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กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยน้ีสาํเร็จด้วยการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ทั้งในส่วนของทุนวิจัย ข้อมูล คาํปรึกษา

และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยในส่วนของข้อมูลน้ัน ได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยจากหลายหน่วยงาน 

ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ 

และสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ 

ในการศึกษาน้ีคณะวิจัยยังได้รับข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจากการระดมความคิดในการจัดสนทนากลุ่ม 

(Focus Group) อกีสองคร้ัง ซ่ึงคณะวิจัยขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการ

ทาํให้งานวิจัยสาํเรจ็ได้ 

นอกจากน้ี คณะวิจัยขอขอบคุณสาํนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัย 

ความบกพร่องที่อาจจะมีข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายในงานวิจัยน้ีเป็นความรับผิดชอบของคณะวิจัย ไม่

เกี่ยวข้องกบัหน่วยงานที่ให้ทุนวิจัยหรือหน่วยงานที่นักวิจัยสังกดัอยู่ 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

ในปัจจุบันประเทศไทยกาํลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในปี 2553 ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้สูงอายุ 

(60 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 12 และจะเพ่ิมถึงร้อยละ 25 ในปี 2573 หรือเท่ากับว่าคนไทยทุกๆ 4 คนจะมีผู้สูงอายุ

อยู่ 1 คน ผลของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะย่ิงทาํให้รัฐต้องจัดหาสวัสดิการเพ่ิมเติมทั้งในรูปของปริมาณและ

คุณภาพเพ่ือรองรับจาํนวนผู้สงูอายุที่มากข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงทาํให้รัฐมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนตาม จึงมีความจาํเป็นที่

รัฐจะต้องเตรียมพร้อมในเร่ืองน้ี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองภาระค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินทุนสาํหรับการจัดหา

สวัสดิการผู้สงูอายุที่จะเกดิข้ึนในอนาคต ตลอดจนการหาแนวร่วมที่จะเข้ามาช่วยในด้านสวัสดิการผู้สงูอายุ 

องค์ประกอบของระบบสวัสดิการสังคมสาํหรับผู้สูงอายุประกอบด้วย  1) การให้บริการสังคม (social 

service) หมายถึง การที่รัฐให้บริการข้ันพ้ืนฐานกบัประชาชนทุกคน ซ่ึงเป็นการให้สวัสดิการแบบถ้วนหน้า เช่น 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีทุกคน  2) ระบบประกันสังคม (social security หรือ safety net) 

หมายถึง ระบบที่ช่วยสร้างหลักประกันในการดาํรงชีวิตแก่ประชาชนในกรณีที่ประสบปัญหา  3) ระบบการ

ช่วยเหลือทางสังคม (social assistance) หมายถึง ระบบที่มุ่งดูแลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ซ่ึงทั้ง

สองระบบจะต้องพิจารณาให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่กาํหนด หรือเป็นสวัสดิการประเภทที่จะให้กต่็อเม่ือมีเง่ือนไข

บางประการเป็นจริง อันเป็นการให้สวัสดิการแบบเจาะจงหรือกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย (targeting) เช่น การให้

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุส่วนเพ่ิมสาํหรับคนจน  และ 4) ระบบการส่งเสริมสนับสนุนหุ้นส่วนทางสังคม เป็นการ

บริหารจัดการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ระบบสวัสดิการสังคมทาํงานได้ดีย่ิงข้ึน เพราะการจัดสวัสดิการไม่ควรเป็นหน้าที่

ของภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว โดยควรเป็นความร่วมมือกันจากภาคส่วนต่างๆ คือรัฐบาลท้องถิ่น ชุมชน องค์กร

อิสระ และภาคธุรกิจเอกชน เช่น การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: 

CSR) เป็นต้น 

ทั้งน้ี การจัดสวัสดิการสังคมจะต้องคาํนึงถึงความเพียงพอและความซํา้ซ้อน เน่ืองจากการให้สวัสดิการ

เป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือให้สามารถดาํรงชีพในระดับข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่เกิดจนตายได้เป็นอย่าง

น้อย หากระดับสวัสดิการที่ให้น้ันไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจาํวันได้แล้ว กจ็ะไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทา

ปัญหาได้ ส่วนในเร่ืองความซํา้ซ้อนน้ันเกดิจากการออกแบบโครงการมากกว่าหน่ึงโครงการ แต่มีกลุ่มเป้าหมาย

เดียวกนัหรือทบัซ้อนกนัทาํให้ประชาชนบางกลุ่มสามารถรับสวัสดิการได้มากกว่าหน่ึงโครงการจนเกิดความไม่

เท่าเทียมกัน จึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเล่ียง เพ่ือให้ระบบสวัสดิการมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณี

สวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน 

สาํหรับรายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุในปัจจุบัน ประกอบด้วยรายจ่ายบํานาญประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่าย 

ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) และสถานสงเคราะห์คนชรา 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์จัดการศพ กิจกรรมการส่งเสริมให้

ผู้สงูอายุได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม และกองทุนผู้สงูอายุ (สาํนักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ) และได้นาํเสนอชุดทางเลือกของสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุได้มากข้ึน อันได้แก่ ชุดสวัสดิการรูปแบบที่ 1: 
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ตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานประกอบด้วย เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการหลักประกันสังคม (บาํเหนจ็

บาํนาญปกติ และกบข. ประกนัสงัคมกรณีชราภาพ) สถานสงเคราะห์คนชรา เงินสงเคราะห์จัดการศพ กองทุน

ผู้สงูอายุ และกองทุนการออมแห่งชาติ ชุดสวัสดิการรูปแบบที่ 2: เป็นการปรับเพ่ิมจากชุดแรก โดยเพ่ิมเบ้ียยัง

ชีพผู้สูงอายุที่ยากจนและ/หรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง ชุดสวัสดิการรูปแบบที่ 3: เพ่ิมระบบสังคมสวัสดิการที่มีภาคี

ส่วนร่วม คือ กองทุนยุวชนจิตอาสา และการส่งเสริมสังคมสวัสดิการและส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (social 

enterprise) 

ในด้านภาระงบประมาณของแต่ละชุดสวัสดิการน้ันพบว่าค่าใช้จ่ายของสวัสดิการผู้สูงอายุในช่วงปี 

2555-2564 สาํหรับชุดสวัสดิการรูปแบบที่ 1 มีจาํนวน 1.7-4.6 แสนล้านบาท และเพ่ิมข้ึนเป็น 1.7-5.0 

และ 1.8-5.1 แสนล้านบาท ในรูปแบบที่ 2 และ 3 ตามลาํดับ ทั้งน้ีในระยะเร่ิมแรกรัฐควรจัดสรรสวัสดิการใน

รูปแบบที่ 1 ก่อนเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดาํรงชีพได้ในระดับพ้ืนฐาน และหากรัฐมีรายได้มาก

เพียงพอจึงค่อยขยับเพ่ิมสวัสดิการในรูปแบบที่ 2 และ 3 ในภายหลังต่อไป ทั้งน้ีเม่ือเทยีบภาระค่าใช้จ่ายของ

ชุดสวัสดิการผู้สูงอายุเทียบกับรายได้ของภาครัฐหรือเทียบกับรายได้ประชาชาติ พบว่าหากเศรษฐกิจไทย

สามารถขยายตัวได้ตามกรณีฐาน (ขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปีในรูปตัวเงิน) งบประมาณสวัสดิการผู้สูงอายุจะ

คิดเป็นร้อยละ 7.9-10.2 ของรายได้ภาครัฐ และร้อยละ 1.6-2.4 ของรายได้ประชาชาติ แล้วแต่จะใช้ชุด

สวัสดิการ 1 หรือ 2 หรือ 3 โดยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามช่วงเวลาอย่างช้าๆ ตามการเพ่ิมข้ึนของสัดส่วนของ

ผู้สงูอายุในโครงสร้างประชากร 

อย่างไรกดี็ ยังอาจจะมีความเสี่ยงต่อความย่ังยืนของการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้สงูอายุ เน่ืองจากสภาวะ

เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอันส่งผลต่อประเทศไทยที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด พ่ึงพิงการส่งออกในสัดส่วนที่สูง 

ส่งผลให้รายได้ประชาชาติและรายได้ของรัฐบาลอาจลดลงจนก่อให้เกิดปัญหาต่อการจัดสรรทรัพยากรให้แก่

กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ได้ นอกจากน้ีรัฐยังมีภาระรายจ่ายประจาํต่างๆ โดยเฉพาะเงินเดือน

ข้าราชการ และความจาํเป็นในการลงทุนของภาครัฐ ปัญหาหน้ีสินภาครัฐที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน รวมทั้งรายจ่าย

ด้านการเมืองจากนโยบายประชานิยมต่างๆ นาํไปสู่ข้อจาํกัดในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลได้ รัฐบาลจึง

ควรหาแนวทางในการสร้างความย่ังยืนในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุโดยสามารถทาํได้สามแนวทาง ได้แก่ 

แนวทางแรกคือมาตรการในการหารายได้มารองรับภาระงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี ผ่านการปฏรูิประบบ

ภาษี ซ่ึงนอกจากจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่ภาครัฐแล้ว ยังช่วยสร้างความเป็นธรรมด้านภาษีได้อีกด้วย แนวทางที่

สองคือการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนซ่ึงจะช่วยลดแรงกดดันต่องบประมาณลง และ

แนวทางสดุท้ายคือการสร้างภาคีสงัคมนอกเหนือจากภาครัฐให้เข้ามามีบทบาทในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุด้วย 

อนัเป็นการแบ่งเบาภาระให้กบัภาครัฐได้ 

ในด้านการปฏรูิประบบภาษีน้ันจะช่วยให้รัฐมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยการสร้างฐานข้อมูลผู้เสียภาษีเพ่ือช่วย

ตรวจสอบและติดตามการเสียภาษี ซ่ึงสามารถดาํเนินการร่วมกับฐานข้อมูลบัตรประชาชน และควรมีแรงจูงใจ

และบทลงโทษด้วย การขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมผู้ที่สมควรเสียภาษีแต่ยังไม่ได้เสียภาษี โดยมีระบบการ

ประเมินภาษีที่ มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม การทบทวนการลดหย่อนและยกเว้นภาษี การเพ่ิมอัตรา

ภาษีมูลค่าเพ่ิม และระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ส่วนการบริหารจัดการที่ดีจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ให้บริการและลดค่าใช้จ่ายได้ ซ่ึงประกอบด้วยการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันความซํา้ซ้อนของสิทธิสวัสดิการ 
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การบริหารจัดการเพ่ือเข้าถึงผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม และการบริหารจัดการกองทุนผู้สูงอายุ 

สาํหรับการสร้างภาคีด้านสวัสดิการผู้สงูอายุน้ัน สามารถทาํผ่านความร่วมมือกบัองค์กรอสิระและองค์กรภาครัฐ

อื่นๆ เช่น สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริมการทาํกิจการเพ่ือสังคมของภาค

ประชาชนและภาคธุรกจิ (CSR) และกจิการเพ่ือสงัคม (Social Enterprise) การส่งเสริมบทบาทของครอบครัว

และชุมชน และการส่งเสริมการทาํงานขององค์กรภาคประชาชน เช่น กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO 
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บทท่ี 1: บทนาํ 

1.1 ความเป็นมา 

ในปัจจุบันมักจะกล่าวถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยกันมากข้ึนเร่ือยๆ โดยในปี 2553 

ประเทศไทยมีสดัส่วนผู้สูงอายุ (60 ปีข้ึนไป) ร้อยละ 12 และจะเพ่ิมถึงร้อยละ 25 ในปี 2573 หรือเท่ากับว่า

คนไทยทุกๆ 4 คนจะมีผู้สงูอายุถึง 1 คน ในขณะที่อตัราการเกดิกลับลดลงทาํให้ประชากรวัยเดก็และวัยทาํงาน

ลดจาํนวนลง อันจะมีผลต่อสภาพทางสงัคม สภาวะเศรษฐกิจและการจ้างงาน ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากร

ทางสขุภาพและสงัคมของประเทศอย่างต่อเน่ืองในระยะยาว 

ปัจจุบัน รัฐมีสวัสดิการสังคมหลักๆ ให้แก่ผู้สูงอายุแบบประจาํในรูปของเบ้ียยังชีพเดือนละ 500 บาท 

และในรูปแบบข้ันบันไดที่จะเร่ิมในปี 2555 การรักษาพยาบาล (ผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ 

universal coverage: UC และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการเกษียณหรือ civil servant medical benefit 

scheme: CSMBS) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ผ่านกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)  

สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) และผลของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะย่ิง 

ทาํให้รัฐต้องจัดหาสวัสดิการเพ่ิมเติมทั้งในรูปของปริมาณและคุณภาพเพ่ือรองรับจํานวนผู้สูงอายุที่มากข้ึน

เร่ือยๆ ซ่ึงทําให้รัฐมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนตาม จึงมีความจําเป็นที่ รัฐจะต้องเตรียมพร้อมในเร่ืองน้ี  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองภาระค่าใช้จ่าย และแหล่งเงินทุนสาํหรับการจัดหาสวัสดิการผู้สูงอายุที่จะเกิดข้ึนใน

อนาคต ตลอดจนการหาแนวร่วมที่จะเข้ามาช่วยในด้านสวัสดิการผู้สงูอายุ 

จากเหตุผลข้างต้น จึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิจัยบนพ้ืนฐานของหลักวิชาการที่ถูกต้อง เพ่ือกาํหนด

หลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวัสดิการผู้สูงอายุ รวมถึงการประมาณการงบประมาณรวม

ภาครัฐที่ต้องใช้ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ และการประมาณการแหล่งที่มาของเงินทุนในการจัดหาสวัสดิการ

ผู้สูงอายุ ทั้งน้ีเพ่ือให้โครงการสวัสดิการเหล่าน้ีสามารถตอบสนองความต้องการของภาคประชาชน และ 

มีความเป็นไปใด้ในทางปฏิบัติ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้ภาคีอื่นๆ อันได้แก่ภาคธุรกิจ 

(ผ่านโครงการ social enterprise: SE และ corporate social responsibility: CSR) และภาคประชาชน 

(ผ่านครอบครัวและชุมชน) เข้ามาร่วมแบ่งเบาการจัดสรรและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุด้วย 

ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสร้างสวัสดิการสังคม 

1.2 วตัถุประสงค ์ 

• เพ่ือกําหนดหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุ 

ที่สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจและประชากรในระยะเวลาภายใต้ 

“แผนผู้สงูอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2552” 
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• ประมาณการงบประมาณรวมภาครัฐที่ต้องใช้ในการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ โดยศึกษา 

ความเป็นไปได้ของชุดโครงการและมาตรการ เรียงตามลาํดับความสาํคัญ ทั้งน้ีเพ่ือให้โครงการ

สวัสดิการผู้สงูอายุสามารถตอบสนองความต้องการภาคประชาชน 

• ประมาณการแหล่งที่มาของเงินทุนของภาครัฐเพ่ือนํามาใช้สาํหรับการจัดสวัสดิการให้แก่

ผู้สูงอายุ และความร่วมมือของภาคีต่างๆ (ภาคเอกชน ภาคครัวเรือน และภาคชุมชน) ในการ

ร่วมกนัรับภาระค่าใช้จ่ายสาํหรับสวัสดิการผู้สงูอายุ 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

• กาํหนดหลักการ กรอบแนวคิด และความครอบคลุมของสวัสดิการผู้สงูอายุ 

• จัดลาํดับความสาํคัญของโครงการหรือมาตรการสวัสดิการผู้สงูอายุ 

• ประมาณการงบประมาณรวมภาครัฐที่ ต้องใช้ในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยศึกษา 

ความเป็นไปได้ของชุดโครงการและมาตรการโดยเรียงตามลาํดับความสาํคัญในรูปแบบต่างๆ 

• เสนอแนะแนวทางการปฏรูิประบบภาษีและการจัดหารายได้ภาครัฐ ที่เหมาะสมกับความจาํเป็น

ในการพัฒนาระบบสวัสดิการผู้สงูอายุ 

• เสนอแนะแนวทางความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ (ภาคเอกชน ภาคครัวเรือน และ 

ภาคชุมชน) ในการสนับสนุนการจัดหาสวัสดิการและรับภาระค่าใช้จ่ายสาํหรับสวัสดิการ

ผู้สงูอายุ 

1.4 วิธีการศึกษา 

• ทบทวนวรรณกรรม และรูปแบบการให้สวัสดิการผู้สูงอายุของไทยและต่างประเทศทั้งในอดีต

และปัจจุบัน  

• กาํหนดกรอบและความครอบคลุมของสวัสดิการผู้สงูอายุ 

• รวบรวมข้อมูลงบประมาณภาครัฐปัจจุบันที่ใช้สาํหรับสวัสดิการผู้สงูอายุ 

• จัดลาํดับความสาํคัญของโครงการและมาตรการสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยอิงจาก “แผนผู้สูงอายุ

แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1 พ.ศ. 2552” และข้อมูลที่ได้

จากการจัดระดมความคิดเหน็จากผู้เช่ียวชาญ ผู้ปฏบัิติงาน ภาคประชาชน และผลการสาํรวจ

ประชากรสูงอายุ โดยการจัดลําดับจะทาํให้การใช้ทรัพยากรที่จํากัด โดยเฉพาะข้อจํากัด 

ทางการเงิน สามารถตอบสนองความต้องการด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากที่สดุ 

• ประเมินความเพียงพอและความซํ้าซ้อนของงบประมาณภาครัฐในการดูแลผู้สูงอายุรูปแบบ

ต่างๆ 
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• ประมาณการรายจ่ายเพ่ือสวัสดิการผู้สูงอายุในช่วงปัจจุบันถึงปีพ.ศ. 2564 โดยเป็นประมาณการ

รายจ่ายของระบบสวัสดิการที่มีรายละเอียดของโครงการและมาตรการที่เรียงตามลําดับ

ความสาํคัญในรูปแบบต่างๆ  โดยเร่ิมจากสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ และสวัสดิการ 

ส่วนเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม ซ่ึงมีทั้งงบประมาณตามแนวโน้มปกติในปัจจุบันและ

งบประมาณในกรณีจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในรูปแบบที่ควรจะเป็น คือมีความเพียงพอและ 

ไม่ซํา้ซ้อน 

• ศึกษาแนวทางปฏิรูประบบภาษีและการจัดหารายได้ภาครัฐที่เหมาะสมกับความจาํเป็นในการ

พัฒนาระบบสวัสดิการผู้สงูอายุ พร้อมทั้งระบุถึงข้อดี ข้อเสยี/ข้อจาํกดัของมาตรการภาษีที่เสนอ 

• ศึกษาแนวทางความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ อันได้แก่ ภาคครัวเรือน (ในกรณีที่ครอบครัว

ออกค่าใช้จ่ายในการจัดหาสวัสดิการผู้สูงอายุเอง) ภาคชุมชน (ผ่านสวัสดิการชุมชน) 

ภาคเอกชน (เช่น บริษัทประกันชีวิต หรือผ่าน CSR และ/หรือ SE) และหน่วยงานอิสระ เช่น 

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ (สปสช.) ในการช่วยเสริมการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

สาํหรับสวัสดิการผู้สงูอายุของภาครัฐ 

1.5 โครงสรา้งรายงาน 

รายงานวิจัยฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 6 บท โดยบทแรกเป็นบทนําซ่ึงกล่าวถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ 

ขอบเขตและวิธีการศึกษาของงานวิจัยน้ี บทที่สองเป็นการทบทวนวรรณกรรมในด้านสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งใน

และต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนบทที่สามที่กล่าวถึงกรอบแนวคิดในการนําเสนอสวัสดิการ

ผู้สงูอายุสาํหรับประเทศไทย ส่วนบทที่สี่และห้าเป็นการประมาณการภาระงบประมาณของภาครัฐตามรูปแบบ

สวัสดิการผู้สูงอายุภายใต้ระบบปัจจุบันและตามที่คณะผู้วิจัยได้นาํเสนอ และผลการประมาณการรายได้ของ

ภาครัฐที่จะนาํมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนสาํหรับสวัสดิการดังกล่าว พร้อมทั้งนําเสนอชุดสวัสดิการผู้สูงอายุแบบ

ข้ันบันไดและวิเคราะห์ถึงความเพียงพอของงบประมาณภาครัฐ และบทที่หกเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือสร้าง 

ความย่ังยืนให้แก่สวัสดิการผู้สูงอายุ โดยการปฏิรูประบบภาษี การปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และแนวทาง

ความร่วมมือของภาคีต่างๆ 
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บทท่ี 2: วรรณกรรมปริทศัน ์

สวสัดิการผูสู้งอายุในประเทศไทยและต่างประเทศ 

การศึกษาเร่ืองสวัสดิการสาํหรับผู้สูงอายุน้ันมีทั้งการศึกษาในประเทศไทยและในต่างประเทศ ในที่น้ีจะ

กล่าวถึงการศึกษาเพียงบางช้ินที่ คิดว่าสําคัญ และมีประโยชน์ต่อการนําไปใช้เพ่ือประกอบแนวคิดใน 

การนาํเสนอข้อเสนอแนะเร่ืองสวัสดิการสงัคมผู้สงูอายุที่ควรเป็นสาํหรับประเทศไทย 

2.1 ประวติัการใหส้วสัดิการผูสู้งอายใุนประเทศไทย 

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553) ได้กล่าวไว้ว่าสวัสดิการสาํหรับผู้สูงอายุน้ันได้ถูกกาํหนดไว้ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 53 ว่า บุคคลซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มี

รายได้เพียงพอแก่การยังชีพมีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอาํนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักด์ิศรี 

และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ และพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ให้ผู้สูงอายุได้รับ

การคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านบริการทางการแพทย์ สาธารณสุข การศึกษา ที่อยู่อาศัย อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม การศาสนา ข้อมูลข่าวสาร การประกอบอาชีพ การพัฒนาตนเอง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ทางสังคม การเดินทางอย่างปลอดภัย การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ  

การช่วยเหลือจากการถูกทารุณกรรม การสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ และการสงเคราะห์จัดการศพตามประเพณี 

กล่าวได้ว่าตามกฎหมายน้ันผู้สงูอายุได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างเตม็ที่ 

วรวรรณและคณะ (2553) ได้สรุปสวัสดิการสาํหรับผู้สงูอายุในปัจจุบันว่าประกอบด้วย  

• หลักประกนัด้านรายได้สาํหรับผู้สงูอายุ ซ่ึงแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้แก่ 

ข้าราชการ มี 2 รูปแบบคือระบบเดิมที่กาํหนดไว้ว่าการได้รับบาํเหนจ็บาํนาญปกติเป็นจาํนวนเท่าใดน้ัน

ข้ึนอยู่กับฐานเงินเดือนเดือนสุดท้ายและระยะเวลารับราชการ ผู้ที่รับราชการน้อยกว่า 10 ปีบริบูรณ์มีสทิธิรับ

บาํเหนจ็ปกติเหตุสูงอายุเป็นจาํนวนเท่ากับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยจาํนวนปีที่รับราชการ ผู้ที่รับราชการ

ต้ังแต่ 10 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปมีสิทธิรับบาํเหนจ็หรือบาํนาญเหตุสูงอายุ โดยบาํนาญที่ได้รับเท่ากับเงินเดือนเดือน

สุดท้ายหารด้วย 50 และคูณด้วยจํานวนปีที่รับราชการ และระบบใหม่อันได้แก่ กองทุนบําเหน็จบํานาญ

ข้าราชการ (กบข.) ซ่ึงจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญิติ (พ.ร.บ.) กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 

การปฏรูิปน้ันให้ทางเลือกแก่ข้าราชการที่รับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 ให้สามารถเป็นสมาชิก 

กบข. หรือไม่กไ็ด้ ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก กบข. ยังสามารถได้รับหลักประกันด้านรายได้เหตุสูงอายุตาม พ.ร.บ. 

บําเหน็จบํานาญราชการ พ.ศ. 2494 เช่นเดิม  สําหรับข้าราชการที่เร่ิมรับราชการหลังวันที่ 27 มีนาคม  

พ.ศ. 2540 ทุกคนจะต้องเป็นสมาชิก กบข. ซ่ึงสมาชิกจะได้รับบาํนาญ 2 รูปแบบคือ แบบที่ 1 จะมีสิทธิได้รับ

บาํเหนจ็บาํนาญ ซ่ึงมาจากเงินงบประมาณ ฐานเงินเดือนที่ใช้คาํนวณบาํเหนจ็บํานาญเท่ากับเงินเดือนเฉล่ีย 

60 เดือนสุดท้าย วิธีการคาํนวณบาํเหนจ็บาํนาญเหมือนเดิมดังที่กล่าวไปแล้ว เพียงแต่มีเพดานไม่ให้อัตรา

บาํนาญสูงกว่าร้อยละ 70 ของฐานเงินเดือน และแบบที่ 2 จะได้รับเงินเป็นก้อนที่มาจากเงินสะสม เงินสมทบ 

เงินประเดิม เงินชดเชย และผลประโยชน์ตอบแทนจากกองทุนเงินสะสมและเงินสมทบ ในส่วนของเงินสมทบ
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มาจากการที่สมาชิกและรัฐบาลสมทบเข้ากองทุนฝ่ายละร้อยละ 3 ของเงินเดือน โดยในปี พ.ศ. 2550 น้ัน

ข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. ได้รับอนุญาตให้สมทบได้มากกว่าร้อยละ 3 ของเงินเดือน เงินประเดิมและ 

เงินชดเชยน้ันมาจากการที่รัฐสมทบเข้ากองทุนให้แก่สมาชิกที่เข้ารับราชการก่อนวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540 

เพ่ือชดเชยบาํนาญที่ได้รับน้อยลง รัฐจ่ายเงินประเดิมให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนต้ังแต่วันที่

เข้ารับราชการจนถึงวันที่เป็นสมาชิก กบข. และจ่ายเงินชดเชยอีกร้อยละ 2 ของเงินเดือนทุกๆ เดือนจนกว่าจะ

สิ้นสภาพการเป็นสมาชิก 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยได้รับหลักประกันด้านรายได้เม่ือสูงอายุในรูปของเงินก้อนจากกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพ ซ่ึงรัฐวิสาหกิจสมทบเงินเข้ากองทุนในบัญชีของพนักงานในจํานวนที่ค่อนข้างสูง ทาํให้พนักงาน

รัฐวิสาหกจิส่วนใหญ่พอใจกบัหลักประกนัด้านรายได้เม่ือสงูอายุ 

ลูกจ้างเอกชนนอกภาคการเกษตร ซ่ึงมีหลักประกันด้านรายได้สองประเภทคือ หน่ึง บาํเหนจ็บาํนาญ 

ที่บริหารจัดการโดยสาํนักงานประกันสังคมซ่ึงเป็นหลักประกันภาคบังคับ และสอง เป็นกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ

แบบสมัครใจ การได้รับบาํเหน็จบาํนาญน้ันจะให้เฉพาะลูกจ้างเอกชนที่ได้ข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกันตนและ 

มีการสมทบเงินเป็นระยะเวลาอย่างตํ่า 180 เดือน สาํหรับผู้ประกันตนที่มีอายุ 55 ปีข้ึนไปที่มีการสมทบเงิน

มาแล้วน้อยกว่า 12 เดือน และประสงค์จะเกษียณอายุจะได้รับบําเหน็จในจํานวนเท่ากับส่วนที่ตนสมทบ 

พร้อมดอกเบ้ีย สาํหรับการสมทบเงินเข้ากองทุนสาํรองเล้ียงชีพน้ันข้ึนอยู่กับความสมัครใจของนายจ้างและ

ลูกจ้างที่ต้องการมีเงินเล้ียงชีพเม่ือออกจากงาน (ทั้งกรณีเกษียณและก่อนเกษียณอายุ) ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม 

เข้ากองทุนในอตัราระหว่างร้อยละ 2-15 ของค่าจ้าง ส่วนนายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าส่วนเงินสะสมของลูกจ้าง 

เม่ือลูกจ้างออกจากงานจะได้รับเงินก้อนในส่วนที่ตนและนายจ้างสมทบรวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน 

ครูโรงเรียนเอกชน สาํหรับกลุ่มน้ีจะมีกองทุนสงเคราะห์ครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งข้ึน 

ในเดือนตุลาคม 2518 โดยมีเงินทุนมาจากสามฝ่ายคือ ครูและผู้รับใบอนุญาตสมทบฝ่ายละร้อยละ 3 ของ

เงินเดือนครู และรัฐบาลสมทบร้อยละ 6 ของเงินเดือนครู เพ่ือเป็นทุนจ่ายให้แก่ครูใหญ่และครูในรูปของ

สวัสดิการและเงินชดเชยต่างๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร ค่าช่วยเหลือบุตร และเงินทดแทน

หลักประกนัรายได้เม่ือครูลาออก 

ผู้สูงอายุ รัฐได้มีการสงเคราะห์ด้านรายได้ที่จัดสรรให้แก่คนชราที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป โดยการจ่าย 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุตาม พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ตามมาตรา 11 ระบุไว้ว่า ผู้สูงอายุมีสิทธิได้รับ 

การคุ้มครอง ส่งเสริมและสนับสนุนการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพตามความจาํเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซ่ึงในปี 

พ.ศ. 2536 ได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้สูงอายุ (ตามเกณฑ์) 200 บาท/คน/เดือน และเพ่ิมเป็น 300 บาท/คน/เดือน 

และต่อมาในปี พ.ศ. 2552 รัฐได้ขยายสิทธิให้ผู้สูงอายุทุกคนที่ไม่มีสวัสดิการอื่น สามารถข้ึนทะเบียนขอรับ

เบ้ียยังชีพคนละ 500 บาท/เดือน 

• สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย 

รัฐได้จัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคมผู้สูงอายุ/สถานสงเคราะห์คนชราให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป 

ที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวของตนได้หรือไม่มีผู้อุปการะ โดยได้รับบริการปัจจัยสี่ สังคมสงเคราะห์ 

กายภาพบาํบัด นันทนาการ ศาสนกิจ ฌาปนกิจ ฯลฯ ปัจจุบันมีสถานที่ให้สวัสดิการที่อยู่อาศัยภายใต้การดูแล
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ของรัฐทั่วประเทศจาํนวน 20 แห่ง และมีศูนย์บริการผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 

ที่อาศัยอยู่กบัครอบครัวตนเอง ปัจจุบันมีศูนย์บริการจาํนวน 13 แห่ง 

• สวัสดิการด้านอื่นๆ 

โครงการกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่ขาดที่พ่ึง เพ่ือรองรับการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ 

พ.ศ. 2546 ใน 3 กจิกรรม ได้แก่ 

o กจิกรรมการคุ้มครองพิทกัษ์สทิธผู้ิสงูอายุ 

o กจิกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สงูอายุใช้ชีวิตในชุมชน 

o กจิกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สงูอายุตามประเพณี 

โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นกิจกรรมที่นําไปสู่การดาํเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่เป็นรูปธรรม 

ในเร่ืองที่พักอาศัย อาหาร และเคร่ืองนุ่งห่ม (รายละ 2,000 บาท) และการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม

และถูกทอดทิ้ ง (รายละ 500 บาท) ซ่ึงรับผิดชอบโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่วนการสงเคราะห์ 

ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (รายละ 2,000 บาท) อยู่ภายใต้สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ (สท.) สาํนักส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ (สทส.) 

สาํหรับกองทุนผู้สงูอายุ ซ่ึงอยู่ภายใต้ สทส. เช่นกนั กอ็ยู่ในรูปแบบที่เป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง 

การส่งเสริมและการสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีศักยภาพ ความม่ันคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งสนับสนุน

กจิกรรมขององค์กรที่ดาํเนินงานเกี่ยวข้องกบัการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุให้มีความเข้มแขง็อย่างต่อเน่ือง 

2.2 ความตอ้งการสวสัดิการสําหรบัผูสู้งอาย ุ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ือง “โครงการสร้างและขยายโอกาส

ในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสาํหรับผู้สูงอายุ” โดยเป็นการศึกษาเพ่ือกาํหนดนโยบายและ

แนวทาง/มาตรการในการสร้างและขยายโอกาสในการเข้าถึงหลักประกันทางสังคมข้ันพ้ืนฐานสาํหรับผู้สูงอายุ 

ที่เหมาะสมสาํหรับประเทศไทย โดยนิยามหลักประกันทางด้านสังคมตาม มาตรา 11 พ.ร.บ. ผู้สูงอายุ  

พ.ศ. 2546 ซ่ึงอาจจาํแนกกว้างๆ ออกเป็น หลักประกันด้านสุขภาพ หลักประกันด้านการดูแลความเป็นอยู่ 

หลักประกนัด้านที่อยู่อาศัย หลักประกนัด้านการมีงานทาํ และหลักประกันด้านบริการสาธารณะต่างๆ ซ่ึงถือว่า

เป็นสทิธติามกฎหมายของผู้สูงอายุ 
ในการศึกษาน้ี คณะผู้วิจัยได้จัดทาํการระดมสมอง (Focus Group) กับกลุ่มผู้สูงอายุใน 3 จังหวัด คือ 

กรุงเทพมหานคร นครปฐมและนครราชสีมา และเสริมด้วยการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณโดยสาํรวจตัวอย่าง 

ด้วยแบบสอบถามจาํนวน 150 ชุดในบางพ้ืนที่เพ่ิมเติม  ตัวอย่างในการศึกษาจาํแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ 

กลุ่มแรก เป็นผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์  และกลุ่มที่สอง เป็นผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัว 

หรือชุมชน โดยจาํแนกออกเป็นกลุ่มผู้สูงอายุทั่วไปซ่ึงอาจมีฐานะหรือพอมีพอกินและกลุ่มผู้สูงอายุยากจน 

เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความต้องการ สาํหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่กับครอบครัวหรือชุมชนได้แบ่งศึกษา

พ้ืนที่เมืองและชนบท ซ่ึงผลการระดมสมองพบว่าผู้สูงอายุในชนบทเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้น้อยกว่า

ผู้สูงอายุในเมือง ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 50 ทั้ งในเมืองและชนบทเห็นว่าตนเองมีรายได้ไม่พอเพียง 

ต่อการดาํรงชีวิต หลายทา่นยังต้องการทาํงาน และผู้สงูอายุที่ยากจนไม่ค่อยมีโอกาสเข้าร่วมกจิกรรมของชุมชน 
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รายงานการศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทาง/มาตรการในการสร้างและขยายโอกาสใน

การเข้าถึงหลักประกันทางสังคมสาํหรับผู้สูงอายุ รวมทั้งข้อสรุปรูปแบบในการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่

ผู้สูงอายุเพ่ือเป็นการรองรับในด้านต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยแบ่งตามหลักประกันข้ันพ้ืนฐาน 4 ด้าน 

คือ การรักษาพยาบาล การดูแล  การอยู่อาศัย และการทาํงาน ดังน้ี 

• ดา้นการให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผูสู้งอายุ สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ ยัง

ช่วยเหลือตนเองได้ โดยจะเน้นไปที่เร่ืองการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคเพ่ือให้ผู้สูงอายุ 

คงสุขภาพที่ดีไว้ให้นานที่สุด สาํหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่สุขภาพไม่ดีและต้องการความช่วยเหลือ 

ในการรักษาพยาบาล จะเน้นไปในด้านการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

ก่อนและอาจจะจาํเป็นต้องใช้สถานพยาบาลในระดับที่สงูข้ึนไป  

• ดา้นการดูแลผูสู้งอายุ รูปแบบที่ดีที่สุดคือการให้อยู่ที่บ้านกับครอบครัวตามความต้องการ 

ของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้ งไร้ที่ พ่ึงกจ็ําเป็นต้องอาศัยสวัสดิการของ

ภาครัฐในรูปแบบของศูนย์สงเคราะห์คนชรา ฯลฯ 

• ด้านการอยู่อาศัย รัฐควรส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้อยู่กับครอบครัวโดยใช้มาตรการต่างๆ  

ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น รณรงค์ให้ประชาชนเหน็คุณค่าของการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุหรือ 

ในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะอยู่ร่วมกับบุตรหลาน รัฐอาจใช้วิธีของสิงคโปร์ที่จูงใจให้ผู้สูงอายุแยกอยู่

ตามลาํพังโดยมีบุตรดูแลสมํ่าเสมอ เสริมด้วยหน่วยงานอาสาสมัคร (ชุมชน) เข้ามาช่วยดูแล 

• ดา้นการทํางาน รัฐควรเสริมสร้างโอกาสให้ผู้สูงอายุทํางานตามความต้องการไปจนกว่า 

จะไม่สามารถทาํได้แล้ว โดยผู้สูงอายุที่มีทักษะและความรู้อยู่แล้วกเ็ป็นเร่ืองของการสร้างโอกาส

ให้กบัผู้สงูอายุ ส่วนผู้ไม่มีทกัษะและยังปรารถนาจะทาํงานกค็วรจะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้

ความรู้ถึงที่ และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งการสนับสนุนในเร่ืองการจัดหาปัจจัยการผลิต 

การบริหารและการตลาด 

สาํหรับด้านการมีงานทาํในผู้สูงอายุน้ัน ชลัยพร อมรวัฒนา และคณะ (2551) ได้ศึกษาใน “โครงการ

ศึกษาวิจัยแนวทางและมาตรการส่งเสริมการมีงานทาํในผู้สูงอายุ” โดยวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ประชากรในประเทศไทย พบว่า จากอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2543-2550) กลุ่มอายุ 30-49 ปี กลุ่มอายุ 

50-59 ปี และกลุ่มอายุต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางที่เพ่ิมจาํนวนมากข้ึนในทุกปี และ 

จากการประมาณการประชากรในอนาคต สังคมไทยกาํลังเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุโดยในปี พ.ศ. 2573 จะมี

ประชากรผู้สงูอายุเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 25.12 

คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานการสาํรวจด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฐานข้อมูล 

การสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และการสาํรวจภาวะการทาํงานของประชากรของสาํนักงาน

สถิติแห่งชาติ ข้อมูลการประมาณการประชากรของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ นอกจากน้ียังได้วิเคราะห์ข้อมูลปฐมภมิูที่ได้จากการสัมภาษณ์ แบบสอบถามจาํนวน 2,000 ชุด และ

การจัดประชุมกลุ่มใน 12 พ้ืนที่ 
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ในส่วนของตลาดแรงงานไทยในระดับมหภาคพบว่า ในระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2541-2549) 

ขนาดกาํลังแรงงานของไทยมีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตามทศิทางการเพ่ิมข้ึนของจาํนวนประชากรของ

ประเทศ โดยกรณีแรงงานในระบบน้ัน แรงงานทุกกลุ่มอายุมีการจ้างงานเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองในทุกปี  

ซ่ึงสอดคล้องกับการจ้างงานในระบบในภาพรวม ส่วนในกรณีแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มที่มีอายุต้ังแต่ 

60 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มการทาํงานลักษณะงานนอกระบบในสัดส่วนที่สูงข้ึนในแต่ละปี และเม่ือพิจารณา

แนวโน้มของอัตราการว่างงานในแต่ละกลุ่มอายุ พบว่า กาํลังแรงงานกลุ่มอายุ 40-49 ปี กลุ่มอายุ 50-59 ปี 

และกลุ่มอายุต้ังแต่ 60 ปี ข้ึนไป มีอัตราการว่างงานเปล่ียนแปลงลดลงอย่างชัดเจนและต่อเน่ืองในทุกปี 

แสดงให้เหน็ว่าการจ้างงานแรงงานกลุ่มที่มีอายุมากข้ึนมีการขยายตัวมากข้ึน 

สาํหรับแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตน้ัน คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบจําลอง Growth Trend Analysis 

พบว่า ในอนาคตระยะเวลาช่วงปี พ.ศ. 2557-2560 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการจ้างแรงงาน 

2 กลุ่มที่สาํคัญ กล่าวคือ แรงงานวัยหนุ่มสาว (อายุ 15-49 ปี) มีแนวโน้มของการลดลงในสัดส่วนการจ้างงาน

ในระดับที่ตํ่ากว่าสัดส่วนการจ้างงานเฉล่ีย ขณะที่แรงงานวัยกาํลังเข้าสู่วัยสูงอายุ (อายุต้ังแต่ 50 ปีข้ึนไป)  

มีแนวโน้มของการเพ่ิมข้ึนในสัดส่วนการจ้างงานที่มากกว่าสัดส่วนการจ้างงานโดยเฉล่ีย การศึกษายังพบว่า  

ในปี พ.ศ. 2564 เป็นปีแรกที่ขนาดประชากรช่วงอายุ 15-59 ปี มีจาํนวนน้อยกว่าประมาณการความต้องการ

แรงงานในช่วงอายุเดียวกัน ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่าได้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงานข้ึนในตลาดแรงงาน จึงเป็น

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนําแรงงานผู้สูงอายุเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงาน 

วัยแรงงาน 

คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการมีงานทาํของผู้สงูอายุไว้ 12 แนวทางคือ 

1. การจัดทําขอ้มูลผูสู้งอายุ เน่ืองจากข้อมูลที่ได้จะเป็นส่วนสาํคัญย่ิงต่อการวางแผนกาํหนดนโยบาย

การส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพต่อไป โดยควรจําแนกข้อมูลดังกล่าวออกเป็น  

3 กลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ กลุ่มที่พอช่วยเหลือตนเองได้ และกลุ่มที่ต้องการ

ความช่วยเหลือ 

2. การทบทวนเกณฑก์ารเกษียณอายุ โดยในช่วงแรกอาจกาํหนดเป็นโครงการขยายเกณฑ์อายุเกษียณ

ตามความสมัครใจ เพ่ือให้หน่วยงานที่มีผู้สูงอายุทาํงานอยู่ได้มีโอกาสในการปรับตัว และกาํหนด

ระยะเวลาการขยายเกณฑ์อายุเกษียณเป็นช่วงเวลาสั้นๆ และสามารถประเมินความเหมาะสมและ

ผลกระทบ 

3. การกําหนดลกัษณะประเภทของงานและอตัราค่าจ้างที่เหมาะสม เน่ืองจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มี

ความพร้อมในการทาํงานน้อยกว่าแรงงานปกติ ทั้งด้านสขุภาพร่างกาย และด้านการศึกษาและเรียนรู้ 

ดังน้ัน ภาครัฐจําเป็นต้องกําหนดลักษณะประเภทของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสมสาํหรับ 

การจ้างงานผู้สงูอายุ 

4. การเพิม่โอกาสในการทํางานแก่ผูสู้งอาย ุเพ่ือสร้างช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดแรงงาน

ของผู้สงูอายุ โดยการทาํงานของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ เป็นการทาํงานนอกระบบที่มีหลากหลายรูปแบบ 

อกีทั้งผู้สงูอายุมีความพร้อมที่แตกต่างกนัต่อการทาํงาน 
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5. การเตรียมความพรอ้มดา้นสุขภาพ สภาพแวดลอ้มในที่ทํางาน และบริการต่างๆ โดยในด้าน

มาตรการด้านสุขภาพ ภาครัฐอาจมีมาตรการสนับสนุนการจัดโครงการบริการด้านการรักษาสุขภาพ

และการรักษาพยาบาลแก่แรงงานผู้สูงอายุในหน่วยงาน สาํหรับมาตรการด้านสภาพแวดล้อม 

ในที่ทาํงาน โดยจัดเตรียมสภาพแวดล้อมของที่ทาํงานให้มีความปลอดภัยจะทาํให้ผู้สูงอายุสามารถ

ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนมาตรการด้านการให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริการ

ด้านการคมนาคม การสนับสนุนทางการตลาด เป็นต้น  

6. การจัดตั้งศูนยบ์ริการทางสงัคม  เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มี

คุณภาพของไทย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนและช่วยเหลือให้ประชากรผู้สูงอายุสามารถดาํเนินชีวิตได้

อย่างมีคุณภาพ ซ่ึงควรมีลักษณะเป็นศูนย์บริการครบวงจรแบบเบด็เสร็จ (One Stop Service)  

ซ่ึงให้ทั้งบริการและความช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้าน 

7. การปรับเปลี่ยนทัศนคติการจ้างแรงงานผูสู้งอายุ เน่ืองจากทัศนคติของนายจ้างต่อแรงงาน

ผู้สูงอายุเป็นปัจจัยสาํคัญที่ส่งผลต่อการตัดสินใจจ้างงานประชากรผู้สูงอายุ จึงต้องหามาตรการ

ส่งเสริมให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนคติและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ครอบครัวและสังคม 

ต่อการส่งเสริมการทาํงานในผู้สงูอายุ 

8. การสรา้งแรงจูงใจ รูปแบบการสร้างแรงจูงใจอาจเป็นไปใน 2 ลักษณะ คือ มาตรการสร้างแรงจูงใจ

สาํหรับผู้สูงอายุ ด้วยผลประโยชน์ทางการเงิน (เช่นการยกเว้นเบ้ียประกันสังคมสาํหรับแรงงาน

ผู้สูงอายุ) และผลประโยชน์ด้านสวัสดิการสําหรับแรงงานผู้สูงอายุ (เช่น การรักษาพยาบาล 

ในสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และมาตรการสร้างแรงจูงใจสาํหรับหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน เช่น การให้สิทธิลดหย่อนภาษีสาํหรับสถานประกอบการที่จ้างแรงงานผู้สูงอายุ  

การลดเบ้ียประกนัสงัคมในส่วนที่นายจ้างจะต้องจ่ายสมทบให้แก่ลูกจ้างที่เป็นแรงงานผู้สูงอายุ 

9. การเพิม่พูนความรูแ้ละทกัษะ ซ่ึงแบ่งออกได้เป็นมาตรการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะ การส่งเสริม 

ให้มีการจัดหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีพ จะช่วยให้แรงงานผู้สูงอายุมีโอกาสฟ้ืนฟูและพัฒนาทกัษะ 

ที่มีอยู่ควบคู่กับการเรียนรู้ทกัษะใหม่ๆ ที่จาํเป็นต่อการทาํงานในสภาพที่เปล่ียนแปลงไป มาตรการ

ให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพ่ือการเพ่ิมพูนความรู้และทกัษะ อาจทาํได้โดยการจัดสรรงบประมาณ

เพ่ือจัดต้ังเป็นกองทุนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธกิาร 

10. การส่งเสริมการมีงานทําแบบมีส่วนร่วม เป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทต่อการสนับสนุนการจ้างงานผู้สูงอายุ เน่ืองจากหน่วยงานระดับท้องถิ่น

จะสามารถเข้าถึงและรับทราบความต้องการของประชากรผู้สูงอายุในพ้ืนที่ได้ดี ซ่ึงเป็นกระบวนการ

สร้างงานให้แก่ประชากรผู้สงูอายุโดยอาศัยกระบวนการสหกรณ์ ระบบวิสาหกจิชุมชน 

11. การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ เป็นอีกมาตรการที่สาํคัญ แต่อาจต้องใช้ระยะเวลา 

ในการดาํเนินการ โดยภาครัฐจาํเป็นต้องปรับปรุง กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน

และสวัสดิการให้แก่แรงงานผู้สงูอายุเช่นเดียวกนั  

10  



12. จุดเนน้ของมาตรการส่งเสริมการมีงานทําในผูสู้งอายุเฉพาะกลุ่ม ในการดาํเนินมาตรการสาํหรับ

ผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มควรมีจุดเน้น ดังน้ี สาํหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่มีศักยภาพ ควรเน้นที่การทบทวน

เกณฑ์เกษียณอายุ การกาํหนดประเภทของงานและอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม ส่วนผู้สูงอายุกลุ่มที่พอ

ช่วยเหลือตนเองได้ ควรเน้นที่การเพ่ิมโอกาสในการทาํงาน และการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ 

สภาพแวดล้อมในที่ท ํางาน และการให้บริการต่างๆ และสําหรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ ต้องการ 

ความช่วยเหลือ ควรเน้นที่การส่งเสริมการมีงานทาํแบบมีส่วนร่วมที่ให้ชุมชนและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทต่อการสนับสนุนการจ้างงาน 

อีกหลักประกันหน่ึงที่สาํคัญต่อผู้สูงอายุในการดาํรงชีวิตในช่วงสูงวัยนอกเหนือจากการมีงานทาํกคื็อ 

หลักประกนัด้านรายได้ ซ่ึงผู้สงูอายุจะได้นาํมาใช้จ่ายให้สามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่ตกตํ่าถึงข้ันยากลาํบาก

และย่อมช่วยให้สุขภาวะทางกายไม่ถดถอยรวดเร็วเกินไป การศึกษาเร่ือง “หลักประกันด้านรายได้สาํหรับ

ผู้สูงอายุไทย” ของวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2551) แสดงให้เหน็ว่าประเทศไทยมีประชากรในวัย

ทาํงานอายุ 15-59 ปี ประมาณ 44 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มประชากรที่ยังไม่มีหลักประกันด้านรายได้ในวัย

สูงอายุกว่า 30 ล้านคน งานศึกษาน้ีได้วิเคราะห์ระบบบํานาญที่เหมาะสมและความเป็นไปได้ทางการเงิน  

การคลัง ทั้งน้ีเพ่ือให้เป้าหมายสดุท้ายคือ ผู้สงูอายุของไทยมีความม่ันคงและมีสขุภาวะทั้งทางกายและทางใจ 

จากการศึกษา พบว่า หลักประกันด้านรายได้สาํหรับผู้สูงอายุของประเทศไทยแบ่งเป็นสองลักษณะคือ 

หลักประกันที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีกฎหมายรองรับ เป็นหลักประกันด้านรายได้ที่ให้แก่ผู้สูงอายุ 

ที่เคยเป็นกาํลังแรงงานในภาคทางการ เช่น ระบบบําเหนจ็บาํนาญข้าราชการ กองทุนประกันสังคม รวมถึง

ระบบการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ ปัญหาของหลักประกันลักษณะน้ี คือ บุคคลแต่ละกลุ่มยังคงได้รับ

ผลประโยชน์ไม่เทา่เทยีมกนั และไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้สงูอายุที่ยากจนได้อย่างแท้จริง หลักประกันที่สองเป็น

หลักประกันที่มีการจัดการแบบไม่เป็นทางการ มีการบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ 

ที่มีแนวความคิดที่จะจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกในชุมชน ซ่ึงมีข้อดีคือ สามารถเข้าถึงผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส 

ในชุมชนน้ันๆ ได้ แต่ข้อเสยีของหลักประกนัประเภทน้ีคือ กลุ่มออมทรัพย์เหล่าน้ีมักจะเกิดข้ึนเฉพาะในชุมชน

เข้มแขง็และมีผู้นาํกลุ่มที่มีคุณธรรม 

งานศึกษาน้ีได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการ โดยจัดต้ังกองทุนบาํนาญระดับชาติให้เป็นองค์กรใหม่ 

เป็นนิติบุคคลที่มีระบบและระเบียบการบริหารจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส มีคณะกรรมการบริหารกองทุน

ระดับมืออาชีพเพ่ือสร้างความม่ันใจแก่ประชาชนทุกคน การเกบ็เงินออมน้ันคงต้องขอความร่วมมือจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน่ืองจากเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีความสามารถติดตามดีกว่าส่วนกลาง

ด้วยลักษณะการบริหารจัดการที่ได้เสนอไว้น้ีน่าจะทาํให้การบริหารจัดการมีความเป็นไปได้สูงกว่าและถูกกว่า

การบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง 

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และคณะ (2549) ได้ศึกษาเร่ือง “การออม การจัดสวัสดิการ และการเกื้อกูลกัน

โดยภาคประชาชน” โดยการสาํรวจกลุ่มตัวอย่างจาํนวน 4,984 ครัวเรือน พบว่าการออมเฉล่ียของครัวเรือน

เท่ากับ 2,897 บาท/เดือน จากรายได้เฉล่ีย 21,519 บาท/เดือนหรือเท่ากับอัตราการออมร้อยละ 13.5  

ซ่ึงถือว่าตํ่าเม่ือคาํนึงถึงค่าใช้จ่ายในอนาคต โดยเฉพาะหลังการเกษียณจากการทาํงาน อย่างไรกดี็ครัวเรือน 

กว่าร้อยละ 40 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ โดยจะส่งค่างวดการออมเฉล่ีย 411 บาท/เดือน 
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นอกจากน้ีกลุ่มออมทรัพย์ยังมีสวัสดิการต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก เช่น ทุนสงเคราะห์ผู้สูงอายุและผู้พิการ 

เงินช่วยเหลือยามเจ็บป่วย อันช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเป็นเงินได้ไว้ใช้ในยามชราได้ ผู้วิจัยได้เสนอว่า 

สาํหรับหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุน้ัน รัฐควรมีระบบบาํนาญแห่งชาติ ซ่ึงมุ่งไปยังแรงงานในระบบ และ

ส่งเสริมให้เกิดการออมทรัพย์และการจัดสวัสดิการภาคประชาชน โดยรัฐควรมีแรงจูงใจ (incentive) เช่น 

ข้อเสนอจากกลุ่มสัจจะออมทรัพย์วันละบาทจังหวัดลาํปาง ให้รัฐบาลสมทบในอัตรา 1:1 เช่นเดียวกับการที่

ภาครัฐสมทบให้ข้าราชการหรือประกันสังคม ทั้งน้ีรัฐควรให้ทั้ง 2 ระบบเป็นการเกื้อกูลกัน (supplementary) 

ไม่ใช่เป็นการแข่งขันกนั แต่ควรตระหนักถึงผลกระทบต่อภาระทางการคลังต่อรัฐบาลควบคู่กนัไปด้วย 

ต่อมาในปี 2550 Direk Patmasiriwat (2007) ได้ศึกษาเพ่ิมเติมในรายงานเร่ือง “Broadening the 

Social Protection in an Aging Thailand” โดยใช้ข้อมูลการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ปี 2547 ของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ ซ่ึงพบว่าหากชุมชนจัดต้ังกองทุนในรูปกลุ่มออมทรัพย์และสวัสดิการ

ข้ึนมาโดยเกบ็เงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือนต้ังแต่อายุ 15 ปีเป็นเวลา 45 ปี และการลงทุนของ

กองทุน ได้รับผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี  จะทาํให้มีรายได้เฉล่ียเม่ืออายุ 60 ปี เท่ากับ 172,129 บาท/คน 

และหากกองทุนจ่ายสวัสดิการให้แก่สมาชิกในอตัรา 1,300 บาท/เดือนแล้ว กองทุนจะล้มละลายภายใน 14 ปี

หรือเท่ากับเม่ือสมาชิกอายุ 74 ปี อย่างไรกดี็ หากรัฐบาลสนับสนุนกองทุนในอัตราเดือนละ 120 บาท/คน 

กองทุนจะสามารถอยู่รอดได้เกนิกว่า 20 ปี ทั้งน้ี แม้รัฐบาลจะใช้งบประมาณถึง 31,392 ล้านบาท แต่หากคิด

เป็นสดัส่วนต่องบประมาณรวมแล้วจะเป็นเพียงร้อยละ 1.96 เทา่น้ัน  

นอกเหนือจากสวัสดิการสาํหรับผู้สูงอายุโดยตรงจากภาครัฐแล้ว ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2550) ได้กล่าว

ไว้ในงานวิจัย “ข้อเสนอภาพรวมนโยบายการคลังเพ่ือสังคมและสุขภาวะ และมาตรการเพ่ือผู้สูงอายุ” ว่ารัฐ

ควรมีมาตรการเพ่ิมพลังให้ประชาชน (empowerment; entitlement) เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่

ประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนและด้อยโอกาส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายประชาชน  

ดังเหน็ได้จากกลุ่มออมทรัพย์ต่างๆ ที่เน้นถึงความม่ันคงยามชรา เช่น กลุ่มออมทรัพย์ลดรายจ่ายวันละ 1 บาท

จังหวัดสงขลา ซ่ึงเร่ิมก่อต้ังในปี 2525 โดยครูชบ ยอดแก้วและได้รับคําแนะนําจากกรมพัฒนาชุมชน  

และมีเครือข่าย 66 กลุ่ม และมีสมาชิกทั้งสิ้ น จํานวน 43,167 คน ในปี 2549 กองทุนสวัสดิการชุมชน 

จังหวัดลาํปาง ซ่ึงเร่ิมก่อต้ังในปี 2549 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการรวมทุน ชุมชน แล้วนาํไปสู่การพัฒนา

คุณภาพชีวิต เป็นชุมชนที่พ่ึงตัวเอง ภาครัฐจึงควรให้การสนันสนุนแก่สวัสดิการชุมชนท้องถิ่นให้สามารถ 

ดูแลกนัเองได้ระดับหน่ึง 

ในช่วงสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ได้มีการนาํเสนอแนวคิดในเร่ืองสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าข้ึนมา 

โดยสมชัย และคณะ (2554) ได้กล่าวถึงในงานวิจัย “สู่ระบบสวัสดิการสังคมถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2560” 

เร่ืองสวัสดิการสาํหรับผู้สงูอายุว่า ในปัจจุบันและอนาคตอนัใกล้ผู้สงูอายุทุกคนควรจะได้รับเงินช่วยค่าครองชีพ

ในรูปแบบต่างๆ เช่น บาํเหนจ็บาํนาญ เบ้ียยังชีพ เงินออมจากกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น แต่สาํหรับ

ผู้สูงอายุที่ยากจนน้ัน เบ้ียยังชีพ 500 บาทอาจไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพข้ันพ้ืนฐานได้ จึงได้เสนอให้เพ่ิม 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนเท่ากับเส้นความยากจน นอกจากน้ี ยังมีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ ต้องมี

ผู้อื่นคอยช่วยเหลือดูแลเป็นพิเศษ (เรียกว่าผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง) โดยมีเบ้ียเพ่ิมเติมให้แก่ผู้สูงอายุในภาวะ

พ่ึงพิง  
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นอกจากน้ี รัฐยังคงต้องจัดสิ่งอาํนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาํวันและมีสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

หรือ institutional care ซ่ึงถือเป็นด่านสุดท้ายที่จะเข้ามารองรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีคนดูแลหรือเป็นกลุ่มที่ 

ตกหล่นจากโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (social safety net) ต่างๆ ที่รัฐจัดให้ ส่วนเงินช่วยทาํศพและ

การรักษาพยาบาลกใ็ช้สทิธติามปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว แต่ควรขยายความคลอบคลุมให้มากข้ึน 

ทั้งน้ี หากมีการจัดสวัสดิการถ้วนหน้าตามที่ได้เสนอแล้ว พบว่าประเทศไทยสามารถหาเงินมารองรับ

ระบบสวัสดิการพ้ืนฐานถ้วนหน้าได้ถ้ามีการปฏิรูปโครงสร้างภาษีให้เหมาะสมกับศักยภาพ อย่างไรกต็าม 

เพ่ือสร้างความม่ันใจในความย่ังยืนของระบบสวัสดิการ ควรมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ พร้อมกับสร้าง

ระบบสังคมสวัสดิการที่ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการรับภาระและจัดการด้วย ไม่ว่าจะเป็นชุมชน 

ธุรกจิเอกชน องค์กรไม่แสวงหากาํไร เป็นต้น 

วรเวศน์ สวุรรณระดา และวรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ (2553) ได้กล่าวถึงกองทุนสวัสดิการบาํนาญชุมชน

ในงานวิจัยเร่ือง “สวัสดิการยามชราบาํนาญแห่งชาติ” โดยการทาํสจัจะวันละ 1 บาท ใน 3 จังหวัดได้แก่  
ก) จังหวัดสงขลาเงินบํานาญสมาชิกจะได้รับกต่็อเม่ือจ่ายเงินสัจจะติดต่อกัน 15 ปี โดยกาํหนดเงิน

บาํนาญตํ่าสุดไว้ที่ 300 บาท (โดยจะได้รับเงินบาํนาญเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 100 บาท เม่ือจํานวนปีที่เป็นสมาชิก

เพ่ิมข้ึนทุก 5 ปี) โดยได้สงูสดุถึง 1,200 บาท  

ข) จังหวัดลําปาง (โซนใต้) มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม กรณีกลุ่มบ้านเหล่าและบ้านดอนไชย 

กาํหนดอายุรับบาํนาญเม่ืออายุครบ 85 ปีบริบูรณ์ ขณะที่กลุ่มตาํบลแม่พริก ตาํบลพระบาทวังตวง กาํหนดอายุ

รับเงินบาํนาญเม่ืออายุครบ 75 ปีบริบูรณ ์

กลุ่ม จํานวนเงินบาํนาญ )บาท/เดือน(  

บา้นเหล่าและบา้นดอนไชย 1. สมาชิกที่ มีอายุ 80 ปีบริบูรณ์ (ออมครบ 10 ปี)  

จะได้รับสวัสดิการจากกองทุนทดแทนวันละ 1 บาท 

2. สมาชิกที่ มีอายุ 85 ปีบริบูรณ์ (ออมครบ 15 ปี)  

จะได้รับสวัสดิการเงินบาํนาญเดือนละ 300 บาท 

ตําบลแม่พริก ตําบลพระบาทวงัตวง 1. สมาชิกที่ มีอายุ 70 ปีบริบูรณ์ (ออมครบ 10 ปี)  

จะได้รับสวัสดิการจากกองทุนทดแทนวันละ 1 บาท 

2. สมาชิกที่ มีอายุ 75 ปีบริบูรณ์ (ออมครบ 15 ปี)  

จะได้รับสวัสดิการเงินบาํนาญเดือนละ 300 บาท 

ค) จังหวัดลาํพูนจาํนวนเงินสวัสดิการบาํนาญที่ได้ข้ึนอยู่กบัจาํนวนปีที่เป็นสมาชิกและอายุของสมาชิก 

จาํนวนปีที่เป็นสมาชิก จาํนวนเงินบาํนาญ (บาท/เดือน) 

180 วัน และอายุ 80 ปี  100 

180 วัน และอายุ 70 ปี 50 

10 ปี และอายุ 60 ปี 150 

15 ปี และอายุ 60 ปี 200 

25 ปี และอายุ 60 ปี 300 
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นอกจากน้ีงานวิจัยดังกล่าว ยังได้อธบิายถึงกองทุนบาํนาญแห่งชาติซ่ึงจะเร่ิมดาํเนินการในปี พ.ศ. 2555 

ว่า สมาชิกของกองทุนบาํนาญแห่งชาติ (กองทุนฯ) ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ประเภทแรก คือ ผู้มีอายุ

ต้ังแต่ 60 ปีข้ึนไป และประเภทที่สอง คือ ผู้มีอายุต้ังแต่ 20-59 ปี การออมเงินของสมาชิก สมาชิกประเภท 

ที่สองเท่าน้ันที่จ่ายเงินออม (สมาชิกประเภทแรกไม่ต้องออมเงินทุนร่วม) โดยออมเงินข้ันตํ่า 100 บาท และ

รัฐบาลสมทบร่วม 50 บาท สมาชิกสามารถเพ่ิม/ลดการออมได้ตามฐานะทางเศรษฐกิจ โดยเพ่ิมข้ึนข้ันละ 

100 บาท ออมได้สงูสดุ 1,000 บาท (ส่วนที่ออมเพ่ิมข้ึนน้ี รัฐไม่ได้ร่วมสมทบ) กรณีสมาชิกมีรายได้ไม่ประจาํ

สามารถออมเงินรวบยอด 12 เดือนได้ เพ่ือแบ่งเบาภาระสมาชิก เน่ืองด้วยความไม่แน่นอนของภาวะ 

ทางเศรษฐกิจ สมาชิกสามารถขอยกเว้นการออมได้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  (1) การขอยกเว้น 

การออมช่ัวคราว: โดยทาํเร่ืองขอยกเว้นการออมช่ัวคราว และขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่นออมแทนช่ัวคราว

(ออมข้ันตํ่าสุด 50 บาท/เดือน) การออมแทนจะพิจารณาตามระดับความจาํเป็นและฐานะทางการคลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0

1  (2) การได้รับการยกเว้นโดยกฎหมาย: เป็นการยกเว้นการออมให้แก่บุคคลที่

กฎหมายได้ช้ีชัดว่าเป็นกลุ่มคนด้อยโอกาส กรณีน้ีรัฐ/องค์กรปกครองท้องถิ่นจะเป็นผู้ออมร่วมกันแทน 1

2  

(ออมข้ันตํ่าสดุ 50 บาท/เดือน) 
ด้านสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกกองทุนบาํนาญแห่งชาติได้รับ สมาชิกประเภทที่ 1: ได้รับบาํนาญพ้ืนฐาน 

(500 บาท/คน/เดือน) เม่ืออายุ 60 ปีบริบูรณ์ และสมาชิกประเภทที่ 2: ได้รับบํานาญชราภาพ เม่ืออายุ 

60 ปีบริบูรณ์ ซ่ึงประกอบด้วยบํานาญพ้ืนฐาน และเงินบํานาญส่วนเพ่ิม (จากการออมร่วมกับรัฐบาล) 

หากสมาชิกสมัครใจออมเพ่ิมกับกองทุนฯ จะได้รับเงินส่วนเพ่ิมเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีกองทุนฯ จัดให้มีสิทธิ

ประโยชน์อื่นๆ แก่สมาชิก ได้แก่ เงินบาํนาญทุพพลภาพ เงินบาํเหนจ็ตกทอด และเงินฌาปนกจิสงเคราะห์ 

เงินบาํนาญทุพพลภาพ กรณีสมาชิกกองทุนฯ ตกอยู่ในสภาพทุพพลภาพก่อนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 

จนมิสามารถประกอบอาชีพและจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนบาํนาญแห่งชาติต่อเน่ืองได้ ให้กองทุนฯ พิจารณา 

เงินสะสมที่ผ่านมาและดอกผลที่เกิดข้ึนจริง และปฏิบัติเสมือนหน่ึงว่าสมาชิกคนน้ันได้จ่ายเงินสะสมข้ันตํ่า

ตั้งแต่เดือนที่ทุพพลภาพจนถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์และมีดอกผลเกดิข้ึน 

เงินบําเหนจ็ตกทอด กรณีสมาชิกตกอยู่ในสภาพทุพพลภาพก่อนเสียชีวิตลง กองทุนบาํนาญแห่งชาติ 

จัดให้มีเงินบาํเหนจ็ตกทอดแก่ทายาทของสมาชิกกองทุนฯ โดยทายาทจะได้รับบาํเหนจ็ตกทอดใน 2 กรณ ี

ก) กรณีสมาชิกเสยีชีวิตก่อนรับเงินบาํนาญชราภาพ 

• บําเหน็จตกทอด = จํานวนเงินออม (100 บาท/เดือน) ที่สะสมมาจนถึงปัจจุบันพร้อม 

ดอกผลจากการบริหารจัดการ 

• เงินสมทบ (ส่วนที่รัฐบาลจ่าย 50 บาท/เดือน) ไม่คืนให้ แต่เกบ็ไว้สาํหรับผู้ที่อายุยืนเพ่ือให้

กองทุนฯ มีหน้าที่ในการกระจายรายได้ใหม่ (redistribution effect) 

1
 กลุ่มที่ได้รับการยกเว้นการออมชั่วคราว: ผู้ที่เจบ็ป่วยรักษาตวัที่โรงพยาบาล ประสบอบุตัเิหตภุัยพิบัติ ครอบครัวมีรายได้น้อย/

ผู้ที่มีบุตรพิการ (มีหลักฐานได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) เสมือนหนึ่ง 

ไร้สมรรถภาพ และทุพพลภาพ 
2
 กลุ่มที่ได้รับยกเว้นโดยกฎหมาย: ผู้รับเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้ อเอชไอวี ผู้พิการที่รับเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ และผู้ที่ศาลสั่งให้

เป็นผู้ไร้สมรรถภาพ 
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ข) กรณีที่สมาชิกรับเงินบาํนาญชราภาพแล้วแต่ไม่ครบ 240 เดือน 

• บําเหน็จตกทอด = (2/3) ของจํานวนเงินบํานาญรายเดือนส่วนที่ไม่รวมบํานาญพ้ืนฐาน 

(240 – จาํนวนเดือนที่รับบาํนาญแล้ว) 

• ส่วนที่ เหลือหรือ 1/3 ของเงินดังกล่าว (ส่วนที่ รัฐบาลสมทบและดอกผล ไม่คืนให้

เช่นเดียวกบักรณีข้างต้น) 

• กรณีที่สมาชิกมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เร่ิมรับเงินบาํนาญชราภาพเกินกว่า 240 เดือนแล้ว 

ไม่มีสทิธรัิบเงินบาํเหนจ็ตกทอด 

เงินฌาปนกจิสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนบาํนาญแห่งชาติทุกคนที่จ่ายเงินออมต่อเน่ืองกัน 12 เดือนข้ึนไป 

กรณีเสียชีวิต ทายาทจะได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์จาํนวนเงิน 12,000 บาท จาํนวนเงินอาจปรับเปล่ียนให้

เหมาะสมตามผลการบริหารจัดการกองทุนฯ 

สาํหรับในด้านการบริหารและจัดสรรงบประมาณของกองทุนฯ น้ัน วรเวศน์และวรวรรณ (2553) ได้

ทดลองทาํแบบจาํลองไว้ 2 กรณีคือ 

1) กรณีสมาชิกทุกคนในกองทุนบาํนาญแห่งชาติออมเงินเท่ากันตลอดชีพ 100 บาทและรัฐสมทบ 50 

บาท (แบ่งตามรุ่นอายุ ณ ปีที่เข้าเป็นสมาชิก) ภายใต้สมมติฐานของอัตราผลตอบแทนกองทุนฯ 

โดยเฉล่ียที่ร้อยละ 2-4 

2) กรณีปรับเงินบาํนาญสาํหรับรุ่นอายุ 51–59 ปี อัตราผลตอบแทนที่ร้อยละ 2-4 ถ้าสมาชิกรุ่นอายุ 

20 ปี (อายุที่เข้าเป็นสมาชิก) ได้รับเงินบาํนาญเท่าเดิมที่ 1,508 บาท สาํหรับอัตราผลตอบแทน

ร้อยละ 4 และได้รับเงินบํานาญ 1,043 บาท สาํหรับอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2 แต่สาํหรับ 

รุ่นอายุ 51–59 ปี ที่ได้ปรับเงินบาํนาญแล้ว ณ อัตราผลตอบแทนร้อยละ 2 รุ่นอายุ 50 ปี ได้รับ 

100 บาท รุ่นอายุ 51 และ 52 ปีได้รับ 90 บาท รุ่นอายุ 53 และ 54 ปีได้รับ 80 บาท รุ่นอายุ 55 

และ 56 ปีได้รับ 70 บาท รุ่นอายุ 57 และ 58 ปีได้รับ 60 บาท และรุ่น 59 ปีได้รับ 50 บาท 

นอกจากน้ียังได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินการคลังระยะยาวของกองทุนบํานาญแห่งชาติไว้ว่า  

การประมาณการจะคาํนวณในกรณีอตัราผลตอบแทนจากการบริหารจัดการกองทุนฯ เท่ากับร้อยละ 2 และ 4 

และใช้อัตราลดทอนร้อยละ 2 พบว่าบนพ้ืนฐานของกติกาที่ต้ังไว้น้ันในช่วง 30-35 ปีข้างหน้าน้ี จะอยู่ใน

ช่วงเวลาสะสม โดยที่อีก 40 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมียอดคงเหลือ ณ สิ้นปีอยู่ระหว่าง 1.8 ถึง 2.8 ล้านล้านบาท 

(กรณีคิดอตัราผลตอบแทนร้อยละ 2 และ 4 ตามลาํดับ) หากพิจารณามูลค่าปัจจุบัน พบว่า ยอดเงินคงเหลือ 

ณ สิ้นปีอยู่ระหว่างประมาณ 8 แสนล้าน ถึง 1.3 ล้านล้านบาท (กรณีคิดอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2 และ 4 

ตามลาํดับ) 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาส่วนต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย พบว่า มีแนวโน้มเร่ิมที่จะลดลงหลังจากเร่ิม

กองทุนฯ ประมาณ 20 ปี และอาจติดลบได้กรณีที่ผลตอบแทนจากการลงทุนน้ันตํ่า สาเหตุส่วนหน่ึงมาจาก

จาํนวนผู้รับผลประโยชน์จากกองทุนฯ มีจาํนวนเพ่ิมมากข้ึน และคาดการณ์ว่า ภาระของรัฐบาลจะเพ่ิมข้ึนจาก

ประมาณ 6,000 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2552 เป็น 108,000 ล้านบาทในอีก 20 ปีข้างหน้า และจะเพ่ิมเป็น
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ประมาณ 122,238 ล้านบาทในอกี 40 ปีข้างหน้า ตามจาํนวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน ถ้าคิดเงินที่รัฐบาลต้องสมทบ

เข้าไปในกองทุนฯ ทั้งหมดในช่วง 40 ปี เทา่กบัประมาณ 4 ล้านล้านบาท หากคิดเฉล่ียต่อปีจะเท่ากับประมาณ 

104,000 ล้านบาท หากพิจารณามูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 2 พบว่า ภาระทางการเงินการคลัง

ตลอดระยะเวลา 40 ปี จะประมาณ 2.7 ล้านล้านบาท เฉล่ียต่อปีประมาณ 69,000 ล้านบาท  

วิพรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ (2553) ได้กล่าวถึงสวัสดิการผู้สงูอายุในรูปแบบของอาสาสมัครดูแล

ผู้สูงอายุไว้ในรายงานเร่ือง “การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2545-2550”  

โดยมีสํานักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

เป็นผู้รับผิดชอบจัดฝึกอบรมความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ในการทาํหน้าที่เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ  

โดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเดือนละ 300 บาท และ 

ให้เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นเวลา 2 ปี จากน้ันได้ส่งมอบหรือโอนภารกิจดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนตาํบล 

รับดําเนินการต่อไป โครงการน้ีเร่ิมดําเนินการในปี พ.ศ. 2546-2547 ในพ้ืนที่ 8 จังหวัด กําหนดให้

ดาํเนินการจังหวัดละ 1 ตาํบล เร่ิมแรกมีเป้าหมายให้มีอาสาสมัครพ้ืนที่ละ 40 คน 

โครงการน้ีได้ขยายการดาํเนินงานจนครอบคลุมทั้ง 75 จังหวัด มีตาํบลที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 95 ตาํบล 

และมีอาสาสมัครจํานวน 5,000 คน ผู้สูงอายุได้รับการดูแลจํานวน 30,340 คน ทั้งน้ีจากรายงานของ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พบว่า แม้ว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2550 ให้ขยาย 

การดําเนินงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วประเทศ แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่

ดาํเนินการได้เพียง 40 แห่งจากที่มีอยู่ทั้งหมด 7,853 แห่งเทา่น้ัน 

ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประเดน็ดังกล่าวยังพบด้วยว่า หน่วยงานภาครัฐควรมีการกาํหนดคุณสมบัติ

อาสาสมัครเพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการดาํเนินงานและการแสวงหาประโยชน์ รวมทั้ง

กาํหนดกรอบและภาระหน้าที่ของอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุอย่างชัดเจน และควรจัดสรรงบประมาณหรือสวัสดิการ

เพ่ือสนับสนุนผู้ที่ทาํหน้าที่เป็นอาสาสมัครเพ่ือผู้สูงอายุ แต่จะขัดต่อระเบียบของสาํนักตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) ที่ว่าไม่สามารถจัดจ้างผู้ที่ทาํหน้าที่เป็นอาสาสมัครได้ ดังน้ันจึงควรเปล่ียนช่ือจาก “อาสาสมัครดูแล

ผู้สงูอายุ” เป็นช่ือที่ไม่ขัดกบัระเบียบในการเบิกจ่าย 

นอกจากน้ี วิพรรณ และคณะ ยังได้ให้ความสาํคัญของสวัสดิการผ่านชุมชนในรูปกองทุนสุขภาพท้องถิ่น

ว่าเป็นกองทุนที่ให้การดูแลสุขภาพของคนในชุมชนซ่ึงก่อต้ังข้ึนภายใต้ พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 กองทุนสุขภาพท้องถิ่นต้ังข้ึนเป็นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2549 ภายใต้การสนับสนุนของสาํนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการ 

ทางการแพทย์และสาธารณสขุได้อย่างทั่วถึงและโดยมีหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติเป็นตัวกาํหนด 

ทั้งน้ีงบประมาณในการดาํเนินงานก่อนน้ัน สปสช. สนับสนุนงบประมาณเป็นรายหัวประชากรในอัตรา 

37.50 บาท/คน/ปี โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผ่านองค์การบริหารส่วนตาํบลหรือ อบต.) จ่ายเงิน

สมทบ ภายใต้เง่ือนไขว่าเงินสมทบของ อบต. ขนาดใหญ่หรือเทศบาล ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

ค่าบริการสาธารณสขุที่ได้รับจากสปสช. และ อบต. ขนาดกลางไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 สาํหรับ อบต. ขนาดเลก็

