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ผูเขียนขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ที่ใหการสนับสนุนคณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการ

พัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ในโครงการการปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเปนธรรมในสังคม ซ่ึงทําใหผูเขียนไดศึกษา

คนควาในเร่ืองความเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจกับประชาธิปไตย และไดแนวความคิดเบื้องตนในการเขียนบทความน้ี      

ผูเขียนขอขอบคุณเพื่อนรวมงานที่ ทีดีอารไอทุกคน ที่ผลิตงานวิชาการที่ผูเขี ยนใชอางอิงในบทความน้ี รวมถึง ศ . ดร. 

อัมมาร สยามวาลา ที่ใหคําแนะนําตางๆ ที่เปนประโยชน   นอกจากน้ี ผูเขียนยังไดรับความคิดที่เปนประโยชนจาก

เครือขายวิชาการพัฒนาปฏิรูปประเทศไทย มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ  ทายที่สุดผูเขียนขอขอบคุณ คุณคุปต  พันธหิน

กอง ที่ชวยเหลือในการจัดเตรียมตนฉบับของบทความนี้บางสวน 



 

 

สังคมไทยมีโอกาสในการพฒันาประเทศใหเปนประชาธิปไตยอยางแทจริงหลายคร้ัง เชนหลัง  14 

ตุลาคม 2516  หรือ พฤษภาคม 2535   ตลอดจนหลงัการยกรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เม่ือป 2540   

แตก็ปรากฏวา ประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย ไมมีความม่ันคงและย่ังยืน พอ การเมืองไทยจึงไม

สามารถหลุดพนออกจากวัฏจักรของการเลือกตั้ง การ กลาวหากันเร่ืองทุจริตคอรรัปช่ัน  และการ

รัฐประหารได    ประชาธปิไตยไทยจึง  “เหมือนมาไกล แต ไปไมถึง” ตามสํานวนของ รุงมณี เมฆโสภณ  

(2553)     

 

ในความเหน็ของผูเขียน  ปญหาความลมเหลวในการ พฒันาใหประชาธปิไตยไทยสามารถลง

หลักปกฐานไดอยางม่ันคง (consolidate) ในสังคมไทย มีรากเหงาที่ลึกไปกวาปญหาการออกแบบกติกา

และสถาบันทางการเมืองตางๆ เชนระบบการเลอืกตัง้ หรือระบบการตรวจสอบถวงดลุ เพราะปญหา

ความลมเหลวในการพฒันาใหประชาธปิไตยของไทยเปนผลโดยตรงมาจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกจิ

ในสังคมในระดับสูง  

 

1. ความเหลือ่มล้าํทางเศรษฐกิจกับความขดัแยงทางการเมือง 

 

 หลังเกิดเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรงระหวางกลุมคนสีเสื้อตางๆ ในป 2552 

และ 2553   ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมไทยไดรับความสนใจในวงกวางอยางไมเคยเปนมากอน แม

จะยังคงมีขอถกเถียงกันตอสาเหตุของความขัดแยงดังกลาวก็ตาม  

 

 เม่ือดูจากขอมูลระดับมหภาคท่ีมีอยู ไมวาจะเปนผลการลงประชามติรับรองหรือไมรับรองราง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  และการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งท่ัวไป 2-3 คร้ังท่ีผานมา  

เราจะพบวา ประชาชนในจังหวัดท่ีมีรายไดสูงโดยเฉพาะในเขตเมือง มีพฤติกรรมการลงคะแนนท่ี

แตกตางจากประชาชนในจังหวัดท่ีมีรายไดต่ําอยางชัดเจน ดังท่ีสํานักงาน โครงการพฒันาแหง

สหประชาชาต ิ(UNDP) ช้ีวา ในการเลอืกตัง้ท่ัวไปเม่ือป 2550   ประชาชนใน 25 จังหวัดท่ีเลือกพรรค ก .  

มีรายไดเฉลี่ยสูงกวาประชาชนใน 32 จังหวัดท่ีเลือกพรรค ข . อยางเห็นไดชัด   โดย จังหวัดท่ีเลือกพรรค 

ก. มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 2.2 แสนบาทตอป  ในขณะท่ี จังหวัดท่ีเลือกพรรค ข. มีรายไดเฉลี่ยตอหัว 9.2 

หม่ืนบาทตอป ตามลําดับ0

1
   

 

 ขอมูลระดบัจุลภาคจากการเกบ็ขอมูลภาคสนามของ อภิชาติ สถิตนิรามัยและคณะ (2553)  ช้ีวา 

ความคับของใจ ท่ีผลักดันคนเสื้อแดง ใหออกมาชุมนุมประทวง ไมใชเร่ืองทางเศรษฐกิจแตเปนเร่ืองทาง

การเมืองใน 3 ประเดน็หลั กคือ การ รัฐประหาร เม่ือวันท่ี 19 กนัยายน 2549 และการแทรกแซงทาง

                                                           
1 UNDP ไมไดระบุวา พรรค ก. คือพรรคประชาธิปตย และพรรค ข. คือพรรคพลังประชาชน แตก็ใหขอมูลละเอียดเพยีงพอที่ทําใหสามารถ

ระบุไดเชนนั้น 



 

การเมืองของทหาร   ปญหาสองมาตรฐานและความอยุติธรรม และความเช่ือท่ีวา รัฐบาลอภิสิทธิ์ไมไดมา

จากการเลือกตั้งของประชาชน      อยางไรก็ตาม เม่ือวิเคราะหโครงสรางทางประชากรของกลุมเสื้อแดง

และเสื้อเหลืองจากกลุมตัวอยางในการสํารวจเบ้ืองตน 99 ตัวอยาง จากหมูบานคลองโยงจังหวัดนครปฐม  

73 ตัวอยาง  และพื้นท่ีอื่น ๆ ในประเทศไทย 26 ตัวอยาง   อภิชาติและคณะก็พบวา คนเสื้อแดงท่ีตอบ

แบบสอบถามน้ันมีแนวโนมท่ีจะประกอบอาชีพทางการเกษตร และรับจางนอกระบบมากกวาคนเสือ้

เหลือง   

 

 ผลการสํารวจภาคสนามดังกลาวในประเด็นความขัดแยงทางการเมือง สอดคลองโดยรวมกับผล

การสาํรวจ ทัศนคตขิอง ประชาชน โดย สมชัย จิตสุชน และ วิโรจน ณ ระนอง (2553 ) ซ่ึงครอบคลุม

ตัวอยางถึง 4,097 ครัวเรือน ในเขตเมื องและชนบทในทุกจังหวัดท่ัวประเท ศ     ผลการสาํรวจช้ินหลงัน้ี

ระบุวา ประชาชนมีความเห็นวา ปญหาความขัดแยงทางการเมืองเกิดจาก นักการเมืองและผูมีอํานาจ

แบงผลประโยชนกันไมลงตัว (รอยละ 32.5) ประชาชนแบงข้ัวไมยอมกัน (รอยละ 23.0) รัฐบาลหรือ

นักการเมืองโกงมากเกินไป (รอยละ 11.1)  ในขณะท่ี ประชาชนท่ีระบุวาความขัดแยงเกิดจากชองวาง

ระหวางคนรวยและคนจนมากเกนิไปมีเพยีงรอยละ 1.2    ผูวิจัยตีความผลการสํารวจวา ความขัดแยงท่ี

เกิดข้ึนเกี่ยวของกับประเด็นทางการเมืองเปนหลัก อย างไรกต็ามแม ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจจะ

ไมใชปจจัยท่ี “จุดไฟ ” ความขัดแยงทางการเมือง แต ก็เปนปจจัยพื้นฐานท่ีทําใหความขัดแยงทาง

การเมืองแผวงกวางและเสริมการแบงข้ัวในกลุมผูมีรายไดนอยหรือยากจน        

 

ผลการวเิคราะหของ อมัมาร สยามวาลา และสมชัย จิตสุชน (Ammar and Somchai, 

forthcoming) ซ่ึงใชขอมูลจากการสํารวจของสมชัยและวิโรจน ช้ีวา มีแนวโนมท่ีชัดเจนวา กลุมผูมีรายได

สูงจะสนับสนุนกลุมเสื้อเหลือง  นอกจากน้ี ชาวกรุงเทพโดยท่ัวไปในทุกระดับช้ันรายได จะสนับสนุนกลุม

เสื้อเหลืองดวย   สวนประชาชนในตางจังหวัด จะมีแนวโนมท่ีจะสนับสนุนกลุมเสื้อเหลืองเฉพาะในกลุมท่ี

มีรายไดสูง    อยางไรก็ตาม ไมพบแบบแผนทางรายไดของประชาชนผูสนับสนุนกลุมเสื้อแดงท่ีชัดเจน    

การสรุปวา เสื้อแดงเปนคนยากจนจึงนาจะเปนความเขาใจผิด    นอกจากน้ี ผูทีเ่หน็วา ฐานะทาง

เศรษฐกิจของตนในปจจุบันดีข้ึน เม่ือเทียบกับ 10-20 ปท่ีผานมา มีความนาจะเปนท่ีจะสนับสนุนกลุมคน

เสื้อแดงลดลง ในขณะท่ีผูท่ีเห็นวา ฐานะทางเศรษฐกิจของตนแยลง จะมีแนวโนมสนับสนุนกลุมคนเสื้อ

แดงมากข้ึน   อยางไรก็ตาม ผูท่ีเห็นวา ฐานะทางเศรษฐกิจของตนแยลงมากท่ี สุด กลับมีแนวโนม

สนับสนุนกลุมคนเสื้อเหลือง   นอกจากน้ี การศึกษายังพบดวยวา อาชีพไมมีผลอยางมีนัยสําคัญตอ

ทัศนคติทางการเมือง เวนแตอาชีพแมบานท่ีมีแนวโนมจะสนับสนุนกลุมเสื้อแดง ซ่ึงเปนขอสรุปท่ี

แตกตางจากของอภิชาติและคณะ 

 

ผูเขียนเห็นวา ปญหา ความขัดแยงทางการเมือง ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย เปนเร่ืองท่ีซับซอนและ

เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอดุมการณทางการเมืองท่ีแตกตางกัน ปจจัยดาน ภูมภิาค

