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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาต้ังแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกล่ันกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกิดการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเก่ียวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

แนวทางการแกปญหาความยากจน:  
เสรีนิยม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ*  

บทนํา 

กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 ประเทศไทยยึดถือนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกอยางกวางๆ 
วานโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยรัฐบาลชุดตางๆ มิไดมีนโยบายที่ชัดเจนในการแกปญหา
ความยากจนและลดความเหลื่อมลํ้าดานการกระจายรายได นอกจากหวังวาการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจจะมีอานิสงสไปถึงคนในระดับฐานราก และจะทําใหความยากจนลดลงไปเอง 

อยางไรก็ตาม เมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจป 2540 แลว แนวนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม
ไมไดรับการยอมรับเหมือนที่ผานมา จึงเปดโอกาสใหพรรคไทยรักไทยนําเสนอแนวนโยบาย
ใหมที่ตอมาเรียกกันวา “ประชานิยม” เพ่ือการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในป 2544 
แนวนโยบายประชานิยมนี้ไดรับการยอมรับจากประชาชนอยางทวมทน นับเปนการเปด
มิติใหมทางการเมืองและทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 

บทความนี้นําเสนอแนวนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทยยุคตางๆ นํามาใชเพื่อ
แกปญหาความยากจน ซึ่งแบงไดเปนสองกลุมหลักคือ นโยบายเสรีนิยมและนโยบาย
ประชานิยม จากนั้นเปนการนําเสนอแนวคิดเรื่องรัฐสวัสดิการ ซึ่งพยายามจะใหสวัสดิการ
แกประชาชนในรูปแบบที่ถาวรและยั่งยืนกวาแนวนโยบายที่ผานมา ในตอนทายเปนบทสรุป
และขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาความยากจนของไทย 

                                                        
*  สรุปจากบทความเร่ืองเดียวกันของ ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ และ  

ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงเสนอในการสัมมนาวิชาการประจําป 2550 ของ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เร่ือง “จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน 
แจกจาย หรือสวัสดิการ” รวมจัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เม่ือวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 
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การลดความยากจนภายใตแนวทางเสรีนิยม 

ต้ังแตจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชตทํารัฐประหารครั้งที่สองเมื่อป 2501 จนกระทั่งเกิด
วิกฤตเศรษฐกิจป 2540 รัฐบาลไทยทุกชุดยึดแนวทางเสรีนิยมเปนนโยบายบริหารเศรษฐกิจ
โดยเนนใหภาคเอกชนเปนตัวขับเคล่ือนการขยายตัวของเศรษฐกิจ และมีนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคในเชิงอนุรักษนิยมที่ใชอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (แตมีการปรับบางเปนครั้งคราว) 
เปนตัวยึดเหนี่ยวมิใหอัตราเงินเฟอสูงเกินควร เศรษฐกิจมหภาคของไทยจึงมีเสถียรภาพ
และมีการออมทรัพยในระดับสูง นอกจากนี้ประเทศไทยยังโชคดีที่มีที่ดินที่มิไดใชประโยชน
มากพอสมควร เปดโอกาสใหประชาชนที่เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วสามารถขยับขยายเขาไป
บุกเบิกหาที่ทํากินใหม แมที่ดินหลายแหงอยูหางไกลความเจริญ แตเมื่อรัฐไดลงทุนขยาย
เครือขายทางหลวง และตอมาไดสงไฟฟาไปยังพ้ืนที่เหลานี้ แรงงานที่มีมากข้ึนก็สามารถ
หาที่ทํากินไดไมยาก และสามารถสงผลิตผลที่ไดจากท่ีดินเขาสูตลาดไดสะดวก แตก็ตอง
ยอมรับดวยวา การพัฒนาในลักษณะนี้ทําใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไปคอนขางมาก 
และมีประชาชนจํานวนหนึ่งถูกตัดขาดจากทรัพยากรธรรมชาติโดยไมสามารถหาที่ดินมา
ทํากินเพ่ือชดเชยกับทรัพยากรที่สูญเสียไป  

