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ความหมาย (Definition)

• นโยบายสังคม (Social Policy) เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มนโยบายของภาครัฐ ที่ออกแบบ
มาเพื่อความอยู่ดีมีสุข (Well Being) หรือ
สวัสดิภาพของพลเมือง.



นโยบายสังคมคืออะไร?

• นโยบายของส่วนรวม (Collective Policy)

• เกี่ยวข้องกับพลเมืองของรัฐ

• มีผู้รับผิดชอบ.



ใครรับผิดชอบ? ใครคือเจ้าภาพ?



เอกชน รับผิดชอบและเป็นเจ้าภาพ ผ่านกลไกตลาด
รัฐก ากับดูแล ก าหนดมาตรฐาน.

กลุ่มทฤษฎีกระแสหลัก 

(Right – Wing Approach)



กรณีศึกษา: เกาหลี



กรณีศึกษา: เกาหลี



กรณีศึกษา: เกาหลี



Right – Wing Approach

รัฐไม่ควรแทรกแซง แต่สร้างมาตรฐานของบริการ
ที่พลเมืองควรได้รับ

• พลเมืองอยู่ดีมีสุข
• สิทธิความเป็นพลเมือง (citizenship): มีส่วนร่วม
ในการใช้อ านาจทางการเมือง

• (Ex Burden 1998, Hewitt 1992). 



กรณีศึกษา: สหรัฐอเมริกา

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=japan+unemployment+rate+october+2012&source=images&cd=&cad=rja&docid=Zh_R-E75J8Df3M&tbnid=Ql1OAkJhx_SIyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.marketoracle.co.uk/Article37226.html&ei=vWILUcnECoeciAeFvIAg&bvm=bv.41867550,d.bmk&psig=AFQjCNF2DuHaZ6jP3LLcZbEJGvR4Vgk1fQ&ust=1359787004036667


กรณีศึกษา: อินเดีย

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&source=images&cd=&cad=rja&docid=kGtY-fwyjJq5OM&tbnid=pguSVN2klV99pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bbs.drama-addict.com/showthread.php?6779-%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2-VS-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2&ei=opAHUZndOIv8rAeaoIGwBA&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNHQN9N6vp7rpyzbFse45Em1EbvO2A&ust=1359536675283983
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=29jLtGSjeOcNKM&tbnid=N1eK1vnH1qST4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.siamsafety.com/index.php?page%3Dnews/news530517_st3%26news_id%3D4099%26ps_session%3D78c68dd851d5afdf4b2ef5bff900417e&ei=bpIHUZ6EBISPrgfal4CgCw&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNEfOPZBypjA_uBKbBjl0hcl0kESmA&ust=1359537134509064


กรณีศึกษา: ญี่ปุ่น

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=RavG7c69_TixwM&tbnid=glcl33z1ENnKpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/print.php?id%3D372695&ei=8JIHUZv0CIrRrQeJnoD4AQ&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNFjkx72fLPJy5CYhVh5d-6zy34X6w&ust=1359537264633611
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Pzk_Ojk8xo_-sM&tbnid=xqHxQH3BAh9JPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.yokosojapan.org/event/aug10-10.php&ei=qpMHUbaJNITorQeRxIC4Ag&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNF9LRAFJ3WlulMCCP2_3T8Leos9_A&ust=1359537451175746


กรณีศึกษา: เมียนมาร์

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Mc0ymRp-m8WD7M&tbnid=jIgTP_th7-mKPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name%3DForums%26file%3Dviewtopic%26t%3D38%26start%3D90&ei=HJQHUdu6MM2OrgeR9IHYDA&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNGE9hJx6WjqbUFD1VboA0Al0boSmg&ust=1359537565185860
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WlLSgK2LmAq8UM&tbnid=5cbhQI3ADBaEUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name%3DForums%26file%3Dviewtopic%26t%3D37%26postdays%3D0%26postorder%3Dasc%26start%3D260&ei=HJQHUdu6MM2OrgeR9IHYDA&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNGE9hJx6WjqbUFD1VboA0Al0boSmg&ust=1359537565185860


กรณีศึกษา: ประเทศไทย

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LUOP6K7vf65y6M&tbnid=-UGK2VQW8wzVgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://scamlo.com/?p%3D542&ei=a5QHUbH2KcO8rAfK6oGwAQ&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNEz10xU9x7g6dcT114utduZhTpkDg&ust=1359537644172742
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%87&source=images&cd=&cad=rja&docid=1o44YK7Gi4TKrM&tbnid=PysJlIDo9oNB1M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID%3D9510000130860&ei=85QHUbW3MYK3rAfT7YDABQ&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNFooYCmNPEPbngoWcjAEEqhP1lXIw&ust=1359537780218404


