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บทความนี้เรียบเรียงข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบค าถามว่า การด าเนินนโยบายด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของไทย ว่ามีลักษณะและมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง บทความนี้จึงมีขอบเขตใน
การน าเสนอประเด็นปัญหาด้านการด าเนินนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมของไทยของแต่ละรัฐบาล 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน ซึ่งผู้เขียนได้ใช้วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาจากการวิเคราะห์เอกสาร
ทางด้านนโยบายการจัดสวัสดกิารสงัคมเป็นวิธีการหลักในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการ
หนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพและด าเนินการน าเสนอบทความในรูปแบบพรรณนา โดยศึกษาจากเอกสาร 
รายงาน งานวิจัยต่างๆ หนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมใน
ประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยและ
ระบอบการปกครองแบบเผด็จการในช่วงนั้นๆ อาจส่งผลกระทบต่อการจัดนโยบายสวัสดิการสังคมของ
แต่ละรัฐบาลในช่วงนั้นๆ ซึ่งนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทยของรัฐบาลในแต่ละยุค
ตั้งแต่อดีตแรกเริ่มที่มีการให้ความส าคัญกับการจัดนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม แต่ระยะหลัง
จนถึงรัฐบาลในยุคปัจจุบัน มีทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่ถดถอยลง  
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ABSTRACT 
This article is compiled. The purpose is to answer that question. Thailand's 

social welfare policy How does it look and change? This article deals with the issue of 
the implementation of Thailand's social welfare policy from 2001 to present. The 
authors used the study method as a study of social policy documents. Social welfare 
was the main method for gathering and analyzing data. It is a method of qualitative 
research and presents articles in a descriptive manner. Study of various research 
papers. Books and publications Related to social welfare policy in Thailand during 
2001-present.The research found that Democratic regime and dictatorship system at 
that time. It may affect the social welfare of each government at that time. The social 
welfare policy of Thailand in each age since the beginning has been focused on the 
social welfare policy. But until the present day. The direction of change is regressive. 
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บทน า  
ในปัจจุบันสภาพการณ์ทางสั งคมได้ มี      

การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางสังคมนานัปการ  หลายปัญหามี     
ความซับซ้อนทับถมและทวีความรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาสังคม
โดยรวมของประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการจัดปรับ
ระบบและกลไกต่าง ๆ เพื่อรองรับในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น นโยบาย
การจัดสวัสดิการสังคมจึงถือเป็นกลไกหลักที่
ส าคัญยิ่งในการพัฒนาสังคม และเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต ให้แก่ประชาชน 

จากการที่คณะผู้จัดท าได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมของ
ไทยในช่วงพุทธศักราช 2544 จนถึงปัจจุบัน ท า
ให้ทราบว่าการพัฒนาสังคมไทยรัฐบาลส่วนใหญ่
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก 
ภายใต้ความเช่ือที่ว่า หากเศรษฐกิจดีก็จะท าให้ 
คนมีงานท า มีรายได้ดี ส่งผลให้คนในสังคมไทย  
มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมตามไปด้วย ดังจะเห็น
ได้จาก นโยบายด้านเศรษฐกิจและแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ เช่นกรณีที่ในปี 
2540 ประเทศไทยเผชิญหน้ากับวิกฤตเศรษฐกิจ
ต้มย ากุ้ง ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบ
มาก เช่น เศรษฐกิจประเทศตกต่ า คนว่างงาน
เพิ่มขึ้น รายได้ต่อหัวลดลง การพัฒนาประเทศช้า
กว่าที่เคยคาดไว้ และสวัสดิการทางสังคมน้อยลง 
รัฐบาลทั้งในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและรัฐบาลหลัง
วิกฤตเศรษฐกิจจึงจ าเป็นต้องเน้นนโยบายที่ต้อง
แก้ไขในด้านของเศรษฐกิจให้ดีขึ้นมากกว่า     
การเน้นนโยบายด้านสวัสดิการสังคมปัญหาของ
นโยบายสวัสดิการสังคมพบว่านโยบายสวัสดิการ
สังคมของประเทศไทย ยังไม่สามารถถูกจัดวาง

ต าแหน่งที่ทางของตนเองอย่างชัดเจน จึงท าให้
สังคมไม่เห็นภาพรวมหรือไม่เห็นคุณค่าของงาน
สวัสดิการสังคม นโยบายสวัสดิการสังคมก าหนด
ส าหรั บกลุ่ ม เป้ าหมายหลายกลุ่ ม ยั ง ขาด
ฐานข้อมูลที่เข้าถึงปัญหาที่แท้จริง การเก็บข้อมูล
ด้านคนจนและผู้ด้อยโอกาสขาดความชัดเจน 
และไม่ทันสมัย การก าหนดนโยบายหลายๆ ด้าน
ขาดฐานคิดที่มาจากการศึกษาวิจัยนโยบาย
สวัสดิการสังคม ขาดการให้ความส าคัญกับการ
คิดเชิงบูรณาการ ขาดการพิจารณาปัญหาเชิง 
โครงสร้าง และก่อให้เกิดความซับซ้อนของ
มาตรการต่าง ๆ การด าเนินนโยบายสวัสดิการ
สั งคม  ขาดความต่ อ เนื่ อ งจึ ง ไม ได้ รองรั บ        
การพัฒนาให้สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้
เห็นอย่างเป็นรูปธรรม จึงเกิดเป็นข้อถกถียงใน
เรื่ อ งน โยบายสวัสดิ ก า รสั งคม โดยรั ฐ  ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 เรื่องใหญ่คือ หนึ่ง จะเป็น
สวัสดิการแบบถ้วนหน้า คือไม่ว่าจะเป็นคนจน
หรือคนรวยจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการเหมือนกัน
หรือเป็นแบบให้เฉพาะคนจน ซึ่งต้องพิสูจน์ว่า
เป็นคนจนจนถึงจะได้รับ และสองคือ รัฐจะหา
เ งินมาจากไหนเพื่อมาใช้จ่ายตามนโยบาย
สวัสดิการสังคม จะมาจากรายได้ภาษีอากร หรือ
มาจากการสมทบเงินของผู้ได้ประโยชน์ (เช่น
ระบบประกันสังคมของไทยในปัจจุบัน ) ข้อ
ถกเถียงนี้ถือว่าเป็นข้อถกเถียงพื้นฐานที่จะต้อง
เกิ ดกับทุกประ เทศที่ รั ฐต้ องการจั ดระบบ
สวัสดิการสังคม ข้อถกเถียงเหล่านี้ไม่สามารถ    
จบในเวลารวดเร็ว  

ซึ่งในช่วงระหว่างพุทธศักราช 2554 จนถึง
ปัจจุบัน ได้มีรูปแบบการปกครองที่มีรัฐบาลที่มา
จากการรัฐประหารซึ่งเป็นรัฐบาลในระบอบเผด็จ
การ ซึ่งการปกครองแบบเผด็จการนั้น หมายถึง 
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ระบอบรวมอ านาจของผู้ปกครองที่ต้องการ
อ านาจและสามารถยึดอ านาจรัฐไว้ได้ ส่วนใหญ่
มักจะใช้วีการรุนแรง เช่น การท ารัฐประหาร 
ผู้น าเผด็จการเหล่านี้จะพยายามใช้วิธีการทุก
อย่างเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่ งอ านาจ และขยาย
อ านาจให้เพิ่มมากขึ้น อาจมีการจัดสรรต าแหน่ง
ทางการเมืองที่ส าคัญ ๆ ในระหว่างผู้ใกล้ชิดหรือ
ญาติมิตร กุมกองก าลังทั้งทหารและต ารวจ และ
ใช้กองก าลังเหล่านี้ข่มขู่ สร้างความสะพรึงกลัวให้
เกิดกับผู้ที่คิดจะต่อต้าน มีการออกกฎหมาย
จ ากัดสิทธิและ เสรีภาพทางการเมืองของ
ประชาชน โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการเข้ามี
ส่วนร่วมทางการเมือง (วัชระ คลายนาทรและ
คณะ: สังคมศึกษาสมบูรณ์แบบ) ในขณะที่บาง
ช่วงก็เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้
ความหมายประชาธิปไตยว่า เป็นแบบการ
ปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ ส่วนค าว่า
ระบอบหมายถึงแบบอย่าง ธรรมเนียม ระเบียบ
การปกครอง ดังนั้น ค าว่าระบอบประชาธิปไตย 
จึงหมายความว่าแบบอย่างหรือธรรมเนียมการ
ปกครองที่ถือมติปวงชนเป็นใหญ่ “ประชาธิปไตย” 
ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Democracy ซึ่งมา
จากศัพท์ภาษากรีกว่า Demos หมายถึงประชาชน 
กับ Kratien หมายถึง การปกครอง ดังนั้น
ประชาธิปไตยหรือ democracy จึงหมายถึง 
การปกครองโดยประชาชน โดยอ านาจสูดสุดใน
การปกครองจะมาจากประชาชน และรัฐบาลจะ
คงอยู่ในอ านาจต่อไปได้เมื่อวาระสิ้นสุดลง ก็
ต่อเมื่อประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่ารัฐบาลสามารถ
สนองตอบต่อเจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเท่ านั้ น  (รณชัย  โตสมภาค .
ประชาธิปไตย : สถาบันพระปกเกล้า) 

จากการศึกษานโยบายสวัสดิการของไทย 
ท าให้ทราบว่าการก าหนดนโยบายสวัสดิการ
สังคมของรัฐบาลแบบเผด็จการและรัฐบาล
ประชาธิปไตยมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งใน
ด้านของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 
และได้รับผลกระทบจากการก าหนดนโยบาย
สวัสดิการสังคม เช่น รัฐบาลเผด็จการ จะไม่ค่อย
ให้ความส าคัญต่อการจัดนโยบายสวัสดิการสังคม 
หรือการก าหนดให้นโยบายใช้ได้เฉพาะกลุ่ม     
แต่ในขณะที่รัฐบาลแบบประชาธิปไตย การก าหนด
นโยบายสวัสดิการสังคมจะค านึงถึงผลประโยชน์
ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับอย่างทั่วถึงและ        
เท่าเทียม เป็นต้น 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะผู้จัดท า
จึงได้ท าการรวบรวมนโยบายสวัสดิการสังคมของ
ไทยในช่วงพุทธศักราช 2544 จนถึงปัจจุบัน ใน
เรื่องของนโยบายในประเด็นปัญหาของนโยบาย
สวัสดิการสังคมที่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงทาง
สังคมว่านโยบายของรัฐบาลชุดใดกันที่ประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลว ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงมี
ความประสงค์ที่ศึกษาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของการจัดนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐบาล
แต่ละชุดว่า มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง
ใดบ้าง 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษาถึงการด าเนินนโยบายด้านการจัด

สวัสดิการสังคมของไทย ว่ามีลักษณะและมี    
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง 
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วิธีการศึกษา 
การศึกษาในบทความช้ินนี้ จะใช้การวิเคราะห์

