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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  
อลงกรณ์์ ฉลาดสุุข นักวิจิัยิ่ ทีีมวิเคราะห์์ตลาดแรงงาน
ออกแบบ
KANITP .

รายิ่งานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 197 
กุมภาพันธิ์ 2566

ที่มา: รายิ่งานเร่�องการจิัดทีำานโยิ่บูายิ่และ
มาตรการ และวิเคราะห์์ภาระทีางการคลงัต่อ
ชุุดสุวัสุด่การ เพ่�อรองรับูการเข้าสุู่สัุงคมสุูง
อายิุ่ของแรงงานนอกระบูบู โดยิ่ ณ์ัฐนันท์ี 
วิจิิตรอกัษร และคณ์ะ, 2565, โครงการวิจิยัิ่
ย่ิ่อยิ่ทีี� 1 ในแผนงานการสุ่งเสุริมคุณ์ภาพชีุวิต 
และพฤฒพลังสุำาห์รบัูผู้สุงูอายิ่ใุนภาวะวิกฤต 
และการเตรียิ่มพร้อมเข้าสุู่ สัุงคมสุูงอายุิ่ 
อย่ิ่างสุมบูรูณ์์ ได้รับูทุีนอุดห์นุนการวิจิัยิ่และ
นวัตกรรมจิากสุำานักงานการวิจิัยิ่แห่์งชุาต่ 
ประจิำาปีงบูประมาณ์ 2564.
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ผู้ลกระทบขีองชุุดสวััสดิการ 
ที่พึงประสงค์์สำาหรับแรงงาน
นอกระบบต่่อภาระทางการค์ลัง
ขีองภาค์รัฐและการพยากรณ์
ภาระทางการค์ลังที่อาจเกิดขี้�น
ในอนาค์ต่

การดำเนิินิการขัับเคลื่่�อนิชุุดสวััสดิการรูปแบบ
ใหม่่อันิเป็นิชุุดสวััสดิการที่่�พึึงประสงค์ท่ี่�คณะผูู้�วิัจััยได�
วัิเคราะห์จัากขั�อมู่ลื่กลุ่ื่ม่ตััวัอย่างเพึ่�อให�ได�ชุุดสวััสดิการ
ที่่�ตัรงกับควัาม่ตั�องการขัองแรงงานินิอกระบบแลื่ะรองรับ
การเขั�าสู่สังคม่ผูู้�สงูอายุ (ตัาม่ท่ี่�นิำเสนิอในิรายงานิที่ด่่อาร์ไอ 
ฉบับที่่� 196) ส่งผู้ลื่กระที่บตั่อภาระที่างการคลื่ังขัองภาค
รัฐ  ดังนิั�นิ การประเม่ินิผู้ลื่กระที่บขัองชุุดสวััสดิการที่่�พึึง
ประสงคด์งักลื่า่วัตัอ่ภาระที่างการคลื่งัขัองภาครฐัจังึม่่สว่ันิ
สำคัญตัอ่การกำหนิดนิโยบายแลื่ะม่าตัรการด�านิการคลื่งั
ขัองประเที่ศในิอนิาคตั 

รายงานิท่ี่ด่อาร์ไอฉบับนิ่�เป็นิการวิัเคราะห์ผู้ลื่ 
กระที่บขัองชุุดสวััสดิการที่่�พึึงประสงค์ตั่อภาระที่างการ
คลัื่ง โดยแบ่งออกเป็นิสาม่ส่วันิ ส่วันิแรกเริ�ม่จัากการ
ประเมิ่นิควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลัื่งขัองภาครัฐในิอนิาคตั
โดยใชุ�การวัิเคราะห์แนิวัโนิ�ม่การเปลื่่�ยนิแปลื่งขัองปัจัจััย
ที่่�เก่�ยวัขั�อง ตัาม่กรอบแนิวัคิดการประเมิ่นิควัาม่ยั�งย่นิ
ที่างการคลื่ังขัองสำนิักงบประม่าณรัฐสภาประเที่ศ
ออสเตัรเล่ื่ย ส่วันิท่ี่�สองประเม่ินิงบประม่าณท่ี่�ตั�องใชุ�
สำหรับชุุดสวััสดิการที่่�พึึงประสงค์สำหรับกลืุ่่ม่แรงงานิ
นิอกระบบ แลื่ะส่วันิสุดที่�ายค่อการนิำผู้ลื่การวิัเคราะห์
ทัี่�งสองส่วันิม่าประเมิ่นิผู้ลื่กระที่บที่างการคลัื่งขัองภาค
รัฐในิอนิาคตั

การวัิเค์ราะห์ค์วัามยั�งยืนทางการค์ลังขีองภาค์รัฐ 
ควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลัื่งขัองภาครัฐม่่นิิยาม่ที่่�

หลื่ากหลื่ายขัึ�นิอยู่กับนิโยบายที่างการคลื่ังขัองแตั่ลื่ะ
ประเที่ศ สำหรับประเที่ศไที่ยใชุ�การออกกฎหม่ายกำหนิด
กรอบเพึดานิสดัสว่ันิหนิ่�สาธารณะตัอ่ผู้ลื่ติัภณัฑ์ม์่วัลื่รวัม่
ขัองประเที่ศ (GDP) เป็นิตััวัชุ่�วััดควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลื่ัง 
ในิ พึ.ศ.2564 คณะกรรม่การนิโยบายการเงินิการคลื่ัง
ขัองรัฐได�เปล่ื่�ยนิแปลื่งกรอบเพึดานิสัดส่วันิหนิ่�สาธารณะ
ตั่อ GDP จัากร�อยลื่ะ 60 เป็นิร�อยลื่ะ 70 สาเหตัุการปรับ
กรอบเพึดานิหนิ่�สาธารณะ เนิ่�องจัากภาระรายจั่ายที่่�
เพึิ�ม่ขัึ�นิทัี่�งด�านิสาธารณสุขั การเย่ยวัยา แลื่ะการฟื้้�นิฟูื้
เศรษฐกจิั จัากผู้ลื่กระที่บการแพึรร่ะบาดขัอง COVID-19 
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ที่ำให�สัดส่วันิหนิ่�สาธารณะตั่อ GDP ขัองประเที่ศไที่ย
เพึิ�ม่ขัึ�นิจัากร�อยลื่ะ 41.1 ในิปี พึ.ศ.2562 ม่าเป็นิร�อยลื่ะ 
50.5 ในิปี พึ.ศ.2563 อย่างไรก็ตัาม่ สถานิการณ์การแพึร่
ระบาดขัอง COVID-19 ยงัไม่่สาม่ารถกำหนิดจัดุสิ�นิสดุได� 
สง่ผู้ลื่ตัอ่ควัาม่ผู้นัิผู้วันิขัองหนิ่�สาธารณะขัองประเที่ศไที่ย
ในิอนิาคตัเป็นิอย่างม่าก

