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บทคัดย่อ

ปัญหาความยากจนเป็ นปั ญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่สง่ั สมมานาน เป็ นภาวะความขาดแคลนไม่มีความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจ ในระดับบุคคลส่ งผลให้เกิดความทุกข์ยากในการดําเนินชีวิต รวมถึงการขาดโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตในหลาย ๆด้าน และส่ งผลต่อการพัฒนาในระดับประเทศตามมาในที่สุด จากการวิเคราะห์ พบว่า ปัญหาและสาเหตุ
ของความยากจนมาจากสาเหตุสาํ คัญสองประการ คือ สาเหตุจากปัจจัยภายในตัวบุคคล และสาเหตุจากปัจจัยภายนอกตัว
บุคคล บทความนี้มุ่งนําเสนอ ความหมายของความยากจน ลักษณะของความยากจน สาเหตุของความยากจน และ
แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนในสังคมไทย
คําสํ าคัญ : ปัญหาความยากจน, สาเหตุที่ทาํ ให้เกิดความยากจน, แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน

Abstract
Poverty is a problem that persists in Thailand. The condition is results from a lack of economic
security. On an individual level, it causing misery in people’s lives, including a lack of opportunity to improve
the quality of life in many ways. Poverty also affects the development of the country in the end. The problems
and causes of poverty come from factors within the individual and also by factors external to the individual.
This article aims to offer a definition of poverty, the nature of poverty, major causes of poverty and solutions
for tackling poverty in Thailand.
Keywords: poverty, causes of poverty, approach to tackling poverty.
ความนํา

ความยากจน(poverty)เป็ นปัญหาของสังคมไทย
ที่มีมาช้านานมากกว่า 40 ปี คนจนในที่น้ ี หมายถึง คนที่มี
รายได้ที่มีไม่เพียงพอต่อการยังชีพขั้นพื้นฐานในสังคม
ซึ่ งมีประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรในประเทศทั้งหมด
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หรื อประมาณ 18 ล้านคนของประชากรทั้งหมด หลังจาก
ช่วงที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.2531 ได้ช่วยให้จาํ นวนคน
ยากจนในประเทศลดจํานวนน้อยลง แต่มาในช่วงปี
พ.ศ.2540 – 2549 ประเทศไทยยังคงมีจาํ นวนคนยากจนที่

มีรายได้ที่ต่าํ กว่า 1,386 บาท / เดือน อยูถ่ ึงร้อยละ 10 หรื อ
ประมาณ 6 ล้านกว่าคน และถ้าหากรวมคนจนที่เกือบ
ยากจนที่มีรายได้ไม่เกิน 1,600 บาท/เดือน ประมาณ 8
ล้านกว่าคน หากนําทั้งสองส่ วนมารวมกันแล้วประเทศ
ไทยจะมีคนยากจนทั้งหมดเกือบ 15 ล้านคนทัว่ ทั้ง
ประเทศ หากวิเคราะห์ลงลึกเห็นได้วา่ ร้อยละ 80 ของคน
จํานวนดังกล่าวส่ วนใหญ่แล้วอาศัยอยูใ่ นแถบภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (อีสาน) ซึ่ งคนเหล่านี้มี
สัดส่ วนรายได้เพียงแค่ร้อยละ 19 ของรายได้รวมของคน
ทั้งประเทศ (มูลนิธิชยั พัฒนาและสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2550,
หน้า 23) โดยในปัจจุบนั ความยากจนเป็ นปัญหาสําคัญที่
รัฐต้องให้ความสนใจในการแก้ไขให้กบั ประชาชนอย่าง
จริ งจัง ซึ่ งความยากจนมีมาตั้งแต่อดีตกาล แต่ความ
ยากจนในอดีตยังไม่เป็ นปัญหาที่มีความรุ นแรงเหมือน
ดังเช่นปัจจุบนั สื บเนื่องมาจากการขยายตัวทางการค้า มี
การกําหนดค่านิยมของสิ นค้าต่างๆที่มีการปลูกฝังแนวคิด
ทุนนิยมแก่สังคมในเรื่ องของการบริ โภคนิยม ส่ งผลให้
ประชาชนมีรายจ่ายที่สูงขึ้น ประกอบกับมีการวาง
มาตรฐานค่าครองชีพโดยอาศัยวัฒนธรรมและประเพณี
เป็ นเครื่ องกําหนด ทําให้คนที่มีฐานะยากจนและคนที่มี
ฐานะรํ่ารวยมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั เพราะ
รายได้ของประชาชนไม่ได้เกิดการกระจายตัวอย่างทัว่ ถึง
ทําให้เกิดความแตกต่างในด้านการครองชีพอย่างเห็นได้
ชัด คนส่ วนใหญ่เริ่ มสนใจตัวเองและเปรี ยบเทียบตนเอง
กับผูอ้ ื่น ตลอดจนเริ่ มใส่ ใจในความไม่เสมอภาคของตน
เพราะคนยากจนขาดโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร
สิ นค้า และบริ การ ไม่สามารถบําบัดความต้องการของ
ตนเอง ทําให้ความเป็ นอยูข่ องคนยากจนกับคนรวยมี
ความห่างไกลออกไปทุกที จนในที่สุดคนบางกลุ่มจําต้อง
ยอมรับสภาพที่ตนเป็ นอยู่ ในขณะที่คนบางกลุ่มที่ไม่
ประสบความสําเร็ จในชีวิตในการแสวงหาทรัพยากร
สิ นค้าและบริ การก็จาํ ต้องดํารงชีวิตด้วยความยากลําบาก
จนนํามาสู่สถานการณ์ความยากจนที่มากยิ่งขึ้น