นิยม ความแตกตางระหวางเมืองกับชนบท ปจจัยดานตัวบุคคลท่ีเปนสัญลักษณของแตละฝายและการใช



 

สือ่มวลชนในการโ ฆษณาชวนเชื่อและปลุกระดมมวลชน     อยางไรก็ตาม หากเราเชื่อผลการศึกษา

ตางๆ ท่ีนําเสนอขางตน   เราก็อาจตีความไดวา ความขัดแยงทางการเมือง ท่ีเกิดข้ึนเปนความขัดแยง

ระหวางคนสองกลุม ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกตางกัน  แมประเด็นหลักของความขัดแยงจะ

ไมใชประเด็นดานเศรษฐกิจ แตเปนประเด็นดานการเมืองทีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ โดยเกี่ยวของกับการท่ี

คนกลุมท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังค มต่ํากวาเ ช่ือวา คนกลุมท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูงกวา

พยายามปดกั้นสิทธิทางการเมืองของตน 

 

การจะเขาใจปญหาความขัดแยงทางการ เมืองท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนเขาใจถึงรากเหงาของปญหา

ของการท่ี ประชาธปิไตย ของไทยประสบปญหาความไมม่ันคงมาโดยตลอด จึงตองทําความเขาใจตอ

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย ตลอดจนท่ีมาของความเหลื่อมล้ําดังกลาว  

 

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 

ในทางวชิาการดานเศรษฐศาสตร มีวธิใีนการวดั ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกจิหลายวิธี แตวิธีท่ี

นิยมใชกันมากท่ีสุดวิธีหน่ึงคือ การใชอัตราสวนระหวางรายไดเฉลี่ยของกลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดมากท่ีสุด  

(เชน กลุมมีรายไดสูงสุดรอยละ 10 หรือรอยละ 20) กับรายไดเฉลี่ยของกลุมครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยท่ีสุด

ในสัดสวนท่ีเทากัน   ซ่ึงจะทําใหทราบวากลุมแรกมีรายไดเปนกี่เทาของกลุมหลัง   วิธีน้ีมีขอดีคือ เขาใจ

งาย แตมีขอเสียคือ ไมไดใชขอมูลของประชากรท้ังหมด     วิธีท่ีนิยมใชกันมากอีกวิธีหน่ึงคือ การวัดคา

สัมประสิทธิ์ จิน่ี (Gini coefficient) ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 โดยคาท่ีมากจะแสดงถึงความเหลื่อมล้ําใน

ระดับท่ีสูง   วิธีน้ีมีขอเสียคือ เขาใจไดยากกวาวิธีแรก แตมีขอดีคือ ไดใชขอมูลของประชากรท้ังหมด   

 

รายงาน การพฒันาคน ของประเทศไทย ป 2552 ของ UNDP ช้ีวา ประเทศไทยมีอตัราสวน

ระหวางรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนท่ีมีรายไดมากท่ีสุดรอยละ 20 กับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนท่ีมีรายได

นอยท่ีสุดรอยละ 20  สูงถึง 12-15 เทา  ตลอดชวงสองทศวรรษท่ีผานมา (ดูภาพท่ี 1)      ในขณะท่ี 

ประเทศท่ีใหคุณคากับความเสมอภาค เชน  ญี่ปุนและประเทศกลุมสแกนดิเนเวียจะมีอัตราสวน ดังกลาว

เพียงประมาณ 3-4 เทา   ในประเทศอืน่ๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือมีอตัราสวนดังกลาวอยูในระดับ 

5-8 เทา   สวนกลุมประเทศเพื่อนบานของไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีอัตราสวน ดังกลาว

ประมาณ 9-11 เทา     แมวา อัตราสวนระหวางรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนท่ีมีรายไดมากท่ีสุดรอยละ 20 

กับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยท่ีสุดรอยละ 20  ของประเทศไทย จะไมไดแสดงวาความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมีแนวโนมเพิ่มข้ึนหรือลดลงอยางชัดเจนก็ตาม เม่ือดูจากแนวโนมของคา

สัมประสิทธิ์จิน่ี ในชวงเวลาท่ียาวข้ึนคือ 4 ทศวรรษท่ีผานมา เราจะเหน็วา ความเหลือ่มล้าํทางเศรษฐกจิ

ในประเทศไทยเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในระหวางทศวรรษ 1960 และ 1990  ในขณะท่ีความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกัน ท้ังมาเลเซีย ฟลิปปนส  และอินโดนีเซีย มี

แนวโนมลดลง  (ดูภาพท่ี 2)    



 

  

 

ภาพท่ี 1 การกระจายรายไดของประชาชนไทยในระหวางป 2531-2551 

 

 
 

ในสวนของความเหลื่อมล้ําดานการครอบครองทรัพยสินน้ัน เรามีขอมูลท่ีจํากัดกวามาก แต

ขอมูลเทาท่ีมีอยูก็ช้ีวา ประเทศไทยก็มีความเหลื่อมล้ําดานการครอบครองทรัพยสินอยูในระดับสูง

เชนเดียวกัน  เชน   การสํารวจทรัพยสินครัวเรือนโดยสํานักงานสถิติแหงชาติเม่ือป 2549 ทําใหทราบวา   

ครัวเรือนท่ีมีรายไดสูงท่ีสุดรอยละ 20 มีสัดสวนการถือครองทรัพยสินรอยละ 69 ของทรัพยสินท้ังหมด  

ในขณะท่ี ครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ําท่ีสุดรอยละ 20 มีสัดสวนการถือครองทรัพยสินเพียงรอยละ 1   ในดาน

การถือครองท่ีดิน  การวิจัยของ ดวงมณี เลาวกุ ล ซ่ึงสํารวจการกระจายการถอืครองท่ีดนิใน 8 จังหวัด 

คอื กรุงเทพมหานคร นครนายก นนทบุร ีปทุมธานี ภูเกต็ ระนอง  สมุทรปราการ และอางทอง พบวา  

รอยละ 8 ของพื้นท่ีท่ีสามารถถือครองไดท้ังหมดอยูในมือของผูถือครองท่ีมีท่ีดินมากท่ีสุด 50 อันดับแรก  



 

โดยจังหวัดภูเก็ตมีก ารกระจุกตัวของการถือครองท่ีดินในมือของเจาของท่ีดิน 50 อันดับแรกมากท่ีสุด ท่ี

รอยละ 14.2      ปญหาดังกลาวทําใหเกิด ปญหาการขาดท่ีดินทํากินของเกษตรกรและปญหาการไมมีท่ี

อยูอาศยัของคนยากจน 

 

ภาพท่ี 2 การกระจายรายไดของประชาชนไทย เม่ือวดัจาก Gini coefficient (ป 1960-2005) 

 
 

ท่ีมา: รายงานการพฒันาคนของประเทศไทยป 2552 ของ UNDP อางจากขอมูลของ Hal Hill 

 

 

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

 

 ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความเหลื่อมล้ําทางสังคม ดังจะเห็น

ไดจากการท่ีผูท่ีมีรายไดนอย มีโอกาสในการไตเตาทางสังคม (social mobility) ผานระบบการศกึษา

ระดับสูงไมมากนัก   ดังขอมูลจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ซ่ึงช้ีใหเห็นวา หัวหนา

ครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยท่ีสุด รอยละ 20 มีอตัราการศกึษาในระดบัอุ ดมศึกษา (ปริญญาตรีขึน้ไป ) เพียง

รอยละ 1.52 ในขณะท่ีกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงท่ีสุด รอยละ 20 มีอัตราการศึกษาในระดับดังกลาวรอย

ละ 16.2        การวเิคราะหการกระจายผลประโยชน (benefit incident) จากการใชจายในดานการศกึษา

ของรัฐ โดยวิโรจน ณ ระนอง และสุเมธ องกิตติกุล (2553 ) พบวา ประชาชนกลุมท่ีมีรายไดสูง  

โดยเฉพาะอยางย่ิ งกลุมท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ 20  ไดรบัประโยชนจากการใชจายดานการศกึษาของรัฐ

ในสัดสวนรอยละ 29.1 ในขณะท่ีกลุมท่ีมีรายไดต่ําท่ีสุดรอยละ 20 ไดรับประโยชนในสัดสวนรอยละ 12.0   



 

 

ในสวนของบริการดานสาธารณสขุ  การวเิคราะหการกระจายผลประโยชน จากการใชจายในดาน

สาธารณ สุขของรัฐ  โดยวิโรจนและสุเมธ ยังทําใหทราบวา ประชาชน กลุม ท่ีมีรายไดสูงสุดรอยละ 20  

ไดรบัประโยชนจากการใชจายดานรักษาพยาบาลของรัฐมากกวากลุมอืน่ๆ คือ ไดรับประโยชนในสัดสวน

รอยละ 28.8  ในขณะท่ีกลุมท่ีมีรายไดต่ําท่ีสุดรอยละ 20 ไดรับประโยชนในสัดสวนรอยละ  16.1      โดย

ความแตกตางมีแนวโนมท่ีชัดเจนมากในกรณีผูปวยนอก ซ่ึงประชาชนมีสวนในการเลือกไปรับบริการ

มากกวากรณีผูปวยใน ซ่ึงผูใหบริการเชน แพทยมีบทบาทในการตัดสินใจมากกวา    ขอเท็จจริงดังกลาว

บงช้ีวาประชาชนท่ีมีรายไดสูง มีโอกาสเขาถึงบริการรักษาพยาบาล ซ่ึงรัฐใหการอดุหนุนมากกวา  

 

ความแตกตาง ในการรับบริการดานสาธารณสขุ ดังกลาวสวนหน่ึงเกิดจากการมีสวัสดิการดาน

การรักษาพยาบาล ของรัฐ ท่ีแตก ตางกัน หลายระบบ  โดย ผูมีรายไดสูงมีสิทธิไดรับสวัสดิการการ

รักษาพยาบาลของขาราชการ ซ่ึงมีสิทธิประโยชนสูงสุด ในสัดสวนท่ีสูงกวากลุมผูมีรายไดต่ํา  (ภาพท่ี 3)  

