
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย

ความสำคัญของเด็กเล็ก
เด็กเล็ก คือ เด็กในช�วงอายุ 0-6 ป� ซ�่งเป�นช�วงเวลา
ที่สำคัญ  เพราะเป�นช�วงที่มีพัฒนาการรวดเร�ว และ
โอกาสการพัฒนาท่ีสูญเสียไปในช�วงน้ีจะเร�ยกกลับคืน
ไม�ได� และจะส�งผลไปตลอดช�ว�ต  และในช�วงวัยน้ีก็เป�น
ช�วงที่พ�อแม�ของเด็กมีค�าใช�จ�ายเพ��มข�้นอย�างฉับพลัน 
เด็กจำนวนมากจ�งถูกปล�อยปละละเลย และขาดการ
เลี้ยงดูที่ดี และสูญเสียโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพ
ตนเองอย�างเต็มที่ ผลการศึกษารางวัลโนเบล พบว�า
การลงทุนสำหรับช�วงอายุ 0-6 ป� จะได�รับผลตอบแทน
สูงสุดเมื่อเทียบกับช�วงวัยอื่น การลงทุนในเด็กเล็ก
จะได�ผลกลับคืนมาถึง 7 เท�า

NEW

มูลนิธิเด็กอ�อนในสลัม
มูลนิธิส�งเสร�มการพัฒนาบุคลากร
คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันว�จัยสังคม
จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย
UNICEF

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
มูลนิธิเพ�่อเด็กพ�การ

 มูลนิธิเพ�่อการพัฒนาเด็ก
มูลนิธิดวงประทีป

สหทัยมูลนิธิ

ร�วมกับ

ข�อเสนอ: เง�นอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก

Child Support Grant: CSG
ช�องว�างของระบบสวัสดิการถ�วนหน�า

ที่มา: มติชน 3 มิ.ย.57

ที่มา: ASTV ผู�จัดการออนไลน� 23 มิ.ย. 57

ที่มา: ไทยโพสต� 17 ธ.ค. 57

ที่มา: ไทยรัฐ 18 มิ.ย. 56



บราซ�ล

อาร�เจนตินา

โคลอมเบีย

ฟ�ลิปป�นส�

จ�น
บังคลาเทศ

ศร�ลังกา

เนปาล

แทนซาเนีย

แอฟร�กาใต�

เคนยา

มองโกเลีย

อินโดนีเซ�ย

เม็กซ�โก

Family and children
income support

เด็กใช�สถานบร�การสาธารณสุขเพ� �มข� ้น
และมีน้ำหนักตัวมากกว�ากลุ �มที ่ไม�ได�

รับเง�นอุดหนุนร�อยละ 30

เด็กเล็กมีโอกาสได�อยู �กับครอบครัวมากข� ้น

เด็กเล็กเจ�บป�วยลดลงร�อยละ 12

เด็กวัยเร�ยนที ่รับเง�นอุดหนุนตั �งแต�เกิด
ได�คะแนนว�ชาคณิตศาสตร�มากกว�า

กลุ �มที ่ไม�ได�รับเง�นในช�วงแรก ร�อยละ 6

เด็กมีน้ำหนักต�อส�วนสูง
และน้ำหนักต�ออายุ
ที ่เหมาะสมมากข� ้น

เด็กเล็กมีน้ำหนัก
และส�วนสูงเพ� �มข� ้น

เด็กได�บร�โภคโปรตีน
เพ� �มข� ้นมาก

ช�องว�างหน่ึงเดียวท่ียังขาดหายไป ในกลุ�มท่ี
ต�องการการพ�ง่พ�ง คือ บุตรของแรงงาน
นอกระบบช�วงอายุ 0-6 ป� จำนวน 4.1 ล�านคน 
(76% ของเด็กอายุ 0 – 6 ป�ทั�งหมดในประเทศไทย)

เง�นอุดหนุน
เลี้ยงดูเด็ก

“การลงทุนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป�นการลงทุนที่คุ�มค�าให�ผลตอบแทน

แก�สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว
โดยให�ผลตอบแทนกลับคืนมา

ในอนาคต 7-10 เท�า”

ข�อเสนอ: เง�นอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก ช�องว�างของระบบสวัสดิการถ�วนหน�า Child Support Grant: CSG 

ประเทศไทยเป�นผู�นำระบบสวัสดิการ
ของประเทศกำลังพัฒนา  แต�ไม�มี
เง �นอุดหนุนเลี ้ยงดูเด็ก  ในขณะที ่
ประเทศใกล�เคียงมีแล�ว  เช�น  จ�น
อินโดนีเซ�ย ฟ�ลิปป�นส� ปากีสถาน
มองโกเลีย ศร�ลังกา 