นิอกจัากผู้ลื่กระที่บจัากการแพึร่ระบาดขัอง 
COVID-19 ที่่�ส่งผู้ลื่ตั่อภาระที่างการคลื่ังขัองภาครัฐ การ
เปลื่่�ยนิแปลื่งโครงสร�างประชุากรก็ส่งผู้ลื่กระที่บต่ัอภาระ
ที่างการคลื่ังขัองภาครัฐด�วัย เชุ่นิ จัำนิวันิแรงงานิลื่ด
ลื่งส่งผู้ลื่ต่ัอผู้ลิื่ตัภาพึแรงงานิหร่ออัตัราการว่ัางงานิ เม่่�อ
ปัจัจััยด�านิแรงงานิเปล่ื่�ยนิแปลื่งไปอัตัราการขัยายตััวั
ขัองเศรษฐกิจัย่อม่เปลื่่�ยนิแปลื่งตัาม่ไปด�วัย แลื่ะส่งผู้ลื่ 
กระที่บตัอ่ภาระที่างการคลื่งัขัองภาครฐัในิสว่ันิการจัดัเก็บ
รายได�ขัองภาครัฐ สำหรับงบประม่าณรายจ่ัายนิั�นิก็ได�

รับผู้ลื่กระที่บจัากการเปลื่่�ยนิแปลื่งโครงสร�างประชุากร
เชุ่นิเด่ยวักันิ เชุ่นิ ค่าใชุ�จั่ายด�านิการรักษาพึยาบาลื่ การ
ดูแลื่ระยะยาวั แลื่ะเงินิบำนิาญ  ผู้ลื่จัากการคาดการณ์
ประชุากรในิอนิาคตั (แผู้นิภาพึท่ี่� 1) ด�วัยการตัั�งสม่ม่ติัฐานิ
ลื่ักษณะการเปลื่่�ยนิแปลื่งขัองประชุากรในิอนิาคตั เพึ่�อ
ฉายภาพึจัำนิวันิประชุากรในิอนิาคตัด�วัยวัธิอ่งคป์ระกอบ 
(Component Method) ใชุ�วิัธ่การวิัเคราะห์ปัจัจััยที่่�ส่ง
ผู้ลื่ตั่อการเปลื่่�ยนิแปลื่งจัำนิวันิประชุากร ได�แก่ การเกิด 
การเส่ยชุ่วัิตั แลื่ะการย�ายถิ�นิ โครงสร�างประชุากรขัอง
ประเที่ศไที่ยในิ พึ.ศ.2585 ประชุากรกลืุ่่ม่สูงอายุ (65 ปี
ขัึ�นิไป) จัะม่่จัำนิวันิเพึิ�ม่ขัึ�นิเก่อบสองเท่ี่าจัากปัจัจับุนัิ ตัรง
ขั�าม่กับประชุากรวััยแรงงานิ (15-64 ปี) แลื่ะประชุากร
วััยเด็ก (0-14 ปี) ที่่�ม่่แนิวัโนิ�ม่ลื่ดลื่ง ดังนิั�นิ ควัาม่ยั�งย่นิ
ที่างการคลื่ังขัองภาครัฐในิอนิาคตัตั�องรับแรงกดดันิจัาก
จัำนิวันิประชุากรสูงอายุที่่�เพึิ�ม่ม่ากขัึ�นิ 

แผู้นภาพที่ 1 การเปล่ียนแปลงโค์รงสร�างประชุากรขีองประเทศไทย พ.ศ.2585

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย 
หมายเหตัุ้: ใชื่้ข้อม้ลั่ปีฐานจัากประชื่ากรทะเบัียนราษ์ฎร์ พื่.ศ.2564 สำานักบัริหารการทะเบัียน กรมการปกครอง
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จัำนิวันิประชุากรสูงอายุที่่�เพึิ�ม่สูงขัึ�นิในิอนิาคตั
สร�างแรงกดดันิให�กับภาระที่างการคลื่ังขัองภาครัฐ
อยา่งไร จัากการวิัเคราะห์คา่ใชุ�จัา่ยสาธารณะด�านิสุขัภาพึ
ขัองประเที่ศไที่ยโดยใชุ�กรอบแนิวัคิดขัององค์การเพึ่�อ
ควัาม่ร่วัม่ม่่อแลื่ะการพัึฒนิาที่างเศรษฐกิจั (OECD) 
ภายใตั�ขั�อสม่ม่ติัค่าควัาม่ย่ดหยุ่นิขัองรายได�ต่ัอค่ารักษา
พึยาบาลื่เที่่ากับ 0.8 แลื่ะเพึิ�ม่ปัจัจััยการเขั�าสู่สังคม่ผูู้�สูง
อายเุพึ่�อดูผู้ลื่กระที่บจัากสดัสว่ันิประชุากรสงูอาย ุผู้ลื่การ
คาดการณ์ประม่าณค่าใชุ�จั่ายสาธารณะด�านิสุขัภาพึขัอง
ประเที่ศไที่ย (แผู้นิภาพึที่่� 2) แสดงให�เห็นิแนิวัโนิ�ม่ค่าใชุ�
จัา่ยสาธารณะด�านิสุขัภาพึขัองประเที่ศไที่ยท่ี่�เพึิ�ม่ขัึ�นิอย่าง
ตั่อเนิ่�องจันิถึง 2.13 ลื่�านิลื่�านิบาที่ในิ พึ.ศ.2585 การเพึิ�ม่
ขัึ�นิขัองรายจัา่ยสว่ันินิ่�สง่ผู้ลื่ให�รายจัา่ยขัองรฐับาลื่เพึิ�ม่สงู
ขึั�นิแลื่ะส่งผู้ลื่กระที่บตั่อเนิ่�องไปถึงควัาม่ยั�งย่นิที่างการ
คลื่ังขัองภาครัฐ อย่างไรก็ตัาม่ กลืุ่่ม่โรคที่่�ม่่ค่าใชุ�จั่ายการ
รักษาพึยาบาลื่สูงในิผูู้�สูงอายุส่วันิใหญ่เป็นิโรคท่ี่�เกิดจัาก
พึฤตัิกรรม่เส่�ยงตั่างๆ ที่่�สาม่ารถป้องกันิได�ด�วัยการลื่ด
พึฤตัิกรรม่เส่�ยงเชุ่นิการออกกำลื่ังกาย เพึ่�อชุ่วัยลื่ดค่า
ใชุ�จั่ายสาธารณะด�านิสุขัภาพึแลื่ะลื่ดแรงกดดันิตั่อภาระ
ที่างการคลื่ังขัองภาครัฐในิอนิาคตั

แผู้นภาพที่ 2 การประมาณการค์่าใชุ�จ่ายด�านสุขีภาพขีองประเทศไทย พ.ศ.2585

การวิัเคราะห์ควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลัื่งขัองภาค
รัฐภายใตั�การเปล่ื่�ยนิแปลื่งที่่�รวัดเร็วัแลื่ะไม่่สาม่ารถคาด
การณ์ได� เชุ่นิ การเปลื่่�ยนิแปลื่งโครงสร�างประชุากร 
วัิกฤตัเศรษฐกิจั สงคราม่ แลื่ะภัยธรรม่ชุาตัิ เพึ่�อให�ผู้ลื่
การวัิเคราะห์ควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลื่ังขัองภาครัฐในิ
อนิาคตัชุัดเจันิม่ากที่่�สุด จัึงได�แบ่งการคาดการณ์ออก
เป็นิ 2 ชุ่วัง ค่อ ระยะกลื่าง พึ.ศ.2565-2569 แลื่ะระยะ
ยาวั พึ.ศ.2565-2585 