นอกจากน้ี ผูปวยของไทยบางสวนยังมีอปุสรรคในการมารับบริการท่ีสถานพยาบาล       ปญหาความ

เหลื่อมล้ําท่ี เกิดข้ึน จึง เปน ปราก ฏการณ บางสวน ของปญหาท่ีใหญกวา คือ  การเขาไมถงึบริการ

รักษาพยาบาลท่ีมคีณุภาพของประชาชนจํานวนมาก   

 

ภาพท่ี 3 การเขาถงึบริการรักษาพยาบาลของกลุมคนรายไดตางๆ  

 
ท่ีมา: วิโรจนและสุเมธ (2553)  

 



 

 สุดทาย ความเหลื่อมล้ําทางสังคมท่ีนาจะสําคัญท่ีสุดก็คือ ความรูสึกวา ตนไมมีตําแหนงแหงท่ีใน

สังคม โดยเฉพาะผูมีรายไดนอยในภาคอีสาณ ซ่ึง รูสึกวาตนถูกดูหม่ินเหยียดหยาม เพรา ะมีฐานะยากจน 

ความรูนอย   รูสึกวาสังคมมีการแบงชนช้ัน และมีปญหาความไมเทาเทียม จากการมีเงินใตโตะ และเสน

สาย  ซ่ึงทําใหตนเสียโอกาสตางๆ ท่ีควรไดรับอยางเสมอภาค (อภิชาตแิละคณะ (2553)) 

 

2. เศรษฐศาสตรการเมืองเร่ืองการกระจายรายได   

 

 ในบทความน้ี ผูเขียนจะใชกรอบแนวความคิด (conceptual framework) ทางเศรษฐศาสตร

การเมือง ในการทําความเขาใจ ความสมัพนัธระหวาง ปญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจกับ การพฒันา

ประชาธปิไตยของประเทศไทย  โดยอางอิงงานคลาสสิคของ Meltzer and Richards (1981)  และงานใน

ตระกูลเดียวกันโดย  Boix (2003) และ Acemoglu and Robinson (2006)    ในความเห็นของผูเขียน 

งานเหลาน้ีมีคุณูปการทางวชิาการสงู และมีอาํนาจในการอธบิายปรากฏการณตางๆ มาก แต ยังไมเปนท่ี

รูจกัในวงวชิาการในประเทศไทย มากนัก   ท้ังน้ีอาจ เน่ืองจาก เปนงานทางทฤษฎีที่ ใชแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรในแขนงทฤษฎีเกม (game theory) ซ่ึงไมงายตอการทําความเขาใจสําหรับผูท่ีไมมีพื้นฐาน

ในดานดงักลาว 

 

ความสัมพันธระหวางความเหลื่อมล้ํากับประชาธิปไตยจากประสบการณตางประเทศ 

 

 การพฒันาเศรษฐกจิชวยใหรายได เฉลี่ยของประเทศสูงข้ึน แต ก็มักทําใหชองวางรายไดของ

ประชากรเพิม่มากข้ึนไปดวย  ท่ีผานมา  ประเทศไทยเลือกแนวคิดในการพฒันาท่ีสงเสริมภาคเศรษฐกจิ

บางสาขา  เชน สงเสริม ภาคอตุสาหกรรมแตละเลยการพฒันาภาคเกษตร หรือสงเสริมการสงออกให

แขงขันไดในตลาดโลก โดยกดคาจางแรงงานใหเพิ่มข้ึนชากวาผลิตภาพของแรงงาน  ซ่ึงในชวงหลังทํา

โดยการเปดใหมีแรงงานคาแรงต่ําจากตางประเทศเขามาทํางานในประเทศไทยกวา 2 ลานคน     ปญหา

จากการพฒันาดงักลาวแสดงออกมาในรูปของความเหลื่อมล้ําท่ีรุนแรงข้ึนระหวางเมืองกับชนบท ระหวาง

ภาคอตุสาหกรรมกบัภาคเกษตร ระหวางนายจางกบัลกูจาง และผูมีรายไดสูงกับผูมีรายไดต่ํา 

 

ความเหลื่อมล้ํา ท่ีเพิ่มข้ึนน้ีเองท่ี เปนอปุสรรคสาํคญัในการ พฒันาประชาธปิไตยในประเทศกาํลงั

พฒันา รวมท้ังประเทศไทย  กลาวคือ ประเทศท่ียากจนและมีความเหลื่อมล้ําสูงมักจะมีปญหาในการ

ปรับเปลีย่นไปสูระบบประชาธปิไตย (democratization) ขณะท่ีประเทศท่ีมีเศรษฐกิจกาวหนา และมีการ

กระจายรายไดท่ีดีกวา เชน ประเทศในยุโรปตะวันตก แค นาดา และออสเตรเลยี ตางกป็ระสบ

ความสาํเร็จในการสรางประชาธปิไตยท่ีม่ันคง (consolidated democracy) ดวยกันท้ังสิ้น 

  

การวเิคราะหของ Jagger and Marshall (2000) ช้ีวา รอยละ 95 ของประเทศในกลุมท่ีมีรายได

เทาเทียมกันสูงเปนประเทศประชาธปิไตย ขณะท่ี เพียงรอยละ 75 ของประเทศในกลุมท่ีมีรายไดไมเทา



 

เทียมเปนประชาธปิไตย    งานศกึษาของ Przeworski (2006) สรุปวาประชาธปิไตยจะเกิดข้ึน และคงอยู

ไดมากกวาในประเทศท่ีมีรายไดสูง และประเทศท่ีมีการกระจายรายไดเทาเทียม ในขณะท่ี Engerman 

and Sokoloff (2002) ซ่ึงศึกษาประวตัศิาสตรของหลายประเทศในละตนิอเมริกา พบวา ความเหลื่อมล้ํา

ทางเศรษฐกจิเปนอปุสรรคสาํคญัท่ีขดัขวางการพฒันาประชาธปิไตยของประเทศเหลาน้ัน 

 

 ทําไม ประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนอยและรายไดสูง จึงสามารถพัฒนา

ประชาธิปไตยใหมีความม่ันคงได  ในขณะท่ีประเทศท่ี มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในระดับท่ีสูง มัก

ประสบปญหาในการพฒันาประชาธปิไตย ?    ในบทความน้ี ผูเขียนจะใชทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร

การเมืองในการพจิารณาคาํถามดงักลาว โดยจะเร่ิมจากการวเิคราะห อุปสงคและอปุทานในการเกบ็ภาษี

และกระจายรายได (demand and supply for redistribution)  

 

อุปสงคตอการเก็บภาษแีละกระจายรายได  

 

 โดยท่ัวไปแลวการกระจายรายไดในสังคมจะมีลักษณะการกระจายไมปกติ โดยกราฟท่ีแสดง

ระดับรายไดของทุกคนในสังค ม  มักจะเบไปทางขวา (right-skewed distribution) ซ่ึงหมายความวา 

ระดับรายไดเฉลี่ย (mean) จะอยูสูงกวาระดับรายไดของ คนท่ีอยูกึ่งกลาง  หรือมัธยฐาน (median) ดัง

แสดงในภาพท่ี 4 

 

ภาพท่ี 4 ลักษณะการกระจายรายไดของสังคมโดยท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

หากเราเช่ือวา ประชาชนแตละคนตองการแสวงหาผลประโยชนสงูสดุทางเศรษฐกจิ  คนรายได

ต่ํากม็กัจะตองการใหมีการกระจายรายไดใหเทาเทียมกันมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ีคนท่ีมีรายไดสูง  ซ่ึงเปนคน

กลุมนอยกวาไมตองการใหมีการกระจายรายได      หากประเทศปกครองในระบอบ ประชาธปิไตย   เม่ือ

มีการเลือกตั้ง  คนสวนใหญในสังคม ซ่ึงมีรายไดต่ํากวารายไดเฉลี่ย มักตองการใหรัฐจัด เกบ็ภาษจีากผูมี

รายได 

จาํนวนประชากร 

รายไดเฉล่ีย 
รายไดมัธยฐาน 



 

รายไดสูงเพื่อกระจายไปให แกผูมีรายไดนอย     สมมตใิหประชาชนทุกคนถูกจัดเก็บภาษี จากรายไดใน

อตัราเดียว   (flat-rate income tax) เชน รอยละ 10 ของรายไดใน ทุกระดับรายได  ผูมีรายไดมากก็

จะตองจายภาษีเปนตัวเงินท่ีสูงกวา ผูมีรายได นอย เม่ือนําเงินดังกลาวมารวม เขาดวยกัน  แลวแบงเปน

สวนเทาๆ  กันเพื่อกระจาย รายได กลับคืนประชาชนในรูปของเงนิอดุหนุนหรือการใหสวสัดกิารของรัฐ

อยางท่ัวหนา   เราจะพบวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวารายไดเฉลี่ยจะมีรายไดเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีผูท่ีมีรายไดสูง

กวารายไดเฉลี่ยจะมีรายไดลดลง หลัง จากการเก็บภาษีและไดรับ เงินอุดหนุนหรือสวัสดิการแลว   ซ่ึงทํา

ใหการกระจายรายไดในประเทศมีความเสมอภาคกนัมากข้ึน  น่ันกค็อื การเมืองในระบอบ ประชาธปิไตย

มีแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการกระจายรายไดท่ีเทาเทียมมากข้ึน  

 

ตามโมเดลทางเศรษฐศาสตรการเมืองท่ีใชกันโดยท่ัวไป   ในการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ผู

ท่ีจะกาํหนดวาอตัราภาษี และการกระจายรายได ควรจะอยูท่ีระดับใดก็คือ  “ผูลงคะแนนเสียงมัธยฐาน ” 

(median voter) ซ่ึงเราอาจเรียกงายๆ วา  “คนท่ีอยูกึ่งกลาง ” ของสังคม     “คนท่ีอยูกึ่งกลาง ” ในท่ีน้ี 

หมายถึงผูท่ีมีรายไดสูงกวาคนจนท่ีสุดคร่ึงหน่ึงของประเทศ แตต่ํากวาคนรวยท่ีสุดอีกคร่ึงหน่ึงของ

