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ที่ผานมาปญหาความยากจนในประเทศไทยเปนปญหาที่สํ าคัญและไดมีการศึกษาคนควากันอยางกวางขวาง อยางไรก็
ดีถึงแมวาปญหาความยากจนนี้จะเคยเปนปญหาที่สํ าคัญในอดีต แตในปจจุบันปญหาดังกลาวนี้ไดกลับมาเปนปญหาที่
สํ าคัญของประเทศอีกครั้ง ดังนั้นจึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐบาลและภาคเอกชนควรจะตองรวมมือกันแกไข
ปญหานี้อยางจริงจัง นอกเหนือไปจากความพยายามของภาคเอกชนในการที่จะนํ าเสนอการแกไขปญหาความยากจน
ใหเขาเปนสวนหนึ่งของนโยบายแหงชาติแลว นโยบายของรัฐบาลเองก็ไดใหความสํ าคัญตอปญหาความยากจนนี้โดย
ไดมีการบรรจุนโยบายการแกไขปญหาความยากจนและการฟนฟูความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใหเปนสวนหนึ่งของ
ยุทธศาสตรที่สํ าคัญในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)

ดังนั้นรายงาน “การติดตามสถานการณทางสังคมของประเทศไทย” (Thailand Social Monitor) ฉบับนี้จึงไดถูกจัดทํ า
ขึ้นเพื่อเปนการสะทอนใหเห็นถึงปญหาความยากจนในปจจุบันและเพื่อที่จะแสดงใหเห็นถึงความจํ าเปนในการ
กํ าหนดยุทธศาสตรเชิงรุกในการแกไขปญหาความยากจนนี้ รวมทั้งการชี้ใหเห็นถึงประเด็นปญหาที่ควรจะนํ าไปศึกษา
เพิ่มเติมตอไป อยางไรก็ดีรายงาน “ความยากจนและนโยบายสาธารณะ” ฉบับนี้ไดจัดทํ าขึ้นเพื่อนํ าเสนอหลักฐานขอ
มูลและขอเท็จจริงทางดานความยากจนและนโยบายสาธารณะแกผูวางนโยบาย ทั้งนี้เพื่อใหผูที่มีหนาที่ในการกํ าหนด
นโยบายสามารถนํ าไปใชใหเกิดประโยชนในการเสริมสรางรากฐานสํ าหรับกลยุทธในการแกไขความยากจนของ
ประเทศใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ดังนั้นเนื้อหาของรายงานฉบับนี้จึงเปนการกลาวถึงปญหาความยากจนในมุมกวางโดย
ครอบคลุมทั้งรายละเอียดของการวิเคราะหมิติปญหาของความยากจนจากหลายแงมุม การทบทวนยุทธศาสตรตางๆที่
เกี่ยวของ และการประเมินผลนโยบายและโครงการที่สํ าคัญตางๆ โดยมิไดมีการทบทวนและวิเคราะหนโยบายและมิ
ไดนํ าเสนอรายละเอียดยุทธศาสตรตางๆในการแกไขปญหาความยากจน

อยางไรก็ดีรายงาน “ความยากจนและนโยบายสาธารณะ” นี้ไดนํ าเสนอการวิเคราะหปญหาความยากจนโดยละเอียด
โดยเฉพาะทางดานการศึกษาคุณลักษณะของคนจนและสาเหตุแหงความยากจน ความสัมพันธของความยากจนของ
ประเทศกับการกระจายรายไดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและปญหาความยากจนตอเนื่องในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ

การจัดทํ ารายงาน การติดตามสถานการณทางสังคม (Social Monitor) นี้เกิดจากความรวมมือของหนวยงานตางๆอัน
ประกอบดวย ธนาคารโลก สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มูลนิธิสถาบันเพื่อการ
พัฒนาแหงประเทศไทย ผูเช่ียวชาญและนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นอกจากนี้ทางขณะผูจัดทํ าขอ
ขอบพระคุณคณะผูบริหาร หนวยงานตางๆ และเจาหนาที่จากสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติเปนพิเศษที่ไดใหความรวมมือและสนับสนุนการจัดทํ ารายงานมาโดยตลอด
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เนื่องดวยทางรัฐบาลไดเล็งเห็นความสํ าคัญของการแกไขปญหาความยากจนของประเทศ ทางสํ านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดรวมกับทางธนาคารโลกภายใตโครงการความรวมมือในการเสริมสรางขีด
ความสามารถในการแกไขปญหาทางดานความยากจน (Country Development Partnership for Poverty (CDP-P)) ซึ่งมี
วัตถุประสงคหลักของโครงการก็เพื่อที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการวางแผนและดํ าเนินการนโยบายแกไขปญหาความ
ยากจนไดอยางมีประสิทธิภาพ

ความรวมมือที่สํ าคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดทํ าแผนที่ความยากจน (Poverty Mapping) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํ านักงานสถิติแหงชาติ และ ธนาคารโลก วัตถุ
ประสงคของการจัดทํ าแผนที่ความยากจนนั้นก็เพื่อที่จะเสริมสรางความสามารถของภาครัฐในการวิเคราะหดัชนีวัด
ความยากจน (Poverty Incidence)ในระดับอํ าเภอและตํ าบล โดยการรวบรวมขอมูลสํ ามะโนครัวประชากรและรายงาน
การสํ ารวจภาวะเศรฐกิจและสังคมของครัวเรือนเขาดวยกันเพื่อที่จะนํ าไปกํ าหนดตัวบงช้ีสวัสดิภาพความเปนอยู 
(Welfare Indicator)ไมวาจะเปนโดยการใชขอมูลเชิงรายไดหรือเชิงรายจาย แผนที่ความยากจนดังกลาวจะเปนเครื่อง
มือที่สํ าคัญในการกํ าหนดกลุมเปาหมายของโครงการแกไขปญหาความยากจนตางๆโดยสามารถมุงเปาไปที่กลุมคนจน
ที่ตองการความชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2544 ทางมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทยไดเปนเจาภาพจัดการสัมนาใน
หัวขอ “ยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน” ขึ้น โดยไดมีการแลกปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของปญหาความยาก
จนระหวางหนวยงานภาครัฐ ผูเช่ียวชาญทางวิชาการและกลุมชุมชนตางๆ ซึ่งการสัมนาดังกลาวถือเปนการเปดโอกาส
ใหคนไทยทุกชนช้ันไดแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะหาขอตกลงในการรวมมือกันแกไขปญหาความยากจนตอไป

ทางคณะผูจัดทํ าขอแสดงความขอบคุณผูเช่ียวชาญตางๆทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันพัฒนาตางๆซึ่งไดสละ
เวลา และ ความรูในการจัดทํ ารายงาน “ความยากจนและนโยบายสาธารณะ” ฉบับนี้

          Ian C. Porter
ผูอํ านวยการสํ านักงานธนาคารโลก สํ านักงานประเทศไทย

           ธนาคารโลก
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1.รายงานเรื่อง “ความยากจนและนโยบายสาธารณะ” ฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 6 ของรายงาน “การติดตามสถาน
การณทางสังคมของประเทศไทย” (Thailand Social Monitor) เนื่องดวยสภาพแวดลอมหลังวิกฤตเศรษฐกิจไดนํ าไปสู
สภาพปญหาความยากจนในลักษณะใหมซึ่งทํ าใหปญหานี้ไดเริ่มกลับมามีความสํ าคัญอีกครั้ง นโยบายของรัฐบาลเองก็
ไดใหความสํ าคัญอยางยิ่งตอปญหาของความยากจนในตางจังหวัด ดังนั้น รายงานการติดตามสถานการณทางสังคม
ของประเทศไทย (Thailand Social Monitor) ฉบับนี้จึงไดมีการจัดทํ าขึ้นเพื่อเปนประโยชนสํ าหรับผูกํ าหนดนโยบาย
ใหแกประเทศไทย เพื่อนํ าเสนอหลักฐานสํ าคัญเกี่ยวกับความยากจนและนโยบายสาธารณะ และเพื่อสรางพื้นฐานอัน
แข็งแกรงสํ าหรับยุทธศาสตรการตอสูกับความยากจนในประเทศไทยตอไป

2.รายงานฉบับนี้จะกลาวถึงความยากจนในประเทศไทยจาก 4 ทัศนะ
• การเปลี่ยนแปลงลักษณะของคนจนวาพวกเขาเปนใคร อาศัยอยูที่ไหน  อะไรที่เปนตัวกํ าหนดคุณสมบัติ หรือ

ลักษณะของคนจน เพื่อใหสามารถเขาใจถึงปญหาความยากจนไดดีขึ้น (บทที่ 1 และ 2)
• การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความไมเทาเทียมกันของรายไดในประเทศไทย เพื่อประเมินวาการกระจายราย

ไดควรจะเปนประเด็นที่สํ าคัญสํ าหรับนโยบายสาธารณะหรือไม (บทที่ 3 และ 4)
• ประเด็นปญหาทางยุทธศาสตรบางประเด็นซึ่งครอบคลุมภาคการผลิตตางๆที่ไดรับการถกแถลงในนโยบาย

สาธารณะเพื่อที่จะลดปญหาความยากจนในประเทศไทย (บทที่ 4)
• ผลงานของการดํ าเนินนโยบายและโครงการการลดความยากจนที่ผานมาเมื่อเร็วๆนี้ เพื่อใหตระหนักถึงจุด

แข็งและขอจํ ากัดของนโยบายสาธารณะ (บทที่ 5 และ 6)

3.รายงานฉบับนี้จึงครอบคลุมการวิเคราะหมิติของความยากจนโดยละเอียด ประเด็นปญหาทางยุทธศาสตร รวมไปถึง
นโยบายและโครงการที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ก็มีขอจํ ากัดโดยเฉพาะการวิเคราะหดานนโยบายและ
โครงการที่เกี่ยวของกับปญหาความยากจน ในขณะที่บทที่ 5 และ 6 วิเคราะหในเรื่องการแทรกแซงปญหาความยากจน
ตามเปาหมาย แตไมไดครอบคลุมทุกสวนของการแกไขปญหาความยากจนโดยภาครัฐและไมไดกลาวถึงประโยชนที่
ไดรับจากโครงการแกไขปญหาความยากจนในดานตางๆ ดังเชน ในดานการศึกษา สุขภาพ การขนสง หรือการบริการ
ทางการเกษตร นอกจากนี้รายงานมิไดมีการวิเคราะหถึงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคซึ่งสามารถสงผลตอความยากจนได
โดยอาศัยเครื่องมือตางๆ เชน นโยบายภาษี และนโยบายการคา เนื่องดวยขอจํ ากัดที่กลาวขางตนนี้และประเด็นในดาน
อื่นๆทํ าใหมีความจํ าเปนที่ควรจะมีการดํ าเนินการวิเคราะหความยากจนตอไป

4.ประเทศไทยไดมีการศึกษาความยากจนและดํ าเนินนโยบายตางๆเพื่อแกไขปญหาความยากจนมาเปนเวลานานหลาย
ปแลว การวิเคราะหความยากจนในรายงานฉบับนี้เริ่มดวยการทบทวนและรวบรวมงานดานความยากจนตางๆที่มีอยู

บทสรุปสํ าหรับผูบริหาร



ธนาคารโลก ความยากจนและนโบายสาธารณะ

การติดตามสถานการณทางสังคมของประเทศไทย 4

เปนจํ านวนมาก ซึ่งสวนใหญจัดทํ าโดยนักวิชาการไทย มีการสํ ารวจชุดขอมูลของครัวเรือนตางๆที่มีอยูในประเทศไทย
จากนั้นทีมผูเช่ียวชาญและที่ปรึกษาไดทํ าการศึกษาและคนควาขอมูลดังกลาวเพื่อที่จะสามารถเขาใจถึงปญหาความยาก
จนไดอยางแทจริง รายงาน ความยากจนและนโยบายสาธารณะ จึงเปนผลผลิตจากการทํ างานรวมกันของธนาคารโลก
สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทย ผูเช่ียว
ชาญดานวิชาการและสังคมทั้งชาวไทยและผูเช่ียวชาญจากตางประเทศ จากการทํ างานรวมกันของทุกฝายนี้ อาจนํ าไป
สูการคาดหวังวารายงานฉบับนี้อาจทํ าการเสนอแนะยุทธศาสตรและขอกํ าหนดนโยบายนอกเหนือไปจากการวิเคราะห
ความยากจน

