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ย้อนไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐบาลมีนโยบายเก็บข้อมูลเพื่อจัดท�าสวัสดิการช่วยเหลือผู้ยากไร้  
หรือมาตรการช่วยเหลือคนจนที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 1 แสนบาท โดยให้กระทรวงการคลังด�าเนิน “โครงการ 
ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ” ใครมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 1 แสนบาท ให้ไปต่อคิวลงทะเบียนผ่าน 3 ธนาคาร 
ก�าหนดช่วงเวลาไว้เพียง 1 เดือนเท่านั้น แต่ไม่ได้ระบุชัดเจนว่า ลงแล้วจะได้อะไร ท�าให้คนทั่วไปไม่ค่อย 
ให้ความสนใจมากนัก1 

นโยบายลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
มุ่งลดเหลื่อมล�้า พัฒนาคุณภาพชีวิต

ปัญหาความยากจนในไทย

“ความยากจน” เป็นปัญหาหนึง่ทีก่่อตัวอยู่ในสังคม
ไทยมาช้านาน ส่งผลให้เกิดความเสือ่มโทรมทางสุขภาวะ 
อันเป็นความทุกข์ยากต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน อีกทัง้ 
ส่อเค้าจะทวคีวามรนุแรงน�าไปสู่การขาดการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตท ัง้ระดับท ้องถิ ่นและระดับประเทศ โดยสาเหตุ 
ความยากจนในประเทศไทยนั้นเกิดจาก 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ปัจจยัภายใน สิง่ทีป่ระชาชนมีหรือด�าเนินการ 
อยู่ทุกวนั แต่ด้วยข้อจ�ากดัท่ีแตกต่างกนั ท�าให้เกิดสถานะทาง
สังคมที่แตกต่างกัน อาทิ ต้นทุนการผลิต ช่องทางจ�าหน่าย
สินค้า อ�านาจการต่อรอง ความรูค้วามสามารถในการท�างาน 
ศีลธรรม คุณธรรม ค่านิยม การบริโภค เป็นต้น

2. ปัจจัยภายนอก เกดิจากโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยทีแ่ม้จะเป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed 
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Economic System) ระหว่างระบบทุนนิยมและระบบ
สังคมนิยม แต่ในเชิงปฏิบัติจะมีความเป็นระบบทุนนิยม
มากกว่า ท�าให้ประชาชนจ�านวนหน่ึงมีเสรภีาพในทรัพยากร
และแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตนเอง และ 
เกิดการกระจายรายได้อย่างไม่เป็นธรรม น�ามาซึ่งปัญหา
ความยากจนในที่สุด

สาเหตุการเสียชีวิตทีส่�าคัญของประชากรไทยมาจาก
โรคมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งทั้ง 2 สาเหตุนั้นพบว่าประชากร
ท่ีมีรายได้น้อยมีโอกาสเสยีชวีติมากกว่าประชากรท่ีมีรายได้สูง  
ดังนัน้การแก้ปัญหาความยากจน จึงไม่เพียงเป็นการแก้
ปัญหาทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาสังคม  
และสุขภาพ อันจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศอีกด้วย

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาด้านรายได้ในสังคมไทย รัฐบาล 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงก�าหนดเป็นนโยบายให้
ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยเข้ามาลงทะเบียนในระบบฐานข้อมูล 
ของรัฐ ระหว่าง 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2559 เพื่อ
ก�าหนดมาตรการความช่วยเหลอืต่อไป จากนัน้ในวันที ่ 22 
พฤศจกิายน 2559 ท่ีประชมุคณะรฐัมนตรกีไ็ด้มีมตเิหน็ชอบ
นโยบายเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ผ่านโครงการลง
ทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ ด้วยความ 
มุ่งหวังว่าความช่วยเหลือจะแพร่กระจายสู่ประชาชนได้ตรง
ตามกลุ่มเป้าหมาย 