ประเทศ       ท้ังน้ี อัตราภาษีท่ี “คนท่ีอยูกึ่งกลาง ” ตองการใหมีการจัดเก็บจะข้ึนอยูกับสวนตางระหวาง

รายไดเฉลี่ยของประเทศ (average income) กับรายไดมัธยฐาน (median income) ซ่ึงเปนรายไดของตน

น่ันเอง 

 

ในประเทศท่ีมคีวาม เหลื่อมล้ํานอย  คนท่ีอยูกึ่งกลาง ของสังคม จะเปนค นช้ันกลาง (middle 

class)  ซ่ึงมีความตองการในการจัดเก็บภาษีไมสูงนัก เน่ืองจาก รายไดของตนไมต่ํากวา รายไดเฉลี่ยของ

ประเทศมากนัก   อัตราภาษีของประเทศดังกลาวจึงไมสูง ซ่ึงทําใหระบอบประชาธิปไตยไมถูกตอตาน

จากผูมีรายไดสูง     อยางไรกต็าม  ในประเทศ ท่ีมีความเหลื่อมล้ําสูง  คนท่ีอยูกึ่งกลาง ของสังคม จะมี

รายไดนอยหรืออาจเปนคนจน   ซ่ึงมีความตองการในการจัดเก็บภาษีสูง เน่ืองจาก รายไดของตนต่ํากวา

รายไดเฉลี่ยของประเทศมาก    

 

ภาพท่ี 5 เปรียบเทียบความสัมพันธระหวางลักษณะการกระจายตัวของรายไดและอัตราภาษีเงิน

ไดในสองประเทศ  โดยสมมติใหประเทศ ก และประเทศ ข มีรายไดเฉลี่ย  (average income) เทากัน แต

ประเทศ ก มีความเหลื่อมล้ําทางรายไดมากกวาประเทศ ข  หรือชองวาง (gap) ระหวางรายไดมัธยฐาน

กับรายไดเฉลี่ยของประเทศ ก กวางกวาประเทศ ข  ซ่ึงทําใหมีแรงกดดันในการจัดเก็บภาษีในอัตราท่ีสูง

กวาประเทศ ข  (ดูรูปกลางของภาพท่ี 5)   
  



 

 

ภาพท่ี 5  ความสัมพันธของการกระจายรายไดและอตัราภาษ ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

กลาวโดยสรุป ในสังคมท่ีมีความ เหลื่อมล้ํา สูง จะมีแรงกดดันให จัดเกบ็ภาษี เพื่อนํามา กระจาย

รายได ในระดับท่ี สูง   ในขณะท่ีผูมีรายไดสูงกวารายไดเฉลี่ยมัก ไมตองการจายภาษี ในอัตราดังกลาว      

ระบบการเมืองของประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ําสูง จึงมีเช้ือของความขัดแยงของคนสองกลุมน้ีแฝงอยู และ

รายไดมัธยฐาน 

รายไดมัธยฐานของประเทศ ก 

อัตราภาษีข 

อัตราภาษีก 

รายไดเฉล่ีย 

รายไดมัธยฐาน 

รายไดกอนหักภาษี 

จาํนวนประชากร 

จาํนวนประชากร 

รายไดเฉล่ีย 

 

อัตราภาษ ี

ความสมัพนัธระหวางลกัษณะการกระจาย

ตัวของรายไดและอัตราภาษีเงินได 

ประเทศ ก: ความเหลื่อมล้ําสูง 

ประเทศ ข: ความเหลือ่มล้าํปานกลาง 

รายไดมัธยฐานของประเทศ ข 

รายไดเฉล่ีย 

รายไดมัธยฐานกอนหักภาษี 

รายไดกอนหักภาษี 



 

เปนเหตุผลสําคัญในการอธิบายวา เหตุใดประชาธิปไตยจึง ยากท่ีจะเกิดข้ึนและตั้งอยูอยาง ม่ันคงใน

ประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสูง 

 

อปุทานตอการเก็บภาษแีละกระจายรายได 

 

 แมวา “คนท่ีอยูกึ่งกลาง” ในประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสูง ตองการใหมีการจัดเก็บ

ภาษีในระดับสูงก็ตาม  การจัดเก็บภาษีดังกลาวก็อาจไมสามารถทําไดงายเสมอไป  ท้ังน้ีความยากหรือ

งายในการจัดเก็บภาษีน้ัน จะข้ึนอยูกับประเภทของรายได หรือทรัพยสินท่ีเปนฐานของภาษีน้ันวามี

ความสามารถในการเคลือ่นยาย (mobility) เพื่อหลบเลี่ยงภาษีไดมากนอยเพียงใด   กลาวคือ  

  

• การจัดเก็บ ภาษีท่ีดิน โดยท่ัวไปจะทําไดไมยากนักในทางเทคนิค  เน่ืองจากท่ีดิน

เคลื่อนยายไมได ปดบังซอนเรนได ยาก จึงจัดเก็บภาษีไดค รบถวนเต็มเม็ดเต็มหนวย

กวา อยางไรกต็าม ในทางการเมือง การ จัดเก็บภาษีท่ีดิน ในประเทศกาํลงัพฒันา 

โดยเฉพาะประเทศเกษตรกรรมอาจ ทําไดยากกวา เน่ืองจากมีผลกระทบตอชนช้ันนําใน

สังคมท่ีครอบครองท่ีดินมากกวาคนจน 

• การจัดเกบ็ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจากคนทํางาน ท่ีไดรับเงินเดื อน จะสามารถจัดเกบ็

ไดไมยากโดยกําหนดใหนายจางหักภาษี ณ ท่ีจาย    อยางไร กต็าม การจัดเกบ็ภาษี

ดังกลาวในอัตราท่ีสูง จะทําใหคนอยากทํางานนอยลง  ซ่ึงมีผลตอการลดอัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  หรือทําใหเกิดการหลบเลี่ยงภาษีโดยการยายไปทํางานนอก

ระบบ  

• การจัดเกบ็ภาษี เงินไดนิติบุคคล  จะทําไดยากกวาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เน่ืองจาก 

หากมีการจัดเก็บภาษีในระดับท่ีสูง ธุรกิจก็มีแรงจูงใจมากในการตกแตงบัญชีใหมีกําไร

สุทธิลดลงได  หรือหากเปนบริษัทขามชาติ ก็จะอาจจะยายฐานไปประกอบการใน

ประเทศอื่นท่ีมีอัตราภาษีต่ํากวา  

• การจัดเก็บภาษีเงินทุน ท่ีไมใชการลงทุนโดยตรง (portfolio investment) จะทําไดยาก

ท่ีสุด เน่ืองจากในยุคท่ีระบบการเงินโลกเช่ือมโยงกันเปนหน่ึงเดียว เงินทุนสามารถ

เคลื่อนยายไดอยางอิสร ะเสรีโดยมีตนทุนธุรกรรม (transaction cost) ท่ีต่ํามาก หาก

ประเทศใดมีการเกบ็ภาษเีงิ นทุน จะสงผลใหผลตอบแทนในการลงทุนโดยเปรียบของ

ประเทศน้ันลดลง เงินทุนจะไหลออกไปสูประเทศอื่นในทันที เม่ือเปนเชนน้ีจึงแทบไมมี

ประเทศใดเลอืกท่ีจะเอาจริงเอาจังกบัภาษปีระเภทน้ี เน่ืองจากความยากในการเกบ็

น่ันเอง 

 

 งานบุกเบิกของ Boix (2003) เสนอวา นอกจากความเหลื่ อมล้ําทางเศรษฐกิจแลว  ปจจัยท่ีมี

ความสําคัญสูงอีกประการหน่ึงตอการพัฒนาประชาธิปไตยคือ รายไดหรือทรัพยสินท่ีเปนเปาหมายหลัก



 

ในการจัดเกบ็ภาษนีัน้ มีความสามารถในการเคลือ่นยายหลบเลีย่งภาษมีากนอยเพยีงใด     ในประเทศท่ี

มีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจต่ํา  การพัฒนาประชาธิปไตยจะเกิดข้ึนไดไมยากนัก เพราะมีแรงกดดันให

มีการกระจายรายไดไมมาก ทําใหชนช้ันสูงพรอมท่ีจะเปดสวนรวมการเมืองใหแกประชาชน ดังจะเห็นได

จากการท่ีประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจต่ํา มักเปนประเทศประชาธิปไตย    แมประเทศน้ันจะ

มีรายไดตอหัวไมสูงนัก เชน อินเดียในปจจุบัน   

 

อยางไรกต็าม ในประเทศท่ีมคีวามเหลือ่มล้าํทางเศรษฐกจิในระดบัสงู การพฒันาประชาธปิไต ย

จะเกิดข้ึนไดยาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศท่ีพึ่งพาการสรางความม่ังคั่งจากทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ี

ไมได เชน สังคมเกษตรกรรมท่ีพึ่งพาการผลิตโดยอาศัยท่ีดิน เน่ืองจากเจาของท่ีดินผูทรงอิทธิพล ซ่ึงจะ

ถกูจัดเกบ็ภาษจีะตอตานการปกครองแบบประชาธปิไตย เน่ืองจากเกรง วาจะนําไปสูการจัดเก็บภาษีใน

อัตราท่ีสูง ดังงานคลาสสิคของ  Moore (1966) ท่ีช้ีวา เจาของท่ีดินรายใหญมักเปนกลุมท่ีขัดขวางการ

พัฒนาไปสูประชาธิปไตย  ดังตัวอยางท่ีเกิดข้ึนใน ปรัสเซีย รัสเซีย และรัฐทางใต ของสหรัฐ อเมริกา   

คําอธิบายดังกลาว ยังใชไดกับการพัฒนาประชาธปิไตยของประเทศตางๆ ในละตนิอเมริกา ท่ีอยูในภา วะ

ลุมๆ ดอนๆ มานาน เน่ืองจากประเทศเหลาน้ีเปนประเทศเกษตรกรรม ท่ีมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ

ในระดับสูง  และสามารถอธิบายไดวา ประเทศท่ีสงออกนํ้ามันในตะวันออกกลางมักไมไดปกครองใน

ระบอบประชาธปิไตย แมจะมีระดับรายไดสูง เน่ืองจากสรางความม่ังคั่งจากทรัพยากรท่ีเคลื่อนท่ีไมได1
2
   

