
ขณะนี้สังคมตองเลือกแนวทางในอนาคต 

เสนอใหเห็นแนวทางเลือกใหญสามแนวทาง:

เสรีนิยม ประชานิยม และรฐัสวัสดิการ 



ประเมินนโยบายพรรคการเมือง 
(แตอาจชวยใหทานประเมินเองไดบาง)

พยากรณการเมือง 

เสนอแนะทางเลือกใดทางเลอืกหนึ่ง 



แนวทางแกปญหาความยากจน:
เสรีนิยม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ

อัมมาร สยามวาลา
สมชัย จิตสุชน



สถานการณความยากจน กระจายรายได 
และลักษณะคนจน

การลดความยากจนภายใตแนวทางเสรีนยิม

นโยบายความยากจนแบบประชานยิม

แนวโนมความเปนรฐัสวัสดิการของไทย

ปจจุบนัและอนาคตการแกปญหาความ

ยากจนของไทย







จนสุด 20%



จน ไมจน

กลุม ก A1 B1

กลุม ข A2 B2

กลุม ค A3 B3

รวม 3 กลุม AA BB

Odds Ratio กลุม ก = (A1/AA)/(B1/BB)
Odds Ratio กลุม ข = (A2/AA)/(B2/BB)
Odds Ratio กลุม ค = (A3/AA)/(B3/BB)

การตีความ:
Odds Ratio กลุม A = โอกาสที่คนในกลุม A เปนคนจนเทียบกับโอกาสเปนคนไมจน
ถา Odds Ratio > 1 หมายถึงมีโอกาสสูงกวา  ถา < 1 หมายถึงมีโอกาสนอยกวา



ชนบท

เมือง



ชนบท

เมือง





ชนบท



เลื่อนชั้น

คงที่







เริ่มตั้งแตสมัยหลังปฎิวัติครั้งที่สองของจอมพลสฤษต ธนะรัชต (2501) ตาม 

‘พิมพเขียว’ ของธนาคารโลก

ใหบทบาทภาคเอกชนในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

รัฐบาลเนนสรางโครงสรางพื้นฐาน การใชจายดานสังคมก็มีจุดประสงคเพื่อการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลัก (การศึกษา สาธารณสุข เคหะ)

ไมมีการกลาวถึง ‘นโยบายความยากจน’ แตมีนโยบายทางออม เชนนโยบาย

ดานการเกษตร การพัฒนาชนบท

ประสบความสําเร็จคอนขางดีในระยะ 30-40 ปแรก คนจนดานตัวเงินลดลง

คอนขางเร็ว



รัฐบาลรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาคไดดี ผานทางอัตราแลกเปลี่ยน

คงที่และการคลังที่มีวินัย ทําใหเศรษฐกิจขยายตัวสูง

มีการออมในระดับสูง

มีทรัพยากรธรรมชาติใหใชมาก โดยเฉพาะที่ปาเดิมถูกนํามาใชเพื่อการเกษตร 

ซึ่งขนสงไปขายสะดวกจากการลงทุนในระบบถนนหนทาง เชนเดียวกับแรงงานที่

เคลื่อนยายไดงายขึ้น

แตทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายอยางรุนแรง สงผลตอชีวิตของคนจนที่อาศัย

ทรัพยากรเหลานี้ในการดํารงชีพ



วิกฤติเศรษฐกิจป 2540 และคนจนเพิ่มขึ้น กอใหเกิดขอกังขาถึงความเหมาะสม

ของการใชการขยายตัวทางเศรษฐกิจในการลดความยากจน

แมกอนหนาวิกฤติเศรษฐกิจ แนวทางเสรีนิยมก็ไมเคยเหลียวแลแกไขปญหาการ

กระจายรายได ทําใหเมื่อเศรษฐกิจหดตัว ปญหาความยากจนจึงประทุอยาง

รุนแรง และเปนเหตุหนึ่งที่ประชานิยมไดรับการตอนรับ

เสรีนิยมมีปญหาในการลดคนจนดักดาน (chronic poverty) ซึ่งไดแกผูที่
เขาไมถึงโครงสรางพื้นฐานของระบบตลาด แหลงทุน 

หางถนน เสนทางคมนาคม หางตลาด โรงเรียน สถานพยาบาล
ถูกกีดกันจากสังคม เหตุจากเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความพิการ
ไมมีทรัยพสิน ไมมีการศึกษา