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ทั้งน้ีพบว่ากองทุนสุขภาพท้องถิ่นมีปัญหาและอุปสรรคหลักๆ คือ ความล่าช้าของ 

การจัดต้ังกองทุนในบางพ้ืนที่ ระเบียบการเบิกเงินยังไม่คล่องตัว และคนในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารน้อย 
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มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (2552) ได้กล่าวถึงระบบคุ้มครองทางเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดสวัสดิการสังคมและการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้สูงอายุที่ควรให้ความสําคัญไว้ในรายงาน

สถานการณผู้์สงูอายุไทย พ.ศ. 2552 ซ่ึงประกอบด้วย  

หลกัประกนัดา้นรายไดย้ามชราภาพ (หยดุทาํงาน) 

ในปี พ.ศ. 2545 กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ได้มอบหมายภารกิจให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย จ่ายเบ้ียยังชีพให้ผู้สูงอายุที่มี

คุณสมบัติตามที่กาํหนด คือ มีฐานะยากจน ถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้ดูแล 

ต่อมาในปี พ.ศ.2552 ได้เร่ิมนโยบายเบ้ียยังชีพถ้วนหน้า (เมษายน 2552) ส่งผลให้มีจาํนวนผู้สูงอายุ

ได้รับเบ้ียยังชีพจาก 1,828,456 คน เป็น 5,652,893 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ของประชากรผู้สูงอายุ 

ทั่วประเทศ นอกจากน้ียังประสบปัญหาผู้สูงอายุได้รับเบ้ียยังชีพไม่ทั่วถึง และไม่มีหลักประกันในความย่ังยืน 

อกีทั้งกระบวนการทางรัฐสภายังพิจารณาไม่แล้วเสรจ็ 

อีกปัญหาหน่ึง คือ เบ้ียยังชีพไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงมีการจัดทาํโครงการ

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นการสร้างการออมของบุคคลที่มีรัฐช่วยสมทบเพ่ือเป็นหลักประกันรายได้

ในอนาคตผู้สูงอายุ เน่ืองจากการออมเงินของครัวเรือนในช่วงปี พ.ศ. 2546-2550 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

อย่างต่อเน่ือง และแม้ว่าจะมีเคร่ืองมือการออมระยะยาวเพ่ือการชราภาพหลายกองทุนแต่ยังไม่สามารถ

ครอบคลุมแรงงานได้ทั้งหมด 

การทาํงานและประกอบอาชีพ 

ผู้สูงอายุที่ทาํงานนอกระบบมีประมาณ 2.8 ล้านคน และมีแนวโน้มเป็นแรงงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

สวัสดิการและการประกนัสงัคม ขาดอาํนาจการต่อรองในการเรียกร้องสทิธต่ิางๆ ตามกฎหมายแรงงาน 

แรงงานที่ทาํงานส่วนใหญ่จะประสบปัญหาเร่ืองค่าตอบแทนที่ได้รับ งานหนัก และความต่อเน่ือง อีกทั้ง

ยังประสบปัญหาเร่ืองช่องว่างระหว่างเพศจากการทาํงาน เพศหญิงประสบปัญหาด้านโอกาสในการทาํงาน  

การทาํงานไม่ตรงเวลาปกติ ขาดความต่อเน่ือง และไม่มีวันหยุด มากกว่าเพศชายทั้งที่เพศหญิงมีอายุยืนกว่า 

การเพ่ิมโอกาสในการทาํงานให้ผู้สงูอายุ เป็นอกีแนวทางหน่ึงที่ถูกนาํมาใช้เพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 

โดยไม่ต้องพ่ึงพาลูกหลานมากนัก 

การบริการดแูลระยะยาว 

เม่ืออายุมากข้ึนผู้สูงอายุมีข้อจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมพ้ืนฐานประจําวัน และมีเพ่ิมข้ึนตามอายุที่ 

มากข้ึน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ 80 ปีข้ึนไป มีข้อจาํกัดมากกว่าผู้สูงอายุอื่น 8-10 เท่า ข้อจาํกัดเหล่าน้ีส่งผลต่อ

การเข้าถึงบริการสาธารณะ รวมทั้งสาธารณสุขและด้านสังคม และส่งผลให้เกิดภาวะพ่ึงพิงและต้องการดูแล 
ทั้งน้ีในการประชุมสมัชชาสุขภาพคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2552 ได้ให้การรับรองมติ ในประเดน็ “การพัฒนาระบบ 

การดูแลระยะยาวสาํหรับผู้สงูอายุในภาวะพ่ึงพิง” 
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การบริการสขุภาพ 

ปัญหาความเสื่อมถอยของร่างกาย ทาํให้ผู้สูงอายุประสบปัญหาทางร่างกายและโรคเร้ือรังต่างๆ 

นอกจากน้ีข้อจาํกัดในการปฏบัิติกิจวัตรประจาํวันล้วนส่งผลต่อการเข้าถึงบริการสาธารณะ ซ่ึงมีผู้สูงอายุได้รับ

บริการเพียงร้อยละ 15 

การวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ป่วยในของสามระบบหลักประกันสุขภาพ โดยสาํนักวิจัยเพ่ือการพัฒนา

หลักประกนัสขุภาพไทยภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุพบว่าอตัราการใช้บริการผู้ป่วยในของผู้สูงอายุไทย 

ระหว่างปี พ.ศ. 2549–2552 กลุ่มผู้สงูอายุ 70–79 ปีมีอตัราการใช้บริการสงูสดุ รองลงมาคือ กลุ่มอายุที่เกิน 

80 ปี ในด้านค่าใช้จ่ายกลุ่มผู้สงูอายุเป็นกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าวัยอื่น และมีแนวโน้มเพ่ิมสงูข้ึน  

การบริการสงัคม 

ประชากรผู้สูงอายุในกลุ่มผู้สูงอายุวัยช่วงปลาย (มากกว่า 80 ปี) มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน และมีแนวโน้ม 

ย้ายเข้าสู่เขตเทศบาลสูงข้ึน จึงมีข้อเสนอให้จัดต้ังและส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือทาํกิจกรรมทางสังคม และ

สามารถดูแลกันในชุมชน สร้างกลไกย่อยในชุมชน โดยส่งเสริมบทบาทของภาคประชาสังคม อาสาสมัคร  

ในการบริการ 

ศูนย์อเนกประสงค์สาํหรับผู้สงูอายุในชุมชนเป็นแนวคิดใหม่ที่ควรสนับสนุนให้มีการขยายการจัดต้ังเพ่ิม 

กล่าวได้ว่าศูนย์อเนกประสงค์สาํหรับผู้สูงอายุในชุมชนสามารถเอื้ อประโยชน์ให้ผู้สูงอายุเข้ามาทาํกิจกรรม

ร่วมกนัในเวลากลางวันได้ชุมชนละประมาณ 800–1,000 คน/เดือน อย่างไรกต็าม ในเขตเมืองยังมีข้อจาํกัด

มาก จึงเสนอให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคมในชุมชน ควรริเร่ิมการนาํร่องในบริบทเขต

เมืองให้มากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่คนเดียวอาจมีปัญหามากกว่ากลุ่มที่อยู่อาศัยกับครอบครัว นอกจากน้ัน

แล้วสามารถขยายออกไปให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรก่อนวัยสูงอายุ เพ่ือให้มีการเตรียมความพร้อมรับการ

เปล่ียนแปลงที่จะเกดิข้ึน 

การเตรียมความพรอ้มก่อนเป็นผูส้งูอายแุละการเรียนรูต้ลอดชีวติของประชาชน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบ 

การเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ิมการเรียนรู้ผ่านการศึกษาตามอัธยาศัย ผลการสาํรวจพบว่าผู้สูงอายุนิยมรับชมสื่อ

ทางโทรทัศน์สูงที่สุด และส่งเสริมให้ผู้ที่อยู่ในวัยทํางานปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงทางสุขภาพ 

ทั้งการบริโภค และการออกกาํลังกาย 

วรวรรณ และคณะ (2553) ร่วมกับสาํนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทาํการสาํรวจเกี่ยวกับความต้องการ

สวัสดิการสังคมของประชาชน 2 คร้ัง ในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2552 และเดือนเมษายน 2553 จาํนวน 

7,777 ตัวอย่างกระจายทั่วทั้งประเทศ ดังแสดงในตารางที่ 2.1  
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ตารางที ่2.1 จํานวนครวัเรือนตวัอย่าง 

ภูมิภาค 
ส.ค. – ก.ย. 2552 เม.ย. 2553 

จํานวน รอ้ยละ จํานวน รอ้ยละ 

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 ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553)  

ตารางที่ 2.2 แสดงผลสาํรวจประเภทสวัสดิการสังคมที่ควรมีสาํหรับประเทศไทย พบว่าประชาชนใน 

ทุกภาคให้ความสาํคัญสวัสดิการในทุกประเภท (กว่าร้อยละ 90) โดยสวัสดิการที่มีสัดส่วนผู้เหน็ด้วยมากที่สุด

คือสวัสดิการสาํหรับผู้สงูอายุ อนัได้แก่ การจัดบาํเหนจ็บาํนาญแกผู้่สงูอายุ และการดูแลผู้สงูอายุ (ร้อยละ 98) 

ในช่วงเดือนตุลาคม 2552-พฤษภาคม 2553 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยได้จัดทาํโครงการ

การประชาเสวนาเพ่ือสอบถามการจัดสวัสดิการสังคมเพ่ือการปฏรูิปประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดม

สมองหาฉันทามติเกี่ยวกับระบบสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานที่เหมาะสมสาํหรับสังคมไทย หลักการสําคัญของ

กระบวนการจัดทาํประชาเสวนาคือ การแสดงความคิดเห็นของประชาชนภายใต้สภาวการณ์ที่ต้องมีการให้ 

“ข้อเทจ็จริง” ในประเดน็ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเสวนา และให้เวลาผู้เข้าร่วมกล่ันกรองความคิดและแลกเปล่ียน

ความเหน็ในกลุ่มตัวแทนประชาชนด้วยกนั 

ทั้งน้ีการจัดทาํประชาเสวนาจัดข้ึนใน 4 ภาค 14 จังหวัด ดังน้ี 

1. ภาคเหนือ คือ จังหวัดน่าน ลาํพูน และกาํแพงเพชร 
2. ภาคกลาง คือ จังหวัดปทุมธานี สระบุรี ระยอง และกาญจนบุรี  
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ จังหวัดสริุนทร์ ขอนแก่น หนองคาย และเลย 
4. ภาคใต้ คือ จังหวัดชุมพร กระบ่ี และสงขลา 

ผลการทาํประชาเสวนาในส่วนของสวัสดิการสาํหรับผู้สงูอายุสามารถสรุปได้ดังน้ี 

o การจ่ายเบ้ียยังชีพสาํหรับผู้สูงอายุยังมีความเห็นแตกต่างกัน ระหว่างการให้เบ้ียยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 

ทุกคนหรือเฉพาะคนจน 

o จัดให้มีศูนย์ดูแลผู้สงูอายุในแต่ละจังหวัด ทุกหมู่บ้าน ชุมชน 

o ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเป็นชมรมผู้สงูอายุเพ่ือทาํกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ เช่น ถ่ายทอดภมิูปัญญา

ที่ตนมีอยู่ และยังเป็นการช่วยลดความเครียด พัฒนาความรู้ในการดูแลตนเอง 

o จัดหางานเบาๆ ที่เหมาะสมกบัวัย เพ่ือส่งเสริมรายได้ให้ผู้สงูอายุที่ยังทาํงานไหว 

o ส่งเสริมความรักในครอบครัว และบทบาทของลูกหลานเพ่ือช่วยดูแลผู้สูงอายุ 
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ตารางที ่2.2 สดัส่วนผูที้เ่ห็นดว้ยว่าควรตอ้งมีสวสัดิการสงัคมเหล่านี้  (รอ้ยละ) 

ประเภทสวสัดิการสงัคม กรุงเทพฯ กลาง เหนือ 
ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 
ใต ้ เฉลี่ย 

การศึกษาอนุบาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส. 90 95 99 98 99 96.2 

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 86 88 95 96 94 91.8 

การส่งเสริมสขุภาพ เช่น ป้องกันโรค สนับสนุน  

การออกกาํลังกาย 88 91 98 95 97 93.8 

การรักษาพยาบาล 92 99 99 99 100 97.8 

การให้ความช่วยเหลือในการหางานทาํ 90 95 98 97 99 95.8 

การให้การฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ ฝึกทกัษะ 

ในการทาํงานให้ดีข้ึน 90 92 97 97 98 94.8 

การให้เงินช่วยเหลือผู้ตกงาน 89 95 97 97 97 95.0 

การให้เงินช่วยเหลือผู้พิการ 91 99 100 99 100 97.8 

การดูแลเดก็พิการ เดก็เร่ร่อน เดก็กาํพร้า 91 99 99 99 100 97.6 

การจัดบาํเหนจ็บาํนาญแก่ผู้สงูอายุ 92 99 100 99 100 98.0 

การดูแลผู้สงูอายุ 92 99 100 99 100 98.0 
ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553)  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ได้ทาํการสาํรวจความคิดเหน็ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจาํจังหวัดทั่วประเทศ ในปี 

พ.ศ. 2554 โดยเป็นแบบสอบถามถึงระดับการสนองตอบความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ ความเป็นไปได้

ในทางปฏบัิติภายในปี พ.ศ. 2560 และลักษณะสวัสดิการ (ถ้วนหน้าหรือเจาะจง) ของโครงการและกิจกรรม

ด้านสวัสดิการที่มีการศึกษาว่าเป็นสวัสดิการที่ประเทศไทยพึงมี ซ่ึงบางโครงการดาํเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน 

และบางโครงการกเ็ป็นเพียงแนวคิด ทั้งน้ีมีผู้ส่งแบบสอบถามกลับมาจาํนวนทั้งสิ้น 54 จังหวัด ประกอบด้วย 

กรุงเทพมหานคร ภาคกลางจาํนวน 16 จังหวัด ภาคเหนือ 14 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 จังหวัด 

และภาคใต้ 8 จังหวัด ตารางที่ 2.3 แสดงผลการสาํรวจพบว่า 
• ในด้านบริการสงัคม โครงการที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและมีความเป็นไปได้

ในทางปฏบัิติภายในปี 2560 มากที่สดุ คือ เบ้ียยังชีพผู้สงูอายุ 
• เงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุได้คะแนนน้อยในเร่ืองการสนองตอบความต้องการของประชาชน  

(ด้านบริการสงัคม) แต่ได้อนัดับ 3 ในด้านความเป็นไปได้ในทางปฏบัิติภายในปี 2560 
• ในด้านหลักประกันทางสังคมสามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด คือ  

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ รองลงมาได้แก่ ประกันสังคม ส่วนการขยายประกันสังคมสู่

แรงงานนอกระบบ และกองทุนการออมแห่งชาติกไ็ด้รับความสนใจมากเช่นกนั 

• โครงการที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 ด้านหลักประกันสังคมมากที่สุด คือ 

โครงการประกันสังคม ตามด้วยกองทุนบําเหนจ็บาํนาญข้าราชการ ทั้งน้ีสาํหรับลักษณะสวัสดิการ

ด้านประกนัสงัคม คณะกรรมการฯ เหน็ว่าโครงการส่วนใหญ่ควรเป็นแบบถ้วนหน้า 
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• ในด้านการช่วยเหลือทางสังคม โครงการที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและ

โครงการที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติภายในปี 2560 ในลําดับต้นๆ คือ เงินช่วยเหลือบุตร/

ครอบครัวผู้ยากไร้ สตรีหม้าย หัวหน้าครอบครัวสูงอายุ/พิการ/ไร้ที่ พ่ึง รองลงมาคือ การดูแล

ผู้รับบริการที่บ้าน (เดก็/พิการ/สงูอายุ/ผู้ป่วยเร้ือรัง) และเหน็ว่าทุกโครงการควรเป็นแบบถ้วนหน้า 

ตารางที ่2.3 ผลการสํารวจความเห็นคณะกรรมการสวสัดิการถว้นหนา้ระดบัจงัหวดั 

โครงการ/กิจกรรมการจดัสวสัดิการถว้นหนา้  

ปี 2560  

คะแนนเฉลี่ย 

ลกัษณะ

สวสัดิการ 

สนองตอบ

ความตอ้งการ

ประชาชน 

ความเป็น 

ไปไดใ้น 

ปี 2560 

Pillar 1 การบริการทางสงัคม    

1 เบี้ ยยังชีพผู้สงูอายุ 3.00 2.98 ถ้วนหน้า 

2 เบี้ ยความพิการ 2.92 2.92 ถ้วนหน้า 

3 เบี้ ยยังชีพผู้ป่วยเอดสท์ี่ทาํงานไม่ได้ 2.91 2.81 ถ้วนหน้า 

4 เบี้ ยยังชีพผู้ป่วยเร้ือรังที่ทาํงานไม่ได้ 2.87 2.83 ถ้วนหน้า 

5 เงินค่าจัดการศพผู้สงูอายุ 2.81 2.89 ถ้วนหน้า 

Pillar 2 การประกนัสงัคม     

1 กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 2.96 2.85 ถ้วนหน้า 

2 ประกนัสงัคม 2.92 2.86 ถ้วนหน้า 

3 กองทุนสวัสดิการชาวนา 2.85 2.60 เจาะจง 

4 กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 2.81 2.72 เจาะจง 

5 การขยายประกนัสงัคมสู่คู่สมรสและบุตร 2.77 2.72 ถ้วนหน้า 

6 การขยายประกนัสงัคมสู่แรงงานนอกระบบ 2.77 2.60 ถ้วนหน้า 

7 กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 2.75 2.58 ถ้วนหน้า 

8 กองทุนการออมแห่งชาต ิ 2.72 2.55 ถ้วนหน้า 

9 กองทุนเงินทดแทน 2.64 2.47 ถ้วนหน้า 

10 กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน 2.52 2.49 เจาะจง 

Pillar 3  การช่วยเหลือทางสงัคม     

1 เงินช่วยเหลือ (ครอบครัวผู้ยากไร้/สตรีหม้าย  

หัวหน้าครอบครัวสงูอายุ/พิการ/ไร้ที่พ่ึง) 

2.91 2.79 ถ้วนหน้า 

2 การจัดหาสิ่งอาํนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจาํวัน

สาํหรับผู้พิการ (ลิฟท ์ทางสาํหรับรถเขน็ ห้องนํา้ เป็นต้น) 

2.90 2.80 ถ้วนหน้า 

3 การดูแลผู้รับบริการที่บ้าน (พิการ สงูอายุ ป่วยเร้ือรัง) 2.87 2.66 ถ้วนหน้า 

4 การดูแลผู้รับบริการในระบบสถาบัน (เดก็ พิการ  

สตรี ไร้ที่พ่ึง เอดส ์ป่วยเร้ือรัง สถานพินิจ เรือนจาํ) 

2.78 2.65 เจาะจง 

ที่มา: สมชัย จิตสชุน และคณะ (2554) 
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2.3 ความครอบคลุม/ความเพียงพอและสถานการณผู์สู้งอายุ 

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2549) พบว่าในปี 2545 มีจาํนวนผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ 

เบ้ียยังชีพ 2.8 แสนคนจากจาํนวนผู้สูงอายุทั้งประเทศ 7.2 ล้านคน หรือเท่ากับร้อยละ 3.9 ของผู้สูงอายุ

ทั้งหมด และในปี 2547 จาํนวนผู้สูงอายุทั้งประเทศเพ่ิมข้ึนเป็น 8.1 ล้านคน และมีผู้ได้รับการสงเคราะห์ 

เบ้ียยังชีพ 3.4 แสนคน แม้ว่าสัดส่วนผู้สูงอายุที่ได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 4.2 ของ

ผู้สูงอายุทั้งประเทศ แต่สัดส่วนดังกล่าวยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ตํ่ามาก และยังคงมีผู้สูงอายุที่ไม่ยากจนบางคน

ได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพน้ีด้วยเช่นกนั 

ทั้งน้ีหากรัฐบาลต้องการจะช่วยเหลือผู้สงูอายุในครัวเรือนยากจนทั้งหมดในปี 2545 และ 2547 จาํนวน 

1.4 ล้านคนและ 1.2 ล้านคน รัฐบาลจะต้องใช้เงินงบประมาณเพ่ือครอบคลุมผู้สูงอายุถึง 5 พันล้านบาทและ 

4.3 พันล้านบาทตามลาํดับ (ดูตารางที่ 2.4) และจะทาํให้สดัส่วนผู้สงูอายุในครัวเรือนยากจนลดลงจากร้อยละ 

14.9 เหลือร้อยละ 9.1 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2547 โดยสัดส่วนผู้สูงอายุในครัวเรือนยากจนและสัดส่วน

คนยากจนลดลงในทุกภาค โดยเฉพาะอย่างย่ิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 

ตารางที ่2.4  จํานวนผูสู้งอายุในครวัเรือนยากจน และงบประมาณที่จําเป็นสําหรบัเงินสงเคราะห ์ 

ปี 2545-2547 

 2545 2547 

จาํนวนผู้สงูอายุ

ในครัวเรือน

ยากจน (คน) 

งบประมาณ 

ที่จาํเป็น (บาท) 

จาํนวนผู้สงูอายุ

ในครัวเรือน

ยากจน (คน) 

งบประมาณ 

ที่จาํเป็น (บาท) 

ภาค กรุงเทพฯ 

กลาง 

เหนือ 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ใต้ 

6,649 

177,593 

428,296 

659,416 

114,521 

23,936,400 

639,334,800 

1,541,865,600 

2,373,897,600 

412,275,600 

3,721 

125,694 

374,367 

594,208 

83,914 

13,395,600 

452,498,400 

1,347,721,200 

2,139,148,800 

302,090,400 

เขตการ

ปกครอง 

เทศบาล 

นอกเทศบาล 

192,056 

1,194,420 

691,401,600 

4,299,912,000 

176,198 

1,005,705 

634,312,800 

3,620,538,000 

รวมทั้งประเทศ 1,386,476 4,991,313,600 1,181,903 4,254,850,800 

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2549) 

สาํหรับด้านหลักประกนัรายได้สาํหรับผู้สงูอายุแบบถ้วนหน้า วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2551) 

ได้สร้างแบบจําลองทางเลือกของระบบบํานาญแบบถ้วนหน้าไว้ 3 ทางเลือก ดังน้ี ทางเลือกที่ 1 กาํหนด

บํานาญให้กับผู้สูงอายุเป็นเดือนละ 600 บาท ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายข้ันตํ่าที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายด้านอาหาร 

ตามการคาํนวณเส้นความยากจน โดยให้ประชากรวัย 20-59 ปี ทุกคนออมเดือนละ 90 บาท ซ่ึงจะมีภาระ

งบประมาณแก่รัฐไม่เกิน 22,000  ล้านบาท สาํหรับทางเลือกที่ 2 น้ันได้เพ่ิมบํานาญสาํหรับผู้สูงอายุเป็น 

เดือนละ 900 บาท เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายสาํหรับสินค้าที่ไม่ใช่อาหารด้วย เช่น ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม 
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และยารักษาโรค โดยให้ออมเพ่ิมข้ึนเป็นเดือนละ 150 บาท ซ่ึงทางเลือกน้ีภาระด้านเงินงบประมาณจะอยู่

ในช่วง 23,000–32,000 ล้านบาท ส่วนทางเลือกที่ 3 เป็นกรณีการชะลอการออมให้ช้าลง โดยให้เร่ิมออม

ต้ังแต่อายุ 25 ปีเป็นต้นไป และให้สิทธิการได้รับบาํนาญเหมือนทางเลือกที่ 1 ทั้งน้ีภาระด้านเงินงบประมาณ 

จะเหมือนทางเลือกที่ 1 แต่ได้เงินสะสมในกองทุนที่น้อยกว่า ดังน้ัน การชะลอการออมจึงไม่เหมาะสมกับ

สถานการณ์ที่ประชากรมีอตัราเกดิลดลงและมีสดัส่วนผู้สงูอายุมากข้ึน 

ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาความม่ันคงทางการเงินจากทางเลือกทั้ง 3 แล้ว คณะผู้วิจัยเหน็ว่า ทางเลือกที่ 1 และ 

2 มีความม่ันคงด้านการเงินค่อนข้างสงู และน่าจะสร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ประกันตนได้ว่ากองทุนจะยังอยู่รอด

เม่ือถึงเวลาที่ตนจะได้รับประโยชน์จากระบบบาํนาญ ในขณะที่ทางเลือกที่ 3 น้ัน กองทุนจะขาดเสถียรภาพ 

ทางการเงินในอนาคต โดยมีสาเหตุหลักจากโครงสร้างประชากร 

2.4 สวสัดิการผูสู้งอายุตามพระราชบญัญติัผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 และฉบบัแกไ้ข พ.ศ. 2553 

และแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564)  ฉบบัปรบัปรุงครั้งที่ 1  

พ.ศ. 2552 

การจัดสรรสวัสดิการผู้สูงอายุในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไข  

พ.ศ. 2553 

ตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2553 ผู้สูงอายุมีสิทธิ

ได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านต่างๆ ได้แก่ 

1. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุ 

เป็นกรณีพิเศษ: โดยมีช่องทางพิเศษเฉพาะให้แก่ผู้สงูอายุ 

2. การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินชีวิต: โดยมีการจัดบริการ

ข้อมูลข่าวสาร จัดการศึกษาต่อเน่ือง ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน สื่อความรู้สาํหรับผู้สูงอายุ รวมทั้ง 

คลังปัญญาที่ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีภมิูปัญญาได้ถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 

3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม: โดยมีบริการให้คาํปรึกษา คาํแนะนํา และข้อมูล 

ด้านอาชีพ บริการจัดหางานที่เหมาะสมกบัอตัภาพ การฝึกอบรมทกัษะอาชีพตามอธัยาศัย 

4. การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม การรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือ

ชุมชน: โดยส่งเสริมการจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ 

5. การอาํนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือ

การบริการสาธารณะอื่น: โดยการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2

3 เช่น การสร้างอาคารหลังปี พ.ศ 2548 

ให้มีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ นอกจากน้ีภาคเอกชน 

3 กฎกระทรวงกาํหนดสิ่งอาํนวยความสะดวกในอาคารสาํหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชราพ.ศ. 2548 
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ได้เร่ิมโครงการที่อยู่อาศัยสาํหรับผู้สูงอายุเชิงพาณิชย์ เช่น โครงการคอนโด ‘ผู้สูงวัย’ ของบริษัท 

แอล พี เอน็ ที่นาเกลือ-วงศ์อมาตย์เมืองพัทยา โดยจัดช้ัน 4-6 ให้เป็นโซนแพลทนัิม ซ่ึงออกแบบ

ให้เหมาะสมกบัผู้สงูอายุ มีขนาดห้องนํา้ที่กว้างข้ึน มีราวจับในห้องนํา้ ปุ่มกดขอความช่วยเหลือกรณี

มีเหตุฉุกเฉิน และมีห้องพยาบาลไว้ดูแลผู้อยู่อาศัยในช้ันเหล่าน้ีอย่างใกล้ชิด และมีพ้ืนที่ส่วนกลาง 

ทาํกจิกรรมร่วมกบัผู้อยู่อาศัยทุกคน เช่น ห้องทาํครัว ห้องสมุด ห้องสวดมนต์ น่ังสมาธ ิ

6. การช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม: โดยการลดค่าโดยสารต่างๆ เช่น 

รถเมล์ รถไฟ เรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้สงูอายุ 

7. การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ: โดยยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐที่ปกติมีการเกบ็เงินค่าเข้าชม 

เช่น อุทยานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ ์

8. การช่วยเหลือผู้สูงอายุซ่ึงได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ

ด้วยกฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง: โดยช่วยเหลือเป็นเงินหรือสิ่งของเพ่ือให้สามารถอยู่ในชุมชน/สังคม

ต่อไปได้ รวมทั้งมีการจัดต้ังศูนย์รับแจ้งปัญหาความทุกข์ยากต่างๆ ของผู้สงูอายุ 

9. การให้คาํแนะนาํ ปรึกษา ดาํเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทางการแก้ไขปัญหาครอบครัว: 
โดยเป็นการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านความรู้และค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย รวมทั้งการใช้ชีวิตใน

สงัคม 

10. การจัดที่พักอาศัย อาหารและเคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจาํเป็นอย่างทั่วถึง: โดยช่วยเหลือเป็นเงิน

หรือสิ่งของเพ่ือให้สามารถอยู่ในชุมชน/สังคมต่อไปได้ รวมทั้งให้การอุปการะแก่ผู้สูงอายุที่ไร้ญาติ 

และ/หรือไม่มีที่พักอาศัย 

11. การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพเป็นรายเดือนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม: โดยเป็นการช่วยเหลือในด้านรายได้

หลังเกษียณแก่ผู้สงูอายุ เช่น เบ้ียยังชีพ 

12. การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี: โดยจ่ายเงินค่าจัดการศพแก่ผู้สูงอายุที่มีสัญชาติไทย

รายละ 2,000 บาท 

13. การอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

สวัสดิการผู้สงูอายุตามแผนผู้สงูอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1 

พ.ศ. 2552 

ในปี พ.ศ. 2552 คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการติดตามการ

ดาํเนินการตามนโยบายและแผนผู้สูงอายุ พิจารณาปรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) 

เพ่ือให้สอดคล้องกบัสถานการณ์และปัญหาของผู้สงูอายุที่เปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน 
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ปรชัญา 

ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคม แต่สามารถเป็นพลังพัฒนาสังคม ผู้สูงอายุ 

จึงควรได้รับการส่งเสริมและเกื้ อกูลจากครอบครัว ชุมชน สังคมและรัฐให้สามารถดาํรงชีวิตอย่างมีศักด์ิศรี  

มีคุณค่า และคงไว้ซ่ึงภาวะสขุภาพและความเป็นอยู่ให้นานที่สุด และย่ิงสาํหรับผู้สูงอายุที่ประสบความทุกข์ยาก

จะต้องได้รับการเกื้อกูลอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

การสร้างหลักประกันในวัยสูงอายุเป็นกระบวนการสร้างความม่ันคงให้แก่สังคมโดยการมีส่วนร่วมจาก 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้แก ่

(1) ประชากรช่วยตนเอง 

(2) ครอบครัวดูแล 

(3) ชุมชนช่วยเกื้อกูล 

(4) สงัคม รัฐสนับสนุน 

 โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ควรมีการบูรณาการให้เหมาะสมกบัสถานการณ์อย่างต่อเน่ือง 

 วสิยัทศัน ์

"ผู้สงูอายุเป็นหลักชัยของสงัคม" โดย 

• ประชากรผู้สูงอายุที่มีสถานภาพดี (สุขภาพ ดีทั้งกายและจิต ครอบครัวอบอุ่นมีสังคมที่ ดี  

มีหลักประกันที่ ม่ันคง ได้รับสวัสดิการและการบริการที่เหมาะสมอยู่อย่างมีคุณค่า มีศักด์ิศรี 

พ่ึงตนเองได้ มีส่วนร่วม มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารอย่างต่อเน่ือง) 

• ครอบครัวและชุมชนเป็นสถาบันหลักในการเกื้อหนุนผู้สงูอายุ 

• ระบบสวัสดิการและบริการจะต้องสามารถรองรับผู้สูงอายุให้สามารถดาํรงอยู่กับครอบครัวและ

ชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ 

• การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในระบบบริการ ภายใต้การกาํกับดูแล

เพ่ือคุ้มครองผู้สงูอายุในฐานะผู้บริโภค 

ผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากและต้องการการเกื้ อกูล หากมีการดาํเนินการที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้สูงอายุเหล่าน้ี

ส่วนใหญ่ดาํรงอยู่ในชุมชนได้อย่างต่อเน่ือง 

วตัถปุระสงค์ 

• เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สงูอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดาํรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได้

และมีหลักประกนัที่ม่ันคง 

• เพ่ือสร้างจิตสาํนึกให้สังคมไทยตระหนักถึงผู้สูงอายุในฐานะบุคคลที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม และ

ส่วนเสริมให้คงคุณค่าไว้ให้นานที่สดุ 
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• เพ่ือให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสาํคัญของการเตรียมการ และมีการเตรียมความพร้อม

เพ่ือการเป็นผู้สงูอายุที่มีคุณภาพ 

• เพ่ือให้ประชาชน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และเอกชน ตระหนักและมีส่วนร่วม

ในภารกจิด้านผู้สงูอายุ 

• เพ่ือให้มีกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุสําหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  

อนัจะนาํไปสู่การบูรณาการงานด้านผู้สงูอายุ 

ยทุธศาสตรข์องแผน 

แผนผู้สงูอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 - 2564) จัดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากรเพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย 3 

มาตรการหลัก 

1.1 มาตรการหลักประกนัด้านรายได้เพ่ือวัยสงูอายุ 
1.2 มาตรการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.3 มาตรการปลูกจิตสาํนึกให้คนในสงัคมตระหนักถึงคุณค่าและศักด์ิศรีของผู้สูงอายุ 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้สงูอายุ ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก 

2.1 มาตรการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัการเจบ็ป่วย และดูแลตนเองเบ้ืองต้น 

2.2 มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรผู้สูงอายุ 

2.3 มาตรการส่งเสริมด้านการทาํงานและการหารายได้ของผู้สงูอายุ 

2.4 มาตรการสนับสนุนผู้สงูอายุที่มีศักยภาพ 

2.5 มาตรการ ส่งเสริม สนับสนุนสื่อทุกประเภทให้มีรายการเพ่ือผู้สูงอายุ และสนับสนุนให้

ผู้สงูอายุได้รับความรู้ และสามารถเข้าถึงข่าวสารและสื่อ 

2.6 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สงูอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

3. ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสงัคมสาํหรับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก 

3.1 มาตรการคุ้มครองด้านรายได้ 

3.2 มาตรการหลักประกนัด้านสขุภาพ 

3.3 มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง 
3.4 มาตรการระบบบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติและ 

การพัฒนาบุคลากรด้านผู้สงูอายุ ประกอบด้วย 2 มาตรการหลัก 

4.1 มาตรการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สงูอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ 

4.2 มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สงูอายุ 
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5. ยุทธศาสตร์ด้านการประมวลพัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการติดตาม

ประเมินผลการดาํเนินการตามแผนผู้สงูอายุแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก 

5.1 มาตรการ สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุสาํหรับการ

กาํหนดนโยบาย และการพัฒนาการบริการหรือการดาํเนินการที่เป็นประโยชน์แก่ผู้สงูอายุ 

5.2 มาตรการดาํเนินการให้มีการติดตามประเมินผลการดาํเนินการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติที่มี

มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 

5.3 มาตรการพัฒนาระบบข้อมูลทางด้านผู้สูงอายุให้ถูกต้องและทันสมัย โดยมีระบบฐานข้อมูล 

ที่สาํคัญด้านผู้สงูอายุที่ง่ายต่อการเข้าถึงและสบืค้น 

2.5 สรุปภาพรวมการจดัสวสัดิการผูสู้งอายใุนประเทศไทยในปัจจุบนั 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าสวัสดิการหลักสาํหรับผู้สูงอายุที่พ้นวัยทาํงานแล้วคือ

เงินค่าครองชีพ เน่ืองจากคนในกลุ่มน้ีหรือวัยน้ีไม่ได้ทาํงานจึงไม่มีรายได้จากการทาํงานสาํหรับเล้ียงดูตนเอง 

เงินค่าครองชีพจึงต้องมาจากเงินออมของตนเอง ของครอบครัว หรือจัดหาให้โดยภาครัฐหรือภาคสงัคมอื่น  

นอกจากเงินค่าครองชีพแล้ว สาํหรับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ด้วยสาเหตุใดกต็าม จึงมี

ความจาํเป็นที่ภาครัฐต้องจัดหาที่อยู่อาศัยให้ ซ่ึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาอันดับแรกสุดเหมือนเช่นการได้

อาศัยอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น แต่กอ็าจจาํเป็นต้องมีบริการน้ีสาํหรับผู้ที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้จริงๆ 

เช่น ครอบครัวไม่สามารถรับภาระได้ เป็นต้น  สวัสดิการอกีประเภทที่สาํคัญสาํหรับผู้สูงอายุ คือการจัดการศพ 

ซ่ึงพบว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง เน่ืองจากเป็นภาระต่อครอบครัวมากพอสมควร จึงควรเป็นสวัสดิการหน่ึง

ที่พึงจัดหาให้อย่างถ้วนหน้า สดุท้ายคือการอาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวิตในที่สาธารณะ 

ทั้งน้ีจากพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 คณะผู้วิจัยได้จัดทาํตารางแสดงสวัสดิการผู้สูงอายุและ/

หรือผู้ให้บริการตามสทิธใินมาตรา 11 ดังน้ี 
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สทิธิผู้สูงอายุ โครงการ/ผู้รับผิดชอบ 

รัฐบาลกลาง 

(หน่วยงาน/โครงการ) 

รัฐบาลท้องถิ่น ธุรกจิเอกชน  

(ตัวอย่างโครงการ) 

ชุมชน 

(โครงการ) 

การบริการทางการแพทย์และ 

การสาธารณสขุที่จัดไว้โดยให้ 

ความสะดวกและรวดเรว็แก่ผู้สงูอายุ

เป็นกรณีพิเศษ 

ระบบหลักประกนัสขุภาพถ้วนหน้าหรือ UC 

(กระทรวงสาธารณสขุ), ระบบสวัสดิการรักษา 

พยาบาลข้าราชการหรือ CSMBS (กรมบัญชีกลาง) 

  สวัสดิการชุมชน 

การศึกษา การศาสนา และข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ 

การดาํเนินชีวิต 

การศึกษาตามอธัยาศัย (กระทรวงศึกษาธกิาร), 

กระทรวงวัฒนธรรม 

 "โครงการคลังปัญญาผู้สงูอายุ" 

(บริษัท ทรู คอปอเรช่ัน จาํกัด) 

 

การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพ 

ที่เหมาะสม 

กองทุนผู้สงูอายุ (สาํนักส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สูงอายุ)  

กรมการจัดหางานและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

(กระทรวงแรงงาน) 

  สวัสดิการชุมชน 

การพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วม

ในกจิกรรมทางสังคม การรวมกลุ่ม

ในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน 

กจิกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สงูอายุใช้ชีวิต

ในชุมชน (กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ) 

 "โครงการอาสาสมัครผู้สูงอายุใน

ชุมชน"(บริษัท CPF จาํกดั) 

 

การอาํนวยความสะดวกและ 

ความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สงูอายุ 

ในอาคาร สถานที่ ยานพาหนะหรือ

การบริการสาธารณะอื่น 

กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย    

การช่วยเหลือด้านค่าโดยสาร

ยานพาหนะตามความเหมาะสม 

กระทรวงคมนาคม    
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สทิธิผู้สูงอายุ โครงการ/ผู้รับผิดชอบ 

รัฐบาลกลาง 

(หน่วยงาน/โครงการ) 

รัฐบาลท้องถิ่น ธุรกจิเอกชน  

(ตัวอย่างโครงการ) 

ชุมชน 

(โครงการ) 

การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ    

การช่วยเหลือผู้สูงอายุซ่ึงได้รับ

อนัตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือ

ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วย

กฎหมาย หรือถูกทอดทิ้ง 

การช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรมและ 

ถูกทอดทิ้ง (กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ) 

   

การให้คาํแนะนาํ ปรึกษา ดาํเนินการ

อื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดี หรือในทาง

การแก้ไขปัญหาครอบครัว 

กจิกรรมการคุ้มครองพิทกัษ์สทิธิผู้สูงอายุ  

(กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ)  

กระทรวงยุติธรรม 

   

การจัดที่พักอาศัย อาหารและ

เคร่ืองนุ่งห่มให้ตามความจาํเป็น 

อย่างทั่วถึง 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคมผู้สงูอายุ  

(กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ)  

สถานสงเคราะห์คนชรา/

ศูนย์บริการทางสงัคมผู้สงูอายุ 

(อบต. ผ่านกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น) 

โครงการจิตอาสาพัฒนาที่อยู่อาศัย

ปลอดภัยสาํหรับผู้สงูอายุ (ธนาคาร

ไทยพาณิชย์, บริษัท ไทยประกนั

ชีวิต, บริษัท TOA GROUP จาํกดั) 

 

การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพเป็นรายเดือน

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

บาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ (กบข.)  