5.รายงาน ความยากจนและนโยบายสาธารณะ นี้ไดจัดทํ าขึ้นโดยการนํ าเสนอหลักฐานและการเชื่อมโยงหลักฐานกับ
ทางเลือกของนโยบายสาธารณะรวมถึงการแจกแจงขอมูลและการวิเคราะหที่ยังคงไมสมบูรณอยู อยางไรก็ตามในราย
งานฉบับนี้ไมไดมีการชี้แนะยุทธศาสตรใดยุทธศาสตรหนึ่งหรือจัดลํ าดับนโยบายและโครงการที่ไทยควรจะนํ าไปใช
ซึ่งถือเปนบทบาทของสถาบันและผูนํ าของไทย อันที่จริงแลวแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 9 ซึ่งวางแผนและ
จัดทํ าโดยสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติก็มุงเนนไปที่ปญหาความยากจน ในขณะ
เดียวกันมูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาแหงประเทศไทยรวมถึงสถาบันอื่นๆของไทยเองก็กํ าลังดํ าเนินงานอยางกวาง
ขวางเกี่ยวกับนโยบายความยากจน จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลจากรายงานการติดตามสถานการณทางสังคมของ
ประเทศไทย (Thailand Social Monitor) จักเปนประโยชนตอองคกรดังกลาวในการวางแผนและดํ าเนินนโยบายในการ
แกไขปญหาความยากจนสํ าหรับประเทศไทยตอไป

6.รายงาน ความยากจนและนโยบายสาธารณะ  ฉบับนี้ไดยกประเด็นวาปญหาความยากจนในประเทศไทยกํ าลังจะกลับ
มาเปนปญหารายแรงที่สุดปญหาหนึ่งของประเทศอีกครั้ง กอนที่จะเริ่มมีวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 นั้น อัตราการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงไดทํ าใหความยากจนลดลงจากรอยละ 32.6 ในป 2531 เหลือเพียงรอยละ 11.6 ในป 2539 ซึ่ง
ในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ รายไดเฉลี่ยไดเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว การยายถิ่นฐานจากพื้นที่ยากจนในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมายังกรุงเทพฯและภาคกลางชวยทํ าใหอัตราความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงตํ่ ากวาที่ควรจะ
เปน การเติบโตของอุตสาหกรรมการกอสรางไดเพิ่มความตองการแรงงานขั้นตํ่ าหรือชางฝมือ และการสมัครเขาเรียน
ในโรงเรียนก็เพิ่มขึ้นอยางมาก ทํ าใหคนจนสามารถเขาเรียนในระดับประถมและมัธยมตนได การลดความยากจนจึง
ดํ าเนินไปไดอยางรวดเร็ว

7.อยางไรก็ดี  ในชวงเวลา 2 ปหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 จํ านวนคนยากจนไดเพิ่มขึ้นอยางมาก มีหลักฐานที่ช้ี
วาคนจนตองเผชิญกับปญหาและไดรับผลกระทบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโดยตรง ทั้งนี้เนื่องจากคาจาง กํ าไร และ
การจางงานของคนจนไดลดลงมากกวากลุมคนมีฐานะดี  อยางไรก็ดี ถึงแมวาปญหาผลกระทบและความสูญเสียเหลานี้
อาจจะเบาบางลงหากมีความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ แตอนาคตทางเศรษฐกิจของไทยในปจจุบันก็ยังอยูภายใต
ความไมแนนอนเชนเดียวกับประเทศตางๆทั่วโลก จุดมุงหมายที่ทาทายของรัฐบาล 2 ประการคือ  การฟนฟูความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการสนองความตองการของคนจนใหมากขึ้น รัฐบาลจึงพยายามที่จะจัดสรรทรัพยากร
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สาธารณะเพื่อสงเสริมโครงการและภาคตางๆของสังคมไทยซึ่งรวมถึงคนจนดวย รายงานฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมใหนโยบายสาธารณะสนับสนุนคนจนมากยิ่งขึ้น

ลักษณะความยากจนในประเทศไทย

8.ในบทที่ 1 และ 2 ของรายงาน ความยากจนและนโยบายสาธารณะ ไดมีการกลาวถึง การเลือกวิธีที่ใชในการวัดความ
ยากจนโดยใชชุดขอมูลครัวเรือนที่ตางกัน 2 ชุดคือ การบริโภค (หรือ “ขอมูลรายจาย”) และรายได ความแตกตางในวิธี
ที่ใชในการวัดความยากจนและแหลงขอมูลสามารถนํ าไปสูผลการศึกษาที่แตกตางกันได ในปจจุบันประเทศไทยใช
รายไดเปนตัวช้ีวัดความยากจนอยางเปนทางการและไดใชวิธีพิเศษในการคํ านวณรายไดขั้นตํ่ าสํ าหรับแตละครัวเรือนที่
รวมในการสํ ารวจ ทั้งสองวิธีตางก็มีลักษณะเฉพาะและทํ าใหเกิดความยากลํ าบากในการเปรียบเทียบขอมูลของไทยกับ
ขอมูลของประเทศอื่นๆรายงาน ความยากจนและนโยบายสาธารณะ ใชวิธีการเหลานี้ และชี้ใหเห็นถึงปญหาความยุง
ยากในการใชวิธีการดังกลาว

9.วิธีการวัดความยากจนที่แพรหลายที่สุดคือ อัตราสวนตอหัว (Headcount Ratio) ซึ่งเปนอัตราสวนของจํ านวนประชา
กรที่มีรายไดที่ต่ํ ากวาเสนระดับความยากจนที่ไดกํ าหนดไว เสนระดับความยากจนอยางเปนทางการสํ าหรับประเทศ
ไทยกํ าหนดขึ้นโดยสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเมื่อป 25411 อัตราสวนตอหัวของ
ความยากจนซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของเสนระดับความยากจนนี้ไดลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป 2531 ถึง ป 2539 แตหลัง
จากนั้นกลับมาเพิ่มขึ้นในป 2541 และ 2542 ตัวช้ีวัดความยากจนอื่นๆทั้งหมด เชน อัตราสวนชองวางความยากจน
(Poverty Gap Ratio) และดัชนีความรุนแรงของความยากจน (the Severity of Poverty Index) ตางก็เพิ่มขึ้นในสองป
หลังจากเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ2

                                                 
1. เสนความยากจนเฉลี่ยทางการของประเทศไทยเทากับ 878 บาทตอคนตอเดือนในป 2541 และ 886 บาทตอคนตอเดือนในป 2542 ซึ่ง

นั้นก็หมายความวาเสนความยากจนนี้ (เมื่อคิดเปนรายวัน) จะตํ่ ากวาคาจางขั้นตํ่ ามาก คือตํ่ ากวา 1 ใน 4 ของคาจางขั้นตํ่ าในป 2542
เมื่อคิดเปนดอลลารสหรัฐฯ (อัตราปจจุบัน) เสนความยากจนของประเทศไทยในป 2542 จะมีคาประมาณ 0.75 ดอลลารสหรัฐฯตอ
วัน

2. ความยากจนทางรายไดและการบริโภคแสดงแนวโนมที่แตกตางกันหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ โดยความยากจนทางดานการบริโภค
เพิ่มขึ้นมากกวาความยากจนทางดานรายไดจากป 2539 ถึงป 2541 ความแตกตางดังกลาวนี้นาจะเปนเพราะขอมูลรายไดในการสํ ารวจ
ทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นรวบรวมไดในชวง 12 เดือนกอนการสํ ารวจ ซึ่งการสํ ารวจเองตองใชเวลาถึง 1 ปเต็ม ดังนั้น ขอมูลรายได
ในป 2541ของตัวอยางในการสํ ารวจเกือบคร่ึงหนึ่งไดมากอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (กอนเดือนกรกฎาคม 2540) ซึ่งอาจอธิบายวา ทํ าไม
ความยากจนทางดานรายไดจากการสํ ารวจจึงเพิ่มขึ้นไมคอยมากในป 2541 (จากระดับของป 2539) แตมีการเพิ่มมากในป 2542  อยาง
ไรก็ดี ขอมูลความยากจนทางดานการบริโภคไดทํ าการเก็บรวบรวมในชวง 1 สัปดาห ซึ่งเปนสาเหตุใหความยากจนทางการบริโภค
เพิม่ขึ้นอยางรวดเร็วจากรอยละ 8.1 ในป 2539 เปนรอยละ 14.4 ในป 2541 (และไมเปลี่ยนแปลงในชวง 2541-2542) อยางไรก็ดี แนว
โนมความยากจนบนพื้นฐานของการบริโภคสอดคลองกับการเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว
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10.ลักษณะที่สํ าคัญอีกลักษณะหนึ่งของความยากจนในประเทศไทยคือ ความแตกตางกันอยางมากระหวางภาคตางๆ
เชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีอัตราความยากจนสูงมาก ในขณะที่อัตราดังกลาวในกรุงเทพฯแทบจะไมมีเลย (รูปที่
1) ความแตกตางนี้เพิ่มขึ้นมากในชวงเวลาหลายป โดยอัตราความยากจนในภูมิภาคที่เจริญไดลดลงในอัตราที่เร็วกวา
ภูมิภาคที่ยากจน (รูปที่ 2) วิกฤตการณทางเศรษฐกิจทํ าใหความแตกตางดานความยากจนในภาคตางๆรุนแรงขึ้น ดังจะ
เห็นไดจากการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของอัตราความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระหวางป 2539 และ ป 2542
และในบางจังหวัดในภาคใตและภาคกลางแตในกรุงเทพฯ และภาคเหนือกลับลดลง

รูปที่ 2 รูปนี้เปนรูปเดียวกับรูปที่ 9 ในบทที่ 2

11.ความแตกตางของความยากจนในระดับจังหวัดยิ่งมีมากกวาความแตกตางในระดับภูมิภาค ดังจะเห็นไดจากรูปที่ 3
ซึ่งแสดงแผนที่ความยากจนของประเทศไทยในป 2541 อัตราความยากจนที่สูงที่สุดสวนใหญอยูในกลุมจังหวัดในภาค

Headcount ratio of income-poverty (%),
by region, 1988, 1996 and 199948
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ตะวันออกเฉียงเหนือ แตในขณะเดียวกันบางจังหวัดในภาคเหนือและภาคใตก็มีอัตราความยากจนสูงเชนเดียวกัน (เชน
ใน จ.แมฮองสอน นราธิวาส และยะลา)

รูปที่ 3 รูปนี้เปนรูปเดียวกับรูปที่ 12 ในบทที่ 2

12.เนื่องจากจังหวัดที่ยากจนที่สุดหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนจังหวัดที่มีประชากรหนาแนนที่สุดของ
ประเทศ ดังนั้นอัตราสวนของคนจนในประเทศไทยทั้งหมดซึ่งอาศัยในจังหวัดเหลานี้จึงสูงมากดวย ขอมูลการสํ ารวจ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในป 2541 แสดงใหเห็นวาจังหวัดที่ยากจนที่สุด 17 จังหวัดของประเทศไทยมีคนจนเกือบ 2 ใน
3 ของจํ านวนคนจนทั้งหมดของประเทศ แนนอนจังหวัดที่ยากจนที่สุด 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา สุรินทร ศรีสะเกษ
และรอยเอ็ด มีคนจนคิดเปน 1 ใน 4 ของคนจนทั้งหมดในประเทศ การที่ความยากจนไดกระจุกตัวอยูในจังหวัดเพียง
ไมก่ีจังหวัดนี้ช้ีใหเห็นถึงความสํ าคัญและในขณะเดียวกันก็ช้ีใหเห็นถึงความงายในการกํ าหนดเปาหมายในการแทรก
แซงความยากจน3 ในระดับจังหวัด

                                                 
3. อยางไรก็ดี การกํ าหนดเปาหมายการแทรกแซงความยากจนไมใชเร่ืองงาย ในที่นี้การกํ าหนดเปาหมายทางภูมิศาสตรเมื่อปริมาณคน

