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บทสรุปผูบริหาร 
 

นโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทยนํามาใชตั้งแตยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตทํารัฐประหารครั้งที่ 2 
ในป 2501 ประกอบดวยนโยบายเสรีนิยมและประชานิยม นอกจากนั้นยังมีแนวนโยบายทางเลือกอีก
แนวหนึ่งคือรัฐสวัสดิการ ทั้งสามแนวนโยบายตางชวยแกปญหาความยากจนไดแตกตางกันออกไป ที่
ผานมาประเทศไทยใชนโยบายแนวทางเสรีนิยมเปนหลักโดยเนนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายใตการ
ขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน นอกจากนั้น รัฐบาลยังไดใชอัตราแลกเปลี่ยนคงที่และใชทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยางเหลือเฟอ สงผลใหเศรษฐกิจขยายตัวถึงรอยละ 7 โดยเฉลี่ย การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาว
น้ีมีผลใหความยากจนลดลงในชวงแรกคอนขางมากแตในระยะหลังมีผลคอนขางนอย  

ขอจํากัดสําคัญที่สุดของแนวทางเสรีนิยมคือกลไกตลาดไมสามารถและไมมีหนาที่ดานการ
กระจายรายได จึงตองอาศัยภาครัฐในเรื่องนี้โดยใชนโยบายการคลังและการใหบริการในเรื่องที่กลไก
ตลาดไมทํางาน เชน การใหการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประกันความเสี่ยงใหกับประชาชน ซึ่งที่ผาน
มารัฐไทยและสังคมไทยลมเหลวในการทําหนาที่ดานการกระจายรายได 

นโยบายประชานิยมซึ่งเคยมีในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เฟองฟูมากในยุคพรรคไทย
รักไทยซึ่งถือเปนพรรคการเมืองที่เสนอแนวนโยบายประชานิยมอยางขนานใหญและเต็มรูปแบบ 
สาระสําคัญของแนวนโยบายเศรษฐกิจไทยรักไทยคือ dual track economy หรือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดวยการสงออกพรอมๆ กับการกระตุนการบริโภคในประเทศ เพ่ือผลทั้งทางดานเศรษฐกิจมหภาคและ
ผลดานการเมืองที่เอาใจทั้งคนจนและคนรวย นโยบายนี้ใชเงินทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณ
มากในระยะแรกและสรางภาระผูกพันตอเนื่อง รวมทั้งกอใหเกิดความไมโปรงใสทางการคลัง ผลที่มีตอ
การลดความยากจนนั้นยังไมสามารถเห็นไดอยางชัดเจน นโยบายประชานิยมที่สามารถเขาถึงคนจนได
มากนั้นมีเพียงนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค เปนที่นาสนใจวาในชวงแรกของการใชนโยบายประชา
นิยม การกระจายรายไดดีขึ้นอยางชัดเจน แตทวาผลที่ไดไมยั่งยืน เม่ือหยุดใสเงิน การกระจายรายได
กลับเลวรายกวาภาวะปกติเสียอีก 

รัฐสวัสดิการเกิดขึ้นจากที่ในชีวิตประจําวันของคนเราตองประสบกับความเสี่ยงที่หลากหลาย มี
ผลทําใหรายไดผันผวนและเกิดคาใชจายที่คาดไมถึง คนที่ไมสามารถจัดการกับความผันผวนไดก็จะตอง
ประสบความยากลําบากในการดํารงชีวิต เชน คนจนและคนเปราะบางที่มีความเสี่ยงที่จะจน (vulnerable) 
ในอดีต ครอบครัวและเครือญาติเปนกลไกสําคัญที่ชวยเหลือกลุมคนเหลานี้โดยเฉพาะในชนบท อีกทั้ง
ชุมชนก็ยื่นมือมาชวยเหลือดวย แตภายหลังที่สังคมเปลี่ยนเปนสังคมอุตสาหกรรมและครอบครัวมีขนาด
เล็กลง กลไกการชวยเหลือดังกลาวเริ่มหมดไป ภาครัฐจึงควรเขามาชวยเหลือภายใตแนวทางรัฐสวัสดิการ
ที่ใหการดูแลและชวยเหลือตั้งแตอยูในครรภจนสิ้นชีวิตตามแนวคิด อ. ปวย อึ้งภากรณ   สวัสดิการที่
ภาครัฐจัดใหแกประชาชนตองประกอบดวยการรับประกันสิทธิขั้นพื้นฐานที่ไดกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
และการชวยเหลือยามตกยาก ซึ่งภายใตระบบเสรีนิยมและประชานิยมมีประชาชนจํานวนไมนอยที่ไมได
รับการดูแลชวยเหลืออยางเพียงพอ 
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ปจจุบันประเทศไทยยังไมสามารถเรยีกตัวเองไดวารฐัสวัสดิการ เพราะการใหความคุมครองยัง
ไมครอบคลุม อีกทั้งงบประมาณที่ใชกจ็าํกัด หากจะจัดใหมีสวัสดกิารอยางเพียงพอและถวนหนาจาํเปน
ที่รฐัจะตองพจิารณาเลือกใชแนวทางใดแนวทางหนึ่งตอไปนี้คือ 1) ประกันสังคมที่ผูไดรับสวัสดิการตอง
รวมจาย แนวทางนี้จะไมสามารถดึงลูกจางที่ทาํงานอยูนอกระบบ ซึ่งมีสัดสวนที่มากเขามาได  2) ใชเงิน
งบประมาณแผนดินโดยอาจเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น แตภาระภาษีที่เก็บเพิ่มขึ้นนี้จะตองไมกระทบคนจนและคน
เปราะบาง และ 3) ใหสิทธิประโยชนเฉพาะแกคนจนและคนเปราะบางเทานั้น แตจะมีปญหาในการ
คัดเลือกคนจน 

สําหรับแนวโนมเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไทยนั้น ความยากจนในรูปตัวเงินจะลดลง แต
คาดวาจะลดในอัตราที่ชาลง และปญหาความยากจนจะยังคงมีอยูตราบเทาทีค่วามไมเปนธรรมในสังคม
และการเมืองยังคงดาํรงอยู สังคมไทยโดยรวมกําลังเขาสูสังคมคนชราทําใหความสามารถในการสราง
รายไดของเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะลดลง ขณะที่สัดสวนภาคเศรษฐกิจนอกระบบจะลดลงตามระดับ
การศึกษาที่เพ่ิมขึ้นของผูเขาสูตลาดแรงงาน ซึ่งมีแนวโนมดีขึ้นตอเนื่อง ในสวนของการเมืองไทยนั้นจะ
ยังคงพัฒนาตอไปแมวาความขัดแยงทางความคดิของคนในสังคมยงัคงดาํเนินอยู 

ขอเสนอชุดนโยบายเพื่อแกปญหาความยากจนของไทยควรคํานึงถึงแนวโนมทางเศรษฐกิจสังคม
การเมืองขางตน และควรใชแนวนโยบายทั้งสามแนวทางผสมกนั โดยใหแนวทางรฐัสวัสดิการเปน
แนวทางหลักของการแกปญหาเพราะจะสามารถแกปญหาความยากจนเรื้อรัง ความยากจนโครงสราง 
และปญหาการกระจายรายไดไปพรอมกนั ใชแนวทางเสรีนิยมเพื่อชวยใหเศรษฐกิจขยายตัว ประเทศจะ
ไดมีทรัพยากรเพียงพอในการลดความยากจน และใชแนวทางประชานิยมเขามารองรับหากกลไกตลาด
ลมเหลวโดยเฉพาะกับกรณคีนจนดักดาน อยางไรก็ตาม ทายที่สุดการดาํเนินนโยบายดังกลาวขางตนจะ
ไมสามารถสําเร็จไดหากขาดพลังเกื้อหนุนทางการเมือง ในภาวะที่สภาพทางเศรษฐกจิไมเอือ้ตอการ
ขยายตัวในระดับสูง นักการเมืองจะหนัมานิยมนโยบายประชานยิมเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ สวนรฐัสวัสดกิาร
แมจะเปนแนวทางที่ควรเปน แตคงยากลาํบากในการไดรับการสนับสนุนเพราะมีตนทุนสูงในระยะแรก  
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

Executive Summary 

 
For decades Thailand resorted mainly to liberalism economic policy in tackling poverty 

through economic growth.  Conservative macroeconomic management with private sector playing 
leading role, especially in international trades, was aimed at raising the country’s income.  Specific 
poverty and income redistribution policies were largely non-existent.  Rural development was seen as 
synonym to poverty reduction.  High economic growth actually led to poverty reduction in most of 
Thailand’s modern economic history. 

This growth-driven poverty reduction view was not automatically accepted as before once 
the 1997 economic crisis hit and poverty increased.  Thai Rak Thai’s populist policies quickly filled the 
gap, and became a huge political success that last until now and no parties can afford not having 
populism in their policies.  We are thus at a juncture where public debate is needed as to which path 
toward poverty reduction is best for the country, which is the major theme of this year TDRI Year-end 
conference.  This paper serves as a general background of the conference.  It compares the three 
paths to poverty reduction; economic liberalism, populism, and welfare states.  The comparisons are 
on philosophical foundation, general history and applications to Thailand, and effectiveness in solving 
poverty as well as income distribution problems. 

The most serious shortcomings of economic liberalism is that market mechanism is deaf 
when it comes to solving income inequality problem.  The state must fulfill this gap, through 
constructive fiscal policy as well as interventions in areas where market fails such as the provision of 
sufficient education to escape poverty, and the provision of risk insurance to those unable to afford 
sensible risk coping mechanism.  In this regard Thai governments, and Thai society as a whole, have 
failed miserably. 

Thai Rak Thai’s populist policies came in bundle with the general motto of ‘dual track 
economy’, which could be interpreted not only as an attempt to restore economy with both external 
export and internal consumption demands, but also as policy platform that pleased both poor Thais 
and rich Thais.  The policies were clearly politically motivated, and spent tremendous amount of 
government budget especially in the first three years of TRT government.  Some policies also create 
contingent fiscal liabilities into the future, as well as many non-transparent fiscal practices.  Impacts on 
poverty of these populist policies were largely unclear, with only 30 Baht universal health care the 
clear benefit to the poor.  Interestingly, income distribution did improve significantly during the time of 
money-pumping, but reversed beyond its normal trend later on when no new money was injected.  

Welfare state is designed to help people deal with various economic risks that have 
consequences to fluctuate income or shock expenditure.  Individuals or families are often dragged into 
poverty when they are unable to cope with these risks.  In the past, informal safety nets helped 
mitigate the negative consequence of risks through family and community assistance.  However, 
changes toward industrialized economy as well as smaller family trend are making those informal 
safety nets less reliable, and the formal safety nets must step in to supersede.  In this paper, we define 
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welfare state as a concept famously expressed in Dr. Puey’s writing ‘From Womb to Tomb’, and also 
as those contained in the new 2007 constitution.  A welfare state must guarantee the people’s various 
basic rights, as well as helps they cope with risks both before (ex ante) and after (ex pose) the risks 
strike.   

At present, Thailand is yet not a welfare state because the coverage of most welfare is not 
universal and the allocated budget is limited.  To become a welfare state, one or combinations of the 
following three options must be chosen.  First option is a social insurance system where the 
beneficiaries share the costs.  This option will fail to attract those currently working in the large informal 
sector.  Second option is the use of government budget, which entails tax increases.  Third option is 
the returning to the poverty targeting as practices in some past policies, but will face difficulty in 
identifying the poor.  

The paper presents a general guidance to the appropriate mix of the three approaches to 
poverty reduction.  Welfare state should be used for transient and structural poverty (mostly old age 
pensioners), whereas economic liberalism should be maintained to generate sufficient economic 
growth that will help the sustainability of safety nets.  Populism can be applied to those chronically 
poor who are excluded economically and socially, by resorting to intervention to market mechanism 
such as the provision of soft credit for investments.  Finally, political support is crucial especially 
during the time when high economic growth can be taken for granted as in the past.  Populism will be 
quite attractive to politicians hoping to generate growth from fiscal spending.  Welfare state will be 
even more difficult to get political support as it involves initial high cost to the economy.  
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อัมมาร สยามวาลา 

สมชัย จิตสชุน* 

1. บทนํา 

กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 ประเทศไทยไดยึดถือนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกไดอยาง
กวางๆ วาเปนนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม โดยมีนโยบายมหภาคที่คอนขางจะอนุรักษนิยม สวนในดาน
จุลภาคนั้นเนนบทบาทของภาคเอกชนเปนหลัก และในดานการคาระหวางประเทศ ถึงแมจะมีนโยบาย
คุมครองอุตสาหกรรมในระดับคอนขางสูง แตก็มองการคาระหวางประเทศเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ยกระดับรายไดของประเทศ ในดานการแกปญหาความยากจนและการทําใหการกระจายรายไดเหลื่อม
ล้ํานอยลงนั้น รัฐบาลชุดตางๆ หาไดมีนโยบายที่ชัดเจนและเจาะจงที่จะแกปญหาดังกลาวไม นอกจาก
หวังวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีอานิสงสไปถึงคนในระดับฐานราก และจะทําใหความยากจนใน
ประเทศลดนอยถอยลงไปเอง 

ความหวังดังกลาวจะตั้งอยูบนความเปนจริงหรือไมน้ันไมไดรับการพิสูจนหรือหักลางอยาง
จริงจัง  แตอยางไรก็ตามเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ 2540 แลว แนวนโยบายดังกลาวไมคอยไดรับการ
ยอมรับแบบอัตโนมัติเหมือนแตกอน   เมื่อแนวนโยบายเสรีนิยมไมเปนที่ยอมรับกันแลว  ก็เปดโอกาส
ใหพรรคไทยรักไทยนําเสนอแนวนโยบายใหมที่ตอมาเรียกกันวา “ประชานิยม” เพ่ือการเลือกตั้งในป 
2544 แนวนโยบายประชานิยมนี้ไดรับการยอมรับจากประชาชนอยางทวมทน เปนการเปดมิติใหมทาง
การเมืองและทางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ 

ในอนาคต ไมวาพรรคการเมืองจะรวมตัวกันหรือแยกตัวกันอยางไร ทุกพรรคที่เปนทายาท
ของไทยรักไทย รวมทั้งพรรคที่เปนฝายคานในสมัยรัฐบาลไทยรักไทย ตางก็เห็นสูตรความสําเร็จในทาง
การเมืองของการนําเอาแนวนโยบายประชานิยมมา “ขาย” ใหแกประชาชน และทุกพรรคก็มีแรงกดดันที่
จะตองมีนโยบายลักษณะประชานิยมกับเขาบาง   

จุดประสงคแรกของบทความนี้คือ การนําเสนอแนวนโยบายเศรษฐกิจที่รัฐบาลไทยยุคตางๆ 
ไดนํามาใชเพ่ือแกไขปญหาความยากจน  แยกออกไดเปนสองกลุมหลักๆ คือนโยบายเสรีนิยม และ
ประชานิยม จะเห็นไดวาแนวนโยบายดังกลาวนี้มีสวนที่ประสบความสําเร็จบางในการแกปญหาความ

                                             
* รักษาการประธานสถาบัน  และผูอํานวยการวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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ยากจน ลมเหลวบาง  หลังจากนั้นจะตามดวยการนําเสนอความเปนไปไดของแนวนโยบายทางเลือกอีก
ประการหนึ่งที่ยังมีการกลาวกันบางเพียงเล็กนอยในวงการเมือง กลาวคือแนวนโยบายรัฐสวัสดิการ  ซึ่ง
ถือวาเปนแนวนโยบายที่พยายามใหสวัสดิการแกประชาชน ในรูปแบบที่มีความถาวรและยั่งยืนกวาที่
เปนแนวนโยบาย 

จุดประสงคประการที่สองของบทความนี้คือ ปูทางใหแกบทความทางวิชาการตางๆ ที่จะ
นําเสนอในการสัมมนาวิชาการครั้งน้ี ซึ่งไดรวบรวมมาเพื่อวิเคราะหนโยบายแกไขปญหาความยากจน 

1.1 สถานการณความยากจนในประเทศไทย 

สําหรับประชาคมโลก ประเทศไทยไดชื่อวาเปนประเทศที่มีผลงานในเรื่องการลดความยากจน
ในระดับ ‘นาพอใจอยางยิ่ง’ โดยใชวิธีดจูากคาสถิติเรื่องคนจนหลาย ๆ สถิติ ที่ใชกันมากก็คือสัดสวนคน
จนในประชากร ซึ่งไดจากการเปรียบเทียบรายไดหรือคาใชจายกบัส่ิงที่เรียกวา ‘เสนความยากจน 
(poverty line)’ โดยเสนความยากจนถูกสรางขึ้นจากรูปแบบการบริโภคจริงของคนไทยที่มีรายไดต่าํใน
ระดับทีท่ําใหไดรับสารอาหารและสิ่งอุปโภคขั้นพื้นฐานอื่น ๆ ที่เพียงพอตอการดํารงชีพขั้นต่ํา1  

รูปที่ 1 แสดงสัดสวนคนจนที่วัดทางดานการใชจายเพื่อการบริโภค (การวัดดานการบริโภคมี
ความแมนยําและมีเสถียรภาพกวาการวัดดานรายไดซึ่งมักจะผันผวนเร็วและไมสอดรับกับความมั่งคั่ง
ของครัวเรือนเทากับรายจายเพื่อการบริโภค) เห็นไดชดัเจนวาประเทศไทยมีคนจนในแงมุมน้ีลดลงอยาง
คอนขางเร็วและตอเนื่อง มีสะดุดอยูบางก็ในชวง 3-4 ปหลังวิกฤติเศรษฐกจิในป 2540 และทีน่าสังเกต
คือในเขตชนบทมีการลดลงของคนจนที่เร็วกวาภาคเมืองมาก โดยลดลงรอยละ 53 ในป 2529 เหลือ
รอยละ 12 ในป 2549 หรอืลดลงกวาส่ีเทาตัวในเวลาเพียงสองทศวรรษ  

รูปที่ 1 สัดสวนคนจนในไทยในเขตเมืองและในเขตชนบท (รอยละของประชากร) 

หมายเหตุ: สัดสวนที่แสดงเปนสัดสวนคนจนดานคาใชจายเพื่อการบริโภค 
ที่มา: การคํานวณของผูเขียน 

                                             
1 ดูรายละเอียดในสมชัยและจิราภรณ (2548) 
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แมผลงานของไทยดานการลดความยากจนจะคอนขางดี แตประเทศไทยสอบตกอยางแรงใน
ดานการสรางความเทาเทยีมกันของการกระจายรายไดระหวางคนไทยดวยกันเอง เพราะขอเทจ็จริงกค็ือ
คนไทยมีรายไดทีแ่ตกตางกนัมากขึ้นเรื่อยๆ ในหวงเวลาสวนใหญตั้งแตเริ่มมีการพัฒนาเศรษฐกจิ ‘สมัยใหม’ 
ในชวงทศวรรษที่ 1960s  และความเหลื่อมล้ํานีไ้ดเพ่ิมขึ้นถึงระดับสูงสุดในชวงเศรษฐกจิฟองสบูใน
ตอนตนทศวรรษที่ 1990s หลังจากนั้นการกระจายรายไดกห็ยุดการเคลื่อนไหวอยางมแีนวโนมชัดเจน 
กลาวคือชวงระยะกลาง 1990s จนถึงปจจุบันความเหลื่อมล้ํามีลักษณะขึ้นๆ ลงๆ ไมแนนอน (ดูตาราง
ที่ 1 และรูปที่ 2 ประกอบ) และที่สําคัญคอืมีการเปลี่ยนแปลงทีสั่มพันธกับการใชนโยบายประชานิยม
ของรัฐบาลไทยรักไทยอยางนาสนใจดวย  

ตารางที่ 1 สวนแบงรายไดของคนไทย (รอยละของรายไดรวมทั้งประเทศ) 
ป พ.ศ. 

