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การปรับระบบสวัสดิการ
สังคมพร้อมรับโลกใหม่ที่
ผันผวน 

สวสัดกิารสงัคมมีหลายประเภท และมีเป้าหมาย

เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชากร

จากเหตุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตกงาน ความเจ็บป่วย 

ทุพพลภาพ หรือการขาดรายได้ เพื่อท�าให้คนเหล่านั้นมี

ชีวิตและภาวะทางสังคมที่ดีขึ้น 

รายงานนี้แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สวัสดิการส�าหรับแรงงานในระบบ โดย 

รศ.ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

ส่วนท่ี 2 สวสัดิการส�าหรบัแรงงานนอกระบบ โดย 

ดร.วิชสิณี วิบูลผลประเสริฐ และ

ส่วนท่ี 3 สวัสดิการส�าหรับกลุ่มคนด้อยโอกาส

ในสังคม โดย ดร.บุญวรา สุมะโน เจนพึ่งพร และ 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการให้สวัสดิการสังคม 

โดย คุณสิทธิพงศ์ กนกากร

ส่วนที่ 1 สวัสดิการส�าหรับแรงงานในระบบ 

โลกก�า ลังเปล่ียนแปลงอย ่างรวดเร็วด ้วย

เทคโนโลยสีมยัใหม่ ประเทศไทยกเ็ช่นเดยีวกนั ผลกระทบ

จากความปั่นป่วนของเทคโนโลยีท�าให้แรงงานมีโอกาส

ตกงานหรือว่างงานมากขึ้น การเตรียมความพร้อมและ

ปรับสวัสดิการการว่างงานเพื่อให้สามารถรองรับภาวะ

การตกงานจงึมีความส�าคญัอย่างมาก ปัจจบัุนผูท่ี้ว่างงาน

หรือตกงานจะได้รับสวัสดิการ 2 ประเภท คือ เงินชดเชย

จากการถูกเลิกจ้างซึ่งนายจ้างเป็นผู้จ่าย และเงินประกัน

การว่างงานที่เป็นระบบสวัสดิการแบบไตรภาคี โดยผู้

ถกูให้ออกจากงานหรอืถกูเลกิจ้างจะได้รับสทิธปิระโยชน์ 
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ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉล่ีย เป็นเวลาไม่เกนิ 6 เดอืน แต่ถ้า

ออกจากงานโดยสมัครใจกจ็ะได้รับเงนิสทิธปิระโยชน์ร้อย

ละ 30 ของค่าจ้างเฉล่ีย เป็นเวลาไม่เกิน 3 เดือน แหล่งเงนิ

ของประกันการว่างงานแบบไตรภาคี หมายถงึ การสมทบ

ร่วมกัน 3 ฝ่าย คือ นายจ้างและลูกจ้างสมทบเท่ากัน คือ 

ร้อยละ 0.5 ของเงินเดือน และรัฐบาลสมทบร้อยละ 0.25 

ในช่วง 12 ปีทีผ่่านมา (พ.ศ. 2548-2560) รัฐบาล

มีค่าใช้จ่ายเพื่อสวัสดิการจากเงินกองทุนประกันการ

ว่างงานท้ังหมดประมาณ 5.2 ล้านบาท โดยร้อยละ 60 

เป็นการจ่ายกรณกีารว่างงานโดยสมัครใจ ร้อยละ 37 จ่าย

กรณีถูกเลิกจ้าง และร้อยละ 3 จ่ายกรณีหมดสัญญาจ้าง 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะจ่ายให้แก่ผูล้าออกจากงานโดยสมัคร

ใจด้วย กองทนุกยั็งมีความม่ันคงอยู ่เหน็ได้จากเงนิสะสม

ของกองทุนที่ยังสามารถน�ามาใช้จ่ายนานถึง 7 ปี แม้จะ

ไม่มีเงินรายได้เข้ามาในกองทุนเลย และถึงแม้ว่าจ�านวน

ผู้ว่างงานจะเพิ่มขึ้นจากความปั่นป่วนของเทคโนโลยีซึ่ง

จะท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นถึง 2 เท่า แต่กองทุนก็ยังจะ