จากปจจัยตางๆ ที่กลาวมา ในชวงต้ังแตป 2501-2539 เศรษฐกิจไทยขยายตัวได
ในอัตรารอยละ 7.2 โดยเฉล่ีย ซึ่งเปนอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศดอยพัฒนาทั่วไปใน
ระยะนั้น และถึงแมวาเปนการขยายตัวที่สะดุดบางเปนครั้งคราว แตก็ปราศจากวิกฤต
ขนาดใหญที่ทําใหอัตราการขยายตัวติดลบแมแตปเดียว   

แมแนวทางเสรีนิยมจะประสบความสําเร็จคอนขางมากในการลดปญหาความ
ยากจนของไทยอยางนอยในเรื่องความยากจนดานตัวเงิน แตแนวทางนี้ก็มีปญหาอยูมาก 
กลาวคือ แมการขยายตัวทางเศรษฐกิจชวยใหความยากจนลดลงไดเร็วในชวงแรก แตผลดี
ในดานนี้มีแนวโนมลดลงในชวงหลัง  นอกจากนี้ขอจํากัดสําคัญที่สุดของแนวทางเสรีนิยม
คือ กลไกตลาดไมสามารถและไมมีหนาที่ดานการกระจายรายได จึงตองใหภาครัฐมีบทบาท
ในเรื่องนี้โดยใชนโยบายการคลังและการใหบริการในเรื่องที่กลไกตลาดไมทํางาน เชน 
การใหการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประกันความเส่ียงใหกับประชาชน ซึ่งที่ผานมารัฐไทย
และสังคมไทยลมเหลวในการทําหนาที่ดานการกระจายรายได และปญหาการกระจาย
รายไดที่แกไมตกก็มีความเปนเหตุและเปนผลกับอีกปรากฏการณหนึ่งคือ ปญหาคนจน
เรื้อรังหรือคนจนดักดาน ซึ่งหมายถึงการที่ประชากรกลุมหนึ่งของสังคมตกอยูในหวงโซ
ความยากจนอยางด้ินไมหลุด และกลุมคนจนดักดานก็มักมีปญหาสืบเนื่องอีกประการหนึ่ง
คือ การตกทอดความยากจนไปถึงลูกหลาน 
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การลดความยากจนภายใตแนวทางประชานิยม 

นโยบายประชานิยมซึ่งเคยมีในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เฟองฟูมาก
ในยุคพรรคไทยรักไทยซึ่งถือเปนพรรคการเมืองที่เสนอแนวนโยบายประชานิยมขนาน
ใหญและเต็มรูปแบบ สาระสําคัญของแนวนโยบายเศรษฐกิจพรรคไทยรักไทยคือเศรษฐกจิ
ทวิวิถี (dual track economy) ซึ่งเปนการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยการสงออกพรอมๆ กับ
การกระตุนการบริโภคในประเทศ เพ่ือผลทั้งทางดานเศรษฐกิจมหภาคและผลดานการเมือง
ที่ตอบสนองทั้งคนจนและคนรวย นโยบายนี้ใชเงินทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
เปนจํานวนมากในระยะแรกและสรางภาระผูกพันตอเนื่อง รวมทั้งกอใหเกิดความไมโปรงใส
ทางการคลัง เชน การประกันราคาพืชผล โครงการกองทุนหมูบาน การใชนโยบายกึ่งการ
คลังผานสถาบันการเงินของรัฐ โครงการเอื้ออาทรตางๆ โดยเฉพาะบานเอื้ออาทร การ
จัดสรรเงินรายไดจากการออกสลากกินแบงชนิดพิเศษโดยไมมีกระบวนการกลั่นกรองการ
ใชเงินที่เขมงวดพอ 