เอกสารทางด้านนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม
เป็นวิธีการหลักในการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งของการวิจัยเชิงคุณภาพ
และด าเนินการน าเสนอบทความในรูปแบบ
พรรณนา โดยศึกษาจากเอกสาร รายงาน 
งานวิจัยต่างๆ หนังสือและสิ่ งพิมพ์ต่ างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม
ในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน เป็น
การเจาะจงประเด็นเรื่องของนโยบายการจัด
สวัสดิการสังคม ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ
นโยบายของรัฐบาลด้านการจัดสวัสดิการของ
รัฐบาลแต่ละชุด ระหว่างปี พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาสวัสดิการสังคมเป็นเรื่องที่

เกี่ยวข้องกับทุกคนในสังคมตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
ตาย อาจกล่าวได้ว่า “วัฏจักร” ชีวิตของคนใน
สังคมแต่ละคนต้องได้รับบริการขั้นพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต เช่น บริการด้านสุขภาพ
อนามัย บริการด้านการศึกษา บริการด้านที่อยู่
อาศัยซึ่งมักจะมีข้อค าถามว่า ใครควรท าหน้าที่
ระบบสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนและใครควร
จะได้รับการบริการบ้าง คนทุกคนในสังคมหรือ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสควรจะได้รับการดูแลก่อน      
ท าอย่างไรจึงจะให้คนในสังคมได้รับริการสวัสดิ
การสังคมอย่างทั่วถึง การกระจายบริการหรือ
ทรัพยากรให้กับประชาชนที่มีลักษณะปัญหา
หลากหลายแตกต่างกันได้รับบริการอย่างเป็น
ธรรม 

มาริสสา ภู่เพ็ชร์ (2535 น.6) ได้กล่าวว่า 
“นักวิชาการต่างประเทศและนักวิชาการไทยได้

นิยามไว้ตั้งแต่ พ.ศ. 2501-2535 ซึ่งสะท้อน
องค์ประกอบของสวัสดิการสังคมว่าเป็นงานที่   
มุ่งช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใน 
ยามปกติ และในยามที่ประสบปัญหาการช่วยเหลือมี
หลายรูปแบบที่เป็นทั้งเงินสิ่งของการดูแลและ 
การให้บริการ โดยมีองค์ประกอบกิจกรรมด้าน
การศึกษา สาธารณสุข ที่อยู่อาศัย การประกัน
รายได้ การจ้างงาน และบริการสังคม” 

กรีนวูด (Greenwood, 1995 : 222) กล่าวว่า 
“นโยบาย” หมายถึง การตัดสินใจขั้นต้นอย่างกว้างๆ 
จากข้อมูลทั่ วไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 

ในส่วนของนโยบายด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแต่ละรัฐบาลก็จะมีนโยบายตา่งๆ 
มากมายในหลายๆด้าน โดยจะขอยกนโยบาย
เด่นๆ ของแต่ละรัฐบาล เนื่องจากเพียงพอที่จะ
สะท้อนถึงแนวทางการด าเนินนโยบายด้านการ
สวัสดิการสังคมของรัฐบาลชุดนั้นๆ ได้ โดยมีดังนี้ 

1. รัฐบาลพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร (พ.ศ. 
2544 - 2548 ) 

- นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(บัตร 30 บาท รักษาทุกโรค) 

- นโยบายการพักช าระหนี้ให้กับเกษตรกร
รายย่อย 3ปี  

2. รัฐบาลพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร วาระ
ที่สอง (พ.ศ. 2548 – 2549) 

- นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
(บัตร 30 บาท รักษาทุกโรค) 

- นโยบายโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์
3. รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (พ.ศ. 2549 - 

2551) 
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- นโยบายรักษาฟรีทุกโรค 
4. รัฐบาลนายสมัคร สุทรเวช พ.ศ.2551 

- นโยบายรถไฟ – รถเมล์ฟรี 
- นโยบายเรียนฟรี 12 ปี 

5. รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ.ศ.2551 
- นโยบายรถไฟ – รถเมล์ฟรี 
- นโยบายเรียนฟรี 12 ปี  

6. รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ. 
2551 - 2554) 

- นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 
7. รัฐบาลนาสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ. 

2554 - 2557) 
- นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(บัตร 30 บาท รักษาทุกโรค) 
- นโยบายเรียนฟรี 15 ปี 

8. รัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
(คสช.) (พ.ศ. 2557- ในปัจจุบัน) 

- นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
9. การเปลี่ยนแปลงของการด าเนินนโยบาย

ด้านการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย 
 

1. รัฐบาลพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
(พ.ศ. 2544 - 2548) 

การด าเนินนโยบายของรัฐบาล พันต ารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร ที่มากจากการเลือกตั้งตามแบบ
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมาจากเสียงส่วนมากของ
ประชาชน ภายใต้กรอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ 
พ.ศ.2540 ที่เกิดขึ้นได้มีการกระจายอ านาจมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งมุ่งเน้นการลดอ านาจรัฐ เพิ่มอ านาจให้
ประชาชน  ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน บริหารบ้านเมืองด้วยความโปร่งใส มี
ระบบตรวจสอบและถ่วงดุลรวมทั้งค านึงถึง
คุณภาพชีวิตและสิทธิเสรีภาพของประชาชนมาก

ขึ้น เป็นเง่ือนไขที่เอื้ออ านวยให้สังคมไทยได้มี
โอกาสสร้างวัฒนธรรมการเมืองใหม่ ให้ เป็น
การเมืองเชิงสร้างสรรค์ 

1.1.นโยบายสาธารณะ ปี 2544 – 
2548 มี 16 นโยบาย ที่สื่อสารกับประชาชน 

นโยบายที่รัฐบาลนายกฯ ทักษิณ ช่วงปี 
2544 – 2548 น าไปพูดผ่านรายการวิทยุฯ รายการ
โทรทัศน์ และถูกน าไปขยายผลผ่านสื่อต่าง ๆ มี 
16 นโยบาย นโยบายข้อที่ 1 คือ นโยบายเร่งด่วน
1) พักช าระหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยเป็นเวลา 
3 ปี 2) จัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ง
ละ 1 ล้านบาท พร้อมทั้งจะจัดให้มีโครงการหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 3) สร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า โดยเสียค่าใช้จ่าย 30 บาทต่อครั้ง 4) ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่ วนร่ วมในการป้องกันและ
ปราบปรามคอรัปชั่น 

นอกจากนโยบายเร่งด่วนแล้วรัฐบาล 
พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร ได้แถลงนโยบายใน
ด้านนโยบายเศรษฐกิจ นโยบายสร้างรายได้ 
นโยบายการพาณิชย์และเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ นโยบายด้านการคมนาคม นโยบายการ
พัฒนาแรงงาน นโยบายวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม นโยบายการพลังงาน นโยบาย   
ความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายความปลอดภัยของ
ประชาชน นโยบายบริหารราชการแผ่นดิน และ
นโยบายพัฒนาภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
รายละเอียดของนโยบาย มีการจัดพิมพ์เป็น
เอกสารเผยแพร่ และน าลงไว้ในเว็บไซต์ท าเนียบ
รัฐบาลไทย เพื่อให้ประชาชนและสื่อมวลชน
ค้นคว้าได้ตลอดเวลา 

1.2.เร่ิมด าเนินกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
ถึงผลงานและความส าเร็จช่วงปี 2545 
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หลั งจาก เข้ าบริหารประเทศไปได้   
ระยะหนึ่ง รัฐบาล พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ได้มีการด าเนินการประชาสัมพันธ์
ถึงผลการด าเนินงาน โดยจัดพิมพ์เป็นแผ่นพับใน
เรื่องประชาชนได้อะไรจากการบริหารบ้านเมือง
ของรัฐบาลพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร มี
รายละเอียดดังนี้ 

การบริหารประเทศของรัฐบาลในช่วง   
ปีแรก รัฐบาลได้วางกรอบแนวทางเศรษฐกิจทั้ง
ฐานชาวบ้าน ฐานระดับกลาง ฐานระดับบน 
รวมทั้งงานด้านของสังคม การปราบปรามทุจริต
คอร์รัป ช่ัน ซึ่ งประชาชนได้สัมผัสอย่างเป็น
รูปธรรม ในปีที่สองของการบริหารประเทศ 
รัฐบาลได้บริหารงานเพื่อให้ประเทศมีเสถียรภาพ
และคุณภาพในทุกด้านโดยเน้น “การบริหาร
บ้านเมือง” คือ การด าเนินที่เน้นประโยชน์ของพี่
น้องประชาชน ซึ่งพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ได้รับ
ประโยชน์จากการท างานดังกล่าวหลายๆ ด้าน 

1.3 ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
แนวทางการบริหารประเทศของรัฐบาล

ที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง รัฐบาลได้บริหาร
ประเทศด้วยการสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกประเทศด้วยการสร้างความ
แข็งแกร่งของฐานเศรษฐกิจระดับชาวบ้าน หรือ 
“รากหญ้า” ให้เข้มแข็ง  โดยอาศัยเม็ดเงินที่ใช้
จ่ายภายในประเทศแก้ปัญหาความยากจนด้วย
การให้โอกาสและลดภาระแก่ประชาชน และสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ พร้อมๆไปกับการส่งเสริมการ
ส่งออกและแก้ปัญหาทุกมิติไปพร้อมกัน  

กองทุนหมู่ บ้ าน  หนึ่ งล้ านบาทต่ อ
กองทุน มีการขึ้นทะเบียนเพื่อจั ดตั้ งกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งมีการปล่อยกู้ให้

สมาชิกเพื่อน าสร้างงานสร้างรายได้ลดรายจ่าย
และลดบรรเทาเหตุฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน  

14.การพักช าระหนี้ 
การลดภาระของประชาชนซึ่ ง เป็น

ขบวนการหนึ่งของการขจัดความยากจน และลด
ช่องว่างของคนในสังคม รัฐบาลจึงได้ด าเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐาน ด้วยการพักช าระหนี้
ให้แก่พ่ีน้องประชาชนการช่วยเหลือเกษตรกรราย
ย่อยที่มีฐานะยากจนและประสบปัญหาด้าน
หนี้สินให้ได้รับการพักช าระหนี้และลดภาระหนี้
เป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรรายย่อยได้มี
โอกาสพักฟ้ืนฟูตนเองในการประกอบอาชีพ  

รัฐบาลได้ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ให้กับประชาชนภายใต้โครงการ 30 บาทรักษา 
ทุกโรค และได้ด า เนินการครบทั่ วประเทศ 
ขณะเดียวกันรัฐบาลได้จัดท าโครงการคู่ขนานไป
ด้วย คือ การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนหันมา
เอาใจใส่สุขภาพ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็น
ความส าคัญในการสร้างสุขภาพ โดยเน้นการ
ปรับเปลี่ยนบทบาทให้โรงพยาบาลท างานเชิงรุก
ให้ความรู้แก่ประชาชน  

โครงการหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่
รัฐบาลด าเนินการตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาลปรากฏ
ว่ า ไ ด้ รั บผลส า เ ร็ จ เ ป็ น รู ป ธ ร รม เ ร็ ว กว่ า ที่
คิด ปัจจุบันมีรายได้และเงินหมุนเวียนในท้องถิ่น 
ประมาณ 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้รัฐบาลได้
มี ม าต รการสนั บสนุ นกา รแปร รู ปผลิ ตผล
การเกษตร และพัฒนาผลผลิตจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า แต่ที่ส าคัญคือ
กระบวนการร่วมมือกันในชุมชนที่เอาวัตถุดิบที่มี
ในชุมชนมาท าให้ทันสมัยและก่อให้เกิดรายได้ใหม่ 