สามารถรองรับได้อีกประมาณ 3-5 ปีเลยทีเดียว

โดยท่ัวไป ในประเทศที่มีระบบประกันการว่าง

งานจะมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบอยู่เร่ือยๆ 

เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาดแรงงานท่ีเปลี่ยนไป 

ตัวอย่างเช่น ประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นประเทศท่ีมีอัตรา

การว่างงานสูง และมีสหภาพแรงงานท่ีเข้มแข็ง เน้น

สวัสดิการแบบ Flexicurity ซึง่แปลว่า ยืดหยุ่นแต่ม่ันคง 

โดยมอีงค์ประกอบส�าคญั 3 ส่วน คือ ส่วนทีห่นึง่ การจ้าง

งานมีความยืดหยุ่น ความหมายคือ นายจ้างสามารถ

จ้างงานใหม่หรือเลิกจ้างได้ง่ายกว่าเดิม เช่น เมื่อธุรกิจมี

โอกาสด ีนายจ้างสามารถจ้างงานใหม่โดยมต้ิองกงัวลกบั

การเลิกจ้าง เพราะเมื่อเกิดความผันผวนทางเศรษฐกิจก็

สามารถเลิกจ้างได้ง่ายเช่นเดียวกัน ส่วนที่สอง ลูกจ้าง

มีความม่ันคงทางรายได้ถึงแม้จะถูกเลิกจ้าง การให้

สวัสดิการมีความม่ันคงเพียงพอต่อการด�ารงชีพและการ

ให้เงินสวัสดิการนานพอที่จะสามารถหางานใหม่ได้ และ

ส่วนสุดท้ายคือการมีนโยบายการจ้างงานเชิงรุก 

ซึ่งส�าคัญที่สุด เพราะเป็นการช่วยให้ผู้ว่างงานสามารถ

กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยการฝึกทักษะใหม่ๆ ให้เป็น

ที่ต้องการของตลาดแรงงาน และช่วยในการหางาน เช่น 

การสัมภาษณ์งาน หรือการเขียนประวัติเพื่อสมัครงาน 

อย่างไรก็ดี การมีนโยบายการจ้างงานเชงิรุกมีค่า

ใช้จ่ายค่อนข้างสูง ประเทศเดนมาร์กใช้เงนิถงึร้อยละ 1.7 

ของรายได้ประชาชาตสิ�าหรับนโยบายการจ้างงานเชงิรกุ 

เนือ่งจากประเทศเดนมาร์กมีการเก็บภาษใีนอตัราทีค่่อน

ข้างสูง ตัวอย่างเช่น ภาษีรายได้สูงถึงร้อยละ 55-65 ภาษี

มูลค่าเพิ่มร้อยละ 25 

 ส�าหรับประเทศไทย มีการจ้างงานที่ค่อนข้าง

ยืดหยุ่นเนื่องจากนายจ้างสามารถจ้างงานใหม่หรือเลิก

จ้างได้ง่าย และลูกจ้างก็ค่อนข้างมีความม่ันคงทางราย

ได้ของผู้ว่างงาน เนื่องจากสามารถได้รับเงินช่วยเหลือ

เมื่อถูกเลิกจ้างถึง 2 ประเภท คือ เงินชดเชยการถูกเลิก
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จ้าง และเงินประกันการว่างงาน ประเทศไทยยังมีข้อ

