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สถาบัันวิิจััยเพ่ื่�อการพัื่ฒนาประเทศไทย  
(ทดีีีอาร์ไอ) ได้ีเผยแพื่ร่ “รายงานทีดีีอาร์ไอ” 
(ชื่่�อเดีิมวิ่า “สมุดีปกขาวิทีดีีอาร์ไอ”) มา 
ตั้ั�งแตั้่เดีือนสิงหาคม 2536 โดียคัดีสรร 
กลั่ั�นกรองงานวิิจััยตั้่างๆ มานำาเสนออย่าง 
เรียบัง่ายเพ่ื่�อจัุดีประกายให้เกิดีการวิิพื่ากษ์์ 
วิิจัารณ์์
 “รายงานทีดีีอาร์ ไอ”มีโอกาสรับัใชื่้ 
สังคมไทยมาตั้ลั่อดี ทั�งเป็นรายสะดีวิกแลั่ะ 
ปรับัมาเป็นรายเดีือนในระยะตั้่อมาพื่ร้อมทั�ง 
ยังคงนำาเสนอเร่�องราวิตั้่างๆ อย่างเรียบัง่าย 
แบับัเป็นมิตั้รต่ั้อควิามสนใจัใคร่ร้้ของผ้้อ่าน
ทั�วิไปเชื่่นเดีิม

บรรณาธิิการบริหาร
จิิรากร ยิ่่�งไพบููลยิ่์วงศ์์
กองบรรณาธิิการ
วัฒนา กาญจินาน่จิ
ผู้้�เขีียน  
ดร.สราวุธ ไพฑููรยิ่์พงษ์์  นักวิชาการอาวุโส (ด้านแรงงาน)  
ผูู้้อำานวยิ่การแผู้นงานการส่งเสริมคุุณภาพชีวิตและพฤฒพลังสำาหรับูผูู้้สูงอายิุ่ 
ในภาวะวิกฤตและการเตรียิ่มพร้อมการเข้้าสู่สังคุมสูงอายิุ่อยิ่่างสมบููรณ์  
สถาบูันวิจิัยิ่เพ่�อการพัฒนาประเทศ์ไทยิ่
อุษ์ณียิ่์ ศ์รีจิันทร์ และ กันต์ ธีระพงษ์์   
ฝ่่ายิ่วิเคุราะห์ตลาดแรงงาน สถาบูันวิจิัยิ่เพ่�อการพัฒนาประเทศ์ไทยิ่
ออกแบบ
KANITP .

รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 196 
มกราคม 2566

ที่มา: รายิ่งานเร่�องการจิัดทำานโยิ่บูายิ่และ
มาตรการ และวิเคุราะห์ภาระทางการคุลงัต่อ
ชุดสวัสด่การ เพ่�อรองรับูการเข้้าสู่สังคุมสูง
อายิุ่ข้องแรงงานนอกระบูบู โดยิ่ ณัฐนันท์ 
วิจิิตรอกัษ์ร และคุณะ, 2565, โคุรงการวิจิยัิ่
ย่ิ่อยิ่ที� 1 ในแผู้นงานการส่งเสริมคุุณภาพชีวิต 
และพฤฒพลังสำาหรบัูผูู้ส้งูอายิ่ใุนภาวะวิกฤต 
และการเตรียิ่มพร้อมเข้้าสู่ สังคุมสูงอายุิ่ 
อย่ิ่างสมบููรณ์ ได้รับูทุนอุดหนุนการวิจิัยิ่และ
นวัตกรรมจิากสำานักงานการวิจิัยิ่แห่งชาต่ 
ประจิำาปีงบูประมาณ 2564.
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การพััฒนาชุุดสวััสดิการ 
สำาหรับแรงงานนอกระบบ 
เม่่อเขี�าส้�สังคมผู้้�ส้งอายุ

1. ขี�อม้ลทั�วัไปขีองแรงงานนอกระบบ 

ลัักษณะของแรงงานนอกระบบ 
แรงงานนอกระบบของประเทศไทยถููกจััดให้้

เป็นกลุ่่�มแรงงานท่� ม่ความเปราะบางกลุ่่�มให้ญ่�ของ
ประเทศเน่�องจัากม่รายไดต้่�ำแลุ่ะไม�แน�นอน ขณะท่�ความ 
ค้่มครองด้านรายได้แลุ่ะการส่�งเส่ริมส่่ขภาพในเชิิงรับ
ไม�เพ่ยงพอต่�อการดำรงชิ่วิต่ในอนาคต่แลุ่ะม่เงินออม
น้อยจัากภาระห้น่�ส่ิน ส่ิ�งส่ำคัญ่ท่�รัฐควรจัะต่้องพิจัารณา
แลุ่ะเต่ร่ยมไว้ส่ำห้รับการรองรับประชิากรส่�วนมากของ
ประเทศท่�ทยอยเข้าสู่�วัยชิราค่อ ส่วัส่ดิการแลุ่ะค่ณภาพ
ชิ่วิต่ห้ลัุ่งเกษ่ียณจัากการทำงาน ความเพ่ยงพอแลุ่ะ
ส่วัส่ดิการท่�เห้มาะส่มส่ำห้รับแรงงานนอกระบบจึังเป็น
ประเด็นท่�น�าเป็นห้�วงอย�างยิ�ง คณะผูู้้วิจััยจัำแนกปัญ่ห้า
ออกเป็น 3 ประเด็นห้ลัุ่กค่อ ส่วัส่ดิการด้านการรักษีา
พยาบาลุ่ การดแูลุ่ระยะยาว (Long-term Care) แลุ่ะความ
ค่้มครองทางส่ังคม (Social Protection) 

ปััญหาสวััสดิิการดิา้นการรกัษาพยาบาลัของปัระเทศ 
ไทย 

ส่วัส่ดิการรักษีาพยาบาลุ่ท่�จััดให้้โดยภาครัฐ
ประกอบด้วยระบบการรักษีาพยาบาลุ่ 3 ระบบ ได้แก� 
ห้ลัุ่กประกันส่่ขภาพถู้วนห้น้า ส่วัส่ดิการส่ำห้รับผูู้้
ประกันต่นในระบบประกันส่ังคม แลุ่ะส่วัส่ดิการด้านการ
รักษีาพยาบาลุ่ข้าราชิการแลุ่ะรัฐวิส่าห้กิจั1 ส่วัส่ดิการท่�
ครอบคลุ่่มประชิากรส่�วนให้ญ่�ของประเทศแบบไม�ม่การ
ร�วมจั�ายเงนิส่มทบ (Non-contributory) ไดแ้ก� ห้ลัุ่กประกนั
ส่่ขภาพถู้วนห้น้าแลุ่ะส่ิทธิิการรักษีาพยาบาลุ่ข้าราชิการ
แลุ่ะรัฐวิส่าห้กิจั ส่ิ�งท่�แต่กต่�างกันของทั�ง 2 ระบบค่อ วิธิ่
การจั�ายเงินแก�ส่ถูานพยาบาลุ่ท่�ยงัคงส่ร้างความเห้ลุ่่�อมลุ่�ำ
ด้านส่่ขภาพของประชิาชินกลุ่่�มเป้าห้มาย จัากส่วัส่ดิการ
รักษีาพยาบาลุ่ข้าราชิการม่วิธิ่การจั�ายเงินให้้แก�โรง
พยาบาลุ่แบบปลุ่ายเปิด ไม�ได้ม่การควบค่มค�าใชิ้จั�าย 
ขณะท่�ห้ลุ่ักประกันส่่ขภาพถู้วนห้น้าท่�แรงงานนอกระบบ

