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1. บที่น�า
ความเหล่ือมล�า้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีอยู่กับสงัคมไทยมา

นาน และก่อให้เกิดปัญหาท่ีหลากหลาย ทั้งทางด้านสังคม การเมือง 
และการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว 

วกิฤตโควิด-๑๙ ก่อให้เกิดค�าถามตามมามากมายท่ีเก่ียวเนือ่ง
กับความเหล่ือมล�้า เช่น ความเหล่ือมล�้าท่ีเป็นปัญหาพื้นฐานท�าให้
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างกันมากมายเพียง
ใด และวิกฤตเศรษฐกิจท�าให้ปัญหาความเหลื่อมล�้าเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางใดหรือไม่ เช่นปรับตัวดีขึ้นหรือว่าแย่ลง การปรับตัวดังกล่าว
เป็นปรากฏการณ์ระยะสัน้หรือว่าระยะยาว ประชาชนในกลุ่มเปราะบาง
เช่นครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนป่วยติดเตียง หรือคน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายขอบห่างไกลความเจริญ คนเหล่านี้ถูกกระทบ
จากวิกฤตการณ์โควิด-๑๙ ต่างจากคนทั่วไปหรือไม่อย่างไร นอกจาก
นี้ยังมีค�าถามในเร่ืองของนโยบายที่รัฐบาลได้ท�าไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
นโยบายการเยียวยา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ ว่ามีผลอย่างไรต่อ
ความเหลื่อมล�้า การออกแบบนโยบายได้ค�านึงถึงมิตินี้หรือไม่ และมี
ช่องทางใดท่ีจะปรับปรุงนโยบายหรือแนวปฏิบัติตามนโยบายให้ดีข้ึน 
ยังมีความเชื่อมโยงไปสู่ปัญหาเชิงโครงสร้างอื่น เช่นโครงสร้างอ�านาจ
ทางการเมือง บทบาทของภาคเอกชนรายใหญ่ ซึ่งท่ีผ่านมาเป็นหนึ่ง
ในรากเหง้าของปัญหาความเหล่ือมล�้าในประเทศไทย ว่าปัญหาเชิง
โครงสร้างเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับการระบาดของโรคอย่างไร

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอการวิเคราะห์ประเด็น
ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยจะแยกการน�าเสนอเป็น 7 ส่วน ส่วนแรก
เป็นบทน�า ส่วนท่ีสองน�าเสนอภาพความเหล่ือมล�้าในประเทศไทยว่า
มีลักษณะอย่างไร ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีแนวโน้มไปในทิศทางใด มี
ความเชื่อมโยงกับปัญหาอื่นในสังคมไทยอย่างไร ส่วนที่ 3 กล่าวถึง 

ความเหลื่่�อมลื่��าในสัังคมไที่ย:  
เปลื่่�ยนวิกฤตโควิด-๑๙ ให�เป็นโอกาสั
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ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการระบาดโรค
โควิด-๑๙ ทั้งในภาพรวมและผลกระทบต่อประชาชน
กลุ่มต่างๆ ส่วนท่ี 4 กล่าวถึงนโยบายของภาครัฐท่ีได้
ด�าเนินการมาตั้งแต่มีการระบาด ส่วนที่ 5 สรุปบทเรียน
เชิงนโยบายจากผลกระทบและนโยบายของรัฐท่ีผ่านมา 
สว่นที ่6 เป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายของการใช้วกิฤตให้เปน็
โอกาสในการพัฒนาชุดนโยบายที่สามารถแก้ปัญหาเชิง
โครงสรา้งบางประการของความเหลือ่มล�้าในประเทศไทย 
และส่วนสุดท้ายเป็นข้อสรุป

2. ความเหลื่่�อมลื่��าแลื่ะความยากจนใน
ประเที่ศไที่ย

ความเหล่ือมล�้ามีสาเหตุท่ีหลากหลาย ไม่ได้
จ�ากัดเฉพาะสาเหตุทางด้านเศรษฐกิจ คือไม่ได้มาจาก
ความไมเ่ทา่เทยีมกนัของฐานะทางเศรษฐกจิเทา่นัน้ แตม่ี
ความเชื่อมโยงไปสู่ความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องอื่นๆ ไม่
ว่าจะเป็นการเข้าถึงบริการรัฐด้านการศึกษา สวัสดิการ
การได้รับประโยชน์จากกลไกตลาดที่ไม่เท่ากัน พื้นฐาน
ครอบครัวที่แตกต่าง ความม่ันคงในอาชีพการงาน หรือ
กระทั่งการมีสิทธิ�มีเสียงในระบบการเมือง

ความเหล่ือมล�้าโดยตวัเองไมใ่ชป่ญัหา เพราะเปน็
ไปไม่ได้ที่ทุกคนจะเท่าเทียมกันในทุกเรื่อง ความเหลื่อม
ล�้าจะเป็นปัญหาภายใต้ 2 เงื่อนไข ประการแรก ช่องว่าง
ระหว่างคนรวยคนจนไม่เป็นท่ียอมรับในสังคม มีความ
เหน็เปน็การทัว่ไปว่ามคีนรวยจ�านวนมากซึง่รวยอย่างไม่
สมควรรวย ยกฐานะขึ้นมาได้เพราะการเอาเปรียบสังคม 
คอร์รัปชัน เล่นพรรคเล่นพวก ในขณะเดียวกัน ก็มีคนจน
จ�านวนมากซึง่จนอย่างไม่สมควรจน จนเพราะขาดโอกาส
ทั้งที่ไม่ได้เกียจคร้าน และยังตั้งใจท�ามาหากิน 

แนวโน�มความเหลื่่�อมลื่��าในไที่ย
รูปที่ 1 แสดงความเปลี่ยนแปลงของดัชนีช้ีวัด

ความเหล่ือมล�้าท่ีใช้กันอยู่ทั่วไป คือค่าสัมประสิทธิ�จินี
(gini coefficient) ซึ่งค�านวณโดยใช้ข้อมูลรายได้ต่อหัว
ของครัวเรือนไทย และรายจ่ายต่อหัวของครัวเรือนไทย
ค่าสัมประสิทธิ�นี้ถ้าย่ิงสูงแสดงว่าความเหล่ือมล�้าเยอะ
มาก จากรูปที ่1 จะเห็นวา่ ความเหล่ือมล�้าในประเทศไทย
ทยอยลดลงอย่างตอ่เนือ่งในระยะประมาณ 30 ปทีีผ่่านมา 

อย่างไรก็ตามการวัดความเหล่ือมล�้าไม่ควรวัด
เฉพาะด้านรายได้รายจ่ายเท่านั้น แต่ควรวัดจากการ 
กระจายตัวของความม่ังค่ังหรือการถือครองทรัพย์สิน 

ร้ปที่่� 1 สััมประสัิที่ธิิ์จิน่ (Gini Coefficient) ประเที่ศไที่ยปี 2519-2562

ท่�มา: คำานวิณจากข้อม่ลการสู่ำารวิจภาวิะเศรษฐกิจและสัู่งคม สู่ำานักงานสู่ถิิติแห่�งชาติ
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ซ่ึงเร่ืองนี้ในระยะหลังมีรายงานของต่างประเทศท่ีศึกษา
เปรียบเทียบความเหลื่อมล�้าของความม่ังค่ัง รายงาน
เหลา่นีล้้วนพบวา่ประเทศไทยมีความเหล่ือมล�้าด้านความ
ม่ังค่ังอยู่ในกลุม่ทีสู่งท่ีสดุในโลก ตวัอยา่งเช่นรายงานของ 
Credit Suisse ในปี 2018 ระบุว่าคนที่รวยที่สุด 1% ของ
ประชากรมีสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 67 ของทรัพย์สินทั้ง
ประเทศและคดิเป็นสัดสว่นทีสู่งท่ีสุดในโลก และแมจ้ะมีขอ้
ถกเถียงในเร่ืองวิธีการวัดของรายงานเหล่านี้ แต่ผู้เขียน
คดิว่ามีความเปน็ไปไดส้งูทีค่วามเหลือ่มล�้าดา้นทรพัย์สนิ
ของไทยน่าอยู่ใน 10 อันดับแรกที่สูงที่สุดของโลก

การท่ีตัวเลข 2 ชดุน้ีให้ภาพความเหล่ือมล�้าท่ีต่าง
กัน ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะข้อมูลความเหล่ือมล�้าทาง
ด้านรายได้และรายจ่ายเป็นการค�านวณจากการส�ารวจ
ครัวเรือน ซึ่งในระยะหลังมีปัญหาเข้าไม่ถึงข้อมูลของผู้มี
รายได้สูง หรือกระท่ังคนชั้นกลางระดับสูงก็เร่ิมมีปัญหา
เข้าไม่ถึงข้อมูล ดังน้ันปัญหาความเหล่ือมล�้าที่แท้จริงใน
ไทยมแีนวโนม้ทีจ่ะเปน็ไปตามท่ีรายงานระหวา่งประเทศ
ระบุไว้ นั่นคือมีความเหลื่อมล�้าสูงมาก