ด้อยเรื่องการมีนโยบายการจ้างงานเชิงรุก กล่าวคือ 

ผู้รับเงินประกันการว่างงานไม่จ�าเป็นต้องแสดงหลักฐาน

ว่าก�าลังหางานท�า หรือไม่จ�าเป็นต้องไปรับการฝึกทักษะ 

และยังสามารถพักผ่อน หรือไปประกอบอาชีพอิสระใน

ขณะรับเงินประกันการว่างงานด้วย 

 การปรับสวัสดิการเพื่อการจ้างงานให้เข้ากับ

ความเสี่ยงของความปั่นป่วนทางเทคโนโลยีท่ีจะกระทบ

ตลาดแรงงานในอนาคตอันใกล้นี้ จึงควรน�าเงินสะสม

ของกองทุนประกันการว่างงานมาใช้เพือ่นโยบายการจ้าง

งานเชิงรุก ให้ผู้ถูกเลิกจ้างได้กลับเข้าสู่การจ้างงานใหม่ 

และผู้ที่เสี่ยงต่อการถูกเลิกจ้างได้รับการป้องกันที่เหมาะ

สม โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้ 

1. การมีนโยบายการจ้างงานเชิงรุก ด้วยการ

ช่วยเหลือให้คนที่ถูกเลิกจ้างกลับเข้าตลาด

แรงงานด้วยวธิกีารสนบัสนนุค่าจ้างหรอื sub-

sidized wage ตัวอย่างเช่น ให้การสนับสนุน

ค่าจ้างแก่นายจ้างท่ีน�าเทคโนโลยีใหม่มา

ใช้ นายจ้างที่จ้างผู้ว่างงานให้ทดลองงาน

ด้วยการฝึกทักษะการท�างานกับเทคโนโลยี

ใหม่ จะได้รับการช่วยเหลือในการจ่ายค่าจ้าง 

กล่าวคือ ลูกจ้างได้รับเงินเดือนส่วนแรกจาก

นายจ้างคนใหม่ และรับส่วนทีส่องจากกองทนุ

ประกันการว่างงานในจ�านวนไม่เกินเงินสิทธิ

ประโยชน์ท่ีควรได้รับจากกรณีว่างงาน ใน

กรณีนี้ ท�าให้มีการขยายช่วงเวลาการได้รับ

สิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไปอีกไม่เกิน 6 

เดือน และเมื่อครบก�าหนด นายจ้างสามารถ

ประเมินว่าจะจ้างลูกจ้างท่ีฝึกทักษะนี้ให้ผ่าน

การทดลองงานและบรรจุเข้าท�างานต่อหรือ

ไม่

   โดยวธิกีารนีจ้ะท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพือ่สทิธิ

ประโยชน์ของผู้ถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า 

จากเดิมประมาณ 1.8 พันล้านบาทต่อปีเป็น 

3.6 พันล้านบาทต่อปี ซึ่งอยู่ในวิสัยที่กองทุน

สามารถรับได้ 

2. การใช้เงินกองทุนประกันการว่างงานเพื่อ

ป้องกันการถูกเลิกจ้าง ท้ังนี้ การป้องกัน

จะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า และยังป้องกันไม่

ให้ครอบครัวต้องยากล�าบากด้วย แนวทาง

ในการป้องกันสามารถท�าได้หลายวิธี เช่น 

การแจกคูปองเพื่อการเพิ่มทักษะท่ีตลาด

แรงงานมีความต้องการ หรือทักษะที่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการท�างาน โดยใช้เวลาไม่เกิน 

2-4 สปัดาห์ในระหว่างทีฝึ่กทักษะนัน้ ไม่ถอืว่า

เป็นวันหยุดหรือวันลา สิทธิในการใช้คูปอง 1 

ครั้งในเวลา 3 ปีและไม่สามารถโอนให้กันได้ 

ค่าใช้จ่ายต่อคนไม่ควรเกิน 20,000 บาทใน

ช่วง 3 ปี ซึง่ถกูกว่ามากเม่ือเทยีบกับเงนิสทิธิ

ประโยชน์การว่างงานซึ่งจ่ายแก่ผู้ถูกเลิกจ้าง

ที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุด 45,000 บาทต่อคนต่อปี

ส่วนที่ 2 สวัสดิการส�าหรับแรงงานนอกระบบ

แรงงานนอกระบบกเ็ป็นส่วนส�าคัญของเศรษฐกิจ 

และแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศไทยก็อยู่นอกระบบใน

ความหมายทีว่่าเป็นแรงงานท่ีอยู่นอกระบบประกันสังคม 

สถานการณ์ในอนาคตเม่ือความปั่นป่วนของเทคโนโลยี

เข้ามาก็จะท�าให้แรงงานจ�านวนไม่น้อยต้องออกนอก

ระบบและบางส่วนก็จะประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะ

กลุ่มที่หันมาท�าอาชีพอิสระผ่าน online platform ซึ่งเป็น

อาชีพที่ตอบสนองความต้องการของแรงงานรุ่นใหม่ที่
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ชอบความเป็นอิสระ ความยืดหยุ่น เป็นนายตัวเอง และ

