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บทคัดย่อ 
 “ความอยุติธรรมที่ท าให้คนแต่ละกลุ่มได้รับสวัสดิการทางสังคมที่ดีและความรู้ที่เหมาะสมอย่างไม่เท่า
เทียม  เป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง ความวุ่นวาย และสงครามเสมอมา” 1   
 อมาตยา เซน  ได้เสนอแนวคิดในการพิจารณาเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมว่า  ควรอยู่บนพ้ืนฐาน
ส าคัญ คือ การให้ความส าคัญกับวิถีที่มีชีวิตเป็นศูนย์กลาง (life-centered approach)  การให้ความเป็นธรรม
อย่างครอบคลุมในฐานะที่คนทุกคนเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และความรับผิดชอบต่ออ านาจ โดยยกตัวอย่างค า
สอนของพระพุทธองค์ที่กล่าวไว้ว่า เนื่องจากมนุษย์มีอ านาจมากกว่าสัตว์อ่ืนทุกชนิดเราจึงมีความรับผิดชอบต่อ
สัตว์อ่ืนที่เชื่อมโยงกับความไม่เสมอภาคนี้ พระพุทธเจ้าอธิบายประเด็น“ความรับผิดชอบต่ออ านาจ” นี้ด้วยการ
เปรียบเทียบกับความรับผิดชอบของมารดา ที่มีต่อบุตร มารดามีความรับผิดชอบไม่ใช่เพราะเธอให้ก าเนิดบุตร 
แต่เป็นเพราะเธอสามารถท าสิ่งต่างๆ ที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเด็กในทางที่เด็กเองไม่อาจท าได้  มองจากมุมนี้ 
เหตุผลที่มารดาช่วยเหลือเด็กไม่เกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้รับ แต่มาจากการตระหนักถึงความไม่เสมอภาค รับรู้
ว่าเธอสามารถท าสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตของเด็กอย่างมหาศาล แต่เด็กเองท าไม่ได้ มารดาไม่ต้องมองหา
ผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะจริงหรือในจินตนาการ และไม่ต้องสมมุติสัญญาขึ้นมาก่อนที่จะเข้าใจพันธะที่เธอมี
ต่อลูก 
 การขับเคลื่อนนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูบุตร ไม่สามารถกระท าได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
ตัวเด็กเล็กโดยตรง เด็กยังไม่สามารถพูดเพ่ือสิทธิประโยชน์ของตนเอง รัฐ สังคมและครอบครั ว จึงต้องมี 
“ความรับผิดชอบต่ออ านาจ” ในฐานะผู้ดูแล หรือผู้มีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ หรือผู้ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ หรือตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องนี้ จะต้องสนใจให้ความส าคัญกับนโยบายสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้ มุมมองเรื่องการจัดการสวัสดิการของสังคม บ่อยครั้งที่จบด้วยค าถามทางเศรษฐกิจว่ามี
งบประมาณหรือไม่ มากกว่าการตระหนักถึงความส าคัญต่อชีวิตของผู้คนส่วนรวม หรือการจัดสรรทรัพยากรใน
การจัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูบุตรจึงเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมในระบบสวัสดิการ 
 
                                                           
1  อมาตยา เซน ,ความยุติธรรม : จากแนวคิดสู่วิถีปฏิบัต,ิ ปาฐกถาพิเศษ , 18 ธันวาคม 2553  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกิติ,์ 
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เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดบูุตร: เครือ่งมือเพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบสวสัดิการ 
 