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

ปัญหาความยากจนของประเทศไทยไม่ใช่เป็ น
แค่เรื่ องความไม่สามารถของคนยากจน แต่เป็ นปัญหา
ของคนรวยและคนชั้นกลางที่อบั จนทางปัญญาและ
จิตสํานึก มองแต่ประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้น ไม่รู้จกั มอง
การณ์ไกล ไม่รู้จกั การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ เช่น
การปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูประบบภาษีอากรการเงินการ
ธนาคาร และการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคม
ด้านต่างๆ เพื่อทําให้คนส่ วนใหญ่มีความรู ้สามารถพัฒนา
อาชีพ มีรายได้ มีอาํ นาจซื้ อเพิ่ม (วิทยากร เชียงกูล, 2547)
สรุ ปได้วา่ ปัญหาความยากจนในสังคมไทยเป็ น
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็ นระยะเวลานาน และมีแนวโน้มที่จะ
ทวีคูณความรุ นแรงมากยิ่งขึ้น เพราะความแตกต่างกัน
ของภาวะเศรษฐกิจของคนจน คนรวย และคนชั้นกลางที่
นับวันจะยิง่ มีมากยิง่ ขึ้น ส่ งผลให้เกิดความยากลําบากใน
การดําเนินชีวิตของประชากรที่จดั อยูใ่ นกลุ่มของคน
ยากจน และส่ งผลเสี ยหายต่อประเทศชาติในท้ายที่สุด ซึ่ ง
การแก้ปัญหาความยากจนเป็ นเรื่ องที่สาํ คัญที่ทุกคนใน
สังคมต้องให้ความร่ วมมือกัน เพื่อท้ายที่สุดแล้ว
ผลประโยชน์จะตกสู่ประชาชนทุกคนภายในประเทศชาติ
ในระยะยาวต่อไป

นิยามของปั ญหาความยากจน

ความยากจน หมายถึง ความยากจนในเชิง
เศรษฐกิจซึ่ งพิจารณาที่ระดับรายได้หรื อฐานะทาง
เศรษฐกิจของบุคคล ว่ามีรายได้ไม่เพียงพอกับการดํารง
ชีพได้ตามมาตรฐานขั้นตํ่าหรื อมีรายได้ต่าํ กว่ามาตรฐาน
คุณภาพชีวิตขั้นตํ่าที่ยอมรับได้ในแต่ละสังคม
(สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2546) อย่างไรก็
ตาม ในปัจจุบนั ความยากจนได้ครอบคลุมถึงมิติอื่น ๆ ที่
มิใช่ตวั เงินอีกด้วย กล่าวคือความยากจนครอบคลุมถึง
การขาดแคลนที่อยูอ่ าศัย การขาดโอกาสในการเข้าถึง
บริ การสาธารณสุ ข การขาดโอกาสด้านการศึกษา การไม่
มีงานทํา การใช้ซ่ ึ งอํานาจ ตลอดจนการตกอยูใ่ นความ
เสี่ ยง และความหวาดกลัว (World Bank, 2008)

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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ความยากจนมักถูกวัดจากระดับรายได้หรื อ
ระดับการบริ โภคของบุคคล โดยจะถือว่าบุคคลใดบุคคล
หนึ่งเป็ นคนจนเมื่อระดับรายได้หรื อระดับการบริ โภค
ของบุคคลนั้น ๆ ตํ่ากว่าระดับรายได้หรื อระดับการ
บริ โภคขั้นตํ่าที่จะสามารถบริ โภคสิ นค้าและบริ การ
จําเป็ นพื้นฐานได้ โดยเรี ยกระดับรายได้หรื อระดับการ
บริ โภคขั้นตํ่าดังกล่าวว่า “เส้นความยากจน” (World
Bank, 2008) ทั้งนี้เส้นความยากจน (poverty line) จะ
แสดงระดับรายได้หรื อรายจ่ายขั้นตํ่าซึ่ งเพียงพอต่อการ
ซื้ อหาสิ นค้าและบริ การขั้นพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการดํารง
ชีพของประชาชน ดังนั้น คนจนจึงหมายถึงคนที่มีระดับ
รายได้หรื อระดับรายจ่ายเพื่อการบริ โภคตํ่ากว่าเส้นความ
ยากจนนัน่ เอง (สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย,
2546) ในกรณี ของประเทศไทย สํานักพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติคือหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่คาํ นวณเส้น
ความยากจน โดยได้คาํ นวณเส้นความยากจนทุก ๆ 2 ปี
โดยเริ่ มครั้งแรกในปี พ.ศ.2531 และ ปี ล่าสุ ดคือปี
พ.ศ.2555 (แสดงในตาราง 1)
ความยากจนเป็ นผลมาจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะแต่
คนที่มีความขัดสนทางเศรษฐกิจหรื อด้านรายได้ในการยัง
ชีพเท่านั้น แต่ยงั ครอบคลุมถึงความยากจนเชิงโครงสร้าง
ที่เกิดจากความขัดสนใจหลายด้านที่มีผลทําให้ขาด
ศักยภาพในการดํารงชีวิต ทั้งขาดการศึกษาหรื อได้รับ
การศึกษาน้อย การขาดทรัพยากร ขาดที่ดินทํากิน หรื อมี
ที่ดินทํากินขนาดเล็ก การขาดการรวมกลุ่มและมีส่วน
ร่ วมทางการเมือง การขาดข้อมูลข่าวสารความรู ้ในการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งการมีภาระการพึ่งพาสูงและไม่
สามารถเข้าถึงบริ การของรัฐและความช่วยเหลือต่าง ๆ
อันนําไปสู่ความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม
(คณะกรรมาธิ การการปกครอง วุฒิสภา, 2545)