ยากจนมีการกระจุกตัวอยูในนอยจังหวัดมีความเปนไปไดในการจัดการมากกวาในกรณีที่คนยากจนกระจายอยูในหลายจังหวัด
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13.โดยหลักการแลว การกํ าหนดเปาหมายการแทรกแซงความยากจนในหนวยทางภูมิศาสตรเล็กๆ เชน หมูบาน นาจะ
ไดผลมากกวา ขอมูลการสํ ารวจทางเศรษฐกิจและสังคมแสดงใหเห็นวาความยากจนไดมีการกระจุกตัวในระดับหมู
บานดวย กลาวคือรอยละ 10 ของหมูบานที่ยากจนที่สุดในประเทศมีจํ านวนคนจน 1 ใน 3 ของจํ านวนคนยากจนทั้ง
หมดในประเทศ ในขณะที่ 1 ใน 4 ของหมูบานที่ยากจนที่สุดมีจํ านวนคนจนนับเปนคนจนทั้งหมดของคนไทย (รูปที่
4) 4

14.ในขณะนี้รัฐบาลกํ าลังอยูในระหวางการริเริ่มนโยบายในระดับชนบทที่สํ าคัญที่สุด ไดแก โครงการกองทุนหมูบาน
การที่ปญหาความยากจนมีการกระจุกตัวกันในระดับหมูบานชี้ใหเห็นถึงความจํ าเปนที่จะตองมีวิธีการที่จะระบุหมูบาน
เหลานี้เพื่อจุดประสงคในการกํ าหนดเปาหมายในการดํ าเนินงานของนโยบายดังกลาว การวิเคราะหในรูปที่ 4 เปนการ
วิเคราะหจากกลุมหมูบานตัวอยางซึ่งไมไดครอบคลุมหมูบานทั้งหมด อยางไรก็ดีการวิเคราะหทางสถิติดังกลาวไดมี
การนํ ามาปฏิบัติและทางสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดทํ าการสํ ารวจวิจัยเพื่อการ
ใชงานตอไปในอนาคต

15.มีหลายปจจัยอื่นอีกมากที่มีสหสัมพันธกับความยากจนในประเทศไทย เชน อาชีพ ขนาดครัวเรือน ที่ต้ังในชนบท
ในเมือง และอื่นๆแตลักษณะที่สํ าคัญที่สุด คือ การศึกษา ประชาชนในครัวเรือนซึ่งมีผูนํ าที่ไมมีการศึกษาหรือมีการ
ศึกษาระดับประถม จะมีความเสี่ยงตอความยากจนมากกวาครัวเรือนที่มีผูนํ าที่จบการศึกษาชั้นมัธยมตนหรือมัธยม
ปลาย ไมเพียงแตอัตราความยากจนในกลุมผูที่มีการศึกษานอยจะสูงกวา หากแตพวกเขายังประสบปญหาความยากจน

                                                 
4. เนื่องจากขนาดของตัวอยางการสํ ารวจทางเศรษฐกิจและสังคมไมใหญพอที่ขอมูลการสํ ารวจจะเปนตัวแทนในระดับหมูบานได ผล

การศึกษาในรูปที่ 4 ควรจะใชตามที่ปรากฏในรูป
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มากกวาในชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เชน ในระหวางป 2539 และ 2542 อัตราสวนตอหัวของความยากจนที่วัดจากราย
ไดไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 21 เปนรอยละ 24 สํ าหรับครัวเรือนที่มีผูนํ าที่อานหนังสือไมออกและเพิ่มจากรอยละ 12 เปน
รอยละ 19 ในครัวเรือนที่มีผูนํ ามีการศึกษาระดับประถม  ตรงกันขามจํ านวนคนยากจนในครอบครัวที่มีผูนํ าจบการ
ศึกษาระดับอาชีวศึกษาและมัธยมปลายไมเปลี่ยนแปลงมากนัก

16.อีกปจจัยที่มีผลตอการวัดความยากจนคือ การมีกรรมสิทธิครอบครองในที่ดิน ซึ่งโดยทั่วไปจะมีสหสัมพันธผกผัน
กับอัตราความยากจน แตในประเทศไทยอัตราความยากจนในหมูเกษตรกรรายยอยที่มีกรรมสิทธิในที่ดินนอยกวา 5 ไร
ไดเพิ่มขึ้นแมแตกอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบวา สัดสวนผูถือครองที่ดินขนาดเล็กที่มีความยากจนในป
2542 สูงกวาในป 2535 ในขณะที่เกษตรกรที่มีกรรมสิทธิในที่ดินขนาดกลาง (เปนเจาของที่ดิน 5-19 ไร) มีความยากจน
นอยกวา อยางไรก็ดีจํ านวนคนยากจนของกลุมหลังนี้มีการเปลี่ยนแปลงไมมากในระหวางป 2536 และ 2542 แมวา
ความยากจนของประเทศจะลดลงจากรอยละ 23.2 เปนรอยละ 15.9

17.ผลการศึกษาดังกลาวนี้ไดแสดงใหเห็นวาผูถือครองที่ดินขนาดเล็กและขนาดกลางไมไดมีสวนรวมหรือไดรับผล
จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยทั่วไปที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในชวงปพ.ศ.2533-2542 เหตุผลหนึ่งที่ทํ าใหความ
ยากจนของเกษตรกรที่ถือครองที่ดินขนาดเล็กและกลางเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลาดังกลาวอาจเปนเพราะเกษตรกรกลุมนี้
ไดประสบกับการชะลอตัวหรือการลดลงของประสิทธิภาพทางดานการผลิตทางการเกษตรมาเปนเวลานาน (MERI
และธนาคารโลก ป 2000) ดังนั้น กลุมครัวเรือนไทยในชนบทที่เพาะปลูกในพื้นที่เล็กๆกลุมนี้นาจะเปนกลุมเปาหมาย
สํ าคัญในการลดอัตราความยากจน อยางไรก็ดีขอมูลที่มีอยูในปจจุบันไมสามารถบอกถึงสาเหตุของการที่ผลิตผลทาง
การเกษตรลดลงไดอยางแนชัด หลักฐานที่ปรากฏอยูไมไดวัดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปริมาณนํ้ าฝน
การเขาถึงแหลงนํ้ า หรือการเขาถึงบริการทางการเกษตร และโครงสรางพื้นฐานทางการตลาด  นอกจากนี้ยังไมไดมีการ
คํ านึงถึงปจจัยสํ าคัญในการนํ าแรงงานและเงินทุนมาใชในไรนาของพวกเขา ซึ่งปจจัยตางๆเหลานี้อาจมีผลตอการลด
ลงของศักยภาพในการผลิตพืชผลทางการเกษตร

รูปแบบของความไมเทาเทียม

18.ขอสรุปดังกลาวขางตนที่เกี่ยวกับความยากจนไดรับการวิเคราะหอยางละเอียดมากขึ้นจากการศึกษาถึงความไมเทา
เทียมกัน (Inequality) ในประเทศไทยซึ่งเปนหัวขอของบทที่ 3  วิธีการวัดความไมเทาเทียมกันนั้นอยูในความสนใจ
เนื่องจากในประเทศไทยมีความไมเทาเทียมกันในเรื่องรายไดและการบริโภคที่สูงมาเปนเวลายาวนานเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นๆในภูมิภาค  ความไมเทาเทียมกันทางรายไดเพิ่มขึ้นมากตั้งแตป 2524 ถึง 2535  หลังจากนั้นแนวโนมก็ลด
ลงและเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในป 2542  อยางไรก็ตามยังไมสามารถระบุไดวาการเพิ่มขึ้นของความไมเทาเทียมกันทางราย
ไดต้ังแตป 2541 ถึง 2542 จะเปนเหตุการณช่ัวคราวที่มีสาเหตุจากวิกฤตเศรษฐกิจหรือวาเปนเพราะประเทศไดกลับเขา
สูสภาวะการเพิ่มขึ้นของความไมเทาเทียมกันทางรายไดอีกครั้ง
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19.จากการวิเคราะหของแหลงที่มาของความไมเทาเทียมกันทางรายไดระหวางครัวเรือนในประเทศเมื่อป 2541  แสดง
ใหเห็นวาการศึกษาสามารถอธิบายการเกิดความผันแปรของรายไดตอหัวระหวางครัวเรือนในประเทศไดมากที่สุด โดย
จะปรากฎชัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาในกรุงเทพฯ ซึ่งสะทอนขอเท็จจริงที่วาการศึกษาแพรขยายใน
กรุงเทพฯมากกวาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ปจจัยที่สํ าคัญประการตอไปที่อธิบายถึงความไมเทาเทียมกันทางราย
ไดคือ ลักษณะทางประชากรของครอบครัว  ความแตกตางในขนาดของครอบครัว องคประกอบของอายุและเพศของ
สมาชิกในครัวเรือน รวมถึงอายุและเพศของผูนํ าครัวเรือนสามารถอธิบายถึงสาเหตุของความไมเทาเทียมกันทางรายได
ไดประมาณรอยละ 10 ถึงรอยละ 13 ของความไมเทาเทียมกันทางรายไดโดยรวม  สํ าหรับการถือครองที่ดินนั้นมีผลตอ
ความไมเทาเทียมกันทางรายไดโดยรวมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงเล็กนอยเทานั้น การถือครองที่ดินที่ไมเทา
เทียมกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผลกระทบตอครัวเรือนที่ทํ าเกษตรกรรมเทานั้น แตมิไดมีผลตอครัวเรือนอื่นที่มี
ความไมเทาเทียมกันทางรายไดมากกวา5

20.เพื่อใหสามารถเขาใจในเรื่องความไมเทาเทียมกันทางรายไดในประเทศไทยไดอยางดี การพิจารณาควรจะเริ่มจาก
การศึกษาความไมเทาเทียมกันทางรายไดที่เพิ่มขึ้นมากในระหวางป 2541 และ 2542 ซึ่งเปนผลโดยตรงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบดานลบตอรายไดและความเปนอยูของประชาชนในสวนที่ยากจนของสังคมไทย ทั้งนี้จะ
สามารถเห็นไดอยางชัดเจนในรูปที่ 5 ซึ่งแสดงใหเห็นวาครอบครัวที่ยากจนที่สุดเมื่อป 2541 (เชน ครอบครัวที่ผูนํ า
ครอบครัวไมไดรับการศึกษาหรือจบระดับประถมศึกษา) ประสบกับภาวะรายไดแทจริงที่ลดลงอยางมากระหวางป
2541 และ 2542 ในขณะที่ครอบครัวที่คอนขางฐานะดีกวา (เชน ครอบครัวที่ผูนํ าครอบครัวจบการศึกษาสูงกวาระดับ
มัธยมศึกษา) ไดรับรายไดแทจริงที่เพิ่มขึ้นในระหวางป 2541 และ ป 2542

21.การศึกษาเปนตัวแปรที่สามารถอธิบายถึงความไมเทาเทียมกันทางรายไดไดมากที่สุดและมีบทบาทที่สํ าคัญในการ
ชวยลดปญหาความยากจน  จึงมีคํ าถามที่สํ าคัญวาการกระจายการศึกษาในประชากรไทยดีขึ้นหรือเลวลงในชวงที่ผาน
มาขอมูลจากการสํ ารวจทางเศรษฐกิจและสังคมตางๆแสดงใหเห็นวามีการขยายตัวของการศึกษาเปนอยางมากใน
ประเทศไทย และกลุมที่ยากจนที่สุดก็มีสัดสวนของจํ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด
ในระหวางป 2533-2542 (รูปที่ 6) ขณะที่มีเพียงรอยละ 12 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมาจากกลุมที่ยากจนที่
สุดในป 2535 ซึ่งสัดสวนนี้เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 22 ในป 2542 บทที่ 3 ยังแสดงใหเห็นวาสัดสวนของกลุมที่ยากจนที่สุด

                                                 
5. ผลการศึกษาสะทอนความจริงวา แมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเอง การเกษตรไมใชจะเปนอาชีพเดียวเทานั้นและจํ านวนที่ดินที่ครอบ
ครองก็ไมไดเปนตัวประเมินรายไดเพียงตัวเดียว ในความเปนจริงแลวเพยีง 1 ใน 3 ของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาศัยอยูในครัว
เรือนที่มีอาชีพหลักเปนเกษตรกรรม (รวมการจางงานในการเกษตรดวย) ยิ่งกวานั้น ผูที่ประกอบอาชีพการเกษตรโดยเฉลี่ยแลวเปนผูมีราย
ไดตํ่ าสุดเมือ่เทียบกับรายไดของผูประกอบอาชีพอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ถึงแมวาการเปนเจาของที่ดินอาจเปนปจจัยสํ าคัญ
ของความไมเทาเทียมของรายไดในบรรดาครัวเรือนเกษตรกร แตก็ไมไดเปนตัวกํ าหนดความไมเทาเทียมกันของรายไดโดยทั่วไป เพราะวา
ผูทีร่วยที่สุดบางคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมไดเปนเจาของที่ดินเลย อยางไรก็ดี การเปนเจาของที่ดินก็ยังเปนตัวกํ าหนดความยากจน
ที่สํ าคัญตัวหนึ่ง



