การสัมมนาวิชาการประจําปี 2553

“การลดความเหลื่อมลํา้ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ”
(Reducing Inequality and Creating Economic Opportunity)
หัวข้อที่

2.

การลดความเหลื่อมลํา้

เศรษฐศาสตร์การเมืองของระบบสวัสดิการ
โดย

สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และ
คุปต์ พันธ์หินกอง
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ร่วมจัดโดย
มูลนิธชิ ยั พัฒนา
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
คณะกรรมการสมัชชาปฏิรปู
และ
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย
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เศรษฐศาสตร์การเมืองของระบบสวัสดิการ
สมเกียรติ ตัง้ กิจวานิชย์ และคุปต์ พันธ์หินกอง
คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ ศ. ดร. อัมมาร สยามวาลา ทีใ่ ห้คาํ แนะนําต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ใน
การเขียนบทความนี้ และขอขอบคุณ ดร. วรวรณ ชาญด้วยวิทย์ ทีช่ ว่ ยตรวจสอบข้อมูลบางส่วนให้มี
ความถูกต้อง ท้ายทีส่ ดุ คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คุณเทียนสว่าง ธรรมวณิช ทีช่ ว่ ยเหลือในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทีใ่ ช้ในบทความนี้

1. บทนํา
ระบบสวัสดิการของประเทศต่างๆ มีลกั ษณะทีแ่ ตกต่างกัน ในมิตติ ่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นระดับของการ
ช่วยเหลือให้บุคคลพ้นจากการพึง่ พาตลาด (decommodification) การแบ่งบทบาทของรัฐและเอกชน
ในการจัดสรรสวัสดิการ (public-private mix of welfare provision) และระดับการแบ่งแยกทางชนชัน้
(stratification) ทีเ่ กิดขึน้ จากสวัสดิสงั คม ดังที่ Gosta Epsing-Andersen (1990) ได้จดั ระบบสวัสดิการ
ของประเทศพัฒนาแล้วในโลกออกเป็ น 3 กลุ่มคือ กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย (Scandinavian
countries) กลุ่มประเทศภาคพืน้ ทวีปยุโรป (continental Europe) และกลุ่มประเทศทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษ
(English-speaking countries) การศึกษาในช่วงหลังสนับสนุ น Epsing-Andersen ในการแบ่ง
รัฐสวัสดิการของประเทศต่างๆ ในโลกออกเป็ นกลุ่มๆ แต่มกั เพิม่ กลุ่มรัฐสวัสดิการเข้าไปอีก 1-2
กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเมดิเตอเรเนียน (Mediterranean countries)
นักวิช าการบางราย เช่น วรวรรณและคณะ (2553) ได้ใ ห้ข้อ สัง เกตเบื้อ งต้น ว่า ระบบ
บํานาญของประเทศไทยมีลกั ษณะบางประการคล้ายระบบของกลุ่มประเทศภาคพื้นทวีปยุโรป
ในขณะทีส่ วัสดิการรักษาพยาบาลของไทยพัฒนาตามแนวทางของประเทศอังกฤษ คณะผูว้ จิ ยั เห็น
ว่า ระบบสวัสดิการในประเทศไทยยังเริม่ ต้นได้ไม่นาน จึงยากทีจ่ ะระบุให้แน่ ชดั ไปว่า จะพัฒนาไป
คล้ายกับกลุ่มใดในระยะยาว เพราะก็มหี ลายด้านที่มลี กั ษณะคล้ายกับระบบสวัสดิการในกลุ่ม
เมดิเตอเรเนียนหรือลาตินอเมริกา
บทความนี้ไม่ได้มจี ุดมุง่ หมายทีจ่ ะระบุวา่
ระบบสวัสดิการของประเทศไทยคล้ายกับของ
ประเทศใดมากทีส่ ดุ แต่ตอ้ งการอธิบายว่า เหตุใดระบบสวัสดิการของประเทศไทยจึงมีลกั ษณะดังที่
เป็ นอยูใ่ นปจั จุบนั
ส่วนใดมีพฒ
ั นาการทีเ่ หมือนหรือคล้ายกับระบบสวัสดิการในต่างประเทศและ
ส่วนใดทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของสวัสดิการในประเทศไทย
คณะผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่า แนวทางหนึ่งทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ดงั กล่าว ก็คอื การศึกษา
ข้อเท็จจริงทีเ่ กีย่ วกับลักษณะของระบบสวัสดิการในประเทศไทย ซึง่ น่าสนใจและต้องการคําอธิบาย
เพือ่ ทําความเข้าใจต่อทีม่ าของมัน ตัวอย่างของข้อเท็จจริงดังกล่าว ได้แก่
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หนึ่ง สวัสดิการต่
ก างๆ มักเกิ
ก ดขึน้ ในช่ววงทีป่ ระเทศไไทยมีการปกกครองในระบบบประชาธิปไตย
ไ
ดังแสดงในภาพที่ 1 จากภาพจจะเห็นว่า สวัสั ดิการทีส่ าํ คัญส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในช่วงงรัฐบาลทีม่ าจาก
รี
น้อย (สปน.)
(
ในสมัมัยรัฐบาลคึกฤทธิ
ฤ ์
การเลือกกตัง้ เช่น การรเริม่ โครงการรสงเคราะห์ปประชาชนผูม้ รายได้
การผลักกดันการออกกฎหมายปรระกันสังคมในนสมัยรัฐบาลลชาติชาย การดําเนินโครรงการ “30 บาท
บ
รักษาทุกกโรค” ในสมัยั รัฐบาลทักษิณ หรือโครรงการ “เรียนฟรี 12 ปี ” ในนสมัยรัฐบาลลอภิสทิ ธิ ์ เป็นต้
น น
มีเพียงกรณีสว่ นน้อยทีร่ ฐั บาลและรัฐสภาทีไ่ ม่ไได้มาจากการเลือกตัง้ ได้ออกกฎหมาย
อ
เพิม่ การคุม้ ครอง
ค
แ ประชาชนน เช่น การอออกประกาศของคณะปฏิ
ฏิวตั ิ ฉบับที่ 1103 (16 มีนาคม
า
หรือให้สสวัสดิการให้แก่
พ.ศ. 25515) ซึ่งเป็ นกฎหมายคุ
ก
ม้ ครองแรงงา น ที่มบี ทบัญญั
ญ ตเิ กี่ยวกับการให้
บ
เงินททดแทนลูกจ้า้ งที่
ประสบอุอุบตั เิ หตุจากกการทํางานในนสมัยรัฐบาลลจอมพลถนออม กิตติขจร หรือการออกกพระราชบัญญั
ญ ติ
คุม้ ครองผูป้ ระสบภัยจากรถ
จ
พ.ศ. 2535 ในสมัยยรัฐบาลของนนายอานันท์ ปนั ยารชุน ในนทางตรงกันข้ขาม
บ
วงทีไม่
ไ่ ได้มาจาก การเลือกตัง้ ขัดขวางการรนํ าเอาระบบบสวัสดิการมมาใช้
เราจะพบบกรณีท่รี ฐั บาลในช่
อย่างชัดดแจ้ง เช่น กาารชะลอการใใช้กฎหมายปประกันสังคมใในสมัยจอมพ
พล ป. พิบูลสสงคราม และการ
แก้ไขกฎฎหมายแรงงาานสัมพันธ์เมือปี
่ 2534 เพืพือ่ ลดความเขข้มแข็งของขบบวนการแรง งาน ทีอ่ าจนํนามา
สูก่ ารเรียยกร้องสวัสดิการ
ก ตลอดไปปจนถึงการทีก่กลุ่มอนุ รกั ษ์นินิยมใช้กําลังทหารเข้
ท
าปรา บปรามนักศึกษา
ก
แรงงาน และเกษตรกกรทีเ่ รียกร้องสวัสดิการแลละความเป็ นธรรม
ธ จนเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 25119
ภาพที่ 1 กาารเกิดสวัสดิกการต่างๆ ทีสํส่ าํ คัญในประเเทศไทย

หมายเหตุตุ: พืน้ สีฟ้าหมาายถึงช่วงทีร่ ฐั บาลมาจากการ
บ
รเลือกตัง้ พืน้ สีเหลื
เ องหมายถึงช่
ง วงทีร่ ฐั บาลไไม่ได้มาจากกาารเลือกตัง้
ทีม่ า: คณ
ณะผูว้ จิ ยั รวบรววมข้อมูลจากแหหล่งต่างๆ

2

การสัสัมมนาวิชาการปรระจําปี 2553 เรือง
อ่ “การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้าางโอกาสทางเศรษ
ษฐกิจ”

สอง ลํ า ดับ ในการเกิด สวัส ดิก ารในประเทศไทยคล้ า ยคลึง กับ การเกิ ด สวัส ดิก ารใน
ต่างประเทศทัง้ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (ดูตารางที่ 1) กล่าวคือ
สวัส ดิก ารที่ม กั เกิด ขึ้น ก่ อ นคือ การจ่ า ยเงิน ทดแทนแรงงานที่ป ระสบอัน ตรายจากการทํา งาน
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล และสวัสดิการสําหรับผูส้ งู อายุ ส่วนสวัสดิการสําหรับคนว่างงาน
มักจะเกิดขึน้ ค่อนข้างช้ากว่าสวัสดิการอื่น
สาม ค่าใช้จ่ายด้านสังคมของรัฐบาลไทยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 61 เป็ นค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษา ติดตามมาด้วยค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ (ร้อยละ 23) สวัสดิการสําหรับผูส้ งู อายุ (ร้อยละ 13.4)
สวัสดิการด้านครอบครัว (ร้อยละ 0.9) และสวัสดิการสําหรับผูย้ ากไร้ (ร้อยละ 0.8)1 (ดูภาพที่ 2)
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของไทยยังอยูใ่ นระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว ซึง่ มักมีค่าใช้จ่าย
ด้านสวัสดิการอื่นๆ สูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาประมาณ 5 เท่า (Busemeyer and Nikolai
2010) และเมือ่ เปรียบกับประเทศในยุโรปตะวันออก ซึง่ เป็ นประเทศกําลังพัฒนาด้วยกันแล้ว ประเทศ
ในเอเชียตะวันออกส่วนใหญ่รวมทัง้ ประเทศไทยก็ให้ความสําคัญกับการลงทุนในด้านการศึกษา
มากกว่าโดยเปรียบเทียบ (Haggard and Kaufman 2008)
ตารางที่ 1 ลําดับในการเกิดสวัสดิการในประเทศไทยและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สวัสดิ การ

อันตรายจากงาน

เจ็บป่ วย

ผูส้ งู อายุ

ว่างงาน

ครอบครัว

อินโดนีเซีย

1939

1957

1977

ไม่ม ี

ไม่ม ี

มาเลเซีย

1929

1951

1951

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ฟิลบิ ปินส์

1974

1954

1954

ไม่ม ี

ไม่ม ี

สิงคโปร์

1933

1968

1953

ไม่ม ี

ไม่ม ี

เกาหลีใต้

1953

1963

1973

1993

ไม่ม ี

ไต้หวัน

1950

1950

1950

1999

ไม่ม ี

ไทย

1972

1990

1998

2004

1990

ทีม่ า: ปรับปรุงจาก Croissant (2004)
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ค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาในภาพดังกล่าวได้รวมเอาเงินเดือนของบุคลากรด้านการศึกษาไว้ดว้ ย จึงไม่ได้อยูใ่ นฐานเดียวกันกับ
ค่าใช้จ่ายอื่น อย่างไรก็ตาม เชือ่ ได้วา่ หากตัดส่วนทีเ่ ป็ นเงินเดือนบุคลากรออกไปแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทย
ก็ยงั น่าจะอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าสวัสดิการอื่นส่วนใหญ่
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ภาพที่ 2 สัดส่วนค่าใช้จา่ ยของรัฐั ด้านสังคมแและสวัสดิการรในประเทศไททย
ตลาดแรงงาาน
0.4%
ผู้สงู อายุ
13.4%

ครอบครั
ค
ว
0.9%

ผู้ยากไร้
0.8%

ที่อยูอ่ าศัย
0.3%

กาารศึกษา
661.3%
สุขขภาพ
222.9%

หมมายเหตุ: ค่าใช้ช้จา่ ยด้านการศึศึกษารวมเงินเดืดือนของบุคลากรในระบบการรศึกษา
ทีมมา:
่ วรวรรณ และคณะ
แ
(25533)

สี่ เมือ่ วิเคราะะห์รายละเอียดของค่
ย
าใช้จา่ายด้านสวัสดิการแล้ว จะพ
พบว่า ค่าใช้จจายของสวั
่
สดิการ
(ไม่รวมกการศึกษา) ประมาณร้
ป
อยละ
ย 50 เป็ นสิทธิประโยชชน์ทต่ี กอยู่กบข้
บั าราชการ นอกจากนีนี้ จะ
พบว่า รระบบสวัส ดิการในหลาย
ก
ยด้าน เช่น กการรัก ษาพยยาบาลและสสวัส ดิก ารสํา หรับ ผู้สูง อายุ มี
ลักษณะทีเ่ หลื่อมลํ้าเปป็ น 3 ชัน้ คือ สวัสดิการสําาหรับข้าราชกการ สวัสดิการสํ
า าหรับผูท้ที่ีประกันตนอยูใ่ น
ประกันสังคม และสวัสั ดิการสําหรับั ประชาชนทีที่เหลือ โดยสววัสดิการสําหรรับข้าราชการรมีสทิ ธิประโยยชน์
สูงที่สุด ในขณะที่สวัสดิการสําหรับประชาชนนทัวไปที
่
่อยู่นอกระบบประกันสังคมมมีสทิ ธิประโยยชน์
2
น้อยทีส่ ดุ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบสวัสดิการรข้าราชการ ปประกันสังคมมและสวัสดิการของประชา
า
าชนอื่นๆ ในปีปี 2551
กลุลุ่มเป้ าหมาย
ขข้าราชการ

ค่าใช้จ่ายรัรักษาพยาบาล
ประมาณ 1.1 หมืน่ บาทต่อคคน

ลูกจ้างทีออยู
่ ใ่ นประกันสังคม ประมาณ 2 พันบาทต่อคน
ประะชาชนทีเ่ หลือ

ประมาณ 2 พันบาทต่อคน

บําเหน็จบํานาญ
60-70% ของเงินเดือน
ขัน้ ตํ่า 200% ของเงินเดือน
แต่ไม่เกิน 7,500 บาท
ไม่ม ี

การจ่าย สมทบ
การจ่ายเเงิินเดือนข้าราชการ
ในระดับตตํ่า
หักจากค่าาจ้าง
ไม่ม ี

ทีม่ า: วรววรรณ (2552) และ
แ สปส (25551).