เงื่อนไขของความยากจน

วิทยากร เชียงกูล (2547, หน้า 26) กําหนด
สภาพเงื่อนไขของความยากจน ไว้ดงั นี้
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1. ขาดแคลนปัจจัยการผลิตและปัจจัยการยังชีพ
ที่เหมาะสม เช่น ไม่มีที่ดินหรื อมีนอ้ ย ที่ดินไม่ดี ขาดนํ้า
ไม่มีเงินทุน ไม่มีอุปกรณ์การผลิตของตนเอง ต้องกูห้ นี้ยืม
สิ น ต้องเช่า ต้นทุนสูง ประสิ ทธิ ภาพตํ่า ผลตอบแทนตํ่า มี
ป่ า ทะเล สภาพแวดล้อมถูกทําลายไม่สามารถที่จะหา
อาหารจากธรรมชาติหรื อผลิตเองได้เหมือนในอดีต
2. ไม่ได้รับการศึกษาอบรมชนิ ดที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต การมีงานทําและวิถีชีวิตที่
เหมาะสม ส่ วนใหญ่คือหัวหน้าครอบครัวได้รับการศึกษา
ตํ่า ระดับลูกหลานที่ได้รับการศึกษาสูงขึ้นมาหน่อย ก็มกั
เป็ นการศึกษาแบบสามัญที่ใช้แก้ปัญหาแบบสามัญที่ใช้
แก้ปัญหาหรื อสร้างงานให้ตวั เองไม่ได้ หากไม่มีใครจ้าง
3. เป็ นผูเ้ สี ยเปรี ยบจากระบบความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาด การที่เกษตรกรไทยถูกชัก
จูงจากนโยบายการพัฒนาและเศรษฐกิจระบบตลาด
เปลี่ยนวิถีการผลิตจากการปลูกข้าวและทําเกษตร
ผสมผสาน เพื่อกินเพื่อใช้ มาเป็ นการปลูกพืชเดี่ยวเพื่อ
ขาย ทําให้ตน้ ทุนการผลิตเกษตรกรสูงขึ้น แต่ได้
ผลตอบแทนตํ่า เพราะระบบพ่อค้าผูกขาดการเป็ นหนี้
เรื้ อรัง และเสี ยดอกเบี้ยสูง การเสี ยเปรี ยบในเรื่ องซื้ อปัจจัย
การผลิตแพงแต่ขายพืชผลได้ถูก
4. เป็ นผูเ้ สี ยเปรี ยบจากระบบความสัมพันธ์ทาง
การเมืองแบบอํานาจนิยม การเล่นพวก และการนับถือ
เงินเป็ นพระเจ้า เช่น ไปจับจองที่ดินก็มกั จะเสี ยเปรี ยบถูก
โกง ถูกไล่ที่ คนจนผูม้ กั จะมีความรู ้นอ้ ย อํานาจต่อรอง
น้อย ยิ่งเป็ นผูถ้ กู เอารัดเอาเปรี ยบง่ายแทบทุกด้าน คนจน
ต้องจ่ายค่าบริ การแพง กว่าคนอื่น ต้องจ่ายภาษีเถื่อน หรื อ
ค่านายหน้าให้กบั ผูม้ ีอาํ นาจมากกว่า และจ่ายภาษี
ทางอ้อมคิดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้ของพวกเขาในอัตราสูง
กว่าคนอื่นๆ
5. เป็ นผูเ้ สี ยเปรี ยบและพ่ายแพ้ในระบบ
โครงสร้างเศรษฐกิจสังคมแบบทุนนิยมใหม่ ทั้งในด้าน
การผลิตและการบริ โภค เช่น โครงการสาธารณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเขื่อนของรัฐ ทําให้ตอ้ งอพยพ

