เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร (Child Support Grant: CSG)
ช่องว่างที่หายไปของระบบสวัสดิการไทย
การคุ้มครองทางสังคม คือ การคุ้มครองผู้คนจากความเสี่ยงของการที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาด้าน
ต่างๆ เพื่อใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ อาทิ ความเจ็บป่วย ทุพพลภาพ การอยู่ในช่วงที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษ
เช่น วัยเด็กเล็ก วัยเรียน วัยชรา จึงจาเป็นที่จะต้องมีระบบคุ้มครองทางสังคมเพื่อทาให้สามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆ
ที่มีอยู่อย่างเท่าเทียม และใช้โอกาสเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ “การคุ้มครองเพือ่ การพัฒนา”
ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา ประเทศไทยพยายามที่จะสร้างระบบสวัสดิการถ้วนหน้าสาหรับทุกคนและทุกช่วงวัย
เพราะสวัส ดิ ก ารถ้ ว นหน้ า หมายถึง “สิ ท ธิ ” ที่ เท่ าเที ย มกั น ที่ ทุ กคนจะได้ รับ การปกป้ อ งคุ้ ม ครองและพั ฒ นา
นโยบายบางส่วนได้ช่วยเพิ่มสวัสดิการให้กับแรงงานในระบบประกันสังคม ทาให้เกิดสวัสดิการที่ครอบคลุมทุกช่วง
อายุอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันหลายนโยบายก็ขยายการคุ้มครองไปยังแรงงานนอกระบบประกันสังคมที่ยังไม่เคย
ได้รับความคุ้มครองมาก่อน
แต่ ยั ง เหลื อ ช่ อ งว่ า งเพี ย งหนึ่ ง เดี ย วที่ ข าดหายไปของระบบสวั ส ดิ ก าร นั่ น คื อ บุ ต รของแรงงานนอกระบบ
ประกันสังคม ช่วงอายุ 0-6 ปี โดยมีจานวนประมาณ 4 ล้านคน หรือร้อยละ 76 ของเด็กวัยดังกล่าว ที่ยังไม่ได้รับ
การคุ้มครอง ดังนั้ น เงิน อุดหนุ น เพื่อการเลี้ ยงดูบุตร คือ สวัส ดิการที่ช่วยเติมช่องว่างที่ ขาดหายไปของระบบ
สวัสดิการถ้วนหน้าของไทย
ช่วงอายุ

แรงงานในระบบประกันสังคม (ร้อยละ 28.6 )

แรงงานนอกระบบ (ร้อยละ 71.4)

0-3 ปี

เงินสงเคราะห์บุตร 400 บาท/ คน/ เดือน (ไม่เกิน 2 คน)

