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 “...ถ้าเราปราบความจน ความเดือดร้อนของประชาชน เหตุก่อการร้ายอะไรต่าง ๆ ก็บรรเทา ไม่มี  
ถึงว่าจะต้องพยายามปราบความจน ในการปราบความจนนั้น ก็มี เรียกว่าต้องพัฒนาอาชีพ  

ความเป็นอยู่ของประชาชน คืออาชีพ ไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผัก ถั่ว ปลูกงาให้หลานเฝ้า 
แต่ว่าเป็นเรื่องของให้ความอยู่ดี กินดี ความรู้ การศึกษา...”

พระราชดำารัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 4 ธันวาคม 2546

“...การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำาเป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง 
และความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขาก็มีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ 

และความเป็นปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำาให้มีแต่ความยุ่งยาก  
จะทำาให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง...”

พระราชดำารัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี  
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  9 กรกฎาคม 2514

“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น  
เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง  
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้น ต่อไปได้โดยแน่นอน  

ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามลำาดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น  
ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517

จากพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

สู่แนวทางการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ภายใต้แผนฯ 12

ลด
ปัญหาความเหลื่อมล�้าด้านรายได้  

และแก้ ไขปัญหาความยากจน
เพิ่มโอกาสด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ขยายการคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการ 
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

เพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน 

ทางสังคมของภาครัฐ

การกระจายบริการด้านการศึกษา สาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ทั่วถึงโดยใช้เทคโนโลย ี
เข้ามาสนับสนุน ขยายสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม สร้างหลักประกันวัยเกษียณ  
จัดหาที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย

เพิ่ม  
ศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจ 

ฐานรากให้มีความเข้มแข็ง  
สร้างและพัฒนาผู้นำาการเปลี่ยนแปลงชุมชน ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้  
จัดการการเงินชุมชน จัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานราก สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

แนวทางการพัฒนา



ความเหลื่อมล�้าหรือความไม่เสมอภาคในสังคม เป็นปัญหาใหญ่ท่ีเกิดขึ้นและด�ารงอยู่
ในสงัคมโลกมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะประเทศก�าลงัพฒันา และไม่เว้นแม้แต่ประเทศท่ีพฒันาแล้ว 
อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างกลุ่มคนรวยท่ีสุดกับประชากรที่เหลือ 
ก�าลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และคนจนก�าลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยก็เป็นอีก
ประเทศหนึ่งท่ีก�าลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล�้าซึ่งนับวันจะมีมิติที่หลากหลาย สลับซับซ้อน 
และมีความเกี่ยวพันระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ  
ยากที่จะแยกจากกันได้ 

แม้ว่าจะมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าความเหลื่อมล�้าของไทยลดลงบ้างในระยะหลัง แต่ปัญหา
ความเหลื่อมล�้าที่เป็นอยู ่ในปัจจุบันยังคงจัดว่าอยู ่ในระดับสูงและจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไข 
อย่างเร ่งด ่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งป ัญหาเชิงโครงสร้าง ที่อาจเป็นอุปสรรคท�าให้คนที่ม ี
ต ้นทุนชี วิตไม ่ เทา่กัน ยากท่ีจะได ้ รับโอกาสและการคุ ้มครองทางสังคมท่ีเท ่าเทียมกัน  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) จึงได้ก�าหนดให้การสร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค และ 
ลดความเหลื่อมล�้าในสังคมเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส�าคัญของประเทศที่จะต้องเร ่งแก้ไข 
ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

วารสารเศรษฐกจิและสงัคมฉบบันี ้มุง่เน้นน�าเสนอประเด็นความเหล่ือมล�า้ในสังคมไทย  
และแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยเนื้อหาภายในเล่มเร่ิมด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความเหล่ือมล�้าในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และการขับเคลื่อนเพื่อสร้าง 
ความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�า้ในช่วงแผนฯ 12  รวมถงึมมุมองและแนวคดิในการแก้ไขปัญหา 
ความเหล่ือมล�้าในสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สศช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการอิสระ ประกอบด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อ�านวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างท่ัวถึง สถาบันวิจัย 
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ คุณสฤณี  อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการ
พัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จ�ากัด และบทสัมภาษณ์พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เพื่อสะท้อน 
ให้เห็นภาพของความเหลื่อมล�้าที่ยังมีอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน 

นอกจากนี ้วารสารฯ ยงัได้น�าเสนอบทความในเร่ืองความเหลือ่มล�า้ในมติต่ิาง ๆ  ทีส่�าคญั  
จ�านวน 6 เรือ่ง เริม่จากสถานการณ์ความเหลือ่มล�า้ของโลกและของประเทศไทย สวสัดกิารเสมอภาค 
และทั่วถึง... สู่สังคมคุณภาพ มาตรการทางการเงินการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างพื้นฐานเพ่ือลดความเหลื่อมล�้า ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงทรัพยากร : กรณีสิทธิ 
และการถือครองที่ดิน และกระบวนการยุติธรรมกับการลดความเหลื่อมล�้า 

คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระต่าง ๆ ในวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน ์
แก่ผู้ที่สนใจและทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนไทยซึ่งเป็นพลังร่วมที่
สามารถมีส่วนช่วยสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และลดความเหล่ือมล�้าให้บรรเทา
เบาบางลง จนไม่เป็นอุปสรรคหรือตัวฉุดร้ังการพัฒนา และสามารถน�าพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน 
มีสังคมที่สงบสุข เข้มแข็ง และเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังได้ในที่สุด

เลขาธิการฯ
ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ

รองเลขาธิการฯ
นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ
ดร.ปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล
นายมนตรี  บุญพาณิชย์
นายประพันธ์  มุสิกพันธ์
นายดนุชา  พิชยนันท์  
ดร.วิชญายุทธ  บุญชิต

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์
ดร.ปิยนุช  วุฒิสอน
นางธิดา  พัทธธรรม
นายเอนก  มีมงคล
นายวิโรจน์  นรารักษ์

รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
นางพัชรินทร์  ศรีนพนิคม  
นางชุลีพร  บุณยมาลิก  
ดร.มารยาท  สมุทรสาคร

บรรณาธิการ
นายมนตรี  บุญพาณิชย์

รองบรรณาธิการ
นางสาวกัญญารักษ์  ศรีทองรุ่ง

กองบรรณาธิการ
นางจันทร์ทิพย์  ปาละนันทน์
นางสาวช่อผกา  แก้วใหญ่
นางสาวพุทธิดา  เชี่ยวชาญพานิชย์
นางสาวรวีวรรณ  เลียดทอง
นายคมสัน  วรวิวัฒน์
นางสาววันทนีย์  สุขรัตนี
นางสาวปราณี  ขวัญเกิด
นางสาวเมฐติญา  วงษ์ภักดี
นายอมรเทพ  ศรีประเสริฐ

ฝ่ายจัดการ
นางสาวพัชนี  นิยมจันทร์

ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)
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บทสัมภาษณ์พิเศษ

“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคม 
เป็นธรรมและเข้มแข็ง”
ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ  
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ภาษีสร้างสวัสดิการ ยกระดับการศึกษา... 
เพื่อความเท่าเทียมของคนไทย 

ดร.สมชัย จิตสุชน  
ผู้อ�านวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

นานาทัศนะ: ร่วมลดความเหลื่อมล�้าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

ที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการ

สร้างความเป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล�้าอย่างยั่งยืน 
สฤณี  อาชวานันทกุล  
กรรมการผู้จัดการด้านการพัฒนาความรู้ 
บริษัท ป่าสาละ จ�ากัด

บทบรรณาธิการ

เสียงสะท้อนความเหลื่อมล�้าจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน   

บทความประจ�าฉบับ

สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าของโลกและของประเทศไทย

สวัสดิการเสมอภาคและทั่วถึง... สู่สังคมคุณภาพ

มาตรการทางการเงินการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงทรัพยากร : 
กรณีสิทธิและการถือครองที่ดิน

กระบวนการยุติธรรมกับการลดความเหลื่อมล�้า

2 

สารบัญ

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
Office of the National Economic and Social Development Board
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	 ความเหล่ือมล�้า	 เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย	ที่ย่ิงนับวันจะมีความ

ซับซ้อนในหลากหลายมิติ	และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	ไม่เพียงแต่รายได้ของ

คนรวยกับคนจนที่ถ่างกว้างออกไปทุกที		ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิ

และโอกาสของผู้คนในสังคมอีกหลาย	ๆ	ด้าน	ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องส�าคัญที่ต้อง

เร่งแก้ไขโดยด่วน	เพือ่ไม่ให้ความเหล่ือมล�า้หรือความไม่เท่าเทียมกลายเป็นต้นตอ

ของปัญหาที่กัดกร่อนประเทศและสังคมไทยให้อ่อนแอลง		

ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ชี้ให้เห็นถึงที่มาและความส�าคัญ

ของการก�าหนดให้เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย” เป็นวาระแห่งชาติ โดยต้องก�าหนด 

กลุ่มเป้าหมายที่ต้องลดความเหลื่อมล�้าและกลไกการขับเคลื่อน ซึ่งจะต้องค�านึงถึงปัจจัยที่สนับสนุนและที่ฉุดรั้ง เพื่อการแก้ปัญหา

และพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ยุทธศาสตร์ส�าคัญในแผนฯ 12

หลังจากที่ปัญหาความยากจนของประเทศได้ลดลง 

อย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นประเด็นการพัฒนาที่ท�าได้ส�าเร็จ 

สามารถวัดได้ด ้วยตัวชี้วัดสากลว่าประเทศไทยไม่มีความ

ยากจนในระดับสากล แต่พอมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  

ได ้เกิดวิกฤติต ้มย�ากุ ้งเม่ือปี 2540 ท�าให้คนที่อยู ่ ใต ้เส ้น 

ความยากจนของไทยกลับมีจ�านวนเพ่ิมสูงขึ้นอีกครั้ง จึงมี

การหยิบยกเรื่องความยากจนขึ้นมาในช่วงการจัดท�าแผนฯ 9  

อีกท้ังข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าเร่ืองความเหลื่อมล�้าในประเทศ

บทสัมภาษณ์  ดร.ปรเมธี  วิมลศิร ิ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง  
สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง บท

สัม
ภา

ษณ
์พิเ

ศษ

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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อยู ่ในระดับสูงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และถูกจัดอยู ่ใน 

กลุ ่มประเทศที่มีความเหลื่อมล�้าสูงมากประเทศหนึ่งในโลก 

ประกอบกบัในช่วงของแผนฯ 10 เริม่มปัีญหาทางด้านของการเมอืง

และความปรองดองของคนในชาติ โดยเริ่มมีวาทกรรมเรื่อง 

ความแตกแยกทางการเมือง อันเนื่องมาจากความไม่เป็นธรรม 

และความเหลื่อมล�้าของคนสองกลุ่ม 

ดังน้ัน เรื่องความเหลื่อมล�้าซึ่งมีตัวเลขข้อเท็จจริง 

แสดงว่ามอียูส่งูในสังคมไทย จงึถือเป็นประเด็นระดับชาตทิีเ่ราได้

น�ากลับเข้ามาในการวางยุทธศาสตร์ชาติ และในส่วนของแผนฯ 

12 ซึ่งเป็นช่วง 5 ปีแรกของการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

สร้างโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้ต�่าสุด 40% เป้าหมายแรกของการลดความเหลื่อมล�้า 

ประเด็นความเหลื่อมล�้าในสังคม ทั้งท่ีได้รับฟังจาก

ประชาชนและการเกบ็ข้อมลู พบว่าความเหลือ่มล�า้มอียูห่ลายมติิ 

ได้แก ่หนึ่ง เรื่องรายได้และรายจ่าย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามีความ

เหลือ่มล�า้มาก กลุม่คนทีร่ายได้สงูสดุของประเทศ 10%  มสีดัส่วน

รายได้มากกว่า 40% ของรายได้ทัง้ประเทศ ในขณะทีก่ลุม่คนทีม่ี

รายได้ต�่าสุด 10% มีรายได้แค่ประมาณ 1% กว่า ๆ ของรายได ้

ทั้งประเทศ ซึ่งต่างกันหลาย 10 เท่า สอง เรื่องความมั่งค่ัง  

เห็นได้ชัดเจนในเรื่องการเป็นเจ้าของที่ดิน กลุ่มคนยากจนจะไร้

ทีด่นิหรอืเป็นเจ้าของทีดิ่นในสัดส่วนทีน้่อยมาก ขณะทีก่ลุม่คนรวย

มทีีด่นิมากมายและมสีดัส่วนการเป็นเจ้าของทีดิ่นของประเทศสงู  

สาม เรื่องทรัพย์สินและการได้สินเช่ือจากธนาคาร มีตัวเลข

ที่แสดงถึงความเหลื่อมล�้าอย่างชัดเจน รวมถึีงด้านอื่น ๆ ไม่ว่า

จะเป็นการบริการทางสังคม การศึกษา สาธารณสุข และในอีก

หลาย ๆ มิติ 

ดงันัน้ ในแผนฯ 12 จึงพยายามเร่งแก้ไขความเหลือ่มล�า้ 

ในประเด็นส�าคัญ ๆ โดยการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย

ประชากรร้อยละ 40 ทีม่รีายได้ต�า่สดุจากข้างล่างเป็นล�าดบัแรก 

ซ่ึงต่างจากการตั้งเป้าหมายไปท่ีกลุ่มคนยากจนท่ีมีรายได้ต�่ากว่า 

2,644 บาทต่อคนต่อเดือน ซ่ึงมีอยู่ไม่ถึง 5 ล้านคน ในขณะที ่

กลุม่คนระดบัล่างทีม่ปีระมาณ 26.9 ล้านคน หรอื 40% เป็นผู้ทีม่ ี

รายได้ต�่ากว่า 5,344 บาทต่อคนต่อเดือน หรือรายได้โดยเฉล่ีย 

4,074 บาทต่อคนต่อเดือน (ข้อมูลปี 2558) โดยจะต้องพัฒนา 

คนกลุ่มนี้ให้ได้รับโอกาสและมีการพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น  

ทั้งในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ และอื่น ๆ ที่จ�าเป็น 

นอกจากนี ้ ในส่วนของกลไกทีเ่ป็นบรกิารของภาครฐั โครงสร้าง

พืน้ฐานหรอืปัจจยัทีจ่ะช่วยให้เขาสามารถแข่งขนัและพฒันาตวัเอง

ได้ต้องดแูลให้เป็นธรรมและได้รบัประโยชน์จริง ๆ  
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ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กลไกส�าคัญในการลดความเหลื่อมล�้า 

ในส่วนของภาครัฐมีบทบาทและเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะช่วยลด

ความเหลื่อมล�้าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยภารกิจในด้านต่าง ๆ เช่น  

การบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การจัดการ

ศึกษาที่มีคุณภาพ และการบริการโครงข่ายพื้นฐานทางด้านการสื่อสารดิจิทัล

อย่างทั่วถึง เป็นต้น 

ขณะเดียวกันบทบาทของภาคส่วนอื่น ๆ ก็จ�าเป็น เนื่องจากการ 

ลดความเหลื่อมล�้าเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงทางด้านการเมือง หรือการจัดสรร

ผลประโยชน์ด้วยส่วนหนึ่ง จึงมีคนที่เสียประโยชน์และคนที่ได้ประโยชน์ เช่น 

กฎหมายทีถ่กูมองว่าม ี2 มาตรฐาน โดยคนยากจนจะถกูลงโทษหรือถูกต้องขัง

เนือ่งด้วยไม่มทีนายด ีๆ  หรอืว่าไม่รูเ้รือ่งกฎหมาย ในขณะทีค่นทีม่ฐีานะร�า่รวย

อาจจะใช้ช่องโหว่ทางด้านกฎหมาย หรือมีทนายเก่ง ๆ คอยช่วยเหลือ ดังนั้น 

ในกระบวนการทีจ่ะสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล�า้ จงึเป็นเรือ่ง

ที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันรวมทั้งต้องยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนบ้าง 

ทัง้นี ้การลดความเหลือ่มล�า้มหีลายด้านและต้องดแูลในทกุมติ ิทัง้ด้าน

โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม บริการภาครัฐ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย ฯลฯ  

ไม่สามารถเน้นด้านใดเป็นพเิศษ เพราะว่าทกุมติเิป็นองค์ประกอบร่วมทีท่�าให้

คนตกอยู่ในกับดักของความเหลื่อมล�้า 

การสร้างโอกาสหรือความเป็นธรรมในสังคม ต้องท�าควบคู่ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ

เร่ืองความเป็นธรรมหรอืการลดความเหลือ่มล�า้กบัเรือ่งการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ มกัจะถูกมองเป็นเร่ืองของการต่อรอง

หรอืเป็นเรือ่งทีข่ดัแย้งกนั อนัทีจ่รงิในอดีตมแีนวคิดหรอืทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ทางตะวนัตกเรือ่งการพฒันาทีเ่หน็ว่าการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิส�าคญักว่า เพราะเมือ่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนือ่ง ในช่วงแรกจะเกดิสภาวะความเหลือ่มล�า้มากขึน้ก่อนแล้วจะค่อย ๆ  ลดลง 

ดงันัน้ จงึมกัเชือ่กันว่าถ้าเศรษฐกจิเติบโตไปเรือ่ย ๆ  ท้ายสดุผลประโยชน์จะตกไปสูค่นระดบัล่างซึง่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ได้ 

จึงต้องให้ความส�าคัญและใช้ทรัพยากรไปกับส่วนที่ท�าให้เศรษฐกิจเติบโตได้เร็ว 

แต่ในปัจจบุนั ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ ในส่วนต่าง ๆ   

ของโลกที่มีความเหลื่อมล�้าสูงในสังคมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา

ในเรื่องของความแตกแยก ปัญหาทางด้านการเมือง จนถึงขั้น 

รุนแรงในหลาย ๆ พ้ืนท่ี เพราะฉะนั้นจึงเริ่มมีการส�ารวจและ 

เกิดแนวความคิดใหม่โดยส่วนใหญ่จะเห็นว่าเรื่องการลด 

ความเหลือ่มล�า้หรอืการสร้างความเป็นธรรมจะเป็นเงือ่นไขทีช่่วย

ส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ทัง้สองเรือ่งนีเ้ป็นเงือ่นไข

ท่ีส่งเสริมซ่ึงกันและกัน แนวคิดในปัจจุบันจึงสรุปว่าการสร้าง

โอกาสหรือความเป็นธรรมในสังคมกับการสร้างความเจริญ

เตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นเรือ่งทีต้่องท�าไปพร้อม ๆ กนั 
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ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยฉุดรั้งการแก้ ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า 

ความเหล่ือมล�้าในสังคมเป็นเร่ืองที่เกี่ยวโยงกับหลายมิติ การแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย จึงต้องมีปัจจัย

สนับสนุนที่ส�าคัญ 

ประการแรก การลดความเหลื่อมล�้าต้องเป็นเป้าหมาย หรือเป็น

วาระแห่งชาติ หรือนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญในระดับสูง 

ซึ่งในข้อนี้ประเทศไทยมีแล้ว ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ

ในส่วนของแผนฯ 12 ในช่วง 5 ปี ซึ่งทั้งสองส่วนได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การลด

ความเหล่ือมล�า้ให้เป็นนโยบายระดบัชาตทิีต้่องให้ความส�าคญัไว้อย่างชัดเจน1 

ประการทีส่อง  การให้ความสนใจและความร่วมมอืร่วมใจในการที่

จะช่วยกันลดความเหลือ่มล�า้ จะเป็นตัวสนับสนุน ซึง่รฐับาลเองได้ท�าโครงการ

ที่เรียกว่า “นโยบายประชารัฐ” ที่พยายามกระตุ้นให้คนที่มีโอกาส มีความรู้  

มีประสบการณ์ดี ๆ เช่น บริษัทใหญ่ ๆ เข้าไปช่วยคนที่มีโอกาสน้อยกว่า 

ช่วยโรงเรยีนเลก็ ๆ  ช่วยชมุชนพฒันาสนิค้าประกอบธรุกจิ ซึง่เป็นทศิทางหรอื

จดุทีส่งัคมเริม่เข้าใจว่าความเหลือ่มล�า้เป็นเรือ่งทีต้่องช่วยกนัคนละไม้คนละมอื 

ซึ่งตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย 

ทีพ่ระองค์ทรงสอนพวกเราไม่ให้นกึถงึเฉพาะตวัเอง ต้องช่วยเหลอืคนอืน่ด้วย

และตามหลักการทรงงานของพระองค์ข้อหนึ่งคือ “ขาดทุนคือก�าไร” ซึ่งมี 

พระราชด�ารัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�าหนัก

จิตรลดารโหฐาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า 

นั่นคือในสังคมที่พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยม ี“การให้” และ “การเสียสละ”จะเป็นก�าไรส่งผลให้ทุกคนอยู่ดีมีสุข

ซึ่งจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เราแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าได้ส�าเร็จ

1  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ป ีอยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และแผน ฯ 12 อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม 

 และลดความเหลื่อมล�้าในสังคม

“...‘Our loss is our gain’. ‘ขาดทุนของเราเป็นก�าไรของเรา’. หรือ ‘เราขาดทุนเราก็ได้ก�าไร’. ...  

ในการกระท�าใด ๆ ถ้าเรายอมลงทุนลงแรงไปก็เหมือนเสียเปล่า แต่ในที่สุดเรากลับจะได้รับผลดี ทั้งทางตรง  

ทางอ้อม. เร่ืองน้ีตรงกับงานของรัฐบาลโดยแท้ ถ้าหากว่าอยากให้ประชาชนอยู่ดกีนิด ีรัฐจะต้องลงทนุ ต้องสร้าง 

โครงการซึ่งต้องใช้เงินจ�านวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้าน. ถ้าท�าไปก็เป็น ‘loss’ เป็นการเสีย เป็นการ

ขาดทุน เป็นการจ่าย คือ รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมาจากเงินของประชาชน. แต่ว่าถ้าโครงการดี 

ในไม่ช้าประชาชนก็จะได้ก�าไร จะได้ผล. ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น... รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก ไม่มีการหนีภาษี  

เพราะเมื่อมีรายได้ดีขึ้น เขาก็สามารถเสียภาษีได้มากขึ้น. ...”
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เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ท�าไมคนทั่วไปยังรู้สึกท�ามาหากินล�าบาก

นอกจากนโยบายประชารัฐแล้ว ยังมีมาตรการหรือ

นโยบายอืน่ ๆ  เช่น เรือ่งของ “วสิาหกิจชุมชน วสิาหกจิเพ่ือสงัคม”  

(Social Enterprise) ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและกระตุ้น

ให ้มีคนท�าธุรกิจท่ีเป ็นประโยชน ์ทั้ งกับชุมชนหรือสังคม 

เรื่อง “ธนาคารสมอง” ที่ด�าเนินการตามพระราชด�ารัสของ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  

ซึ่งเป ็นตัวอย ่างของคนที่ เกษียณแล้วแต ่ยังมีความรู ้และ

ประสบการณ์ และน�าความรู้และประสบการณ์นั้นไปช่วยคนท่ี

ต้องการแก้ปัญหาหรอืต้องการความรู ้รวมทัง้เรือ่ง “การท�า CSR 

(Corporate Social Responsibility)” หรอืการท�ากิจกรรมหรอื

ท�าประโยชน์เพือ่สงัคมของภาคส่วนต่าง ๆ  ทีผ่่านมา ถอืว่าเป็นกลไก

ท่ีเป็นการช่วยเหลือกันในสังคม ท่ีไม่ได้พึ่งในส่วนของนโยบาย 

หรือกลไกภาครัฐอย่างเดียว หากทุกคนช่วยกันสร้างประโยชน ์

ให้กับคนระดับล่าง ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล�้าได้มากขึ้น
ในส่วนของปัจจัยที่จะเป็นตัวฉุดรั้งการแก้ไขปัญหา 

ความเหลื่อมล�้านั้นมีอยู ่มาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมหรือ 

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว คนท่ีอยู่ระดับล่างหรือ

คนท่ีช่วยตัวเองไม่ได้มากจะปรับตัวได้ยากกว่าคนอื่น ซึ่งจะมี

แนวโน้มท�าให้ความเหลื่อมล�้าถ่างสูงยิ่งขึ้น เช่น เรื่องเทคโนโลยี

และดิจิทัลซึ่งในอนาคตจะเป็นสิ่งท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลง 

และเปิดโอกาสให้คนท่ีสามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ โดยคนที่

ฐานะดีกว่าจะสามารถปรับตัวได้รวดเร็วและเข้าถึงได้มากกว่า 

ในขณะท่ีคนระดับล่างไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ได ้ 

กจ็ะเป็นตวัเร่งให้เกดิความเหลือ่มล�า้มากกว่าในอดตี

เมื่อสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ในไตรมาสที่ 2 ว่ามีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น

คนทัว่ไปจะมองว่าภาคธรุกจิขนาดใหญ่ท�าให้ตวัเลขจดีพีเีพิม่สงูขึน้  

ขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ยังไม่ขยายตัว และยัง

รู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีข้ึน รวมทั้งคณะกรรมการอะไรต่าง ๆ  

ท่ีเข้ามาช่วยในการปฏิรูป และจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติก็มีคนท่ี

อยู่ในกลุ่มทุน หรือผู ้ที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาอยู่ใน 

องค์ประกอบไม่น้อยทีเดียว ท�าให้เกิดความกังวลว่าการผลักดัน 

หรือก�าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าอาจ 

ไม่สามารถท�าได้อย่างราบรื่น
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ในข้อกังวลดังกล่าว ขออธิบายชี้แจงดังนี้ ประเด็นแรก

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสั้น ที่เพ่ิงจะมีอัตราการ 

ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้มีผลถึง

ทุกคน โดยเฉพาะในส่วนของ SMEs หรือว่าในบางส่วนที่ประสบ

ภัยธรรมชาติ เช่น เกษตรกรท่ีประสบภัยแล้ง แม้ว่าตัวเลข

เศรษฐกิจสูงขึ้น แต่อาจจะมีส่วนของคนที่ยังไม่ได้รับประโยชน์ 

คงต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งกว่าเศรษฐกิจจะหมุนเวียนดีข้ึน  

และมีคนได้รับประโยชน์มากขึ้น และตามข่าวหรือท่ีมีคน

พูดกันว่าเศรษฐกิจดี แต่อีกหลาย ๆ คนยังรู ้สึกว่าไม่ดีนั้น 

หากเข้าไปอ่านเนื้อข่าวให้ละเอียด ก็จะเห็นว่ามีค�าอธิบาย

อยู่ว่า จริง ๆ มีหลายสาเหตุ บางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ

ขึ้นหรือลงในภาพรวม เช่น แม่ค้าหลาย ๆ คนบ่นว่า เดี๋ยวนี ้

ถูกจัดระเบียบเข้มงวดเลย ไม่มีที่จอดรถของคนมาซ้ือของ 

ในตลาด บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนไปซื้อของในร้านสะดวกซ้ือ

หรือไปซื้อในห้างสรรพสินค้ากันหมด หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อ 

และห้างสรรพสินค ้าเองก็บอกว ่าคนไปซื้อของออนไลน์

กันหมด จึงมีบางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี  

บางอย่างจึงเป็นประเด็นอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปัจจัยอื่น 

เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ความผิดของรัฐหรือของทิศทางเศรษฐกิจ 

แต่ว่ารัฐอาจจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยมาตรการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่

มาตรการทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อไปช่วยให้เขาปรับตัวได้

กรณแีม่ค้าหรือร้านขายของช�าได้รบัผลกระทบจากการ

ขยายตวัของร้านสะดวกซือ้คงต้องปรบัตวักนัมากพอสมควร เช่น 

ต้องท�าอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า หรือจะขายหรือให้บริการอะไรกับ

ลกูค้ามากขึน้ ให้คนซือ้สนิค้าหรอืใช้บรกิารด้วยความสะดวกสบาย  

เข้ากับวิถีชีวิต และตอบโจทย์ความต้องการมากกว่า หากจะไป

ห้ามหรอืจ�ากดัการแข่งขัน คนเสยีประโยชน์กค็อืผูบ้รโิภค จงึต้อง

ให้อิสระในการเลือก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐคงต้องช่วยให้ร้านค้า

เหล่านี้ปรับตัวไปได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

กรณีผู้ประกอบการชาวไทยบ่นกันว่า ผู้ประกอบการ 

และแรงงานชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีน ได้เข้ามาแย่ง

อาชพีคนไทย มกีารตดิสนิบนเจ้าหน้าที ่ท�าให้ผูป้ระกอบการไทย

รายย่อยได้รบัความเดอืดร้อน ซึง่เรือ่งแรงงานทีท่�างานผดิกฎหมาย 

ผิดประเภท สภาพัฒน์ได้เผยแพร่เรื่องนี้ในรายงานภาวะสังคม

ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และขณะนี้เริ่มมีความเข้มงวดในการ

จัดการมากขึ้น โดยต้องไปดูกฎระเบียบให้เหมาะสม แล้วค่อย ๆ  

ปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ระบบมากขึ้น กฎหมายแรงงาน

ต่างด้าวฉบับใหม่2 เป็นตัวอย่างหน่ึงท่ีคงจะต้องค่อย ๆ ท�า  

ไม่ให้เกิดผลกระทบมาก ส่วน 

ผู ้ประกอบการผิดกฎหมายมี

ตัวอย่างของทัวร์ศูนย์เหรียญที่

ภาครัฐไม่ได้ปล่อยปละละเลย 

และได้เข้าไปด�าเนินการแล้ว 

โดยในระยะต่อไปคงจะมีความ

เข้มงวดมากขึ้น

ประเด็นท่ีสอง การลดความเหล่ือมล�้าในระยะยาว  

ต้องก�าหนดเป็นวาระแห่งชาต ิให้ทกุคนตระหนกัในความส�าคญั

ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งจะเป็นตัว 

ทีค่อยตรวจสอบว่ากลไกต่าง ๆ  ได้รบัการแก้ไขให้ความเหลือ่มล�า้ 

ลดลงได้จริงหรือไม่ ถ้าไม่มีการตรวจสอบคงจะไม่ได้มีการน�าไป

สู่การแก้ไข 

2 พระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศสช.) ใช้อ�านาจมาตรา  

 44 ผ่อนปรน 4 มาตรา พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวชะลอการบังคับใช้ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อให้แรงงานที่ท�าผิดกฎหมายไปจดทะเบียน ด�าเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้องใน 4 มาตรา  

 ได้แก่ มาตรา 101 ว่าด้วยการเอาผิดลูกจ้าง มาตรา 102 ว่าด้วยการเอาผิดนายจ้างที่รับคนมาท�างานในอาชีพพิเศษบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 122 ว่าด้วยการรับคน 

 ทีไ่ม่มใีบอนญุาตมาท�างาน และมาตรา 119 ว่าด้วยการท�างานโดยไม่มหีนงัสือแจ้งนายทะเบยีนทราบ ดงันัน้ วนัที ่1 มกราคม 2561 พ.ร.ก. ฉบบันีจ้งึมผีลบงัคบัใช้อย่างเต็มรปูแบบ 
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มาตรการด้านภาษี เครื่องมือกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเหลื่อมล�้า 

บทสรุปของการพัฒนา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง 

ส�าหรับกลไกของรฐัทีอ่าจจะมีผู้แทนจากภาคเอกชน ภาคอตุสาหกรรม และภาค

ธนาคารอยู่ในกรรมการชดุต่าง ๆ  โดยปกตจิะมกีลไกในการตรวจสอบอยูแ่ล้ว โดยมกีลไก

ตรวจสอบทัง้ในเรือ่งของผลประโยชน์ทบัซ้อน การประมลู และอืน่ ๆ  ซึง่ในปัจจบุนัเข้มงวดขึน้ 

ตรงนี้คงจะไม่น่าเป็นห่วง แต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องท�าให้คนเข้าใจว่าต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย  

ถ้าคนระดับล่างยังคงยากจนและอยู่ไม่ได้ อีกหน่อยประเทศจะมีปัญหา คนรวยก็อยู่ไม่ได้ 

หรือว่าคนระดับบนบริษัทใหญ่ ๆ ไม่เติบโต ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ ประเทศไม่มีรายได้  

ก็จะไม่สามารถมีอะไรไปช่วยคนจนเหมือนกัน  

เรื่องการเก็บภาษีที่ดิน ภาษีมรดก สภาพัฒน์เขียนไว้ในแผนพัฒนาฯ นานมาแล้ว 

หลายฉบับ แต่ก็ไม่ได้มีการน�ามาใช้สักที สุดท้ายจึงน�าออกไป ในอดีตเรื่องภาษีที่ดิน 

และภาษีมรดกไม่สามารถผ่านกระบวนการจัดท�ากฎหมายได้ เนื่องจากมีผู้เสียประโยชน์  

และเรือ่งความเหล่ือมล�า้กไ็ม่ใช่ประเดน็เร่งด่วนเชงินโยบาย แต่รฐับาลนีไ้ด้ให้ความส�าคัญและ

น�ามาใช้ ส�าหรับสภาพฒัน์แล้วกลไกนีย้งัไม่ใช่เครือ่งมอืท่ีดท่ีีสดุส�าหรบัการลดความเหลือ่มล�า้  

อย่างไรก็ดี เป็นส่ิงที่่มีไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องกระตุ้นให้สังคมเห็นว่าปัญหา 

ความเหลื่อมล�้าเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องสนใจและตระหนักในความส�าคัญ กล่าวคือใคร

