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(2) สร้างโอกาส      
ขจดัอปุสรรค 

การแก้ไข 

สาเหตุ 

(1) กระจายรายได้/ 
สร้างสวสัดิการฯ 

ลดความเหล่ือมล า้  
3 แนวทาง 
คนรวย 

คนจน 

ส่วนแบง่รายได้ 

55% 

4% 

(3) นโยบายพฒันาใหม่ 

3 ประเดน็การสมัมนา “ลดความเหล่ือมล า้สร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ" 



การลดความเหล่ือมล า้ และสร้างโอกาส      
ทางเศรษฐกิจ 3 ประเดน็ 

• สร้างระบบสวสัดิการพ้ืนฐาน 

• สร้างโอกาสให้คนฐานล่าง 

• ข้อเสนอแนะ : สู่แนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจแบบทัว่ถึง 
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ประเดน็ (1) : สร้างระบบสวสัดิการพืน้ฐานแบบ “ถ้วนหน้า” 
“เท่าเทียม” “ยัง่ยืน” ภายใต้เงื่อนไข 5 ประการ 

(1) เศรษฐกิจต้องเติบโตอตัราพอควร ด้วยนโยบายการเติบโตแบบทัว่ถึง     
       (inclusive growth) และการให้เอกชนมีส่วนรว่มใน โครงการลงทุน  
       โครงสรา้งพืน้ฐาน 
(2) ต้องปฏิรปูภาษี  โดยเน้นขยายฐานภาษี และปรบัลดหรอืยกเลิกสิทธิพิเศษ    
      ด้านภาษี 
(3) ภาคธรุกิจ-อปท.-ชุมชน-ครอบครวั ควรมีส่วนรว่มจดัการและแบง่เบาภาระ 
      การจดัสวสัดิการบางประเภทท่ีรฐับาลส่วนกลางจดัการไมไ่ด้ 
(4) ประชาธิปไตยเอือ้ต่อการเกิดสวสัดิการ แต่มิได้ประกนัว่าจะเกิด  
     ระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสม ขอ้ระวงั คือ สวสัดิการท่ีให้แลว้เอาคืนไมไ่ด้ 
(5) จึงต้องมีองคก์รท่ีท าหน้าท่ี “ก ากบัดแูล” (regulators) ให้เกิดหลกัประกนัท่ี       
     เท่าเทียม-ยัง่ยนื ตลอดจนตดัทอนรายจ่ายท่ีไมจ่ าเป็น เพื่อประโยชน์สขุของ 
     ประชาชน 4 



• สร้างระบบสวสัดิการพ้ืนฐาน 

• สร้างโอกาสให้คนฐานล่าง 

• ข้อเสนอแนะ : สู่แนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจแบบทัว่ถึง 
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การลดความเหล่ือมล า้ และสร้างโอกาส         
ทางเศรษฐกิจ 3 ประเดน็ 



ประเดน็ (2) : การสร้างโอกาส : รฐัได้พยายาม
สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนฐานล่าง 

• โอกาสการศึกษาในชนบทดีขึน้มาก 
• มีการจดัสรรท่ีดินท ากินจ านวนนับล้านไร่ 
• มีการคุ้มครองแรงงาน หลกัประกนัสงัคม การจดั
สวสัดิการแรงงาน 

• ค่าจ้างของผูจ้บประถมศึกษาและมหาวิทยาลยัเพ่ิมขึน้
มาก 

• มีมาตรการช่วยเหลือธรุกิจขนาดเลก็-กลาง ตัง้แต่การลด/
การยกเว้นภาษี การให้สินเช่ือ การสนับสนุนด้านทุน 
(equity) 
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แต่การสร้างโอกาสให้คนในฐานล่างยงัไม่ประสบ
ความส าเรจ็ ด้วยเหตุผล 5 ประการ 

• คนฐานล่างท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ยงัเข้าไม่ถึงความ
ช่วยเหลือของรฐั ส่วนคนท่ีได้รบัความช่วยเหลือกลบั
ไม่ใช่คนท่ีควรจะได้ เช่น ท่ีดิน สปก.อยู่ในมือคนรวย 
คนท่ีได้รบัการจดัสรรท่ีดิน น าท่ีดินไปขายต่อ การ
ยกเว้นภาษีของ BOI ตกไม่ถึงมือ SME 

• นโยบายพิเศษมหีลกัเกณฑห์ละหลวมจนสร้างความ
เสียหายต่อกระบวนการช่วยเหลือผู้เสียโอกาส เช่น 
สินเช่ือพิเศษ SME ส่วนใหญ่กลายเป็นหน้ีเสีย ฯลฯ 
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แต่การสร้างโอกาสให้คนในฐานล่างยงัไม่ประสบ
ความส าเรจ็ ด้วยเหตุผล 5 ประการ (ต่อ) 

• คณุภาพของความช่วยเหลือไม่ดีพอ เช่น คณุภาพการศึกษาใน
ชนบท คนจากครอบครวัท่ีเสียเปรียบมีโอกาสน้อยท่ีจะเรียนต่อ
ระดบัสูง ท่ีดินไม่เหมาะต่อการเกษตร และขาดบริการพื้นฐาน
สนับสนุน เช่น ขาดน ้า 

• การช่วยเหลือมิได้แก้ไขท่ีต้นตอของปัญหา เช่น ข้อจ ากดัของ
กฎหมายการเช่าท่ีดิน และการเกง็ก าไรท่ีดิน ท าให้มีท่ีดินจ านวน
มากไม่ถกูใช้ประโยชน์ 

