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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 

ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 

จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน

เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ

เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ

พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบาง 
ทางสังคม: การประเมินการคุมครองทางสังคม 
ในระดับองคการและสถาบันของประเทศไทย * 

บทนํา 

ความเสี่ยงตางๆ สงผลกระทบตอกลุมบุคคลแตละกลุมแตกตางกัน  ความเสี่ยงชนิด

เดียวกันอาจทําใหคนกลุมหนึ่งประสบกับภาวะความยากจนแตกลับไมมีผลกระทบรุนแรง

ตอคนกลุมอื่น เนื่องจากแตละปจเจกบุคคลมีความเปราะบางตอสภาพปญหาและความ

เสี่ยงแตกตางกัน การบรรเทาความขาดแคลนและความเปราะบางจึงตองอาศัยกลไก

ทางนโยบายที่หลากหลาย ปจจุบันประเทศไทยมีกลไกการคุมครองทางสังคมอยูหลาย

ดานเพ่ือชวยใหประชาชนสามารถจัดการกับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ  

การประเมินความคุมครองทางสังคมในระดับองคการและสถาบันเนนการวิเคราะห

โครงการและองคการที่ใหความชวยเหลือแกประชาชนในการเผชิญความเสี่ยงระดับบุคคล 

โดยมีวัตถุประสงคสามประการ คือ 1) ศึกษาจํานวนผูไดรับสิทธิประโยชนจากโครงการ

ตางๆ ที่ใหความคุมครองในลักษณะทั้งกอนที่จะเผชิญกับความเสี่ยง (ex-ante) และ

หลังจากที่เผชิญกับความเสี่ยงแลว (ex-post)  รวมถึงความเหมาะสมของสิทธิประโยชน

ของโครงการ 2) ประมาณการคาใชจายของโครงการชวยเหลือ ผลประโยชนที่ผูเขารวม

โครงการไดรับ และนํามาเทียบกับจํานวนผูไดรับสิทธิประโยชน และ 3) ใหขอเสนอแนะ

                                                        
*  สรุปจากรายงานวิจัยเร่ืองเดียวกันของ ดร. วรวรรณ ชาญดวยวิทย ผูเชี่ยวชาญอาวุโส ฝาย

การวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม  ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ 
สุวิมล ฟกทอง บวรพรรณ อัชกุล พัธนยุทธ ศานติยานนท นักวิจัย ฝายการวิจัยทรัพยากร
มนุษยและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ รศ. ดร. นิรมล สุธรรมกิจ 
อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

  การวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
กระทรวงแรงงาน และธนาคารโลก  และเสนอตอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยเม่ือเดือนมกราคม 2549 
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เพ่ือพัฒนานโยบายและโครงการความคุมครองทางสังคม รวมถึงวิธีการที่สามารถจะให

การสนับสนุนงบประมาณแกโครงการดังกลาว 

การศึกษาเพื่อประเมินความคุมครองทางสังคมในระดับองคการและสถาบันนี้

แบงเปนหาสวน คือ 1) ภาพรวมของระบบการคุมครองทางสังคมของประเทศไทย  

2) องคการที่ใหความคุมครองกอนที่จะเผชิญกับความเสี่ยง 3) องคการที่ใหความ

คุมครองเมื่อเกิดความเสี่ยงข้ึนแลว 4) การประเมินผูไดรับประโยชนจากการใหความ

คุมครองทางสังคมจากภาครัฐ และ 5) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ภาพรวมของระบบการคุมครองทางสงัคมของประเทศไทย 

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหการคุมครองทางสังคมในประเทศไทยมีหลายสวน 

เชน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานประกันสังคม 

กระทรวงแรงงาน เปนตน  กลไกการคุมครองทางสังคมภายใตการดําเนินงานของ

หนวยงานตางๆ แบงออกเปนสี่ลักษณะใหญ คือ  

1. หลักการประกัน ประกอบดวยการประกันสังคมและการประกันสขุภาพ โดย

กลไกการประกันสังคมเปนการชวยบรรเทาความเสี่ยงบางประเภท เชน เจ็บปวย  

ชราภาพ และวางงานใหแกผูมีงานทําบางสาขา  ทั้งนี้ภาครัฐไดจัดแบงกลไกการ

ประกันสังคมออกเปนสามประเภทตามสถานภาพการทํางานของผูประกันตน คอื กลไก

สําหรับขาราชการ ครูโรงเรยีนเอกชน และลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตร ซึ่งแตละกลุม

ไดรับสิทธิประโยชนจากการประกนัตนที่แตกตางกนั  

กลุมขาราชการไดสิทธิประโยชนมากที่สุดและไมมีการจายเงินสมทบอยางเดนชัด 

แตเปนการสมทบโดยนัยของการไดรับเงินเดือนนอยกวาการเปนลูกจางภาคเอกชน ทั้งนี้

ในป 2548 ขาราชการไดรับการคุมครองในกรณีรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ ชราภาพ 

