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บทสรุปผู้บริหาร  

ปัจจุบัน องค์กรพัฒนาระดับโลกหลายองค์กร  ได๎รณรงค์ให๎ประเทศตํางๆ ถือวําสวัสดิการพื้นฐาน

นั้นเป็น ‘สิทธิ์’ (right) ของมนุษย์ทุกรูปนามที่สังคมต๎องรํวมกันให๎หลักประกันวําสมาชิกในสังคมทุกคน

ได๎รับอยํางเพียงพอ ส าหรับไทยเองเร่ืองนี้ไมใชํเร่ืองใหมํ อาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ ได๎เคยเขียนบทความเร่ือง 

‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน ’ บรรยายอยํางละเอียดวําคนไทยควรได๎รับบริการอะไรบ๎างจากรัฐและจาก

สังคมตั้งแตํกํอนเกิดจนถึงตาย จนถูกถือเป็น ‘คัมภีร์’ วําด๎วยเร่ืองสวัสดิการที่พึงปรารถนาตั้งแตํเกิดจนตาย  

การใช๎หลักคิดวําสวัสดิการพื้นฐานเป็นสิทธิ์ยํอมหมายถึงวําสวัสดิการนั้นเป็น ‘สวัสดิการถ๎วนหน๎า ’ 

ซึ่งปัจจุบันสวัสดิการพื้นฐานของไทยหลายอยํางมีลักษณะถ๎วนหน๎าแล๎ว เชํน  การรักษาพยาบาลนั้นทุกคนมี

ประกันสุขภาพ (แม๎จะยังไมํเทําเทียมกันในทางปฏิบัติ เชํน  คุณภาพการรักษาไมํเทํากัน ผู๎ได๎สิทธิ์บัตรทอง

หรือประกันสังคมถ๎าป่วยเป็นโรคร๎ายแรงบางราย ก็อาจไมํได๎รับการสํงตํอไปรักษา ) นักเรียนที่เรียนถึงชั้น

มัธยมปลายทุกคนไมํต๎องจํายคําเรียนและยังได๎เงินอุดหนุนคําใช๎จํายที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนเชํนคํา

แบบเรียน คําเครื่องแบบ (ตามนโยบายเรียนฟรี  15 ปี) คนแกํที่อายุถึง  60 ปีทุกคนจะได๎เงินเบ้ียยังชีพ  

500 บาทตํอเดือน เป็นต๎น 

แตํสวัสดิการพื้นฐานอีกหลายประการก็ยังไมํถ๎วนหน๎าอยํางที่ควร คือมีบางคนได๎บางคนไมํได๎ และ

หลายอยํางคนที่ไมํได๎มีเยอะกวําคนได๎มากมาย ตัวอยํางเชํนข๎าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจมีสวัสดิการ

รักษาพยาบาลดีกวําพนักงานบริษัทเอกชนและผู๎มีสิทธิ์บัตรทอง ผู๎ ท าประกันสังคมตามมาตรา  33 ของ 

พ.ร.บ. ประกันสังคม หรือที่เรียกวํา ‘แรงงานในระบบ ’ ซึ่งมีจ านวน 9 ล๎านคนก็ได๎รับสวัสดิการ 7 ฐาน คือ

ได๎คําท าคลอด คําเล้ียงลูกเล็ก ประกันสุขภาพ เงินทดแทนถ๎าพิการ เงินประกันการวํางงานหากตกงาน เงิน

บ านาญยามแกํเฒํา และคําท าศพหากตาย ซึ่ งสวัสดิการเหลํานี้ไมํมีให๎ส าหรับ ‘แรงงานนอกระบบ ’ ซึ่ง

หมายถึงคนที่ท างานด๎วยตัวเอง ไมํมีนายจ๎าง หรือมีนายจ๎างแตํไมํได๎ท าประกันสังคมไว๎ให๎ มีจ านวนกวํา  

24-25 ล๎านคน คือคิดเป็นกวําร๎อยละ 60 ของคนวัยท างานทั้งประเทศ 

หากใช๎หลักสากลวําด๎วยสวัสดิการพื้นฐานถ๎วนหน๎า สังคมไทยก็ต๎องเพิ่มสวัสดิการให๎กับคนที่ตก

หลํนจากระบบสวัสดิการปัจจุบัน แตํก็ต๎องค านึงถึงความเป็นไปได๎ทางการเงินและการบริหารจัดการด๎วยวํา 

สังคมไทยต๎องรับภาระได๎และพร๎อมใจกันในการจัดการ โดยภาคสํวนตําง ๆ ต๎องเข๎ามามีบท บาทไมํวําจะ

เป็นชุมชน ภาคธุรกิจ องค์กรไมํแสวงก าไร เป็นต๎น  

รายงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการประเมินความเป็นไปได๎ทางการเงินของระบบสวัสดิการ

พื้นฐาน ในรูปแบบและระดับตําง ๆ ที่เป็นข๎อสรุปจากการสอบถามความเห็นประชาชน คณะกรรมการ

สวัสดิการสังคมระดับจังหวัด ตลอดจนผู๎ เชี่ยวชาญ ผู๎ก าหนดและผู๎ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งเสนอแนะ

แนวทางสร๎างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสังคมพื้นฐานถ๎วนหน๎าที่เสนอ  อีกทั้งอภิปรายแนวทางการ

บริหารจัดการอยํางมีสํวนรํวมเพื่อสร๎างความยั่งยืนและเทําเทียมของระบบสวัสดิการ  ผลการศึกษาสามารถ

แบํงได๎เป็นสามสํวนคือ ข๎อสรุปสวัสดิการอันพึงปรารถนา ประมาณการงบประมาณภาครัฐเพื่อจัดสวัสดิการ 

และแนวทางการสร๎างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการ โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ 
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สวัสดิการอันพึงปรารถนา  

คนไทยตั้งแตํเกิดจนตายควรได๎รับสวัสดิการดังตํอไปนี้ในฐานะที่เป็นสวัสดิการพื้นฐาน  

สวัสดิการ กํอนเกิด : เป็นสวัสดิการที่ได๎รับผํานแมํที่อุ๎มท๎อง มีการบ ารุงครรภ์อยํางถูกต๎อง ซึ่ง

ประกอบด๎วยการการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์ การได๎รับโภชนาการที่ครบถ๎วนส าหรับตนเองและ

ส าหรับทารกในครรภ์  

สวัสดิการส าหรับเด็กและนักเรียน : รัฐชํวยคําเล้ียงดูบุตรให๎เด็กไทยทุกคน ในอัตราที่เทํากับสิทธิ

ประโยชน์ผํานกองทุนประกันสังคมคือ คนละ 400 บาทตํอคนตํอเดือนจนอายุ 6 ปี มีศูนย์เด็กเล็กที่ดูแล

เด็กกํอนวัยเรียนทุกคน อยํางทั่วถึงทั้งด๎านโภชนาการ การพัฒนาสติปัญญา (ไอคิว ) และพื้นฐานทาง

อารมณ์ (อีคิว) รวมทั้งสถานสงเคราะห์เด็กส าหรับชํวยเหลือเด็กทุกคนที่ประสบปัญหาทางสังคม  ส าหรับ

ด๎านการศึกษาจัด ให๎เรียนฟรีเป็นระยะเวลา  15 ปีโดยเพิ่มคําครองชีพเพิ่มเติมให๎กับ ครอบครัวนักเรียนที่

ยากจน (เชํนคําเดินทางมาโรงเรียน ) เพิ่มระดับคุณภาพการศึกษาให๎เทําเทียมกันมากขึ้น คือเปิดโอกาส

การเข๎าถึงการศึกษาโดยไมํมีสิ่งกีดกั้น (barrier) นอกจากนี้ยังรวมถึงการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทั้ง

ระบบ การศึกษาทางเลือกอื่นๆ (การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย ) และการศึกษาที่

ครอบคลุมชนกลุํมน๎อย 

สวัสดิการส าหรับคนวัยท างาน: แรงงานนอกระบบทุกคนมีสวัสดิการ ใกล๎เคียงกับแรงงานในระบบ

มากที่สุดเทําที่จะเป็นได๎ โดยรัฐบาลจํายเงินสมทบเทํากับที่สมทบให๎แรงงานในระบบและ อาจสมทบเพิ่มใน

สํวนของนายจ๎างที่แรงงานนอกระบบไมํมีด๎วย โดยรายจํายประกันสุขภาพนั้นใช๎งบประมาณจากโครงการ

บัตรทองแทน นอกจากนั้นยั งมีกองทุนการออมแหํงชาติชํวยให๎เกิดการออมในวัยชรามากขึ้นเป็นสํวนเพิ่ม

จากเบ้ียยังชีพ 500 บาทและบ าเหน็จบ านาญ ของข๎าราชการ รัฐวิสาหกิจและผู๎ประกันตน ในโครงการ

ประกันสังคม 

ส าหรับแรงงานแล๎วสวัสดิการอีกเร่ืองที่ยังจัดการได๎ไมํดีพอในปัจจุบันแตํเร่ิมเป็นที่เรียกร๎องขอ ง

แรงงานคือการฝึกฝีมือแรงงานและการจัดหางาน ที่ต๎องปรับเร่ืองประสิทธิผลอยํางเรํงดํวน โดยเสนอให๎เพิ่ม

งบประมาณและปรับปรุงการบริหารจัดการให๎มีการฝึกฝีมือแรงงานที่ตรงความต๎องการของตลาดและของ

แรงงาน (เรียกวํา demand-driven)  

สวัสดิการส าหรับผู๎สูงอายุ:  ปัจจุบันและอนาคตอันใกล๎ ผู๎สูงอายุทุกคนจะได๎รับเงินชํวยคําครองชีพ

ในรูปแบบตํางๆ เชํน บ าเหน็จบ านาญ เบ้ียยังชีพ เงินออมจาก กอช . เป็นต๎น แตํส าหรับผู๎สูงอายุที่ยากจน

นั้น เบ้ียยังชีพ 500 บาทอาจไมํเพียงพอตํอการด ารงชีพขั้นพื้นฐานได๎ จึงได๎ เสนอให๎เพิ่ม เบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ

จนเทํากับเส๎นความยากจน  นอกจากนี้ ยังมีผู๎สูงอายุที่ไมํสามารถพึ่งตนเองได๎  (เรียกวําผู๎สูงอายุในภาวะ

พึ่งพิง) รัฐก็ควรดูแลคนเหลํานี้เป็นพิเศษ โดยมีเบ้ียเพิ่มเติมให๎แกํผู๎สูงอายุในภาวะพึ่งพิง  

นอกจากนี้ รัฐยังคงต๎องจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช๎ชีวิตประจ าวันและมีสถานสงเคราะห์

ผู๎สูงอายุหรือ institutional care ซึ่งถือเป็นดํานสุดท๎ายที่จะเข๎ามารองรับผู๎สูงอายุกลุํมที่ไมํมีคนดูแลหรือเป็น

กลุํมที่ตกหลํนจากโครงขํายความคุ๎มครองทางสังคม (social safety net) ตํางๆ ที่รัฐจัดให๎  สํวนเงินชํวยท า

ศพและการรักษาพยาบาลก็ใช๎สิทธิ์ตามปัจจุบันที่มีอยํูแล๎ว  

สวัสดิการส าหรับผู๎พิการ:  คล๎ายสวัสดิการผู๎สูงอายุ คือมีคําครองชีพพื้นฐานให๎แบบถ๎วนหน๎า  และ

มีเบ้ียยังชีพเพิ่มพิเศษให๎แกํผู๎พิการที่ยากจนและอยํูในภาวะพึ่งพิง รวมทั้งก ารจัดสิ่งอ านวยความสะดวกใน

การใช๎ชีวิตประจ าวันและมีสถานสงเคราะห์ผู๎พิการมารองรับดูแลผู๎พิการที่ไมํมีครอบครัวหรือไมํมีผู๎ดูแล  
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นอกจากนี้คณะผู๎วิจัยเสนอให๎มีการจัดสวัสดิการที่อยํูอาศัยโดยเฉพาะโครงการบ๎านมั่นคงให๎ถ๎วน

ทั่วทุกชุมชนแออัด และให๎มีการตั้งสวัสดิการใหมํเรียกวํา ‘สวัสดิการเติมเต็มชีวิต’ วัตถุประสงค์เพื่อดูแลชีวิต

ความเป็นอยํูของคนไทยที่ยากจนทุกคนอยํางเป็นระบบ โดยจัดงบประมาณที่เพียงพอกับการยกระดับ

รายได๎ให๎พ๎นความยากจน  มีหนํวยงานที่รับผิดชอบซึ่งจะประสานงานกับหนํวยบริการอื่น ๆ ในการเข๎าถึง  

คนจน โดยใช๎กลไกเจ๎าหน๎าที่พัฒนาสังคม (social workers) ที่มีความช านาญในการประเมินและ

ตอบสนองความต๎องการของคนจน  

ระบบสวัสดิการที่เสนอข๎างต๎นนี้จะไมํกํอให๎เกิดปัญหาวํา การหลีกเล่ียงการท างานของประชาชนที่

รับสวัสดิการดังเชํนในบางประเทศ  เพราะระดับสวัสดิการ ที่เสนอเป็นระดั บพื้นฐานจริง ๆ คือไมํได๎ให๎

มากมายจนผู๎รับสามารถอยํูอยํางสุขสบายได๎ เป็นเพียงการให๎บริการสังคมระดับต๎นหรือให๎การชํวยเหลือใน

ภาวะเดือดร๎อนมากกวํา  

ประมาณการงบประมาณภาครัฐเพื่อจัดสวัสดิการพื้นฐานถ้วนหน้า  

งบประมาณภาครัฐในภาพรวมได๎ท าการประมาณการไว๎เป็น 4 กรณีขึ้นกับวําจะให๎สวัสดิการถ๎วน

หน๎าในเร่ืองอะไรบ๎าง ถือเป็นชุดสวัสดิการ 4 ชุด โดยชุดสวัสดิการแรกให๎ครอบคลุมสวัสดิการ ที่มี

ความส าคัญสูง เชํน การดูแลเด็กเล็ก การชํวยคําเดินทางแล ะคําครองชีพนักเรียนยากจน การขยายโอกาส

การศึกษา การเพิ่มคุณภาพการศึกษาอยํางเรํงดํวน การขยา ยประกันสังคมสูํแรงงานนอกระบบโดยรัฐ

สมทบเทําแรงงาน การฝึกฝีมือแรงงานถ๎วนหน๎า ขยายประกันสุขภาพส าหรับคนไทยทุกคนอยํางแท๎จริง 

การตั้งสวัสดิการเติมเต็มชีวิต เป็นต๎น และเพิ่มประเภทและระดับสวัสดิการในชุดสวัสดิการที่สอง และชุดที่

สามตามล าดับ เชํนชุดที่สองเพิ่มเบ้ียยั งชีพยากจนและเบ้ียภาวะพึ่งพิงส าหรับผู๎สูงอายุและผู๎พิการ เพิ่ม

คุณภาพการศึกษาในระยะยาว เพิ่มการประกันสุขภาพส าหรับคนไร๎รัฐและชนกลุํมน๎อย ขณะที่ชุดที่ สามก็

เพิ่มจากชุดที่สองโดยเพิ่มเงินสมทบของรัฐบาลในสวัสดิการส าหรับแรงงานนอกระบบ (ซึ่งคาดวําจะท าให๎

แรงงานนอกระบบสมัครมารับประกันตนมากขึ้น ) และเพิ่มงบประมาณให๎กับสวัสดิการเติมเต็มชีวิต และ

ขยายประกันสุขภาพไปสูํแรงงานตํางด๎าวและผู๎หนีภัยสงครามทุกคน  

สวัสดิการชุดที่สี่เป็นชุดที่คณะผู๎วิจัยคิดวําดีที่สุดและควรสํงเสริม ในชุดนี้ประกอบด๎วยสวัสดิการ

พื้นฐานถ๎วนหน๎าเทํากับสวัสดิการชุดที่สาม แตํตัดมาตรการเดิมหรือที่จะน าเสนอใหมํที่มีลักษณะเป็น

นโยบายประชานิยมลง เชํนการประกันราคาพืชผล การอุดหนุนสาธารณูปโภค สวัสดิการชาวนา เป็นต๎น 

เพราะหากประเทศมีระบบสวัสดิการพื้นฐานถ๎วนหน๎าส าหรับทุกคน อีกทั้งมีการตั้งกองทุนสวัสดิการเติม

เต็มชีวิตส าหรับคนจนทุกคนแล๎ว นโยบายประชานิยมที่กลําวถึงก็จะซ้ าซ๎อนและไมํมีความจ าเป็นอีกตํอไป  

ภาครัฐจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณ เพิ่มขึ้นจากระบบปัจจุบัน ประมาณ 2 แสนล๎านบาทเศษ ถึง 3 

แสนล๎านบาท เศษในการเร่ิมต๎นจัดสวัสดิการชุดตําง ๆ โดยสวัสดิการชุดที่ สี่ใช๎งบประมาณน๎อยที่สุดแตํ

ครอบคลุมมากที่สุด แม๎งบประมาณนี้จะเพิ่มขึ้นตามชํวงเวลาจนเป็นระหวําง 2.6 แสนล๎านถึง 4.3 แสน

ล๎านบาทในปี 2560 แตํเมื่อเทียบกับรายได๎ประชาชาติแล๎วมีแนวโน๎ มลดลง (หากเศรษฐกิจขยายตัวข้ันต่ า

ร๎อยละ 4 อยํางตํอเนื่อง) ดังแสดงในรูป 
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รายจ่ายสวัสดิการทั้งระบบต่อรายได้ประชาชาติ 

 

การสร้างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการพื้นฐานถ้วนหน้า  

เนื่องจากแนวโน๎มของรายจํายสวัสดิการทั้งระบบไมํวําจะเป็นสวัสดิการชุดใดก็ตามมีแนวโน๎มลดลง

เมื่อเทียบรายได๎ประชาชาติ ความยั่งยืนทางการเงินจึงขึ้นกับวํารัฐบาลสามารถเพิ่มรายได๎ของตนเองเพื่อมา

จัดสวัสดิการสํวนเพิ่มได๎หรือไมํ รายงานฉบับนี้เสนอให๎มีการปฏิรูประบบภาษี ในหลายๆ เร่ือง เชํน  การ

ขยายฐานภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎างตามรํางพระราชบัญญัติฉบับใหมํ 

การเพิ่มภาษีมูลคําเพิ่ม การลดสิทธิประโยชน์ภาษีส าหรับกิจการที่ได๎รับการสํงเสริมการลงทุน การ

พิจารณาจัดเก็บภาษีจากมูลคําที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์ สินและทุน เป็นต๎น ซึ่งหากมีการปฏิรูปภาษีตามแนวนี้

อยํางจริงจัง รัฐบาลจะมีรายได๎เพิ่มขึ้นไมํน๎อยกวํา 3-4 แสนล๎านบาท ซึ่งนอกจากจะเพียงพอตํอการจัด

สวัสดิการพื้นฐานถ๎วนหน๎าในชุดที่สี่แล๎วยังเหลืองบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอีก

ด๎วย และภาษีที่จัดเ ก็บเพิ่มขึ้นนี้ไมํเป็นการซ้ าเติมเศรษฐกิจไทยมากจนเกินไป เนื่องจากเป็นการยกระดับ

รายได๎ภาษีของไทยให๎ใกล๎เคียงกับ ‘ศักยภาพในการเสียภาษี ’ ตามงานวิจัยของธนาคารโลกเทํานั้น และยัง

ชํวยให๎ระบบภาษีมีความเป็นธรรมและเสมอภาคมากขึ้นด๎วย 

จึงสามารถสรุปได๎วําประเทศไทยสามารถหาเงินมารองรับระบบสวัสดิการพื้นฐานถ๎วนหน๎าได๎ หาก

มีการปฏิรูปโครงสร๎างภาษีให๎เหมาะสมกับศักยภาพ อยํางไรก็ตามเพื่อสร๎างมั่นใจถึงความยั่งยืนของระบบ

สวัสดิการ ควรมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ พร๎อมกับสร๎างระบบสังคมสวัสดิการที่ภาคสํวนตําง ๆ มี

สํวนรํวมในการรับภาระและจัดการด๎วย ไมํวําจะเป็นชุมชน ธุรกิจเอกชน องค์กรไมํแสวงหาก าไร เป็นต๎น 
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สูํระบบสวัสดิการสังคมถ๎วนหน๎าภายในปี พ.ศ. 2560  1 

บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมา  

ตามที่นายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีนโยบายในการจัดสวัสดิการถ๎วนหน๎าให๎กับคนไทย

ทุกคนภายในปี 2560   และได๎แตํงตั้งคณะกรรมการ สํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหํงชาติ ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้น  คณะกรรมการฯ ได๎ท าการประชุมและมีมติเห็นชอบในหลักการนโยบาย

การด าเนินงานของคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหํงชาติในการสร๎างสังคมไทยเป็นสังคม

สวัสดิการ ก าหนดเป้าหมายประชาชนได๎รับสวัสดิการถ๎วนหน๎าภายในปี 2560   ให๎ความส าคัญกับการ

ลงทุนด๎านการจัดสวัสดิการโดยรัฐ และการลงทุนเพื่อสํงเสริมให๎ภาคสํวนตํางๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในงาน

สวัสดิการสังคม การพัฒนาระบบสวัสดิการสังคม 4 ระบบ  ได๎แกํ ระบบบริการสังคม ระบบประกันสังคม 

ระบบการชํวยเหลือทางสังคม  และระบบการสํงเสริมสนับสนุน (การสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับหุ๎นสํวนทาง

สังคม)  โดยให๎คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน ซึ่งมีปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย์เป็นประธาน ประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการจัดท าแผนปฏิบัติการและวงเงิน

งบประมาณรองรับ และน าไปรับฟังความคิดเห็นในการประชุมสัมมนามอบนโยบายให๎แกํคณะกรรมการ

สํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศอีกคร้ัง กํอนน าเสนอคณะรัฐมนตรีให๎ความเห็นชอบตํอไป 

คณะอนุกรรมการนโยบายและแผน จึง เห็นควรให๎มีการศึกษาวิจัยบนพื้นฐานของหลักวิชาการที่

ถูกต๎อง เพื่อก าหนดหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวัสดิการถ๎วนหน๎า พร๎อมทั้งการ

จัดล าดับความส าคัญของโครงการหรือมาตรการสวัสดิการถ๎วนหน๎า รวมทั้งประมาณการงบประมาณรวม

ภาครัฐที่ต๎องใช๎ในการจัดสวัสดิการเพื่อศึกษาความเป็นไปได๎ของชุดโครงการและมาตรการ เรียงตามล าดับ

ความส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให๎โครงการสวัสดิการถ๎วนหน๎าสามารถตอบสนองความต๎องการภาคประชาชน และมี

ความเป็นไปใด๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 

1.2 วัตถุประสงค์  

1. เพื่อก าหนดหลักการ กรอบแนวคิด แล ะความครอบคลุมของสวัสดิการถ๎วนหน๎า ที่สอดคล๎อง

กับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร๎างเศรษฐกิจและประชากรในระยะ 20 ปีข๎างหน๎า 

2. จัดล าดับความส าคัญของโครงการหรือมาตรการสวัสดิการถ๎วนหน๎า  

3. ประมาณการงบประมาณรวมภาครัฐที่ต๎องใช๎ในการจัดสวัสดิการเพื่อศึกษาความเป็นไปได๎ของ

ชุดโครงการและมาตรการ เรียงตามล าดับความส าคัญ ทั้งนี้เพื่อให๎โครงการสวัสดิการถ๎วนหน๎า

สามารถตอบสนองความต๎องการภาคประชาชน และมีความเป็นไปใด๎ในทางปฏิบัติภายใน  

ปี 2560 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา  

1. ก าหนดหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวัสดิการถ๎วนหน๎าของไทย 

2. จัดล าดับความส าคัญของโครงการหรือมาตรการสวัสดิการถ๎วนหน๎า โดยพิจารณาจาก  

(ก) การสนองตอบความต๎องการภาคประชาชน และ (ข) ความเป็นไปใด๎ในทางปฏิบัติภายใน

ปี 2560 

3. ขอความรํวมมือจากคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ทั่วประเทศในการให๎ความเห็น ตํอกรอบและความครอบคลุมของสวัสดิการถ๎วนหน๎าที่

คณะท างานฯ เสนอ และจัดล าดับความส าคัญตามข๎อ (2.2) จากมุมมองของตัวแทนภาค

ประชาชนในท๎องที่ 

4. ประมาณการงบประมาณรวมภาครัฐที่ต๎องใช๎ในการจัดสวัสดิการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได๎

ของชุดโครงการและมาตรการโดยเรียงตามล าดับความส าคัญในรูปแบบตําง ๆ 

5. เสนอแนะแนวทางการปฏิรูประบบภาษีและการจัดหารายได๎ภาครัฐ ที่เหมาะสมกับความ

จ าเป็นในการพัฒนาระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎า 

6. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการหรือมาตรการน ารํอง (pilot project)  โดยได๎รับความเห็นชอบ

จากหนํวยงานรับผิดชอบ เพื่อน าเสนอตํอคณะกรรมการฯ  

1.4 วิธีการศึกษา  

1. ทบทวนวรรณกรรม และประวัติการให๎สวัสดิการสังคมของไทย  

2. ก าหนดกรอบและความครอบคลุมของสวัสดิการถ๎วนหน๎าของไทย 

3. รวบรวมข๎อมูลงบประมาณภาครัฐปัจจุบันที่ใช๎เพื่อจัดหาสวัสดิการสังคมทั้ง 4 เสาหลัก 

(pillars) คือ 

o ด๎านการให๎บริการสังคม (social service) ซึ่งหมายถึงการที่รัฐให๎บริการขั้นพื้นฐาน

กับประชาชนทุกคน เชํน การให๎การศึกษาฟรี 15 ปี การให๎ประกันสุขภาพกับทุกคน 

การให๎บริการฝึกฝีมือแรงงาน เป็นต๎น  

o ระบบประกันสังคม (social security หรือ safety net)  หมายถึง  ระบบที่ชํวยดูแล

ประชาชนในกรณีที่ประสบปัญหาเป็นคร้ังคราว เชํน ตกงาน  

o ระบบการชํวยเหลือทางสังคม (social assistance) หมายถึง ระบบที่มุํงดูแลผู๎ด๎อยโอกาส 

เชํน คนพิการ ผู๎ป่วยเร้ือรังที่ท างานไมํได๎ เป็นต๎น  

o ระบบการสํงเสริมสนับสนุนหุ๎นสํวนทางสังคม 
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4. จัดล าดับความส าคัญของโครงการและมาตรการสวัสดิการถ๎วนหน๎า โดยใช๎ข๎อมูลจา กสอง

แหลํงคือ  

o ประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศ  

o ข๎อมูลจากการจัดระดมความคิดเห็นผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎ปฏิบัติงาน ภาคประชาชน จ านวน 2 

คร้ัง 

5. จัดท าประมาณการรายจํายเพื่อสวัสดิการสังคมลักษณะถ๎วนหน๎าในชํวงปัจจุบันถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นประมาณการรายจํายของระบบสวัสดิการสังคมถ๎วนหน๎าที่

มีรายละเอียดของโครงการและมาตรการที่เรียงตามล าดับความส าคัญในรูปแบบตําง ๆ 

6. ศึกษาแนวทางปฏิรูประบบภาษี ที่เหมาะสมกั บความจ าเป็นในการพัฒนาระบบสวัสดิการ  

ถ๎วนหน๎า 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการหรือมาตรการน ารํอง (pilot project)  โดยการปรึกษากับ

หนํวยงานที่รับผิดชอบแตํละโครงการหรือมาตรการนั้นๆ  
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กรอบแนวคิดระบบสวัสดิการถ้วนหน้าของไทย  

ในการออกแบบระบบสวั สดิการถ๎วนหน๎านั้น  มีค าถามส าคัญ ๆ ที่ต๎องถาม สี่ค าถามด๎วยกัน  คือ 

(ก) สวัสดิการที่จะให๎นั้นคือสวัสดิการอะไร (ข) ใครคือผู๎รับสวัสดิการแตํละประเภทและมีสิทธิ์ได๎รับ

สวัสดิการภายใต๎เงื่อนไขอะไร (ค) ระดับของสวัสดิการที่ได๎รับมากน๎อยเพียงใด เทํากันหรือไมํ หากไมํ

เทํากันเพราะเหตุใด (ง) ใครเป็นผู๎ให๎บริการสวัสดิการไมํวําในการ จัดหางบประมาณหรือเงินทุน และใน

การบริหารจัดการ  

ค าถามข๎างต๎นเหลํานี้น ามาสูํข๎อเสนอในเรื่องหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของ

สวัสดิการถ๎วนหน๎าของไทย โดยเร่ิมจากองค์ประกอบของระบบสวัสดิการสังคมวํามีระบบอะไรบ๎าง เป็นการ

ให๎มุมมองของประเภทหรือวัตถุประสงค์ของสวั สดิการ รวมถึงผู๎รับสวัสดิการด๎วย จากนั้นเป็นการพิจารณา

ถึงระดับของสวัสดิการ แนวคิดเบ้ืองต๎นในการจัดสรรงบประมาณ  และประเด็นพิจารณาเพิ่มเติมตําง ๆ 

ตามล าดับ 

2.1 องค์ประกอบของระบบสวัสดิการสังคม  

โดยทั่วไป องค์ประกอบของระบบสวัสดิการประกอบด๎วย 

 การให้บริการสังคม  (social service) หมายถึง การที่รัฐให๎บริการขั้นพื้นฐานกับประชาชน

ทุกคน เชํน  การให๎การศึกษาฟรี 15 ปี  การให๎ประกันสุขภาพกับทุกคน  การให๎บริการฝึก

ฝีมือแรงงาน เป็นต๎น  

 ระบบประกันสังคม  (social security หรือ safety net) หมายถึง ระบบที่ชํวยดูแลประชาชน

ในกรณีที่ประสบปั ญหาเป็นคร้ังคราว เชํน  ตกงาน พืชผลเสียหาย ราคาพืชผลตกต่ า สิทธิ

ประโยชน์จากองค์ประกอบนี้มีลักษณะชั่วคราว แตํอาจมีบางโครงการที่มีลักษณะถาวร เชํน

สิทธิ์ได๎รับประโยชน์จากการวํางงานในระบบประกันสังคม การได๎ประโยชน์จะเกิดก็ตํอเมื่อ

ผู๎ประกันตนวํางงานลง แตํสิทธิ์ในการได๎รับการประกันมีลักษณะถาวรตราบเทําที่ผู๎ประกันตน

ยังอยํูในระบบ 

 ระบบการช่วยเหลือทางสังคม  (social assistance) หมายถึง ระบบที่มุํงดูแลผู๎ด๎อยโอกาส 

เชํน  คนพิการ ผู๎ป่วยเร้ือรังที่ท างานไมํได๎ เป็นต๎น สิทธิประโยชน์ในระบบนี้มีลักษณะกึ่ง

ชั่วคราวกึ่งถาวร เนื่องจากผู๎มีสิทธิ์มักมีลักษณะถาวร เชํน พิการถาวร ป่วยถาวร เป็นต๎น 

 ระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม เป็นการบริหารจัดการเพิ่มเติมเพื่อให๎ระบบ

สวัสดิการสังคมท างานได๎ดีย่ิงขึ้น เชํน การสํงเสริมความรับผิดชอบตํอสังคม สํงเสริมความเทํา

เทียมกันในการมีชีวิตในสังคม เป็นต๎น 

 

การแบํงแยกข๎างต๎นอาจเรียกเป็น 4 เสาหลักของระบบสวัสดิการ (4 Pillars of Welfare System)  
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2.2 ระดับของสวัสดิการ  

ประเด็นตํอมาหลังจากการแบํง ระบบของสวัสดิการ เป็นสี่สํวนหลักข๎างต๎น คือ ในแตํละสวัสดิการ

ของแตํละเสาหลักนั้น ระดับของสวัสดิการที่รัฐและสังคมควรสรรหาให๎กับประชาชน หรือให๎การรับรองวําจะ

สรรหามาให๎ นั้นควรเป็นเทําไร ซึ่งเป็นประเด็นที่ส าคัญตํอความยั่งยืนและสมเหตุสมผลของระบบสวัสดิการ 

โดยหากมีการให๎สวัสดิการน๎อยเกินไปก็จะไมํบรรลุวัตถุประสงค์ในการให๎สวัสดิการกับประชาชน แตํหากให๎

มากเกินไปก็จะเป็นภาระตํอรัฐบาลหรือสังคมและไปเบียดบังรายจํายที่จ าเป็นด๎านอื่นของประเทศมากเกินควร  

โดยหลักการระดับสวัสดิการสามารถแบํงออกได๎เป็นสามระดับ คือ 

2.2.1 สวัสดิการสังคมพื้นฐาน  

โดยหลักการประชาชนไทยทุกคนต๎องได๎รับสวัสดิการสังคมจากรัฐตามนิยามข๎างต๎นอยํางถ๎วนหน๎า

และเทําเทียมกันในระดับ ‘พื้นฐาน ’ คือ เป็นสวัสดิการขั้นต่ าที่ท าให๎มีชีวิตอยํูได๎สมกับความเป็นมนุษย์  

สวัสดิการสังคมพื้นฐานค วรครอบคลุมตั้งแตํแรกเกิดถึงตาย ตรงกับแนวคิด ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิง

ตะกอน’ ของ อ. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (ดูภาคผนวก ก)  

2.2.2 สวัสดิการสังคมส่วนเพ่ิม: กรณีทั่วไป  

ประชาชนบางกลุํมอาจได๎รับสวัสดิการสูงกวําระดับพื้นฐาน (เรียกวํา ‘สวัสดิการสังคมส่วนเพิ่ม ’) 

ในกรณีที่มีการสมทบจํายเพิ่มจากผู๎ได๎รับสวัสดิการเ อง เชํน บริการรักษาพยาบาลภายใต๎ ระบบ

ประกันสังคม หรือมีเหตุอันสมควรที่รัฐควรให๎บริ การเพิ่มเติมเชํนบริการรักษาพยาบาลข๎าราชการ 

(เนื่องจากข๎าราชการได๎รับเงินเดือนต่ ากวําภาคเอกชน ในระดับความสามารถเดียวกันสํวนนี้ไมํมีลักษณะ 

‘ถ๎วนหน๎า ’  สวัสดิการสังคมสํวนเพิ่มอาจเป็นการตํอยอดจากสวัสดิการสังคมพื้นฐานในโครงการเดียวกัน 

หรือเป็นโครงการแยกตํางหากจ ากสวัสดิการสังคมพื้นฐาน เชํน  ประกันสุขภาพของระบบประกันสุขภาพ

ถ๎วนหน๎าถือเป็นสวัสดิการพื้นฐาน ในขณะที่ประกันสุขภาพของระบบประกันสังคมและข๎าราชการเป็น

สวัสดิการสํวนเพิ่ม 

2.2.3 สวัสดิการสังคมส่วนเพ่ิม: กรณีคนจนและกลุ่มอาชีพ  

คนจนและผู๎มีรายได๎น๎อยควรได๎สวัสดิการสังคมสํวนเพิ่มบางประการด๎วย
1
 ตัวอยํางเชํน เงินกู๎ยืม

เพื่อการศึกษาภายใต๎โครงการ กยศ . สวัสดิการสังคมสํวนนี้มีลักษณะ เจาะจงกลุํมเป้าหมาย  (targeting)  

โดยการด าเนินการเพื่อเลือกวําใครอยํูในกลุํมเป้าหมายนั้นอาจใช๎วิธีดูรายได๎ห รือฐานะ (mean-testing) 

เชํน โครงการให๎กู๎ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือก าหนดตามกลุํมอาชีพที่สํวนใหญํเป็นผู๎มีรายได๎น๎อย 

เชํน โครงการประกันราคาพืชผล กองทุนสวัสดิการชาวนา เป็นต๎น 

โดยหลักการ หากระดับสวัสดิการภายใต๎สวัสดิการพื้นฐานมีมาตรฐานสูงขึ้นเร่ือยๆ ในอ นาคตจะ

ไมํมีความจ าเป็นต๎องมีสวัสดิการสํวนเพิ่มส าหรับคนจนหรือกลุํมอาชีพ แตํต๎องบริหารจัดการ ให๎ประชาชน

ทุกคนได๎รับสวัสดิการพื้นฐานอยํางถ๎วนหน๎าจริงๆ 

                                            
1
  ผลจากการส ารวจภาคประชาชนเรื่องความเห็นตํอบริการสวัสดิการสังคมโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยรํวมกับ

ส านักงานสถิติแหํงชาติ ปี 2552 พบวําประชาชนจ านวนมากเห็นวําคนจนควรได๎รับสวัสดิการเพิ่มเติมจากคนทั่วไปในหลายเรื่อง 
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ในทางปฏิบัติ ควรลดความซ้ าซ๎อนระหวํางสวัสดิการขั้นพื้นฐานและสวัสดิการสํวนเพิ่มที่อาจมีอยํู  

เชํน ประชาชนบางคนได๎รับสวัสดิการประเภทเดียวกันจากสองโครงการ เป็นต๎น 

2.3 ภาระงบประมาณต่อภาครัฐและภาคสังคมโดยรวม  

การให๎บริการสวัสดิการไมํวําจะเป็นแบบถ๎วนหน๎าหรือไมํถ๎วนหน๎า ล๎วนเป็นภาระตํองบประมาณ

ภาครัฐหรือตํอภาคสังคมโดยรวม (กรณีที่ภาคสํวนอื่นที่มิใชํรัฐเป็นผู๎ให๎บริการ เชํนสวัสดิการที่นายจ๎าง

ให๎กับลูกจ๎าง หรือชํวยเหลือเกื้อกูลระหวํางคนในสังคม เป็นต๎น ) จึงต๎องมีแนวทา งที่ชัดเจนในการก าหนด

ภาระทางการเงินที่สมเหตุสมผล และมีการแบํงภาระระหวํางภาครัฐและภาคสํวนอื่นของสังคม โดย 

 สวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานที่ถ๎วนหน๎านั้น ภาครัฐ ควรเป็นผู๎รับภาระงบประมาณทั้งหมด 

(tax financing)   แตํอาจมอบหมายให๎ภาคสํวนอื่นของสังคม (เรียกวําภาคีสวัสดิ การ

สังคม) มีสํวนรํวมในการให๎บริการได๎ในบางกรณี บางพื้นที่ หรือบางกลุํมเป้าหมายได๎ 

หากภาคีนั้นมีความช านาญมากกวํา มีประสิทธิภาพมากกวํา หรือเข๎าถึงกลุํมประชาชนที่

ภาครัฐมักเข๎าไมํถึง  

 สวัสดิการสังคมสํวนเพิ่ม อาจมีแหลํงเงินนอกเหนือจากภาครัฐ เชํน จากผู๎ได๎รับสวั สดิการ 

จากนายจ๎าง เป็นต๎น  

 สวัสดิการสังคมสํวนเพิ่มส าหรับคนจน ผู๎มีรายได๎น๎อย หรือ กลุํมอา ชีพผู๎มีรายได๎น๎อย  ให๎

เป็นภาระของภาครัฐทั้งหมด 

เนื่องจาก ระบบสวัสดิการพื้นฐานจะ คงอยํูไมํวําเศรษฐกิจจะดีหรือไมํดี และเป็นภาระของภาครัฐ

ทั้งหมด การออกแบบระดับสวัสดิการในสวัสดิการสังคมพื้นฐานจึงต๎องค านึงถึงภาระตํองบประมาณในกรณี

เศรษฐกิจไมํดีด๎วย เชํนหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ส าหรับสวัสดิการสํวนเพิ่ม ทั้งสองประเภทอาจปรับเพิ่มลด

ตามภาวะเศรษฐกิจได๎ 

มีข๎อควรระวังคือ โครงการพิเศษบางประการ  เชํน การชํวยคําครองชีพ ด๎วยการแจกเงินให๎กับผู๎มี

รายได๎น๎อย การขายสินค๎าราคาถูก ให๎บริการรถฟรี น้ าฟรี หรือไฟฟรี ซึ่งเป็นโครงการชั่วคราวเพื่อชํวยเหลือ

ประชาชนในยามเศรษฐกิจตกต่ า เป็นโครงการกระตุ๎นเศรษฐกิจเฉพาะการ ไมํควรรวมอยํูในระบบสวัสดิการ 

เพราะมีข๎อเสียในการเบ่ียงเบนจากกลไกตลาด กํอให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรที่ไมํถูกต๎องในระยะยาว  

2.4 แนวคิดรัฐสวัสดิการกับแนวคิดสวัสดิการสังคม  

ในหลายประเทศจัดสวัสดิการให๎กับประชาชนโดยใช๎แนวคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare state) 

กลําวคือภาครัฐเป็นผู๎รับภาระคําใช๎จํายทั้งหมด และท าการเก็บภาษีในระดับที่สูงเพื่อให๎สามารถรับภาระได๎ 

ซึ่งมีข๎อเสียคือท าให๎ภาครัฐมีขนาดใหญํมากเพื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจ โดยหลายประเทศนั้นรายได๎ (และ

รายจําย) ภาครัฐคิดเป็นคร่ึงหนึ่งของรายได๎ทั้งประเทศในแตํละปี ท าให๎เกิดการเบ่ียงเบนของกลไกตลาดที่

คํอนข๎างรุนแรง เนื่องจากการเก็บภาษีโดยทั่วไปกํอให๎เกิดการบิดเบือนของราคา  

อีกแนวคิดหนึ่งคือแนวคิดสังคมสวัสดิการ (Welfare society) เป็นแนวคิดที่เสนอให๎ภาคสํวนอื่น

ของสังคมเข๎ามารํวมรับภาระในการจัดสวัสดิการ ไมํวําจะเป็นภาระด๎านการเงินหรือด๎านการบริหารจัดการ 

ตัวอยํางเชํนการเข๎ารํวมให๎บริการสวัสดิการโดยชุมชนหรือภาคธุรกิจ  



8 บทที่ 2 กรอบแนวคิดระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าของไทย 

ชุมชนมีบทบาทในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนมาช๎านาน ในรูปแบบตําง ๆ เร่ิมตั้งแตํการ

ชํวยเหลือเกื้อกูลระหวํางเพื่อนบ๎านยามเจ็บไข๎ได๎ป่วย การ แบํงปันอาหาร ยารักษาโรค ที่พักอาศัย เป็นต๎น 

ไปจนถึงการรํวมกํอตั้งสหกรณ์หรือกลุํมอาชีพในรูปแบบตํางๆ การพึ่งพิงวัด เป็นต๎น 

สํวนภาคธุรกิจนั้น ควรแทรกการจัดสวัสดิการสังคมไว๎ใน แนวทางความรับผิดชอบตํอสังคมของ

ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) หรือแนวคิดวิสาหกิจสังคม (Social Enterprise) ซึ่ง

นอกจากข๎อดีโดยตรงในการลดภาระภาครัฐและลดการบิดเบือนกลไกตลาดแล๎ว ภาคธุรกิจยังสามารถเพิ่ม

ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการสวัสดิการได๎ด๎วย เชํนการฝึกอบรมด๎านการท าบัญชีให๎สหกรณ์

สวัสดิการ เป็นต๎น 

2.5 ความถ้วนหน้าของระบบสวัสดิการ  

การกลําววําระบบสวัสดิการเป็นแ บบถ๎วนหน๎านั้น หากคิดเผิน ๆ ก็นําจะชัดเจนวําหมายถึงระบบ

สวัสดิการที่ให๎กับ ‘ทุกคน’ อยํางไรก็ตามในความเป็นจริงความถ๎วนหน๎ามีความไมํชัดเจนหลายประการ  

2.5.1 ความครอบคลุมของสวัสดิการถ้วนหน้า 

เร่ิมจากค าวํา ‘ทุกคน’ นั้นควรหมายความครอบคลุมอยํางไร เชํน หมายรวมเฉพาะผู๎มีสัญชาติไทย 

มีบัตรประจ าตัวเลข 13 หลัก หรือหมายรวมถึงคนไทยไร๎รัฐ ซึ่งคือผู๎ที่เกิดในแผํนดินไทยแตํไมํได๎รับการ

รับรองวําเป็นคนไทยเนื่องจากพํอแมํไมํมีหลักฐานวําเป็นคนไทย หรือจะรวมคนตํางด๎าวที่อยํูในเมืองไทย

หรือไมํ โดยเฉพาะแรงงานตํางด๎าว เนื่องจ ากปัจจุบันแรงงานเหลํานี้ก็ใช๎บริการสวัสดิการบางประการอยํู

แล๎ว เชํน สํงลูกเรียนโรงเรียน รับการรักษาพยาบาลฟรีจากโรงพยาบาลรัฐ หากจะนับรวมด๎วยก็ยังมีประเด็น

ตํอวําจะให๎สิทธิ์ในสวัสดิการเฉพาะแรงงานตํางด๎าวที่จดทะเบียนหรือไมํ หากใช๎แนวคิดวําต๎องจดทะเบียนจะ

รวมครอบครัว (คูํสมรส บุตร ) ของแรงงานที่จดทะเบียนหรือไมํ เป็นต๎น เหลํานี้ล๎วนเป็นประเด็นที่ต๎อง

ถกเถียงจนมีข๎อสรุปที่ชัดเจนเพื่อให๎การออกแบบระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าเป็นไปอยํางรอบด๎าน 

2.5.2 เงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ 

เมื่อได๎ความครอบคลุมหรือนิยามของ ความถ๎วนหน๎า ในแงํของผู๎ที่ อาจมีสิทธิ์ได๎รับสวัสดิการแล๎ว  

ประเด็นตํอเนื่องคือสวัสดิการประเภทใด ที่ให๎กับทุกคนในทุกเงื่อนไข (เชํนสวัสดิการรักษาพยาบาล ) และ

สวัสดิการประเภทใดจะให๎ก็ตํอเมื่อมีเงื่อนไขบางประการเป็นจริง ตัวอยํางเชํนการศึกษาฟรีจะให๎กับทุกคน

ไมํวําอายุเทําไรหรือไมํ เชํนหากคนอายุ 40 ปีที่จบการศึกษาระดับประถม ต๎องการกลับมาเรียนหนังสือตํอ

ชั้นมัธยมในระบบโรงเรียนปกติจะสามารถเรียนได๎หรือไมํ เพราะอาจขัดร ะเบียบเร่ืองอายุผู๎เข๎าเรียน หรือ

จะต๎องเรียนนอกระบบอยํางเดียว  

มีตัวอยํางที่ตรงกับความเป็นจริงมากกวํา เชํนการให๎เบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ ซึ่งเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์คือ

ต๎องมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในกรณีเชํนนี้จะถือวําเป็นการให๎สวัสดิการถ๎วนหน๎าหรือไมํ หรือการให๎

สวัสดิการสํวนเพิ่มส าหรับคนจน เงื่อนไขก็คือต๎องเป็นคนจนจึงมีสิทธิ์ เชํนนี้จะถือวําเป็นถ๎วนหน๎าหรือไมํ  

คณะผู๎วิจัยเสนอวํา หากเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์ไมํมีลักษณะการเจาะจงกลุํมบนพื้นฐานของการเพิ่ม

สวัสดิการกับผู๎ด๎อยโอกาสหรือคนจน ให๎ถือวําเป็นการให๎สวัสดิการถ๎วนห น๎า เชํนการให๎เบ้ียยังชีพกับ

ผู๎สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีทุกคนไมํวําจะเป็นคนจน คนไมํจน หรือคนรวย ถือวําเป็นการให๎อยํางถ๎วนหน๎า 

หรือสิทธิ์การเรียนหนังสือฟรี ซึ่งคือการให๎เงินชํวยเหลือที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนก็เป็นสิทธิ์ถ๎วนหน๎าเชํนกัน

เพราะไมํขึ้นกับฐานะความเป็นอยํูของนักเรียนและครอบครัวนักเรียน  
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สํวนเงื่อนไขที่เกี่ยวโยงกับฐานะความเป็นอยํูหรือความด๎อยโอกาส ให๎ถือวําเป็นการให๎สวัสดิการ

แบบเจาะจงหรือก าหนดกลุํมเป้าหมาย (targeting) เชํน เงินชํวยเหลือคําครองชีพส าหรับผู๎มีรายได๎น๎อย 

(ดังตัวอยํางของเช็คชํวยชาติในปี 2552) สิทธิ์การรักษาพยาบาลฟรีส าหรับผู๎มีรายได๎น๎อยในอดีต 

สวัสดิการสํวนเพิ่มส าหรับผู๎พิการหรือเด็กก าพร๎า
2
 เป็นต๎น  

ไมํวําจะเป็นระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าหรือเจาะจง/ก าหนดกลุํมเป้าหมาย สิ่งหนึ่งที่ไมํควร มีคือการ

มีโควต๎าส าหรับสวัสดิการพื้นฐาน กลําวคือผู๎มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขเชํนเดียวกันบางคนได๎รับสวัสดิการ บางคน

ไมํได๎ ด๎วยเหตุผลวํางบประมาณไมํเพียงพอ ดังเชํนการให๎เบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุที่ยากจนในอดีตซึ่งแตํละ

หมูํบ๎านจะได๎รับไมํเกิน 5 คน ทั้งที่บางหมูํบ๎านมีคนชราที่ยากจนและไมํมีลูกหลานดูแลมากกวํานั้น  

ทั้งนี้ คณะผู๎วิจัยด๎วยความรํวมมือจากกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได๎ท า

การส ารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจ าจังหวัดทั่วประเทศเพื่อชํวย

ก าหนดความครอบคลุมของสวัสดิการตํางๆ รวมทั้งการจัดล าดับความส าคัญของกลุํมสวัสดิการ (ดูบทที่ 3) 

2.6 ปัญหาในทางปฏิบัติของการ บริการสวัสดิการถ้วนหน้า  

แม๎สวัสดิการหลาย ประเภทที่รัฐได๎จัดให๎เป็นแบบถ๎วนหน๎าแล๎ว แตํก็ยังมีปัญหาในทางปฎิบัติด๎วย

สาเหตุตํางๆ เชํน การขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดีท าให๎ผู๎มีสิทธิ์ ไมํร๎ูวํามีสวัสดิการนั้นๆ แกํประชาชนหรือไมํ

ร๎ูวําตนมีสิทธิ์ ปัญหา/อุปสรรคในการลงทะเบียนรับสิทธิ์  ซึ่งอาจเกิดจากการไมํมีหลักฐาน (ไร๎ใบหลักฐาน 

ตํางด๎าวไมํได๎จดทะเบียน ) หลักฐานหาไมํได๎หรือได๎มายาก  (เชํนทะเบียนบ๎าน บัตรประชาช นใบรับรอง

ความพิการ หาคนรับรองไมํได๎) รวมทั้งปัญหาในการไปลงทะเบียนของผู๎มีสิทธิ์ (กายภาพ การเดินทาง) 

นอกจากนี้แม๎ประชาชนจะรับร๎ูถึงสิทธิ์และสามารถไปลงทะเบียนได๎ก็ตาม แตํก็มีบางกลุํมที่เลือกจะ

ไมํไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ของตน โดยเฉพาะกลุํมผู๎มีรายได๎สูงดังที่พบในเร่ืองเบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ และระบ บ

ประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (UC) รวมทั้งกลุํมที่มีรายได๎ไมํสูงก็อาจไมํต๎องการจํายเงินสมทบเชํนในกรณีของ

ประกันสังคม หรือบางกลุํมที่ไปลงทะเบียน แล๎วแตํมีปัญหาในการ ใช๎สิทธิ์  เชํน ในด๎านสุขภาพทั้งกรณี UC 
และประกันสังคมที่ประสบปัญหาเร่ืองสถานพยาบาลตามสิทธิ์ไมํสะดวกที่จะไปใช๎บริการ 

                                            
2
 ในกรณีผ๎ูพิการและเด็กก าพร๎า อาจเป็นไปได๎วําเป็นผ๎ูมีฐานะดีหรืออยูํในครอบครัวที่ฐานะดี แตํอยํางไรก็ตามถือวําบุคคลนั้น

กลายเป็นผ๎ูด๎อยโอกาส และควรได๎รับสวัสดิการบางประการเพิ่มขึ้น  
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บทที่ 3 

การส ารวจความต้องการสวัสดิการของประชาชน  

ในระหวํางการจัดท าระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าส าหรับประชาชนในปี 2560  สถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทยได๎มีงานศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการอีก 2 ชิ้นได๎แกํ โครงการวิจัยเร่ืองทางเลือก

ของสวัสดิการสังคมส าหรับคนไทย   และโครงการประชาเสวนาเร่ืองสวัสดิการสังคม ซึ่งทั้ งสองโครงการ

ได๎รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ  (สสส.) เชํนเดียวกัน   สํวนใน

งานวิจัย นี้ ได๎ เพิ่มเติม การส ารวจความคิดเห็นจาก คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศ  และการส ารวจความคิดเห็นจากผู๎เข๎ารํวมประชุม การสัมมนาและ

มอบนโยบายแกํคณะกรรมการ สํงเสริมการ จัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ   ดังนั้น จึงมีงานส ารวจ ความ

ต๎องการสวัสดิการของประชาชนรวม 4 ชิ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้  

3.1 แบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับสวัสดิการและความ

ช่วยเหลือจากรัฐ  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยรํวมกับส านักงานสถิติแหํงชาติได๎ จัดท าการส ารวจเกี่ยวกับ

ความต๎องการสวัสดิการสังคมของ ประชาชน  2 คร้ัง  คร้ังแรกส ารวจใน เดือนสิงหาคม –กันยายน  2552 

และคร้ังที่สอง ส ารวจใน เดือนเมษายน  2553  โดยมีจ านวนตัวอยํางทั้งสิ้น 7,777 ตัวอยําง กระจายทุก

จังหวัดทั่วประเทศ (รายละเอียด แสดงในตารางที่ 3.1) ครัวเรือนตัวอยํางสํวนใหญํได๎รับสวัสดิการ

รักษาพยาบาลจากรัฐ โดยครัวเรือนในกรุงเทพ ฯ มีสัดสํวนการได๎รับสวัสดิการต่ าที่สุด  อันดับที่สองคือ 

สวัสดิการด๎านการศึกษา การฝึกอาชีพ (ตารางที่ 3.2) 

ตารางที่ 3.1 จ านวนครัวเรือนตัวอย่าง 

ภูมิภาค 
ส.ค. – ก.ย. 2552 เม.ย. 2553 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
กรุงเทพฯ 225 5.5 208 5.7 
กลาง 1,228 30.0 1105 30.0 
เหนือ 1,005 24.5 898 24.4 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,072 26.2 937 25.5 
ใต้ 567 13.8 532 14.5 
รวม 4,097 100.0 3,680 100.0 
ที่มา: วรวรรณ ชาญด๎วยวิทย์ และคณะ (2553) 

ตารางที่ 3.2 สัดส่วนครัวเรือนที่ได้รับสวัสดิการจากรัฐ ปี 2552 

ได้รับ/มีสิทธิใ์นสวัสดิการ กรุงเทพฯ กลาง เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ รวม 

การศึกษา การฝึกอาชีพ 17.8 21.4 38.7 38.0 33.1 31.8 
บ้านพัก ที่อยู่อาศัย 9.0 2.4 2.1 1.2 2.9 2.6 
การรักษาพยาบาล 56.5 68.4 94.1 96.2 82.6 83.9 
เงินช่วยเหลือประเภทอ่ืนๆ 0.5 1.1 0.8 0.3 1.5 0.8 

ที่มา: วรวรรณ ชาญด๎วยวิทย์ และคณะ (2553) 
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ความต้องการสวัสดิการจากรัฐ  

สวัสดิการสังคมที่ท าการส ารวจประกอบด๎วย 

1) ให๎เงินชํวยเหลือ 500 บาทตํอเดือนแกํเด็กทุกคนตั้งแตํแรกเกิดจนถึงอายุ 15 ปี (ปัจจุบันยังไมํ

มีเงินชํวยเหลือด๎านนี้) 

2) ให๎เรียนฟรีตั้งแตํอนุบาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะ โดยฟรีทั้งคําเลําเรียน  อาหารกลางวัน หนังสือ

เรียน ชุดนักเรียน  และคําเดินทางไปโรงเรียน  (ปัจจุบันมีสวัสดิการนี้อยํู  ยกเว๎นคําเดินทาง และการน า

หนังสือกลับบ๎านได๎)  

3) ให๎เรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัย หรือมีทุนการศึกษาเฉพาะคนที่มีเงินไมํพอจําย  โดยไมํต๎องกู๎

เงินเรียน 

4) จัดการฝึกอาชีพ  (ฟรีทุกหลักสูตร) และชํวยจัดหางานให๎กับนักศึกษาจบใหมํ  คนตกงาน และ

คนที่ต๎องการเปลี่ยนงาน  

5) ให๎เงินชดเชยรายได๎ /เงินทดแทนจากการตกงานหรือไมํสบายจนท างานไมํได๎  แตํต๎องมีการ

สมทบเงินด๎วย (เหมือนการออมเพื่อใช๎เมื่อตกงาน) 

6) ให๎เงินสงเคราะห์ผู๎สูงอายุ  (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มเป็น 1,000 บาท/เดือน (ปัจจุบันให๎คนละ  500 

บาทตํอเดือน) 

7) ให๎ทุกคนได๎รับการรักษาพยาบาลฟรี (เหมือนข๎าราชการ) 

8) ให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยตํางๆ เชํน พายุ น้ าทํวม ดินถลํม 

9) ให๎เงินชํวยเหลือคนพิการ 500 บาท/เดือน (ปัจุบันมีอยูํแล๎ว)  

10) ให๎เงินชํวยเหลือผู๎หญิงที่มีลูกแตํไมํมีสามีคอยเล้ียงดู (เป็นมําย/หยําร๎าง) เดือนละ 500 บาท

ตํอเด็ก 1 คนจนกวําลูกจะเข๎าโรงเรียน 

ผลการส ารวจพบวํา คนไทยสํวนใหญํเห็นวํารัฐควรจัดสวัสดิการสังคมให๎แกํทุกคนและควรมี

ลักษณะถ๎วนหน๎า  จากรูปที่ 3.1 พบวําประชาชนในทุกภูมิภาคต๎องการสวัสดิการสังคมแบบถ๎วนหน๎า มี

เพียงภาคใต๎ที่มีสัดสํวนของผู๎ที่เห็นวําควรให๎สวัสดิการเฉพาะคนจนสูงกวําภาคอื่นๆ และทั้งหมดนี้มีจ านวน

น๎อยมากที่เห็นวํารัฐไมํควรท าสวัสดิการสังคม  

เมื่อสอบถามถึงประเภทสวัสดิการสังคมที่ประเทศไทยควรจะต๎องมี รวมถึงผู๎ด าเนินการและแหลํง

งบประมาณ  พบวํากวําร๎อยละ 90 ของประชาชนในทุกภูมิภาคเห็นวํารัฐควรจัดสวัสดิการสังคมตั้งแตํ

การศึกษา การสํงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การชํวยคนตกงาน การชํวยคนพิการและผู๎สูงอายุ 

(ตารางที่ 3.3)  ในสํวนผู๎สนับสนุนด๎านงบประมาณ คนสํวนใหญํเห็นวํารัฐ บาลกลางควรเป็นผู๎สนับสนุน 

แตํถ๎าเป็นการสํงเสริ มสุขภาพ การพัฒนาอาชีพและฝึกทักษะในการท างาน  การดูแลเด็กพิการ /เด็ก

เรํรํอน/เด็กก าพร๎า  และการดูแลผู๎สูงอายุ  เห็นวําควรได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลท๎องถิ่น 

(ตารางที่ 3.4)  สํวนการด าเนินการด๎านสวัสดิการสังคมนั้น สํวนใหญํเห็นวํารัฐ บาลกลางควรเป็น

ผู๎ด าเนินการ ยกเว๎นบางสวัสดิการที่มีสัดสํวนผู๎ที่ต๎องการให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทมากขึ้น 

เชํน การสํงเสริมสุขภาพ การดูแลผู๎สูงอายุและคนพิการ เป็นต๎น (ตารางที่ 3.5) 
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รูปท่ี 3.1 ความเห็นต่อสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือจากรัฐ 

เงินชํวยเหลือ 500 บาท แกํเด็กทุกคน 

 

เรียนฟรีตั้งแตํอนุบาลถึงมัธยมปลาย 

 

เรียนฟรีในระดับมหาวิทยาลัย 

 

ฝึกอาชีพฟรีทุกหลักสูตรและจัดหางานให๎นักศึกษาจบใหมํ  

 
เงินชดเชยรายได/๎เงินทดแทนตกงานหรือเจ็บป่วย 

 

เงินเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุเพิ่มเป็น 1,000 บาท 

 
การรักษาพยาบาลฟรีเหมือนข๎าราชการ 

 

ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยธรรมชาต ิ

 
การชํวยเหลือคนพิการ 500 บาทตํอเดือน 

 

ความชํวยเหลือหญิงเลี้ยงเดี่ยวเดือนละ 500 บาท 

 

หมายเหตุ: มีสัดสํวนเล็กน๎อยที่ไมํเห็นด๎วย และคิดวํารัฐไมํควรท า  

ที่มา: วรวรรณ ชาญด๎วยวิทย์ และคณะ (2553) 
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ตารางที่ 3.3 สัดส่วนผู้ท่ีเห็นด้วยว่าควรต้องมีสวัสดิการสังคมเหล่านี้ (ร้อยละ) 

ประเภทสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ กลาง เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ รวม 

การศึกษาอนุบาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส. 90 95 99 98 99 97 
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 86 88 95 96 94 92 
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ป้องกันโรค การสนับสนุนการออกก าลังกาย 88 91 98 95 97 94 
การรักษาพยาบาล 92 99 99 99 100 98 
การให้ความช่วยเหลือในการหางานท า 90 95 98 97 99 96 
การให้การฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะในการท างานให้ดีขึ้น 90 92 97 97 98 95 
การให้เงินช่วยเหลือผู้ตกงาน 89 95 97 97 97 96 
การให้เงินช่วยเหลือผู้พิการ 91 99 100 99 100 99 
การจัดบ าเหน็จบ านาญแก่ผู้สูงอายุ 92 99 100 99 100 98 
การดูแลเด็กพิการ เด็กเร่ร่อน เด็กก าพร้า 91 99 99 99 100 98 
การดูแลผู้สูงอายุ 92 99 100 99 100 99 
ที่มา: วรวรรณ ชาญด๎วยวิทย์ และคณะ (2553) 

ตารางที่ 3.4 สัดส่วนผู้ท่ีให้ความเห็นต่อแหล่งที่สนับสนุนงบประมาณ (ร้อยละ) 
ประเภทสวัสดิการสังคม รัฐบาลกลาง อปท. ประชาชน/ชุมชน เอกชน 

การศึกษาอนุบาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส. 89 10 0 1 
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 92 7 0 1 
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ป้องกันโรค การสนับสนุนการออกก าลังกาย 70 26 3 2 
การรักษาพยาบาล 90 9 0 1 
การให้ความช่วยเหลือในการหางานท า 78 14 0 8 
การให้การฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะในการท างานให้ดีขึ้น 72 21 1 6 
การให้เงินช่วยเหลือผู้ตกงาน 82 14 0 4 
การให้เงินช่วยเหลือผู้พิการ 77 22 0 1 
การจัดบ าเหน็จบ านาญแก่ผู้สูงอายุ 78 22 0 0 
การดูแลเด็กพิการ เด็กเร่ร่อน เด็กก าพร้า 76 22 1 1 
การดูแลผู้สูงอายุ 75 24 1 1 
ที่มา: วรวรรณ ชาญด๎วยวิทย์ และคณะ (2553) 

ตารางที่ 3.5 สัดส่วนผู้ท่ีให้ความเห็นต่อผู้ด าเนินการ (ร้อยละ) 
ประเภทสวัสดิการสังคม รัฐบาลกลาง อปท. ประชาชน/ชุมชน เอกชน 

การศึกษาอนุบาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส. 77 21 1 1 
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 84 14 1 1 
การส่งเสริมสุขภาพ เช่น ป้องกันโรค การสนับสนุนการออกก าลังกาย 46 41 11 2 
การรักษาพยาบาล 76 21 1 2 
การให้ความช่วยเหลือในการหางานท า 60 26 2 12 
การให้การฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ ฝึกทักษะในการท างานให้ดีขึ้น 51 35 4 10 
การให้เงินช่วยเหลือผู้ตกงาน 65 28 1 6 
การให้เงินช่วยเหลือผู้พิการ 52 45 2 1 
การจัดบ าเหน็จบ านาญแก่ผู้สูงอายุ 54 43 2 0 
การดูแลเด็กพิการ เด็กเร่ร่อน เด็กก าพร้า 52 44 3 1 
การดูแลผู้สูงอายุ 48 46 5 1 
ที่มา: วรวรรณ ชาญด๎วยวิทย์ และคณะ (2553) 
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“ถ๎ารัฐบาลข้ึนภาษีสินค๎า (ภาษีมูลคําเพิ่ม ) แล๎วน าเงินจากการเก็บภาษีมาพัฒนาประเทศ ทําน

อยากให๎รัฐบาลเพิ่มงบประมาณด๎านใดมากที่สุด”   ร๎อยละ 18 ของครัวเรือนทั้งประเทศต๎องการใ ห๎เพิ่มงบ

เพื่อการรักษาพยาบาล โดยเฉพาะคน กรุงเทพ ฯ ให๎ความส าคัญกับการ รักษาพยาบาล ถึงร๎อยละ 30  

สวัสดิการที่ได๎รับความส าคัญรองลงมาคือ การชํวยเหลือคนพิการ การศึกษาและการแก๎ปัญหาหนี้สิน   นํา

สังเกตวําคนในภาคใต๎จะให๎ความส าคัญกับการศึกษาสูงกวําภูมิภาคอื่นๆ (ตารางที่ 3.6) 

ตารางที่ 3.6 สวัสดิการสังคมที่ต้องการให้รัฐบาลเพ่ิมงบประมาณมากที่สุด (ร้อยละ) 

ประเภทสวัสดิการสังคม กรุงเทพฯ กลาง เหนือ 
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 
ทั้ง

ประเทศ 
การศึกษา หรือฝึกอาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน 14 11 12 13 16 13 
การรักษาพยาบาล 30 20 16 10 26 18 
ลงทุนทางเศรษฐกิจ 3 3 3 4 3 3 
รักษาสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ อนุรักษ์ธรรมชาติ 1 2 2 0 1 1 
รักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ 7 9 4 3 8 6 
ช่วยคนแก่ที่ยากจน คนพิการ 10 11 10 19 13 14 
แก้ปํญหาหนี้สินคนจน 10 11 15 18 7 13 
แจกเงินคนจนหรือคนรายได้น้อย 5 5 6 6 2 5 
ช่วยเรื่องที่อยู่อาศัย ส าหรับคนจน หรือคนรายได้น้อย 6 5 2 3 4 4 
ให้บริการของรัฐบางประเภทฟรี 6 5 6 6 6 6 
ประกันราคาพืชผล 1 8 15 11 9 10 
ควบคุมราคาสินค้า เช่นน้ ามัน 7 6 7 6 3 6 
อ่ืนๆ 0 1 0 1 2 1 
ไม่รู้ ไม่ตอบ  3 0 0 1 1 

ที่มา: วรวรรณ ชาญด๎วยวิทย์ และคณะ (2553) 

3.2 การประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติต่อการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูป

ประเทศไทย  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยได๎จัดท าโครงการการประชาเสวนาเพื่อหาฉันทามติตํอการ

จัดสวัสดิการสังคมเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ในชํวง เดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553   โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อระดมสมองหาฉันทามติเกี่ยวกับระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมส าหรับสังคมไทย  

ประชาเสวนาเป็นกระบวนการที่เปิดให๎ประชาชนมีสํวนรํวมแสดงความคิดเห็นตํอนโยบายสํวนรวม

ที่จะมีผลกระทบตํอคนสํวนใหญํในสังคม หลักการส าคัญของกระบวนการจัดท าประชาเสวนาคือ การแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนภายใต๎สภาวการณ์ที่ต๎องมีการให๎ ‚ข๎อเท็จจริง‛ ในประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับหัวข๎อ

เสวนา และให๎เวลา ‚ไตรํตรอง ‛ กลั่นกรองความคิดและแลกเปลี่ยนความเห็นในกลุํมตัวแทนประชาชน

ด๎วยกัน  ทั้งนี้ ความคิดเห็นจากประชาชนสามารถมีความแตกตํางกันได๎ ไมํจ าเป็นต๎องหาฉันทามติ   

ประชาเสวนาจัดใน 4 ภูมิภาค   14 จังหวัด ดังนี้ 

 ภาคเหนือ คือ จังหวัดนําน ล าพูน และก าแพงเพชร 

 ภาคกลาง คือ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี ระยอง และกาญจนบุรี  

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดสุรินทร์ ขอนแกํน หนองคาย และเลย 

 ภาคใต๎ คือ จังหวัดชุมพร กระบ่ี และสงขลา 



16 บทที่ 3 การส ารวจความต๎องการสวัสดิการของประชาชน 

ตารางที่ 3.7  จ านวนผู้เข้าร่วมประชาเสวนา จ าแนกตามจังหวัดและเพศ 

จังหวัด ชาย หญิง รวม 
กระบี่ 24 23 47 
กาญจนบุร ี 25 27 52 
ก าแพงเพชร 31 26 57 
ขอนแก่น 22 22 44 
ชุมพร 22 26 48 
น่าน 24 23 47 
ปทุมธาน ี 21 22 43 
ระยอง 30 28 58 
ล าพูน 22 26 48 
เลย 21 25 46 
สงขลา 20 24 44 
สระบุร ี 21 25 46 
สุรินทร์ 27 29 56 
หนองคาย 23 26 49 
รวม 333 352 685 
ร้อยละ 48.6 51.4 100.0 
ที่มา:  นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2553) 

สรุปผลการประชาเสวนา  

ผลที่ได๎จากการเสวนาในแตํละประเภทสวัสดิการสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

ตารางที่ 3.8 สรุปผลการประชาเสวนาสวัสดิการส าหรับคนไทยในอนาคต 

ล าดับ
ความส าคัญ 

สวัสดิการที่ต้องการ ผู้ด าเนินการ ที่มาของงบประมาณ 

1. สวัสดิการด้านการศึกษา 
 ให้เรียนฟรี (ค่าเทอมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ) ตั้งแต่อนุบาล
จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 ประเด็นที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันคือ
ระดับอุดมศึกษา บางส่วนเห็นว่าควรให้เรียนฟรีทุกคน
เพ่ือความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษาขั้นสูง 
บางส่วนเห็นว่าต้องมีเกณฑ์ เช่น ให้เฉพาะคนจน  
คนเรียนดี หรือเฉพาะสาขาที่ขาดแคลน เป็นต้น 

 ควรปรับปรุงคุณภาพของคร/ูโรงเรียนในเมืองและ
ชนบทให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน 

 รัฐควรควบคุมคุณภาพผู้จบการศึกษาและผลิตให ้
ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน จะได้ไม่มี 
คนตกงาน 

แบ่งเป็น 2 ระดับคือ  
 ระดับอนุบาลถึงมัธยมต้นให้ชุมชน
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) รับผิดชอบ เพราะจะได้จัด
การศึกษาใหส้อดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน/ท้องถิ่น และ
สามารถติดตามประเมินผลได้
อย่างใกล้ชิด ส่วนบทบาทของ
รัฐบาลกลางคือวางนโยบาย และ
สนับสนุนงบประมาณส่งมาให้
ท้องถิ่น   