1  นิภา ศรีอนันตั้์. (2545). ระบับัสวิัสดีิการรักษ์าพื่ยาบัาลั่ของข้าราชื่การ
แลั่ะรัฐวิิสาหกิจั. สถาบัันวิิจััยเพื่่�อการพื่ัฒนาประเทศไทย. 
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โดยทั�วไปม่สิ่ทธิิการรักษีาเป็นการจั�ายค�ารักษีาพยาบาลุ่
แบบเห้มารายหั้ว โดยในปี 2561 ค�าใชิจ้ั�ายด้านการรักษีา
พยาบาลุ่ม่ความแต่กต่�างกันเก่อบ 5 เท�า 

การใชิ้ส่ิทธิิการรักษีาพยาบาลุ่ของแรงงานนอก
ระบบนั�นห้ลุ่ากห้ลุ่ายต่ามโครงส่ร้างของครัวเร่อน อาทิ 
ส่ทิธิปิระโยชิน์ของประกันสั่งคมมาต่รา 40 ผูู้้ประกันต่นไม�
ไดร้บัค�ารกัษีาพยาบาลุ่จัากประกนัส่งัคมแต่�จัะใชิจ้ัากห้ลุ่กั
ประกนัส่ข่ภาพถูว้นห้นา้ เพย่งแต่�ม่ส่ทิธิไิดรั้บเงนิทดแทน
การขาดรายได้เพิ�มขึ�นจัากประกันส่ังคมเท�านั�น ขณะ
เด่ยวกันแนวโน้มการซ่ื้�อประกันส่ข่ภาพเอกชินกลุ่ายเป็น
ค�าใชิ้จั�ายด้านส่าธิารณส่่ขของแรงงานนอกระบบท่�เพิ�ม
มากขึ�น (แผู้นภาพท่� 1) การแพร�ระบาดของ COVID-19 
เป็นวิกฤต่ด้านส่่ขภาพท่�ส่�งผู้ลุ่กระทบต่�อประชิาชินท่ก
กลุ่่�มของส่ังคม โดย “อาย่” ถููกจััดเป็นเกณฑ์์ห้ลุ่ักในการ
กำห้นดปัจัจัยัเส่่�ยงต่�อการเส่่ยชิวิ่ต่ของผูู้้ติ่ดเชิ่�อในประเทศ 
ส่ำห้รับประเทศไทยพบว�า ประชิากรอาย่ 70 ปีขึ�นไปม่
อัต่ราการเส่่ยชิ่วิต่มากกว�าประชิากรในชิ�วงอาย่อ่�นๆ2

2  กรมควิบัคุมโรค. (2565). รายงานสถานการณ์โ์รคเชื่่�อไวิรสัโคโรนา 2019 
(โควิิดี 19) ในประเทศไทย. กรงุเทพื่ฯ: ศน้ย์ปฏิิบััติั้การภาวิะฉุกุเฉุนิ กรมควิบัคมุโรค.

แม้ว�าห้ลัุ่กประกันส่่ขภาพแห้�งชิาต่ิจัะครอบคลุ่่ม
ส่ิทธิิด้านการรักษีาพยาบาลุ่โดยส่�วนให้ญ่�ของแรงงาน
นอกระบบ แต่�แรงงานนอกระบบจัำนวนไม�น้อยยังคงพบ
กบัปญั่ห้าจัากการให้บ้รกิารของโรงพยาบาลุ่รัฐแลุ่ะร่นแรง
มากขึ�นในชิ�วงการแพร�ระบาดของ COVID-19  ในชิ�วง
วิกฤต่ดังกลุ่�าว การเข้าถึูงบริการด้านส่่ขภาพทั�งกรณ่ผูู้้
ป่วยนอก ผูู้้ป่วยใน บริการฟื้้�นฟืู้ห้ร่อดูแลุ่ผูู้้ป่วยต่ิดเต่่ยง 
แลุ่ะการผู้�าต่ัดต่้องชิะลุ่อห้ร่อเลุ่่�อนออกไปต่ามมาต่รการ
ควบค่มการแพร�ระบาดส่�งผู้ลุ่กระทบต่�อผูู้้สู่งอาย่ท่�ม่โรค
ประจัำต่ัว โรคเร่�อรัง แลุ่ะผูู้้ป่วยท่�ม่อาการป่วยเฉี่ยบพลุ่ัน
ท่�ต่อ้งเข้ารับการรักษีาในโรงพยาบาลุ่ของรัฐ แรงงานนอก
ระบบในท่กชิ�วงอาย่ม่ทางเลุ่่อกค�อนข้างจัำกัดในการเข้า
รบับริการด้านส่าธิารณส่ข่ภายใต้่ส่ทิธิหิ้ลัุ่กประกันส่ข่ภาพ
ถู้วนห้น้า กลุ่�าวค่อ ม่แรงงานนอกระบบประมาณ 3 ใน 
4 เลุ่่อกเข้ารับบริการท่�โรงพยาบาลุ่รัฐเป็นห้ลัุ่ก ต่ั�งแต่�
การเจั็บป่วยทั�วไปจันถูึงกรณ่ป่วยฉี่กเฉีินอันต่รายถูึงแก�
ชิ่วิต่ทำให้้ผูู้้ป่วยเห้ลุ่�าน่�ต่้องรอรับการรักษีานานกว�าโรง
พยาบาลุ่เอกชินแลุ่ะม่จัำนวนเพิ�มมากขึ�น ซื้ึ�งเป็นปัญ่ห้า
ห้ลัุ่กทั�งก�อนแลุ่ะห้ลัุ่งการระบาดของ COVID-19 แม้
ภาครัฐพยายามกระจัายการให้้บริการไปยังโรงพยาบาลุ่

76.49

29.48
5.77

ประกนัสขุภาพถ้วนหน้า (บตัรทอง) ประกนัสขุภาพเอกชน สทิธิข้าราชการ 

ร้อ
ยล
ะ

สทิธิการรักษา 

แผู้นภาพัที่ 1 การใชุ�สิทธิิการรักษาพัยาบาลขีองแรงงานนอกระบบ

ที�มา: การสำารวิจัโดียคณ์ะผ้้วิิจััย
หมายเหตัุ้: สิทธิิการรักษ์าสามารถเลั่ือกไดี้มากกวิ่า 1 ข้อ
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ปฐมภูมิ เชิ�น โรงพยาบาลุ่ส่�งเส่ริมส่่ขภาพต่ำบลุ่ แต่�เม่�อ
แรงงานนอกระบบเข้าสู่�ภาวะสู่งวัย ความครอบคลุ่่มการ
รักษีาพยาบาลุ่จัะยิ�งน้อยลุ่งโดยเฉีพาะผูู้้สู่งอาย่ท่�อยู�ใน
ภาวะพึ�งพิง ดังแส่ดงต่ามต่ารางท่� 1 

ปััญหาควัามมั�นคงทางการเงินแลัะการออมของ
แรงงานนอกระบบ 

ปัญ่ห้าทางการเงินของแรงงานนอกระบบเป็น
ความเปราะบางท่�เห้็นชิัดท่�ส่่ดในสั่งคม ในปัจัจั่บัน
ประมาณ 1 ใน 3 ของแรงงานนอกระบบไม�ม่การวางแผู้น
ทางการเงิน (แผู้นภาพท่� 2) แลุ่ะเกินกว�าครึ�งห้นึ�งท่�
ไม�ได้เข้าร�วมเป็นส่มาชิิกกองท่นการออมของประเทศ 
(แผู้นภาพท่� 3) ในชิ�วงการเกิดวิกฤต่ทางเศรษีฐกิจัของ
ประเทศไทยในปี 2540 แลุ่ะ 2564 แรงงานนอกระบบ
กังวลุ่ต่�อค�าใชิ้จั�ายท่�ต่้องเก็บไว้ใชิ้ในยามฉี่กเฉีินแลุ่ะค�า
ใชิ้จั�ายส่ำห้รับการรักษีาพยาบาลุ่มากท่�ส่่ด การออมเงิน