เสียชีวิต ไดรับเงินสงเคราะหบุตรและเงินคาการศึกษาบุตร สวนกลุมครูโรงเรียนเอกชน 

(ทั้งครูใหญและครู) ไดรับหลักประกันทางสังคมจากกองทุนสงเคราะหครูใหญและ 

ครูโรงเรียนเอกชนตั้งแตป 2518 โดยกองทุนนี้ไดเงินสมทบจากสามฝาย คือ ครู ผูรับ

ใบอนุญาตประกอบการ และรัฐบาล สิทธิประโยชนที่ไดรับประกอบดวยการคุมครองใน

กรณีรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ ชราภาพ เสียชีวิต ไดรับเงินสงเคราะหบุตรและเงินคา

การศึกษาบุตร ในขณะที่กลุมลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตรตองเสียเงินสมทบเขากองทุน

ประกันสังคมรวมกับนายจางและรัฐบาลจายเงินสมทบใหอีกสวนหนึ่ง สิทธิประโยชนที่
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ไดรับประกอบดวยการคุมครองในกรณีรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ ชราภาพ เสียชีวิต 

ไดรับเงินสงเคราะหบุตร และการประกันการวางงาน  

กลุมลูกจางรัฐวิสาหกิจไดรับการคุมครองเชนเดียวกับกลุมขาราชการ สวน

ประชาชนทั่วไปหรือผูประกอบอาชีพอิสระสามารถเปนผูประกันตนไดตามมาตรา 40 ของ

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แตจะไดรบัความคุมครองนอยกวาผูประกันตน

ในกรณีอื่น การเปดโอกาสใหผูประกอบอาชีพอิสระสามารถเปนผูประกันตนไดไมไดรบั

ความสนใจจากประชาชนทั่วไปมากนัก เนือ่งจากสิทธิประโยชนที่ไดรับไมครอบคลุม

กรณีเจ็บปวย และตองจายเงินสมทบในอัตราที่สูงจนไมสรางแรงจูงใจในการเขารวม 

สวนในกรณีการประกันสุขภาพนั้น นอกจากขาราชการ ลูกจางรัฐวิสาหกิจ 

ตลอดจนลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตรจะไดรับการคุมครองดานการรักษาพยาบาลจาก

กลไกการประกันสังคมดังที่ไดกลาวมาแลว ประชาชนผูไมไดรับการคุมครองภายใตระบบ

ประกันสุขภาพใดๆ ของรัฐจะไดรับการประกันสุขภาพผานโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 

ซึ่งเริ่มข้ึนในป 2544 และสงผลใหอัตราสวนของประชากรที่ไดรับการคุมครองดานสุขภาพ

เพ่ิมข้ึนเปนอยางมากจากรอยละ 85 ของประชากรในกลุมที่มีรายไดตํ่าที่สุดในป 2545 

เปนรอยละ 95 ในป 2547 

2.  การคุมครองแรงงาน คือการใหความคุมครองกับลูกจางตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะการคุมครองในเรือ่งอัตราคาจางข้ันตํ่า เวลาการ

ทํางาน แรงงานเด็กและสตร ี ตลอดจนการจายเงินชดเชยแกลูกจางเมื่อถูกใหออกจาก

งานโดยมิไดกระทําความผิดใดๆ ทั้งนี้การคุมครองแรงงานเปนสวัสดิการที่นายจางเปน

ผูแบกภาระคาใชจายเพียงฝายเดียว  

3.  การสงเคราะห ดําเนินการโดยกรมประชาสงเคราะหที่เริ่มกอตั้งมาตั้งแต 

ป 2483 และภายหลังพัฒนามาเปนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย

ในป 2546 กลุมเปาหมายของงานประชาสงเคราะห คือ เด็กกําพรา เด็กและเยาวชน

จากครัวเรือนยากจน สตรีดอยโอกาส ผูสูงอายุ คนไรที่ พ่ึง ขอทาน คนพิการ 

ผูประสบภัยธรรมชาติ ผูติดเชื้อเอดส ชาวเขา และครอบครัวและชุมชนยากจน การ

ชวยเหลือมักอยูในรูปของการใหที่พักชั่วคราว การใหคําปรึกษา การใหสิ่งของอุปโภค

บริโภค การฝกอบรมอาชีพ หรือใหกูยืมเพ่ือประกอบอาชีพ สวนการใหเงินสงเคราะห

มักจะใหแกผูยากลําบากที่ไมสามารถทํางานไดและใหเปนการชั่วคราวเพื่อชวยเหลือ

ยามฉุกเฉิน สําหรับผูไมสามารถทํางานไดอยางถาวร เชน คนพิการและผูสูงอายุจะ

ไดรับเงินสงเคราะหรายเดือน เปนตน  
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4.  การใหบริการทางสังคมอื่นๆ นอกเหนือจากการใหความคุมครองทางสังคมที่

กลาวมาแลว รัฐบาลยังใหความคุมครองประชาชนทั่วไปในรูปของบริการทางการศึกษา 

การฝกอบรมอาชพี การจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือพัฒนาหมูบานและชมุชน และการพัฒนา

ที่อยูอาศัย 

องคการที่ใหความคุมครองกอนที่จะเผชิญกับความเสี่ยง 

องคการสําคัญที่มีสวนในการคุมครองบุคคลใหมีความเขมแข็งและสามารถเผชิญ

กับความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธภิาพ ไดแก องคการดานการพัฒนาฝมอืแรงงานเพื่อ

