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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการอธิบายถึงแนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยอธิบายแยกเป็น 3 
ประเด็น คือประเด็นในมิติทางเศรษฐกิจ ประเด็นในมิติทางสังคม และประเด็นในมิติทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งบทสรุปของ
บทความเห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นช่วยในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม แต่อย่างไรก็ตามแล้ว
ประชาชนท่ียากจนในประเทศต้องสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้ก่อน  จึงจะเป็นการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง 
ค าส าคัญ: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / การพัฒนาท่ียั่งยืน  
 

Abstract 
 This article describes the concepts of welfare cards with sustainable development. It is 
divided into 3 issues, issue of economic dimension. Issues in social dimension And issues in 
environmental dimensions. The article concludes that welfare cards benefits the economy and 
society. However, poor people in the country must capability in Self-Relianc. It will be truly 
sustainable development. 
Keywords: Welfare Card / Sustainable Development  
 
บทน า 
 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็น
หลัก  โดยเช่ือว่าการที่เศรษฐกิจเข้มแข็ง มีการขยายตัวในระดับสูง แล้วจะท าให้ประชาชนในประเทศมีความกินดีอยู่
ดีตามไปด้วย โดยการพัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งรวมทั้งเร่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว  ส่งผลไปถึงการ
พัฒนาทั้งในด้านการเกษตร การอุตสาหกรรม รวมทั้งการให้บริการ ซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นจะท าให้เกิด
การใช้ทรัพยากรเพื่อน ามาเป็นปัจจัยในการผลิตอย่างมากมาย  ท าให้เกิดผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมตามมา 
เช่นเดียวกันกับพฤติกรรมการผลิตและบริโภคของสังคมไทย ท่ีมุ่งผลิตและบริโภคโดยขาดความสมดุลกับทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปในอนาคต น าไปสู่ข้อสรุปผล
ของการพัฒนาจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันท่ีว่า “เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่มีคุณภาพและไม่ยั่งยืน” 
 จากการพัฒนาดังกล่าวนั้น แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก  ในการพัฒนาของ
สังคมโลกรวมทั้งประเทศไทย นับตั้งแต่ประเทศสมาชิกในองค์การสหประชาชาติรวมทั้งประเทศไทย ได้ลงนามใน
แผนแม่บทของโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) ในการประชุมสุดยอดของโลกด้าน
สิ่งแวดล้อม ที่ประเทศบราซิล ในปีพ.ศ. 2535 ซึ่งข้อตกลงที่แต่ละประเทศจะต้องหาแนวทางที่เหมาะสมในการ
พัฒนาประเทศของตนเองให้มุ่งสู่ความยั่งยืน  ส าหรับในประเทศไทยนั้นได้มีการปรับกระบวนการพัฒนาประเทศให้
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนแม่บทของโลกดังกล่าว ผ่านแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ซึ่งเป็นแผนท่ีใช้พัฒนาประเทศไทยมายาวนานกว่า 20 ปี โดยได้มีการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติมุ่ง
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนับตั้งแต่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เป็นต้นมา 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546)   มาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นช่วงของการใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็ยังเป็นหลักของการ
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พัฒนาที่ส าคัญของประเทศที่ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา  
 ในปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการด าเนินนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  เพื่อมุ่งเน้นความกินดีอยู่ดี
และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ ซึ่งได้ด าเนินนโยบายที่เรียกว่า  “สวัสดิการแห่งรัฐ” โดยการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ ารวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ของกลุ่มที่ด้อยโอกาสทางสังคม อาทิเช่น กลุ่มผู้มี