การคาดการณ์์ระยะกลาง พ.ศ.2565-2569 
การวัิเคราะห์ใชุ�ผู้ลื่การประม่าณการขัองคณะ

กรรม่การนิโยบายการเงินิการคลัื่งขัองรัฐตัาม่แผู้นิการ
คลื่ังระยะปานิกลื่าง แสดงให�เห็นิแนิวัโนิ�ม่สัดส่วันิ
หนิ่�สาธารณะต่ัอ GDP ที่่�เพึิ�ม่ขัึ�นิจัากร�อยลื่ะ 62 ในิปี 
พึ.ศ.2565 เป็นิร�อยลื่ะ 67 ในิปี พึ.ศ.2569 ส่งสัญญาณ
เตั่อนิควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลื่ังขัองภาครัฐที่่�เริ�ม่เขั�าใกลื่�
กรอบเพึดานิหนิ่�สาธารณะที่่�กำหนิดไวั�ที่่�ร�อยลื่ะ 70

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย 
หมายเหตัุ้:  1. การประมาณ์การค่าใชื่้จั่ายสาธารณ์ะดี้านสุขภาพื่ในอนาคตั้ใชื่้กรอบัแนวิคิดีของ OECD ในกรณ์ีที�ค่าควิามยืดีหยุ่นของรายไดี้ตั้่อค่า
    รักษ์าพื่ยาบัาลั่เท่ากับั 0.8 เพื่่�มข้อสมมตั้ิที�ประเทศไทยเข้าส้่สังคมผ้้ส้งอายุเพื่่�อดี้ผลั่กระทบัจัากสัดีส่วินประชื่ากรส้งอายุ 
    2. ใชื่้ข้อม้ลั่ปีฐานจัากประชื่ากรทะเบัียนราษ์ฎร์ พื่.ศ.2564 สำานักบัริหารการทะเบัียน กรมการปกครอง 
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การคาดการณ์์ระยะยาว พ.ศ.2565-2585 
เน่ิ�องจัากเป็นิการประเม่ินิควัาม่ยั�งย่นิที่างการ

คลื่ังขัองภาครัฐในิชุ่วัง 20 ปีขั�างหนิ�า ผู้ลื่การวัิเคราะห์
อาจัม่่ควัาม่คลื่าดเคล่ื่�อนิสูง ดังนิั�นิ การวัิเคราะห์ควัาม่
ยั�งย่นิที่างการคลื่ังขัองภาครัฐในิระยะยาวัจัึงใชุ�วัิธ่การ
กำหนิด ฉากทัี่ศนิ์เพ่ึ�อฉายภาพึการเปล่ื่�ยนิแปลื่งควัาม่
ยั�งย่นิที่างการคลื่ังขัองภาครัฐท่ี่�หลื่ากหลื่าย จัากกรอบ
แนิวัคิดการประเม่ินิควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลื่ังขัองสำนิัก
งบประม่าณรัฐสภาประเที่ศออสเตัรเลื่่ย ได�กำหนิดปัจัจััย
ที่่�เชุ่�อม่โยงการเปลื่่�ยนิแปลื่งขัองสัดส่วันิหน่ิ�สาธารณะตั่อ 
GDP ไวั� 3 ปัจัจััย ได�แก่ อัตัราดอกเบ่�ยนิโยบาย อัตัรา
การเติับโตัขัอง GDP แลื่ะงบดุลื่เงินิสดก่อนิชุำระหนิ่�ตั่อ 
GDP การกำหนิดฉากที่ัศนิ์ใชุ�การประม่าณแนิวัโนิ�ม่การ
เปลื่่�ยนิแปลื่งเฉล่ื่�ยขัองปัจัจััยในิอด่ตัเป็นิฉากทัี่ศนิ์กรณ่
หน่ิ�ปกติั ร่วัม่กับการกำหนิดขั�อสม่ม่ติัการเปล่ื่�ยนิแปลื่ง
ขัองปัจัจััยทัี่�งหม่ดในิอนิาคตัเป็นิแนิวัโนิ�ม่สูงแลื่ะตั�ำเพ่ึ�อ
กำหนิดเป็นิฉากที่ัศนิ์กรณ่หนิ่�สูงแลื่ะกรณ่หนิ่�ตั�ำ ตัาม่
ลื่ำดับ 

ผู้ลื่ประเม่ินิควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลื่ังขัองภาครัฐ
ภายใตั�กรอบเพึดานิหนิ่�สาธารณะต่ัอ GDP ไม่่เกินิร�อย
ลื่ะ 70 ให�ผู้ลื่การวัิเคราะห์ควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลื่ังขัอง
ภาครัฐในิอนิาคตั (แผู้นิภาพึที่่� 3) ด�วัยฉากที่ัศนิ์กรณ่หนิ่�
ปกติัที่่�ภาครัฐม่่การดำเนิินินิโยบายการคลัื่งแบบอด่ตัที่่�
ผู้่านิม่า พึบเศรษฐกิจัม่่แนิวัโนิ�ม่การขัยายตััวัเตัิบโตัตัาม่
แนิวัโนิ�ม่ในิอด่ตั งบดุลื่เงินิสดก่อนิชุำระหนิ่�ตั่อ GDP ม่่
แนิวัโนิ�ม่ลื่ดลื่ง หนิ่�สาธารณะตั่อ GDP ม่่แนิวัโนิ�ม่เพึิ�ม่ขัึ�นิ
ถึงร�อยลื่ะ 70 ในิปี พึ.ศ.2575 เที่่ากับกรอบเพึดานิหนิ่�
สาธารณะ แลื่ะจัะเพึิ�ม่ขัึ�นิอย่างตั่อเนิ่�องเกินิกรอบเพึดานิ
หนิ่�สาธารณะ กรณ่หนิ่�ปกตัิที่่�ภาครัฐยังม่่การดำเนิินิ
นิโยบายที่างการคลัื่งคลื่�ายกับอด่ตัท่ี่�ผู่้านิม่าอาจัส่งผู้ลื่ตัอ่
ควัาม่ยั�งยน่ิที่างการคลัื่งในิอนิาคตั  อ่กฉากทัี่ศนิท์ี่่�น่ิาสนิใจั
ค่อกรณ่หนิ่�สูง การประม่าณภายใตั�ขั�อสม่ม่ตัิที่่�ภาครัฐให�
ควัาม่สำคัญกับการเพึิ�ม่อัตัราการเติับโตัขัองเศรษฐกิจั
ด�วัยการใชุ�งบประม่าณจัำนิวันิม่ากจัะส่งผู้ลื่ให�อัตัราการ
เตัิบโตัขัอง GDP เพึิ�ม่ขัึ�นิม่ากกว่ัาแนิวัโนิ�ม่ในิอด่ตั แลื่ะ