ในดานผลที่มีตอการลดความยากจนน้ันยังไมปรากฏชัดเจน อยางไรก็ตาม การ
ประเมินในเบื้องตนโดยใชขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนป 
2545 2547 และ 2549 โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ พบวา นโยบายประชานิยมที่สามารถ
เขาถึงคนจนไดมากกวาคนไมจนอยางชัดเจนมีเพียงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค กลาว
โดยสรุป ผลของนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยตอการลดความยากจนยังไม
แนชัด แมสัดสวนคนจนในชวงที่พรรคไทยรักไทยบริหารประเทศลดลงมาตลอด แตก็เปน
การลดลงพรอมๆ กับการฟนตัวของเศรษฐกิจมหภาค จึงไมสามารถสรุปไดวาความยากจน
ลดลงเพราะตัวนโยบายประชานิยมเอง และหากคิดวาอยางนอยนโยบายประชานิยมก็มี
สวนทําใหเศรษฐกิจไทยฟนซึ่งสงผลตอการลดความยากจนอีกทอดหนึ่ง แตก็ไมชัดเจนวา
การฟนตัวของเศรษฐกิจไทยเกิดจากนโยบายประชานิยม 

อันที่จริงเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือการเปล่ียนแปลงของการกระจายรายได ซึ่ง
นาสนใจวาในชวงแรกของการใชนโยบายประชานิยมนั้น  การกระจายรายไดดีข้ึนอยาง
ชัดเจน แตผลที่เกิดข้ึนไมยั่งยืน เมื่อหยุดอัดฉีดเงิน การกระจายรายไดกลับเลวรายกวาเดิม
เสียอีก 

รัฐสวัสดิการ 

รัฐสวัสดิการเกิดข้ึนจากการท่ีผูคนตองประสบกับความเสี่ยงที่หลากหลายใน
ชีวิตประจําวัน ทําใหรายไดผันผวนและเกิดคาใชจายที่คาดไมถึง ผูที่ไมสามารถจัดการกับ
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ความผันผวนไดก็จะตองประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิต ในอดีตครอบครัวและ
เครือญาติเปนกลไกสําคัญในการชวยเหลือคนจนและคนเปราะบางที่มีความเส่ียงที่จะจน
โดยเฉพาะในชนบท อีกทั้งชุมชนก็ยังยื่นมือเขาชวยเหลือ แตเมื่อสังคมเปลี่ยนเปนสังคม
อุตสาหกรรมและครอบครัวมีขนาดเล็กลง กลไกการชวยเหลือดังกลาวก็เริ่มหมดไป 
ภาครัฐจึงควรเขามามีบทบาทภายใตแนวทางรัฐสวัสดิการท่ีใหการดูแลและชวยเหลือ
ต้ังแตอยูในครรภมารดาจนส้ินชีวิตตามแนวคิดของอาจารยปวย อึ๊งภากรณ (ที่เสนอไวใน
ขอเขียนเรื่อง “คุณภาพแหงชีวิต ปฏิทินแหงความหวัง จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” ซึ่ง
ตีพิมพในวารสารสังคมศาสตรปริทัศน ปที่ 11 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2516)  

ขอแตกตางที่สําคัญระหวางระบบเศรษฐกิจที่พ่ึงนโยบายประชานิยมและรัฐ
สวัสดิการคือ ในกรณีของประชานิยม นโยบายที่คลอดออกมามักจะเปนนโยบายที่แถลง
เปนเรื่องๆ เชน บานเอื้ออาทร หรือโครงการเอื้ออาทรอื่นๆ หรือโครงการสินเชื่อหมูบานละ
ลานบาท โครงการเหลานี้สามารถจัดงบประมาณไดเปนปๆ ไป แตในกรณีรัฐสวัสดิการนั้น 
นโยบายที่ออกมาจะเปนสัญญาระหวางรัฐกับประชาชน เชน การใหบริการรักษาพยาบาล
ฟรี การประกันการวางงาน การใหเงินบํานาญชราภาพ ในทางการเมือง เมื่อคลอดนโยบาย
เหลานี้ออกมาแลวจะถอนออกลําบาก เพราะเม่ือมีนโยบายดังกลาวแลว ประชาชนก็จะ
ปรับเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวใหสอดคลองกับประโยชนที่จะไดและตนทุนที่จะ
เกิดข้ึนจากนโยบายเหลานี้ ดังนั้นนโยบายเหลานี้จึงมีลักษณะเปนสัญญาระยะยาวระหวาง
รัฐกับประชาชน ดวยเหตุนี้กอนที่รัฐจะกําหนดนโยบายในการใหสวัสดิการแกประชาชนใน
ลักษณะ “จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน” ก็ควรที่จะคํานึงถึงวงเงินที่รัฐจําเปนตองใชอยาง
ละเอียดรอบคอบ และแสวงหาเสียงสนับสนุนจากประชาชน ซึ่งไมใชจากประโยชนที่จะ
หยิบยื่นใหแกประชาชนเพียงอยางเดียว (อันเปนแนวทางประชานิยม) แตจะตองแสวงหา
ฉันทามติของสังคมโดยรวมใหยอมรับตนทุนของนโยบายนี้ ซึ่งรวมถึงภาระภาษีอากรที่
อาจตองเพ่ิมข้ึนดวยทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