 ระดับมัธยมปลาย-อุดมศึกษา ให้
รัฐบาลกลางจัดการ 

 ถ้าคุณภาพการศึกษาดจีริง 
ประชาชนก็ยินดีจ่ายภาษี
เพ่ิมขึ้น  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมทบงบประมาณเพ่ิมเติม
ด้วย 

2. สวัสดิการรักษาพยาบาล 
 ปรับให้คุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขเท่า
เทียมกันระหว่าง 30 บาทรักษาทุกโรค กับการใช้สิทธิ
ประกันสังคมและข้าราชการ  

 ปรับปรุงคุณภาพการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐทุก
แห่งให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

 จัดหาแพทย์เพิ่มเติมในโรงพยาบาลจังหวัดและท้องถิ่น 

 รัฐ (กระทรวงสาธารณสุข 
สถานพยาบาล อปท.) ก าหนด
นโยบายและส่งเสริมให้ชุมชน
รวมกลุ่มจัดสวัสดิการในชุมชน 
รวมถึงการก าหนดมาตรฐานและ
การบริการที่เท่าเทียมกันในทุก
สถานพยาบาล 

 เพ่ิมภาษีประเภทต่างๆ 
โดยเฉพาะสินค้าที่ท าให้
เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ
และกระทบต่อสังคม เช่น 
สุรา บุหรี ่

 ประชาชนยินดีร่วมจ่าย 
โดยอยากให้รัฐก าหนดมา
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ล าดับ
ความส าคัญ 

สวัสดิการที่ต้องการ ผู้ด าเนินการ ที่มาของงบประมาณ 

เพ่ือรองรับความต้องการของประชาชน และยกระดับ
สถานีอนามัยเป็นโรงพยาบาลระดับต าบลและอ าเภอ 

 พัฒนาแพทย์แผนไทย สนับสนุนบทบาทหมอชาวบ้าน 
และจัดอบรมให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
(อสม.) สามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ว่าค่ารักษาพยาบาลโรค
ร้ายแรง รัฐจะจ่ายสัดส่วน
เท่าไร 

 ชุมชนและท้องถิ่นจัด
กองทุนสนับสนุนด้าน
รักษาพยาบาล 

3. สวัสดิการด้านแรงงาน  
 ให้รัฐช่วยในการพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอาชีพ และ
หางานให้กับคนจบใหม่ คนตกงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของแต่ละท้องที่และมีความต่อเนื่อง 

 สวัสดิการด้านการคุ้มครองแรงงาน: กรณีไม่มีนายจ้าง 
“ประกันตนเอง” ให้รัฐเข้ามาช่วยสมทบเงินประกันให้
ครึ่งหนึ่งทดแทนในส่วนที่นายจ้างจ่ายให ้และแรงงาน
จ่ายเองครึ่งหนึ่ง  นอกจากนี้ควรให้มีการคุ้มครอง
แรงงานไทย และควบคุมดูแลการใช้แรงงานต่างด้าว
อย่างเข้มงวด 

 สวัสดิการด้านการรวมกลุ่มของแรงงาน: ควรส่งเสริม
ให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานตามกลุ่มอาชีพ เพ่ือดูแล
คุ้มครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ 

 บทบาทของรัฐ: พัฒนาทักษะ
แรงงาน รัฐบาลร่วมกับ
ผู้ประกอบการจัดหางานรองรับ
นักศึกษาจบใหม่ทุกคน   

 บทบาทของท้องถิ่น: รัฐและ
องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมโดยให้แต่
ละกลุ่มอาชีพเกิดการรวมกลุ่ม
พัฒนาอาชีพ จัดวิทยากรฝึกอบรม
ให้สามารถประกอบอาชีพได้ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการต่างๆ 
ให้ทั่วถึง 

 รัฐส่งเสริมให้แต่ละอาชีพ
สมทบเงินเข้ากองทุนของ
กลุ่มอาชีพตนเอง 

 ท้องถิ่นจัดงบประมาณ
ส าหรับฝึกฝีมือแรงงาน 
20% ของงบประมาณ 

4. สวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ  
 เบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ  ที่ประชุมยังมีความเห็น
แตกต่างกัน บางส่วนเห็นว่าควรให้เบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุเฉพาะคนจน และบางส่วนเห็นว่าควรให ้
ทุกคน 

 มาตรการเสริมอ่ืนๆ จัดให้มีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในแต่ละ
จังหวัด ทุกหมู่บ้าน ชุมชน ควรจะมีชมรมผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มคนสูงอายุท ากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ เช่น ถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ตนมีอยู่ เป็น 
การลดความเครียด พัฒนาความรู้ในการดูแลตนเอง 
ส่งเสริมให้ออกก าลังกาย จัดหางานเบาๆ ที่เหมาะสม
กับวัย เพื่อส่งเสริมรายได้ให้ผู้สูงอายุที่ยังท างานไหว 
ส่งเสริมความรักในครอบครัว และบทบาทของ
ลูกหลานเพ่ือให้ช่วยดูแลผู้สูงอาย ุ

 ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลของผู้สูงอายุ และม ี
การจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอาย ุ

 ให้เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลใน
ท้องถิ่นออกตรวจสุขภาพและ
แนะน าการดูแลสุขภาพของ
ผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆ 

 รัฐควรส่งเสริมให้มีการออม
ส่วนบุคคลในวัยท างาน
และเงินออมในระดับชุมชน 

5. สวัสดิการเพื่อผู้ว่างงาน 
 ให้ชดเชยรายได้ให้กับผู้ว่างงานในกรณีถูกเลิกจ้างเป็น
เวลา 3 เดือน 

 จัดให้มีระบบการประกันตนส าหรับผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ เช่น เกษตรกร ผู้รับจ้างนอกระบบ แรงงาน 
เหมาช่วง (sub-contract) 

 รัฐควรพิจารณาเร่ืองหลักสูตรวิชาที่จะเปิดสอนให้เน้น
สาขาที่ขาดแคลน เพื่อลดปรมิาณผู้ว่างงานลงหลังจบ
การศึกษา 

 ให้ท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพ โดยรัฐเป็น
พี่เลี้ยงส่งข้อมูลคนว่างงาน และ
ทรัพยากร บุคลากร เงิน
งบประมาณสนับสนุน ควรมีศูนย์
ประสานงานเพ่ือจัดหางานและ
อาชีพให้ท า ทัง้ในระดับอ าเภอ
และต าบล 

 ส าหรับการชดเชยเงินให้ผู้ว่างงาน 
ให้ชุมชนตั้งกรรมการที่
ประกอบด้วยผู้น าท้องถิ่นและ
ชาวบ้านเพ่ือพิจารณา  

 รัฐส่งเสริมให้แต่ละอาชีพ
สมทบเงินเข้ากองทุนของ
กลุ่มอาชีพตนเอง 

 ส่งเสริมการออมเงินสมทบ
มาจากเงินสวัสดิการของ
ชุมชน 
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ล าดับ
ความส าคัญ 

สวัสดิการที่ต้องการ ผู้ด าเนินการ ที่มาของงบประมาณ 

6. สวัสดิการส าหรับผู้ด้อยโอกาส  
 จ าแนกผู้ด้อยโอกาสออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้-ท างาน
ไม่ได้ ให้สวัสดิการเป็นเบี้ยยังชีพ ส่วนผู้ด้อยโอกาสที่
ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ให้ถามว่าต้องการ 
ความช่วยเหลืออะไร โดยให้รัฐจัดหาอาชีพให้กับ
ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มที่ยังสามารถท างานได้ มี 
ศูนย์สงเคราะห์ฟื้นฟูวิชาชีพคนพิการในชนบท 

 สนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือคนพิการตาม 
ความเหมาะสม เช่น รถเข็นส าหรับคนเดินไม่ได้ หูฟัง
ส าหรับคนหูหนวก เตียงถุงลมส าหรับคนป่วยเป็น
อัมพาต อวัยวะเทียม รวมถึงออกกฎหมายบังคับและมี
มาตรการบังคับให้ชัดเจน ว่าต้องมีทางลาด เสียงใน
ลิฟท์ และห้องน้ าให้คนพิการตามปั๊มน้ ามัน โรงแรม 
หน่วยงานราชการ ฯลฯ 

 จัดสวัสดิการด้านการศึกษาเป็นพิเศษแก่คนพิการ 

 รัฐดูแลเร่ืองรายได้และการฝึก
อาชีพ 

 ให้ท้องถิ่นด าเนินการขึ้นทะเบียน 
ผู้พิการและด้อยโอกาส 

 ให้พัฒนาสังคมจังหวัดและ อปท. 
ส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ 
ผู้พิการตามความถนัด 

 ท้องถิ่นจัดงบประมาณ
สมทบกลุ่มออมทรัพย์ใน
ชุมชน 

ที่มา:  นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ (2553) 

3.3 ความคิดเห็นจากคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วป ระเทศ 

การจัดให๎มีสวัสดิการถ๎วนหน๎ากับประชาชนทั้งประเทศนั้นจ าเป็นต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมาก 

และเป็นงบประมาณที่ผูกพันระยะยาว ดังนั้นการออกแบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าในตอนแรกจึงต๎องท าอยําง

ระมัดระวัง และควรให๎มีการจัดล าดับความส าคัญของประเภทสวัสดิการถ๎วนหน๎าวําควรครอบคลุม

สวัสดิการอะไรบ๎างโดยพิจารณาจาก (ก) การสนองตอบความต๎องการภาคประชาชน (ข) ความเป็นไปได๎

ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 และ (ค) สวัสดิการอะไรที่สามารถจัดแบบเฉพาะเจาะจงกลุํมเป้าหมายแทน

การจัดแบบถ๎วนหน๎าโดยยังคงบรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มระดับสวัสดิการให๎ประชาชนอยํางเพียงพอ 

เพื่อชํวยจัดล าดับความส าคัญ คณะผู๎วิจัยด๎วยความรํวมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ ได๎ท าการส ารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจ า

จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวิธีการส ารวจและผลการส ารวจดังตํอไปนี้  

วิธีการส ารวจ 

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ออกแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความคิดเห็น 

โดยได๎ท าการรวบรวมโครงการและกิจกรรมด๎านสวัสดิการที่มีการศึกษาวิจัยวําเป็นสวัสดิการ

ที่ประเทศไทยพึงมี โดยบางโครงการมีการด าเนิ นการแล๎วในปัจจุบัน (แตํยังอาจไมํเป็นแบบ

ถ๎วนหน๎า ) และบางโครงการก็เป็นเพียงแนวคิด   สํงให๎กระทรวง การพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สํงให๎ส านักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ จังหวัด  (พม . จังหวัด ) เพื่อประสานให๎ คณะกรรมการสํงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศ 
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 คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศให๎

ความเห็นตํอกรอบและความครอบคลุมของสวัสดิการถ๎วนหน๎าและสํงคืน  พม. จังหวัดเพื่อ

ประมวลความเห็นเป็นขอ งจังหวัดให๎เหลือเพียง 1 ชุด สํงคืน กระทรวง การพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์   

 กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํงแบบสอบถามกลับมาที่ TDRI เพื่อ

ประมวลผล  เพื่อน าเสนอตํอคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหํงชาติซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานตํอไป 

รูปท่ี 3.2 วิธีการส ารวจแบบสอบถาม 

 
 

มีแบบสอบถามสํงกลับมาจ านวนทั้งสิ้น 54 จังหวัด ประกอบด๎วย แบบสอบถามจาก กรุงเทพฯ  

ภาคกลางจ านวน 16 จังหวัด  ภาคเหนือ 14 จังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด  และภาคใต๎ 8 

จังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ภูมิภาค จังหวัด 

กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ  

ภาคกลาง  

(จ านวน 16 จังหวัด) 

จันทบุร ี ราชบุร ี

ชัยนาท ลพบุร ี

นครนายก สมุทรปราการ 

ปทุมธาน ี สมุทรสงคราม 

ประจวบคีรีขันธ ์ สิงห์บุรี 

เพชรบุร ี สุพรรณบุร ี

ระยอง อยุธยา 

ปราจีนบุรี กาญจนบุรี 

ภาคเหนือ  

(จ านวน 14 จังหวัด) 

ก าแพงเพชร เพชรบูรณ ์

เชียงราย แพรํ 

เชียงใหม ํ ล าพูน 

นครสวรรค ์ สุโขทัย 

พะเยา อุทัยธาน ี

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 

ล าปาง แมํฮํองสอน 
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ภูมิภาค จังหวัด 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

(จ านวน 15 จังหวัด) 

ชัยภูม ิ ร๎อยเอ็ด 

นครพนม เลย 

นครราชสีมา หนองบัวล าภ ู

บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ 

มหาสารคาม อุบลราชาน ี

มุกดาหาร อดุรธาน ี

กาฬสินธุ์ ขอนแกํน 

ยโสธร  

ภาคใต๎  

(จ านวน 8 จังหวัด) 

กระบี ่ ภูเก็ต 

ตรัง ระนอง 

ปัตตาน ี สตูล 

พังงา 
 

นครศรีธรรมราช 

ผลการส ารวจ  

แบบสอบถาม เพื่อส ารวจความคิดเห็นที่สํงให๎กับ คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศ   เป็นแบบสอบถามที่ ได๎รวบรวมโครงการและกิจกรรมด๎าน

สวัสดิการที่มีการศึกษาวิจัยวําเป็นสวัสดิการที่ประเทศไทยพึงมี โดยบางโครงการมีการด าเนินการใน

ปัจจุบันแล๎ว (แตํยังอาจไมํเป็นแบบถ๎วนหน๎า ) และบางโครงการก็เป็นเพียงแนวคิด   โดยการสอบถาม

ความเห็นใน 3 ประเด็น และก าหนดแนวทางในการตอบแบบสอบถาม  คือ ให๎ใสํเคร่ืองหมาย  ลงในชํอง

ใดชํองหนึ่งของ  

 ‘ระดับการสนองตอบความต๎องการประชาชนในพื้นที่’ (มาก ปานกลาง น๎อย)   

 ‘ความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560’ (มาก ปานกลาง น๎อย)   

 ‘ลักษณะสวัสดิการ’ (ถ๎วนหน๎า เจาะจง) 

ในการประมวลผลได๎แปลงความคิดเห็นเป็นคะแนน โดยหากให๎ระดับการตอบสนองความต๎องการ

ของประชาชนและความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 “มาก” จะได๎ 3 คะแนน  “ปานกลาง” ให๎ 

2 คะแนน  และ “น๎อย” ให๎ 1 คะแนน  จากนั้ นได๎ค านวณคะแนนเฉลี่ย  ผลจากการส ารวจความคิดเห็นที่

ประมวลจากแบบสอบถามที่สํงกลับมาจาก 54 จังหวัด ดังแสดงไว๎ในตารางที่ 3.9  โดยสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

การบริการทางสังคม 

ใน Pillar 1 การบริการทางสังคม ได๎แบํงสวัสดิการออกเป็น 5  ประเภท ได๎แกํ สวัสดิการด๎าน

การศึกษา  สวัสดิการด๎านสุขภาพอนามัย  สวัสดิการด๎านการท างานและการมีรายได๎  สวัสดิการด๎าน

นันทนาการ และสวัสดิการกลุํมเป้าหมาย ผลการส ารวจความคิดเห็น ของคณะกรรมการสํงเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศ สรุปได๎ดังนี้ 

สวัสดิการด๎านการศึกษา โครงการทีค่ณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร

และจังหวัดทั่วประเทศ มีความเห็นวําสามารถสนองตอบความต๎องการ ของประชาชนได๎มากที่สุด คือ 

โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนหรือนมโรงเรียน (2.93 คะแนน)  รองลงมาได๎แกํ การศึกษาฟรีถ๎วนหน๎า 

15 ปี (2.91 คะแนน)  กองทุนอาหารกลางวัน  (2.89 คะแนน)  และเพิ่มเงินชํวยเหลือการศึกษาส าหรับ
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เด็กยากจน(2.83 คะแนน)  กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (2.74 คะแนน)  เพิ่มเงินชํวยเหลือ

บุตร (2.72 คะแนน )  และล าดับสุดท๎าย กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได๎ในอนาคต 

(กรอ.) (2.45 คะแนน)  และเห็นวําโครงการที่มีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุด 

คือ โครงการการศึกษาฟรีถ๎วนหน๎า 15 ปี (2.93 คะแนน)  รองลงมาได๎แกํ นมโรงเรียน (2.91 คะแนน)  

กองทุนอาหารกลางวัน (2.87 คะแนน ) และเพิ่มเงินชํวยเหลือการศึกษาส าหรับเด็กยากจน (2.79 

คะแนน) ส าหรับลักษณะสวัสดิการด๎านการศึกษา คณะกรรมการฯ เห็นวํามีทั้งสํวนที่ควรเป็นแบบถ๎วนหน๎า

และเจาะจง โครงการที่ควรเป็นแบบถ๎วนหน๎า ได๎แกํ นมโรงเรียน การศึกษาฟรีถ๎วนหน๎า 15 ปี และกองทุน

อาหารกลางวัน  สํวนโครงการเพิ่มเงินชํวยเหลือการศึกษาส าหรับเด็กยากจน เพิ่ม เงินชํวยเหลือบุตร กยศ.  

และ กรอ. ควรเป็นแบบเจาะจง   

สวัสดิการด๎านสุขภาพอนามัย  คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดทั่วประเทศ มีความเห็นวําโครงการที่สามารถสนองตอบความต๎องการ ของประชาชนและมีความ

เป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุด  คือ โครงการรักษาฟรีถ๎วนหน๎า (คนไทย) (2.91 และ 

2.94 คะแนน ตามล าดับ)  รองลงมาได๎แกํ สวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ (2.89 และ 2.91 คะแนน 

ตามล าดับ ) ประกันสังคม : รักษาพยาบาล (2.85 และ 2.89 คะแนน ตามล าดับ ) และโครงการที่ได๎

คะแนนน๎อยที่สุดคือ รักษาฟรีแกํแรงงาน ตํางด๎าว (1.83 และ 1.81 คะแนน ตามล าดับ )  โดยเห็นวํา

โครงการรักษาฟรีถ๎วนหน๎าและประกันสังคมควรเป็นแบบถ๎วนหน๎า  ในขณะที่โครงการสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข๎าราชการและรักษาฟรีแกํแรงงานตํางด๎าวควรเป็นแบบเจาะจง 

สวัสดิการด๎านการท างานและการมีรายได๎   คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศ มีความเห็นวําโครงการที่สามารถสนองตอบความต๎องการ ของ

ประชาชนและมีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุด  คือ บริการจัดหางาน (2.88 และ 

2.81 คะแนน) รองลงมาได๎แกํ การพัฒนาฝีมือแรงงาน ไทย (2.81 และ 2.70 คะแนน) กองทุนประกัน

การจ๎างงาน (2.71 และ 2.63 คะแนน) และการพัฒนาฝีมือแรงงานตํางด๎าว (1.78 และ 1.74 คะแนน)  
ส าหรับลักษณะสวัสดิการเห็นวําโครงการสํวนใหญํควรเป็นแบบถ๎วนหน๎า ยกเว๎นการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ตํางด๎าวที่ควรเป็นแบบเจาะจง 

สวัสดิการด๎านนัน ทนาการ   คณะกรรมการฯ เห็นวํา โครงการ สวนสาธารณะ สนามกีฬา  ลาน

กิจกรรม ศูนย์ชุมชน ศูนย์เยาวชน ศูนย์บริหารผู๎สูงอายุ ห๎องสมุด  ตามมาตรฐานสัดสํวน พื้นที่ตํอประชากร 

ได๎คะแนนความสามารถสนองตอบความต๎องการของประชาชน 2.91 คะแนน  และได๎คะแนนความเป็นไป

ได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 เทํากับ 2.80 คะแนน  และควรมีลักษณะถ๎วนหน๎า 

สวัสดิการกลุํมเป้าหมาย  คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดทั่วประเทศ มีความเห็นวําโครงการที่สามารถสนองตอบความต๎องการ ของประชาชนและมี ความ

เป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุด คือ เบ้ืยยังชีพคนชรา (3.0 และ 2.98 คะแนน  

ตามล าดับ )  รองลงมาคือ เบ้ียความพิการ (ได๎คะแนน 2.92 คะแนนเทํากันทั้งเร่ืองความ สามารถ

สนองตอบความต๎องการ ของประชาชนและมีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560)  เบ้ียยั งชีพ

ผู๎ป่วยเอดส์ที่ท างานไมํได๎มีคะแนน การสนอง ตอบความต๎องการเป็นอันดับ 3 (2.91 คะแนน) แตํเมื่อดู

ความเป็นไปได๎ในปี 2560 กลับอยํูในอันดับสุดท๎าย (2.81 คะแนน)  เบ้ียยังชีพผู๎ป่วยเร้ือรังที่ท างานไมํได๎ 

(2.87 และ 2.83 คะแนน  ตามล าดับ ) และเงินคําจัดการศพผู๎สูงอายุ ได๎อันดับสุดท๎ายในเร่ืองการ

สนองตอบความต๎องการของประชาชน  (2.81 คะแนน ) แตํได๎อันดับ 3 ในด๎านความเป็นไปได๎ในทาง
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ปฏิบัติภายในปี 2560 (2.89 คะแนน )  นอกจากนี้คณะกรรมการฯ มีความเห็นวําสวัสดิการตาม

กลุํมเป้าหมายทุกโครงการควรเป็นแบบถ๎วนหน๎า  

การประกันสังคม 

ใน Pillar 2 การประกันสังคม พบวําโครงการที่คณะ กรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศ มีความเห็นวําสามารถสนองตอบความต๎องการ ของประชาชน

ได๎มากที่สุด คือ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ (2.96 คะแนน)  รองลงมาได๎แกํ ประกันสังคม (2.92 

คะแนน)  กองทุนสวัสดิการชาวนา (2.85 คะแนน)  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ๎าง (2.81 คะแนน) ส าหรับ

โครงการขยายประกันสังคมสูํคูํสมรสและบุตร  และการขยายประกันสังคมสูํแรงงานอกระบบ  ได๎คะแนน 

2.77 เทํากัน  กองทุนส ารองเล้ียงชีพได๎คะแนน 2.75  กองทุนการออมแหํงชาติ 2.72 คะแนน  กองทุน

เงินทดแทน 2.64 คะแนน และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน 2.52 คะแนน  และเห็นวําโครงการที่

มีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุด คือ โครงการประกันสังคม (2.86 คะแนน )  

รองลงมาได๎แกํ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชก าร (2.85 คะแนน)  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ๎าง และการ

ขยายประกันสังคมสูํคูํสมรสและบุตร (ได๎ 2.72 คะแนน เทํากัน )    ส าหรับลักษณะสวัสดิการด๎าน

ประกันสังคม คณะกรรมการฯ เห็นวําโครงการสํวนใหญํควรเป็นแบบถ๎วนหน๎า ยกเว๎น กองทุนสวัสดิการ

ชาวนา กองทุนสงเคราะห์ลูกจ๎าง และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชนที่ควรเป็นแบบเจาะจง 

การช่วยเหลือทางสังคม 

ใน Pillar 3 การชํวยเหลือทางสั งคม ได๎แบํงสวัสดิการออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ สวัสดิการ

กลุํมเป้าหมาย สวัสดิการที่อยํูอาศัย  และสวัสดิการด๎านการท างานและการมีรายได๎  ผลการส ารวจความ

คิดเห็นคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศ สรุปได๎ดังนี้ 

สวัสดิการกลุํมเป้าหมาย  คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและ

จังหวัดทั่วประเทศ มีความเห็นวําโครงการที่สามารถสนองตอบความต๎องการ ของประชาชนมากที่สุด คือ 

เงินชํวยเหลือบุตร/ครอบครัวผู๎ยากไร๎ สตรีหม๎าย หัวหน๎าครอบครัวสูงอายุ /พิการ/ไร๎ที่พึ่ง (2.91 คะแนน) 

รองลงมาคือ การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎พิการ  (2.9 คะแนน)  การ

ดูแลผู๎รับบริการที่บ๎าน  (เด็ก/พิการ/สูงอายุ/ผู๎ป่วยเร้ือรัง ) (2.87 คะแนน) และการดูแลผู๎รับบริการใน

ระบบสถาบัน  (เด็ก พิการ สตรี ไร๎ที่พึ่ง เอดส์ ป่วยเร้ือรัง สถานพินิจ เรือนจ า ) (2.78 คะแนน)  สํวน

โครงการที่มีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุดคือการจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกใน

การใช๎ชีวิตประจ าวันส าหรับผู๎พิการ  (2.8 คะแนน) รองลงมาได๎แกํ เงินชํวยเหลือบุตร /ครอบครัวผู๎ยากไร๎ 

สตรีหม๎าย หัวหน๎าครอบครัวสูงอายุ /พิการ/ไร๎ที่พึ่ง  (2.79 คะแนน) การดูแลผู๎รับบริการที่ บ๎าน (2.66 

คะแนน) และการดูแลผู๎รับบริการในระบบสถาบัน  (2.65 คะแนน)  และเห็นวําทุกโครงการควรเป็นแบบ

ถ๎วนหน๎า ยกเว๎นการดูแลผู๎รับบริการในระบบสถาบันที่ควรเป็นแบบเจาะจง 

สวัสดิการที่อยํูอาศัย   คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ทั่วประเทศมีความเห็นวําโครงการ ที่อยํูอาศัยส าหรับผู๎มีรายได๎น๎อย สามารถสนองตอบความต๎องการ ของ

ประชาชน  และมีความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากกวํา โครงการที่พักฉุกเฉิน  กลําวคือ 

คะแนนการตอบสนองความต๎องการของประชาชน ส าหรับโครงการที่อยํูอาศัยส าหรับผู๎มีรายได๎น๎อย  และ

โครงการที่พักฉุกเฉิน เทํากับ 2.63 และ 2.52 ตามล าดับ  สํวน คะแนนความเป็ นไปได๎ในทางปฏิบัติ

ภายในปี 2560 ได๎ 2.42 และ 2.37 คะแนน ตามล าดับ  และทั้งสองโครงการควรเป็นแบบเจาะจง 
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สวัสดิการด๎านการท างานและการมีรายได๎  โครงการจัดหาที่ท ากิน ให๎สิทธิ์ที่ท ากินได๎คะแนนการ

ตอบสนองความต๎องการของประชาชน 2.83 คะแนน และคะแนนความเป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 

2560  2.45 คะแนน  และควรเป็นโครงการแบบเจาะจง 

การสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม 

ส าหรับ Pillar 4 การสนับสนุนหุ๎นสํวนทางสังคม   คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

กรุงเทพมหานครและจังหวัดทั่วประเทศ มีความเห็นวําโครงการที่สามารถสนองตอบความต๎องการของ

ประชาชนมากที่สุด คือ โครงการเพิ่มกองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (2.87 คะแนน)  รองลงมา

ได๎แกํ เพิ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน  (2.85 คะแนน) สํงเสริมและพัฒนาบุคล ากรด๎านสวัสดิการสังคม  และ

การคุ๎มครองและสํงเสริมความเทําเทียมกันในการมีชีวิตในสังคม  (ได๎ 2.84 คะแนนเทํากัน )  สํงเสริม

ความเข๎ มแข็งของครอบครัวชุมชนท๎องถิ่นประชาสังคม  (องค์การเอกชน ธุรกิจ อาสาสมัคร ) (2.83 

คะแนน)  และสํงเสริมความรับผิดชอบตํอสังคม  (จิตอาสา) (2.75 คะแนน)  ส าหรับโครงการที่มี ความ

เป็นไปได๎ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 มากที่สุด คือ โครงการ สํงเสริมความเข๎มแข็งของครอบครัวชุมช น

ท๎องถิ่นประชาสังคม (2.79 คะแนน)  รองลงมา ได๎แกํ โครงการสํงเสริมและพัฒนาบุคลากรด๎านสวัสดิการ

สังคม (2.78 คะแนน)  เพิ่มกองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  เพิ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน  และ

สํงเสริมความรับผิดชอบตํอสังคม  (ได๎ 2.75 คะแนน เทํากันทั้งสามโครงการ )  สํวนการคุ๎มครองและ

สํงเสริมความเทําเทียมกันในการมีชีวิตในสังคมอยํูอันดับสุดท๎ายได๎ 2.74 คะแนน  และเห็นวําทุกโครงการ

ควรเป็นแบบถ๎วนหน๎า 

นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆ ได๎แกํ โครงการประกันรายได๎เกษตรกร  โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข๎อมูลของกลุํมด๎อยโอกาสตํางๆ  และโครงการกองทุน หมูํบ๎านและชุมชนเมืองแหํงชาติ ได๎คะแนนการ

ตอบสนองความต๎องการของประชาชน 2.90  2.85 และ 2.76 ตามล าดับ  และได๎คะแนนความเป็นไปได๎

ในทางปฏิบัติภายในปี 2560  เทํากับ 2.80  2.76  2.67 คะแนน ตามล าดับ  โดยเห็นวําทั้งสามโครงการ

ควรเป็นแบบถ๎วนหน๎า 

ตารางที่ 3.9 ผลการส ารวจความเห็นคณะกรรมการสวัสดิการถ้วนหน้าระดับจังหวัด 

โครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า  
ปี 2560  

คะแนนเฉล่ีย 
ลักษณะ
สวัสดิการ 

ถ้วนหน้า/
รวม (%) 

สนองตอบความ
ต้องการประชาชน 

ความเป็นไปได้
ในปี 2560 

Pillar 1 การบริการทางสังคม     
1. สวัสดิการด้านการศึกษา     
1 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนหรือนมโรงเรียน 2.93 2.91 ถ้วนหน้า 87 
2 การศึกษาฟรีถ้วนหน้า 15 ป ี 2.91 2.93 ถ้วนหน้า 89 
3 กองทุนอาหารกลางวัน 2.89 2.87 ถ้วนหน้า 80 
4 เพ่ิมเงินช่วยเหลือการศึกษาส าหรับเด็กยากจน 2.83 2.79 เจาะจง 33 
5 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา  (กยศ.) 2.74 2.74 เจาะจง 22 
6 เพ่ิมเงินช่วยเหลือบุตร 2.72 2.57 เจาะจง 49 
7 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 2.45 2.38 เจาะจง 27 
2. สวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย      
1 รักษาฟรีถ้วนหน้า (คนไทย) 2.91 2.94 ถ้วนหน้า 100 
2 สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 2.89 2.91 เจาะจง 48 
3 ประกันสังคม (รักษาพยาบาล) 2.85 2.89 ถ้วนหน้า 72 
4 รักษาฟรีแก่แรงงานต่างด้าว 1.83 1.81 เจาะจง 4 
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โครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า  
ปี 2560  

คะแนนเฉล่ีย 
ลักษณะ
สวัสดิการ 

ถ้วนหน้า/
รวม (%) 

สนองตอบความ
ต้องการประชาชน 

ความเป็นไปได้
ในปี 2560 

3. สวัสดิการด้านการท างานและการมีรายได้      
1 บริการจัดหางาน 2.88 2.81 ถ้วนหน้า 85 
2 การพัฒนาฝีมือแรงงานไทย 2.81 2.70 ถ้วนหน้า 61 
3 กองทุนประกันการจ้างงาน (ผู้สมทบกองทุนจะได้รับ 

การฝึกอบรมเม่ือตกงาน ช่วยให้หางานได้ง่ายขึ้น) 
2.71 2.63 ถ้วนหน้า 65 

4 การพัฒนาฝีมือแรงงานต่างด้าว 1.78 1.74 เจาะจง 7 
4. สวัสดิการด้านนันทนาการ      
1 สวนสาธารณะ สนามกีฬา ลานกิจกรรม ศูนย์ชุมชน ศูนย์เยาวชน 

ห้องสมุด ตามมาตรฐานพื้นที่ต่อประชากร 
2.91 2.80 ถ้วนหน้า 94 

5. สวัสดิการกลุ่มเป้าหมาย      
1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3.00 2.98 ถ้วนหน้า 68 
2 เบี้ยความพิการ 2.92 2.92 ถ้วนหน้า 66 
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ที่ท างานไม่ได ้ 2.91 2.81 ถ้วนหน้า 53 
4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเร้ือรังที่ท างานไม่ได้ 2.87 2.83 ถ้วนหน้า 58 
5 เงินค่าจัดการศพผู้สูงอาย ุ 2.81 2.89 ถ้วนหน้า 55 
Pillar 2 การประกันสังคม      
1 กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 2.96 2.85 ถ้วนหน้า 62 
2 ประกันสังคม 2.92 2.86 ถ้วนหน้า 88 
3 กองทุนสวัสดิการชาวนา 2.85 2.60 เจาะจง 49 
4 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 2.81 2.72 เจาะจง 46 
5 การขยายประกันสังคมสู่คู่สมรสและบุตร 2.77 2.72 ถ้วนหน้า 87 
6 การขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบ 2.77 2.60 ถ้วนหน้า 62 
7 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 2.75 2.58 ถ้วนหน้า 65 
8 กองทุนการออมแห่งชาติ 2.72 2.55 ถ้วนหน้า 87 
9 กองทุนเงินทดแทน 2.64 2.47 ถ้วนหน้า 63 
10 กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน 2.52 2.49 เจาะจง 26 
Pillar 3  การช่วยเหลือทางสังคม      
1. สวัสดิการกลุ่มเป้าหมาย      
1 เงินช่วยเหลือ (ครอบครัวผู้ยากไร้/สตรีหม้าย หัวหน้าครอบครัว

สูงอายุ/พิการ/ไร้ที่พ่ึง) 
2.91 2.79 ถ้วนหน้า 69 

2 การจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ าวันส าหรับผู้
พิการ (ลิฟท์ ทางส าหรับรถเข็น ห้องน้ า เป็นต้น) 

2.90 2.80 ถ้วนหน้า 53 

3 การดูแลผู้รับบริการที่บ้าน (พิการ สูงอายุ ป่วยเรื้อรัง) 2.87 2.66 ถ้วนหน้า 65 
4 การดูแลผู้รับบริการในระบบสถาบัน (เด็ก พิการ สตรี ไร้ที่พึ่ง เอดส์ 

ป่วยเร้ือรัง สถานพินิจ เรือนจ า) 
2.78 2.65 เจาะจง 48 

2. สวัสดิการที่อยู่อาศัย      
1 ที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย 2.63 2.42 เจาะจง 27 
2 ที่พักฉุกเฉิน 2.52 2.37 เจาะจง 35 
3. สวัสดิการด้านการท างานและการมีรายได้      
1 จัดหาที่ท ากิน ให้สิทธิ์ที่ท ากิน 2.87 2.50 เจาะจง 40 
Pillar 4  การสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม 

  
  

 
1 เพ่ิมกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2.87 2.75 ถ้วนหน้า 90 
2 เพ่ิมกองทุนสวัสดิการชุมชน 2.85 2.75 ถ้วนหน้า 90 
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โครงการ/กิจกรรมการจัดสวัสดิการถ้วนหน้า  
ปี 2560  

คะแนนเฉล่ีย 
ลักษณะ
สวัสดิการ 

ถ้วนหน้า/
รวม (%) 

สนองตอบความ
ต้องการประชาชน 

ความเป็นไปได้
ในปี 2560 

3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านสวัสดิการสังคม  2.84 2.78 ถ้วนหน้า 86 
4 การคุ้มครองและส่งเสริมความเท่าเทียมกันในการมีชีวิตในสังคม 2.84 2.74 ถ้วนหน้า 98 
5 ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวชุมชนท้องถิ่นประชาสังคม 

(องค์การเอกชน ธุรกิจ อาสาสมัคร) 
2.83 2.79 ถ้วนหน้า 90 

6 ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (จิตอาสา) 2.75 2.75 ถ้วนหน้า 92 
อื่นๆ 

  
  

 
1 ประกันรายได้เกษตกร 2.90 2.80 ถ้วนหน้า 76 
2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลของกลุ่มด้อยโอกาสต่างๆ 2.85 2.76 ถ้วนหน้า 78 
3 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 2.76 2.67 ถ้วนหน้า 84 
ที่มา: จากการส ารวจ 

3.4 ความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม การสัมมนาและมอบนโยบายแก่

คณะกรรมการ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ 

ในการจัดท ารํางกรอบแผนปฏิบัติการการจัดสวัสดิการถ๎วนหน๎าปี 2560 มีการประชุมระดมความ

คิดเห็นหลายคร้ัง เพื่อรับฟังข๎อเสนอแนะ และความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดท าจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 

เพื่อให๎คณะ ผู๎วิจัยน าไปปรับปรุงแก๎ไขอยํางตํอเนื่อง   โดยในการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายแกํ

คณะกรรมการ สํงเสริมการ จัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2553 นั้น  

คณะผู๎วิจัยรํวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได๎จัดท าแบบส ารวจสอบถามความ

คิดเห็นจากผู๎เข๎ารํวมประชุม ให๎ความเห็นตํอชุดสวั สดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทยในปี 2560 รวมถึง

ความคิดเห็นในเร่ืองของสวัสดิการที่เห็นวําควรเพิ่มหรือควรลด และเร่ืองของการจัดหางบประมาณให๎

เพียงพอตํอการจัดสวัสดิการถ๎วนหน๎าในปี 2560 

วิธีการส ารวจ  

 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยรํวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและคว ามมั่นคงของ

มนุษย์ ออกแบบสอบถามเพื่อส ารวจความคิดเห็น โดยได๎จัดชุดสวัสดิการออกเป็น 3 ชุด เรียง

ตามการประมาณการงบประมาณ จากน๎อยไป หามากตามล าดับ  มีการสอบถามความเห็นถึง

สวัสดิการที่ต๎องการเพิ่มและลด และความเห็นเร่ืองมาตรการจัดหางบประมาณให๎เพียงพอตํอ

การจัดสวัสดิการถ๎วนหน๎าในปี 2560 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการด าเนินงานของส านักงาน

คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหํงชาติ น าแบบส ารวจให๎ที่ประชุมสัมมนาและ

มอบนโยบายแกํคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั่วประเทศ ให๎ความเห็นตํอชุด

สวัสดิการที่เ หมาะสมแกํประเทศไทยในปี 2560 และแนวทางการจัดหางบประมาณให๎

เพียงพอตํอการจัดสวัสดิการถ๎วนหน๎าในปี 2560 และสํงคืนภายหลังการประชุม 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สํงแบบสอบถามกลับมาที่ TDRI เพื่อ

ประมวลผล และน าเสนอตํอคณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสั งคมแหํงชาติ ซึ่งมี

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานตํอไป 



26 บทที่ 3 การส ารวจความต๎องการสวัสดิการของประชาชน 

ผู๎เข๎ารํวมประชุมสัมมนาและมอบนโยบายแกํคณะกรรมการ สํงเสริมการ จัดสวัสดิการสังคมทั่ว

ประเทศสํงแบบสอบถามกลับจ านวนทั้งสิ้น  110 คน ผู๎ตอบแบบสอบถามมีอายุระหวําง 20-60 ปีขึ้นไป 

โดยกลุํมอายุ 50-59 ปีมีจ านวนมากที่สุด คือ 29 คน  รองลงมาคือ กลุํมอายุ 40-49 ปี จ านวน 25 คน 

และกลุํมอายุ 20-29 ปี มีจ านวนน๎อยที่สุดคือ 1 คน  ผู๎ตอบแบบ สอบถาม มาจากหนํวยงานราชการ 

องค์กรสาธารณประโยชน์ /NGO คณะกรรมการสํงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด คณะกรรมการ

บริหารกองทุนสํงเสริมการจัดสวัสดิการ องค์กรป กครองสํวนท๎องถิ่น องค์กรชุมชน นักวิชาการ 

บริษัทเอกชน และข๎าราชการเกษียณอายุ เรียงจากจ านวนมากไปหาน๎อยตามล าดับ  

ตารางที่ 3.10 รายละเอียดผู้ตอบแบบสอบส ารวจ 
ผู้ตอบแบบส ารวจท้ังหมด  110 คน 
หน่วยงาน (ร้อยละ) 
หน่วยงานราชการ 25.45 
องค์กรสาธารณประโยชน์/NGO 15.45 
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ/บริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการ 9.09 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8.18 
องค์กรชุมชน 8.18 
บริษัทเอกชน 0.9 
นักวิชาการ 0.9 
สื่อมวลชน - 
อ่ืนๆ 0.9 
ไม่ตอบ, ตอบซ้ า 30.9 
อายุ   
อายุ   20 – 29  ปี 0.9 
อายุ   30 – 39 ปี 7.27 
อายุ   40 – 49 ปี 22.72 
อายุ  50 – 59 ปี 26.36 
อายุ   60  ปีขึ้นไป 18.18 
ไม่ตอบ 24.54 
ที่มา: จากการส ารวจ 

ผลการส ารวจ  

แบบสอบถามเพื่อส ารวจความเห็นผู๎เข๎ารํวมประชุม ฯ เป็นแบบสอบถามที่มีการแบํงชุดสวัสดิการ

ออกเป็น 3 ชุด เรียงตามการประมาณการงบประมาณจากน๎อยไปหามากตามล าดับ โดยการออกแบบชุด

สวัสดิการแตํละชุดตั้งอยํูบนความจ าเป็นและการตอบสนองความต๎องการด๎านสวัสดิการของประชาชน และ

มีการสอบถามความเห็นถึงสวัสดิการที่ต๎องการเพิ่มและลด รวมถึงความเห็นเร่ืองแนวทางการจัดหา

งบประมาณให๎เพียงพอตํอการจัดสวัสดิการถ๎วนหน๎าในปี 2560 

ในการตอบแบบสอบถาม ผู๎เข๎ารํวมประชุม จะเลือกชุดสวัสดิการที่เห็นวําเหมาะสมกับประเทศไทย

มากที่สุด โดยให๎เหตุผลประกอบ จากนั้น ได๎แสดงความเห็นถึงสวัสดิการที่ควร เพิ่มหรือลด และเรียงล าดับ

วิธีการจัดหางบประมาณเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎รั ฐบาลในกรณีที่เกิดปัญหาเร่ืองงบประมาณไมํเพียงพอ  โดยให๎

เรียงล าดับ จาก 1-3 โดยล าดับที่ 1 หมายถึงมาตรการที่ควรท ากํอน สามารถสรุปผลได๎ดังนี้ 
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ชุดสวัสดิการใดเหมาะสมกับประเทศไทยในปี 2560 มากที่สุด 

สวัสดิการ 
ชุดสวัสดิการ 

1 2 3 

สวัสดิการเด็ก ผู๎สูงอายุ คนพิการ X X X 

นักเรียน/นักศึกษา 

อาหารกลางวันนักเรียนประถมถ๎วนหน๎า X X X 

เงินชํวยคําครองชีพนักเรียนยากจนทุกคน X X X 

เพิ่มคุณภาพการศึกษา ระดับ 1 X 
  

เพิ่มคุณภาพการศึกษา ระดับ 2 
 

X X 

แรงงาน 

ฝึกฝีมือตามความต๎องการของแรงงาน (20% ของแรงงาน ม.ต๎น) X X X 

ขยายประกันสังคม ม. 40  (รัฐสมทบเทํากับแรงงาน) X X 
 

ขยายประกันสังคม ม. 40  (รัฐสมทบสองเทําของแรงงาน) 
  

X 

รักษาพยาบาล 

คนไทยถ๎วนหน๎า 100% X X X 

คนไร๎รัฐ ชนกลุํมน๎อย 
 

X X 

แรงงานตํางด๎าว+ผู๎ติดตาม ผู๎หนีภัยสงคราม 
  

X 

สวัสดิการ 

เติมเต็มชีวิต 

แนวทาง (ก):  Poverty Gap (125% Poverty Line) X 
  

แนวทาง (ก):  Poverty Gap (100% Poverty Line) 
 

X 
 

แนวทาง (ข): 25% Full Poverty Line 
  

X 

สวัสดิการ 

ที่อยูํอาศัย 

โครงการบ๎านมั่นคง X X X 

โครงการการเคหะแหํงชาติ (เอื้ออาทร) X X X 

สวัสดิการชุมชน X X X 

สวัสดิการชาวนา 
  

X 

ประกันราคาพืชผล 
  

X 

แก๎ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 
  

X 

อุดหนุนสาธารณูปโภค 
  

X 

กองทุนยุวชนจิตอาสา X X X 

กองทุนสํงเสริมสังคมสวัสดิการและ Social Enterprises X X X 

สวัสดิ การที่มีผู๎เลือกมากที่สุดคือชุด ที่ 3 (70 คน) เนื่องจาก เป็น การจัดการงบประมาณ ที่

เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ  ครอบคลุมกลุํมเป้าหมายและประเด็นปัญหาในสังคม  ประชาชน

สํวนใหญํมีสํวนรํวม และมีความเป็นไปได๎   รองลงมาคือชุดสวัสดิการที่ 2 (26 คน)  เนื่องจาก เป็นชุด

สวัสดิการที่ เหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจ สังคม ลักษณะนิสัยของคนไทย  ส ถานการณ์ปัจจุบันและประเทศ

ไทย  ตอบสนองความต๎องการของประชาชน  ครอบคลุมกลุํมเป้าหมายและประเภทของสวัสดิการ  มีความ

เป็นไปได๎และสามารถด าเนินการได๎ทันที   ส าหรับ ชุดสวัสดิการที่ 1 มีผู๎เลือก 11 คน เหตุผลคือ เป็น

สวัสดิการถ๎วนหน๎าที่แท๎จริง  ครอบคลุมทุกกลุํมเป้าหมายแล ะประเภทของสวัสดิการ เข๎าถึงคนด๎อยโอกาส

อยํางแท๎จริง  เน๎นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน หลักการให๎อยํางมีคุณคํา

และการรับอยํางมีศักดิ์ศรี  และเหมาะสมกับบ ริบทของประเทศตามสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

และวัฒนธรรม  และเห็นวําสามารถแก๎ปัญหาสังคมที่เกิดในปัจจุบันได๎จริง 
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ตารางที่ 3.11 ชุดสวัสดิการทีเ่หมาะสมกับประเทศไทยในปี 2560 มากที่สุด 
 ร้อยละ 

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100.00 
เลือกสวัสดิการแบบที ่1 10.00 
เลือกสวัสดิการแบบที ่2 23.63 
เลือกสวัสดิการแบบที ่3 63.63 
ไม่ตอบ 2.72 

ที่มา: จากการส ารวจ 

ถ้าหากสามารถเพิ่มสวัสดิการได้อีก ท่านอยากให้เพิ่มสวัสดิการอะไร 

ผู๎ตอบแบบสอบถามเสนอวําควรเพิ่มสวัสดิการด๎านจิตอาสา หรือการสํงเสริมให๎เกิดการมีสํวนรํวม

ในการจัดสวัสดิการ   สวัสดิการด๎าน การศึกษา และสาธารณสุข โดย ได๎ระบุ กลุํมเป้าหมาย ที่ควรได๎รับ

สวัสดิการเพิ่มเติม ได๎แกํ ครอบครัวที่มีลักษณะพํอแมํเลี้ยงเดี่ยว พํอแมํวัยรํุน มีผู๎พิการ มีผู๎สูงอายุ แมํบ๎าน  
ผู๎ถูกกระท าความรุนแรง  กลุํมผู๎สูงอายุ คนท างาน เด็ก เยาวชน และคนจน คนด๎อยโอกาส ตามล าดับ 

ตารางที่ 3.12 สวัสดิการทีอ่ยากให้เพ่ิม 

ประเภทสวัสดิการ จ านวน (คน) 
จิตอาสา (ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ) 11 
การศึกษา 9 
สุขภาพ, การแพทย์ (ทุกๆ ด้าน รวมการสาธารณสุขประเภทเรื้อรัง)  7 
นันทนาการ (สวนสาธารณะ ลานกีฬา ดนตร)ี  4 
ที่อยู่อาศัย  4 
เพ่ิมเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและคนพิการ  3 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  3 
สวัสดิการชุมชน  3 
รถรับส่งไปโรงพยาบาล 1 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม 1 
กองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ า 1 
สวัสดิการส าหรับผู้สร้างช่ือเสียงให้แก่ประเทศ 1 
คุ้มครองการเดินทาง 1 
คุ้มครองการบริโภค 1 
การจัดกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรม 1 
แก้ปัญหาหนี้สิน 1 
อุดหนุนสาธารณูปโภค 1 
ค่าท าศพ 1 
สวัสดิการยุติธรรม 1 
กลุ่มเป้าหมาย  
ครอบครัว (พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว พ่อแม่วัยรุ่น มีผู้พิการ/ผู้สูงอายุ แม่บ้าน ผู้ถูกกระท า)ความรุนแรง)  12 
คนจน คนด้อยโอกาส คนพิการ 9 
ผู้สูงอาย ุ(ทุกๆ ด้าน รวมเงินเดือนหรือบ านาญผู้มีอายุเกิน 60 ปี ทุกกลุ่มอาชีพ)  7 
คนท างาน (ทุกด้าน รวมที่ดินท ากิน ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย)  7 
เด็ก และเยาวชน  6 
เกษตรกร (ประกันความเสี่ยงทางการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพิ่มสวัสดิการส าหรับชาวนา)  5 
คนติดเช้ือเอชไอวี (ค่าท าศพ เบี้ยยังชีพ)  4 
แรงงานนอกระบบ  3 
ผู้พ้นโทษ หรือผ่านการฟ้ืนฟูสมรรถภาพจากยาเสพติด  2 
คนไร้รัฐ 1 
กลุ่มที่ตกขอบหรืออยู่นอกระบบสวัสดิการอ่ืนๆ 1 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ถ้าให้ตัดสวัสดิการ ท่านอยากตัดสวัสดิการอะไร 

ผู๎ตอบแบบ สอบถาม เลือกตัดการอุดหนุนสาธารณูปโภค เป็นสวัสดิการที่อยากให๎ตัดมากที่สุด 

รองลงมาคือ สวัสดิการที่จัดให๎แรงงานตํางด๎าวและผู๎ติดตามหนีภัยสงคราม และสวัสดิการเติมเต็มชีวิต 

ตารางที่ 3.13 สวัสดิการทีอ่ยากให้ตัด 

ประเภทสวัสดิการ จ านวน (คน) 

การอุดหนุนสาธารณูปโภค  10 
แรงงานต่างด้าวและผู้ติดตามหนีภัยสงคราม  8 
สวัสดิการเติมเต็มชีวิต  7 
คนรวย คนมีเงินเดือนสูง  5 
สวัสดิการชุมชน  4 
สวัสดิการชาวนา  4 
ประกันราคาพืชผล  3 
กองทุนยุวชนจิตอาสา  3 
ปัญหาหนี้สินเกษตรกร  2 
แรงงาน (ขยาย ม.40 โดยรัฐสมทบ 2 เท่า)  2 
การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 
งบประมาณที่ไม่จ าเป็นของ อปท. 1 
การเคหะ 1 
การช่วยเหลือค่าจัดการศพ 2,000 บาท 1 
กองทุนส่งเสริมสังคมสวัสดิการ 1 
ที่มา: จากการส ารวจ 

หากมีปัญหาเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอ ท่านคิดว่ารัฐบาลควรหารายได้เพิ่มอย่างไร 

ในข๎อนี้มีผู๎แสดงความคิดเห็นจ านวน 68 รายหรือคิดเป็นร๎อยละ 62 ของผู๎ตอบแบบส ารวจทั้งหมด  

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีความคิดเห็นวํา หากงบประมาณไมํเพียงพอ รัฐบาลควรมีการจัดเก็บภาษี

อยํางทั่วถึง    รองลงมา ได๎แกํ รัฐบาลควรเพิ่มอัตราและจัดเก็บภาษีที่ดิน  ควรยกเลิกข๎อลดหยํอนภาษีเงิน

ได๎ส าหรับคนรวย ควรเพิ่มอัตราเงินได๎นิติบุคคล (บริษัทห๎างร๎านตํางๆ)  

ตารางที่ 3.14 หากมีปัญหาเรื่องงบประมาณ รัฐบาลควรหารายได้เพิ่มอย่างไร (ร้อยละ) 

แนวทางการหารายได้ ล าดับที่ 1 ล าดับที่ 2 ล าดับที่ 3 เฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 3 อันดับ 

จัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึง 36.8 19.1 22.1 28.4 

ยกเลิกข้อลดหย่อนภาษีเงินได้ส าหรับคนรวย 26.5 16.2 19.1 21.8 

เพ่ิมอัตราและการจัดเก็บภาษีที่ดิน 23.5 33.8 20.6 26.5 

เพ่ิมอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม 5.9 7.4 8.8 6.9 

เพ่ิมอัตราเงินได้นิติบุคคล 4.4 19.1 25.0 12.7 

เพ่ิมอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2.9 4.4 4.4 3.7 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ   

 การปรับโครงสร๎างภาษี เพื่อท าให๎รัฐมีรายได๎เพิ่มขึ้น สํงผลให๎สามารถน าม าจัดสวัสดิการได๎

มากขึ้น โดยสํวนใหญํเสนอให๎ขยายฐานภาษี เพิ่มชนิดภาษี เชํน  ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก เพิ่ม

อัตราภาษี เชํน สินค๎าฟุ่มเฟือย หรือเพิ่มอัตราภาษีจากธุรกิจที่กํอให๎เกิดความเสื่อม  เชํนขาย

แอลกอฮอล์ เป็นต๎น  นอกจากนี้ยังเสนอให๎มีการจัดเก็บภาษีอยํางมีคุณภาพ เก็บได๎อยําง

ทั่วถึงเต็มเม็ดเต็มหนํวย สํงเสริมให๎ประชาชนมีวินัยในการจํายภาษี ตลอดจนให๎มีการจัดเ ก็บ

ภาษีอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง 

 การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและเป็นธรรม ลดการคอร์รัปชั่น เพราะปัจจุบันยังเห็นวําระบบ

การบริหารจัดการยังมีปัญหาอยํู และหากแก๎ไขปัญหานี้ได๎ ก็จะท าให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์

จากการจัดสวัสดิการอยํางแท๎จริง 

 การจัดให๎มีมาตรการสํงเสริมอาชีพและรายได๎ของประชากรอยํางจริงจัง และสํงเสริม การออม

ของประชาชน รวมทั้งลดการใช๎จํายที่ฟุ่มเฟือยตํางๆ 

 การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนของสังคมในการจัดสวัสดิการสังคมในทุกระดับตั้งแตํระดับ

นโยบาย การบริหารจัดการ การปฏิบัติใช๎ และการประเมินผล ซึ่งรวมถึงภาคสํวนในระดับชาติ 

และท๎องถิ่น ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ควรต๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัด

สวัสดิการด๎วยกันทั้งสิ้น 
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บทที่ 4 

สวัสดิการอันพึงปรารถนา  

ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอทางเลือกสวัสดิการถ๎วนหน๎า โดยใช๎ผลการส ารวจความต๎องการด๎าน

สวัสดิการของประชาชนในบทที่ 3 มาประกอบกับผลการประชุมระดมสมองหลายคร้ังจากผู๎เชี่ยวชาญ ผู๎

ก าหนดนโยบาย และผู๎เกี่ยวข๎องจ านวนมาก เพื่อรํวมกันก าหนดระบบสวัสดิการ ‘ที่พึงปรารถนา ’ ส าหรับ

สังคมไทย จากนั้นจะท าการเปรียบเทียบกับสวัสดิการที่มีอยูํแตํละประเภทวําปัจจุบันมีการจัดสวัสดิการใน

ระดับที่พึงปรารถนาหรือยัง กลําวอีกนัยหนึ่งเป็นการศึกษา ‘ชํองวําง’ ของสวัสดิการ  

ในการเลือกสวัสดิการที่พึงปรารถนานั้น คณะผู๎วิจัยได๎ก าหนดหลักการ 10 ประการคือ  

1. เป็นสวัสดิการที่ดูแลคนไทยตั้งแตํเกิดจนตาย 

2. เป็นสวัสดิการที่ตรงความต๎องการของประชาชน 

3. มีความถ๎วนหน๎าใน สวัสดิการที่ส าคัญ  แม๎จะมีปัญหาการ ร่ัวไหลไปสูํคนไมํจน บ๎างก็เป็นเร่ือง

จ าเป็น 

4. สวัสดิการที่ได๎รับต๎องไมํซ้ าซ๎อน 

5. มีความเทําเทียมกันในสิทธิประโยชน์ (ที่อาจปรับด๎วยความแตกตํางของ เงินสมทบในกรณีที่มี

การสมทบจากประชาชนหรือธุรกิจ)  

6. มีสวัสดิการเพิ่มเติมที่เน๎นดูแลคนจนและผู๎ด๎อยโอกาสเป็นพิเศษ 

7. เป็นสวัสดิการที่ชํวยลดความเหลื่อมล้ าของสังคมไทยในระยะยาว 

8. ต๎องเป็นระบบสวัสดิการ ที่ไมํเป็นภาระตํอ งบประมาณรัฐ มากจนเกินไป  โดยอาจต๎อง ปฏิรูป

โครงสร๎างภาษีถ๎าจ าเป็น 

9. มีความเป็น สังคมสวัสดิการ .หมายถึงไมํใชํภาครัฐเทํานั้นที่เป็นผู๎รับภาระ แตํภาคสํวนอื่น

ได๎แกํธุรกิจ ชุมชน ประชาชน และอ่ืนๆ มีสํวนรํวมด๎วย  

10. อาจขยายความคุ๎มครองถึงคนไร๎รัฐและตํางด๎าวในบางกรณี 

4.1 สวัสดิการอันพึงปรารถนา  

ผลการสอบถามความเห็นประชาชน การประชุมระดมสมอง และการสืบค๎นเพิ่มเติมของคณะผู๎วิจัย 

ท าให๎สามารถระบุประเภทและระดับสวัสดิการอันพึงปรารถส าหรับสังคมไทย โดยพิจารณาจากสวัสดิการ

ตั้งแตํกํอนเกิดจนถึงเสียชีวิต แสดงไว๎ในรูปที่ 4.1 ถึงรูปที่ 4.3 โดยท าการเปรียบเทียบกับสวัสดิการที่

เป็นอยํูในปัจจุบันด๎วย ดังนั้นรูปทั้งสามนี้นอกจากจะเป็นการสรุป สวัสดิการที่พึงปรารถนาแล๎วยังบํงชี้ถึง 

‘ชํองวําง’ (gap) วําคนไทยในวัยไหนยังขาดสวัสดิการในเร่ืองใดบ๎าง  
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รูปท่ี 4.1 เปรียบเทียบสวัสดิการที่พึงปรารถนากับสถานะปัจจุบัน: แรกเกิดถึงอุดมศึกษา 

 

รูปท่ี 4.2 เปรียบเทียบสวัสดิการที่พึงปรารถนากับสถานะปัจจุบัน: วัยท างานและวัยชรา 
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รูปท่ี 4.3 เปรียบเทียบสวัสดิการที่พึงปรารถนากับสถานะปัจจุบัน: วัยชราและผู้พิการ 

 

ตํอไปนี้เป็นรายละเอียดการส ารวจสวัสดิการปัจจุบันส าหรับกลุํมอายุตําง ๆ รวมทั้งข๎อเสนอ

สวัสดิการอันพึงปรารถนา ตามเค๎าโครงในรูปที่ 4.1 ถึง 4.3 

4.1.1 สวัสดิการก่อนเกิด  

กํอนที่เด็กจะเกิด สวัสดิการที่เขาได๎รับคือสวัสดิการผํานแมํที่อุ๎มท๎องเขาอยํู ซึ่งหมายถึงวํามารด า

จะต๎องได๎รับการดูแลบ ารุงครรภ์อยํางเหมาะสม โดยการบ ารุงครรภ์นั้นต๎องประกอบด๎วยการได๎รับการดูแล

จากบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด๎านนี้ การได๎รับโภชนาการที่ครบถ๎วนส าหรับตนเองและ

ส าหรับทารกในครรภ์ ถือเป็นองค์ประกอบของสวัสดิการที่พึงปรารถนา และสวัสดิการนี้ มีลักษณะเป็น

สวัสดิการถ๎วนหน๎า กลําวคือทารกในครรภ์ทุกคนควรได๎รับ 

ในปัจจุบันพบวําการดูแลครรภ์โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมมีความถ๎วนหน๎าแล๎วใน

หลักการ กลําวคือหากแพทย์ตรวจพบการตั้งครรภ์ก็จะท าการแนะน าให๎มารดาผู๎ตั้งครรภ์ไปท าการพบ

เจ๎าหน๎าที่ดูแลครรภ์ โดยใช๎สิ ทธิ์หลากหลายประเภทของการประกันสุขภาพไมํวําจะเป็นบัตรทอง 

ประกันสังคม สิทธิ์ข๎าราชการ สํวนในทางปฏิบัติอาจยังไมํถ๎วนหน๎าเสียทีเดียว เพราะมารดาบางคนอาจไมํ

มารับบริการนี้ แตํพบวํามีจ านวนน๎อยมาก 

4.1.2 สวัสดิการเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  

เด็กเล็กกํอนวัยเรียนนั้นจ าเป็นต๎ องได๎รับการดูแลและเลี้ยงดูอยํางดีไมํวําจะเป็นด๎านโภชนาการ 

การได๎รับการดูแล ปกป้องจากอันตราย ตลอดจนได๎รับการพัฒนาทั้งด๎านสมองและด๎านอารมณ์ ในปัจจุบัน

วิธีการบรรลุเป้าหมายสวัสดิการอันพึงปรารถนานี้ มีสามวิธีหรือชํองทางคือการให๎เงินสงเคราะห์บุตรกับ  
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พํอแมํหรือผู๎ปกครองเพื่อให๎แนํใจวําสามารถให๎การเล้ียงดูบุตรหรือเด็กเล็กในปกครองได๎ อีกวิธีหนึ่งคือการ

ให๎บริการศูนย์เด็กเล็กในกรณีที่ผู๎ปกครองไมํสามารถใช๎เวลากับลูกได๎ เชํนต๎องไปท างานเป็นต๎น ชํองทางที่

สามได๎แกํการให๎บริการสถานสงเคราะห์เด็ก ซึ่งมีเป้าหมายที่เด็กที่ไมํมีผู๎ปกครองดูแล  

เงินสงเคราะห์บุตร 

เงินสงเคราะห์บุตรเป็นเงินชํวยเหลือที่จํายให๎แกํผู๎ปกครองส าหรับเป็นคําใช๎จํายในการดูแลเด็กใน

วัยแรกเกิด ในปัจจุบันมีเพียงส านักงานประกันสังคมเทํานั้นที่ได๎จํายเงินชํวยเหลือดังกลําวให๎แกํผู๎ประกันตน

ภายใต๎สิทธิประโยชน์กรณีสงเคร าะห์บุตร โดยจํายให๎แกํบุตรของผู๎ประกันตนตามมาตรา 33 หรือ 39 

ตั้งแตํแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์ จ านวนคราวละไมํเกิน 2 คน ในอัตราเดือนละ 350 บาทตํอบุตรหนึ่ง

คน  และก าลังจะเพิ่มเป็น 400 บาทตํอคนในปี 2554 ทั้งนี้แม๎ผลประโยชน์ตํางๆ ของส านักงาน

ประกันสังคมจะเป็นกา รสมทบกันของสามฝ่ายคือ ผู๎ประกันตน นายจ๎าง และรัฐ แตํส าหรับกรณีเงิน

สงเคราะห์บุตรนั้นเป็นการเรียกเก็บจากฝ่ายรัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวในอัตราร๎อยละ 1 หากมองในแงํของ

ความเทําเทียมกันแล๎วจะเห็นได๎วํากลุํมแรงงานนอกระบบและกลุํมข๎าราชการจะไมํได๎รับผลประโยชน์นี้จาก

ภาครัฐดังเชํนผู๎ประกันตนในส านักงานประกันสังคม 

เงินสงเคราะห์บุตรจ านวน 350-400 บาทนั้น แม๎จะไมํมากเพียงพอตํอการด ารงชีพขั้นพื้นฐาน

ของเด็กได๎ แตํก็ถือได๎วําเป็นเงินชํวยเหลือที่สามารถแบํงเบาภาระคําใช๎จํายเล้ียงดูบุตรให๎แกํผู๎ปกครอง และ

หากพิจารณาถึงความเป็นธรรมแล๎ว คณะผู๎วิจัยเห็นวําสวัสดิการเงินสงเคราะห์บุตรควรเป็นสวัสดิการถ๎วน

หน๎าที่รัฐมอบให๎แกํเด็กทุกๆ คน กลําวคือให๎กับบุตรของผู๎อยํูนอกระบบประกันสังคมทั้งหมด (รวมบุตรของ

ข๎าราชการด๎วย) นอกจากนั้นได๎เสนอให๎กับเด็กทุกคนโดยไมํจ ากัดวําให๎เฉพาะสองคนแรก เนื่องจากถือวํา

การสร๎างคนตั้งแตํแรกนั้นถือเป็นการสร๎างอนาคตของชาติ ภาระงบประมาณ ที่เพิ่มขึ้นจะเป็น เฉพาะในสํวน

ของกลุํมอื่นที่นอกเหนือจากผู๎ประกันตนของส านักงานประกันสังคม  

ศูนย์เด็กเล็ก 

พัฒนาการของเด็กในวัยกํอนเรียนเป็นสิ่งที่ส าคัญมากโดยจะเป็นการปูพื้นฐานให๎แ กํเด็กทั้งในด๎าน

กาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจ ศูนย์เด็กเล็กสามารถเข๎ามารองรับในเร่ืองนี้ได๎ดีโดยสํวนใหญํจะรับดูแล

เด็กจนถึงอายุ 6 ปี (หลังจากนั้นก็จะเข๎าสูํระดับประถมศึกษา) ในปัจจุบันศูนย์เด็กเล็กสํวนใหญํมักกระจาย

ตัวอยํูในตํางจังหวัดและอยํูในความรับผิดชอบของก รมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ส าหรับการ

ให๎บริการนั้น ศูนย์ฯ ยินดีรับเด็กทุกๆ คนที่ต๎องการเข๎ามารับบริการ แตํในทางปฎิบัติแล๎ว เ นื่องจาก

ข๎อจ ากัดทั้งในเรื่องบุค ลากร และงบประมาณท าให๎ศูนย์เด็กเล็กหลายแหํงต๎องจ ากัดจ านวนเด็กที่รับได๎ ท า

ให๎ไมํสามารถให๎บริการแบบถ๎วนหน๎าได๎ โดยเฉพาะอยํางย่ิงในพื้นที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีครอบครัว

ของแรงงานจ านวนมากท าให๎ศูนย์เด็กเล็กไมํสามารถรองรับได๎ 

ด๎วยความส าคัญของพัฒนาการ ด๎านกาย สติปัญญา อารมณ์และจิตใจของเด็กในวัยกํอนเรียน จึง

สมควรจัดสถานที่เพื่อมารับผิดชอบในด๎านนี้ ซึ่งศูนย์เด็กเล็กก็เป็นบริการที่ตอบสนองในเร่ืองนี้ได๎ดี โดยรัฐ

ควรสํงเสริมให๎ถ๎วนหน๎าได๎ในทางปฏิบัติด๎วย ด๎วยการจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอ ทั้งในด๎านจ านวนศูนย์ 

จ านวนบุคลากร โดยไมํคิดคําบริการ ยกเว๎นกรณีที่มีการให๎บริการพิเศษ ก็อาจจะมีการเรียกรับคําใช๎จําย

พิเศษแบบสมัคร ใจจากผู๎ปกครองได๎ และอาจมีการก าหนดให๎ธุรกิจขนาดใหญํในนิคมอุตสาหกรรมตํางๆ 

ต๎องจัดให๎มีศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ โดยมีแรงจูงใจตํางๆ เชํน การลดภาษีให๎ตามคําใช๎จํายของศูนย์  นอกจากนี้

บางศูนย์ที่ให๎บริการในลักษณะอนุบาลด๎วยก็ควรเปลี่ยนให๎เป็นโรงเรียนอนุบาลเพื่อที่จะ ได๎รับเงินอุดหนุน

จากโครงการเรียนฟรี 15 ปี อยํางไรก็ดีงบประมาณที่จัดให๎จะอยํูภายใต๎สมมติฐานที่วําเด็กทุกคนมาใช๎
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บริการจากศูนย์เด็กเล็ก แตํในทางปฎิบัติแล๎วหากเด็กเข๎ามารับบริการไมํครบทุกคนก็อนุญาตให๎ศูนย์

สามารถเสนอแผนที่จะน าเงินสํวนที่เหลือไปบริหารเพื่อพัฒนาคุ ณภาพด๎านการพัฒนาการเด็กเล็กในด๎าน

อื่นๆ ได๎ ทั้งนี้หากไมํมีแผนงานดังกลําวก็จะต๎องคืนเงินสํวนเกินแกํส านักงบประมาณ 

สถานสงเคราะห์เด็ก 

สถานสงเคราะห์เด็กจะถือเป็นปราการดํานสุดท๎ายที่ให๎การชํวยเหลือแกํเด็กที่หลุดจากโครงขําย

ความคุ๎มครองทางสังคม (social safety net) ตํางๆ ที่รัฐได๎จัดให๎ หากไมํมีสถานที่ดูแลเด็กเหลํานี้แล๎ว เด็ก

จะกลายเป็นเด็กเรํ รํอน และอาจน าไปสูํปัญหาทางสังคมตํางๆ ได๎ ดังนั้นสถานสงเคราะห์เด็กจึงถือเป็น

แหลํงพึ่งพิงสุดท๎ายแกํเด็ก ซึ่งไมํจ าเป็นต๎องถ๎วนหน๎า เพราะเป็นการให๎บริการเฉพาะแกํเด็กในกลุํมที่ขาด

คนดูแล แตํหากมีเด็กที่ประสบปัญหาแล๎วต๎องมีสถานที่รองรับได๎ เพราะในปัจจุบันการกระจายตัวของสถาน

สงเคราะห์เด็กมักอยํูแตํในเมืองใหญํ ท าให๎ไมํสามารถดูแลเด็กได๎อยํางทั่วถึง 

สรุปการท าให๎สวัสดิการส าหรับเด็กเล็กเป็นสวัสดิการถ๎วนหน๎าอันพึงปรารถนานั้น ต๎องด าเนินใน

สองเร่ืองคือการให๎เงินสงเคราะห์บุตรอยํางถ๎วนหน๎า และการเพิ่มจ านวนศูนย์เด็กเล็กให๎เพียงพอกับเด็กเล็ก

ทุกคนในทุกพื้นที่ 

4.1.3 สวัสดิการเด็กและเยาวชนวัยเรียน  

เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจากวัยแรกเกิดเข๎าสูํวัยเรียน สวัสดิการที่ส าคัญที่สุดคือการได๎รับการศึกษาที่เหมาะ

กับวัย มีคุณภาพเพียงพอตํอการด าเนินชีวิตตํอไปในภายหลัง และที่ส าคัญควรเป็นสวัสดิการที่ได๎รับอยําง

ถ๎วนหน๎า  โดยการศึกษาพื้นฐานควรเป็นการศึกษาที่ มีคําใช๎จํายที่เป็นภาระตํอครอบครัวน๎อยที่สุดเทําที่

เป็นได๎ ในขณะที่การศึกษาที่สูงกวําระดับพื้นฐานอาจให๎ครอบครัวหรือผู๎เรียนเข๎ามารํวมแบํงเบาภาระด๎วย  

ปัจจุบันไทยมีสวัสดิการด๎านการศึกษา พื้นฐานถ๎วนหน๎าภายใต๎โครงการเรียนฟรี 15 ปี แตํก็ยังมี

ประเด็นในเร่ืองความเพียงพอที่เด็กยากจนยังไมํสามารถเข๎าถึงการศึกษาได๎อยํางแท๎จริง เนื่องจากขาดคํา

ครองชีพ และคําเดินทางเพื่อไปศึกษา เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีประเด็นของโครงการเกี่ยวเนื่องทางการศึกษา

อื่นๆ ที่ยังไมํถ๎วนหน๎า เชํน โครงการอาหารกลางวัน ส าหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา  ที่ครอบคลุมเด็ก

นักเรียนเพียงร๎อยละ 60
3 ตลอดจนประเด็นด๎านคุณภาพการศึกษาที่ต๎องมีการปรับปรุงอยํางเรํงดํวน 

เพื่อยกระดับการศึกษาพื้นฐานให๎มีลักษณะถ๎วนหน๎าอยํางแท๎จริง คือเปิดโอกาสการเข๎าถึง

การศึกษาโดยไมํมีสิ่งกีดกั้น (barrier) เชํน ต๎องมีการชํวยเหลือเด็กในครอบครัวยากจนให๎สามารถสํงลูก

เรียนได๎จนจบ โดยควรเพิ่มการชํวยเหลือเร่ืองการเดินทาง ที่พัก และคําครองชีพพื้นฐาน ซึ่งคําครองชีพ

พื้นฐานอาจชํวยที่ตัวนักเรียนโดยตรง หรือผํานการชํวยเหลือครอบครัวก็ได๎ ทั้งนี้เพื่อให๎พํอแมํตัดสินใจให๎

ลูกเรียนหนังสือแทนที่จะต๎องท างานเพื่อชํวยครอบครัว  และในสํวน โครงการเสริม  เชํน โครงการอาหาร

กลางวันส าหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษา ก็ควรท าให๎เป็นถ๎วนหน๎าด๎วย  เชํนกัน  โครงการอาหารกลางวัน

ส าหรับเด็กเล็กถึงประถมศึกษาแทนที่จะครอบคลุมเด็กนักเรียนเพียงร๎อยละ 60 เชํนที่เป็นอยํูในปัจจุบัน 

นอกจากการจัดงบประมาณเพิ่มเติมแล๎ว การบริหารจัดการก็เป็นประเด็นส าคัญ ตัวอยํางคือ 

นโยบายกองทุนอาหารกลางวันส าหรับการศึกษาระดับกํอนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษาในระบบ เป็น

การอุดหนุนจากภาครัฐที่มุํงหวังเพื่อเพิ่มภาวะโภชนาการที่ดีของนักเรียน และสามารถแบํงเบาภาระ

คําใช๎จํายด๎านการศึกษานอกเหนือจากคําเลําเรียน แตํก็ยังมีอุปสรรคปัญหาในการบริหารจัดการและการ

                                            
3
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ขาดองค์ความรู๎ในการจัดอาหารที่มีคุณคําและถูกหลักโภชนาการ และคํานิยมเร่ือ งการบริโภค ในท านอง

เดียวกับโครงการนมโรงเรียน ที่มีอุปสรรคปัญหาเชํนเดียวกัน โดยเฉพาะโครงการนมโรงเรียนที่มีปัญหา

เร่ืองประสิทธิภาพ มีการทุจริตมาอยํางตํอเนื่อง  และคํานิยมไมํชอบดื่มนมของเด็ก จึงเสนอแนะให๎มีการ

พิจารณาปรับปรุงการบริหารจัดการอยํางจริงจัง อาจจะยุบรว มนมโรงเรียนเข๎าอยํูในโครงการอาหาร

กลางวัน และบูรณาการเร่ืองโภชนาการให๎ได๎รับสารอาหารที่มีคุณคําแคลเซียมสูงทดแทนนมได๎ด๎วย เชํน  

เต๎าหู๎ หรือปลาตัวเล็ก หรือ บูรณาการครอบคลุมมากขึ้นเป็น “โครงการอนามัยโรงเรียน ” (ข๎อเสนอจาก

ผู๎เชี่ยวชาญในการประชุมระดมความคิด ในภาคผนวก ช) ซึ่งจะบูรณาการครอบคลุมทุกเร่ืองที่สํงผลตํอ

พัฒนาการและสุขภาพอนามัยของนักเรียนทั้งหมด เร่ิมตั้งแตํเร่ืองโภชนาการอาหาร ความสะอาด 

สุขอนามัย การออกก าลังกาย จนถึงสภาพแวดล๎อม ความปลอดภัยตํางๆ รวมทั้งการให๎ความรู๎และสร๎าง

คํานิยมที่ถูกต๎องด๎วย ซึ่งกลุํมเป้าหม ายนําจะครอบคลุมถึงการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแบํงความเข๎มข๎นของ

แตํละเร่ืองตามความส าคัญของพัฒนาการในระดับชั้นตํางๆ เชํน เด็กเล็กควรเน๎นให๎ทานนม ออกก าลังกาย

สร๎างพัฒนาการ เด็กโตเน๎นอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายสมวัย และสร๎างสุขอนามัยที่ถูกต๎อง เป็นต๎น 

ส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รัฐมีนโยบายสนับสนุนเฉพาะกลุํมเป้าหมายให๎สามารถกู๎ยืม

เพื่อการศึกษาได๎ในอัตราดอกเบ้ียที่ต่ ากวําอัตราดอกเบ้ียตลาดส าหรับครัวเรือนผู๎มีรายได๎น๎อย หรือที่

เรียกวํากองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ .) และส าหรับนิสิตนักศึกษาทุกคนที่เรียนในสาขาวิ ชาที่

ก าหนด (สาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต๎องการของประเทศ ) ผํานกองทุนเงินให๎กู๎ยืมที่ผูกกับรายได๎ใน

อนาคต (กรอ.) 