• อาชีพท่ีดีมีความมัน่คงยงัเป็นอาชีพสงวนส าหรบัผู้มีการศึกษาสูง
ในบางอาชีพ ส่วนงานใช้แรงงาน และภาคบริการ งานในภาค
เศรษฐกิจนอกระบบ ยงัเป็นงานหนัก ค่าจ้างและสวสัดิการต า่ 
ไม่ได้รบัการคุ้มครองจากกฎหมาย และขาดหลกัประกนัสงัคม 
คนจบมธัยมปลายได้ค่าจ้างต า่กว่าคนจบมหาวิทยาลยัมาก 8 



ย่ิงกว่านัน้ รฐัยงัท าร้ายคนฐานล่างด้วย
กลไกและกระบวนการ (อ) ยติุธรรม 

• การออกประกาศเขตป่าทบัท่ีดินท ากินของราษฎรท่ี
อยู่มาก่อนการมีกฎหมาย 

• กระบวนการพิจารณาคดีชาวบา้นในข้อหา “บุกรกุท่ี
ท ากินของตน” ใช้การตีความท่ียึดติดกบัตวับท
กฎหมาย และผลประโยชน์ของหน่วยงานรฐั 

• ขณะเดียวกนักป็ล่อยให้ผู้มอิีทธิพล-มีฐานะ เข้ายึด
ครองป่า ท่ีดินมรดกของชาติ และนิคมสร้างตนเอง 
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• สร้างระบบสวสัดิการพ้ืนฐาน 

• สร้างโอกาสให้คนฐานล่าง 

• ข้อเสนอแนะ: สู่แนวทางการพฒันา
เศรษฐกิจแบบทัว่ถึง 
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การลดความเหล่ือมล า้ และสร้างโอกาส         
ทางเศรษฐกิจ 3 ประเดน็ 



ประเดน็ (3) : ข้อเสนอแนะ 
• การศึกษา : (1) ศึกษาปัญหาความไมส่อดคลอ้ง (mismatch) ระหว่างการ

ขยายตวัของอปุสงคต่์อแรงงานและอปุทานแรงงานท่ีมีการศึกษาระดบัต่างๆ 
เช่น สาเหตท่ีุนายจ้างไมต้่องการผูจ้บมธัยมปลายจ านวนมาก                      
(2) ปรบัการจดัสรรงบประมาณและระบบการจดัการศึกษาท่ีเพ่ิมโอกาสให้
กลุม่คนเสียเปรียบ พรอ้มกบัปรบัปรงุคณุภาพการศึกษาระดบัมธัยมในชนบท 

• แรงงาน : (1) สนับสนุนภาคเอกชนและองคก์รประชาสงัคมให้พฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อลดต้นทุนการหางานและการคดัเลอืกลกูจ้าง (search cost) 
ดงัผลงานของ Diamond-Mortensen-Pissarides  ผูร้บัรางวลัโนเบลปี 2553 
(2) ส่งเสริมภาคเอกชนและกลุม่แรงงานพฒันามาตรฐานทกัษะแรงงาน เพื่อ
ส่งสญัญาณคณุสมบติัของแรงงานให้นายจ้าง (signal) (3) เพ่ิมการบงัคบัใช้
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและขยายหลกัประกนัสงัคมแก่แรงงานนอกระบบ               
(4) สนับสนุนนายจ้างปรบัโครงสรา้งการผลิตสินค้าและบริการท่ีมีมลูค่าสงู   
ใช้ความรู ้และนวตักรรม 11 



ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

• SME : (1) ปรบันิยาม SME และจดัเกบ็ข้อมูล SME ท่ีอยู่นอก
ระบบ (2) มีมาตรการภาษีจูงใจ SME เข้าระบบภาษี (3) ปรบัปรงุ
เง่ือนไขการให้สินเช่ือ จดัหาทุนและสิทธิพิเศษแก่ SME 

• ทรพัยากรธรรมชาติ : ข้อเสนอของคณะกรรมการสมชัชาปฏิรปู
คือ (1) คืนความยุติธรรมให้ชาวบ้านท่ีถกูข้อหา “บุกรกุท่ีดินของ
ตวัเอง” (2) ปฏิรปูกระบวนการยุติธรรม  

  ส่วนข้อเสนอของการสมัมนาครัง้น้ีคือ (3) แก้ไขกฎหมายเช่า
และเกบ็ภาษี capital gain และ (4) สร้างกระบวนการให้ภาครฐั
ยอมรบั “กรรมสิทธ์ิชุมชน” และศกัยภาพการจดัการทรพัยากรของ
ชุมชน ดงัหลกัฐานในงานวิจยัของ Eleanor Ostrom ซ่ึงได้รางวลั
โนเบลสาขาเศรษฐศาสตรปี์ 2552 12 



ข้อเสนอแนะ (ต่อ) 
• สู่แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจแบบทัว่ถึง ตามข้อเสนอของ  

อมัมาร สยามวาลา 
1. นโยบายพฒันาเศรษฐกิจจะปรบัเปล่ียนจากการเติบโตท่ีพ่ึงการ
ส่งออก กดค่าจ้าง และค่าเงินบาทให้ต า่  ไปสู่การพฒันาท่ีพ่ึง
ความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างไร 

2. นักวิชาการควรศึกษาพลวตัรของเศรษฐกิจไทยท่ีมีผลกระทบต่อ
การกระจายรายได้ของประชาชนในทุกภาคส่วน รวมทัง้แรงงานท่ี
มีการศึกษาระดบัต่างๆ โดยให้การเจริญเติบโตมีต้นตอมาจากการ
ท่ีแรงงานส่วนใหญ่เป็นเจา้ของความรู้และเทคโนโลยี 

3. ประสบการณ์ของประเทศก าลงัพฒันาท่ีประสบความส าเรจ็ในการ
สลดั “กบัดกัการพฒันาของประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง” คือ ใช้
“ความรู้” และ “เทคโนโลยี” 
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ขอบคณุครบั  


