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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะปัจจุบันของการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย
และวิเคราะห์ชอ่ งว่างการวิจยั และช่องว่างการคุม้ ครองทางสังคมเพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนของ
องค์การสหประชาชาติตามเป้าประสงค์ที่ 1.3 ของเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน ผลการศึกษา พบว่า
1. การคุม้ ครองทางสังคมในประเทศไทย ประกอบด้วย หลักการประกันซึง่ แบ่งออกเป็นการประกัน
สังคม และ การประกันสุขภาพ การคุ้มครองแรงงาน การประชาสงเคราะห์ และการบริการสังคมอื่นๆ
ประชากรไทยร้อยละ 21.27 ของประชากรทั้งประเทศ (67.2 ล้านคน) ได้รับการคุ้มครองทางสังคมโดย
การประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา39รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 7,671 ล้านบาท ในการเสริม
สร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีได้รับ
การคุ้มครองและบริการสวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
2. ผลการวิเคราะห์ชอ่ งว่างระหว่างสภาพปัจจุบนั ของไทยกับเป้าประสงค์ 1.3 และตัวชีว้ ดั 1.3.1
ขององค์การสหประชาชาติพบว่า มีการคุ้มครองทางสังคมของกลุ่มเด็ก กลุ่มแรงงานกรณีเจ็บป่วย กรณี
ทุพพลภาพ กลุ่มผู้พิการ และกลุ่มคนยากจนและเปราะบางตามเป้าประสงค์และตัวชี้วัด แต่ในกลุ่มหญิง
มีครรภ์ทเี่ ป็นแรงงานนอกระบบยังไม่มมี าตรการคุม้ ครอง และผูส้ งู อายุทไี่ ม่ทำ� งาน แม้วา่ รัฐบาลจะจัดสรร
เบี้ยยังชีพให้จ�ำนวนหนึ่ง แต่ก็ไม่เพียงพอกับการด�ำรงชีวิต รัฐบาลควรมีนโยบายการเพิ่มเบี้ยยังชีพหรือมี
มาตราการอื่นที่เหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: การคุ้มครองทางสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความยากจนในประเทศไทย

Abstract
The objectives of this research were to study the current situation of social protection in
Thailand and to analyze the gaps in achieving the sustainable development of the United Nations
in Target 1.3, Goal 1; End Poverty. The results of the study found that:
1. The social protection in Thailand consisted of social security, health insurance, labour
protection, social welfare and other social services. 21.27% of the total populations obtained the
social protection under Article 33 and 39. 7,671 million baht annual budget was allocated for
enhancement and improvement of social protection and social welfare services for the quality of
life and wellbeing of people based on their basic rights.
2. The analysis result in gaps of the current social protection of Thailand and Target
1.3, Goal 1 of the United Nations in achieving the goal of sustainable development in Goal 1,
Target 1.3 was that the social protection for children, registered labours, the disable and the poor
and vulnerable could meet the goal and target. At the same time, the social protection did not
cover unregistered pregnant labours. For the senior people, even the elderly care allowance was
granted monthly but that could not cover the present cost of living. The additional allowance and
appropriate measures should be implemented by the government.
Keywords: Social Protection, Sustainable Development, Poverty in Thailand
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จากการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยได้ลงนาม
และมีคำ� มัน่ ร่วมกับนานาประเทศในการร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) รัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีมี
ความตั้งใจที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมาย ภายในปี ค.ศ. 2030 (พ.ศ. 2573) จึง
ได้มอบหมายให้หน่วยงานของรัฐขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้เป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติ
ก�ำหนด ก้าวแรกของการขับเคลื่อน คือ การก�ำหนดหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
และการประชุมคณะอนุกรรมการจัดล�ำดับความส�ำคัญเป้าประสงค์การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนเมือ่ วันที่ 16 กันยายน
2559 ผลการประชุมมีมติว่า เป้าประสงค์ที่ 1.3 เกี่ยวกับระบบและมาตรการการคุ้มครองทางสังคมมี
ความจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนินการใน 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2559-2564)
การคุม้ ครองทางสังคมในประเทศไทยองค์การสหประชาชาติได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยพัฒนา
ระบบการคุม้ ครองทางสังคมทีม่ ลี กั ษณะเป็นองค์รวม และมีความเป็นเอกภาพทีส่ อดคล้องกัน โดยได้จดั ตัง้
คณะท�ำงานร่วมระหว่างองค์การสหประชาชาติและรัฐบาลไทยในสาขาการคุม้ ครองทางสังคม (UNCT/RTG
Join Team on Social Protection) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ “ประชาชนทุกคนได้รบั การคุม้ ครองทางสังคม
อย่างทั่วถึง ” ได้ก�ำหนดนิยามการคุ้มครองทางสังคมโดยสังเขป คือ การคุ้มครองขั้นพื้นฐานที่ประชาชน
ทุกคนในประเทศหนึง่ พึงได้รบั ได้แก่ บริการสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน การประกันสังคม การประกันสุขภาพ
การศึกษา ความมั่นคงทางรายได้ รวมถึงการไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ ของทุก
กลุ่มอายุ รวมถึงกลุ่มทุพพลภาพ ในรูปของการสงเคราะห์ การสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือที่เป็น
ตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน (องค์การแรงงานระหว่างประเทศและคณะท�ำงานร่วมขององค์การสหประชาชาติใน
ประเทศไทย, 2556; Browne, 2015; Devereux & Sabates Wheeler, 2004) และจากการรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ประเทศไทยมี
การพัฒนาระบบการคุม้ ครองทางสังคมส�ำหรับประชาชนไทยทุกช่วงวัยมาเป็นระยะและพัฒนาขึน้ ตามล�ำดับ
ตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ตลอดเวลา 17 ปีที่ผ่านมา การคุ้มครองทางสังคมได้ด�ำเนินการเรื่องต่างๆ เช่น การ
พัฒนาระบบการประกันสุขภาพ การพัฒนาคุณภาพประชาชนด้านการศึกษาโดยการออกพระราชบัญญัติ
เรียนฟรี 15 ปี การเสริมสร้างมาตรฐานการครองชีพของประชาชน ก�ำหนดเงินยังชีพรายเดือนส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ เป็นต้น
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนการวิจัย
ตระหนักถึงความรับผิดชอบของภาควิชาการในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
จึงสนับสนุนให้ทุนเพื่อการศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทประเทศไทยอย่างมี
ระบบ โดยได้ก�ำหนดกรอบหัวข้อการวิจัยเรื่อง “การส�ำรวจสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
บริบทประเทศไทย และทางเลือกมาตรการทางเศรษฐกิจ สังคมและกฏหมาย” ขึ้นผู้วิจัยและคณะสนใจ
รับทุนเพือ่ ศึกษาสถานะของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนในบริบทประเทศไทยทีเ่ กีย่ วกับเป้าหมายที่ 1 ขจัด
ความยากจน เมือ่ งานวิจยั เสร็จสมบูรณ์ ตามข้อก�ำหนดของการรับการสนับสนุนการวิจยั คือ การเผยแพร่
ผลการวิจัยสู่สาธารณะ ผู้วิจัยจึงเลือกช่องทางการเผยแพร่ โดยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และเลือก
หัวข้อการคุ้มครองทางสังคมเป็นบทความแรกของการเผยแพร่ ด้วยเหตุผลที่ว่า การคุ้มครองทางสังคม
เป็นเป้าประสงค์หนึ่งในเป้าหมายที่ 1 ที่มีความความส�ำคัญและจ�ำเป็นต้องเร่งด�ำเนิการใน 5 ปีข้างหน้า
จึงเขียนบทความเรื่อง “วิเคราะห์การคุ้มครองทางสังคมของไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อ
ศึกษาสถานะปัจจุบันของการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย และวิเคราะห์ช่องว่างการคุ้มครองทาง
สังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามข้อก�ำหนดของเป้าประสงค์ 1.3 และตัวชี้วัด 1.31 ของ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อได้ทราบสถานการณ์และช่องว่างที่จะเป็นข้อมูลประกอบการด�ำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย และเป็นประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการพัฒนาประเทศต่อไป
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วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาสถานะปัจจุบันของการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทยตามตัวชี้วัด 1.3.1 ของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทยตามข้อก�ำหนดของ
เป้าประสงค์ 1.3 และตัวชี้วัด 1.3.1 ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทบทวนวรรณกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับนิยามการคุ้มครองทางสังคมสรุปได้ว่า การคุ้มครองทาง
สังคม หมายถึง การคุม้ ครองขัน้ พืน้ ฐานทีป่ ระชาชนทุกคนในประเทศหนึง่ พึงได้รบั ได้แก่ บริการสาธารณสุข
ขัน้ พืน้ ฐาน การประกันสังคม ประกันสุขภาพ การศึกษา ความมัน่ คงทางรายได้ รวมถึงการไม่สามารถเข้า
ถึงโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆของทุกลุม่ อายุ (เด็ก วัยท�ำงาน ผูส้ งู อายุ กลุม่ ทุพพลภาพ) ในรูปของการ
สงเคราะห์ การสนับสนุน ส่งเสริม ที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน (องค์การแรงงานระหว่างประเทศและ
คณะท�ำงานร่วมขององค์การสหประชาชาติในประเทศไทย, 2556; Browne, 2015; Devereux & Sabates
Wheeler, 2004)
จากผลการศึกษาของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (2549) กล่าวว่า ระบบการคุม้ ครอง
ทางสังคมของประเทศไทยอยูใ่ นรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทัง้ ก่อนและหลังการเผชิญกับความเสีย่ ง
ในรูปแบบต่างๆ เช่น การคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ การสงเคราะห์
การประกันการว่างงาน เป็นต้น หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการให้การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
ประกอบด้วยหน่วยงานจากหลายกระทรวง เช่นกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ลักษณะการคุ้มครองทางสังคมภายใต้การด�ำเนินงาน
ของกระทรวงต่างๆ แบ่งออกเป็นหลักการประกัน การคุ้มครองแรงงาน การสงเคราะห์และบริการทาง
สังคมอื่นๆ ดังนี้
1. หลักการประกัน ประกอบด้วยการประกันสังคมและการประกันสุขภาพ กลไกการประกัน
สังคมที่จัดให้โดยภาครัฐตามสถานภาพการทํางานของผู้ประกันตน คือกลไกสําหรับข้าราชการ ครู
โรงเรียนเอกชน และนายจ้างและลูกจ้างเอกชนนอกภาคการเกษตร ซึ่งแต่ละกลุ่มได้รับสิทธิประโยชน์
จากการประกันตนที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มข้าราชการถือเป็นกลุ่มที่ได้สิทธิประโยชน์ท่ีครอบคลุมมาก
ที่สุด ไม่มีการจ่ายเงินสมทบ ในขณะที่กลุ่มลูกจ้างเอกชนต้องเสียเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมร่วม
กับนายจ้างและเงินสมทบอีกส่วนหนึ่งจากรัฐบาลสิทธิประโยชน์ของการประกันตนครอบคลุม กรณีเจ็บ
ป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต คลอดบุตรชราภาพการสงเคราะห์บุตรและการว่างงาน (ในกรณีลูกจ้างเอกชน)
การประกันสุขภาพที่รัฐจัดสรรให้ตามกฏหมายก�ำหนด ข้อมูลจากส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(2556) พบว่า การประกันสุขภาพของไทยมี 3 ประเภทหลัก ได้แก่ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
การประกันสังคม และการประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2. การคุม้ ครองแรงงาน คือการให้ความคุม้ ครองกับลูกจ้างในหลายๆด้านตามกฎหมายคุม้ ครอง
แรงงาน 2541 โดยเฉพาะการคุ้มครองในเรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ  เวลาการท�ำงาน แรงงานเด็กและสตรี
และที่ส�ำคัญคือการจ่ายเงินชดเชยแก่ลูกจ้างเมื่อถูกให้ออกจากงานโดยมิได้กระท�ำความผิดใดๆ ซึ่ง
การคุ้มครองแรงงานนั้นเป็นสวัสดิการที่นายจ้างเป็นผู้แบกภาระค่าใช้จ่ายฝ่ายเดียว
3. การสงเคราะห์ ด�ำเนินการโดยกรมประชาสงเคราะห์ที่เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2483 และ
ในปี 2546 พัฒนามาเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กลุ่มเป้าหมายของงาน
ประชาสงเคราะห์ คือ เด็กก�ำพร้า เด็กและเยาวชนจากครัว เรือนยากจน สตรีด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
คนไร้ที่พึ่ง ขอทาน คนพิการ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ชาวเขาและครอบครัวและชุมชน
ยากจนการช่วยเหลือมักจะเป็นในรูปของที่พักชั่วคราว การให้ค�ำปรึกษา การให้สิ่งของอุปโภคบริโภค
การให้การฝึกอบรมอาชีพ หรือให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ ส่วนการให้เงินสงเคราะห์นั้นมักจะให้แก่ผู้ยาก
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ล�ำบากที่ไม่สามารถท�ำงานได้ และให้เป็นการชั่วคราวเพื่อช่วยเหลือยามฉุกเฉิน สาหรับผู้ที่ไม่สามารถ
ท�ำงานได้อย่างถาวร เช่น คนพิการและผู้สูงอายุจะได้รับเงินสงเคราะห์รายเดือน เป็นต้น
4. การให้บริการทางสังคมอื่นๆรัฐบาลใหัความคุ้มครองแก่ประชาชนทั่วไปในรูปของบริการ
ทางการศึกษาการฝึกอบรมอาชีพ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชน โดยกรมพัฒนาชุมชน และการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยการเคหะแห่งชาติ เป็นต้น

ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลและผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการคุม้ ครองทางสังคมของหน่วยงานต่างๆใน
ประเทศไทย ได้แก่ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส�ำนักนโยบายและแผนส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรม
กิจการผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ กลุ่มประชาสังคม และเอกชน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้มีกระบวนการดังนี้
1. การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแหล่งต่างๆทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองทางสังคมในประเทศไทย ได้แก่
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักนโยบาย
และแผนส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผู้สูงอายุ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. จั ด ประชุ ม กลุ ่ ม (Focus Group) ผู ้ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ ้ ม ครองทางสั ง คมของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ได้แก่ ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักนโยบายและแผนส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ส�ำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการผูส้ งู อายุ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กองทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ กลุม่ ประชาสังคม
และเอกชน
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กรอบแนวคิดการศึกษา
เป้าประสงค์ที่ 1.3 ด�ำเนินการให้มีระบบและ
มาตรการการคุ ้ ม ครองทางสั ง คมในระดั บ
ประเทศที่เหมาะสม รวมถึงการคุ้มครองทาง
สังคมขั้นพื้นฐาน และบรรลุการครอบคลุมถึง
กลุ่มที่ยากจนและเปราะบาง ภายในปี 2573
ตัวชี้วัดที่ 1.3.1 สัดส่วนของประชากรที่ได้รับ
ความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน จ�ำแนก
ตามเพศ และแบ่งเป็นเด็ก ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเกิดใหม่ เหยื่อที่ได้
รับบาดเจ็บจากการท�ำงาน คนยากจน และคน
ที่อยู่ในสถานะเปราะบาง