 

ในขณะเดียวกัน ประเทศท่ีมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจในระดับสูง แตพึ่งพาการสรางความม่ัง

คั่งจากทรัพยสินท่ีเคลื่อนท่ีไดงาย เชน พึ่งพาทุนพาณิชยหรือทุนการเงิน  ก็จะมีแรงกดดันใหเกิดการ

กระจายรายไดไมสงูนัก เน่ืองจากความพยายามในการเกบ็ภาษใีนระดบัสงูจะทําใหเ กิดการเคลื่อนยาย

เงินทุนหนีไปตางประเทศ   ประเทศในกลุมน้ีจึงสามารถพัฒนาประชาธิปไตยข้ึนมาได แมมีความเหลื่อม

ล้ําทางเศรษฐกิจในระดับสูง เพราะชนช้ันสูงสามารถหลบเลี่ยงการกระจายรายไดโดยไมยาก ดังมีการตั้ง

ขอสงัเกตวา การปรับเปลีย่นไปสูประชาธปิไตยของหลายประเทศ ในระลอกตางๆ ตามแนวความคิดของ 

Samuel Huntington มักเกิดข้ึนควบคูไปกับการเปดเสรีการไหลเวียนของเงินทุนระหวางประเทศ  

 

หากการวิเคราะหดังกลาวถูกตอง เราก็ควรทบทวนแนวความคิดของฝายกาวหนาบางกลุมท่ี

ตองการใหมีการเก็บภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง ในประเทศไทย ในอตัราท่ีสงู หรืออตัรากาวหนาตาม

ปริมาณการถือครอง หรือแมกระท่ังบางคนซ่ึงเรียกรองใหรัฐบาลปฏิรูปท่ีดิน โดยใหยึดท่ีดินของนายทุน

                                                           
2 Boix เชื่อวา ทฤษฎีของเขา ยังสามารถแกไขจุดออนของทฤษฎีการพัฒนาประชาธิปไตยโดยการทําใหเปนสมัยใหม (modernization 

theory)  ซึ่งทํานายวา หากประเทศใดพัฒนาเศรษฐกิจมาจนมีรายไดประชาชาติตอหัวสูงพอ (เชน ตั้งแต 7 พันดอลลาร ณ ระดับราคาเม่ือป 

1985)  การเมืองของประเทศนั้นก็จะพัฒนาเปนประชาธิปไตยอยางม่ันคงที่ไมหวนกลับไปเปนเผด็จการอีก  ทฤษฎีดังกลาวไดรับการ

โตแยงวา ไมสามารถอธิบายความเปนเผด็จการของประเทศที่มีรายไดสูงจากการสงออกน้ํามัน     นอกจากนี้ ทฤษฎีของ Boix ยงัสามารถ

แกจุดออนของทฤษฎีที่เชื่อวา ประเทศผูสงออกน้ํามันในตะวันออกก ลางไมสามารถพฒันาประชาธิปไตยไดเพราะเปนประเทศที่นับถือ

ศาสนาอสิลาม ซึง่มีคานิยมขัดแยงกับอุดมการณประชาธิปไตย  ทฤษฎีดังกลาวประสบปญหาในการอธิบายวา เหตุใดประเทศที่มีประชาชน

มุสลมิจํานวนมาก เชน อินเดีย หรืออินโดนีเซีย ที่ไมไดพึ่งพาการสงออกน้ํามันจึงสามารถพฒันาประชาธิปไตยได   



 

ท่ีถือครองไวในปริมาณมากมาแจกจายใหแกเกษตรกรท่ีขาดท่ีดินทํากิน วาแนวความคิดดังกลาวมีความ

เหมาะสมเพียงใด และมีความเปนไปไดทางเทคนิคและทางการเมืองหรือไม  

 

3. สาเหตุของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

 

ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ อาจมีท่ีมาจากเหตุ ปจจัยตางๆ หลายประการ    ประการท่ีหน่ึง 

“ความสามารถตามธรรมชาตขิองบุคคล ” (natural ability) เชน สติปญญาหรือความแข็งแรงของรางกาย

อาจแตกตางกนั ทําใหมีรายไดซ่ึงเปนผลตอบแทนในการทํางานแตกตางกันไปดวย ซ่ึงทําใหเกิด ความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ2

3
     

 

ประการท่ีสอง  ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอาจเกิดจากการท่ีประชาชนบางกลุมสมัครใจท่ีจะ

เลือกงานท่ีมีรายไดต่ํากวาท่ีตนสามารถหาไดจากทางเลือกอื่น ดวยเหตุผลตางๆ เชน ตองการมีเวลา

สวนตวัหรือมีเวลาใหกบัครอบครัว หรือตองการทําประโยชนใหแกสวนรวม เชน การทํางานอาสาสมัคร 

มากกวาตองการทํางานท่ีมีรายไดท่ีสูง เปนตน   

 

 ประการท่ีสาม ความ เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอาจเกิดจาก ความไมเสมอภาคของโอกาส  

(inequality of opportunity) เชน คนสองคนอาจมีความสามารถ ตามธรรมชาติ  และความตองการในการ

ทํางานท่ีคลายกัน  แตคนหน่ึงอาจถูกเลือกปฏิบัติ (discrimination) บนพืน้ฐานของ เพศ ชาติพันธุ   หรือ 

การมีภูมิหลังครอบครัว ท่ีแตกตางกัน ทําใหไดโอกาสในการศึกษาหรือไดงานท่ีแตกตางกัน  หรือ การ

ไดรับความชวยเหลือจากรัฐท่ีแตกตางกัน เปนตน 

 

 หากสาเหตุของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมาจากปจจัย 2 ประการแรก  ความรูสกึไมพอใจตอ

ความเหลื่อมล้ํา และแรงกดดันใหมีการกระจายรายไดก็จะไมสูงมากนัก เพราะคนไมเกิดความรูสึกวา

สังคมไมเปนธรรม   แตหากความเหลือ่มล้ําเกิดจาก ความไมเสมอภาคของโอกาส   โดยเฉพาะโอกาสใน

การไดรบัความชวยเหลอืจากรัฐท่ีแตกตางกัน เชน การประสบความสําเร็จทางธุรกิจ จากการไดอภิสิทธิ์

บางประการจากรัฐบาล ซ่ึงเกิดจากการวิ่งเตนในโครงการจัดซ้ือจัดจาง หรือสัมปทานตางๆ     ความรูสึก

ไมพอใจตอความเหลื่อมล้ํา และแรงกดดันใหมีการกระจายรายไดก็จะมีมาก    

 

  

                                                           
3 ในความหมายทีก่วาง เราอาจมองวา “ความสวยงาม” เปนความสามารถตามธรรมชาติประการหนึ่งได  มีหลักฐานเชิงประจักษวา คน

หนาตาดี เชน ผูหญิงสวยหรือผูชายรูปหลอ ไดผลตอบแทนจากการทํางานสูงกวาคนทั่วไป แมในงานที่ไมเกี่ยวของกับการตองใชความมี

หนาตาดี เชน  ในสหรัฐอเมริกา คนหนาตาดีทั้งหญิงและชายไดรับคาตอบแทนตอชั่วโมงสูงกวาคนทั่วไปประมาณรอยละ 5 



 

ทัศนะของคนไทยตอสาเหตุของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ 

 

 ในกรณขีองประเทศไทย  การสาํรวจ “ทัศนะประชาชนตอการเมืองและสวัสดิการสังคมเพื่อสราง

ความเปนธรรมทางสงัคม ”  โดย สมชัย จิตสุชน และวิโรจน ณ ระนอง (2252) ซ่ึงไดรับความรวมมือใน

การเกบ็ขอมูลจากสาํนักงานสถติแิหงชาต ิทําใหทราบวา ประชาชนในกลุม ตัวอยางมีทัศนะตอความจน 

และความรวย ไปในทิศทางท่ีคลายกัน กลาวคือ เช่ือ วาคนจนสวนใหญจนเพราะ “เกดิมาจน ” (รอยละ 

39.8)  “ข้ีเกียจไมขวนขวาย ” (รอยละ 16.7)  และ “ไมมีทุน ” (รอยละ 14.5)  ดังแสดงในภาพท่ี 6      

อยางไรก็ตาม การศึกษาพบวา ผูมีรายไดสูง มีแนวโนมท่ีจะตอบวาความจนเกิดจาก  “ความข้ีเกยีจ ไม

ขวนขวาย” มากกวาผูมีรายไดต่ํา     ในทํานองเดยีวกนั คนสวนใหญ เช่ือวา คนรวยสวนใหญรวยเพราะ 

“เกดิมารวย” (รอยละ 57.4) “ขยัน” (รอยละ 13) และ “มีทุน” (รอยละ 11.1) ดังแสดงในภาพท่ี 7 

 

ภาพท่ี 6 ทัศนะของคนไทยตอสาเหตขุองความยากจน 

 

 
 

ท่ีมา: สมชัยและวิโรจน (2553) 

 
  



 

ภาพท่ี 7 ทัศนะของคนไทยตอสาเหตขุองความรํ่ารวย 

 

 
 

ท่ีมา: สมชัยและวิโรจน (2553) 

 

สาเหตุของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจจากมุมมองทางวิชาการ 

 

 ทัศนคติดังกลาวของประชาชนไมสอดคลองกับงานทางวิชาการจํานวนมากท่ีพบวา นโยบายและ

มาตรการของรัฐมีสวนสําคัญท่ีกอใหเกิดความเหลื่อมล้ํา    งาน เหลาน้ี ช้ีวา ความเหลื่อมล้ําเกิดจาก

นโยบายและมาตรการของรัฐอยางนอยใน 3 ชองทางดวยกัน     ในชองทางแรก รัฐถูกใชเปนเคร่ืองมือ

ในการสรางความม่ังคั่งใหแกคนบางกลุม เชน เปนแหลงในการ แสวงหาผลตอบแทนสวนเกินทาง

เศรษฐกิจ (economic rent)  เชน การผูกขาดสวนใหญในประเทศไทยมักเกี่ยวของกับกฎระเบียบข องรัฐ  