รายได้น้อย กลุ่มผู้พิการ เป็นต้น ผ่านเครื่องมือของรัฐบาลที่เรียกว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โดยที่รัฐบาลจะ
ด าเนินการคัดเลือกประชาชนท่ีเข้าเกณฑ์แล้วมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้  ซึ่งในบัตรนั้นรัฐบาลจะโอนเงินให้จ านวน
หนึ่งแล้วให้ประชาชนน าไปซื้อของใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อช่วยเหลือประชาชนและยังเป็นเครื่องมือในการกระตุ้น
เศรษฐกิจในทางอ้อมอีกด้วย  จากแนวนโยบายดังกล่าวจึงเกิดข้อค าถามว่า  นโยบายนี้จะก่อให้เกิดความยั่งยืน
หรือไม่  ซึ่งบทความนี้จะเป็นการอธิบายถึงความสอดคล้องของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กับแนวทางการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป 
 
แนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 1. ปัญหาความยากจนในสังคมไทยกับมาตรการความช่วยเหลือของรัฐบาล 
 ปัญหาความยากจนในปัจจุบันนั้นยังถือว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญ  ท่ีรัฐบาลของแต่ละประเทศให้ความส าคัญ
ในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหา  ซึ่งในประเทศไทยเองนั้นปัญหาความยากจน  ก็ยังเป็นปัญหาที่ส าคัญอยู่ถึงแม้ว่าจะมี
แนวโน้มที่ลดลงก็ตาม  จากข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานว่า 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ประเทศไทยมีสัดส่วนความยากจนจาก ร้อยละ 65.71 ลดลงเหลือ ร้อยละ 8.6 ในปี พ.ศ. 2559 
และเมื่อพิจารณาช่องว่างความยากจน (Poverty Gap) แล้ว พบว่าในช่วงระยะเวลา  15 ปีที่ผ่านมาช่องว่างความ
ยากจนในปี พ.ศ. 2545 ลดลงจากร้อยละ 7.80 เหลือร้อยละ 1.42 ในปี พ.ศ. 2559 แต่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.14 ใน
ปี พ.ศ. 2558 ส าหรับความรุนแรงของปัญหาความยากจนลดลงจากร้อยละ 2.69 ในปี พ.ศ. 2545 เหลือร้อยละ 
0.38 ในปี พ.ศ. 2559 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.30 ในปี พ.ศ. 2558 (ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2561) 
 จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าปัญหาความยากจน  ยังคงเป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทยอยู่ และกลุ่ม
คนยากจนดังกล่าว  รัฐบาลได้พยายามหาแนวทางเพื่อแก้ไขโดยผ่านนโยบายและมาตรการของรัฐบาลต่างๆ โดยการ
ปรับปรุงระบบสวัสดิการ และบริการพื้นฐานให้มีคุณภาพและครอบคลุมเพียงพอต่อความต้องการของคนในสังคม 
รวมถึงต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้เข้าถึงอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อเป็นการลดช่องว่างของ
ความยากจนให้มากขึ้น ซึ่งในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมาถึงแม้จะได้ผลในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถที่
จะลดความเหลื่อมล้ าได้อย่างแท้จริง  
 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงเกิดขึ้นท่ามกลางแนวคิด ที่จะน ามาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมของประเทศไทย โดยผ่านกลไกของรัฐบาลมุ่งสู่ประชาชนท่ียากจนในประเทศ  
 2. แนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ าในสังคมไทย  ที่เป็นสาเหตุให้เกิด
ปัญหาความยากจนของประชาชนในประเทศไทย โดยแนวคิดนี้เกิดมาจากการที่การพัฒนาในอดีตจนถึงปัจจุบันนั้น 
รัฐบาลได้ใช้งบประมาณจ านวนมาก  เพื่อด าเนินนโยบายต่างๆ การในช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่ประชาชน ไม่ว่าจะ
เป็นสวัสดิการส าหรับเด็ก ไปจนถึงสวัสดิการของคนชรา แต่ที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการดังกล่าวยัง 
ไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เนื่องมาจากขาดข้อมูลที่จ าเป็นในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มนี้ ด้ ว ย เ ห ตุ ดั ง ก ล่ า ว
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติอนุมัติมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
ผ่านเครื่องมือของรัฐบาลที่เรียกว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือท่ีเราเรียกว่า “บัตรคนจน”  โดยให้ด าเนินการการ
ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยทั้งประชาชนท่ีอยู่ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ซึ่งได้เริ่มด าเนินการ ในปี พ.ศ. 