กรณีศึกษา: กัมพูชา

Angkor EV 20

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=new+angor+car&source=images&cd=&cad=rja&docid=E9pRD_K0WRXodM&tbnid=3Xq_8wUKsXzX_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://khmerization.blogspot.com/2013/01/cambodia-launches-electric-car.html&ei=_-AIUaHgJZDIrQfVxoCgDA&bvm=bv.41642243,d.bmk&psig=AFQjCNGjjvMUSki5z-NwR4vheJqsAyi9Iw&ust=1359622669136978
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=new+angor+car&source=images&cd=&cad=rja&docid=A-l28nM7ytLN8M&tbnid=xuRKV7imao9fmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.gettyimages.com/detail/news-photo/locally-made-electric-car-angkor-ev-2013-sits-on-display-at-news-photo/159099844&ei=IOEIUZ2mJ4W8rAfVm4HQDg&bvm=bv.41642243,d.bmk&psig=AFQjCNGjjvMUSki5z-NwR4vheJqsAyi9Iw&ust=1359622669136978


รัฐรับผิดชอบและเป็นเจ้าภาพ.

กลุ่มสังคมนิยม (Left – Wing Approach)



Left – Wing Approach :

• ไม่ยอมรับระบบเศรษฐกิจแบบตลาดหรือระบบ
อุตสากรรม

• ควรขจัดระบบทุนนิยมและชนชั้นเพราะสร้าง
ความแปลกแยก (Alienation) และความไม่เท่า
เทียมให้แก่บุคคล

• ปฏิวัติระบบการปกครอง
• รัฐแบบสังคมนิยม (Socialist State)
• (Ex: Alcock, Payne and Sullivan 2000).



กรณีศึกษา:รัสเซีย

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2&source=images&cd=&cad=rja&docid=KfofDlsiYR8NyM&tbnid=yMdriCtuTADFIM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tiewrussia.com/bb.php?topic%3D223&ei=HJEHUfnsKMTLrQfl64GIDQ&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNHEbWUspiPh2HiJOaGWdTGp1s0Tpg&ust=1359536796820138
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1V5L18IK3g2DjM&tbnid=NAviuRFD9HIygM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lofttravel.com/2007/archives/1250/mayakovskaya-moscow-underground-russia&ei=IpIHUd-lD9DOrQep6ICwDw&bvm=bv.41524429,d.bmk&psig=AFQjCNFpknBCHz-9J9RQAaV-YDEuJJETWw&ust=1359537058653356


กรณีศึกษา:รัสเซีย

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=life+expectancy+vietnam+2011&source=images&cd=&cad=rja&docid=_0cfQpWhY-cXQM&tbnid=TNoHuF-lGZ0MWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Russia&ei=yOIIUdWdDcb7rAfRkoCIDg&bvm=bv.41642243,d.bmk&psig=AFQjCNG1UwfcJMTFexs2WL6F1EmbdHHEfQ&ust=1359623211590507


กรณีศึกษา: เวียดนาม 2012

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=economic+growth+vietnam+2012&source=images&cd=&cad=rja&docid=r9vhoC1gMwxRFM&tbnid=T0Qis5V_MZHIGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.spireresearch.com/newsroom/videos/archive/spire-research-and-consulting-comprehensives-study-on-vietnams-retail-industry/&ei=DuIIUYHGIcb7rAfRkoCIDg&bvm=bv.41642243,d.bmk&psig=AFQjCNH6kiYpUZf3U0sL5Speig4VPP3ePA&ust=1359623045868291


กรณีศึกษา: เวียดนาม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=life+expectancy+vietnam+2011&source=images&cd=&cad=rja&docid=wMG1IimIGhNHeM&tbnid=tC4UY_nlUMEIaM:&ved=0CAUQjRw&url=http://veryvietnam.com/country/&ei=DeMIUfGnF46NrgeQwYDAAg&bvm=bv.41642243,d.bmk&psig=AFQjCNG1UwfcJMTFexs2WL6F1EmbdHHEfQ&ust=1359623211590507