(ดู เดือนเดน (2553 )) หรือการหาประโยชนจากรัฐผานสมัปทาน (ดู สมเกียรติและอิสรกุล (2553 )) 

ตลอดจนการใชอิทธิพลในการเขาถึงทรัพยากรของรัฐเชน ท่ีดินหรือปาไม (อดิศรและคณะ (2553 ))    

นอกจากน้ี การแทรกแซงตลาดและการใชจายภาครัฐเชน การแทรกแซงตลาดสนิคาเกษตร (นิพนธ  

(2553 )) หรือการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ (สมเกียรติและเทียนสวาง  (2553 ))   ยังเปนชองทางในการ

แสวงหาประโยชนของคนบางกลุมท่ีสามารถเขาถึงอํานาจรัฐ        

 

 ในชองทางท่ี 2 รัฐกําหนดกฎหรือกติกาท่ีเอื้อประโยชนใหแกผูมีรายไดสูง  ซ่ึงทําใหนโยบายการ

กระจายรายไดของรัฐเชน การกาํหนดภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาในอตัรากาวหนาไม มีประสทิธิผล เพราะ

ผูมีรายไดสูงสามารถใชมาตรการตางๆ ท่ีรัฐกําหนดข้ึนใน การลดหยอนภาระในการจาย ภาษี  โดย

ตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีสุดก็คือ เดิมผู ลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) สามารถใชมูลคาเงินลงทุน



 

ดงักลาวในการลดหยอนภาษี ไดไมเกินรอยละ 15 ของรายไดแตไมเกิน 500,000 บาท แตนับตั้งแต 1 

ตุลาคม พ.ศ. 2551 ไดมีการปรับเพิ่มใหลดหยอนไดถึง 700,000 บาท   ในขณะท่ีการลดหยอนอื่นๆ ท่ี

นาจะเปนประโยชนตอผูมีรายไดนอย เชน คาลดหยอนสําหรับการเลี้ยงดู บุตรไดเพิ่มจากคนละ 10,000 

บาท เปนคนละ 15,000 บาท ในป พ .ศ. 2535  แตในชวงเกือบ 20 ปท่ีผานมา ไมไดมีการปรับคา

ลดหยอนน้ี เพิ่มข้ึนอีกเลย   ความมีอคติในลักษณะดังกลาวของมาตรการของรัฐหลายมาตรการทําให

ภาษเีงนิไดทีม่อีตัรากาวหนา มีผลในการกระจายรายไดไมมากเทาท่ีควร   

 

ในชองทางท่ี 3 คนรายไดต่ํา มักประสบปญหาในการ เขาถึงและใชประโยชน ไดอยางเต็มท่ี จาก

สนิคาสาธารณะ (public goods) เชน การศกึษา  การรักษาพยาบาล  ซ่ึงสวนหน่ึงเน่ืองมาจากกฎกติกาท่ี

กําหนดสิทธิ ในการใชบริการเหลาน้ันไมเปนประโยชนตอผูมีรายไดนอย  เชน การท่ีรัฐใหการอุดหนุน

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสัดสวนท่ีคอนขางสูง ท้ังท่ีผูท่ีจะสามารถเขาศึกษาในระดับดังกลาวได

สวนใหญคือ นักศึกษาจากครอบครัวท่ีมีรายไดสูง     นอกจากน้ี รัฐยังใหการอุด หนุนนักศกึษาใน

ระดับอุดมศึกษาผานกองทุนการกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ .) จากการกําหนดเงื่อนไขเงินกูท่ีมีอัตรา

ดอกเบ้ียต่ํากวาอัตราตลาดมาก  และมีระยะเวลาผอนชําระหน้ียาว  ในขณะเดยีวกนักก็าํหนดรายไดของ

ครัวเรือนท่ีสามารถขอกูไดสูงสุดท่ีระดับ 1.5 แสนบาทตอป ซ่ึงเปน ระดับท่ีสูงเกินไป ซ่ึงทําใหผูมีรายได

สูงไดรับการอุดหนุนเพิ่มเติมข้ึนไปอีก (ดู สมเกียรติ และอารียา (2550))     ในลักษณะเดียวกัน  ผูมี

รายไดสูงบางกลุม โดยเฉพาะขาราชการจะไดรับสิทธิในการไดรับบริการรักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง

กวาบริการสําหรับผูมีรายไดนอย  

 

แมในการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานซ่ึงดูเหมือนวา คนทุกกลุมนาจะสามารถเขาถงึและใช

ประโยชนไดอยางเทาเทียมกนั เชน ถนน หรือบริการขนสงสาธารณะ ก็ยังกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทาง

เศรษฐกจิเชน การท่ีรฐัอดุหนุนการขนสงสาธารณะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกวาอุดหนุน

บริการรถไฟ และรถโดยสารในภูมภิาค ก็ทําใหผลประโยชนจากการอดุหนุนตกอยูกบัประชาชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมากกวาภูมภิาคอืน่ๆ     ในทํานองเดยีวกนั การลงทุนสรางถนนกจ็ะเปน

ประโยชนตอผูมีรายไดสูงท่ีเปนเจาของรถยนตมากกวาผูมีรายไดต่ําท่ีไมได เปนเจาของรถยนต   (ดู 

วิโรจน ณ ระนองและสุเมธ องกิตติกุล (2553)) 



 

 เหตุใดการสํารวจทัศนคติของประชาชนตอสาเหตุของความเหลื่อมล้ํา จึงแตกตางจากการ

วิเคราะหทางวิชาการมาก  ตอประเด็นน้ี นิธิ เอียวศรีวงศ (2552) ตีความวา  ทรรศนะของคนไทยสวน

ใหญในทุกกลุมเห็นวา เรารวยหรือจนกเ็พราะ "เกดิมารวย" หรือ "เกดิมาจน" น้ัน ไมนาจะมาจากความ

เช่ือเร่ืองกรรมหรือพรหมลิขิตลวนๆ แตนาจะเปนเพราะระบบกฎหมาย การบริหารรัฐกจิ การเมือง และ

การจัดการเศรษฐกจิในสงัคมไทย เอื้อตอการรักษาสถานภาพเดมิ ทําใหคนมองไมเหน็ผลตอบแทนของ

ความขยันหม่ันเพียรและความซ่ือสัตย    

 

4. ทางเลอืกเศรษฐกิจการเมืองไทย 

 

 หากเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ําในระดับสูงเชนน้ี ผูลงคะแนนมัธยฐาน (median voter) 

ในประเทศไทยกจ็ะเปนคนมีรายไดนอย ซ่ึงมีความตองการใหมกีารจัดเกบ็ภาษแีละการกระจายรายไดใน

ระดับท่ีสูง  ซ่ึงเสี่ยงตอการเกิดความขัดแยงทางการเมือง  โดยเฉพาะเม่ือกลุมคนมีรายไดนอยสามารถ

รวมกลุมกันไดอยางมีพลัง      ในสถานการณเชนน้ี  เราจะมี ทางเลอืกของ ระบบ เศรษฐกิจการเมือง

อยางไร?     ตอคาํถามดงักลาว ผูเขียนเสนอวา เรามีภาพสถานการณ (scenario) ใหญๆ 4 ภาพคอื 

การปฏิวตัปิระชาชน (people revolution)  การกดข่ีปราบปรามประชาชน (repression) การใชนโยบาย

ประชานิยม (populist policy) และการใชนโยบายสวสัดกิาร (welfare policy) ดังแสดงในภาพท่ี 8  ท้ังน้ี 

ภาพสถานการณใดจะเกิดข้ึนจะข้ึนอยูกับทางเลือกของชนช้ันนําผูมีอํานาจทางการเมืองเปนสําคัญ   

 

 สองภาพสถานการณแรกเกดิจากการท่ีผูมอีาํนาจเลอืกท่ีจะปราบปรามผูเรียกรองประชาธปิไตย  

และความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนกลุมคนเสื้อสีใด หรือกลุมเกษตรกรไ รท่ีทํากิน  เพราะเห็น

วาเปนแรงกดดนัใหเกดิการกระจายรายได    ท้ังน้ี หากการปราบปราม ประสบความสาํเร็จ เชนกรณ ี 6 

ตุลาคม 2519   ก็จะเกิดเหตุการณในลักษณะของภาพสถานการณท่ี 2    ในตางประเทศกม็กีรณี

เทียบเคียงไดคือ การท่ีรัฐบาลของคนผิวขาวของแอฟริกาใตใชความรุน แรงในการปราบปรามคนผวิดํา 

ในชวงท่ีดําเนินนโยบาย การแบงแยกสีผิว  (apartheid)   อยางไรกต็าม หากการปราบปรามผูเรียกรอง

ประชาธปิไตยและความเปนธรรมทางเศรษฐกจิไมประสบความสาํเร็จ กจ็ะเกดิเหตกุารณปฏิวตัิ

ประชาชน ตามภาพสถานการณที ่ 1    เชนตัวอยางการเกิด เหตุการณวั นท่ี 14 ตุลาคม 2516     ใน

ตางประเทศก็มีกรณีเทียบเคียงไดคือ การปฏิวัติประชาชนในรัสเซีย เวียดนาม กัมพูชา คิวบา ซ่ึงลวน

เกดิข้ึนในบริบทของสังคมเกษตรท่ีมีความเหลื่อมล้ํามาก แตประชาชนมีการจัดตั้งสูง 

  



 

 

ภาพท่ี 8 ภาพสถานการณของเศรษฐกิจการเมืองไทยในอนาคต 

 

 
 

 

อยางไรก็ตาม สองภาพสถานการณแรกน้ัน ไมนาจะเปนทางเลือกท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจริงกับ

ประเทศไทยในโลกยุคปจจุบัน เน่ืองจากภาคเศรษฐกิจสมัยใหมของไทยไดเช่ือมตอกับโลกภายนอก

อยางแนบแนน ท้ังในดานการคา การลงทุนและการไหลเวยีนทางการเงนิ  การเกดิความขัดแยงทาง

การเมืองในระดบัรุนแรงเปนระยะเวลายาวนาน จะทําใหชนช้ันนําท่ีกมุระบบเศรษฐกจิอยูประสบความ