มีที่ดินมาก มีบ้านใหญ่ หรือมีมรดกตกทอด ควรแบ่งส่วนหนึ่งซ่ึงไม่ได้มากจนไม่เป็นธรรม 

มาให้รัฐพัฒนาประเทศด้วย ตรงนี้รัฐบาลคงไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากมายเท่าไร แต่เป็นสิ่งที ่

ให้มไีว้เป็นเครือ่งแสดงความส�าคญัให้ทกุคนเหน็และเข้าใจอยูต่ลอดว่ามเีรือ่งความเหลือ่มล�า้ 

ที่ต้องช่วยกันเสียสละ อย่างไรก็ตาม การลดความเหลื่อมล�้าด้วยเครื่องมือด้านรายจ่าย 

นโยบาย และกลไกต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องจะเป็นหลักมากกว่าเรื่องของภาษี

การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หรือการลดความเหลื่อมล�้าในสังคม ได้ถูกก�าหนด

ไว้ในวาระของชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนฯ 12 แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้อง

ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการลดความเหลือ่มล�า้ในทกุมติอิยูเ่สมอ ซึง่เมือ่มีความตัง้ใจทีจ่ะขบัเคลือ่น

วาระของชาติในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก็จะมีมาตรการที่ช่วยให้ความเหลื่อมล�้าลดลงได้

ผมอยากให้ทกุคนลองคดิด ูและพยายามท�าความเข้าใจว่าการพฒันาประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่าง

ยัง่ยนื การลดความเหลือ่มล�า้และสร้างโอกาสหรอืความเท่าเทยีมเป็นเรือ่งส�าคญัท่ีจะต้องเร่งแก้ไขให้ได้ เพือ่ให้ประเทศด�ารงอยูแ่ละ

เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กันได้ ทั้งส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทเล็ก คนที่อยู่ในเมือง และคนที่อยู่ในชนบท แต่ถ้าความแตกต่างยัง

มากอยู่หรือว่ามากขึน้ไปอกี โอกาสของความขดัแย้งหรอืความเดอืดร้อนอาจจะเกิดข้ึนในสงัคม ส่งผลให้การพฒันาสะดดุ ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการเมอืง การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม จนกระทัง่ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายของการพฒันาประเทศในระยะยาว เพราะฉะนัน้ 

คงจะเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องช่วยกันพยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยให้ได ้

ผมเชื่อมั่นว่าการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนจะช่วยให้ความเหล่ือมล�้าในสังคมไทย

ลดลงตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ในแผนฯ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จนบรรลุผลส�าเร็จ  

โดยไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสามารถสร้างสังคมเป็นธรรมที่มีความเข้มแข็งได้อย่างแน่นอน

8 วารสารเศรษฐกิจและสังคม



กรกฎาคม - กันยายน 2560 9

จัดสวัสดิการถ้วนหน้าอย่างเท่าเทียม... 
รองรับความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตคนไทยทุกคน

บทสัมภาษณ์  ดร.สมชัย  จิตสุชน
ผู้อ�านวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ)

ภาษีสร้างสวัสดิการ ยกระดับการศึกษา... 
เพื่อความเท่าเทียมของคนไทย

ในการพัฒนาประเทศที่มุ ่งเน้นการลดความเหลื่อมล�้า ควรจัดสวัสดิการให้ทุกคนอย่าง

เท่าเทียมตามสิทธิที่พลเมืองไทยควรจะได้รับตั้งแต่ในครรภ์มารดา ซึ่งตามแนวคิดจากงานเขียน 

เมื่อปี 2516 ของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเรื่อง “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” คือ สิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนตายแบบถ้วนหน้าของประชาชนที่พึงได้รับจากรัฐบาล 

สังคมไทยยังขาดการจัดสวัสดิการให้แก่ทุกคนอย่าง

ทัว่ถงึและเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุม่คนจน ซึง่รฐับาลควรศกึษา 

หาข้อมูลท่ีถูกต้องว่ากลุ่มคนจนอยู่ในพ้ืนท่ีใดบ้าง เพ่ือให้การ

จัดสรรงบประมาณเพ่ือสวัสดิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยต้องให้บรกิารแก่ประชาชนทุกคนอย่างทัว่ถึงและเท่าเทยีมกนั 

ซ่ึงสวัสดิการนั้นจะต้องสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ

ตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งตายด้วย 

นา
นา

ทัศ
นะ

 : 
ร่ว

มล
ดค

วา
มเ

หล
ื่อม

ล้ำา
เพ

ื่อก
าร

พัฒ
นา

ที่ย
ั่งย

ืน

ดร.สมชัย  จิตสุชน ผู้อ�านวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือที่รู้จักกันด ี

ในชื่อสั้น ๆ ว่า “ทีดีอาร์ไอ” ส�าเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตจาก The University of British Columbia ประเทศ

แคนาดา มคีวามเชีย่วชาญการวจิยัในหวัข้อส�าคญั ๆ  อาท ิความเหลือ่มล�า้ ความยากจน ระบบสวสัดกิาร นโยบายการคลงั นโยบาย 

การเงิน เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งท่านมั่นใจว่าการให้สวัสดิการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมจะช่วยลด

ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยได้

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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เม่ือเราอยู่ในครรภ์มารดา เราต้องการให้แม่รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์  

และได้รับความเอาใจใส่และบริการที่ดีในเรื่องสุขภาพของแม่และเด็ก ในขั้นตอนการดูแล

ครรภ์จนกระทั่งคลอด สวัสดิการของสังคมไทยดูแลได้ดีพอควร แต่ในช่วง 9 เดือนในครรภ์

นั้น แม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอครบถ้วนหรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่

ต่อมาเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ในระหว่าง 0 - 6 ขวบแรก ร่างกายและสมอง 

ก�าลงัเตบิโต เป็นระยะเวลาทีแ่ม่และเดก็ต้องได้รบัประทานอาหารทีม่คีณุประโยชน์ มีอาหาร

เพียงพอและเหมาะสมกับวัย ซ่ึงในส่วนของอาหารท่ีเป็นประโยชน์และครบถ้วนสมวัยน้ัน  

กย็งัไม่แน่ใจว่าได้รบัหรอืไม่ เมือ่เริม่เข้าสูช่่วงวยัเรยีน เดก็ต้องไปโรงเรยีน ได้รบัความรูเ้พือ่การ

ประกอบอาชีพ มคีณุธรรมแห่งชวีติ ถ้ามสีตปัิญญาเรยีนชัน้สงู ๆ  ขึน้ไป กใ็ห้มโีอกาสเรยีนได้  

ไม่ว่าพ่อแม่จะรวยหรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้นก็ตาม

จนกระทั่งเข้าสู่วัยท�างาน ถ้าเป็นชาวนาชาวไร่ก็ควร

มีท่ีดินส�าหรับท�ามาหากินเป็นของตัวเองพอสมควร มีช่องทาง 

ได้กู้เงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีท�ากินแบบใหม่ ๆ มีตลาดดี 

และขายสินค้าได้ราคายุติธรรม ปัญหาของเกษตรกรไทย คือ 

ขาดที่ดินท�ากินที่เป็นของตัวเอง และยังมีโอกาสไม่มากพอ 

ที่จะได้รับความรู้หรือวิธีท�ากินแบบใหม่ ๆ รวมถึงการหา

ตลาดที่ดีเพื่อจ�าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร

มุ่งพัฒนาสู่การมีอาชีพที่มั่นคง

ถ้าเป็นคนงาน ก็อาจมีปัญหาว่าขาดความม่ันคงในอาชีพและสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงยังขาดโอกาสในการพัฒนา

ความรู้ความสามารถ เพราะสังคมไทยยังมีแรงงานนอกระบบอยู่จ�านวนมาก เช่น อาชีพหาบเร่ ขับแท็กซี่หรือรถจักรยานยนต์

รับจ้าง ซึ่งมีปัญหาขาดแหล่งท�ากินที่แน่นอน ขาดความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ และมักถูกเบียดเบียนจากเจ้าหน้าที่รัฐ

หรืออ�านาจอิทธิพลอื่น ๆ อยู่เสมอ

ทุกคนต้องการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ซ่ึงรัฐบาลจะต้อง

ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริการการแพทย์ รักษา

พยาบาลอย่างดีมีประสิทธิภาพ สามารถหาแพทย์ได้ทันที

เมื่อเจ็บป่วย ซึ่งนโยบายการประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยให้

ประชาชนได้รับการรักษาฟรีและท่ัวถึง เมื่อถึงวัยชราก็ควรได้ 

ประโยชน์ตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งได้จ่ายบ�ารุง

มาตลอด แต่ระบบประกันสังคมของไทยทุกวันนี้ มีประชากร 

ที่ได้สิทธิและได้รับผลตอบแทนไม่มากเท่าที่ควร ส�าหรับ

ผูพ้กิารในสังคมไทยยงัได้รบัการดแูลท่ีไม่ดพีอและขาดโอกาส

ในการท�างาน แม้ว่าจะเรียนจบปริญญาก็ตาม

ดูแลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
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โอกาสที่ไม่เท่าเทียมทางการศึกษา เพิ่มความเหลื่อมล�้าในสังคม

ในเร่ืองสภาพแวดล้อม ทุกคนต้องการอากาศบริสุทธิ์

ส�าหรบัหายใจ น�า้บริสทุธิส์�าหรับด่ืม ซึง่สงัคมไทยกย็งัประสบปัญหา

มลภาวะทางน�้าและอากาศจากของเสียอุตสาหกรรมอยู่ตลอด

เวลา จะเห็นว่าสังคมไทยยังขาดสวัสดิการขั้นพื้นฐานอยู่มากและ

สวัสดิการบางอย่างที่มีก็ได้ไม่ครบทุกคน สรุปได้ว่าคนไทยยังไม่ได้

รับสวสัดกิารอย่างท่ัวถงึและเป็นธรรม ยงัไม่ได้ใช้งบประมาณในการ

แก้ปัญหาพื้นฐานและลดความเหลื่อมล�้าอย่างเพียงพอ 

ในการดูแลสุขภาพของเด็กและคนแก่ สังคมไทยต้องท�า
อย่างจริงจังแล้ว ควรมุ่งขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุม

แรงงานนอกระบบ ให้บริการที่เข้าถึงคนที่จนจริง ๆ โดยต้อง

เข้าใจว่าคนจนและคนรวยกระจายอยู่ในทุกอาชีพ จึงไม่ควรเลือกช่วยเหลือตามกลุ่มอาชีพ ด้วยความคิดว่าคนจนกระจุกตัวอยู่ใน 

บางอาชีพ เช่น เกษตรกร ซ่ึงไม่ถูกต้อง ควรท�าฐานข้อมูลคนจนท่ีไม่อิงกับอาชีพและเช่ือมโยงกันในทุกหน่วยงาน เพ่ือให้ความ 

ช่วยเหลือคนที่ยากจนได้อย่างตรงจุด 

จากการวิจัยพบว่า การให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือประชากรที่ยังขาดแคลนตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนอย่าง 

ทั่วถึงจะใช้เงินไม่มากนัก เพียงรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเน้นช่วยเหลือคนจนจริง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซ่ึงขณะนี ้

มี เทคโนโลยีตามหาคนจนได ้ง ่ายขึ้น เช ่น อินเดียมีการดู  

Biometric จากตา ซ่ึงช่วยให้ระบุตัวตนของคนรับสวัสดิการ 

ได้ถูกต้อง หรอืการท่ีสถาบันวจิยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ท�าการศกึษาแผนท่ีความยากจน (Poverty Map) ซ่ึงจะได้ภาพคนจน

กระจกุตวัอยูต่ามพืน้ท่ีต่าง ๆ  นอกจากนัน้ข้อมลูการใช้โทรศพัท์มอืถอื 

ก็สามารถน�ามาวิเคราะห์ได้ว่าใครยากจน สุดท้ายคือการใช้ข้อมูล

สัญญาณดาวเทียมที่ระบุว่าคนจนอยู่ตรงไหนบ้างจากภาพถ่าย

ดาวเทียมสภาพหลังคาบ้าน ซ่ึงรัฐบาลสามารถน�าข้อมูลเหล่านี้

ประกอบในการจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาความยากจนในเชิง 

พื้นที่ได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการด�าเนินนโยบาย 

ระบบการศึกษาของไทยยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาล  

จึงท�าให้ผู้ปกครองพยายามส่งลูกไปเรียนกวดวิชาเพื่อได้เข้าโรงเรียนท่ีมีคุณภาพดีมีช่ือเสียง 

ขณะที่โรงเรียนดี ๆ ก็ปรับข้อสอบให้อยู่ในระดับช้ันท่ีสูงข้ึน เด็กยากจนท่ีไม่ได้กวดวิชา 

ต่อให้เก่งอย่างไรก็ไม่สามารถท�าได้ จึงควรกวดขันไม่ให้ออกข้อสอบเกินระดับ รวมท้ัง 

ควรเพิม่งบประมาณรายหวัให้แก่การศกึษาในระดบัอนบุาลและระดบัประถมศกึษาให้มากขึน้  

เพ่ือส่งเสรมิคณุภาพการศกึษาอย่างเท่าเทยีมกันทกุพืน้ที่ พร้อมเร่งแก้ปัญหาโรงเรียนเล็ก  

ไม่ว่าจะเป็นการยบุรวม โดยต้องค�านึงถงึปัญหาการเดินทางมาโรงเรยีนของเดก็ยากจนในพืน้ที่ 

ควรช่วยสนับสนุนในส่วนนั้น หรือการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน เป็นต้น

ระบบสวัสดิการ
คือค�าตอบ
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การสร้างโอกาสและความเป็นธรรมในสงัคมและการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิมคีวามส�าคญั

เท่ากนั ถ้าเศรษฐกจิไม่เติบโตเลย โอกาสกไ็ม่เพ่ิมขึน้เช่นกัน เค้กก้อนไม่ใหญ่ข้ึน แต่เมือ่เค้กก้อนใหญ่ขึน้ 

ก็ต้องมีการปรับกฎกติกาแบ่งเค้กอย่างเป็นธรรมให้คนจนได้เค้กชิ้นใหญ่ข้ึนด้วย ถ้าคนรวย 

ยังได้มากแต่เหลือให้คนจนน้อยก็ไม่ลดความเหลื่อมล�้า สรุปคือต้องท�า 2 เรื่อง คือทั้งสร้างโอกาส 

และความเป็นธรรม รวมทั้งมุ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เมืองไทยท�าเรื่องนี้มานานแต่ความ

เหลื่อมล�้าย่ิงมากขึ้น จึงต้องเอาจริงเอาจัง สงัคมไทยแก้ยากเพราะระบบความคิดของคน 

ในสงัคมท่ีว่า “คนไม่จ�าเป็นต้องเท่าเทยีมกนั” ต้องให้คนรวยตระหนกัว่าถ้ามคีวามเหลือ่มล�า้สงู  

จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขา ภาคเอกชนเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ควรช่วยเหลือ

สงัคมให้มากขึน้ และร่วมแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ยอมเสยีสละแบ่งปันมากขึน้ในระยะสัน้ 

จะได้ผลประโยชน์ตามมาในระยะยาว  

การพฒันาคนให้มีคุณภาพจะต้องมรีะบบการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพเพือ่ช่วยสร้างความเป็นธรรมในสงัคม คนท่ีมคุีณภาพ

ต้องมีสุขภาพพลานามัยดี มีความรู้ความสามารถ มีระเบียบ มีคุณธรรมความดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งท�าประโยชน์แก่

ส่วนรวม ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน การศึกษาอย่างเท่าเทียมตั้งแต่เด็กจะช่วย

ลดความเหลื่อมล�้าของสังคมได้ ทุกวันนี้เด็ก ๆ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากข้ึน แต่ประเด็นส�าคัญคือ โรงเรียนของรัฐบาล 

ยังมีคุณภาพไม่ดีพอ อย่างเช่นที่แคนาดาทุกครอบครัวสามารถส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านได้ เพราะคุณภาพการศึกษาของ

ทุกโรงเรียนใกล้เคียงกันมาก ไม่ต้องเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี ๆ  ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโรงเรียน แถมโรงเรียนดี ๆ  ก็อาจ

ไกลบ้านต้องล�าบากในการเดินทาง  

การศึกษา... ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล�้า

ส�าหรับประเทศไทยลูกคนจนยังต้องไปโรงเรียนที่ 

ไม่ได้มาตรฐาน จึงได้รับการศึกษาที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ ได้ผล

ต่างจากลกูผูมี้ฐานะด ีจงึควรมุ่งพฒันาคณุภาพของโรงเรยีน

ทุกแห่งอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ลูกของผู้มีรายได้น้อย

กับผู้มีรายได้สูงได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 

เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญยิ่งต่อการหลุดพ้น

จากความยากจนและลดความเหลือ่มล�า้ จึงต้องสร้างความ

มั่นใจเรื่องความเท่าเทียมกันของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา 

ท่ีมคีณุภาพ ท่ีผ่านมาแม้ว่ารฐับาลพยายามใช้นโยบายการศกึษา

ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี แต่ยังไม่ทั่วถึงเท่าเทียมอย่างเป็น

รูปธรรมในด้านคุณภาพ 
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ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาเด็ก... เน้นการคิดวิเคราะห์

ในการยกระดบัคณุภาพการศกึษา สถาบนัวิจยัเพือ่การ

พัฒนาประเทศไทยเคยมข้ีอเสนอว่าการศกึษาไทยจะต้องมรีะบบ

ความรับผิดรับชอบของการปฏิบัติงาน (Accountability  

System) ถ้าโรงเรียนใดมผีลการปฏบิตังิานไม่ด ีผลติเดก็ออกมา

ไม่ด ีโรงเรยีนและครจูะต้องถกูท�าโทษทางใดทางหนึง่ อย่างน้อย

ไม่ได้รับการเลือ่นขัน้เลือ่นเงนิเดอืน เป็นต้น อนันีเ้ป็นการรบัผดิ  

ซ่ึงจะเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน 

การสอน ช่วยให้การศกึษามคีวามเท่าเทยีมกนัมากข้ึน นอกจากนี้  
ในบางประเทศใช้ระบบคูปองการศึกษา ซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้คุณภาพโรงเรียนใกล้เคียงกันมากขึ้น เพราะเป็นการสร้างระบบ

ความรับผิดรับชอบของโรงเรียนแบบหนึ่ง หมายความว่า โรงเรียนที่บริหารจัดการได้ด ีนักเรียนมผีลการเรียนดี ก็จะได้รับความนิยมมากขึน้  

ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ  โรงเรียนก็จะสนใจส่งลูก ๆ  เข้าเรียนและน�าคูปองไปให้ ช่วยให้โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น  

อันนี้เป็นการรับชอบ

ทกุภาคส่วนควรร่วมมอืกนัพฒันาให้เกิดแหล่งเรยีนรูท้ี่

ให้เด็กมีการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่ท่องจ�า เปลี่ยนระบบการศึกษา

จากการสอนเป็นรายวิชา (Subject Base) ไปใช้การ 

แก้ปัญหา (Solution Base) โดยครใูห้โจทย์นกัเรยีนไปแก้ปัญหา  

เช่น การพัฒนาระบบการเก็บขยะในหมู่บ้าน นักเรียนจะต้อง

ประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ (Subject) ทั้งด้านสังคม เคมี 

ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน โดยแบ่ง

เป็น 2 ช่วง ในภาคเช้าเป็นการสอนรายวิชา ส่วนภาคบ่ายเป็น 

การท�างานเป็นทีม เพื่อร ่วมกันคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา  

ช่วยพัฒนาทักษะในการท�างาน ใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม ่ โดย

ต้องมกีารจดัเตรยีมครมูากกว่า 1 คน ท่ีมีความถนดัในวชิาต่าง ๆ   

เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็ก 

โดยการจ้างครูที่มีคุณภาพ และมีอุปกรณ์การเรียนการสอน 

ที่ทันสมัย มีระบบการดูแลเด็กเล็กที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็น

แหล่งเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาส ช่วยให้เด็ก ๆ จากครอบครัว

ยากจนมโีอกาสพฒันาในช่วงวยัทองของการเรยีนรูใ้ห้เตบิโต

อย่างมีคุณภาพ ภาครัฐและภาคเอกชนต้องเข้ามาช่วยกัน 

ในเรื่องคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กที่ผู ้ใช้บริการจะเป็นพ่อแม ่

ที่ยากจน ไม่มีเงินที่จะจ้างคนมาเลี้ยงลูก จึงต้องส่งลูกเข้า

ศูนย์เด็กเล็ก ในขณะที่ตนเองต้องรีบไปท�างานในโรงงาน 
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เพราะฉะนั้น ถ้าศูนย์เด็กเล็กท�าหน้าที่แค่รับฝากเด็ก ป้อนข้าว 

ป้อนนม ให้นอน จะไม่ได้ประโยชน์เท่าไร ที่ต้องท�าคือกระตุ้นการเรียนรู้ 

เพราะเด็กจะมีวัยทองของการเรียนรู้ในช่วงแรกเกิดถึงประมาณ 5 - 6 ขวบ 

ซึ่งถ้ามีการกระตุ้นอย่างเหมาะสมในช่วงนั้น เด็กจะเก่งและฉลาดมาก โดยลูก 

ของคนจนมักจะขาดโอกาสนี้ไป ฉะน้ันศูนย์เด็กเล็กต้องมีคุณภาพที่ดีมาก  

ซึง่ภาคเอกชนควรด�าเนนิโครงการเพือ่รบัผดิชอบต่อสงัคม (CSR : Corporate 

Social Responsibility) โดยสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กส�าหรับเด็ก

ยากจน จดัหาเงนิ อปุกรณ์การเรยีนการสอน จ้างครพูเิศษ จดัการฝึกอบรมครู 

ให้มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับวิธีกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก แบบนี้จะเป็นการ

ลดความเหลื่อมล�้าได้อย่างยั่งยืน

ผู้มีรายได้สูง... ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม

ภาครัฐกับการลดความเหลื่อมล�้า

ความเหลื่อมล�้านับเป็นปัญหาส�าคัญของประเทศไทย โดยเมื่อปี 2559 ไทยติดอันดับความเหลื่อมล�้าด้านทรัพย์สินเป็น

อันดับที่ 3 ของโลก ถ้าจะแก้ไขปัญหานี้ต้องมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้สูง พร้อมให้ความร่วมมือ

ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างส�าคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าให้ได้ระดับหนึ่ง คือการปฏิรูปภาษี ให้ผู้ที่มีรายได้สูงเสียสละ

ยอมเสียภาษีตามก�าลังความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสม ซ่ึงท่ีผ่านมาไม่เป็นอย่างนั้น คนท่ีรวยมาก ๆ ในสังคมไทยไม่ได้ 

เสยีภาษตีามความเป็นจรงิหรอืตามความสามารถในการจ่าย เพราะถ้าไปดรูายได้หลกัของคนรวยมาจากเงนิปันผล ดอกเบีย้ ก�าไร

จากการซื้อขายหุ้นและที่ดิน ซึ่งรายได้ตรงนี้ยังไม่ได้ถูกจัดเก็บ

ภาษีอย่างที่ควรจะเป็น 

เราทุกคนต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ เพื่อให้รัฐมีเงินใน

การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  รวมถึงบริการด้านสวัสดิการ 

เนื่องจากคนรวยยังไม่พร้อมที่จะเสียสละเพ่ือสังคมสู่คนท่ีมี

รายได้น้อยกว่า เม่ือเสนอกฎหมายภาษีเข้าไปในที่ประชุม

ส�าคัญ ๆ จะไม่ผ่าน เพราะผู้ที่มีฐานะร�่ารวยจ�านวนมากซึ่งมี 

อิทธิพล มีพรรคพวกในที่ประชุมและสื่อแขนงต่าง ๆ จะท�า 

ทุกวิถีทางที่จะคัดค้านการที่จะต้องเสียภาษีเพิ่มมากขึ้น 

ตัวอย่างเช่นกระบวนการคัดค้านภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง 

ภาครัฐไม่ควรสนบัสนนุนายทนุทีเ่น้นเพยีงการกอบโกยความมัง่คัง่อย่างเดยีว 

ขณะทีปั่ญหาความเหลือ่มล�า้ของสงัคมเพิม่มากขึน้ นอกจากนี ้ระบบการเมอืงทีร่วมศนูย์

อ�านาจไว้ทีส่่วนกลางจะยิง่เพิม่ความเหลือ่มล�า้มากขึน้ จงึควรเน้นการกระจายอ�านาจ 

นโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกต้ังจะช่วยลดความเหล่ือมล�้าได้ดี และมีการ 

กระจายอ�านาจมากกว่า ส่วนที่กลัวเรื่องเผด็จการรัฐสภา เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560 ได้พยายามป้องกนัเรือ่งนีแ้ล้ว ระบบประชาธปิไตย 

ที่ดีนั้น ประชาชนช้ันล่างและชั้นกลางจะต้องได้มีเวลาในการเรียนรู้ โดยคนรากหญ้า
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และคนชัน้กลางต้องพยายามเรยีนรูใ้ห้สามารถรูเ้ท่าทนันายทนุ

ที่เข้ามาเล่นการเมืองผ่านนโยบายประชานิยม แต่จริง ๆ แล้ว

เน้นหาผลประโยชน์เข้าตัว และควรให้การสนับสนุนนักการเมอืง 

ที่มีนโยบายเน้นการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้คนจน

ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตลอดไป 

ภาครัฐควรเป ็นผู ้น�าและสนับสนุนภาคเอกชน  

โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ ๆ ร่วมแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง เช่น 

สนับสนุนภาคเอกชนมาร่วมปฏิรูปการศึกษาและขับเคลื่อน 

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การแก้กฎระเบียบให้ทันสมัย 

มกีลไกการบรหิารการเงินฐานราก (Micro Finance) โฉนดชุมชน  

การคมนาคมขนส่งของประชาชนยังไม่เท่าเทียมกัน ควรมีการ

ปรับปรุงการวางผังเมืองเพื่อให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนการน�าเทคโนโลยีมาช่วย

ในการท�างานที่บ้านได้ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

ให้สามารถรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยควรได้รับการสนับสนุนให้มี

ส่วนร่วมในการพฒันาประเทศสูป่ระเทศไทย 4.0 ด้วยการพฒันา

ธรุกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขณะท่ีการใช้เทคโนโลยี

อาจจะท�าให้ความเหลือ่มล�า้เพิม่ขึน้ ปัจจบุนัร้านสะดวกซือ้ของ 

ผูป้ระกอบการรายใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อโชห่วยรายย่อย หรือ 

SMEs เนือ่งจากมกีารใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ในการจัดร้าน น�าสินค้า 

เข้าสต๊อก ดูแลสินค้าให้สดใหม่ ภาครัฐจึงควรสนับสนุนให้ 

SMEs สามารถยกระดับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบบริหาร

จัดการสต๊อก ระบบบัญชี ระบบการเก็บรักษาสินค้าได้อย่าง

มปีระสทิธภิาพ และควรตระหนกัถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ที่จะเสี่ยงต่อการเพิ่มความเหลื่อมล�้าในสังคม  

ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมาก สุดท้ายจะมาแทน

แรงงาน จะมีแรงงานระดับล่างและระดับกลางถูกแทนที ่

ด้วยหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) 

จงึควรหาแนวทางป้องกนัไม่ให้เทคโนโลยมีาเพ่ิมความเหล่ือมล�า้

ในสังคมไทยที่มีอยู่มากแล้วให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก
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บทสัมภาษณ์ คุณสฤณี  อาชวานันทกุล 
บริษัท ป่าสาละ จ�ากัด

สร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล�้าอย่างยั่งยืน

คุณสฤณี  อาชวานันทกุล ได้ถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองท่ีสะท้อนให้

เห็นถงึปัญหาความเหลือ่มล�า้ทีเ่กดิขึน้และด�ารงอยูใ่นสงัคมไทย ซึง่มคีวามเกีย่วพัน

โยงใยกนัระหว่างมติิต่าง ๆ  ไว้อย่างน่าสนใจ โดยการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ให้

บรรลผุล ต้องเร่ิมต้นจากการปรบัวิธคีดิทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการพฒันา และแก้ปัญหา

เชิงโครงสร้างซึ่งเสนอไว้ 2 แนวทาง คือ การกระจายรายได้ และสร้างโอกาสของ 

ผู้คนในสังคมให้มีความเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้า

อย่างยั่งยืน  

โดยปกติคนมักจะมองว่าความเหลื่อมล�้าเป็นคนละเรื่องกับการพัฒนา จริง ๆ แล้ว

เป็นเร่ืองท่ีส่งผลซึ่งกันและกัน ประเทศท่ีมีความเหลื่อมล�้าสูงมาก ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 

ทางเศรษฐกิจ และมกัจะมปัีญหาอาชญากรรม ปัญหาเรือ่งการไม่ได้รบัความยตุธิรรม ปัญหาสงัคม

ต่าง ๆ เช่น การท้องในวัยเรียนหรือท้องก่อนแต่ง เด็กแว้น และอื่น ๆ อีกมากมาย ยิ่งประเทศที่ม ี

ความเหลื่อมล�้าสูง ยิ่งมีโอกาสเกิดปัญหาเหล่านี้มาก ส�าหรับเมืองไทยมีความเหลื่อมล�้ามากมาย 

 แต่คิดว่าทีเ่ป็นปัญหาจรงิ ๆ  ม ี3 เรือ่ง คอื หนึง่ ความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกิจ สอง ความเหลือ่มล�า้ 

ในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากร และสาม ความเหลื่อมล�้าด้านสิทธิและโอกาส 

สฤณี อาชวานันทกุล	 ซึ่งนักท่องเว็บชาวไทยส่วนใหญ่รู ้จักในชื่อ	 “คนชายขอบ”	หรือ	“Fringer”	 

จากบล็อก	http://www.fringer.org/	ส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	

และปริญญาโทด้านบริหารธรุกิจจากมหาวทิยาลยันิวยอร์ก	มปีระสบการณ์ท�างานในภาคการเงินกว่า	8	ปี	ก่อนทีจ่ะ

ตัดสินใจออกมาทุ่มเทเวลาให้กับงานเขียน	งานแปล	และงานวิจัยอย่างเต็มตัว		ผลงานส่วนใหญ่สะท้อนความสนใจ

อย่างต่อเนื่องในกิจการเพื่อสังคมและการเงินเพื่อสังคม	อาทิ	สร้างโลกไร้จน	ทุนนิยมที่มีหัวใจ	:	ทางเลือกใหม่ของ 

การพฒันา	ความเหล่ือมล�า้ฉบับพกพา	ฯลฯ	อกีทัง้เป็นหนึง่ในผูก่้อต้ังกลุ่มและองค์กรต่าง	ๆ 	เช่น	เครอืข่ายพลเมืองเน็ต	 

เครือข่ายครีเอทฟีคอมมอนส์ประเทศไทย	และส�านกัข่าวออนไลน์	ไทยพบัลิก้า	เป็นต้น	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

ผูจ้ดัการดา้นการพฒันาความรู	้บรษิทั	ป่าสาละ	จ�ากดั	โครงการล่าสดุทีเ่กีย่วข้องกบัความเหลือ่มล�า้	คอื	โครงการปรบัปรงุ

เนื้อหาหนังสือ	“ความเหลื่อมล�้าฉบับพกพา”	และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์	ผ่านเว็บไซต์	www.thai-inequality.org

ความเหลื่อมล�้ามีความสัมพันธ์และส่งผลถึงการพัฒนา

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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เรือ่งความเหลือ่มล�า้ทีเ่ป็นปัญหาหนกัมาก คอื ความเหลือ่มล�า้

ด้านสทิธแิละโอกาส ซึง่มปีระเดน็หลกั ๆ  อยู ่3 - 4 เรือ่ง  วนันีต้้องบอกว่า 

ในสงัคมสมยัใหม่ไม่ใช่สงัคมของการสงเคราะห์อกีต่อไป แต่เป็นสงัคมท่ี

เราคาดหวงัว่ารฐัจะต้องคุม้ครอง ซ่ึงก็อยูใ่นรฐัธรรมนญูตัง้แต่ปี 2540 และ

ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตกิพ็ดูเรือ่งพวกนี ้คอื เรือ่งสทิธ ิ 

ในฐานะพลเมืองเรามีสิทธิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพประมาณหนึ่ง

สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และสิทธิ

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี รวมถึงโอกาสการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นความคาดหวังของพลเมืองสมัยใหม ่

ประเทศไหนระดับคอร์รัปชันสูงจะมีโอกาสแนวโน้ม

ความเหลื่อมล�้าสูง คนที่อ�านาจการต่อรองน้อย ยิ่งจ่ายค่า

คอร์รัปชนัเยอะ ถ้าคดิเป็นเปอร์เซน็ต์ของรายได้ สมมตเิป็นพ่อค้า 

แม่ค้า อาจต้องจ่ายเทศกิจ 40% ของรายได้ทั้งวัน ในขณะที่ 

ผู ้รับเหมาที่จ่ายใต้โต๊ะ อาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรายได ้