ปจจุบันประเทศไทยยังไมสามารถเรียกตัวเองไดวารัฐสวัสดิการ เนื่องจากแผนงาน
ตางๆ ยังไมมีความตอเนื่องและครอบคลุมถึงประชากรทุกคนที่ควรไดรับการเหลียวแล
อยางสมบูรณ เพราะงบประมาณที่รัฐเจียดใหไดยังมีอยูอยางจํากัด อันสืบเนื่องจากฐาน
ภาษีอากรของรัฐยังไมใหญพอ ในชวงแรกๆ รัฐอาจจะใชวิธีใหความคุมครองกับคนบาง
กลุมที่พอมีฐานะที่จะจายเงินสมทบได เชน สวัสดิการรักษาพยาบาลเคยใหเฉพาะ
ขาราชการและลูกจางของธุรกิจเอกชน ตอมาจึงไดขยายเปนหลักประกันสุขภาพถวนหนา 
ในปจจุบันคนไทยทุกคนมีสิทธิไดรับการดูแลยามเจ็บปวย เชนเดียวกับการจัดการใหมีเงิน
บํานาญในยามชราภาพจะเริ่มตนที่ขาราชการและลูกจางของธุรกิจเอกชนกอน และก็เริ่มมี
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ดําริที่จะขยายไปยังผูทํางานในภาคที่ไมเปนทางการ แตนาสังเกตวาผูที่ไดประโยชนจาก
มาตรการเหลานี้หาไดเปนผูที่ยากจนที่สุดในประเทศไม อยางดีที่สุดก็เปนผูที่มีฐานะ
เหนือกวาความยากจนเล็กนอย และมาตรการตางๆ ของรัฐก็เพียงแตปองกันไมใหผูคน
เหลานี้ตกไปอยูในฐานะยากจนได 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยอาจจําเปนตองดําเนินการตามแนวทางคอยเปนคอยไปนี้
จนกวาจะมีฐานภาษีมากพอท่ีจะจัดระบบสวัสดิการใหแกคนไทยทุกคนอยางสมบูรณได 
โดยเฉพาะใหแกผูที่อยูในฐานะยากจนซึ่งยังไดรับการเหลียวแลนอยในปจจุบัน 

บทสรุปและขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหาความยากจนของไทย 

  บทสรปุ 

แนวทางการแกปญหาความยากจนทั้งสามแนวทางสรุปไดดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบแนวทางการแกปญหาความยากจน 
ประเด็นพิจารณา เสรีนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ 

ปรัชญาพื้นฐาน ใหเศรษฐกิจสังคมปรับตัว
โดยตนเอง 

สรางคะแนนนิยมทาง
การเมืองเปนหลัก 

รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและสิทธิใน
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน 
ตลอดจนดูแลในยามตกยาก 

ระบบเศรษฐกิจ กลไกตลาด แทรกแซง
เฉพาะเมื่อตลาดไมทํางาน 

แทรกแซงเกือบทุกนโยบาย
ประชานิยม 

กลไกตลาด 

นโยบายความยากจน ไมมีชัดเจน สวนใหญเปน
นโยบายภาคธุรกิจ หรือ
นโยบายเชิงพื้นท่ี เชน การ
พัฒนาชนบท 

ประกาศชัดเจน ไมประกาศชัดเจน 

กลุมเปาหมายของ
นโยบายความยากจน 

โดยท่ัวไปไมมีกลุมเปาหมาย 
แตอาจมีมาตรการสําหรับ
คนจนในบางเรื่อง 

กลุมเปาหมายท่ีแทจริงกวาง
กวาคนจน โดยเฉพาะใน
ประเทศท่ีคนจนมีสัดสวน
นอย เพราะหวังคะแนนนิยม
ทางการเมือง 