รับมือกับความเสีย่งดานการประกอบอาชีพ และองคการดานการพัฒนาชุมชนเพ่ือสราง

ภูมิคุมกนัใหกับสงัคมในสวนยอย  

1. องคการดานการพัฒนาฝมือแรงงาน  

กรมพัฒนาฝมอืแรงงาน กระทรวงแรงงาน มภีารกิจหลักในการพัฒนาฝมือแรงงาน

ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกาลสมัย โดยมีกลุมเปาหมายสี่กลุมใหญ ไดแก  

1) แรงงานใหมไดรับการพัฒนาทกัษะฝมอืแรงงานเพื่อเตรยีมเขาทํางาน  2) แรงงานที่

อยูในตลาดแรงงานไดรับการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพื่อยกระดับฝมือแรงงาน และ

การฝกเพ่ือเปล่ียนสาขาอาชีพ 3) แรงงานไดรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และ 

4) ผูติดเชื้อเอดสและครอบครัวไดรับการฝกอาชีพ 

ในชวงป 2545-48 กรมพัฒนาฝมอืแรงงานไดกําหนดจํานวนกลุมเปาหมายผูไดรับ

ประโยชนจากการดําเนินงานของกรมฯ เพ่ิมข้ึนทกุป  และมผีูเขารับการฝกอบรมหรือ

ทดสอบมาตรฐานฝมอืแรงงานเพิม่ข้ึนทุกปดวย เชน ในป 2545 ต้ังเปาหมายที่จะ

ใหบริการ 182,400 คน มีผูมาใชบริการ 204,794 คน คิดเปนอตัราการเขารับบริการ

ประมาณรอยละ 112 และในป 2548 ต้ังเปาหมายที่จะใหบริการ 212,310 คน มีผูมาใช

บริการ 286,493 คน คิดเปนอัตราการเขารับบริการประมาณรอยละ 135  

การศึกษาพบวา อัตราสวนงบประมาณตอผูไดรับผลประโยชนหรือผูเขารับการ

ฝกอบรมของกรมฯ ลดลงในระหวางปงบประมาณ 2544-48 ไมวาจะใชเกณฑใดในการ

วิเคราะหก็ตาม กลาวคือ  

ก) หากพิจารณาเฉพาะสัดสวนงบประมาณจําแนกตามแผนงานบริหารและ

พัฒนาฝมือแรงงานตอจํานวนผูไดรับประโยชน (หรือจํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือ
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แรงงานทุกประเภท) พบวา ลดลงจาก 1,971.52 บาทตอหัวในปงบประมาณ 2545 เปน 

1,004.725 บาทตอหัวในปงบประมาณ 2548  

ข)  หากพิจารณาเฉพาะสัดสวนงบประมาณของงานพัฒนาฝมือแรงงานตามขอมูล

ของสํานักงบประมาณตอจํานวนผูไดรับประโยชน (หรือจํานวนผูเขารับการฝกอบรม

ฝมือแรงงานทุกประเภท) พบวา ลดลงจาก 6,184.26 บาทตอหัวในปงบประมาณ 2545 

เปน 2,820.907 บาทตอหัวในปงบประมาณ 2548 

ค)  หากพิจารณาเฉพาะสัดสวนงบรายจายยอยภายใตงบประมาณของงาน

พัฒนาฝมือแรงงานตามขอมูลของสํานักงบประมาณตอจํานวนผูไดรับประโยชน (หรือ

จํานวนผูเขารับการฝกอบรมฝมือแรงงานทุกประเภท) พบวา ในปงบประมาณ 2547 ได

งบบุคลากรตอหัวเทากับ 849 บาท งบดําเนินการตอหัวเทากับ 1,537.70 บาท และงบ

ลงทุนตอหัวเทากับ 307.04 บาท 

สวนการดําเนินการของกรมฯ ในระดับจังหวัดนั้น การศึกษานี้ไดสํารวจขอมูล

ระดับจังหวัดและสัมภาษณผูเกีย่วของทีศู่นยพัฒนาฝมอืแรงงานจังหวัดเชยีงใหม นนทบุร ี

และขอนแกน พบวา ปญหาสําคัญของการดําเนินงานคือ การขาดแคลนบุคลากรที่มี

ความเชี่ยวชาญตรงกับความตองการในการบริหารจดัการภายในศนูยฯ หรือในการให

ความรูที่ทันสมัยแกผูเขารับการอบรม และปญหาผูเขารับการฝกอบรมในบางหลักสูตร

ที่ไมไดรับความนยิมแตสอดคลองกับวิถีชีวิตแบบพอเพียง (เชน ฝกการปนโอง ฝกการ

ซอมเครือ่งยนตในไรสวน) มีจํานวนลดลง นอกจากนี้ยังพบอีกวา ผูเขารับการฝกอบรม

บางรายไมสามารถจบหลักสูตรได โดยเฉพาะการเขารับการฝกงานที่สถานประกอบการ 

(เชน รานซอมรถยนต รานเหล็ก) เนื่องจากมีปญหาสวนตัว (เชน ไมมีความอดทน หรือ

อยากออกไปทํางานในเวลาอันรวดเร็วแมจะยังไมจบหลักสูตรก็ตาม) 

2. องคการหลักดานการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานหลักในดานการ

พัฒนาชุมชน โดยในชวงป 2544 กรมฯ เนนแผนการดําเนินงานออกเปนสองแผนใหญ 

ไดแก แผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน (ใชงบประมาณราว 1.3 พันลานบาท) และ

แผนงานพัฒนาชนบท (ประมาณ 1.9 พันลานบาท) เมื่อมีการปรับโครงสรางของ

หนวยงานภาครัฐ ภารกิจดานการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมทั้งสตรกี็ลดลง กรมฯ ได

ใหความสําคัญกับแผนงานการพฒันาชุมชนในชนบทอยางมาก โดยมุงเนนการพัฒนา

และเสริมสรางศักยภาพขององคกรชุมชนและวิสาหกิจของชุมชน (ประมาณ 2 พันลาน

บาท) นอกจากนีย้ังมีงานพัฒนาระบบขอมูลในระดับทองถิน่เพ่ือการพัฒนาอีกดวย  
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ดวยขอจํากัดดานขอมูล การศึกษานี้ไดเลือกวิเคราะหเพียงบางประเด็นปญหา

เทานั้น คือ กลุมผูไดรับประโยชนประเภทเยาวชนในโครงการแลกเปลี่ยนผูนําเยาวชน

ระหวางประเทศในระหวางปงบประมาณ 2544-45 และปงบประมาณ 2548 มีจํานวน

เพ่ิมข้ึนทุกป กลาวคือ จากจํานวนเพียงประมาณ 20 คนในปงบประมาณ 2544-45 เพ่ิม

เปนประมาณ 50-60 คน ในปงบประมาณ 2548 ขณะเดยีวกัน งบประมาณตอหัวของผู

ไดรับประโยชนลดลงจากคนละประมาณ 50,000 บาทเปนคนละประมาณ 25,000 บาท 

องคการที่ใหความคุมครองเมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นแลว 

องคการหลักที่ทําหนาที่ใหความคุมครองในกรณีที่เกิดความเสี่ยงข้ึนแลว คือ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ซึ่งมีภารกจิในการใหความชวยเหลือ

ประชาชนผูประสบความเดือดรอนใหมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต มีบริการสวัสดิการ

และคุมครองอยางทั่วถึง เปนธรรม และเสมอภาค เพ่ือใหประชาชนสามารถชวยเหลือ

และพัฒนาตนเองและครอบครัวได  

การใหบริการประชาสงเคราะหสามารถจําแนกออกเปนสองประเภท คือ การ

ใหบริการในสถานสงเคราะหและการใหบริการนอกสถานสงเคราะห กลุมเปาหมายหลัก

ในการใหบริการ ไดแก กลุมเด็กและเยาวชน กลุมสตรีดอยโอกาส กลุมผูพิการ กลุมคน

ไรที่พ่ึง กลุมผูสูงอายุ กลุมชุมชนบนที่สูง กลุมผูมรีายไดนอย และกลุมผูประสบปญหา

เอดส  

การใหบริการในสถานสงเคราะห 

สถานสงเคราะหที่ทําหนาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ไดแก สถานสงเคราะห

เด็กออน สถานสงเคราะหเด็ก ศนูยฝกอาชีพ สถานคุมครองสวัสดภิาพเด็ก และสถาน

แรกรับ  ในป 2547 มีจํานวนสถานสงเคราะหดังกลาวทั่วประเทศ 49 แหง สามารถ

ใหบริการได 11,859 ราย  ทั้งนีก้ารเขารับการสงเคราะหของเด็กและเยาวชนสามารถ 

ทําไดโดยการนําสงโดยความสมัครใจของผูปกครอง การนําสงโดยเจาหนาที่ของรัฐหรือ

เอกชน หรอืการสงตอจากสถานสงเคราะหอืน่ เชน จากสถานแรกรับเด็กและเยาวชน 

หรือบานพักเด็กและครอบครัว  

การใหบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแกสตรีครอบคลุมกลุมสตรี

ดอยโอกาส สตรีที่ประสบปญหาสังคม ถูกลอลวงหรือถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

ตลอดจนสตรีที่ตกเปนเหยื่อการคาประเวณีหรือการคามนุษย การใหการสงเคราะหแก
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กลุมสตรีดอยโอกาสแบงตามประเภทการสงเคราะหไดดังนี้ 1) การสงเคราะห ฟนฟู และ

คุมครองสวัสดิภาพสตรี และ 2) การพัฒนาศักยภาพสตรี กลุมสตรีผูดอยโอกาสทั้งทาง

การศึกษาและทางเศรษฐกิจสามารถเขารับบริการที่ศูนยสงเคราะหและฝกอาชีพสตรี ซึ่ง

มุงใหบริการฝกอบรมวิชาชีพเพ่ิมเติมและขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน

การยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของสตรีเหลานี้  ในป 2547 สถานสงเคราะหที่ทํา

หนาที่เกี่ยวกับสตรี เชน สถานแรกรับ สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ และศูนย

สงเคราะหและฝกอาชีพทั่วประเทศรวม 12 แหง สามารถใหบริการแกสตรีกลุมเปาหมาย

ได 9,894 ราย 

การใหบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแกผูพิการจําแนกตามรูปแบบ