ค�าว่า “ผู้ที่มีรายได้น้อย” ตามเกณฑ์ท่ีรฐับาลก�าหนด
ไว้จะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุไม่ต�่ากว่า 18 ปี ณ วันที่ 
15 สิงหาคม 2559 (หรือเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 
2541) และต้องเป็นผู้ว่างงานหรอืมีรายได้ไม่เกนิ 100,000 บาท  
ในปี 2558 โดยค�าว่า “รายได้” ในความหมายดังกล่าว 
จะนับเฉพาะรายได้ของบุคคลทีล่งทะเบียนเท่านัน้ ไม่รวม
การประกอบอาชีพแบบครัวเรือนทีไ่ม่สามารถแยกแยะ 
รายได้เป็นรายบุคคล2

ผู้ประสงค์จะลงทะเบยีนรับสวสัดิการดงักล่าวจะต้อง
ยินยอมเปิดเผยสถานะทรัพย์สินของตน เพื่อให้รัฐบาลเก็บ
เป็นฐานข้อมูลส�าหรับจัดสรรสวัสดิการอย่างเหมาะสม  
โดยสถานะทรัพย์สินที่ต้องเปิดเผย อาทิ

• รายได้ ได้แก่ เงนิเดอืน เงนิฝากในธนาคาร สลาก 
ออมทรัพย์ พันธบัตรประเภทต่างๆ ฯลฯ

• กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ฯลฯ

• หน้ีสนิ ได้แก่ หน้ีเงินกูใ้นระบบ หน้ีเงนิกู ้นอกระบบ  
หน้ีบัตรเครดติ หน้ีเพื่อการเกษตร หน้ีเพื่อการประกอบธรุกจิ 
หนีเ้พื่อการศึกษา หนีเ้พื่อการอุปโภค–บริโภค หนีเ้พื่อซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ

ทัง้นี ้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนัน้แบ่งออก 
เป็น 2 ลักษณะ คือ การมอบเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท  
ให้แก่ผู้ท่ีมรีายได้ไม่เกนิ 30,000 บาทต่อปี และการมอบเงนิ
ช่วยเหลือ 1,500 บาท ให้แก่ผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 –  
100,000 บาทต่อปี โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที ่
ร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน

ผู้ลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการจากกรมสรรพากรในปี 2559  
พบว่ามีผู้ลงทะเบียนที่ไม่ใช่เกษตรกรจ�านวนมากถึง 5.4 ล้านคน3  
แบ่งเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จ�านวน 3.1 ล้านคน  

และผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 30,001 – 100,000 บาทต่อปี จ�านวน 2.3 ล้านคน  
โดยใช้วงเงินงบประมาณ 12,750 ล้านบาท
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ภายหลังโครงการระยะแรกเสร็จสิน้ลง รัฐบาลได้มี
แนวคิดทีจ่ะขยายโครงการความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ออกไปในระยะยาว โดยจะเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยได้ลง
ทะเบียนรอบใหม่ในช่วงเดอืนเมษายน 25604 เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้ที ่ยังไม่ได้ลงทะเบียนในรอบแรกเข้ามาลงทะเบียน 
เพิ่มเติม โดยมีแนวคิดจัดระบบสวัสดิการของรัฐในรูปแบบ
ต่างๆ ส�าหรับลดความเหลือ่มล�า้และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของผู้มีรายได้น้อยในระยะยาว อาทิ

• บัตรประจ�าตัวผู้มีรายได้น้อย เพื่อเตรียมพร้อม
ไว้รับสวัสดิการทีท่างรัฐบาลจะมอบให้ในอนาคต เช่น  
การลดค่าน�้า–ไฟฟ้า การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี เป็นต้น  
ซึ่งหากใช้บัตรดังกล่าวรูดกับเครื่องก็จะรู้ได้ทันทีว่าได้รับ
สวัสดิการดังกล่าวหรือไม่