สามารถท�างานผ่าน online platform ซึ่งท�าได้ง่ายและมี

ต้นทุนต�า่กว่า 

 จากการส�ารวจของ McKinsey Global Institute 

ในปี ค.ศ. 2016 พบว่า สัดส่วนผู้ประกอบอาชีพอิสระ

มีมากถึงร้อยละ 30 ของแรงงานท้ังหมดในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและกลุ่มอียู 15 โดยเป็นการท�างานเพื่อหา

รายได้เสริมจากอาชีพหลัก ส่วนในประเทศไทย จากการ

ส�ารวจของศูนย์วิจัย EIC ของธนาคารไทยพาณิชย์ ก็พบ

ภาพคล้ายๆ กัน และที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ การ

ส�ารวจได้ถามกลุ่มแรงงานที่ท�างานประจ�าส่วนหนึ่ง และ

พบว่ามีจ�านวนไม่น้อยที่ต้องการท�าอาชีพอิสระและก็มี

แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นด้วย

 ในช่วงไม่ก่ีปีที่ผ ่านมารัฐบาลเพิ่มโอกาสให้

แรงงานหรอืคนท่ีท�างานนอกระบบสามารถร่วมสมทบเข้า

กองทนุประกันสังคมภาคสมัครใจและรับสทิธปิระโยชน์ได้ 

จากสถติขิองส�านกังานสถติแิห่งชาต ิพบว่า คนทีมี่อาชพี

อสิระส่วนใหญ่ไม่สนใจร่วมสมทบเข้ากองทนุประกันสงัคม

อยูดี่ เนือ่งจากผูป้ระกอบอาชพีอสิระบางส่วนไม่ได้คดิถงึ

อนาคตหรอืทีเ่รียกว่า present bias โดยเฉพาะผูท่ี้อายุยงั

น้อย และสวัสดิการภาคสมัครใจที่จัดการโดยรัฐบาลไม่

ค่อยจงูใจเท่าไร ตวัอย่างเช่น กรณผีูท้ีเ่คยท�างานประจ�า

มาก่อนแล้วลาออกจากงาน จะมีทางเลอืกในการสมทบ

เข้ากองทุนทั้งหมด 2 ทาง คือ ทางเลือกที่ 1 สมทบต่อ

เพื่อรักษาสวัสดิการพื้นฐาน (มาตรา 39) แต่จะได้รับ

อัตราเงินบ�านาญลดลงกว่ามาตรา 33 สูงสุดถึง 3 เท่า 

และทางเลือกที ่2 เลิกสมทบไปเลยและไม่ได้รับสวสัดิการ

พื้นฐาน แลกกับการได้รับเงินบ�านาญเต็มจ�านวนเทียบ

เท่ากับพนักงานประจ�า ไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่ 1 หรือ 2 