กลุมชั้นรายได 
2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2542 2543 2544 2545 2547 2549 

รวยสุด20% 55.9 54.4 57.0 59.0 57.2 56.5 56.1 58.2 57.5 55.2 55.9 54.9 56.5 
กลุมที่4 20.0 20.6 19.5 18.9 19.7 19.9 19.8 19.3 19.8 20.5 20.1 20.2 20.1 
กลุมที่3 12.1 12.4 11.7 11.1 11.7 11.8 12.0 11.4 11.5 12.2 12.1 12.4 12.2 
กลุมที่2 7.7 8.0 7.5 7.1 7.4 7.6 7.8 7.2 7.3 7.8 7.7 8.0 7.7 
จนสุด20% 4.4 4.6 4.3 4.0 4.1 4.2 4.3 3.9 3.9 4.2 4.2 4.5 3.5 
รวยสุด/จนสุด 12.8 11.9 13.3 14.9 14.1 13.5 13.1 15.0 14.5 13.0 13.2 12.1 15.9 

ที่มา: ประมวลจากขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมปตาง ๆ โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ 

รูปที่ 2 สวนแบงรายไดของคนไทย (รอยละของรายไดรวมทั้งประเทศ)  

ที่มา: สรางจากขอมูลในตารางที่ 1 

เหตุผลหน่ึงทีค่วามเหลื่อมล้ําของรายไดหยุดเลวรายลงอาจเปนเพราะวาไทยไดเดินมาถึงจุดที่
การกระจายรายไดแยที่สุดแลวตามมาตรฐานโลก (ดรููปที่ 3) เพราะฉะนั้นจึงมีโอกาสทีจ่ะแยงลงไปอีก
ไดยากขึ้น เน่ืองจากจะมีแรงกดดันทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมอืง เชนการเรียกรองความเสมอภาค
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ในดานคาจางแรงงาน ระบบภาษ ีหรอืแมกระทัง่การกอเกิดนโยบายแบบประชานิยมก็ถือไดวาเปนผลิตผล
ความความไมเทาเทยีมกนัทางสังคมดวยเชนกัน ซึ่งจะไดกลาวตอไปในสวนของนโยบายประชานิยม 

รูปที่ 3 เปรียบเทียบดัชนีวัดความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดไทยเทียบกับประเทศอื่น  

ที่มา: สรางจากขอมูลตารางที่ 1 ในสมชัย ธิดา และชัยสิทธ์ิ (2548) 

 
ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดทีแ่สดงขางบนเปนการฉายภาพความไมเทาเทียมกันของ

รายไดระหวางกลุมร่ํารวยกบักลุมยากจน ซึ่งยังมีรายละเอียดและแงมุมที่สามารถขุดคนไดอีกหลาย
แงมุม ตัวอยางเชนแงมุมหน่ึงเปนการกระจายรายไดทีไ่มทัดเทียมกนัระหวางพื้นที่ เชนสวนแบงรายได
ของคนในกรุงเทพและปริมณฑลในป 2547 คิดเปนรอยละ 29.1 ของรายไดคนทั้งประเทศ ซึง่มากกวา
รายไดรวมของทุกภาค เชนภาคกลางมสีวนแบงรอยละ 22.3 ภาคใตรอยละ 21.7 ภาคอีสานและ
ภาคเหนือรอยละ 13.6 และ 13.4 ตามลาํดับ2 

การที่กรุงเทพและจังหวัดใกลเคียงกลายเปนศูนยรวมความเจริญทางเศรษฐกิจเกือบจะเพียงแหง
เดียวของประเทศไทย ก็เพราะวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ผานมามีความเกี่ยวพันกับการคาระหวาง
ประเทศอยางแนบแนนซึ่งการคาระหวางประเทศตองใชการขนสงทางเรือผานทางทาเรอืที่กรุงเทพเปน
หลัก นอกจากนี้การเปนเมืองหลวงยังหมายถึงการเปนศูนยรวมของทุก ๆ อยาง เชนเปนที่ตั้งของ
สถานที่ราชการ แหลงการศึกษาชั้นสูง การพานิชกรรม เปนตน  

ในระยะประมาณยี่สิบปหลังมานี้จังหวดัทางภาคตะวันออกของไทยมีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด
ในประเทศ (โดยเฉพาะจังหวดัชลบรุี) ก็มาจากสาเหตุเดยีวกันคือการเปนจุดขนถายสนิคาระหวาง
ประเทศจุดใหมนอกเหนือจากทาเรือกรุงเทพ  

                                             
2 ขอมูลจากตารางที่ 7 ในสมชัย ธิดา และชัยสิทธ์ิ (2548) 
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1.2 ลักษณะและการกระจายตัวของคนจน 

ผลประการหนึ่งของจํานวนคนจนที่ลดลงคือมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะคนจนพรอม ๆ กัน
ไปดวย ในอดตีเรามักจะสามารถพูดไดรวม ๆ วาคนจนคือเกษตรกรในเขตชนบทโดยไมตองหวงวาจะชี้
ตัวผิดสักเทาใดนัก เพราะวาแตกอนคนไทยสวนใหญเกินรอยละ 80 ทําไรทาํนาอยูในชนบทจริง และก็
จริงอีกเหมือนกันวาเรามคีนจนจํานวนใกลเคียงกับรอยละ 80 เชนกัน  

แตเน่ืองจากปจจุบันเรามคีนจนเพียงประมาณรอยละ 10 ในขณะทีย่ังคงมผีูทาํงานในเขตชนบท
เกินรอยละ 50 และเราก็มีเกษตรกรที่ร่ํารวยหรือพอมพีอกินจํานวนมากเกินกวาจะนับได การชีต้ัวแบบ
เหวี่ยงแหเชนในอดีตจงึไมถูกตองอีกตอไป ดวยเหตุน้ีนโยบายการพัฒนาชนบทหรือนโยบายเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกร (แบบเหวี่ยงแห) จึงไมสามารถกลาวอางไดวาเปนนโยบายที่ชวยลดปญหาความ
ยากจนอยางมีประสิทธิภาพไดอีกตอไปเชนกัน 

การที่คนจนเริ่มกระจกุตัวทําใหหากจะมีนโยบายความยากจนในปจจุบัน ก็ตองเปนนโยบายที่มี
ลักษณะของการ ‘ไลลาหาคนจน’ โดยเริ่มจากการศกึษาวาคนจนมีลักษณะอยางไร รวมตัวหรือกระจาย
ตัวตามพื้นที่อยางไร มีการศึกษาระดับใดกันแน มีหน้ีสินหรือสินทรัพยเทาไร ประเภทอะไรบาง ทํา
อาชีพอะไร อายุเทาไร เปนตน ในที่น้ีจะเสนอขอมูลบางประการที่อาจมีสวนชวยในการไลลาหาคนจนได
ดีขึ้น 

ขอมูลที่นําเสนอตอไปนี้ เปนการเสนอผลการวิเคราะหขอมลูการสํารวจภาวะเศรษฐกจิและ
สังคมของสํานักงานสถิติแหงชาติ โดยเปรียบเทียบการกระจายตัวของคนจนแยกตามคุณลักษณะตาง ๆ 
(เชนการศึกษา อายุ) กับการกระจายตวัในกลุมประชากรทั้งหมด โดยทาํการสรางดัชนีชี้วดัที่เรยีกวา 
Odds Ratio ขึ้นมา ซึ่งสามารถเรียกในภาษาไทยไดวา ‘ความนาจะเปนเปรียบเทียบ’ หรือ ‘โอกาสทีจ่ะ
เปนคนจน’ ตวัอยางกาคาํนวณ odds ratio สามารถแสดงดวยตารางการกระจายตวัดังตอไปนี ้

 
 จน ไมจน 
กลุม ก A1 B1 
กลุม ข A2 B2 
กลุม ค A3 B3 
รวม 3 กลุม AA BB 

 
โดย A1,A2,A3,AA,B1,B2,B3,BB คือจาํนวนคนหรือครัวเรือนที่ตกอยูในแตละชองขางตน ถา

หากวากลุม ก เปนกลุมที่มีแนวโนมสูงในการมคีนจนกวากลุม ข และกลุม ค แลวสัดสวนของ A1 ใน AA 
ยอมสูงกวาสัดสวนของ B1 ใน BB คา odds ratio ของกลุม ก, ข และ ค คํานวณโดยใชขอสังเกตนี้ 
กลาวคือ 

Odds Ratio กลุม ก = (A1/AA)/(B1/BB) 
Odds Ratio กลุม ข = (A2/AA)/(B2/BB) 
Odds Ratio กลุม ค = (A3/AA)/(B3/BB) 
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ในกรณีสมมตขิางตนคา odds ratio ของกลุม ก จะสูงกวา 1 สวนของกลุม ข และ ค อาจมคีาสูง
กวา 1 หรือต่ํากวา 1 ก็ได (แตตองมีอยางนอยหนึ่งกลุมที่มีคาต่ํากวา 1) แลวแตความนาจะเปนที่
ประชากรในกลุมน้ัน ๆ จะเปนคนจน 

ลักษณะของกลุม ก จะเปนลักษณะเดนของคนจน และยิ่งถาคา odds ratio ของกลุมใดสูงกวา 1 
มากเทาใด ลกัษณะของกลุมน้ันก็จะเปนลักษณะเดนของคนจนมากเทานั้น ในทีน้ี่เราจะเสนอคา odds 
ratio ของลักษณะสามประการคือ การศึกษา กลุมอายุ และโครงสรางครอบครัว โดยเรียก odds ratio วา
โอกาสความยากจน 

ระดับการศึกษา  

รูปที่ 4.1 และ 4.2 แสดงคา odds ratio ของการศึกษาระดับตาง ๆ สําหรับประชากรในเขต
ชนบทและเขตเมืองตามลาํดับ จะเห็นไดวาสําหรับในเขตชนบทนั้น การไดเรยีนสูงกวาระดบัประถมมี
สวนชวยใหหลุดพนความยากจนได (เสน odds ratio สูงกวา 1 สําหรับระดบัมัธยมขึ้นไป) และที่
นาสนใจคือการศึกษาในทกุระดับดูจะมบีทบาทสําคญัตอความยากจนเพราะการศึกษาทุกระดับมี
สวนลดโอกาสที่จะตกอยูในความยากจนไดมากกวาการศึกษาระดับกอนหนา เชนถาจบประถม 6 ก็มี
โอกาสไมจนมากกวาจบประถม 4 หรือไมไดเรียนเลย  

รูปที่ 4.1 โอกาสความยากจน แยกตามระดับการศึกษาในเขตชนบท พ.ศ. 2529-2549  (odds ratio)  

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน 
 

สําหรับในเขตเมือง การศกึษาระดับประถมไมมีสวนชวยเรื่องความยากจนเทาไรนัก และไมมี
ความแตกตางระหวางจบประถม 6 หรือประถม 4 ดังเชนในเขตชนบท อยางไรกต็ามการไมมีการศึกษา
เลยกลับมีคา odds ratio ต่ํากวาในเขตเมืองเมื่อเทียบกับในเขตชนบท คาดวาเปนเพราะทักษะที่ไดจาก
การศึกษาข้ันประถมไมมีสวนชวยเรื่องการไดงานหรือไดคาจางในเขตเมืองมากเทากับที่ชวยในเขต
ชนบท ซึ่งการอานออกเขยีนไดบางในเขตชนบทนาจะมีสวนชวยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือ
รับจางทั่วไป 
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รูปที่ 4.2 โอกาสความยากจน แยกตามระดับการศึกษาในเขตเมือง พ.ศ. 2529-2549 (odds ratio) 

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน 

 
ที่นาสนใจอยางยิ่งคือผลของการศึกษาระดับมัธยมตน ซึ่งถึงแมจะมีสวนชวยใหหลดุพนความ

ยากจนไดทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท (คา odds ratio ต่ํากวา 1) แตเริ่มมีบทบาทนอยลงอยางเห็นได
ชัดจากรูปที่ 4.3 ตามคาของ odds ratio ที่ปรับตัวสูงขึน้ ซึ่งแสดงวาหากตองการความมั่นคงในการหลุด
พนหรือไมตกบวงความยากจนจําตองมีการศึกษาที่สูงกวาระดับมัธยมตน และถาใหดีก็ควรมีการศึกษา
ยิ่งสูงขึ้นไปอีก เพราะเปนไปไดวาแมแตระดับมัธยมปลายก็อาจไมม่ันคงพอในอนาคตก็ได 

รูปที่ 4.3 โอกาสความยากจนของผูจบการศึกษามัธยมตน พ.ศ. 2529-2549 (odds ratio) 

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน 

โครงสรางครอบครัว 

รูปที่ 5 แสดงถึง ‘โครงสรางรุน’ ของครอบครัวไทยระหวางกลุมคนจนและกลุมคนไมจน ซึง่
พบวาครอบครัวที่ประกอบดวยคนเพียงรุนเดียวเชนสามีภรรยาหรือพี่นองมักจะไมจน โอกาสความจน
เพ่ิมขึ้นตามจาํนวนรุนคือ 2 รุนและ 3 รุน คาดวาเปนเพราะมีผูตองเลี้ยงดแูตไมมีสวนชวยในการหา
รายได เชนเด็กและคนแกมากขึ้น แตถาหากมคีนมากกวา 3 รุนขึ้นไปในเขตเมืองกลับมักเปนครอบครัว
ที่ไมจน ซึ่งไมทราบสาเหตชุัดเจนวาเพราะอะไร  
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ที่นาสนใจที่สุดคือครอบครวัที่ ‘แหวง’ กลาง หมายถึงครอบครัวที่มีเพียงเด็กและคนแก แตไมมี
รุนกลางอยูเลยน้ัน ในเขตเมืองมีโอกาสสงูมาก (2.8 เทา) ที่จะเปนครอบครัวยากจน ในขณะที่ในเขต
ชนบทโอกาสความจนของครอบครัวลักษณะนี้ไมสูงไปกวาครอบครัว 3 รุนและมากกวา ที่เปนเชนนี้คาด
วาเปนเพราะไดรับเงินชวยเหลือจากคนรุนกลางที่ไปทาํงานในตางถ่ิน เชนในตัวจังหวัด ในกรุงเทพ หรอื
ตางประเทศ สวนครอบครวัลักษณะเดียวกันในเขตเมืองนาจะอยูในเขตชุมชนแออัดทีค่นรุนกลางประสบ
ปญหาหลากชนิดจนไมสามารถอยูดวยได เชนติดคุก ตดิยาเสพติด เปนตน 

รูปที่ 5 โอกาสความยากจน แยกตามโครงสรางรุนของครอบครัวในป 2545 (Odds Ratio)  