เสียหายอยางหนัก      เพื่อหลีกเลี่ยงทางเลือกน้ี ชนช้ันนําอาจจะพยายามใชวิธีท่ีแยบยลกวาคือ การใช

กฎหมายความม่ันคง เชน พระราชกาํหนด การบริหารราชการในสถานการณฉกุเฉนิ  ภายใตการบริหาร

ประเทศของรัฐบาลพลเรือน  อยางท่ีเคยใชในชวงป 2552 และ 2553 ท่ีผานมา แตก็ยากท่ีจะคงระบบ

ดังกลาวไวไดในเวลานาน   อีกเหตุผลหน่ึงท่ีช้ีวา ภาพสถานการณแรกไมใชทางออกท่ีพึงประสงคของ

ประเทศไทยกค็อื การปฏิวตัปิระชาชนในประเทศตางๆ ท่ีผานมา ไมสามารถเป นคาํตอบในการลดความ

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสรางความม่ันคงของระบอบประชาธิปไตยไดจริง  เพราะเม่ือสามารถโคนลม

ชนช้ันนํากลุมหน่ึงออกไปก็จะเกิดชนช้ันนําอีกกลุมเขามาแทน เชน การเกิดเผด็จการฝายซายข้ึนมาเปน

ชนช้ันนําใหมแทนท่ีกลุมอาํนาจนิยมฝายขวาในประเทศ อิรัก ลิเบีย ซีเรีย  เวเนซุเอล า หลังการปฏิวัติ

ประชาชน  

 



 

ภาพสถานการณท่ีสามารถเกิดข้ึนไดจริงจึงเหลือเพียงการกระจายรายไดแกประชาชน โดยชน

ช้ันนํามีทางเลือก 2 ทางคอื การใช “นโยบายประชานิยม ” และการสรางระบบสวสัดกิาร      รัฐบาลท่ี

เปนตนแบบในการนํานโยบายประชานิยมมาใช อยางกวางขวางในประเทศไทยคือ รัฐบาลของ พ.ต.ท. 

ทักษิณ ชินวัตร   ซ่ึงไดดําเนินโครงการตามแนวนโยบายดังกลาว จํานวนมาก เชน โครงการพกัชําระหน้ี

เกษตรกร โครงการกองทุนหมูบาน และโครงการบานเอื้ออาทร เปนตน   ท้ังน้ี โดยมุงหวังในการสราง

ฐานเสยีงทางการเมืองเพื่อสนับสนุนตน จากคนรายไดนอยในชนบท 

 

ปญหาสําคัญของนโยบายประชานิยมก็คือ นโยบายดังกลาวมักไมสามารถสรางประโยชนใหแก

กลุมคนยากจนท่ีสุดอยางแทจริง และ ไมไดถูกออกแบบ มาใหมีวินัยทางการคลังรองรับ จึงเสี่ยงตอการ

สรางภาระหน้ีสนิ ของประเทศ ในอนาคต ซ่ึง ในท่ีสุดจะทําใหเกิดเงินเฟอในระดับท่ีสูงและเกิดวิกฤติทาง

เศรษฐกิจ   แนวทางดังกลาวจึงไมมีความย่ังยืนทางเศรษฐกิจ  ประกอบกบั การ มีปญหาการทุจริต

คอรรัปช่ันและการใชอํานาจโดยไมเปนธรรมโดยรัฐบาล จึงเกิด ขออาง ใหชนช้ันนําเขามาลมกระดาน 

ดวยการทํารัฐประหาร เม่ือวันท่ี 19 กนัยายน 2549       แมการทํารัฐประหารดังกลาวเกิดข้ึนในบริบท

เศรษฐกิจการเมืองของประเทศไทยที่มีลักษณะเฉพาะตัวหลายประการ   ก็เปน ท่ีนาสังเกตวา  ประเทศ

อื่นๆ ท่ีมีการใชนโยบายประชานิยมอยางกวางขวาง เชน ประเทศในละตินอเมริกา ก็มักเกิดการ

รัฐประหารโดยชนช้ั นนําข้ึนบอยคร้ังเชนกัน โดยมี สาเหตหุลกัคอื นโยบายประชานิยมทําใหเกดิภาระ

ตนทุนสูงตอชนช้ันสูง โดยเฉพาะกลุมเจาของท่ีดิน  

 

ทางเลือกในการพฒันาประชาธปิไตยของประเทศไทยใหเกิดความย่ังยืน จึงเหลือเพียงทางเลือก

เดียวคือ การลดความเหลื่อมล้ํา ทางเศรษฐกิจและสังคมดวยน โยบายสวัสดิการ และการกระจายรายได

อยางรอบคอบ      ในความเห็นของผูเขียน  ความแตกตางท่ีสําคัญระหวางนโยบายสวัสดิการกับ

นโยบายประชานิยมกค็อื นโยบายประชานิยมไมไดเกดิจากการวางแผนเพือ่แกปญหาความยากจนหรือ

ความเหลื่อมล้ําท่ีแทจริง แตกําหนดข้ึนจากความตองการไดคะ แนนเสียงทางการเมืองเปนหลัก จึงมัก

ขาดการควบคุมวินัยทางการคลัง ซ่ึงทําใหเสี่ยงตอการสรางหน้ีภาครัฐในระดับสูงและการขาดเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกจิอยางรุนแรง    นอกจากน้ี การขาดการวางกลไกในการตดิตามและตรวจสอบท่ีเหมาะสม

ยังทําใหเกิดความเสี่ยงตอการทุจริตคอรรัปช่ันขน านใหญ     ในขณะที่  นโยบายสวัสดิการจะกําหนดข้ึน

เพื่อแกไขปญหาความยากจน หรือลดความเสี่ยงใหแกประชาชน  โดยคํานึงถึงวินัยทางการคลัง ซ่ึงทํา

ใหมีความย่ังยืนมากกวา3

4
   

 

 ทําไมชนช้ันนําในประเทศไทยจึงจะเลอืกสรางระบบสวสัดกิารสงัคมและการกระจายรายได ซ่ึง

จะกอใหเกิดตนทุนแกตนเอง?  คําตอบก็คือ เพราะทางเลือกดังกลาวเปนทางเลือก ท่ีมีตนทุนท่ีต่ําท่ีสุด

สาํหรับชนช้ันนําในระยะยาว โดยเฉพาะอยางย่ิงจะมีตนทุนต่าํกวาการปราบปรามประชาชน ซ่ึงจะทําให

                                                           
4 โดยนัยนี้ ผูเขียนจึงถือวา นโยบาย “30 บาทรักษาทุกโรค” ของรัฐบาลทักษิณ ไมใชนโยบายประชานิยม แตเปนนโยบายสวัสดิการ เพราะ

มีการวางแผนดานการเงิน เชน มีการประมาณการรายจายตอหัว และมีระบบติดตามตรวจสอบขึ้นมารองรับ  



 

เกิดความเสียหายมหาศาล    แตท้ังน้ี ทางเลอืกในการสรางระบบสวสัดกิารสงัคมและการกระจายรายได 

จะเกิดข้ึนได ก็ตอเม่ือสังคมไทยสามารถลดแรงจูงใจท่ีชนช้ันนําจะใชนโยบายประชานิยมมาแกไขปญหา

ทางการเมืองเฉพาะหนาไปเร่ือยๆ และตองรวมกันออกแบบระบบสวัสดิการท่ีมีความพอดี   ควบคูไปกับ

การปฏิรูปเศรษฐกจิใหมีความเปนธรรม ดังท่ีจะกลาวในหัวขอตอไป    

  

5. ขอเสนอเพื่อพจิารณา  

  

แมนโยบายสวสัดกิารและการกระจายรายได จะมีความจําเปนในการลดความเหลือ่มล้าํทาง

เศรษฐกิจของสังคมไทยก็ตาม การดําเนินนโยบายดังกลาวก็ควรเปนไปอยางระมัดระวัง  และตองตอบ

ประเด็นตางๆ ท่ีคางคาใจคนจํานวนมากในสังคมคือ หน่ึง การมีสวัสดิการจะทําใหผูไดรับสวัสดิการขาด

แรงจูงใจในการทํางาน โดยหวังพึ่งแตสวัสดิการจากรัฐ    สอง นโยบายสวัสดิการและการกระจายรายได 

ไมเปนธรรมตอผูเสยีภาษทีีต่องแบกรับภาระคาใชจาย   สาม นโยบายสวสัดกิารและการกระจาย รายได

จะสรางภาระตอฐานะทางการคลงัของประเทศ  และสี ่นโยบายสวสัดกิารและการกระจายรายได  จะเพิ่ม

ตนทุนแกธุรกิจ และลดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ  

  

ประเดน็ขอเปนหวงเหลาน้ีสมควรไดรบัการพจิารณาอยางรอบคอบในการกาํหนดนโยบาย

สวสัดกิารและการกระจายรายไดของ ประเทศไทย   ในความเหน็ของผูเขียน ระบบสวสัดกิารและการ

กระจายรายไดของประเทศไทยท่ีจะประสบความสําเร็จในการลดความขัดแยง และไมสรางปญหาใหมใน

อนาคต ควรมีลักษณะดังน้ี  

 

ประการท่ีหน่ึง   ระบบสวัสดิการ ของประเทศควร อยูบนพื้นฐานของแนวคิด “สังคมสวัสดิการ ” 

(welfare society) ซ่ึงหมายความวา ครอบครัว ชุมชน ธรุกจิเอกชนและรัฐ ตางมีสวนรวมในการ แบก

รับภาระดานสวสัดกิาร  ไมใช “รัฐสวัสดิการ ” (welfare state) ซ่ึงรัฐบาล หรือผูเสียภาษีเทาน้ันท่ีแบก

รับภาระตนทุน 4

5
     ท้ังน้ี การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเร่ืองสวัสดิการดวยวิ ธปีระชาเสวนา 

(deliberative poll) กพ็บวา ประชาชน จํานวนมากมีความเห็นวา ไมใชหนาท่ีของรัฐในการจัดสวัสดิการ

ทุกเร่ือง เพราะบางเร่ืองควรเปนบทบ าทขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือชุมชน  หรืออยางนอย