ตารางที่ 1 ปัญหาที่พับระหวั�างการไปใชุ�บริการโรงพัยาบาล 

ปััญหาที�พบ
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

จำ�นวน ร้อยละ จำ�นวน ร้อยละ

รอน�นกว่� รพ.เอกชน 164 64.31 160 60.83

อยู่ไกลหรือเดินทางไม่สะดวก 60 25.88 53 20.15

ไม่สะดวกเวลาทำาการ 31 12.15 31 11.78

ถูกเลือกปฏิบัติจ�กบุคล�กรใน ร.พ.พฤติกรรมไม่เหม�ะสม 31 12.15 27 10.26

สิทธิประโยชน์ไม่ครอบคลุม 21 8.23 36 13.68

ไม่ได้อยู่ในภูมิลำาเนาที่ใช้สิทธิ 17 6.66 19 7.22

ไม่มีค่าพาหนะ 16 6.27 19 7.22

ไม่แน่ใจในคุณภาพยา 9 3.52 12 4.56

แพทย์ไม่มีเวลาให้ซักถามอาการ 10 3.92 11 4.18

แพทย์วินิจฉัยโรคไม่เก่ง 2 0.78 7 2.66

จัึงเป็นไปเพ่�อวัต่ถู่ประส่งค์น่�เป็นห้ลุ่ัก ขณะท่�การออม
เพ่�อการเกษี่ยณอาย่กลุ่ายเป็นวัต่ถู่ประส่งค์ท่�ม่ความ
ส่ำคัญ่น้อยลุ่ง (แผู้นภาพท่� 4) แต่กต่�างจัากในกรณ่ปกต่ิ
ท่�ประชิาชินมักม่วัต่ถู่ประส่งค์ในการออมเพ่�อยามชิรา
มากกว�าวัต่ถู่ประส่งค์อ่�นๆ โดยม่สั่ดส่�วนการออมเพ่�อการ
ชิราอยู�ท่�ร้อยลุ่ะ 43.33 แรงงานนอกระบบม่การออมเงิน
เฉีลุ่่�ย 1,533 บาทต่�อเด่อน ซื้ึ�งส่�วนให้ญ่�เป็นการออมใน
รูปแบบเงินส่ดห้ร่อเงินฝากไม�ประจัำ โดยไม�ม่การลุ่งท่น
ห้ร่อออมผู้�านกองท่นการออมท่�ม่อยู�ในปัจัจั่บันทั�งกลุ่่�มท่�
ม่รายได้สู่งกว�ารายได้เฉีลุ่่�ย (18,000 บาทต่�อเด่อน) แลุ่ะ
กลุ่่�มท่�ม่รายได้ต่�ำกว�ารายได้เฉีลุ่่�ย 

3  สำานกังานสถิตั้แิหง่ชื่าตั้.ิ (2561). การออมภาคครัวิเรอ่นของไทย ไตั้รมาส
ที� 3 ปี 2561. กรุงเทพื่ฯ: กระทรวิงดีิจัิทัลั่เพื่่�อเศรษ์ฐกิจัแลั่ะสังคม.

ที�มา: การสำารวิจัโดียคณ์ะผ้้วิิจััย
หมายเหตัุ้: ปัญหาที�พื่บัสามารถเลั่ือกไดี้มากกวิ่า 1 ข้อ แลั่ะร้อยลั่ะคิดีจัากจัำานวินผ้้ที�พื่บัปัญหา
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พฤต่ิกรรมการออมดังกลุ่�าวแส่ดงให้้เห้็นว�าการ
รบัรู้ถึูงผู้ลุ่ประโยชิน์แลุ่ะเง่�อนไขของแต่�ลุ่ะกองทน่การออม
ยงัไม�ส่ามารถูเขา้ถูงึแรงงานนอกระบบในวงกว้าง ม่เพย่ง
กองท่นทวส่่่ขของ ธิ.ก.ส่. แลุ่ะกองทน่สั่จัจัะห้มู�บ้านเท�านั�น
ท่�แรงงานนอกระบบรูจ้ักัเกนิกว�าครึ�งห้นึ�ง (แผู้นภาพท่� 5) 
ส่ำห้รบัการออมท่�จัะทำให้ค้นม่เงนิออมเพย่งพอส่ำรองไว้
ใชิ้ห้ากเกิดวิกฤต่ต่�างๆ ควรม่เงินออมขั�นต่�ำร้อยลุ่ะ 20 
ของรายได้ห้ร่อประมาณ 3,000 บาทต่�อเด่อน โดยการ
ลุ่ดทอนค�าใชิ้จั�ายบางส่�วนท่�ไม�จัำเป็นลุ่ง เชิ�น ค�าใชิ้จั�าย
ห้มวดห้มู�แอลุ่กอฮอลุ่์ บ่ห้ร่� การพนัน แลุ่ะงานส่ังส่รรค์4 

รายงานวจัิัยฉีบบัน่�เชิ่�อมโยงรปูแบบการออมท่�ส่อดคลุ่อ้ง
กันจัากการต่�อยอดเงินออมของแรงงานนอกระบบท่�ม่
ความส่ามารถูในการออมในแต่�ลุ่ะเด่อนมาเข้าร�วมกองทน่
เพ่�อส่ร้างห้ลัุ่กประกันด้านรายได้ ด้านส่าธิารณส่่ข แลุ่ะ
การดูแลุ่ระยะยาวส่ำห้รับต่นเองในอนาคต่ 

4  สำาหรับัรายลั่ะเอียดีเพื่่�มเตั้ิมโปรดีดี้จัากรายงานวิิจััยฉุบัับัสมบั้รณ์์ของ 
“โครงการวิิจััยย่อยที� 2 แบับัแผนการออมที�สอดีคล้ั่องกบััวิิถชีีื่วิิตั้คนไทยรุน่ใหม่.”

แผู้นภาพัที่ 2 จำำานวันเงินออมขีองแรงงานนอกระบบ 

29.90 

16.49 
20.62 

32.99 

ไมมี่เงินออม ไมเ่กิน ,-- บาท ,-1-1,,-- บาท มากกวา่ 1,,-- บาท 
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ปัจัจั่บันผูู้้สู่งอาย่อาศัยอยู�ในลุ่ักษีณะของครัว
เร่อนท่�เป็นครัวเร่อนร่�นเด่ยว ครัวเร่อนแห้ว�งกลุ่าง แลุ่ะ
ผูู้้สู่งอาย่อาศัยอยู�คนเด่ยวต่ามลุ่ำพังมากขึ�น ลุ่ักษีณะ
ครัวเร่อนดังกลุ่�าวอาจัส่ร้างความเส่่�ยงห้ากเกิดภาวะ
เจั็บป่วยห้ร่อไม�ส่ามารถูห้ารายได้ของส่มาชิิกในครัว
เร่อน ผู้นวกกับเม่�อผูู้้สู่งอาย่ท่�ม่อาย่ 70 ปีขึ�นไปม่โอกาส่
เผู้ชิิญ่กับภาวะพึ�งพิง เชิ�น การต่ิดเต่่ยงห้ร่อต่ิดบ้าน ห้ลุ่ัก
ประกันส่่ขภาพถู้วนห้น้าท่�แรงงานนอกระบบได้รับยังไม�
ครอบคลุ่่มค�าใชิ้จั�ายส่ำห้รับการดูแลุ่ระยะยาวท่�มาจัาก
ค�ารักษีาดูแลุ่ท่�บ้านเป็นห้ลุ่ัก ซื้ึ�งการดูแลุ่ระยะยาวม่ค�า
ใช้ิจั�ายค�อนขา้งส่งูแลุ่ะส่รา้งความกงัวลุ่ต่�อส่ถูานะทางการ
เงนิของแรงงานนอกระบบส่ำห้รบัการเต่รย่มพรอ้มในการ
เข้าสู่�ส่ังคมผูู้้สู่งอาย่มากท่�ส่่ด 