คือ สวัสดิการขั�นพ�้นฐานที่ใช�
กันทั�วโลก รัฐจะจ�ายเง�นให�กับ
ผู�เลี้ยงดูเด็ก โดยที่ผู�รับไม�ต�อง
จ�ายเง�นสมทบ  เพ� ่อให�เด็ก
สามารถพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย�างเต็มที่และเข�าถึง
โอกาสพัฒนาต�างๆ อย�าง
เท�าเทียม ซ�่งถือเป�น
“การคุ�มครองเพ�อ่การพัฒนา”

อัตราเด็กวัยเร�ยนได�เข�าศึกษามากข� ้น

ศ.ดร.เจมส� เจ เฮคแมน
นักเศรษฐศาสตร�รางวัลโนเบล 2542
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ผลตอบแทนจากการลงทุน
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วัยทำงาน
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Post - school

ต�นทุน

ผล
ตอ

บแ
ทน

จำนวนบุตรของ
แรงงานนอกระบบ

จำนวนเด็ก
ทั�งหมด

จำนวนบุตรของ
แรงงานในระบบ

ช�วงอายุ แรงงานในระบบ (28.6%) แรงงานนอกระบบ (71.4%)

0-3 ป� เง�นสงเคราะห�บุตร
400 บาท/เดือน4-6 ป� ศึกษาฟร� 15 ป�

เง�นอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก

7-18 ป� ศึกษาฟร� 15 ป�

19–59 ป� ประกันสังคม ความช�วยเหลือในรูปแบบต�างๆ

60 ป�ข�้นไป บำเหน็จบำนาญชราภาพ เบี้ยยังช�พผู�สูงอายุ 600-1,000 บาท/เดือน

ทุพพลภาพ ชดเชยรายได�/เบี้ยพ�การ
800 บาท/เดือน เบี้ยพ�การ 800 บาท/เดือน

ผู�ติดเช�้อเอดส� เบี้ยยังช�พ 500 บาท/เดือน

ผู�เจ�บป�วย ประกันสุขภาพ 3 กองทุน

ระบบสวัสดิการ
เพ�่อการคุ�มครองทางสังคมของไทย

ประเทศที่รักษาฟร�ถ�วนหน�า

฿

Social pension - high coverage
Social pension - low coverage

No Social pension

ประเทศที่เร�ยนฟร�ถ�วนหน�า

Tuition-freeTuition reported

ประเทศที่มีบำเหน็จบำนาญผู�สูงอายุ
จนถึงระดับมัธยมปลาย

ตัวอย�าง เด็กเล็กมากมายในประเทศรอบข�าง กำลังเติบโตอย�างมีคุณภาพ
จากเง�นอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก



เป�นเง�นที ่คุ �มครองเพ� ่อให�เด็กเข�าถึง
โอกาสในการพัฒนาต�างๆ อย�างเท�าเทียม 
และใช�ประโยชน�จากโอกาสการพัฒนา
ที่มีอยู�อย�างมีประสิทธิภาพมากข�้น

ผู�เสียภาษ�
ที่มีคุณภาพ

พ�อแม�ที่มี
คุณภาพ

ผู�สูงอายุที่
มีคุณภาพ

การพัฒนาทาง
ร�างกายและสติ

ป�ญญาที่สมบูรณ�

ผลสำเร�จทาง
การศึกษาดีข�้น

ทางเลือก

เด็กเล็กทุกคนได�รับ 600 บาทจากรัฐบาล

600
บาท

ทางเลือกเพ��มเติม U1T2
(universal first, targeting second)

ในเบื ้องต�น เด็กเล็กทุกคน
ม ีส ิทธ ิ ได �ร ับเง �นอ ุดหน ุน 
(universal)

จากนั�นจ�งงดสิทธิ์สำหรับเด็กเล็ก
ที ่ม ีหลักฐานชัดเจนว�าไม�จำเป�น
ต�องได�รับเง�นอุดหนุน (targeting)

เด ็กในครอบครัวท ี ่ยากจน
ได�ร ับสิทธ ิ ์แน �นอน

มีฐานข�อมูลเด็กที ่น �าเช � ่อถือ
และสามารถนำไปบร�หารจัดการ
นโยบายที ่ เก ี ่ยวข �องกับเด ็ก

ประมาณการงบประมาณ
กรณีถ�วนหน�า (ข�อมูลป� 2558)

งบประมาณสำหรับ CSG 
ถ�วนหน�าเทียบกับ Old Age

ทางเลือก
เด็กที่จะได�รับ

ประโยชน
(ล�านคน)

งบประมาณ
ที่ใช�

(ล�านบาท)

สัดส�วนต�อ
งบประมาณ 

(ร�อยละ)

สัดส�วน
ต�อจ�ดีพ�
(ร�อยละ)

สัดส�วนต�อเบี้ย
ยังช�พผู�สูงอายุุ

(ร�อยละ)

ผลต�อสัดส�วน
คนจน*

(ปกติ 10.94%)

