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คุณภาพของการเจริญเติบโตจากมิติของการกระจายรายได้
ปั ญหาและทางออก

หนึ่งในคาถามสาคัญเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ ที่รัฐบาลต่างๆ ทัว่ โลก

ให้ความสนใจเป็ นอย่างยิง่

ในช่วงหลังๆ ก็คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของตนนั้น มีคุณภาพมากน้ อยเพียงใด โดยเฉพาะ
ในมิติของการกระจายรายได้ ที่ผลพวง

จากการขยายตัว

สามารถกระจายออกไปสร้างประโยชน์

ให้ประชาชนในวงกว้าง เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วมกับกระบวนการ ดังกล่าวอย่างทัว่ ถึง (Inclusive
growth) ไม่กระจุกตัวในบางพื้นที่ ในบางภาคธุ รกิจ หรื อในมือกลุ่มคนบางกลุ่มเพียงเท่านั้น และท้ายสุ ด
นาไปสู่ สังคมที่มีเสมอภาค เป็ นหนึ่ งเดียว ลดชนวนคว ามขัดแย้งทางชนชั้น ระหว่างคน ที่ร่ ารวย คนที่
ยากจน ไม่เป็ นอุปสรรคมาถ่วงการพัฒนาของประเทศในระยะยาว
การที่จะเจาะให้ลึกถึงแก่นของเรื่ องดังกล่าว

แล้วนาความรู้ มาใช้ประกอบแนวทางปฏิรูปเชิง

นโยบาย เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพกระบวนการเติบโตของประเทศ (Quality of growth process)
หัวใจสาคัญจะอยูท่ ี่ความเข้าใจใน

กลไกของปัญหาความไม่ เท่าเทียมกันของรายได้

ที่ฝังรากลึกอยู่

ในระบบเศรษฐกิจมาเป็ นเวลาช้านาน จนเป็ นสิ่ งที่ยากที่สุดต่อการแก้ไข ในบรรดาปัญหาทั้งหมดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ยากยิง่ กว่าการ แสวงหากรอบนโยบายที่จะมาเพิ่มอัตราการเจริ ญเติบโต
ของ GDP เพิ่มรายได้ของประชากร ลดจานวนคนยากจน เพิ่มการเข้าถึงสาธารณูปโภค สาธารณสุ ข
พื้นฐาน ระบบการศึกษา และระบบการเงินของประเทศ ตลอด

จนช่วยดูแลเสถียรภาพในเชิงมหภาค

เพื่อสนับสนุนการขยายตัวอย่างยัง่ ยืน ซึ่งกลไกที่วา่ เป็ นตัวแปรสาคัญที่คอยกาหนดระดับการมีส่วนร่ วม
ของภาคส่ วนต่างๆ ในกระบวนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม (Participation in growth
process) และมีนยั ถึงความสาเร็ จในการจะกระจายผลการพัฒนาไปสู่ ประชาชนในวงกว้างต่อไป

-2แผนภาพที่ 1 : ปัญหาการกระจายรายได้ เป็ นปัญหาทีย่ ากต่ อการแก้ ไขทีส่ ุ ด
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ที่มา: สศช. และสานักงานสถิติแห่งชาติ

ในประเด็นนี้ จากประสบการณ์ของ การพัฒนาประเทศของไทยในช่วงปี 2531-2554 ที่ผา่ นมา
พบว่าภายใต้เศรษฐกิจที่สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในอัตราที่น่าพึงพอใจ เฉลี่ยที่ประมาณ 5.3%
นามาซึ่ งการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากรจาก 1,066 เป็ น 8,029 บาท/คน/เดือน ส่ งผลให้จานวนคนจน
(ที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริ โภคต่ากว่าเส้นความยากจน) ทั้งประเทศ ลดลงอย่างรวดเร็ วจาก 34.1
ล้านคน เหลือเพียง 8.8 ล้านคน และสัดส่ วนคนจนด้านรายจ่ายทั้งประเทศ ลดจาก 65.3% เหลือเพียง
13.2% อย่างไรก็ตาม ปัญหาการกระจายรายได้ของไทยกลับไม่ได้ปรับตัวดีข้ ึนในช่วงดังกล่าว โดย
ประชากรกลุ่มที่จนสุ ด 20% ยังมีสัดส่ วนรายได้อยูป่ ระมาณ 4.6% ของรายได้ท้ งั หมด ขณะที่ประชากร
กลุ่มที่รวยสุ ด 20% มีสัดส่ วนของรายได้อยูป่ ระมาณ 54% ของรายได้ท้ งั หมด หรื อเกินครึ่ งของรายได้ท้ งั
ประเทศ

-3อนึ่ง เมื่อเจาะลึกลงไปในระดับของครัวเรื อน โดย นาข้อมูลผลสารวจภาวะสังคมเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรื อนระหว่างปี 2531-2554 มาแสดงเป็ น “ปิ รามิดรายได้” (แผนภาพที่ 2) ซึ่งแต่ละจุด
ในแผนภาพดังกล่าว คื อ รายได้เฉลี่ยของแต่ละครัวเรื อน แกน X คือ อายุของหัวหน้าครัวเรื อน พบว่า
รายได้เฉลี่ยของครัวเรื อนเพิม่ สู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยก่อนหน้า มีเพียงประมาณ