กรณีศึกษา: เวียดนาม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=urban+planning+vietnam&source=images&cd=&docid=VoNGvcPxoZlzVM&tbnid=FMkPnpQu7o9g9M:&ved=&url=http://bv.com/Home/news/thought-leadership/water-issues/balancing-water-demands-in-vietnam&ei=beMIUY6mOY7trQfbw4CYAw&psig=AFQjCNHLthjAzHriHl8DHq5FQ_y6iOtW6A&ust=1359623406418673


กรณีศึกษา: เวียดนาม

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=urban+planning+vietnam&source=images&cd=&cad=rja&docid=7PNwep8j7fHvWM&tbnid=7F1zlr1Rl720JM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tuoitrenews.vn/cmlink/tuoitrenews/features/urban-underground-planning-in-vietnam-neglected-1.64569&ei=COQIUc69IIT4rQfAgoDQAw&psig=AFQjCNF_-lSPq0jb58Nna0GHJ5AX1P9FLQ&ust=1359623543949070


Reformist Approach :

• เน้นการปฏิรูปสังคม

• สังคมต้องรับผิดชอบพลเมือง

• สร้างส านึกทางสังคม (Social Conscience)

• ชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ

• (Ex: George and Wilding 1994).



ทดสอบ 1 (Quiz 1)

• งานเดี๋ยวในชั้นเรียน

• นิสิตชมวีดีทัศน์

• ตอบค าถามต่อไปนี้

• คะแนนเก็บ 5%.



กลุ่มทฤษฎีกระแสรอง



สตรีนิยม (Feminism)



มิติเรื่องเขตแดนส่วนตัว-เขตแดนสาธารณะ 
(Private/ domestic sphere and public sphere): 

• ฐานคต:ิ ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง
• ต้องอยู่ในบ้าน 
• ท างานอยู่ในครัว. 



มิติด้านการผลิต-การให้ก าเนิด 
(Production-reproduction)

• ฐานคติ: ผู้หญิงอยู่บนเตียง

• เป็นเมีย 

• เป็นแม่ของลูก.



มิติการพึ่งพา-การพึ่งพาระหว่างกัน 
(Dependency-interdependency): 

• ฐานคิด: ผู้หญิงพึ่งตนเองไม่ได้ 
• ต้องพึ่งพาผู้ชาย 
• พึ่งพารัฐ.



มิติอ านาจจากระดับล่าง-อ านาจจากรัฐ 
(Bottom-up power-state power): 

• ฐานคิด: ผู้หญิงไม่มีอ านาจ ไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรม

• การปฏิรูปสังคมจึงต้องจัดท านโยบายเพื่อให้ชุมชน
เข้มแข็ง 

• ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการพัฒนา

• สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้หญิงกลุ่มต่างๆ 

• วางรากฐานในการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม.



ระดับและขอบเขต 
(Level and Boundary)



ระดับ 1 (1st Level)

นโยบายสาธารณะ (Public Policy)

นโยบายสังคม 
(Social Policy)

นโยบายเศรษฐกิจ

(Economic Policy)

การผลิต การ
กระจายสินค้า 

บริการ ทรัพยากร
ผ่านระบบตลาด

บริการ ประโยชน์
ทดแทนสาธารณะแบบ
ให้เปล่า/ต่ ากว่าราคา

ตลาด

กลไกตลาดรัฐแทรกแซง



กรณีตัวอย่าง: รัฐแทรกแซง

• ยุโรปใต้

– Germany

– 23 OECD countries.



23 OECD countries

• เจ้าภาพ: รัฐบาลกลาง

• รูปแบบ: 

– การลงทุนทางสังคม (Social Investment)

– การปกป้องทางสังคม (Social Protection)

• บริบท: ปัญหาการว่างงาน ป่วย คุณภาพชีวิตต่ าจาก
ภาวะเศรษฐกิจ.



Matthew Effect (Robert K. Merton: 1968)

• ที่มา: Biblical Gospel of Matthew

• หมายถึง สถานการณ์ที่ “The rich get richer and 
the poor get poorer.”



กรณีตัวอย่าง: ผู้น ากับทหารผู้น้อย

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D&source=images&cd=&cad=rja&docid=G4HCoYmmsRfgkM&tbnid=7BtqffczfuAOtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.oknation.net/blog/russky/2009/12/01/entry-1&ei=VjwKUYTVNO2QiAefzoHgBA&bvm=bv.41642243,d.bmk&psig=AFQjCNGNhYaISRH9Mkv90N8ys9u-Dtg6Og&ust=1359711677320271


“41st Chair Phenomenon”

• ความหมาย: 

– การมีกฎหรือจ านวนที่ตายตัว 

– บุคคล/สิ่งของ/องค์กรมีคุณสมบัติตรง แต่เกิน
จ านวนที่ก าหนดไว้

– บุคคล/ สิ่งของ/องค์กร มีคุณสมบัติมีไม่ถึง แต่ได้รับ
เพราะมีที่เหลือ.



