เก็บตกมาเลาจากการประชุมวิชาการ เรื่อง Regional Workshop and Comparative
Study of Social Pensions in the ASEAN
โดย ศิริวรรณ อรุณทิพยไพฑูรย
สํานักสงเสริมและพิทักษผูสงู อายุ
ในระหวางวันที่ 11-13 มีนาคม พ.ศ.2557 ผูเขียนไดมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการเรื่อง
Regional Workshop and Comparative Study of Social Pensions in the ASEAN ณ กรุงมะนิลา
ฟลิปปนส ซึง่ การประชุมวิชาการในครั้งนีเ้ ปนการประชุมทีจ่ ัดขึ้นตามขอเสนอของรัฐบาลฟลิปปนสที่ไดรับความ
เห็นชอบจากการประชุมระดับเจาหนาทีอ่ าวุโสดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของกลุม ประเทศอาเซียน
(SOMSWD) โดยมีกรมสวัสการสังคม (Department of Social Welfare) ของรัฐบาลฟลปิ ปนสเปนหนวยงาน
เจาภาพในการจัดการประชุม
สําหรับวัตถุประสงคของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อเปนเวทีวิชาการในการสรางความรูความ
เขาใจเรื่องระบบบํานาญทางสังคม (Social Pension) หรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลสําหรับผูสูงอายุระหวาง
กลุมประเทศอาเซียน และเปดโอกาสใหแตละประเทศไดแลกเปลี่ยน เรียนรูรูปแบบการดําเนินงานที่เกี่ยวของ
กับระบบบํานาญทางสังคม เพื่อนําไปสูการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานในระยะตอไป
ผูเ ข าร วมการประชุ ม ประกอบไปดวยผูแทนจากหนวยงานของรัฐ จากประเทศสมาชิก
อาเซี ยนจํา นวน ๘ ประเทศ ประกอบด วย ประเทศบรู ไ นดารุ ส ซาลาม กั ม พู ชา สาธารณรั ฐอิ นโดนี เ ซี ย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟลิปปนส ประเทศไทย และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนักวิชาการ ผูปฏิบัติงานดานผูสูงอายุจากภาคเอกชน และผูสังเกตการณ รวมจํานวน
ประมาณ ๓๐ คน สําหรับประเทศไทย นอกจากผูแทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
แลว ยังมีผูแทนจากกระทรวงแรงงาน (สํานักงานประกันสังคม) และผูแทนจากกระทรวงการคลัง (สํานักงาน
เศรษฐกิจการคลัง) เขารวมการประชุมดวย
รูป แบบของการประชุ ม เป น การบรรยายความรู เ รื่ อ ง Social Pension โดยผูแ ทน
จาก HelpAge International และการนําเสนอรายงานประเทศ (Country Presentations) การเปด
อภิป ราย รวมทั้ ง การประชุ ม กลุ ม (Group Work) และการจัดทําขอเสนอแนะที่เปนผลสรุปของการประชุม
(Recommendations)
สาระสําคัญของการประชุมโดยสรุป มีดังนี้
การใหความชวยเหลือในรูปของเงินบํานาญทางสังคม (Social Pension) หรือเงินเบี้ย
ยังชีพสําหรับผูสงู อายุ (Old Age Allowance) เปนรูปแบบหนึ่งของการสรางหลักประกันดานรายไดขั้นพื้นฐาน
ใหแกผูสูงอายุที่ดําเนินการโดยรัฐบาล นโยบายการจายเงินบํานาญทางสังคมใหแกผูสูงอายุ (Social Pension)
กําลังเปนแนวปฏิบัติที่รัฐบาลประเทศตางๆในภูมิภาคลาตินอเมริกาและอัฟริกาบางประเทศ รวมทั้งประเทศ
สมาชิกอาเซียนไดมีความพยายามที่จะผลักดันและริเริ่มใหมีการดําเนินการเพื่อใหเงินชวยเหลือดังกลาวเปน
รายไดประจําขั้นพื้นฐาน เพื่อใชในการยังชีพสําหรับผูสูงอายุ แนวคิดและที่มาของการจายเงินบํานาญทางสังคม
(Social Pension) นี้ เปนการใชงบประมาณของรัฐบาลที่ไดจากการจัดเก็บภาษีภายในประเทศ โดยผูสูงอายุ
(Beneficiaries) ไมตองรวมจายเงินสมทบ (Non-contributory Pension) ในทางปฏิบัตินั้น แตละประเทศจะมี
การกําหนดเงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติในการจายเงินบํานาญทางสังคมดังกลาวที่แตกตางกันออกไปใน ๒ ลักษณะ
คือ

กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ

- Pension Test เปนการจายตามเกณฑอ ายุข องผูสูง อายุตามเงื่อ นไขของ

- Means Test เปนการจายโดยมีระบบตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผูสูงอายุ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด เพื่อที่จะมีสิทธิไดรับเงินบํานาญทางสังคม
สําหรับขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานบํานาญทางสังคม (Social Pension)
จากการนําเสนอรายงานของแตละประเทศ พบวา
ในภูมิภาคอาเซียนนี้มีเพียงประเทศบรูไนดารุสซาลาม และประเทศไทยเทานั้นที่
มีการจายเงินชวยเหลือหรือบํานาญทางสังคมใหแกผูสูอายุแบบถวนหนา (Universal) โดยกําหนดเกณฑอายุ
๖๐ ปขึ้นไป เปนเงื่อนไขในการจาย สําหรับจํานวนเงินชวยเหลือหรือบํานาญทางสังคมของประเทศบรูไนดารุส
ซาลามนั้นจายใหผูสูงอายุเปนรายเดือนๆละ ๒๕๐ ดอลลารบรูไน (ประมาณ ๖,๐๐๐ บาท) และประเทศไทย
เปนการจายใหผูสงู อายุตามเกณฑอายุแบบขั้นบันได 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 ปขึ้นไป ไดรับเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท ตลอดอายุขัยของผูสูงอายุ
สําหรับประเทศที่มีการดําเนินการจายเงินชวยเหลือผูสูงอายุตามเงื่อนไขและ
ขอกําหนดโดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติ (Means Test) ไดแกสาธารณรัฐฟลิปปนส และสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม โดยสาธารณรัฐฟลิปปนสกําหนดคุณสมบัติของผูสูงอายุที่อายุ ๖๐ ปขึ้นไปและมีฐานะยากจน ขาด
ผูดูแล โดยจายเงินชวยเหลือใหแกผูสูงอายุ เปนรายเดือ นๆละ ๕๐๐ เปโซ (ประมาณ ๔๐๐ บาท) สําหรับ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเปนการใหเงินชวยเหลือแกผูสูงอายุที่อายุตั้งแต ๘๐ ปขึ้นไป ที่มีฐานะยากจน
ขาดผูดูแล จํานวนเดือนละ ๑๘๐,๐๐๐ ดอง (ประมาณ ๓๐๐ บาท)
สํ าหรั บ ประเทศกัม พูชา สาธารณรัฐอินโดนีเ ซีย สาธารณรั ฐประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว และสหพันธรัฐมาเลเซีย ยัง ไม มี การดําเนิ นการเรื่ องเงินบํานาญทางสัง คม แตมี ระบบการ
สงเคราะหชวยเหลือในรูปของเงินสงเคราะหชวยเหลือดานสวัสดิการสังคม (Social Welfare Assistance)
ควบคูไปกับการมีระบบประกันสังคม (Social Insurance) ที่ครอบคลุม เรื่องบํ านาญชราภาพ (Old Age
Pension) ซึ่งผูประกันตนที่อยูในวัยทํางานจะตองรวมจายเงินสะสมเขากองทุนเปนรายเดือนโดยมีรัฐบาลรวม
จายเงินสมทบ (Government Contribution) ตามกฎหมายหรือขอกําหนด เพื่อการรับเงิ นบํานาญในวัย
เกษียณ
กลาวไดวา การดําเนินงานในเรื่องเงินชวยเหลือหรือบํานาญทางสังคมสําหรับ
ผูสูงอายุ (Social Pension) ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) ยังมีความแตกตางกัน โดยที่ประชุมไดสะทอนความ
คิดเห็นในทางบวกที่ประเทศไทยไดมีการริเริ่มการจายเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุอยางถวนหนามาตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๕๒ เพื่อลดปญหาความไมเทาเทียมและความไมครอบคลุมกลุมเปาหมายในการใชระบบ Means Test ที่
ใชมาแตเ ดิม อี ก ทั้ง ประเทศไทยยังไดมี ก ารแกไขเพิ่ม เติม ในมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ.