2560  (วิชาญ ทรายอ่อน, 2560) 
 แนวทางการช่วยเหลือประชาชนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น รัฐบาลจะโอนเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
ของผู้มีสิทธิทุกเดือนเพื่อน าไปช าระค่าสินค้าและบริการ  ผ่านเครื่องรับช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานหรือ
ร้านค้าที่ร่วมโครงการ  โดยวงเงินที่จะได้รับนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท คือประเภทผู้มีรายได้มากว่า 30,000 บาทจะ
ได้รับเงินช่วยเหลือ 200 บาท/คน/เดือน และประเภทผู้มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 300 
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บาท/คน/เดือน นอกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะน าไปช าระเป็นค่าสินค้าและบริการตามวงเงินที่ก าหนดได้แล้ว ยัง
สามารถน ามาเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มเพื่อใช้ในครัวเรือนได้อีกในวงเงิน 45 บาท/คน/3 เดือน รวมไปถึง
สามารถน าไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารในการเดินทางได้อีก โดยน าไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารรถเมล์/รถไฟฟ้า 500 
บาท/คน/เดือน  น าไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/คน/เดือน และน าไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารรถไฟ 
500 บาท/คน/เดือน  ซึ่งวงเงินดังกล่าวนั้นไม่สามารถสะสมได้ในเดือนถัดไปและไม่สามารถน าไปแลกเป็นเงินสดได้
(กรมบัญชีกลาง, ม.ป.ป.)  จากนโยบายนี้เกิดผลสะท้อนจากประชาชนเป็นวงกว้าง  ซึ่งจากข้อมูลของศูนย์ส ารวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล”(NIDA Poll) ได้ท าการส ารวจในประเด็นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 2,503 ตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.13  เห็นด้วยกับนโยบายนี้  และมีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 
14.85 เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้  ส่วนอีกร้อยละ 5.02 นั้นไม่ทราบและไม่แน่ใจ และในส่วนของความกังวล
ของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ของนโยบายนี้พบว่าร้อยละ 75.81 ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น  จะข้อมูลนี้จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความเช่ือมั่นในนโยบายนี้ในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล (ศูนย์
ส ารวจความคิดเห็น, 2560) 
 จากการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น (กรมบัญชีกลาง , 2561) ได้รายงานผล
การด าเนินงานบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในรอบ 4 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มกราคม 2561) พบว่าจ านวนผู้มีสิทธิ
ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในครั้งนี้มีถึง 11,469,185 คน แต่มีผู้มีสิทธิมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว 
10,924,192 คน จ านวนงบประมาณที่รัฐจ่ายผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว 11,940 ล้านบาท  ซึ่ง (ศูนย์ติดตาม
และพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร , ม.ป.ป.) ได้วิเคราะห์เพิ่มเติมว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รัฐบาลจะใช้
งบประมาณในการด าเนินนโยบายนี้ประมาณ 46,000 ล้านบาท ซึ่งจะท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ
ประมาณ 118,077 ล้านบาท จากตัวเลขน้ีดูเหมือนว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี 
 3. ประชานิยมกับแนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
 ค าว่า “ประชานิยม” หรือ Populism นั้นเป็นนโยบายทางการเมืองที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นอย่างมากใน
ปัจจุบัน ซึ่งประชานิยมนั้นถือว่าเป็นอุดมการณ์และแนวคิดทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับประชาชนท่ีเป็นชาวนาหรือคน
ยากจน  เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศรัสเซีย แล้วขยายไปอย่าง
แพร่หลายในกลุ่มของประเทศโลกที่ 3 ซึ่งในประเทศไทยได้น าเอาแนวคิดดังกล่าวเข้ามาใช้ทางการเมืองเป็นเวลา
เกือบ 10 ปีแล้ว  ส่วนความหมายของ “ประชานิยม” นั้น อาจจะหมายความถึง นโยบายที่สนับสนุนประชาชนที่
ยากจนเป็นหลัก  โดยมีลักษณะเป็นนโยบายเพื่อมุ่งเอาอกเอาใจและสนองความต้องการของประชาชน  เพื่อ