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน 
 

คนแก 

ดังที่กลาวขางตนแลววาคนแกเพ่ิมจํานวนขึ้นอยูเรื่อย ๆ และมีแนวโนมจะเพิ่มเร็วขึ้นอีกใน
อนาคต ดังน้ันความยากจนในหมูคนแกจึงเปนเรื่องที่ตองติดตามอยางใกลชิด ซึ่งรูปที่ 6 แสดงถึง
แนวโนมปญหาความยากจนในคนแกอายุเกิน 60 ปวารุนแรงขึ้นจรงิทั้งในเขตเมอืงและในเขตชนบท  

รูปที่ 6 โอกาสความยากจนของคนแกอายุเกิน 60 ป (พ.ศ. 2529-2549)  

ที่มา: คํานวณโดยผูเขียน 
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พลวัตรของคนจน 

การตามหาหรือไลลาคนจนนั้นอาจไมงายอยางที่หลายคนคิด เหตเุพราะวาคนจนสวนใหญไมได
จนตลอดไป และมีบางคนที่ไมจนมากอนแตกลายมาเปนคนจนดวยเหตทุีห่ลากหลาย ขอมูลตาง ๆ ที่ใช
ในการคํานวณ odds ratio ขางตนก็เปนขอมูลของคนที่อยูในภาวะความยากจนในขณะที่มีการสํารวจ 
ดังน้ันจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงไดหากสังคมมี ‘พลวัตร’ สูงในการไหลเขาไหลออก
จากความยากจน การที่จะทราบถึงพลวัตรทางเศรษฐกิจสังคม (ภาษาอังกฤษเรียกวา social mobility คือ
พลวัตรทางสังคม) ไดอยางแนชัดจะตองมีการสํารวจทีต่ิดตามถามขอมูลจากครอบครัวเดิมตอเนื่องกัน
ไป เรียกวาการสํารวจ panel data survey ซึ่งประเทศไทยเพิ่งมีการจดัทําอยางเปนระบบทั่วประเทศเมื่อ
ไมกี่ปมานี้เอง ในที่น้ีจึงขอเสนอขอมูลจากการสํารวจแบบนี้สําหรับส่ีจังหวัดเทานัน้ในโครงการ Thailand 
Project ของมหาวทิยาลัยชคิาโกภายใตการดแูลของ Professor Roberts M. Townsend ซึ่งไดมีการเก็บ
ขอมูลมาตั้งแตป 2540 จนถึงปจจุบัน  

Professor Townsend พบวาประชากรในเขตชนบทที่เขาศึกษาอยูมีพลวัตรทางสังคมสูงมากใน
ระหวางป 2540-25463 ดังที่เห็นในตารางที่ 2 และรูปที่ 7 ซึ่งแสดงถึงการเลื่อนขัน้รายไดของครัวเรือน
ที่สํารวจไมวาจะเปนการเลื่อนชั้นขึ้นหรือลดชั้นลง โดยครัวเรือนในเกือบทุกชั้นรายไดน้ันมีเพียง
ประมาณหนึ่งในสี่ที่คงอยูในชั้นรายไดเดมิ (ยกเวนเพียงชั้นรายไดสูงสุดที่รอยละ 42 รักษาสถานะไวได 
แตอีกเกินครึ่งคือรอยละ 58 ตกชั้น) ครัวเรือนจนสุดมีถึงรอยละ 72 ที่เลื่อนชั้นขึ้นไปโดยกระจายไปสูอีก 
4 ชั้นรายไดสูงกวาในจาํนวนเกือบเทา ๆ กันคือรอยละ 16.5 ถึงรอยละ 19.1 ในขณะเดียวกันครัวเรือน
ที่อยูในชั้นรายไดสูงขึ้นไปกต็กชั้นมาเปนจํานวนมากเชนกัน 

ตารางที่ 2 การเลื่อนชั้นรายไดของครัวเรือนแยกตามชั้นรายไดระหวางป 2540-2546 (รอยละ) 

ช้ันรายไดในป 2546 
ช้ันรายไดในป 2540 

1 (จนสุด) 2 3 4 5 (รวยสุด) 
1 (จนสุด) 27.4 29.2 17.3 16.7 9.5 

2 19.1 25.5 29.7 13.9 11.5 
3 17.8 23.1 17.8 24.9 16.6 
4 16.5 15.9 22.6 25.6 19.5 

5 (รวยสุด) 18.7 9.6 10.8 18.7 42.2 
ที่มา:  Townsend (2006) 

                                             
3 Townsend (2006) ไดสํารวจครัวเรือนที่อยูในสี่จังหวัดคือ ฉะเชิงเทรา   ลพบุรี   ศรีษะเกษ   และบุรีรัมย ในป 2540 ถึง 2546   การ

สํารวจดังกลาวครอบคลุม 192 หมูบาน โดยสุมตัวอยางจากแตละหมูบานมาอยางละ 15 ครัวเรือน จํานวนขอมูลในฐานขอมูลจึงมี
ทั้งส้ิน 960 ครัวเรือน ในจํานวนี้มีครัวเรือนที่มีขอมูลครบทั้ง 7 ปจํานวน 800 ครัวเรือน 
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รูปที่ 7 การเลื่อนชั้นรายไดของครัวเรือนแยกตามชั้นรายไดระหวางป 2540-2546 (รอยละ) 

ที่มา:  สรางจากขอมูลในตารางที่ 2 

 
การที่ครัวเรือนมีการเลื่อนชั้นขึ้นและตกชั้นลงในจํานวนมากขนาดนี้มีผลหลายประการ คือ 

ประการแรกทําใหความขัดแยงในสังคมไทยมีนอยกวาหากไมมีพลวัตรที่กระฉับกระเฉงแบบนี้ 
โดยเฉพาะในภาวะที่การกระจายรายไดไมเทาเทียมกันมากอยางที่เปนอยู เพราะพลวัตรที่สูงทําใหคนมี
ความหวังในชีวิต ไมรูสึกวาไมสามารถกาวทันคนอื่นได  

ประการที่สองขอมูลเกี่ยวกบัรายไดและรายจายของ ‘คนจน’ จากการสํารวจอาจไมนาเชื่อถือใน
แงที่เปนตัวแทนขอมูลทางเศรษฐกิจของคนจนไทย ตวัอยางที่ชัดเจนคือการสํารวจทุกครั้งพบวากลุมคน
จนมีรายจายมากกวารายได และไมมีเงินออมเลย ซึ่งแสดงวาตองมกีารกอหนี้อยางไมส้ินสุดถาคนจนใน
แตทุกปที่สํารวจเปนคนกลุมเดียวกัน แตในความจริงการมรีายไดต่าํกวารายจายอาจเปน ‘อาการ’ หรือ
ผลของเหตุการณไมปกตทิี่ผลักใหบางคนเขาสูความยากจน เชนตกงาน ปวย เปนตน ซึ่งแมจะเปน
เหตุการณไมปกติแตก็เปนเรื่องชั่วคราว เม่ือสถานการณดีขึ้นแลวก็ออกจากความยากจนได หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งความยากจนที่วดัไดจากการสาํรวจที่ไมใช panel data survey น้ันสวนใหญอาจเปนความ
ยากจนชั่วคราว (transient poverty) มากกวาความยากจนถาวรหรือความยากจนเรื้อรัง (permanent or 
chronic poverty)  

ประการที่สาม การวัดความยากจนจึงควรวัดทางดานรายจายมากกวาดานรายได เพราะโดยตก
ปกพลวัตรหรอืความผันผวนทางดานรายจายนอยกวาดานรายไดมาก จึงชวยลดปญหาของการวัดเจอ 
transient poverty สูงในกรณีใชดานรายได 

สินทรัพยและหนี้สินของคนจน 

เปนที่ทราบดวีาการวดัความยากจนนั้นวธีิดีที่สุดคอืการดูที่สินทรัพยสุทธิ (สินทรัพยหักดวย
หน้ีสิน) แทนที่จะดจูากรายไดหรือแมกระทั่งรายจาย นอกจากนี้การดูสินทรัพยสุทธิยังชวยใหขอถกเถียง
เรื่องการเปนหนี้สินของคนจนมีความกระจางชัดเจนขึน้  



อัมมาร สยามวาลา และ สมชัย จิตสุชน      11 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

รูปที่ 8.1 และ 8.2 แสดงสินทรัพยและหนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือนแยกตามชั้นรายไดในป 2549 
ซึ่งพบวาทุกกลุมชั้นรายไดมีสินทรัพยสุทธิเปนบวก แมกระทั่งกลุมที่จนที่สุด 10% แรก (กลุม 1 ในรูป) 
ก็มีสินทรัพยสุทธิเฉลี่ยกวาสามแสนบาทตอครอบครัว โดยมีสินทรัพยมากวาสิบเทาของหนี้สิน ซึง่กลุมน้ีก็
คือกลุมคนจนในป 2549 (วัดทางดานรายได) น่ันเองเพราะในปน้ันมคีนจนดานรายไดมากกวารอยละ 10  

รูปที่ 8.1 สินทรัพยและหนี้สินเฉลี่ยเรียงตามชั้นรายได 10 ช้ันในป 2549 (พันบาท) 

ที่มา:  สรางจากขอมูลใน Kiatipong and Wilatlak (2007) 

รูปที่ 8.2 สินทรัพยและหนี้สินเฉลี่ยเรียงตามชั้นรายได 5 ช้ันแรกในป 2549 (บาท) 

ที่มา:  สรางจากขอมูลใน Kiatipong and Wilatlak (2007) 
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2. การลดความยากจนภายใตแนวทางเสรีนิยม 

2.1 บทบาทของแนวคิดเสรีนยิมในเศรษฐกิจไทย  

แนวคิดที่จะเรยีกในบทความนี้วาเปนแนวคิดเสรีนิยมนั้นเปนนโยบายที่รัฐบาลไทยชดุตางๆ ทุก
ชุดยึดเปนแนวการบรหิารเศรษฐกจิ  ตั้งแตจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตทําการรัฐประหารครั้งทีส่องเมื่อป 
2501 จวบจนกระทั่งวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญในป 2540 ไมวารัฐบาลนั้นจะเปนรัฐบาลทหารหรอื
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตัง้ จุดเริ่มตนของแนวนโยบายดังกลาวนี้ปรากฏอยูในเอกสารฉบับหนึ่งของ
ธนาคารโลก ที่พิมพเปนภาษาอังกฤษครั้งแรกในป 2502 และตอมาไดรบัการแปลเปนภาษาไทย 
เอกสารนี้เริ่มตนดวยการเปนรายงานของคณะสํารวจเศรษฐกจิไทยโดยทั่วไป (general survey mission) 
เพ่ือกําหนดบทบาทของรฐับาลไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รายงานนีส้วนหน่ึงเปนการวิจารณ
นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมของรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม แตสวนที่เปนสาระสําคัญที่ขอเสนอ
ใหรัฐบาลไทย  

• ถอนตัวออกจากการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและใหภาคเอกชนมบีทบาทมากขึน้ และ
ใหปรับปรุงกฎหมายสงเสรมิการลงทุนเพื่อใหความมัน่ใจกับภาคเอกชน 

• ใหรัฐบาลใชงบลงทุนของตนและเงินกูจากตางประเทศ (รวมทั้งธนาคารโลก) มุงไปใน
การสรางโครงสรางพื้นฐาน อาทิเชน ระบบชลประทาน ไฟฟา ถนน 

• ใชงบประมาณลงทุนใน “ภาคสังคม” ซึ่งในระยะนั้นหมายความวา การศึกษา การ
สาธารณสุข การเคหะ และการประกันสังคม 

เปนที่นาสังเกตวาขอเสนอของธนาคารโลกในตอนนั้นไมมีการกลาวถึงความยากจนเลยแมแต
นอย ดรรชนีทายเลมก็มิไดระบุคําวา poverty แมกระทั่งการลงทุนในภาคสังคมที่กลาวถึงก็เพ่ือให
เศรษฐกิจมีประสิทธิภาพขึ้น มิใชเพ่ือลดความยากจนลง   

รายงานของธนาคารโลกถือวาเปนพิมพเขียวสําหรับการวางแผนพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ
ไทยในระยะตนๆ อยางนอยจนแผนที่สาม  แตแนวนโยบายหลักทีก่าํหนดไวในรายงานของธนาคารโลก
คือการเนนการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคเอกชนเปนตัวขับเคลื่อนจะเปนแนวนโยบายที่ยดึถือ
มาตลอดเกือบสี่ทศวรรษกอนวิกฤตป 2540 ถึงแมวาในระยะตอมา ทั้งธนาคารโลกและสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตางก็เห็นความสําคญัแกการลดปญหาความยากจนลง แตก็ตองยอมรับ
ดวยวา เงินงบประมาณที่ใชในนโยบายลดความยากจนนั้นมีคอนขางนอย 

นอกจากนโยบายทีจ่ะใหบทบาทกับภาคเอกชนเปนหลักแลว รัฐบาลไทยยังมีนโยบายเศรษฐกิจ
มหภาคที่อนรุกัษนิยม ทีใ่ชอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (แตมีการปรับบางเปนครั้งคราว) เปนตัวยึดเหน่ียวมิ
ใหอตัราเงินเฟอถีบตัวสูงเกนิควร เพราะฉะนั้น เศรษฐกิจมหภาคของไทยจึงมีเสถียรภาพ ชวนใหมีการ
ออมทรัพยในระดับสูง  นโยบายดงักลาวนี้มีอยูไดมาอยางตอเนือ่งเพราะควบคุมอยางใกลชดิโดยเหลา
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เทคโนแครต  เพราะฉะนั้น ถึงแมวาการเมืองไทยจะลมลุกคลุกคลานอยูบอยๆ มีการปฏิวัติ และเมื่อมี
รัฐบาลจากการเลือกตั้ง ก็จะเปนรัฐบาลผสมที่มีชีวิตส้ัน แตเศรษฐกิจไทยก็รับผลกระเทือนคอนขางจํากัด 

นอกจากนโยบายของรฐับาลทั้งสองประการแลว ประเทศไทยยังโชคดทีี่มีทีด่ินทีมิ่ไดใชประโยชน
เทาที่ควรมากพอสมควร เปดโอกาสใหประชาชนเพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็สามารถขยบัขยายเขาไปบุกเบิกหา
ที่ทาํกินใหม ที่ดินหลายแหงน้ันเดมิอยูหางไกลความเจริญ แตเม่ือรฐัไดลงทุนในถนนหนทาง และตอมา
ไดสงไฟฟาไปยังพ้ืนที่เหลานี้ แรงงานทีมี่มากขึ้นก็สามารถมทีี่ทาํกนิไดไมยาก และผลิตผลที่ไดจากที่ดิน
เหลานี้ก็สามารถสงสูตลาดไดสะดวก และเมื่อไฟฟาไปถึงก็สามารถมีอาชีพเสริมไดบาง  แตก็ตอง
ยอมรับดวยวา แนวทางการพัฒนาในลักษณะนี้ทาํใหทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายไปคอนขางมาก และ
มีประชากรจํานวนหนึ่งที่ถูกตัดขาดจากทรัพยากรเหลานี้ โดยไมสามารถไดที่ดินมาทาํกินเพื่อชดเชยกับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไป  ปญหาทีท่ํากินนั้นจะเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นก็หลังจากประมาณป 
2520 เปนตนมา  

จากปจจัยตางๆ เหลานี้ผลที่ปรากฏก็คือ ในชวงเกือบสี่ทศวรรษนี้ (คือตั้งแต พ.ศ.2501 ถึง 
พ.ศ. 2539) เศรษฐกิจไทยขยายตัวไดในอัตรารอยละ 7.2 โดยเฉลี่ย ซึ่งเปนอัตราที่สูงเม่ือเทียบกับ
ประเทศดอยพัฒนาโดยทั่วไปในระยะนั้น และถึงแมวาเปนการขยายตัวที่สะดดุบางเปนครั้งคราว แตก็
ปราศจากวิกฤตขนาดใหญที่ทาํใหอัตราการขยายตัวเปนติดลบแมแตปเดียว 

 

2.2 ขอจาํกัดและปญหาของแนวทางเสรีนยิม  

แมแนวทางเสรีนิยมจะประสบความสําเรจ็คอนขางมากในอดีตในการลดปญหาความยากจน
ของไทยอยางนอยในดานความยากจนตวัเงิน แตแนวทางนี้กย็ังมีปญหาอยูมาก ซึ่งจะกลาวถึงบางแงมุม
ดังตอไปนี ้

ผลดีของการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดนอยลง 

โดยทั่วไปการขยายตัวทางเศรษฐกจิชวยใหความยากจนลดลงไดเร็วในชวงแรก แตผลดีในดานนี้
มีแนวโนมลดลงในชวงหลัง โดยเฉพาะเมื่อจํานวนคนจนลดลงถึงระดับหนึ่ง สาเหตุเพราะวาผูทีย่ังไม
หลุดพนความยากจนทั้งๆ ที่ประเทศมีรายไดเฉลี่ยคอนขางสูงแลวนัน้มักจะมีปญหาพิเศษเฉพาะตัว ซึ่ง
จะไดกลาวถึงตอไป  

ในที่น้ีจะใชขอมูลของไทยในการแสดงถึงความสัมพันธระหวางความยากจนกับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจวามไิดเปนเสนตรงเสมอไป กลาวคือบทบาทในการลดความยากจนของการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมแีนวโนมลดลง  