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบตุ ร

4-6 ปี

เงินสงเคราะห์บุตร 400 บาท

ศึกษาฟรี 15 ปี

7-18 ปี

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบตุ ร

ศึกษาฟรี 15 ปี

19–59 ปี

ความช่วยเหลือภายใต้ประกันสังคม

ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ

60 ปีขึ้นไป

บาเหน็จบานาญชราภาพ

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600-1,000 บาท/คน/เดือน

ทุพลภาพ

ค่ารักษาพยาบาล/ชดเชยรายได้ 50% ของรายได้ประจา
/เบี้ยพิการ 500 บาท/เดือน

เบี้ยพิการ 500 บาท/เดือน

ผู้ติดเชื้อเอดส์

เบี้ยยังชีพ 500 บาท/เดือน

ทุกช่วงวัย

ประกันสุขภาพ 3 กองทุน

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร สวัสดิการพื้นฐานทั่วโลกเพื่อคุ้มครองเด็กเล็ก:
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร คือ รูปแบบสวัสดิการพื้นฐาน เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กมีความเท่าเทียมใน
การเข้าถึงโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยเงินอุดหนุนฯ จะเป็นเงินที่รัฐจ่ายให้กับผู้เลี้ยงดู
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เด็กอย่างสม่าเสมอ เช่น รายเดือน โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 1 ปัจจุบัน ประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายล้ว นจัดให้
มีเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร รวมถึงประเทศกาลังพัฒ นา อาทิ อินโดนีเซีย จีน มองโกเลีย ศรีลังกา บราซิล
อาเจนตินา เม็กซิโก ชิลี แอฟริกาใต้ เคนย่า มาลาวี
ไทย คือ ผู้นาระบบสวัสดิการ แต่มีช่องว่างช่วงอายุ 0-6 ปี:
ประเทศไทย คื อ ผู้ น าของประเทศก าลั งพั ฒ นาในการมี ระบบสวัส ดิ ก ารถ้ ว นหน้ าเพื่ อ คุ้ ม ครองกลุ่ ม อายุ แ ละ
สภาวการณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ย ง อาทิ รั ก ษาฟรี
รูปแบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานสาหรับกลุ่มต่างๆ
(ส าหรั บ ผู้ ป่ ว ย) เบี้ ย ยั งชี พ ผู้ พิ การ (ส าหรับ ผู้ มี กลุ่ม
รูปแบบพื้นฐาน
ประเทศไทย
ความพิ ก าร) เบี้ ย ยั ง ชี พ ผู้ สู ง อายุ (ส าหรั บ เด็กเล็ก (0-6 ปี)
เงินอุดหนุนเลีย้ งดูบุตร ไม่มี
ผู้ สู ง อายุ ) และเรี ย นฟรี ถ้ ว นหน้ า (ส าหรั บ วั ย เด็กวัยเรียน (4-18 ปี)
เรียนฟรี
มีแบบถ้วนหน้า
เรียน) แต่สาหรับเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ผู้สูงอายุ (มากกว่า 60 ปี) บานาญสังคม
มีแบบถ้วนหน้า
ดู บุ ต รแล้ ว ประเทศไทยกลั บ ล้ าหลั ง ประเทศ
รักษาฟรี
มีแบบถ้วนหน้า
กาลังพัฒนาหลายประเทศ ซึ่งรวมไปถึงประเทศ ผู้เจ็บป่วย
เงินอุดหนุน
มีแบบถ้วนหน้า
ทีม่ ีระดับรายได้ต่าอย่างประเทศในทวีปแอฟริกา ผู้พิการ