 “ ความอยุติธรรมที่ท าให้คนแต่ละกลุ่มได้รับสวัสดิการทางสังคมที่ดีและความรู้ที่เหมาะสมอย่างไม่เท่า
เทียม  เป็นต้นเหตุของความขัดแย้ง ความวุ่นวาย และสงครามเสมอมา” 2   
 อมาตยา เซน  ได้เสนอแนวคิดในการพิจารณาเรื่องความเป็นธรรมทางสังคมว่า ควรอยู่บนพ้ืนฐาน
ส าคัญ คือ การให้ความส าคัญกับวิถีที่มีชีวิตเป็นศูนย์กลาง (life-centered approach) การให้ความเป็นธรรม
อย่างครอบคลุมในฐานะที่คนทุกคนเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และความรับผิดชอบต่ออ านาจ โดยยกตัวอย่างค า
สอนของพระพุทธองค์ที่กล่าวไว้ว่า  เนื่องจากมนุษย์มีอ านาจมากกว่าสัตว์อ่ืนทุกชนิดเราจึงมีความรับผิดชอบ
ต่อสัตว์อ่ืนที่เชื่อมโยงกับความไม่เสมอภาคนี้  พระพุทธเจ้าอธิบายประเด็น“ความรับผิดชอบต่ออ านาจ” นี้ด้วย
การเปรียบเทียบกับความรับผิดชอบของมารดา ที่มีต่อบุตร  มารดามีความรับผิดชอบไม่ใช่เพราะเธอให้ก าเนิด
บุตร  แต่เป็นเพราะเธอสามารถท าสิ่งต่างๆ ที่ส่งอิทธิพลต่อชีวิตของเด็กในทางที่เด็กเองไม่อาจท าได้ มองจาก
มุมนี้ เหตุผลที่มารดาช่วยเหลือเด็กไม่เก่ียวกับผลตอบแทนที่ได้รับ แต่มาจากการตระหนักถึงความไม่เสมอภาค 
รับรู้ว่าเธอสามารถท าสิ่งต่างๆ ที่ส่งผลต่อชีวิตของเด็กอย่างมหาศาล แต่เด็กเองท าไม่ได้ มารดาไม่ต้องมองหา
ผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะจริงหรือในจินตนาการ และไม่ต้องสมมุติสัญญาขึ้นมาก่อนที่จะเข้าใจพันธะที่เธอมี
ต่อลูก   
 การขับเคลื่อนนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูบุตร ไม่สามารถกระท าได้โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
ตัวเด็กเล็กโดยตรง เด็กยังไม่สามารถพูดเพ่ือสิทธิประโยชน์ของตนเอง รัฐ สังคมและครอบครัว จึงต้องมี  
“ความรับผิดชอบต่ออ านาจ” ในฐานะผู้ดูแล หรือผู้มีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ หรือผู้ที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ หรือตระหนักถึงความส าคัญของเรื่องนี้ จะต้องสนใจให้ความส าคัญกับนโยบายสาธารณะที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวมนี้  มุมมองเรื่องการจัดการสวัสดิการของสังคม บ่อยครั้งที่จบด้วยค าถามทางเศรษฐกิจว่า
มีงบประมาณหรือไม่ มากกว่าการตระหนักถึงความส าคัญต่อชีวิตของผู้คนส่วนรวม หรือการจัดสรรทรัพยากร
ในการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นธรรม เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูบุตรจึงเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือเพ่ือ
สร้างความเป็นธรรมในระบบสวัสดิการ 
 
สาระส าคัญเรื่องเงินอดุหนุนเพ่ือการเลีย้งดูบตุร 
 

 เด็กในช่วงปฐมวัย (0-6 ปี) เป็นช่วงที่มีความส าคัญอย่างยิ่งของชีวิตคนคนหนึ่ง การพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป็นเรื่องการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งด้านพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา ภาษาและสังคมเข้าด้วยกัน 
เป็นการสร้างโอกาสชีวิตที่ดีให้กับเด็กในการเติบโตต่อไป เพราะว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะช่วยให้เด็กมีการ
พัฒนาทักษะต่างๆ เป็นขั้นแรกที่จะก้าวสู่การมีความรู้ที่ดีและมีโอกาสสูงในการท างานที่ดี และลดปัจจัยเสี่ยง
ของการขาดสารอาหาร ปัญหาสุขภาพจิต และการประกอบอาชญากรรม ในอีกด้านหนึ่งการที่เด็กได้รับ
โภชนาการที่ดี การเลี้ยงดูที่เหมาะสม ได้รับความเอาใจใส่ และมีโอกาสหลากหลายที่จะเรียนรู้ผ่านการเล่นและ