การที่ประเทศไทยติดอันดับ 10 ประเทศท่ีมี
ความเหล่ือมล�้าด้านความม่ังคั่งมากที่สุดในโลก ชวนให้
สงสยัวา่ระบบเศรษฐกิจการเมอืงของเรานา่จะเอือ้ให้เกดิ
ความเหล่ือมล�้า น่าจะมีผู้ท่ีมีรายได้สูงมากจ�านวนหนึ่ง
สะสมความม่ังคัง่ด้วยชอ่งทางทีไ่ม่เหมาะสม เช่นผา่นการ
ผูกขาด หรือการคอร์รัปชัน ซึ่งทั้งสองเร่ืองนี้มีงานวิจัย
ที่สนับสนุนว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนั้น กล่าวคือระดับ

การผูกขาดในเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ในขณะที่
การคอร์รัปชันก็เป็นไปอย่างกว้างขวางขึ้น และผู้ที่ได้
ประโยชน์จากการคอร์รัปชันมักจะเป็นคนท่ีมีฐานะดีอยู่
ก่อนแล้ว จึงใช้อ�านาจเงินหรืออ�านาจอื่นในการท�าการ
คอร์รัปชันและท�าให้ตัวเองยิ่งมีความมั่งคั่งมากขึ้นไปอีก

มองไปข้างหน้าคาดว่าแนวโน้มความเหล่ือมล�้า
ก็ยังมีความน่าเป็นห่วงจากปัจจัย 2 ประการคือ ความ
กา้วหนา้อยา่งรวดเรว็ของเทคโนโลยปีว่นโลก (disruptive 
technology) จะท�าให้ความเหล่ือมล�้าย่ิงเลวร้ายลง เพราะ
แรงงานจ�านวนมากจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือ
ระบบไอที นอกจากนี้ประเทศไทยได้ก้าวย่างเข้าสู่สังคม
สูงวัยอย่างขาดความพร้อมเป็นอย่างย่ิง เพราะประเทศ
ยังไม่ได้สะสมความม่ังคั่งโดยเฉล่ียมากพอที่จะดูแลผู้สูง
วัยได้ ท�าให้ผู้สูงวัยกลายเป็นภาระของคนอื่นมากกว่าที่
จะสามารถยืนบนขาตัวเองได้ด้วยความม่ังค่ังท่ีสะสมมา
ในช่วงวัยท�างาน ปัญหานี้ถูกท�าให้หนักขึ้นเมื่อพิจารณา
จากตัวเลขว่าผู้สูงวัยส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นผู้มี
การศึกษาขัน้ต�่าคือไม่เกนิระดับมัธยมต้นหรือบางส่วนไม่
เกินประถมด้วยซ�้า ดังแสดงในตารางที่ 1 กล่าวคือมีคน
ไทยถึงร้อยละ 41.6 ที่มีอายุเกิน 40 ปีและมีการศึกษาไม่
เกินระดับมัธยมต้น

ความยากจนเรื�อรัง
ปัญหาพื้นฐานอีกประการของประเทศไทยคือ

คนไทยได้รับโอกาสในการพัฒนาชีวิตตนเองที่แตกต่าง

ตารางที่่� 1 สััดสั่วนประชากรไที่ยแยกตามช่วงอายุแลื่ะระดับการศึกษาสั้งสัุด ปี 2561

ท่�มา: คำานวิณจากการสู่ำารวิจการม่งานทำา ไตรมาสู่ 3 ปีี 2561, สู่ำานักงานสู่ถิิติแห่�งชาติ
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กันอย่างมากโดยเฉพาะระหว่างคนสองกลุ่มคือกลุ่ม
คนจน/คนชั้นกลางระดับล่าง กับกลุ่มคนชั้นกลางระดับ
สูง/คนรวย ตัวอย่างเช่นพบว่าโอกาสในการศึกษามี
ความต่างกันมาก บุตรหลานของคนรวยมีโอกาสเรียน
จบมหาวิทยาลัยชั้นดีมากกว่ามาก ซึ่งหมายถึงจะได้รับ
ทกัษะในการด�าเนินชีวติเพือ่หารายได้ท่ีดีกว่า ท�าให้ความ
เหล่ือมล�้าส่งผา่นจากรุน่ไปสูรุ่่น การเข้าถงึบรกิารสขุภาพ
กต็า่งกันมาก ผูม้ฐีานะดมัีกมโีอกาสในการมอีายุท่ียนืยาว
กว่า แสดงถึงการได้รับบริการสุขภาพที่ดีกว่าเช่นกัน 

รูปท่ี 2 แสดงถึงอีกปัญหาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็น
ปัญหาที่ส�าคัญมากในอนาคตของไทย แสดงถึงสัดส่วน
คนจนซึ่งที่ผ่านมาโดยตลอดมีแนวโน้มลดลง แต่ในปี 
2559 และ 2561 สัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นใน 2 ปีนี้ทั้งที่เป็น
ปีท่ีเศรษฐกิจมีการขยายตัวร้อยละ 3-4 และแม้สัดส่วน
คนจนในปี 2562 จะลดลง แต่การเพิ่มขึ้นใน 2 ปีดัง
กล่าวก็ยังก่อให้เกิดความกังวลว่าอาจเป็นปรากฏการณ์
ทีแ่สดงถึงการขยายตัวอย่างไม่มสีว่นร่วม (non-inclusive 
growth) และเป็นไปได้ที่จะมีคนจนเรื้อรัง (chronic poor) 
อยู่ในประเทศไทย ซึง่หากเป็นจริงเร่ืองนีจ้ะตอ้งไดร้บัการ
ดูแลเชิงนโยบายอย่างเร่งด่วน

3. ผู้ลื่กระที่บขีองการระบาดโรคโควิด-๑๙ ต่อ
ความเหลื่่�อมลื่��า

การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทยใน
ช่วงระยะตั้งแต่ตอนแรกจนถึงเดือนสิงหาคม ปี 2563 
กลา่วไดว้า่ไดร้บัการควบคมุเปน็อยา่งด ีโดยมกีารระบาด
สูงในช่วงเดือนมีนาคม แต่เมื่อมีการออกมาตรการต่างๆ 
ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ให้สวมหน้ากาก 
ลา้งมือ รกัษาระยะหา่งทางกายภาพ การปดิกจิการหลาย
ประเภทเร่ิมจากในพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร และขยายไปใน
พื้นที่อื่นทั่วประเทศ การประกาศพระราชก�าหนดฉุกเฉิน 
การยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศของคนทีไ่มใ่ชค่นไทย 
จนท�าให้ไมม่กีารติดเชื้อในประเทศต่อเนื่องเปน็เวลากวา่ 
2-3 เดือน จนประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่าเป็น
ประเทศที่จัดการควบคุมการระบาดได้ดีที่สุดประเทศ
หนึ่งของโลก อย่างไรก็ตามความส�าเร็จนี้แลกมาด้วยผล 
กระทบทางเศรษฐกิจที่รุนแรง เพราะการปิดกิจการ การ
จ�ากัดการเดินทาง การเว้นระยะทางกายภาพล้วนส่งผล
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอหรือชะงักไป ท�าให้มีคน
ตกงานในระดับ 5-6 ล้านคน และแม้หลังเดือนมิถุนายน
มาแล้วสถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมากเพราะมีการเปิด
กจิการเกอืบทกุประเภท แตเ่นือ่งจากยงัไมอ่นญุาตใหน้กั

ร้ปที่่� 2 สััดสั่วนคนจนในเขีตแลื่ะนอกเขีตเที่ศบาลื่ ประเที่ศไที่ยปี 2529-2562

ท่�มา: คำานวิณจากข้อม่ลการสู่ำารวิจภาวิะเศรษฐกิจและสัู่งคม สู่ำานักงานสู่ถิิติแห่�งชาติ
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ทอ่งเท่ียวต่างประเทศเข้ามาได้ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจก็
ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง เพราะการท่องเทีย่วจากตา่งประเทศ
คิดเป็นร้อยละ 20 ของรายได้ประชาชาติ และเป็นร้อยละ 
20 ของรายได้ครัวเรือนเช่นกัน มีการจ้างงานทั้งในธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงและธุรกิจที่ต่อเนื่องจ�านวนมาก

ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคมมอียา่งรนุแรง
รายได้ประชาชาติในปี 2563 คาดว่าจะหดตัวลงใกล้ร้อย
ละ 10 ทั้งที่มีการเยียวยาจากรัฐบาลจ�านวนมาก ซึ่งหาก
ไมม่กีารเยยีวยาดังกลา่วการหดตวัของรายไดป้ระชาชาติ
นา่จะมากกวา่รอ้ยละ 15 มคีนตกงานจ�านวนมาก หรือคน
ที่ยังมีงานท�าอยู่ก็อาจมีชั่วโมงการท�างานที่ลดลง รายได้
ลดลง เจ้าของกิจการจ�านวนมากต้องลดขนาดกิจการลง
หรือถึงขั้นปิดกิจการ รูปที่ 3 แสดงผลกระทบต่อรายได้
ของกลุ่มบุคคลแยกตามระดับการศึกษา โดยเป็นผลจาก
การส�ารวจออนไลน์โดยส�านักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับ
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

นอกจากรายได้ที่ลดลงแล้ว หลายครอบครัวยัง
มีรายจ่ายท่ีเพิ่มขึ้น เช่นรายจ่ายในเร่ืองอุปกรณ์ป้องกัน

การติดเชื้อ รายจ่ายค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการท�างานที่
บ้าน ซึ่งอาจส่งผลให้เป็นหนี้มากขึ้น 

ความรุนแรงของผลกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ 
ยงัแสดงออกให้เหน็ผ่านความเปราะบางในการรบัมอืกบั
ผลกระทบ โดยพบว่ามีประชาชนที่ไม่สามารถปรับตัวได้
ไม่มีก�าลังทรัพย์มากพอในการรองรับผลกระทบในระยะ
ยาว เช่น มีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบร้อยละ 60 ที่ระบุว่า
หากสถานการณ์ยืดเยื้อเช่นในช่วงต�่าสุดของวิกฤต พวก
เขาจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ล�าบากมากจนเกินไป
ได้ไม่เกิน 3 เดือน ดังแสดงในรูปที่ 4

ที่น่าเป็นห่วงท่ีสุดคือผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจดูเหมือนจะรุนแรงมากในกลุ่มครัวเรือนท่ีมี
ประชากรเปราะบางอยู่แล้ว เช่น มผีูสู้งวัย มคีนพิการและ
/หรือคนป่วยเรื้อรัง รูปที่ 5 แสดงว่ากลุ่มคนเหล่านี้ได้รับ
ผลกระทบที่แรงกว่าครัวเรือนปกติที่ไม่มีคนเปราะบาง 

นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมี
ผลกระทบทางสังคมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นระดับ
ความเครียดและความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นมากอันสืบ

ท่�มา: การสู่ำารวิจออนไลน์วิ�าด้้วิยผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสู่ถิานการณ์การแพร�ระบาด้ของโรคโควิิด้-19 โด้ยสู่ำานักงานสู่ถิิติแห่�งชาติร�วิมกับสู่ถิาบันวิิจัยเพ่�อ

การพัฒนาปีระเทศไทย วัินท่� 27 เมษายนถึิงวัินท่� 18 พฤษภาคม 2563

ร้ปที่่� 3 ผู้ลื่กระที่บต่อรายได�ขีองโควิด-๑๙ แยกตามระดับการศึกษาสั้งสัุด



6 รายงานทีดีอาร์ไอ

เน่ืองจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง และยัง
พบอีกว่ามีความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้น การเข้า
ถงึบรกิารภาครฐักเ็ปน็ไปอยา่งยากล�าบากมากขึน้เพราะ
การเดินทางถูกจ�ากัด หน่วยราชการปิดการด�าเนินการ

ตัวอย่างเช่นการจดทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิดท�าไม่ได้ในช่วงท่ีการระบาดรุนแรง การเดินทางไป
รกัษาพยาบาลของผูส้งูวยัหรอืผูป้ว่ยกถ็กูจ�ากดั ซึง่สาเหตุ
หนึง่เป็นเพราะโรงพยาบาลเองก็ชะลอการรักษาพยาบาล

ร้ปที่่� 4 ระยะเวลื่าที่่�ด�ารงชีพอย้่ได�โดยไม่ลื่�าบากเกินไป (ร�อยลื่ะขีองผู้้�ตอบแบบสัอบถาม)

ร้ปที่่� 5 การลื่ดลื่งขีองรายได�ตั้งแต่ร�อยลื่ะ 50 ขีึ�นไปในครัวเรือนที่่�ม่แลื่ะไม่ม่กลืุ่่มเปราะบางแต่ลื่ะประเภที่

ท่�มา: การสู่ำารวิจออนไลน์วิ�าด้้วิยผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสู่ถิานการณ์การแพร�ระบาด้ของโรคโควิิด้-19 โด้ยสู่ำานักงานสู่ถิิติแห่�งชาติร�วิมกับสู่ถิาบันวิิจัยเพ่�อ

การพัฒนาปีระเทศไทย วัินท่� 27 เมษายนถึิงวัินท่� 18 พฤษภาคม 2563

ท่�มา: การสู่ำารวิจออนไลน์วิ�าด้้วิยผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสู่ถิานการณ์การแพร�ระบาด้ของโรคโควิิด้-19 โด้ยสู่ำานักงานสู่ถิิติแห่�งชาติร�วิมกับสู่ถิาบันวิิจัยเพ่�อ

การพัฒนาปีระเทศไทย วัินท่� 27 เมษายนถึิงวัินท่� 18 พฤษภาคม 2563



7ฉบับที่ 168 กันยายน 2563

ในส่วนอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับโควิด-๑๙ ออกไป 

4. นโย บายขีองรัฐบาลื่ในการรับม่อกับการ
ระบาด

รัฐบาลไทยใช้แนวทางในการควบคุมการระบาด
เช่นเดียวกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก อันประกอบด้วยการ
รณรงค์ใหป้ระชาชนใสห่น้ากากในท่ีสาธารณะ การลา้งมือ
บ่อยๆ การใช้ช้อนกลางในการทานอาหาร การเว้นระยะ
ห่างทางสังคม รวมไปถึงการปิดกิจการหรือมีข้อก�าหนด
ในการเปิดให้บริการ การเพิ่มข้อจ�ากัดของการเดินทาง 
การห้ามออกจากเคหสถานในช่วงเวลาที่ก�าหนดตอน
กลางคืน หรือมาตรการเคอร์ฟวิ การปิดประเทศไม่ใหผู้ท่ี้
ไมใ่ชส่ญัชาตไิทยเดินทางเข้าประเทศ และส�าหรบัคนไทย
ที่เดินทางเข้ามาต้องรับการกักกันตัว 14 วันเพื่อให้แน่ใจ
ว่าไม่ได้น�าเชื้อมาเผยแพร่ในประเทศ ซึ่งมาตรการเหล่า
นี้รวมกันแล้วมีผลส�าเร็จในการลดการติดเชื้อในประเทศ
จนเป็นศูนย์ต่อเนื่องกันยาวนานในช่วงเดือนมิถุนายน
ถึงสิงหาคม 2563 

ในส่วนการบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
สังคม รัฐบาลมีมาตรการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการ
เลื่อนการช�าระภาษี การพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย การ
ให้เงินเยียวยาแบบให้เปล่า 5,000 บาทต่อเดือนกับทั้งผู้
ทีท่�างานนอกภาคการเกษตรและเกษตรกร การให้สนิเชือ่
ดอกเบ้ียต�่าหรือ soft loan กบักจิการขนาดเล็กและขนาด
กลาง ดังแสดงรายละเอียดในรูปที่ 6

อย่างไรก็ตามมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐ
ยังประสบปัญหาในเชิงปฏิบัติหลายประการ เช่น การ
ตกหล่นผูไ้ด้รับผลกระทบจ�านวนมาก ความล่าชา้ของการ
จ่ายเงินของส�านักงานประกันสังคม การเข้าไม่ถึงสินเชื่อ
ส�าหรับแรงงานนอกระบบ ความล่าช้าในการอนุมัติสิน
เชื่อ soft loans ของธนาคารพาณิชย์ การได้รับถุงยังชีพ
เฉพาะคนที่มีทะเบียนบ้าน ส่วนผู้ที่อยู่บ้านเช่าไม่ได้รับ 

5. บที่เร ียนเชิงนโยบายขีองผู้ลื่กระที่บจากโควิด
-๑๙ 

บทเรียนท่ีได้จากการศึกษาผลกระทบของโควิด
-๑๙ รวมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลของนโยบาย
รฐับาลในการรบัมอื สามารถน�ามาเปน็ขอ้พิจารณาในการ
ก�าหนดนโยบายทีเ่หมาะสมตอ่ไปได ้ในทีน่ีจ้ะกลา่วถงึบท
เรียนที่ส�าคัญบางประการดังต่อไปนี้

บทเรียนต่อนโยบายการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
แม้ในภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะมีการกระจายไป

สูห่ลายภาคส่วนการผลิต แต่ในระยะหลังเริม่มีการกระจุก
ตัวของความพึ่งพาต่อภาคการผลิตใดภาคการผลิตหนึ่ง
มากขึน้ ยกตวัอยา่งเชน่รายไดจ้ากการทอ่งเทีย่วของชาว
ต่างประเทศคิดเป็นถึงร้อยละ 20 ของรายได้ประชาชาติ
การส่งออกในอุตสาหกรรมหลักเช่นอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ก็มีสัดส่วนท่ีสูงมาก สภาพ
เช่นนี้ท�าให้ประเทศไทยถูกกระทบจากวิกฤตโควิด-๑๙ 
มากกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค บทเรียนเชิงนโยบายใน
เร่ืองนี้คือเราจะต้องกระจายฐานการผลิตและแหล่งราย
ได้ไปสู่ภาคส่วนอื่นให้มีความสมดลุยิ่งขึ้น ผ่านการลงทุน
ทีเ่หมาะสมทัง้จากภาครฐัและภาคเอกชน โดยควรจะเนน้
การเพิ่มนวัตกรรมในสาขาการผลิตต่างๆ และควรเพิ่ม
การพึง่พิงก�าลงัซือ้ภายในประเทศให้มากกว่าในอดีต เพือ่
ลดสัดส่วนการส่งออกในรายได้ประชาชาติลง การเพิ่ม
ก�าลังซื้อที่ได้ผลมากคือการลดความเหล่ือมล�้า กระจาย
ความม่ังค่ังให้มคีวามเท่าเทียมขึน้ ผา่นนโยบายการเจริญ
เติบโตอย่างมีส่วนร่วม นโยบายการคลัง และการลดการ
ผูกขาดของธุรกิจรายใหญ่

