
เศรษฐศาสตรก์ารเมืองของ
ระบบสวสัดิการ

สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย ์และ

คปุต ์พนัธหิ์นกอง
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เน้ือหาท่ีน าเสนอ

• ปรากฏการณ์ท่ีต้องการอธิบาย
• กรอบแนวคิดทางทฤษฎี
• เศรษฐศาสตรก์ารเมืองของระบบสวสัดิการ

–  เงินทดแทนกรณีอบุติัเหต ุป่วย หรือตายจากงาน
–  สวสัดิการผูส้งูอาย ุ
–  การประกนัการว่างงาน 
–  การรกัษาพยาบาล
–  การศึกษา

• สรปุและข้อเสนอแนะทางนโยบาย



ปรากฏการณ์ท่ีต้องการอธิบาย

1. ระบบการเมืองกบัสวสัดิการ 

2. ล าดบัการเกิดสวสัดิการ

3. สดัส่วนค่าใช้จ่ายด้านสงัคมและสวสัดิการ 

4. ความเหล่ือมล า้ในการได้รบัสวสัดิการ 



ขยายประกนัสงัคม

ประชาธิปไตยกบัสวสัดิการ
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แรงงาน

รักษาพยาบาล

การศึกษา

เลิกใช้กม.ประกนัสงัคม 

2510 2520 2530 2540 2550

สงเคราะห์ผู้ มีรายได้น้อย

กม. แรงงานสมัพนัธ์

สวสัดกิารรักษาพยาบาลข้าราชการ บตัรประกนัสขุภาพ

กองทนุส ารองเลีย้งชีพ

ขยายกองทนุเงินทดแทน

กองทนุประกนัสงัคม

อื่นๆ กม. คุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ

สปร

กบข

เรียนฟรี 12 ปี

30 บาทรักษาทกุโรค

ขยายประกนัสงัคม

กม. สง่เสริมสวสัดกิารสงัคม

ประกนัวา่งงาน

รักษาฟรี

เรียนฟรี 15 ปี

ชว่ยเหลือข้าราชการ

กยศ

บ้านเอือ้อาทร

แก้กม. แรงงานสมัพนัธ์
กม. กองทนุเงินทดแทน

2500

ตัง้มหาวิทยาลยัในภมูิภาค การศกึษาภาคบงัคบั 6 ปี



ล าดบัการเกิดสวสัดิการ

สวัสดกิาร
อันตราย
จากงาน

เจบ็ป่วย ผู้สูงอายุ ว่างงาน ครอบครัว

อินโดนีเซีย 1939 1957 1977 ไม่มี ไม่มี

มาเลเซีย 1929 1951 1951 ไม่มี ไม่มี

ฟิลิปปินส์ 1974 1954 1954 ไม่มี ไม่มี

สิงคโปร์ 1933 1968 1953 ไม่มี ไม่มี

เกาหลีใต้ 1953 1963 1973 1993 ไม่มี

ไตห้วนั 1950 1950 1950 1999 ไม่มี

ไทย 1972 1990 1998 2004 1990

ทีม่า: ปรบัปรุงจาก Croissant (2004)



ค่าใช้จ่ายของรฐัด้านสงัคมและสวสัดิการ

การศกึษา
61.3%

สขุภาพ
22.9%

ผู้สงูอายุ
13.4%

ตลาดแรงงาน
0.4%

ครอบครัว
0.9%

ผู้ยากไร้
0.8%

ท่ีอยู่อาศยั
0.3%

ท่ีมา: วรวรรณและคณะ (2553)



