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ปัจจัยเศรษฐกิจ/
สังคม 

ความเหลื่อมล ้าทาง
เศรษฐกิจ/สังคม 

ความเหลื่อมล ้าด้าน
สุขภาพ 
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กรอบแนวคิดและมาตรการ 
 กรอบแนวคิด 

 เร่งอัตราการลดลงของช่องว่าง [คนรวย vs สังคมโดยรวม] 
 เร่งอัตราการลดลงของช่องว่าง [คนจน vs สังคมโดยรวม] 
 แก้ปัญหาให้กับคนชั นกลาง (ระดับล่าง) หรือปัญหา Missing Middle 
 ใส่ใจปัญหา inflation of poor people 

 มาตรการ 
 ด้านเศรษฐกิจ: สวัสดิการโดยรัฐ ปฏิรูปภาษี นวัตกรรมส้าหรับผู้ประกอบการ 

SME ฝึกฝีมือแรงงาน 
 ด้านสังคม: คุณภาพการศึกษา สวัสดิการโดยรัฐและภาคีอื่น พัฒนาชุมชน 
 ด้านการเมือง: ส่งเสริมประชาธิปไตย ลดคอร์รัปชั่น 

3 



4 

ก่ำจัดหรือลดควำมร่่ำรวยที่
เกิดขึ้นอย่ำงไม่ชอบธรรม 

ส่งเสริมให้คนชั้นกลำงได้รับประโยชน์จำก
โลกำภิวัตน ์และควำมก้ำวหน้ำทำง

เทคโนโลยีมำกขึ้น  

กระจำยควำมมั่งคั่งจำกผู้มี
รำยได้สูงในสังคม 

เพิ่มโอกำสทำงเศรษฐกิจ 
สังคม กำรเมือง ของกลุ่มผู้

มีรำยได้น้อย 

ดูแลสวัสดิกำรและเพิ่มโอกำสทำง
เศรษฐกิจให้กับกลุ่มคนจนที่สุด 

องค์ประกอบ 
ของนโยบาย 



Policy Matrix: กลุ่มเป้าหมาย 

5 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มที ่ ฐานะกลุ่ม 
สัดส่วน 

(ประมาณการ) 
ได้แก ่

1 รวยมำก 1% 
ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ระดับชำติหรือระดับภูมิภำคและระดับโลก 
เจ้ำของทุนระดับชำติ นักกำรเมืองระดับชำติรำยใหญ่ เป็นต้น 

2 
รวย/ปำนกลำง
ระดับสูง  

24% 
ผู้ประกอบกำรหรือผู้บริหำรบริษัทเอกชนระดับกลำงถึงใหญ่ ผู้ประกอบ
อำชีพอิสระ เช่น แพทย์ วิศวกร  ข้ำรำชกำรระดับสูง นักกำรเมือง
ระดับชำติและระดับท้องถิ่น เกษตรกรรำยใหญ่ เป็นต้น 

3 ปำนกลำงทั่วไป  35% 
ผู้ประกอบกำรรำยเล็ก ผู้บริหำรบริษัทเอกชนระดับเล็ก พนักงำน
บริษัทเอกชน ผู้ประกอบอำชีพอิสระรำยเล็ก แรงงำนรับจ้ำงระดับกลำง
ถึงสูง เกษตรกรรำยใหญ่ เป็นต้น  

4 ปำนกลำงระดับต่่ำ  35% 
ผู้ประกอบกำรระดับเล็กมำก (เช่นหำบเร่ แผงลอย) แรงงำนระดับล่ำง
ถึงกลำงที่มีฝีมือระดับหนึ่งแต่ไม่มำก พนักงำนระดับล่ำงชอง
บริษัทเอกชน ผู้ประกอบอำชีพรับจ้ำงทั่วไป เกษตรกรรำยเล็ก เป็นต้น 