• การท�าประกันชีวิตให้ผู้มีรายได้น้อย โดยจ่าย 
ค่าเบี้ยประกันรายละ 99 บาทต่อปี คุ้มครอง 5–6 หมื่นบาท 
และจ่ายชดเชยกรณีประสบอุบตัิเหตุหรือเจ็บป่วยเท่ากับ
ค่าแรงขั้นต�่า 300 บาทต่อวัน

• การจ ่ายเบี ย้ยังชพีเพิ ่มให ้ผู ้สูงอายุที ่เป ็น 
ผู้มีรายได้น้อย กรณีผู้สูงอายุฐานะดี สมัครใจสละสิทธิเบีย้
ชราภาพ

อนึ่ง ผู้มีความประสงค์จะลงทะเบียนสามารถติดตาม
ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรหรือเว็บไซต์ของ
โครงการ ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการของรัฐ
สามารถท�าได้ 2 วิธี คือ

1. กรอกเอกสารและ
ย ืน่ แ บ บ ฟ อ ร ์ ม ก า ร 
ลงทะเบียนทีธ่นาคารทีร่่วม
โครงการโดยตรง

2. ดาวน์โหลดแบบ
ฟอร์มส�าหรับลงทะเบียน 
จากเว็บไซต์ของกระทรวง
การคลงั หรือธนาคารที ่
เข ้ าร ่ วมโครงการ หรือ
ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต ์  
จ า ก น ัน้ จึ ง น� า ไ ป ยื่ น  
ณ ธนาคารที่ร่วมโครงการ

มุมมองต่างๆ ต่อโครงการลงทะเบียน 
เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ทีจ่ริงแล้ว โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของ
รัฐบาลครั้งนีไ้ม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ส�าหรับสังคมไทย เพราะ 
ในยคุรัฐบาลทกัษิณฯ เคยให้มกีาร “ลงทะเบยีนคนจน” และ
มีประชาชนมาลงทะเบียนราว 7 ล้านคน รัฐบาลอภิสิทธิ์ฯ 
ก็ เคยออกนโยบายช ่วยเหล ือคนจนกันมาแล ้วท ัง้ส ิน้   
โดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ฯ ได้ด�าเนินแผนกระตุ้นเศรษฐกิจและ
ออกมาตรการ “เชค็ช่วยชาต”ิ โดยมอบเชค็มูลค่า 2,000 บาท  
ให้แก่ประชาชน 3 กลุ่มได้แก่5 

1.  ผู้ท่ีจ่ายเงินสมทบประกนัสังคมที่มีเงนิเดอืนไม่ถงึ 
15,000 บาท และผู้ประกันตนทีถู่กเลกิจ้างหรือลาออก 
โดยสมัครใจ และอยู่ระหว่างได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน 
ในอัตรา 50% ของเงินเดือนเป็นเวลา 8 เดือน จ�านวน  
8.1 ล้านราย 

2.  กล ุ่มข ้าราชการเบ ีย้หวัดบ �านาญ จ�านวน  
2.3 แสนราย

3.  บุคลากรภาครัฐ 1.4 ล้านราย

ขณะทีร่ ัฐบาลยิ ่งลักษณ์ฯ เลือกทีจ่ะด�าเนินการ 
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน 2 นโยบายการจ้างแรงงาน 
ได้แก6่ 
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โดยสมัครใจ และอยู่ระหว่างได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงาน 
ในอัตรา 50% ของเงินเดือนเป็นเวลา 8 เดือน จ�านวน  
8.1 ล้านราย 

2. กล ุ่มข ้าราชการเบ ีย้หวัดบ �านาญ จ�านวน  
2.3 แสนราย

3. บุคลากรภาครัฐ 1.4 ล้านราย

ขณะทีร่ ัฐบาลยิ ่งลักษณ์ฯ เลือกทีจ่ะด�าเนินการ 
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน 2 นโยบายการจ้างแรงงาน 
ได้แก6่
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1.  นโยบายเพิ่มค่าแรงขั้นต�่าเป็นวันละ 300 บาท 