ความเหล่ือมล า้ในการได้รบัสวสัดิการ 

ขา้ราชการ

ประกนัสงัคม

ประชาชนท่ีเหลือ

ค่าใช้จ่าย
รักษาพยาบาล

บ าเหน็จบ านาญ การจ่ายสมทบ

ประมาณ 
1.1 หม่ืนบาทต่อคน

60-70% ของ
เงินเดือน 

การจ่ายเงินเดือน
ขา้ราชการ
ในระดบัต ่า

ประมาณ 
2 พนับาทต่อคน

ขั้นต ่า 20% ของ
เงินเดือน แต่ไม่
เกิน 7,500 บาท 

หกัจากค่าจา้ง

ประมาณ 
2 พนับาทต่อคน ไม่มี ไม่มี

* ข้อมลูของปี 2551
ท่ีมา: วรวรรณ (2552) และสปส (2551) 



กรอบแนวคิด
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ประชาชนในฐานะ
หน่วยทางเศรษฐกิจ

ตลาด

ประชาชนในฐานะ
หน่วยทางการเมือง

สถาบนัทางการเมือง

ผลลพัธ์ของตลาด   
(ปริมาณและราคา)

นโยบายเศรษฐกิจ

ทีม่า: Vincenzo Galasso



แนวคิดทางทฤษฎีท่ีใช้  

• ทฤษฎีผูล้งคะแนนมธัยฐาน (median voter theory)
– ประชาธิปไตยจะท าให้เกิดสวสัดิการและการกระจายรายได้
– ใช้ได้ดีท่ีสดุกรณีเลือกตัง้โดยตรง ซ่ึงมีประเดน็เดียวในการตดัสินใจ  
– อธิบายนโยบายและปรากฏการณ์ด้านเศรษฐกิจการเมืองท่ีผา่นมาใน

ต่างประเทศได้ค่อนข้างดี
• ทฤษฎี “ลอ็บบี”้ (lobbying model)

– กลุ่มผลประโยชน์ท าให้นโยบายท่ีก าหนดแตกต่างจากความต้องการ
ของผูล้งคะแนนมธัยฐาน

– อ านาจต่อรองทางการเมืองขึน้อยู่กบัความสามารถในการจดัตัง้
– มีความแตกต่างของเศรษฐศาสตรก์ารเมืองในการเพ่ิมและลด

สวสัดิการ



 ความเหล่ือมล า้ทางรายได้

รายได้เฉล่ีย  = 15,000 บาท
รายได้มธัยฐาน =   5,000 บาท

รายได้ (บาท)

3,000

5,000  

15,000  

105,000  



เศรษฐศาสตรก์ารเมืองเรื่องกระจายรายได้
รายได้ 
(บาท)

ภาษี 
(บาท)

รายได้ใหม่ 
(บาท)

3,000 3,000 15,000  

5,000  5,000  15,000  

15,000  15,000  15,000  

105,000  105,000  15,000  

165,000  165,000 165,000 รวม



-

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

รายได้เฉล่ีย 18,213 บาท/เดือน

การกระจายรายได้ของครวัเรือนไทย

รายได้มธัยฐาน 10,841 บาท/เดือน

ท่ีมา: การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนปี 2552



ผูล้งคะแนนเสียงมธัยฐานของไทย
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 2541 2545 2552

 รายได้มัธยฐานของครัวเรือน (บาทต่อปี)* 7,088 7,807 10,841

 อายุเฉลีย่หัวหน้าครัวเรือน (ปี) 46.5 47.0 49.4

 การศึกษาหัวหน้าครัวเรือน (ปี) 6.3 6.9 7.7

 หัวหน้าครัวเรือนที่มีประกนัสังคม (%) -- 7.9 17.1

 จ านวนบุตรเฉลีย่ (คน) 1.25 1.22 1.02

 การศึกษาบุตรคนโตอายุเกนิ 25 ปี (ปี) 4.9 7.8 11.9

 สัดส่วนครัวเรือนทีอ่ยู่ร่วมกนั 3 รุ่น 25.8 22.1 23.3

สัดส่วนครัวเรือนในเขตเทศบาล (%) 14.0 24.9 31.7

* รายได้มธัยฐานใช้รายได้เปอร์เซ็นต์ไทล์ท่ี 49-51 ท่ีปรับเงินเฟ้อแล้ว โดยใช้ปี 2552 เป็นปีฐาน



