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บทคัดย่ อ
บทความนี อ้ ธิบายแนวคิดเศรษฐศาสตร์ ในการวิเคราะห์ สวัสดิการ โดยผู้เขียนเรี ยงลาดับพัฒนาการ
ทางความคิดของนั ก เศรษฐศาสตร์ ที่ ส าคัญ ทัง้ สานักคลาสสิก และสานัก นี โ อคลาสสิก จนมาถึง ปั จจุบัน
โดยสรุ ปประเด็นหลักของเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการว่าเป็ นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุขของคน
ทังหมดในสั
้
งคม จึงให้ ความสาคัญต่อการเพิ่มขึน้ ของผลผลิตมวลรวมหรื อรายได้ ประชาชาติ ซึง่ จะเพิ่มขึ ้นได้
มากก็ด้วยการใช้ ทรัพยากรและปั จจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ และกลไกตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเสรี
จะก่อให้ เกิดผลลัพธ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม มีนกั เศรษฐศาสตร์ หลายคนที่เห็นว่า การวิเคราะห์ดงั กล่าวเป็ นการ
ยอมรั บสภาวะการกระจายรายได้ ตามที่ดารงอยู่ซึ่งอาจมีความเหลื่อมล ้ามาก รัฐบาลจึงควรให้ นา้ หนักแก่
อรรถประโยชน์หรือความพึงพอใจของคนจนมากกว่าคนรวย ซึง่ เป็ นการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ในแนวของสิ่งที่
ควรจะเป็ น (normative economics)
เมื่อมองภาพกว้ างของสังคมโดยรวม ผู้เขียนเห็นว่าหากเราทุ่มเททรัพยากรเพื่อสวั สดิการให้ แก่คนกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของกลุ่มบุคคลอื่น เนื่ องจากรั ฐบาลมีงบประมาณจากัดในการ
ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่สงั คมโดยรวม และปั จจุบนั ประเทศไทยกาลังเคลื่อนไปสู่ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ”
ภายใน 3-4 ปี ข้ างหน้ า ผู้เขียนจึงได้ นางบประมาณด้ านการสังคมสงเคราะห์มาพิจารณา และพบว่า กว่าร้ อย
ละ 80 ของงบนีจ้ ะไปสู่สวัสดิการผู้สงู อายุ รวมทังมี
้ แนวโน้ มและอัตราเพิ่มในรอบสิบปี ที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ ว
จนอาจกลายเป็ นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ผู้เขียนได้ เสนอข้ อคิดเห็นและแนวทางในการแก้ ไข
ปั ญหา รวมทัง้ เสนอให้ รัฐบาลมีมาตรการส่งเสริ มให้ ประชาชนตระหนัก และสามารถพึ่งตนเองได้ ทัง้ ในด้ าน
การเงินและการดูแลสุขภาพ เพื่อรัฐบาลจะได้ มีภาระในการดูแลสวัสดิการของประชากรสูงวัยไม่มากจนเกินไป
คาสาคัญ : เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ สังคมสูงอายุ งบประมาณด้ านการสังคมสงเคราะห์
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Abstract
The author briefly traces the evolution of economic thought on welfare economics from the
Classical analysis to Neoclassical and up to the modern period. In summary, welfare economics is
concerned with the well-being of all people in a society and analyzes the principles for maximizing social
welfare. In the classical school of thought, importance is placed on increasing welfare through increasing
the wealth of nations which will come about when all resources are utilized in an efficient manner.
Optimal welfare and efficient criteria can be derived from a perfectly competitive market. However, there
are some economists who do not embrace such analysis because the existing income distribution under
such analysis may be extremely unequal. Some suggest that the government and public policies should
place more weight on the utility of the poor than the rich. This latter approach tends to bring welfare
economics from positive analysis to normative analysis.
As Thailand is rapidly transforming from an aging society to become an aged society in the next
few years, more public resources will have to be devoted to providing welfare for the elderly. The author
points out that this will have impact on the welfare of other groups in terms of less public resources for
other activities. In the past ten years, welfare budget has increased almost three folds and about 80 percent
of this budget goes to welfare for the elderly. Such a rapid increase poses a risk to fiscal sustainability in
the near future. The author provides some suggestion to mitigate the problem and opines that the
government should have policy measures to make each citizen become self-reliant on financial and health
matters as much as possible to lessen the burden on public resources.
Keywords : welfare economics, aging society, aged society, social welfare budget.
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1. บทนา
งบประมาณเกี่ ยวกับ สวัส ดิการสังคมของประเทศไทยได้ มี แนวโน้ ม เพิ่ม ขึน้ อย่างมากทัง้ ในแง่ของ
จานวนเงิน และในแง่ของสัดส่วนต่องบประมาณรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งบประมาณที่เกี่ยวข้ องกับผู้สงู อายุ
การที่ประเทศไทยในปั จจุบันกาลังเปลี่ยนผ่านจาก “สังคมสูงอายุ” (aging society) ไปสู่สงั คมสูงอายุโดย
สมบูรณ์ (aged society)1 ภายในอนาคตอันใกล้ นี ้ จึงเป็ นที่คาดการณ์ ได้ ว่า จะเกิดแรงกดดันต่องบประมาณ
แผ่นดินในการจัดหาสวัสดิการต่างๆ ให้ แก่ผ้ สู งู อายุ ดังนัน้ จึงเป็ นความท้ าทายต่อผู้กาหนดนโยบาย และต่อ
สังคมโดยรวมในการร่ วมกันขบคิดและวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึน้ และช่วยกันแสวงหาแนวทางในการ
ป้องกันหรื อบรรเทาปั ญหาดังกล่าว
บทความนีจ้ ะอธิบายแนวคิดเรื่ องสวัสดิการจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ โดยผู้เขียนจะหลีกเลี่ยง
การอธิบายทางเทคนิคที่ใช้ สมการคณิตศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเศรษฐกิจ เนื่องจากผู้เขียนมี
จุดมุ่งหมายเพื่อผู้อ่านที่ไม่ได้ เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ด้วย หลังจากนัน้ จะนาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับโครงสร้ างของ
ประชากรไทยและผู้สงู อายุในปั จจุบันและแนวโน้ มในอนาคต รวมทัง้ นาเสนอข้ อมูลเกี่ยวกับงบประมาณด้ าน
สวัสดิการสังคม และในตอนท้ ายจะวิเคราะห์ถงึ ปั ญหาเกี่ยวกับสวัสดิการผู้สงู อายุ และความท้ าทายที่จะเกิดขึ ้น
ในอนาคต
2. แนวคิด “สวัสดิการ” ในสายตานักเศรษฐศาสตร์
นัก เศรษฐศาสตร์ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคัญ ต่อ แนวคิ ด “สวัส ดิ ก าร” (welfare) และ “สวัส ดิ ก ารสัง คม”
(social welfare) มานานแล้ ว และมีพัฒนาการของความคิดเกี่ยวข้ องกับเรื่ องดังกล่าวนับตังแต่
้ คริ สต์ศตวรรษ
ที่ 18 เป็ นต้ นมา เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ หรื อ Welfare economics เป็ นสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ที่ศึกษา
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ตามนิยามขององค์การสหประชาชาติ “Aging Society” หรื อ “การก้ าวเข้ าสู่สงั คมสูงวัย” หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ
60 ปี ขึน้ ไปมากกว่าร้ อยละ 10 ของประชากรทัง้ ประเทศ หรื อมีประชากรอายุ 65 ปี ขึ ้นไปมากกว่าร้ อยละ 7 ส่วน “Aged
society” หรื อ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ” หมายถึง สังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไปมากกว่าร้ อ ยละ 20 ของประชากร
ทังประเทศ
้
หรื อมีประชากรอายุ 65 ปี ขึน้ ไปมากกว่าร้ อยละ 14 ในขณะที่ “Super-aged society” หรื อ “สังคมสูงวัยระดับ
สุด ยอด” หมายถึ ง สัง คมที่มีป ระชากรอายุ 65 ปี ขึน้ ไปมากกว่ า ร้ อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศ (ที่ มา : เอกสาร
ประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “สังคมคนไทยอายุยืน” จัดโดย สานักงานราชบัณฑิตยสภา วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.
2562)
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เกี่ ยวกับ ความอยู่ดีมี สุข (well being) ของคนในสังคม และใช้ แนวคิดจากทฤษฎี อรรถประโยชน์ (Utility
Theory) มาอธิบายว่าหากบุคคลมีอรรถประโยชน์เพิ่มขึ ้น หมายความว่าบุคคลมีความพึงพอใจมากขึน้ หรื อมี
ความสุขเพิ่มขึน้ และอรรถประโยชน์จะเกิดขึน้ จากการได้ บริ โภคอาหาร สินค้ า และบริ การต่างๆมากขึ ้น หรื อ
กล่า วได้ ว่ า ความพึง พอใจที่ เ พิ่ม ขึน้ มาจากความเป็ นอยู่ที่ ดี ขึน้ นั่น เอง และเมื่ อทุก คนมี ค วามเป็ นอยู่ดี ขึน้
สวัสดิการรวมของสังคมย่อมเพิ่มขึ ้น
การวิเคราะห์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการมักจะมุ่งไปที่การจัดสรรทรัพยากรและสินค้ า (allocation
of resources and goods) และวิเคราะห์ว่าการจัดสรรทรัพยากรดังกล่าวจะมี ผลกระทบต่อสวัสดิการสังคม
โดยรวมอย่างไร ถ้ าเรามองวิชาเศรษฐศาสตร์ ในภาพรวมที่เน้ นการศึกษาว่าสังคมจะเลือกใช้ หรื อจัดสรร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดเพื่อทาให้ เกิดความพึงพอใจหรื อเกิดอรรถประโยชน์สงู สุดได้ อย่างไร เราก็คงต้ องถือ
ว่าเกือบทุกสาขาของเศรษฐศาสตร์ ล้วนมีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสวัสดิการ
2.1 แนวคิดของสำนักคลำสสิก
ในยุคที่แนวคิดเศรษฐศาสตร์ ของสานักคลาสสิกเป็ นที่ยอมรับอย่างแพร่ หลาย (ในช่วงคริ สต์ศตวรรษ
ที่ 18 จนถึงช่วงกลางของคริ สต์ศตวรรษที่ 19) 2 นักปรั ชญาที่มีชื่อเสียงซึ่งถือว่าเป็ นบิดาของเศรษฐศาสตร์
สมัยใหม่ด้วย คือนายอดัม สมิธ (Adam Smith, ค.ศ.1723-1790) มีมมุ มองเกี่ยวกับสวัสดิการของสังคม
โดยเน้ น ไปที่การสร้ างความมั่งคั่งให้ แก่ชาติ หากชาติมีความมั่งคั่งเพิ่ม ขึน้ ย่อมนาไปสู่สวัสดิการของสังคม
โดยรวมสูงขึ ้น โดยเขาอธิบายแนวคิดนี ้ในหนังสือ ชื่อ “An Inquiry into the Nature and Causes of the
Wealth of Nations” (ตีพิมพ์ใน ค.ศ.1776) และยังแสดงความเห็นว่า ภายใต้ กลไกตลาดเสรี ซงึ่ เขาเรี ยกว่า
“มือที่มองไม่เห็น” หรื อ “invisible hand” นัน้ การแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนของแต่ละบุคคล จะนาไปสู่
ผลประโยชน์โดยรวมของสังคม ถึงแม้ ว่าบุคคลแต่ละคนจะมิได้ ตงใจที
ั ้ ่จะทากิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อส่วนรวม
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หรื ออาจกล่าวโดยสรุ ปได้ ว่า แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ ในยุคนัน้ เห็นว่า หากแต่ละคนแสวงหา