กรณีชราภาพ (ประกนัสงัคม)  

กองทุนการออมแห่งชาติ (กระทรวงการคลัง) 

เบ้ียยังชีพผู้สงูอายุ (อบต.  

ผ่านกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) 

 สวัสดิการชุมชน 

การสงเคราะห์ในการจัดการศพ 

ตามประเพณ ี

โครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สงูอายุตาม

ประเพณี (สาํนักส่งเสริมและพิทกัษ์ผู้สงูอายุ)  

ค่าทาํศพ (ประกนัสงัคม) 

  สวัสดิการชุมชน 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
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2.6 สวสัดิการสาํหรบัผูสู้งอายุในต่างประเทศ 

แคนาดา 

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลผู้สูงอายุในประเทศแคนาดา ได้แก่ รัฐบาลในแต่ละมณฑล ซ่ึงมีอาํนาจ 

ในการออกกฎหมายและจัดต้ังหน่วยงานการควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับการดูแลผู้สูงอายุ 

อย่างไรกต็าม กระทรวงสาธารณสขุซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลกลางของแคนาดา ถือเป็นองค์กรที่มีอาํนาจ

หน้าที่ดูแลและติดตามตรวจสอบเกี่ยวกบัสขุภาพและสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในประเทศ 

ทั้งน้ี การจัดบริการสวัสดิการและดูแลผู้สงูอายุในประเทศแคนาดา แบ่งเป็น 7 เร่ืองสาํคัญ ได้แก ่

1. เร่ืองสุขภาพ เช่น การจัดให้มีการเย่ียมดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาล โดยอาจเป็นบริการช่ัวคราว

หลังจากการฟ้ืนไข้จากโรงพยาบาล หรือการเย่ียมดูแลอย่างต่อเน่ืองหากมีความจาํเป็น ทั้งน้ีค่าใช้จ่าย

โดยรวมสาํหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ อยู่ที่ประมาณ 53.2 พันล้านดอลล่าร์ในปี 2008 และ 60.8 

พันล้านดอลล่าร์ในปี 2010  คิดเป็นตัวเลขประมาณร้อยละ   44  ของงบประมาณรัฐบาลสาํหรับ 

การดูแลสขุภาพประชาชนทั้งหมด 

2. เร่ืองที่พักอาศัย เช่น การให้เงินช่วยเหลือสาํหรับที่พัก รวมทั้งค่าเช่าบ้านสาํหรับผู้สูงอายุที่เข้าข่ายตาม

หลักเกณฑ ์การจัดหาสถานที่อยู่อาศัยที่จัดไว้เฉพาะสาํหรับผู้สูงอายุที่ไม่ประสงค์หรือไม่สามารถอาศัย

อยู่ในบ้านของตนเอง 

3. เร่ืองการเดินทาง เช่น การให้ส่วนลดค่าโดยสารในการเดินทาง การจัดระบบขนส่งพิเศษสาํหรับ

ผู้สงูอายุที่ไม่สามารถเดินทางได้สะดวก เป็นต้น 

4. เร่ืองการเงิน (Finances) ได้แก่ สวัสดิการในรูปแบบของบาํนาญและเงินช่วยเหลือ ทั้งน้ีระบบบาํนาญ

ของแคนาดาเร่ิมข้ึนเม่ือปี ค  .ศ .  1966 โดยหลักประกันรายได้เม่ือเกษียณอายุสามารถแบ่งเป็น 3 

ระดับคือ 

- ระดับที่ 1 หลักประกนัยามชราภาพ (Old Age Security)  

o รัฐนาํรายได้จากภาษีอากร มาจ่ายหลักประกนัยามชราเป็นรายเดือนให้กบัประชาชนที่มีอายุ 

65 ปีข้ึนไป และอาศัยอยู่ในแคนาดาหลังอายุ 18 ปี เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปีข้ึนไป3

4 

o กรณีมีรายได้ตํ่ามากๆ จะได้รับเงินช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐบาลด้วย 

o หน่วยงานที่รับผิดชอบ The Canada Revenue Agency (CRA)  

4
 ผู้ที่พักอาศัยในแคนาดาไม่ตํ่ากว่า 40 ปี จะได้รับเงนิหลักประกนัยามชราเตม็จาํนวน ส่วนผู้ที่อาศยัอยู่ไม่ถงึ 40 ปี จะคดิตาม

สดัส่วนคอื 1 ใน 40 ของจาํนวนสาํหรับแต่ละปีหลังอายุครบ 18 ปี (กรณผู้ีที่เกดิในหรือก่อนวนัที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1952 

จะมสีทิธรัิบเงินเตม็จาํนวน โดยไม่คาํนึงถงึจาํนวนปีที่พาํนักอาศัยในแคนาดา) 
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- ระดับที่ 2 แผนบาํนาญแห่งชาติ (Canada Pension Plan) 

o แรงงานทุกคนที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป จะถูกจัดเข้าแผนบํานาญแห่งชาติ โดยมีหน่วยงาน  

The Canada Revenue Agency (CRA) เป็นผู้รับผิดชอบ 

o มีลักษณะเป็นการจ่ายให้ผู้ประกันตนและคนในครอบครัว กรณีที่ผู้ประกันตนไม่สามารถ

ทาํงานได้หรือเสยีชีวิต 

o การจัดสรรเงินเข้าระบบแผนบาํนาญแห่งชาติ จะมาจากผู้ประกันตนและนายจ้างสมทบให้

ฝ่ายละเทา่กนั โดยหักจากรายได้ต่อเดือน 

o เงินแผนบาํนาญที่ได้รับข้ึนกับว่าผู้ประกันตนจัดสรรเงินเข้าแผนบาํนาญแห่งชาติมากน้อย

และยาวนานเพียงใด และอายุที่เกษียณ (ถ้าปีใดลูกจ้างมีรายได้สุทธิตํ่ากว่า 3,500 ดอลล่าร์  

ปีน้ันจะได้รับยกเว้นการจัดสรรเงินเข้าแผนบาํนาญแห่งชาติ) 

o แม้ผู้ประกนัตนเดินทางไปทาํงานต่างประเทศกส็ามารถรับผลประโยชน์ที่ตนเองออมไว้ได้ 

- ระดับที่ 3 การออมภาคเอกชน (Private Pension Plan) 

o ระบบ Employer Pension Plan (ช่ือทางการว่า Registered Pension Plan (RPPs))5 

 รัฐส่งเสริมการออมและให้สทิธพิิเศษทางภาษีแก่ผู้ออม 

 การออมระดับที่ 3 น้ีสามารถเลือกได้หลายทาง เช่น 

• ผู้ออมสามารถเลือกรูปแบบการออมให้เหมาะสมกับตัวเองได้ว่าจะออม 

ในแบบ defined benefit plan (การกาํหนดเงินที่จะได้รับหลังเกษียณข้ึนอยู่

กับรายได้ และระยะเวลาการทํางาน) หรือ defined contribution plan  

(การกาํหนดจาํนวนเงินที่จะต้องสบทบเข้ากองทุน ส่วนจาํนวนเงินที่จะได้รับ

หลังเกษียณข้ึนอยู่กบัจาํนวนเงินกบัระยะเวลาที่สบทบ) 

• สามารถเลือกเบิกเงินออกมาก่อนหรือหลังอายุครบ 65 ปีกไ็ด้ (จาํนวนเงินที่

ได้รับข้ึนกบัระยะเวลาการออม) 

o ระบบ Registered Retirement Savings Plan (RRSPs) 

 กองทุน RRSP จะลงทุนในกองทุนหลายประเภท และผู้ออมสามารถเลือกลงทุน

กบัสถาบันการเงินต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ 

5. เร่ืองรูปแบบการดาํเนินชีวิต ได้แก่ การดูแลเกี่ยวกับสุขอนามัยและกิจวัตรประจาํวันของผู้สูงอายุ 

เช่น การอาบนํา้ การขับถ่าย การแต่งตัว การทาํความสะอาดบ้าน รวมไปถึงการซ้ือเคร่ืองอุปโภคและ

บริโภค และการดาํเนินกจิกรรมเพ่ือการพักผ่อนหย่อนใจ   

5
 ภายใต้การกาํกบัดูแลของ Canada Customs and Revenue Agency และ the federal or provincial regulatory authorities 
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6. เร่ืองความม่ันคงส่วนตัว ได้แก่ การบริการดูแลด้านความปลอดภัย เช่น การดูแลบ้าน รวมไปถึง 

การรับส่งและติดตามผู้สงูอายุไปยังสถานที่นัดหมาย และการทาํธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น 

7. เร่ืองอื่นๆ เช่น การให้ข้อมูลทางโทรศัพท์และสอบถามบริการเพ่ือผู้สูงอายุ (BC Seniors' Line) 

หรือ บริการส่งข้อความ เป็นจดหมายหรือการ์ด ให้ผู้สูงอายุเน่ืองในโอกาสสาํคัญๆ เช่น วันเกิดหรือ 

วันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น 

ทั้งน้ี การจัดสวัสดิการและการบริการดูแลผู้สูงอายุ ได้รับงบประมาณมาจากรายได้ของรัฐบาลกลางและ

รัฐบาลระดับจังหวัด ซ่ึงแหล่งหลักมาจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเพ่ือการ

บริโภค 

สวีเดน 

สวีเดนเป็นประเทศที่มีระบบรัฐสวัสดิการที่ดีมากและเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สาเหตุหลักที่

สวีเดนสามารถจัดสวัสดิการสังคมได้ดี เน่ืองจากว่ามีการจัดเกบ็ภาษีเพ่ือสวัสดิการสังคมในอัตราก้าวหน้า 

ที่สูงถึงประมาณร้อยละ 40 ของเงินเดือน และเป็นกลไกสาํคัญที่ทาํให้รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน

ใกล้เคียงกนั 

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดบริการสวัสดิการแก่ผู้สงูอายุ สามารถแบ่งออกได้ 3 ระดับ ได้แก่  

1. รัฐสภา คือ ผู้ รับผิดชอบในระดับชาติ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการออกกฎหมาย และควบคุม 

การให้บริการ โดยมีการให้บริการผ่านหน่วยงานกลางที่เรียกว่า “สุขภาพและสวัสดิการแห่งชาติ”  

(The National Board of Health and Welfare) 

2. สภามณฑลหรือสภาระดับภมิูภาค คือ ผู้รับผิดชอบในระดับภมิูภาค มีหน้าที่รับผิดชอบการให้บริการ

ด้านสขุภาพ และการสาธารณสขุแก่ประชาชนในพ้ืนที่ระดับภมิูภาค 

3. สภาเทศบาล คือ ผู้รับผิดชอบในระดับท้องถิ่น มีหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับเร่ืองการให้บริการ 

ด้านสงัคมในระดับท้องถิ่น 

จากข้อมูลในอดีต พบว่าค่าใช้จ่ายสาํหรับการดูแลผู้สูงอายุอยู่ที่ 80.3 พันล้านโครน ในปี ค.ศ.2006 

และ 91.8 พันล้านโครน ในปี ค.ศ. 2008 โดยที่ประมาณร้อยละ 4 ของค่าใช้จ่ายมาจากการเกบ็ค่าบริการ 

จากผู้ป่วย ส่วนที่เหลือมาจากภาษีรายได้ท้องถิ่นและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล สาํหรับในส่วนของเทศบาลน้ัน 

มีที่มาของงบประมาณที่นาํมาจัดสวัสดิการสาํหรับผู้สงูอายุจาก 3 แหล่ง ดังน้ี 

1. ภาษีทางตรง ได้แก่ ภาษีรายได้ท้องถิ่น 

2. เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากรัฐบาลกลาง 

3. เงินค่าธรรมเนียมการบริการที่เกบ็จากผู้เข้ามาใช้บริการในระดับท้องถิ่น 
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ทั้งน้ี การจัดบริการสวัสดิการแก่ผู้สงูอายุในประเทศสวีเดน ครอบคลุมบริการต่อไปน้ี 

1. การให้บริการดูแลสุขภาพและการดูแลระยะยาว ต้ังแต่ ค.ศ. 2003 ทุกคนในประเทศมี 

สิทธิเสรีภาพในการเลือกการดูแลสุขภาพอย่างเป็นอิสระ น่ันคือผู้ป่วยสามารถที่จะเลือก

โรงพยาบาลที่ใดกไ็ด้ในประเทศ ในเง่ือนไขตามกรอบการรักษาที่สภาเขตกาํหนดไว้ 

2. มีระบบการรับบริการเม่ืออยู่ที่บ้าน แนวคิดหลักของแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในสวีเดนทุกวันน้ี 

คือผู้สงูอายุจะต้องเปิดตัวต่อการอาศัยอยู่ในบ้านของตัวเองให้นานที่สดุ 

3. การบริการข้ันปฐม การให้การดูแลและบริการ เช่น การซ้ือของให้ การทาํความสะอาดบ้าน  

การทาํอาหาร การซักผ้า บริการอาหาร การเตือนความปลอดภัย และการดูแลประจาํวัน ครอบคลุม

การดูแลสุขภาพที่สามารถอยู่ในบ้านของตัวเอง ผู้สูงอายุจะอยู่ในบ้านของตัวเองจนกว่าจะสิ้นสุด

ของชีวิตและในกรณีที่ป่วยหนักกไ็ด้รับการดูแลสขุภาพและการดูแลทางสงัคมในบ้านของตน 

4. การดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลากลางวัน หน่วยบริการตอนกลางวันได้รับการจัดต้ังข้ึนเพ่ือผู้สูงอายุซ่ึง

มีโรคประจาํตัวหรือเผชิญกับภาวะสมองเสื่อม โดยมีบทบาทสาํคัญในการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลา

ที่ผู้สงูอายุต้องการให้ครอบครัวพักผ่อนบ้างตามเวลาที่กาํหนด  

5. การเตือนความปลอดภัยส่วนบุคคล 

6. การพักอาศัยระยะสั้น การดูแลระยะสั้นจะใช้สาํหรับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและให้การพยาบาล

หลังจากอยู่ในโรงพยาบาล  

7. จัดหาอุปกรณ์อาํนวยความสะดวก เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของเทศบาลและ 

สภามณฑลจะต้องมีอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกที่ถูกควบคุมโดยพระราชบัญญัติการแพทย์และ

สขุภาพ 

8. การปรับตัวที่บ้าน การจัดสรรเงินทุนสาํหรับการปรับตัวต่อที่อยู่อาศัยช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถ

ปรับตัวในบ้านของตน ทั้งน้ีเทศบาลสามารถกาํหนดมาตรการที่จาํเป็นเพ่ือให้ผู้สูงอายุใช้บ้านของ

ตนอย่างมีประสทิธภิาพ 

9. บริการขนส่ง ผู้สงูอายุซ่ึงไม่สามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะตามปกติ มีสทิธไิด้รับการบริการขนส่ง 

รูปแบบที่พบบ่อยที่สดุของการขนส่งได้แก่ แทก็ซ่ี รวมไปถึงรถพิเศษในบางคร้ัง 

10. ที่อยู่อาศัยพิเศษ เทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบดูแลผู้ซ่ึงไม่สามารถอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองได้  

11. การดูแลครอบครัว ในบางคร้ัง อาจมีการให้ผลตอบแทนทางการเงินสาํหรับสมาชิกในครอบครัวที่

ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวของตน  

12. บริการประโยชน์สาํหรับผู้สงูอายุ เทศบาลสามารถจัดบริการสาํหรับผู้สงูอายุเช่น การเปล่ียนผ้าม่าน 

ทาํความสะอาด และซักผ้า โดยเทศบาลเป็นผู้กาํหนดค่าบริการ แต่ต้องไม่สูงกว่าค่าใช้จ่ายของ

เทศบาล  

13. ระบบบาํนาญ  

นอกจากน้ี สาํหรับผู้ที่ทาํงานในสวีเดน มีสิทธิได้รับประโยชน์จากกองทุนผู้สูงอายุ (Old Age Pension) 

หลังจากอายุครบ 60 ปี จาํนวนเงินสวัสดิการที่ได้รับจะข้ึนอยู่กับรายได้ เงินสบทบที่จ่ายเข้ากองทุน และปีที่

เร่ิมต้นรับสิทธิประโยชน์จากกองทุน สาํหรับผู้ที่ไม่ได้ทาํงานในสวีเดนแต่อยู่ในสวีเดนมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
3 ปี จะสามารถได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุน ที่เรียกว่า “Guarantee Pension” โดยจาํนวนเงินสวัสดิการจะ
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ข้ึนอยู่กับจาํนวนปีที่อาศัยอยู่ในสวีเดน หากอาศัยอยู่เป็นเวลาต้ังแต่ 40 ปีข้ึนไปจะได้รับผลประโยชน์เตม็

จาํนวน อย่างไรกต็ามจะต้องมีอายุครบ 65 ปี จึงจะเร่ิมรับสิทธิประโยชน์จาก Guarantee Pension ได้ ผู้สูงอายุ

ที่มีอายุครบ 65 ปี และได้ใช้สทิธปิระโยชน์จากกองทุนผู้สงูอายุหมดแล้ว สามารถขอเงินช่วยเหลือค่าบ้าน หรือ 

“Housing Supplement” เพ่ิมเติมได้อีก สาํหรับผู้ที่ไม่เข้าข่ายรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนผู้สูงอายุสามารถ 

ขอเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพ่ือยังชีพ หรือ “Maintenance Support” แทนได้ 

ออสเตรเลีย 

บริการสวัสดิการแก่ผู้สงูอายุ ในประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย 

1. หลักประกนัรายได้ ได้แก่ 

• เงินบาํนาญผู้สงูอายุ (Old Age Pension) 

- รัฐบาลนําเงินมาจ่ายให้ผู้เกษียณอายุ (ผู้ชายอายุ 65 ปีข้ึนไป และผู้หญิงอายุ 60-65 ปี 

ข้ึนไป) ในอตัราคงที่ โดยจะปรับปีละ 2 คร้ังเพ่ือให้สอดคล้องกบัค่าครองชีพ 

- ผู้ที่ต้องการใช้สทิธต้ิองย่ืนเร่ืองให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคุณสมบัติก่อน 

- เงินส่วนน้ีจะเป็นรายได้หลักของผู้เกษียณอายุชาวออสเตรเลีย 

• เงินออมภาคบังคับ Superannuation Guarantee 

- ต้ังแต่ปี ค.ศ. 2002 นายจ้างต้องจัดสรรเงินร้อยละ 9 ของค่าจ้างเข้าระบบ superannuation 

guarantee ตามบัญชีรายบุคคลของลูกจ้าง โดยลูกจ้างสมทบเงินหรือไม่กไ็ด้ 

- ลูกจ้างสามารถเลือกกองทุนที่จะนาํเงินส่วนน้ีไปลงทุนได้ 

- ระบบน้ีครอบคลุมแรงงานอายุ  18-70 ปี ที่มีรายได้ต่อเดือน 450 ออสเตรเลียดอลล่าร์ 

หรือมากกว่า superannuation guarantee 

- เกษียณอายุเม่ืออายุ 55 ปี (และจะค่อยๆ ปรับเป็น 60 ปี ในช่วง ค.ศ. 2015-2025) 

- ผู้เกษียณอายุสามารถเลือกรับเงินรายปีหรือเงินก้อนกไ็ด้ 

- แรงงานร้อยละ 90 ในออสเตรเลียอยู่ในระบบน้ี 

2. ด้านสวัสดิการทางสังคม 

ประชากรผู้สูงอายุหรือ Senior Citizen คือ ผู้สูงอายุที่ถือสัญชาติออสเตรเลียมีอายุเกิน 60 ปี และผู้อยู่

อาศัยถาวร (ถือสญัชาติอื่น) ที่อายุเกนิ 60 ปี และได้อยู่อาศัยในออสเตรเลียแล้วเกนิ 10 ปี สามารถขอ ‘บัตร’ 

หลักฐานแสดงความเป็นผู้สูงอายุได้ตามที่ทาํการเทศบาลท้องถิ่น (Council) บัตรน้ีเป็นบัตรตลอดชีพ มี

ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตประจาํวัน สามารถใช้ขอลดราคาได้ เช่น ค่านํา้ ค่าไฟ ค่าแกส๊ ค่าดูหนัง  
ค่าโดยสารรถประจาํทางในเขตเมือง ได้แก่ รถไฟ รถราง รถเมล์ และยังได้สิทธเิดินทางโดยรถไฟไปต่างเมือง

ในรัฐฟรี 1 เที่ยว คือออกขาไปให้ ขากลับออกเอง ในแต่ละปี 

ทุกๆ ต้นปี ทางการจะส่งเอกสารเร่ืองสาํคัญๆ เกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ต้องการให้ผู้สูงอายุรับรู้ รวมทั้ง

รายการต่างๆ ที่จัดให้ผู้สูงอายุในปีน้ันๆ เช่น สัปดาห์ผู้สูงอายุ (Senior Week) เป็นต้น พร้อมหนังสือเล่มเลก็ 

34  



มีรายช่ืออาคารร้านค้า บริการต่างๆ ต้ังแต่ที่พักตากอากาศ ร้านทาํแว่นตา ไปจนร้านอาหารที่ยินดีลดราคาให้

ผู้สูงอายุที่มีสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์รวมแล้วอยู่ในระดับที่รัฐจัดว่าเป็นผู้มีฐานะดี จะได้รับ 

การช่วยเหลือบริการทั้งจากภาครัฐและเอกชนตามสิทธิทุกอย่าง ส่วนผู้สูงอายุที่มีฐานะตํ่ากว่า รัฐจะช่วยเหลือ

ทางการเงิน โดยให้เป็น ‘Pensioner’ (ผู้รับบาํนาญ ผู้รับเงินสงเคราะห์) 

3. ด้านสขุภาพ 

การดูแลเร่ืองสุขภาพและโรคภัยไข้เจบ็ รัฐบาลจะมีจดหมายเรียกตามวาระ เช่น ให้ไปฉีดวัคซีน ตรวจ

มะเรง็เต้านม มะเรง็ปากมดลูก มะเรง็ลาํไส้ 

การเจบ็ป่วยธรรมดา การเจบ็ป่วยกรณีที่เกี่ยวกับ ‘โรคชราภาพ’ คือ เกิดข้ึนกับคนแก่ส่วนใหญ่ (เช่น 

นัยน์ตาแห้ง ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น) การขอรับการตรวจ (เช่น เจาะเลือดตรวจร่างกาย

ประจาํปี X-Ray กระดูก สแกนสมอง) อุบัติเหตุ/อาการเจบ็ป่วยสาหัส การผ่าตัดที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน (เช่น 

การผ่าตัดเปล่ียนเข่า การผ่าตัดเปล่ียนสะโพก) รัฐจะดูแลและจ่ายค่ารักษาพยาบาลเหล่าน้ีทั้งหมด ส่วนค่ายา

รัฐจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเพียงบางส่วน 

4. สวัสดิการอื่นๆ 

เน่ืองจากรัฐสนับสนุนให้ผู้สูงอายุเล้ียงสุนัขเพ่ือบาํรุงสุขภาพกายใจ และอารมณ์ จึงอนุมัติให้เล้ียงได้ 

ไม่เกิน 2 ตัว ในประเทศออสเตรเลียการเล้ียงสุนัขต้องข้ึนทะเบียน และต้องเสียค่าทะเบียนเป็นรายปี ซ่ึงกรณี

ผู้สงูอายุจะได้ส่วนลดค่าทะเบียนสนัุข อกีทั้งรัฐได้จัดสวัสดิการช่วยเหลือโดยให้ส่วนลดด้านสาธารณูปโภค เช่น 

ค่าโทรศัพท ์ค่าไฟฟ้า ค่าแกส๊ เป็นต้น 

ผู้สูงอายุที่อายุเกิน 90 ปี จาํนวนไม่น้อยยังคงขับรถอยู่ กล่าวคือ เม่ืออายุเกิน 80 ปี ใบขับข่ีหมดอายุ  

ถ้าผู้สงูอายุต้องสอบข้อเขียนใหม่ จะมีเจ้าหน้าที่อาํนวยความสะดวกทาํให้ถึงที่บ้าน โดยทดสอบให้อ่านคาํถาม

และให้ตอบ พาแพทย์มาตรวจวัดสายตา พร้อมถ่ายรูปให้ด้วย ถ้าเหน็ว่ายังสามารถขับได้จะส่งใบขับข่ีใบใหม่

มาทางไปรษณีย์ ใบขับข่ีจะมีรูปเจ้าของติด ซ่ึงสามารถใช้แทนบัตรประจาํตัวประชาชนได้  

ญีปุ่่น 

ประเทศญ่ีปุ่นมีสวัสดิการด้านหลักประกันรายได้ผ่านระบบบาํนาญแบบสมัครใจ โดยเป็นการออมใน

ลักษณะของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ดาํเนินการโดยกองทุนบาํนาญสาํหรับลูกจ้าง (บริษัทเอกชน) และกองทุน

บาํนาญแห่งชาติ (ภาครัฐบาล) 

ระบบบาํนาญประกอบด้วย 

o บาํนาญพ้ืนฐาน (basic pension) 

 เป็นระบบแบบ PAYGO คือมีการกาํหนดประโยชน์ทดแทนแน่นอน การเกบ็เงินสมทบ และ 

จ่ายประโยชน์ทดแทนในอตัราเดียวโดยไม่องิกบัรายได้ 

 ปัจจุบันผู้ประกันตนจะถูกหักเงินจาํนวน 13,860 เยน/เดือน และผู้มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทน

ต้องมีอายุ 65 ปีข้ึนไป และจ่ายสมทบมาไม่ตํ่ากว่า 25 ปี (ผู้ประกันตนสามารถขอรับประโยชน์
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ทดแทนได้ต้ังแต่อายุ 60 ปี ในอัตราร้อยละ 70 ของเงินที่จะได้รับเม่ืออายุครบ 65 ปี และ

สามารถเล่ือนการรับเงินได้ไปจนถึงอายุ 70 ปี ซ่ึงจะได้รับเงินจาํนวนร้อยละ 142 ของเงินที่ได้รับ

เม่ืออายุครบ 65 ปี) 

o บาํนาญที่เกี่ยวกบัรายได้ (Income-related pension) 

 เป็นระบบ defined benefit ที่เรียกเกบ็เงินจากลูกจ้างหรือพนักงานในบริษัทที่มีจาํนวนลูกจ้าง

ต้ังแต่ 5 คนข้ึนไป ลูกจ้างภาครัฐบาล ครู และพนักงานโรงเรียนเอกชน ภายใต้การกาํกับดูแลของ 

The National Government Employees’ Mutual Aid Association, Local Government 

Employees’ Mutual Aid Association และ Private School Teachers and Employees’ Mutual 

Aid Association 

 ผู้ประกนัตนในปัจจุบันจ่ายเงินเข้าระบบในอตัรา 142.88 เยน/รายได้ 1,000 เยน 

ช่วงเร่ิมต้นระบบบาํนาญ ญ่ีปุ่นได้กระจายอาํนาจให้กลุ่มแม่บ้านและชุมชนเข้ามามีบทบาทในการเกบ็เงิน

สมทบ โดยอนุญาตให้หักเงินบางส่วนเป็นค่าบริหารจัดการ ทาํให้อัตราเกบ็เงินสมทบค่อนข้างดีมาก ต่อมา 

เปล่ียนระบบจัดเกบ็โดยรวมการบริหารไว้ที่ส่วนกลาง และให้ Social Insurance Agency (SIA) เป็นผู้บริหาร

จัดเกบ็ของทั้งประเทศ 

ทั้งน้ีปัญหาของระบบบาํนาญของญ่ีปุ่นได้แก่  

o ข้อมูลการส่งเงินสมทบและการให้เงินบาํนาญไม่สะท้อนสถานะปัจจุบัน (ปกปิดความผิดพลาด

จากการทาํงาน) 

o การบริหารจัดการที่ด้อยประสิทธิภาพ การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ตํ่า ประชาชนไม่เช่ือม่ันใน

ระบบบาํนาญและคาดว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในอนาคต จึงเลือกที่จะไม่จ่ายเงินสมทบ 

o การจ่ายเงินบาํนาญ เน่ืองจากโครงสร้างประชากรผู้สงูอายุเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ 

สาํหรับแนวทางแก้ไขคือ 

o รัฐบาลออกกฎบังคับและลงโทษผู้ไม่จ่ายเงินสมทบบาํนาญถือว่ามีความผิด และรัฐบาลท้องถิ่น

สามารถจัดการนาํสนิทรัพย์ของผู้น้ันมาแปลงสภาพเพ่ือจ่ายเงินสมทบได้ 

o นักวิชาการเสนอให้รัฐบาลใช้เงินจากภาษีมูลค่าเพ่ิมแทนการใช้ภาษีทั่วไปในการสนับสนุนระบบ

บํานาญถ้วนหน้า (แต่นักวิชาการอีกกลุ่มไม่เห็นด้วยกับแนวทางแก้ปัญหาน้ัน โดยเห็นว่า

ภาษีมูลค่าเพ่ิมมีลักษณะถดถอยไม่เหมาะสมกับโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระจายรายได้และ

ยังสร้างภาระให้กบัผู้สงูอายุที่มีรายได้ค่อนข้างตํ่าอยู่แล้ว) 
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บทท่ี 3: กรอบแนวคิดในการออกแบบระบบสวสัดิการสาํหรบัผูสู้งอายุ  

ในการพิจารณาออกแบบระบบสวัสดิการสาํหรับผู้สูงอายุ ควรมีกรอบแนวคิดที่จะใช้ในการวิเคราะห์ที่

นาํไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยกรอบแนวคิดจะสะท้อนการตอบคาํถามของสวัสดิการผู้สูงอายุในประเดน็

ต่างๆ อย่างไร  ประเดน็ที่ว่าคือ (ก) สวัสดิการที่จะให้น้ันคือสวัสดิการอะไร (ข) ระดับและความครอบคลุม

ของสวัสดิการที่ได้รับมากน้อยเพียงใด เพียงพอหรือไม่ เท่ากันหรือไม่ หากไม่เท่ากันเพราะเหตุใด ซํ้าซ้อน

หรือไม่ (ค) การจัดสรรงบประมาณและการบริหารจัดการควรเป็นรูปแบบใด และ (ง) ควรมีแนวทาง 

การสร้างความร่วมมือในรูปภาคีสวัสดิการอย่างไร ภาคีต่างๆ ควรมีบทบาทอย่างไร  

ต่อไปน้ีคือกรอบแนวคิดในประเดน็ต่างๆ ข้างต้น 

3.1 องคป์ระกอบของระบบสวสัดิการสงัคม 
โดยทั่วไป องค์ประกอบของระบบสวัสดิการสงัคม 4 เสาหลัก (4 pillars) ประกอบด้วย 

1. การให้บริการสังคม (social service) หมายถึง การที่รัฐให้บริการข้ันพ้ืนฐานกับประชาชน 

ทุกคน เช่น บริการด้านการรักษาพยาบาล บริการด้านการศึกษา เบ้ียยังชีพผู้สงูอายุ 
2. ระบบประกนัสังคม (social security หรือ safety net) หมายถึง ระบบที่ช่วยสร้างหลักประกันใน

การดาํรงชีวิตแก่ประชาชนในกรณีที่ประสบปัญหาเป็นคร้ังคราว เช่น การได้รับเงินชดเชยรายได้

เม่ือตกงาน ซ่ึงได้รับเป็นคร้ังคราวเม่ือตกงานเท่าน้ัน แม้ตัวสิทธิเองถือได้ว่ามีลักษณะถาวรกต็าม 

(เช่นเม่ือยังเป็นผู้ประกนัตน) 
3. ระบบการช่วยเหลือทางสังคม (social assistance) หมายถึง ระบบที่มุ่งดูแลและช่วยเหลือ

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น ทั้งน้ีสิทธิประโยชน์ในระบบน้ีมีลักษณะ 

กึ่งช่ัวคราวกึ่งถาวร เน่ืองจากผู้มีสทิธมัิกมีลักษณะถาวร เช่น พิการถาวร ป่วยถาวร เป็นต้น  
4. ระบบการส่งเสริมภาคีสวัสดิการสังคม เป็นการบริหารจัดการเพ่ิมเติมเพ่ือให้ระบบสวัสดิการ

สังคมทาํงานได้ดีย่ิงข้ึน โดยส่วนใหญ่จะเป็นความร่วมมือกันจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ในส่วนของ

ภาคเอกชน ผ่านการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) และ/หรือ Social Enterprise และ

ในส่วนของภาคชุมชน ผ่านสวัสดิการชุมชน เป็นต้น 
ทั้งน้ี สาํหรับสวัสดิการผู้สูงอายุจะครอบคลุมทั้ง 4 ประเภทในระดับที่แตกต่างกันไปตามความจาํเป็น 

ขนาดของปัญหาที่ผู้สงูอายุเผชิญ รวมทั้งข้อจาํกดัด้านงบประมาณของภาครัฐ 

3.2 ระดบัของสวสัดิการ 

จากการแบ่งระบบของสวัสดิการเป็นสี่ส่วนตามที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว สิ่งที่จะต้องพิจารณาต่อไปคือ 

ระดับของการให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุแต่ละประเภทน้ันควรเป็นเท่าไร ซ่ึงเป็นประเดน็ที่สาํคัญต่อความย่ังยืน

และสมเหตุสมผลของระบบสวัสดิการ โดยหากมีการให้สวัสดิการน้อยเกินไปกจ็ะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ในการ

ให้สวัสดิการ แต่หากมากเกนิไปกจ็ะเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐบาลและ/หรือสังคมโดยรวมได้ 
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โดยหลักการระดับสวัสดิการสามารถแบ่งออกได้เป็นสามระดับ คือ 

สวสัดิการสงัคมพื้ นฐาน  

โดยหลักการประชาชนไทยทุกคนต้องได้รับสวัสดิการสงัคมจากรัฐตามนิยามข้างต้นอย่างถ้วนหน้าและ

เท่าเทยีมกันในระดับ ‘พื้ นฐาน’ คือ เป็นสวัสดิการข้ันตํ่าที่ทาํให้มีชีวิตอยู่ได้สมกับความเป็นมนุษย์ สวัสดิการ

สงัคมพ้ืนฐานควรครอบคลุมต้ังแต่แรกเกดิถึงตาย ตามแนวคิด ‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ ของ อาจารย์

ป๋วย อึ๊งภากรณ ์

สวสัดิการสงัคมส่วนเพิม่: กรณีทัว่ไป  

ประชาชนบางกลุ่มอาจได้รับสวัสดิการสูงกว่าระดับพ้ืนฐาน (เรียกว่า ‘สวสัดิการสงัคมส่วนเพิม่’) 

ในกรณีที่มีการสมทบจ่ายเพ่ิมจากผู้ได้รับสวัสดิการเอง เช่น บริการภายใต้ระบบประกันสังคม หรือบริการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ (เน่ืองจากข้าราชการได้รับเงินเดือนตํ่ากว่าภาคเอกชน) สวัสดิการสังคมส่วนเพ่ิมอาจ

เป็นการต่อยอดจากสวัสดิการสงัคมพ้ืนฐานในโครงการเดียวกนั หรือเป็นโครงการที่แยกต่างหากจากสวัสดิการ

สงัคมพ้ืนฐาน เช่น ประกนัสขุภาพของระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้าถือเป็นสวัสดิการพ้ืนฐาน ในขณะที่ประกัน

สขุภาพของระบบประกนัสงัคมและข้าราชการเป็นสวัสดิการส่วนเพ่ิม 

สวสัดิการสงัคมส่วนเพิม่: กรณีผูด้อ้ยโอกาส 

คนจนและผู้มีรายได้น้อยควรได้สวัสดิการสังคมส่วนเพ่ิมบางประการด้วย 5

6 เช่น สถานสงเคราะห์

คนชรา (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (กรมพัฒนาสังคม 

และสวัสดิการ) การสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สงูอายุ สวัสดิการสังคมส่วนน้ีมีลักษณะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย 

(targeting) โดยการดําเนินการเพ่ือเลือกว่าใครอยู่ในกลุ่มเป้าหมายน้ันอาจใช้วิธีดูรายได้หรือฐานะ 

(mean-testing) หรือกาํหนดตามกลุ่มอาชีพที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย 

3.3 ความครอบคลุมของระบบสวสัดิการผูสู้งอาย ุ

สาํหรับสวัสดิการผู้สูงอายุน้ัน หมายถึงสวัสดิการสาํหรับคนไทยทุกคนที่พ้นวัยทาํงานแล้ว โดยบางคน

อาจมีอายุน้อยกว่าหรือมากกว่าอายุเกษียณทางการคือ 60 ปี กไ็ด้ ทั้งน้ีสวัสดิการที่ภาครัฐให้จะแตกต่างกัน

ตามระดับของสวัสดิการ กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นสวัสดิการสังคมพ้ืนฐาน และหากเง่ือนไขการเกิดสิทธิไม่มี