กลุ่มผลประโยชน์ในประเทศไทย

                  แรงงาน 
– มีปัญหารวมตวัโดยธรรมชาติและโดยกฎหมาย
– ผูน้ ามีปัญหาขาดความชอบธรรม 

คะแนนเสียงเงิน

ค าแนะน า

ธรุกิจ
– มีการรวมตวักนัเป็นระบบ 
– ได้รบัการยอมรบัจากรฐั

ราชการ 
– เป็นทัง้ผูก้ าหนดและได้ประโยชน์

จากนโยบาย 
– มีบทบาทสงูมายาวนาน 
– กฎหมายเอ้ือให้มีอ านาจมาก 



 ผลประโยชน์ท่ีขดัแย้งกนัในเร่ืองสวสัดิการ

ตัวแปรในการจัด
สวัสดกิาร

ฝ่ายเสียงข้างมาก ฝ่ายเสียงข้างน้อย

รายได้ ผู้มรีายได้น้อย ผู้มรีายได้มาก

อายุ/สุขภาพ คนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ

การจ้างงาน ผู้มีงานท า/นายจ้าง ผู้ไม่มีงานท า

ลกัษณะงาน ผู้ท างานในระบบ ผู้ท างานนอกระบบ 

ปัจจัยการผลติ แรงงาน ทุน



เงินทดแทนอบุติัเหต ุป่วยหรือตายจากงาน

• จดุประสงค:์ ประกนัความเส่ียงและลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้าง
กบัลกูจ้าง 

• กลไกการกระจายรายได้: เกบ็เงินสมทบจากนายจ้างเป็นร้อยละ
ของค่าจ้าง  น าไปชดเชยให้ลกูจ้างเป็นร้อยละของค่าจ้าง  

• ผลในการกระจายรายได้: 
– มีผลกระจายรายได้น้อย เพราะเน้นการประกนัความเส่ียง

• ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสวสัดิการ:   
– การลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง   ท าให้ทัง้สองฝ่ายไม่

คดัค้าน



กองทนุเงินทดแทนในประเทศไทย

2499
• รัฐบาลจอมพล ป. ออกพระราชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ. 2499 

2515 

• รัฐบาลถนอม ออก ปว. 103 จัดตั้งส านักงานกองทุนเงินทดแทนในกรม
แรงงาน 

2537

• รัฐบาลชวนออก พ.ร.บ. เงนิทดแทน พ.ศ. 2537 เพือ่แยกกองทุนเงนิ
ทดแทนออกจากกฎหมายการคุ้มครองแรงงาน 



 ประกนัสงัคม (ไม่รวมประกนัว่างงาน)
• จดุประสงค:์ ให้หลกัประกนัความเส่ียงเพ่ือรกัษาระดบัการบริโภค 

• กลไกการกระจายรายได้: เกบ็เงินสมทบจากนายจ้าง ลกูจ้าง และรฐับาล
เป็นร้อยละของค่าจ้างเพ่ือให้ประโยชน์ทดแทนซ่ึง
– ไม่ขึน้กบัค่าจ้าง (คลอดบตุร สงเคราะหบ์ตุร)
– ขึน้อยู่กบัค่าจ้าง (ชราภาพ)
– มีทัง้ส่วนท่ีขึน้และไม่ขึน้กบัค่าจ้าง (ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วย ทุพพลภาพ ตาย)

• ผลในการกระจายรายได้: 
– จากผูมี้รายได้มากไปยงัผูมี้รายได้น้อย  (กรณีท่ีประโยชน์ทดแทนไม่ขึน้กบัค่าจ้าง)
– จากคนหนุ่มสาวไปยงัผูอ้ายมุากซ่ึงยงัเป็นผูป้ระกนัตน (เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ ตาย)

• ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสวสัดิการ: 
– นักการเมืองเหน็คะแนนเสียงทางการเมืองจากการลดความเส่ียงท่ีตกอยู่กบั

ประชาชนจ านวนมาก



การประกนัสงัคม (ไม่รวมประกนัว่างงาน)

2476
• นายปรีด ีพนมยงค์ เสนอ “เค้าโครงเศรษฐกจิ” แต่ถูกคดัค้าน

2497
• รัฐบาลจอมพล ป. ออก พ.ร.บ. ประกนัสังคม พ.ศ. 2497 แต่ระงบัไว้ก่อน เพราะถูกค้าน

• รัฐบาลสฤษดิ์ ยุบกรมประกนัสังคม (2501)

2533
• รัฐบาลชาตชิายเสนอกฎหมายประกนัสังคมฉบบัใหม่  แต่วุฒิสภาไม่เห็นชอบ

• สภาผู้แทนราษฎรยนืยนัร่างกฎหมายด้วยเสียงเอกฉันท์ 

2536-37
• ขยายการบงัคบัไปยงัสถานประกอบการทีม่ลูีกจ้าง 10-19 คน

• ขยายไปสู่การประกนัตนโดยสมคัรใจ

2541
• เร่ิมให้ประโยชน์ทดแทนอกี 2 กรณคีอื สงเคราะห์บุตรและชราภาพ



การประกนัการว่างงาน
• จดุประสงค:์ ลดความเส่ียงในตลาดแรงงาน 
• กลไกการกระจายรายได้: เกบ็เงินสมทบเป็นร้อยละของค่าจ้าง 

เพ่ือชดเชยเป็นร้อยละของค่าจ้างให้คนตกงาน 
• ผลในการกระจายรายได้: 

– จากผูมี้งานท าไปยงัผูต้กงาน (ผลตรงข้ามกบักฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน) 

–  จากผู้ท างานในระบบไปยงัผูท้ างานทัง้ในและนอกระบบควบคู่กนั 
(กรณีลาออกโดยสมคัรใจ)

• ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสวสัดิการ:
–  วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่ีนักการเมืองต้องการได้คะแนน  

เสียงจากประชาชน 



การประกนัการว่างงานในประเทศไทย

2533
• พ.ร.บ. ประกนัสังคม พ.ศ. 2533 ก าหนดให้ประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงาน แต่ระบุให้ใช้
เมือ่มคีวามพร้อม โดยออก พ.ร.ฎ.

2541
• ออกพ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

• วกิฤติการณ์เศรษฐกจิ ท าให้แรงงานเรียกร้องการประกนัว่างงาน แต่รัฐอ้างไม่พร้อม

2544
• พรรคไทยรักไทยหาเสียงว่า จะจัดให้มกีารประกนัการว่างงาน หากได้เป็นรัฐบาล

• รมว. เดช บุญ-หลง และสปส ให้รอขยายประกนัสังคมครอบคลุมก่อน

2545
• รมช. ลดัดาวลัย์ และรมว. สุวจัน์ ผลกัดนัให้ออก พ.ร.ฎ. โดยเร็ว โดยไม่ต้องรอแก้ 
พ.ร.บ. ประกนัสังคม  กรณลีาออกจากงานโดยสมคัรใจ  

2546
• รัฐบาลทกัษณิออก พ.ร.ฎ. การประกนัการว่างงาน



การรกัษาพยาบาลโดยรฐั
• จดุประสงค:์ ลดความเส่ียงจากการเจบ็ป่วย 
• กลไกการกระจายรายได้: 

–  เกบ็เงินสมทบเป็นร้อยละของค่าจ้าง น ามาจ่ายทดแทนโดยไม่ขึน้กบั
ค่าจ้าง  (กรณีประกนัสงัคม) 

–  ใช้งบประมาณของรฐั ท่ีส่วนใหญ่มาจากภาษี (กรณีสขุภาพทัว่หน้า) 
• ผลในการกระจายรายได้: 