ห ่ง
เนื่องจากสวัสั ดิการสังคมมมีผลในการรกระจายรายได้จากคนกลลุ่มหนึ่งไปยังั คนอีกกลุ่มหนึ
โดยการรเลือกที่จะกาารกระจายรายได้หรือไมม่อย่างไรนันเกิ
น้ ดขึ้นในกรระบวนการกกําหนดนโยบบาย
สาธารณ
ณะ การทํ าความเข้
า
าใจต่
ใ อ ลัก ษณ
ณะของระบบบสวัส ดิก ารที
ที่เ กิด ขึ้น ในปประเทศไท ยจึง
จํ า เป็ น ตต้ อ งอาศัย ก ารวิเ คราะห์ห์ท างเศรษฐฐศาสตร์ก ารรเมือ งในการกํ า หนดนโโยบายดัง กลล่ า ว
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จุดปประสงค์ของงบทความนี้ก็กค็ อื การใช้แแนวคิดและททฤษฎีด้านเศศรษฐศาสตร์ร์การเมืองมาทําความ
เข้าาใจต่อลักษณ
ณะเฉพาะของงระบบสวัสดิกการในประเททศไทย ซึงจะเป็
ง่
นประโโยชน์ต่อการออกแบบ
ระบบบสวัสดิการต่างๆ ในอนาาคต

2. แนวคิดทาางทฤษฎี
2.1 กรอบการวิวิ เคราะห์ทางเศรษฐศาสสตร์การเมือง
อ
กรอบแแนวคิดทางเศศรษฐศาสตร์กการเมืองถูกพั
พฒนาขึน้ เพืออธิ
่ บายว่า เเพราะเหตุใดนโยบาย
ด
เศรรษฐกิจในแต่ต่ละประเทศจึจึงแตกต่างกักันไปในแต่ละห้วงเวลา เช่น ทําไมบาางประเทศมีนี โยบาย
สวัสั ดิการอย่างหนึ
ง ่ ง ในขณ
ณะที่ประเทศศอื่นไม่มหี รือมี
อ แต่เกิดขึนล่
้น าช้ากว่า
ซึ่งทฤฤษฎีทาง
เศรรษฐศาสตร์โดยลํ
ด าพังไม่สามารถทีจ่ ะออธิบายปรากฏฏการณ์ดงั กลล่าวได้อย่างนน่าพึงพอใจ ดัดงนัน้ ใน
การรวิเคราะห์นโยบายด้
โ
านสววัสดิการ เราจึงต้องสนใจปจั จัยทางกาารเมือง (polittical factor)) ร่วมกับ
ป จั จัย ทางเศรษษฐกิจ แนวคิด ทางเศรรษฐศาสตร์์ก ารเมือ งจะะมองประชาาชนในสองฐฐานะ คือ
ประะชาชนในฐานะหน่ วยทางเศรษฐกิจ ((economic agent) และประชาชชนในฐานะหหน่ วยทาง
การรเมือง (political agent) ดัดงภาพที่ 3
ภาพพที่ 3 กรอบแแนวคิดในกาารวิเคราะห์ทาางเศรษฐศาสสตร์การเมือง

ทีม่ า: Vincennzo Galasso

ป สมั พันธ์ระหว่างกันผ่านนระบบตลาดด ในฐานะ
ประชาชชนในฐานะหน่วยทางเศรษฐกิจ จะมีปฏิ
ผ้ ต มีกระบววนการตัดสินนใจเกิดขึน้ มาากมายในตลลาด เช่น การรตัดสินใจระหหว่างการ
ผูบ้ ริโภคหรือผูผลิ
บริโโภคและการออมเงิน การรทํางานและ การพักผ่อน เป็ นต้น การรตัดสินใจเห ล่านี้เป็ นการรตัดสินใจ
บนนเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์ร์เพื่อแสวงหาาทางเลือกทีให้
ใ่ อรรถประโโยชน์สงู สุด ((optimal utility) โดย

29-330 พฤศจิกายน 2553
2 ณ ห้องบางงกอกคอนเวนชันนเซ็นเตอร์ บี โรงแแรมเซ็นทาราแกรรนด์ เซ็นทรัลเวิลลด์
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กําหนดให้นโยบายเศรษฐกิจเป็ นปจั จัยภายนอก (exogenous) และปรับพฤติกรรมของตนเองให้เข้า
กับเงื่อนไขหรือข้อจํากัดเหล่านัน้ การตัดสินใจทางเศรษฐกิจภายใต้เงื่อนไขของนโยบายหนึ่งๆ จะ
ถูกสะท้อนผ่านราคาและปริมาณสินค้าทัง้ ในตลาดสินค้า ตลาดการเงิน และตลาดแรงงาน
ในอีกมิตหิ นึ่ง ประชาชนในฐานะหน่วยทางการเมืองก็ตระหนักดีว่านโยบายทางเศรษฐกิจมี
ผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมทางเศรษฐกิจของตน เช่น มาตรการทางภาษีมผี ลต่อการตัดสินใจ
ลงทุ น ในหลัก ทรัพ ย์ป ระเภทต่ า งๆ ไปจนถึง การตัด สิน ใจแต่ ง งานและการเลือ กจํ า นวนบุ ต ร
ประชาชนจะเลือกนโยบายเศรษฐกิจทีต่ อ้ งการผ่านสถาบันทางการเมือง (political institution) โดยมี
การเลือกตัง้ เป็ นเครือ่ งมือสําคัญในการผนวกรวม (aggregate) เอาความต้องการ (preference) ของ
ประชาชนทุ ก คนในสัง คมที่มีต่ อ นโยบายผ่ า นไปยัง ผู้แ ทนหรือ นั ก การเมือ ง (representatives)
กระบวนการทางการเมืองเองก็มผี ูเ้ ล่นหลายฝ่ายที่มคี วามต้องการแตกต่างกัน เช่น ผูล้ งคะแนน
เสียง นักล็อบบี้ กลุ่มผลประโยชน์ รวมทัง้ ตัว นักการเมืองเอง ปฏิสมั พันธ์ของคนเหล่านี้จะให้
ผลลัพธ์ขนั ้ สุดท้ายออกมาเป็ นนโยบายเศรษฐกิจ และนโยบายเศรษฐกิจก็จะมีผลย้อนกลับไปสูต่ ลาด
ต่างๆ รวมทัง้ มีผลให้การตัดสินใจทางเศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงไป
ในทางเศรษฐศาสตร์การเมือง มีแบบจําลองต่างๆ ที่ใช้อธิบายการกําหนดนโยบายทาง
เศรษฐกิจ แบบจําลองที่สําคัญคือ “แบบจําลองทฤษฎีผู้ลงคะแนนมัธยฐาน” (median
voter
theorem) และ “แบบจําลองการล็อบบี”้ (lobbying model)
แบบจํ า ลอง “ทฤษฎีผู้ล งคะแนนมัธ ยฐาน” ให้ข้อ สรุ ป ที่น่ า สนใจว่ า ภายใต้ข้อ สมมติ
(assumption) ชุดหนึ่ง2 เมื่อใช้ระบบการเลือกด้วยเสียงข้างมาก (simple majority election) ผู้
ลงคะแนนเสียงมัธยฐาน (median voter) ซึ่งเป็ น “คนตรงกลาง” ของสังคมจะเป็ นผูต้ ดั สินผลการ
เลือ กของสัง คมทัง้ หมด ผู้ล งคะแนนเสีย งมัธ ยฐานในที่น้ี ห มายถึง ผู้ท่ีอ ยู่ต รงกลางเมื่อ เรีย ง
ผูล้ งคะแนนเสียงตามตัวแปรอย่างใดอย่างหนึ่งตามลําดับจากน้อยไปมาก ตําแหน่ งตรงกลางหรือ
มัธยฐานก็คอื ตําแหน่ งทีแ่ บ่งผูล้ งคะแนนเสียงทัง้ หมดออกเป็ น 2 ส่วนทีเ่ ท่ากันพอดี เช่น ในกรณีท่ี
เรียงผูล้ งคะแนนเสียงตามรายได้ ผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐานจะหมายถึงคนทีม่ รี ายได้ทเ่ี ปอร์เซ็นไตล์
50 การทีก่ ล่าวว่า ผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐานเป็ นผูต้ ดั สินใจแทนสังคมทัง้ หมด หมายความว่า ผล
การตัดสินใจของผู้ลงคะแนนเสียงมัธยฐาน ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับอัตราภาษีท่ตี ้องการให้
รัฐบาลจัดเก็บ หรือระดับการใช้จ่ายด้านสวัสดิการภาครัฐทีเ่ หมาะสม จะเหมือนผลของการตัดสินใจ
โดยรวมของทัง้ สังคมในกรณีทม่ี กี ารทําประชามติในเรือ่ งดังกล่าว
ทฤษฎีน้ีสามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองจํานวนมากได้ว่า เหตุใดนโยบายหรือ
พรรคการเมืองทีป่ ระสบความสําเร็จมักเป็ นพรรคการเมืองทีม่ นี โยบายสายกลาง (moderate) ที่
สอดคล้องกับทัศนคติของคนตรงกลางในสังคม เพราะหากพรรคการเมืองใดนําเสนอนโยบายทีส่ ุด
ขัว้ (extreme) เกินไป โอกาสทีจ่ ะชนะการเลือกตัง้ ก็จะน้อยลง เนื่องจากจะได้เฉพาะคะแนนเสียง
2

ตัวอย่างของข้อสมมติทส่ี าํ คัญ ได้แก่ ประเด็นทีต่ อ้ งตัดสินใจในการลงคะแนนมีเพียงมิตเิ ดียว (one dimension) เช่น การตัดสินใจ
เลือกอัตราภาษีทเ่ี หมาะสม หรือการตัดสินใจเลือกค่าใช้จา่ ยของภาครัฐ นอกจากนี้ ความต้องการของผูล้ งคะแนนเสียงจะต้องมี
จุดสูงสุดเพียงจุดเดียว (single-peaked preference)
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จากคนทีส่ ุดขัว้ เช่นเดียวกันเท่านัน้ แต่ไม่ได้คะแนนของผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐาน ในการศึกษา
เชิง ประจัก ษ์ ก็พ บว่ า ทฤษฎีผู้ล งคะแนนมัธ ยฐานสามารถอธิบ ายปรากฏการณ์ ด้า นเศรษฐกิจ
การเมืองทีผ่ า่ นมาในต่างประเทศ ซึง่ มีความเป็ นประชาธิปไตยสูงได้คอ่ นข้างดี (Milanovic 2000)
อย่างไรก็ตาม มีปรากฏการณ์อกี จํานวนหนึ่งซึง่ ทฤษฎีผลู้ งคะแนนมัธยฐานประสบปญั หาใน
การอธิบาย เนื่องจากกระบวนการกําหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องไม่ได้มคี วามเป็ นประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง เนื่องจากการทีม่ ผี มู้ สี ว่ นได้เสียจากนโยบายดังกล่าวต้องการให้ตนเองได้ประโยชน์สงู สุด จึง
พยายามโน้ มน้ าวหรือที่นิยมเรียกกันว่า “ล็อบบี้” ผู้กําหนดนโยบาย ให้เกิดนโยบายตามความ
ต้องการของตน ตัวอย่างของกลุ่มล็อบบี้ทม่ี อี ทิ ธิพลมากในประเทศต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจขนาดใหญ่
กลุ่มเกษตรกร สหภาพแรงงาน และข้าราชการ ในกรณีท่มี กี ารล็อบบี้ ผลลัพธ์ในขัน้ สุดท้ายของ
นโยบายมัก แตกต่ า งไปจากความต้อ งการของผู้ล งคะแนนเสีย งมัธ ยฐาน โดยเฉพาะในกรณีท่ี
นโยบายนัน้ ให้ประโยชน์ทก่ี ระจุกตัว (concentrated benefit) อยู่กบั กลุ่มผลประโยชน์ แต่สร้าง
ต้นทุนต่อคนจํานวนมากแต่ละคนเพียงเล็กน้อย (diffused cost) ในโลกความเป็ นจริง เราจึงพบว่า
มีนโยบายจํานวนมากทีไ่ ม่เกิดประโยชน์กบั คนส่วนใหญ่ของสังคม และทําให้สวัสดิการโดยรวมของ
สังคมลดลง
2.2 ผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐานของประเทศไทย
เนื่องจากผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐานจะเป็ นผูก้ ําหนดนโยบายทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับ
สวัสดิการ โดยเฉพาะเมื่อประเทศเปลีย่ นเข้าสู่ระบบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ในระยะยาว เราจึง
ควรพิจารณาดูว่า ผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐานในประเทศไทยมีลกั ษณะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างไร
และน่ าจะมีความต้องการสวัสดิการอย่างไร ทัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ให้คําจํากัดความของผูล้ งคะแนนเสียง
มัธยฐานว่า หมายถึงครัวเรือนทีม่ รี ะดับรายได้ทเ่ี ปอร์เซ็นไตล์ท่ี 49-51 โดยจะเลือกเฉพาะครัวเรือน
ทีห่ วั หน้าครัวเรือนมีสทิ ธิเลือกตัง้ คือ มีอายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไป ทัง้ นี้ จากผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน โดยสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ พบว่า ครัวเรือนมัธยฐานของไทยมีระดับรายได้
ในปี พ.ศ. 2552 ที่ 10,841 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็ นระดับรายได้ทต่ี ่ํากว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือน
(mean income) ที่ 18,213 บาทต่อเดือนประมาณร้อยละ 70 ช่องว่างทางรายได้ดงั กล่าวชีใ้ ห้เห็น
ถึงโอกาสในการกระจายรายได้เมือ่ ประเทศพัฒนาเป็ นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะของครัวเรือนมัธยฐานของไทยในปี พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2545
และ พ.ศ. 2552 จากตารางจะเห็นว่า ครัวเรือนผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐานในประเทศไทยมีลกั ษณะ
ดังต่อไปนี้
• หัวหน้าครัวเรือนมีอายุเฉลีย่ 49.4 ปีในปี 2552 ซึง่ สูงกว่าอายุของหัวหน้าครัวเรือน
มัธยฐานในปี 2541 และ 2545 ซึง่ สะท้อนถึงการทีส่ งั คมไทยกําลังเข้าสูค่ วามเป็น
สังคมสูงอายุ
• หัวหน้าครัวเรือนมีการศึกษาเฉลีย่ 7.7 ปี ในปี 2552 ซึง่ สูงกว่าการศึกษาของ
หัวหน้าครัวเรือนมัธยฐานในปี 2541 และ 2545 ซึง่ แสดงถึงแนวโน้มของการเพิม่
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•

