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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

บทความนี้ตองการสรางความเขาใจเกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ เพ่ือใหประชาชนไทยมีขอมูลและ
ขอคิดเพียงพอในการตัดสินใจวาจะเลือกใหประเทศไทยมีระบบรัฐสวัสดิการที่ทําหนาที่ทั้งโรบินฮูดและ 
กระปุกออมสินหรือไม หรือตองการปรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณดังเชนที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกา
หรือไม หรือพอใจกับสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน 

รัฐสวัสดิการคืออะไร 

การกาํหนดความหมายของรัฐสวัสดิการแบบตายตัวนั้นคอนขางยากเนื่องจากมิตกิารพิจารณามี
หลายมิติ เชน ความหมายควรจะกําหนดใหรัฐสวัสดิการตองมแีหลงของเงินมาจากภาษหีรอืการสมทบ
ของประชาชน การบรหิารจดัการสวัสดิการจะตองทาํโดยรฐัหรือองคกรอิสระ หรอืคาใชจายประเภทไหน
บางที่จะรวมหรือไมรวมเรยีกเปนคาใชจายสําหรับรฐัสวัสดิการ ดวยเหตุเหลานี้ทาํใหการกาํหนด
ความหมายของรัฐสวัสดิการจึงแตกตางกนัไปขึ้นอยูกับวาประเด็นที่สนใจอยูน้ันครอบคลุมเรื่องใด 

เม่ือกลาวถึงรฐัสวัสดิการคนสวนใหญมักเขาใจรวมกันวาเปนระบบการใหสวัสดิการของรฐัทีร่วม
หลักประกันทางสังคมและการสงเคราะหตางๆ ความเขมขนของการเปนรัฐสวัสดิการจงึขึ้นอยูกบัความ
เขมขนในการใหสวัสดิการของรัฐในดานหลักประกันทางสังคมและการสงเคราะห ซึ่งความเขมขนในที่น้ี
หมายถึงสัดสวนคาใชจายของรัฐที่สนับสนุนสวัสดิการ (หรือบางครั้งเรยีกวาคาใชจายสาธารณะดาน
สังคม) เทียบกับคาใชจายของรัฐในดานอืน่ๆ หรือเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) 

องคกรความรวมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกวา OECD ไดกําหนดไววา คาใชจาย
ดานสังคมหมายรวมถึงคาใชจายที่รัฐหรือองคการเอกชน (อาจจะเปนเงินหรือประโยชนทีไ่มใชเงิน) จาย
ใหแกครัวเรือนหรือบุคคลในยามที่ตกอยูในเหตุการณที่กระทบความเปนอยูของครอบครัวหรือบุคคล 
การใชจายผานสถาบันเทานั้นที่นับเปนคาใชจายสาธารณะดานสังคม OECD ไดแบงประเภทคาใชจาย
สาธารณะดานสังคมเปน 9 ประเภท คือ คาใชจายเพื่อการชราภาพ คาใชจายแกผูเปนหมายและบุตร 
คาใชจายประโยชนทดแทนผูทุพพลภาพ คาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาล คาใชจายสําหรับครอบครัว 
คาใชจายเพื่อกระตุนตลาดแรงงาน คาใชจายเพื่อผูวางงาน คาใชจายเพื่อที่อยูอาศัย และคาใชจายอื่นๆ  

OECD ไดรวบรวมสถิติคาใชจายดานสังคมของประเทศสมาชิก โดยพยายามใหมีขอบเขตของ
สถิติที่เทียบเคียงกันไดมากที่สุด คาใชจายดานสังคมโดยรวมของกลุมประเทศสมาชิก OECD เพ่ิมขึ้น
ตามระดับรายไดตอหัว ประเทศที่มีความเขมขนของการเปนรัฐสวัสดิการสูงที่คือ กลุมประเทศนอรดิก 
ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน (ประมาณรอยละ 20-30 ของ GDP) ประเทศที่มีความเขมขนของ
คาใชจายดานสังคมต่ําคือ ประเทศเกาหลีและเม็กซิโก (ประมาณรอยละ 6-7 ของ GDP) ประเทศ
เม็กซิโกนั้นถือวามีรายไดตอหัวใกลเคียงกับประเทศไทยและถือวารายไดตอหัวต่ําที่สุดในกลุมสมาชิก 
ประเทศที่ใหความสําคัญกับสวัสดิการดานชราภาพสูงที่สุดคือ ออสเตรีย ประเทศที่ใหความสําคัญการ
สวัสดิการรักษาพยาบาลมากที่สุดคือ เยอรมัน และประเทศที่ใหความสําคัญกับสวัสดิการเพื่อผูวางงาน
มากที่สุดคือ เบลเยี่ยม  
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ทําไมตองรัฐสวัสดิการ 

บทบาทของรฐัสวัสดกิารนัน้ประกอบดวยสองสวนคอื การชวยประชาชนจัดการกับความเสี่ยงทาง
สังคมและการชวยเหลือผูทีต่กอยูในภาวะยากลําบาก บทบาทในสวนแรกเปนหลักของการประกันสังคม
ที่จะชวยเตรียมประชาชนใหสามารถเผชญิกับความเสี่ยงทางสังคมประเภทตางๆ (ex ante risk management) 
ไมวาจะเปนการเจ็บปวยทั้งจากการทํางานและไมใชงาน การแกชราตามวงจรชีวิตมนุษย การตองเผชิญ
กับวิกฤติเศรษฐกิจที่มากระทบตอการมงีานทาํ สวนบทบาทที่สองเปนบทบาทของการสงเคราะหเม่ือ
ประชาชนอยูในภาวะยากลาํบาก (ex post risk management) เพราะไมสามารถตอสูกับความเสี่ยงทาง
สังคมได ทั้งสองบทบาทนีจ้ะชวยใหประชาชนมีความมัน่ใจวาจะจัดการกับความเสี่ยงไดอยางไรเมื่อเวลา
น้ันมาถึง  

หนาที่สําคญัของรัฐสวัสดิการคือ การชวยเหลือประชาชนเพื่อใหแนใจวาประชาชนไมตกอยูใต
มาตรฐานการดํารงชีพขั้นต่ํา หรือการชวยเหลือคนจนนั่นเอง รัฐสวัสดิการยังชวยในสรางความเปน
ธรรมและความเทาเทยีมกนัของคนรวยและคนจนใหดีขึ้น 

หนาทีใ่นการสรางความเทาเทียมกันของรัฐสวัสดิการไดนําไปสูประเด็นคาํถามในเรื่อง สวัสดิการ
แบบถวนหนา (universal) หรือวาสวัสดิการตามกลุมเปาหมาย (targeting) การมีสวัสดิการแบบถวนหนา
มักมีราคาแพงรัฐอาจจะสนบัสนุนไมไหวหรืออาจนําไปสูวิกฤติการทางการคลังไดในขณะที่ Sen (1995) 
กลับเห็นวา โครงการใดๆ ที่ตั้งใจชวยเหลือเฉพาะคนจนแรนแคนมักจะเปนโครงการที่แสนจะแรนแคน
เชนกัน 

ปญหาของการมีกลุมเปาหมายยังรวมถึงเรื่องตนทุนการบริหารจัดการและการสารสนเทศที่สูง 
เน่ืองจากความไมสมบูรณของขอมูลขาวสารทําใหกลไกที่จะแบงคนจนและไมจนนั้นไมชัดเจนและปฏิบัติ
ยาก ในที่สุดแลวทําใหเกิดชองวางใหผูปฏิบัติใชดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินวาใครควรอยูใน
กลุมเปาหมายหรือไม ดวยเหตุน้ีเองจึงอาจเกิดความผิดพลาดของการจัดสรรสวัสดิการสองประการคือ 
ความผิดพลาดที่สวัสดิการไมถูกจัดสรรใหผูที่ควรไดรับ (เรียกวา ความผิดพลาดชนิดที่หน่ึง) และความ
ผิดพลาดที่สวัสดิการถูกจัดสรรใหแกผูไมควรจะไดรับ (เรียกวา ความผิดพลาดชนิดที่สอง) การให
สวัสดิการที่มีความผิดพลาดกลับทําใหความเปนธรรมลดลงได 

ประเทศไทยเปนรัฐสวัสดิการหรือยัง 

ประเทศไทยมีการใหสวัสดิการสังคมหลากหลายรายการเชนเดียวกับประเทศในกลุม OECD 
เพียงแตวาความครอบคลุมของสวัสดิการนั้นมักจะไมเปนแบบถวนหนา เชน ในกรณีของสวสัดิการเพื่อ
การชราภาพ มีเพียงขาราชการ พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาล และเมืองพัทยา และ
ลูกจางผูประกนัตนเทานั้นทีมี่สวัสดิการในลักษณะหลกัประกันดานรายไดเม่ือชราภาพ สวนคนชรา
ยากจนนั้นไดรับเบี้ยยังชีพซึง่ในป 2549 มีประมาณกวาลานคน คาใชจายเพื่อสวัสดิการชราภาพในป 
2549 เทากบั 68,635 ลานบาท เกือบรอยละ 90 ของสวัสดิการเพื่อชราภาพเปนผลประโยชนที่ใหกับ
ขาราชการ   
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สวัสดิการสําหรับชราภาพในลักษณะเงินบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลมีความสําคัญตอ
การชวยลดความยากจน สรางความเปนธรรม สรางความเปนหนึ่งของสังคม และเสริมสรางสิทธิอันพึง
มีของความเปนมนุษย สําหรับประเทศไทยในปจจุบันนั้นประชาชนทุกคนไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาล
อยางถวนหนา มีแตกตางกันบางในแงของความกวางของสิทธิประโยชนที่แตละโครงการใหความคุมครอง 
แตก็กลาวไดวาความครอบคลุมของการรักษาพยาบาลที่เปนภาระตอประชาชนนั้นไดรับการดูแลดีใน
ระดับหนึ่ง อยางไรก็ดี สวัสดิการประเภทหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยนั้นยังไม
เปนแบบถวนหนา มีประชาชนวัยทํางานเพียงหน่ึงในสามเทานั้นที่มีหลักประกันเมื่อเขาสูวัยชรา 

สวัสดิการที่ประเทศไทยใหความสําคัญต่าํคือ สวัสดิการดานตลาดแรงงาน (19.9 ลานบาท) 
ดานที่อยูอาศยั (61.65 ลานบาท) และสวัสดิการสําหรับผูทุพพลภาพและผูสูญเสียแรงงานหลักของ
ครอบครัว (494.59 และ 949.52 ลานบาท) 

สวัสดิการดานการวางงานเปนลักษณะของการประกัน จึงมีผูเขารวมสวัสดิการนีต้ามที่กฎหมาย
บังคับคือ ลูกจางเอกชนนอกภาคการเกษตร  ในป 2549 คาใชจายเพื่อสวัสดิการวางงานเทากับ 
1,197.54 ลานบาท คาใชจายสวนใหญจายใหแกผูที่วางงานโดยการตั้งใจที่จะวางงานเอง 

คาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมทั้งหมดของประเทศไทยเทากับ 180,038 ลานบาท  หรือคดิเปน
รอยละ 2.3 ของ GDP ซึ่งต่ํากวาประเทศเม็กซิโกอยูมาก 

คนไทยจะจายคารัฐสวัสดกิารไหวหรือไม 

คนไทยจะจายคารัฐสวัสดิการไหวหรือไม ขึ้นอยูกับทางเลือกของรัฐสวัสดิการที่คนไทยตองการ 
ถาหากคนไทยสวนใหญของประเทศเห็นวาสังคมของเราตองดูแลแตคนจนใหอยูไดตามมาตรฐานการ
ดํารงชีวิตขั้นต่ําและควรชวยเหลือดวยการสงเคราะห ภาระดานคาใชจายของรัฐก็จะเปนระดับหนึ่งและ
ภาระที่ประชาชนจะตองเสียภาษีเพ่ือสวัสดิการนั้นก็จะสอดคลองกันไป ในขณะที่ถาคนไทยสวนใหญเห็น
วา ถึงเวลาแลวที่เราควรจะมีพรอมทั้งทางดานหลักการประกันสังคมแบบถวนหนาและการสงเคราะหแก
ผูที่ควรไดรับทุกคน ภาระดานคาใชจายยอมตองสูงขึ้น ในทางเดียวกันภาระแกผูเสียภาษีก็จะตอง
สอดคลองกับภาระคาใชจายที่สูงขึ้นเชนกัน  ดังน้ัน แนวทางของรัฐสวัสดิการไทยจึงขึ้นอยูกับการเลือก
ของประชาชน (หรือผูลงคะแนนเลือกตั้ง) ซึ่งส่ิงสําคัญคือประชาชนจะตองเขาใจวาทางเลือกแตละทาง
น้ันมีคาใชจายและผูที่จะแบกรับคาใชจายนั้นก็คือประชาชนนั่นเอง  

ถาหากทางเลือกที่คนไทยตองการคือ การสงเคราะหคนจน แนวทางสงเคราะหแบบนี้คือการ
จายเงินใหแกคนจนใหมีมาตรฐานการคลองชีพเทากับเสนความยากจน เชน ถาคนโสดมีเงินเพยีงพอทีจ่ะ
ใชจายไดเดือนละ 1,000 บาท รัฐก็จายเพิ่มใหอีก 386 บาทเพื่อใหเทากับเสนความยากจนดานรายจาย 
วิธีการนี้จะเปนภาระแกผูเสียภาษีเพียง 656 ลานบาทในป 2549 แตทางเลือกนี้มีปญหามาก คนจนมี
แนวโนมวาจะถูกตราหนาจากสังคมและอาจจะเกิดการแบงแยกทางสังคม ปญหาใหญที่สุดคือเรื่องการ
บริหารจดัการซึ่งอาจจะมคีาใชจายมากกวาเงินที่ตองจายใหแกคนจนทั้งหมดก็เปนได   

การสงเคราะหแบบที่มีผลลบตอแรงจูงใจหรือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูรับนอยคือ การใหการ
สงเคราะหแกคนชรา คนพกิารหรือทุพพลภาพไมสามารถทาํงานได และการสงเคราะหเด็กในครัวเรือน



viii คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการหรือ? 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ยากจน ถาในป 2545 และ 2547 รัฐใหการสงเคราะหทั้งสามประเภทนี้ รัฐจะตองใชเงินจํานวน 7,535 
ลานบาท และ 6,323 ลานบาท ซึ่งคาใชจายจํานวนเทานี้นับวาไมมากเกินกวาทีค่นไทยจะแบกรับไหว 

อยางไรก็ดี ในป 2549 รัฐไดเพ่ิมการใหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุยากจนเปนหนึ่งลานกวาคนและ
จัดสรรงบใหเกือบ 4 พันลานบาท และในป 2550 รัฐไดจัดสรรเงินงบประมาณกวา 10,000 ลานบาท
เพ่ือจายใหแกผูสูงอายุยากจนจํานวน 1.7 ลานคนทั่วประเทศ ผลการดําเนินงานในลักษณะจายตาม
กลุมเปาหมายนี้ไดชี้ใหเห็นปญหาเปนที่ประจักษแลว เชน จังหวัดที่ไดรับจัดสรรเบี้ยยังชีพมากที่สุด 10 
อันดับแรกนั้นไมไดเปนจังหวัดที่จนที่สุด (ดูจากคาใชจายเฉลี่ยตอหัว) และไมไดเปนจังหวัดที่มีผูสูงอายุ
มากที่สุด สวนจังหวัดนครสวรรคและกาญจนบุรีเปนจังหวัดที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอหัวคอนขางต่ํา และมี
สัดสวนผูสูงอายุคอนขางสูง แตกลับอยูในกลุมของจังหวัดที่ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพต่ําสุด การขาด
กฎเกณฑในการจัดสรรเงินที่ชัดเจนและมีการใชดุลยพินิจทําใหคนแกยากจนในบางจังหวัดไมไดรับเงิน
สงเคราะห (ความผิดพลาดชนิดที่หน่ึง) ในขณะที่คนแกไมยากจนในบางจังหวัดไดรับเงิน (ความ
ผิดพลาดชนิดที่สอง) ความผิดพลาดนี้จะหมดไปเมื่อการใหสวัสดิการแกคนชราเปนแบบถวนหนา 

ในกรณีที่คนไทยตองการใหสวัสดิการบํานาญชราภาพเปนหลักประกันที่ใหแกคนไทยทุกคน 
โดยใหผูสูงอายุทุกคนไดรับเงินบํานาญในจํานวน 600 บาทตอเดือน  ถาอายุเกษียณเทากับ 60 ป 
(กรณีที่ 1) ทางเลือกนี้จะมีภาระทางดานคาใชจายสูงมากและไมมีความมั่นคงทางการเงิน แตถาอายุ
เกษียณเทากับ 65 ป (โดยใหผูไดรับเบี้ยยังชีพอยูแลวแตอายุไมถึง 65 ปยังคงไดรับเหมือนเดิมแตไมให
สิทธิกับคนใหม) เปนภาระคาใชจายจะลดลงมาก เชนในป 2568 ภาระดานคาใชจายของสองทางเลือก
น้ีตางกันสามหม่ืนลานบาท  

ในกรณทีี่ประชาชนไทยตองการเขาสูรัฐสวัสดิการตามแบบประเทศสมาชิก OECD คาใชจายเพื่อ
รัฐสวัสดิการจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก เม่ือใหสัดสวนของคาใชจายดานสังคมตอ GDP เปนไปตามแบบประเทศ
สมาชิก OECD โดยมีสามกรณีคือ กรณตี่ําสุดของ OECD ประเทศไทยจะตองใชเงินประมาณ 4 แสนลาน
บาทเพื่อรัฐสวสัดิการ กรณีใชสัดสวนตามประเทศเม็กซโิกซึ่งมีรายไดตอหัวใกลเคียงกับไทยจะตองใชเงิน
ประมาณ 5 แสนลานบาท และกรณใีชสัดสวนตามคาเฉลี่ยของ OECD จะตองใชเงิน 1.6 ลานลานบาท  

การตดัสินใจเลือกความเขมขนของความเปนรัฐสวัสดิการสําหรับคนไทยนั้นจาํเปนจะตองอยูบน
ฐานของความเปนจริงที่เปนไปไดดวยการมองทั้งสองดานของบัญชี คอื ดานหนึ่งเปนดานคาใชจายและ
อีกดานหนึ่งคอืดานรายได ถาคนไทยเลือกที่จะเปนรัฐสวัสดิการแบบ OECD ก็จําเปนที่จะตองหารายได
มาสนับสนุนคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้นดวย  

ในป 2549 น้ันรายไดจากภาษีสามอันดับแรกนั้นมาจากภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงนิไดนิติบุคคล 
และภาษีสรรพสามิต รายไดจากภาษทีั้งหมดมีประมาณ 1.4 ลานลานบาท ซึ่งแนนอนวาไมเพียงพอตอ
การซื้อรัฐสวัสดิการแบบคาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD   ถาตองการใหไทยขยับเขาสูความเปนรัฐ
สวัสดิการมากกวาปจจุบัน (ซึ่งใชเงินเพียง 1.8 แสนลานบาท)  รายไดจากภาษีจะตองสูงขึ้นหรือ
คาใชจายบางประเภทของรฐัจะตองลดลง รายไดจากภาษีอาจจะเพิ่มไดดวยการพยายามเก็บภาษีจาก
คนที่ไมเคยเสยีภาษี หรอืการเพิ่มอัตราภาษีหรือความสามารถในการจดัเก็บทีจ่ะทําใหผูที่เคยเสียภาษี
อยูแลวตองเสยีภาษีมากขึ้น หรือทั้งสองทาง สวนการลดคาใชจายของรัฐบางประเภทอาจจะเปนแนวทาง
เดียวกับสหรฐัอเมริกา ทางเลือกเหลานีค้นไทยตองการจะแบกรับเพื่อแลกกับรัฐสวัสดิการหรอืไม 



 

1 

คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิหรือ? 

วรวรรณ ชาญดวยวิทย* 

.  “[...] der eigentliche Beschwerdepunkt des Arbeiters ist die Unsicherheit seiner 
Existenz; er ist nicht sicher, dass er immer Arbeit haben wird, er ist nicht sicher, dass 
er immer gesund ist, und er sieht voraus, dass er einmal alt und arbeitsunfähig sein 
wird. Verfällt er aber der Armut auch nur durch längere Krankheit, so ist er darin 
nach seinen eigenen Kräften vollständig hilflos, und die Gesellschaft erkennt ihm 
gegenüber bisher eine eigentliche Verpflichtung außer der ordinären Armenpflege 
nicht an, auch wenn er noch so treu und fleißig die Zeit vorher gearbeitet hat. Die 
ordinäre Armenpflege lässt aber viel zu wünschen übrig [...]” 

– Otto von Bismarck, 20.03.18841 

 

“...ปญหาสําคัญของแรงงานคือ ความไมแนนอน แรงงานไมมีความมั่นใจวาเขาจะมีงานทําตราบ
เทาที่เขายังตองการทํางานอยู และไมม่ันใจวาเขาจะยังคงมีสุขภาพดีไปอีกนานเทาใด แตเขา
ทราบดีวา ในวันหนึ่งเขาจะตองแกและไมสามารถทํางานได การเจ็บปวยที่เรื้อรังสงผลเสียตอ
ความสามารถของแรงงานใหตกอยูในภาวะยากจน แตสังคมกลับไมตระหนักถึงสาเหตุและ
ผลกระทบของปญหานี้ แตจัดการกับปญหาดวยการชวยเหลือสงเคราะหคนยากจน สังคมยังไม
ตระหนักดวยวาแรงงานไดอุทิศตนและใชกําลังแรงงานอยางเต็มที่ในชวงเวลาที่สามารถทํางาน
ได ระบบการจัดการกับความยากจนที่มีอยูยังมีชองวางที่จะตอบสนองตอความตองการของ
แรงงานในการตอสูกับความไมแนนอน...” 

