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จากพระราชด�ำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สู่แนวทางการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ภายใต้แผนฯ 12
“...ถ้าเราปราบความจน ความเดือดร้อนของประชาชน เหตุก่อการร้ายอะไรต่าง ๆ ก็บรรเทา ไม่มี
ถึงว่าจะต้องพยายามปราบความจน ในการปราบความจนนั้น ก็มี เรียกว่าต้องพัฒนาอาชีพ
ความเป็นอยู่ของประชาชน คืออาชีพ ไม่ใช่เพียงแต่ปลูกผัก ถั่ว ปลูกงาให้หลานเฝ้า
แต่ว่าเป็นเรื่องของให้ความอยู่ดี กินดี ความรู้ การศึกษา...”
พระราชดำ�รัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 4 ธันวาคม 2546

“...การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำ�เป็นจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง
และความรับผิดชอบ มิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขาก็มีอยู่เท่าเทียมกัน ทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพ
และความเป็นปรกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำ�ให้มีแต่ความยุ่งยาก
จะทำ�ให้สังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง...”
พระราชดำ�รัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 9 กรกฎาคม 2514

“...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น
เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง
ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้น ต่อไปได้โดยแน่นอน
ส่วนการถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามลำ�ดับ ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น
ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสำ�เร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 กรกฎาคม 2517
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อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พัฒนาทักษะฝีมือเพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
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สารบัญ

บทบรรณาธิการ
ความเหลื่อมล�้ำหรือความไม่เสมอภาคในสังคม เป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นและด�ำรงอยู่
ในสังคมโลกมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะประเทศก�ำลังพัฒนา และไม่เว้นแม้แต่ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว
อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ช่องว่างความเหลื่อมล�้ำระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดกับประชากรที่เหลือ
ก�ำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และคนจนก�ำลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากขึ้นเรื่อย ๆ ประเทศไทยก็เป็นอีก
ประเทศหนึ่งที่ก�ำลังเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล�้ำซึ่งนับวันจะมีมิติที่หลากหลาย สลับซับซ้อน
และมีความเกี่ยวพันระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และอื่น ๆ
ยากที่จะแยกจากกันได้
แม้ว่าจะมีข้อมูลที่บ่งชี้ว่าความเหลื่อมล�้ำของไทยลดลงบ้างในระยะหลัง แต่ปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังคงจัดว่าอยู่ในระดับสูงและจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไข
อย่ า งเร่ ง ด่ ว น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า ง ที่ อ าจเป็ น อุ ป สรรคท� ำ ให้ ค นที่ มี
ต้ น ทุ น ชี วิ ต ไม่ เ ท่า กั น ยากที่ จ ะได้ รั บ โอกาสและการคุ ้ ม ครองทางสั ง คมที่ เ ท่ า เที ย มกั น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) จึงได้ ก�ำ หนดให้ การสร้ า งความเป็ นธรรม ความเสมอภาค และ
ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คมเป็ น หนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ คั ญ ของประเทศที่ จ ะต้ อ งเร่ ง แก้ ไข
ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
วารสารเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ มุง่ เน้นน�ำเสนอประเด็นความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมไทย
และแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยเนื้อหาภายในเล่มเริ่มด้วยบทสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับ
สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และการขับเคลื่อนเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในช่วงแผนฯ 12 รวมถึงมุมมองและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร สศช. ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการอิสระ ประกอบด้วย ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อ�ำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และ คุณสฤณี อาชวานันทกุล กรรมการผู้จัดการด้านการ
พัฒนาความรู้ บริษัท ป่าสาละ จ�ำกัด และบทสัมภาษณ์พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน เพื่อสะท้อน
ให้เห็นภาพของความเหลื่อมล�้ำที่ยังมีอยู่ในสังคมไทยปัจจุบัน
นอกจากนี้ วารสารฯ ยังได้นำ� เสนอบทความในเรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้ ในมิตติ า่ ง ๆ ทีส่ ำ� คัญ
จ�ำนวน 6 เรือ่ ง เริม่ จากสถานการณ์ความเหลือ่ มล�ำ้ ของโลกและของประเทศไทย สวัสดิการเสมอภาค
และทั่วถึง... สู่สังคมคุณภาพ มาตรการทางการเงินการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงทรัพยากร : กรณีสิทธิ
และการถือครองที่ดิน และกระบวนการยุติธรรมกับการลดความเหลื่อมล�้ำ
คณะผู้จัดท�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระต่าง ๆ ในวารสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่สนใจและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนคนไทยซึ่งเป็นพลังร่วมที่
สามารถมีส่วนช่วยสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และลดความเหลื่อมล�้ำให้บรรเทา
เบาบางลง จนไม่เป็นอุปสรรคหรือตัวฉุดรั้งการพัฒนา และสามารถน�ำพาประเทศไปสู่ความยั่งยืน
มีสังคมที่สงบสุข เข้มแข็ง และเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังได้ในที่สุด
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บทสัมภาษณ์พิเศษ
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ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง
บทสัมภาษณ์ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ความเหลื่อมล�้ำ  เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ที่ยิ่งนับวันจะมีความ
ซับซ้อนในหลากหลายมิติ และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ไม่เพียงแต่รายได้ของ
คนรวยกับคนจนที่ถ่างกว้างออกไปทุกที  ยังมีความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องสิทธิ
และโอกาสของผู้คนในสังคมอีกหลาย ๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้อง
เร่งแก้ไขโดยด่วน เพือ่ ไม่ให้ความเหลือ่ มล�ำ้ หรือความไม่เท่าเทียมกลายเป็นต้นตอ
ของปัญหาที่กัดกร่อนประเทศและสังคมไทยให้อ่อนแอลง  
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ชี้ให้เห็นถึงที่มาและความส�ำคัญ
ของการก�ำหนดให้เรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย” เป็นวาระแห่งชาติ โดยต้องก�ำหนด
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องลดความเหลื่อมล�้ำและกลไกการขับเคลื่อน ซึ่งจะต้องค�ำนึงถึงปัจจัยที่สนับสนุนและที่ฉุดรั้ง เพื่อการแก้ปัญหา
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ยุทธศาสตร์ส�ำคัญในแผนฯ 12
หลังจากที่ปัญหาความยากจนของประเทศได้ลดลง
อย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นประเด็นการพัฒนาที่ท�ำได้ส�ำเร็จ
สามารถวั ด ได้ ด ้ ว ยตั ว ชี้ วั ด สากลว่ า ประเทศไทยไม่ มี ค วาม
ยากจนในระดับสากล แต่พอมาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ได้ เ กิ ด วิ ก ฤติ ต ้ ม ย� ำ กุ ้ ง เมื่ อ ปี 2540 ท� ำ ให้ ค นที่ อ ยู ่ ใ ต้ เ ส้ น
ความยากจนของไทยกลั บ มี จ� ำ นวนเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อี ก ครั้ ง จึ ง มี
การหยิบยกเรื่องความยากจนขึ้นมาในช่วงการจัดท�ำแผนฯ 9
อีกทั้งข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าเรื่องความเหลื่อมล�้ำในประเทศ
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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อยู ่ ใ นระดั บ สู ง มาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น และถู ก จั ด อยู ่ ใ น
กลุ ่ ม ประเทศที่ มี ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ สู ง มากประเทศหนึ่ ง ในโลก
ประกอบกับในช่วงของแผนฯ 10 เริม่ มีปญ
ั หาทางด้านของการเมือง
และความปรองดองของคนในชาติ โดยเริ่มมีวาทกรรมเรื่อง
ความแตกแยกทางการเมือง อันเนื่องมาจากความไม่เป็นธรรม
และความเหลื่อมล�้ำของคนสองกลุ่ม
ดั ง นั้ น เรื่ อ งความเหลื่ อ มล�้ ำ ซึ่ ง มี ตั ว เลขข้ อ เท็ จ จริ ง
แสดงว่ามีอยูส่ งู ในสังคมไทย จึงถือเป็นประเด็นระดับชาติทเี่ ราได้
น�ำกลับเข้ามาในการวางยุทธศาสตร์ชาติ และในส่วนของแผนฯ
12 ซึ่งเป็นช่วง 5 ปีแรกของการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

สร้างโอกาสให้กลุ่มคนที่มีรายได้ต�่ำสุด 40% เป้าหมายแรกของการลดความเหลื่อมล�้ำ
ประเด็นความเหลื่อมล�้ำในสังคม ทั้งที่ได้รับฟังจาก
ประชาชนและการเก็บข้อมูล พบว่าความเหลือ่ มล�ำ้ มีอยูห่ ลายมิติ
ได้แก่ หนึ่ง เรื่องรายได้และรายจ่าย ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่ามีความ
เหลือ่ มล�ำ้ มาก กลุม่ คนทีร่ ายได้สงู สุดของประเทศ 10% มีสดั ส่วน
รายได้มากกว่า 40% ของรายได้ทงั้ ประเทศ ในขณะทีก่ ลุม่ คนทีม่ ี
รายได้ต�่ำสุด 10% มีรายได้แค่ประมาณ 1% กว่า ๆ ของรายได้
ทั้งประเทศ ซึ่งต่างกันหลาย 10 เท่า สอง เรื่องความมั่งคั่ง
เห็นได้ชัดเจนในเรื่องการเป็นเจ้าของที่ดิน กลุ่มคนยากจนจะไร้
ทีด่ นิ หรือเป็นเจ้าของทีด่ นิ ในสัดส่วนทีน่ อ้ ยมาก ขณะทีก่ ลุม่ คนรวย
มีทดี่ นิ มากมายและมีสดั ส่วนการเป็นเจ้าของทีด่ นิ ของประเทศสูง
สาม เรื่องทรัพย์สินและการได้สินเชื่อจากธนาคาร มีตัวเลข
ที่แสดงถึงความเหลื่อมล�้ำอย่างชัดเจน รวมถึีงด้านอื่น ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการบริการทางสังคม การศึกษา สาธารณสุข และในอีก
หลาย ๆ มิติ

ดังนัน้ ในแผนฯ 12 จึงพยายามเร่งแก้ไขความเหลือ่ มล�ำ้
ในประเด็นส�ำคัญ ๆ โดยการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ 40 ทีม่ รี ายได้ตำ�่ สุดจากข้างล่างเป็นล�ำดับแรก
ซึ่งต่างจากการตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มคนยากจนที่มีรายได้ต�่ำกว่า
2,644 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งมีอยู่ไม่ถึง 5 ล้านคน ในขณะที่
กลุม่ คนระดับล่างทีม่ ปี ระมาณ 26.9 ล้านคน หรือ 40% เป็นผูท้ มี่ ี
รายได้ต�่ำกว่า 5,344 บาทต่อคนต่อเดือน หรือรายได้โดยเฉลี่ย
4,074 บาทต่อคนต่อเดือน (ข้อมูลปี 2558) โดยจะต้องพัฒนา
คนกลุ่มนี้ให้ได้รับโอกาสและมีการพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น
ทั้งในเรื่องการศึกษา การประกอบอาชีพ และอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น
นอกจากนี้ ในส่วนของกลไกทีเ่ ป็นบริการของภาครัฐ โครงสร้าง
พืน้ ฐานหรือปัจจัยทีจ่ ะช่วยให้เขาสามารถแข่งขันและพัฒนาตัวเอง
ได้ตอ้ งดูแลให้เป็นธรรมและได้รบั ประโยชน์จริง ๆ
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ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กลไกส�ำคัญในการลดความเหลื่อมล�้ำ
ในส่วนของภาครัฐมีบทบาทและเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยลด
ความเหลื่อมล�้ำให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ด้วยภารกิจในด้านต่าง ๆ เช่น
การบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและทุกคนสามารถเข้าถึงได้ การจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ และการบริการโครงข่ายพื้นฐานทางด้านการสื่อสารดิจิทัล
อย่างทั่วถึง เป็นต้น
ขณะเดียวกันบทบาทของภาคส่วนอื่น ๆ ก็จำ� เป็น เนื่องจากการ
ลดความเหลื่อมล�้ำเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงทางด้านการเมือง หรือการจัดสรร
ผลประโยชน์ด้วยส่วนหนึ่ง จึงมีคนที่เสียประโยชน์และคนที่ได้ประโยชน์ เช่น
กฎหมายทีถ่ กู มองว่ามี 2 มาตรฐาน โดยคนยากจนจะถูกลงโทษหรือถูกต้องขัง
เนือ่ งด้วยไม่มที นายดี ๆ หรือว่าไม่รเู้ รือ่ งกฎหมาย ในขณะทีค่ นทีม่ ฐี านะร�ำ่ รวย
อาจจะใช้ช่องโหว่ทางด้านกฎหมาย หรือมีทนายเก่ง ๆ คอยช่วยเหลือ ดังนั้น
ในกระบวนการทีจ่ ะสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่ มล�ำ้ จึงเป็นเรือ่ ง
ที่ทุกคนต้องช่วยเหลือกันรวมทั้งต้องยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนบ้าง
ทัง้ นี้ การลดความเหลือ่ มล�ำ้ มีหลายด้านและต้องดูแลในทุกมิติ ทัง้ ด้าน
โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม บริการภาครัฐ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย ฯลฯ
ไม่สามารถเน้นด้านใดเป็นพิเศษ เพราะว่าทุกมิตเิ ป็นองค์ประกอบร่วมทีท่ ำ� ให้
คนตกอยู่ในกับดักของความเหลื่อมล�้ำ

การสร้างโอกาสหรือความเป็นธรรมในสังคม ต้องท�ำควบคู่ ไปกับการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ
เรือ่ งความเป็นธรรมหรือการลดความเหลือ่ มล�ำ้ กับเรือ่ งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มักจะถูกมองเป็นเรือ่ งของการต่อรอง
หรือเป็นเรือ่ งทีข่ ดั แย้งกัน อันทีจ่ ริงในอดีตมีแนวคิดหรือทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ทางตะวันตกเรือ่ งการพัฒนาทีเ่ ห็นว่าการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจส�ำคัญกว่า เพราะเมือ่ เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ในช่วงแรกจะเกิดสภาวะความเหลือ่ มล�ำ้ มากขึน้ ก่อนแล้วจะค่อย ๆ ลดลง
ดังนัน้ จึงมักเชือ่ กันว่าถ้าเศรษฐกิจเติบโตไปเรือ่ ย ๆ ท้ายสุดผลประโยชน์จะตกไปสูค่ นระดับล่างซึง่ จะช่วยแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ได้
จึงต้องให้ความส�ำคัญและใช้ทรัพยากรไปกับส่วนที่ท�ำให้เศรษฐกิจเติบโตได้เร็ว
แต่ในปัจจุบนั ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านัน้ ในส่วนต่าง ๆ
ของโลกที่มีความเหลื่อมล�้ำสูงในสังคมมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหา
ในเรื่องของความแตกแยก ปัญหาทางด้านการเมือง จนถึงขั้น
รุนแรงในหลาย ๆ พื้นที่ เพราะฉะนั้นจึงเริ่มมีการส�ำรวจและ
เกิ ด แนวความคิ ด ใหม่ โ ดยส่ ว นใหญ่ จ ะเห็ น ว่ า เรื่ อ งการลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ หรือการสร้างความเป็นธรรมจะเป็นเงือ่ นไขทีช่ ว่ ย
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทัง้ สองเรือ่ งนีเ้ ป็นเงือ่ นไข
ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน แนวคิดในปัจจุบันจึงสรุปว่าการสร้าง
โอกาสหรือความเป็นธรรมในสังคมกับการสร้างความเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งท�ำไปพร้อม ๆ กัน
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ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยฉุดรั้งการแก้ ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับหลายมิติ การแก้ไขปัญหาให้บรรลุผลได้ตามเป้าหมาย จึงต้องมีปัจจัย
สนับสนุนที่ส�ำคัญ
ประการแรก การลดความเหลื่อมล�้ำต้องเป็นเป้าหมาย หรือเป็น
วาระแห่งชาติ หรือนโยบายของทางรัฐบาลที่ให้ความส�ำคัญในระดับสูง
ซึ่งในข้อนี้ประเทศไทยมีแล้ว ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
ในส่วนของแผนฯ 12 ในช่วง 5 ปี ซึ่งทั้งสองส่วนได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การลด
ความเหลือ่ มล�ำ้ ให้เป็นนโยบายระดับชาติทตี่ อ้ งให้ความส�ำคัญไว้อย่างชัดเจน1
ประการทีส่ อง การให้ความสนใจและความร่วมมือร่วมใจในการที่
จะช่วยกันลดความเหลือ่ มล�ำ้ จะเป็นตัวสนับสนุน ซึง่ รัฐบาลเองได้ทำ� โครงการ
ที่เรียกว่า “นโยบายประชารัฐ” ที่พยายามกระตุ้นให้คนที่มีโอกาส มีความรู้
มีประสบการณ์ดี ๆ เช่น บริษัทใหญ่ ๆ เข้าไปช่วยคนที่มีโอกาสน้อยกว่า
ช่วยโรงเรียนเล็ก ๆ ช่วยชุมชนพัฒนาสินค้าประกอบธุรกิจ ซึง่ เป็นทิศทางหรือ
จุดทีส่ งั คมเริม่ เข้าใจว่าความเหลือ่ มล�ำ้ เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ซึ่งตรงกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย
ทีพ่ ระองค์ทรงสอนพวกเราไม่ให้นกึ ถึงเฉพาะตัวเอง ต้องช่วยเหลือคนอืน่ ด้วย
และตามหลักการทรงงานของพระองค์ข้อหนึ่งคือ “ขาดทุนคือก�ำไร” ซึ่งมี
พระราชด�ำรัสเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2534 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต�ำหนัก
จิตรลดารโหฐาน เกี่ยวกับเรื่องนี้ ความตอนหนึ่งว่า

“...‘Our loss is our gain’. ‘ขาดทุนของเราเป็นก�ำไรของเรา’. หรือ ‘เราขาดทุนเราก็ได้ก�ำไร’. ...
ในการกระท�ำใด ๆ ถ้าเรายอมลงทุนลงแรงไปก็เหมือนเสียเปล่า แต่ในที่สุดเรากลับจะได้รับผลดี ทั้งทางตรง
ทางอ้อม. เรือ่ งนีต้ รงกับงานของรัฐบาลโดยแท้ ถ้าหากว่าอยากให้ประชาชนอยูด่ กี นิ ดี รัฐจะต้องลงทุน ต้องสร้าง
โครงการซึ่งต้องใช้เงินจ�ำนวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้าน. ถ้าท�ำไปก็เป็น ‘loss’ เป็นการเสีย เป็นการ
ขาดทุน เป็นการจ่าย คือ รัฐบาลต้องตั้งงบประมาณรายจ่าย ซึ่งมาจากเงินของประชาชน. แต่ว่าถ้าโครงการดี
ในไม่ช้าประชาชนก็จะได้ก�ำไร จะได้ผล. ราษฎรจะอยู่ดีกินดีขึ้น... รัฐบาลก็เก็บภาษีได้สะดวก ไม่มีการหนีภาษี
เพราะเมื่อมีรายได้ดีขึ้น เขาก็สามารถเสียภาษีได้มากขึ้น. ...”

นั่นคือในสังคมที่พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมี “การให้” และ “การเสียสละ”จะเป็นก�ำไรส่งผลให้ทุกคนอยู่ดีมีสุข
ซึ่งจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เราแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำได้ส�ำเร็จ
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ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม และแผน ฯ 12 อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
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นอกจากนโยบายประชารัฐแล้ว ยังมีมาตรการหรือ
นโยบายอืน่ ๆ เช่น เรือ่ งของ “วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพือ่ สังคม”
(Social Enterprise) ที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและกระตุ้น
ให้ มี ค นท� ำ ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ทั้ ง กั บ ชุ ม ชนหรื อ สั ง คม
เรื่อง “ธนาคารสมอง” ที่ด�ำเนินการตามพระราชด�ำรัสของ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ซึ่ ง เป็ น ตั ว อย่ า งของคนที่ เ กษี ย ณแล้ ว แต่ ยั ง มี ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ และน�ำความรู้และประสบการณ์นั้นไปช่วยคนที่
ต้องการแก้ปญ
ั หาหรือต้องการความรู้ รวมทัง้ เรือ่ ง “การท�ำ CSR
(Corporate Social Responsibility)” หรือการท�ำกิจกรรมหรือ
ท�ำประโยชน์เพือ่ สังคมของภาคส่วนต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมา ถือว่าเป็นกลไก
ที่เป็นการช่วยเหลือกันในสังคม ที่ไม่ได้พึ่งในส่วนของนโยบาย
หรือกลไกภาครัฐอย่างเดียว หากทุกคนช่วยกันสร้างประโยชน์
ให้กับคนระดับล่าง ก็จะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำได้มากขึ้น
ในส่วนของปัจจัยที่จะเป็นตัวฉุดรั้งการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่ อ มลํ้ า นั้ น มี อ ยู ่ ม าก เนื่ อ งจากสภาพแวดล้ อ มหรื อ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว คนที่อยู่ระดับล่างหรือ
คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้มากจะปรับตัวได้ยากกว่าคนอื่น ซึ่งจะมี
แนวโน้มท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำถ่างสูงยิ่งขึ้น เช่น เรื่องเทคโนโลยี
และดิ จิ ทั ล ซึ่ ง ในอนาคตจะเป็ น สิ่ ง ที่ ส ร้ า งการเปลี่ ย นแปลง
และเปิดโอกาสให้คนที่สามารถเข้าถึงใช้ประโยชน์ได้ โดยคนที่
ฐานะดีกว่าจะสามารถปรับตัวได้รวดเร็วและเข้าถึงได้มากกว่า
ในขณะที่คนระดับล่างไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ได้
ก็จะเป็นตัวเร่งให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ มากกว่าในอดีต

เศรษฐกิจฟื้นตัว แต่ท�ำไมคนทั่วไปยังรู้สึกท�ำมาหากินล�ำบาก
เมื่อสภาพัฒน์ประกาศตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในไตรมาสที่ 2 ว่ามีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในระดับที่สูงขึ้น
คนทัว่ ไปจะมองว่าภาคธุรกิจขนาดใหญ่ทำ� ให้ตวั เลขจีดพี เี พิม่ สูงขึน้
ขณะที่ผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ยังไม่ขยายตัว และยัง
รู้สึกว่าเศรษฐกิจไม่ได้ดีขึ้น รวมทั้งคณะกรรมการอะไรต่าง ๆ
ที่เข้ามาช่วยในการปฏิรูป และจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติก็มีคนที่
อยู่ในกลุ่มทุน หรือผู้ที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมาอยู่ใน
องค์ประกอบไม่น้อยทีเดียว ท�ำให้เกิดความกังวลว่าการผลักดัน
หรื อ ก� ำ หนดมาตรการต่ า ง ๆ เพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ อาจ
ไม่สามารถท�ำได้อย่างราบรื่น
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ในข้อกังวลดังกล่าว ขออธิบายชี้แจงดังนี้ ประเด็นแรก
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระยะสั้น ที่เพิ่งจะมีอัตราการ
ขยายตัวสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ในช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้มีผลถึง
ทุกคน โดยเฉพาะในส่วนของ SMEs หรือว่าในบางส่วนที่ประสบ
ภัยธรรมชาติ เช่น เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง แม้ว่าตัวเลข
เศรษฐกิจสูงขึ้น แต่อาจจะมีส่วนของคนที่ยังไม่ได้รับประโยชน์
คงต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งกว่าเศรษฐกิจจะหมุนเวียนดีขึ้น
และมี ค นได้ รั บ ประโยชน์ ม ากขึ้ น และตามข่ า วหรื อ ที่ มี ค น
พู ด กั น ว่ า เศรษฐกิ จ ดี แต่ อี ก หลาย ๆ คนยั ง รู ้ สึ ก ว่ า ไม่ ดี นั้ น
หากเข้ า ไปอ่ า นเนื้ อ ข่ า วให้ ล ะเอี ย ด ก็ จ ะเห็ น ว่ า มี ค� ำ อธิ บ าย
อยู่ว่า จริง ๆ มีหลายสาเหตุ บางเรื่องไม่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
ขึ้นหรือลงในภาพรวม เช่น แม่ค้าหลาย ๆ คนบ่นว่า เดี๋ยวนี้
ถู ก จั ด ระเบี ย บเข้ ม งวดเลย ไม่ มี ที่ จ อดรถของคนมาซื้ อ ของ
ในตลาด บางคนก็บอกว่าเดี๋ยวนี้คนไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อ
หรือไปซื้อในห้างสรรพสินค้ากันหมด หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อ
และห้ า งสรรพสิ น ค้ า เองก็ บ อกว่ า คนไปซื้ อ ของออนไลน์
กันหมด จึงมีบางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี
บางอย่างจึงเป็นประเด็นอื่นที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือปัจจัยอื่น
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เข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่ความผิดของรัฐหรือของทิศทางเศรษฐกิจ
แต่ว่ารัฐอาจจะเข้าไปช่วยเหลือด้วยมาตรการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
มาตรการทางเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อไปช่วยให้เขาปรับตัวได้
กรณีแม่คา้ หรือร้านขายของช�ำได้รบั ผลกระทบจากการ
ขยายตัวของร้านสะดวกซือ้ คงต้องปรับตัวกันมากพอสมควร เช่น
ต้องท�ำอย่างไรให้ถูกใจลูกค้า หรือจะขายหรือให้บริการอะไรกับ
ลูกค้ามากขึน้ ให้คนซือ้ สินค้าหรือใช้บริการด้วยความสะดวกสบาย
เข้ากับวิถีชีวิต และตอบโจทย์ความต้องการมากกว่า หากจะไป
ห้ามหรือจ�ำกัดการแข่งขัน คนเสียประโยชน์กค็ อื ผูบ้ ริโภค จึงต้อง
ให้อิสระในการเลือก อย่างไรก็ตาม ภาครัฐคงต้องช่วยให้ร้านค้า
เหล่านี้ปรับตัวไปได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
กรณีผู้ประกอบการชาวไทยบ่นกันว่า ผู้ประกอบการ
และแรงงานชาวต่ า งชาติ โดยเฉพาะชาวจี น ได้ เข้ า มาแย่ ง
อาชีพคนไทย มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการไทย
รายย่อยได้รบั ความเดือดร้อน ซึง่ เรือ่ งแรงงานทีท่ ำ� งานผิดกฎหมาย
ผิดประเภท สภาพัฒน์ได้เผยแพร่เรื่องนี้ในรายงานภาวะสังคม
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และขณะนี้เริ่มมีความเข้มงวดในการ
จัดการมากขึ้น โดยต้องไปดูกฎระเบียบให้เหมาะสม แล้วค่อย ๆ
ปฏิบัติเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้าสู่ระบบมากขึ้น กฎหมายแรงงาน
ต่างด้าวฉบับใหม่ 2 เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คงจะต้องค่อย ๆ ท�ำ
ไม่ให้เกิดผลกระทบมาก ส่วน
ผู ้ ป ระกอบการผิ ด กฎหมายมี
ตัวอย่างของทัวร์ศูนย์เหรียญที่
ภาครัฐไม่ได้ปล่อยปละละเลย
และได้ เข้ า ไปด� ำ เนิ น การแล้ ว
โดยในระยะต่อไปคงจะมีความ
เข้มงวดมากขึ้น
ประเด็นที่สอง การลดความเหลื่อมล�้ำในระยะยาว
ต้องก�ำหนดเป็นวาระแห่งชาติ ให้ทกุ คนตระหนักในความส�ำคัญ
ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งจะเป็นตัว
ทีค่ อยตรวจสอบว่ากลไกต่าง ๆ ได้รบั การแก้ไขให้ความเหลือ่ มล�ำ้
ลดลงได้จริงหรือไม่ ถ้าไม่มีการตรวจสอบคงจะไม่ได้มีการน�ำไป
สู่การแก้ไข

พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศสช.) ใช้อ�ำนาจมาตรา
44 ผ่อนปรน 4 มาตรา พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวชะลอการบังคับใช้ออกไปอีก 6 เดือน เพื่อให้แรงงานที่ท�ำผิดกฎหมายไปจดทะเบียน ด�ำเนินการด้านเอกสารให้ถูกต้องใน 4 มาตรา
ได้แก่ มาตรา 101 ว่าด้วยการเอาผิดลูกจ้าง มาตรา 102 ว่าด้วยการเอาผิดนายจ้างที่รับคนมาท�ำงานในอาชีพพิเศษบางอย่างโดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 122 ว่าด้วยการรับคน
ทีไ่ ม่มใี บอนุญาตมาท�ำงาน และมาตรา 119 ว่าด้วยการท�ำงานโดยไม่มหี นังสือแจ้งนายทะเบียนทราบ ดังนัน้ วันที่ 1 มกราคม 2561 พ.ร.ก. ฉบับนีจ้ งึ มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบ
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ส�ำหรับกลไกของรัฐทีอ่ าจจะมีผแู้ ทนจากภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาค
ธนาคารอยูใ่ นกรรมการชุดต่าง ๆ โดยปกติจะมีกลไกในการตรวจสอบอยูแ่ ล้ว โดยมีกลไก
ตรวจสอบทัง้ ในเรือ่ งของผลประโยชน์ทบั ซ้อน การประมูล และอืน่ ๆ ซึง่ ในปัจจุบนั เข้มงวดขึน้
ตรงนี้คงจะไม่น่าเป็นห่วง แต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องท�ำให้คนเข้าใจว่าต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย
ถ้าคนระดับล่างยังคงยากจนและอยู่ไม่ได้ อีกหน่อยประเทศจะมีปัญหา คนรวยก็อยู่ไม่ได้
หรือว่าคนระดับบนบริษัทใหญ่ ๆ ไม่เติบโต ไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ ประเทศไม่มีรายได้
ก็จะไม่สามารถมีอะไรไปช่วยคนจนเหมือนกัน

มาตรการด้านภาษี เครื่องมือกระตุ้นให้ตระหนักถึงความเหลื่อมล�้ำ
เรื่องการเก็บภาษีที่ดิน ภาษีมรดก สภาพัฒน์เขียนไว้ในแผนพัฒนาฯ นานมาแล้ว
หลายฉบับ แต่ก็ไม่ได้มีการน�ำมาใช้สักที สุดท้ายจึงน�ำออกไป ในอดีตเรื่องภาษีที่ดิน
และภาษีมรดกไม่สามารถผ่านกระบวนการจัดท�ำกฎหมายได้ เนื่องจากมีผู้เสียประโยชน์
และเรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้ ก็ไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนเชิงนโยบาย แต่รฐั บาลนีไ้ ด้ให้ความส�ำคัญและ
น�ำมาใช้ ส�ำหรับสภาพัฒน์แล้วกลไกนีย้ งั ไม่ใช่เครือ่ งมือทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับการลดความเหลือ่ มล�ำ้
อย่างไรก็ดี เป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นเครื่องกระตุ้นให้สังคมเห็นว่าปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำเป็นประเด็นที่ทุกคนต้องสนใจและตระหนักในความส�ำคัญ กล่าวคือใคร
มีที่ดินมาก มีบ้านใหญ่ หรือมีมรดกตกทอด ควรแบ่งส่วนหนึ่งซึ่งไม่ได้มากจนไม่เป็นธรรม
มาให้รัฐพัฒนาประเทศด้วย ตรงนี้รัฐบาลคงไม่ได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากมายเท่าไร แต่เป็นสิ่งที่
ให้มไี ว้เป็นเครือ่ งแสดงความส�ำคัญให้ทกุ คนเห็นและเข้าใจอยูต่ ลอดว่ามีเรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้
ที่ต้องช่วยกันเสียสละ อย่างไรก็ตาม การลดความเหลื่อมล�้ำด้วยเครื่องมือด้านรายจ่าย
นโยบาย และกลไกต่าง ๆ ที่ช่วยแก้ไขให้ถูกต้องจะเป็นหลักมากกว่าเรื่องของภาษี