                                                           
2  อมาตยา เซน ,ความยุติธรรม : จากแนวคิดสู่วิถีปฏิบัต,ิ ปาฐกถาพิเศษ , 18 ธันวาคม 2553  ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาตสิิริกิติ,์ 

จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ ,แปลโดย สฤณ ีอาชวานันทกุล  
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กิจกรรมต่างๆ เป็นความจ าเป็นพื้นฐานส าหรับเด็ก  เพ่ือที่จะให้เด็กๆ เหล่านี้มีความพร้อมเมื่อเข้าโรงเรียนและ
เป็นประชากรที่มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทยได้อย่างเต็มศักยภาพในอนาคต  
 ผลการศึกษาโดย James J. Heckman นักเศรษฐศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลปี 2543 พบว่าการ
ลงทุนในเด็กเล็กมีความส าคัญมาก ในแง่ที่ว่ายิ่งลงทุนตอนอายุน้อยเท่าไร  ผลตอบแทนที่ได้ต่อสังคมสูงกว่าการ
ลงทุนเพื่อซ่อมเสริม หรือแก้ใขความบกพร่องในระยะต่อไปที่เกิดจากการปล่อยปละละเลยในช่วงแรกของชีวิต  
ยิ่งปล่อยปละละเลยนานเท่าใดต้นทุนของการแก้ไขก็ยิ่งสูงตามไปเท่านั้น (James J. Heckman 2000, 
Investing in the Very Young)  การลงทุนในเด็กเล็ก โดยเฉพาะอายุ 0-3 ขวบ มีผลตอบแทนคิดเป็นตัวเงิน
สูงกว่าลงทุนในวัยอ่ืนหลายเท่าตัว โครงสร้างสมอง (brain architecture) ของมนุษย์จะเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วในช่วง 3 ปีแรกของชีวิต พัฒนาการที่ส าคัญของเด็กรวมทั้งพัฒนาการสมองเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะใน 5 ปีแรก ถือเป็นพื้นฐานของชีวิตเด็ก 
 ปัจจุบันนโยบายสาธารณะการบริการทางสังคมต่างๆ ของไทย ยังให้ความส าคัญในเรื่องเด็กปฐมวัยไม่
เพียงพอ นโยบายที่ผ่านมาเน้นถึงเด็กในวัยเรียน อาทิ โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก นมโรงเรียน เป็นต้น 
ในขณะที่วิกฤตการณ์ทางด้านการเงินและเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้น ท าให้ยิ่งมีความจ าเป็นที่ ควรจัดให้มีระบบ
การคุ้มครองทางสังคมกับเด็กปฐมวัย จึงเกิดแนวคิดเรื่องเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูบุตร เพ่ือช่วยบรรเทา
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครอบครัวในยามวิกฤต ช่วยเพ่ิมบทบาทของครอบครัวในการดูแลบุตร และส่งเสริมการ
เข้าถึงบริการขั้นพ้ืนฐานในยามปกต ิ การช่วยให้ครอบครัวมีสมรรถนะที่จะเลี้ยงดูเด็กในช่วงปฐมวัยนี้ จะท าให้
เด็กเจริญเติบโตเต็มศักยภาพไม่เสียโอกาสที่เกิดขึ้นจากการปล่อยปละละเลยในช่วงเริ่มต้นของชีวิต อันเป็น
แนวทางยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยืนอยู่บนหลักการของสังคมที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข และความ
เป็นธรรมทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเท่าเทียมทางสังคม ตามค าประกาศสิทธิมนุษยชนที่ว่า “คน
ทุกคนในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคม มีสิทธิในความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ” 
 
เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดบูุตร ฐานการคุ้มครองทางสังคมแก่เดก็ 
 