สูญเสี ยที่ทาํ กิน ทํางานแข่งขันในระบบทุนนิยมสูเ้ ขา
ไม่ได้ เพราะเป็ นผูป้ ระกอบการขนาดเล็กกว่า มีทุนน้อย
กว่า มีความรู ้ความชํานาญในเรื่ องการผลิตการตลาดน้อย
กว่า ต้นทุนสู งกว่า ประสิ ทธิ ภาพตํ่ากว่า ล้มละลาย
ขาดทุน ตกงาน ฯลฯ หรื อในด้านการใช้ชีวิต การบริ โภค
ก็ปรับตัวไม่เป็ น ไม่รู้จกั อดออม บริ โภคสิ่ งที่ไม่เป็ น
ประโยชน์ เช่น เหล้า บุหรี่ การเล่นหวย และการพนัน
อื่นๆ ซื้ อสิ นค้าเงินผ่อนหรื อเป็ นหนี้ หลายต่อ แบบหมุน
เงินไปใช้วนั ๆ ทําให้เสี ยดอกเบี้ยสูง ค่าใช้จ่ายในการ
บริ โภคสูงโดยไม่คุม้ ค่า การเสี ยเปรี ยบและพ่ายแพ้ในเชิง
โครงสร้างเช่นนี้เป็ นการซํ้าเติมให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยอยูแ่ ล้ว
ยิ่งจนซํ้าซากเรื้ อรัง อย่างไม่มีทางออก
6. เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นฐานะที่ตกงาน ชราภาพ พิการ
เป็ นเด็กเร่ ร่อน เด็กกําพร้าที่ไม่มีคนดูแลที่เหมาะสม เป็ น
หม้าย เป็ นหัวน้าครอบครัวที่ตอ้ งดูแลลูกหลานมาก ฯลฯ
โดยไม่มีงาน ทุนทรัพย์ ความสามารถที่จะหางาน รายได้
หรื อความช่วยเหลือเพียงพอแก่การยังชีพในเกณฑ์
มาตรฐาน
จากที่กล่าวมาข้างต้นวิทยากร เชียงกูล (2547,
หน้า 26) ได้สรุ ปสภาพเงื่อนไขของความยากจน มีปัจจัย
หลายประการที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาความยากจนขึ้น ทั้ง
ปัญหาการขาดแคลนปัจจัยการผลิตและปัจจัยการยังชีพที่
เหมาะสม การไม่ได้รับการศึกษาอบรมชนิดที่จะช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพการผลิต ความเสี ยเปรี ยบจากระบบ
เศรษฐกิจที่ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตในระบบ
เศรษฐกิจแบบทุนนิยม และเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นฐานะที่ตกงาน
ชราภาพ พิการ เป็ นเด็กเร่ ร่อน ล้วนแล้วแต่เป็ นปัจจัยที่
ต้องได้รับความช่วยเหลือ และการแก้ปัญหา จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพราะถ้าปัจจัยต่างๆเหล่านี้
ยังคงอยูก่ จ็ ะส่ งผลให้ปัญหาความยากจนจะยิ่งทวีความ
รุ นแรงมากยิ่งขึ้นไปอีก

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2558

สาเหตุของปัญหาความยากจนในประเทศไทย

จักรกฤษณ์ นรติผดุงการ (2523, หน้า 43) ได้
อธิ บายสาเหตุของความยากจนไว้ดงั นี้
1. คนชนบทจําต้องทนเพราะท้องที่ที่เขาเกิดมา
นั้นแห้งแล้ง โภคทรัพย์ฝืดเคือง ห่างไกลความเจริ ญ
โอกาสในการประกอบอาชีพนอกเหนือจากการเกษตรมี
น้อยมาก และโอกาสที่จะสร้างตัวเองจากพื้นฐานที่มีอยู่
เหล่านั้นแทบไม่มี หรื อมีก็นอ้ ยมากไม่สามารถเทียบเคียง
กับคนในเมืองได้
2. จํานวนคนที่ตอ้ งใช้ที่ดินมีมากขึ้น แต่ที่ดินมี
จํานวนเท่าเดิมในขณะที่แต่ละครอบครัวจะต้องรับภาระ
เลี้ยงดูคนที่ทวีจาํ นวนมากขึ้น รายจ่ายก็ทวีจาํ นวนมากขึ้น
3. ชาวชนบทผลิตสิ นค้าได้ไม่แน่นอน เพราะ
ต้องอาศัยธรรมชาติเป็ นตัวกําหนด ซึ่ งมักให้โทษมากกว่า
ให้คุณ จึงหันไปหาเจ้าหนี้เงินกูแ้ ทน
4. ชาวชนบทขาดเงินทุนที่จาํ เป็ นสําหรับการ
ผลิตให้ได้ผลสู งสุ ดตามหลักวิทยาศาสตร์ เครื่ องมือ
เครื่ องใช้ในการประกอบอาชีพก็ไม่สมบูรณ์ ทําให้ผล
ผลิตตกตํ่า
5. ผลิตสิ นค้าแล้วได้รับผลตอบแทนไม่คุม้ ค่าถูก
เอารัดเอาเปรี ยบด้วยวิธีการต่าง ๆ
6. โครงการของรัฐเข้าไม่ถึงชนบท โครงการที่
เข้าถึงชนบทก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหารากฐานของ
ชาวชนบทได้ หลายโครงการกลับเป็ นการซํ้าเติมให้ชาว
ชนบทต้องลําบากขึ้นไปอีก
สาเหตุแห่งความยากจนในประเทศไทยจําแนก
ได้ 2 สาเหตุหลัก ดังนี้
1. สาเหตุภายในตัวบุคคล
คณะกรรมาธิ การการปกครอง วุฒิสภา (2545,
หน้า 12) กําหนดปัจจัยภายใน หรื อ ปัจจัยภาคประชาชน
ส่ วนนี้คือสิ่ งที่ประชาชนต้องสัมผัสและดําเนินการอยูใ่ น
วิถีชีวิตประจําวัน เป็ นปัจจัยที่เกิดขึ้นในระดับปั จเจกชน
ที่และคนมีไม่เหมือนกัน ดังนี้