วิเคราะห์สถานะปัจจุบันของ
การคุ ้ ม ครองทางสั ง คมใน
ประเทศไทยตามเป้าประสงค์
ที่ 1.3 และตัวชี้วัด1.31

ได้ ช ่ อ งว่ า งระหว่ า งสถานะ
ปั จ จุ บั น ของการคุ ้ ม ครอง
ทางสังคมในประเทศไทยกับ
ข้อก�ำหนดของเป้าประสงค์
1.3 และตัวชี้วัด 1.3.1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ผลการศึกษา

สถานะปัจจุบันของการคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย
1) ภาพรวมของการให้การคุ้มครองทางสังคมในประเทศไทย ประกอบด้วย หลักการประกัน
แบ่งออกเป็น การประกันสังคม และ การประกันสุขภาพ การคุ้มครองแรงงาน การประชาสงเคราะห์
และการบริการสังคมอื่นๆ
2) จากข้อมูลของกองวิจยั และพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคมปีพ.ศ. 2560 พบว่า ประชากรไทย
67.2 ล้านคน ได้รบั การคุม้ ครองทางสังคมจ�ำนวน 14,387,642 คน คิดร้อยละ 21.27 ของประชากรทัง้ ประเทศ
จ�ำแนกเป็นการประกันตนตามมาตรา 331 จ�ำนวน 10,692,454 คน มาตรา 392 จ�ำนวน 1,349,718 คน
และมาตรา 403 จ�ำนวน 2,345,470 คน เป็นเพศชาย 6.97 ล้านคน เป็นเพศหญิง 7.41 ล้านคน (ส�ำนักงาน
ประกันสังคม, 2559)

