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การลดความเหลื่อมล ้าในสังคมไทย:
แนวโน้มปัญหา นโยบายปฏิรูป และแนวทางขับเคลื่อน



หัวข้อน้าเสนอ

• แนวโน้มความเหลื่อมล ้าของไทย: เราควรเป็นห่วงหรือไม?่
• ข้อมูลในอดีต
• คาดการณ์แนวโน้มจากประสบการณ์ต่างประเทศ

• แนวทางลดความเหลื่อมล ้า: ท้าอะไร ท้าอย่างไร ใครท้า?
• ปัจจัยเชิงสถาบัน
• ปัจจัยเศรษฐกิจสังคม (คน/ทุน/นโยบายการคลัง)

• ระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับประเทศไทย



แนวโน้มความเหลื่อมล ้า



แนวโน้มความเหล่ือมล ้า??
ข้อมูลการส้ารวจระบุการกระจายรายได้ดีขึ น แต่อาจมีปัญหาข้อมูล



คาดการณ์แนวโน้มความเหลื่อมล ้า

•ประสบการณ์ 3 กลุ่มประเทศ
• ประเทศพัฒนาแล้วตะวันตก (เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจ นโยบาย

การคลัง)
• พัฒนาการของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
• บทบาทของนโยบายการคลัง

• ประเทศ Asian NIEs (high growth เหมือนไทย แต่ไม่เหลื่อมล ้า
เท่า)
• นโยบายการศึกษา สาธารณสุข social protection

• ลาตินอเมริกา (เหลื่อมล ้าระดับเดียวกับไทย และก้าลังเหลื่อมล ้า
น้อยลงเช่นเดียวกัน)
• นโยบายการศึกษา สาธารณสุข social protection



ประเทศพัฒนาแล้ว: ความเหลื่อมล ้าเพิ่มตามการสะสมทุน



ประเทศพัฒนาแล้ว: และช่องว่างค่าจ้างเงินเดือน (US)

ระบบและโครงสร้างเศรษฐกิจไทยใกล้เคียง US
แสดงถึง upside risk to inequality ส าหรับไทย



เปรียบเทียบ Kuznets Curve:
NIEs บางประเทศ กับไทย

ไทยมีประวัติความเหลื่อมล  าสูงกว่าเกาหลีใต้และไต้หวันที่ระดับการพัฒนาเท่ากัน
แสดงถึงปัญหาเชิงโครงสร้าง



การให้โอกาสทางการศึกษา (ระดับกลาง+) 



ไทยใช้จ่ายด้าน social protection น้อยมาก 
(น้อยกว่า NIEs, Latin, China)



มาตรการเชิงสถาบัน
มาตรการด้านเศรษฐกิจสังคม (คน/ทุน/การคลัง)

แนวทางลดความเหลื่อมล ้า



ปัจจัยและมาตรการเชิงสถาบันต่อความเหลื่อมล ้า

• โครงสร้างอ้านาจทางการเมือง
• ความเหลื่อมล ้าของอ้านาจการเมือง  ความเหลื่อมล ้าทางเศรษฐกิจ 

(Acemoglu et.al, 2007) 
• ท้าให้นโยบายที่ลดความเหลื่อมล ้าไม่ถูกปฏิบัติอย่างจริงจัง เช่นการปฏิรูปการศึกษา 

ระบบภาษี ระบบ social protection และสวัสดิการ
• และยังมีผลต่อ growth ผ่านกระบวนการแย่งชิงส่วนเกินทางเศรษฐกิจที่ก่อดอกก่อผล 

(unproductive rent seeking) เช่น กรณีประเทศไทย ท้าให้ความยากจนลดช้ากว่าที่
ควรเป็น 

• ระบอบประชาธิปไตยไม่รับประกันการลดความเหลื่อมล ้า
• อาจเป็นเพราะคนรวยกับคนชั นกลางร่วมมือกันกีดกันคนจน ตามทฤษฎี median 

voters
• แม้มีผลให้เปิดโอกาสทางการศึกษามากขึ น และเก็บภาษีมากขึ น (แต่ก็ไม่มีผลลดความ

เหลื่อมล ้ามากนัก อย่างที่กล่าวข้างต้น)

แนวทางแก้ไข: พัฒนาระบอบประชาธิปไตยจากฐานราก



ปัจจัยและมาตรการเชิงสถาบันในการลดความเหลื่อมล ้า

• คอร์รัปชั่นก่อให้เกิดความเหลื่อมล ้า
• ท้าให้เศรษฐกิจขยายตัวช้าลง 
• ภาษีก้าวหน้าน้อยลง 
• ค่าใช้จ่ายสังคมน้อย และไม่มีประสิทธิภาพ 
• การสะสมทุนมนุษย์น้อยลง

• ความเหลื่อมล ้าเอื อต่อการคอร์รัปชั่น
• คนจนขาดทรัพยากรในการ monitor คอร์รัปชั่น หรือป้องกันตัวเองจากการ

ถูกเอารัดเอาเปรียบ
• มีผลต่อทัศนคติในการยอมรับคอร์รัปชั่น (ก้าจัดยากเลยท้าให้ยอมรับ เช่น 

‘โกงได้ถ้ามีผลงาน’)

แนวทางแก้ไข: ลดโอกาสคอร์รัปชั่นด้วยแนวทางรัฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน
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ไทย เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย อินโดนีเซีย

คะแนนประสทิธภิาพรัฐบาล

ท่ีมา: Worldwide Governance Indicators 

• ภาครัฐไทยมีประสิทธิภาพ
ลดลง..สวนทางประเทศอื่น

• ชนชั นกลางหมดหวังในภาครัฐ 
หันไปใช้บริการภาคเอกชน ท้า
ให้ขาดแรงจูงใจในการ 
monitor ประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