ประโยชน์ทางการเมือง โดยไม่มีเหตุผลหรือเป้าหมายทางเศรษฐกิจมารองรับ ซึ่งข้อดีของนโยบายประชานิยมนั้น
แน่นอนว่าส่งผลทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัด เพราะประชาชนช่ืนชอบและได้รับผลประโยชน์โดยตรง โดยเฉพาะการ
เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ส่วนข้อเสียของนโยบายประชานิยม ในด้าน
เศรษฐกิจนั้น เนื่องจากนโยบายประชานิยม เป็นการแทรกแซงกลไกตลาดของภาครัฐบาลซึ่งถ้ามองในระยะสั้นแล้ว
ถือว่าเป็นนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชน แต่ถ้ามองในระยะยาวแล้วแน่นอนว่าอาจจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อของ
ประเทศ เพราะถ้าการบริโภคมีปริมาณที่สูง แต่ภาคการผลิตขยายการผลิตไม่ทัน ราคาสินค้าก็อาจจะเพิ่มขึ้นสูงได้ 
นอกจากนี้แล้วยังส่งผลต่อสถานะทางการคลังของภาครัฐ เพราะรัฐบาลต้องมีภาระค่าใช้จ่ายจากนโยบายนี้มากขึ้น 
อาจจะต้องกู้เงินมาใช้ในนโยบายนี้ หรือถ้าไม่กู้เงินก็ต้องลดรายจ่ายภาครัฐแทนท าให้โครงการอื่นของรัฐบาลต้อง
หยุดชะงักลง (ภูวกฤต เหมหาชาติ, 2558) 
 นโยบายประชานิยมจึงไม่ใช้นโยบายที่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะได้รับประโยชน์ แต่นโยบาย
ประชานิยมจะเอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์จากการใช้นโยบายดังกล่าว ซึ่งนอกจาก
ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้ประโยชน์แล้วในระยะยาวประเทศก็จะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย 
 ดังนั้นแนวคิดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงมีลักษณะเหมือนกับ  นโยบายประชานิยม ตรงท่ีว่าเป็นนโยบายของ
รัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี  ซึ่งจะเป็นนโยบาย
ที่แอบแฝงกับการเมืองนั้นก็ไม่อาจจะทราบได้ แต่ในระยะสั้นนั้นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่คือประชาชนกลุ่ม
ยากจน ส่วนในระยะยาวนั้นผู้ได้รับประโยชน์ก็คือกลุ่มการเมือง  และผู้ที่เสียประโยชน์ก็กลับมาเป็นประชาชนทั้ง
ประเทศอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน 
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แนวคิดการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 1. แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนในระดับสากล 
 จากสถานการณ์การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนรวมทั้งสภาวะความเลวร้ายที่โลกก าลังเผชิญอยู่ ทั้งความยากจน 
ความอดอยากหิวโหย ความเจ็บป่วย การไม่รู้หนังสือ รวมถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิด
แนวคิดที่ว่าความเจริญทางเศรษฐกิจ  ไม่สามารถที่จะด ารงอยู่อย่างยั่งยืนได้ หากมนุษย์ไม่ค านึงถึงปัญหาที่ก าลัง
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ท าให้ประเทศต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ียั่งยืนนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2515 โดย
องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึง  การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากัดของ
ทรัพยากรโลก ซึ่งท าให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวในเรื่องนี้กันอย่างกว้างขวาง ท าให้มีการนิยามความหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนว่า  

“การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ การพฒันาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน 
โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถ 

ในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง” 
 ต่อมาแนวคิดนี้ก็ได้มีความส าคัญมากยิ่งขึ้น เมื่อองค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดระดับ
โลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา หรือการประชุม Earth Summit ขึ้นในปี พ.ศ. 2535 ณ ประเทศบราซิล โดย
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ 21 (Agenda 21) และปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา (The Rio 
Declaration on Environment and Development) ซึ่งเปรียบเสมือนข้อตกลงของประเทศสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติ ต้องตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเพื่อที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในโลกและประเทศของ
ตนเองซึ่งรวมไปถึงประเทศไทยด้วย 