จะน้อยกว่ามาก ซึ่งยังไม่นับค่าเสียเวลา โดนระรานอะไรต่าง ๆ 

อุปสรรคอะไรทั้งหลายที่ต้องเจอ วัน ๆ ไม่ต้องท�ามาหากิน

การศึกษาก็เช่นกัน ความแตกต่างระหว่างรายได้ของ 

คนทีเ่รยีนจบ ป.6 ม.3 ม.6 กบัปรญิญา ต่างกนัเยอะมาก พดูง่าย ๆ   

ถ้าไม่ได้เรียนสูง ๆ โอกาสที่จะได้รายได้ดีและต่อเนื่องเป็นไป 

ได้ยาก สิทธิและโอกาสทางการศึกษาจึงส�าคัญมาก เพราะส่งผล

ต่อความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจด้วย 

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ

หรอืเป็นตวับ่งชีร้ะดบัความเหลือ่มล�า้ทางด้านรายได้และทรพัย์สนิ 

มี 2 ตัวที่น่าสนใจ คือ เรื่องคอร์รัปชันกับเรื่องการศึกษา 
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การจัดสรรงบประมาณหลาย ๆ มิติ 
ยงัไม่ได้มุง่สร้างโอกาส เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้

จากที่เคยศึกษาทบทวนงานวิจัยของอาจารย์หลายท่านที่ท�าไว้  

เห็นได้ชดัว่าการจดัสรรงบประมาณของไทยในหลาย ๆ  มติ ิดเูหมอืนจะไม่ได้มอง

เรื่องการลดความเหลื่อมล�้า คือ ถ้ามีมุมมองที่จะลดความเหลื่อมล�้า คิดง่าย ๆ  

คนที่มีน้อยก็ต้องให้มาก แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นตรงกันข้าม 

ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ถ้าเชื่อในเรื่องสิทธิการศึกษาอย่าง

เท่าเทียมก็ต้องดูแลเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เพราะนี่คือสิทธ ิ 

แล้วกลุ่มที่ควรจะดูแลหรือสนับสนุนเยอะที่สุด คือ เด็กเล็ก เพราะเด็กเล็ก 

คือจุดตั้งต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง มีงานวิจัยมากมายระบุว่า ถ้าเด็กเล็ก

ไม่ได้รับโภชนาการหรือการดูแลท่ีเหมาะสม สมองก็จะโตช้า พอเข้าโรงเรียน

ก็จะเป็นเด็กเรียนช้า มันเป็นลูกโซ่ ขณะท่ีการจัดสรรงบประมาณก็ยัง 

ทุ ่มไปกับระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นเรื่องการสนับสนุน ไม่ใช่สิทธิ

พลเมือง พอแยกย่อยลงไปอีกก็ทุ่มให้กับโรงเรียนครีม โรงเรียนท็อป 

ในภาพรวมจึงสะท้อนวิธีคิดว่า ใครยิ่งรวย ใครยิ่งเก่ง เรายิ่งสนับสนุน  

นี่คือความขัดแย้ง ถ้าเราพัฒนาแบบลดความเหลื่อมล�้าจะไม่คิดแบบนี้ 

เคยคุยกับเพื่อนชาวสิงคโปร์ เล่าว่า ตอนเด็ก ๆ เขาไม่ตั้งใจเรียน เกเร  

แต่เขาให้เครดตินโยบายของรฐับาลสงิคโปร์ท่ีก�าหนดตวัชีว้ดั (KPI) ของครู 

ไม่ได้วดัจากเดก็เก่ง แต่วดัจากว่าครจูะช่วยให้เดก็ทีแ่ย่ทีส่ดุในห้องดขีึน้

ได้แค่ไหน หน้าทีข่องครูต้องท�าให้เดก็ต�า่กว่าค่าเฉลีย่พฒันาขึน้ ไม่ได้วดั

ว่ามีเด็กไปโอลิมปิกได้กี่คน หรือว่าเด็กสอบได้ A กี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือ

นโยบายการพฒันาทีแ่ม้จะไม่ได้พุง่เป้าไปทีก่ารลดความเหลือ่มล�า้โดยตรง 

แต่เป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสให้เท่าเทียมกัน 

ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปเพื่อการลดความ

เหลือ่มล�า้ จะต้องใช้วธิกีระจายอ�านาจหรอืเพิม่สทิธใิห้ชาวบ้านช่วยออกเสยีง  

หรือเสนอโครงการที่เขาเห็นว่าจ�าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น  

ท่ีเรยีกว่า การท�างบประมาณแบบมีส่วนร่วม (Participatory Budgeting) 

ซึง่จะเป็นการแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ด้านสทิธแิละโอกาสได้ นอกจากนี้ 

ยังมีวิธีการตรง ๆ คือ การให้เงินสด (Conditional Cash Transfer) 

แก่ผู้ท่ียากจนจริง โดยจ่ายแบบมีเงื่อนไข เช่น ต้องส่งลูกไปโรงเรียน  

หรือทุก 12 เดือนต้องพาลูกไปฉีดยาป้องกันโรค ฯลฯ ซึ่งเป็นโครงการที ่

บางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และหลายประเทศในละตินอเมริกา

ท�าแล้วประสบความส�าเร็จ

18 วารสารเศรษฐกิจและสังคม
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การลดความเหลื่อมล�้า ต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง 

ความเชื่อหรือวิธีคิดในบางเรื่องในสังคมไทยต้องยอมรับว่ามีปัญหา 

และแสดงให้เหน็ถึงการไม่ได้มองปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การเชือ่เรือ่งบญุกรรม

ในประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เช่น เชื่อว่าจนเพราะกรรมเก่าแล้วยอม

จ�านน หรือเชื่อว่าถ้าขยันแล้วต้องรวย ถ้าจนแปลว่าไม่ขยัน อีกทั้งไม่ได้ตั้งค�าถาม

เพ่ือหาเหตุผลที่แท้จริงว่าคนรวย รวยมาได้ยังไง อาจจะรวยบนความเหลื่อมล�้า  

หรือการเอื้อประโยชน์ หรือการคอร์รัปชันมาก็ได้ ขณะที่เราสงสารคนจน และ

อาจคิดว่ายากจนเพราะมีกรรม โง่ หรือไม่ขยันเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ตั้งค�าถามต่อ

ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศที่ช่วยตอกย�้าความเหลื่อมล�้าให ้

ฝังลกึมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การปฏิรปูท่ีดนิอย่างจรงิจงัไม่เคยเกดิข้ึน* ถ้าไป 

ดูประวตัศิาสตร์โลก มนัยากมากท่ีจะมปีระเทศใดสามารถลดความเหล่ือมล�า้ได้ 

โดยไม่มีการปฏิรูปที่ดิน เว้นแต่ว่าจะมีเหตุบังเอิญ เช่น เกิดสงครามโลก คนจน 

ก็ล�าบาก คนรวยก็ได้รับผลกระทบ หรือเกิดโรคระบาดรุนแรง คนตายไปครึ่งหนึ่ง 

ก็ลดความเหลื่อมล�้าไปได้โดยปริยาย 

นอกจากน้ัน เราไม่มกีารเกบ็ภาษทีีด่นิในอตัราก้าวหน้า แม้วนันีจ้ะดขีึน้ประมาณ 1% แต่ก็น้อยมากจนไม่มนียัส�าคญัอะไร 

และไม่เก็บภาษีที่ได้ก�าไรจากหุ้น ทั้ง ๆ ที่การกระจายรายได้ควรมาจากการเก็บภาษีทรัพย์สิน เพราะทรัพย์สินเป็นตัวที่สร้างความ

มัง่คัง่ได้เร็ว ทรพัย์สนิท่ีคนม่ังคัง่ในไทยนยิมสะสมมีอยู ่2 อย่าง คือ หุน้กบัท่ีดิน ถ้าจะลดความเหลือ่มล�า้แต่ไม่สามารถจะไปจดัการ

กับทรพัย์สนิทีง่อกขึน้เรว็ทีส่ดุ และไม่แตะคนข้างบนทีร่วยสดุ 1% แล้วจะแก้ปัญหาได้อย่างไร สมมตว่ิาคน 1% ทรพัย์สนิโตปีละ 

20% ขณะที่คนจนมาก ๆ แม้จะเพิ่มโอกาส พยายามท�าให้เขามีหรือท�าอะไรได้ดีขึ้น รายได้ก็เพิ่มเพียงปีละ 2 - 3% ส่วนคนข้างบน  

1% รายได้เพิ่มทีละ 20% ก็ยิ่งเหลื่อมล�้า ยังไงก็ต้องจัดการกับทรัพย์สินของคนข้างบน 1% หากมาใช้วิธีอ้อม ๆ เช่น ขึ้นภาษี 

มูลค่าเพิ่ม (VAT) ก็จะกระทบกับทุกคน ซึ่งไม่ใช่มุมมองที่จะลดความเหลื่อมล�้าได้ตั้งแต่ต้น

ดงันัน้ หากต้องการลดความเหลือ่มล�า้เรือ่งทรพัย์สนิและรายได้

มีอยู่ 2 วิธี คือ หนึ่ง ต้องกระจายรายได ้พูดง่าย ๆ  ต้องไปเก็บภาษีคนรวย

เอามากระจายสร้างประโยชน์ให้คนจน สอง ต้องสร้างโอกาสให้คนจน คอื

สร้าง capacity ให้เขา ท�าอย่างไรให้เขามีโอกาสมากขึ้น มีความสามารถ 

มีความรู้ จะได้ไปแข่งได้ ซึ่งต้องท�าทั้ง 2 อย่างไปพร้อม ๆ กัน   

* การปฏิรูปท่ีดิน เป็นเรื่องที่พูดกันมานาน เมื่อปี 2554 คณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ได้เคยเสนอแนวทางให้มีการจ�ากัดการถือครองที่ดิน 

 เพื่อการเกษตรไว้ไม่เกิน 50 ไร่ต่อครัวเรือน และให้จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อท�าหน้าที่จัดซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือที่มีการถือครองล้นเกินมาจัดสรร 

 ให้เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินท�ากิน แต่หลังจากนั้นไม่เคยมีการน�าแนวทางนี้ไปใช้ และขณะนี้การถือครองที่ดินของตระกูลใหญ่ ๆ ในเมืองไทยมีตั้งแต่ 5,000 - 10,000 ไร่ขึ้นไป  

 และมีบางตระกูลถือครองที่ดินมากถึง 2 แสนไร่ และสูงสุดมากกว่า 6 แสนไร่

ถงึแม้ว่าในระบบทนุนยิมไม่มทีางเท่าเทยีมกนัได้ ต้องมคีนรวย คนจน แต่ถ้าปล่อยให้มคีวามเหลือ่มล�า้ 

ระหว่างคนที่รวยมาก 1% กับคนที่เหลือ 99% มากขึ้นเรื่อย ๆ  เกิดการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ตามมา 

คือการผูกขาดอ�านาจทางการเมือง เพราะคนรวย 1% อาจจะอยากไปมีอิทธิพลทางการเมืองเพื่อรักษา

อ�านาจทางเศรษฐกิจให้มั่นคง การผูกขาดทางเศรษฐกิจจึงน�ามาซึ่งการผูกขาดทางการเมือง และอาจม ี

การแทรกแซง การล็อบบี้ในรูปต่าง ๆ เพื่อให้ออกนโยบายที่ไม่เอื้อต่อการแข่งขัน ค�าถามง่าย ๆ ท�าไม 

เหล้าไทย เหล้าท้องถิ่น สาโท ถึงเกิดไม่ได้ ค�าตอบก็ชัดเจนว่า โครงสร้างไม่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเสรี  

ยิ่งเหลื่อมล�้าสูง ยิ่งเสี่ยงต่อความไม่ยั่งยืน
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สร้างโอกาส/Capacity ให้คนจน

กระจายรายได้
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เมือ่ความเหลือ่มล�า้สูง เศรษฐกจิยิง่หวัโตและเปราะบาง การทีท่กุอย่าง

ถูกก�าหนดโดยนายทุนไม่กี่ตระกูล มีความเสี่ยง การสร้างเศรษฐกิจในประเทศ

ให้เข้มแขง็และยัง่ยนื ฐานต้องกว้าง หรอืต้องเป็นเศรษฐกจิทีท่กุฝ่ายมส่ีวนร่วม 

(Inclusive Economy) หมายความว่า คนจ�านวนมากมีหนทางท�ามาหากิน  

มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เยอะ ๆ  มีความหลากหลายของผู้เล่น

ในระบบเศรษฐกิจ ไม่ไปผูกอยู่กับธุรกิจใหญ่ ๆ  ไม่กี่อย่าง รวมถึงการมีอิสระและ

เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผลดีกับสังคม มีความยุติธรรม และมีผลดีต่อ

เศรษฐกิจด้วย เพราะช่วยรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ  เวลาเกิดวิกฤตก็จะไม่เซมาก 

นโยบายที่มุ ่งแก้ไขความเหลื่อมล�้า ต้องเร่ิมต้นท่ี

แนวคิดหรือหลักการที่ชัดเจน เช่น  เรื่องระบบประกันสุขภาพ 

ที่คนไทยทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน แม้แต่สิทธิในการรักษา

พยาบาลของผู้ที่ท�าประกันสังคม สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ 

ไม่ควรมีความเหล่ือมล�้า เว้นแต่ใครมีเงินมาก จะจ่ายมากก็เป็น

เรื่องส่วนบุคคล หรือเรื่องผู้สูงอายุ ถ้าเชื่อว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ

ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแล

พลเมือง 

นโยบายแก้ไขความเหลื่อมล�้า หลักการต้องชัดเจน การบริหารจัดการต้องมีประสิทธิภาพ 
และมีผลลัพธ ์

ถ้ามองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิทธิ ค�าว่า “สิทธิ” หมายถึง

ต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนต้องได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด 

แต่จะท�าอย่างไรให้มีงบประมาณเพียงพอ อันนี้เป็นเรื่องของการ

บริหารจัดการที่รัฐจะต้องดูแลให้มีประสิทธิภาพ ต้องค�านวณว่า 

ผู้สูงอายุควรได้เงินข้ันต�่าเท่าไร หากเงินมีน้อยไม่พอจะต้องท�า

อย่างไร ประเด็นนี้ถ้าสามารถจัดการเรื่องการเก็บภาษีอัตรา

ก้าวหน้าทีก้่าวหน้าจรงิ ๆ  ได้ กจ็ะเถียงกันเรือ่งนีน้้อยลง เพราะมี

เงนิมากพอเพือ่เอาไปท�าเรือ่งเหล่านี ้นีค่อืนโยบายกระจายรายได้ 

นโยบายเพื่อความยุติธรรม  

ท้ังนี ้นโยบายต่าง ๆ  ของรฐับาลท่ีมุง่แก้ไขความเหลือ่มล�า้ 

ไม่ว่าจะเรื่องการประกันสุขภาพผู้สูงอายุ หรือว่ากองทุนเงินให้ 

กูย้มืเพือ่การศกึษา (กยศ.) ฯลฯ เวลามปัีญหาในทางปฏบิตักิต้็อง 

ไปดูว่าที่ท�ามาแล้วเป็นยังไง มีปัญหาตรงไหน และปรับปรุงแก้ไข

ตรงนั้น เพื่อให้เดินหน้าไปได้ โดยจะต้องมีตัวช้ีวัด (KPI) มีการ

ติดตามผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับคนทุกกลุ่ม ท้ังคนจน คนช้ันกลาง  

และคนรวย ต้องดูว่าลดความเหลื่อมล�้าได้จริงไหม 

การเก็บข้อมูลและติดตามผล ส�าคัญต่อการลดความเหลื่อมล�้า 

ความเหล่ือมล�า้ไม่ใช่เรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจหรอืการรบัรูข้องคนท่ัว ๆ  ไป  

จึงต้องแสดงให้เห็นด้วยข้อมูล หลาย ๆ เรื่องที่รัฐด�าเนินการไปแล้ว แต่ไม่ได้มี

การตดิตามผลทีเ่กดิขึน้ ตัวอย่างเช่น การจดัระเบยีบทางเท้า มพ่ีอค้าแม่ค้าหาบเร่

แผงลอยได้รับผลกระทบก่ีพันครัวเรือน แล้วดีจริงไหม อาจจะเดินสะดวกข้ึน  

แต่อันตรายกว่าเดิมก็ได้ เพราะมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้า ซ่ึงยังไม่มี

การเก็บข้อมูลตรงนี้ คนทั่ว ๆ ไปอาจบอกว่าดีนะ เป็นระเบียบ แต่อาจจะไม่ได ้

มองว่าแล้วกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจะเป็นอย่างไร 

ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จึงมีส่วนส�าคัญต่อการ 

ลดความเหลื่อมล�้าด้วยเช่นกัน  
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ทุกคนอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน และมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล�้าได้ 

การลดความเหล่ือมล�้าในสังคมเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยได้   

อย่างเช่น บทบาทของภาคธุรกิจกับการลดความเหลื่อมล�้า ถ้าไปดูเรื่อง 

ช่องว่าง (Gap) ระหว่างเงินเดือนของคนที่มีรายได้น้อยท่ีสุดเทียบกับผู้บริหาร

สูงสุดขององค์กร (CEO) ในประเทศไทยจะแตกต่างกันมาก ขณะที่ประเทศที่มี

ความเหลื่อมล�้าค่อนข้างต�่า เช่น ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ จะมีช่องว่างระหว่างคนที่เป็น 

CEO กับพนักงานแรกเข้าเพียง 5 - 6 เท่า ของไทยมากกว่า 10 เท่า และข้อมูล

พวกน้ีจะเป็นความลบั ไม่เปิดเผย ถ้าบรษิทัตัง้ใจจะช่วยลดความเหลือ่มล�า้จรงิ ๆ   

อาจต้องเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินเดือนโดยระบุเลยว่า CEO จะมีเงินเดือน 

ไม่เกินกี่เท่าของพนักงานระดับล่าง 

ในระดับปัจเจกบุคคล เริ่มจากการปรับเปลี่ยนความคิด โดยต้อง

ท�าความเข้าใจก่อนว่า ชีวิตของตัวเองอยู่ได้ด้วยใครบ้าง ต่อให้เป็นคนรวย 1%  

ก็ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองหรืออยู่ได้ด้วยครอบครัวของตัวเอง มีองคาพยพ

เกือ้กลูทีม่องไม่เห็นอกีมากมาย รวมถึงระบบของรฐัด้วย การทีส่งัคมไทยเป็นสงัคม

ระบบอปุถัมภ์หรอืการรูจั้กคุน้เคยกับใครบางคนอาจท�าให้คณุสามารถมสีทิธพิเิศษ 

เหนือคนอื่น 

ประเด็นคือ คนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนต้องยอมรับว่า ค�าว่า “อภิสิทธิ์” คือ

ต้นทนุทีค่นอืน่ต้องจ่ายเพือ่ให้คุณได้ใช้ชวีติอย่างมอีภสิิทธิ ์จงึไม่ถกูต้องทีค่ณุจะ

ไม่ต้องจ่ายค่าอภิสิทธิ์เหล่านี้ คือ ทุกอย่างมีราคาในทางเศรษฐศาสตร์ อภิสิทธิ์

ก็มีต้นทุน แม้ไม่ได้เป็นคนจ่ายโดยตรง ก็ต้องจ่ายทางอ้อมอยู่ดี ผลกระทบ

ภายนอกที่เกิดขึ้นเต็มไปหมด อย่างเช่น ถ้าเราขับรถ ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่อภิสิทธิ์แล้ว

เพราะรถตดิตลอดเวลา ซึง่เป็นการตดัสินใจของใครบางคนหรอืรัฐทีใ่ห้ความส�าคญั

กบัรถยนต์มากกว่าการขนส่งสาธารณะ ท�าให้ปรมิาณรถยนต์ส่วนตวัมมีากเกนิกว่า 

ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ถนน ทุกอย่างมีที่มาที่ไป 

ดังนั้น ทุกคนควรพยายามมองให้เห็นและตระหนักถึง

ปัญหาความเหลื่อมล�้าในสังคม ถ้าถ่างกว้างมาก เรายังอยากอยู่

ในสังคมแบบนี้ไหม สังคมที่คนรวยก็รวยขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้วก็ท�า

อะไรทีเ่ขาอยากท�า ขณะทีค่นอืน่อยูย่ากขึน้เรือ่ย ๆ  และหากถงึจดุ

ท่ีการเคล่ือนไหวหรอืการเปลีย่นฐานะทางสงัคมไม่มทีางเป็นไปได้ 

ผูค้นรูส้กึไม่มคีวามหวงั สดุท้ายกม็ผีลพวงทีไ่ม่ดีตามมา ความขัดแย้ง 

รุนแรงขึ้น ไม่ใช่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ไม่ใช่สังคมที่สงบสุขและน่าอยู่
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เมือ่วิธีคดิเป็นอปุสรรคต่อการแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ การเปลีย่น

วิธีคิดของคนจึงต้องเชื่อมโยงและสื่อสารให้คนเข้าใจด้วยการวาดภาพ

อนาคต โดยคาดการณ์แนวโน้ม 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปีข้างหน้า สังคมไทย 

จะเป็นอย่างไรหากไม่มีการจัดการปัญหาเหล่าน้ี เช่น การถือครองท่ีดิน

ยังไม่มีการคุยกัน ภาษีที่ดินยังไม่ไปถึงไหน ภาษีมรดกเก็บได้ปีละนิดเดียว 

จนไม่มนียัส�าคัญอะไร การก้าวเข้าสูส่งัคมผูส้งูอายขุณะทีก่ารออมของคนไทย

ยังไม่เพียงพอใช้จ่ายยามเกษียณ อัตราการรู้หนังสือหรือคุณภาพการศึกษา 

ถ้ายังเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เป็นต้น  

จะเปลี่ยนวิธีคิด ต้องฉายให้เห็นภาพอนาคต

ความเหลื่อมล�้าระดับปกติ เป็นสังคมท่ีคนอาจจะ 

ไม่ได้เกิดมาฐานะดี แต่มีระบบรองรับ โครงสร้างเอื้ออ�านวย 

ได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียม ได้โอกาส ได้อะไร เมื่อใครก็ตาม

ได้ขวนขวายหรือใช้ความพยายามของตัวเองก็สามารถเปลี่ยน

ฐานะได้ แตส่ังคมที่ความเหลื่อมล�้ามันห่างมาก ๆ จนไม่ปกต ิ

คือ สังคมท่ีท�าให้คนฐานะยากจนรู้สึกว่าจะขยันหรือท�ายังไงก็

ไม่มีทางไป หากไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่มีเงินอยู่แล้ว ชีวิตจะอยู่

ยากมาก และไม่มีทางที่ลูกหลานจะได้ดีกว่าตัวเอง ซ่ึงอาจรวม

ไปถึงการถูกลิดรอนสิทธิ โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

ก็มีปัญหา ความคิดทางการเมืองไม่เหมือนกันได้รับการปฏิบัติ

ไม่เท่าเทียมกัน จนคนรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม อันนั้นคือจุดที่เรียกว่า

อันตราย สังคมเดินไปไม่ได้แล้ว
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ความเหลื่อมล�้าระดับปกติ เมื่อใครก็ตามได้ขวนขวาย

หรือใช้ความพยายามของตนเองก็สามารถเปลี่ยนฐานะ 

แต่สังคมที่ความเหลื่อมล�้ามันห่างมาก ๆ จนไม่ปกติ  

คือ สังคมที่คนยากจนขยันหรือท�ายังไงก็ไม่มีทางไป
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คุณจิดาภา ที่ชาวตลาดโบ๊เบ๊ย่านมหานาคคุ้นเคยกันดีในชื่อของ “เจ๊หมวย” เล่าว่า  

ในตอนเช้าตรู่ของทุก ๆ วัน ต้องเข็นรถเต้าฮวยออกจากบ้านเช่าหลังเก่าที่อาศัยอยู่กับแม่

ย่านอรุพุงษ์ ออกเร่ขายเต้าฮวยซึง่เป็นอาชพีทีท่�ามาตัง้แต่รุน่พ่อนานกว่า 20 ปี มรีายได้พอเลีย้งด ู

ครอบครวั แต่ช่วง 2- 3 ปีมานี ้รายได้ลดลง เพราะลกูค้าลดลงเกนิคร่ึง และยงัต้องเผชญิกบัปัญหา

เทศกิจ รวมทั้งรถเข็นที่แสนหนักบวกกับอายุที่มากขึ้น ท�าให้เร่ขายไปไม่ได้ไกลเหมือนก่อน 

“แม่ค้า พ่อค้ารถเขน็ หรอืหาบเร่แผงลอยอย่างเรา ๆ  นบัวนัจะท�ามาหากนิล�าบากมากขึน้  

ต้องเสี่ยงกับรายได้ที่ลดลง ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และชีวิตความเป็นอยู ่ก็ยังไม่ดีข้ึนกว่าเดิม”  

คุณจิดาภาตัดพ้อถึงรายได้ของตัวเองและพ่อค้าแม่ค้าที่ลดลงไปมาก

จิดาภา  ศรีสุเมธากร  อายุ 52 ปี  

แม่ค้าขายเต้าฮวยรถเข็น

“ภาครัฐควรหาทางเก็บภาษีอย่างตรงไปตรงมา	ยึดกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	

โดยเฉพาะเทศกิจต้องไม่คอร์รัปชัน”

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

คุณจิดาภาได้เสนอความเห็นด้วยว่า “ส�าหรับปัญหาอุปสรรคท่ีท�าให้คนจน 

ยังจนเหมือนเดิมหรือจนกว่าเดิม ขณะที่คนรวยก็ยังรวยหรือรวยมากกว่าเดิมนั้น 

อาจจะแก้ได้หากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับสวัสดิการภาครัฐ 

อย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง ภาครัฐควรหาทางเก็บภาษีอย่างตรงไปตรงมา ยึดกฎระเบียบ

ในการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะเทศกจิต้องไม่คอร์รปัชนัหารายได้จากพ่อค้า แม่ค้ารายย่อย  

และควรช่วยเหลือคนจนอย่างจริงจัง ให้สามารถมีทุนและมีที่ท�ากินเพื่อหารายได้  

ไม่ต้องกู้นอกระบบเสียดอกเบี้ยร้อยละ 20 อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” 

คณุจดิาภาได้เสรมิในตอนท้ายว่า “พยายามบอกตวัเองเสมอว่าต้องพึง่ตวัเองให้ได้

มากที่สุด เพราะเชื่อว่าภาครัฐยังไม่สามารถจัดระบบสวัสดิการอย่างทั่วถึง 

ในอนาคตอยากขอให้ภาครัฐช่วยสร้างความเท่าเทียมกันใน 3 เรื่อง คือ หนึ่ง สิทธิ

การรักษาพยาบาล สอง การค้าขาย การท�ามาหากิน และสาม การจราจรใช้รถใช้ถนน” 
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เสียงสะท้อนความเหลื่อมล�้า
จากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน 

ทีมงานวารสารฯ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กลุ ่มคนท่ีได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล�้าหรือความ
ไม่เท่าเทียมในสังคมไทยโดยตรง ในกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ซึ่งเป็นคนชั้นกลางและคนฐานล่างท่ีไม่มี
เงินเดือนประจ�า ต้องท�ามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวัน ๆ รายได้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ ์
ที่ไม่แน่นอน โดยหลายฝ่ายต่างเห็นว่าการแก้ ไขปัญหายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึง 
การกระจายรายได้และการถือครองที่ดินยังกระจุกตัวอยู่ในคนส่วนน้อยท่ีมีฐานะร�่ารวย ซึ่งประสบการณ์และ 
มุมมองของพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนเหล่านี้ นับเป็นเสียงสะท้อนที่พอจะยืนยันได้ว่าสังคมไทยยังมีปัญหา 
ความเหลื่อมล�้าที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนมากเพียงใด... 
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คุณสีน�้าได้ถ่ายทอดให้ทีมงานวารสารฯ ฟังว่า จากประสบการณ์การเป็นพ่อค้า

ขายส่งและขายปลีกมาหลายสิบปี เห็นว่าอาชีพค้าขายรายย่อยของไทยก�าลังจะตกไปอยู่

ในมือต่างชาติ เพราะนายทุนต่างชาติมีเงินทุนสูงมาก และมีกลยุทธ์ทางการค้าที่เหนือชั้น

กว่าผูป้ระกอบการไทย อกีทัง้สามารถเข้ามาด�าเนนิธรุกจิในประเทศไทยโดยไม่ต้องเสยีภาษี

ตามหลกัเกณฑ์ และยงัไม่ได้มกีารตรวจสอบการปฏบิตังิานของเจ้าหน้าทีภ่าครฐัในระดบัล่าง

อย่างจรงิจงั ซึง่คุณสนี�า้ได้เสนอว่า “ผูบ้รหิารระดบัสงูควรลงพ้ืนท่ีตรวจสอบเพือ่สมัผสักบั

สภาพชีวิตที่แท้จริงของชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย และรับรู้ปัญหาความเดือดร้อน 

ที่พวกเราต้องเผชิญจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข” 

“	ผู้บริหารระดับสูงควรลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อสัมผัสกับสภาพชีวิตที่แท้จริงของ

ชาวบ้าน	พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย	และรับรู้ปัญหาความเดือดร้อน...	ควรก�าหนด

ประเภทของธุรกิจที่สงวนไว้ให้คนไทยไม่ให้ตกไปอยู่ในมือต่างชาติ”

สีน้ำา  รุ่งเรืองนพรัตน์  อายุ 64 ปี  

พ่อค้าขายเสื้อผ้าในตลาดมหานาค

พร้อมกล่าวเสริมอกีประเด็นทีส่�าคญัคอื “ควรก�าหนดประเภท

ของธุรกิจที่สงวนไว้ให้คนไทยไม่ให้ตกไปอยู่ในมือต่างชาติ เช่น  

รถเข็นขายส้มต�า กาแฟและเครื่องดื่มต่าง ๆ มอเตอร์ไซค์ สามล้อรับจ้าง 

และอื่น ๆ อีกหลากหลายอาชีพ และควรดูแลกวดขันไม่ให้เจ้าหน้าที ่

หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับสินบนจากชาวต่างชาติเพ่ือได้อภิสิทธิ์ในการ

ประกอบธุรกิจรายย่อยแข่งกับคนไทย”

นอกจากนี้ คุณสีน�้ายังขอให้ภาครัฐสนับสนุนให้คนไทยทุกคน

ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมในเรื่องเด่น ๆ 3 เรื่อง คือ หนึ่ง 

การศึกษา โดยได้รับสิทธิเข้าเรียนฟรี 12 ปี สอง การสงวนอาชีพค้า 

รายย่อยไว้ให้คนไทย สาม การสงวนอาชีพเฉพาะไว้ให้แรงงานไทย เช่น  

การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�าสนามบิน พนักงาน 

ร้านอาหารในสนามบิน โดยผู้ประกอบการต้องยอมจ่ายค่าตอบแทนให้

แรงงานไทยในอตัราทีส่งู เนือ่งจากสนามบนิเปรยีบเสมอืนประตเูข้า -ออก 

ของประเทศ และแรงงานไทยในฐานะเจ้าของประเทศจะช่วยเป็นหู 

เป็นตาสอดส่องดูแลความเรียบร้อยให้กับประเทศของเราด้วย 

คุณสีน�้ากล่าวในตอนท้ายว่า “ท่านพุทธทาสภิกขุ 

เคยเทศน์สอนว่า ‘ต้องให้บ้าง ต้องยอมเสียสละบ้าง’  

ดังนั้น ภาครัฐควรตรวจสอบฐานะของทุกคน และควร 

เก็บภาษีผู้ที่มีรายได้สูงให้ถูกต้อง โดยเฉพาะภาษีที่ดิน หุ้น 

และมรดก เพ่ือกระจายสูค่นทีไ่ม่มหีรอืมน้ีอย ซึง่นบัเป็นการ

ร่วมกันพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน

อีกทางหนึ่งด้วย”  
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ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์  มูลศรีชัย  อายุ 54 ปี  

นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย

ว่าทีร้่อยตร ีกติตพินัธ์ ได้เล่าถงึปัญหาและแนวคดิการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้

ไว้อย่างน่าสนใจว่า “ขณะนี้เศรษฐกิจโตขึ้นก็จริง แต่ผลประโยชน์ 90% ไปตกอยู่ในกลุ่ม

คนระดับบนไม่ถึง 20% ขณะที่คนอีก 80 - 90% ต้องแย่งผลประโยชน์ที่เหลือแค่ 10% 

เศรษฐกิจโตเฉพาะการท่องเที่ยว การส่งออก บริษัทรถยนต์ และบริษัทใหญ่ ๆ แต่ธุรกิจ

ขนาดกลางขนาดย่อม พวก SMEs พ่อค้า แม่ค้า เกษตรกร คนระดับล่าง ซ่ึงเป็นคนกลุม่ใหญ่ 

ของประเทศยังล�าบาก ผมคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจต้องมองที่ตลาดขายส่งหรือตลาด 

ระดบัล่าง - โบ๊เบ๊ ส�าเพง็ ประตนู�า้ อาจารย์ทีจั่ดรายการวทิยคุนหนึง่เคยพดูว่า ‘เขม็ตกเล่ม

“คนกลุ่มใหญ่ของประเทศยังล�าบาก	ผมคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจ

ต้องมองที่ระดับล่าง...	ต้องให้มีตัวแทนคนระดับล่าง	ชาวนา	ผู้ใช้แรงงาน	เข้ามา

อยู่ในกลุ่มผู้ก�าหนดนโยบาย	เพื่อให้เกิดความสมดุลและคานอ�านาจกัน	รวมถึง 

ได้รู้ความต้องการของประชาชนระดับล่างว่า	จริง	ๆ	แล้วเขาต้องการอะไร”

หนึง่ยงัได้ยนิทัง้ตลาด คอืตลาดมนัเงยีบมาก’ ถ้าเกษตรกรทีท่�ารายได้ส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา มันส�าปะหลงั  

อ้อย ข้าวโพด แค่สินค้าหลัก ๆ 5 - 6 อย่าง หากคนกลุ่มนี้ไม่มีรายได้ก็เสร็จกันหมด คือ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

ทั้งระบบ ถ้าจะดูว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ คงต้องดู 3 เรื่องประกอบกัน คือ เงินคงคลัง รายได้ประชาชาติ (GDP) และการลงทุน 

ของประเทศ ตัวเลขจะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะไปยังไง”

ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล�้า ว่าที่ร้อยตรี 

กติตพัินธ์ มีความเหน็ว่า “นโยบายทีเ่กดิจากข้างบน และ

ตัดสนิโดยกลุ่มคนทีม่ผีลประโยชน์ มนัไม่ใช่การลดความ

เหลือ่มล�า้ ต้องคดิกลบัด้าน ต้องให้มตัีวแทนคนระดับล่าง 

ชาวนา ผู้ใช้แรงงาน เข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ก�าหนดนโยบาย 

เพื่อให้เกิดความสมดุลและคานอ�านาจกัน รวมถึงได้รู้

ความต้องการของประชาชนระดับล่างว่า จริง ๆ แล้ว

เขาต้องการอะไร และควรสนับสนุนการรวมกลุ่ม SMEs 

หรือคนฐานล่าง เป็นประชาคม เป็นสหกรณ์ หรือเป็น

เครือข่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เข้มแข็ง”
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“นอกจากน้ี การให้โอกาสประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในการ

ประกอบอาชีพก็เป็นสิ่งจ�าเป็น อย่างเช่น เครดิตบูโร (Credit Bureau) 

หรือการท�าธุรกรรมกับสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ที่ร่วมมือกับเครดิตบูโร  

แม้ว่าจะมีข้อดี แต่บางครั้งเป็นการตัดโอกาสทางธุรกิจด้วย อย่างผม 

ผ่อนรถยังเป็นหนี้เหลืออยู่ 1 แสนบาท โดนยึดรถไป แม้ว่าจะมีการช�าระ 

1 แสนบาทในภายหลังไปแล้ว ก็ยังติดบัญชีด�าไปอีก 3 ปี พอจะขอกู้เงิน 

มาท�าธุรกิจคร้ังใหม่ท�าไม่ได้ ซึ่งตรงนี้ไม่เปิดให้คนระดับล่างที่อาจจะ 

พลาดพลั้งไปบ้าง สามารถมีโอกาสลุกขึ้นมาท�าธุรกิจในทันที”

ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า “ผมคิดว่า 

ที่ผ่านมาการท�าการค้าหรือท�าอะไร มักจะมากดตรงแรงงาน กดตรง

ชาวนา ค่าแรงจะต้องถูก ราคาข้าวเปลือกต้องต�่า เราไม่ได้ช่วยแรงงาน

หรอืเกษตรกรแบบยัง่ยนื อย่างประเทศญีปุ่น่ พอพดูเร่ืองข้าวปุ๊บ ต้องดแูล 

ชาวนา ไม่ง้ันจะเลิกปลูกข้าว เกษตรกรหรือคนฐานล่างถ้าเขามีรายได ้

เขาแข็งแรงก็จะไม่มีปัญหา ต้องดันคนฐานล่างขึ้นมาเพ่ือให้ส่วน 

ตรงกลางกว้าง เหมือนขนมเปียกปูน คนชั้นกลางต้องเยอะ 

“ในเรื่องของการค้าและแรงงานต่างชาติ ซึ่งมีองคาพยพที่เกี่ยวข้อง

มากมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเข้ามาดูแลจริงจังและประสานงานกันให้ดี 

และต้องปฏิบัติต่อผู้ประกอบการรวมถึงแรงงานคนไทยหรือคนต่างชาติอย่าง

เท่าเทียมกันภายใต้กฎกติกาที่ถูกต้อง และมีการเก็บรายได้ไม่ว่าจะเป็นภาษี 

หรือค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่ ต้องเก็บเข้าหลวงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดย

ไม่รั่วไหลไปไหน อีกเรื่องหนึ่งที่มีความส�าคัญมาก ผมคิดว่า การถือครองที่ดิน

ของเศรษฐี 50 ตระกูล 500 ตระกูล ซึ่งถือครองกันเป็นหลักร้อย หลักพัน  

หลกัหมืน่ หรอืบางตระกลูมมีากถงึหลกัแสนไร่ แต่มกีารปล่อยให้ทีด่นิเหล่านัน้ 

รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ต้องเก็บภาษี รัฐจะมีรายได้มหาศาล

สามารถน�าไปใชด้�าเนนินโยบายหรอืจดัสวสัดกิารต่าง ๆ  เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ 

ในสังคมได้”  
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“การจราจรเป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้า 

ในสังคมที่ชัดเจนมาก...	นโยบายทุก	ๆ	เรื่องต้องค�านึงถึงการ

ลดความเหลื่อมล�้าด้วย	ที่ส�าคัญผู้น�าต้องเป็นตัวอย่างที่ดี...	