ในสํวนของ กยศ . ยังมีข๎อถกเถียงในเชิงวิชาการในเร่ืองวัตถุประสงค์ของนโยบายที่มุํงชํวยเหลือ

ครัวเรือนผู๎มีรายได๎น๎อย แตํก าหนดเกณฑ์รายได๎ของครัวเรือนที่สา มารถกู๎ได๎ ให๎มีรายได๎ครัวเรือนไมํเกิน  

ปีละ 200,000 บาทนั้น อาจเป็น การก าหนดกลุํมเป้าหมาย ที่สูงเกินไป  ท าให๎ไมํสามารถเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษาของประชาชนโดยเฉพาะผู๎มีรายได๎น๎อยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  และยังพบวําผู๎กู๎สํวนใหญํมีรายได๎

ในระดับสูง  สํวนกลุํมผู๎มีรายได๎น๎อย (รายได๎ครัวเรือนไมํเกิน 30,000 บาทตํอปีหรือต่ ากวําเส๎นความ

ยากจน) กลับเป็นผู๎กู๎สํวนน๎อย จึงเสนอแนะให๎พิจารณาก าหนดกลุํมเป้าหมายให๎ผู๎มีสิทธิ์กู๎จ ากัดอยํูเฉพาะผู๎

มีรายได๎ต่ า ซึ่งต๎องการความชํวยเหลือจริง  ๆหรือหากจะให๎สิทธิ์การกู๎ยืมแกํนักศึกษาทุกคน ก็ไมํควรอุดหนุน

เงินกู๎ หรืออุดหนุนอัตราดอกเบ้ีย ควรปลํอยให๎เป็นไปในอัตราตลาด (สมเกียรติ และ อารียา 2549) 

นอกจากนี้ยังพบปัญหาการให๎กู๎ของ กยศ . ที่จะได๎กู๎หรือไมํขึ้นอยํูกับวงเงินกู๎ยืมที่สถานศึกษาได๎รับ

จัดสรร และการจัดสรรนั้นจัดสรรให๎สถานศึกษาตามจ านวนนักเรียน ซึ่งอาจท าให๎การให๎กู๎ไมํสามารถไปสูํผู๎

มีรายได๎น๎อยที่ต๎องการกู๎อยํางแท๎จริง ท าให๎เกิดการแขํงขันที่สูง เกิดความเสี่ยงที่จะไมํได๎กู๎ โดยเฉพาะ

นักเรียนที่มีการเปลี่ยนระดับการเรียนหรือเปลี่ยนสถานศึกษาที่ต๎องมีการพิจารณาการกู๎ใหมํ รวมทั้งความ

ลําช๎าในการอนุมัติเงินกู๎ส าหรับผู๎กู๎ใหมํที่จะได๎เงินกู๎ประมาณ 3 เดือนหลังเปิดภาคการศึกษา (ประมาณ

ปลายภาคเรียนที่ 1) ท าให๎เป็นข๎อจ ากัดและภาระของผู๎เรียน โดยเฉพาะคนยากจนจริงๆ ที่ต๎องหาเงินมา

จํายกํอน จนมีกรณีที่ต๎องลาออกเนื่องจากไมํมีเงินจําย (การศึกษาของ สมเกียรติ และ อารียา 2549) 

ด๎วยเหตุผลดังกลําวข๎างต๎นล๎วนท าให๎ กยศ . ไมํสามารถชํวยเหลือการศึกษาของผู๎มีรายได๎น๎อยได๎

อยํางแท๎จริง คนจนไมํกล๎า (หวัง) กู๎เพราะเสี่ยงที่จะไมํได๎กู๎ จึงเสนอให๎ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ กยศ . 

ให๎พิจารณาเงินกู๎ผํานการพิจารณาของกองทุนฯ โดยตรง  เชํนเดียวกับการให๎กู๎แบบ กรอ . ไมํใช๎วิธีการ

จัดสรรให๎สถานศึกษาดังเ ชํนที่เป็นอยํู ซึ่งบางคร้ังพอบางคร้ังไมํพอ และเน๎นพิจารณารายได๎ผู๎กู๎โดยดูเส๎น

ความยากจน เพื่อให๎คนจนได๎กู๎จริงทุกคน ย่ิงไปกวํานั้นเมื่อสามารถมุํงเป้าไปที่คนจนได๎กู๎จริงแล๎ว  

คณะผู๎วิจัย ขอเสนอให๎มีการพิจารณาให๎กู๎ในระดับการศึกษาที่เร็วข้ึน คือตั้งแตํมัธยมศึกษาตอนต๎น 
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เนื่องจากเมื่อเรียนในระดับที่สูงขึ้น ถึงแม๎จะยังอยํูในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ก็ยังมีคําใช๎จํายอื่นๆ ด๎านการ

เรียนและเสริมทักษะ รวมทั้งคําครองชีพ ที่ต๎องเพิ่มขึ้น จนอาจเป็นภาระและอุ ปสรรคส าหรับครัวเรือน

ยากจนที่จะสํงลูกเรียนตํอได๎ (แทนการออกมาท างานชํวยเล้ียงครอบครัว) 

การยกระดับด๎านการศึกษาเป็นถ๎วนหน๎าจึงได๎ค านึงถึงประเด็นดังกลําวข๎างต๎น รวมถึงประเด็น

แวดล๎อมอื่นๆ ทั้งเร่ืองความเหมาะสม และความซ้ าซ๎อนของโครงการ เป็นต๎น อยํางไรก็ดีการด าเนิ นการ

เพื่อการยกระดับเป็นถ๎วนหน๎านี้ ยังมีเร่ืองการบริหารจัดการที่ต๎องมีการปรับปรุง และรํวมกันคิดใหมํท า

ใหมํอีกมาก เพื่อให๎การลงทุนด๎านการศึกษาเป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ เทําเทียมและกระจาย

อยํางทั่วถึง 

อีกเร่ืองที่มีความส าคัญย่ิงยวดคือการแก๎ปัญหาเร่ื องคุณภาพการศึกษาที่มีแนวโน๎มลดต่ าลงอยําง

ตํอเนื่อง และดังที่กลําวแล๎วในบทที่ 3 การเพิ่มคุณภาพการศึกษาเป็นเร่ืองที่ประชาชนต๎องการและให๎

ความส าคัญในอันดับต๎นๆ (อันดับ 1-2)
4
  โดยการเพิ่มคุณภาพการศึกษาที่เสนอในคร้ังนี้ประกอบด๎วย  

 การครอบคลุมเด็กไร๎สัญชาติให๎ได๎เรียน (อุดหนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานเทําเทียมเด็กไทย) 
จากข๎อมูลของ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (สกศ .) (2552) พบวําปัจจุบัน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได๎จัดการศึกษาให๎เด็กไร๎สัญชาติ

แล๎ว โดยในปี 2550 จ านวนนักเรียนที่เป็นเด็กไร๎สัญชาติ คิด เป็นสัดสํวนตํอจ านวน

นักเรียนพื้นฐาน เทํากับร๎อยละ 0.36  ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานให๎การจัดการศึกษาดังกลําว

อยํูในระดับเดิมตํอเนื่องจากปัจจุบัน ซึ่งจะชํวยลดปัญหาทางสังคมได๎อีกทางหนึ่ง โดย

งบประมาณที่ใช๎เพื่อการนี้คือการสนับสนุนคําใช๎จํายรายหัว รายจํายภาครัฐคิดเป็ น

ประมาณ 2,900 ล๎านบาท ซึ่งยังอยํูในวิสัยที่รัฐจะใช๎จํายได๎ 

 เพิ่มคําใช๎จํายรายหัว การศึกษาข้ันพื้นฐาน ให๎เพียงพอจัดการศึกษาอยํางมีคุ ณภาพ ทั้ง

โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน เนื่องจากปัจจุบันสิ่งที่เป็นปัญหาส าหรับสถานศึกษามากที่สุด

คือเร่ืองเงินอุดหนุนรายหัวที่ไมํเพียง พอกับคําใช๎จํายในการจัดการศึกษาแตํละระดับ ท า

ให๎ต๎องเรียกเก็บจากผู๎ปกครองเพิ่มเติม อันเป็นปัญหาตํอเนื่องมาโดยตลอด และเพื่อให๎

สอดคล๎องกับรัฐธรรมนูญ และ พ .ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ การเพิ่มคําใช๎จํายรายหัว

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรเพิ่มให๎ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรีย นเอกชน หลักการเพิ่ม

คําใช๎จํายรายหัวในที่นี้ใช๎ข๎อมูลคําธรรมเนียมการศึกษาเฉลี่ยตํอหัวตํอปี  จากข๎อมูล SES 

ปี 2551 ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตํางๆ และการศึกษานอกระบบ ของสถานศึกษา

ของรัฐ เป็นตัวแทน (proxy) การด าเนินการนี้ 

 คุณภาพครูมีผลใกล๎ชิด และเป็นสํวนส าคัญห ลักตํอคุณภาพผู๎เรียน การยกระดับคุณภาพ

ครูเป็นสิ่งจ าเป็นเรํงดํวน อยํางไรก็ดีการด าเนินการในเร่ืองนี้เป็นสิ่งละเอียดอํอนเพราะจะ

สํงผลกระทบกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร๎างการท างาน การจัดจ๎าง และระบบ

เงินเดือนที่มีมาช๎านาน ฝังลึกยากตํอการเปลี่ยนแปลง แตํก็ควรลอ งพยายามท า ริเร่ิม

ปรับเปลี่ยน และรํวมกันแก๎ปัญหาระหวํางทางอยํางเป็นขั้นตอนไปทีละเร่ือง ดังนั้นในสํวน

นี้จึงได๎เสนอกรอบการยกระดับคุณภาพครูประกอบด๎วยสองสํวน ดังนี้ 

                                            
4
 จากการท าประชาเสวนาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี 2552-2553 



38 บทที่ 4 สวัสดิการอันพึงปรารถนา 

o เพิ่มคุณภาพครูทั้งระบบ (ไมํใชํครูเข๎าใหมํ): คืนครูให๎โรงเรียน สนับสนุนคนที่ใชํ

ด๎วยการบริหารจัดกา รเงินพิเศษ วิทยฐานะ โดยเพิ่มเกณฑ์พิจารณา ก าหนดให๎

ครูที่จะมีสิทธิ์ท าผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะได๎ นั้น นักเรียนในความดูแลต๎องผําน

เกณฑ์ประเมินคุณภาพกํอน (วัดผลครูจากคุณภาพการเรียนรู๎ที่เพิ่มขึ้นของเด็ก 

เด็กต๎องได๎คุณภาพกํอน ) เนื่องจากปัจจุบันพบวําการประเมินผลงานเพื่อเพิ่ม

วิทยฐานะผํานเอกสารวิชาการเพียงอยํางเดียว ไมํสะท๎อนถึงพัฒนาการการเรียนรู๎

ที่เพิ่มขึ้นของผู๎เรียน และอาจมีการจ๎างท าได๎ นอกจากนี้ยังเกิดกรณีที่ครูใช๎เวลา

สํวนใหญํไปในการท าเอกสารผลงานเพื่อเพิ่มวิทยฐานะ แทนที่จะสอนหนังสือด๎วย 

ดังนั้นการเพิ่มข๎อก าหนดดังกลําวจะชํวยลดปัญหาในสํวนนี้ เป็นการคืนครูให๎

โรงเรียนและนักเรียน และสํงเสริมสนับสนุนครูที่ใชํจริง  ๆรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการบริหารจัดการการเบิกจํายงบประมาณส าหรับเงินพิเศษวิทยฐานะด๎วย  

o จูงใจคนที่ใชํมาเป็นครู (ครูเข๎าใหม)ํ: จูงใจคนที่ใชํด๎วยเงินเดือนตั้งต๎น และโอกาส

ก๎าวหน๎า โดยในหลายประเทศที่พัฒนาแล๎วจะมีระบบการคัดเลือกครูที่เข๎มข๎น 

และใช๎วิธีให๎เงินเ ดือนครูตั้งต๎นที่สูง แตํจะเพิ่มขึ้นอยํางช๎าๆ  และมีระบบการ

ฝึกอบรมพร๎อมโอกาสในการก๎าวหน๎า อยํางไรก็ดีในกรณีของไทยระบบเงินเดือน

ข๎าราชการครูอยํูในระบบราชการ การให๎เงินเดือนสูงกวําข๎าราชการอื่นจะผลักดัน

ได๎ยากมาก แตํก็เป็นสิ่งที่ควรริเร่ิมและพยายาม ดังนั้นในกรอ บการยกระดับการ

ลงทุนด๎านการศึกษานี้  ในกรณีมาตรฐานข้ันกลาง ก าหนดให๎มีการจูงใจคนที่ใชํ

มาเป็นครูด๎วยเงินเดือนตั้งต๎นเฉลี่ย 15,000 บาทตํอเดือน ให๎ได๎ 20,000 คน 

(อยํางน๎อยโรงเรียนละ 1 คน ส าหรับประมาณกึ่งหนึ่ง (20,000 โรง) ของโรงเรียน

ทั้งประเทศ ภายใน 20 ปี (คิดเป็นปีละ 1 พันคน)) และสมมติให๎งบประมาณ

ขยายตัวร๎อยละ 10 ตํอปี  

 สถานศึกษาก็เป็นสํวนส าคัญอีกสํวนหนึ่งที่ต๎องมีการเพิ่มคุณภาพอยํางตํอเนื่อง และเทํา

เทียมกันทั้งประเทศ โดยเฉพาะสถานศึกษาด๎อยคุณภาพที่สํวนใหญํเป็นสถานศึกษาขนาด

เล็ก และอยํูในชนบท จากข๎อมูลการประเมินคุ ณภาพภายนอกสถานศึกษารอบแรกของ

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (สกศ. 2552) พบวํา 

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานที่ไมํได๎มาตรฐานของ สมศ. คิดเป็นร๎อยละ 65 ใน

จ านวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นสถานศึกษา ขนาดเล็ก ของรัฐในชนบท  ดังนั้นในกรอบการ

ยกระดับการลงทุนนี้จึงได๎ก าหนดให๎เพิ่มเงินอุดหนุนโรงเรียนด๎อยคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ให๎เทียบเทําทัดเทียม และคงระดับ (maintain) การอุดหนุนโรงเรียนที่ได๎คุณภาพเพื่อให๎มี

การพัฒนาตํอเนื่อง โดยในกรณีมาตรฐานข้ันกลางก าหนดให๎อุดหนุนครอบคลุมร๎อยละ 50 

ของโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้ นฐาน และเพิ่มขึ้นจนสามารถครอบคลุมสถานศึกษาที่ไมํได๎

มาตรฐานทั้งหมด ในกรณีมาตรฐานข้ันสูง คิดเป็นร๎อยละ 65 ของโรงเรียนการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน อยํางไรก็ดี สืบเนื่องจากแนวนโยบายการลงทุนด๎านการศึกษาที่จะยุบรวมโรงเรียน

ขนาดเล็กที่ไมํสามารถพัฒนาคุณภาพได๎ตามก าหนด (คุณภาพในที่นี้ควรยึดบริบทชุมชน

และท๎องถิ่นด๎วย เนื่องจากเป็นเร่ืองที่อํอนไหวมาก ควรเป็นคุณภาพที่พอใจของทุกฝ่ายทั้ง

รัฐ ท๎องถิ่น สถานศึกษา ผู๎เรียน และผู๎ปกครอง) งบประมาณสํวนที่เหลือจากการอุดหนุน

สถานศึกษาขนาดเล็กก็สามารถมาชดเชยเพิ่มให๎โรงเรียนที่มีคุณภาพให๎สามารถ พัฒนา

อยํางตํอเนื่องได๎ดีขึ้น จัดเป็นการบริหารจัดการงบประมาณให๎มีประสิทธิภาพ 
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 การศึกษาตามอัธยาศัยจะทวีความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับ เพื่อรองรับการเรียนรู๎ตลอด

ชีวิต และสังคม- เศรษฐกิจฐานความรู๎ การสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยเป็นอีกหนึ่ง

นโยบายถ๎วนหน๎าด๎านการศึกษาที่ เปิดโอกาสให๎ประชาชนทุกคนรวมทั้งคนตํางด๎าว

สามารถศึกษาหาความรู๎และทักษะเพิ่มเติมตามที่สนใจผํานสื่อการเรียนรู๎ตํางๆ  เชํน สื่อ

โทรทัศน์ผํานดาวเทียม อินเทอร์เน็ต ห๎องสมุดหรือแหลํงเรียนรู๎ชุมชน อยํางไรก็ตาม 

เชํนเดียวกับนโยบายอื่นๆ เมื่อพิจารณาความถ๎วนหน๎าในแงํปฏิบัติแล๎ว การสนับสนุน

การศึกษาตามอัธยาศัยยังไมํสามารถครอบคลุมประชา ชนได๎อยํางถ๎วนหน๎าทั้งในเร่ือง

บริบทของบริการและพื้นที่การให๎บริการที่ยังไมํครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งต๎องมีการปรับปรุงให๎

ประชาชนไมํวําเป็นใครอยํูที่ไหนเมื่อใดก็สามารถ เข๎าถึงได๎  และจากแนวโน๎มจ านวน

นักเรียนที่ลดลง รวมทั้งการเข๎ามารํวมของภาคสํวนตํางๆ ท าให๎ภาระทางงบประมาณด๎าน

การศึกษาสามารถเพิ่มเติมในสํวนนี้ได๎อีกในอนาคต ดังนั้นกรอบการยกระดับการลงทุน

ด๎านการศึกษานี้จึงก าหนดให๎มีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเฉพา ะ

เทคโนโลยีทางการศึกษาเรียนรู๎ที่เกี่ยวข๎องเหมาะสม  เพื่อให๎ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุก

วัย ทุกระดับการศึกษา และชั้นทางเศรษฐกิจ สามารถเข๎าถึงได๎อยํางทั่วถึงเทําเทียม และ

สามารถตอบสนองความต๎องการของแตํละปัจเจกบุคคลได๎ ทั้งเพื่อการศึกษาเพิ่มทักษะ

เพื่อด ารงชีพ มีอาชีพ เสริมอาชีพ หรือเปลี่ยนอาชีพ (เป็นการเสริมระบบการฝึกอบรมอีก

ทางหนึ่ง) รวมทั้งการศึกษาเพิ่มพูนความรู๎ทักษะที่สนใจเพื่อประดับปัญญา โดยมีสื่อการ

เรียนรู๎ตํางๆ  รองรับ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ห๎องสมุด วัด 

รวมถึงสังคม ชุมชน และสภาพแวดล๎อม โดยการลงทุนในที่นี้จะเพิ่มอยํางคํอยเป็นคํอยไป

จากร๎อยละ 2.5 ตั้งแตํปี 2554 จนเทํากับร๎อยละ 5 ในปี 2560 ของรายจํายลงทุนด๎าน

การศึกษารวมทั้งหมดตามกรอบการยกระดับข๎างต๎นกํอนเพิ่มในสํวนนี้  

4.1.4 สวัสดิการวัยท างาน : แรงงานและคนท างาน  

เมื่อจบการศึกษาก็เข๎าสูํวัยท างาน ซึ่งอาจเป็นการท างานกับบริษัทห๎างร๎าน หรือการประกอบอาชีพ

อิสระของตนเองก็ได๎ ความต๎องการของคนในกลุํมนี้ ในขั้นพื้นฐาน คือการมีทักษะในการท างาน หรือการ

ประกอบธุรกิจ ที่สามารถท าให๎ได๎รับคําจ๎างแรงงาน หรือผลตอบแทนทางธุรกิจ ที่ดีพอตลอดจนสามารถ

ยกระดับ มาตรฐานการด ารงชีวิตได๎อยํางตํอเนื่อง ซึ่งทักษะนี้บางสํวนได๎จากการศึกษา บางสํวนได๎จาก

ประสบการณ์ และอีกบางสํวนได๎จากการฝึกอบรมเพิ่มเติม 

นอกจากทักษะแล๎ว คนวัยท างานต๎องการสวัสดิการที่ท าให๎สามารถรองรับความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่อง

กับการท างานด๎วย เชํน  การเจ็บป่วยจนท า ให๎ขาดรายได๎จากการท างาน การตกงาน ประสบอุบัติเหตุจาก

การท างานจนกลายเป็นคนพิการ เสียชีวิต  เป็นต๎น ในปัจจุบันแรงงานที่ท าประกันตนกับส านักงาน

ประกันสังคมสํวนใหญํได๎รับสวัสดิการเหลํานี้ คือได๎รับการประกันสุขภาพ มีสวัสดิการกองทุนเงินทดแทน 

สวัสดิการประกันการวํางงาน เป็นต๎น แตํแรงงานสํวนใหญํไมํได๎ท าประกันสังคมเนื่องจากเป็นผู๎ท างานนอก

ระบบ ไมํมีนายจ๎าง และไมํได๎จดทะเบียนธุรกิจ ซึ่งมีจ านวนกวํา 25 ล๎านคน  

สวัสดิการอีกประเภทหนึ่งในระบบสวัสดิการสํวนใหญํในระดับนานาประเทศคือสวัสดิการด๎านที่อยํู

อาศัย ซึ่งเป็นสวัสดิการอันพึงปรารถนาส าหรับคนวัยท างาน เพราะต๎องการสร๎างความมั่นคงด๎านที่อยูํอาศัย

ให๎กับตนเองและครอบครัว  

ตํอไปเป็นรายละเอียดของสภาพสวัสดิการวัยท างานในปัจจุบันของไทยและข๎อเสนอเพื่อยกระดับสูํ

สวัสดิการอันพึงปรารถนา 



40 บทที่ 4 สวัสดิการอันพึงปรารถนา 

สวัสดิการด้านการฝึกฝีมือแรงงาน 

การฝึกฝีมือแรงงานโดยภาครัฐนั้น ผู๎รับผิดชอบหลักคือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

ซึ่งในแงํหลักการนั้นถือวํารัฐจัดบริการให๎ทุกคนถ๎วนหน๎า เพราะทุกคนสามารถมารับบริการฝึกฝีมือแรงงาน

ได๎โดยไมํจ ากัด และงบประมาณ รายจํายเพื่อการนี้ก็ เพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง สํวนภาคเอกชนก็มีสํวนรับภาระ

ด๎วยเล็กน๎อย (คิดเป็นร๎อยละ 7 ของรายจํายเพื่อการฝึกอบรม สํวนภาครัฐรับภาระร๎อยละ 93)  

การฝึกฝีมือแรงงานเน๎นการฝึกทักษะตามความต๎องการของตลาดเพื่อให๎มีงานท า ฝึกเพื่อยกระดับ

ฝีมือแรงงาน และฝึกเสริมทักษะเพื่อย๎ายงาน เปลี่ยนอาชีพ หรือมีอาชีพเสริม อยํางไรก็ดีการให๎บริการ ยังมี

ประเด็นเร่ืองความไมํสอดคล๎องของหลักสูตรตํอความต๎องการที่หลากหลายของแรงงาน และการเปลี่ยนแปลง

ที่รวดเร็วของภาคธุรกิจ ในทางกลับกัน  ในหลักสูตรที่มีผู๎สนใจมากอาจไมํสามารถรองรับผู๎ต๎องการเข๎ารับ

การฝึกได๎อยํางเพียงพอ รวมทั้งหลักสูตรที่ต๎องพัฒนาให๎ครอบคลุมทักษะมากขึ้นทั้งด๎านการบริหารจัดการ 

นวัตกรรม เพื่อให๎เป็นการบริการที่ถ๎วนหน๎าอยํางแท๎จริง ซึ่งต๎องมีการยกระดับและพัฒนากันตํอไป 

ในปัจจุบันมีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อชํวยเหลือผู๎ที่ต๎องการพัฒนาฝีมือแรงงานให๎

สามารถกู๎ดอกเบ้ียต่ าได๎ เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม ทั้งคําธรรมเนียมการฝึกที่จํายตามจริง และคํา

ครองชีพ (วงเงินที่รัฐก าหนด ) โดยคุณสมบติผู๎ที่จะกู๎ได๎ต๎องเป็นแรงงานไทยในระบบที่มีอายุระหวําง  

15-45 ปี และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํเกิน 1 หมื่นบาท ซึ่งได๎เสนอให๎ปรับเปลี่ยนขยายผู๎มีสิทธิ์มากขึ้นคือ 

แรงงานทุกคนรวมคนตํางด๎าว ที่มีอายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป ไมํจ ากัดอายุขั้นสูง สอดคล๎องกับแนวโน๎มก าร

ขยายอายุการท างาน และสังคมผู๎สงูอายุ แตํยังคงจ ากัดรายได๎ที่เฉลี่ยไมํเกิน 1 หมื่นบาทตํอเดือน เพื่อมุํงเป้า

ไปที่ผู๎ที่มีข๎อจ ากัดเร่ืองรายได๎ 

เนื่องจากการฝึกฝีมือแรงงานเป็นสวัสดิการที่เป็นที่ต๎องการของประชาชนมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงควรมี

การยกระดับการให๎บริการทางด๎านนี้ ซึ่งรวมถึงการเพิ่มงบประมาณโดยรวมตลอดจน เพิ่มการมีสํวนรํวม

ของภาคเอกชนให๎เข๎ามามีบทบาทมากขึ้น คณะผู๎วิจัยเสนอวําควรปรับปรุงดังนี้ 

 ตั้งเป้าหมายวําในแตํละปีมีการอบรมแรงงานร๎อยละ 20 ของแรงงานระดับการศึกษาไมํ

เกินมัธยมศึกษาตอนต๎น  เนื่องจากเป็นแรงงานที่นําจะต๎องการการฝึกทักษะมากกวําผู๎มี

การศึกษาสูงกวํานี้ สํวนที่ตั้งเป้าเพียงร๎อยละ 20 เพราะการฝึกทักษะของแรงงานคน

หนึ่งๆ ไมํจ าเป็นต๎องท าทุกปี   โดยหากต๎องการยกระดับทักษะด๎วยการฝึกทุ ก 5 ปีก็

หมายความวําในแตํละปีจะมีผู๎ต๎องการรับการฝึกร๎อยละ 20 

 เพิ่มการมีสํวนรํวมของภาคเอกชนในการฝึกอบรมให๎แรงงาน (เพิ่มสัดสํวนสถานประกอบ
กิจการประเภทที่ 1 ตาม พ.ร.บ. สํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2545 และลดจ านวน

สถานประกอบกิจการที่ไมํปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สํงเสริมฯ) 

 เพิ่มบทบาทของท๎องถิ่นในการให๎บริการและสนับสนุนการฝึกอบรมพัฒนาแรงงาน  อาทิ 
การสร๎างศูนย์การเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 พัฒนาระบบฝึกอบรม ฝึกอบรมให๎ครอบคลุมทักษะงานมากขึ้นนอกเหนือจากทักษะด๎าน
การผลิตเพียงอยํางเดียว เชํน  การบริหารจัดการ นวัตกรรม และการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กรอบแนวคิดคือ  “แรงงานจะต๎องสามารถเลี้ยงชีพได๎อยํางมีคุณภาพ ” โดยแรงงานในวัยท างาน

จะต๎องมีคุณภาพทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ ) สอดคล๎อง (match) กับ

ความต๎องการของประเทศ สํวนแรงงานสูงอายุจะต๎องมีทักษะพอที่จะเลี้ยงชีพได๎  ซึ่งจะมาจากการลงทุนที่มี
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ประสิทธิภาพ  ในการขยายการฝึกพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การยกระดับและพัฒนามาตรฐานผู๎ฝึกอบรม

และสถานฝึกอบรมให๎ครอบคลุมคว ามต๎องการของแรงงานและตลาดแรงงาน และสํงเสริมการจัดการ

ฝึกอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การเรียนรู๎พัฒนาทักษะฝีมือด๎วยตนเอง และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

ด๎วยความรํวมมือกันของทุกภาคสํวน ดังแสดงในตารางที่ 4.1  

การยกระดับการพัฒนาฝีมือแรงงานดังกลําวข๎างต๎น สํวนใหญํเป็นการเพิ่มงบประมาณจากภาครัฐ 

และการลงทุนจากภาคเอกชน เพื่อให๎ระบบการฝึกอบรมมีความทั่วถึงและเทําเทียม และมีคุณภาพในด๎าน

ตํางๆ อยํางไรก็ดีประเด็นเร่ืองการบริหารจัดการก็ยังต๎องเพิ่มในบางสํวน ซึ่งจะชํวยยกระดับคุณภาพการ

พัฒนาฝีมือแรงงานได๎โดยไมํต๎องเพิ่มเม็ดเงินงบประมาณรายจําย อาทิ 

- การบริหารจัดการการบังคับใช๎กฎหมาย พ.ร.บ. สํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2545 

อยํางเข๎มงวด เพื่อให๎ลูกจ๎างในสถานประกอบการได๎มีการฝึกอบรม  

- การบริหารจัดการแนวนโยบายมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (ระบบที่ยืดหยํุนไมํบังคับ) 

ให๎เป็นรูปธรรมและสามารถน ามาปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- การบริหารจัดการ ระบบการฝึกอบรมและรับรองทักษะแหํงชาติ ให๎ เน๎นสมรรถนะ  

(Competency) มากกวําความสามารถทางวิชาการ  

- บริหารจัดการระบบการฝึกอบรมโดยสนับสนุนให๎เอกชนเป็นผู๎ facilitate สถานอบรมมาก

ขึ้น ไมํใชํภาครัฐเทํานั้น  

- บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการได๎รับการฝึกอบรมที่มีอยูํแล๎ว ให๎มี

ความ ชัดเจน  ให๎ได๎ข๎อมูลครบถ๎วน และ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น เพื่อประโยชน์ตํอการ

ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมตํอไป 

- บริหารจัดการข๎อก าหนดภารกิจหน๎าที่ของ อปท. ให๎มีภารกิจหน๎าที่ และสํวนรํวมในการ

จัดฝึกอบรมแรงงาน ที่สอดคล๎องกับบริบทเชิงพื้นที่และชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใช๎ทรัพยากรจากท๎องถิ่นเพื่อท๎องถิ่น 

- อาจต๎องปรับปรุงหลักสูตรให๎เป็นที่ต๎องการของแรงงานมากขึ้น 

- ให๎แรงงานสามารถรวมรายชื่อกัน (20 คนขึ้นไป) เพื่อขอให๎ภาครัฐจัดบ ริการฝึกฝีมือ

แรงงานในเร่ืองที่ต๎องการได๎ 

- ให๎สถานประกอบการสามารถร๎องขอหลักสูตรการฝึกที่ต๎องการได๎เชํนกัน โดยให๎แรงงาน

ลงชื่อรับรองความสมัครใจในการฝึก 

- ประชาสัมพันธ์ให๎แรงงานรับร๎ูเป็นการทั่วไป เชํน รายการโทรทัศน์ในชํวง prime time 
(บริหารจัดการแบํงสัดสํวนเวลาที่รัฐมีเพื่อการนี้ให๎มากขึ้น) 
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ตารางที่ 4.1 กรอบการยกระดับการลงทุนทางสังคมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 การยกระดับการลงทุนทางสังคมด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
ความทั่วถึงและเท่าเทียม สร้างโอกาสให้ผู้ว่างงานได้รับการฝึกพัฒนาทักษะอาชีพ ให้ผู้มีงานท าอยู่แล้วสามารถได้รับการฝึกยกระดับ

ฝีมือแรงงาน และสร้างโอกาสการได้รับการฝึกพัฒนาทักษะเพ่ือย้าย/เปลี่ยนอาชีพ มีอาชีพเสริม 
เพิ่มคุณภาพการพัฒนา
ฝีมือแรงงานผ่านการ
พัฒนาทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้อง 

“แรงงานจะต้องสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างมีคุณภาพ ” ด้านความรู้  ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติ +
บุคลิกภาพ ) สอดคล้อง กับความต้องการของประเทศ  (จากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ + ความร่วมมือกัน
ของทุกภาคส่วน เพื่อขยายการฝึกอบรม พัฒนามาตรฐานครูฝึก /สถานฝึกอบรมให้เท่าเทียมกัน ส่งเสริม
ฝึกอบรมเอกชน พัฒนาทักษะด้วยตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต)  

การมีส่วนร่วมของเอกชน เพ่ิมสถานประกอบกิจการประเภทที่ 1 เป็น 75% 

ประชากรวัยแรงงานได้รับ
การฝึกอบรม/จัดหางาน 

เอกชนฝึกเพ่ิม 
ครอบคลุมประชากรวัยแรงงาน 

- การศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับ ม.ต้น (สมมติว่าเดิมครอบคลุมร้อยละ 50) 
- การศึกษาสูงกว่า ม.ต้น (สมมติว่าเดิมครอบคลุมร้อยละ 30) 
 จบการศึกษาต่ ากว่าหรือเท่ากับ ม.ต้น เพ่ิมเป็นร้อยละ 70  
 จบการศึกษาสูงกว่า ม.ต้น เพ่ิมเป็นร้อยละ 50  

 รัฐดูแลเพ่ิม 
ครอบคลุมแรงงานต่างด้าว (จดทะเบียน) (สมมติว่าเดิมครอบคลุมร้อยละ 15) 

 ครอบคลุมแรงงานต่างด้าว (จดทะเบียน) เพ่ิมเป็นร้อยละ 30 คิดเป็นจ านวนประมาณ 6 แสนคน 
คุณภาพการฝึกอบรม 

ระบบ ระบบให้การฝึกอบรมและรับรองทักษะแห่งชาติ ซ่ึงเน้นสมรรถนะ (Competency) มากกว่าความสามารถ
ทางวิชาการ (การบริหารจัดการ) 

 ฝึกอบรมให้ครอบคลุมทักษะงานมากขึ้นนอกเหนือจากทักษะด้านการผลิตเพียงอย่างเดียว เช่นการบริหาร
จัดการ นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(เอกชนร่วมรับภาระเป็นส่วนใหญ่ รัฐเน้นดูแล SMEs)  
เพ่ิมบทบาทท้องถิ่น ให้ อปท.มีภารกิจหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการจัดฝึกอบรมแรงงาน  

(เพ่ิมสัดส่วนท้องถิ่นและการบริหารจัดการ) 
 พัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถใช้เครื่องจักรทางการเกษตร 
 สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จะต้องมีการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ การสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน 
 ตั้งศูนย์การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น (ให้เอกชน/ชุมชนร่วมลงทุน-บริหารจัดการ) 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552). 

สวัสดิการส าหรับแรงงานนอกระบบ 

ปัจจุบันแรงงานนอกระบบเกือบทั้งหมดไมํได๎รับการคุ๎มครองทางสังคมจากโครงการประกันสังคม 

แม๎วํากฎหมายประกันสังคมจะเปิดชํองให๎แรงงานนอกระบบสามารถลงทะเบียนเป็นผู๎ประกันตนได๎ตาม

มาตรา 40 ของ พ.ร.บ. ประกันสังคม แตํชํองทางนี้ไมํเป็นที่นิยมเป็นอยํางย่ิง โดยมีผู๎ลงทะเบียนเพียงหลัก

สิบหรือต่ ากวํา ทั้งนี้มีสาเหตุส าคัญสี่ประการคือ (ก) ผลประโยชน์จากการประกันสังคมใ นมาตรานี้ต่ ากวํา

มาตรา 33 ซึ่งใช๎กับแรงงานในระบบ ที่ส าคัญคือไมํมีประกันสุขภาพ ประกันการวํางงานและเงินบ านาญ 

(ข) เบ้ียประกันตนยังสูงเกินกวําที่แรงงานนอกระบบที่มีรายได๎ต่ าและไมํแนํนอนจะสามารถรับภาระได๎  

(ค) ไมํมีนายจ๎างชํวยจํายสมทบ และ (ง) รัฐบาลไมํได๎สมทบจํายเบ้ียประกันตน  ท าให๎แรงงานนอกระบบ

คิดวําไมํเป็นธรรมเพราะรัฐสมทบจํายให๎แรงงานในระบบ  
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แนํนอนวําส าหรับสวัสดิการที่พึงปรารถนานั้น แรงงานทุกคนไมํวําในระบบหรือนอกระบบควร

ได๎รับการคุ๎มครองทางสังคมเทําเทียมกัน  หรือไมํตํางกันมากเกินไป และควรได๎รับก ารปฏิบัติจากรัฐ (ใน

เร่ืองเงินสมทบ) เทําเทียมกันด๎วย คณะผู๎วิจัยจึงเสนอให๎ภาครัฐเพิ่มฐานผลประโยชน์ให๎ใกล๎เคียงกับแรงงาน

ในระบบ โดยอาจยกเว๎นเพียงการประกันการวํางงาน ซึ่ งมีปัญหาในทางปฏิบัติคํอนข๎างมากส าหรับแรงงาน

นอกระบบ และรัฐควรสมทบจํายเบ้ียประกันให๎แรงงานในระบบด๎วย โดยมีสองทางเลือกคือ 

 รัฐจํายเทํากับที่แรงงานจําย 

 รัฐจํายเป็นสองเทําของที่แรงงานจําย เพื่อทดแทนสํวนของนายจ๎าง  

สวัสดิการที่อยู่อาศัย 

หลักการของสวัสดิการที่อยํูอาศัยนั้นคือคนไทยทุกคนควรมีความมั่นคงทางด๎านที่อยูํอาศัย แม๎จะ

ไมํจ าเป็นต๎องเป็นเจ๎าของก็ตาม  โดยหากเป็นการเชําก็ควรเป็นการเชําที่เป็นธรรม หากเป็นการซื้อก็

สามารถซื้อหาได๎ในราคาที่เหมาะสมและในท าเลที่สมาชิกครัวเรือนไมํมีปัญหาในการเดินทางมากเกินไป 

ไมํวําจะเป็นการเดินทางไปเรียนหรือไปท างาน นอกจากนั้นสภาพของที่อยํูอาศัยก็ควรได๎มาตรฐาน ให๎

ความสะดวกสบายตามอัตภาพ ไมํมีปัญหามลภาวะมากเกินควร เป็นต๎น 

ปัจจุบันภาครัฐให๎บริการด๎านที่อยํูอาศัยในสองรูปแบบผํานสองหนํวยงาน คือการจัดหาบ๎านซื้อ

หรือบ๎านเชําให๎กับผู๎มีรายได๎น๎อยโดยการเคหะแหํงชาติ และการจัดโครงการบ๎านมั่นคงให๎กับผู๎อยํูอาศัยใน

ชุมชนแออัดเดิมโดยสถาบันพัฒนาอง ค์กรเอกชน (พอช.)   การท าให๎สวัสดิการด๎านที่อยํูอาศัยมีลักษณะ  

ถ๎วนหน๎าจึงอาจท าได๎ผํานการด าเนินงานของสองหนํวยงานนี้  

โดยในสํวนของการเคหะแหํงชาตินั้นได๎ด าเนินการโครงการบ๎านเอื้ออาทรจ านวนมาก ตั้งแตํปี 

2544 ซึ่งคาดวํานําจะมากกวําความต๎องการโดยรวมของผู๎มีรายได๎น๎อยที่พอมีก าลังซื้อแล๎ว จึงไมํนําจะต๎อง

ขยายการด าเนินงานเพิ่มเติม แตํต๎องปรับปรุงการบริหารจัดการในโครงการที่ยังด าเนินการคั่งค๎างอยํู 

รวมทั้งการดูแลเร่ืองบ๎านเชําและการจัดการชุมชนด๎วย  

ส าหรับโครงการบ๎านมั่นคง พบวํายังมีชุมชนแออัดอีกจ านวนมากที่ยังควรได๎รับการ พัฒนาตาม

รูปแบบบ๎านมั่นคง คณะผู๎วิจัยจึงเสนอให๎เพิ่มงบประมาณให๎กับ พอช . เพื่อให๎สามารถจัดท าโครงการบ๎าน

มั่นคงให๎กับชุมชนแออัดทุกแหํงทั่วประเทศอยํางถ๎วนหน๎าภายในระยะเวลา 10 ปี (ถึงปี 2564) 

4.1.5 สวัสดิการผู้สูงอายุ และสวัสดิการกรณีเสียชีวิต  

สวัสดิการส าหรับผู๎สูงอายุ หมายถึงสวัสดิการส าหรับคนไทยทุกคนที่พ๎นวัยท างานแล๎ว โดยบางคน

อาจมีอายุน๎อยกวําหรือมากกวําอายุเกษียณทางการคือ 60 ปี ก็ได๎ สวัสดิการหลักส าหรับ ผู๎สูงอายุที่พ๎นวัย

ท างานแล๎วคือเงินคําครองชีพ เนื่องจากคนในกลุํมนี้หรือวัยนี้ไมํได๎ท างานจึงไมํมีรายได๎จากการท างาน

ส าหรับเล้ียงดูตนเอง เงินคําครองชีพจึงต๎องมาจากเงินออมของตนเอง ของครอบครัว หรือจัดหาให๎โดย

ภาครัฐหรือภาคสังคมอื่น เงินคําครองชีพยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมวําควรเป็นคําครองชีพทั่วไปเทํากับคน

อื่นๆ ในสังคม หรือควรได๎รับมากกวํา เพราะผู๎สูงอายุหลายคนมีความจ าเป็นต๎องใช๎จํายสูงกวําคนทั่วไป

เนื่องจากสภาพรํางกายไมํเอื้ออ านวยเทําจนอาจจ าเป็นต๎องได๎รับการดูแลเพิ่มเติม เชํน  ต๎องการผู๎ชํวยใน

การเดินทาง ชํวยการใช๎ห๎องน้ า เป็นต๎น บางคร้ังเรียกผู๎สูงวัยกลุํมนี้วําผู๎สูงวัยในภาวะพึ่งพิง  

นอกจากเงินคําครองชีพ แล๎ว ส าหรับผู๎สูงอายุที่ไมํสามารถอยํูกับครอบครัวได๎ด๎วยสาเหตุใดก็ตาม 

อาจมีความจ าเป็นที่ภาครัฐต๎องจัดหาที่อยํูอาศัยให๎ ซึ่งแม๎จะไมํใชํสิ่งที่พึงปรารถนาอันดับแรกสุดเหมือนเชํน
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การได๎อยํูกับครอบครัวที่อบอุํน แตํก็อาจจ า เป็นต๎องมีบริการนี้ส าหรับผู๎ที่ไมํสามารถอยํูกับครอบครัวได๎

จริงๆ เชํน ครอบครัวไมํสามารถรับภาระได๎ อยํูตํางประเทศ เป็นต๎น  

สวัสดิการอีกประเภทที่ส าคัญส าหรับผู๎สูงอายุ คือการจัดการศพ ซึ่งพบวําเป็นสิ่งที่ประชาชน

เรียกร๎อง เนื่องจากเป็นภาระตํอครอบครัวมากพอสมควร จึงควรเป็นสวัสดิการหนึ่งที่พึงจัดหาให๎อยําง  

ถ๎วนหน๎า สุดท๎ายคือการอ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตในที่สาธารณะ  

ค่าครองชีพ 

สวัสดิการคําครองชีพส าหรับผู๎สูงอายุมีหลายโครงการ  ได๎แกํ บ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ สิทธิ

ประโยชน์กรณีชราภาพของส านักงานประกันสังคม (มาตรา 33, 39 และ 40) เบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ กองทุน

การออมแหํงชาติ (กอช.) สวัสดิการชาวนา และสวัสดิการชุมชน ซึ่งโครงการตํางๆ เหลํานี้มีความเสี่ยงตํอ

ความไมํเทําเทียมกันของการจํายเงินสมทบ และความซ้ าซ๎อนของการครอบคลุมกลุํมเป้าหมาย /การรับ

ผลประโยชน์ได๎ โดยในด๎านของความไมํเทําเทียมกันนั้น บางโครงการรัฐสมทบฝ่ายเดียว (เบ้ียยังชีพ) หรือ

กรณีที่รัฐสมทบในแตํละโครงการไมํเทํากัน (สวัสดิการชาวนาสมทบ 2 เทํา มากกวําโครงการบ านาญ

ข๎าราชการ กอช. และสวัสดิการชุมชน) ในขณะที่บางโครงการรัฐไมํสมทบเลย (โครงการประกันสังคม)  

โครงการ รัฐสมทบ ประชาชนสมทบ 

เบี้ยยังชีพ  (ถ๎วนหน๎า)   
บ านาญ ข๎าราชการ    

ประกันสังคม ม.33,39,40    
กอช.   

กองทุนสวัสดิการชาวนา   
กองทุนสวัสดิการชุมชน   

สํวนในเร่ืองของความซ้ าซ๎อน จะเห็นได๎วําบางโครงการครอบคลุมกลุํมเป้าหมายเดียวกันเชํน 

ส านักงานประกันสังคม (มาตรา 40) กอช. สวัสดิการชาวนา และสวัสดิการชุมชนจะมุํงไปที่กลุํมแรงงาน

นอกระบบเหมือนกัน นอกจากนี้การมี สวัสดิการตามกลุํมอาชีพ อาจมีปัญหาความซ้ าซ๎อน โดยเฉพาะ

แรงงานนอกระบบ เชํน มีหลายอาชีพ การเปลี่ยนแปลงอาชีพ  ไมํได๎ท าอาชีพเดียวตลอดชีวิต การเปลี่ยน

จากเกษตรกรไปท า อาชีพอื่น  สํวนความซ้ าซ๎อนด๎านการรับผลประโยชน์นั้น จะมีประชาชนบางกลุํมที่

สามารถรับสวัสดิการได๎มากกวําหนึ่งโครงการ  เชํน ผู๎ที่รับสิทธิประโยชน์จากโครงการ ประกันสังคมกรณี

ชราภาพ และยังได๎เบ้ียยังชีพด๎วย แตํถ๎ารับบ านาญข๎าราชการแล๎วจะไมํสามารถรับเบ้ียยังชีพได๎ แล ะ

ประชาชนบางกลุํมได๎รับประโยชน์จากเงินสมทบจากภาครัฐมากกวําหนึ่งคร้ังเชํนกัน เชํน กองทุนสวัสดิการ

ชาวนา กองทุนสวัสดิการชุมชน และ กอช. และยังได๎รับเบ้ียยังชีพเพิ่มไปอีกด๎วย 

ปัจจุบัน รัฐมีสวัสดิการสังคมหลักๆ ให๎แกํผู๎สูงอายุแบบประจ าในรูปของเบ้ียยังชีพเดือนละ 500 

บาท โดยที่ผํานมาในอดีตการจํายเบ้ียยังชีพเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (targeting) คือให๎แตํละ อบต. คัดเลือก

ผู๎สูงอายุที่สมควร  (ยากจน ไมํมีคนดูแล ) ได๎รับเบ้ียยังชีพภายใต๎ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการ

จํายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. 2548 ซึ่งก็เกิดปัญหาการร๎องเรียน

วําการคัดเลือกไมํยุติธรรม ท าให๎มีผู๎สูงอายุที่ยากจนจ านวนไมํน๎อยที่ไมํได๎รับเบ้ียยังชีพ เป็นปัญหาการบริหาร

จัดการแกํ  อบต . อยํางมาก ตํอมารัฐบาลประชาธิปัตย์ในปี พ .ศ. 2552 จึงได๎ปรับให๎เป็นแบบถ๎วนหน๎า

กลําวคือ จํายให๎แกํผู๎สูงอายุทุกคนที่มาลงทะเบียน เพื่อให๎แนํใจวําเงินดังกลําวถึงมือผู๎สูงอายุที่ยากจนแนํๆ 
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อยํางไรก็ดี แม๎วําหลายฝ่ายมองวําเบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ 500 บาทตํอเดือนนั้นคงไมํพอตํอการด ารง

ชีพขั้นพื้นฐานของผู๎สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตได๎ โดยเฉพาะกลุํมผู๎สูงอายุที่ยากจนและกลุํม ผู๎สูงอายุใน

ภาวะพึ่งพิง จึงได๎มีข๎อเสนอให๎เพิ่มเบ้ียยังชีพพิเศษ (top up) ให๎แกํผู๎สูงอายุที่ยากจนและผู๎สูงอายุในภาวะ

พึ่งพิง (ไมํสามารถชํวยตนเองได๎ ต๎องมีคนดูแล) เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมแกํผู๎สูงอายุในกลุํมที่นําจะมีปัญหา

การด ารงชีพในวัยชรา โดยเงินเหลํานี้จะชํ วยให๎ผู๎สูงอายุที่ด๎อยโอกาสสามารถน าไปใช๎จํายเพื่อการดูแล

ตนเองในระดับขั้นพื้นฐานได๎โดยไมํต๎องเป็นภาระให๎แกํลูกหลาน 

ส าหรับแนวคิดการจํายเบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุที่ยากจนนั้น ได๎เสนอเป็นสวัสดิการแบบเจาะจงแกํ

ผู๎สูงอายุที่มีรายได๎ไมํพอส าหรับการด ารงชีพขั้นพื้นฐาน (อยํูใต๎เส๎นความยากจน ) ซึ่งประกอบด๎วย อาหาร 

เครื่องนุํงหํม การรักษาพยาบาล ที่อยํูอาศัย โดยรัฐจะจํายเพิ่มจากเบ้ียยังชีพปกติให๎เทํากับเส๎นความยากจน 
สํวนแนวคิดการจํายเบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุที่อยํูในภาวะพึ่งพิงก็จะเป็นสวัสดิการแบบเจาะจงให๎แกํ ผู๎สูงอายุที่ไมํ

สามารถดูแลตนเองได๎ โดยเบ้ียที่เพิ่มมีจ านวนประมาณเดือนละ 4,085 บาท (Samrit et al. 2009)  

สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

ส าหรับผู๎สูงอายุแล๎ว การได๎อยํูรํวมกับบุตรหลานนับเป็นความสุขที่สุด อยํางหนึ่งในชํวงบ้ันปลาย

ชีวิต ดังนั้นสถานสงเคราะห์ผู๎สูงอายุหรือ institutional care จึงถือเป็นดํานสุดท๎ายที่จะเข๎ามารองรับ

ผู๎สูงอายุกลุํมที่ไมํมีคนดูแลหรือเป็นกลุํมที่ตกหลํนจากโครงขํายความคุ๎มครองทางสังคม (social safety 

net) ตํางๆ ที่รัฐจัดให๎ โดยอาจมองได๎วําไมํจ าเป็นต๎องถ๎วนหน๎าแตํหากมีผู๎สูงอายุที่ต๎องการเข๎ารับบริการ

แล๎วจะต๎องมีสถานที่ ให๎บริการแกํทํานได๎ ทั้งนี้ในปัจจุบันสถานสงเคราะห์ผู๎สูงอายุมักจะกระจุกตัวอยํูแตํใน

เมืองใหญํ ท าให๎ไมํสามารถดูแลผู๎สูงอายุได๎อยํางทั่วถึง 

นอกจากนี้ด๎วยเงินเบ้ียยังชีพเพิ่มเติมทั้งสองประเภทที่ได๎กลําวถึงกํอนหน๎านี้ นําจะเพียงพอที่จะชํวย

ให๎ผู๎สูงอายุสามารถน าเ บ้ียยังชีพที่ได๎รับไปบริหารกันเองโดยอาจจะรวมกลุํมกันแล๎วน าเงินที่ได๎มารวมกัน

เพื่อจัดหาบริการการดูแลผู๎สูงอายุแบบ long term care รํวมกัน เชํน ในรูปแบบ group home ซึ่งนอกจากจะ

ได๎รับการบริการทางกายภาพ/สุขภาพแล๎วยังชํวยให๎มีเพื่อนฝูง ไมํรู๎สึกโดดเดีย่วอันมีผลตํอสภาพจิตใจอีกด๎วย 

เงินสงเคราะห์การจัดการศพ  

การจัดการศพถือเป็นเร่ืองส าคัญมากในสังคมไทย โดยคําใช๎จํายดังกลําวมีจ านวนมากและเป็น

ภาระสูงแกํครอบครัว/บุตรหลานของผู๎เสียชีวิต ปัจจุบันรัฐมีเงินชํวยเหลือให๎แกํผู๎เสียชีวิตผําน 2 หนํวยงาน

คือส านักงานประกันสั งคม โดยผู๎จัดการศพของผู๎ประกันตนที่ มีสิทธิจะได๎รับคําท าศพ 40,000 บาท และ

เงินสงเคราะห์เทํากับคําจ๎างเฉลี่ยอีกจ านวนหนึ่ง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ซึ่งจํายให๎แกํผู๎เสียชีวิตที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปทุกคน   โดยผู๎จัดการศพจะได๎รับเงินคําจั ดการศพจ านวน 

2,000 บาท ซึ่งก าหนดไว๎ในกฎหมายอยํูแล๎ว แตํจะมีปัญหาในเร่ืองงบประมาณที่รัฐไมํสามารถจัดสรรได๎

เพียงพอแกํผู๎สูงอายุที่เสียชีวิตทุกคน รวมทั้งการไมํทราบสิทธิ์ดังกลําว ดังนั้นเงินสงเคราะห์การจัดการศพ

จึงถือได๎วําเป็นสวัสดิการที่ถ๎วนหน๎าอยํูแล๎ว เพียงแตํ วํารัฐต๎องจัดสรรงบประมาณให๎เพียงพอ อยํางไรก็ดี

ส าหรับผู๎เสียชีวิตที่อายุต่ ากวํา 60 ปีนั้น รัฐควรมีสวัสดิการดังกลําวให๎แกํกลุํมที่มีฐานะยากจนหรือในกลุํม

ผู๎ด๎อยโอกาสเชํนกัน 
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สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต  

การใช๎ชีวิตประจ าวันของผู๎สูงอายุจะยากล าบากกวําบุคคลใ นวัยเด็กและหนุํมสาวอยํางมาก 

โดยเฉพาะในด๎านการเคลื่อนไหว การเดินทางตํางๆ รัฐจึงควรจัดหาบริการที่อ านวยความสะดวก/รองรับให๎

ผู๎สูงอายุสามารถใช๎ชีวิตประจ าวันได๎อยํางสะดวกเหมือนวัยอื่นๆ เชํน การมีราวจับตามทางลาดชันหรือ

บันได ที่นั่งส าหรับผู๎สูงอายุในบริการสาธารณะตํางๆ 

4.1.6 สวัสดิการผู้พิการ 

ปัจจุบันสังคมไทยเร่ิมให๎การยอมรับผู๎พิการ มากขึ้น มีการให๎สิทธิ์ตําง ๆ เทําเทียมกับคนปกติ เชํน

สิทธิ์ในการได๎รับการศึกษาตามศักยภาพ สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล สิทธิ์ในการท างาน อยํางไรก็ตามยังมี

ชํองวํางของสวัสดิการส าหรับผู๎พิการอีกไมํน๎อย ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

เบ้ียยังชีพผู้พิการ 

เชํนเดียวกันกับผู๎สูงอายุ รัฐมีสวัสดิการสังคมหลักๆ ให๎แกํผู๎พิการในรูปของเบ้ียยังชีพเดือนละ 500 

บาท โดยที่ผํานมาในอดีตเป็นแบบเฉพาะเจาะจงคือให๎แตํละ อบต. คัดเลือกผู๎พิการที่สมควร (ยากจน ไมํมี

คนดูแล) ได๎รับเบ้ียยังชีพภายใต๎ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจํายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งก็เกิดปัญหาที่ท าให๎มีผู๎พิการจ านวนไมํน๎อยที่ไมํได๎รับเบ้ียยังชีพ 

ตํอมารัฐบาลประชาธิ ปัตย์ในปี พ .ศ. 2553 จึงได๎ปรับให๎เป็นแบบถ๎วนหน๎า  กลําวคือ จํายให๎แกํผู๎พิการทุก

คนที่มาลงทะเบียน 

หลายฝ่ายมองวําเบ้ียยังชีพผู๎พิการ 500 บาทตํอเดือนนั้นคงไมํพอตํอการด ารงชีพของผู๎พิการใน

ปัจจุบันและอนาคตได๎เชํนกัน โดยเฉพาะกลุํมผู๎พิการที่ยากจนและ /หรือกลุํมผู๎พิการในภาวะพึ่งพิง จึงได๎มี

ข๎อเสนอให๎เพิ่มเบ้ียยังชีพพิเศษ (top up) ให๎แกํผู๎สูงพิการที่ยากจนและ /หรือผู๎พิการในภาวะพึ่งพิง (ไมํ

สามารถชํวยตนเองได๎ ต๎องมีคนดูแล ) เพื่อเป็นสวัสดิการสังคมแกํผู๎พิการในกลุํมที่นําจะมีปัญหาการด ารง

ชีพ โดยเงินเหลํานี้นําจะเพียงพอตํอการดูแลตนเองในระดับขั้นพื้นฐานของผู๎พิการได๎ 

ส าหรับแนวคิดการจํายเบ้ียยังชีพผู๎พิการที่ยากจนนั้น ได๎เสนอเป็นสวัสดิการแบบเจาะจงแกํผู๎พิการ

ที่มีรายได๎ไมํพอส าหรับการด ารงชีพขั้นพื้นฐาน (อยํูใต๎เส๎นความยากจน ) โดยรัฐจะจํายเพิ่มจากเบ้ียยังชีพ

ปกติที่ได๎รับเดือนละ 500 บาทจนเทําเส๎นความยากจน สํวนแนวคิดการจํายเบ้ียยังชีพผู๎พิการที่อยํูในภาวะ

พึ่งพิงก็จะเป็นสวัสดิก ารแบบเจาะจงให๎แกํ ผู๎พิการที่ไมํสามารถดูแลตนเองได๎ โดยเป็นคําใช๎จํายที่อิงกับ

คําใช๎จํายในการดูแลผู๎พิการประมาณเดือนละ 4,643 บาท (Arthorn et al. 2009)  

สถานสงเคราะห์ผู้พิการ 

เชํนเดียวกันกับสถานสงเคราะห์เด็กและผู๎สูงอายุ สถานสงเคราะห์ผู๎พิการไมํจ าเป็นต๎องเป็น

สวัสดิการถ๎วนหน๎า เพราะถือเป็นดํานสุดท๎ายที่จะเข๎ามารองรับผู๎พิการที่ไมํมีครอบครัวดูแลและตกหลํนจาก

โครงขํายความคุ๎มครองทางสังคม (social safety net) ตํางๆ ที่รัฐจัดให๎ แตํจะต๎องมีสถานที่ให๎บริการแกํผู๎

พิการ หากมีผู๎พิการต๎องการเข๎ารับบริการดังกลําว ทั้งนี้สถ านสงเคราะห์ผู๎พิการมักจะกระจุกตัวอยํูแตํใน

จังหวัดใหญํๆ ท าให๎ไมํสามารถดูแลผู๎พิการได๎อยํางทั่วถึง 

นอกจากนี้ ผู๎พิการสามารถน าเงินเบ้ียยังชีพเพิ่มเติมกรณีผู๎พิการยากจนและ /หรือผู๎พิการในภาวะ

พึ่งพิงมารวมกันบริหารเพื่อจัดหาบริการการดูแลผู๎พิการแบบ extra care/respite care รํวมกัน ซึ่งนอกจาก
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จะได๎รับการบริการทางกายภาพ /สุขภาพแล๎วยังชํวยให๎มีเพื่อน อันมีผลตํอสภาพจิตใจอีกด๎วย  รวมทั้งการ

เข๎ามามีสํวนรํวมของภาคสํวนอื่นๆ เชํน community based rehabilitation (CBR) โดยชุมชน  

สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้ชีวิต  

การใช๎ชีวิตประจ าวันของผู๎พิการนั้นยากล าบากกวําบุคคลทั่วไปอยํางมาก โดยเฉพาะในด๎านการ

เคลื่อนไหว และการเข๎าถึงบริการสาธารณะตํางๆ รัฐจึงควรจัดหาบริการที่จะอ านวยความสะดวก/รองรับให๎

ผู๎พิการสามารถใช๎ชีวิตประจ าวันได๎อยํางสะดวกเหมือนผู๎อื่น เชํน การมีทางลาดชันหรือลิ ฟท์ส าหรับรถเข็น 

ที่จอดรถ/ห๎องน้ าส าหรับผู๎พิการ บริการส าหรับผู๎พิการทางสายตา /หู ที่นั่งพิเศษส าหรับผู๎พิการในบริการ

สาธารณะตํางๆ 

4.1.7 สวัสดิการการรักษาพยาบาลและสุขภาพ  

การรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพถือเป็นสวัสดิการพื้นฐานที่ส าคัญมากในทุกประเทศ และใน

หลายประเทศได๎ กลายเป็นภาระคําใช๎จํายที่มีมูลคําสูงมาก โดยเฉพาะประเทศที่มีรายได๎สูงกอรปกับมี

ผู๎สูงอายุในสัดสํวน ที่สูง ส าหรับประเทศไทยการให๎บริการรักษาพยาบาลได๎กลายเป็นสวัสดิการถ๎วนหน๎า

ตั้งแตํปี 2544-45 ผํานการสร๎างหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าที่เรียกวํา ‘30 บาทรักษาทุกโรค’ ซึ่งได๎กลาย

มาเป็นบริการบัตรทองในปัจจุบัน ดังนั้นประเด็นเร่ืองความครอบคลุมจึงไมํใชํประเด็นหลัก แม๎จะมีคนอีก

จ านวนหนึ่งไมํได๎รับบริการประกันสุขภาพด๎วยเหตุผลตํางๆ เชํนไมํมีสัญชาติไทย ไมํมีชื่อในทะเบียน เป็นต๎น  

ประเด็นของสวัสดิการสุขภาพส าหรับงานวิจัยนี้มีสองประเด็น ประเด็นแรกคือความครอบคลุมของ

สวัสดิการสุขภาพไปสูํผู๎ไมํมีสัญชาติไทย ซึ่งสามารถแบํงออกได๎เป็นหลายประเภท ดังตัวอยํางในตาราง 4.2  

ตารางที ่4.2 ประเภทและจ านวนผู้ไม่มีสัญชาติไทย  

ประเภทผู้ไม่มีสัญชาติไทย จ านวน (พันคน) 

คนไร้รัฐ/ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร 2,621.2 

ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย 191.6 

แรงงานข้ามชาติ (รวมผู้ติดตาม) 346.3 

แรงงานข้ามชาติระดับล่าง 1,656.0 

ผู้หนีภัยจากการสู้รบ  100.0 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู๎วิจัย 

ผู๎ไมํมีสัญชาติไทยเหลํานี้หลายสํวนก็ได๎รับบริการทางการแพทย์จากระบบสวัสดิการสุขภาพของ

ไทยอยํูแล๎ว บางคนได๎บริการฟรี บางคนเสียคําบริการทั้งในรูปเงินจํายเองหรือการซื้อประกันสุขภาพพิเศษ

ที่ออกแบบส าหรับพวกเขา อยํางไรก็ตามยังไมํมีนโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองนี้วําสิทธิ์ ในการรักษาพยาบาลของ

คนแตํละกลุํมเป็นอยํางไร ในเร่ืองนี้คณะผู๎วิจัยเห็นวําตามหลักมนุษยธรรมไทยควรให๎บริการทางการแพทย์

กับคนทุกคนที่เจ็บป่วยบนผืนแผํนดินไทย สํวนการที่จะเป็นภาระตํองบประมาณนั้นก็ควรหาวิธีจัดการให๎มี

การจํายเงินสมทบทางใดทางหนึ่งอยํางเป็นระบบ โดยความครอบคลุมอาจท าอยํางคํอยเป็นคํอยไปก็ได๎ตาม

ก าลังความสามารถทางงบประมาณของไทย 

ประเด็นที่สองคือเร่ืองการเพิ่มคุณภาพการให๎บริการ การเพิ่มความเทําเทียมกันของสิทธิ์การรักษา 

การบริหารจัดการเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เป็นต๎น  ซึ่งเป็นเร่ืองที่สมควรท าเพื่ อท าให๎สวัสดิการ

สุขภาพเป็นสวัสดิการอันพึงปรารถนาอยํางแท๎จริง 
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4.2 สวัสดิการเติมเต็มชีวิต  

ในตอนต๎นของบทนี้ได๎ก าหนดหลักการ 10 ประการเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบระบบ

สวัสดิการถ๎วนหน๎าส าหรับสังคม ซึ่งหลักการข๎อที่ 6 เป็นเร่ืองการดูแลคนยากจนเป็นพิเศษ กลําวคือ คนจน

สมควรได๎รับสวัสดิการที่มากกวําสวัสดิการถ๎วนหน๎าได๎ เพราะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ด๎อยกวําคน

ทั่วไป ซึ่งหมายถึงโอกาสตําง ๆ ด๎อยตามไปด๎วย ไมํวําจะเป็นโอกาสในการได๎รับการศึกษา สินเชื่อ ความ

ยุติธรรมและการปฏิบัติที่เทําเทียมกัน การให๎สวัสดิการที่มากกวําคนอื่นนั้นอาจสามารถชดเชยสิ่งเหลํานี้ได๎  

แนวคิดการชํวยคนจนเป็นพิเศษได๎ปราก ฏในข๎อเสนอแนะกํอนหน๎าหลายประการ ไมํวําจะเป็น

เร่ืองเบ้ียยังชีพพิเศษส าหรับผู๎สูงอายุหรือคนพิการที่มีฐานะยากจน การชํวยเหลือคําครองชีพให๎กับนักเรียน

ที่ยากจนหรือครอบครัวของนักเรียนที่ยากจน เป็นต๎ น อยํางไรก็ตามการให๎ความชํวยเหลือเหลํานั้นมี

ลักษณะเฉพาะเจาะจงเป็นเร่ือง ๆ ไมํได๎เป็นการให๎สวัสดิการส าหรับคนจนหรือครอบครัวยากจนอยํางเป็น

ระบบและเป็นองค์รวม จึงอาจเกิดปัญหาการตกหลํนคนจนได๎ เชํน ครอบครัวยากจนที่ไมํมีเด็กเรียนหนังสือ