•

•
•

การศึกษาของประชาชนโดยรวม อย่างไรก็ตาม ระดับการศึกษาดังกล่าวก็ยงั เป็ น
ระดับทีส่ งู กว่าระดับประถมศึกษาเพียงเล็กน้อย
สัดส่วนของหัวหน้าครัวเรือนทีม่ ปี ระกันสังคมคือ ร้อยละ 17.1 ในปี 2552 ซึง่ สูงขึน้
กว่าปี 2545 อย่างมาก แต่กย็ งั ชีใ้ ห้เห็นว่า ครัวเรือนมัธยฐานของไทยส่วนใหญ่ยงั
ไม่อยูภ่ ายใต้ประกันสังคม โดยแม้จะรวมครัวเรือนทีห่ วั หน้าครัวเรือนเป็ นข้าราชการ
ซึง่ ได้รบั สวัสดิการในด้านต่างๆ เข้าไปด้วย ตัวเลขดังกล่าวก็เพิม่ ขึน้ เพียงประมาณ
ร้อยละ 2 เท่านัน้
จํา นวนบุ ต รโดยเฉลี่ย ของครัว เรือ นมัธ ยฐานมีแ นวโน้ ม ลดลง ในขณะที่ร ะดับ
การศึกษาของบุตรคนโตที่มอี ายุเกิน 25 ปี มแี นวโน้ มเพิม่ สูงขึ้น โดยอยู่ท่รี ะดับ
เกือ บสํา เร็จ การศึก ษาระดับ มัธ ยมปลายในปี 2552 ซึ่ง เป็ น ระดับ ที่สูง กว่า ของ
หัวหน้าครัวเรือน
มีครัวเรือนที่อยู่กนั ในลักษณะครอบครัวขยาย (extended
family) ซึ่งในที่น้ี
หมายถึงประกอบด้วยคน 3 รุน่ ทีร่ ะดับประมาณร้อยละ 22-23
มีครัวเรือนทีอ่ ยูใ่ นเขตเทศบาลเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยเพิม่ เป็ นร้อยละ 31.7 ในปี
2552 ซึง่ สะท้อนถึงระดับความเป็ นเมือง (urbanization) ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ของประเทศ
ไทย

ตารางที่ 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐานในประเทศไทย
2541

2545

2552

รายได้มธั ยฐานของครัวเรือน (บาทต่อปี )*

7,088

7,807

10,841

อายุเฉลีย่ หัวหน้าครัวเรือน (ปี)
การศึกษาหัวหน้าครัวเรือน (ปี)
หัวหน้าครัวเรือนทีม่ ปี ระกันสังคม (%)
จํานวนบุตรเฉลีย่ (คน)
การศึกษาของบุตรคนโตอายุเกิน 25 ปี (ปี)
สัดส่วนครัวเรือนทีอ่ ยูร่ ว่ มกัน 3 รุน่
สัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาล (%)

46.5
6.3
-1.25
4.9
25.8
14.0

47.0
6.9
7.9
1.22
7.8
22.1
24.9

49.4
7.7
17.1
1.02
11.9
23.3
31.7

หมายเหตุ * รายได้มธั ยฐานใช้รายได้เปอร์เซนไทล์ท่ี 49-51 ทีป่ รับเงินเฟ้อแล้ว โดยใช้ปี 2552 เป็ นปี ฐาน
ทีม่ า: การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES)

โดยสรุป จะเห็นว่า ผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐานของไทยกําลังอยูใ่ นช่วง 10 ปี สดุ ท้ายของการ
ทํางาน มีการศึกษาโดยเฉลีย่ ระดับประถมศึกษา อาศัยอยูใ่ นครอบครัวเดีย่ ว นอกเขตเทศบาล โดย
ส่วนใหญ่อยูน่ อกระบบประกันสังคม ซึง่ น่าจะชีใ้ ห้เห็นถึงการขาดหลักประกันและสวัสดิการต่างๆ ใน
ชีวติ หากประเทศไทยเป็ นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง น่าจะทําให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดการจัดสรร
สวัสดิการในด้านต่างๆ อย่างมาก
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การสัมมนาวิชาการประจําปี 2553 เรือ่ ง “การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ”

2.3 อํานาจทางการเมืองของกลุ่มพลังต่างๆ
เวทีการกําหนดนโยบายสวัสดิการในประเทศต่างๆ มักเป็ นสมรภูมแิ ห่งการต่อสูข้ องกลุ่ม
ผลประโยชน์ทม่ี อี ทิ ธิพลมาก 2 กลุ่มคือ ธุรกิจและสหภาพแรงงาน เนื่องจากกลุ่มผลประโยชน์ทงั ้
สองมีการรวมกลุ่มทีเ่ หนียวแน่นและมักมีผลประโยชน์ทข่ี ดั แย้งกัน
ในกรณีของประเทศไทย กลุ่มธุรกิจสามารถรวมตัวกันได้อย่างค่อนข้างเหนียวแน่น ผ่าน
องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคาร
ไทย ซึง่ ได้รวมกลุ่มกันอีกชัน้ หนึ่งเป็ นคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) องค์กรใน
ภาคเอกชนเหล่านี้ได้รบั การยอมรับจากภาครัฐมาเป็ นเวลานาน จึงสามารถเข้าถึงกลไกการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจของรัฐได้ โดยผ่านคณะกรรมการต่างๆ โดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมภาครัฐ
(กรอ.) ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน
ในทางตรงกันข้าม
การรวมกลุ่มของผูใ้ ช้แรงงานในประเทศไทยกลับเป็ นไปอย่างไม่มี
เอกภาพและมีความอ่อนแอมาก ดังจะเห็นได้จากการมีอตั ราส่วนของแรงงานทีเ่ ป็ นสมาชิกของสหภาพ
ในระดับตํ่ามาก นันคื
่ อเพียงประมาณร้อยละ 1.3 ของแรงงานทัง้ หมด ซึง่ ถือว่าตํ่ามากเมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศอืน่ ๆ สาเหตุสว่ นหนึ่งของปญั หาดังกล่าวอาจเนื่องมาจากการทีก่ ฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ในประเทศไทยเป็ นอุปสรรคต่อการรวมตัวของผูใ้ ช้แรงงาน โดยการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว
ในช่วงทีผ่ า่ นมาหลายครัง้ มักมุง่ จํากัดเสรีภาพและการรวมตัวต่อรองของลูกจ้างและสหภาพแรงงาน
เช่น ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 54 เมือ่ ปี 2534 กําหนดให้ทป่ี รึกษาใน
การเจรจาต่อรองของสหภาพแรงงานต้องเป็ นผูจ้ ดทะเบียนตามคุณสมบัตทิ ท่ี างราชการกําหนด และ
การนัดหยุดงานจะเกิดขึน้ ได้ต่อเมือ่ มีการจัดการประชุมใหญ่เท่านัน้ เป็ นต้น ในปีเดียวกัน ยังมีการ
ออกพระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์ฉบับที่ 2 เพื่อแยกพนักงานรัฐวิสาหกิจออกจากลูกจ้างอื่นอีกด้วย
ในส่วนของกรรมการฝา่ ยลูกจ้างในไตรภาคี ซึง่ มีบทบาทสําคัญในการเจรจากับนายจ้างและ
รัฐนัน้ การศึกษาของ วรวรรณและคณะ (2550) ชีว้ ่า กรรมการฝา่ ยลูกจ้างมักมีปญั หาคุณภาพทีถ่ ูก
ตัง้ คํา ถามจากขบวนการแรงงานในเรื่อ งผลประโยชน์ ท บั ซ้อ น และมีพฤติก รรมที่ไ ม่เ หมาะสม
นอกจากนี้ กระบวนการสรรหาตัวแทนฝา่ ยลูกจ้างในไตรภาคีกม็ ปี ญั หามากมาย ซึง่ ทําให้ตวั แทนที่
ได้มคี วามชอบธรรมตํ่า
กลุ่มผลประโยชน์อกี กลุ่มหนึ่งทีม่ กั ไม่ถูกกล่าวถึงคือ ข้าราชการ ทัง้ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องมาก
ต่อนโยบายด้านสวัสดิการของประเทศไทยใน 2 บทบาท บทบาทแรกคือ การเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบาย
ด้านสวัสดิการร่วมกับนักการเมือง
โดยเฉพาะในระบบกฎหมายไทยทีม่ กั บัญญัตใิ ห้รายละเอียด
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการถูกกําหนดในกฎหมายระดับรอง ทีไ่ ม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาของ
รัฐสภา บทบาททีส่ องคือ การเป็ นผูไ้ ด้รบั ประโยชน์จากระบบสวัสดิการต่างๆ ในฐานะ “ลูกจ้าง” ของ
ภาครัฐ ในหลายกรณีขา้ ราชการจึงมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการกําหนดนโยบาย และมักกําหนด
นโยบายทีใ่ ห้ประโยชน์แก่ตน แม้กฎหมายจะไม่อนุญาตให้ขา้ ราชการรวมกลุม่ กันในลักษณะของ
สหภาพแรงงานก็ตาม
ในทางปฏิบตั ิ ข้าราชการก็มกั สามารถรวมตัวกันเรียกร้องสวัสดิการได้
โดยง่าย เนื่องจากมีผลประโยชน์ทส่ี อดคล้องกันอย่างชัดเจน
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2.4 เศรษฐศาสตร์การเมืองการปรับลดสวัสดิ การ
สามทศวรรษหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง รายจ่ายด้านสังคมในยุโรปขยายตัวอย่างมาก ซึง่ มี
คําอธิบายว่า เป็ นผลจากความเข้มแข็งทีม่ ากขึน้ ของฝา่ ยซ้าย และการทีร่ ฐั บาลฝา่ ยซ้ายสามารถ
ผลักดันนโยบายสวัสดิการต่างๆ ออกมาได้โดยไม่ถูกขัดขวาง อันเนื่องมาจากการออกแบบกฎ
กติกาทางการเมืองทีท่ าํ ให้ฝา่ ยบริหารมีความเข้มแข็งมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายทศวรรษ
1970 ซึง่ เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ เข้าสูภ่ าวะถดถอยและบางประเทศ เช่น อังกฤษและสหรัฐได้
รัฐบาลอนุ รกั ษ์นิยมทีเ่ ข้มแข็ง ซึง่ นําโดยนางมากาเร็ต แทตเชอร์และนายโรนัลด์ เรแกน ตามลําดับ
ในขณะทีฝ่ า่ ยซ้ายและขบวนการแรงงานอ่อนแอลงในช่วงนัน้ กลับปรากฏว่า รายจ่ายด้านสังคมของ
ประเทศต่างๆ ไม่ได้น้อยลงเลย
งานด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองจํานวนหนึ่ง เช่น Pierson (2001) ชีว้ า่ เศรษฐศาสตร์
การเมืองในการเพิม่ และลดรายจ่ายด้านสังคมมีลกั ษณะแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ ในขณะที่
เศรษฐศาสตร์การเมืองในการเพิม่ สวัสดิการเป็ นเสมือนเกม “การหาคะแนนนิยม” (reaping political
gain) การปรับลดสวัสดิการก็เป็ นเสมือนเกม “การหลีกเลีย่ งตําหนิ” (avoiding blame)” ของ
นักการเมือง
เหตุผลของความแตกต่างดังกล่าวเนื่องมาจากปจั จัยดังต่อไปนี้ ประการทีห่ นึ่ง ประชาชน
มักตอบสนองต่อการสูญเสียสวัสดิการรุนแรงกว่าการได้สวัสดิการ ซึง่ มีสาเหตุมาจากด้านจิตวิทยา
ของคน นอกจากนี้ ประชาชนจํานวนมากยังมักไม่เชื่อว่า ภาษีจะลดลงเมือ่ รัฐลดรายจ่ายสังคมลง
ประการทีส่ อง การได้รบั สวัสดิการมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจในระยะยาวของคน เช่น การ
ออมและการลงทุน เมือ่ คนงานได้จา่ ยเงินสมทบโดยต่อเนื่อง เขาย่อมคาดหวังทีจ่ ะได้รบั บํานาญ
และสวัสดิการชราภาพหลังเกษียณอายุ และวางแผนบริโภคตามความคาดหวังนัน้ รัฐบาลปจั จุบนั
จึงถูกผูกมัดด้วยนโยบายของรัฐบาลในอดีต โดยไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้โดยง่าย ประการทีส่ าม
การรวมกลุ่มกดดันของผูเ้ สียประโยชน์ทาํ ได้งา่ ยกว่าผูไ้ ด้ประโยชน์ ทัง้ นี้ เนื่องจากการได้รบั สวัสดิการ
มีผลในการสร้างกลุ่มผลประโยชน์ขน้ึ มาโดยตัวมันเองไม่วา่ จะเป็ นคนงาน เกษตรกรหรือผูส้ งู อายุ
การวิเ คราะห์ท างเศรษฐศาสตร์ก ารเมือ งที่เ กี่ย วข้อ งกับ ระบบสวัส ดิก ารจึง จํา เป็ น ต้อ ง
คํานึงถึงความแตกต่างดังกล่าว