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
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1.1 ปัญหาความยากคนจนในชนบท ปัจจัยที่
ส่ งเสริ มให้เกิดความยากจนที่สาํ คัญ คือ ปัญหาเรื่ อง
ต้นทุนการผลิต ขาดที่ดินทํากิน รวมถึงต้นทุนการผลิต
อื่นๆที่มีราคาแพง ทําให้เกิดภาระหนี้สินตามมา การไม่รู้
ช่องทางในการจัดจําหน่ายสิ นค้า ทําให้ตอ้ งอาศัยพึ่งพา
พ่อค้าคนกลางในท้องถิ่น ทําให้ผลผลิตมีราคาตกตํ่า
เพราะไม่มีอาํ นาจในการต่อรองราคามากเท่าที่ควรจะเป็ น
1.2 การขาดความรู ้และความสามารถในการ
ดําเนินงานต่าง ๆ ทําให้ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากวัฏ
จักรแห่ งความยากจนไปได้ดว้ ยตนเอง ทําให้เกิดการ
จัดการที่ผิดพลาด ขาดการวางแผนและการจัดการที่ดี
ขาดความรู ้และเทคโนโลยีการผลิต ทําให้ผลผลิตไม่มี
คุณภาพและได้ปริ มาณน้อยส่ งผลให้ความสามารถในการ
แข่งขันที่ต่าํ ลง
1.3 วิถีชีวิตของแต่ละบุคคลก็เป็ นปัจจัยหนึ่งที่
ทําให้เกิดปัญหาความยากจนได้ อาทิปัญหาด้านการขาด
ศีลธรรมและคุณธรรม อบายมุขและยาเสพติด ค่านิยม
ด้านการบริ โภคนิยมที่ทาํ ให้เกิดการใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยใน
การดําเนินชีวิต และปัญหาด้านสุ ขภาพอนามัยที่ส่งผลให้
มีภาระค่าใช้จ่าย รวมถึงการประกอบอาชีพที่ทาํ ได้
ยากลําบากมากยิ่งขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้เกิด
ความยากจนทั้งสิ้ น
1.4 ปัญหาความยากจนในเมือง คนกลุ่มนี้ส่วน
ใหญ่คือผูใ้ ช้แรงงานและผูม้ ีรายได้นอ้ ย ซึ่ งประสบปัญหา
ที่ทาํ ให้เกิดความยากจน คือ การว่างงาน ซึ่ งเป็ นผลพวง
มาจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า การถูกกดค่าแรง ตัดเงินเดือน
ถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากนายจ้าง ปัญหาด้านการขาด
ความรู ้และความสามารถในการประกอบอาชีพ ทําให้มี
ข้อจํากัดในการหารายได้มาใช้ในการดําเนินชีวิต ส่ งผล
ให้เกิดปั ญหาความยากจนตามมาในที่สุด
2. สาเหตุภายนอกตัวบุคคล
โดยพื้นฐานแล้วสมมติฐานของปัญหาความ
ยากจนในประเทศไทยเกิดจากการกระจายอํานาจทาง
การเมืองที่ไม่เท่าเทียมกันประการหนึ่ง และเกิดจากการ
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กระจายอํานาจทางเศรษฐกิจที่ไม่เท่าเทียมกันอีกประการ
หนึ่ง (Gisselquist, 1973)
อํานาจทางการเมืองเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่
เป็ นสาเหตุที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาความยากจนแก่ประเทศมาก
ยิ่งขึ้น เพราะระบอบการปกครองที่อาํ นาจทางการเมือง
ตกแก่ชนชั้นผูป้ กครองเพียงไม่กี่คนย่อมทําให้รายได้ของ
ประเทศตกแก่อภิสิทธิ ชนกลุ่มนี้เป็ นสําคัญ ทั้งนี้ถา้ การ
บริ หารเงินของประเทศเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของพวก
พ้องกลุ่มตน รวมถึงการบริ หารงานทางการเมืองที่ไม่
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาความยากจนแก่ประชาชน
ความล่าช้า ด้อยประสิ ทธิ ภาพ โครงสร้างภาษีอากรที่ไม่
เป็ นธรรม และการจัดงบประมาณที่เหลื่อมลํ้า ก็เป็ น
สาเหตุที่ทาํ ให้ปัญหาความยากจนยังคงอยูใ่ นสังคมไทย
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
มีโครงสร้างตามระบบเศรษฐกิจแบบผสม (mixed
economic) กล่าวคือ เป็ นรู ปแบบผสมระหว่างระบบทุน
นิยมกับระบบสังคมนิยม แต่ในทางปฏิบตั ิมีลกั ษณะ
เป็ นไปในแบบทุนนิยม ประชาชนมีเสรี ภาพในทรัพยากร
โดยที่รัฐเป็ นผูป้ ระกอบวิสาหกิจบางประเทศโดยมี
จุดมุ่งหมายที่ทาํ เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับประเทศ
รวมทั้งปั ญหาความยากจนด้วย แต่วิสาหกิจที่รัฐเป็ น
ผูด้ าํ เนินการไม่ใช่เครื่ องมือในการกระจายรายได้
ประชาชาติให้เป็ นธรรม ในทางตรงกันข้ามกับเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาผลประโยชน์แก่พวกพ้องของ
ตนเอง ทําให้ปัญหาความยากจนยังคงมีอยูแ่ ละไม่ได้รับ
การแก้ไขอย่างจริ งจัง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เป้ าหมายและกลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจมีส่วนสําคัญ
ไม่นอ้ ยในการกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ ถ้าพิจารณา
ถึงระบบเศรษฐกิจไทยแล้วไม่ว่ารัฐบาลทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั จะนําเสนอไว้อย่างไร แต่โดยข้อเท็จจริ งแล้ว การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็ นเป้ าหมายที่มีความสําคัญ
อันดับต้นๆของทุกรัฐบาล เพราะมีแนวคิดที่วา่ การ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็ นการแก้ปัญหาความ

