


ทำไมต�อง
ปรับปรุงระบบ
สวัสดิการ?

ช�วยตอบโจทย�ป�ญหาหลักของประเทศ
• ความเหลื่อมล้ำ (คนไทย ‘จนกระจาย’) 

• สังคมสูงวัย (คนแก�มาก คนหนุ�มสาวต�องเตรียมรับภาระหนักในอนาคต)

• กับดักประเทศรายได�ปานกลาง (คนไทยจำนวนมากผลิตภาพแรงงานต่ำ)

..และรอช�าไม�ได�แล�ว
• เราอยู�ในวังวนป�ญหา 3 เรื่องข�างต�นมานาน บางเรื่องเกือบ ‘สายเกินไป’ 
ถ�าไม�รีบแก�ไข ป�ญหาจะยิ่งหมักหมมและแก�ยากถึงขั้นแก�ไขไม�ได�

• การพัฒนาที่ผ�านมาไม�เน�นเรื่องคนอย�างที่ควรเป�น
• มีคน ‘ตกหล�น’ และ ‘ถูกท้ิงไว�ข�างหลัง’ ตลอดเวลา

• วิกฤติโควิด-19 อาจทำให�เกิด ‘แผลเป�น’ ในคนไทยจำนวนมาก 
• คนจนหน�าใหม� จนเรื้อรัง การเรียนรู�ของเด็กและเยาวชน

ระบบสวัสดิการไม�ใช�เรื่อง ‘สงเคราะห�’ แต�เป�นระบบช�วย
การพัฒนาประเทศโดยใช� ‘คน’ เป�นศูนย�กลาง 



ที#มา: Global wealth Databook 2014-2021, Credit Suisse



เด็กและหนุ�มสาวไทยจะต�องรับภาระดูแลเศรษฐกิจและสังคม
และผู�สูงวัย มากขึ้น อย�างรวดเร็วในอนาคต



อนาคตเด็กและหนุ�มสาวไทยจะต�องรับภาระมากขึ้น

แต�ในช�วงวัยนี้กลับมีสัดส�วนคนรายได�น�อยสุด 40% 
ล�าง (bottom40) สูงกว�าช�วงวัยอื่น

‘เด็กทุกคน’ จึงต�องได�รับการ
พัฒนาศักยภาพเต็มที่

• นักเศรษฐศาสตร�โนเบล Heckman (2008) แสดงให�เห็นว�าการลงทุนใน

เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย�างย่ิงเด็กเล็กในช�วงอายุ 0-3 ป� ให�ผลตอบแทน
สูงเป�นอย�างมาก ท้ังต�อตัวเด็กเองและสังคมในภาพรวม 

• รายงาน WHO et al. (2018) ระบุว�าหนทางท่ีดีท่ีสุดท่ีจะช�วยประเทศให�
เจริญก�าวหน�า เติบโตอย�างท่ัวถึง มีความเท�าเทียมในด�านโอกาส และยุติ
ความยากจนอย�างรุนแรง คือ การลงทุนในเด็กปฐมวัย





คนไทยออกนอกกำลังแรงงานมากขึ้น
(หมดหวังหางาน?)

ไม�ใช�แค�คนอายุมาก…

คนอายุน�อยก็อยู�นอกกำลัง
แรงงานมากขึ้น 

โดยเฉพาะนอกเขตเทศบาล
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NEET มีทั้งผู�หญิง ผู�ชาย 

มีทั้งจบการศึกษาไม�สูง/สูง 
แต�ส�วนใหญ�อาศัยใน
ครัวเรือนรายได�น�อย



NEET มีทั้งผู�หญิง ผู�ชาย 

มีทั้งจบการศึกษาไม�สูง/สูง 
แต�ส�วนใหญ�อาศัยใน
ครัวเรือนรายได�น�อย





ระบบสวัสดิการ
ความคุ�มครองทางสังคม
พัฒนาและดูแล ‘คน’ 

อย�างไร?