3. เศรษฐศาสตร์การเมืองของระบบสวัสดิการของประเทศไทย
จากกรอบแนวคิดทางทฤษฎีดา้ นเศรษฐศาสตร์การเมืองทีก่ ล่าวมาในหัวข้อที่ 2 เราสามารถ
อธิบายปจั จัยทีก่ าํ หนดลักษณะเฉพาะของระบบสวัสดิการในประเทศไทยได้ดงั นี้
ประการทีห่ นึ่ง เหตุผลทีร่ ะบบสวัสดิการต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ หรือถูกขยายออกไปในช่วง
ทีป่ ระเทศไทยปกครองในระบบประชาธิปไตย ก็เนื่องมาจากในช่วงนัน้ ระบบการเมืองต้องตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน โดยเฉพาะของผูล้ งคะแนนเสียงมัธยฐาน ซึง่ เป็ นผูท้ ม่ี รี ายได้น้อยและ
ขาดความมันคงในการดํ
่
ารงชีวติ ในด้านต่างๆ ในขณะทีใ่ นช่วงทีป่ ระเทศปกครองในระบบเผด็จการ
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นัน้ รัฐบาลไม่จาํ เป็ นต้องตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของประชาชน ดังนัน้ แม้วา่ ประชาธิปไตยของ
ไทยจะยังมีปญั หามากมาย ดังปรากฏข้อวิพากษ์วจิ ารณ์ต่อเรือ่ งการซือ้ เสียงในการเลือกตัง้ หรือการ
ทุจริตคอร์รปั ชันของผู
่
ด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองก็ตาม ลําพังการมีรฐั บาลทีม่ าจากการเลือกตัง้
อย่างต่อเนื่องหลายปี ก็ชว่ ยทําให้เกิดระบบสวัสดิการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อประชาชนได้ โดยเฉพาะ
ในช่วงรัฐบาลทักษิณ ซึง่ บริหารประเทศภายหลังจากการทีร่ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ได้เปลีย่ นกฎการเลือกตัง้ ให้มกี ารเลือกตัง้ แบบบัญชีรายชื่อ (party list) ซึง่ เอือ้ ให้พรรคการเมือง
สามารถหาเสียงโดยใช้นโยบายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึน้
ประการทีส่ อง ลําดับการเกิดสวัสดิการนัน้ มักเกีย่ วข้องกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ และ
ระดับของการกระจายรายได้ (redistribution) ของสวัสดิการนัน้ เช่น การกําหนดให้นายจ้างจ่ายเงิน
ทดแทนให้แ ก่ ลู ก จ้า งกรณี ป ระสบอุ บ ัติเ หตุ จ ากการทํา งานนัน้ มัก เป็ น สวัส ดิก ารที่เ กิด ขึ้น ก่ อ น
สวัสดิการอื่นๆ ยกเว้นการศึกษาและสวัสดิการเชิงสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากเป็ นระบบทีม่ าทดแทน
การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง ซึง่ ก่อให้เกิดต้นทุนสูงต่อทัง้ สอง
ฝา่ ยและทําให้เกิดปญั หาความขัดแย้งระหว่างกันอย่างรุนแรง การเกิดขึน้ ของสวัสดิการดังกล่าวจึง
มักเกิดขึน้ โดยความยินยอมพร้อมใจของทัง้ ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเช่นเดียวกับการให้สวัสดิการ
ชดเชยแก่ผทู้ เ่ี จ็บปว่ ย เพราะการรักษาพยาบาลให้พน้ จากการเจ็บปว่ ยช่วยเพิม่ ผลิตภาพของแรงงาน
ในทางตรงกัน ข้า ม การประกัน การว่า งงานมัก เป็ น สวัส ดิก ารที่เ กิด ขึ้น ล่ า ช้า กว่า สวัส ดิก ารอื่น
เนื่องจากทําให้ผใู้ ช้แรงงานทีม่ งี านมันคงและนายจ้
่
างเสียประโยชน์ ในขณะทีผ่ ทู้ เ่ี สีย่ งต่อการตกงาน
ได้ประโยชน์ ซึ่งทําให้เกิดการกระจายรายได้จากคนกลุ่มแรกไปยังคนกลุ่มหลัง และเป็ นเหตุท่ี
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง นอกจากนี้ การประกันการว่างงานยังเสีย่ งต่อการลดแรงจูงใจในการหางาน
ของผูว้ า่ งงาน ซึง่ ทําให้เกิดความสูญเสียประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ในทํานองเดียวกัน สวัสดิการ
สําหรับผู้สูงอายุนัน้ ก็มผี ลในการกระจายรายได้เช่นเดียวกับการประกันการว่างงาน แต่การเป็ น
ผูส้ งู อายุนนั ้ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งเกิดขึน้ กับคนงานทุกคนโดยไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้ ซึง่ แตกต่างจากการมี
ความเสีย่ งในการตกงาน การต่อต้านจึงน้ อยกว่า และทําให้สวัสดิการดังกล่าวเกิดขึน้ ได้ก่อนการ
ประกันการว่างงาน โดยเฉพาะการให้สวัสดิการผูส้ ูงอายุท่ไี ม่ได้มกี ารกระจายรายได้มาก ดังกรณี
ของประเทศไทย (ดูหวั ข้อที่ 4.4)
ประการทีส่ าม สัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านการศึกษาทีส่ งู มากในประเทศไทยเป็ นผลโดยรวมจาก
ปจั จัยต่างๆ หลายประการ โดยเฉพาะการเน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยการส่งเสริมการ
ส่งออก (export-oriented development) แทนการทดแทนการนําเข้า ซึง่ ส่งผลให้อุตสาหกรรม
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แรงงานส่วนเกิน (labor surplus) ในภาคชนบทจํานวนมากถูกดูดซับเข้ามา
ทํางานในเมือง
และการแข่งขันในตลาดโลกเป็ นแรงผลักดันให้ตอ้ งยกระดับคุณภาพแรงงานให้
สูงขึน้ ไปเพือ่ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในแง่น้ีการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญ และรัฐบาลก็
ลงทุนใช้จา่ ยเพือ่ การนี้มากกว่าลาตินอเมริกา ซึง่ ใช้แนวทางพัฒนาประเทศด้วยการทดแทนการ
นําเข้ามานานกว่า นอกจากนี้ แม้วา่ ในช่วงสงครามเย็น จะเคยมีการเคลื่อนไหวของฝา่ ยซ้ายในเขต
ชนบทไทย แต่บทบาทของฝา่ ยซ้ายและขบวนการกรรมกรในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตเมืองก็

29-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ถูกจํากัดมาก ผลลัพธ์คอื รัฐไม่ถูกกดดันให้ตอ้ งลงทุนในการให้สวัสดิการแก่ประชาชนมาก และ
สามารถใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูล่ งทุนในการศึกษา
ประการทีส่ ่ี การทีก่ ลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ในสังคมมีอาํ นาจต่อรอง หรือ “ล็อบบี”้ ทีแ่ ตกต่าง
กันมาก มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะของสวัสดิการทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีข่ า้ ราชการ
และธุรกิจ มีอาํ นาจต่อรองสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับผูใ้ ช้แรงงานและประชาชนทัวไป
่
ทําให้สวัสดิการ
่ จนเกิด
สําหรับข้าราชการ มีสทิ ธิประโยชน์เหนือกว่าสวัสดิการของผูใ้ ช้แรงงานและประชาชนทัวไป
3
เป็ นระบบสวัสดิการทีเ่ หลื่อมลํ้า 3 ระดับดังทีก่ ล่าวมาในหัวข้อที่ 1

4. เศรษฐศาสตร์การเมืองของสวัสดิการต่างๆ
หลัง จากที่ไ ด้วิเ คราะห์ถึง ภาพรวมของเศรษฐศาสตร์ก ารเมือ งของระบบสวัส ดิก ารใน
ประเทศไทยแล้ว ในบทนี้ คณะผูว้ จิ ยั จะวิเคราะห์ในรายละเอียดถึงการเกิดสวัสดิการต่างๆ ทีส่ าํ คัญ
5 สวัสดิการ คือ การตัง้ กองทุนเงินทดแทน การออกกฎหมายประกันสังคม การประกันการว่างงาน
การให้สวัสดิการในการรักษาพยาบาล และการศึกษา ซึง่ จะหนุ นเสริมข้อสรุปทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว และ
ช่วยชีใ้ ห้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละสวัสดิการได้ชดั เจนขึน้
4.1 กองทุนเงิ นทดแทน
ความเป็ นมา
กองทุนเงินทดแทนเกิดขึน้ เมื่อปี พ.ศ. 2515 ในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร จาก
การทีร่ ฐั บาลออกประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 103 กองทุนดังกล่าวทําหน้าทีใ่ นการจ่ายเงิน
ทดแทนให้แก่ลกู จ้างเมือ่ ประสบอุบตั เิ หตุ เจ็บปว่ ย หรือเสียชีวติ เนื่องจากการทํางานให้นายจ้าง โดย
กําหนดให้นายจ้างของสถานประกอบการทีม่ ลี ูกจ้างตัง้ แต่ 20 คนขึน้ ไป จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
เงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2-4.5 ของค่าจ้าง
แรงผลักดันสําคัญของการออกประกาศดังกล่าวมาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลัง
แผนการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตั ง้ แต่ ปี พ.ศ. 2503 ซึ่ ง ทํ า ให้ ก ารจ้ า งงานในภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวมาก และทําให้อุบตั ิเหตุและการเจ็บป่วยจากการทํางานเพิม่ ขึน้ อย่าง
รวดเร็ว แม้ในช่วงนัน้ จะมีพระราชบัญญัตแิ รงงาน พ.ศ. 2499 บังคับใช้อยูแ่ ล้วก็ตาม นายจ้างก็
มักจะละเลยไม่ยอมปฏิบตั ติ ามกฎหมาย (นิพนธ์ 2546)
นอกจากนี้ กฎหมายแพ่งทีม่ อี ยู่กไ็ ม่
สามารถคุม้ ครองลูกจ้างได้อย่างเพียงพอ เพราะนายจ้างจะรับผิดทางแพ่งเฉพาะในกรณีทต่ี นมีสว่ น
กระทําผิดด้วยจากการจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
3