อ็อตโต ฟอน บิสมารค 20.03.1884 

บทนํา 

เราอาจกลาวไดวาประเทศเยอรมันเปนประเทศตนแบบของรัฐสวัสดกิารสมัยใหม โดยเริ่มตั้งแต
ป ค.ศ. 18812 Otto von Bismarck ในชวงที่เปน Minister-President of Prussia (1862-1890) ได
ผลักดันแนวคดิหลักประกันทางสังคมทีใ่หแกแรงงานจนสามารถผานกฎหมายสามฉบับคือ กฎหมาย
                                             
* ผูอํานวยการวิจัยดานหลักประกันทางสังคม ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม.สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
  ผูเขียนขอขอบคุณ ดร. อัจฉรี ชไตนมึลเลอร สําหรับการแปลขอเขียนของ Bismarck จากภาษาเยอรมัน 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck#Bismarck.E2.80.99s_Social_Legislation 
2 ในบทความนี้ใชปคริสตศักราชเมื่ออางถึงปที่เกิดเหตุการณในตางประเทศ และใชปพุทธศักราชสําหรับประเทศไทย 



2 คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการหรือ? 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ประกันสุขภาพ ในป ค.ศ. 1883 กฎหมายประกันอุบัติเหตุจากการทํางาน ในป ค.ศ. 1884 และ
กฎหมายบํานาญชราภาพและทุพพลภาพ ในป 1889 กฎหมายฉบับหลังสุดนี้ใหความคุมครองแก
แรงงานทุกกลุมไมวาจะเปนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมหรือเกษตร และแรงงานประดิษฐดวยฝมือ หรือ
คนรับใชในบาน จุดเริ่มตนของการใหสวัสดิการที่ไมใชการสงเคราะหน้ีมองประเด็นดานความไมแนนอน
และความเสี่ยงทางสังคมอนันําไปสูความยากลาํบากของแรงงาน และแนวคดินี้เองยังคงเปนแกนหลักที่
สนับสนุนการเขาสูรัฐสวัสดกิารของหลายๆ ประเทศ 

นอกจากเรื่องการเปนหลักประกันความเสี่ยงแลว Barr (2003) มองวารัฐสวัสดกิารนั้นทาํงาน
เหมือนโรบินฮูด คือ ชวยลดปญหาความยากจน ชวยการกระจายรายไดใหเปนธรรมขึ้น และลดการ
แบงแยกทางสังคม รัฐสวสัดิการยังทาํงานเหมือนกระปุกออมสินในการใหหลักประกันแกประชาชนและ
มีกลไกที่ชวยปรับระดับรายไดและคาใชจายระหวางชวงอายุตางๆ ไมใหแตกตางกันมากนัก เพ่ือชวยให
เด็กและคนชราไมตกอยูในภาวะยากลําบาก 

ประเทศตางๆ ทั่วโลกตางใหความสําคัญกับการใหสวัสดิการกับประชาชนในประเทศของตน 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นไดจัดสรรคาใชจายของรัฐบาลกลางถึงรอยละ 60 เพ่ือสวัสดิการสังคมใน
ป 2006 ซึ่งเปนแนวทางทีต่รงกันขามกบัป 1956 ที่รอยละ 60 ของคาใชจายของรัฐบาลกลางถูกจัดสรร
ไปเพื่อการปองกันประเทศ (รูปที่ 1) 

ในบทความนีต้องการสรางความเขาใจเกีย่วกับรัฐสวัสดิการ เพ่ือใหประชาชนไทยมีขอมูลและ
ขอคิดเพียงพอในการตัดสินใจวาจะเลือกใหประเทศไทยมรีะบบรัฐสวัสดิการทีท่าํหนาทีท่ั้งโรบินฮูดและ 
กระปุกออมสินหรือไม หรือตองการปรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณดังเชนที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริกา
หรือไม หรือพอใจกับสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน 

 

รูปที่ 1 คาใชจายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาป ค.ศ. 1956 และ 2006 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ที่มา: Samuelson (2007) 
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รัฐสวัสดิการคืออะไร 

การกาํหนดความหมายของรัฐสวัสดิการแบบตายตัวนั้นคอนขางยากเนื่องจากมิตกิารพิจารณามี
หลายมิติ เชน ความหมายควรจะกําหนดใหรัฐสวัสดิการตองมแีหลงของเงินมาจากภาษหีรอืการสมทบ
ของประชาชน การบรหิารจดัการสวัสดิการจะตองทาํโดยรฐัหรือองคกรอิสระ หรอืคาใชจายประเภทไหน
บางที่จะรวมหรือไมรวมเรยีกเปนคาใชจายสําหรับรฐัสวัสดิการ ดวยเหตุเหลานี้ทาํใหการกาํหนด
ความหมายของรัฐสวัสดิการจึงแตกตางกนัไปขึ้นอยูกับวาประเด็นที่สนใจอยูน้ันครอบคลุมเรื่องใด เชน 
ในงานของ Barr (2003)  ตองการเนนบทบาทของรฐัในดานการกระจายความเสี่ยงและปรับระดับการ
บริโภคตลอดชวงอายุไดกําหนดใหกจิกรรมของรฐัในดานการโอน การรักษาพยาบาลและงานสงเสริม
สุขภาพ และการศึกษา เปนกิจกรรมที่สําคัญของรัฐสวสัดิการ 

การกลาวถึงสวัสดิการ (welfare) ในวรรณกรรมทางดานเศรษฐศาสตรและนโยบายสังคม 
ผูเขียนสวนใหญมักเขาใจรวมกันวาสวัสดิการหมายถึงหลักประกันทางสังคมและการสงเคราะหชวยเหลือ
ที่รฐัจัดใหแกประชาชนเชน การใหเงินบํานาญที่จัดใหโดยรฐั การประกันสุขภาพ การใหเงินประกันการ
วางงานแกผูตกงาน การใหเงินสงเคราะหแกผูยากจน และการใหบัตรแลกอาหารแกผูมีรายไดนอย ที่นา
แปลกคือเมื่อกลาวถึงคนทีอ่ยูดวยสวัสดกิารของรัฐ (หรือ คนที่ถูกกลาววา on welfare) มักเห็นรวมกันวา
หมายถึงคน (ยากจน) ที่ไดรับเงินสงเคราะหหรือไดรบัการสงเคราะหประเภทอืน่ๆ คําวา welfare และ 
social assistance จึงถูกใชสลับไปมาในความหมายเดยีวกัน ในขณะที่ผูที่รับเงินบํานาญมักจะถูกกลาวถึง
วาเปนผูเกษียณอายุ และผูรับเงินประกันการวางงานถูกกลาวถึงวาเปนผูตกงาน แตทั้งสองกลุมน้ีและ 
ผูไดรับการประกันสุขภาพมกัไมถูกรวมวาเปนผูอยูดวยสวัสดิการของรัฐ (ไมไดถูกเรียกวา on welfare)3 

ดังน้ันเมื่อกลาวถึงรัฐสวัสดกิาร จึงมักเขาใจรวมกันวาเปนระบบการใหสวัสดิการของรฐัทีร่วม
หลักประกันทางสังคมและการสงเคราะหตางๆ ความเขมขนของการเปนรัฐสวัสดิการจงึขึ้นอยูกบัความ
เขมขนในการใหสวัสดิการของรัฐในดานหลักประกันทางสังคมและการสงเคราะห ซึ่งความเขมขนในที่น้ี
หมายถึงสัดสวนคาใชจายของรัฐที่สนับสนุนสวัสดิการ (หรือบางครั้งเรยีกวาคาใชจายสาธารณะดาน
สังคม) เทียบกับคาใชจายของรัฐในดานอืน่ๆ หรือเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (GDP) 

เราจึงอาจกลาวไดวา การกาํหนดความหมายของนักวิจัยแตละทานอาจจะแตกตางกันที่ระดับ
ความเขมขนของบทบาทของรัฐในดานคาใชจายทางสังคมตางๆ แตแนวคิดหลักของการเปนรัฐสวัสดิการ
มักจะไมตางกนัคือ มักหมายรวมถึงหลกัประกันทางสังคมและการสงเคราะห และหลักคดิเดยีวกันก็ใช
ในบทความนีเ้ชนกัน  

บทบาทของรฐัในดานการศึกษาเปนบริการทางสังคมที่สําคญัมาก การศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นไม
ควรเปนทางเลือกวารัฐควรจัดใหหรือไม แตเปนส่ิงที่รัฐตองทําและจัดใหฟรีไมวาระดับการพัฒนาประเทศ
จะอยูระดับไหน ความแตกตางระหวางประเทศจึงมักเปนที่ระดับการสนับสนุนของรัฐในการศึกษาขั้น

                                             
3  ผูที่ถูกเรียกวา on welfare อาจจะมีความรูสึกไมคอยดีนักที่ถูกเรียกเชนน้ัน (stigma effect) มีวรรณกรรมมากมายในตางประเทศที่

พยายามทดสอบวา stigma effect น้ีมีจริงหรือไม 
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กลางและขั้นสูง การศกึษาเปนบริการสังคมที่สําคัญมากจนไมควรนํามากลาวรวมกับสวัสดิการสังคม
ดานอื่นๆ ทีมี่วัตถุประสงคในการใหสวสัดิการที่แตกตางกัน ในทีน้ี่จึงขอไมกลาวรวมถึงบทบาทของรัฐ
สวัสดิการดานการศึกษา 4 

ระดับการเปนรัฐสวัสดิการมักดูกันทีค่าใชจายสาธารณะดานสังคม องคกรความรวมมือและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกวา OECD ไดกําหนดไววา คาใชจายดานสังคมหมายรวมถงึคาใชจายที่
รัฐหรือองคการเอกชน (อาจจะเปนเงินหรือประโยชนที่ไมใชเงิน) จายใหแกครัวเรือนหรือบุคคลในยามที่
ตกอยูในเหตกุารณที่กระทบความเปนอยูของครอบครวัหรือบคุคล การใชจายผานสถาบันเทานั้นที่นับเปน
คาใชจายสาธารณะดานสังคม OECD ไดแบงประเภทคาใชจายสาธารณะดานสังคมเปน 9 ประเภทดังน้ี  

• คาใชจายเพื่อการชราภาพ รวมถึง บําเหน็จ บํานาญ การดแูลคนชราที่บานและบานพัก
คนชรา สิทธิประโยชนดานภาษแีกผูออมเพื่อเกษียณอายุ และเงนิบํานาญจากบริษัท
ประกันเอกชน 

• คาใชจายแกผูเปนหมายและบุตร รวมถึง บํานาญแกผูเปนหมายและคาใชจายทําศพแก
ผูเสียชีวิต 

• คาใชจายประโยชนทดแทนผูทุพพลภาพ รวมถึง คาดูแลรักษา เงินประโยชนทดแทน 
เงินชดเชยเมื่อเจ็บปวยจากการทํางาน และเงินชดเชยแกลูกจางเมื่อเจ็บปวย 

• คาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาล รวมถึง คารักษาพยาบาลผูปวยนอกและผูปวยใน 
(รวมทั้งโดยรฐัและสถาบันเอกชน) ยาและเวชภัณฑ และการปองกันโรค 

• คาใชจายสําหรับครอบครัว รวมถึงเงินสงเคราะหบุตร เงินชวยเหลือการจางเลี้ยงดูบุตร 
และเงินชวยเหลือเมื่อหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

• คาใชจายเพื่อกระตุนตลาดแรงงาน รวมถึง การใหบริการหางานทาํ การอุดหนนุการ
จางงานแกเยาวชน มาตรการการจางงานผูพิการ 

• คาใชจายเพื่อผูวางงาน รวมถึง เงินประโยชนทดแทนแกผูวางงาน เงินชดเชยการเลิก
จาง การจายเงินแกผูเกษยีณกอนกําหนดดวยเหตุดานตลาดแรงงาน 

• คาใชจายเพื่อที่อยูอาศยั รวมถึง เงินชวยเหลือเพื่อคาเชาบาน 
• คาใชจายอื่นๆ เชน เงินชวยเหลืออื่นๆ ที่ใหแกครวัเรือนรายไดนอย หรือเงนิอุดหนุน

ดานอาหาร เปนตน 
แมวา OECD จะกําหนดชัดเจนวาคาใชจายใดบางที่รวมอยูในคาใชจายดานสังคม แตในการเก็บ

ขอมูลจริง การแยกแยะคาใชจายเหลานี้ก็มีความยากลําบาก เน่ืองจากตามคํานิยามนั้นไมรวมคาใชจาย
เพ่ือการบริหารจัดการ และเงินที่ใชสําหรับซื้อสินคาและบริการ เชน เงินงบประมาณเพื่อการใหบริการ
ของโรงพยาบาลรัฐหรือการใหบริการจัดหางานของรัฐน้ันไมรวมเปนคาใชจายดานสังคม แตเงินที่รัฐ
จายใหแกองคกรหนึ่งเพ่ือเปนคาใชจายผูปวยนอกและผูปวยในของประชาชน หรือเงินที่รัฐจายใหองคกร

                                             
4  การศึกษาเปนอีกหัวขอใหญที่การสัมมนาวิชาการครั้งน้ีใหความสําคัญและถูกแบงเปนอีกกลุมหน่ึงของการสัมมนา 
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หน่ึงเพ่ือชวยเหลือผูหางานทําใหหางานไดเร็วขึ้นถือเปนคาใชจายเพื่อสังคม5 นอกจากนี้ การเปรียบเทียบ
คาใชจายสาธารณะดานสังคมระหวางประเทศอาจจะมีปญหาบางเพราะแตละประเทศมีระบบการจัดเก็บ
ขอมูลและโครงการเพื่อสังคมไมเหมือนกัน 

รูปที่ 2 คาใชจายดานสังคมของประเทศสมาชิก OECD 
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หมายเหตุ: ดูช่ือยอประเทศในตารางที่ 1 
ที่มา: http://stats.oecd.org 

 
ดวยขอจาํกดัที่กลาวถึงแลว OECD ไดพยายามรวบรวมสถิติคาใชจายดานสังคมของประเทศสมาชิก 

โดยพยายามใหมีขอบเขตของสถิติที่เทียบเคียงกันไดมากที่สุด คาใชจายดานสังคมโดยรวมของกลุม
ประเทศสมาชกิ OECD ตามระดับรายไดตอหัวแสดงในรปูที่ 2 แนวโนมตามเสนตรงแสดงถึงวาคาใชจาย
ดานสังคมเพิม่ขึ้นตามระดบัรายไดตอหัว จากรูปจะเหน็วาประเทศทีมี่ความเขมขนของการเปนรฐัสวัสดิการ
สูงที่สุดคือ กลุมประเทศนอรดิก ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมัน (ประมาณรอยละ 20-30 ของ GDP) 
ประเทศที่มีความเขมขนของคาใชจายดานสังคมต่ําคือ ประเทศเกาหลแีละเม็กซโิก (ประมาณรอยละ 
6-7 ของ GDP) ประเทศเม็กซิโกนั้นถือวามีรายไดตอหัวใกลเคยีงกบัประเทศไทยและถือวารายไดตอหัว
ต่ําที่สุดในกลุมสมาชิก OECD เม่ือพิจารณาการใชจายดานสังคมเหลานี้เปนรายการ (ตารางที่ 1) จะ
                                             
5  ตามคําจํากัดความของ OECD น้ันถาพิจารณาในกรณีของประเทศไทยจะเห็นวา เงินที่รัฐสนับสนุนโรงพยาบาลและเงินที่รัฐจัดใหแก 

กรมจัดหางานเพื่อใหบริการประชาชนนั้นไมเปนคาใชจายดานสังคมแตเงินที่รัฐจายใหแก สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เพื่อ
ซ้ือบริการสุขภาพใหแกประชาชน และเงินที่สํานักงานประกันสังคมจายใหแกกรมจัดหางานเพื่อใหบริการหางานแกผูตกงานนั้นเปน
คาใชจายสาธารณะดานสังคม  
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เห็นวาแตละประเทศใหความสําคญักับสวัสดิการประเภทตางๆ แตกตางกัน ประเทศที่ใหความสําคัญ
กับสวัสดิการดานชราภาพสูงที่สุดคือ ออสเตรีย ถึงแมวาประเทศนี้มีระดับรายไดตอหัวต่ํากวานอรเวและ
ลักแซมเบอรก ประเทศทีใ่หความสําคัญกับสวัสดิการรักษาพยาบาลมากที่สุดคือ เยอรมัน และประเทศ
ที่ใหความสําคัญกับสวัสดิการเพื่อผูวางงานมากที่สุดคือ เบลเยีย่ม  ประเทศเมก็ซิโกมีสัดสวนของคาใชจาย
ดานชราภาพ ทุพพลภาพ รักษาพยาบาลและดานตลาดแรงงานต่ําที่สุดเมือ่เทียบกับบรรดาสมาชิก 
OECD ดวยกัน 

ตารางที่ 1 สัดสวนรายจายดานสังคมเทียบกับ GDP ของประเทศสมาชิก OECD ในป 2003 

ประเทศ ชื่อยอ ชราภาพ 
หมาย/
บุตร ทุพพลภาพ 

รักษา-
พยาบาล ครอบครัว 

ตลาด-
แรงงาน วางงาน 

ที่อยู
อาศัย อื่นๆ 

ออสเตรเลีย AL 3.90 0.23 2.45 6.20 3.34 0.38 0.72 0.32 0.35 
ออสเตรีย AR 12.79 0.39 2.60 5.08 3.08 0.62 1.01 0.09 0.39 
เบลเยียม B 7.16 2.14 2.29 7.20 2.69 1.21 3.34 n.a. 0.46 
แคนาดา CA 3.98 0.43 0.99 6.80 1.09 0.37 0.78 0.52 2.31 
สาธารณรฐัเชก CZ 7.76 0.20 2.94 6.78 1.91 0.17 0.73 0.11 0.54 
เดนมารก D 7.17 0.01 4.25 5.56 3.95 1.62 3.33 0.69 1.02 
ฟนแลนด FN 5.77 0.63 3.52 5.68 2.97 0.91 2.13 0.30 0.55 
ฝรั่งเศส FR 10.46 1.80 1.75 7.60 3.02 1.07 1.85 0.85 0.34 
เยอรมัน GR 11.28 0.43 1.98 7.98 1.94 1.12 1.80 0.23 0.49 
กรีซ GC 11.54 0.84 1.02 5.05 1.26 0.20 0.42 0.58 0.38 
ฮงการ ี H 7.53 1.13 2.97 6.03 3.52 0.37 0.51 0.48 0.13 
ไอซแลนด IC 4.13 0.04 2.83 7.20 3.18 0.10 0.48 0.20 0.54 
ไอรแลนด IR 2.86 0.81 1.54 5.58 2.53 0.68 0.97 0.50 0.46 
อิตาล ี IT 11.39 2.47 1.77 6.17 1.24 0.67 0.44 0.02 0.03 
ญี่ปุน J 8.04 1.26 0.67 6.09 0.74 0.30 0.45 n.a. 0.19 
เกาหล ี K 1.19 0.22 0.50 2.91 0.12 0.16 0.14 n.a. 0.45 
ลักแซมเบอรก L 4.49 2.00 3.63 6.19 4.09 0.26 0.93 0.13 0.53 
เม็กซิโก M 0.96 0.29 0.07 2.80 1.05 0.03 n.a. 1.12 0.52 
เนเธอรแลนด NT 5.41 0.35 3.88 5.84 1.65 1.06 1.59 0.35 0.55 
นิวซีแลนด NZ 4.39 0.10 2.87 6.28 2.26 0.44 0.77 0.76 0.15 
นอรเว NW 7.04 0.32 5.38 6.49 3.45 0.80 0.75 0.20 0.64 
โปแลนด PL 11.39 1.04 3.42 4.52 1.50 0.19 0.84 0.00 0.04 
โปรตุเกส PT 8.85 1.62 2.57 6.69 1.58 0.71 1.14 0.00 0.34 
สาธาณณรัฐสโลวาเกยี SL 6.37 0.17 2.19 5.23 1.91 0.28 0.32 0.07 0.77 
สเปน SP 7.86 0.57 2.36 5.22 1.04 0.68 2.25 0.16 0.18 
สวีเดน SW 10.11 0.69 6.00 7.13 3.54 1.28 1.25 0.59 0.70 
สวิสเซอรแลด SZ 6.78 0.37 3.28 6.04 1.45 0.72 1.03 0.15 0.70 
ตุรก ี T n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
สหราชอาณาจกัร UK 5.89 0.23 2.47 6.68 2.94 0.51 0.26 1.43 0.24 
สหรัฐอเมริการ US 5.46 0.82 1.25 6.75 0.70 0.14 0.54 n.a. 0.55 
รวม OECD  6.90 0.77 2.45 5.94 2.12 0.59 1.10 0.33 0.50 

ที่มา: http://stats.oecd.org 
 

การที่จะกลาววาระดับของคาใชจายดานสังคมที่เหมาะสมควรเปนเทาใดนั้นคอนขางยาก หรือ
การกลาววารัฐสวัสดิการนั้นไมดีเพราะไปกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทําใหตลาดแรงงานไม
ยืดหยุนตอการปรับตัวก็เปนการพิสูจนที่ยากเชนกัน Atkinson (1999b) ไดสรุปไววาเรายังไมมีขอมูลที่ดี
พอที่จะสรุปไดวารัฐสวัสดิการมีผลทางลบตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แมแตความเปนรัฐสวัสดิการตาม
แบบกลุมประเทศนอรดิกก็ยังไมปรากฏวาไดนําความเสียหายตอการเติบโตทางเศรษฐกิจไปยังประเทศ
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เหลานั้น นอกจากนี้ การลดประโยชนของการประกันการวางงานก็ไมสามารถสรุปไดอยางตรงไปตรงมา
วาจะสามารถลดการวางงานลงได แตปจจัยดานสถาบัน (หรือกฎเกณฑในการไดรับเงินประโยชนทดแทน) 
ยังอาจจะมีผลตอการลดการวางงานไดดีกวา 