ในการดูแลุ่ระยะยาวต้่องม่ค�าวัส่ด่อ่ปกรณ์แลุ่ะ
ค�าจั้างผูู้้ดูแลุ่ซื้ึ�งในแต่�ลุ่ะปีม่มูลุ่ค�าค�อนข้างสู่ง ส่ำห้รับ
ประเทศไทยยังไม�ม่ระบบการดูแลุ่ผูู้้สู่งอาย่ระยะยาวท่�
เห้มาะส่ม ครอบครัวห้ร่อต่ัวผูู้้สู่งอาย่ต่้องเป็นผูู้้ท่�จั�ายค�า
ดูแลุ่ผูู้้สู่งอาย่เอง ห้ากผูู้้สู่งอาย่ไม�ม่เงินเพ่ยงพออาจัต่้อง
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แผู้นภาพัที่ 3 การเป็นสมาชุิกกองทุนขีองแรงงานนอกระบบ 

ที�มา: การสำารวิจัโดียคณ์ะผ้้วิิจััย
หมายเหตัุ้: การเป็นสมาชื่ิกกองทุนสามารถเลั่ือกไดี้มากกวิ่า 1 ข้อ

แผู้นภาพัที่ 4 สัดส�วันวััตถุุประสงค์การออมขีองแรงงานนอกระบบ พั.ศ.2540 และ พั.ศ.2564 

ที�มา: นวิพื่ร เร่องสกุลั่ แลั่ะ อัจัฉุรา สุทธิิศิริกุลั่, (2542), “ออมก่อนรวิยกวิ่า,” พื่่มพื่์ครั�งที� 1. 
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อยู�อย�างลุ่ำบาก ขาดแคลุ่นวัส่ด่อ่ปกรณ์ท่�จัำเป็น แลุ่ะ
ขาดการดูแลุ่ทั�งรูปแบบเป็นทางการ (ดูแลุ่โดยบ่คลุ่ากร
ด้านส่าธิารณส่่ขแลุ่ะส่ังคม) แลุ่ะไม�เป็นทางการ (ดูแลุ่
โดยครอบครัว อาส่าส่มัคร แลุ่ะเพ่�อนบ้าน) บริการเห้ลุ่�า
น่�เป็นบริการทดแทนท่�มักเป็นบริการด้านส่ังคมเพ่�อม่�ง
เน้นในด้านการฟื้้�นฟูื้บำบัดแลุ่ะส่�งเส่ริมส่่ขภาพให้้แก�
กลุ่่�มผูู้ส้่งูอายอ่ย�างส่ม�ำเส่มอแลุ่ะต่�อเน่�องจัากอาส่าส่มคัร
ห้มู�บ้าน (อส่ม.) ในเชิิงรับเท�านั�น คณะผูู้้วิจััยได้คำนึงถูึง
ปญั่ห้าดังกลุ่�าวแลุ่ะนำมาพิจัารณาร�วมในการออกแบบชิด่
ส่วัส่ดิการรูปแบบให้ม�ท่�ม่ระบบการดูแลุ่ระยะยาวรองรับ 
ส่ิทธิิประโยชิน์ท่�ผูู้้เข้าร�วมกองท่นจัะได้รับ ค่อ ค�าวัส่ด่
อ่ปกรณ์จัำนวนเงิน 10,000 บาท แลุ่ะการแบ�งจั�ายเงิน
ส่มทบส่ำห้รับการจั้างผูู้้ดูแลุ่ผูู้้สู่งอาย่จัำนวน 2,800 บาท
กรณ่ต่ิดบ้าน แลุ่ะ 3,900 บาทกรณ่ต่ิดเต่่ยง 

การวิเคราะห้์ความเต่็มใจัจั�ายของกลุ่่�มต่ัวอย�าง
ต่ามส่ถูานภาพทางเศรษีฐกิจัส่ามารถูทำได้จัากการ
แบ�ง กลุ่่�มต่ัวอย�างต่ามระดับรายได้ คณะผูู้้วิจััยแบ�งกลุ่่�ม

แผู้นภาพัที่ 5 การรับร้�เกี่ยวักับกองทุนขีองแรงงานนอกระบบ 

ที�มา: การสำารวิจัโดียคณ์ะผ้้วิิจััย

ต่ัวอย�างโดยใชิ้รายได้เฉีลุ่่�ย 18,000 บาทต่�อเด่อน ออก
เป็น 2 กลุ่่�ม ได้แก� กลุ่่�มต่ัวอย�างท่�ม่รายได้สู่งกว�าราย
ได้เฉีลุ่่�ยซื้ึ�งพบว�า ทก่ส่ิทธิิประโยชิน์ของชิ่ดส่วัส่ดิการรูป
แบบให้ม�ส่�งผู้ลุ่ต่�อความเต่็มใจัจั�ายห้ร่อความพึงพอใจั
ต่�อชิ่ดส่วัส่ดิการสู่งขึ�นอย�างม่นัยส่ำคัญ่ทางส่ถิูต่ิ ส่ำห้รับ
กลุ่่�มตั่วอย�างท่�ม่รายได้ต่�ำกว�ารายได้เฉีลุ่่�ยรวมพบว�า เงิน
บำนาญ่ การดูแลุ่ระยะยาว การเลุ่่อกโรงพยาบาลุ่รัฐห้ร่อ
เอกชิน การเข้าถึูงวัคซื้่น แลุ่ะเงินชิดเชิยในการนอนโรง
พยาบาลุ่ม่ผู้ลุ่ต่�ออรรถูประโยชิน์ของกลุ่่�มต่ัวอย�างสู่งขึ�น 
แต่�ไม�ส่ามารถูวิเคราะห์้มลูุ่ค�าความเต็่มใจัจั�ายได้ เน่�องจัาก
ราคาห้ร่อเงนิส่มทบไม�ไดส้่�งผู้ลุ่ต่�ออรรถูประโยชินอ์ย�างม่
นัยส่ำคัญ่ทางส่ถูิต่ิ5 

5  ดี้เพื่่�มเตั้ิมไดี้จัากตั้าราง 4.2 ในรายงานฉุบัับัเตั้็ม

59.18 54.64
49.07

43.3

23.3 21.03
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2.  ควัามต�องการชุุดสวััสดิการร้ปแบบใหม� 
จัากผู้ลุ่การวิเคราะห้์ฟื้ังก์ชิันอรรถูประโยชิน์