4,000 ครัวเรื อน

เท่านั้น ที่มีรายได้ต่อหัวมากกว่า 20,000 บาท/เดือน 23 ปี ให้หลัง มีครัวเรื อนอยูถ่ ึง 2.3 แสนครัวเรื อน
แผนภาพที่ 2 : การเปลีย่ นแปลงของการกระจายรายได้ ในไทยระหว่างปี 2531-2554

2554
2531

Percapita Income

Age of HH Head

ที่มา: SES และการคานวนของผูเ้ ขียน

Age of HH Head

-4ที่มีรายได้ต่อหัวสู งกว่า 20,000 บาท/เดือน ใน real term โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัวของครัวเรื อนในแต่ ละ
ช่วงอายุปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 6.4-8.3 เท่าตัว (ใน nominal term) นับเป็ นความสาเร็ จอย่างยิง่ ของ
การพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อ เราส่ องลงไปดูที่ “ยอด” และ “ฐาน” ของปิ รามิดรายได้ 1 ซึ่ งก็คือ
กลุ่มครัวเรื อนที่รวยสุ ดและจนสุ ด พบว่า รายได้เฉลี่ยของทั้งสองกลุ่ม นี้ (หากแยกตาม quintile)
ปรับเพิ่มขึ้นประมาณ 7.59 และ 7.52 เท่าตัว ตามลาดับ ซึ่งเป็ นการขยับขึ้นในอัตราที่ใกล้เคียงกันมาก
ทาให้ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยโดยเปรี ยบเทียบไม่ได้ปรับตัวดีข้ ึนในช่วงดังกล่าว
แผนภาพที่ 3 : ผลพวงของการเจริญเติบโตยังคงกระจุกตัวอยู่ที่กรุ งเทพฯ
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ที่มา: สานักสถิติพยากรณ์ สานักงานสถิติแห่งชาติ

ยิง่ ไปกว่านั้น เมื่อแบ่งตามพื้นที่ ผลพวงของการพัฒนาตกอยูท่ ี่กรุ งเทพเป็ นสาคัญ โดยเมื่อเทียบ
กับภาคต่างๆ รายได้ต่อครัวเรื อนในกรุ งเทพฯ เพิ่มขึ้นประมาณ

500% ในช่วงปี 2531-2554 ขณะที่

ครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นภาคอื่นๆ เช่น ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวั นออกเฉี ยงเหนือ มีอตั ราการเพิ่มขึ้น
ของรายได้อยูท่ ี่ประมาณ 340% 413% และ 359% ตามลาดับ มีเพียงภาคใต้เท่านั้น (ซึ่ งมีครัวเรื อนอยู่
ประมาณ 13% ของประเทศ) ที่มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของรายได้สูงกว่ากรุ งเทพเล็กน้อย ที่ประมาณ 557%
1

ปิ รามิดของรายได้น้ ี เลือกใช้อายุของหัวหน้าครัวเรื อนเป็ นฐานของปิ รามิด เพื่อเอื้อให้ เราสามารถเปรี ยบเทียบปิ รามิดของรายได้ใน

ช่วงเวลาต่างๆ ได้ ซึ่งปกติแล้ว เนื่องจากรายได้ของทุกคนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวัยทางาน ตามความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สะสมไว้
และลดลงหลังจากเข้าสู่วยั เกษียณ ตามทฤษฎี Life Cycle Income จะทาให้เกิดรู ปทรงของปิ รามิดของรายได้ข้ ึนในระบบเศรษฐกิจ และเมื่อ
อาชีพและงานเปลี่ยนไป และค่าจ้างในระบบเพิ่มขึ้น ปิ รามิดของรายได้ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ การใช้ปิรามิดของรายได้
ในลักษณะนี้ ยังจาแนกครัวเรื อนออกเป็ น 3 กลุ่มได้อย่างน่าสนใจ คือ กลุ่มคนรวยที่ยอดปิ รามิด กลุ่มคนชั้นกลางที่ช่วงกลางของปิ รามิด
และกลุ่มคนจนที่ฐานของปิ รามิด ซึ่งเราสามารถใช้โครงสร้างนี้ เปรี ยบเทียบข้ามช่วงเวลาได้เช่นกัน

-5ทั้งหมดจึงชี้ไปถึงคาถามว่า “ทาอย่างไรความสาเร็ จของการเจริ ญเติบโตของประเทศ จะนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพชีวติ และรายได้ของประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศ และสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียม
กันมากขึ้นในที่สุด” โดยส่ วนแรกของบทความนี้ จะเริ่ มจากการวิเคราะห์ถึงลักษณะและระดับของ
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในไทยในภาพรวม โดยใช้ดชั นีต่างๆ เช่น Gini coefficient และ Theil
index เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์วา่ ปั ญหาการกระจายรายได้ของไทยมีความรุ นแรงมากน้อยแค่ไหน
กระจุกตัวอยูใ่ นประชากรกลุ่มไหน ใครอยูใ่ นกลุ่มคนรวย กลุ่มคนจน และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ในช่วงที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการศึกษาในภาพรวม ไม่สามารถนาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะเชิง
นโยบายที่เหมาะสม ตรงจุด ในการแก้ไขปั ญหาได้ ส่ วนที่สองจึงใช้ Microdata จากการสารวจต่างๆ
ของไทย ในระดับครัวเรื อนและบุคคล มาเจาะลึกลงไปใน 3 ด้าน คือ (1) ปัจจัยที่เป็ นตัวแปรสาคัญ
ในการกาหนดรายได้ของแต่ละครัวเรื อน เพื่อวิเคราะห์วา่ รายได้ที่ไม่เท่าเทียมกันมาจากอะไร