5 
รำยได้น้อย/
ยำกจน 

5% 
แรงงำนไร้ฝีมือ แรงงำนระดับล่ำงที่มีอำยุมำก เกษตรกรไร้ที่ท่ำกินหรือ
มีที่ท่ำกินขนำดเล็กในพื้นที่นอกเขตชลประทำน เกษตรกรรับจ้ำง  
คนแก่ยำกจน ผู้พิกำร คนป่วยเรื้อรังที่ยำกจน เป็นต้น 
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กลุ่มเป้าหมาย 

นโยบาย/มาตรการส้าหรับกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มที่ ฐานะกลุ่ม 

สัดส่วน
ประชากร 

(ประมาณการ) 
1 รวยมาก 1% ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสงู สร้างทักษะ

ผู้ประกอบการระดับโลก ลดอภิสิทธิ์ ลดการผูกขาด ลดคอร์รัปชั่น, ปฏิรูป
ระบบภาษี  

2 รวย/กลางบน  24% สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการระดับกลางขี นไป, ส่งเสริมการใช้ 
นวัตกรรมในการผลิต/บริการ, การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ปฏิรูประบบภาษี  

3 กลางกลาง  35% การศึกษาท่ีมีคุณภาพมากขึ น, ทักษะการท้างานระดับสูง การเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ปฏิรูประบบภาษี ได้รับการคุ้มครองทางสังคมและ
สวัสดิการที่เหมาะสมอย่างท่ัวถึง เป็นธรรม (โดยร่วมรับภารทางการเงิน
ด้วย) 

4 กลางล่าง  35% การศึกษาสูงขึ นและคุณภาพดีขึ น, ทักษะการท้างานระดับกลาง, ได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการพื นฐานแบบถ้วนหน้า (โดยรับภาระ
ทางการเงินบางส่วน) มีสิทธิ์ทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับและไดร้ับการ
ปฏิบัติทางสังคมอย่างเสมอภาค  

5 รายได้น้อย/
จน 

5% เพิ่มระดับการศึกษา, มีนโยบายช่วยคนยากจนแบบเจาะจง, ได้รับ
สวัสดิการเพ่ิมจากระดับพื นฐานฟร ี

Policy Matrix: แนวนโยบาย 



นโยบายส้าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 1 (รวยมาก) 
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• การร่วมมือในการค้นหาและปรับใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีระดับสูงในรูปแบบต่างๆ 

• สร้างทักษะผู้ประกอบการระดับโลก เช่นการ
สร้าง brand 

• มาตรการอื่นๆ เช่น การร่วมมือระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขยายตลาด 

ร่่ำรวย 
อย่ำงสุจริต 

 
• การขจัดระบบอภิสิทธิ์ 
• การป้องกันและลดการคอร์รัปชั่น  

ร่่ำรวย 
อย่ำงไม่สุจริต 

การเพิ่มการจัดเก็บภาษี
ที่ยังขาดหายไปจากกลุ่ม
นี  ที่ส้าคัญคือภาษีจาก
ฐานทรัพย์สิน เช่นภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
ภาษีก้าไรจากการเพิ่มค่า
ของทรัพย์สิน  (capital 
gain) 



นโยบายส้าหรับกลุ่มเป้าหมายที ่2 (รวย/ปานกลางระดับสูง) 
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สร้ำงทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำรระดับกลำงขึ้นไป 

ส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมในกำรผลิต/บริกำรให้เกิดประโยชน ์

กำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
ที่เป็นประโยชน ์

ปฏิรูประบบภำษ ี

ส่งเสริม สร้างโอกาส และป้องกันความร่้ารวยที่ไม่ชอบ 

ลดและป้องกันกำรคอร์รัปช่ัน 



นโยบายส้าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 3 (ปานกลาง) 
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ให้กำรศึกษำที่มีคุณภำพ
อย่ำงทั่วถึง 