ส่ามารถูวเิคราะห้ค์วามเต่ม็ใจัจั�าย (WTP) ห้ร่อมลูุ่ค�าของ
ส่ิทธิิประโยชิน์ท่�แรงงานนอกระบบให้้ความส่ำคัญ่ โดย
พบว�า แรงงานนอกระบบม่ความเต็่มใจัจั�ายท่�จัะส่มทบ
เข้าร�วมกองท่นเป็นจัำนวนเงิน 2,658 บาทต่�อเด่อน เพ่�อ
ไดรั้บส่ทิธิิประโยชินก์ารดแูลุ่ระยะยาวค่ม้ครองในอนาคต่
เท่ยบกับการไม�ม่ส่วัส่ดิการด้านการดูแลุ่ระยะยาวเชิ�นใน
ปัจัจั่บัน แลุ่ะม่ความเต็่มใจัจั�ายท่�จัะร�วมส่มทบสู่งขึ�นเป็น
จัำนวนเงิน 2,871 บาทต่�อเด่อนเพ่�อให้้ได้ส่ิทธิิประโยชิน์
ในการเลุ่่อกโรงพยาบาลุ่รฐัห้ร่อเอกชิน (Hospital) ส่ำห้รบั
การเขา้รบัการรกัษีาอย�างม่ความยด่ห้ย่�นมากขึ�นถูงึแมว้�า
จัะม่การประกาศข�าวจัากกระทรวงส่าธิารณส่่ขขยาย
นโยบาย 30 บาทรักษีาท่กโรคท่�ครอบคลุ่่มทั�วประเทศ
ต่ั�งแต่� 1 ม่นาคม พ.ศ. 2565 ให้้ผูู้ป้ว่ยต่ามส่ทิธิหิ้ลุ่กัประกนั
ส่่ขภาพถู้วนห้น้าส่ามารถูเข้ารักษีาในห้น�วยบริการปฐม
ภูมินอกเห้น่อจัากส่ิทธิิท่�ลุ่งทะเบ่ยนไว้แต่�ส่ิทธิิในการ
เลุ่อ่กโรงพยาบาลุ่ยงัคงเปน็ส่วสั่ดกิารท่�แรงงานนอกระบบ
เต่็มใจัจั�ายมากท่�ส่่ด 

บทบาทการบ ริการ ด้านส่าธิารณส่่ขของ
ประเทศไทยม่ความส่ำคัญ่มากขึ�นเน่�องจัาก 2 ส่าเห้ต่่
ห้ลุ่กัๆ ได้แก� การเพิ�มขึ�นของจัำนวนผูู้้สู่งอายอ่ย�างรวดเร็ว 
แลุ่ะการแพร�ระบาดของ COVID-19 ในป ี 2563 เปน็ต่น้มา 
โดยทั�ง 2 ปจััจััยส่รา้งความกงัวลุ่แลุ่ะทำให้ป้ระชิาชินกลุ่่�ม
เปราะบางได้รับผู้ลุ่กระทบร่นแรงมากยิ�งขึ�น ประชิาชิน
ปรบัต่วัต่�อผู้ลุ่กระทบท่�เกดิขึ�นดา้นค�าใชิ้จั�ายในการรกัษีา
พยาบาลุ่แลุ่ะบรกิารส่าธิารณส่ข่ ดงัจัะเห็้นได้จัากยอดซ่ื้�อ
กรมธิรรม์ประกันส่่ขภาพในชิ�วง COVID-19 ในปี 2563 
(ไต่รมาส่ท่� 1) จัำนวน 4.15 ลุ่้านฉีบับ เท่ยบกับในปี 
2562 (ไต่รมาส่ท่� 1)                    เพิ�มส่งูขึ�นกว�าร้อยลุ่ะ 
1,3206 ความเด่อดร้อนของประชิาชินแลุ่ะความกังวลุ่ท่�
เกิดขึ�นในวิกฤต่ดังกลุ่�าว อาจัเป็นห้นึ�งในปัจัจััยส่นับส่น่น

6  ชืุ่ลั่ีกร แตั้่โสภาพื่งษ์์. (2564). “การเตั้ิบัโตั้ของประกันภัยโควิิดี-19.” วิารสาร

ประกันภัย 36(150): 5-6.

การให้้ความส่ำคัญ่ต่�อการส่มทบเงินของกองท่นเพ่�อการ
เข้าถูึงวัคซื้่นจัากโรคอ่บัต่ิให้ม�ในอนาคต่เด่อนลุ่ะ 894 
บาท ผู้นวกกับพฤต่ิกรรมท่�ผู้�านมากลุ่่�มต่ัวอย�างกว�าร้อย
ลุ่ะ 52.58 พบปญั่ห้าจัากการใชิส้่วสั่ดกิารดา้นส่าธิารณส่ข่
จัากโรงพยาบาลุ่รัฐ แลุ่ะเกินกว�าร้อยลุ่ะ 60 เผู้ชิิญ่กับ
ปัญ่ห้าการเข้ารับบริการนานกว�าโรงพยาบาลุ่เอกชิน

มูลุ่ค�าความเต็่มใจัจั�ายของช่ิดส่วัส่ดิการรูปแบบ
ให้ม�ท่�กลุ่�าวมาข้างต้่นส่ะท้อนความกังวลุ่ด้านกายภาพ
จัากความถูดถูอยของร�างกาย แลุ่ะได้รับผู้ลุ่กระทบ
เชิิงลุ่บจัากวิกฤต่ด้านส่่ขภาพท่�ลุ่่กลุ่ามไปทั�วโลุ่กอย�าง 
COVID-19 ความเปราะบางท่�เกิดขึ�นต่�อแรงงานนอก
ระบบในปัจัจับั่นมิใชิ�ม่เพย่งปัญ่ห้าด้านส่าธิารณส่ข่ แต่�ยัง
คงม่ปัญ่ห้าด้านความคลุ่�องตั่วทางการเงินแลุ่ะส่วัส่ดิการ
จัากบำนาญ่ทางสั่งคมท่�ถููกกลุ่�าวถูึงความเพ่ยงพอ
เส่มอมา เบ่�ยยังช่ิพผูู้้สู่งอาย่เป็นเงินบำนาญ่ทางส่ังคมท่�
ประชิากรไทยเก่อบท่กกลุ่่�มอาชิ่พจัะได้รับในจัำนวนเงิน 
600–1,000 บาทต่�อเด่อน ยกเว้นผูู้้ท่�ได้รับเงินบำเห้น็จั
บำนาญ่ข้าราชิการ แต่�เม่�อพิจัารณาความเพ่ยงพอของ
เบ่�ยยังชิ่พผูู้้สู่งอาย่เปร่ยบเท่ยบกับเกณฑ์์มาต่รฐานอ่�นๆ 
เชิ�น เส่้นความยากจันระดับประเทศจัำนวน 2,763 บาท
ต่�อเด่อน แลุ่ะเส้่นความยากจันระห้ว�างประเทศส่ำห้รับ
ประเทศกลุ่่�มรายได้ปานกลุ่างระดับบนจัำนวน 2,046 
บาทต่�อเด่อน พบว�า เบ่�ยยังชิ่พผูู้้สู่งอาย่ยังต่�ำกว�าเกณฑ์์
มาต่รฐานดังกลุ่�าวอยู� 4.6-3.4 เท�า คณะผูู้้วิจััยได้ทดลุ่อง
ทำการปรับปร่งส่ิทธิิประโยชิน์ของเงินบำนาญ่ชิราภาพ
ส่ำห้รับแรงงานนอกระบบแลุ่ะวิเคราะห้์ความเต่็มใจัจั�าย 
พบว�า กลุ่่�มต่ัวอย�างม่ความเต่็มใจัจั�ายเพิ�มขึ�น 690 บาท
ต่�อเด่อนเพ่�อให้ไ้ดร้บัเงนิบำนาญ่ในอนาคต่จัำนวน 1,000 
บาทต่�อเด่อน ขณะท่�เงนิชิดเชิยการนอนโรงพยาบาลุ่เปน็
ส่ิทธิิประโยชิน์ท่�ถููกพิจัารณาแลุ่ะม่ความเต่็มใจัจั�ายเป็น
อันดับส่่ดท้ายภายใต่้ชิ่ดส่วัส่ดิการรูปแบบให้ม� โดยกลุ่่�ม
ต่ัวอย�างม่ความเต่็มใจัจั�ายเพิ�มขึ�น 142 บาทต่�อเด่อน
เพ่�อให้้ได้รับเงินชิดเชิยการนอนโรงพยาบาลุ่ 1,000 บาท
ต่�อวัน 