ทําไมตองรฐัสวัสดิการ 

บทบาทของรฐัสวัสดกิารนัน้ประกอบดวยสองสวนคอื การชวยประชาชนจัดการกับความเสี่ยงทาง
สังคมและการชวยเหลือผูทีต่กอยูในภาวะยากลําบาก บทบาทในสวนแรกเปนหลักของการประกันสังคม
ที่จะชวยเตรียมประชาชนใหสามารถเผชญิกับความเสี่ยงทางสังคมประเภทตางๆ (ex ante risk management) 
ไมวาจะเปนการเจ็บปวยทั้งจากการทํางานและไมใชงาน การแกชราตามวงจรชีวิตมนุษย การตองเผชิญ
กับวิกฤติเศรษฐกิจที่มากระทบตอการมงีานทาํ สวนบทบาทที่สองเปนบทบาทของการสงเคราะหเม่ือ
ประชาชนอยูในภาวะยากลาํบาก (ex post risk management) เพราะไมสามารถตอสูกับความเสี่ยงทาง
สังคมได ทั้งสองบทบาทนีจ้ะชวยใหประชาชนมคีวามมั่นใจวาจะจัดการกับความเสี่ยงไดอยางไรเมื่อเวลานั้น
มาถึง  

เม่ือลองพิจารณาจากตารางที่ 2 ซึ่งแสดงถึงพลวัตรของความยากจนของคนชนบทไทยในป 2545 
และ 2547 จะเห็นวา มีคนที่ตกอยูในภาวะยากจนทั้งสองปจํานวนเกือบรอยละ 10 คนกลุมน้ียากลําบาก
และตองพึ่งการสงเคราะหหรือ ex post risk management เพราะความเสี่ยงทางสังคมไดผลกัคนกลุมน้ีให
ยากตอการทีจ่ะดึงตนออกจากความยากลําบากได ในขณะที่มีคนชนบทอีกประมาณรอยละ 72 ที่ไมเคย
หลุดเขาสูความยากจนเลยทั้งสองป และสวนที่เหลือนั้นประสบกับภาวะเขาๆ ออกๆ จากความจน การ
ชวยเหลอืคนสองกลุมหลังน้ีควรเปน ex ante risk management เพ่ือปกปองไมใหตกอยูในภาวะยากลําบาก 
หรือเมื่อสถานการณตกต่าํลงก็สามารถผลักตนใหกลับขึ้นไปสูภาวะปกติได 

ตารางที่ 2 พลวัตรของความยากจนดานการบริโภค 
   ยากจนป 2547 
   ไมจน จน รวม 

% ของแถว 91.95 8.05 100.00 ไมจน 
 % ของทั้งหมด 71.56 6.27 77.83 

% ของแถว 57.82 42.18 100.00 

 
ยากจนในป 2545 
 

 
จน 

 % ของทั้งหมด 12.82 9.35 22.17 
รวม 84.38 15.62 100.00 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549ก) 
 
หนาที่สําคญัของรัฐสวัสดิการคือ การชวยเหลือประชาชนเพื่อใหแนใจวาประชาชนไมตกอยูใต

มาตรฐานการดํารงชีพขั้นต่ํา หรือการชวยเหลือคนจนนั่นเอง ตัวอยางของหนาที่น้ีดูไดจากรูปที่ 3 ซึ่ง
แสดงสัดสวนคนจนในประเทศไทยป 2547 ตามกราฟเสนทึบที่เปนกรณีปกติ ในสถานการณสมมุติน้ัน
เราใหคนที่อายุ 60 ปขึ้นไปทุกคนไดรับเงนิบํานาญจากรัฐในจํานวนเดือนละ 600 บาทตอเดือน ซึ่งในป 
2547 น้ันมีคนชราประมาณ 400,000 คนทั่วประเทศที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุในจํานวน 300 บาท



8 คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการหรือ? 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ตอเดือน การใหบํานาญกบัคนชราทุกคนทําใหสัดสวนคนจนลดลงทั้งกรณทีี่คนชรานั้นจะนําเงนิที่ไดไป
ใชคนเดยีวหรอืนําเงินนั้นไปแบงบันกับสมาชิกคนอื่นๆ ในครัวเรือน 

รูปที่ 3 รัฐสวัสดิการตอความยากจน 
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กรณีปกติ

กรณีมีเบ้ียสูงอายุ 600 บาท (ไมเฉลี่ยกันในครัวเรือน) 

กรณีมีเบ้ียสูงอายุ 600 บาท (เฉลี่ยกันในครัวเรือน)  
 
หนาที่ของรฐัสวัสดิการนั้นมีหลายประการนอกเหนือไปจากการชวยลดความยากจน สวัสดิการ

สังคมชวยในสรางความเทาเทียมกันของคนรวยและคนจนใหดีขึ้น ดังตัวอยางทีแ่สดงในตารางที่ 3 ที่ให
ประชาชนเสียภาษีในอัตราที่เทากัน (รอยละ 40) และไดรับเงินโอนเปนจํานวนที่เทากัน ผลทําให
สัดสวนรายไดหลังภาษีและเงินโอนของกลุมรวยที่สุดและคนจนที่สุดดีขึ้นจาก 5 ตอ 1 เปน 2.33 ตอ 1 
Atkinson (1999a) กลาววาในป 1977 ถึง 1984 เงินโอนและระบบภาษีมีสวนอยางมากในการลด
ความไมเทาเทียมกันของรายไดในประเทศอังกฤษ แตในชวงป 1984 ถึง 1990 รัฐไดลดคาใชจายเงิน
โอน ลดความกาวหนาของภาษีรายได และเพิ่มความถดถอยของภาษทีางออมทาํใหบทบาทของภาครฐั
ผานนโยบายการคลังตอการลดความไมเทาเทยีมกันลดลงอยางมาก  

ตารางที่ 3 สวัสดิการตอการกระจายรายได 
กลุมรายได รายไดเฉลี่ย ภาษี  (40%) เงินโอน รายไดหลังภาษีและเงินโอน 

A (20%) 1000 400 240 840 
B (20%) 800 320 240 720 
C (20%) 600 240 240 600 
D (20%) 400 160 240 480 
E (20%) 200 80 240 360 
สัดสวนระหวางกลุม A และ E 5/1 (=1200) (=1200) 2.33/1 

ที่มา:  Rothstein B. (2001) “The universal welfare state as a social dilemma.” Rationality and Society, Vol. 13, No. 2, pp. 213-233. 
อางถึงใน Mkankawire (2005) 
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การสรางความเทาเทยีมกนัของรัฐสวัสดิการไดนําไปสูประเด็นคําถามในเรื่อง สวัสดิการแบบ
ความถวนหนา (universal) หรือวาสวัสดกิารตามกลุมเปาหมาย (targeting) การมสีวัสดิการแบบถวนหนา
มักมีราคาแพงรัฐอาจจะสนบัสนุนไมไหวหรืออาจนําไปสูวิกฤติการทางการคลังได เชน ชวงคริสตวรรษ 
1960 และ 1970 น้ันหลายประเทศนิยมที่จะมีสวัสดิการแบบถวนหนา แตพอถึงปลายคริสตวรรษ 
1970 และคริสตวรรษ 1980 หลายประเทศมีปญหาวิกฤติทางการคลังทาํใหทั้งประเทศพัฒนาแลวและ
กําลังพัฒนาไดหันหนาไปชืน่ชอบสวัสดิการตามกลุมเปาหมาย (ZMkankawire, 2005) นอกจากนี้ ขอ
โตแยงทีท่ําใหคนชอบการมกีลุมเปาหมาย คือ ขอที่วาคนทีร่วยแลวนาจะมีเงินมากพอที่จะสามารถ
จัดการกับความเสี่ยงทางสังคมไดดวยตนเอง ดังน้ัน รัฐควรชวยเหลือแตคนจน ในขณะที่ Sen (1995) 
กลับเห็นวา โครงการใดๆ ที่ตั้งใจชวยเหลือเฉพาะคนจนแรนแคนมักจะเปนโครงการที่แสนจะแรนแคน
เชนกัน การมีสวัสดิการที่ใหเฉพาะคนจนอาจสรางความรูสึกไมดีแกผูรับจนถึงขั้นปฏิเสธการรับความ
ชวยเหลือไดเชนกัน 

ปญหาของการมีกลุมเปาหมายยังรวมถึงเรื่องตนทุนการบริหารจัดการและการสารสนเทศที่สูง 
เน่ืองจากความไมสมบูรณของขอมูลขาวสารทําใหกลไกที่จะแบงคนจนและไมจนนั้นไมชัดเจนและปฏิบัติ
ยาก ในที่สุดแลวทําใหเกิดชองวางใหผูปฏิบัติใชดุลยพินิจของตนเองในการตัดสินวาใครควรอยูใน
กลุมเปาหมายหรือไม ดวยเหตุน้ีเองจึงอาจเกิดความผิดพลาดของการจัดสรรสวัสดิการสองประการคือ 
ความผิดพลาดที่สวัสดิการไมถูกจัดสรรใหผูที่ควรไดรับ (เรียกวา ความผิดพลาดชนิดที่หน่ึง) และความ
ผิดพลาดที่สวัสดิการถูกจัดสรรใหแกผูไมควรจะไดรับ (เรียกวา ความผิดพลาดชนิดที่สอง) การให
สวัสดิการที่มีความผิดพลาดกลับทําใหความเปนธรรมลดลงได 

หนาที่อื่นๆ ของรัฐสวัสดิการมีทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติและการจดัสรรทรพัยากร (เชน
การตดัสินใจวาจะใชเงินสรางโรงพยาบาลหรือสรางรถไฟฟา หรือควรเพิ่มสวัสดิการใหแกคนชรา หรือ
การจะเพิ่มสวัสดิการแกคนชราควรทําอยางไรใหการใชเงินมีประสิทธิภาพ) การเปลี่ยนแรงจูงใจในการ
บริโภคสินคาและบริการหรือการทาํงานของประชาชน (เชน การใชภาษีเหลา บุหรี่เพ่ือนําเงินมาเปน
รายไดในการใหสวัสดิการ ชวยลดแรงจูงใจในการบริโภคสินคาดงักลาว) และการสรางความเปนสวน
หน่ึงของสังคมไมทอดทิ้งผูยากลําบากและไมแบงแยกสวัสดิการตามเชื้อชาติ ศาสนา 

ประเทศไทยเปนรัฐสวัสดิการหรือยัง 

ประเทศไทยมกีารใหสวัสดิการสังคมหลากหลายรายการเชนเดียวกบัประเทศในกลุม OECD 
เพียงแตวาความครอบคลุมของสวัสดิการนั้นมักจะไมเปนแบบถวนหนา เชน ในกรณีของสวสัดิการเพื่อ
การชราภาพ มีเพียงขาราชการ พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาล และเมืองพัทยา และ
ลูกจางผูประกนัตนเทานั้นทีมี่สวัสดิการในลักษณะหลกัประกันดานรายไดเม่ือชราภาพ สวนคนชรา
ยากจนนั้นไดรับเบี้ยยังชีพซึง่ในป 2549 มีประมาณกวาลานคน คาใชจายเพื่อสวัสดิการชราภาพในป 
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2549 เทากับ 68,635 ลานบาท ซึ่งไมถึงรอยละ 1 ของ GDP6 เกือบรอยละ 90 ของสวัสดิการเพื่อชรา
ภาพเปนผลประโยชนที่ใหกบัขาราชการ  (ตารางที่ 4) 

