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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิ การเมอืง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซบัซอนข้ึน  “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนือ้หาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงายแบบ
เปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



 

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับความขัดแยง 
ในสังคม: ทฤษฎี ประสบการณ และ 
แนวทางสมานฉันท * 

 

บทนํา 

บทความนี้ตองการเชื่อมโยงปรากฏการณหลักสองเรื่องเขาดวยกัน คือความเหลื่อมลํ้า 
ทางเศรษฐกิจและความขัดแยงในสังคม เนื่องจากมีแนวคิดวาสังคมใดมีความ 
เหล่ือมลํ้าสูงนาจะมีความเสี่ยงตอการเกิดความขัดแยง แนวคิดนี้เปน “ความเชื่อ” ซึ่งตอง
พิจารณาใหถี่ถวน เพราะทั้งสองเรื่องเปนปรากฏการณทางสังคมทีม่ีความซับซอน เชน 
จะพิจารณาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจอยางไร หมายถึงความเหลื่อมลํ้าระหวาง 
คนชั้นกลางกับคนรวย หรือระหวางคนรวยกับคนจน หรือระหวางคนชั้นกลางกับคนจน 
ในขณะที่ความขดัแยงก็มีหลายรปูแบบและมีที่มาที่ไปหลากหลายมาก จนทําใหยากที่
จะพิจารณาวาความขัดแยงที่พบเห็นอยูสืบเนื่องจากความเหลื่อมลํ้าหรือไม หรือมี
สาเหตุจากปจจัยอื่น (เชน ความแตกตางทางดานชาติพันธุ ดานศาสนา) หรือ
ผสมผสานกนั 

                                                   
*  สรุปจากบทความชื่อเดียวกันของ ดร. สมชัย จิตสุชน ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนา

เศรษฐกิจสวนรวมและการกระจายรายได ดร. ธิดา อินทรโชติ  ผูเชี่ยวชาญ ฝายการวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจสวนรวม และ ดร. ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ ผูเชี่ยวชาญ ฝายการวิจัย
แผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงเสนอในการสัมมนา
วิชาการประจําป 2548 เร่ือง “สูสังคมสมานฉันท” จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย รวมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต,ิ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
และกระทรวงแรงงาน  เม่ือวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ 
จอมเทียน ชลบุรี 
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บทความนี้มุงพิจารณา 5 ประเด็นหลักดังตอไปนี้ 
1. ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจในสังคมไทย 
2. ความสัมพันธระหวางความขัดแยงกับความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
3. ประสบการณความขัดแยงที่มาจากความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิ 
4. ความชอบธรรมของความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ 
5. การสรางความสมานฉันทภายใตความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ 

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในสังคมไทย 

เราสามารถพิจารณาชองวางของรายไดระหวางกลุมช้ันผูมีรายไดระดับตางๆ 
ในสังคมไทยไดโดยคํานวณรายไดเฉล่ียของชาวไทยซึ่งแบงออกเปน 5 กลุมช้ันคือ  
ช้ันรายไดที่ 1 หมายถึงกลุมชาวไทยรอยละ 20 ที่มีรายไดสูงสดุของประเทศ จนถึง 
ช้ันรายไดที่ 5 หมายถึงกลุมชาวไทยรอยละ 20 ที่มีรายไดตํ่าสุดของประเทศ การ
คํานวณพบวา ในป พ.ศ. 2547 กลุมช้ันรายไดที่ 1 มีรายไดเฉล่ีย 11,874 บาทตอคน 
ตอเดือน และมรีายไดรวมทั้งกลุมคิดเปนรอยละ 54.86 ของรายไดรวมทั้งประเทศ 
ในขณะที่กลุมช้ันรายไดตํ่าสุดมีรายไดเฉล่ียเพียง 982 บาทตอคนตอเดือน คิดเปนเพียง
รอยละ 4.54 ของรายไดทั้งประเทศ 1 

นอกจากนี้ เรายงัสามารถพิจารณาความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายไดในมิติ
เชิงพ้ืนที่อีกดวย การคํานวณโดยใชขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรอืน สํานักงานสถิติแหงชาติพบวา ประชากรในกรุงเทพมหานครมีรายไดเฉล่ียใน
ป 2547 ประมาณ 9.4 พันบาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 22.8 ของรายไดทั้งประเทศ 
ในขณะที่ประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายไดเฉล่ียในป 2547 ประมาณ 2.7 
พันบาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 13.6 ของรายไดทัง้ประเทศ 