1

2

5.2 1.46 44.737,555 0.32 9.96

5.2 1.24 37.931,845 0.27 10.00
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หากรัฐให�เง�นอุดหนุน 600 บาท แก�เด็กเล็กทุกคนเท�ากัน ก็ใช�งบเพ�ยงไม�ถึงคร�ง่ของเบ้ียยังช�พ
ผู�สูงอายุ เม่ือเทียบกับจ�ดีพ� งบท่ีใช�สำหรับอุดหนุนเด็กมีแนวโน�มลดลง

สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย

รากฐานของการพัฒนาเด็กเล็ก

฿

เด็กเล็กนอกระบบฯ รับ 600 บาท
เด็กเล็กในระบบฯ รับเพ� �ม 200 บาท

ประสิทธิภาพ
การทำงาน

สูงข�้น

ประชากร
ที่มีคุณภาพ

เง�นอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก: CSG

฿฿

฿

1
ทางเลือก

2

เด็กนอกระบบฯเด็กในระบบฯ เด็กนอกระบบฯเด็กในระบบฯ

ทางเลือกของข�อเสนอเง�นอุดหนุน
เลี ้ยงดูเด็กจากภาคประชาสังคม

จากรัฐบาล

จากประกันสังคม

จากรัฐบาล

จากประกันสังคม
จากรัฐบาล จากรัฐบาล

ลดภาระงบประมาณที่ต�องจ�าย

ข�อดี



ผลจากนโยบาย
เง�นอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก

ทรัพยากรมนุษย�

เศรษฐกิจ

ความสมานฉันท�
ทางสังคม

เด็กเล็กเป�นช�วงที่มนุษย�เกิดพัฒนาการสูงสุด ส�งผลต�อการพัฒนาในช�วงช�ว�ตที่เหลือ 

การศึกษา: เด็กที่ได�รับเง�นอุดหนุนจะมีผลการเร�ยนดีกว�า และสำเร�จการศึกษามากกว�า 

สุขภาพ: เด็กที่ได�รับเง�นอุดหนุนเพ�่อการเลี้ยงดูเด็กจะมีภาวะโภชนาการที่ดีกว�า ลดการเกิดโรค

การลงทุนในเด็กเล็กจะได�รับผลตอบแทนสูงสุดเมื่อเทียบกับช�วงวัยอื่น
เป�นการลงทุนระยะยาวเพ�่อเพ��มข�ดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 
เง�นจะถึงมือประชาชนอย�างแท�จร�ง ช�วยกระตุ�นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั�งระดับชาติและท�องถิ�น
สร�างแรงงานคุณภาพให�เป�นผู�เสียภาษ�ที่มีศักยภาพเพ�่อสนับสนุนนโยบายสวัสดิการอื่นๆ 
ใช�งบประมาณเพ�ยงคร�่งเดียวของโครงการเบี้ยยังช�พผู�สูงอายุ และมีแนวโน�มลดลงเร�่อยๆ

ช�วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร�างความเท�าเทียมในการเข�าถึงโอกาสในการพัฒนาอื่นๆ
เป�นนโยบายที่ได�รับการยอมรับอย�างสูงในประเทศที่ใช� เช�น แอฟร�กาใต� บราซ�ล อินโดนีเซ�ย 
และศร�ลังกา ลดโอกาสในการละทิ�งลูกให�อยู�กับผู�อื่น

ทำไมต�องถ�วนหน�า
ระบบสวัสดิการที่มีอยู�ล�วนเป�นแบบถ�วนหน�าแล�วทั�งสิ�น

รักษาพยาบาลฟร�

ประสบการณ�ทั�วโลกพบว�าการกำหนดกลุ�มเป�าหมายทำได�ยาก 
และคลาดเคลื่อนอย�างมาก ทำให�เง�นไม�ถึงมือผู�ที ่เดือดร�อน
อย�างแท�จร�ง และรั�วไหลไปสู�ผู�ที่ไม�เดือดร�อน

เง�นอุดหนุนผู�พ�การ

เบี้ยยังช�พผู�สูงอายุ

เร�ยนฟร�

ให�เง�นกับใคร

฿

฿

?

ผลการศึกษาทั �วโลก
หลายฉบับสรุปตรงกัน

เง�นส�วนใหญ�ถูกนำไปใช�ด�าน อาหาร การศึกษา รักษาพยาบาล

฿
ใช�เง�นผิดประเภท

หร�อไม�
น�อยมากที่จะใช�เง�น
ไปในสินค�าฟุ�มเฟ�อย

แต�หากเด็กไม�ได�อยู�กับแม� 
ผู�ดูแลเด็กจะเป�นผู�รับเง�น

ลำดับถัดมา

แม�จะเป�นผู�รับเง�น
ลำดับแรก

คนจนในบราซ�ล 59% และคนจนในเม็กซ�โก 70%
ไม�ได�รับเง�นอุดหนุน

ข�อเสนอ: เง�นอุดหนุนเลี้ยงดูเด็ก ช�องว�างของระบบสวัสดิการถ�วนหน�า Child Support Grant: CSG 