ยากจนของประเทศ จนมีนโยบายต่างๆมากมายที่มุ่งทํา
ให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น แต่นโยบายต่างๆเหล่านี้
กลับส่ งผลให้เกิดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
เห็นได้จากชนชั้นนายทุนเป็ นชนชั้นที่มีบทบาทต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจเป็ นอย่างมาก การกระจายได้ราย
ประชาชาติกลับทําให้คนรวยรวยยิ่งขึ้น และคนจนยิ่งจน
ลง เห็นได้จากการเก็บภาษีอากร ซึ่ งจะนําไปใช้จ่ายใน
โครงการพัฒนาต่างๆ ต่อไปนั้นส่ วนสําคัญส่ วนหนึ่ งได้
จากพืชผลเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว เมื่อพิจารณา
โดยรวมแล้ว ประชาชนในภาคเกษตรกรรมต้องรับภาระ
ภาษีถึงสองในสามของภาษีอากรที่รัฐบาลเรี ยกเก็บ
(ประมาณ 66 – 67 %) (Usher, 1967) แต่รัฐบาลใช้
จ่ายเงินในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่หนึ่ ง (พ.ศ.2504 – 2509) เพียง
14.15 % ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง (2510 – 2514)
เพียง 20.23 % และตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สามเพียง
13.7 % ของงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เห็นได้วา่ กลยุทธ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจเท่าที่ผา่ นมา
เน้นหนักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหรื อภาคตัวเมือง
ยังส่ งผลให้เกิดความแตกต่างทางรายได้ระหว่าง
ประชาชนในภาคชนบทกับภาคตัวเมืองให้มีมากขึ้น ยิ่ง
ไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาถึงระยะยาวแล้ว การละเลยไม่
พัฒนาภาคเกษตรกรรมเท่าที่ควรย่อมจะเป็ นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ เพราะความล้าหลังของภาค
เกษตรกรรมนัน่ เอง ในที่สุดแล้วจะทําให้
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่ องช้าลง (รังสรรค์ ธนะ
พรพันธุ์, 2517, หน้า 54)

สถานการณ์ความยากจนในประเทศไทย

วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน (2548, หน้า 37) กล่าวว่า
สภาวะความยากจนทางด้านรายได้ ในช่วงก่อน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 เป็ น
ช่วงที่ประเทศมีอตั ราการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระดับสูง ทําให้คนมีงานทํา และมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ส่ งผล
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ให้ปัญหาความยากจนบรรเทาลงได้อย่างรวดเร็ ว ทําให้
จํานวนคนจนทางด้านรายได้หรื อผูท้ ี่มีรายได้อยูใ่ ต้เส้น
ความยากจน มีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ อง
จากที่เคยมีสดั ส่ วนสูงถึงร้อยละ 32.6 ของประชากรทั้ง
ประเทศ หรื อจํานวน 17.9 ล้านคน ในปี 2531 คนจนของ
ประเทศลดลงเหลือเพียงร้อยละ 11.4 ของประชากร หรื อ
ประมาณ 6.8 ล้านคน ในปี 2539 แต่เมื่อเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจในปี 2540 เศรษฐกิจอยูใ่ นภาวะถดถอย อัตรา
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจหดตัว จํานวนคนว่างงาน
เพิ่มขึ้น ระดับรายได้เริ่ มลดลง ในขณะที่อตั ราเงินเฟ้ อสูง
ถึงร้อยละ 8.1 ทําให้คนบางกลุ่มไม่สามารถปรับตัวตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ส่ งผลกระทบให้สดั ส่ วนคนจนเพิ่มสูงขึ้น
เป็ นร้อยละ 13.0 หรื อเป็ นจํานวนคนจน 7.9 ล้านคน ในปี
2541 สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ภาวะชะงักงันทาง
เศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงต่อปัญหาความยากจน เมื่อ
ระบบเศรษฐกิจเริ่ มส่ งสัญญานฟื้ นตัวขึ้น สัดส่ วนคนจน
จึงเริ่ มลดลง สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของระบบ
เศรษฐกิจ เหลือร้อยละ 14.2 ในปี 2543 คิดเป็ นจํานวนคน
จน 8.9 ล้านคน
วันรักษ์ มิ่งมณี นาคิน (2548 , หน้า 38) ยังกล่าว
อีกว่าการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงปี
พ.ศ.2543-2545 ส่ งผลต่อการขยายตัวระดับรายได้ของคน
ไทยดีข้ ึน ขณะที่เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี อัตราเงินเฟ้ อไม่
เปลี่ยนแปลงมากนัก มีผลให้ปัญหาความยากจนลดลง
อย่างรวดเร็ ว โดยในปี พ.ศ.2544 สัดส่ วนความยากจน
เป็ นร้อยละ 13.0 คิดเป็ นจํานวนคนยากจน 8.2 ล้านคน
ขณะที่ในปี พ.ศ.2545 สัดส่ วนความยากจนดังกล่าวลดลง
เหลือร้อยละ 9.8 คิดเป็ นจํานวน 6.2 ล้านคน หรื อลดลง 2
ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2544 นับเป็ นความสําเร็ จที่เกิน
เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้ในแผนพัฒนาฉบับที่ 9 ที่จะลด
สัดส่ วนคนยากจนเหลือร้อยละ 12 ภายในสิ้ นปี พ.ศ.2549
รวมทั้งบรรลุเป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของ
สหประชาชาติที่สนับสนุนให้ประเทศไทยลดปัญหา