อรรถประโยชน์หรื อสวัสดิการของตนเองสูงสุดแล้ ว สวัสดิการรวมของสังคมก็สงู สุดตามไปด้ วย ซึ่งสะท้ อนอยู่
ในความมัง่ คัง่ ของชาตินนั่ เอง
2.2 แนวคิดของสำนักนีโอคลำสสิก
แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการได้ มีการพัฒนาอย่างมากในยุคของเศรษฐศาสตร์ สานักนีโอ
คลาสสิก (Neoclassical economics)4 โดยนักเศรษฐศาสตร์ ที่สาคัญหลายท่านได้ มีสว่ นร่ วมในการพัฒนา
แนวคิดด้ านเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ ซึ่งมีนัยยะต่อการดาเนินนโยบายสาธารณะ เช่น Vilfredo Pareto (ค.ศ.
1848-1923) Arthur Cecil Pigou (ค.ศ.1877-1959) ฯลฯ ซึง่ ผู้เขียนไม่สามารถนาแนวคิดของแต่ละท่านมา
อธิบายได้ หมดในบทความนี ้ แต่จะเลือกนาเอาแนวคิด ของนักเศรษฐศาสตร์ บางท่านมาอธิบายเพื่อชี ้ให้ เห็น
ประเด็นหลักของการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการเท่านัน้ หลักการที่ สาคัญพื น้ ฐานของเศรษฐศาสตร์
สวัสดิการจะมุ่งการวิเคราะห์ไปที่การหาสภาวะที่สงั คมมีสวัสดิการรวมดีที่สดุ หรื อน่าพอใจที่สดุ หรื ออาจกล่าว
ว่าเหมาะสมที่สดุ (optimal social welfare) และวิเคราะห์หรื อระบุเหตุปัจจัยที่ทาให้ สงั คมไปสูจ่ ุดที่ดีที่สดุ นัน้
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ดูเนื ้อหาจากข้ อเขียนของเขาดังนี ้
“ ….As every individual, therefore, endeavours as much as he can both to employ his capital in the support of
domestic industry, and so to direct that industry that its produce may be of the greatest value, every individual
necessarily labours to render the annual revenue of the society as great as he can. He generally, indeed, neither
intends to promote the public interest, nor knows how much he is promoting it. By preferring the support of
domestic to that of foreign industry, he intends, only his own security, and by directing that industry in such a
manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his own gain, and he is in this, as in many
other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention. Nor is it always the
worse for the society that it was not part of it. By persuing his own interest he frequently promotes that of the
society more effectually than when he really intends to premote it ….”
ข้ อความในเครื่องหมายคาพูดข้ างต้ นคัดมาจาก Wikipedia, the free encyclopedia หัวข้ อ Invisible Hand ภายใต้ หวั ข้ อ
ย่อย The Wealth of Nations ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/invisible-hand (สืบค้ นวันที่ 24 กันยายน 2562)
4
ยุคเฟื่ องฟูของแนวคิดเศรษฐศาสตร์ สานักนีโอคลาสสิกอยู่ในช่วงประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 19 จนถึงศตวรรษที่ 20 ดู Brue
and Grant (2013)
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ไม่ไ ด้ และทาอย่างไรเราจึงจะกาจัดเหตุปัจ จัยที่เป็ นอุปสรรคเหล่านัน้ ให้ หมดไปหรื อบรรเทาลงเพื่อมุ่งไปสู่
สภาวะสวัสดิการรวมที่ดีที่สดุ
2.2.1 แนวคิดของนำยวิลเฟรโด พำเรโต
จากแนวคิดของนายอดัม สมิธ เราจะเห็นว่าเขาเชื่อและสนับสนุนแนวทางกลไกตลาดเสรี ว่าจะทาให้
เกิดสวัสดิการโดยรวมของสังคมสูงสุด ส่วน นาย Vilfredo Pareto นักเศรษฐศาสตร์ ชาวอิตาเลียนได้ นาเทคนิค
การวิเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์ จุลภาคมาอธิบายถึง เงื่อนไขต่างๆ ที่จะทาให้ สวัสดิการสังคมอยู่ในสภาวะดี
ที่สดุ ที่เรี ยกกันว่า Pareto Optimality ซึง่ นายพาเรโตได้ วางหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้ ว่า หากมีการปรับเปลี่ยน
การจัดสรรทรัพยากรและการกระจายผลผลิตในรูปแบบใดก็ตามที่ทาให้ สวัสดิการของบางคนดีขึ ้นโดยไม่ได้ ทา
ให้ ใครมีสวัสดิการที่แย่ลง นัน่ จะเป็ นเครื่ องบ่งชี ้ว่าสวัสดิการรวมของสังคมดีขึ ้น และถ้ าการปรับเปลี่ยนนัน้ ทาให้
สวัสดิการของคนทุกคนดีขึ ้น ก็จะชัดเจนว่าสวัสดิการของสังคมดีขึ ้นอย่างแน่นอน ทังนี
้ ้ นายพาเรโตหลีกเลี่ยง
ไม่ทาการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจหรื ออรรถประโยชน์ระหว่างบุคคลแต่ละคน (inter-personal comparison
of utilities) ซึง่ เป็ นข้ อถกเถียงได้ วา่ นามาเปรี ยบเทียบกันไม่ได้
ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ สภาวะ Pareto Optimality หมายถึงสภาวะที่เกิดเงื่อนไขสาม
ประการดังนี ้
(ก) มีการกระจายสินค้ าที่เหมาะสมที่สดุ ระหว่างผู้บริโภค (Optimal distribution of goods among
consumers)
(ข) มีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมที่สดุ (Optimal technical allocation of resources)
(ค) มีปริมาณผลผลิตของสินค้ าต่างๆ ที่เหมาะสมที่สดุ (Optimal quantities of output)
เงื่อนไขทัง้ สามนี เ้ ป็ นเงื่อนไขการจัดสรรทรั พยากรที่ดีที่สุด ในความหมายที่ว่า หากมีการเปลี่ยนแปลง
ที่จะทาให้ สวัสดิการของใครคนใดคนหนึ่งในสังคมเพิ่มขึน้ มันจะเป็ นไปไม่ได้ ที่จะไม่ทาให้ สวัสดิการของใคร
อีกคนหนึ่งไม่ ถูก ทาให้ ลดลง หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ การที่ เราจะเพิ่ มสวัสดิการของใครบางคนในสังคมโดยมี
เป้าหมายให้ สวัสดิการสังคมโดยรวมเพิ่มขึน้ เราจะพบว่าสวัสดิการของอีกบุคคลหนึ่งจะถูกกระทบให้ ลดลง
การปรับเปลีย่ นการจัดสรรและการกระจายทรัพยากรจะทาให้ สวัสดิการสังคมโดยรวมเพิ่มขึ ้นก็ต่อเมื่อยังไม่เกิด
สภาวะ Pareto Optimality หากเกิดสภาวะดังกล่าวแล้ วจะเป็ นไปไม่ได้ ที่จะเพิ่มสวัสดิการของบุคคลหนึ่ง
โดยไม่ทาให้ สวัสดิการของอีกคนหนึ่งถูกกระทบ
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เมื่ อเราพิ จารณาการวิเคราะห์ ด้านเศรษฐศาสตร์ จุลภาคแล้ วจะเห็นว่า เงื่อนไขที่ทาให้ เกิ ดสภาวะ
Pareto Optimality ข้ อ (ก) เป็ นเงื่อนไขด้ านประสิทธิภาพของการกระจายสินค้ าระหว่างผู้บริ โภค ข้ อ (ข) เป็ น
เงื่ อนไขประสิทธิภ าพของการจัดสรรทรั พยากร หรื อปั จจัย การผลิต และข้ อ (ค) เป็ นเงื่ อนไขประสิทธิภ าพ
ในปริ มาณการผลิตของสินค้ าประเภทต่างๆ5 ซึง่ นายพาเรโต มีความเห็นว่า หากสังคมอยู่ในจุดที่เกิด Pareto
Optimality