ทองถิ่นและชุมชนควรมีสวนรวมในการรับภาระดวย (ดู สถาบันวิจัยเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2553)) 

 

ประการท่ีสอง ระดับของการจัดใหมีสวัสดิการควรเหมาะสมกับระดับการพัฒนาประเทศ และไม

จําเปนท่ีสวัสดิการทุกอยางจะตองเปนสวัสดิการแบบท่ัวถึง (universal coverage)  โดยควรแยก

สวัสดิการออกเปน 2 กลุม  กลุมแรกคือสวัสดิการแบบท่ัวถึง เ ชน สวัสดิการท่ีเกี่ยวของกับการลดความ

                                                           
5 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ (ก.ส.ค.) ได

อธิบายขอแตกตางระหวางแนวคิด “สังคมสวัสดิการ” และ “รัฐสวัสดิการ” ไวอยางชัดเจน  แมในทางปฏิบัติ  รฐับาลจะยงัไมไดกําหนด

แนวนโยบายวา จะพัฒนาไปสู “สังคมสวัสดิการ” โดยใหภาคสวนอื่นๆ นอกเหนือจากรัฐมีสวนรวมมากขึ้นกวาที่เปนอยูอยางไร 



 

เสี่ยง (risk reduction) ของคนในสงัคม เชน การประกนัการวางงาน สวสัดกิารรักษาพยาบาล หรือระบบ

บํานาญ เพราะการครอบคลมุท่ัวถงึจะเพิม่ประสทิธภิาพในการกระจายความเสีย่งและลดตนทุนโดยรวม

ของระบบ      อีกกลุมหน่ึงคือสวัสดิการท่ีเ กี่ยวของกับการลดความยากจน (poverty reduction) ซ่ึงมี

ลักษณะเชิงสังคมสงเคราะหน้ัน เปนสวัสดิการท่ีควรใหสิทธิเฉพาะผูมีรายไดนอย หรือผูไดรับความ

เดือดรอนท่ีเปนกลุมเปาหมายเทาน้ัน  

 

ประการท่ีสาม ควรปรับระบบสวัสดิการโดยรัฐในปจจุบันใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยลดการ

อุดหนุนแกผูท่ีไมมีความจําเปน ตองไดรบัการอดุหนุน เชน ควรเลกิสทิธใินการไดรบัการชดเชยจากการ

ประกันการวางงานแกผูท่ีลาออกจากงานโดยสมัครใจ (ด ูวรวรรณและ อภิชาติ (2550))  นอกจากน้ี ควร

ลดการอุดหนุนดอกเบ้ียใหแกผูกู ยืมจากกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา และหันไปใชวิธีใหทุนการศึกษา

แกนักศึกษาที่ยากจนแทน (ดู สมเกียรติ และอารียา (2550)) และควรปรับลดสิทธิพิเศษของสวัสดิการ

รักษาพยาบาลของขาราชการลงมาใหเหมาะสม  ท้ังน้ี เพือ่ใหเกดิความเปนธรรมแล ะมีทรัพยากรเหลือ

พอท่ีจะนํามาจัดสรรเปนสวัสดิการแกผูท่ีมีความตองการอยางแทจริง 

 

ประการท่ีสี่ ผูไดรับสวัสดิการควรตองสรางประโยชนกลับคืนสูสังคมในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง 

เทาท่ีสามารถทําได เชน ผูไดรับสวัสดิการท่ีไมใชคนพิการ ไมเจ็บปวยหรือสูงอายุเกินไป ควรตองทํางาน

แลกกับสวัสดิการ ตามแนวความคิดท่ีเรียกกันวา “งานเพื่อสวัสดิการ ” (workfare) โดยงานดังกลาวอาจ

เปนงานในโครงการตามนโยบายของรัฐเชน ตัวอยางของอินเดีย 5

6
 หรืองานบําเพญ็ประโยชนแกสวนรวม

ท่ีกําหนดโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน การดูแลเด็กหรือคนชรา ก ารชวยเหลอืคนพกิาร หรือใน

กรณีของผูรับการชดเชยการวางงาน ก็ควรตองเขารับการฝกอบรมทักษะแรงงานใหมเพื่อใหสามารถ

กลับเขาสูตลาดแรงงานได เปนตน 

  

ประการท่ีหา การใชจายภาครัฐควรมีสดัสวนท่ีเหมาะสมระหวางการกระจายรายได กบัการ

ลงทุนเพื่อสรางความเจริญเติบโ ตในระยะยาว โดยเฉพาะการลงทุนในการพฒันาทุนมนุษย (human 

capital) ซ่ึงจะทําใหแรงงานไดคาจางตามผลิตภาพท่ีเพิ่มข้ึน และมีผลในการลดความเหลื่อมล้ําไดอยางมี

ประสิทธิผลท่ีสุด       นอกจากน้ี การลงทุนท่ีมีผลในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยังทําให

การใชจายภาครัฐพนจากเกมท่ีมีผลตอบแทนรวมสุทธิเปนศูนย (zero-sum game) เพราะเปนเพียงการ

โอนรายไดจากคนกลุมหน่ึงไปยังคนอีกกลุมหน่ึงเทาน้ัน ไปสูเกมท่ีมีผลตอบแทนรวมสุทธิเปนบวก 

(positive-sum game) ซ่ึงทําใหทุกฝายไดประโยชน แมกระท่ังผูรับภาระจายภาษี เน่ืองจากมี

ผลประโยชนท่ีจะนํามาแบงปนกันมากข้ึน     

 

                                                           
6 อินเดียมีกฎหมายการประกันการทํางานในชนบท (National Rural Employment Guarantee Act) ซึ่งประชาชนวัยทํางานจะได

หลักประกันการมีงานทําปละ 100 วนัจากรฐับาล แทนการไดรับเงินชวยเหลือ 



 

ประการท่ีหก  ควรปรับเงื่อนไขการลดหยอนภาระทางภาษีเงินไดใหมีความเปนธรรมมากย่ิงข้ึน 

เชน ลดวงเงินสูงสุดท่ีอนุญาตใหลดหยอนจากการ ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) และเพิ่มการ

ลดหยอนในการอปุการะบุตร เปนตน   นอกจากน้ี ในสวนของภาษีเงินไดนิติบุคคล ก็ควรพิจารณา

ยกเลกิสทิธปิระโยชนดานภาษขีองสาํนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) เพราะมาตรการ

ดังกลาว มีตนทุนสูงและกอใหเกิดความเหลื่อมล้ําระหวางธุรกิจ ควบคูไปกับการ พจิารณาลดอตัราภาษี

เงินไดนิติบุคคลท้ังระบบแทน 

 

ประการท่ีเจ็ด ควรตองมีการขยายฐานภาษ ี(tax base) ไปสูผูท่ียังไมไดเสียภาษีในปจจุบัน แตมี

ความสามารถในการเสยีภาษ ี โดยเรงสรางระบบการประเมินฐานภาษทีีม่ปีระสทิธภิาพ   ท้ังน้ี เพื่อลด

ภาระภาษทีีก่ระจุกอยูในคนบางกลุมในปจจุบนั และสรางความเปนธรรมในสังคม (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ใน สมชัย (2553))   

 

ประการท่ี แปด ควรมีการสรางกลไกทางสถาบันเพือ่ สราง หลักประกัน ท่ีเช่ือถือได (credible 

commitment) วาการใชจายภาครัฐ จะอยูในระดับท่ีเหมาะสม โดยสรางกลไกในการตรวจสอบถวงดุล 

เชน การออกกฎหมายดานวนิยัทางการคลงั ข้ึนมากาํกบัใหนโยบายการใชจายภาครั ฐมีความโปรงใส 

และไมเกินฐานะทางการคลงัของประเทศ  ซ่ึงจะลดความจําเปนในการจัดเกบ็ภาษใีนอตัราสงูในอนาคต    

นอกจากน้ี ควรพจิารณาจัดใหมีหนวยงานในฝายนิตบิญัญตัทิีท่าํหนาท่ีสนับสนุนรัฐสภาในการตรวจสอบ

ฝายบริหารในดานงบประมาณ ดั งเชน Congressional Budget Office ในสหรัฐอเมริกา หรือ 

Parliamentary Budget Officer ในแคนาดา 

 

ประการท่ีเกา ควรมีนโยบายอื่นหนุนเสริมนโยบายสวสัดกิารและการกระจายรายได    เน่ืองจาก 

นโยบาย สวัสดิการ และการกระจายรายได สวนใหญยังเปนเพียงการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา ทาง

เศรษฐกิจ ท่ีปลายเหตุ    ตัวอยางของนโยบายเสริมดังกลาวไดแก การลดสวนเกนิทางเศรษฐกจิ  

(economic rent) ท่ีไมเหมาะสม เชน การทุจริตในโครงการ แทรกแซงตลาดสนิคาเกษตร ของภาครัฐ   

การทุจริตคอรรปัช่ันในการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ  การผกูขาดทางธรุกจิ   และสมัปทาน   ซ่ึงจะสามารถ

ลดความเหลื่อมล้ําท่ีตนเหตุได และจะชวยสรางความรูสึกเปนธรรมในสังคม  

 

ประการท่ีสิบ ควรแกไขกติการทางการเมืองใหเอื้อตอการสรางอํานาจตอรองของผูมีราย ไดนอย

ในการมีสวนรวมในการกาํหนดนโยบายทางเศรษฐกจิท่ีอาจจะมีผลตอการกระจายรายได เชน การ

กระจายอํานาจสูทองถิ่น  การแกกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ และ

ออกกฎหมายเพือ่กาํกบักระบวนการรับฟงความคดิเหน็จากสาธารณะในการออกกฎระเบียบของรั ฐ ให

เอื้อตอการมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง  การดาํเนินการดงักลาว นาจะเปนเร่ืองเรงดวนและ

สําคัญกวาการแกไข กตกิาทางการเมือง เชน  ระบบการเลือกตั้งแบบเขตเดียวคนเดียวหรือเขตเดียว



 

หลายคน  ซ่ึงจะไมมีผลในการเพิ่มอํานาจตอรองของผูมีรายไดนอย และไมนาจะเกี่ ยวของกบัการสราง

ความม่ันคงของระบบประชาธปิไตย 
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