บทเรียนต่อนโยบายระบบความคุ้มครองทางสังคมใน
อนาคต

สิ่งหนึ่งที่เรียนรู้จากวิกฤตการณ์โควิด-๑๙ ก็คือ
ความไม่ม่ันคงของรายได้เป็นปัญหาที่ไม่เจาะจงเฉพาะ
คนที่มีรายได้น้อยหรือคนจนเท่านั้น หากผู้มีรายได้ปาน
กลางและเจา้ของกจิการขนาดกลางกไ็ดร้บัผลกระทบและ
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ร้ปที่่� 6 สัรุปมาตรการการช่วยเหลื่่อที่่�ภาครัฐให�ในช่วงการระบาดขีองโควิด-๑๙

ท่�มา: ธนาคารแห่�งปีระเทศไทย, รวิบรวิมข้อม่ล ณ วัินท่� 11 สิู่งห่าคม 2563
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มคีวามสามารถในการปรบัตวัน้อย ระบบการคุม้ครองทาง
สังคมจึงต้องคิดใหม่ โดยอาจต้องสอดแทรกแนวคิดถ้วน
หนา้ใหม้ากกวา่ทีผ่่านมา ตวัอยา่งเชน่ การใหเ้งนิเยยีวยา 
5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือนกับผู้ได้รับผล 
กระทบจากโควิด-๑๙ นั้น มีกระบวนการคัดกรองที่ก่อให้
เกิดการตกหล่นจ�านวนมาก ทั้งที่ในความเป็นจริงควรใช้
วิธีให้ความช่วยเหลือแบบถ้วนหน้าเป็นพื้นฐาน (แต่อาจ
ใช้วิธียกเว้นการช่วยเหลือคนท่ีสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น
ผูมี้รายไดส้งูเพือ่ใหไ้มเ่ปน็ภาระงบประมาณประเทศมาก
เกินไป โดยใช้ฐานข้อมูลท่ีหน่วยราชการมีอยู่เช่นผู้เป็น
เจ้าของทีด่นิมูลคา่สงู ผูถ้อืหุน้ในบรษิทัทีม่ลูคา่หุน้รวมกนั
สงู เจ้าของรถยนต์มลูคา่สงูหลายคนั มเีงนิฝากในธนาคาร
จ�านวนมาก เป็นต้น) 

อกีเร่ืองหนึง่ทีมี่ผลกระทบต่อการด�าเนินนโยบาย
คือปรากฏการณ์คนจนเรื้อรัง ซึ่งระบบการคุ้มครองทาง
สังคมอาจจะต้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่ม
อื่น นอกเหนือไปจากการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็น
กรณีพิเศษที่มีอยู่แล้วในระบบปัจจุบัน

การช่วยเหลือผ่านระบบประกันสังคมก็ประสบ
ปญัหาความไม่มปีระสิทธภิาพของการจ่ายเงนิชว่ยเหลือ
จากส�านกังานประกนัสงัคมท่ีเปน็ไปอยา่งลา่ช้า เนือ่งจาก
ปัญหาความล้าสมัยของระบบไอที จึงควรมีการปรับปรุง
ในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน

อกีหนึง่บทเรียนคอืการร่วมมือกนัท�างานระหวา่ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งในช่วง
วิกฤตโควิด-๑๙ ในหลายเร่ืองสามารถท�าได้เป็นอย่างดี
จึงควรมีการต่อยอดในเร่ืองนี้ให้เกิดระบบการคุ้มครอง
ทางสังคมท่ีมีการท�างานร่วมกันอย่างบูรณาการในระยะ
ยาวและถาวร

บทเรียนต่อนโยบายการจ้างงาน
การจ้างงานที่ลดระดับลงอย่างมากในช่วงวิกฤต

โควิด-๑๙ มีบทเรียนอย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก
แรงงานในระบบซึ่งท่ีผ่านมาถูกมองว่ามีความม่ันคงใน
ด้านการจ้างงานสูงกว่าแรงงานนอกระบบ ก็อาจไม่จริง
เสมอไป การปิดกิจการที่ผ่านมากระทบแรงงานในระบบ

อย่างมาก ประการท่ี 2 ผู้ประกอบการจ�านวนมากให้
ความเห็นว่าอาจจะไม่จ้างแรงงานจ�านวนหนึ่งกลับมา
ท�างานแม้การระบาดจะหายไปแล้วในอนาคต ซึ่งอาจ
เรียกปรากฏการณ์นี้ได้ว่าเป็นแผลเป็นของการจ้างงาน
แรงงานที่มีความเสี่ยงกลุ่มนี้มักเป็นแรงงานสูงอายุมี
ทักษะไม่สูงซึ่งก่อนวิกฤตก็มีความเส่ียงที่จะถูกทดแทน
ด้วยเทคโนโลยีใหม่อยู่แล้ว วิกฤตโควิด-๑๙ เป็นสิ่งที่เร่ง
แนวโน้มนี้ให้เกิดเร็วขึ้น รวมทั้งการปรับมาใช้เทคโนโลยี
เพือ่ทดแทนแรงงานก็เป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นด้วยในช่วง
การระบาด เพราะความจ�าเป็นของการเว้นระยะห่างทาง
กายภาพในสถานประกอบการท�าให้การใช้แรงงานไม่
น่าสนใจเท่ากับการใช้หุ่นยนต์ และข้อได้เปรียบอีกหนึ่ง
ประการคือไม่มีความเสี่ยงของการติดเชื้อโรค

บทเรียนเชิงนโยบายในเรื่องนี้คือควรส่งเสริม
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีหก้ระจายลงไปสูป่ระชาชน
ฐานราก เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถก้าวทันเทคโนโลยี
ได้มากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ นอกจากนี้อาจพิจารณา
ทดลองใช้นโยบาย universal basic income (UBI) ที่
เหมาะกับการรองรับผลกระทบของความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยจีนท�าใหแ้รงงานเกือบทกุระดับถกูทดแทนด้วย
เทคโนโลยีใหม่

บทเรียนต่อนโยบายหนี้ครัวเรือน
ประเทศไทยมีปัญหาเร่ืองหนี้ครัวเรือนที่สูงและ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่าทศวรรษแล้ว โดย
ส่วนใหญ่หนี้ที่เพิ่มข้ึนเป็นของกลุ่มวัยแรงงานช่วงต้น 
หรือที่เรียกว่า generation y โดยหลายส่วนเป็นการเพิ่ม
ขึ้นจากการใช้จ่ายเกินตัว แม้บางส่วนจะมีครอบครัวที่มี
ฐานะดีสามารถแก้ปัญหาหนี้ได้ในอนาคต แต่บางส่วน
ก็ไม่มีหลังพิงท่ีเป็นแหล่งรายได้หรือทรัพย์สินที่มากพอ
ท�าให้มีความเสี่ยงของการผิดนัดช�าระหนี้ วิกฤตโควิด-
๑๙ ย่ิงท�าใหส้ถานการณเ์ร่ืองหนีค้รวัเรอืนเลวรา้ยลงจาก
การตกงานและรายได้ที่ลดลงอย่างกว้างขวาง ท�าให้คาด
การณว์า่ปญัหาหนีค้รวัเรอืนจะย่ิงทวคีวามรนุแรงมากขึน้
ในระยะ 3-4 ปีข้างหน้า บทเรียนเชิงนโยบายในเรื่องนี้มี
หลากหลาย แต่ที่ส�าคัญคือต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ
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และความระมัดระวังทางการเงิน ให้มีการประเมินความ
เส่ียงอย่างสมเหตุสมผล ไม่ใช้จ่ายในส่ิงที่ไม่จ�าเป็น โดย
ควรยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในเร่ืองความพอประมาณ
รวมทั้งต้องเพิ่มความสามารถในการหารายได้ผ่านการ
พัฒนาทักษะทั้งในส่วนที่เป็น hard skill และ soft skill 

บทเรียนต่อนโยบายการพัฒนาเมือง
การเข้าสูวิ่ถใีหมใ่นการด�าเนินชวีติ หรือทีเ่รยีกวา่ 

New normal มแีงม่มุทีห่ลากหลาย หนึง่ในแงม่มุท่ีส�าคญั
คือการใช้ชีวิตในบริบทชุมชนเมืองท่ีจะต้องเปล่ียนไป
อยา่งมากเนือ่งจากความจ�าเป็นของการเว้นระยะห่างทาง
กายภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและทางสังคมมีความถ่ี
น้อยลง เช่น อาจมีการใช้บริการขนส่งสาธารณะน้อยลง 
ไม่ว่าจะเกิดจากความจ�าเป็นในการเว้นระยะห่าง หรือ
ความต้องการเดินทางที่ลดลง เหล่านี้นอกจากจะก่อให้
เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางแล้ว ที่ส�าคัญคืออาจ
ท�าให้ต้นทุนสูงข้ึน โอกาสในการท�ามาหากินและหาราย
ได้ของประชาชนฐานรากในเขตเมืองก็อาจกระทบ เพราะ
โอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนฐานล่างมักผนัแปรกับ
ความหนาแน่นและปริมาณกจิกรรมทางธุรกจิในเขตเมอืง
ผลท่ีตามมาอาจเป็นการย้ายถิ่นฐานของคนจ�านวนหนึ่ง
กลับภูมิล�าเนาอย่างถาวร บทเรียนเชิงนโยบายในเร่ือง
นี้มี 2 ประการ ประการแรก จะต้องท�าให้เมืองสามารถ
รองรับการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ โดยมีต้นทุนท่ีพอรับได้
ส�าหรับผู้มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบาง เช่น การให้
บริการสาธารณะภาครัฐแบบถึงที่ถึงตัวมากข้ึนเพื่อลด
ความจ�าเป็นในการเดินทางของกลุ่มเปราะบางลง ในอีก
ด้านหนึ่งก็ควรมีการอ�านวยความสะดวกของการใช้ชีวิต
ในชนบทส�าหรับผู้ที่ตัดสินใจย้ายถิ่นถาวร เช่น การสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ท่ีชนบท การพัฒนาทุนมนษุยแ์ละ
ให้โอกาสในการประกอบอาชีพที่กว้างขึ้น