ไมเนนคนจน แตการครอบคลุม
ทุกคนและการชวยเหลือในยาม 
ตกยากทําใหคนจนทุกคนไดรับ
ประโยชนเต็มท่ี 

บทบาทของภาครัฐ มีบทบาทสําคัญในระดับ 
มหภาค แตมีบทบาทนอยใน
ระดับจุลภาค 

มีบทบาทมากเปนเรื่องๆ ไป 
โดยเฉพาะในนโยบายที่ใช 
หาเสียง 

มีบทบาทในทุกเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
สวัสดิการของประชาชน
โดยเฉพาะในดานนโยบาย แตอาจ
รวมมือกับภาคประชาสังคมในการ
บริการ 

ภาระตองบประมาณ มีภาระนอย มีภาระมาก และมักมีภาระ
การคลังผูกพันตอเนื่อง 
บางครั้งไมโปรงใส  

มีภาระมากเพราะใชการจายเงิน
โดยตรงเปนหลัก  

(อานตอหนา 8) 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 73 เดือนสิงหาคม 2552  
 แนวทางการแกปญหาความยากจน: เสรีนิยม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ 
 

8 

ตารางที่ 1 (ตอ) 
ประเด็นพิจารณา เสรีนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ 

ความยั่งยืน ขึ้นอยูกับความรอบคอบใน
การดําเนินนโยบายมหภาค 

ขึ้นลงและเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสการเมืองและขีดจํากัด
ของงบประมาณ 

มีกรอบการบริหารท่ีทําใหระบบ
สวัสดิการถาวร แตในระยะยาว 
ถาไมรอบคอบอาจพอกพูนจน
ประเทศลมละลายได 

บทบาทของภาค
ประชาสังคม 

ไมชัดเจน ไมชัดเจน แลวแต
ความสัมพันธกับรัฐบาลแตละ
ยุคสมัย 

มักมีสวนในการจัดการดาน
สวัสดิการ 

บทบาทของภาคธุรกิจ มีบทบาทมากผานการสราง
ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

ไมปรากฏบทบาทในการ
แกปญหา 

มีบทบาทปานกลาง โดยอาจ
รวมกับภาครัฐในการใหบริการ
สวัสดิการแกประชาชนดวย 

ผลสําเร็จในการลด
ความยากจน 

ลดความยากจนไดมากหาก
เศรษฐกิจขยายตัวดี แต
จัดการกับปญหาความ
ยากจนเรื้อรังและความ
ยากจนโครงสรางไดไมดี 

ชวยลดความยากจนไดเปน
ครั้งคราว แตมักไมยั่งยืน 
เปลี่ยนแปลงตามกระแส
การเมือง 

ลดความยากจนไดถาวรและท่ัวถึง 

ผลเชื่อมโยงกับปญหา
การกระจายรายได 

เกือบไมมีคําตอบในเรื่องการ
กระจายรายไดเลย ปลอยให
เปนบทบาทของกลไกทาง
สังคมและการเมืองเปนหลัก 

นโยบายประชานิยมสวนหนึ่ง
เปนผลจากความเหลื่อมล้ําใน
การกระจายรายได ผูไดรับ
ประโยชนแมไมใชคนจน แต
ก็มักเปนผูมีรายไดนอยใน
สังคม 

แนวคิดและวิธีการดําเนินงานมี
สวนแกปญหาการกระจายรายได
ในตัวเอง 

  ขอเสนอแนะ 

จากแนวโนมเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทย จะทําใหความยากจนในรูปตัวเงิน
ลดลงแตคาดวาจะลดในอัตราที่ชาลง และปญหาความยากจนจะยังคงมีอยูตราบเทาที่
ความไมเปนธรรมในสังคมและการเมืองยังดํารงอยู นอกจากนี้สังคมไทยโดยรวมกําลังเขา
สูสังคมชราภาพซึ่งจะทําใหความสามารถในการสรางรายไดของเศรษฐกิจไทยโดยรวม
ลดลง ขณะที่สัดสวนภาคเศรษฐกิจนอกระบบจะลดลงตามระดับการศึกษาที่เพ่ิมข้ึนของผู
เขาสูตลาดแรงงาน (ซึ่งมีแนวโนมดีข้ึนอยางตอเนื่อง) ในสวนของการเมืองไทยนั้นจะยังคง
พัฒนาตอไปแมจะมีความขัดแยงทางความคิดของคนในสังคมอยู 