 เงินอุดหนุนบุตรเป็นพ้ืนฐานของสวัสดิการเด็กทุกคน ท านองเดียวกันกับ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ได้เสนอ
แนวคิดเรื่องสวัสดิการพ้ืนฐานของสังคมไทยไว้ใน จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน เมื่อปี 2516 
 ในปัจจุบันจินตภาพหรือความวาดหวังต่อชีวิตเด็กปฐมวัย คงมีความซับซ้อนมากกว่าเมื่อ  40 ปีก่อน
เป็นแน่แท้  ขณะเดียวกันสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และรุนแรง 
องค์การยูนิเซฟจึงได้เสนอเป้าหมายการคุ้มครองทางสังคมแก่เด็กว่า เด็กทุกคนควรมีหลักประกันรายได้อย่าง
น้อยระดับเส้นความยากจน ไม่ขาดสารอาหาร ได้รับการศึกษา การดูแลและสิ่งของและบริการที่จ าเป็นอ่ืนๆ 
เริ่มจากคุณภาพชีวิตในตัวของเด็กเองและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยจะท าให้เด็กมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตไป
ได้   จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนและการเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย ได้มีเสียงจ านวนมากสะท้อนว่าเงิน
อุดหนุนควรเริ่มต้นตั้งแต่ครรภ์มารดา  
 เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูบุตร เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือทางสังคมเป็นฐานการคุ้มครองทางสังคม 
(Social Protection Floor) แก่เด็ก เพ่ือให้แต่ละครอบครัวใช้จ่ายตามความต้องการของแต่ละครอบครัวที่มีความ



56    ประชุมวิชาการประจ าปี 57 : สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จ าเป็นไม่เหมือนกัน  ฉะนั้นครอบครัวอาจจะไปจัดสรรใช้จ่ายอะไรก็ได้ที่เอ้ือให้ชีวิตของเด็กน้อยมีคุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เงินอุดหนุนเป็นเงินจ านวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความจ าเป็นและความต้องการในการ
เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยคนหนึ่งๆ เงินจึงเป็นเพียงการเติมเต็มช่องว่างบางอย่างให้กับชีวิตเด็กน้อย  ส าหรับครอบครัว
ที่จนกว่าเงินจ านวนนี้อาจจะมากเมื่อเปรียบเทียบกับครอบครัวที่พอจะมีมากกว่า  อย่างไรก็ตามเพ่ือให้บรรลุ
เจตนารมณ์ของการดูแลเอาใจใส่เด็กปฐมวัย ชุมชนและสังคมอาจจะมีกลไกการสนับสนุนและการติดตามเรื่องการ
เลี้ยงดูเอาใจใส่เด็ก ชุมชนอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันดูแลเด็กดังเช่นที่เคยมีมาในอดีตในรูปแบบการ
จัดการใหม่ๆ แม้ว่าทุนทางสังคมของไทยที่มีอยู่เดิมในเรื่องการจัดสวัสดิการให้ความส าคัญกับความเป็นชุมชน
มากกว่าปัจเจกบุคคล  แต่เนื่องจากแต่ละชุมชนในประเทศไทยมีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน  ฐานการรับเงิน
อุดหนุนฯ จึงได้มีการเสนอพิจารณาบนฐานครอบครัว 
 ในงานวิจัยของโครงการพัฒนาความเป็นธรรมทางสังคมฯ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้ศึกษากลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนงาน กับกลุ่มคนชายขอบ เช่  เครือข่ายแรงงาน เครือข่ายเกษตรกร เครือข่าย
อีสาน เครือข่ายชาติพันธุ์ คนไร้รัฐ เครือข่ายปฏิรูปที่ดิน  พบว่ากลุ่มที่มีสถานะดีที่สุด ดูเหมือนจะเป็นกลุ่ม
แรงงานภาคอุตสาหกรรม มีเงินประกันสังคม เงินสงเคราะห์บุตร แม้ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีสวัสดิการดีที่สุดใน
บรรดากลุ่มคนส่วนใหญ่ของสังคม ก็ยังประสบกับความไม่แน่นอนในยุคโลกาภิวัตน์ เช่น การถูกเลิกจ้างเมื่อ
โรงงานย้ายฐานการผลิต หรือต้องยอมรับค่าจ้างต่ าเพราะต้องแข่งขันกับแรงงานประเทศอ่ืนๆ   แรงงานต้อง
เกษียณเร็วขึ้นบ้างจากการได้รับสารพิษจากการท างาน  อีกท้ังรูปแบบการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลท าให้
เกิดความไม่ม่ันคงในอาชีพ เช่น ถูกปรับให้เป็นแรงงานยืดหยุ่น แรงงานรับเหมาช่วง  ซึ่งแรงงานเหล่านี้จะไม่ได้
รับสวัสดิการ ได้แค่ค่าแรงเท่านั้น  ฉะนั้นสังคมต้องพูดเรื่องสวัสดิการเพื่อรับมือกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้คนทุกคนในสังคมได้รับการคุ้มครองทางสังคม เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูบุตร จึงเป็นจุดตั้งต้นที่รัฐพึง
จัดการสวัสดิการให้กับประชาชน  
 