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

17

ความยากจนที่เป็ นอยูใ่ นปี พ.ศ.2533 (เท่ากับร้อยละ
27.2) ลงครึ่ งหนึ่งให้ได้ภายในปี พ.ศ.2558
เมื่อพิจารณาจากเส้นความยากจนและสัดส่ วน
คนจนของประเทศไทยจําแนกตามภูมิภาคระหว่างปี
พ.ศ.2531 – 2555 ดังปรากฏในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นได้
อย่างชัดเจนว่าเส้นความยากจนของประเทศไทยทั้งใน
ภาพรวมและที่จาํ แนกตามภูมิภาคมีค่าสูงขึ้นตลอด
ช่วงเวลาที่ทาํ การศึกษา ซึ่ งสะท้อนให้เห็นถึงค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเส้นความยากจนของประเทศ
ไทยในภาพรวมได้เพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 879 บาท
ต่อคนต่อเดือนในปี พ.ศ.2531 เป็ น 2492 บทต่อคนต่อ
เดือนในปี พ.ศ.2555 สําหรับเส้นความยากจนในระดับ

ภูมิภาค พบว่าเส้นความยากจนของกรุ งเทพมหานครมีค่า
สูงที่สุด ตามมาด้วยภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ลักษณะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า
ค่าครองชีพในกรุ งเทพมหานครสูงที่สุดในประเทศ
ตามมาด้วยภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อนัน่ เอง อย่างไรก็ตามแม้จะมีระดับ
ของเส้นความยากจนที่แตกต่างกัน แต่เส้นความยากจน
ของทุกภูมิภาคล้วนมีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด
ระยะเวลาที่ทาํ การศึกษา แสดงให้เห็นถึงปัญหาความ
ยากจนที่ไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีข้ ึน

ตาราง 1
เส้ นความยากจน (poverty line) แสดงรายได้ เฉลี่ยของประชาชนจําแนกตามภาคและเขตพืน้ ที่ ปี พ.ศ. 2531, 2541, 2550
และ 2555

ที่มา: ข้อมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน สํานักงานสถิติแห่ งชาติ, ประมวลผลโดย สํานัก
พัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วดั ภาวะสังคม สศช.
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หมายเหตุ: เส้นความยากจน (Poverty line) เป็ นเครื่ องมือสําหรับใช้วดั ภาวะความยากจน โดยคํานวณจากต้นทุนหรื อ
ค่าใช้จ่ายของปัจเจกบุคคลในการได้มาซึ่ งอาหารและสิ นค้าบริ การที่จาํ เป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวิตแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
การจะแก้ไขความยากจนเชิงโครงสร้างได้ ต้อง
เปลี่ยนกรอบคิดในการพัฒนาจากการเน้นเรื่ องการเพิ่ม
ผลผลิต เพิ่มรายได้ของปัจเจกชนที่มุ่งเน้นความอยากได้
อย่างไม่มีขอบเขตของมนุษย์ มาเน้นความสามารถสนอง
ความต้องการพื้นฐาน ทั้งทางเศรษฐกิจสังคม การเมืองให้
พอเพียงแก่การดํารงชีวิตที่มีสุขภาพทั้งกายและใจของ
สมาชิกส่ วนใหญ่ในสังคมให้ทวั่ ถึง (วิทยากร, 2547)
คณะกรรมาธิ การการปกครอง วุฒิสภา (2545)
ได้เสนอแนวทางการแก้ปัญหาความยากจน โดยมี
แนวทางคือเปลี่ยนแปลงปั จจัยในวัฏจักรความยากจนโดย
สร้างมาตรการเสริ มเพื่อแก้ไขในจุดที่เกิดปัญหาซึ่ งมี
แนวทางที่ใช้ในการแก้ไขดังต่อไปนี้
1. เสริ มสร้างบุคคลให้เข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม ในด้านเศรษฐกิจก็มีความรู ้ความสามารถและ
ศักยภาพที่จะยกฐานะทางเศรษฐกิจให้พน้ จากความ
ยากจน ส่ วนทางสังคมก็มีแนวการดํารงชีวิตที่ถกู ต้อง
เหมาะสมเพื่อป้ องกันการรั่วไหลของทรัพย์สิน
2. เสริ มสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ประชาสังคม ในทางเศรษฐกิจสนับสนุนให้เกิดการ
รวมกลุ่มของประชาชนเพื่อเพิ่มอํานาจต่อรองและ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยมุ่งให้ชุมชนสามารถพึ่งพิง
ตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รากฐานและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่มีอยูใ่ นชุมชนนั้น ในทางสังคมให้
ประชาคมมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจของภาครัฐเพื่อ
กระจายอํานาจไปสู่ประชาชน
3. เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาค
เศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติ เช่น สถาบัน
การเงิน ผูส้ ่ งออก หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เพื่อเป็ น
กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสามารถชี้นาํ
สังคมไปยังทิศทางที่ถกู ต้อง
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4. เสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรภาค
สังคม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนาเพื่อให้
สามารถชี้นาํ สังคมไปยังทิศทางที่ถูกต้อง
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการทํางานของรัฐบาล
ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ตลอดจน
ตรวจสอบติดตามเพื่อขจัดการฉ้อราษฎร์บงั หลวง และ
การใช้อาํ นาจในทางที่มิชอบ
6. ประสานความร่ วมมือระหว่างองค์กรและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