1 ผู้ประกันตนที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ซึ่งมีสถานะเป็นลูกจ้างที่ท�ำงานอยู่ในสถานประกอบการ อายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปี
และไม่เกิน 60 ปี โดยต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุน สิทธิประโยชน์ได้รับความคุ้มครอง มีดังนี้ กรณีเจ็บป่วย / อุบัติเหตุ
กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ และกรณีว่างงาน
2 ผู้ประกันตนที่เป็นบุคคลที่เคยท�ำงานอยู่ในบริษัทเอกชนในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกัน
สังคมไว้ จึงสมัครเข้าใช้สิทธิประกันสังคมในมาตรา 39 แทน สิทธิประโยชน์ได้รับความคุ้มครอง ดังนี้ กรณีเจ็บป่วย /
อุบัติเหตุ กรณีทุพพลภาพ คลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ
3 ผู้ประกันตนที่เป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ มีอายุไม่ต�่ำกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปีจ่าย
100 บาทต่อเดือน (จ่ายเอง70บาทรัฐบาลสมทบ30บาท) จะได้รับความคุ้มครองคือกรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพและกรณี
เสียชีวิตจ่าย 150 บาทต่อเดือน (จ่ายเอง100 บาท รัฐบาลสมทบ50 บาท) ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองคือ
กรณีเจ็บป่วยกรณีทุพพลภาพกรณีเสียชีวิตและกรณีชราภาพ
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3) จากรายงานประจ�ำปี 2559 ของกองวิจยั และพัฒนา ส�ำนักงานประกันสังคม (2559) รายงานว่า
รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 7,671 ล้านบาท ในการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพ
ชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการตามสิทธิ
ขั้นพื้นฐาน
4) จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทยของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2558) ได้กล่าวถึง การคุ้มครองทาง
สังคมตามระบบของประชากรไทยจ�ำแนกตามช่วงอายุได้ ดังนี้
กลุ่มเด็กอายุ 0-18 ปี จากข้อมูลส�ำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2559 เด็กที่มีอายุ 0-18 ปีมีจ�ำนวน
21,813,333 คน คิดเป็นร้อยละ 33.19 ของประชากรทัง้ ประเทศ รัฐจัดบริการสวัสดิการแก่กลุม่ เด็กดังกล่าว
ดังนี้
- เด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีในครอบครัวทีย่ ากจน4 จะได้รบั เงินอุดหนุนเพือ่ การเลีย้ งดู
เดือนละ 600บาท/เดือน/คนและในกลุม่ แรงงานในระบบได้รบั เงินสงเคราะห์บตุ รตามพระราชบัญญัตปิ ระกัน
สังคมมาตรา 33 และมาตรา 39
- เด็กอายุ 6-18 ปี จัดการศึกษาให้เรียนฟรี 15 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเล่าเรียน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครือ่ งแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน ส�ำหรับเด็กยากจน
และด้อยโอกาสรัฐได้สนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์
ให้เงินอุดหนุนในรูปแบบของค่าใช้จา่ ยสมทบเพิม่ เติมส�ำหรับนักเรียนในรูปแบบค่าอาหาร ค่าเครือ่ งแต่งกาย
ค่าเครือ่ งใช้สว่ นตัว ค่าเดินทางและค่าสาธารณูปโภคของโรงเรียน และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังจัดงบประมาณให้สถานศึกษาภายใต้สังกัดสพฐ. โดยให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติมคนละ
1,000 บาทต่อปีแก่นักเรียนยากจนในระดับประถมศึกษาที่ผู้ปกครองมีรายได้ต่อครัวเรือนปีละไม่เกิน
40,000 บาท
- จัดสถานสงเคราะห์และสถาบันต่างๆดูแลเด็กยากจนจ�ำนวน 30 แห่งทั่วประเทศ
- พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยผ่านศูนย์เด็กเล็กและสบับสนุนการด�ำเนิงานของสถานรับ
เด็กเอกชน 76 จังหวัด
- กระทรวงแรงงาน มีมาตรการการป้องปรามเพือ่ ลดความเสีย่ งการค้ามนุษย์โดยการตรวจ
คุ้มครองแรงงานเด็ก
กลุม่ ผูม้ งี านท�ำ จากข้อมูลส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติป2ี 559 จ�ำนวนผูม้ งี านท�ำ 38.38 ล้านคน จ�ำแนก
เป็นแรงงานในระบบ 17.0 ล้านคน และแรงงานนอกระบบ 21.3ล้านคน รัฐจัดสวัสดิการให้แก่แรงงานใน
ระบบและนอกระบบ เช่น
- จัดให้แรงงานในระบบเข้าระบบการประกันสังคมที่ด�ำเนินการโดยกระทรวงแรงงาน
- จัดให้มีเงินชดเชยและกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างทั้งผู้ถูกเลิกจ้างและยังไม่ถูกเลิกจ้าง
- พัฒนาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบโดยจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
- ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้แรงงานนอกระบบมีหลัก
ประกันความมั่นคงในชีวิต
- การรักษาพยาบาล แรงงานในระบบใช้สิทธิประกันสุขภาพของการประกันสังคม แรงงาน
นอกระบบใช้สิทธิการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค หรือบัตรทอง) ตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันถ้วนหน้าพ.ศ. 2545