                                                   
1 ดูรายละเอียดการคํานวณนี้ไดจากตารางที่ 4 ในบทความฉบับเต็ม (สมชัย, ธิดา และชัยสิทธิ์ 

2548,  4)  
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ความสัมพันธระหวางความขัดแยงกับความเหลื่อมล้ําทาง
เศรษฐกิจ 

โดยทั่วไปมักอธิบายกันวาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจนาจะเปนสาเหตุหนึ่งที่
กอใหเกิดความขัดแยงในสังคม อยางไรก็ตาม มีงานวิจัยบางชิ้นที่อาจทําใหตองทบทวน
คําอธิบายนี้เสียใหม เชน Nelson (1998) พบวา ประเทศที่มีการกระจายรายไดเลวราย
ลงเรื่อยๆ ไมไดมีประวัติความขัดแยงที่รุนแรง ในขณะเดียวกันกลับพบความขัดแยง 
ไดมากแมในประเทศที่ประชาชนมีชีวิตความเปนอยูดีข้ึนอยางตอเนื่อง ในแงนี้จึงตอง
ระมัดระวังในการกลาวอางถึงความสัมพันธระหวางความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจกับ
ความขัดแยงในสังคม เพราะความขัดแยงมีลักษณะซับซอนเกินกวาที่จะอธิบายดวย
ปจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว  Nelson (1998) ระบุวา ความขัดแยงในสังคมข้ึนกับ 
อีกหลายปจจัย ไดแก 

1. ทัศนคติของสังคมในเรื่องความชอบธรรมโดยรวมของสังคม ซึ่งรวมถึง
ความชอบธรรมของความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจดวย 

2. ความคาดหวังตออนาคตที่ดีข้ึนทั้งในดานเศรษฐกิจและดานอื่นๆ หาก
สังคมมีแนวโนมดีข้ึน บุคคลในสงัคมนั้นกม็ีแนวโนมจะยอมอดกลัน้ตอความขัดแยง ไม
แสดงความไมพึงพอใจออกมามากเทาสังคมที่หยุดนิ่งหรือถอยหลัง 

3. ความเปนกลุมกอนของคนในสังคม รวมถึงความสามารถในการรวมกลุม 
(ซึ่งหมายถึงการแบกรับภาระในการรวมกลุม) 

4. ชองทางในการผองถายและจัดการกับความขัดแยงของสังคม เชน ถาหาก
มีกระบวนการตัดสินขอพิพาทอยางเปนธรรมหรือไดรับการยอมรับก็จะลดความขดัแยง
ลง รวมทั้งลดโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงจากความขัดแยงนั้น 

5. ความสามารถของรัฐในการกดความขัดแยงมิใหปรากฏตัวออกมา 
6. ธรรมมาภิบาลของชนชั้นปกครองและองคกรทางการเมือง 
แมวาความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจมักจะไมเปนปจจัยกระตุน (catalyst factor) 

ที่กอใหเกิดความขัดแยงทันที แตก็อาจทําหนาที่เปนเชื้อไฟที่สงผลใหความขัดแยงปะทุ
ออกมาเปนความรุนแรงเมื่อไดรับการกระตุนจากสาเหตุอื่น เชน ที่มีการวิเคราะหกันวา
ปญหาความยากจนและความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจระหวางกลุมที่นับถือศาสนาอิสลาม
และศาสนาพุทธมีสวนซ้ําเติมกรณีความรุนแรงและการกอการรายในภาคใตของไทย
นอกเหนือจากปญหาธุรกิจผิดกฎหมาย ความไมเปนธรรมของอํานาจรัฐและเจาหนาที่
ของรัฐ ฯลฯ 
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางขนานใหญก็มีสวนเอื้อใหเกิด
ความขัดแยงไดเชนกัน เชน พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยที่คอนขางรวดเร็วในระยะ
ประมาณครึ่งศตวรรษที่ผานมากอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมเปนอยาง
มาก เมื่อบางภาคสวนของสังคมปรับตัวไมเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงก็ทําใหเกิดความ
ตึงเครียดข้ึนในสังคมโดยรวมได 