และ

ระบบเศรษฐกิจหรื อตลาดในปัจจุบนั มีกลไกที่จะช่วยให้คนจนมีรายได้ที่เข้าไปใกล้กบั คนรวยมากขึ้น
เมื่อเวลาผ่านไปได้หรื อไม่ (2) สิ่ งที่ทาให้ปัญหาการกระจายรายได้ยากต่อการเยียวยา โดยเฉพาะบทบาท
ของความไม่เท่าเทียมกันในเชิงโอกาส (Inequality of opportunities) ที่มีต่อการส่ งผ่านของปั ญหาการ
กระจายรายได้จากรุ่ นไปสู่ รุ่น ว่ามีผลมากน้อยแค่ไหน และ (3) ความเป็ นไปได้ที่ประชากรในกลุ่มต่างๆ
จะสามารถใช้โอกาสที่เปิ ดขึ้นจากการพัฒนาประเทศ ถีบตนเองในเชิงรายได้ ก้าวขึ้นสู่ สังคมขั้นต่อไป
(Social mobility) ซึ่งความเข้าใจในประเด็นทั้ง 3 นี้ จะเป็ นองค์ประกอบในเชิงความรู้ที่ สาคัญ ที่จะช่วย
ในการแก้ไขปั ญหาความไม่เท่าเทียมของรายได้ และเพิ่มคุณภาพของการเจริ ญเติบโตในระยะยาว
ส่ วนสุ ดท้าย จะเป็ นข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ซึ่งนาประสบการณ์ในต่างประเทศและไทย
ในการแก้ไขปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ รวมทั้ง ผลวิเคราะห์จากข้อมูลข้างต้นมาประกอบกัน
เป็ นนโยบาย 3 ประสานที่จะช่วยรักษาให้ปัญหาการกระจายรายได้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดย มุ่งดูแล
ให้กลุ่มคนทัว่ ไปและคนจนได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทัว่ ถึง ให้คนที่ดอ้ ยกว่าได้รับโอกาสที่ดีกว่า
ดูแลไม่ให้กลุ่มคนรวยได้รับประโยชน์มากเกินไป ตลอดจนเสริ มสร้างระบบสวัสดิการสังคม พื้นฐาน
เพื่อใช้เป็ น Social safety net ที่จะคอยช่วยกลุ่มคนที่มีปัญหาเป็ นพิเศษ พร้อมกับจัดลาดับความสาคัญ
ของนโยบายต่างๆ
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I. ปัญหาการกระจายรายได้ ในประเทศไทย
เมื่อเปรี ยบเทียบกับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก โดยดัชนี Gini coefficient เราจะพบว่า ปัญหาการกระจาย
รายได้ของไทย จัดว่าอยูใ่ นระดับที่สูงมากที่ประมาณ 0.484 ขณะทีป่ ระเทศพัฒนาแล้ว มีค่าดัชนีดงั กล่าว
อยูท่ ปี่ ระมาณ 0.25-0.30 เรี ยกว่าอยูใ่ นระดับต่ามาก(แผนภาพที่ 4) โดยเฉพาะกรณี ของฟิ นแลนด์ นอร์เวย์
สวีเดน เบลเยีย่ ม ที่ได้รับผลดีจากนโยบาย ภาษีและสวัสดิการภาครัฐ และจากความเท่าเทียมกัน
ในเชิงโอกาสในด้านการออม การศึกษา การสาธารณสุ ข เป็ นต้น ขณะที่ค่าดัชนีดงั กล่าวของประเทศ
กลุ่มประเทศเกิดใหม่ในเอเชีย และกลุ่มอาเซี ยน -5 อยูท่ ี่ประมาณ 0.35-0.40 ส่ วนกลุ่มประเทศในเอเชีย
ตะวันออก อยูท่ ี่ประมาณ

0.40-0.45 ซึ่งในเอเชียตะวันออกจะมีก็เพียงกรณี ของเกาะฮ่องกงที่ค่าดัชนี

สู งกว่าไทย ที่ 0.537 (ซึ่ งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 40 ปี ที่ผา่ นมา จากที่เคยอยูท่ ี่ 0.430) ส่ วนประเทศ
จีน มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ที่ค่าดัชนีล่าสุ ดอยูท่ ี่ประมาณ 0.474 0.443 0.450 และ 0.459 ตามลาดับ
ใกล้เคียงกับกรณี ของไทย ทั้งนี้ ในระบบเศรษฐกิจโลก ประเทศในทวีปแอฟริ กาและในกลุ่มลาติน
อเมริ กา มีปัญหาความเลื่อมล้ าของรายได้โดยเฉลี่ยสู งกว่าไทย 2
แผนภาพที่ 4 : ระดับของ Gini coefficient ของประเทศต่ างๆ