2.  นโยบายฐานเงนิเดอืนของผู้ท่ีจบการศกึษาระดับ
ปริญญาตรีไม่น้อยว่า 15,000 บาท

แม้ว่ารัฐบาลแต่ละชุดจะมีเจตนาที่ดีในการยกระดับ
คณุภาพชวีติประชาชน แต่ถงึกระน้ันกยั็งคงมกีระแสเหน็ด้วย
และกระแสวพิากษ์วจิารณ์จากคนกลุ่มต่างๆ ส�าหรบัโครงการ
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลชุดปัจจุบันมีกระแส
ความคิดเห็นที่หลากหลาย ดังนี้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วก�าเนิด โฆษกประจ�าส�านัก
นายกรัฐมนตรี มองว่ามาตรการของรัฐบาลครั้งนี้จะส่งผลดี
ในแง่ของการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ ท�าให้เกิด
การหมุนเวียนของเศรษฐกิจ และลดจ�านวนหนีส้ ินของ
ประชาชน นอกจากนี้การขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยจะเป็น
ฐานข้อมูลทีม่ ีประโยชน์ต่อการช่วยเหลืออืน่ๆ ได้อย่าง 
ตรงจุด ทัง้นี้ประชาชนผู้ได้รับสวัสดิการเองก็จ�าเป็นต้อง 
ปรับตัว มิใช่จะรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่าง
เดียว

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อ�านวยการส�านักงาน
เศรษฐกิจการคลงั (สศค.) กล่าวว่านโยบายทีร่ัฐบาลก�าลัง
ด�าเนินการอยู่คอืการส่งเสรมิการเตบิโตจากเศรษฐกจิภายใน
แทนทีก่ารพึ่งพาจากภายนอก อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือ 
“กลุ่มที่ยังขาด” ก็นับว่าเป็นความจ�าเป็นที่สังคม ไม่ควรน�า
เกณฑ์ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นกรอบประเมิน 

ขณะที่ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานในสมัยรัฐบาลยิง่ลักษณ์ฯ มีความเห็น 
ท่ีต่างออกไปว่า รฐับาลก�าลังพยายามช่วยเหลือประชาชนใน
ภาวะทีล่�าบาก แต่จะไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพราะการกระตุ ้นเศรษฐกิจที ่แท้จริงจะต้อง
พิจารณาจากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ใช่เพียงการ
จ่ายเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเพียงกลุ่มเดียว

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการ ให้สัมภาษณ์ส�านักข่าว 
อ ิศรา ถึงมาตรการทีภ่าครัฐช ่วยเหล ือประชาชนผู้ม ี

รายได้น้อย 3,000 บาท ว่าเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจ  
เพราะสิง่ที่ภาครัฐท�า คือการน�าเงินมาแจกให้กับประชาชน 
และประชาชนทีไ่ด้รับจะน�าเงินไปใช้จ่ายหรือไปบริโภค  
แต่หากถามว่าเป็นนโยบายที่ดีหรือไม่ “ในฐานะนักวิชาการ 
ก็กังวลใจ เพราะนโยบายลักษณะนีเ้ป ็นแก้ไขปัญหา 
เฉพาะหน้า ขณะทีป่ระเทศไทยมีปัญหาเรื ่องหนี ้ คือ
ประชาชนยังไม่สามารถจัดการหนีข้องตัวเองได้ เรื่องของ 
การแจกเงิน ถ้าท�าไปโดยยังไม่ปรับเปลีย่นพฤติกรรมของ
ประชาชน สุดท้ายก็จะกลับเข้าสู่ปัญหาเดิม ภาระหนี ้
ก็ไม่เปลี่ยนแปลงให้ไป ก็เหมือนกับน�้าซึมบ่อทราย” ฉะนั้น 
นโยบายใดๆ ท่ีออกมากแ็ล้วแต่ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวงั 
เพราะเป็นการน�าเงินภาษีประชาชนมาใช้ ทัง้นีไ้ด้เสนอว่า 
ภาครัฐควรแก้ปัญหาหนีค้รัวเรือน แม้จะไม่ใช่เรื่องง่ายต้อง
ใช้ระยะเวลาในการท�างานค่อนข้างมาก รวมถึงต้องปรับ
พฤติกรรมของประชาชนด้วย7