แล้ ว แสดงว่ า การผลิต สิ น ค้ า การจัด สรรทรั พ ยากร และการกระจายสิ น ค้ า ล้ ว นแล้ วแต่ มี

ประสิทธิภาพ และจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนให้ ดีกว่านี ้โดยไม่ทาความเดือดร้ อนให้ แก่ผ้ ใู ดได้ หรื อ ไม่สามารถทา
ให้ ใ ครรู้ สึกดีขึน้ โดยที่มิได้ ทาให้ ใครอีกคนรู้ สึกแย่ลง หรื อกล่าวโดยสรุ ปอี กนัยหนึ่งก็ คือ สภาวะที่เกิด Pareto
Optimality เป็ นสภาวะที่สวัสดิการสังคมอยู่ในระดับสูงสุด (maximum welfare) เพราะเราไม่สามารถที่จะทา
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อให้ สวัสดิการของผู้ใดเพิ่มขึ ้นโดยไม่ทาให้ สวัสดิการของผู้อื่นลดน้ อยลง
ในการวิเคราะห์ภาวะดุลยภาพของตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ (perfectly competitive
market) เราพบว่าจะเกิดประสิทธิภาพทังสามกรณี
้
นัน่ คือ ประสิทธิภาพของการกระจายหรื อแลกเปลี่ยนสินค้ า
(Efficiency of exchange) ประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรในการผลิต (Efficiency in production) และ
ประสิทธิภาพในปริ มาณการผลิตสินค้ าต่างๆ (Efficiency in product mix) และเงื่อนไขทัง้ สามข้ อนีก้ ็คือ
เงื่อนไขที่เกิดสภาวะ Pareto Optimality นั่นเอง เราจึงอาจกล่าวได้ ว่า แนวการวิเคราะห์สวัสดิการสังคมของ
นายพาเรโตสนับสนุนแนวคิด “มือที่มองไม่เห็น” ของกลไกตลาดเสรี ของนายอดัม สมิธ
แม้ ว่าการวิเคราะห์ ของนายพาเรโตจะมีคุณูปการต่อวงวิชาการเศรษฐศาสตร์ ในการพิจารณาเรื่ อง
สวัสดิการสังคม แต่ก ารวิเ คราะห์ ดังกล่าวของเขาก็ไม่ได้ ป ราศจากข้ อวิพากษ์ วิจารณ์ จากนักเศรษฐศาสตร์
ด้ ว ยกั น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หลัก เกณฑ์ ข องนายพาเรโตที่ ร ะบุ ว่ า ให้ ต อบค าถามที่ ส าคัญ ของเขาดั ง นี ้
5

เงื่อนไขสามประการของสภาวะ Pareto Optimality ตีความเป็ นเงือ่ นไขของประสิทธิภาพดังนี ้
(1) Optimal distribution of goods among consumers สามารถตีความได้ ว่าเป็ นเงื่อนไขประสิทธิภาพของการ
แลกเปลีย่ น (Efficiency of exchanges)
(2) Optimal technical allocation of resources ตีความได้ ว่า เป็ นเงื่อนไขการใช้ ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
(Efficiency in production)
(3) Optimal quantities of output ตีความได้ ว่า เป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ ส่วนประสมของผลิตภัณฑ์หรื อสินค้ าต่างๆ มี
ประสิทธิภาพ (Efficiency in product mix)
ดู Mark Blaug (1997) และ Brue and Grant (2013)
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“การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้นนันท
้ าให้ ใครดีขึ ้นโดยไม่ทาให้ ใครอีกคนแย่ลงหรื อไม่ ”6 โดยข้ อวิจารณ์ที่สาคัญคือ
หลักเกณฑ์ ดงั กล่าวไม่เหมาะสมต่อการประเมินนโยบายสาธารณะ เนื่องจากไม่ได้ พิจารณาเรื่ องการกระจาย
รายได้ ที่เป็ นธรรม แต่เป็ นหลักเกณฑ์ที่ยอมรับการกระจายรายได้ ที่ดารงอยู่ (existing income distribution)
และยังมีข้อวิจารณ์ว่าการวิเคราะห์นีไ้ ม่ใช่ การวิเคราะห์แบบพลวัต (dynamic analysis) และไม่คานึงถึงการ
ตัดสินใจในแง่คณ
ุ ธรรม (moral judgments) ซึง่ ควรต้ องมีในการตัดสินใจเพื่อดาเนินนโยบายสาธารณะ
2.2.2 แนวคิดของนำยอำร์ เธอร์ เซซิล พิกู
นักเศรษฐศาสตร์ คนสาคัญของสานักนีโอคลาสสิกอี กท่านหนึ่งคื อ นายอาร์ เธอร์ เซซิล พิกู (Arthur
Cecil Pigou) ท่านเป็ นชาวอังกฤษและสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ และเขียนหนังสือชื่ อ The
Economics of Welfare (ตีพิมพ์ครัง้ แรก ค.ศ.1920) เผยแพร่ แนวคิดของท่านในเรื่ องเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ
และยังได้ ชี ้ให้ เห็นถึงความล้ มเหลวของตลาด (market failures) ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างต้ นทุนและ
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับต้ นทุนและผลประโยชน์ของสังคม (private costs and benefits vs. social costs
and benefits)
ในหนังสือ The Economics of Welfare นายพิกูได้ วางรากฐานทางทฤษฎีเพื่อให้ รัฐบาลมีเหตุผลใน
การดาเนินนโยบายหรื อมาตรการที่จะเพิ่มสวัสดิการสังคม ซึง่ นายพิกูเห็นว่าเราสามารถวัดสวัสดิการโดยใช้
หน่วยของเงินเป็ นตัววัด และเขาเห็นว่าอรรถประโยชน์ ส่วนเพิ่ม (marginal utility) ของเงินมีลกั ษณะลดน้ อย
ถอยลงเช่นเดียวกับอรรถประโยชน์ส่วนเพิ่มในการบริ โภคสินค้ าและบริ การต่างๆ นอกจากนี ้ นายพิกูยงั เชื่อว่า
เราสามารถทาการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างบุคคล (inter-personal comparison of utilities) ได้
ด้ วยเหตุนี ้เขาจึงเห็นว่า สังคมควรทาการกระจายรายได้ จากผู้ที่ร่ ารวยไปสู่ผ้ ทู ี่ยากจน เพราะความพึงพอใจหรื อ

6

“Does a change make someone better off while making no one worse off?” ดู Brue and Grant (2013)
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อรรถประโยชน์ที่คนจนได้ รับจากเงินหน่วยสุดท้ ายที่เพิ่มขึ ้นนัน้ มีมากกว่าอรรถประโยชน์จากเงินหน่วยสุดท้ ายที่
คนรวยต้ องเสียไป7
แนวคิดที่สาคัญของพิกู คือ รายได้ ประชาชาติที่เพิ่มขึ ้นหมายถึงสวัสดิการสังคมโดยรวมเพิ่มขึ ้น แต่การ
กระจายรายได้ ก็เป็ นปั จจัยสาคัญในการทาให้ สวัสดิการสังคมเพิ่มขึน้ ตราบใดที่การกระจายรายได้ นัน้ ไม่ได้
มีผลทาให้ รายได้ ประชาชาติลดลง ทังนี
้ เ้ พราะนายพิกูเชื่อว่า อรรถประโยชน์ จากเงินหน่วยสุดท้ ายของคนจน
มีมูลค่าสูงกว่าอรรถประโยชน์หน่วยสุดท้ ายของคนรวย ดั งนัน้ การกระจายรายได้ จากคนรวยไปสูค่ นจนจะทา
ให้ อรรถประโยชน์รวม (total utility) หรื อสวัสดิการรวมของสังคมเพิ่มขึ ้น การวิเคราะห์ดังกล่าวนี ้มีข้อสมมติที่
ถูกวิจารณ์ว่า เราสามารถวัดอรรถประโยชน์หรื อความพึงพอใจของผู้บริ โภคแต่ละคน และนามาเปรี ยบเทียบกัน
ได้ และเป็ นการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ โดยมีการตัดสินด้ านคุณธรรมหรื อคานึงถึงสิ่งที่ควรจะเป็ น (normative
analysis) ในขณะที่การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ส่วนใหญ่มีลกั ษณะปราศจากดุลพินิจ (no value judgment)
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในเชิงเป็ นเหตุเป็ นผล (positive analysis)
นอกจากแนวคิดเรื่ องการกระจายรายได้ เพื่อทาให้ อรรถประโยชน์รวมของสังคมเพิ่มขึ ้นแล้ ว คุณูปการ
ของนายพิกูต่อวงวิชาการเศรษฐศาสตร์ ที่สาคัญอีกเรื่ องหนึ่ง คื อ ความแตกต่างระหว่างต้ นทุนส่วนบุคคล กับ
ต้ นทุน สังคม (private cost vs. social cost) และความแตกต่ างระหว่างผลประโยชน์ ส่วนบุคคลกับ
ผลประโยชน์สงั คม (private benefit vs. social benefit) ซึง่ เขาวิเคราะห์ให้ เห็นว่าหากต้ นทุนและผลประโยชน์
ส่วนตัวมีความแตกต่างจากต้ นทุนและผลประโยชน์ ส่วนรวมของสังคมแล้ ว ภาวะดุลยภาพในตลาดที่มี การ
แข่งขันสมบูรณ์ จะไม่อาจถือได้ ว่ามี ประสิทธิภาพ และมี ความจาเป็ นที่รัฐบาลต้ องเข้ าไปแทรกแซงในกรณี
ดังกล่าว

