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ปัญหาความ
ยากจนในไทย

04

ดีขึ้นหรือแย่ลง?
สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยในรอบ 3 ทศวรรษที่

ผ่านมา ก่อนการระบาดของโควิด-19 ถือว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น 

โดยจ�านวนและสัดส่วนคนจนมีแนวโน้มลดลง ในปี 2531 

ประเทศไทยมีคนจนสูงถึง 34.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.2 

ของประชากรทั้งหมด แต่ในปี 2562 จ�านวนคนจนลดลงเหลือ

เพียง 4.3 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 6.2 ของประชากรทั้งหมด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

ซึ่งก�าหนดเป้าหมายเพื่อลดสัดส่วนคนจนให้เหลือร้อยละ 6.5 

ภายในปี 2564 อย่างไรก็ตามจ�านวนคนจนของประเทศไทยที่

ผ่านมาในบางช่วงก็เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 

เช่น ในปี 2541, 2543 และปี 2563-2564 ภายหลังเกิดการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง 

1.2 ล้านครัวเรือน

แนวคิดและแนวโน้ม 
ของความยากจน

หากพูดถึงเรื่องความยากจน ในมุมมองของแต่ละคนอาจจะมี

วิธีการวัดความยากจนแตกต่างกัน บางคนอาจวัดความยากจน

จากการมเีงนิทีเ่พียงพอต่อการใช้จ่ายในการด�ารงชวีติประจ�าวนั 

ในขณะทีบ่างคนอาจวดัความยากจนจากการขาดโอกาสในการ

เรยีนหนงัสอื ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรอืการไม่มี

ที่อยู่อาศัยหรือที่ดินท�ากินเป็นของตนเอง

เนื่องจากความยุ่งยาก และซับซ้อนของการให้ค�าจ�ากัดความ  

รวมถึงการวัดว่าใครคือคนจน ซ่ึงต้องอาศัยหลายปัจจัย 

ประกอบกัน สหประชาชาติ (United Nations) จึงให้นิยาม 

ความยากจนว่าเป ็นการปราศจากทางเลือกและโอกาส  

และการไม่มีเกียรติในความเป็นมนุษย์ รวมถึงการขาด 

ความสามารถในการเข้าร่วมสังคม ไม่สามารถเล้ียง

ครอบครัว ไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่สามารถไปรับการรักษา 

เมื่อเจ็บป่วย ไม่มีที่ดินท�ากิน ไม่มีงาน ไม่มีความปลอดภัย 

ถูกกีดกันทางสังคม อาศัยอยู ่ ในสภาพแวดล้อมไม ่ดี  

ขาดการเข้าถึงน�้าสะอาดและสาธารณสุขที่ดี1 ในขณะที่

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations  

Development Programme : UNDP) มองว่าความยากจน

คือการขาดโอกาส ขาดทางเลือกในการมีความเป็นอยู่ที่ดี  

มีสุขภาพอนามัยที่ดี รวมถึงการขาดเสรีภาพ และการ

เคารพในตนเองและผู้อื่น ส่วนธนาคารโลก (World Bank)  

ได้นิยามความยากจนว่าเป็นการมีทรัพยากรไม่เพียงพอ 

ท�าให้อ�านาจในการต่อรองลดลง2
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ส�าหรับแนวคิดท่ีใช้วัดความยากจนแบ่งออกเป็น 2 แนวคิด ได้แก่ การวัดว่ามีเงิน 

หรือสิ่งของ หรือปัจจัยอื่นๆ น้อยกว่าที่ควรจะมีต่อการด�ารงชีวิตได้ เรียกว่า การวัด 

ความยากจนแบบสัมบูรณ์ (absolute poverty) และอีกแนวคิดหนึ่งคือ การวัด

ความยากจนโดยการเปรียบเทียบกับคนอื่นๆ ในสังคม หรือเรียกว่า การวัดความ

ยากจนแบบสัมพัทธ์ (relative poverty)3,4,5 ธนาคารโลกถือเป็นองค์กรระหว่าง

ประเทศท่ีท�าการศึกษาเกีย่วกบัความยากจนมาอย่างยาวนาน โดยใช้แนวคดิการวดั 

ความยากจนแบบสัมบูรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นผู ้ก�าหนดเส้นความยากจนสากล  