คาใชจายสวัสดิการที่สูงที่สุดคือ สวัสดิการดานสุขภาพ ซึ่งมีประมาณแสนกวาลานบาทในป 
2549 สวัสดิการสามกลุมหลักคือ สวัสดิการสาํหรับขาราชการ (37,004.45 ลานบาท) สวัสดิการ
สําหรับผูประกันตน (16,812.23 ลานบาท) และสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถวนหนาสําหรบัคนสวน
ใหญของประเทศ (48,249.94 ลานบาท)  

สวัสดิการสําหรับผูสูงอายุในลักษณะเงินบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลมีความสําคัญตอ
การชวยลดความยากจน สรางความเปนธรรม สรางความเปนหนึ่งของสังคม และเสริมสรางสิทธิอันพึง
มีของความเปนมนุษย สําหรับประเทศไทยในปจจุบันนั้นประชาชนทุกคนไดรับสวัสดิการรักษาพยาบาล
อยางถวนหนา มีแตกตางกันบางในแงของความกวางของสิทธิประโยชนที่แตละโครงการใหความคุมครอง 
แตก็กลาวไดวาความครอบคลุมของการรักษาพยาบาลที่เปนภาระตอประชาชนนั้นไดรับการดูแลดีใน
ระดับหนึ่ง อยางไรก็ดี สวัสดิการประเภทหลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุในประเทศไทยนั้นยังไม
เปนแบบถวนหนา มีประชาชนวัยทํางานเพียงหน่ึงในสามเทานั้นที่มีหลักประกันเมื่อเขาสูวัยชรา 

สวัสดิการที่ประเทศไทยใหความสําคัญต่ําคือ สวัสดิการดานตลาดแรงงาน (19.9 ลานบาท) 
ดานที่อยูอาศัย (61.65 ลานบาท) และสวัสดิการสําหรับผูทุพพลภาพและผูสูญเสียแรงงานหลักของ
ครอบครัว (494.59 และ 949.52 ลานบาท) แมวาประเทศไทยจะมีบริการของรัฐในการจัดหางาน แต
งบประมาณสวนใหญถูกใชไปสําหรับงานบริหารจัดการและจางบุคลากร  สวนดานที่อยูอาศัยนั้นมี
หนวยงานที่สําคัญเชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) การเคหะแหงชาติ และธนาคารอาคาร
สงเคราะห ที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐในการใหความชวยเหลือประชาชนกลุมตางๆ อยางไรก็ดี ขอมูล
ดานสวัสดิการที่อยูอาศัยในบทความนี้ยึดตามสถิติของ OECD ซึ่งรวมเฉพาะเงินอุดหนุนคาเชาที่องคกร
ของรัฐใหแกประชาชน แตไมรวมเงินชวยเหลือเกี่ยวกับการกอสรางและปรับปรุงสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และเงินบริหารจัดการ จากการคนขอมูลเกี่ยวกับการใหความอุดหนุนของการเคหะแหงชาติพบวา แทบ
จะเปนไปไมไดเลยในการทราบวาการเคหะแหงชาติไดอุดหนุนคาเชาแกประชาชนเปนจํานวนเทาใด 
สวน พอช. น้ันมีโครงการจัดสรางบานกลางในชุมชนเพื่อเปนสวัสดิการใหกับผูยากไรและไมมีที่พักพิง 
ชวยเหลือผูยากไรในชุมชน 31 ครอบครัวใน 10 ชุมชน โดยที่แตละครอบครัวไดรับเงินอุดหนุนจํานวน 
150,000 บาท คิดเปนเงินประมาณ 4.64 ลานบาท ในปงบประมาณ 2550 พอช. ยังไดอุดหนุนผูมี
รายไดนอยใหมีที่อยูอาศัยของตนเองเปนเงินหลังละ 20,000 บาท 

                                             
6  GDP ณ ราคาปจจุบัน ในป 2549 เทากับ 7,816,474 ลานบาท (ตัวเลขจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ) 
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ตารางที่ 4 คาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมของประเทศไทย ป 2549 

สวัสดิการสังคม 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

ผูสูงอายุ 68,634.75 
เบี้ยยังชีพ (คนชรายากจน รวมใน กทม.) 1 3,879.34 
เงินบําเหน็จ กรณีชราภาพ (กองทุนประกันสังคม) 2 1,150.44 
บําเหน็จ บํานาญ เงินทดแทน เงินชวยเหลือพิเศษครูและภารโรงสังกัดอบจ. เทศบาล กทม. และเมืองพัทยา1 3,040.86 
บําเหน็จดํารงชีพ (กทม.) 1 80.00 
บําเหน็จ บํานาญ (ขาราชการ) 3 60,484.11 
ผูเปนหมายและบุตร 949.52 
เงินสงเคราะห 2 (ประกันสังคม) 205.62 
บําเหน็จตกทอด3 (ขาราชการ) 743.90 
ผูทุพพลภาพ 494.59 
เงินชดเชยทุพพลภาพ2 (กองทุนประกันสังคม) 216.49 
เงินชดเชยทุพพลภาพ2 (กองทุนเงินทดแทน) 3.50 
เงินสงเคราะหคนพิการ 1  231.60 
เงินอุดหนุนคากายอุปกรณสําหรับชวยคนพิการ 1  7.11 
เงินอุดหนุนสงเคราะหและฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ 1 20.00 
คาบริการฟนฟูผูพิการ5 (ประกันสุขภาพถวนหนา) 15.89 
สุขภาพ 103,069.58 
เงินอุดหนุนบริการรักษาพยาบาลทหารผานศึก1 184.18 
คารักษาพยาบาล เงินชวยเหลือบุตรและอื่นๆ ของครู ภารโรง ครูบํานาญสังกัดอบจ.และเทศบาล กทม. และ
เมืองพัทยา1** 452.53 
ครูโรงเรียนเอกชน5 366.25 
ประกันสุขภาพถวนหนา4* 48,249.94 
ขาราชการ3 37,004.45 
รักษาพยาบาล กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน2 16,812.23 
ครอบครัว 5,471.72 
เงินสงเคราะหครอบครัว1 15.00 
เงินอุดหนุนคาแรงงานสตรี1 56.00 
สงเคราะหเด็กในครอบครัวชวยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบาน1 154.96 
เงินสงเคราะหผูมีรายไดนอยและผูไรที่พึ่ง1 3.00 
เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน1 12.03 
เงินชวยเหลือชาวเขา1 1.14 
สงเคราะหบุตร2 (ประกันสังคม) 5,214.72 
เงินชวยเหลือบุตร5 (ครูโรงเรียนเอกชน) 14.87 
ตลาดแรงงาน 19.90 
เงินชวยเหลือผูเขารับการฝกอาชีพ1 19.80 
เงินชดเชยสวนตางของดอกเบี้ยเงินกูที่คนหาเงินกูเพื่อใชในการเดินทางไปทํางานตางประเทศ1 0.10 
วางงาน 1,197.54 
เงินประโยชนทดแทนแกผูวางงาน (ประกันสังคม)2 1,197.54 



12 คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการหรือ? 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

สวัสดิการสังคม 
จํานวนเงิน  
(ลานบาท) 

ที่อยูอาศัย 61.65 
พอช.6 (ครอบครัว) 4.65 
สถานสงเคราะหคนชรา1  57.00 
อื่นๆ 200.48 
เงินอุดหนุนชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 1 9.00 
เงินอุดหนุนจัดงานศพผูสูงอายุ 1 35.92 
เบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส 1  142.80 
เงินอุดหนุนสงเคราะหคนไทยตกทุกขไดยากในประเทศกลับภูมิลําเนาเดิม 1 2.00 
เงินอุดหนุนสงเคราะหเปนคาสงตัวผูรับการสงเคราะหกลับภูมิลําเนาเดิม 1 0.47 
เงินชดเชยคารถไฟครึ่งราคาบุคลากรทองถิ่น อปท. 1 10.28 
รวม 180,038.06 
หมายเหตุ: * ไมรวมเงินซอมบํารุง 

** ไมสามารถแยกรายการรักษาพยาบาลและเงินชวยเหลือบุตรออกจากกันได 
ที่มา:   1. สํานักงบประมาณ 

 2. สํานักงานประกันสังคม  
  3. กรมบัญชีกลาง 
  4. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
  5. กลุมงานกองทนุและสวัสดิการ สํานักงานบริหารคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน  
  6. สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  

 
สวัสดิการเกี่ยวกับครอบครวั ผูทุพพลภาพ และผูสูญเสียแรงงานหลกัของครอบครัว (หมายและ

บุตร) น้ันมักเปนการใหการสงเคราะห ซึ่งนับวาเปนการชวยเหลือที่เหมาะสมเนื่องจากคนเหลานี้ตกอยู
ในภาวะยากลาํบาก จึงควรมีการชวยเหลือแบบ ex post risk management เงินสวัสดิการในดาน
ครอบครัวสวนใหญเปนสวัสดิการที่ใหแกลูกจางผูประกันในระบบประกันสังคม  

สวัสดิการดานการวางงานเปนลักษณะของการประกัน จึงมีผูเขารวมสวัสดิการนีต้ามที่กฎหมาย
บังคับคือ ลกูจางเอกชนนอกภาคการเกษตร ในป 2549 คาใชจายเพื่อสวัสดิการวางงานเทากับ 
1,197.54 ลานบาท คาใชจายสวนใหญจายใหแกผูที่วางงานโดยการตั้งใจที่จะวางงานเอง 

คาใชจายเพื่อสวัสดิการสังคมทั้งหมดของประเทศไทยเทากับ 180,038 ลานบาท หรือคดิเปน
รอยละ 2.3 ของ GDP ซึ่งต่ํากวาประเทศเม็กซิโกอยูมาก 