งบดุลื่เงินิสดก่อนิชุำระหนิ่�ตั่อ GDP ขัาดดุลื่เพึิ�ม่ม่ากขัึ�นิ 
สัดส่วันิหนิ่�สาธารณะต่ัอ GDP ม่่แนิวัโนิ�ม่เพึิ�ม่ขัึ�นิอย่าง
รวัดเรว็ัแลื่ะเกนิิกรอบเพึดานิหนิ่�ภายในิป ีพึ.ศ.2572 แลื่ะ
จัะเพึิ�ม่สูงขัึ�นิใกลื่�ร�อยลื่ะ 90 ในิปี พึ.ศ.2585 ซึ่ึ�งส่งผู้ลื่ตั่อ
ควัาม่ยั�งยน่ิที่างการคลัื่งขัองภาครฐัเป็นิอย่างม่าก สำหรับ
ฉากที่ศันิก์รณห่นิ่�ตั�ำ เปน็ิฉากที่ศันิท์ี่่�สดัสว่ันิหนิ่�สาธารณะ
ตั่อ GDP ม่่แนิวัโนิ�ม่ลื่ดลื่ง ภายใตั�ขั�อสม่ม่ตัิงบดุลื่เงินิสด
กอ่นิชุำระหนิ่�ตัอ่ GDP ม่่แนิวัโนิ�ม่เพึิ�ม่ แลื่ะอัตัราดอกเบ่�ย
นิโยบายเพึิ�ม่ขัึ�นิเพึ่�อกระตัุ�นิการลื่งที่นุิในิประเที่ศ แตัอ่ตััรา
การเตัิบโตัขัอง GDP ลื่ดลื่งตั�ำกวั่าแนิวัโนิ�ม่ในิอด่ตั แลื่ะ
อก่ 20 ปขีั�างหนิ�า สดัสว่ันิหนิ่�สาธารณะตัอ่ GDP จัะลื่ดลื่ง
เหลื่อ่ประม่าณร�อยลื่ะ 50 การวัเิคราะหผ์ู้ลื่กระที่บที่างการ
คลื่งัในิฉากที่ศันิต์ัา่งๆ พึบวัา่ แตัล่ื่ะปจััจัยัสง่ผู้ลื่กระที่บตัอ่
กนัิเปน็ิพึลื่วัตัั ดงันิั�นิ การกำหนิดนิโยบายการคลัื่งควัรให�
ควัาม่สำคัญในิประเด็นินิ่�ด�วัย

การประเมินภาระทางการค์ลังขีองภาค์รัฐกับชุุด
สวััสดิการร้ปแบบใหม่ 

การวัิเคราะห์รายจั่ายที่่�เกิดขัึ�นิจัากการม่่ชุุด
สวััสดิการรูปแบบใหม่่ที่ั�ง 2 ชุุด1ตั่อควัาม่ยั�งย่นิที่างการ
คลื่ังขัองภาครัฐในิชุ่วังปี พึ.ศ.2565-2574 รายจั่ายตั่อ
ปียังไม่่สูงม่าก เนิ่�องจัากประชุากรกลุ่ื่ม่เป้าหม่ายส่วันิ
ใหญ่ยังไม่่เขั�าเง่�อนิไขัได�รับสิที่ธิเงินิบำนิาญ แลื่ะสิที่ธิ
การดูแลื่ระยะยาวั แต่ัหลื่ังจัากปี พึ.ศ.2575 เป็นิตั�นิไป 
กลุ่ื่ม่เป้าหม่ายเริ�ม่ได�รับสิที่ธิประโยชุนิ์บำนิาญ แลื่ะการ
ดูแลื่ระยะยาวั ซึึ่�งจัะส่งผู้ลื่ให�รายจ่ัายตั่อปีเพึิ�ม่ขัึ�นิอย่าง
รวัดเร็วัโดยเฉพึาะชุุดสวััสดิการรูปแบบที่่� 2 ท่ี่�จัะเพึิ�ม่ไป
สูงสุดประม่าณ 8 แสนิลื่�านิบาที่ในิปี พึ.ศ.2585 จัำนิวันิ
ประชุากรสูงอายุที่่�เพึิ�ม่ขัึ�นิในิสัดส่วันิท่ี่�สูงยังคงเป็นิปัจัจััย
ที่่�สร�างแรงกดดนัิให�กบัภาระที่างการคลื่งัขัองภาครฐัเปน็ิ
อย่างม่าก 

1  ดี้รายงานทีดีีอาร์ไอ ฉบัับัที� 196 เดีือนมกราคม 2566 เร่�องชืุ่ดีสวิัสดีิการ

สำาหรับัแรงงานนอกระบับัเมื�อเข้าส้่วิัยส้งอายุ
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การประเมินผู้ลกระทบชุุดสวััสดิการร้ปแบบใหม่ต่่อ
ค์วัามยั�งยืนทางการค์ลังขีองภาค์รัฐ 

การวัเิคราะหผ์ู้ลื่กระที่บขัองชุดุสวัสัดกิารรปูแบบ
ใหม่่ตั่อภาระที่างการคลื่ังขัองภาครัฐ สำหรับกรณ่การ
คาดการณ์ควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลัื่งในิฉากที่ัศน์ิหนิ่�ปกติั
ภายใตั�ขั�อสม่ม่ตัิการดำเนิินินิโยบายที่างการคลื่ังไม่่ได�
เปลื่่�ยนิแปลื่งจัากในิอด่ตัท่ี่�ผู้่านิม่าแลื่ะเศรษฐกิจัม่่อัตัรา
การเติับโตัเพึิ�ม่ขัึ�นิ การประเมิ่นิภาระที่างการคลัื่งขัอง
ภาครัฐตั่อชุุดสวััสดิการรูปแบบใหม่่ท่ี่�นิำม่าคำนิวัณเป็นิ
สัดส่วันิตั่อ GDP สำหรับการคาดการณ์ GDP ที่่�นิำม่า
เปร่ยบเที่่ยบสัดส่วันิค่าใชุ�จ่ัายชุุดสวััสดิการรูปแบบใหม่่
นิั�นิใชุ�การกำหนิดฉากที่ัศนิ์ตัาม่ขั�อสม่ม่ตัิการขัยายตััวั
ขัองระบบเศรษฐกิจัที่่�เตัิบโตัตัาม่ศักยภาพึ ค่อ เศรษฐกิจั
สาม่ารถปรับตััวัแลื่ะกลื่ับม่าพึัฒนิาตัาม่แผู้นิเป้าหม่าย
เก่�ยวักับการลื่งทีุ่นิในิโครงการขันิาดใหญ่ขัองภาครัฐได�
อยา่งม่่ประสทิี่ธภิาพึ การลื่งที่นุิภาคเอกชุนิม่่การขัยายตัวัั 
แลื่ะการส่งออกกข็ัยายตัวัั ภาพึรวัม่เศรษฐกิจัจัะขัยายตัวัั
เฉลื่่�ยระดับร�อยลื่ะ 3.60-3.68 ตั่อปี อย่างไรก็ตัาม่ อัตัรา
การขัยายตััวัที่างเศรษฐกิจัในิชุ่วังการแพึร่ระบาดขัอง 
COVID-19 ท่ี่�ยังไม่่สิ�นิสุดอาจัม่่ควัาม่คลื่าดเคล่ื่�อนิค่อนิ

แผู้นภาพที่ 3 การประเมินค์วัามยั�งยืนทางการค์ลังขีองภาค์รัฐในระยะกลางและระยะยาวั

ขั�างสูง ดังนิั�นิ การวัิเคราะห์ส่วันินิ่�เป็นิเพึ่ยงการฉายภาพึ
แนิวัโนิ�ม่ในิระยะยาวัเที่่านิั�นิ 