และไมํมีผู๎สูงอายุและคนพิการ ก็จะไมํได๎รับการดูแล  

คณะผู๎วิจัยจึงเสนอให๎มีการจัดสวัสดิการส าหรับคนยากจนที่เป็นระบบ เรียกวํา ‘สวัสดิการเติมเต็ม

ชีวิต ’ โดยอาจมีลักษณะเป็นกองทุนภายใต๎การก ากับดูแลของหนํวยงานที่รับผิดชอบการจัดสวัสดิการ

โดยตรง เชํน  กระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ หรืออาจอยํูภายใต๎การก ากับของ

นายกรัฐมนตรีก็ได๎ กองทุนนี้มีหน๎าที่จัดสรรความชํวยเหลือหลากหลายรูปแบบให๎กับคนจนทั่วประเทศ ไมํ

วําจะเป็นการดูแลแมํเด็กระหวํางตั้งครรภ์ให๎ได๎รับอาหารเพียงพอ ดูแลให๎เด็กยากจนได๎รับการศึกษาอยําง

ถ๎วนหน๎าแท๎จริงโดยไมํมีข๎อจ ากัดใด ๆ หรือมีน๎อยที่สุด ดูแลเมื่อเจ็บป่วยจนไมํสามารถเดินทางไปรับการ

รักษาได๎ (แม๎การรักษาจะฟรีก็ตาม ) แบํงเบาภาระในการดูแลคนแกํและคนพิการของครอบครัวที่ยากจน 

เป็นต๎น  

ลักษณะการท างานจะเป็นการท างานเชิงรุก กลําวคือ ไมํรอจนมีการร๎องเรียนปัญหาของ คนจน แตํ

จะท าการส ารวจตรวจสอบเพื่ อให๎แนํใจวําไมํมีคนจนตกหลํนจากระบบสวัสดิการพื้นฐานและระบบ

สวัสดิการสํวนเพิ่มส าหรับคนจน หนํวยงานอาจมีเจ๎าหน๎าที่พัฒน าสังคม (social workers) ที่ได๎รับการ

อบรมเป็นพิเศษในการเสาะหาคนจนและเข๎าท าการชํวยเหลือแบบองค์รวมในลักษณะที่เหมาะกับความ

จ าเป็นของแตํละครอบครัว (ซึ่งไมํเหมือนกันในแตํละครอบครัว)  

การก าหนดงบประมาณส าหรับสวัสดิการสังคมอาจเร่ิมจากการใช๎แนวคิด ‘ถมชํองวํางความ

ยากจน’ ซึ่งก าหนดโดยพิจารณาวําครอบครัวยากจนแตํละครอบครัวนั้นมีรายได๎ (หรือรายจําย) ต่ ากวําเส๎น

ความยากจนเทําไร แล๎วเอาจ านวนเงินที่ต่ ากวํานี้ (เรียก วําชํองวํางความยากจน ) มารวมกันส าหรับ

ครอบครัวยากจนทุกครอบครัว ก็จะได๎จ านวนงบประมาณรวมที่ต๎องใช๎ อยํางไรก็ตามเนื่องจากการเสาะหา

ครอบครัวที่ยากจนไมํใชํเรื่องงําย อาจมีความคลาดเคลื่อนได๎มาก โดยเฉพาะอยํางย่ิงมีความเสี่ยงที่จะตก

หลํนครอบครัวที่ยากจนได๎ หากค านวณงบป ระมาณแบบนี้อาจท าให๎งบประมาณไมํพอ (เพราะร่ัวไหลไปสูํ

ครอบครัวที่ไมํยากจนจ านวนหนึ่ง ) เพื่อป้องกันเร่ืองนี้ อาจปรับงบประมาณเพิ่มขึ้น โดยค านวณชํองวําง

ความยากจนใหมํ แตํแทนที่จะใช๎เส๎นความยากจนในการวัดชํองวําง ให๎ยกระดับเส๎นความยากจนขึ้นระดับ

หนึ่ง เชํน ยกขึ้น 25% แล๎วท าการค านวณวงเงินงบประมาณรวมที่ต๎องใช๎เพื่อยกระดับให๎ถึงรายได๎นี้ 

การใช๎แนวคิดค านวณงบประมาณจากชํองวํางความยากจนนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อสวัสดิการวํา

สวัสดิการเติมเต็มชีวิต เพื่อเป็นการเติมให๎เต็มส าหรับครอบครัวที่ยากจนทั่วประเทศอยํางถ๎วนหน๎า 
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4.3 สรุปสวัสดิการส่วนเพิ่มส าหรับระบบสวัสดิการอันพึงปรารถนา  

ข๎อเสนอสวัสดิการสังคมอันพึงปรารถนาที่กลําวถึงแล๎วนั้น สามารถสรุปสิ่งที่ต๎องปรับปรุงเพิ่มเติม

ในตารางที่ 4.3  

ตารางที ่4.3 สรุปการปรับปรุงระบบสวัสดิการจากเกิดจนตาย 

สวัสดิการแรกเกิดและ
เด็กเล็ก 

เพ่ิมเงินสง เคราะห์บุตรให้เด็กทุกคนจนถึงอายุ 6 ปี 

เพ่ิมศูนย์เด็กเล็กให้ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มประชากรทั้งหมด  

สวัสดิการเด็กและ 
เยาวชนวัยเรียน 

ช่วยเหลือเด็กยากจนให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วนถึง 15 ปีโดยไม่เป็นภาระให้กับครอบครัว 

เพ่ิมความครอบคลุมของโครงการอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาให้เป็นถ้วนหน้า จาก
ปัจจุบันได้รับเพียงร้อยละ 60 รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันและ
โครงการนมโรงเรียน 

เพ่ิมความครอบคลุมของการศึกษาให้ถึงเด็กไร้สัญชาติ 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับพื้นฐาน ผ่านการเพิ่มงบประมาณรายจ่ายต่อหัวนักเรียน การฝึกอบรมและเพ่ิม
แรงจูงให้ครู ปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 

ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย 

สวัสดิการวัยท างาน เพ่ิมการฝึกเพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับแรงงานที่มีการศึกษาไม่เกินมัธยมต้นทุกคน คนละหนึ่งครั้งในทุกๆ 5 ปี 

เพ่ิมความคุ้มครองการประกันตนส าหรับแรงงานนอกระบบ โดยปรับปรุงสิทธิประโยชน์ตาม ม. 40 ของพ.ร.บ. 
ประกันสังคม และให้รัฐจ่ายสมทบหนึ่งเท่าหรือสองเท่าของเงินสมทบที่แรงงานจ่าย 

เพ่ิมสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย โดยให้ด าเนินโครงการบ้านม่ันคงให้ครบทุกชุมชนแออัดในประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 10 ปี 

สวัสดิการผู้สูงอาย ุ เพ่ิมค่าครองชีพให้กับผู้สูงอายุที่ยากจนให้เท่ากับเส้นความยากจน 

เพ่ิมค่าครองชีพให้กับผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงทุกคน 

ให้เงินสงเคราะห์จัดการศพอย่างทั่วถึง โดยต้องให้รับรู้สิทธิ์นี้อย่างถ้วนหน้า 

ส่งเสริมให้สังคมโดยรวมค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ 

สวัสดิผู้พิการ เพ่ิมค่าครองชีพให้กับผู้พิการที่ยากจนให้เท่ากับเส้นความยากจน 

เพ่ิมค่าครองชีพให้กับผู้พิการในภาวะพึ่งพิงทุกคน 

ส่งเสริมให้สังคมโดยรวมค านึงถึงการอ านวยความสะดวกให้กับผู้พิการในด้านต่าง ๆ 

สวัสดิการสุขภาพ เพ่ิมความครอบคลุมคนไทยทุกคนอย่างแท้จริง 100% 

พิจารณาเพิ่มความครอบคลุมผู้ไม่มีสัญชาติไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อลดความซ้ าซ้อน เพิ่มประสิทธิภาพและความเท่าเทียมกันของการรับบริการ 

สวัสดิการเติมเต็มชีวิต จัดสรรงบประมาณจ านวนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างระบบฐานข้อมูล
และระบบการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่ 5 

ประมาณการรายจ่ายระบบสวัสดิการถ้วนหน้า 

รายโครงการ  

ในบทนี้จะท าการค านวณ รายจํายที่สังคมไทย โดยเฉพาะ ที่ภาครัฐ จะต๎องใช๎เพื่อด าเนินการจัด

สวัสดิการอันพึงปรารถนา ตามที่เสนอไว๎ในบทที่แล๎ว โดยจะท าการเปรียบเทียบระหวํางรายจํายด๎านสังคม

และสวัสดิการที่เป็นอยํูในปัจจุบันตลอดจนแนวโน๎มในอนาคตหากไมํมีการเปลี่ยนแปลงระบบสวัสดิการ

ตามที่เสนอ กับรายจํายส าหรับระบบสวัสดิการที่ปรับเพิ่มแล๎ว โดยผลตํางของรายจํายทั้งสองกลําวได๎วําเป็น

รายจํายสํวนเพิ่มที่ต๎องใช๎เพื่อ ‘ถมชํองวําง’ ที่มีอยูํในระบบสวัสดิการปัจจุบัน ให๎เต็มตามที่สรุปไว๎ในตารางที่ 

4.3 ในบทที่แล๎ว  การค านวณงบประมาณของแตํละข๎อเสนอสวัสดิการมีความจ าเป็น เพื่อจะได๎เป็นข๎อมูล

ส าหรับการประเมินความเป็นไปได๎ทางการเงินในภาพรวมซึ่งเป็นเนื้อหาของบทที่ 6 ตํอไป  

การน าเสนอในบทนี้จะ เร่ิมจาก การอธิบายถึงวิธีการค านวณข๎อมูลการใช๎จํายด๎านสังคมและ

สวัสดิการ รวมทั้งแหลํงข๎อมูล จากนั้นจะน าเสนอรายจํายในภาพรวมของระบบปัจจุบันรวมทั้งแนวโน๎มใน

กรณีที่ไมํมีการปรับปรุงระบบสวัสดิการ และปิดท๎ายด๎วยผล การประมาณรายจํายที่จะมีเพิ่มขึ้นหากมีการ

ปรับระบบสวัสดิการตามที่เสนอ โดยจะเสนอทีละรายการ ในขณะที่การวิเคราะห์ภาพรวมของรายจําย

สวัสดิการที่ต๎องมีเพิ่มขึ้นนั้นจะอยํูในบทที่ 6   

5.1 วิธีการค านวณรายจ่ายสวัสดิการ  

ในการประมาณการรายจํายด๎านสวัสดิการหรือรายจํายด๎าน สังคมของภาครัฐนั้น ประกอบด๎วย 7 

ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้ 

1. รวบรวมข๎อมูลการใช๎จํายภาครัฐ (และครัวเรือน+ธุรกิจเอกชนด๎วย) ด๎านการให๎บริการสังคม

ทุกด๎าน 

2. ใช๎แนวคิด รายจําย=งบประมาณรวม (ทุกหมวดหมูํ) ซึ่งรวม overhead ด๎วย 

3. ค านวณรายจํายตํอหัว = รายจํายรวม/จ านวนผู๎ใช๎สิทธิ์ 

4. ประมาณการแนวโน๎มในอนาคตของ 

จ านวนผู๎ใช๎สิทธิ์ (ขึ้นกับแนวโน๎มประชากร นโยบาย สมมติฐาน ข๎อเสนอแนะนักวิจัย) 

รายจํายตํอหัว (นโยบาย สมมติฐาน ข๎อเสนอแนะนักวิจัย) 

5. จัดท าเป็น 3 กรณีศึกษา คือ แนวโน๎มปกติ (S0) มาตรฐานข้ันกลาง (S1) มาตรฐานข้ันสูง (S2)  

6. ประมาณการรายจํายภาครัฐในอนาคต ถึงปี 2560 (สามารถท าได๎ถึงปี 2571) ในทั้ง 3 กรณี 

7. ประมาณการกรณีข๎อเสนอแนะสวัสดิการถ๎วนหน๎า (อิง S0) 
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ข๎อมูล ที่ใช๎ในการศึกษาประกอบด๎วยข๎อมู ลรายจํายงบประมาณภาครัฐด๎านสังคม จาก

กรมบัญชีกลางและกรมการปกครองสํวนท๎องถิ่น  และข๎อมูลเพื่อวิเคราะห์ด๎านอุปสงค์และอุปทาน จาก

ส านักงาน สถิติ แหํงชาติคือ การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) และการส ารวจ

ภาวะการท างานของประชากร (LFS) นอกจากนี้ยังมีข๎อมูลรายจํายด๎านสั งคมของเอกชน และภา คประชา

สังคม จ าแนกตามการลงทุนทางสังคมด๎านตํางๆ ซึ่งปรากฏอยํูในภาคผนวก ฉ 

แหล่งข้อมูล: กรมบัญชีกลาง 

ข้อมูล: การเบิกจํายงบประมาณ (GFMIS) โดย download ข๎อมูลเงินเบิกจํายทั้งสิ้น (YTDM) แยก

ตามลักษณะงาน ผลผลิต /โครงการ กระทรวง และกรม ได๎จาก Terminal ที่ส านักยุทธศาสตร์และการ

วางแผนเศรษฐกิจมหภาค 

การน ามาใช้ :  ข๎อมูลที่ได๎เป็น excel file ใช๎การ filter ตามลักษณะงาน ผลผลิต/โครงการ 

กระทรวง เพื่อดึงข๎อมูลที่ต๎องการ  

แหล่งข้อมูล: กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูล: รายจํายจริงปีงบประมาณ 2552 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 จากระบบบันทึกบัญชีของ

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  โดยจ าแนกตามประเภทรายจํายและแผนงาน /งาน ตามประเภทองค์กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่น 

การน ามาใช้ :  เนื่องจากข๎อมูลที่ได๎เป็นข๎อมูลขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นบางแหํง (30.9%) 

และเป็นการเบิกจํายเพียง 10 เดือน จึงต๎องปรับแตํงข๎อมูลให๎สามารถสะท๎อนรายจํายขององค์กรปกคร อง

สํวนท๎องถิ่นทั้งหมดในปี 2552 โดยการเทียบบัญญัติไตรยางค์ 

จากนั้นให๎รายจํายของรัฐบาลท๎องถิ่นในปีงบประมาณ 2548-2551  เทํากับรายจํายที่รัฐบาล

กลางอุดหนุนให๎กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (ข๎อมูลจาก GFMIS) แล๎วกระจายงบประมาณดังกลําวตาม

แผนงานขององค์กรปกครองสํวนท๎อ งถิ่น โดยใช๎สัดสํวนรายจํายตามแผนงานขององค์กรปกครองสํวน

ท๎องถิ่นในปีงบประมาณ 2552 เป็นฐาน  

 

 

 

แหล่งข้อมูล: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

ข้อมูล: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES)  

การน ามาใช้:   ใช๎ข๎อมูลการส ารวจด๎านรายจํายของครัวเรือน เพื่อหาสํวนที่ครัวเรือนควักกระเป๋า 

(out of pocket) ในเร่ืองตํอไปนี้ คําใช๎จํายด๎านการศึกษา  คําใช๎จํายด๎านสุขภาพของครัวเรือน โดยใช๎

โปรแกรม spss ในการดึงข๎อมูล 

นอกจากนี้ยังใช๎ประโยชน์จากข๎อมูล SES ในการค านวณหาอัตราการประกันตนในประชากรอายุ 

ตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไปแยกตามระดับการศึกษา และโครงสร๎างประชากรแยกตามระดับ การศึกษา  เพื่อใช๎เป็น

ฐานข๎อมูลในการประมาณการจ านวนผู๎ประกันตนในอนาคต  

ข้อมูล: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร (LFS)  

ประมาณการรายจําย ป ี2552
i
 = รายจํายตามแผนงาน ณ ก.ค.52

i
 x สัดสํวน อปท. ที่เบิกจํายแล๎ว

i
 x 12/10 

 
รายจํายตามแผนงาน อปท.

t
 = เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง

t
 x สัดสํวนรายจําย อปท. ตามแผนงานปี 

2552 
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การน ามาใช้ : ค านวณหาอัตราการเป็นก าลังแรงงานเฉลี่ย (LF Participation) แยกตามระดับ

การศึกษา เพื่อใช๎เป็นฐานในการประมาณการแรงงานแยกตามระดับการศึกษา  

5.2 แนวโน้มรายจ่ายสวัสดิการในระบบปัจจุบัน  

วิธีคิคค านวณรายจํายสวัสดิการข๎างต๎นได๎น ามาใช๎เพื่อรวบรวมข๎อมูลการใ ช๎จํายด๎านสังคมและ

สวัสดิการส าหรับประเทศไทย โดยใช๎ฐานข๎อมูลปี 2548-2552 เป็นหลัก จากนั้นก็ท าก ารประมาณการ

แนวโน๎มคําใช๎จํายในระบบปัจจุบันไปจน ถึงปี 2560 เพื่อน ามาเป็นฐานเปรียบเทียบได๎วําหากมีการจัด

สวัสดิการเพิ่มขึ้นตามที่เสนอไว๎ในบทที่ 4 ภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นนั้นมากน๎อยเพียงใดเมื่อเทียบกับภาระ

ในระบบปัจจุบัน 

ในการประมาณการแนวโน๎มการใช๎จํายในอนาคตนั้น จ าเป็นต๎องตั้งสมมติฐานหลายประการ 

โดยเฉพาะอยํางย่ิงสมมติฐานเร่ืองคําใช๎จํายตํอหัว (per capita expense) และจ านวนผู๎ใช๎สิทธิ์ (quantity) 

ในสวัสดิการแตํละประเภทวําจะมีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงอยํางไรระหวํางปัจจุบันกับปี 2560 

กระบวนการประมาณการในรายละเอียดของสวัสดิการหลักสามารถดูได๎ในภาคผนวก ข ถึง จ 

ตารางที่ 5.1 แสดงถึงสมมติฐานหลัก ๆ ที่ใช๎ในการประมาณการแนวโน๎มรายจํายสวัสดิการใน

ระบบปัจจุบัน สํวนตารางที่ 5.2 เป็นผลการประมาณการ จะเห็นได๎วํารายจํายด๎านสังคมและสวัสดิการ

สังคมมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นตลอดเวลา แตํไมํมากนัก กลําวคือ ยอดรวมการใช๎จํายเพิ่มจาก 1.07 ล๎านล๎านบาท

ในปี 2554 เป็น 1.375 ล๎านล๎านบาทในปี 2560 คิดเป็นอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร๎อยละ 3.7 ตํอปี รายจํายที่

เพิ่มสูงคํอนข๎างมากและตํอเนื่องคือรายจํายด๎านสุขภาพและรายจํายส าหรับผู๎สูงอายุ ในขณะที่รายจํายด๎าน

การศึกษาซึ่งแม๎จะมีจ านวนสูงที่สุด แตํมีอัตราการเพิ่มไมํมากนัก ท าให๎มีสัดสํวนลดลงจากยอดรวมทั้งหมด 

คือลดจากร๎อยละ 52.5 เป็นร๎อยละ 45.0  

ตารางที ่5.1 สมมติฐานส าหรับการประมาณการแนวโน้มรายจ่ายสวัสดิการในระบบปัจจุบัน  
ประเภทสวัสดิการ สมมติฐานแนวโน้ม 
การศึกษา รายจ่ายด้านการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  ปรับด้วยอัตราการเติบโตสะสม 

(compound growth) ของรายจ่ายต่อหัวปี 2548-2552 ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 
พัฒนาฝีมือแรงงาน รายจ่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับด้วยอัตราการเติบโตสะสม (compound growth) 

ของรายจ่ายต่อหัวปี 2548-2552 ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 
ประกันสังคม  ครอบคลุมเฉพาะแรงงานในระบบ  
ผู้สูงอาย ุ เบี้ยยังชีพ 500 บาท  
ผู้พิการ  เบี้ยยังชีพ 500 บาท  
เด็กด้อยโอกาส  งบประมาณค่าเลี้ยงดูของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเฉลี่ย 2,093 บาทต่อคนต่อเดือน  
ด้านสุขภาพ  
   การเข้าถึงและความครอบคลุม จ านวนผู้มีสิทธิ์ 92%  
   ความยั่งยืนทางการคลังของระบบสุขภาพ  รายจ่ายต่อหัว CSMBS เพ่ิมในอัตราลดลง (7.9%)  
   คุณภาพบริการสุขภาพ อัตราการตายด้วยโรคหัวใจ เท่ากับ 28.4 ต่อประชากรแสนคน  และโรคมะเร็ง 83.1 ต่อ

ประชากรแสนคน (ปี 2549) 
   ความเป็นธรรม  รายจ่ายต่อหัว out of pocket เพ่ิม 1.5%  
   ระบบเสริมสร้างสุขภาพ  รายจ่ายต่อหัว Non UC เพ่ิม 2% 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู๎วิจัย 
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ตารางที ่5.2.1 แนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการในระบบปัจจุบัน (ล้านบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
เด็กเล็ก 4,735 4,739 4,766 4,817 4,887 4,943 4,988 
การศึกษา 562,397 591,330 568,785 578,305 600,745 608,999 618,478 
แรงงาน 24,266 25,759 23,470 25,159 26,902 28,706 30,593 
ที่อยู่อาศัย 5,552 6,638 4,823 5,016 5,217 5,426 5,643 
สุขภาพ 408,231 426,157 426,116 458,181 492,778 529,240 568,465 
ผู้สูงอาย ุ 40,880 43,002 54,678 62,708 73,636 84,960 97,709 
ผู้พิการ 5,479 5,552 6,644 6,737 6,838 6,935 7,039 
อ่ืน ๆ 18,707 21,305 23,958 27,520 31,686 36,573 42,325 
รวม 1,070,248 1,124,482 1,113,241 1,168,443 1,242,689 1,305,782 1,375,240 
ที่มา: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

ตารางที ่5.2.2 สัดส่วนแนวโน้มรายจ่ายด้านสวัสดิการในระบบปัจจุบัน (%) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
เด็กเล็ก 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
การศึกษา 52.5 52.6 51.1 49.5 48.3 46.6 45.0 
แรงงาน 2.3 2.3 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 
ที่อยู่อาศัย 0.5 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
สุขภาพ 38.1 37.9 38.3 39.2 39.7 40.5 41.3 
ผู้สูงอาย ุ 3.8 3.8 4.9 5.4 5.9 6.5 7.1 
ผู้พิการ 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 
อ่ืน ๆ 1.7 1.9 2.2 2.4 2.5 2.8 3.1 
รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ที่มา: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

5.3 งบประมาณภาครัฐ ส่วนเพิ่มรายโครงการ กรณีสวัสดิการถ้วนหน้า  

ในสํวนนี้จะเสนอผลการประมาณการรายจํายภาครัฐอยํางละเอียดกรณีที่เพิ่มประเภทและระดับ

สวัสดิการให๎เป็นระบบถ๎วนหน๎าดังเชํนที่สรุปไว๎ในตารางที่ 4.3 โดยจะมีรายละเอียดทั้งสมมติฐานการ

ค านวณและตัวเลขประมาณการงบประมาณภาครัฐที่ต๎องใข๎ 

5.3.1 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มส าหรับเด็กเ ล็ก 

คณะผู๎วิจัยเสนอให๎เพิ่มสวัสดิการส าหรับเด็กเล็กในสองเร่ืองคือ (ก) ให๎เงินสงเคราะห์บุตรอยําง

ถ๎วนหน๎า โดยให๎ได๎รับเชํนเดียวกับบุตรของผู๎ประกันตนกับส านักงานประกันสังคมตามมาตรา 33 โดยไมํ

จ ากัดจ านวนบุตรที่จะได๎รับ และ (ข) สร๎างศูนย์เด็กเล็กเพิ่มเติมให๎ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยมีเป้าหมายให๎

เด็กเล็กทุกคนที่ผู๎ปกครองมีภาระในการดูแลระหวํางวันสามารถใช๎บริการศูนย์เด็กเล็กได๎อยํางทั่วถึง 

ตารางที่ 5.3 แสดงสมมติฐานในการค านวณคําใช๎จํายเพื่อจัดสวัสดิการเพิ่มในสองประเด็นข๎างต๎น 

โดยมีค าอธิบายเพิ่มเติมข๎างลําง สํวนผลการประมาณการแสดงในตารางที่ 5.4  

 อัตราการจํายผลประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมในกรณีสงเคราะห์บุตรให๎

เทํากับ 400 บาทตํอคนตํอเดือน (เร่ิมปี 2554) โดยจํายให๎แกํบุตรจ านวนไมํเกิน 2 คน

ตํอครอบครัว สํวนจ านวนผู๎ได๎รับผลประโยชน์ก าหนดให๎เป็ นสัดสํวนตํอจ านวนเด็กอายุ 

0-6 ปี ในอัตราที่เทํากับคําเฉลี่ยของปี 2548-2552 ที่ร๎อยละ 18 

 การจําย เงินสงเคราะห์บุตรแกํเด็กที่ไมํได๎รับจากกองทุนประกันสังคมจะจํายในอัตรา

เดียวกันคือ 400 บาทตํอคนตํอเดือน และมีจ านวนเทํากับจ านวนเด็กอายุ 0-6 ปีตาม



สูํระบบสวัสดิการสังคมถ๎วนหน๎าภายในปี พ.ศ. 2560  55 

โครงสร๎างประชากรของ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  

(สศช.) ที่หักด๎วยจ านวนเด็กที่ได๎รับเงินดังกลําวจากประกันสังคมแล๎ว  

 คําใช๎จํายความจ าเป็นขั้นพื้ นฐานของเด็กด๎อยโอกาสที่ได๎รับจากกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการเป็นคําเฉลี่ยของคําใช๎จํายเด็กด๎อยโอกาส 6 ประเภทที่ได๎รับอนุมัติจากส านัก

งบประมาณในปี 2552 และปรับด๎วยอัตราเงินเฟ้อร๎อยละ 2.5 ตํอป ี

 จ านวนเด็กด๎อยโอกาสที่ได๎รับสิทธิ์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเพิ่มขึ้นร๎อยละ 3 

ตํอปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยในปี 2548-2552 

 ศูนย์เด็กเล็กมีคําใช๎จําย 2 สํวนคือคําใช๎จํายตํอหัวของเด็กอายุ 0-6 ปีทุกคนจ านวน 6,210 

บาทตํอคนตํอปี (อาหารกลางวัน 13 บาท+นม 7 บาท (จ านวน 280 วัน) + วัสดุอุปกรณ์ 

600 บาท+เดินทางไป โรงพยาบาล 10 บาท ตํอปีการศึกษา ) และคําเดินทางแกํเด็กที่

ยากจนจ านวน 3,705 บาทตํอปีซึ่งมาจากแบบจ าลองของสถาบันวิจัยเพื่อก ารพัฒนา

ประเทศไทยที่ค านวณจากข๎อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

 จ านวนเด็กในศูนย์เด็กเล็กเทํากับจ านวนเด็กอายุ 0-6 ปีตามโครงสร๎างประชากรของ  

สศช. และจ านวนเด็กเล็กยากจน 0-6 ปีเทํากับสัดสํวนเด็กยากจนตํอเด็กทั้งหมดในชํวง

อายุเดียวกันตามแบบจ าลองสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

ตารางที ่5.3 สมมติฐานการค านวณงบประมาณสวัสดิการถ้วนหน้าส าหรับกลุ่มเด็ก 

เรื่อง รายจ่ายต่อหัว จ านวนประชากรที่มีสิทธิ์ 
ประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร 400 บาทต่อคนต่อเดือน  

 
ร้อยละ 18 ของเด็กอายุ 0-6 ปี (ค่าเฉลี่ยปี 
2548-52) 

เงินสงเคราะห์บุตร (กลุ่มทั่วไป) 400 บาทต่อคนต่อเดือน  
 

ข้อมูลโครงสร้างประชากร 0-6 ปีของ สศช. 
หักด้วยผู้ที่ได้รับจากประกันสังคม  

ค่าใช้จ่ายความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 2,093 บาทต่อคนต่อเดือน และปรับด้วยเงินเฟ้อ
ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี (ค่าเฉลี่ยปี 2548-52) 

ศูนย์เด็กเล็ก 6,210 บาท (จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น) และปรับด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี รวม
กับเงินค่าเดินทางเฉพาะเด็กยากจน (ค านวณจาก
ข้อมูล SES) และปรับด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ข้อมูลโครงสร้างประชากร 0-6 ปีของ สศช. 
และเด็กยากจนตามสัดส่วนของแบบจ าลอง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  

ที่มา: รวบรวมและค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

ตารางที ่5.4 ผลการประมาณการจ านวนผู้มีสิทธิ์และงบประมาณในปี 2554-2560 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
       เงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม (รวม) 9,937 13,130 16,245 20,438 24,605 26,438 26,026 

เงินสงเคราะห์บุตร (ส่วนเพ่ิมใหค้รอบคลุม
ถ้วนหน้า)  4,679 7,996 11,208 15,471 19,688 21,587 21,250 

ศูนย์เด็กเล็ก (งบรวม) 39,241 39,147 39,348 39,798 40,405 40,894 41,289 
ขยายจ านวนศูนย์เด็กเล็ก (ส่วนเพ่ิม) 10,175 9,117 8,269 7,698 7,357 7,153 6,810 
สถานสงเคราะห์เด็ก 450 475 502 530 560 591 625 
จ านวนผู้รับประโยชน์ (คน) 

       จ านวนเด็กที่ได้รับเงินสงเคราะห ์(คน) 974,849 1,665,770 2,334,945 3,223,131 4,101,727 4,497,213 4,427,099 
จ านวนเด็กที่รับดูแลในศูนย์ (คน) 5,969,654 5,828,932 5,719,374 5,639,256 5,581,696 5,507,892 5,422,020 
จ านวนเด็กในสถานสงเคราะห์ (คน) 17,041 17,562 18,099 18,652 19,222 19,809 20,414 
หมายเหตุ: จํายให๎แกํบุตรของผู๎ประกันสังคม ไมํเกิน 2 คนตํอครอบครัว 

ที่มา: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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5.3.2 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มด้านการศึกษา  

ส าหรับด๎านการศึกษา คณะ ผู๎วิจัยเสนอให๎เพิ่มสวัสดิการในเร่ือง (ก) เพิ่มอาหารกลางวันให๎เป็น

ถ๎วนหน๎าส าหรับนักเรียนจนถึงชั้นประถม (ข) เพิ่มรายจําย เพื่อสนับสนุนนักเรียนยากจนให๎มาเรียนอยําง

ถ๎วนหน๎า  (ค) เพิ่มความครอบคลุมของการให๎การศึกษา   (ง) เพิ่มคุณภาพการศึกษาระยะเรํงดํวน  และ  

(จ) ในระยะยาวอาจเพิ่มรายจํายตํอหัวให๎กับนักเรียนทั้งระบบเพื่อให๎มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ

อยํางตํอเนื่อง 

รายละเอียดและสมมติฐานแสดงในตารางที่ 5.5 และ 5.6 สํวนผลการประมาณการแสดงใน

ตารางที่ 5.7 และ 5.8 

ตารางที ่5.5 รายละเอียดการค านวณงบประมาณส าหรับสวัสดิการส่วนเพิ่มด้านการศึกษากรณี

อาหารกลางวันถ้วนหน้าและการสนับสนุนนักเรียนยากจน 

การลงทุนการยกระดับการศึกษาเป็นถ้วนหน้า 
เพ่ิมงบประมาณโครงการอาหารกลางวันให้ฟรีถ้วนหน้าร้อยละ 100  ในปี 2560  

(จากเดิมให้ร้อยละ 60) (เด็กเล็กถึง ป.6) 
 เพ่ิมรายจ่ายค่าอาหารกลางวันต่อหัว (13 บาทต่อคนต่อวัน 200 วันต่อป ีX อัตราเพิ่มตามเงินเฟ้อ (ร้อยละ 2.5 ต่อปี)) 
 เพ่ิมจ านวนนักเรียนการประถมศึกษา (จากข้อมูล สกศ. (2552)) ที่ได้รับอาหารกลางวันฟรีจากร้อยละ 60 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 100 ในปี 2560 
 คิดเป็นรายจ่ายภาครัฐ ประมาณ 8,800 ล้านบาท ในป ี2560 

สนับสนุนค่าครองชีพนักเรียนยากจนพ้ืนฐาน (ระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาทั้งในระบบ+นอกระบบ) 
*ให้ภายใต้เง่ือนไข perfect targeting ที่สนับสนุนค่าเดินทางให้นักเรียนยากจนแล้ว (+นมฟรี+อาหารกลางวันฟรี ส าหรับอนุบาลและ

ประถมศึกษา)  
 ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา งบประมาณต่อหัว [(ค่าครองชีพจาก กยศ. - เงินช่วยค่าเดินทาง-นมฟรี-อาหารกลางวันฟรี = เฉลี่ยประมาณ 

5,500 บาทต่อคนต่อปี) X (อัตราเพ่ิมตามเงินเฟ้อ (ร้อยละ 2.5 ต่อปี))] 
 ระดับมัธยมศึกษา งบประมาณต่อหัว [(ค่าครองชีพจาก กยศ. - เงินช่วยค่าเดินทาง= เฉลี่ยประมาณ 1 หม่ืนบาทต่อคนต่อป)ี X (อัตราเพ่ิม

ตามเงินเฟ้อ (ร้อยละ 2.5 ต่อปี))] 
 จ านวน นักเรียนยากจนและรายได้น้อย (ระดับมัธยมในระบบ+นอกระบบ) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 9 ของ Q นักเรียนระดับมัธยม) (สัดส่วน

จากข้อมูล SES+ปรับ 1.25 เท่าของ นักเรียนที่อยูใ่ต้เส้นความยากจน (เพ่ือสะท้อนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย นักเรียนยากจนที่ยังไม่สมบูรณ)์) 
 Q นักเรียนยากจน (ระดับอนุบาล-ประถม) (คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 ของ Q นักเรียนระดับอนุบาล-ประถม) (สัดส่วนจากข้อมูล SES) 
 คิดเป็นรายจ่ายภาครัฐ (V) ประมาณ 12,000 ล้านบาท 

หมายเหตุ: Q คือจ านวน 

ที่มา: รวบรวมและค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

ตารางที ่5.6 รายละเอียดแนวทาง และสมมติฐานการค านวณงบประมาณส าหรับสวัสดิการส่วนเพิ่ม

ด้านการศึกษากรณีเพิ่มความครอบคลุมและเพิ่มคุณภาพการศึกษา  

แนวทาง รายละเอียดและสมมติฐาน 

ความทั่วถึงและ
เท่าเทียม 

การสร้างโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนและผู้ที่อายุเกินวัยเรียนแต่ต้องการเรียนให้สามารถเรียนได้จริงจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (12 ปี) คือจนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ/อาชีพ) หรือเทียบเท่า 

เพิ่มคุณภาพ
การศึกษาผ่าน 
การพัฒนา 
ทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

“ผู้ที่จบการศึกษาจะต้องมีคุณภาพ” ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ (ทัศนคติและบุคลิกภาพ) สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจะมาจากการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ในการขยายการศึกษา 
การยกระดับและพัฒนามาตรฐานครูและสถานศึกษาให้เท่าเทียมกันทั้งประเทศ และส่งเสริมการจัดการศึกษาของ
เอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความร่วมมือกันของทุก
ภาคส่วน 
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แนวทาง รายละเอียดและสมมติฐาน 

จ านวน 
ปีการศึกษาเฉลี่ย 

ส่งเสริมนอกระบบ รองรับเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ 

เพ่ิม Q นอกระบบ 
 เพ่ิมค่าใช้จ่ายรายหัวการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เพียงพอจัดการศึกษาอย่างมีคณภาพ  

(ทั้งโรงเรียน (รร.) รัฐบาลและรร. เอกชน) 
 เพ่ิม P ต่อหัว (ค่าธรรมเนียมการศึกษา จากข้อมูล SES ปี 2551 แต่ละระดับการศึกษา คูณด้วย growth ตาม 

เงินเฟ้อ (ร้อยละ 2.5 ต่อปี)) 
- ก่อน-ประถมศึกษา  2,076 บาทต่อคนต่อป ี
- มัธยมศึกษา (สายสามัญ) 3,679 บาทต่อคนต่อป ี
- อาชีวศึกษา 4,066 บาทต่อคนต่อป ี
- การศึกษานอกระบบ 1,053 บาทต่อคนต่อปี 

 ครอบคลุมเด็กไร้สัญชาติให้ได้เรียน 
(อุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมเด็กไทย) 

 เพ่ิม Q เด็กไร้สัญชาติ เป็นสัดส่วนต่อจ านวนนักเรียนพื้นฐาน เท่ากับร้อยละ 0.36 (สัดส่วนจากข้อมูล สกศ. (2552)) 

คุณภาพนักเรียน เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
- เพ่ิมคุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน วิทย์ คณิต ภาษาไทย-อังกฤษ 
- พัฒนาการรู้จักคิด วิจัย วิเคราะห์ หลักเหตุผล และสร้างสรรค ์
- สร้างนิสัยรักการอ่าน เรียนรู้ตลอดชีวิต 
- ส่งเสริมความรู้คู่คุณธรรม จิตสาธารณะ 

 V : เพ่ิมรายจ่ายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทยเข้มแข็ง sp2 

คุณภาพครู เพ่ิมคุณภาพครู ให้เท่าเทียมทั้งประเทศ 
อบรมพัฒนาครูทั้งระบบ 

V : เพ่ิมรายจ่ายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทยเข้มแข็ง sp2 

คืนครูให้โรงเรียน สนับสนุนคนที่ใช ่
ด้วยการบริหารจัดการเงินพิเศษ วิทยฐานะ (บริหารจัดการ) 

เพ่ิมเกณฑ์พิจารณา ก าหนดให้ครูที่จะมีสิทธิ์ท าวิทยฐานะเพ่ิมไดน้ั้น นักเรียนในความดูแลต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพก่อน (วัดผลครูจากคุณภาพการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นของเด็ก เด็กต้องได้คุณภาพก่อน) 

จูงใจคนที่ใช่ด้วยเงินเดือนตั้งต้น และโอกาสก้าวหน้า 
เพ่ิม V ภาครัฐ สนับสนุนการศึกษา (15,000 บ. คูณ 12 เดือน ต่อ 1 คน ให้ได้ 20,000 คน  

(อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน จ านวน 20,000 โรงเรียน ภายใน 20 ปี) ให้  V มีการขยายตัวร้อยละ 10 ต่อปี 

คุณภาพ
สถานศึกษา 

เพ่ิมคุณภาพสถานศึกษา ให้เท่าเทียมทั้งประเทศ 
เพ่ิมอุดหนุนโรงเรียนด้อยคุณภาพ (ส่วนใหญเป็น รร.เล็ก) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพให้เทียบเท่าทัดเทียม และ 

คงระดับ (maintain) อุดหนุนโรงเรียนที่ได้คุณภาพเพื่อให้มีการพัฒนาต่อเนื่อง (บริหารจัดการ) 
Q : ครอบคลุมร้อยละ 50 ของโรงเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (สกศ. 2552)) 
V : เพ่ิมรายจ่ายภาครัฐ อิงกรอบโครงการไทยเข้มแข็ง sp2 

การศึกษาตาม
อัธยาศัย 

ยกระดับการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างจริงจังต่อเนื่อง  
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยทุกภาคส่วนร่วมลงทุน  

 ลงทุนเพิ่มร้อยละ 2.5-5 ของการลงทุนที่ใช้ในกรอบการยกระดับการลงทุนด้านการศึกษาข้างต้น (ต่อเนื่องจากกรณี
แนวโน้มปกติ) 

หมายเหตุ: Q คือจ านวน P คือราคา และ V คือมูลคํา 

ที่มา: รวบรวมและค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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ตารางที ่5.7 ประมาณการรายจ่ายส่วนเพิ่มกรณอีาหารกลางวันถ้วนหน้าและสนับสนุนนักเรียนยากจน 

(ล้านบาท) 
ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ประมาณการรายจ่ายเพ่ิม 
อาหารกลางวันถ้วนหน้า 8,411 8,542 8,653 8,740 8,802 8,835 8,813 
ประมาณการรายจ่ายเพ่ิม 
ค่าครองชีพนักเรียนยากจน 11,862 10,869 10,804 11,213 11,575 11,985 12,468 
จ านวนนักเรียนที่ได้รับ 
อาหารกลางวันเพ่ิม (คน) 3,079,100 3,050,688 3,015,072 2,971,272 2,919,056 2,858,836 2,782,124 
จ านวนนักเรียนยากจน (คน) 491,923 443,265 433,009 440,912 446,153 455,295 470,309 
ที่มา: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

ตารางที ่5.8 ประมาณการรายจ่ายส่วนเพิ่มกรณีเพิ่มความครอบคลุมและเพิ่มคุณภาพการศึกษา 

รายการ (ล้านบาท) ปีงบประมาณ 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ขยายการศึกษานอกระบบ 5,854 6,331 6,542 7,032 7,679 7,911 7,765 
ขยายการศึกษาตามอัธยาศัย 16,840 3,233 3,676 22,323 9,101 9,926 10,694 
เพ่ิมอุดหนุนโรงเรียนเล็ก 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 2,317 
เพ่ิมนักเรียนชนกลุ่มน้อย 2,961 2,960 2,951 2,929 2,896 2,868 2,842 
เพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียน 2,961 2,960 2,951 2,929 2,896 2,868 2,842 
อบรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพครู 7,539 7,539 7,539 7,539 7,539 7,539 7,539 
เพ่ิมเงินเดือนครูคุณภาพ 198 218 240 264 290 319 351 
เพ่ิมรายจ่ายต่อหัว รร. รัฐ 27,993 28,258 28,412 28,426 28,290 28,292 28,504 
เพ่ิมรายจ่ายต่อหัว รร. เอกชน 8,559 9,275 9,994 10,663 11,322 12,029 12,729 

ที่มา: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

การปรับปรุงสวัสดิการด๎านการศึกษาที่กลําวถึงหลายประการนี้ ไมํจ าเป็นต๎องด าเนินการพร๎อมกัน 

ทั้งนี้ขึ้นกับการเรียงล าดับความส าคัญ (prioritization) ความส าคัญเรํงดํวน และภาระการใช๎จําย

งบประมาณ  อยํางไรก็ตามสมควร ด าเนินการพัฒนาด๎านคุณภาพรํวมกับการจัดสวัสดิการถ๎วนหน๎า และ

หากท าได๎ในทุกประเด็นจะเป็นการดีที่สุด เนื่องจากในเร่ื องการศึกษา ประเด็นด๎านคุณภาพนําเป็นหํวง

อยํางย่ิง ซึ่งนับเป็นเร่ืองที่ส าคัญและต๎องมีการปรับปรุงพัฒนาอยํางเรํงดํวน เพราะเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศในระยะยาว 

อีกประการการปรับปรุงสวัสดิการการศึกษาแม๎สํวนใหญํจะเป็นการเพิ่มงบประมาณเพื่อเพิ่มความ

ครอบคลุม เทําเทียม และพอเพียง พร๎อมทั้งเพิ่มคุณภาพในภาคสํวนตํางๆ ของการศึกษา แตํการบริหาร

จัดการที่ดีก็สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได๎โดยไมํต๎องมีการเพิ่มงบประมาณรายจําย อาทิ 

- การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่มีคุณภา พ เพื่อให๎มีการพัฒนาที่ตํอเนื่อง 

และรับผิดชอบตํอสังคม 

- การบริหารจัดการการเรียนการสอน นอกเหนือจากด๎านวิชาการ ให๎เด็กมีพัฒนาการ ร๎ูจัก

คิด วิจัย วิเคราะห์ ยึดหลักเหตุผล และสร๎างสรรค์ สร๎างนิสัยรักการอําน เรียนรู๎ตลอดชีวิต  

สํงเสริมความรู๎คูํคุณธรรม และจิตสาธารณะรับผิดชอบตํอสังคม 

- การคืนครูให๎โรงเรียน ผํานการบริหารจัดการเงินพิเศษวิทยฐานะครูให๎มีประสิทธิภาพ

สะท๎อนการวัดผลครูจากคุณภาพการเรียนรู๎ที่เพิ่มขึ้นของเด็ก โดยเด็กต๎องได๎คุณภาพกํอน 
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- บริหารจัดการข๎อมูลด๎านการศึกษาในสองประเด็นคือ ประเด็นแรก ความสอดคล๎องของ

ข๎อมูลในแตํละแหลํงที่มีการจัดเก็บ เชํนจ านวนนักเรียน ควรจัดการให๎มีความสอดคล๎อง

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน และประเด็นที่สอง การน าข๎อมูลด๎านการศึกษาที่มีอยูํทั้งเชิง

ปริมาณและคุณภาพมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์เชิงประจักษ์สูงสุด 

5.3.3 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มส าหรับคนวัยท างาน  

ส าหรับผู๎อยํูในวัยท างาน สวัสดิการสํวนเพิ่มประกอบด๎วย (ก) การฝึกฝีมือแรงงานถ๎วนหน๎าส าหรับ

ผู๎อยํูในก าลังแรงงาน (labor force ) ที่มีการศึกษาไมํเกินระดับมัธยมต๎น และ (ข) การเพิ่มประกันสังคม

ตามมาตรา 40 โดยรัฐสมทบเพิ่ม 

ในการค านวณรายจํายเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานถ๎วนหน๎านั้ น แม๎เป้าหมายจะเป็นการฝึกฝีมือถ๎วน

หน๎า แตํเนื่องจากข๎อจ ากัดทางด๎านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณของกรมพัฒนาฝืมือแรงงาน จึงได๎

ตั้งสมมติฐานเพิ่มเติมวําการเข๎าสูํเป้าหมายนั้น ให๎เป็นไปอยํางคํอยเป็นคํอยไประหวํางปี 2554-2560 ผล

การประมาณการแสดงในตารางที่ 5.9  

ตารางที ่5.9 ประมาณการรายจ่ายส่วนเพิ่มด้านการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ล้านบาท) 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รายจ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน 25,049 26,408 31,146 32,574 34,027 35,535 37,123 
   ภาครัฐ 19,913 21,194 23,549 24,924 26,351 27,836 29,401 
   ภาคเอกชน 5,136 5,214 7,597 7,649 7,676 7,699 7,722 
จ านวนผู้รับการฝึก (คน) 4,795,279 5,336,775 5,882,205 6,420,855 6,957,241 7,492,087 8,030,919 

หมายเหตุ:  เป้าหมายสุดท๎ายในปี 2560 ของจ านวนผู๎รับการฝึกอบรมคือร๎อยละ 20 ของผู๎อยูํในก าลังแรงงาน (labor 

force) ที่มีการศึกษาไมํเกินมัธยมต๎น โดยให๎สัดสํวนดังกลําวคํอยๆ ปรับขึ้นระหวํางปี 2554-2560  

ที่มา: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

จะเห็นวําภาครัฐมีการลงทุนมากขึ้นอยํางตํอเนื่องจากการอุดหนุนเพื่อจูงใจให๎บริษัทมีการพัฒนา

ฝีมือแรงงานมากขึ้น โดยเน๎นอุดหนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) และแรงงานนอกระบบ ซึ่งมี

ทรัพยากรจ ากัด เพื่อให๎สามารถมีการพัฒนาฝีมือแรงงานอยํางเหมาะสม รวมทั้งบทบาทของรัฐบาลท๎องถิ่น
ที่เข๎ามามีสํวนรํวมในการลงทุนมากขึ้น เพื่อให๎เกิดการพัฒนาทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทเชิงพื้นที่  

รวมไปถึงการตั้งศูนย์การเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎วย 

อยํางไรก็ดี ภาครัฐรับภาระในสัดสํวนน๎อยลงกวํากรณีแนวโน๎มปกติ (ร๎อยละ 85 เทียบกับร๎อยละ 

94) ด๎วยเหตุที่ภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในเม็ดเงินลงทุนด๎านนี้มากขึ้น ทั้งผู๎ประกอบการเอกชน ท๎องถิ่น 

และชุมชน รายละเอียดเร่ืองนี้อยํูในภาคผนวก ฉ 

ส าหรับการเพิ่มความ ครอบคลุมของประกันสังคมส าหรับแรงงานนอกระบบนั้น ได๎ประมาณการ

รายจํายเงินสมทบภาครัฐเป็นสองกรณี กรณีแรกภาครัฐสมทบเทํากับแรงงาน และกรณีสองรัฐสมทบเป็น

สองเทําของแรงงาน (เพื่อทดแทนสํวนที่ขาดหายไปของนายจ๎างเมื่อเทียบกับแรงงานในระบบ ) ผลการ

ประมาณการแสดงในตารางที่ 5.10 

 

 



60 บทที่ 5 ประมาณการรายจํายระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎ารายโครงการ 

ตารางที ่5.10 ประมาณการรายจ่ายภาครัฐส่วนเพิ่มกรณเีพ่ิมประกันสังคมแรงงานนอกระบบตาม

มาตรา 40 (ล้านบาท) 

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

กรณีรัฐสมทบ 1 เท่า 4,442 8,837 13,156 17,377 21,494 25,495 29,400 
กรณีรัฐสมทบ 2 เท่า 8,883 17,674 26,312 34,754 42,989 50,991 58,799 
จ านวนแรงงานที่เข้า ม.40 (คน) 1,321,932 2,630,002 3,915,546 5,171,669 6,397,130 7,587,875 8,749,921 
ที่มา: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

5.3.4 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มส าหรับ ผู้สูงอายุ 

สวัสดิการสํวนเพิ่มส าหรับผู๎สูงอายุที่เสนอในโครงการวิจัยนี้ประกอบด๎วย (ก) การเพิ่ม เบ้ียยังชีพ

พื้นฐานเดือนละ 500 บาทให๎ครอบคลุมทุกคนที่จ าเป็นต๎องใช๎อยํางแท๎จริง (ข) เพิ่มเบ้ียยังชีพเพิ่มเติม

ให๎กับผู๎สูงอายุที่ยากจนทุกคน (ค) เพิ่มเบ้ียยังชีพพิเศษส าหรับผู๎สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (ง) สํงเสริมให๎มีการ

ออมผํานกองทุนการออมแหํงชาติมากที่สุดเทําที่จะมากได๎ และ (จ) ประชาสัมพันธ์ให๎ทุกคนทราบถึงสิทธิ์

รับเงินสงเคราะห์การจัดการศพคนละ 2,000 บาท  

ตารางที่ 5.11 แสดงรายละเอียดและสมมติฐานการค านวณงบประมาณสวัสดิการส าหรับกลุํม

ผู๎สูงอายุทั้งในสํวนที่เป็นโครงการเดิมและในสํวนที่เสนอให๎มีการจัดสวัสดิการใหมํ โดยมีค าอธิบายประกอบ

ตารางดังนี้  

 ก าหนดให๎เบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุเทํากับ 500 บาทตํอเดือน และมีเบ้ียเพิ่มให๎แกํผู๎สูงอายุที่

ยากจนเทํากับเส๎นความยากจนที่ค านวณ ตามแบบจ าลองของสถาบันวิจัยเพื่อกา รพัฒนา

ประเทศไทยจากข๎อมูลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม  (SES) และผู๎สูงอายุในภาวะ

พึ่งพิงจ านวน 4,085 บาทตํอเดือนโดยเป็นคําใช๎จํายที่มาจากโครงการวิจัยเร่ือง  

Projection of demand and expenditure for institutional long term care in Thailand (Samrit 

et al. 2009) 

 จ านวนผู๎สูงอายุที่ได๎รับเบ้ียยังชีพเทํากับจ านวนผู๎สูงอายุทั้งหมดตามแบบจ าลองของ  สศช. 

ผู๎สูงอายุที่ยากจนและผู๎สูงอายุในภาวะพึ่งพิงเทํากับร๎อยละ 13.49 และร๎อยละ 3.6 ของ

ผู๎สูงอายุทั้งหมดซึ่งค านวณจากคําเฉลี่ยของข๎อมูล SES ปี 2549-2552 อยํางไรก็ดีระบบ

ข๎อมูลของประเทศไทยยังไมํสมบูรณ์จึงได๎เสนอกรณี imperfect targeting โดยเพิ่มจ านวน
ผู๎สูงอายุยากจนที่ค านวณได๎อีกร๎อยละ 25 ในการประมาณการงบประมาณเบ้ียยัง ชีพ

ส าหรับผู๎สูงอายุที่ยากจน 

 คําใช๎จํายความจ าเป็นขั้นพื้ นฐานของผู๎สูงอายุที่ได๎รับจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เป็นคําใช๎จํายของปี 2552 ที่ได๎รับอนุมัติจากส านักงบประมาณ และปรับด๎วยอัตราเงิน

เฟ้อร๎อยละ 2.5 ตํอป ี

 จ านวนผู๎สูงอายุที่ได๎รับสิทธิ์จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเติบโตร๎อยละ 1.3 ตํอปี 

ซึ่งเทํากับอัตราการเติบโตในปี 2551 

 งบประมาณคําใช๎จํายสถานสงเคราะห์คนชราของกรมการปกครองสํวนท๎องถิ่นเติบโต  

ร๎อยละ 17 ตํอปี ตามคําเฉลี่ยในปี 2548-2551 
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 การค านวณมูลคําผลประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพใช๎ตาม

แบบจ าลองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่  ดร . วรวรรณ  ชาญด๎วยวิ ทย์ 

ค านวณขึ้นมา (วรวรรณ 2550) 

 การค านวณมูลคําบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการใช๎ตามแบบจ าลองของสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทยที่ ดร. วรวรรณ ชาญด๎วยวิทย์ ค านวณขึ้นมา (วรวรรณ 2550) 

 การค านวณมูลคําการสมทบของกองทุนการออมแหํงชาติใช๎ตามแบบจ าลองของ

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 คําใช๎จํายตํอหัวกรณีเสียชีวิตของส านักงานประกันสังคมประกอบด๎วย 2 สํวนคือคําท าศพ 

40,000 บาทตํอคนซึ่งปรับด๎วยเงินเฟ้อร๎อยละ 2.5 ตํอปี และคําเงินสงเคราะห์ที่ค านวณ

ได๎ในขั้นตอนที่ 1 ซึ่งปรับด๎วยอัตราเติบโตร๎อยละ 5 ตํอป ี

 จ านวนผู๎ได๎รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตเทํากั บร๎อยละ 0.2 ของผู๎ประกันตน ซึ่งค านวณ

จากคําเฉลี่ยของข๎อมูลในปี 2548-2552 

 เงินสงเคราะห์คําจัดการศพจะได๎รับรายละ 2,000 บาท 

 จ านวนผู๎ได๎รับเงินจัดการศพแบํงเป็น 2 กรณีคือผู๎ที่อายุ 60 ปีขึ้นไปได๎รับทุกคน โดย

ค านวณจากอัตราการตายในแบบจ าลองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่   

ดร. สมชัย จิตสุชน  ค านวณ  (สมชัย 2553) และกรณีผู๎เสียชีวิตอายุต่ ากวํา 60 ปีและ

ยากจน ซึ่งเทํากับร๎อยละ 8.5 ของผู๎เสียชีวิตอายุต่ ากวํา 60 ปีซึ่งค านวณจากคําเฉลี่ยของ

ข๎อมูล SES ปี 2547-2552 

ตารางที ่5.11 รายละเอียดและสมมติฐานการค านวณงบประมาณสวัสดิการถ้วนหน้ากลุ่มผู้สูงอาย ุ

เร่ือง รายจ่ายต่อหัว จ านวนประชากรที่มีสิทธิ ์
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
  

  

500 บาทต่อคนต่อเดือน  ผู้สูงอายุทุกคนตามโครงสร้างประชากรของ สศช. 
ปรับเพ่ิมให้เท่ากับเส้นความยากจน (poverty 
line) 

ผู้สูงอายุยากจน (สัดส่วนร้อยละ 13.49 ของ
ผู้สูงอายุทั้งหมด (เฉลี่ยข้อมูล SES 2549- 2552)) 

4,085 บาทต่อคนต่อเดือน  
(ข้อมูลจาก Samrit et al. 2009) 

ผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง (สัดส่วนร้อยละ 3.6 ของ
ผู้สูงอายุทั้งหมด (เฉลี่ยข้อมูล SES 2549- 2552)) 

สถานสงเคราะห์คนชรา (พม.) 1,955 บาทต่อคนต่อเดือน และปรับด้วยเงินเฟ้อ
ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

เติบโตร้อยละ 1.3 ต่อปี (ข้อมูลปี 2553) 

สถานสงเคราะห์คนชรา (อปท.) อัตราเติบโตร้อยละ 17 ของเงินงบประมาณ ซ่ึงค านวณมาจากอัตราเติบโตเฉลี่ยของปี 2548-2551 
ประกันสังคมกรณีชราภาพ แบบจ าลองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย ์ค านวณ 
บ านาญข้าราชการ แบบจ าลองของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยที่ ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย ์ค านวณ 
กองทุนการออมแห่งชาติ แบบจ าลองของส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต ค่าท าศพ 40,000 บาทต่อคน และปรับด้วย 

เงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี รวมกับค่าเงินสงเคราะห์ 
และปรับด้วยอัตราเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี 

ร้อยละ 0.2 ของผู้ประกันตน (เฉลี่ยข้อมูลปี 2548 - 
2552) 

เงินสงเคราะห์จัดการศพ 2,000 บาทต่อคน อัตราการตายจากแบบจ าลองของสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทยที่ ดร. สมชัย จิตสุชน 
ค านวณ (กรณีอายุ 60 ปีขึ้นไป) และผู้เสียชีวิตที่
ยากจน (ร้อยละ 8.5 ของผู้เสียชีวิตอายุต่ ากว่า 60 ปี) 

ที่มา: รวบรวมและค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

ตารางที่ 5.12 แสดงผลการประมาณการรายจํายสวัสดิการส าหรับผู๎สูงอายุ ตลอดจนจ านวนผู๎

ได๎รับประโยชน์   
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ตารางที ่5.12 ประมาณการรายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุและจ านวนผู้รับประโยชน ์

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
       เบี้ยยังชีพพ้ืนฐาน (รวม 100%) 35,723 37,038 38,541 40,238 42,120 43,845 45,766 

เบี้ยยังชีพพ้ืนฐาน (ส่วนเพ่ิมเป็น 100%) 7,145 7,408 7,708 8,048 8,424 8,769 9,153 
เบี้ยยังชีพยากจน (ส่วนเพ่ิม) 2,131 3,572 5,314 8,127 11,401 13,772 14,956 
เบี้ยยังชีพพ่ึงพิง (ส่วนเพ่ิม) 2,101 3,813 5,668 8,284 11,149 12,896 13,461 
กอช. (เงินจ่ายออกจากกองทุนเฉพาะส่วน
รัฐบาล) (ส่วนเพ่ิม) - 143 302 477 670 881 1,116 
สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (พม.) 37 38 40 41 43 44 46 
สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (อปท) 146 171 201 235 276 323 379 
สงเคราะห์การจัดการศพ 182 532 505 477 447 543 491 
จ านวนผู้รับประโยชน์ (คน)        
จ านวนผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพทั่วไป (คน) 5,953,834 6,172,970 6,423,580 6,706,300 7,019,969 7,307,550 7,627,682 
จ านวนผู้สูงอายุยากจน (คน) 124,961 191,917 262,074 368,468 475,957 530,091 531,411 
จ านวนผู้สูงอายุพึ่งพิง (คน) 42,868 77,779 115,624 168,999 227,447 263,072 274,597 
จ านวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ พม. (คน) 1,487 1,507 1,527 1,547 1,567 1,588 1,609 
จ านวนผู้ได้รับค่าจัดการศพ (คน) 279,499 265,855 252,730 238,521 223,306 271,277 245,302 
ที่มา: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

5.3.5 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มส าหรับ ผู้พิการ 

สวัสดิการสํวนเพิ่มส าหรับผู๎พิการที่เสนอในโครงการวิจัยนี้ประกอบด๎วย (ก) การเพิ่มเบ้ียยังชีพ

พื้นฐานเดือนละ 500 บาทให๎ครอบคลุมผู๎พิการทุกคนที่จ าเป็นต๎องใช๎อยํางแท๎จริง (ข) เพิ่มเบ้ียยังชีพ

เพิ่มเติมให๎กับผู๎พิการที่ยากจนทุกคน และ (ค) เพิ่มเบ้ียยังชีพพิเศษส าหรับผู๎พิการในภาวะพึ่งพิง  

ตารางที่ 5.13 แสดงรายละเอียดและสมมติฐานการค านวณงบประมาณสวัสดิการส าหรับกลุํม

พิการทั้งในสํวนที่เป็นโครงการเดิมและในสํวนที่เสนอให๎มีการจัดสวัสดิการใหมํ โดยมีค าอธิบายประกอบ

ตารางข๎างลํางนี้ ในขณะที่ตารางที่ 5.14 เป็นผลการประมาณการ  

 ก าหนดให๎เบ้ียยังชีพผู๎พิการเทํากับ 500 บาทตํอเดือน  และมีสํวนเพิ่มให๎แกํผู๎พิการที่

ยากจนจนเทํากับเส๎นความยากจน และผู๎พิการในภาวะพึ่งพิงจ านวน 4,643 บาทตํอ

เดือนโดยเป็นคําใช๎จํายที่มาจากโครงการวิจัยเร่ือง  Economic valuation of informal care 

in Asia: A case study of care for disabled stroke survivors in Thailand (Arthorn  

et al. 2009) 

 ในปี 2553 รัฐบาลประกาศให๎เบ้ียยังชีพผู๎พิการทุกคนที่ลงทะเบียนท าให๎จ านวนผู๎พิการที่

ได๎รับเบ้ียยังชีพเพิ่มขึ้น เป็น  835 ,062 คน ในปี 2553 หรือเทํากับร๎อยละ 1.2 ของ

จ านวนประชากรทั้งหมด และใช๎อัตราสํวนดังกลําวของปี 2553 ไปค านวณจ านวนผู๎พิการ

ในปี 2554-2560 และจ านวนผู๎พิการที่ยากจนและผู๎พิการในภาวะพึ่งพิงเทํากับร๎อยละ 

18.02 และร๎อยละ 23.68 ของผู๎พิการทั้งหมดซึ่งค านวณจากคําเฉลี่ยของข๎อ มูล SES ปี 

2549-2552 
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 คําใช๎จํายความจ าเป็นขั้นพื้ นฐานของผู๎พิการที่ได๎รับจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เป็นคําเฉลี่ยของคําใช๎จํายผู๎พิการ 8 ประเภทที่ได๎รับอนุมัติจากส านักงบประมาณในปี 

2552 และปรับด๎วยอัตราเงินเฟ้อร๎อยละ 2.5 ตํอป ี

 จ านวนผู๎พิการที่ได๎รับสิทธิ์จา กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเติบโตร๎อยละ 9 ตํอปี ซึ่ง

เทํากับอัตราการเติบโตเฉลี่ยของปี 2548-2551 

ตารางที ่5.13  สมมติฐานการค านวณงบประมาณสวัสดิการถ้วนหน้ากลุ่มผู้พิการ 

เรื่อง รายจ่ายต่อหัว จ านวนประชากรที่มีสิทธิ์ 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
  
  

500 บาทต่อคนต่อเดือน (ระบบปัจจุบัน) ผู้พิการทุกคนที่ลงทะเบียน หรือเท่ากับร้อยละ 1.2 
ของประชากรทั้งหมด 

ปรับเพ่ิมให้เท่าเส้นความยากจน (ส่วนเพ่ิม) ผู้พิการที่ยากจน (สัดส่วนร้อยละ 18.02 ของ 
ผู้พิการทั้งหมด (ค่าเฉลี่ยข้อมูล SES2549- 2552)) 

เบี้ยพิการในภาวะพึ่งพิง 4,643 บาทต่อคนต่อเดือน  
(ข้อมูลจาก Arthorn et al. 2009) 

ผู้พิการในภาวะพึ่งพิง (สัดส่วนร้อยละ 23.68 ของ
ผู้สูงอายุทั้งหมด (เฉลี่ยข้อมูล SES2549- 2552)) 

ค่าใช้จ่ายความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 2,253 บาทต่อคนต่อเดือน และปรับด้วยเงินเฟ้อ 
ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

เติบโตร้อยละ 9 ต่อปี 

ที่มา: รวบรวมและค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

ตารางที ่5.14 ประมาณการรายจ่ายสวัสดิการผู้พิการและจ านวนผู้รับประโยชน ์

 
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

งบประมาณ (ล้านบาท) 
       

เบี้ยยังชีพพิการทั่วไป (งบปกติ) 5,032 5,055 5,080 5,107 5,134 5,153 5,170 
เบี้ยยังชีพพิการยากจน (ส่วนเพ่ิม) 391 688 987 1,390 1,796 2,003 2,010 
เบี้ยยังชีพพิการพ่ึงพิง (ส่วนเพ่ิม) 2,213 3,890 5,586 7,861 10,161 11,330 11,368 
สถานสงเคราะห์ผู้พิการ (พม.) 237 266 297 333 373 418 469 
จ านวนผู้รับประโยชน์ (คน) 

       
จ านวนผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพทั่วไป  838,587 842,492 846,708 851,155 855,741 858,754 861,642 
จ านวนผู้พิการยากจน  30,223 53,136 76,288 107,365 138,784 154,747 155,268 
จ านวนผู้พิการพึ่งพิง 39,715 69,826 100,250 141,087 182,376 203,353 204,037 
จ านวนผู้พิการในสถานสงเคราะห ์ 8,344 9,119 9,967 10,893 11,906 13,012 14,222 
ที่มา: รวบรวมและค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

5.3.5 รายจ่ายสวัสดิการส่วนเพิ่มด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ  

สวัสดิการสํวนเพิ่มด๎านสุขภาพโครงการวิจัยนี้ประกอบด๎วย (ก) การเพิ่มความครอบคลุมของ

หลักประกันสุขภาพเป็น 100% อยํางแท๎จริง และ (ข) เพิ่มความครอบคลุมไปถึงผู๎ไมํมีสัญชาติไทยกลุํม

ตํางๆ ผลการประมาณการแสดงในตารางที่ 5.15  
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ตารางที ่5.15 ประมาณการรายจ่ายส่วนเพิ่มกรณีสวัสดิการสุขภาพและจ านวนผู้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

       
ปรับความถ้วนหน้าเป็น 100% 7,052 7,490 8,277 9,130 10,059 11,047 12,124 
เพ่ิมความครอบคลุม 6,514 6,917 7,641 8,427 9,280 10,207 11,217 
คนไร้รัฐ/ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ราษฎร 

515 547 605 667 734 808 887 

ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย 932 989 1,093 1,205 1,327 1,460 1,604 
แรงงานข้ามชาติ (รวมผู้ติดตาม) 4,455 4,731 5,226 5,764 6,347 6,981 7,672 
แรงงานข้ามชาติระดับล่าง 269 286 316 348 383 422 463 
ผู้หนีภัยจากการสู้รบ  343 364 402 443 488 537 590 
จ านวนผู้รับประโยชน์ (คน) 

       
คนไร้รัฐ/ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ราษฎร 2,621,200 2,621,900 2,622,900 2,623,600 2,624,600 2,620,600 2,617,100 
ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย 191,600 191,600 191,600 191,600 191,600 191,600 191,600 
แรงงานข้ามชาติ (รวมผู้ติดตาม) 346,300 346,300 346,300 346,300 346,300 346,300 346,300 
แรงงานข้ามชาติระดับล่าง 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 1,656,000 
ผู้หนีภัยจากการสู้รบ  100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 
คนไร้รัฐ/ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ราษฎร 127,300 127,300 127,300 127,300 127,300 127,300 127,300 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

 

5.3.6 รายจ่ายสวัสดิการตามข้อเสนอ  ‘สวัสดิการเติมเต็มชีวิต ’ 

รายจํายสํวนเพิ่มส าหรับสวัสดิการที่น าเสนอใหมํในโครงการวิจัยนี้คือสวัสดิการเติมเต็มชีวิต ซึ่งมี

วิธีค านวณดังนี้ 

 ประมาณการจ านวนเงินที่ต๎องใช๎เพื่อถมชํองวํางความยากจน (poverty gap) ตาม

โครงสร๎างประชากรผู๎ยากจนในปี 2552 โดยมีสองกรณีคือ กรณีใช๎เส๎นความยากจน

ทางการในปี 2553 และกรณีปรับเส๎นความยากจนทางการขึ้นอีก 25% แล๎วคํอยค านวณ

ชํองวํางความยากจน 

 ประมาณการจ านวนผู๎ยากจนในปี 2553-2560 แล๎วใช๎ตัวเลขแนวโน๎มจ านวนผู๎ยากจนนี้

ปรับตัวเลขรายจํายเพื่อถมชํองวํางความยากจนในทั้งสองกรณี 

ตารางที่ 5.16 แสดงผลการประมาณการด๎วยวิธีการข๎างต๎นทั้งสองกรณี 

ตารางที ่5.16 ประมาณการรายจ่ายส าหรับสวัสดิการเติมเต็มชีวิต (ล้านบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
กรณีเติมเต็มเท่าเส้นความยากจน 23,255 20,857 20,361 20,870 21,391 21,926 22,474 
กรณีเติมเต็มเป็น 125% ของเส้นความยากจน 29,069 26,071 25,451 26,087 26,739 27,408 28,093 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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5.3.7 รายจ่ายเพื่อส่งเสริ มความเป็นสังคมสวัสดิการอย่างมีส่วนร่วม  

เนื่องจากสวัสดิการเป็นเร่ืองที่สังคมทุกภาคสํวนควรมีสํวนรํวมในการบริหารและแบํงเบาภาระ

ทางการเงิน รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณจ านวนหนึ่งเพื่อสํงเสริมให๎เกิดสิ่งที่เรียกวํา ‘สังคมสวัสดิการ ’ 

ซึ่งหมายถึงระบบที่สังคมแตํละภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม ในขั้นต๎นเสนอให๎มีงบ ประมาณใน 3 เร่ืองคือการ

ปลูกฝังจิตอาสาให๎กับเยาวชนผํานการตั้งกองทุนยุวชนจิตอาสา การสํงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม (social 

enterprises) และการประชาสัมพันธ์ งบประมาณเพื่อการนี้เสนอไว๎ในตารางที่ 5.17 

ตารางที ่5.17 ประมาณการรายจ่ายเพื่อสร้างระบบสังคมสวัสดิการอย่างมสี่วนร่วม (ล้านบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
กองทุนยุวชนจิตอาสา 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 
กองทุนส่งเสริมสังคมสวัสดิการด้วย
วิสาหกิจเพื่อสังคม 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

ประชาสัมพันธ์ 300 308 315 323 331 339 348 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

5.3.8 รายจ่ายสวัสดิการอื่น ๆ ในระบบปัจจุบัน  

ในปัจจุบันรัฐบาลไทยมีการใช๎จํายในหลายๆ เร่ืองที่อาจเข๎าขํายการให๎สวัสดิการประชาชน โดยตรง

หรือโดยอ๎อม เชํนการจัดตั้งสวัสดิการชุมชนโดยกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ข๎อเสนอ

ให๎จัดตั้งสวัสดิการชาวนาโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การใช๎งบประมาณเพื่อแก๎ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

การประกันราคาพืชผล และการอุดหนุนการใช๎สาธารณูปโภค เชํน  ใช๎ไฟฟ้าฟรีหากใช๎ไมํเกิน 80 หนํวย 

(ก าลังจะปรับเพิ่มเป็น 90 หนํวย) ตํอเดือน รถเมล์ร๎อนฟรี และรถไฟชั้นสามฟรี งบประมาณในเร่ืองเหลํานี้