บทเรียนต่อการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณ
ภาครัฐ

แมรั้ฐบาลไทยแสดงความสามารถในการเยยีวยา
ผลกระทบจากการระบาดโควิด-๑๙ ได้ดีพอสมควร แต่

ยังไม่มีความโดดเด่นในการวางแผนในระยะยาวกรณีท่ี
การระบาดอาจไม่หายไปอย่างรวดเร็วภายในระยะ 2-3 
ปีข้างหน้า ท้ังท่ีเร่ืองนี้มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งยวดท่ีจะ
ต้องสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจและภาค
ประชาชน และเนื่องจากแนวโน้มของวิกฤตโควิดยังมี
ความไม่แน่นอนสูงมาก การบริหารจัดการภาครัฐจึงต้อง
วางแผนในลักษณะที่สามารถรองรับความไม่แน่นอน
สูงนี้ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การวางแผนใช้งบประมาณ
จะต้องสามารถใช้งบประมาณในลักษณะไม่ตายตัว
สามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็ว เช่น อาจเปลี่ยนแปลงในระดับรายเดือน 
เนื่องจากไม่สามารถรอให้มีการปรับเปล่ียนงบประมาณ
เป็นรายปีงบประมาณเหมือนในอดีตได้ และยังจะต้องใช้
แนวคิดนี้ท้ังในเร่ืองการบรรเทาผลกระทบ การเยียวยา 
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ รวมทั้งควรเสาะหาโอกาส
ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะหากสามารถใช้โอกาสนี้
สรรสร้างนโยบายและมาตรการที่จะท�าให้โลกภายหลัง
โควิด-๑๙ เป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้น โดยใช้บทเรียนจาก
การปรับตัว การตระหนักรู้ปัญหาพื้นฐานที่ในภาวะปกติ
ไม่ได้รับความสนใจเท่าท่ีควร เช่น ปัญหาส่ิงแวดล้อม
ปัญหาความเหล่ือมล�้า และปัญหาสังคมอีกหลากหลาย
ประการ เป็นต้น

บทเรียนต่อการดำาเนินนโยบายการเงินและนโยบายการ
คลัง

นโยบายการเงินมีบทบาทไม่น้อยกว่านโยบาย
การคลังในการรับมือกับวิกฤตโควิด-๑๙ ธนาคารกลาง
ทัว่โลกใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างมากผ่านเคร่ือง
มือทางนโยบายที่ใช้อยู่ประจ�า เช่น การลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย และเสริมด้วยมาตรการพิเศษที่ใช้ในภาวะ
วิกฤต ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ด�าเนินนโยบายใน
เชิงรุกอย่างมาก จนถึงเดือนสิงหาคมได้ท�าการลดอัตรา
ดอกเบ้ียนโยบายลง 3 คร้ังหลงัเกิดวกิฤตโควดิ-๑๙ มกีาร
ตั้งกองทุนพิเศษเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดตราสาร
หนี้ภาคเอกชน มีการปล่อยสินเชื่อ soft loan ผ่านระบบ
ธนาคารพาณิชย์ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริบททางการ
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เงนิเปลีย่นแปลงไปมากจากในอดีต ภาพธนาคารพาณิชย์
ไม่ใชก่ลไกการสง่ผา่นเงนิทนุไปสู่ภาคธรุกจิทีส่�าคญัทีส่ดุ
อีกต่อไป แต่ได้มีการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้และ
ตลาดทุนโดยตรง ผลที่ตามมาคือระบบการก�ากับดูแล
การท�างานของระบบการเงินกระจายไปสู่หน่วยงาน
ตา่งๆ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) หรือ
กระทรวงเกษตรทีดู่แลสหกรณอ์อมทรัพย์ เป็นต้น สภาพ
การณท์ีก่อ่ใหเ้กดิความยากล�าบากในการก�ากับดแูลคนไข้
ทางการเงินใหท้�างานในลกัษณะบรูณาการในการลดและ
ยบัยัง้ผลกระทบของวิกฤตโควดิ-๑๙ ตอ่ระบบการเงิน จงึ
เปน็ความส�าคัญเร่งดว่น ทีไ่ดส้รา้งกลไกบรูณาการทีดี่และ
เหมาะสม รวมทั้งต้องคิดถึงระบบอภิบาลในระยะยาวที่ดี
กว่าปัจจุบันด้วย

ในส่วนของนโยบายการคลัง บทเรียนท่ีส�าคัญ
คือผู้ก�าหนดนโยบายจะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
ปัญหาเชิงสังคมมากขึ้น เพราะหลายมิติเป็นการเยียวยา
ทางสังคม ต้องปรับแนวคิดท่ีเชื่อว่าสามารถจัดสรรงบ
ประมาณให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ด้วยความถูกต้อง 100 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีไม่จริงในทางปฏิบัติ และก่อ
ให้เกิดการตกหล่นผู้ท่ีสมควรได้รับการเยียวยาเช่นใน
โครงการเราไม่ทิง้กัน 5,000 บาทต่อเดือน อกีประการคือ
นโยบายการคลงัจะตอ้งถกูออกแบบมาใหส้ามารถรองรบั
ความไมแ่นน่อนและความผนัผวนสงูทีก่ลา่วถงึกอ่นหนา้
ในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการ

บทเรียนต่อนโยบายรักษาสิ่งแวดล้อม
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ท่ีท�าให้กิจกรรม

ทางเศรษฐกจิและสงัคมของมนษุยล์ดลงอยา่งมาก มสีว่น
ท�าให้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู เช่น
แหล่งท่องเท่ียวที่สะอาดขึ้น สัตว์ป่าหายากเพิ่มจ�านวน
ข้ึน มลภาวะในเมืองลดลงอย่างเห็นได้ชัด ที่ส�าคัญคือ
ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้รับการรับรู้อย่างกว้างขวาง ซึ่ง
คาดว่าจะท�าให้มนุษยชาติตระหนักในผลเสียของการ
พัฒนาเศรษฐกิจท่ีไม่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม การตระหนัก

ในผลเสียนีมี้ประสิทธิผลมากกว่างานวิชาการใดๆ หรือค�า
กล่าวของผู้รู้เสียอีก บทเรียนเชิงนโยบายคือจะใช้โอกาส
ที่ความตระหนักรู้นี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในการออกแบบ
นโยบายการรักษาสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไปอย่างไร

บทเรียนของภูมิศาสตร์การเมืองที่เปลี่ยนไป
การระบาดของโควิด-๑๙ เกิดข้ึนในช่วงส�าคัญ

ของการเปล่ียนผ่านภูมทิศัน์ของภูมศิาสตร์การเมืองระดับ
โลกพอดี เช่น การก้าวขึ้นมาเป็นประเทศมหาอ�านาจ
ของจีน ซึ่งได้ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างจีนกับ
สหรัฐอเมริกาในหลากหลายรูปแบบ ทั้งสงครามการค้า
สงครามเทคโนโลยี และก่อนหน้านี้ก็มีปรากฏการณ์ท่ี
ปฏิเสธโลกาภิวัตน์ในหลายภาคส่วนของโลก เช่น กรณี 
Brexit ความสนใจในเร่ืองปัญหาความเหลื่อมล�า้ก็เพิ่ม
สูงขึ้นท่ัวโลกเช่นกัน เหล่านี้มีผลกระทบท�าให้เศรษฐกิจ
โลกชะลอตัวลง การค้ามีแนวโน้มลดลงอยู่แล้ว เริ่มมี
การแบ่งแยกของสายการผลิตระดับโลกเช่นแบ่งเป็น 2 
ขั้วที่มีจีนเป็นศูนย์กลาง และขั้วที่มีอเมริกาและประเทศ
มหาอ�านาจอื่นเป็นศูนย์กลาง วิกฤตโควิด-๑๙ มีส่วน
ท�าให้ภูมศิาสตร์การเมอืงโลกเปลี่ยนไปหรือเร่งตัวเรว็ขึ้น 
ที่ชัดเจนคือปริมาณการค้าลดลงอย่างฮวบฮาบ มีการ
ย้ายฐานการผลิตหรือวางแผนย้ายฐานการผลิตจ�านวน
มาก การบริหารจัดการผลกระทบจากโควิด-๑๙ และ
การควบคุมการระบาดท่ีประสบความส�าเร็จแตกต่างกัน
ในแต่ละประเทศก็ได้ส่งผลให้ภูมิศาสตร์1ทางการเมือง
ของประเทศเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย ผู้น�าของแต่ละ
ประเทศต้องชั่งน�้าหนักระหว่างการควบคุมการระบาด
ของโรคกับการพยุงเศรษฐกิจไว้มิให้ถดถอยมากเกินไป
ซึ่งเป็นการตัดสินใจท่ียากและหลายคร้ังก็ไม่ตรงใจกับ
ประชาชนของประเทศนั้นๆ