การประเมิ่นิผู้ลื่กระที่บชุุดสวััสดิการรูปแบบใหม่่
ตั่อภาระที่างการคลื่ังขัองภาครัฐ (แผู้นิภาพึท่ี่� 4) ฉาก
ที่ัศนิ์กรณ่หนิ่�ปกติั การเพึิ�ม่ชุุดสวััสดิการรูปแบบใหม่่ส่ง
ผู้ลื่กระที่บตั่อควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลื่ังขัองภาครัฐอย่าง
ชุัดเจันิตัั�งแต่ัปี พึ.ศ.2575-2585 โดยชุุดสวััสดิการรูป
แบบที่่� 2 ที่ำให�สัดส่วันิหนิ่�สาธารณะตั่อ GDP เพึิ�ม่ขัึ�นิถึง
ร�อยลื่ะ 77 ในิปี พึ.ศ.2585 ซึ่ึ�งเกินิกรอบเพึดานิสัดส่วันิ
หนิ่�สาธารณะตั่อ GDP ที่่�กำหนิดไวั�ที่่�ร�อยลื่ะ 70 สำหรับ
ฉากที่ัศนิ์กรณ่หนิ่�สูง ถ�ารวัม่ผู้ลื่กระที่บจัากชุุดสวััสดิการ
รูปแบบใหม่่ ระดับหนิ่�สาธารณะจัะเกินิกรอบเพึดานิหนิ่�
สาธารณะที่่�กำหนิดไวั�ตัั�งแตั่ พึ.ศ.2572 เป็นิสัญญาณ
เตั่อนิถึงควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลัื่ง ส่วันิฉากทัี่ศน์ิกรณ่หนิ่�
ตั�ำระดบัหนิ่�สาธารณะจัะสงูสุดที่่�ร�อยลื่ะ 56 รายจัา่ยที่่�เพึิ�ม่
ขัึ�นิจัากชุุดสวัสัดิการรปูแบบใหม่่จัะสง่ผู้ลื่กระที่บตัอ่ควัาม่
ยั�งย่นิที่างการคลื่ังในิอนิาคตั คำถาม่สำคัญค่อ รัฐบาลื่
สาม่ารถดำเนิินิการอย่างไรเพ่ึ�อให�การคลัื่งม่่ควัาม่ยั�งย่นิ
แลื่ะม่่ชุุดสวััสดิการรูปแบบใหม่่เพึิ�ม่ขัึ�นิม่าได� 

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย 
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การสร�างควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลัื่งขัองภาครัฐ
เป็นิสิ�งสำคัญ โดยเฉพึาะเร่�องวันิิยัที่างการคลัื่งที่่�สาม่ารถ
ควับคุม่สัดส่วันิหนิ่�สาธารณะต่ัอ GDP ให�เหม่าะสม่กับ
ควัาม่สาม่ารถในิการชุำระค่นิ ไม่่ใชุ่การกู�หนิ่�ม่าเพึิ�ม่แลื่�วั
หนิ่�เดมิ่กย็งัเกบ็สะสม่ม่าเร่�อยๆ ซึ่ึ�งไม่่สอดคลื่�องกบัควัาม่
สาม่ารถในิการชุำระคน่ิ อก่หนิึ�งประเดน็ิสำคญัขัองควัาม่
ยั�งย่นิที่างการคลื่ังค่อ การหารายได�ขัองภาครัฐหร่อภาษ่ 
การจััดเก็บรายได�ขัองภาครัฐม่่สัดส่วันิการจััดเก็บรายได�
จัากรายได�ภาษ่ฐานิบริโภค เชุ่นิ ภาษ่มู่ลื่ค่าเพึิ�ม่ (VAT) 
สรรพึสาม่ิตั ศุลื่กากร ภาษ่ธุรกิจัเฉพึาะ อากรแสตัม่ป์ ซึ่ึ�ง
คดิเปน็ิประม่าณร�อยลื่ะ 60 ขัองรายได�ภาครฐัทัี่�งหม่ด แลื่ะ
ภาษฐ่านิเงนิิได� เชุน่ิ เงินิได�นิติับิคุคลื่ เงินิได�บุคคลื่ธรรม่ดา 
ภาษเ่งนิิได�ปิโตัรเล่ื่ยม่ ซึ่ึ�งคดิเป็นิประม่าณร�อยลื่ะ 40 ขัอง
รายได�ภาครัฐที่ั�งหม่ด หากจัำแนิกตัาม่ประเภที่ภาษ่ จัะ
เห็นิวั่าส่วันิใหญ่เป็นิรายได�จัากภาษ่มู่ลื่ค่าเพึิ�ม่ ประม่าณ
ร�อยลื่ะ 30 ขัองรายได�ภาครฐัทัี่�งหม่ด ทัี่�งน่ิ� ภาษมู่่ลื่ค่าเพึิ�ม่
เป็นิภาษ่แบบอัตัราภาษ่แบบถดถอย (Regressive Tax 

Rate) ประชุากรท่ี่�ม่่รายได�นิ�อยจ่ัายม่ากกวัา่ประชุากรราย
ได�สงู เม่่�อวัเิคราะหข์ั�อม่ลูื่การจัดัเก็บภาษข่ัองประเที่ศที่่�ม่่
รายได�สงูกวัา่ประเที่ศไที่ยพึบว่ัา ภาษจ่ัากฐานิเงินิได�จัะม่่
บที่บาที่สำคัญในิการเป็นิแหล่ื่งรายได�หลัื่กขัองประเที่ศ 
เชุ่นิ ม่าเลื่เซึ่่ยจััดเก็บภาษ่จัากฐานิเงินิได�ร�อยลื่ะ 72 ขัอง
รายได�ภาครัฐทัี่�งหม่ด เกาหล่ื่ใตั�จััดเก็บภาษ่จัากฐานิเงินิ
ได�ร�อยลื่ะ 56 ขัองรายได�ภาครัฐที่ั�งหม่ด แลื่ะสิงคโปร์จััด
เก็บภาษ่จัากฐานิเงินิได�ร�อยลื่ะ 61 ขัองรายได�ภาครัฐ
ที่ั�งหม่ด สาเหตัุที่่�รัฐบาลื่ไที่ยจััดเก็บภาษ่จัากฐานิเงินิได�
ในิสดัสว่ันิที่่�นิ�อย สว่ันิหนิึ�งเกิดจัากแรงงานิแลื่ะผูู้�ประกอบ
การจัำนิวันิม่ากอยู่นิอกระบบการจััดเก็บภาษ่ ส่งผู้ลื่ให�
รายได�ขัองภาครัฐในิส่วันินิ่�หายไป การสร�างแรงจัูงใจั
ด�วัยม่าตัรการที่่�ตัรงกับควัาม่ตั�องการขัองแรงงานิแลื่ะ
ผูู้�ประกอบการกลุ่ื่ม่นิ่�เป็นิสิ�งที่่�ภาครัฐตั�องร่บดำเนิินิการ
อย่างรวัดเร็วัแลื่ะต่ัอเน่ิ�อง เน่ิ�องจัากรายได�จัากฐานิเงินิ
ได�ขัองประเที่ศไที่ยเริ�ม่ม่่แนิวัโนิ�ม่ลื่ดลื่งอย่างตั่อเนิ่�องดัง
แสดงในิแผู้นิภาพึที่่� 5 