การนําเสนอชุดนโยบายเพ่ือแกปญหาความยากจนของไทยควรคํานึงถึงแนวโนม
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองขางตน และควรใชแนวนโยบายเสรีนิยม ประชานิยม 
ตลอดจนรัฐสวัสดิการผสมผสานกัน กลาวคือ ใชแนวทางรัฐสวัสดิการเปนแนวทางหลักใน
การแกปญหา เพราะถึงแมอาจจะมีอุปสรรคในดานการจัดหางบประมาณมาสนับสนุน แต
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ก็เปนแนวทางที่ชวยแกปญหาความยากจนเรื้อรัง ความยากจนโครงสราง และการ
กระจายรายไดไปพรอมกัน ทั้งยังครอบคลุมการจัดการความเส่ียงของประชาชนอยางทั่วถึง
และเปนระบบ จึงไมเกิดปญหาการรั่วไหลและการพลาดเปาคนจน นอกจากนี้ควรใช
แนวทางเสรีนิยมเพ่ือชวยใหเศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งจะทําใหประเทศมีทรัพยากรเพียงพอใน
การลดความยากจน  

ในสวนของแนวทางประชานิยมมีขอสังเกตหนึ่งวา ในหลายครั้งรัฐบาลเขาแทรกแซง
การทํางานของระบบตลาด เชน การประกันราคาพืชผล การตรึงราคาน้ํามัน การแทรกแซง
การใหและบริหารสินเชื่อ ซึ่งแมวาโดยภาพรวมจะกอใหเกิดผลเสียในระยะยาว แตในบางครัง้
ก็สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนได เชน การท่ีคนจนจํานวนมาก (โดยเฉพาะคนจน
ดักดาน) ไมสามารถเขาถึงสินเชื่อเพ่ือการลงทุนภายใตระบบเศรษฐกิจเสรีที่เนนกลไกตลาด 
ทั้งที่อาจเปนผูมีศักยภาพที่จะใชเงินกูเพ่ือการลงทุนใหเกิดดอกผลไดจริง แตไมสามารถกู
ไดเนื่องจากกลไกตลาดไมสมบูรณ เชน สถาบันการเงินขาดขาวสารขอมูลเก่ียวกับผูกู หรือ
ผูกูไมมีหลักประกันเพียงพอ แนวทางประชานิยมสามารถมีสวนชวยในดานนี้ได ดังนั้นใน
การแกปญหาความยากจนจึงควรใชแนวทางประชานิยมเขามารองรับหากกลไกตลาด
ลมเหลว  

ขอเสนอตางๆ ที่กลาวมาสามารถเพ่ิมความชัดเจนไดดวยการกําหนดกลุมเปาหมาย
คนจน ไดแก 1) คนจนครั้งคราว หมายถึง ผูที่บางครั้งจนบางครั้งไมจน บางคนก็ออกจาก
ความยากจนไดอยางคอนขางถาวร แตบางคนก็เขาๆ ออกๆ จากความยากจน เนื่องจาก
ประสบกับความเส่ียงตางๆ เชน การเจ็บปวย อุบัติเหตุ การวางงาน การดูแลคนกลุมนี้
ควรใชแนวทางรัฐสวัสดิการ เพราะปจจัยที่นําไปสูความยากจนคือความเส่ียงที่คนกลุม
ดังกลาวดูแลดวยตนเองไมได 2) คนจนโครงสราง หมายถึง คนจนที่เกิดข้ึนจากโครงสราง
ใหญ เชน การเขาสูสังคมชราภาพ ซึ่งก็หมายถึงคนชรายากจนนั่นเอง และอาจรวมถึง 
คนพิการดวย การดูแลคนกลุมนี้ก็ควรใชแนวทางรัฐสวัสดิการเชนกัน และ 3) คนจนถาวร 
หรือคนจนดักดาน ไดแก ผูถูกกีดกันจากระบบเสรีนิยมดวยเหตุผลทางกายภาพ (เชน 
เปนคนพิการ) เหตุผลทางภูมิศาสตร (เชน เปนชาวเขา) หรือเหตุผลทางสังคม (เชน 
ศาสนา) การดูแลคนกลุมนี้อาจใชแนวทางประชานิยมดวยการแทรกแซงกลไกตลาดอยาง
หนัก เชน การใหสินเชื่อเพ่ือการศึกษาและการลงทุน การศึกษาฟรี หรือใหเงินจางเรียน 