1.5 สนับสนุนผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
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โครงการอีกโครงการหนึ่งที่ต่อยอดจาก
หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเศรษฐกิจชุมชน 
คือ โครงการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) รัฐบาลได้เร่งให้ธนาคาร
ของรัฐปล่อยเงินกู้แก่ผู้ประกอบการ และรัฐบาล
ได้ด าเนินการจัดตั้งธนาคาร SMWS เพื่อช่วย
ส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมและขนาดกลางให้ดีขึ้น 
และสม่ าเสมอและปี 2545 เศรษฐกิจไทยโดยรวม
เติบโตประมาณร้อยละ 5-6 ซึ่งนโยบายสร้าง
ชุมชน และผู้ประกอบการในท้องถิ่นเข้มแข็ง      
ท าให้เศรษฐกิจภายในประเทศสมดุลกับการ
ส่งออก เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อนและมียอดเกินดุลการค้า  

1.6 ปี 2546 จะต้องดีกว่าปี 2545 
การบริหารบ้านเมืองของรัฐบาล 2 ปี ที่

ผ่านมาใช้วิธีการด าเนินการที่แตกต่าง และไม่
เหมือนกับแนวทางเศรษฐกิจที่เคยใช้กันอยู่ เป็น
การแก้ปัญหาความยากจนและยืนอยู่บนล าแข้ง
ของตัวเองมากที่สุด เร่งการส่งออกและสนับสนุน
ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ กระจายเม็ดเงินลงสู่
ชนบท เพื่อให้เกิดการสร้างงาน ซึ่งรัฐบาลไม่ได้ใช้
เงินเหล่านี้กระตุ้นการบริโภค แต่ใช้เงินเพื่อให้เกิด
การสร้างงานสร้างรายได้ให้มีงานท าและมีผลผลิต
แล้วจึ งเกิดการบริ โภค ดั งนั้นภาพรวมทาง
เศรษฐกิจของประเทศในปี 2545 จึงมีทิศทางและ
ตัวเลขออกมาดี ซึ่งมีผลต่อเนื่องถึงปี 2546 รัฐบาล 
และส่วนราชการมีภารกิจอีกหลายเรื่อง ที่จะต้อง
ด าเนินการต่อไปอย่างเร่งด่วน ในปี 2546 ซึ่ง
รัฐบาลต้องท างานหนักยิ่งข้ึนไปอีก เพื่อให้เกิดการ
เติบโตที่ยั่งยืน และส่งผลไปยังพี่น้องประชาชนใน
ทุกอาชีพให้มากที่สุด รัฐบาลจึงเตรียม การหลาย
ด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าปี 2546 ต้องดีกว่าปีท่ีผ่านมา 

หลังจากประสบผลส าเร็จในการแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ภายหลังเข้าบริหารงาน
จากปี 2544 – 2547 รัฐบาลพันต ารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร ได้มีการจัดพิมพ์ผลงานรอบ 4 ปี และ  
จัดงานแสดงผลงานรัฐบาลภายใต้หัวข้อ จากราก
หญ้าสู่รากแก้ว มีประชาชนจากทั่วประเทศไปเข้า
ชมงานหลายล้านคน ส่งผลให้เกิดกระแสนิยม     
ต่อตัวนายกรัฐมนตรีและพรรคไทยรักไทยเพิ่มสูง
ยิ่งขึ้น โดยเน้นผลงานของรัฐบาล มีการน าเสนอ
ผลงาน อาทิเช่น ใช้หนี้กองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ก่อนครบก าหนด ใช้หนี้ IMF ก่อน
ก าหนด 2 ปี จ านวน 470,270 ล้านบาท กู้ศักดิ์ศรี
ของคนไทยกลับคืนมา  สร้ า งความ เ ช่ือมั่ น
เศรษฐกิจไทย 

รัฐบาลภายใต้การน าของ พันต ารวจโท 
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ช่วงปี 2544 – 
2547 และต่อเนื่องจากปี 2548 จนถึงสิ้นสุดเมื่อ
วันที่ 19 กันยายน 2549 มีการบริหารจัดการ
นโยบายสวัสดิการของรัฐให้ประสบผลส าเร็จ 
บรรลุเป้าหมายในเชิงบริหารจัดการ ประชาชนมี
รายได้มากขึ้นจากการจ้างงาน รวมถึงการน า
ผลผลิตที่ได้จากการเกษตรมาต่อยอดให้เกิดการ
เพิ่มมูลค่าของสินค้า จนสามารถเลี้ยงตัวเองได้ดี
ขึ้นกว่าแต่ก่อน  และประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง 
ในการสร้างความนิยมจากประชาชน ซึ่งรัฐบาล
ชุดนี้จะมีจุดเด่น คือ ประชาชนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงนโยบายต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นชนช้ันใดก็
ตาม แต่จะเน้นหนักไปที่คนรากหญ้าที่มีฐานะ
ยากจนอยู่ ตามต่ างจั งหวัดก็สามารถได้ รั บ
ประโยชน์จากนโยบายสวัสดิการสังคมของรัฐได้
ไม่ได้ก าจัดอยู่แค่เพียงคนชนช้ันใดชนช้ันหนึ่งหรือ
แค่บางพื้นที่ จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น ประชาชนให้การตอบรับที่ดี ซึ่งอาจ
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เนื่องมาจากรัฐบาลชุดนี้มาจากการเรื่องตั้งของ
ประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ส่งผลให้ชนะ
การเลือกตั้งต่อมาในปี 2548 นั้น 

 
2. รัฐบาลพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

วาระที่สอง (พ.ศ.2548 – 2549) 
นโยบายทางเศรษฐกิจ 
พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ได้ออกแบบ

นโยบายเพื่อตอบสนองผู้ออกเสียงลงคะแนนฝ่าย
ข้างมากในชนบท ริเริ่มโครงการอย่างกองทุน
พัฒนาไมโครเครดิตที่หมู่บ้านเป็นผู้จัดการ เงิน
กู้ยืมการเกษตรดอกเบี้ยต่ า การอัดฉีดเงินสดเข้า
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านโดยตรง (แผนเอสเอ็มแอล) 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (โอทอป) โครงการพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมชนบท เมื่อพรรคไทย
รักไทยเป็นรัฐบาล แนวคิดโครงการหนึ่งต าบล
หนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์  ที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบ โดย
คณะท างานโครงการ "หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" 
พรรคไทยรักไทย ของทักษิณ ชินวัตร สมัยที่ยัง
ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีระหว่าง พ.ศ. 2544-
2549 จึงได้ถูกน ามาเป็นโครงการหลักโครงการ
หนึ่งของรัฐบาล โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมาย
จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลักษณะเฉพาะที่ผลิตและ
จ าหน่ายในท้องถิ่นแต่ละต าบล โดยได้รับแรง
บันดาลใจมากจากโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ (OVOP) ที่ประสบความส าเร็จของ
ญี่ปุ่น มาเป็นแบบอย่าง โครงการโอทอปกระตุ้น
ให้ชุมชนหมู่บ้านพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
และการตลาด เลือกผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมาหนึ่ง
ช้ินจากแต่ละต าบลมาประทับตราว่า "ผลิตภัณฑ์
โอทอป" และจัดหาเวทีในประเทศและระหว่าง
ประ เทศ เพื่ อประชาสั มพันธ์ สิ นค้ า เหล่ านี้ 

ผลิตภัณฑ์โอทอปครอบคลุมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึงงานหัตถกรรม ฝ้าย
และผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟช่ัน 
ของใช้ในครัวเรือนและอาหาร 

โครงการ สามสิบบาทรักษาทุกโรค 
บัตรทอง 30 บาท คือบัตรประกันสุขภาพที่

ให้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่
ผู้ที่ถือบัตร ซึ่ งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษา 
พยาบาลได้เป็นอย่างดี จึงได้รับการตอบรับจาก
ผู้คนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบุคคลที่มีฐานะ
ระดับยากจนไปจนถึงปานกลาง 

โครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยเป็นเวลา 
3 ปี 

ปัจจุบันเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่
ของประเทศมีฐานะยากจนและมีปัญหาด้าน
หนี้สิน โดยกลุ่มที่มีปัญหามากที่สุดและเป็นคน
ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้คือ เกษตรกรรายย่อย ดังนั้น 
รัฐบาลจึงมีนโยบายพักช าระหนี้และลดภาระหนี้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อยอันจะช่วยฟื้นฟูให้เกษตร
การรายย่อยซึ่ งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของ
ประเทศมี เ งินออมและเ งินลงทุนเพื่ อ ใ ช้ ใน      
การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้มากขึ้นซึ่งจะมี
ผลโดยตรงต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
เกษตรกรรายย่อย ซึ่งประสบปัญหาความยากจน
รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม โดย
ปกติเกษตรกรรายย่อยที่กู้เงินจาก ธ.ก.ส. จะไม่มี
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ ดังนั้น จึงก าหนดเป็น
หลักการในการด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่
เกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหาหนี้สิน อัน
เนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยและจ าเป็นให้ได้รับการลด
ภาระหนี้สินเป็นเวลา 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรราย
ย่ อยได้ มี โ อกาสพักฟื้ นและฟื้ นฟูตนเองใน       
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การประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ และเกษตรกร
ดังกล่าวจะต้องใช้โอการที่ได้รับการลดภาระ
หนี้สินในครั้งนี้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถจ่ายช าระหนี้
ได้หลังจากสิ้นสุดโครงการซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจ
ของประเทศมีการฟื้นตัวอย่างแท้จริงและยั่งยืน 

แนวคิดของรัฐบาลยุคพันต ารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร เช่ือว่าการศึกษาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การเสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของ
บุคคล นอกจากนี้  การจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพและเสมอภาคยังเป็นรากฐานส าคัญใน
การแก้ ไขปัญหาความยากจนของประเทศ 
เนื่องจากคุณลักษณะร่วมส าคัญประการหนึ่งของ
ความยากจน ได้แก่การขาดโอกาสทางการศึกษา
ของบุคคล ซึ่งรวมถึงโอกาสในการเล่าเรียนจน
ส าเร็จการศึกษา หรือโอกาสในการศึกษาต่อเมื่อ
จบการศึกษาภาคบังคับไปแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ  
จึงได้ก าหนดพันธกิจภายใต้ยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติในการสร้างความเสมอภาคและโอกาส
ทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ดังนั้น นอกเหนือจากนโยบายใน 
การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี โดย    
ไม่เก็บค่าใช้จ่ายแล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังได้
ด าเนินโครงการส าคัญต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
และยากจน เช่น โครงการจักรยานยืมเรียน การ
สนับสนุนรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน -
นักศึกษา โครงการให้ทุนการศึกษาส าหรับเด็ก
และเยาวชนโดยการเขียนเรียงความ และ
โครงการทุนศึกษาต่อของนักเรียนจากทุกอ าเภอ
และกิ่งอ าเภอในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
เป็นต้น 

นโยบายพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตรในช่วง
วาระที่สอง (พ.ศ. 2548-2549) ส าหรับสวัสดิการ
ต่างๆของประชาชน  นโยบายต่างๆของทักษิณนั้น
เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆของประชาชนมีผลทั้งที่ดี
และไม่ดีแก่  ประชาชน นโยบายมี่ เกิดขึ้นมา   
ส่ ว น ใหญ่ ก็ เ พื่ อ ต้ อ งก า ร ให้ ต อบ สนองกั บ      
ความต้องการกับประชาชนแต่ก็มีประชาชนบาง
กลุ่มที่ไม่ได้รับผลประโยชน์ในด้านนโยบายที่
เกิดขึ้นอย่างเต็มที่ก็มีด้ วย อาทิในเรื่องของ
นโยบายโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อย เป็น
เวลา 3 ปี กลุ่มที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่ก็จะเป็น
เกษตรกร เป็นต้น แต่ก็มีนโยบายอื่นๆ ที่ได้รับ
ประโยชน์กันในทุกๆ คนในนโยบายด้านสุขภาพ 
โครงการ สามสิบบาทรักษาทุกโรคทุกคนสามารถ
ใช้ได้ในทุกๆ วัย ทุกๆ คนในการท าบัตรสามสิบ
บาทรักษาทุกโรค ซึ่งนโยบายของนายกทักษิณ 
ชินวัตรจะเน้นเกี่ยวกับปากท้องความเป็นอยู่ของ
ประชาชนเป็นหลัก ต้องการลดความยากจนให้แก่
ชาวชนบท ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถ
เห็นได้จากนโยบายต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

นโยบายของทักษิณ ชินวัตร ในช่วงวาระที่
สอง (พ.ศ. 2548-2549) มีการเปลี่ยนแปลงจาก
วาระ วาระแรก (พ.ศ. 2544-2548) ไม่มากนัก
เนื่องจากผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นยังเป็นคนเดิม
นั้นก็คือ นายกทักษิณ ชินวัตร ซึ่งก็มีการด าเนิน
นโยบายเดิมต่อไปและมีการต่อยอดเพิ่มเติมใน
นโยบาย เดิ ม ให้ มี ป ระสิทธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น 
นอกจากน้ันก็มีการท านโยบายอื่นๆนอกเหนือจาก
นโยบายที่มีอยู่เดิมเพิ่มเติมด้วย ทักษิณริเริ่มหลาย
นโยบายซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สาธารณสุข 
การศึกษา พลังงาน ยาเสพติดและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายของทักษิณลดความ
ยากจนในชนบทได้อย่างเด่นชัด และจัดบริการ
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สาธารณสุขในราคาที่สามารถจ่ายได้ ด้วยเหตุนี้ 
ฐานเสียงสนับสนุนของเขาส่วนใหญ่จึงมาจากคน
ยากจนในชนบท 

 
3. รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (พ.ศ. 

2549 - 2551) 
พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ (ด ารงต าแหน่ง 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2549 - 29 มกราคม พ.ศ. 2551) 
ซึ่งด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีภายหลังเหตุการณ์
รัฐประหาร 19 กันยายน พ.ศ. 2549 นโยบาย
ของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมายส าคัญในการที่จะธ ารง
พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
มิให้ผู้ใดล่วงละเมิดได้ และมุ่งประสงค์จะแก้ไข
ปัญหาวิกฤติของประเทศทั้งทางด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ และความมั่นคง
ของชาติ เพื่อน าไปสู่เสถียรภาพและประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวไทยทั้งมวล ดังนี ้

1. นโยบายการปฏิรูปการเมืองการปกครอง 
และการบริหาร 

การเมืองเป็นปั จจั ยส าคัญที่ ท า ให้     
การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยราบรื่น 
สะท้ อนความต้ อ งการของประชาชน  แต่
สถานการณ์ทางการเมือง และการบริหารใน
ช่วงเวลาที่ผ่ านมา เกิดวิกฤติ ในศรัทธาของ
ประชาชน  

2. นโยบายเศรษฐกิจ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ โดย

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้กรอบ
ความยั่งยืนและความพอดี เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาคแรงงาน ภาคเอกชน และภาครัฐ ให้
ครอบคลุมถึงการพัฒนาคุณภาพและฝีมือของ
แรงงานในระดับต่างๆ เพื่อให้สามารถมีผลผลิต
และรายได้สูงขึ้น ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

ตลอดจนส่งเสริมให้แรงงานทุกกลุ่มมีงานท า มี
อาชีพเสริม ได้รับการคุ้มครอง และดูแลด้าน
สุขอนามัย ความปลอดภัยในการท างาน ตลอดจน
มีหลักประกันความมั่นคง รวมทั้งสวัสดิการแรงงาน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ดูแลผู้ที่ไม่พร้อมหรือยัง
ไม่สามารถจะปรับตัวได้ โดยการจัดสวัสดิการ
สงเคราะห์ และบริการทางสังคมที่จ าเป็นอย่าง
ทั่ วถึง ดูแลโอกาสในการเรี ยนรู้  การศึกษา 
ตลอดจนการฝึกอาชีพ 

3. ด้านนโยบายสังคม รัฐบาลมุ่งมั่นที่
จะด าเนินการ ดังนี ้

จัดท าแผนปฏิรูปสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์  บนพื้นฐานคุณธรรม
ร่วมกับภาคประชาคม ภาคธุรกิจ ภาคประชา
สังคม ภาควิชาการ ภาคสื่อมวลชน และสถาบัน
ศาสนา เพื่อสร้างสังคมไทยที่ไม่ทอดทิ้งกัน สังคม
ที่ชุมชนท้องถิ่น และประชาสังคมเข้มแข็ง สังคม
คุณธรรม และสังคมประชาธิปไตย 

เร่งรัดการปฏิรปูการศึกษา โดยยึดคุณธรรม
น าความรู้  ขยายโอกาสทางการศึกษาของ
ประชาชนให้กว้างขวางและทั่วถึง 

พัฒนาสุขภาวะของประชาชน  ให้
ครอบคลุมทั้งมิติทางกาย จิต สังคม และปัญญา 
โดยการปฏิรูประบบสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
จากพฤติกรรม และสภาพแวดล้อม 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ทั้งยาม
ปกติและฉุกเฉิน ที่สมดุล ทั้งการเสริมสร้างสุขภาพ 
การป้องกันโรค การบริการรักษาพยาบาล และ     
การฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างมีคุณภาพ ให้ทั่วถึง
และ เป็นธรรม  และจะ เสนอ ให้มี ก ารออก
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

ส่งเสริมกีฬาพื้นฐาน และกีฬามวลชน 
เพื่อให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา 

http://www.politicalbase.in.th/index.php?title=1_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.politicalbase.in.th/index.php?title=1_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.politicalbase.in.th/index.php?title=%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549&action=edit&redlink=1
http://www.politicalbase.in.th/index.php?title=29_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://www.politicalbase.in.th/index.php?title=%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551&action=edit&redlink=1
http://www.politicalbase.in.th/index.php?title=19_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://www.politicalbase.in.th/index.php?title=%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2549&action=edit&redlink=1
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และออกก าลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้ าใจ
นักกีฬาให้เป็นค่านิยม เกิดความสมานฉันท์ของ
คนในชาติ สนับสนุนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และ
อาชีพสู่มาตรฐานสากล 

ดูแลเด็กและเยาวชน คนพิการ คนสูงอายุ 
และผู้ด้อยโอกาส 

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อ
สร้างความเป็นธรรมในสังคม และให้ประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีการสร้างทางเลือกใน
กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ รวมทั้งให้
ชุมชนมีบทบาทในการประนีประนอมข้อพิพาท 
และป้องกัน เฝ้าระวังอาชญากรรม เพื่อลด
ปริมาณคดี ความสูญเสียจากอาชญากรรม และ
ความขัดแย้งของสังคม 

4. ด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐ 
รัฐบาลจะส่งเสริมการผนึกก าลังระหว่าง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และภาควิชาการ 
เพื่อการป้องกันราชอาณาจักรอย่างต่อเนื่องทั้งใน
ยามปกติ และน าไปสู่การระดมสรรพก าลังเพื่อ
ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพให้เพียงพอ 
และทันเวลาในยามไม่ปกติ  ทั้งนี้ ในยามปกติ 
รัฐบาลจะเสริมสร้างและใช้ศักยภาพของกองทัพ 
สนับสนุนการพัฒนาพลังอ านาจของชาติทุกด้าน 
เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง มีความมั่งคั่งภายใต้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

รัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์นั้นไม่ได้มีการ
จัดนโยบายด้านสวัสดิการให้กับประชาชนมากนัก 
เนื่องจากเป็นรัฐบาลที่ เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ใน
ขณะที่บ้านเมืองเกิดระส่ าระส่าย จึงเน้นการแก้ไข
ปัญหาด้านความมั่นคงที่เห็นได้ว่าเรื่องการจัด
สวัสดิการของรัฐบาลได้จัดให้มีเพียงสวัสดิการ

พื้นฐานท่ีเน้นปลูกฝังให้ประชาชนใช้ชีวิตตามแบบ
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เน้นความสามัคคีอยู่
ร่ ว ม กั น ต า ม ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษั ต ริ ย์ ทร ง เป็ นประมุ ข  จั ด ให้ มี
หลักประกันความมั่นคง, สวัสดิการแรงงาน, จัด
การศึกษา, พัฒนาสุขภาพ, คุ้มครองและดูแลเด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จึงจะเห็นได้
ว่าด้านสวัสดิการไม่มีการจัดเพิ่มเติมในเรื่องใด มี
เพียงการยกเลิกนโยบายของพันต ารวจโททักษิณ 
ชินวัตร ได้แก่โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ซึ่ง
เปลี่ยนมาเป็นรักษาฟรีทุกโรค เพื่อให้คนไทย
ห่างไกลจากโรค และในด้านการศึกษาให้โรงเรียน
ดัง 430 โรงเรียนทั่วประเทศ รับเด็กนักเรียนจาก
พื้นที่ใกล้เคียงจ านวนครึ่งหนึ่ง ส่วนโรงเรียนอื่น
จะต้องรับนักเรียนเข้าทั้งหมดโดยไม่มีการสอบ 
หากมีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับ ให้ใช้วิธีจับสลาก 

เนื่องด้วยพลเอกสุรยุทธ์นั้นเคยด ารง
ต าแหน่งทางการทหารนโยบายของรัฐบาลนั้นจึง
เน้นไปที่การปกป้องอาณาจักร ระดมสรรพก าลัง
เพื่ อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ 
สนับสนุนพลังอ านาจของชาติทุกด้าน จึงท าให้
นโยบายด้านสวัสดิการที่มีมาก่อนหน้าไม่มีการ
พัฒนาต่อ ซึ่งจะเห็นว่างบประมาณที่น ามาจัด
สวัสดิการให้ประชาชนกลับน าไปท านโยบายด้าน
ความมั่นคงของรัฐและปกป้องธ ารงรักษาสถาบัน
พระม หากษั ต ริ ย์  ทั้ ง ที่ ม นปร ะ เทศ ที่ เ ป็ น
ประชาธิปไตยควรจะมีการส่งเสริมนโยบายด้าน
สวัสดิการให้แก่ประชาชน 