เสนอไว๎ในตารางที่ 5.18 

ตารางที ่5.18 ประมาณการรายจ่ายส าหรับสวัสดิการเติมเต็มชีวิต (ล้านบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
สวัสดิการชุมชน  1,383 2,152 1,396 908 215 215 215 
สวัสดิการชาวนา  19,716 20,209 20,714 21,232 21,763 22,307 22,865 
แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร 3,200 3,555 3,581 3,607 3,634 3,661 3,690 
ประกันราคาพืชผล 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 
อุดหนุนสาธารณูปโภค 22,460 22,460 22,460 22,460 22,460 22,460 22,460 

หมายเหตุ:  กรณีสวัสดิการชุมชนและสวัสดิการชาวนาคิดเฉพาะสํวนเงินสมทบภาครัฐ กรณีหนี้สิน เกษตรกรคิดเฉพาะ

งบประมาณที่ต๎องใช๎ในกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร  เงินอุดหนุนคําไฟฟรีได๎ปรับขึ้นตามข๎อเสนอลําสุดท่ีจ ากัดการใช๎

ไฟฟรีหากใช๎ไมํเกิน 90 หนํวย 

ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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บทที่ 6 

ทางเลือกสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า  

และงบประมาณในภาพรวม  

หลังจากทราบถึงแนวคิดการยกระดับสวัสดิการแตํละประเภทตั้งแตํเกิดจนตายให๎เป็นสวัสดิการ

ถ๎วนหน๎าอันพึงปรารถนาที่สอดคล๎องกับความคิดเห็นของประชา ชนที่รวบรวมมาจากหลากหลายชํองทาง 

(บทที่ 3 และบทที่ 4) รวมทั้งทราบถึงประมาณการงบประมาณที่ภาครัฐต๎องใช๎เพื่อจัดสวัสดิการถ๎วนหน๎า

ของแตํละข๎อเสนอแนะสวัสดิการ (บทที่ 5) แล๎ว จ าเป็นต๎องมี การเลือกอยํางแท๎จริงวําสวัสดิการอันพึง

ปรารถนาแตํละประเภทนั้นอะไรจะควรท ากํอน อะไรควรท าหลัง กลําวคือ ต๎องการเลือก ‘ชุดสวัสดิการ’ อัน

พึงปรารถนา ซึ่งมีหลายความเป็นไปได๎แล๎วแตํวําจะเลือกอะไรในแตํละชุด ซึ่งในการเลือกนั้นหนึ่งใน

ข๎อพิจารณาคือ ความเป็นไปได๎ทางการเงินขอ งทางเลือกสวัสดิการระบบตําง ๆ ด๎วย นอกจากนั้นยังต๎อง

ค านึงถึงแนวทางสร๎างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าในระยะยาวด๎วย  

ในบทนี้เป็นการอภิปรายวิธีการเลือกชุดสวัสดิการและงบประมาณในภาพรวม ในขณะที่การสร๎าง

ความยั่งยืนในระยะยาวเป็นเนื้อหาในบทหน๎า  

6.1 กรอบแนวคิดทางเลือกสวัสดิการสังคมถ้วนหน้า  

การเลือกสวัสดิการถ๎วนหน๎าในลักษณะใดยํอมขึ้นกับหลายปัจจัย เชํน (ก) การจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหาวําสังคมไทยมีปัญหาอะไรมากที่สุด คนกลุํมใดที่ควรได๎รับสวัสดิการบางประเภท

อยํางเรํงดํวนแตํยังไมํ ได๎ (ข) สวัสดิการอะไรที่มีจะสํวนชํวยสร๎างสังคมไทยให๎มีความก๎าวหน๎า อบอุํน และ

เป็นมิตร ลดความเหลื่อมล้ า ลดความขัดแย๎ง (ค) งบประมาณที่ต๎องใช๎มีความเหมาะสมกับความสามารถ

ของประเทศหรือไมํ และ (ง) เป็นสวัสดิการที่สามารถปฏิบัติได๎จริง ไมํยากล าบากจนเกินไปในการบริหาร

จัดการ จากหลักการใหญํข๎างต๎น คณะผู๎วิจัยได๎เสนอกรอบแนวคิดในการเลือกสวัสดิการสังคมถ๎วนหน๎าดังนี้ 

6.1.1 ให้ความส าคัญสูงกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนและการดูแลผู้สูงอายุ / 

ผู้พิการ 

ผลการส ารวจระบบสวัสดิการปัจจุบันของไทย (บทที่ 4) แสดงให๎เห็นวํากลุํมที่ได๎รับสวัสดิการมาก

ที่สุดคือเด็กและเยาวชนในวัยเรียน ซึ่งได๎รับการศึกษาอยํางถ๎วนหน๎าและไมํเสียคําใช๎จําย สํวนประชาชน

กลุํมอื่นได๎แกํ กลุํมเด็กเล็กกํอนวัยเรียน วัยท างาน และผู๎สูงอายุ มีเฉพาะผู๎ที่ประกันตนกับโครงการ

ประกันสังคมจึงจะได๎รับสวัสดิการบ๎าง ได๎แกํเงินสงเคราะห์บุตร ประกันสังคม และบ านาญชราภาพ  

เนื่องจากสังคมไทยก าลังยํางเข๎าสูํสังคมวัยชราในอัตราที่คํอนข๎างรวดเร็ว การดูแลผู๎สูงอายุจึงเป็น

เร่ืองเรํงดํวน เพื่อป้องกันมิให๎ผู๎ที่ก าลังเข๎าสูํวัยเกษียณจ านวนมากประสบความเดือดร๎อน สวัสดิการส าหรับ

ผู๎สูงอายุจึงมีความส าคัญเรํงดํวน  



68 บทที่ 6 ทางเลือกสวัสดิการสังคมถ๎วนหน๎าและงบประมาณในภาพรวม 

ในขณะเดียวกัน เด็กเล็กเป็นอนาคตของชาติ จึงจ าเป็นต๎องได๎รับการดูแลและพัฒนาอยําง

เหมาะสม มีงานวิจัยจ านวนมากพบวําสมองเด็กจะมีพัฒนาการมากสุดในระยะ 5-7 ปีแรกหลังเกิด เด็กจึง

ควรได๎รับการวางรากฐานอยํางเหมาะสม หากรอจนถึงวัยเรียนก็อาจสายเกินไป นอกจากนี้การดูแล และ

พัฒนาทางด๎านอารมณ์ตั้งแตํระยะแรกจะสร๎างพื้นฐานทางอารมณ์ที่มั่นคง อันจะชํวยให๎เติบโตขึ้นเป็น

สมาชิกที่มีคุณคําของสังคมได๎ตํอไป สวัสดิการเด็กเล็กจึงมีความส าคัญในอันดับต๎นๆ เชํนกัน 

การที่ผู๎พิการในสังคมไทยไมํได๎รับการดูแลอยํางเหมาะสมมาเป็นเวลานานก็เป็นอีกสาเหตุที่ ท าให๎

คณะผู๎วิจัยเห็นวําควรให๎ความส าคัญเรํงดํวน ซึ่งนอกจากจะตรงตามหลักมนุษยธรรมแล๎วยังเป็นการใช๎

ทรัพยากรบุคคลอยํางเต็มประโยชน์ด๎วย 

6.1.2 สวัสดิการเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานถ้วนหน้า  

ทักษะฝีมือแรงงานเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร๎องต๎องการมากขึ้นเร่ือย ๆ เพราะมีสํวนชํวย เพิ่มคําจ๎าง

แรงงานให๎กับผู๎ใช๎แรงงาน ซึ่งเป็นผู๎มีรายได๎น๎อย และเป็นสาเหตุหนึ่งของความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 

คณะผู๎วิจัยจึงจัดล าดับความส าคัญในระดับสูง 

6.1.3 ให้การดูแลคนยากจนเป็นพิเศษ  

แม๎ปัญหาความยากจนในไทยจะมีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอเนื่องตลอดระยะกวํา 50 ปีที่ผํานมา 

อยํางไรก็ตามปัญหาความเหลื่อมล้ ายังคงรุนแร งมาก จนท าให๎ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชํองวําง

ระหวํางคนรวยและคนจนที่หํางคํอนข๎างมาก ซึ่ง สํวนหนึ่งเป็นเพราะคนจนและผู๎มีรายได๎น๎อยยังไมํได๎รับ

โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยํางที่ควรจะเป็น การจัด สวัสดิการให๎กับคนจนและผู๎มีรายได๎

น๎อยจะเป็นแนวทางหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ าอยํางถาวร และยังชํวยให๎ความยากจนไมํตกทอดจากพํอ

แมํไปสูํรุํนลูกเหมือนเชํนที่เป็นมาตลอดส าหรับหลายครอบครัว  

6.1.4 เน้นความครอบคลุมและคุณภาพ ของการศึกษาในทุกระดับ  

แม๎เด็กและเยาวชนจะมีโอกา สเรียนหนังสือได๎อยํางถ๎วนหน๎า แตํปัญหาเร่ืองคุณภาพการศึกษาที่

ผลิดนักเรียนได๎ต่ ากวํามาตรฐาน ก าลังเป็นปัญหาใหญํของประเทศไทย เพราะจะมี ผลตํอ เนื่อง ไปถึง

ความสามารถในการแขํงขัน ปัญหาทางสังคม ระดับภูมิปัญญาสังคม และอีกสารพัดปัญหา ดังนั้นการเพิ่ม

คุณภาพการศึกษาจึงเป็นเร่ืองที่ต๎องให๎ความส าคัญ 

6.1.5 ริเริ่มขยายประกันสังคมสู่แรงงานนอกระบบอย่างจริงจัง โดยรัฐควร

สมทบด้วย  

ความจริงแล๎วการให๎สวัสดิการสังคมกับแรงงานนอกระบบก็เป็นปัญหาเรํงดํวนของประเทศ 

เนื่องจากหากแรงงานเหลํานี้ไมํได๎รับการดูแลด๎านสวัสดิการที่ดีพอ ครอบครัวที่พวกเขาดูแลเล้ียงดูอยูํยํอม

ได๎รับผลกระทบไปด๎วย อีกทั้งเป็นต๎นเหตุของปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าในสังคมไทยด๎วย 

อยํางไรก็ตามการขยายประกันสังคมสูํแรงงานนอกระบบเป็นเร่ืองที่มีปัญหาในทางปฏิบัติคํอ นข๎างมาก เชํน

การที่แรงงานนอกระบบมีรายได๎ไมํแนํนอน เปลี่ยนงานบํอยไมํมั่นคง นอกจากนี้จ านวนแรงงานนอกระบบ

ที่มีประมาณสามในสี่ของก าลังแรงงานทั้งหมดท าให๎การขยายประกันสังคมโดยที่รัฐต๎องเป็นผู๎สมทบหลัก

นั้นต๎องใช๎งบประมาณจ านวนมาก ดังนั้นแม๎เร่ืองนี้จะมีความส าคัญย่ิงยวด แตํก็ควรท าอยํางคํอยเป็นคํอยไป  
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6.2 ทางเลือกชุดสวัสดิการถ้วนหน้า 

ด๎วยหลักการและกรอบแนวคิดข๎างต๎น คณะ ผู๎วิจัยได๎เสนอทางเลือกชุดสวัสดิการถ๎วนหน๎า 4 ชุด 

โดยสามชุดทางเลือกแรกเป็นการคํอยๆ เพิ่มสวัสดิการที่มีความส าคัญอันดับต๎นๆ กํอน ตัวอยํางเชํน 

 ในชุดสวัสดิกา รที่ 1 ได๎เสนอให๎เพิ่มสวัสดิการพื้นฐานถ๎วนหน๎าส าหรับเด็กเล็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎

พิการ ฝึกฝีมือแรงงานอยํางถ๎วนหน๎า เพิ่มความครอบคลุมการศึกษาและเพิ่มคุณภาพระยะสั้น 

ขยายประกันสังคมสูํแรงงานนอกระบบโดยรัฐสมทบเทํากับเงินสมทบโดยแรงงาน  สํงเสริมให๎

การประกันสุขภาพครอบคลุมคนไทยทุกคนอยํางแท๎จริง ริเร่ิมสวัสดิการเติมเต็มชีวิตด๎วย

งบประมาณแบบกรณีแรก (กรณีค านวณชํองวํางความยากจนด๎วยเส๎นความยากจน ) 

ด าเนินการโครงการบ๎านมั่นคงอยํางเรํงดํวนเพื่อให๎สามารถครอบคลุมทุกชุมชนแออัดภายใน

ระยะเวลา 10 ปี ขยายโครงการสวัสดิการชุมชนให๎ครอบคลุมทุกต าบลทั่วประเทศ  

 ชุดสวัสดิการที่ 2 เป็นการปรับเพิ่มจากชุดแรก สํวนที่เพิ่มคือให๎เบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุและผู๎พิการ

ที่ยากจนและ /หรืออยํูในภาวะพึ่งพิง เพิ่มรายจํายตํอหัวนักเรียนทั้งโรงเรียนรัฐและเอกชน

เพื่อให๎สามารถเพิ่มคุณภาพการศึ กษาได๎อยํางตํอเนื่องในระยะยาว ขยายการประกันสุขภาพ

กับคนไร๎รัฐและชนกลุํมน๎อยอยํางถ๎วนหน๎า  

 ชุดสวัสดิการที่ 3 ปรับเพิ่มจากชุดที่สอง สํวนที่เพิ่มคือ การขยายประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าถึง

แรงงานตํางด๎าวและผู๎ติดตาม ปรับเพิ่มงบประมาณของสวัสดิการเติมเต็มชีวิตให๎เป็นกรณีสอ ง 

(กรณีค านวณงบประมาณด๎วยชํองวํางความยากจนที่ระดับ 125% ของเส๎นความยากจน ) 

ริเร่ิมโครงการสวัสดิการชาวนา 

ในชุดสวัสดิการทั้งสามนั้นยังประกอบด๎วยรายจํายเพื่อสร๎างระบบสังคมสวัสดิการที่มีสํวนรํวม คือ

กองทุนยุวชนจิตอาสา การสํงเสริมสังคมสวัสดิการและสํงเสริมวิสาหกิจเ พื่อสังคม (social enterprise) งบ

ประชาสัมพันธ์เร่ืองสังคมสวัสดิการ รายละเอียดของประเภทสวัสดิการของแตํละชุดแสดงไว๎ในตารางที่ 6.1  

แนํนอนวําการเพิ่มประเภท เพิ่มความครอบคลุม และเพิ่มระดับงบประมาณ ของสวัสดิการแตํละ

ประเภทในแตํ ละชุดสวัสดิการยํอมท าให๎งบประมาณโดยรว มที่ต๎องใช๎เพิ่มไปด๎วย สวัสดิการบางประเภทก็

เป็นสวัสดิการอันพึงปรารถนาตามที่สรุปไว๎ในบทที่ 4 อยํางไรก็ตามมีบางสวัสดิการในตารางที่ 6.1 เป็น

สวัสดิการ ที่ไมํได๎เสนอไว๎ในบทที่ 4 แตํเป็นสิ่งที่ภาครัฐไทยด าเนินการอยํู เชํน  การอุดหนุนการใช๎

สาธารณูปโภค (คําไฟฟ้าฟรีหากใช๎ต่ ากวําระดับที่ก าหนด  รถเมล์ ร๎อนฟรี รถไฟชั้นสามฟรี) การประกัน

ราคาพืชผล การแก๎ปัญหาหนี้สินเกษตรกร หรือบางสวัสดิการที่มีการเสนอและมีความเป็นไปได๎สูงที่รัฐบาล

จะจัดให๎ เชํนสวัสดิการชาวนา สวัสดิการเหลํานี้มีลักษณะของนโยบายประชานิยมที่หวังผล ทางการเมือง

เป็นหลัก นอกจากนั้นยังมีความซ้ าซ๎อนกับสวัสดิการที่เสนอไว๎ โดยเฉพาะอยํางย่ิงสวัสดิการเติมเต็มชีวิต ซึ่ง

มีวัตถุประสงค์ชํวยเหลือคนจนทุกคนในประเทศอยํูแล๎ว ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงได๎เสนอชุดสวัสดิการชุดที่ 4 ซึ่ง

รวมทุกสวัสดิการอันพึงปรารถนา  ตามชุดสวัสดิการที่ 3 ทุกประการ แตํเสนอให๎ตัดนโยบายที่มีลักษณะ

ประชานิยมออกไป เพื่อเป็นการใช๎งบประมาณอยํางมีประสิทธิภาพที่สุด รายละเอียดเสนอในตารางที่ 6.1 
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ตารางที ่6.1 ทางเลือกสวัสดิการชุดที่ 1-4 

สวัสดิการ 
ชุดสวัสดิการ 

1 2 3 4 
สวัสดิการเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ 

     ไม่รวมเบี้ยยังชีพยากจนและพึ่งพิงผู้สูงอายุ/พิการ 

     รวมเบี้ยยังชีพยากจนและพึ่งพิงผู้สูงอายุ/พิการ 
 

  

นักเรียน/นักศึกษา 
       อาหารกลางวันนักเรียนประถมถ้วนหน้า    

   เงินช่วยค่าครองชีพนักเรียนยากจนทุกคน    

   เพ่ิมความครอบคลุมและคุณภาพการศึกษา    

       ขยายการศึกษานอกระบบ    

       ขยายการศึกษาตามอัธยาศัย    

       เพ่ิมอุดหนุนโรงเรียนเล็ก    

       เพ่ิมนักเรียนชนกลุ่มน้อย    

       เพ่ิมผลสัมฤทธิ์การเรียน    

       อบรมเพ่ือเพ่ิมคุณภาพครู    

       เพ่ิมเงินเดือนครูคุณภาพ    

       เพ่ิมรายจ่ายต่อหัว รร. รัฐบาล 
 

  

       เพ่ิมรายจ่ายต่อหัว รร. เอกชน 
 

  

แรงงาน 
       ฝึกฝีมือแรงงานถ้วนหน้า    

   ขยายประกันสังคม ม. 40  (รัฐสมทบเท่ากับแรงงาน)  

     ขยายประกันสังคม ม. 40  (รัฐสมทบสองเท่าของแรงงาน) 
  

 

รักษาพยาบาล 
       คนไทยถ้วนหน้า 100%    

   คนไร้รัฐ ชนกลุ่มน้อย 
 

  

   แรงงานต่างด้าว+ผู้ติดตาม ผู้หนีภัยสงคราม 
  

 

สวัสดิการเติมเต็มชีวิต 
       แนวทาง (ก):  Poverty Gap (100% Poverty Line)   

   แนวทาง (ก):  Poverty Gap (125% Poverty Line) 
 

 

สวัสดิการที่อยู่อาศัย โครงการบ้านม่ันคง    

สวัสดิการชุมชน    

สวัสดิการชาวนา 
 



ประกันราคาพืชผล   

แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร   

อุดหนุนสาธารณูปโภค   

กองทุนยุวชนจิตอาสา    

กองทุนส่งเสริมสังคมสวัสดิการและ Social Enterprises    

งบประชาสัมพันธ์สังคมสวัสดิการ    
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6.3 ภาพรวมงบประมาณ ส าหรับทางเลือกสวัสดิการถ้วนหน้า  

ตารางที่ 6.2 แสดงยอดรวมงบประมาณที่ต๎องใช๎ระหวํางปี 2554-2560 ทั้งหมด 5 กรณี คือ

กรณีสวัสดิการปัจจุบัน และกรณีทางเลือกชุดสวัสดิการทั้ง 4 จะเห็นวํารายจํายสํวนเพิ่มของแตํละชุด

สวัสดิการนั้นอยํูระหวํางประมาณ 2 แสนถึง 3 แสนล๎านบาทในปี 2554 และปรับเพิ่มขึ้นตํอเนื่องเป็น 2.5 

แสนถึง 4 แสนล๎านบาทในปี 2560 ซึ่งหากเทียบกับงบประมาณในระบบปัจจุบันจะเป็นการเพิ่มขึ้น

ประมาณ 20-30%   

ตารางที ่6.2 ภาพรวมงบประมาณภาครัฐส าหรับชุดสวัสดิการที่ 1-4 (ล้านบาท) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
สวัสดิการปัจจุบัน 1,070,248 1,124,482 1,113,241 1,168,443 1,242,689 1,305,782 1,375,240 
รายจ่ายส่วนเพ่ิม 
  ชุดสวัสดิการ 1 210,587 204,135 213,917 244,253 242,854 253,758 261,882 
  ชุดสวัสดิการ 2 255,423 255,168 271,577 310,875 319,036 336,348 347,403 
  ชุดสวัสดิการ 3 313,717 315,665 336,841 382,126 396,251 419,498 436,485 
  ชุดสวัสดิการ 4 205,085 208,584 229,726 273,957 287,003 309,143 324,996 
% ของระบบสวัสดิการปัจจุบัน 
  ชุดสวัสดิการ 1 19.7 18.2 19.2 20.9 19.5 19.4 19.0 
  ชุดสวัสดิการ 2 23.9 22.7 24.4 26.6 25.7 25.8 25.3 
  ชุดสวัสดิการ 3 29.3 28.1 30.3 32.7 31.9 32.1 31.7 
  ชุดสวัสดิการ 4 19.2 18.5 20.6 23.4 23.1 23.7 23.6 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

แนํนอนวํางบประมาณสํวนเพิ่มระดับนี้เป็นจ านวนไมํน๎อยและอาจสร๎างความกังวลใจให๎กับหลาย

คน อยํางไรก็ตามความกังวลนําจะลดน๎อยลงภายใต๎ข๎อสังเกตตํอไปนี้ 

1. การเพิ่มขึ้นของงบประมาณสํวนเพิ่มเป็นการเพิ่มในระดับโครงสร๎างซึ่งเกิดเพียงคร้ังเดียว

เทํานั้น เชํนในกรณีนี้ได๎ทดลองเสนอให๎เพิ่มในปี 2554 หลังจากนั้นไปจนถึงปี 2560 จะเห็น

วําอัตราการเพิ่มไมํสูงไปกวําการเพิ่มในระบบสวัสดิการปัจจุบัน 

2. ซึ่งนั่นหมายความวําหากภาครัฐมีแนวทางในการหารายได๎เพิ่มขึ้นในระดับโครงสร๎างเชํนกัน 

เชํนการปรับโครงสร๎างภาษีให๎มีรายได๎เพิ่มขึ้นถาวรก็จะสามารถรองรับความต๎องการใช๎จํายที่

เพิ่มขึ้นนี้ได๎ ประเด็นนี้เป็นเร่ืองที่จะพูดถึงในรายละเอียดในบทที่ 7 ตํอไป 

3. หากรัฐบาลสามาร ถเลิกนโยบายที่มีลักษณะประชานิยมลงได๎ ก็จะสามารถลดภาระทาง

การเงินลงได๎มาก สามารถจัดสรรมาใช๎เพื่อสร๎างระบบสวัสดิการสังคมอันพึงปรารถนาได๎

คํอนข๎างเต็มรูปแบบ ดังแสดงในตัวอยํางของชุดสวัสดิการที่ 4  
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6.4 ประมาณการรายได้ภาครัฐ  

เนื่องจากรายจํายสวัสดิการที่แสดงในตา รางที่ 6.2 เป็นรายจํายภาครัฐเทํานั้น ดังนั้นเพื่อให๎

สามารถประเมินระดับของภาระทางการเงินได๎ชัดเจนย่ิงขึ้น ต๎องท าการเปรียบเทียบกับความสามารถใน

การหารายได๎ของรัฐบาลไทย ตลอดจนความต๎องการใช๎เงินงบประมาณเพื่อการอื่นที่ไมํใชํด๎านสังคมและ

สวัสดิการ  

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552) ซึ่งจัดท าโดยคณะผู๎วิจัยชุดเดียวกับโครงการนี้ ได๎

ท าการพยากรณ์รายได๎ภาษีของรัฐบาลในระยะ 20 ปีข๎างหน๎า โดยใช๎สมการถดถอย (regression) ดังแสดง

ในตารางที่ 6.3 โดย 

GOV_REVENUE   = รายได๎รวมของรัฐบาล 

GDP_NO  = รายได๎ประชาชาติในราคาประจ าปี 

D_CRISIS  = ตัวแปรหุํนส าหรับวิกฤติเศรษฐกิจ 

URBAN_HH  = สัดสํวนครัวเรือนที่อาศัยอยํูในเขตเมือง 

ตารางที ่6.3 ผลการประมาณการทางสถิติของสมการรายได้รัฐบาลกลาง (ปรับปรุง) 

Dependent Variable: LOG(GOV_REVENUE)  

Method: Least Squares   

Date: 03/20/11   Time: 19:34   

Sample (adjusted): 1981 2010   

Included observations: 30 after adjustments  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -1.698023 0.519182 -3.270575 0.0031 

LOG(GDP_NO) 0.604840 0.159630 3.789011 0.0009 

D_CRISIS -0.117795 0.026120 -4.509832 0.0001 

URBAN_HH 2.105281 0.941807 2.235364 0.0346 

LOG(GOV_REVENUE(-1)) 0.394452 0.147313 2.677640 0.0129 
     
     

R-squared 0.996303     Mean dependent var 13.19296 

Adjusted R-squared 0.995712     S.D. dependent var 0.852352 

S.E. of regression 0.055816     Akaike info criterion -2.782486 

Sum squared resid 0.077887     Schwarz criterion -2.548953 

Log likelihood 46.73729     F-statistic 1684.393 

Durbin-Watson stat 1.313500     Prob(F-statistic) 0.000000 

ที่มา: ปรับปรุงจากแบบจ าลองใน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552) 

 

ในการประมาณการรายได๎รัฐบาลด๎วยสมการนี้ จ าเป็นต๎องตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับคําในอนาคตของ

ตัวแปรทางขวามือ (right-hand side variables) ทั้งหมด ในสํวนของรายได๎ประชาชาติ ในราคาประจ าปีนั้น 

ถูกก าหนดด๎วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แท๎จริงและอัตราเงินเฟ้อที่คิดรวมทุกสินค๎าและทุกขั้นตอน

การผลิต (ที่เรียกวํา GDP deflator) ซึ่งได๎ตั้งสมมติฐานไว๎เป็นสามกรณีดังแสดงใน ตารางที่ 6.4 ในขณะที่

ผลการประมาณการรายได๎รัฐบาลทั้งสามกรณีแสดงในตารางที่ 6.5 ซึ่งแสดงวํารายได๎รัฐบาลเมื่อเทียบกับ

รายได๎ประชาชาติมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร๎อยละ 20 ในปี 2560 
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ตารางที ่6.4 สมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ ปี 2554-2560 (ร้อยละ) 

ปี 
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

(ราคาคงที่) 
อัตราเงินเฟ้อ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
(ราคาประจ าป)ี 

กรณีต่ า กรณีฐาน กรณีสูง กรณีต่ า กรณีฐาน กรณีสูง กรณีต่ า กรณีฐาน กรณีสูง 
2552 -2.8  -2.8  -2.8  -0.9 -0.9 -0.9 -3.7 -3.7 -3.7 
2553 7.8  7.8  7.8  3.3 3.3 3.3 11.1 11.1 11.1 
2554 3.5  5.1  7.1  3.0 4.0 4.5 6.5 9.1 11.6 
2555 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 
2556 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 
2557 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 
2558 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 
2559 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 
2560 2.5  4.0  5.0  1.5 2.5 3.0 4.0 6.5 8.0 

ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

ตารางที ่6.5  ประมาณการรายได้รัฐบาลและร้อยละของ GDP ปี 2548-2560 

ปี 
รายได้รัฐบาล (ล้านบาท) % ของรายได้ประชาชาติ 

กรณีต่ า กรณีฐาน กรณีสูง กรณีต่ า กรณีฐาน กรณีสูง 
2548 1,241,236 1,241,236 1,241,236 17.5 17.5 17.5 
2549 1,389,546 1,389,546 1,389,546 17.7 17.7 17.7 
2550 1,455,059 1,455,059 1,455,059 17.1 17.1 17.1 
2551 1,497,654 1,497,654 1,497,654 16.4 16.4 16.4 
2552 1,484,264 1,484,264 1,484,264 16.4 16.4 16.4 
2553 1,725,404 1,725,404 1,725,404 17.2 17.2 17.2 
2554 1,977,131 2,006,186 2,033,867 18.5 18.3 18.1 
2555 2,144,386 2,220,126 2,282,182 19.3 19.0 18.8 
2556 2,275,895 2,409,426 2,511,512 19.6 19.4 19.2 
2557 2,394,894 2,594,827 2,742,774 19.9 19.6 19.4 
2558 2,511,626 2,786,026 2,986,284 20.0 19.7 19.6 
2559 2,630,544 2,987,736 3,247,536 20.2 19.9 19.7 
2560 2,753,647 3,202,536 3,529,982 20.3 20.0 19.8 

ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

 

การตัดสินใจวํารัฐบาลสามารถรับภาระคําใช๎จํายเพื่อสวัสดิการได๎มากน๎อยเพียงใด วิธีการหนึ่งคือ

ดูวําหากต๎องใช๎จํายเพื่อการนั้นแล๎ว รัฐบาลจะเหลือเงินไปท าอยํางอื่นที่มีความจ าเป็นด๎วยได๎หรือไมํ และ

เงินที่เหลือนั้นมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอยํางไร ตารางที่ 6.6 แสดงเงินงบประมาณที่เหลือคิดเป็นร๎อยละ

ของรายได๎ประชาชาติ ซึ่งจะเห็นได๎วําแม๎จะเหลือเงินน๎อยลงเมื่อเทียบกับระบบสวัสดิการปัจจุบัน แตํมี

แนวโน๎มปรับตัวเพิ่มขึ้นในระหวํางปี 2554-2560 และเมื่อเปรียบเทียบเงินที่เหลือในปี 2560 ของชุด

สวัสดิการ 1-4 (9.2%-9.8% ของ GDP) กับเงินที่เหลือในปี 2554 ของระบบสวัสดิการปัจจุบัน (8.5% 

ของ GDP) ก็ยังมากกวําอยํูดี  แสดงวําแม๎ในระยะแรกรัฐบาลอาจมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ตอบสนองความต๎องการทั้งในเร่ืองสวัสดิการสังคมและเร่ืองอื่น แตํเมื่อเวลาผํานไปและรัฐบาลสามารถเก็บ

ภาษีได๎เพิ่มขึ้น ปัญหาจะเบาบางลง 
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ตารางที ่6.6 รายได้ภาครัฐหลังการใช้จ่ายเพ่ือสวัสดิการ: กรณีฐาน (% ของรายได้ประชาชาติ) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
สวัสดิการปัจจุบัน 8.5 9.4 10.4 10.8 10.9 11.2 11.4 
ชุดสวัสดิการ 1 6.6 7.6 8.7 8.9 9.2 9.5 9.8 
ชุดสวัสดิการ 2 6.2 7.2 8.2 8.4 8.7 9.0 9.2 
ชุดสวัสดิการ 3 5.7 6.7 7.7 7.9 8.1 8.4 8.7 
ชุดสวัสดิการ 4 6.7 7.6 8.6 8.7 8.9 9.1 9.4 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

 

เมื่อค านึงถึงความเป็นไปได๎ที่ภาครัฐอาจจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นแล๎ว วิธีที่จะท าให๎สามารถเห็นภาพของ

ภาระการใช๎จํายเพื่อสวัสดิการสังคม ของ ‘สังคมไทย’ โดยรวมได๎อยํางถูกต๎องยิ่งข้ึนคือการเปรียบเทียบกับ

ความสามารถในการหารายได๎ของประเทศ โดยรวม  ซึ่งแทนได๎ด๎วยระดับรายได๎ประชาชาติ หากประเทศ

สามารถหารายได๎ได๎มาก  (ด๎วยอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงเพียงพอ ) ก็จะสามารถรับภาระได๎ดี

ย่ิงขึ้น แตํหากการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ า ความสามารถก็ลดน๎อยไปด๎วย  

ตารางที่ 6.7-6.9 แสดงสัดสํวนของรายจํายสวัสดิการสังคมตํอรายได๎ประชาชาติ ทั้ง 4 ชุดและใน 

3 กรณีของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ จะ เห็นวํามีเพียงกรณีที่เศรษฐกิจขยายตัวคํอนข๎างต่ าอยํางตํอเนื่อง 

คือขยายตัวไมํเกินร๎อยละ 2.5 ตํอปี (ซึ่งเป็นอัตราต่ ามากเ มื่อเทียบกับประสบการณ์ขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ของไทยในระยะ 40-50 ที่ผํานมาที่ขยายตัวเฉลี่ย 6.2% ตํอปี) เทํานั้นที่ภาระของสวัสดิการสังคมมี

แนวโน๎มสูงขึ้นเล็กน๎อย แตํหากเศรษฐกิจขยายตัวระดับปานกลางถึงระดับสูง สัดสํวนภาระนี้จะลดต่ าลงใน

ระยะยาว 

ตารางที ่6.7 สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการทั้งระบบต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตัวช้า

หรือกรณีต่ า (%) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
สวัสดิการปัจจุบัน 10.0 10.1 9.6 9.7 9.9 10.0 10.1 
ชุดสวัสดิการ 1 12.0 11.9 11.5 11.7 11.9 12.0 12.1 
ชุดสวัสดิการ 2 12.4 12.4 12.0 12.3 12.5 12.6 12.7 
ชุดสวัสดิการ 3 12.9 12.9 12.5 12.9 13.1 13.2 13.4 
ชุดสวัสดิการ 4 11.9 12.0 11.6 12.0 12.2 12.4 12.5 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

ตารางที ่6.8 สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการทั้งระบบต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตัวปาน

กลางหรือกรณีฐาน (%) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
สวัสดิการปัจจุบัน 9.8 9.6 8.9 8.8 8.8 8.7 8.6 
ชุดสวัสดิการ 1 11.7 11.4 10.7 10.7 10.5 10.4 10.2 
ชุดสวัสดิการ 2 12.1 11.8 11.1 11.2 11.1 10.9 10.8 
ชุดสวัสดิการ 3 12.6 12.3 11.7 11.7 11.6 11.5 11.3 
ชุดสวัสดิการ 4 11.6 11.4 10.8 10.9 10.8 10.7 10.6 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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ตารางที ่6.9 สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการทั้งระบบต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตัวเร็ว

หรือกรณีสูง (%) 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
สวัสดิการปัจจุบัน 9.5 9.3 8.5 8.3 8.1 7.9 7.7 
ชุดสวัสดิการ 1 11.4 11.0 10.1 10.0 9.7 9.5 9.2 
ชุดสวัสดิการ 2 11.8 11.4 10.6 10.5 10.2 10.0 9.7 
ชุดสวัสดิการ 3 12.3 11.9 11.1 11.0 10.7 10.5 10.2 
ชุดสวัสดิการ 4 11.4 11.0 10.3 10.2 10.0 9.8 9.5 

ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

 

รูปที่ 6.1 น าตัวเลขในตารางที่ 6.8 มาท าเป็นกราฟ โดยเพิ่มตัวเลขปี 2553 ในระบบสวัสดิการ

ปัจจุบันไว๎ด๎วย จะเห็นวําแม๎รายจํายสวัสดิการในปี 2554 จะเพิ่มขึ้นพอสมควรจากปี 2553 เมื่อมีการเพิ่ม

สวัสดิการให๎ถ๎วนหน๎าย่ิงขึ้น แตํแนวโน๎มที่ลดลงท าให๎ในที่สุดแล๎วเมื่อถึงปี 2560 สัดสํวนรายจํายสวัสดิการ

ในชุดสวัสดิการที่ 1,2 และ 4 เข๎าใกล๎ระดับเดิมในปี 2553 ยกเว๎นเพียงชุดสวัสดิการที่ 3 เทํานั้นที่ยังสูง

กวําปี 2553 สํวนรูปที่ 6.2 เป็นกรณีเศรษฐกิจขยายตัวต่ า ซึ่งจะท าให๎เกิดปัญหาด๎านการเงินดังที่กลําวแล๎ว 

รูปท่ี 6.1 สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตัวปานกลาง 

 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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รูปท่ี 6.2 สัดส่วนรายจ่ายสวัสดิการต่อรายได้ประชาชาติ: กรณีเศรษฐกิจขยายตวัต่ า 

 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

 

กลําวโดยสรุป แม๎ข๎อเสนอแนะให๎เพิ่มสวัสดิการหลายประเภทให๎เป็นสวัสดิการถ๎วนหน๎า รวมทั้ง

เสนอให๎เพิ่มประเภทสวัสดิการใหมํบางอยําง จะท าให๎ภาครัฐต๎องใช๎เงินเพิ่มขึ้นกวําร๎อยละ 20 แตํก็เป็นการ

เพิ่มในระดับโครงสร๎างเพียงคร้ังเดียว หากมีการปรับโครงสร๎างรายได๎มารองรับ รวมทั้งดูแลให๎เศรษฐกิจมี

การขยายตัวในระดับไมํต่ าเกินไปแล๎ว ประเทศไทยก็นําจะสามารถรองรับภาระทางการเงินที่เกิดขึ้นได๎ไมํ

ยากนัก 
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บทที่ 7 

การสร้างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการถ้วนหน้า  

ข๎อสรุปที่ชัดเจนจากการวิเคราะห์ภาพรวมงบประมาณส าหรับระบบสวัสดิการพื้นฐานถ๎วนหน๎าใน

บทที่แล๎วคือต๎องมีการปรับโครงสร๎างการหารายได๎ของภาครัฐเพื่อให๎สามาร ถรองรับรายจํายที่จะเพิ่มขึ้นได๎

อยํางย่ังยืน ในบทนี้จะเป็นรายละเอียดของข๎อเสนอในการปฏิรูประบบภาษีของไทยซึ่งนอกจากจะสามารถ

ยกระดับรายได๎แล๎ว ยังสร๎างความเป็นธรรมด๎านภาษีมากขึ้น อีกทั้งสํงเสริมความสามารถในการแขํงขันของ

ประเทศในระยะยาว อันจะมีผลตํอเนื่องไปถึงการ ยกระดับอัตราการขยายตัวซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะชํวย

สร๎างความยั่งยืนให๎กับระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎าด๎วย  

นอกจากนั้น การบริหารจัดการที่ดีจะชํวยให๎สามาร ถประหยัดการใช๎จําย เพิ่มประสิทธิภาพ สร๎าง

ความเทําเทียมของสวัสดิการได๎ด๎วย และที่ส าคัญไมํย่ิงหยํอนไปกวํากันคือการสร๎าง ‘สังคมสวัสดิการ ’ ที่ทุก

ภาคสํวนในสังคมมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการและกระจายความรับผิดชอบทางการเงิน ชํวยกันตัดสินใจ

วําควรปรับปรุงระบบสวัสดิการสังคมในอนาคตในทิศทางใด จึงจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการสร๎างความ

ย่ังยืนให๎กับระบบสวัสดิการ 

7.1 ความจ าเป็นในการปฏิรูประบบภาษี
5
 

สมชัย (2553) เสนอวําประเทศไทยมีความจ าเป็นต๎องปฏิรูประบบภาษีอยํางเรํงดํวน ด๎วยเหตุผล

หลายประการคือ  

 เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย เพราะโครงการภาษีปัจจุบันไมํเป็นธรรม ไมํเสมอภาค 

 ระบบภาษีปัจจุบันไมํสํงเสริมความสามารถการแขํงขันของไทย 

 การเก็บภาษีปัจจุบัน (16-18% ของรายได๎ประชาชาติ ) ต่ ากวําศักยภาพในการเสียภาษีของ

เศรษฐกิจไทย ซึ่งมีงานวิจัยที่ระบุวําควรอยํูในระดับ 20-21%  

หากไมํมีการปฏิรูปโครงสร๎างภาษียํอมท าให๎รายได๎ภาครัฐไมํพอทั้งในการลงทุนโครงสร๎างพื้นฐาน

เศรษฐกิจ การให๎บริการทางสังคมกับประชาชน และกํอให๎เกิดความเสี่ยงของหนี้สาธารณะในระยะยาว  

รูปที่ 7.1 แสดงการเปลี่ยนแปลงของรายได๎ตํอหัวของคนไทย และการเปลี่ยนแปลงของรายได๎ภาษี

ตํอรายได๎ประชาชาติ จะเห็นวํารายได๎ตํอหัวมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ โดยเพิ่มกวําเทําตัวในชํวงปี 2535 ถึง

ปี 2552 จากประมาณ 4,000 ดอลลาร์ตํอหัวเป็น 8,000 ดอลลาร์ตํอหัว แตํรายได๎ภาษีตํอ GDP กลับไมํ

มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นแตํอยํางใด โดยมีสัดสํวนคงที่อยํูระหวํางร๎อยละ 15-18 ซึ่งแสดงถึงปัญหาในระดับ

โครงสร๎างของระบบภาษีของไทยที่ไมํสามารถจัดเก็บภาษีในสัดสํวนที่สูงขึ้นได๎ทั้งที่ราย ได๎สูงขึ้นเหมือนเชํน

ประเทศที่มีรายได๎สูงทั่วไปจัดเก็บได๎  

                                            
5
 เนื้อหาในสํวนน้ีสํวนใหญํน ามาจากสมชัย (2553) โดยท าการปรับปรุงเล็กน๎อย 
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รูปท่ี 7.1  สัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP และรายได้ต่อหัวของประชากรไทย ปี 2535 - 2552 

 
ที่มา: สุรจิตและคณะ (2553), รูปที่ 1. 

ผลจากการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพต่ าของไทยเป็นสาเหตุหลักประการหนึ่งที่จะท าใ ห๎ไทยมี

ความเสี่ยงตํอปัญหาความยั่งยืนทางการคลังในระยะยาว เชํนเมื่อพิจารณารูปที่ 7.2 ซึ่งแสดงแนวโน๎มหนี้

สาธารณะตํอ GDP ในสองกรณีของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือกรณีเศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ  4.5 

และกรณีขยายตัวเฉลี่ยร๎อยละ 3.5 จะเห็นวําเพียงความเสี่ยงจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อาจต่ ากวํา

ร๎อยละ 4.5 ก็ท าให๎หนี้สาธารณะของไทยมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นได๎อยํางงํายดาย  

รูปท่ี 7.2  ประมาณการหนี้สาธารณะต่อ GDP กรณีเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4.5 ต่อปี (กรณีฐาน) 

และ 3.5 ต่อปี (กรณีต่ า) โดยยังไม่รวมความต้องการลงทุนระยะยาวและค่าใช้จ่ายส่วน

เพ่ิมระบบสวัสดิการ 

 
ที่มา: สุรจิตและคณะ (2553) 

  

นอกจากนี้ภาคการคลังของไทยยังมีความเสี่ยงอีกสองประการคือ 

ประการแรก ไทยยังมีความต๎องการลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน (infrastructure) ร๎อยละ 3.5 

ของ GDP ตํอป ีซึ่งสุรจิตและคณะ (2553) ได๎วิเคราะห์เพิ่มเติมวําเป็นระดับที่ประเทศไทยจะต๎องลงทุนเพิ่ม
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เพื่อให๎ไทยมีโครงสร๎างพื้นฐานเทําเทียมกลุํมประเทศเอเชียแปซิฟิก ซึ่งหากภาครัฐต๎องเป็นผู๎รับภาระการ

ลงทุนทั้งหมดก็จะย่ิงท าให๎ภาคการคลังขาดความยั่งยืนมากย่ิงขึ้น 

ภาระทางการคลังประการที่สองคือ การเพิ่มความครอบคลุมของระบบสวัสดิการพื้นฐานถ๎วนหน๎า

ตามที่เสนอไว๎ในบทที่ 4-6 ของรายงานฉบับนี้  

การลงทุนด๎านโครงสร๎างพื้นฐานนั้น  ภาครัฐอาจใช๎วิธีลงทุนแบบ PPP (public-private 

partnership) เพื่อลดภาระทางการเงินของรัฐบาลลง แตํก็ยังไมํชัดเจนวําจะลดได๎เทําไร ในขณะที่ภาระด๎าน

สวัสดิการตามการประมาณการและข๎อเสนอแนะของสมชัย (2553) นั้นเป็นภาระของภาครัฐอยําง

หลีกเล่ียงได๎ยาก (โดยเฉพาะในกรณี ชุดสวัสดิการที่  1 ซึ่งรวมเฉพาะสวัสดิการพื้นฐานที่รัฐบาลควรเป็น

เจ๎าภาพ) ดังนั้นจะเห็นได๎วําการหารายได๎เพิ่มขึ้นของรัฐบาลเป็นเร่ือง ที่จ าเป็นเรํงดํวน พร๎อมๆ กับการ

พยายามรักษาหรือเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให๎เทํากับหรือมากกวําร๎อยละ 4.5 ตํอปีซึ่งเป็น

ประเด็นที่อภิปรายไว๎แล๎วในหัวข๎อกํอนหน๎า   

เพื่อให๎การหารายได๎เพิ่มขึ้นของภาครัฐเป็นไปได๎อยํางแท๎จริง จ าเป็นต๎องเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดเก็บภาษี โดยหากรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได๎ใกล๎เคียงกับศักยภาพ (คือประสิทธิภาพการจัดเก็บเป็น 

1 เชํนเดียวกับประเทศพัฒนาแล๎ว ) จะมีรายได๎ภาษีเพิ่มขึ้นร๎อยละ 4-5 ของ GDP ซึ่งเพียงพอกับการจั ด

สวัสดิการพื้นฐานถ๎วนหน๎าโดยภาครัฐแนํนอน และยังสามารถเพิ่มการลงทุนในโครงส ร๎างพื้นฐานทั้งโดย

ภาครัฐเองทั้งหมดหรือผํานกระบวน การ PPP  ในหัวข๎อถัดไปจะเป็นรายละเอียดของข๎อเสนอการปฏิรูป

ระบบภาษีวําสามารถท าอยํางไรได๎บ๎าง  

7.2 แนวทางและข้อเสนอแนะ การปฏิรูประบบภาษี
6
 

เป็นที่ทราบกันอยํางกว๎างขวางวําโครงสร๎างภาษีของไทยมีความ แตกตํางจากประเทศที่พัฒนาแล๎ว

ในหลายประการ กลําวคือ (ก) สัดสํวนของภาษีทางอ๎อมที่เก็บจากฐานรายจํายได๎แกํภาษีการขาย ภาษี

สรรพสามิต สูงเกินไป หรืออีกด๎านหนึ่งคือสัดสํวนของภาษีทางตรงที่เก็บจากฐานรายได๎ต่ าเกินไป  

(ข) ภายในภาษีทางตรงที่ต่ าเกินไปนี้ สัดสํวนของภาษีเงินไ ด๎บุคคลธรรมดาก็ต่ ากวําที่ควรจะเป็นเชํนกัน 

และ (ค) การเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินยังมีน๎อยเกินไป  

ความเบ่ียงเบนจากมาตรฐานของโครงสร๎างภาษีไทยดังกลําวข๎างต๎นน าไปสูํข๎อสรุปวํา ความ

เรํงดํวนของการปฏิรูประบบภาษีของไทยคือ  

 ต๎องเพิ่มการจัดเก็บภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาให๎มากขึ้น  

 ในกรณีภาษีจากการขาย เชํนภาษีมูลคําเพิ่ม แม๎ปัจจุบันจะเป็นแหลํงรายได๎หลักของรัฐบาลอยํู

แล๎ว แตํก็อาจพิจารณาปรับเพิ่มได๎อีก  

 ควรลดการเก็บภาษีเงินได๎นิติบุคคลลง หากสามารถหารายได๎จากแหลํงอื่นมาทดแทนได๎ 

 ต๎องจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินมากขึ้น 

 หาแหลํงรายได๎รูปแบบอื่นมากขึ้น 

ข๎อเสนอที่ให๎จัดเก็บภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นนั้น อาจขัดกับความรู๎สึกของคนทั่วไปที่วําผู๎ใช๎

แรงงานไทยสํวนใหญํมีรายได๎ต่ า เงินเดือนน๎อย เป็นแรงงานนอกระบบ เป็นเกษตรกร ฯลฯ จึงไมํควรให๎คน

                                            
6
 เนื้อหาในสํวนน้ีสํวนใหญํน ามาจากสมชัย (2554) โดยท าการปรับปรุงเล็กน๎อย 
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เหลาํนี้มาเสียภาษีเงินได๎เพิ่มขึ้น แตํในความเป็นจริงคือค ากลําวข๎างต๎นเป็นเพียง ‘ความรู๎สึก’ เพราะคนไทย

จ านวนมากมีรายได๎สูงกวําที่คนทั่วไปเข๎าใจกัน เชํนเรามีเกษตรกรร่ ารวยเป็นจ านวนล๎าน ๆ คน ผู๎ค๎า ‘แผง

ลอย’ จ านวนไมํน๎อยมีรายได๎สูงกวําคนจบปริญญาตรีที่ท างานในส านักงาน เป็นต๎น และคนเหลํานี้ไมํได๎เสีย

ภาษีเงินได๎เลยก็วําได๎ทั้งที่คนกินเงินเดือนที่มีรายได๎เทํากันหรือน๎อยกวําเสียภาษอียํางหลีกเล่ียงไมํได๎เพราะ

ภาษีถูกหัก ณ ที่จําย 

อันนี้ถือวําภาษีเงินได๎ของไทยขัดกับหลักความเสมอภาคทางภาษี ซึ่งหลักนี้อธิบายงําย ๆ ด๎วย

ภาษาชาวบ๎าน ก็คือคนรวยควรจํายภาษีมากกวําคนจน และคนที่มีฐานะเทําเทียมกันก็ควรรับภาระภาษี

พอๆ กัน  

สาเหตุหลักที่รายได๎ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาจัดเก็บได๎ไมํครบถ๎วนตามหลักความเสมอภาคทาง

ภาษีมีสามประการ คือ (ก) ผู๎มีรายได๎ถึงระดับที่ควรเสียภาษีแตํมิได๎ย่ืนเสียภาษี (ข) ผู๎ย่ืนเสียภาษีแจ๎ง

รายได๎ต่ ากวําความเป็นจริง และ (ค) กฏหมายเปิดชํองให๎ผู๎ประกอบอาชีพบางอยํางได๎รับการยกเว๎นภาษี 

(เชํนเกษตรกร ) ทั้งที่เป็นผู๎มีรายได๎มากและเสียได๎โดยไมํเดือดร๎อน ข๎อสุดท๎ายนี้เป็นผลจากมายาคติที่

สังคมไทยชอบเหมารวมวําคนอาชีพนั้นอาชีพนี้คงรวย อาชีพโน๎นคงจน ดังที่ได๎กลําวแล๎ว 

สาเหตุสองข๎อแรกแก๎ไขได๎ด๎วยการบังคับใช๎กฏหมายให๎ผู๎มีเงินได๎ทุกคนต๎องย่ืนแบบฟอร์มเสียภาษี

และมีการตรวจสอบหลักฐานรายได๎อยํางเป็นระบบ ซึ่งคงต๎องเพิ่มก าลังคนและเคร่ืองไม๎เครื่องมือส าหรับ

กรมจัดเก็บภาษีให๎มากขึ้น สํวนสาเหตุประการที่สามแก๎ไขได๎ด๎วยการปรับเปลี่ยนกฏหมาย โดยเฉพาะต๎อง

เปลี่ยนมุมมองการเก็บภาษีตามกลุํมอาชีพมาเป็นเก็บภาษีตามฐานะอยํางแท๎จริง  

อีกเร่ืองที่พูดกันบํอยแล๎วคือคําลดหยํอนตําง ๆ ส าหรับภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดา ซึ่งมีมากเกินไป

และเอื้อประโยชน์ให๎คนรวยมากกวําคนจน เชํนสามารถเอาเงินที่ไปซื้อกองทุนการออมเพื่อการเล้ียงชีพหรือ

ที่เรียกยํอๆ วํา RMF และกองทุนเพื่อซื้อหุ๎นที่เรียกวํา  LTF ซึ่งหักได๎สูงสุดรวมกันถึง 1 ล๎านบาท อันนี้คนได๎

ประโยชน์เต็มที่คือคนรวยแนํนอน เพราะคงมีแตํคนรวยที่มีเงินเก็บมาซื้อกองทุนได๎ถึงล๎านบาท เมื่อเอาไป

หักจากเงินได๎พึงประเมินก็ท าให๎เสียภาษีน๎อยลงประมาณ 2-3 แสนบาทหรือมากกวํา  

เงินลดหยํอนอื่นที่เอื้อคนรวยก็เชํนเบ้ียประกันชีวิต ดอกเบ้ียกู๎ซื้อบ๎าน เป็นต๎น ซึ่งมักเป็นคําใช๎จําย

ของผู๎มีฐานะดี ดังนั้นการปฏิรูประบบภาษีต๎องท าการทบทวนคําลดหยํอนอยํางเป็นระบบ 

มาถึงเรื่องภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีนี้ประเทศไทยเก็บในอัตราร๎อยละ 7 ของยอดการใช๎จําย อันเป็น

อัตราที่เกือบต่ าที่สุดในโลก มีเพียง 2-3 ประเทศเทํานั้นที่เก็บต่ ากวํา ที่เหลือกวําร๎อยประเทศเก็บในอัตรา

สูงกวําทั้งสิ้น หลายประเทศเก็บถึงร๎อยละ 20-25  

เหตุที่เราขึ้นอัตรา ภาษีมูลคําเพิ่มไมํได๎เพราะมีคนจ านวนมากคัดค๎านไมํอยากให๎ขึ้น แนํนอนวํา

ผู๎บริโภคไมํอยากให๎ขึ้นแนํเพราะกลัววําจะต๎องจํายเงินซื้อของแพงขึ้น พํอค๎าและผู๎ประกอบการก็ไมํชอบ

เพราะกลัวขายของได๎น๎อยลง นักวิชาการบางทํานและ ‘ผู๎หวังดีตํอบ๎านเมือง ’ จ านวนหนึ่งก็ไมํเห็นด๎ว ยโดย

ให๎เหตุผลวําเป็นภาษีที่เก็บจากการบริโภคท าให๎คนจนต๎องเสียภาษีเมื่อเทียบกับรายได๎ในอัตราสูงกวําคน

รวย เพราะมีฐานรายได๎ต่ ากวํา  

นักการเมืองยํอมผสมโรงไมํอยากให๎ขึ้นเชํนกัน ถ๎าข้ึนคะแนนเสียงหายแนํ และในหลายประเทศ

รัฐบาลก็สั่นคลอนทันทีแคํประกาศวําจะข้ึนภาษีชนิดนี้  

แตํในความเป็นจริงเหตุผลคัดค๎านการขึ้นภาษีมูลคําเพิ่มล๎วนสามารถหักล๎างได๎ หากคิดให๎รอบ

ด๎านเพียงพอ  
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ประการแรก  การเก็บภาษีจากการบริโภคนั้นมิได๎นํารังเกียจอยํางที่วาดภาพกันวําเป็นการท าร๎าย

คนจน จริงอยํูที่คนที่มีรายได๎น๎อยสุดในประเทศร๎อยละ 20 เสียภาษีนี้เมื่อเทียบกับรายได๎ในอัตราสูงกวําคน

ที่เหลือที่มีรายได๎สูงกวํา แตํอัตราที่เสียก็สูงกวําไมํมากคือประมาณ ร๎อยละ 1 เทํานั้น ที่เป็นเชํนนี้เพราะมี

การยกเว๎นภาษีมูลคําเพิ่มในอาหารสดซึ่งคนจนบริโภคในสัดสํวนที่สูง ในขณะที่คนรวยที่สุดในประเทศก็

เสียในอัตราสูงเชํนกันด๎วยเหตุผลตรงกันข๎ามคือเขาบริโภคสินค๎าที่ไมํได๎รับการยกเว๎นภาษีในสัดสํวนสูง  

การไมํยอมขึ้นอัตราภาษีมูลคําเพิ่มจึงให๎ประโยชน์กับผู๎มีรายได๎สูงเชํนกัน แตํรัฐบาลขาดรายได๎ที่

ควรได๎ (เมื่อเทียบกับอัตราที่ประเทศสํวนใหญํในโลกนี้เก็บกัน) ที่จะสามารถน าไปใช๎กํอให๎เกิดประโยชน์กับ

สังคมได๎  

โดยเฉพาะอยํางย่ิงขาดรายได๎ที่จะน ามาใช๎จัดสวัสดิการให๎กับคนจนและผู๎มีรายได๎น๎อย ซึ่งเม็ดเงิน

ที่จัดให๎มากกวําเงินภาษีมูลคําเพิ่มที่คนจนเสียไปด๎วยซ้ า 

ประการที่สอง ภาษีที่เก็บบนการบริโภคนั้นสามารถสร๎างความเป็นธรรมทางภาษีได๎มากกวําที่คน

สํวนใหญํร๎ู เพราะวําการบริโภคเป็นตัวบํงชี้ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีกวํารายได๎ อันนี้ดูเหมือนแปลก แตํจริง 

ลองคิดถึงคนรวยที่ดูเหมือนไมํมีรายได๎เป็นเร่ืองเป็นราว เชํน เศรษฐีที่ไมํได๎ท างานแตํมีทองหยองเพชรพลอย

เต็มตู๎ มีบ๎านใหญํโต ขับรถหรู คนเหลํานี้ไมํได๎ท างานจึงไมํมีรายได๎   (สํวนรายได๎จากแหลํงอื่นถ๎ามี เชํน

ดอกเบ้ียจากการปลํอยกู๎นอกระบบ  ก าไรจาก การเลํนหุ๎น   ก็คงไมํบอกให๎ใครร๎ู  โดยเฉพาะเจ๎าหน๎าที่

กรมสรรพากร)  แตํเพราะเป็นคนรวยจึงยังคงใช๎ชีวิตแบบคนรวย ถ๎าเราจัดเก็บภาษีเงินได๎  เขาก็ไมํต๎องเสี ย 

แตํถ๎าเขาไปกินข๎าวร๎านแพงๆ ซื้อเปียโนให๎ลูกเลํน เขาก็ต๎องเสียภาษีมูลคําเพิ่ม  

การเก็บภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราต่ าจึงท าให๎คนรวยเหลํานี้ได๎ประโยชน์ไปเต็มๆ  

ประการที่สาม ภาษีมูลคําเพิ่มเป็นภาษีที่หลีกเล่ียงได๎ยากมาก ไมํเหมือนภาษีเงินได๎ที่มีปัญหา

หลีกเล่ียงรุนแรง เพราะการตรวจสอบรายได๎ท าได๎ยากกวํา ในขณะที่ภาษีบนการบริโภคไมํมีปัญหานี้ ท าให๎

ต๎นทุนการจัดเก็บต่ า ภาษาวิชาการเรียกวําเป็นภาษีที่มี ‘ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ’ สูง 

ด๎วยเหตุผลสองสามข๎อนี้ เราจึงควรเก็บภาษีมูลคําเพิ่มในอัตราที่ใกล๎เคียงกับประเทศสํวนใหญํในโลก 

ตํอมาเป็นเร่ืองภาษีทรัพย์สิน ข๎อเท็จจริงคือคนไทยจํายภาษีบนฐานทรัพย์สินน๎อยกวําประเทศอื่น

เหมือนภาษีมูลคําเพิ่ม แตํปัญหาเป็นคนละแบบกัน โดยภาษีที่เก็บบนฐานทรัพย์สินของไทยมีน๎อยประเภท

และเก็บแบบ ‘ไมํเต็มใจ ’ เชํน ถ๎าเป็นเจ๎าของรถต๎องจํายคําตํอทะเบียนรถไมํมากนัก ถ๎าเป็นเจ๎าของบ๎านก็

เสียภาษีโรงเรือนเฉพาะเมื่อมีการใช๎ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ถ๎ามีที่ดินก็เสียเฉพาะภาษีที่ดินและภาษีบ ารุง

ท๎องที่ซึ่งเก็บต่ ามาก ถ๎ามีหุ๎นก็ไมํต๎องเสียภาษีก าไรจากการซื้อขายหุ๎น เป็นต๎น  

มีความพยายามในการจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินเพิ่มขึ้นตลอดระยะ เวลากวําย่ีสิบปีที่ผํานมา 

โดยเฉพาะอยํางย่ิงการเก็บภาษีจากการถือครองที่ดิน ที่อยูํอาศัย อาคารเพื่อการพาณิชย์ตําง ๆ ตัวอยํางที่

ชัดเจนที่สุดคือการรําง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร๎าง พ .ศ. .... ที่ตกค๎างมาหลายยุคหลายรัฐบาล จน

แล๎วจนรอดก็คลอดไมํส าเร็จ รัฐบาลมีอั นเป็นไปกํอนทุกที รัฐบาลนี้  (รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ ) ในตอนแรกก็

ท าขึงขังวําจะผลักดันรําง พ.ร.บ. ให๎ออกใช๎ได๎ทัน แตํจนถึงวันนี้ยังไมํส าเร็จ  

ได๎มีการประมาณการวําหาก พ.ร.บ. นี้ประกาศใช๎และมีการจัดเก็บ ภาษีอยํางเต็มที่และทั่วถึง

รัฐบาลจะได๎รับภาษีเพิ่มประมาณ 1 แสนล๎านบาท ดังนั้นภาษีนี้นอกจากจะชํวยลดความเหลื่อมล้ าเพราะ

คนรวยยํอมจํายสูงกวําคนจนแล๎ว ยังมีสํวนชํวยเพิ่มรายได๎เป็นกอบเป็นก าให๎ภาครัฐด๎วย 

เร่ืองสุดท๎ายที่ควรปฏิรูป คือภาษีเงินได๎นิติบุคคลและการปฏิรูปแนวทางการสํงเสริมการลงทุน 
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ปัจจุบันไทยเก็บภาษีเงินได๎นิติบุ คคลในอัตราร๎อยละ 30 ของก าไรธุรกิจ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกวํา

หลายประเทศที่เป็นคูํแขํงของไทย ดังนั้น จึงควรลดภาษีในสํวนนี้ลงและหารายได๎จากแหลํงอื่นมาชด เชย 

แหลํงรายได๎อื่นที่วําคือการปรับลดผลประโยชน์ทางภาษีของการสํงเสริมการลงทุน เพราะเป็นมาตรการที่

ท าให๎ภาครัฐสูญเสียรายได๎จ านวนมากในรูปของภาษีที่หายไป (tax expenditure) ประมาณกวําหนึ่งแสน

ล๎านบาทตํอปี เงินจ านวนมากขนาดนี้ควรได๎รับการประเมินวําคุ๎มคําเมื่อเทียบกับประโยชน์ที่ได๎จากการ

ลงทุนที่ ‘อาจ’ เพิ่มขึ้นหรือไมํ   

ปัจจุบันส านักงานสํงเสริมการลงทุนของไทยมีหลักเกณฑ์ในกา รให๎การสํงเสริมการลงทุนที่

หลากหลาย เชํน การสํงเสริมมาตรฐานการผลิต ธรรมมาภิบาล สํงเสริมการกระจายอุตสาหกรรมสูํท๎องถิ่น 

วิสาหกิจขนาดยํอม และภาคการผลิตที่เจาะจงเชํนภาคการเกษตร กิจการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ

ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร๎างพื้นฐาน การรักษาสิ่งแวดล๎อม และอุ ตสาหกรรมเป้าหมาย (targeted 

industries) จะเห็นได๎วําขอบขํายการให๎การสํงเสริมกว๎างขวางมาก  

ที่ส าคัญไมํรู๎วําคุ๎มหรือเปลํา เพราะการที่บริษัทตํางประเทศ (หรือบริษัทไทยเอง ) จะลงทุนใหมํใน

เร่ืองใด ผลประโยชน์ทางภาษีไมํนําจะมีความส าคัญเชํนในอดีตอีกตํอไป เร่ืองที่เข าสนใจมากกวําคือ 

‘บรรยากาศการลงทุน ’ ในไทยเป็นอยํางไร นโยบายมีความชัดเจนไหม การเมืองมีเสถียรภาพหรือเปลํา 

คนงานไทยมีทักษะดีพอไหม ระบบราชการโปรํงใสเพียงใด คอร์รัปชั่นมากไหม เป็นต๎น  

ถึงเวลาต๎องทบทวนภารกิจการสํงเสริมการลงทุนเสียทีวําควรหันมาท าเร่ืองที่พูดถึงข๎างต๎นมากกวํา

การหยิบย่ืนประโยชน์ทางภาษีเป็นหลัก  

แนวคิดนี้เหมือนกับที่สิงคโปร์ท า ซึ่งเขาสํงเสริมการลงทุนแบบถ๎วนหน๎าและเทําเทียม คือไมํได๎ให๎

สิทธิประโยชน์เป็นการเจาะจงกับธุรกิจเป็นร ายๆ ไป แตํใช๎วิธีเก็บภาษีในระดับต่ าเป็นการทั่วไป เชํน ภาษี

เงินได๎นิติบุคคลร๎อยละ 18 ภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาสูงสุดไมํเกินร๎อยละ 20 ภาษีมูลคําเพิ่มร๎อยละ 5 

สํวนสิทธิพิเศษเพื่อการลงทุนในสิงคโปร์มีเพียงการชํวยกิจการที่เพิ่งเริ่มต๎น (start-up firms) ซึ่งก็ให๎เป็น

การทั่วไปเชํนกัน ไมํได๎ก าหนดสาขาหรือเจาะจงวําให๎ใคร 

ยังมีภาษีตัวอื่นที่นําพูดถึง แตํไมํขอลงรายละเอียด เชํน ภาษีสิ่งแวดล๎อม ภาษีก าไรจากการเพิ่มคํา

ของทรัพย์สิน (capital gain tax) เป็นต๎น 

ข๎อเสนอการปฏิรูป ระบบภาษีที่กลําวมาทั้งหมด หากมีการด าเนินการจริงจัง คาด วําจะสามารถ

สร๎างรายได๎ให๎กับรัฐบาลไทยประมาณ 3-4 แสนล๎านบาท ซึ่งใกล๎เคียงกับประมาณการระดับรายได๎ภาษีที่

ควรเป็นของธนาคารโลก และที่ส าคัญคือจะท าให๎ได๎รับรายได๎มากกวําความต๎องการงบประมาณเพื่อจัด

สวัสดิการเพิ่มดังที่เสนอไว๎ในบทที่ 6 ซึ่งต๎องการงบประมาณเพียง 2-3 แสนล๎านบาท นั่นหมายความวํา

รัฐบาลยังสามารถเหลืองบประมาณเพิ่มขึ้นในการลงทุนทางด๎านเศรษฐกิจ เพื่อสร๎างการขยายตัวในระยะ

ยาวได๎  

 

7.3 การปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืน  

นอกจากการหารายได๎เพื่อมาใช๎จํายสวัสดิการสังคมแล๎ว การบริหารจัดการที่ดีก็เป็นอีกแนวทาง

หนึ่ง เพราะนอกจากชํวยเพิ่มประสิทธิภาพของการให๎บริการประชาชนแล๎ว ในหลายคร้ังยังสามารถชํวยลด

ภาระทางการเงินได๎ด๎วย ในที่นี้เสนอแนวทางปรับปรุงบริหารจัดการบางประการ ประกอบด๎วย 
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7.3.1 การสร้างระบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย  

ประเด็นเร่ื องการบริหารจัดการที่ส าคัญมากและเป็นที่ถกเถียงอภิปรายกันมากพอสมควรคือ

ทางเลือกระหวํางการให๎บริการทางสังคมในลักษณะถ๎วนหน๎า (universal) หรือแบบก าหนดกลุํมเป้าหมาย 

(targeting) ซึ่งมีข๎อดีข๎อเสียตํางกัน โดยแบบก าหนดกลุํมเป้าหมายจะประหยัดงบประมาณมากกวํา แตํ

มักจะมีปญัหาเร่ืองเข๎าไมํถึงของกลุํมเป้าหมายแท๎จริง พร๎อมๆ กับการร่ัวไหลไปสูํผู๎ที่อยํูนอกกลุํมเป้าหมาย 

ซึ่งแบบถ๎วนหน๎าจะไมํมีปัญหานี้แตํก็มักจะใช๎งบประมาณมากกวํา ทางเลือกที่สามที่ถือได๎วําอยํูตรงกลาง

ระหวํางสองแนวทาง คือการให๎บริการถ๎วนหน๎าแตํก าหนดระดับการให๎บริกา รระดับไมํสูงคือระดับพื้นฐาน

จริงๆ หรือบางคร้ังก็ให๎บริการเฉพาะสิ่งที่คาดวําคนจนหรือผู๎มีรายได๎น๎อยเทํานั้นเป็นผู๎ใช๎ ตัวอยํางที่เห็น

ชัดเจนคือนโยบาย 5 มาตรการของรัฐบาลในเร่ืองการให๎ขึ้นรถเมล์ร๎อนและรถไฟชั้นสามฟรี ซึ่งเป็นบริการ

ที่คนรวยหรือผู๎มีฐานะดีจะไมํเลื อกใช๎ แม๎จะฟรีก็ตาม วิธีนี้เรียกวํา self targeting ซึ่งสามารถปรับใช๎กับ

บริการทางสังคมบางประการที่ศึกษาได๎ ตัวอยํางเชํนการแจกนมราคาถูก แทนการให๎เงิน 

สํวนการก าหนดกลุํมเป้าหมายอยํางมีประสิทธิภาพยังควรเป็นเป้าหมายระยะยาว เนื่องจากหาก

ท าได๎จริงจะเป็นการใช๎ทรัพยา กรอยํางคุ๎มคําและตอบปัญหาความเพียงพอไปในตัวด๎วย เพราะหากไมํต๎อง

เสียงบประมาณให๎กับผู๎ที่อยํูนอกกลุํมเป้าหมาย ก็จะสามารถเพิ่มงบประมาณตํอหัวให๎กับกลุํมเป้าหมายได๎ 

ตัวอยํางเชํนเบ้ียยังชีพคนชราที่ก าหนดให๎เทํากับเส๎นความยากจนในกรณี S2 นั้นแม๎จะมีจ านวนสูงกวํา 

500 บาทตํอเดือนที่เป็นอยํูในปัจจุบันมากแล๎ว แตํก็ยังไมํเพียงพอส าหรับผู๎ที่เดือดร๎อนจริง ๆ หากสามารถ

ท าการก าหนดกลุํมเป้าหมายได๎ก็สามารถเพิ่มเบ้ียยังชีพนี้ให๎สูงขึ้นได๎  

การก าหนดกลุํมเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต๎องเร่ิมจากการสร๎างระบบฐานข๎อมูลคนจน 

ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ คนแกํที่ยากจนและไมํมีคนดูแล เด็กก าพร๎า เป็นต๎น ซึ่งเป็นเร่ืองที่ต๎องใช๎เวลา แตํควร

เร่ิมท าทันที ตัวอยํางวิธีที่สามารถด าเนินการได๎ โดยอาจแยกด าเนินการหรือท าไปพร๎อมๆ กันก็ได๎ คือ 

1. การแปลงแรงงานนอกระบบให๎มาอยํูในระบบผํานการขยายขอบเขตของโครงการประกันสังคม 

ตัวอยํางเชํนการขยายการประกันสังคมให๎ครอบคลุมกิจการที่มีแรงงานเพียงหนึ่งคน ซึ่งเป็น

นโยบายในปัจจุบันอยํูแล๎ว แตํยังมิได๎มีผลในทางปฏิบัติครบถ๎วน สํวนหนึ่งคาดวําเป็นเพราะทั้ง

นายจ๎างและลูกจ๎างยังกังวลเร่ืองภาระคําใช๎จํายที่เพิ่มขึ้น (ในการจํายเงินสมทบ ) และไมํคิดวํา

ผลประโยชน์จากการประกันความเสี่ยงคุ๎มคําภาระ หรืออาจเป็นเพราะกิจการเล็ก ๆ ระดับนั้น

คนงานมักท างานไมํนานหรือไมํประจ าจึงมีภาระทางเอกสารคํอนข๎างมากหากอยํูในระบบ

ประกันสังคม ซึ่งปัญหาเหลํานี้ต๎องมีการแก๎ไขในทางปฏิบัติเป็นเร่ืองๆ ไป นอกจากนั้นแล๎วยัง

ควรขยายความครอบคลุมไปสูํผู๎ท างานอิสระ (independent or own account workers) ที่ไมํมี

ทั้งลูกจ๎างและนายจ๎างด๎วย โดยอาจท าได๎ด๎วยการปรับปรุงมาตรา 40 ให๎จูงใจผู๎ใช๎มากขึ้น 

2. อีกแนวทางหนึ่งคือการบังคับใช๎อยํางเข๎มงวดของกฏหมายประมวลรัษฎากรที่ก าหนดให๎ ผู๎มี

หน๎าที่เสียภาษีต๎องยื่นรายการที่เกี่ยวข๎องในการประเมินภาษี ตัวอยํางเชํนภาษีเงินได๎บุคคล

ธรรมดานั้น ในทางปฏิบัติมีผู๎ย่ืนเสียภาษีนี้เพียงประมาณหนึ่งในสี่ของผู๎มีเงินได๎ทั้งหมด ทั้งที่

กฎหมายมิได๎ยกเว๎นการย่ืนเสียภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดากับผู๎ใด แม๎วําในคว ามเป็นจริงผู๎ที่มี

รายได๎ถึงขั้นต๎องเสียภาษีจะมีไมํมากจริง (และคาดวําเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ภาคราชการมิได๎มี

การบังคับใช๎กฎหมายในสํวนการย่ืนเสียภาษีอยํางจริงจัง เพราะเห็นวําตํอให๎บังคับให๎ย่ืน

ภาครัฐกไ็มํมีรายได๎เพิ่มขึ้นอยํูดี) แตํหากมีการย่ืนครบถ๎วนจริง ก็จะกล ายเป็นฐานข๎อมูลเร่ือง

รายได๎ที่สมบูรณ์มาก ขึ้นและสามารถน าไปใช๎เพื่อก าหนดกลุํมเป้าหมายการให๎บริการด๎าน

สังคมและสวัสดิการสังคมได๎ เพื่อแก๎ปัญหาการไมํย่ืนแบบเสียภาษี รัฐควรด าเนินการในสอง
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เร่ืองคือ (ก) ก าหนดแบบภาษีให๎งํายส าหรับผู๎มี รายได๎น๎อยและไมํแนํนอน  และ (ข) มี

สวัสดิการสังคมขั้นพื้นฐานที่ให๎กับผู๎มีรายได๎น๎อยเป็นการทั่วไปและอัตโนมัติ เชํนเงิน

สงเคราะห์บุตรส าหรับผู๎มีรายได๎น๎อย ซึ่งนอกจากจะท าให๎เกิดแรงจูงใจในการรํวมมือย่ืน

แบบฟอร์มเสียภาษีแล๎ว ยังเป็นการกระจายความครอบคลุมของสวัสดิการพื้นฐานไปในตัวด๎วย

ในทันที  

3. วิธีที่สามคือ การเร่ิมเก็บข๎อมูลจากผู๎รับสวัสดิการบางประการที่มีฐานกลุํมเป้าหมายขนาด

ใหญํ เชํน สวัสดิการที่มีลักษณะถ๎วนหน๎าหรือใกล๎เคียงถ๎วนหน๎า ตัวอยํางคือเบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ 

หรือผู๎เข๎ารํวมกองทุนการออมแหํงชาติ (กอช.) โดยอาจก าหนดเป็นเงื่อนไขวําผู๎มีสิทธินั้น จะ

ได๎รับการชํวยเหลือก็ตํอเมื่อให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว และ

ข๎อมูลอื่นๆ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในการก าหนดกลุํมเป้าหมาย เชํน มีลูกหลานที่หาเล้ียงได๎หรือไมํ มี

ภาระอื่นในครอบครัว เชํน  ต๎องเลี้ยงหลานด๎วยหรือไมํ ประกอบอาชีพอะไร อาชีพมั่นคง

เพียงใด เป็นต๎น ซึ่งข๎อมูลเหลํานี้สามารถน าไปใช๎เป็นเกณฑ์ในการก าหนดกลุํมเป้าหมายการ

ให๎สวัสดิการสังคมในอนาคตได๎อีกด๎วย 

วิธีทั้งสามประการข๎างต๎นสามารถด าเนินไปพร๎อม ๆ กันได๎ แตํอาจมีความยากงํายในการ

ด าเนินการตํางกัน ในระยะแรกจึงควรเร่ิมด๎วยวิธีที่ปฏิบัติได๎งํายกํอน  ซึ่งนําจะเป็นวิธีที่ 3 เพราะเป็นเพียง

การเพิ่มกระบวนการหาข๎อมูลในโครงการที่จัดท าอยํูแล๎ว ไมํวําจะเป็นเบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ หรือ กอช . 