(International Poverty Line: IPL) เพื่อให้สามารถจ�าแนกได้ว่าใครคือคนจนบ้าง 

และสามารถเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้ โดยคนท่ีมรีายได้หรือค่าใช้จ่ายเพือ่การ

บริโภคที่ต�่ากว่าเส้นความยากจนสากลถือว่าเป็นคนจน

ในอดีตเส้นความยากจนสากลถูกก�าหนดอยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ต่อมาในปี 

2551 ได้เปลี่ยนเส้นความยากจนสากลเป็น 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน และในปี 

2558 ได้เปลี่ยนมาใช้ 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน จากข้อมูลของธนาคารโลกพบว่า  

สัดส่วนคนจนโดยใช้เส้นความยากจนที่ระดับ 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน มีแนวโน้ม

ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจากร้อยละ 36.2 ในปี 2533 เหลือร้อยละ 27.7  

ในปี 2543 และเหลือเพียงร้อยละ 16 ในปี 2553 หลังจากนัน้สัดส่วนคนจนได้ลดลง

เหลือเพียงร้อยละ 9.2 ในปี 2560 ในขณะที่แนวโน้มคนจนในประเทศไทยที่ใช้เส้น 

ความยากจนสากลที่ 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน พบว่ามีสัดส่วนคนจนร้อยละ 19.3  

ในปี 2524 ลดลงเหลือร้อยละ 2.4 ในปี 2543 และเหลือเพียงร้อยละ 1.1  

ในปี 2545 หลังจากนั้นสัดส่วนคนจนในประเทศไทยได้ลดลงจนเหลือน้อยกว่า 

ร้อยละ 1 มาโดยตลอด

ที่มา: World Bank (https://data.worldbank.org/topic/poverty)

ภาพท่ี	1
สัดส่วนคนจนของโลกและของไทย	
ท่ีระดับเส้นความยากจน	
1.9	ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน	
ปี	2533-2560

ภาพ: https://www.freepik.com

คนไร้บ้านในชุมชนเมือง
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ความยากจนในประเทศไทย

ส�าหรับประเทศไทย หน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีในการค�านวณ

เส้นความยากจนของประเทศ คือ ส�านักงานสภาพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ซึง่ให้นยิามความยากจน

ว่า “เป็นความขัดสนทางเศรษฐกิจ รวมถึงขาดศักยภาพ 

ในการด�ารงชีวติ ขาดการศกึษา ขาดทรพัยากร ขาดทีด่นิท�ากนิ 

ขาดการร่วมกลุ่มและการมีส่วนร่วมทางการเมือง ขาดข้อมูล

ข่าวสารความรูใ้นการประกอบอาชพี ไม่สามารถเข้าถึงบริการ

และความช่วยเหลอืของภาครฐัได้ รวมทัง้การมภีาระพึง่พงิสงู” 

การวัดความยากจนของ สศช. ได้ใช้แนวคิดการวัดความ

ยากจนแบบสัมบูรณ์เช่นเดียวกับธนาคารโลก โดยค�านวณ

หาเส้นความยากจนหรือรายจ่ายขั้นต�่าที่สุดเพื่อการบริโภค 

ขั้นพื้นฐาน และสามารถด�ารงชีวิตอยู ่ได้ ซ่ึงประกอบไป

ด้วยเส้นความยากจนด้านอาหาร และเส้นความยากจนที่

ไม่ใช่อาหารขั้นพื้นฐาน (ประกอบด้วยหมวดสินค้า 9 กลุ่ม 

ได้แก่ ค่าที่อยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าจ้างบุคคลที่ให้

บริการครัวเรือน ค่าเสื้อผ้า ค่ารองเท้า ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 

ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทางและการสื่อสาร และค่าใช้จ่าย 

การศึกษา) โดยใช้ข้อมลูการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคม 

ของครัวเรือน ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลโดยส�านักงานสถิติแห่งชาติ  