ประสบการณความขัดแยงที่มาจากความเหลื่อมล้าํทางเศรษฐกิจ 

ในสวนนีจ้ะนําเสนอประสบการณความขัดแยงที่นาจะเกีย่วเนือ่งกับปญหาความ
เหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจหรือปญหาที่มาจากการเปลีย่นแปลงทางสังคมที่เร็วเกินควร 

ประสบการณตางประเทศ 

ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน และอังกฤษ ไดมีการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม สงผลใหโครงสรางการผลิตเปลี่ยนไปอยางมากมายจากอดีต  
ความสัมพันธระหวางชนชั้นแรงงานและชนชั้นนายทุนอยูในชวงเริม่แรกของการพัฒนา 
จึงเกิดการเอารัดเอาเปรยีบ การปฏิบัติตอแรงงานเปนไปอยางไรศีลธรรม ภาครฐัก็ไม
พรอมจะเขามาจดัระเบยีบ ความขัดแยงและความรุนแรงจึงเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  

ในชวงทศวรรษ 1990 จนถึงตนทศวรรษ 2000 ประเทศอารเจนตินา โบลิเวีย 
และเวเนซุเอลา ประสบปญหาความขัดแยงที่มีสาเหตุมาจากการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
ผิดพลาดจนนําไปสูวิกฤติเศรษฐกิจ ประสบการณจากสามประเทศนี้แสดงใหเห็น
ความสําคัญของความเหลื่อมลํ้าในสังคม เพราะวิกฤติเศรษฐกิจเชนที่สามประเทศนี้ได
ประสบก็เคยเกิดกับประเทศอืน่ๆ มานับไมถวน แตระดับความรุนแรงของวิกฤติการณ
ทางสังคมที่ตามมาไมเดนชัดเทานี้  

ประสบการณของไทย 

เหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 เปนเหตุการณความขัดแยงและความรุนแรงแบบ
ที่เคยเกิดข้ึนกับประเทศที่ตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วแต
พัฒนาการทางการเมืองกาวตามไมทัน แมประชาชนจํานวนมากจะมีชีวิตความเปนอยู 
ดีข้ึน แตก็ปรากฏวามีการใฝหาเสรีภาพ การเรียกรองรัฐธรรมนูญ จนนําไปสูความขัดแยง
และความรุนแรงในที่สุด 
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การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในเวลาตอมาโดยขาดการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ดําเนินไปพรอมกบัความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทยที่มเีพ่ิมมากขึ้น ความขัดแยงเริ่มปรากฏ
ใหเห็นในลักษณะการคัดคานโครงการพัฒนาขนาดใหญของรัฐ เชน เข่ือนปากมูล หรือ
ทอสงกาซที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ฯลฯ 

ความชอบธรรมของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกจิ 

ประเด็นสําคัญในการพิจารณาเรื่องความเหลื่อมลํ้ากับความขัดแยงในสังคมอยูที่
สังคมมองวาความเหลื่อมลํ้ามีความชอบธรรมเพียงไร Delhey (1999) แยกแยะประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการพิจารณาเรื่องความชอบธรรมของความเหลื่อมลํ้าวาประกอบดวย
ความเสมอภาค ซึ่งหมายถึงสภาวะที่ประชากรมีรายไดและทรัพยสินเทาเทียมกัน  
แตหากตีความความเสมอภาคอยางตรงไปตรงมาเกินไปก็มักจะไมสอดคลองกับความ
เปนจริง จึงจําเปนตองผอนคลายโดยการขยายความวาความชอบธรรมเกิดขึ้นไดเมื่อ
รายไดของบุคคลขึ้นอยูกับความสามารถเปนหลัก ซึ่งถึงแมจะยังมีความเหลื่อมลํ้าแตก็
เปนสิ่งที่ยอมรับได  