7

นายพิกเู ขียนในหนังสือ The Economics of Welfare ไว้ ดงั นี ้ (อ้ างใน Brue and Grant, 2013)
“Any transfer of income from a relatively rich man to a relatively poor man of similar temperament, since it
enables more intense wants to be satisfied at the expense of less intense wants, must increase the aggregate
sum of satisfaction. The old “law of diminishing utility” thus leads securely to the proposition : Any cause which
increases the absolute share of real income in the hands of the poor, provided that it does not lead to a
contraction in the size of the national dividend from any point of view will, in general, increase economic welfare”.
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2.3 แนวคิดอื่นๆ ในกำรวิเครำะห์ สวัสดิกำรสังคม
อันที่จริ งยังมีนักเศรษฐศาสตร์ คนสาคัญอีกหลายท่านที่ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและ
การตัดสินใจในการเลือกนโยบายสาธารณะ เช่น นำยเคนเนธ แอร์ โรว์ (Kenneth Arrow, ค.ศ.1921-2017)
ที่เสนอทฤษฎีบทความเป็ นไปไม่ได้ (Impossibility theorem) โดยเขาใช้ สมมติฐานเกี่ยวกับความมีเหตุมีผล
ความเสมอภาค และความสอดคล้ องในการเรี ยงลาดับความพึงพอใจของสังคมที่ได้ จากการเรี ยงลาดับความ
พึงพอใจของปั จเจกบุคคลในสังคมมาพิสูจน์ ให้ เห็นว่า ไม่มีระบบการลงคะแนนเสียงแบบใดที่สมบูรณ์ ที่สุด
(แม้ แต่ในระบบประชาธิปไตย) ในการเลือกนโยบายสาธารณะที่สะท้ อนความพึงพอใจของปั จเจกบุคคลใน
สังคมได้ อย่างแท้ จริง โดยนายแอร์ โรว์ได้ รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี ค.ศ.1972 ร่ วมกับนายจอห์น
ฮิคส์ (John Hicks, ค.ศ.1904-1989) สาหรั บงานของพวกเขาด้ านทฤษฎี ดุลยภาพเศรษฐกิจทั่วไป และ
เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการ (general economic equilibrium theory and welfare theory)
นักเศรษฐศาสตร์ คนสาคัญอีกท่านหนึ่งคือ นำยเจมส์ เอม บูคำนั น (James M. Buchanan, ค.ศ.
1919-2013) ซึ่งเสนอทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public choice theory) โดยนายบูคานันชี ้ให้ เห็นว่า มนุษย์
ทุกคนรวมทัง้ นักการเมื องด้ วยต่างก็แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เราจึงไม่ควรหวังว่านักการเมืองจะดาเนิน
นโยบายสาธารณะเพื่อบรรลุสวัสดิการสูงสุดของสังคมโดยมิได้ หวังผลประโยชน์ ส่วนตัว ดังนัน้ เราจึงไม่ ควร
ไว้ ว างใจนัก การเมื อ งและรั ฐ บาลซึ่ง ก็ ไ ด้ มาจากการเลือกตัง้ นัก การเมื อ ง นายบูค านัน ไม่ เ ชื่ อ ว่ า เราจะหา
สวัสดิการรวมของสังคมได้ โดยการนาเอาสวัสดิการของแต่ละบุคคลมารวมกัน และคิดว่าในขณะที่ระบบตลาด
มี สิ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า “ความล้ ม เหลวของตลาด” (market

failure) แต่ รัฐ บาลก็ มี “ความล้ ม เหลวของรั ฐ บาล”

(government failure) ด้ วย ดังนัน้ เขาจึงให้ ความสาคัญกับ เรื่ องกฎกติกาและสถาบันที่กากับพฤติกรรม
ของนักการเมืองเช่นรั ฐธรรมนูญ และกฎหมายมากกว่าที่จะให้ ความสาคัญ ต่อผู้กาหนดนโยบายเช่นรั ฐบาล
นายบูคานันได้ รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี ค.ศ.19868

8

อ้ างจาก The Sveriges Riks Bank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1986 : James M.
Buchanan “for his development of the contractual and constitutional bases for the theory of economic and political
decision-making” (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_Memorial_Prize_Laureate_in_Economics สืบค้ นวันที่
15 ตุลาคม 2562)
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นอกจากนักเศรษฐศาสตร์ ที่สาคัญหลายท่านในสานักคิดเศรษฐศาสตร์ นีโอคลาสสิกที่มีคุณูปการต่อ
การวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกับ สวัส ดิ การสัง คม และทางเลื อ กของนโยบายสาธารณะดัง ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ยัง มี นัก
เศรษฐศาสตร์ คนสาคัญที่มิได้ อยู่ในค่ายของสานักคิดนีโอคลาสสิก แต่มีผลงานและคุณูปการต่อแนวคิดด้ าน
สวัสดิการสังคมและความเป็ นธรรมในสังคม ซึง่ ก็คือ นำยอมำตยำ เซน (Amartya Sen, ค.ศ.1933) และเขา
ได้ รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ในปี ค.ศ.1998 จากผลงานในด้ านเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการด้ วย9
นายอมาตยา เซน เป็ นนักเศรษฐศาสตร์ และนักปรัชญาชาวอินเดีย การใช้ ชีวิตวัยเด็กในประเทศอินเดีย
ทาให้ เขาได้ พบเห็น ความทุกข์จากความยากจนและความอดอยากหิวโหย ซึ่งอาจเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ เขา
สนใจศึกษาเรื่ องสวัสดิการสังคม ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ และความเป็ นธรรมในสังคม10 โดยนายเซนไม่
เห็นด้ วยกับการนาอรรถประโยชน์ (หรื อสวัสดิการ) ของแต่ละบุคคลมารวมกันแล้ วนับว่าเป็ นสวัสดิการรวมของ
สังคมแล้ วพยายามทาให้ สวัสดิการรวมสูงสุด เนื่องจากการกระทาเช่นนัน้ ไม่ได้ ให้ ความสนใจต่อการกระจาย
ของสวัสดิการ ดังนันจึ
้ งไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมในการพิจารณาเรื่ องความไม่เท่าเทียมกัน (inequality) ของ
คนในสังคม นอกจากนีเ้ ขายังเห็นว่า เราควรเปรี ยบเทียบอรรถประโยชน์ระหว่างบุคคลได้ เช่น อรรถประโยชน์
ของคนจนเปรี ยบเทียบกับคนรวยเพื่อที่จะนามาประกอบการตัดสินใจในการเลือกนโยบายสาธารณะ งานส่วน
ใหญ่ของนายเซนเผยให้ เห็นถึงความกังวลอย่างลึกซึ ้งของเขาในเรื่ องความเท่าเทียมและความยุติธรรมเกี่ยวกับ
ทางเลือกของสังคม (social choice) ดังนัน้ เขาจึงเห็นว่าการมีนโยบายทาให้ สวัสดิการรวมของสังคมสูงสุด
เพียงประการเดียวนันไม่
้ เพียงพอ แต่ควรมีการกระจายรายได้ (และการกระจายสวัสดิการ) ที่เป็ นธรรมด้ วย
นายอมาตยา เซน ยังนาทฤษฎีความยุติธรรม (Theory of Justice) ของนักปรัชญาชาวอเมริ กันชื่อ
จอห์น รอลส์ (John Rawls, ค.ศ.1921-2002) มาเป็ นเกณฑ์หนึ่งในการเสนอแนวทางที่เขาเรี ยกว่า “ความ

9

อ้ างจาก The Sveriges Riks Bank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1998 : Amartya Sen “for
his contributions in welfare economics” (http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Nobel_Memorial_Prize_Laureate_in
_Economics สืบค้ นวันที่ 15 ตุลาคม 2562)
10
หนังสือเด่นๆ ของเขา เช่น Collective Choice and Social Welfare (1970) ; On Economic Inequality (1973); Poverty
and Famines (1982); Development as Freedom (1999) ฯลฯ (http://en.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen#Books
สืบค้ นวันที่ 15 ตุลาคม 2562)
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ยุติธรรมแบบแมกซิมิน” หรื อ “maximin justice”11 ซึง่ เขาเสนอว่าเราควรจะเลือกนโยบายสาธารณะภายใต้ ข้อ
สมมติว่าเรายังไม่เกิดมา จึงมีความไม่ร้ ู (veil of ignorance) ว่าจะเกิดมาอยู่ในสถานะอะไร ร่ ารวยหรื อยากจน
ในสถานการณ์ดังกล่าวนายเซนเชื่อว่า คนจะเลือกนโยบายที่ทาให้ สวัสดิการขัน้ ต่าของตัวเองมีมากที่สดุ หรื อ
“maximize their minimum welfare” ซึ่งนายเซนเรี ยกย่อๆ ว่า “maximin” โดยเขาให้ เหตุผลว่า คนทุกคนมี
ความเสีย่ งที่จะเกิดมาเป็ นคนที่มีสถานะแย่ที่สดุ ในสังคม ดังนัน้ จึงควรเลือกนโยบายที่ให้ สวัสดิการขันต
้ ่าแก่คน
ยากจนมากที่สดุ
นอกจากนี ้ นายอมาตยา เซน ยังได้ เปิ ดมุมมองด้ านสวัสดิการให้ กว้ างขึ ้น โดยเขาเสนอว่า สวัสดิการ
ควรครอบคลุม สิ่ ง อื่ น ๆ ที่ ม ากกว่ า อรรถประโยชน์ ข องปั จ เจกบุ ค คล โดยเขาเน้ น ประเด็ น ความสามารถ
(capability) ซึ่งหมายถึง เสรี ภาพที่บุคคลพึงมีในการเลือกที่จะทาสิ่งต่างๆ ในชีวิต นายเซนเห็นว่า เราไม่ควร
ตัดสิน เรื่ องสวัสดิการของคนโดยดูที่ผลลัพ ธ์ เพี ยงอย่างเดี ยว แต่ควรดูว่าเขามี เสรี ภ าพในการเลือกที่ จะได้
ผลลัพธ์ เช่นนัน้ หรื อไม่ 12 และเขายังให้ ความใส่ใจต่อประเด็น การกระจายรายได้ อย่างมาก โดยเห็นว่าการ
กระจายรายได้ ควรมุ่งเน้ นไปที่กลุม่ คนที่ยากจนที่สดุ ในสังคมก่อน แต่เขาก็ไม่ได้ สนับสนุนว่า คนทุกคนจะต้ องมี
รายได้ เ ท่ ากัน ซึ่งจะมี ข้อถกเถี ยงตามมาเกี่ ยวกับเรื่ องประสิทธิภ าพและความเป็ นธรรม (efficiency and
fairness) เพราะอาจมีข้อโต้ แย้ งว่า คนที่ผลิตได้ มากกว่าหรื อมีผลิตภาพ (productivity) สูงกว่าก็ควรได้ รายได้
มากกว่า หากทาให้ รายได้ ทกุ คนเท่ากันก็จะเกิดผลต่อแรงจูงใจ (incentives) ในการทางานและประสิทธิภาพใน
การผลิต ดังนัน้ นายเซนจึงเน้ นไปที่ประเด็นคนที่สถานะแย่ที่สดุ ในสังคม ซึง่ ควรได้ รับการช่วยเหลือด้ วยเหตุผล
ทางด้ านมนุษยธรรม