ธนาคารโลก ความยากจนและนโบายสาธารณะ

การติดตามสถานการณทางสังคมของประเทศไทย 11

ในหมูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทยเพิ่มจากประมาณรอยละ 10 ในป 2535 เปนรอยละ 15 ในป
2542 และในหมูนักเรียนอาชีวศึกษาไดเพิ่มมากขึ้นจากเพียงรอยละ 2 ในป 2535 เปนรอยละ 8.4 ในป 2542 อยางไรก็
ตาม สัดสวนเหลานี้ยังคงตํ่ ากวาสัดสวนของประชากร นอกจากนี้สัดสวนของกลุมคนที่ยากจนที่สุดในนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในป 2542 มีเพียงรอยละ 0.9

รูปที่ 5 เปนรูปเดียวกับรูปที่ 31 ในบทที่ 3

รูปที่ 6 เปนรูปเดียวกับรูปที่ 33 ในบทที่ 3

22.เหตุผลที่สํ าคัญประการหนึ่งของการที่สัดสวนของกลุมคนที่ยากจนที่สุดในนักศึกษาระดับอุดมศึกษาอยูในระดับตํ่ า
ก็เนื่องมาจากการเขาศึกษาตอระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายของคนกลุมนี้ซึ่งมีจํ านวนมากนั้นเพิ่งจะเกิดขึ้น
เมื่อไมนานมานี้ จึงทํ าใหจํ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและมีสิทธิสอบเขามหาวิทยาลัยยังคงนอยอยู

Distribution of enrolled students at the primary and lower secondary
level, by real per capita income quintile, 1992-99
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เมื่อนักเรียนกลุมนี้จบการศึกษาจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํ านวนนักเรียนจากกลุมที่ยากจนที่สุดที่ศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัยจะเพิ่มขึ้นตอไปตามลํ าดับ อยางไรก็ตาม คาเลาเรียนในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยก็ยังคงอยูในระดับ
ที่สูงมากเชนเดียวกับในประเทศอื่นๆซึ่งถือเปนขอจํ ากัดสํ าหรับนักเรียนยากจนที่จะเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัย 
ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของนโยบายสาธารณะที่จะกํ าหนดเปาหมายโครงการการชวยเหลือทางการศึกษา เชน จัดใหมีโครง
การเงินกูยืมเพื่อการศึกษาและโครงการทุนการศึกษาสํ าหรับนักเรียนที่มาจากกลุมที่ยากจนที่สุด

23.หากอัตราการเขาเรียนของคนจนนั้นยังคงเพิ่มขึ้นและมีการขยายไปสูการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อัตราความไม
เทาเทียมกันที่สูงมานานในประเทศไทยอาจจะลดลงเรื่อยๆ  ซึ่งจะเปนประโยชนในการลดความยากจนลงไดเชนกัน
การศึกษาเปนปจจัยสํ าคัญที่จะนํ าไปสูความเปนอยูที่ดีขึ้นสํ าหรับคนจนและครอบครัวเชนเดียวกับในประเทศกํ าลัง
พัฒนาอื่นๆ

ประเด็นปญหาทางยุทธศาสตร

24.บทที่ 4 ของรายงานนี้วาดวยประเด็นทางยุทธศาสตรซึ่งผูบริหารนโยบายของประเทศไทยกํ าลังเผชิญอยูในการที่จะ
วางรากฐานของนโยบายเพื่อใหการเติบโตทางเศรษฐกิจกลับคืนมาใหมและลดปญหาความยากจนลง จากการศึกษา
โครงการตางๆในอดีตพบวา โครงการการตอตานความยากจนสวนใหญจะเปนการโอนผลประโยชนไปใหแกผูที่ขัด
สน ผูสูงอายุ และคนพิการ ดังนั้นการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วและนโยบายที่สงเสริมการเจริญเติบโตถูกพิจารณาวา
เพียงพอแลวที่จะกระจายรายไดที่มากพอไปสูคนไทยทั้งหมดรวมทั้งคนจนดวย อยางไรก็ดีในชวงเวลาไมก่ีปที่ผานมา
ทัศนะเหลานี้ไดรับการกลั่นกรองและพัฒนาซึ่งนํ าไปสูการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะของไทยที่มีความเขม
ขนมากขึ้นดังตอไปนี้

• ในปจจุบัน อัตราการเจริญเติบโตของประเทศไทยที่เคยสูงที่สุดในโลกมาแลวนั้น คาดวาจะอยูในระดับตํ่ าใน
ชวงระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นความสนใจจึงมุงเนนไปที่นโยบายสาธารณะที่จะแกปญหาความยากจนโดยตรง
มากขึ้น

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไดกลายเปนจุดศูนยกลางของปญหาในเรื่องความยากจน เนื่องจาก
ภูมิภาคนี้ยังคงลาหลังเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ และไดรับผลกระทบมากที่สุดในชวงวิกฤตเศรษฐกิจ

• ผลกระทบของวิกฤตการณแสดงใหเห็นวาขายรองรับทางสังคมอยางไมเปนทางการของเอกชนนั้นนับวาใช
ไดผลแตไมเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบจากการหดตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งสํ าหรับกลุมคนจน

• การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรมซึ่งถูกบดบังไวดวยผลประโยชนจากการเจริญเติบโตอันรวดเร็วนั้นไดกลาย
มาเปนประเด็นปญหาหนึ่งของนโยบาย

• ความยากจนในบางกลุมชนและในบางพื้นที่ดูเหมือนจะเปนปญหาเรื้อรังและยาวนานตอผลประโยชนจาก
การเจริญเติบโตซึ่งไดกลายเปนมิติทางโครงสรางของความยากจน
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25.ประเด็นทางยุทธศาสตรที่นํ ามากลาวในบทที่ 4 นั้นเปนขอมูลเชิงภูมิภาคและมีสาระสํ าคัญคือการพึ่งตัวเองและขาย
รองรับทางสังคมที่ไมเปนทางการ ความยากจนทางโครงสราง สาเหตุของความยากจนและกรณีของภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ การเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและความยากจน เพศและความยากจน และบทบาทของการเจริญ
เติบโตเมื่อเทียบกับการกระจายรายไดในตางจังหวัดและในระดับชาติ รายการทั้งหมดที่กลาวมานี้ยังไมสมบูรณ ปญหา
ในแตละภาคถูกวิเคราะหในบทที่ 5 และบทที่ 6 แตทัศนะทางยุทธศาสตรบางประการไมไดนํ ามารวมไวดวยในราย
งานนี้ เชน อนาคตของการประเมินราคาทรัพยากรธรรมชาติสํ าหรับภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมและผลกระทบ
ตอคนจน นโยบายสินเชื่อที่มีผลตอภาคการผลิตตางๆกํ าลังไดรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลแตถูกกลาว
ถึงเพียงบางสวนเทานั้นในรายงานนี้ ดวยเหตุนี้ในสวนตอไปของรายงานจึงไดมีการสรุปถึงผลการศึกษาทางยุทธ
ศาสตรที่สํ าคัญของบทที่ 4

26.ความยากจนและการพึ่งตนเอง ในสังคมไทยไมมีลักษณะใดที่จะเดนไปกวาคุณคาและการใหความสํ าคัญแกการพึ่ง
ตนเองภายในครอบครัวและการสนับสนุนซึ่งกันและกันในชุมชน ครอบครัวไทยโดยเฉพาะในกลุมที่มีรายไดนอยได
ดํ าเนินมาตรการสํ าคัญในการรองรับผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจ และใหการคุมครองสินทรัพยทางสังคม แมวาราย
ไดของครอบครัวจะหดตัวลงมากกวาของครอบครัวที่มีฐานะดี รูปแบบของการพึ่งตนเองเชนนี้สามารถพิจารณาไดจาก
หลักฐานที่วามีการโอนรายไดและการยายของการบริโภคในระดับครัวเรือน ในขณะที่ผูกํ าหนดนโยบายของไทยดูแล
ความตองการสํ าหรับโครงการขายรองรับทางสังคมที่มีลักษณะเปนทางการมากขึ้น ขอพิจารณาที่สํ าคัญอันหนึ่งคือบท
บาทที่นาช่ืนชมและเปนประโยชนทางสังคมของยุทธศาสตรการดูแลครอบครัวดวยความสมัครใจและความสํ าคัญของ
การที่จะทํ าใหยุทธศาสตรเหลานี้มีความยั่งยืน

รูปที่ 7 เปนรูปเดียวกับรูปที่ 35 ในบทที่ 4

The volume of income transfers in relation to total income,
by real per capita income quintile, 1996-99
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27.วิธีการหนึ่งที่คนจนสามารถจะดูแลตัวเองไดเมื่ออยูในสภาวะที่ไมเอื้ออํ านวยคือการพึ่งพิงรายไดที่โอนมาจากเพื่อน 
ญาติ และรัฐบาล ในกรณีประเทศไทยสวนใหญจะเปนการโอนจากญาติโดยเฉพาะจากสมาชิกครอบครัวที่อพยพไปอยู
ในเมือง (โดยทั่วไปคือกรุงเทพฯ) เพื่อหางานที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวา อยางไรก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 นั้นนับ
วาเปนเรื่องผิดปกติเพราะสงผลกระทบตอกรุงเทพฯกอนและไดสงผลใหคนงานที่อพยพเขามาทํ างานจํ านวนมากในอุต
สาหกรรมการกอสรางในกรุงเทพฯถูกเลิกจาง ดังนั้น ความสามารถของคนเหลานี้ที่จะสงเงินกลับไปใหครอบครัวใน
ชนบทโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงหายไป แมวาจะมีการสูญเสียรายไดเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจการโอน
เงินก็ยังคงมีบทบาทที่สํ าคัญในการยกระดับรายไดของผูที่ออนแอกวา ดังในรูปที่ 7 จะเห็นวาการโอนมีปริมาณมาก
กวาเมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมดสํ าหรับกลุมผูที่ยากจนที่สุด 3 กลุมเมื่อเทียบกับผูที่รํ่ ารวยที่สุด 2 กลุม และที่ยิ่งกวานั้น
กลุมที่ยากจนที่สุดไดเพิ่มการพึ่งพิงตอการโอนเงินในระหวางป 2539 กับป 2542 หากไมมีการโอนเหลานี้ไปยังผูที่ยาก
จนกวาความยากจนก็คงเพิ่มขึ้นกวารอยละ 6 จุด

28.ในทางยุทธศาสตร รูปแบบของการพึ่งพิงตนเองดังกลาวหรือรูปแบบอื่นๆและกลไกการสนับสนุนกันในชุมชน
(ธนาคารโลก 2000) เปนรากฐานของการปกปองคุมครองสังคมในประเทศไทย ความพยายามที่จะขยายขายรองรับทาง
สังคมที่เปนทางการในประเทศบางครั้งสามารถกระทํ าไดโดยผานสถาบันที่อยูในชุมชนใหมีการจัดการและจัดสรร
ทรัพยากรใหแกผูรับประโยชน ดังนั้นจึงเปนการเสริมสรางสินทรัพยทางสังคมเหลานี้ใหเขมแข็งขึ้นแทนที่จะเปนการ
ทดแทน (ดูบทที่ 5) การศึกษายังพบวาความสํ าคัญของกลไกการประกันสังคมที่เสริมตอกันนั้นสอดคลองกับหลักการ
พ่ึงตนเองดวย

