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ภาพรวมของรายงานการวิจยั

• บทนํา 

• แนวโน้มความเหล่ือมลํา้ของไทยในบริบทของแนวโน้มโลก

• คาดการณ์แนวโน้มความเหล่ือมลํา้ระยะต่อไปของไทย

• การลดความเหล่ือมลํา้: กรอบแนวคิด

• การสร้างระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัสงัคมไทย

• ข้อเสนอรปูธรรม: การเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive 
Growth Policy Matrix)

โดยรวม – เป็นบทความท่ีดีมาก ช่วยให้ผูอ่้านเหน็ภาพรวมของปัญหา

ความเหล่ือมลํา้ของสงัคมไทย เปรียบเทียบกบัต่างประเทศ ทางออก

เชิงนโยบายในการลดความเหล่ือมลํา้ ระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบั

สงัคมไทย และนโยบายสาํหรบัคนในกลุ่มต่างๆ
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ระบบตลาดและปัญหาความเหล่ือมลํา้

• ระบบตลาดมีกลไกท่ีสร้างความเหล่ือมลํา้อยู่ในตวั ซ่ึงไม่ได้มา
จากการสะสมทนุตามท่ี Piketty เสนออย่างเดียว แต่เป็นผลจาก
ความแตกต่างของ Human Capital ของงานในระบบ
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ปัญหาความเหล่ือมลํา้ในสงัคมไทยท่ีต้องแก้ไขมีมากกว่ารายได้ 

ท่ีมา: ธปท

หมายเหต:ุ ข้อมูล ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2558

จาํนวนบญัชี จาํนวนเงิน

(ล้านบาท)

สดัส่วน เฉล่ียต่อ

บญัชี (บาท)

มากกวา่ 50 ลา้นบาท 16,769 3,701,157 32.7 220,714,235

10 – 50 ลา้นบาท 90,826 1,802,471 15.9 19,845,320

1 – 10 ลา้นบาท 1,207,711 3,131,079 27.6 2,592,573

50,000 - 1 ลา้นบาท 10,190,207 2,344,267 20.7 230,051

ไมเ่กนิ 50,000 บาท 75,477,446 353,105 3.1 4,678

รวมทัง้ส้ิน 86,982,959 11,332,077 100.0 130,279
คนจน

ยงัเข้า

ไม่ถึง
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ปัญหาความเหล่ือมลํา้ในสงัคมไทยท่ีต้องแก้ไขมีมากกว่ารายได้ 

สัดส่วนการถือครองที่ดนิที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดนิ จาํแนกตามผู้ถือครอง 10 กลุ่ม: 

ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทนิตบุิคคล ปี พ.ศ. 2555

ที่มา: ดวงมณี เลาวกุล (2556)

Decile
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ทางออกเชิงนโยบาย



การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมลํา้เป็นเรือ่งของ Policy Choice
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การแก้ไขปัญหาความเหล่ือมลํา้เป็นเรือ่งของ Policy Choice
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แต่ว่าไม่ได้ช่วยทัง้หมดเช่นในกรณี US
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ตวัอย่างในสหรฐั ปัญหาเพิม่ข้ึนจากกลุ่มคนรวย 1%



ระบบสวสัดิการท่ีเหมาะสมสาํหรบัสงัคมไทย

• Social Service

• Social Insurance 

• Social Assistance

• Social Partnership 

• ต้องเรว็ ทัว่ถึง และครบถ้วน

• ต้องไม่แพง มีประสิทธิภาพ

• ต้องสามารถลดความเหล่ือมลํา้

ได้ผลจริง

• ต้องมีลกัษณะการลงทนุทางสงัคม

• ต้องเหมาะสมกบับริบทไทย

• ต้องปฏิรปูแนวทางการบริหาร

จดัการระบบสวสัดิการไทย

• ต้องเร่งสร้างประชาคมสวสัดิการ

ความท้าทาย

เสาหลกัส่ีประการ
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นโยบายสาํหรบั 5 กลุ่ม

• รวยมาก

• รวย หรือ ปานกลางระดบัลงู

• ปานกลางทัว่ไป

• ปานกลางระดบัล่าง

• รายได้น้อย ยากจน
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หวัใจของปัญหาความเหล่ือมลํา้อยู่ท่ีการปรบัตวัท่ีไม่เท่ากนั
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ส่วนต่างเทียบค่าเฉลีย่ของรายได้ครัวเรือนที่เพิม่ขึน้

กลุ่มครวัเรือนแยกตาม percentile

กลไกของ Income

Convergence :

ครวัเรือนท่ีรายได้น้อย

ต้องสามารถมีรายได้

เพ่ิมเรว็กว่าครวัเรือน

ท่ีมีรายได้สงูกว่า

ปัญหา: คนรวยสดุ 1%

และคนจนสดุ 5% แรก

ให้กลไกตลาดทาํงานในส่วนตรงกลาง
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สอดรบักบัผลของการศึกษาในรายงานวิจยั
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สอดรบักบัข้อมลูท่ีพบ
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4 กลุ่มครวัเรือนทีเ่ป็นจดุเป้าหมายในการทาํนโยบาย
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นโยบายสาํหรบักลุ่มคนรวย

• ภาษีต่างๆ 

• การปฏิรปูเร่ือง Corruption

ส่ิงท่ีต้องทาํเพ่ิมเติม 

• ปฏิรปู BOI

• ปฏิรปูกฏหมายแข่งขนั

• ปรบัเรื่องสิทธิประโยชน์ท่ีได้รบั
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นโยบายสาํหรบักลุ่มคนจน

• ระบบสวสัดิการ และการศึกษา 

ส่ิงท่ีต้องทาํเพ่ิมเติม เพ่ือ empower ชมุชน

• ปฏิรปูเร่ืองการเงินฐานราก

• ปฏิรปูท่ีดิน

• ปฏิรปูภาคเกษตร

• เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง และสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียม
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นโยบายสาํหรบักลุ่มอ่ืนๆ คนสงูอาย ุเดก็

• คนสงูอายุ

• เดก็ 

เน้นหลกัการท่ีให้คนท่ีจาํเป็นเป็นสาํคญั

ท่ีมา : ปัณณ์ อนันอภิบุตร (2555)
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แนวทางแก้ไขด้านอ่ืนๆ

• กรอบการแก้ไขปัญหาของ สปช 

และในร่าง รธน ท่ีตกไป เพ่ือสร้าง

ประชาธิปไตยเชิงเศรษฐกิจ
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