ด้วยเหตุดังกล่าวเครือข่ายองค์การภาคประชาสังคม อาทิ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิดวง
ประทีป สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม มูลนิ ธิเพื่อการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และองค์การยูนิเซฟ ได้ร่วมกันศึกษาช่องว่างของระบบสวัสดิการไทยในช่วง
อายุ 0-6 ปี และมีความเห็นร่วมกันที่จะผลักดันข้อเสนอ “เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร” สาหรับเด็กอายุ 0-6 ปี
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ปัจจุบัน มีเด็กเล็กในช่วงอายุ 0-6 ปี เพียง 1.3 ล้านคน (ร้อยละ 24.3) ที่ได้รับการคุ้มครองในรูปเงินสงเคราะห์บุตร
จากระบบประกันสังคม ขณะที่เด็กในช่วงวัยเดียวกันอีกกว่า 4 ล้านคน ไม่ได้รับการคุ้มครอง2 โดยเป็นบุตรของ
แรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งมีสภาวะที่ไม่มั่นคงทางรายได้ อาทิ เกษตรกร แรงงานรับจ้างชั่วคราว
อัตราเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร:
ภาคประชาสังคมหารือและเห็นร่วมกันว่าเงินอุดหนุนฯ ควรเท่ากับอัตราการคุ้มครองล่าสุดที่มีการปรับใช้นั่นคือ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขั้นต่าที่ 600 บาท/คน/เดือน โดยมีการให้เงิน 2 แนวทาง
1. ให้ 600 บาทแก่เด็ก 0-6 ปีทั้งหมด ทั้งบุตรของแรงงานในระบบประกันสังคมและนอกระบบประกันสังคม
2. ให้ 600 สาหรับเด็ก 0-6 ปีที่เป็นบุตรของแรงงานนอกระบบประกันสังคม และให้ 200 บาท สาหรับบุตร
ของแรงงานในระบบประกันสังคมที่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 400 บาทอยู่แล้ว
ทางเลือกเพื่อลดภาระงบประมาณ:
ภาคประชาสังคมยังเสนอทางเลือกเพิ่มเติมเพื่อลดภาระงบประมาณ ที่เรียกว่า U1T2 (universal first, targeting
second) กล่าวคือ
 อันดับแรก ให้เงินอุดหนุนถ้วนหน้า (universal) ในเบื้องต้น ในฐานะสิทธิที่เท่าเทียมกันสาหรับทุกคน
 อันดับต่อมา คือ ทาการงดสิทธิให้กับกลุ่มที่สามารถดูแลตนเองได้ (targeting) เช่น ผู้มีฐานภาษีสูง หรือ
ผู้ประกันตนที่มีรายได้สูง ได้แก่
 มีรายได้พึงประเมินในระบบภาษีไม่ต่ากว่า 80,000 บาทต่อปี (เฉลี่ยคนที่ไม่มีรายได้ด้วย)
 มีรายได้ตามข้อมูลสานักงานประกันสังคมไม่ต่ากว่า 80,000 บาทต่อปี (เฉลี่ยคนที่ไม่มีรายได้ด้วย)
 เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ไม่ต่ากว่า 80,000 บาทต่อปี (เฉลี่ยคนที่ไม่มีรายได้ด้วย)
ข้อดีของแนวทางนี้คือ ผู้ที่ควรได้รับการคุ้มครองในลาดับแรกๆ ไม่ตกหล่นไปจากระบบ และทาให้เด็กทุกคนมี
โอกาสเข้าถึงการช่ว ยเหลื อ และเมื่ อ มีฐ านข้อมูล เด็กที่ เชื่อถือ ได้ ก็จะสามารถนาไปบริห ารจัดการนโยบายที่
เกี่ยวข้องกับเด็ก และน าไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อยกเว้นการให้เงินอุดหนุนสาหรับบางกลุ่ม ซึ่งจะช่วยลดภาระ
งบประมาณในอนาคต
ผู้รับเงิน:
แม่ที่เลี้ยงดูบุตรอยู่ เป็นผู้รับเงินอันดับแรก หากบุตรไม่อยู่กับแม่ เงินอุดหนุนจะจัดสรรให้ผู้ที่ดูแลเด็ก
ฐานข้อมูลเด็กอายุ 0-6 ปี และวิธีการให้เงิน:
ในเบื้องต้นมีความเห็นร่วมกันกันโดยให้จ่ายเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกรณีการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และเบี้ ยยังชีพผู้พิการ โดย อปท. จะเป็ นผู้ตรวจสอบว่าผู้ล งทะเบียนรับเงินนั้นดูแลเด็กอยู่ หรือไม่ ผลที่ได้รับ
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สานักงานประกันสังคม. เป็นจานวนเด็กเฉลีย่ เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2556 .
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เพิ่มเติม คือ ระบบฐานข้อมูลเด็กอายุ 0-6 ปีทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลสามารถนามาใช้ในการบริการจัดการได้ใน
อนาคต
ประมาณการงบประมาณที่ใช้:
 สาหรับแนวทางที่หนึ่ง การให้เงินอุดหนุน 600 บาทเพิ่มเติมสาหรับเด็กอายุ 0-6 ปีทุกคนพร้อมกันคราว
เดียว จะใช้งบประมาณ ราวร้อยละ 45 ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี 2558 หรือราว 38,000 ล้านบาทต่อปี
 สาหรับแนวทางที่สอง การให้เงินอุดหนุน 600 บาทสาหรับแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม และ
สมทบเพิ่มเติม 200 บาท สาหรับแรงงานในระบบประกันสังคม พร้อมกันในคราวเดียว จะใช้งบเพียงร้อย
ละ 38 ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือราว 32,000 ล้านบาทต่อปี
แต่หากให้เงินอุดหนุนเป็นของขวัญให้กับเด็กที่เ กิดในปี 2558 เป็นลาดับแรกก่อน จะใช้งบเบื้องต้นที่ปีละ 6,000
ล้านบาท
เด็กที่จะได้รับ
(ล้านคน)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