ลักษณะการเจาะจงกลุ่มบนพ้ืนฐานของการเพ่ิมสวัสดิการกับผู้ด้อยโอกาสหรือคนจน ให้ถือว่าเป็นการให้

สวัสดิการถ้วนหน้า เช่น การให้เบ้ียยังชีพกบัผู้สงูอายุที่มีอายุเกนิ 60 ปีทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนจน คนไม่จน หรือ

คนรวย ถือว่าเป็นการให้อย่างถ้วนหน้า รัฐจะต้องจัดให้แก่ผู้สูงอายุทุกคน หรือกล่าวได้ว่าเป็นสวัสดิการ 

แบบถ้วนหน้า 

6  ผลจากการสาํรวจภาคประชาชนเร่ืองความเหน็ต่อบริการสวัสดกิารสงัคมโดยสถาบนัวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยร่วมกบั

สาํนักงานสถติแิห่งชาตปีิ 2552 พบว่าประชาชนจาํนวนมากเหน็ว่าคนจนควรได้รับสวัสดกิารเพ่ิมเตมิจากคนทั่วไปในหลาย

เร่ือง 
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หากเป็นกรณีสวัสดิการสังคมส่วนเพ่ิมทั้ง 2 รูปแบบ จะต้องพิจารณาให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขที่กาํหนด 

หรือเป็นสวัสดิการประเภทที่จะให้กต่็อเม่ือมีเง่ือนไขบางประการเป็นจริง (ส่วนใหญ่จะเป็นเง่ือนไขที่เกี่ยวโยง

กับฐานะความเป็นอยู่หรือความด้อยโอกาส) ให้ถือว่าเป็นการให้สวัสดิการแบบเจาะจงหรือกําหนด

กลุ่มเป้าหมาย (targeting) เช่น การให้เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุส่วนเพ่ิมสาํหรับคนจน เง่ือนไขกคื็อต้องเป็นคนจน 

จึงมีสทิธ ิ

อย่างไรกดี็ ไม่ว่าจะเป็นระบบสวัสดิการถ้วนหน้าหรือเจาะจง/กาํหนดกลุ่มเป้าหมาย สิ่งหน่ึงที่ไม่ควรมี

คือการจาํกัดจาํนวนผู้ได้รับสิทธิ (โควตา) สาํหรับสวัสดิการพ้ืนฐาน กล่าวคือผู้มีสิทธิตามเง่ือนไขเช่นเดียวกัน

บางคนได้รับสวัสดิการ บางคนไม่ได้ ด้วยเหตุผลว่างบประมาณไม่เพียงพอ ดังเช่นการให้เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

ที่ยากจนในอดีตซ่ึงแต่ละหมู่บ้านจะได้รับไม่เกิน 5 คน ทั้งที่บางหมู่บ้านมีคนชราที่ยากจนและไม่มีลูกหลาน

ดูแลมากกว่าน้ัน 

3.4 ความเพียงพอและซ้ําซอ้นของสวสัดิการผูสู้งอาย ุ
ในการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ประชาชนน้ัน สิ่งสาํคัญที่จะต้องคาํนึงถึง 2 ประเดน็ได้แก่ความเพียงพอ

และความซํา้ซ้อน ทั้งน้ีเน่ืองจากการให้สวัสดิการเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพ่ือให้สามารถดาํรงชีพ

ในระดับข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่เกิดจนตายได้เป็นอย่างน้อย หากระดับสวัสดิการที่ให้น้ันไม่เพียงพอต่อการใช้

ชีวิตประจาํวันได้แล้ว กจ็ะไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาได้ และส่งผลให้ผู้ที่ได้รับสวัสดิการยังคงเป็น

ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอยู่ ส่วนในเร่ืองความซํา้ซ้อนน้ันเกิดจากการออกแบบโครงการมากกว่าหน่ึงโครงการ  

แต่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน หรือทับซ้อนกันทาํให้ประชาชนบางกลุ่มสามารถรับสวัสดิการได้มากกว่า 

หน่ึงโครงการทาํให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน จึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเล่ียง เพ่ือให้ระบบสวัสดิการมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกรณีสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน 

ตวัอย่างของความซํา้ซอ้นและไม่เท่าเทียมกนัของสวสัดิการผูสู้งอาย ุ

เน่ืองจากสวัสดิการค่าครองชีพสาํหรับผู้สูงอายุมีหลายโครงการ ทาํให้โครงการต่างๆ เหล่าน้ีมี 

ความเสี่ยงต่อความไม่เทา่เทยีมกนัของการจ่ายเงินสมทบ และความซํา้ซ้อนของการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย/

การรับผลประโยชน์ได้ โดยในด้านของความไม่เท่าเทยีมกันน้ัน บางโครงการรัฐสมทบฝ่ายเดียว (เบ้ียยังชีพ) 

หรือกรณีที่รัฐสมทบในแต่ละโครงการไม่เท่ากัน (โครงการบาํนาญข้าราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ และ

สวัสดิการชุมชน) ในขณะที่บางโครงการรัฐไม่สมทบเลย (โครงการประกนัสงัคม) 

โครงการ รฐัสมทบ ประชาชนสมทบ 

เบ้ียยังชีพ √ (ถ้วนหน้า)   

บาํนาญ ข้าราชการ √ √  

ประกนัสงัคม ม.33, 39, 40   √ 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) √ √ 

กองทุนสวัสดิการชุมชน √ √ 
ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 
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ส่วนในเร่ืองของความซํ้าซ้อน จะเห็นได้ว่าบางโครงการครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เช่น 

สาํนักงานประกันสังคม (มาตรา 40) กอช. และสวัสดิการชุมชนจะมุ่งไปที่กลุ่มแรงงานนอกระบบเหมือนกัน 

นอกจากน้ีการมีสวัสดิการตามกลุ่มอาชีพ อาจมีปัญหาความซํา้ซ้อน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ เช่น มีหลาย

อาชีพ การเปล่ียนแปลงอาชีพ (การเปล่ียนจากเกษตรกรไปทาํอาชีพอื่น) ไม่ได้ทาํอาชีพเดียวตลอดชีวิต 

ส่วนความซํ้าซ้อนด้านการรับผลประโยชน์น้ัน จะมีประชาชนบางกลุ่มที่สามารถรับสวัสดิการได้มากกว่า 

หน่ึงโครงการ เช่น ผู้ที่รับสิทธิประโยชน์จากโครงการประกันสังคมกรณีชราภาพ และยังได้เบ้ียยังชีพด้วย  

แต่ถ้ารับบํานาญข้าราชการแล้วจะไม่สามารถรับเบ้ียยังชีพได้ และประชาชนบางกลุ่มได้รับประโยชน์จาก 

เงินสมทบจากภาครัฐมากกว่าหน่ึงคร้ังเช่นกัน เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน และ กอช. และยังได้รับเบ้ียยังชีพ

เพ่ิมไปอกีด้วย 

3.5 การบริหารจดัการงบประมาณสวสัดิการผูสู้งอาย ุ

การให้บริการสวัสดิการผู้สูงอายุทั้งในรูปสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน และสวัสดิการส่วนเพ่ิมน้ัน ส่วนใหญ่ 

จะอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของภาครัฐ โดยมีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็น

หน่วยงานหลัก ส่วนหน่วยงานอื่นๆ ที่ดูแลผู้สูงอายุ เช่น กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน (สาํนักงานประกันสังคม) เป็นต้น ดังน้ันภาระค่าใช้จ่าย 

เกอืบทั้งหมดจึงมาจากงบประมาณภาครัฐ ทั้งน้ีสามารถแบ่งภาระค่าใช้จ่ายของสวัสดิการได้ดังน้ี 

• สวัสดิการสังคมข้ันพ้ืนฐานที่ถ้วนหน้าน้ัน ภาครัฐควรเป็นผู้รับภาระงบประมาณทั้งหมด  

(tax financing) แต่อาจให้ภาคส่วนอื่นของสังคม (เรียกว่าภาคีสวัสดิการสังคม) มีส่วนร่วม

ในการให้บริการในบางกรณี บางพ้ืนที่ หรือบางกลุ่มเป้าหมายได้ หากภาคีน้ันมีความชาํนาญ

มากกว่า มีประสทิธภิาพมากกว่า หรือเข้าถึงประชาชนที่ภาครัฐไม่สามารถเข้าถึงได้ 

• สวัสดิการสังคมส่วนเพ่ิม อาจมีแหล่งเงินนอกเหนือจากภาครัฐ เช่น จากผู้ได้รับสวัสดิการ 

จากนายจ้าง เป็นต้น  

• สวัสดิการสังคมส่วนเพ่ิมสาํหรับผู้ด้อยโอกาส (เช่น คนจน ผู้มีรายได้น้อย หรือ กลุ่มอาชีพ 

ผู้มีรายได้น้อย) ให้เป็นภาระของภาครัฐทั้งหมด 

เน่ืองจากระบบสวัสดิการพ้ืนฐานจะคงอยู่ไม่ว่าเศรษฐกจิจะดีหรือไม่ดีและเป็นภาระของภาครัฐทั้งหมด 

การออกแบบระดับสวัสดิการในสวัสดิการสังคมพ้ืนฐานจึงต้องคาํนึงถึงภาระต่องบประมาณในกรณีเศรษฐกิจ

ไม่ดีด้วย เช่นหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ สาํหรับสวัสดิการส่วนเพ่ิมทั้งสองประเภทอาจปรับเพ่ิมลดตามภาวะ

เศรษฐกจิได้ 

อย่างไรกดี็ ในหลายประเทศจัดสวัสดิการให้กับประชาชนโดยใช้แนวคิดรัฐสวัสดิการ (Welfare state) 

กล่าวคือภาครัฐเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด และทาํการเกบ็ภาษีในระดับที่สูงเพ่ือให้สามารถรับภาระได้  

ซ่ึงมีข้อเสียคือทาํให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่มากเพ่ือเทียบกับระบบเศรษฐกิจ โดยหลายประเทศน้ันรายได้ (และ

รายจ่าย) ภาครัฐคิดเป็นคร่ึงหน่ึงของรายได้ทั้งประเทศในแต่ละปี ทาํให้เกิดการเบ่ียงเบนของกลไกตลาด 

ที่ค่อนข้างรุนแรง เน่ืองจากการเกบ็ภาษีโดยทั่วไปก่อให้เกดิการบิดเบือนของราคา  
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อีกแนวคิดหน่ึงคือแนวคิดสังคมสวัสดิการ (Welfare society) เป็นแนวคิดที่เสนอให้ภาคส่วนอื่นของ

สังคมเข้ามาร่วมรับภาระในการจัดสวัสดิการ ไม่ว่าจะเป็นภาระด้านการเงินหรือด้านการบริหารจัดการ 

ตัวอย่างเช่น การเข้าร่วมให้บริการสวัสดิการโดยชุมชนหรือภาคธุรกจิ  

ชุมชนมีบทบาทในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนมาช้านาน ในรูปแบบต่างๆ เร่ิมต้ังแต่การช่วยเหลือ

เกื้อกูลระหว่างเพ่ือนบ้านยามเจบ็ไข้ได้ป่วย การแบ่งปันอาหาร ยารักษาโรค ที่พักอาศัย ไปจนถึงการร่วมก่อต้ัง

สหกรณ์หรือกลุ่มอาชีพในรูปแบบต่างๆ การพ่ึงพิงวัด เป็นต้น 

ส่วนภาคธุรกิจน้ัน ควรมีเร่ืองการจัดสวัสดิการสังคมรวมอยู่ในแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม 

ของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) หรือแนวคิดวิสาหกิจสังคม (Social Enterprise) ซ่ึง

นอกจากข้อดีโดยตรงในการลดภาระภาครัฐและลดการบิดเบือนกลไกตลาดแล้ว ภาคธุรกิจยังสามารถเพ่ิม

ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการสวัสดิการได้ด้วย เช่นการฝึกอบรมด้านการทาํบัญชีให้สหกรณ์

สวัสดิการ เป็นต้น 

ปัจจยัทีมี่ผลต่องบประมาณสวสัดิการผูส้งูอายใุนอนาคต 

เพ่ือให้การจัดสรรสวัสดิการผู้สูงอายุเป็นไปได้ในทางปฎิบัติและมีความย่ังยืน จาํเป็นต้องวิเคราะห์ถึง

แนวโน้มของสวัสดิการผู้สงูอายุ ซ่ึงจะต้องคาํนึงถึงปัจจัยสาํคัญบางประการ ได้แก ่

• การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงทําให้มีจํานวนผู้สูงอายุที่มากข้ึน และส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพ่ือ

สวัสดิการผู้สงูอายุเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

• แนวโน้มที่จะมีการเพ่ิมอายุเกษียณ ซ่ึงมีผลต่อการรับ/จ่ายเงินของโครงการต่างๆ (โดย 

การวิเคราะห์อาจทาํเป็น scenarios ที่อายุต่างๆ) โดยช่วยขยายระยะเวลาการสมทบเงินเข้า

โครงการ ในขณะเดียวกันกเ็ป็นการยืดอายุการจ่ายเงินออกไป และเป็นผลให้ช่วยลดงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ือสวัสดิการผู้สงูอายุลง 

• แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของกลุ่มแรงงานในระบบ/นอกระบบ ซ่ึงมีผลต่อโครงสร้างรายได้

รายจ่ายของระบบประกนัสงัคม และกอช. 

3.6 แนวทางสรา้งภาคีสวสัดกิารสําหรบัสวสัดิการผูสู้งอายุ 

องค์ประกอบที่ 4 ของระบบสวัสดิการ (ในหัวข้อ 3.1) ระบุว่าการจัดสวัสดิการไม่ควรเป็นหน้าที่ของ

ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว แต่ควรมีระบบการส่งเสริมภาคีสวัสดิการสงัคมที่เปิดโอกาสหรือเชิญชวนให้ภาคส่วนอื่น

ของสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสวัสดิการสาํหรับผู้สงูอายุในประเทศไทยด้วย โดยภาคีที่สาํคัญคือรัฐบาล

ท้องถิ่น ชุมชน องค์กรอสิระ และภาคธุรกจิเอกชน  

ในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นน้ัน แม้งบประมาณส่วนใหญ่จะได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลกลาง ทาํให้

บทบาทในการจัดหาเงินเพ่ือทาํสวัสดิการมีข้อจํากัด แต่ก็สามารถมีบทบาทในการช่วยบริหารจัดการได้  

โดยการสํารวจความคิดเห็นพบว่าประชาชนในพ้ืนที่ ต้องการให้รัฐบาลท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
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ในการจัดการสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุและเดก็ 6

7
 คณะนักวิจัยจึงเหน็ควรให้มีการจัดแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน

ระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นในเร่ืองความรับผิดชอบทั้งทางการเงินและการบริหารจัดการ 

สาํหรับภาคเอกชน ควรทาํการศึกษาเพ่ือหาแนวทางในการปรับกิจกรรมเพ่ือสังคมที่บริษัทเอกชน

ต่างๆ ในปัจจุบันทาํอยู่ (เช่นในรูปของ CSR หรือ Social Enterprise) ให้เอื้อต่อสวัสดิการสาํหรับผู้สูงอายุ 

มากข้ึน เช่นการให้โอกาสทาํงานหลังวัยเกษียณ การฝึกฝีมือ การศึกษานอกระบบ รวมไปถึงการสงเคราะห์ 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สงูอายุที่ยากจนในพ้ืนที่ที่บริษัทเหล่าน้ันต้ังอยู่ เป็นต้น 

ชุมชนหลายแห่งมีการจัดสวัสดิการให้กบัผู้สงูอายุในพ้ืนที่อยู่แล้ว จึงควรส่งเสริมให้มีความย่ังยืน ไม่ว่า

จะเป็นความย่ังยืนทางการเงิน (เช่นรัฐบาลช่วยสมทบ) หรือความย่ังยืนของการบริหาร (เช่นให้ภาครัฐหรือ

เอกชนเข้ามาช่วยให้คาํแนะนาํการบริหารจัดการในด้านๆ ต่าง เช่น ด้านบัญชี การจัดทาํฐานข้อมูล เป็นต้น) 

และในชุมชนที่ยังไม่มีสวัสดิการสาํหรับผู้สงูอายุกค็วรเร่งผลักดันให้เกดิข้ึน 

องค์กรภาครัฐหรือกึ่งภาครัฐที่มีงบประมาณเป็นของตนเองตามกฎหมายพิเศษ กส็ามารถเป็นภาคี

สวัสดิการที่สาํคัญได้ ตัวอย่างเช่นสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงปัจจุบันกใ็ห้

ความสนใจกับการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบต่างๆ อยู่แล้ว แต่อาจจะยังสามารถเพ่ิมขอบเขตการทาํงานได้อีก 

หรือหน่วยงานอื่น เช่น สาํนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซ่ึงอาจจัดสรรงบประมาณเป็นพิเศษ

ในการดูแลสขุภาพผู้สูงอายุหรือผู้ที่กาํลังเข้าสู่วัยสูงอายุ ทั้งน้ีเพ่ือลดความจาํเป็นในการใช้จ่ายด้านสุขภาพของ

ผู้สงูอายุในปัจจุบันและอนาคตอนัจะเป็นผลดีต่อการดาํเนินงานของสาํนักงานเองในที่สดุ 

  

7
 วรวรรณ และคณะ (2553) 
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บทท่ี 4: การประมาณการงบประมาณภาครฐั 

ในการจดัสวสัดิการผูสู้งอายภุายใตร้ะบบปัจจุบนั 

การจัดสวัสดิการให้กบัผู้สงูอายุต้องใช้ทรัพยากร ทั้งทรัพยากรทางการเงินและที่มิใช่การเงิน โดยในส่วน

ของทรัพยากรทางการเงินน้ันผู้รับผิดชอบหลักในเกอืบทุกประเทศคือภาครัฐ ในบทน้ีจึงนาํเสนอวิธีการคาํนวณ

ภาระทางงบประมาณของภาครัฐในการให้บริการสวัสดิการประเภทต่างๆ สาํหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ภายใต้ระบบปัจจุบัน รวมทั้งวิธกีารประมาณการรายได้ภาครัฐในอนาคตว่าเป็นอย่างไรเพ่ือให้สามารถประเมิน

ระดับของภาระทางงบประมาณเม่ือเทยีบกบัรายได้ของรัฐบาลได้ว่าเป็นอย่างไร  

4.1 รายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายุภายใตร้ะบบปัจจุบนั 

การคาํนวณภาระทางงบประมาณของภาครัฐแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการสาํรวจรายจ่ายสวัสดิการ

ผู้สูงอายุที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และส่วนที่สองเป็นการประมาณการแนวโน้มในอนาคต ทั้งน้ีข้อมูลหลักที่ใช้ใน

การศึกษาประกอบด้วยข้อมูลรายจ่ายงบประมาณภาครัฐสาํหรับผู้สูงอายุจากระบบบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System: GFMIS) ของ

กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ สาํนักงานประกันสังคม 

และสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ 

รายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายุในปัจจุบนั 

รายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุในปัจจุบัน ประกอบด้วยรายจ่ายบํานาญประเภทต่างๆ ค่าใช้จ่าย 

ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) และสถานสงเคราะห์คนชรา 

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์จัดการศพ กิจกรรมการส่งเสริมให้

ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคม และกองทุนผู้สูงอายุ(สาํนักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ) 

ตารางที่ 4.1 แสดงรายจ่ายสวัสดิการผู้สงูอายุในระบบปัจจุบันระหว่างปี 2550 ถึงปี 2554 ซ่ึงจะเหน็ว่า

มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทุกปี โดยเพ่ิมข้ึนอย่างมากในปี 2552 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุเป็นแบบ

ถ้วนหน้าซ่ึงส่งผลให้รายจ่ายงบประมาณเพ่ิมข้ึนประมาณหน่ึงหม่ืนล้านบาท และเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองทุกๆ ปี 
สาํหรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคมน้ันยังมีจาํนวนไม่มากนัก เน่ืองจากการจ่ายเงิน

บํานาญชราภาพจะเร่ิมในปี 2557 ซ่ึงในปัจจุบันยังเป็นเพียงการจ่ายเงินบําเหน็จอยู่ เป็นที่น่าสังเกตว่า

สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเร่ืองสวัสดิการผู้สูงอายุกลับได้รับงบประมาณเพียงเลก็น้อยเม่ือเทยีบกับ

ค่าใช้จ่ายรวมสาํหรับสวัสดิการผู้สงูอายุ 
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ตารางที ่4.1 รายจ่ายดา้นสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายุในปี 2550-2554 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทสวัสดิการผู้สงูอายุ 2550 2551 2552 2553 2554 

รวม 17,885 19,184 29,790 40,894 43,972 

ประกนัสงัคม       

- กรณชีราภาพ 1,655 2,266 2,729 3,194 3,152 (กย) 

- ค่าทาํศพกรณเีสยีชีวิต 778 1,011 1,026 1,102 875 (กย) 

กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ  4,649 4,962 5,224 5,252 3,937 (กย) 

กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ      

- ค่าใช้จ่ายความจาํเป็น 

ข้ันพ้ืนฐานผู้สงูอายุใน 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สงัคมผู้สงูอายุ 28 28 35 31 31 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      

- เบี้ ยยังชีพผู้สงูอายุ 10,532 10,532 20,398 31,044 36,008 (กย) 

- สถานสงเคราะห์คนชรา 78 77 90 99 94 (กย) 
สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ

พิทกัษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สงูอายุ   

   

- สงเคราะห์การจัดการศพ 36 36 44 183 183 

- กจิกรรมการส่งเสริมให้

ผู้สงูอายุได้รับการคุ้มครองและ

การส่งเสริมการใช้ศักยภาพ

ทางสงัคม 48 88 108 94 83 
- กองทุนผู้สงูอายุ 60 60 40 0 150 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

แนวโนม้รายจ่ายในอนาคตของสวสัดิการผูสู้งอายุภายใตร้ะบบปัจจุบนั 

ในการประมาณการแนวโน้มงบประมาณรายจ่ายของสวัสดิการผู้สูงอายุภายใต้ระบบปัจจุบันจนถึง 

ปี 2564 น้ันต้องใช้สมมติฐานหลายประการในการคาํนวณ ทั้งน้ีเน่ืองจากต้องมีการคาดการณ์ในอนาคตว่า

สวัสดิการแต่ละประเภทมีการเปล่ียนแปลงทั้งด้านจาํนวนผู้มีสทิธิ์และงบประมาณต่อหัวอย่างไร ในการศึกษาน้ี

จึงได้ใช้แบบจาํลองเพ่ือช่วยในการประมาณการหลายแบบจาํลอง ดังน้ี 

1. แบบจาํลองประชากร โดยเป็นแบบจาํลองที่ประมาณการจาํนวนผู้สูงอายุในอนาคตที่อิงจากข้อมูล

การพยากรณ์ประชากรของสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

2. แบบจําลองจํานวนผู้ประกันตน โดยเป็นแบบจาํลองประมาณการจํานวนผู้ประกันตนซ่ึงอิงกับ

ข้อมูลที่ได้จากแบบจําลองประชากรและปรับด้วยข้อมูลแนวโน้มของแรงงานทั้งในระบบ 

(ผู้ประกนัตนมาตรา 33 และ 39) และนอกระบบ (ผู้ประกนัตนมาตรา 40) 
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3. แบบจาํลองอตัราการเสยีชีวิตของผู้สงูอายุ โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

4. แบบจาํลองมูลค่าผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

5. แบบจําลองเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการภายใต้ระบบเดิม โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย 

6. แบบจาํลองเงินบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการภายใต้ระบบกองทุนบําเหนจ็บํานาญข้าราชการ โดย

กองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ (กบข.) 

7. แบบจาํลองเงินกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

8. แบบจาํลองรายได้ประชาชาติและรายได้ภาครัฐ โดยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

9. แบบจาํลองคาํนวณค่าใช้จ่ายของสวัสดิการผู้สงูอายุภาครัฐซ่ึงคาํนวณภายใต้สมมติฐานของจาํนวน

ผู้ใช้สิทธิ (แบบจาํลองประชากรและแบบจาํลองผู้ประกันตน) และค่าใช้จ่ายต่อหัว (per capita 

expense) ทั้ ง น้ีงบประมาณสวัสดิการผู้สูงอายุภาครัฐ (value) จะเท่ากับจํานวนผู้ใช้สิทธ ิ

(quantity) คูณกบัค่าใช้จ่ายต่อหัว (price) กล่าวคือ v=p*q 

นอกจากการใช้แบบจาํลองข้างต้นแล้ว ยังต้องมีการต้ังสมมติฐานอีกหลายประการ ดังแสดงไว้ในตาราง

ที่ 4.2 โดยมีคาํอธบิายประกอบดังน้ี 

• เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุคาํนวณโดยใช้อัตราการจ่ายเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันไดที่จะเร่ิมใช้ในปี 2555  

โดยจ่ายในอตัรา 600 บาท 700 บาท 800 บาท และ 1,000 บาท/คน/เดือน สาํหรับผู้สูงอายุที่

มีอายุ 60-69 ปี 70-79 ปี 80-89 ปี และ 90ปีข้ึนไปตามลาํดับ ส่วนจาํนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ

เป็นข้อมูลจากแบบจาํลองการพยากรณ์ประชากรของ สศช. 

• ค่าใช้จ่ายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภายใต้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

คํานวณโดยค่าใช้จ่ายความจําเป็นข้ันพ้ืนฐานของผู้สูงอายุของปี 2554 ที่ได้รับอนุมัติจาก 

สาํนักงบประมาณ และปรับด้วยอัตราเติบโตเฉล่ียในช่วงปี 2551-2554 ที่ร้อยละ 5.8 ต่อปี 

ส่วนจาํนวนผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเป็นการประมาณการโดยใช้แนวโน้มในอดีตของปี 2553 คือ 

ให้เติบโตร้อยละ 1.3 ต่อปี 

• งบประมาณค่าใช้จ่ายสถานสงเคราะห์คนชราของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คาํนวณโดย 

ให้เติบโตตามแนวโน้มค่าเฉล่ียในอดีตปี 2550-2553 เทา่กบัร้อยละ 9 ต่อปี 

• การคาํนวณมูลค่าผลประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพของกองทุนประกันสังคมใช้ตามแบบจาํลอง

ของสถาบันวิ จัยเ พ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่  วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คํานวณข้ึนมา  
(วรวรรณ และคณะ 2553) 

 

45  



• งบประมาณค่าใช้จ่ายกรณีเสียชีวิตของสาํนักงานประกันสังคม คํานวณจากรายจ่ายต่อหัวซ่ึง

ประกอบด้วย 2 ส่วนคือค่าทาํศพ 40,000 บาท/คนและปรับด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี และ

ค่าเงินสงเคราะห์ปรับด้วยเงินเฟ้อร้อยละ 2.5 ต่อปี ส่วนจาํนวนผู้ได้รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

เทา่กบัร้อยละ 0.2 ของผู้ประกนัตน ซ่ึงคาํนวณจากค่าเฉล่ียของข้อมูลในปี 2548-2553 

• การคาํนวณมูลค่าบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการภายใต้ระบบเดิมใช้ตามแบบจาํลองของสถาบันวิจัย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่ วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ คาํนวณ (วรวรรณ และคณะ 2553) 

• การคํานวณมูลค่าบําเหนจ็บํานาญข้าราชการภายใต้ระบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

ใช้ตามแบบจาํลองของกองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 

• การคํานวณมูลค่าเงินสมทบกองทุนการออมแห่งชาติของภาครัฐใช้ตามแบบจําลองของ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่ สมชัย จิตสชุน คาํนวณ (Somchai 2012) 

• เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพคาํนวณโดยผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะได้รับค่าทาํศพรายละ 2,000 บาท 

และจาํนวนผู้ได้รับเงินจัดการศพคือผู้ที่อายุ 60 ปีข้ึนไปที่เสียชีวิตได้รับทุกคน โดยคาํนวณจาก

อัตราการตายภายใต้แบบจําลองของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่ สมชัย จิตสุชน 

คาํนวณ (สมชัย 2553) 

• กจิกรรมการส่งเสริมให้ผู้สงูอายุได้รับการคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสังคมและ

กองทุนผู้สูงอายุภายใต้สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ

ผู้สงูอายุ เติบโตตามระบบเศรษฐกิจหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ที่ร้อยละ 7 ต่อปี

ซ่ึงคาํนวณจากแบบจําลองของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยที่ สมชัย จิตสุชน คํานวณ 
(Somchai 2012) ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายทั้ง 2 ประเภทจะสามารถช่วยผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาผู้สูงอายุ โดยเฉพาะในเร่ืองทักษะความรู้รวมไปถึงการส่งเสริมการมีงานทาํ/อาชีพ 

ที่เหมาะสม สาํหรับกองทุนผู้สูงอายุน้ัน คณะผู้วิจัยเหน็ว่าควรเพ่ิมบทบาทมากกว่าในปัจจุบัน  

ทาํให้ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างมาก เน่ืองจากต้องเพ่ิมจํานวนบุคลากร และเงินทุน

สาํหรับกจิกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะในด้านการตลาด 
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ตารางที ่4.2 รายละเอียดและสมมติฐานการคํานวณงบประมาณสวสัดิการผูสู้งอายุภายใตร้ะบบปัจจุบนั 

ประเภทสวัสดิการผู้สงูอายุ รายจ่ายต่อหัว จาํนวนประชากรที่มีสทิธิ 

เบี้ ยยังชีพผู้สงูอายุ แบบข้ันบันได (ต่อคน/เดือน) 

60-69 ปี 600 บาท  

70-79 ปี 700 บาท 

80-89 ปี 800 บาท 

90 ปีข้ึนไป 1,000 บาท 

ผู้สงูอายุที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไปตาม

โครงสร้างประชากรของ สศช. 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคม

ผู้สงูอายุ (กรมพัฒนาสงัคมและ

สวัสดิการ) 

1,957 บาท/คน/เดือน (ข้อมูล 

ปี 2554) และอตัราเติบโตร้อยละเฉล่ีย

ปี 2551-2554 ที่ร้อยละ 5.8 ต่อปี 

เติบโตร้อยละ 1.3 ต่อปี  

(ข้อมูลปี 2553) 

สถานสงเคราะห์คนชรา  

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

อตัราเติบโตร้อยละ 9 ของเงินงบประมาณ ซ่ึงคาํนวณมาจากอตัราเติบโตเฉล่ีย 

ของปี 2550-2554 

ประกนัสงัคมกรณชีราภาพ แบบจาํลองของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 

ประกนัสงัคมกรณเีสยีชีวิต ค่าทาํศพ 40,000 บาท/คน รวมกบั

ค่าเงินสงเคราะห์ปรับด้วยเงินเฟ้อ 

ร้อยละ 2.5 ต่อปี 

ร้อยละ 0.2 ของผู้ประกนัตน  

(อตัราเฉล่ียข้อมูลปี 2548-2553) 

บาํนาญข้าราชการ (ภายใต้ระบบเดิม) แบบจาํลองของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 

บาํนาญข้าราชการ  

(ภายใต้ระบบ กบข.) 

แบบจาํลองของกองทุนบาํเหนจ็บาํนาญข้าราชการ 

กองทุนการออมแห่งชาต ิ แบบจาํลองของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย โดย สมชัย จิตสชุน 

เงินสงเคราะห์จัดการศพ (สาํนักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ) 

2,000 บาท/คน อตัราการตายจากแบบจาํลองของ

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

โดย สมชัย จิตสชุน  

(กรณอีายุ 60 ปีข้ึนไป) 

กจิกรรมการส่งเสริมให้ผู้สงูอายุได้รับ

การคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้

ศักยภาพทางสงัคม (สาํนักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ) 

งบประมาณเพ่ิมข้ึนตามอตัราการเติบโตเศรษฐกจิประมาณการ 

กองทุนผู้สงูอายุ (สาํนักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ) 

งบประมาณเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากต้องการเพ่ิมบทบาทหน้าที่ของกองทุนผู้สงูอายุ  

โดยปรับเพ่ิมตามอตัราการเตบิโตเศรษฐกจิประมาณการ 

ที่มา: รวบรวมและคาํนวณโดยคณะผู้วิจัย 

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการประมาณการรายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุภายใต้ระบบปัจจุบัน ซ่ึงจะเหน็ว่ามี

แนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ โดยจะเพ่ิมจาก 1.7 แสนล้านบาทในปี 2555 เป็น 4.6 แสนล้านบาทในปี 2564 

โดยสวัสดิการที่เพ่ิมข้ึนมากได้แก่การจ่ายประกนัสงัคมกรณชีราภาพ บาํนาญข้าราชการ และเบ้ียยังชีพผู้สงูอายุ 
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ตารางที ่4.3 ประมาณการรายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายุภาครฐัภายใตร้ะบบปัจจุบนั (หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทสวัสดิการผู้สงูอายุ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

ประกนัสงัคมกรณชีราภาพ 5,706 8,484 14,627 23,450 32,857 43,462 54,794 66,908 79,940 93,854 

ประกนัสงัคมกรณเีสยีชีวิต 1,202 1,248 1,297 1,348 1,397 1,444 1,493 1,545 1,598 1,652 

บาํนาญข้าราชการ (ภายใต้ระบบเดิม) 50,875 52,953 55,937 60,076 65,243 72,072 79,811 88,080 97,437 107,285 

บาํนาญข้าราชการ  

(ภายใต้ระบบกบข.) 