29.ความยากจนทางโครงสราง ความยากจนทางโครงสรางหมายถึงความยากจนที่คงอยูเปนเวลานานและไมวา
เศรษฐกิจจะดีขึ้นเพียงไรความยากจนดังกลาวนี้ก็จะดีขึ้นเพียงเล็กนอยเทานั้น ความยากจนทางโครงสรางจึงหมายถึง
ครอบครัวยากจนบางครอบครัวที่จะยังคงยากจนอยูตอไปดวยเหตุผลที่ไมสามารถอธิบายไดงายนัก ในขณะที่ภาวะ
ความยากจนชั่วคราวนั้นสามารถที่จะแกไขใหหมดไปได ซึ่งในกรณีนี้กอใหเกิดคํ าถามขึ้นวาเปนไปไดหรือไมที่
ประเทศไทยนั้นไดกาวไปถึงขั้นที่สามารถลดความยากจนใหอยูต่ํ ากวารอยละ 20 แตสถานการณกลับเปนวาการบงช้ี
ปญหาความยากจนนั้นเปนไปไดงายแตกลับเปนการยากที่จะเขาใจถึงปญหาอยางถองแท  

30.ประการแรก ดังที่ไดกลาวไวในบทที่ 2 กลุมคนบางกลุมเชนคนงานในไรนาและเจาของไรนา (โดยเฉพาะเจาของที่
ดินขนาดเล็กและขนาดกลาง) ครัวเรือนขนาดใหญ ครัวเรือนที่มีจํ านวนผูอาศัยจํ านวนมากเมื่อเทียบกับจํ านวนผูหาราย
ไดและครัวเรือนที่มีผูนํ าสํ าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือมีการศึกษาตํ่ า จะมีอัตราความยากจนสูงเปนระยะเวลา
นาน ความยากจนสํ าหรับคนบางกลุม เชน เจาของที่ดินรายยอย ก็เพิ่มขึ้นแมกระทั่งในมูลคาที่แทจริง (absolute terms)
ในระหวางทศวรรษป 1990 หลักฐานทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาปญหาสํ าคัญของความยากจนในกลุมเหลานี้นาจะเปน
ปญหาทางโครงสราง

31. เชนเดียวกัน การจัดลํ าดับภาคตามอัตราความยากจนก็ยังคงไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังคง
เปนภาคที่ยากจนที่สุดในป 2531 และก็ยังคงยากจนที่สุดมาจนถึงปจจุบัน แนนอนระดับความยากจนลดลงในรูปของ
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มูลคาจริงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตลดลงชากวาในภาคอื่นๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาปญหาความยากจนในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือนั้นเปนปญหาความยากจนทางโครงสราง

32.ตัวบงช้ีอีกตัวของความยากจนทางโครงสรางสามารถพบไดในขอมูลที่เกี่ยวกับอัตราความยากจนในระดับจังหวัด 
การจัดลํ าดับจังหวัดตามอัตราความยากจนในแตละปในชวงระยะเวลา 4 ป  คือ ป 2537 ป 2539 ป 2541 และป 2542
แสดงใหเห็นวาในบรรดา 17 จังหวัดที่ยากจนที่สุดของประเทศไทยในป 2537 นั้น มีถึง 8 จังหวัด (แมฮองสอน
นราธิวาส กาฬสินธุ สกลนคร ยโสธร หนองคาย นครพนม และศรีสะเกษ) ที่ยังคงอยูในกลุมจังหวัดยากจนที่สุด 17
จังหวัดของประเทศในแตละปในชวงระยะเวลา 4 ปนั้น

33.จากหลักฐานทางโครงสรางอาจกลาวไดวาจังหวัดที่ยากจนที่สุดก็ยังคงมีฐานะอยูต่ํ ากวาระดับเฉลี่ยของประเทศ บท
ที่ 4. นํ าเสนอหลักฐานสํ าหรับ 4 จังหวัดที่ยากจนที่สุด จากป 2537 ถึง 2542 เปนที่นาสังเกตวาทุกจังหวัดดังกลาวตางก็
ยากจนลงกวาระดับเฉลี่ยของประเทศ ในระหวางป 2537 ถึง 2542 และในระหวางป 2537 ถึง 2539 กอนเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจอีกดวย

34.ความยุงยากในการศึกษาขอจํ ากัดเกี่ยวกับโครงสรางของการลดปญหาความยากจนก็คือ การวิเคราะหจะระบุแต
เพียงลักษณะปญหาทางดานโครงสรางแตมิไดระบุถึงสาเหตุของความยากจนทางโครงสราง ขอมูลที่มีอยูไมสามารถ
บงบอกถึงขอจํ ากัดทางดานดินและนํ้ าฝน มิติทางดานวัฒนธรรมหรือชาติพันธุ หรือรูปแบบที่มีระบบในการคัดแยก
จังหวัดที่มีปญหาทางดานโครงสราง แตสํ าหรับในบางจังหวัดนั้นมิติทางโครงสรางดูเหมือนจะนํ ามาเปนหลักฐานที่
แสดงใหเห็นไดวาความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางเดียวไมเพียงพอที่จะลดชองวางระหวางจังหวัดเหลานี้กับพื้นที่ที่มี
ความอยูดีกินดีของประเทศ

35.ในการพิจารณาปญหาทางดานโครงสรางของความยากจนนั้นมีความจํ าเปนที่จะตองมองยอนกลับไปที่สาเหตุ
สํ าคัญของความยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาตัวกํ าหนดความยากจน (โดยเทคนิคทางสถิติ) แตกตางกันในภาคที่ยาก
จนมากที่สุดอยูเสมอ คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อเทียบกับพื้นที่ชนบทอื่นๆของประเทศ

36.ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ตัวกํ าหนดความยากจนในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นแตกตางจากตัว
กํ าหนดความยากจนในภาคอื่นๆของประเทศ 4 ประการกลาวคือ 1. จํ านวนที่ดินที่ครอบครองมีความสํ าคัญตอการลด
ความยากจนในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกวาการลดความยากจนในชนบทของภาคอื่นๆ 2. ขณะที่การ
เปนผูเชานาเปนอีกปจจัยที่จะนํ าไปสูโอกาสที่จะเกิดความยากจนในชนบทของภาคอื่นๆของประเทศแตในภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือไมเปนเชนนั้น ทั้งนี้อาจเปนเพราะการเชาที่ดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีไมมากเหมือนกับในภาค
อื่นๆของประเทศ 3. ความแตกตางที่นาสนใจคือ การศึกษา (ยกเวน การศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือระดับมหาวิทยาลัย)
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีผลตอการลดความยากจนในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอยกวาในภาคอื่นๆของประเทศ 
ความแตกตางนี้อาจสะทอนใหเห็นความจริงที่วา คุณคาสํ าคัญของการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอยูที่การ
อพยพออกจากภาคนี้ไปยังภาคอื่นๆของประเทศที่มีโอกาสการทํ างานดวยคาจางที่สูงขึ้น
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37.ขอ 4 ขณะที่การอาศัยอยูในครัวเรือนที่มีผูหญิง ณ อายุใดๆ เปนหัวหนาครัวเรือนจะลดความเสี่ยงตอความยากจนใน
พ้ืนที่ชนบทแตสถานการณแตกตางไปมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในภาคนี้ความแตกตางในอายุของผูหญิงที่เปน
หัวหนาครัวเรือนทํ าใหเกิดความแตกตางอยางมากตอความเสี่ยงเรื่องความยากจน โดยที่ครัวเรือนที่มีผูนํ าผูหญิงที่อายุ
นอย (อายุต่ํ ากวา 45 ป) มีความเสี่ยงตํ่ ากวาครัวเรือนที่มีผูชายเปนผูนํ า แตครัวเรือนที่มีผูหญิงอายุมากเปนผูนํ าจะมี
ความเสี่ยงสูงมากกวาครัวเรือนที่มีผูชายเปนผูนํ า ขอสรุปเหลานี้อาจมีสวนเกี่ยวของกับรูปแบบของการอพยพยายถิ่น
ของผูชายออกจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

38.ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงประเด็นที่นาสนใจบางประการในการที่จะกํ าหนดยุทธศาสตรการตอสูกับความยาก
จนในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเทียบกับยุทธศาสตรโดยรวมของประเทศ กลาวคือการตอสูกับความยาก
จนในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตองพุงเปาไปที่เกษตรกรขนาดเล็กและเกษตรกรที่มีที่ทํ ากิน (ไมใชผูที่
เชานา) และครัวเรือนที่มีผูหญิงอายุมากเปนผูนํ า ผลเหลานี้ยังแสดงใหเห็นวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะแตก
ตางพิเศษและนโยบายสาธารณะที่จัดทํ าขึ้นในระดับชาติอาจจํ าเปนตองมีการปรับแกเมื่อนํ าไปใชกับภาคนี้ซึ่งมีคนจน
เกือบครึ่งหนึ่งของคนจนในประเทศ

39.การเจริญเติบโต การกระจายรายได และความยากจน  ประเด็นหลักของการถกแถลงตางๆในเรื่องความยากจนมัก
ต้ังคํ าถามเกี่ยวกับบทบาทของการเจริญเติบโตและการกระจายรายไดตอสถานการณความยากจนของประเทศ บทที่ 4
วาดวยบทบาทของการเปลี่ยนแปลงในการกระจายรายได และความสํ าคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ผานมาในระดับชาติ
และระดับจังหวัด

40.ผลจากการศึกษาในอดีตแสดงใหเห็นถึงสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหการลดความยากจนเปนไปไดอยางลาชาในบางจังหวัด
ของประเทศ ผลจากการศึกษานั้นช้ีใหเห็นวาความไมเทาเทียมกันทางรายไดที่เพิ่มขึ้นมีสวนเกี่ยวของโดยตรงอยางมาก
กับการเพิ่มขึ้นของความยากจน ถึงแมจะมีการควบคุมผลกระทบของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแลวพบวาการเพิ่ม
ขึ้น 1 จุดในดัชนี Gini ของความไมเทาเทียมกันทางรายไดจะนํ าไปสูการเพิ่มขึ้น 0.8 จุดในอัตราความยากจน ดังนั้น
การเพิ่มขึ้นของความไมเทาเทียมกันทางรายไดสามารถหักลางผลประโยชนที่พึงไดจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีตอ
การลดความยากจนไดเปนอยางมาก

41.เรื่องนี้ไดมีการวิเคราะหในระดับชาติดวย สํ าหรับประเทศไทยเมื่อการเติบโตของรายไดชะลอตัวลงเปนอยางมาก
หลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจความไมเทาเทียมกันทางรายไดก็เริ่มมากขึ้น ซึ่งนํ าไปสูการเพิ่มขึ้นของอัตราความยาก
จนตัวอยางเชน ในระหวางป 2541 และ 2542 อัตราความยากจนเพิ่มขึ้นที่รอยละ 3 จุด ถาหากการกระจายรายไดยังคง
ไมเปลี่ยนแปลงในระหวางป 2541 และ 2542 อัตราความยากจนคงลดลงที่รอยละ 0.5 จุด ไมใชเพิ่มขึ้นที่รอยละ 3 จุด
ดังที่ไดเกิดขึ้นจริง ในดานจํ านวนความไมเทาเทียมที่เพิ่มขึ้นนี้ทํ าใหมีคนจนเพิ่มขึ้นอีกถึง 2.1 ลานคน ในระหวางป
2541 และ 2542
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42.รูปที่ 8 ไดแสดงใหเห็นวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีประชากรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 32 ต้ังแตป 2530 เปนตนมานั้น
ไดมีการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) เพียงรอยละ 11 ใน ชวงเวลาดังกลาว

43.การวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นวา การลดความไมเทาเทียมกันทางรายไดจะมีบทบาทสํ าคัญในการลดความยาก
จน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพแวดลอมของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่คอนขางตํ่ า ยิ่งโอกาสการเติบในอนาคตของ
ประเทศไทยมีนอย นโยบายการลดปญหาความยากจนก็ยิ่งมีความจํ าเปนที่จะตองเนนถึงการลดความไมเทาเทียมกัน
ทางรายไดในประเทศหรืออยางนอยที่สุดก็ปองกันไมใหความไมเทาเทียมกันเลวรายลงไปอีก