เปนเพียง ‘แนวคิด’ ไมใชอุดมการณ

เคยเกิดในหลายประเทศ (รัสเซีย อเมริกา ลาตินอเมริกา) ตางกรรมตางวาระ

กัน

เปนนโยบายที่ผูนํา ‘ขาย’ ใหกับชาวรากหญา มีเปาหมายลิดรอนอํานาจทาง

เศรษฐกิจของ ‘ชนชั้นนํา’ แลวมาแจกจายใหประชาชนทั่วไป

มักมีการใชจายเงินอยางเกินตัว กอใหเกิดเงินเฟอรุนแรง สรางความลําบากให

คนจนในระยะยาว



เปนรูปธรรมครั้งแรกในสมัย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช

นโยบายเงินผัน 2,500 ลานบาทจัดใหแตละตําบลในการพัฒนาตนเอง 
นโยบายสวัสดิการรักษาพยาบาล 
โดยสารรถเมลฟรีสําหรับผูมีรายไดนอย

ประกันราคาพืชผล

ปฏิรูปที่ดิน

ผลตอเศรษฐกิจมหภาคประเมินไดยาก เพราะใชเพียงสั้น ๆ

ปรากฏอีกครั้งในยุครัฐบาลไทยรักไทย

ไทยรักไทยไมเคยเรียกนโยบายตนเองวาประชานิยม

เริ่มมีการมองประชานิยมในแงบวก เพราะไมปรากฏผลเสียตอเศรษฐกจิมหภาคที่
ชัดเจน



เกิดจากทั้งปจจัยเศรษฐกจิและปจจยัการเมอืง

ถือไดวาเปนสวนหนึง่ของนโยบายแบบ dual track economy

ใชทั้งอุปสงคภายนอก (สงออก) รวมกับการกระตุนอุปสงคภายใน (บริโภค)

ชวยทั้งคนจนและคนรวย (ตางกับประชานิยมทั่วไปที่ริดรอนความมั่งคั่งคน

รวย)

ใชเงนิงบประมาณจาํนวนมาก
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ชวงรัฐบาลไทย

รักไทย

มกีารใชงบประมาณที่เนนความยดืหยุนสูง (งบกลาง)



ไมชัดเจนวาลดความยากจนไดจริง เพราะ

เศรษฐกิจอยูระหวางฟนตัวอยูแลว

นโยบายประชานยิมสวนใหญใหประโยชนกับคนไมจน

นโยบาย 30 บาทมีผลชวยคนจนมากที่สุด

ทําใหการกระจายรายไดดขีึ้นในชวงใชเงิน (3 ปแรก) แต

แยลงกวาปกติเมือ่เงินหมด



จนสุด 20%





เกิดเมื่อมีการเปลี่ยนจากสังคมชนบท/เกษตรกรรม เปนสังคมเมือง/

อุตสาหกรรม

การพึ่งพาภายในครอบครัวนอยลง รัฐจําเปนตองรับบทบาทจัดสวัสดิการและ

ดูแลประชาชนในยามตกยาก 

แนวคิดในไทยเริ่มจากบทความ อ. ปวย ‘จากครรภมารดาถึงเชิงตะกอน’

และปรากฏในรัฐธรรมนูญหลายฉบับ รวมทั้งฉบับปจจุบันป 2550

แตไทยยังไมเปนรัฐสวัสดิการ เพราะสวัสดิการยังไมครอบคลุมและงบประมาณ

ยังนอย เพียง 2.3% ของ GDP (ประเทศ OECE ใช 6-23%)



ชีวิตทกุคนมีความเสี่ยงหลายประการ มีผลทาํใหรายไดผันผวนและมี
รายจายฉุกเฉิน
ระบบเสรีนิยมและประชานิยมไมสามารถประกันความเสี่ยงเหลานี้ไดดี

พอ
จึงมีคนจนจํานวนหนึ่งไมสามารถหลุดพนความยากจนไดเลยหากไมได

รบัการดูแล 

โดยเฉพาะคนชรา คนพิการ คนจนดักดาน



ไมจน 
ป 2547

จน
ป 2547 รวม

ไมจน ป 2545 91.9 8.1 100

จน ป 2545 57.8 42.2 100

ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความยากจนระหวางป 2545 และป 2547



1. ถวนหนา ผูรับความคุมครองรวมจาย
ใชกับลูกจางในระบบ มปีญหาในการดึงลูกจางนอกระบบเขามา