วิธีการคือการสรางแบบจาํลองอยางงายในรูปสมการถดถอย (regression analysis) โดยใชขอมลู
ระหวางป 2539 ถึง 2547 ซึ่งผลการประมาณการสมการของสัดสวนคนจน (ดานรายจาย) มีดังน้ี 

สัดสวนคนจน = 46.02 – 0.0023*รายไดแทจริงตอคน + 1.56*10-8*รายไดแทจริงตอคน2 

   +107.9*Gini 
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สัมประสิทธ์ิทกุตัวผานการทดสอบทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 90% โดยมีคา R2 เทากบั 0.97 การที่มี
ตัวแปรรายไดแทจริงตอคน (per capita GNP) ยกกําลังสองดวยนั้นก็เพ่ือทดสอบความสัมพันธที่ไมเปน
เสนตรง (non-linearity relation) ระหวางความยากจนและรายได สวนสัมประสิทธ์ิ Gini ใสไวเพ่ือควบคุม
ผลของการเปลี่ยนแปลงการกระจายรายไดตอความสมัพันธระหวางความยากจนและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ 

การที่คาสัมประสิทธ์ิของรายไดแทจริงยกกําลังสองเปนบวกแสดงถึงความสัมพันธในลักษณะ
ที่วาการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นในระยะหลังมีสวนชวยลดความยากจนไดนอยลงเรื่อย ๆ โดยแสดงไว
ในการรูปที่ 9 ซึ่งทําการประมาณการณสัดสวนคนจนในชวงป 2529-2547 โดยมีทั้งประมาณการแบบ
ปกติและประมาณการดวยขอสมมติวาเศรษฐกิจไทยขยายตัวโดยปราศจากวิกฤติเศรษฐกจิและการ
กระจายรายไดไมเปลี่ยนแปลง (ที่ตองสมมติเชนนั้นเพราะมิฉะนั้นจะไมเห็นความสัมพันธในลักษณะที่มี 
slope นอยลงเรื่อย ๆ ดังแสดงในรูป) จะเห็นวาเมื่อความยากจนลดลงถึงระดับหนึ่ง ในที่น้ีคอืประมาณ
รอยละ 8 ก็จะเปนการยากขึ้นที่ความยากจนจะลดลงตอไป นอกเสียจากวาการกระจายรายไดจะปรับตัว
ดีขึ้น  

รูปที่ 9 การประมาณการสัดสวนคนจนป พ.ศ. 2539-2547 

ที่มา:  คํานวณโดยผูเขียน 

 
การประมาณการนี้เปนเพียงการทดลองทางสถิติประการหนึ่ง โดยมิไดหมายความวาสัดสวนคน

จนในไทยจะไมลดลงอีกตอไป ในความเปนจริงแลวหากรายไดแทจรงิเพ่ิมขึ้นในขณะที่การกระจาย
รายไดไมเปลี่ยนแปลง คนจนจะนอยลงไปเรื่อย ๆ เพียงแตอัตราการลดจะต่ําลง 

ปญหาการกระจายรายได 

ระบบเสรีนิยมลมเหลวอยางมากในเรื่องการกระจายรายได เปนที่ทราบกนัดีสําหรับแวดวง
นักวิชาการโดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตรวากลไกตลาดซึ่งเปนหลักในการผลักดันระบบเศรษฐกิจนั้นมี
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หนาที่ในการจัดสรรทรัพยากรที่เนนประสิทธิภาพเทานั้น มิไดมีบทบาทใด ๆ ในการกระจายความมั่งคั่ง
ใหทั่วถึงกัน บทบาทนี้สวนใหญตกเปนของภาครฐั โดยการใชนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําใน
การกระจายรายได เชนการใชระบบภาษีอัตรากาวหนา การใชจายในการสรางโครงสรางพื้นฐานสําหรับ
พ้ืนที่หางไกล การดูแลผูตกทุกขไดยาก การใหการศกึษาและรักษาพยาบาล เปนตน ซึ่งบริการเหลานี้
สวนหน่ึงมีลักษณะที่เปนสินคาสาธารณะ (public goods) จึงเปนหนาที่ของภาครัฐโดยอัตโนมัติอยูแลว 
อีกสวนหน่ึงก็เปนบริการในเรื่องที่กลไกตลาดไมทํางาน (เชนการใหการศึกษาในระดับพื้นฐาน) 

การที่ระบบเสรีนิยมไมดแูลในเรื่องการกระจายรายไดในขณะที่ภาครัฐก็ยังอาจทาํหนาที่ไมเต็มที่
ในการลดความเหลื่อมล้ํา มีผลทําใหคํากลาวอางของนักคิดคายเสรีนิยมในยคุแรก ๆ ในเรื่องของ 
trickle-down effect (ซึ่งกลาววาควรใหเศรษฐกิจเตบิโตกอนเปนลําดับแรกแมจะทําใหเกิดความเหลื่อม
ล้ํามากขึ้นในระยะแรก แตเม่ือถึงจุดหนึ่งแลวผลแหงความรุงเรืองทางเศรษฐกจิจะตกไปสูคนจน) ไมเปน
จริงนัก เพราะหลังจากหาสิบกวาปของการเรงการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การกระจายรายไดก็ยังไมถึง
จุดทีแ่สดงแนวโนมที่ดีขึ้นอยางชดัเจน  

ผลประการหนึ่งของความสาํคัญหรือรุนแรงของปญหาการกระจายรายไดในปจจุบัน คือมีการ
ผสมปนเปกันระหวางนโยบายหรือขอเรียกรองเพื่อแกปญหาความยากจนกับปญหาการกระจายรายได 
เพราะหลายนโยบายหรอืมาตรการที่ออกแบบมาเพื่อ ‘คนจน’ น้ันผูไดรับประโยชนกลับไมใชคนจน แต
แมจะไมใชคนจนกลุมเปาหมายก็เปนผูมีรายไดนอยในสังคม ตัวอยางเชนมาตรการกาํหนดคาจางขั้นต่าํ 
อีกทั้งผูที่เรยีกตัวเองวาคนจนหรือตัวแทนคนจนก็มักไมใชผูที่ยากจนจริง ๆ แตเปนผูมีรายไดนอยหรอื
ดอยโอกาสกวาคนทั่วไป4  

ปญหาคนจนเรื้อรังหรือคนจนดักดาน 

อาการ ‘ดื้อยา’ ของการกระจายรายไดน้ันมีความเปนเหตุและเปนผลกับอีกปรากฏการณหน่ึง 
คือปญหาคนจนเรื้อรังหรือคนจนดักดาน (chronic poverty) ซึ่งหมายถึงการที่ประชากรกลุมหน่ึงของ
สังคมตกอยูในหวงโซของความยากจนอยางดิ้นไมหลดุ ซึ่งในระบบเสรีนิยมที่การใหบรกิารตาขายทาง
สังคม (safety net) ยังไมเขมแข็งพอคนกลุมน้ีมักจะลักษณะดังน้ี  

• เขาไมถึงโครงสรางพื้นฐานของระบบตลาด ทาํใหไมไดรับประโยชนเชนคนอื่น  
• หางถนน เสนทางคมนาคม 
• หางตลาด โรงเรียน สถานพยาบาล 
• ถูกกีดกันจากสังคม เหตุจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ 
• เขาไมถึงแหลงทุน ไมมีทรพัยสิน ไมมีการศึกษา 

กลุมคนจนดักดานมักมีปญหาสืบเนื่องอีกประการคือการตกทอดความยากจนถึงลูกหลาน หรอื
พูดอีกอยางคอืลูก ๆ ไดรบั ‘มรดกความจน’ จากพอแม เพราะพอแมไมมีความสามารถในการเลี้ยงดู
ลูกหลานใหมีอนาคตได เชนไมมีเงินสงลูกเรียนหรือตองใชแรงงานลูกชวยทาํมาหากิน การดแูลสุขภาพ

                                             
4 ดูรายละเอียดเรื่องความคิดเห็นตอความยากจนของชาวบานในสมชัย (2543) หนา 7-9 
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วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ก็มีปญหา ทัง้สองทําใหเดก็ขาดพัฒนาการทั้งทางกายและทางสติปญญา นอกจากนี้การปลูกฝงทัศนะที่
ดีในการดาํรงชีวิตก็อาจบกพรอง เหลานีล้วนมีสวนใหเกิดมรดกความจนไดทัง้ส้ิน 

3. นโยบายความยากจนแบบประชานิยม 

ในสวนนี้จะกลาวถึงนโยบายชนิดที่เรียกกันวาประชานิยม โดยเริ่มจากประวัตแิละนิยามทั้งใน
ตางประเทศและในไทย และนโยบายประชานิยมในยุครัฐบาลไทยรักไทย รวมทั้งผลตอความยากจน 

3.1 ประวัติและนยิามประชานยิม  

ประวัติประชานิยมในตางประเทศ 

ประชานิยมเปนแนวคิดทางการเมืองที่เกิดขึ้นในตางประเทศกอนและกลาวกันถึงในตางประเทศ
มานานกอนทีค่ํานี้จะนํามาใชในประเทศไทย จึงขอกลาวประวัติของแนวคิดนี้โดยสังเขป ที่เรียกวา 
“แนวคิด” มากกวาอดุมการณ ก็เพราะประชานิยมไมมีกรอบทางทฤษฎีทีช่ัดเจนเหมือนสังคมนิยม 
หรือแมกระทัง่เสรีนิยม แตเปนแนวคิดทีเ่กิดขึ้นมาโดยอิสระในหลายๆ ประเทศในเวลาตางๆ กนั อาทิ
เชน รัสเซีย สหรัฐ (ทัง้สองประเทศในคริสตศตวรรษที่ 19) และตอมาในลาตินอเมริกา ดังเชนใน
อารเจนตินาในคริสตทศวรรษ 1940  ปจจุบันในอเมริกาใตประชานิยมไดฟนชพีขึ้นมาอีกครัง้หน่ึง ใน
หลายๆ ประเทศ ทีโ่ดดเดนที่สุดก็คือในเวเนซูเอลา  ในแตละประเทศผูนําประชานิยมก็มีชดุนโยบายที่
ไมเหมือนกันทีเดียว  ถาจะหาจุดรวมในบรรดานโยบายประชานิยมที่หลากหลายที่ปรากฏอยูในประเทศ
เหลานี้ก็กลาวไดวา ประชานิยมเปนแนวคิดที่ผูนําจะ “ขาย” นโยบายที่มีจุดมุงหมายทีจ่ะโคนหรืออยาง
นอยก็ลิดรอนอํานาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นนํา (Establishment) ในประเทศนั้นๆ โดยมุงใหระบบ
เศรษฐกิจเอื้อประโยชนแกชนชั้นฐานราก  “ชนชั้นนํา” น้ันจะเปนใครก็ขึ้นอยูกบัประเทศ  ในรัสเซียก็
จะเปนเหลาขนุนางที่อยูในราชสํานัก ในสหรัฐกจ็ะเปนนายธนาคารจากวอลล สตรีท ในลาตินอเมริกา 
เดิมก็เปนเจาของที่ดินขนาดใหญ แตตอมาในยุคปจจุบัน มักจะเปนกองทนุการเงินระหวางประเทศ 
(หรือไอเอ็มเอฟ)  จึงพอจะกลาวไดวา ลักษณะอีกประการหนึ่งของประชานิยม กค็ือการแสวงหาคะแนน
นิยมดวยมาตรการที่พยายามจะลิดรอนอํานาจหรือสินทรัพยของชนชั้นนํา และเอาผลจากมาตรการ
เหลานี้มาแจกจายแกชนชัน้ฐานราก  กระบวนการลิดรอนอํานาจดังกลาวนั้นจะเกิดจากการใชนโยบาย
การใชจายเงนิที่เกินตัว จนทําใหเกดิภาวะเงินเฟออยางรุนแรง   

การที่นโยบายประชานิยมในลาตินอเมรกิามักจะตามมาดวยภาวะเงินเฟอ จึงทําใหผลกระทบ
ระยะยาวตอฐานะการครองชีพของคนจนจากนโยบายประชานิยมไมดีเหมือนทีโ่ฆษณาไว 

ในระยะหลังๆ เน่ืองจากลาตินอเมริกามีวิกฤตซ้ําซากและมีการเขามาแทรกแซงโดยไอเอ็มเอฟ
บอยครั้ง การที่นักการเมอืงใดก็ตามจะดําเนินนโยบายมหภาคที่กระตุนเศรษฐกจิจนทาํใหเกิดหรืออาจ
ทําใหเกดิภาวะเงินเฟอ ก็มักจะถูกไอเอ็มเอฟ หรือธนาคารโลก หรือเหลานักลงทุนในวอลล สตรีท 
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ประณามวาเปน “ประชานิยม” และคาํวา “ประชานิยม” จึงเปนคําที่เริ่มเปนคําประนาม อยางนอย
สําหรับกลุมหลังน้ี 

ประชานิยมในไทย 

ประชานิยมในประเทศไทยมิไดเริ่มโดย พ.ต.ท. ทักษณิ ชินวัตร รฐับาลที่นําโดย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ 
ปราโมช ซึ่งมีอํานาจอยูในระยะเวลาสั้น ๆ คือประมาณ 10 เดือน (มีนาคม 2518 ถึงมกราคม 2519) 
อาจถือไดวาเปนรัฐบาลที่มีนโยบายในรูปแบบประชานยิมที่เปนรูปธรรมครั้งแรก นโยบายเหลานี้ไดแก 

• นโยบายเงินผนั 2,500 ลานบาทจัดใหแตละตําบลในการพัฒนาตนเอง  
• นโยบายสวัสดิการรักษาพยาบาล  
• โดยสารรถเมลฟรีสําหรับผูมีรายไดนอย 
• ประกันราคาพืชผล 
• ปฏิรูปที่ดิน 

ผลกระทบตอเศรษฐกิจมหภาคจะเปนอยางไรไมปรากฏชัดเจนในชวงรัฐบาลนัน้ เพราะอยูใน
อํานาจสั้นพอสมควร และในชวงนั้นมีกระแสการเมืองและการทหารที่รอนแรงมาก อกีทั้งเปนชวง
หลังจากวิกฤตนํ้ามันครั้งแรก จึงยากที่จะประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ 

หลังจากรฐับาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิอีก 25 ป ประเทศไทยก็ไดรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยในป 
2544 เปนที่นาสังเกตวา พรรคไทยรักไทยและ พ.ต.ท.ทักษิณไมเคยหาเสียงโดยใชปายประชานิยม  แต
บรรดาสื่อตางประเทศเริ่มตดิปาย “ประชานิยม” ใหแกรฐับาล หลังจากรัฐบาลที่หาเสียงวาจะดําเนิน
นโยบายหลายประการทีด่จูะฝนหลักการเสรีนิยม (ในความหมายที่ใหไวขางตนนี้) บางอยาง เชนการ
พักชําระหนี้ ธกส. ซึ่งหลายคนก็เกรงกนัวาจะทาํลายวินัยในการกูหน้ียืมสินที่ ธกส. ไดเพียรพยายาม
สรางในหมูเกษตรกรมาเปนเวลาหลายสบิป  โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคและโครงการหมูบานละ 1 
ลานบาทตางก็ดูจะใชเงินงบประมาณในเกณฑสูง  แตเม่ือปรากฏวารัฐบาลไทยรักไทยไดรบัคะแนนนิยม
สูง เสียงวิจารณก็เริ่มลดลง แตปาย “ประชานิยม” ก็ยังติดอยู และเริ่มมีนัยเปนบวก แมกระทั่งใน
สายตาตางประเทศ  โดยเฉพาะเมื่อนโยบายทั้งหลายของไทยรักไทยมิไดทาํใหเศรษฐกิจมหภาคเสียศูนย
ไปอยางเห็นไดชัด 

3.2 ประชานิยมยคุรัฐบาลไทยรักไทย 

หลังจากยคุรฐับาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิแลวพรรคไทยรักไทยไดชื่อวาเปนพรรคการเมอืงพรรคแรกที่
เสนอนโยบายประชานิยมอยางขนานใหญและเต็มรูปแบบ ภายใตสโลแกนทางการเมือง ‘คิดใหมทํา
ใหม’ ซึ่งคลายเทียบกับสโลแกน ‘เราทาํได’ ในสมัยรัฐบาลคึกฤทธ์ิ ในแงเปนสโลแกนที่มีความชัดเจน
และติดหูติดตาคนทั่วไปไดงาย  

เชนเดียวกับในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ การกาํเนิดของนโยบายประชานิยมรุนใหมมิไดเกิด
ขึ้นมาลอย ๆ แตมีบริบททางเศรษฐกจิสังคมและการเมืองรองรับ ประการแรกคอืบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคม ทีสํ่าคัญคือผลพวงของภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่กอความเดือดรอนใหกบัประชาชนเกอืบทุกกลุม 
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ไมวาจะเปนนายทุน พนักงานบริษทัเอกชนในเขตเมืองและ (ในระยะหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจเล็กนอย) 
เกษตรกรในเขตชนบท ความเดือดรอนทางเศรษฐกจิในวงกวางเชนนี้มักกอใหเกิดกระแสเรียกรองการ
เปลี่ยนแปลงทางเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรียกรองรฐับาลใหมที่มีแนวคิดชวยเหลือคนทกุกลุมและ
ชวยอยางเรงดวน เปนรูปธรรม ซึ่งขอเรียกรองเชนนี้สอดคลองกับลักษณะนโยบายประชานิยมอยางแนบแนน 