อยางไรก็ตาม การจําแนกกลุมเปาหมายคนจนนี้และการแบงแนวทางแกปญหา
ความยากจนเปนสามแนวทางตามที่กลาวมา มิไดเปนการแยกกันอยางชัดเจนและเด็ดขาด 
ความจริงแลวนโยบายและมาตรการจํานวนมากที่ใชแกปญหาความยากจนสามารถจัดอยู
ในมากกวาหนึ่งแนวทาง และสามารถมุงไปสูกลุมเปาหมายมากกวาหนึ่งกลุม 
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ในที่สุดแลวจะมีการนําแนวทางใดหรือสวนผสมของสามแนวทางในรูปแบบใดไป
ปฏิบัติจริงยอมข้ึนอยูกับพลังเก้ือหนุนทางการเมือง สําหรับแนวทางเสรีนิยมนั้นแมจะไม
นามีปญหามากนักในเรื่องนี้ เพราะเปนแนวทางที่ใชกันมาตลอด แตก็มีแนวโนมที่จะถูก
ทาทายมากข้ึนจากอีกสองแนวทางและยากที่จะผลักดันในสภาพที่ไมเอื้อใหเศรษฐกิจ
ขยายตัวไดงายเหมือนในอดีต สภาพที่เศรษฐกิจขยายตัวไดยากจะชวนใหนักการเมืองหัน
มาใชแนวทางประชานิยมเพ่ือกระตุนใหเศรษฐกิจขยายตัวโดยใชพลังดานอุปสงคเปน
ตัวกระตุน ในภาวะเชนนี้คาดวา แนวทางรัฐสวัสดิการจะไดรับแรงสนับสนุนทางการเมือง
ยากกวาแนวทางประชานิยมมากพอควร เพราะการผลักดันรัฐสวัสดิการในระยะแรกมี
ตนทุนสูงมาก ซึ่งหากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจประสบปญหาแลว ก็จะตองหาแหลง
เงินอันมาจากภาษีที่เพ่ิมข้ึนนั่นเอง   
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ป 2552 

ฉบับที่ 72 เดือนกรกฎาคม 2552 (ฉบับพิเศษ) เรื่อง  การปรับโครงสรางสาขาการขนสงทางรถไฟของ
ประเทศ 

ฉบับที่ 71 เดือนมิถุนายน 2552  เร่ือง  วิกฤตแฮมเบอรเกอรกับการปรับโครงสรางการพัฒนาเศรษฐกิจไทย 
ฉบับที่ 70 เดือนพฤษภาคม 2552  เร่ือง  การจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจรายยอย 
ฉบับที่ 69 เดือนเมษายน 2552  เร่ือง  การเก็บเกี่ยวผลประโยชนของธุรกิจไทยจากความตกลง JTEPA 

ฉบับที่ 68 เดือนมีนาคม 2552  เร่ือง  ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลของ Non-bank ในประเทศไทย 
ฉบับที่ 67 เดือนกุมภาพันธ 2552 (ฉบับพิเศษ) เรื่อง  สูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยัง่ยืน 
ฉบับที่ 66 เดือนมกราคม 2552  เร่ือง  คนไทยพรอมจะจายคารัฐสวัสดิการหรือ? 