แผู้นภาพที่ 4 ค์วัามยั�งยืนทางการค์ลังขีองภาค์รัฐต่่อชุุดสวััสดิการร้ปแบบใหม่

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย 



9ฉบับที่ 197 กุมภาพันธ์ 2566

การวัิเคราะห์ขั�อด่ ขั�อเส่ย แนิวัที่างการเพึิ�ม่ราย
ได�จัากการเก็บภาษ่ แลื่ะจัำนิวันิรายได�ที่่�เพึิ�ม่ขัึ�นิ (ตัาราง
ที่่� 1) พึบวั่า แนิวัที่างการเพึิ�ม่ VAT ม่่ควัาม่นิ่าสนิใจั 
เนิ่�องจัากปัจัจับุนัิอัตัราการเก็บ VAT ขัองประเที่ศไที่ยจัดั
อยู่ในิอัตัราที่่�ตั�ำม่ากหากเปร่ยบเที่่ยบกับประเที่ศเพึ่�อนิ
บ�านิ เชุ่นิ สปป.ลื่าวั กัม่พึูชุา เวั่ยดนิาม่ หากประเที่ศไที่ย
เก็บ VAT เพึิ�ม่ขัึ�นิเป็นิร�อยลื่ะ 10 จัะส่งผู้ลื่ให�รายได�ขัอง
ภาครฐัเพึิ�ม่ขัึ�นิประม่าณ 2 แสนิลื่�านิบาที่ อยา่งไรกต็ัาม่ ยงั
ม่่ขั�อถกเถ่ยงเก่�ยวักับสัดส่วันิประชุากรท่ี่�จ่ัาย VAT ที่่�ส่วันิ
ใหญ่เป็นิผูู้�ม่่รายได�นิ�อยม่ากกว่ัาผูู้�ม่่รายได�สูงเนิ่�องจัาก
กลืุ่่ม่ผูู้�ม่่รายได�นิ�อยม่่การใชุ�จั่ายในิส่วันิสินิค�าเพึ่�อบริโภค
สูงกวั่า การขัึ�นิ VAT อาจัส่งผู้ลื่กระที่บตั่อกลืุ่่ม่ผูู้�ม่่รายได�
นิ�อย แตั่สินิค�าบางรายการท่ี่�ผูู้�ม่่รายได�นิ�อยใชุ�จั่ายก็ได�
รับการยกเวั�นิการเก็บ VAT เชุ่นิ สินิค�าเกษตัร เนิ่�อสัตัวั์ 
แลื่ะเคม่่ภัณฑ์์ ดังนัิ�นิ ควัาม่รุนิแรงขัองผู้ลื่กระที่บตั่อผูู้�ม่่
รายได�นิ�อยจัากการเพึิ�ม่ VAT อาจัไม่่ได�สูงอย่างที่่�หลื่าย
ฝ่่ายกังวัลื่ 

แผู้นภาพที่ 5 การจัดเก็บรายได�ขีองภาค์รัฐ พ.ศ.2556–2564

ที�มา: กรมสรรพื่ากร กรมสรรพื่สามิตั้ กรมศุลั่กากร กรมธนารักษ์์ กรมบััญชื่ีกลั่าง แลั่ะสำานักงานคณ์ะกรรมการนโยบัาย รัฐวิิสาหกิจั

สำหรับขั�อเสนิอแนิะแนิวัที่างการจััดเก็บ VAT 
ที่่�นิ่าสนิใจัหากประเที่ศไที่ยจัะจััดเก็บ VAT เพึิ�ม่ขัึ�นิ 
ค่อ การเก็บภาษ่เพึ่�อนิำไปใชุ�ตัาม่วััตัถุประสงค์เฉพึาะ 
(Earmarked Tax) ปัจัจัุบันิม่่การดำเนิินิการรูปแบบนิ่�
โดยใชุ�รายได�จัากภาษ่สรรพึสาม่ิตัสุราแลื่ะยาสูบไปใชุ�
เป็นิงบประม่าณในิองค์กรต่ัางๆ เชุ่นิ สำนัิกงานิกองทุี่นิ
สนิับสนิุนิการสร�างเสริม่สุขัภาพึ (สสส.) สถานิ่โที่รที่ัศนิ์
ไที่ยพึ่บ่เอส เป็นิตั�นิ ในิกรณ่การเพึิ�ม่ VAT แลื่�วัระบุ
วััตัถุประสงค์เพ่ึ�อนิำม่าใชุ�เป็นิงบประม่าณสนิับสนิุนิชุุด
สวัสัดกิารรปูแบบใหม่่ขัองแรงงานินิอกระบบ แลื่ะบรรเที่า
ผู้ลื่กระที่บต่ัอภาระที่างการคลัื่งขัองภาครัฐเปน็ิชุอ่งที่างท่ี่�
สาม่ารถดำเนินิิการได�ตัาม่ขัั�นิตัอนิที่างกฎหม่าย อยา่งไร
ก็ตัาม่ กระบวันิการตัาม่กฎหม่ายตั�องใชุ�ระยะเวัลื่านิานิ 
อาจัประยุกตั์ใชุ�ในิรูปแบบที่างการเม่่องหร่อ Political 
Earmarked Tax เพึ่�อลื่ดเวัลื่าดำเนิินิการให�สั�นิลื่ง 
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ในิชุว่ัง 10 ปท่ีี่�ผู้า่นิม่ารัฐบาลื่ม่่ควัาม่พึยายาม่เพึิ�ม่
รายได�ด�วัยการจััดเก็บภาษ่เพึิ�ม่เตัิม่จัากเดิม่ ยกตััวัอย่าง
เชุ่นิ ภาษ่ม่รดก ซึ่ึ�งเป็นิภาษ่ท่ี่�เก็บจัากผูู้�รับม่รดกจัาก
เจั�าขัองม่รดก เริ�ม่จััดเก็บปี พึ.ศ.2558 แต่ัสาม่ารถเพึิ�ม่ราย
ได�ให�กับภาครัฐเพึ่ยงหลื่ักร�อยลื่�านิบาที่เที่่านิั�นิ นิอกจัาก
ภาษ่เป็นิชุ่องที่างเพึิ�ม่รายได�ขัองภาครัฐแลื่�วั การจััดเก็บ
ภาษ่ยังสาม่ารถใชุ�เป็นิม่าตัรการปรับเปลื่่�ยนิพึฤตัิกรรม่
การบริโภคอาหารที่่�ไม่่ด่ตั่อสุขัภาพึได� เชุ่นิ การจััดเก็บ
ภาษ่ตัาม่ปริม่าณนิ�ำตัาลื่หร่ออัตัราภาษ่ควัาม่หวัานิค่อ 
การเก็บภาษ่ควัาม่หวัานิจัากผูู้�ผู้ลื่ิตัในิอัตัราท่ี่�สูงขึั�นิเพ่ึ�อ
ให�ลื่ดปริม่าณนิ�ำตัาลื่ในิอาหารแลื่ะเคร่�องด่�ม่ โดยม่่กรม่
สรรพึสาม่ิตั กระที่รวังการคลื่ัง เป็นิหนิ่วัยงานิบริหาร
จัดัการเร่�องการจัดัเก็บภาษค่วัาม่หวัานิ ภาษค่วัาม่หวัานิ
เริ�ม่บังคับใชุ�ระยะที่่� 1 เม่่�อวัันิที่่� 16 กันิยายนิ พึ.ศ.2560 
แลื่ะระยะที่่� 2 เม่่�อวัันิที่่� 1 ตัุลื่าคม่ พึ.ศ.2562 โดยอัตัรา
ภาษ่ควัาม่หวัานิจัะปรับขัึ�นิทีุ่ก 2 ป ีเนิ่�องจัากปจััจัุบันิการ
แพึรร่ะบาดขัอง COVID-19 ยงัไม่่สิ�นิสดุ กรม่สรรพึสาม่ติั
จัึงได�ออกม่าตัรการขัยายระยะเวัลื่าบังคับใชุ�อัตัราภาษ่