แนวคิดหนึ่งที่ดึงดูดนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม คือแนวคิดเรื่อง
ความเทาเทยีมกนัของโอกาส (equality of opportunity) ซึ่งเสนอข้ึนมาทดแทนแนวคิด
เรื่องความเทาเทียมกันของรายได กลาวคือทุกคนควรมีโอกาสเทาเทียมกันในการ
แสวงหาความกาวหนาใหกับตัวเอง รวมถึงการแสวงหาชีวิตที่ดีข้ึนที่อาจไมเกี่ยวของกับ
เศรษฐกจิก็ได  อยางไรก็ตามแมแนวคิดนี้จะมเีสนหในตัวเอง แตก็มีปญหาวาสังคม 
แบบไหนทีใ่หโอกาสกับทุกคนอยางเทาเทียมกัน           

สหรัฐอเมริกาเองไดช่ือวาเปนประเทศที่เนนเรื่องความเทาเทียมกันของโอกาส
เปนอยางมาก แตกลับเปนประเทศที่มีความเหลื่อมลํ้าของรายไดและทรัพยสินสูงกวา
ประเทศพัฒนาแลวโดยทั่วไป เชน ประเทศพัฒนาแลวในยุโรป หากสหรัฐอเมริกาเปน
ดินแดนแหงโอกาสจริง ในขณะที่ประเทศแถบยุโรปที่การกระจายรายไดเทาเทียมกัน
มากกวาเกิดข้ึนไดโดยการแทรกแซงของรัฐบาล การเปรียบเทียบวาความเหลื่อมลํ้าที่
ยอมรับไดควรจะเปนเทาไรจึงไมใชเรื่องงาย  วิธีการหนึ่งที่จะชวยเพ่ิมความกระจางถึง
ระดับความเหลื่อมลํ้าที่ชอบธรรมและยอมรับได คือการถามความเห็นของสมาชิก 
สวนใหญในสังคม โดย Alesina และคณะ (Alesina et al. 2001) พบวา ในขณะที่ 
คนรวยทั้งในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปไมมีปญหากับระดับความเหลื่อมลํ้าที่เปนอยู แต
คนจนในยุโรปจะมีความไมพอใจมากกวาคนจนในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพราะคนจนใน
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สหรัฐอเมริกามีความเชื่อวาจะมีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นมากกวาคนจนในยุโรป ในแงนี้
อาจถือไดวาสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จมากกวาในการสรางความชอบธรรมใหกับ
ระดับความเหลื่อมลํ้าในประเทศตน อยางไรก็ตามมิไดหมายความวาคนจนในสหรัฐ- 
อเมริกาจะมีโอกาสมากกวาคนจนในยุโรปเสมอไป เพราะผลการวิจัยเปนการถาม
ความเห็นของผูตอบ ซึ่งอาจไดรับอิทธิพลของขอมูลขาวสารที่แตกตางกันในแตละประเทศ  

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่อาจใชอธิบายปรากฏการณที่ชาวอเมริกันใหการยอมรับ
ระดับความเหลื่อมลํ้าในสังคมได นั่นคือ สังคมอเมริกันเปนสังคมที่มีพลวัตทางสังคม 
(social mobility) สูง กลาวคือ ประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงสถานะความเปนอยูคอนขาง
รวดเร็ว เชน เดิมทํางานรับจางคาแรงต่ําก็สามารถผันตัวเองไปเปนผูประกอบการรายยอย
ได  ดังนั้นจึงทําใหรูสึกวามีโอกาสในการปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของตนเองมากกวา
สังคมที่หยุดนิ่งหรือเคลื่อนไหวชา  

ในสังคมไทยระบบอุปถัมภเปนประเด็นสําคัญที่พึงพิจารณาประเด็นหนึ่งในเรื่อง
ความชอบธรรมกับความเหลื่อมลํ้า ระบบนี้ฝงรากลึกในสังคมไทยมาชานาน มีสวนชวย
จัดระเบียบสังคมและการเมืองโดยการกําหนดความสัมพันธตางตอบแทนระหวางกลุม
บุคคลตางๆ จึงมิอาจกลาวในทันทีทันใดวาระบบอุปถัมภเปนสิ่งที่ผิดและไมพึงปรารถนา 
แตจําเปนตองพิจารณาวาระบบอุปถัมภนี้มีความชอบธรรมมากนอยเพียงไร  