คนไทยจะจายคารัฐสวัสดิการไหวหรือไม 

คนไทยจะจายคารัฐสวัสดิการไหวหรือไม ขึ้นอยูกับทางเลือกของรัฐสวัสดิการที่คนไทยตองการ 
รัฐสวัสดิการที่เหมาะสมสําหรับคนไทยไมใชการเพิ่มคาใชจายสาธารณะดานสังคมใหสูงขึ้นเรื่อยๆ เพียง
ประการเดียว เชน เราไมจําเปนตองเพิ่มคาใชจายเพื่อการประกันการวางงานใหสูงขึ้นดวยการจายเงิน
ใหกับผูที่ลาออกจากงานโดยตั้งใจ หรือเราไมจําเปนตองเพิ่มคาใชจายดานการรักษาพยาบาลดวยการ
ใหผูปวยในทุกคนไดพักในหองพักพิเศษ การใหสวัสดิการนั้นมีผลตอพฤติกรรมของคนและอาจนําไปสู
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การใชเงินอยางไมมีประสิทธิภาพเปนภาระแกผูเสียภาษีได ถาหากคนไทยสวนใหญของประเทศเห็นวา
สังคมของเราตองดูแลคนจนใหอยูไดตามมาตรฐานการดํารงชีวิตขั้นต่ําและควรชวยเหลือดวยการ
สงเคราะห ภาระดานคาใชจายของรัฐก็จะเปนระดับหนึ่งและภาระที่ประชาชนจะตองเสียภาษีเพ่ือ
สวัสดิการนั้นก็จะสอดคลองกันไป ในขณะที่ถาคนไทยสวนใหญเห็นวา ถึงเวลาแลวที่เราควรจะมีพรอม
ทั้งทางดานหลักการประกันสังคมแบบถวนหนาและการสงเคราะหแกผูที่ควรไดรับทุกคน ภาระดาน
คาใชจายยอมตองสูงขึ้น ในทางเดียวกันภาระแกผูเสียภาษีก็จะตองสอดคลองกับภาระคาใชจายที่สูงขึ้น
เชนกัน ดังน้ัน แนวทางของรัฐสวัสดิการไทยจึงขึ้นอยูกับการเลือกของประชาชน (หรือผูลงคะแนน
เลือกตั้ง) ซึ่งส่ิงสําคัญคือประชาชนจะตองเขาใจวาทางเลือกแตละทางนั้นมีคาใชจายและผูที่จะแบกรับ
คาใชจายนั้นก็คือประชาชนนั่นเอง  

ถาหากทางเลือกที่คนไทยตองการคือ การสงเคราะหคนจน คาใชจายจะเปนเทาใดนั้นดูไดจาก
รูปที่ 4  ซึ่งจะเห็นวาจะใชเงินนอยมากเนื่องจากจาํนวนคนจนนั้นลดลงเรื่อยๆ จาก 9 ลานคนใน 2545 
เหลือเพียง 6 ลานคนในป 2549 แนวทางสงเคราะหแบบนี้คือการจายเงินใหแกคนจนใหมีมาตรฐาน
การคลองชีพเทากับเสนความยากจน เชน ถาคนโสดมีเงินเพียงพอที่จะใชจายไดเดือนละ 1,000 บาท 
รัฐก็จายเพิ่มใหอีก 386 บาทเพื่อใหเทากับเสนความยากจนดานรายจาย วิธีการนี้จะเปนภาระแกผูเสีย
ภาษีเพียง 656 ลานบาท 

แตทางเลือกนี้มีปญหามาก คนจนมีแนวโนมวาจะถูกตราหนาจากสังคมและอาจจะเกิดการ
แบงแยกทางสังคม ปญหาใหญที่สุดคือเรื่องการบริหารจดัการซึ่งอาจจะมคีาใชจายมากกวาเงินที่ตอง
จายใหแกคนจนทั้งหมดก็เปนได ทั้งน้ี ยังไมกลาวถึงปญหาเรื่องแรงจูงใจในการทํางานหาเลี้ยงชีพ ซึ่งมี
วรรณกรรมมากมายในตางประเทศ เชน Moffitt (1992) ที่ไดพิสูจนใหเห็นวาการใหเงินในลกัษณะนี้มี
ผลลบตอการจูงใจในการทาํงาน  

รูปที่ 4 จํานวนเงินที่จะชวยใหคนจนหลุดจากความยากจน 

656 ลานบาท937 ลานบาท 320 ลานบาท
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การสงเคราะหแบบที่มีผลลบตอแรงจูงใจหรือการเปลี่ยนพฤติกรรมของผูรับนอยคือ การใหการ
สงเคราะหแกคนชรา คนพกิารหรือทุพพลภาพไมสามารถทาํงานได และการสงเคราะหเด็กในครัวเรือน
ยากจน บางทานอาจจะคดิวาการชวยเหลือเด็กในครัวเรือนยากจนอาจจะชวยสงเสริมใหคนจนมีลูกมาก
ขึ้น ความเหน็ในลักษณะนี้อาจจะมีขอโตแยงเห็นดวยและไมเห็นดวยไปตางๆ นาๆ แตส่ิงสําคญัทีทุ่กคน
ควรตระหนักถึงคือ เด็กทุกคนมคีวามสําคัญเทากันหมดไมวาจะโชคดีเกิดในครอบครัวร่าํรวยหรือโชค
รายไปเกิดในครอบครัวยากจน เด็กจะไมสามารถปรบัพฤติกรรมของตนเพื่อใหไปเกิดในครอบครัวทีจ่น
เพ่ือใหไดรับเงินสงเคราะห เด็กเปนอนาคตของชาติและไมควรถูกปลอยใหจมอยูในความยากลําบาก
เพียงเพราะโชครายหรือเลือกเกิดไมได 

การสงเคราะหเด็กในครัวเรือนเปนโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย โดยโครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางใหกับครัวเรือนยากจนสามารถเลี้ยงดูเด็กไดเองตาม
วัยอันควร ตามแกอัตภาพ และไมตองแยกจากครอบครัว โดยใหการสงเคราะหเปนเงินคาเครือ่งอุปโภค
บริโภคทีจ่ําเปน เชน เงินคาเลี้ยงดูเด็ก ทุนประกอบอาชีพ คารักษาพยาบาล ทุนการศึกษา อปุกรณการ
เรียน ฯลฯ  อยางไรก็ตาม โครงการดงักลาวมิไดมีการกาํหนดจํานวนเงินสงเคราะหตอครัวเรือนอยาง
ชัดเจน การศึกษาโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549ข) สมมติใหมีการสงเคราะหเงิน
ใหแกครัวเรือนยากจนที่มีเด็กครัวเรือนละ 1,000 บาท/ป (ซึ่งประมาณจากเงินสงเคราะหเฉลี่ยในป 
2543-2544 ซึ่งเทากับครวัเรือนละ 1,036 และ 986 บาท/ป)  หากรฐัตองการจะใหการสงเคราะห
ครัวเรือนยากจนที่มีเด็กทั้งหมดจาํนวน 1.6 ลานครัวเรือนและ 1.2 ลานครัวเรอืนในป 2545 และ 
25477 รัฐจะตองใชเงินงบประมาณเพื่อสงเคราะหครวัเรือนเหลานีป้ระมาณ 1.6 พันลานบาทและ 1.2 
พันลานบาทดงัแสดงในรูปที ่58  

ปจจุบันการสงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแกคนพิการที่มีความพิการมากจนไมสามารถประกอบอาชีพ
ได มีฐานะยากจน และจดทะเบียนคนพิการแลวมุงเนนเพื่อใหคนพิการสามารถใชชีวิตรวมกับครอบครัว 
แทนการอยูในสถานสงเคราะห โดยมีการสงเคราะหเบ้ียยังชีพแกคนพิการคนละ 500 บาท/เดือน หาก
รัฐตองการจะใหการสงเคราะหผูไมไดทํางานเนื่องจากเจ็บปวยและพิการในครัวเรือนยากจนทั้งหมด 
จํานวน 1.6 แสนคนและ 1.5 แสนคนในป 2545 และ 2547 รัฐจะตองใชเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นเปน 
940.7 ลานบาทและ 881.2 ลานบาทตามลําดับ 9  

                                             
7   จํานวนครัวเรือนยากจนที่มีเด็ก ผูสูงอายุในครัวเรือนยากจน และผูไมไดทํางานเนื่องจากเจ็บปวยหรือพิการไดจาก สํานักงานสถิติ

แหงชาติ (2545 และ 2547)  
8  ในป 2543 มีการใหงบประมาณสําหรับการสงเคราะหสวนนี้เพียง 74,366 ครัวเรือน จํานวนเงิน 77 ลานบาท  และในป 2544 

จํานวน 48,820 ครัวเรือน จํานวนเงิน 48 ลานบาทเทาน้ัน 
9  ในป 2543 และ 2544 มีการจายเบี้ยยังชีพใหกับคนพิการทั่วประเทศเพียง 15,000 คน และ 20,000 คน หรืออาจกลาวไดวา

ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดเพียงรอยละ 10 เทาน้ัน 



วรวรรณ ชาญดวยวิทย 15 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

รูปที่ 5 คาใชจายเพื่อชวยเหลือเด็ก คนชรา และคนพิการยากจน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2549ข) 
 
หากรัฐตองการจะใหการสงเคราะหผูสูงอายุในครัวเรอืนยากจนทั้งหมด รัฐจะตองใชเงิน

งบประมาณจาํนวน 5.0 พันลานบาทและ 4.3 พันลานบาท (รูปที ่ 5) เพ่ือดูแลผูสูงอายุยากจนจํานวน 
1.4 ลานคนและ 1.2 ลานคน ในป 2545 และ 2547 ถารวมการสงเคราะหทั้งสามประเภทเขาดวยกนั 
รัฐจะตองใชเงนิจํานวน 7,535 ลานบาทในป 2545 และ 6,323 ลานบาทในป 2547 ซึ่งเงินจํานวนนี้
นับวาไมมากเกินกวาทีค่นไทยจะแบกรับไหว 

อยางไรก็ดี ในป 2549 รัฐไดเพ่ิมการใหเบ้ียยังชพีผูสูงอายุยากจนเปนหนึ่งลานกวาคนและ
จัดสรรงบใหเกือบ 4 พันลานบาท และในป 2550 รัฐไดจดัสรรเงนิงบประมาณกวา 10,000 ลานบาท
เพ่ือจายใหแกผูสูงอายุยากจนจํานวน 1.7 ลานคนทั่วประเทศ  ผลการดาํเนินงานในลักษณะจายตาม
กลุมเปาหมายนี้ไดชี้ใหเห็นปญหาเปนที่ประจักษแลว เชน จากตารางที่ 5 จะเห็นวาจังหวัดที่ไดรับจัดสรร
เบ้ียยังชีพมากที่สุด 10 อันดับแรกนั้นไมไดเปนจังหวดัที่จนที่สุด (ดูจากคาใชจายเฉลี่ยตอหัว) และไมได
เปนจังหวัดทีมี่ผูสูงอายุมากที่สุด สวนจงัหวัดนครสวรรคและกาญจนบุรีเปนจังหวัดที่มีคาใชจายเฉลี่ยตอ
หัวคอนขางต่าํ และมีสัดสวนผูสูงอายคุอนขางสูง แตกลบัอยูในกลุมของจงัหวัดที่ไดรับการจดัสรรเบี้ยยังชีพ
ต่ําสุด การขาดกฎเกณฑในการจัดสรรเงินที่ชัดเจนและมีการใชดุลยพินิจทําใหคนแกยากจนในบางจังหวัด
ไมไดรับเงินสงเคราะห (ความผดิพลาดชนิดทีห่น่ึง) ในขณะทีค่นแกไมยากจนในบางจังหวัดไดรับเงิน 
(ความผิดพลาดชนิดที่สอง) ความผิดพลาดนี้จะหมดไปเมื่อการใหสวัสดิการแกคนชราเปนแบบถวนหนา 
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ตารางที่ 5 จังหวัดที่ไดรับการจัดสรรเบี้ยยังชีพผูสูงอายุสูงสุดและต่ําสุดในป 2549 
จังหวัด สัดสวนผูสูงอายุไดรับเบี้ยยังชีพ อันดับของคาใชจายตอหัว อันดับของจํานวนผูสูงอายุ 