เพิ่มทักษะกำรท่ำงำน
ระดับสูง  

เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรที่มี
ประโยชน์ 

ขยำยฐำนภำษีในส่วนของ
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ 

ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมและสวัสดิกำร 
ที่เหมำะสมอย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม (ร่วมรับภำระทำงกำรเงิน) 



นโยบายส้าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 4 (ปานกลางระดับต่้า) 
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ปัญหา: การศึกษาต่้า ทักษะต่้าในทุกด้าน ได้รับสวัสดิการไม่ครบ 

กำรศึกษำสูงขึ้นและ
คุณภำพดีขึ้น 

เพิ่มทักษะกำรท่ำงำน
ระดับกลำง 

เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร 
(แหล่งงำน รำคำสินค้ำ

เกษตร) 

มีสิทธิ์ทำงกำรเมืองที่เป็นที่ยอมรับและได้รับ
กำรปฏิบัติทำงสังคมอย่ำงเสมอภำค 

ได้รับกำรคุ้มครองทำงสังคมและ
สวัสดิกำรพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม  

(โดยรับภำระทำงกำรเงินบำงส่วน) 



นโยบายส้าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ 5 (รายได้น้อย/ยากจน) 
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ปัญหา: ไม่สามารถสร้างหลักประกันความมั่นคงแก่ลูกหลานได้ เกิด
วงจรการส่งผา่นความยากจนจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่นลกู 

เพิ่มระดับกำรศึกษำ 

นโยบำยช่วยเหลือแบบ
เจำะจง 

ได้รับสวัสดิกำรเพิ่มจำก
ระดับพื้นฐำน 

• ศูนย์เด็กเล็ก (ปริมำณและคุณภำพ) 
• ดูแลนักเรียนยำกจนไม่ให้ออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน 

• เงินสงเครำะห์บุตร (ทั่วถึงไม่ตกหล่น) 
• ป้องกันปัญหำยำเสพติด 
• ป้องกันเด็กจำกกำรรับรู้ควำมรุนแรงผ่ำนสื่อ 

• เบี้ยผู้สูงอำยุเพ่ิมจำกเบี้ยสูงอำยุพื้นฐำน 
• กำรให้กำรดูแลคนแก่ระยะยำว เช่น สนับสนุนทำงกำร

เงินแก่ครอบครัวที่ดูแลคนแก่ 



แนวทางการขับเคลือ่นนโยบาย 
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• ควำมคุ้มครองที่ทั่วถึงและเป็นธรรมช่วยจัดกำรควำมเสี่ยง สร้ำงโอกำสที่จะหลุดพ้นควำมยำกจน 
• ครอบคลุมคนจนได้ดีกว่ำ (เมื่อเทียบกับนโยบำยประชำนิยม) 

ปรับปรุงระบบควำมคุ้มครองทำงสังคมและสวัสดิกำรให้มีประสิทธิภำพ ทั่วถึงและเป็นธรรม 

• ระบบภำษีของไทยควรมีกำรจัดเก็บให้ทั่วถึง และเสมอภำค 
• ควรขยำยฐำนภำษีทรัพย์สิน โดยเริ่มจำกกำรให้ควำมรู้กับคนชั้นกลำงและรำกหญ้ำมำกขึ้น 

ปฏิรูประบบภำษ ี

• ปฏิรูปกำรบริหำรกำรศึกษำโดยสร้ำงระบบควำมรับผิดรับชอบ (accountability system) ที่เป็น
รูปธรรม 

เพิ่มคุณภำพกำรศึกษำ 

• สร้ำงระบบฐำนข้อมูลผู้ได้รับสวัสดิกำรทั่วประเทศที่เชื่อมโยงฐำนข้อมูลหลำยๆ ฐำนเข้ำด้วยกัน 
• รวบรวมข้อมูลที่บ่งชี้ถึง ‘ศักยภำพ’ ของบุคคล 

ปฏิบัติตำมนโยบำยควำมยำกจนแบบก่ำหนดกลุ่มเป้ำหมำย (poverty targeting) 