บทส่งท้าย

โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับสวัสดิการ
ของรัฐ เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึง่เป็นรากฐานของสงัคม
ให้ดียิง่ขึ้น แม้ว่าในรอบแรกประชาชนบางกลุ่มเข้าไม่ถึง
ระบบลงทะเบียน เช่น ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล  
ท�าให้คนเหล่านีเ้สียสิทธิในการได้รับสวัสดิการ และส่งผล 
ให้ฐานข้อมูลที่รวบรวมได้จากการลงทะเบียนของประชาชน
ไม่สมบูรณ์อย่างทีค่วรจะเป็น และไม่สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้ครอบคลุมตามที่ตั้งใจ ท�าให้ต้องขยายโครงการ
ลงทะเบียนในปี 2560 โดยภาครฐัจะเพิม่สวสัดกิารของรฐัใน
ระยะยาวด้วย แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนมากน้อยเพยีงใดกต็าม ประชาชนเองก็มีหน้าท่ีต้อง
พัฒนาศักยภาพของตนให้มีความก้าวหน้า มีความขยัน 
หมั่นเพียร มีวินัยในการใช้จ่าย เพิ่มการออม ลดการก่อหนี้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนในระยะยาวด้วย 
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ด�าเนินการอยู่คอืการส่งเสรมิการเตบิโตจากเศรษฐกจิภายใน
แทนทีก่ารพึ่งพาจากภายนอก อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือ 
“กลุ่มที่ยังขาด” ก็นับว่าเป็นความจ�าเป็นที่สังคม ไม่ควรน�า
เกณฑ์ด้านความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจมาเป็นกรอบประเมิน 

ขณะที่ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานในสมัยรัฐบาลยิง่ลักษณ์ฯ มีความเห็น 
ท่ีต่างออกไปว่า รฐับาลก�าลังพยายามช่วยเหลือประชาชนใน
ภาวะทีล่�าบาก แต่จะไม่เกิดประโยชน์ในแง่ของการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพราะการกระตุ ้นเศรษฐกิจที ่แท้จริงจะต้อง
พิจารณาจากภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ใช่เพียงการ
จ่ายเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเพียงกลุ่มเดียว

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
ดร.นณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการ ให้สัมภาษณ์ส�านักข่าว 
อ ิศรา ถึงมาตรการทีภ่าครัฐช ่วยเหล ือประชาชนผู้ม ี

ให้ดียิง่ขึ้น แม้ว่าในรอบแรกประชาชนบางกลุ่มเข้าไม่ถึง
ระบบลงทะเบียน เช่น ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในท้องถิ่นห่างไกล  
ท�าให้คนเหล่านีเ้สียสิทธิในการได้รับสวัสดิการ และส่งผล 
ให้ฐานข้อมูลที่รวบรวมได้จากการลงทะเบียนของประชาชน
ไม่สมบูรณ์อย่างทีค่วรจะเป็น และไม่สามารถช่วยเหลือ
ประชาชนได้ครอบคลุมตามที่ตั้งใจ ท�าให้ต้องขยายโครงการ
ลงทะเบียนในปี 2560 โดยภาครฐัจะเพิม่สวสัดกิารของรฐัใน
ระยะยาวด้วย แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนมากน้อยเพยีงใดกต็าม ประชาชนเองก็มีหน้าท่ีต้อง
พัฒนาศักยภาพของตนให้มีความก้าวหน้า มีความขยัน 
หมั่นเพียร มีวินัยในการใช้จ่าย เพิ่มการออม ลดการก่อหนี้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตนในระยะยาวด้วย 
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