และถ้าอยากแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า	ต้องแก้ไขระบบป้องกัน

การทุจริต...	ทุกคนสามารถเป็นพลังที่มีส่วนช่วยลด 

ความเหลื่อมล�้าในสังคมได้”

ไอซ์และแสน ทัง้สองคนมคีวามคดิเหน็ทีต่รงกนัต่อปัญหา

ความเหลือ่มล�า้ในสงัคมว่า “การจราจรเป็นเรือ่งหนึง่ทีส่ะท้อน

ให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้าในสังคมท่ีชัดเจนมาก พวกผมคิดว่า 

ถนนหนทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นคนใช้รถส่วนตัว คนใช้รถ

สาธารณะ และคนเดินเท้า ทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกันก็จริง แต่

รฐับาลต้องให้ความส�าคญักบัคนส่วนใหญ่ ซึง่ต้องใช้บรกิารขนส่ง

สาธารณะ รฐัต้องอ�านวยความสะดวกและจดับรกิารรถเมล์ รถไฟ 

รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดนิ เรือโดยสาร ให้เพยีงพอ รวมถึงคนเดินเท้า 

ที่ควรจะได้รับความคุ้มครองในการข้ามถนนอย่างปลอดภัย” 

• พงศธร  มีเมือง (ไอซ์) อายุ 22 ปี  

อยู่ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรีควบคู่ไปกับปริญญาโท  

ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• อภิสิทธิ์  บำาเรอสงค์ (แสน) อายุ 22 ปี  

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ที่คณะและมหาวิทยาลัยเดียวกันกับไอซ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างหางานทำา
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ที่ในหลวงรัชกาลที่	9	 

ได้พระราชทานไว้ให้คนไทย	เป็นปรัชญาที่ทรงคุณค่ามาก	 

ถ้าทุกคนพยายามท�าความเข้าใจอย่างถ่องแท้

“ “
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ไอซ์กล่าวเสริมด้วยว่า “แต่สภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ภาครัฐ ยังไม่สามารถให้

บรกิารประชาชนได้เตม็ท่ี ปรมิาณไม่เพียงพอ รถตดิ รอนาน และคนแน่นจนบางครัง้

ขึ้นไม่ได้ ผมคิดว่าถ้าภาครัฐไม่มีก�าลังพอท่ีจะท�าได้ ควรให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม  

ทีส่�าคญับรกิารขนส่งสาธารณะต้องไปได้สะดวกรวดเรว็ มาตรงเวลา เข้าถงึทกุที ่สะอาด 

และปลอดภัย ซึ่งถ้าท�าได้เช่นนี้ เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้ เพราะจะช่วย

ดึงดูดคนที่ใช้รถส่วนตัวซ่ึงส่วนใหญ่นั่งมาเพียง 1 - 2 คน แต่ใช้พื้นที่ถนนเท่ากับ 

คนขึ้นรถเมล์ 10 - 20 คน หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพ่ิมข้ึน ในประเทศที ่

พฒันาแล้วจะให้ความส�าคญักบัการขนส่งสาธารณะและการเดนิเท้ามาก ซึง่การวาง

ผังเมืองที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้”

ส�าหรับแนวคิดเก่ียวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้า ไอซ์ได้แสดง

ความเห็นว่า  “ท่ีผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ปัญหาหลัก ๆ ของประชาชน เช่น  

การจราจร การท�ามาหากนิ การบรกิารภาครฐั ยงัไม่สามารถแก้ไขได้จรงิ ๆ  และทีท่�า 

ไปแล้วบางครั้งมันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เพราะว่าไม่ได้เข้าใจถึง

ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่อย่างลึกซึ้ง ถ้าเป็นผมจะดูว่าประชาชนต้องการอะไร 

ปัญหาจริง ๆ อยู่ตรงไหน จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งอาจจะใช้วิธีการส�ารวจหรือท�าโพลหรืออาจจะมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ไป 

เก็บรวบรวมข้อมลูความต้องการของประชาชน เพราะบางครัง้ภาครัฐอาจจะคิดนโยบายหรอืโครงการแบบเหมารวม ๆ  ท�าเหมอืนกนั 

ทุกพื้นที่ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน” 
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ส่วนแสนมมีมุมองในเรือ่งนีว่้า “ส�าหรบัผมคดิว่าควรจะแก้ทีน่โยบายและทีร่ะบบ

ก่อน เพราะปัญหาความเหลือ่มล�า้มมีากมาย นโยบายทกุ ๆ  เรือ่งต้องค�านงึถงึการลดความ

เหลื่อมล�้าด้วย ที่ส�าคัญผู้น�าต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าหัวพาตรง ท้ายก็จะตรงไปด้วย และถ้า

อยากแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ ต้องแก้ไขระบบป้องกนัการทจุรติคอร์รปัชนัและการบงัคบั

ใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกัน ในส่วนของภาคประชาชนก็ต้องเข้มแข็ง ต้องรวมตัวกันให้ได้ 

เพื่อให้มีอ�านาจต่อรองในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริง ๆ”

ทั้งไอซ์และแสนต่างคาดหวังถึงอนาคตว่า “อยากเห็นสังคมไทยมีความสงบสุข 

ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน คนไทยมีจิตส�านึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

เคารพกฎหมาย รู้จกัสิทธแิละหน้าทีข่องตนเอง และได้รบัโอกาสในฐานะพลเมอืงไทยอย่าง

ถ้วนหน้า ทั้งการได้รับสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี สิทธิการรักษาพยาบาล การได้รับ

บรกิารภาครฐัทีท่ัว่ถงึและเท่าเทยีมกนั และการได้รบัโอกาสในการท�ามาหากนิโดยสจุรติ” 

 นอกจากนี ้ท้ังไอซ์และแสนคดิตรงกนัว่า “ทุกคนสามารถเป็น

พลงัทีม่ส่ีวนช่วยลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคมได้ไม่มากกน้็อย พวกผม 

ในฐานะของประชาชนตัวเล็ก ๆ คงท�าได้ในส่วนการช่วยเหลือสังคม 

ช่วยรัฐ ซ่ึงทุกวันนี้ก็ออกไปท�ากิจกรรมจิตอาสาตลอดในจุดที่ภาครัฐ

อาจจะยงัก้าวไปไม่ถงึ ก็พยายามเจาะเข้าไป แม้ว่าจะเป็นส่วนนดิเดยีว

ที่ช่วยเหลือประเทศได้ แต่ก็เป็นก�าลังเล็ก ๆ ของสังคม และพยายาม

ท�าตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย รู้จักสิทธิและ

หน้าที่ของตนเอง”

ก่อนจบการสมัภาษณ์ทัง้สองคนยงัได้ให้แง่คดิ 

ท้ิงท้ายไว้ว่า “ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงทีใ่นหลวง

รชักาลที ่9 ได้พระราชทานไว้ให้คนไทย เป็นปรชัญาที่ 

ทรงคุณค่ามาก ถ้าทุกคนพยายามท�าความเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้ ยดึมัน่ในทางสายกลาง ใช้คณุธรรมก�ากับความรู้  

ท�าอะไรอย่างมีเหตุมีผล มีความพอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันในตัว

ที่ดี พยายามลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  

ก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นขั้น 

เป็นตอน ประเทศชาติจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ถ้าทุกคนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้และอยู ่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ท่ี 

เท่าเทียมกัน ค�าว่า ‘ความเหลื่อมล�้า’ ก็คงจะไม่ต้องพูดถึง” 
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การพัฒนาประเทศมักประสบปัญหาความเหล่ือมล�้าตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เพราะทุก ๆ นโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนา 

จะมีคนที่ได้รับผลประโยชน์มากหรือน้อย แตกต่างกันไปตามศักยภาพ โอกาสและการเข้าถึง โดยปัจจุบันมีเครื่องมือในการวัดระดับ 

ความเหล่ือมล�้าในสังคมที่หลากหลาย อาทิ ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation: CV) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค  

(Gini Coefficient) ดัชนีทายล์ (Theil Index) ดัชนีแอตคินสัน (Atkinson Index) สัดส่วนพาลมา (Palma Ratio) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 

ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ยังคงเป็นเคร่ืองมือหลักในการวัดความเหล่ือมล�้า 

อย่างกว้างขวาง โดย Gini จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 คือ ต้ังแต่ความเท่าเทียมสมบูรณ์ถึงความเหล่ือมล�้า 

สมบูรณ์ กล่าวคือ ยิ่งค่า Gini ใกล้กับ 1 เท่าใดก็จะมีความเหลื่อมล�้ามากขึ้นเท่านั้น

 สุพัณณดา เลาหชัย  รวิรินทร์ เตชะปลูก และ ปิยนุช ยูชังกูล  
   ส�านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าของโลก

ปัจจบุนั ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลกยงัคงประสบปัญหาความเหลือ่มล�า้ รวมถงึประเทศ
พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงประสบปัญหาความเหล่ือมล�้าในสังคมอยู่  
จากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ปี 25571  ที่ 0.394  
หรือประเทศที่มีรัฐสวัสดิการที่ดี เช่น ประเทศเยอรมนี ก็ยังพบปัญหาความเหลื่อมล�้า
ในประเทศอยู่ จากค่าสมัประสทิธ์ิความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ปี 2557 
ที ่0.292 และเมือ่พจิารณาเปรยีบเทยีบค่าสมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)  
ของทุกประเทศทัว่โลก (รปูที ่1) จะเหน็ว่าประเทศส่วนใหญ่ในทวปีอเมรกิาใต้และบางประเทศ
ในทวปีแอฟริกายงัคงมคีวามเหลือ่มล�า้ด้านรายได้สงู ในขณะทีป่ระเทศในทวีปยโุรปมคีวาม
เหลื่อมล�้าด้านรายได้ต�่ากว่าประเทศอื่น ๆ 

สถานการณ์ความเหลื่อมล�้า
ของโลกและของประเทศไทย 

1 ที่มา : World Development Indicators. World Bank
2 ดัชนีจีนี คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ที่แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์
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รูปที่ 1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)2 ปี 2557

ที่มา :  https://ourworldindata.org/income-inequality/  

  ข้อมูลจาก World Bank, 2014
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ความเหลื่อมล�้าของการถือครองทรัพย์สินเป็นสิ่งที่สามารถ
สะท้อนความเหลื่อมล�้าได้อย่างชัดเจน ข้อมูลจาก Global Wealth  
Report 2015 พบว่า ประชากรที่ถือครองทรัพย์สินมูลค่าต�่ากว ่า 
10,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก ซึ่งกว่าร้อยละ 
70 ถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพียงร้อยละ 3 ของมูลค่าทั้งหมด ขณะที่
ประชากรเพียงร้อยละ 0.7 ของโลก ถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า  
1 ล้านดอลลาร์สหรฐั มากถงึร้อยละ 45.2 ของมูลค่าทัง้หมด โดยในประเทศ
พัฒนาแล้วมีสัดส่วนประชากรท่ีมีทรัพย์สินต�่ากว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ  
อยูเ่พยีงร้อยละ 20 ในขณะทีป่ระเทศอินเดยีและแอฟรกิามสีดัส่วนประชากร 
ที่ถือครองทรัพย์สินต�่ากว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐอยู ่ถึงร้อยละ 90  
ของประชากรทั้งหมด
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กราฟที่ 1 สัดส่วนประชากร

เปรียบเทียบกับสัดส่วน 

การถือครองทรัพย์สิน ปี 2558

ที่มา : Credit Suisse Global Wealth Data book 2015

 หากแบ่งระดับรายได้ของคนทั่วโลกเป็น 10 ระดับ จะพบว่าในภาพรวมความมั่งค่ังของโลก คนที่มีระดับรายได้สูงที่สุด  
(Decile 10) ครอบครองความมั่งค่ังกว่าร้อยละ 87.65 ของทั้งโลก ขณะที่คนที่มีระดับรายได้ต�่าที่สุด (Decile 1) มีรายได้ติดลบ 
หรือมีหน้ีสินร้อยละ 0.33 ของความม่ังค่ังโลก หากพิจารณาเป็นรายภูมิภาคพบว่า คนในประเทศจีนส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง  
Decile 6 - 8 คนในทวปีอนิเดยีและแอฟริกามรีายได้อยูใ่นช่วง Decile 1 - 5 ส่วนคนในทวปีอเมรกิาเหนอืและยโุรปส่วนใหญ่จะมรีายได้ 
อยู่ในช่วง Decile 9 - 10 
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หน่วย : ร้อยละ

ที่มา : Global Wealth Report, 2015
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ความมั่งคั่งของโลก ปี 2558 จ�าแนกตาม

ระดับรายได้ (Decile) และภูมิภาค
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ส�าหรับสถานการณ์ของประเทศไทยในระดับโลก  
เมื่อพิจารณาจากค ่าสัมประสิทธิ์ความไม ่ เสมอภาค  
(Gini Coefficient) ซึง่จดัท�าโดยธนาคารโลกในปี 2557 พบว่า 
สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ดขีึน้เป็นล�าดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้าน 
รายจ่ายลดลงจาก 0.43 ในปี 2511 เป็น 0.38 ในปี 2556 และ
ค่าสมัประสทิธิค์วามไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลงจาก 0.50  
เป็น 0.46 ในช่วงเวลาเดียวกันตามล�าดับ อย่างไรก็ตาม 
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคของประเทศไทยยัง 
อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าของไทย
การพัฒนาประเทศไทยในรอบเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความส�าเร็จในการเพ่ิมอัตรา 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสามารถลดปัญหาความยากจนลงได้อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาความเหลื่อมล�้ายังไม่สามารถที่จะลดลงได้ 
และมิติความเหลื่อมล�้าก็มีความหลากหลาย อาทิ 

ด้านรายได ้สะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ด้านรายได้ (Gini Coefficient) มีแนวโน้มลดลงจาก 0.514 ในปี 
2549 เหลือ 0.445 ในปี 2558 แต่ยังคงเป็นปัญหาในการกระจาย 
รายได้ระหว่างกลุ ่มประชากร โดยกลุ่มท่ีรวยท่ีสุดร้อยละ 10  
(Decile 10) มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 35.0 ของรายได้รวมปี 2558 
ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด (Decile 1 - 4)  
มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ 14.3 ของรายได้รวมเท่านั้น และ 
ยิ่งแตกต่างมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนรายได้ร้อยละ 1.58 ของ
ประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุด (Decile 1) 

ด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดิน โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 10 ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด (Decile 10) มีส่วนแบ่ง 
การถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ 60 ของพ้ืนที่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 40 ที่ถือครองที่ดินน้อยที่สุด (Decile 1 - 4)  
มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินเพียงร้อยละ 1.2 ของที่ดินทั้งหมดเท่านั้น 

การจัดบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ แม้จะมีการขยายการให้บริการอย่างทั่วถึงแล้ว แต่ยังมีปัญหาความเหล่ือมล�้าในการจัด
บริการภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยในด้านการศึกษา จากการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 12,230 แห่งทั่วประเทศ มีโรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินเพียงร้อยละ 69.9 เท่านั้น และยังมีความแตกต่างของเกณฑ์การประเมินระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเมือง - นอกเมือง 
โรงเรยีนทีอ่ยูต่่างภูมิภาค โรงเรยีนทีอ่ยูต่่างสงักดั และโรงเรยีนขนาดใหญ่ - ขนาดเลก็ ในด้านสาธารณสขุ ยงัมกีารกระจกุตวัของบคุลากร
ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 722 คน ขณะที่สัดส่วน
โดยเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 1 ต่อ 2,131 คน

ทัง้นี ้ในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 ได้ใหค้วามส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้ โดยก�าหนด
เป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล�้าในสังคม เน้นการให้ความส�าคัญกับการด�าเนินการยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมถึงการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการด�าเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยมุ่งเน้นการให้ความ 
ช่วยเหลือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่าสุด (Bottom 40) ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี และผู้สูงอายุ รวมถึง 
การด�าเนินนโยบายทางการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล�้า ซึ่งจะช่วยให้ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทยลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ที่มา : เอกสาร Getting back on track : Reviving growth and securing prosperity for  
 all, World Bank Group.
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สาเหตุของความเหลื่อมล�้าในประเทศไทย

ปัญหาความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาสะสมที่เกิดจากการจัดการเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างทางสังคมที่ไม่สมดุล และขาดความเชื่อมโยง 
ไปยังประชาชน ประชาชนไม่อาจเข้าถึงโอกาสนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นโอกาส
ทางการศกึษา โอกาสในการเข้าถงึความยตุธิรรม โอกาสในการเข้าถงึการรักษาพยาบาล 
นอกจากนั้นยังน�าไปสู่ปัญหาความไม่เป็นธรรมและความมั่นคง เนื่องจากการเอื้อ
ประโยชน์ต่อบางกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม และขาดความโปร่งใส 

ทั้งนี้ สาเหตุ/ปัจจัยพื้นฐานที่ส�าคัญที่ท�าให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้า 

1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มเจ้าของทุน

มากกว่าเจ้าของแรงงาน จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีฐานการผลิตอุตสาหกรรม
เป็นสดัส่วนร้อยละ 33.5 และมีการพ่ึงพาการส่งออกโดยเฉพาะสนิค้าอุตสาหกรรม 
ซึ่งเป็นผลตอบแทนของทุนและผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงที่ผ่านมา 
(ปี 2533 - 2558) รายได้ที่เป็นผลตอบแทนของทุนและผู้ประกอบการ (ไม่รวม 
ในส่วนของภาครัฐ) คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 57.8 ของรายได้
ประชาชาติ ในขณะที่รายได้ท่ีเป็นผลตอบแทนแรงงานและสวัสดิการคิดเป็น
สัดส่วนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 42.2 ของรายได้ประชาชาติ นอกจากนั้นประเทศไทย
ยังมีโครงสร้างการผลิตที่เป็นแรงงานนอกระบบในสัดส่วนที่สูงร้อยละ 55.7 
ท�าให้การคุม้ครองทางสงัคมยงัไม่ทัว่ถงึ รวมถงึสภาพการท�างานทีไ่ม่แน่นอนและ 
ไม่ต่อเนือ่งท�าให้เกิดเป็นปัญหาด้านรายได้และค่าตอบแทน ท�าให้เกิดเป็นช่องว่าง
รายได้ของแรงงานในระบบและนอกระบบมีความแตกต่างกัน 

2) โครงสร้างการบรหิารจดัการภาครฐัมลีกัษณะรวมศนูย์ไว้ทีส่่วนกลาง และ

โครงสร้างบรกิารพืน้ฐานของรฐัท่ียงักระจกุตัวในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล 

รวมทั้งหัวเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในภูมิภาค ท�าให้โอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ 
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพระหว่างประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท และ 
ประชากรในแต่ละภมูภิาคมคีวามแตกต่างกนั โดยเฉพาะการศกึษาซึง่เป็นปัจจยัส�าคญัในการ
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึง่จะน�าไปสูก่ารสร้างรายได้ส�าหรบัพฒันาคณุภาพชวีติ 
ของตนเองและครอบครัว 

3) ปัญหาระบบกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานส�าหรับการประกอบ
อาชพีและทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชน ซึง่จะน�ามาซึง่ความมัน่คงในการด�ารงชวิีต แต่ปัจจบุนั
มีปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน 
อาท ิการประกาศเขตทีด่นิของรฐัทบัซ้อนทีด่นิท�ากนิหรอืทีอ่ยูอ่าศยัของราษฎรทีอ่ยูม่าก่อน 
หรือกรณีราษฎรเข้าท�ากินในที่ดินของรัฐหลังประกาศเขตสงวนหวงห้าม นอกจากนั้นยังมี 
ปัญหาการครอบครองที่ดินจ�านวนมากของคนร�่ารวย ขณะคนยากจนไม่สามารถ 
ครอบครองหรือมีท่ีดินเป็นของตนเองเนื่องจากการขาดแคลนทุนทรัพย์และภาระหนี้สิน 
ทีท่�าให้ต้องสูญเสียการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
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4) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพท่ีพึงมีพึงได้

โดยชอบธรรม ท�าให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบและล่วงละเมดิสทิธจิากบคุคลทีอ่ยูใ่นภาวะทีเ่หนอืกว่า 
ไม่ว่าจะด้วยสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะทางสังคม ประกอบกับข้อจ�ากัดของคนจนในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม เช่น การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายสูง การด�าเนินคดีท่ีใช้เวลายาวนาน 
เป็นต้น 

5) การบริหารราชการแผ่นดินขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส 
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ 
เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท�าให้การด�าเนินนโยบายสาธารณะและการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบกับการขาดระบบฐานข้อมูลที่ทันสมัยที่สามารถบ่งชี้
ถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน�านโยบาย
ไปสู ่การปฏิบัติได้ตรงกับกลุ ่มเป้าหมายที่ควรจะได้รับประโยชน์โดยเฉพาะ

ระบบฐานข้อมูลที่บ่งชี้เป้าหมายอย่างเจาะจง (Targeting) ของคนจน/ผู ้มีรายได้น้อย/ผู ้ด ้อยโอกาสและกลุ ่มเปราะบาง  
เช่น ผู้พิการและผู้สูงอายุ จึงท�าให้การบริหารจัดการของภาครัฐไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเท่าที่ควร

บทส่งท้าย  

ความเหลื่อมล�้าเป็นปัญหาเรื้อรังที่สะสมมายาวนานในสังคมไทย หาก 
ไม่ได้รบัการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจดุและจริงจงั คาดว่าปัญหานีจ้ะมีความรุนแรงเพิม่
มากขึ้น จนกระทั่งเป็นอุปสรรคและบ่อเกิดของอีกหลายปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางเศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมถงึปัญหาทางการเมอืง อันจะส่งผลกระทบ 
ไปยังประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้4  ดังนั้น การลดความ
เหล่ือมล�้าจึงต้องการความมุ่งมั่น ความร่วมมือ และความยินยอมของสังคมในการ
จัดระเบียบเศรษฐกิจผ่านนโยบายที่สามารถลดความเหล่ือมล�้าได้จริง โดยค�านึงถึง
การเปลี่ยนแปลงท่ีก�าลังเกิดขึ้นและจะส่งผลต่อเนื่องไปในอนาคต เช่น การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมอิากาศทีผ่นัผวนส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชพีเกษตรกรรมและความมัน่คง
ของครัวเรือนที่เปราะบาง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงที่
จะท�าให้ความเหลื่อมล�้ามีความรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นความท้าทายอย่างมากต่อการ
ก�าหนดนโยบายให้สามารถรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงข้างต้น เพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้าทางสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

4  ท่ีมา : รายงานการวจัิยความเหลือ่มล�า้ในสงัคมไทย: แนวโน้ม นโยบายและแนวทางขบัเคลือ่นนโยบาย TDRI
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1. ความเหลื่อมล�้าด้านการศึกษา รัฐธรรมนูญฯ ได้ก�ำหนดให้รัฐด�ำเนินกำรให้
เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ เพ่ือเป็นสวัสดิกำร
ที่รัฐจัดสรรให้กับนักเรียน แต่ยังคงมีปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำทั้งเรื่องโอกำสและคุณภำพของ
กำรศึกษำ ดังนี้

 1.1 โอกาสการเข้าถึงการศึกษา จำกข้อมูลพบว่ำ โอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ
ของนักเรียนจะมีควำมสัมพันธ์กับสถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว โดยกลุ่ม

ประชำกรร้อยละ 10 ที่มีฐำนะควำมเป็นอยู่ดีที่สุด (Decile 10) มีอัตรำกำรเข้ำเรียนสุทธิระดับปริญญำตรี (รวม ปวส.) สูงถึงร้อยละ 65.8  
ขณะที่กลุ่มประชำกรร้อยละ 10 ที่มีฐำนะควำมเป็นอยู่ด้อยที่สุด 
(Decile 1) มีโอกำสเข้ำถึงกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (รวม ปวส.) 
เพยีงร้อยละ 4.2 ซึง่สะท้อนถงึปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงด้ำนสถำนะ
ทำงเศรษฐกจิและสังคมของครอบครัว ทีส่่งผลต่อโอกำสของนักเรยีน
ในกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ โดยเด็กนักเรียนที่มำจำกครอบครัวที่มีฐำนะ  

เผ่าพัชร รพีธรรมานนท์ และ วิทยารัฐ พวงงาม
ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางสังคมของประเทศไทย

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ได้ก�ำหนดให้รัฐจัดบริกำรขั้นพ้ืนฐำน 
แก่ประชำชน รวมทัง้ก�ำหนดให้ประชำชนมสิีทธใินกำรเข้ำถงึบริกำรขัน้พ้ืนฐำนทำงสังคมทีส่�ำคญั อำท ิกำรให้
เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำ 12 ปีจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ สิทธิในกำรได้รับบริกำรสำธำรณสุข
ของรฐั สทิธใินกำรได้รับควำมช่วยเหลอืจำกรฐัต่อผูสู้งวยัทีไ่ม่มรีำยได้เพยีงพอต่อกำรยงัชพีและบคุคลยำกไร้  
ที่เป็นกำรพัฒนำให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่เหมำะสม อย่ำงไรก็ตำม พบว่ำยังเกิดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำ 

ภำยใต้กำรจัดบริกำรขั้นพื้นฐำนทำงสังคมที่ส�ำคัญ กล่ำวคือ

ที่มำ : ประมวลผลโดย ส�ำนักพัฒนำฐำนข้อมูลและตัวชี้วัดภำวะสังคม สศช., 2560

สวัสดิการเสมอภาค
และทั่วถึง... สู่สังคมคุณภาพ

“ความเหลือ่มล�า้ทางสงัคม” เป็นสถำนกำรณ์ทีค่นในสังคมได้รบัโอกำสและกำรปฏบิตัทิีแ่ตกต่ำงกนั  
ไม่ว่ำจะเป็นโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงสังคม โอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งรำยได้ โอกำสในกำรมีส่วนร่วม
ทำงกำรเมือง โดยควำมแตกต่ำงดังกล่ำวเป็นผลมำจำกสำเหตุต่ำง ๆ อำทิ เพศ เชื้อชำติ สถำนะทำงเศรษฐกิจหรือ
สังคม ถิ่นที่อยู่อำศัย ซ่ึงถึงแม้ว่ำรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยระบุให้รัฐมีหน้ำที่ท�ำให้ประชำชนทุกคนได้รับ
บริกำรทำงสังคมข้ันพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพและทั่วถึง แต่พบว่ำปัจจุบันสังคมไทยยังมีควำมไม่เท่ำกันของโอกำส 
และกำรได้รับบริกำรทำงสังคมระหว่ำงกลุ่มคนต่ำง ๆ ค่อนข้ำงสูง ในบทควำมนี้จะเป็นกำรฉำยภำพสถำนกำรณ์ 
ควำมเหล่ือมล�ำ้ของบริกำรทำงสงัคมทีส่�ำคญั ได้แก่ กำรศกึษำ กำรบรกิำรสขุภำพ และควำมคุม้ครองทำงสงัคม ซึง่ถอื 
เป็นบริกำรทำงสังคมพ้ืนฐำนที่คนทุกคนในสังคมควรได้รับเพื่อเป็นฐำนไปสู่กำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิต 
กำรเลื่อนชั้นทำงสังคม รวมถึงกำรสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตของแต่ละบุคคลต่อไป
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จะมีโอกำสในกำรเข้ำถึงส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกทำงกำรศึกษำที่มำกกว่ำ 
แต่เด็กนักเรียนท่ีมำจำกครอบครัวที่ยำกจนจะมีข้อจ�ำกัดทำงค่ำใช้จ่ำยในกำร
เรียนต่ำง ๆ อำทิ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยด้ำนอุปกรณ์กำรเรียน 
นอกจำกนี้ หำกพิจำรณำสัดส่วนนักเรียนที่ออกจำกกำรศึกษำกลำงคันพบว่ำ  
มีสำเหตุส�ำคัญมำจำกฐำนะยำกจน ปัญหำทำงครอบครัว กำรอพยพตำม
ครอบครัว และภำระกำรหำเล้ียงครอบครัว ท�ำให้นักเรียนไม่ได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่องและต้องออกจำกกำรศึกษำกลำงคัน 