บทสรุ ป

ปัญหาความยากจนในสังคม เป็ นปัญหาที่มีมา
อย่างยาวนานนับสิ บปี ทั้งยังเป็ นปัญหาสําคัญระดับชาติที่
มีความซับซ้อนเป็ นอย่างยิ่ง และส่ งผลกระทบอย่าง
รุ นแรงต่อสังคมไทย เป็ นต้นเหตุเกี่ยวเนื่ องไปยังปัญหา
ต่าง ๆ อีกมากมาย กล่าวได้วา่ ประเทศไทยยังไม่สามารถ
เอาชนะปัญหาความยากจนได้เนื่องจากประเทศไทยยังคง
มีปัญหาความยากจนกระจายอยูท่ วั่ ประเทศ โดยเฉพาะ
ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อซึ่ งยังมีสดั ส่ วนคนจนค่อนข้างสูง
แม้วา่ ประเทศไทยจะมีระดับรายได้เฉลี่ยต่อบุคคลเพิ่ม
มากขึ้นก็ตาม แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับไม่ได้ถกู จัดสรร
ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม ดังนั้นอาจกล่าว
ได้วา่ ภาครัฐต้องทําการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมลํ้าทาง
รายได้อย่างจริ งจังมากกว่าที่เป็ นอยู่ เพื่อขจัดปัญหาความ
ยากจนให้หมดไปจากประเทศไทยโดยสมบูรณ์
ดังจะเห็นได้วา่ ปัญหาความยากจนเป็ นปัญหาที่มีสาเหตุ
มากจากการที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรในการประกอบ
อาชีพและใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างต่อเนื่อง การถูกเอา
เปรี ยบด้วยวิธีการต่าง ๆ จากพ่อค้าคนกลางและนายจ้าง
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โดยเฉพาะประชาชนผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตชนบท รวมถึง
การที่รัฐบาลไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนให้ดีข้ ึนได้
ตามแนวคิดของจักรกฤษณ์ นรติผดุงการ (2523, หน้า 43)
ทําให้ภาวะความยากจนยิ่งทวีความรุ นแรงมากยิ่งขึ้นไป
อีก ส่ งผลให้เกิดความเดือดร้อนและการแผ่ขยายวงของ
ความยากจนมากยิ่งขึ้นไปอีก
ความยากจนยังส่ งผลให้เกิดปั ญหาความเหลื่อม
ลํ้าทางรายได้ตามมา โดยผูท้ ี่รายได้นอ้ ยไม่พอเพียงต่อ
การดํารงชีวิตทําให้เกิดภาระหนี้สินตามมา และความ
ยากลําบากในการดําเนินชีวิตอีกด้วย ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดของศุภเจตน์ จันทร์สาส์น (2552, หน้า 71) ที่วา่
ปัญหาความเหลื่อมลํ้าทางรายได้เป็ นแรงกดดันที่ทาํ ให้
ปัญหาความยากจนทวีรุนแรงมากยิ่งขึ้น ทําให้กลุ่มคนที่มี
รายได้ต่าํ ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคม แม้วา่ คนกลุ่มนี้จะมีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจน
และไม่ถือเป็ นคนจนก็ตาม ตัวอย่างเช่น ระดับราคาสิ นค้า
โดยทัว่ ไปจะสูงขึ้นตามระดับการบริ โภคของกลุ่มคนที่มี
รายได้สูงโดยเป็ นระดับราคาที่สูงเกินไปสําหรับกลุ่มคน
ที่มีรายได้ต่าํ และการเกิดปัญหาบริ โภคนิยมในกลุ่มคนที่
มีรายได้ต่าํ ซึ่ งเกิดจากการเลียนแบบกลุ่มคนที่มีรายได้สูง
ทําให้เกิดปัญหาหนี้สินในกลุ่มที่มีรายได้ต่าํ เป็ นต้น ด้วย

เหตุน้ ีการแก้ปัญหาความยากจนและปัญหาความเหลื่อม
ลํ้าทางรายได้จึงเป็ นสิ่ งที่ภาครัฐต้องทําไปควบคู่กนั หาก
ต้องการประสบความสําเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ ทังนี้
แนวทางหลักในการแก้ปัญหาความยากจนอยูท่ ี่การเพิ่ม
โอกาสและศักยภาพของคนจน ตลอดจนการส่ งเสริ ม
นโยบายและระบบบริ หารจัดการภาครัฐที่เหมาะสม
สําหรับแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจน
นั้นรัฐบาลต้องเป็ นตัวหลักในการขับเคลื่อนการ
แก้ปัญหาความยากจนให้เกิดขึ้นอย่างจริ งจังโดยมีการ
มุ่งเน้นการเสริ มสร้างให้ตวั บุคคลและชุมชนท้องถิ่นมี
การพึ่งพาตัวเองในการส่ งเสริ มการประกอบอาชีพให้มี
รายได้เพียงพอในการดําเนินชีวิตอย่างยัง่ ยืน และมุ่ง
ส่ งเสริ มให้มีการประสานความร่ วมมือกับองค์กรและ
หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่ วม
คิดและปฏิบตั ิในการแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ
ให้มีการพัฒนาที่ดีข้ ึน นําไปสู่ การแก้ปัญหาอย่างมัน่ คง
และยัง่ ยืนต่อไป
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