ประเทศไทยตอ้งตดิตามการเปลีย่นแปลงนีอ้ยา่ง
ใกล้ชิดและวางนโยบายรับมือที่เหมาะสม ทั้งการลดผล 
กระทบ หรือการใช้โอกาสท่ีมีอยู่บา้งใหเ้ปน็ประโยชน ์เช่น
การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศท่ีเป็นผลจากการ

1 แก้ไขจากฉบับพิมพ์ครั�งแรกโด้ยผ้่เขียน
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ย้ายฐานการผลิต โดยอาจใช้ความส�าเร็จในการควบคุม
โรคเป็นจุดขาย และต้องรับมือกับแนวโน้มการส่งออกที่
น่าจะหดตัวหรือชะลอลงอย่างรุนแรงมากในอนาคต 

ผลสืบเนื่องอีกประการหนึ่ ง คือภูมิศาสตร์ 
การเมืองอาจมีผลต่อการจัดสรรวัคซีนจากประเทศ
ที่ประสบความส�าเร็จในการค้นพบและผลิตวัคซีน 
ประเทศไทยต้องวาง แผนอย่างรัดกุมและยืดหยุ่นในการ
สร้างความสัมพันธ์กับประเทศท่ีอาจเป็นผู้ค้นพบวัคซีน
เพื่อให้แน่ใจว่าคนไทยจะได้รับวัคซีนที่เพียงพอและใน
เวลาที่ไม่นานจนเกินไปหลังการค้นพบวัคซีนแล้ว

6. ขี�อเ สันอแนะเชิงนโยบาย

บทเรียนท่ีได้จากประสบการณ์การจัดการกับ
วกิฤตการระบาดของโควดิ-๑๙ ทีก่ลา่วถงึขา้งตน้ สามารถ
น�ามาประมวลเป็นชุดข้อเสนอเชิงนโยบายได้ ท้ังในแง่
การปรับปรุงนโยบายที่ท�าอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น และการก�าหนดนโยบายใหม่ที่เน้น
การพลิกวิกฤตเป็นโอกาส ลดความเหล่ือมล�้าหลังจาก
ที่การระบาดคล่ีคลายลงหรือหายไปในที่สุด ในที่นี้เสนอ
แนวทางนโยบาย 9 ประการดังต่อไปนี้

6.1 วิเคราะห์แลื่ะค�านึงถึงมิติความเหลื่่�อมลื่��าในทีุ่ก
นโยบาย

วิกฤตโควิด-๑๙ ที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาความ
เหล่ือมล�้าทีเ่ป็นพืน้ฐานอยูเ่ดิมและแนวโนม้ทีค่วามเหล่ือม
ล�้าจะทวีความรุนแรงข้ึนหลังเกิดการระบาดแล้ว ท�าให้
มีความจ�าเป็นท่ีต้องระมัดระวังอย่างสูงในการก�าหนด
นโยบายต่างๆ ว่าจะมีผลต่อความเหลื่อมล�้าอย่างไร 
ตวัอย่างเช่น หากจะเดินหน้าโครงการพัฒนาพืน้ทีช่ายฝั�ง
ตะวันออกหรือ EEC ก็ควรมีการวิเคราะห์ว่าจะมีผลต่อ
ความเหล่ือมล�้าอย่างไร หากมีแนวโน้มที่จะท�าให้ความ
เหล่ือมล�้ามากขึ้นก็ควรมีนโยบายเสริมเพื่อป้องกันหรือ
บรรเทาผลกระทบดังกล่าว นโยบายอื่นๆ ที่แม้จะถูก
ออกแบบให้ลดความเหล่ือมล�้าก็ยงัต้องไดรั้บการวเิคราะห์
ให้ดี ตัวอย่างเช่น การให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับคนจน

นั้นต้องดูว่ามีการตกหล่นคนจนในระดับที่พอรับได้หรือ
ไม่ จากข้อมูลการส�ารวจการเข้าถึงบริการภาครัฐพบว่า
ยังมีคนจนท่ีไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงร้อยละ 52 
แสดงวา่เกณฑ์์การใหบ้ตัรสวสัดกิารแหง่รฐัควรไดร้บัการ
ปรับปรุง 

6.2 พัฒนาทีุ่นมนุษย์เพื�อสั่งเสัริมการม่สั่วนร่วมที่าง
เศรษฐกิจในทีุ่กระดับ 

ลดความเหลื่อมล้ำาคุณภาพการศึกษา
ในขณะท่ีการเข้าถึงการศึกษาไม่ได้เป็นปัญหา

ที่ส�าคัญส�าหรับประเทศไทยมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ความ
เหล่ือมล�้าทางด้านคุณภาพการศึกษากลับทวีความ
รุนแรงขึ้น และสะท้อนช่องว่างระหว่างโอกาสทางการ
ศึกษาระหว่างบุตรหลานครอบครัวที่ร�่ารวย บุตรหลาน
ครอบครัวฐานะปานกลาง และบุตรหลานครอบครัวราย
ได้น้อย ซึ่งสาเหตุของปัญหาคือการที่ภาครัฐไม่สามารถ
ให้บริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงกันได้ไม่ว่าจะ
อยู่ในพื้นที่ใด มีความแตกต่างกันมากระหว่างโรงเรียน
จ�านวนนอ้ยสงักดัรฐับาลทีมี่คณุภาพระดบันานาชาต ิกบั
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กในพืน้ทีห่า่งไกลทีสั่งกัด
ภายใตห้นว่ยงานเดยีวกนั นอกจากนีค้รอบครวัทีม่ฐีานะดี
กม็กัสง่บตุรหลานไปเรยีนในโรงเรยีนเอกชนท่ีมคีณุภาพดี
หรอืโรงเรียนนานาชาตซิึง่เปดิขึน้จ�านวนมากในระยะหลงั
เหล่านี้ล้วนท�าให้ระบบการศึกษาแทนที่จะเป็นเคร่ืองมือ
ในการลดความเหล่ือมล�้าอย่างท่ีควรเป็น อาจกลายเป็น
เคร่ืองมือในการสืบต่อความเหลื่อมล�้าจากรุ่นสู่รุ่น หรือ
กระทั่งท�าให้ความเหล่ือมล�า้ขยายกว้างขึ้นในรุ่นลูกเม่ือ
เทียบกับรุ่นพ่อแม่

การลดความเหล่ือมล�้าของคุณภาพการศึกษามี
หลายแนวทาง เร่ืองหนึ่งท่ีท�าได้คือการยุบรวมโรงเรียน
เล็กในพื้นที่ห่างไกลเข้าด้วยกัน เพื่อให้โรงเรียนมีขนาด
ใหญ่ขึ้นสามารถบริหารการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น งบประมาณก็จะใช้น้อยลง และสามารถเอางบ
ประมาณท่ีประหยัดนี้มาใช้บริการรับส่งนักเรียนเพื่อแก้
ปัญหาการเดินทางท่ีไกลขึ้นเม่ือโรงเรียนเล็กถูกยุบ และ
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ควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนในการบริหาร
การศึกษาเพราะเข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่
มากกว่ารัฐบาลกลาง

พัฒนาเด็กปฐมวัย
การพฒันาเด็กตัง้แตแ่รกเกิดไดร้บัการพสิจูนท์าง

วิชาการทั่วโลกว่าจะให้ผลตอบแทนของการพัฒนาสูง
ที่สุดเม่ือเทียบกับการพัฒนาในวัยอื่น ที่ผ่านมาเด็กวัยนี้
ยังถูกละเลยจากภาครัฐค่อนข้างมาก ส่วนหนึ่งเพราะคิด
ว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะดูแลเด็กก่อนเข้า
เรียน ซ่ึงเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้องเพราะมีพ่อแม่จ�านวน
มากโดยเฉพาะผูมี้รายได้นอ้ย ไมมี่ปัจจัยทางการเงินและ
เวลาที่มากพอจะมาดูแลเด็กเล็ก 

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเงินอุดหนุนเด็กแรก
เกิดส�าหรับครอบครัวที่ยากจน ซึ่งเป็นนโยบายที่ดีมีงาน
วชิาการรองรับว่าก่อให้เกดิผลดีท้ังในด้านโภชนาการ การ
เข้าถึงบริการสุขภาพ การได้รับนมแม่ตั้งแต่แรกเกิดมาก
ขึ้น แต่ยังมีปัญหาว่ามีเด็กในครอบครัวยากจนที่ตกหล่น
และไม่ได้รับเงินอุดหนุนส่วนนี้จ�านวนมาก เช่น งานวิจัย
ทีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากยนูเิซฟ พบวา่อตัราการตกหลน่
คิดเป็นร้อยละ 30 ในปี 2560 สิ่งที่ควรท�าคือใช้แนวคิด
ถ้วนหน้าดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้า โดยควรให้เงินอุดหนุน
เด็กแรกเกิดส�าหรับเด็กทุกคนที่มีสัญชาติไทย