สิทธิประโยชน์จะต�่ากว่าแรงงานในระบบทั้งหมด และอีก

ประเภทคือ กรณีผู้ที่ไม่เคยท�างานประจ�าจะสามารถ

สมทบกองทุนประกันสังคมภาคสมัครใจ (มาตรา 40) ได้ 

แต่ท้ังนี้ ผู้ที่สมทบกองทุนภาคสมัครใจตามมาตรา 39 

และมาตรา 40 จะมีเพดานการสมทบที่ต�่ากว่ามาตรา 33 

และไม่มีนายจ้างช่วยสมทบ จึงท�าให้ผู้ท�างานอิสระได้รับ

สวัสดิการจากกองทุนน้อยลงไปกว่าแรงงานในระบบ

ในปัจจบัุน ประเทศไทยเรามีแรงงานส่วนหนึง่อยู่

ในระบบและมีอีกส่วนหนึ่งอยู่นอกระบบ ซึ่งแรงงานนอก

ระบบทีไ่ม่มีหลักประกนันีเ้องทีอ่าจตกเป็นภาระของรฐัได้ 

โดยเฉพาะในยคุความป่ันป่วนของเทคโนโลยีท่ีแรงงานใน

ระบบส่วนหนึง่อาจตกงานและส่วนหนึง่ลาออกมาท�างาน

อิสระนอกระบบ และท�าให้ฐานจ�านวนคนที่จ่ายภาษีและ

ประกันสังคมลดลง ส่วนที่ไม่มีหลักประกันและน่าจะเป็น

ภาระของรัฐบาลขยายกว้างออก ซึ่งน่าเป็นห่วง ดังนั้น 

เพื่อให้ระบบสวัสดิการม่ันคงและย่ังยืน ในทางทฤษฎี

แล้วควรเป็นระบบทีทุ่กคนร่วมกันและช่วยกันสมทบ ตาม

หลักการดีช่วยป่วย รวยช่วยจน เพราะฉะนั้น เป้าหมาย

ในระยะยาวของรัฐบาลคอืการดงึแรงงานทัง้หมดเข้าร่วม

สมทบในระบบประกันสังคม คล้ายๆ ระบบประกันแห่ง
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ชาตขิองประเทศองักฤษ แต่เนือ่งจากข้อจ�ากัดด้านข้อมูล

ท�าให้เกดิปัญหาการตดิตามและระบุตวัตนของผูท้�าอาชพี

อิสระ และแย่ไปกว่านั้นคือไม่มีการเก็บข้อมูลรายได้รวม

ถึงชั่วโมงการท�างานอย่างเป็นระบบหรือถ้ามีก็เป็นแบบ 

self report ซึง่ไม่ค่อยน่าเชือ่ถอื ท�าให้ไม่สามารถค�านวณ

อัตราเงินสมทบที่เหมาะสมได้ 

อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้น แรงงานนอกระบบที่

ท�างานผ่าน digital platform จะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่รัฐบาล

สามารถดึงเข้ามาร่วมสมทบก่อน โดยผู้ท�างานอิสระผ่าน 

digital platform เช่น พนักงานขับรถ Uber และ Grab 

มีการเก็บข้อมูลชั่วโมงการท�างานและรายได้ท่ีมีความ

ยืดหยุ่นและไม่ยึดติดกับนายจ้างคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น 

ลักษณะของสวสัดิการทีเ่หมาะสมก็ควรจะเป็นแบบตดิตวั

แรงงาน หรือที่เรียกว่า portable และในขณะเดียวกัน

ก็มีความเป็นธรรมด้วย ซึ่งมีความเป็นธรรมในแง่ที่ว่า 

สามารถสะท้อนสดัส่วนมูลค่าของงานทีท่�าให้กบันายจ้าง

หรือบริษัท platform แต่ละแห่งได้ การดึงแรงงานอิสระ

เหล่านี้เข้าสู่ระบบสามารถท�าได้โดยการขยายขอบเขต

ของมาตรา 33 ให้ครอบคลุมกลุ่มคนเหล่านี้และปรับราย

ละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการบางส่วนให้มีลักษณะติดตัว

และเป็นธรรม ในระยะกลาง รัฐบาลควรเตรียมการเพื่อ

ดึงแรงงานท้ังหมดเข้าสู่ระบบ โดยการปรับเพิ่มเพดาน

การสมทบ การเพิ่มสวัสดิการประกันสังคมเพื่อจูงใจให้

แรงงานอิสระหันมาสนใจและร่วมสมทบได้ และปรับ

ระดับของสวัสดิการให้มีความเท่าเทียมระหว่างแรงงาน

ทุกกลุ่ม ในระยะยาว รัฐควรมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีใน

การระบตุวัตนและตดิตามผูท้�าอาชพีอสิระ รวมไปถงึการ

เก็บข้อมูลชั่วโมงการท�างานและค่าใช้จ่ายเงินค่าจ้างเพื่อ

ประสิทธิภาพในการค�านวณอัตราการสมทบและระบบ

การเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่เหมาะสม 

ส่วนที่ 3 สวัสดิการส�าหรับกลุ่มคนด้อยโอกาสใน
สังคม และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการ
ให้สวัสดิการสังคม 

ทีก่ล่าวมาข้างต้นเป็นข้อเสนอการปรบัสวสัดกิาร

เพื่อลดผลกระทบจากความปั่นป่วนทางเทคโนโลยี ใน

ขณะเดียวกันเราก็สามารถน�าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์

เพื่อปรับปรุงการให้สวัสดิการแก่ประชากรให้ตรงเป้า

หมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประเด็นปัญหาการ

ให้สวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส ไม่ว่าจะเป็นคนยากไร้ คน

ไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน รวมถึงผู้ที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ  

แบ่งได้เป็น 2 ประเด็นหลักๆ ดังนี้

ประเด็นปัญหาท่ี 1 ช่องโหว่ในการระบตุวัตนของ

ผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลือท่ีน�าไปสู่การทุจริต ตัวอย่าง

เช่น โครงการเงินสงเคราะห์คนยากไร้ ท่ีอยู่ในความ

ดูแลของกระทรวงพฒันาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์ 

หรือ พม. ซึง่ให้เงนิช่วยเหลอืแก่คนยากไร้ เช่น คนเร่ร่อน 

คนไม่มีสัญชาติไทย คนไร้บ้าน เป็นต้น โดยจะให้เงิน

ช่วยเหลือครั้งละไม่เกิน 3,000 บาท ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง 

โครงการนี้มีช่องโหว่ 2 ประการ คือ 1) การจ่ายเงินช่วย

เหลือเป็นเงินสดหรือเช็คให้แก่ผู้เดือดร้อนโดยตรง หรือ

ผ่านตัวแทนเช่นอาสาสมัคร ซึ่งบางกรณีเงินช่วยเหลือ

ไปไม่ถึงผู้เดือดร้อน เนื่องจากเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่มา

รับเงินเก็บเงินไว้บางส่วนหรือเก็บไว้ทั้งหมด และ 2) การ

ใช้บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ท่ีไม่ได้เดือดร้อนจริงมา

ท�าเร่ืองเบิกเงินสงเคราะห์ เม่ือช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

ที่ผ่านมา ทาง พม. ให้ข่าวว่าจะป้องกันการทุจริตโดย

การโอนเงนิเข้าบญัชธีนาคารแทนการจ่ายเงนิสดหรอืเชค็ 

แต่การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารก็ยังไม่สามารถป้องกัน

การทุจริตได้ ดังจะเห็นได้จากกรณีกองทุนเสมาพัฒนา

ชีวิตท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงผู้ยากไร้ท่ี
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เสี่ยงเป็นเหยื่อการค้าประเวณีโดยการให้ทุนการศึกษา

ตั้งแต่ ม.1 จนจบพยาบาล แต่ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มี

การยักยอกเงินไปจากกองทุนมากถึง 88 ล้านบาท คิด

เป็นคร่ึงหนึ่งของเงินท่ีถูกเบิกออกไปเป็นทุนการศึกษา

ทั้งหมด โดยใช้ระบบการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารแบบ 

direct credit ที่เห็นเพียงเลขบัญชีธนาคาร แต่ไม่เห็นชื่อ

เจ้าของบัญชี ซึ่งท�าให้เกิดช่องโหว่ คือ 1) มีการแทรก

บัญชีเครือญาติของผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ 22 

บัญชีไปแทนบัญชีเด็กที่ได้รับทุน และ 2) ไม่มีการตรวจ

สอบว่าบัญชีที่โอนเงินไปให้นั้นเป็นของผู้ท่ีได้รับทุนการ

ศึกษาจริงหรือไม่ 

ประเด็นปัญหาที่ 2 ประสิทธิภาพของวิธีการให้

ความช่วยเหลือ ในปัจจุบันการให้ความช่วยเหลือมีด้วย

กัน 2 วิธี คือ การรับเงินด้วยตนเอง ซึ่งท�าให้ผู้ที่รับเงิน

ช่วยเหลือทีส่่วนใหญ่เป็นผูเ้ดือดร้อนอยูแ่ล้วต้องเสยีเวลา

และมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท้ังยังไม่นบัรวมกรณทีีเ่ป็น

ผูท้ีมี่ข้อจ�ากัดในการเคล่ือนไหว หรือไม่สามารถไปด้วยตวั

เองคนเดียวได้ เช่น คนพิการ หรือคนชรา จ�าต้องอาศัย

ความช่วยเหลือจากผู้อื่นในการเดินทาง ท�าให้กลไกการ

ไปรับเงินด้วยตนเองอาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

และอีกวิธีหนึ่ง คือ การโอนเข้าบัญชี อาจจะดูสะดวก

รวดเร็วและสามารถป้องกันการทุจริตได้อยู่บ้าง แต่จาก

การส�ารวจของ World Bank พบว่า ยังมีประชากรไทย

อีกเกือบร้อยละ 20 ที่ไม่มีบัญชีกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะ

ท�าให้คนกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงการให้ความช่วยเหลือ

ของรัฐผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารได้ โดยอุปสรรค

ของการมีบญัชธีนาคาร คอื การต้องเดินทางไปเปิดบัญชี

ทีธ่นาคาร ซึง่ย่อมไม่สะดวกส�าหรับผูป่้วยตดิบ้านตดิเตยีง 

คนพิการ ผู้สูงอายุ หรือคนที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล และ

การต้องมีบัตรประชาชนในการเปิดบัญชี ก็ท�าให้ผู้ไม่มี

บัตรประจ�าตวัประชาชน เช่น คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ทีอ่อก

จากบ้านมานานมากแล้ว และไม่มีเอกสารที่จะสามารถ

ยืนยันตัวตนได้ หรือผู้รอการขึ้นทะเบียนทางสัญชาติ ไม่

สามารถเข้าถึงบริการจากโครงการสวัสดิการของรัฐได้ 

โครงการสวัสดิการของรัฐที่มีข้อจ�ากัดในการให้

บริการ ตัวอย่างเช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

หรือบัตรคนจน ซึ่งสามารถใช้ซื้อสิ่งของท่ีร้านธงฟ้าที่

มีเคร่ืองรับช�าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EDC เท่านั้น 

ปัจจุบันมีร้านที่ใช้เครื่องนี้แล้วประมาณ 20,000 แห่ง แม้

มีแผนจะติดตั้งจ�านวน 40,000 แห่งทั่วประเทศ แต่ก็ไม่

น่าจะเพียงพอส�าหรับคนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลที่ต้องมีค่า

ใช้จ่ายและต้นทุนในการไปใช้สวัสดิการที่ร้านธงฟ้า 

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เพื่อแก้
ปัญหาการให้สวัสดิการของรัฐ 

ข้างต้นได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาและแนวทาง

แก้ไขเชิงนโยบาย ในส่วนนี้จะกล่าวถึงการใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยสีมัยใหม่เพือ่มาช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการ

ให้สวัสดิการของรัฐแก่ประชากรกลุ่มด้อยโอกาส 

เทคโนโลยีท่ีสามารถน�ามาปรับใช้ในการให้

สวสัดิการส�าหรับประชาชนมีทัง้หมด 3 ประเภท ประเภท

แรก คือ Blockchain ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแบบหนึ่งท่ี

สามารถป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล และตรวจสอบ

ได้ว่าใครเขียนอะไรลงไป ประเภทที่สอง คือ Digital Id 

ซึ่งสามารถใช้สร้างตัวตนบุคคล จากการเก็บภาพ วีดิโอ 

และเสียงของแต่ละบุคคลเพื่อบันทึกลงระบบฐานข้อมูล 

และใช้พิสูจน์และยืนยันตัวตน ส่วนเทคโนโลยีประเภทที่ 

3 คือ e-Money เป็นระบบการจ่ายเงินที่ผู้รับความช่วย

เหลือจะมีหรือไม่มีบัญชีธนาคารก็ได้ 

การปรับใช้เทคโนโลยีดังกล่าวกับสวัสดิการของ

รัฐมีขั้นตอนดังนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่กับผู้ที่ต้องการความช่วย
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เหลือได้พบกันเพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ภาพถ่าย 

เสียง หรือวีดีโอ เพื่อสร้าง Digital Id เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่