การจดัระบบสวัสดิการทีส่นใจสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 
 

 ในสังคมท่ีมีความเหลื่อมล้ ามากเช่นสังคมไทย  ท าอย่างไรจึงจะท าให้การบริการทางสังคมไม่เกิดความ
เหลื่อมล้ า และเกิดความเป็นธรรมต่อสังคมมากที่สุด เป็นค าถามใหญ่ซึ่งรัฐและประชาชนต้องร่วมกันคิด  
ระบบสวัสดิการวันนี้เราอยู่บนทางสองแพร่ง เราจะไปทางไหนกันระหว่างการจัดสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมาย 
(targeting ) และการจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า (universal)  เดิมประเทศเราเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ คน
ไม่มีเงินแต่รวยทรัพยากร ชีวิตยังด ารงอยู่ได้ไม่อดอยาก แต่คนยากจนในยุคปัจจุบันยุคที่  ‘เจริญแล้ว’ คนกลับ
ยากจนสิ้นไร้ไม้ตอกมากข้ึน ไม่มีเงิน เข้าไม่ถึงทรัพยากรต่างๆ ในสังคม หรือในบางกรณีคนมีเงินมากขึ้นแต่เข้า
ไม่ถึงโอกาสและทรัพยากรต่างๆ ในสังคม หรือบางกรณีที่ฐานะทางเศรษฐกิจอยู่เหนือระดับเส้นความยากจน 
แต่มีโอกาสเสี่ยงที่จะยากจน เช่น เมื่อเผชิญวิกฤตภัยธรรมชาติ วิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งนับวันมีความรุนแรง มี
ความถี่มากข้ึน  
 สังคมไทยจึงจ าเป็นต้องขยับตัวในเรื่องระบบสวัสดิการทั้งระบบ จากเดิมที่มีประชาสงเคราะห์ “การ
ให้” เป็นสวัสดิการชุมชนที่ชุมชนร่วมกันจัดการด้วยตนเอง ก้าวสู่ความมั่นคงทางสังคมที่รัฐพึงจัดให้ประชาชน
ได้มีความมั่นคงในปัจจัยพ้ืนฐาน คือการบริการสังคม  ทั้งนี้เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข การศึกษา และการ
คุ้มครองทางสังคม อาทิ ประกันสังคม สวัสดิการรักษาพยาบาล ทุพพลภาพ สงเคราะห์ชราภาพ สิทธิการลา
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คลอด การตาย การประกันว่างงาน เป็นต้น  การพัฒนาสู่การคุ้มครองทางสังคม เป็นการเพ่ิมสิทธิประโยชน์
การประกันสังคม เช่น การขยายการคุ้มครองการประกันสังคมถึงสมาชิกในครอบครัว การเพ่ิมวงเงินทดแทน 
การจัดสวัสดิการส าหรับเด็ก เป็นต้น  ทั้งนี้การให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านสังคม ให้ประชาชนอยู่ดี กินดี 
มีงานท า มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต จะสามารถด าเนินการด้วยการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน โดยรัฐด าเนินการบริหารจัดการการจัดเก็บภาษี เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก ภาษี
ทรัพย์สิน น ามาจัดสรรทรัพยากร เช่น การกระจายรายได้ การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการบริการของ
สังคม การจัดสวัสดิการจึงต้องค านึงถึงความครอบคลุมถ้วนหน้า 
 นโยบายการจัดสวัสดิการที่ผ่านมา กลุ่มที่คิดเรื่องการจัดสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง 
(targeting ) ให้เหตุผลข้อดี 2 ประการคือ ช่วยให้มาตรการบรรเทาความยากจนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ
ขณะเดียวกันก็รักษาระดับค่าใช้จ่ายของสังคมในการแก้ปัญหาความยากจนให้อยู่ในระดับต่ า แต่มีข้อโต้แย้งจาก
งานวิจัยหลายๆ ชิ้น ที่ชี้ให้เห็นว่า แม้ระดับค่าใช้จ่ายของการให้สวัสดิการแบบเฉพาะกลุ่มมีค่าใช้จ่ายที่ต่ า แต่
ต้นทุนการบริหารจัดการและการสารสนเทศที่สูง เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารท าให้กลไกที่จะ
แบ่งคนจนและไม่จนนั้นไม่ชัดเจนและปฏิบัติยาก ในที่สุดแล้วท าให้เกิดช่องว่างให้ผู้ปฏิบัติใช้ดุลยพินิจของ
ตนเองในการตัดสินว่าใครควรอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ จึงอาจเกิดความผิดพลาดของการจัดสรรสวัสดิการ
สองประการ คือความผิดพลาดชั้นที่หนึ่ง สวัสดิการไม่ถูกจัดสรรให้ผู้ที่ควรได้รับ และความผิดพลาดชั้นที่สอง 
สวัสดิการถูกจัดสรรให้แก่ผู้ไม่ควรจะได้รับ การให้สวัสดิการที่มีความผิดพลาดกลับท าให้เกิดความไม่เป็นธรรม
มากขึ้น แทนที่จะลดความไม่เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
 สิ่งที่ส าคัญของแนวคิดการจัดสวัสดิการตามกลุ่มเป้าหมาย แบบเจาะจง  (targeting ) คือ มักมองคน
จนว่าเป็นตัวปัญหา (ท่ีต้องการรับผลประโยชน์) มากกว่าจะเห็นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประเทศ ขาดความเชื่อมโยงระหว่างการให้ความคุ้มครองทางสังคมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การจัด
สวัสดิการแบบเจาะจงตามกลุ่มเป้าหมายมักจะขาดเสียงที่มีอ านาจต่อรองในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
และรักษาคุณภาพของการบริการไว้ได้ หลายประเทศพบว่าหากให้เฉพาะคนจน คนชั้นกลางที่ไม่ได้รับจะไม่
สนับสนุน  ในขณะที่การจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้า (universal) มองว่าเมื่อคนทุกคนในสังคมมีความมั่นคง
ทางสังคม ก็จะก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคงด้วย สังคมส่วนใหญ่อาจสนับสนุนแบบถ้วนหน้า 
(universal) เพราะจ านวนผู้ที่ได้ประโยชน์มีมากกว่าแบบเจาะจง  และเห็นว่ามีความยุติธรรมกว่าแบบเจาะจง
เพราะไม่มีผู้หลุดจากระบบ  นอกจากนั้นการให้แบบถ้วนหน้าจะได้พันธมิตรชนชั้นกลางมาสนับสนุนนโยบาย
สวัสดิการนี้ ท าให้มีความยั่งยืน 
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งบประมาณ ค่าใช้จ่ายของรัฐ 
 