 สรุปแล้วความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนจะมีอยู่ 3 แนวคิดคือด้านนิเวศวิทยาให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ด้านสังคมให้ความส าคัญกับการพัฒนาท่ีตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของ
มนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง และด้านเศรษฐกิจให้ความส าคัญกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและยาวนานบน
พื้นฐานการรักษาทุนทางธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ต่อคนในรุ่นปัจจุบันและอนาคต (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 
 2. แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทย 
 นับตั้งแต่การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (Earth Summit) ที่ประเทศ
บราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด โดยได้จัดท าข้อเสนอ
ของประเทศไทยว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ประเทศแอฟริกาใต้ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ค านิยามของการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศไทยว่า 

“การพัฒนาท่ียั่งยืนในบริบทไทยเป็นการพัฒนาท่ีต้องค านึงถึงความเป็นองค์รวม 
ของทุกๆ ด้านอย่างสมดลุ บนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปญัญาและวัฒนธรรมไทย 

ด้วยการมสี่วนร่วมของประชาชนทุกลุ่ม ด้วยความเอื้ออาทรเคารพซึ่งกันและกัน 
เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเอง และคณุภาพที่ดีอย่างเท่าเทียมกนั” 

 โดยกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทยนั้น  มาจากแนวคิดของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 
3 มิติ ได้แก่มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทางสิ่งแวดล้อม โดยยึดแนวทางของพระพุทธศาสนาคือ ทางสาย
กลาง เพื่อให้คนไทยมีภูมิคุ้มกันท่ีดีและพึ่งพาตนเองได้  ในการพัฒนาท่ีเน้นความสมดุลทั้ง 3 มิตินั้นอาจจะอธิบายได้
ดงันี ้
 มิติที่ 1 มิติทางด้านเศรษฐกิจ ในมิตินี้จะมุ่งพัฒนาสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ และมี
คุณภาพสามารถกระจายความมั่งคั่งไปสู่ประชาชนได้อย่างท่ัวถึง โดยเน้นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและการบริโภคที่
ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม มีการปลูกฝังให้คนไทยมีความพอเพียงสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจที่
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส าหรับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน
ในประเทศให้ดีขึ้นนั้น จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และจะต้องมีการส่งเสริมการน า
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
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 มิติที่ 2 มิติทางด้านสังคมจะมุ่งเน้นพัฒนาคนและสงัคมไทยมีคุณภาพสามารถท่ีจะปรับตัวและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตส านึก พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่ไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิต และสามารถน าทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่ง
องค์ประกอบของการพัฒนาในมิติของสังคมจะประกอบไปด้วย การพัฒนาศักยภาพและการปรับตัวบนสังคม
ฐานความรู้  และการสร้างค่านิยม ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทยให้เป็นภูมิคุ้มกันของสังคม ตลอดจนควรมีการสร้าง
ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมของคนไทย 
 มิติที่ 3 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม คือการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติและ
คงไว้ซึ่งคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี เพื่อสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันและสงวนไว้ให้คน
รุ่นอนาคต รวมทั้งกระจายโอกาสและการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556) 
 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 นโยบายการจัดสวัสดิการของรัฐโดยเฉพาะในประเด็นที่ก าลังกล่าวถึงคือ นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
หรือเรียกทั่วไปว่า บัตรคนจนนั้น  เป็นนโยบายที่ช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน  โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ซึ่งในภาพรวมแล้วถือว่าเป็นนโยบายที่ถูกใจประชาชนนโยบายหนึ่งของรัฐบาล เพราะ