1.2 ความเหลื่อมล�้าของคุณภาพการศึกษา ปัญหำด้ำน
คุณภำพของระบบกำรศึกษำไทยในปัจจุบันมีควำมแตกต่ำงกัน
ระหว่ำงพ้ืนที่ กลุ่มโรงเรียน รวมทั้งมีปัจจัยจำกสถำนะทำงเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัวของนักเรียนที่เป็นตัวก�ำหนดควำมแตกต่ำง  
ซึ่งหำกพิจำรณำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำของนักเรียนผ่ำนผลคะแนน 
PISA ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 และผลกำรทดสอบกำรศึกษำระดับชำติ 
ขั้นพื้นฐำน (O-net) ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 พบว่ำ 1) คะแนนสอบ
ของนักเรียนที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีจะมีผลคะแนน 
ที่สูงกว ่ำกลุ ่มที่มีฐำนะยำกจน 2) กลุ ่มนักเรียนท่ีศึกษำอยู ่ ใน 
เขตเมืองจะมีคะแนนสอบมำกกว่ำกลุ ่มนักเรียนที่ศึกษำในเขต
ชนบท และ 3) นักเรียนจำกกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทย์และโรงเรียนสำธิต 
มีคะแนนสอบ 3 วิชำของ PISA1 เฉลี่ยสูงกว่ำโรงเรียนกลุ่มอื่น ๆ  
ซึ่งเป็นผลมำจำกกำรจัดสรรทรัพยำกรทำงกำรศึกษำที่ไม่ได้มีกำร 
กระจำยอย่ำงทัว่ถึงและมคีณุภำพ อำท ิคณุภำพของกำรเรยีนกำรสอน 
ของโรงเรียนต่ำง ๆ ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำระหว่ำงกลุ่มโรงเรียน  
อีกทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภำพส่วนใหญ่มีโอกำสอยู่ในกลุ่มโรงเรียน 
ที่โดดเด่น มีชื่อเสียง และมีสถำนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเป็นหลัก 

2. ความเหลื่อมล�้าด้านสาธารณสุข รัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินกำรให้ประชำชน
ได้รับบริกำรสำธำรณสุขที่มีประสิทธิภำพอย่ำงทั่วถึง โดยรัฐได้จัดสวัสดิกำรด้ำนสำธำรณสุขผ่ำนระบบ
หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำแก่ประชำชนทุกคน อย่ำงไรก็ตำม ยังเกิดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำด้ำน
สำธำรณสุข ดังนี้

 2.1 ปัญหาการกระจายทรัพยากรด้านสาธารณสุขและปัญหาการกระจาย

ของโรงพยาบาลตำมระดับขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ที่ยังกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลำง อำทิ 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ พยำบำล ครุภัณฑ์ทำงกำรแพทย์ เทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ ตลอดจนจ�ำนวนของโรงพยำบำลขนำดใหญ่ที่มีควำมพร้อม 
ส ่วนมำกกระจุกตัวอยู ่ ในกรุงเทพมหำนครและเมืองใหญ่ โดยในป ี  
พ.ศ. 2558 บุคลำกรทำงกำรแพทย์โดยเฉพำะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร 
พยำบำลวิชำชีพ และพยำบำลเทคนิค ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหำนคร
และภำคกลำง ขณะทีภ่ำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืมกีำรกระจกุตวัน้อยทีส่ดุ ท�ำให้
บคุลำกรทำงกำรแพทย์ 1 คนต้องดแูลประชำกรมำกกว่ำบคุลำกรทำงกำรแพทย์ 
ในภูมิภำคอื่น ๆ ซึ่งอำจส่งผลต่อภำระงำนและคุณภำพกำรให้บริกำรในที่สุด

ที่มำ : ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประมวลผลโดย สศช., 2560

ที่มำ : สรุปผลกำรประเมิน PISA 2015 วิทยำศำสตร์ กำรอ่ำน และคณิตศำสตร์ สสวท., 2560

ที่มำ : รำยงำนทรัพยำกรสำธำรณสุข 
สถิติสำธำรณสุขปี 2558 กระทรวงสำธำรณสุข, ประมวลโดย สศช., 2060

1  วิชาวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์
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 2.2 ปัญหาความรอบรู ้ด ้านสุขภาพ จำกรำยงำนกำรศึกษำของ 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข เรื่องกำรประเมินควำมรอบรู้ 
ด้ำนสุขภำพของประชำชนจำกระดับควำมรู้จำกประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยใน 76  
จังหวัด (ปี 2557) เกี่ยวกับควำมรอบรู้ในแนวทำง 3อ2ส (อำหำร ออกก�ำลังกำย  
อำรมณ์ ไม่สูบบุหรี่ ลดกำรดื่มสุรำ) เพื่อลดควำมเส่ียงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อ  

พบว่ำคนไทยส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)2 ไม่เพียงพอ  
ซึ่งกำรส่งเสริมให้ประชำชนมีควำมรอบรู ้ด้ำนสุขภำพ เป็นกำรสร้ำงและพัฒนำ 
ขีดควำมสำมำรถของบุคคลในกำรรักษำกำรมีสุขภำพดีของตนเองได้อย่ำงยั่งยืน 

3. ความเหลื่อมล�้าด้านการเข้าถึงการคุ ้มครองทางสังคม สำมำรถจ�ำแนกได้ตำมกลุ่มเป้ำหมำยส�ำคัญในกำรได้รับ 
กำรคุ้มครองทำงสังคมที่ยังไม่เสมอภำค ดังนี้

การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนตามหลัก 3อ2ส

ไมเ่พียงพอ เพยีงพอ เชีย่วชำญ

59.4 39% 1.6%

 3.1 กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงำนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงสวัสดิกำรที่จ�ำเป็น 
ก่อให้เกดิควำมแตกต่ำงด้ำนควำมคุม้ครองระหว่ำงแรงงำนในและนอกระบบ ซ่ึงแม้ว่ำภำครัฐจะเปิดโอกำสให้
แรงงำนนอกระบบสำมำรถเข้ำสูร่ะบบประกันสงัคมภำคสมคัรใจ เพือ่เป็นกำรให้ควำมคุม้ครองอย่ำงหนึง่กบั
แรงงำนนอกระบบ อย่ำงไรก็ตำม มีแรงงำนนอกระบบเพียง 2.2 ล้ำนคน (ประมำณร้อยละ 10) จำกแรงงำน
นอกระบบ 21.4 ล้ำนคนทีเ่ข้ำสู่ระบบประกนัสังคมภำคสมคัรใจ ทัง้นี ้อำจเกิดจำกปัญหำกำรรบัรูข้้อมูลด้ำน
ประกันสังคม และมีรำยได้ไม่เพียงพอเพื่อจ่ำยสมทบเข้ำระบบประกันสังคม นอกจำกนี้ แรงงำนนอกระบบ
ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหำกำรท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ปัญหำด้ำนค่ำตอบแทน ปัญหำกำรท�ำงำนหนัก และ
ปัญหำกำรไม่ได้รับกำรจ้ำงงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหำกำรได้รับสิทธิในกำรเป็นลูกจ้ำงตำมกฎหมำย3 
ท�ำให้แรงงำนนอกระบบไม่ได้รับกำรพัฒนำและสวัสดิกำรเช่นเดียวกับแรงงำนในระบบ

3.2 ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ แม้ว่ำในปัจจุบันรัฐบำลได้จัดสรรเบี้ยยังชีพ
ส�ำหรับผู้สูงอำยุและผู้พิกำรเป็นสวัสดิกำรและหลักประกันทำงด้ำนรำยได้ อย่ำงไรก็ตำม มูลค่ำของ
เบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอำยุจะได้รับ 600 - 1,000 บำทต่อคนต่อเดือน4 และ 800 บำทส�ำหรับผู้พิกำร5  
ยังต�่ำกว่ำเส้นควำมยำกจนที่ระดับ 2,644 บำทต่อคนต่อเดือน6 ท�ำให้ผู้สูงอำยุและผู้พิกำรท่ีอำศัย
อยู่โดยล�ำพังไม่สำมำรถมีคุณภำพชีวิตที่ดีได้อย่ำงเหมำะสม และต้องพ่ึงพิงค่ำใช้จ่ำยจำกครอบครัว
ในกำรด�ำเนินชีวิต นอกจำกนี้ แม้รัฐบำลได้ส่งเสริมให้มีกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุเพื่อเป็นแหล่งรำยได้แก ่
ผู้สูงอำยยุำมเกษยีณ แต่ผูส้งูอำยบุำงส่วนประสบปัญหำด้ำนประสทิธภิำพกำรท�ำงำน โดยไม่สำมำรถ

2  ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมิน ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพ 
 ส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
3  การส�ารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558 ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560
4 พ.ศ. 2560 มีผู ้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพจ�านวน 8,157,175 คน (ประมวลโดย สศช., 2560) โดยผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60-69 ปี, 70 -79 ปี, 80 - 89 ปี และอายุ 90 ปีขึ้นไป  
 จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจ�านวน 600, 700, 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน ตามล�าดับ
5  พ.ศ. 2560 ผู้พิการได้รับเบี้ยจ�านวน 1,491,947 คน (ประมวลโดย สศช., 2560)
6 ข้อมูลจากการส�ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย ส�านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช., 2560

ที่มำ : กองสุขศึกษำ กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ กระทรวงสำธำรณสุข, 2557
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ปรับตัวให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนใหม่ ไม่เชี่ยวชำญด้ำนเทคโนโลยี 
รวมทั้งควำมรู้ในงำนท่ีท�ำ ท�ำให้ผู้สูงอำยุยังไม่ได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึง 
รำยได้เท่ำที่ควร และผู้พิกำรยังไม่ได้รับกำรจ้ำงงำนตำมอัตรำที่กฎหมำย
ก�ำหนด7 จึงส่งผลให้ผู ้พิกำรและผู้สูงอำยุมีข้อจ�ำกัดในโอกำสกำรท�ำงำน 
เพื่อสร้ำงหลักประกันและรำยได้เช่นเดียวกับแรงงำนในกลุ่มอื่น ๆ

ดังนัน้ จะเหน็ได้ว่ำ กำรได้รับบริกำรทำงสังคมของคนไทยในปัจจบุนั
ยังมีควำมไม่เสมอภำคระหว่ำงกลุ่มคนต่ำง ๆ ทั้งในระดับบุคคลโดยเฉพำะ
เศรษฐฐำนะ ควำมพกิำร อำย ุและปัจจยัจำกพืน้ทีอ่ำศยั รวมถงึประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำรจำกภำครัฐ ที่เป็นผลให้ควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคมในเร่ือง
กำรศกึษำ สำธำรณสขุ และกำรเข้ำถงึกำรคุม้ครองด้ำนสงัคม ยงัคงเป็นปัญหำ
ยำวนำน ยิ่งกว่ำนั้น ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับโอกำสและควำมท้ำทำยจำก
บริบทกำรเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำของประเทศ 
ซึ่งต้องมีกำรทบทวนรูปแบบกำรท�ำงำนที่ผ่ำนมำ พร้อมพิจำรณำผลกระทบ
จำกปัจจัยใหม่ ๆ อย่ำงรอบด้ำน เพ่ือน�ำไปสู่กำรก�ำหนดนโยบำยเพ่ือขจัด
ควำมเหลื่อมล�้ำที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่ำงแท้จริงต่อไป

พลวตัของกำรพฒันำทำงด้ำนสงัคมในปัจจบุนัเกิดขึน้ในหลำยมติ ิทัง้ควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร
ควำมรู ้วทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีกำรเปล่ียนแปลงโครงสร้ำงประชำกร รวมทัง้กำรเกดิขึน้ของรปูแบบ
ควำมร่วมมือทำงสังคมใหม่ ๆ ซึ่งต่ำงส่งผลต่อควำมเสมอภำคทำงสังคมในอนำคต ดังนี้ 

1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการ
พัฒนาบริการทางสังคม ในขณะเดียวกันหากการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพจะน�าไปสู่ความเหลื่อมล�้าที่เพิ่มขึ้น 

ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีก่อให้เกิดกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ในหลำยด้ำน อำทิ สร้ำงควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรติดต่อ
ระหว่ำงพื้นท่ี และพัฒนำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่ำวสำร
ต่ำง ๆ ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งยังท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์
และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับบริกำรทำงสังคมให้
ดีขึ้นด้วย อย่ำงไรก็ตำม หำกกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้น
กับเพียงเฉพำะคนบำงกลุ่ม เช่น กลุ่มคนที่มีรำยได้ปำนกลำงไป
จนถึงสูง หรือกลุ่มที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยรองรับ  
ขณะที่กลุ่มรำยได้น้อยและผู้ที่อำศัยอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลไม่สำมำรถ
เข้ำถงึเทคโนโลยทีีเ่ป็นประโยชน์ได้อย่ำงเตม็ศกัยภำพ ย่อมส่งผลให้ 

กำรใช้ประโยชน์จำกกำรพัฒนำทำงด้ำนเทคโนโลยีเป็นไปอย่ำง 
ไม่ท่ัวถึง (Digital Divide) และจะยิ่งส่งผลให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำ 
ในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีเพิ่มมำกขึ้น อันจะเป็นอุปสรรคในกำร
พัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตมนุษย์ต่อไป

2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย 
ส่งผลต่อรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐที่ท้าทายขึ้น 

โดยสัดส่วนประชำกรวัยเด็กที่ลดลง จะเปิดโอกำสให้เกิดกำรปรับ
ใช้งบประมำณและทรัพยำกรที่มีคุณภำพส�ำหรับกำรพัฒนำเด็กได้
ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกัน กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัยท�ำให้วัยแรงงำนต้อง
แบกรับภำระต่อผู้สูงอำยเุพ่ิมขึน้ ซึง่อำจส่งผลต่อกำรบริหำรจดักำร
ทรัพยำกรของวัยแรงงำนที่มีอยู่จ�ำกัด นอกจำกนี้ กำรมีประชำกร 
ผู้สูงอำยุในอัตรำที่สูงขึ้น ย่อมส่งผลให้ต้องมีกำรเตรียมทรัพยำกร 
เพือ่รองรบักำรดูแลผูส้งูอำยทุีเ่พิม่ขึน้ เช่น กำรขยำยบรกิำรทำงกำร
แพทย์เพื่อรองรับโรคผู้สูงอำยุ กำรจัดบริกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ระยะยำว (Long Term Care) เป็นต้น ดังนั้น กำรเข้ำสู่สังคมสูงวัย 
จึงเป็นควำมท้ำทำยในกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและกำร
จัดสรรทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ ในอนำคตอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล�้าทางด้านสังคม

7 กฎหมายการก�าหนดให้สถานประกอบการเอกชนรับผู้พิการเข้าท�างานในอัตราร้อยละ 1 จากจ�านวนลูกจ้างทั้งหมด หากผู้ประกอบการไม่สามารถด�าเนินการได้ จะต้องส่งเงินเข้าสมทบกองทุน 
 คนพิการตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามอัตราค่าแรงขั้นต�่าต่อปี
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3. ความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนอืน่นอกเหนอืจากภาครฐั 
จะเป็นโอกาสในการออกแบบกลไกการช่วยเหลือสังคมรูปแบบ

ใหม่ ๆ อีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ำภำคส่วนต่ำง ๆ ไม่ว่ำ
จะเป็นภำคธุรกิจ ภำคประชำสังคม ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้
บรกิำรสงัคมมำกข้ึน อำท ิกำรจดัต้ังกองทนุโดยมหำเศรษฐขีองโลก 
หรือกำรเกิดวิสำหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) ที่มี
วัตถุประสงค์ในกำรแก้ปัญหำสังคมในหลำยด้ำน และมีส่วนช่วย
สนับสนุนกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์มำกยิ่งขึ้น 
รวมถึงมีกำรเกิดข้ึนของกลุ่มอำสำสมัครทั้งในรูปแบบร่วมลงแรง
หรือรวมกลุ่มเสนอควำมคิดเห็น โดยมีเป้ำหมำยในกำรร่วมสร้ำง
สังคมให้ดีข้ึน ทั้งนี้ กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมของภำคส่วนอื่นในกำร
ด�ำเนนิงำน จะเป็นกลไกส�ำคัญทีท่�ำให้กำรแก้ปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ 
ทำงสังคม สำมำรถเกิดผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น 

ผลการส�ารวจขององค์กร MSLGROUP (2557) 

ท่ีส�ารวจมุมของกลุ่ม Millennials (กลุ ่มคน Gen Y)  

จาก 17 ประเทศ ต่อการแก้ปัญหาท่ีส�าคัญของโลก พบว่า  

กลุ่ม Millennials มีความใส่ใจต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน

ปัจจุบันมากขึ้น ทั้งเร่ืองสุขภาพ เศรษฐกิจ และความย่ังยืน

ในด้านต่าง ๆ โดยกลุ่ม Millennials ร้อยละ 51 ต้องการ 

ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ของโลก และร้อยละ 61 

ต้องการให้ภาคธุรกิจมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม และลด 

ข้อจ�ากัดในการช่วยเหลือสังคมจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 

การบริจาค การอนุญาตให้เป็นอาสาสมัคร การสร้างกจิกรรม

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

กำรศึกษำ สำธำรณสุข และกำร
คุ ้มครองทำงสังคมถือเป็นบริกำรทำงสังคม
ที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำและสร้ำงควำมมั่นคง
พื้นฐำนให้กับมนุษย์ เพื่อให้มีฐำนที่แข็งแรง
พอส�ำหรับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตด้วยตนเอง
พร้อมกับช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป อย่ำงไรก็ตำม 
จำกสถำนกำรณ์ควำมเหลื่อมล�้ำ แสดงให้เห็น
ถึงควำมแตกต่ำงในกำรได้รับบริกำรทำงสังคม 
พื้นฐำนระหว่ำงกลุ่มคนต่ำง ๆ  โดยคนบำงกลุ่ม
ขำดโอกำสในกำรเข้ำถงึบรกิำร โดยเฉพำะกลุม่
ผู้มีรำยได้น้อย แรงงำนนอกระบบ และคนใน

พืน้ท่ีชนบทห่ำงไกล ซึง่ถอืว่ำเป็นคนกลุม่เสีย่งทีจ่ะท�ำให้เกดิวงจรกำรส่งผ่ำนควำมยำกจนจำกรุน่หนึง่ไปสูอี่กรุน่หนึง่ ดงันัน้ กำรออกแบบ
บริกำรทำงสังคมให้มีคุณภำพ เพียงพอ และทั่วถึง ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะมีส่วนช่วยในกำรตัดวงจรดังกล่ำวไม่ให้ส่งต่อจำกพ่อแม่ไปถึง 
ลูกหลำน และจะช่วยลดปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงสงัคมได้ในทีส่ดุ และจำกพลวัตทำงเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นไป ท�ำให้ปัญหำควำม
เหลื่อมล�้ำที่เป็นปัญหำเรื้อรังมำยำวนำนต้องเผชิญกับทั้งโอกำสและควำมท้ำทำยซึ่งต้องกำรกำร “คิดใหม่” ต่อรูปแบบกำรแก้ปัญหำ 
ผนวกกับต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดีในกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงสังคมใหม่ ๆ เพ่ือให้กำรกระจำยทรัพยำกรมีคุณภำพสูงและครอบคลุม
เพียงพอต่อกำร “สร้างแต้มต่อ” บนพื้นฐำนของควำมเสมอภำคและควำมเป็นธรรม ผ่ำน 3 แนวทำงส�ำคัญ ดังนี้

ข้อเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม
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  การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ผ่านการบริหารงานโดยภาคเอกชน 

1.  การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและน�าเทคโนโลยมีาใช้เพือ่ยกระดบัคณุภาพการให้บรกิาร

ทางสังคมที่ทั่วถึง ผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทำงสังคมรูปแบบใหม่ ๆ อำทิ

  การพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Telehealth) เพื่อช่วยบรรเทำปัญหำกำร
ขำดแคลนแพทย์เฉพำะทำงในพื้นที่ และสำมำรถท�ำให้ผู้ป่วยวิกฤติได้รับกำรรักษำได้อย่ำงรวดเร็วและ
มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทั้งน้ี ต้องด�ำเนินกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนเทคโนโลยี เพ่ือป้องกัน
ปัญหำควำมไม่เสมอภำคทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ไม่ทั่วถึง (Digital Divide) 

  การยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) สู่การพัฒนา

หลกัสตูรออนไลน์ระบบเปิดท่ีรองรับการเรียนจ�านวนมาก (MOOC) ท่ีมีคุณภาพ ทีน่อกจำกจะเป็นกำร
ส่งผ่ำนหลักสูตรให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงบทเรียนผ่ำนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังเป็นกำรเปิดพื้นท่ี 
ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครูและนักเรียน ซึ่งถือว่ำเป็นเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู ้
นอกห้องเรียนและกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส�ำหรับโลกในศตวรรษที่ 21 

2. การสร้างและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ที่น�ำไปสู่
กำรใช้ข้อมลูส�ำหรับกำรจดักลุม่และกำรวเิครำะห์พฤตกิรรมของกลุม่เป้ำหมำย รวมทัง้เป็นกำรรวบรวม
ข้อมลูทีจ่�ำเป็นส�ำหรบักำรพฒันำคณุภำพชีวติประชำชน อำท ิข้อมลูรำยได้ กำรจ้ำงงำน สวสัดกิำรทีไ่ด้รบั  
เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรออกแบบบริกำรและสวัสดิกำรทำงสังคมให้มีคุณภำพ เสมอภำค และเหมำะสม 
ตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยมำกยิ่งขึ้น

3.  การพฒันากลไกการมีส่วนร่วมนอกเหนอืจากภาครัฐ  

ในการจัดบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ โดย (1) กำรส่งเสริม
ให้เกิดกำรสร้ำงควำมร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ทำงสังคม (Social  
Impact Partnership - SIP)8 ซึ่งรัฐจะสร้ำงแรงจูงใจให้ภำคเอกชน
เป็นผู้ด�ำเนินกำรให้บริกำรทำงสังคม โดยจ่ำยผลตอบแทนให้กับ
ผู้ด�ำเนินงำนท่ีเข้ำมำมีส่วนร่วม (2) กำรส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใน 
รปูแบบผูป้ระกอบกำรทำงสงัคม (Social Enterprises) ในกำรเป็น
ผู้ให้บริกำรและลงทุนทำงสังคม และ (3) กำรร่วมทุน/ทรัพยำกร
ของภำคเอกชนและประชำสังคม ในกำรสนับสนุนควำมช่วยเหลือ
ในด้ำนต่ำง ๆ

ดังนัน้ กำรแก้ปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ทำงสงัคมในระยะต่อไป  

ควรอยูบ่น “รปูแบบ (Platform)” ทีเ่กดิจำกกำรน�ำประโยชน์ของ
เทคโนโลยีมำใช้พร้อมกับพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนรองรับให้ท่ัวถึง 
รวมทั้งออกแบบกลไกในกำรให้บริกำรทำงสังคมรูปแบบใหม่  
ทีม่ใิช่ยดึรัฐเป็นเพยีงผูใ้ห้บริกำรรำยเดยีว แต่จ�ำเป็นต้องบรูณำกำร
และปรบับทบำทกำรด�ำเนนิงำนของแต่ละภำคส่วนให้เหมำะสมกบั
บรกิำรทำงสงัคมของกลุ่มเป้ำหมำยนัน้ ๆ  เพ่ือน�ำไปสู่กำรผนกึก�ำลงั
ในกำรแก้ไขปัญหำควำมไม่เสมอภำคทำงสังคมให้น้อยลง ซึ่งกำร

จัดสวัสดิกำรทำงสังคมที่ดีเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำ “ต้องไม่กระจุก

แต่กระจาย” และเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงให้กับคนทุกกลุ่มอย่ำง

เหมำะสม เพื่อเป็นกำร “สร้างแต้มต่อ” ในกำรพัฒนำที่สำมำรถ
ท�ำให้คนในสังคมมีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

กรณีศึกษา : การขยาย “แฟรนไชส์” ของโรงเรียน Knowledge 

is Power Program (KIPP) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐที่บริหารงานโดย

เอกชน ที่ประสบความส�าเร็จในการขยายเครือข่ายโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ สะท้อนได้

จากนกัเรียนโรงเรียนแฟรนไชส์ KIPP สามารถเรียนคณติศาสตร์ได้เรว็กว่านกัเรียนใน

โรงเรียนอื่น 5 - 6 เดือน โดยมีปัจจัยความส�าเร็จส�าคัญ ได้แก่ (1) ถอดบทเรียนความ

ส�าเร็จให้โรงเรียนสาขาด�าเนนิการตาม (2) ให้อสิระในการบริหารแก่โรงเรียนตามแผนท่ี

ก�าหนด โดยมโีรงเรียนแม่ข่ายเป็นผู้ก�ากบั และ (3) คัดสรรผูบ้ริหารโรงเรยีนอย่างเข้มข้น

8 ความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  ในการออกแบบ ด�าเนนิการ และให้ทนุสนบัสนนุโครงการทีเ่น้นเชงิป้องกนั (Prevention) และให้ความช่วยเหลอืแต่แรกเริม่ (Early Prevention) เพือ่ให้เกดิ 
 ผลกระทบทางสังคมทางบวกที่เป็นรูปธรรม และลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการด�าเนินการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้มีการป้องกัน (ที่มา : โครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือ 
 ที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model โดย TDRI เสนอต่อ สศช.)
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ควำมเหล่ือมล�้ำเป็นปัญหำ
ส�ำคัญที่ฝ ังรำกลึก ในประเทศไทย 
ในหลำกหลำยมิติ ทั้งควำมเหลื่อมล�้ำ
ทำงด้ำนรำยได้ กำรเข้ำถึงทรัพยำกร 
กำรถือครองที่ดิน ไม่เว้นแม้กระทั่ง
กำรเข้ำถึงบริกำรภำครัฐทั้งในด้ำน
กำรศึกษำและสำธำรณสุข และหำก
พิจำรณำในมิติทำงเศรษฐกิจจะพบว่ำ 
ควำมเหล่ือมล�ำ้ระหว่ำงกลุม่คนทัง้ด้ำน

โอกำสในกำรรบัสวสัดกิำรและกำรกระจำยรำยได้ยงัคงเป็นปัญหำ
ที่ส�ำคัญของสังคมไทย โดยมีสำเหตุหลักจำกโครงสร้ำงเศรษฐกิจ
ที่ไม่สมดุล มีกำรพึ่งพำกำรส่งออกมำก มุ่งเน้นที่กำรขยำยตัวทำง
เศรษฐกิจมำกกว่ำกำรกระจำยผลประโยชน์ รวมทั้งกำรกระจำย 
อ�ำนำจสูท้่องถิน่เป็นไปอย่ำงล่ำช้ำ ท�ำให้ชมุชนและผู้มรีำยได้น้อย 

ประลองพล ประสงค์พร และ พัดชา ต้องเชื้อ 
ส�านักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเต็มที่ และ 
อำจจะส่งผลให้ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น 
อย่ำงไรกต็ำม ประเทศไทยได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำเศรษฐกจิ 
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน รวมทั้งสร้ำง 
ควำมเท่ำเทียมกันทำงสังคมมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้มีกำร
ก�ำหนดเป้ำหมำยไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
ตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) จนกระทั่งในแผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่
ยังคงยึดหลักกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีลดควำมเหลื่อมล�้ำ 
และขับเคลื่อนกำรเจริญเติบโตจำกกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิต
บนฐำนของกำรใช้ภูมิปัญญำและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นกำรสร้ำง
ควำมเจริญเติบโตท่ีครอบคลุมอย่ำงทั่วถึง และมีเป้ำหมำยในกำร
เพิ่มโอกำสทำงเศรษฐกิจ โอกำสทำงสังคม และรำยได้ของกลุ่ม
ประชำกรรำยได้ต�่ำให้สูงขึ้น

ฐานข้อมูลกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ตรงจุด

ในช่วงที่ผ่ำนมำภำครัฐได้ด�ำเนินมำตรกำรเพื่อช่วยเหลือประชำชนผู้มีรำยได้น้อย เพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำและแก้ปัญหำ 
ควำมยำกจน แต่ยังขำดประสิทธิภำพ ไม่สำมำรถให้ควำมช่วยเหลือแก่ผู้มีรำยได้น้อยได้ตรงกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
เนือ่งจำกไม่มีฐำนข้อมลูทีเ่พียงพอส�ำหรับกำรด�ำเนนิมำตรกำร ท�ำให้บคุคลทีไ่ม่ได้มีรำยได้น้อยได้รบัประโยชน์เกอืบทกุโครงกำรทีร่ฐัจดัสรร
สวสัดกิำรให้แก่ประชำชน ในขณะทีก่ลุม่บคุคลทีม่รีำยได้น้อยทีแ่ท้จรงิกลบัได้รับประโยชน์จำกกำรด�ำเนนิมำตรกำรของรฐัน้อยมำก ท�ำให้
ในปี 2559 - 2560 รัฐบำลจึงได้ด�ำเนินกำรลงทะเบียนผู้มีรำยได้น้อย หรือโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำรของรัฐ เพื่อเป็นฐำนข้อมูล
และท�ำให้ภำครัฐทรำบถึงควำมต้องกำรของผู้มีรำยได้น้อยที่แท้จริง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภำพของกำรจัดสวัสดิกำร
สังคม และกำรช่วยเหลือของภำครัฐ โดยมีจ�ำนวนผู้มีรำยได้น้อยมำลงทะเบียนทั้งสิ้น 14,176,170 คน และได้มีกำรตรวจสอบเสร็จสิ้น
ในวันที่ 8 กันยำยน 2560 พบว่ำมีผู้ที่ผ่ำนคุณสมบัติจ�ำนวน 11,431,681 คน1  ซึ่งนอกจำกภำครัฐจะสำมำรถน�ำฐำนข้อมูลท่ีได้ไปใช้ 
ในกำรด�ำเนนิมำตรกำรสวสัดกิำรต่ำง ๆ  เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมรำยได้ของประชำชน ลดค่ำใช้จ่ำยในครวัเรอืน เพิม่ควำมม่ันคงในชีวิต และส่งเสรมิ 
ให้ประชำชนเข้ำถึงสวัสดิกำรต่ำง ๆ ผ่ำนมำตรกำรทำงกำรเงินกำรคลังที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ภำครัฐยังสำมำรถใช้ประโยชน์จำกฐำน
ข้อมลูในกำรออกมำตรกำรทำงกำรคลงัใหม่ ๆ  รวมถงึสถำบนักำรเงนิเฉพำะกจิของรัฐทีส่ำมำรถน�ำข้อมลู
จำกโครงกำรลงทะเบียนฯ ดังกล่ำวไปวิเครำะห์ในเชิงลึก เพื่อใช้ในกำรก�ำหนดนโยบำยและวำงแผน 
ในกำรออกมำตรกำรทำงกำรเงินที่เหมำะสมและตรงกลุ่มเป้ำหมำยยิ่งขึ้นด้วย

มาตรการทางการเงินการคลัง
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ

1 แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 101/2560 เรื่อง การประกาศผลผู ้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ,  
 13 กันยายน 2560 
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มาตรการทางการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ที่ผ่ำนมำ มำตรกำรทำงกำรคลังถือเป็นเครื่องมือที่
ส�ำคัญในกำรลดควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม ทั้งมาตรการด้านภาษี
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าที่ส�ำคัญ อำทิ (1) กำรจัดเก็บภำษีเงินได้
แบบอัตรำก้ำวหน้ำ โดยเป็นกำรจดัเกบ็ภำษตีำมอตัรำทีก่�ำหนดไว้ 
ตำมเกณฑ์รำยได้ ซึ่งหำกมีรำยได้สูงก็ต้องเสียภำษีในอัตรำที่สูง 
(2) ภำษีกำรรับมรดก ซึ่งเป็นกำรเรียกเก็บภำษีจำกกำรรับมรดก  
(Inheritance Tax) จำกทำยำทโดยสทิธติำมกฎหมำยหรือทำยำท
โดยพนิยักรรม เพือ่กระจำยกำรถอืครองทรัพย์สินและลดช่องว่ำง
ทำงสงัคม โดยจดัเกบ็จำกมรดกรวมทีมี่มูลค่ำเกนิ 100 ล้ำนบำท และ  
(3) กำรจัดเก็บภำษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้ำง โดยกำรออกพระรำช
บัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมำยที่จะ
มำแทนพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ
พระรำชบัญญัติภำษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 โดยมีจุดมุ่งหมำย
ในกำรช่วยลดควำมเหล่ือมล�้ำในสังคมและเพ่ิมกำรกระจำย 
อ�ำนำจไปสู่ท้องถิ่น เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
จะเป็นผู้จัดเก็บภำษีโดยมีรัฐบำลเป็นผู้ดูแล ซึ่งหำกมีกำรจัดเก็บ
ภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงได้จริง ก็จะเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับ 
อปท. เพื่อน�ำไปใช้พัฒนำท้องถิ่น นอกจำกนี้ กำรเก็บภำษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ำงยังสำมำรถลดกำรถือครองที่ดินเพื่อกำรเก็ง
ก�ำไรในตลำดอสังหำริมทรัพย์ และคำดว่ำจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกรำคม 2562 ซึ่งกำรจัดเก็บภำษีฐำนทรัพย์สินดังกล่ำว  
เพื่อต้องกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำและลดช่องว่ำงของกำรกระจำย
รำยได้ของประชำชน 

ในส่วนของมาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัสวสัดกิารของภาครัฐ  
ที่ผ ่ำนมำได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ  
(30 บำทรักษำทุกโรค) โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี เป็นต้น ซึ่งกำร
ด�ำเนนิมำตรกำรเหล่ำนีถื้อเป็นสวสัดกิำรขัน้พืน้ฐำนด้ำนกำรศกึษำ
และสำธำรณสขุทีป่ระชำชนในทกุระดบัของประเทศพึงได้รบัอย่ำง
เท่ำเทียมกัน 