ให้เพิ่ม 600 บาททุกคน

5.216

37,555

1.46

0.32

44.69

ในระบบประกันสังคม 600:
นอกระบบ 200

5.216

31,847

1.24

0.27

37.89

รูปแบบ

ที่มา:

สัดส่วนต่องบฯ สัดส่วนต่อจีดีพี สัดส่วนต่อเบี้ยยังชีพ
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
ผูส้ ูงอายุ (ร้อยละ)

คานวณโดยใช้ข้อมูลคาดการณ์ประชากรจากสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จานวนเด็กที่ได้รับเงินสงเคราะห์บตุ รประกันสังคม จากข้อมูลสานักงานประกันสังคม (เฉลี่ย มค-กค. 2556)
คาดการณ์จีดีพีใช้อัตราการเติบโตร้อยละ 5 ต่อปี (ปีฐาน 2556)
* สัดส่วนคนจนปี 2556

ภาระงบประมาณไม่บานปลาย ไม่ทาลายวินัยการคลัง:
สั ด ส่ ว นของงบประมาณที่ ใช้ ส าหรั บ เงิน อุ ด หนุ น ฯ จะลดลงเรื่อ ยๆ เมื่ อ เที ย บกั บ ขนาดของจี ดีพี ข องประเทศ
เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลง ทาให้ภาระงบประมาณในระยะยาวจะไม่บานปลาย กล่าวคือ กรณีที่ให้เงินอุดหนุน
600 บาททุกคน จะใช้งบประมาณร้อยละ 0.32 ของ จีดีพี ในปี 2558 และจะลดลงเหลือร้อยละ 0.27 ในปี 2570
เมื่อเทียบกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สัดส่วนของงบประมาณสาหรับเงินอุดหนุนฯ จะลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ ใน
ปี.2558 งบประมาณสาหรับเงินอุดหนุนฯ คิดเป็นร้อยละ 47 ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ แต่สั ดส่วนนี้จะลดลงเหลือ
ร้อยละ 15 ในปี 2570
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งบประมาณที่ใช้
เมื่อเทียบกับจีดีพี

1.70
1.50
1.30
1.10
0.90
0.70
0.50
0.30
0.10

1.49

0.71
0.32
0.27
2557

2559

0.80

0.31
0.26
2561

0.91

1.17

1.04

1.32

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ถ้วนหน้า: 600
0.31

0.30

0.29

0.28

0.27

0.26

0.25

0.25

0.24

0.23

2563

2565

2567

2569

นอกประกันสังคม:600,
ประกันสังคม:200

ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
“การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว
โดยให้ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต 7-10 เท่า”
ศ.ดร.เจมส์ เจ เอคแมน, นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล 2542
ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงโอกาสทองของเด็ก เพราะร่างกายและสมองของเด็กจะเติบโตได้อย่างรวดเร็ว หากได้รับการ
ดูแ ลอย่ างเหมาะสม การพั ฒ นาที่ ถูก ต้ อ งและไม่ เนิ่ น ช้ าจะช่ ว ยให้ เด็ กมี ทั ก ษะทางกายภาพ ความฉลาดทาง
สติปัญญา และความมั่นคงทางอารมณ์ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี ประสบความสาเร็จในการศึกษาและอาชีพการ
งาน เป็นกาลังสาคัญของสังคมและเศรษฐกิจ ในอนาคต การลงทุนในวัยเด็กก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูงกว่าช่วงวัย
อื่นๆ แต่กลับพบว่าช่วงเด็กเล็กกลับเป็นช่วงที่ขาดหายไปในระบบสวัสดิการสังคมของไทย
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นอกจากนีเ้ ด็กในช่วง 2 ปีแรก ควรจะได้อยู่กับพ่อแม่เป็นหลัก แต่การศึกษาหลายชิ้นพบว่าเด็กมีโอกาสได้อยู่กับพ่อ
แม่น้อยลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันทาให้ทั้งพ่อและแม่มีความจาเป็นต้องออกไปทางาน จึงต้องมอบ
ภาระการเลี้ยงดูบุตรให้กับคนในครอบครัว เช่น ปู่ย่าตายายหรือญาติใกล้ชิด แต่ก็มีพ่อแม่อีกจานวนไม่น้อยที่ต้ อง
ปล่อยเด็กไว้กับพี่เลี้ยง หรือต้องนาไปฝากคนเลี้ยง งานวิจัยในต่างประเทศยืนยันว่า การที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่
จะมีผลต่อระดับการศึกษาของเด็ก เช่นเดียวกับงานศึกษาของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ซึ่งพบว่าการที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ จะมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะในด้านการใช้ภาษา
หากพ่อแม่ไม่สามารถเลี้ยงดูหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กับเด็กในช่วงวัยที่จาเป็น เนื่องจากเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจหรือ
ค่าครองชีพ การให้เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูบุตร หรือ Child Support Grant (CSG) อาจเป็นกลไกที่สามารถ
ชดเชยต้นทุนทางสังคม (social cost) ซึ่งจะทาให้พ่อแม่มีเวลาเลี้ยงดูลูกมากขึ้น หรือสามารถทางานเล็กๆ น้อยๆ
อยู่กับบ้านเพื่อให้พอมีรายได้ พร้อมกับการมีเวลาเลี้ยงดูลูกมากขึ้น ความรุนแรงในเด็ก การทอดทิ้งเด็ก รวมทั้ง
การล่วงละเมิดและอาชญากรรมเด็กอาจเกิดขึ้นน้อยลง
ผลทีจ่ ะเกิดขึ้นจากนโยบายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตร:
ประเด็น
ผลต่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์