บทสรุปของการพัฒนา ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน หรือการลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ได้ถูกก�ำหนด
ไว้ในวาระของชาติ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนฯ 12 แล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้อง
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในทุกมิตอิ ยูเ่ สมอ ซึง่ เมือ่ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะขับเคลือ่ น
วาระของชาติในเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก็จะมีมาตรการที่ช่วยให้ความเหลื่อมล�้ำลดลงได้
ผมอยากให้ทกุ คนลองคิดดู และพยายามท�ำความเข้าใจว่าการพัฒนาประเทศให้มคี วามก้าวหน้าอย่าง
ยัง่ ยืน การลดความเหลือ่ มล�ำ้ และสร้างโอกาสหรือความเท่าเทียมเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีจ่ ะต้องเร่งแก้ไขให้ได้ เพือ่ ให้ประเทศด�ำรงอยูแ่ ละ
เจริญเติบโตไปพร้อม ๆ กันได้ ทั้งส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทเล็ก คนที่อยู่ในเมือง และคนที่อยู่ในชนบท แต่ถ้าความแตกต่างยัง
มากอยูห่ รือว่ามากขึน้ ไปอีก โอกาสของความขัดแย้งหรือความเดือดร้อนอาจจะเกิดขึน้ ในสังคม ส่งผลให้การพัฒนาสะดุด ไม่วา่ จะเป็น
ด้านการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จนกระทัง่ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาประเทศในระยะยาว เพราะฉะนัน้
คงจะเป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่ต้องช่วยกันพยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยให้ได้
ผมเชื่อมั่นว่าการร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนจะช่วยให้ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย
ลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนฯ 12 และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี จนบรรลุผลส�ำเร็จ
โดยไม่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง และสามารถสร้างสังคมเป็นธรรมที่มีความเข้มแข็งได้อย่างแน่นอน

นานาทัศนะ : ร่วมลดความเหลื่อมล้ำ�เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ภาษีสร้างสวัสดิการ ยกระดับการศึกษา...
เพื่อความเท่าเทียมของคนไทย

บทสัมภาษณ์ ดร.สมชัย จิตสุชน
ผู้อ�ำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ ไอ)

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อ�ำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือที่รู้จักกันดี
ในชื่อสั้น ๆ ว่า “ทีดีอาร์ไอ” ส�ำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตจาก The University of British Columbia ประเทศ
แคนาดา มีความเชีย่ วชาญการวิจยั ในหัวข้อส�ำคัญ ๆ อาทิ ความเหลือ่ มล�ำ้ ความยากจน ระบบสวัสดิการ นโยบายการคลัง นโยบาย
การเงิน เศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ ซึ่งท่านมั่นใจว่าการให้สวัสดิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมจะช่วยลด
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยได้

จัดสวัสดิการถ้วนหน้าอย่างเท่าเทียม...
รองรับความต้องการขั้นพื้นฐานของชีวิตคนไทยทุกคน
ในการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล�้ำ ควรจัดสวัสดิการให้ทุกคนอย่าง
เท่าเทียมตามสิทธิที่พลเมืองไทยควรจะได้รับตั้งแต่ในครรภ์มารดา ซึ่งตามแนวคิดจากงานเขียน
เมื่อปี 2516 ของ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในเรื่อง “จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” คือ สิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนตายแบบถ้วนหน้าของประชาชนที่พึงได้รับจากรัฐบาล
สังคมไทยยังขาดการจัดสวัสดิการให้แก่ทุกคนอย่าง
ทัว่ ถึงและเป็นธรรม โดยเฉพาะกลุม่ คนจน ซึง่ รัฐบาลควรศึกษา
หาข้อมูลที่ถูกต้องว่ากลุ่มคนจนอยู่ในพื้นที่ใดบ้าง เพื่อให้การ
จัดสรรงบประมาณเพื่อสวัสดิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยต้องให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
ซึ่งสวัสดิการนั้นจะต้องสามารถดูแลประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ
ตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งตายด้วย
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

เมื่อเราอยู่ในครรภ์มารดา เราต้องการให้แม่รับประทานอาหารที่มีคุณประโยชน์
และได้รับความเอาใจใส่และบริการที่ดีในเรื่องสุขภาพของแม่และเด็ก ในขั้นตอนการดูแล
ครรภ์จนกระทั่งคลอด สวัสดิการของสังคมไทยดูแลได้ดีพอควร แต่ในช่วง 9 เดือนในครรภ์
นั้น แม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอครบถ้วนหรือไม่ยังเป็นปัญหาอยู่
ต่อมาเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้ว ในระหว่าง 0 - 6 ขวบแรก ร่างกายและสมอง
ก�ำลังเติบโต เป็นระยะเวลาทีแ่ ม่และเด็กต้องได้รบั ประทานอาหารทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์ มีอาหาร
เพียงพอและเหมาะสมกับวัย ซึ่งในส่วนของอาหารที่เป็นประโยชน์และครบถ้วนสมวัยนั้น
ก็ยงั ไม่แน่ใจว่าได้รบั หรือไม่ เมือ่ เริม่ เข้าสูช่ ว่ งวัยเรียน เด็กต้องไปโรงเรียน ได้รบั ความรูเ้ พือ่ การ
ประกอบอาชีพ มีคณ
ุ ธรรมแห่งชีวติ ถ้ามีสติปญ
ั ญาเรียนชัน้ สูง ๆ ขึน้ ไป ก็ให้มโี อกาสเรียนได้
ไม่ว่าพ่อแม่จะรวยหรือจน จะอยู่ในเมืองหรือชนบทแร้นแค้นก็ตาม

มุ่งพัฒนาสู่การมีอาชีพที่มั่นคง
จนกระทั่งเข้าสู่วัยท�ำงาน ถ้าเป็นชาวนาชาวไร่ก็ควร
มีที่ดินส�ำหรับท�ำมาหากินเป็นของตัวเองพอสมควร มีช่องทาง
ได้กู้เงินมาขยายงาน มีโอกาสรู้วิธีท�ำกินแบบใหม่ ๆ มีตลาดดี
และขายสินค้าได้ราคายุติธรรม ปัญหาของเกษตรกรไทย คือ
ขาดที่ดินท�ำกินที่เป็นของตัวเอง และยังมีโอกาสไม่มากพอ
ที่จะได้รับความรู้หรือวิธีท�ำกินแบบใหม่ ๆ รวมถึงการหา
ตลาดที่ดีเพื่อจ�ำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
ถ้าเป็นคนงาน ก็อาจมีปัญหาว่าขาดความมั่นคงในอาชีพและสวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงยังขาดโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ เพราะสังคมไทยยังมีแรงงานนอกระบบอยู่จ�ำนวนมาก เช่น อาชีพหาบเร่ ขับแท็กซี่หรือรถจักรยานยนต์
รับจ้าง ซึ่งมีปัญหาขาดแหล่งท�ำกินที่แน่นอน ขาดความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ และมักถูกเบียดเบียนจากเจ้าหน้าที่รัฐ
หรืออ�ำนาจอิทธิพลอื่น ๆ อยู่เสมอ

ดูแลด้านสุขภาพและการสาธารณสุข
ทุกคนต้องการมีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งรัฐบาลจะต้อง
ให้บริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค บริการการแพทย์ รักษา
พยาบาลอย่ า งดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถหาแพทย์ ไ ด้ ทั น ที
เมื่อเจ็บป่วย ซึ่งนโยบายการประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยให้
ประชาชนได้รับการรักษาฟรีและทั่วถึง เมื่อถึงวัยชราก็ควรได้
ประโยชน์ ต อบแทนจากการประกั น สั ง คม ซึ่ ง ได้ จ ่ า ยบ� ำ รุ ง
มาตลอด แต่ระบบประกันสังคมของไทยทุกวันนี้ มีประชากร
ที่ได้สิทธิและได้รับผลตอบแทนไม่มากเท่าที่ควร ส�ำหรับ
ผูพ้ กิ ารในสังคมไทยยังได้รบั การดูแลทีไ่ ม่ดพี อและขาดโอกาส
ในการท�ำงาน แม้ว่าจะเรียนจบปริญญาก็ตาม
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ในเรื่องสภาพแวดล้อม ทุกคนต้องการอากาศบริสุทธิ์
ส�ำหรับหายใจ น�ำ้ บริสทุ ธิส์ ำ� หรับดืม่ ซึง่ สังคมไทยก็ยงั ประสบปัญหา
มลภาวะทางน�้ำและอากาศจากของเสียอุตสาหกรรมอยู่ตลอด
เวลา จะเห็นว่าสังคมไทยยังขาดสวัสดิการขั้นพื้นฐานอยู่มากและ
สวัสดิการบางอย่างที่มีก็ได้ไม่ครบทุกคน สรุปได้ว่าคนไทยยังไม่ได้
รับสวัสดิการอย่างทัว่ ถึงและเป็นธรรม ยังไม่ได้ใช้งบประมาณในการ
แก้ปัญหาพื้นฐานและลดความเหลื่อมล�้ำอย่างเพียงพอ
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คือคำ�ตอบ

ในการดูแลสุขภาพของเด็กและคนแก่ สังคมไทยต้องท�ำ
อย่างจริงจังแล้ว ควรมุ่งขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุม
แรงงานนอกระบบ ให้บริการที่เข้าถึงคนที่จนจริง ๆ โดยต้อง
เข้าใจว่าคนจนและคนรวยกระจายอยู่ในทุกอาชีพ จึงไม่ควรเลือกช่วยเหลือตามกลุ่มอาชีพ ด้วยความคิดว่าคนจนกระจุกตัวอยู่ใน
บางอาชีพ เช่น เกษตรกร ซึ่งไม่ถูกต้อง ควรท�ำฐานข้อมูลคนจนที่ไม่อิงกับอาชีพและเชื่อมโยงกันในทุกหน่วยงาน เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือคนที่ยากจนได้อย่างตรงจุด
จากการวิจัยพบว่า การให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือประชากรที่ยังขาดแคลนตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอนอย่าง
ทั่วถึงจะใช้เงินไม่มากนัก เพียงรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเน้นช่วยเหลือคนจนจริง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้
มี เ ทคโนโลยี ต ามหาคนจนได้ ง ่ า ยขึ้ น เช่ น อิ น เดี ย มี ก ารดู
Biometric จากตา ซึ่งช่วยให้ระบุตัวตนของคนรับสวัสดิการ
ได้ถกู ต้อง หรือการทีส่ ถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ท�ำการศึกษาแผนทีค่ วามยากจน (Poverty Map) ซึง่ จะได้ภาพคนจน
กระจุกตัวอยูต่ ามพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ นอกจากนัน้ ข้อมูลการใช้โทรศัพท์มอื ถือ
ก็สามารถน�ำมาวิเคราะห์ได้ว่าใครยากจน สุดท้ายคือการใช้ข้อมูล
สัญญาณดาวเทียมที่ระบุว่าคนจนอยู่ตรงไหนบ้างจากภาพถ่าย
ดาวเทียมสภาพหลังคาบ้าน ซึ่งรัฐบาลสามารถน�ำข้อมูลเหล่านี้
ประกอบในการจัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาความยากจนในเชิง
พื้นที่ได้ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการด�ำเนินนโยบาย

โอกาสที่ ไม่เท่าเทียมทางการศึกษา เพิ่มความเหลื่อมล�้ำในสังคม
ระบบการศึกษาของไทยยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาล
จึงท�ำให้ผู้ปกครองพยายามส่งลูกไปเรียนกวดวิชาเพื่อได้เข้าโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมีชื่อเสียง
ขณะที่โรงเรียนดี ๆ ก็ปรับข้อสอบให้อยู่ในระดับชั้นที่สูงขึ้น เด็กยากจนที่ไม่ได้กวดวิชา
ต่อให้เก่งอย่างไรก็ไม่สามารถท�ำได้ จึงควรกวดขันไม่ให้ออกข้อสอบเกินระดับ รวมทั้ง
ควรเพิม่ งบประมาณรายหัวให้แก่การศึกษาในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาให้มากขึน้
เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันทุกพืน้ ที่ พร้อมเร่งแก้ปัญหาโรงเรียนเล็ก
ไม่วา่ จะเป็นการยุบรวม โดยต้องค�ำนึงถึงปัญหาการเดินทางมาโรงเรียนของเด็กยากจนในพืน้ ที่
ควรช่วยสนับสนุนในส่วนนั้น หรือการยกระดับคุณภาพของโรงเรียน เป็นต้น
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การสร้างโอกาสและความเป็นธรรมในสังคมและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความส�ำคัญ
เท่ากัน ถ้าเศรษฐกิจไม่เติบโตเลย โอกาสก็ไม่เพิม่ ขึน้ เช่นกัน เค้กก้อนไม่ใหญ่ขนึ้ แต่เมือ่ เค้กก้อนใหญ่ขนึ้
ก็ต้องมีการปรับกฎกติกาแบ่งเค้กอย่างเป็นธรรมให้คนจนได้เค้กชิ้นใหญ่ขึ้นด้วย ถ้าคนรวย
ยังได้มากแต่เหลือให้คนจนน้อยก็ไม่ลดความเหลื่อมล�้ำ สรุปคือต้องท�ำ 2 เรื่อง คือทั้งสร้างโอกาส
และความเป็นธรรม รวมทั้งมุ่งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เมืองไทยท�ำเรื่องนี้มานานแต่ความ
เหลื่อมล�้ำยิ่งมากขึ้น จึงต้องเอาจริงเอาจัง สังคมไทยแก้ยากเพราะระบบความคิดของคน
ในสังคมทีว่ า่ “คนไม่จำ� เป็นต้องเท่าเทียมกัน” ต้องให้คนรวยตระหนักว่าถ้ามีความเหลือ่ มล�ำ้ สูง
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขา ภาคเอกชนเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ควรช่วยเหลือ
สังคมให้มากขึน้ และร่วมแก้ปญ
ั หาเชิงโครงสร้าง ยอมเสียสละแบ่งปันมากขึน้ ในระยะสัน้
จะได้ผลประโยชน์ตามมาในระยะยาว

การศึกษา... ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล�้ำ

การพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ภาพจะต้องมีระบบการศึกษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม คนทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ต้องมีสุขภาพพลานามัยดี มีความรู้ความสามารถ มีระเบียบ มีคุณธรรมความดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งท�ำประโยชน์แก่
ส่วนรวม ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การศึกษาอย่างเท่าเทียมตั้งแต่เด็กจะช่วย
ลดความเหลื่อมล�้ำของสังคมได้ ทุกวันนี้เด็ก ๆ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษามากขึ้น แต่ประเด็นส�ำคัญคือ โรงเรียนของรัฐบาล
ยังมีคุณภาพไม่ดีพอ อย่างเช่นที่แคนาดาทุกครอบครัวสามารถส่งลูกไปเรียนที่โรงเรียนใกล้บ้านได้ เพราะคุณภาพการศึกษาของ
ทุกโรงเรียนใกล้เคียงกันมาก ไม่ต้องเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดี ๆ ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโรงเรียน แถมโรงเรียนดี ๆ ก็อาจ
ไกลบ้านต้องล�ำบากในการเดินทาง

ส� ำ หรั บ ประเทศไทยลู ก คนจนยั ง ต้ อ งไปโรงเรี ย นที่
ไม่ได้มาตรฐาน จึงได้รับการศึกษาที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ ได้ผล
ต่างจากลูกผูม้ ฐี านะดี จึงควรมุง่ พัฒนาคุณภาพของโรงเรียน

ทุกแห่งอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ลูกของผู้มีรายได้น้อย
กับผู้มีรายได้สูงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน
เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญยิ่งต่อการหลุดพ้น
จากความยากจนและลดความเหลือ่ มล�ำ้ จึงต้องสร้างความ
มั่นใจเรื่องความเท่าเทียมกันของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีผ่ า่ นมาแม้วา่ รัฐบาลพยายามใช้นโยบายการศึกษา
ขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี แต่ยังไม่ทั่วถึงเท่าเทียมอย่างเป็น
รูปธรรมในด้านคุณภาพ

กรกฎาคม - กันยายน 2560

ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาประเทศไทยเคยมีขอ้ เสนอว่าการศึกษาไทยจะต้องมีระบบ
ความรับผิดรับชอบของการปฏิบัติงาน (Accountability
System) ถ้าโรงเรียนใดมีผลการปฏิบตั งิ านไม่ดี ผลิตเด็กออกมา
ไม่ดี โรงเรียนและครูจะต้องถูกท�ำโทษทางใดทางหนึง่ อย่างน้อย
ไม่ได้รบั การเลือ่ นขัน้ เลือ่ นเงินเดือน เป็นต้น อันนีเ้ ป็นการรับผิด
ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียน
การสอน ช่วยให้การศึกษามีความเท่าเทียมกันมากขึน้ นอกจากนี้
ในบางประเทศใช้ระบบคูปองการศึกษา ซึ่งในระยะยาวจะช่วยให้คุณภาพโรงเรียนใกล้เคียงกันมากขึ้น เพราะเป็นการสร้างระบบ
ความรับผิดรับชอบของโรงเรียนแบบหนึ่ง หมายความว่า โรงเรียนที่บริหารจัดการได้ดี นักเรียนมีผลการเรียนดี ก็จะได้รับความนิยมมากขึน้
ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ใกล้ ๆ โรงเรียนก็จะสนใจส่งลูก ๆ เข้าเรียนและน�ำคูปองไปให้ ช่วยให้โรงเรียนได้รับงบประมาณเพื่อการพัฒนาเพิ่มขึ้น
อันนี้เป็นการรับชอบ

ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาเด็ก... เน้นการคิดวิเคราะห์
ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรูท้ ี่
ให้เด็กมีการคิดวิเคราะห์ไม่ใช่ท่องจ�ำ เปลี่ยนระบบการศึกษา
จากการสอนเป็ น รายวิ ช า (Subject Base) ไปใช้ ก าร
แก้ปญ
ั หา (Solution Base) โดยครูให้โจทย์นกั เรียนไปแก้ปญ
ั หา
เช่น การพัฒนาระบบการเก็บขยะในหมู่บ้าน นักเรียนจะต้อง
ประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านต่าง ๆ (Subject) ทั้งด้านสังคม เคมี
ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ�ำวัน โดยแบ่ง
เป็น 2 ช่วง ในภาคเช้าเป็นการสอนรายวิชา ส่วนภาคบ่ายเป็น
การท� ำ งานเป็ น ที ม เพื่ อ ร่ ว มกั น คิ ด วิ เ คราะห์ แ ก้ ป ั ญ หา
ช่วยพัฒนาทักษะในการท�ำงาน ใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ โดย
ต้องมีการจัดเตรียมครูมากกว่า 1 คน ทีม่ คี วามถนัดในวิชาต่าง ๆ
เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ควรเร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก
โดยการจ้างครูที่มีคุณภาพ และมีอุปกรณ์การเรียนการสอน
ที่ทันสมัย มีระบบการดูแลเด็กเล็กที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของผู้ด้อยโอกาส ช่วยให้เด็ก ๆ จากครอบครัว
ยากจนมีโอกาสพัฒนาในช่วงวัยทองของการเรียนรูใ้ ห้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ ภาครัฐและภาคเอกชนต้องเข้ามาช่วยกัน
ในเรื่องคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กที่ผู้ใช้บริการจะเป็นพ่อแม่
ที่ยากจน ไม่มีเงินที่จะจ้างคนมาเลี้ยงลูก จึงต้องส่งลูกเข้า
ศูนย์เด็กเล็ก ในขณะที่ตนเองต้องรีบไปท�ำงานในโรงงาน
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เพราะฉะนั้น ถ้าศูนย์เด็กเล็กท�ำหน้าที่แค่รับฝากเด็ก ป้อนข้าว
ป้อนนม ให้นอน จะไม่ได้ประโยชน์เท่าไร ที่ต้องท�ำคือกระตุ้นการเรียนรู้
เพราะเด็กจะมีวัยทองของการเรียนรู้ในช่วงแรกเกิดถึงประมาณ 5 - 6 ขวบ
ซึ่งถ้ามีการกระตุ้นอย่างเหมาะสมในช่วงนั้น เด็กจะเก่งและฉลาดมาก โดยลูก
ของคนจนมักจะขาดโอกาสนี้ไป ฉะนั้นศูนย์เด็กเล็กต้องมีคุณภาพที่ดีมาก
ซึง่ ภาคเอกชนควรด�ำเนินโครงการเพือ่ รับผิดชอบต่อสังคม (CSR : Corporate
Social Responsibility) โดยสนับสนุนการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กส�ำหรับเด็ก
ยากจน จัดหาเงิน อุปกรณ์การเรียนการสอน จ้างครูพเิ ศษ จัดการฝึกอบรมครู
ให้มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก แบบนี้จะเป็นการ
ลดความเหลื่อมล�้ำได้อย่างยั่งยืน

ผู้มีรายได้สูง... ยอมเสียสละเพื่อส่วนรวม
ความเหลื่อมล�้ำนับเป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศไทย โดยเมื่อปี 2559 ไทยติดอันดับความเหลื่อมล�้ำด้านทรัพย์สินเป็น
อันดับที่ 3 ของโลก ถ้าจะแก้ไขปัญหานี้ต้องมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้สูง พร้อมให้ความร่วมมือ
ในการแก้ปัญหา ตัวอย่างส�ำคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำให้ได้ระดับหนึ่ง คือการปฏิรูปภาษี ให้ผู้ที่มีรายได้สูงเสียสละ
ยอมเสียภาษีตามก�ำลังความสามารถในการจ่ายที่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาไม่เป็นอย่างนั้น คนที่รวยมาก ๆ ในสังคมไทยไม่ได้
เสียภาษีตามความเป็นจริงหรือตามความสามารถในการจ่าย เพราะถ้าไปดูรายได้หลักของคนรวยมาจากเงินปันผล ดอกเบีย้ ก�ำไร
จากการซื้อขายหุ้นและที่ดิน ซึ่งรายได้ตรงนี้ยังไม่ได้ถูกจัดเก็บ
ภาษีอย่างที่ควรจะเป็น
เราทุกคนต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ เพื่อให้รัฐมีเงินใน
การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ รวมถึงบริการด้านสวัสดิการ
เนื่องจากคนรวยยังไม่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคมสู่คนที่มี
รายได้น้อยกว่า เมื่อเสนอกฎหมายภาษีเข้าไปในที่ประชุม
ส�ำคัญ ๆ จะไม่ผ่าน เพราะผู้ที่มีฐานะร�่ำรวยจ�ำนวนมากซึ่งมี
อิทธิพล มีพรรคพวกในที่ประชุมและสื่อแขนงต่าง ๆ จะท�ำ
ทุ ก วิ ถี ท างที่ จ ะคั ด ค้ า นการที่ จ ะต้ อ งเสี ย ภาษี เ พิ่ ม มากขึ้ น
ตัวอย่างเช่นกระบวนการคัดค้านภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

ภาครัฐกับการลดความเหลื่อมล�้ำ
ภาครัฐไม่ควรสนับสนุนนายทุนทีเ่ น้นเพียงการกอบโกยความมัง่ คัง่ อย่างเดียว
ขณะทีป่ ญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ของสังคมเพิม่ มากขึน้ นอกจากนี้ ระบบการเมืองทีร่ วมศูนย์
อ�ำนาจไว้ทสี่ ว่ นกลางจะยิง่ เพิม่ ความเหลือ่ มล�ำ้ มากขึน้ จึงควรเน้นการกระจายอ�ำนาจ
นโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะช่วยลดความเหลื่อมล�้ำได้ดี และมีการ
กระจายอ�ำนาจมากกว่า ส่วนที่กลัวเรื่องเผด็จการรัฐสภา เข้าใจว่ารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้พยายามป้องกันเรือ่ งนีแ้ ล้ว ระบบประชาธิปไตย
ที่ดีนั้น ประชาชนชั้นล่างและชั้นกลางจะต้องได้มีเวลาในการเรียนรู้ โดยคนรากหญ้า

กรกฎาคม - กันยายน 2560

และคนชัน้ กลางต้องพยายามเรียนรูใ้ ห้สามารถรูเ้ ท่าทันนายทุน
ที่เข้ามาเล่นการเมืองผ่านนโยบายประชานิยม แต่จริง ๆ แล้ว
เน้นหาผลประโยชน์เข้าตัว และควรให้การสนับสนุนนักการเมือง
ที่มีนโยบายเน้นการพัฒนาระบบสวัสดิการสังคมเพื่อให้คนจน
ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตลอดไป
ภาครั ฐ ควรเป็ น ผู ้ น� ำ และสนั บ สนุ น ภาคเอกชน
โดยเฉพาะบริษัทใหญ่ ๆ ร่วมแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้าง เช่น
สนับสนุนภาคเอกชนมาร่วมปฏิรูปการศึกษาและขับเคลื่อน
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม การแก้กฎระเบียบให้ทันสมัย
มีกลไกการบริหารการเงินฐานราก (Micro Finance) โฉนดชุมชน
การคมนาคมขนส่งของประชาชนยังไม่เท่าเทียมกัน ควรมีการ
ปรับปรุงการวางผังเมืองเพื่อให้การคมนาคมขนส่งเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีมาช่วย
ในการท�ำงานที่บ้านได้ รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
ให้สามารถรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้มีรายได้น้อยควรได้รับการสนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสูป่ ระเทศไทย 4.0 ด้วยการพัฒนา
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขณะทีก่ ารใช้เทคโนโลยี
อาจจะท�ำให้ความเหลือ่ มล�ำ้ เพิม่ ขึน้ ปัจจุบนั ร้านสะดวกซือ้ ของ
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ได้สง่ ผลกระทบต่อโชห่วยรายย่อย หรือ
SMEs เนือ่ งจากมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดร้าน น�ำสินค้า
เข้าสต๊อก ดูแลสินค้าให้สดใหม่ ภาครัฐจึงควรสนับสนุนให้
SMEs สามารถยกระดับเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสต๊อก ระบบบัญชี ระบบการเก็บรักษาสินค้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และควรตระหนักถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ จ ะเสี่ ย งต่ อ การเพิ่ ม ความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม
ยิ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีพัฒนาไปเร็วมาก สุดท้ายจะมาแทน
แรงงาน จะมี แรงงานระดั บ ล่ า งและระดั บ กลางถู ก แทนที่
ด้วยหุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence)
จึงควรหาแนวทางป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีมาเพิม่ ความเหลือ่ มล�ำ้
ในสังคมไทยที่มีอยู่มากแล้วให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก
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สร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล�้ำอย่างยั่งยืน
บทสัมภาษณ์ คุณสฤณี อาชวานันทกุล
บริษัท ป่าสาละ จ�ำกัด

คุณสฤณี อาชวานันทกุล ได้ถ่ายทอดแนวคิดและมุมมองที่สะท้อนให้
เห็นถึงปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทีเ่ กิดขึน้ และด�ำรงอยูใ่ นสังคมไทย ซึง่ มีความเกีย่ วพัน
โยงใยกันระหว่างมิตติ า่ ง ๆ ไว้อย่างน่าสนใจ โดยการแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ให้
บรรลุผล ต้องเริม่ ต้นจากการปรับวิธคี ดิ ทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา และแก้ปญ
ั หา
เชิงโครงสร้างซึ่งเสนอไว้ 2 แนวทาง คือ การกระจายรายได้ และสร้างโอกาสของ
ผู้คนในสังคมให้มีความเท่าเทียม เพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำ
อย่างยั่งยืน
สฤณี อาชวานั น ทกุ ล ซึ่ ง นั ก ท่ อ งเว็ บ ชาวไทยส่ ว นใหญ่ รู ้ จั ก ในชื่ อ “คนชายขอบ” หรื อ “Fringer”
จากบล็อก http://www.fringer.org/ ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก มีประสบการณ์ทำ� งานในภาคการเงินกว่า 8 ปี ก่อนทีจ่ ะ
ตัดสินใจออกมาทุ่มเทเวลาให้กับงานเขียน งานแปล และงานวิจัยอย่างเต็มตัว  ผลงานส่วนใหญ่สะท้อนความสนใจ
อย่างต่อเนื่องในกิจการเพื่อสังคมและการเงินเพื่อสังคม อาทิ สร้างโลกไร้จน ทุนนิยมที่มีหัวใจ : ทางเลือกใหม่ของ
การพัฒนา ความเหลือ่ มล�ำ้ ฉบับพกพา ฯลฯ อีกทัง้ เป็นหนึง่ ในผูก้ อ่ ตัง้ กลุม่ และองค์กรต่าง ๆ เช่น เครือข่ายพลเมืองเน็ต
เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย และส�ำนักข่าวออนไลน์ ไทยพับลิกา้ เป็นต้น ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ผูจ้ ดั การด้านการพัฒนาความรู้ บริษทั ป่าสาละ จ�ำกัด โครงการล่าสุดทีเ่ กีย่ วข้องกับความเหลือ่ มล�ำ ้ คือ โครงการปรับปรุง
เนื้อหาหนังสือ “ความเหลื่อมล�้ำฉบับพกพา” และเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.thai-inequality.org

ความเหลื่อมล�้ำมีความสัมพันธ์และส่งผลถึงการพัฒนา
โดยปกติคนมักจะมองว่าความเหลื่อมล�้ำเป็นคนละเรื่องกับการพัฒนา จริง ๆ แล้ว
เป็นเรื่องที่ส่งผลซึ่งกันและกัน ประเทศที่มีความเหลื่อมล�้ำสูงมาก ๆ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ทางเศรษฐกิจ และมักจะมีปญ
ั หาอาชญากรรม ปัญหาเรือ่ งการไม่ได้รบั ความยุตธิ รรม ปัญหาสังคม
ต่าง ๆ เช่น การท้องในวัยเรียนหรือท้องก่อนแต่ง เด็กแว้น และอื่น ๆ อีกมากมาย ยิ่งประเทศที่มี
ความเหลื่อมล�้ำสูง ยิ่งมีโอกาสเกิดปัญหาเหล่านี้มาก ส�ำหรับเมืองไทยมีความเหลื่อมล�้ำมากมาย
แต่คดิ ว่าทีเ่ ป็นปัญหาจริง ๆ มี 3 เรือ่ ง คือ หนึง่ ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางเศรษฐกิจ สอง ความเหลือ่ มล�ำ้
ในเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากร และสาม ความเหลื่อมล�้ำด้านสิทธิและโอกาส

สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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เรือ่ งความเหลือ่ มล�ำ้ ทีเ่ ป็นปัญหาหนักมาก คือ ความเหลือ่ มล�ำ้
ด้านสิทธิและโอกาส ซึง่ มีประเด็นหลัก ๆ อยู่ 3-4 เรือ่ ง วันนีต้ อ้ งบอกว่า
ในสังคมสมัยใหม่ไม่ใช่สงั คมของการสงเคราะห์อกี ต่อไป แต่เป็นสังคมที่
เราคาดหวังว่ารัฐจะต้องคุม้ ครอง ซึง่ ก็อยูใ่ นรัฐธรรมนูญตัง้ แต่ปี 2540 และ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกพ็ ดู เรือ่ งพวกนี้ คือ เรือ่ งสิทธิ
ในฐานะพลเมืองเรามีสิทธิได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพประมาณหนึ่ง
สิทธิในการรักษาพยาบาล สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้โดยเสรี รวมถึงโอกาสการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งเป็นความคาดหวังของพลเมืองสมัยใหม่

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
หรือเป็นตัวบ่งชีร้ ะดับความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านรายได้และทรัพย์สนิ
มี 2 ตัวที่น่าสนใจ คือ เรื่องคอร์รัปชันกับเรื่องการศึกษา
ประเทศไหนระดับคอร์รัปชันสูงจะมีโอกาสแนวโน้ม
ความเหลื่ อ มล�้ ำ สู ง คนที่ อ� ำ นาจการต่ อ รองน้ อ ย ยิ่ ง จ่ า ยค่ า
คอร์รปั ชันเยอะ ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ สมมติเป็นพ่อค้า
แม่ค้า อาจต้องจ่ายเทศกิจ 40% ของรายได้ทั้งวัน ในขณะที่
ผู้รับเหมาที่จ่ายใต้โต๊ะ อาจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อรายได้
จะน้อยกว่ามาก ซึ่งยังไม่นับค่าเสียเวลา โดนระรานอะไรต่าง ๆ
อุปสรรคอะไรทั้งหลายที่ต้องเจอ วัน ๆ ไม่ต้องท�ำมาหากิน
การศึกษาก็เช่นกัน ความแตกต่างระหว่างรายได้ของ
คนทีเ่ รียนจบ ป.6 ม.3 ม.6 กับปริญญา ต่างกันเยอะมาก พูดง่าย ๆ
ถ้าไม่ได้เรียนสูง ๆ โอกาสที่จะได้รายได้ดีและต่อเนื่องเป็นไป
ได้ยาก สิทธิและโอกาสทางการศึกษาจึงส�ำคัญมาก เพราะส่งผล
ต่อความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจด้วย
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การจัดสรรงบประมาณหลาย ๆ มิติ
ยังไม่ ได้มงุ่ สร้างโอกาส เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
จากที่ เ คยศึ ก ษาทบทวนงานวิ จั ย ของอาจารย์ ห ลายท่ า นที่ ท� ำ ไว้
เห็นได้ชดั ว่าการจัดสรรงบประมาณของไทยในหลาย ๆ มิติ ดูเหมือนจะไม่ได้มอง
เรื่องการลดความเหลื่อมล�้ำ คือ ถ้ามีมุมมองที่จะลดความเหลื่อมล�้ำ คิดง่าย ๆ
คนที่มีน้อยก็ต้องให้มาก แต่ในความเป็นจริงกลับเป็นตรงกันข้าม
ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ถ้าเชื่อในเรื่องสิทธิการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมก็ต้องดูแลเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี เพราะนี่คือสิทธิ
แล้วกลุ่มที่ควรจะดูแลหรือสนับสนุนเยอะที่สุด คือ เด็กเล็ก เพราะเด็กเล็ก
คื อ จุ ด ตั้ ง ต้ น ของทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า ง มี ง านวิ จั ย มากมายระบุ ว ่ า ถ้ า เด็ ก เล็ ก
ไม่ได้รับโภชนาการหรือการดูแลที่เหมาะสม สมองก็จะโตช้า พอเข้าโรงเรียน
ก็จะเป็นเด็กเรียนช้า มันเป็นลูกโซ่ ขณะที่การจัดสรรงบประมาณก็ยัง
ทุ ่ ม ไปกั บ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งการสนั บ สนุ น ไม่ ใช่ สิ ท ธิ
พลเมือง พอแยกย่อยลงไปอีกก็ทุ่มให้กับโรงเรียนครีม โรงเรียนท็อป
ในภาพรวมจึงสะท้อนวิธีคิดว่า ใครยิ่งรวย ใครยิ่งเก่ง เรายิ่งสนับสนุน
นี่คือความขัดแย้ง ถ้าเราพัฒนาแบบลดความเหลื่อมล�้ำจะไม่คิดแบบนี้
เคยคุยกับเพื่อนชาวสิงคโปร์ เล่าว่า ตอนเด็ก ๆ เขาไม่ตั้งใจเรียน เกเร
แต่เขาให้เครดิตนโยบายของรัฐบาลสิงคโปร์ทกี่ ำ� หนดตัวชีว้ ดั (KPI) ของครู
ไม่ได้วดั จากเด็กเก่ง แต่วดั จากว่าครูจะช่วยให้เด็กทีแ่ ย่ทสี่ ดุ ในห้องดีขนึ้
ได้แค่ไหน หน้าทีข่ องครูตอ้ งท�ำให้เด็กต�ำ่ กว่าค่าเฉลีย่ พัฒนาขึน้ ไม่ได้วดั
ว่ามีเด็กไปโอลิมปิกได้กี่คน หรือว่าเด็กสอบได้ A กี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือ
นโยบายการพัฒนาทีแ่ ม้จะไม่ได้พงุ่ เป้าไปทีก่ ารลดความเหลือ่ มล�ำ้ โดยตรง
แต่เป็นเรื่องของการเพิ่มโอกาสให้เท่าเทียมกัน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเป็นไปเพื่อการลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ จะต้องใช้วธิ กี ระจายอ�ำนาจหรือเพิม่ สิทธิให้ชาวบ้านช่วยออกเสียง
หรือเสนอโครงการที่เขาเห็นว่าจ�ำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น
ทีเ่ รียกว่า การท�ำงบประมาณแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Budgeting)
ซึง่ จะเป็นการแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านสิทธิและโอกาสได้ นอกจากนี้
ยังมีวิธีการตรง ๆ คือ การให้เงินสด (Conditional Cash Transfer)
แก่ผู้ที่ยากจนจริง โดยจ่ายแบบมีเงื่อนไข เช่น ต้องส่งลูกไปโรงเรียน
หรือทุก 12 เดือนต้องพาลูกไปฉีดยาป้องกันโรค ฯลฯ ซึ่งเป็นโครงการที่
บางประเทศ เช่น อินโดนีเซีย และหลายประเทศในละตินอเมริ ก า
ท�ำแล้วประสบความส�ำเร็จ
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การลดความเหลื่อมล�้ำ ต้องแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง
ความเชื่อหรือวิธีคิดในบางเรื่องในสังคมไทยต้องยอมรับว่ามีปัญหา
และแสดงให้เห็นถึงการไม่ได้มองปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น การเชือ่ เรือ่ งบุญกรรม
ในประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา เช่น เชื่อว่าจนเพราะกรรมเก่าแล้วยอม
จ�ำนน หรือเชื่อว่าถ้าขยันแล้วต้องรวย ถ้าจนแปลว่าไม่ขยัน อีกทั้งไม่ได้ตั้งค�ำถาม
เพื่อหาเหตุผลที่แท้จริงว่าคนรวย รวยมาได้ยังไง อาจจะรวยบนความเหลื่อมล�้ำ
หรือการเอื้อประโยชน์ หรือการคอร์รัปชันมาก็ได้ ขณะที่เราสงสารคนจน และ
อาจคิดว่ายากจนเพราะมีกรรม โง่ หรือไม่ขยันเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ตั้งค�ำถามต่อ
ปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศที่ช่วยตอกย�้ำความเหลื่อมล�้ำให้
ฝังลึกมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การปฏิรปู ทีด่ นิ อย่างจริงจังไม่เคยเกิดขึน้ * ถ้าไป
ดูประวัตศิ าสตร์โลก มันยากมากทีจ่ ะมีประเทศใดสามารถลดความเหลือ่ มล�ำ้ ได้
โดยไม่มีการปฏิรูปที่ดิน เว้นแต่ว่าจะมีเหตุบังเอิญ เช่น เกิดสงครามโลก คนจน
ก็ล�ำบาก คนรวยก็ได้รับผลกระทบ หรือเกิดโรคระบาดรุนแรง คนตายไปครึ่งหนึ่ง
ก็ลดความเหลื่อมล�้ำไปได้โดยปริยาย
นอกจากนัน้ เราไม่มกี ารเก็บภาษีทดี่ นิ ในอัตราก้าวหน้า แม้วนั นีจ้ ะดีขนึ้ ประมาณ 1% แต่กน็ อ้ ยมากจนไม่มนี ยั ส�ำคัญอะไร
และไม่เก็บภาษีที่ได้ก�ำไรจากหุ้น ทั้ง ๆ ที่การกระจายรายได้ควรมาจากการเก็บภาษีทรัพย์สิน เพราะทรัพย์สินเป็นตัวที่สร้างความ
มัง่ คัง่ ได้เร็ว ทรัพย์สนิ ทีค่ นมัง่ คัง่ ในไทยนิยมสะสมมีอยู่ 2 อย่าง คือ หุน้ กับทีด่ นิ ถ้าจะลดความเหลือ่ มล�ำ้ แต่ไม่สามารถจะไปจัดการ
กับทรัพย์สนิ ทีง่ อกขึน้ เร็วทีส่ ดุ และไม่แตะคนข้างบนทีร่ วยสุด 1% แล้วจะแก้ปญ
ั หาได้อย่างไร สมมติวา่ คน 1% ทรัพย์สนิ โตปีละ
20% ขณะที่คนจนมาก ๆ แม้จะเพิ่มโอกาส พยายามท�ำให้เขามีหรือท�ำอะไรได้ดีขึ้น รายได้ก็เพิ่มเพียงปีละ 2 - 3% ส่วนคนข้างบน
1% รายได้เพิ่มทีละ 20% ก็ยิ่งเหลื่อมล�้ำ ยังไงก็ต้องจัดการกับทรัพย์สินของคนข้างบน 1% หากมาใช้วิธีอ้อม ๆ เช่น ขึ้นภาษี
มูลค่าเพิ่ม (VAT) ก็จะกระทบกับทุกคน ซึ่งไม่ใช่มุมมองที่จะลดความเหลื่อมล�้ำได้ตั้งแต่ต้น
ดังนัน้ หากต้องการลดความเหลือ่ มล�ำ้ เรือ่ งทรัพย์สนิ และรายได้
มีอยู่ 2 วิธี คือ หนึ่ง ต้องกระจายรายได้ พูดง่าย ๆ ต้องไปเก็บภาษีคนรวย
กระจายรายได้
เอามากระจายสร้างประโยชน์ให้คนจน สอง ต้องสร้างโอกาสให้คนจน คือ
สร้าง capacity ให้เขา ท�ำอย่างไรให้เขามีโอกาสมากขึ้น มีความสามารถ
สรางโอกาส/Capacity
ให้คนจน
้
มีความรู้ จะได้ไปแข่งได้ ซึ่งต้องท�ำทั้ง 2 อย่างไปพร้อม ๆ กัน 		

ยิ่งเหลื่อมล�้ำสูง ยิ่งเสี่ยงต่อความไม่ยั่งยืน
ถึงแม้วา่ ในระบบทุนนิยมไม่มที างเท่าเทียมกันได้ ต้องมีคนรวย คนจน แต่ถา้ ปล่อยให้มคี วามเหลือ่ มล�ำ้
ระหว่างคนที่รวยมาก 1% กับคนที่เหลือ 99% มากขึ้นเรื่อย ๆ เกิดการกระจุกตัวทางเศรษฐกิจ สิ่งที่ตามมา
คือการผูกขาดอ�ำนาจทางการเมือง เพราะคนรวย 1% อาจจะอยากไปมีอิทธิพลทางการเมืองเพื่อรักษา
อ�ำนาจทางเศรษฐกิจให้มั่นคง การผูกขาดทางเศรษฐกิจจึงน�ำมาซึ่งการผูกขาดทางการเมือง และอาจมี
การแทรกแซง การล็อบบี้ในรูปต่าง ๆ เพื่อให้ออกนโยบายที่ไม่เอื้อต่อการแข่งขัน ค�ำถามง่าย ๆ ท�ำไม
เหล้าไทย เหล้าท้องถิ่น สาโท ถึงเกิดไม่ได้ ค�ำตอบก็ชัดเจนว่า โครงสร้างไม่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเสรี
* การปฏิรูปที่ดิน เป็นเรื่องที่พูดกันมานาน เมื่อปี 2554 คณะกรรมการปฏิรูป ซึ่งนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ได้เคยเสนอแนวทางให้มีการจ�ำกัดการถือครองที่ดิน
เพื่อการเกษตรไว้ไม่เกิน 50 ไร่ต่อครัวเรือน และให้จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร เพื่อท�ำหน้าที่จัดซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือที่มีการถือครองล้นเกินมาจัดสรร
ให้เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินท�ำกิน แต่หลังจากนั้นไม่เคยมีการน�ำแนวทางนี้ไปใช้ และขณะนี้การถือครองที่ดินของตระกูลใหญ่ ๆ ในเมืองไทยมีตั้งแต่ 5,000 - 10,000 ไร่ขึ้นไป
และมีบางตระกูลถือครองที่ดินมากถึง 2 แสนไร่ และสูงสุดมากกว่า 6 แสนไร่
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

เมือ่ ความเหลือ่ มล�ำ้ สูง เศรษฐกิจยิง่ หัวโตและเปราะบาง การทีท่ กุ อย่าง
ถูกก�ำหนดโดยนายทุนไม่กี่ตระกูล มีความเสี่ยง การสร้างเศรษฐกิจในประเทศ
ให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน ฐานต้องกว้าง หรือต้องเป็นเศรษฐกิจทีท่ กุ ฝ่ายมีสว่ นร่วม
(Inclusive Economy) หมายความว่า คนจ�ำนวนมากมีหนทางท�ำมาหากิน
มีธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เยอะ ๆ มีความหลากหลายของผู้เล่น
ในระบบเศรษฐกิจ ไม่ไปผูกอยู่กับธุรกิจใหญ่ ๆ ไม่กี่อย่าง รวมถึงการมีอิสระและ
เสรีภาพในการประกอบอาชีพ ซึ่งมีผลดีกับสังคม มีความยุติธรรม และมีผลดีต่อ
เศรษฐกิจด้วย เพราะช่วยรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ เวลาเกิดวิกฤตก็จะไม่เซมาก

นโยบายแก้ ไขความเหลื่อมล�้ำ หลักการต้องชัดเจน การบริหารจัดการต้องมีประสิทธิภาพ
และมีผลลัพธ์

นโยบายที่ มุ่งแก้ไขความเหลื่อ มล�้ำ ต้อ งเริ่มต้นที่
แนวคิดหรือหลักการที่ชัดเจน เช่น เรื่องระบบประกันสุขภาพ
ที่คนไทยทุกคนควรมีสิทธิเท่าเทียมกัน แม้แต่สิทธิในการรักษา
พยาบาลของผู้ที่ท�ำประกันสังคม สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ
ไม่ควรมีความเหลื่อมล�้ำ เว้นแต่ใครมีเงินมาก จะจ่ายมากก็เป็น
เรื่องส่วนบุคคล หรือเรื่องผู้สูงอายุ ถ้าเชื่อว่าทุกคนควรจะมีสิทธิ
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแล
พลเมือง

ถ้ามองว่าเรื่องเหล่านี้เป็นสิทธิ ค�ำว่า “สิทธิ” หมายถึง
ต้องได้รับอย่างเท่าเทียมกัน ทุกคนต้องได้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใด
แต่จะท�ำอย่างไรให้มีงบประมาณเพียงพอ อันนี้เป็นเรื่องของการ
บริหารจัดการที่รัฐจะต้องดูแลให้มีประสิทธิภาพ ต้องค�ำนวณว่า
ผู้สูงอายุควรได้เงินขั้นต�่ำเท่าไร หากเงินมีน้อยไม่พอจะต้องท�ำ
อย่างไร ประเด็นนี้ถ้าสามารถจัดการเรื่องการเก็บภาษีอัตรา
ก้าวหน้าทีก่ า้ วหน้าจริง ๆ ได้ ก็จะเถียงกันเรือ่ งนีน้ อ้ ยลง เพราะมี
เงินมากพอเพือ่ เอาไปท�ำเรือ่ งเหล่านี้ นีค่ อื นโยบายกระจายรายได้
นโยบายเพื่อความยุติธรรม
ทัง้ นี้ นโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลทีม่ งุ่ แก้ไขความเหลือ่ มล�ำ้
ไม่ว่าจะเรื่องการประกันสุขภาพผู้สูงอายุ หรือว่ากองทุนเงินให้
กูย้ มื เพือ่ การศึกษา (กยศ.) ฯลฯ เวลามีปญ
ั หาในทางปฏิบตั กิ ต็ อ้ ง
ไปดูว่าที่ท�ำมาแล้วเป็นยังไง มีปัญหาตรงไหน และปรับปรุงแก้ไข
ตรงนั้น เพื่อให้เดินหน้าไปได้ โดยจะต้องมีตัวชี้วัด (KPI) มีการ
ติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่ม ทั้งคนจน คนชั้นกลาง
และคนรวย ต้องดูว่าลดความเหลื่อมล�้ำได้จริงไหม

การเก็บข้อมูลและติดตามผล ส�ำคัญต่อการลดความเหลื่อมล�้ำ
ความเหลือ่ มล�ำ้ ไม่ใช่เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความสนใจหรือการรับรูข้ องคนทัว่ ๆ ไป
จึงต้องแสดงให้เห็นด้วยข้อมูล หลาย ๆ เรื่องที่รัฐด�ำเนินการไปแล้ว แต่ไม่ได้มี
การติดตามผลทีเ่ กิดขึน้ ตัวอย่างเช่น การจัดระเบียบทางเท้า มีพอ่ ค้าแม่คา้ หาบเร่
แผงลอยได้รับผลกระทบกี่พันครัวเรือน แล้วดีจริงไหม อาจจะเดินสะดวกขึ้น
แต่อันตรายกว่าเดิมก็ได้ เพราะมีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิ่งบนทางเท้า ซึ่งยังไม่มี
การเก็บข้อมูลตรงนี้ คนทั่ว ๆ ไปอาจบอกว่าดีนะ เป็นระเบียบ แต่อาจจะไม่ได้
มองว่าแล้วกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบจะเป็นอย่างไร
ดังนั้น การเก็บรวบรวมข้อมูลและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จึงมีส่วนส�ำคัญต่อการ
ลดความเหลื่อมล�้ำด้วยเช่นกัน
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ทุกคนอยู่ ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน และมีส่วนช่วยลดความเหลื่อมล�้ำได้
การลดความเหลื่อมล�้ำในสังคมเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถมีส่วนช่วยได้
อย่างเช่น บทบาทของภาคธุรกิจกับการลดความเหลื่อมล�้ำ ถ้าไปดูเรื่อง
ช่องว่าง (Gap) ระหว่างเงินเดือนของคนที่มีรายได้น้อยที่สุดเทียบกับผู้บริหาร
สูงสุดขององค์กร (CEO) ในประเทศไทยจะแตกต่างกันมาก ขณะที่ประเทศที่มี
ความเหลื่อมล�้ำค่อนข้างต�่ำ เช่น ญี่ปุ่น ฟินแลนด์ จะมีช่องว่างระหว่างคนที่เป็น
CEO กับพนักงานแรกเข้าเพียง 5 - 6 เท่า ของไทยมากกว่า 10 เท่า และข้อมูล
พวกนีจ้ ะเป็นความลับ ไม่เปิดเผย ถ้าบริษทั ตัง้ ใจจะช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ้ จริง ๆ
อาจต้องเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินเดือนโดยระบุเลยว่า CEO จะมีเงินเดือน
ไม่เกินกี่เท่าของพนักงานระดับล่าง
ในระดับปัจเจกบุคคล เริ่มจากการปรับเปลี่ยนความคิด โดยต้อง
ท�ำความเข้าใจก่อนว่า ชีวิตของตัวเองอยู่ได้ด้วยใครบ้าง ต่อให้เป็นคนรวย 1%
ก็ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองหรืออยู่ได้ด้วยครอบครัวของตัวเอง มีองคาพยพ
เกือ้ กูลทีม่ องไม่เห็นอีกมากมาย รวมถึงระบบของรัฐด้วย การทีส่ งั คมไทยเป็นสังคม
ระบบอุปถัมภ์หรือการรูจ้ กั คุน้ เคยกับใครบางคนอาจท�ำให้คณ
ุ สามารถมีสทิ ธิพเิ ศษ
เหนือคนอื่น
ประเด็นคือ คนที่เป็นอภิสิทธิ์ชนต้องยอมรับว่า ค�ำว่า “อภิสิทธิ์” คือ
ต้นทุนทีค่ นอืน่ ต้องจ่ายเพือ่ ให้คณ
ุ ได้ใช้ชวี ติ อย่างมีอภิสทิ ธิ์ จึงไม่ถกู ต้องทีค่ ณ
ุ จะ
ไม่ต้องจ่ายค่าอภิสิทธิ์เหล่านี้ คือ ทุกอย่างมีราคาในทางเศรษฐศาสตร์ อภิสิทธิ์
ก็มีต้นทุน แม้ไม่ได้เป็นคนจ่ายโดยตรง ก็ต้องจ่ายทางอ้อมอยู่ดี ผลกระทบ
ภายนอกที่เกิดขึ้นเต็มไปหมด อย่างเช่น ถ้าเราขับรถ ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่อภิสิทธิ์แล้ว
เพราะรถติดตลอดเวลา ซึง่ เป็นการตัดสินใจของใครบางคนหรือรัฐทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับรถยนต์มากกว่าการขนส่งสาธารณะ ท�ำให้ปริมาณรถยนต์สว่ นตัวมีมากเกินกว่า
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ถนน ทุกอย่างมีที่มาที่ไป
ดังนั้น ทุกคนควรพยายามมองให้เห็นและตระหนักถึง
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม ถ้าถ่างกว้างมาก เรายังอยากอยู่
ในสังคมแบบนี้ไหม สังคมที่คนรวยก็รวยขึ้นไปเรื่อย ๆ แล้วก็ท�ำ
อะไรทีเ่ ขาอยากท�ำ ขณะทีค่ นอืน่ อยูย่ ากขึน้ เรือ่ ย ๆ และหากถึงจุด
ทีก่ ารเคลือ่ นไหวหรือการเปลีย่ นฐานะทางสังคมไม่มที างเป็นไปได้
ผูค้ นรูส้ กึ ไม่มคี วามหวัง สุดท้ายก็มผี ลพวงทีไ่ ม่ดตี ามมา ความขัดแย้ง
รุนแรงขึ้น ไม่ใช่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน ไม่ใช่สังคมที่สงบสุขและน่าอยู่
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จะเปลี่ยนวิธีคิด ต้องฉายให้เห็นภาพอนาคต
เมือ่ วิธคี ดิ เป็นอุปสรรคต่อการแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ การเปลีย่ น
วิธีคิดของคนจึงต้องเชื่อมโยงและสื่อสารให้คนเข้าใจด้วยการวาดภาพ
อนาคต โดยคาดการณ์แนวโน้ม 10 ปี 20 ปี หรือ 30 ปีข้างหน้า สังคมไทย
จะเป็นอย่างไรหากไม่มีการจัดการปัญหาเหล่านี้ เช่น การถือครองที่ดิน
ยังไม่มีการคุยกัน ภาษีที่ดินยังไม่ไปถึงไหน ภาษีมรดกเก็บได้ปีละนิดเดียว
จนไม่มนี ยั ส�ำคัญอะไร การก้าวเข้าสูส่ งั คมผูส้ งู อายุขณะทีก่ ารออมของคนไทย
ยังไม่เพียงพอใช้จ่ายยามเกษียณ อัตราการรู้หนังสือหรือคุณภาพการศึกษา
ถ้ายังเป็นแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เป็นต้น

ความเหลื่อมล�้ำระดับปกติ เป็นสังคมที่คนอาจจะ
ไม่ได้เกิดมาฐานะดี แต่มีระบบรองรับ โครงสร้างเอื้ออ�ำนวย
ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียม ได้โอกาส ได้อะไร เมื่อใครก็ตาม
ได้ขวนขวายหรือใช้ความพยายามของตัวเองก็สามารถเปลี่ยน
ฐานะได้ แต่สังคมที่ความเหลื่อมล�้ำมันห่างมาก ๆ จนไม่ปกติ
คือ สังคมที่ท�ำให้คนฐานะยากจนรู้สึกว่าจะขยันหรือท�ำยังไงก็
ไม่มีทางไป หากไม่ได้เกิดมาในตระกูลที่มีเงินอยู่แล้ว ชีวิตจะอยู่
ยากมาก และไม่มีทางที่ลูกหลานจะได้ดีกว่าตัวเอง ซึ่งอาจรวม
ไปถึงการถูกลิดรอนสิทธิ โอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ก็มีปัญหา ความคิดทางการเมืองไม่เหมือนกันได้รับการปฏิบัติ
ไม่เท่าเทียมกัน จนคนรู้สึกว่าไม่ยุติธรรม อันนั้นคือจุดที่เรียกว่า
อันตราย สังคมเดินไปไม่ได้แล้ว

ความเหลื่อมล�้ำระดับปกติ เมื่อใครก็ตามได้ขวนขวาย
หรือใช้ความพยายามของตนเองก็สามารถเปลี่ยนฐานะ
แต่สังคมที่ความเหลื่อมล�้ำมันห่างมาก ๆ จนไม่ปกติ
คือ สังคมที่คนยากจนขยันหรือท�ำยังไงก็ไม่มีทางไป

เสียงสะท้อนความเหลื่อมล้ำ�จากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน

เสียงสะท้อน ความเหลื่อมลํ้า
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จากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน
ที ม งานวารสารฯ ได้ มี โ อกาสสั ม ภาษณ์ ก ลุ ่ ม คนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากความเหลื่ อ มล�้ ำ หรื อ ความ
ไม่เท่าเทียมในสังคมไทยโดยตรง ในกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ซึ่งเป็นคนชั้นกลางและคนฐานล่างที่ไม่มี
เงินเดือนประจ�ำ ต้องท�ำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปวัน ๆ รายได้ขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์
ที่ไม่แน่นอน โดยหลายฝ่ายต่างเห็นว่าการแก้ ไขปัญหายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน รวมถึง
การกระจายรายได้และการถือครองที่ดินยังกระจุกตัวอยู่ในคนส่วนน้อยที่มีฐานะร�่ำรวย ซึ่งประสบการณ์และ
มุมมองของพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนเหล่านี้ นับเป็นเสียงสะท้อนที่พอจะยืนยันได้ว่าสังคมไทยยังมีปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำที่ต้องร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วนมากเพียงใด...