ที่มา: Balakrishnan et. al. (2013)

2

สาหรับดัชนี Gini coefficient ล่าสุดของฮ่องกง อินโดนี เซี ย เกาหลีใต้ ไต้หวัน อยูท่ ี่ 0.537 0.41 0.31 0.342 ตามลาดับ

-71.1 ปัญหาการกระจายรายได้ ในไทยมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
ก่อนที่จะวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในรายละเอียด เราควรเริ่ มที่ภาพรวมเบื้องต้นของปั ญหาการกระจาย
รายได้ในประเทศไทย โดยอาศัยข้อมูลล่าสุ ดจากการสารวจภาวะสังคมและเศรษฐกิจของครัวเรื อนเมื่ อปี
2554 มาเป็ นจุดตั้งต้น ซึ่ งพบว่าครัวเรื อนไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประมาณ 8,029 บาทต่อเดือน ส่ วนมาก
ยังคงจนอยู่ 80% มีรายได้ต่อหัวต่ากว่า 10,000 บาทต่อเดือน มีครัวเรื อน 2.2 ล้านครัวเรื อนจาก 20 ล้าน
ครัวเรื อน หรื อ 11% ที่มีรายได้ต่ากว่าเส้นของความยากจน ซึ่ งเฉลี่ยอยูท่ ี่ 2,422 บาท ส่ วนครัวเรื อนที่มี
รายได้ดีสูงสุ ด 10% 5% 1% แรก มีรายได้ต่อหัวต่อเดือนตั้งแต่ 15,122 22,208 48,278 บาทขึ้นไป
ตามลาดับ (ซึ่ งเป็ นกลุ่มครัวเรื อนที่มีช่วงของรายได้แตกต่างกันกว้างที่สุด ) ทั้งนี้ เมื่อมองจากช่วงอายุ
ของหัวหน้าครัวเรื อน รายได้ต่อหัวของครัวเรื อนจะมีความไม่เท่าเทียมกันมากขึ้นเมื่ออายุเพิ่มขึ้น โดย
รายได้ต่อหัวของครัวเรื อนสู งสุ ดที่ 9,444 บาทในช่วงอายุ 20-29 ปี หลังจากนั้น รายได้ต่อหัวจะปรับ
แผนภาพที่ 5 : ปัญหาของการกระจายรายได้ ของครัวเรือนไทย
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-8ลดลงมา แม้รายได้ท้ งั หมดของครัวเรื อนจะยังเพิ่มขึ้นไปสู งสุ ด ที่ช่วงอายุ 30-39 ปี ที่ประมาณ 30,000
บาทต่อครัวเรื อน ทั้งนี้ เป็ นผลเนื่องมาจากจานวนสมาชิกของครัวเรื อนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในส่ วนของ
จานวนผูพ้ ่ ึงพิง คือ เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี และผูส้ ู งวัยอายุมากกว่า 60 ปี อนึ่ง ในด้านความไม่เท่าเทียมกัน
ของรายได้ต่อหัวของครัวเรื อนในแต่ละช่วงอายุ พบว่า ในช่วงต้นของชีวติ การทางาน รายได้จะมีความ
แตกต่างกันไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม เมื่ออายุมากขึ้น รายได้จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น จนถึงช่วง
แผนภาพที่ 6 : ปัญหาการกระจายรายได้ แยกตามองค์ ประกอบย่อย
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-9ประมาณ 70-79 ปี ก่อนที่จะปรับลดลงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ งในช่วงหลังเกษียณ

ความแตกต่างของรายได้

ครัวเรื อนส่ วนหนึ่งจะมาจากรายได้อื่นๆ ที่ได้มาจากสิ นทรัพย์ต่างๆ ที่ได้เก็บออมเอาไว้
ทั้งนี้ เมื่อแบ่งตามองค์ประกอบย่อย (แผนภาพที่ 6) ตามพื้นที่ อาชีพ ฐานะทางเศรษฐสังคม อายุ
การศึกษา