44.เพศและความยากจน ในบทที่ 4 ไดมีการสรุปขอมูลขาวสารจากรายงานและแหลงอื่นๆเกี่ยวกับนัยสํ าคัญของเพศ
ศึกษาในการทํ าความเขาใจและการแกไขปญหาความยากจนในประเทศไทย ในระยะเวลา 3 ทศวรรษที่ผานมาประเทศ
ไทยไดประสบความกาวหนาเปนอยางมากในดานตัวช้ีวัดทางสังคม ความแตกตางระหวางเพศลดนอยลง โดยเฉพาะ
ในดานสุขภาพและการศึกษา การเขารับการศึกษาของผูหญิงเพิ่มมากขึ้นในทุกระดับ และมีผูหญิงเขารับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามากกวาผูชาย แรงงานผูหญิงดูเหมือนจะปรับตัวไดดีกวาแรงงานผูชายในระหวางที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
และการมีสวนรวมของแรงงานผูหญิงก็สูงขึ้น

45.อยางไรก็ดีในดานอื่นๆนั้น ความไมเสมอภาคที่เปนสาเหตุที่ทํ าใหผูหญิงยังประสบกับปญหาความยากจนยังคงมีอยู
อยางเห็นไดชัด ผูหญิงจํ านวนมากไดรับคาจางตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าเมื่อเทียบกับผูชายทํ าใหคาจางเฉลี่ยของผูหญิง
ต่ํ ากวาของผูชาย ครัวเรือนที่มีผูหญิงอายุมากเปนหัวหนาครอบครัวจะมีความเสี่ยงตอความยากจนมากกวาอยางเห็นได
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ชัดโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากนี้มีผูหญิงจํ านวนนอยที่ไดรับเลือกตั้ง  และผูหญิงที่ยากจน
ก็ยังคงมุงไปสูอาชีพการใหบริการทางเพศ

46.ดังนั้น การศึกษาความเกี่ยวเนื่องระหวางเพศและความยากจนใหผลสรุปที่ไมชัดเจนเชนเดียวกับดานอื่นๆของการ
พัฒนาสังคม กลาวคือประเทศไทยประสบความสํ าเร็จในการเพิ่มการเขาถึงการบริการทางการศึกษาและสุขภาพ
สํ าหรับผูหญิง แตยังมีความจํ าเปนอยางมากที่จะตองดํ าเนินการเพิ่มสิทธิของผูหญิง และลดความเสี่ยงและความไมมั่น
คงของผูหญิงลง จึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่ผูกํ าหนดนโยบายควรจะเขาใจความสํ าคัญของประเด็นปญหาดานเพศใน
การตอสูกับความยากจน

47.สิ่งแวดลอม ความเกี่ยวโยงกันระหวางความยากจนกับสิ่งแวดลอมนับวาสลับซับซอนและไมงายนักที่จะใหคํ านิยาม
ได การเขาถึงทรัพยากร นํ้ า ที่ดิน และดิน ปาไม และประมง นับวามีความสํ าคัญตอการดํ ารงอยูในแตละวันของครัว
เรือนในชนบท สํ าหรับครัวเรือนยากจนบางครัวเรือนนั้นการมีทรัพยากรธรรมชาติจํ ากัดหรือคุณภาพตํ่ าทํ าใหประชา
กรตกอยูในสภาพการดํ ารงชีวิตที่มีประสิทธิภาพการผลิตตํ่ า สํ าหรับครัวเรือนอื่นความยากจนบีบบังคับใหตองใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูมากเกินไปจนนํ าไปสูการสึกกรอนอยางถาวรของฐานทุนที่มีอยูตามธรรมชาติและรายไดที่
ไดมาจากฐานทุนนี้ และอีกตัวอยางคือ คนจนไมสามารถทํ าอะไรไดเมื่อคนที่มีอิทธิพลมากกวาเขามาตักตวงเอาผล
ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขาไปและเหลือทิ้งไวแตปา การประมง และที่ดิน ที่เสื่อมโทรมและใหผล
ผลิตต่ํ า

48.ในประเทศไทย การพัฒนาที่รวดเร็วในชวงระยะเวลา 30 ปที่ผานมานั้นไดกอใหเกิดมลภาวะและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชนบทเนื่องดวยของเสียที่ปลอยออกจากบาน โรงงานอุตสาหกรรม และ พ้ืนที่เกษตร
กรรม มีสวนในการเพิ่มมลภาวะของนํ้ าในบริเวณชายฝงทะเล บนพื้นผิวและใตดิน  พ้ืนที่ปาไดลดลงอยางมากจากรอย
ละ 53 ในป 2504 เหลือรอยละ 28 ในป 2532 เมื่อมีการออกกฎหมายหามการทํ าไมแปรรูป และลดลงเหลือรอยละ 25
ในป 2541 ปญหาการตัดไมทํ าลายปานับวาเกิดขึ้นมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพื้นที่ปาลดลงถึงรอยละ 60 ใน
ระหวางป 2528 และป 2538

49.ไดมีการสรางความสํ านึกและความตองการในการที่จะรักษาสิ่งแวดลอมเพิ่มขึ้นในทุกระดับช้ันของสังคม (ดู Box 8
ในบทที่ 4) ตัวแทนทางสังคมพลเรือนไดใหความสํ าคัญตอความจํ าเปนที่จะตองแกไขปญหาสิ่งแวดลอม ซึ่งมีความ
เช่ือมโยงกับความยากจนอยางชัดแจง มีฉันทามติเกิดขึ้นระหวางรัฐบาลภาคเอกชนและสังคมในเรื่องความจํ าเปนที่จะ
เพิ่มการเอาใจใสตอการรักษาสิ่งแวดลอมโดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดีกวา การมีสวนรวมที่มากขึ้น และการ
บังคับใชกฏหมายที่ดีขึ้นสํ าหรับประเทศไทย แนนอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (แผนฯ 9)
สํ าหรับป 2545-2549 นั้น ไดเนนวาการอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ดีมีความสํ าคัญตอการสรางฐานทางสังคมที่เขมแข็งและ
การลดความยากจนที่ยั่งยืน
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50.การเชื่อมโยงของความยากจนกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาตินี้นับวาเปนเรื่องสํ าคัญอีกเรื่องหนึ่ง
สํ าหรับการวิเคราะหและการพัฒนานโยบายโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติเปนปจจัยที่สํ าคัญยิ่งของคนจนและเปนสาเหตุของความขัดแยงที่เกิดขึ้นมามากตอ
มาก

โครงการสาธารณะกับความยากจน

51.รัฐบาลสามารถตอสูกับปญหาความยากจนไดโดยใชมาตรการตางๆเขาแทรกแซง ซึ่งบางมาตรการสามารถให
ประโยชนโดยตรงกับคนจนและกํ าหนดเปาหมายที่แคบลงไดในขณะที่บางมาตรการใหผลทางออม โดยทั่วไปแลว
การดํ าเนินการแทรกแซงดังกลาวสามารถจัดแบงไดเปน 3 ประเภท คือ โอกาส (การแทรกแซงโดยการเพิ่มขีดความ
สามารถของคนจนใหสามารถไดรับประโยชนจากความกาวหนาและการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ เชน การเขาถึง
การศึกษา การปฏิรูปที่ดิน หรือ การผอนปรนทางภาษี) ความมั่นคง (การแทรกแซงโดยชวยใหครอบครัวสามารถปอง
กันตนเอง หรือสามารถรับมือกับการสูญเสียรายไดหรือสินทรัพยโดยฉับพลัน ตัวอยางเชน ในกรณีการรักษาสุขภาพที่
มีคาใชจายสูง การตกงาน หรือการดูแลผูสูงอายุ) และการเพิ่มอํ านาจ (การแทรกแซงโดยเพิ่มอํ านาจใหแกคนจนใหมี
สวนรวมในการตัดสินใจในโครงการสาธารณะตางๆ เชน การสรางทุนทางสังคม การกระจายอํ านาจการปกครอง หรือ
การลดปญหาคอรัปช่ันของขาราชการ)

52.รายงานการติดตามสถานการณทางสังคมของประเทศไทย (Thailand Social Monitor) ฉบับนี้ไดนํ าเสนอโครงการ
และนโยบายที่เกี่ยวของกับการตอสูกับความยากจนที่สํ าคัญจํ านวนมากในประเทศไทยโดยอาศัยขอมูลจากแบบจํ าลอง
พิเศษของการสํ ารวจทางเศรษฐกิจและสังคมป 2542 การวิเคราะหนี้พยายามที่จะศึกษากลุมเปาหมายและการครอบ
คลุมของโครงการแตละโครงการในการตอสูกับความยากจน อยางไรก็ดี ขอบขายของการวิเคราะหดังกลาวคอนขางที่
จะจํ ากัด เนื่องจากโครงการภายใตการสํ ารวจพิเศษนี้ไมไดครอบคลุมทุกโครงการที่เกี่ยวของกับความยากจน

53.ความพยายามของรัฐบาลไทยในการแกไขปญหาความยากจนมีมากนอยเพียงใดนั้นสามารถประเมินไดจากงบ
ประมาณที่ใชในโครงการตอสูกับความยากจน กลาวคือในป 2542 รายจายของภาครัฐสํ าหรับโครงการตอสูกับความ
ยากจนทั้งหมดมีประมาณ 35,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.2 ของรายจายรัฐบาลและ รอยละ 7.4 ของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) ถึงอยางไรก็ดีรายจายรวมที่แทจริงของรัฐบาลในโครงการตอสูกับความยากจนไดเพิ่มขึ้นใน
ชวงที่ผานมาคือจาก 4,500 ลานบาทในป 2536 เปน 21,100 ลานบาทในป 2542 (บาทคงที่ ณ ป 2531)

54.อยางไรก็ดีถึงแมวาจะไมมีรายงานขอมูลของงบประมาณที่ใชในโครงการตอสูกับความยากจนในระดับจังหวัด แต
การศึกษาถึงความสัมพันธระหวางรายจายโดยรวมของรัฐบาลกับมาตรฐานการครองชีพในระดับจังหวัดก็สามารถ
กระทํ าไดจากการศึกษารายจายของรัฐบาลตอหัวของประชากรในจังหวัดหนึ่งเทียบกับมาตรฐานการครองชีพเฉลี่ยตอ
หัวของประชากรในจังหวัดนั้นๆ (รูปที่ 10) ไดแสดงใหเห็นวา จังหวัดที่มีความเปนอยูที่ดีกวามักจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณตอหัวมากกวาจังหวัดที่ยากจน (ความสัมพันธดังกลาวไดสะทอนใหเห็นถึงความจริงที่วา รัฐบาลทองถิ่น
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ของจังหวัดที่มีความเปนอยูที่ดีกวาจะมีรายได ซึ่งนํ าไปสูการชดเชยงบประมาณที่ดีกวาภายในจังหวัดนั้นๆ) ทั้งนี้ความ
สัมพันธขางตนไดบงบอกถึงความเปนไปไดในการใชงบประมาณสวนกลางของรัฐบาลในการพัฒนาโครงการใน
จังหวัดตางๆอยางทั่วถึงเพื่อที่จะบรรลุสูเปาหมายในการลดความยากจน

55.การใหอํ านาจแกคนจน ในบทที่ 5 ไดศึกษาถึงความกาวหนาในการปรับบทบาทของสังคมพลเรือน การมีสวนรวม
ในสถาบันไทยและการพัฒนาตนเอง อยางไรก็ดีถึงแมวาการศึกษาถึงความกาวหนาในการปรับบทบาทดังกลาวจะเปน
ไปอยางกวางขวาง แตผลจากการศึกษาความกาวหนานี้ภายใตแนวคิดของการใหอํ านาจแกชุมชนอาจนํ าไปสูผลลัพธที่
เกินคาดการณ  การใหอํ านาจแกชุมชนถือเปนสาระสํ าคัญที่ปรากฏอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยป 2540
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

56.รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดวางรากฐานทางกฎหมายสํ าหรับการใหอํ านาจแกชุมชนซึ่งมีหลายมาตรา นับ
ต้ังแตที่วาดวยการกระจายอํ านาจไปยังระดับทองถิ่นไปจนถึงสิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ และสิทธิที่
จะเขารวมในกระบวนการตัดสินใจในทุกระดับ รากฐานเหลานี้ไดกลายเปนเครื่องมืออันทรงอํ านาจสํ าหรับพลเรือนใน
การพยายามที่จะปฏิรูปสภาพแวดลอมทางการเมืองและสังคมของไทย นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ 8 ก็ไดสนับสนุนแผนรัฐธรรมนูญนี้ โดยเนนการพัฒนากํ าลังคนโดยเฉพาะคนยากจนและผูดอยโอกาส
นอกจากนี้ไดมีความพยายามที่จะใหอํ านาจแกชุมชนทองถิ่น โดยการกระจายอํ านาจการปกครอง การมีสวนรวมของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาล และการสรางขีดความสามารถของทองถิ่นและการพึ่งตนเอง ทั้งนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ไดนํ าเอาประเด็นความยากจนจากแผนฯที่ 8 มาเปนประเด็นสํ าคัญใน
การวางแผนยุทธศาสตรตอไป