“ภาครัฐควรหาทางเก็บภาษีอย่างตรงไปตรงมา ยึดกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะเทศกิจต้องไม่คอร์รัปชัน”
คุณจิดาภา ที่ชาวตลาดโบ๊เบ๊ย่านมหานาคคุ้นเคยกันดีในชื่อของ “เจ๊หมวย” เล่าว่า
ในตอนเช้าตรู่ของทุก ๆ วัน ต้องเข็นรถเต้าฮวยออกจากบ้านเช่าหลังเก่าที่อาศัยอยู่กับแม่
ย่านอุรพุ งษ์ ออกเร่ขายเต้าฮวยซึง่ เป็นอาชีพทีท่ ำ� มาตัง้ แต่รนุ่ พ่อนานกว่า 20 ปี มีรายได้พอเลีย้ งดู
ครอบครัว แต่ชว่ ง 2-3 ปีมานี้ รายได้ลดลง เพราะลูกค้าลดลงเกินครึง่ และยังต้องเผชิญกับปัญหา
เทศกิจ รวมทั้งรถเข็นที่แสนหนักบวกกับอายุที่มากขึ้น ท�ำให้เร่ขายไปไม่ได้ไกลเหมือนก่อน
“แม่คา้ พ่อค้ารถเข็น หรือหาบเร่แผงลอยอย่างเรา ๆ นับวันจะท�ำมาหากินล�ำบากมากขึน้
จิดาภา ศรีสุเมธากร อายุ 52 ปี
ต้ อ งเสี่ ย งกั บ รายได้ ที่ ล ดลง ค่ า ใช้ จ ่ า ยสู ง ขึ้ น และชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ก็ ยั ง ไม่ ดี ขึ้ น กว่ า เดิ ม ”
แม่ค้าขายเต้าฮวยรถเข็น
คุณจิดาภาตัดพ้อถึงรายได้ของตัวเองและพ่อค้าแม่ค้าที่ลดลงไปมาก
คุณจิดาภาได้เสนอความเห็นด้ว ยว่า “ส�ำหรับปัญหาอุปสรรคที่ท�ำให้ ค นจน
ยั ง จนเหมื อ นเดิ ม หรื อ จนกว่ า เดิ ม ขณะที่ ค นรวยก็ ยั ง รวยหรื อ รวยมากกว่ า เดิ ม นั้ น
อาจจะแก้ได้หากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับสวัสดิการภาครัฐ
อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ภาครัฐควรหาทางเก็บภาษีอย่างตรงไปตรงมา ยึดกฎระเบียบ
ในการปฏิบตั งิ าน โดยเฉพาะเทศกิจต้องไม่คอร์รปั ชันหารายได้จากพ่อค้า แม่คา้ รายย่อย
และควรช่ ว ยเหลื อ คนจนอย่ า งจริ ง จั ง ให้ ส ามารถมี ทุ น และมี ที่ ท� ำ กิ น เพื่ อ หารายได้
ไม่ต้องกู้นอกระบบเสียดอกเบี้ยร้อยละ 20 อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน”
คุณจิดาภาได้เสริมในตอนท้ายว่า “พยายามบอกตัวเองเสมอว่าต้องพึง่ ตัวเองให้ได้
มากที่สุด เพราะเชื่อว่าภาครัฐยังไม่สามารถจัดระบบสวัสดิการอย่างทั่วถึง
ในอนาคตอยากขอให้ภาครัฐช่วยสร้างความเท่าเทียมกันใน 3 เรื่อง คือ หนึ่ง สิทธิ
การรักษาพยาบาล สอง การค้าขาย การท�ำมาหากิน และสาม การจราจรใช้รถใช้ถนน”
สัมภาษณ์และเรียบเรียงโดย กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
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“ ผู้บริหารระดับสูงควรลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อสัมผัสกับสภาพชีวิตที่แท้จริงของ
ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย และรับรู้ปัญหาความเดือดร้อน... ควรก�ำหนด
ประเภทของธุรกิจที่สงวนไว้ให้คนไทยไม่ให้ตกไปอยู่ในมือต่างชาติ”

สีน้ำ� รุ่งเรืองนพรัตน์ อายุ 64 ปี
พ่อค้าขายเสื้อผ้าในตลาดมหานาค

คุณสีน�้ำได้ถ่ายทอดให้ทีมงานวารสารฯ ฟังว่า จากประสบการณ์การเป็นพ่อค้า
ขายส่งและขายปลีกมาหลายสิบปี เห็นว่าอาชีพค้าขายรายย่อยของไทยก�ำลังจะตกไปอยู่
ในมือต่างชาติ เพราะนายทุนต่างชาติมีเงินทุนสูงมาก และมีกลยุทธ์ทางการค้าที่เหนือชั้น
กว่าผูป้ ระกอบการไทย อีกทัง้ สามารถเข้ามาด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยไม่ตอ้ งเสียภาษี
ตามหลักเกณฑ์ และยังไม่ได้มกี ารตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐในระดับล่าง
อย่างจริงจัง ซึง่ คุณสีนำ�้ ได้เสนอว่า “ผูบ้ ริหารระดับสูงควรลงพืน้ ทีต่ รวจสอบเพือ่ สัมผัสกับ
สภาพชีวิตที่แท้จริงของชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้ารายย่อย และรับรู้ปัญหาความเดือดร้อน
ที่พวกเราต้องเผชิญจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข”
พร้อมกล่าวเสริมอีกประเด็นทีส่ ำ� คัญคือ “ควรก�ำหนดประเภท
ของธุ ร กิ จ ที่ ส งวนไว้ ใ ห้ ค นไทยไม่ ใ ห้ ต กไปอยู ่ ใ นมื อ ต่ า งชาติ เช่ น
รถเข็นขายส้มต�ำ กาแฟและเครื่องดื่มต่าง ๆ มอเตอร์ไซค์ สามล้อรับจ้าง
และอื่น ๆ อีกหลากหลายอาชีพ และควรดูแลกวดขันไม่ให้เจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสินบนจากชาวต่างชาติเพื่อได้อภิสิทธิ์ในการ
ประกอบธุรกิจรายย่อยแข่งกับคนไทย”
นอกจากนี้ คุณสีน�้ำยังขอให้ภาครัฐสนับสนุนให้คนไทยทุกคน
ได้รับสิทธิและสวัสดิการอย่างเท่าเทียมในเรื่องเด่น ๆ 3 เรื่อง คือ หนึ่ง
การศึกษา โดยได้รับสิทธิเข้าเรียนฟรี 12 ปี สอง การสงวนอาชีพค้า
รายย่อยไว้ให้คนไทย สาม การสงวนอาชีพเฉพาะไว้ให้แรงงานไทย เช่น
การเป็ น พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ประจ� ำ สนามบิ น พนั ก งาน
ร้านอาหารในสนามบิน โดยผู้ประกอบการต้องยอมจ่ายค่าตอบแทนให้
แรงงานไทยในอัตราทีส่ งู เนือ่ งจากสนามบินเปรียบเสมือนประตูเข้า -ออก
ของประเทศ และแรงงานไทยในฐานะเจ้าของประเทศจะช่วยเป็นหู
เป็นตาสอดส่องดูแลความเรียบร้อยให้กับประเทศของเราด้วย

คุณสีน�้ำกล่าวในตอนท้ายว่า “ท่านพุทธทาสภิกขุ
เคยเทศน์สอนว่า ‘ต้องให้บ้าง ต้องยอมเสียสละบ้าง’
ดังนั้น ภาครัฐควรตรวจสอบฐานะของทุกคน และควร
เก็บภาษีผู้ท่ีมีรายได้สูงให้ถูกต้อง โดยเฉพาะภาษีที่ดิน หุ้น
และมรดก เพือ่ กระจายสูค่ นทีไ่ ม่มหี รือมีนอ้ ย ซึง่ นับเป็นการ
ร่วมกันพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน
อีกทางหนึ่งด้วย”
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“คนกลุ่มใหญ่ของประเทศยังล�ำบาก ผมคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจ
ต้องมองที่ระดับล่าง... ต้องให้มีตัวแทนคนระดับล่าง ชาวนา ผู้ใช้แรงงาน เข้ามา
อยู่ในกลุ่มผู้ก�ำหนดนโยบาย เพื่อให้เกิดความสมดุลและคานอ�ำนาจกัน รวมถึง
ได้รู้ความต้องการของประชาชนระดับล่างว่า จริง ๆ แล้วเขาต้องการอะไร”
ว่าทีร่ อ้ ยตรี กิตติพนั ธ์ ได้เล่าถึงปัญหาและแนวคิดการแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้
ไว้อย่างน่าสนใจว่า “ขณะนี้เศรษฐกิจโตขึ้นก็จริง แต่ผลประโยชน์ 90% ไปตกอยู่ในกลุ่ม
คนระดับบนไม่ถึง 20% ขณะที่คนอีก 80 - 90% ต้องแย่งผลประโยชน์ที่เหลือแค่ 10%
เศรษฐกิจโตเฉพาะการท่องเที่ยว การส่งออก บริษัทรถยนต์ และบริษัทใหญ่ ๆ แต่ธุรกิจ
ขนาดกลางขนาดย่อม พวก SMEs พ่อค้า แม่คา้ เกษตรกร คนระดับล่าง ซึง่ เป็นคนกลุม่ ใหญ่ ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ มูลศรีชัย อายุ 54 ปี
นายกสมาคมผู้ส่งออกและผู้ผลิตไทย
ของประเทศยังล�ำบาก ผมคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจต้องมองที่ตลาดขายส่งหรือตลาด
ระดับล่าง - โบ๊เบ๊ ส�ำเพ็ง ประตูนำ�้ อาจารย์ทจี่ ดั รายการวิทยุคนหนึง่ เคยพูดว่า ‘เข็มตกเล่ม
หนึง่ ยังได้ยนิ ทัง้ ตลาด คือตลาดมันเงียบมาก’ ถ้าเกษตรกรทีท่ ำ� รายได้สว่ นใหญ่ของประเทศ ไม่วา่ จะเป็นข้าว ยางพารา มันส�ำปะหลัง
อ้อย ข้าวโพด แค่สินค้าหลัก ๆ 5 - 6 อย่าง หากคนกลุ่มนี้ไม่มีรายได้ก็เสร็จกันหมด คือ จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทั้งระบบ ถ้าจะดูว่าเศรษฐกิจดีหรือไม่ คงต้องดู 3 เรื่องประกอบกัน คือ เงินคงคลัง รายได้ประชาชาติ (GDP) และการลงทุน
ของประเทศ ตัวเลขจะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจในอนาคตจะไปยังไง”
ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล�้ำ ว่าที่ร้อยตรี
กิตติพนั ธ์ มีความเห็นว่า “นโยบายทีเ่ กิดจากข้างบน และ
ตัดสินโดยกลุม่ คนทีม่ ผี ลประโยชน์ มันไม่ใช่การลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ต้องคิดกลับด้าน ต้องให้มตี วั แทนคนระดับล่าง
ชาวนา ผู้ใช้แรงงาน เข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้ก�ำหนดนโยบาย
เพื่อให้เกิดความสมดุลและคานอ�ำนาจกัน รวมถึงได้รู้
ความต้องการของประชาชนระดับล่างว่า จริง ๆ แล้ว
เขาต้องการอะไร และควรสนับสนุนการรวมกลุ่ม SMEs
หรือคนฐานล่าง เป็นประชาคม เป็นสหกรณ์ หรือเป็น
เครือข่ายอะไรก็แล้วแต่ที่เข้มแข็ง”
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“นอกจากนี้ การให้โอกาสประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพก็เป็นสิ่งจ�ำเป็น อย่างเช่น เครดิตบูโร (Credit Bureau)
หรือการท�ำธุรกรรมกับสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ที่ร่วมมือกับเครดิตบูโร
แม้ว่าจะมีข้อดี แต่บางครั้งเป็นการตัดโอกาสทางธุรกิจด้วย อย่างผม
ผ่อนรถยังเป็นหนี้เหลืออยู่ 1 แสนบาท โดนยึดรถไป แม้ว่าจะมีการช�ำระ
1 แสนบาทในภายหลังไปแล้ว ก็ยังติดบัญชีด�ำไปอีก 3 ปี พอจะขอกู้เงิน
มาท�ำธุรกิจครั้งใหม่ท�ำไม่ได้ ซึ่งตรงนี้ไม่เปิดให้คนระดับล่างที่อาจจะ
พลาดพลั้งไปบ้าง สามารถมีโอกาสลุกขึ้นมาท�ำธุรกิจในทันที”
ว่าที่ร้อยตรี กิตติพันธ์ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า “ผมคิดว่า
ที่ผ่านมาการท�ำการค้าหรือท�ำอะไร มักจะมากดตรงแรงงาน กดตรง
ชาวนา ค่าแรงจะต้องถูก ราคาข้าวเปลือกต้องต�่ำ เราไม่ได้ช่วยแรงงาน
หรือเกษตรกรแบบยัง่ ยืน อย่างประเทศญีป่ นุ่ พอพูดเรือ่ งข้าวปุบ๊ ต้องดูแล
ชาวนา ไม่งั้นจะเลิกปลูกข้าว เกษตรกรหรือคนฐานล่างถ้าเขามีรายได้
เขาแข็ ง แรงก็ จ ะไม่ มี ป ั ญ หา ต้ อ งดั น คนฐานล่ า งขึ้ น มาเพื่ อ ให้ ส ่ ว น
ตรงกลางกว้าง เหมือนขนมเปียกปูน คนชั้นกลางต้องเยอะ
“ในเรื่องของการค้าและแรงงานต่างชาติ ซึ่งมีองคาพยพที่เกี่ยวข้อง
มากมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องเข้ามาดูแลจริงจังและประสานงานกันให้ดี
และต้องปฏิบัติต่อผู้ประกอบการรวมถึงแรงงานคนไทยหรือคนต่างชาติอย่าง
เท่าเทียมกันภายใต้กฎกติกาที่ถูกต้อง และมีการเก็บรายได้ไม่ว่าจะเป็นภาษี
หรือค่าธรรมเนียมอะไรก็แล้วแต่ ต้องเก็บเข้าหลวงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดย
ไม่รั่วไหลไปไหน อีกเรื่องหนึ่งที่มีความส�ำคัญมาก ผมคิดว่า การถือครองที่ดิน
ของเศรษฐี 50 ตระกูล 500 ตระกูล ซึ่งถือครองกันเป็นหลักร้อย หลักพัน
หลักหมืน่ หรือบางตระกูลมีมากถึงหลักแสนไร่ แต่มกี ารปล่อยให้ทดี่ นิ เหล่านัน้
รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ต้องเก็บภาษี รัฐจะมีรายได้มหาศาล
สามารถน�ำไปใช้ดำ� เนินนโยบายหรือจัดสวัสดิการต่าง ๆ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
ในสังคมได้”
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ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9
“ได้ปรัพระราชทานไว้
ให้คนไทย เป็นปรัชญาที่ทรงคุณค่ามาก

“

ถ้าทุกคนพยายามท�ำความเข้าใจอย่างถ่องแท้

“การจราจรเป็นเรื่องหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำ
ในสังคมที่ชัดเจนมาก… นโยบายทุก ๆ เรื่องต้องค�ำนึงถึงการ
ลดความเหลื่อมล�้ำด้วย ที่ส�ำคัญผู้น�ำต้องเป็นตัวอย่างที่ดี...
และถ้าอยากแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ ต้องแก้ไขระบบป้องกัน
การทุจริต… ทุกคนสามารถเป็นพลังที่มีส่วนช่วยลด
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมได้”

• พงศธร มีเมือง (ไอซ์) อายุ 22 ปี
อยู่ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาตรีควบคู่ไปกับปริญญาโท
ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
• อภิสิทธิ์ บำ�เรอสงค์ (แสน) อายุ 22 ปี
สำ�เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่คณะและมหาวิทยาลัยเดียวกันกับไอซ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างหางานทำ�

ไอซ์และแสน ทัง้ สองคนมีความคิดเห็นทีต่ รงกันต่อปัญหา
ความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมว่า “การจราจรเป็นเรือ่ งหนึง่ ทีส่ ะท้อน
ให้เห็นถึงความเหลื่อมล�้ำในสังคมที่ชัดเจนมาก พวกผมคิดว่า
ถนนหนทางสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นคนใช้รถส่วนตัว คนใช้รถ
สาธารณะ และคนเดินเท้า ทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกันก็จริง แต่
รัฐบาลต้องให้ความส�ำคัญกับคนส่วนใหญ่ ซึง่ ต้องใช้บริการขนส่ง
สาธารณะ รัฐต้องอ�ำนวยความสะดวกและจัดบริการรถเมล์ รถไฟ
รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดนิ เรือโดยสาร ให้เพียงพอ รวมถึงคนเดินเท้า
ที่ควรจะได้รับความคุ้มครองในการข้ามถนนอย่างปลอดภัย”
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ไอซ์กล่าวเสริมด้วยว่า “แต่สภาพที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ภาครัฐ ยังไม่สามารถให้
บริการประชาชนได้เต็มที่ ปริมาณไม่เพียงพอ รถติด รอนาน และคนแน่นจนบางครัง้
ขึ้นไม่ได้ ผมคิดว่าถ้าภาครัฐไม่มีกำ� ลังพอที่จะท�ำได้ ควรให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทีส่ ำ� คัญบริการขนส่งสาธารณะต้องไปได้สะดวกรวดเร็ว มาตรงเวลา เข้าถึงทุกที่ สะอาด
และปลอดภัย ซึ่งถ้าท�ำได้เช่นนี้ เชื่อว่าจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรได้ เพราะจะช่วย
ดึงดูดคนที่ใช้รถส่วนตัวซึ่งส่วนใหญ่นั่งมาเพียง 1 - 2 คน แต่ใช้พื้นที่ถนนเท่ากับ
คนขึ้นรถเมล์ 10 - 20 คน หันมาใช้บริการขนส่งสาธารณะเพิ่มขึ้น ในประเทศที่
พัฒนาแล้วจะให้ความส�ำคัญกับการขนส่งสาธารณะและการเดินเท้ามาก ซึง่ การวาง
ผังเมืองที่ดีจะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้”
ส�ำหรับแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำ ไอซ์ได้แสดง
ความเห็นว่า “ที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัย ปัญหาหลัก ๆ ของประชาชน เช่น
การจราจร การท�ำมาหากิน การบริการภาครัฐ ยังไม่สามารถแก้ไขได้จริง ๆ และทีท่ ำ�
ไปแล้วบางครั้งมันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เพราะว่าไม่ได้เข้าใจถึง
ปัญหาที่ประชาชนประสบอยู่อย่างลึกซึ้ง ถ้าเป็นผมจะดูว่าประชาชนต้องการอะไร
ปัญหาจริง ๆ อยู่ตรงไหน จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งอาจจะใช้วิธีการส�ำรวจหรือท�ำโพลหรืออาจจะมอบให้หน่วยงานต่าง ๆ ไป
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของประชาชน เพราะบางครัง้ ภาครัฐอาจจะคิดนโยบายหรือโครงการแบบเหมารวม ๆ ท�ำเหมือนกัน
ทุกพื้นที่ ซึ่งหลาย ๆ ครั้งไม่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพภูมิสังคมที่แตกต่างกัน”
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ส่วนแสนมีมมุ มองในเรือ่ งนีว้ า่ “ส�ำหรับผมคิดว่าควรจะแก้ทนี่ โยบายและทีร่ ะบบ
ก่อน เพราะปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ มีมากมาย นโยบายทุก ๆ เรือ่ งต้องค�ำนึงถึงการลดความ
เหลื่อมล�้ำด้วย ที่ส�ำคัญผู้น�ำต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ถ้าหัวพาตรง ท้ายก็จะตรงไปด้วย และถ้า
อยากแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ต้องแก้ไขระบบป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันและการบังคับ
ใช้กฎหมายให้เท่าเทียมกัน ในส่วนของภาคประชาชนก็ต้องเข้มแข็ง ต้องรวมตัวกันให้ได้
เพื่อให้มีอ�ำนาจต่อรองในสิ่งที่เป็นประโยชน์จริง ๆ”
ทั้งไอซ์และแสนต่างคาดหวังถึงอนาคตว่า “อยากเห็นสังคมไทยมีความสงบสุข
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน คนไทยมีจิตส�ำนึกสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม
เคารพกฎหมาย รูจ้ กั สิทธิและหน้าทีข่ องตนเอง และได้รบั โอกาสในฐานะพลเมืองไทยอย่าง
ถ้วนหน้า ทั้งการได้รับสิทธิการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี สิทธิการรักษาพยาบาล การได้รับ
บริการภาครัฐทีท่ วั่ ถึงและเท่าเทียมกัน และการได้รบั โอกาสในการท�ำมาหากินโดยสุจริต”
นอกจากนี้ ทัง้ ไอซ์และแสนคิดตรงกันว่า “ทุกคนสามารถเป็น
พลังทีม่ สี ว่ นช่วยลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมได้ไม่มากก็นอ้ ย พวกผม
ในฐานะของประชาชนตัวเล็ก ๆ คงท�ำได้ในส่วนการช่วยเหลือสังคม
ช่วยรัฐ ซึ่งทุกวันนี้ก็ออกไปท�ำกิจกรรมจิตอาสาตลอดในจุดที่ภาครัฐ
อาจจะยังก้าวไปไม่ถงึ ก็พยายามเจาะเข้าไป แม้วา่ จะเป็นส่วนนิดเดียว
ที่ช่วยเหลือประเทศได้ แต่ก็เป็นก�ำลังเล็ก ๆ ของสังคม และพยายาม
ท�ำตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพกฎหมาย รู้จักสิทธิและ
หน้าที่ของตนเอง”
ก่อนจบการสัมภาษณ์ทงั้ สองคนยังได้ให้แง่คดิ
ทิง้ ท้ายไว้วา่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทีใ่ นหลวง
รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานไว้ให้คนไทย เป็นปรัชญาที่
ทรงคุณค่ามาก ถ้าทุกคนพยายามท�ำความเข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ ยึดมัน่ ในทางสายกลาง ใช้คณ
ุ ธรรมก�ำกับความรู้
ท�ำอะไรอย่างมีเหตุมีผล มีความพอประมาณ สร้างภูมิคุ้มกันในตัว
ที่ดี พยายามลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ไม่ก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ก็จะสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างเป็นขั้น
เป็นตอน ประเทศชาติจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน ถ้าทุกคนสามารถ
พึ่ ง พาตนเองได้ แ ละอยู ่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี ข องความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่
เท่าเทียมกัน ค�ำว่า ‘ความเหลื่อมล�้ำ’ ก็คงจะไม่ต้องพูดถึง”
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สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำ
ของโลกและของประเทศไทย
สุพัณณดา เลาหชัย รวิรินทร์ เตชะปลูก และ ปิยนุช ยูชังกูล
ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
การพัฒนาประเทศมักประสบปัญหาความเหลื่อมล�้ำตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทุก ๆ นโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนา
จะมีคนที่ ได้รับผลประโยชน์มากหรือน้อย แตกต่างกันไปตามศักยภาพ โอกาสและการเข้าถึง โดยปัจจุบันมีเครื่องมือในการวัดระดับ
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมที่หลากหลาย อาทิ ค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variation: CV) ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
(Gini Coefficient) ดัชนีทายล์ (Theil Index) ดัชนีแอตคินสัน (Atkinson Index) สัดส่วนพาลมา (Palma Ratio) เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ยังคงเป็นเครื่องมือหลักในการวัดความเหลื่อมล�้ำ
อย่างกว้างขวาง โดย Gini จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 คือ ตั้งแต่ความเท่าเทียมสมบูรณ์ถึงความเหลื่อมล�้ำ
สมบูรณ์ กล่าวคือ ยิ่งค่า Gini ใกล้กับ 1 เท่าใดก็จะมีความเหลื่อมล�้ำมากขึ้นเท่านั้น

สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำของโลก
ปัจจุบนั ประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกยังคงประสบปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ รวมถึงประเทศ
พัฒนาแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยังคงประสบปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคมอยู่
จากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ปี 25571 ที่ 0.394
หรือประเทศที่มีรัฐสวัสดิการที่ดี เช่น ประเทศเยอรมนี ก็ยังพบปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ในประเทศอยู่ จากค่าสัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ปี 2557
ที่ 0.292 และเมือ่ พิจารณาเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)
ของทุกประเทศทัว่ โลก (รูปที่ 1) จะเห็นว่าประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้และบางประเทศ
ในทวีปแอฟริกายังคงมีความเหลือ่ มล�ำ้ ด้านรายได้สงู ในขณะทีป่ ระเทศในทวีปยุโรปมีความ
เหลื่อมล�้ำด้านรายได้ต�่ำกว่าประเทศอื่น ๆ

รูปที่ 1 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient)2 ปี 2557
ที่มา : https://ourworldindata.org/income-inequality/
		ข้อมูลจาก World Bank, 2014
1
2

ที่มา : World Development Indicators. World Bank
ดัชนีจีนี คือ ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ที่แสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์
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ความเหลื่ อ มล�้ ำ ของการถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น เป็ น สิ่ ง ที่ ส ามารถ
สะท้ อ นความเหลื่ อ มล�้ ำ ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ข้ อ มู ล จาก Global Wealth
Report 2015 พบว่ า ประชากรที่ ถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น มู ล ค่ า ต�่ ำ กว่ า
10,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโลก ซึ่งกว่าร้อยละ
70 ถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าเพียงร้อยละ 3 ของมูลค่าทั้งหมด ขณะที่
ประชากรเพียงร้อยละ 0.7 ของโลก ถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า
1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มากถึงร้อยละ 45.2 ของมูลค่าทัง้ หมด โดยในประเทศ
พัฒนาแล้วมีสัดส่วนประชากรที่มีทรัพย์สินต�่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อยูเ่ พียงร้อยละ 20 ในขณะทีป่ ระเทศอินเดียและแอฟริกามีสดั ส่วนประชากร
ที่ ถื อ ครองทรั พ ย์ สิ น ต�่ ำ กว่ า 10,000 ดอลลาร์ ส หรั ฐ อยู ่ ถึ ง ร้ อ ยละ 90
ของประชากรทั้งหมด
หน่วย : ร้อยละ
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กราฟที่ 1 สัดส่วนประชากร
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การถือครองทรัพย์สิน ปี 2558
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ที่มา : Global Wealth Report, 2015

กราฟที่ 2 สัดส่วน
ความมั่งคั่งของโลก ปี 2558 จ�ำแนกตาม
ระดับรายได้ (Decile) และภูมิภาค
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ที่มา : Credit Suisse Global Wealth Data book 2015

หากแบ่งระดับรายได้ของคนทั่วโลกเป็น 10 ระดับ จะพบว่าในภาพรวมความมั่งคั่งของโลก คนที่มีระดับรายได้สูงที่สุด
(Decile 10) ครอบครองความมั่งคั่งกว่าร้อยละ 87.65 ของทั้งโลก ขณะที่คนที่มีระดับรายได้ต�่ำที่สุด (Decile 1) มีรายได้ติดลบ
หรือมีหนี้สินร้อยละ 0.33 ของความมั่งคั่งโลก หากพิจารณาเป็นรายภูมิภาคพบว่า คนในประเทศจีนส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง
Decile 6 - 8 คนในทวีปอินเดียและแอฟริกามีรายได้อยูใ่ นช่วง Decile 1 - 5 ส่วนคนในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปส่วนใหญ่จะมีรายได้
อยู่ในช่วง Decile 9 - 10
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ส�ำหรับสถานการณ์ของประเทศไทยในระดับโลก
เมื่ อ พิ จ ารณาจากค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม่ เ สมอภาค
(Gini Coefficient) ซึง่ จัดท�ำโดยธนาคารโลกในปี 2557 พบว่า
สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำของประเทศไทยมีแนวโน้ม
ดีขนึ้ เป็นล�ำดับ โดยค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้าน
รายจ่ายลดลงจาก 0.43 ในปี 2511 เป็น 0.38 ในปี 2556 และ
ค่าสัมประสิทธิค์ วามไม่เสมอภาคด้านรายได้ลดลงจาก 0.50
เป็น 0.46 ในช่วงเวลาเดียวกันตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามไม่ เ สมอภาคของประเทศไทยยั ง
อยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

ที่มา : เอกสาร Getting back on track : Reviving growth and securing prosperity for
all, World Bank Group.

สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำของไทย
การพัฒนาประเทศไทยในรอบเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความส�ำเร็จในการเพิ่มอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสามารถลดปัญหาความยากจนลงได้อย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาความเหลื่อมล�้ำยังไม่สามารถที่จะลดลงได้
และมิติความเหลื่อมล�้ำก็มีความหลากหลาย อาทิ
ด้านรายได้ สะท้อนจากค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค
ด้านรายได้ (Gini Coefficient) มีแนวโน้มลดลงจาก 0.514 ในปี
2549 เหลือ 0.445 ในปี 2558 แต่ยังคงเป็นปัญหาในการกระจาย
รายได้ ร ะหว่ า งกลุ ่ ม ประชากร โดยกลุ ่ ม ที่ ร วยที่ สุ ด ร้ อ ยละ 10
(Decile 10) มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 35.0 ของรายได้รวมปี 2558
ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุด (Decile 1 - 4)
มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ 14.3 ของรายได้รวมเท่านั้น และ
ยิ่ ง แตกต่ า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ สั ด ส่ ว นรายได้ ร ้ อ ยละ 1.58 ของ
ประชากรร้อยละ 10 ที่จนที่สุด (Decile 1)
ด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดิน โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 10 ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด (Decile 10) มีส่วนแบ่ง
การถือครองที่ดินมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนผู้ถือครองที่ดินร้อยละ 40 ที่ถือครองที่ดินน้อยที่สุด (Decile 1 - 4)
มีส่วนแบ่งการถือครองที่ดินเพียงร้อยละ 1.2 ของที่ดินทั้งหมดเท่านั้น
การจัดบริการภาครัฐที่มีคุณภาพ แม้จะมีการขยายการให้บริการอย่างทั่วถึงแล้ว แต่ยังมีปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการจัด
บริการภาครัฐที่มีคุณภาพ โดยในด้านการศึกษา จากการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสิ้น 12,230 แห่งทั่วประเทศ มีโรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินเพียงร้อยละ 69.9 เท่านั้น และยังมีความแตกต่างของเกณฑ์การประเมินระหว่างโรงเรียนที่อยู่ในเมือง - นอกเมือง
โรงเรียนทีอ่ ยูต่ า่ งภูมภิ าค โรงเรียนทีอ่ ยูต่ า่ งสังกัด และโรงเรียนขนาดใหญ่ - ขนาดเล็ก ในด้านสาธารณสุข ยังมีการกระจุกตัวของบุคลากร
ทางการแพทย์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรอยู่ที่ 1 ต่อ 722 คน ขณะที่สัดส่วน
โดยเฉลี่ยของประเทศอยู่ที่ 1 ต่อ 2,131 คน
ทัง้ นี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ โดยก�ำหนด
เป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม เน้นการให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินการยกระดับคุณภาพ
บริการทางสังคมอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมถึงการปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคมใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่องจากที่ได้ขับเคลื่อนและผลักดันในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยมุ่งเน้นการให้ความ
ช่วยเหลือให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต�่ำสุด (Bottom 40) ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี และผู้สูงอายุ รวมถึง
การด�ำเนินนโยบายทางการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ ซึ่งจะช่วยให้ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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สาเหตุของความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทย
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาสะสมที่เกิดจากการจัดการเชิง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างทางสังคมที่ไม่สมดุล และขาดความเชื่อมโยง
ไปยังประชาชน ประชาชนไม่อาจเข้าถึงโอกาสนั้น ๆ ได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นโอกาส
ทางการศึกษา โอกาสในการเข้าถึงความยุตธิ รรม โอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล
นอกจากนั้นยังน�ำไปสู่ปัญหาความไม่เป็นธรรมและความมั่นคง เนื่องจากการเอื้อ
ประโยชน์ต่อบางกลุ่มผลประโยชน์ในสังคม และขาดความโปร่งใส
ทั้งนี้ สาเหตุ/ปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มเจ้าของทุน
มากกว่าเจ้าของแรงงาน จากโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีฐานการผลิตอุตสาหกรรม
เป็นสัดส่วนร้อยละ 33.5 และมีการพึง่ พาการส่งออกโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นผลตอบแทนของทุนและผู้ประกอบการเป็นส่วนใหญ่ ในช่วงที่ผ่านมา
(ปี 2533 - 2558) รายได้ที่เป็นผลตอบแทนของทุนและผู้ประกอบการ (ไม่รวม
ในส่วนของภาครัฐ) คิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณร้อยละ 57.8 ของรายได้
ประชาชาติ ในขณะที่รายได้ที่เป็นผลตอบแทนแรงงานและสวัสดิการคิดเป็น
สัดส่วนเฉลี่ยเพียงร้อยละ 42.2 ของรายได้ประชาชาติ นอกจากนั้นประเทศไทย
ยังมีโครงสร้างการผลิตที่เป็นแรงงานนอกระบบในสัดส่วนที่สูงร้อยละ 55.7
ท�ำให้การคุม้ ครองทางสังคมยังไม่ทวั่ ถึง รวมถึงสภาพการท�ำงานทีไ่ ม่แน่นอนและ
ไม่ตอ่ เนือ่ งท�ำให้เกิดเป็นปัญหาด้านรายได้และค่าตอบแทน ท�ำให้เกิดเป็นช่องว่าง
รายได้ของแรงงานในระบบและนอกระบบมีความแตกต่างกัน
2) โครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐมีลกั ษณะรวมศูนย์ไว้ทสี่ ว่ นกลาง และ
โครงสร้างบริการพืน้ ฐานของรัฐทีย่ งั กระจุกตัวในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
รวมทั้งหัวเมืองใหญ่ต่าง ๆ ในภูมิภาค ท�ำให้โอกาสในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐ
ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพระหว่างประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท และ
ประชากรในแต่ละภูมภิ าคมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะการศึกษาซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญในการ
สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารสร้างรายได้สำ� หรับพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของตนเองและครอบครัว
3) ปัญหาระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินเป็นปัจจัยพื้นฐานส�ำหรับการประกอบ
อาชีพและทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชาชน ซึง่ จะน�ำมาซึง่ ความมัน่ คงในการด�ำรงชีวติ แต่ปจั จุบนั
มีปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ประโยชน์ที่ดินและเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน
อาทิ การประกาศเขตทีด่ นิ ของรัฐทับซ้อนทีด่ นิ ท�ำกินหรือทีอ่ ยูอ่ าศัยของราษฎรทีอ่ ยูม่ าก่อน
หรือกรณีราษฎรเข้าท�ำกินในที่ดินของรัฐหลังประกาศเขตสงวนหวงห้าม นอกจากนั้นยังมี
ปั ญ หาการครอบครองที่ ดิ น จ� ำ นวนมากของคนร�่ ำ รวย ขณะคนยากจนไม่ ส ามารถ
ครอบครองหรือมีที่ดินเป็นของตนเองเนื่องจากการขาดแคลนทุนทรัพย์และภาระหนี้สิน
ทีท่ �ำให้ต้องสูญเสียการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

4) ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึงได้
โดยชอบธรรม ท�ำให้ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบและล่วงละเมิดสิทธิจากบุคคลทีอ่ ยูใ่ นภาวะทีเ่ หนือกว่า
ไม่ว่าจะด้วยสถานะทางเศรษฐกิจหรือสถานะทางสังคม ประกอบกับข้อจ�ำกัดของคนจนในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม เช่น การเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีค่าใช้จ่ายสูง การด�ำเนินคดีที่ใช้เวลายาวนาน
เป็นต้น
5) การบริหารราชการแผ่นดินขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใส
รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและการทุจริตคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่รัฐ
เป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ท�ำให้การด�ำเนินนโยบายสาธารณะและการจัดบริการ
สาธารณะเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ล ประกอบกั บ การขาดระบบฐานข้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย ที่ ส ามารถบ่งชี้
ถึงกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน�ำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ควรจะได้รับประโยชน์โดยเฉพาะ
ระบบฐานข้ อ มู ล ที่ บ ่ ง ชี้ เ ป้ า หมายอย่ า งเจาะจง (Targeting) ของคนจน/ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย/ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสและกลุ ่ ม เปราะบาง
เช่น ผู้พิการและผู้สูงอายุ จึงท�ำให้การบริหารจัดการของภาครัฐไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวเท่าที่ควร

บทส่งท้าย
ความเหลื่อมล�้ำเป็นปัญหาเรื้อรังที่สะสมมายาวนานในสังคมไทย หาก
ไม่ได้รบั การแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและจริงจัง คาดว่าปัญหานีจ้ ะมีความรุนแรงเพิม่
มากขึ้น จนกระทั่งเป็นอุปสรรคและบ่อเกิดของอีกหลายปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อม รวมถึงปัญหาทางการเมือง อันจะส่งผลกระทบ
ไปยังประชาชนส่วนใหญ่ของสังคมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้4 ดังนั้น การลดความ
เหลื่อมล�้ำจึงต้องการความมุ่งมั่น ความร่วมมือ และความยินยอมของสังคมในการ
จัดระเบียบเศรษฐกิจผ่านนโยบายที่สามารถลดความเหลื่อมล�้ำได้จริง โดยค�ำนึงถึง
การเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นและจะส่งผลต่อเนื่องไปในอนาคต เช่น การเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้น และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
จะเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว รวมถึงภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมอิ ากาศทีผ่ นั ผวนส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและความมัน่ คง
ของครัวเรือนที่เปราะบาง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเพิ่มความเสี่ยงที่
จะท�ำให้ความเหลื่อมล�้ำมีความรุนแรงยิ่งขึ้น และเป็นความท้าทายอย่างมากต่อการ
ก�ำหนดนโยบายให้สามารถรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงข้างต้น เพื่อลด
ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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สวัสดิการเสมอภาค
และทั่วถึง... สู่สังคมคุณภาพ
เผ่าพัชร รพีธรรมานนท์ และ วิทยารัฐ พวงงาม
ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม

“ความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม” เป็นสถานการณ์ทคี่ นในสังคมได้รบั โอกาสและการปฏิบตั ทิ แี่ ตกต่างกัน

ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคม โอกาสในการเข้าถึงแหล่งรายได้ โอกาสในการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยความแตกต่างดังกล่าวเป็นผลมาจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ เพศ เชื้อชาติ สถานะทางเศรษฐกิจหรือ
สังคม ถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยระบุให้รัฐมีหน้าที่ท�ำให้ประชาชนทุกคนได้รับ
บริการทางสังคมขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่พบว่าปัจจุบันสังคมไทยยังมีความไม่เท่ากันของโอกาส
และการได้รับบริการทางสังคมระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ค่อนข้างสูง ในบทความนี้จะเป็นการฉายภาพสถานการณ์
ความเหลือ่ มล�ำ้ ของบริการทางสังคมทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ การศึกษา การบริการสุขภาพ และความคุม้ ครองทางสังคม ซึง่ ถือ
เป็นบริการทางสังคมพื้นฐานที่คนทุกคนในสังคมควรได้รับเพื่อเป็นฐานไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
การเลื่อนชั้นทางสังคม รวมถึงการสร้างความมั่นคงในชีวิตของแต่ละบุคคลต่อไป

สถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมของประเทศไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ก�ำหนดให้รัฐจัดบริการขั้นพื้นฐาน
แก่ประชาชน รวมทัง้ ก�ำหนดให้ประชาชนมีสทิ ธิในการเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานทางสังคมทีส่ ำ� คัญ อาทิ การให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปีจนจบการศึกษาภาคบังคับ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
ของรัฐ สิทธิในการได้รบั ความช่วยเหลือจากรัฐต่อผูส้ งู วัยทีไ่ ม่มรี ายได้เพียงพอต่อการยังชีพและบุคคลยากไร้
ที่เป็นการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม พบว่ายังเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ภายใต้การจัดบริการขั้นพื้นฐานทางสังคมที่ส�ำคัญ กล่าวคือ
1. ความเหลื่อมล�้ำด้านการศึกษา รัฐธรรมนูญฯ ได้ก�ำหนดให้รัฐด�ำเนินการให้
เด็กทุกคนได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาภาคบังคับ เพื่อเป็นสวัสดิการ
ที่รัฐจัดสรรให้กับนักเรียน แต่ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล�้ำทั้งเรื่องโอกาสและคุณภาพของ
การศึกษา ดังนี้
1.1 โอกาสการเข้าถึงการศึกษา จากข้อมูลพบว่า โอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ของนักเรียนจะมีความสัมพันธ์กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว โดยกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ดีที่สุด (Decile 10) มีอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.) สูงถึงร้อยละ 65.8
ขณะที่กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีฐานะความเป็นอยู่ด้อยที่สุด
(Decile 1) มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.)
เพียงร้อยละ 4.2 ซึง่ สะท้อนถึงปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว ทีส่ ง่ ผลต่อโอกาสของนักเรียน
ในการเข้าถึงการศึกษา โดยเด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะ ที่มา : ประมวลผลโดย ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช., 2560
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

จะมีโอกาสในการเข้าถึงสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทางการศึกษาที่มากกว่า
แต่เด็กนักเรียนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนจะมีข้อจ�ำกัดทางค่าใช้จ่ายในการ
เรียนต่าง ๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์การเรียน
นอกจากนี้ หากพิจารณาสัดส่วนนักเรียนที่ออกจากการศึกษากลางคันพบว่า
มีสาเหตุส�ำคัญมาจากฐานะยากจน ปัญหาทางครอบครัว การอพยพตาม ที่มา : ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประมวลผลโดย สศช., 2560
ครอบครัว และภาระการหาเลี้ยงครอบครัว ท�ำให้นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและต้องออกจากการศึกษากลางคัน
1.2 ความเหลื่อมล�้ำของคุณภาพการศึกษา ปัญหาด้าน
คุ ณ ภาพของระบบการศึ ก ษาไทยในปั จ จุ บั น มี ค วามแตกต่ า งกั น
ระหว่างพื้นที่ กลุ่มโรงเรียน รวมทั้งมีปัจจัยจากสถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคมของครอบครัวของนักเรียนที่เป็นตัวก�ำหนดความแตกต่าง
ซึ่งหากพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนผ่านผลคะแนน
PISA ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 และผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-net) ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 พบว่า 1) คะแนนสอบ
ของนั ก เรี ย นที่ มี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ ดี จ ะมี ผ ลคะแนน
ที่ สู ง กว่ า กลุ ่ ม ที่ มี ฐ านะยากจน 2) กลุ ่ ม นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาอยู ่ ใ น
เขตเมื อ งจะมี ค ะแนนสอบมากกว่ า กลุ ่ ม นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาในเขต
ชนบท และ 3) นักเรียนจากกลุ่มโรงเรียนเน้นวิทย์และโรงเรียนสาธิต
มีคะแนนสอบ 3 วิชาของ PISA1 เฉลี่ยสูงกว่าโรงเรียนกลุ่มอื่น ๆ
ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่ไม่ได้มีการ
กระจายอย่างทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพ อาทิ คุณภาพของการเรียนการสอน
ของโรงเรียนต่าง ๆ ทรัพยากรทางการศึกษาระหว่างกลุ่มโรงเรียน
อีกทั้งกลุ่มนักเรียนที่มีศักยภาพส่วนใหญ่มีโอกาสอยู่ในกลุ่มโรงเรียน
ที่มา : สรุปผลการประเมิน PISA 2015 วิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ สสวท., 2560
ที่โดดเด่น มีชื่อเสียง และมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองเป็นหลัก
2. ความเหลื่อมล�้ำด้านสาธารณสุข รัฐธรรมนูญฯ ก�ำหนดให้รัฐต้องด�ำเนินการให้ประชาชน
ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง โดยรัฐได้จัดสวัสดิการด้านสาธารณสุขผ่านระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชนทุกคน อย่างไรก็ตาม ยังเกิดปัญหาความเหลื่อมล�้ำด้าน
สาธารณสุข ดังนี้
2.1 ปั ญ หาการกระจายทรั พ ยากรด้ า นสาธารณสุ ข และปั ญ หาการกระจาย
ของโรงพยาบาลตามระดับขั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ ที่ยังกระจุกตัวอยู่ในส่วนกลาง อาทิ
บุ ค ลากรทางการแพทย์ พยาบาล ครุ ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ ตลอดจนจ�ำนวนของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีความพร้อม
ส่ ว นมากกระจุ ก ตั ว อยู ่ ใ นกรุ ง เทพมหานครและเมื อ งใหญ่ โดยในปี
พ.ศ. 2558 บุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลเทคนิค ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และภาคกลาง ขณะทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจุกตัวน้อยทีส่ ดุ ท�ำให้
บุคลากรทางการแพทย์ 1 คนต้องดูแลประชากรมากกว่าบุคลากรทางการแพทย์
ที่มา : รายงานทรัพยากรสาธารณสุข
ในภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อภาระงานและคุณภาพการให้บริการในที่สุด
สถิติสาธารณสุขปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข, ประมวลโดย สศช., 2060
1

วิชาวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์
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2.2 ปั ญ หาความรอบรู ้ ด ้ า นสุ ข ภาพ จากรายงานการศึ ก ษาของ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการประเมินความรอบรู้
ด้านสุขภาพของประชาชนจากระดับความรู้จากประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน 76
จังหวัด (ปี 2557) เกี่ยวกับความรอบรู้ในแนวทาง 3อ2ส (อาหาร ออกก�ำลังกาย
อารมณ์ ไม่ สู บ บุ ห รี่ ลดการดื่ ม สุ ร า) เพื่ อ ลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคไม่ ติ ด ต่ อ
พบว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)2 ไม่เพียงพอ
ซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นการสร้างและพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคคลในการรักษาการมีสุขภาพดีของตนเองได้อย่างยั่งยืน
การประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนตามหลัก 3อ2ส
ไมเ่ พียงพอ

เพยี งพอ

เชยี่ วชาญ

59.4

39%

1.6%

ที่มา : กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2557

3. ความเหลื่ อ มล�้ ำ ด้ า นการเข้ า ถึ ง การคุ ้ ม ครองทางสั ง คม สามารถจ�ำแนกได้ตามกลุ่มเป้าหมายส�ำคัญในการได้รับ
การคุ้มครองทางสังคมที่ยังไม่เสมอภาค ดังนี้
3.1 กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการที่จ�ำเป็น
ก่อให้เกิดความแตกต่างด้านความคุม้ ครองระหว่างแรงงานในและนอกระบบ ซึง่ แม้วา่ ภาครัฐจะเปิดโอกาสให้
แรงงานนอกระบบสามารถเข้าสูร่ ะบบประกันสังคมภาคสมัครใจ เพือ่ เป็นการให้ความคุม้ ครองอย่างหนึง่ กับ
แรงงานนอกระบบ อย่างไรก็ตาม มีแรงงานนอกระบบเพียง 2.2 ล้านคน (ประมาณร้อยละ 10) จากแรงงาน
นอกระบบ 21.4 ล้านคนทีเ่ ข้าสูร่ ะบบประกันสังคมภาคสมัครใจ ทัง้ นี้ อาจเกิดจากปัญหาการรับรูข้ อ้ มูลด้าน
ประกันสังคม และมีรายได้ไม่เพียงพอเพื่อจ่ายสมทบเข้าระบบประกันสังคม นอกจากนี้ แรงงานนอกระบบ
ส่วนใหญ่ยังประสบปัญหาการท�ำงานด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญหาด้านค่าตอบแทน ปัญหาการท�ำงานหนัก และ
ปัญหาการไม่ได้รับการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาการได้รับสิทธิในการเป็นลูกจ้างตามกฎหมาย3
ท�ำให้แรงงานนอกระบบไม่ได้รับการพัฒนาและสวัสดิการเช่นเดียวกับแรงงานในระบบ
3.2 ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุและผู้พิการ แม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลได้จัดสรรเบี้ยยังชีพ
ส�ำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นสวัสดิการและหลักประกันทางด้านรายได้ อย่างไรก็ตาม มูลค่าของ
เบี้ยยังชีพที่ผู้สูงอายุจะได้รับ 600 - 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน4 และ 800 บาทส�ำหรับผู้พิการ5
ยังต�่ำกว่าเส้นความยากจนที่ระดับ 2,644 บาทต่อคนต่อเดือน6 ท�ำให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่อาศัย
อยู่โดยล�ำพังไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างเหมาะสม และต้องพึ่งพิงค่าใช้จ่ายจากครอบครัว
ในการด�ำเนินชีวิต นอกจากนี้ แม้รัฐบาลได้ส่งเสริมให้มีการจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเป็นแหล่งรายได้แก่
ผูส้ งู อายุยามเกษียณ แต่ผสู้ งู อายุบางส่วนประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพการท�ำงาน โดยไม่สามารถ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถและทักษะในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อวิเคราะห์ แปลความหมาย ประเมิน ปฏิบัติและจัดการตนเอง รวมทั้งชี้แนะเรื่องสุขภาพ
ส่วนบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อสุขภาพที่ดี
3
การส�ำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2558 ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560
4
พ.ศ. 2560 มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพจ�ำนวน 8,157,175 คน (ประมวลโดย สศช., 2560) โดยผู้สูงอายุท่ีมีอายุระหว่าง 60-69 ปี, 70 -79 ปี, 80 - 89 ปี และอายุ 90 ปีขึ้นไป
จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจ�ำนวน 600, 700, 800 และ 1,000 บาทต่อเดือน ตามล�ำดับ
5
พ.ศ. 2560 ผู้พิการได้รับเบี้ยจ�ำนวน 1,491,947 คน (ประมวลโดย สศช., 2560)
6
ข้อมูลจากการส�ำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช., 2560
2
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ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการท�ำงานใหม่ ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
รวมทั้งความรู้ในงานที่ท�ำ ท�ำให้ผู้สูงอายุยังไม่ได้รับโอกาสในการเข้าถึง
รายได้เท่าที่ควร และผู้พิการยังไม่ได้รับการจ้างงานตามอัตราที่กฎหมาย
ก�ำหนด7 จึงส่งผลให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีข้อจ�ำกัดในโอกาสการท�ำงาน
เพื่อสร้างหลักประกันและรายได้เช่นเดียวกับแรงงานในกลุ่มอื่น ๆ
ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ การได้รบั บริการทางสังคมของคนไทยในปัจจุบนั
ยังมีความไม่เสมอภาคระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคลโดยเฉพาะ
เศรษฐฐานะ ความพิการ อายุ และปัจจัยจากพืน้ ทีอ่ าศัย รวมถึงประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการจากภาครัฐ ที่เป็นผลให้ความเหลื่อมล�้ำทางสังคมในเรื่อง
การศึกษา สาธารณสุข และการเข้าถึงการคุม้ ครองด้านสังคม ยังคงเป็นปัญหา
ยาวนาน ยิ่งกว่านั้น ประเทศไทยก�ำลังเผชิญกับโอกาสและความท้าทายจาก
บริบทการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่ส่งผลต่อปัญหาความเหลื่อมล�้ำของประเทศ
ซึ่งต้องมีการทบทวนรูปแบบการท�ำงานที่ผ่านมา พร้อมพิจารณาผลกระทบ
จากปัจจัยใหม่ ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล�้ำที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงต่อไป

ปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเหลื่อมล�้ำทางด้านสังคม
พลวัตของการพัฒนาทางด้านสังคมในปัจจุบนั เกิดขึน้ ในหลายมิติ ทัง้ ความก้าวหน้าทางวิทยาการ
ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากร รวมทัง้ การเกิดขึน้ ของรูปแบบ
ความร่วมมือทางสังคมใหม่ ๆ ซึ่งต่างส่งผลต่อความเสมอภาคทางสังคมในอนาคต ดังนี้
1. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นโอกาสในการ การใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
พัฒนาบริการทางสังคม ในขณะเดียวกันหากการบริหารจัดการ ไม่ทั่วถึง (Digital Divide) และจะยิ่งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล�้ำ
เทคโนโลยีขาดประสิทธิภาพจะน�ำไปสู่ความเหลื่อมล�้ำที่เพิ่มขึ้น ในการเข้าถึงเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นอุปสรรคในการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ต่อไป
ในหลายด้าน อาทิ สร้างความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ
2. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่สังคมสูงวัย
ระหว่างพื้นที่ และพัฒนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรของภาครัฐที่ท้าทายขึ้น
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังท�ำให้เกิดผลิตภัณฑ์ โดยสัดส่วนประชากรวัยเด็กที่ลดลง จะเปิดโอกาสให้เกิดการปรับ
และนวัตกรรมรูปแบบใหม่ที่ช่วยยกระดับบริการทางสังคมให้ ใช้งบประมาณและทรัพยากรที่มีคุณภาพส�ำหรับการพัฒนาเด็กได้
ดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม หากการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดขึ้น ดีขึ้น แต่ขณะเดียวกัน การเข้าสู่สังคมสูงวัยท�ำให้วัยแรงงานต้อง
กับเพียงเฉพาะคนบางกลุ่ม เช่น กลุ่มคนที่มีรายได้ปานกลางไป แบกรับภาระต่อผูส้ งู อายุเพิม่ ขึน้ ซึง่ อาจส่งผลต่อการบริหารจัดการ
จนถึงสูง หรือกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยรองรับ ทรัพยากรของวัยแรงงานที่มีอยู่จ�ำกัด นอกจากนี้ การมีประชากร
ขณะที่กลุ่มรายได้น้อยและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่สามารถ ผู้สูงอายุในอัตราที่สูงขึ้น ย่อมส่งผลให้ต้องมีการเตรียมทรัพยากร
เข้าถึงเทคโนโลยีทเี่ ป็นประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ย่อมส่งผลให้ เพือ่ รองรับการดูแลผูส้ งู อายุทเี่ พิม่ ขึน้ เช่น การขยายบริการทางการ
แพทย์เพื่อรองรับโรคผู้สูงอายุ การจัดบริการการดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว (Long Term Care) เป็นต้น ดังนั้น การเข้าสู่สังคมสูงวัย
จึงเป็นความท้าทายในการบริหารจัดการงบประมาณและการ
จัดสรรทรัพยากรด้านต่าง ๆ ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
7

กฎหมายการก�ำหนดให้สถานประกอบการเอกชนรับผู้พิการเข้าท�ำงานในอัตราร้อยละ 1 จากจ�ำนวนลูกจ้างทั้งหมด หากผู้ประกอบการไม่สามารถด�ำเนินการได้ จะต้องส่งเงินเข้าสมทบกองทุน
คนพิการตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ตามอัตราค่าแรงขั้นต�่ำต่อปี

กรกฎาคม - กันยายน 2560

3. ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนอืน่ นอกเหนือจากภาครัฐ
จะเป็นโอกาสในการออกแบบกลไกการช่วยเหลือสังคมรูปแบบ
ใหม่ ๆ อีกทางหนึ่ง โดยปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้
บริการสังคมมากขึน้ อาทิ การจัดตัง้ กองทุนโดยมหาเศรษฐีของโลก
หรื อ การเกิ ด วิ ส าหกิ จ เพื่ อ สั ง คม (Social Enterprise) ที่ มี
วัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาสังคมในหลายด้าน และมีส่วนช่วย
สนับสนุนการด�ำเนินการของภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น
รวมถึงมีการเกิดขึ้นของกลุ่มอาสาสมัครทั้งในรูปแบบร่วมลงแรง
หรือรวมกลุ่มเสนอความคิดเห็น โดยมีเป้าหมายในการร่วมสร้าง
สังคมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นในการ
ด�ำเนินงาน จะเป็นกลไกส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้
ทางสังคม สามารถเกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วยิ่งขึ้น

ผลการส�ำรวจขององค์กร MSLGROUP (2557)
ที่ ส� ำ รวจมุ ม ของกลุ ่ ม Millennials (กลุ ่ ม คน Gen Y)
จาก 17 ประเทศ ต่อการแก้ปัญหาที่ส�ำคัญของโลก พบว่า
กลุ่ม Millennials มีความใส่ใจต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันมากขึ้น ทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ และความยั่งยืน
ในด้านต่าง ๆ โดยกลุ่ม Millennials ร้อยละ 51 ต้องการ
ที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลก และร้อยละ 61
ต้องการให้ภาคธุรกิจมีส่วนในการช่วยเหลือสังคม และลด
ข้อจ�ำกัดในการช่วยเหลือสังคมจากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ
การบริจาค การอนุญาตให้เป็นอาสาสมัคร การสร้างกิจกรรม
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนวทางการจัดสวัสดิการเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
การศึ ก ษา สาธารณสุ ข และการ
คุ ้ ม ครองทางสั ง คมถื อ เป็ น บริ ก ารทางสังคม
ที่ส�ำคัญต่อการพัฒนาและสร้างความมั่นคง
พื้นฐานให้กับมนุษย์ เพื่อให้มีฐานที่แข็งแรง
พอส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยตนเอง
พร้อมกับช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไป อย่างไรก็ตาม
จากสถานการณ์ความเหลื่อมล�้ำ แสดงให้เห็น
ถึงความแตกต่างในการได้รับบริการทางสังคม
พื้นฐานระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ โดยคนบางกลุ่ม
ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ โดยเฉพาะกลุม่
ผู้มีรายได้น้อย แรงงานนอกระบบ และคนใน
พืน้ ทีช่ นบทห่างไกล ซึง่ ถือว่าเป็นคนกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดวงจรการส่งผ่านความยากจนจากรุน่ หนึง่ ไปสูอ่ กี รุน่ หนึง่ ดังนัน้ การออกแบบ
บริการทางสังคมให้มีคุณภาพ เพียงพอ และทั่วถึง ถือเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการตัดวงจรดังกล่าวไม่ให้ส่งต่อจากพ่อแม่ไปถึง
ลูกหลาน และจะช่วยลดปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมได้ในทีส่ ดุ และจากพลวัตทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นไป ท�ำให้ปญ
ั หาความ
เหลื่อมล�้ำที่เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานต้องเผชิญกับทั้งโอกาสและความท้าทายซึ่งต้องการการ “คิดใหม่” ต่อรูปแบบการแก้ปัญหา
ผนวกกับต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในการสร้างนวัตกรรมทางสังคมใหม่ ๆ เพื่อให้การกระจายทรัพยากรมีคุณภาพสูงและครอบคลุม
เพียงพอต่อการ “สร้างแต้มต่อ” บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเป็นธรรม ผ่าน 3 แนวทางส�ำคัญ ดังนี้
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1. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานและน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพือ่ ยกระดับคุณภาพการให้บริการ
ทางสังคมที่ทั่วถึง ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ
การพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Telehealth) เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการ
ขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ และสามารถท�ำให้ผู้ป่วยวิกฤติได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี เพื่อป้องกัน
ปัญหาความไม่เสมอภาคทางด้านเทคโนโลยีที่ไม่ทั่วถึง (Digital Divide)
การยกระดับหลักสูตรการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) สู่การพัฒนา
หลักสูตรออนไลน์ระบบเปิดทีร่ องรับการเรียนจ�ำนวนมาก (MOOC) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ทีน่ อกจากจะเป็นการ
ส่งผ่านหลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังเป็นการเปิดพื้นที่
ส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเรียนรู้
นอกห้องเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�ำหรับโลกในศตวรรษที่ 21
2. การสร้างและวิเคราะห์ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) ที่น�ำไปสู่
การใช้ขอ้ มูลส�ำหรับการจัดกลุม่ และการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย รวมทัง้ เป็นการรวบรวม
ข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชน อาทิ ข้อมูลรายได้ การจ้างงาน สวัสดิการทีไ่ ด้รบั
เพื่อน�ำไปใช้ในการออกแบบบริการและสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพ เสมอภาค และเหมาะสม
ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
3. การพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมนอกเหนือจากภาครัฐ
		การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในการจัดบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ โดย (1) การส่งเสริม
ผ่านการบริหารงานโดยภาคเอกชน
ให้เกิดการสร้างความร่วมมือที่เน้นผลลัพธ์ทางสังคม (Social
กรณี ศึ ก ษา : การขยาย “แฟรนไชส์ ” ของโรงเรี ย น Knowledge
Impact Partnership - SIP)8 ซึ่งรัฐจะสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน
is Power Program (KIPP) ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นโรงเรียนรัฐที่บริหารงานโดย
เป็นผู้ด�ำเนินการให้บริการทางสังคม โดยจ่ายผลตอบแทนให้กับ
เอกชน ที่ประสบความส�ำเร็จในการขยายเครือข่ายโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ สะท้อนได้
ผู้ด�ำเนินงานที่เข้ามามีส่วนร่วม (2) การส่งเสริมให้เกิดธุรกิจใน
จากนักเรียนโรงเรียนแฟรนไชส์ KIPP สามารถเรียนคณิตศาสตร์ ได้เร็วกว่านักเรียนใน
รูปแบบผูป้ ระกอบการทางสังคม (Social Enterprises) ในการเป็น
โรงเรียนอื่น 5 - 6 เดือน โดยมีปัจจัยความส�ำเร็จส�ำคัญ ได้แก่ (1) ถอดบทเรียนความ
ผู้ให้บริการและลงทุนทางสังคม และ (3) การร่วมทุน/ทรัพยากร
ส�ำเร็จให้โรงเรียนสาขาด�ำเนินการตาม (2) ให้อสิ ระในการบริหารแก่โรงเรียนตามแผนที่
ของภาคเอกชนและประชาสังคม ในการสนับสนุนความช่วยเหลือ
ก�ำหนด โดยมีโรงเรียนแม่ขา่ ยเป็นผูก้ ำ� กับ และ (3) คัดสรรผูบ้ ริหารโรงเรียนอย่างเข้มข้น
ในด้านต่าง ๆ
ดังนัน้ การแก้ปญั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมในระยะต่อไป
ที่มา : รายงานการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดี สู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่า, TDRI (2560)
ควรอยูบ่ น “รูปแบบ (Platform)” ทีเ่ กิดจากการน�ำประโยชน์ของ
เทคโนโลยีมาใช้พร้อมกับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้ทั่วถึง
เอกสารอ้างอิง
รวมทั้ ง ออกแบบกลไกในการให้ บ ริ ก ารทางสั ง คมรู ป แบบใหม่
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 2560. รายงานเชิงลึกเรื่องการพัฒนา
ทีม่ ใิ ช่ยดึ รัฐเป็นเพียงผูใ้ ห้บริการรายเดียว แต่จำ� เป็นต้องบูรณาการ
เข้าสู่ฐานดิจิทัลของประเทศไทย.
และปรับบทบาทการด�ำเนินงานของแต่ละภาคส่วนให้เหมาะสมกับ
ดิ ล กะ ลั ท ธพิ พั ฒ น์ . 2560. PISA บทเรี ย นส� ำ คั ญ ของระบบการศึ ก ษาไทย
(2): ความเหลื่อมล�้ำคุณภาพโรงเรียน นัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่วัดโดยคะแนน
บริการทางสังคมของกลุม่ เป้าหมายนัน้ ๆ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารผนึกก�ำลัง
PISA 2015.
ในการแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางสังคมให้น้อยลง ซึ่งการ
สถาบันวิจยั เพือ่ พัฒนาประเทศไทย. 2560. รายงานการขยายผลโรงเรียนคุณภาพดี
จัดสวัสดิการทางสังคมที่ดีเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ “ต้องไม่กระจุก
สู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่า.
สมชั ย จิ ต สุ ช น. 2558. รายงานการวิ จั ย ความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คมไทย:
แต่กระจาย” และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงให้กับคนทุกกลุ่มอย่าง
แนวโน้ม นโยบาย และแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย.
เหมาะสม เพื่อเป็นการ “สร้างแต้มต่อ” ในการพัฒนาที่สามารถ
สฤณี อาชวานันทกุล. 2554. ความเหลื่อมล�้ำฉบับพกพา.
ท�ำให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป
8

ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในการออกแบบ ด�ำเนินการ และให้ทนุ สนับสนุนโครงการทีเ่ น้นเชิงป้องกัน (Prevention) และให้ความช่วยเหลือแต่แรกเริม่ (Early Prevention) เพือ่ ให้เกิด
ผลกระทบทางสังคมทางบวกที่เป็นรูปธรรม และลดค่าใช้จ่ายงบประมาณในการด�ำเนินการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นหากไม่ได้มีการป้องกัน (ที่มา : โครงการศึกษารูปแบบของการสร้างความร่วมมือ
ที่เน้นผลลัพธ์เพื่อสังคม (Social Impact Partnership Model โดย TDRI เสนอต่อ สศช.)