4

ครัวเรือนที่สมาชิกในครอบครัวมีรายได้เฉลี่ยต�่ำกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน หรือต�่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี
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กลุ่มผู้ว่างงาน จากข้อมูลส�ำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2559 มีจ�ำนวนผู้ว่างงาน 496,000 คน ใน
จ�ำนวนดังกล่าวอัตราการว่างงานเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง และผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ว่างงานสูงสุด ในการคุม้ ครองการว่างงานทีเ่ ป็นแรงงานในระบบกรณีถกู เลิกจ้างจะได้รบั เงินทดแทนระหว่าง
การว่างงานปีละไม่เกิน 180วันในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง
จะได้รับเงินทดแทนปีละไม่เกิน 90 วันในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย และกระทรวงแรงงานจัดท�ำ 
Smart Labour Application เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านแรงงานได้รวดเร็วและสะดวกเป็นต้น
กลุม่ ผูส้ งู อายุ จากข้อมูลส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติปี 2559 มีจำ� นวนผูส้ งู อายุหรือผูม้ อี ายุ 60 ปีขนึ้ ไป
มีจำ� นวน 10.91 ล้านคน เป็นผูส้ งู อายุทที่ ำ� งาน 4.02 ล้านคน และไม่ทำ� งาน 6.86 ล้านคน การคุม้ ครองทาง
สังคมของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้รบั เงินบ�ำนาญหรือเงินบ�ำเหน็จ และรับสิทธิการรักษาพยาบาล
(Civil Servant Medical Benefit Scheme (CSMBS) พนักงานและลูกจ้างเอกชนได้รบั เงินบ�ำเหน็จจากกองทุน
ส�ำรองเลีย้ งชีพและเงินช่วยรายเดือนจากประกันสังคม ส่วนผูส้ งู อายุทไี่ ม่ได้เงินบ�ำเหน็จบ�ำนาญชราภาพจะ
ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600-1,000 บาทขึ้นกับข้อก�ำหนดอายุ นอกจากนี้รัฐจัดให้มีแผนผู้สูงวัยแห่งชาติ
และก�ำหนดแผนกลยุทธ์การท�ำงานของผู้สูงอายุระยะที่ 1 และจัดสรรงบประมาณ 1,065 ล้านบาทเพื่อ
เตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
กลุ่มผู้พิการจากข้อมูลส�ำนักงานสถิติแห่งชาติปี 2559 คนพิการที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการมี
จ�ำนวน 1,737,469 คน คิดเป็นร้อยละ 2.64 ของประชากรทั้งประเทศ รัฐจัดการคุ้มครองแกผู้พิการโดย
การออกกฏหมายจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 มาตรา 33 มาตรา
34 และ มาตรา 35 จัดให้มกี องทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ เช่น เงินอุดหนุนเบีย้ คนพิการ
800บาท/เดือน/คน ให้บริการกูย้ มื เงินกองทุนเพือ่ ประกอบอาชีพแก่ผพู้ กิ ารและผูด้ แู ลผูพ้ กิ าร และสนับสนุน
จัดท�ำสิ่งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับผู้พิการใน 59 จังหวัด เป็นต้น
กลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงาน ในแต่ละปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการท�ำงานอยู่จำ� นวนหนึ่ง
รัฐมีการจัดตัง้ กองทุนเงินทดแทนและกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในทีท่ ำ� งาน
เป็นต้น
กลุ่มยากจนและผู้อยู่ในสถานะเปราะบาง รัฐจัดสวัสดิการแก่ผู้ไรัที่พึ่งตามพระราชบัญญัติการ
คุม้ ครองคนไร้ทพี่ งึ่ และจัดสรรทีด่ นิ ให้กบั ผูย้ ากไร้ จัดหาทีอ่ ยู่ จัดเงินให้กยู้ มื เพือ่ ประกอบอาชีพ การอบรม
อาชีพ และการอบรมเพือ่ พัฒนาอาชีพ การขึน้ ทะเบียนคนจนเพือ่ จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ และ
การออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส�ำหรับคนยากจน เป็นต้น
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2. ผลการวิเคราะห์ชอ่ งว่างการคุม้ ครองทางสังคมของประเทศไทยตามข้อก�ำหนดของเป้าประสงค์
1.3 และตัวชี้วัด 1.3.1
ตารางที่ 1 ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมตามข้อก�ำหนดของเป้าประสงค์และตัวชี้วัด
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

การคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย

เป้าประสงค์ที่ 1.3 ด�ำเนินการให้
มีระบบและมาตรการการคุ้มครอง
ทางสั ง คมในระดั บ ประเทศที่
เหมาะสม รวมถึงการคุ้มครองทาง
สั ง คมขั้ น พื้ น ฐาน และบรรลุ ก าร
ครอบคลุ ม ถึ ง กลุ ่ ม ที่ ย ากจนและ
เปราะบาง ภายในปี 2573