0.29 ลุ่้านฉีบับ
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การดิูแลัระยะยาวั (Long-term Care) 
การปรับเปลุ่่�ยนโครงส่ร้างประชิากรแลุ่ะความ

ต่้องการเข้าถูึงบริการต่�างๆ ของผูู้้สู่งอาย่เป็นทั�งโอกาส่
แลุ่ะความทา้ทายต่�อธิร่กิจัท่�เก่�ยวขอ้ง ส่ำห้รบัประเทศไทย
ธิร่กจิัดแูลุ่ผูู้ส้่งูอาย่ขยบัต่วัขึ�นอย�างต่�อเน่�องต่ลุ่อด 3 ป ีทั�ง
จัำนวนการจััดต่ั�งธิ่รกิจัให้ม�แลุ่ะการลุ่งท่นเพิ�มถูึง 8 เท�า
ในปี 2564 (เท่ยบกับปี 2561) แลุ่ะรายได้กับกำไรเต่ิบโต่
เพิ�มขึ�นท�ามกลุ่างส่ภาวะเศรษีฐกิจัท่�ชิะลุ่อต่ัว7 ทั�งธิ่รกิจั
ท่�ต่อบส่นองความต่้องการของกลุ่่�มผูู้้สู่งอาย่ท่�ยัง Active 
ห้ร่อเร่ยกว�าพฤฒพลุ่งั แลุ่ะธิร่กจิัดแูลุ่ผูู้ส้่งูอายท่่�ม่ภาวะพึ�ง
พงิ ธิร่กิจัดแูลุ่ผูู้ส้่งูอาย ่(Nursing Home) ท่�อยู�ในภาวะพึ�ง
พิงม่ส่�วนแบ�งทางการต่ลุ่าดกว�าร้อยลุ่ะ 60 ปัญ่ห้าส่ำคัญ่
ต่�อการขับเคลุ่่�อนธิ่รกิจัประการห้นึ�งค่อ การขาดแคลุ่นผูู้้
ดแูลุ่ผูู้้ส่งูอาย่ (Caregiver) จัากรายงานประจัำปีของส่ำนัก
อนามยัผูู้ส้่งูอาย่ (2563) แส่ดงให้เ้ห็้นว�าผูู้้สู่งอาย่ท่�ม่ภาวะ
พึ�งพงิแลุ่ะไม�ม่ผูู้ด้แูลุ่ม่จัำนวนมากถูงึ 26,663 คน ห้ร่อคดิ
เป็นร้อยลุ่ะ 10.45 ของผูู้้สู่งอาย่ท่�ม่ภาวะพึ�งพิงทั�งห้มด 
แลุ่ะม่แนวโนม้ว�าความต่อ้งการผูู้ด้แูลุ่ผูู้สู้่งอาย่จัะเพิ�มมาก
ขึ�นอย�างต่�อเน่�อง แรงงานนอกระบบในท่กชิ�วงอาย่รู้จััก
การดูแลุ่ระยะยาวไม�แต่กต่�างกันโดยจัำนวนแรงงาน (ท่�
ส่ำรวจั) มากกว�าครึ�งห้นึ�งรับรู้ว�าประเทศไทยม่ระบบการ
ดูแลุ่ระยะยาวท่�ม่เพ่ยง อส่ม. เป็นผูู้้ให้้บริการผูู้้สู่งอาย่ใน
ห้มู�บ้าน ดังแส่ดงต่ามต่ารางท่� 2

ปจััจับ่นัประเทศไทยม่ห้ลุ่กัส่ตู่รการอบรมส่ำห้รบั
ผูู้้ดูแลุ่ผูู้้สู่งอาย่แบบอาชิ่พ ซื้ึ�งดำเนินการโดยห้น�วยงาน
ภาครัฐ 4 ห้น�วยงานห้ลุ่ัก ได้แก� (1) กระทรวงศึกษีาธิิการ 
(2) กรมพฒันาฝม่ีอแรงงาน (3) กระทรวงแรงงาน แลุ่ะ (4) 
กรมอนามัย การส่นับส่น่นการเข้าถึูงการอบรมดังกลุ่�าว
แก�กลุ่่�มแรงงานทกัษีะปานกลุ่างถูงึทกัษีะต่�ำส่ามารถูเปน็
ส่�วนห้นึ�งในการส่ร้างอาชิ่พแก�แรงงานแลุ่ะส่�งเส่ริมอาชิ่พ

7  กรมพื่ฒันาธิรุกจิัการคา้. (2564). ธิรุกจิัดีแ้ลั่ผ้ส้ง้อาย ุยงัขยบััข้�นตั้อ่เนื�อง 
3 ปี เลั่็งโอกาสขยายธิุรกิจัที�เกี�ยวิเนื�อง. สืบัค้น 4 พื่ฤศจัิกายน จัาก https://
www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469420217

ผูู้้ดูแลุ่ผูู้้สู่งอาย่อย�างเห้มาะส่มกับบริบทของประเทศไทย 
ปจััจับั่นประเทศไทยยงัไม�ส่ามารถูผู้ลุ่ติ่แรงงานกลุ่่�มอาช่ิพ
ผูู้ด้แูลุ่ผูู้ส้่งูอาย่ไดเ้พย่งพอต่�อความต่อ้งการ จัากการบ�งชิ่�
จัากความเต็่มใจัจั�ายแลุ่ะความพึงพอใจัของแรงงานนอก
ระบบท่�สู่งมากเม่�อเท่ยบกับการไม�ม่การดูแลุ่ระยะยาว 
ภายใต้่การพัฒนาส่วัส่ดิการด้านการดูแลุ่ระยะยาว จัาก
การประมาณการโดยคณะผูู้้วิจััย มูลุ่ค�าทางเศรษีฐกิจัท่�
เกิดจัากการส่นับส่น่นค�าใช้ิจั�ายส่ำห้รับจั้างผูู้้ดูแลุ่ผูู้้สู่ง
อาย่แบบเฉีลุ่่�ยท่กข์เฉีลุ่่�ยส่่ขในวงเงิน 2,800 บาทกรณ่
ต่ิดบ้าน แลุ่ะกรณ่ต่ิดเต่่ยงเท�ากับ 3,900 บาท ส่ามารถู
ส่�งเส่ริมส่วัส่ดิการรองรับกับการเข้าสู่�วัยชิราแลุ่ะเกิดการ
จัา้งงานไดม้ากขึ�น โดยคดิเป็นมลูุ่ค�ากว�า 7,082 ลุ่า้นบาท
ในปี 2570 (แผู้นภาพท่� 6) ผู้ลุ่ดังกลุ่�าวชิ่�ให้้เห้็นว�า อาชิ่พ
ผูู้้ดูแลุ่ผูู้้สู่งอาย่ส่ามารถูส่ร้างมูลุ่ค�าทางเศรษีฐกิจัได้อย�าง
มห้าศาลุ่ท�ามกลุ่างการเข้าสู่�ส่ังคมผูู้้สู่งอาย่ในระดับท่�
ร่นแรงขึ�นของประเทศไทย
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อายุ

การรับรู้หรือรู้จักเกี�ยวักับการดิูแลัระยะยาวั

รวัม

X2

[p-value]

   ไม่มีการรับรู้       มีการรับรู้

20 - 35 ปี    91

   (35.14)

     168

      (64.86)

259

(100.00)
1.598

36 - 50 ปี    93

   (41.15)

      133

      (58.85)

226

(100.00)
[0.206]

ตารางที่ 2 ควัามสัมพัันธิ์ระหวั�างการรับร้�เกี่ยวักับการด้แลระยะยาวักับอายุ 

แผู้นภาพัที่ 6 ม้ลค�าทางเศรษฐกิจำจำากควัามต�องการผู้้�ด้แลผู้้�ส้งอายุ (Caregiver) 