กรกฎาคม - กันยายน 2560

มาตรการทางการเงินการคลัง
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
ประลองพล ประสงค์พร และ พัดชา ต้องเชื้อ
ส�ำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

ความเหลื่อมล�้ำเป็นปัญหา
ส� ำ คั ญ ที่ ฝ ั ง รากลึ ก ในประเทศไทย
ในหลากหลายมิติ ทั้งความเหลื่อมล�้ำ
ทางด้านรายได้ การเข้าถึงทรัพยากร
การถือครองที่ดิน ไม่เว้นแม้กระทั่ง
การเข้ า ถึ ง บริ ก ารภาครั ฐ ทั้ ง ในด้ า น
การศึกษาและสาธารณสุข และหาก
พิจารณาในมิติทางเศรษฐกิจจะพบว่า
ความเหลือ่ มล�ำ้ ระหว่างกลุม่ คนทัง้ ด้าน
โอกาสในการรับสวัสดิการและการกระจายรายได้ยงั คงเป็นปัญหา
ที่ส�ำคัญของสังคมไทย โดยมีสาเหตุหลักจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
ที่ไม่สมดุล มีการพึ่งพาการส่งออกมาก มุ่งเน้นที่การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจมากกว่าการกระจายผลประโยชน์ รวมทั้งการกระจาย
อ�ำนาจสูท่ อ้ งถิน่ เป็นไปอย่างล่าช้า ท�ำให้ชมุ ชนและผูม้ รี ายได้นอ้ ย

ไม่ได้รับประโยชน์จากการจัดสรรทรัพยากรอย่างเต็มที่ และ
อาจจะส่งผลให้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำมีแนวโน้มรุนแรงยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสร้าง
ความเท่ า เที ย มกั น ทางสั ง คมมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ มี การ
ก�ำหนดเป้าหมายไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตั้งแต่ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) จนกระทั่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่
ยังคงยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล�้ำ
และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
บนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการสร้าง
ความเจริญเติบโตที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง และมีเป้าหมายในการ
เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจ โอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่ม
ประชากรรายได้ต�่ำให้สูงขึ้น

ฐานข้อมูลกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ตรงจุด
ในช่วงที่ผ่านมาภาครัฐได้ด�ำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและแก้ปัญหา
ความยากจน แต่ยังขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มีรายได้น้อยได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
เนือ่ งจากไม่มฐี านข้อมูลทีเ่ พียงพอส�ำหรับการด�ำเนินมาตรการ ท�ำให้บคุ คลทีไ่ ม่ได้มรี ายได้นอ้ ยได้รบั ประโยชน์เกือบทุกโครงการทีร่ ฐั จัดสรร
สวัสดิการให้แก่ประชาชน ในขณะทีก่ ลุม่ บุคคลทีม่ รี ายได้นอ้ ยทีแ่ ท้จริงกลับได้รบั ประโยชน์จากการด�ำเนินมาตรการของรัฐน้อยมาก ท�ำให้
ในปี 2559 - 2560 รัฐบาลจึงได้ด�ำเนินการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ เพื่อเป็นฐานข้อมูล
และท�ำให้ภาครัฐทราบถึงความต้องการของผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการ
สังคม และการช่วยเหลือของภาครัฐ โดยมีจ�ำนวนผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนทั้งสิ้น 14,176,170 คน และได้มีการตรวจสอบเสร็จสิ้น
ในวันที่ 8 กันยายน 2560 พบว่ามีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจ�ำนวน 11,431,681 คน1 ซึ่งนอกจากภาครัฐจะสามารถน�ำฐานข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการด�ำเนินมาตรการสวัสดิการต่าง ๆ เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้ของประชาชน ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน เพิม่ ความมัน่ คงในชีวติ และส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ ผ่านมาตรการทางการเงินการคลังที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ภาครัฐยังสามารถใช้ประโยชน์จากฐาน
ข้อมูลในการออกมาตรการทางการคลังใหม่ ๆ รวมถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทีส่ ามารถน�ำข้อมูล
จากโครงการลงทะเบียนฯ ดังกล่าวไปวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อใช้ในการก�ำหนดนโยบายและวางแผน
ในการออกมาตรการทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้นด้วย
1

แถลงข่ า วกระทรวงการคลั ง ฉบั บ ที่ 101/2560 เรื่ อ ง การประกาศผลผู ้ ผ ่ า นคุ ณ สมบั ติ โ ครงการลงทะเบี ย นเพื่ อ สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ,
13 กันยายน 2560
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มาตรการทางการคลังเพื่อลดความเหลื่อมลํ้า
ที่ ผ ่ า นมา มาตรการทางการคลั ง ถื อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่
ส�ำคัญในการลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ทั้งมาตรการด้านภาษี
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำที่ส�ำคัญ อาทิ (1) การจัดเก็บภาษีเงินได้
แบบอัตราก้าวหน้า โดยเป็นการจัดเก็บภาษีตามอัตราทีก่ ำ� หนดไว้
ตามเกณฑ์รายได้ ซึ่งหากมีรายได้สูงก็ต้องเสียภาษีในอัตราที่สูง
(2) ภาษีการรับมรดก ซึ่งเป็นการเรียกเก็บภาษีจากการรับมรดก
(Inheritance Tax) จากทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือทายาท
โดยพินยั กรรม เพือ่ กระจายการถือครองทรัพย์สนิ และลดช่องว่าง
ทางสังคม โดยจัดเก็บจากมรดกรวมทีม่ มี ลู ค่าเกิน 100 ล้านบาท และ
(3) การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยการออกพระราช
บัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะ
มาแทนพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 และ
พระราชบัญญัติภาษีบ�ำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 โดยมีจุดมุ่งหมาย
ในการช่ ว ยลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คมและเพิ่ ม การกระจาย
อ�ำนาจไปสู่ท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
จะเป็นผู้จัดเก็บภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ดูแล ซึ่งหากมีการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้จริง ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับ
อปท. เพื่อน�ำไปใช้พัฒนาท้องถิ่น นอกจากนี้ การเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างยังสามารถลดการถือครองที่ดินเพื่อการเก็ง
ก�ำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 ซึ่งการจัดเก็บภาษีฐานทรัพย์สินดังกล่าว
เพื่อต้องการลดความเหลื่อมล�้ำและลดช่องว่างของการกระจาย
รายได้ของประชาชน

ในส่วนของมาตรการทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการของภาครัฐ
ที่ ผ ่ า นมาได้ มี ก ารด� ำ เนิ น โครงการประกั น สุ ข ภาพถ้ ว นหน้ า
(30 บาทรักษาทุกโรค) โครงการเรียนฟรี 15 ปี เป็นต้น ซึ่งการ
ด�ำเนินมาตรการเหล่านีถ้ อื เป็นสวัสดิการขัน้ พืน้ ฐานด้านการศึกษา
และสาธารณสุขทีป่ ระชาชนในทุกระดับของประเทศพึงได้รบั อย่าง
เท่าเทียมกัน

2

นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้มกี ารด�ำเนินมาตรการช่วยเหลือ
ค่าครองชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย อาทิ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รถเมล์ฟรี
รถไฟฟรี เป็นต้น แต่การจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้ ก็ยัง
ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ภาครัฐต้องการช่วยเหลือได้
อย่างถูกต้องและทัว่ ถึง เนือ่ งจากไม่สามารถระบุตวั บุคคลทีม่ รี ายได้
น้อยได้อย่างแท้จริง จึงท�ำให้การจัดสรรสวัสดิการเพื่อลดความ
เหลื่อมล�้ำของภาครัฐ ไม่ได้ถูกส่งไปยังผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้อง ภาครัฐจึงมีภาระค่าใช้จา่ ยทีค่ อ่ นข้างสูง เนือ่ งจาก
บุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องต่างก็ได้รับประโยชน์จาก
มาตรการดังกล่าวด้วย

แนวทางในการใช้มาตรการทางการคลัง
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ2
หนึ่งในแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำที่
ส�ำคัญของภาครัฐในปัจจุบัน คือ การช่วยเหลือแบบเจาะจงไปยัง
บุคคลผูม้ รี ายได้นอ้ ย ผ่านระบบภาษีทเี่ รียกว่า Negative Income
Tax (NIT) ซึง่ NIT มีลกั ษณะการด�ำเนินงานทีต่ รงข้ามกับ Positive
Income Tax (PIT) จากทีร่ ฐั บาลเก็บเงินจากประชาชน เปลีย่ นมา
ให้เงินกับประชาชนแทน ดังนั้น NIT เป็นการช่วยเหลือคนจนจาก
รัฐบาลในรูปแบบเงินโอนให้กับบุคคลที่มีรายได้น้อย หรือบุคคล
ที่มีรายได้ต�่ำกว่าเกณฑ์ โดยใช้ Means Test หรือการวัดระดับ
รายได้เป็นเครื่องมือในการระบุผู้ที่ควรจะได้รับสิทธิ NIT
มาตรการ NIT เป็นมาตรการทางการคลังที่ผสมผสาน
ระหว่างสวัสดิการสังคมและมาตรการทางการคลังด้านภาษีให้เป็น
ระบบเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือที่ใช้ระบุตัวตนของผู้ที่ต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนิน
งานของภาครัฐในการจัดสรรสวัสดิการ ดังนั้น NIT จึงเป็นระบบ

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการน�ำ Negative Income Tax มาใช้ในประเทศไทย (2556), ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

กรกฎาคม - กันยายน 2560

มาตรการทางการคลังที่รัฐบาลน�ำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาความ
ทั้งนี้ ประเทศที่ประสบความส�ำเร็จสามารถแก้ปัญหา
ยากจนและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการกระจายรายได้ของประชาชน ความยากจนและลดความเหลื่อมล�้ำในการกระจายรายได้อย่างมี
ซึ่ง NIT ในแต่ละประเทศมีชื่อเรียก เงื่อนไข และวัตถุประสงค์ของ ประสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถระบุตวั บุคคลทีม่ รี ายได้นอ้ ยได้อย่าง
การใช้ที่แตกต่างกัน
แท้จริง จึงท�ำให้ทราบว่าใครควรได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม Negative Income Tax (NIT) ต่างก็มีทั้งข้อดี
และข้อเสียขึ้นอยู่กับรูปแบบการด�ำเนินนโยบายที่เหมาะสมของ
ประเทศนั้น ๆ โดยหากจะน�ำมาตรการทางการคลังแบบใดมาใช้
ต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของสังคมว่าจะเกิดผลเสียหรือผลดี
มากกว่ากัน

ข้อเสนอแนะ
ประเทศทีม่ กี ารใช้มาตรการ NIT ในการช่วยเหลือบุคคล
ที่มีรายได้น้อยที่ประสบความส�ำเร็จ เช่น ประเทศอิสราเอล ซึ่ง
มีชื่อว่า Earned Income Tax Credit (EITC) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งรายได้ และเพิ่ ม แรงจู ง ใจให้ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย
ท�ำงานมากขึ้น โดยเริ่มใช้มาตรการ EITC ใน 4 เมืองที่มีปัญหา
การว่างงานสูง ซึ่งหลักเกณฑ์ในการได้รับเงินโอนประกอบด้วย
(1) กลุม่ ลูกจ้างหรือผูป้ ระกอบธุรกิจ จะแบ่งเกณฑ์การโอนเงินตาม
จ�ำนวนบุตร และ (2) กลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่อปีของครอบครัวรวมกัน
ไม่เกินเกณฑ์ที่ก�ำหนด และต่อมาได้ขยายใช้บังคับทั่วประเทศ
โดยหลั ก เกณฑ์ ใ นการได้ รั บ เงิ น โอนส� ำ หรั บ กรณี เ มื อ งอื่ น ๆ
จะให้ผู้มีรายได้น้อยเพศหญิงที่มีบุตร (บุตรต้องมีอายุไม่เกิน
2 ปี) ซึ่งท�ำให้ลดช่องว่างความยากจนและเพิ่มรายได้ให้กับ
กลุ ่ ม ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยที่ สุ ด ของประเทศ รวมทั้ ง เป็ น เงิ น โอนที่
ให้ กั บ กลุ ่ ม คนที่ ย ากจนที่ สุ ด ของประเทศ ไม่ ไ ด้ เ ป็ น การให้
ในวงกว้าง จึงท�ำให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการด�ำเนิน
มาตรการ นอกจากนี้ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอีกประเทศ
หนึ่ ง ที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการด� ำ เนิ น มาตรการ EITC ซึ่ ง
เป็ น มาตรการที่ ใช้ เ ป็ น สวั ส ดิ ก ารแก่ ผู ้ ท� ำ งานที่ มี ร ายได้ น ้ อ ย
โดยก�ำหนดให้ผู้ที่จะได้รับเงินโอนจากรัฐต้องเป็นผู้มีรายได้น้อย
ถึงปานกลางที่มีงานท�ำเท่านั้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน
ท�ำงานหาเลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น โดยจะไม่ให้โอนเงินแก่ผู้ที่ไม่ได้ท�ำงาน
ซึ่งเกณฑ์การได้รับเงินโอนจะแตกต่างกันไปส�ำหรับผู้ไม่มีบุตร
มีบุตร 1 คน มีบุตร 2 คน และมีบุตร 3 คนขึ้นไป และตามสถานะ
การสมรส ทั้งนี้ EITC ของประเทศสหรัฐอเมริกาใช้กลไกการยื่น
แบบแสดงรายการเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีอยู่แล้ว จึงท�ำให้ง่าย
ต่อการบริหารจัดการ

1. แม้ว่าการด�ำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการ
ของรัฐหรือโครงการลงทะเบียนผูม้ รี ายได้นอ้ ยจะเป็นการเริม่ จัดท�ำ
ฐานข้อมูลของประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้อยู่ในระบบ ซึ่งจะส่งผล
ให้การด�ำเนินมาตรการทางการคลังหรือการจัดสรรสวัสดิการเป็น
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างไรก็ตาม ภาครัฐต้องให้ความ
ส�ำคัญกับการติดตามตรวจสอบสถานะผู้ลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง
รวมทัง้ การติดตามประเมินผลการด�ำเนินมาตรการ เพือ่ ให้สามารถ
ปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป
2. ภาษีฐานทรัพย์สินเป็นเครื่องมือทางการคลังที่ส�ำคัญ
รูปแบบหนึ่งในการหารายได้ของภาครัฐและยังสามารถช่วยลด
ความเหลื่อมล�้ำทางด้านเศรษฐกิจได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องให้
ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีให้เกิดความเป็นธรรม
และทั่วถึง ในขณะเดียวกันควรมุ่งเน้นการขยายฐานภาษีเพื่อให้
ผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น
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มาตรการทางการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
จากผลการส�ำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงิน ในปี 2559 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
พบว่า ครัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 95.8 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 97.3 ในปี 2559 โดยมีครัวเรือนที่
ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินลดลงจากร้อยละ 4.2 เป็นร้อยละ 2.7 ในปี 2559 โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทาง
การเงินได้เป็นครัวเรือนทีม่ รี ายได้ตำ�่ ครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ในขณะทีค่ รัวเรือนสามารถเข้าถึงบริการเงินฝาก
บริการสินเชื่อ และบริการโอนเงินและช�ำระเงินที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 25563 อย่างไรก็ดี ถึงแม้จ�ำนวนครัวเรือนที่ไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินจะมีจ�ำนวนลดลง แต่ยังมีครัวเรือนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินอยู่อีกเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ในช่วง
ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินมาตรการทางการเงิน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงิน
ได้มากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งลดความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายได้ เศรษฐกิจ และสังคมต่อไป
โดยปกติ การใช้มาตรการทางการเงินของรัฐเพื่อแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล�้ำนั้น รัฐบาลจะใช้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ของรัฐเป็นกลไกการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ นอกจากนี้ รัฐบาลยังมี
มาตรการอื่นเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เช่น โครงการ
สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การก�ำกับและ
โครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การก�ำกับ (สินเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์ แ ละพิ โ กไฟแนนซ์ ) การจั ด ตั้ ง กองทุ น พั ฒ นา
เอสเอ็มอีและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกอบการ
รายย่ อ ยสามารถกู ้ เ งิ น ได้ ส ะดวกขึ้ น โดยมี ร ายละเอี ย ดของ
โครงการต่าง ๆ ดังนี้
การสนับสนุนสินเชื่อผ่านธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ
เป็ น การด� ำ เนิ น โครงการต่ า ง ๆ โดยการสนั บ สนุ น
สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต�่ ำ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละพั น ธกิ จ ของแต่ ล ะ
สถาบันฯ ในการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อย
ให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงิน มีต้นทุนการเงินที่ต�่ำลง เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายใหญ่ได้ ตลอดจนยกระดับ
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ในช่วงที่ผ่านมา
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้มีการด�ำเนินโครงการที่ส�ำคัญ ดังนี้
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(ธ.ก.ส.) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้กบั เกษตรกร
ได้ด�ำเนินโครงการตามนโยบายที่ส�ำคัญ ในช่วงปี 2560 ได้แก่
โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อป้องกันปัญหา
หนี้นอกระบบให้แก่เกษตรกรรายย่อย รวมทั้งได้
จัดตั้งโครงการสานพลังประชารัฐ 3 โครงการ
ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
โครงการหนึ่ ง ต� ำ บล หนึ่ ง SME การเกษตร
และโครงการเชือ่ มโยงการค้าปลีกสินค้าเกษตร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการท่องเที่ยว
3

ธนาคารออมสิ น เป็ น สถาบั น การเงิ น ของรั ฐ
เพื่ อ การออม ควบคู ่ กั บ การเป็ น แหล่ ง ทุ น ส� ำ หรั บ ประชาชน
รายย่อยระดับฐานราก ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา ทางธนาคารได้มี
การด�ำเนินโครงการส�ำคัญเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ
อาทิ โครงการธนาคารประชาชน สิ น เชื่ อ ประชาชนสุ ข ใจ
สินเชื่อออมสุขใจ สินเชื่อรายได้ประจ�ำสุขใจ สินเชื่อคืนความสุข
ที่สนับสนุนให้ประชาชนประกอบอาชีพ หรือมีธุรกิจขนาดย่อม
เป็นของตัวเอง โดยให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหรือใช้หมุนเวียน
ในการใช้จ่ายและช�ำระหนี้ต่าง ๆ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นธนาคาร
ที่ มุ ่ ง เน้ น การให้ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย แก่ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยและ
ปานกลาง เพื่ อ ให้ ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยมี ที่ อ ยู ่ อ าศั ย เป็ น ของตนเอง
รวมถึงสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการลดความเหลื่อมล�้ำของ
สังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ โดยมีโครงการ
ส� ำ คั ญ ที่ ด� ำ เนิ น การในช่ ว งปี 2559 - 2560 ได้ แ ก่ โครงการ
บ้านประชารัฐ โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ สินเชื่อบ้านและ
ที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต�่ำ

รายงานผลส�ำรวจการเข้าถึงบริการทางการเงินภาคครัวเรือน ปี 2559 : ธนาคารแห่งประเทศไทย

กรกฎาคม - กันยายน 2560

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย (ธพว.) เป็นธนาคารที่มีบทบาทส�ำคัญในการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น โดยในช่วงที่ผ่านมา
ได้ ด� ำ เนิ น โครงการที่ ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่ โครงการสิ น เชื่ อ SMEs
Transformation Loan โครงการสินเชือ่ ดอกเบีย้ ต�ำ่ (Soft Loan)
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs เป็นต้น
บริษทั ประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ท�ำหน้าที่ค�้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มี
หลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค�้ำประกันไม่เพียงพอในการขอ
สินเชื่อจากธนาคาร เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อตามความต้องการ
ซึ่ง บสย. มีผลิตภัณฑ์ที่ส�ำคัญ อาทิ ผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันสินเชื่อ
SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6)
ปรับปรุงใหม่ ผลิตภัณฑ์ค�้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ
รายย่ อ ย ระยะที่ 2 และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค�้ ำ ประกั น สิ น เชื่ อ เพื่ อ
ผู้ประกอบการใหม่และนวัตกรรม เป็นต้น
โครงการสินเชือ่ รายย่อยเพือ่ การประกอบอาชีพภายใต้
การก�ำกับ และโครงการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ภายใต้
การก�ำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์)
เป็นโครงการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
ซึง่ เป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน โดยสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เป็นโครงการที่สนับสนุน
สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้สะดวก และบรรเทาภาระดอกเบี้ย
จากการกู้ยืมเงินนอกระบบ ในขณะที่สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็น
โครงการที่สนับสนุนสินเชื่อเพื่อใช้จ่ายทั่วไป โดยรายละเอียดของ
สินเชื่อทั้งสองประเภท แสดงรายละเอียดดังตารางด้านล่าง
ตาราง แสดงรายละเอียดโครงการนาโนไฟแนนซ์และพิโกไฟแนนซ์
โครงการ

วัตถุประสงค์ ให้กู้

วงเงิน
กูต้ อ่ ราย

ดอกเบีย้

นาโนไฟแนนซ์

เพือ่ ประกอบอาชีพ
ในจังหวัดทีส่ ำ�นักงานใหญ่ ไม่เกิน
ของผูป้ ระกอบธุรกิจตัง้ อยู่ 1 แสนบาท

ไม่เกิน
ร้อยละ 36
ต่อปี

พิโกไฟแนนซ์

ใช้จา่ ยทัว่ ไปหรือประกอบ
ธุรกิจ (มีหรือไม่มี
หลักประกันก็ได้)

ไม่เกิน
ร้อยละ 36
ต่อปี

ไม่เกิน
5 หมื่น
บาท

ที่มา : กระทรวงการคลัง, ธนาคารแห่งประเทศไทย

ซึ่ ง ทั้ ง สองโครงการจะ
เปิดโอกาสให้เจ้าหนีน้ อก
ระบบเข้ามาจดทะเบียน
เป็ น ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ
รายย่อยในระบได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
โดย ณ เดือนสิงหาคม มีผู้ประกอบการที่ได้เปิดให้บริการสินเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์แล้ว 27 ราย ปล่อยสินเชื่อแล้ว 2.5 พันล้านบาท
ในขณะที่มีผู้ประกอบการพิโกไฟแนนซ์ที่กระทรวงการคลังได้
อนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 119 ราย ยอดสินเชื่อรวม
16 ล้านบาท
กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ
จัดตัง้ ขึน้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 17 มกราคม 2560
ในวงเงิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหาร
ทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 กองทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุน
ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพและเป็นนิตบิ คุ คลไทย
ให้มีการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง รวมทั้งเป็นการ
ช่วยให้ SMEs ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนปกติให้สามารถ
เข้าถึงเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยการให้เงินทุนควบคู่กับการส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาในด้านการพัฒนาเทคโนโลยี/มาตรฐานเพื่อ
เพิ่มผลิตภาพ ด้านการบริหารจัดการ โดยการวางแผนธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการรับสมัครและคัดเลือก
ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการ

45
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
เป็นกฎหมายที่มีสาระส�ำคัญ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
สามารถน�ำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอื่น ๆ ซึ่งมีอยู่หลาย
ประเภทที่ผู้ประกอบการใช้สร้างรายได้ให้กับธุรกิจ เช่น สินค้า
คงคลัง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้า สิทธิเรียกร้อง ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร ประทานบัตร สัมปทาน เป็นต้น มาเป็นหลักประกัน
การกู้ยืมได้โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน ให้กับสถาบันการเงิน
ซึ่ง พ.ร.บ. นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม สถาบัน
การเงินแต่ละแห่งยังคงต้องพิจารณาถึงวิธีการประเมินราคา
ทรัพย์สินในแต่ละประเภททั้งสภาพคล่อง หรือระเบียบเกี่ยวกับ
อัตรากันส�ำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมูลค่าความเสี่ยงของ
หลักประกันแต่ละประเภท ท�ำให้ในปัจจุบันยังไม่สามารถน�ำ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ใน พ.ร.บ. หลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. 2558 มาใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ได้ ค รบทุ ก ประเภท
โดย ณ เดื อ นสิ ง หาคม 2560 มี ธุ ร กิ จ เอสเอ็ ม อี ที่ ยื่ น ค� ำ ขอ

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ รวม 149,349 ค�ำขอ
มู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ ใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น 2,800,545 ล้ า นบาท
โดยสิทธิเรียกร้องประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารเป็นทรัพย์สิน
ที่ใช้เป็นหลักประกันมากที่สุด รองลงมาคือ สังหาริมทรัพย์ที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ และสิทธิเรียกร้องประเภทอืน่ ๆ ตามล�ำดับ

จากโครงการต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ในช่วง
ที่ผ่านมา ภาครัฐได้ ให้ความสนใจกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
ทางเศรษฐกิจ โดยการด�ำเนินโครงการและมาตรการทางการเงินมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถช่วยลดความเหลื่อมล�ำ้ ลง แต่อย่างไรก็ตาม ระดับ
ความเหลื่อมล�้ำที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมีความจ�ำเป็นอย่างมากที่ต้องได้รับ
การแก้ ไข ในที่นี้จึงขอน�ำเสนอแนวทางเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อเสนอแนะ
1. ในการด�ำเนินมาตรการทางการเงินหรือการก�ำหนดโครงการเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรจะต้องมีการก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการและ
ก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ตลอดจนก�ำหนดเงื่อนไขโครงการให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการ
และความจ�ำเป็น รวมทั้งควรมีการคัดกรองลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ในการด�ำเนินมาตรการเหล่านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมในเรื่องการให้ความรู้ทางการเงินควบคู่ไปกับการให้สินเชื่อ
เพื่อให้ประชาชนสามารถบริหารเงินและน�ำไปใช้จ่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ และป้องกันปัญหาการเพิ่ม
ภาระหนีใ้ ห้แก่ครัวเรือนในอนาคต
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โครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
ส�ำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ
และกองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์

โครงสร้างพืน้ ฐานเป็นปัจจัยฐานรากทีส่ ำ� คัญต่อกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และกระจายความเจริญ
ไปสูภ่ มู ภิ าค เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงบริการขัน้ พืน้ ฐานจากภาครัฐ อย่างไร
ก็ตาม แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นจ�ำนวนมากก็ตาม แต่ยังคงมีปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน
ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพทีย่ งั ไม่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะในเขตชนบท ประกอบกับการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานต้องใช้ระยะเวลา
ในการด�ำเนินงาน จึงก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำในเขตเมืองกับชนบท ดังนั้น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศเพื่อลด
ความเหลื่อมล�้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนทุกกลุ่มให้ดีขึ้น ดังนี้

การพัฒนาด้านการขนส่ง
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของ
ประเทศภายใต้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12 และนโยบายรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งทางราง อันเป็นระบบขนส่ง
ที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาศักยภาพการให้บริการระบบขนส่งทางน�้ำและทาง
อากาศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการพั ฒ นาระบบขนส่ ง มวลชน
สาธารณะในเขตเมือง ซึ่งในระยะแรกจะมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนสาธารณะในเขตเมืองหลักที่ส�ำคัญ อาทิ กรุงเทพฯ
ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา หาดใหญ่ และภูเก็ต พร้อมทั้งพัฒนา
สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกทั้ ง ในส่ ว นของทางข้ า ม ทางเท้ า และ
ทางจักรยาน ในพื้นที่ที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับระบบ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ขนส่งสาธารณะ เพื่อยกระดับการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะ อีกทัง้ ยังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของทุกกลุม่ ในสังคม
รองรั บ ปริ ม าณความต้ อ งการเดิ น ทางและขนส่ ง ของประเทศ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานของประเทศ
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบันกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่
ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการในแต่ละ
สาขาให้มีความชัดเจนและทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ก�ำกับดูแลกิจการของภาครัฐและการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริการ พร้อมทัง้
ยังได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์/ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยก� ำ หนดมาตรฐานในการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามหลักการออกแบบเพื่อทุกคน
(Universal Design) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและสร้างความ
ปลอดภั ย แก่ ค นทุ ก กลุ ่ ม โดยเฉพาะกลุ ่ ม ผู ้ พิ ก ารและผู ้ สู ง อายุ
อาทิ ที่จอดรถส�ำหรับคนพิการ ทางลาด (Guiding Block) ลิฟต์
ห้องน�้ำ และทางเข้าส�ำหรับผู้พิการ จุดยึด และจุดจอดรถเข็น
ภายในตู้โดยสาร ที่นั่งส�ำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และ
ผู ้ พิ ก าร และมี เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ� ำ จุ ด ให้ บ ริ ก ารในบริ เวณสถานี
รถไฟฟ้า การจัดหารถประจ�ำทางรุ่นใหม่ที่มีลักษณะเป็นรถชานต�่ำ

(Low Floor) การติดตั้งระบบไฮดรอลิกบนตู้รถไฟเพื่อใช้ในการ
ยกรถเข็ น ผู ้ พิ ก ารเข้ า สู ่ ข บวนรถไฟ พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง ให้ มี
อักษรเบรลล์ในบริเวณสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า/จุดจอดรถโดยสาร
ประจ�ำทาง การก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างสถานีรถไฟ/รถไฟฟ้า
ที่อยู่ตามแนวเส้นทาง และสถานที่ที่ส�ำคัญ เช่น โรงพยาบาล
สถานศึกษา และย่านการค้าที่ส�ำคัญ เป็นต้น
นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้พิจารณาก�ำหนดแนวทางในการ
ส่งเสริมให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยสามารถเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะของ
ภาครัฐได้อย่างทั่วถึง โดยก�ำหนดให้กระทรวงการคลังเร่งพัฒนา
ปรับปรุงระบบการจ่ายสวัสดิการภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(National e-Payment) ผ่าน“บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย”
โดยบูรณาการร่วมกับระบบตั๋วร่วม (Common Ticket) เพื่อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด สรรสวั ส ดิ ก ารให้ ส ามารถตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ให้ ป ระชาชนหั น มาใช้ ร ะบบขนส่ ง มวลชนสาธารณะเพิ่ ม ขึ้ น
และสามารถบรรเทาปั ญ หาการจราจรที่ ติ ด ขั ด ในเขตเมื อ ง
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

การพัฒนาด้านพลังงาน
ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยมีแนวทางการพัฒนาทาง
พลั ง งานที่ ยั่ ง ยื น ซึ่ ง ครอบคลุ ม ถึ ง การสร้ า งความ
เท่าเทียม และลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงแหล่ง
พลั ง งานไฟฟ้ า และปิ โ ตรเลี ย ม ทั้ ง โดยการพั ฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องและการ
ลดการบิดเบือนราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
และเกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน

ส�ำหรับด้านพลังงานไฟฟ้า ในปี 2560 ประชากรไทย
เข้าถึงไฟฟ้าแล้วกว่า 21 ล้านครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 99.70
ของจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ประชาชนได้รับบริการ
ขั้ น พื้ น ฐานเท่ า เที ย มกั น ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสมอภาคทางสั ง คม
มากขึ้ น ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และท� ำ ให้ เ ศรษฐกิ จ
ชุมชนขยายตัว นอกจากนี้ ในปัจจุบันยังมีโครงการประชารัฐ

