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  ในระหวางวันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ.2557 ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการเรื่อง 
Regional Workshop and Comparative Study of Social Pensions in the ASEAN  ณ กรงุมะนิลา 
ฟลิปปนส ซึง่การประชุมวิชาการในครั้งน้ีเปนการประชุมทีจ่ัดข้ึนตามขอเสนอของรัฐบาลฟลิปปนสที่ไดรับความ
เหน็ชอบจากการประชุมระดับเจาหนาทีอ่าวุโสดานสวัสดิการสงัคมและการพฒันาของกลุมประเทศอาเซียน 
(SOMSWD) โดยมีกรมสวัสการสังคม (Department of Social Welfare) ของรัฐบาลฟลปิปนสเปนหนวยงาน
เจาภาพในการจัดการประชุม 

สําหรับวัตถุประสงคของการประชุมในครั้งน้ี เพื่อเปนเวทีวิชาการในการสรางความรูความ
เขาใจเรื่องระบบบํานาญทางสังคม (Social Pension) หรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลสําหรับผูสูงอายุระหวาง
กลุมประเทศอาเซียน และเปดโอกาสใหแตละประเทศไดแลกเปลี่ยน เรียนรูรูปแบบการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
กับระบบบํานาญทางสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในระยะตอไป 

ผูเขารวมการประชุมประกอบไปดวยผูแทนจากหนวยงานของรัฐจากประเทศสมาชิก
อาเซียนจํานวน ๘ ประเทศ ประกอบดวย ประเทศบรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนักวิชาการ ผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุจากภาคเอกชน และผูสังเกตการณ รวมจํานวน
ประมาณ ๓๐ คน สําหรับประเทศไทย นอกจากผูแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
แลว ยังมีผูแทนจากกระทรวงแรงงาน (สํานักงานประกันสังคม) และผูแทนจากกระทรวงการคลัง (สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง) เขารวมการประชุมดวย 

รูปแบบของการประชุมเปนการบรรยายความรูเรื่อง Social Pension โดยผูแทน
จาก HelpAge International และการนําเสนอรายงานประเทศ (Country Presentations) การเปด
อภิปราย รวมทั้งการประชุมกลุม (Group Work) และการจัดทําขอเสนอแนะที่เปนผลสรุปของการประชุม 
(Recommendations) 

สาระสําคัญของการประชุมโดยสรุป มีดังน้ี  

การใหความชวยเหลือในรูปของเงินบาํนาญทางสังคม (Social Pension) หรือเงินเบี้ย
ยังชีพสําหรับผูสงูอายุ (Old Age Allowance) เปนรูปแบบหน่ึงของการสรางหลักประกันดานรายไดข้ันพื้นฐาน
ใหแกผูสูงอายุที่ดําเนินการโดยรัฐบาล นโยบายการจายเงินบํานาญทางสังคมใหแกผูสูงอายุ (Social Pension) 
กําลังเปนแนวปฏิบัติที่รัฐบาลประเทศตางๆในภูมิภาคลาตินอเมริกาและอัฟริกาบางประเทศ รวมทั้งประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดมีความพยายามที่จะผลักดันและริเริ่มใหมีการดําเนินการเพื่อใหเงินชวยเหลือดังกลาวเปน
รายไดประจําข้ันพื้นฐาน เพื่อใชในการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ แนวคิดและที่มาของการจายเงินบํานาญทางสังคม 
(Social Pension) น้ี เปนการใชงบประมาณของรัฐบาลที่ไดจากการจัดเก็บภาษีภายในประเทศ โดยผูสูงอายุ 
(Beneficiaries) ไมตองรวมจายเงินสมทบ (Non-contributory Pension) ในทางปฏิบัติน้ัน แตละประเทศจะมี
การกําหนดเงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติในการจายเงินบํานาญทางสังคมดังกลาวที่แตกตางกันออกไปใน ๒ ลักษณะ 
คือ 



- Pension Test เปนการจายตามเกณฑอายุของผูสูงอายุตามเงื่อนไขของ
กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ 

- Means Test เปนการจายโดยมีระบบตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผูสูงอายุ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด เพื่อที่จะมีสิทธิไดรับเงินบํานาญทางสังคม 

สําหรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานบํานาญทางสังคม (Social Pension)
จากการนําเสนอรายงานของแตละประเทศ พบวา 

ในภูมิภาคอาเซียนน้ีมีเพียงประเทศบรูไนดารุสซาลาม และประเทศไทยเทาน้ันที่
มีการจายเงินชวยเหลือหรือบํานาญทางสังคมใหแกผูสูอายุแบบถวนหนา (Universal) โดยกําหนดเกณฑอายุ 
๖๐ ปข้ึนไป เปนเงื่อนไขในการจาย สําหรับจํานวนเงินชวยเหลือหรือบํานาญทางสังคมของประเทศบรูไนดารุส
ซาลามน้ันจายใหผูสูงอายุเปนรายเดือนๆละ ๒๕๐ ดอลลารบรูไน (ประมาณ ๖,๐๐๐ บาท) และประเทศไทย
เปนการจายใหผูสงูอายุตามเกณฑอายุแบบข้ันบนัได กลาวคือ อายุ ๖๐ – ๖๙ ป ไดรับเงินเงินชวยเหลือหรือเบีย้
ยังชีพเดือนละ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ – ๗๙ ป ไดรับเดือนละ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐ – ๘๙ ป ไดรับเดือนละ ๘๐๐ 
บาท และอายุ ๙๐ ปข้ึนไป ไดรับเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดอายุขัยของผูสูงอายุ 

สําหรับประเทศที่มีการดําเนินการจายเงินชวยเหลือผูสูงอายุตามเงื่อนไขและ
ขอกําหนดโดยมีการตรวจสอบคุณสมบติั (Means Test) ไดแกสาธารณรัฐฟลิปปนส และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยสาธารณรัฐฟลิปปนสกําหนดคุณสมบัติของผูสูงอายุที่อายุ ๖๐ ปข้ึนไปและมีฐานะยากจน ขาด
ผูดูแล โดยจายเงินชวยเหลือใหแกผูสูงอายุเปนรายเดือนๆละ ๕๐๐ เปโซ (ประมาณ ๔๐๐ บาท) สําหรับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนการใหเงินชวยเหลือแกผูสูงอายุที่อายุต้ังแต ๘๐ ปข้ึนไป ที่มีฐานะยากจน 
ขาดผูดูแล จํานวนเดือนละ ๑๘๐,๐๐๐ ดอง (ประมาณ ๓๐๐ บาท)  

สําหรับประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสหพันธรัฐมาเลเซีย ยังไมมีการดําเนินการเรื่องเงินบํานาญทางสังคม แตมีระบบการ
สงเคราะหชวยเหลือในรูปของเงินสงเคราะหชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Assistance) 
ควบคูไปกับการมีระบบประกันสังคม (Social Insurance) ที่ครอบคลุมเรื่องบํานาญชราภาพ (Old Age 
Pension) ซึ่งผูประกันตนที่อยูในวัยทํางานจะตองรวมจายเงินสะสมเขากองทุนเปนรายเดือนโดยมีรัฐบาลรวม
จายเงินสมทบ (Government Contribution) ตามกฎหมายหรือขอกําหนด เพื่อการรับเงินบํานาญในวัย
เกษียณ 

กลาวไดวา การดําเนินงานในเรื่องเงินชวยเหลือหรือบํานาญทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ (Social Pension) ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ยังมีความแตกตางกัน โดยที่ประชุมไดสะทอนความ
คิดเห็นในทางบวกที่ประเทศไทยไดมีการริเริ่มการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุอยางถวนหนามาต้ังแตป พ.ศ. 
๒๕๕๒ เพื่อลดปญหาความไมเทาเทียมและความไมครอบคลุมกลุมเปาหมายในการใชระบบ Means Test ที่
ใชมาแตเดิม อีกทั้งประเทศไทยยังไดมีการแกไขเพิ่มเติมในมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 
๒๕๔๖ เพื่อใหการจายเบี้ยยังชีพเปนสิทธิของผูสงูอายุตามกฎหมาย โดยเปนการปรับเปลีย่นจากการสงเคราะห
ชวยเหลือมาเปนสิทธิของผูสูงอายุ (Welfare Base to Right Base) 

สําหรับประเด็นที่ไดมีการประชุมกลุม ผูเขารวมการประชุมไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
ในประเด็นตอไปน้ี 

- กลุมเปาหมาย (Targeting Scheme): เงื่อนไข คุณสมบัติของผูรับเงิน
ชวยเหลือ โดยเฉพาะในระบบ Means Test 



- การมีระบบในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงาน 
(Monitoring and Evaluation System): ระบบขอมูล ตัวช้ีวัด เครื่องมือในการวัดและติดตามผล 

- กลไกดานการคลัง (Financing Mechanism): แหลงที่มาและความย่ังยืนของ
งบประมาณที่จะใชในการจายเงินชวยเหลือดังกลาว 

ในตอนทายของการประชุม ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบตอขอเสนอแนะจากการประชุม 
(Recommendations) ดังน้ี คือ 

๑) ควรมีการพัฒนานโยบายระดับชาติ ดวยการออกกฎหมายในการจายเงินบํานาญ
ทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ 

๒) ควรมีการแบงปนประสบการณการดําเนินงาน Social Pension โดยเฉพาะ
ประเทศที่ไดมีการดําเนินการมากอน 

๓) จัดหาแหลงงบประมาณที่ย่ังยืนเพื่อการดําเนินการดาน Social Pension 
๔) มีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการดําเนินการดาน Social Pension 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕) มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการดําเนินการเพื่อการเขาถึง

กลุมเปาหมายที่จะไดรับ Social Pension  
๖) มีการจัดต้ังหรือเช่ือมประสานงานจัดการดานขอมูลการจายเงิน Social Pension 
๗) มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน 

Social Pension โดยใหความสําคัญเรื่องผลกระทบ การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม และการสรางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนานโยบายในอนาคต 

๘) มีการจัดทําขอมูลหรือรายงานเพื่อการเผยแพรรูปแบบที่ดีของการดําเนินงาน 
Social Pension 

๙) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน Social 
Pension ทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน 

ทั้งน้ี ผลสรุปของการประชุมในครั้งน้ี สาธารณรัฐฟลิปปนสจะไดนําเสนอตอที่ประชุม 
ASEAN ใน ๒ ระดับคือ การประชุมเจาหนาที่ระดับสูงดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) และที่
ประชุมระดับรัฐมนตรีดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMSWD) ที่จะเกิดข้ึนใน ป พ.ศ.2557 

  
 