ผลทางเศรษฐกิจ







ผลต่อความ
สมานฉันท์ทาง
สังคม และความ
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รายละเอียด
ช่วงอายุ 0-6 ปี เป็นช่วงอายุที่มนุษย์เกิดพัฒนาการสูงสุด3 ส่งผลต่อการพัฒนาในช่วงชีวิตที่เหลือ
การศึกษา: เด็กที่อยู่ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรจะมีผลการเรียนดีกว่า ขาดเรียน
น้อยกว่า4 และสัดส่วนการสาเร็จการศึกษาสูงกว่า เด็กทีไ่ ม่ได้รบั ความช่วยเหลือ
สุขภาพ: เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูบุตรจะมีภาวะโภชนาการที่ดีกว่า มีปัญหาด้าน
สุขภาพน้อยกว่า มีอัตราความเกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางเพศและมีอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่
ต่ากว่า5
เป็นการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่น
เป็นการลงทุนระยะยาว ในแง่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เงินจะถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงและรวดเร็ว และช่วยกระตุน้ การเติบโตทางเศรษฐกิจ
เงินส่วนใหญ่จะถูกนาไปใช้โดยตรงในระดับท้องถิ่น เป็นการกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในท้องถิน่
โดยตรง
ผลการศึกษาพบว่าเด็กทีไ่ ด้รับเงินอุดหนุนจะมีระดับรายได้สงู กว่าเด็กที่ไม่ได้รบั ส่งผลต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
ผลการศึกษาของเด็กที่แม่มีระดับการศึกษาต่าเพิ่มขึ้นมาก และลดช่องว่างความห่างกับเด็กที่แม่มี
ระดับการศึกษาสูง
เป็นหลักประกันสิทธิที่จะได้รบั การช่วยเหลือ แทนการพึ่งพาผูม้ ีรายได้ หรือผู้มีอานาจกาหนด

Heckman & Masterov. (2007). The Productivity Argument for Investing in Young Children
Eyal & Woolard. (2013). School Enrolment and the Child Support Grant: Evidence from South Africa.

DSD, SASSA and UNICEF. (2012). The South African Child Support Grant Impact Assessment: Evidence from a
survey of children, adolescents and their households.
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เหลื่อมล้า

กลุ่มเป้าหมาย ทาให้เกิดความเท่าเทียมกันในแง่ศักดิ์ศรีความเป็นเป็นมนุษย์
 ช่วยลดความเหลื่อมล้าในสังคม จากการเพิ่มความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาต่างๆ
ที่รัฐดาเนินการ
 เป็นนโยบายที่ประชาชนให้การยอมรับการดาเนินการของรัฐอย่างสูงในประเทศที่ใช้ เช่น
แอฟริกาใต้ และบราซิล จนทาให้เกิดการขยายเงินอุดหนุนที่ครอบคลุมช่วงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นถึงวัย
เรียน