บริบทที่สองคอืบริบททางการเมือง ไดแกความลมเหลว (หรือภาพพจนวาลมเหลว) ของพรรค
ประชาธิปตยในการเสนอแนวทางแกปญหาเศรษฐกิจประเทศที่ถูกใจคนสวนใหญ เน่ืองจากใชแนวทาง
แกปญหาเปนจุด ๆ โดยเฉพาะการแกปญหาภาคการเงินเปนหลัก แมจะมีการใชนโยบายการคลังในการ
กระตุนเศรษฐกิจจาํนวนมาก ก็เปนการกระตุนที่ ‘สายเกินไป’ ในความคิดของหลายคนเนื่องจากใน
ระยะปแรกหลังวิกฤติเศรษฐกิจพรรคประชาธิปตยทําตามคาํแนะนําของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
ในการลดการใชจายภาครฐัเพ่ือรักษาระดบัเงินออมของประเทศ ซึ่งสงผลใหภาคการผลิตที่ประสบ
ปญหาอุปสงคหดตัวอยางรนุแรงจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินตางประเทศในรูปเงินบาทและการขาดแคลน
สภาพคลองจากการปดสถาบันการเงินขนานใหญยิ่งประสบปญหารนุแรงขึ้น ความเพลี่ยงพล้ําของพรรค
ประชาธิปตยในดานนี้ยอมเปนโอกาสใหกับการเกิดของกลุมการเมืองกลุมใหมไดแกกลุมพรรคไทยรัก
ไทยที่ไมมีภาพพจนทางลบในสวนที่เกี่ยวของกับวิกฤติเศรษฐกจิ (ตรงกันขามกลับมีภาพพจนของกลุม
ธุรกิจทีร่อดตวัจากวิกฤติเศรษฐกิจ)  

แมดูเหมือนนโยบายเศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทยมคีวามหลากหลาย โดยเฉพาะหากนับ
จํานวนมาตรการทางเศรษฐกิจใหม ๆ ที่ออกมาในสมัยรัฐบาลนั้น แตสาระสําคญัของนโยบายคือการใช
แนวคิด dual track economy (บางทีถูกแปลวา ‘นโยบายสองลู’) ซึ่งอาจตีความไดหลายแบบ เชนแบบ
แรกหมายถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยการสงออก (อุปสงคภายนอก) พรอมๆ กับการกระตุนการ
บริโภค (อปุสงคภายใน) หรือหมายถึงการออกนโยบายเศรษฐกิจเพื่อชวยเหลือทั้งคนรวยและคนจน
พรอมๆ กัน5 ก็ได  

ความจาํเปนในการกระตุนเศรษฐกจิดวยอุปสงคภายนอกและภายในพรอมๆ กนัในป 2543 
ตอเนื่องถึงป 2544 (ชวงการเปลี่ยนผานจากรฐับาลประชาธิปตยเปนรัฐบาลไทยรักไทย) สามารถดูได
จากรูปที่ 10 ซึ่งแสดงถึงโครงการอุปสงคมวลรวมและอัตราการขยายตัว จะเห็นวาหลังป 2540 เปนตน
มาการลงทุนในประเทศมีปญหามาตลอด เศรษฐกจิขยายตัวไดเน่ืองจากการสงออกเปนหลัก อุปสงค
ภายในประเทศจึงไมเปนทีพ่ึ่งของเศรษฐกิจไทยในชวงนั้น และที่สําคัญคอืในชวงปลายป 2543 ตอเนื่อง
ถึงตลอดป 2544 เศรษฐกจิโลกประสบปญหาการแตกตัวของฟองสบูเทคโนโลย ี (IT Bubble) ทาํใหการ
สงออกของไทยถูกกระทบ จึงเกิดความเปนหวงวาเศรษฐกจิไทยจะไรแรงขบัเคลื่อนเลยไมวาจะเปน
ภายในหรือภายนอก เม่ือพรรคไทยรักไทยเสนอนโยบายประชานิยมที่เนนการกระตุนกําลังซื้อใน
ประเทศผานการใชเงินกับชาวรากหญา จึงเปนที่ตอนรับของชนชัน้นายทุนในขณะนั้นดวยเชนกัน ในแง

                                             
5  ความจริงแลวจํานวนเงินและทรัพยากรที่รัฐบาลไทยรักไทยใชในการชวยคนรวยและนายทุนอาจมากกวาที่ใชเพื่อคนจนและผูมีรายได

นอยเสียอีก ไมวาจะเปนการบริหารหนี้เสียของบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (Thailand Asset Management Corporation: TAMC) การ
ใชนโยบายกระตุนตลาดหลักทรัพยในรูปแบบตาง ๆ รวมทั้งการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและจัดตั้งกองทุนเพื่อซ้ือหลักทรัพย  
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น้ีเราจึงอาจตคีวาม dual track policy ของพรรคไทยรักไทยในอีกแงมุมหน่ึงคือเปนการใชนโยบายประชา
นิยมเพื่อผลทัง้ทางดานเศรษฐกิจมหภาคและผลทางดานการเมืองไปพรอมๆ กัน 

นโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยมีลักษณะเชนเดียวกับที่ใชในประเทศแถบลาติน
อเมริกา คอืเนนการใชจายเงินเปนหลักไมวาจะเปนเงินในงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณ โดย
ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหญๆ ใดในระบอบเศรษฐกิจทีอ่าจชวยใหกลุมรากหญา ‘นิยม’ ได
เชนกัน เชนไมมีเรื่องการปฏิรูปที่ดิน การเก็บภาษทีรัพยสิน เปนตน (ในขณะทีใ่นสมัยรัฐบาล  
ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ มีเรื่องการปฏิรูปที่ดินอยูดวย) ดงัน้ันประชานิยมสมัยรัฐบาลไทยรักไทยจงึเปนประชา
นิยมแบบนโยบายสองลูอยางแทจริง คือเอาใจทั้งคนจนและคนรวยและหลีกเลี่ยงการกระทาํทีข่ัดตอ
ผลประโยชนกลุมทุน 

รูปที่ 10 สัดสวนอุปสงคและอัตราการขยายตัวรวม (ณ ราคาคงที่) ป พ.ศ. 2536-2548 

ที่มา:  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 
การใชเงินงบประมาณในสมัยรัฐบาลไทยรักไทยเปนไปอยาง ‘มือเติบ’ เปนอยางยิ่งโดยเฉพาะใน

ระยะ 2-3 ปแรกของการบรหิารแผนดิน โดยดูจากการวางแผนทีจ่ะขาดดุลในระดับที่สูงมากคือ
ประมาณ 2.0, 1.5 และ 1.0 แสนลานบาทในปงบประมาณ 2545-2547 ซึ่งมากกวาการขาดดุลที่ตั้งใจ 
(planned or intended deficit) ในสมัยรฐับาลประชาธปิตยอยางเหน็ไดชัด (รูปที่ 11) และถึงแมวาการ
ขาดดุลที่เกิดขึ้นจริงจะนอยกวาที่วางแผนไวมากหรือถึงขั้นกลับเปนเกินดุล แตก็เปนผลจากการฟนตัว
ของเศรษฐกจิในชวงนั้นทําใหรายไดของรฐัมากกวาที่ประมาณการไว สวนในแงจุดยืนทางนโยบายตอง
ถือวาพรรคไทยรักไทยใชแนวทางใชจายขนานใหญในชวงสามปแรกอยางชดัเจน 
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รูปที่ 11 ดุลงบประมาณรัฐบาลกลาง ป พ.ศ. 2540-2549 (พันลานบาท) 

ที่มา:  ดุลที่วางแผนจากเอกสารงบประมาณโดยสังเขปปตาง ๆ โดยสํานักงบประมาณ ดุลจริงจากธนาคารแหงประเทศไทย 

 
รัฐบาลไทยรักไทยลดการใชงบประมาณเพื่อกระตุนเศรษฐกิจตามแนวนโยบายประชานิยมใน

ระยะ 2-3 ปหลังของการบริหารประเทศ เห็นไดจากการจดัทํางบประมาณแบบสมดุลในปงบประมาณ 
2548 และ 2549 สาเหตุเปนเพราะเศรษฐกิจเริ่มกลับเขาสูภาวะปกติ อีกทั้งมีแรงกดดันในเรื่องหน้ี
สาธารณะที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็วหลังวิกฤติเศรษฐกิจ อยางไรก็ตามในชวงหลังน้ีรัฐบาลไทยรักไทย
หันมาใชแหลงเงินนอกงบประมาณมากขึน้ รวมทั้งการออกนโยบายที่กอใหเกดิภาระผูกพันทางการคลัง
แตไมไดรายงานหรอืปรากฏในงบประมาณแผนดินทนัทีทันใด เชนการประกันราคาพืชผล  

เอกลักษณของนโยบายประชานิยมไทยรกัไทยที่โดดเดนมากคือการจัดสรรเงินเพื่อทํานโยบาย
เหลานี้โดยกระบวนการทางการคลังทีไ่มโปรงใสหรือทีส่รางภาระผูกพันระยะยาว ไมวาจะเปนเรื่องการ
ประกันราคาพืชผลดังที่กลาวแลว หรือเรื่องอื่น ๆ เชนการใชเงินนอกงบประมาณในรูปของเงนิกูเรงดวน 
(โครงการกองทุนหมูบาน) การใชนโยบายกึ่งการคลัง (quasi fiscal policy) ผานสถาบันการเงินของรัฐ 
นโยบายเอื้ออาทรตาง ๆ โดยเฉพาะบานเอื้ออาทร การจดัสรรเงินรายไดจากการออกสลากกนิแบงชนิด
พิเศษโดยไมมีกระบวนการกลั่นกรองการใชเงินที่เขมงวดพอ เปนตน อีกตัวอยางหนึ่งของความไม
โปรงใสทางการคลังคือการจัดสรรงบกลางจํานวนมากผิดปกติ ดังแสดงในรูป 12 ขางลาง ซึ่งพบวา
สัดสวนของงบกลางในงบประมาณรวมเพิ่มสูงขึ้นมากกวาสองเทาตัวในสมัยไทยรักไทยจากสมัยกอน
หนา (สูงสุดที่รอยละ 22.8 ในป 2547) โดยงบกลางเหลานี้จาํนวนมากถูกใชเพ่ือสรางคะแนนนิยมและ
ฐานเสียงทางการเมืองเปนหลัก เชนงบผูวาซีอีโอ งบ SML หรอืงบประมาณเพื่อโครงการยอย ๆ ที ่
พ.ต.ท. ทักษณิใชหาเสียงในชวงการเดินสายตะเวน ‘ทัวรนกขมิ้น’ เปนตน 
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รูปที่ 12 สัดสวนงบกลางตองบประมาณรวม ปงบประมาณ พ.ศ 2543-2550 (รอยละ) 

ที่มา:  เอกสารงบประมาณโดยสังเขปปตาง ๆ โดยสํานักงบประมาณ 

3.3 ผลของนโยบายประชานยิมไทยรักไทยในการลดความยากจน 

พรรคไทยรักไทยและผูสนับสนุนมักกลาวอางวานโยบายประชานิยมของตนเองมีสวนชวยลด
ความยากจน ทําใหชีวิตความเปนอยูของชาวรากหญาดีขึ้นอยางทนัตาเห็น แตก็มีขอวิจารณในเรื่องนี้
อยางมากมายตลอดระยะเวลาการบริหารของพรรคไทยรักไทย ขอวิจารณหลักสองประการคือ การลด
ความยากจนดวยนโยบายประชานิยมไมนาจะมีผลถาวร และทีห่นักกวานั้นคอือาจกอใหเกดิผลเสียใน
ระยะยาวดวยซ้ํา ตัวอยางทีมี่การหยิบยกบอยๆ ก็เชน ชาวบานใชเงินจากกองทนุหมูบานในการจับจาย
ใชสอยแทนทีจ่ะลงทุนซึ่งอาจมีผลระยะยาวในการเพิ่มความรุนแรงของ ‘ลัทธิการบริโภคเกินตัว’ รวมทั้ง
อาจสงผลเสียตอวัฒนธรรมการกูยืม (ขอวิจารณน้ีรวมถึงนโยบายพกัหน้ีเกษตรกรดวย) เปนตน  

ถึงแมการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนโยบายประชานิยมไทยรักไทยในการลดความยากจนไมอาจ
ทําไดงายนัก เพราะทั้งขออวดอางและขอวิจารณลวนยังตองผานการทดสอบดวยการศึกษาวิจัยที่ลุมลึก 
แตในชั้นนี้เราสามารถทําการประเมินเบื้องตนโดยใชขอมูลสถิติเทาที่หาได  

ขอมูลที่อาจชวยประเมินนโยบายประชานิยมคือเปรียบเทียบการเขาถึงและการใชบริการจาก
นโยบายประชานิยมรวมทั้งสวัสดิการภาครัฐอื่น ๆ ระหวางคนจนและคนไมจน (ตารางที่ 3) พบวามี
เพียงนโยบาย 30 บาทรกัษาทุกโรค เงินสงเคราะหคนชรา และโครงการอาหารกลางวันนักเรียนเทานั้น
ที่สัดสวนผูใชบริการในหมูคนจนมีมากกวาสัดสวนในคนไมจนอยางชัดเจน ที่เหลืออื่น ๆ มีทั้งที่ไมมี
ความแตกตางชัดเจน (กองทุนหมูบาน พักหน้ีเกษตรกร) หรือทีค่นไมจนมีโอกาสเขาถึงมากกวา 
(ธนาคารประชาชน ประกันสังคม)  

จะเห็นไดวาภาพโดยรวมของนโยบายประชานิยมพรรคไทยรักไทยในการลดความยากจนยังไม
ชัดเจน หรือกลาวอีกนัยหนึง่นโยบายประชานิยมยงัไมสามารถพิสูจนตัวเองไดอยางปราศจากขอสงสัยใน
ดานนี้ ซึ่งสอดคลองกับตวัเลขการเปลี่ยนแปลงของความยากจนโดยรวมในหวงเวลาที่พรรคไทยรักไทย
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บริหารประเทศ ซึ่งถึงแมสัดสวนคนจนจะลดลงมาตลอด (ดูตารางที่ 1 และรปูที่ 1 ในตอนตนของ
บทความ) แตก็เปนการลดลงพรอมๆ กับการฟนตัวของเศรษฐกจิมหภาค จึงไมสามารถบอกไดวาความ
ยากจนลดลงเพราะนโยบายประชานิยมโดยตัวมันเอง และหากคดิวาอยางนอยนโยบายประชานิยมก็มี
สวนทําใหเศรษฐกิจไทยฟนซึ่งสงผลตอความยากจนอีกทอดหนึ่ง แตการฟนตัวของเศรษฐกจิไทยก็ไม
ชัดเจนวาเปนเพราะนโยบายประชานิยม อีกทั้งผลงานของรฐับาลทักษณิในการพลิกฟนเศรษฐกิจก็ไม
โดดเดนมากอยางที่คนทั่วไปคิด6 

ความจริงแลวส่ิงที่นาสนใจคือการเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายไดในชวงเวลาระหวางและ
หลังการใชนโยบายประชานิยม ดงัที่กลาวแลววารัฐบาลไทยรกัไทยใชจายเงินงบประมาณและนอก
งบประมาณจาํนวนมากในชวงป 2445-47 แรกและผอนคลายลงในชวงป 2548-49 (รูปที ่ 12) โดย
ในชวง 3 ปแรกนั้นพบวาการกระจายรายไดดีขึ้นอยางชดัเจน กลาวคือสัดสวนรายไดของคนรวยสุด 
20% เทียบกับคนจนสุด 20% ลดลงจาก 13.2 เทาในป 2545 เหลือ 12.1 เทาในป 2547 แตเม่ือถึงป 
2549 สัดสวนนี้กลับพุงสูงขึ้นถึง 15.9 เทา ซึ่งเปนคาสูงสุดในรอบ 20 ปที่ผานมาทีเดยีว (ดขูอมูลใน
ตารางที่ 1)  ดังน้ันถึงแมวาการทุมเงินประชานิยมดูเหมือนจะชวยสรางความเทาเทยีมกนัของการ
กระจายรายได แตผลไมยั่งยืน และเมื่อถอนเงินออกหรือหยดุใสเงินเพิ่มการกระจายรายไดยังอาจ
เลวรายกวาในภาวะปกติเสียอีก  

ตารางที่ 3 การเขาถึงสวัสดิการ/นโยบายประชานิยมของคนจนและคนไมจน  
 2545 2547  2549 

  คนไมจน คนจน คนไมจน คนจน คนไมจน คนจน 
จํานวน (คน) 52,036,862 9,135,362 55,881,181 7,018,592 57,375,140 6,053,632 
สัดสวนผูไดรับสวสัดิการ       
30 บาทรักษาทุกโรค 67.42 84.95 73.88 93.14 74.71 94.52 
ประกันสังคม 9.12 0.73 9.99 0.64 11.09 0.45 
สิทธิขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 11.28 1.22 11.53 1.15 10.80 1.10 
ประกันสุขภาพเอกชน 1.72 0.38 2.38 0.07 2.29 0.06 
สวัสดิการจัดโดยนายจาง - - - - 0.35 0.00 
เงินสงเคราะหคนชรา* 0.33 1.19 0.43 1.41 1.96 6.12 
เงินสงเคราะหคนพิการ - - - - 0.28 0.77 
พักหนี้เกษตรกร* 1.95 2.22 1.22 1.22 - - 
กองทุนชวยเหลือเกษตรกร* 0.57 0.73 0.80 0.84 0.28 0.39 
โครงการอาหารกลางวัน* 6.69 12.14 8.31 14.72 9.61 16.69 
ทุนการศึกษา* 0.17 0.17 0.18 0.22 0.81 0.89 
เงินกูเพื่อการศึกษา** 0.69 0.38 0.40 0.11 0.58 0.07 
ธนาคารประชาชน** 0.23 0.05 0.12 0.01 0.40 0.31 
กองทุนหมูบาน** 7.62 7.91 10.76 10.81 10.32 9.86 
กองทุนอื่นๆ - - - - 0.97 1.03 
ที่มา:  การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมป 2545, 2547และ 2549 โดยสํานักงานเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