เป็ นความจริงทีว่ า่ ความแตกต่างของระบบสวัสดิการดังกล่าวเกีย่ วข้องกับกลไกในการจัดเก็บ “เงินสมทบ” ของสวัสดิการทีแ่ ตกต่าง
กันด้วย กล่าวคือ การจัดเก็บเงินสมทบจากข้าราชการสามารถทําได้โดยการกําหนดเงินเดือนของข้าราชการในอัตราทีค่ อ่ นข้างตํ่า
ส่วนการเก็บเงินสมทบของแรงงานในประกันสังคมนัน้ เก็บโดยผ่านนายจ้าง ในขณะทีร่ ฐั ยังไม่สามารถเก็บ “เงินสมทบ” จากแรงงาน
นอกประกันสังคมได้โดยง่าย
จึงต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน
ซึง่ มีแหล่งทีม่ าหลักจากภาษีอากรในการอุดหนุ นสวัสดิการแทน
อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บเงินสมทบด้วยกลไกทีแ่ ตกต่างกันไม่จาํ เป็ นต้องนํามาสูร่ ะดับของสวัสดิการทีแ่ ตกต่างกันด้วย
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ต่อมาในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มกี ารออกพระราชบัญญัตเิ งินทดแทน พ.ศ. 2537
เพื่อแยกกฎหมายเงินทดแทนออกจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายใหม่น้ีกําหนดให้
นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างหรือผูท้ ่อี ยู่ในอุปการะของลูกจ้างเมื่อลูกจ้างได้รบั อันตราย เจ็บป่วย
หรือเสียชีวติ อันมีสาเหตุจากการทํางาน โดยนายจ้างต้องจ่ายเงินสบทบเข้ากองทุนเงินทดแทนใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าจ้าง แต่ภายหลังในปี 2540 กระทรวงแรงงานได้ออกประกาศอัตรา
เงินสมทบให้เหลือไม่เกินร้อยละ 1 ของค่าจ้าง
สรุปและข้อสังเกต
การจัดตัง้ กองทุนเงินทดแทน มีจุดประสงค์เพือ่ ประกันความเสีย่ งจากการทํางานของลูกจ้าง
และการลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง กองทุนมีรายได้จากการเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง
ในอัตราส่วนทีค่ ดิ เป็ นร้อยละของค่าจ้าง และมีรายจ่ายหลักคือ ค่าทดแทนให้ลกู จ้างทีไ่ ม่สามารถ
ทํางานได้ สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ หรือตาย โดยค่าทดแทนจะเป็ นสัดส่วนร้อยละของค่าจ้าง
ตามระยะเวลาสูงสุดทีก่ ฎหมายกําหนดไว้
จากหลักเกณฑ์ดงั กล่าว กองทุนเงินทดแทนจึงทําหน้าทีเ่ ป็ นการประกันภัยภาคบังคับ ซึง่
ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจจากการลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยมีผลใน
การกระจายรายได้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ น้อย การนําเอาสวัสดิการดังกล่าวมาใช้จงึ ไม่ก่อให้เกิด
การคัดค้านอย่างรุนแรงจากฝา่ ยใด ซึง่ ทําให้สวัสดิการนี้เกิดขึน้ ได้ก่อนสวัสดิการอื่น โดยเกิดขึน้ ใน
ปี พ.ศ. 2515 ซึง่ ประเทศไทยยังไม่ได้ปกครองในระบบประชาธิปไตย
4.2 การประกันสังคม
แนวคิดในการประกันสังคมเกิดขึน้ เป็ นครัง้ แรกในประเทศไทย ภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองไปสู่ประชาธิปไตยในปี พ.ศ. 2475 โดยนายปรีดี พนมยงค์ ผูน้ ําคนสําคัญของ
คณะราษฎร ได้เสนอ “เค้าโครงการเศรษฐกิจ” แก่คณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2476 โดยเสนอให้
ประชาชนทุกคนได้รบั หลักประกันจากรัฐบาลตัง้ แต่เกิดจนตาย จากการคุ้มครองกรณีเจ็บป่ว ย
พิการ และความอดอยาก ตามข้อเสนอดังกล่าว รัฐบาลจะทําหน้ าที่เป็ นผูจ้ ดั การสวัสดิการผ่าน
ระบบสหกรณ์และจัดเก็บภาษีทางอ้อมจากประชาชน อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอในเค้าโครงการ
เศรษฐกิจได้รบั การคัดค้านอย่างมากว่า มีลกั ษณะเป็ นสังคมนิยมมากเกินไป
ประมาณ 20 ปี หลังจากนัน้ ระบบประกันสังคมจึงเกิดขึน้ ครัง้ แรกใน พ.ศ. 2497 ด้วยการ
ผลักดันของเทคโนแครตคนสําคัญของกรมประชาสงเคราะห์คอื ศ.นิคม จันทรวิทุร และดร.ปกรณ์
อังศุสงิ ห์ จนสามารถผลักดันให้รฐั บาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ออกพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
พ.ศ. 2497 ฉบับแรกได้สาํ เร็จ และจัดตัง้ กรมประกันสังคมขึน้ ในปี เดียวกัน อย่างไรก็ตาม กฎหมาย
ดังกล่าวได้รบั แรงต่อต้าน เนื่องจากอัตราเงินสมทบที่ลูกจ้างต้องจ่ายสูงถึงร้อยละ 4-5 ของอัตรา
เงินเดือน และความต้องการบริการด้านประกันสังคมยังอยูใ่ นระดับตํ่า เพราะมีสถาบันครอบครัวทํา
หน้าทีเ่ ป็ นหลักประกันอยู่ (นิพนธ์ 2546) ต่อมาในปี พ.ศ. 2501 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์
29-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ตัดสินใจระงับใช้กฎหมายประกันสังคม และยุบกรมประกันสังคม เหลือไว้เพียงกองความมันคงทาง
่
สังคมทําหน้าที่ศกึ ษาปญั หาและความเป็ นไปได้ทจ่ี ะมีกฎหมายประกันสังคมในอนาคต ภายใต้
บรรยากาศการเมืองทีไ่ ม่เป็ นประชาธิปไตย ระบบประกันสังคมจึงถูกแช่แข็งเป็ นเวลากว่า 30 ปี
นิคม (2533) วิเคราะห์วา่ ความล่าช้าของการออกกฎหมายประกันสังคมเกิดขึน้ จากเหตุผล
4 ประการ หนึ่ง ผูก้ ําหนดนโยบายไม่สนใจการประกันสังคมและนโยบายด้านสังคมอื่นๆ ดังสังเกต
ได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ผี ่านมาทุกแผนในขณะนัน้ (พ.ศ. 2504-2534)
แทบไม่เคยกล่าวถึงนโยบายด้านการประกันสังคมอย่างชัดเจนเลย สอง เจ้าของกิจการคัดค้าน
เนื่องจากมีความกังวลถึงผลกระทบต่อธุรกิจทีจ่ ะมีต้นทุนการผลิตมากขึน้ และแข่งขันได้ยาก สาม
รัฐ บาลในช่ ว ง 30 ปี นั น้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น รัฐ บาลทหารและมีผ ลประโยชน์ เ กี่ย วข้อ งกับ ภาคธุ ร กิจ
อุตสาหกรรม จึงไม่ต้องการทีจ่ ะออกกฎหมายทีท่ ําให้ธุรกิจมีต้นทุนเพิม่ ขึน้ สี่ ความรูค้ วามเข้าใจ
เรือ่ งประกันสังคมยังมีน้อยในหมูป่ ระชาชนหรือแม้แต่นกั วิชาการ รวมทัง้ ผูใ้ ช้แรงงานส่วนใหญ่
การเคลื่อนไหวผลักดันของกลุ่มองค์กรแรงงาน ข้าราชการ นักวิชาการด้านสวัสดิการสังคม
รวมถึง นั ก การเมือ ง ประสบความสํา เร็จ ในสมัย ของรัฐ บาลพลเอกชาติช าย ชุ ณ หะวัณ ซึ่ง มี
นายวัฒ นา อัศ วเหม เป็ น รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงแรงงาน ในตอนแรกร่า งพระราชบัญ ญัติ
ประกันสังคมได้ผ่านสภาผูแ้ ทนราษฎรแล้วในปี พ.ศ. 2532 แต่วุฒสิ ภาไม่เห็นชอบด้วยและส่งกลับ
ไปให้สภาผูแ้ ทนราษฎร อย่างไรก็ตาม การสนับสนุ นอย่างแข็งขันของ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ
ทําให้สภาผูแ้ ทนลงมติยนื ยันร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง 330 ต่อ 0
วรวิทย์และนภาพร (2546) วิเคราะห์ว่า รัฐบาลชาติชายจําเป็ นต้องเร่งผลักดันกฎหมายนี้
เพื่อรักษาดุลอํานาจทางการเมืองของกลุ่มพลังทางสังคม เพื่อให้เศรษฐกิจทีก่ ําลังเจริญเติบโตอย่าง
สูงดําเนินต่อไปได้ในบรรยากาศของสังคมประชาธิปไตย สอดคล้องกับนิพนธ์ พัวพงศกร (2546) ที่
วิเคราะห์เงื่อนไขสําคัญที่ทําให้การออกกฎหมายประสบผลสําเร็จดังกล่าวไว้ 4 ประการคือ หนึ่ง
ในช่วงต้นทศวรรษ 2530 เศรษฐกิจไทยเติบโตในอัตราร้อยละ 10 ต่อปี อนั เนื่องมาจากการย้ายฐาน
การผลิตของประเทศญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก สอง กฎหมายฉบับนี้กําหนดอัตราเงินสมทบของ
แต่ละฝา่ ยไว้ค่อนข้างตํ่า (ร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง) สาม การชุมนุ มกดดันจากกลุ่มสหภาพแรงงาน
นักวิชาการ รวมถึงนิสติ นักศึกษาอย่างกว้างขวาง ช่วยให้รฐั บาลกล้าผลักดันกฎหมาย สี่ กฎหมาย
ค่อนข้างประนีประนอม โดยก่อตัง้ เฉพาะกองทุนประกันสังคมสําหรับการเจ็บป่วย ทุพพลภาพ
หรือ ประสบอัน ตรายจากการทํ า งานก่ อ น ส่ ว นกรณี ช ราภาพและประกัน การว่ า งงานให้อ อก
พระราชกฤษฎีกาภายหลัง
นอกจากนี้ นิคม (2533) ยังได้วเิ คราะห์การออกกฎหมายประกันสังคมเข้ากับปจั จัยทาง
เศรษฐกิจ โดยชีว้ า่ เศรษฐกิจตกตํ่าภายหลังวิกฤตการณ์น้ํามันในช่วงปี พ.ศ. 2522-2529 ส่งผลให้มี
แรงต่ อ ต้ า นอย่ า งมากต่ อ การออกกฎหมายประกัน สัง คม เนื่ อ งจากกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ต้ อ งปกป้ อง
ผลประโยชน์ ของตนเอง ขณะที่รฐั บาลก็ไม่ต้องการเพิม่ ภาระทางการคลัง ในขณะที่ต้นทศวรรษ
2530 เศรษฐกิจทีเ่ จริญเติบโตรวดเร็วและฐานะทางการคลังทีด่ ขี น้ึ ของรัฐบาล ทําให้รฐั บาลมีความ
มันใจที
่ จ่ ะผ่านกฎหมาย ขณะเดียวกันภาคธุรกิจอุตสาหกรรมก็มสี ถานะทีม่ นคงขึ
ั ่ น้ และมีทศั นคติใน
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การบริหารทรัพยากรบุคคลทีก่ ว้างไกลขึน้ จึงเล็งเห็นถึงความจําเป็ นในการสร้างหลักประกันทาง
สังคมให้แก่คนงาน
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีผลในการกําหนดให้มกี ารประกันสังคมภาค
บังคับกับลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในสถานประกอบการทีม่ ลี ูกจ้างตัง้ แต่ 20 คน
ขึ้น ไป โดยกํ า หนดให้น ายจ้า ง ลู ก จ้า ง และรัฐ บาล มีห น้ า ที่จ่ า ยเงิน สมทบฝ่ า ยละเท่ า ๆ กัน
ประโยชน์ทดแทนทีล่ ูกจ้างจะได้รบั ขัน้ ต้น 4 ประการคือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่
เนื่องจากการทํางาน กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ในปี 2536 ได้มกี ารขยาย
การบังคับสู่สถานประกอบการที่มลี ูกจ้าง 10-19 คน ในปี 2537 ได้ขยายประกันสังคมไปสู่การ
ประกันตนโดยสมัค รใจ ต่ อมาในปี 2541 กองทุ นประกันสังคมได้ข ยายสิท ธิประโยชน์ ทดแทน
เพิม่ ขึน้ อีก 2 กรณี คือ กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ จนในทีส่ ุดในปี 2547 ได้ขยายสิทธิ
ประโยชน์ให้ครอบคลุมถึงกรณีว่างงาน โดยมีรายละเอียดของการจ่ายเงินสมทบและสิทธิประโยชน์
ทีไ่ ด้รบั ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เงือ่ นไขการและสิทธิประโยชน์ของผูป้ ระกันตนในประกันสังคมโดยสังเขป
สิทธิประโยชน์
ในกรณี
ประสบอันตราย
หรือเจ็บปว่ ย
ทุพพลภาพ

ตาย
คลอดบุตร
สงเคราะห์บุตร
บํานาญชราภาพ

ว่างงาน

เงือ่ นไขโดยสังเขป

สิทธิประโยชน์โดยสังเขป

จ่ายเงินสมทบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน
จ่ายเงินสมทบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมาแล้วไม่น้อย
กว่า 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือน

รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลฟรี และรับเงินทดแทนการขาด
รายได้ครึง่ หนึ่งของค่าจ้าง
ค่ารักษาพยาบาล: ได้รบั ตามทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
เงินทดแทนการขาดรายได้: ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็ นรายเดือน
ตลอดชีวติ
ค่าทําศพ 40,000 บาท และเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้างเฉลีย่ เป็ น
ระยะเวลาทีค่ าํ นวณจากเวลาทีจ่ า่ ยเงินสมทบ
12,000 บาทต่อการคลอดบุตรหนึ่งครัง้

จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีตายมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 เดือนภายในระยะเวลา 6 เดือน
จ่ายเงินสมทบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมาแล้วครบ 7
เดือนภายใน 15 เดือนก่อนเดือนทีค่ ลอดบุตร
จ่ายเงินสมทบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมาแล้วไม่น้อย เดือนละ 350 บาทต่อบุตรหนึ่งคน
กว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน
จ่ายเงินสมทบในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องมาแล้วไม่น้อย รับสวัสดิการรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลีย่ 60
กว่า 180 เดือนไม่วา่ จะติดต่อกันหรือไม่กต็ าม เดือนสุดท้าย ส่วนทีเ่ กินจาก 180 เดือน จะเพิม่ อัตราร้อยละ 1.5
ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุก 12 เดือน
จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีวา่ งงานมาแล้ว กรณีถกู เลิกจ้าง: ได้รบั เงินไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของ
ไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15
ค่าจ้าง
เดือนก่อนการว่างงาน
กรณีสมัครใจลาออก: ได้รบั เงินไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30
ของค่าจ้าง

หมายเหตุ: อัตราเงินสมทบทีจ่ ดั เก็บในปจั จุบนั
1. นายจ้าง ลูกจ้างและรัฐบาลจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 1.5 ของค่าจ้างผูป้ ระกันตน เพือ่
ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปว่ ย ทุพพลภาพ ตายและคลอดบุตร
2. นายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 3 ส่วนรัฐบาลจ่ายร้อยละ 1 ของค่าจ้าง
ผูป้ ระกันตนเพือ่ ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ
3. นายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบในอัตราร้อยละ 0.5 ส่วนรัฐบาลจ่ายร้อยละ 0.25 ของค่าจ้าง
ผูป้ ระกันตนเพือ่ ประโยชน์ทดแทนกรณีวา่ งงาน
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สรุปและข้อสังเกต
การออกพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เป็ นก้าวที่สําคัญของการสร้างระบบ
สวัสดิการขึน้ ในประเทศไทย เนื่องจากให้หลักประกันความเสีย่ งต่างๆ แก่ประชาชนจํานวนมาก
เพื่อให้ประชาชนสามารถรักษาระดับการบริโภคและมาตรฐานในการดํารงชีวติ ไว้ได้เมื่อประสบ
ความเสีย่ ง
สวัสดิการประกันสังคมแตกต่างจากสวัสดิการกองทุนเงินทดแทนมาก เนื่องจากมีผลในการ
กระจายรายได้ในระดับสูง ทัง้ นี้เพราะกฎหมายกําหนดให้จดั เก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ลูกจ้าง และ
รัฐบาลเป็ นร้อยละของค่าจ้างเพือ่ ให้ประโยชน์ทดแทนใน 3 ลักษณะคือ หนึ่ง ประโยชน์ทดแทนส่วน
ทีไ่ ม่ขน้ึ กับค่าจ้างเป็ นหลัก ได้แก่ สิทธิประโยชน์คลอดบุตรและการสงเคราะห์บุตร สอง ประโยชน์
ทดแทนส่วนทีข่ น้ึ อยูก่ บั ค่าจ้างเป็ นหลักคือ สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ สาม สิทธิประโยชน์ทม่ี ที งั ้
ส่วนทีข่ น้ึ และไม่ขน้ึ กับค่าจ้างผสมผสานกันคือ กรณีประสบการอันตรายหรือเจ็บปว่ ย ทุพพลภาพ
หรือเสียชีวติ โดยผลในการกระจายรายได้มาจากส่วนทีห่ นึ่งและส่วนทีส่ าม
ผลในการกระจายรายได้จากการประกันสังคมมี 2 ลักษณะคือ การกระจายรายได้จากผูม้ ี
รายได้ม ากไปยัง ผู้มีร ายได้น้ อ ย (กรณี ท่ีป ระโยชน์ ท ดแทนไม่ข้นึ กับ ค่ า จ้า งเป็ น หลัก คือ สิท ธิ
ประโยชน์คลอดบุตร และการสงเคราะห์บุตร) และการกระจายรายได้จากคนหนุ่มสาวไปยังผูม้ อี ายุ
มากทีย่ งั เป็ นผูป้ ระกันตน ในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวติ ซึง่ ผูม้ อี ายุมากมีโอกาสได้รบั
สิทธิประโยชน์มากกว่า
การทีม่ กี ารกระจายรายได้ระหว่างคนกลุ่มต่างๆ นัน้ ทําให้ผเู้ สียประโยชน์จากการกระจาย
รายได้คดั ค้านการประกันสังคม สวัสดิการดังกล่าวจึงไม่สามารถเกิดขึน้ ได้ในช่วงทีป่ ระเทศไทย
ไม่ได้เป็ นประชาธิปไตย การผลักดันให้เกิดการประกันสังคมในประเทศไทยต้องใช้เวลานานหลาย
ทศวรรษ แต่กส็ ามารถเกิดขึน้ ได้ทนั ทีไม่นานหลังจากทีป่ ระเทศมีนายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตัง้
4.3 การประกันการว่างงาน
พระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533 ได้ระบุประโยชน์ทดแทนทีค่ รอบคลุมกรณีวา่ งงาน
ไว้ แต่กาํ หนดให้บงั คับใช้เมือ่ รัฐมีความพร้อม โดยให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา สาเหตุทก่ี ฎหมาย
กําหนดไว้เช่นนี้เนื่องจากแม้วา่ การประกันการว่างงานจะมีขอ้ ดีในการช่วยคุม้ ครองคนงานทีต่ กงาน
แต่กม็ ปี ญั หาทีเ่ กิดจากการทีส่ วัสดิการดังกล่าวอาจมีผลทางลบต่อแรงจูงใจในการหางานและรักษา
งานทีท่ าํ อยูข่ องคนงาน การประกันการว่างงานจึงเป็ นประเด็นถกเถียงกันมากในหลายประเทศว่า
ควรจะจัดให้มหี รือไม่ ถ้ามีควรจะออกแบบอย่างไรให้สมดุลระหว่างหลักประสิทธิภาพ (efficiency)
และความเท่าเทียม (equity) (วรวรรณและคณะ 2550)
ในกรณีของประเทศไทย วิกฤตเศรษฐกิจเมือ่ ปี 2540 ซึง่ ทําให้มคี นตกงานจํานวนมาก เป็ น
แรงผลักดันทีน่ ําไปสูก่ ารเรียกร้องของฝา่ ยแรงงานให้มสี วัสดิการนี้ตงั ้ แต่ปี 2541 จนกระทังรั
่ ฐบาล
ทักษิณตราพระราชกฤษฎีกาขึน้ บังคับใช้ในปี 2546 (วรวรรณและคณะ 2550) อย่างไรก็ตาม
กระบวนการกําหนดนโยบายด้านการประกันการว่างงานมีปมขัดแย้งอยูห่ ลายประการ อาทิ ผูท้ ่ี
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การสัมมนาวิชาการประจําปี 2553 เรือ่ ง “การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ”

ว่างงานโดยสมัครใจสมควรจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด และอัตราการจ่ายเงิน
สมทบของ 3 ฝา่ ยคือ รัฐ นายจ้าง และลูกจ้าง ควรจะเป็ นเท่าใด
ตัง้ แต่ ปี 2542 องค์กรแรงงานได้เสนอข้อเรียกร้องเรื่องการประกันการว่างงานเป็ นข้อ
เรียกร้องหลัก แต่รฐั บาลชวน หลีกภัย ในขณะนัน้ ซึง่ มีนโยบายบรรเทาการว่างงานภายหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ ก็ยงั มีท่าทีชดั เจนว่า ไม่พร้อมจะผลักดันให้มกี ารประกันการว่างงาน เช่นเดียวกันกับ
จุดยืนของสํานักงานประกันสังคม (สปส.) ทีม่ ผี ลการศึกษาร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ยืนยันว่า ผูจ้ ่ายเงินสมทบทัง้ สามฝา่ ยยังไม่มคี วามพร้อม และระบบการตรวจสอบว่า ใครเป็ น
ผูว้ า่ งงานทีแ่ ท้จริงทําได้ยาก ดังนัน้ ประเทศไทยยังไม่สามารถเริม่ โครงการประกันการว่างงานได้
ในช่วงเวลาของการเลือกตัง้ ในปี 2544 พรรคการเมืองต่างๆ รวมทัง้ พรรคไทยรักไทย ต่าง
ให้คาํ มันสั
่ ญญาว่า จะเร่งดําเนินการประกันว่างงานทันทีหากชนะเลือกตัง้ ได้เป็ นรัฐบาล เมือ่ รัฐบาล
ทักษิณได้เข้าบริหารประเทศ ในปี 2544 กลุ่มแรงงานก็เรียกร้องการประกันการว่างงานอีกครัง้ ใน
วันแรงงาน แต่นายเดช บุญ-หลง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงานในขณะนัน้ ยังมีทา่ ทีไม่เห็นด้วย
ส่วนหนึ่งมาจากการทีต่ วั แทนฝา่ ยนายจ้างได้ลอ็ บบีน้ ายเดช
เพือ่ ต้องการให้การประกาศใช้การ
ประกันการว่างงานชะลอออกไปก่อน ขณะทีน่ ายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ รองเลขาธิการ สปส. ก็มี
ความเห็นว่า ควรจะบังคับใช้การประกันการว่างงานภายหลังจากที่ สปส. ขยายระบบประกันสังคม
ให้ครอบคลุมสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้าง 1 คนก่อน เพือ่ อุดช่องว่างการรัวไหล
่
แต่หากรัฐบาล
ต้องการเร่งรัดให้มกี ารประกันการว่างงานโดยเร็ว ทาง สปส. ก็ไม่ขดั ข้อง (วรวรรณและคณะ 2550)
นางลัดดาวัลลิ ์ วงศ์ศรีวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ผูผ้ ลักดันโครงการนี้อย่าง
จริงจัง ได้แถลงความคืบหน้าในเดือนมิถุนายน 2545 ว่า จะประกาศพระราชกฤษฎีกาได้ประมาณ
เดือ นตุ ล าคม 2546 และจะเริ่ม เก็บ เงิน สมทบได้ใ นปี 2547 ขณะที่ใ นเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2546
นายสุว จั น์ ลิป ตพัล ลภ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนใหม่ ชี้แจงว่า จะมีข้อสรุปทัง้ หมด
ประมาณเดือนมีนาคมปี เดียวกัน ส่วนข้อถกเถียงเรือ่ งประโยชน์ทดแทนของผูท้ ว่ี ่างงานโดยสมัครใจ
มีขอ้ สรุปว่า ผูท้ ล่ี าออกโดยสมัครใจจะได้รบั ประโยชน์ทดแทนแต่น้อยกว่าผูท้ ถ่ี ูกเลิกจ้าง โดยทีผ่ ทู้ ่ี
ถูกเลิกจ้างจะได้รบั เงินร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็ นเวลา 180 วัน ขณะทีผ่ ทู้ ล่ี าออกเองจะได้รบั เงิน
ร้อยละ 30 ของเงินเดือนเป็ นเวลา 90 วัน กล่าวโดยภาพรวมคือ ช่วงเวลาตัง้ แต่ปี 2541-2545 ฝา่ ย
แรงงานไม่ประสบความสําเร็จในการผลักดันให้มกี ารบังคับใช้การประกันแรงงาน แต่หลังจากที่
นายสุ ว ัจ น์ ห ัน ไปรับ ฟ งั ฝ่ า ยแรงงานมากขึ้น แทนที่จ ะฟ งั ฝ่ า ยนายจ้า ง ทิศ ทางของนโยบายก็
เปลีย่ นแปลงไป
สําหรับประเด็นเรือ่ งอัตราการจัดเก็บเงินสมทบ คณะกรรมการเตรียมการประกันสังคมกรณี
ว่างงานเห็นว่า ควรจะเก็บเงินจาก 3 ฝา่ ยในอัตราร้อยละ 3 โดยเก็บจากนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล
ในสัดส่วนร้อยละ 1 เท่ากัน และคณะกรรมการประกันสังคมก็เห็นด้วยในเดือนกันยายนปี 2544
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการพิจารณาเงือ่ นไขต่างๆ ในภายหลัง คณะกรรมการประกันสังคมลงมติสรุปว่า
นายจ้างและผูป้ ระกันตนออกเงินสบทบเข้ากองทุนฝา่ ยละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง และรัฐบาลจ่าย
น้อยกว่าคือร้อยละ 0.25 เนื่องจากรัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานประกันสังคมด้าน
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อื่น และหากเงินกองทุนไม่พอจ่ายประโยชน์ทดแทน รัฐบาลก็มหี น้าทีจ่ ่ายเงินอุดหนุ นอยู่แล้ว ฝ่าย
แรงงานเองก็ไม่คดั ค้าน เนื่องจากผลประโยชน์ทดแทนยังคงเท่าเดิม และยังเห็นว่า ฝา่ ยการเมืองคือ
รัฐมนตรีสวุ จั น์กผ็ ลักดันเรือ่ งนี้อย่างเต็มที่ หากไม่ประนีประนอมก็อาจจะเสียโอกาสไป แต่ฝา่ ยนายจ้าง
คือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็ นการบังคับให้นายจ้าง
ต้องจ่ายเงินซํ้าซ้อนกับการจ่ายเงินชดเชย และการให้สทิ ธิประโยชน์ ทดแทนในกรณีลาออกโดย
สมัครใจยังขัดต่ อหลักการประกันสังคมอีกด้ว ย แต่ ใ นที่สุดกฎหมายกําหนดอัต ราเงิน สบทบก็
ประกาศใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ส่วนกฎหมายกําหนดผลประโยชน์ ทดแทนการว่างงาน
ประกาศใช้ในอีก 6 เดือนต่อมา
บทบาทของรัฐ มนตรีก ระทรวงแรงงานมีผ ลมากต่ อ ผลลัพ ธ์ข องนโยบาย โดยเฉพาะ
นายสุวจั น์ และนางลดาวัลลิ ์ที่ต้องการเร่งประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาประกันการว่างงานโดยเร็ว
โดยไม่ต้องรอแก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคม กระบวนการออก พ.ร.ฎ. ตัง้ แต่นายสุวจั น์ เข้าดํารง
ตําแหน่ งจนถึงวันทีค่ ณะรัฐมนตรีอนุ มตั หิ ลักการของ พ.ร.ฎ. ใช้เวลาเพียง 5 เดือนเท่านัน้ สะท้อน
ให้เห็นว่า รัฐมนตรีทงั ้ สองต้องเร่งสร้างผลงานของตนให้เป็ นทีป่ ระจักษ์แก่นายกรัฐมนตรี มิเช่นนัน้
แล้วก็อาจจะถูกโยกย้ายหรือปลดออกได้โดยง่าย ในขณะที่นายเดชเลือกฟงั ฝ่ายนายจ้างมากกว่า
ลูกจ้าง เนื่องจากเคยเป็ นตัวแทนของฝา่ ยนายจ้างมาก่อนและยังมิได้สงั กัดพรรคไทยรักไทยอีกด้วย
บทบาทของฝ่ายข้าราชการประจําในช่ว งนัน้ ลดลงไปมากเมื่อเทีย บกับในอดีต ซึ่ง การ
กําหนดนโยบายของประเทศไทยถูกชีน้ ําโดยรัฐราชการ (bureaucratic polity) ทีฝ่ า่ ยข้าราชการที่
ทํางานมานานจะมีความรูค้ วามเชีย่ วชาญและมีอทิ ธิพลเหนือการตัดสินใจของนักการเมืองทีเ่ ปลีย่ น
เข้าเปลีย่ นออกอยูต่ ลอดเวลา ในกรณีน้ีเราจะเห็นว่า แม้ว่าเลขาธิการ สปส. และข้าราชการระดับสูง
เกือบทัง้ หมดจะรู้ดวี ่า การประกาศใช้ พ.ร.ฎ. โดยไม่แก้ไข พ.ร.บ. ประกันสังคมในประเด็นการ
ว่างงานโดยสมัครใจก่อนนัน้ จะขัดกับหลักการทีด่ ขี องการประกันสังคมก็ตาม แต่กเ็ ลือกทีจ่ ะทําตาม
นโยบายของฝา่ ยการเมือง ซึง่ เป็ นผลมาจากรัฐบาลทักษิณมีอาํ นาจเด็ดขาดกว่ารัฐบาลอื่นทีผ่ า่ นมา
(วรวรรณและคณะ 2550)
สรุปและข้อสังเกต
การประกันการว่างงานเป็ นสวัสดิการทีม่ จี ุดประสงค์เพือ่ ลดความเสีย่ งในตลาดแรงงาน จาก
การทีแ่ รงงานอาจต้องออกจากงาน โดยกองทุนจะเก็บเงินสมทบจากลูกจ้าง นายจ้าง และรัฐเป็ น
ร้อยละของค่าจ้าง เพือ่ ชดเชยค่าจ้างบางส่วนให้แก่ลกู จ้างทีต่ กงาน อย่างไรก็ตาม สวัสดิการนี้มผี ล
ในการกระจายรายได้จากผูท้ ม่ี โี อกาสตกงานตํ่า (ผูม้ งี านทีม่ นคง)
ั่
ไปยังผูท้ ต่ี กงานหรือเสีย่ งต่อการ
ั่
สวัสดิการนี้มผี ลตรงข้ามกับผลของกฎหมายคุม้ ครองแรงงานต่างๆ
ตกงาน (ผูม้ งี านทีไ่ ม่มนคง)
ซึง่ ให้ประโยชน์ต่อผูท้ ท่ี าํ งาน แต่ทาํ ให้ผทู้ ไ่ี ม่มงี านทํามีโอกาสได้งานน้อยลง เพราะนายจ้างจะลด
การจ้างงานจากต้นทุนการจ้างแรงงานทีส่ งู ขึน้
การให้สทิ ธิประโยชน์ต่อผูล้ าออกจากงานโดยสมัครใจ ยังมีผลในการกระจายรายได้จากผูท้ ่ี
ทํางานในระบบไปยังผูท้ ท่ี าํ งานทัง้ ในและนอกระบบควบคูก่ นั ตัวอย่างของผูท้ ท่ี าํ งานในลักษณะดัง

18

การสัมมนาวิชาการประจําปี 2553 เรือ่ ง “การลดความเหลื่อมลํ้าและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ”