 
4. รัฐบาลนายสมัคร สุทรเวช พ.ศ.2551 
นโยบายเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปี

แรก 
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 สร้ า งระบบประกั นความ เสี่ ย ง ให้
เกษตรกร เพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก 
ผลกระทบความเสียหายจากภัยธรรมชาติ และ
สร้างกลไกในการสร้างเสถียรภาพราคา ของสินค้า
เกษตรที่เป็นธรรม 

 พักหนี้ของเกษตรกรรายย่อย และ
ยากจนที่ผ่านกระบวนการจัดท าแผน ฟื้นฟูอาชีพ 
เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกร สามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้วยการสร้าง รายได้และอาชีพที่
มั่นคง 

 สร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีที่  อยู่
อาศัยอย่างทั่วถึง เช่น โครงการบ้านเอื้ออาทร 
บ้านรัฐสวัสดิการและที่อยู่อาศัยของตนเองเป็น
ครั้งแรก” โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งสามารถ
เดินทางเ ช่ือมระหว่างกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลด้วย ระบบขนส่งมวลชนได้อย่างสะดวก 

นโยบายการศึกษา 
 ด าเนินการให้บุคคลมีสิทธิ เสมอกันใน

การรับการศึกษา 12 ปีโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งสนับสนุนผู้ยากไร้และผู้พิการ หรืออยู่ใน
สภาวะยากล าบากให้ได้รับการศึกษาและเพิ่ม 
โอกาสให้แก่เยาวชนในการศึกษาต่อผ่าน กองทุน
ให้กู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต และเช่ือมโยง
กับนโยบายการผลิตบัณฑิต เพื่อตอบสนอง  
ความต้องการบุคลากรที่มี ความรู้ความสามารถ
ของประเทศรวมทั้ง ต่อยอดให้ทุนการศึกษาทั้งใน
และ ต่างประเทศ 

 
นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 เพิ่มคุณภาพของระบบ หลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าและให้ ประชาชนเข้าถึงบริการ
ได้อย่างไม่เป็น อุปสรรค พร้อมทั้งปฏิรูประบบ

บริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพทั่วถึง 
และครบวงจร ทั้งการรักษาพยาบาล การ ฟื้นฟู
สุขภาพ การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ 

 เพิ่มแรงจูงใจและขยาย งานอาสาสมัคร
สาธารณสุข เพื่อเป็นก าลังส าคัญให้ชุมชนใน   
การดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการการดูแลผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลและ การเฝ้าระวังโรคในชุมชนรวมทั้ง
เช่ือมโยง การด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

นโยบายรถไฟ รถเมล์ฟรี 
 หลายคนคงเคยใช้บริการ รถเมล์ฟรี 

หรือ รถไฟฟรีซึ่งค าว่า “ฟรี” ในที่นี้ คงไม่มีมีใคร
มานั่ งคิดว่า  เหมาะส าหรับผู้ที่มี รายได้น้อย
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ หรือ คนชรา เพราะนโยบาย
ดังกล่าว ตอบโจทย์ต่อคนระดับล่างๆ และ
ประชาชนทั่วไปเนื่องจากตั้ งแต่ เริ่มนโยบาย
ดังกล่าว ก็ต่ างช่วยอ านวยความสะดวกต่อ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก ล่าสุด เพิ่งมีการ
พิจารณารอบใหม่ของ“โครงการรถเมล์ฟรีและ
รถไฟฟรี” ซึ่งอาจมีข้อปรับเปลี่ยนบางอย่าง ที่
เห็นว่าจะลงลึกถึงสิทธิประโยชน์ของกลุ่มผู้ที่ใช้
บริการอย่างแท้จริง “โครงการ รถเมล์ฟรี และ 
รถไฟฟรี” ได้ถือก าเนิดขึ้นในช่วง นายกสมัคร 
สุนทรเวช จากพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็น 1 ใน
นโยบาย 6 มาตรการ 6 เดือน ของรัฐบาลยุคนั้น 

ในยุคของนายสมัคร สุนทรเวชนั้นมีการ
น าเสนอนโยบายมีความหลากหลายของนโยบาย
ไม่ว่าจะเป็นนโยบายในด้าน นโยบายเร่งด่วนที่จะ
เริ่มด าเนินการในปีแรก, นโยบายการศึกษา, นโยบาย
การพัฒนาสุขภาพของประชาชนเป็นต้น แต่ที่เห็น
ได้ชัดของนโยบายในยุคนายสมัคร สุนทรเวช นั้น
ก็เห็นจะเป็นนโยบายรถไฟ รถเมล์ฟรีที่ประชาชน
ให้ความสนใจในนโยบายนี้พร้อมทั้งตอบสนอง
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ความต้องการของประชาชนได้ดี ในช่วงนายสมัคร 
สุนทร เวช  เป็ น ช่ วงที่ มี กา รด าร งต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรีในระยะสั้น ท าให้นโยบายต่างๆมี
การต่อยอดนโยบายเดิมและมีการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 

 
5. รัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ พ .ศ . 

2551 
 นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รัฐบาลชุดนี้ให้

ความส าคัญต่อการแก้ ไขความขัดแย้ งทาง
การเมืองที่มีอยู่ในสังคมโดยยึดทางสายกลาง จึง
มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา โดยการรับฟังความ
คิดเห็นจากทุกคนและสร้างความเห็นร่วมกันใน
เรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาตลอดจนสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรมให้ท างานอย่างอิสระและ
เป็นกลไกตัดสินข้อขัดแย้งซึ่งได้เข้าสู่กระบวนการ
ตามกฎหมาย 

นโยบายด้านการศึกษา 
 จั ด ใ ห้ ค น ไ ท ย ทุ ก ค น มี โ อ ก า ส รั บ

การศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้ที่อยู่ ในสภาวะ
ยากล าบาก รวมทั้งบุคคลออทิสติก เด็กสมาธิสั้น
และผู้ด้วยโอกาสอื่นๆได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อผ่านกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพื่อการศึกษาและเช่ือมโยงกับนโยบายการ
ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถของประเทศ รวมทั้งต่อ
ยอดให้ทุนการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 

 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างจริงจัง
ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนรู้ทางไกลจัดให้มีการ
เข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างกว้างขวาง 

 จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสาระสนเทศ
เพื่อประกอบแผนการเรียนการสอนของครูให้
โรงเรียนอย่างทั่วถึง ตลอดจนการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ 

นโยบายการพัฒนาสุขภาพของ ประชาชน 
 เพิ่มคุณภาพของระบบ หลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าและให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้
อย่างไม่มี อุปสรรค และจัดให้มีมาตรการลด
ปัจจัย เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ และภาวะทุพ
โภชนาการที่น าไปสู่การเจ็บป่วยเรื้อรัง เ ช่น 
โรคมะเร็งหัวใจเบาหวานความดันโลหิตและ
อุบัติเหตุจากการจราจรพร้อม ทั้งน ามาตรการ
ภาษีการบริโภคสินค้าที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาใช้กระตุ้นการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบุคคลให้ 
ลด ละ และเลิกพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาพ 

นโยบายความมั่นคงของชีวิต และสังคม 
 สนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทในการสร้าง

กระบวนการมีส่วน ร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อ
สร้างความ มั่นคงของชุมชนโดยเช่ือมประสานกับ 
บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ 
สงเคราะห์ ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ รวมทั้ง
จัดกิจกรรมที่ครอบครัวมี ส่วนร่วม เช่น กิจกรรม
ด้านกีฬาและ นันทนาการ กิจกรรมท านุบ ารุง
ศาสนา เป็นต้น 

นโยบายของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีท้ังข้อดี
และข้อเสียของนโยบาย สิ่งที่มีเหมือนกับนาย
สมัคร สุนทรเวชคือเรียนฟรีและนโยบายรถไฟฟรี 
รถเมล์ฟรี ที่มีการต่อยอดกันมาเรื่อยๆจนถึง
ปัจจุบัน นโยบายมีความน่าสนใจคือ นโยบาย
ความมั่นคงของชีวิตและสังคม เป็นนโยบายที่
เล็งเห็นความเป็นอยู่ของประชาชนและเป็นการ
สร้างสายสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวให้ใกล้ชิดกัน



 
การน าเสนอโครงการประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา  

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 
วันที่ 15 กันยายน 2561 

ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา 
 

~ 568 ~ 

มากกว่าเดิม เพื่อเป็นการลดความรุนแรงทาง
ครอบครัวได้และช่วยให้สังคมเกิดความสงบและ
รักใคร่กัน 
 

6. รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ. 
2551 - 2554) 

โดยนโยบายของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ   
จะยกเพียงนโยบายที่เด่นๆ คือ 

1. สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้โดย
จัดสรรเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปที่
แสดงความจ านงโดยการขอข้ึนทะเบียนเพื่อขอรับ
การสงเคราะห์รวมทั้งขยายเพดานให้กู้ยืมจาก
กองทุนผู้สูงอายุเป็น 30,000 บาทต่อราย 

2. ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)ทั่วประเทศให้
ปฏิบัติงานเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่น
และชุมชน การดูแลเด็ก  ผู้สูงอายุ คนพิการการ
ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการเฝ้าระวังโรคใน
ชุมชนโดยจัดให้มีสวัสดิการค่าตอบแทนให้แก่ อส
ม.เพื่อสร้างแรงจูงใจหนุนเสริมให้ปฏิบัติงานได้
อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

3. รักษาฟรีคนยากจน เด็ก ผู้สูงอายุ 
ประกันสุขภาพทั้งครอบครัว 500 บาทต่อป ี

4. สร้างระบบขนส่งมวลชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย
ระบบรางทั้งบนดิน และใต้ดิน ระบบรถเมล์ด่วน 
BRT ระบบรถเมล์ (ขสมก.) และระบบรถเมล์เล็ก 
ที่เ ช่ือมโยงกัน เพื่อการขนผู้โดยสารอย่างเป็น
ระบบท่ีสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย  

5. สร้างท่าเรือน้ าลึกฝ่ังทะเลอันดามัน 
เพื่อเช่ือมประเทศไทยกับอินเดีย กลุ่มประเทศ

ตะวันออกกลาง ยุ โรปและแอฟริกา เพื่อให้
สามารถขนส่งสินค้าได้เร็วขึ้นและค่าใช้จ่ายถูกล 

6. โครงการสะพานเศรษฐกิจ (Land 
Bridge) ในภาคใต้เช่ือมอ่าวไทยและอันดามัน 

7. เดินหน้าด้านการศึกษา นอกจาก
เรื่องเรียนฟรีที่ได้ท าไปแล้ว ก็จะยกระดับคุณภาพ
ของโรงเรียนและปรับปรุงห้องสมุด ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของแนวทางของการปฏิรูปการศึกษา 

8. เร่ืองของการสาธารณสุข ยกระดับ
สถานีอนามัยมาเป็นโรงพยาบาลสร้างเสริม
สุขภาพระดับต าบลทั่วประเทศ 

9. รถเมล์ รถไฟ กระทรวงคมนาคมก็
เดินหน้าในการสานต่อในเรื่องของโครงการที่
ให้บริการฟรี ส าหรับผู้มีรายได้น้อย  