Total government expenditure and average household
living standards across provinces, 2000

8.4

8.6

8.8

9.0

9.2

9.4

9.6

9.8

10.0

9.8 10.0 10.2 10.4 10.6 10.8 11.0 11.2 11.4 11.6

Log real household expenditure per capita (Baht)

Lo
g 

go
ve

rn
m

en
t e

xp
en

di
tu

re
 p

er
 c

ap
ita

 (B
ah

t)

รูปที่ 10 รูปนี้เปนรูปเดียวกับรูปที่ 44 ในบทที่ 6
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57.นอกจากนี้ บทที่ 5 ยังไดศึกษาการพัฒนาที่สํ าคัญในดานการใหอํ านาจแกประชาชน ซึ่งรวมไปถึงความพยายามใน
การกระจายอํ านาจ โครงการบริจาคที่สนับสนุนการพัฒนาในชุมชนและการใหอํ านาจแกชุมชน และการจัดตั้งสถาบัน
ใหมของไทย เชน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

58. เนื้อหาสํ าคัญของการพัฒนาบนพื้นฐานของการใหอํ านาจนั้นไดครอบคลุมเนื้อหาคอนขางมาก และในบทที่ 5 ไดมี
การกลาวถึงประเด็นปญหา 3 ประเด็นซึ่งอยูภายใตการดํ าเนินงานของรัฐบาล ประเด็นดังกลาวคือ ความจํ าเปนในการ
พัฒนาระบบการติดตามเชิงปริมาณและการประเมินคาการลงทุนในการใหอํ านาจที่ดีขึ้น การสรางโอกาสเพื่อที่จะ
สามารถใชแนวความคิดที่เปนเปาหมายอยางเปนทางการและกลไกในการกํ าหนดเปาหมายใหดีขึ้น และการปกปอง
และการใหประกันแกคนจนเพื่อที่จะสามารถมีสวนรวมและมีสิทธิในการออกเสียงในระดับทองถิ่นมากขึ้นเมื่อรัฐบาล
ทํ าการกระจายอํ านาจจากสวนกลางสูภูมิภาค  

59.โอกาสสํ าหรับคนจน ในบทที่ 6 ไดมีการนํ าเสนอหลักฐานและผลจากโครงการตางๆที่มีกลุมเปาหมายคือคนจน
องคประกอบสํ าคัญประการหนึ่งของการใหโอกาสสํ าหรับคนจนคือ การเขาถึงบริการสุขภาพ รูปที่ 11 นํ าเสนอสัด
สวนของประชากรตามการกระจายของรายจายจริงของการบริโภคตอหัวที่มีสวนรวมในโครงการบัตรสุขภาพสํ าหรับ
ผูมีรายไดนอยซึ่งมุงเนนครอบครัวคนจนและผูขัดสน และบัตรสุขภาพอาสาที่มุงใหบริการแกผูที่เกือบจน ในกลุมหลัง
นี้ผูถือบัตรมีสิทธิไดรับการรักษาโดยจายคาบริการรายปเพียง 500 บาท ในขณะที่ผูถือบัตรสุขภาพสํ าหรับผูมีรายได
นอยไมตองเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น นอกจากนี้ในรูปที่ 11 ไดนํ าเสนอสัดสวนของผูรับประโยชนทั้งหมดของทั้งสอง
โครงการที่ไดมาจากการกระจายของการบริโภคที่แตกตางกัน ตัวช้ีวัดทั้งสองนี้เปนตัววัดอยางกวางๆในการวัดประ
สิทธิภาพในการกํ าหนดเปาหมายของโครงการ

รูปที่ 11 รูปนี้เปนรูปเดียวกับรูปที่ 45 ในบทที่ 6

Coverage and incidence of government health programs, by real per 
capita consumption quintiles, 1999
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60. อยางไรก็ดี สัดสวนของกลุมคนที่ยากจนที่สุดกลับมีบัตรสุขภาพอาสามากกวาบัตรสุขภาพผูมีรายไดนอยที่ไมตอง
เสียคาใชจาย (คิดเปนรอยละ 50 เมื่อเทียบกับรอยละ 19) จากขอมูลไดแสดงใหเห็นวาความตองการที่จะถือบัตรสุขภาพ
อาสานั้นเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งมากกวาความตองการบัตรสุขภาพผูมีรายไดนอย (ธนาคารโลก
1999) อาจเปนไปไดวาผูมีสิทธิในการถือบัตรประสบกับความยุงยากในการขอรับบัตรสุขภาพผูมีรายไดนอย หรืออาจ
เปนเพราะความเชื่อที่วาการถือบัตรสุขภาพอาสาที่แพงกวาจะไดรับบริการทางการแพทยที่มีคุณภาพดีกวา นอกจากนี้
เจาหนาที่ทางการแพทยเองก็อาจมีสวนสงเสริมใหใชบัตรสุขภาพอาสาทั้งนี้เพื่อเพิ่มรายไดใหแกโรงพยาบาล  อยางไร
ก็ดีบัตรสุขภาพผูมีรายไดนอยก็ยังครอบคลุมกลุมคนยากจนดังเชนวัตถุประสงคกลาวคือ รอยละ 38 ของผูถือบัตรอยู
ในกลุมที่ยากจนที่สุด อยางไรก็ตามกวา 1 ใน 3 ของผูถือบัตรมาจากกลุมที่รวยที่สุด 3 กลุมแรก ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ
รั่วไหลของผลประโยชนไปยังกลุมที่ไมใชคนจน ทั้งนี้เนื่องจากมีการกํ าหนดไววาผูมีสิทธิสํ าหรับบัตรสุขภาพรายได
นอยจะตองเปนผูที่มีรายไดไมเกิน 2,000 บาทตอเดือนสํ าหรับคนโสด และไมเกิน 2,800 บาทตอเดือนสํ าหรับครอบ
ครัว6กรณีดังกลาวแสดงใหเห็นวาการกระจายของบัตรสุขภาพอาสาไมเปนไปตามเปาหมายตามที่คาดหวังไวเทาที่ควร7

61. อยางไรก็ดี ที่นาเปนหวงคือเกือบ 1 ใน 3 ของกลุมที่จนที่สุดไมมีการรายงานวา มีบัตรสุขภาพผูมีรายไดนอยหรือ
บัตรสุขภาพอาสา เนื่องจากกลุมที่ไมไดรายงานนี้มักจะไมมีการประกันสุขภาพในรูปแบบอื่น เชน การรักษาพยาบาล
ของขาราชการ หรือการประกันสุขภาพของเอกชน จึงทํ าใหเช่ือวามีคนจนจํ านวนมากที่จะประสบกับความเสี่ยงอยาง
สูงจากความเจ็บปวยซึ่งอาจเปนผลมาจากผลกระทบทางวิกฤตเศรษฐกิจ ไดมีการคาดหวังวาผูที่ไมมีหลักประกันสุข
ภาพเหลานี้จะสามารถใชประโยชนจากโครงการรักษาพยาบาล 30 บาทของรัฐบาลที่เพิ่งเริ่มใชไมนานมานี้ได

62. โครงการการสรางโอกาสใหแกคนจนของรัฐบาลไทยที่สํ าคัญอีกโครงการหนึ่ง คือ การสรางโอกาสใหเขาถึงการ
ศึกษาที่ไดรับการสงเสริมโดยโครงการที่มีเปาหมายชัดเจนหลายโครงการ (ตามที่มีขอมูล) อาทิเชน โครงการทุนการ
ศึกษาและโครงการเงินกูยืมเพื่อการศึกษา  เฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้นที่มี
สิทธิในการรับทุนการศึกษาตามโครงการทุนการศึกษาของภาครัฐนี้ ขณะที่โครงการงินกูยืมเพื่อการศึกษานั้นเปดให
เฉพาะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเทานั้น รูปที่ 12 ไดช้ีใหเห็นวาทั้งสองโครงการไม
สามารถครอบคลุมนักเรียนทั้งหมดไดอยางทั่วถึง โดยมีผูไดรับประโยชนจากโครงการนอยกวารอยละ 5 ของจํ านวน
นักเรียนที่มีสิทธิทั้งหมดทั่วประเทศ การกระจายผลประโยชนสํ าหรับโครงการทุนการศึกษาของรัฐบาลนั้นนับวาดีกวา
โครงการเงินกูยืมเพื่อการศึกษาที่จํ ากัดอยูที่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเทานั้น (ซึ่งมักมี
จํ านวนนักเรียนนักศึกษาที่ยากจนนอยกวา) อยางไรก็ตาม กวาครึ่งหนึ่งของนักเรียนในโครงการผูรับทุนการศึกษาและ

                                                 

6. การรั่วไหลของเม็ดเงิน อาจมาจากขอเท็จจริงที่วา การกํ าหนดสิทธิการถือบัตรสุขภาพผูมีรายไดนอยนั้นขึ้นอยูกับการพิจารณาของผูนํ า
ชุมชน (หมายถึงผูใหญบาน)  ซึ่งอาจมีการพิจารณาตัดสินเพื่อประโยชนสวนตัวได
7. ปกติกลุมที่รวยท่ีสุดสามารถเขาถึงการประกันสุขภาพในรูปแบบอื่นๆอยูแลว เชน การรักษาพยาบาลของทางราชการ การประกันสุข
ภาพของลูกจาง และการประกันสุขภาพของเอกชน
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2 ใน 3 ของนักเรียนในโครงการเงินกูยืมเพื่อการศึกษามาจากกลุมที่รวยที่สุดสามกลุมแรก ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการรั่ว
ไหลของผลประโยชนไปยังกลุมคนที่ไมยากจน

รูปที่ 12 รูปนี้เปนรูปเดียวกับรูปที่ 53 ในบทที่ 6

63.เครื่องมือสํ าคัญที่มีศักยภาพในการแทรกแซงเพื่อการสรางโอกาสใหแกคนจนอีกเครื่องมือหนึ่งคือ การใหสินเชื่อ
แกเกษตรกรรายยอยจากสถาบันการกูยืมของรัฐบาล รายงานการสํ ารวจทางเศรษฐกิจและสังคมไดรวบรวมขอมูลการ
กูยืมของครัวเรือนจากแหลงกูยืมตางๆซึ่งรวมไปถึงการกูยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)

64.ในการสํ ารวจเศรษฐกิจและสังคมพบวา มีจํ านวนครัวเรือนคอนขางนอยที่รายงานการกูยืมเงินจาก ธกส. ในป 2542
มีเพียงรอยละ 2 ของครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมดที่มีการกูยืมเงินจาก ธกส. ในระหวางเดือนกอนหนาการสํ ารวจ สํ าหรับ
ครัวเรือนที่มีการกูยืมจาก ธกส. นั้นจํ านวนเงินที่กูยืมเฉลี่ยจะคิดเปนประมาณรอยละ 4.4 ของรายไดตอเดือนของครัว
เรือน นอกจากนี้ในป 2539, 2541 และ 2542 พบวา ผูใชบริการสินเชื่อสวนมากของ ธกส. มาจากครอบครัวเกษตรกรที่
มีฐานะดี  (รูปที่ 13) ขอมูลไดบงบอกวา สัดสวนของครัวเรือนเกษตรกรที่รวยที่สุดที่ใชบริการสินเชื่อของ ธกส. นั้นได
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 25 ในป 2539 เปน รอยละ 59 ในป 2542 ในขณะเดียวกันสัดสวนของครอบครัวเกษตรกรที่ยากจนที่
สุดที่ใชบริการสินเชื่อ ธกส.กลับลดลงจากรอยละ 11 เปน รอยละ 5 ในชวงระยะเวลาเดียวกัน

65.นอกจากรัฐบาลไดเสนอโครงการพักชํ าระหนี้แกเกษตรกรที่มีรายไดนอย  ซึ่งมีจุดประสงคที่ดีและมุงเปาหมายสู
เกษตรกรที่ยากจนที่สุด อยางไรก็ดีเปนการยากที่โครงการนี้จะสามารถใหผลประโยชนแกเกษตรกรที่ยากจนจํ านวน
มากเนื่องจากจํ านวนเกษตรกรยากจนที่เขารวมโครงการกูยืมจาก ธกส.นั้นมีไมมาก