ที�มา: การสำารวิจัโดียคณ์ะผ้้วิิจััย
หมายเหตัุ้: ตั้ัวิเลั่ขในวิงเลั่็บั ( ) คือ ร้อยลั่ะ 
   ตั้ัวิเลั่ขในวิงเลั่็บั [ ] คือ ค่า P-value 

ที�มา: การคำานวิณ์โดียคณ์ะผ้้วิิจััย 
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การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) 
ส่วัส่ดิการขั�นพ่�นฐาน (Social Protection Floor) 

เป็นส่วัส่ดิการแบบไม�ม่การร�วมจั�ายส่มทบเงิน (Non-
contributory) ส่ำห้รับแรงงานนอกระบบม่ความค่้มครอง
ต่ั�งแต่�เกิดไปจันถูึงวัยชิรา ส่วัส่ดิการเห้ลุ่�านั�นได้แก� ห้ลุ่ัก
ประกันส่่ขภาพถู้วนห้น้า ส่วัส่ดิการส่ำห้รับเด็ก เชิ�น การ
เข้าถึูงโภชินาการ ท่นเร่ยนฟื้ร่ 15 ปี แลุ่ะเงินอ่ดห้น่น
อ่ปกรณ์การเร่ยนต่�างๆ รวมถูึงส่วัส่ดิการส่ำห้รับการ
ทำงาน เชิ�น เงินชิดเชิยจัากการว�างงาน แลุ่ะเบ่�ยยังชิ่พ
ผูู้้สู่งอาย่ 

ระบบประกันสั่งคม (Social Insurance) เป็น
ส่วัส่ดิการเพิ�มเต่ิมจัากส่วัส่ดิการขั�นพ่�นฐานอ่กชิั�น
ห้นึ�งผู้�านการร�วมส่มทบเงิน (Contributory) ประกอบ
ด้วยระบบส่วัส่ดิการภาคบังคับ (Mandatory Social 
Insurance) เชิ�น ประกันส่ังคมมาต่รา 33 ส่ำห้รับแรงงาน
ในระบบ แลุ่ะประกันส่ังคมภาคส่มัครใจั (Voluntary 
Insurance) เชิ�น ประกันส่ังคมมาต่รา 40 ส่ำห้รับแรงงาน
นอกระบบ การประกันต่นต่ามมาต่รา 40 ม่ 3 ทางเลุ่่อก
ในการจั�ายเงินส่มทบค่อ เด่อนลุ่ะ 70 บาท 100 บาท แลุ่ะ 
300 บาท โดยจัะได้รับส่ิทธิิประโยชิน์พ่�นฐาน 5 กรณ่ ค่อ 
(1) ประส่บอันต่รายห้ร่อเจั็บป่วย (2) ท่พพลุ่ภาพ (3) เส่่ย
ชิว่ติ่ (4) ชิราภาพ แลุ่ะ (5) ส่งเคราะห้บ่์ต่ร ซื้ึ�งในแต่�ลุ่ะทาง
เลุ่อ่กจัะได้รบัส่ทิธิปิระโยชิน์ในระดับท่�ต่�างกนั จั�ายน้อยได้
น้อย จั�ายมากได้มาก แต่�ประกันส่ังคมมาต่รา 40 ทั�ง 3 
ทางเลุ่่อก จัะให้้เพ่ยงเงินบำเห้น็จัแก�ผูู้้ประกันต่นเท�านั�น 
จัึงอาจัเป็นห้นึ�งในส่าเห้ต่่ท่�ส่�งผู้ลุ่ให้้ม่จัำนวนผูู้้ประกันต่น
ต่�ำกว�าร้อยลุ่ะ 25 ของกลุ่่�มต่ัวอย�างทั�งห้มด

แม้ว�าการวิเคราะห้์จัะส่ามารถูทราบถูึงความ
เต่ม็ใจัจั�ายของกลุ่่�มต่วัอย�างแรงงานนอกระบบไดแ้ต่กต่�าง
กนั แต่�เม่�อพจิัารณาถึูงความเต็่มใจัจั�ายของสิ่ทธิปิระโยชิน์
แต่�ลุ่ะด้าน กลุ่ับพบว�า เป็นไปในทิศทางเด่ยวกัน คณะผูู้้
วิจััยจัึงทำการจัำลุ่องชิ่ดส่วัส่ดิการรูปแบบให้ม�จัำนวน 2 
ชิด่ส่วัส่ดิการ (แผู้นภาพท่� 7 แลุ่ะแผู้นภาพท่� 8) โดยคำนึง
ถูงึส่วสั่ดกิารขั�นพ่�นฐานของเงนิบำนาญ่แลุ่ะการดแูลุ่ระยะ
ยาวเป็นห้ลัุ่ก ความแต่กต่�างของชิด่ส่วสั่ดิการรูปแบบให้ม�
ม่จัด่ประส่งค์เพ่�อการส่นับส่นน่กลุ่่�มคนท่�ห้ลุ่ากห้ลุ่ายแลุ่ะ
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ม่ความยด่ห้ย่�น โดยเงนิบำนาญ่จัำลุ่องไวใ้นจัำนวน 3,000 
บาทต่�อเด่อนเป็นอย�างต่�ำ เพ่�อให้้ม่ความเพ่ยงพอเม่�อ
เปร่ยบเทย่บกบัเส่น้ความยากจันระดบัประเทศ แลุ่ะการม่
ความค่ม้ครองของการดแูลุ่ระยะยาว ส่ทิธิปิระโยชินอ์่�นๆ 
เพิ�มเต่มิ ได้แก� เงินปันผู้ลุ่เพ่�อส่ร้างแรงจังูใจัของผูู้้เขา้ร�วม
กองทน่ร�วมกบัการม่ขอ้มลูุ่บนัทกึรายการเคลุ่่�อนไห้วของ
บญั่ชิธ่ินาคาร (Statement) ของกองทน่ การเขา้ถูงึวคัซื้น่
ในโรคอบ่ติั่ให้ม� แลุ่ะเงนิชิดเชิยการนอนโรงพยาบาลุ่ เพ่�อ
ส่นับส่น่นลุ่ักษีณะการประกอบอาชิ่พของแรงงานนอก
ระบบท่�ได้รับเงินต่อบแทนไม�คงท่�ห้ร่อเป็นรายได้รายวัน 

ชิด่ส่วัส่ดกิารทั�ง 2 รปูแบบพัฒนามาจัากความพึง
พอใจัแลุ่ะความเต่็มใจัจั�ายของส่ิทธิิประโยชิน์ 6 ส่ิทธิิร�วม
กนั โดยส่วสั่ดกิารท่�จัำลุ่องขึ�นส่ามารถูส่รา้งความพงึพอใจั 
แลุ่ะส่�งผู้ลุ่ให้้แรงงานนอกระบบส่นใจัเข้าร�วมกองท่นกว�า
ร้อยลุ่ะ 65 วินัยการออมถููกนำมาเป็นปัจัจััยร�วมในการ
พิจัารณากองท่นจึังกำห้นดระยะเวลุ่าในการส่มทบ 20 
ปี โดยการกำห้นดเงินส่มทบมูลุ่ค�า 1,000 บาทต่�อเด่อน 
แลุ่ะ 2,000 บาทต่�อเด่อน อยู�ระห้ว�างค�าเฉีลุ่่�ยเงินออมของ
กลุ่่�มต่ัวอย�าง อ่กทั�งมูลุ่ค�าปัจัจั่บันของเงินออม (Present 
Value) ในระยะเวลุ่า 20 ปีข้างห้น้าจัะม่มูลุ่ค�าลุ่ดลุ่ง 