ป 2551 

ฉบับที่ 65 เดือนธันวาคม 2551  เร่ือง  โลกาภิวัตน การกระจายรายได และการขจัดความยากจน 
ฉบับที่ 64 เดือนพฤศจิกายน 2551 (ฉบับพิเศษ) เรื่อง  พัฒนาการนโยบายการเงินและการคลังของไทย 

ในทศวรรษ 2540 
ฉบับที่ 63 เดือนตุลาคม 2551  เรื่อง  โอกาสที่จะเขาถึงแหลงสินเชื่อกับการลดปญหาความยากจน 
ฉบับที่ 62 เดือนกันยายน 2551 เรื่อง  ความตองการแรงงานตางดาวที่แทจริงและการบรหิารจัดการ

แรงงานตางดาวในภาคเกษตร ประมง กิจการตอเนือ่งจาก
ประมง และกอสราง 

ฉบับที่ 61 เดือนสิงหาคม 2551 เรื่อง  หลักประกันดานรายไดสําหรับผูสูงอายุไทย 

ฉบับที่ 60 เดือนกรกฎาคม 2551 เรื่อง  รูปแบบธุรกิจใหม (business model) ของธนาคารพาณิชยเอกชน 
ฉบับที่ 59 เดือนมิถุนายน 2551 เรื่อง  การคุมครองสิ่งแวดลอม: จากหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 

(Polluters Pay Principle) ถึงกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน (People’s Participation Policy) 

ฉบับที่ 58 เดือนพฤษภาคม 2551 เรื่อง  บทบาทของธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสรางความมั่นคงใหแก
ชุมชน 



  
 

             
 

ฉบับที่ 57 เดือนเมษายน 2551 เรื่อง  องคกรทางการเงินระดับจุลภาคในตางประเทศและ 
การเปรียบเทยีบกับองคกรทางการเงินระดับจุลภาคของไทย 

ฉบับที่ 56 เดือนมีนาคม 2551 เรื่อง  แนวทางการศึกษาเพ่ือเสนอกลไกเยียวยาส่ิงแวดลอมกับสุขภาพ 

ฉบับที่ 55 เดือนกุมภาพันธ 2551 เรื่อง  สามทศวรรษขององคกรพัฒนาเอกชนไทย 
ฉบับที่ 54 เดือนมกราคม 2551 (ฉบับพิเศษ) เร่ือง  จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย  

หรือสวัสดิการ 

ป 2550 

ฉบับที่ 53 เดือนธันวาคม 2550 เรื่อง  พัฒนาการเศรษฐกิจมหภาคของไทยและทางเลือกในอนาคต 

ฉบับที่ 52 เดือนพฤศจิกายน 2550 เรื่อง  สตรีในสามทศวรรษของเศรษฐกิจไทย 

ฉบับที่ 51 เดือนตุลาคม 2550 เรื่อง  การโอนหนี้เอกชนมาเปนหนี้สาธารณะ 
ฉบับที่ 50 เดือนกันยายน 2550 เรื่อง  การสรางและขยายโอกาสการเขาถงึหลักประกันทางสังคม 

ข้ันพ้ืนฐานสําหรับผูสูงอาย ุ

ฉบับที่ 49 เดือนสิงหาคม 2550 เรื่อง  การคุมครองนักลงทุนตางชาติจากมาตรการเวนคืนทรัพยโดยรัฐ: 
ส่ิงที่ไทยตองระวังในการใชบังคับกฎหมาย 

ฉบับที่ 48 เดือนกรกฎาคม 2550 เรื่อง  การประเมินความเสี่ยงและความเปราะบางทางสังคม: การ
ประเมินการคุมครองทางสังคมในระดับองคการและสถาบันของ
ประเทศไทย 

ฉบับที่ 47 เดือนมิถุนายน 2550 เรื่อง  การจัดต้ังทีวีสาธารณะในประเทศไทย 
ฉบับที่ 46 เดือนพฤษภาคม 2550 เรื่อง  การอยูรวมกันอยางสมานฉันทกับกลุมชนตามแนวชายแดนและ

แรงงานตางดาว 

ฉบับที่ 45 เดือนเมษายน 2550 เรื่อง  วิกฤตโทรคมนาคม: ที่มา เหตุผล และทางออก 

ฉบับที่ 44 เดือนมีนาคม 2550 (ฉบับพิเศษ) เรื่อง  สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกจิ: ไดเรยีนรูและ
ปรับปรุงอะไรบาง? 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 
565 ซอยรามคําแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
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