4 องค�ประกอบมีความเชื่อมโยง เกื้อกูลกัน 



• ความครอบคลุม 
• มีครบทุกประเภท ทุกกลุ�มเป�าหมายไหม
• ให�ทุกคนถ�วนหน�าหรือให�เฉพาะคนจน คนด�อยโอกาส
• ตกหล�นคนจน คนด�อยโอกาสแค�ไหนยอมรับได�

• ความเพียงพอ และคุณภาพ

• ให�เบ็ดหรือให�ปลา: ให�เป�นเงิน ส่ิงของ บริการ หรือ ความรู�

• ใครจ�ายเงิน ประชาชนร�วมจ�ายไหม (co-pay)

• ความย่ังยืนทางการคลัง: รัฐบาลจ�ายไหวไหม 
• ภาคส�วนอื่นทำอะไรได�บ�าง: เอกชน ชุมชน ประชาสังคม

• ทัศนคติสังคม การเมือง ความคาดหวังของประชาชน

เราถกเถียงประเด็นอะไรบ�างใน SP



• ความครอบคลุมกลุ�มประชากร การแยกตามช�วงอายุตามแนวคิด
‘ครรภ�มารดาถึงเชิงตะกอน’ ไทยก็ทำได�ค�อนข�างดี ยกเว�นกลุ�มเด็กเล็กแรก
เกิดถึงปฐมวัย

• ความเพียงพอ ยังไม�ใช�ประเด็นเร�งด�วนท่ีสุด คนจน คนเปราะบางแม�ได�รับ
สวัสดิการไม�มากนักก็เริ่มสามารถพัฒนาตัวเองแล�ว

• คุณภาพมีป�ญหาในบางมิติ เช�น ความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการศึกษา (*ไม�
ลงรายละเอียดในงานนี้)

เราควรเน�นประเด็นไหนในระบบสวัสดิการ
เพื่อแก�ป�ญหาเชิงโครงสร�าง



• โครงสร�างประชากร ทำให�คนไทย ‘ทุกคน’ ต�องได�รับการพัฒนาและดูแล 
โดยไม�ตกหล�น

• ผู�กำหนดนโยบาย สังคมไทย
• ไม�ตระหนักถึงความสำคัญ/ขนาด/ความยากของป�ญหาการตกหล�น 
• ไม�เข�าใจข�อดีข�อเสียทางเลือกในการแก�ป�ญหา 
• มีทัศนคติว�าการช�วยคนจนมากไปจะทำให�เขาแบมือขอตลอดไป

• กลุ�มเปราะบางรับผลกระทบมากสุดในช�วงโควิด-19 และมีแนวโน�มจะเกิด
แผลเป�นต�อคุณภาพคนในระยะยาวหากยังตกหล�นต�อไป

• คนจนรุ�นใหม� คนจนเรื้อรัง ความเหล่ือมล้ำพุ�งสูงหลังโควิด

‘ความท่ัวถึง ไม�ตกหล�น’ เป�นเรื่องสำคัญเร�งด�วน 





เรา ‘ท้ิงใครไว�ข�างหลัง’ มากแค�ไหน

• ป�จจุบันยังเป�นเพียงอีกหนี่งวาทกรรมท่ี ‘สวยหรู’

• ต�องตระหนักว�าเป�นแนวคิดท่ี ‘จำเป�น’ สำหรับการสร�างอนาคตชาติ
• เพราะเป�นการเพ่ิมศักยภาพ ‘คน’ ทุกคน ดีต�อการพัฒนาในระยะยาว
• ไม�ใช�เพียงเหตุผลด�านมนุษยธรรม…หรือช�วยเพราะสงสาร

• ระบบสวัสดิการจึงไม�ควรตกหล�นคนไทยแม�เพียงคนเดียว
• แต�…การศึกษาทั่วโลกบอกให�รู�ว�าการป�องกันการตกหล�น ‘ไม�ง�ายอย�างที่คิด’ 

• ระบบสวัสดิการแบบถ�วนหน�าป�องกันการตกหล�นได�ดีท่ีสุด
• ประเทศพัฒนาแล�วมักใช�แนวทางถ�วนหน�า







ข�อดีอื่น ๆ ของการไม�ท้ิงใครไว�ข�างหลัง

• แก�ไขป�ญหาหลายประการพร�อมกัน

• ทำให�สังคมเกิดความเช่ือใจกันมากขึ้น 
ซ่ึงจำเป�นสำหรับการแก�ป�ญหาเชิงโครงสร�าง

• ทำให�เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นในระยะยาว 
ลดความยากจนอย�างแท�จริง (Klasen 2008)

• ป�องกันป�ญหา ‘อัจฉริยะท่ีหล�นหาย’ (Lost Einsteins) 

Klasen, Stephan; Fleurbaey, Marc (2019). Leaving No one Behind: Some Conceptual and Empirical Issues. Journal of Globalization and Development





ปรากฏการณ� 
“Lost Einsteins

(อัจฉริยะผู�สาบสูญ)” 
เกิดในไทยตลอดเวลา..