เพื่อให้เห็นถึงระดับความรุ นแรงเบื้องต้นของปั ญหาในด้านต่างๆ

ซึ่งรายได้ของคนไทย

แตกต่างกันมากพอสมควร ระหว่างในเมืองกับนอกเมือง กรุ งเทพกับภาคและจังหวัดต่างๆ

เกษตรกร

และผูท้ ี่อยูน่ อกภาคเกษตร และระหว่างผูท้ ี่ไม่มีการศึกษา กับผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
1.2 ความรุ นแรงของปัญหาการกระจายรายได้ ในไทย มีแนวโน้ มเปลีย่ นแปลงอย่างไร
จากการคานวน Gini coefficient ของประเทศไทย พบว่า ในปี 2531 ค่าสัมประสิ ทธิ์ เริ่ มต้นอยูท่ ี่ 0.487
ต่อมาในช่วงปี 2531-2535 ขณะที่อยูใ่ นช่วงการพัฒนาอย่างรวดเร็ วของประเทศ ดัชนีได้ปรับตัวเพิ่มไป
แตะระดับสู งสุ ดที่ 0.536 หลังจากนั้น จึงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนในปี 2552 และ 2554 ได้กลับมา
อยูท่ ี่ระดับ 0.487 และ 0.484 ตามลาดับ ใกล้เคียงกับในปี 2531 อีกครั้งหนึ่ ง 3 ส่ วนในด้านรายจ่ายต่อ
หัวของครัวเรื อน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ความไม่เท่าเทียมกันของรายจ่ายปรับเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน จาก
ระดับ 0.439 ขึ้นเป็ น 0.450 ในปี 2535 แล้วปรับตัวดีข้ ึนต่อเนื่องในช่วง 20 ปี ให้หลัง ลดมาอยูท่ ี่ 0.375
แผนภาพที่ 7 : ค่ าสั มประสิ ทธิ์ของการกระจายรายได้ (Gini Coefficient) ของไทย
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ที่มา: SES (2554) สศช. และการคานวนของผูเ้ ขียน
3

กล่าวได้วา่ ช่วง 20 กว่าปี ที่ผา่ นมา ปั ญหาการกระจายรายได้ของไทยแทบจะไม่ดีข้ ึนในภาพรวมเลย วนเวียนอยูท่ ี่เดิม สะท้อนถึงประเด็น

ที่สรุ ปไว้ในช่วงต้นว่า ปัญหาการกระจายรายได้ เป็ นปั ญหาที่แก้ไขได้ยากที่สุด

- 10 ทั้งนี้ สิ่ งที่น่าดีใจก็คือ เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลายๆ ประเทศในโลก แม้ระดับของ Gini coefficient ของเรา
จะยังอยูใ่ นระดับที่สูง แต่ ไทยนับว่าเป็ นหนึ่งในประเทศ ที่มีความคืบหน้าในการลดระดับความรุ นแรง
ของปัญหาการกระจายรายได้ลงในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา ขณะที่หลายๆ ประเทศ ในระบบเศรษฐกิจโลก
กาลังประสบปัญหาการกระจายรายได้ที่ทวีความรุ นแรงเพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แผนภาพที่ 8 : การเปลีย่ นแปลงของ Gini coefficient ในประเทศต่ างๆ ระหว่าง 1990s และ 2000s

ที่มา: ADB (2012) Asian Development Outlook: confronting rising inequality in Asia

ในอีกมิติ ปัญหาการกระจายรายได้สามารถวัดได้ดว้ ย

ดัชนีช่องว่างระหว่างระดับรายได้

ของคนจนและรวย ซึ่ งในช่วงที่ผา่ นมา ได้ถ่างกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่องใน Absolute term (แผนภาพที่ 9)
โดยรายได้ต่อหัวของครัวเรื อนในกลุ่มที่จน 20% มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก 244 เป็ น 1,853 บาท/เดือน หรื อ
เพิ่มขึ้น 1,609 บาท/เดือนในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา ขณะที่กลุ่มคนที่รวยสุ ด 20% มีรายได้เพิ่มจาก 2,897
เป็ นประมาณ 21,799 บาท/เดือน หรื อเพิ่มขึ้น 18,902 บาท/เดือนในช่วงเดียวกัน ทาให้ความเลื่อมล้ าของ
รายได้ระหว่างคนในประเทศในเชิง Absolute ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หรื ออีกนัยหนึ่ง หมายความว่า

- 11 สัดส่ วนผลประโยชน์ที่ครัวเรื อนสองกลุ่มได้รับจากการพัฒนาประเทศนั้น ต่างกันถึงประมาณ 11.75
เท่าตัว ซึ่ งจุดนี้ เป็ นประเด็นที่ทาให้ หลายคนสรุ ปว่า การจัดสรรผลประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
ไม่มีความยุติธรรม

โดยประโยชน์เกือบทั้งหมดตกอยูใ่ นมือคนกลุ่มน้อยเท่านั้น

พร้อมเรี ยกร้องให้

ทางการหาทางกระจายรายได้จากกลุ่มคนรวย มาให้กลุ่มคนจนมากขึ้น 4
ส่ วนในเชิง Relative Term ช่องว่างระหว่างรายได้เปลี่ยนแปลงไม่มากในช่วง 23 ปี ดังกล่าว
โดยรายได้ของกลุ่มครัวเรื อนที่จนสุ ดและรวยสุ ด 20% ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยใกล้เคียงกันที่ 659% และ
652% ตามลาดับ โดยระหว่ างช่วงดังกล่าว ช่องว่าง ของรายได้เชิงเปรี ยบเทียบเพิ่มขึ้นในช่วงแรกจาก
11.9 เท่า ขึ้นไปที่ประมาณ 15 เท่า แล้วทยอยปรับตัวลดลงตั้งแต่ปี 2536 เป็ นต้นมา ลงมาอยูท่ ี่ 11.8 เท่า
อีกครั้งหนึ่ง สะท้อนว่าในช่วงแรก กลุ่มคนรวยได้มีความก้าวหน้า ในเชิงเศรษฐกิจกว่ากลุ่มคนที่จนสุ ด
เป็ นเวลาพอสมควร กระทัง่ ช่วงหลังๆ กลุ่มคนจนจึงจะสามารถไล่ตามขึ้นมา บ้าง แต่ก็เพียงย้อนกลับไป
ที่ระดับของความแตกต่างเมื่อเริ่ มแรกในปี 2531 เท่านั้น
แผนภาพที่ 9 : ช่ องว่างระหว่างรายได้ ของคนรวยและจน
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ที่มา: สศช (2554)