๒๕๔๖ เพื่อใหการจายเบี้ยยังชีพเปนสิทธิของผูสงู อายุตามกฎหมาย โดยเปนการปรับเปลีย่ นจากการสงเคราะห
ชวยเหลือมาเปนสิทธิของผูสูงอายุ (Welfare Base to Right Base)
สําหรับประเด็นที่ไดมีการประชุมกลุม ผูเขารวมการประชุมไดมีการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
ในประเด็นตอไปนี้
- กลุ ม เป า หมาย (Targeting Scheme): เงื่อ นไข คุ ณสมบั ติของผู รับ เงิ น
ชวยเหลือ โดยเฉพาะในระบบ Means Test

- การมีร ะบบในการกํากั บ ดูแล ตรวจสอบ และประเมิ นผลการดํ าเนิ นงาน
(Monitoring and Evaluation System): ระบบขอมูล ตัวชี้วัด เครื่องมือในการวัดและติดตามผล
- กลไกดานการคลัง (Financing Mechanism): แหลงที่มาและความยั่งยืนของ
งบประมาณที่จะใชในการจายเงินชวยเหลือดังกลาว
ในตอนทายของการประชุม ที่ประชุมไดใหความเห็นชอบตอขอเสนอแนะจากการประชุม
(Recommendations) ดังนี้ คือ
๑) ควรมีการพัฒนานโยบายระดับชาติ ดวยการออกกฎหมายในการจายเงินบํานาญ
ทางสังคมสําหรับผูสูงอายุ
๒) ควรมีก ารแบง ปนประสบการณ การดํ าเนิ นงาน Social Pension โดยเฉพาะ
ประเทศที่ไดมีการดําเนินการมากอน
๓) จัดหาแหลงงบประมาณที่ยั่งยืนเพื่อการดําเนินการดาน Social Pension
๔) มีการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการดําเนินการดาน Social Pension
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕) มี ก ารพั ฒ นาและเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพของกลไกการดํ า เนิ น การเพื่ อ การเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายที่จะไดรับ Social Pension
๖) มีการจัดตั้งหรือเชื่อมประสานงานจัดการดานขอมูลการจายเงิน Social Pension
๗) มีการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน
Social Pension โดยใหความสําคัญเรื่องผลกระทบ การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม และการสรางการมีสวนรวมของ
ภาคประชาชนและภาคประชาสังคม เพื่อการพัฒนานโยบายในอนาคต
๘) มี การจั ดทํ าข อมูล หรือรายงานเพื่อ การเผยแพรรูป แบบที่ดีของการดําเนินงาน
Social Pension
๙) สนั บ สนุ นความรวมมือ ระหวางภาคสวนที่เ กี่ยวขอ งในการดําเนินงาน Social
Pension ทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคอาเซียน
ทั้งนี้ ผลสรุปของการประชุมในครั้งนี้ สาธารณรัฐฟลิปปนสจะไดนําเสนอตอที่ประชุม
ASEAN ใน ๒ ระดับคือ การประชุมเจาหนาที่ระดับสูงดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD) และที่
ประชุมระดับรัฐมนตรีดานสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (AMSWD) ที่จะเกิดขึ้นใน ป พ.ศ.2557