                                             
6 ดูรายละเอียดการประเมินผลงานทางเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณในอัมมารและคณะ (2549ก) 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

ในทายที่สุด การประเมินนโยบายประชานิยมตอการลดความยากจนตองทําควบคูกับตนทุนใน
การดาํเนินงานดวย ตารางที่ 4 แสดงลกัษณะความคดิเห็นของผูเขยีนตอตนทุนและผลตอการลดความ
ยากจนของนโยบายประชานิยมหลัก ๆ ของพรรคไทยรักไทย โดยแบงเปนกลุมนโยบายเพื่อความเขาใจ
งาย ขอสรปุหลักคือผูเขยีนคิดวาการทํานโยบายประชานิยมมตีนทุนทีค่อนขางสูง ซึ่งอาจมีเหตุผลดี
พอที่จะใชในเวลาที่จาํเปนตองใชเงินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจเชนในชวงแรกของการบริหารของพรรคไทย
รักไทย แตไมควรทาํอยางตอเนื่องยาวนาน ซึ่งในแงน้ีสมควรใหเครดิตกับรัฐบาลไทยรักไทยทีห่ัน
กลับมาเนนวินัยทางการคลังในระยะหลงัและลดการทุมเงินในโครงการประชานยิม แมจะหนัไปใชการ
คลังนอกระบบและไมโปรงใสดังที่กลาวไวกอนหนาก็ตาม 

ตารางที่ 4 ตนทุนและผลตอความยากจนของนโยบายประชานิยมพรรคไทยรักไทย  
กลุมนโยบาย 

ระยะเวลา ตนทนุ 
คาดการณผลตอการลดความ

ยากจน 
นโยบายดานสินเชื่อ    

กองทุนหมูบาน คร้ังเดียว สูงมาก ไดผลในประมาณครึ่งหนึ่งของ
หมูบาน/ชุมชนที่ไดรับเงินกองทุน 

พักหนี้เกษตรกร นอย, ครั้งเดียว (3 ป) ตํ่า ไดผลนอยมาก 
ปรับโครงสรางหนี้ ไมชัดเจน, ตามอายุรัฐบาล ไมชัดเจน ไมชัดเจน 

เงินใหเปลากับชุมชน (SML) คร้ังเดียว สูง นาจะไดผลนอย 
นโยบายสงเสริมการตลาด    
หนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ ตามอายุรัฐบาล ตํ่า ไดผลนอย 

นโยบายดานสุขภาพ    
สุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุกโรค ถาวร สูงและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไดผลคอนขางดี 

นโยบายดานการศึกษา    
ประกวดเรียงความ ครั้งเดียว ตํ่า ไมชัดเจน 
1 อําเภอ 1 ปริญญา ตามอายุรัฐบาล สูง ไมชัดเจน 

ประกันราคาพืชผล กําหนดราคาปละคร้ัง (ไมได
เกิดขึ้นเฉพาะรัฐบาลไทยรักไทย) สูงมาก ไดผลนอย ประโยชนตกกับเกษตรกร

รายใหญและโรงสมีากกวา 
ที่มา:  ประเมินโดยความคิดเห็นของผูเขียน 

 

4. แนวโนมความเปนรัฐสวัสดิการของไทย  

ดังไดกลาวมาแลวในบทที่ 1 ครัวเรือนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีรายไดต่ํา มีรายไดที่ผันผวน
อยูตลอดเวลาและมีความเสีย่งสูง  ขณะที่มีความจําเปนที่จะตองรักษามาตรฐานการครองชีพไวให
สมํ่าเสมอ อยางนอย สําหรับคนจนก็ไมใหลดไปจากระดับทีต่่ําอยูแลว  บุคคลที่ไมสามารถจัดการกับ
ความผันผวนหรือความเสี่ยงไดเพราะไมมีเงินออมหรอืทรัพยสินที่จะขายเพื่อนํามาใชจายได หรือไมมี
ทางที่จะยืมหรอืกูเงินเพื่อจะรักษามาตรฐานการครองชีพไว ก็จะตองประสบกับความยากลําบากในการ
ดํารงชีวิต บุคคลเหลานี้เปนผูมีความ “เปราะบาง” คนเปราะบางจะสามารถเปลี่ยนสถานะกลายเปนคน
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จนไดโดยงายหากไดรับผลกระทบจากความเสี่ยง สําหรับคนที่จนอยูแลว โอกาสที่จะสามารถจดัการกับ
ความเสี่ยงไดดวยตัวเองก็ยิง่มีนอย โดยเฉพาะคนยากไรแลวยิ่งไมสามารถจัดการกับความเสี่ยงดวย
ตัวเองไดเลย สําหรับบุคคลเหลานี้ จาํเปนจะตองมีกลไกอื่นที่ชวยใหเขาสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นอยูไดเสมอ กลไกดังกลาวที่สําคัญอันหนึ่งก็คือ รัฐสวัสดิการ 

4.1 ประวัติแนวคิดรัฐสวัสดิการโดยสังเขปและนิยามกรณีประเทศไทย 

ปกติแลว สังคมแบบเดิม (กอนการแปรรปูเปนสังคมอุตสาหกรรม) รวมทั้งสังคมไทยในปจจุบัน 
จะมีกลไกหลายอยางที่เหลยีวแลคนที่ตกอยูในฐานะที่เปราะบาง  ทีสํ่าคัญที่สุดกค็ือกลไกครอบครัวและ
เครือญาติ  อาทิเชน  คนชรา กจ็ะไดรับการดแูลจากลูกหลาน  ในสังคมชนบท หลายครั้ง ชุมชนก็จะยื่น
มือมาชวยเหลือคนที่ตกอยูในฐานะลําบาก  ตอมาสังคมไดแปรสภาพเปนสังคมอุตสาหกรรม  ประชาชน
ก็ไดอพยพมาอยูในเมือง  ผูคนในเมืองจะอยูกันในลกัษณะนิรนาม  การทาํมาหาเลี้ยงชีพก็จะเปน
ลักษณะปจเจกมากกวาเปนกิจการภายในครอบครัวหรือกิจการในชมุชน กลไกดั้งเดิมที่เคยถกูนํามาใช
ในการแกปญหาความเปราะบางก็คอยๆ หมดความสาํคัญไป ทาํใหคนในระดับลางของสังคมเริ่มไรที่พ่ึง 
ถึงแมวารายไดจากคาจางอาจจะดกีวารายไดที่ไดจากอาชีพเดิม อยางนอยก็ในชวงที่มีงานทํา 

ดังน้ัน เม่ือหลายสังคมในตะวันตกและในญี่ปุนไดแปรสภาพเปนสังคมอุตสาหกรรม จึงมีแรง
กดดันทีจ่ะใหเกิดรัฐสวัสดิการขึ้น สวนใหญจากพรรคการเมืองทีมี่ฐานคะแนนอยูกับชนชั้นกรรมาชีพ  
บางครั้งพรรคการเมืองเหลานี้ก็จะไดเสียงขางมาก  (เชนอังกฤษ ในตอนตนคริสตศตวรรษที่ 20) จน
สามารถเริ่มประกาศมาตรการที่จะใหความคุมครองชนชั้นกรรมาชพี  เพราะหากไมมีมาตรการ ชนชั้น
กรรมาชีพจะอยูในภาวะเปราะบาง  บางครั้งคะแนนเสียงที่พรรคสังคมนิยมไดรับก็สรางความตื่น
ตระหนกใหแกฝายอนรุกัษนิยมซึ่งปกครองประเทศอยู จนกระทั่งตองชิงประกาศมาตรการดังกลาว 
(เยอรมันนีในตอนปลายครสิตศตวรรษที ่19) 

สําหรับประเทศไทย บทความนี้ไดกําหนดนิยามรัฐสวสัดิการตามแนวคิดในขอเขยีนที่มีชื่อเสียง
มากของ อ. ปวย อึ้งภาภรณ เรื่องจากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน และตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ทั้งน้ีโดยสรุปสามารถใหนิยามรัฐสวัสดิการไดวาหมายถงึ สวัสดิการ
ที่ภาครัฐจัดใหแกประชาชนเพื่อดูแลและชวยเหลือประชาชนตั้งแตอยูในครรภมารดาจวบจนสิ้นชีวิต โดย
การดแูลและชวยเหลือมีองคประกอบหลกัสองสวนคอื (ก) การรับประกันสิทธ์ิขั้นพื้นฐานและ (ข) การ
ชวยเหลือในยามตกยาก ซึง่ทั้งสองสวนจะตองทาํอยางมีระบบ ตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อใหประชาชนมี
ชีวิตความเปนอยูที่ดี สามารถจัดการกบัความเสี่ยงตาง ๆ ได 
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จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน โดย อ. ปวย อึ้งภากรณ7 

เมื่อผมอยูในครรภของแม ผมตองการใหแมไดรับประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน และไดรับความเอาใจใส และบริการ
อันดีในเร่ืองสวัสดิภาพของแมและเด็ก ผมไมตองการมีพ่ีนองมากอยางที่พอแมผมมีอยู และแมจะตองไมมีลูกถี่นัก พอกับแมจะ
แตงงานกันถกูฎหมาย หรือธรรมเนยีมประเพณีหรือไม ไมสําคัญ แตสาํคัญที่ พอกับแมตองอยูดวยกันอยางสงบสขุ ทําความอบอุน
ใหผมและพี่นอง  

ในระหวาง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งรางกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะที่สําคัญ ผมตองการใหแมผมกับตัวผม ได
รับประทานอาหารที่เปนคุณประโยชน ผมตองการไปโรงเรียน พ่ีสาวหรอืนองสาวผมก็ตองการไปโรงเรียน จะไดมีความรูหากินได 
และจะได รูคุณธรรมแหงชีวิต ถาผมมีสติปญญาเรียนชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ก็ใหมีโอกาสเรียนได ไมวาพอแมผมจะรวย หรือจน จะอยูใน
เมืองหรอืชนบทแรนแคน  

เมื่อออกจากโรงเรยีนแลว ผมตองการงานอาชีพที่มีความหมาย ทําใหไดรับความพอใจวา ตนไดทํางานเปนประโยชนแก
สังคม บานเมอืงที่ผมอาศัยอยูจะตองมีขือ่ มีแป ไมมีการขมขู กดขี ่หรือประทุษรายกัน ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธอัน
ชอบธรรม และเปนประโยชนกับโลกภายนอก ผมจะไดมีโอกาสเรียนรูถึงความคิด และวิชาของมนุษยทั้งโลก และประเทศของผมจะ
ไดมีโอกาส รับเงนิทุนจากตางประเทศ มาใชเปนประโยชนแกสวนรวม ผมตองการใหชาติของผมไดขายผลิตผลแกตางประเทศดวย
ราคาอันเปนธรรม  

ในฐานะที่ผมเปนชาวไรชาวนา ผมก็อยากมทีี่ดินของผมพอสมควรสําหรับทํามาหากิน มีชองทางไดกูยืมเงินมาขยายงาน 
มีโอกาสรูวิธกีารทํากินแบบใหม ๆ มีตลาดดี และขายสินคาไดราคายุติธรรม ในฐานะที่ผมเปนกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุนมีสวนใน
โรงงาน บริษัท หางรานที่ผมทําอยู ในฐานะที่ผมเปนมนุษย ผมก็ตองการอานหนังสอืพิมพ และหนงัสืออืน่ ๆ ที่ไมแพงนัก จะฟงวิทยุ 
ดูโทรทัศน ก็ไดโดยไมตองทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก  

ผมตองการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะตองใหบริการปองกันโรคแกผมฟรี กับบริการการแพทย รักษาพยาบาล
อยางถกูอยางดี เจ็บปวยเมือ่ใดหาหมอพยาบาลไดสะดวก ผมจําเปนตองมีเวลาวางสาํหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มี
สวนสาธารณะที่เขียวชะอุม สามารถมีบทบาท และชมศิลปะ วรรณคดี นาฏศิลป ดนตรี วัฒนธรรมตาง ๆ เที่ยวงานวัน งานลอย
กระทง งานนกัขัตฤกษ งานกุศลอะไรก็ไดพอสมควร ผมตองการอากาศบริสุทธิ์สําหรับหายใจ น้ําด่ืมบริสทุธิ์สําหรับด่ืม เร่ืองอะไรที่
ผมทําเองไมได หรือไดแตไมดี ผมก็จะขอความรวมมือกับเพ่ือนฝูงในรปูสหกรณ หรือ สโมสร หรือสหภาพ จะไดชวยซึ่งกันและกัน  

เร่ืองที่ผมจะเรียกรองขางตนนี้ ผมไมเรียกรองเปลา ผมยินดีเสียภาษอีากรใหสวนรวมตามอัตภาพ ผมตองการโอกาสที่มี
สวนในสังคมรอบตัวผม ตองการมสีวนในการวินิจฉัยโชคชะตาทางการเมือง เศรษฐกจิ และสังคมของชาติ เมียผมก็ตองการโอกาส
ตาง ๆ เชนเดียวกบัผม และเราสองคนควรจะไดรับความรูและวิธีการวางแผนครอบครัว  

เมื่อแก ผมและเมยีก็ควรไดประโยชนตอบแทนจากการประกันสังคม ซึง่ผมไดจายบํารุงตลอดมา เมื่อจะตาย ก็ขออยาให
ตายอยางโง ๆ อยางบา ๆ คือตายในสงครามที่คนอื่นกอใหเกิดขึ้น ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต ตายเพราะ
น้ําหรืออากาศเปนพิษ หรือตายเพราะการเมืองเปนพิษ  

เมื่อตายแลว ยังมทีรัพยสมบัติเหลอือยู เก็บไวใหเมยีผมพอใจในชีวิตของเธอ ถาลกูยังเล็กอยูก็เกบ็ไว เลีย้งใหโต แตลกูที่
โตแลวไมให นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะไดใชเปนประโยชนในการบํารุงชีวิตของคนอื่น ๆ บาง ตายแลว เผาผมเถิด อยาฝง 
คนอื่นจะไดมีที่ดินอาศัยและทํากนิ และอยาทําพิธีรีตอง ในงานศพใหวุนวายไป  

นี่แหละคือความหมายของชีวิต นีแ่หละคือการพัฒนาที่จะควรใหเกิดขึ้นเพื่อประโยชนของทกุคน  

                                             

7 บทความที่มีชื่อเสียงมากขางตนน้ีเดิมเขียนเปนภาษาอังกฤษชื่อ The Quality of Life of a South East Asian: A Chronicle of Hope from 
Womb to Tomb ซ่ึงตอมาถูกเรียกใหส้ันลงวา From Womb to Tomb อาจารยปวยนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาการพัฒนา
เอเชียตะวันออกไกล ในป 2516 ภายหลังถูกแปลเปนภาษาไทยภายใตชื่อเต็มวา คุณภาพแหงชีวิต ปฏิทินแหงความหวัง จากครรภมารดา
ถึงเชิงตะกอน แตเปนที่รูจักกันดีในนาม จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน (ที่มาประวัติ: Wikipedai, http://th.wikesource.org/wiki) 



26     แนวทางแกปญหาความยากจน: เสรีนิยม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ตัวอยางแนวทางรัฐสวัสดิการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ พ.ศ.2550 ไดกําหนดสวัสดิการตาง ๆ ใหแกประชาชนชาวไทย 

สวัสดิการบางอยางมุงเนนชวยเหลือกลุมคนเปราะบางและคนจน ตัวอยางสวัสดิการที่ภาครัฐจะตองใชจายเงินเพื่อชวยเหลือ

ประชาชนคือ การจัดใหมีหลักประกันการวางงานและหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทํางาน (มาตรา 44) 
การจัดใหประชาชนไดศึกษาตลอด 12 ปโดยไมเก็บคาใชจายจากผูเรียน และเนนใหการศึกษาแกกลุมคนยากไร พิการ 
และเปราะบาง ใหไดรับการศึกษาเทาเทียมกับบุคคลอื่น (มาตรา 49) การจัดใหประชาชนไดรับบริการสาธารณสุขอยาง
ทั่วถึง และโดยเฉพาะผูยากไรจะตองรับไดการรักษาโดยไมเสียคาใชจาย (มาตรา 51) และการชวยเหลือเด็กและ
เยาวชนที่ไมมีผูดูแล คนชราที่อายุเกินหกสิบปและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ คนพิการหรือทุพพลภาพ คน
วิกลจริต คนไรที่อยูอาศัยและไมมีรายไดเพียงพอแกการยังชีพ (มาตรา 52 ถึง 55) 