ทั้งนี้ เมื่อนาปั ญหาของไทยไปเทียบกับประเทศอื่ นๆ จะพบว่า ช่องว่างระหว่างรายได้ของคนจน
คนรวยไทยมีความถ่างมากกว่าในหลายๆ ประเทศ ซึ่งจากผลการศึกษาในต่างประเทศ เช่น Smeeding
(2002) ที่เทียบระดับการกระจายรายได้ในประเทศต่างๆ ทัว่ โลกจากฐานข้อมูล Luxembourg Income
4

สาหรับไทย ดูเหมือนว่าประเด็นนี้ สามารถหยัง่ รากลึกลงไปมากขึ้นทุกวัน กลายเป็ นประเด็นการเมืองที่สร้างความแตกแยก และในระยะ

ต่อไป พร้อมจะเป็ นชนวนของปัญหาที่ จะเป็ นอุปสรรคสาคัญในการพัฒนาประเทศ

- 12 Study ระหว่างกลุ่มที่มีรายได้สูงสุ ด 10% เทียบกับกลุ่มผูม้ ีรายได้ต่าสุ ด 10% พบว่ามีความแตกต่างเฉลี่ย
อยูท่ ี่เพียง 4.26 เท่าสาหรับประเทศในกลุ่ม G-20 ขณะที่กรณี ของประเทศไทย (คานวนมาจากข้อมูลการ
สารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมปี 2554) พบว่า ถ้าเทียบรายได้ของคนกลุ่มผูม้ ีรายได้ต่าสุ ด 20% กับผูม้ ี
รายได้สูงสุ ด 20% จะต่างกันอยูท่ ี่ประมาณ 11.8 เท่า ซึ่ งมากกว่ากลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว เกือบ 3 เท่า
และถ้าเทียบรายได้ของคนกลุ่มผูม้ ีรายได้ต่าสุ ด 10% กับสู งสุ ด 10% ให้สอดคล้องกับการศึกษาดังกล่าว
ก็จะพบว่าจะอยูท่ ี่ 25.1 เท่า ซึ่ ง สู งมาก และเป็ นอีกดัชนีที่ช่วยสะท้อนถึงความรุ นแรงของปัญหาช่องว่าง
ระหว่างระดับรายได้ในประเทศไทย เมื่อเทียบกับต่างประเทศ
แผนภาพที่ 10 : ช่ องว่างระหว่างรายได้ คนรวยและจนในต่ างประเทศ
เปรียบเทียบระดับรายได้ กลุ่มคนรวยสุ ดกับจนสุ ด %
เท่า
14

%
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ที่มา: Smeeding (2002)

1.3 ปัญหาการกระจายรายได้ ของไทย กระจุกตัวอยู่ทตี่ รงไหน
ช่วงเวลา 23 ปี ที่ผ่านมา โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยได้เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อน
จากกระบวนการพัฒนาเมือง (Urbanization) การโยกย้ายแรงงานจากชนบทเข้าสู่ เมือง การเข้าถึง
การศึกษาของประชากรรุ่ นใหม่ที่มากขึ้น ทาให้แรงงานไทยมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การพัฒนาขึ้น
ของภาคอุตสาหกรรมและบริ การที่ตอ้ งการแรงงานฝี มือมากขึ้น ก ารเข้าสู่ ตลาดแรงงานของกลุ่มแรงงาน
ที่เป็ นผูห้ ญิง ตลอดจนการที่สังคมเข้าสู่ ช่วงสู งอายุมากขึ้น เป็ นต้น ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ มีผลต่อ
ปั ญหาการกระจายรายได้อย่างมีนยั สาคัญ

- 13 สิ่ งที่น่าสนใจก็คือ แม้ ปัญหาการกระจายรายได้ของประเทศ จะมีการปรับตัวดีข้ ึนในภาพรวม
อย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปี ที่ผา่ นมา แต่เมื่อลงไปศึกษาในระดับองค์ประกอบย่อยของประเทศแล้ว พบว่า
พลวัตการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคส่ วนย่อยของประเทศ ไม่ได้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ยัง คงมีกลุ่ม
ครัวเรื อนบางกลุ่มที่ประสบปั ญหาการกระจายรายได้เพิม่ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้ปัญห

าการกระจาย

รายได้ของไทยกระจุกตัว และทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นในกลุ่มดังกล่าว ขณะที่กลุ่มครัวเรื อนอีกบางกลุ่ม
จะมีปัญหาการกระจายรายได้ที่ปรับตัวดีข้ ึนในกลุ่มของตน ดังจะเห็นได้จากแผนภาพ 10 ซึ่งแสดง Gini
Coefficient ของภาคส่ วนต่างๆ ของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผา่ นมา พบว่า
 กลุ่มครัวเรือนทีป่ ระสบปัญหาการกระจายรายได้ เพิม่ ขึน้ ประกอบด้วย กลุ่มที่อาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพ ในภาคอีสาน