11

Brue and Grant (2013), 448
ตัวอย่างเช่นถ้ าเราเห็นคนสองคนมีอาการหิวโหย ซึง่ เป็ นผลจากการไม่มีอาหารใส่ท้อง แต่ถ้าคนหนึง่ หิวเนื่องจากยากจน
ขาดอาหาร ในขณะทีอ่ กี คนหิวเพราะเขากาลังอดอาหารเนื่องจากความเชื่อทางศาสนา ผลคือทังคู
้ ก่ าลังหิว แต่เราควรคานึงถึง
ด้ วยว่า คนแรกไม่มีทางเลือกในขณะที่คนที่สองมีทางเลือก นายอมาตยา เซน จึงให้ ความสาคัญต่อกระบวนการที่นาไปสู่
ผลลัพธ์ด้วย ดู A.B. Atkinson (1999), “The Contributions of Amartya Sen to Welfare Economics” Scandinavian
Journal of Economics 101(2), 173-190.
12
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2.4 ประเด็นหลักในเศรษฐศำสตร์ สวัสดิกำร
จากการอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับแนวคิดด้ านสวัสดิการของนัก เศรษฐศาสตร์ ที่สาคัญในสานักคิด
ต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ ว ผู้เขียนคิดว่าเราสามารถรวบรวมมาสรุปประเด็นหลักเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านันได้
้ ดงั นี ้
เศรษฐศาสตร์ สวัสดิการศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับความอยู่ดีมีสขุ ของคนทังหมดในสั
้
งคม ดังนัน้ จึง
ให้ ความสาคัญต่อการเพิ่มขึน้ ของผลผลิตมวลรวม หรื อรายได้ ประชาชาติ ซึง่ จะเพิ่มขึ ้นได้ อย่างมากก็ด้วยการ
ใช้ ทรั พยากร และปั จจัยการผลิตอย่างมี ประสิทธิภ าพ และกลไกตลาดที่ มีการแข่งขันกันอย่างเสรี จะทาให้
เกิดผลลัพธ์ดงั กล่าว อย่างไรก็ตาม มีนักเศรษฐศาสตร์ บางส่วนที่เห็นว่า เราไม่ควรยอมรับสภาวะการกระจาย
รายได้ แบบที่ดารงอยู่ แต่ควรคานึงถึงความแตกต่างของความต้ องการระหว่างคนจนกับคนรวยในสังคม รวมทัง้
ความเข้ ม ข้ น ของความต้ อ งการดัง กล่ า วในเรื่ อ งปั จ จัย พื น้ ฐาน และควรให้ ค วามสนใจและนา้ หนัก ต่ อ
อรรถประโยชน์ ที่คนจนจะได้ รับจากการมีรายได้ เพิ่มขึ ้นมากกว่าอรรถประโยชน์ ของคนรวยที่จะถูกลดลงจาก
การกระจายรายได้ และนโยบายสาธารณะควรมุ่งเน้ นไปที่คนที่ขาดแคลนหรื อยากจนที่สดุ ก่อน ทังนี
้ ้ แนวคิด
ดังกล่าวไม่ได้ มาจากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ในลักษณะเป็ นเหตุเป็ นผล (positive economics) เช่นในกรณี
ที่เน้ นเรื่ องประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียว หากแต่วิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ ในเชิงของสิ่งที่ควรจะเป็ น (normative
economics) ด้ วย13 ซึ่งต้ องอาศัยหลักปรั ชญา และความมี มนุษยธรรมต่อผู้คนที่อดอยากยากจนด้ วย ดังนัน้
นโยบายสาธารณะจึงควรคานึงถึงทังประเด็
้
นด้ านประสิทธิภาพ และประเด็นด้ านคุณธรรมและมนุษยธรรมต่อ
คนในสังคม

13

มีนกั เศรษฐศาสตร์ ชื่อ Yew-Kwarg Ng ได้ แสดงความเห็นของเขาเกี่ยวกับมุมมองเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการดังนี ้ “A majority
of economists seem to regard welfare economics as normative. This seems to be a little curious, as a majority
also regard economics as a science. If economics is a science (which is positive), then welfare economics, as a
part of economics, should also be a positive study. But is welfare economics perhaps not a part of economics?
There is an apparent inconsistency.”
โดย Ng เขียนข้ อความนี ้ในหนังสือชื่อ Welfare Economics (1979, 1983) London: Macmillan และข้ อความ
ดังกล่าวถูกนามาอ้ างโดย Pieter Hennipman (1995) ในหนังสือชื่อ Welfare Economics and the Theory of Economic
Policy.
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3. สวัสดิการสังคมสาหรับผู้สูงอายุ
แนวคิดเกี่ ยวกับเศรษฐศาสตร์ สวัสดิการดังที่ได้ อธิบายมาแล้ วชีใ้ ห้ เห็นว่า เมื่อเรามองภาพกว้ างของ
สังคมโดยรวม หากเราทุ่มเททรัพยากรเพื่อสวัสดิการให้ แก่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อสวัสดิการ
ของกลุม่ บุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาลมีงบประมาณอย่างจากัดที่ต้องจัดสรรให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
แก่สงั คมโดยรวม
ในบทความนี ้ ผู้เขียนเลือกที่จะนาเอาประเด็นสวัสดิการสาหรับผู้สงู อายุมาพิจารณา เนื่องจากจานวน
และสัดส่วนผู้สงู อายุในประเทศไทยกาลังเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ ว ซึง่ แม้ ว่าจะเป็ นแนวโน้ มที่กาลังเกิดขึ ้นทัว่ โลก
แต่ในหลายประเทศที่มีประชากรผู้สงู อายุเป็ นสัดส่วนที่สงู เช่น ประเทศญี่ปนุ่ และประเทศพัฒนาแล้ วในกลุ่ม
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) ต่างก็เป็ นประเทศที่มีสถานะ “รวย
ก่อนแก่” ในขณะที่สถานการณ์ของประเทศไทยอยูใ่ นสภาวะ “แก่ก่อนรวย”

3.1 ข้ อมูลปั จจุบันเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย
ตารางที่ 1 แสดงข้ อมูลประชากรคาดประมาณ ณ กลางปี 2562 ซึ่งเผยแพร่ ในสารประชากร ของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 14 ซึ่งเราจะเห็นได้ ว่า ปั จจุบันประเทศไทยมีป ระชากร
ผู้สงู อายุตงแต่
ั ้ 60 ปี ขึ ้นไปประมาณ 11.6 ล้ านคน คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17.5 ของประชากรทังประเทศ
้
ดั งนัน้
สังคมไทยกาลังเข้ าใกล้ ส่สู ภาวะ “สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ ” หรื อ “Aged society” ตามนิยามขององค์การ
สหประชาชาติที่กาหนดว่า หมายถึงสังคมที่มีประชากรอายุ 60 ปี ขึ ้นไปมากกว่าร้ อยละ 20 ของประชากรทัง้
ประเทศ โดยเป็ นผู้สงู วัยชายประมาณ 4.9 ล้ านคน และผู้สงู วัยหญิงประมาณ 6.7 ล้ านคน ซึง่ ในปี หน้ าและปี
ต่อๆ ไป ก็จะเพิ่มจานวนขึ ้น เพราะจะมีผ้ ทู ี่มีอายุในวัย 59 ปี (ซึง่ มีอยูเ่ กือบล้ านคนในปี 256115) เลื่อนสถานะมา
อยู่ในกลุ่มผู้สงู อายุ แม้ ว่าอาจจะมีผ้ เู สียชีวิตไปบ้ าง แต่เนื่องจากในปั จจุบันการรักษาพยาบาลมีคณ
ุ ภาพและ
ประสิทธิภาพ รวมทังประชากรมี
้
สขุ ภาพดีขึน้ ดังนัน้ จึงคาดเดาได้ ไม่ยากว่า ประเทศไทยจะเข้ าสู่สภาวะสัง คม
สูงวัยโดยสมบูรณ์ภายในเวลาไม่กี่ปีข้ างหน้ า
14
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สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ที่ 28 มกราคม 2562
ระบบสถิตทิ างการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.stat.dopa.go.th สืบคืนวันที่ 24 ตุลาคม 2562)
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ตารางที่ 1 : จานวนประชากรแยกตามกลุม่ อายุ พ.ศ. 2562
(หน่วย : คน)