ความไมชอบธรรมของระบบอุปถัมภเกิดข้ึนจากสองสาเหตุสําคัญ คือ  
ประการแรก ระบบอุปถัมภมักมคีวามไมโปรงใสในความสัมพันธระหวางผูอุปถัมภและ
ผูรับการอุปถัมภ เนื่องจากผูรับการอุปถัมภมักจะคาดหวังวาตนเองจะไดรับอภิสิทธิ์จาก 
ผูอุปถัมภ ซึ่งการไดรับอภิสิทธิ์นี้ในบางกรณีอาจเปนไปอยางไมโปรงใสหรือ 
ผิดกฎหมาย และประการที่สองเกี่ยวเนื่องกับประการแรก กลาวคือ ผูอุปถัมภและ
ผูรับการอุปถัมภรวมมือกันเอารัดเอาเปรียบคนอื่นๆ จนกอใหเกิดความไมพอใจของ
สังคมโดยรวม การแพรขยายตัวอยางกวางขวางของการคอรรัปชันก็เปนผลพวงของ
ระบบอุปถัมภในระดับชาติ ซึ่งเรื่องนี้ก็เปนสาเหตุหนึ่งที่นําไปสูการเรียกรองความ 
ชอบธรรมในสังคมของนักศึกษาและประชาชนในชวงกอนเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 

การสรางความสมานฉันทภายใตความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกจิ 

เราอาจแบงแนวทางการสรางความสมานฉันทไดเปนสองแนวทาง คือ 
1. การปองกันความรุนแรงและการจดัการกับความขัดแยง บทความนี้จะ

นําเสนอเฉพาะการจัดการที่เกีย่วพันกับความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ ดังนี้ 
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1.1  การสงเสริมการมสีวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเศรษฐกจิ แมเมือ่
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจทางนโยบายแลวแตแนวทางการพัฒนา
ยังคงเปนไปในแนวทางเดิม ก็ยงัเปนการชวยใหการพัฒนาเกิดความชอบธรรมมากขึ้น 
ลดความหวาดระแวงระหวางกันและกันลง และยังทําใหเกิดกระบวนการจัดสรร
ผลประโยชนใหแกภาคสวนตางๆ อยางเหมาะสมยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปดโอกาส
ใหคํานึงถึงผูไดรบัผลกระทบดานลบจากการพัฒนา 

1.2  การทําประชาพิจารณโครงการขนาดใหญ ในระบอบประชาธิปไตย 
การทําประชาพิจารณเปนกระบวนการที่มีคุณคามาก ผูทําประชาพิจารณตองมีความ
จริงใจและปฏิบัติตามผลประชาพิจารณ 

1.3  การแกปญหาขอพิพาท เมื่อความขัดแยงไดพัฒนามาถึงระยะแสดงออก
แลว 2 ควรมีกระบวนการแกปญหาขอพิพาท ซึ่งแบงไดเปนสี่รูปแบบ คือ  

    1.3.1  การเจรจาไกลเกลี่ย (Negotiation) โดยคูกรณีทําการเจรจากันเอง 

 1.3.2  การเจรจาไกลเกลี่ยแบบมคีนกลาง (Mediation) เปนการเจรจา
ไกลเกลี่ยโดยมีบุคคลที่สามหรือคนกลางเปนผูอํานวยความสะดวก แตไมทําหนาที่ตัดสิน 

 1.3.3  อนุญาโตตุลาการ (Arbitration) ทําหนาที่คลายผูพิพากษาที่ตอง
รับฟงขอมูลของทั้งสองฝายแลวทาํการตัดสิน แตไมมีสภาพบังคับตามกฎหมาย คูกรณี
ไมจําเปนตองปฏิบัติตามคําตัดสินนี้ 

 1.3.4  การพิจาณาตัดสินโดยศาล (Adjudication) มีผลทางกฎหมายที่
คูกรณีตองปฏิบัติตาม 

2. การลดความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจที่ไมชอบธรรม แบงเปนสองแนวทาง
หลัก คือ 

2.1 มาตรการดานการคลัง แบงเปนสองมาตรการ ไดแก 
 2.1.1  มาตรการดานภาษี ควรเพ่ิมสัดสวนภาษีทางตรง (เชน ภาษี 

เงินไดบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล) และลดสัดสวนภาษีทางออม (เชน 
ภาษีมูลคาเพ่ิม  ภาษีสรรพสามิต  อากรนําเขา)  และตองผลักดันใหโครงสรางภาษี
ทางตรงเปนโครงสรางภาษีอัตรากาวหนา (progressiveness) ใหมากขึ้น  นอกจากนีย้ัง