ของการใหบริการไดดังนี้  1) การสงเคราะหคนพิการ กลุมผูพิการที่ประสบปญหาถูก

ทอดทิ้ง ไมมีที่อยูอาศัย หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไดรับการดูแลที่ไมเหมาะสม 

สามารถรับการสงเคราะหในสถานสงเคราะหคนพิการ  และ 2) การฝกอาชีพคนพิการ  

ผูพิการที่มีสมรรถภาพในการทํางานและตองการที่จะฝกอาชีพเพ่ิมเติมสามารถเขารับ

การฝกอาชีพในศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการ โดยศูนยฯ ไดจัดใหมีการฝกวิชาชีพเฉพาะใน

สาขาตางๆ ไดแก ชางไฟฟา ชางตัดผม ชางศิลป และหัตถกรรม   ในป 2547 มีสถาน

สงเคราะหคนพิการและศูนยฟนฟูอาชีพคนพิการทั่วประเทศรวม 18 แหง สามารถ

ใหบริการคนพิการได 5,223 ราย  

สถานสงเคราะหคนไรที่พ่ึงใหบริการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหแก

บุคคลไรที่พ่ึงอายุต้ังแต 18 ถึง 60 ป  และผูกระทําผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

ขอทาน พ.ศ. 2484 ที่ประสบปญหาไมมีที่อยูอาศัยและไมมีผูอุปการะเลี้ยงดูอยางเหมาะสม 

โดยบุคคลดังกลาวสามารถเขารับบริการสวัสดิการ เชน การบริการในดานปจจัยสี่ 

กิจกรรมอาชีวบําบัด และการฝกทักษะในการประกอบอาชีพ เชน โครงการคัดแยกขยะ 

และการฝกลางจาน ทั้งนี้เพ่ือใหกลุมคนเหลานี้สามารถประกอบอาชีพและมีรายไดพอ

เล้ียงตนเองได ในป 2547 มีสถานสงเคราะหคนไรที่พ่ึง 11 แหง สามารถใหบริการแก

กลุมเปาหมายทั่วประเทศ 7,541 ราย 

การใหบริการทางสังคมแกผูสูงอายุมุงเนนการบริการเพื่อใหผูสูงอายุมีความ

เปนอยูที่เหมาะสมตามอัตภาพและพัฒนาสภาพรางกายและจิตใจใหมั่นคง โดยแบงการ

ใหบริการเปนรูปแบบตอไปนี้ 1) การอุปการะผูสูงอายุ กลุมผูสูงอายุที่ประสบปญหา

ความยากไร ถูกทอดทิ้ง หรือไมมีที่อยูอาศัย สามารถสมัครเขารับการบริการในสถาน

สงเคราะหคนชรา และ 2) การจัดบริการทางสังคมแกผูสูงอายุ ศูนยบริการทางสังคม
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ผูสูงอายุไดทําหนาที่ใหบริการทางสังคมแกผูสูงอายุที่มีความสนใจเขารับบริการในศูนย 

(ในดานสุขภาพอนามัย กิจกรรมทางศาสนา และทัศนศึกษา เปนตน) ในป 2547 มี

สถานสงเคราะหคนชราจํานวน 20 แหง ดูแลคนชราทั้งปได 2,860 คน และมีศูนยบริการ

ทางสังคมผูสูงอายุจํานวน 17 แหง สามารถใหบริการแกคนชราทั่วประเทศ 625,139 ครั้ง 

กลุมชุมชนบนที่สูงไดรับบริการทางสังคมจากภาครัฐผานศูนยพัฒนาและ

สงเคราะหชาวเขา (โดยมากชุมชนในเขตพ้ืนที่สูงเปนชุมชนชาวเขา) ในป 2545 ประชากร

ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่สูงมีจํานวน 1,203,149 คน ในจํานวนนี้มีประชากรที่ไดรับสัญชาติ

ไทย 956,164 คน ประกอบดวยชาวเขา 923,257 คน ชาวไทยพื้นราบ 212,720 คน และ

ชนกลุมนอย 67,127 คน  เนื่องจากชุมชนบนพ้ืนที่สูงอาศัยอยูในเขตทุรกันดาร และเปน

พ้ืนที่ที่อยูหางไกลจากการใหบริการดานสาธารณูปโภคของภาครัฐ รวมทั้งเปนพ้ืนที่ที่มี

ความเสี่ยงตอการประกอบอาชีพไมสุจริต วัตถุประสงคหลักของศูนยพัฒนาและสงเคราะห

ชาวเขาจึงเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม และเตรียมความพรอมของ 

ชุมชนใหสามารถเขาสูระบบการพัฒนาได ในป 2548 มีศูนยพัฒนาและสงเคราะหชาวเขา 

14 ศูนย ใหบริการในเขตพื้นที่ 20 จังหวัด  

จากการศึกษาในป 2544-48 ขอมูลระดับจังหวัดชี้ใหเห็นวาสถานสงเคราะหที่อยู

ในรูปของการใหบริการทางสังคมสามารถใหบริการแกกลุมเปาหมายในวงกวางและมี

ผูใชบริการจํานวนมาก โดยเฉลี่ยแลวบุคลากรหนึ่งคนรับผิดชอบผูเขารับบริการประมาณ 

180 คน บุคลากรหนึ่งคนของสถานสงเคราะหในรูปแบบบานพักชั่วคราวที่ใหบริการเปน

เวลาประมาณสามเดือน เชน สถานแรกรับ และบานพัก ตองรับผิดชอบผูเขารับบริการ 

15 คนในเขตภาคกลาง และ 35 คนในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวน

สถานแรกรับคนไรที่พ่ึงมักใหบริการแกบุคคลไรที่พ่ึงซึ่งโดยมากเปนผูปวยทางจิต จึง

ตองไดรับการดูแลอยางยาวนาน บุคลากรหนึ่งคนตองรับผิดชอบผูเขารับบริการ 7.5 คน 

สถานสงเคราะหที่ใหบริการเต็มรูปแบบจะมีอัตราสวนผูเขารับบริการประมาณ

สามคนตอบุคลากรหนึ่งคน โดยสถานสงเคราะหเด็กออนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

แนวโนมของจํานวนผูรับบริการตอบุคลากรนอยกวาสถานสงเคราะหในภาคกลาง และ

บุคลากรหนึ่งคนของสถานสงเคราะหเด็กที่มีอายุต้ังแต 6 -18 ป ตองรับผิดชอบผูเขารับ

บริการสี่คน 

ในดานของงบประมาณตอผูรับบริการนั้น สถานสงเคราะหในรูปแบบของ

ศูนยบริการทางสังคมและบานพักมีจํานวนผูเขารับบริการมาก ทําใหงบประมาณตอ

ผูรับบริการอยูในระดับตํ่า กลาวคือ ศูนยบริการทางสังคมผูสูงอายุและศูนยพัฒนาและ
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สงเคราะหชาวเขาใชงบประมาณโดยเฉลี่ย 1,000 บาทตอคน ในขณะที่บานพักเด็กและ

ครอบครัวใชงบประมาณราว 4,500 บาท และ 6,600 บาทตอคนในภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตามลําดับ 

สถานสงเคราะหที่ใหบริการเต็มรูปแบบและยาวนานใชงบประมาณตอผูรับบริการ

คอนขางสูง กลาวคือ สถานสงเคราะหที่ใหบริการแกเด็กอายุต้ังแต 6–18 ป ใชงบประมาณ

สูงถึง 95,000 บาทตอคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  รองลงมาคือสถานสงเคราะหเด็ก

ออน ใชงบประมาณราว 88,000 บาทและ 70,000 บาทตอคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคกลางตามลําดับ ในขณะที่สถานสงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและสถาน

แรกรับคนไรที่พึ่งซึ่งผูเขารับบริการสวนใหญเปนผูปวยทางจิตใชงบประมาณตอ

ผูรับบริการโดยเฉลี่ย 48,500 บาทตอคน 

การดําเนินงานของสถานสงเคราะหในรูปแบบของศูนยบริการทางสังคมเปน

การดําเนินงานที่สงผลในวงกวาง และมีตนทุนการดําเนินงานตอผูรับบริการต่ํา อีกทั้ง

การสงเสริมใหกลุมเปาหมายสามารถดํารงชีวิตอยูกับชุมชนและครอบครัวเปนการ

แกปญหาจิตใจ และสงผลตอการพัฒนาสภาพสังคมของคนกลุมดังกลาวไดดีกวาการ

แยกตัวออกจากชุมชนและครอบครัวมารับบริการอยางเต็มรูปแบบในสถานสงเคราะห 

ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหขยายงานการบริการสังคมในรูปแบบของศูนยบริการทางสังคม 

 การใหบริการนอกสถานสงเคราะห  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหบริการนอกสถาน

สงเคราะหในลักษณะทั้งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงินแกกลุมผูมีความเปราะบาง แต

โอกาสในการไดรับเงินอุดหนุนในกรณีตางๆ มีอยูคอนขางจํากัด  เนื่องจากการรับเงิน

อุดหนุนจะทําไดโดยสมัครเขารับสิทธิประโยชนผานองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

ในกรณีที่อยูหางไกลจากเขตจังหวัด และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยจังหวัด (พมจ.)  ในกรณีที่อาศัยอยูในเขตชุมชนเมือง ซึ่งการจะไดรับเงิน

หรือไมนั้นข้ึนอยูกับงบประมาณและดุลยพินิจของ พมจ. และ อบต.  ในกรณีที่ผูสมัครมี

คุณสมบัติที่สมควรไดรับเงินอุดหนุนแตงบประมาณไมเพียงพอ ก็ตองรองบประมาณป

ตอไป 
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การประเมินผูไดรับประโยชนจากการใหความคุมครองทางสงัคม
จากภาครัฐ 

การประเมินจํานวนผูเปราะบางหรือผูที่ตกอยูในภาวะความยากจนจากขอมูล

การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา ใน

ป 2545 มีประชากรที่ยากจนจํานวน 9.1 ลานคน คิดเปนรอยละ 14.9 ของประชากรทั้ง

ประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเปนภาคที่มีสถานการณความยากจน

รุนแรง ในป 2547 สถานการณความยากจนปรับตัวดีข้ึน โดยคนยากจนลดลงเหลือ 7.0 

ลานคน  คิดเปนรอยละ 11.2 ของประชากรทั้งประเทศ  อยางไรก็ตาม ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือและภาคเหนือยังคงเปนภาคที่มีสถานการณความยากจนรุนแรงเชนเดิม  