มาใช้ประกอบการค�านวณเส้นความยากจนดังกล่าว6

สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทยถอืว่ามทีศิทางทีด่ขีึน้ 

โดยมกีารยกระดบัเส้นความยากให้เพิม่ขึน้ทกุปีจาก 879 บาท

ต่อคนต่อเดือน ในปี 2531 เพ่ิมเป็น 1,533 บาทต่อคนต่อเดอืน 

ในปี 2541 หลงัจากนัน้ได้เพิม่เป็น 2,172 บาทต่อคนต่อเดอืน 

และ 2,710 บาทต่อคนต่อเดอืน ในปี 2551 และ 2561 ตามล�าดบั  

ในขณะที่ป ี 2562 เส ้นความยากจนของประเทศไทย 

ปรับขึ้นมาอยู่ที่ 2,763 บาทต่อคนต่อเดือน เมื่อพิจารณาถึง

จ�านวนและสัดส่วนคนจน พบว่า มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็น

ได้ชัดในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ในปี 2531 ประเทศไทย

มีคนจนสูงถึง 34.1 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 65.2 ของ

ประชากรทัง้หมด ขณะทีใ่นปี 2541 จ�านวนคนจนลดลงเหลือ

เพียง 22.7 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 38.6 ของประชากรทัง้หมด 

ต่อมาจ�านวนคนจนลดลงเหลือ 13.1 ล้านคน (ร้อยละ 20.4) 

และ 6.7 ล้านคน (ร้อยละ 9.9) ในปี 2551 และ 2561 ตาม

ล�าดับ ส�าหรับในปี 2562 พบว่า จ�านวนคนจนลดลงเหลอืเพยีง 

4.3 ล้านคนเท่านั้น (ร้อยละ 6.2) 
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จากข้อมลูดงักล่าวช้ีให้เหน็ว่าประเทศไทยประสบความส�าเรจ็

เป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหาความยากจนมาตัง้แต่ปี 25317 

 และในปี 2562 ถือว่าประเทศไทยประสบความส�าเร็จในการ

แก้ไขปัญหาความยากจนตามเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ในแผน

พฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที ่12 ซึง่มุง่ลดสัดส่วน

คนจนให้เหลือร้อยละ 6.5 ภายในปี 25648 

อย่างไรกต็าม จ�านวนคนจนในไทยทีผ่่านมามบีางช่วงทีเ่พ่ิมขึน้ 

ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในช่วงท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ เช่น  

ในปี 2541 และ 2543 ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง ท�าให้

ที่มา: ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ภาพท่ี	2
เส้นความยากจน	จำานวนและสัดส่วนคนจน	
ปี	2531-2562

จ�านวนคนจนเพิ่มขึ้นเป็น 22.7 ล้านคน และ 25.8 ล้านคน 

ตามล�าดบั และในปี 2551 จ�านวนคนจนเพิม่ขึน้เป็น 13.1 ล้านคน  

ภายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาท�าให้เกิดวิกฤต

ทางการเงินของโลก9 หลังจากนั้น จ�านวนคนจนในปี 2559-

2561 ได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งจาก 5.8 ล้านคน ในปี 2559 เป็น 6.7 

ล้านคน ในปี 2561 เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของไทยต�่าลง โดยเติบโตแค่ร้อยละ 2.7 ท�าให้รายได้ของ 

ครวัเรือนลดลงและการบรโิภคหยดุชะงกั รวมถึงอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียวประสบปัญหา นอกจากนีภ้ยัแล้งยงัส่งผลกระทบต่อ 

กลุ่มคนยากจนทีสุ่ดซึง่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม10,11,12  

วิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุ้ง วิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา
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นโยบายภาครัฐ 
กับการแก้ปัญหาความยากจน

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่12 ได้ก�าหนด

ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า ซึ่ง

มีแนวทางการพัฒนาโดยการเพิ่มโอกาสให้ผู้มีรายได้ต�่าสุด

ร้อยละ 40 สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมี

อาชีพ การขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้

แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส การจัดบริการสุขภาพให้

กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล การสร้าง

โอกาสให้มีที่ดินท�ากินเป็นของตนเองเพื่อยกระดับรายได้  

การก�าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล�้าใน

สังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้น 

การเพิม่สวสัดิการสงัคมให้กบักลุม่เป้าหมายท่ีมรีายได้ต�า่สดุ 

อย่างเพียงพอและเหมาะสม การกระจายบริการภาครัฐ 

ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้

ครอบคลุมและท่ัวถึง การสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนา

เศรษฐกจิชมุชน และสร้างความเข้มแขง็การเงนิฐานรากตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ และมีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและทรัพยากร

ภายในชุมชน 

ปัจจบุนั ประเทศไทยได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาความยากจน

เพื่อยุติความยากจนในทุกมิติอย่างบูรณาการ ภายใต ้

กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) โดยน้อมน�าหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใช้ 

เป็นแนวทางการพัฒนา13 โดยรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 

ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้าด้าน 

รายได้ในปีงบประมาณ 2561 ดงันี ้งบประมาณรายจ่ายตาม

ยทุธศาสตร์ด้านแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหล่ือมล�า้  

และสร้างการเตบิโตจากภายใน วงเงนิ 331,920.5 ล้านบาท  

งบประมาณรายจ่ายเพื่อจัดสรรไปสู ่ระดับพื้นที่โดยตรง 

ได้แก่ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ วงเงิน 24,996.4 ล้านบาท และ

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน วงเงิน 262,646.8 ล้านบาท และ 

งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรไปสู่กลุ่มเป้าหมาย คือ กองทุน

ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มี

รายได้น้อย และเกษตรกรผูล้งทะเบยีนในโครงการลงทะเบยีน

เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงิน 46,000 ล้านบาท 

ปัจจุบันมีผู ้ผ ่านเง่ือนไขคุณสมบัติของผู ้ลงทะเบียนเพื่อ

สวัสดิการแห่งรัฐทั้งสิ้น 11.4 ล้านคน โดยรัฐบาลได้แบ่ง

ความช่วยเหลือออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ให้ความช่วย

เหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีวงเงินค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และ 

วัตถุดิบเพ่ือเกษตรกรรมจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและ 

ร้านอ่ืนๆ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก�าหนด โดยมีเกณฑ์การ

ช่วยเหลอืตามรายได้ คอื ผูท้ีม่รีายได้ไม่เกนิ 30,000 บาทต่อปี  

ภาพ: http://cdlc-udonthani.blogspot.com/2018/05/12.html
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จะได้รับ 300 บาทต่อคนต่อเดือน ส่วนผู้ที่มีรายได้

เกนิกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกนิ 100,000 บาท

ต่อปี จะได้รับ 200 บาทต่อคนต่อเดือน นอกจากนี้

ยังมีวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อคน

ต่อเดือน วงเงินค่าโดยสารรถเมล์ ขสมก. ระบบ 

e-ticket/รถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดอืน วงเงนิค่า

โดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อคนต่อเดอืน และวงเงนิ

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดอืน ระยะทีส่อง 

เป็นการให้ความช่วยเหลือผู ้มีรายได้น้อยผ่าน 

“มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู ้มีบัตรสวัสดิการ 

แห่งรัฐ” ซ่ึงจะท�าให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถพึ่งพา

ตนเองได้ โดยมุ่งสร้างโอกาสในการท�างาน การฝึก

อบรมอาชพีและการศกึษา การเข้าถงึสิง่จ�าเป็นพืน้ฐาน  

และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ เป็นต้น14

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านมายังมีจุดบกพร่องที่รัฐบาล

ต้องแก้ไขเพื่อให้ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยมีความ

ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงเป็นปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

โดย นายสมชัย จิตสุชน นักวิชาการของมูลนิธิเพื่อ

การพัฒนาแห่งประเทศไทย ได้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง

ของโครงการดังกล่าวไว้ 2 ประการ คือ ยังคงมีคน 

ไม่จนจริงผ่านเกณฑ์คณุสมบตัเิข้ามา และยังมคีนจนจรงิ 

ไม่ได้มาลงทะเบยีน นอกจากนีไ้ด้เสนอให้หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบปรับปรุงฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องอยู่เสมอ15  

ทั้งนี้ โครงการหนึ่งท่ีน่าจะเป็นประโยชน์ในการ

แก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล�้า คือ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลจากระบบ

การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and  

Analytics Platform: TPMAP) ซึ่งจะช่วยระบุ

ปัญหาความยากจนในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน 

ท้องถิ่น จังหวัด และประเทศได้ ท�าให้สามารถ

ออกแบบนโยบาย โครงการต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาได้

ตรงจุด และตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น16

โควิด-19 กับความยากจน

การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ทีผ่่านมา ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ

เป็นวงกว้าง ท�าให้แรงงานตกงานเพิ่มมากขึ้น คนในกลุ่มเปราะบาง

เส่ียงต่อการเป็นคนจนมากข้ึน อีกท้ังส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่  

และภาวะการเจ็บป่วย Mr. David Malpass ประธานธนาคารโลก  

เปิดเผยว่า ประชากรในกลุ่มยากจนสุดขดี ทัว่โลกจะเพ่ิมขึน้จาก 88 ล้านคน  

เป็น 115 ล้านคน และ 150 ล้านคนในปี 2563 และ 2564 ตามล�าดับ 

แม้ว่าไทยจะประสบความส�าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนในช่วงที่ 

ผ่านมา แต่คาดว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลกระทบต่อ

คนที่มีรายได้ใกล้เส้นความยากจน หรือเรียกว่า “กลุ่มเปราะบาง”  

ซึ่งในปี 2562 พบว่ามีสูงถึง 5.4 ล้านคน โดยคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่

จะกลายเป็นคนจนได้ง่าย เมื่อประสบปัญหาต่างๆ เช่น การเจ็บป่วย  

การว่างงาน การประสบอุบัติภัย ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าคนกลุ่มนี้จ�านวน

หน่ึงจะกลายเป็นคนยากจนในปี 256317 สอดคล้องกบัรายงานของ สศช.  

ที่ชี้ว่าประเทศไทยยังมีกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง ซึ่งเสี่ยงที่จะกลายเป็น

ครัวเรือนยากจนเมือ่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควดิ-19 

ประมาณ 1.2 ล้านครัวเรือน ประกอบด้วย ครัวเรือนที่พึ่งพิงรายได้

จากเงนิช่วยเหลอืจากบคุคลอืน่ภายนอกครวัเรอืน ได้แก่ ครวัเรอืนไม่มี 

ส ่วนร ่วมทางเศรษฐกิจ 2.7 แสนครัวเรือน ครัวเรือนสูงอายุ  

0.3 แสนครวัเรอืน และครวัเรอืนแหว่งกลาง 0.6 แสนครวัเรอืน ครวัเรอืน 

ที่มีรายได้จากการท�างานลดลง ได้แก่ ครัวเรือนที่สมาชิกท�างาน 

ในสาขาทีเ่สีย่งต่อการตกงาน เช่น ในภาคการท่องเทีย่ว และท�างานอสิระ  

4.7 แสนครัวเรือน และครัวเรือนเกษตรที่ไม่มีที่ดินท�ากินหรือมีที่ดิน 

ท�ากินน้อย ประมาณ 0.5 แสนครัวเรือน

ภาพ: https://www.thairath.co.th/news/business/1838091
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ประเทศไทยตระหนกัถงึปัญหาของความยากจนของประชากร 

และได้ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาความยากจนผ่านแผนงาน และ