และในเขตชุมชนเมือง ตลอดจนกลุ่มครัวเรื อนที่หวั หน้าครัวเรื อน

มีการศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป รวมไปถึง กลุ่มที่ปฏิบตั ิงานในด้านวิชาชีพ วิชาการ
นักบริ หาร และนักธุ รกิจ
ที่น่าสนใจก็คือ ในกลุ่ม ครัวเรื อนที่เป็ น เกษตรกร (ซึ่ งประกอบด้วย กลุ่มที่เป็ นผูท้ ี่ถือครองทา
การเกษตรที่เป็ นเจ้าของที่ดิน ผูเ้ ช่า ผูท้ าประมง ล่าสัตว์ เก็บของป่ า ) พบว่า มีความเลื่อมล้ า
ทางรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยเป็ นผลมาจากความแตกต่างของการเพิ่มขึ้นของรายได้

ในกลุ่มของผูถ้ ือครองทาการเกษตรที่เป็ นเจ้าของที่ดินเป็ นส่ วนใหญ่
 กลุ่มครัวเรือนทีม่ ีปัญหาการกระจายรายได้ ทรงตัว ได้แก่ กลุ่มครัวเรื อนที่อาศัยอยู่ในภาค
กลาง และภาคเหนือ กลุ่มที่อยูน่ อกเขตเทศบาล
ผูป้ ระกอบการค้า ตลอดจน

กลุ่มที่มีการศึกษาในระดับมัธยม กลุ่ม

กลุ่มที่เป็ นผูพ้ ่ งึ พารายได้จากเงินบานาญ หรื อมีรายรับจาก

ทรัพย์สิน
 กลุ่มทีม่ ีปัญหาการกระจายรายได้ ปรับตัวดีขนึ้ ได้แก่ กลุ่มครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นภาคกลาง
กลุ่มครัวเรื อนที่ได้รับการศึกษาในระดับประถมหรื อต่ากว่า กลุ่มที่เป็ นกลุ่มผูใ้ ช้แรงงานและ
ลูกจ้าง เป็ นต้น

- 14 แผนภาพที่ 11 : การเปลีย่ นแปลงของ Gini coefficient ของภาคส่ วนต่ างๆ ระหว่างปี 2531-2554
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- 15 ทั้งนี้ สิ่ งที่น่าสน ใจ ก็คือ ถ้าลอง plot ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ของกลุ่มครัวเรื อนในแต่ละกลุ่ม ย่อย
ข้างต้นเมื่อปี ฐาน (คือปี 2531) กับการเปลี่ยนแปลงของระดับปั ญหาการกระจายรายได้ของกลุ่มนั้นๆ
เราจะพบว่ากลุ่มครัวเรื อนที่เป็ นชนชั้นกลาง (รายได้ประมาณค่าเฉลี่ยของประเทศ) มีระดับของความ
รุ นแรงของปั ญหาการกระจายรายได้ลดลงหรื อทรงตัว ขณะที่กลุ่มครัวเรื อนที่เป็ นกลุ่มคนรวยหรื อ
กลุ่มคนจน มีปัญหาการกระจายรายได้ภายในกลุ่มเพิ่มขึ้นในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา 5
แผนภาพที่ 12 : การเปลีย่ นแปลงของ Gini coefficient เทียบกับรายได้ กลุ่มครัวเรือนย่อย ณ ปี 2531
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1.4 Drivers ของการเปลีย่ นแปลงในระดับของปัญหาการกระจายรายได้ ของไทย
ถ้าระดับความรุ นแรงของปัญหาการกระจายรายได้ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 20 ปี หลัง แล้ว
drivers ของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคืออะไร เพื่อตอบคาถามนี้ เรา จะใช้ดชั นีวดั ปัญหาการกระจาย
รายได้ที่ทุกคนเรี ยกกันว่า Theil indices หรื อ Generalized entropy indices เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์
ซึ่ งดัชนีน้ ีแม้จะได้รับความนิยมและเป็ นที่รู้จกั ของคนทัว่ ไปน้อยกว่าดัชนี Gini Coefficient แต่ก็มีความ
ได้เปรี ยบอย่างยิง่ ในแง่การวิเคราะห์ เพราะดัชนีดงั กล่าว มีคุณสมบัติที่จะ (1) Decompose ปัญหาการ
5

ประเด็นนี้ จะสอดคล้องกับข้อสรุ ปที่เราได้ในส่ วนหลังของบทความที่พบว่า ปั ญหาการกระจายรายได้ของไทย จะ focus อยูท่ ี่ส่วนยอด

และส่ วนฐานของปิ รามิดรายได้เป็ นสาคัญ ที่ได้ทวีความรุ นแรงขึ้นในช่วงที่ผา่ นมา ขณะที่ส่วนกลางของปิ รามิดนั้น กลไกตลาดได้ช่วยให้
ปัญหาการกระจายรายได้ปรับตัวดีข้ ึนเล็กน้อย