ประชาชนได้รับของฟรีโดยสามารถน าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ไปแลกเป็นสินค้าที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตประจ าวัน
ตามร้านค้าในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้ของฟรีแล้ว ร้านค้าในชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการก็
ได้รับก าไรจากยอดขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น  ท าให้เกิดการขยายการผลิตสินค้า ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศใน
ระดับมหภาคได้อย่างถูกต้องตรงตามเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ  แต่ทว่าของ “ฟรีไม่มีในโลก” ซึ่งของฟรีที่
รัฐบาลได้มอบให้กับประชาชนนั้น ย่อมแลกมาด้วยเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีของประชาชนทั้งประเทศ  กว่า 
46,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นอกจากนี้แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนี้  ยังถูกมองจาก
หลายฝ่ายว่าอาจจะเป็นนโยบายที่แฝงไปด้วยแนวคิดประชานิยม  เพื่อหวังผลทางการเมืองของรัฐบาล  รวมทั้งถึงข้อ
กังวลว่าในระยะยาวนั้นนโยบายนี้จะท าให้เกิดเงินเฟ้อข้ึนในอนาคตหรือไม่  ตลอดจนในประเด็นของความยั่งยืนของ
นโยบายดังกล่าว 
 ดังนั้นในประเด็นนี้จะช้ีให้ถึงว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ 
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถือก าเนิดขึ้นมาในโลกนี้มายาวนานกว่า 40 ปี ส าหรับในประเทศไทยนั้นแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่อยู่ภายใต้กรอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเน้นทางสายกลางครอบคลุม 3 มิติ
คือ มิติด้านเศรษฐกิจ  มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม จากข้อค าถามที่ว่านโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะ
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่นั้น  ขออธิบายแยกเป็นประเด็นมิติทั้ง 3 มิติดังนี ้
 มิติด้านเศรษฐกิจในมิตินี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ  ใน
ประเด็นนี้จะเป็นการพัฒนาหรือขยายก าลังการผลิตสินค้าและบริการ  โดยใช้ปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ซึ่งจะท าให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้นส่งผลต่อรายได้ประชาชาติหรือ GDP ของประเทศเพิ่มขึ้นตามมา ซึ่งตาม
แนวคิดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ีให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าให้กับประชาชน ในส่วนนี้แน่นอนว่า
จะส่งผลกระทบต่อการผลิต  ที่จะมีการขยายก าลังการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าตามความต้องการของประชาชน  
ส่งผลต่อการจ้างงานท าให้ประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่อไป  แต่อย่างไรก็ตามก็อาจจะเกิดปัญหาเงินเฟ้อ
ตามมาได้  ในการช่วยเหลือในลักษณะนี้จริงอยู่ที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับมหภาค แต่ถ้ารัฐบาลยังคง
ช่วยเหลือไปอย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีก าหนดกรอบระยะเวลาในการช่วยเหลือ หรือไม่มีมาตรการใดๆที่จะมาช่วยให้
ประชาชนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่ีถือว่าเป็นคนจนนี้หลุดจากความยากจนได้  หรือสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้
แล้ว  นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ก็จะถือว่าไม่ใช่การพัฒนาประเทศตามแนวทางของการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 
 มิติด้านสังคมซึ่งในมิตินี้จะเป็นการพัฒนาที่มุ่งให้คนและสังคมไทยมีคุณภาพ  ซึ่งจากแนวคิดของ        
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะเห็นได้ว่าเป็นมาตรการของรัฐบาลที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ าของประชาชนในประเทศ แต่
อย่างไรก็ตามแล้วควรมีมาตรการในการควบคุมไม่ใช้น าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่น น าไปแลก
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เป็นเงินสดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเพื่อน าไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย  เป็นต้น  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วก็อาจจะไม่
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะท าให้ประชาชนขาดจิตส านึก  ส่งผลต่อความไร้คุณภาพของสังคมไทยได้ 