– จากคนหนุ่มสาวไปยงัผูส้งูอาย ุ
– จากผูมี้รายได้มากไปยงัผูมี้รายได้น้อย  

• ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสวสัดิการ: 
–  พรรคการเมอืงเหน็คะแนนเสียงทางการเมืองจากการลดความ

เส่ียงในระดบัสงูท่ีตกอยู่กบัประชาชนจ านวนมาก



การรกัษาพยาบาลโดยรฐั

2506
• รัฐบาลสฤษดิ์ออกระเบยีบช่วยเหลอืด้านค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการและครอบครัว

2517-18
• รัฐธรรมนูญก าหนดให้ผู้ท างานรับจ้างมหีลกัประกนัเมือ่เจ็บป่วยและชราภาพ

• รัฐบาลคกึฤทธ์ิ เร่ิมโครงการสงเคราะห์ประชาชนผู้มรีายได้น้อย (สปน.)

2532-37
• ขยาย สปน. เป็น สปร. โดยครอบคลุมผู้สูงอายุ เดก็ ผู้พกิาร ทหารผ่านศึก พระ สามเณร

• ปรับรายได้ขั้นต ่าของผู้มสิีทธิได้รับ สปร. ให้สูงขึน้ และเร่ิมโครงการบตัรสุขภาพ  

2543-44
• พรรคไทยรักไทยหาเสียงโครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” 

• เร่ิมโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ถูกค้านโดยแพทย์และโรงพยาบาลเอกชนบางกลุ่ม

2551
• รัฐบาลสุรยุทธ์ให้สิทธิรักษาพยาบาลฟรี ภายใต้แนวคดิ “หลกัประกนัสุขภาพทัว่หน้า” 



การสนับสนุนการศึกษาโดยรฐั
• จดุประสงค:์ พฒันาแรงงาน เตรียมพลเมืองของประเทศ ปลกูฝัง

อดุมการณ์ชาตินิยม และสร้างโอกาสในการยกฐานะทางสงัคม
• กลไกการกระจายรายได้: เกบ็ภาษีแล้วน ามาจดัสรรเป็นงบประมาณ

ด้านการศึกษา โดยอดุหนุนค่าเล่าเรียน และให้เงินกู้ กยศ. ซ่ึงมี
ลกัษณะคล้ายเงินให้เปล่า 

• ผลในการกระจายรายได้: 
– มีผลในการกระจายรายได้ในลกัษณะก้าวหน้า ในกรณีการศึกษาขัน้

พืน้ฐาน  
– มีผลในการกระจายรายได้น้อย หรืออาจกระจายรายได้ในลกัษณะ

ถดถอย ในกรณีอดุมศึกษาและ กยศ.

• ปัจจยัท่ีท าให้เกิดสวสัดิการ: 
–  ความเหน็พ้องกนัท่ีต้องการแรงงานเพ่ือพฒันาประเทศ  



การศึกษาโดยรฐั

2464-78
• ออก พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 เดก็อายุ 7-14 ปีต้องเข้าเรียน  

• จัดตั้งโรงเรียนทุกต าบลในปี พ.ศ. 2478 

2501-06
•  รัฐบาลสฤษดิ์ขยายการศึกษาระดบัอุดมศึกษาไปยงัเมอืงใหญ่ในต่างจังหวดั

2516-23
• เร่ิมแนวคดิการศึกษาเพือ่มวลชน

• พ.ร.บ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2523 ก าหนดภาคบงัคบัถึง ป. 6  

2538-45
• รัฐบาลชวนตั้งกองทุนเงนืกู้ยมืเพือ่การศึกษา (2538)

• พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (2542) ให้เรียนฟรี 12 ปี  ขยายการศึกษาภาคบงัคบัเป็น 9 ปี