The Matthew Effect in the Reward System

• “The world is peculiar in this matter of how it 
gives credit. It tends to give the credit to 
(already) famous people”

• โลกหรือสังคมของเรามีแนวโน้มที่จะมอบรางวัล
หรือชื่นชมบุคคลที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว.



กรณีตัวอย่าง: มหาวิทยาลัยนเรศวร
• 2551: พลเอกสายหยุด เกิดผล

• นายนัฐพงศ์ โสวัตร 

• 2552: นายบุญเกียรติ โชควัฒนา – นักธุรกิจ

• นายบุญชัย โชควัฒนา

• พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

• ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บุญชอบ พงษ์พาณิชย์

• 2553: ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์

• ศาสตราจารย์เกียรติคุณศักดา ศิริพันธุ์

• 2554: มหาเธร์ โมฮัมหมัด - มาเลเซีย

• 2555: สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก – ภูฏาน.



กรณีตัวอย่าง: รัฐแทรกแซง

• เอเชีย

– ญี่ปุ่น

– Macao

– จีน.



Japan: Unemployment Protection (1919-1949)

• เจ้าภาพ: เทศบาล (Municipal Government)

• รูปแบบ: สมาคมบรรเทาทุกข์ท้องถิ่น (Local 
Relief Associations)

• บริบท: อัตราการเกิดต่ า การพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสูง รัฐมีรายได้มากจากภาษี.



กรณีศึกษา: ญี่ปุ่น

Association for Aid and Relief Japan/AARP

International Volunteer  Center for Yamagata/ IVY 

Japanese International Volunteer  Center/ JIVC 

Peace Boat

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=japan+local+relief+association&source=images&cd=&cad=rja&docid=wXn9KZZ5zJVnvM&tbnid=D1ViY99ZAoyx4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.directrelief.org/emergency/2011-japan-earthquake-tsunami/ivy-grant-summary/&ei=42MLUZyzBqfriAfhi4DYBQ&psig=AFQjCNE2QbtfrqWLgw6Xdy_glnDDcISufA&ust=1359787229776291


Macao’s Social Welfare Model: 
Social Security

Social Insurance 
Model

SSF Employer

FA Employee

OA Government

Social Security Fund (SSF)
Financial Assistance (FA)
Old-age Allowance (OA)



ระดับ 2 (2nd Level)

นโยบายสังคม (Social Policy

นโยบายสวัสดิการสังคม 

ระบบสวัสดิการ/หลักประกันความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ สุขภาพ การศึกษา การ
เคหะ การจ้างงาน/ บริการด้านสังคม 

(Social Care)

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบอ่ืนๆ

ภาษี

การจัดสรร/กระจาย
ทรัพยากรใหม่



กลยุทธ์และองค์ประกอบ 
(Strategy & Element)



กลยุทธ์

• การแทรกแซงของภาครัฐ

– ราคาของบริการสาธารณะที่ถูกกว่าระบบตลาด

– การลดหย่อนภาษี (Fiscal Welfare)

– การช่วยเหลือทางรายได้

– การจัดสวัสดิการของสถานประกอบการ (Occupational 
Welfare)

• ความเท่าเทียมของผู้ด้อยโอกาส.



องค์ประกอบหลัก (Core Welfare)

– ด้านหลักประกันขั้นต่ าในการเข้าถึงทรัพยากร 3 ด้าน คือ 
การศึกษา การสาธารณสุข และที่พักอาศัยที่มีมาตรฐานเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี

– ด้านความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ การมีงานท า และได้รับบริการ
ทางสังคมระหว่างบุคคล

– ด้านภาษีอากร 
– ด้านบริการขนส่ง 
– ด้านการวางแผนด้านกายภาพ
– ด้านการจัดสรรและกระจายทรัพยากรใหม่.