สร้างความรู้ วินัย ทักษะทางการเงิน (financial lit-
eracy) ให้กับประชาชนฐานราก

งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่าประชาชนท่ีมีการศึกษา
ไม่สูงมักขาดความรู้ทางการเงินท่ีเพียงพอ จนน�าไปสู่
พฤติกรรมทางการเงินท่ีขาดความระมัดระวัง เป็นเหตุ
ให้มีหนี้สินสูง ไม่สามารถบริหารเงินได้ หรือไม่สามารถ
หาช่องทางการออมและการลงทุนที่จะสร้างความย่ังยืน
ทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัวในระยะยาวได้ 
และในช่วงวิกฤตโควิด-๑๙ ซึ่งมีความผันผวนของรายได้
และรายจ่ายเป็นอย่างมาก ความรู้ทางการเงินจึงมีความ
ส�าคญัอย่างย่ิงยวดส�าหรับประชาชนฐานราก รฐับาลควร
เรง่สง่เสรมิทกัษะทางการเงนิในหลากหลายชอ่งทาง โดย

ควรเร่ิมตั้งแต่เด็กนักเรียนให้รู้จักเก็บออม ส่วนคนวัย
ท�างานต้องมีความรู้ทั้งการเก็บออมและหาช่องทางการ
ลงทุนท่ีเหมาะกับระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได้ ส่วน 
ผู้สูงวัยก็ควรรู้จักบริหารการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับเงิน
ออมที่เก็บเอาไว้

สร้างความรู้ทางสุขภาพ (health literacy) 
เช่นเดียวกับความรู้ทางการเงิน ประชาชนที่มี

รายได้ไม่สูงมักมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและ
ครอบครัวน้อยกว่า มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บ
ป่วยเช่นการสูบบุหร่ีหรือเสพสุราเกินขนาด ที่ส�าคัญอีก
ประการคือความรู้ในการด�าเนินชีวิตท่ีถูกต้องเพื่อไม่ให้
เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-commu-
nicable diseases: NCDs) ซึ่งเป็นปัญหากับคนทุกชั้น
รายได้ ควรให้ความรู้ในเร่ืองนี้ผ่านส่ือในช่องทางต่างๆ
โดยมีเนื้อหาที่จูงใจมากเพียงพอที่จะให้คนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทิศทางที่เหมาะสมได้

สร้างความรู้ทางดิจิทัล (digital2 literacy) ให้กับ
ประชาชนฐานราก

ในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ มีการใช้
อินเทอร์เน็ตและ application ต่างๆ มากมาย ซึ่งมีส่วน
ช่วยให้สามารถด�าเนินชีวิตไปใกล้เคียงกับปกติได้ และ
ยังเป็นช่องทางท่ีรัฐบาลจัดหาบริการหรือการเยียวยา
อย่างไรก็ตามประชาชนฐานรากส่วนมากจะมีปัญหา
ในเรื่องการเข้าถึงและการเข้าใจการใช้ประโยชน์จาก
ดิจิทัล จึงควรมีการส่งเสริมความรู้ทางด้านดิจิทัลให้
กับประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะกลุ่มฐานล่าง ให้รู้จักวิธี
ใช้ประโยชน์ ข้อจ�ากัด และสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการใช้
บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนในเรื่องการเข้าถึงจะกล่าว
ถึงในเร่ืองการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตฟรีหรือราคาต�่า
อย่างถ้วนหน้าต่อไป

2 แก้ไขจากฉบับพิมพ์ครั้งแรกโด้ยผ่้เข่ยน
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6.3 ปฏิร้ประบบความคุ�มครองที่างสัังคม
บทเรียนส�าหรับระบบความคุม้ครองทางสังคมที่

กล่าวถึงในหัวข้อก่อนหน้า น�าไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ในการปฏิรูประบบความคุ้มครองทางสังคม 3 ประการ 
ประการแรกควรเพิ่มแนวคิดการให้ความช่วยเหลือแบบ
ถ้วนหน้า ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันปัญหา
การตกหลน่ ตวัอยา่งเชน่เงนิอดุหนนุเดก็แรกเกดิควรเปน็
นโยบายทัว่หนา้ไมใ่ชเ่ฉพาะครอบครวัทีย่ากจน รวมทัง้ใน
อนาคตอาจพิจารณามาตรการ universal basic income 
ซึง่คือการให้เงนิสดกับคนไทยทุกคนจ�านวนหนึง่ โดยอาจ
เร่ิมท�าเปน็โครงการน�าร่องในบางจงัหวัดทีมี่คนจนมาก มี
รายไดเ้ฉล่ียของจงัหวดัต�่า และมคีนรวยจ�านวนไมม่ากนกั
ประการท่ีสองคือการใช้ระบบไอทีเข้ามาบริหารจัดการ
ระบบประกันสังคมและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเต็ม
รูปแบบ มีการสร้างฐานข้อมูลผู้ได้รับสวัสดิการสังคมที่
ครอบคลุมทุกนโยบายท่ีรัฐบาลมีอยู่เพื่อป้องกันท้ังการ
ตกหล่นและการได้รับความช่วยเหลือซ�้าซ้อน ประการที่
สามควรมมีาตรการปอ้งกันปัญหาความยากจนเรือ้รงั ซึง่
ต้องอาศัยการบูรณาการระหว่างนโยบายต่าง ๆ หลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการให้การศึกษา เสริมสร้างทักษะการ
ท�างาน ทักษะการบริหารการเงินและทักษะการดูแล
สุขภาพที่ได้กล่าวถึงไว้แล้ว

6.4 พัฒนาเที่คโนโลื่ย่ที่่�เอ่�อต่อรากหญ�าแลื่ะธิุรกิจ
รายเลื่็ก

รากหญ้าเป็นกลุ่มที่จะถูกทอดทิ้งโดยเทคโนโลยี
สมัยใหม่มากท่ีสุด อีกทั้งไม่สามารถก้าวทันได้ภายใต้
ระบบเสรนิียมท่ีพึง่กลไกตลาดเพยีงอยา่งเดยีว รฐับาลจงึ
ควรมนีโยบายในการเพิม่แต้มตอ่ให้กบัประชาชนฐานราก
โดยอาจเรียกว่านโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างทั่ว
ถึง (inclusive technology policy) ในขณะเดียวกันก็ใช้
ประโยชน์เทคโนโลยีในการลดความเหลื่อมล�้า เช่น การ
ให้บริการคนจนได้เร็วขึ้น ช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การก�าหนดนโยบายไดส้ะดวกขึน้ ดงัเชน่การท�าประชามติ
บ่อยคร้ังแบบออนไลน์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่ง
ถือเป็นประชาธิปไตยทางตรงที่ตอบสนองความต้องการ

ประชาชนได้ดีกว่าการเลือกตั้งสี่ปีหน

จัดหาบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถ้วนหน้าโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายหรือราคาต่ำา

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถูกใช้อย่างแพร่หลาย
และกว้างขวางในช่วงการระบาดของโควิด-๑๙ เพราะ
เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมต้องมีการเว้นระยะ
ทางกายภาพ การติดต่อ การท�างาน หรือปฏิสัมพันธ์
ในรูปแบบอื่นเช่นการซื้อของออนไลน์ การจ่ายเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ ล้วนแต่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นพื้นฐาน
การให้บริการ ความสามารถในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
จึงมีความส�าคัญในการก�าหนดความเหล่ือมล�้าด้วย เช่น
ตามข้อเท็จจริงยังมีคนไทยจ�านวนมากเข้าไม่ถึงบริการ
อินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นเพราะขาดอุปกรณ์ในการเชื่อม
ตอ่ อยู่ในพืน้ทีท่ีไ่ม่มสีญัญาณอินเทอร์เนต็ หรือมีสญัญาณ
อนิเทอร์เนต็แต่มรีาคาสูงจนไม่สามารถจ่ายได้ รฐับาลควร
มนีโยบายจดัหาอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูใหก้บัประชาชน
ทกุคน ไม่วา่ยากดีมจีนหรืออาศัยอยู่ในพืน้ทีใ่ดก็สามารถ
เข้าถึงได้ โดยควรท�าการประมูลแบบเปิดเผยให้ผู้บริการ
อินเทอร์เน็ตทุกรายมีสิทธิ�เข้าร่วมประมูล ผู้ที่เสนอราคา
ประมูลต�่าสุดจะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

การจัดให้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบถ้วน
หน้าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส
เพราะนอกจากจะมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล�้าแล้ว ยัง
สามารถท�าให้เศรษฐกิจและสังคมหลังวิกฤตโควิด-๑๙ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เศรษฐกิจจะขยายตัวมากกว่าใน
อดีตได้

6.5 ประยุกต์ใช�แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามาปรับใช้ได้ใน

สถานการณ์โควิด-๑๙ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า โดยมีหลัก
คิดหลายประการที่สามารถน�ามาประยุกต์ได้ ตัวอย่าง
เช่น เงื่อนไขความรู้ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมาย
ถึงการต้องใฝ่หาความรู้ท่ีสามารถน�ามาใช้ได้จริง ซึ่งใน
สถานการณ์โควิด-๑๙ ที่จะต้องปรับไปสู่วิถีใหม่ ธุรกิจ
หลายประการหากมีปัญหาในการอยู่รอดจนต้องขยับ
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ขยายไปท�าธุรกิจใหม่ คนงานท่ีทักษะเดิมไม่สามารถใช้
ประโยชนไ์ดแ้ลว้กจ็ะตอ้งขวนขวายหาทกัษะใหม ่เหลา่นี้
ต้องการการเสาะหาความรู้ใหม่ๆ มีความขยันหมั่นเพียร
ในการเรียนรู้ ไม่ย่อท้อ หลักความพอประมาณจะช่วยให้
เกดิความระมัดระวงัในการใชจ้า่ยซึง่เป็นเร่ืองท่ีจ�าเปน็ใน
ภาวะที่เศรษฐกิจซบเซาและถดถอย รายได้ขาดหายไป
หรือมีความไม่แน่นอนสูง เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถ
ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารราชการหรือ
บรหิารธรุกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่การสร้างภูมคิุม้กนัทีดี่ใน
การรองรบัความเส่ียงและความผนัผวนท่ีทวคีวามรนุแรง
ขึ้นจากวิกฤตโควิด-๑๙ 