2552
• รัฐบาลอภิสิทธ์ิขยายสิทธิการเรียนฟรีเป็น 15 ปี  



เศรษฐศาสตรก์ารเมืองการปรบัลดสวสัดิการ

• เกมการเมืองในการลดสวสัดิการคือ “หลีกเล่ียงต าหนิ” (avoiding 
blame) ไม่ใช่ “หาคะแนนนิยม” (reaping political gain)
– คนตอบสนองต่อการสญูเสียประโยชน์มากกว่าการได้รบัประโยชน์  

– การรวมกลุ่มกดดนัของผู้เสียประโยชน์ท าได้ง่ายกว่าผูไ้ด้ประโยชน์ 

– สิทธิในสวสัดิการมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจในระยะยาวของคน 
เช่น การออมและการลงทนุ 

• ประเทศต่างๆ พบว่า ยากท่ีจะปรบัลดสวสัดิการท่ีให้ไปแล้ว 



สรปุ (1) 
• การเลือกตัง้จ าเป็นแต่ไม่เพียงพอต่อการสร้างระบบสวสัดิการ 

เพราะยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีส าคญัคือ
– กติกาเลือกตัง้เอ้ือต่อการก าหนดนโยบายโดยรวม (national public 

goods) หรือการให้บริการเฉพาะพืน้ท่ี (local public goods)

– กลุ่มผลประโยชน์ (เช่น ธรุกิจและราชการ) มีบทบาทในการก าหนด
นโยบายเพียงใด  

• ความยากง่ายในการเกิดสวสัดิการ
– สวสัดิการท่ีเกิดได้ง่ายคือ สวสัดิการท่ีช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทาง

เศรษฐกิจ (เช่น การศึกษา เงินทดแทนผู้เสียหายจากการท างาน)     

– สวสัดิการท่ีเกิดได้ยากคือ สวสัดิการท่ีมีลกัษณะการกระจายรายได้สงู 
และอาจลดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  (เช่น การประกนัการว่างงาน) 



สรปุ (2) 
• สวสัดิการต่อกลุ่มต่างๆ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัอ านาจต่อรอง 

โดยข้าราชการได้สวสัดิการมากท่ีสดุ ติดตามด้วยแรงงานในระบบ 
แรงงานนอกระบบ ผูด้้อยโอกาส และแรงงานต่างด้าว  ซ่ึงท าให้
เกิดความเหล่ือมล า้ในระบบสวสัดิการ 

• ประเทศไทยเน้นลงทุนด้านการศึกษามาก แต่การศึกษามีคณุภาพ
ต า่ จึงไม่สามารถทดแทนระบบสวสัดิการในการลดความเส่ียง
ประชาชน  

• เศรษฐศาสตรก์ารเมืองในการเพ่ิมและลดรายจ่ายด้านสวสัดิการ
แตกต่างกนั   การลดสิทธิในสวสัดิการท่ีให้ไปแล้วท าได้ยากกว่า
การเพ่ิมสิทธิ  



ข้อเสนอแนะ
• ควรออกแบบระบบสวสัดิการ โดยค านึงถึงการสร้างความรูสึ้ก

ยอมรบัของประชาชนมากท่ีสดุ  
– ออกแบบสวสัดิการท่ีเอ้ือต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ไม่ลด

แรงจงูใจในการท างาน 

– ขยายฐานภาษีเพ่ือลดการสร้างภาระท่ีมากต่อบางกลุ่ม และปฏิรปูภาษีให้
เกิดความเป็นธรรม

– สร้างความรู้สึกเป็นธรรมต่อผูเ้สียภาษี โดยให้ผูร้บัสวสัดิการ ตอบแทน
กลบัคืนสงัคมในรปูแบบท่ีเหมาะสม เช่น “งานแลกสวสัดิการ” (workfare) 

• ควรออกแบบระบบสวสัดิการให้เหมาะสมตัง้แต่เร่ิมต้น เพราะการ
ปรบัลดสวสัดิการท่ีให้ไปแล้วจะท าได้ยาก 