4.2 ความจําเปนของรัฐสวัสดกิารในประเทศไทย 

จากนิยามของรัฐสวัสดิการขางตนในเรื่องการการดูแลรับประกันสิทธ์ิขั้นพื้นฐานและการ
ชวยเหลือเมื่อมีความเสี่ยงจนตกทุกขไดยากนั้น สวนแรกเปนส่ิงที่กําหนดอยูในรัฐธรรมนูญ ป 2550 ซึ่ง
ครอบคลุมกวางขวางมากดงัที่สรุปไวขางตน จึงอาจกลาวไดวารัฐธรรมนูญป 2550 (และหลาย
รัฐธรรมนูญกอนหนารวมทัง้ฉบับป 2540 ดวย) กาํหนดใหประเทศไทยมีลักษณะของรฐัสวัสดิการตาม
ความหมายนี้อยูแลว ในสวนของการชวยเหลือประชาชนในยามตกยากนั้น ประเด็นสําคัญกค็ือมีคนไทย
จํานวนไมนอยที่ยงัตองผจญกับความเสีย่งทีห่ลากหลายโดยไมไดรบัการชวยเหลอือยางเพียงพอ ไมวาจะ
เปนภายใตระบบเสรีนิยม ซึ่งมีปญหาในเรื่องการจดัการกับคนจนดักดานดังทีก่ลาวไวกอนหนา หรือ
ภายใตระบบประชานิยมซึง่มีความไมแนนอนและฉาบฉวย เพ่ือใหเห็นภาพความเสี่ยงในระบบเศรษฐกจิ
ไทยชดัเจนขึ้นในที่น้ีจะสรุปงานวิจัยที่กลาวถึงความเสีย่งและการจดัการความเสี่ยงพอสังเขป 

ความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจไทย 

ความเสี่ยงที่คนไทยเผชญิอยูมีหลากหลายมาก เริ่มจากความเสี่ยงทีมี่ผลตอรายได ดังที่แสดงไว
ในตารางที่ 2 และรูปที่ 7 ถึงการเปลี่ยนแปลงของรายไดที่คอนขางผันผวน ซึ่งยอมมีสืบเนื่องถึงความ
ยากจนดวย ดังเชนในตารางที่ 5 ซึ่งแสดงวาคนที่เคยจนในป 2545 หายจนจาํนวนถึง 57.8% แตใน
ขณะเดียวกันมีคนที่ไมจนในป 2545 ตองกลับกลายเปนคนจนในป 2547 ซึ่งคนกลุมน้ีคอืผูที่ประสบ
ความเสี่ยงดานรายไดทางใดทางหนึ่ง โดยอาจจะเปนผลจากภัยธรรมชาติเชนนํ้าทวม ดินถลม จากอุบัติเหตุ
ที่มีผลทําใหเปนอัมพาต พิการ หรือเสียชวิีต จากการยายถิ่นฐานตอเนื่องทําใหไมไดรับการศึกษา จากความ
ชราภาพ จากความไมชัดเจนของนโยบายรัฐในการใหเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ เปนตน 

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความยากจนระหวางป 2545 และป 2547 
 ไมจน ป 2547 จนป 2547 รวม 

ไมจนป 2545 91.9 8.1 100 
จนป 2545 57.8 42.2 100 

ที่มา: ดัดแปลงจากอัมมารและคณะ (2549ข: 39) 
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ความเสี่ยงเนือ่งจากชราภาพเปนความเสี่ยงที่สําคัญและมีลักษณะแตกตางจากความเสี่ยง
ประเภทอื่นๆ โดยทั่วไปบคุคลจะมีรายไดลดลงจนถึงไมมีรายไดเม่ืออยูในวัยชรา จากขอมูลป 2545 
พบวารายไดของคนไทยจะเริ่มลดลงเมื่ออายุ 50 ป ลดลงอยางอยางเดนชัดเมื่ออายุ 60 ปเปนตนไป 
และสวนใหญจะไมมีรายไดหลังอายุ 80 ป 

นอกจากความเสี่ยงที่มีผลตอรายไดแลว ยังมีความเสี่ยงที่มีผลตอคาใชจาย ไดแก ความเสี่ยง
จากการเจ็บปวย การถูกเจาหนาที่รฐักลั่นแกลงทาํใหตองตอสูคดี ยงัผลใหสูญเสียทรัพย  

การจดัการกบัความเสี่ยง 
การจดัการกบัความเสี่ยงสามารถสามารถทําไดโดยการเตรียมการไวลวงหนา (ex ante) และ

การจดัการเมือ่เกิดเหตุการณจากความเสี่ยงแลว (ex pose) และผูที่จัดการกับความเสี่ยงซึ่งอาจเปนการ
จัดการในระดบับุคคล ระดบัชุมชนหรือทองถ่ิน และระดับประเทศหรือรัฐบาล จากผลการระดมสมอง
ประชาชนในสามจังหวดัของอัมมารและคณะ (2549ข) พบวา การจัดการความเสี่ยงของประชาชน
เกือบทั้งหมดเปนการจัดการโดยการเตรยีมการไวลวงหนา มีเพียงการจัดการเดียวเทานั้นที่เปนการ
จัดการเมื่อเกดิเหตุการณแลว  และหากจําแนกตามผูที่จดัการกบัความเสี่ยงจะพบวา การจัดการกับ
ความเสี่ยงที่ประชาชนนึกถึงสวนใหญเปนการจดัการในระดับชุมชนและภาครัฐ    

ตารางที่ 6 การจัดการความเสี่ยงของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี เชียงใหม และขอนแกน 
ผูที่จัดการกับความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ระดับบุคคล − เปลี่ยนมาปลูกพืชหลายชนิด เนนเศรษฐกิจพอเพียง  

− ทําเกษตรชีวภาพ ปลกูพืชหลายชนดิ เนนบริโภคในบาน 
ระดับชุมชน − ชุมชนรวมตรวจสอบผกัปลอดสารพิษในตลาดเทศบาล เพ่ือสรางมาตรฐานของผกัปลอด

สารพิษ 
− ชาวบานรวมตัวกัน นําขยะมาขาย และทําปุยอินทรีย 
− ชาวบานชวยเหลอืกันเมือ่เกิดภัยธรรมชาติ 
− จัดต้ังกลุมออมทรัพยเพ่ือปลดหนี้นอกระบบ 
− ขอรองรานคาในชุมชนไมใหขาย “กาว” ใหเด็ก 
− แบงชุมชนเปน “โซน” เพ่ือใหชวยกนัเปนหูเปนตาในการแกปญหาเด็ก 
− สรางเครือขายของเยาวชนในชุมชน (อ. แมทา) 
− สรางกิจกรรมใหเด็กและเยาวชนโดยเสนอโครงการผานผูนําชุมชน อบต. และเทศบาล 
− สราง “ศูนยเพ่ือนชีวิตใหม” เพ่ือการรวมกลุมของผูติดเชื้อเอช ไอ วี ในการทํากิจกรรม 
และเปนกําลังใจใหแกกัน  ชวยกันหาทางสรางรายได 

− ใชวัดเปนที่รวมในการรับคนติดเชื้อเอช ไอ วี มาอบรมจิตใจและอาชีพ 
− สรางบานพักสําหรับผูติดเชื้อเอช ไอ วี  โดยไดรับเงินชวยเหลอืจากตางประเทศ 

ระดับประเทศ (ภาครัฐ) − ไดรับเงินชวยเหลอืเมื่อเกิดความเสียหายแกทีท่ํากิน  เชน  น้ําทวมที่ดิน   น้ําทวมบอปลา 
ที่มา: ปรับปรุงจากอัมมารและคณะ (2549ข: 34) 
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4.3 ตนทุนและแนวโนมความเปนรัฐสวัสดิการของไทย 

ถึงแมวาภาครฐัจะจัดรัฐสวัสดิการทั้งการใหความชวยเหลือแบบเตรียมการไวลวงหนาและการ
ใหความชวยเหลือหลังเหตุการณแกประชาชน แตคาใชจายดานรัฐสวัสดิการที่พิจารณาจากคาใชจาย
เพ่ือสวัสดิการสังคมทั้งหมดของประเทศไทยยงัคอนขางต่ํามากเมื่อเทียบกับประเทศอื่น วรวรรณ 
(2550) ไดแสดงใหเห็นวา ในป 2549 คาใชจายรฐัสวัสดิการของไทยมีสัดสวนเพียงรอยละ 2.3 ของ 
GDP ขณะที่ประเทศสมาชิก OECD ซึ่งมีบางประเทศที่มีรายไดตอหัวใกลเคียงกับประเทศไทย กมี็สัดสวน
คาใชจายสูงกวาประเทศไทย ประเทศเหลานี้มีคาใชจายอยูในชวงรอยละ 6 ถึง 32 ของ GDP ในป 
2546 สําหรบัประเภทสวสัดิการทีภ่าครัฐไทยใหความสําคัญมากที่สุดโดยพิจารณาจากคาใชจายของแต
ละสวัสดิการนั้น สวัสดิการรักษาพยาบาลเปนสวัสดิการที่ภาครัฐใหความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ
ดานชราภาพ สวนสวัสดิการดานแรงงานเปนสวัสดิการที่ใหความสําคัญนอยที่สุด   

สรุปไดวา รฐัไทยยังไมสามารถเรียกตัวเองไดวาเปนรัฐสวัสดิการ เพราะมีใหการคุมครองที่ไม
ครอบคลุมอีกทั้งงบประมาณทีใ่ชกค็อนขางจํากัด และไมสามารถใหความมั่นใจกับประชาชนสวนตางๆ 
ไดวาจะปลอดจากผลกระทบจากความเสี่ยงประเภทตางๆ ไดอยางพอเพียง 

4.4 เงื่อนไขที่จาํเปนเพื่อจะใหไทยเปนรัฐสวัสดิการได 

รัฐสวัสดิการจะเกิดขึ้นไดน้ันตองใชคาใชจายคอนขางสูง  ฉะนั้นถาจะจัดใหเกดิสวัสดิการได
อยางเพียงพอแลว จําเปนตองมีแหลงทีม่าของเงินเพื่อนํามาใชเพ่ือคุมครองประชาชนทุกคนไดเพียงพอ
และถวนหนา หรืออยางนอยก็สามารถคุมครองเฉพาะผูมีรายไดนอยไดอยางถวนหนา  ทางเลือกที่รฐั
อาจพิจารณาไดและปญหาสําหรับแตละทางเลือกจะมีดังตอไปนี ้

ทางเลือกแรกก็คือใหใชแนวทางประกันสังคม  โดยใหผูที่จะไดรับการคุมครองรวมจาย อยาง
นอยก็บางสวน ทางเลือกนี้นํามาใชไดเฉพาะกับผูที่เปนลูกจางในกิจการที่มีขนาดใหญในระดับหนึ่ง (ที่
เรียกกันในภาษาอังกฤษวา formal sector workers) แตสําหรับผูอื่นนั้นจะมีปญหามากในการเรียกเก็บ
เงินสมทบ  จะเห็นไดจากประสบการณของสํานักงานประกันสังคมวา ทุกครั้งทีมี่การขยายการคุมครอง
ของระบบประกันสังคมไปยงัลูกจางของสถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก ก็ไมสามารถดึงเอาลูกจาง
เหลานี้เขามาอยูในระบบได  ในขณะนี้ (ป 2549) ประเทศไทยมสัีดสวนของแรงงานที่ทาํงานอยูนอก
ระบบกวาครึ่ง คือประมาณรอยละ 59 ซึ่งอยูในเกณฑคอนขางสูง ถึงแมวาจะลดลงมาคอนขางมากจาก
ระดับกวารอยละ 70 ในป 2534 

ทางเลือกที่สองก็คือใหใชเงินงบประมาณแผนดินและใหการคุมครองแบบถวนหนา โดยใหเปน
สิทธิของทุกคน เหมือนเชนในกรณหีลกัประกันสุขภาพถวนหนา หรือที่บางพรรคการเมืองพยายาม
เสนอสําหรับเงินชวยเหลือผูสูงอายุ  ซึ่งถาจะทาํสําหรบัมิติตางๆ ของใหการประกันแลวก็จะเปนภาระตอ
งบประมาณคอนขางมาก  แตการมองปญหาของรฐัสวัสดิการวาเปนปญหาวางบประมาณ “ไมพอ” น้ัน
อาจละเลยประเด็นที่วา งบประมาณนั้นสามารถเพิ่มได ถามีการเก็บภาษีเพ่ิมขึ้น หรือเก็บอยางเต็มเม็ด



อัมมาร สยามวาลา และ สมชัย จิตสุชน      29 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2550 เร่ือง จะแกปญหาความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ 

เต็มหนวยมากขึ้น ตราบใดทีภ่าษทีี่จะเก็บเพิ่มขึ้นนั้นจะไมเปนภาระตอคนจน หรือคนเปราะบางที่รฐั
ประสงคจะคุมครอง 

ทางเลือกที่สามก็คือ การใหสิทธิประโยชนที่พุงเปาเฉพาะคนจนหรอืคนที่อยูในภาวะเปราะบาง
เทานั้น เหมือนอยางเชนกรณทีี่ทาํกบับัตร สปร. หรือที่เปนอยูในปจจุบันกับเงินชวยเหลือผูสูงอาย ุ 
ปญหาสําหรับทางเลือกนี้กค็ือ โครงสรางเศรษฐกจิไทยไมเอื้อใหมีการคัดหาคนจนหรือคนเปราะบางได
อยางมีประสทิธิภาพ  ทุกครั้งที่มีการทาํวิจัยถึงความถูกตองของการคัดหาดังกลาวก็จะพบวามีคนจน
จํานวนมากทีไ่มไดรับการคุมครอง ขณะที่มีคนไมจนจาํนวนมากที่กลับไดรับการคุมครอง 

ถาประเทศไทยจะมุงไปในทศิทางที่จะคุมครองประชาชนอยางกวางขวางและครอบคลุมมากกวา
ในปจจุบันก็จาํเปนตองมีการปรับโครงสรางภาษีอยางมาก ในการปรับภาษีดังกลาวพึงตองระมัดระวังที่
จะไมใหภาระภาษีที่เพ่ิมขึ้นตกแกคนจนและคนเปราะบาง นอกจากนี้แลวระบบงบประมาณของประเทศ
ตองไดรับการแกไข เพราะสิทธิที่ประชาชนจะพึงไดรบัจากรฐัน้ันเปนสิทธิ (entitlement) รัฐจําเปนตอง
หาเงินมาใหได ไมสามารถกลาวอางไดวางบประมาณไมเพียงพอ 

5. ปจจุบันและอนาคตการแกปญหาความยากจนของไทย  

บทสงทายนี้เปนการเสนอแนวคิดการแกปญหาความยากจนของไทยในปจจุบันและอนาคต โดย
ทําการสังเคราะหส่ิงที่ไดกลาวมาแลวของทั้งสามแนวทาง (เสรีนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ) วามี
ศักยภาพและจุดออนจุดแขง็อยางไรในการลดหรือปองกันปญหาความยากจน แลวนําผลการสงเคราะห
น้ันมาปรับใชกับกรณีประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเดนหลายประการที่ตองคาํนึงถึงกอนที่จะประมวลเปน
ขอเสนอการแกปญหาความยากจน 

ตารางที่ 7 เปนการเปรียบเทียบแนวทางทั้งสาม ในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแกปญหา
ความยากจน บางสวนก็เปนการสรุปซ้ําส่ิงที่กลาวมาแลวและบางสวนก็เปนองคประกอบใหม  

5.1 ลักษณะปจจบุันของเศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงไทย 

เศรษฐกิจสังคมและการเมืองของไทยในปจจุบันและแนวโนมไปขางหนาประกอบดวยลักษณะ
สําคัญดงัตอไป 

แนวโนมความยากจน 
ความยากจนที่วัดในรูปตัวเงินกลับเขาสูแนวโนมลดลงอีกครั้ง (จากที่เพ่ิมขึ้นในหวงวิกฤติ

เศรษฐกิจ) แตคาดวาจะลดในอัตราที่ชาลง อยางไรก็ตามความยากจนที่ขยายความถึงการขาดแคลน
โอกาสที่เทาเทียมกับคนอืน่ซึ่งสืบเนื่องจากความไมเปนธรรมในสังคมและการเมอืงยังคงดํารงอยู ซึ่งแม
จะเปนปญหาการกระจายรายไดโดยเนื้อแท แตจะยังคงถูกมองใหเปนปญหาความยากจนตอไป ซึ่งผลดี
ในแงที่การแกปญหาเหลานัน้จะไดรับการสนับสนุนทางการเมือง (political support) ดีกวาการนาํเสนอ
ในรูปปญหาการกระจายรายได 
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบสามแนวทางแกปญหาความยากจน 
 เสรีนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ 

ปรัชญาพื้นฐาน 
ใหเศรษฐกิจสังคมปรับตัวโดย

ตนเอง 
สรางคะแนนนิยมทางการเมืองเปน

หลัก 

รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและการสิทธิ
การพัฒนาศักยภาพของประชาชน 