กลุ่มเด็ก
1. เด็กอายุ 0-6 ปี ได้เงินสงเคราะห์บตุ ร
รายเดือนภายใต้กองทุนประกันสังคม
โดยจ่ายให้กับบุตรของผู้ประกันตนตาม
มาตรา 33 หรือมาตรา 39 เดือนละ
400 บาท
2. เด็ ก อายุ 0-6 ปี ที่ เ ป็ น บุ ต รของ
ครอบครั ว ที่ ย ากจนหรื อ เสี่ ย งต่ อ
ตัวชีว้ ดั ที่ 1.3.1 สัดส่วนของประชากร ความยากจนได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการ
ที่ ไ ด้ รั บ ความคุ ้ ม ครองทางสั ง คม เลี้ยงดู 600บาท/เดือน/คน
ขั้นพื้นฐาน จ�ำแนกตามเพศ และ 3. เด็กอายุ 6-18 ปีเรียนฟรี 15 ปี
แบ่งเป็นเด็ก ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ
ผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเกิดใหม่ กลุ่มแรงงาน
เหยือ่ ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจากการท�ำงาน กรณีเจ็บป่วย
คนยากจน และคนที่อยู่ในสถานะ 1. ข้าราชการใช้สิทธิรักษาพยาบาลของ
เปราะบาง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
2. พนั ก งานลู ก จ้ า งในระบบ ใช้ สิ ท ธิ
ประกันสุขภาพของกองทุนประกันสังคม
3. พนักงงานลูกจ้างนอกระบบ ประชาชน
ทั่วไปใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
กรณีคลอดบุตร
หญิ ง ที่ ป ระกั น ตนในระบบการประกั น
สังคมได้รบั ค่าบริการทางการแพทย์เหมา
จ่าย 13,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่ง
ครั้ง และได้รับเงินสงเคราะห์การหยุด
งานเพื่อการคลอดบุตร และได้รับสิทธิ
การคุ้มครองตามกฏหมายแรงงาน
กรณีทุพพลภาพ
ผู ้ ป ระกั น ตนตามมาตรา 33 และ
มาตรา 40 จะได้รับเงินทดแทนการขาด
รายได้ ค่าบริการทางการแพทย์ และเงิน
บ�ำเหน็จทุพพลภาพ

ช่องว่างตามข้อก�ำหนดของ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ไม่พบช่องว่าง

ไม่พบช่องว่าง

1. ควรมีการขยายสิทธิ
ในการเลี้ยงดูเด็กหลังคลอด
2. กลุ่มหญิงมีครรภ์ที่เป็น
แรงงานนอกระบบยังไม่มี
มาตราการคุ้มครอง

ไม่พบช่องว่าง
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ตารางที่ 1 ช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมตามข้อก�ำหนดของเป้าประสงค์และตัวชี้วัด (ต่อ)
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด

การคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย
กรณีชราภาพ
1. ข้าราชการได้รับบ�ำเหน็จหรือบ�ำนาญ
2. พนั ก งานเอกชนได้ รั บ บ� ำ เหน็ จ จาก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และเงินบ�ำนาญ
ชราภาพเป็ น รายเดื อ นจากกองทุ น
ประกันสังคม
3. ผู้สูงอายุที่ไม่ใช่บุคคลในข้อ 2 และ
3 ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุ
เดือนละ 600-1,000 บาท
4. เงินจากกองทุนการออมแห่งชาติ ซึ่ง
เป็นการออมแบบสมัครใจ
กลุ่มผู้พิการ
1. ออกกฏหมายจ้างงานคนพิการ
2. โครงการกู ้ ยื ม เงิ น กองทุ น เพื่ อ การ
ประกอบอาชีพ
3. เบี้ยคนพิการ 800 บาท/เดือน/คน
4. โครงการจัดสิง่ อ�ำนวยความสะดวกใน
ที่สาธารณะส�ำหรับผู้พิการ
กลุ ่ ม คนยากจนและผู ้ อ ยู ่ ใ นสถานะ
เปราะบาง
1. รั ฐ จั ด สวั ส ดิ ก ารแก่ ค นไร้ ที่ พึ่ ง ตาม
พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
2. จัดสรรที่ดินท�ำกินให้กับผู้ยากจน
3. จัดที่พักอาศัยในโครงการต่างๆ
4. จัดเงินให้กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพ
5. โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
แห่งรัฐ
6. โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วย
เหลื อ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย เพื่ อ ลดค่ า ใช้
จ่ า ยในครั ว เรื อ นและลดค่ า ใช้ จ ่ า ยใน
การเดินทาง ส�ำหรับคนไทยที่มีอายุ18
ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000บาท/ปี
หรือผู้ว่างงานในปี 2559