1. ประชากรวัยเด็ก
(ต่ากว่า 15 ปี )
2. ประชากรวัยแรงงาน
(15-59 ปี )
3. ประชากรสูงอายุ
(60 ปี ขึ ้นไป)
(จานวนประชากรอายุ 65 ปี ขึ ้นไป)
4. ประชากรทังหมด
้

ชาย

หญิง

รวม

ร้ อยละ

5,812,000

5,546,000

11,358,000

17.1

21,357,000

22,072,000

43,429,000

65.4

4,905,000

6,682,000

11,587,000

17.5

(3,084,000)

(4,528,000)

(7,612,000)

(11.5)

66,374,000

100.0

32,074,000

34,300,000

ที่มา : สารประชากร สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ที่ 28 มกราคม 2562
ตารางที่ 2 : จานวนประชากร อายุระหว่าง 55-59 ณ เดือนธันวาคม 2561
(หน่วย : คน)
อายุ 55 ปี
56 ปี
57 ปี
58 ปี
59 ปี

ชาย

หญิง

รวม

440,106

490,589

930,695

428,296

477,101

905,397

406,929

456,397

863,326

401,717

458,658

860,375

383,687

437,549

821,236

ที่มา : ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (www.stat.dopa.go.th สืบค้ นวันที่ 24
ตุลาคม 2562)
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ข้ อมูลในตารางที่ 2 แสดงจานวนประชากรที่มีอายุระหว่าง 55-59 ณ เดือนธันวาคม 2561 จากข้ อมูล
ทะเบี ยนราษฎรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย หากเราใช้ ข้ อมูลขององค์ การสหประชาชาติที่
ประมาณการอัตราตายเฉลี่ยของไทยในระหว่างปี ค.ศ.2015-2020 ที่ 134 คนต่อประชากร 1 ,000 คน16 มา
คานวณกับ ข้ อมูลดังกล่าว เราก็สามารถประมาณการได้ ว่าอีกไม่ เกินสามสี่ปีข้ างหน้ าประเทศไทยจะเข้ าสู่
สภาวะสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ โดยมีประชากรสูงอายุ ตังแต่
้ 60 ปี ขึ ้นไปมากกว่าร้ อยละ 20 ของประชากรทัง้
ประเทศแล้ ว
ในปั จจุบัน นี ้ ความตื่ น ตัว ของสัง คมไทยในเรื่ อ งการกลายสภาพเป็ นสัง คมสูง วัย และการจัด หา
สวัสดิการให้ แก่ผ้ สู งู วัยมีอยู่อย่ างแพร่หลาย โดยการศึกษามักจะเน้ นไปที่ความต้ องการของประชากรผู้สงู อายุ
และเน้ นไปในด้ านการจัดหาสวัสดิการสังคมในด้ านต่างๆ ให้ แก่ผ้ สู งู อายุ เช่น ด้ านการประกันรายได้ ด้ าน
บริการสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้ านสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมต่อการใช้ ชีวิตของผู้สงู วัย ด้ านสวัสดิการ
ที่อยู่อาศัยและความสัมพันธ์ในครอบครั วและชุมชน เป็ นต้ น สวัสดิการเหล่านีล้ ้ วนต้ องมีงบประมาณในการ
ดาเนินการทังสิ
้ ้น และหากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้ แก่สวัสดิการผู้สงู อายุมากก็ย่อมจะมีผลทาให้ มีเงิน
งบประมาณเพื่อกิจกรรมด้ านอื่นๆ ในการพัฒนาประเทศลดน้ อยลง ดังนัน้ ผู้เขียนจึงเห็นว่าในการพิจารณา
สวัสดิการที่รัฐพึงให้ แก่ผ้ สู งู อายุซงึ่ นับวันจะมีมากขึน้ นัน้ เราจาเป็ นต้ องคานึงถึงงบประมาณรายจ่ายควบคู่กัน
ไปด้ วย
3.2 งบประมำณสำหรั บสวัสดิกำรผู้สูงอำยุ
ตารางที่ 3 แสดงข้ อมูลงบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จาแนกตามลักษณะงาน
และงบรายจ่ายประเภทต่างๆ โดยในปี งบประมาณ พ.ศ.2562 มีงบประมาณรายจ่ายรวมทัง้ สิ ้น 3,000,000
ล้ านบาท (สามล้ านล้ านบาท) แบ่งเป็ นงบที่เกี่ยวข้ องกับการสังคมสงเคราะห์ 369,329.3 ล้ านบาท และเมื่อนา
งบประมาณรายจ่ายจากการสังคมสงเคราะห์มาพิจารณาว่า มีรายการอะไรบ้ างตามที่ปรากฏในตารางที่ 4 จะ
เห็นว่าร้ อยละ 80.2 ของงบการสังคมสงเคราะห์ เป็ นงบด้ านสวัสดิการผู้สงู อายุ เป็ นจานวนเงิน 296,231.5
16

ข้ อมูลประมาณการขององค์การสหประชาชาติ หาได้ จาก http://population.un.org/wpp/Download/Standard/Mortality
(สืบค้ นวันที่ 28 ตุลาคม 2562)
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ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 9 ของงบประมาณรายจ่ายรวม จานวนเงินดังกล่าวสูงกว่างบประมาณ
เพื่อการป้องกันประเทศ (จานวน 224,448 ล้ านบาท) และเกือบจะเท่ากับครึ่ งหนึ่งของงบประมาณเพื่อการ
เศรษฐกิจ (638,368 ล้ านบาท)
นอกจากนี ้ เรายังพบด้ วยว่า งบประมาณเพื่ อการสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2562 มี จานวน 311,803.5
ล้ านบาท ซึง่ หากเราพิจารณาว่าในจานวนนี ้มีสว่ นที่ต้องจ่ายไปเพื่อการรักษาพยาบาลผู้สงู อายุ เพราะเป็ นเรื่ อง
ธรรมชาติที่ผ้ สู ูงอายุส่วนใหญ่ร่างกายมักจะอ่อนแอลง จึงมี โอกาสเจ็บไข้ ไ ด้ ป่วยมากกว่าประชากรกลุ่มอื่นๆ
ถึ ง แม้ ว่ า เราไม่ ส ามารถแยกรายละเอี ย ดออกมาได้ ว่ า งบประมาณด้ า นการสาธารณสุข จ่ า ยไปในการ
รักษาพยาบาลประชากรกลุ่มใด เท่าไหร่ แต่เราก็พอจะประมาณการได้ ว่าส่วนใหญ่ของงบประมาณนีใ้ ช้ ไป
เพื่อให้ การรักษาพยาบาลแก่ผ้ สู งู อายุ
หากเราย้ อนไปดูข้อมูลงบประมาณเมื่อสิบปี ก่อนในปี พ.ศ. 2552 จะพบว่างบประมาณรายจ่ายด้ าน
สังคมสงเคราะห์ มีจานวน 125,280.5 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.8 ของงบประมาณรายจ่ายรวม17 แต่
ในปั จจุบันนีง้ บประมาณรายจ่ายเพื่อการสังคมสงเคราะห์ได้ เพิ่มขึน้ เกือบสามเท่าเป็ น 369,329.3 ล้ านบาท
และสัดส่วนของรายจ่ายการสังคมสงเคราะห์ต่อ งบประมาณรวมก็เพิ่มขึน้ จากร้ อยละ 6.8 ในปี งบประมาณ

2552 มาเป็ นร้ อยละ 12.3 ในปี งบประมาณ 2562 ซึง่ เท่ากับว่างบประมาณด้ านการสังคมสงเคราะห์ได้ เบียด
เข้ ามาใช้ งบประมาณรายจ่ายรวมมากขึ ้น ย่อมมีผลทาให้ สดั ส่วนของงบประมาณรายจ่ายด้ านอื่นลดลง
อัตราการเติบโตของรายจ่ายที่เป็ นตัวเงินเพื่อการสังคมสงเคราะห์ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ
ร้ อยละ 10-11 ต่อปี ในขณะที่อัตราการเติบโตของงบประมาณรายจ่ายรวมอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 5 ต่อปี
เท่านัน้ 18 หากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อการสังคมสงเคราะห์ตามอัตราเพิ่มในอดีตหรื อมากกว่า เนื่องจากมี
ผู้สงู อายุอยู่ในข่ายได้ รับการสังเคราะห์จานวนมากขึน้ ในที่สดุ แล้ วรัฐบาลก็จะไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาประเทศด้ านอื่นๆ ได้ อย่างเพี ยงพอ ทัง้ นี ้ ตัวเลขในการวิเคราะห์ ข้างต้ นยังไม่นับรวม
17