ต่ารางที่ 1 การเปรียบเทียบแนวัทางการเพ่�มรายได�ขีองภาค์รัฐ

ที�มา: สมชื่ัยแลั่ะคณ์ะ (2565) งานวิิจััยอย้่ระหวิ่างดีำาเนินการยังไม่เสร็จัสมบั้รณ์์ 
หมายเหตัุ้: * คณ์ะผ้้วิิจััยวิิเคราะห์เพื่่�มเตั้ิมจัากการสำารวิจัภาวิะเศรษ์ฐกิจัแลั่ะสังคมของครัวิเร่อน สำานักงานสถิตั้ิแห่งชื่าตั้ิ

ควัาม่หวัานิ ระยะที่่� 3 ซึ่ึ�งจัะบังคับใชุ�ในิวัันิที่่� 1 ตัุลื่าคม่ 
พึ.ศ.2564 ออกไปอ่ก 1 ปี เป็นิวัันิที่่� 1 ตัุลื่าคม่ พึ.ศ.2565 

การวิัเคราะห์การจััดเก็บรายได�ขัองภาครัฐจัาก
การเก็บภาษ่ควัาม่หวัานิ โดยวัิเคราะห์จัากภาพึรวัม่ขัอง
ภาษ่เคร่�องด่�ม่ (แผู้นิภาพึที่่� 6) หลื่ังจัากบังคับใชุ�ภาษ่
ควัาม่หวัานิในิระยะที่่� 1 กรม่สรรพึสาม่ิตัสาม่ารถจััดเก็บ
ภาษ่เคร่�องด่�ม่เพึิ�ม่ขัึ�นิหลัื่กพัึนิลื่�านิบาที่ต่ัอปี แต่ัการจััด
เก็บภาษ่เคร่�องด่�ม่เริ�ม่คงท่ี่�ในิชุ่วังการบังคับใชุ�ระยะที่่� 2 
ซึ่ึ�งอาจัเกดิจัากผูู้�ประกอบการแลื่ะผูู้�บรโิภคเริ�ม่ปรบัตัวััให�
เขั�ากับการเก็บภาษ่ควัาม่หวัานิได�จัึงส่งผู้ลื่ให�การจััดเก็บ
รายได�ไม่่เพึิ�ม่สูงเหม่่อนิระยะที่่� 1 อย่างไรก็ตัาม่ จัำนิวันิ
เงินิท่ี่�ได�เพึิ�ม่ขัึ�นิจัากภาษ่ควัาม่หวัานิไม่่สาม่ารถสะที่�อนิ
พึฤตัิกรรม่หร่อขั�อมู่ลื่ผูู้�บริโภคได�โดยตัรง จัำเป็นิตั�องม่่
การสำรวัจัพึฤตักิรรม่ขัองผูู้�บรโิภคเพึิ�ม่สำหรบัใชุ�ประเม่นิิ
ผู้ลื่ขัองม่าตัรการที่างภาษท่ี่่�ม่่วัตััถุประสงค์ลื่ดการบริโภค
นิ�ำตัาลื่ ในิส่วันิภาษ่เกลื่่อหร่อภาษ่ควัาม่เค็ม่ม่่หลื่ักการ
คลื่�ายกบัภาษค่วัาม่หวัานิ ปจััจุับันิอยู่ระหว่ัางการผู้ลื่กัดนัิ
ให�นิำม่าใชุ�ในิประเที่ศไที่ย 
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สรุปผู้ลการวัิเค์ราะห์ด�านการค์ลังขีองภาค์รัฐจากการ
เพ่�มชุุดสวััสดิการร้ปแบบใหม่ 

การวัิเคราะห์ผู้ลื่กระที่บภาระที่างการคลัื่งขัอง
ภาครฐัต่ัอสวัสัดกิารรูปแบบใหม่่ม่่ปจััจัยัที่่�สร�าง แรงกดดนัิ
ตั่อควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลื่ัง ได�แก่ หนิ่�สาธารณะ รายจั่าย
ขัองภาครัฐ แลื่ะรายได�ขัองภาครัฐ การเพึิ�ม่ชุุดสวััสดิการ
รูปแบบใหม่่เป็นิการเพึิ�ม่รายจั่ายให�กับภาครัฐในิสัดส่วันิ
ที่่�สงูม่าก ซึึ่�งจัะส่งผู้ลื่ต่ัอควัาม่ยั�งยน่ิที่างการคลัื่งขัองภาค
รัฐในิอนิาคตั ภายใตั�สถานิการณ์ท่ี่�ภาระหนิ่�สาธารณะม่่
แนิวัโนิ�ม่เพึิ�ม่สูงขัึ�นิ การจััดเก็บรายได�ขัองภาครัฐม่่แนิวั
โนิ�ม่คงท่ี่�ไม่่สอดคลื่�องกับรายจั่ายท่ี่�เพึิ�ม่ขัึ�นิ การผู้ลื่ักดันิ
ให�ชุุดสวััสดิการรูปแบบใหม่่เกิดขัึ�นิจัริงในิกรณ่ที่่�ภาครัฐ
เป็นิผูู้�สนิับสนุินิเงินิสม่ที่บที่ั�งหม่ดอาจัเกิดขัึ�นิได�ยาก ถึง
แม่�ภาครัฐจัะสาม่ารถหารายได�เพึิ�ม่เติัม่ได�จัากการขัึ�นิภาษ่
มู่ลื่ค่าเพึิ�ม่เป็นิร�อยลื่ะ 10 ซึ่ึ�งจัะที่ำให�รายได�ขัองภาครัฐ
เพึิ�ม่ขัึ�นิประม่าณ 200,000 ลื่�านิบาที่ก็ตัาม่ แต่ัรายได�ท่ี่�เพึิ�ม่
ขึั�นิบางส่วันิก็ตั�องนิำไปใชุ�ชุำระหนิ่�แลื่ะใชุ�จั่ายในิส่วันิอ่�นิ
ด�วัย ที่ำให�รายได�ไม่่เพึย่งพึอต่ัอการนิำม่าใชุ�สนัิบสนุินิชุดุ

แผู้นภาพที่ 6 การจัดเก็บรายได�จากภาษีีเค์ร่่องดื่ม พ.ศ.2556–2564

ที�มา: กรมสรรพื่ากร กรมสรรพื่สามิตั้ กรมศุลั่กากร กรมธนารักษ์์ กรมบััญชื่ีกลั่าง แลั่ะสำานักงานคณ์ะกรรมการนโยบัาย รัฐวิิสาหกิจั