ประเทศเสียโอกาสมหาศาล

ในประเทศไทยไม�มีงานวิจัยชัดเจน แต�ด�วยระดับความเหล่ือมล้ำที่สูงมาก
และความไม�เท�าเทียมกันของโอกาส เรามีเรื่องเล�าของ ‘อัจฉริยะผู�สาบสูญ’ จำนวนมากอยู�ตลอดเวลา



ข�อเสนอแนะระบบสวัสดิการสำหรับอนาคต

• หลักการ
• ไม�ทิ้งใครไว�ข�างหลัง นโยบายสำคัญต�องไม�ตกหล�นคนไทยแม�คนเดียว 
• ใช�แนวทางถ�วนหน�า
• มีทั้งรัฐจ�ายทั้งหมด ประชาชนร�วมจ�าย ภาคส�วนอื่นร�วมจ�าย หรือร�วมงาน

• ข�อเสนอแนะการปรับระบบสวัสดิการ
• Multi-tier SP และรูปธรรมข�อเสนอแนะ
• การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง
• บทบาทภาคส�วนอื่น





ข�อเสนอแนะและตัวอย�างรูปธรรม

ใช�แนวทาง multi-tier social protection (ระบบ ‘ขนมชั้นสวัสดิการ’)
• Tier 1: รัฐจัดหาสวัสดิการพื้นฐาน (basic welfare) แบบถ�วนหน�าฟรี (ป�องกันการ
ตกหล�น ไม�แยกแรงงานในระบบ นอกระบบ) แต�ไม�มากไปจนกระทบแรงจูงใจในการ
ทำงาน
• SS: ทักษะกึ่งถ�วนหน�า, เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, การดูแลเด็กเล็ก
• SI: ประกันสังคมพ้ืนฐานถ�วนหน�า (คล�าย ม.40 ป�จจุบัน: ชดเชยรายได�เจ็บป�วย ตาย), การดูแล
ระยะยาว (LTC) พ้ืนฐานถ�วนหน�า
• SA: เบ้ียคนพิการ เบ้ียสูงอายุ
• ประกันรายได�กึ่งถ�วนหน�า (Quasi-Universal Basic Income)

• Tier 2: สวัสดิการเพิ่มจากนายจ�างหรือองค�กรที่ทำงานด�วย รวม platform
• Tier 3: สวัสดิการส�วนเพิ่มกรณีจ�ายเองเป�นหลัก (ประกันสังคม Gig Workers)



การดูแลเด็กเล็ก
Cash for Care



การดูแลเด็กเล็ก
Cash for Care



โครงการทักษะ
แรงงานกึ่งถ�วนหน�า

(Limited Universal 
Upskill/Reskill)

ป� 2555 ธุรกิจขนาดใหญ�ลงทุนพัฒนาทักษะแรงงานตนเองเพียง 700-1,080 บาทต�อหัวต�อป� ต�าง
จากค�าอบรมของศูนย�อบรมโดยเฉพาะที่ต�นทุนประมาณ 6,000 บาทต�อคอร�ส (TDRI, 2560)



ประกันรายได�กึ่ง
ถ�วนหน�า

(Quasi-UBI)



ตัวอย�าง Tier 3: 
ประกันสังคมสำหรับ 

Gig Workers



ตัวอย�าง Tier 3: 
ประกันสังคมสำหรับ 

Gig Workers







ภาพรวมการรักษา
ความยั่งยืนทางการ
คลังในระยะยาว

ด�านระบบภาษี
• เพ่ิมฐานภาษี (รายได� รายจ�าย ทรัพย�สิน)
• เพ่ิม ‘ความก�าวหน�า (progressivity) ของระบบ

ภาษี

ด�านการใช�จ�ายภาครัฐ
• ลดการใช�จ�ายด�านเศรษฐกิจ เพ่ิมด�านสังคม

(โดยเฉพาะส�วนที่เพ่ิมคุณภาพคน)
• รัฐไม�ควรแข�งขันกับเอกชน (ตาม รธน.)