ดูแลในยามตกยาก 

ระบบเศรษฐกิจ 
กลไกตลาด แทรกแซงเฉพาะเมื่อ

ตลาดไมทํางาน 
แทรกแซงในเกือบทุกนโยบาย

ประชานิยม กลไกตลาด 

นโยบายยากจน 
ไมมีชัดเจน สวนใหญเปนนโยบาย
ภาคธุรกิจหรือเชิงพื้นที่ เชนการ

พัฒนาชนบท 
ประกาศชัดเจน ไมประกาศชัดเจน 

กลุมเปาหมายนโยบาย
ยากจน 

โดยทั่วไปไมมีกลุมเปาหมาย แต
อาจมีมาตรการสําหรับคนจนใน

บางเรื่อง 

กลุมเปาหมายแทจริงกวางกวาคน
จน โดยเฉพาะในประเทศที่คนจนมี
สัดสวนนอย เพราะหวังผลคะแนน

ความนิยมทางการเมือง 

ไมเนนคนจน แตการครอบคลุมทุก
คนและการชวยเหลือในตกยาก ทํา
ใหคนจนทุกคนไดรับประโยชน

เต็มที่ 

บทบาทภาครัฐ นอย บทบาทมากเปนเรื่อง ๆ ไป 
โดยเฉพาะในนโยบายที่ใชหาเสียง 

มีบทบาทในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ
สวัสดิการประชาชนโดยเฉพาะ
ดานนโยบาย แตอาจรวมมือกับ
ภาคประชาสังคมในการบริการ 

ภาระตองบประมาณ นอย มาก และมักมีภาระการคลังผูกพัน
ตอเนื่อง บางครั้งไมโปรงใส  

มากเพราะใชการจายเงินโดยตรง
เปนหลัก  

บทบาทภาคประชา
สังคม 

ไมชัดเจน ไมชัดเจน แลวแตความสัมพันธกับ
รัฐบาลแตละยุคสมัย 

มักมีสวนในการจัดการดาน
สวัสดิการ 

บทบาทภาคธุรกิจ 
มาก ผานการสรางการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ 
ไมปรากฏในสวนของการ

แกปญหา 

ปานกลาง โดยอาจมีบทบาท
รวมกับภาครัฐในการใหบริการ
สวัสดิการแกประชาชนดวย 

ผลสําเร็จในการลด
ความยากจน 

ลดความยากจนไดมากหาก
เศรษฐกิจขยายตัวดี แตจัดการกับ
ปญหาความยากจนเรื้อรังและ

โครงสรางไดไมดี 

ชวยลดความยากจนไดเปนครั้ง
คราว แตมักไมยั่งยืน เปลี่ยนแปลง

ตามกระแสการเมือง 
ลดความยากจนไดถาวรและทั่วถึง 

    

ผลเชื่อมโยงกับปญหา
การกระจายรายได 

เกือบไมมีคําตอบในเรื่องการ
กระจายรายไดเลย ปลอยใหเปน
บทบาทของกลไกทางสังคมและ

การเมืองเปนหลัก 

นโยบายประชานิยมสวนหนึ่งเปน
ผลจากความเหลื่อมล้ําในการ
กระจายรายได ผูไดรับประโยชน
แมไมใชคนจน แตมักเปนผูมี

รายไดนอยในสังคม 

แนวคิดและวิธีการดําเนินงานมี
สวนแกปญหาการกระจายรายได

ในตัวเอง 

 

การเขาสูสังคมคนชรา 
สังคมไทยโดยรวมไดเริ่มเขาสูงสังคมคนชราแลว โดยเริ่มชา ๆ กอนแตจะเรงตัวขึ้นในประมาณ 

15-20 ขางหนา ผลตอเนื่องสําคัญคือความสามารถในการสรางรายไดของเศรษฐกจิไทยโดยรวมจะ
ลดลง ผูอยูในวัยทํางานในอนาคตจะมีภาระในการหารายไดมาจุนเจอืคนแกมากขึน้เรื่อยๆ  
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ภาคเศรษฐกจินอกระบบ 
ขนาดของเศรษฐกิจนอกระบบในปจจุบันยังคอนขางใหญแตคาดวาจะมีแนวโนมลดขนาดลง 

โดยอัตราความเร็วของการลดขนาดขึ้นกบัการเพิ่มขึ้นของระดับการศึกษาของผูเขาสูตลาดแรงงานเปน
สําคัญ 

ระดับการศึกษา 
แนวโนมการศึกษาโดยรวมของไทยจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อย ๆ อยางนอยในเชิงปรมิาณ (จาํนวน

ผูเรียน จาํนวนผูเรียนตอ จํานวนปที่เรียนจบชั้นสูงสุด) เปนผลสืบเนื่องจากการเรงตัวของการศึกษาที่
เริ่มมาไดประมาณ 10-15 ปแลว จากปจจัยทั้งทางดานอุปทาน (การเพิ่มจํานวนสถาบันการศกึษาหรือ
หลักสูตรการศึกษาตั้งแตชัน้มัธยมถึงอุดมศึกษาในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) และทางดาน
อุปสงค (ความสามารถในการซื้อบริหารการศึกษาของประชากรไทยโดยรวม) 

การเมืองการปกครอง 
การเมืองการปกครองของไทยนาจะมีพัฒนาการตอเนื่องแตจะอยูบนเสนทางทีข่รุขระ ความ

ขัดแยงทางความคิด แมจะทําใหเกิดผลกระทบตอบรรยากาศทางเศรษฐกิจ แตเชื่อวาสังคมไทยมี
ศักยภาพในการประนีประนอมและหาทางออกไมดอยไปกวาสังคมอืน่  

5.2 ขอเสนอแนวทางนโยบายการแกปญหาความยากจนของประเทศไทย 

ขอเสนอหลักคือ เราควรใชทั้งสามแนวทางผสมผสานกันไป โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

แนวทางรัฐสวสัดิการ 
แนวทางรัฐสวสัดิการควรเปนแนวทางหลกัในการแกปญหาความยากจนของไทย เพราะถึงแม

อาจจะมีอุปสรรคในดานการจดัหางบประมาณมาสนับสนุน แตก็เปนแนวทางที่ชวยแกปญหาความ
ยากจนเรือ้รัง ความยากจนโครงสราง และปญหาการกระจายรายไดไปในตัว นอกจากนั้นแลวยังเปน
ระบบที่ครอบคลุมการจัดการความเสี่ยงของประชาชนอยางทั่วถึงและเปนระบบ ปญหาการรั่วไหลและ
การพลาดเปาคนจนจึงไมเกดิขึ้น  

แนวทางเสรีนิยม 
แมวาการลดปญหาความยากจนผานการทาํใหเศรษฐกิจขยายตัวตามแนวทางเสรีนิยมจะเริ่มมี

ขอจํากดัดังทีก่ลาวแลว แตมิไดหมายความวาเราควรละทิ้งแนวทางนี้ในทันท ี เพราะการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจยังมีความจาํเปนเพราะมิฉะนั้นประเทศกจ็ะไมมีทรัพยากรเพียงพอในการลดความยากจน 
ความจริงแลว การขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนส่ิงจําเปนในระบบรัฐสวัสดิการและประชานิยมเชนกัน  
เพราะแนวนโยบายทั้งประชานิยมและรฐัสวัสดิการเปนนโยบายที่มีตนทุนคอนขางสูง ถาไมมีการ
เจริญเตบิโตอยางเพียงพอแลว ตนทุนดังกลาวนี้จะตองดึงมาจากรายไดที่ไมคอยไดเพ่ิมขึ้นของคนกลุมที่
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วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ไมไดประโยชนจากประชานิยมหรอืสวัสดิการของรฐั แตถาเศรษฐกิจขยายตัวไดดี ก็จะสามารถดึงรายได
สวนที่เพ่ิมขึ้นของผูเสียภาษมีาใชสําหรับนโยบายประชานิยมหรือรฐัสวัสดิการได  

การระมัดระวงัปองกันมิใหเศรษฐกจิขยายตัวต่ําเกินไปตองทาํโดยการักษาความสามารถในการ
แขงขันของระบบเศรษฐกจิไทยมใิหลาหลงัประเทศคูแขงในปจจุบัน และถาใหดคีวรพยายามเรงตัวใหเร็ว
กวาดวยเนื่องจากหลายประเทศที่เคยตามหลังไทยในดานเทคโนโลยีการผลิตโดยรวมไดกาวขึ้นมาเทียม
บากับไทยแลวเชนจีน และที่จะตามมาคอือินเดีย เวียดนาม  

ประเด็นที่นาวิตกอีกประการหนึ่งสําหรบัเปาหมายการเจริญเติบโตของเศรษฐกจิก็คือราคา
นํ้ามันทีท่ะยานสูงขึ้นอยางไมมีทางหยดุยัง้และไมมีทางหวนกลับ ราคาน้ํามันทีแ่พงอยางเชนในระดับ
ปจจุบันจะทาํใหเศรษฐกิจของโลกโดยทั่วไปมีอัตราการขยายตัวทีไ่มสูงเทาใดนัก และในที่สุดกจ็ะกระทบ
แมกระทั่งเศรษฐกิจของจีนและอินเดีย  ในสภาพเศรษฐกิจโลกเชนนี้ การทีจ่ะบรหิารเศรษฐกิจใหไดการ
เจริญเติบโตทีสู่งพอที่จะดําเนินนโยบายประชานิยมหรอืรัฐสวัสดิการจะยากกวาสมยักอนป 2540 มาก 

แนวทางประชานิยม 

ลักษณะหน่ึงของแนวทางประชานิยมคือในหลายครั้งรฐับาลเขาแทรกแซงการทํางานของระบบ
ตลาด ตัวอยางที่ชัดเจนคือการประกันราคาพืชผล การตรึงราคาน้าํมัน การแทรกแซงการใหและบริหาร
สินเชื่อ เปนตน ซึ่งแมวาโดยภาพรวมแลวจะกอใหเกิดผลเสียในระยะยาว แตในบางครั้งก็สามารถนํามา
ปรับใชใหเกิดประโยชนได ตัวอยางเชนการที่คนจนจํานวนมากเขาไมถึงสินเชื่อเพื่อการลงทุนภายใต
ระบบเศรษฐกิจเสรีที่เนนกลไกตลาด (โดยเฉพาะคนจนดักดาน) ทั้งทีในความเปนจริงอาจเปนผูมี
ศักยภาพในการใชเงินกูเพ่ือการลงทุนใหเกิดดอกผลไดจริง แตไมสามารถกูไดเน่ืองจากกลไกตลาดไม
สมบูรณ เชนสถาบันการเงินขาดขาวสารขอมูลเกี่ยวกบัผูกู หรือมีตนทุนสูงในการไดมาซึ่งขอมลูนั้น หรือ
ผูกูไมมีหลักประกันเพียงพอ เปนตน นโยบายประชานิยมสามารถมีสวนชวยในดานนี้ได โดยเฉพาะถา
หากวาคนจนที่มีลักษณะขางตนนี้เปนฐานเสียงสําคัญดวย  

ขอเสนอขางตนสามารถเพิ่มความชดัเจนไดดวยการกําหนดกลุมเปาหมายคนจน ผูมีรายได 
ดอยโอกาส หรือเปราะบาง สําหรับแตละแนวทาง ดังน้ี 

1. คนจนครั้งคราว (Transient poverty) หมายถึงผูที่บางครั้งจนบางครั้งไมจน บางคนก็ออก
จากความยากจนไดอยางคอนขางถาวร แตบางคนก็เขา ๆ ออก ๆ ความยากจน (กลุม
เปราะบาง) เน่ืองจากประสบกับความเสี่ยงตางๆ เชนการเจ็บปวย อุบัติเหตุ การวางงาน 
การดแูลคนกลุมน้ีควรในแนวทางรฐัสวัสดิการ เพราะปจจัยที่นําไปสูความยากจนคือความ
เส่ียงที่เขาดแูลกันเองไมได  

2. คนจนโครงสราง (Structural poverty) ไดแกคนจนที่เกดิขึ้นจากโครงสรางใหญเชนการเขาสู
สังคมชราภาพ ซึ่งก็หมายถึงคนแกยากจนนั่นเอง และอาจรวมถึงคนพิการดวย การดแูลคน
กลุมน้ีก็ควรใชแนวทางรฐัสวัสดิการเชนกนั  

3. คนจนถาวร (Permanent poverty) หรอืคนจนดักดาน ไดแกผูถูกกีดกันจากระบบเสรีนิยม 
ดวยเหตผุลทางกายภาพ (พิการ) ทางภูมิศาสตร (ชาวเขา) หรือทางสังคม (ศาสนา) 
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สําหรับกลุมน้ีอาจใชแนวทางประชานิยมดวยการแทรกแซงกลไกตลาดอยางหนักเชนการให
สินเชื่อเพื่อการศึกษาและลงทุน การศึกษาฟรี หรือถึงขั้นใหเงินจางเรียน 

 
การแบงกลุมขางตน รวมทั้งการแบงแยกเปนสามแนวทาง มิไดเปนการแยกกันชัดเจนและ

เด็ดขาด ความจริงแลวนโยบายและมาตรการจํานวนมากสามารถจัดอยูในมากกวาหนึ่งแนวทาง และก็
สามารถมุงไปสูมากกวาหนึ่งกลุมเปาหมาย ตารางที่ 8 ขางลางนี้แสดงถึงตัวอยางชุดนโยบายและ
มาตรการตามแนวคิดขางตน โดยในชองสามแนวทางนั้นไดแบงระดับความสอดคลอง (แทนดวย
สัญลักษณ √ ตั้งแต 1- ถึง 3 ขีด) หรือระดับขัดแยงกนั (แทนดวยสัญลักษณ X ตั้งแต 1-3 ขดีเชนกัน) 

ตารางที่ 8 ตัวอยางชุดนโยบายแกปญหาความยากจน  
ความสอดคลอง/ขัดแยงกับแนวทาง 

นโยบายและมาตรการ 
กลุมเปาหมาย 

คนจน เสรีนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ 

นโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําการกระจายรายได 
คนจนครั้งคราว 
คนจนโครงสราง 
คนจนดักดาน 

   

- เก็บภาษีทรัพยสิน/มรดก โดยระวังผลกระทบตอการสะสมทุน  √ XXX √√√ 
- เพิ่มสัดสวนงบประมาณประกันสังคม  √√ √√ √√√ 

รักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ     
- ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน คนจนครั้งคราว √√√ √√√ √√ 
- รักษาเสถียรภาพการเงินการคลัง คนจนครั้งคราว √√√ XX √√√ 
- พัฒนาคนและเทคโนโลย ี คนจนครั้งคราว √√√ X √√ 

ประกันสังคมในระบบ     

- ประกันสุขภาพ คนจนครั้งคราว 
คนจนโครงสราง √√ √√ √√√ 

- ประกันวางงาน คนจนครั้งคราว √√ √√ √√√ 
- บํานาญหลังเกษียณ คนจนครั้งคราว √√ √√ √√√ 

- ขยายขอบเขตประกันสังคมในระบบ คนจนครั้งคราว 
คนจนโครงสราง √ √√ √√√ 

- เพิ่มเงินสมทบสําหรับผูมีรายไดสูง  √√ √ √√ 
ประกันสังคมนอกระบบ     

- ประกันสุขภาพถวนหนา คนจนทั้งหมด √ √√√ √√√ 
- บํานาญหลังเกษียณ คนจนทั้งหมด √  √√√ 

เพิ่มโอกาสและปรับปรุงระบบการศึกษา     

- เรียนฟรี คนจนครั้งคราว 
คนจนโครงสราง √√ √√√ √√√ 

- จางเรียน คนจนดักดาน √ √√ √√ 
- ปรับปรุงระบบการศึกษา คนจนทั้งหมด √√ XXX √√ 

ขยายสินเชื่อและบริการทางการเงิน     
- ใหสินเชื่อเพื่อการลงทุนดวยเงื่อนไขที่ดีกวาสินเช่ือทั่วไปใน
ตลาด (soft loan) 

คนจนโครงสราง 
คนจนดักดาน X √√√  
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5.3 พลังเกื้อหนุนทางการเมอืง (political support) 

ในที่สุดแลวแนวทางใด หรือสวนผสมของสามแนวทางในรูปแบบใดจะถูกนําไปปฏิบัติจริง
ยอมขึน้อยูกับพลังเกื้อหนุนทางการเมอืง สําหรับแนวทางเสรีนิยมนัน้แมจะไมนามีปญหามากนักในเรื่องนี้ 
เพราะเปนแนวทางที่ใชกันมาตลอด แตกมี็แนวโนมทีจ่ะถูกทาทายมากขึ้นจากอีกสองแนวทางคือประชานิยม 
(อยางที่เกิดขึน้แลวในสมัยไทยรักไทย) และยากที่จะผลักดันในสภาพที่ไมเอื้อใหเศรษฐกจิขยายตัวได
อยางงายเหมอืนในอดีต  สภาพที่เศรษฐกจิจะขยายตัวไดยากจะชวนใหนักการเมืองหันมาใชแนวทาง
ประชานิยมเพื่อกระตุนใหเศรษฐกจิขยายตัวโดยใชพลงัทางดานอุปสงคเปนตัวกระตุน ในชวงเศรษฐกิจ
แบบนี้ คาดวาแนวทางรฐัสวัสดิการจะไดรับแรงสนับสนุนทางการเมืองยากกวาประชานิยมมากพอควร 
(ถึงแมวามหีลายมาตรการที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ) เพราะการผลักดันรัฐสวัสดิการในระยะแรกมี
ตนทุนสูงมาก ซึ่งหากไมมีการเจริญเติบโตแลว ก็จะตองหามาจากภาษีที่เพ่ิมขึ้น 
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