งบประมาณโดยสังเขป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2552
18
วงเงินงบประมาณรายจ่ายรวมในปี พ.ศ.2552 เท่ากับ 1,835,000 ล้ านบาท ในขณะทีว่ งเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ในปี
พ.ศ.2562 เท่ากับ 3,000,000 ล้ านบาท
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รายจ่ายเพื่อการสาธารณสุข หากเรานามาคานวณรวมด้ วยแล้ ว จะพบว่าสถานการณ์จะน่าเป็ นห่วงมากขึน้
ดังจะเห็นได้ จากงบประมาณรายจ่ายเพื่อการสาธารณสุข ซึ่งในปี พ.ศ. 2552 มีจานวน 165,768.9 ล้ านบาท
คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 9 ของงบประมาณรายจ่ายรวมในปี นัน้ และมีการเพิ่มขึ ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดย
ในปี งบประมาณ 2562 งบประมาณรายจ่ายด้ านการสาธารณสุขมีจานวน 311,803.5 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 10.4 ของงบประมาณรายจ่ายรวม หากนามาคานวณอัตราการเพิ่ม ของงบนี ้ ก็จะพบว่า มี อัตราเพิ่ม
ประมาณร้ อยละ 6 ต่อปี ซึง่ เพิ่มในอัตราที่ใกล้ เคียงกับงบประมาณรายจ่ายรวม และต่ากว่าการเพิ่มของงบด้ าน
การสังคมสงเคราะห์ จากข้ อมูลการเพิ่มขึน้ ของงบประมาณรายจ่ายด้ านการสังคมสงเคราะห์ ด้ านสวัสดิการ
ผู้สงู อายุ และด้ านการสาธารณสุขดังที่กล่าวมาแล้ ว หากสิง่ เหล่านีย้ งั คงดาเนินไปโดยไม่มีนโยบายในการแก้ ไข
สถานการณ์ “สังคมสูงอายุโดยสมบูรณ์” อาจจะนาพาประเทศไปสู่จดุ วิกฤตด้ านงบประมาณได้ อย่างรวดเร็ ว
4. สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ : ปั ญหาและแนวทางแก้ ไข
ประเทศไทยอยู่ในสภาพคล้ ายคลึงกับหลายๆ ประเทศในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้ านประชากร ที่มี
อัตราเกิดต่า ในขณะที่จานวนผู้สงู อายุมีมากขึ ้นและมีชีวิตยืนยาวขึ ้น ในเวลาอีกไม่กี่ปีข้ างหน้ านี ้ประชากร 1 ใน
5 ของประเทศไทยก็จะเป็ นผู้สงู อายุแล้ ว ซึ่งจะทาให้ ประเทศไทยมีสถานะเป็ นสังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged
society) หรื อเป็ นสังคมที่แก่แล้ ว ไม่ใช่แค่กาลังแก่ (Aging society) ผู้เขียนเห็นด้ วยว่าสังคม ชุมชน และ
รัฐบาลจาเป็ นต้ องเตรี ยมความพร้ อมในการจัดสรรสวัสดิการด้ านต่างๆ เพื่อเอือ้ ต่อการใช้ ชีวิตอย่างมีคณ
ุ ภาพ
ของผู้สงู อายุ ไม่ว่าจะเป็ นมิตดิ ้ านสุขภาพ มิติด้านสิ่งแวดล้ อม มิติเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนและสังคม และมิติ
ด้ านเศรษฐกิจ ซึ่งก็มีหลายประเด็นที่ควรต้ องพิจารณา ในบทความนี ้ ผู้เขียนคงไม่สามารถครอบคลุมปั ญหา
ทุกมิตเิ กี่ยวกับสังคมสูงวัยได้ แต่ผ้ เู ขียนต้ องการชี ้ให้ เห็นว่า การจัดสรรสวัสดิการด้ านต่างๆ นันล้
้ วนแล้ วแต่ต้อง
ใช้ งบประมาณทังสิ
้ ้น ดังนัน้ ผู้เขียนจึงเน้ นเรื่ องความยัง่ ยืนทางการคลังในการจัดสรรสวัสดิการให้ แก่ผ้ สู งู อายุ
ความยัง่ ยืนทางการคลัง (fiscal sustainability) หมายถึง ความสามารถของรัฐบาลในระยะยาวที่จะ
รักษาและสนับสนุนการใช้ จ่ายของรั ฐบาลในด้ านต่างๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ รวมถึงความสามารถในการ
จัดเก็บภาษี เพื่อรองรับการใช้ จ่ายตามนโยบาย โดยไม่ทาให้ รัฐบาลตกอยู่ในภาวะขาดดุลเรื อ้ รัง จนถึงขันท
้ าให้
เกิดภาวะล้ มละลาย ไม่สามารถหาเงินมาเพียงพอต่อการใช้ หนี ้และใช้ จ่ายในด้ านต่างๆได้
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ตารางที่ 3 : งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562 จาแนกตามลักษณะงาน
ปี งบประมาณ
ลักษณะงาน

2561

จานวน

1. การบริหารทั่วไป

2562

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

1,074,375.1

35.2

1,080,219.0

36.0

การบริหารทัว่ ไปของภาครัฐ

671,384.9

22.0

663,211.7

22.1

การป้องกันประเทศ

217,312.2

7.1

224,448.0

7.5

การรักษาความสงบภายใน

185,678.0

6.1

192,559.3

6.4

2. การเศรษฐกิจ

656,400.2

21.5

638,368.0

21.3

3. การบริการชุมชนและสังคม

1,319,224.7

43.3

1,281,413.0

42.7

8,571.9

0.3

13,163.7

0.4

การเคหะและชุมชน

112,325.4

3.7

56,017.1

1.9

การสาธารณสุข

302,057.7

9.9

311,803.5

10.4

การสิง่ แวดล้ อม

การศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ
การศึกษา

21,304.4

0.7

20,594.5

0.6

523,569.4

17.2

510,504.9

17.0

การสังคมสงเคราะห์

351,395.9

11.5

369,329.3

12.3

3,050,000.0

100.0

3,000,000.0

100.0

รวมทัง้ สิน้

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
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ตารางที่ 4 : งบประมาณรายจ่ายด้ านการสังคมสงเคราะห์
การสังคมสงเคราะห์

งบประมาณ
2561

2562

สัดส่วนต่องบรวมด้ าน
การสังคมสงเคราะห์
ในปี 2562

1. สวัสดิการผู้สงู อายุ

258,593.4

296,231.5

80.2

2. สวัสดิการสังคมอื่น

30,232.0

32,069.8

8.7

15.7

11.4

0.003

62,554.8

41,016.6

11.1

351,395.9

369,329.3

100.0

11.5

12.3

3. การวิจยั และการพัฒนาด้ านการสังคม
สงเคราะห์
4. การสังคมสงเคราะห์อื่น
งบรวมด้ านการสังคมสงเคราะห์
ร้ อยละของงบประมาณรายจ่ ายประจาปี

ที่มา : งบประมาณโดยสังเขป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ในสังคมที่มีผ้ สู งู อายุจานวนมากเมื่ อเปรี ยบเทียบกับกาลังแรงงาน หากรัฐบาลจัดเงินงบประมาณเพื่อ
สวัสดิการผู้สงู อายุมากเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ และเพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วตามโครงสร้ างประชากรที่แก่ลง ในขณะที่รายได้
จากภาษี ที่จดั เก็บได้ มีข้อจากัดจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ เราย่อมมีความเสี่ยงที่รัฐบาลอาจต้ องกู้เงินมาใช้
จ่ายมากขึน้ เรื่ อยๆ จนส่งผลกระทบทางลบต่อความยั่งยืนทางการคลัง ในด้ านหนึ่ง สังคมอาจเห็นพ้ อ งกันว่า
เป็ นหน้ าที่ของรัฐบาลในการสร้ างหลักประกันด้ านรายได้ (income security) รวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีและการ
รั กษาพยาบาลให้ แก่ ผ้ สู ูงอายุ แต่อีกด้ านหนึ่งเราก็จาเป็ นต้ องคานึงถึงความยั่งยืนทางการคลังของรั ฐบาล
เพราะถ้ าไม่มีความยัง่ ยืนทางการคลังแล้ ว ในที่สดุ รัฐบาลอาจตกอยู่ในภาวะล้ มละลายจนไม่สามารถจัดหา
สวัสดิการใดๆ ให้ แก่ประชาชนเลยก็เป็ นได้
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แม้ ว่ า ทุก มิ ติ ข องปั ญ หาเกี่ ย วกับ ผู้สูง อายุจ ะมี ค วามส าคัญ ไม่ ว่ าจะเป็ นมิ ติ ด้ า นสุข ภาพ มิ ติ ด้ า น
เศรษฐกิจ มิติด้านสิง่ แวดล้ อม มิติด้านบทบาทของชุมชนสังคม19 แต่ประเด็นที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนมากที่สดุ
คือ ทาอย่างไรจึงจะไม่ทาให้ งบประมาณเพื่อสวัสดิการของผู้สงู อายุส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนทางการคลัง
อย่างรวดเร็ว ซึง่ ในทัศนะของผู้เขียนเห็นว่ารั ฐบาลจาเป็ นต้ องดาเนินการในเรื่ องต่อไปนี ้
ประการแรก รายได้ ของรั ฐบาลมาจากการเก็บ ภาษี เป็ นหลัก และภาษี ที่จัดเก็ บได้ จะขึน้ อยู่กับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดังนัน้ รั ฐบาลจาเป็ นต้ องพยายามรั กษาการขยายตัวของเศรษฐกิจ โดยในภาวะที่
ภาคเอกชนไม่มีความกระตือรื อร้ นในการลงทุนเช่นในปั จจุบันนี ้ ภาครัฐจาเป็ นต้ องเป็ นผู้ลงทุนเองเพื่อพัฒนา
โครงสร้ างพืน้ ฐานต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ และเพิ่มผลิตภาพ (productivity) ของระบบ
เศรษฐกิจในอนาคต และการใช้ จ่ายของรัฐบาลต้ องมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่ งใสในการ
ดาเนินงาน
ประการที่สอง ในปี พ.ศ.2562 รัฐบาลมีรายได้ จากภาษี อากรประมาณ 2,317,620.3 ล้ านบาท คิดเป็ น
เพียงประมาณร้ อยละ13 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) เท่านัน้ หากรวมรายได้ ประเภทอื่น จะมีรายได้ เท่ากับ
2,550,000 บาท หรื อร้ อยละ 14.5 ของ GDP เท่านัน้ ซึง่ ถือว่าต่ามาก ในขณะที่วงเงินงบประมาณรายจ่ายคิด
เป็ นร้ อยละ 17.1 ของ GDP20 และทาให้ รัฐบาลต้ องกู้เงินมาชดเชยรายจ่าย ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นที่รัฐบาล
ต้ องหาทางขยายฐานภาษี ให้ ครอบคลุมถึงผู้ที่ควรเสียภาษี แต่ไม่ได้ เสีย พิจารณาจัดเก็บภาษี หรื อเพิ่มอัตราภาษี
เพื่อทาให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น รวมทังอาจต้
้
องทาการปฏิรูประบบภาษีเพื่อให้ มีความเป็ นธรรมมากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความเปราะบาง การเพิ่มอัตราภาษี อาจมีผลทาให้ เศรษฐกิจหดตัวได้ จึงควรเน้ นไปที่การ
ขยายฐานภาษีมากกว่า
ประการที่สาม ในอนาคตกาลังแรงงานจะมีน้อยลง เนื่องจากอัตราการเกิดต่า ซึง่ เท่ากับจะมีผ้ เู สียภาษี
จานวนน้ อยลง ในขณะที่ ผ้ ูสงู อายุ จะมี สัดส่วนเพิ่ม ขึน้ เพราะมี อายุยืนยาวขึน้ ดังนัน้ จึงควรพิ จารณาและ
ส่งเสริ มให้ ภาคเอกชนขยายอายุเกษี ยณออกไปให้ มากกว่า 60 ปี เพื่อให้ เป็ นกาลังแรงงานของประเทศ และมี
19

ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรื่อง สังคมไทยอายุยืน จัดโดย สานักงานราชบัณฑิตยสภา วันที่
18 กรกฎาคม 2562
20
เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2562
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รายได้ ในการดูแลตนเอง รั ฐบาลจะมี ฐานภาษี ใหญ่ขึ ้นและจะสามารถเลื่อนการจ่ายบานาญและเบี ย้ ยังชีพ
ให้ แก่ผ้ สู งู อายุออกไปหลายปี ซึง่ จะเป็ นภาระต่องบประมาณแผ่นดินน้ อยลง
ในปี ค.ศ.1883 เมื่อนาย Otto von Bismarck นายกรั ฐมนตรี ของประเทศเยอรมนีริเริ่ ม โครงการ
ประกันสังคม (social insurance) นัน้ เขากาหนดให้ คนงานเกษี ยณอายุที่ 65 ปี 21 ซึง่ ในขณะนัน้ เป็ นที่ทราบ
กันดีว่า หลังเกษี ยณอีกประมาณ 3-4 ปี คนงานเหล่านีก้ ็จะเสียชีวิต เพราะอายุขัยของคนในช่วงนัน้ ไม่
ยืนยาวมาก ในปั จจุบันนีอ้ ายุขยั เฉลี่ยได้ เพิ่มขึ ้นอย่างมากทังในประเทศด้
้
อยพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ ว
ดังนัน้ เราจึงควรพิจารณาเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเกษี ยณอายุจากการทางาน เพื่อให้ ผ้ สู ูงอายุที่แข็งแรงยัง
ทางานมีรายได้ พึ่งตนเอง เสียภาษี ให้ รัฐ และลดจานวนปี ที่จะรับบานาญหรื อเบีย้ คนชราลงด้ วย ทังนี
้ ้ เกณฑ์ใน
การขยายอายุเกษียณออกไปควรพิจารณาร่วมกับสุขภาพ และความสามารถของผู้สงู อายุด้วย
ประการที่สี่ ข้ อมูลการเพิ่มขึ ้นของงบประมาณด้ านการสังคมสงเคราะห์ (ซึง่ ร้ อยละ 80 ไปที่ผ้ สู งู อายุ)
ในสิบปี ที่ผ่านมามี อัตราเติบโตประมาณร้ อยละ 10 ต่อ ปี สูงกว่าอัตราการเติบโตของงบประมาณรายจ่าย
รวมถึงสองเท่า ผู้เขียนเห็นว่ามีความจาเป็ นที่เราต้ องทาการวิเคราะห์ วิจัยรายละเอียดของรายจ่ายด้ านการ
สังคมสงเคราะห์วา่ มีองค์ประกอบอะไรบ้ าง เพิ่มขึ ้นด้ วยสาเหตุใด มีการใช้ จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพหรื อไม่ และ
ไปสูเ่ ป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ หรื อไม่ ซึง่ ควรวิเคราะห์รวมไปถึงงบประมาณรายจ่ายด้ านการสาธารณสุขด้ วย เนื่องจาก
ผู้สงู อายุส่วนใหญ่มักมีปัญหาด้ านสุขภาพตามสภาพร่ างกายที่อ่อนแอลงตามธรรมชาติ รัฐบาลควรหาวิธีการ
ควบคุมต้ นทุนของการรักษาพยาบาลโดยรักษาคุณภาพของการสาธารณสุขไว้ ทังนี
้ ้ บางประเทศใช้ วิธีสง่ เสริ ม
ให้ ประชาชนทุกคนทาประกันด้ านสุขภาพ เพื่อไม่ให้ เป็ นภาระต่องบประมาณแผ่นดินมากเกินไป ดังนัน้ รัฐบาล
จึงควรทาการวิจยั ศึกษาและทาการปฏิรูประบบการให้ บริ การสาธารณสุข ก่อนที่จะเกิดวิกฤติทางการคลัง
ประการที่ห้า รัฐบาลอาจต้ องพิจารณาบังคับให้ ประชาชนทุกคนออมเงินเพื่อจะได้ มีบานาญไว้ ใช้ ยาม
ชราภาพ เมื่อปี พ.ศ.2554 พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ ได้ มีผลบังคับใช้ แต่การเป็ นสมาชิกของ
กองทุนนี เ้ ป็ นแบบสมัครใจ ผู้ใดที่สนใจสมัครเป็ นสมาชิกและส่งเงินออมสะสมเข้ ากองทุน รั ฐบาลก็จะส่งเงิน
สมทบให้ บัดนี ้ เวลาได้ ผ่านมากว่า 8 ปี แล้ ว เราอาจต้ องทาการประเมินว่ากองทุนนีม้ ีผ้ ูสมัครเป็ นสมาชิก
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มากน้ อยเพียงใด การบริหารกองทุนทาให้ ผ้ อู อมได้ รับผลตอบแทนเป็ นที่น่าพอใจหรื อไม่ ผู้เขียนเห็นว่า ถึงเวลา
แล้ วที่รัฐบาลต้ องบังคับให้ ประชาชนต้ องออมเงินเมื่อเริ่ มมีรายได้ จากการทางาน โดยมีบัญชีการออมแยกของ
แต่ละบุคคลสะสมไว้ และได้ รับเงินสมทบจากรัฐบาลไปเรื่ อยๆ จนถึงวัยเกษี ยณ และเมื่อเกษี ยณแล้ วก็จะทยอย
ได้ รับเงินคืนตามขนาดของเงินออมที่ตนได้ สะสมไว้ หากทาได้ และประชาชนทุกคนมีกองทุนเงินออมของตน
ความจาเป็ นที่รัฐบาลจะต้ องใช้ งบประมาณมาอุดหนุนด้ านรายได้ ให้ แก่ผ้ สู งู อายุก็จะลดน้ อยลงในอนาคต
ผู้เขียนเห็นว่า รัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริ มให้ ประชาชนปฏิบัติตนตามคาสอนของพระพุทธเจ้ าใน
หลักที่ว่า “อัตตาหิ อัตโนนาโถ” หรื อ ตนนัน้ แลเป็ นที่พึ่งแห่งตน ควรมีนโยบายรณรงค์ให้ ประชาชนทุกวัย
เรี ยนรู้ การพึ่งตนเองในทุกๆด้ าน โดยเฉพาะด้ านการเงินและการดูแลสุขภาพ หากประชาชนทุกคนรู้ จักมี
ความระมัดระวังในการใช้ ชีวิต ในยามหนุ่มสาวมีความขยันขันแข็งในการทางาน รู้ จกั เก็บออมเงินเพื่อไว้ ใช้
ยามชรา รู้จักดูแลรักษาสุขภาพให้ ร่างกายแข็งแรงจนถึงวันใกล้ สิ ้นอายุขัย ความจาเป็ นที่สงั คมหรื อรั ฐบาล
จะต้ องมารับภาระดูแลประชากรสูงวัยจานวนมากที่สขุ ภาพไม่ดีก็จะลดน้ อยลง
โดยสรุ ปแล้ ว บทความนีอ้ ธิบายแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับสวัส ดิการ พร้ อมทังชี
้ ใ้ ห้ เห็นว่า
ข้ อมูลเกี่ ยวกับจานวนและสัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทย และเงินงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการสังคม
สงเคราะห์เพื่อผู้สงู อายุมีแนวโน้ มเพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ ว จนสร้ างความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง การที่
สัดส่วนกาลังแรงงานในวัยหนุ่มสาวลดลงย่อมมีผลต่อการผลิต ผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ จากภาษี ดังนัน้
รัฐบาลจาเป็ นต้ องรั กษาการขยายตัวทางเศรษฐกิจ หาวิธีเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน และหาทางขยายฐานภาษี
รวมทัง้ พิจารณาหาทางลดภาระต่องบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล โดยการบังคับให้ ประชาชนทุกคนออมเงิน
และยึดหลักการพึ่งตนเอง เพื่อจะได้ มีส่วนรับผิดชอบต่อรายจ่ายในการดารงชีพของตนในยามชราให้ ได้ มาก
ที่สดุ
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