การลงทุนโครงสร�างพื้นฐานใช�แนวทางร�วมทุน
ภาครัฐและเอกชนเป�นหลัก



บทบาทของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
ในการให�สวัสดิการทางสังคม

• ป�ญหามากมายและซับซ�อน ปล�อยให�รัฐทำคนเดียวจะช�อนคนตกหล�นไม�ทัน

• ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมสามารถมีบทบาทในการให�สวัสดิการสังคม เสริมจากรัฐได�
• คนไทยไม�ท้ิงกัน: เงินบริจาคมีแนวโน�มเพิ่มสูงข้ึน แม�ยามวิกฤติ
• คนทำมีมากข้ึน: องค�การเอกชนไม�แสวงหากำไรท่ีมุ�งด�านสังคม มีแนวโน�มเพิ่มจำนวนข้ึน
• เอกชนมาร�วมวง: การดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทเอกชนในมิติท่ีหลากหลาย

• ข�อเสนอเพ่ือเชื่อมโยงทุกภาคส�วน ในการให�สวัสดิการสังคม ที่ไม�ทิ้งใครไว�ข�างหลัง





ร�อยละองค�การเอกชนไม�
แสวงหากำไร* ที่ดำเนิน
กิจการหลักเกี่ยวกับการ

บริการสังคมสงเคราะห� ต�อ
จำนวนองค�การฯ ทั้งหมด



การบริการสังคมสงเคราะห� 
จำแนกตามรูปแบบการให�

ความช�วยเหลือ



ประเภทรายรับจากการ
ดำเนินงานขององค�การที่
ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับ
การบริการสังคมสงเคราะห�





ภาครัฐ

• (+) มีภาระหน�าท่ีหลักในการให�สวัสดิการสังคม

• (-) บริการเหมาเข�ง ไม�ค�อยเห็นผลลัพธ�กับคน

ภาคเอกชน

• (+) มีเงินทุน และเทคโนโลยี

• (-) ไม�ใช�ภารกิจหลัก หรือมีความเชี่ยวชาญ

ภาคสังคมและชุมชน

• (+) ทำงานใกล�ชิดกับประชาชนและเข�าใจป�ญหา

• (-) งบประมาณไม�แน�นอน บริการไม�ต�อเน่ือง

การให�บริการสวัสดิการสังคมในป�จจุบัน: 
แยกส�วน ไม�ต�อเนื่อง ไม�เห็นผลลัพธ�



ท่ีมา Gustafsson-Wright and Gardiner, 2016; Edmondson, Crim, and Grossman, 2015

เป�าหมาย: เตรียมความพร�อม
เด็กปฐมวัยในครอบครัว
ยากจน ในเขตพื้นที่ Granite 
School District (GSD) เพื่อ
ลดงบประมาณของรัฐในการให�
เรียนพิเศษเสริมภายหลัง 



ภาคส�วนอ่ืนควรเข�ามามี
บทบาทในการ

ให�สวัสดิการด�านใด

• เป�นบริการเสริมเพ่ือไม�ทิ้งใครไว�ข�างหลัง เพราะค�าใช�จ�ายในอนาคตเพ่ือรับมือจากการตกหล�นจะสูงข้ึน เช�น เด็ก
เล็ก

• กลุ�มเป�าหมายเป�นประชากรที่มีแนวโน�มจะตกหล�นจากบริการรัฐ 
(ทั้งในแง�การเข�าถึง และความหลากหลายของประเภทบริการ)

• ดำเนินการในระดับพ้ืนที่ คำนึงถึงบริบทและความต�องการในแต�ละพ้ืนที่
• ตัวชี้วัดเน�นผลลัพธ�ที่เป�นที่ยอมรับจากทุกภาคส�วน



ข�อเสนอในการนำ SIP มาใช�ในประเทศไทย

• การเปลี่ยนทัศนคติจากการบริจาคแบบไม�หวังผล 

เป�นการลงทุนเพื่อผลลัพธ�ทางสังคม

• ระดมเงินบริจาค และงบ CSR เพื่อนำมาใช�ในโครงการที่มีตัวชี้วัดที่เน�นผลลัพธ�

• ผู�ให�บริการด�านสังคม เริ่มเก็บข�อมูลการดำเนินงาน และประเมินผลการให�บริการ

• เอกชน ประชาสังคม และท�องถ่ินริเริ่มลงมือทำโครงการนำร�อง 