กล่าวคือ ผูท้ ท่ี าํ งานในโรงงานและกลับมาทําเกษตรกรรมในฤดูกาลเกษตรกรรม ซึง่ จะเป็ นกลุ่มคนที่
ได้ประโยชน์จากระบบดังกล่าวมากทีส่ ดุ
อย่างไรก็ตาม การศึกษาทีผ่ า่ นมาไม่ได้ชว้ี า่ กลุม่ คน
ดังกล่าวมีบทบาทในการผลักดันนโยบายอย่างชัดเจน แต่การให้สทิ ธิประโยชน์ต่อผูล้ าออกจากงาน
โดยสมัครใจเกิดขึน้ จากการทีน่ กั การเมืองต้องการผลงานในเวลารวดเร็ว
ในขณะทีก่ ระบวนการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในประเทศไทยโดยฝา่ ยนิตบิ ญ
ั ญัตนิ นั ้ ใช้เวลาค่อนข้างนาน นักการเมืองจึง
หันมาใช้ทางลัดโดยไม่คาํ นึงถึงผลกระทบด้านลบทีต่ ามมา
การทีก่ ารประกันการว่างงานมีผลในการกระจายรายได้มากและเสีย่ งต่อการลดประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดข้อถกเถียงกันในวงกว้างมากมาย จนทําให้สวัสดิการนี้ต้องเกิดขึน้ ล่าช้า
กว่าสวัสดิการอื่นในกฎหมายประกันสังคม ซึง่ ในกรณีของประเทศไทย สวัสดิการดังกล่าวเกิดขึน้ ได้
ก็ต่อเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการมีรฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึง่
ให้อํานาจอย่างมากต่อนายกรัฐมนตรี ทําให้นักการเมืองที่เป็ นรัฐมนตรีต้องเร่งแสดงผลงานต่อ
ประชาชนและหัวหน้ารัฐบาล
4.4 การรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพ
ระบบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและการประกันสุขภาพในประเทศไทยเริม่ ขึน้ ในกลุ่ม
ข้าราชการก่อนกลุ่มอื่นๆ จากการออกระเบียบการช่วยเหลือข้าราชการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
เมือ่ ปี 2506 ติดตามมาด้วยการตัง้ กองทุนเงินทดแทน ซึง่ ให้สวัสดิการแก่กลุ่มแรงงานในเขตเมืองใน
กรณีการเจ็บปว่ ยจากการทํางานในปี 2517
หลังจากนัน้ ในปี 2518 สมัยรัฐบาล มรว. คึกฤทธิ ์
ปราโมช ประชาชนผูท้ าํ งานในภาคการจ้างงานทีไ่ ม่เป็ นทางการ (informal sector) ซึง่ เป็ นประชาชน
กลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกร แรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีโอกาส
เข้าถึงระบบประกันสุขภาพเป็ นครัง้ แรกภายใต้ “โครงการสงเคราะห์ประชาชนผูม้ รี ายได้น้อยด้าน
การรักษาพยาบาล” (สปน.) โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการสามารถเข้ารับบริการจากสถานบริการของรัฐ
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการออกบัตรสงเคราะห์เฉพาะในเขตเมือง เช่น กรุงเทพฯ และจังหวัด
ใหญ่ๆ โดยถือเกณฑ์ผู้มรี ายได้ต่ํากว่า 1,000 บาทต่อเดือน และมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด
กฎเกณฑ์ของโครงการมาโดยตลอดทศวรรษที่ 2520 ภายหลัง ยังเกิดโครงการบัตรสุขภาพ ราคา
ใบละ 1,000 บาท แต่ร่วมกันจ่ายสองฝ่าย นัน่ คือ ประชาชนจ่าย 500 บาท และรัฐจ่ายที่เหลืออีก
500 บาท ซึง่ แตกต่างจากโครงการ สปน. ทีไ่ ด้รบั การอุดหนุ นจากเงินภาษีทงั ้ หมด โดยประชาชนผู้
มีสทิ ธิ ์ไม่ตอ้ งจ่ายเงินสมทบ
ต่ อ มาในปี 2532–2535 โครงการ สปน. ได้ข ยายความคุ้ม ครองไปยัง กลุ่ ม อื่น ๆ โดย
ครอบคลุมถึงผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดจนถึง 12 ปี ผูพ้ กิ าร ทหารผ่านศึกและครอบครัว พระภิกษุ
สามเณร และผูน้ ํ าศาสนาอื่นๆ และได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็ น “โครงการสวัสดิการประชาชนด้าน
การรักษาพยาบาล” (สปร.) ในปี 2537 รัฐบาลได้ปรับเกณฑ์รายได้ขนั ้ ตํ่าให้สงู ขึน้ เป็ น 2,000 บาท
ต่อเดือนสําหรับคนโสดและ 2,800 บาทต่อเดือนสําหรับครอบครัว (วิโรจน์ และอัญชนา 2544)

29-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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นอกจากนี้ การออกกฎหมายประกันสังคมในปี 2533 ยังมีผลทําให้เกิดการประกันสุขภาพสําหรับผู้
ทีอ่ ยูใ่ นระบบประกันสังคม ซึง่ ในปจั จุบนั ครอบคลุมประชากร 9.61 ล้านคนอีกด้วย
โครงการ สปร. ถึงช่วงเปลีย่ นผ่านครัง้ ใหญ่ในปี 2543-2544 จากการทีร่ ฐั บาลพรรคไทยรัก
ไทยพยายามผลักดันโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้คําขวัญ “30 บาทรักษาทุกโรค”
โดยเป็ นการขยายการดําเนินการของโครงการ สปร. ที่ครอบคลุมประชากรครึ่งหนึ่งประเทศให้
ครอบคลุมประชาชนทัวทั
่ ง้ ประเทศ อันหมายถึงการปิ ดฉากลงของโครงการบัตรสุขภาพ แม้ว่า
วิวฒ
ั นาการของโครงการ สปร. ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา จะก่อให้เกิดเสียงคัดค้านจากผูท้ เ่ี ห็นว่า
ควรจะจํากัดงบประมาณนี้ไว้สําหรับผูม้ รี ายได้น้อยเท่านัน้ โดยให้ผทู้ ่พี อจะมีความสามารถในการ
จ่ายรับภาระด้วยตนเอง แต่กม็ ผี ทู้ ่เี ห็นว่า หลักประกันด้านการรักษาพยาบาลเป็ นสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
ของประชาชน
เป็ นทีท่ ราบกันโดยทัวไปว่
่ า โครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” เป็ นแนวคิดของแพทย์ชนบท
และเสนอต่อพรรคไทยรักไทยเพือ่ นําไปใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตัง้ ในช่วงปลายปี 2543 แม้วา่
โครงการนี้จะไม่ใช่แนวคิดใหม่ทร่ี เิ ริม่ จากพรรคไทยรักไทย แต่การตัดสินใจนํ าโครงการนี้มาปฏิบตั ิ
ในปี แรกของการเป็ นรัฐบาล นับเป็ นก้าวสําคัญทีส่ ง่ ผลสะเทือนต่อระบบบริการสาธารณสุขของไทย
ในระดับทีร่ ุนแรงทีส่ ุดในรอบ 30 ปี ทผ่ี ่านมา โดยเฉพาะในส่วนของการปฏิรูปการเงินและการคลัง
ซึง่ จะต้องเปลีย่ นงบประมาณ 3 ใน 4 ของกระทรวงสาธารณสุขมาจัดสรรตามจํานวนประชากร
สรุปและข้อสังเกต
การประกันสุขภาพเป็ นสวัสดิการสังคมทีช่ ่วยกระจายความเสีย่ งจากการเจ็บปว่ ยของแต่ละ
คนไปยังบุคคลอื่นที่ร่วมทําประกัน โดยเฉพาะการเจ็บป่วยที่มคี ่าใช้จ่ายในการรักษาสูง ซึ่งอาจ
ทําให้ผปู้ ว่ ยถึงขัน้ ล้มละลาย การประกันสุขภาพจึงเป็ นสวัสดิการทีป่ ระชาชนจํานวนมากต้องการ
สวัสดิการประกันสุขภาพในประกันสังคมดําเนินการโดยการเก็บเงินสมทบจากผูป้ ระกันตน
นายจ้าง และรัฐเป็ นร้อยละของค่าจ้าง เพื่อนํ ามาจ่ายประโยชน์ ทดแทนในการรักษาพยาบาลใน
่ า
ลักษณะทีม่ ที งั ้ ส่วนทีข่ น้ึ และไม่ขน้ึ กับค่าจ้าง ในขณะทีก่ ารประกันสุขภาพในโครงการสุขภาพทัวหน้
นัน้ มีรายได้มาจากการอุดหนุ นของรัฐ ซึง่ ทําให้การประกันสุขภาพทัง้ สองส่วน มีผลในการกระจาย
รายได้จากคนหนุ่ มสาวไปยังผูส้ ูงอายุ และจากผูม้ รี ายได้มากไปยังผูม้ รี ายได้น้อย การทีม่ ฐี าน
สนับสนุ นจากทัง้ ผูส้ ูงอายุและผูม้ รี ายได้น้อย มีผลทําให้สวัสดิการรักษาพยาบาลและการประกัน
สุขภาพ สามารถถูกใช้เป็ นเครื่องมือหาเสียงทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จาก
การทีร่ ฐั บาลทักษิณได้รบั ความนิยมอย่างสูงจากประชาชนจากนโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค”
4.5 การศึกษา
ประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่นในภูมภิ าคเดียวกันในแง่ท่ไี ม่เคยตกเป็ นอาณานิคม
ของชาติมหาอํานาจ ดังนัน้ นโยบายการศึกษาจึงไม่ได้เป็ นพันธสัญญา (commitment) ในการสร้าง
ชาติภายหลังจากได้รบั เอกราชดังเช่นทีเ่ กิดขึน้ ในฟิ ลปิ ปิ นส์ เกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร์ ดังนัน้
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การขยายการศึกษาของไทยจึงมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป (incremental) มากกว่าประเทศอื่นใน
ภูมภิ าคเดียวกัน (Haggard and Kaufman 2008)
แม้ว่าจะมีกฎหมายการศึกษาภาคบังคับเกิดขึ้นในปี 24644 แต่ การขยายการศึกษาขัน้
พื้น ฐานเกิด ขึ้น อย่า งจริง จัง ภายหลัง การเปลี่ย นแปลงการปกครองเป็ น ประชาธิป ไตยในเดือ น
มิถุนายน ปี 2475 โดยเป็ นนโยบายสําคัญของคณะราษฎร ทัง้ นี้ ประกาศคณะราษฎรฉบับที่ 1
ระบุไว้ว่า จะต้องให้การศึกษาอย่างเต็มทีแ่ ก่ประชาชน คณะราษฎรได้ดาํ เนินการปฏิรปู การศึกษา
อย่างรวดเร็ว โดยในเวลาเพียง 2 เดือนต่อมา คณะกรรมการราษฎรก็ตงั ้ คณะกรรมการขึน้ มาชุด
หนึ่งเพื่อร่าง “แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475” แผนดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนทัวไปรู
่ ้
หนังสือโดยเร็ว โดยยกเลิกการเก็บเงินศึกษาพลี5 และให้รฐั บาลเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาแทน รวมทัง้ กําหนดให้มกี ารศึกษาภาคบังคับถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 ทัง้ ชายและหญิง
แผนการศึกษานี้นับเป็ นครัง้ แรกที่มกี ารเปลี่ยนเป้าหมายการศึกษาจากการผลิตข้าราชการมาสู่
การศึกษามวลชน เพื่อดําเนินการให้ประชาชนรูห้ นังสืออย่างทัวถึ
่ ง รวมทัง้ จัดตัง้ โรงเรียนอาชีวะ
โรงเรียนพาณิชย์ และโรงเรียนสารพัดช่าง เพือ่ สร้างทักษะในการทํางาน (สุธาชัย 2551)
นอกจากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิท ยาลัย ที่ต ัง้ มาก่ อ นแล้ ว ในปี 2477 คณะราษฎรได้ ต ัง้
มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึน้ ในลักษณะตลาดวิชา เพื่อเปิ ดโอกาสให้ประชาชนได้
ศึกษาความรูท้ างวิชากฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และการพาณิชย์ นอกจากนี้ในปี 2478 รัฐบาล
ประกาศใช้พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา จัดตัง้ โรงเรียนในทุกตําบลและถือเป็ นการศึกษาภาคบังคับ
ต่อมาในปี 2494 รัฐบาลได้ประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ในช่วงของรัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ (พ.ศ. 2501-2506) แม้ว่าสวัสดิการสังคมด้าน
อื่นๆ จะเติบโตอย่างเชื่องช้า แต่การขยายการศึกษายังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 ก็ให้ความสําคัญกับการสร้างความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ การเพิม่ รายได้ประชาชาติ และการสนับสนุ นการลงทุนภาคเอกชน การศึกษาจึงเป็ น
กลไกสําคัญทีจ่ ะสร้างแรงงานเข้าสูร่ ะบบการผลิต การศึกษาระดับอุดมศึกษาขยายตัวอย่างรวดเร็ว
มหาวิทยาลัยในภูมภิ าคหลายแห่งเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ และยังมีการขยายวิทยาลัยอาชีวะและ
วิทยาลัยครูทวประเทศ
ั่
(สุธาชัย 2551)
ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จึงได้มกี ารปฏิรูปการศึกษา (education reform)
ครัง้ ใหญ่ มีการชูปรัชญา “การศึกษาเพื่อมวลชน” (education for all) โดยรัฐบาลของนายสัญญา
ธรรมศักดิ ์ ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการวางพืน้ ฐานเพื่อการปฏิรปู การศึกษา” เพื่อเสนอแนวทางการ
วางพืน้ ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา โดยมุง่ สร้างความเป็ นเอกภาพ (unity) ของการจัดการศึกษา การ
ลดความไม่เท่าเทียมของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา และการปรับเปลีย่ นหลักสูตรการศึกษาให้
ทันสมัยขึน้ เป็ นต้น
4

พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ. 2464 บังคับให้เด็กทีม่ อี ายุ 7 ปี บริบรู ณ์ ต้องเข้าเรียนหนังสือในโรงเรียนโดยไม่ตอ้ งเสียค่าเล่า
เรียนในโรงเรียนของรัฐบาลจนกระทั ่งถึงอายุ 14 ปี
5
เงินทีร่ ฐั บาลเก็บจากประชาชนชายอายุ 18-60 ปี ในอัตราคนละ 1-3 บาทต่อปี
29-30 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
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ในช่วงปลายทศวรรษ 2530 จนถึงปี 2540 ซึง่ เป็ นช่วงทีก่ ระแสตื่นตัวเรื่องโลกาภิวตั น์แพร่
ขยายมายังประเทศไทย ความตื่นตัวในการปฏิรูปการศึกษาได้กลับมาอีกครัง้ หนึ่ง โดยมุ่งปรับให้
ระบบการศึกษาของไทยทันสมัยและตอบสนองต่อระบบเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Fry 2002)
การเปลีย่ นแปลงเริม่ ต้นขึน้ ในปี 2534 สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปนั ยารชุน ทีย่ นิ ยอมให้เด็กไทยเข้า
เรียนในโรงเรียนนานาชาติได้ รวมถึงการให้ความสําคัญกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ของรัฐบาล หลังการมีรฐั ธรรมนู ญปี 2540 ได้มกี ารออกพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 ซึง่ มุง่ ปฏิรปู การศึกษาในด้านต่างๆ รวมทัง้ การกระจายอํานาจในการจัดการศึกษา และมีการ
ออกพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ซึง่ กําหนดการศึกษาภาคบังคับเป็ นเวลา 9 ปี
และปรับเปลีย่ นบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในปี 2538 คณะรัฐมนตรีของนายชวน หลีกภัย ได้มมี ติเห็นชอบให้จดั ตัง้ กองทุนเงินให้กยู้ มื
เพื่อการศึกษา (กยศ.) เพื่อช่วยเหลือผูเ้ รียนทีค่ รอบครัวมีรายได้น้อยให้มโี อกาสกูย้ มื เงินเพื่อศึกษา
ต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรีในอัตราดอกเบีย้ ตํ่า โดยออกพระราชบัญญัติ
กองทุนเงินให้กูย้ มื เพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 ตามมา คุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญของผูม้ สี ทิ ธิกยู้ มื เงินจาก
กยศ. คือ ต้องมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 150,000 บาทต่อปี และไม่ทํางานประจําในระหว่างที่
ศึกษา
ล่าสุดในปี 2552 รัฐบาลของนายอภิสทิ ธิ ์ เวชชาชีวะ ได้รเิ ริม่ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ตงั ้ แต่
ชัน้ อนุ บาลจนถึงชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และยังให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผปู้ กครองในรูปของค่าตําราเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รียน โครงการดังกล่าวมีนักเรียนได้รบั ประโยชน์ถงึ กว่า 12.3 ล้านคน (วรวรรณ และคณะ
2553)
สรุปและข้อสังเกต
การศึกษาในประเทศไทยมีจุดประสงค์หลายอย่างทัง้ การพัฒนาแรงงานให้แก่ภาคการผลิต
และการเตรีย มพลเมือ งของประเทศโดยการปลู ก ฝ งั อุ ด มการณ์ ช าตินิ ย ม ในเวลาเดีย วกัน
การศึกษายังสร้างโอกาสในการยกฐานะทางสังคม เนื่องจากผูไ้ ด้รบั การศึกษาสูงโดยเฉพาะผูท้ ่ี
สํา เร็จ การศึก ษาระดับ อุ ด มศึก ษามัก จะได้ค่ า ตอบแทนสูง กว่ า ผู้ไ ด้ร บั การศึก ษาตํ่ า กว่า และมี
ความสามารถเผชิญ ความเสี่ย งได้ดีกว่า การศึกษาที่เ ท่า เทีย มจึง อาจสร้า งโอกาสที่เ ท่า เทีย ม
(equality of opportunities) ซึง่ แตกต่างจากสวัสดิการอื่น ทีม่ งุ่ สร้างผลลัพธ์ทเ่ี ท่าเทียม (equality
of outcomes)
บทบาทของรัฐ ในด้า นการศึก ษามัก ดํ า เนิ น การผ่ า นการที่ร ัฐ จัด การศึก ษาโดยตรงแก่
ประชาชนโดยการอุดหนุ นค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ตําราเรียน โดยให้ผูเ้ รียน
จ่ายในอัตราตํ่ากว่าต้นทุน โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึง่ มีทม่ี าหลักจากภาษีต่างๆ นอกจากนี้ รัฐ
ยังอุดหนุ นการศึกษาด้วยการจัดสรรเงินกู้ยมื ผ่าน กยศ. ซึ่งมีลกั ษณะคล้ายเงินให้เปล่า (grant)
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เนื่ องจากมีร ะดับการอุ ดหนุ นสูงมากแก่ ผู้เ ข้า เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษาตอนปลายและอุ ดมศึกษา
(สมเกียรติและอารียา 2549)
กล่ า วโดยรวม การจัด การศึก ษาพื้น ฐานโดยรัฐ มีผ ลในการกระจายรายได้ใ นลัก ษณะ
ก้าวหน้า แต่การอุดหนุ นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและ การให้เงินกู้ กยศ. มีผลในการกระจาย
รายได้น้อยหรืออาจกระจายรายได้ในลักษณะถดถอย เนื่องจากผูท้ เ่ี ข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาส่วน
ใหญ่มาจากครอบครัวทีม่ รี ายได้สงู
การศึกษาเป็ นสวัสดิการทางสังคมทีไ่ ด้รบั การสนับสนุ นอย่างกว้างขวาง เนื่องจากช่วยเพิม่
ประสิท ธิภ าพทางเศรษฐกิจ และมีศ กั ยภาพในการสร้า งความเท่า เทีย มในสังคม แม้ว่ า ในทาง
ปฏิบตั กิ ารทีร่ ฐั อุดหนุ นการศึกษาในบางรูปแบบอาจมีผลทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมมากขึน้
ก็ตาม

5. สรุปและข้อเสนอแนะทางนโยบาย
จากทีก่ ล่าวมาในบทความนี้ เราสามารถสรุปประเด็นสําคัญของเศรษฐศาสตร์การเมืองของ
ระบบสวัสดิการในประเทศไทย ได้ดงั ต่อไปนี้
ประการที่หนึ่ง สวัสดิการสําคัญต่างๆ มักเกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยมีการปกครองใน
ระบบประชาธิปไตย ซึง่ หมายถึงการมีรฐั บาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของประชาชน อย่างไรก็ตาม แม้
การเลือกตัง้ จะเป็ นเงื่อนไขที่จําเป็ นต่อการสร้างระบบสวัสดิการ การเลือกตัง้ ในหลายกรณีก็ไม่
เพียงพอต่อการสร้างระบบสวัสดิการ เนื่องจากยังมีปจั จัยอื่นทีส่ ําคัญในการกําหนดนโยบาย อาทิ
กติกาการเลือกตัง้ เอือ้ ต่อการทีพ่ รรคการเมืองจะกําหนดนโยบายสวัสดิการ ซึ่งเป็ นการผลิตสินค้า
สาธารณะระดับประเทศ (national public goods) หรือเอือ้ ต่อการทีน่ กั การเมืองจะให้บริการประชาชน
เฉพาะพืน้ ทีใ่ นเขตเลือกตัง้ เช่น การสร้างถนนและศาลาวัด ซึ่งเป็ นการผลิตสินค้าสาธารณะระดับ
ท้องถิน่ (local public goods) นอกจากนี้ กระบวนการกําหนดนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการ
โดยเฉพาะสวัสดิการทีม่ ลี กั ษณะการกระจายรายได้สงู มักถูกแทรกแซงด้วยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ
เช่น ธุรกิจและราชการ ซึง่ สะท้อนให้เห็นถึงพลังทางการเมืองทีแ่ ตกต่างกันของผูม้ สี ่วนได้เสียกลุ่ม
ต่างๆ ในสังคม
ประการทีส่ อง สวัสดิการต่างๆ มีความยากง่ายในการเกิดขึน้ ทีแ่ ตกต่างกัน สวัสดิการทีเ่ กิด
ได้งา่ ยและมักเกิดขึน้ ก่อนก็คอื สวัสดิการทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การศึกษา การ
ส่วน
ให้เงินทดแทนลูกจ้างทีป่ ระสบอุบตั เิ หตุ เจ็บปว่ ย ทุพพลภาพ หรือตายจากการทํางาน
สวัสดิการทีเ่ กิดได้ยากและมักเกิดขึน้ หลังจากสวัสดิการอื่นคือ สวัสดิการทีม่ ลี กั ษณะการกระจาย
รายได้สงู และอาจลดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ เช่น การประกันการว่างงาน เป็ นต้น ในขณะที่
สวัสดิการอื่นๆ ทีม่ ลี กั ษณะทีเ่ พิม่ ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจแต่มกี ารกระจายรายได้ จะเป็ นสวัสดิการ
ทีม่ คี วามยากง่ายในการเกิดขึน้ ระหว่างสองกลุ่มแรก
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ประการที่สาม ประโยชน์ จากสวัสดิการที่จะตกต่อกลุ่มต่างๆ จะมากหรือน้ อยขึ้นอยู่กบั
อํานาจต่อรองของกลุ่มนัน้ ในกระบวนการทางนโยบาย ทีผ่ า่ นมา นโยบายของประเทศไทยถูกชีน้ ํา
โดยรัฐราชการ (bureaucratic polity) มาเป็ นเวลานาน จึงไม่เป็ นเรื่องทีน่ ่ าแปลกใจทีข่ า้ ราชการจะ
เป็ นกลุ่มที่ได้สวัสดิการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็ นสวัสดิการการรักษาพยาบาล บําเหน็จบํานาญ และ
สวัสดิการสําหรับครอบครัว กลุ่มทีไ่ ด้สวัสดิการเป็ นลําดับรองลงมาคือ แรงงานในระบบ แรงงาน
นอกระบบ ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานต่างด้าว ซึ่งทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าในระบบสวัสดิการ
ระบบสวัสดิการในประเทศไทยจึงยังไม่มผี ลในการลดระดับการแบ่งแยกทางชนชัน้ (stratification)
ทางสังคมอย่างทีค่ วรจะเป็ น
ประการที่ส่ี ประเทศไทยเน้นลงทุนด้านการศึกษามาก แต่มหี ลักฐานจากผลการสอบของ
ผูเ้ รียนในระดับต่างๆ ที่ช้วี ่า ระบบการศึกษาของไทยมีคุณภาพตํ่าลงมาอย่างต่อเนื่อง และยังมี
ความไม่เท่าเทียมกันในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยผูม้ รี ายได้สงู ได้ประโยชน์มากกว่าผูม้ รี ายได้
น้อย ความคาดหวังว่า การศึกษาจะช่วยสร้างโอกาสทีเ่ ท่าเทียม (equality of opportunities)
แทนการให้สวัสดิการอื่น ซึง่ มุง่ สร้างผลลัพธ์ทเ่ี ท่าเทียม (equality of outcomes) และทําให้ประชาชน
ส่วนใหญ่มคี วามสามารถเผชิญความเสีย่ งทางเศรษฐกิจได้มากขึน้ จึงน่าจะไม่เป็ นความจริง
ประการที่ห้า เศรษฐศาสตร์การเมืองในการเพิม่ และลดรายจ่ายด้านสวัสดิการมีลกั ษณะ
แตกต่างกันอย่างมาก โดยการลดสิทธิประโยชน์ในสวัสดิการทีเ่ กิดขึน้ แล้ว มักจะทําได้ยากกว่าการ
เพิม่ สิทธิประโยชน์ หรือการเพิม่ สวัสดิการใหม่ๆ ข้อเท็จจริงดังกล่าวชี้ว่า การปรับลดสวัสดิการ
บางอย่างทีไ่ ม่เหมาะสมอาจไม่สามารถทําได้งา่ ยนัก ไม่วา่ จะเป็ นการให้สทิ ธิประโยชน์ในการประกัน
ว่างงานแก่ ผู้ลาออกจากงานโดยสมัค รใจ การให้เ งินกู้ กยศ. ในลัก ษณะที่เหมือนเงิน ให้เ ปล่ า
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทผ่ี ูไ้ ด้ประโยชน์ มอี ํานาจต่อรองทางการเมืองสูง เช่น การลดสวัสดิการ
รักษาพยาบาลของข้าราชการในบางด้าน เป็ นต้น
จากข้อสังเกตดังกล่าว คณะผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะทางนโยบาย 2 ประการ ประการทีห่ นึ่ง
การออกแบบระบบสวัสดิการ โดยเฉพาะสวัสดิการทีม่ ลี กั ษณะกระจายรายได้มาก ควรทําโดยคํานึงถึง
การสร้างความรูส้ กึ ยอมรับของประชาชนในวงกว้างให้มากทีส่ ดุ โดยอาจใช้แนวทางดังต่อไปนี้
• ควรออกแบบสวัสดิการให้มลี กั ษณะทีเ่ อือ้ ต่อการเพิม่ ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจให้
มากทีส่ ดุ ควบคูไ่ ปกับการกระจายรายได้ดว้ ย เช่น การไม่ลดแรงจูงใจในการทํางาน
เป็ นต้น
• ควรขยายฐานภาษี เพือ่ ลดการสร้างภาระทางภาษีในระดับสูงต่อคนบางกลุ่ม เช่น
ลูกจ้างทีถ่ ูกหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย และพิจารณาปฏิรปู ภาษีให้เกิดความเป็ นธรรม ซึง่
รวมถึงการลดสิทธิประโยชน์ทางภาษีทน่ี ่าจะมีความไม่คมุ้ ค่า เช่น การเลิกสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(BOI) ควบคูไ่ ปกับการปรับลดภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลลงทัง้ ระบบ เป็ นต้น
• ควรสร้างความเป็ นธรรมในสายตาของผูเ้ สียภาษีหรือผูจ้ า่ ยเงินสมทบ โดยกําหนดให้
ผูไ้ ด้รบั สวัสดิการทีไ่ ม่ตอ้ งจ่ายภาษีหรือเงินสมทบ ทําประโยชน์กลับคืนสูส่ งั คมใน
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รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเท่าทีส่ ามารถทําได้ เช่น ผูไ้ ด้รบั สวัสดิการทีไ่ ม่ใช่คนพิการ
ไม่เจ็บปว่ ยหรือสูงอายุเกินไป ควรต้องทํางานแลกกับสวัสดิการ ตามแนวความคิด
ทีเ่ รียกกันว่า “งานเพือ่ สวัสดิการ” (workfare) โดยงานดังกล่าวอาจเป็ นงานบําเพ็ญ
ประโยชน์แก่สว่ นรวม เช่น การดูแลเด็กหรือคนชราและการช่วยเหลือคนพิการ
หรือในกรณีของผูร้ บั การชดเชยการว่างงาน ก็ควรต้องเข้ารับการฝึกอบรมทักษะ
แรงงานใหม่เพือ่ ให้สามารถกลับเข้าสูต่ ลาดแรงงานได้ เป็ นต้น
ประการทีส่ อง ควรออกแบบระบบสวัสดิการให้เหมาะสมตัง้ แต่เริม่ ต้น เพราะการปรับลด
สวัสดิการทีไ่ ม่เหมาะสม อาจจะทําได้ยาก เนื่องจากผูไ้ ด้รบั สวัสดิการกลายเป็ นกลุ่มผลประโยชน์ท่ี
ขัดขวางการปฏิรปู ในอนาคต
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