การทราบถูึงผู้ลุ่ประโยชิน์ต่ลุ่อดระยะเวลุ่าการ
ส่มทบของกองท่นเป็นประเด็นท่�ควรม่ความชิัดเจันต่�อผูู้้
ท่�เก่�ยวข้องท่กๆ ฝา่ย เน่�องจัากม่ผู้ลุ่ต่�อภาระทางการคลัุ่ง
แลุ่ะการลุ่งทน่ของภาครัฐในอนาคต่ คณะผูู้้วจิัยัจึังทำการ
ประมาณการผู้ลุ่ประโยชิน์ท่�แรงงานนอกระบบคนห้นึ�ง
จัะได้รับต่ลุ่อดระยะเวลุ่าของการเข้าร�วมกองท่นของผูู้้ท่�
ส่นใจัชิ่ดส่วัส่ดิการรูปแบบท่� 1 ชิ่ดส่วัส่ดิการรูปแบบท่� 2 
แลุ่ะไม�ได้เข้าร�วมกองทน่ทั�ง 2 รปูแบบ โดยพบว�า ยงัม่ราย
จั�ายส่�วนเพิ�มของภาครัฐส่ำห้รับการเพิ�มเต่ิมส่วัส่ดิการท่�
เห้มาะส่มแก�ผูู้เ้ข้าร�วมกองทน่ ดงัแส่ดงต่ามแผู้นภาพท่� 9 

จัากความก้าวห้น้าทางการแพทย์ส่�งผู้ลุ่ให้้
ประชิากรของประเทศม่อาย่เฉีลุ่่�ยประมาณ 80 ปี ซื้ึ�งเป็น
อาย่ท่�ยาวนานมากขึ�นกว�าในอด่ต่ ในฐานะประชิากรคน
ห้นึ�งจัะเป็นได้ทั�งผูู้้รับการดูแลุ่ แลุ่ะเป็นฟื้ันเฟื้้องในการ
พัฒนาเศรษีฐกิจัแลุ่ะส่ังคมของประเทศ ห้ากจัะกลุ่�าวถูึง
ต่ลุ่อดชิ�วงชิ่วิต่ของแรงงานนอกระบบจัะเห้็นได้ว�าในวัย

เด็ก แรงงานนอกระบบห้ร่อเด็กท่�เกิดในครัวเร่อนของ
แรงงานนอกระบบจัะได้รับการดูแลุ่จัากภาครัฐต่ั�งแต่�เกิด
จัากส่ิทธิิด้านส่าธิารณส่่ขของบัต่รประกันส่่ขภาพถู้วน
ห้นา้ ผู้นวกกับโครงการเงินอด่ห้นน่บ่ต่รจัำนวน 600 บาท
ต่�อเด่อนจันกว�าจัะม่อาย่ครบ 6 ปีบริบูรณ์ แลุ่ะส่วัส่ดิการ
ดา้นการศึกษีา จันกระทั�งถูงึวยัทำงาน ความแต่กต่�างของ
แรงงานนอกระบบจัะม่ปัจัจัยัด้านการศึกษีา อาชิพ่ รายได้ 
แลุ่ะวินัยทางการเงินเป็นต่ัวกำห้นด ส่่ดท้ายเม่�อเป็นผูู้้สู่ง
อาย่แรงงานนอกระบบจัะได้รับเงินบำนาญ่ส่ังคมท่�เร่ยก
ว�าเบ่�ยยังช่ิพผูู้้สู่งอาย่จัำนวน 600–1,000 บาทต่�อเด่อน
จันกระทั�งวาระส่่ดท้ายของชิ่วิต่ ทางคณะผูู้้วิจััยได้ม่การ
จัำลุ่องส่ถูานการณ์การได้รับส่วัส่ดิการของแรงงานนอก
ระบบกรณส่่วสั่ดิการขั�นพ่�นฐาน (Basic Social Services) 
ท่�ภาครัฐอ่ดห้น่นให้้ต่ลุ่อดชิ�วงชิ่วิต่ต่ั�งแต่�เกิดไปจันถูึงวัย
ชิรา รวมถูึงส่ิ�งท่�แรงงานนอกระบบจั�ายค่นให้้แก�ภาครัฐ
ในรูปแบบของภาษี่ต่�างๆ (ไม�รวมภาษี่มูลุ่ค�าเพิ�มร้อยลุ่ะ 
7) ซื้ึ�งการจัำลุ่องของแต่�ลุ่ะบ่คคลุ่ม่แต่กต่�างกันออกไป
ต่ามส่ถูานการณ์ต่�างๆ ทั�งอาชิ่พ การศึกษีา รายได้ รวม
ถูึงพฤต่ิกรรมต่�างๆ เชิ�น การรักษีาพยาบาลุ่ การซื้่�อ-ขาย
ส่ินทรัพย์ การย่�นจั�ายภาษี่ต่�างๆ แลุ่ะนำมาคำนวณเป็น
มลูุ่ค�าเปรย่บเทย่บกบัเงนิอ่ดห้นน่ท่�รฐัส่มทบให้แ้ก�บ่คคลุ่
นั�นๆ8 

ส่่ดท้ายแลุ้่ว ไม�ว�าภาครัฐจัะเพิ�มเติ่มส่วัส่ดิการ 
ปรับปร่ง ห้ร่อเพิ�มทางเลุ่่อกให้้กับแรงงานนอกระบบท่�
กำลัุ่งเข้าสู่�ส่ังคมผูู้้สู่งอาย่ให้้ด่ขึ�นอย�างไร แต่�สิ่�งท่�ห้ลุ่่ก
เลุ่่�ยงไม�ไดข้องการจัดัส่รรส่วสั่ดกิารเห้ลุ่�านั�นนำมาซื้ึ�งการ
เพิ�มขึ�นของค�าใช้ิจั�ายทางการคลัุ่ง แม้ว�าช่ิดส่วัส่ดิการ
ท่�ออกแบบขึ�นมาให้ม�จัะไม�ใชิ�ส่วัส่ดิการขั�นพ่�นฐานอ่ก
ต่�อไป ห้ร่อกลุ่�าวได้ว�าเป็นโครงการประกันส่ังคมท่�ผูู้้เข้า
ร�วมกองท่นต้่องส่มทบเงินให้้กับภาครัฐก�อนท่�จัะได้รับ
การจััดส่รรส่วัส่ดิการต่�างๆ เพิ�มเต่ิม ทั�งน่� ชิ่ดส่วัส่ดิการ
รูปแบบให้ม�ทำให้้รายได้แลุ่ะค�าใชิ้จั�ายของรัฐไม�ม่ความ
ส่มด่ลุ่กัน ซื้ึ�งจัำเป็นต่้องพิจัารณาความเป็นไปได้แลุ่ะ
ภาระทางการคลุ่ังต่�อไป 

8  ดี้เพื่่�มเตั้ิมในภาคผนวิก ฉุ ของรายงานฉุบัับัเตั้็ม. 
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แผู้นภาพัที่ 7 การออกแบบชุุดสวััสดิการร้ปแบบใหม� ร้ปแบบท่ี 1 

แผู้นภาพัที่ 8 การออกแบบชุุดสวััสดิการร้ปแบบใหม� ร้ปแบบท่ี 2 

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย 

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย 
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แผู้นภาพัที่ 9 สิทธิิประโยชุน์ขีองแรงงานนอกระบบตามลักษณะการเขี�าร�วัมสมทบชุุดสวััสดิการร้ปแบบใหม� 

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย 
หมายเหตัุ้: * หมายถึง ผลั่ประโยชื่น์รวิมที�แตั้่ลั่ะคนจัะไดี้ตั้ลั่อดีอายุโครงการ
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