10. การสร้างหลักประกัน โครงการ
ประกันรายได้ให้เกษตรกร  

11. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี คือ จะฟรี
ตั้งแต่อนุบาลจนถึงขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมทั้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ) และ
การศึกษานอกโรงเรี ยนและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ให้กับทั้ งโรงเรี ยนรั ฐบาล 
โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลค่า
เล่าเรียนฟรี 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรงเรียนเอกชน
รัฐจะจ่ายเงินช่วยเหลือมากขึ้นโดยผู้ปกครอง   
จ่ายลดลงจากร้อยละ 40 เหลือเพียงร้อยละ 30 
ถ้าเด็กคนไหนสละสิทธิ์จะมีใบประกาศเกียรติคุณ
ให้ โดยเงินจ านวนนี้จะน าไปพัฒนาโรงเรียนที่ด้อย
โอกาสพัฒนาถึง 600 โรงเรียนทั่วประเทศในส่วน
ของงบประมาณที่รัฐช่วยเหลือนั้นมี 5 ส่วนด้วยกัน 
คือ ค่าเล่าเรียนหนังสือเรียนเสื้อผ้าค่าอุปกรณ์ 
การเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจะได้รับเงิน
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สดไปจัดซื้อเอง 2 ส่วน คือ ค่าเสื้อผ้าและค่า
อุปกรณ์การเรียน 

นโยบายของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มี
ทั้งให้ผลดีและผลเสียกับประชาชน นโยบายบาง
นโยบายก็เอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่ม เช่น 
ด้านคมนาคม ส่วนใหญ่ก็เอื้อประโยชน์ต่อคนใน
เมืองมากกว่าคนต่างจังหวัด เนื่องจากฐานเสียง
ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่เมือง เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่
นโยบายของนายอภิสิทธิ์  จะเน้นในเรื่องของ
เศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่จะเห็นได้จากที่มีโครงการ
สร้างสะพานเศรษฐกิจ เพื่อเช่ือมอ่าวไทยกับอันดา
มัน รวมไปถึงการสร้างท่าเรือน้ าลึกฝั่งทะเลอันดา
มัน เพื่อเช่ืองไทยกับประเทศต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 
นอกจากนี้รัฐบาลของนายอภิสิทธิ์มีนโยบายด้าน
สวัสดิการที่เด่นๆคือ นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ่ง
นโยบายนี้จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต่างกัน ข้อดี
คือประชาชนลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร 
เด็กทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกันในการ
ได้รับการศึกษา เป็นการเพิ่มศักยภาพการศึกษา
ของประเทศ เป็นการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง 
ในส่วนของข้อเสียนั้นคือ คนที่มีฐานะร่ ารวยก็
สามารถใช้สิทธินี้ ได้  มี โอกาสน าเ งินไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์ ส่งเงินล่าช้าไม่ทันค่าใช้จ่ายช่วงเปิด
ภาคเรียน ซึ่งนโยบายเรียนฟรี 15 ปีเป็นการพัฒนา
ต่อยอดมาจากนโยบายเรียนฟรี 12 ปีของรัฐบาล
สมชาย เป็นการขยายเวลาเพิ่มมากขึ้นเป็นไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น แต่ก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

7. รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
(พ.ศ. 2554-2557) 

คณะรัฐมนตรีคณะที่ 60 (9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2554 — 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) เป็น
คณะรัฐมนตรีไทย ซึ่งจัดตั้งข้ึนตามประกาศแต่งตั้ง
รัฐมนตรี ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ภายหลังการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการ
ทั่วไปเมื่อวันที่  3 กรกฎาคม 2554 และการ
แต่งตั้ง ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีตาม
ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 5สิงหาคม 
2554 นางสาวยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีไทย
คนที่28 และยังเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก
ของประเทศไทย 

นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

สนับสนุนสินเช่ือรายย่อย โดยเฉพาะสินเช่ือเพื่อ
ประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
รวมถึงเพิ่มสวัสดิการของรัฐเพื่อเป็นการดูแล
สั งคม ใน ชุมชน  จั ดห าแหล่ ง เ งินทุน ให้ แ ก่
ผู้ประกอบการและประชาชนโดย เพิ่มเงินกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ 1 ล้านบาท 

1.1.จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุน
พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจ านวน
เ งิน 300,000 ,  400 ,000 ,  500,000 บาท
ตามล าดับขนาดของหมู่บ้าน เพื่อให้หมู่บ้าน
บริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยตัวเอง 

2. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพ   
ถ้วนหน้า 30บาท รักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชน    
ทุกคนได้รับบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม รวมทั้งบูรณาการสิทธิของ
ผู้ป่วยที่พึงได้รับจากระบบประกันสุขภาพต่างๆ 
บู รณาการแผนงานของหน่วยงานต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
ตลอดจนส่งเสริมแนวทางการการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้ทค่าต่อการให้บริการ
มาใช้ให้แพร่หลาย รวมทั้งจัดให้มีมาตรการลด
ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและภาวะทุพโภชนา 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%99_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%99_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3)_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%95_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_(%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3)_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%95_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%94
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ที่น าไปสู่การเจ็บป่วนเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ รวมทั้งการเฝ้า
ระวังโรคอุบัติใหม่ และมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
จากการจราจร 

3. นโยบายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ เริ่ม
มีทิศทางที่สดใสกล่าวคือในปี 2544 พ.ต.ท.
ทักษิณ ได้น าแนวคิดเรื่องการประกันสุขภาพมา
เป็นนโยบายหลักและเร่งด่วนจนได้รับความนิยม
จากประชาชน และถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ
ประวัติศาสตร์ไทยที่ทุกพรรคการเมือง เริ่มใช้
นโยบายด้านการประกันสุขภาพมาเป็นนโยบาย
ห ลั ก ใ น ก า ร ห า เ สี ย ง ภ า ย ใ ต้ ก า ร น า ข อ ง
นายกรัฐมนตรีทักษิณ หลังจากนางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี โดยมี
นายวิทยา บุรณศิริ เป็นรัฐมนตีรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข รัฐบาลได้มีแนวความคิดที่จะน า
นโยบายการเก็บเงิน 30บาท ต่อครั้งการรักษา
กลับมาใช้ใหม่   และมันเป็นสิ่ งที่ประชาชน
ต้องการถือเป็นหลักประกันด้านสุขภาพท่ีรัฐบาลมี
ให้กับประชาชน แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาล ของ
นางสาวยิ่ งลั กษณ์  ชิณวัตร  ยั ง ไม่ ส ามารถ
ด าเนินการน านโยบาย 30 บาท กลับมาใช้ใหม่ได้
ตามที่ประกาศไว้ว่ า  จะมีผลบั งคับใช้เดือน
พฤศจิ ก า ย น เ นื่ อ ง จ าก ปัญ ห าก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ
บอร์ด สปสช.  

4. การปรับเพ่ิมเบี้ยยังชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
เป็นสวัสดิการของรัฐ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายยังชีพของ
ผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุที่มีอายุ 6069 ปี จะได้รับ
เงินหัวละ 600 บาท อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 
บาท อายุ 80-89 ได้รับ800บาท และอายุ 90ปี
ขึ้นไป ได้รับเงินเดือน 1,000บาท 

5. จัดหาเคร่ืองแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน  
โดยเริ่มทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่อง
ส าหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 
2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสม
ตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต
รวมทั้ งจัดท าระบบอินเทอร์ เน็ตไร้สายตาม
มาตรฐานการให้บริการในสถานศึกษาที่ก าหนด
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นโยบายภาครัฐโดยเฉพาะ
ด้านการจัดการศึกษาของรั ฐบาล นางสาว       
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร โดยเฉพาะนโยบายด้านการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ให้ทัดเทียมกับนานาชาตินั้น เป็นนโยบายที่มี
ความส าคัญยิ่ง โดยรัฐบาลได้กาหนดแนวนโยบาย
ที่ ชั ด เ จน เพื่ อ เ ร่ งพัฒนาการ ใ ช้ เทค โน โลยี
สารสนเทศเพื่ อการศึกษาให้ เป็น เครื่องมือ
ยกระดับคุณภาพและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ของการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
และเอื้อให้ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีพ พัฒนา
เครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม (Cyber 
Home)” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดย
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับช้ันใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา (Tablet) ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้
ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่ง
ด า เนินการให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาสามารถดาเนินการได้ 

ซึ่งจะเห็นว่านโยบายต่าง ๆ ของ นางสาว   
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีความเป็นประชาธิปไตยสูง 
เพราะในนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
นั้น เพราะมีการเน้นในเรื่องของการเสริมสร้าง
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มาตรฐานด้ านคุณธรรมจริยธรรมและหลัก     
ธรรมาภิบาลให้แก่ข้าราชการและเจา้หน้าท่ีของรฐั 
และพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง อีกทั้งยังมีการ
สนับสนุนการด าเนินงานขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีอ านาจและประสิทธิภาพที่มาก
ขึ้น และสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ตามความคาดหวัง 
ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสม 

นโยบายในยุคของ ยิ่งลักษณ์ชินวัตร เป็นไป
ในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะมันได้มีการพัฒนาในเรื่อง
ของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งหลายฝ่าย
มองว่าอาจจะเป็นเพียงนโยบายประชานิยม
เพื่อให้ได้เป็นรับบาล  เพราะในระยะเวลาที่ผ่าน
มาเกือบ1ปีการด ารงต าแหน่งของรัฐบาลยิ่ ง
ลั กษณ์  มี ก า รพยายามผลั กดั น งานระบบ
หลักประกันสุขภาพ โดยเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือโครงการ 
30 บาท รักษาทุกโรค เพื่อให้ประชาชนทุกคน
ได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ โดยผลงานที่โดด
เด่น และได้ผลเป็นรูปธรรมคือ การรวมบริหาร
จัดการ กองทุนฉุกเฉิน 

ส่วนในเรื่องของนโยบายด้านการศึกษามีการ
ต่อยอดจากรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ    
มีการต่อยอดโดยการจัดหาแท็บเล็ต ให้กับ
โรงเรียนน าร่องส าหรับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2555 ควบคู่กับการเร่งพัฒนาเนื้อหาที่
เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต นโยบายในยุคของรัฐบาลนางสาวยิ่ง
ลักษณ์ มีนโยบายเน้นด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาในด้านของการศึกษาพัฒนา

เครือข่ายและพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม (Cyber 
Home)” ที่สามารถส่งความรู้มายังผู้เรียนโดย
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ส่งเสริมให้นักเรียน
ทุกระดับช้ันใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อ
การศึกษา (Tablet) ขยายระบบโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษาให้กว้างขวาง ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้
ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเร่ง
ด า เนินการให้กองทุนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาสามารถดาเนินการได้ ซึ่งการจัดการ
น โ ย บ า ย ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม  มี ทิ ศ ท า ง ก า ร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในด้านของระบบ
ประกันสังคม ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพราะมี
การสนใจใส่ใจในระบบของสวัสดิการสังคมที่มาก
ขึ้น แก้ผลักดันและส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ   

8. รัฐบาล คสช. (พ.ศ. 2557 - ในปัจจุบัน) 
นโยบายที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดที่รัฐบาล คสช. 