Coverage and incidence of government educational assistance programs,
by real per capita consumption quintiles, 1999
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66. ความมั่นคงสํ าหรับคนจน ในบทที่ 6 ไดมีการวิเคราะหโครงการบางโครงการที่ไดสรางความมั่นคงใหแกคนจนซึ่ง
รวมถึงโครงการการโอนเงินใหแกผูสูงอายุ และการจัดจางงานสาธารณะเพื่อใหการสงเสริมรายไดใหแกผูไมมีงานทํ า
ในกรณีการโอนเงินใหแกผูสูงอายุนั้น จากการศึกษารูปแบบของครอบครัวพบวามีการครอบคลุมที่ไมทั่วถึงและมีการ
รั่วไหลของเม็ดเงินไปยังผูที่ไมยากจน อยางไรก็ตาม โครงการจางงานสาธารณะที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤตเศรษฐกิจนั้นนับ
วามีประสิทธิภาพในการเขาถึงเปาหมายคนจนไดมากกวา กลาวคือประมาณรอยละ 47 ของผูรับประโยชนมาจากกลุม
ครัวเรือนที่จนที่สุด และมีเพียงรอยละ 4 เทานั้นที่มาจากกลุมที่รวยที่สุด อยางไรก็ดีความสํ าเร็จของโครงการจางงาน
สาธารณะในการเขาถึงเปาหมายคนจนไดนั้น แสดงใหเห็นวาอัตราคาจางที่ใหในโครงการนั้นอาจตํ่ าเกินกวาที่จะจูงใจ
ใหผูที่มีฐานะดีเขารวม ดังนั้นจึงนับวาโครงการดังกลาวมีประโยชนตอผูที่ไมมีงานทํ าและคนจนที่ประสบภัยจากวิกฤต
เศรษฐกิจอยางแทจริง รายงานการติดตามสถานการณทางสังคมของประเทศไทย (Thailand Social Monitor) ฉบับที่ 4
ไดรายงานไววาโครงการจางงานที่จัดขึ้นในชวงวิกฤตเศรษฐกิจนั้น นอกจากจะมีสวนสํ าคัญในการหยุดยั้งการเพิ่มขึ้น
ของอัตราการวางงานแลวยังมีสวนทํ าใหอัตราการวางงานลดลงอีกดวย

รูปที่ 13 รูปนี้เปนรูปเดียวกับรูปที่ 54 ในบทที่ 6

ผลจากนโยบาย

67.ในขณะที่สถิติในการลดปญหาความยากจนของประเทศไทยในชวงสองทศวรรษที่ผานมานับวาเปนที่นาพอใจ แต
วิกฤตเศรษฐกิจไดทํ าใหประเด็นปญหาความยากจนกลับมามีความสํ าคัญอีกครั้งหนึ่ง อัตราความยากจนไดเพิ่มขึ้น
อยางรวดเร็วภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจและอาจเพิ่มตอไปจนถึงป 2543   ในอดีตการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวด
เร็วเปนปจจัยสํ าคัญในการชวยลดความยากจนลงไดอยางมาก แตดวยระดับความยากจนที่คอนขางตํ่ าในประเทศไทย
ในปจจุบัน (ประมาณรอยละ 16) และโอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไมมากดังเชนในอดีต รัฐบาลจึงประสบ
ปญหาใหมในการยกระดับคนจนที่มีใหขึ้นมาอยูเหนือเสนระดับความยากจน
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68.รายงานฉบับนี้ไดนํ าเสนอเนื้อหาที่สนับสนุนปญหาดังกลาว ทั้งจากมุมมองทางโครงสรางและการวิเคราะหบทบาท
ของการกระจายรายไดที่มีผลกระทบตอการแกไขปญหาความยากจน ความกาวหนาในการแกไขปญหาความยากจน
สวนหนึ่งนั้นขึ้นอยูกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจ  แตการฟนตัวทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียวยอมไมสามารถที่จะแกไข
ปญหาความยากจนไดทั้งหมด ผูกํ าหนดนโยบายของประเทศไทยควรจะพิจารณาถึงกลวิธีในการยับยั้งการเพิ่มขึ้นของ
ความไมเทาเทียมกันทางรายได นอกจากนี้ก็ควรคํ านึงถึงการสรรหากลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในกํ าหนดกลุมเปา
หมายคนจนที่ยังคงเหลืออยูโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 69.นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังไดทํ าการวิเคราะหรายงานการใชจายของภาครัฐบาลและโครงการตางๆที่มีวัตถุ
ประสงคในการชวยเหลือคนยากจน อาจกลาวไดวานโยบายดังกลาวของประเทศไทยคอนขางจะมีประสิทธิภาพเมื่อ
เทียบกับนโยบายของประเทศอื่นๆ สํ าหรับการกระจายงบประมาณรายจายในระดับจังหวัดมีลักษณะการกระจายไปสู
จังหวัดตามระดับฐานะของจังหวัด (ในขณะที่ในประเทศอื่นๆ การกระจายรายไดที่มากกวาไปสูจังหวัดที่มีฐานะดีกวา
มีลักษณะที่ชัดเจนกวา) และโครงการตอสูกับความยากจนหลายโครงการก็ไดบรรลุวัตถุประสงคดังที่ต้ังไวคือชวย
เหลือกลุมคนที่ยากจน โครงการบางโครงการ เชน โครงการสุขภาพสํ าหรับผูมีรายไดนอย โครงการจางงานสาธารณะ
และการโอนเงินใหแกผูสูงอายุนั้นตางก็มีจุดมุงหมายในการชวยเหลือคนยากจนโดยตรง แตในขณะเดียวกันโครงการ
สินเชื่อ ธกส. ทุนการศึกษา และเงินกูยืมเพื่อการศึกษานั้นก็ไมไดเขาถึงคนยากจนอยางที่ตองการ อยางไรก็ดีการศึกษา
ถือเปนปจจัยสํ าคัญในการที่จะชวยยกระดับคนใหพนจากปญหาความยากจน ดังนั้นโครงการที่ชวยเหลือใหคนยากจน
ไดรับการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษานั้นควรไดรับการสนับสนุนอยางเรงดวน

70.รายงานเรื่อง ความยากจนและนโยบายสาธารณะ นั้น เปนเพียงสวนหนึ่งที่จะนํ าไปสูยุทธศาสตรการตอสูกับความ
ยากจนที่สมบูรณ อยางไรก็ดียังคงมีประเด็นปญหาการวิเคราะหอื่นๆที่จะตองดํ าเนินการตอไป นอกจากประเด็นที่
กลาวมาแลวในดานการศึกษา สินเชื่อ และทิศทางโดยรวมของรายจายสาธารณะแลว ยังมีประเด็นในดานอื่นๆที่ไดรับ
จากการจัดทํ าการศึกษาครั้งนี้

• ความยากจนในบางจังหวัดมีอัตราที่สูงกวาเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะแถบจังหวัดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ (และบางจังหวัดในภาคใตและภาคเหนือ) ในขณะที่ขอมูลที่มีอยูในปจจุบันไมเอื้ออํ านวยตอการ
ประเมินความยากจนในระดับหมูบาน แตผลการสํ ารวจขั้นตนช้ีวา ปญหาความยากจนสวนใหญกระจุกตัวอยู
ในระดับหมูบานจํ านวนไมมากนักของประเทศ นั่นหมายความวาการกํ าหนดการแทรกแซงความยากจนทาง
ภูมิศาสตร (เชน โครงการกองทุนหมูบาน) ไปยังจังหวัดและหมูบานที่ยากจนที่สุดนาจะมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดในการลดความยากจน

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเปนภาคเปาหมายหลักในการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อตอสูกับความยากจน แม
วาการอพยพเคลื่อนยายถิ่นฐานไดชวยลดปญหาประชากรในภูมิภาคนี้ แตก็เปนไปไดที่ผูที่เคลื่อนยายออก
จากภูมิภาคนี้สวนใหญอาจเปนผูที่มีการศึกษาดีและประสบปญหาความยากจนนอย หลักฐานเกี่ยวกับสาเหตุ
เฉพาะของปญหาความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความสํ าคัญของประเด็นปญหาทรัพยากรนั้น
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ช้ีใหเห็นวา การวางแผนยุทธศาสตรในการลดปญหาความยากจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นอาจจํ าเปน
ที่จะตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของภูมิภาค

• รัฐบาลไทยมีโครงการตอสูกับความยากจนที่มีผลเปนที่นาพอใจอยูหลายโครงการ และการใชจายของภาครัฐ
ในโครงการเหลานี้ก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมากในระหวางทศวรรษป 1990 อยางไรก็ตาม มีหลายโครงการที่การ
กระจายผลประโยชนครอบคลุมไมทั่วถึงดังที่วางแผนไว และมีการรั่วไหลของผลประโยชนไปสูผูที่ไมยาก
จน การปรับปรุงการกํ าหนดเปาหมายของโครงการเหลานี้จึงเปนวิธีหนึ่งที่ผลประโยชนจะไปถึงกลุมคนที่
ยากจนไดมากขึ้น

• รูปแบบการเขารวมโครงการสินเชื่อเกษตรกรของ ธกส. แสดงใหเห็นวาแมวัตถุประสงคของการพักชํ าระหนี้
จะเปนประโยชนตอคนจน แตการพักชํ าระหนี้ดังกลาวอาจจะครอบคลุมเกษตรกรที่ยากจนเพียงแคจํ านวน
หนึ่งเทานั้น

• โครงการจางงานสาธารณะที่เคยนํ ามาใชมากในชวงวิกฤตเศรษฐกิจเพื่อเปนกลไกรองรับทางสังคมระยะสั้น
ดูเหมือนจะเปนการแทรกแซงเพื่อสรางความมั่นคงตามเปาหมายที่ประสบผลสํ าเร็จสูงสุดโดยมีผู รับ
ประโยชนคอนขางมาก และมีการรั่วไหลของเม็ดเงินคอนขางนอย นอกจากนี้โครงการดังกลาวยังดูเหมือน
จะมีบทบาทสํ าคัญในการเปลี่ยนแปลงแนวโนมอัตราการวางงานที่กํ าลังเพิ่มสูงขึ้นในป 2542 และนอกจากนี้
การวางโครงสรางที่ดีและการดํ าเนินงานที่โปรงใสของสถาบันอาจมีสวนชวยใหโครงการดังกลาวบรรลุวัตถุ
ประสงคดังที่ต้ังไว และ

• บทบาทของครอบครัว การพึ่งพาตนเองของชุมชนและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน อาจมิไดรับการพิจารณา
ในแงของการมีสวนรวมในการแกไขปญหาความยากจน อยางไรก็ดี ปจจัยดังกลาวมีสวนรวมทั้งในดานการ
บริหารความเสี่ยงที่ครอบครัวเผชิญรวมกันในยามคับขันและในการรวมกลุมของประชากร (การใหอํ านาจ
แกประชาชน) เพื่อรวมสรางโอกาสที่จะเจริญเติบโตตอไป

71.ในสภาพแวดลอมหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ความพยายามของรัฐบาลที่จะแกปญหาความยากจนจะมีความสํ าคัญยิ่งกวา
ในอดีตทางเลือกนโยบายสาธารณะ เชน โครงการและนโยบายที่เหมาะสมในการสนับสนุนการแกไขปญหา และการ
กํ าหนดเปาหมายเพื่อใหคนจนไดรับประโยชนมากที่สุดจะกลายเปนปจจัยสํ าคัญในการจัดสรรงบประมาณและ
กระบวนการออกแแบบวางแผนโครงการมากกวาที่เคยมีมาในอดีต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9
ไดกํ าหนดกรอบแผนงานโดยการนํ าเอาความยากจนรวมเขาไวในกระบวนการวางแผน การดํ าเนินงานขั้นตอไปจะ
เปนการกํ าหนดยุทธศาสตรที่มีรายละเอียดมากขึ้นเพื่อการปฏิบัติตามแผนฯ 9 เพื่อที่จะสามารถเผชิญกับปญหาความ
ยากจนในประเทศไทยตอไป
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