จังหวัดที่ไดรับเบี้ยยังชีพสูงสุด 10 อันดับแรก 
อํานาจเจริญ 78.12 9 55 
สุรินทร 73.13 32 44 
นครพนม 67.93 18 52 
ชัยภูมิ* 63.49 7 9 
ยโสธร 61.22 8 35 
บุรีรัมย 58.50 3 36 
พะเยา 49.53 25 28 
มุกดาหาร 48.79 36 45 
หนองบัวลําภู 44.99 14 53 
เลย 44.54 20 61 

จังหวัดที่ไดรับเบี้ยยังชีพสูงสุด 10 อันดับแรก 
สงขลา 10.05 67 66 
นนทบุรี 11.30 75 65 
ชลบุรี 11.37 74 71 
สมุทรสาคร 12.95 57 74 
นครปฐม 16.78 70 60 
สมุทรปราการ 17.28 71 75 
กาญจนบุรี 17.82 45 56 
ชุมพร 17.93 50 42 
นครสวรรค 18.20 24 6 
นครศรีธรรมราช 18.27 52 21 

หมายเหตุ:  การจัดอันดับคาใชจายตอหัวและจํานวนผูสูงอายุใชขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในป 2549 
อันดับเรียงจากนอยไปมาก การจัดอันดับไมรวมกรุงเทพ 

ที่มา: ขอมูลจํานวนคนไดรับเบ้ียยังชีพจาก วรเวศม สุวรรณระดา และคณะ (2550) 
 
กรณทีี่คนไทยตองการใหสวัสดิการบํานาญชราภาพเปนหลักประกันที่ใหแกคนไทยทุกคน โดย

คํานึงถึงความเสมอภาคในการไดรับสวัสดิการ คุณประโยชนที่ผูสูงอายุไดใหแกสังคม และศักดิ์ศรขีอง
การไดรับตามสิทธิ คาใชจายจะสูงขึ้นดังเชนการประมาณการในรูปที่ 6 ซึ่งสมมุติใหผูสูงอายทุกุคนไดรับ
เงินบํานาญในจํานวน 600 บาทตอเดือน ถาอายุเกษยีณเทากับ 60 ป (กรณีที่ 1) ทางเลือกนี้จะมีภาระ
ทางดานคาใชจายสูงมากและไมมีความมัน่คงทางการเงินแมรัฐจะชวยเหลือ 1 ใน 3 ของคาใชจาย แต
ถาอายุเกษียณเทากับ 65 ป (โดยใหผูไดรับเบี้ยยังชพีอยูแลวแตอายุไมถึง 65 ปยังคงไดรับเหมือนเดิม
แตไมใหสิทธิกับคนใหม) ภาระคาใชจายจะลดลงมาก เชนในป 2568 ภาระดานคาใชจายของสอง
ทางเลือกนี้ตางกันสามหม่ืนลานบาท ถาหากผูเสียภาษีและรฐัเลือกทางเลือกที่สองโดยรัฐรับภาระ 1 ใน 
3 น้ันภาระคาใชจายของรฐัในป 2550 จะประมาณ 13,000 ลานบาทและในป 2568 ประมาณ 
22,000 ลานบาท  สวนภาระดานคาใชจายอีก 2 ใน 3 น้ันจําเปนจะตองมาจากการออมและการ
กระจายความเสี่ยงรวมกันของผูที่อยูในวัยทํางาน 



วรวรรณ ชาญดวยวิทย 17 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

รูปที่ 6 ประมาณคาใชจายบํานาญสําหรับผูสูงอายุทุกคน 

98,053

66,952

32,684

22,317

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2550 2552 2554 2556 2558 2560 2562 2564 2566 2568
ป

ล
าน
บ
าท

กรณีท่ี 1 เกษียณอายุ 60 ป

กรณีท่ี 2 เกษียณอายุ 65 ป

รัฐชวย 1 ใน 3 ของกรณีท่ี 1

รัฐชวย 1 ใน 3 ของกรณีท่ี 2

 
หมายเหตุ: คํานวณโดยใชมูลคาปจจุบันสุทธิ และสมมุติใหอัตราเงินเฟอเทากับรอยละ 2 ตอป อัตราคิดลดรอยละ 2 ตอป  

 
ในกรณทีี่ประชาชนไทยตองการเขาสูรัฐสวัสดิการตามแบบประเทศสมาชิก OECD คาใชจายเพื่อ

รัฐสวัสดิการจะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเชนที่แสดงในรูปที่ 7 เม่ือใหสัดสวนของคาใชจายดานสังคมตอ GDP 
เปนไปตามแบบประเทศสมาชิก OECD โดยมีสามกรณีคือ กรณีต่าํสุดของ OECD ประเทศไทยจะตองใช
เงินประมาณ 4 แสนลานบาทเพื่อรัฐสวัสดิการ กรณีใชสัดสวนตามประเทศเม็กซิโกซึ่งมีรายไดต่าํหัว
ใกลเคียงกับไทยจะตองใชเงินประมาณ 5 แสนลานบาท และกรณใีชสัดสวนตามคาเฉลีย่ของ OECD 
จะตองใชเงิน 1.6 ลานลานบาท  

รูปที่ 7 ประมาณคาใชจายรัฐสวัสดิการสําหรับประเทศไทยป 2550 

74,882

782 5,472

218,861

9,380 2,501 11,099
156 1,954

22,668
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60,109
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25,951 39,395
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500,000

600,000

ชราภาพ หมาย/บุตร ทุพพลภาพ รักษาพยาบาล ครอบครัว ตลาดแรงงาน วางงาน ทีอ่ยูอาศัย อืน่ๆ

ลา
นบ
าท

กรณตี่ําสุด OECD รวม 444,992 ลานบาท

กรณเีม็กซิโก รวม 534,334 ลานบาท

กรณเีฉลี่ย OECD รวม 1,618,557 ลานบาท

 



18 คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการหรือ? 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

การตดัสินใจเลือกความเขมขนของความเปนรัฐสวัสดิการสําหรับคนไทยนั้นจาํเปนจะตองอยูบน
ฐานของความเปนจริงที่เปนไปไดดวยการมองทั้งสองดานของบัญชี คอื ดานหนึ่งเปนดานคาใชจายและ
อีกดานหนึ่งคอืดานรายได ถาคนไทยเลือกที่จะเปนรัฐสวัสดิการแบบ OECD ก็จําเปนที่จะตองหารายได
มาสนับสนุนคาใชจายที่จะเพิ่มขึ้นดวย  

ในป 2549 น้ันรายไดจากภาษีสามอันดับแรกนั้นมาจากภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีเงนิไดนิติบุคคล 
และภาษีสรรพสามิต (รูปที่ 8) รายไดจากภาษีทั้งหมดมีประมาณ 1.4 ลานลานบาท ซึ่งแนนอนวาไม
เพียงพอตอการซื้อรัฐสวัสดกิารแบบคาเฉลี่ยของประเทศสมาชิก OECD ถาตองการใหไทยขยับเขาสูความ
เปนรัฐสวัสดิการมากกวาปจจุบัน (ซึ่งใชเงินเพียง 1.8 แสนลานบาท) รายไดจากภาษจีะตองสูงขึ้นหรือ
คาใชจายบางประเภทของรฐัจะตองลดลง รายไดจากภาษีอาจจะเพิ่มไดดวยการพยายามเก็บภาษีจาก
คนที่ไมเคยเสยีภาษี หรอืการเพิ่มอัตราภาษหีรือเพิม่ความสามารถในการจัดเก็บที่จะทําใหผูที่เคยเสีย
ภาษีอยูแลวตองเสียภาษีมากขึ้น หรือทัง้สองทาง สวนการลดคาใชจายของรฐับางประเภทอาจจะเปน
แนวทางเดียวกับสหรัฐอเมริกาดงัเชนในรูปที่ 1 ทางเลือกเหลานี้คนไทยตองการจะแบกรับเพื่อแลกกับ
รัฐสวัสดิการหรือไม 

รูปที่ 8 รายไดจากภาษีอากรป 2549 

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

 ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ภาษีมูลคาเพ่ิม

ภาษีสรรพสามิต

ภาษีศุลกากร

ภาษีอื่นๆ

ลานบาท

รวม 1,427,528 ลานบาท

 
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
หมายเหตุ: เปนรายไดที่จัดเก็บไดกอนคืนภาษีหรือจัดสรรใหอปท. 
 

 



วรวรรณ ชาญดวยวิทย 19 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

บรรณานุกรม 

วรเวศม สุวรรณระดา และคณะ. 2550. การศึกษาสถานการณปจจุบันของการสงเคราะหเพ่ือการยังชีพ
สําหรับผูสูงอายุในประเทศไทย. รายงานเสนอตอ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สิงหาคม. 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2549ก. การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม: 
การวัดภาวะความยากไรและความเปราะบางทางสังคมสูแนวทางนําไปปฏิบัติไดในประเทศไทย. 
กรุงเทพ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 2549ข. การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม: 
การประเมินการคุมครองทางสังคมในระดับองคการและสถาบันของประเทศไทย. กรุงเทพ: 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. 

สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2545. ขอมูลดิบการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน.  

สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2547. ขอมูลดิบการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน.  

สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2549. ขอมูลดิบการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน.  
Atkinson, Anthony B. 1999a. “Is Rising Inequality Inevitable?: A Critique of the Transatlantic 

Consensus,” WIDER Annual Lectures 3, UNU World Institute for Development Economics 
Research. 

__________. 1999b. The Economic Consequence of Rolling Back of the Welfare State. (Munich 
Lectures in Economics). Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Barr, Nicholas. 2003. The Welfare State as Piggy Bank: Information, Risk, Uncertainty, and the Role 
of State. New York: Oxford University Press. 

Mkankawire, Thandika. 2005. “Targeting and Universalism in Poverty Reduction,” Social Policy and 
Development Paper No. 23. United Nations Research Institute for Social Development. 

Moffitt, Robert. 1992. “Incentive Effects of the U.S. Welfare System: A Review.” Journal of Economic 
Literature 30, pp. 1-61. 

Samuelson, Robert J. 2007. “The Stubborn Welfare State.” Newsweek 149, February 19, p. 34. 
Sen, A. K. 1995. “The Political Economy of Targeting.” In Public Spending and the Poor: Theory and 

Evidence. Edited by Dominique van de Walle and Kimberly Nead. Baltimore: The Johns 
Hopkins University Press. 

ขอมูลจากแหลงอื่นๆ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck#Bismarck.E2.80.99s_Social_Legislation 
http://stats.oecd.org 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