ต้องการความช่วยเหลือก็จะสามารถรับเงนิช่วยเหลือผ่าน

ระบบ e-Money เพื่อจับจ่ายซื้อสินค้าได้ ทั้งนี้ ในระบบ 

e-Money นี้ไม่ต้องการเครื่อง EDC เลย แต่สามารถใช้

เทคโนโลยทีีท่างธนาคารมีอยูแ่ล้ว เช่น QR code ทีอ่ยูใ่น

โทรศพัท์มือถอื และท่ีส�าคญัข้อมูลการใช้จ่ายหรอืซือ้ขาย

สนิค้าก็จะถกูเก็บไว้ใน Blockchain ซึง่จะสามารถน�ามาใช้

ในการตรวจสอบได้ในภายหลัง และการลงทุนในการน�า

ระบบนี้มาใช้ก็นับว่าไม่สูง 

ข้อดีของ Digital Id เมื่อเทียบกับบัตรประจ�าตัว

ประชาชนคือ สามารถป้องกันการปลอมแปลงตัวตนได้ 

โดยทุกคร้ังที่มีการน�า Digital Id ไปใช้งานจะมีการแจ้ง

เตือนและทุกครั้งที่ใช้งานก็จะบอกสาเหตุของการด�าเนิน

การว่าจะยืนยันเพื่ออะไร ยืนยันที่ไหน และยืนยันกับใคร 

โดยข้อมูลเหล่านี้จะมีการบันทึกเก็บไว้ท�าให้เราสามารถ

ติดตามการใช้งานได้เสมอ นอกจากนั้นข้อมูลยังมีการ 

อัปเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงสามารถป้องกันการทุจริต

กรณใีช้บัตรประชาชนของผูเ้สยีชวีติมาเบิกเงนิช่วยเหลอื 

เช่น เงินสงเคราะห์คนชรา เป็นต้น ทั้งนี้ ในปลายปี พ.ศ. 

2561 ประเทศไทยก็จะน�าระบบนี้มาใช้ 

ข้อดีของการใช้ระบบ e-Money เม่ือเทียบกับ

เงนิสด หรือบัญชธีนาคาร คอื เป็นระบบท่ีไม่ต้องใช้เงนิสด

ไม่มีตวักลาง และไม่จ�าเป็นต้องมีบัญชธีนาคาร โดยใช้การ

โอนเงินผ่านแอปพลิเคชันในมือถือ ในกรณีที่ผู้ต้องการ

ความช่วยเหลือไม่มีมือถอื ก็สามารถพสูิจน์และยนืยันตวั

ตนผ่านกระบวนการ Biometrics เช่นลายนิ้วมือ ณ ร้าน

ค้าท่ีมีโทรศัพท์มือถอื ก็จะสามารถจบัจ่ายซือ้สินค้าได้ผ่าน

ระบบ e-Money ซึ่งจะท�าให้เข้าถึงกลุ่มประชากรได้กว้าง

กว่าการโอนเงนิเข้าบัญช ีและปิดช่องโหว่การทุจรติท่ีเกดิ

จากการใช้เงินสด

เนือ่งจากผูต้้องการความช่วยเหลือจากรฐัมีความ

แตกต่างกัน ดังนั้น การใช้เทคโนโลยีจ�าเป็นต้องค�านึงถึง

ความแตกต่างนี้ด้วย โดยลักษณะของผู้รับบริการแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีบัตรประจ�าตัวประชาชน

และมีบัญชีธนาคาร สามารถใช้ Prompt pay ผูกกับบัตร

ประชาชนได้เลย ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยที่สุด 

กลุ่มที ่2 คือกลุ่มทีมี่บัตรประจ�าตวัประชาชนแต่ไม่มีบัญชี

ธนาคาร สามารถน�าเลขบัตรประจ�าตัวประชาชนของ

บุคคลนั้นมาออกเลข Digital Id แล้วให้เงินช่วยเหลือโดย

ใช้ระบบ e-Money โดยท่ีไม่ต้องมีบัญชธีนาคาร และกลุ่มที่ 

3 คือกลุ่มทีไ่ม่มีท้ังบัตรประชาชนและบัญชธีนาคาร ซึง่เจ้า

หน้าที่เช่น พม. สามารถออก Digital Id ให้คนกลุ่มนี้ก่อน

ที่จะใช้ระบบ e-Money ในการให้เงินช่วยเหลือโดยข้อมูล

เกี่ยวกับตัวตนของผู้รับความช่วยเหลือ จ�านวนเงิน การ

โอนเงิน หรือแม้แต่การใช้เงินก็จะถูกเก็บลง Blockchain 

เพือ่ป้องกันการแก้ไขข้อมูล และยงัสามารถเปิดโอกาสให้

ประชาชนช่วยตรวจสอบการใช้จ่ายเงินช่วยเหลือได้ด้วย