ที่จะท าขึ้นใหมํ การบังคับใช๎ก็ไมํนํายากเพราะเป็นการแลกกับความชํวยเหลื อในลักษณะให๎เปลําหรือมีเงิน

อุดหนุน ประชาชนจึงนําจะให๎ความรํวมมือในการให๎ข๎อมูล 

วิธีการล าดับถัดมาคือวิธีที่ 2 ซึ่งก็ท าได๎ไมํยากเพราะเป็นการบังคับใช๎ก ฎหมายที่มีอยูํแล๎ว ไมํต๎อง

เสียเวลาออกกฎหมายใหมํ แตํต๎องท าไปพร๎อมกับการให๎สวัสดิการส าหรับผู๎มีรายได๎น๎อยที่กรอกแบบฟอร์ม

ภาษีมาด๎วย ซึ่งก็สามารถท าได๎คํอนข๎างเร็ว เพราะรัฐบาลมีงบประมาณเพื่อการนี้อยํูแล๎วจ านวนหนึ่ง 

เพียงแตํจัดสรรมาผํานชํองทางนี้เทํานั้น หรือแม๎ในกรณีงบประมาณตั้งไว๎ไมํพอ ก็นําจะจัดสร รงบประมาณ

ใหมํ (budget reallocation) ได๎ไมํยาก เพราะมิได๎ใช๎เงินมาก  

สํวนวิธีที่ 1 นําจะยากและใช๎เวลานานที่สุด เพราะการปรับเงื่อนไขจนผู๎ประกอบการหรือแรงงานที่

อยํูนอกระบบในปัจจุบันต๎องการเข๎าสูํระบบประกันสังคมนั้นไมํใชํเร่ืองงําย ต๎องใช๎เวลาในการศึกษาความ

ต๎องการการปรับเปลี่ยนกติกา หรือแม๎กระทั่งกฎหมาย (หากจ าเป็น) 

7.3.2 การลดสวัสดิการส่วนเกินที่ไม่จ าเป็นบางประการ   

ในขณะที่แรงงานนอกระบบไมํได๎รับสวัสดิการหลายประการดังที่กลําวแล๎ว แตํแรงงานในระบบเอง

ก็ได๎รับสวัสดิการไมํเทํากัน ยกตัวอยํางเชํนลูกจ๎างหรือเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การ

มหาชน และองค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ มักจะได๎สวัสดิการมากกวําแรงงานเอกชนในระบบ ทั้งนี้เพราะ

มักมีกฏหมายรองรับให๎หนํวยงานเหลํานี้สามารถจัดสวัสดิการให๎กับลูกจ๎างหรือพนักงานตัวเองได๎ แม๎เร่ือง

นี้จะสามารถกลําวได๎วําเป็นเอกสิทธิ์อันชอบของหนํวยงานในการเพิ่มประโยชน์ให๎กับลูกจ๎างและอาจถือเป็น

เงื่อนไขการจ๎างงานสํวนหนึ่งได๎ แตํอยํางไรก็ตามการจัดสวัสดิการแบบตํางคนตํางท า นําจะกํอให๎เกิดการไมํ

ประหยัดจากขนาด (diseconomy of scale) ได๎ หากมีการบริหารจัดการให๎หนํวยงานเหลํานี้เข๎ามารํวมใช๎

บริการภายใต๎การบริหารของหนํวยใหญํ เชํน  กองทุนประกันสังคม หรือส านักงานประกันสุขภาพแหํงชาติ 

ก็อาจท าให๎ลดต๎นทุนการบริหารจัดการลงได๎ และให๎หนํวยงานบริหารจัดการเฉพาะสิทธิ์สํวนเพิ่ม 
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7.3.3 บริหารจัดการเพื่อป้องกันความ ซ้ าซ้อนของสิทธิ์สวัสดิการ   

ปัจจุบันมีข๎อเสนอเพื่อจัดสวัสดิการในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทั้งที่มาจากภาคประชาชนเอง

และที่เป็นข๎อเสนอของภาคการเมือง ข๎อเสนอเหลํานี้มิได๎มีความเป็นระบบ ตํางฝ่ายตํางเสนอและหลายคร้ัง

ก็เสนอสวัสดิการที่มีต๎นทุนสูง แตํที่ส าคัญคืออาจท าให๎เกิดความซ้ าซ๎อนของสวัสดิกา ร ตัวอยํางที่ชัดเจน

ที่สุดคือการเสนอสวัสดิกา รคําครองชีพให๎กับผู๎สูงอายุ ซึ่งเกือบทุกข๎อเสนอสวัสดิการในขณะนี้ล๎วนมี

องค์ประกอบนี้ทั้งสิ้น ไมํวําจะเป็นเบ้ียยังชีพถ๎วนหน๎า 500 บาท การสํงเสริมการออมเพื่อชราภาพโดย

กองทุนการออมแหํงชาติ สวัสดิการชุมชน สวัสดิการชาวนา  เป็นต๎น ยังไมํรวมสวัสดิการเพื่อการชราภาพ

ดั้งเดิม เชํนบ านาญในระบบประกันสังคม บ านาญของข๎าราชการ เงินออมของกองทุนบ านาญแหํงชาติ เป็น

ต๎น โครงการเหลํานี้กํอให๎เกิดความซ้ าซ๎อนสูง ท าให๎ ผู๎สูงอายุบางคนได๎ประโยชน์จากหลากหลายแหลํง ซึ่ง

หมายความวําได๎รับประโยชน์จากเงินภาษีภาครัฐมากกวําผู๎สูงอายุคนอื่น ผิดหลักความเป็นธรรมและหลัก

ประสิทธิภาพการบริหารของระบบสวัสดิการ  

แนวทางแก๎ไขคือต๎องออกแบบระบบสวัสดิการให๎เป็นระบบเดียวกัน เหมือนเชํนที่เสนอในรายงาน

ฉบับนี้ นอกจากนี้ควรจัดท าฐานข๎อมูลสวัสดิการแหํงชาติ ซึ่งรวบรวมสิทธิ์และการใ ช๎สิทธิ์สวัสดิการของคน

ไทยทุกคนไว๎ในที่เดียวกัน ไมํวําจะใช๎สิทธิ์นั้นผํานโครงการอะไร โดยหนํวยงานไหน ท าให๎สามารถ

ตรวจสอบเร่ืองความซ้ าซ๎อนได๎ อาจมีหนํวยงานกลางที่ท าหน๎าที่รวบรวมและตรวจสอบฐานข๎อมูลนี้ เพื่อ

ประสานกับหนํวยให๎บริการอื่นในการลดความซ้ าซ๎อนของสิทธิ์สวัสดิการอยํางเป็นระบบ 

7.3.4 ลดเลิกนโยบายประชานิยมที่ไม่ยั่งยืน  

หากสามารถสร๎างระบบสวัสดิการที่ ดูแลตั้งแตํเกิดจนตาย รวมทั้งกองทุนสวัสดิการเติมเต็มชีวิตที่

ดูแลคนจนทุกคนอยํางเป็นระบบได๎แล๎ว สิ่งที่ควรท าควบคูํกันไปคือการลดและเลิกโครงการที่มีลักษณะ

ประชานิยมทั้งห ลาย ซึ่งนอกจากจะท าให๎ประหยัดงบประมาณและลดความซ้ าซ๎อนได๎แล๎ว ยังท าให๎

สวัสดิการเป็นเร่ืองของสิทธิ์จริง ๆ แทนที่จะเป็นการให๎ประโยชน์ตํอกลุํมประชากรบางกลุํมดังเชํนที่เป็นอยํู

ในนโยบายประชานิยมสํวนใหญํ แนํนอนวําการเลิกนโยบายประชานิยมได๎นั้นจ าเป็นที่ภาคประชาชนต๎อง

เป็นผู๎ตระหนักร๎ูถึงผลเสียเมื่อเทียบกับระบบสวัสดิการ เพราะล าพังนักการเมืองแล๎วจะไมํท าการเลิก

นโยบายประชานิยมหากประชาชนยังเรียกร๎องอยํู 

 

7.4 การสร้างระบบสังคมสวัสดิการอย่างมีส่วนร่วม  

การรับประกันความยั่งยืนของระบบสวัสดิการสังคมที่ดีที่สุดคือการสร๎างระบบที่มีการแบํงปันความ

รับผิดชอบอยํางเหมาะสมระหวํางภาคสํวนตํางๆ ในสังคมในเร่ืองนี้ เพราะการจัดสวัสดิการโดยรัฐบาลฝ่าย

เดียวมีข๎อจ ากัดที่ส าคัญอยํางน๎อยสองประการ คือ ประการแรกเป็นภาระตํองบประมาณ  ท าให๎รัฐบาลต๎อง

จัดเก็บภาษีมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีต๎นทุนของการจัดเก็บแล๎วยังเป็นการแทรกแซงกลไกตลาดมากเกินไป 

ประการที่สองคือการให๎บริการสวัสดิการของรัฐเองก็อาจหยํอนประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับภาคสํวนอื่น ไมํวํา

จะเป็นภาคธุรกิจ ชุมชน หรือองค์กรไมํแสวงหาก าไร การบริ หารจัดการในเร่ืองการสร๎างระบบสวัสดิการ

อยํางมีสํวนรํวมจึงเป็นแนวทางที่ควรสํงเสริม ในที่นี้จะยกตัวอยํางเพียงบทบาทของสองภาคสํวนที่ส าคัญคือ

ภาคธุรกิจและองค์กรภาคประชาชน   
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7.4.1 ส่งเสริมการท ากิจการเพื่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility) 

นอกเหนือจากการชํวยเหลือด๎านสวัสดิการสังคมโดยภาครัฐแล๎ว ภาคธุรกิจก็มีสํวนรํวมในการจัด

สวัสดิการสังคมให๎แกํประเทศภายใต๎นโยบาย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ  (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ซึ่งนอกจากจะได๎ชํวยเหลือประชาชนแล๎ว ยังเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ให๎เป็นองค์กรที่

มีความรับผิดชอบตํอสังคม และเป็นองค์กรที่ดีในสายตาประชาชน  โดยข๎อมูลการลงทุนทางสังคมในสํวน

การบริจาคจากกรมสรรพากรพบวํา ภาคธุรกิจ (บริษัทหรือห๎างหุ๎นสํวนนิติบุคคล ) มีรายจํายเพื่อการกุศล

สาธารณะ ในจ านวนที่สูงพอสมควร โดยการบริจาคได๎ลดลงในปี 2550-51 กลําวคือ 4,821 5,228 

5,072 และ 4,733 ล๎านบาทในปี 2548-51 ตามล าดับ ในขณะที่ภาคครัวเรือนก็มีรายจําย เพื่อการกุศล

สาธารณะในจ านวนที่ใกล๎เคียงกับภาคธุรกิจและเพิ่มขึ้นตลอดคือ 3,824 4,358 5,350 และ 5,816 ล๎าน

บาทในปี 2548-51 ตามล าดับ 

แนวทางการท า CSR สามารถแบํงได๎เป็นส องลักษณะใหญํๆ คือมีความรับผิดชอบตํอสังคมใน

กระบวนการผลิต (In-Process Corporate Social Responsibility) เชํน การลดผลกระทบทางลบตํอ

สิ่งแวดล๎อมที่อาจเกิดจากการผลิตสินค๎าของบริษัท โดยไมํใช๎วัตถุดิบที่จะกลายเป็นสิ่งตกค๎างหรือเป็นภัยตํอ

สภาพแวดล๎อม เชํน โฟม พลาสติก ไมํใช๎แรงงานเด็ก ไมํสร๎างความเดือดร๎อนให๎กับชุมชนที่อยูํข๎างเคียง 

เป็นต๎น อีกลักษณะหนึ่งคือความรับผิดชอบตํอสังคมหลังกระบวนการผลิต (After-Process Corporate 

Social Responsibility) ได๎แกํการคืนก าไรให๎กับสังคมในรูปแบบตํางๆ ตั้งแตํการบริจาคเงินหรือสิ่งของ

ให๎กับผู๎ด๎อยโอกาสเป็นคร้ังคราวหรือเป็นประจ า การเข๎ารํวมบ ารุงรักษาสิ่งแวดล๎อม การปลูกป่า หรือการ

ให๎ทุนและความรู๎กับชุมชนในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์ตํอชุมชนเอง เป็นต๎น  

ทั้งนี้ในปัจจุบัน การท า CSR ของบริษัทตํางๆ สํวนใหญํจะอยํูในรูปแบบ After-Process ในรูปแบบ
ของการชํวยเหลือสังคม แตํบริษัมก็ไมํควรละเลยรูปแบบ In-Process ซึ่งมีความส าคัญตํอบริษัท

คํอนข๎างมากเชํนกัน อันได๎แกํการสร๎างมาตรฐานแรงงานในบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับมาตรฐาน

แรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท. 8001-2553) และ นโยบายสํงเสริมโอกาสมี

งานท าที่มีคุณคํา (Decent Work  ของ ILO) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อมุํงสํงเสริมให๎บุคลากรในบริษัทมี
คุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี 

ส าหรับ มรท. 8001-2553 นั้น ก าหนดโดยกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งออกแบบมา

เพื่อเป็นแนวทางที่บริษัทน าไปใช๎เป็นต๎นแบบในการดูแลพนักงานของตน อันประกอบด๎วยข๎อก าหนดทั่วไป

ที่ก าหนดให๎สถานประกอบกิจการต๎องจัดท าระบบการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อน าไปปฏิบัติรักษาไว๎  

และปรับปรุงให๎เกิดผลอยํางตํอเนื่อง ข๎อก าหนดในเร่ืองระบบการจัดการ การใช๎แรงงานบังคับ คําตอบแทน

การท างาน ชั่วโมงการท างาน การเลือกปฏิบัติ วินัยและการลงโทษ การใช๎แรงงานเด็ก การใช๎แรงงานหญิง 

เสรีภาพในการสมาคมและการรํวมเจรจาตํอรอง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการ

ท างาน และสวัสดิการ ทั้งนี้มาตรฐานแรงงานไทยฉบับนี้เป็นแนวทางที่ดีส าหรับบริษัทที่จะน าไปป ฏิบัติตํอ

พนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและสร๎างความรับผิดชอบตํอสังคมของบริษัท 

สํวนนโยบายสํงเสริมโอกาสมีงานท าที่มีคุณคํา (Decent Work  ของ ILO) ประกอบด๎วย 4 สํวนคือ 

1. สิทธิขั้นพื้นฐานในการท างาน (Fundamental Rights at Work) ได๎แกํ คําตอบแทนที่เป็นธรรม ห๎ามการ

บังคับใช๎แรงงาน คุ๎มครองแรงงานเด็ก การห๎ามเลือกปฏิบัติ และสิทธิรวมตัวและการเจรจาตํอรองรํวม สํวน

ใหญํเป็นมาตรฐานแรงงานหลักขององค์การแรงงานระหวํางประเทศ : ILO ที่สํงเสริมให๎ประเทศสมาชิก

ด าเนินการ   2. สํงเสริมศักยภาพการมีงานท า (Productive Employment)  ได๎แกํ  การมีงานท าที่มั่นคง
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ตํอเนื่อง การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การเข๎าถึงตลาด และสินเชื่อ ฯลฯ   3. การขยายความคุ๎มครองทาง

สังคม (Social Protection) ได๎แกํ หลักประกันสังคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 

การศึกษา ฯลฯ  และ 4. การมีผู๎แทนและมีสํวนรํวม (Social Dialogue) เพื่อเป็นหลักประกันในการก าหนด

นโยบายหรือกฎเกณฑ์ที่สอดคล๎องกับคนงาน ทั้งนี้นโยบายสํงเสริมโอกาสมีงานท าที่มีคุณคํามีเป้าหมายอยํู

ที่การสํงเสริมให๎คนท างานทุกคนได๎ท างานที่มีคุณคํา เพื่อการมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดี 

อยํางไรก็ดี  ผู๎วิจัยเชื่อวํา CSR ที่สามารถกํอให๎เกิดผลดีในวงกว๎างคือการเชื่อมโยงกับชุมชนและ

กํอให๎เกิดการสร๎างและพัฒนาทุนทางสังคมในรูปแบบที่ส าคัญ คือมีลักษณะเป็น bridging social capital 

คือการสร๎างความไว๎เนื้อเชื่อใจและเอื้อประโยชน์กันระหวํางภายในชุมชน และองค์กรนอกชุมชน ประโยชน์

ที่ชุมชนนํา จะได๎จากความสัมพันธ์นี้มีหลากหลาย เชํน การได๎รับการถํายทอดความรู๎ในเร่ืองการบริหาร

องค์กร (organizational management) ซึ่งส าหรับชุมชนที่มีขนาดใหญํขึ้นเร่ือยๆ การบริหารจัดการ

จ าเป็นต๎องท าอยํางมืออาชีพมากขึ้น มีระบบการตรวจสอบที่ดี จนน าไปสูํการสร๎างสิ่งที่อาจเรี ยกได๎วํา 

‘ชุมชนภิบาล ’ (community governance) ซึ่งอาจถือได๎วําเป็นองค์ประกอบที่จับต๎องได๎ของ ‘ชุมชนเข๎มแข็ง ’ 

ที่มีการพูดถึงกันมาก และจะเป็นประโยชน์กวําเงินจ านวนไมํมากที่องค์กรธุรกิจหยิบย่ืนให๎เป็นคร้ังคราว

มากนัก 

จากการจัดประชุมระดมความคิดเร่ืองความรับผิดชอ บตํอสังคมของธุรกิจที่ผํานมา พบประเด็น

นําสนใจหลายประการ โดยบริษัทหรือกลุํมบริษัทที่เข๎ารํวมระดมสมองล๎วนเห็นประโยชน์ของกิจกรรมนี้ทั้ง

ตํอตัวบริษัทเองและตํอสังคมหรือชุมชนที่บริษัทเข๎าไปท ากิจกรรมรํวมกัน ประเด็นที่ควรกลําวถึงเป็นพิเศษ

สองประเด็น ประเด็นแรกคือการที่ บริษัทหลายแหํงระบุวํามีความพร๎อมจะท ากิจกรรม CRS โดยเฉพาะใน

เร่ือง After-Process CSR กับชุมชน แตํมีปัญหาวําไมํแนํใจวําชุมชนต๎องการอะไรแนํ บางบริษัทต๎อง

เสียเวลาเพิ่มเติมในการวิจัยเพื่อให๎ทราบความต๎องการของชุมชน ซึ่งส าหรับบริษัทใหญํที่มีงบประมาณมาก

ก็สามารถท า ได๎ แตํหากเป็นบริษัทเล็กแตํต๎องการชํวยสังคมและชุมชนก็ขาดศักยภาพในเร่ืองนี้ สํงผลให๎

ความชํวยเหลืออาจไมํตรงกับชุมชน  

ประเด็นที่สองคือบทบาทขององค์กรธุรกิจขนาดเล็ก (SME) ซึ่งปัจจุบันยังมีบทบาทน๎อยมากใน

การท า CSR เพราะมองวําเป็นเร่ืองไกลตัว ไมํมีงบประมาณสนับสนุน  ไมํมีก าไรมากพอที่จะแบํงปันคืน

สังคม เป็นต๎น อยํางไรก็ตามธุรกิจขนาดยํอมหรือวิสาหกิจชุมชนสามารถเร่ิมกระบวนการ CSR ในสํวนของ

ตนเองไปกํอนได๎ เชํน  การดูแลกระบวนการผลิตไมํได๎กระทบสภาพแวดล๎อม การดูแลคนงานให๎ดี 

รับผิดชอบตํอคูํค๎า เป็นต๎น ซึ่งล๎วนเป็น CSR ขั้นแรกที่ท าได๎เลย สํวนบทบาทตํอภายนอกองค์กรนั้นก็ท าจาก

เล็กๆ กํอนได๎ เชํน การสร๎างเครือขํายการผลิตในชุมชนด๎วยการประสานกับกลุํมอาชีพตํางๆ เป็นต๎น 

ทั้งนี้ภาครัฐได๎เห็นความส าคัญของ CSR มากขึ้นเร่ือยๆ โดยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได๎น าเสนอ

แผนแมํบทการสร๎างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ .ศ. 2553-2557 ในการประชุม เวทีปฏิรูปประเทศไทยเพื่อ

สุขภาวะคนไทย โดยเน๎นใน 3 เร่ืองคือ  

1. สร๎างการรับร๎ูและการเรียนรู๎เร่ืองกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย  

2. พัฒนารูปแบบและขีดความสามารถของกิจการเพื่อสังคม   

3. พัฒนาชํองทาง การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนและทรัพยากรส าหรับกิจการเพื่อสังคม 

และมีเป้าหมายเพื่อผลักดันให๎เกิดการท างานกิจการเพื่อสังคมท างานรํวมกับเครือขําย   โดยแบํง

การด าเนินการออกเป็น 3 ชํวงคือ 
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ในระยะสั้น จะจัดตั้งคณะกรรมการสร๎างเสริมกิจการเพื่อสังคม โดยมี ภาคสํวนราชการและเอกชน

เข๎ารํวม  

ระยะกลาง 3 ปี  ผลักดันให๎เกิดการเข๎าถึงแหลํงเงินทุน ให๎สังคมตื่นตัวรับร๎ู และน ากฎหมายเข๎ามา

ชํวย   

ระยะยาว 5 ปี  เกิดกิจการเพื่อสังคมที่หลากหลาย และมีอัตราการเจริญเติบโตในสัดสํวน ร๎อยละ 

20 ตํอปี เพื่อเกิดการท างานอยํางสมบูรณ์แบบในการพัฒนาสังคม  

7.4.2 ส่งเสริมการท างานขององค์กรภาคประชาชน  

นอกเหนือจากความรับผิดชอบทางสังคมของภาคเอกชนและครัวเรือนแล๎ว ยังมีกลุํมองค์กรพัฒนา

เอกชนหรือ NGO ที่เข๎ามาชํวยดูแลให๎ความชํวยเหลือทางสังคมแกํกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสอันได๎แกํ กลุํมเครือขําย

ผู๎สูงอายุ (เชํน สภาผู๎สูงอายุแหํงประเทศไทย มูลนิธิพัฒนางานผู๎สูงอายุ สมาคมแพทย์ผู๎สูงอายุเพื่อสุขภาพ ) 

กลุํมเครือขํายผู๎พิการ (เชํน มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย  มูลนิธิเพื่อเด็ กพิการ มูลนิธิสร๎างสรรค์เพื่อคน

พิการ) และกลุํมเครือขํายเด็กและเยาวชน (เชํน มูลนิธิรักษ์เด็ก  มูลนิธิอาสาพัฒนาเด็ก  มูลนิธิเพื่อการ

พัฒนาเด็ก มูลนิธิศุภนิมิตแหํงประเทศไทย ) โดยมูลนิธิและกองทุนตํางๆ เหลํานี้จะให๎การสนับสนุนทั้งใน

รูปทุนทรัพย์ (ทุนการศึกษา ทุนในการประกอบอาชีพ) และความชํวยเหลือที่ไมํใชํตัวเงิน (พัฒนาคุณภาพ

ชีวิต/การด ารงชีพ การฝึกอบรมให๎ความรู๎ตํางๆ การสร๎างโอกาส/สํงเสริมการประกอบอาชีพ) 

ทั้งนี้ เอ็นจีโอนั้นมีจุดเดํนที่เป็นการรวมตัวกันท างานของผู๎ที่มีใจรัก มีเป้าหมายรํวมกันเพื่อพัฒนา

สังคมให๎ดีขึ้น ดังนั้ นระดับของทุนทางสังคมภายในกลุํมเอ็นจีโอกลุํมเดียวกันเองจึงมีสูง (แม๎จะมีข๎อสังเกต

เร่ืองความขัดแย๎งระหวํางกลุํมเป็นระยะก็ตาม ) อีกจุดเดํนหนึ่งขององค์การเอ็นจีโอคือการเข๎าใจความ

ต๎องการของประชาชนและชุมชนที่ดีกวําภาครัฐ เนื่องจากสํวนใหญํท างานในพื้นที่อยํางใกล๎ ชิด ดังนั้นจึง

ควรเพิ่มบทบาทของเอ็นจีโอให๎มากกวํานี้โดยเฉพาะในด๎านการกระจายความชํวยเหลือไปสูํกลุํมเป้าหมาย 

แตํอาจต๎องท าการคัดเลือกเอ็นจีโอที่มีความพร๎อมและมีความจริงใจ พร๎อมเพิ่มศักยภาพตนเองและไมํใช๎

เงินเป็นตัวตั้งมากเกินไป 
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คุณภาพแห่งชีวิต: จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน 

 เมื่อผมอยํูในครรภ์ของแมํ ผมต๎องการให๎แมํได๎รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน ์และได๎รับความเอา

ใจใสํและบริการอันดีในเรื่องสวัสดิภาพของแมํและเด็ก  

 ผมไมํต๎องการมีพี่น๎องมากอยํางท่ีพํอแมํผมมีอยํู และแมํจะต๎องไมํมีลูกถี่นัก 

 พํอกับแมํจะแตํงงานกันถูกกฎหมายหรือธรรมเนียมประเพณีหรือไม ํไมํส าคัญ แตํส าคัญที่พํอกับแมํต๎อง

อยูํด๎วยกันอยํางสงบสุขท าความอบอุํนให๎ผมและพี่น๎อง 

 ในระหวําง 2 - 3 ขวบแรกของผมซ่ึงรํางกายและสมองผมก าลังเติบโตในระยะที่ส าคัญ ผมต๎องการให๎แมํ

ผมและตัวผมได๎รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน ์

 ผมต๎องการไปโรงเรียน พี่สาวผมหรือน๎องสาวผมก็ต๎องการไปโรงเรียน จะได๎มีความรู๎หากินได ๎และจะได๎

รู๎คุณธรรมแหํงชีวิต ถ๎าผมมีสติปัญญาเรียนชั้นสูงๆ ขึ้นไป ก็ให๎มีโอกาสเรียนได๎ ไมํวําพํอแมํผมจะรวยหรือจน จะอยูํ

ในเมืองหรือชนบทแร๎นแค๎น 

 เมื่อออกจากโรงเรียนแล๎ว ผมต๎องการงานอาชีพที่มีความหมาย ท าให๎ได๎รับความพอใจวําตนได๎ท างาน

เป็นประโยชน์แกํสังคม  

 บ๎านเมืองที่ผมอาศัยอยํู จะต๎องมีข่ือมีแป ไมํมีการขํมขํู กดข่ีหรือประทุษร๎ายกัน 

 ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธ์อันชอบธรรมและเป็นประโยชน์กับโลกภายนอก ผมจะได๎มีโอกาส

เรียนรู๎ถึงความคิดและวิชาของมนุษยท์ั้งโลก และประเทศของผมจะได๎มีโอกาสรับเงินทุนจากตํางประเทศมาใช๎เป็น

ประโยชน์แกํสํวนรวม 

 ผมต๎องการให๎ชาติของผม ได๎ขายผลิตผลแกํตํางประเทศด๎วยราคาอันเป็นธรรม 

 ในฐานะที่ผมเป็นชาวนาชาวไรํ ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรส าหรับท ามาหากิน มีชํองทางได๎ก๎ูยืม

เงินมาขยายงาน มีโอกาสรู๎วิธีท ากินแบบใหมํๆ มีตลาดดีและขายสินค๎าได๎ราคายุติธรรม 

 ในฐานะที่ผมเป็นกรรมกร ผมก็ควรจะมีห๎ุนสํวน มีสํวนในโรงงาน บริษัท ห๎างร๎านที่ผมท าอยู ํ

 ในฐานะที่ผมเป็นมนุษย์ ผมก็ต๎องการอํานหนังสือพิมพ์และหนังสืออื่นๆ ที่ไมํแพงนัก จะฟังวิทยุ ดู

โทรทัศน์ก็ได ๎โดยไมตํ๎องทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก 

 ผมต๎องการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะต๎องให๎บริการป้องกันโรคแกํผมอยํางฟร ีกับบริการ

การแพทย์ รักษาพยาบาลอยํางถูกอยํางด ีเจ็บป่วยเมื่อใดหาหมอหาพยาบาลได๎สะดวก 

 ผมจ าเป็นต๎องมีเวลาวํางส าหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะที่เขียวชอุํม สามารถมีบทบาท

และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป์ ดนตรี วัฒนธรรมตํางๆ เท่ียวงานวัด งานลอยกระทง งานนักขัตฤกษ ์งานกุศล

อะไรได๎พอสมควร 

 ผมต๎องการอากาศบริสุทธิ์ส าหรับหายใจ น้ าบริสุทธิ์ส าหรับดื่ม 

 เรื่องอะไรที่ผมท าเองไมํได๎หรือไดแ๎ตํไมํดี ผมก็จะขอรํวมมือกับเพื่อนฝูงในรูปสหกรณ์ หรือสโมสรหรือ

สหภาพ จะได๎ชํวยซ่ึงกันและกัน 

 เรื่องท่ีผมเรียกร๎องข๎างต๎นนี้ ผมไมํเรียกร๎องเปลํา ผมยินดีเสียภาษีอากรให๎สํวนรวมตามอัตภาพ 
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 ผมต๎องการโอกาสที่มีสํวนในสังคมรอบตัวผม ต๎องการมีสํวนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง 

เศรษฐกิจ และสังคมแหํงชาต ิ

 เมียผมก็ต๎องการโอกาสตํางๆ เชํนเดียวกับผม และเราสองคนควรจะได๎รับความรู๎และวิธีการวางแผน

ครอบครัว 

 เมื่อแก ํผมและเมียก็ควรได๎ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม ซ่ึงผมได๎จํายบ ารุงตลอดมา 

 เมื่อจะตาย ก็ขออยําให๎ตายอยํางโงํ  อยํางบ๎าๆ คือ ตายในสงครามท่ีคนอื่นกํอให๎เกิดข้ึน ตายในสงคราม

กลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต์ ตายเพราะน้ าหรืออากาศเป็นพิษ หรือตายเพราะการเมืองเป็นพิษ 

 เมื่อตายแล๎ว ยังมีทรัพย์สินเหลืออยู ํเก็บไว๎ให๎เมียผมพอใช๎ในชีวิตของเธอ ถ๎าลูกยังเล็กอยูํก็เก็บไว๎เลี้ยงให๎

โต แตํลูกที่โตแล๎วไมํให ๎นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะได๎ใช๎ประโยชน์ในการบ ารุงชีวิตคนอื่น  ๆบ๎าง 

 ตายแล๎ว เผาผมเถิด อยําฝัง คนอื่นจะได๎มีที่ดินอาศัยและท ากิน และอยําท าพิธรีีตองในงานศพให๎วุํนวายไป 

 นี่แหละคือความหมายแหํงชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาที่จะควรให๎เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์ของทุกคน 

 สุดท๎ายน้ี ขอขอบพระคุณทํานทั้งหลายที่อุสาห์อํานมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและสันติสุขจงเป็นของทําน

ทั้งหลาย และพระทํานกลําวไว๎ดังนี้เกี่ยวกับความสวัสด ี

 "เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีอ่ืนใดของสัตว์ท้ังหลาย นอกจากปัญญา เครื่องตรัสรู้ ความเพียร 

ความส ารวมอินทรีย ์และความเสียสละ" 

   

 ป๋วย  อึ๊งภากรณ ์

 

บทความข๎างต๎นชื่อ "คุณภาพแหํงชีวิต , ปฏิทินแหํงความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน " ซึ่ง

เขียนโดย  ศาสตราจารย์ ดร .ป๋วย อึ๊งภากรณ์  เป็นบทความที่สะท๎อน ข๎อเรียกร๎อง ด๎าน  "สวัสดิการ " ที่

ครอบคลุมและครบถ๎วนมากที่สุด   ซึ่งหากจะไลํเรียงเป็นสวัสดิการหรือสิ่งที่คนไทยควรจะได๎รับตามชํวงวัย 

ตั้งแตํเกิดจนตายสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

ก่อนเกิด: แมํและเด็กได๎รับการดูแลสุขภาพครรภ์ 

ระหว่างคลอดและหลังคลอด: ได๎รับการท าคลอดที่ได๎มาตรฐาน ปลอดภัย  และได๎รับการชดเชย
รายได๎ระหวํางการดูแลทารก 

ก่อนวัยเรียน: ได๎รับการดูแลโภชนาการ อนามัย และพัฒนาการเด็กกํอนวัยเรียน 

วัยเรียน  (อนุบาล-มัธยม): มีพัฒนาการทางกาย สติปัญญา และอารมณ์   ได๎เรียนฟรีในทุก

กิจกรรมการศึกษา และได๎รับบริการแนะแนวที่เหมาะสม (รายบุคคล) ตั้งแตํ มัธยมศึกษาตอนต๎น 

มหาวิทยาลัย: มีพัฒนาการทางกาย สติปัญญา (เน๎นทักษะอาชีพ) และอารมณ์ ได๎รับการเตรียม
ตัวเข๎าสูํตลาดแรงงาน มีเงินกู๎เพื่อการศึกษา (เฉพาะกิจกรรมการศึกษา) 

วัยท างาน: สามารถใช๎บริการจัดหางาน  ฝึกฝีมือแรงงานได๎   ได๎รับประกันการวํางงาน เงินชดเชย

การเลิกจ๎าง  เงินชํวยเหลือส าหรับผู๎ถูกเกษียณกํอนก าหนด  และคําครองชีพกรณีป่วยเร้ือรังจนท างานไมํได๎   

มีความปลอดภัยในที่ท างาน และมทีี่อยํูอาศัยตามอัตภาพ   
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วัยชรา: ได๎รับคําครองชีพ  การดูแลทางกาย อารมณ์ และจิตใจ   ได๎รับการอ านวยความสะดวกใน

การด าเนินชีวิตตามปกติ  และมีบริการ Extra Care ส าหรับคนแกํ  หากต๎องการท างานก็สามารถใช๎บริการ

ฝึกอาชีพและจัดหางาน   

ตาย: ได๎รับบริการจัดการศพ 

พิการ: ได๎รับคําครองชีพ  การดูแลทางกาย อารมณ์ และจิตใจ   ได๎รับการอ านวยความสะดวกใน

การด าเนินชีวิตตามปกติ  ได๎รับบริการฝึกอาชีพและจัดหางาน และมีบริการ Extra Care ส าหรับคนพิการ 

ผู้ด้อยโอกาส : ได๎รับการเยียวยาทางกาย ทางจิต ทางอารมณ์   และมีที่อยํูอาศัยตามอัตภาพ   

ได๎รับบริการฝึกอาชีพและจัดหางาน  

บริการที่ทุกคนทุกช่วงอายุได้รับ : ได๎รับการสํงเสริมป้องกันด๎าน สุขภาพ และการรักษาพยาบาล

เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ    ได๎รับการศึกษาตามอัธยาศัย (หลังวัยเรียน)  มีบริการ Extra Care 

ส าหรับคนป่วยเร้ือรัง  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ภัยพิบัติ)  ได๎รับบริการข๎อมูลขําวสาร ความรู๎ 

ให๎ทุกคนรู๎สิทธิ์อยํางทั่วถึง มีสถานที่ส าหรับพักผํอน และนันทนาการ 
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ภาคผนวก ข  

สวัสดิการการศึกษาปัจจุบันและการประมาณการ  

ข.1 สถานะปัจจุบันด้านการศึกษา  

สวัสดิการด๎านการศึกษาจัดวําถ๎วนหน๎าภายใต๎โครงการเรียนฟรี 15 ปีในปัจจุบัน แตํก็ยังมีประเด็น

ในเร่ืองความเพียงพอที่เด็กยากจนยังไมํสามารถเข๎าถึงการศึกษาได๎อยํางแท๎จริง เนื่องจากขาดคําครองชีพ 

และคําเดินทางเพื่อไปศึกษา เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีประเด็นของโครงการเกี่ยวเนื่องทางการศึกษาอื่นๆ ที่

ยังไมํถ๎วนหน๎า เชํน โครงการอาหารกลางวัน ตลอดจนประเด็นด๎านคุณภาพการศึกษาที่ต๎องมีการปรับปรุง
อยํางเรํงดํวน 

ตารางที่ ข1 การประเมินความถ้วนหน้าของสวัสดิการด้านการศึกษา 

 
ประเภทบริการ 

ปัจจุบัน ข้อเสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถ้วนหน้า

(นโยบาย) 

ถ้วนหน้า 

(ปฏิบัติ) 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบัติ) 
กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง 

1 การศึกษาฟรีถ๎วนหน๎า 15 ปี             
  

 
การศึกษากํอนประถม 3 ปี ทุกคน+ตํางด๎าว Y N 

  
เห็นด๎วย X 

 

 

การศึกษาระดับประถม  

(ในระบบ+นอกระบบ) 
ทุกคน+ตํางด๎าว Y N 

  
เห็นด๎วย X 

 

 

การศึกษาระดับมัธยม  

(ในระบบ+นอกระบบ) 
ทุกคน+ตํางด๎าว Y N 

  
เห็นด๎วย X 

 

2 การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
        

 
กยศ. 

-ผ๎ูมีรายได๎น๎อย 

(รายได๎ครัวเรือนไมํเกิน 

200,000 บาทตํอป)ี 

ม.ปลาย-ป.ตรี 

-ได๎กู๎หรือไมํ ข้ึนอยูํกับ

วงเงินกู๎ยืมทีส่ถาน 

ศึกษาได๎รับจัดสรร 

(คําเลําเรียน+คําใช๎จําย

เกี่ยวเนื่องการศึกษา+

คําครองชีพ) 

  
Y 

N ในแงํ

คนไมํ-

target ได๎

กู๎ และ

ในทาง

กลับกัน 

-ครัวเรือนยากจน 

(ควรพิจารณาเส๎น

ความยากจน) 

ตั้งแตํ ม.ต๎น-ป.ตรี 

-ให๎กู๎ผํานกองทุนฯ

โดยตรง (ไมํใช๎วิธี

จัดสรร) 

 
X 

 
กรอ. 

ทุกคนในระดับ 

อุดมศึกษาที่เรียนใน

สาขาที่ก าหนด 

(คําเลําเรียน+คําใช๎จําย

เกี่ยวเนื่องการศึกษา -

ไมํรวมคําครองชีพ) 

  
Y Y เห็นด๎วย 

 
X 
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ประเภทบริการ 

ปัจจุบัน ข้อเสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถ้วนหน้า

(นโยบาย) 

ถ้วนหน้า 

(ปฏิบัติ) 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบัติ) 
กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง 

3 การศึกษาตามอัธยาศัย ทุกคน+ตํางด๎าว Y 

N ในแงํการ

ให๎บริการ

ยังไมํ

ครอบคลุม

ทั้งบริการ

และพื้นที ่

  
เห็นด๎วย X 

 

4 กองทุนอาหารกลางวัน 

นักเรียนทุกคน กํอน

ประถม-ประถม  

(ในระบบ) 
  

Y Y 

นักเรียนทุกคน 

กํอนประถม-

มัธยม (ในระบบ+

นอกระบบ) 

 
X 

 

นโยบายโครงการอาหารเสริม 

(นม) โรงเรียน ไมํเห็นด๎วย 

เนื่องจากมีชํองโหวํให๎ทุจริตมาก 

ควรรวมเป็นโครงการอาหาร

กลางวัน ที่มีอาหารแคลเซี่ยม

สูงรํวมด๎วย 

นักเรียนทุกคน กํอน

ประถม-ประถม        

5 

สนับสนุนคําใช๎จํายเพิ่มโอกาส

การศึกษานักเรียนยากจน  

(นอกเหนือจากคําเลําเรียน 

หนังสือ เครื่องแบบ และ

อุปกรณ์การเรียน) 

     

นักเรียนยากจน+

กศ. ขั้นพื้นฐานทั้ง

ในระบบ+นอก

ระบบ 

 
X 

6 

เพิ่มคําใช๎จํายรายหัวการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ให๎เพียงพอจัด

การศึกษาอยํางมีคณุภาพ 

(ทั้งรร.รัฐบาลและรร.เอกชน) 

     

ทุกคน+ตํางด๎าว X 
 

7 
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่

สูงข้ึน (ระดับอุดมศึกษา)  

     

นักศึกษายากจน+

อุดมศึกษา  
X  

 เพิ่มทุน+เงินให๎เปลํา  

 ชํวยคนจน นอกเหนือจากเงินกู๎  

 (กยศ. กรอ.)  
     

 

 (ระดมทุนโดยมหาวิทยาลัย/ 

  บริจาค: เพิ่มการมีสํวนรํวม 

  ของสังคม)  

     8 เพิ่มคุณภาพครู  

        

 

อบรมพัฒนาครูทั้งระบบ  

     

ครูทุกคน 

 

X 

 

คืนครูให๎โรงเรียน สนับสนุน

คนที่ใชํ ด๎วยการบริหาร 

จัดการเงินพิเศษ วิทยฐานะ 

(บริหารจัดการ)  

     

ครูทุกคน+มี

คุณภาพตามที่

ก าหนด 

 

X 

 

จูงใจคนที่ใชํด๎วยเงินเดือนตั้ง

ต๎น และโอกาสก๎าวหน๎า       

ครูทุกคน+มี

คุณภาพตามที่

ก าหนด 
 

X 
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ประเภทบริการ 

ปัจจุบัน ข้อเสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถ้วนหน้า

(นโยบาย) 

ถ้วนหน้า 

(ปฏิบัติ) 

เจาะจง 

(นโยบาย) 

เจาะจง  

(ปฏิบัติ) 
กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง 

9 คุณภาพสถานศึกษา  

        

 

เพิ่มคุณภาพสถานศึกษา ให๎

เทําเทียมทั้งประเทศ  

        

 

โดยเพิ่มอุดหนุนโรงเรียนด๎อย

คุณภาพ (สํวนใหญํเป็น รร.

เล็ก) เพื่อเพิ่มคุณภาพให๎

เทียบเทําทัดเทียม  

รร.ด๎อยคุณภาพ  

(รร.เล็ก)   
Y Y 

รร.ด๎อยคุณภาพ 

(รร. เล็ก) + มี

ศักยภาพ 

(พิจารณาเรื่องยุบ

รวมประกอบ) 

 
X 

 

และคงระดับ (maintain) 

อุดหนุนโรงเรียนที่ได๎คุณภาพ

เพื่อให๎มีการพัฒนาตํอเนื่อง 

(บริหารจัดการ)  

รร.ที่มีคุณภาพทุก

โรงเรียน   
Y Y เห็นด๎วย 

 
X 

10 

มีกระบวนการแนะแนว

การศึกษาอยํางเป็นระบบ 

(การศึกษาตํอ สายสามัญ สาย

อาชีพ สาขาวิชา) 

     
ทุกคน+ตํางด๎าว  X 

 

หมายเหตุ: N=no, Y=yes, X= หรือเลือก 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู๎วิจัย 

จากตารางที่ ข 1 พบวํา ในด๎านการศึกษา นโยบายเรียนฟรี 15 ปีอยํางมีคุณภาพ เป็นนโยบาย

ถ๎วนหน๎าด๎านการศึกษา ซึ่งครอบคลุมประชาชนทุกคนทั้งในวัยเรียน และเกินวัยเรียนแตํต๎องการศึกษา 

ตลอดจนคนตํางด๎าวก็สามารถใช๎สิทธิ์ได๎ อยํางไรก็ดีในทางปฏิบัติอาจกลําวได๎วํายังไมํถ๎วนหน๎าตาม

เป้าหมายที่ตั้งไว๎ ทั้งอัตราการเข๎าเรียนที่ไมํครบร๎อยละร๎อย หรือยังมีเด็กตํางด๎าวที่ยังไมํได๎เรี ยน ดังนั้น

ข๎อเสนอแนะจะเป็นเร่ืองการบริหารจัดการให๎การด าเนินนโยบายสามารถครอบคลุมกลุํมเป้าหมายให๎

ครบถ๎วนหน๎า 

นอกจากนี้ยังมีเร่ืองการสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาในระดับอุดมศึกษา กองทุน

เงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ .) กองทุนเงินให๎กู๎ยืมที่ผูกกับรายไ ด๎ในอนาคต (กรอ .) นโยบายกองทุน

อาหารกลางวัน และการเพิ่มคุณภาพสถานศึกษา ที่ควรด าเนินการเพื่อยกระดับสวัสดิการถ๎วนหน๎าดังได๎

กลําวแล๎วในเนื้อหาบทที่ 4 หัวข๎อ 4.1.3 

ข.2 ประมาณการระดับการลงทุนด้านการศึกษา  

การประมาณ การระดับการลงทุนด๎านการศึกษาตามแนวโน๎มปัจจุบัน หรื อแนวโน๎มปกติ 

(Scenario 0) มีขั้นตอนในการประมาณการ ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณรายจํายด๎านการศึกษาตํอหัว โดยแบํงประเภทรายจํายออกเป็น 12 กลุํม

ได๎แกํ      
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1. การศึกษา ในระบบ  

 จ าแนกตามระดับการศึกษา  4 ระดับ  คือการประถมศึกษา  (รวมกํอนประถมศึกษา ) 

มัธยมศึกษา  อาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา  (ปริญญาตรี ) 

 แตํละระดับการศึกษาจ าแนกเป็นสถานศึกษา  2 ประเภท  คือของรัฐและเอกชน  

2. การศึกษานอกระบบ  

 จ าแนกเป็น  2 ประเภทคือ  การศึกษานอกระบบสายสามัญ  และการศึกษานอกระบบ

สายอาชีพและการพัฒนาทักษะอื่นๆ  (สํงเสริมการร๎ูหนังสือ  พัฒนาทักษะชีวิต  พัฒนา

สังคม) 

3. การบริการสนับสนุนการศึกษา คือรายจํายรัฐบาล กลาง  (ข๎อมูล  GFMIS หมวด รายจํายด๎าน

การศึกษา รายการการศึกษาไมํก าหนดระดับ และการบริการสนับสนุนการศึกษา ) ซึ่งสํวนใหญํเป็นเร่ือง

การกู๎ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) 

4. เงิน บริจาคเพื่อการศึกษา เป็นข๎อมูล จากรมสรรพากรที่บริษัทตํางๆ และครัวเรือน 

(ภาคเอกชน ) ได๎บริจาคเพื่อสนับสนุนด๎านการศึกษา  โดยรายจํายนี้สามารถน าไปหักลดหยํอนภาษีได๎  

2 เทํา 

โดยมีวิธีการค านวณดังนี้  

1. รายจํายด๎านการศึกษาตํอหัวส าหรับ  12 กลุ่มดังกลําวข๎างต๎น ใช๎สูตร 

รายจํายการศึกษาตํอหัวit    =   รายจํายการศึกษารวมit  /  จ านวนผู๎เรียนit 

โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึกษานอกระบบ และ t หมายถึง 

ปีงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 2 ประมาณการรายจํายเพื่อการศึกษาตํอหัวและประมาณการจ านวนผู๎เรียน แยกตาม

ประเภทการศึกษา 12 กลุํม โดยมีข๎อสมมติดังนี้ 

ประเภท สมมติฐาน (S0: แนวโน้มปกติ) 

รายจ่ายต่อหัว (P)  

ในระบบ ตามชั้นการศึกษา และสถานศึกษารัฐ/

เอกชน 

1. เพิ่มเติมเงินอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในปี 2552  

2. ปรับด๎วยอัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของรายจํายตํอ

หัวปี 2548-2551 ภายใต๎สมมติฐานวําแนวโน๎มนี้จะเกิดซ้ าภายใน 7 

ปี  และหักลบด๎วยอัตราเงินเฟ้อที่เกินปกติ * ไปตลอดระยะเวลา

ประมาณการ 

นอกระบบ 1. เพิ่มเติมเงินอุดหนุนรายหัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในปี 2552  

2. ปรับด๎วยอัตราเงินเฟ้อประมาณการ เทํากับร๎อยละ 2.5  ไปตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

บริการสนับสนุนการศึกษา 1. ในปี 2552 ใช๎คําเฉลี่ยของปี 2548-2551 (ภายใต๎สมมติฐานวํา

งบประมาณไมํแตกตํางจากเดิมมากนัก) 

 2. ปรับด๎วยอัตราเงินเฟ้อประมาณการ เทํากับร๎อยละ 2.5  ไปตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 
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ประเภท สมมติฐาน (S0: แนวโน้มปกติ) 

จ านวนนักเรียน (Q)  

ในระบบ  ( 4 ระดับ และสถานศึกษารัฐ/เอกชน)  

1. ปี 2552-2559 ใช๎ข๎อมูลจากการประมาณการจ านวนผู๎เรียนของ สกศ . (2552)** 

2. ปี 2560 ใช๎ข๎อมูลจากการประมาณการจ านวนผู๎เรียนของ สกศ . (2551)*** 

นอกระบบ  

สายสามัญ ใช๎ข๎อมูลการประมาณการจ านวนผู๎เรียนของ สกศ . (2551)*** โดยในปี 

2552-2554 ใช๎อัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของจ านวน

ผู๎เรียนนอกระบบสายสามัญ  ปี 2551-2555 (เทํากับ 7.5% ตํอปี) 

(เนื่องจากข๎อมูลประมาณการสูงเกินปกติ) 

สายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ อิงการเป็นสัดสํวนตํอนักเรียนนอกระบบสายสามัญในปี 2548-2551 

(คิดเป็น 2.16 เทํา) ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 

(เนื่องจากไมํมีข๎อมูลประมาณการของ สกศ.) 

Q ส าหรับบริการสนับสนุนการศึกษา ใช๎จ านวนประมาณการผู๎เรียนในระบบระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 

รายจ่ายเอกชน (บริจาคเพื่อการศึกษา) (V) 1. ในปี 2552 ใช๎คําเฉลี่ยของปี 2548-2551  

2. ปรับด๎วยอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณการ (nominal GDP 

growth) ในแตํละปี  ไปตลอดระยะเวลาประมาณการ 

หมายเหตุ: * เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อปี 2548-2551 สูงผิดปกติ การใช๎แนวโน๎มมูลคําจากปี 2548-2551 จึงควรปรับ

อัตราเงินเฟ้อที่เกินปกติออก โดยอัตราเงินเฟ้อที่เกินปกติได๎มาจาก คําเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อปี 2548-2551  

(เทํากับร๎อยละ 4.22) หักด๎วยเงินเฟ้อแนวโน๎มปกติ คือ 2.5 (จาการประมาณการของคณะผู๎วิจัย) จะได๎

อัตราเงินเฟ้อที่เกินปกติ (เทํากับร๎อยละ 1.72)  
 ** สกศ. (2552), รํางแผนการศึกษาแหํงชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2555-2559),  ส านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

 *** สกศ. (2551), การประมาณการจ านวนผู๎เรียนของประเทศไทย ในชํวงปี พ.ศ. 2555-2569,  

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

 

สูตรการค านวณ รายจํายการศึกษาตํอหัว (P) คือ  

1. สูตรการค านวณ รายจํายการศึกษาตํอหัว (P) ส าหรับการศึกษาในระบบคือ  

ประมาณการรายจํายการศึกษาตํอหัว it   =  (รายจํายการศึกษาตํอหัว iในปี 2551 + เงินอุดหนุนราย

หัวตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี i ในปี 2552) X อัตราการ

เติบโตสะสม (compound growth) ของรายจํายตํอหัวปี 

2548-2551 ภายใต๎สมมติฐานวําแนวโน๎มนี้จะเกิดซ้ า

ภายใน 7 ปี และหักลบด๎วยอัตราเงินเฟ้อที่เกินปกติ* ไป

ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

หมายเหตุ: *สูตรคือ [(P ปี 2551/P ปี 2548) 
(1/7)

-1]-1.72 

โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษาของรัฐ/เอกชน 4 ระดับ และการศึกษานอกระบบ และ t หมายถึง 

ปีงบประมาณ 
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2. สูตรการค านวณ รายจํายการศึกษาตํอหัว (P) ส าหรับการศึกษานอกระบบคือ  

ประมาณการรายจํายการศึกษาตํอหัว it   =  (รายจํายการศึกษาตํอหัว i ในปี 2551 + เงินอุดหนุนรายหัว

ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีi ในปี 2552) X อัตราเงินเฟ้อร๎อยละ 2.5 ตํอป ี

โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษานอกระบบสายสามัญ สายอาชีพ และพัฒนาทักษะอื่นๆ  และ t 

หมายถึง ปีงบประมาณ 

3. สูตรการค านวณ รายจํายการศึกษาตํอหัว (P) ส าหรับการบริการสนับสนุนการศึกษาคือ  

ประมาณการรายจํายการศึกษาตํอหัว it =  คําเฉลี่ยของรายจํายการศึกษาตํอหัว i ปี 2548-2551 X อัตรา

เงินเฟ้อร๎อยละ 2.5 ตํอป ี

โดยที่ i หมายถึงระดับการบริการสนับสนุนการศึกษา และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

ส าหรับการค านวณจ านวนผู๎เรียนหรือนักเรียน /นักศึกษา แบํงเป็นสองกรณี คือนักเรียนในระบบ

และนอกระบบ เนื่องจากมีลักษณะการศึกษาที่แตกตํางกัน เนื่องจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

(สกศ. (2552) และ สกศ . (2551)) ได๎ประมาณการจ านวนผู๎เรียนไว๎แล๎วเป็นอยํางดี ที่มีการศึกษาและ

ค านวณโดยค านึงถึงแนวโน๎มประชากรในอนาคตที่จะมีจ านวนเด็กลดลงและจ านวนผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น รวมทั้ ง

นโยบายด๎านการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาในระบบ (อัตราการเข๎าเรียน อัตราการเรียนจบ สัดสํวนนักเรียน

ภาครัฐตํอเอกชน สัดสํวนนักเรียนสายสามัญตํอสายอาชีพ จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย ) และข๎อจ ากัดในทาง

ปฏิบัติเรียบร๎อยแล๎ว การศึกษานี้จึงใช๎ข๎อมูลของ สกศ. นี้ในการประมาณการรายจํายเพื่อการศึกษาโดยตรง  

ทั้งนี้การศึกษานอกระบบจะทวีความส าคัญข้ึนในอนาคตภายใต๎การเปลี่ยนแปลงไปสูํสังคม

เศรษฐกิจฐานความรู๎ และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบนี้จึงรวมทั้งการศึกษาเพื่อเพิ่มวุฒิ

การศึกษาและการเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ ทักษะที่สนใจ อยํางไร ก็ดี เนื่องจากข๎อมูลประมาณการจ านวน

ผู๎เรียนในการศึกษานอกระบบปี 2551 ของ สกศ . เป็นข๎อมูลประมาณการ มีแตํจ านวนผู๎เรียนนอกระบบ

สายสามัญ ไมํมีจ านวนผู๎เรียนสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ การค านวณจ านวนผู๎เรียนนอกระบบสาย

อาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ จึงใช๎คําเฉลี่ยของสัดสํวนผู๎ เรียนนอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นในปี 

2548-2550 ซึ่งเทํากับ 2.16 เทํา ของจ านวนผู๎เรียนนอกระบบสายสามัญ เป็นฐานในการค านวณในปี 

2551 จนถึงปี 2560 

นอกจากนี้ ข๎อมูลการประมาณการจ านวนผู๎เรียนนอกระบบสายสามัญของ สกศ . ในปี 2552-

2554 มีคําสูงเกินปกติ (เพิ่มจาก 1.01 ล๎านคนในปี 2551 เป็น 3.74  3.88 และ 4.0 ล๎านคน ในปี 

2552-2554 ตามล าดับ ) ทั้งนี้เพื่อใช๎เป็นตัวดึงจ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประเทศให๎เป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด (ปีการศึกษาเฉลี่ย 10 ปี ในปี 2554) ซึ่งต๎องอาศัยผู๎เรียนนอกระบบจ านวนมาก ใน

การศึกษานี้คณะผู๎วิจัยจึงได๎ปรับข๎อมูลในปีดังกลําวใหมํเพื่อให๎สอดคล๎องและเป็นไปตามแนวโน๎มปกติ โดย

ใช๎อัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของข๎อมูลประมาณการจ านวนผู๎เรียนนอกระบบสายสามัญ

ของ สกศ. ในปี 2551 และปี 2555 ซึ่งเทํากับร๎อยละ 7.5 

สูตรการค านวณ จ านวนผู๎เรียน (Q) กรณีนอกระบบสายสามัญปี 2552-2554 คือ  

ประมาณการจ านวนผู๎เรียนit = จ านวนผู๎เรียนit-1  x อัตราการเติบโตสะสม (compound growth) ของ 

ข๎อมูลประมาณการจ านวนผู๎เรียนนอกระบบสายสามัญของ สกศ. ใน 

    ปี 2551 และปี 2555 (เทํากับ 7.5%) 

โดยที่ i หมายถึงการศึกษานอกระบบสายสามัญ และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 2552-2554 
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สูตรการค านวณ จ านวนผู๎เรียน (Q) กรณีนอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ คือ  

ประมาณการจ านวนผู๎เรียนit = จ านวนผู๎เรียนนอกระบบสายสามัญt x 2.16  

โดยที่ i  หมายถึงการศึกษานอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ   และ t หมายถึง 

ปีงบประมาณ  และ 2.16 คือ คําเฉลี่ยของสัดสํวนผู๎เรียนนอกระบบสายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นตํอ

จ านวนผู๎เรียนนอกระบบสายสามัญในปี 2548-2550  ซึ่งเทํากับ 2.16 เทํา 

จากการค านวณตามสูตรข๎างต๎นจะได๎ประมาณการจ านวนผู๎เรียนดังแสดงในตารางที่ ข2 

ตารางที่ ข2 ประมาณการจ านวนผู้เรียน (คน)     

รายการ 

ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ประมาณการจ านวนผู้เรียน (Q)             

ในระบบโรงเรียน 15,206,802 15,457,738 15,279,837 15,276,771 15,228,825 15,116,442 14,946,750 14,801,169 14,668,691 

นอกระบบโรงเรียน 3,440,681 3,698,595 3,975,843 4,273,873 4,320,494 4,601,367 4,996,582 5,029,418 4,754,841 

การประถมศึกษา 7,907,460 7,760,230 7,697,750 7,626,720 7,537,680 7,428,180 7,297,640 7,147,090 6,955,310 

สถานศึกษารัฐ 6,043,879 5,872,749 5,765,322 5,641,551 5,499,850 5,341,407 5,166,740 5,002,960 4,868,723 

สถานศึกษาเอกชน 1,863,581 1,887,481 1,932,428 1,985,169 2,037,830 2,086,773 2,130,900 2,144,130 2,086,587 

อัตราการเข้าเรียน 97 96 97 98 98 99 99 100 100 

สัดส่วน นร.รัฐ: เอกชน 76 76 75 74 73 72 71 70 70 

มัธยมศึกษา  
สายสามัญ 4,111,432 4,186,945 4,162,688 4,109,021 4,065,516 4,045,072 4,016,070 4,015,690 4,060,122 

สถานศึกษารัฐ 3,524,679 3,546,898 3,481,910 3,390,184 3,303,758 3,231,311 3,147,935 3,083,388 3,048,829 

สถานศึกษาเอกชน 586,753 640,047 680,777 718,837 761,758 813,761 868,136 932,303 1,011,293 

อัตราการเข้าเรียน (สามัญและอาชีพ) 98 98 98 98 98 98 99 99 100 

สัดส่วน นร.รัฐ: เอกชน 86 85 84 83 81 80 78 77 75 

อาชีวศึกษา 890,109 975,078 1,074,237 1,174,726 1,244,714 1,257,213 1,251,562 1,269,051 1,306,969 

สถานศึกษารัฐ 536,606 576,857 623,079 667,380 691,901 683,020 663,750 656,120 653,509 

สถานศึกษาเอกชน 353,503 398,221 451,159 507,346 552,814 574,193 587,812 612,931 653,459 

สัดส่วน นร.สายสามัญ: สายอาชีพ 
(เฉพาะม.ปลาย) 57 57 56 55 54 53 52 51 50 

สัดส่วน นร.รัฐ:เอกชน 60 59 58 57 56 54 53 52 50 

อุดมศึกษา 2,297,801 2,535,485 2,345,163 2,366,304 2,380,915 2,385,976 2,381,477 2,369,338 2,346,290 

สถานศึกษารัฐ 1,890,662 2,121,914 1,924,949 1,939,708 1,948,667 1,950,067 1,943,917 1,931,058 1,907,830 

สถานศึกษาเอกชน 407,139 413,571 420,214 426,596 432,248 435,909 437,560 438,280 438,460 

อัตราการเข้าเรียน 55 61 57 58 58 59 59 59 59 

สัดส่วน นร.รัฐ: เอกชน 82 84 82 82 82 82 82 82 81 

การศึกษานอกระบบ 3,440,681 3,698,595 3,975,843 4,273,873 4,320,494 4,601,367 4,996,582 5,029,418 4,754,841 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา* 4,385,623 4,780,809 4,772,189 4,965,753 5,080,558 5,057,572 4,981,487 4,946,791 4,969,677 

หมายเหตุ: * เพื่อใช๎ในการประมาณการรายจํายเพื่อการศึกษาในสํวนของการบริการสนับสนุนการศึกษา ซึ่งสํวนใหญํเป็น

การให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา 

ที่มา: จากการค านวณ 
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ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการรายจํายการศึกษา แยกตามประเภทการศึกษา 12 กลุํม 

โดยการประมาณการรายจํายด๎านการศึกษานี้แยกเป็นสองสํว นคือ สํวนที่เป็นรายจํายเพื่อ

การศึกษาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการศึกษาโดยตรง ใช๎วิธีน ารายจํายตํอหัว คูณ จ านวนผู๎เรียน (P*Q) อีกสํวน

คือรายจํายบริจาคที่ภาคเอกชน (ในที่นี้คือบริษัทตํางๆ และครัวเรือน ) บริจาคเพื่อการศึกษา จะใช๎การ

ประมาณการจากรายจํายโดยตรง  เนื่องจากไ มํสามารถคาดประมาณจ านวนผู๎เรียนที่ได๎ประโยชน์จากการ

บริจาคได๎อยํางแท๎จริง 

สูตรค านวณ จึงเป็นดังนี้ 

สูตรการค านวณ รายจํายเพื่อการศึกษา (V) ในระบบ นอกระบบ และบริการสนับสนุนการศึกษา คือ  

ประมาณการรายจํายการศึกษาit =  ประมาณการรายจํายการศึกษาตํอหัวit   X ประมาณการจ านวนผู๎เรียนit 

โดยที่ i หมายถึงระดับการศึกษาของรัฐ /เอกชน 4 ระดับ และการศึกษานอกระบบ สายสามัญ 

สายอาชีพและพัฒนาทักษะอื่นๆ และการบริการสนับสนุนการศึกษา และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

สูตรการค านวณ รายจํายเพื่อ การศึกษา (V) ที่เอกชน  (บริษัทและครัวเรือน ) บริจาคเพื่อ

การศึกษา คือ  

ประมาณการรายจํายบริจาคเพื่อการศึกษาt =  ประมาณการรายจํายบริจาคเพื่อการศึกษาt-1 X  อัตรา 

การเติบโตของเศรษฐกิจประมาณการ (forcasted GDP  

growth) ปี 2553-2560 (ประมาณ 6.0%) 

โดยที่ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

จากขั้นตอนการค านวณดังกลําวข๎างต๎นจะได๎ประมาณการรายจํายด๎านการศึกษาดังแสดงในตาราง

ที่ ข3 ซึ่งได๎รวมงบประมาณตาม โครงการไทยเข๎มแข็งรอบที่หนึ่ง (ปี 2552) (SP1) และรอบที่สอง (ปี 

2553-2555) (SP2) เรียบร๎อยแล๎ว ทั้งโครงการเรียนฟรี 15 ปี การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การอุดหนุน

คําใช๎จํายรายหัวเพิ่ม การอุดหนุนนมและอาหารกลางวัน เป็นต๎น โดยงบประมาณในรอบแรกถูกรวมและ

กระจายตามระดับการศึกษาตํางๆ แล๎ว ผํานเงินอุดหนุนด๎านการศึกษาเพิ่มเติมดังได๎กลําวแล๎วข๎างต๎น และ

สมมติให๎มีผลตํอเนื่องไปตลอดการประมาณการ สํวนงบประมาณในรอบที่สองได๎น าไปรวมใน ยอดรวม

รายจํายด๎านการศึกษาหลังการประมาณการแล๎ว ทั้งนี้ภายใต๎สมมติฐานวํางบดังกลําวจบแคํปี 2555 
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ตารางที่ ข3 ประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษา (ล้านบาท)     

รายการ 

ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษา 495,361 569,710 562,397 576,502 554,360 563,496 570,469 578,017 586,707 

ร้อยละต่อ GDP 5.48 5.84 5.42 5.21 4.71 4.49 4.27 4.06 3.87 

แหล่งท่ีมาของเงินทุน  
(ร้อยละ) 100.00 

รัฐบาลกลาง 73.7 

รัฐบาลท้องถิ่น 4.9 

ครัวเรือน 20.9 

เอกชน (บริจาค) 0.6 

รายจ่ายตามระดับการศึกษา/สถานศึกษา 
   

    

การประถมศึกษา 182,689 186,196 191,376 196,522 201,389 205,877 209,920 213,482 215,758 

- สถานศึกษารัฐ 143,713 144,498 146,408 147,864 148,778 149,131 148,885 148,793 149,450 

- สถานศึกษาเอกชน 38,975 41,699 44,967 48,657 52,611 56,746 61,036 64,688 66,308 

มัธยมศึกษา สายสามัญ 145,804 153,241 157,135 159,945 163,118 167,185 170,914 175,925 183,070 

- สถานศึกษารัฐ 129,941 135,328 137,425 138,414 139,517 141,114 142,155 143,989 147,244 

- สถานศึกษาเอกชน 15,863 17,913 19,711 21,531 23,601 26,071 28,759 31,936 35,825 

อาชีวศึกษา 27,063 30,152 33,785 37,577 40,498 41,608 42,136 43,463 45,513 

- สถานศึกษารัฐ 17,661 19,322 21,240 23,153 24,428 24,541 24,271 24,417 24,750 

- สถานศึกษาเอกชน 9,402 10,829 12,545 14,424 16,070 17,067 17,865 19,047 20,763 

อุดมศึกษา 83,781 93,822 87,612 89,481 91,130 92,438 93,391 94,047 94,256 

- สถานศึกษารัฐ 71,044 80,729 74,149 75,650 76,948 77,964 78,688 79,143 79,167 

- สถานศึกษาเอกชน 12,736 13,093 13,463 13,831 14,182 14,474 14,703 14,904 15,089 

การศึกษานอกระบบ 11,332 12,486 13,757 15,158 15,706 17,146 19,084 19,690 19,080 

การบริการสนับสนุนการศึกษา* 54,730 61,153 62,569 66,735 69,985 71,410 72,094 73,382 75,564 

บริจาคเพื่อการศึกษา 2,696 2,865 3,022 3,189 3,380 3,583 3,798 4,026 4,267 

งบประมาณจากโครงการไทยเข้มแข็ง - 46,217 34,396 33,961 - - - - - 

หมายเหตุ: *บริการสนับสนุนการศึกษาสํวนใหญํเป็นรายจํายการให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษาตามโครงการ กยศ . และกรอ. 