2. ถวนหนา รัฐจาย
ปญหาคือตนทนุสงู ในขณะที่ขึ้นภาษยีาก

3. คุมครองเฉพาะคนจน
เคยทาํแลวในอดตี ปญหาคือคดัหาคนจนไมงาย



นโยบายและมาตรการ กลุมเปาหมาย
คนจน

ความสอดคลอง/ขัดแยงกับแนวทาง

เสรีนิยม ประชา
นิยม

รัฐ
สวัสดิการ

นโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําการ
กระจายรายได

- เก็บภาษีทรพัยสิน/มรดก โดยระวัง
ผลกระทบตอการสะสมทุน

คนจนครั้งคราว
คนจนโครงสราง
คนจนดักดาน

√ XXX √√√

- เพิ่มสัดสวนงบประมาณประกันสังคม √√ √√ √√√

รักษาการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ

- ลงทุนโครงสรางพื้นฐาน
คนจนครั้งคราว

√√√ √√√ √√

- รักษาเสถียรภาพการเงินการคลัง
คนจนครั้งคราว

√√√ XX √√√

- พัฒนาคนและเทคโนโลยี
คนจนครั้งคราว

√√√ X √√



นโยบายและมาตรการ กลุมเปาหมายคนจน
ความสอดคลอง/ขัดแยงกับ

แนวทาง
เสรีนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ

ประกันสังคมในระบบ

-ประกันสุขภาพ คนจนครั้งคราว
คนจนโครงสราง √√ √√ √√√

-ประกันวางงาน คนจนครั้งคราว √√ √√ √√√

-บํานาญหลังเกษียณ คนจนครั้งคราว √√ √√ √√√

-ขยายขอบเขตประกันสังคมในระบบ คนจนครั้งคราว
คนจนโครงสราง √ √√ √√√

-เพิ่มเงินสมทบสําหรับผูมีรายไดสูง √√ √ √√

ประกันสังคมนอกระบบ
-ประกันสุขภาพถวนหนา คนจนทั้งหมด √ √√√ √√√

-บํานาญหลังเกษียณ คนจนทั้งหมด √ √√√



นโยบายและมาตรการ กลุมเปาหมายคนจน

ความสอดคลอง/ขัดแยงกับ
แนวทาง

เสรีนิยม ประชานิยม รัฐ
สวัสดิการ

เพิ่มโอกาสและปรับปรุงระบบการศึกษา

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

-จางเรียน คนจนดักดาน
√ √√ √√

-ปรับปรุงระบบการศึกษา คนจนทั้งหมด
√√ XXX √√

ขยายสินเชื่อและบริการทางการเงิน

-ใหสินเชื่อเพื่อการลงทุนดวยเงื่อนไขที่
ดีกวาสินเชื่อทั่วไปในตลาด (soft loan)

คนจนโครงสราง
คนจนดักดาน X √√√





 เสรีนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ 

ปรัชญาพื้นฐาน 
ใหเศรษฐกิจสังคมปรับตวัโดย

ตนเอง 

สรางคะแนนนิยมทางการเมือง

เปนหลัก 

รับรองสิทธิขั้นพื้นฐานและการ

สิทธิการพัฒนาศกัยภาพของ

ประชาชน ดแูลในยามตกยาก 

ระบบเศรษฐกิจ 
กลไกตลาด แทรกแซงเฉพาะ

เมื่อตลาดไมทํางาน 

แทรกแซงในเกือบทุกนโยบาย

ประชานิยม 
กลไกตลาด 

นโยบายยากจน 

ไมมีชัดเจน สวนใหญเปน

นโยบายภาคธุรกิจหรือเชิง

พื้นที่ เชนการพัฒนาชนบท 

ประกาศชัดเจน ไมประกาศชัดเจน 

กลุมเปาหมาย

นโยบายยากจน 

โดยทั่วไปไมมีกลุมเปาหมาย 

แตอาจมีมาตรการสําหรับคน

จนในบางเรื่อง 

กลุมเปาหมายแทจริงกวางกวา

คนจน โดยเฉพาะในประเทศที่

คนจนมีสัดสวนนอย เพราะหวงั

ผลคะแนนความนิยมทาง

การเมือง 

ไมเนนคนจน แตการ

ครอบคลุมทุกคนและการ

ชวยเหลือในตกยาก ทําใหคน

จนทุกคนไดรับประโยชนเตม็ที่ 

 



 เสรีนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ 

บทบาทภาครัฐ นอย 

บทบาทมากเปนเรื่อง ๆ ไป 

โดยเฉพาะในนโยบายที่ใชหา

เสียง 

มีบทบาทในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับ

สวัสดิการประชาชนโดยเฉพาะ

ดานนโยบาย แตอาจรวมมือ

กับภาคประชาสังคมในการ

บริการ 

ภาระตอ

งบประมาณ 
นอย 

มาก และมักมีภาระการคลัง

ผูกพันตอเนื่อง บางครั้งไม

โปรงใส  

มากเพราะใชการจายเงิน

โดยตรงเปนหลัก  

บทบาทภาคประชา

สังคม 
ไมชัดเจน 

ไมชัดเจน แลวแต

ความสัมพันธกับรัฐบาลแตละ

ยุคสมัย 

มักมีสวนในการจัดการดาน

สวัสดิการ 

 



 เสรีนิยม ประชานิยม รัฐสวัสดิการ 

บทบาทภาคธุรกิจ 
มาก ผานการสรางการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ไมปรากฏในสวนของการ

แกปญหา 

ปานกลาง โดยอาจมีบทบาท

รวมกับภาครัฐในการใหบริการ

สวัสดิการแกประชาชนดวย 

ผลสําเร็จในการลด

ความยากจน 

ลดความยากจนไดมากหาก

เศรษฐกิจขยายตัวดี แตจัดการ

กับปญหาความยากจนเรื้อรัง

และโครงสรางไดไมดี 

ชวยลดความยากจนไดเปนครั้ง

คราว แตมักไมยั่งยืน 

เปลี่ยนแปลงตามกระแส

การเมือง 

ลดความยากจนไดถาวรและ

ทั่วถึง 

ผลเชือ่มโยงกับ

ปญหาการกระจาย

รายได 

เกือบไมมีคําตอบในเรื่องการ

กระจายรายไดเลย ปลอยให

เปนบทบาทของกลไกทาง

สังคมและการเมืองเปนหลัก 

นโยบายประชานิยมสวนหนึ่ง

เปนผลจากความเหลื่อมล้ําใน

การกระจายรายได ผูไดรับ

ประโยชนแมไมใชคนจน แตมัก

เปนผูมีรายไดนอยในสังคม 

แนวคิดและวิธีการดําเนินงาน

มีสวนแกปญหาการกระจาย

รายไดในตัวเอง 



ความยากจนจะลดลง   แตลดในอัตราทีช่าลง 

ความ "ไมเปนธรรม" ยังคงดาํรงอยู 



คนชราจะมากขึ้น 



ภาคเศรษฐกิจนอกระบบจะคอย ๆ เล็กลง 

ขึ้นอยูกับการขยายตวัของเศรษฐกิจ 



จํานวนผูที่ไดรับการศึกษาจะเพิ่มมากขึ้น



 เศรษฐกิจจะขยายตวัไดยากขึ้น



ตื่นเตนหวอืหวาตามปกติ 



รัฐสวัสดิการ 
 เปนแนวทางแกไขปญหาความยากจนไดดีที่สุด 

 แตใชจายเงินรัฐมากทีสุ่ด

 การรั่วไหลสูคนไมจนนัน้มี
 แตเกดิจากสิทธิที่ใหแกประชาชนอยางเทาเทียมกัน 



รัฐสวัสดิการ (ตอ)
 ถาจะทําตองควบคูไปกบัเศรษฐกิจที่ขยายตัวไดดี

 มิฉะนั้นตองเก็บภาษมีากขึ้น
เพื่อมาทําโครงการสวัสดิการตางๆ

 แตจะประสบกับแรงตานจากสังคม (ไมเฉพาะจากคนรวย)



 ประชานิยม
 ไมถาวร ไมยั่งยืน 
(ถึงแมวาเศรษฐกิจจะขยายตัวไดดี)

 การรั่วไหลสูคนไมจนมีเชนกัน 
แตเกิดจากเสนสายทางการเมือง 



ถาจะแกปญหาความยากจน  คงตองใชนโยบายประชานิยม 
หรือรัฐสวัสดิการ

แตไมวาจะเลือกนโยบายใด   ก็ตองใชงบประมาณสูง
ถาจะขึ้นภาษ ีก็จะมีแรงตานทานสูง
จําเปนที่จะตองมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจสูง

ตองมีองคประกอบของเสรีนิยมพอสมควร 
เพื่อใหเศรษฐกิจขยายตัวไดคลองขึ้น