ยทุธศาสตร์ต่างๆ มากมาย จนท�าให้สถานการณ์ความยากจน

ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม

ยงัคงมปีระเด็นเรือ่งความเหลือ่มล�า้ซ่ึงเป็นชนวนน�าไปสูค่วาม

ยากจนเชงิสมัพทัธ์และปัญหาสงัคมได้ เช่น ความเหล่ือมล�า้ใน

การเข้าถึงการศกึษาท่ีมคีณุภาพท่ีแตกต่างกนั ความเหลือ่มล�า้

ในการเข้าถึงแหล่งทุนเพ่ือการประกอบอาชพี ความเหลือ่มล�า้ 

ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข รวมถึงความเหลื่อมล�้าใน

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น ที่ผ่านมารัฐบาลไทย

ได้จัดท�าโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อใช้ใน

การบริหารจัดการ ให้ความช่วยเหลือ และเป็นฐานข้อมูลของ

ผู้มีรายได้น้อยจ�านวน 11.4 ล้านคน แต่สิ่งส�าคัญที่รัฐบาลจะ

ต้องด�าเนินการ คือ การตรวจสอบ และปรับปรุงฐานข้อมูล

ให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่ายังมี 

ผู้ท่ีเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือจากรัฐที่ตกหล่น

จากการลงทะเบยีนโครงการลงทะเบยีนเพือ่สวัสดกิารแห่งรฐั  

นอกจากนี้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 อาจส่งผลให้

ประชากรกลุ่มเปราะบางจ�านวนหลายล้านคนได้รับความ

เดือดร้อน และมีโอกาสเสี่ยงที่จะกลายเป็นคนจนได้ในที่สุด

นอกจากนี้การส�ารวจคนจนเมืองในภาวะวิกฤตโควิด-19 

ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สกสว.) ยังสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการ 

แพร่ระบาดโควดิ-19 ต่อคนจนเมอืงในหลายๆ ด้าน โดยคนจนเมือง 

ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ  

โควิด-19 ของรัฐ ท�าให้ถูกนายจ้างให้หยุดงานหรือเลิกจ้าง

สูงถึงร้อยละ 18.9 และอีกร้อยละ 18 ถูกนายจ้างลดเวลา

ท�างานลง เหล่านีล้้วนส่งผลกระทบท�าให้รายได้ของคนกลุ่มนี้

ลดลง โดยพบว่าคนจนเมืองร้อยละ 60.2 มีรายได้ลดลงเกือบ

ทั้งหมด ร้อยละ 31.2 มีรายได้ลดลงครึ่งหนึ่งของที่เคยได้รับ 

นอกจากนีย้งัพบว่าคนจนทีป่ระกอบอาชพีอสิระไม่มีการจ้างงาน  

ส่วนผู้ค้าขายก็ขายของได้น้อยลง และร้อยละ 33.8 ต้องไป 

กูเ้งนิหรือน�าของใช้ในบ้านไปจ�าน�าเพือ่น�าเงนิมาประทงัชวีติ18 

ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท�าให้ประชาชน 

รวมถงึสถานประกอบการต่างๆ ได้รบัผลกระทบทัง้ในรูปแบบ 

การถูกเลิกจ้าง ลดช่ัวโมงการท�างาน หยุดจ้างช่ัวคราว และ

สถานประกอบการบางแห่งได้หยุดกิจการไปเลยก็มี ดังนั้น

รฐับาลจงึได้ออกมาตรการเยยีวยาเพือ่บรรเทาความเดือดร้อน 

ดังกล่าว โดยมีมาตรการส�าคัญที่มุ่งช่วยเหลือและบรรเทา

ความเดือดร้อนของประชาชน เช่น มาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” 

เพือ่ช่วยเหลอืกลุม่ลกูจ้าง รวมถงึผูไ้ม่ได้อยูร่ะบบประกันสงัคม 

โดยให้เงินช่วยเหลือเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน 

มาตรการเยยีวยากลุม่เปราะบาง-บัตรคนจน ได้แก่ เดก็ยากจน  

ผูส้งูอาย ุและคนพกิารโดยให้เงนิช่วยเหลอืเดอืนละ 1,000 บาท  

เป็นเวลา 3 เดือน มาตรการพักช�าระหนี้ชั่วคราว มาตรการ 

คืนเงิน-ลดค่าไฟฟ้าและน�้าประปา มาตรการช่วยเหลือ

เกษตรกรซึ่งได้รับเงินเยียวยาครอบครัวละ 15,000 บาท19 

อย่างไรก็ตามจากมาตรการต่างๆ ดังกล่าว พบว่า ประชาชน

บางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงบางมาตรการได้ เนื่องจากมีการ

จ�ากัดจ�านวนผูท้ีจ่ะได้รบัสทิธ ิและต้องลงทะเบยีนผ่านเวบ็ไซต์

ที่ก�าหนดเท่านั้น ท�าให้ประชาชนจ�านวนไม่น้อยที่ได้รับความ

เดือดร้อนไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือได้

บ้านในชุมชนแออัดของเมืองใหญ่
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