สวััสดิการรูปแบบใหม่่ ดังนิั�นิ ขั�อเสนิอแนิะการขัับเคลื่่�อนิ
ชุดุสวัสัดกิารรปูแบบใหม่่โดยใชุ�แนิวัที่างดำเนินิิการในิรูป
แบบร่วัม่จั่ายเงินิสม่ที่บระหวั่างรัฐบาลื่แลื่ะแรงงานินิอก
ระบบ เพึ่�อสร�างนิิสัยการออม่แลื่ะสร�างควัาม่รู�ที่างการ
เงินิให�กับกลุ่ื่ม่แรงงานินิอกระบบ แลื่ะชุ่วัยลื่ดรายจั่าย
ขัองภาครัฐ อย่างไรก็ตัาม่ การดำเนิินิม่าตัรการเพึ่�อเพึิ�ม่
รายได�ให�กับภาครัฐยังตั�องที่ำควับคู่กันิไปที่ั�งการปรับ
เพึิ�ม่ภาษ่ม่ลูื่คา่เพึิ�ม่ในิรปูแบบที่างการเม่อ่งหรอ่ Political 
Earmarked Tax เพึ่�อเสริม่สร�างควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลื่ัง
ในิระยะยาวั 

การปรับเปลื่่�ยนิพึฤตัิกรรม่เส่�ยงตั่อการเจั็บ
ป่วัยขัองแรงงานินิอกระบบเป็นิปัจัจััยสำคัญท่ี่�ชุ่วัย
ลื่ดแรงกดดันิขัองภาระที่างการคลื่ัง เพึราะส่งผู้ลื่ตั่อ
ค่าใชุ� จ่ัายด�านิสุขัภาพึขัองภาครัฐโดยตัรง การลื่ด
รายจั่ายด�านิสุขัภาพึขัองกลุื่่ม่แรงงานินิอกระบบท่ี่�
เก่อบที่ั�งหม่ดใชุ� สิที่ธิหลื่ักประกันิสุขัภาพึแห่งชุาตัิ
ขัองสำนัิกงานิหลัื่กประกันิสุขัภาพึแห่งชุาติั (สปสชุ.) 
จัะชุ่วัยเพึิ�ม่ควัาม่ยั�งย่นิที่างการคลัื่งขัองภาครัฐได� 
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เนิ่�องจัากแรงงานินิอกระบบที่่� เขั�าร่วัม่โครงการชุุด
สวััสดิการรูปแบบใหม่่ตั�องร่วัม่จั่ายเงินิสม่ที่บ การใชุ�วัิธ่
สร�างแรงจัูงใจัให�แรงงานินิอกระบบเปลื่่�ยนิพึฤตัิกรรม่ 
ม่าดูแลื่สุขัภาพึเพ่ึ�อรับส่วันิลื่ดเงินิสม่ที่บแลื่ะได�เงินิ
โบนิัสรายปีเป็นิแนิวัที่างท่ี่�น่ิาสนิใจัม่ากกว่ัาการบังคับ 
การวิัเคราะห์การเปล่ื่�ยนิแปลื่งพึฤติักรรม่ด�านิสุขัภาพึ 
ใชุ�การเชุ่�อม่โยงขั�อมู่ลื่จัากประวััตัิการเขั�ารักษาในิกลุ่ื่ม่
โรค NCDs หร่อ Non-communicable Diseases ซึ่ึ�งเป็นิ 
กลุ่ื่ม่โรคไม่่ตัิดตั่อเร่�อรัง แตั่เป็นิโรคที่่�เกิดจัากพึฤตัิกรรม่
การดำเนิินิชุ่วิัตั เพ่ึ�อนิำม่าคำนิวัณเป็นิส่วันิลื่ดแลื่ะเงินิ
โบนิัสสำหรับแรงงานินิอกระบบที่่�ม่่สุขัภาพึด่ แลื่ะม่่ผู้ลื่ 
กระที่บที่างอ�อม่ไปยังค่าใชุ�จั่ายด�านิสุขัภาพึขัองภาครัฐ 
การบริหารจััดการชุุดสวััสดิการรูปแบบใหม่่เป็นิการ
ที่ำงานิรว่ัม่กนัิระหวัา่งสำนิกังานิประกนัิสงัคม่ แลื่ะ สปสชุ. 
(แผู้นิภาพึที่่� 7) หนิ�าที่่�หลื่ักขัองสำนิักงานิประกันิสังคม่
ค่อ การบริหารจััดการกองทุี่นิชุุดสวััสดิการรูปแบบใหม่่ 
เชุ่นิ การชุำระเงินิสม่ที่บ การจั่ายเงินิตัาม่สิที่ธิประโยชุนิ์ 
สำหรับ สปสชุ. จัะเป็นิหน่ิวัยงานิสนิับสนุินิด�านิขั�อมู่ลื่

สขุัภาพึขัองแรงงานินิอกระบบที่่�เขั�ารว่ัม่โครงการ เพ่ึ�อนิำ 
ขั�อมู่ลื่ม่าวิัเคราะห์สิที่ธิพึิเศษขัองแรงงานินิอกระบบที่่�ม่่
สุขัภาพึด่

การผู้ลื่ักดันิชุุดสวััสดิการรูปแบบใหม่่ตัาม่ขั�อ
เสนิอแนิะแนิวัที่างการขัับเคล่ื่�อนิจัะเกิดขัึ�นิไม่่ได�ถ�า
แรงงานินิอกระบบยงัขัาดควัาม่รู�ด�านิการวัางแผู้นิการเงนิิ
ในิระยะยาวั การเขั�าถึงขั�อมู่ลื่ขัองภาครัฐที่ำได�ยาก แลื่ะ
ปญัหาการเชุ่�อม่โยงขั�อม่ลูื่ระหวัา่งหนิว่ัยงานิขัองภาครฐัที่่�
ไม่่สาม่ารถดำเนินิิการได� ประเดน็ิเหลื่า่นิ่�สง่ผู้ลื่ตัอ่การขัับ
เคล่ื่�อนิชุดุสวัสัดิการรูปแบบใหม่่ รฐับาลื่ตั�องรบ่ดำเนินิิการ
เชุ่�อม่โยงขั�อมู่ลื่แลื่ะดึงแรงงานินิอกระบบเขั�าสู่ระบบฐานิ
ขั�อมู่ลื่เพึ่�อนิำขั�อมู่ลื่ม่าวัิเคราะห์แลื่ะประเม่ินิผู้ลื่โครงการ
ชุดุสวัสัดกิารเดมิ่ท่ี่�ม่่อยู่แลื่ะชุดุสวัสัดกิารรปูแบบใหม่่ หาก
ไม่่ม่่ขั�อมู่ลื่ที่่�จัะนิำม่าวิัเคราะห์ นิโยบายแลื่ะม่าตัรการที่่�
ออกม่าก็ไม่่สาม่ารถพึัฒนิาได�ตัรงตั่อควัาม่ตั�องการขัอง
กลืุ่่ม่เป้าหม่าย แลื่ะไม่่สาม่ารถประเม่ินิประสิที่ธิภาพึ
การใชุ�จั่ายงบประม่าณได� ซึ่ึ�งจัะส่งผู้ลื่เส่ยตั่อควัาม่ยั�งย่นิ
ที่างการคลื่ังขัองภาครัฐในิอนิาคตัเป็นิอย่างม่าก

แผู้นภาพที่ 7 แนวัทางการขีับเค์ล่ือนชุุดสวััสดิการร้ปแบบใหม่

ที�มา: คณ์ะผ้้วิิจััย 
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