ที่มา: จากการค านวณ 

ผลจากการประมาณการพบวํา รายจํายตัวเงินของการลงทุนด๎านการศึกษากรณีแนวโน๎มปกติมี

แนวโน๎มเพิ่มขึ้นทุกปี จาก 495,361 ล๎านบาทในปี 2552 เป็น 586,707 ล๎านบาทในปี 2560 แตํเมื่อ

คิดเป็นสัดสํวนตํอ GDP พบวําลดลงอยํางตํอเนื่อง จากร๎อยละ 5.48 ในปี 2552 เป็นร๎อยละ 4.46 ในปี 

2560 ซึ่งเป็นไปตามการชะลอตัวลงของจ านวนนักเรียนอันเนื่องมาจากการลดลงของการเกิดของเด็ก 

อยํางไรก็ดีเนื่องจากการศึกษานี้ ข๎อมูลพื้นฐานยังไมํครอบคลุมการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากข๎อจ ากัด

ของข๎อมูล เพื่อให๎สอดคล๎องกับการศึกษาตลอดชีวิต และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู๎  จึงต๎องให๎ความส าคัญ

กับการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อการสอนทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต และแหลํงเรียนรู๎

ตํางๆ ซึ่งต๎องการการลงทุนในสํวนนี้เพิ่มอีกจ านวนหนึ่งในอนาคต  

ดังนั้นจึงได๎เพิ่มการลงทุนในสํวนนี้อีก เร่ิมตั้งแตํปี 2555 โดยเพิ่มอยํางคํอยเป็นคํอยไปจากร๎อยละ  

2.5 จนเป็นร๎อยละ 10 ของรายจํายตัวเงินของการลงทุนด๎านการศึกษากรณีแนวโน๎มปกติ เดิมข๎างต๎น ในปี 

2560 ดังแสดงในตารางที่ ข4 
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ตารางที่ ข4 ประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษาหลังปรับเพิ่ม (ล้านบาท)   

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษา 
กรณีแนวโน้มปกติเดิม 495,361 569,710 562,397 576,502 554,360 563,496 570,469 578,017 586,707 
ร้อยละ ต่อ GDP 5.48 5.84 5.42 5.21 4.71 4.49 4.27 4.06 3.87 
ประมาณการรายจ่ายเพิ่มเพื่อการศึกษาตาม
อัธยาศัย (ร้อยละ 2.5-10) ต้ังแต่ปี 2555 - - - 14,828 14,425 14,808 30,276 30,982 31,771 
ประมาณการรายจ่ายด้านการศึกษากรณี
แนวโน้มปกติ (หลังปรับเพิ่มการศึกษา
ตามอัธยาศัย) 495,361 569,710 562,397 591,330 568,785 578,305 600,745 608,999 618,478 
ร้อยละ ต่อ GDP 5.48 5.84 5.42 5.35 4.83 4.61 4.50 4.28 4.08 
การกระจายภาระรายจ่าย 

     
    

รัฐบาลกลาง 364,977 419,758 414,370 435,687 419,076 426,090 442,624 448,705 455,689 
รัฐบาลท้องถิ่น 24,291 27,936 27,578 28,997 27,891 28,358 29,458 29,863 30,328 
ครัวเรือน 103,283 118,786 117,261 123,293 118,593 120,577 125,256 126,977 128,954 
เอกชน (บริจาค) 2,809 3,231 3,189 3,353 3,225 3,279 3,407 3,453 3,507 
รวม 495,361 569,710 562,397 591,330 568,785 578,305 600,745 608,999 618,478 
การกระจายภาระรายจ่าย (ร้อยละ) 

     
    

รัฐบาลกลาง 73.7 
รัฐบาลท้องถิ่น 4.9 
ครัวเรือน 20.9 
เอกชน (บริจาค) 0.6 
รวม 100.0 
ที่มา: จากการค านวณ 

ผลจากการเพิ่มการลงทุนเพื่อการศึกษาตามอัธยาศัย รายจํายตัวเงินของการลงทุนด๎านการศึกษา

กรณีแนวโน๎มปกติใหมํจะเพิ่มขึ้นอีก 31,771 ล๎านบาท เป็น 637,507 ล๎านบาทในปี 2560 คิดเป็นร๎อยละ 

4.46 ตํอ GDP ซึ่งสูงขึ้นจากกรณีแนวโน๎มปกติเดิม แตํก็ยังคงลดลงจากปัจจุบัน (ร๎อยละ 5.48 ตํอ GDP ใน

ปี 2552) 

ดังนั้นรายจํายด๎านการศึกษาจากกรณีแนวโน๎มปกตินี้ ยังมีเนื้อที่พอส าหรับการเพิ่มความทั่วถึง 

เทําเทียม และพอเพียงให๎สามารถศึกษาได๎ตามสิทธิ์ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาด๎านตํางๆ เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และสามารถเทียบเคียงกับประเทศที่พัฒนาแล๎วบนพื้นฐาน

ของความเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 

จากผลการประมาณรายจํายด๎านการศึกษาตามแนวโน๎มปกติ (Scenario 0) เป็นการประมาณการ

ตามแนวโน๎ มปกติซึ่งได๎รวมเอาเป้าหมายทางนโยบายการศึกษาที่ได๎ก าหนดไว๎แล๎ว และภาครัฐก าลัง

ด าเนินการไปในประเด็นตํางๆ ดังนี้ 

 เพิ่มอัตราการเข๎าเรียนให๎ครบร๎อยละ 100 (การศึกษาภาคบังคับ-ขั้นพื้นฐาน) 

 เพิ่มสัดสํวนนักเรียนสายอาชีพ (สัดสํวนสายสามัญ:อาชีพเป็นร๎อยละ 50:50) 

 เพิ่มการมีสํวนรํวมการจัดการศึกษาของเอกชน  โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับและข้ัน

พื้นฐาน (เพิ่มสัดสํวนนักเรียนภาคเอกชนเป็นร๎อยละ 30) 

 เพิ่มการลงทุนในสํวนการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให๎สอดคล๎องกับการศึกษาตลอดชีวิต และ

สังคมเศรษฐกิจฐานความรู๎ จึงต๎องให๎ความส าคัญกับการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น โดยเฉพาะ

สื่อการสอนทางวิทยุ เร่ิมตั้งแตํปี 2555 โดยเพิ่มอยํางคํอยเป็นคํอยไปจากร๎อยละ 2.5 จน

เป็นร๎อยละ 10 ของรายจํายตัวเงินของการลงทุนด๎านการศึกษากรณีแนวโน๎มปกติ เดิมข๎างต๎น 
(เนื่องจากรายจํายตัวเงินของการลงทุนด๎านการศึกษากรณีแนวโน๎มปกติมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นทุก

ปีอันเนื่องมาจากการลดลงของการเกิดของเด็ก) 
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ภาคผนวก ค  

สวัสดิการสุขภาพในปัจจุบันและการประมาณการ  

ค.1 สถานะปัจจุบันด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ  

ส าหรับสวัสดิการด๎านสุขภาพ จัดวําเป็นสวัสดิการที่มีลักษณะถ๎วนหน๎า (ตารางที่ ค 1) โดย

สวัสดิการด๎านสุขภาพภาครัฐในประเทศไทยประกอบด๎วย 3 ระบบ ซึ่งหมายความวําคนไทยทุกคนจะต๎อง

อยํูภายใต๎สวัสดิการสุขภาพระบบใดระบบหนึ่ง โดยแตํล ะระบบจะมีกลุํมประชากรเป้าหมาย และระบบการ

คลังเพื่อสุขภาพที่แตกตํางกัน กลําวคือ 

 ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการ ซึ่งจะให๎ความคุ๎มครองแกํข๎าราชการ ข๎าราชการ

บ านาญ และครอบครัวข๎าราชการ  โดยแหลํงที่มาของเงินมาจากงบประมาณรายจํายรัฐบาล 

(งบกลาง)  ส าหรับระบบการจํายผลตอบแทนเป็นแบบรัฐจํายตามอัตราที่สถานบริการเรียก

เก็บ (fee-for-service) แตํไมํเกินอัตราที่ก าหนด ท าให๎ยากตํอการควบคุมคําใช๎จําย 

 ระบบประกันสังคม ประกอบด๎วยกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน เป็นระบบที่

มุํงเน๎นให๎ความคุ๎มครองแกํประชากรวัยท างานที่อยูํในภาคเศรษฐกิจทางการ (formal sector)  

แหลํงที่มาของเงินกรณีกองทุนประกันสังคมมาจากการเรียกเก็บเงินสมทบ 3 ฝ่าย  ได๎แกํ 

รัฐบาล นายจ๎างและลูกจ๎าง ฝ่ายละเทําๆ กัน  ในอัตราร๎อยละ 1.5 (ส าหรับกรณีเจ็บป่วย 

ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร )แตํไมํเกินอัตราของผู๎มีเงินได๎ 15,000 บาทตํอเดือน  สํวน

กองทุนเงินทดแทนเงินสมทบมาจากนายจ๎าง  มีระบบการจํายผลตอบแทนแบบเหมาจํายตํอหัว 

(capitation) และรายกิจกรรม (fee-for-service) ตามอัตรา Diagnosis Related Groups (DRG)  

นอกจากประกันสังคมจะดูแลด๎านการรักษาพยาบาลแล๎ว ยังให๎สิทธิประโยชน์ครอบคลุมกรณี

ทุพพลภาพ ตาย คลอดบุตร และการชดเชยรายได๎ด๎วย 

 หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าที่ให๎การคุ๎มครองสุขภาพแกํประชากรที่ไมํอยํูในเครือขํายประกัน

สุขภาพทั้งสองระบบข๎างต๎น  แหลํงที่มาของเงินมาจากรายจํายรัฐบาล บริหารจัดการโดย

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ  เป็นแบบเหมาจํายตํอหัว (capitation) รํวมกับการ

จํายรายกิจกรรม (fee-for-service) ตามอัตรา DRG  โดยในปี 2553 รัฐจํายในอัตรา 

2,401 บาทตํอหัว  ซึ่งท าให๎สามารถควบคุมต๎นทุนได๎ (หมายเหตุ: อัตรานี้มิใชํอัตราที่คุ๎มทุน 

(cost recovery) แตํเป็นการตํอรองขึ้นอยํูกับขีดความสามารถของงบประมาณในแตํละปี) 
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ตารางที่ ค1 การประเมินความถ้วนหน้าของสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพ 

ประเภทบริการ 
ปัจจุบัน ข้อเสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถ้วนหน้า
(นโยบาย) 

ถ้วนหน้า 
(ปฏิบัติ) 

เจาะจง 
(นโยบาย) 

เจาะจง  
(ปฏิบัติ) 

กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง 

รักษาพยาบาล 
คนไทยทุกคน+ 
ต่างด้าว 

Y N 
  

คนไทยทุกคน+
ต่างด้าวทุกคน 

X 
 

ส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค 

คนไทยทุกคน Y N 
  

คนไทยทุกคน+
ต่างด้าวทุกคน 

X 
 

หมายเหตุ: N=no, Y=yes, X= หรือเลือก 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู๎วิจัย 

การที่กลุํมประชากรเป้าหมายตํางกันมีนัยถึงการกระจุกตัวของชนชั้นในแตํละระบบประกันสุขภาพ

ด๎วย กลุํมที่อยํูภายใต๎สวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการจะเป็นกลุํมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดีกวํา

กลุํมอื่นๆ  และการกระจายตัวของประชากรในระบบประกันสุขภาพก็ไมํเทําเทียมกัน   โดยสัดสํวนของผู๎ที่มี

สิทธิ์ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการเป็นหลักคิดเป็นร๎อยละ  7.76 ของประชากรทั้งประเทศ   

ในขณะที่กองทุนหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าครอบคลุมประชากรร๎อยละ  75.81 ของประชากรทั้งประเทศ  

(สปสช. มิถุนายน 2553)  และผู๎ที่มีสิทธิอยํูในระบบประกันสังคมซึ่งเป็นกลุํมวัยแรงงาน ซึ่งโดยทั่วไปแล๎ว

จะเป็นกลุํมประชากรที่มีสุขภาพแข็งแรงและมีความเสี่ยงตํอการเจ็บป่วยต่ ากวําเด็กและผู๎สูงอายุ มีสัดสํวน

ร๎อยละ 15.39 ของประชากรทั้งประเทศ   ส าหรับการประกันสุขภาพโดยภาคเอกชนก็มีบทบาทบ๎างแตํเป็น

ลักษณะระบบที่เสริมกับระบบหลักมากกวําจะเป็นระบบประกันสุขภาพหลักของสังคมไทย   ผู๎ที่มีประกัน

สุขภาพสํวนบุคคลมีเพียงร๎อยละ 2 ของประชากรทั้งหมด (วิโรจน์ ณ ระนอง 2548)   

แม๎วําโดยนโยบายแล๎วคนไทยทุกคนจะต๎องอยํูภายใต๎ระบบประกันสุขภาพระบบใดระบบหนึ่ง  แตํ

ในทางปฏิบัติพบวํา ยั งคงมีจ านวนสิทธิ์วําง หมายถึงคนที่ไมํมีหลักประกันสุขภาพใดๆ จ านวน 428,634 

คน คิดเป็นร๎อยละ 0.68 ของประชากร และมีบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะอีก 1,317,607 คน  คนไทยใน

ตํางประเทศ 15,060 คน และคนตํางด๎าว 161,978 คน (สปสช . มิถุนายน 2553)  นอกจากนี้ แตํละ

ระบบยังมีระดับการอุดหนุนตํอหัวที่แตกตํางกัน กลําวคือ  ในปี 255 2 ผู๎ที่อยํูภายใต๎สวัสดิการ

รักษาพยาบาลข๎าราชการยังได๎รับการอุดหนุนตํอหัวสูงถึง 12,365 บาทตํอคนตํอปี   ผู๎ที่อยํูภายใต๎ระบบ

ประกันสังคมได๎รับเงินอุดหนุนในเร่ืองสุขภาพเฉลี่ย 3,133 บาทตํอคนตํอปี  (กรณีเจ็บป่วย  คลอดบุตร  

ทุพพลภาพ และตาย)  ในขณะที่ผู๎ที่อยํูในระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ได๎รับเงินอุดหนุนตํอหัวเฉลี่ย 

2,393 บาทตํอคนตํอปี
7
  ประเด็นสืบเนื่องจากเงินอุดหนุนที่ไมํเทําเทียมกัน คือเร่ืองสิทธิประโยชน์ที่ได๎รับ 

ยังพบวํามีความไมํเทําเทียมกันของสิทธิประโยชน์อยํูมาก จึงควรปรับสิทธิประโยชน์พื้นฐานของทั้ง 3 ระบบ

ให๎มีความเสมอภาคและมีมาตรฐานเดียวกัน 

                                            
7
  ข๎อมูลได๎มาจากการค านวณ ดังน้ี 1. รายจํายตํอหัวผู๎ที่อยูํภายใต๎สวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการค านวณจากข๎อมูลรายจําย

รัฐบาลส าหรับการรักษาพยาบาลผ๎ูที่ใช๎สวัสดิการข๎าราชการ ซึ่งปี 2552 มีรายจํายทั้งสิ้น 61,273 ล๎านบาท (ข๎อมูล GFMIS)  

จ านวนผ๎ูที่อยูํในความคุ๎มครองภายใต๎สวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการในปี 2552 มีจ านวนทั้งสิ้น 4,955,313 คน (ส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแหํงชาติ)    2. รายจํายตํอหัวของผ๎ูที่อยูํภายใต๎ระบบประกันสังคม ค านวณจากคําประโยชน์ทดแทนที่ส านักงาน

ประกันสังคมจํายส าหรับ 4 กรณีได๎แกํ กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ และตาย ในปี 2552 จ านวน 29,528 ล๎านบาท 

(ส านักงานประกันสังคม) หารด๎วยจ านวนผ๎ูที่อยูํในระบบประกันสังคมซึ่งมีทั้งสิ้น 9,424,495 คน (ส านักงานประกันสังคม ) และ  

3. รายจํายตํอหัวของผ๎ูที่อยูํภายใต๎หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ค านวณจากรายจํายรัฐบาลที่จํายส าหรับโครงการ/แผนงานที่ผ๎ูที่อยูํ

ในระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าได๎รับ ทั้งที่จํายตรงไปยังกองทุนหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า จ านวน 109,422 ล๎านบาท  

และที่จํายไปยังหนํวยงานอื่นๆ ในกระทรวงสาธารณสุขอีกจ านวน 4,397 ล๎านบาท (ข๎อมูล GFMIS) หารด๎วยจ านวนผ๎ูมีสิทธิ์ใน

หลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า 47,558,456 คน (ส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ) 
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ตารางที่ ค2 ระบบประกันสุขภาพประเภทต่างๆ (ต้ังแต่กันยายน 2545) 

ประเด็น หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ 
ลักษณะ สวัสดิการของรัฐ (State welfare) ประกันภาคบังคับ (Social 

insurance) 
สวัสดิการการจ้างงาน (Fringe 
benefit) 

บุคคลในความคุ้มครอง ผู้อยู่นอกสวัสดิการข้าราชการและ
ประกันสังคม 

ลูกจ้างภาคเอกชน 
และผู้ที่สมัครใจเป็นผู้ประกันตน 

ข้าราชการ พนักงาน 
รัฐวิสาหกิจและครอบครัว 

ครอบคลุมประชากร* 75.81% 15.39% 7.76% 
แหล่งเงิน งบประมาณ ลูกจ้าง/นายจ้าง/รัฐ งบประมาณ 
วิธีจ่ายค่าบริการ เหมาจ่าย/ตามผลงาน เหมาจ่าย/ตามผลงาน ตามปริมาณบริการ 
ส่วนร่วมจ่าย - ส่วนเกินเพดาน กรณีใช้ รพ.เอกชน 
ประเด็นปัญหา การค านวณงบเหมาจ่ายรายหัว ครอบคลุมเฉพาะช่วงการจ้างงาน ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
หมายเหตุ: * ฐานข๎อมูลประชากร 63.395 ล๎านคน ของส านักงานประกันสุขภาพแหํงชาติ เดือนมิถุนายน ปี 2553 (ร๎อยละ 

0.36 ของประชากรมีสิทธิ์อื่นๆ และ ยังมีจ านวนสิทธิ์วําง หมายถึงคนที่ไมํมีหลักประกันสุขภาพใดๆ ณ  เดือน

มิถุนายน 2553 จ านวน 428,634 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.68 ของประชากร และมีบุคคลที่รอพิสูจน์สถานะ

อีก 1,317,607 คน  คนไทยในตํางประเทศ 15,060 คน และคนตํางด๎าว 161,978 คน) 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู๎วิจัย 

 

สมชาย
8
 (2541) ได๎รวบรวมหลักการก าหนดชุดบริการสุขภาพที่จ าเป็นขั้นพื้นฐาน 5 หลักการ 

ได๎แกํ 1. หลักความเสมอภาค  2. หลักความเพียงพอของบริการสุขภาพ  3. หลักความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  

4. หลักมาตรฐานข้ันต่ า และ 5. หลักประกันสังคม พบวํา การใช๎หลักการเหลํานี้มีข๎อดีและข๎อเสีย แตกตําง

กัน แตํละประเทศมักเลือกใช๎หลักการใดหลักการหนึ่งที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและคํานิยมในสังคม

ของตน  โดยปกติการก าหนดชุดบริการสุขภาพจ าเป็นขั้นพื้นฐานด๎วยหลักทฤษฎีมักสํงผลให๎เกิด

ประสิทธิภาพในการใช๎ทรัพยากรและความเสมอภาคในบางลักษณะ หากมีการก าหนดชุดบริการสุข ภาพ

จ าเป็นพื้นฐานที่แตกตํางออกไป อาจสํงผลให๎การด าเนินการดังกลําวขาดประสิทธิภาพและความเป็นธรรม 

และเสนอวําประเทศไทยควรยึดหลักความเสมอภาคในการก าหนดชุดบริการสุขภาพจ าเป็นขั้นพื้นฐาน นั่น

คือ ประชากรทุกคนควรได๎เข๎าถึงบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานอยํางเสมอภาคกัน ประเภทบริ การสุขภาพ

จ าเป็นขั้นพื้นฐาน ได๎แกํ 

 การป้องกันโรค 

 การรักษาโรค 

 บริการสุขภาพส าหรับผู๎ป่วยโรคเร้ือรังและคนชรา 

 บริการสุขภาพในสถานพยาบาลส าหรับคนพิการและผู๎ป่วยทางจิต 

 บริการสุขภาพส าหรับคนจนทุกประเภท 

 บริการสุขภาพแมํและเด็ก กํอนและหลังคลอด 

 บริการสุขภาพที่มีคําใช๎จํายสูง (catastrophic illness) ทุกประเภท 

การเปรียบเทียบขนาดของชุดสิทธิประโยชน์ต๎องเปรียบเทียบมูลคําที่เป็นตัวเงินของบริการสุขภาพ

ในชุดสิทธิประโยชน์เหลํานั้น หรืออาจเปรียบเทียบมูลคําที่เป็นตัวเงินของบริการสุขภาพที่ไมํอยํูในชุดสิทธิ

ประโยชน์ก็ได๎  โดยมูลคําที่เป็นตัวเงินของบริการสุขภาพดังกลําวค านวณจาก อัตราการเกิดโรคที่อยูํ /ไมํอยํู

                                            
8
  สมชาย สุขสิริเสรีกุล (2541 ), การก าหนดชุดบริการสุขภาพจ าเป็นข้ันพื้นฐาน : ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรม , คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
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ในความคุ๎มครองของชุดสิทธิประโยชน์ของบุคคลที่มี สิทธิ ในระบบประกันสุขภาพ คูณราคาของบริการ

สุขภาพนั้นๆ 

แตํการศึกษามูลคําที่เป็นตัวเงินของบริการสุขภาพในแตํละชุดสิทธิประโยชน์ท าได๎ยาก  การศึกษา

ความครอบคลุมด๎านสิทธิประโยชน์จึงเป็นเพียงการเปรียบเทียบเงื่อนไขการใช๎ สิทธิและประเภทของบริการ

สุขภาพในชุดสิทธิประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพตํางๆ ซึ่งพบวํา ระบบประกันสุขภาพที่ให๎อิสระในการ

เลือกสถานพยาบาลมากที่สุด คือ ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

กองทุนประกันสังคม และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ตามล าดับ  บริการสุขภาพในชุดสิทธิประโยชน์ที่

ระบบประกันสุขภาพทุกระบบให๎ความครอบคลุมเหมือนกัน ได๎แกํ บริการสุขภาพในแผนกผู๎ป่วยนอก ผู๎ป่วย

ใน ทันตกรรม และคลอดบุตร  ส าหรับบริการสุขภาพที่มีคําใช๎จํ ายสูง (catastrophic illness) มีเพียง

สวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเพียงระบบเดียวเทํานั้นที่ครอบคลุมบริการ

สุขภาพที่มีคําใช๎จํายสูง ทุกประเภท  สํวนกองทุนประกันสังคมและโครงการ 30 บาทฯ จะครอบคลุม

บริการสุขภาพที่มีคําใช๎จํายสูงเพียงบางประเภทเทํานั้น   

ตารางที่ ค3 สิทธิประโยชน์ของประกันสุขภาพต่างๆ 

สิทธิประโยชน์ โครงการ 30 บาทฯ 
สวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการฯ 
ประกันสังคม 

ค่ารักษาพยาบาลกรณี
เจ็บป่วยที่เกิดจากการท างาน 

สถานพยาบาลที่ระบุในบัตร 
 ค่าอาหารและค่าหัองสามัญ  
 การจัดส่งต่อเพ่ือการรักษา
ระหว่างหน่วยบริการ  

 ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามบัญชี
ยาหลักแห่งชาต ิ

สถานพยาบาลทุกแห่ง 
 เบิกค่ารักษาพยาบาลได้
ทั้งหมด 

(กองทุนเงินทดแทน) 
สถานพยาบาลทุกแห่ง 
 ไม่เกิน 35,000 บาท 
 บาดเจ็บรุนแรงไม่เกิน 50,000 บาท 

(รวมไม่เกิน 85,000 บาท) 
 บาดเจ็บรุนแรงและเรื้อรังเบิกเพิ่มได้
อีก รวมไม่เกิน 200,000 บาท 

เงินทดแทน 
กรณีเจ็บป่วยที่เกิดจาก 
การท างาน 

 ไม่มี  กรณีต้องพักรักษาตัว ให้
ข้าราชการผู้นั้นได้รับ
เงินเดือนเต็ม 

 กรณีทุพพลภาพหรือพิการ 
จนเป็นเหตุให้ออกจาก
ราชการ ข้าราชการผู้นั้นจะ
ได้รับบ านาญพิเศษ 

 ได้รับเงินทดแทนร้อยละ 60 ของ
ค่าจ้างรายเดือน 

 กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน ให้ไม่เกิน
เดือนละ 12,000 บาท 

 กรณีสูญเสียอวัยวะ ให้ไม่เกิน 10 ปี 
 กรณีทุพพลภาพ ให้ไม่เกิน 15 ป ี
 กรณีตายหรือสูญหาย ให้เป็นเวลา 8 
ปี และค่าท าศพ 100 เท่าของค่าจ้าง
ขั้นต่ า 

ค่ารักษาพยาบาล 
กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ได ้
เกิดจากการท างาน 

สถานพยาบาลที่ระบุในบัตร 
 ค่าอาหาร และค่าห้องสามัญ  
 การจัดส่งต่อเพ่ือการรักษา
ระหว่างหน่วยบริการ  

 ค่ายาและเวชภัณฑ์ตามบัญชี
ยาหลักแห่งชาต ิ 

สถานพยาบาลอ่ืน 
(เฉพาะกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินปีละ
ไม่เกิน 2 ครั้ง) 
 เช่นเดียวกับกรณีเข้ารับการ
รักษาพยาบาล ณ 
สถานพยาบาลที่ระบุในบัตร 

สถานพยาบาลของรัฐ 
แผนกผู้ป่วยนอก 
 ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้
ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

แผนกผู้ป่วยใน 
 ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้
ตามจ านวนที่จ่ายจริง 

 ค่าห้องและค่าอาหาร 
(1) เตียงสามัญ ไม่เกินวันละ 
200 บาท  
(2) เตียงพิเศษ ไม่เกินวันละ 
600 บาทไม่เกิน 13 วัน 
 

(กองทุนประกันสังคม) 
สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว ้
 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
สถานพยาบาลอ่ืน 
1. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน 
แผนกผู้ป่วยนอก (ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง) 
 ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงไม่
เกิน 300 บาท/ครั้ง 

 ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 
ไม่เกิน 200 บาท/ครั้ง 

 ค่าหัตถการจากแพทย์ไม่เกิน 200 
บาท/ครั้ง  
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สิทธิประโยชน์ โครงการ 30 บาทฯ 
สวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการฯ 
ประกันสังคม 

สถานพยาบาลเอกชน 
แผนกผู้ป่วยนอก 
 ไม่สามารถเบิกได้แผนก
ผู้ป่วยใน (เฉพาะกรณี
ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัย
จ าเป็นเร่งด่วน) 

 ค่าอวัยวะเทียมอุปกรณ ์
รวมทั้งค่าซ่อมแซมตามที่
ก าหนด 

 ค่าห้องและค่าอาหารตามที่
ก าหนด 

 ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้
ครึ่งหนึ่งของจ านวนที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 
ในระยะเวลา 30 วัน 

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาต ิ
 เบิกได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง 
ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาต ิ
 เบิกได้เฉพาะกรณีจ าเป็น
ตามค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการทางการแพทย์
ของสถานพยาบาล 

แผนกผู้ป่วยใน (ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง) 
 ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง ไม่
เกินวันละ 1,500 บาท 

 กรณีผ่าตัดใหญ่ไม่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่
เกิน 8,000 บาท 

 กรณีผ่าตัดใหญ่เกิน 2 ชั่วโมง ไม่เกิน 
14,000 บาท 

 ค่าห้อง ค่าอาหาร ไม่เกินวันละ 700 
บาท 

 กรณีที่ต้องรักษาในห้อง ICU ไม่เกิน
วันละ 2,000 บาท 

 กรณีการตรวจรักษาด้วยเครื่อง CT 
SCAN หรือ MRI จ่ายไม่เกิน 4,000 
บาท ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนด 

2. กรณีประสบอุบัติเหต ุ
 สถานพยาบาลของรัฐจ่ายค่า
รักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริง ภายใน 
72 ชั่วโมง ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

 สถานพยาบาลเอกชนจ่ายตาม
หลักเกณฑ์เดียวกับกรณีฉุกเฉิน
ภายใน 72 ชั่วโมง ไม่จ ากัดจ านวนครั้ง  

3. ค่าพาหนะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 ค่ารถพยาบาลหรือเรือพยาบาล จ่าย
ให้ไม่เกิน 500 บาท/ครั้ง 

 พาหนะรับจ้าง หรือส่วนบุคคล ไม่เกิน 
300 บาท/ครั้ง 

 ข้ามเขตจังหวัด จ่ายเพ่ิมตามระยะทาง 
กิโลเมตรละ 90 สตางค ์

หมายเหตุ: ต้องจ่ายเงินสมทบอย่าง
น้อย 3 ใน 15 เดือนก่อนเข้ารับบริการ 

เงินทดแทน 
กรณีเจ็บป่วยที่ไม่ได ้
เกิดจากการท างาน 

 ไม่มี  ไม่มี  เงินทดแทนการขาดรายได ้ร้อยละ 50 
ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน และในหนึ่ง
ปีปฏิทินไม่เกิน 180 วัน แต่ส าหรับโรค
เร้ือรัง อาจได้รับเกิน 180 วัน แต่ไม่
เกิน 365 วัน 

ค่ารักษาพยาบาล 
กรณีทุพพลภาพ 

 ไม่มี  ไม่มี (กองทุนประกันสังคม) 
 เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่เกินเดือนละ 

2,000 บาท 
เงินทดแทน 
กรณีทุพพลภาพ 

 ไม่มี  ไม่มี  เงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
ตลอดชีวิต 

ค่ารักษาพยาบาล 
กรณีการรักษาโดย 
แพทย์ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง 
และค่าใช้จ่ายสูง 

สถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตร 
 การรักษาพยาบาลที่มี
ค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งอวัยวะ
เทียมและอุปกรณ ์ตามเง่ือนไข
การจ่ายที่คณะกรรมการ

สถานพยาบาลของรัฐ 
 เช่นเดียวกับกรณีเจ็บป่วยอัน
ไม่ได้เกิดจากการท างาน 

 ส าหรับบ าบัดทดแทนไต ให้
เบิกในอัตราเหมาจ่าย 2,000 

สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว ้
 การฟอกเลือดเฉพาะกรณีไตวาย
เฉียบพลันหรือเร้ือรังระยะสุดท้าย 

 การปลูกถ่ายไต 
 เคมีบ าบัดและรังส ี
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สิทธิประโยชน์ โครงการ 30 บาทฯ 
สวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการฯ 
ประกันสังคม 

ก าหนด บาท หากมีการส่งตัวไปยัง
สถานพยาบาลเอกชน ไม่เกิน 
1,500 บาท 

 ผ่าตัดหัวใจ 
 รักษาหลอดเลือดหัวใจ 
 ผ่าตัดสมอง 
 ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และไขสันหลัง 

กรณีท าหมัน  เช่นเดียวกับกรณีเจ็บป่วยอัน
ไม่ได้เกิดจากการท างาน 

 เช่นเดียวกับกรณีเจ็บป่วยอัน
ไม่ได้เกิดจากการท างาน 

 ชาย ไม่เกิน 500 บาท 
 หญิง ไม่เกิน 1,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาล 
กรณีคลอดบุตร 

สถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตร 
 ไม่เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการ
ตรวจและการดูแลเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพหญิงตั้งครรภ ์

 จ่ายร่วม 30 บาทส าหรับบริการ
คลอดบุตร โดยสามารถใช้สิทธิ์
รวมกันไม่เกิน 2 ครั้งนับตั้งแต่
ใช้สิทธิ์ในโครงการ 

สถานพยาบาลของรัฐ 
 เช่นเดียวกับกรณีเจ็บป่วยอัน
ไม่ได้เกิดจากการท างาน 

สถานพยาบาลที่ลงทะเบียนไว ้
 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้น บริการ
พิเศษที่ไม่ใช่บริการการแพทย์ กรณี
คลอดบุตร 

สถานพยาบาลอ่ืน 
 เบิกค่าคลอดบุตรคืนได้ในอัตราเหมา
จ่าย 6,000 บาท 

หมายเหตุ: ต้องจ่ายเงินสมทบอย่าง
น้อย 7 ใน 15 เดือนก่อนเข้ารับบริการ มี
สิทธิเข้ารับบริการได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และ
รวมกันไม่เกิน 4 ครั้ง ส าหรับ
ผู้ประกันตนทั้งสามีและภรรยา 

เงินทดแทน 
กรณีคลอดบุตร 

 ไม่มี  ไม่มี  เงินทดแทนกรณีคลอดบุตร เหมาจ่าย
ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย
เป็นระยะเวลา 90 วัน 

กรณีตรวจร่างกาย 
ประจ าปี 

 ไม่มี สถานพยาบาลของรัฐ 
 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ ์ไม่
เกิน 450 บาท 

 อายุเกิน 35 ปีบริบูรณ์ไม่เกิน 
910 บาท  

หมายเหตุ: เบิกได้เฉพาะตัว
ข้าราชการ ข้าราชการบ านาญ 
และลูกจ้างประจ า 

 ไม่มี 

กรณีทันตกรรม สถานพยาบาลที่ระบุในบัตร 
 ถอนฟัน ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูด
หินปูน รักษาโรคเหงือก รักษา
โพรงประสาทฟันน้ านม เคลือบ
ฟลูออไรต์ เคลือบหลุมร่องฟัน 
ฟันปลอมฐานอคริลิก การใส่
เพดานเทียมในเด็กปากแหว่ง
เพดานโหว่ การตรวจสุขภาพ
ช่องปาก การตรวจวินัจฉัยทาง
รังสีวิทยา 

สถานพยาบาลของรัฐ 
 เบิกได้ตามจ านวนที่จ่ายจริง
ส าหรับกรณีถอนฟัน ผ่าฟัน
คุด อุดฟัน ขูดหินปูน รักษา
โรคเหงือก รักษาโพรง
ประสาทฟันน้ านม รักษา
โพรงประสาทฟันแท้  ฟัน
ปลอมฐานอคริลิก ฟันปลอม
ฐานโลหะ เดือยฟันและ
ครอบฟันทุกชนิด การใส่
เพดานเทียมในเด็กปากแหว่ง
เพดานโหว่ การตรวจสุขภาพ
ช่องปาก การตรวจวินิจฉัย
ทางรังสีวิทยาและบริการ 
ทันตกรรมที่เป็นความ
เจ็บป่วย 

สถานพยาบาลที่ก าหนด 
 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ส าหรับถอนฟัน 
ผ่าฟันคุด อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟัน
เทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิก  

สถานพยาบาลอ่ืน 
 เบิกได้ปีละ 2 ครั้งไม่เกินครั้งละ 300 
บาท รวมแล้วปีละไม่เกิน 600 บาท 
ส าหรับการถอนฟัน อุดฟันและการขูด
หินปูน 
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สิทธิประโยชน์ โครงการ 30 บาทฯ 
สวัสดิการรักษาพยาบาล

ข้าราชการฯ 
ประกันสังคม 

บริการที่ยกเว้น  โรคจิตที่ต้องรับไว้รักษาเป็น
ผู้ป่วยในเกินกว่า 15 วัน 

 บ าบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาและสาร
เสพติด 

 โรคที่ต้องรักษาตัวในแผนก
ผู้ป่วยในเกินกว่า 180 วัน 
ยกเว้นกรณีมีภาวะแทรกซ้อน 

 การรักษาผู้ป่วยไตวายระยะ
สุดท้ายด้วยการล้างไต และการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 

 เพ่ือความสวยงามการรักษาที่
ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 

 การตรวจที่เกินกว่าความจ าเป็น 
 รักษาภาวะมีบุตรยาก 
 ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การผสมเทียม 
 ยาต้านไวรัสเอดส์ยกเว้นกรณี
ป้องกันการแพร่เช้ือจากแม่สู่ลูก
ในครรภ์ 

 ค่าจ้างพยาบาลพิเศษ 
 ค่าธรรมเนียมพิเศษและ
ค่าบริการอ่ืนท านองเดียวกับ
ลักษณะเงินตอบแทนพิเศษ 

 เพ่ือความสวยงาม 
 การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
 การตรวจเฝ้าระวังโรค 
 รักษาภาวะมีบุตรยาก 
 การตรวจการตั้งครรภ์และ
การบ ารุงครรภ์ 

 โรคจิต ยกเว้น กรณีเฉียบพลัน 
ระยะเวลารักษาไม่เกิน 15 วัน 

 โรคหรืออันตรายจากการใช้สารเสพ 
 โรคที่ต้องรักษาตัวในแผนกผู้ป่วยใน 
เกิน180 วันใน 1 ป ี

 การบ าบัดทดแทนไตกรณีไตวายเรื้อรัง 
 เพ่ือความสวยงาม 
 การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง 
 การตรวจที่เกินกว่าความจ าเป็น 
 รักษาภาวะมีบุตรยาก การตรวจ
เนื้อเยื่อเพ่ือผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 

 ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 
 การเปลี่ยนเพศ 
 การผสมเทียม 
 การบริการระหว่างรักษาตัวแบบพักฟื้น 
 ทันตกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากถอนฟัน 
อุดฟัน และขูดหินปูน 

 แว่นตา 

ที่มา: รวบรวมและปรับปรุงโดยคณะผู๎วิจัย  

 

ความครอบคลุมภาระค่ารักษาพยาบาล  หมายถึง ระดับของประโยชน์จากการมีระบบประกัน

สุขภาพที่สามารถชํวยลดภาระทางการเงินของบุคคล (out of pocket) ลงได๎  หรือคําใช๎จํายที่บุคคล

สามารถประหยัดได๎จากการมีประกันสุขภาพ   

การศึกษาโดยใช๎วิธี เปรียบเทียบสัดสํวนรายจํายด๎านการรักษาพยาบาลตํอรายได๎และรายจํายของ

ครัวเรือนจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ระหวํางปี 2542-2547 พบวํา สัดสํวน

รายจํายด๎านการรักษาพยาบาลตํอรายได๎ของครัวเรือนลดลงจากร๎อยละ 2.14-2.17 ในระหวํางปี 2542-

2544 เหลือร๎อยละ 1.84 ในปี 2545 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีโครงการ 30 บาทฯ หรือลดลงประมาณร๎อยล ะ 

0.32 ของรายได๎ครัวเรือน และในปี 2547 สัดสํวนนี้ลดลงเหลือร๎อยละ 1.78 ของรายได๎ครัวเรือน   

สัดสํวนรายจํายด๎านการรักษาพยาบาลตํอรายจํายของครัวเรือนลดลงจากร๎อยละ 2.66-2.67 ในระหวํางปี 

2542-2543 เหลือร๎อยละ 2.32 ในปี 2545 (ลดลงประมาณร๎อยละ 0.32 ของรายจํายครัวเ รือน) และ

ในปี 2547 สัดสํวนนี้ลดลงเหลือร๎อยละ 2.13 ของรายจํายของครัวเรือน  เมื่อค านวณคําใช๎จํายที่ครัวเรือน

ประหยัดได๎จากโครงการ 30 บาทฯ ภายใต๎ข๎อสมมติวํา ถ๎าไมํมีโครงการนี้ครัวเรือนจะคงสัดสํวนรายจําย

ด๎านการรักษาพยาบาลตํอรายได๎หรือรายจํายไว๎เทําเดิม ครัวเรือ นจะสามารถประหยัดคําใช๎จํายได๎ 

8,178-9,432 ล๎านบาท (ตารางที่ ค4) ซึ่งเป็นยอดเงินที่ใกล๎เคียงกับงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มให๎

กระทรวงสาธารณสุขในปีงบประมาณ 2545
9
  

                                            
9
 วิโรจน์ ณ ระนองและคณะ (2547), ผลกระทบของโครงการหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎าและโครงการ 30 บาทฯ ที่มีตํอคําใช๎จําย

ด๎านสุขภาพของประชาชน. 
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ตารางที่ ค4 การค านวณค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนประหยัดได้จากการมีโครงการ 30 บาท 

ก. ค านวณโดยสมมุติว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อรายได้ของครัวเรือนมีค่าคงที ่

รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ปี 2545 (บาท/ปี) (1) 164,832 

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ต่อครัวเรือน (บาท/ปี) (2) = (1) x .0032 527.46 

จ านวนครัวเรือน ปี 2545 (ล้านครัวเรือน) (3) 17.8827 

รวมค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนประหยัดได้ (ล้านบาท/ปี) (4) = (2) x (3)  9,432 

ข. ค านวณโดยสมมุติว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลต่อรายจ่ายของครัวเรือนมีค่าคงที ่

รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน ปี 2545 (บาท/ปี) (5) 130,668 

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ต่อครัวเรือน (บาท/ปี) (6) = (5) x .0035 457.34 

รวมค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนประหยัดได้ (ล้านบาท/ปี) (7) = (6) x (3)  8,178 
ที่มา: วิโรจน์ ณ ระนองและคณะ, 2547 (ปรับปรุงจากตารางที่ 2 หน๎า 30) 
 

ผลการศึกษาของพัธนยุทธ์ (2550) สรุปวําการมีประกันสุขภาพท าให๎ประชาชนสามารถลดภาระ

คําใช๎จํายด๎านการรักษาพยาบาลลงได๎ร๎อยละ 50-80  และโครงการ 30 บาทฯ เป็นระบบประกันสุขภาพที่

ลดภาระคําใช๎จํายด๎านการรักษาพยาบาลลงได๎มากที่สุด  (แม๎วําโครงการ 30 บาทฯ จะเป็นระบบประกัน

สุขภาพที่อุดหนุนคํารักษาพยาบาลในระดับที่ต่ าที่สุด )  สํงผลให๎ผู๎ที่อยํูในโครงการ 30 บาทฯ มีคํา

รักษาพยาบาลรวมต่ ากวําผู๎ที่อยํูในระบบประกันสังคม 1.8 เทํา และต่ ากวําผู๎ที่อยํูในระบบสวัสดิการ

รักษาพยาบาลข๎าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจถึง 4.2 เทํา   

ค.2 ประมาณการระดับการลงทุนด้านสุขภาพ  

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณรายจํายเพื่อสุขภาพตํอหัว  โดยแบํงประเภทรายจํายออกเป็น 6 กลุํมได๎แกํ 

 สวัสดิการข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ      

 ประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า     

 ประกันสังคม  

 กองทุนเงินทดแทน  

 รายจํายครัวเรือน (out of pocket) 

 รายจําย non UC 

โดยมีวิธีการค านวณดังนี้ 

1. รายจําย เพื่อ สุขภาพตํอหัวส าหรับหลักประกัน 3 ประเภท ได๎แกํ สวัสดิการ ข๎าราชการ /

รัฐวิสาหกิจ ประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า และประกันสังคม ใช๎สูตร 

รายจํายสุขภาพตํอหัวit    =   รายจํายสุขภาพit  /  จ านวนผู๎มีสิทธิi์t 

โดยที่ i หมายถึงประเภทหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบ และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 
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2. รายจํายสุขภาพตํอหัวที่ครัวเรือนจําย หรือ out of pocket และรายจํายสุขภาพตํอหัวเพื่อการ

วิจัยและงานอื่นๆ  ใช๎สูตร 

รายจํายสุขภาพตํอหัวjt    =   รายจํายสุขภาพjt  /  จ านวนประชากรt 

โดยที่ j หมายถึงรายจํายสุขภาพที่ครัวเรือนจําย และรายจําย Non UC 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบรายจํายด๎านสุขภาพตํอหัวของผู๎ที่อยํู ในระบบประกันทั้ง 3 ระบบ พบวํา 

ผู๎ที่อยํูภายใต๎สวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการมีรายจํายตํอหัวสูงที่สุด  โดย ในปี 2552 ผู๎ที่อยํูภายใต๎

สวัสดิการรักษาพยาบาลข๎าราชการมีรายจํายตํอหัวสูงถึง 12,365 บาท   รองลงมาเป็นผู๎ที่อยํูภายใต๎ระบบ

ประกันสังคมโดยมีรายจํายสุขภาพตํอหัวเฉลี่ย 3,133 บาท (กรณีประโยชน์ทดแทน )  ในขณะที่ผู๎ที่อยํูใน

ระบบหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎ามีรายจํายตํอหัวเฉลี่ย 2,393 บาท 

ตารางที่ ค5 รายจ่ายด้านสุขภาพต่อหัว ในปีงบประมาณ 2548-2552 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 2552 
    สวัสดิการข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6,965  9,159  9,104  11,012 12,365 
    ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 1,439  1,739  1,975  2,189 2,393 
    ประกันสังคม 2,251  2,500  2,575  2,724 3,133 
    กองทุนเงินทดแทน 212  211  212  208 159 
    รายจ่ายครัวเรือน (out of pocket) 888 1,062  991  976 1,102 
    non UC 384  233 813 662 731 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

ขั้นตอนที่ 2 ประมาณการรายจําย เพื่อสุขภาพตํอหัว จนถึงปี 2560 แยกตามประเภทรายจําย 6 

กลุํม เชํนเดียวกับข้ันตอนที่ 1  แตํในการประมาณการรายจําย เพื่อสุขภาพตํอหัว จะต๎องมีข๎อสมมติในการ

ค านวณ โดยสมมติฐานที่ใช๎ในการประมาณการรายจํายแตํละประเภทสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

ประเภท รายจํายตํอหัว (P) 

สวัสดิการข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใช๎ exponential growth ตํอปี 

ประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า     เพิ่มร๎อยละ 5.7 ตํอป ีx  1 3 เทําของสัดสํวนคนชราตํอประชากร
10

 

ประกันสังคม  ใช๎ exponential growth ตํอปี 

กองทุนเงินทดแทน  ใช๎ exponential growth ตํอปี 

รายจํายครัวเรือน (out of pocket) ใช๎ exponential growth ตํอปี 

รายจํายวิจัยและ non UC  เพิ่มร๎อยละ 2 ตํอปี  

ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

                                            
10

 ใช๎ข๎อสมมติตามการศึกษาของ นพ .ถาวร ที่ได๎ประมาณการ aggregate rate of cost increase ของระบบ UC ไว๎ประมาณ 5.7%  

สํวนการปรับเพิ่มร๎อยละ 30 ของสัดสํวนคนชรา เนื่องจากข๎อมูลคําใช๎จํายรักษาพยาบาลแยกตามชํวงอายุของข๎าราชการ (ใช๎สิทธิ์

ข๎าราชการเป็นฐานในการคิด เนื่องจากมีข๎อมูลครบถ๎วนทุกชํวงอายุ ในขณะที่ประกันสังคมมีแตํวัยแรงงาน และบัตร 30 บาทฯ สํวน

ใหญํเป็นเด็กและคนชรา) แสดงวํา ผ๎ูที่อายุ 60 ขึ้นไป มีคําใช๎จําย 1.3 เทําของคําใช๎จํายเฉลี่ย 
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สูตรการค านวณรายจําย 4 ประเภทได๎แกํ 1. กรณี สวัสดิการ ข๎าราชการ / รัฐวิสาหกิจ     

ประกันสังคม  (เงินสมทบ/ประโยชน์ทดแทน )    2. กองทุนเงินทดแทน  (เงินสมทบ/ประโยชน์ทดแทน )   

3. รายจํายครัวเรือน (out of pocket) และ 4. รายจํายส าหรับการวิจัยและ non UC 

ประมาณการรายจํายสุขภาพตํอหัวit   =  รายจํายสุขภาพในปี 2552 X Growth 

โดยที่ i หมายถึงรายจํายด๎านสุขภาพ 4 ประเภทข๎างต๎น และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

ส าหรับระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า นอกจากจะใช๎อัตราการเพิ่มตํอปีที่ก าหนดไว๎ที่ร๎อยละ 5.7 แล๎ว  

ยังปรับด๎วยอัตราเพิ่มสัดสํวนคนชราด๎วย เพราะประเทศไทยก าลังเข๎าสูํสังคมคนชรา และการที่มีสัดสํวน

คนชรามากๆ จะสํงผลตํอการเพิ่มขึ้นของรายจํายตํอหัว  ตารางที่ ค4 แสดงคําใช๎จํายรักษาพ ยาบาลจ าแนก

ตามชํวงอายุ ซึ่งพบวําผู๎ที่อายุมากกวํา 60 ปีจะมีคําใช๎จํายรักษาพยาบาลสูงกวําคําเฉลี่ยประมาณ 1.3 เทํา 

ตารางที่ ค6 ค่าใช้จ่ายสวัสดิการข้าราชการต่อหัวตามช่วงอาย ุ

 
คิดเป็นเท่าของค่าเฉลี่ย ค่าใช้จ่ายตามช่วงอายุ (บาท/ราย) 

อายุ 2546 2547 2548 2549 2546 2547 2548 2549 
<3 0.40 0.40 0.38 0.38 6,191 6,729 7,524 8,262 

3-10 0.35 0.35 0.33 0.33 5,495 5,901 6,512 7,239 
11-20 0.56 0.58 0.55 0.53 8,671 9,905 10,702 11,597 
21-40 0.63 0.61 0.60 0.58 9,746 10,370 11,838 12,723 
41-50 0.94 0.91 0.93 0.89 14,688 15,459 18,167 19,456 
51-60 1.17 1.14 1.14 1.14 18,256 19,473 22,438 25,005 
> 60 1.29 1.27 1.27 1.27 20,016 21,687 24,812 27,916 
รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 15,565 17,028 19,601 21,960 

ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

สูตรการค านวณรายจํายตํอหัวของระบบประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า เป็นดังนี้  

ประมาณการรายจํายสุขภาพตํอหัว
t
 = รายจํายสุขภาพปี 2552 X  5.7%  X 1.3 ของสัดสํวนคนชราตํอประชากร

t
 

โดยที่ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 3 ประมาณการจ านวนผู๎มีสิทธิจนถึงปี 2560  แยกตามประเภทรายจําย 6 กลุํม  โดยมี

สมมติฐานในการประมาณการจ านวนผู๎มีสิทธิ์แตํละประเภทสรุปได๎ดังนี้ 

ประเภท จ านวนผู๎มีสิทธิ์ (Q) 

สวัสดิการข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ก าหนดให๎คงที่เทํากับปี 2552 เนื่องจากส านักงาน

คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน (กพ.) มีนโยบายไมํเพิ่ม

จ านวนข๎าราชการ นอกจากนี้ลูกจ๎างภาครัฐที่รับใหมํ จะรับ

เป็นพนักงานข๎าราชการซ่ึงเข๎าไปอยูํในระบบประกันสังคม 

ประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า (ครบ 100% คนไทย)     ประมาณการประชากรของ NESDB – (ผู๎ท่ีอยูํในระบบ

สวัสดิการข๎าราชการ + ผู๎ท่ีอยูํในระบบประกันสังคม) 

ประกันสังคม  ประมาณการจ านวนผู๎ประกันตน 

กองทุนเงินทดแทน  ร๎อยละ 85 ของประมาณการจ านวนผู๎ประกันตน 

รายจํายครัวเรือน   (out of pocket) ประมาณการประชากรของ NESDB 

non UC  ประมาณการประชากรของ NESDB 

ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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ประมาณการจ านวนผู๎มีสิทธิ์ ถ๎าเป็นกรณีรายจํายครัวเรือนและ non UC  จะใช๎ตัวเลขประมาณการ

ประชากร (ส านักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ: NESDB)  

ประมาณการจ านวนผู๎ประกันตนและผู๎รับผลประโยชน์ทดแทนของกองทุนประกันสังคมจะค านวณ

โดยใช๎อัตราการประกันตนซึ่งถูกก าหนดตามระดับการศึกษา (รายละเอียดแสดงไว๎ในสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (2552), ภาคผนวก 6) 

ประมาณการจ านวนผู๎มีสิทธิ์ในประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ค านวณจาก 

ประมาณการจ านวนผู๎มีสิทธิ์ใน UC
t
  =  ประมาณการประชากร

t 
– สิทธิ์สวัสดิการข๎าราชการ

t 
– สิทธิ์ประกันสังคม

t
 

โดยที่ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

 

ขั้นตอนที่ 4 ประมาณการรายจํายเพื่อสุขภาพจนถึงปี 2560   แยกตามประเภทรายจําย 6 กลุํม 

ประมาณการรายจํายสุขภาพ jt   =  ประมาณการรายจํายสุขภาพตํอหัว jt  X  ประมาณการจ านวนผู๎มีสิทธิ่jt 

โดยที่ j หมายถึงรายจํายเพื่อสุขภาพประเภทตํางๆ 6 กลุํม และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

ผลการประมาณการงบประมาณในปี 2554-2560 

ผลการประมาณการงบประมาณส าหรับปี 2554- 2560 แสดงไว๎ในตารางที่ ค 7 เป็นเงิน

งบประมาณที่ต๎องใช๎ในกรณีที่เป็นไปตามแนวโน๎มปกติ ซึ่งประมาณไว๎วําในปี 2554 จะมีรายจํายด๎าน

สุขภาพ 408 ,231 ล๎านบาท และเพิ่มเป็น 568 ,465ล๎านบาทในปี 2560   แตํถ๎ามีการเพิ่มความ

ครอบคลุม โดยการปรับให๎คนไทยมีสิทธิ์ครบ 100% และครอบคลุมไปถึงกลุํม คนไร๎รัฐ/ผู๎ไมํมีสถานะทาง

ทะเบียนราษฎร ชนกลุํมน๎อยไมํได๎สัญชาติไทย แรงงานข๎ามชาติ (รวมผู๎ติดตาม) แรงงานข๎ามชาติระดับลําง 

และผู๎หนีภัยจากการสู๎รบ  ซึ่งมีจ านวนอีกประมาณ  2.42 ล๎านคนแล๎ว คาดวําจะต๎องเพิ่มงบประมาณด๎าน

สุขภาพอีก 13,566 ล๎านบาทในปี 2554  โดยเป็นรายจํายด๎านสุขภาพเพื่อให๎ครอบคลุมคนไทย 100% 

จ านวน 7,052 ล๎านบาท และรายจํายด๎านสุขภาพเพื่อให๎ครอบคลุมคนตํางด๎าวจ านวน 6,514 ล๎านบาท  

สํวนในปีงบประมาณ 2560 รายจํายด๎านสุขภาพสํวนเพิ่มนี้คาดวําจะเพิ่มเป็น 23,341 ล๎านบาท  จ าแนก

เป็นรายจํายด๎านสุขภาพเพื่อให๎ครอบคลุมคนไทย 100% จ านวน  12,124 ล๎านบาท  และรายจํายด๎าน

สุขภาพเพื่อให๎ครอบคลุมคนตํางด๎าวจ านวน 11,217 ล๎านบาท (ตารางที่ ค8) 

ตารางที่ ค7 ประมาณการรายจ่ายด้านสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2554-2560 (ล้านบาท) 

รายการ 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 72,532 78,916 85,862 93,419 101,641 110,586 120,319 
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 133,982 142,303 157,264 173,477 191,122 209,894 230,350 
ประกันสังคม 34,888 37,493 40,339 43,450 46,773 50,198 53,743 
กองทุนเงินทดแทน 1,306 1,305 1,306 1,309 1,310 1,308 1,303 
รายจ่ายครัวเรือน (out of pocket) 80,268 83,723 87,356 91,170 95,163 99,146 103,280 
Non UC 51,395 52,667 53,989 55,358 56,769 58,108 59,470 
รวม 408,231 426,157 426,116 458,181 492,778 529,240 568,465 
หมายเหตุ: ประมาณการรายจํายด๎านสุขภาพในปี 2554-2555 รวมรายจํายตาม sp2 จ านวน 33,861 และ 29,750 

ตามล าดับ 
ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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ตารางที่ ค8 ประมาณการรายจ่ายด้านสุขภาพ ในปีงบประมาณ 2554-2560 กรณีปรับสวัสดิการ 

  2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

       
ปรับความถ้วนหน้าเป็น 100% 7,052 7,490 8,277 9,130 10,059 11,047 12,124 
เพ่ิมความครอบคลุม 6,514 6,917 7,641 8,427 9,280 10,207 11,217 
คนไร้รัฐ/ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร 515 547 605 667 734 808 887 
ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย 932 989 1,093 1,205 1,327 1,460 1,604 
แรงงานข้ามชาติ (รวมผู้ติดตาม) 4,455 4,731 5,226 5,764 6,347 6,981 7,672 
แรงงานข้ามชาติระดับล่าง 269 286 316 348 383 422 463 
ผู้หนีภัยจากการสู้รบ  343 364 402 443 488 537 590 

จ านวนคน (พันคน) 
       

จ านวนคนไทย (ยังไม่มีสิทธิ) 2,621.2 2,621.9 2,622.9 2,623. 6 2,624.6 2,620.6 2,617.1 
คนไร้รัฐ/ผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 191.6 
ชนกลุ่มน้อยไม่ได้สัญชาติไทย (รวมผู้ติดตาม) 346.3 346.3 346.3 346.3 346.3 346.3 346.3 
แรงงานข้ามชาติ  1,656.0 1,656.0 1,656.0 1,656.0 1,656.0 1,656.0 1,656.0 
แรงงานข้ามชาติระดับล่าง 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
ผู้หนีภัยจากการสู้รบ  127.3 127.3 127.3 127.3 127.3 127.3 127.3 

ทีม่า: ค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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ภาคผนวก ง 

สวัสดิการการฝึกฝีมือแรงงานในปัจจุบัน  

และการประมาณการ  

ง.1 สถานะปัจจุบันด้านฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

สวัสดิการส าหรับแรงงานด๎านการพัฒนาฝีมือแ รงงานและการจัดหางาน ถือวําถ๎วนหน๎าแล๎ว 

เนื่องจากรัฐให๎บริการทุกคนถ๎วนหน๎า แตํในทางปฏิบัติมีผู๎มาใช๎บริการจ านวนไมํมากเทําที่ควร ทั้งนี้

เนื่องจากข๎อจ ากัดในหลายๆ เร่ือง อาทิ ความสอดคล๎องของหลักสูตรที่รัฐจัดให๎และความต๎องการพัฒนา

ทักษะของแรงงาน ตลอดจนความต๎องการที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วของผู๎ประกอบการและตลาดแรงงาน 

ความเพียงพอและคุณภาพของผู๎ฝึกอบรม การเข๎าถึงและความรวดเร็วของการจัดหางาน รวมทั้งการมีสํวน

รํวมในการลงทุนด๎านนี้ของภาคสํวนตํางๆ ของสังคมนอกเหนือจากภาครัฐยังมีสัดสํวนน๎อยมาก 

ตารางที่ ง1 การประเมินความถ้วนหน้าของสวัสดิการด้านฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
ประเภทบริการ 

ปัจจุบัน ข้อเสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถ้วนหน้า
(นโยบาย) 

ถ้วนหน้า 
(ปฏิบัติ) 

เจาะจง 
(นโยบาย) 

เจาะจง  
(ปฏิบัติ) 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถ้วน
หน้า 

เจาะจง 

1 การให้บริการฝึกอบรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานโดยรัฐ  
(กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
- ก่อนเข้างาน (เพ่ือให้มีอาชีพ) 
- ระหว่างท างาน (ยกระดับ
ฝีมือ) 

- เพ่ือย้าย เปลี่ยนงาน มี
อาชีพเสริม 

ทุกคน+ต่างด้าว Y 

N*ในแง่ยังมี
โควต้าทั้ง
จ านวนผู้เข้า
ฝึกและ
หลักสูตร 

  
เห็นด้วย X 

 

2 กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 
(ให้กู้ค่าฝึกอบรมตามจริง 
และค่าครองชีพภายใต้งบที่
ก าหนด) 

แรงงานไทยในระบบ 
(อายุ15-45 ปี และ
รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 
10,000 บาทต่อเดือน) 

  
Y Y 

ทุกคน+ต่างด้าว (อายุ
ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 
รายได้เฉลี่ยไม่เกิน 
10,000 บาทต่อเดือน) 

 
X 

3 รัฐอุดหนุนเพ่ิมโอกาสในการ
ฝึกอบรม: เน้นอุดหนุน SMEs 
และแรงงานนอกระบบ      

SMEs+แรงงานนอก
ระบบ  

X 

 ลูกจ้าง = ให้เงินอุดหนุนเพ่ือ
รับการฝึกอบรม,  
นายจ้าง =ให้เงินอุดหนุนใน
การส่งลูกจ้างเข้าฝึกอบรม 
และเงินอุดหนุนเงินเดือน
ส าหรับจ่ายลูกจ้างที่ลาเพื่อไป
ฝึกด้วย 
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ประเภทบริการ 

ปัจจุบัน ข้อเสนอ 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถ้วนหน้า
(นโยบาย) 

ถ้วนหน้า 
(ปฏิบัติ) 

เจาะจง 
(นโยบาย) 

เจาะจง  
(ปฏิบัติ) 

กลุ่มเป้าหมาย 
ถ้วน
หน้า 

เจาะจง 

4 ระบบการประกันการจ้างงาน 
(ผู้สมทบกองทุนจะได้รับการ
ฝึกอบรมเม่ือตกงาน, 
reemployment training) 

     
ทุกคน+ต่างด้าว X 

 

5 คุณภาพการฝึกอบรม 
     

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

X 
 ระบบ: ระบบที่ให้การ

ฝึกอบรมและรับรองทักษะ
แห่งชาติ เน้นสมรรถนะ 
(Competency) และให้
ครอบคลุมทักษะงานมากขึ้น 
(บริหาร จัดการ นวัตกรรม) 

        

 คนฝึก: พัฒนาบุคลากรด้าน
ฝึกอบรม (จ านวนและ
คุณภาพ) 

        

 สถานฝึก: สนับสนุนให้เอกชน
เป็นผู้ facilitate สถานอบรม 
ไม่ใช่ภาครัฐเท่านั้น 

        

 การวัดผลสัมฤทธิ์จากการฝึก: 
พัฒนาให้ชัดเจนมี
ประสิทธิภาพ 

        

6 เพ่ิมการมีส่วนร่วม บทบาท
ภาคเอกชน บทบาทท้องถิ่น      

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 

X 

หมายเหตุ: N=no, Y=yes, X= หรือเลือก 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู๎วิจัย 

 

ตารางที่ ง1 แสดงการประเมินความถ๎วนหน๎าของสวัสดิการด๎านฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดย

การพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบันภาครัฐได๎ให๎บริการโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู๎รับผิดชอบ โดย

ให๎บริการทั้งการฝึกเพื่อให๎มีทักษะตามความต๎องการของตลาดเพื่อให๎มีงานท า ฝึกเพื่อยกระดับฝีมือแรงงาน 

และฝึกเสริมทักษะเพื่อย๎ายงาน เปลี่ยนอาชีพ หรือมีอาชีพเสริม อยํางไร ก็ดีการให๎บริการ โดยเฉพาะใน

หลักสูตรที่มีผู๎สนใจมากอาจไมํสามารถรองรับผู๎ต๎องการเข๎ารับการฝึกได๎อยํางเพียงพอ รวมทั้งหลักสูตรที่

ต๎องพัฒนาให๎ครอบคลุมทักษะมากขึ้นทั้งด๎านการบริหารจัดการ นวัตกรรม เพื่อให๎เป็นการบริการที่ถ๎วน

หน๎าอยํางแท๎จริง 

ในปัจจุบันได๎มีกองทุน พัฒนาฝีมือแรงงานที่ตั้งขึ้นเพื่อชํวยเหลือผู๎ที่ต๎องการพัฒนาฝีมือแรงงานให๎

สามารถกู๎ดอกเบ้ียต่ า เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการฝึกอบรม ทั้งคําธรรมเนียมการฝึกที่จํายตามจริง และคํา

ครองชีพ (วงเงินที่รัฐก าหนด ) ได๎   คุณสมบติผู๎ที่จะกู๎ได๎ต๎องเป็นแรงงานไทยในระบบที่มีอายุ ระหวําง  

15-45 ปี และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํเกิน 1 หมื่นบาท ซึ่งได๎เสนอให๎ปรับเปลี่ยนขยายผู๎มีสิทธิ์มากขึ้นคือ 

แรงงานทุกคนรวมคนตํางด๎าว ที่มีอายุตั้งแตํ 15 ปีขึ้นไป ไมํจ ากัดอายุขั้นสูง สอดคล๎องกับแนวโน๎มการ

ขยายอายุการท างาน และสังคมผู๎สู งอายุ แตํยังคงจ ากั ดรายได๎ที่เฉลี่ยไมํเกิน 1 หมื่นบาทตํอเดือน เพื่อมุํง

เป้าไปที่ผู๎ที่มีข๎อจ ากัดเร่ืองรายได๎ 
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สํวนข๎อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให๎มีการจูงใจให๎หันมาสนใจฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น 

ตาม พ.ร.บ. สํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน คือ 

- เพิ่มการอุดหนุนหนํวยเศรษฐกิจที่มีทรัพยากรจ ากัดที่จะสามารถเข๎ารับการฝึกพัฒนาฝีมือ

แรงงานได๎ เชํน SMEs และแรงงานนอกระบบ โดยอุดหนุนทั้งฝั่งนายจ๎าง (ให๎เงินอุดหนุน

ในการสํงลูกจ๎างเข๎าฝึกอบรม และเงินอุดหนุนเงินเดือนส าหรับจํายลูกจ๎างที่ลาเพื่อไปฝึก ) 

และฝั่งลูกจ๎าง (ให๎เงินอุดหนุนเพื่อรับการฝึกอบรม) 

- มีระบบการประกันการจ๎างงาน  ที่ผู๎สมทบกองทุนจะได๎รับการฝึกอบรมเมื่อตกงาน 

reemployment training 

- การบริหารจัดการแนวนโยบายมาตรฐานระบบคุณวุฒิวิชาชีพ (ระบบที่ยืดหยํุนไมํบังคับ) 

ให๎เป็นรูปธรรมและสามารถน ามาปฏิบัติได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

- การบริหารจัดการ ระบบการฝึกอบรมและรับรองทักษะแหํงชาติ ให๎ เน๎นสมรรถนะ  

(Competency) มากกวําความสามารถทางวิชาการ  

- การฝึกบุคลากรด๎านการฝึกอบรม  (train the trainer) ก็ต๎องได๎รับการพัฒนาควบคูํไปกับ

การฝึกอบรมแรงงาน เพื่อให๎การถํายทอดความรู๎มีคุณภาพและครบถ๎วนในสาขาตํางๆ  

- บริหารจัดการระบบการฝึกอบรมโดยสนับสนุนให๎เอกชนเป็นผู๎ facilitate สถานอบรมมาก

ขึ้น ไมํใชํภาครัฐเทํานั้น  

- บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์จากการได๎รับการฝึกอบรมที่มีอยูํแล๎ว ให๎มี

ความ ชัดเจน  ให๎ได๎ข๎อมูลครบถ๎วน และ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น เพื่อประโยชน์ตํอการ

ก าหนดแนวทางในการปรับปรุงระบบการฝึกอบรมตํอไป 

- บริหารจัดการข๎อก าหนดภารกิจหน๎าที่ของ อปท. ให๎มีภารกิจหน๎าที่ และสํวนรํวมในการ

จัดฝึกอบรมแรงงาน ที่สอดคล๎องกับบริบทเชิงพื้นที่และชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การใช๎ทรัพยากรจากท๎องถิ่นเพื่อท๎องถิ่น 

ง.2 ประมาณการระดับการลงทุนด้าน ฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  

รายจํายด๎านการพัฒนาฝีมือแรงงานในปัจจุบันคิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 0.16 ตํอ GDP ในปี 2551 

(ใกล๎เคียงกับ 2 ปีกํอนหน๎า) สํวนใหญํเป็นการลงทุนจากภาครัฐ (ประมาณร๎อยละ 90) โดยมีกรมพัฒนา

ฝีมือแรงงานเป็นหนํวยงานรับผิดชอบหลัก  โดยการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ให๎บริการสํวนใหญํเป็นการฝึก

ยกระดับฝีมือแรงงาน และพัฒนาขีดความสามารถ สํวนรายจํายจากภาคเอกชนมาจากสองสํวนคือ รายจําย

ในการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการ (น ามาขอรับรองกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. สํงเสริมฯ 

และ/หรือเพื่อใช๎ในการขอลดหยํอนภาษี ) และเงินสบทบ (สถานประกอบกิจการต๎องสมทบเข๎ากองทุน

พัฒนาฝีมือแรงงานกรณีฝึกอบรมไมํครบตาม พ.ร.บ. สํงเสริมฯ) ดังแสดงในตารางที่ ง2 
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ตารางที่ ง2 ระดับการลงทุนด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และจ านวนผู้รับบริการในปี 

งบประมาณ  2548-2551 

รายการ 

ปีงบประมาณ 

2548 2549 2550 2551 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (ล้านบาท) 7,092,893 7,841,297 8,493,311 9,104,959 

รายจ่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ล้านบาท) 9,623 9,742 14,185 14,521 

รายจ่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน : GDP (ร้อยละ) 0.14 0.12 0.17 0.16 

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป (คน) 50,004,280 50,540,868 51,118,740 52,237,433 

ก่อน-ประถมศึกษา 29,182,810 28,813,062 29,374,473 29,583,210 

มัธยมศึกษาตอนต้น 7,523,332 7,670,529 9,058,655 9,442,515 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 4,627,714 5,019,038 4,697,068 4,942,523 

อาชีวศึกษา 3,816,952 3,860,652 3,566,838 3,592,685 

อุดมศึกษาขึ้นไป 4,853,472 5,177,587 4,421,707 4,676,499 

จ านวนแรงงานท่ีได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Q): คน 516,758 1,238,045 3,287,551 4,264,880 

แหล่งท่ีมาของเงิน (ร้อยละ) 100.00 100.00 100.00 100.00 

รัฐบาลกลาง 95.80 89.92 91.77 89.82 

เอกชน 4.20 10.08 8.23 10.18 

รายจ่ายด้านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (ล้านบาท) 9,623 9,742 14,185 14,521 

รายจ่ายรัฐบาลกลาง 9,218 8,760 13,018 13,043 

รายจ่ายภาคเอกชน* 404 982 1,167 1,478 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ที่ขอรับรอง) ทั้งสิ้น 404 938 1,143 1,453 

เงินสมทบ na. 45 24 25 
หมายเหตุ:*ภาคเอกชน=อนุมัติคําใช๎จํายในการฝึกอบรมทั้งสิ้น (ข๎อมูลจากกรมสรรพากร เป็นรายจํายจริงเพื่อใช๎ในการหัก

ลดหยํอนภาษีได๎สองเทํา) + เงินสมทบกรณีไมํจัดฝึกอบรมหรือจัดฝึกอบรมไมํครบตามสัดสํวนที่กฎหมายก าหนด

และต๎องจํายสมทบ (ข๎อมูลจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน), na. คือไมํมีข๎อมูล 
 

การประมาณรายจํายด๎านการพัฒนาฝีมือแรงงานในกรณีแนวโน๎มปัจจุบัน หรือแนวโน๎ม ปกติ 

(scenario 0) มีรายละเอียดดังตํอไปนี้  

การประมาณรายจํายการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามแนวโน๎มปกติ (Scenario 0) โดย

ได๎รวมงบประมาณตามโครงการไทยเข๎มแข็งระยะที่หนึ่งและสอง (19,622 ล๎านบาท) และภาครัฐยังคง

เป็นผู๎รับภาระหลักในการให๎การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
11

  

นอกจากการพัฒนาฝีมือแรงงานแล๎วการจัดหางานก็เป็นสํวนประกอบส าคัญที่รัฐควรจัดสวัสดิการ

ให๎ควบคูํกันไป โดยการประมาณรายจํายด๎านการให๎บริการจัดหางานโดยภาครัฐ มีข๎อสมมติดังนี้ 

 

 

                                            
11

 รายละเอียดการค านวณและข๎อมูลพื้นฐานสามารถดูได๎จาก “รายงานฉบับสุดท๎ายโครงการศึกษาวิจัยการลงทุนด๎านสังคมภายใต๎

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวสูํสังคม- เศรษฐกิจฐานความรู๎ ”, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(2552), บทที่ 4 
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รายจ่ายการให้บริการจัดหางานเฉลี่ยต่อหัว (P) 

ปี 2550-2552 = รายจํายด๎านบริการการจัดหางานโดยภาครัฐ (ข๎อมูลจากกรมจัดหางาน)(V) / จ านวน

ผู๎ได๎รับบริการจัดหางาน (Q) (ข๎อมูลจากกรมจัดหางาน) 

ประมาณการปี 

2553-2560 

ขยายตัวตามอัตราเงินเฟ้อประมาณการ (เทํากับร๎อยละ 2.5 ตํอปี) 

ผู้ได้รับบริการจัดหางานโดยรัฐ (Q) 

ปี 2552 จ านวนผู๎ได๎รับบริการจัดหางาน (Q) (ข๎อมูลจากกรมจัดหางาน) 

ประมาณการ  

ปี 2553-2560 

ขยายตัวตามการขยายตัวของจ านวนประชากรวัยท างาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่จบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต๎นหรือต่ ากวํา (เฉลี่ยประมาณร๎อยละ 30 ตํอปี) 

 การประมาณการประชากรวัยท างาน (อายุ 15 ปีขึ้นไป) ที่จบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนต๎นหรือต่ ากวํา อิงกับการประมาณการจ านวนประชากรจาก สศช. 