การจัดสรรและกระจายทรัพยากรใหม่
(Reallocation and Redistribution 

of Resources)



ค าจ ากัดความ

• การถ่ายเททรัพยากรระหว่างกลุ่มประชากร จาก
กลุ่มที่มีโอกาสมากกว่า (มั่งคั่งกว่า ผลิตภาพ
มากกว่า อายุน้อยกว่า) ไปสู่กลุ่มที่ด้อยโอกาส
กว่า (ยากจนกว่า อายุมากกว่า ผลิตภาพต่ ากว่า)
ระหว่างเวลาที่ต่างกัน.



ความเป็นมา

• ก่อน C.19 ครอบครัว เพื่อนบ้านรวมกลุ่มช่วยเหลือกัน

• หลัง C.19 
– สังคมศักดินารัฐเข้าแทรกแซงโดยนโยบายการจัดสรร
ทรัพยากรใหม่

– สังคมนิยม สร้างระบบรัฐสวัสดิการ.



เป้าหมาย

• มิติปัจเจกบุคคล : การกินดีอยู่ดี (Well Being) 

• มิติของระบบ : สร้างความเท่าเทียมในด้านสิทธิ
และศักดิ์ศรีในกลุ่มประชากรในการเข้าถึง
ทรัพยากรทางวัตถุระดับพื้นฐาน

• มิติของสังคม : การสร้างรัฐสวัสดิการ (Welfare 
States).



ขอบเขตและพันธกิจ
(Mission and Boundary)

• การถ่ายเททรัพยากร (Transfer) ระหว่างกลุ่มประชากร 
ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

• การจัดสรร (Allocation) และการกระจาย (Distribution) 
ทรัพยากรผ่านการแทรกแซงของภาครัฐ เพื่อช่วยให้
ผู้ด้อยโอกาสได้รับทรัพยากรมากขึ้น

• การถ่ายเททรัพยากรจากผู้ที่มีโอกาสมากกว่ามาให้
ผู้ด้อยโอกาสกว่า.



ระดับ (Level) ของสวัสดิการสังคม



ระดับแรก: 

• การสร้างการกินดีอยู่ดีให้แก่พลเมืองของประเทศ

• ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานที่จ าเป็น Basic 
Minimum Need) หรือความต้องการทางวัตถุของ
ประชาชน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สุขภาพอนามัย 

• การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมให้แก่ประชาชนทุก
กลุ่ม.



Titmuss’s Model (1994)

การสร้างความเป็นธรรมทางสังคม 4 ระดับ

ความเป็นธรรมที่ไม่ใช้ผลของการกระท าของบุคคล

ความเป็นธรรมตามคุณค่าของบุคคล (His Worth)

ความเป็นธรรมตามผลของการกระท า (His Merit)

ความเป็นธรรมตามผลงาน (His Work)



ตัวอย่างรูปแบบ

กองทุนเต็มจ านวน 
(Full Funding)

ภาครัฐ

นโยบายสวัสดิการสังคม

กองทุนส ารอง 
(Unfunded Welfare)



ระดับที่ 2: ระดับประเทศ/ ระดับสังคม 

• พัฒนาศักยภาพและระบบของรัฐในการ
จัดบริการหรือประโยชน์ทดแทนต่างๆ 

• ตอบสนองความต้องการพื้นฐานของพลเมืองให้
มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน เท่าเทียม และ
ทั่วถึง

• เพื่อสร้างรัฐสวัสดิการ (Welfare State).



ตัวอย่างค าถาม

• Q: จงยกตัวอย่างของการกระจายทรัพยากรใหม่ในแนวตั้ง

• A: รัฐน าภาษีอากรที่จัดเก็บกับกลุ่มประชากรในอัตราที่
แตกต่างกัน เช่น ผู้มีรายได้สูงเสียภาษีมากกว่า มาจัดสรรเป็น
บริการทางสังคมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกนั เช่น 
ก าหนดเป็นเบี้ยประกันหรือเงินสมทบให้แก่ประชาชนตาม
สัดส่วนของรายได้ โดยคนด้อยโอกาสไม่ต้องออกเงินสมทบ 
ตัวอย่างเช่น โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ.



Quiz 1: 10%

• นิสิตแบ่งเป็นกลุ่มๆละ 3-5 คน

• ค้นข้อมูลประเทศต่างๆที่มีนโยบายสวัสดกิารสังคม

• น า SWOT มาใช้เป็นกรอบในการวิเคราะห์

• ความยาว 5-10 หน้า ไม่รวมอ้างอิงที่มาของข้อมูล

• จัดส่งสัปดาห์หน้า.



สวัสดีค่ะ