ในป 2545 มีจํานวนครัวเรอืนยากจนที่มเีด็ก (อาย ุ 0-14 ป) ประมาณ 1.6 ลาน

ครัวเรอืน คิดเปนรอยละ 69.4 ของครัวเรือนยากจนทั้งหมด และมีครัวเรือนยากจนที่มี

เยาวชน (อายุ 15-18 ป) ประมาณ 0.4 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 18.2 ของครัวเรือน

ยากจนทั้งหมด ภาคที่มีสัดสวนครัวเรือนยากจนทีม่ีเด็กมากที่สุด คือ ภาคตะวันออก 

เฉียงเหนอื ในป 2547 พบวา จํานวนครัวเรอืนยากจนที่มเีด็กลดลงเหลือ 1.2 ลานครัวเรือน 

คิดเปนรอยละ 63.4 ของครัวเรือนยากจนทั้งหมด  

ในป 2545 มีจํานวนครัวเรือนยากจนที่มผีูสูงอาย ุ (อายุ 60 ปข้ึนไป) ประมาณ 

1.0 ลานครัวเรือน คิดเปนรอยละ 43.9 ของครัวเรือนยากจนทั้งหมด ภาคที่มีสัดสวน

ครัวเรอืนยากจนที่มีผูสูงอายุมากที่สุด คือ ภาคเหนือ โดยมีสัดสวนครัวเรือนยากจนที่มี

ผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 47.2 ของครัวเรอืนยากจนในภาค ในป 2547 มีจํานวนครัวเรอืน

ยากจนทีม่ีผูสูงอายุลดลงเหลือ 0.8 ลานครัวเรอืน ภาคที่มีสัดสวนครัวเรอืนยากจนที่มี

ผูสูงอายุมากที่สดุ คือ ภาคใต โดยมีสัดสวนครัวเรือนยากจนทีม่ีผูสูงอายุคิดเปนรอยละ 

53.3 ของครัวเรือนยากจนในภาค  

ในป 2545 มีจํานวนครัวเรือนยากจนที่มผีูไมไดทาํงานเนื่องจากความเจ็บปวย

และพิการประมาณ 1.5 แสนครัวเรือน คิดเปนรอยละ 6.3 ของครัวเรือนยากจนทั้งหมด 

ภาคที่มีสัดสวนครัวเรือนยากจนทีม่ีผูไมไดทํางานเนื่องจากความเจบ็ปวยและพิการมาก

ที่สุด คือ ภาคกลาง โดยมีสัดสวนครัวเรือนยากจนที่มีผูไมไดทํางานเนื่องจากเจ็บปวย

และพิการคิดเปนรอยละ 11.3 ของครัวเรือนยากจนในภาค  รองลงมาเปนภาคเหนือ 

ภาคใต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพฯ ตามลําดับ ในป 2547 จํานวนครัวเรอืน

ยากจนทีม่ีผูไมไดทํางานเนื่องจากเจ็บปวยและพิการลดลงเหลือ 1.4 แสนครัวเรือน  
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จากการประเมินจํานวนผูไดรับประโยชนจากโครงการชวยเหลือตางๆ ของรัฐ 

พบวา โครงการที่สามารถเขาถึงคนยากจน (ผูมีระดับรายจายต่ํา) ไดแก โครงการ  

30 บาทรักษาทุกโรค โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โครงการอาหารกลางวัน

ฟร/ีอาหารเสริม และโครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ สําหรับโครงการที่ไมสามารถ

เขาถึงคนยากจน ไดแก สิทธิประกันสังคม โครงการธนาคารประชาชน และโครงการ

ทุนการศึกษาของรัฐ อยางไรก็ตาม พบวา โครงการที่ยังใหความชวยเหลือไมเพียงพอ 

ไดแก โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชพีผูสูงอายุ และโครงการทุนการศกึษาของรัฐ  

การศึกษานี้ไดทําการประมาณคาใชจายสําหรับโครงการใหความชวยเหลือของ

รัฐสามโครงการ ไดแก โครงการสงเคราะหเด็กในครัวเรือนยากจน (เฉพาะการ

สงเคราะหเงิน) โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ และโครงการสงเคราะหเบ้ีย 

ยังชีพคนพิการ  

การประมาณคาใชจายของโครงการสงเคราะหเด็กในครัวเรือนยากจน พบวา 

หากสมมติใหรัฐใหการสงเคราะหเงินแกครัวเรือนยากจนที่มเีด็กครัวเรือนละ 1,000 บาท

ตอป ในป 2545 และ 2547 รัฐจะตองใชเงินสําหรบัโครงการนี้ประมาณ 1.6 พันลานบาท 

และ 1.2 พันลานบาท ตามลําดับ  

การประมาณคาใชจายของโครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุซึ่งใหเบ้ียยังชีพ

แกผูสูงอายุยากจนคนละ 300 บาทตอเดือน พบวา ในป 2545 และ 2547 รัฐจะตองใช

เงินสําหรับโครงการนี้ประมาณ 5.0 พันลานบาท และ 4.3 พันลานบาท ตามลําดับ  

การประมาณคาใชจายของโครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพคนพิการซึ่งใหเบ้ียยังชีพ