 การจัดการงบประมาณเป็นเรื่องการตัดสินใจทางนโยบาย เงินจะมีหรือไม่มีขึ้นอยู่กับการเห็นความส าคัญ
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด นโยบายเกี่ยวกับการสร้างคน การลงทุนในคนสร้างสังคมให้มีคุณภาพ บ่อยครั้งที่ถูก
มองข้ามเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่การลงทุนในเด็กปฐมวัยนั้นจากงานวิจัยต่างๆ 
ยืนยันแล้วว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าท่ีสุด  ดังนั้นงบประมาณจะมีหรือไม่จึงอยู่ที่วิสัยทัศน์และการคิดการจัดการ 
 จากงานวิจัยสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา (TDRI) ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การยูนิเซฟ ได้ชี้ให้เห็นว่าถ้า
เริ่มต้นการให้เงินอุดหนุน 600 บาท จะใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไรของผลิตภัณฑ์มวลรวม ค านวณว่าอย่างสูง
ที่สุดไม่ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รัฐบาล ถ้าเงินอุดหนุน 1,000 บาทก็จะมีค่าใช้จ่าย 2.62 เปอร์เซ็นต์ของ
รายได้รัฐบาลและจ านวนเงินก็จะน้อยลงทุกปีเพราะจ านวนเด็กเกิดใหม่ลดลง  
 

เด็กอายุ 0-6 ขวบ 2014  2016  2018  2020  

จ านวนผูไ้ด้รับสทิธิประโยชน์ (คณูพัน) 5,258 5,186 5,113 5,003 

A) เงินอุดหนุน 600 บาทต่อเดือน     

งบประมาณที่ต้องใช(้คูณหนึ่งลา้น) 39,757 41,183 42,675 43,881 
คิดเป็น % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 0.32% 0.28% 0.25% 0.22% 
คิดเป็น % ของรายได้รัฐบาล 1.57% 1.37% 1.19% 1.03% 

B) เงินอุดหนุน 700 บาทต่อเดอืน     

งบประมาณที่ต้องใช(้คูณหนึ่งลา้น) 46,383 48,047 49,788 51,194 
คิดเป็น % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 0.37% 0.33% 0.29% 0.25% 
คิดเป็น % ของรายได้รัฐบาล 1.84% 1.60% 1.39% 1.20% 
จ านวนผูไ้ด้รับสทิธิประโยชน์ (คณูพัน) 5,258 5,186 5,113 5,003 
C) เงินอุดหนุน 800 บาทต่อเดือน      
งบประมาณที่ต้องใช(้คูณหนึ่งลา้น)  53,009 54,910 56,900 58,508 
คิดเป็น % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  0.43% 0.37% 0.33% 0.29% 
คิดเป็น % ของรายได้รัฐบาล 2.10 1.83 1.59 1.38 

D) เงินอุดหนุน 1,000 บาทต่อเดือน      
งบประมาณที่ต้องใช(้คูณหนึ่งลา้น)  66,262 68,638 71,125 73,135 
คิดเป็น % ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  0.53% 0.47% 0.41% 0.36% 
คิดเป็น % ของรายได้รัฐบาล  2.62% 2.28% 1.99% 1.72% 
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 ในการเปิดเวทีสาธารณะระดับกลุ่ม  ระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด เพ่ืออภิปรายเรื่องเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูบุตร มักลงท้ายที่ค าถามว่าสังคมมีเงินหรือไม่  ซึ่งนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ได้ยืนยันแล้วว่ามี และจะ
มีมากขึ้นหากมีการจัดระบบการเก็บภาษีให้ดีขึ้น โดยเฉพาะภาษีอัตราก้าวหน้า ด้วยเหตุผลที่มีตัวเลขชี้ชัดว่า
สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจสูง จึงควรให้ความสนใจการจัดสรรทรัพยากรในสังคมระหว่างกลุ่มคน
มั่งมีกับกลุ่มคนไม่มีให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
 หากมองดูระบบสวัสดิการในสังคมไทยแล้ว จะเห็นได้ว่ายังมีช่องว่างทางความคิด ความรู้ ความเข้าใจ
และการจัดการอยู่ไม่น้อย การจัดสวัสดิการที่ดีในสังคมจะเป็นเครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ า
และสร้างความเป็นธรรมทางสังคม  การขับเคลื่อนนโยบายเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูบุตรจึงเป็นอีกเครื่องมือ
หนึ่งในการสร้างความรู้ความเข้าใจและการจัดการระบบสวัสดิการที่เป็นธรรมในสังคม 
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