ด้านพลังงาน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน
ในการพั ฒ นาโครงการด้ า นพลั ง งานทดแทน เช่ น โครงการ
โซล่าร์ฟาร์มสหกรณ์ภาคการเกษตร โครงการโซล่าร์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar Rooftop) และส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชนตามศักยภาพของพืน้ ที่ เพือ่ ลดรายจ่ายด้าน
พลังงานในครัวเรือนและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าเกษตรมีมลู ค่า
เพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ จากแนวโน้มราคาเชือ้ เพลิงในตลาดโลกทีป่ รับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ต้นทุนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
ลดลง ท�ำให้มกี ารปรับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) เพือ่ ให้สะท้อน
ราคาค่าเชื้อเพลิงและบรรเทาภาระค่าครองชีพของผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย

การเข้าถึงไฟฟ้า
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เชื้อเพลิง และอัตราเงินชดเชยของน�้ำมันแต่ละประเภท เพื่อลด
การอุดหนุนข้ามกลุ่ม ส่งผลให้สถานะกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง
โครงการประชารัฐ
การปรับโครงสร้าง
ด้านพลังงาน
ราคานํ้ามันและ
การสร้างความเท่าเทียมและ
เปลี่ยนสถานะมาเป็นบวก และการปรับลอยตัวราคา LPG
ลอยตัวราคา LPG
ลดความเหลื่อมลํ้าด้านพลังงาน
ทั้งระบบ เพื่อสะท้อนกับราคาตลาดโลก โดยให้มีผล
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2560 ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ราคา
ขายปลีกก๊าซ LPG อยู่ที่ 20.49 บาท/กิโลกรัม
การพัฒนาโครงสร้าง
การปรับค่าไฟฟ้า
พื้นฐานทางนํ้ามันและ
สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
อย่ า งไรก็ ดี ผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยและหาบเร่ แ ผงลอย
ก๊าซธรรมชาติ
ยังคงได้รับการอุดหนุนโดยสามารถขอรับสิทธิ์ใน
การซื้ อ LPG เพื่ อ ใช้ ใ นการหุ ง ต้ ม ได้ ใ นราคา 18.13
ในส่ ว นของพลั ง งานปิ โ ตรเลี ย ม นอกจากโครงสร้ า ง บาท/กิโลกรัม
พืน้ ฐานทางน�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติทไี่ ด้รบั การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศแล้ว ประเทศไทยได้
ดูแลค่าครองชีพของประชาชน โดยการปรับโครงสร้างราคาน�้ำมัน
ผ่ า นทางอั ต ราภาษี ส รรพสามิ ต อั ต ราเงิ น ส่ ง เข้ า กองทุ น น�้ ำ มั น

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัล

สถานะโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการสือ่ สารของประเทศไทย
ในปี 2559 มีผู้ลงทะเบียนใช้บริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ จ�ำนวน
4.71 ล้ า นเลขหมาย ปรั บ ตั ว ลดลงจาก 5.31 ล้ า นเลขหมาย
ในปี 2558 เนื่องจากเทคโนโลยีของโทรศัพท์ประจ�ำที่ถึงจุดอิ่มตัว
และหันมาใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแทน และมีผลู้ งทะเบียน
ใช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ จ� ำ นวน 87.44 ล้ า นเลขหมาย
เพิ่มขึ้นจาก 83.05 ล้านเลขหมาย ในปี 2558 เนื่องจากตลาด
ผู้ให้บริการมีสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น มีการดึงดูดความสนใจ
โดยการน�ำเสนอรายการส่งเสริมการขายใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มจ�ำนวน
ฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าปัจจุบัน ส�ำหรับจ�ำนวนผู้ใช้งาน

อินเทอร์เน็ตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มจาก 330 คน
ต่อประชากร 1,000 คน ในปี 2554 เพิ่มเป็น 665 คน ในปี
2559 เนื่ อ งจากผู ้ ใช้ บ ริ ก ารสามารถเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ได้
โดยไม่จ�ำเป็นต้องใช้งานผ่านโทรศัพท์ประจ�ำที่ อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมยังมีปัญหาอุปสรรค
หลายประการโดยเฉพาะด้านการเข้าถึงบริการสือ่ สารโทรคมนาคม
โครงข่ายบริการสื่อสารโทรคมนาคมส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่เฉพาะ
ในเขตเมืองใหญ่ เนือ่ งจากผูใ้ ห้บริการสือ่ สารโทรคมนาคมจะลงทุน
เฉพาะพื้นที่ที่สามารถสร้างรายได้หรือพื้นที่ผลตอบแทนการลงทุน
สูงเท่านั้น ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตชนบทหรือพื้นที่
ห่างไกลไม่สามารถเข้าถึงบริการสื่อสารโทรคมนาคมได้ ท�ำให้เกิด
ความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการระหว่างเขตเมืองกับเขตชนบท
การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม
ของประเทศไทยยังอยู่ในระดับต�่ำและ
ขาดแรงงานที่มีทักษะในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม
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ดังนัน้ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม เพิ่มประสิทธิภาพและ
ขยายการให้ บ ริ ก ารด้ า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล อย่ า งทั่ ว ถึ ง
และเท่ า เที ย ม และส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ ดิ จิ ทั ล ใหม่ แผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ 12 จึงได้ก�ำหนดให้มีแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ โดยจัดให้มีโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน พัฒนาโครงข่ายสื่อสาร
ระหว่างประเทศให้มีความจุเพียงพอต่อ
ปริมาณการรับส่งข้อมูล และบริหาร
จัดการการใช้เทคโนโลยีและโครงสร้าง
พื้ น ฐานโทรคมนาคมและสื่ อ สาร
มวลชนร่ ว มกั น ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก าร
ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในการด� ำ เนิ น
ธุ ร กิ จ โดยปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
การท�ำธุรกิจให้เป็นระบบดิจิทัล
สร้างผูป้ ระกอบการดิจทิ ลั รุน่ ใหม่
(Start up) ผู ้ ป ระกอบการ

พัฒนาโครงข่ายสื่อสาร
ระหว่างประเทศให้มีความจุ
เพียงพอต่อปริมาณ
การรับส่งข้อมูล

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคม
ให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

ลดความเหลื่อมลํ้า
จากการ
ให้บริการสื่อสาร
โทรคมนาคม

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ภาคเอกชน และสถาบัน
การศึกษาให้รองรับภาค
อุตสาหกรรมดิจิทัล

ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม (SMEs) และวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และ
พัฒนาระบบมาตรฐานรหัสของสินค้าและบริการให้รองรับกับ
การท�ำธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) และ
การช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาให้รองรับและ
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต

การพัฒนาด้านน�้ำประปา
น�้ ำ สะอาดมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต
ของมนุษย์ จากข้อมูลของการประปาส่วนภูมภิ าคในปี 2559 พบว่า
มีครัวเรือนที่มีน�้ำประปาส�ำหรับใช้อุปโภคบริโภคประมาณ 20
ล้ า นครั ว เรื อ น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83 ของจ� ำ นวนครั ว เรื อ น
ทั่วประเทศ (24.2 ล้านครัวเรือน) โดยอยู่ในพื้นที่ให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล
และหมู่บ้าน) จ�ำนวน 13.92 ล้านครัวเรือน อยู่ในพื้นที่ให้บริการ
ของการประปาส่วนภูมิภาค จ�ำนวน 4 ล้านครัวเรือน และพื้นที่
ให้บริการของการประปานครหลวง จ�ำนวน 2.28 ล้านครัวเรือน
แต่ในภาพรวมของประเทศพบว่า ยังมีครัวเรือนที่ไม่มีน�้ำสะอาด
ส�ำหรับใช้อปุ โภคบริโภคประมาณ 4 ล้านครัวเรือน ท�ำให้ประชาชน
ในหลายพื้นที่ยังอาศัยน�้ำจากแหล่งน�้ำธรรมชาติ และหลายพื้นที่
มีค่าใช้จ่ายสูงในการจัดหาน�้ำเพื่อการบริโภค เนื่องจากข้อจ�ำกัด
ในการจัดแหล่งน�้ำต้นทุนส�ำหรับใช้ในการผลิตน�้ำประปา และการ
บริหารจัดการกิจการประปาของประเทศยังขาดประสิทธิภาพ
ท� ำ ให้ ก ารกระจายบริ ก ารโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นน�้ ำ ประปา
ยังไม่เพียงพอและทั่วถึง นอกจากนี้ ในพื้นที่ชนบท ระบบประปา

หมู ่ บ ้ า นที่ ผ ่ า นการรั บ รองเป็ น น�้ ำ ประปาดื่ ม ได้ มี ค ่ อ นข้ า งน้ อ ย
ส่วนความปลอดภัยของน�้ำบริโภคประเภทบ่อน�้ำบาดาล บ่อน�้ำตื้น
น�้ำฝน ส่วนใหญ่คุณภาพน�้ำไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สุขอนามัยของประชาชน
การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านน�้ำประปาเป็นประเด็น
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ปัจจุบันรัฐบาลได้ก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนาสาธารณูปโภคด้านน�้ำประปาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยจัดหาแหล่งน�้ำต้นทุนและก่อสร้างระบบประปาที่เพียงพอ
ทั้งปริมาณและคุณภาพให้แก่ชุมชนทุกหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชน
ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานจากรัฐอย่าง
เท่ า เที ย มกั น และครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ซึ่ ง ช่ ว ย
ยกระดับคุณภาพชีวติ ความเป็นอยูข่ องประชาชน
ให้ดขี นึ้ และลดความเหลือ่ มล�ำ้ การเข้ารับบริการ
จากภาครัฐได้อย่างประสิทธิภาพตามนโยบาย
ของรัฐบาล

กรกฎาคม - กันยายน 2560

ค วามเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงทรัพยากร :
กรณีสิทธิและการถือครองที่ดิน

ชมพูนุท ช่วงโชติ  จินนา ตันศราวิพุธ ณุชาดา เจริญพานิช
สมบัติ กิจจารุวงษ์ และ จรีย์วิชญา ฮะทะโชติ
ส�ำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ที่ดิน : ปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ
ที่ ดิ น เป็ น ทรั พ ยากรส� ำ คั ญ เป็ น ปั จ จั ย พื้ น ฐานที่ รั ฐ ใช้ ใ นการพั ฒ นาประเทศ พั ฒ นาชี วิ ต
ความเป็นอยู่ของประชาชน และการรักษาความมั่นคงของชาติ การบริหารจัดการที่ดินของประเทศจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ชาติที่ส�ำคัญ เพื่อให้สามารถน�ำเอาจุดแข็งและความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของที่ตั้งและ
ผืนแผ่นดิน มาสร้างประโยชน์สขุ ขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศเพือ่ ให้บรรลุถงึ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ตามที่
ก�ำหนดไว้ในเป้าหมายยุทธศาสตร์ประเทศระยะยาว
รัฐได้ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการที่ดิน โดยการตรากฎหมาย ก�ำหนด
นโยบาย มาตรการ และแนวทางการบริหารจัดการที่ดินอื่น ๆ เป็นจ�ำนวนมาก แต่การ
ด�ำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไม่ทันต่อสถานการณ์ ท�ำให้ปัญหามีความซับซ้อน
และมีความขัดแย้งรุนแรงมากขึน้ ทัง้ ปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ การไร้ทด่ี นิ ท�ำกินของ
เกษตรกร การกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำทางสังคมตามมา

นโยบายด้านที่ดินในมิติด้านการพัฒนาชนบท การเกษตร ทรัพยากร และด้านสังคม
การบริหารจัดการที่ดินปรากฏในแผน
พัฒนาประเทศตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 จนถึง
ฉบับปัจจุบัน โดยปรากฏอยู่ในสาขาการพัฒนาที่
แตกต่างกันไป เช่น ด้านการพัฒนาชนบท ด้านการ
พัฒนาการเกษตร ด้านทรัพยากรและสิง่ แวดล้อม
หรือในบางแผนก็ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาด้าน
สังคมและการแก้ไขปัญหาความยากจน แสดงให้
เห็นว่าทรัพยากรทีด่ นิ มีความส�ำคัญในหลากหลาย
มิติ คือ เป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาชนบท
เป็นทุนที่ส�ำคัญของการผลิตในภาคเกษตร และ
มี มิ ติ ท างด้ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
การสร้างความเป็นธรรมทางสังคมด้วย
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ที่ดิน : โครงสร้างที่ ไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล�้ำทางสังคม
การกระจายการถือครองทีด่ นิ ธนาคารโลกรายงานว่า ในช่วงก่อนทศวรรษ
1980 ประเทศไทยมีการกระจายการถือครองทีด่ นิ ค่อนข้างดี แต่เมือ่ ธนาคารโลกได้ให้
เงินสนับสนุน จ�ำนวน 183 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้รัฐบาลเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ
ให้แก่เกษตรกรในปี 2527 และการที่ราคาสินค้าเกษตรตกต�่ำ ส่งผลให้ที่ดินหลุดมือ
ไปจากเกษตรกรรายย่อยเนือ่ งจากภาวะหนีส้ นิ เกษตรกรต้องขายทีด่ นิ ให้กบั นายทุน
เป็นจ�ำนวนมาก และส่งผลให้เกิดการกระจุกตัวของที่ดินเพิ่มขึ้นอย่างมาก1
จากผลการขึน้ ทะเบียนหนีข้ องกองทุนฟืน้ ฟูและพัฒนาเกษตรกรในปี 2551
พบว่าเกษตรกรรายย่อยที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ และเป็นหนี้สหกรณ์
และสถาบันการเงิน โดยที่ดินที่ติดจ�ำนองมีประมาณ 30 ล้านไร่ มีเจ้าหนี้
รายใหญ่คือ ธ.ก.ส.
การส� ำ รวจของส� ำ นั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตรเมื่ อ ปี 2556
พบว่าจากพื้นที่เกษตรกรรมทั้งสิ้นกว่า 149.24 ล้านไร่ ประมาณ 77.64
ล้านไร่ หรือร้อยละ 52 เป็นพื้นที่เช่า ขณะที่ 71.59 ล้านไร่ เป็นพื้นที่
ของเกษตรกรเอง แต่ในจ�ำนวนนี้มี 29.72 ล้านไร่ ที่ติดจ�ำนอง2 ในขณะเดียวกัน การส�ำรวจเมื่อปี 2549 เรื่องการถือครองที่ดินของ
ครัวเรือนการเกษตรในประเทศไทย พบว่ามีครัวเรือนที่ถือครองที่ดินระหว่าง 10 - 19 ไร่ ประมาณ 1.1 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 24.91
ครัวเรือนที่มีที่ดินท�ำการเกษตรมากกว่า 40 ไร่ 402,145 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.88 ในขณะที่มีครัวเรือนที่ท�ำการเกษตร
ที่ไม่มีที่ดินเลย 789,599 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.42
การไร้ทดี่ นิ ท�ำกินของประชาชน การจัดหาทีด่ นิ ให้ประชาชนด�ำเนิน
การมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เรือ่ งผูไ้ ร้ทดี่ นิ ท�ำกินได้ เมือ่ มีการขึน้ ทะเบียนคนจนในปี 2547 มีผมู้ าลงทะเบียน
เป็นผู้ไม่มีที่ดินท�ำกินรวม 1 ล้านราย ประกอบด้วย ผู้เช่าที่ดิน ผู้ที่ยืมที่ดินผู้อื่น
ท�ำกิน และผู้รับจ้างท�ำการเกษตร ในปี 2552 ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมได้ออกประกาศส�ำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด ให้ผู้ไร้ที่ดินท�ำกิน
หรือมีเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพที่ประสงค์ขอรับการช่วยเหลือด้าน
ที่ดินท�ำกิน สามารถยื่นค�ำร้องขอที่ดินท�ำกินได้ ปรากฏว่าระหว่างวันที่ 23
ธันวาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 มีผู้มายื่นค�ำร้องจ�ำนวน 370,676 ราย3
การถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐ จากรายงานของหน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง เมือ่ ปี 2556 พบว่ามีการบุกรุกครอบครองท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐ
จ�ำแนกเป็นการบุกรุกถือครองในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายจ�ำนวน
184,710 ราย เนือ้ ที่ 2.23 ล้านไร่ ในพืน้ ทีเ่ ขตป่าสงวนแห่งชาติจำ� นวน 340,000
ราย เนื้อที่ 6.5 ล้านไร่ พื้นที่ป่าชายเลน 5,426 ราย เนื้อที่ 0.12 ล้านไร่ (กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 2551) นอกจากนั้นยังมีราษฎรบุกรุก
ที่ดินของรัฐในเขตที่ดินราชพัสดุ 2.9 ล้านไร่ (กรมธนารักษ์ 2553) มีการบุกรุก
ในที่ดินสาธารณประโยชน์ 1.15 ล้านไร่ และที่ดินอื่น ๆ เช่น นิคมสร้างตนเอง
นิคมสหกรณ์ และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม รวม 0.5 ล้านไร่
ENVIRONMENTAL DEFENSE 2002, World Bank Market Based Land Reform, http://apps.edf.org/documents/2367_WorldBankMarketBasedLandReform.pdf.
โสภณ ชมชาญ. 2554. ความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมด้านที่ดินและป่าไม้ ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน กุมภาพันธ์ 2554. อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เข้าถึงได้ที่ http://www.lrct.go.th/th/?wpfb_dl=1206.
3
สภาปฏิรูปแห่งชาติ.2558. รายงานการปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน.
1
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ผู้ถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยมิได้รับเอกสารสิทธิ
และมีสถานะการถือครองที่ดินที่ผิดกฎหมายนั้น สามารถจ�ำแนกเป็น
กลุ่มนายทุน ผู้มีอิทธิพล และกลุ่มเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นประชาชน
ที่มีฐานะยากจน และหลายกรณีกลุ่มผู้มีอิทธิพลก็อาศัยชื่อประชาชน
หรือเกษตรกรทีย่ ากจน เป็นนายหน้าในการบุกรุกขยายการครอบครอง
ที่ดินของรัฐอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การ
ขยายตัวของธุรกิจท่องเทีย่ ว ท�ำให้มกี ารบุกรุกทีด่ นิ การซือ้ ขายเปลีย่ นมือ
และการเก็งก�ำไรเพื่อขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นายทุนเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งรัฐยังไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนที่อยู่อาศัยท�ำกินของประชาชน เนื่องจากพื้นที่
ป่าอนุรักษ์และพื้นที่ต้นน�้ำล�ำธารหลายแห่งได้มีชุมชนเข้าไปตั้งถิ่นฐานใช้ประโยชน์จากป่ามาเป็น
เวลานาน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ เมื่อมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนที่อยู่อาศัยท�ำกิน
ของชุมชน ท�ำให้ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานและท�ำกินในพื้นที่ต้นน�้ำสูญเสียสิทธิในที่ดินของตน อยู่ในฐานะ
ผู้กระท�ำความผิดตามกฎหมายและอาจถูกด�ำเนินคดี ท�ำให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างรัฐกับชุมชน ซึ่งเป็น
ปัญหาที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน
ที่ผ่านมา ปัญหานี้ไม่อาจแก้ไขได้โดยหลักนิติศาสตร์ เพราะกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนได้ เนื่องจากชุมชนเหล่านี้เข้าไม่ถึงกระบวนการพัฒนาของรัฐ
อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และไม่มีหลักฐานการครอบครองที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักฐานทางราชการ
หรือพยานหลักฐานอ้างอิงอืน่ ซึง่ ถือว่าไม่เป็นธรรมส�ำหรับชุมชนเหล่านัน้ ประเด็นนีจ้ งึ เป็นรูปแบบหนึง่
ของความไม่เป็นธรรมเหลื่อมล�้ำเรื่องที่ดินของชุมชน
หน่ ว ยงานของรั ฐ เคยก� ำ หนดแนวทางแก้ ไขปั ญ หา
โดยให้ราษฎรที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่ป่าไม้ขึ้นทะเบียนรายชื่อ
ภายใน 7 วัน เพือ่ ด�ำเนินการขึน้ ทะเบียนรายชือ่ และขอบเขตพืน้ ที่
ท�ำกินเดิมให้มีการชี้เขตและปักหมุดที่ท�ำกินและพื้นที่ส่วนรวม
ของชุมชน โดยหน่วยงานรัฐจะส�ำรวจรายแปลงเพือ่ คุม้ ครองบุคคล
เป็นการชั่วคราว ก่อนการพิสูจน์สิทธิ อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้
ไม่ได้มีการด�ำเนินงานจนแล้วเสร็จทั่วทุกพื้นที่

การปฏิรูปและการจัดที่ดินเพื่อผู้ ไร้ที่ดินท�ำกิน : ทางออกและปัญหา
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ความพยายามแก้ไข
ปัญหาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร
ที่ดิน หรือสูญเสียที่ดิน ท�ำให้เกิดแนวคิดเรื่องการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ เกษตรกรรมขึน้ ภาครัฐได้เริม่ ด�ำเนินการในเรือ่ งการปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเกษตรกรรมมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็น
เครือ่ งมือส�ำคัญในการช่วยเหลือประชาชนให้มที ดี่ นิ ท�ำกินเป็นของ
ตนเอง โดยการจัดที่ดินให้เกษตรกรท�ำประโยชน์ เช่า หรือเช่าซื้อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และจัดให้มีกองทุนหมุนเวียน เพื่อการ
4

กู้ยืมเงินส�ำหรับการพัฒนาอาชีพ และช่วยเหลือเกษตรกรมิให้
สูญเสียสิทธิในที่ดิน จนถึงปัจจุบัน ได้ด�ำเนินการจัดที่ดินให้
เกษตรกร 2,168,242 ราย จ�ำนวน 2,884,815 แปลง พื้นที่
34,704,601 ไร่ ครอบคลุม 67 จังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 31
มกราคม 2559) จัดที่ดินและมอบสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ชุมชน
ในที่ดินเอกชน 28,642 ราย พื้นที่ 459,079 ไร่4

ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม. สรุปผลการด�ำเนินงานจัดที่ดินของส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม.
เข้าถึงได้ที่ http://www.alro.go.th/alro/internet/Land-Three/all.htm.
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ปัญหาส�ำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คือ
การซือ้ ขายเปลีย่ นมือและการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์
ที่ดินจากพื้นที่เกษตรกรรมไปเป็นธุรกิจอื่น ปัจจุบันมีข้อเรียกร้อง
ให้ปรับปรุงกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินให้อยู่ในรูปโฉนด
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาเศรษฐกิจ แต่การให้กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ
ของ ส.ป.ก. ก็มีความเสี่ยงอย่างมากและอาจไม่เป็นผลดีต่อการ
บริหารจัดการที่ดินของรัฐในภาพรวม เพราะหากให้สิทธิในการ
ซื้อขายเปลี่ยนมือ ที่ดินก็จะหลุดมือจากเกษตรกรรายย่อยไปสู่
ผู้ที่มีอ�ำนาจทางเศรษฐกิจสูงกว่า หรือชาวต่างชาติ ซึ่งจะท�ำให้
รัฐวางแผนบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ที่ดินได้ยากขึ้น

การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
รัฐได้เริ่มด�ำเนินนโยบายการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนมา
ตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519)5 เป็นต้นมา
โครงการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนในระยะนั้น เป็นโครงการพัฒนา
เต็มรูปแบบ เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติความยากจน ขาดแคลน
หรื อ ไร้ ที่ ดิ น ท� ำ กิ น รวมทั้ ง ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ กลุ ่ ม คนที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองหรือการทหารที่รุนแรง
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ว่าจะได้รับการสนับสนุน
และได้รับทรัพยากรที่จ�ำเป็นในการตั้งถิ่นฐานเพื่อการอยู่อาศัย
และประกอบอาชีพที่มั่นคง ซึ่งจะน�ำความสงบสุขอย่างยั่งยืนมา
สู่พื้นที่ได้ การจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชนในระยะเริ่มต้น ด�ำเนินการ

ภายใต้โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การจัดตั้งนิคมสหกรณ์
และนิคมสร้างตนเอง จนถึงปัจจุบัน พื้นที่นิคมสร้างตนเองมีพื้นที่
รวมทั้งสิ้น 6.3 ล้านไร่ 318,056 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ วันที่ 25
พฤศจิกายน 2558) อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนา
สั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
นอกจากนัน้ ยังมีนคิ มเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ประมาณ 20,000
ไร่ มีผู้ได้รับการจัดสรรจ�ำนวนประมาณ 600 ราย6 จากการศึกษา
ของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย7 พบว่ามีกระบวนการ
ซือ้ ขายทีด่ นิ ของรัฐโดยนายทุนและผูม้ กี ำ� ลังทางเศรษฐกิจมากกว่า
ผ่านการจัดสรรทีด่ นิ ท�ำกินให้แก่คนยากจนในเขตนิคมสร้างตนเอง
และนิคมสหกรณ์เป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนั้น นิคมสร้างตนเอง
หลายพื้ น ที่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงไปเป็ น โครงการลงทุ น ของภาค
เอกชน ทั้งหมู่บ้านจัดสรร หรือสนามกอล์ฟ โดยที่ยังมีการจัด
งบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง8
ประโยชน์จึงเกิดกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ซึ่งไม่ใช่ราษฎร
กลุ่มเป้าหมายเดิม9

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515 - 2519).
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์. นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทีด่ ำ� เนินการเสร็จสิน้ แล้ว. เข้าถึงได้ที่ http://www.thaiveterans.mod.go.th/wvoth/nature_assis/
agricul/agricul10.html.
7
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โสภณ ชมชาญ และคณะ. (2552). การใช้อิทธิพลในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและป่าไม้. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจ�ำปี 2552. สถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย. 25 - 26 พฤศจิกายน 2552 ณ เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ.
8
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โสภณ ชมชาญ และคณะ. (2552). อ้างแล้ว.
9
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา โสภณ ชมชาญ และคณะ. (2552). อ้างแล้ว.
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โครงการจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน (คทช.) รัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำ�คัญกับการจัดทีด่ นิ ทำ�กินให้ชมุ ชน
เป็นอย่างมาก เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
(คทช.) ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2557
คทช. ได้กำ�หนดนโยบายให้มีการดำ�เนินงานจัดหาที่ดินทำ�กินให้
ชุมชน โดยปรับเปลีย่ นรูปแบบการบริหารจัดการทีด่ นิ ทีจ่ ะจัดสรรแก่
ประชาชนผู้ยากไร้ โดยให้สิทธิเป็นแปลงรวม เพื่อป้องกันการซื้อขาย
เปลี่ยนมือ จนถึงปัจจุบัน มีการดำ�เนินการจัดที่ดินทำ�กินให้ชุมชน
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายทีด่ นิ แห่งชาติแล้ว 59 พืน้ ที่ 25 จังหวัด
เนื้อที่ 185,116 ไร่ ราษฎรที่ได้รับสิทธิจำ�นวน 10,930 ราย โดยมี
เป้าหมายการดำ�เนินงานจัดหาที่ดินระหว่างปี 2558 - 2560 จำ�นวน
รวมทั้ ง สิ้ น 249 พื้ น ที่ 66 จั ง หวั ด เนื้ อ ที่ 708,530 ไร่ (ข้ อ มู ล
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560)

ความร่วมมือระหว่างรัฐและชุมชนในการบริหารจัดที่ดิน
ในความเป็นจริง ผู้ที่หวงแหนเห็นคุณค่าของ
ผืนดินมากทีส่ ดุ คือผูอ้ ยูอ่ าศัยตัง้ ถิน่ ฐานอยู่ ณ ผืนแผ่นดิน
นั้น การประกาศเขตอนุรักษ์ทับซ้อนที่ดินของประชาชน
ได้ลิดรอนสิทธิของประชาชน ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่
ตั้งถิ่นฐานใช้ประโยชน์จากผืนป่ามาเป็นเวลานาน และ
นำ�ไปสู่ความขัดแย้งระหว่างรัฐและชุมชน มาตรการของ
รัฐเพื่อแก้ไขปัญหา โดยการให้ประชาชนมาขึ้นทะเบียน
รายชื่อภายใน 7 วัน เพื่อดำ�เนินการชี้เขตและปักหมุด
และพิสูจน์สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่มีอยู่ แต่กระบวนการ
ดังกล่าวก็ดำ�เนินไปอย่างล่าช้า
ชุ ม ชนหลายแห่ ง ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หานี้ และ
หันมาหาทางออกด้วยตัวเอง โดยรวมตัวกันขับเคลื่อน
กระบวนการพิสูจน์สิทธิในที่ดินโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และเครือข่ายประชาชน
หลายภาคส่วน ทำ�การเดินสำ�รวจ รังวัด จัดทำ�แนวเขต
และทำ�แผนทีท่ ำ�มือ เพือ่ ใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงสิทธิ
ในที่ดินทำ�กินในเวลาต่อไป

กรณีตัวอย่างการจัดท�ำแผนที่ท�ำมือ ชุมชนแม่ทา
อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
ชุมชนแม่ทาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตป่าไม้ โดยไม่ได้รับเอกสารสิทธิใด ๆ มาเป็น
เวลานาน ชุมชนได้พยายามเรียกร้องสิทธิในที่ดินผ่านการรวมตัวในรูปแบบต่าง ๆ มา
อย่างต่อเนื่อง แต่กลไกรัฐไม่สามารถตอบสนองได้ เนื่องจากติดขัดเรื่องข้อกฎหมาย
ผู้น�ำชุมชนจึงมีแนวคิดในการจัดท�ำหลักฐานการถือครองที่ดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและ
ท�ำกินของชุมชน ด้วยการจัดท�ำโมเดลและแผนทีท่ ำ� มือ โดยเริม่ ซือ้ ภาพถ่ายทางอากาศ
มาตราส่วน 1 : 4,000 จากกรมพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ จัดท�ำแนวเขตและข้อมูลรายแปลง ต่อมา
ได้พัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยี GPS ในการจับพิกัดรูปแปลงที่ดิน และชุมชนมีส่วนร่วม
ในการชี้แนวเขตของตนและรับรองแนวเขตของเพื่อนบ้าน ผ่านกระบวนการประชาคม
ท�ำให้มีข้อมูลการถือครองที่ดินเป็นระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถ
ตรวจสอบและอ้างอิงได้ เมือ่ รัฐมีการด�ำเนินโครงการจัดทีด่ นิ ท�ำกินให้ชมุ ชน ชุมชนแม่ทา
น�ำฐานข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อหน่วยงานรัฐ ซึ่งได้รับการยอมรับจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องถึงความชัดเจนถูกต้องของฐานข้อมูล รวมถึงความพร้อมของชุมชนในการ
บริหารจัดการที่ดินและการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ เมื่อปี 2558 ชุมชนแม่ทา นับเป็น
ชุมชนแรกที่ได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะแปลงรวม สามารถถือครอง
ใช้ประโยชน์ที่ดินได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ภายใต้โครงการจัดที่ดินท�ำกินให้ชุมชน
ของรัฐบาล
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วารสารเศรษฐกิจและสังคม