ได้จัดท า คือ นโยบาย "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" 
สิทธิประโยชน์ "คนไทย"ในขณะที่ยังมีคนไทยอีก
จ านวนมาก ยากจน และด้อยโอกาสจ าเป็นที่ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ อย่างน้อย
ประชากรใน 67 ล้านคน ก็มีคนที่มีรายได้ต่ ากว่า
เส้นยาเส้นยากจนอยู่ถึง 11.4 ล้านคน ยังไม่นับ
รวมบรรดาผู้ด้อยโอกาสอื่นๆที่อยู่ปริ่มเส้น ไกล
จากมือที่รัฐจะเอื้อมไปถึง มีทั้งคนชราภาพ และ
อีกจ านวนหนึ่งเป็นคนพิการ ซึ่งทั้งหมดไม่มีระบบ
การจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนรัฐบาลจึงต้อง
แก้ไขปัญหาความยากจนน้ีโดยเร็ว โดยทางรัฐบาล
จะให้คนที่ มี ร าย ได้ ต่ ากว่ า เกณฑ์ที่ ก าหนด
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยไว้กับธนาคารที่เข้าร่วม
โครงการกับรัฐบาลโดยทางรัฐบาลจะมีบัตรมาให้
ซึงในบัตรจะมี เ งินจ านวน 200-500 บาท ต่อ
เดือนแล้วแต่ความเหมาะสมตามเกณฑ์ที่รัฐ
ก าหนด โดยบัตรนี้สามารถใช้ซื้อของแทนเงินสด
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ได้ที่ร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐได้เลย 
อีกทั้งยังสามารถให้ขึ้นรถเมล์ฟรี และสามาระใช้
ขึ้นรถไฟฟรีอีกด้วย โดยพวกเรามองว่า การจัดท า
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ขึ้นเป็นประโยชน์และช่วย
ให้ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยได้มีโอกาสที่จะซื้อของ
ที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐานที่จ าเป็นต้องใช่
ในชีวิตประจ าวันได้มากยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้
ในการเดินทางได้อีกด้วย ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากแต่ยังมีข้อเสีย
คือ ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงเพราะการ
ประชาสัมพันธ์ของทางรัฐบาลมีน้อยมากท าให้
ประชาชนที่อยู่ในชนบทห่างไกลไม่สามารถรับรู้
ข้อมูลได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งร้านที่ให้บริการบัตร
สวัสดิการนี่มีจ านวนน้อยท าให้ ใช้บริการได้      
ไม่ทั่วถึง 

9. การเปลี่ยนแปลงของการด าเนินนโยบาย
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมในประเทศไทย 

เป้าหมายหนึ่งที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดขึ้น
อย่างชัดเจนในประเทศไทย ก็คือ ต้องการเห็น
ประชาชนคนไทยทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
หลักประกัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น ก็ได้มีการ
สร้างหลักประกันในเรื่องต่าง ๆ มาโดยล าดับ โดย
เริ่มตั้งแต่ เรื่องการรักษาพยาบาล ที่ปัจจุบันได้
ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศแล้ว เพียงแต่ยัง
ต้องปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพและบริการ  
ส่ วนทางด้ านการศึ กษาก็ ไ ด้ มี กา รผลักดั น
การศึกษาฟรีโดยขยายช่วงระยะเวลาเรียนฟรี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงเรียนฟรี 12 ปีในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ
มาก นอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาลและ
การศึกษาแล้ว คือ เรื่องของสวัสดิการเมื่อมีความ
จ าเป็นในโอกาสต่างๆ เช่น เกิด แก่ เจ็บ และตาย 
ทั้งนี้ กลุ่มคนในสังคมที่มีระบบดังกล่าวรองรับดี

ที่สุดก็คือ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชน
ที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม ซึ่งประชาชนในกลุ่มนี้
มีประมาณ 12-13 ล้านคนเท่านั้น ขณะที่
ประชาชนประมาณ 40 กว่าล้านคน ยังไม่มีระบบ
สวัสดิการหรือหลักประกันที่ชัดเจนรัฐบาลทักษิณ
ชินวัตรในปี พ.ศ. 2544-2549 ถือว่าเป็นช่วงที่
เ น้ นนโยบาย /สวัสดิ กา ร  ประชานิ ยม เพื่ อ
ประชาชนเช่นสวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า 30 บาท ซึ่งปัจจุบันนโยบายสวัสดิการ 30 
บาทนี้ยังคงอยู่และเป็นผลให้คนในปัจจุบันยังคง
ได้รับสวัสดิการนี้แม้จะผ่านไปแล้วเกือบสอง
ทศวรรษ  

รัฐบาลพล .อ .สุรยุทธ์จุลานนท์ในปี  พ .ศ . 
2549-2551 ถือว่าเป็นช่วงที่มีการปฏิรูปการเมือง
การปกครองท าให้ไม่ได้มุ่งเน้นนโยบายสวัสดิการ
เพื่อประชาชนเพราะนโยบายโดยส่วนใหญ่จะไป
ในทิศทางความรักชาติความสามัคคีความจงรักภักดี
มากกว่าการผลิตนโยบายสวัสดิการเพื่อประชาชน  

รัฐบาลสมัครสุนทรเวช-สมชายวงศ์สวัสดิ์ในปี
2551 ในช่วงนั้นประเทศมีวิกฤตเศรษฐกิจจึงท าให้
นโยบายด้ านเศรษฐกิจมี มากกว่ านโยบาย
สวัสดิการเเต่ก็ได้ผลิตนโยบายสาธารณะที่เป็น
สวัสดิการให้แก่ประชาชนก็คือรถเมล์ฟรี แต่
ปัจจุบันนโยบายนี้ได้สิ้นสุดลงเพราะว่ารัฐนั้น
ขาดทุน ซึ่งส่งผลให้ปัจจุบัน ก็มีการเก็บค่าโดยสาร
เช่นเดิม 

ในช่วงรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์  นโยบาย
เกี่ยวกับสวัสดิการที่โดดเด่นก็คือ นโยบายเรียนฟรี 
15 ปี ข้อดีของนโยบายนี้ก็คือ ประชาชนได้ลด
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรลง โดยนโยบายนี้
สนับสนุนหนังสือวิชาหลักให้แก่ทุกสถานศึกษา 
และสนับสนุนค่าเครื่องแบบชุดนักเรียนและ
อุปกรณ์การเรียน ซึ่งท าให้เกิดความเสมอภาคใน
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โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ แต่ข้อเสียนั้น ก็คือ มีโอกาส
ในการน าเงินไปใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์มีมากข้ึน  

ในช่วงรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ นโยบาย
เกี่ยวกับสวัสดิการที่โดดเด่นก็คือ นโยบายแท็บ
เล็ตเพื่อการศึกษา ข้อดีของนโยบายนี้ก็คือ ท าให้
ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาสาระของข้อมูลสารสนเทศได้
มากขึ้น ข้อเสียก็คือ ประเทศไทยนั้นยังไม่มี
หลักสูตรการเรียนการสอนโดยการใช้ Tablet  

ในช่วงรัฐบาลของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการที่โดดเด่นก็
คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อดีก็คือ บัตรนี้
สามารถใช้ช าระค่าสินค้า ค่ารถเมล์ ค่ารถไฟฟ้า 
ตามวงเงินหน้าบัตร อีกท้ังยังมีร้านธงฟ้าประชารัฐ 
ขายสินค้าราคาถูกกว่าตลาด 10-20% เพื่อช่วย
ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน แต่ข้อเสียนั้นก็คือ 
บัตรนี้ซื้อสินค้าได้แค่ที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ซึ่ง
ร้านค้านี้ไม่ได้มีจ านวนมากนักในพื้นที่แต่ละพื้นที่
ทั่วประเทศ  

ถ้าจะกล่าวถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมของประเทศ
ไทยในช่วงของรัฐบาลแต่ละยุคแล้ว ผู้ศึกษาจึงขอ
ใช้ค าว่าประชานิยมมาเป็นมาตรฐานหรือตัววัดทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านการจัด
สวัสดิการสังคมว่าเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งนโยบาย
ประชานิยมนั้ น เป็ นนโยบายที่ ส ามารถ ให้
ผลประโยชน์แก่ประชาชนท่ัวไปและคนรากหญ้าที่
มีจ านวนมากภายในประเทศและท าให้คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้น และผู้ศึกษาจะอธิบาย
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านการจัด
สวัสดิการสังคมของรัฐบาลในแต่ละยุคว่ามีทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นหรือไม่  

ในรัฐบาลยุคของ พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร ถือ
ว่าเป็นยุคบุกเบิกการผลิตนโยบายด้านการจัด
สวัสดิการสังคมในประเทศไทย ซึ่งเป็นยุคที่เกิด
นโยบายประชานิยมเป็นยุคแรก และเป็นผลงาน
ของยุคนี้ที่น่าจดจ า  ซึ่งนโยบายสวัสดิการสังคมที่
เป็นจุดเด่นก็คือ โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
(ด้านสาธารณะสุข) ถือว่าเป็นนโยบายสวัสดิการ
สังคม (ประชานิยม) ที่เห็นได้ชัดมากที่สุด และมี
นโยบายที่แก้ ไขปัญหาเรื่ องปากท้อง ความ
ช่วยเหลือเฉพาะหน้าเห็นผลเร็วเป็นรูปธรรม โดย
ไม่ค านึงถึงผลกระทบทางการคลังในระยะยาว 
หรือไม่ห่วงเรื่องการขาดทุน  

และต่อมาในรัฐบาลยุค พล.อ สุรยุทธ์ จุลานนท ์
ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ในช่วง
รั ฐบาลนี้ ไ ม่มีการผลิตนโยบายด้ านการจั ด
สวัสดิการสังคมเพิ่ม ท าให้การผลิตนโยบายด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมมีทิศทางหยุดนิ่ง แต่นโยบาย
ด้านการจัดสวัสดิการสั งคมในยุคก่อนหน้า 
(โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค) ซึ่งเป็นนโยบาย
ประชานิยมก็ยังคงอยู่  

ต่อมาในรัฐบาลยุค นาย สมัคร สุนทรเวช 
จุดเด่นของรัฐบาลนี้คือได้มีการผลิตนโยบายด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มคือนโยบายรถเมล์ฟรี-
รถไฟฟรี (ด้านคมนาคม) และนโยบายเรียนฟรี 12 
ปี (ด้านการศึกษา)ถือว่าเป็นการสร้างนโยบาย
ด้านการจัดสวัสดิการสังคมนโยบายใหม่ทั้งสอง
นโยบายซึ่งประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่าง
ทั่วถึง (ประชานิยม) และก็ยังคงสานต่อนโยบาย
สวัสดิการสังคมก่อนหน้า (โครงการ 30 บาท 
รักษาทุกโรค) ไว้ ซึ่งนโยบายด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมเป็นไปในทิศทางที่ดี  