18,729 23,139 28,658 35,835 41,341 43,910 49,196 51,836 52,712 50,586 

เบี้ ยยังชีพผู้สงูอายุ  71,920 76,807 82,260 88,303 94,302 100,951 108,258 116,208 124,793 133,262 

กองทุนการออมแห่งชาต ิ 21,311 27,400 33,489 39,578 45,667 51,756 57,845 63,934 70,023 76,112 

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคม

ผู้สงูอายุ (กรมพัฒนาสงัคมและ

สวัสดิการ) 

37 40 43 46 49 53 57 61 65 70 

สถานสงเคราะห์ผู้สงูอายุ  

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

94 102 112 122 133 144 157 172 187 204 

เงินสงเคราะห์จัดการศพ (สาํนักงาน

ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ) 

384 338 290 241 358 284 213 152 99 218 

กจิกรรมการส่งเสริมให้ผู้สงูอายุได้รับ

การคุ้มครองและการส่งเสริมการใช้

ศักยภาพทางสงัคม (สาํนักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ) 

90 96 103 110 117 126 135 144 154 165 

กองทุนผู้สงูอายุ (สาํนักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ) 

180 350 375 401 429 459 491 525 562 601 

รวม 170,528 190,957 217,191 249,510 281,893 314,661 352,450 389,565 427,570 464,009 

ที่มา: คาํนวณโดยคณะผู้วิจัย 

4.2 ประมาณการรายไดข้องรฐับาล 

ในการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏบัิติหรือความเป็นไปได้ทางการเงิน อนัจะนาํไปสู่ความย่ังยืน

ของสวัสดิการผู้สูงอายุน้ัน จะต้องพิจารณาถึงรายได้หรือแหล่งที่มาของเงินในการจัดสรรสวัสดิการน้ันๆ  

ซ่ึงแหล่งรายได้หลักคือภาษีรวมของภาครัฐบาล ดังน้ันในส่วนน้ีจึงได้ทาํการประมาณการรายได้ของภาครัฐไป

ในอนาคตถึงปี 2564 ด้วย 
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การประมาณการเป็นการปรับปรุงใช้แบบจาํลองภาษีหรือแบบจาํลองรายได้ภาครัฐที่คณะผู้วิจัยได้เคย

สร้างมาแล้วก่อนหน้าน้ี  ซ่ึงเป็นแบบจําลองเศรษฐมิติที่พยากรณ์โดยใช้สมการถดถอย (regression) เพ่ือ

ประมาณการความสามารถในการหารายได้ของภาครัฐในอนาคต  ผลการประมาณการโดยแบบจาํลองดังที่

แสดงไว้ในตารางที่ 4.4 พบว่ารายได้ของรัฐบาลข้ึนกับรายได้ประชาชาติเป็นหลัก กล่าวคือหากรายได้

ประชาชาติมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนรายได้ของภาครัฐกจ็ะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตาม นอกจากน้ันยังข้ึนกับขนาดของ 

ฐานภาษีในลักษณะของจํานวนผู้ทาํงานในภาคเศรษฐกิจในระบบ (formal workers) เพราะหากผู้ทาํงาน 

ในระบบมีจํานวนมาก การเกบ็ภาษีของภาครัฐกจ็ะทาํได้ง่ายข้ึนด้วย ในที่น้ีใช้ตัวแปรสัดส่วนของประชากร 

ในเขตเมือง (urban_HH) เป็นตัวแทนของขนาดฐานภาษี 

ตารางที ่4.4 ผลการประมาณการทางสถิติของสมการรายไดร้ฐับาล (ปรบัปรุง) 

Dependent Variable: LOG(GOV_REVENUE)  
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 1981 2011   
Included observations: 31 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.718861 0.569960 -3.015758 0.0057 

LOG(GDP_NO) 0.532834 0.162304 3.282935 0.0029 
D_CRISIS -0.120550 0.029123 -4.139374 0.0003 

URBAN_HH 0.978563 1.041808 0.939293 0.3562 
LOG(GOV_REVENUE(-1)) 0.507491 0.137079 3.702184 0.0010 

     
     R-squared 0.995444     Mean dependent var 13.25485 

Adjusted R-squared 0.994743     S.D. dependent var 0.910996 
S.E. of regression 0.066054     Akaike info criterion -2.450010 
Sum squared resid 0.113440     Schwarz criterion -2.218722 
Log likelihood 42.97516     F-statistic 1420.097 
Durbin-Watson stat 1.345259     Prob(F-statistic) 0.000000 

     
     

ที่มา: คาํนวณโดยคณะผู้วิจัย 

 

ตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.1 แสดงผลการประมาณการรายได้ภาครัฐในช่วงปี 2555-2564 โดยใช้

แบบจาํลองในตารางที่ 4.4 ภายใต้สมมติฐานการขยายตัวเศรษฐกิจกรณีฐานที่ร้อยละ 7 ต่อปี (ผลรวมของ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจตามราคาคงที่และอัตราเงินเฟ้อ) ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการขยายตัวในภาวะปกติของ

เศรษฐกิจไทย พบว่ารายได้ภาครัฐมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตลอดตามการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย โดยมีสัดส่วน

เพ่ิมจากไม่ถึงร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 24 ของรายได้ประชาชาติ ด้วยแนวโน้มน้ีทาํให้แม้รายจ่ายด้านสวัสดิการ

ผู้สงูอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเรว็ แต่เม่ือเทยีบเป็นสดัส่วนของรายได้รวมของรัฐบาลแล้ว การเพ่ิมข้ึนยังไม่ถึงกับ

น่ากังวลนัก โดยมีสัดส่วนเพ่ิมจากร้อยละ 7.6 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.3 ในปี 2564 คือเพ่ิมข้ึนเพียงไม่ถึง

ร้อยละ 2 ในระยะเวลาเกอืบสบิปี  
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ตารางที ่4.5 ผลการประมาณการรายไดร้ฐับาล รายไดป้ระชาชาติ และรายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายุ

ภายใต้ระบบปัจจบุนัในช่วงปี 2555-2564 

ปี 

รายได้

ประชาชาติ

(ล้านบาท) 

รายได้ของภาครัฐ รายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุ 

(ล้านบาท) 

สดัส่วนต่อ

รายได้

ประชาชาต ิ (ล้านบาท) 

สดัส่วนต่อ

รายได้

ประชาชาต ิ

สดัส่วนต่อ

รายได้ภาครัฐ 
2555 11,382,602 2,250,674 19.8% 170,528 1.50% 7.58% 
2556 12,179,384 2,580,934 21.2% 190,957 1.57% 7.40% 
2557 13,031,941 2,871,702 22.0% 217,191 1.67% 7.56% 
2558 13,944,177 3,146,808 22.6% 249,510 1.79% 7.93% 
2559 14,920,269 3,418,560 22.9% 281,893 1.89% 8.25% 
2560 15,964,688 3,700,968 23.2% 314,661 1.97% 8.50% 
2561 17,082,216 3,996,009 23.4% 352,450 2.06% 8.82% 
2562 18,277,971 4,312,720 23.6% 389,565 2.13% 9.03% 
2563 19,557,429 4,653,521 23.8% 427,570 2.19% 9.19% 
2564 20,926,449 5,016,065 24.0% 464,009 2.22% 9.25% 

ที่มา: คาํนวณโดยคณะผู้วิจัย 

 

รูปที ่4.1  ประมาณการรายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายุต่อรายไดภ้าครฐั และการเปรียบเทียบการเพิม่ของ

รายจ่ายผูสู้งอายุภายใตร้ะบบปัจจุบนักบัรายไดร้ฐัรวม (รอ้ยละของรายไดป้ระชาชาติเพิม่

จากค่าเฉลีย่ปี 2550-2554) 

 
ที่มา: คาํนวณโดยคณะผู้วิจัย  
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บทท่ี 5: ขอ้เสนอสวสัดิการผูสู้งอายเุพิม่เติมจากระบบปัจจุบนั 

และผลต่อภาระงบประมาณ 

ในบทน้ีเป็นการนาํเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทยในระยะ 

10 ปีข้างหน้าเพ่ิมเติมจากระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยข้อเสนอแนะน้ีต้องตรงกบัความต้องการของประชาชน

อกีทั้งมีความเป็นไปได้ในทางปฏบัิติเม่ือพิจารณาจากความเหมาะสมด้านงบประมาณประกอบด้วย  

เน่ืองจากรัฐบาลต้องดูแลประชาชนทั้งหมด จึงจําเป็นต้องจัดสวัสดิการให้แก่คนทุกเพศ ทุกวัย  

ไม่สามารถจัดสรรให้แก่กลุ่มหน่ึงกลุ่มใดเป็นพิเศษได้ ถึงแม้ผู้สูงอายุจะมีความสาํคัญมากข้ึนทั้งในด้านจาํนวน 

และความต้องการการดูแลกต็าม ดังน้ันภายใต้ข้อจาํกัดทั้งหลาย จึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยในการเลือกจัดสรร

สวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ซ่ึงได้แก่ (ก) เป็นสวัสดิการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้

อย่างมีประสทิธภิาพมากที่สดุ (ข) เป็นสวัสดิการที่สามารถปฏบัิติได้จริง ไม่ยากลาํบากจนเกินไปในการบริหาร

จัดการ (ค) ภาระค่าใช้จ่ายสาํหรับสวัสดิการผู้สูงอายุต้องมีความเหมาะสม ไม่ไปเบียดบังงบประมาณที่จะต้อง

จัดสรรให้แก่สวัสดิการกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งกจิกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ และ (ง) แหล่งที่มาของเงินทุน

สาํหรับการจัดสรรสวัสดิการต้องเพียงพอและไม่ก่อให้เกดิปัญหาทางการเงินแก่รัฐบาล 

5.1 ขอ้เสนอประเภทและระดบัสวสัดิการผูสู้งอายุในระยะ 10 ปีขา้งหนา้ 

สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในลําดับต้นๆ ในการจัดลําดับสวัสดิการสาํหรับผู้สูงอายุคือ ผู้รับสวัสดิการหรือ

ผู้สูงอายุ สวัสดิการที่ให้น้ันจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ มิฉะน้ันแล้วการจัด

สวัสดิการกจ็ะเสียเปล่า ไม่สามารถช่วยเหลือหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้รับได้ ในการเสนอประเภทและระดับ

สวัสดิการผู้สูงอายุจึงได้ใช้ผลการสาํรวจความคิดเห็นของประชาชนที่รวบรวมไว้ในวรรณกรรมปริทัศน์ใน 

บทที่ 2 จาํนวน 3 แบบเป็นหลักในการพิจาณา (ดูรายละเอยีดในหัวข้อ 2.2) 

ค่าครองชีพ 

ผลสาํรวจความคิดเห็นแสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุต้องการสวัสดิการด้านหลักประกันรายได้ โดยเฉพาะ 

ในเร่ืองเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สูงอายุในลําดับต้นๆ จึงกล่าวได้ว่าสวัสดิการหลักสาํหรับผู้สูงอายุ 

ที่พ้นวัยทาํงานแล้วคือเงินค่าครองชีพ เน่ืองจากคนในกลุ่มน้ีหรือวัยน้ีไม่ได้ทาํงานจึงไม่มีรายได้จากการทาํงาน

สาํหรับเล้ียงดูตนเอง เงินค่าครองชีพจึงต้องมาจากเงินออมของตนเอง ของครอบครัว หรือจัดหาให้โดยภาครัฐ

หรือภาคสงัคมอื่น  

สวัสดิการด้านค่าครองชีพสาํหรับผู้สงูอายุเป็นสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของผู้สูงอายุ โดยเป็นเงินที่

ช่วยให้ผู้สงูอายุนาํไปใช้จ่ายเพ่ือการดาํรงชีพหลังจากที่เกษียณหรืออายุ 60 ปีข้ึนไป ซ่ึงสวัสดิการหลักๆ อยู่ใน

รูปแบบของเบ้ียยังชีพผู้สงูอายุ (เงินให้เปล่าจากภาครัฐ) และระบบบาํเหนจ็บาํนาญ (ผู้ประกนัตนจ่ายสมทบ) 
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ที่ผ่านมา รัฐมีสวัสดิการสังคมหลักๆ ให้แก่ผู้สูงอายุแบบประจาํในรูปของเบ้ียยังชีพเดือนละ 500 บาท

หรือเบ้ียยังชีพพ้ืนฐานโดยที่ผ่านมาการจ่ายเบ้ียยังชีพเป็นแบบเฉพาะเจาะจง (targeting) คือให้แต่ละ อบต. 

คัดเลือกผู้สงูอายุที่สมควร (ยากจนและ/หรือไม่มีคนดูแล) ได้รับเบ้ียยังชีพภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซ่ึงกเ็กิดปัญหา 

การร้องเรียนว่าการคัดเลือกไม่ยุติธรรม ทาํให้มีผู้สูงอายุที่ยากจนจาํนวนไม่น้อยที่ไม่ได้รับเบ้ียยังชีพ เป็นปัญหา

การบริหารจัดการแก่ อบต. อย่างมาก ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 รัฐบาลจึงได้ปรับให้เป็นแบบถ้วนหน้ากล่าวคือ

จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนที่มาลงทะเบียน ยกเว้นผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเกษียณ และต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเบ้ียยังชีพรายเดือนให้กับผู้สูงอายุแบบข้ันบันได เพ่ือเป็นการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยผู้ที่มีอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท ผู้ที่มีอายุ 70-79 ปี จะได้รับเงิน 

700 บาท ผู้ที่มีอายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท ขณะที่ผู้มีอายุ 90 ปีข้ึนไป จะได้รับ 1,000 บาท/เดือน 

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายมองว่าเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท/เดือนน้ันคงไม่เพียงพอ 

ต่อการดาํรงชีพข้ันพ้ืนฐานของผู้สูงอายุในปัจจุบันและอนาคตได้ จากกรอบแนวคิดระดับสวัสดิการในบทที่ 3 

ในกรณีผู้ด้อยโอกาสน้ันควรได้รับสวัสดิการสูงกว่ากรณีทั่วไปหากผู้สูงอายุประสบปัญหาความยากลําบาก 

ในการดาํรงชีวิตอันเน่ืองจากความชรา เน่ืองจากสภาพร่างกายไม่เอื้ออาํนวยจนอาจจาํเป็นต้องได้รับการดูแล

เพ่ิมเติม เช่น  ต้องการผู้ช่วยในการเดินทาง ช่วยการใช้ห้องนํา้ เป็นต้น บางคร้ังเรียกผู้สูงวัยกลุ่มน้ีว่าผู้สูงอายุ

ในภาวะพ่ึงพิง ส่วนผู้สงูอายุที่ไม่มีภาวะดังกล่าวกไ็ม่จาํเป็นต้องได้รับสวัสดิการส่วนเพ่ิม 

อกีกรณีของความด้อยโอกาสคือ กรณีที่ผู้สูงอายุที่ยากจน เน่ืองจากความจนทาํให้สวัสดิการค่าครองชีพ

ในระดับที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตข้ันพ้ืนฐานได้ จึงควรได้รับสวัสดิการส่วนน้ีเพ่ิมข้ึนเช่นกนั 

ด้วยหลักการดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้มีเบ้ียยังชีพพิเศษ (top up) ให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและ

ผู้สงูอายุในภาวะพ่ึงพิง (ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ต้องมีคนดูแล) เพ่ือเป็นสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุในกลุ่ม

ที่น่าจะมีปัญหาการดํารงชีพในวัยชรา โดยเงินเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสสามารถนาํไปใช้จ่าย 

เพ่ือการดูแลตนเองในระดับข้ันพ้ืนฐานได้โดยไม่ต้องเป็นภาระให้แกลู่กหลาน 

ในกรณีเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนหรือเบ้ียยังชีพยากจนน้ัน การจัดสวัสดิการควรเป็นแบบเจาะจงแก่

ผู้สูงอายุที่ มีรายได้ไม่พอสําหรับการดํารงชีพข้ันพ้ืนฐาน (รายได้อยู่ใต้เส้นความยากจน) เท่าน้ัน ซ่ึง

ประกอบด้วย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย โดยรัฐจะจ่ายเพ่ิมจากเบ้ียยังชีพปกติให้

เท่ากับเส้นความยากจน ส่วนแนวคิดการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือเบ้ียยังชีพพ่ึงพิงกจ็ะ

เป็นสวัสดิการแบบเจาะจงให้แก่ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยเบ้ียที่เพ่ิมมีจาํนวนประมาณเดือนละ 

4,085 บาท (Samrit et al. 2009)  

นอกจากเบ้ียยังชีพแล้ว รัฐยังได้จัดสวัสดิการในรูปบาํนาญให้แก่ผู้สูงอายุ โดยระบบบาํนาญในปัจจุบันที่

รัฐจัดให้ได้แก่ บาํเหนจ็บํานาญข้าราชการ สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพของสาํนักงานประกันสังคม (มาตรา 

33, 39 และ 40) และสวัสดิการชุมชน รวมทั้งโครงการใหม่ๆ ที่เกิดข้ึนหรือรัฐส่งเสริมอันได้แก่ สิทธิ

ประโยชน์กรณีชราภาพสาํหรับผู้ประกันตนในมาตรา 40 (ปี 2554) และกองทุนการออมแห่งชาติหรือ กอช. 

(ปี 2555) ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีย่อมส่งผลต่อภาระงบประมาณของภาครัฐและผู้ประกนัตน 
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อย่างไรกดี็ นอกเหนือจากระบบบาํนาญ และเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแล้ว หลักประกนัรายได้อีกรูปแบบหน่ึง

ที่จะเข้ามาช่วยเหลือในด้านค่าครองชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คือการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานที่เหมาะสมทาํ อันเป็น

การสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ เพ่ือนาํมาใช้จ่ายในชีวิตประจาํวัน รัฐจึงควรมีโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น 

โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สงูอายุ โครงการเงินช่วยเหลือในการประกอบอาชีพแก่ผู้สงูอายุ 

ศูนยพ์ฒันาการจดัสวสัดิการสงัคมผูสู้งอายุ/สถานสงเคราะหผู์สู้งอายุ 

นอกจากเงินค่าครองชีพแล้ว สาํหรับผู้สงูอายุที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้ด้วยสาเหตุใดกต็าม อาจมี

ความจาํเป็นที่ภาครัฐต้องจัดหาที่อยู่อาศัยให้ ซ่ึงแม้จะไม่ใช่สิ่งที่พึงปรารถนาอันดับแรกสุดเหมือนเช่นการได้

อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น แต่กอ็าจจาํเป็นต้องมีบริการน้ีสาํหรับผู้ที่ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้จริงๆ เช่น 

ครอบครัวไม่สามารถรับภาระได้ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคมผู้สูงอายุ/สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

หรือ institutional care จึงถือเป็นด่านสุดท้ายที่จะเข้ามารองรับผู้สูงอายุกลุ่มที่ไม่มีคนดูแลหรือเป็นกลุ่มที่ตก

หล่นจากโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม (social safety net) ต่างๆ ที่ รัฐจัดให้ โดยอาจมองได้ว่า 

ไม่จําเป็นต้องถ้วนหน้าแต่หากมีผู้สูงอายุที่ต้องการเข้ารับบริการแล้วจะต้องมีสถานที่ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ

เหล่าน้ันได้ ทั้งน้ีในปัจจุบันศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ/สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุมักกระจุกตัว

อยู่แต่ในเมืองใหญ่ ทาํให้ไม่สามารถดูแลผู้สงูอายุได้อย่างทั่วถึง 

อกีทางเลือกหน่ึงของการให้บริการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคมผู้สูงอายุ/สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

โดยภาครัฐ คือการให้ผู้สูงอายุหรือญาติจัดการกันเอง โดยรัฐช่วยเหลือผ่านทางการให้เงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ

ยากจนและผู้สูงอายุพ่ึงพิงที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้าน้ี โดยอาจจะรวมกลุ่มกันแล้วนาํเงินที่ได้มารวมกันเพ่ือจัดหา

บริการการดูแลผู้สูงอายุแบบ long term care ร่วมกัน เช่น ในรูปแบบ group home ซ่ึงนอกจากจะได้รับการ

บริการทางสขุภาพ/กายภาพแล้วยังช่วยให้มีเพ่ือน ไม่รู้สกึโดดเด่ียวอนัมีผลต่อสภาพจิตใจอกีด้วย 

เงินสงเคราะหก์ารจดัการศพ  

สวัสดิการอีกประเภทที่สาํคัญสาํหรับผู้สูงอายุ คือการจัดการศพ ซ่ึงพบว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนเรียกร้อง 

เน่ืองจากเป็นภาระต่อครอบครัวมากพอสมควร โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีจํานวนมากและเป็นภาระสูงแก่

ครอบครัว/บุตรหลานของผู้เสียชีวิต ปัจจุบันรัฐมีเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้เสียชีวิตผ่าน 2 หน่วยงานคือสาํนักงาน

ประกันสงัคม โดยผู้จัดการศพของผู้ประกันตนที่มีสิทธิจะได้รับค่าทาํศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์

เท่ากับค่าจ้างเฉล่ียอีกจํานวนหน่ึง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซ่ึงจ่ายให้แก่

ผู้เสียชีวิตที่มีอายุเกิน 60 ปีข้ึนไปทุกคน โดยผู้จัดการศพจะได้รับเงินค่าจัดการศพจํานวน 2,000 บาท  

ซ่ึงกาํหนดไว้ในกฎหมายอยู่แล้ว แต่จะมีปัญหาในเร่ืองงบประมาณที่รัฐไม่สามารถจัดสรรได้เพียงพอแก่

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตทุกคน รวมทั้งการไม่ทราบสิทธิดังกล่าว ดังน้ันเงินสงเคราะห์การจัดการศพจึงถือได้ว่าเป็น

สวัสดิการที่ถ้วนหน้าอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ารัฐต้องเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ 

อย่างไรกดี็สาํหรับผู้เสียชีวิตที่อายุตํ่ากว่า 60 ปีน้ัน รัฐควรมีสวัสดิการดังกล่าวให้แก่กลุ่มที่มีฐานะยากจนหรือ

ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเช่นกนั 
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สิง่อํานวยความสะดวกในการใชชี้วิต  

การใช้ชีวิตประจาํวันของผู้สูงอายุจะยากลาํบากกว่าบุคคลในวัยเดก็และหนุ่มสาวอย่างมาก โดยเฉพาะ 

ในด้านการเคล่ือนไหว การเดินทางต่างๆ รัฐจึงควรจัดหาบริการที่อาํนวยความสะดวก/รองรับให้ผู้สูงอายุ

สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกเหมือนวัยอื่นๆ เช่น การมีราวจับตามทางลาดชันหรือบันได ที่น่ัง

สาํหรับผู้สงูอายุในบริการสาธารณะต่างๆ 

ทั้งน้ีโดยรวมแล้ว การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุน้ันจะต้องอิงตามหลักการของความครอบคลุม  

ความพอเพียง และความซํา้ซ้อน กล่าวคือสวัสดิการข้ันพ้ืนฐานจะต้องครอบคลุมผู้สูงอายุทุกคน ส่วนสวัสดิการ

ส่วนเพ่ิมจะครอบคลุมแบบเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงอายุที่ยากจนและ/หรือ

ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง นอกจากน้ี สวัสดิการที่ จัดสรรให้น้ันควรจะต้องเพียงพอต่อการดํารงชีวิต 

ข้ันพ้ืนฐานของผู้สงูอายุได้ และเพ่ือให้เกดิความเทา่เทยีมกนัน้ัน สวัสดิการผู้สงูอายุจะต้องไม่ซํา้ซ้อนกนั  

กล่าวโดยสรุป ประเภทและระดับสวัสดิการผู้สูงอายุที่คณะผู้วิจัยนาํเสนอเพ่ิมเติมจากที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ประกอบด้วย 

• เพ่ิมค่าครองชีพให้กบัผู้สูงอายุที่ยากจนให้เทา่กบัเส้นความยากจน (เบ้ียยังชีพยากจน) 

• เพ่ิมค่าครองชีพให้กบัผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงทุกคน (เบ้ียยังชีพพ่ึงพิง) 

• การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงาน/อาชีพที่เหมาะสมทาํ 

• การดูแลผู้สูงอายุให้ทั่วถึง/เพียงพอที่จะรองรับผู้สงูอายุที่ต้องการรับการดูแล (ศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สงูอายุ/สถานสงเคราะห์ผู้สงูอายุ/ บริการการดูแลผู้สงูอายุแบบ long term care) 

• การให้เงินสงเคราะห์จัดการศพอย่างทั่วถึง โดยต้องให้รับรู้สทิธน้ีิอย่างถ้วนหน้า 

• การส่งเสริมให้สงัคมโดยรวมคาํนึงถึงการอาํนวยความสะดวกให้กบัผู้สงูอายุในด้านต่างๆ 

• การส่งเสริมให้ภาคีอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 

ทั้งน้ี โครงการ/มาตรการสวัสดิการผู้สูงอายุที่เสนอสามารถจัดกลุ่มตามระบบสวัสดิการสังคมและ

ยุทธศาสตร์/มาตรการตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1  

พ.ศ. 2552 ได้ดังตารางที่ 5.1 
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ตารางที ่5.1 มาตรการ/ยุทธศาสตรส์วสัดิการผูสู้งอายุตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาติแยกตามระบบสวสัดิการสงัคม 

ระบบสวสัดิการ

สงัคม 4 pillars 
ประเภทสวสัดิการ มาตรการ/ยุทธศาสตร ์

ตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ 
การให้บริการสงัคม เบ้ียยังชีพพ้ืนฐาน • มาตรการหลักประกนัรายได้เพ่ือวัยสงูอายุ/ยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมของประชากร 

เพ่ือวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ (ยุทธศาสตร์ที่ 1) 
• มาตรการคุ้มครองด้านรายได้/ยุทธศาสตร์ด้านระบบคุ้มครองทางสังคมสาํหรับผู้สงูอายุ (ยุทธศาสตร์ที่ 3) 

การศึกษา/เรียนรู้ตลอดชีวิต • มาตรการการให้การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การรักษาพยาบาล • มาตรการส่งเสริมสขุภาพ ป้องกนัการเจบ็ป่วย และดูแลตนเองเบ้ืองต้น/ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและ

พัฒนาผู้สงูอายุ (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 
• มาตรการหลักประกนัด้านสขุภาพ/ยุทธศาสตร์ที่ 3 

เงินสงเคราะห์จัดการศพ • มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง/ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สิ่งอาํนวยความสะดวก 

ในการดาํรงชีวิต 
• มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม/ยุทธศาสตร์ที่ 2 
• มาตรการระบบบริการ และเครือข่ายการเกื้อหนุน/ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การส่งเสริมอาชีพและ 

การมีงานทาํ 
• มาตรการส่งเสริมด้านการทาํงานและการหารายได้ของผู้สูงอายุ/ยุทธศาสตร์ที่ 2 
• มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สงูอายุ/ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

เพ่ือการพัฒนางานด้านผู้สงูอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด้านผู้สงูอายุ  

(ยุทธศาสตร์ที่ 4) 
ระบบประกนัสงัคม กองทุนประกนัสงัคม • มาตรการหลักประกนัรายได้เพ่ือวัยสงูอายุ/ยุทธศาสตร์ที่ 1 

• มาตรการคุ้มครองด้านรายได้/ยุทธศาสตร์ที่ 3 
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ระบบสวสัดิการ

สงัคม 4 pillars 
ประเภทสวสัดิการ มาตรการ/ยุทธศาสตร ์

ตามแผนผูสู้งอายุแห่งชาติ 
ระบบการช่วยเหลือ 

ทางสังคม 
เบ้ียยังชีพยากจน • มาตรการหลักประกนัรายได้เพ่ือวัยสงูอายุ/ยุทธศาสตร์ที่ 1 

• มาตรการคุ้มครองด้านรายได้/ยุทธศาสตร์ที่ 3 
เบ้ียยังชีพพ่ึงพิง • มาตรการหลักประกนัรายได้เพ่ือวัยสงูอายุ/ยุทธศาสตร์ที่ 1 

• มาตรการคุ้มครองด้านรายได้/ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ

สงัคมผู้สงูอายุ/ 

สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

• มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม/ยุทธศาสตร์ที่ 2 

บริการการดูแลผู้สงูอายุ 

แบบ long term care 
• มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง/ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ระบบการส่งเสริม

ภาคีสวัสดิการสงัคม 
การมีส่วนร่วมของ 

ภาคครัวเรือน  

(การใช้จ่ายของครัวเรือน) 

• มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง/ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การมีส่วนร่วมของภาคชุมชน 

(สวัสดิการชุมชน) 
• มาตรการส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างความเข้มแขง็ขององค์กรผู้สูงอายุ/ยุทธศาสตร์ที่ 2 
• มาตรการคุ้มครองด้านรายได้/ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 

(CSR, Social enterprise) 
• มาตรการระบบบริการ และเครือข่ายการเกื้อหนุน/ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน

อสิระ (เช่น สสส.) 
• มาตรการระบบบริการ และเครือข่ายการเกื้อหนุน/ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ที่มา: รวบรวมโดยคณะผู้วิจัย 

56  



5.2 รายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายุเพิม่เติมจากระบบปัจจุบนั 

สวัสดิการส่วนเพ่ิมสําหรับผู้สูงอายุที่เสนอในโครงการวิจัยน้ีประกอบด้วย (1) การเพ่ิมเบ้ียยังชีพ

ผู้สูงอายุเพ่ิมเติมให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากจน (2) การเพ่ิมเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะ

พ่ึงพิง (3) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีอื่นๆ ตารางที่ 5.2 แสดงสมมติฐานการคาํนวณงบประมาณ

สวัสดิการสาํหรับกลุ่มผู้สูงอายุของภาครัฐในส่วนที่เสนอให้มีการจัดสวัสดิการเพ่ิมเติมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

โดยมีรายละเอยีดดังน้ี  

ตารางที ่5.2 รายละเอียดและสมมติฐานการคํานวณงบประมาณสวสัดิการถว้นหนา้กลุ่มผูสู้งอาย ุ

ประเภทสวัสดิการผู้สงูอายุ รายจ่ายต่อหัว จาํนวนประชากรที่มีสทิธิ์ 

เบ้ียยังชีพผู้สงูอายุส่วน

เพ่ิมเติม 

ปรับเพ่ิมให้เทา่กบัเส้นความยากจน 

(poverty line คาํนวณ โดยสถาบัน 

วิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย) 

ผู้สงูอายุยากจน (สดัส่วนร้อยละ 13.49 

ของผู้สงูอายุทั้งหมด (เฉล่ียข้อมูล 

การสาํรวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคม  

หรือ SES 2549-2552)) 

4,085 บาท/คน/เดือน  

(ข้อมูลจาก Samrit et al. 2009) 

ผู้สงูอายุในภาวะพ่ึงพิง (สดัส่วน 

ร้อยละ 3.6 ของผู้สงูอายุทั้งหมด  

(เฉล่ียข้อมูล SES 2549-2552)) 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

• กองทุนยุวชนจิตอาสา 

• กองทุนส่งเสริมสังคม

สวัสดิการด้วย

วิสาหกจิเพ่ือสังคม 

 

ปีละ 2,600 ล้านบาท 

ปีละ 600 ล้านบาท 

ที่มา: รวบรวมและคาํนวณโดยคณะผู้วิจัย 

• รัฐควรเพ่ิมเบ้ียยังชีพแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่พอสาํหรับการดาํรงชีพ 

ข้ันพ้ืนฐาน (รายได้อยู่ใต้เส้นความยากจน) ซ่ึงประกอบด้วย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม  

การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย โดยรัฐจะจ่ายเพ่ิมจากเบ้ียยังชีพปกติให้เทา่กับเส้นความยากจน

ที่คาํนวณตามแบบจาํลองของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยจากข้อมูลการสาํรวจ

ภาวะเศรษฐกจิและสงัคม (SES) โดยสาํนักงานสถิติแห่งชาติ 

• การจ่ายเบ้ียยังชีพพิเศษแก่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงกเ็ป็นสวัสดิการแบบเจาะจงให้แก่

ผู้สงูอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 4,085 บาท/เดือนโดย

เป็นค่าใช้จ่ายที่คาํนวณมาจากโครงการวิจัยเร่ือง Projection of demand and expenditure for 

institutional long term care in Thailand (Samrit et al. 2009) 
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• จากค่าเฉล่ียของข้อมูล SES ปี 2549-2552 พบว่าจาํนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและผู้สูงอายุ 

ในภาวะพ่ึงพิงมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 13.49 และร้อยละ 3.6 ของผู้สูงอายุทั้งหมด ดังน้ัน 

จึงใช้ข้อมูลที่ได้เป็นฐานสําหรับคํานวณจํานวนผู้สูงอายุที่ มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพพิเศษ 

แบบยากจนและพ่ึงพิง 

• เน่ืองจากสวัสดิการเป็นเร่ืองที่สังคมทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการบริหารและแบ่งเบา 

ภาระทางการเงิน รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณจาํนวนหน่ึงเพ่ือส่งเสริมให้แต่ละภาคส่วน

เข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงการสร้างจิตสาํนึกให้สังคมให้ความสาํคัญแก่ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะ 

การอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ในเบ้ืองต้นเสนอให้มีงบประมาณใน 

2 เร่ืองคือ การปลูกฝังจิตอาสาให้กับเยาวชนผ่านการต้ังกองทุนยุวชนจิตอาสา และ 

การส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม (social enterprise) สาํหรับผู้สูงอายุจาํนวนปีละ 2,600 และ 

600 ล้านบาทตามลาํดับ 

ตารางที่ 5.3 แสดงผลการประมาณการรายจ่ายสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุในช่วงปี 2555-2564 พบว่า

รายจ่ายที่เกิดข้ึนโดยรวมมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตลอด โดยโตข้ึนเกือบสามเท่าในช่วงเวลา 10 ปี ซ่ึงมีเหตุผลหลัก

เน่ืองจากจํานวนผู้สูงอายุที่ เพ่ิมข้ึน รายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุที่สูงข้ึนอย่างมากคือเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  

ตามมาด้วยรายจ่ายเพ่ือหลักประกันรายได้อันได้แก่บํานาญข้าราชการ บํานาญประกันสังคม และบํานาญ

กองทุนการออมแห่งชาติ ทั้งน้ีรายจ่ายในส่วนที่อยู่อาศัยและกจิกรรมเพ่ือผู้สงูอายุยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย 

ตารางที ่5.3 ประมาณการรายจ่ายสวสัดิการผูสู้งอายุภาครฐัส่วนเพิม่ (หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทสวัสดิการผู้สงูอายุ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

เบี้ ยยังชีพยากจน  1,328 2,436 3,826 5,883 8,269 10,034 11,018 12,103 13,296 14,500 

เบี้ ยยังชีพพ่ึงพิง  3,114 5,821 8,907 13,389 18,389 21,880 23,469 25,192 27,046 28,874 

กองทุนยุวชนจิตอาสา 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 

กองทุนส่งเสริมสงัคม

สวัสดิการด้วยวิสาหกจิ 

เพ่ือสงัคม 

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

รวม 178,170 202,415 233,124 271,980 311,752 349,775 390,137 430,061 471,114 510,583 

ที่มา: คาํนวณโดยคณะผู้วิจัย 

อย่างไรกดี็ การประมาณการรายจ่ายในรายงานน้ียังขาดรายจ่ายสาํหรับมาตรการต่างๆ ในแผนผู้สูงอายุ

แห่งชาติ ฉบับที่ 2 บางรายการที่อาจเพ่ิมเติมได้ในภายหลังเม่ือมีมาตรการที่ชัดเจนข้ึน เช่น การสนับสนุน

ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มาตรการด้านครอบครัว ผู้ดูแล และการคุ้มครอง (บางส่วนอยู่ในเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

ในภาวะพ่ึงพิง) การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาผู้สูงอายุอย่างบูรณาการระดับชาติ การส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านผู้สงูอายุ นอกจากน้ีงานวิจัยน้ีไม่ได้รวมรายจ่ายด้านการรักษาพยาบาลและศึกษาสาํหรับ

ผู้สงูอายุเน่ืองจากถือว่าได้นับไว้ในงบประมาณด้านการศึกษารวมและสาธารณสขุรวมอยู่แล้ว 
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แม้ว่าภาระงบประมาณสาํหรับการดูแลผู้สูงอายุจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสาํคัญ แต่กถ็ือว่าสมเหตุสมผล 

เพราะผู้สูงอายุเหล่าน้ัน กคื็อผู้ที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติมาก่อน เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อคนในรุ่น

ปัจจุบันและคนรุ่นใหม่ในอนาคต รัฐบาลจึงจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องจัดหาเงินทุนเพ่ือมาจัดสรรสวัสดิการให้แก่

ผู้สงูอายุ ทั้งน้ีในบทต่อไปจะเป็นการศึกษาถึงรายได้ของรัฐบาลและแนวทางในการหารายได้เพ่ิมเติมจากแหล่ง

เงินทุนอื่นๆ เพ่ือป้องกนัปัญหาทางการเงินของภาครัฐและสร้างความย่ังยืนของการจัดสรรสวัสดิการผู้สงูอายุ 

5.3 ขอ้เสนอชุดสวสัดิการผูสู้งอายุแบบขั้นบนัไดและความเพียงพอของงบประมาณภาครฐั 

ประเภทและระดับสวัสดิการที่เสนอข้างต้น มิได้จําเป็นว่าต้องทาํทันทีหรือทาํอย่างเตม็ที่ในระยะแรก  

ในการน้ีจึงได้เสนอรูปแบบชุดสวัสดิการสาํหรับผู้สูงอายุแบบข้ันบันไดจํานวน 3 รูปแบบ ซ่ึงเรียงลาํดับตาม

ความต้องการ/ความจาํเป็นของผู้สูงอายุ รวมทั้งข้อจาํกัดทางด้านทรัพยากรโดยเฉพาะด้านการเงิน โดยแบบ

แรกเป็นสวัสดิการที่สามารถตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐานของผู้สูงอายุ แล้วจึงค่อยๆ เสริมสวัสดิการ

ส่วนเพ่ิมเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของผู้สงูอายุ 

1. ชุดสวัสดิการที่หน่ึงอิงกับระบบสวัสดิการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือตอบสนองความต้องการข้ันพ้ืนฐาน 

อันประกอบด้วยเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ สวัสดิการหลักประกันสังคม (บาํเหนจ็บาํนาญปกติและ กบข. 