ธนาคารที่ดิน
แนวคิดและการดำ�เนินงานเรื่องธนาคารที่ดิน เริ่มมีขึ้น
ตัง้ แต่ชว่ งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524) โดยการจัดตัง้
กองทุนทีด่ นิ ภายใต้การกำ�กับดูแลของธนาคารเพือ่ การเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เพื่อแก้ไขปัญหาการสูญเสียที่ดินของเกษตรกร
ดำ�เนิ น งานจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น ให้ เ กษตรกรเช่ า หรื อ เช่ า ซื้ อ แต่ พ บว่ า
มีปัญหาและอุปสรรคที่สำ�คัญหลายประการ ได้แก่ งบประมาณ
ไม่ เ พี ย งพอ เกษตรกรละทิ้ ง ที่ ดิ น ที่ รั ฐ จั ด ให้ ที่ ดิ น ที่ รั ฐ ซื้ อ มา
ไม่ เ หมาะสมต่ อ การทำ�การเกษตร ขาดการประสานงานที่ มี
ประสิทธิภาพ มีปัญหาธรรมาภิบาล การบริหารจัดการ และ
การคอร์รัปชัน การดำ�เนินงานในเรื่องดังกล่าวจึงยุติลง10
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีการหยิบยกเรื่องธนาคารที่ดิน ในฐานะเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร ในขณะที่
บริบทต่าง ๆ ได้เปลีย่ นแปลงไปมาก จึงควรพิจารณาทบทวนประเด็นต่าง ๆ อาทิ ความต้องการเช่าทีด่ นิ ของเกษตรกร ซึง่ รายงานการศึกษา
วิจยั ของสถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย เมือ่ ปี 2555 ระบุวา่ ความต้องการเช่าทีด่ นิ ของเกษตรกรเพิม่ เติมมีนอ้ ยเพียงร้อยละ 25
ของเกษตรกรที่เช่าที่ดินเท่านั้น11 เนื่องจากเกษตรกรผู้เช่าพอใจในสัญญาเช่าเดิม และเห็นว่าการเช่าที่ดินแปลงใหม่อาจอยู่ห่างไกล
ทำ�ให้มตี น้ ทุนเพิม่ ขึน้ หรือต้องอพยพย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัย รวมทัง้ อาจมีความเสีย่ งเรือ่ งคุณภาพทีด่ นิ นอกจากนัน้ ยังต้องพิจารณาถึงแนวโน้ม
ในอนาคตทีจ่ ำ�นวนเกษตรกรจะลดลง ความต้องการทีด่ นิ เพือ่ ทำ�การเกษตรก็ยอ่ มลดลงด้วย บทเรียนความล้มเหลวของธนาคารทีด่ นิ ในอดีต
เนื่องจากการจัดซื้อที่ดินไม่โปร่งใส มีการรับซื้อที่ดินในราคาสูง แต่คุณภาพไม่เหมาะสม เกษตรกรไม่สามารถทำ�การเพาะปลูกได้
และข้อจำ�กัดเรื่องภาระด้านงบประมาณในการจัดหาที่ดิน เนื่องจากราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ข้อพิจารณาเหล่านี้จึงมีความ
ท้าทายต่อการจัดตั้งธนาคารที่ดินอย่างมาก

บทสรุป
การลดความเหลื่อมล�้ำและการสร้างความเป็นธรรมเรื่องที่ดิน เป็นมิติหนึ่ง
ทางด้านสังคม ที่ต้องบริหารจัดการโดยการมีธรรมาภิบาล ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ต้องแก้ไขข้อขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างอ�ำนาจที่ไม่เท่าเทียมกัน
ระหว่างรัฐกับชุมชน และระหว่างชุมชนทีย่ ากจนอ่อนแอกับผูท้ มี่ อี ำ� นาจทางเศรษฐกิจที่
เข้มแข็งกว่า นอกจากนัน้ การด�ำเนินนโยบายยังต้องรูเ้ ท่าทันกระบวนการทีอ่ า้ งคนยากจน
เพือ่ แสวงหาผลประโยชน์ในทีด่ นิ ของรัฐโดยมิชอบ เพือ่ ให้การบริหารจัดการทีด่ นิ สามารถ
รักษาสมดุลระหว่างเป้าหมายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ
แนวทางการจัดทีด่ นิ โดยใช้หลักสิทธิรว่ ม หรือสิทธิแปลงรวม ช่วยป้องปรามการ
ซือ้ ขายเปลีย่ นมือทีด่ นิ อย่างไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย จึงเป็นทางออกในการคุม้ ครองสิทธิ
การถือครองทีด่ นิ ของประชาชนทีย่ ากจน มิให้ทดี่ นิ หลุดมือไปสูผ่ มู้ อี ำ� นาจทางเศรษฐกิจ
ที่เข้มแข็งกว่า อีกทั้งยังช่วยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เป็นพลังส�ำคัญ
ในการบริหารจัดการดูแลรักษาผืนดินซึ่งเป็นทั้งปัจจัยการผลิตและเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า
เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงในที่ดินให้ยั่งยืนต่อไป

โสภณ ชมชาญ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2555). รายงานวิจัยว่าด้วยแนวทางการจัดตั้งธนาคารที่ดิน เสนอ สมัชชาปฏิรูปที่ดินระดับชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 24 - 26 มีนาคม 2554.
เข้าถึงได้จาก http://v-reform.org/u-knowledges/blueprint-for-land-bank/
11
โสภณ ชมชาญ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์. (2555). อ้างแล้ว.
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กระบวนการยุติธรรม
กับการลดความเหลื่อมล�้ำ
สุพัณณดา เลาหชัย และ เมฆขลา ทองวิ ไล
ส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ท่าเทียมของประชาชน เป็นปัจจัย
ส�ำคัญประการหนึ่งในการสร้างให้เกิดสังคมที่เป็นธรรม ซึ่งกระบวนการ
ยุตธิ รรมจะสามารถแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคมได้อย่างไร และจะมี
แนวทางลดความเหลื่อมล�้ำในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างไรนั้น จ�ำเป็น
ต้องวิเคราะห์สาเหตุและความเชื่อมโยงกลไกของกระบวนการยุติธรรม
ทั้งระบบ รวมถึงปัจจัยที่มีผลกระทบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
โดยแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
มุง่ เน้นการปฏิรปู กฎหมายและกระบวนการยุตธิ รรมให้มปี ระสิทธิภาพ ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากล
หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล�้ำในสังคม สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการ
เข้าถึงความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักนิติธรรม (Rule of Law) อันเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนารัฐ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในระดับสากลที่หลายประเทศทั่วโลกร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ของหลักนิติธรรม
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1

ดัชนีหลักนิติธรรมกับสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมไทย

WJP

โครงการความยุติธรรมโลก (World Justice Project หรือ WJP) ได้น�ำเสนอรายงานผลดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law
Index) ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน จากรายงานความเป็นธรรมโลก ปี 25591
พบว่า ดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) ในภาพรวมของประเทศไทยมีคะแนน 0.51 จัดอยู่ล�ำดับที่ 46 จาก 113 ประเทศ
ทั่วโลก และอยู่ล�ำดับที่ 10 จาก 15 ประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก โดยมีคะแนนสูงสุดในด้านการมีความ
สงบเรียบร้อยและความปลอดภัย (Order and Security) อยู่ที่ 0.70 คะแนน และมีคะแนนน้อยที่สุดในด้านกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา (Criminal Justice) ซึ่งมีเพียง 0.45 คะแนน
แผนภาพ 1 การประเมินปัจจัยด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ปี 2559
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ที่มา : World Justice Project, Rule of Law Index 2016

จากการประเมินปัจจัยด้านกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย
ยังถือว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับรั้งท้ายในกลุ่มภูมิภาค (ล�ำดับที่ 11 จาก 15 ประเทศ)
โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการสอบสวน (Effective Investigations) การปราศจากการ
เลือกปฏิบตั ิ (No Discrimination) และกระบวนการทีถ่ กู ต้องทางกฎหมาย (Due Process of
Law) สะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยยังมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ
ของระบบและกลไกการด�ำเนินงานซึ่งเป็นปัจจัยภายในของกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
มีการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมเกิดขึน้ โดยเฉพาะกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา ซึง่ เป็นกระบวนการด�ำเนินคดีระหว่างเจ้าหน้าที่
รัฐกับประชาชนในสังคม ผ่านกลไกที่สลับซับซ้อน จ�ำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นตัวกลางในการ
อ�ำนวยความยุติธรรม อาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการที่มีช่องว่างที่เอื้อให้เกิดโอกาสของความเหลื่อมล�้ำขึ้นได้ในทุกขั้นตอน
1

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากรายงาน World Justice Project. Rule of Law Index 2016.
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ปัญหาความเหลื่อมล�้ำในกระบวนการยุติธรรมเป็นอย่างไร

ความเหลื่ อ มล�้ ำ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ป ั ญ หาจาก
โครงสร้างของกฎหมายทีใ่ ห้อำ� นาจแก่เจ้าหน้าทีร่ ฐั มาก การรวมอ�ำนาจ
การตัดสินใจอยูท่ อี่ งค์กรระดับสูง ส่งผลให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ ในระบบ
การด�ำเนินงาน ประกอบกับกฎหมายไม่คำ� นึงสภาพความไม่เท่าเทียมกัน
เรื่องฐานะของบุคคลในการต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรม โดยความ
เหลื่อมล�้ำในกระบวนการยุติธรรมมาจากการก�ำหนดโครงสร้างและ
การกระท�ำทางสังคม เกิดปัญหาความไม่เท่าเทียมจากกระบวนการ
ยุติธรรมสองมาตรฐาน ใช้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าทีค่ วร มีชอ่ งว่างทีท่ ำ� ให้ผไู้ ม่รกู้ ฎหมายตกเป็นเหยือ่ รวมถึงปัญหากระบวนการยุตธิ รรมราคาแพง ท�ำให้ผมู้ รี ายได้
น้อยไม่สามารถใช้สิทธิได้ตามกระบวนการยุติธรรม2 เช่น การยื่นหลักประกันขอปล่อยตัวชั่วคราวที่ผู้ต้องหาสามารถกระท�ำได้
ตามเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนด แต่ผู้ต้องหาที่มีปัญหาด้านรายได้ไม่สามารถใช้สิทธิดังกล่าวได้ จึงต้องทดแทนด้วยการถูกกักขัง
เป็นต้น และจากรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย (2558)”3
ได้อธิบายถึงปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ในกระบวนการยุตธิ รรมไว้หลากหลาย ทัง้ ปัญหาการเข้าไม่ถงึ ความยุตธิ รรมของกลุม่ คนชายขอบ
การทุจริตประพฤติมิชอบ การไม่เคารพกฎหมายของประชาชน การแสดงสถานภาพเพื่อให้ได้เปรียบผูอ้ ื่น โดยประชาชนกับความ
ซับซ้อนทางกฎหมายมีสว่ นท�ำให้เกิดความเหลือ่ มล�ำ้ และการเข้าไม่ถงึ ความเป็นธรรมสามารถเกิดขึน้ ได้กบั ทุกคน ต่างกันทีบ่ ริบท
ในการเลือกปฏิบัติ ซึ่งหากประชาชนได้รับการปฏิบัติในการเข้าถึงความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันแล้ว จะส่งผลให้มีความพึงพอใจใน
ความเป็นธรรมทีไ่ ด้รบั จะเห็นได้วา่ ปัญหาดังกล่าวได้สะท้อนความเหลือ่ มล�ำ้ ของกระบวนการยุตธิ รรมในภาพรวม ซึง่ ในด้านขัน้ ตอน
ของกระบวนการยุตธิ รรมกระแสหลักทีป่ ระกอบไปด้วย ต�ำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ก็พบปัญหาความเหลือ่ มล�ำ้ ด้วยเช่นกัน
แผนภาพ 2 ระบบงานยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
แก้ไขฟื้นฟู
ในชุมชน

ส่งสำ�นวน

ผู้กระทำ�ผิด

ตำ�รวจ

- สืบสวน /สอบสวน
- จับกุม
- แจ้งข้อหา
- แจ้งสิทธิ
- ควบคุมตัวไม่เกิน 48 ชม.

อัยการ

ส่งฟ้อง

คุมประพฤติ

ไม่ส่งฟ้อง

พ้นจากกระบวนการฯ
ศาล
ราชทัณฑ์

ทนายความ

เหยื่อ/ผู้เสียหาย

ชุมชน/สังคม

- จำ�คุก
- บำ�บัด/แก้ไข/ฟื้นฟู
- ฝึกอาชีพ

กระบวนการยุติธรรม

ทีม่ า : สรุปจากจุฑารัตน์ เอือ้ อ�ำนวย (2556 : 47) และประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
2
3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุดความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรม เรื่องความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมด้านกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
โดย รศ.ดร. จุฑารัตน์ เอื้ออ�ำนวย (วันที่ 17 สิงหาคม 2554).
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ โดยรองศาสตราจารย์สพุ ตั รา สุภาพ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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จากรายงานการศึ ก ษาปั ญ หาความไม่ เ สมอภาค
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ป ระชาชนได้ รั บ 4 พบว่ า ในชั้ น
เจ้าพนักงานต�ำรวจและอัยการ มีปัญหาด้านการปฏิบัติหน้าที่
การบริหารจัดการระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
เกิดปัญหาการบริหารงานภายในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ คณิต
ณ นคร (2557) ที่อธิบายว่า กระบวนการยุติธรรมมีปัญหา
ด้านการบริหารจัดการ ปัญหาส่วนใหญ่เกีย่ วข้องกับความเข้าใจ
ในหลักกฎหมายของนักกฎหมาย และในชั้นสอบสวนมีโอกาสที่เจ้าพนักงานจะถูกแทรกแซงทางการเมืองและถูกแต่งตั้งโยกย้าย
ทีไ่ ม่เป็นธรรม นอกจากนีใ้ นรายงานการศึกษาฯ ยังพบว่ามีปญ
ั หาการท�ำร้ายร่างกายผูต้ อ้ งหาให้รบั สารภาพ ปัญหาการตกแต่งพยาน
ของเจ้าพนักงาน รวมถึงการที่คนยากจนต้องสูญเสียอิสรภาพจากการถูกกักขังแทนค่าปรับ เพราะปัญหาหลักประกันส่งผลให้
ไม่ได้รบั การปฏิบตั ทิ เี่ สมอภาคกับบุคคลอืน่ ส่วนในชัน้ ศาลมีปญ
ั หาความล่าช้าในการพิจารณาคดี ส่งผลกระทบต่อความเสมอภาค
ในกรณีที่จ�ำเลยซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถูกต้องขังระหว่างพิจารณาคดี รวมถึงขาดการกลั่นกรองพยานหลักฐานก่อนการ
สืบพยาน และขาดการบริหารจัดการคดีอย่างเป็นระบบ และราชทัณฑ์ พบปัญหาการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติกับ
ผูต้ อ้ งขังทีม่ คี วามแตกต่างของสถานภาพทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ และระดับการศึกษา ซึง่ ผูต้ อ้ งขังมองว่าเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ยากจนแย่กว่าผู้ต้องขังที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี โดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มีความเกรงใจผู้ต้องขังที่มีต�ำแหน่ง
ราชการหรือต�ำแหน่งทางการเมืองสูง นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการคุ้มครองสิทธิด้านการรักษาพยาบาล การพักโทษ การรับรู้
ข่าวสาร และสิทธิในการพบญาติ
จะเห็ น ได้ ว ่ า กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ป ั ญ หา
ทั้ ง ระบบ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความเหลื่ อ มล�้ ำ ในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมทั้ ง ด้ า นการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรมของ
ประชาชน การเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมของเจ้ า พนั ก งาน
และด้านประสิทธิภาพของระบบในกระบวนการยุติธรรม
ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในการอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรมที่ เ ท่ า เที ย ม ซึ่ ง จะสามารถ
คุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน
ให้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ อ ย่ า งไรนั้ น เป็ น ประเด็ น ที่ ภ าครั ฐ
มีหน้าที่ต้องหยิบยื่นความเป็นธรรมให้กับประชาชน

4

อภิรดี โพธิ์พร้อม และคณะ. (2550). โครงการวิจัยเรื่อง “ปัญหาความไม่เสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมที่ประชาชนได้รับ”. ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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รัฐบาลด�ำเนินการอย่างไรในการลดความเหลื่อมล�้ำ

ปั จ จุ บั น ประเทศไทยส่ ง เสริ ม โอกาสการเข้ า ถึ ง กระบวนการยุ ติ ธ รรม
ผ่ า นการพั ฒ นาระบบและการบริ ก ารคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า ง
ของความไม่ เ สมอภาคและความไม่ เ ป็ น ธรรม โดยเฉพาะในกลุ ่ ม ประชาชน
ผู้มีรายได้น้อย ดังนี้

1) การด�ำเนินงานกองทุนยุติธรรม เป็นการลดความ
เหลื่อมล�้ำด้านการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในกลุ่มประชาชน
ผูม้ รี ายได้นอ้ ย เพือ่ สนับสนุนเงินหรือค่าใช้จา่ ยกองทุน ประกอบด้วย
ค่าประกันตัว ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าพิสูจน์หลักฐาน
ค่าพาหนะเดินทาง ค่าคุ้มครองพยาน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การด�ำเนินคดี รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ
2550 - 2560 พบว่ามีผู้ยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือจ�ำนวนทั้งสิ้น
25,749 ราย พิจารณาอนุมตั จิ ำ� นวน 11,197 ราย (43.49%) ไม่อนุมตั ิ
จ�ำนวน 8,495 ราย (32.99%) ยุตเิ รือ่ งจ�ำนวน 5,468 ราย (21.24%)
และอยู่ระหว่างการพิจารณาจ�ำนวน 589 ราย (2.29%) รวมเงิน
ช่วยเหลือทั้งสิ้นจ�ำนวน 692,758,342.27 บาท

แผนภาพ 4 สถิติผลการด�ำเนินงานกองทุนยุติธรรม
ปีงบประมาณ 2550 - 2560
อยู่ระหว่างด�ำเนินการ
589 ราย (2.29%)
ยุติเรื่อง
5,468 ราย
(21.24%)
ไม่อนุมัติ
8,495 ราย
(32.99%)

อนุมัติ
11,197 ราย
(43.49%)

ที่มา : ส�ำนักงานกองทุนยุติธรรม, ส�ำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 2560)
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การชดเชยค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จำ� เลยในคดีอาญา ช่วยเหลือทางการเงินตามพระราชบัญญัตคิ า่ ตอบแทน
ผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
และพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย
แก่จ�ำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผลการด�ำเนินงานพบว่า
มีสถิติการช่วยเหลือผู้เสียหายและจ�ำเลยเพิ่มขึ้นจากจ�ำนวน 3,449 ราย
(267,646,039.45 บาท) ในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 12,989 ราย ในปี 2559
โดยแบ่งเป็นผู้เสียหาย 12,898 ราย และจ�ำเลย 91 ราย รวมเป็นเงิน
605,224,042 บาท โดยส่วนใหญ่มีฐานความผิดต่อชีวิต ร่างกาย ความผิด
เกี่ยวกับเพศ ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ และความผิด
ต่อความมั่นคง เป็นต้น
แผนภาพ 3 สถิติการช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ�ำเลยในคดีอาญา ปี 2556 - 2559 (ราย)

ที่มา : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผูถู
้ กจับกุม

5
6

ผูต
้ ้องหา

นอกจากนี้ ยั ง มี แ ผนแม่ บ ทบริ ห ารงานยุ ติ ธ รรมแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2558 - 25615 ในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกและ
การมีส่วนร่วมในงานยุติธรรม โดยจัดตั้งและขยายเครือข่ายยุติธรรม
ชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมที่ทั่วถึงในรูปแบบที่
หลากหลาย ซึ่งปัจจุบันมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้งสิ้นจ�ำนวน 7,785 ศูนย์6
อี ก ทั้ ง มี ก ารด� ำ เนิ น โครงการเรื อ นจ� ำ ความมั่ น คงสู ง (Maximum
Security Prison) จ�ำนวน 4 แห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวั น ออก และภาคใต้ เพื่ อ ลดปริ ม าณผู ้ ต ้ อ งขั ง รายส� ำ คั ญ
ทีส่ ร้างอิทธิพลและป้องกันการกระท�ำผิดกฎหมายแบบเครือข่ายในเรือนจ�ำ
รวมถึงโครงการควบคุมตัวผู้กระท�ำผิดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EM)
เพื่อเป็นทางเลือกในการลงโทษผู้กระท�ำผิดเล็กน้อย ซึ่งรัฐบาลโดยสภา
ปฏิรูปแห่งชาติได้จัดท�ำแนวทางในการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้สามารถอ�ำนวย

แผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2558 - 2561 (2558). กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล.
ข้อมูลจากกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ, ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม.

กรกฎาคม - กันยายน 2560

ความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม สอดคล้องกับหลักนิติธรรม7
นอกจากนี้ ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 16 มีเป้าหมาย
ในการส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้เกิดสถาบัน
อันเป็นที่พึ่งของส่วนรวม มีประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ
เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามสถานการณ์การพัฒนากฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมด้วยเช่นกัน

4

แนวทางในการลดความเหลื่อมล�้ำในกระบวนการยุติธรรม

การปฏิรปู ประเทศในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 ง (ด้านกระบวนการยุตธิ รรม) อนุมาตรา
(1) ให้มกี ารกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขัน้ ตอนของกระบวนการยุตธิ รรมทีช่ ดั เจนเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ความยุตธิ รรมโดย
ไม่ลา่ ช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมได้ รวมทัง้ การสร้างกลไกเพือ่ ให้มกี าร
บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำและความไม่เป็นธรรมในสังคม ซึ่งเป็นการสะท้อนทิศทางที่ชัดเจน
ในการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยจะสามารถสร้างกลไกด�ำเนินการได้บรรลุตามกฎหมายที่วางไว้
ได้หรือไม่นนั้ เป็นบทบาทของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรในระบบงานยุตธิ รรม
ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจน
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการโดยนักวิชาการหลายท่าน8 ได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและลดความเหลื่อมล�้ำไว้อย่าง
ครอบคลุม ประกอบด้วย การปฏิรูปสังคม กระบวนการยุติธรรม ไปพร้อมกับ
การปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูปผู้ปฏิบัติงานและกระบวนการไปพร้อม ๆ กัน
รวมถึงสร้างกติกาที่มีความเป็นธรรมเป็นที่ยอมรับได้ของทุกฝ่าย สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าพนักงาน ใช้หลักนิตธิ รรม ส่งเสริมรัฐสวัสดิการและรัฐบริการ ตลอดจนส่งเสริม
ยุติธรรมทางเลือกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่ง
คณิต ณ นคร (2557) ก็ได้เสนอแนวทางในการพัฒนากระบวนการยุตธิ รรมโดยให้
ความส�ำคัญกับประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย และการคุม้ ครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน โดยยึดหลักการท�ำงานทีม่ นั่ คงขององค์กรในกระบวนการ
ยุติธรรมให้สามารถเป็นที่พึ่งพิงของสังคมได้ โดยเสนอให้ปฏิรูปกฎหมาย นักกฎหมาย การศึกษากฎหมาย และประสานการ
เชื่อมโยงกระบวนการยุติธรรมให้ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมที่ดีจะสามารถควบคุมอาชญากรรม
ควบคุมปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคมและการเมืองได้ดีด้วย
ดังนั้น จึงสามารถเสนอแนวทางลดความเหลื่อมล�้ำในกระบวนการยุติธรรมได้ดังนี้ 1) พัฒนากฎหมายและการบังคับ
ใช้กฎหมายที่ค�ำนึงถึงความแตกต่างทางรายได้ของประชาชน เช่น การพิจารณาโทษปรับและหลักประกันที่สอดคล้องกับระดับ
7
8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากวาระปฏิรูปที่ 7 : การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ (แผนปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม). สภาปฏิรูปแห่งชาติ.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย” ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการวิจยั แห่งชาติ โดยรองศาสตราจารย์สพุ ตั รา สุภาพ หัวหน้าโครงการ ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

63

64

วารสารเศรษฐกิจและสังคม

รายได้ พิจารณาโทษจ�ำคุกเฉพาะกรณีความผิดร้ายแรง ดังหลักการของ
Aristotle ที่ว่า “ความอยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อคนที่เท่ากันได้รับการปฏิบัติ
ไม่เท่าเทียมกัน และเมื่อคนที่ไม่เท่ากันได้รับการปฏิบัติเท่าเทียมกัน”9
2) ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมมีคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน มีจิตส�ำนึกที่ดีในการอ�ำนวยความเป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่อยู่ภายใต้การครอบง�ำทางอิทธิพลอ�ำนาจ สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตามกระบวนการที่ถูกต้องทางกฎหมาย (Due to Process of Law) 3) สร้างกลไกที่ชัดเจนในกระบวนการ
ยุตธิ รรม พัฒนาองค์กรให้มปี ระสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน ขจัดการเลือกปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรมภายในองค์กร บูรณาการและเชือ่ มโยง
ระบบในกระบวนการยุติธรรมให้สามารถประสานการอ�ำนวยความยุติธรรมร่วมกันได้ พัฒนาหน่วยงานย่อยในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความหลากหลาย สามารถเกื้อกูลกันให้เกิดเอกภาพในระบบ ซึ่งจุฑารัตน์ เอื้ออ�ำนวย (2556 : 68) เรียกว่า
เป็ น การสร้ า งเอกภาพในความหลากหลาย (Identity in Diversity) รวมทั้ ง ควรเชื่ อ มโยงหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งสู ่ ห ลั ก นิ ติ ธ รรมและกระบวนการยุ ติ ธ รรม 4) พั ฒ นากระบวนการยุ ติ ธ รรมทางเลื อ ก (Alternative Justice)
พิ จ ารณาหลั ก ประกั น ขอปล่ อ ยตั ว ชั่ ว คราว เพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งของความไม่ เ ป็ น ธรรมในการต่ อ สู ้ ค ดี ข องประชาชน ส่ ง เสริ ม
กระบวนการยุ ติ ธ รรมเชิ ง สมานฉั น ท์ (Restorative Justice) ยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน (Community Justice) เพื่ อ เพิ่ ม โอกาส
การเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมและส่ ง เสริ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาชนในการอ� ำ นวยความยุ ติ ธ รรม และ 5) ส่ ง เสริ ม
สิ ท ธิ คุ ้ ม ครองผู ้ เ สี ย หายและจ� ำ เลยผ่ า นกลไกการสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ ่ า ย การเสริ ม ศั ก ยภาพในการต่ อ สู ้ ค ดี รวมถึ ง สนั บ สนุ น
องค์ ค วามรู ้ ท างกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมในกลุ ่ ม
ประชาชนทัว่ ไป โดยเฉพาะครัวเรือนยากจนและกลุม่ คนชายขอบ
ให้สามารถรับรู้ข้อกฎหมายและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ได้เท่าเทียมกับบุคคลอื่น
กล่าวโดยสรุป การลดความเหลื่อมล�้ำในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมควรด� ำ เนิ น การควบคู ่ ไ ปกั บ การลดความเหลื่ อ มล�้ ำ
ทางสังคม ทางการเมืองและระบบราชการ ซึ่งหากสามารถ
แก้ ไขปั ญ หาความเหลื่ อ มล�้ ำ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมได้ แ ล้ ว
กระบวนการยุตธิ รรมทีเ่ ท่าเทียมและมีประสิทธิภาพจะเป็นปัจจัย
เอกสารอ้างอิง
ส�ำคัญของการสร้างสังคมที่เป็นธรรม นอกจากนี้ยังสามารถช่วย
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ. (2559). รายงานประจ�ำปี 2559 (Annual
ลดความเหลื่อมล�้ำในด้านอื่น ๆ อาทิ ด้านสิทธิเสรีภาพ ความ
Report 2016).
เสมอภาคในการด�ำรงชีวติ การเข้าถึงบริการทางสังคม เพิม่ โอกาส
คณะวิชาการ. (2560). ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา ฉบับแก้ไขใหม่
และความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่
ล่าสุด พ.ศ. 2560. กรุงเทพฯ.
เพิ่มขึ้นของประชาชน อย่างไรก็ตาม การลดความเหลื่อมล�้ำใน
คณิต ณ นคร. (2556). กระบวนการยุติธรรมในมุมมองของคณิต ณ นคร.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็นการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
คณิต ณ นคร. (2557). อภิวัฒน์กระบวนการยุติธรรม (พิมพ์คู่กับ “ปฏิรูป
ของประชาชนนั้น ควรพิจารณาควบคู่ไปกับความสมดุลของการ
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา”). กรุงเทพฯ : วิญญูชน.
ควบคุมหรือการป้องปรามการกระท�ำผิดในรูปแบบต่าง ๆ ด้วย
จุฑารัตน์ เอือ้ อ�ำนวย. (2556). ระบบยุตธิ รรมและยุตธิ รรมทางเลือก : แนวการ
เพื่อมิให้สิทธิเสรีภาพต่าง ๆ ที่เราให้ความส�ำคัญไปกระทบกับ
วิเคราะห์เชิงสังคมศาสตร์. ส�ำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ความสงบเรียบร้อยภายในสังคม หรืออาจกล่าวได้วา่ ควรเป็นการ
ธิติพล ศรีประทักษ์. (2556). รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช
2560) ฉบับกายวิภาค. น.181 - 182 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา.
คุม้ ครองสิทธิทไี่ ม่กอ่ ให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของปัญหาอาชญากรรมที่
มีผลกระทบกับความสงบสุขของสังคมนั่นเอง
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อ้างอิงจากเอกสารสรุปผลการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 17 ประจ�ำปี 2558
หัวข้อ สิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองในกระบวนการยุติธรรม : เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม.

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม
เป้าหมาย

แนวทางการพัฒนา

รายได้เฉลี่ยของประชากร

+

15%

ที่จนที่สุด 40%
เพิ่มขึ้นปีละ

อัตราการเข้าเรียน
ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่ากับ

90%

Gini Coefficient
ด้านรายได้
ลดลงเหลือ

0.41

เพิ่มโอกาสกลุ่มประชากรร้อยละ
40 ที่มีรายได้ต�่ำสุดให้เข้าถึงบริการ

ความแตกต่างของสัดส่วน

ที่มีคุณภาพของรัฐ
- การเข้าถึงการศึกษา
- จัดบริการด้านสุขภาพ
- มีที่ดินท�ำกินของตนเอง
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
- เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ

ระหว่างพื้นที่
ลดลง

กระจายการให้บริการภาครัฐ

บุคลากรทางการแพทย์

ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการ
ที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง

เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ครัวเรือนที่เข้าถึง

แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้น
ชุมชนเข้มแข็ง

ดัชนี
เพิ่มขึ้นในทุกภาค

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- สร้างและพัฒนาผู้น�ำชุมชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้
		 บริการ และจัดการทรัพยากร

ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง

สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ 0 2628 2847 โทรสาร 0 2628 2846 Email : pr@nesdb.go.th
www.nesdb.go.th
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E-mail : CESO-Group@nesdb.go.th

สำ�นักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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