แกผูพิการยากจนคนละ 500 บาทตอเดือน พบวา ในป 2545 และ 2547 รัฐจะตองใชเงิน

สําหรับโครงการนี้ประมาณ 940.7 ลานบาท และ 881.2 ลานบาท ตามลําดับ  

ดังนั้นรัฐจะตองใชเงินสําหรับโครงการทั้งสามนี้ถึง 7.5 พันลานบาท และ  

6.4 พันลานบาทในป 2545 และ 2547 ตามลําดับ  จึงจะสามารถครอบคลุมประชากร

กลุมเปาหมายไดทั้งหมด 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

องคการที่ชวยเพ่ิมภูมิคุมกันแกประชาชนและชุมชนใหสามารถเผชิญความเสี่ยง

ไดเขมแข็งข้ึน เชน องคการดานพัฒนาฝมือแรงงานและองคการดานการพัฒนาชุมชน

ยังคงตองมีตอไป แตควรมีการปรับยุทธศาสตรในการเพิ่มศักยภาพใหแกประชาชนและ

ชุมชน และควรขยายกลุมเปาหมายที่จะไดรับการพัฒนาฝมือไปยังแรงงานไรฝมือและ
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ประชาชนยากจนซึ่งเปนผูเปราะบางแทนที่จะมุงไปที่เยาวชนผูไมประสบความสําเร็จ

จากระบบโรงเรียน  

องคการที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประชาชนและชุมชนควรมี

การประสานงานกับหนวยงานอื่น เชน สถาบันการเงิน เนื่องจากผูเปราะบางที่ไดรับการ

พัฒนาศักยภาพมักจะขาดโอกาสในการเขาถึงแหลงเงิน และอาจทําใหไมมีโอกาสใน

การนําศักยภาพที่ไดไปสรางรายได 

การใหความคุมครองทางสังคมเมื่อประชาชนตองตกอยูในภาวะเปราะบางหรือ

ยากไรยังควรเปนภารกิจหลักของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

เนื่องจากผูที่ตองการความชวยเหลือจากรัฐยอมแสดงใหเห็นความไรหนทางไดรับความ

ชวยเหลือจากญาติและชุมชน อยางไรก็ดี การใหความชวยเหลืออยางไมมีขอจํากัดอาจ

เพ่ิมภาระใหแกสังคมได ถาผูเปราะบางไมแสวงหาหนทางในการพึ่งตนเองและผูเปราะบาง

มีจํานวนเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ การเพ่ิมงบประมาณใหกับการสงเคราะหกลุมเปราะบางจะไมมี

วันเพียงพอ เพราะยิ่งใหมากขึ้นก็จะมีผูขอเขารับการสงเคราะหมากขึ้น แตทั้งนี้มิได

หมายความวาควรตัดงบประมาณและลดจํานวนผูเขารับการสงเคราะหลง  

ผูเปราะบางที่รัฐควรชวยเหลือ คือ เด็ก คนชรา และคนพิการในครัวเรือนยากจน 

จากการคํานวณพบวา ถารัฐตองการชวยเหลือเด็ก คนชรา และคนพิการในครัวเรือน

ยากจนใหครบทุกคนดวยการใหเงินสงเคราะหในอัตราที่เปนอยูในปจจุบัน รัฐจะตองใช

งบประมาณเพิ่มอีกมาก เชน ในป 2547 จํานวนเงินที่จะตองใชในการสงเคราะหเด็ก 

คนชรา และคนพิการในครัวเรือนยากจนทุกครัวเรือนอยูที่ประมาณ 6,400 ลานบาท เงิน

จํานวนนี้คิดเปนประมาณสองเทาของงบประมาณที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยไดรับ อยางไรก็ดี เงินจํานวนนี้ก็มิไดมากเกินไปหากสังคมใหความสําคัญ

กับการใหความชวยเหลือแกผูเปราะบางและผูยากไรที่ไมสามารถชวยเหลือตนเองได  

สิ่งที่ควรดําเนินการควบคูไปกับการใชจายของภาครัฐเพ่ือการสงเคราะหผูยากไร

เหลานี้ก็คือ การปองกันมิใหผูเปราะบางและผูยากไรเพ่ิมข้ึนในอนาคตเพือ่มใิหงบประมาณ

เพ่ือการสงเคราะหตองเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ตัวอยางของการปองกัน เชน พยายามสงเสริม

ศักยภาพของครัวเรือนที่เปราะบางเพ่ือมิใหเด็กในครัวเรือนนั้นประสบความยากลําบาก 

พยายามสงเสริมการออมเพื่อใชในวัยชราเพ่ือลดภาระสังคมที่จะตองมาดูแลในอนาคต 

และพยายามใหความรูแกมารดาที่ต้ังครรภและลดการตั้งครรภไมพึงประสงคเพ่ือลด

สัดสวนเด็กที่เกิดมาพิการ ฯลฯ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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ควรถือวาการดําเนินมาตรการปองกันเหลานี้เปนภาระควบคูไปกับการสงเคราะหที่ใน

อนาคตควรมีจํานวนผูเปราะบางขอรับการสงเคราะหลดลงไปเรื่อยๆ 
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