6.6 ปรับระบบราชการให�ม่ความย่ดหยุ่นแลื่ะคลื่่องตัว
มากขีึ�น

วิกฤตโควิด-๑๙ เป็นตัวอย่างท่ีชัดเจนมากที่
แสดงถึงความไม่แน่นอนในโลกปัจจุบันหรือท่ีเรียกว่า 
VUCA ซึง่ในโลกลักษณะนีภ้าคส่วนต่างๆ จะต้องมีความ
สามารถในการปรับตัวท่ีรวดเร็วและทันการณ์ ในขณะท่ี
ภาคราชการของไทยมีกฎระเบียบมากมายที่ท�าให้การ
บริหารไม่คล่องตัว เน้นการตรวจสอบและจับผิด ท�าให้
ขา้ราชการทีมี่ความตัง้ใจดีไม่สามารถริเร่ิมโครงการใหม่ๆ
หรือคิดนอกกรอบ ประสบการณ์ในความพยายามปฏิรูป
ด้านต่างๆ ของประเทศที่ผ่านมา ซึ่งหลายครั้งมีข้อเสนอ
แนะในการปฏิรูปที่ดีแต่มกัจะไมน่�าไปสู่การปฏิบัติได้จริง
เพราะติดขัดที่ระบบราชการที่ไม่เอื้อให้เกิดการปฏิรูปได้ 
ดังนั้นสิ่งที่ต้องปฏิรูปก่อนเรื่องอื่นๆ อย่างเร่งด่วนคือตัว
ระบบราชการเอง

6.7 ป้องกันการผู้้กขีาดแลื่ะคอร์รัปชันแลื่ะยกระดับ
ธิรรมาภิบาลื่

การผูกขาด คอร์รัปชัน และการขาดธรรมาภิ
บาลที่ดี ล้วนมีผลท�าให้ความเหล่ือมล�้าในประเทศสูง
มาก วิกฤตโควิด-๑๙ ซึ่งกระทบคนระดับล่างในสัดส่วน
ท่ีมากกว่าผู้มีฐานะดี น่าจะมีส่วนท�าให้สังคมต้องหัน
มาตระหนักในการลดความเหลื่อมล�้าที่เกิดขึ้นจากการ
ผูกขาด คอร์รัปชันและ ธรรมาภิบาลที่ไม่ดี เรื่องนี้ควร

เป็นหน้าที่ของภาคประชาสังคม เพราะกลไกกรรมการ
และองค์กรอิสระท่ีผ่านมายังไม่สามารถสร้างความเชื่อ
มั่นในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ 

6.8 ปรับที่ัศนคติสัังคม
สาเหตุหนึ่งที่นโยบายในการลดความเหลื่อมล�้า

ไม่ได้ถูกน�ามาปฏิบัติอย่างจริงจัง เนื่องจากสังคมเองมี
ทัศนคติในการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อม
ล�้าที่อาจจะยังไม่เอื้อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ยก
ตัวอย่างเช่น ยังคงมีทัศนคติว่าความยากจนเป็นผลจาก
บญุกรรมทีท่�ามาแต่ชาตกิอ่น จงึไมจ่�าเป็นหรอืไมส่ามารถ
ทีจ่ะแก้ปญัหาได้ ทศันคติทีม่ปีญัหามากกว่ากเ็ชน่ มคีวาม
เชื่อว่าคนจนไม่สมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากภาค
รัฐ ควรจะพยายามยืนบนขาของตัวเอง โดยไม่ตระหนัก
ว่าการที่คนจนมีอ�านาจทางการเงินและอ�านาจทางการ
เมอืงทีด่อ้ยกวา่คนช้ันกลางและนายทนุ ท�าใหม้คีวามยาก
ล�าบากในการยกฐานะตนเองให้เท่าเทียมภายใต้กลไก
ตลาดตามแนวคิด neo liberal ภาครัฐจ�าเป็นที่จะต้องให้
แตม้ต่อส�าหรับคนจนอย่างเหมาะสม เพือ่ช่วยใหส้ามารถ
ปิดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนได้ โดยไม่กระทบ
แรงจงูใจในการท�างานและสร้างฐานะตนเอง คนชัน้กลาง
และผู้มีฐานะดีควรมองคนจนด้วยสายตาที่เป็นธรรม 
เขา้ใจถงึขอ้จ�ากัดอนัน�าไปสู่พฤตกิรรมทีค่นชัน้กลางและผู้
มฐีานะไมเ่ห็นด้วย เช่น การซือ้ลอตเตอร่ี การเสพสุรา การ
ใชจ้า่ยทีดู่เหมอืนไม่ระมัดระวัง ซึง่บอ่ยคร้ังเป็นพฤตกิรรม
ที่เป็นทางออกทางด้านจิตใจจากความยากจน 

6.9 สั่งเสัริมประชาธิิปไตยที่่�แที่�แลื่ะกระจายอ�านาจสั้่
ที่�องถิ่นแลื่ะชุมชน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมด
จ�าเป็นจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั ในด้านภาครฐั
นั้น นโยบายท่ีช่วยลดความเหล่ือมล�้าจะเป็นจริงได้ก็ต่อ
เม่ืออ�านาจทางการเมืองมีการกระจายตัวไปสู่ประชาชน
ส่วนใหญ่ด้วย ดังนั้นความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานเพื่อจะรับ
ประกันการกระจายอ�านาจก็คือการมีประชาธิปไตยที่แท้
จริง ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิ�มีเสียงในการก�าหนด
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นโยบาย และควรจะสามารถให้ความเห็นหรือตัดสิน
แนวทางนโยบายที่มากกว่าเพียงการไปเลือกตั้งทุก 4 ปี 
นอกจากนัน้อ�านาจทางการเมืองจะตอ้งกระจายไปพร้อม
กบัอ�านาจทนุ อ�านาจความรู้ และการมสีือ่สารมวลชนท่ีมี
เสรภีาพ ปฏิบตัหินา้ทีโ่ดยไม่มีความล�าเอียงทางการเมือง 
หากท�าเช่นนีไ้ด้ความเหลือ่มล�้าไม่วา่จะเป็นกอ่นหรือหลัง
โควิด-๑๙ ก็จะปรับตัวดีขึ้น 

การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ
ลดความเหล่ือมล�้าท่ีได้ผลที่สุดแนวทางหนึ่ง เพราะท้อง
ถ่ินจะให้ความส�าคัญกับประชาชนในพื้นที่ใกล้ชิดกว่า
รฐับาลกลาง แตต่อ้งมกีารจดัสรรงบประมาณไปสู่ทอ้งถิน่
ทีเ่พยีงพอต่อการพัฒนา โดยท้องถิน่ทีม่ขีนาดเลก็หรอือยู่
ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ควรจะต้องได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากส่วนกลาง

เพือ่ใหท้อ้งถิน่ท�าหนา้ทีใ่นการลดความเหล่ือมล�้า
ได้มากที่สุด ภารกิจหลักของรัฐบาลท้องถิ่นควรที่จะเน้น
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในเร่ืองการให้การศึกษา
ทีต่รงตามความต้องการและเหมาะกับบริบทในพืน้ที ่การ
ฝึกอบรมฝีมือส�าหรับแรงงานท่ีออกจากโรงเรียนแล้ว 
ให้เหมาะกับความต้องการของสภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่
รวมท้ังการดูแลสวัสดิการของกลุ่มเปราะบางเช่นเด็ก
เล็กผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ควรจัดให้มีการเลือกตั้ง 
ท้องถิ่นโดยเร็ว และเป็นไปอย่างบริสุทธิ�ยุติธรรม เปิด
กว้างใหก้บัผูท้ีม่คีวามรู้ความสามารถและมคีวามตอ้งการ
พฒันาทอ้งถ่ิน เสนอตวัเขา้มารบัเลอืก ดแูลไมใ่หม้กีารใช้
อิทธิพลไม่ว่าทางใดทางหนึ่งในการเลือกตั้ง

7. บที่สั่งที่�าย

แม้การระบาดของโควิด-๑๙ จะส่งผลกระทบ
ทางลบต่อชีวิตความเป็นอยู่อย่างสูงทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคมและมีความเส่ียงที่จะท�าให้ความเหล่ือม
ล�้าที่มีอยู่แต่เดิมยิ่งเลวร้ายลง แต่เราก็สามารถเปล่ียน
วิกฤตให้เป็นโอกาสได้ โดยใช้หลากหลายบทเรียนจาก
สถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ในการออกแบบนโยบาย
มาตรการ และด�าเนินการตามนโยบายหรือมาตรการ

เพื่อป้องกันมิให้ความเหล่ือมล�้าทวีความรุนแรงขึ้น และ
หากมีความจริงจัง ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถท�าให้ความ 
เหลื่อมล�้าลดลงได้เช่นกัน
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