ช่องว่างตามข้อก�ำหนดของ
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
ในกรณีของผู้สูงอายุที่เป็นผู้ที่
ท�ำงาน จะมีรายได้เพียงพอ
กับการด�ำรงชีวิต แต่ในส่วน
ของผู้สูงอายุที่ไม่ท�ำงานแม้ว่า
รัฐจะจัดสรรเบีย้ ยังชีพให้ ซึง่ ไม่
น่าจะเพียงพอกับการด�ำรงชีวติ
รัฐควรมีนโยบายการเพิ่มเบี้ย
ยังชีพ หรือมีมาตราการอื่นที่
เหมาะสม
ไม่พบช่องว่าง

ไม่พบช่องว่าง

สุทธิปริทัศน์

สรุปและข้อเสนอแนะ
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ภาครัฐได้ดำ� เนินการเรือ่ งการคุม้ ครองทางสังคมมาตลอด ตัง้ แต่ปี 2543 ประเทศไทยได้ประกาศ
ใช้นโยบายการประกันสุขภาพถ้วนหน้า นับเป็นการก้าวสู่การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานโดยถ้วนหน้า
มีการด�ำเนินการเพื่อการคุ้มครองทางสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัย แต่พบช่องว่างในการบรรลุเป้าหมาย
ของตัวชี้วัด 1.3.1 ในประเด็นของการให้ความคุ้มครองแก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะกลุ่มหญิงมี
ครรภ์ และกลุ่มผู้สูงอายุ
ในปี 2560 รัฐบาลวางนโยบายการคุ้มครองทางสังคมส�ำหรับประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย
รวมถึงคนยากจนและกลุ่มคนเปราะบางในระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้นไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมทั้งแผนนโยบาย
มาตรการ โครงการ กิจกรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกล่าวคือ ในระยะยาว รัฐบาลมีน
โยบายเพื่อแก้ไขการคุ้มครองทางสังคมไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ที่ก�ำหนดเป้าหมายที่ว่า “ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานท�ำ  และมีรายได้มั่นคง
พอเพียงกับการด�ำเนินชีวิต ได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” ในระยะกลาง
มีการทบทวนการขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานในกลุ่มแรงงานหญิง เด็ก และกลุ่มอื่นที่มีสถานะ
เปราะบางต่อการละเมิดสิทธิแรงงานได้ง่าย มีการจัดท�ำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
ระยะ 5 ปี แผนการจัดการศึกษาสงเคราะห์ระยะ 5 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะสั้น การจัดท�ำฐานข้อมูลคนจน การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้ไร้ที่พึ่ง
เงินสงเคราะห์ชว่ ยเหลือผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาสทางสังคม ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประชากร
ผู้สูงวัย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาเป็นต้น
แม้ว่า ประเทศไทยมีการพัฒนาการคุ้มครองทางสังคมมาได้ระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นการด�ำเนินการ
แบบกระจัดกระจาย ยังแยกส่วนตามหน่วยงาน ไม่เป็นองค์รวมอย่างเป็นระบบ และยังมีช่องว่างในทาง
ปฏิบตั บิ างประเด็น เช่น การขยายสิทธิในการเลีย้ งดูบตุ รหลังคลอด การมีมาตรการการคุม้ ครองทางสังคม
แก่แรงงานนอกระบบ นโยบาย/มาตรการ/โครงการดูแลผูส้ งู อายุทยี่ ากจนและไร้ทพี่ งึ่ เป็นต้น ในประเด็น
ของข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป ควรมีการศึกษาประเมินผลการด�ำเนินงานการคุ้มครองทางสังคมของ
ทุกภาคส่วน เพือ่ เป็นข้อมูลประกอบในการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการต่างๆเพือ่ การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะกับประเทศต่างๆที่มีระบบการคุ้มครองทางสังคม เพื่อรัฐ
จะได้แนวการปฏิบัติที่ดีในการก�ำหนด Road map การคุ้มครองทางสังคมที่เป็นแผนด�ำเนินการระยะสั้น
ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อให้การคุ้มครองทางสังคมครอบคลุมประชาชนชาวไทยทุกคน ทุกรูปแบบ
และทุกพื้นที่ในประเทศไทย
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