                                                   
2  ความขัดแยงที่พัฒนามาถึงระยะแสดงออก  เปนระยะที่ผูเกี่ยวของไดดําเนินการอยางใด

อยางหน่ึงเพื่อแสดงจุดยืน อาจมีการเจรจาไกลเกลี่ยหรือถึงทางตันแลว  ดู วันชัย (2545) 
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ควรริเริ่มเก็บภาษีประเภทใหมๆ ที่จะชวยลดความเหลื่อมลํ้าของการกระจายรายไดลง 
เชน ภาษีทรัพยสนิ ภาษีมรดก เปนตน 

 2.1.2 มาตรการดานการใชจายภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการจัด
สวัสดิการใหแกผูดอยโอกาส ขอพึงพิจารณาก็คือ การใหสวัสดิการสังคมอาจไมจําเปน 
ตองทําผานกระบวนการทางการคลังเสมอไป  องคการกึ่งราชการ เชน กองทุน
ประกันสังคมก็ทาํหนาที่ในเรือ่งนีไ้ดเปนอยางดี  

  2.2 การสรางความชอบธรรมในสังคม ถือไดวาเปนมาตรการที่ตรงกับปญหา
มากที่สุด เนื่องจากความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิโดยตัวเองมใิชปญหา แตความไม 
ชอบธรรมทีแ่ฝงตัวมาพรอมกับความเหลื่อมลํ้า (ถามี) ตางหากทีเ่ปนรากเหงาของปญหา
จนสามารถเปนเชื้อไฟกอใหเกิดความขัดแยงทั้งที่แฝงเรนและที่แสดงออกอยางรุนแรงได 
ทั้งนี้ การสรางความชอบธรรมในสังคมเปนมาตรการเชิงโครงสรางที่ไมเพียงครอบคลุม
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ภาษาอังกฤษ 

Alesina, Alberto, Rafael Di Tella, and Robert MacCulloch. 2001. Inequality and 
Happiness: Are Europeans and Americans Different? NBER Working Paper 
No. 8198. Cambridge, Mass.: National Bureau of Economic Research. 

Barnes, H. 2005. Conflict, Inequality and Dialogue for Conflict Resolution in Latin 
American: the Cases of Argentina, Bolivia and Venezuela. n.p. 

Budde, E. 2000. “The Lyong Uprising of 1831 and 1834.” http://www.smith.  
edu/hsc/silk/papers/budde.html.  

Burbach, R. 2002. “The Argentine Rebellion.” http://www.zmag.org/content/Latin  
America/BurbachArgentina.cfm.  

Coupal, Y. 2003. Macroeconomic populism in Venezuela. Mimeo.  
Delhey, Jan. 1999. Inequality and Attitudes: Postcommunism, Western Capital- 

ism and Beyond. Working Paper no. FS III 99-403. Institutionen und 
Vermittlungsprozesse des Wissenschaftszentrums Berlin fur Sozial- 
forschung. 

Fleischer, L. R. 2003. “Economic and Political Troubles Plague Venezuela.” 
http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2003_04-06/fleischer_  
venezuela/fleischer_venezuela.html. 



รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 40  
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับความขัดแยงในสังคม: ทฤษฎี ประสบการณ และแนวทางสมานฉันท 

 

12 

Friedman, Benjamin M. 2005. The Moral Consequences of Economic Growth. 
New York: Knopf.  

Nelson, Joan M. 1998. Poverty, Inequality, and Conflict in Developing Countries. 
New York: Rockefeller Brothers Fund.  

Smeeding, Timothy. 2001. The gap between rich and poor: a cross-national of 
perspective for why inequality matters and what policy can do to alleviate 
it. Paper presented to the National Institute of Population and Social 
Security Research, Tokyo, Japan.  

“Why the Rich Must Get Richer.” The Economist, 12 November 2005. http:// 
www.economist.com/books/displaystory.cfm?story_id=5135504&tranMode= 
none.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 40  
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับความขัดแยงในสังคม: ทฤษฎี ประสบการณ และแนวทางสมานฉันท 

 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
565 ซอยรามคําแหง 39 เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท 02 718 5460   โทรสาร 02 718 5461-62 
Website: http://www.info.tdri.or.th 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