Q & A ทาไมจึงต้องถ้วนหน้า ทาไมต้องให้เป็นเงิน:
ทางเลือกระหว่างการให้เงินอุดหนุนในลักษณะถ้วนหน้า (universal) หรือแบบกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (targeting)
เป็นที่ถกเถียงอภิปรายกันมากพอสมควร ซึ่งทั้งสองแบบมีข้อดีข้อเสียต่างกัน กล่าวคือ
 การให้เงินอุดหนุนแบบกาหนดกลุ่มเป้าหมายจะประหยัดงบประมาณมากกว่า แบบถ้วนหน้า แต่การให้
เงินอุดหนุนแบบกาหนดกลุ่มเป้าหมายจะมีประสิทธิภาพมากสาหรับประเทศมีคนจนมาก และสามารถ
แบ่งแยกคนจนได้อย่างชัดเจน
 การให้ เงิน อุดหนุ น แบบก าหนดกลุ่ มเป้ าหมายมัก จะมี ปัญ หาเรื่ องเข้ าไม่ ถึงของกลุ่ ม เป้ าหมายแท้ จริง
(exclusion error) พร้อมๆ กับการรั่วไหลไปสู่ผู้ที่อยู่นอกกลุ่มเป้าหมาย (inclusion error) ซึ่งถ้าเป็น
แบบถ้วนหน้ าจะไม่มีปั ญ หานี้ แม้แต่ประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการใช้เงินอุดหนุนแบบกาหนด
กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มลาตินอเมริกาก็พบว่า ร้อยละ 59 ของคนจนในบราซิล และร้อยละ 70 ของคนจนใน
เม็กซิโกไม่ได้รับเงินอุดหนุน
 การให้ เงินอุดหนุ นแบบกาหนดกลุ่มเป้าหมาย ต้องมีเกณฑ์ผู้ที่อยู่ในข่ายการได้รับ (mean test) หาก
เกณฑ์ไม่เหมาะสม มีการบิดเบือนทาให้เงินอุดหนุนไม่ถึงคนที่สมควรได้รับจริงๆ การอุดหนุ นแบบกาหนด
กลุ่มเป้าหมายนี้ turn out to be regressive การศึกษาของธนาคารโลก ซึ่งได้ทาการประเมินโครงการ
122 โครงการลดความยากจนกาหนดกลุ่มเป้าหมายใน 48 ประเทศพบว่า ร้อยละ 25 ของโครงการเหล่านี้
turn out to be regressive
 การให้ เงินอุดหนุ น แบบกาหนดกลุ่ มเป้าหมาย จะต้องมีการกาหนดเกณฑ์ผู้ที่ควรได้รับ และต้องมีการ
ตรวจสอบ นั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่สูง (high administrative costs) การศึกษาระบบ
เงินโอนในประเทศกาลังพัฒนาพบว่า เงินอุดหนุนแบบกาหนดกลุ่ม เป้าหมายจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการสูงถึงร้อยละ 30 ในขณะที่ถ้าเป็นระบบถ้วนหน้าจะมีค่าใช้จ่ายเพียงร้อยละ 15
 สาหรับประเทศไทย แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอกระบบประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มที่รายได้ค่อนข้างผัน
ผวน ไม่ค่อยมีความมั่นคงด้านรายได้ และมีความเสี่ยงมากกว่าแรงงานในระบบประกันสังคม จึงควรได้รับ
ความคุ้มครองความเสี่ยงที่อาจขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีเด็กเล็ก
 ครัวเรือนไทยมีความหลากหลายและมี ความจาเป็น ที่แตกต่างกัน การให้เป็นเงินจะสามารถตอบสนอง
ความต้ อ งการของแต่ ล ะครั ว เรื อ นได้ ต ามความจ าเป็ น และก่ อ ให้ เกิ ด การใช้ เงิน อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
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นอกจากนี้การให้เป็นเงินโดยตรงแก่ครัวเรือนจะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการคอรัปชั่นในกระบวนการต่างๆ
ได้
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