นอกจำกนี ้ภำครัฐยงัได้มกีำรด�ำเนนิมาตรการช่วยเหลอื
ค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย อำทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ รถเมล์ฟรี  
รถไฟฟรี เป็นต้น แต่กำรจัดสรรสวัสดิกำรต่ำง ๆ เหล่ำน้ี ก็ยัง 
ไม่สำมำรถเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่ภำครัฐต้องกำรช่วยเหลือได้
อย่ำงถกูต้องและทัว่ถงึ เนือ่งจำกไม่สำมำรถระบตุวับคุคลทีม่รีำยได้ 
น้อยได้อย่ำงแท้จริง จึงท�ำให้กำรจัดสรรสวัสดิกำรเพื่อลดควำม
เหลื่อมล�้ำของภำครัฐ ไม่ได้ถูกส่งไปยังผู้ที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ได้อย่ำงถกูต้อง ภำครฐัจงึมภีำระค่ำใช้จ่ำยทีค่่อนข้ำงสงู เนือ่งจำก
บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยที่ถูกต้องต่ำงก็ได้รับประโยชน์จำก
มำตรกำรดังกล่ำวด้วย

หนึ่งในแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำที่
ส�ำคัญของภำครัฐในปัจจุบัน คือ กำรช่วยเหลือแบบเจำะจงไปยัง
บคุคลผูม้รีำยได้น้อย ผ่ำนระบบภำษทีีเ่รยีกว่ำ Negative Income 
Tax (NIT) ซึง่ NIT มลีกัษณะกำรด�ำเนนิงำนทีต่รงข้ำมกบั Positive 
Income Tax (PIT) จำกทีรั่ฐบำลเก็บเงนิจำกประชำชน เปลีย่นมำ
ให้เงินกับประชำชนแทน ดังนั้น NIT เป็นกำรช่วยเหลือคนจนจำก
รัฐบำลในรูปแบบเงินโอนให้กับบุคคลที่มีรำยได้น้อย หรือบุคคล
ที่มีรำยได้ต�่ำกว่ำเกณฑ์ โดยใช้ Means Test หรือกำรวัดระดับ 
รำยได้เป็นเครื่องมือในกำรระบุผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิ NIT 

มำตรกำร NIT เป็นมำตรกำรทำงกำรคลังที่ผสมผสำน
ระหว่ำงสวสัดกิำรสงัคมและมำตรกำรทำงกำรคลังด้ำนภำษีให้เป็น
ระบบเดียวกัน เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ที่ต้องกำร
ควำมช่วยเหลอือย่ำงแท้จรงิ ท�ำให้เกิดประสทิธิภำพในกำรด�ำเนิน
งำนของภำครัฐในกำรจัดสรรสวัสดิกำร ดังนั้น NIT จึงเป็นระบบ

2 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการน�า Negative Income Tax มาใช้ในประเทศไทย (2556), ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

แนวทางในการใช้มาตรการทางการคลัง 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า2
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มำตรกำรทำงกำรคลังที่รัฐบำลน�ำมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำควำม
ยำกจนและลดควำมเหล่ือมล�ำ้ในกำรกระจำยรำยได้ของประชำชน 
ซึ่ง NIT ในแต่ละประเทศมีชื่อเรียก เงื่อนไข และวัตถุประสงค์ของ
กำรใช้ที่แตกต่ำงกัน

ประเทศทีม่กีำรใช้มำตรกำร NIT ในกำรช่วยเหลอืบคุคล
ท่ีมีรำยได้น้อยที่ประสบควำมส�ำเร็จ เช่น ประเทศอิสราเอล ซึ่ง
มีชื่อว่ำ Earned Income Tax Credit (EITC) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดช่องว่ำงรำยได้ และเพิ่มแรงจูงใจให้ผู ้มีรำยได้น้อย
ท�ำงำนมำกข้ึน โดยเริ่มใช้มำตรกำร EITC ใน 4 เมืองที่มีปัญหำ 
กำรว่ำงงำนสูง ซ่ึงหลักเกณฑ์ในกำรได้รับเงินโอนประกอบด้วย  
(1) กลุม่ลกูจ้ำงหรือผูป้ระกอบธรุกจิ จะแบ่งเกณฑ์กำรโอนเงนิตำม
จ�ำนวนบุตร และ (2) กลุ่มผู้ที่มีรำยได้ต่อปีของครอบครัวรวมกัน 
ไม่เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด และต่อมำได้ขยำยใช้บังคับทั่วประเทศ  
โดยหลักเกณฑ์ในกำรได้รับเงินโอนส�ำหรับกรณีเมืองอื่น ๆ 
จะให้ผู ้มีรำยได้น้อยเพศหญิงที่มีบุตร (บุตรต้องมีอำยุไม่เกิน  
2 ปี) ซึ่งท�ำให้ลดช่องว่ำงควำมยำกจนและเพ่ิมรำยได้ให้กับ
กลุ ่มผู ้มีรำยได้น้อยที่สุดของประเทศ รวมทั้งเป็นเงินโอนที่
ให้กับกลุ ่มคนที่ยำกจนที่สุดของประเทศ ไม่ได้เป็นกำรให้ 
ในวงกว้ำง จึงท�ำให้ลดภำระค่ำใช้จ่ำยของรัฐบำลในกำรด�ำเนิน
มำตรกำร นอกจำกนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศ
หนึ่งที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรด�ำเนินมำตรกำร EITC ซึ่ง
เป็นมำตรกำรที่ใช้เป็นสวัสดิกำรแก่ผู ้ท�ำงำนที่มีรำยได้น้อย  
โดยก�ำหนดให้ผู้ที่จะได้รับเงินโอนจำกรัฐต้องเป็นผู้มีรำยได้น้อย
ถึงปำนกลำงที่มีงำนท�ำเท่ำนั้น เพ่ือเป็นแรงจูงใจให้ประชำชน
ท�ำงำนหำเล้ียงชีพเพิ่มขึ้น โดยจะไม่ให้โอนเงินแก่ผู้ที่ไม่ได้ท�ำงำน 
ซึ่งเกณฑ์กำรได้รับเงินโอนจะแตกต่ำงกันไปส�ำหรับผู้ไม่มีบุตร  
มีบุตร 1 คน มีบุตร 2 คน และมีบุตร 3 คนขึ้นไป และตำมสถำนะ
กำรสมรส ทั้งนี้ EITC ของประเทศสหรัฐอเมริกำใช้กลไกกำรยื่น
แบบแสดงรำยกำรเงินได้บุคคลธรรมดำที่มีอยู่แล้ว จึงท�ำให้ง่ำย
ต่อกำรบริหำรจัดกำร 

ทั้งนี้ ประเทศที่ประสบควำมส�ำเร็จสำมำรถแก้ปัญหำ
ควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล�้ำในกำรกระจำยรำยได้อย่ำงมี
ประสทิธิภำพ รวมทัง้สำมำรถระบตุวับคุคลทีม่รีำยได้น้อยได้อย่ำง
แท้จริง จึงท�ำให้ทรำบว่ำใครควรได้รับกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐ  
อย่ำงไรก็ตำม Negative Income Tax (NIT) ต่ำงก็มีทั้งข้อด ี
และข้อเสียขึ้นอยู่กับรูปแบบกำรด�ำเนินนโยบำยที่เหมำะสมของ
ประเทศนั้น ๆ โดยหำกจะน�ำมำตรกำรทำงกำรคลังแบบใดมำใช้ 
ต้องพิจำรณำถึงผลประโยชน์ของสังคมว่ำจะเกิดผลเสียหรือผลดี
มำกกว่ำกัน

ข้อเสนอแนะ

1. แม้ว่ำกำรด�ำเนินโครงกำรลงทะเบียนเพื่อสวัสดิกำร
ของรฐัหรอืโครงกำรลงทะเบยีนผูม้รีำยได้น้อยจะเป็นกำรเริม่จดัท�ำ
ฐำนข้อมูลของประชำชนผู้มีรำยได้น้อยให้อยู่ในระบบ ซึ่งจะส่งผล
ให้กำรด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรคลังหรือกำรจัดสรรสวัสดิกำรเป็น
ไปได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพมำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม ภำครฐัต้องให้ควำม
ส�ำคัญกับกำรติดตำมตรวจสอบสถำนะผู้ลงทะเบียนอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทัง้กำรตดิตำมประเมนิผลกำรด�ำเนนิมำตรกำร เพ่ือให้สำมำรถ
ปรับปรุงมำตรกำรให้เหมำะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำยต่อไป

2. ภำษีฐำนทรัพย์สินเป็นเครื่องมือทำงกำรคลังที่ส�ำคัญ
รูปแบบหนึ่งในกำรหำรำยได้ของภำครัฐและยังสำมำรถช่วยลด
ควำมเหลื่อมล�้ำทำงด้ำนเศรษฐกิจได้ ดังนั้น รัฐบำลจึงต้องให้
ควำมส�ำคญักบัประสทิธภิำพกำรจดัเก็บภำษใีห้เกดิควำมเป็นธรรม 
และทั่วถึง ในขณะเดียวกันควรมุ่งเน้นกำรขยำยฐำนภำษีเพื่อให้ 
ผู้มีหน้ำที่ต้องเสียภำษีเข้ำสู่ระบบภำษีมำกขึ้น 
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มาตรการทางการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

จำกผลกำรส�ำรวจกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน ในปี 2559 โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยและส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ  
พบว่ำ ครัวเรือนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 95.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 97.3 ในปี 2559 โดยมีครัวเรือนที่
ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินลดลงจำกร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 2.7 ในปี 2559 โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ยังไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรทำง 
กำรเงนิได้เป็นครวัเรอืนทีม่รีำยได้ต�ำ่ ครัวเรอืนในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภำคใต้ ในขณะทีค่รวัเรอืนสำมำรถเข้ำถงึบริกำรเงนิฝำก 
บริกำรสินเช่ือ และบริกำรโอนเงินและช�ำระเงินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 25563 อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้จ�ำนวนครัวเรือนที่ไม่สำมำรถเข้ำถึง
บริกำรทำงกำรเงินจะมีจ�ำนวนลดลง แต่ยังมีครัวเรือนที่ขำดโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงินอยู่อีกเป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้ในช่วง
ที่ผ่ำนมำ ภำครัฐได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงิน โดยเฉพำะกำรส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน 
ได้มำกยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน ยกระดับคุณภำพชีวิต รวมทั้งลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงด้ำนรำยได้ เศรษฐกิจ และสังคมต่อไป

โดยปกติ กำรใช้มำตรกำรทำงกำรเงินของรัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำนั้น รัฐบำลจะใช้สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
ของรัฐเป็นกลไกกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ นอกจำกนี้ รัฐบำลยังมี
มำตรกำรอื่นเพื่อสนับสนุนกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุน เช่น โครงกำร
สินเช่ือรำยย่อยเพื่อกำรประกอบอำชีพภำยใต้กำรก�ำกับและ
โครงกำรสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก�ำกับ (สินเช่ือ 
นำโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์) กำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำ 
เอสเอ็มอีและกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย เพ่ือให้ผู้ประกอบกำร 
รำยย่อยสำมำรถกู ้เงินได้สะดวกขึ้น โดยมีรำยละเอียดของ 
โครงกำรต่ำง ๆ ดังนี้

การสนับสนุนสินเชื่อผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ

เป็นกำรด�ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ โดยกำรสนับสนุน
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ ตำมวัตถุประสงค์และพันธกิจของแต่ละ
สถำบันฯ ในกำรช่วยเหลือประชำชนและผู้ประกอบกำรรำยย่อย 
ให้มีโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งเงิน มีต้นทุนกำรเงินที่ต�่ำลง เพื่อให้
สำมำรถแข่งขันกับผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ได้ ตลอดจนยกระดับ
คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชน ในช่วงที่ผ่ำนมำ 
ธนำคำรเฉพำะกิจของรัฐได้มีกำรด�ำเนินโครงกำรที่ส�ำคัญ ดังนี้ 

  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) มีวตัถปุระสงค์เพือ่สนบัสนนุแหล่งเงนิทนุให้กบัเกษตรกร 
ได้ด�ำเนินโครงกำรตำมนโยบำยท่ีส�ำคัญ ในช่วงปี 2560 ได้แก่ 
โครงกำรสินเชื่อรำยย่อยเพ่ือใช้จ่ำยฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหำ 

หนี้นอกระบบให้แก่เกษตรกรรำยย่อย รวมทั้งได้
จัดตั้งโครงกำรสำนพลังประชำรัฐ 3 โครงกำร 
ได้แก่ โครงกำรขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐำนรำก 
โครงกำรหนึ่งต�ำบล หนึ่ง SME กำรเกษตร 
และโครงกำรเชือ่มโยงกำรค้ำปลกีสนิค้ำเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และกำรท่องเที่ยว

  ธนาคารออมสิน เป ็นสถำบันกำรเงินของรัฐ
เพื่อกำรออม ควบคู่กับกำรเป็นแหล่งทุนส�ำหรับประชำชน
รำยย่อยระดับฐำนรำก ซ่ึงในช่วงที่ผ่ำนมำ ทำงธนำคำรได้ม ี
กำรด�ำเนินโครงกำรส�ำคัญเพ่ือลดควำมเหล่ือมล�้ำทำงเศรษฐกิจ 
อำทิ โครงกำรธนำคำรประชำชน สินเชื่อประชำชนสุขใจ  
สินเชื่อออมสุขใจ สินเชื่อรำยได้ประจ�ำสุขใจ สินเชื่อคืนควำมสุข  
ที่สนับสนุนให้ประชำชนประกอบอำชีพ หรือมีธุรกิจขนำดย่อม 
เป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือใช้หมุนเวียน 
ในกำรใช้จ่ำยและช�ำระหนี้ต่ำง ๆ

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นธนำคำร
ที่มุ ่งเน้นกำรให้สินเช่ือเพ่ือที่อยู ่อำศัยแก่ผู ้มีรำยได้น้อยและ 
ปำนกลำง เพื่อให้ผู ้มีรำยได้น้อยมีที่อยู ่อำศัยเป็นของตนเอง  
รวมถึงสนับสนุนนโยบำยภำครัฐในกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำของ
สงัคมและกำรสร้ำงโอกำสกำรเข้ำถงึบรกิำรของรฐั โดยมโีครงกำร
ส�ำคัญที่ด�ำเนินกำรในช่วงปี 2559 - 2560 ได้แก่ โครงกำร 
บ้ำนประชำรัฐ โครงกำรบ้ำนธนำรักษ์ประชำรัฐ สินเชื่อบ้ำนและ 
ที่อยู่อำศัยดอกเบี้ยต�่ำ 

3 รายงานผลส�ารวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2559 : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นธนำคำรที่มีบทบำทส�ำคัญในกำร
ช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้ำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
ให้สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้มำกขึ้น โดยในช่วงที่ผ่ำนมำ 
ได้ด�ำเนินโครงกำรท่ีส�ำคัญ ได้แก่ โครงกำรสินเช่ือ SMEs  
Transformation Loan โครงกำรสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�ำ่ (Soft Loan)  
เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิต  
ส�ำหรับผู้ประกอบกิจกำร SMEs เป็นต้น

  บรษิทัประกนัสนิเชือ่อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 
ท�ำหน้ำที่ค�้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบกำร SMEs  ที่ไม่ม ี
หลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค�้ำประกันไม่เพียงพอในกำรขอ
สินเชื่อจำกธนำคำร เพ่ือให้ได้วงเงินสินเชื่อตำมควำมต้องกำร  
ซึ่ง บสย. มีผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญ อำทิ ผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันสินเช่ือ 
SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)  
ปรับปรุงใหม่ ผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู ้ประกอบกำร 
รำยย่อย ระยะท่ี 2 และผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อ 
ผู้ประกอบกำรใหม่และนวัตกรรม เป็นต้น

โครงการสนิเชือ่รายย่อยเพือ่การประกอบอาชพีภายใต้ 

การก�ากับ และโครงการสินเช่ือรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้ 

การก�ากับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์) 

เป็นโครงกำรที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหำหนี้นอกระบบ 
ซึง่เป็นปัญหำทีส่่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมเป็นอย่ำงมำก 
ในปัจจุบัน โดยสินเชื่อนำโนไฟแนนซ์เป็นโครงกำรที่สนับสนุน 
สินเชื่อเพื่อกำรประกอบอำชีพแก่ประชำชน เพื่อให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก และบรรเทำภำระดอกเบี้ย
จำกกำรกู้ยืมเงินนอกระบบ ในขณะที่สินเช่ือพิโกไฟแนนซ์เป็น
โครงกำรที่สนับสนุนสินเชื่อเพื่อใช้จ่ำยทั่วไป โดยรำยละเอียดของ
สินเชื่อทั้งสองประเภท แสดงรำยละเอียดดังตำรำงด้ำนล่ำง

ซึ่งทั้งสองโครงกำรจะ
เปิดโอกำสให้เจ้ำหนีน้อก
ระบบเข้ำมำจดทะเบียน
เป็นผู ้ให้บริกำรสินเชื่อ
รำยย่อยในระบได้อย่ำง
ถูกต ้องตำมกฎหมำย  

โดย ณ เดือนสิงหำคม มีผู้ประกอบกำรท่ีได้เปิดให้บริกำรสินเช่ือ
นำโนไฟแนนซ์แล้ว 27 รำย ปล่อยสินเชื่อแล้ว 2.5 พันล้ำนบำท 
ในขณะที่มีผู ้ประกอบกำรพิโกไฟแนนซ์ที่กระทรวงกำรคลังได้
อนุมัติใบอนุญำตประกอบธุรกิจแล้ว 119 รำย ยอดสินเชื่อรวม 
16 ล้ำนบำท

กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ

จดัตัง้ขึน้ตำมมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันที ่17 มกรำคม 2560  
ในวงเงิน 20,000 ล้ำนบำท ภำยใต้พระรำชบัญญัติกำรบริหำร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุน 
ช่วยเหลอืและสนบัสนนุ SMEs ทีม่ศีกัยภำพและเป็นนติบิคุคลไทย 
ให้มีกำรพัฒนำไปสู่อุตสำหกรรมที่มีมูลค่ำสูง รวมทั้งเป็นกำร 
ช่วยให้ SMEs ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนปกติให้สำมำรถ 
เข้ำถึงเงินทุนได้ง่ำยขึ้น โดยกำรให้เงินทุนควบคู่กับกำรส่งเสริม
กระบวนกำรพัฒนำในด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยี/มำตรฐำนเพื่อ
เพ่ิมผลิตภำพ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โดยกำรวำงแผนธุรกิจ
อย่ำงเป็นระบบ ซ่ึงปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรรับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบกำรที่จะเข้ำร่วมโครงกำร

โครงการ วัตถุประสงค์ให้กู้ วงเงิน 
กู้ต่อราย ดอกเบ้ีย

นาโนไฟแนนซ์
เพ่ือประกอบอำชีพ 
ในจังหวัดท่ีส�ำนักงำนใหญ่
ของผู้ประกอบธุรกิจต้ังอยู่

ไม่เกิน  
1 แสนบำท

ไม่เกิน 
ร้อยละ 36

ต่อปี

พิโกไฟแนนซ์
ใช้จ่ำยท่ัวไปหรือประกอบ
ธุรกิจ (มีหรือไม่มี 
หลักประกันก็ได้)

ไม่เกิน  
5 หมื่น
บำท

ไม่เกิน 
ร้อยละ 36

ต่อปี

ที่มำ : กระทรวงกำรคลัง, ธนำคำรแห่งประเทศไทย

ตาราง แสดงรายละเอียดโครงการนาโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์
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พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ  
เป็นกฎหมำยที่มีสำระส�ำคัญ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำร
สำมำรถน�ำทรัพย์สินที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่หลำย
ประเภทท่ีผู้ประกอบกำรใช้สร้ำงรำยได้ให้กับธุรกิจ เช่น สินค้ำ
คงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิตสินค้ำ สิทธิเรียกร้อง ลิขสิทธ์ิ  
สิทธิบัตร ประทำนบัตร สัมปทำน เป็นต้น มำเป็นหลักประกัน
กำรกู้ยืมได้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน ให้กับสถำบันกำรเงิน 
ซึ่ง พ.ร.บ. นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ประกอบธุรกิจรำยย่อยให้
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำยยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำม สถำบัน
กำรเงินแต่ละแห่งยังคงต้องพิจำรณำถึงวิธีกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สินในแต่ละประเภททั้งสภำพคล่อง หรือระเบียบเก่ียวกับ
อัตรำกันส�ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตำมมูลค่ำควำมเส่ียงของ
หลักประกันแต่ละประเภท ท�ำให้ในปัจจุบันยังไม่สำมำรถน�ำ
ทรัพย์สินต่ำง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักประกันทำงธุรกิจ  
พ.ศ .  2558 มำใช ้ เป ็นหลักประกันได ้ครบทุกประเภท
โดย ณ เดือนสิงหำคม 2560 มีธุรกิจเอสเอ็มอีท่ียื่นค�ำขอ 

จดทะเบียนสัญญำหลักประกันทำงธุรกิจ รวม 149,349 ค�ำขอ 
มูลค่ำทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกัน 2,800,545 ล้ำนบำท  
โดยสิทธิเรียกร้องประเภทบัญชีเงินฝำกธนำคำรเป็นทรัพย์สิน
ที่ใช้เป็นหลักประกันมำกที่สุด รองลงมำคือ สังหำริมทรัพย์ที่ใช้ 
ในกำรประกอบธุรกิจ และสทิธิเรยีกร้องประเภทอืน่ ๆ  ตำมล�ำดบั

จากโครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในช่วง 
ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ ให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาความเหล่ือมล�้า
ทางเศรษฐกจิ โดยการด�าเนินโครงการและมาตรการทางการเงินมาอย่าง
ต่อเน่ือง ซ่ึงสามารถช่วยลดความเหล่ือมล�า้ลง แต่อย่างไรก็ตาม ระดับ
ความเหล่ือมล�้าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันมีความจ�าเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับ
การแก้ ไข ในที่นี้จึงขอน�าเสนอแนวทางเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ในกำรด�ำเนินมำตรกำรทำงกำรเงินหรือกำรก�ำหนดโครงกำรเพื่อช่วยเหลือและบรรเทำควำม 
เดือดร้อนของประชำชนนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะต้องมีกำรก�ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินกำรและ
ก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน ตลอดจนก�ำหนดเง่ือนไขโครงกำรให้สอดคล้องเหมำะสมกับควำมต้องกำร
และควำมจ�ำเป็น รวมทั้งควรมีกำรคัดกรองลูกค้ำที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยที่แท้จริง เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ในกำรด�ำเนินมำตรกำรเหล่ำนั้นเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิผล

2. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมในเร่ืองกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินควบคู่ไปกับกำรให้สินเชื่อ  
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถบริหำรเงินและน�ำไปใช้จ่ำยได้ตรงตำมวัตถุประสงค์ และป้องกันปัญหำกำรเพิ่ม 
ภำระหนีใ้ห้แก่ครัวเรือนในอนำคต
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กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนคมนำคมขนส่งของ
ประเทศภำยใต้ (ร่ำง) ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนำฯ 
ฉบับที่ 12 และนโยบำยรัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบขนส่งทำงรำง อันเป็นระบบขนส่ง
ที่มีประสิทธิภำพในกำรใช้พลังงำนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
กำรพัฒนำศักยภำพกำรให้บริกำรระบบขนส่งทำงน�้ำและทำง
อำกำศให้มีประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำระบบขนส่งมวลชน
สำธำรณะในเขตเมือง ซ่ึงในระยะแรกจะมุ่งเน้นกำรพัฒนำระบบ
ขนส่งมวลชนสำธำรณะในเขตเมืองหลักที่ส�ำคัญ อำทิ กรุงเทพฯ 
ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลำ หำดใหญ่ และภูเก็ต พร้อมทั้งพัฒนำ
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกทั้งในส่วนของทำงข้ำม ทำงเท้ำ และ 
ทำงจักรยำน ในพื้นที่ที่สำมำรถเชื่อมต่อกำรเดินทำงกับระบบ
ขนส่งสำธำรณะ เพื่อยกระดับกำรให้บริกำรระบบขนส่งสำธำรณะ
รองรับปริมำณควำมต้องกำรเดินทำงและขนส่งของประเทศ 

ที่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ส่งเสริมกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศ 
อกีทัง้ยงัจะช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำคณุภำพชีวิตของทกุกลุม่ในสงัคม
เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรมในกำรเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนของประเทศ

โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเป็นปัจจยัฐำนรำกทีส่�ำคญัต่อกระบวนกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ และกระจำยควำมเจรญิ 
ไปสูภ่มูภิำค เพือ่เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศและลดควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรเข้ำถงึบริกำรขัน้พืน้ฐำนจำกภำครฐั อย่ำงไร
ก็ตำม แม้ว่ำที่ผ่ำนมำภำครัฐจะมีกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นจ�ำนวนมำกก็ตำม แต่ยังคงมีปัญหำกำรขำดแคลนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
ทัง้เชงิปรมิำณและคณุภำพทีย่งัไม่ได้มำตรฐำน โดยเฉพำะในเขตชนบท ประกอบกับกำรลงทนุพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต้องใช้ระยะเวลำ
ในกำรด�ำเนินงำน จึงก่อให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำในเขตเมืองกับชนบท ดังนั้น ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนำ 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงได้ก�ำหนดเป้ำหมำยในกำรขับเคลื่อนและพัฒนำประเทศเพื่อลด 
ควำมเหลื่อมล�้ำและยกระดับคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ของประชำชนทุกกลุ่มให้ดีขึ้น ดังนี้

โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อลดความเหล่ือมล�้า

การพัฒนาด้านการขนส่ง

ส�านักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ 
และกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
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ปัจจุบันกระทรวงคมนำคมและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอยู่
ระหว่ำงกำรพจิำรณำปรบัปรุงโครงสร้ำงกำรบริหำรกิจกำรในแต่ละ
สำขำให้มีควำมชัดเจนและทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ก�ำกบัดแูลกจิกำรของภำครฐัและกำรคุม้ครองผูใ้ช้บริกำร พร้อมทัง้
ยังได้มีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์/ระเบียบและกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
โดยก�ำหนดมำตรฐำนในกำรพัฒนำโครงสร ้ำงพื้นฐำนและ 
สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ตำมหลักกำรออกแบบเพ่ือทุกคน  
(Universal Design) เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกและสร้ำงควำม
ปลอดภัยแก่คนทุกกลุ ่ม โดยเฉพำะกลุ ่มผู ้พิกำรและผู ้สูงอำยุ 
อำทิ ที่จอดรถส�ำหรับคนพิกำร ทำงลำด (Guiding Block) ลิฟต์ 
ห้องน�้ำ และทำงเข้ำส�ำหรับผู้พิกำร จุดยึด และจุดจอดรถเข็น
ภำยในตู้โดยสำร ที่นั่งส�ำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู ้สูงอำยุ และ
ผู ้พิกำร และมีเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำจุดให้บริกำรในบริเวณสถำนี
รถไฟฟ้ำ กำรจัดหำรถประจ�ำทำงรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเป็นรถชำนต�่ำ 

(Low Floor) กำรติดตั้งระบบไฮดรอลิกบนตู้รถไฟเพื่อใช้ในกำร 
ยกรถเข็นผู ้พิกำรเข ้ำสู ่ขบวนรถไฟ พร ้อมทั้งปรับปรุงให ้ม ี
อักษรเบรลล์ในบริเวณสถำนีรถไฟ/รถไฟฟ้ำ/จุดจอดรถโดยสำร
ประจ�ำทำง กำรก่อสร้ำงทำงเชื่อมระหว่ำงสถำนีรถไฟ/รถไฟฟ้ำ 
ที่อยู ่ตำมแนวเส้นทำง และสถำนที่ที่ส�ำคัญ เช่น โรงพยำบำล  
สถำนศึกษำ และย่ำนกำรค้ำที่ส�ำคัญ เป็นต้น

นอกจำกนี้ รัฐบำลยังได้พิจำรณำก�ำหนดแนวทำงในกำร
ส่งเสรมิให้ผูม้รีำยได้น้อยสำมำรถเข้ำถงึบรกิำรขนส่งสำธำรณะของ
ภำครัฐได้อย่ำงทั่วถึง โดยก�ำหนดให้กระทรวงกำรคลังเร่งพัฒนำ
ปรับปรุงระบบกำรจ่ำยสวัสดิกำรภำครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(National e-Payment) ผ่ำน“บัตรสวัสดิกำรผู้มีรำยได้น้อย” 
โดยบูรณำกำรร่วมกับระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดสรรสวัสดิกำรให้สำมำรถตอบสนอง 
กลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ให้ประชำชนหันมำใช้ระบบขนส่งมวลชนสำธำรณะเพิ่มขึ้น  
และสำมำรถบรรเทำปัญหำกำรจรำจรที่ติดขัดในเขตเมือง 
ได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป

ส�ำหรับด้ำนพลังงำนไฟฟ้ำ ในปี 2560 ประชำกรไทย
เข้ำถึงไฟฟ้ำแล้วกว่ำ 21 ล้ำนครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.70 
ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด ซ่ึงช่วยให้ประชำชนได้รับบริกำร
ขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน ท�ำให้เกิดควำมเสมอภำคทำงสังคม 
มำกข้ึน ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และท�ำให้เศรษฐกิจ
ชุมชนขยำยตัว นอกจำกนี้ ในปัจจุบันยังมีโครงกำรประชำรัฐ

ทีผ่่านมาประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาทาง 
พลังงานที่ยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุมถึงการสร้างความ
เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงแหล่ง
พลังงานไฟฟ้าและปิ โตรเลียม ทั้งโดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องและการ
ลดการบิดเบือนราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

ด้ำนพลังงำน โดยสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและประชำชน
ในกำรพัฒนำโครงกำรด้ำนพลังงำนทดแทน เช่น โครงกำร 
โซล่ำร์ฟำร์มสหกรณ์ภำคกำรเกษตร โครงกำรโซล่ำร์ที่ติดตั้งบน
หลังคำ (Solar Rooftop) และส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนพลังงำน
ทดแทนในระดบัชมุชนตำมศกัยภำพของพืน้ที ่เพือ่ลดรำยจ่ำยด้ำน
พลงังำนในครวัเรอืนและสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กับสนิค้ำเกษตรมมีลูค่ำ 
เพ่ิมมำกขึน้ รวมทัง้จำกแนวโน้มรำคำเช้ือเพลิงในตลำดโลกทีป่รบัตวั 
ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ 
ลดลง ท�ำให้มกีำรปรบัค่ำไฟฟ้ำผนัแปรอตัโนมตั ิ(Ft) เพือ่ให้สะท้อน
รำคำค่ำเชื้อเพลิงและบรรเทำภำระค่ำครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้ำด้วย

การพัฒนาด้านพลังงาน
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ในส่วนของพลังงำนปิโตรเลียม นอกจำกโครงสร้ำง 
พืน้ฐำนทำงน�ำ้มันและก๊ำซธรรมชำตทิีไ่ด้รบักำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง 
เพื่อควำมม่ันคงทำงพลังงำนของประเทศแล้ว ประเทศไทยได้
ดูแลค่ำครองชีพของประชำชน โดยกำรปรับโครงสร้ำงรำคำน�้ำมัน
ผ่ำนทำงอัตรำภำษีสรรพสำมิต อัตรำเงินส่งเข้ำกองทุนน�้ำมัน 

เช้ือเพลิง และอัตรำเงินชดเชยของน�้ำมันแต่ละประเภท เพื่อลด
กำรอุดหนุนข้ำมกลุ่ม ส่งผลให้สถำนะกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง 
เปลี่ยนสถำนะมำเป็นบวก และกำรปรับลอยตัวรำคำ LPG 
ทั้งระบบ เพื่อสะท้อนกับรำคำตลำดโลก โดยให้มีผล 
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2560 ซึ่งปัจจุบันรำคำ
ขำยปลีกก๊ำซ LPG อยู่ที่ 20.49 บำท/กิโลกรัม 
อย่ำงไรก็ดี ผู ้มีรำยได้น้อยและหำบเร่แผงลอย
ยังคงได้รับกำรอุดหนุนโดยสำมำรถขอรับสิทธ์ิใน
กำรซื้อ LPG เพ่ือใช้ในกำรหุงต้มได้ในรำคำ 18.13  
บำท/กิโลกรัม

สถำนะโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรส่ือสำรของประเทศไทย 
ในปี 2559 มีผู ้ลงทะเบียนใช้บริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่ จ�ำนวน 
4.71 ล้ำนเลขหมำย ปรับตัวลดลงจำก 5.31 ล้ำนเลขหมำย  
ในปี 2558 เนื่องจำกเทคโนโลยีของโทรศัพท์ประจ�ำที่ถึงจุดอ่ิมตัว 
และหันมำใช้บรกิำรอินเทอร์เนต็ควำมเร็วสูงแทน และมผีูล้งทะเบยีน 
ใช้บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ จ�ำนวน 87.44 ล้ำนเลขหมำย  
เพิ่มข้ึนจำก 83.05 ล้ำนเลขหมำย ในปี 2558 เนื่องจำกตลำด
ผู้ให้บริกำรมีสภำพกำรแข่งขันที่สูงขึ้น มีกำรดึงดูดควำมสนใจ 
โดยกำรน�ำเสนอรำยกำรส่งเสริมกำรขำยใหม่ ๆ เพ่ือเพิ่มจ�ำนวน
ฐำนลูกค้ำใหม่และรักษำฐำนลูกค้ำปัจจุบัน ส�ำหรับจ�ำนวนผู้ใช้งำน

อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเพิ่มจำก 330 คน 
ต่อประชำกร 1,000 คน ในปี 2554 เพิ่มเป็น 665 คน ในปี  
2559 เนื่องจำกผู ้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได ้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้งำนผ่ำนโทรศัพท์ประจ�ำที่ อย่ำงไรก็ตำม  
กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนโทรคมนำคมยังมีปัญหำอุปสรรค
หลำยประกำรโดยเฉพำะด้ำนกำรเข้ำถงึบรกิำรสือ่สำรโทรคมนำคม 
โครงข่ำยบริกำรส่ือสำรโทรคมนำคมส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่เฉพำะ
ในเขตเมอืงใหญ่ เนือ่งจำกผูใ้ห้บรกิำรสือ่สำรโทรคมนำคมจะลงทนุ
เฉพำะพื้นที่ที่สำมำรถสร้ำงรำยได้หรือพื้นที่ผลตอบแทนกำรลงทุน
สูงเท่ำนั้น ส่งผลให้ประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตชนบทหรือพื้นที่
ห่ำงไกลไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสื่อสำรโทรคมนำคมได้ ท�ำให้เกิด
ควำมเหลื่อมล�้ำในกำรเข้ำถึงบริกำรระหว่ำงเขตเมืองกับเขตชนบท 
กำรประยุกต์ใช้ประโยชน์จำกกำรให้บริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม
ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต�่ำและ
ขำดแรงงำนที่มีทักษะในอุตสำหกรรม
โทรคมนำคม

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

การสร้างความเท่าเทียมและ 
ลดความเหลื่อมล�้าด้านพลังงาน

กำรเข้ำถึงไฟฟ้ำ

โครงกำรประชำรัฐ
ด้ำนพลังงำน

กำรปรับค่ำไฟฟ้ำ
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

กำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนทำงน�้ำมันและ

ก๊ำซธรรมชำติ

กำรปรับโครงสร้ำง
รำคำน�้ำมันและ

ลอยตัวรำคำ LPG
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ดงันัน้ เพือ่ลดควำมเหลือ่มล�ำ้ในกำรเข้ำถงึและใช้ประโยชน์
จำกกำรให้บริกำรสื่อสำรโทรคมนำคม เพิ่มประสิทธิภำพและ 
ขยำยกำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนดิจิทัลอย่ำงทั่วถึง
และเท ่ำเทียม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ แผนพัฒนำฯ  
ฉบับที่ 12 จึงได้ก�ำหนดให้มีแนวทำงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
โทรคมนำคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยจัดให้มีโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงเข้ำถึงทุกหมู่บ้ำน พัฒนำโครงข่ำยสื่อสำร

ระหว่ำงประเทศให้มีควำมจุเพียงพอต่อ
ปริมำณกำรรับส่งข้อมูล และบริหำร
จดักำรกำรใช้เทคโนโลยีและโครงสร้ำง
พื้นฐำนโทรคมนำคมและสื่อสำร
มวลชนร่วมกัน ส่งเสริมให้มีกำร
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ โดยปรับเปล่ียนรูปแบบ
กำรท�ำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล 
สร้ำงผูป้ระกอบกำรดจิทิลัรุน่ใหม่ 
 (Start up) ผู ้ประกอบกำร 

พัฒนำโครงข่ำยสื่อสำร
ระหว่ำงประเทศให้มีควำมจุ

เพียงพอต่อปริมำณ 
กำรรับส่งข้อมูล

พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
โทรคมนำคม

ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

พัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
ภำคเอกชน และสถำบัน
กำรศึกษำให้รองรับภำค

อุตสำหกรรมดิจิทัลลดความเหลื่อมล�้า
จากการ

ให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคม

ขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) และวิสำหกิจชุมชน และ 
พัฒนำระบบมำตรฐำนรหัสของสินค้ำและบริกำรให้รองรับกับ
กำรท�ำธุรกรรมพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และ 
กำรช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รวมทั้งพัฒนำ
บุคลำกรภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำให้รองรับและ
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมดิจิทัลในอนำคต

น�้ำสะอำดมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งต ่อกำรด�ำรงชีวิต
ของมนษุย์ จำกข้อมลูของกำรประปำส่วนภมูภิำคในปี 2559 พบว่ำ 
มีครัวเรือนที่มีน�้ำประปำส�ำหรับใช้อุปโภคบริโภคประมำณ 20 
ล้ำนครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของจ�ำนวนครัวเรือน 
ทั่วประเทศ (24.2 ล้ำนครัวเรือน) โดยอยู่ในพ้ืนท่ีให้บริกำรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบำล องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล 
และหมู่บ้ำน) จ�ำนวน 13.92 ล้ำนครัวเรือน อยู่ในพื้นที่ให้บริกำร 
ของกำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำนวน 4 ล้ำนครัวเรือน และพื้นที่ 
ให้บริกำรของกำรประปำนครหลวง จ�ำนวน 2.28 ล้ำนครัวเรือน 
แต่ในภำพรวมของประเทศพบว่ำ ยังมีครัวเรือนที่ไม่มีน�้ำสะอำด
ส�ำหรบัใช้อปุโภคบรโิภคประมำณ 4 ล้ำนครวัเรอืน ท�ำให้ประชำชน
ในหลำยพื้นที่ยังอำศัยน�้ำจำกแหล่งน�้ำธรรมชำติ และหลำยพื้นที่
มีค่ำใช้จ่ำยสูงในกำรจัดหำน�้ำเพื่อกำรบริโภค เนื่องจำกข้อจ�ำกัด
ในกำรจัดแหล่งน�้ำต้นทุนส�ำหรับใช้ในกำรผลิตน�้ำประปำ และกำร
บริหำรจัดกำรกิจกำรประปำของประเทศยังขำดประสิทธิภำพ 
ท�ำให้กำรกระจำยบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนน�้ำประปำ 
ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง นอกจำกนี้ ในพื้นที่ชนบท ระบบประปำ

การพัฒนาด้านน�้าประปา

หมู ่บ้ำนที่ผ่ำนกำรรับรองเป็นน�้ำประปำดื่มได้มีค่อนข้ำงน้อย 
ส่วนควำมปลอดภัยของน�้ำบริโภคประเภทบ่อน�้ำบำดำล บ่อน�้ำตื้น  
น�้ำฝน ส่วนใหญ่คุณภำพน�้ำไม่ได้มำตรฐำน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ 
สุขอนำมัยของประชำชน

กำรพัฒนำสำธำรณูปโภคด้ำนน�้ำประปำเป็นประเด็น
ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ปัจจุบันรัฐบำลได้ก�ำหนดนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแนวทำงกำร
พัฒนำสำธำรณูปโภคด้ำนน�้ำประปำทั้งในระยะสั้นและระยะยำว 
โดยจัดหำแหล่งน�้ำต้นทุนและก่อสร้ำงระบบประปำที่เพียงพอ 
ทั้งปริมำณและคุณภำพให้แก่ชุมชนทุกหมู่บ้ำน 
และชุมชนเมือง เพื่อสร้ำงโอกำสให้ประชำชน 
ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงบริกำรพื้นฐำนจำกรัฐอย่ำง
เท่ำเทียมกันและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซ่ึงช่วย 
ยกระดบัคณุภำพชวีติควำมเป็นอยูข่องประชำชน
ให้ดขีึน้ และลดควำมเหลือ่มล�ำ้กำรเข้ำรบับรกิำร
จำกภำครัฐได้อย่ำงประสิทธิภำพตำมนโยบำย
ของรัฐบำล
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ที่ดินเป็นทรัพยำกรส�ำคัญ เป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่ รัฐใช ้ในกำรพัฒนำประเทศ พัฒนำชีวิต 
ควำมเป็นอยู่ของประชำชน และกำรรักษำควำมมั่นคงของชำติ กำรบริหำรจัดกำรที่ดินของประเทศจึงเป็น 
ยุทธศำสตร์ชำติที่ส�ำคัญ เพื่อให้สำมำรถน�ำเอำจุดแข็งและควำมได้เปรียบเชิงภูมิศำสตร์ของท่ีตั้งและ 
ผืนแผ่นดนิ มำสร้ำงประโยชน์สขุ ขบัเคลือ่นกำรพฒันำประเทศเพือ่ให้บรรลถุงึควำมมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ตำมที ่
ก�ำหนดไว้ในเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ประเทศระยะยำว 

ที่ดิน : ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ

รัฐได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรจัดกำรที่ดิน โดยกำรตรำกฎหมำย ก�ำหนด
นโยบำย มำตรกำร และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ดินอื่น ๆ เป็นจ�ำนวนมำก แต่กำร
ด�ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำที่ผ่ำนมำไม่ทันต่อสถำนกำรณ์ ท�ำให้ปัญหำมีควำมซับซ้อน 
และมคีวำมขดัแย้งรนุแรงมำกขึน้ ทัง้ปัญหำกำรบกุรกุทีด่นิของรฐั กำรไร้ทีด่นิท�ำกนิของ
เกษตรกร กำรกระจำยกำรถือครองที่ดิน ซึ่งท�ำให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคมตำมมำ

กำรบริหำรจัดกำรที่ดินปรำกฏในแผน
พฒันำประเทศตัง้แต่แผนพัฒนำฯ ฉบบัที ่1 จนถึง
ฉบับปัจจุบัน โดยปรำกฏอยู่ในสำขำกำรพัฒนำที่
แตกต่ำงกันไป เช่น ด้ำนกำรพฒันำชนบท ด้ำนกำร
พฒันำกำรเกษตร ด้ำนทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม 
หรือในบำงแผนก็ปรำกฏอยู่ในแผนพัฒนำด้ำน
สังคมและกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน แสดงให้
เหน็ว่ำทรพัยำกรทีดิ่นมีควำมส�ำคัญในหลำกหลำย
มิติ คือ เป็นปัจจัยพื้นฐำนของกำรพัฒนำชนบท 
เป็นทุนที่ส�ำคัญของกำรผลิตในภำคเกษตร และ 
มีมิติทำงด ้ำนกำรอนุรักษ ์สิ่ งแวดล ้อม และ 
กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมทำงสังคมด้วย 

นโยบายด้านที่ดินในมิติด้านการพัฒนาชนบท การเกษตร ทรัพยากร และด้านสังคม

ความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงทรัพยากร : 
กรณีสิทธิและการถือครองที่ดิน

ชมพูนุท ช่วงโชติ  จินนา ตันศราวิพุธ ณุชาดา เจริญพานิช 
 สมบัติ กิจจารุวงษ์ และ จรีย์วิชญา ฮะทะโชติ

ส�านักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
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การกระจายการถอืครองทีด่นิ  ธนำคำรโลกรำยงำนว่ำ ในช่วงก่อนทศวรรษ 
1980 ประเทศไทยมีกำรกระจำยกำรถอืครองทีด่นิค่อนข้ำงด ีแต่เมือ่ธนำคำรโลกได้ให้
เงินสนับสนุน จ�ำนวน 183 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ เพื่อให้รัฐบำลเร่งรัดออกเอกสำรสิทธิ
ให้แก่เกษตรกรในปี 2527 และกำรที่รำคำสินค้ำเกษตรตกต�่ำ ส่งผลให้ที่ดินหลุดมือ
ไปจำกเกษตรกรรำยย่อยเนือ่งจำกภำวะหนีสิ้น เกษตรกรต้องขำยทีด่นิให้กับนำยทนุ
เป็นจ�ำนวนมำก และส่งผลให้เกิดกำรกระจุกตัวของที่ดินเพิ่มขึ้นอย่ำงมำก1 

จำกผลกำรข้ึนทะเบยีนหนีข้องกองทนุฟ้ืนฟูและพฒันำเกษตรกรในปี 2551 
พบว่ำเกษตรกรรำยย่อยที่เป็นสมำชิกกองทุนฟื้นฟูฯ และเป็นหนี้สหกรณ์
และสถำบันกำรเงิน โดยที่ดินที่ติดจ�ำนองมีประมำณ 30 ล้ำนไร่ มีเจ้ำหนี้
รำยใหญ่คือ ธ.ก.ส. 

กำรส�ำรวจของส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรเมื่อปี 2556  
พบว่ำจำกพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้นกว่ำ 149.24 ล้ำนไร่ ประมำณ 77.64 
ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 52 เป็นพ้ืนที่เช่ำ ขณะที่ 71.59 ล้ำนไร่ เป็นพื้นที ่
ของเกษตรกรเอง แต่ในจ�ำนวนนี้มี 29.72 ล้ำนไร่ ที่ติดจ�ำนอง2  ในขณะเดียวกัน กำรส�ำรวจเมื่อปี 2549 เร่ืองกำรถือครองที่ดินของ 
ครัวเรือนกำรเกษตรในประเทศไทย พบว่ำมีครัวเรือนที่ถือครองที่ดินระหว่ำง 10 - 19 ไร่ ประมำณ 1.1 ล้ำนครัวเรือน หรือร้อยละ 24.91  
ครัวเรือนที่มีที่ดินท�ำกำรเกษตรมำกกว่ำ 40 ไร่ 402,145 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.88 ในขณะที่มีครัวเรือนที่ท�ำกำรเกษตร 
ที่ไม่มีที่ดินเลย 789,599 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.42 

ที่ดิน : โครงสร้างที่ไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล�้าทางสังคม

การไร้ท่ีดนิท�ากนิของประชาชน กำรจดัหำทีด่นิให้ประชำชนด�ำเนนิ
กำรมำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 1 แต่ก็ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
เรือ่งผูไ้ร้ทีด่นิท�ำกนิได้ เมือ่มกีำรขึน้ทะเบยีนคนจนในปี 2547 มผีูม้ำลงทะเบยีน
เป็นผู้ไม่มีที่ดินท�ำกินรวม 1 ล้ำนรำย ประกอบด้วย ผู้เช่ำที่ดิน ผู้ที่ยืมที่ดินผู้อื่น
ท�ำกิน และผู้รับจ้ำงท�ำกำรเกษตร ในปี 2552 ส�ำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมได้ออกประกำศส�ำนักงำนปฏิรูปที่ดินจังหวัด ให้ผู้ไร้ที่ดินท�ำกิน
หรือมีเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อกำรครองชีพที่ประสงค์ขอรับกำรช่วยเหลือด้ำน
ที่ดินท�ำกิน สำมำรถยื่นค�ำร้องขอที่ดินท�ำกินได้ ปรำกฏว่ำระหว่ำงวันที่ 23  
ธันวำคม 2552 - 30 กันยำยน 2553 มีผู้มำยื่นค�ำร้องจ�ำนวน 370,676 รำย3 

การถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ จำกรำยงำนของหน่วยงำนที่
เกีย่วข้อง เมือ่ปี 2556 พบว่ำมกีำรบกุรกุครอบครองท�ำประโยชน์ในทีดิ่นของรัฐ  
จ�ำแนกเป็นกำรบุกรุกถือครองในเขตพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำยจ�ำนวน 
184,710 รำย เนือ้ที ่2.23 ล้ำนไร่ ในพืน้ทีเ่ขตป่ำสงวนแห่งชำตจิ�ำนวน 340,000 
รำย เนื้อที่ 6.5 ล้ำนไร่ พื้นที่ป่ำชำยเลน 5,426 รำย เนื้อที่ 0.12 ล้ำนไร่ (กรม
อุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช 2551) นอกจำกนั้นยังมีรำษฎรบุกรุก
ที่ดินของรัฐในเขตที่ดินรำชพัสดุ 2.9 ล้ำนไร่ (กรมธนำรักษ์ 2553) มีกำรบุกรุก
ในที่ดินสำธำรณประโยชน์ 1.15 ล้ำนไร่ และที่ดินอื่น ๆ เช่น นิคมสร้ำงตนเอง 
นิคมสหกรณ์ และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวม 0.5 ล้ำนไร่ 

1 ENVIRONMENTAL DEFENSE 2002, World Bank Market Based Land Reform, http://apps.edf.org/documents/2367_WorldBankMarketBasedLandReform.pdf. 
2 โสภณ ชมชาญ. 2554. ความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรมด้านที่ดินและป่าไม้ ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 2554. อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
 เข้าถึงได้ที่ http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=1206.
3 สภาปฏิรูปแห่งชาติ.2558. รายงานการปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน.
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ผู้ถือครองที่ดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยมิได้รับเอกสำรสิทธิ 
และมีสถำนะกำรถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมำยนั้น สำมำรถจ�ำแนกเป็น 
กลุ่มนำยทุน ผู้มีอิทธิพล และกลุ่มเกษตรกรรำยย่อยซึ่งเป็นประชำชน
ที่มีฐำนะยำกจน และหลำยกรณีกลุ่มผู้มีอิทธิพลก็อำศัยชื่อประชำชน 
หรอืเกษตรกรทีย่ำกจน เป็นนำยหน้ำในกำรบกุรุกขยำยกำรครอบครอง 
ที่ดินของรัฐอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะในช่วงทศวรรษที่ผ่ำนมำ กำร 
ขยำยตัวของธรุกจิท่องเทีย่ว ท�ำให้มกีำรบกุรกุทีด่นิ กำรซือ้ขำยเปลีย่นมอื 
และกำรเก็งก�ำไรเพื่อขำยที่ดินดังกล่ำวให้แก่นำยทุนเป็นจ�ำนวนมำก 
ซึ่งรัฐยังไม่สำมำรถจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนที่อยู่อาศัยท�ากินของประชาชน  เนื่องจำกพื้นที่
ป่ำอนุรักษ์และพ้ืนที่ต้นน�้ำล�ำธำรหลำยแห่งได้มีชุมชนเข้ำไปตั้งถิ่นฐำนใช้ประโยชน์จำกป่ำมำเป็น 
เวลำนำน โดยเฉพำะกลุ่มชำติพันธุ์ เมื่อมีกำรประกำศเขตอุทยำนแห่งชำติทับซ้อนที่อยู่อำศัยท�ำกิน
ของชุมชน ท�ำให้ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐำนและท�ำกินในพื้นที่ต้นน�้ำสูญเสียสิทธิในที่ดินของตน อยู่ในฐำนะ 
ผู้กระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยและอำจถูกด�ำเนินคดี ท�ำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่ำงรัฐกับชุมชน ซึ่งเป็น
ปัญหำที่ยืดเยื้อมำเป็นเวลำนำน 

ที่ผ่ำนมำ ปัญหำนี้ไม่อำจแก้ไขได้โดยหลักนิติศำสตร์ เพรำะกระบวนกำรยุติธรรมไม่สำมำรถ
คุ้มครองสิทธิข้ันพื้นฐำนของประชำชนได้ เนื่องจำกชุมชนเหล่ำนี้เข้ำไม่ถึงกระบวนกำรพัฒนำของรัฐ  
อยู่ในพื้นที่ห่ำงไกล และไม่มีหลักฐำนกำรครอบครองที่ดิน ไม่ว่ำจะเป็นเอกสำรหลักฐำนทำงรำชกำร 
หรือพยำนหลกัฐำนอ้ำงองิอืน่ ซึง่ถอืว่ำไม่เป็นธรรมส�ำหรบัชุมชนเหล่ำนัน้ ประเดน็นีจ้งึเป็นรปูแบบหนึง่ 
ของควำมไม่เป็นธรรมเหลื่อมล�้ำเรื่องที่ดินของชุมชน 

หน่วยงำนของรัฐเคยก�ำหนดแนวทำงแก้ไขปัญหำ  
โดยให้รำษฎรที่อยู ่ในชุมชนในพื้นที่ป่ำไม้ข้ึนทะเบียนรำยชื่อ
ภำยใน 7 วนั เพ่ือด�ำเนินกำรขึน้ทะเบยีนรำยชือ่และขอบเขตพืน้ที ่
ท�ำกินเดิมให้มีกำรชี้เขตและปักหมุดที่ท�ำกินและพื้นที่ส่วนรวม 
ของชมุชน โดยหน่วยงำนรฐัจะส�ำรวจรำยแปลงเพือ่คุม้ครองบคุคล 
เป็นกำรชั่วครำว ก่อนกำรพิสูจน์สิทธิ อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงนี ้
ไม่ได้มีกำรด�ำเนินงำนจนแล้วเสร็จทั่วทุกพื้นที่

การปฏิรูปและการจัดที่ดินเพื่อผู้ ไร้ที่ดินท�ากิน : ทางออกและปัญหา

การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควำมพยำยำมแก้ไข
ปัญหำผู้ยำกไร้และผู้ด้อยโอกำสที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกร
ที่ดิน หรือสูญเสียที่ดิน ท�ำให้เกิดแนวคิดเร่ืองกำรปฏิรูปที่ดิน 
เพือ่เกษตรกรรมขึน้ ภำครัฐได้เร่ิมด�ำเนนิกำรในเร่ืองกำรปฏิรปูทีด่นิ 
เพื่อเกษตรกรรมมำตั้งแต่แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 3 ซึ่งถือว่ำเป็น
เครือ่งมอืส�ำคญัในกำรช่วยเหลอืประชำชนให้มทีีด่นิท�ำกินเป็นของ
ตนเอง โดยกำรจัดที่ดินให้เกษตรกรท�ำประโยชน์ เช่ำ หรือเช่ำซื้อ 
พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน และจัดให้มีกองทุนหมุนเวียน เพ่ือกำร

กู้ยืมเงินส�ำหรับกำรพัฒนำอำชีพ และช่วยเหลือเกษตรกรมิให้ 
สูญเสียสิทธิในท่ีดิน จนถึงปัจจุบัน ได้ด�ำเนินกำรจัดที่ดินให้
เกษตรกร 2,168,242 รำย จ�ำนวน 2,884,815 แปลง พื้นที่ 
34,704,601 ไร่  ครอบคลุม 67 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 31 
มกรำคม 2559) จัดที่ดินและมอบสิทธิกำรใช้ประโยชน์ที่ชุมชน
ในที่ดินเอกชน 28,642 รำย พื้นที่ 459,079 ไร่4 

4 ส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. สรุปผลการด�าเนินงานจัดที่ดินของส�านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
 เข้าถึงได้ที่ http://www.alro.go.th/alro/internet/Land-Three/all.htm.
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ปัญหำส�ำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ  
กำรซือ้ขำยเปลีย่นมอืและกำรเปลีย่นแปลงรปูแบบกำรใช้ประโยชน์ 
ที่ดินจำกพื้นที่เกษตรกรรมไปเป็นธุรกิจอื่น ปัจจุบันมีข้อเรียกร้อง
ให้ปรับปรุงกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตปฏิรูปท่ีดินให้อยู่ในรูปโฉนด  
เพือ่ประโยชน์ต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิ แต่กำรให้กรรมสทิธิใ์นทีด่นิ
ของ ส.ป.ก. ก็มีควำมเส่ียงอย่ำงมำกและอำจไม่เป็นผลดีต่อกำร
บริหำรจัดกำรที่ดินของรัฐในภำพรวม เพรำะหำกให้สิทธิในกำร
ซื้อขำยเปลี่ยนมือ ที่ดินก็จะหลุดมือจำกเกษตรกรรำยย่อยไปสู่ 
ผู้ที่มีอ�ำนำจทำงเศรษฐกิจสูงกว่ำ หรือชำวต่ำงชำติ ซึ่งจะท�ำให ้
รัฐวำงแผนบริหำรจัดกำรและใช้ประโยชน์ที่ดินได้ยำกขึ้น

รัฐได้เริ่มด�ำเนินนโยบำยกำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนมำ
ตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519)5  เป็นต้นมำ 
โครงกำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนในระยะนั้น เป็นโครงกำรพัฒนำ
เต็มรูปแบบ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำวิกฤติควำมยำกจน ขำดแคลน 
หรือไร้ที่ดินท�ำกิน รวมทั้งให้ควำมช่วยเหลือกลุ ่มคนที่ได้รับ 
ผลกระทบจำกควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองหรือกำรทหำรที่รุนแรง
เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชน ว่ำจะได้รับกำรสนับสนุน
และได้รับทรัพยำกรท่ีจ�ำเป็นในกำรตั้งถ่ินฐำนเพ่ือกำรอยู่อำศัย 
และประกอบอำชีพที่ม่ันคง ซึ่งจะน�ำควำมสงบสุขอย่ำงยั่งยืนมำ
สู่พื้นที่ได้ กำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนในระยะเร่ิมต้น ด�ำเนินกำร

การจัดที่ดินท�ากินให้ชุมชน

ภำยใต้โครงกำรพัฒนำเพื่อควำมมั่นคง กำรจัดต้ังนิคมสหกรณ์ 
และนิคมสร้ำงตนเอง จนถึงปัจจุบัน พื้นที่นิคมสร้ำงตนเองมีพื้นที ่
รวมทั้งส้ิน 6.3 ล้ำนไร่ 318,056 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 
พฤศจิกำยน 2558) อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนำ
สังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
นอกจำกนัน้ ยงัมนีคิมเกษตรกรรมทหำรผ่ำนศกึ ประมำณ 20,000 
ไร่ มีผู้ได้รับกำรจัดสรรจ�ำนวนประมำณ 600 รำย6 จำกกำรศึกษำ
ของสถำบนัวจิยัเพือ่กำรพฒันำประเทศไทย7  พบว่ำมกีระบวนกำร
ซือ้ขำยทีด่นิของรฐัโดยนำยทุนและผู้มกี�ำลงัทำงเศรษฐกิจมำกกว่ำ 
ผ่ำนกำรจดัสรรทีด่นิท�ำกนิให้แก่คนยำกจนในเขตนคิมสร้ำงตนเอง 
และนิคมสหกรณ์เป็นจ�ำนวนมำก นอกจากนั้น นิคมสร้างตนเอง
หลายพื้นที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นโครงการลงทุนของภาค
เอกชน ทั้งหมู่บ้านจัดสรร หรือสนามกอล์ฟ โดยที่ยังมีการจัด
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง8   
ประโยชน์จึงเกิดกับเจ้ำของกรรมสิทธิ์ท่ีดินใหม่ซึ่งไม่ใช่รำษฎร 
กลุ่มเป้ำหมำยเดิม9  

5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519).
6 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศกึในพระบรมราชูปถมัภ์. นคิมเกษตรกรรมทหารผ่านศกึทีด่�าเนนิการเสร็จสิน้แล้ว. เข้าถงึได้ที ่http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/nature_assis/ 
 agricul/agricul10.html.
7 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โสภณ ชมชาญ และคณะ. (2552). การใช้อิทธิพลในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและป่าไม้. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจ�าปี 2552. สถาบันวิจัยเพื่อการ 
 พัฒนาประเทศไทย. 25 - 26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ.
8 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โสภณ ชมชาญ และคณะ. (2552). อ้างแล้ว.
9 อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โสภณ ชมชาญ และคณะ. (2552). อ้างแล้ว.
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โครงการจัดท่ีดินท�ากินให้ชุมชน (คทช.) รัฐบำลพลเอก
ประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ ไดใ้หค้วำมส�ำคญักบักำรจดัทีด่นิท�ำกนิให้ชมุชน
เป็นอย่ำงมำก เมื่อมีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ 
(คทช.) ตำมประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันท่ี 15 ตุลำคม 2557 
คทช. ได้ก�ำหนดนโยบำยให้มีกำรด�ำเนินงำนจัดหำที่ดินท�ำกินให้
ชมุชน โดยปรบัเปลีย่นรปูแบบกำรบรหิำรจดักำรทีด่นิทีจ่ะจดัสรรแก ่
ประชำชนผู้ยำกไร้ โดยให้สิทธิเป็นแปลงรวม เพื่อป้องกันกำรซื้อขำย
เปล่ียนมือ จนถึงปัจจุบัน มีกำรด�ำเนินกำรจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
ภำยใตค้ณะกรรมกำรนโยบำยทีด่นิแหง่ชำตแิล้ว 59 พ้ืนที ่25 จงัหวดั 
เนื้อที่ 185,116 ไร่ รำษฎรที่ได้รับสิทธิจ�ำนวน 10,930 รำย โดยมี
เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนจัดหำที่ดินระหว่ำงปี 2558 - 2560 จ�ำนวน 
รวมทั้งสิ้น 249 พื้นที่ 66 จังหวัด เนื้อที่ 708,530 ไร่ (ข้อมูล  
ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2560) 

ในควำมเป็นจริง ผู้ที่หวงแหนเห็นคุณค่ำของ 
ผืนดนิมำกทีส่ดุ คอืผูอ้ยูอ่ำศยัตัง้ถิน่ฐำนอยู ่ณ ผนืแผน่ดนิ
นั้น กำรประกำศเขตอนุรักษ์ทับซ้อนท่ีดินของประชำชน 
ได้ลิดรอนสิทธิของประชำชน ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่
ตั้งถ่ินฐำนใช้ประโยชน์จำกผืนป่ำมำเป็นเวลำนำน และ
น�ำไปสู่ควำมขัดแย้งระหว่ำงรัฐและชุมชน มำตรกำรของ
รัฐเพื่อแก้ไขปัญหำ โดยกำรให้ประชำชนมำข้ึนทะเบียน
รำยช่ือภำยใน 7 วัน เพ่ือด�ำเนินกำรชี้เขตและปักหมุด  
และพิสูจน์สิทธิตำมหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ แต่กระบวนกำร
ดังกล่ำวก็ด�ำเนินไปอย่ำงล่ำช้ำ 

ชุมชนหลำยแห่งตระหนักถึงปัญหำนี้  และ
หันมำหำทำงออกด้วยตัวเอง โดยรวมตัวกันขับเคลื่อน
กระบวนกำรพิสูจน์สิทธิในที่ดินโดยกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงชุมชน เจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยปกครอง เจ้ำหน้ำท่ีป่ำไม้ และเครือข่ำยประชำชน
หลำยภำคส่วน ท�ำกำรเดินส�ำรวจ รังวัด จัดท�ำแนวเขต 
และท�ำแผนทีท่�ำมอื เพ่ือใชเ้ปน็หลักฐำนในกำรอำ้งองิสิทธิ
ในที่ดินท�ำกินในเวลำต่อไป 

ความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชนในการบริหารจัดที่ดิน

ชุมชนแม่ทาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตป่าไม้ โดยไม่ได้รับเอกสารสิทธิใด ๆ  มาเป็น

เวลานาน ชุมชนได้พยายามเรียกร้องสิทธิในที่ดินผ่านการรวมตัวในรูปแบบต่าง ๆ มา

อย่างต่อเนื่อง แต่กลไกรัฐไม่สามารถตอบสนองได้ เนื่องจากติดขัดเร่ืองข้อกฎหมาย  

ผู้น�าชุมชนจึงมีแนวคิดในการจัดท�าหลักฐานการถือครองท่ีดิน ซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศัยและ

ท�ากนิของชุมชน ด้วยการจดัท�าโมเดลและแผนทีท่�ามอื โดยเร่ิมซ้ือภาพถ่ายทางอากาศ

มาตราส่วน 1 : 4,000 จากกรมพฒันาท่ีดนิ เพือ่จดัท�าแนวเขตและข้อมูลรายแปลง ต่อมา 

ได้พัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลย ีGPS ในการจับพิกัดรปูแปลงที่ดิน และชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการช้ีแนวเขตของตนและรับรองแนวเขตของเพื่อนบ้าน ผ่านกระบวนการประชาคม 

ท�าให้มีข้อมูลการถือครองที่ดินเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถ 

ตรวจสอบและอ้างองิได้ เมือ่รัฐมกีารด�าเนินโครงการจดัท่ีดนิท�ากนิให้ชุมชน ชุมชนแม่ทา 

น�าฐานข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ซ่ึงได้รับการยอมรับจากภาคส่วนที่ 

เกี่ยวข้องถึงความชัดเจนถูกต้องของฐานข้อมูล รวมถึงความพร้อมของชุมชนในการ

บริหารจัดการท่ีดินและการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้  เมื่อปี 2558 ชุมชนแม่ทา นับเป็น 

ชุมชนแรกท่ีได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ท่ีดินในลักษณะแปลงรวม สามารถถือครอง 

ใช้ประโยชน์ท่ีดินได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้โครงการจัดท่ีดินท�ากินให้ชุมชน

ของรัฐบาล  

กรณีตัวอย่างการจัดท�าแผนที่ท�ามือ ชุมชนแม่ทา 
อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
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แนวคิดและกำรด�ำเนินงำนเร่ืองธนำคำรท่ีดิน เร่ิมมีขึ้น
ตัง้แตช่่วงแผนพัฒนำฯ ฉบบัที ่4 (พ.ศ. 2520 - 2524) โดยกำรจดัตัง้
กองทนุทีด่นิ ภำยใตก้ำรก�ำกับดแูลของธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เพื่อแก้ไขปัญหำกำรสูญเสียที่ดินของเกษตรกร 
ด�ำเนินงำนจัดซ้ือที่ดินให้เกษตรกรเช่ำหรือเช่ำซื้อ แต่พบว่ำ 
มีปัญหำและอุปสรรคที่ส�ำคัญหลำยประกำร ได้แก่ งบประมำณ
ไม่เพียงพอ เกษตรกรละทิ้งที่ดินที่รัฐจัดให้ ที่ดินที่รัฐซื้อมำ
ไม่เหมำะสมต่อกำรท�ำกำรเกษตร ขำดกำรประสำนงำนที่มี 
ประสิทธิภำพ มีปัญหำธรรมำภิบำล กำรบริหำรจัดกำร และ 
กำรคอร์รัปชัน กำรด�ำเนินงำนในเรื่องดังกล่ำวจึงยุติลง10 