จ านวนนักเรียนจาก สกศ. และสมมติฐานการเข๎าสูํตลาดแรงงาน และอัตราการออกจาก

ตลาดแรงงานของประชากรวยัท างาน แยกตามระดับการศึกษา (ค านวณโดยผู๎วิจัย
12

) 

รายจ่ายการให้บริการจัดหางาน (V) โดยภาครัฐ  

ประมาณการปี 

2553-2560 

ประมาณการรายจํายการให๎บริการจัดหางานเฉลี่ยตํอหัว (P) X ประมาณการผู๎ได๎รับ
บริการจัดหางานโดยรัฐ (Q) 

 

จากข๎อสมมติข๎างต๎น รายจํายการให๎บริการจัดหางานเฉลี่ยตํอหัว (P) ภาครัฐ  และผู๎ได๎รับการ

จัดหางาน ในปี 2552 แสดงดังตารางที่ ง3  

 

ตารางที่ ง3 รายจ่ายด้านการให้บริการจัดหางานภาครัฐ    

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2550 2551 2552 
รายจ่ายการบริการจัดหางาน (V) ภาครัฐ (ล้านบาท) 892 956 920 
ผู้ได้รับบริการจัดหางาน (Q) (คน) 

  
695,203 

รายจ่ายการให้บริการจัดหางานเฉลี่ยต่อหัว (P) ภาครัฐ (บาทต่อคน) 
  

1,323 

 

จากข๎อมูล ข๎อสมมติ และการค านวณข๎างต๎น จะได๎ประมาณการรายจํายด๎านการพัฒนาฝีมือ

แรงงานและจัดหางานแสดงดังตารางที่ ง4 

 

 

 

 

  

                                            
12

 เพิ่งอ๎าง, ภาคผนวก 6. 



120 ภาคผนวก ง. สวัสดิการการฝึกฝีมือแรงงานในปัจจุบัน และการประมาณการ 

ตารางที่ ง4 ประมาณการรายจ่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน กรณีแนวโน้มปกติ

ถ้วนหน้า (ล้านบาท)   

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
ประมาณการรายจ่ายด้านการ
พัฒนาฝีมือแรงงานและจัดหางาน  17,440 28,551 22,206 23,538 21,074 22,570 24,107 25,696 27,361 

ร้อยละต่อ GDP 0.20 0.31 0.23 0.23 0.19 0.20 0.20 0.20 0.20 
ภาครัฐ 15,979 26,932 20,560 21,868 19,375 20,850 22,375 23,956 25,612 
ภาคเอกชน 1,462 1,619 1,646 1,670 1,699 1,720 1,731 1,741 1,749 
สัดส่วนรัฐ: เอกชน (ร้อยละ) 92 94 93 93 92 92 93 93 94 
ที่มา: จากการค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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ภาคผนวก จ 

สวัสดิการสังคมในปัจจุบันและการประมาณการ  

จ.1 สถานะปัจจุบันด้านสวัสดิการสังคม  

ในสํวนของด๎านสวัสดิการนั้น ได๎แบํงออกเป็น 5 กลุํมด๎วยกันคือ ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ เด็กด๎อยโอกาส 

ที่อยํูอาศัย และประกันสังคม (ตารางที่ จ1) โดยในสํวนของผู๎สูงอายุนั้นจะเน๎นไปที่เร่ืองของการมีรายได๎

และความเป็นอยํูภายหลังจากการเกษียณ ซึ่งในเชิงนโยบายแล๎ว รัฐได๎สนับสนุนเงินได๎ให๎แกํผู๎ที่อายุ 60 ปี

ขึ้นไปอยํางถ๎วนหน๎าผํานโครงการเบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ และโครงการบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ /รัฐวิสาหกิจ 

แตํในทางปฏิบัติยังพบวํายังมีผู๎สูงอายุบางรายไมํไปลงทะเบียนรับเบ้ียยังชีพ เนื่องจากความไมํสะด วกตํางๆ 

เชํน การลงทะเบียน การรับเงิน รวมทั้งผู๎สูงอายุบางรายมีฐานะดีแล๎วจึงไมํต๎องการรับเบ้ียยังชีพ อยํางไรก็ดี 

ได๎มีข๎อเสนอแนะวําส าหรับผู๎สูงอายุที่ยากจนนั้นนําจะมีการปรับเพิ่มจ านวนเบ้ียยังชีพเพื่อให๎เพียงพอตํอการ

ด ารงชีพขั้นพื้นฐาน สํวนสถานดูแลผู๎สูงอายุที่ อยํูภายใต๎การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ (พม.) และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น ในทางนโยบายก็เปิดรับผู๎สูงอายุทุกคน แตํจะ

มีปัญหาเร่ืองงบประมาณท าให๎ต๎องจ ากัดผู๎ที่ได๎รับบริการ 

ด๎านผู๎พิการนั้น รัฐได๎ประกาศเป็นแบบถ๎วนหน๎าโดยให๎เบ้ียยัง ชีพแกํผู๎พิการทุกคนที่มาลงทะเบียน

จากเดิมที่ให๎แบบเป็นสัดสํวน (quota) แตํในทางป ฏิบัติก็เกิดปัญหาเชํนเดียวกับกรณีผู๎สูงอายุคือปัญหา

ความไมํสะดวกตํางๆ เชํน หลักฐานการลงทะเบียน การรับเงิน และยังมีข๎อเสนอแนะวํานําจะมีการปรับเพิ่ม

จ านวนเบ้ียยังชีพให๎แกํผู๎พิการที่ รุนแรงเพื่อให๎เพียงพอตํอการด ารงชีพขั้นพื้นฐาน สํวนสถานดูแลผู๎พิการที่

อยํูภายใต๎การดูแลของ  พม. นั้น ก็มีปัญหาเร่ืองงบประมาณท าให๎ต๎องจ ากัดผู๎ที่เข๎ารับบริการจนไมํสามารถ

เป็นสวัสดิการถ๎วนหน๎าได๎ตามนโยบายที่ตั้งไว๎ ส าหรับเด็กด๎อยโอกาสนั้น ปัจจุบันมีเพียงสถานดูแ ลเด็กด๎อย

โอกาสที่อยํูภายใต๎การดูแลของ  พม. ซึ่งประสบปัญหาด๎านงบประมาณเชํนเดียวกับกรณีของสถานดูแล

ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 

เร่ืองที่อยํูอาศัย รัฐไมํจ าเป็นต๎องก าหนดให๎เป็นสวัสดิการถ๎วนหน๎า แตํควรให๎เจาะจงแกํผู๎ที่

ยากจน/มีรายได๎น๎อย ตามที่ได๎ท าผํานการเคหะแหํงชาติ และโครงการบ๎านมั่นคง ของพม . แตํอาจจะดูแล

เพิ่มเติมในเร่ืองคําเชําบ๎าน /บ๎านเชําให๎แกํกลุํมดังกลําวด๎วย ส าหรับกลุํมสุดท๎ายคือประกันสังคมนั้น 

ปัจจุบันยังไมํได๎ครอบคลุมถ๎วนหน๎า โดยรัฐมีโครงการประกันสังคมที่ให๎สวัสดิการเฉพาะกลุํมแรงงาน ใน

ระบบ (ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ผู๎ประกันตนภายใต๎ส านักงานประกันสังคม) ส าหรับการประกันสังคมให๎แกํ

แรงงานนอกระบบ แม๎รัฐบาลจะเห็นชอบใน  พ.ร.บ. กองทุนการออมแหํงชาติไปแล๎ว แตํคาดวําจะเร่ิมได๎

อยํางเร็วในปี พ.ศ. 2554 และอาจมีแรงงานนอกระบบเข๎ารํวมโครงการน๎อยกวําที่คาดไว๎ เนื่องจากปัญหา

เงินสมทบ และผลประโยชน์ที่ไมํจูงใจให๎เข๎ารํวมโครงการ 

โดยสรุปแล๎ว สวัสดิการที่ให๎แกํผู๎ด๎อยโอกาส 3 กลุํม (ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และเด็กด๎อยโอกาส ) จะ

เป็นนโยบายถ๎วนหน๎า แตํมีปัญหาในทางป ฏิบัติท าให๎ไมํสามารถครอบคลุมได๎ครบทุกคน สํวนเรื่องที่อยํู

อาศัยควรเป็นนโยบายที่เจาะจงให๎ แกํผู๎ที่ยากจน /มีรายได๎น๎อย สํวนการประกันสังคม หาก  กอช . หรือ

โครงการส าหรับแรงงานนอกระบบสามารถส าเร็จได๎ในทางป ฏิบัติก็จะเป็นนโยบายที่ถ๎วนหน๎าส าหรับผู๎มี

งานท าทุกคนได๎ 
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ตารางที่ จ1 การประเมินความถ้วนหน้าของสวัสดิการด้านสวัสดิการ 

ประเภทบริการ ปัจจุบัน ข้อเสนอ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ถ้วนหน้า
(นโยบาย) 

ถ้วนหน้า 
(ปฏิบัติ) 

เจาะจง 
(นโยบาย) 

เจาะจง  
(ปฏิบัติ) 

กลุ่มเป้าหมาย ถ้วนหน้า เจาะจง 

ผู้สูงอายุ                 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุสัญชาติไทย 60 

ปีขึ้นไป (ยกเว้น
ข้าราชการบ านาญ) 

Y N   ผู้สูงอายุที่
ยากจน 

 X 

 บ านาญข้าราชการ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่
เป็นข้าราชการบ านาญ 

Y Y     X  

สถานดูแลผู้สูงอายุของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ (พม.) 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป Y N   ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 

X  

สถานสงเคราะห์คนชราของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป Y N   ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 

X  

ผู้พิการ            
สถานดูแลผู้พิการของ พม. ผู้พิการ Y N   ผู้พิการทุกคน X   
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการทุกคนที่จด

ทะเบียนผู้พิการ 
Y N   ผู้พิการทุกคน X  

เด็กด้อยโอกาส           
สถานดูแลเด็กด้อยโอกาสของ 
พม. 

เด็กด้อยโอกาส Y N   เด็กด้อยโอกาส X  

ที่อยู่อาศัย           
บ้านม่ันคง ผู้มีรายได้น้อย   Y N ผู้มีรายได้น้อย  X 
การเคหะแห่งชาต ิ ผู้มีรายได้น้อย   Y N ผู้มีรายได้น้อย  X 
ประกันสังคม           
กรณีสงเคราะห์บุตร ผู้มีงานท า   Y N ผู้มีงานท า X  
กรณีบ าเหน็จชราภาพ ผู้มีงานท า   Y N ผู้มีงานท า X  
กรณีว่างงาน ผู้มีงานท า   Y N ผู้มีงานท า X  
กองทุนการออมแห่งชาติ ผู้มีงานท าที่เป็นแรงงาน

นอกระบบ 
  Y ? แรงงานนอก

ระบบ 
 X 

หมายเหตุ: N=no, Y=yes, X= หรือเลือก 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู๎วิจัย 

 

จ.2 ประมาณการระดับการลงทุนด้านสวัสดิการสังคม  

ส าหรับในสํวนนี้เป็นการประมาณระดับการลงทุนด๎านสวัสดิการสังคมถ๎วนหน๎าในปี พ .ศ. 2560 

โดยใช๎มูลคําการลงทุนด๎านสวัสดิการสังคมที่เกิดขึ้นจริงจาก GFMIS ในปี 2548-2552 เป็นฐานในการ

ค านวณ ส าหรับข๎อมูลในปี 2553 และ 2554 สํวนใหญํมาจากเอกสารงบประมาณโดยสังเขป ข๎อมูลจึงอาจ

ไมํตรงกับข๎อมูลที่เกิดขึ้นจริง (งบประมาณที่ผํานรัฐสภา ) ทั้งนี้ได๎แบํงการลงทุนออกตามกลุํมเป้าหมาย

ได๎แกํ กลุํมเด็ก กลุํมผู๎สูงอายุ และกลุํมผู๎พิการ  
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วิธีการค านวณรายจํายตํอหัว จ านวนประชากรที่มีสิทธิ์ และมูลคําการ ลงทุนทางสังคมในอนาคต

ภายใต๎สภาวะปัจจุบันของแตํละกลุํมเป้าหมายมีดังตํอไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ค านวณรายจํายตํอหัวของสวัสดิการตามกลุํมเป้าหมายโดย 

รายจํายสวัสดิการสังคมตํอหัวit    =   รายจํายสวัสดิการสังคมit  /  จ านวนผู๎มีสิทธิi์t 

โดยที่ i หมายถึงประเภทสวัสดิการสังคมของแตํละกลุํมเป้าหมาย และ t หมายถึง ปีงบประมาณ 

กลุํมเด็ก   

โครงการส าหรับกลุํมเด็กจะประกอบด๎วย เงินสงเคราะห์บุตร สถานสงเคราะห์เด็ก และศูนย์เด็ก

เล็ก ทั้งนี้ รายจํายตํอหัวเงินสงเคราะห์บุตรของประกันสังคมเทํากับ 350 บาทตํอคนตํอเดือน แล ะจ านวน

เด็กที่ได๎รับเงินสงเคราะห์มาจากส านักงานประกันสังคม  ส าหรับสถานสงเคราะห์เด็ก นั้น รายจํายตํอหัวที่

น ามาค านวณคือคําใช๎จํายตํอหัวความจ าเป็นขั้นพื้นฐานเด็กด๎อยโอกาสของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

ซึ่งเป็นคําเฉลี่ยของคําใช๎จํายเด็กด๎อยโอกาส 6 ประเภทที่ก าหนดโดยส านักงบประมาณ สํวนจ านวนเด็กที่มี

สิทธิ์ได๎มาจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเชํนกัน  สํวนศูนย์เด็กเล็ก เนื่องจากข๎อจ ากัดของข๎อมูล 

คณะผู๎วิจัยมีเพียงจ านวนเงินอุดหนุนแกํศูนย์เด็กเล็กที่ได๎จากกรมการปกครองสํวนท๎องถิ่นในปี 2552 และ 

2553 จ านวน 22,296 และ 29,290 ล๎านบาทตามล าดับ 

ตารางที่ จ2  รายจ่ายต่อหัวและจ านวนประชากรที่มีสิทธิ์ภายใต้สภาวะปกติของกลุ่มเด็ก 

 2548 2549 2550 2551 2552 
รายจ่ายต่อหัว (บาทต่อคน)      
กรณีสงเคราะห์บุตร (ต่อเดือน) 350 350 350 350 350 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวความจ าเป็นขั้นพื้นฐานเด็ก 1,732 1,732 1,732 1,732 2,093 
จ านวนประชากรที่มีสิทธิ์ (คน)      
จ านวนเด็ก 0-6 ปี (พันคน) 6,721 6,674 6,598 6,477 6,320 
ผู้รับผลประโยชน์: กรณีสงเคราะห์บุตร 931,992 1,440,973 1,169,778 1,212,359 1,254,102 
จ านวนเด็กในสถานสงเคราะห ์ 14,573 15,083 13,343 16,046 16,046 

ที่มา: รวบรวมและค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

กลุํมผู๎สูงอายุ   

ส าหรับรายจํายตํอหัวของผู๎สูงอายุประกอบด๎วย 5 สํวนคือเบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุของกรมสํงเสริมการ

ปกครองสํวนท๎องถิ่น (500 บาทตํอคนตํอเดือน) เงินบ านาญกรณีชราภาพของส านักงานประกันสังคม เงิน

บ านาญข๎าราชการ (แบบปกติและกองทุนบ าเหน็จบ านาญข๎าราชการ : กบข.) คําใช๎จํายตํอหัวความจ าเป็น

ขั้นพื้นฐานผู๎สูงอายุของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการซึ่งก าหนดโดยส านักงบประมาณ  เงินชํวยเหลือการ
จัดการศพ (กรณีเสียชีวิตของส านักงานประกันสังคม และเงิน สงเคราะห์การจัดการศพ ของกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) 

 ส าหรับจ านวนผู๎สูงอายุที่ได๎รับเบ้ียยังชีพเป้นข๎อมูลจากกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น  
จ านวนผู๎ได๎รับผลประโยชน์กรณีชราภาพและเสียชีวิตมาจากส านักงานประกันสังคม  สํวนจ านวนผู๎รับ

บ านาญมาจากกรมบัญชีกลางและ กบข. และจ านวนผู๎สูงอายุในสถานสงเคราะห์ได๎มาจากกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ 
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ตารางที่ จ3 รายจ่ายต่อหัวและจ านวนประชากรที่มีสิทธิ์ภายใต้สภาวะปกติของกลุ่มผู้สูงอาย ุ

 2548 2549 2550 2551 2552 
รายจ่ายต่อหัว (บาทต่อคนต่อเดือน)      
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 300 500 500 500 500 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวความจ าเป็นขั้นพื้นฐานผู้สูงอาย ุ 1,590 1,590 1,590 1,590 1,955 
กรณีชราภาพ: ประกันสังคม 1,182 1,459 1,809 2,115 2,318 
กรณีเสียชีวิต: ประกันสังคม 39,931 41,642 44,004 52,352 55,879 
จ านวนประชากรที่มีสิทธิ์ (คน)      
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 527,083 1,073,190 1,755,266 1,783,662 5,449,507 
จ านวนผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห ์ 1,454 1,390 1,451 1,429 1,448 
ผู้รับผลประโยชน์: กรณีชราภาพ 60,874 65,696 76,248 89,273 98,035 
ผู้รับบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ n.a.  1,172,953 1,177,383 1,168,083 1,185,491 
ผู้รับผลประโยชน์: กรณีเสียชีวิต 17,450 17,662 17,691 19,313 18,343 

ที่มา: รวบรวมและค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 

กลุํมผู๎พิการ   

ท านองเดียวกันกับกรณีผู๎สูงอายุ รายจํายตํอหัวของผู๎พิการประกอบด๎วย 2 สํวนคือคําใช๎จํายตํอหัว

ความจ าเป็นขั้นพื้นฐานผู๎พิการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยเป็นคําเฉลี่ยของคําใช๎จํายผู๎พิการ 8 

ประเภท และเบ้ียยังชีพผู๎พิการของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งก าหนดโดยส านักงบประมาณ

และกระทรวงมหาดไทยตามล าดับ สํวนจ านวนผู๎พิการที่มีสิทธิ์ได๎มาจากหนํวยงานที่ให๎บริการนั้นๆ 

ตารางที่ จ4 รายจ่ายต่อหัวและจ านวนประชากรที่มีสิทธิ์ภายใต้สภาวะปกติของกลุ่มผู้พิการ 

 2548 2549 2550 2551 2552 
รายจ่ายต่อหัว (บาทต่อคนต่อเดือน)      
ค่าใช้จ่ายต่อหัวความจ าเป็นขั้นพื้นฐานผู้พิการ 1,895 1,895 1,895 1,895 2,253 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 300 500 500 500 500 
จ านวนประชากรที่มีสิทธิ์ (คน)      
จ านวนผู้พิการในสถานสงเคราะห ์ 4,899 5,202 5,837 6,391 6,985 
เบี้ยยังชีพผู้พิการ 24,370 38,600 235,980 235,980 262,669 

ที่มา: รวบรวมและค านวณโดยคณะผู๎วิจัย 
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การกระจายภาระรายจ่ายสวัสดิการ   

การกระจายภาระรายจ่ายด้านการศึกษา 

การมีสํวนรํวมของภาคสํวนตํางๆ  ในสังคมด๎านการศึกษา (all for education) พบวําการมีสํวน

รํวมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษายังมีสัดสํวนน๎อย (ไมํถึงร๎อยละ 30) โดยเฉพาะการศึกษาระดับ

กํอนประถม-ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ การจัดการศึกษา

ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํเป็นการศึกษาระดับกํอนประถม -ประถมศึกษา สํ วนระดับ

มัธยมศึกษาก็เร่ิมขยายตัวแตํก็ยังมีสัดสํวนน๎อยมาก สํวนการจัดการศึกษาขององค์กรอื่นๆในสังคมยิ่งมีน๎อย

มาก ทั้งวัด ชุมชน และครอบครัว 

ในเร่ืองการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของภาคสํวนอื่นๆ ของสังคม
13

 นอกเหนือจากภาครัฐ  สามารถ

ดูได๎จากสัดสํวนผู๎เรียนในสถานศึกษาที่ จัดโดยเอกชนและองค์กรอื่นๆ ของสังคม  เปรียบเทียบกับสัดสํวน

ผู๎เรียนในสถานศึกษาของรัฐ 

ส าหรับสัดสํวนจ านวนนักเรียนของสถานศึกษาเอกชนในระดับและประเภทการศึกษาตํางๆ ตั้งแตํ

ปี 2538  ถึงปี 2548  พบวําระดับอุดมศึกษามีสัดสํวนนักศึกษาเอกชนลดลงในระยะ 10 ปีที่ผํานมา 

เชํนเดียวกับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพที่มีสัดสํวนผู๎เรียนลดลงจากปี 2538  จนถึงปี 2544 จึง

คํอยๆ ขยับเพิ่มขึ้น แตํก็ยังมีสัดสํวนผู๎เรียนในปี 2548 ต่ ากวําปี 2538 อยํูนั่นเอง  ทั้งๆ ที่ภาคเอกชนควร

เข๎ามามีสํวนรํวมจัดการอาชีวศึกษาเป็นอยํางมาก เนื่องจากสามารถปรับ การเรียนการสอนให๎ตอบสนอง

ความต๎องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วได๎ดีกวําสถานศึกษาของรัฐ เพราะ

ถ๎าสถานศึกษาเอกชนไมํปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ก็จะอยํูไมํได๎เพราะไมํมีคนเข๎ามาเรียน 

ส าหรับการศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา ประถ มศึกษา มัธยมศึกษาตอนต๎น และมัธยมศึกษา

ตอนปลายสายสามัญมีแนวโน๎มสัดสํวนผู๎เรียนของสถานศึกษาเอกชนเพิ่มขึ้นในระยะที่ผํานมา แตํก็เพิ่มขึ้น

ไมํมากนัก นอกจากนั้น สัดสํวนผู๎เรียนเอกชนในระดับการศึกษาดังกลําวยังต่ ามาก คือ มีสัดสํวนไมํถึงร๎อยละ 

30 ในระดับกํอนประถมศึกษา  และมีสัดสํวนน๎อยกวําร๎อยละ 20 ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ตอนต๎น ในขณะที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญมีสัดสํวนเพียงร๎อยละ 10 (สกศ. (2551)) 

จากข๎อมูลดังกลําว แสดงวําในระยะที่ผํานมาจนถึงปัจจุบัน การมีสํวนรํวมของภาคเอกชนในการจัด

การศึกษายังมีน๎อย แม๎วํารัฐจะมีนโยบายสํงเสริมในเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมจัดการศึกษามาโดยตลอดก็ตาม 

ในด๎านการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น ข๎อมูลจากรายงาน

การศึกษาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นของ  สกศ . แสดงวํา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสํวนใหญํ

รับผิดชอบในการเตรียมคว ามพร๎อมให๎แกํเด็กปฐมวัยในรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยในปี 2547 มี

จ านวน 16,841 ศูนย์ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดเอง 1,631 ศูนย์ ที่รับโอน

จากกรมพัฒนาชุมชน 7,521 ศูนย์ จากกรมการศาสนา 4,157 ศูนย์ จากการประชาสงเคราะห์ 60 ศูนย์ 
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และจากส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 3,472 ศูนย์ โดยมีจ านวนเด็กรวมกันทั้งสิ้น 

723,947 คน (สกศ. (2551)) 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัด มีจ านวน 145 แหํง ในปี 2547 ซึ่งจ าแนกเป็น

เทศบาล 143 แหํง เมืองพัทยา 1 แหํงและ กทม.1 แหํง โดยเปิดสอนระดับการศึก ษาพื้นฐานจ านวน 947 

แหํง  สํวนใหญํเปิดสอนระดับกํอนประถมและประถมศึกษา และเร่ิมมีการขยายถึงระดับมัธยมศึกษาตาม

ความพร๎อมของแตํละท๎องถิ่น โดยมีเทศบาลที่เปิดสอนระดับ ปวช .1 แหํง คือ เทศบาลนครนครปฐม สํวน

ระดับอุดมศึกษานั้น มีเพียง กทม. เทํานั้นที่เปิดสอน ได๎แกํ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อ

การุณย์  

ส าหรับจ านวนนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมี

สัดสํวนร๎อยละ 6.2 ของนักเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานทั้งหมด ซึ่งนับวําเป็นสัดสํวนน๎อยมาก เมื่อ

เปรียบเทียบกับจ านวนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีมากถึง 7,855 แหํงทั่วประเทศ ในปี 2548 

สํวนการจัดการศึกษาขององค์กรอื่นๆ ในสังคม ย่ิงมีน๎อยมาก เชํน สถาบันพุทธศาสนามีการจัด

การศึกษาในรูปแบบของโรงเรียน เชํน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ มีจ านวน 400 โรง ส าหรับ

นักเรียนมีจ านวน 68,946 รูป  จ าแนกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต๎น 50,937 รูป และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 18,009 รูป คิดเป็นสัดสํวนน๎อยกวําร๎อยละ 1 ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด  

ส าหรับการจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน ปัจจุบันมีประมาณ 189 ครอบครัวที่จัดและ

ประสงค์ที่จะจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แตํมีเพียง 33 ครอบครัวที่จดทะเบียนเป็นศูนย์การเรียนกับส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงวําด๎วยการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของครอบครัว  ในขณะ

ที่สถานประกอบการที่จัดการศึกษาในรูปของศูนยน์การเรียนและขออนุญาตจัดตั้ง มีจ านวน 7 แหํง โดย

เป็นสถานประกอบการที่เข๎ารํวมในโ ครงการน ารํองการจัดการศึกษาของสถานประกอบการที่ส านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาด าเนินการรํวมกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ทั้งนี้ บริษัท ซี พี เซเวํน อีเลฟเวํน ซึ่งเข๎า

รํวมโครงการนี้ ได๎ย่ืนขอตั้งศูนย์การเรียนเพิ่มอีก 5 แหํง นอกจากนั้น มีสถานประกอบการที่ขอจดทะเบียน

กับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวล าภูเขต 2 อีก 1 แหํง สํวนองค์กรเอกชนและองค์กรชุมชนนั้น ก็มี

การจัดการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน แตํยังไมํมีกฎกระทรวงมารองรับให๎มีสถานภาพที่ถูกต๎องตาม

กฎหมาย เนื่องจากรํางกฎกระทรวงวําด๎วยการจัดการศึกษาขององค์กรดังกลําว ยังอยํู ระหวํางกระบวนการ

พิจารณาทางกฎหมายส าหรับกฎกระทรวงวําด๎วยการจัดการศึกษาขององค์กรอื่นๆ ตามมาตรา 12 ของ 

พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติที่นอกเหนือจากองค์กรที่กลําวถึงข๎างต๎น คงมีเฉพาะกฎกระทรวงวําด๎วยการจัด

การศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียนของสถาบันพุทธศาสนาเทํานั้น ที่ประก าศใช๎แล๎ว สํวนกฎกระทรวงของ

องค์การอื่นๆ ยังอยํูในระหวํางการด าเนินการรํางกฎหมาย (สกศ. (2551)) 

เมื่อพิจารณารายจํายด๎านการศึกษาระหวํางรัฐและครัวเรือนพบวํา รัฐอุดหนุนด๎านการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน หรืออุดหนุนการเรียนในระดับกํอนประถมถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราที่สูง โด ยมีสัดสํวนที่

อุดหนุนอยํูระหวํางร๎อยละ 70 ถึงร๎อยละ 83 ของคําใช๎จํายเฉลี่ยตํอหัวในระดับการศึกษาตํางๆ สํวนผู๎เรียน

มีสํวนรํวมในการรับภาระออกคําใช๎จํายประมาณร๎อยละ 16 – 30 (ตารางที่ ฉ1) แตํก็ยังต่ ากวําการศึกษา

ขั้นอุดมศึกษา “รัฐอุดหนุนการด าเนินการของมหาวิทยาลัยของรัฐในอัตราที่สูงมาเป็นเวลานาน  สัดสํวนที่
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อุดหนุนอยํูระหวํางร๎อยละ 70 ถึงร๎อยละ 95 ของคําใช๎จําย แสดงวําผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการรับภาระออก

คําใช๎จํายเพียงร๎อยละ 5–30 เทํานั้น” (เมธี ครองแก๎วและคณะ 2547)
14

  

ตารางที่ ฉ1  ภาพรวมค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2550 จ าแนกระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวนนักเรียน 
งบฯ ไม่รวม 
งบลงทุน 

(ล้านบาท) 

ค่าบ ารุง
การศึกษา/ค่าเล่า

เรียน  
(ล้านบาท) 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ต่อหัวของรัฐ 
(บาท/คน) 

ร้อยละ* 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
ต่อหัวที่ครัวเรือน

จ่าย 
(บาท/คน) 

ร้อยละ* 
เฉลี่ยรวม 
(บาท/คน) 

ก่อนประถม 1,438,829 22,947 6,794 15,949 77.2 4,722 22.8 20,670 
ประถม 5,220,455 88,296 17,591 17,034 83.5 3,370 16.5 20,404 
มัธยมต้น 3,187,082 51,441 10,528 16,140 83.0 3,303 17.0 19,444 
มัธยมปลาย 2,693,915 33,191 8,776 12,606 79.1 3,333 20.9 15,940 
 - สายสามัญ 1,761,438 23,504 4,785 13,343 83.1 2,717 16.9 16,060 
 - สายอาชีพ 871,477 9,688 3,991 11,117 70.8 4,579 29.2 15,696 
รวม 12,479,281 196,505 43,689 15,746 81.8 3,501 18.2 19,247 
หมายเหตุ: *จากการค านวณ 

ที่มา: ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ (2551) ตารางที่ 2 หน๎า 6 

ที่มาของข๎อมูล: คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงระบบงบประมาณคําใช๎จํายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ตารางที่ 18 หน๎า 25 

 

ดังนั้นเพื่อสร๎างความยั่งยืนของระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎า ควรค านึงถึงเรื่องการมีสํวนรํวมของภาค

สํวนอื่นๆ ของสังคมไปพร๎อมๆ กัน จึงเสนอแนวทางการเพิ่มการมีสํวนรํวมดังนี้ 

 ท๎องถิ่นควรเข๎ามามีบทบาทในการจัดการศึกษามากขึ้น ผําน การกระจายอ านาจ การจัด

การศึกษา ให๎ท๎องถิ่น  เพื่อการบริหารจัดการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ

บริบทเชิงพื้นที่และสังคมท๎องถิ่น  

 การเงินอุดมศึกษาควรมีการพิจารณาให๎ผู๎เรียน (ครัวเรือน ) รับภาระมากขึ้น (โดยรัฐ

สร๎างแรงจูงใจและอุดหนุนอยํางเหมาะสม  มีทุนการศึกษา และการให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา

รองรับ) พร๎อมๆ กับการมีสํวนรํวมมากขึ้นของสังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกช น ทั้งนี้

เนื่องจากการศึกษาในระดับนี้ให๎อัตราผลตอบแทนแกํผู๎เรียนสูงมาก และให๎ประโยชน์ตํอ

ภาคธุรกิจและสังคมโดยรวมด๎วยจากการมีก าลังคนที่มีคุณภาพและผลิตภาพแรงงานที่

เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันรัฐอุดหนุนระดับอุดมศึกษาคิดเป็นประมาณร๎อยละ 77 จึงควรมี

การลดการอุดหนุนจากรัฐลง และรัฐน าเงินสํวนที่ลดลงนี้ไปปรับปรุงคุณภาพ เทคโนโลยี

การศึกษา และแหลํงเรียนรู๎ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น เพื่อสนับสนุนการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 

และสังคมเศรษฐกิจฐานความรู๎ 

 การบริจาคเพื่อการศึกษา (สํวนหนึ่งของ Corporate Social Responsibility, CSR) ควรให๎

ความส าคั ญมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น 

(ระดับอุดมศึกษา) ควรเพิ่มการให๎ทุน+เงินให๎เปลํา ผํานการระดมทุนโดยมหาวิทยาลัย/

บริจาค  เพื่อชํวยคนจน  นอกเหนือจากเงินกู๎ (กยศ . กรอ .) การมีสํว นรํวมของสังคม

โดยเฉพาะภาคเอกชนนี้มีสํวนจ าเป็น เนื่อ งจาก จะได๎รับประโยชน์โดยตรงจากการได๎

ก าลังคนที่มีคุณภาพ  
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128 ภาคผนวก ฉ. การกระจายภาระรายจํายสวัสดิการ 

การกระจายภาระรายจ่ายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

การมีสํวนรํวมของภาคสํวนตํางๆ  ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน  จากรายจํายการลงทุนด๎านการ

พัฒนาฝีมือแรงงานดังกลําวมาในบทกํอนหน๎า พบวําการมีสํวนรํวมของภาคเอกชนยังมีสัดสํวนน๎อย (ไมํถึง

ร๎อยละ 30)  

นอกจากนี้ ในปี 2551 (การด าเนินงานของปี 2550) สถานประกอบการที่มีการจ๎างงานตั้งแตํ 

100 คนขึ้นไปที่ จัดฝึกอบรมครบตามสัดสํวนที่กฎหมายก าหนด  และไมํต๎องจํายสมทบ คิดเป็นร๎อยละ 

65.17 ของสถานประกอบการที่อยํูในขํายบังคับ สํวนสถา นประกอบการที่ไมํจัดฝึกอบรมหรือจัดฝึกอบรม

ไมํครบตามสัดสํวนที่กฎหมายก าหนดและต๎องจํายสมทบ คิดเป็นร๎อยละ 6.41 และเป็นที่นําสังเกตวํา 

สถานประกอบการที่ไมํปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งไมํจัดฝึกอบรมและไมํจํายเงินสมทบยังมีสัดสํวนที่สูงกวํา คือ

ร๎อยละ 28.42 (ดูตารางที่ ฉ2) แสดงให๎เห็นวํายังมีภาคเอกชนบางสํวนที่ยังไมํให๎ความส าคัญกับการ

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ซึ่งภาครัฐอาจจะต๎องพิจารณาสํงเสริมจูงใจเพิ่มเติมนอกเหนื อจากมาตรการทาง

ภาษี เชํน  การให๎เงินอุดหนุนคําใช๎จํายในการฝึกอบรมบางสํวน การให๎เงินอุดหนุนคําจ๎างแรงงานส าหรับ

แรงงานที่ขาดงานเพื่อเข๎ารับการอบรม เป็นต๎น ดังเชํนประเทศเกาหลี สิงคโปร์ ที่ประสบผลส าเร็จ 

ตารางที่ ฉ2  สรุปข้อมูลการยื่นแบบแสดงการจ่ายเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน  

(สท.2) ประจ าปี พ.ศ. 2549-2551 

ปี 

สถานประกอบการที่อยู่
ในข่ายบังคับ  

(ลูกจ้าง 100 คนขึ้นไป) 

สถานประกอบ
กิจการประเภท 

ที่ 1 

จ านวนผู้รับ
การฝึกตาม
แบบ สท.2 

สถานประกอบกิจการ 
ประเภทที่ 2 

สถานประกอบกิจการ 
ประเภทที่ 3 

จ านวนเงิน
สมทบที่รับ
ช าระ 

จ านวน ลูกจ้าง จ านวน ร้อยละ  จ านวน ร้อยละ เงินสมทบ จ านวน ร้อยละ เงินสมทบ  
(แห่ง) (คน) (แห่ง) (%) (คน) (แห่ง) (%) (บาท) (แห่ง) (%) (บาท) (บาท) 

2549 12,519 6,131,033 8,617 68.83 2,171,106 - - 44,919,181 3,902 31.17 0 44,919,180 

2550 13,985 6,530,021 8,180 58.49 2,597,678 1,090 7.79 24,107,586 4,715 33.71 0 34,107,586 

2551 13,733 6,309,200 8,950 65.17 2,963,620 880 6.41 24,885,057 3,903 28.42 0 24,885,057 
หมายเหตุ: ข๎อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 (ข๎อมูลกองสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน

ภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด) 

 1. ประเภทสถานประกอบกิจการ  สถานประกอบกิจการประเภทท่ี 1 หมายถึง จัดฝึกอบรมครบตามสัดสํวนที่

กฎหมายก าหนด และไมํต๎องจํายสมทบ,  สถานประกอบกิจการประเภทท่ี 2 หมายถึง ไมํจัดฝึกอบรมหรือ

จัดฝึกอบรมไมํครบตามสัดสํวนที่กฎหมายก าหนดและต๎องจํายสมทบ ,  สถานประกอบกิจการประเภทท่ี 3 

หมายถึง ไมํปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งไมํจัดฝึกอบรมและไมํจํายเงินสมทบ 

 2. ข๎อมูลปี 2549, 2550, 2551 หมายถึง การด าเนินงานของปี 2548, 2549, 2550 ตามล าดับ 

 3. ชํองที่ไมํมีข๎อมูลการรายงาน หมายถึง ไมํมีการเก็บข๎อมูลแยกประเภทในปีนั้น  

ที่มา: กองสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

จากการประเมินผลการลง ทุนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน  (โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ (2551)) 

พบวําสาเหตุหนึ่งที่ท าให๎ผู๎ประกอบการภาคเอกชนตัดสินใจไมํลงทุนในการพัฒนาทักษะให๎แรงงาน 

เนื่องจากแรงงานในอุตสาหกรรมตํางๆ ของไทยได๎รับคําจ๎างและรายได๎แตกตํางกันมาก การกระจุกตัวของ

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงา นอาจเพิ่มความเหลื่อมล้ าของคําจ๎างแรงงานและรายได๎เพิ่มขึ้นอีก 

ผู๎ประกอบการรายอื่นอาจฉกฉวยโอกาสดึงแรงงานที่มีการพัฒนาทักษะแล๎วไปเป็นแรงงานของตนโดยการ

จํายคําจ๎างที่สูงกวําผู๎ประกอบการเดิม โดยที่ไมํต๎องลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานนั้น ท าให๎ตลาดเกิดการ

ล๎มเหลวในเร่ืองข องการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนา ดังนั้น รัฐบาลควรเข๎าไปแทรกแซงเพื่อให๎ตลาด

ท างานปกติ โดยการใช๎เงินของสังคมไปลงทุนในการพัฒนา เพื่อหาแนวทางการจัดการให๎สถาน

ประกอบการได๎รับประโยชน์จากการลงทุนอยํางเต็มที่ 
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จากการศึกษาดังกลําวซึ่งใช๎การสุํมตัวอยํางจากผู๎ประกอบการในอุตสาหกรรมที่จัดอยํูในขํายการใช๎

เทคโนโลยีขั้นกลาง  (Medium-technology manufacturing) และสถานประกอบการในอุตสาหกรรมที่ใช๎

เทคโนโลยีขั้นสูง (High-technology manufacturing) โดยสถานประกอบการที่สุํมมานั้นต๎องมีแรงงานตั้งแตํ 

100 คนขึ้นไป อยํูในขํายที่ต๎องปฏิบัติตามพ ระราชบัญญัติสํงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2545 พบ

ประเด็นที่นําสนใจคือ 

 การลงทุนพัฒนาฝีมือทักษะแรงงานของสถานประกอบการและการอุดหนุนจากหนํวยงาน

อื่นๆ ไมํได๎ท าให๎แรงงานมีรายได๎เพิ่มขึ้นแตํอยํางใด 

 สถานประกอบการให๎ความส าคัญกับการศึกษาของแรงงานมากกวําการฝึกอบรมทักษะ

ของแรงงาน โดยการตอบแทนการเพิ่มขึ้นของระดับการศึกษาของแรงงานในรูปของ

คําจ๎างที่เพิ่มขึ้น 

 สถานประกอบการเลือกที่จะควบคุมคุณภาพให๎กับสินค๎ามากกวําที่จะสร๎างคุณภาพสินค๎า

ด๎วยฝีมือทักษะแรงงาน เนื่อ งจากสามารถควบคุมคุณภาพสินค๎าให๎เป็นไปตามที่ต๎องการ 

ก าหนดได๎งํายกวํา และใช๎ต๎นทุนต่ ากวํา 

 สถานประกอบการจะเป็นผู๎ที่ออกคําใช๎จํายในการฝึกอบรมแบบเฉพาะ (Specific 

training) ซึ่งตรงกับการฝึกอบรมทักษะเพื่อปรับปรุงการท างานขององค์กรโดยรวมของ

สถานประกอบการ และการฝึกอบรมทักษะเฉพาะวิชาชีพ ในขณะที่สถานประกอบการ จะ

ไมํเป็นผู๎ออกคําใช๎จํายในการฝึกอบรมทักษะการสนับสนุนการท างานแบบทั่วไป (general 

training) เนื่องจากแรงงานที่มีทักษะแบบนี้สามารถที่จะลาออกไปท างานที่ใดก็ได๎ สถาน

ประกอบการจึงไมํจํายคําฝึกอบรมทักษะประเภทนี้ แตํจะท าการจํ ายคําจ๎างตามกลไก

ตลาดแรงงานที่มีฝีมือทักษะในระดับที่ต๎องการ 

 สถานประกอบการได๎ให๎ล าดับความส าคัญของการฝึกอบรมแกํ (1) กลุํมชํางเทคนิค 

สูงสุด ตามด๎วย (2) กลุํมวิศวกร นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องจากสถาน

ประกอบการสํวนใหญํมีเทคโนโลยีระดับปานกลาง จึงต๎องอาศัยชํา งเทคนิคมากกวํา และ

ล าดับสุดท๎าย (3) กลุํมพนักงานในระดับปฏิบัติการทั่วไปและกลุํมผู๎บริหารและจัดการ

ฝ่าย (แผนก) น๎อยที่สุด อาจเป็นเพราะสถานประกอบการสํวนใหญํยังไมํได๎มีการพัฒนา

ทางด๎านการจัดการที่ทันสมัย และไมํได๎ใช๎นวัตกรรมการบริหารจัดการซึ่งองค์กรใน

ประเทศอุตสาหกรรมสํวนใหญํใช๎กัน นอกจากนี้ สถานประกอบการบางแหํงมีความคิดวํา 

การปฏิบัติงานทั่วไปและการบริหารจัดการ เป็นสิ่งที่เรียนรู๎และดูตัวอยํางจากที่อื่นได๎ จึง

ไมํมีความจ าเป็นในการฝึกอบรมที่เป็นทางการและมีคําใช๎จําย 

ในท านองเดียวกัน จากการ ระดมความคิดผู๎เชี่ยวชาญด๎านก ารพัฒนาฝีมือแรงงาน  (สถาบันวิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2552)) มีประเด็นที่นําสนใจในเร่ืองการมีสํวนรํวมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน

คือ 

 ความต๎องการของภาคธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็วตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด ท าให๎การ

พัฒนาฝีมือแรงงานหรือการผลิตคนจากสถานศึกษาไมํทันตํอความต๎อง การ เอกชนบาง

รายจึงไมํรอและลงมือดึงคนจากระบบมาพัฒนาเอง เชํนบริษัทปูนซีเมนต์ไทย ที่เข๎ามาฝึก
พัฒนาแรงงานเอง โดยใช๎ model school รํวมกับอาชีวศึกษา 47 ภาคที่มีโรงงานของ
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บริษัทตั้งอยํู โดย 1) น านักศึกษาเรียนในพื้นที่โรงปูนจริง ฝึกท าจริง และ 2) ฝึกครูผู๎สอน

ไปด๎วย เพื่อให๎ไปสอนลูกศิษย์เพิ่มเติมได๎จริง ผลคือลดเวลาที่นักศึกษาจะเป็นแรงงานที่

ท างานกับปูนซิเมนต์ได๎จริงจาก 1 ปี เป็น 3-6 เดือนโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ ของบริษัท 

CP คัดเลือกคนเพื่อเข๎ามาเรียน พอจบการศึกษาก็รับเข๎าท างานในบริษัท  และ Toyota 

Academy ที่รับนักศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมมาฝึกเพื่อเข๎าท างาน 

 การฝึกพัฒนาแรงงานด๎านอุตสาหกรรม โรงงานใหญํๆ  มีความต๎องการ (need) และมี

ทรัพยากร (เงิน) เพียงพอที่จะด าเนินการเองได๎ แตํภาคเกษตร รวมทั้ง SMEs และ

แรงงานนอกระบบ ขาดอ านาจตํอรอง รัฐต๎องเข๎ามาชํวยในการฝึกแรงงาน โดยเฉพาะการ

ยกระดับฝีมือแรงงาน 

 อปท./อบต. มีทรัพยากรมาก ใกล๎ชิดและรับร๎ูถึงความต๎องการของท๎องถิ่น นําจะหันมาท า

เร่ืองการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานด๎วย  โดยภาครัฐต๎องสนับสนุนทรัพยากรและพิจารณา

ปรับปรุงเร่ืองกฎระเบียบให๎ อปท./อบต. มีบทบาทหน๎าที่ในการจัดบริการในเร่ืองนี้ด๎วย 

 ระบบการฝึกอบรมควรเน๎นคุณภาพควบคูํกับปริมาณ และพัฒนา ระบบติดตามและ

ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการฝึกอบรม (การมีงานท า การเปลี่ยนแปลงรายได๎ ) ด๎วย เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการฝึกอบรมแรงงาน และสร๎างการรับร๎ูถึงประโยชน์

จากการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในวงกว๎าง  ผู๎อยํูในก าลังแรงงานจ านวนไมํน๎อยไมํ

ตระหนักและไมํเห็นความส าคัญของการฝึกอบรม โดยเฉพาะผู๎ไมํมีรายได๎ประจ า ได๎แกํ

แรงงานนอกระบบประเภทตํางๆ ซึ่งมีจ านวนมากกวําแรงงานในระบบ 

 การสร๎างโอกาสในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกร จะต๎องมีการสํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ 

การสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํวิสาหกิจชุมชน  โดยการพัฒนาแรงงานในภาคเกษตร ในชํวง 
5-10 ปีควร พัฒนาทักษะแรงงานให๎สามารถใช๎เครื่องจักรทางการเกษตรทดแทน

แรงงานคนได๎ เนื่องจาก ภาคเกษตรมีแรงงานประมาณ 16 ล๎านคน จะอยํูในภาคเกษตร

อุตสาหกรรม (ในระบบ) เพียง 3 ล๎านคน อยํูนอกระบบถึง 13 ล๎านคนหรือ 60% ของ

แรงงานนอกระบบ สํวนใหญํเป็นแรงงานในครัวเรือน ซึ่งมีแนวโน๎มเป็นผู๎สูงอายุมากขึ้น 

(เกือบครึ่งหนึ่งมีอายุเกิน 50 ปี) การพัฒนาทักษะแรงงานให๎สามารถใช๎เครื่องจักรทาง

การเกษตรทดแทนแรงงานคนได๎ เป็นสิ่งจ าเป็นเรํงดํวนในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานภาค

เกษตรทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 และการพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรกร จะต๎องไมํลืมเรื่องการสํงเสริมการถํายทอดภูมิ

ปัญญาชาวบ๎าน โดยการอนุรักษ์ ถํายทอดภูมิปัญญาชาวบ๎าน การ สร๎างศูนย์การเรียนรู๎

จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น เชํนเทคโนโลยีชุมชน เป็นต๎น 
 

นอกจากนี้ จากการศึกษาประสบการณ์ของประเทศที่ประส บความส าเร็จในการพัฒนาฝีมือ

แรงงาน พบวําการให๎ภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวมในเม็ดเงินลงทุนด๎านนี้มากขึ้นอาจด าเนินการในรูปการมี

ระบบการประกันการจ๎างงาน ที่ผู๎สมทบกองทุนจะได๎รับการฝึกอบรมเมื่อตกงาน (reemployment training) 

ที่อ๎างอิงจากโครงการ  Job Skill Development Program (JSDP) ในระบบ Employment Insurance System 

(EIS) ของประเทศเกาหลีใต๎ ที่ให๎นายจ๎าง (เอกชน) เป็นผู๎จํายสมทบทั้งหมด 
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อยํางไรก็ดี ภาครัฐก็ยังควรมีบทบาทในการอุดหนุนเพื่อจูงใจให๎บริษัทมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน

มากขึ้น โดยเน๎นอุดหนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) และแรงงานนอกระบบ (คิดเป็นกวําร๎อย

ละ 60 ของแรงงานรวม ) ซึ่งมีทรัพยากรจ ากัด เพื่อให๎สามารถมีการพัฒนาฝีมือแรงงานอยํางเหมาะสม 

รองรับการเปลี่ยนแปลงและการภิวัฒน์ของระบบเศรษฐกิจได๎อยํางย่ังยืน สามารถเผชิญความท๎าทายใน

เร่ืองการไหลเข๎าของคนแ ละแรงงานจากลุํมภาคีอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล๎ การพั ฒนาฝีมือ

แรงงานที่ตํอเนื่องจากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การท าวิจัยที่เข๎มข๎นขึ้น จะเป็นการวางรากฐาน

แนวทางให๎ ทรัพยากรมนุษย์รํุนลูกหลานมีคุณภาพ พร๎อมทดแทนก าลังที่หายไปของกลุํมผู๎สูงอายุ และ

สามารถแขํงขนักับคลื่นแรงงานที่ไหลเข๎ามาอยํางเสรีได๎ เฉกเชํนประเทศที่ประสบความส าเร็จในด๎านนี้ เชํน

ประเทศสิงคโปร์ และเกาหลีใต๎  

การเพิ่มการมีสํวนรํวมของท๎องถิ่นและชุมชนในการจัดการฝึกอบรมก็ไมํควรมองข๎าม โดยเฉพาะ

การฝึกอบรมด๎านการ เกษตร การสํงเสริมการรวมกลุํมอาชีพ การสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํวิสาหกิจชุมชน  

ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู๎จากภูมิปัญญาท๎องถิ่น ซึ่งเป็นการสํงเสริมบริบทชุมชนอยํางย่ังยืน 

การรวมกลุํมอาชีพเป็นอีกภาคสํวนหนึ่งที่มีสํวนส าคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานในแงํการเชื่อมโยง

ทุนทางสังคม ความเข๎มแข็งของชุมชน ภู มิปัญญาชาวบ๎าน ข๎อมูลแสดงคุณภาพการด าเนินงานของกลุํ ม

ดังกลําว อาจดูได๎จากจ านวนกลุํมฝึกอาชีพที่ได๎รับการยอมรับวําประสบผลส าเร็จ ตํอจ านวนกลุํมฝึกอาชีพที่

มีอยํู หรือผลสัมฤทธิ์ในการสร๎างรายได๎ของกลุํม อยํางไรก็ดีขณะนี้ ข๎อมูลที่มีคือจ านวนองค์กรชุมชนที่ได๎รับ

การรับรองสถานภาพปี 2552 โดยองค์กรที่เกี่ยวเนื่องทางด๎านนี้นําจะมีอยํูสองกลุํม คือ กลุํมธุรกิจชุมชน/

อาชีพ และกลุํมวัฒนธรรม/ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  โดยกลุํมธุรกิจชุมชน /อาชีพ มีจ านวน 23,628 องค์กร มี

จ านวนสมาชิก 2,608,454 คน และมีจ านวนเงินออม 778 ล๎านบาท สํวน กลุํมวัฒนธรรม /ภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น  มีจ านวน 1,634 องค์กร  มีจ านวนสมาชิก 218,765 คน และจ านวนเงินออม 173 ล๎านบาท 

(สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
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การกระจายภาระรายจ่ายด้านสวัสดิการสังคม 

 นอกเหนือจากงบประมาณของรัฐบาลกลางแล๎ว ภาคสํวนอื่นๆ ก็ได๎มีสํวนชํวยในการรับภาระ

คําใช๎จํายด๎านสวัสดิการสังคมด๎วยเชํนกัน อันได๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.) ภาคเอกชน และ

ครัวเรือน ทั้งนี้งบประมาณของ  อปท. ในด๎านสวัสดิการสังคมจะประกอบด๎วย แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

และแผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน สํวนภาคเอกชนและครัวเรือนได๎แกํ รายจํายเพื่อการกุ ศล

สาธารณะของทั้งสองภาคสํวน 

ในการประมาณการภาระทางการเงินของทั้งสามภาคสํวนนั้น ส าหรับภาค  อปท. จะใช๎ข๎อมูลอัตรา

การเจริญเติบโตเฉลี่ยในอดีต (ปี 2548- 2551 ) เป็นตัวปรับ โดยมีคําเทํากับร๎อยละ 10 ตํอปีสํวน

ภาคเอกชนและครัวเรือน เนื่องจากเป็นรายจํายเพื่อการกุศลซึ่งนํา จะข้ึนกับรายได๎ของผู๎บริจาค จึง

ก าหนดให๎ปรับเพิ่มขึ้นบนพื้นฐานอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่ร๎อยละ 7 ตํอปี ดังนั้นจะเห็นได๎

วําภาคสํวนอื่นๆ ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการลงทุนทางสังคมมากขึ้นเร่ือยๆ ท าให๎มีสํวนชํวยแบํงเบาภาระ

ทางการเงินของรัฐบาลกลางลงได๎ 

 

                                            
15

 จาก website สื่อชุมชนแหํงชาติ http://www.siamlocalnews.com/cwpnews/view.php?newsid=3591 
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เร่ือง งบประมาณ หมายเหตุ 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เติบโตร๎อยละ 10 ตํอปี อัตราการเติบโตเฉลี่ยของปี 

2548-2551 

รายจํายเพื่อการกุศลสาธารณะของ

ภาคเอกชน 

เติบโตร๎อยละ 7 ตํอปี บนพื้นฐานอัตราการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ย 

รายจํายเพื่อการกุศลสาธารณะของ

ภาคครัวเรือน 

เติบโตร๎อยละ 7 ตํอปี บนพื้นฐานอัตราการเจริญ 

เติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ย 

การกระจายภาระรายจ่ายด้านสุขภาพ 

 นอกเหนือจากงบประมาณของรัฐบาลกลางแล๎ว ภาคสํวนอื่นๆ ก็ได๎มีสํวนชํวยในการรับภาระ

คําใช๎จํายด๎านสวัสดิการสังคมด๎วยเชํนกัน อันได๎แกํ อปท. ภาคเอกชน และครัวเรือน  

ในการประมาณการภาระทางการเงินของทั้งสามภาคสํวนนั้น ส าหรับภาค  อปท. จะใช๎ข๎อมูลอัตรา

การเจริญเติบโตเฉลี่ยในอดีต (ปี 2548-2551) เป็นตัวปรับ โดยให๎มีบทบาทเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 5 ตํอปี

ส าหรับภาคเอกชนและภาคครัวเรือน เนื่องจากปัจจุบันก็มีสํวนรํวมในกา รรับภาระด๎านสุขภาพอยํูบ๎างแล๎ว 

จึงก าหนดให๎ปรับภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 2 ตํอปี และภาคครัวเรือนเพิ่มเฉลี่ยร๎อยละ 0.5 

ตํอปี  

ภาคสํวน เพิ่มบทบาท 

องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ร๎อยละ  5  ตํอปี 

รายจํายภาคเอกชน ร๎อยละ  2  ตํอปี 

รายจํายภาคครัวเรือน ร๎อยละ 0.5 ตํอปี 
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ภาคผนวก ช  

ผลการระดมความคิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(workshop)  

การประชุม:  โครงการวิจัยเร่ืองสูํระบบสวัสดิการสังคมถ๎วนหน๎าภายในปี พ.ศ. 2560  

วันเวลา:  วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม  2553  เวลา 8.30 – 12.30 น. 

สถานที:่  ห๎องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  กรุงเทพฯ 

จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม: 47 คน  

 

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู๎รํวมประชุมได๎เสนอความเห็นในประเด็นตําง ๆ โดยสามารถจัด

หมวดหมูํของความเห็นได๎ดังนี้ 

ช.1 กรอบแนวคิดและหลักการ  

 การรับสวัสดิการสังคมต๎องเป็นการรับอยํางมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 

 ควรมองไปที่ welfare society (รัฐ+เอกชน+ประชาชน+ชุมชน) ไมํใชํแคํ welfare state (รัฐท า
ทั้งหมด) เพราะจะมีความเป็นไปได๎สูงกวําที่จะน าไปสูํระบบสวัสดิการถ๎วนหน๎า 

 การพิจารณาวําเป็นสวัสดิการถ๎วนหน๎าหรือ targeting นําจะอิงกับรัฐธรรมนูญ วําบริการ

พื้นฐานที่รัฐต๎องให๎ และให๎แกํคนไทย และ/หรือ คนในประเทศไทย (กลุํมคนไทยไร๎รัฐซึ่ง

หมายถึงคนเชื้อชาติไทยที่อยํูตามชายแดนตํางประเทศ) ควรจะได๎รับสวัสดิการหรือไมํ แคํไหน 

 สวัสดิการถ๎วนหน๎าจะประสบผลส าเร็จได๎ ต๎องมีธรรมาภิบาล 

 รัฐให๎สวัสดิการเป็นเร่ืองของความเสมอภาค แตํสิทธิคือความเทําเทียมกัน 

 การให๎สวัสดิการแกํกลุํมผู๎ด๎อยโอกาสจะใช๎หลักของความเป็นธรรม 

 การให๎สวัสดิการตามสิทธิจะท าให๎คนเกียจคร๎านได๎ (รอรับสวัสดิการ) เพราะได๎รับสวัสดิการ

จนหมดแรงจูงใจในการท างาน 

 สวัสดิการนําจะเน๎นไปในเรื่องของ social protection ผู๎ด๎อยโอกาสจะเป็น social assistant 
และสุดท๎ายจะมี safety net คอยรองรับกลุํมที่ตกหลํนจาก 2 กลุํมแรก 

 ในปี 2015 จะมีการเคลื่อนย๎ายคนในกลุํมอาเซียน จึงต๎องคิดวําสวัสดิการจะรองรับคนเหลํานี้

หรือไมํ 

 เป้าหมายสวัสดิการถ๎วนหน๎าเพื่ออะไร การให๎สวัสดิการถ๎วนหน๎าแบบเทํากันบาง อยํางไมํ

ยุติธรรม เชํน เบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุเดือนละ 500 บาท 

 การให๎สวัสดิการสังคมนั้น ไมํควรให๎รัฐรับภาระเพียงฝ่ายเดี ยว ควรให๎ครัวเรือนและชุมชน

ชํวยเหลือกันเองด๎วย รวมทั้งการให๎ความชํวยเหลือผํานชุมชน 
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 ระบบการชํวยเหลือทางสังคม ควรจะเป็นการให๎จนผู๎ที่ได๎รับสวัสดิการมีโอกาสที่ดีขึ้น แล๎วก็

หยุด ไมํใชํให๎ไปเร่ือยๆ 

 Pillar 1-3 (การให๎บริการสังคม ระบบประกันสังคม และ ระบบการชํวยเหลือทางสังคม) เป็น

การให๎สวัสดิการ โดยผู๎รับผิดชอบหลักคือรัฐ สํวนเอกชนจะเป็นสํวนเสริม สํวน Pillar 4 

(ระบบการสํงเสริมสนับสนุนหุ๎นสํวนทางสังคม ) เป็นการสํงเสริมผู๎ให๎สวัสดิการ ซึ่งสนับสนุน

โดยภาคประชาสังคม 

 Public welfare จะเกิดและมีประสิทธิภาพได๎ งบประมาณรัฐต๎องเพียงพอ โดยคนในประเทศ

ต๎องมีรายได๎สูงถึงระดับเสียภาษี 

ช.2 ความครอบคลุมของสวัสดิการ  

การศึกษาและพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 ควรมีเร่ืองอนามัยโรงเรียนซึ่งประกอบด๎วยนมโรงเรียนและ EQ ของเด็กนักเรียน 

 กรณีโครงการเรียนฟรี 15 ปี ได๎ในเร่ืองเสมอภาค (ทุกคนได๎เทํากัน) แตํไมํเป็นธรรม เพราะ

มีข๎อจ ากัดในเร่ืองทรัพยากร (เชํน งบประมาณ ) (คนรวย 20% แรกมีโอกาสอยํูแล๎ว ท าให๎มี
มากขึ้น แตํคนจน 40% ลําง ท าให๎ชํองวํางย่ิงแตกตํางกันมากขึ้น) จึงควรเป็นแบบ targeting 

สุขภาพ 

 บริการด๎านสุขภาพของประกันสังคม แม๎ผู๎ประกันตนต๎ องจํายสมทบ แตํคุณภาพสู๎ UC ไมํได๎ 

ควรให๎การบริการมีคุณภาพใกล๎เคียงกันกวํานี้ 

 ควรเพิ่มบริการด๎านทันตกรรม 

 กลุํมแรงงานผิดกฎหมายอาจต๎องมีกองทุนทางเลือกเข๎ามาดูแลด๎านสุขภาพ 

 ปัญหาบริการด๎านสุขภาพที่ส าคัญเร่ืองหนึ่งคือเตียงไมํพอควรแก๎ไขโดยลดวันรอคิวเข๎า

รักษาพยาบาล 

ผู้ด้อยโอกาส 

 เบ้ียยังชีพผู๎สูงอายุ หากเบ้ียเดือนละ 500 บาทไมํเพียงพอก็อาจต๎องมีแบบ targeting เข๎า

มารํวมด๎วย ซึ่งจะชํวยให๎บางคนได๎มากกวํา 500 บาทได๎ โดยเฉพาะผู๎สูงอายุที่อยํูในภาวะ

พึ่งพิง 

 ควรให๎ความส าคัญกับเร่ืองเบ้ียยังชีพผู๎ป่วยโรคเอดส์ด๎วย 

 อยากให๎เห็นความส าคัญของการดูแล/เยียวยาเด็กที่มีปัญหา (ยาเสพติด/ครอบครัว/จิตเวช/

อารมณ์ ) และศาลเยาวชนและครอบครัวสั่งให๎ได๎รับการบ าบัดที่หนํวยงานตํางๆ เชํน 

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ โดยได๎รับการดูแลเป็นพิเศษและมีงบประมาณเป็นการ

เฉพาะ รวมทั้งการให๎สวัสดิการผํานคณะกรรมการชุมชนซึ่งมีความใกล๎ชิดกับเด็ก 

 ควรมี long-term care ดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านภายในชุมชน 
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อื่นๆ 

 การประกันราคาควรจะเป็นแบบ targeting แตํประกันรายได๎สามารถท าได๎กับทุกกลุํมอาชีพ 

 การประกันรายได๎เกษตรกรนําจะเป็นการประกันความเสี่ยงในการไมํมีรายได๎และเป็นแบบ 

targeting ให๎แกํเกษตรกรรายยํอย โดยรัฐจํายสํวนตํางของราคาตลาดกับราคากลาง ซึ่งมี

เป้าหมายเพื่อลดหนี้ของเกษตรกร ไมํให๎เป็นหนี้นอกระบบ 

 หนี้สินเกษตรกรนําจะเป็น Pillar 4 หรือระบบการสํงเสริมสนับสนุนหุ๎นสํวนทางสังคม โดยให๎

ชุมชนชํวยเหลือกันเอง แตํต๎องดูวําหนี้นั้ นเกิดเพราะเหตุใด ถ๎าเกิดจากการประกอบอาชีพก็

นําจะชํวยเหลือ แตํถ๎าเป็นหนี้ครัวเรือน เชํน ซื้อของฟุ่มเฟือย ก็ไมํควรชํวยเหลือ 

 เร่ืองหนี้สินนําจะน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎แก๎ไข 

 ควรจะรวมที่อยํูอาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ด๎วย 

 กลุํมแรงงานที่มีปัญหาเร่ืองสวัสดิการมากที่สุดคือกลุํมลูกจ๎างในภาคเกษตร 

 กองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งเป็น Pillar 4 หรือระบบการสํงเสริมสนับสนุนหุ๎นสํวนทางสังคมนั้น 

นําจะเป็นแบบถ๎วนหน๎า โดยเป็นความหวังของหลายคน แตํจะมีประเด็นวํากองทุนฯ จะอยํูได๎

อยํางย่ังยืนหรือไมํ 

 ในยุค ageing คนในชุมชนสํวนใหญํ จะเป็นรุํนเด็กกับผู๎สูงอายุ คนหนุํมสาวไปท างานในเมือง
กันหมด ท าให๎ชุมชนพัฒนาได๎ช๎า สวัสดิการชุมชนที่จะเข๎ามารองรับกลุํมตํางๆ ต๎องใช๎เงินมาก 

ตารางที่ ช1 รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล หน่วยงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์

1 นายสุรเดช  ฉายะเกษศริน รองปลัดกระทรวง 
2 นางสาวปาริชาติ  พรหมสุวรรณ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

3 นางเพ็ญพรรณ  จิตตะเสนีย ์ ผู๎อ านวยการส านักสนับสนุนการสร๎างการเรียนรู๎และสุขภาวะองค์กร 
4 นางอรพิน  วิมลภูษิต แผนงานแรงงาน 
5 ทพ. ศิริเกียรติ  เหลียงกอบกิจ  
6 นางสาวปิยะพรรณ  มลิหอม  

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแห่งชาติ (ก.ส.ค.) 
7 นางกิจติยา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา   
8 นางสาวกาญจนา  ชื่นทองอรําม   
9 นางสาววรพร  วํองนุกูลสวัสดิ ์   
10 นางสาวสิริพร  อรุณแสงสุรีย ์   

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
11 นพ. ชูชัย  ศรช าน ิ ผู๎อ านวยการส านักงานหลักประกันสุขภาพแหํงชาติ เขต 3 นครสวรรค ์
12 นายพงศธร  พอกเพิ่มดี ผู๎เชี่ยวชาญพิเศษ 
13 คุณพราว  ปธานวนิช   

ส านักบริหารการพัฒนาระบบบริการปฐมภูม ิ
14 นางสุธิมา  สงวนศักดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล หน่วยงาน 

ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
15 นางนวพร  วิระยานุพงศ ์ เศรษฐกรช านาญการ 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
16 นางอมรวรรณ  เทศทอง ผู๎ชํวยผ๎ูอ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ 
17 คุณศรีกัญญา  ยาทิพย์   

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย / สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
18 พญ. ลัดดา  ด าริการเลิศ ผู๎จัดการงานวิจัย 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
19 นางสาวภารณี  วัฒนา ผู๎อ านวยการส านักประเมินผลและเผยแพรํการพัฒนา 
20 นายวรวิทย์  วรธัญญะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 
21 นางอุดมลักษณ์  สอนสาร ี ผู๎อ านวยการกลุํมพัฒนายุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร ์
22 นางสุชาดา  ฤทธิ์ธนโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

กองสวัสดิการแรงงาน 

23 นางวัชรี  มากหวาน นักวิชาการแรงงานช านาญการ 
ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

24 นายมนต์ชัย  ภูสีเขียว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานประกันสังคม 

25 นายศิลา  แก๎วตาพันธ ์ นักวิชาการ 
26 นางนวรัตน์  บุญเมี่ยม นักวิชาการ 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

27 นางสาวนันทิชา  จันทรศิร ิ ผู๎อ านวยการสํวนพัฒนามาตรการและกลไก ส านักค๎ุมครองสวัสดิภาพชุมชน 
28 นางสาวสุรางค์  ชูโชติรส สํวนพัฒนามาตรการและกลไก ส านักค๎ุมครองสวัสดิภาพชุมชน 
29 นางสุปรียา  หิรัญพรรณ ส านักบริการสวัสดิการสังคม 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 

30 นางสาวศิริวรรณ  อรุณทิพย์ไพฑูรย ์ นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ 
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 

31 นายวิสิทธิ์  สนามชวด ผู๎อ านวยการกองบริหารกองทุนสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 

32 นายอนันต์  ตํายหล ี กรรมการ  ศูนย์การเรียนรู๎สวัสดิการชุมชน 
33 นายสุรินทร์  นันทไพทูรย ์ ที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู๎สวัสดิการชุมชน 
34 นางอาภรณ์  สายเชื้อ รพ. ตุลาการเฉลิมพระเกียรต ิ
35 คุณเรณู  ไชยวุฒ ิ รพ. ตุลาการเฉลิมพระเกียรต ิ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
36 นายอาณัติ  พงศ์สุวรรณ ผู๎เชี่ยวชาญด๎านวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผน 
37 นางสุจิตรา  กิ่งสีดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ส านักนโยบายและแผน 
38 นางสาวสุภาวดี  คูณศร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ส านักนโยบายและแผน 
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ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล หน่วยงาน 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
39 นายอธิปไตย  โพแตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กสน.) 
40 นายวิรุฬห์ นิลโมจน ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคมศาสตร์ (มหิดล) 
41 นางยุพิน  วรสิริอมร  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
42 รศ.ดร. ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
43 นายกิติพัฒน์  นนทปัทมะดุล คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

44 ดร. สมชัย จิตสุชน  
45 นางจิราภรณ์ แผลงประพันธ ์  
46 นายยศ วัชระคุปต ์  
47 นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒ ิ  
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