นอกจากนี้แล้วเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาท่ียั่งยืนทางสังคม ควรมีการรวมกลุ่มของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะทางอาชีพ โดยอาศัยทุนทางสังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มก่อให้เกิดรายได้ให้กับตนเองและชุมชนสังคมได้ต่อไป 
 มิติด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจากแนวคิดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งได้ก าหนดให้สามารถน าไปเป็นส่วนลดค่า
โดยสารของระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ และรถโดยสาร บขส. ซึ่งมาตรการนี้เป็นการช่วยลด
มลพิษจากการด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน  ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และรั กษา
สิ่งแวดล้อมไว้ให้กับคนรุ่นหลัง  แต่อย่างไรก็ตามแล้วมาตรการนี้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  กลุ่มผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์นั้น  ก็จะเป็นกลุ่มของผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวงที่มีระบบขนส่งมวลชนเต็มรูปแบบ  แต่กลุ่มผู้ที่อยู่
ต่างจังหวัดก็จะเสียสิทธิจากการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนนี้ไป 
 ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนของนโยบายบัตรสวัสดกิารแหง่รัฐ ประการแรกเป็นข้อเสนอแนะ
ในมิติเศรษฐกิจ คือรัฐบาลควรก าหนดให้บัตรสวัสดิการของรัฐ  สามารถน าไปแลกซื้อสินค้าของชุมชนได้ อันจะเป็น
การส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชน  เพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผลประโยชน์ไปตกอยู่กับสินค้าของผู้ประกอบการราย
ใหญ่  ประการที่สองเป็นข้อเสนอแนะในมิติทางสังคม โดยให้รัฐบาลสนับสนุนการจัดตั้งร้านค้าชุมชนและให้ชุมชน
เข้าไปบริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณ์ร้านค้า ซึ่งจะท าผลประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนอาจจะในรูปแบบของเงิน
เฉลี่ยคืนจากการเข้ามาใช้บริการ  และเงินปันผลตามหุ้น เป็นต้น และประการสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะในมิติของ
สิ่งแวดล้อม  รัฐบาลควรสนับสนุนให้น าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้  น าไปเป็นส่วนลดค่าโดยสารของระบบขนส่งมวลชน
ในต่างจังหวัดเพื่อให้ประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในต่างจังหวัดได้ใช้สิทธินี้อย่างเสมอภาค   
 
 บทสรุป 
 นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ถือเป็นนโยบายหนึ่ง  ในการลดความเหลือมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจของ
ประชาชนในประเทศ  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวหากรัฐบาลมุ่งใช้นโยบายดงักล่าวเพียงเพื่อเป็นประชานิยมแล้ว การ
พัฒนาที่ยั่งยืนท่ีรัฐบาลได้ตั้งเป้าไว้  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  รวมทั้ง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก็คงจะไม่เกิดขึ้น  แต่ถ้ารัฐบาลใช้นโยบายดังกล่าวเพื่อใช้แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมและเศรษฐกิจอย่างจริงจังแล้ว จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สมบูรณ์แบบ  สอดรับกับเป้าหมายของประเทศที่ว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการพัฒนารูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองต่อการใช้งานของประชาชน  แต่ก็ไม่มีสิ่งใดรับประกับได้ว่า ความยากจนจะหมดไปจากประเทศไทย  
ดังนั้นก้าวต่อไปของนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อาจจะขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นรัฐ
สวัสดิการ  ซึ่งจะต้องมีการวางแผนทางด้านการคลังของประเทศ เพราะไปกระทบถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายภาครัฐที่ต้อง
รับภาระในส่วนนี้  รวมไปถึงการวางแผนในเรื่องของการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลที่จะต้องน ามาใช้จ่ายในโครงการนี้  
ตลอดจนหาแนวทางในการที่จะสร้างความเท่าเทียมในการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะวงเงินช่วยเหลือด้าน
ค่าโดยสารรถประจ าทาง  ซึ่งยังจ ากัดอยู่เฉพาะในเมืองหลวง  และปัญหาของการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในชุมชน
ชนบทที่ห่างไกล  ซึ่งต้องเสียต้นทุนในการเดินทางเพื่อมาใช้สิทธิดังกล่าว 
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