• กระทบบริการภาครัฐต่อคนจน 
(ซึ่งไม่มีทางเลือกใช้บริการ
เอกชน) มีคุณภาพลดลง เช่น
การศึกษา

ปัจจัยเชิงและมาตรการสถาบันในการลดความเหลื่อมล ้า



นโยบายเศรษฐกิจสังคม

• นโยบายว่าด้วยคน
• ลดความเหลื่อมล ้าด้านการศึกษา (access/quality)
• พัฒนาทักษะตามแนว 21st century skills

• นโยบายว่าด้วยทุน/สถาบันการเงิน
• เพิ่มการเก็บภาษีทุนให้ใกล้เคยีงกับนานาประเทศ (ไม่มากกว่า) 
• ลดช่องทางในการเคลื่อนย้ายฐานภาษี (tax arbitrage)
• ลดข้อจ้ากัดทางการเงนิของครวัเรือน/ธุรกิจขนาดเล็ก



บทบาทนโยบายการคลังในการลดความเหลื่อมล ้า
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ผลของนโยบายการคลงัดา้นภาษแีละการใชจ้า่ยดา้นสงัคมของรฐัต่อการลดลงของความเหลือ่มล ้า ใน
กลุม่ประเทศ OECD

ที่มา: สมชยั (2558) สรา้งใหมจ่ากฐานขอ้มลูใน OECD (2012) 



ผลการลดความเหลื่อมล ้าโดยนโยบายการคลังไทย

ยังท้าหน้าที่ไม่ดีทั งด้านนโยบายภาษีและ (โดยเฉพาะ) การใช้จ่าย



ระบบสวัสดิการที่ เหมาะสมกับประเทศไทย



ความเหลื่อมล ้ากับวงจรประชานิยม

ความเหลื่อมล ้าสูง 
และไม่ชอบธรรม

ประชานิยม

เหลื่อมล ้าน้อยลง?

นักการเมือง
(แบบ opportunist)

ภาระการคลังรับไหวหรือไม่?

ไม่น้อยลง

หมดยุคประชานิยมยกเลิกประชานิยม

น้อยลงไม่ไหว



จะออกจาก ‘กระแสธาร’ ประชานิยมอย่างไร?

• ไม่ใช่การปฏิเสธความต้องการของรากหญ้า (‘เห็นหวัคนจน’)

• แต่เสนอทางเลอืก ‘ที่ดีกว่า’
• ตอบสนองความต้องการระยะสั นและระยะยาวพร้อมกัน
• ไม่เลือกกลุ่มรับผลประโยชน์

• ทางเลือกที่ดี: ระบบสวัสดิการที่
• ครอบคลุม
• ทั่วถึง 
• ยุติธรรม 
• ยั่งยืน



เปรียบเทียบนโยบายประชานิยมและระบบสวัสดิการสังคม



ข้อพิจารณาในการออกแบบระบบสวัสดิการสังคม

• ทางสายกลางระหว่าง 
• ‘ทั่วถึง/เท่าเทียม’ กับ ‘ยั่งยืน’
• ‘ภาครัฐเท่านั น’ หรือ ‘ทุกภาคส่วน’
• กลไกรัฐ กับ กลไกตลาด (แรงงาน)

• ตัวอย่างคือการพัฒนาเด็กเล็ก

• ความท้าทายเชิงปฏิบัติการ (implementation challenges)
• การขยายระบบสวัสดิการไปสู่ตลาดแรงงานนอกระบบ
• การพัฒนาระบบ means-test 

ไทยควรเรียนรู้แนวทางปฏิรูปสวัสดิการ ‘เพื่อการลงทุนทางสังคม’ 



การปฏิรูประบบสวัสดิการเพื่อความยั่งยืนใน OECD



ตัวอย่างแนวทางปฏิรูป: ออสเตรเลีย

• ท้าระบบให้ง่ายขึ น ลดความซับซ้อน/ซ ้าซอ้นของเงินช่วยเหลือ
รูปแบบต่าง ๆ ลง
• ท้าให้ไม่ลังเลในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแทนการ shop around สวัสดิการ

โครงการต่าง ๆ

• เพิ่มศักยภาพในการท้างานของบุคคลและครอบครวั 
• ร่วมมือกับนายจ้างมากขึ นในการพัฒนาแรงงาน
• สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและน่าอยู่ เพื่อดึงคนให้อยู่ในระบบที่ช่วย

ตัวเองและผู้อื่นได้มากขึ น 



สรุปนโยการคลัง/สวัสดิการสังคม

• ปรับระบบภาษีให้ครอบคลุมทุกฐานเท่าเทียมกันมากขึ น เช่น เพิ่มฐาน
ทรัพย์สิน

• เพิ่มความเสมอภาคทางภาษี (horizontal equity)  
• ปฏิรูประบบสวัสดิการสังคม โดยเพิ่มการใช้จ่ายด้านการคุ้มครองทางสังคม 

(social protection) และด้านสวัสดิการ (welfare spending) ยึดหลัก 
• (ก) ทั่วถึง และครบถ้วน
• (ข) ไม่แพง มีประสิทธิภาพ  
• (ค) ลดความเหลื่อมล ้าไดจ้ริง  
• (ง) ให้น ้าหนักกับการลงทุนด้านสังคม  
• (จ) สามารถขับเคลื่อนนโยบายอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมการเมืองไทย 
• (ฉ) มีการปฏิรูประบบการบริหาร  
• (ช) และเร่งสร้างประชาคมสวัสดิการ