ประกันสังคมกรณีชราภาพ) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (กรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการ) สถานสงเคราะห์คนชรา (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) เงินสงเคราะห์จัดการศพ 

(สาํนักงานประกันสังคม และสาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เดก็ เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 

และผู้สงูอายุ) กองทุนผู้สงูอายุและเพ่ิมกองทุนการออมแห่งชาติซ่ึงจะเร่ิมดาํเนินการในปี 2555 

2. ชุดสวัสดิการที่สองเป็นการปรับเพ่ิมจากชุดแรก โดยเพ่ิมเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจนและ/หรือ 

อยู่ในภาวะพ่ึงพิง 

3. ชุดสวัสดิการที่สามคํานึงถึงการสร้างระบบสังคมสวัสดิการที่มีภาคีส่วนร่วม คือกองทุนยุวชน 

จิตอาสา และการส่งเสริมสงัคมสวัสดิการและส่งเสริมวิสาหกจิเพ่ือสงัคม (social enterprise) 

ในด้านภาระงบประมาณของแต่ละชุดสวัสดิการน้ันแสดงไว้ในตารางที่ 5.4 โดยค่าใช้จ่ายของสวัสดิการ

ผู้สูงอายุในช่วงปี 2555-2564 สาํหรับชุดสวัสดิการรูปแบบที่ 1 มีจํานวน 1.7-4.6 แสนล้านบาท และ

เพ่ิมข้ึนเป็น 1.7-5.0 และ 1.8-5.1 แสนล้านบาท ในรูปแบบที่ 2 และ 3 ตามลาํดับ ทั้งน้ีในระยะเร่ิมแรก 

รัฐควรจัดสรรสวัสดิการในรูปแบบที่ 1 ก่อนเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดาํรงชีพได้ในระดับพ้ืนฐาน 

และหากรัฐมีรายได้มากเพียงพอจึงค่อยขยับเพ่ิมสวัสดิการในรูปแบบที่ 2 และ 3 ในภายหลังต่อไป 
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ตารางที ่5.4 ภาระงบประมาณภาครฐัของสวสัดิการผูสู้งอายุชุดต่างๆ (หน่วย: ลา้นบาท) 

ชุดสวัสดิการผู้สงูอายุ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 
สวสัดิการผูสู้งอายุชุดท่ี 1 170,528 190,958 217,191 249,508 281,894 314,661 352,450 389,565 427,571 464,009 

ประกนัสงัคม            
 -กรณชีราภาพ 5,706 8,484 14,627 23,450 32,857 43,462 54,794 66,908 79,940 93,854 
 -ค่าทาํศพกรณเีสยีชีวิต 1,202 1,248 1,297 1,348 1,397 1,444 1,493 1,545 1,598 1,652 
บาํนาญข้าราชการ  50,875 52,953 55,937 60,076 65,243 72,072 79,811 88,080 97,437 107,285 
กบข. 18,729 23,139 28,658 35,835 41,341 43,910 49,196 51,836 52,712 50,586 
กอช. 21,311 27,400 33,489 39,578 45,667 51,756 57,845 63,934 70,023 76,112 
กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดิการ           
 -ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคมผู้สงูอายุ 37 40 43 46 49 53 57 61 65 70 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น           
 -เบี้ ยยังชีพผู้สงูอายุ 71,920 76,807 82,260 88,303 94,302 100,951 108,258 116,208 124,793 133,262 
 -สถานสงเคราะห์คนชรา 94 102 112 122 133 144 157 172 187 204 
สาํนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทกัษ์เดก็ เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สงูอายุ           
 - สงเคราะห์การจัดการศพ 384 338 290 241 358 284 213 152 99 218 
 - กจิกรรมการส่งเสริมให้ผู้สงูอายุได้รับการคุ้มครอง

และการส่งเสริมการใช้ศักยภาพทางสงัคม 90 96 103 110 117 126 135 144 154 165 
 - กองทุนผู้สงูอายุ 180 350 375 401 429 459 491 525 562 601 
สวสัดิการผูสู้งอายุชุดท่ี 2 4,442 8,257 12,734 19,272 26,658 31,914 34,487 37,295 40,343 43,373 
เบี้ ยยังชีพผู้สงูอายุยากจน 1,328 2,436 3,826 5,883 8,269 10,034 11,018 12,103 13,296 14,500 
เบี้ ยยังชีพผู้สงูอายุภาวะพ่ึงพิง 3,114 5,821 8,907 13,389 18,389 21,880 23,469 25,192 27,046 28,874 
สวสัดิการผูสู้งอายุชุดท่ี 3 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 
กองทุนยุวชนจิตอาสา 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 
กองทุนส่งเสริมสงัคมสวัสดิการวิสาหกจิเพ่ือสงัคม 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 

ที่มา: คาํนวณโดยคณะผู้วิจัย   
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เพ่ือช่วยให้เห็นภาพขนาดของภาระงบประมาณด้านสวัสดิการผู้สูงอายุได้ดีข้ึน สามารถแสดง

งบประมาณโดยเทียบกับรายได้ของภาครัฐหรือเทียบกับรายได้ประชาชาติ ซ่ึงเป็นสิ่งที่ได้ประมาณการไว้ใน 

บทที่ 4 ซ่ึงพบว่าหากเศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวได้ตามกรณีฐาน (คือขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 7 ต่อปีในรูป 

ตัวเงิน) งบประมาณสวัสดิการผู้สูงอายุจะคิดเป็นร้อยละ 7.9-10.2 ของรายได้ภาครัฐ และร้อยละ 1.6-2.4 

ของรายได้ประชาชาติ แล้วแต่จะใช้ชุดสวัสดิการ 1 หรือ 2 หรือ 3 (ดูรูปที่ 5.1 และ 5.2) โดยมีแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนตามช่วงเวลาอย่างช้าๆ ตามการเพ่ิมข้ึนของสดัส่วนของผู้สงูอายุในโครงสร้างประชากร 

รูปที ่5.1  แนวโนม้รายจ่ายรฐัเพือ่ผูสู้งอายุ (รอ้ยละของรายไดร้ฐัรวม: กรณีฐาน) 

 
ที่มา: คาํนวณโดยคณะผู้วิจัย 

รูปที ่5.2   แนวโนม้รายจ่ายรฐัเพือ่ผูสู้งอายุ (รอ้ยละของรายไดป้ระชาชาติ: กรณีฐาน) 

 
ที่มา: คาํนวณโดยคณะผู้วิจัย   
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บทท่ี 6: การสรา้งความยัง่ยืนของการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุ 

เน่ืองจากรายจ่ายสวัสดิการผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามช่วงเวลา ซ่ึงแม้จะเป็นไปอย่างช้าๆ แต่ก็

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามโครงสร้างประชากร ดังน้ัน จึงมีความเสี่ยงต่อความย่ังยืนของการจัดสรรสวัสดิการ

ให้แก่ผู้สูงอายุ ความเสี่ยงน้ีย่ิงสูงข้ึนภายใต้สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนอันส่งผลต่อประเทศไทยที่มีระบบ

เศรษฐกิจแบบเปิด พ่ึงพิงการส่งออกในสัดส่วนที่สูง จึงมีความเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจไทยอาจประสบปัญหา 

ทาํให้ไม่สามารถเป็นไปตามสมมติฐานที่กาํหนดได้ซ่ึงส่งผลให้รายได้ประชาชาติและรายได้ของรัฐบาลอาจ

ลดลงจนก่อให้เกดิปัญหาต่อการจัดสรรทรัพยากรให้แก่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆ ได้ นอกจากน้ี

รัฐยังมีภาระรายจ่ายประจาํต่างๆ โดยเฉพาะเงินเดือนข้าราชการ และความจาํเป็นในการลงทุนของภาครัฐ 

โดยเฉพาะในเร่ืองโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกจิ ปัญหาหน้ีสินภาครัฐที่มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนทาํให้รัฐต้องกันเงิน

ไปจ่ายเป็นดอกเบ้ียและส่งผลไปถึงข้อจาํกดัในการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลได้ 

นอกจากรายจ่ายที่เกิดข้ึนเป็นปกติแล้ว รัฐบาลยังมีรายจ่ายด้านการเมืองจากนโยบายประชานิยมต่างๆ 

เช่น นโยบายจาํนาํข้าว ซ่ึงใช้งบประมาณมากเช่นกนั รวมทั้งนโยบายที่ทาํให้การเกบ็ภาษีอันเป็นรายได้หลักของ

รัฐบาลลดลง เช่น การลดภาษีนํา้มันดีเซลซ่ึงคาดว่าจะทาํให้รัฐสูญเสียรายได้ถึงปีละหน่ึงแสนล้านบาท การลด

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 23 

ดังน้ัน หากรัฐไม่สามารถควบคุมรายจ่ายต่างๆ เหล่าน้ีได้ กอปรกับความไม่แน่นอนของรายได้ของรัฐ 

อาจส่งผลถึงความเพียงพอของรายได้รัฐจนรัฐบาลจาํเป็นต้องเลือกจัดสรรงบประมาณไปยังกิจกรรมที่เหน็ว่ามี

ความสาํคัญในลาํดับต้นๆ ก่อน และส่งผลต่อเน่ืองไปถึงการตัด/ลดรายจ่ายด้านสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุได้ 

การสร้างความย่ังยืนภายใต้ภาวะความเสี่ยงข้างต้นสามารถทาํได้สามแนวทาง แนวทางแรกคือรัฐบาล

ควรมีมาตรการในการหารายได้มารองรับภาระงบประมาณที่เพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี ผ่านการปฏิรูประบบภาษี 

นอกจากจะช่วยเพ่ิมรายได้ให้แก่ภาครัฐแล้ว ยังช่วยสร้างความเป็นธรรมด้านภาษีได้อีกด้วย แนวทางที่สองคือ

การปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสทิธภิาพมากข้ึนซ่ึงจะช่วยลดแรงกดดันต่องบประมาณลง และแนวทาง

สุดท้ายคือการสร้างภาคีสังคมนอกเหนือจากภาครัฐให้เข้ามามีบทบาทในการให้สวัสดิการผู้สูงอายุด้วย  

อนัเป็นการแบ่งเบาภาระให้กบัภาครัฐได้ 

6.1 การปฏิรูประบบภาษี 

หากรัฐมีแนวคิด/นโยบายที่จะจัดสวัสดิการผู้สูงอายุตามระบบเดิมและเพ่ิมเติมตามข้อเสนอของ

คณะผู้วิจัยแล้ว รัฐจะต้องมีภาระงบประมาณเพ่ิมข้ึนอย่างมาก ทาํให้รัฐต้องหารายได้เพ่ิมข้ึนเพ่ือมาจัด

สวัสดิการดังกล่าว แนวทางหน่ึงที่สามารถทาํได้คือการปฏิรูประบบภาษี ซ่ึงนอกเหนือจากจะเป็นการเพ่ิม

รายได้ให้แก่ภาครัฐเพ่ือนาํไปใช้จ่ายเป็นสวัสดิการแก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุแล้ว ยังเป็นการสร้าง

ความเสมอภาคทางภาษีในระบบภาษีของไทย เพ่ือให้ผู้ที่สมควรเสียภาษีเข้าสู่ระบบภาษีและให้ผู้ที่เสียภาษี

ได้รับความเป็นธรรมในการเสยีภาษี ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลักๆ ในด้านการปฏรูิประบบภาษีสามารถสรุป

ได้ดังต่อไปน้ี 
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• การสร้างระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้แก่กรมสรรพากรในการตรวจสอบและ

ติดตามการเสียภาษีของประชาชน โดยการปรับเปล่ียนกฎหมายว่าด้วยการย่ืนเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจุบัน กรมสรรพากรได้นาํเลขบัตรประชาชนมาใช้แทนเลขประจาํตัวผู้เสีย

ภาษีแล้ว จึงอาจจะกาํหนดให้ผู้มีอายุครบ 15 ปีทุกคนต้องย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาไม่ว่าจะมีงานทาํหรือมีรายได้หรือไม่กต็าม ทั้งน้ีควรมีแรงจูงใจให้ผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้

น้อยอยากย่ืนแบบแสดงรายการภาษีฯ ด้วย เช่นการผูกเง่ือนไขการรับสวัสดิการบางประเภทกับ

รายได้พึงประเมินตามแบบแสดงรายการภาษีฯ (เงินค่าเล้ียงดูบุตร สิทธิการรับการฝึกฝีมือแรงงาน) 

และควรมีบทลงโทษแก่ผู้ที่ละเลยการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ไม่ต่ออายุ

บัตรประชาชน 

• การขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคม โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ (ผู้ประกันตน

มาตรา 40) ซ่ึงนอกจากเป็นการขยายสวัสดิการพ้ืนฐานไปสู่ผู้ใช้แรงงานทั้งระบบแล้ว ยังมีผล

ต่อเน่ืองทาํให้ได้ฐานข้อมูลผู้มีงานทาํที่ครบถ้วน และเป็นการป้องกันการหลีกเล่ียงภาษีที่ขัดกับ 

หลักความเสมอภาคทางภาษี ซ่ึงฐานข้อมูลน้ียังจะมีประโยชน์อย่างย่ิงในยามเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

เน่ืองจากรัฐบาลสามารถทราบได้ว่าจะให้ความช่วยเหลือใคร ดังเช่นกรณีการจ่าย "เชค็ช่วยชาติ"  
ที่ผ่านมา 

• เน่ืองจากฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยค่อนข้างแคบ มีผู้เสียภาษีดังกล่าว (แบบภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา 90 และ 91) เพียงแค่ร้อยละ 30 ของผู้มีงานทาํทั้งหมด รัฐจึงควรขยายฐานภาษีให้

สามารถครอบคลุมไปสู่ผู้ยังไม่ได้เสยีภาษี โดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในการเสียภาษีเท่ากับคนอื่น

ที่ปัจจุบันเสียภาษีอยู่แล้ว เช่นมีรายได้เท่ากัน มีความม่ังค่ังเท่ากัน ทั้งน้ีกรมสรรพากรอาจใช้

ประโยชน์จากฐานข้อมูลผู้เสยีภาษีในการตรวจสอบผู้ที่สมควรเสยีภาษี 

• ควบคู่ไปกบัการขยายฐานผู้เสยีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รัฐควรเร่งสร้างระบบการประเมินฐานภาษี

ที่มีประสทิธภิาพและเป็นธรรม เพ่ือให้การขยายฐานภาษีไม่สะดุดและสร้างความเป็นธรรมทางสังคม

อย่างแท้จริง 

• การทบทวนการลดหย่อนและยกเว้นภาษีอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนภาษีที่เกบ็กับประชาชนและธุรกิจ 

เพราะการลดหย่อนและยกเว้นในภาษีต่างๆ ในปัจจุบันล้วนเป็นการลดขนาดของฐานภาษี ทาํให้รัฐ

เกบ็ภาษีได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งน้ีผลการศึกษาหลายโครงการพบว่าการลดหย่อนในภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดาทําให้ภาษี น้ีมีลักษณะก้าวหน้าน้อยกว่าที่ควรเป็น  โดยเฉพาะค่าลดหย่อน 

หลายประการมีเอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สงู เช่นการให้ผลประโยชน์ทางภาษีของการซ้ือกองทุนเพ่ือ

การเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนหุ้น (LTF) สาํหรับภาคธุรกิจน้ัน การยกเว้นภาษีกิจกรรมที่ได้รับ

ส่งเสริมการลงทุนโดยสาํนักงานส่งเสริมการลงทุน (tax priveledge) ทาํให้บริษัทขนาดใหญ่ซ่ึงมี

กาํไรจากการประกอบการสงูเสยีภาษีให้แก่รัฐตํ่ากว่าที่ควรจะเป็น รัฐจึงควรพิจารณาลดผลประโยชน์

ส่วนน้ีให้เหลือเท่าที่จาํเป็นต่อการแข่งขันกับการส่งเสริมในประเทศที่เป็นคู่แข่งเป้าหมายการลงทุน

ของไทยเทา่น้ัน 
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• การเปล่ียนแปลงด้านภาษีมูลค่าเพ่ิมซ่ึงเป็นภาษีที่จัดเกบ็จากฐานการบริโภคซ่ึงมีสัดส่วนสูงมากใน

รายได้ของรัฐ นอกจากน้ียังพบอกีด้วยว่าภาษีมูลค่าเพ่ิมเป็นภาษีที่สร้างความเป็นธรรมเน่ืองจากเป็น

ภาษีแบบก้าวหน้าเม่ือดูด้านรายจ่ายของครัวเรือน กล่าวคือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมักใช้จ่ายในหมวด

สนิค้าจาํเป็นประเภทอาหารเป็นหลัก ซ่ึงเป็นหมวดที่มีการยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมเสียส่วนใหญ่ ดังน้ัน

หากรัฐยินยอมปรับเพ่ิมอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม ซ่ึงเดิมอยู่ที่ร้อยละ 10 และลดลงเป็นร้อยละ 7 ต้ังแต่ 

ปี 2541 อนัเป็นอตัราที่เกอืบตํ่าที่สดุเม่ือเทยีบกบัประเทศอื่นๆ การข้ึนอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมสามารถ

นาํรายได้มาสู่ภาครัฐได้อย่างมาก และสร้างความเสมอภาคให้แก่สังคม อย่างไรกดี็ การเปล่ียนแปลง

ดังกล่าวเป็นเร่ืองที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับการเมืองสูง รวมทั้ง

สภาวะเศรษฐกจิที่ยังไม่เอื้ออาํนวยต่อการปรับเพ่ิมอตัราภาษีในปัจจุบันและอนาคตอนัใกล้ 

• ปฏรูิประบบภาษีที่ดินและทรัพย์สนิโดยควรเร่งรัดให้มีการเปล่ียนกฏหมายจัดเกบ็ภาษีจากเดิมที่เป็น

ภาษีโรงเรือนและภาษีการใช้ที่ดิน ซ่ึงมีอัตราการจัดเกบ็ค่อนข้างตํ่า กฏหมายใหม่น้ีจะสอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของฐานภาษีที่ในอนาคตฐานภาษีจากทรัพย์สินจะสูงข้ึนตามระดับ 

ความม่ังค่ังของประเทศ โดยเฉพาะทรัพย์สินสะสมของผู้สูงอายุในระยะ 15-20 ปีข้างหน้า ทั้งน้ี 

รัฐต้องมีระบบการเกบ็ภาษีทรัพย์สินที่พร้อมมารองรับด้วย เช่น ความสามารถในการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินที่ใกล้เคียงราคาตลาด มีความโปร่งใสในการประเมิน และต้องมีระบบป้องกันการปิดบัง

ทรัพย์สนิ เช่น การใช้ nominees เป็นต้น 

ทั้งน้ีคณะผู้วิจัยได้ประมาณการรายได้ของรัฐที่จะเพ่ิมข้ึนจากการปฏิรูประบบภาษีไว้ในตารางที่ 6.1 ซ่ึง

พบว่า การเพ่ิมอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิมกลับไปสู่อตัราปกติที่ร้อยละ 10 จะส่งผลต่อการเพ่ิมของรายได้รัฐมากที่สุด 

เน่ืองจากเป็นการเกบ็บนฐานการบริโภคซ่ึงมีมูลค่าสูง ทั้งน้ีจะเหน็ได้ว่ามูลค่ารายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการข้ึนอัตรา

ภาษีมูลค่าเพ่ิมเพียงรายการเดียวกส็ามารถนาํไปจัดสรรให้แก่สวัสดิการผู้สูงอายุได้เกือบทั้งหมด อย่างไรกดี็

การเปล่ียนแปลงอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิมดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทาํได้ค่อนข้างยากในทางปฎิบัติ เพราะมีประเดน็ 

ทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องสูง เช่นเดียวกันกับการจัดเกบ็ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่แม้จะได้รับความสนใจ

มากข้ึนจนถึงกับมีการร่างพระราชบัญญัติข้ึนมาแล้ว แต่กยั็งไม่สามารถผ่านออกมาเป็นกฎหมายได้ รวมทั้ง 

การยกเลิกผลประโยชน์ทางภาษีของสาํนักงานส่งเสริมการลงทุนซ่ึงเดิมมีเป้าหมายเพ่ือช่วยเหลืออุตสาหกรรม

ที่เน้นการส่งออก แต่ในปัจจุบันแรงจูงใจด้านภาษีดูเหมือนจะลดความสาํคัญลงไปมาก และนักลงทุนได้หันมา

ให้ความสาํคัญกับบรรยากาศการลงทุนเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองเสถียรภาพด้านการเมือง และการจัดการ 

ความเสี่ยง เช่นปัญหานํ้าท่วมซ่ึงส่งผลต่อการลงทุนอย่างมากในปี 2554 ดังน้ันแนวทางที่ดูเหมือนจะมี 

ความเป็นไปได้มากที่สุดในทางปฎิบัติกคื็อการจัดเกบ็ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหลักความเสมอภาค 

ทางภาษี แต่กไ็ม่น่าจะมีมูลค่าเพียงพอต่อรายจ่ายในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุได้ และหากรายได้ของ

รัฐบาลไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายเพ่ือสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ก็มีความเป็นไปได้ที่ รัฐบาลอาจจะต้องมี 

การจัดลาํดับความสาํคัญของสวัสดิการผู้สงูอายุซ่ึงจะได้กล่าวถงึในบทต่อไป 
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ตารางที ่6.1 ผลการประมาณการรายไดร้ฐับาลทีเ่พิม่ข้ึนจากการปฏิรูประบบภาษี (หน่วย: พนัลา้นบาท)  

รูปแบบการปฏิรูปภาษี 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 

เพ่ิมอตัราภาษีมูลค่าเพ่ิม 

(7% เป็น 10%) 249  280 301  333  359  386  415  445  477  511 

จัดเกบ็ภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง 60  64  68  72  77  82  88  93  99  106  

ที่มา: คาํนวณโดยคณะผู้วิจัย 

6.2 การปรบัปรุงการบริหารจดัการ 

นอกเหนือจากเร่ืองภาระทางการเงินแล้ว การให้บริการสวัสดิการผู้สูงอายุกเ็ป็นสิ่งสาํคัญที่ควรคาํนึงถึง

เช่นกนั การบริหารจัดการที่ดีสามารถช่วยเพ่ิมประสทิธภิาพของการให้บริการแก่ผู้สูงอายุ และยังอาจจะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายการจัดสรรสวัสดิการได้อีกด้วย คณะผู้วิจัยขอเสนอแนวทางการปรับปรุงการบริหารจัดการเพ่ือ 

เพ่ิมประสทิธภิาพ ดังน้ี 

• การบริหารจัดการเพ่ือป้องกนัความซํา้ซ้อนของสทิธสิวัสดิการ 

การจัดสรรสวัสดิการผู้สูงอายุบางประเภทมีความซํา้ซ้อนกัน โดยเฉพาะในเร่ืองสวัสดิการค่าครองชีพ

ให้กับผู้สูงอายุ ซ่ึงเกือบทุกข้อเสนอสวัสดิการในขณะน้ีล้วนมีองค์ประกอบน้ีทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็นเบ้ียยังชีพ

ผู้สงูอายุ การส่งเสริมการออมเพ่ือชราภาพโดยกองทุนการออมแห่งชาติ รวมทั้งสวัสดิการเพ่ือเป็นหลักประกัน

ทางรายได้ เช่น สทิธปิระโยชน์กรณีชราภาพภายใต้ระบบประกนัสงัคม บาํนาญแบบเดิมของข้าราชการ บาํนาญ

ของกองทุนบาํเหนจ็บาํนาญแห่งชาติ บาํนาญของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นต้น โครงการเหล่าน้ี

ก่อให้เกิดความซํา้ซ้อนสูง ทาํให้ผู้สูงอายุบางคนได้ประโยชน์จากภาครัฐมากกว่าหน่ึงโครงการหรือเท่ากับว่า

ได้รับเงินจากรัฐบาลมากกว่าผู้สูงอายุคนอื่น ซ่ึงผิดหลักความเป็นธรรมและหลักประสิทธิภาพการบริหารของ

ระบบสวัสดิการ หากรัฐบาลมีระบบฐานข้อมูลที่ดี ตามที่ได้เสนอไว้ในหัวข้อ 6.1 กจ็ะทาํให้มีเคร่ืองมือที่

สามารถตรวจสอบและช่วยลดเร่ืองความซํา้ซ้อนของสทิธสิวัสดิการได้ 

ทั้งน้ีผลประโยชน์ที่แตกต่างกันอาจก่อให้เกิดการโยกย้ายความเป็นสมาชิกของกองทุนต่างๆ ได้ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในกรณีผู้ประกนัตนมาตรา 40 และสมาชิกของกอช. เพราะทั้งสองกองทุนต่างมีเป้าหมายที่

แรงงานนอกระบบเช่นเดียวกัน และมีกฎระเบียบของกองทุนที่ไม่อนุญาตให้แรงงานนอกระบบสามารถเป็น

สมาชิกทั้งสองแห่งพร้อมกันได้ ดังน้ันจึงมีความเป็นไปได้สูงที่แรงงานนอกระบบจะเป็นสมาชิกกองทุนที่ให้ 

ผลประโยชน์หรือรัฐบาลสมทบมากที่สุด จากการคาํนวณโดยคณะผู้วิจัยพบว่ากรณีมาตรา 40 ของกองทุน

ประกันสังคม รัฐบาลสมทบในอัตราร้อยละ 67 ของเงินสมทบผู้ประกันตน (20 บาท/30 บาท) ในขณะที่

สมาชิกของ กอช. น้ัน รัฐบาลสมทบในอัตราร้อยละ 4.5-100 ของเงินสมทบส่วนสมาชิกโดยแตกต่างกัน 

ตามช่วงอายุ (ดูตารางที่ 6.2) ดังน้ันหากมองตามผลประโยชน์ที่ได้รับแล้ว แรงงานนอกระบบที่อยู่ในช่วงอายุ 

30 ปีข้ึนไปกน่็าจะเลือกออมกับกอช. เพราะได้รับเงินสมทบจากรัฐสูงสุดถึงร้อยละ 80-100 ของเงินสมทบ

สมาชิก ในขณะที่แรงงานนอกระบบที่มีอายุตํ่ากว่า 30 ปีกค็วรจะเลือกเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพราะได้รับเงิน
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สมทบจากภาครัฐร้อยละ 67 ของเงินสมทบที่ตนเองจ่ายซ่ึงสูงกว่าอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 50 ของกอช. น่ันคือ

การออกแบบระบบบาํนาญของ กอช. และมาตรา 40 ของสาํนักงานประกันสังคมอาจจะไม่จูงใจหรือเหมาะสม

กับแรงงานนอกระบบ ผลดังกล่าวอาจทาํให้แรงงานนอกระบบไม่ได้เตรียมพร้อมด้านหลักประกันรายได้ 

จนอาจประสบปัญหาทางการเงินและกลายเป็นผู้สงูอายุที่ยากจนในอนาคตได้ 

ตารางที ่6.2 การสมทบเงินกองทุนการออมแห่งชาติตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ เงินสมทบสมาชิก 

(บาท/ปี) 

เงินสมทบภาครัฐสงูสดุ 

บาท/ปี สดัส่วนต่อเงินสมทบสมาชิก 

ข้ันตํ่า* ข้ันสงู** 

15-30  600-13,200 600 4.5% 50.0% 

30-50 600-13,200 960 7.4% 80.0% 

50-60 600-13,200 1,200 9.1% 100.0% 
หมายเหตุ: * จากการคาํนวณ (เงินสมทบภาครัฐสงูสดุต่อปี/เงินสมทบสมาชิกสูงสุดต่อปี) 

** เอกสาร “เกษียณสขุใจมีบาํนาญใช้กบักอช.” กระทรวงการคลัง 

ที่มา: กระทรวงการคลัง 

• การบริหารจัดการเพ่ือเข้าถึงผู้สงูอายุกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 

ในงานศึกษาน้ีได้มีการนําเสนอเบ้ียยังชีพสําหรับผู้สูงอายุที่ยากจนและผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง  

ซ่ึงแนวทางในการปฏบัิติน้ันไม่ควรเป็นการให้แบบถ้วนหน้าเหมือนกรณีของเบ้ียยังชีพแบบปกติ เพราะไม่ใช่

ผู้สูงอายุทุกคนที่ควรจะได้รับสวัสดิการน้ี การให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุที่ยากจนและ/หรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิง 

จะไม่เป็นภาระทางการเงินแก่รัฐบาลเลยก็ต่อเม่ือการกําหนดเป้าหมาย (targeting) เป็นไปอย่างได้ผล 

แนวทางหน่ึงที่น่าจะนาํมาใช้เพ่ือกาํหนดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องคือการใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลผู้เสียภาษี

ที่ได้เสนอไว้ในเร่ืองการปฏิรูประบบภาษีเพราะจะมีข้อมูลฐานรายได้เพ่ือช่วยในการตัดสินใจว่าเป็นผู้สูงอายุ 

ที่ยากจนหรือไม่ ส่วนเร่ืองภาวะพ่ึงพิงกส็ามารถเกบ็เพ่ิมเติมได้เช่นกัน  น่ันคือหากรัฐสามารถจัดสรรสวัสดิการ

ไปตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้แล้ว งบประมาณกจ็ะไม่ได้ตกหล่นไปสู่ผู้ที่ไม่สมควรได้รับ เป็นการช่วยลดภาระ

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการผู้สงูอายุได้ ดังน้ันรัฐจึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการกาํหนดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มี

ประสทิธภิาพ 

• การบริหารจัดการกองทุนผู้สงูอายุ 

กองทุนผู้สูงอายุ (กองทุนฯ) ซ่ึงเป็นกองทุนที่ต้ังข้ึนมาเพ่ือคุ้มครอง ส่งเสริม และสนับสนุนผู้สูงอายุ

ให้มีความม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อย่างไรกดี็กองทุนฯ ยังไม่ได้รับความสนใจจากภาครัฐเท่าที่ควร ดังเหน็

ได้จากงบประมาณที่จัดสรรมักจะไม่ได้ตามที่ขอไปและมีจาํนวนน้อยมากเม่ือเทยีบกับจาํนวนผู้สูงอายุที่เพ่ิมข้ึน

ทุกวัน การขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังจากภาครัฐ โดยเฉพาะในด้านการเงินทาํให้การบริหารงานของ 

กองทุนฯ ทาํได้ไม่เตม็ที่ มีบุคลากรไม่เพียงพอ โดยปัจจุบันบทบาทของกองทุนฯ มีเพียงการให้กู้ยืมซ่ึงกไ็ม่

เพียงพอต่อความต้องการของผู้สงูอายุ และบทบาทการส่งเสริมกจิกรรมทางสงัคมซ่ึงกท็าํได้ไม่มากนัก 
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หากรัฐเห็นความสาํคัญของการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ รัฐควรให้การสนับสนุนแก่กองทุนผู้สูงอายุ 

มากข้ึนโดยเฉพาะการเพ่ิมงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของกองทุนฯ ซ่ึงในปัจจุบันได้มีแนวคิด

ที่จะเพ่ิมบทบาททางด้านการตลาดด้วย อย่างไรกดี็ กองทุนผู้สูงอายุไม่ควรพ่ึงงบประมาณจากภาครัฐเพียง

อย่างเดียว กองทุนฯ ควรมีการประชาสมัพันธใ์ห้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะมากข้ึน มีการหาภาคีส่วนร่วมจากภาค

ประชาชน และเอกชน เพ่ือช่วยสนับสนุนการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กองทุนผู้สงูอายุมากข้ึน ซ่ึงจะได้กล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 

6.3 การสรา้งภาคีดา้นสวสัดกิารผูสู้งอายุ 

แม้ว่าการจัดสรรสวัสดิการผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของภาครัฐ และผลการ

สาํรวจความเหน็ต่อแหล่งสนับสนุนงบประมาณและผู้ดาํเนินการสวัสดิการผู้สูงอายุจะช้ีให้เหน็ว่ารัฐบาลกลาง

และท้องถิ่นควรเป็นหลักในเร่ืองดังกล่าวกต็าม (ตารางที่ 6.3 และ 6.4) แต่การจัดสวัสดิการโดยรัฐบาลเพียง

ฝ่ายเดียวจะมีข้อจาํกัดในเร่ืองงบประมาณ และประสิทธิภาพการให้บริการ ซ่ึงรัฐบาลจะมีประสิทธิภาพตํ่ากว่า

เม่ือเทยีบกบัภาคส่วนอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกจิ ครอบครัว ชุมชน หรือองค์กรไม่แสวงหากาํไร ความร่วมมือ

ของภาคีต่างๆ ในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและกระจายความรับผิดชอบทางการเงิน เป็นอีกแนวทาง

หน่ึงที่สาํคัญที่ควรส่งเสริมในการสร้างความย่ังยืนให้กบัระบบสวัสดิการผู้สงูอายุ 

ตารางที ่6.3 สดัส่วนผูที้ใ่หค้วามเห็นต่อแหล่งทีส่นบัสนุนงบประมาณ (รอ้ยละ) 

ประเภทสวสัดิการสงัคม รฐับาล

กลาง 

อปท. ประชาชน/

ชุมชน 

เอกชน 

การศึกษาอนุบาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส. 89 10 0 1 

การรักษาพยาบาล 90 9 0 1 

การให้ความช่วยเหลือในการหางานทาํ 78 14 0 8 

การให้การฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ ฝึกทกัษะ 

ในการทาํงานให้ดีข้ึน 72 21 1 6 

การให้เงินช่วยเหลือผู้ตกงาน 82 14 0 4 

การให้เงินช่วยเหลือผู้พิการ 77 22 0 1 

การดูแลเดก็พิการ เดก็เร่ร่อน เดก็กาํพร้า 76 22 1 1 

การจัดบาํเหนจ็บาํนาญแก่ผู้สงูอายุ 78 22 0 0 

การดูแลผู้สูงอายุ 75 24 1 1 

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553) 
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ตารางที ่6.4 สดัส่วนผูที้ใ่หค้วามเห็นต่อผูดํ้าเนินการ (รอ้ยละ) 

ประเภทสวสัดิการสงัคม รฐับาล

กลาง 

อปท. ประชาชน/

ชุมชน 

เอกชน 

การศึกษาอนุบาลถึงมัธยมปลาย/อาชีวะศึกษา/ปวส. 77 21 1 1 

การรักษาพยาบาล 76 21 1 2 

การให้ความช่วยเหลือในการหางานทาํ 60 26 2 12 

การให้การฝึกอบรม พัฒนาอาชีพ ฝึกทกัษะ 

ในการทาํงานให้ดีข้ึน 51 35 4 10 

การให้เงินช่วยเหลือผู้ตกงาน 65 28 1 6 

การให้เงินช่วยเหลือผู้พิการ 52 45 2 1 

การดูแลเดก็พิการ เดก็เร่ร่อน เดก็กาํพร้า 52 44 3 1 

การจัดบาํเหนจ็บาํนาญแก่ผู้สงูอายุ 54 43 2 0 

การดูแลผู้สูงอายุ 48 46 5 1 

ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ และคณะ (2553) 

ความร่วมมือกบัองคก์รอิสระและองคก์รภาครฐัอื่นๆ 

เน่ืองจากความสาํคัญที่เพ่ิมข้ึนของผู้สูงอายุ ทาํให้องค์กรอิสระอื่นๆ เช่น สาํนักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรสวัสดิการเพ่ือผู้สูงอายุ โดย สสส. ได้จัดสรร

งบประมาณจาํนวนหน่ึงในการทาํกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ และส่งเสริมผู้สูงอายุ เช่น ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ

ผู้สงูอายุ สร้างเยาวชนจิตอาสาช่วยเหลือผู้สงูอายุ  

ในปัจจุบันมีแนวคิดเร่ืองการจัดต้ังกองทุนพัฒนาสังคมซ่ึงเป็นการลงทุนเพ่ือพัฒนาสังคม อันเป็นการ

เยียวยาด้านสุขภาพให้กับสังคม ทาํให้สังคมเข้มแขง็ มีความเป็นปึกแผ่น สร้างความย่ังยืนแก่สังคม โดยให้

ความสาํคัญแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันได้แก่ เดก็ ผู้สูงอายุ และผู้พิการเป็นลาํดับแรกๆ ทั้งน้ีได้มีการเสนอให้นาํ

งบประมาณที่จัดเกบ็ได้จากภาษีจากอบายมุข หรือ Sin Tax (สุราและยาสูบ) ของกรมสรรพสามิตมาใช้เป็น

แหล่งเงินทุนโดยการข้ึนภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบอีกร้อยละ 3 หรือเท่ากับงบประมาณ 3 พันล้านบาท  

ซ่ึงถือเป็นแนวคิดการใช้รายได้ภาษีในลักษณะ earmark tax  

อย่างไรกดี็แนวคิดแบบ earmark tax น้ันต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะหากมีการใช้วิธีการน้ีมากเกินไป

จะกระทบกบัหลักการบริหารการคลังที่ดีและไม่สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย ทั้งน้ีเน่ืองจากรายได้จาก

ภาษีจากอบายมุขในส่วนน้ีจะไม่สามารถนาํไปใช้ในกิจการอื่นของรัฐได้ ซ่ึงในอนาคตอาจมีความจาํเป็นกว่า 

การใช้จ่ายเพ่ือสวัสดิการผู้สูงอายุได้ แต่เม่ือไม่มีความยืดหยุ่นกท็าํให้รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ

อย่างเหมาะสมได้ จึงเป็นการขัดหลักการบริหารการคลังที่ดี ส่วนการขัดหลักประชาธิปไตยเป็นเพราะสมาชิก

รัฐสภาที่เป็นตัวแทนประชาชนไม่มีอาํนาจในการบริหารจัดการงบประมาณในส่วนน้ีได้ซ่ึงเทา่กบัเป็นการปฏเิสธ

อาํนาจประชาชนผ่านการเลือกต้ัง 
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การส่งเสริมการทํากิจการเพือ่สงัคมของภาคประชาชนและภาคธุรกิจและกิจการเพือ่สงัคม 

นอกเหนือจากการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมโดยรวมของภาครัฐแล้ว ภาคธุรกิจกมี็ส่วนร่วมในการ

จัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประเทศภายใต้นโยบายความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (Corporate Social 

Responsibility: CSR) ซ่ึงนอกจากจะได้ช่วยเหลือประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นองค์กรที่มี

ความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นองค์กรที่ดีในสายตาประชาชน โดยข้อมูลการบริจาคของภาคธุรกิจจาก

กรมสรรพากรพบว่า ภาคธุรกิจ (บริษัท/ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล) มีรายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะในจาํนวน 

สงูพอสมควร โดยการบริจาคลดลงในปี 2550-2551 กล่าวคือ 4,821 5,228 5,072 และ 4,733 ล้านบาท

ในปี 2548-2551 ตามลาํดับ ในขณะที่ภาคครัวเรือนกมี็รายจ่ายเพ่ือการกุศลสาธารณะในจาํนวนที่ใกล้เคียง

กบัภาคธุรกจิและเพ่ิมข้ึนตลอดคือ 3,824 4,358 5,350 และ 5,816 ล้านบาทในปี 2548-2551 ตามลาํดับ  

อย่างไรกต็าม กิจกรรมเพ่ือสังคมของภาคธุรกิจในปัจจุบันมีความหลากหลายและมีวัตถุประสงค์

แตกต่างกันไปค่อนข้างมาก เช่น หลายกิจกรรมมุ่งเน้นการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม การให้ทุนการศึกษา  

การบาํเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ เป็นต้น ดังน้ันแนวทางหน่ึงในการสร้างภาคีด้านสวัสดิการผู้สูงอายุคือ 

การเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์ให้กิจกรรมเหล่าน้ีหันมาให้ความสนใจกับเร่ืองสวัสดิการผู้สูงอายุโดยให้ถือ

เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมเพ่ือสังคมได้ ตัวอย่างเช่น การบริจาคเงินให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผู้สงูอายุ/สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมทางสังคมเพ่ือผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแลหรือผู้สูงอายุที่ยากจน

ทั้งในและนอกพ้ืนที่ที่บริษัทตั้งอยู่ การจัดพนักงานผลัดเปล่ียนเวลามาดูแลคนแก่ที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิง เป็นต้น 

นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้ภาคธุรกิจทาํการดูแลพนักงานตนเองที่กาํลังเข้าสู่วัยสูงอายุ โดยถือว่าเป็นการ

สร้างความรับผิดชอบต่อสังคมแบบ internal CSR ประการหน่ึง เช่นการจัดหางานที่เหมาะกับวัยที่สูงข้ึนโดย 

ไม่ยกเลิกการจ้างงาน การให้โอกาสทาํงานหลังวัยเกษียณ การฝึกฝีมือ การให้การศึกษานอกระบบ เป็นต้น 

แนวทางหน่ึงที่จะช่วยจูงใจให้ภาคประชาชนและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางการเงิน 

แก่สวัสดิการผู้สงูอายุคือการเพ่ิมอตัราค่าลดหย่อนภาษีสาํหรับเงินช่วยเหลือกจิกรรมผู้สูงอายุให้สามารถหักได้ 

2 เทา่ของเงินบริจาคเช่นเดียวกบักรณีของการบริจาคเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการยินยอมให้ภาคเอกชนสามารถ

นาํรายจ่ายเพ่ือการจัดสวัสดิการเพ่ือผู้สงูอายุในสถานประกอบการและแก่สาธารณะมาหักภาษีได้ 2 เทา่เช่นกนั 

การส่งเสริมบทบาทของครอบครวัและชุมชน 

เน่ืองจากผู้สงูอายุต้องการความรักและเอาใจใส่จากลูกหลาน การดูแลผู้สูงอายุน้ันจึงควรเป็นการบริหาร

ร่วมกบัครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะสังคมไทยซ่ึงเป็นสังคมที่ให้ความเคารพและช่วยเหลือผู้สูงอายุ การให้

คนในครอบครัว/ชุมชนช่วยกนัดูแลผู้สูงอายุ อันเป็นการช่วยเหลือกันแบบวิถีไทยผ่านทุนทางสังคม น่าจะเป็น

สิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ดีกว่าการดูแลผู้สูงอายุโดยภาครัฐ (ผ่านศูนย์พัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ/สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ) นอกจากน้ีจากรายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษาและพัฒนา

รูปแบบการเสริมสร้างหลักประกันความม่ันคงของครอบครัวโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย สาขาวิชา

มนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอต่อสาํนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(2553) พบว่าปัญหาหลักอย่างหน่ึงของครอบครัวไทยในปัจจุบันคือการที่เดก็และผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง ดังน้ัน

แนวทางหน่ึงในการสร้างครอบครัวเข้มแขง็คือการส่งเสริมให้ครอบครัวดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ  ทั้งน้ีอาจทาํ
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คล้ายกบัรูปแบบในต่างประเทศ เช่น ญ่ีปุ่นที่มีโครงการ long-term care insurance ที่ส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุ

ที่บ้าน โครงการ public assistance scheme ของสงิคโปร์ที่ส่งเสริมให้ครอบครัวดูแลผู้สูงอายุ  ประเทศเกาหลีมี

โครงการที่ดูแลโดยชุมชน มีอาสาสมัครมาดูแลที่บ้าน โดยในงานวิจัยน้ีได้นาํเสนอเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจน

และ/หรืออยู่ในภาวะพ่ึงพิงพิเศษเพ่ิมเติมนอกเหนือจากเบ้ียยังชีพปกติ ซ่ึงผู้สงูอายุสามารถนาํเงินที่ได้ดังกล่าว

มอบให้แก่คนในครอบครัวเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุได้ ทาํให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตอยู่กับ

ครอบครัวต่อไปโดยไม่สร้างภาระให้แก่ลูกหลาน อันเป็นการเพ่ิมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการดูแล

ผู้สงูอายุ 

การสร้างชุมชนภิบาล (community governance) โดยมีระบบการบริหารจัดการและตรวจสอบชุมชนที่ดี 
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดสรรสวัสดิการ ซ่ึงในที่น้ีกลุ่มเป้าหมายหลักคือผู้สูงอายุ อันจะก่อให้เกิด 

การสร้างและพัฒนาทุนทางสงัคม ซ่ึงจะนาํไปสู่ ‘ชุมชนเข้มแขง็’ ทั้งน้ีหากชุมชนยังไม่มีความพร้อมกอ็าจขอรับ

ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนด้านการถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองการบริหารองค์กร 

(organizational management) ทั้งน้ีนอกเหนือจากกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้าน้ีแล้ว ยังมี

กจิกรรมอื่นๆ สาํหรับผู้สงูอายุที่ชุมชนสามารถเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนได้อีก เช่น กลุ่มอาชีพ เพราะผู้สูงอายุ

หลายคนยังมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเพียงแต่ว่าต้องเป็นอาชีพที่เหมาะสมกับวัย กลุ่มสุขภาพ ผู้สูงอายุ

มารวมกลุ่มทาํกจิกรรมเพ่ือสขุภาพ (เช่น การออกกาํลังกาย การดูแลซ่ึงกนัและกัน) กลุ่มจิตอาสา ที่เข้ามาช่วย

ดูแลผู้สูงอายุ ทั้งในรูปแบบของอาสาสมัคร และกลุ่มยุวชนจิตอาสาตามที่เสนอไว้ในบทที่ 5 โดยเป็นการดูแล

ในสถานที่ที่จัดไว้และการไปดูแลที่บ้านผู้สูงอายุ กลุ่มสวัสดิการ/ออมทรัพย์ อันเป็นการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู ่

วัยชราในด้านการเงิน ซ่ึงจะกล่าวถึงต่อไปในส่วนของกองทุนสวัสดิการชุมชน 

กองทุนสวัสดิการชุมชนก็เป็นอีกแนวทางหน่ึงในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้

สวัสดิการ โดยเป็นสวัสดิการที่จัดการกนัเองโดยชุมชนในพ้ืนที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพ่ือประชาชนในชุมชน ซ่ึง

มีลักษณะสาํคัญคือการอาศัยความสัมพันธ์ภายในชุมชน จึงมักอยู่ในรูปแบบของกลุ่มสัจจะ/ออมทรัพย์กลุ่ม

การผลิต สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน สวัสดิการชุมชนเป็นการสร้างความเข้มแขง็ให้แก่ชุมชน รวมทั้งยังช่วยเสริม

และแบ่งเบาภาระในเร่ืองการให้สวัสดิการสงัคมของภาครัฐ ทั้งน้ีผลประโยชน์ที่เกิดจากกองทุนสวัสดิการชุมชน

โดยตรงคือการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกในชุมชนมากกว่า 30 ประเภท เช่น เด็กเกิดใหม่ เด็กกาํพร้า 

สวัสดิการด้านการศึกษา ค่ารักษาพยายาล ผู้สงูอายุ ผู้พิการ งานประเพณ ีกองทุนทรัพยากร กองทุนที่อยู่อาศัย 

กองทุนกฬีา กองทุนพัฒนาท้องถิ่น ฯลฯ  

ณ เดือนพฤษภาคม 2554 มีกองทุนที่ได้รับงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 2,331 กองทุน ครอบคลุม 990 ตาํบล มีสมาชิกจาํนวน 1,337,907 คน โดยมีสัดส่วน

เงินทุนจากสมาชิกร้อยละ 73 และอีกร้อยละ 27 มาจากการสมทบของภาครัฐ รัฐบาลมีแนวคิดที่จะส่งเสริม

สวัสดิการชุมชนโดยสนับสนุนงบประมาณของรัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดต้ังกองทุน

สวัสดิการชุมชน ในอัตรา 1:1:1 กล่าวคือชาวบ้านในชุมชนจ่ายในอัตราสมาชิก 1 บาท/คน/วัน และ 

รัฐบาลกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกส็มทบเข้ามาในกองทุนในสัดส่วนเดียวกัน ทั้งน้ีข้อมูลจาก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนพบว่าเงินออมของกองทุนสวัสดิการชุมชนจนถึงเดือนพฤษภาคม 2554 มีจาํนวน

ทั้งสิ้น 765 ล้านบาท (ตารางที่ 6.5) การส่งเสริมกองทุนสวัสดิการสังคมเป็นตัวอย่างที่ดีของภาคีส่วนร่วมของ
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ภาครัฐ ประชาชน และชุมชน โดยแต่ละฝ่ายต่างมีส่วนร่วมในการจ่ายเงินเพ่ือสวัสดิการที่สมาชิกจะได้รับ  

อนัจะช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐได้เป็นอย่างมาก 

ตารางที ่6.5 ขอ้มูลสวสัดิการสงัคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2554 

ที่มา: กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ส่งเสริมการทํางานขององคก์รภาคประชาชน 

นอกเหนือจากความรับผิดชอบทางสังคมของภาคเอกชนและครัวเรือนแล้ว ยังมีกลุ่มองค์กรพัฒนา

เอกชนหรือ NGO ที่เข้ามาช่วยดูแลให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันได้แก่ กลุ่มเครือข่าย

ผู้สูงอายุ (เช่น สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนางานผู้สูงอายุไทย  

สมาคมแพทย์ผู้สูงอายุเพ่ือสุขภาพ) โดยมูลนิธแิละกองทุนต่างๆ เหล่าน้ีจะให้การสนับสนุนทั้งในรูปทุนทรัพย์ 

(ทุนในการประกอบอาชีพ) และความช่วยเหลือที่ ไม่ใช่ตัวเงิน (พัฒนาคุณภาพชีวิต/การดํารงชีพ  

การฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ การสร้างโอกาส/ส่งเสริมการประกอบอาชีพ) 

ทั้งน้ี NGO น้ันมีจุดเด่นที่เป็นการรวมตัวกันทาํงานของผู้ที่มีใจรัก มีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือพัฒนาสังคม

ให้ดีข้ึน ดังน้ันระดับของทุนทางสังคมภายในกลุ่มเอน็จีโอกลุ่มเดียวกันเองจึงมีสูง แม้บางคร้ังจะมีข้อสังเกต

เร่ืองความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเป็นระยะๆ แต่จุดเด่นหน่ึงขององค์กรเอน็จีโอกคื็อการเข้าใจความต้องการของ

ประชาชนและชุมชนที่ดีกว่าภาครัฐ เน่ืองจากส่วนใหญ่ทาํงานในพ้ืนที่อย่างใกล้ชิด ดังน้ันจึงควรเพ่ิมบทบาท

ของเอน็จีโอให้มากข้ึนโดยเฉพาะในด้านการกระจายความช่วยเหลือไปสู่กลุ่มผู้สูงอายุ  

ภาค จํานวนกองทุน สมาชิก เงินออม 

กลางบน/ตะวันตก 383       155,872       92,806,065  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 811       453,196     198,369,266  

เหนือ 396       233,499       93,061,825  

ใต้ 506       351,065     166,369,827  

กรุงเทพฯ ตะวันออก/  235       144,275     214,110,223  

รวมทั้งหมด                2,331   1,337,907     764,717,205  
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ภาคผนวก ก 
ผลการระดมความคิดจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครั้งที่ 1 

 

การประชุม: เร่ือง “การประมาณการงบประมาณสาํหรับผู้สงูอายุและแหล่งที่มาของเงิน” 

วัน เวลา: วันศุกร์ที่ 23 ธนัวาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น. 

สถานที่: ห้องประชุมช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

จาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม 27 คน 

 

ในการประชุมระดมความคิด ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

กฎหมาย 

- เร่ืองผู้สงูอายุควรเป็นนโยบายแห่งชาติ ไม่ใช่นโยบายของรัฐบาล 

- รัฐควรกาํหนดสิทธิข้ันพ้ืนฐานของผู้สูงอายุอยู่ที่ระดับใด และใช้อะไรเป็นมาตรฐานและ/หรือตัวช้ีวัด

ในแต่ละสทิธ ิ

- รัฐควรออกใบรับรองแก่ผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง (เช่นเดียวกับกรณีผู้พิการ) ซ่ึงทาํให้สามารถแยก 

กลุ่มคนเหล่าน้ีได้อย่างชัดเจนมากข้ึน และทาํให้การจัดสรรงบประมาณทาํได้ง่ายข้ึน 

- ผู้สงูอายุเป็น “คนทุพพลภาพ” มิใช่ “คนพิการ” เพียงแต่อาศัยสทิธ ิพ.ร.บ.คนพิการ 

- ควรนาํสทิธติาม พ.ร.บ. คนพิการบางอย่างไปใส่เพ่ิมใน พ.ร.บ.ผู้สงูอายุ 

- การพิจารณายืดอายุการเกษียณ ควรพิจารณาถึงเร่ืองผู้ที่ได้ประโยชน์และผู้ที่เสียประโยชน์จากการยืด

อายุเกษียณ รวมถึงเม่ือยืดอายุการเกษียณแล้วจะส่งผลกระทบต่อใครบ้าง 

งบประมาณ 

- เน่ืองจากงบประมาณของรัฐมีจํากัด จึงควรมีการลําดับความสําคัญของการจัดสวัสดิการ แหล่ง

งบประมาณของรัฐ และเอกชน 

- รัฐควรสร้างแรงจูงใจในการนาํเงินจากภาคเอกชนมาใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณภาครัฐ 

- ในการประมาณการด้านงบประมาณควรนําเร่ือง “ประเด็นความเสี่ยงเชิงนโยบายทางสังคม” 

มาพิจารณาด้วย 
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เบี้ ยยงัชีพผูสู้งอายุ 

- การจัดการเบ้ียยังชีพควรอยู่ภายใต้งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของรัฐบาลกลาง (ไม่ใช่งบอุดหนุน

เฉพาะกจิ) เพ่ือให้เกดิการเฉล่ียทุกข์เฉล่ียสขุ 

- รัฐควรมีมาตรการให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงหรือยากจนมีเบ้ียอีกประเภทเพ่ือเป็นการสงเคราะห์

ผู้สงูอายุ 

- การจ่ายเบ้ียยังชีพยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ (ทั้งในรูปของจาํนวนผู้สงูอายุและจาํนวนเงิน) 

- รัฐควรมีการสนับสนุนให้มีกฎเกณฑ์ที่เฉพาะของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงเพ่ือให้เกิดความชัดเจน 

มากข้ึน เน่ืองจากปัจจุบันผู้สงูอายุกลุ่มน้ียังคงใช้เบ้ียคนพิการอยู่ 

- เบ้ียยังชีพระบบข้ันบันไดเร่ิมจ่ายแล้วต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 ครอบคลุมผู้สูงอายุประมาณ 

6.4 ล้านคน และคาดว่าจะใช้งบประมาณในปีน้ีประมาณ 50,400 ล้านบาท 

- ข้อพึงระวังของการจ่ายเบ้ียยังชีพแบบข้ันบันได (อายุมากข้ึนได้รับเบ้ียยังชีพสงูข้ึน) คืออาจจูงใจให้คน

ในครอบครัวไม่แจ้งมรณกรรมของผู้สงูอายุ 

- น่าจะมีการเปล่ียนช่ือ "เบ้ียยังชีพ" เป็น "เบ้ียพ้ืนฐานทั่วหน้า" 

การกระจายอํานาจ 

- ขาดความชัดเจนเร่ืองหน้าที่การบริหารจัดการ (ผู้ใดหรือองค์กรใดควรมีหน้าที่รับผิดชอบภาระหน้าที่

ส่วนไหน) และสรุปแล้ว “ควรกระจายอาํนาจให้ท้องถิ่นหรือไม่” 

- รัฐควรทาํให้นโยบายผู้สูงอายุเป็นนโยบายแห่งชาติที่ทุกรัฐบาลต้องเข้ามาจัดการดูแล เพ่ือป้องกัน 

การแทรกแซงจากภาคการเมือง 

- เบ้ียยังชีพจัดว่าเป็น “การสงเคราะห์” (คือการให้เทา่ที่ให้ได้) และรัฐบาลอนุญาตให้ท้องถิ่นสมทบเงิน

เพ่ิมได้ตามแต่ฐานะของท้องถิ่น ด้วยเหตุน้ีจึงก่อให้เกดิความลักล่ันกนัระหว่างแต่ละท้องถิ่น 

- รัฐบาลท้องถิ่นจะได้รับงบประมาณเป็นเงิน 1 ใน 9 ของภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ซ่ึงการเปล่ียนแปลง 

VAT จะส่งผลต่อเงินงบประมาณโดยตรงของท้องถิ่น 

- ส่วนใหญ่ผู้สงูอายุไม่ได้รับการดูแลจากลูกหลานอยู่แล้ว แต่เป็นท้องถิ่นที่เข้าไปดูแล เน่ืองจากผู้สูงอายุ

เหล่าน้ีเป็นฐานเสยีงของรัฐบาลท้องถิ่นน้ันๆ 
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ระบบประกนัสงัคม 

- ผู้ประกนัตนมาตรา 33 และ 39 ในระบบประกันสังคมไม่มีสิทธิได้รับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับ

ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา ข้าราชการบาํนาญ หรือผู้ที่ได้รับบาํนาญจากรัฐเป็นแบบรายเดือน 

- แรงงานจะมีการเข้า-ออกระหว่างในระบบและนอกระบบอยู่ตลอดทาํให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองในการ

ออมเงินกองทุน ดังน้ันจะมีวิธกีารอย่างไรให้แรงงานสามารถออมเงินได้อย่างต่อเน่ือง 

- ปัญหาระเบียบการจ่ายเงินสมทบ เช่น การกาํหนดเพดานเงินเดือนที่ 15,000 บาท ทาํให้การจ่ายเงิน

สมทบไม่เท่าเทียมกัน เพราะไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเพ่ิมตามการเพ่ิมของเงินเดือน จึงควรมีการปรับ

เพดานการสมทบเงินประกนัสงัคม 

- ประกนัสงัคมควรแยกกนัระหว่างเงินสมทบเพ่ือการสงเคราะห์บุตรกบัชราภาพ เน่ืองจากทางบัญชีแล้ว 

เงินสบทบที่ผู้ประกนัตนจ่ายได้ถูกนาํไปใช้ในการสงเคราะห์บุตร ทาํให้เสยีผลประโยชน์ด้านชราภาพ 

- ผลประโยชน์กรณีชราภาพแบบบํานาญจะเร่ิมจ่ายในปี 2557 โดยในปีแรกจะมีผู้รับผลประโยชน์

ประมาณ 3 พันกว่าคน ประมาณ 77 ล้านบาท และเงินกองทุนชราภาพจาํนวน 6 แสนล้านบาทน่าจะ

หมดลงในปี 2587 

- ประกันสังคมมีแนวคิดที่จะปรับจากบาํนาญเป็นบาํเหนจ็ วิธีคิดเงินสมทบ/จ่ายเงินบาํนาญ การขยาย

อายุเกษียณ เพ่ือให้กองทุนม่ันคงและย่ังยืน 

การจดัการดูแลผูสู้งอายุ 

- สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีอยู่ 25 แห่ง ในปัจจุบันได้โอนไปให้ท้องถิ่นดูแลแล้ว 13 แห่ง เหลืออีก 

12 แห่งในช่ือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่ยังอยู่ภายใต้การดูแลของกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ 

- การดูแลผู้สงูอายุในสถานสงเคราะห์มีค่าใช้จ่ายต่อหัวสูงมาก 

- กรณีให้ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน ควรจะมีการจัดสวัสดิการเข้าไปดูแล แต่จะอยู่ในรูปแบบไหน และขัดต่อ

ระเบียบข้อบังคับหรือไม่ ต้องปรับแก้ไขอย่างไร 

- รัฐควรสร้างระบบการจัดการ และแรงจูงใจสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการดูแล

ผู้สงูอายุ เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของรัฐ 

- การดูแลรักษาพยาบาลผู้สงูอายุที่บ้านยังไม่สามารถเบิกจากกองทุนสขุภาพต่างๆ ได้ 

- รัฐควรส่งเสริมการดูแลแบบ Long-term Care และจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Social Care 

- Long-term Care อาจเกดิมาจาก 2 สาเหตุคือ 

o เน่ืองจากปัญหาสขุภาพ: ดูแลโดยให้บริการทางการแพทย์และพยาบาล 

o เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจและสังคม: ซ่ึงมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 80 โดยการดูแลจะเน้น 

ไปที่ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น 

- การสร้างแรงจูงใจด้านรายได้ให้แก่ผู้ที่อยู่ดูแลพ่อแม่ เพราะต้องเสียเวลาที่จะไปทาํงานหารายได้

ตามปกติ 
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เงินสงเคราะหจ์ดัการศพ 

- การสงเคราะห์จัดการศพควรอยู่ภายใต้การจัดการของท้องถิ่นเพราะจะทาํให้เกิดความคล่องตัว

มากกว่า เพราะปัจจุบันการสงเคราะห์ศพอยู่ภายใต้การจัดการของสาํนักทะเบียนจึงทาํให้เกิดปัญหา

และความยุ่งยากในการเบิกเงิน 

- แม้เงินสงเคราะห์การจัดการศพจะเป็นสิทธิแบบถ้วนหน้าแล้ว แต่ยังมีปัญหาในทางปฏบัิติคือยังคงไม่

ครอบคลุมอย่างทัว่ถึง สังเกตได้จากงบประมาณเร่ืองน้ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง

ของมนุษย์ 

สิทธิของผูสู้งอายุตาม พ.ร.บ. ผูสู้งอายุ พ.ศ. 2546 (มาตรา 11) 

การบริการทางการแพทยแ์ละการสาธารณสุขทีจ่ดัไวโ้ดยใหค้วามสะดวกและรวดเร็วแก่ผูสู้งอายุเป็นกรณี

พิเศษ 

- ควรมีการปรับคุณภาพการให้บริการสขุภาพ 

- ผู้ด้อยโอกาสและผู้สงูอายุเข้าถึงบริการได้ยากลาํบาก ควรมีนโยบายในเชิงรุก 

- แม้ในปัจจุบันมีกลุ่มจิตอาสาเข้าไปช่วยให้บริการ แต่กยั็งไม่เพียงพอ จาํเป็นต้องมีผู้ชาํนาญการเข้าไป

ร่วมให้บริการ 

- ปัญหาเร่ืองงบประมาณส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพน้ัน ควรรวมไว้ที่เดียวกัน ไม่ควรให้แต่ละกองทุน

สขุภาพบริหารจัดการกนัเอง 

การศึกษา 

- การสนับสนุนการศึกษาให้แก่ผู้สูงอายุ เช่น รัฐอาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาของผู้สูงอายุ 

เหมือนกบัการศึกษาภาคบังคับเรียนฟรี 12 ปีได้หรือไม่ 

- มีโครงการ third university เช่น มหาวิทยาลัยชีวิต สาํหรับผู้สงูอายุที่อยากจบในระดับปริญญา 

การส่งเสริมผูส้งูอายใุนดา้นการหาเล้ียงชีพ 

- ปัญหาการกาํหนดอายุในการเข้าทาํงาน เช่น ภาคเอกชนไม่รับผู้มีอายุเกนิ 30 ปีเข้าทาํงาน 

- ปัญหาการกาํหนดอายุการเกษียณ 

การจดัหาทีพ่กัอาศัย อาหารและเครือ่งนุ่งห่มตามความจาํเป็น 

- ในระดับ Long-term Care รัฐควรขยายการบริการไปยังนอกสถานบริการของรัฐ 

การรูก้ฎหมายของผูส้งูอาย ุ

- ผู้สงูอายุที่รู้กฎหมายและสทิธมีิเพียงส่วนน้อย (ร้อยละ 1 ของผู้สงูอายุทั้งหมด) 

- ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะรู้เร่ือง “สิทธิเบ้ียยังชีพ” (ร้อยละ 80-90) ซ่ึงเป็นการรู้ผ่าน “คน” เช่น  

กลุ่มอาสาไปช้ีแจง/อบรมเร่ืองสทิธใิห้แก่ผู้สงูอายุในชมรม 
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กองทุนผูสู้งอายุ 

- ควรมีการประเมินประสิทธิภาพของกองทุนผู้สูงอายุ เพราะมีข้อสังเกตว่าการเข้าถึงกองทุนทาํได้ยาก  

มีปัญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเร่ืองการคัดกรองโครงการ 

- โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีน้อยมากและโครงการที่อนุมัติผ่านกน้็อยเช่นกัน เน่ืองจากผู้สูงอายุ 

ไม่สามารถเขียนโครงการเองได้ จาํเป็นต้องมีผู้ช่วยในการเขียนโครงการ 

- หลักเกณฑก์ารกู้ยืมกองทุนผู้สงูอายุที่ไม่เอื้อต่อผู้สงูอายุ 

- กองทุนคนพิการและกองทุนผู้สงูอายุอยู่ภายใต้การพิจารณาของส่วนกลางจึงก่อให้เกดิความล่าช้า 

จิตอาสา 

- ควรให้การสนับสนุนกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน (อสม.) ให้มีการขับเคล่ือนอย่างเป็น

ระบบ เน่ืองจาก อสม. เร่ิมมีบทบาทให้การดูแลผู้สูงอายุตามบ้าน ซ่ึงท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนส่วนน้ี

อยู่และมีค่าใช้จ่ายไม่มาก 

- กฎหมายอะไรที่จะสร้างแรงจูงใจให้ทาํกจิกรรม CSR เพ่ือผู้สงูอายุ 

รายชื่อผูร่้วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครั้งที ่1 

ลําดบั ชื่อ ตําแหน่ง 

สํานกัส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

1.  นายราม จิตตะมาศ  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสงัคม  

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

 สํานกัพฒันาฐานขอ้มูลและตวัช้ีวดัภาวะสงัคม 

2.  นางปัทมา เธยีรวิศิษฎ์สกุล    ผู้อาํนวยการสาํนัก  

3.  นส. นิภา กติติเรืองชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ  

4.  นส. ดวงกลม วิมลกจิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

 สํานกัยุทธศาสตรแ์ละการวางแผนพฒันาทางสงัคม 

5.  นายวรวิทย์ วรธญัญะกจิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

6.  นางพิศมัย สวุรรณรังษี ผู้อาํนวยการส่วนการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสงัคม 

7.  นายศกล ตันตระกูล นักพัฒนาสงัคม  

มูลนธิิสถาบนัวิจยัและพฒันาผูสู้งอายุไทย   

8.  พญ. ลัดดา ดาํริการเลิศ กรรมการ   

สมาคมสภาผูสู้งอายุแห่งประเทศไทย 

9.  นายแพทย์ มนู วาทสินุทร กรรมการ 
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ลําดบั ชื่อ ตําแหน่ง 

สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั  สํานกันโยบายการออมและการลงทุน 

10.  นส. อภิลักษณ์ สวุรรณรังษี เศรษฐกร 

สํานกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 

11.  นางวราภรณ ์สวุรรณเวลา หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบาย 

กรมบญัชีกลาง  กระทรวงการคลงั 

12.  นส. สวิุภา สขุวณิชนันท ์ ผู้อาํนวยการสาํนักมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ  

13.  นส. มนพร เบญจพร นักวิชาการการคลัง ปฏบัิติการ 

สํานกังานประกนัสงัคม 

14.  นายศิลา แก้วตะนันท ์ นักวิชาการแรงงานชาํนาญการพิเศษ  

15.  นางภาคินี พวงพนมรัตน์ นักวิชาการสถิติชาํนาญการ 

สถาบนัเวชศาสตร ์สมเด็จพระสงัฆราชญาณสงัวร เพือ่ผูสู้งอาย ุ

16.  นส. อรวรรณ คูหา นักวิชาการสาธารณสขุชาํนาญการ  

17.  นางพงางาม พงศ์จตุรวิทย์ นักสงัคมสงเคราะห์ชาํนาญการ 

 

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) 

18.  คุณเวียนนารัตน์ ช่วงวิวัฒน์ National Programme Associate  

19.  นายอธ ิวงศ์เขียว Programme Assistant  

สํานกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพทิกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ 

 สํานกัส่งเสริมและพทิกัษผู์สู้งอายุ  

20.  นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้อาํนวยการกลุ่มการพัฒนามาตรการ กลไก 

21.  นางวัฒนา มังคะดานะรา นักสงัคมสงเคราะห์ชาํนาญการ 

22.  นางวันทนี อุบลแย้ม นักสงัคมสงเคราะห์ชาํนาญการ 

สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

23.  ดร. สมชัย จิตสชุน หัวหน้าโครงการฯ 

24.  นายยศ วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส 

25.  นางจิราภรณ์ แผลงประพันธ์ นักวิจัยอาวุโส 

26.  นางสาวนันทพร เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส 

27.  นส. วิไล ทวิากรโกมล เลขานุการโครงการ 
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ภาคผนวก ข 
ผลการระดมความคิดจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครั้งที่ 2 

 

การประชุม: เร่ือง “การประมาณการงบประมาณสาํหรับผู้สงูอายุและแหล่งที่มาของเงิน” คร้ังที่ 2 

วัน เวลา: วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2555 เวลา 9.00-12.00 น. 

สถานที่: ห้องประชุมช้ัน 2 สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

จาํนวนผู้เข้าร่วมประชุม 18 คน 

 

ในการประชุมระดมความคิด ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอความเหน็ในประเดน็ต่างๆ ดังน้ี 

สวสัดิการผูสู้งอายุ 

- ปัญหาส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุคือ เร่ืองรายได้หลังเกษียณอายุแล้ว ปัญหาสุขภาพ ที่อยู่อาศัย (ไม่มี 

ผู้อุปการะ) การดูแล (long-term care) และย่ิงในปัจจุบัน ผู้สงูอายุมีอายุยืนข้ึน ย่ิงมีปัญหามากข้ึนตาม 

- ผู้สูงอายุที่เข้ามาอาศัยอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของกรมพัฒนาสังคมและ

สวัสดิการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีรายได้ ไม่ใช่คนยากจน แต่มีปัญหาไม่สามารถอยู่กับครอบครัวได้  

ซ่ึงจริงๆ แล้วครอบครัวต้องการดูแล แต่ปัญหาเกิดจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุเองและค่าใช้จ่าย 

ในการดูแลผู้สงูอายุที่บ้านสงูกว่ารายได้/เงินออมของผู้สงูอายุ 

- ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุสูงมาก และย่ิงเป็นผู้สูงอายุที่พิการหรือป่วย โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์ 

ย่ิงต้องการการดูแลมากกว่าปกติ และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนมาก 

- กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการไม่สามารถเกบ็ค่าบริการจากผู้ใช้บริการบ้านพักคนชราได้ ทาํให้ไม่มี

รายได้มาบริหาร ต้องรองบประมาณจากรัฐ ดังน้ันหากมีการร่วมมือกันโดยรัฐอาจลงทุนสร้าง 

สถานสงเคราะห์แล้วให้เอกชนเข้ามาบริหารกจ็ะทาํให้สามารถรองรับผู้สงูอายุได้มากข้ึน 

- ปัจจุบันมีผู้มาบริจาคเงินและสิ่งของให้แกศู่นย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสงัคมผู้สงูอายุ/สถานสงเคราะห์

ผู้สงูอายุ ทาํให้ช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐได้ระดับหน่ึง 

- ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีจํานวน 13 แห่ง 

รองรับผู้สงูอายุได้ประมาณ 2,000 คน แต่ยังมีผู้สูงอายุอีกประมาณ 3,000 คนที่แสดงความต้องการ

ใช้บริการสถานสงเคราะห์ 

- ปัจจุบันมีผู้สูงอายุบางรายเอาเบ้ียยังชีพไปใช้ไม่ตรงกับจุดประสงค์ เช่น เอาไปทาํบุญ จึงควรหา

ช่องทางให้เบ้ียยังชีพสามารถช่วยผู้ที่ยากจนจริงๆ ได้ 

- ค่าใช้จ่ายสาํหรับผู้สูงอายุที่สูงอีกประเภทหน่ึงคือค่าเคล่ือนย้ายผู้ป่วย โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซ่ึง 

ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ประสานขอความช่วยเหลือจากอบต. แต่หากมีแพทย์และ 

หน่วยเคล่ือนที่ไปหาที่บ้านได้กจ็ะช่วยลดค่าใช้จ่ายน้ีและช่วยอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้สงูอายุได้มาก 
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- เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุที่ยากจน/พ่ึงพิงจะช่วยเข้ามาอุดในส่วนของสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่รัฐไม่มี

งบประมาณมารองรับ 

- แนวคิดที่ให้ผู้สงูอายุอยู่กบัครอบครัว ชุมชนเป็นหลัก 

- ผู้สงูอายุต้องการเงินเพ่ือสร้างความม่ันคงด้านรายได้ (การประกนัรายได้ เบ้ียยังชีพ) 

งบประมาณและแหล่งที่มาของเงิน 

- ข้อมูลโครงสร้างประชากรใหม่จะเสรจ็ประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 

- ปัจจุบันมีกองทุนที่จัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอยู่ 5 กองทุนคือ กองทุนเดก็ กองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองทุนผู้สูงอายุ กองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และ

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสงัคม ซ่ึงมีความซํา้ซ้อน/เหล่ือมลํา้กนัอยู่ 

- การนาํเงินจากสลากกินแบ่งรัฐบาลมาใช้ต้องพิจารณาให้ดีเพราะต้องให้มีความเท่าเทยีมกันในแต่ละ

กองทุน ส่วนเงินจาก sin tax ต้องคุยกบัรัฐบาลว่ายอมแบ่งมาให้ไหม 

- สาํหรับกองทุนผู้สูงอายุซ่ึงได้รับเงินจัดสรรมาไม่เพียงพอน้ัน อาจมาพิจารณาว่าโครงการ/กิจกรรม

ไหนที่กองทุนฯ (รัฐ) ควรทาํ อนัไหนอาจจะ outsource ให้เอกชนไปทาํ โดยไม่ให้เกดิความซํา้ซ้อนกนั 

- ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตของประกันสังคมน้ัน หากพ้นจากการเป็นสมาชิกแล้ว 6 เดือนจะไม่ได้รับ

ความคุ้มครอง การประมาณการที่เสนอจึงอาจจะสงูไป 

- ผลประโยชน์กรณีชราภาพของประกนัสงัคมน้ัน มีผู้ประกนัตนหลายคนที่ลาออกก่อนส่งเงินครบ 15 ปี

เพราะต้องการได้รับเงินบาํเหนจ็ ต้องการเงินก้อนไปใช้ ไม่อยากรอเงินบาํนาญ 

- อกีสาเหตุหน่ึงคือบาํนาญข้ันตํ่าที่ได้คือร้อยละ 20 ของ 1650 คือ 330 บาทซ่ึงตํ่ากว่าเบ้ียยังชีพข้ันตํ่า 

600 บาท/เดือน ทาํให้ผู้ประกนัตนยอมออกจากระบบเพ่ือมารับเบ้ียยังชีพ 

- ยังมีข้อสงสัยว่าเงินเท่าไหร่จึงจะเพียงพอต่อการดํารงชีพข้ันพ้ืนฐานในวัยชราได้ และเงินจํานวน

ดังกล่าวกจ็ะเพ่ิมข้ึนทุกปี หลายคนพูดว่าเงินเบ้ียยังชีพ บาํนาญประกนัสงัคม บาํนาญกอช. ไม่เพียงพอ 

- ปัจจุบันมีผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงจํานวน 1-1.4 แสนคน โดยผู้สูงอายุเหล่าน้ันต้องการการดูแล 

จากครอบครัว ทั้งน้ีงานวิจัยของจุฬาฯ พบว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิงประมาณ 

24,000 บาท/ปี 

- ผู้สงูอายุที่ยากจนน่าจะลดลงตามการเติบโตทางเศรษฐกจิ 

- งบประมาณของกองทุนผู้สงูอายุในปี 2554-2556 คือ 150 180 และ 350 ล้านบาทตามลาํดับ โดย

กองทุนฯ มีแผนการขยายฐานบริการ ทาํให้ต้องของบประมาณเพ่ิมข้ึนและขอรับเงินช่วยเหลือจากภาค

ประชาชนและเอกชน 
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การสรา้งความยัง่ยืน 

- แนวทางในการสร้างความย่ังยืนของสวัสดิการผู้สูงอายุคือการให้ความรู้แก่ประชาชนในการเตรียมตัว

เข้าสู่วัยชรา โดยเฉพาะในเร่ืองการวางแผนการออม การสร้างความรับผิดชอบของคนในสังคมต่อ

ผู้สงูอายุกจ็ะช่วยสร้างภาคีส่วนร่วมในการจัดสรรสวัสดิการแก่ผู้สงูอายุได้ 

- กระบวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (targeting) เป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการ 

- หากสามารถจูงใจแรงงานนอกระบบเข้ามาสู่ระบบบาํนาญได้จะช่วยลดรายจ่ายเบ้ียยังชีพลงได้มาก 

- ชุมชนจะมีกองทุนผู้สงูอายุและกองทุนสวัสดิการชุมชนและภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุน 

- กองทุนผู้สงูอายุในปัจจุบันทาํหน้าที่ 2 อย่างคือการให้กู้ยืม (ประมาณ 10,000 ราย) และการส่งเสริม

กจิกรรมทางสงัคม โดยเงินของกองทุนมีเงินไม่เพียงพอต่อการดาํเนินงาน 

- การสร้างระบบฐานข้อมูลจากบัตรประชาชน โดยเกบ็ข้อมูลในเร่ืองการศึกษา การทาํงาน เงินบาํนาญ 

ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดี (point of entry) 

- การจัดสวัสดิการสังคมให้ผู้สูงอายุต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของแหล่งที่มาของเงินในการมาจ่าย

สวัสดิการน้ันๆ ด้วย อาจใช้ช่องทางผ่านกองทุนผู้สูงอายุ โดยการของบจากแหล่งเงินอื่นๆ เพ่ิมเติม

เช่น sin tax 

- แต่การใช้เงินจาก sin tax ซ่ึงเป็น earmarked tax น้ันต้องใช้สาํหรับกรณีพิเศษจริงๆ มิฉะน้ันวินัย 

ทางการเงินการคลังจะหายไป 

- สวัสดิการพ้ืนฐานน้ัน รัฐควรรับผิดชอบ ส่วนสวัสดิการส่วนเพ่ิมอาจให้ภาคีต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม

รับภาระค่าใช้จ่ายด้วย 

- การจัดสรรสวัสดิการน้ัน ไม่ควรมองเร่ืองเงิน แต่ควรให้ความสาํคัญกบัเน้ืองาน (มาตรการ/โครงการ/

กจิกรรม) เป็นหลักกอ่น 

- ในเร่ืองความเป็นไปได้ในทางปฏบัิติอาจจะเช่ือมโยงถึงการกาํหนดกลุ่มเป้าหมายด้วย 

- การหาภาคีร่วมช่วยลดภาระงบประมาณได้ ส่วนการบริหารจัดการกอ็าจลดได้บ้างไม่มาก 

- สวัสดิการชุมชนเป็นแบบเปิด เป็นสวัสดิการทางเลือก โดยชาวบ้านยังติดอยู่กับความเป็นชุมชน 

(ตาํบล) ซ่ึงยังไม่มีความเช่ือมโยงกบัภาคีต่างๆ และการมีส่วนร่วมยังกระทอ่นกระแทน่อยู่ 

- รัฐสนับสนุนสวัสดิการผู้สงูอายุหลายประเภทที่ดูซํา้ซ้อนกัน เช่น ด้านหลักประกันรายได้ผ่านสาํนักงาน

ประกันสังคม กอช. และกองทุนสวัสดิการชุมชน แต่ไม่ได้มาคุยกันเร่ืองการประสานงานว่าจะทาํ

อย่างไร ปัญหาคือระบบต่างๆ ไม่ค่อยอยากเช่ือมโยงกนั อยากมีอสิระในการทาํงาน 
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รายชื่อผูร่้วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครั้งที ่2 

ลาํดับที ่ ช่ือ ตําแหน่ง 

สํานกัส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และการมีส่วนร่วม กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

1.  นายศุภชัย  กระธรรมะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการ 

สํานกังานประกนัสงัคม 

กองนโยบายและแผนงาน 

2.  นายสมหมาย  หิรัญสมบูรณ์ นักวิชาการแรงงานชาํนาญการ 

3.  นางบุศยา  เป่ียมใจญาติ นักวิชาการประกนัสงัคม 

สํานกัสิทธิประโยชน ์

4.  นางอุสนีย์  ศิลป์ศร นักวิชาการแรงงานชาํนาญการพิเศษ 

สํานกังานเศรษฐกิจการคลงั  สํานกันโยบายการออมและการลงทุน 

5.  นางสาวอภิลักษณ์  สวุรรณรังษี เศรษฐกร 

กรมสรรพากร     สํานกับริหารทรพัยากรบุคคล 

6.  นายวัฒนพฤกษ์  ภักดีกมล นักจัดการงานทั่วไป ชาํนาญการพิเศษ 

กรมพฒันาสงัคมและสวสัดิการ 

7.  นางสวุรรณี  ห่อวิวัฒน์ ผู้อาํนวยการส่วนมาตรฐานการจัดบริการสงัคมสวัสดิการ 

สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  

สํานกัพฒันาฐานขอ้มูลและตวัช้ีวดัภาวะสงัคม 

8.  นางสาวนิภา  กติติเรืองชาญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

9.  นางสาวดวงกมล  วิมลกจิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

10.  นางสาวกุลธิดา เลิศพงศ์วัฒนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชาํนาญการพิเศษ 

สํานกังานส่งเสริมสวสัดิภาพและพทิกัษเ์ด็ก เยาวชน ผูด้อ้ยโอกาส และผูสู้งอายุ  

11.  นายโอภาส  พิมลวิชยากจิ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านผู้สงูอายุ 

12.  นางวันทนี  อุบลแย้ม นักสงัคมสงเคราะห์ชาํนาญการ 

สํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการจดัสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ 

13.  นายชินชัย  ช้ีเจริญ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานการพัฒนาสงัคมและ 

ความม่ันคงของมนุษย์ 

สถาบนัวิจยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 

14.  ดร. สมชัย จิตสชุน หัวหน้าโครงการฯ 

15.  นายยศ  วัชระคุปต์ นักวิจัยอาวุโส 

16.  นางจิราภรณ์  แผลงประพันธ ์ นักวิจัยอาวุโส 

17.  นางสาวนันทพร  เมธาคุณวุฒิ นักวิจัยอาวุโส 

18.  นางสาววิไล  ทวิากรโกมล เลขานุการโครงการ 
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