ในช่วงรัฐบาลยุค นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ไม่
มีการผลิตนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมเพิ่ม
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แต่ก็ยังมีการสานต่อนโยบายรถเมล์ฟรี-รถไฟฟรี 
นโยบายเรียนฟรี 12 ปี และโครงการ 30 บาท 
รักษาทุกโรคอยู่ ซึ่งทั้ง 3นโยบายที่สานต่อเป็น
นโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นประชา
นิยม ในยุ คนี้ จึ ง เป็น ช่วงที่ ทิ ศทางนโยบาย
สวัสดิการสังคมหยุดนิ่ง  

ต่อมาในรัฐบาลยุค นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
มีการต่อยอดนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม
เพิ่มคือนโยบายเรียนฟรี 15 ปี(ด้านการศึกษา) ซึ่ง
นโยบายเดิมคือนโยบายเรียนฟรี 12 ปี ถือว่าเป็น
นโยบายประชานิยมรูปแบบหนึ่ง  

ต่อมาในรัฐบาลยุค นางสาว ยิงลักษณ์ ชินวัตร 
จุดเด่นของรัฐบาลนี้คือได้มีการผลิตนโยบายด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมเพิ่มเติม คือนโยบายจัดหา
เครื่องแท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน (ด้านการศึกษา) 
และมีการสานต่อนโยบายเรียนฟรี 15 ปี นโยบาย
รถเมล์ฟรี-รถไฟฟรี และโครงการ 30 บาท รักษา
ทุกโรคไว้อยู่  ซึ่งนโยบายที่สานต่อถือว่าเป็น
นโยบายประชานิยมทั้งหมด  

ต่อมาได้มีการรัฐประหารน าโดย พล .อ . 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติและด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี ใน
ยุคนี้เป็นช่วงที่นโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม
มีทิศทางที่ถดถอย เพราะ รัฐบาลชุดนี้ได้ยกเลิก
นโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่เป็นนโยบาย
ประชานิยมเกือบทั้งหมด แต่รัฐบาลชุดนี้ได้มี  
การผลิตนโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคมที่     
ไม่เหมือนกับนโยบายชุดก่อนๆ คือ นโยบายบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งนโยบายนี้มีจุดบกพร่อง
มากกว่านโยบายอื่นๆที่ผ่านมารัฐบาลชุดก่อนหน้า  

สรุปได้ว่า นโยบายด้านการจัดสวัสดิการ
สังคมในประเทศไทยของรัฐบาลในแต่ละยุคตั้งแต่
อดีตแรกเริ่มที่มีการให้ความส าคัญกับการจัด

นโยบายด้านการจัดสวัสดิการสังคม แต่ระยะหลัง
จนถึงรัฐบาลในยคุปัจจุบัน มีทิศทางการเปลีย่นแปลง
ที่ถดถอยลง 

 
สรุปและอภิปรายผล 

เป้าหมายหนึ่งท่ีรัฐบาลต้องการจะให้เกิดขึ้น
อย่างชัดเจนในประเทศไทยก็คือ ต้องการเห็น
ประชาชนคนไทยทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
หลักประกัน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น ก็ได้มีการ
สร้างหลักประกันในเรื่องต่างๆ มาโดยล าดับ โดย
เริ่มตั้งแต่ เรื่องการรักษาพยาบาล ที่ปัจจุบันได้
ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศแล้ว เพียงแต่ยัง
ต้องปรับปรุงในเรื่องของคุณภาพและบริการ 
ส่ วนทางด้ านการศึกษาก็ ได้มี การผลักดัน
การศึกษาฟรีโดยขยายช่วงระยะเวลาเรียนฟรี
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมาถึงเรียนฟรี 12 ปีในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ
มาก นอกจากเรื่องของการรักษาพยาบาลและ
การศึกษาแล้ว คือ เรื่องของสวัสดิการเมื่อมี 
ความจ าเป็นในโอกาสต่างๆ เช่น เกิด แก่ เจ็บ 
และตาย ท้ังนี้ กลุ่มคนในสังคมที่มีระบบดังกล่าว
รองรับดีที่สุดก็คือ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
ประชาชนที่ เ ข้ าสู่ ร ะบบประกันสั งคม  ซึ่ ง
ประชาชนในกลุ่มนี้มีประมาณ 12-13 ล้านคน
เท่านั้น ขณะที่ประชาชนประมาณ 40 กว่าล้าน
คน ยังไม่มีระบบสวัสดิการหรือหลักประกันที่
ชัดเจน   

รัฐบาลพันต ารวจทักษิณ ชินวัตร ในปี 
พ.ศ.2544-2549 ถือว่าเป็นช่วงที่เน้นนโยบาย/
สวัสดิการสังคม ประชานิยมเพื่อประชาชนเช่น
สวัสดิการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาท 
ซึ่งปัจจุบันนโยบายสวัสดิการ 30 บาทนี้ยังคงอยู่
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และเป็นผลให้คนในปัจจุบันยังคงได้รับสวัสดิการ
นี้แม้จะผ่านไปแล้วเกือบสองทศวรรษ  

รัฐบาลพล .อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ในปีพ.ศ. 
2549-2551 ถือว่าเป็นช่วงที่มีการปฏิรูปการเมือง
การปกครองท าให้ไม่ได้มุ่งเน้นนโยบายสวัสดิการ
เพื่อประชาชนเพราะนโยบายโดยส่วนใหญ่จะไป
ในทิศทางความรักชาติความสามัคคีความ
จงรักภักดีมากกว่าการผลิตนโยบายสวัสดิการ
เพื่อประชาชนรัฐบาลสมัครสุนทรเวช-สมชายวงศ์
สวั สดิ์ ในปี2551ใน ช่วงนั้นประเทศมี วิกฤต
เศรษฐกิจจึงท าให้นโยบายด้านเศรษฐกิจมี
มากกว่านโยบายสวัสดิการเเต่ก็ได้ผลิตนโยบาย
สาธารณะที่เป็นสวัสดิการให้แก่ประชาชนก็คือ
รถเมล์ฟรี-รถไฟฟรี แต่ปัจจุบันนโยบายนี้ได้
สิ้นสุดลงเพราะว่ารัฐนั้นขาดทุน ซึ่งส่งผลให้
ปัจจุบัน ก็มีการเก็บค่าโดยสารเช่นเดิม และมี
นโยบายเรียนฟรี 12 ปี (นโยบายด้านการศึกษา)  

ในช่วงรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ นโยบาย
เกี่ยวกับสวัสดิการที่โดดเด่นก็คือ นโยบายเรียน
ฟรี 15 ปี ข้อดีของนโยบายนี้ก็คือ ประชาชนได้
ลดค่าใ ช้จ่ายในการศึกษาของบุตรลง โดย
นโยบายนี้สนับสนุนหนังสือวิชาหลักให้แก่ทุก
สถานศึกษา และสนับสนุนค่าเครื่องแบบชุด
นักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ซึ่งท าให้เกิด 
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาแก่
ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ แต่
ข้อเสียนั้น ก็คือ มีโอกาสในการน าเงินไปใช้   
อย่างผิดวัตถุประสงค์มีมากข้ึน  

ใน ช่ว งรั ฐบาลของนางสาวยิ่ ง ลั กษณ์ 
นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการที่ โดดเด่นก็คือ 
นโยบายแท็บเล็ต เพื่ อการศึกษา ข้อดีของ
นโยบายนี้ก็คือ ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหาสาระ
ของข้อมูลสารสนเทศได้มากขึ้น ข้อเสียก็คือ 

ประเทศไทยนั้นยั ง ไม่มีหลักสูตรการเรี ยน      
การสอนโดยการใช้แท็บเล็ต  

ในช่วงรัฐบาลของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ นโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการที่โดดเด่นก็
คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อดีก็คือ บัตรนี้เป็น
สามารถใช้ช าระค่าสินค้าแทนเงินสดได้รวมถึง
สามารถใช้ช าระค่ารถเมล์ ค่ารถไฟฟ้า ตามวงเงิน
หน้าบัตร อีกทั้งยังมีร้านธงฟ้าประชารัฐขาย
สินค้า เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชน 
แต่ข้อเสียนั้นก็คือ บัตรนี้ซื้อสินค้าได้แค่ที่ร้านค้า
ธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐ
ซึ่งร้านค้านี้ไม่ได้มีจ านวนมากนักในพื้นที่แต่ละ
พื้นที่ทั่ วประเทศ อีกทั้ งการประชาสัมพันธ์
นโยบายของรัฐบาลมีน้อย ท าให้ประชาชน      
ไม่สามารถรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านการ
จัดสวัสดิการนี้ได้  

จากนโยบายสวัสดิการในปี 2544 ของ 
พ.ต.ท. ทักษิณ ที่ผลิตมาเพื่อตอบสนองต่อ
ประชาชน (รากหญ้า) เเละทุกคนในประเทศ 
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน ในรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ 
เป็นการผลิตนโยบายสวัสดิการที่ตอบสนอง 
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งจะเเสดงให้เห็นว่า  

ระบอบการปกครองเเบบประชาธิปไตยเกิด
จากปฏิสัมพันธ์ตามธรรมชาติระหว่างประชาชน
กับรัฐ รัฐกับประชาชนมีการแลกเปลี่ยน
ความสัมพันธ์อย่างมีสมดุล รัฐจึงได้รับความนิยม
ความเช่ือถือไว้วางใจจากประชาชนขณะที่
ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการผ่าน
การบริการสวัสดิการสังคมและประโยชน์ทดแทน  

ระบอบเผด็จการในอดีต  (พล .อ .สุรยุทธ์      
จุลานนท์) เเละปัจจุบัน (พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์
โอชา) มีนโยบายสวัสดิการไม่ตอบสนองต่อ
ประชาชนมากนัก อีกทั้งมีการยกเลิกนโยบาย
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สวัสดิการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เช่น 
รถเมล์ฟรี (ที่ถูกยกเลิกเเล้ว) เเละโครงการ 30
บาท (ที่คาดการณ์ว่าอาจถูกยกเลิก) เพราะรัฐ
มองเป็นการลงทุนเเละมีความขาดทุนสูง ซึ่งท า
ให้รั ฐบาลเผด็จการไม่สงเสริมหรือต่อยอด
นโยบายสวัสดิการ 

จะเห็นได้ว่าในช่วงยุคประชาธิปไตย รัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้ง มีแนวโน้มที่จะสนใจ
สวัสดิการ นโยบายด้านสวัสดิการจะดี ได้รับ
ความสนใจดังนั้นการเปลี่ยนเเปลงนโยบาย
สวัสดิการ เเย่ลงเนื่องจากระบอบการปกครองที่
เกิดจากรัฐบาลที่มาจากการรฐัประหาร ดังเห็นได้
จากท่ีกล่าวมา  

ซึ่งปัจจุบันรัฐเริ่มมองเห็นถึงความคุ้มค่าของ
การทุนเฉพาะกลุ่มมากกว่าการตอบสนอง
ประชาชนทั้งหมด เพราะรัฐเล็งเห็นถึงความ
ขาดทุน ทั้งนี้จึงท าให้นโยบายสวัสดิการ นั้น
ตอบสนองประชาชนได้เพียงบางกลุ่ม ถือว่า
เป็นไปในทิศทางที่ เเย่ของการผลิตนโยบาย
สวัสดิการเพื่อประชาชนอีกทั้งยังขัดหลักความ
เป็นประชาธิปไตยที่เป็นระบอบการปกครองของ
ประเทศ 
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