ธนาคารที่ดิน

อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันได้มีกำรหยิบยกเรื่องธนำคำรที่ดิน ในฐำนะเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำที่ดินของเกษตรกร ในขณะที่
บรบิทตำ่ง ๆ  ไดเ้ปลีย่นแปลงไปมำก จงึควรพิจำรณำทบทวนประเดน็ตำ่ง ๆ  อำทิ ควำมต้องกำรเช่ำทีด่นิของเกษตรกร ซึง่รำยงำนกำรศกึษำ
วิจยัของสถำบนัวจัิยเพ่ือกำรพัฒนำประเทศไทย เมือ่ป ี2555 ระบวุำ่ควำมตอ้งกำรเชำ่ทีด่นิของเกษตรกรเพิม่เตมิมนีอ้ยเพียงรอ้ยละ 25 
ของเกษตรกรที่เช่ำที่ดินเท่ำนั้น11  เนื่องจำกเกษตรกรผู้เช่ำพอใจในสัญญำเช่ำเดิม และเห็นว่ำกำรเช่ำที่ดินแปลงใหม่อำจอยู่ห่ำงไกล  
ท�ำใหม้ตีน้ทนุเพิม่ขึน้หรอืตอ้งอพยพยำ้ยทีอ่ยูอ่ำศยั รวมทัง้อำจมคีวำมเส่ียงเร่ืองคณุภำพทีด่นิ นอกจำกนัน้ ยงัตอ้งพิจำรณำถงึแนวโนม้ 
ในอนำคตทีจ่�ำนวนเกษตรกรจะลดลง ควำมตอ้งกำรทีด่นิเพือ่ท�ำกำรเกษตรก็ยอ่มลดลงดว้ย บทเรยีนควำมลม้เหลวของธนำคำรทีด่นิในอดีต  
เนื่องจำกกำรจัดซ้ือที่ดินไม่โปร่งใส มีกำรรับซื้อที่ดินในรำคำสูง แต่คุณภำพไม่เหมำะสม เกษตรกรไม่สำมำรถท�ำกำรเพำะปลูกได้  
และข้อจ�ำกัดเรื่องภำระด้ำนงบประมำณในกำรจัดหำที่ดิน เนื่องจำกรำคำที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ข้อพิจำรณำเหล่ำนี้จึงมีควำม
ท้ำทำยต่อกำรจัดตั้งธนำคำรที่ดินอย่ำงมำก

กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำและกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมเร่ืองที่ดิน เป็นมิติหนึ่ง 
ทำงด้ำนสังคม ที่ต้องบริหำรจัดกำรโดยกำรมีธรรมำภิบำล ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ต้องแก้ไขข้อขัดแย้งเร่ืองผลประโยชน์ซึ่งอยู่ภำยใต้โครงสร้ำงอ�ำนำจที่ไม่เท่ำเทียมกัน 
ระหว่ำงรฐักับชุมชน และระหว่ำงชมุชนทีย่ำกจนอ่อนแอกับผูท้ีม่อี�ำนำจทำงเศรษฐกิจที่
เข้มแข็งกว่ำ นอกจำกนัน้ กำรด�ำเนนินโยบำยยังต้องรู้เท่ำทนักระบวนกำรทีอ้่ำงคนยำกจน  
เพือ่แสวงหำผลประโยชน์ในทีด่นิของรัฐโดยมิชอบ เพ่ือให้กำรบริหำรจดักำรทีด่นิสำมำรถ
รักษำสมดุลระหว่ำงเป้ำหมำยทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ 

แนวทำงกำรจดัทีด่นิโดยใช้หลกัสทิธิร่วม หรอืสทิธิแปลงรวม ช่วยป้องปรำมกำร
ซือ้ขำยเปลีย่นมอืทีด่นิอย่ำงไม่ถกูต้องตำมกฎหมำย จงึเป็นทำงออกในกำรคุม้ครองสทิธิ
กำรถอืครองทีด่นิของประชำชนทีย่ำกจน มใิห้ทีด่นิหลุดมอืไปสูผู่ม้อี�ำนำจทำงเศรษฐกจิ
ที่เข้มแข็งกว่ำ อีกทั้งยังช่วยสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนให้เป็นพลังส�ำคัญ 
ในกำรบริหำรจัดกำรดูแลรักษำผืนดินซึ่งเป็นท้ังปัจจัยกำรผลิตและเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ำ 
เพื่อสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์และควำมมั่นคงในที่ดินให้ยั่งยืนต่อไป

บทสรุป

10 โสภณ ชมชาญ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2555). รายงานวิจัยว่าด้วยแนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เสนอ สมัชชาปฏิรูปที่ดินระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2554.
  เข้าถึงได้จาก http://v-reform.org/u-knowledges/blueprint-for-land-bank/
11 โสภณ ชมชาญ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2555). อ้างแล้ว.
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กำรเข้ำถงึกระบวนกำรยติุธรรมทีเ่ท่ำเทยีมของประชำชน เป็นปัจจยั

ส�ำคัญประกำรหน่ึงในกำรสร้ำงให้เกิดสังคมที่เป็นธรรม ซ่ึงกระบวนการ

ยตุธิรรมจะสามารถแก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ในสงัคมได้อย่างไร และจะมี 

แนวทางลดความเหลื่อมล�้าในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรนั้น จ�ำเป็น

ต้องวิเครำะห์สำเหตุและควำมเช่ือมโยงกลไกของกระบวนกำรยุติธรรม 

ทั้งระบบ รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอก  

โดยแนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12  

มุง่เน้นกำรปฏริปูกฎหมำยและกระบวนกำรยติุธรรมให้มปีระสทิธภิำพ ทนัสมยั เป็นธรรม และสอดคล้องกบัข้อบงัคบัสำกล 

หรือข้อตกลงระหว่ำงประเทศ เพื่อขจัดปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม สร้ำงควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมในกำร

เข้ำถึงควำมยุติธรรมที่มีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) อันเป็นหลักปฏิบัติในกำรพัฒนำรัฐ 

พัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมในระดับสำกลที่หลำยประเทศทั่วโลกร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย

ของหลักนิติธรรม 

สุพัณณดา เลาหชัย และ เมฆขลา ทองวิไล 
ส�านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

กระบวนการยุติธรรม
กับการลดความเหลื่อมล�้า
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โครงกำรควำมยุติธรรมโลก (World Justice Project หรือ WJP) ได้น�ำเสนอรำยงำนผลดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law 

Index) ซึ่งมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำสังคมให้เจริญก้ำวหน้ำและเติบโตอย่ำงยั่งยืน จำกรำยงำนควำมเป็นธรรมโลก ปี 25591  

พบว่ำ ดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ในภำพรวมของประเทศไทยมีคะแนน 0.51 จัดอยู่ล�ำดับที่ 46 จำก 113 ประเทศ

ทั่วโลก และอยู่ล�ำดับที่ 10 จำก 15 ประเทศในกลุ่มภูมิภำคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก โดยมีคะแนนสูงสุดในด้ำนกำรมีควำม 

สงบเรียบร้อยและควำมปลอดภัย (Order and Security) อยู่ที่ 0.70 คะแนน และมีคะแนนน้อยที่สุดในด้ำนกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา (Criminal Justice) ซึ่งมีเพียง 0.45 คะแนน 

ดัชนีหลักนิติธรรมกับสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมไทย1

จำกกำรประเมินปัจจัยด้ำนกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำของประเทศไทย  

ยังถือว่ำมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับรั้งท้ำยในกลุ่มภูมิภำค (ล�ำดับที่ 11 จำก 15 ประเทศ) 

โดยเฉพำะด้ำนประสทิธภิำพในกำรสอบสวน (Effective Investigations) กำรปรำศจำกกำร

เลอืกปฏบิติั (No Discrimination) และกระบวนกำรท่ีถูกต้องทำงกฎหมำย (Due Process of 

Law) สะท้อนให้เห็นว่ำกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ

ของระบบและกลไกการด�าเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยภำยในของกระบวนกำรยุติธรรม รวมถึง 

มกีารเลือกปฏิบัตทิีไ่ม่เป็นธรรมเกิดข้ึน โดยเฉพำะกระบวนกำรยตุธิรรมทำงอำญำ ซึง่เป็นกระบวนกำรด�ำเนนิคดรีะหว่ำงเจ้ำหน้ำที ่

รัฐกับประชำชนในสังคม ผ่ำนกลไกที่สลับซับซ้อน จ�ำเป็นต้องอำศัยผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญด้ำนกฎหมำยเป็นตัวกลำงในกำร

อ�ำนวยควำมยุติธรรม อำจกล่ำวได้ว่ำเป็นกระบวนกำรที่มีช่องว่ำงที่เอื้อให้เกิดโอกำสของควำมเหลื่อมล�้ำขึ้นได้ในทุกขั้นตอน

WJP

1 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงาน World Justice Project. Rule of Law Index 2016.

ที่มำ : World Justice Project, Rule of Law Index 2016
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แผนภาพ 1 การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ปี 2559
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ควำมเหลื่อมล�้ำในกระบวนกำรยุติธรรมมีป ัญหำจำก

โครงสร้ำงของกฎหมำยทีใ่ห้อ�ำนำจแก่เจ้ำหน้ำทีร่ฐัมำก กำรรวมอ�ำนำจ

กำรตดัสนิใจอยูท่ีอ่งค์กรระดบัสงู ส่งผลให้เกดิควำมเหลือ่มล�ำ้ในระบบ

กำรด�ำเนนิงำน ประกอบกบักฎหมำยไม่ค�ำนงึสภำพควำมไม่เท่ำเทยีมกนั 

เรื่องฐำนะของบุคคลในกำรต่อสู้ตำมกระบวนกำรยุติธรรม โดยควำม

เหล่ือมล�้ำในกระบวนกำรยุติธรรมมำจำกกำรก�ำหนดโครงสร้ำงและ

กำรกระท�ำทำงสังคม เกิดปัญหำควำมไม่เท่ำเทียมจำกกระบวนกำร

ยุติธรรมสองมำตรฐำน ใช้กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริงท่ียังไม่ม ี

ประสทิธภิำพเท่ำทีค่วร มช่ีองว่ำงทีท่�ำให้ผูไ้ม่รูก้ฎหมำยตกเป็นเหยือ่ รวมถงึปัญหำกระบวนกำรยตุธิรรมรำคำแพง ท�ำให้ผูมี้รำยได้ 

น้อยไม่สำมำรถใช้สิทธิได้ตำมกระบวนกำรยุติธรรม2 เช่น กำรยื่นหลักประกันขอปล่อยตัวชั่วครำวท่ีผู้ต้องหำสำมำรถกระท�ำได้ 

ตำมเงื่อนไขที่กฎหมำยก�ำหนด แต่ผู้ต้องหำที่มีปัญหำด้ำนรำยได้ไม่สำมำรถใช้สิทธิดังกล่ำวได้ จึงต้องทดแทนด้วยกำรถูกกักขัง 

เป็นต้น และจำกรำยงำนกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง “ผลกระทบและแนวทำงกำรแก้ไขควำมเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย (2558)”3  

ได้อธิบำยถงึปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ในกระบวนกำรยติุธรรมไว้หลำกหลำย ท้ังปัญหำกำรเข้ำไม่ถึงควำมยตุธิรรมของกลุม่คนชำยขอบ 

กำรทจุริตประพฤตมิิชอบ กำรไมเ่คำรพกฎหมำยของประชำชน กำรแสดงสถำนภำพเพื่อใหไ้ดเ้ปรยีบผูอ้ื่น โดยประชำชนกับควำม

ซบัซ้อนทำงกฎหมำยมส่ีวนท�ำให้เกดิควำมเหลือ่มล�ำ้ และกำรเข้ำไม่ถงึควำมเป็นธรรมสำมำรถเกดิขึน้ได้กบัทกุคน ต่ำงกนัทีบ่รบิท

ในกำรเลือกปฏิบัติ ซึ่งหำกประชำชนได้รับกำรปฏิบัติในกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมที่เท่ำเทียมกันแล้ว จะส่งผลให้มีควำมพึงพอใจใน

ควำมเป็นธรรมทีไ่ด้รับ จะเหน็ได้ว่ำปัญหำดังกล่ำวได้สะท้อนควำมเหลือ่มล�ำ้ของกระบวนกำรยตุธิรรมในภำพรวม ซึง่ในด้ำนขัน้ตอน

ของกระบวนกำรยตุธิรรมกระแสหลกัทีป่ระกอบไปด้วย ต�ำรวจ อยักำร ศำล และรำชทณัฑ์ กพ็บปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้ด้วยเช่นกนั 

ปัญหาความเหลื่อมล�้าในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไร2

แผนภาพ 2 ระบบงานยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุดความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรม เรื่องความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรมด้านกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย 
 โดย รศ.ดร. จุฑารัตน์  เอื้ออ�านวย (วันที่ 17 สิงหาคม 2554).
3 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
 ณ ส�านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ โดยรองศาสตราจารย์สพัุตรา สภุาพ หวัหน้าโครงการ ร่วมกบัภาควชิาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.

ทีม่ำ : สรปุจำกจฑุำรตัน์ เอือ้อ�ำนวย (2556 : 47) และประมวลกฎหมำยวธิพีจิำรณำควำมอำญำ
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 จำกรำยงำนกำรศึกษำปัญหำควำมไม่เสมอภำค

ในกระบวนกำรยุติธรรมที่ประชำชนได้รับ4 พบว่ำในชั้น 

เจ้าพนักงานต�ารวจและอัยการ มีปัญหำด้ำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกฎหมำย 

เกิดปัญหำกำรบริหำรงำนภำยในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ คณิต 

ณ นคร (2557) ที่อธิบำยว่ำ กระบวนกำรยุติธรรมมีปัญหำ 

ด้ำนกำรบรหิำรจดักำร ปัญหำส่วนใหญ่เกีย่วข้องกบัควำมเข้ำใจ

ในหลักกฎหมำยของนักกฎหมำย และในชั้นสอบสวนมีโอกำสท่ีเจ้ำพนักงำนจะถูกแทรกแซงทำงกำรเมืองและถูกแต่งต้ังโยกย้ำย 

ทีไ่ม่เป็นธรรม นอกจำกน้ีในรำยงำนกำรศึกษำฯ ยงัพบว่ำมปัีญหำกำรท�ำร้ำยร่ำงกำยผูต้้องหำให้รบัสำรภำพ ปัญหำกำรตกแต่งพยำน 

ของเจ้ำพนักงำน รวมถึงกำรท่ีคนยำกจนต้องสูญเสียอิสรภำพจำกกำรถูกกักขังแทนค่ำปรับ เพรำะปัญหำหลักประกันส่งผลให้ 

ไม่ได้รบักำรปฏบิตัทิีเ่สมอภำคกบับคุคลอืน่ ส่วนในชัน้ศาลมปัีญหำควำมล่ำช้ำในกำรพจิำรณำคด ีส่งผลกระทบต่อควำมเสมอภำค 

ในกรณีที่จ�ำเลยซึ่งส่วนใหญ่มีฐำนะยำกจนถูกต้องขังระหว่ำงพิจำรณำคดี รวมถึงขำดกำรกลั่นกรองพยำนหลักฐำนก่อนกำร 

สืบพยำน และขำดกำรบริหำรจัดกำรคดีอย่ำงเป็นระบบ และราชทัณฑ ์พบปัญหำกำรเลือกปฏิบัติของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติกับ 

ผูต้้องขงัทีม่คีวำมแตกต่ำงของสถำนภำพทำงสงัคม ฐำนะทำงเศรษฐกจิ และระดบักำรศกึษำ ซึง่ผูต้้องขงัมองว่ำเจ้ำหน้ำทีร่ำชทณัฑ์

ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ยำกจนแย่กว่ำผู้ต้องขังที่มีฐำนะทำงเศรษฐกิจดี โดยเจ้ำหน้ำท่ีรำชทัณฑ์มีควำมเกรงใจผู้ต้องขังท่ีมีต�ำแหน่ง

รำชกำรหรือต�ำแหน่งทำงกำรเมืองสูง นอกจำกนี้ ยังมีปัญหำกำรคุ้มครองสิทธิด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรพักโทษ กำรรับรู้ 

ข่ำวสำร และสิทธิในกำรพบญำติ

จะเห็นได ้ว ่ำกระบวนกำรยุติธรรมมีป ัญหำ

ทั้งระบบ ส่งผลให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำในกระบวนกำร

ยุติธรรมท้ังด ้ำนกำรเข ้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของ

ประชำชน กำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมของเจ้ำพนักงำน  

และด้ำนประสิทธิภำพของระบบในกระบวนกำรยุติธรรม 

ส่งผลกระทบต่อกำรคุ้มครองสิทธิเสรีภำพของประชำชน  

ในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมที่เท่ำเทียม ซึ่งจะสำมำรถ

คุ้มครองสิทธิของประชำชนโดยเฉพำะผู้ที่มีฐำนะยำกจน 

ให้สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงไรนั้น เป็นประเด็นท่ีภำครัฐ 

มีหน้ำที่ต้องหยิบยื่นควำมเป็นธรรมให้กับประชำชน 

4 อภิรดี โพธิ์พร้อม และคณะ. (2550). โครงการวิจัยเรื่อง “ปัญหาความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนได้รับ”. ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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รัฐบาลด�าเนินการอย่างไรในการลดความเหลื่อมล�้า3
ปัจจุ บันประเทศไทยส่งเสริมโอกาสการเข ้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ผ่านการพัฒนาระบบและการบริการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อลดช่องว่าง

ของความไม ่ เสมอภาคและความไม ่ เป ็นธรรม โดยเฉพาะในกลุ ่มประชาชน 

ผู้มีรายได้น้อย ดังนี้ 

แผนภาพ 4 สถิติผลการด�าเนินงานกองทุนยุติธรรม 

 ปีงบประมาณ 2550 - 2560  

ที่มำ : ส�ำนักงำนกองทุนยุติธรรม, ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 

(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2560)

ไม่อนุมัติ
8,495 ราย
(32.99%)

ยุติเรื่อง
5,468 ราย
(21.24%)

อยู่ระหว่างด�าเนินการ
589 ราย (2.29%)

อนุมัติ
11,197 ราย
(43.49%)

1) การด�าเนินงานกองทุนยุติธรรม เป็นกำรลดควำม

เหลื่อมล�้ำด้ำนกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมในกลุ่มประชำชน 

ผูม้รีำยได้น้อย เพือ่สนับสนุนเงินหรือค่ำใช้จ่ำยกองทนุ ประกอบด้วย 

ค่ำประกันตัว ค่ำทนำยควำม ค่ำธรรมเนียมศำล ค่ำพิสูจน์หลักฐำน 

ค่ำพำหนะเดินทำง ค่ำคุ้มครองพยำน ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ เกี่ยวกับ 

กำรด�ำเนินคดี รวมท้ังกำรช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำร 

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งผลกำรด�ำเนินงำนในปีงบประมำณ  

2550 - 2560 พบว่ำมีผู้ยื่นค�ำขอรับควำมช่วยเหลือจ�ำนวนทั้งสิ้น 

25,749 รำย พจิำรณำอนมุตัจิ�ำนวน 11,197 รำย (43.49%) ไม่อนมุตัิ

จ�ำนวน 8,495 รำย (32.99%) ยติุเรือ่งจ�ำนวน 5,468 รำย (21.24%) 

และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำจ�ำนวน 589 รำย (2.29%) รวมเงิน 

ช่วยเหลือทั้งสิ้นจ�ำนวน 692,758,342.27 บำท 
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การชดเชยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย

แก่จ�าเลยในคดีอาญา ช่วยเหลอืทำงกำรเงินตำมพระรำชบญัญติัค่ำตอบแทน

ผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำยแก่จ�ำเลยในคดีอำญำ พ.ศ. 2544 

และพระรำชบัญญัติค่ำตอบแทนผู้เสียหำยและค่ำทดแทนและค่ำใช้จ่ำย

แก่จ�ำเลยในคดีอำญำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผลกำรด�ำเนินงำนพบว่ำ  

มีสถิติกำรช่วยเหลือผู้เสียหำยและจ�ำเลยเพิ่มขึ้นจำกจ�ำนวน 3,449 รำย 

(267,646,039.45 บำท) ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 12,989 รำย ในปี 2559 

โดยแบ่งเป็นผู้เสียหำย 12,898 รำย และจ�ำเลย 91 รำย รวมเป็นเงิน 

605,224,042 บำท โดยส่วนใหญ่มีฐำนควำมผิดต่อชีวิต ร่ำงกำย ควำมผิด

เกี่ยวกับเพศ ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษฯ และควำมผิด

ต่อควำมมั่นคง เป็นต้น

ที่มำ : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ

แผนภาพ 3 สถิติการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�าเลยในคดีอาญา ปี 2556 - 2559 (ราย)

นอกจำกน้ี ยังมีแผนแม่บทบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ  

พ.ศ. 2558 - 25615 ในกำรส่งเสริมกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือกและ 

กำรมีส่วนร่วมในงำนยุติธรรม โดยจัดตั้งและขยำยเครือข่ำยยุติธรรม

ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำถึงควำมยุติธรรมท่ีท่ัวถึงในรูปแบบที่ 

หลำกหลำย ซ่ึงปัจจุบันมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนท้ังสิ้นจ�ำนวน 7,785 ศูนย์6 

อีกท้ังมีกำรด�ำเนินโครงกำรเรือนจ�ำควำมมั่นคงสูง (Maximum  

Security Prison) จ�ำนวน 4 แห่งในภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภำคตะวันออก และภำคใต ้ เ พ่ือลดปริมำณผู ้ต ้องขังรำยส�ำคัญ 

ท่ีสร้ำงอทิธพิลและป้องกนักำรกระท�ำผดิกฎหมำยแบบเครอืข่ำยในเรอืนจ�ำ  

รวมถึงโครงกำรควบคุมตัวผู้กระท�ำผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EM) 

เพื่อเป็นทำงเลือกในกำรลงโทษผู้กระท�ำผิดเล็กน้อย ซึ่งรัฐบำลโดยสภำ

ปฏิรูปแห่งชำติได้จัดท�ำแนวทำงในกำรปฏิรูปกฎหมำยและกระบวนกำร

ยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยให้สำมำรถอ�ำนวย

5 แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2561 (2558). กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล.
6 ข้อมูลจากกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ, ส�านักงานกิจการยุติธรรม.

ผูถู้กจับกุม ผูต้้องหา
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ควำมยุติธรรมได้อย่ำงเสมอภำค เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม7 

นอกจำกนี้ ในเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป้ำหมำยที่ 16 มีเป้ำหมำย

ในกำรส่งเสริมให้สังคมมีควำมเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อกำรพัฒนำ

ที่ยั่งยืน มีกำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมโดยถ้วนหน้ำ และสร้ำงให้เกิดสถำบัน

อันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ 

เพื่อเป็นแนวทำงในกำรติดตำมสถำนกำรณ์กำรพัฒนำกฎหมำยและ

กระบวนกำรยุติธรรมด้วยเช่นกัน

แนวทางในการลดความเหลื่อมล�้าในกระบวนการยุติธรรม4
กำรปฏรูิปประเทศในรฐัธรรมนญูแห่งรำชอำณำจกัรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 258 ง (ด้ำนกระบวนกำรยติุธรรม) อนมุำตรำ 

(1) ให้มกีำรก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนนิงำนในทกุขัน้ตอนของกระบวนกำรยติุธรรมท่ีชดัเจนเพือ่ให้ประชำชนได้รบัควำมยติุธรรมโดย

ไม่ล่ำช้ำ และมกีลไกช่วยเหลอืประชำชนผูข้ำดแคลนทนุทรพัย์ให้เข้ำถงึกระบวนกำรยตุธิรรมได้ รวมทัง้กำรสร้ำงกลไกเพือ่ให้มกีำร

บังคับกำรตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดควำมเหลื่อมล�้ำและควำมไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งเป็นกำรสะท้อนทิศทำงท่ีชัดเจน 

ในกำรช่วยเหลือผู้มีรำยได้น้อยให้เข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม โดยจะสำมำรถสร้ำงกลไกด�ำเนินกำรได้บรรลุตำมกฎหมำยที่วำงไว ้

ได้หรือไม่นัน้ เป็นบทบำทของทกุภำคส่วนโดยเฉพำะองค์กรในระบบงำนยตุธิรรม

ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน

จำกกำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำรโดยนักวิชำกำรหลำยท่ำน8 ได้เสนอ

แนวทำงในกำรพัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมและลดควำมเหลื่อมล�้ำไว้อย่ำง

ครอบคลุม ประกอบด้วย กำรปฏิรูปสังคม กระบวนกำรยุติธรรม ไปพร้อมกับ

กำรปฏิรูประบบรำชกำร ปฏิรูปผู้ปฏิบัติงำนและกระบวนกำรไปพร้อม ๆ กัน 

รวมถึงสร้ำงกติกำที่มีควำมเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่ำย สร้ำงควำม 

เชื่อมั่นในกระบวนกำรยุติธรรม สร้ำงควำมเป็นธรรมให้กับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ

เจ้ำพนักงำน ใช้หลกันติธิรรม ส่งเสรมิรฐัสวสัดิกำรและรฐับริกำร ตลอดจนส่งเสรมิ

ยุติธรรมทำงเลือกและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรยุติธรรม ซึ่ง 

คณติ ณ นคร (2557) กไ็ด้เสนอแนวทำงในกำรพฒันำกระบวนกำรยุตธิรรมโดยให้

ควำมส�ำคญักบัประสทิธิภำพในกำรบงัคบัใช้กฎหมำย และกำรคุม้ครองสทิธิและ

เสรภีำพของประชำชน โดยยดึหลกักำรท�ำงำนทีม่ัน่คงขององค์กรในกระบวนกำร

ยุติธรรมให้สำมำรถเป็นที่พึ่งพิงของสังคมได้ โดยเสนอให้ปฏิรูปกฎหมำย นักกฎหมำย กำรศึกษำกฎหมำย และประสำนกำร 

เชื่อมโยงกระบวนกำรยุติธรรมให้ท�ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซ่ึงกระบวนกำรยุติธรรมท่ีดีจะสำมำรถควบคุมอำชญำกรรม  

ควบคุมปัญหำเศรษฐกิจ ปัญหำสังคมและกำรเมืองได้ดีด้วย

ดังนั้น จึงสำมำรถเสนอแนวทำงลดควำมเหลื่อมล�้ำในกระบวนกำรยุติธรรมได้ดังนี้ 1) พัฒนำกฎหมำยและกำรบังคับ

ใช้กฎหมำยที่ค�ำนึงถึงควำมแตกต่ำงทำงรำยได้ของประชำชน เช่น กำรพิจำรณำโทษปรับและหลักประกันท่ีสอดคล้องกับระดับ

7 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวาระปฏิรูปที่ 7 : การตรวจสอบการใช้อ�านาจรัฐ (แผนปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม). สภาปฏิรูปแห่งชาติ.
8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558  
 ณ ส�านกังานคณะกรรมการการวิจยัแห่งชาติ โดยรองศาสตราจารย์สพัุตรา สภุาพ หวัหน้าโครงการ ร่วมกบัภาควชิาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.
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รำยได้ พิจำรณำโทษจ�ำคุกเฉพำะกรณีควำมผิดร้ำยแรง ดังหลักกำรของ 

Aristotle ที่ว่ำ “ควำมอยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อคนที่เท่ำกันได้รับกำรปฏิบัติ

ไม่เท่ำเทียมกัน และเมื่อคนที่ไม่เท่ำกันได้รับกำรปฏิบัติเท่ำเทียมกัน”9  

2) ส่งเสริมให้ผู ้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรยุติธรรมมีคุณธรรมจริยธรรม 

ในกำรปฏิบัติงำน มีจิตส�ำนึกที่ดีในกำรอ�ำนวยควำมเป็นธรรม ไม่เลือก

ปฏิบัติ ไม่อยู่ภำยใต้กำรครอบง�ำทำงอิทธิพลอ�ำนำจ สำมำรถปฏิบัติงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมกระบวนกำรที่ถูกต้องทำงกฎหมำย (Due to Process of Law) 3) สร้ำงกลไกที่ชัดเจนในกระบวนกำร

ยติุธรรม พฒันำองค์กรให้มปีระสทิธิภำพในกำรด�ำเนนิงำน ขจดักำรเลอืกปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรมภำยในองค์กร บรูณำกำรและเช่ือมโยง 

ระบบในกระบวนกำรยุติธรรมให้สำมำรถประสำนกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมร่วมกันได้ พัฒนำหน่วยงำนย่อยในกระบวนกำร 

ยุติธรรมให้มีควำมหลำกหลำย สำมำรถเก้ือกูลกันให้เกิดเอกภำพในระบบ ซ่ึงจุฑำรัตน์  เอื้ออ�ำนวย (2556 : 68) เรียกว่ำ 

เป็นกำรสร้ำงเอกภำพในควำมหลำกหลำย (Identity in Diversity) รวมทั้งควรเชื่อมโยงหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ

พอเพียงสู ่หลักนิติธรรมและกระบวนกำรยุติธรรม 4) พัฒนำกระบวนกำรยุติธรรมทำงเลือก (Alternative Justice) 

พิจำรณำหลักประกันขอปล่อยตัวชั่วครำว เพื่อลดช่องว่ำงของควำมไม่เป็นธรรมในกำรต่อสู ้คดีของประชำชน ส่งเสริม

กระบวนกำรยุติธรรมเชิงสมำนฉันท์ (Restorative Justice) ยุติธรรมชุมชน (Community Justice) เพื่อเพิ่มโอกำส

กำรเข้ำถึงควำมยุติธรรมและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรม และ 5) ส่งเสริม

สิทธิคุ ้มครองผู ้เสียหำยและจ�ำเลยผ่ำนกลไกกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย กำรเสริมศักยภำพในกำรต่อสู ้คดี รวมถึงสนับสนุน 
องค์ควำมรู ้ทำงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมในกลุ ่ม

ประชำชนทัว่ไป โดยเฉพำะครวัเรอืนยำกจนและกลุม่คนชำยขอบ 

ให้สำมำรถรับรู ้ข้อกฎหมำยและเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรม 

ได้เท่ำเทียมกับบุคคลอื่น

กล่าวโดยสรุป กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำในกระบวนกำร

ยุติธรรมควรด�ำเนินกำรควบคู ่ไปกับกำรลดควำมเหล่ือมล�้ำ

ทำงสังคม ทำงกำรเมืองและระบบรำชกำร ซึ่งหำกสำมำรถ

แก้ไขปัญหำควำมเหลื่อมล�้ำในกระบวนกำรยุติธรรมได้แล้ว 

กระบวนกำรยตุธิรรมท่ีเท่ำเทยีมและมปีระสทิธภิำพจะเป็นปัจจยั

ส�ำคัญของกำรสร้ำงสังคมที่เป็นธรรม นอกจำกนี้ยังสำมำรถช่วย

ลดควำมเหลื่อมล�้ำในด้ำนอ่ืน ๆ อำทิ ด้ำนสิทธิเสรีภำพ ควำม

เสมอภำคในกำรด�ำรงชีวิต กำรเข้ำถงึบรกิำรทำงสงัคม เพิม่โอกำส

และควำมพึงพอใจ ควำมเชื่อมั่นในศักด์ิศรีควำมเป็นมนุษย์ท่ี

เพิ่มขึ้นของประชำชน อย่ำงไรก็ตำม กำรลดควำมเหลื่อมล�้ำใน

กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอันเป็นกำรปกป้องคุ้มครองสิทธิ

ของประชำชนนั้น ควรพิจำรณำควบคู่ไปกับควำมสมดุลของกำร

ควบคุมหรือกำรป้องปรำมกำรกระท�ำผิดในรูปแบบต่ำง ๆ ด้วย 

เพื่อมิให้สิทธิเสรีภำพต่ำง ๆ ที่เรำให้ควำมส�ำคัญไปกระทบกับ

ควำมสงบเรยีบร้อยภำยในสงัคม หรอือำจกล่ำวได้ว่ำ ควรเป็นกำร

คุม้ครองสิทธทิีไ่ม่ก่อให้เกดิกำรเพิม่ขึน้ของปัญหำอำชญำกรรมที่

มีผลกระทบกับควำมสงบสุขของสังคมนั่นเอง 
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การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม

แนวทางการพัฒนาเป้าหมาย

เพิ่มโอกาสกลุ่มประชากรร้อยละ  
40 ที่มีรายได้ต�่าสุดให้เข้าถึงบริการ 
ที่มีคุณภาพของรัฐ

 -  การเข้าถึงการศึกษา

 -  จัดบริการด้านสุขภาพ 

 -  มีที่ดินทำากินของตนเอง

 - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี

 -  เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ

Gini Coefficient 
ด้านรายได้ 

ลดลงเหลือ

รายได้เฉลี่ยของประชากร 

ที่จนที่สุด 40% 

เพิ่มขึ้นปีละ 15+ 0.41

อัตราการเข้าเรียน
ในระดับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานเท่ากับ

ความแตกต่างของสัดส่วน

บุคลากรทางการแพทย์
ระหว่างพื้นที่ 

ลดลง90%

ครัวเรือนที่เข้าถึง 

แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น

ดัชนชีุมชนเข้มแข็ง
เพิ่มขึ้นในทุกภาค

กระจายการให้บริการภาครัฐ 
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง

เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 - สร้างและพัฒนาผู้นำาชุมชน

 - ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ

 - ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้  
  บริการ และจัดการทรัพยากร

 
%
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