- 16 กระจายรายได้แยกลงไปในองค์ประกอบย่อย เพื่อให้เห็นว่าปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันมาจากครัวเรื อน
กลุ่มไหน โดยสามารถคานวณแบ่งว่ามาจาก Winthin group (ความไม่เท่าเทียมกันภายในกลุ่ม) และ
Between group (ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างกลุ่ม) คิดเป็ นสัดส่ วนเท่าไร เปลี่ยนไปอย่างไร ซึ่งจะทาให้
เราสามารถจัด priority ของความสาคัญระหว่าง Factors ต่างๆ ได้ และ ช่วยให้เราเกิดความเข้าใจใน
โครงสร้างของปัญหาการกระจายตัวของรายได้ที่ลึกลงไปอีกระดับ นอกจากนี้ (2) ยังสามารถใช้ในการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของระดับความไม่เท่าเทียมกันข้ามช่วงเวลาได้ดว้ ย ขณะที่ Gini Coefficient
แม้ง่ายต่อการตีความ เป็ นที่รู้จกั ของทุกคน แต่ไม่สามารถแบ่งย่อยออกเป็ นส่ วนๆ ออกมาได้ ทาให้ยาก
ต่อการศึกษาพลวัตการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ Theil Indices ที่ใช้เป็ นประจา ได้แก่ Theil L และ Theil T
อนึ่ง จากการคานวณพบว่า ดัชนีท้ งั สามเคลื่อนไหวสอดคล้องกันไปในทิศทางเดียวกัน (ดังแสดง
ในแผนภาพข้างล่าง) จึงสามารถใช้เสริ มกันในการวิเคราะห์ได้เป็ นอย่างดี 6
แผนภาพที่ 13 : เปรียบเทียบดัชนี Gini coefficient กับ Theil indices
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6

ค่า Correlation Coefficient ระหว่าง Theil T และ Theil L กับ Gini Coefficient อยูท่ ี่ 0.85137 และ 0.98839 ตามลาดับ ส่ วนความสัมพันธ์

ระหว่าง Theil T และ Theil L อยูท่ ี่ 0.82349 สะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง Theil L และ Gini Coefficient ที่มากกว่า Theil T
กับ Gini Coefficient ซึ่งปกติแล้ว Theil L จะอ่อนไหวต่อการกระจายรายได้ในช่วงล่างของ Distribution (กลุ่มคนจน) ในขณะที่ Theil T
จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายได้ในช่ว งบน (กลุ่มคนจน) ขณะที่ Gini Coefficient อ่อนไหวกับการเปลี่ยนแปลง
ส่วนกลางของ Distribution (กลุ่มชนชั้นกลาง)

- 17 ทั้งนี้ จากนิยามของดัชนี Theil T และ Theil L

หรื อจากนิยามของ Between group และ Within group decomposition

พบว่าประเด็นสาคัญเรื่ องการกระจายรายได้ ในส่ วนของการคานวนดัชนี เพื่อวัดระดับความรุ นแรงของ
การกระจายรายได้อยูท่ ี่ Relative Income ไม่ได้อยูท่ ี่ Absolute Income ดังจะเห็นได้จากสู ตรดัชนี หัวใจ
อยูท่ ี่ “ความรวยจนเปรี ยบเทียบของแต่ละคน” กับ “ความรวยจนเฉลี่ยของประเทศ” คือ Xi / X หรื อ
ความห่างจากค่ารายได้ก่ ึงกลางของแต่ละครัวเรื อน (จึงไม่น่าแปลกใจว่า เนื่องจากปิ รามิดของรายได้
ในส่ วนของยอดและฐาน ต่าง ยกขึ้นไปในอัตราใกล้กนั ใน 23 ปี ที่ผา่ นมา ความรุ นแรงของปั ญหาการ
กระจายรายได้โดยรวมจึงเปลี่ยนไม่มาก) ส่ วนในการคานวนหา Within และ between group
decomposition ตัวแปรสาคัญ คือ Xi / X หรื อ ความห่างของรายได้เฉลี่ยของ กลุ่มกับรายได้เฉลี่ยของ
ทั้งประเทศ ถ้าเราสามารถทาให้ต่างกันน้อยลงในระดับกลุ่ม (กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทาให้กลุ่มคนจน
มีรายได้เพิ่มขึ้นเร็ วกว่ากลุ่มคนรวยโดยเปรี ยบเทียบ) ระดับความรุ นแรงของปัญหาการกระจายรายได้
ของประเทศก็จะลดลงด้วย
อนึ่ง สาหรับการเปรี ยบเทียบพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของการกระจายรายได้ขา้ มช่วงเวลานั้น
จากการศึกษาของ Mookherjee และ Shorrocks (2525) พบว่า เราสามารถใช้ดชั นีท้ งั สองในการแยก
drivers ที่เป็ นแหล่งที่มาของการเปลี่ยนแปลงของดัชนี Theil T และ Theil L ได้ โดยมีสิ่งสาคัญที่ตอ้ งดู
ใน 3 ประเด็นหลัก เพื่อดูวา่ แต่ละกลุ่มย่อยปรับตัวอย่างไรเทียบกับทั้งประเทศ และท้ายที่สุดแล้ว
ช่วยเพิ่ม ลด ปั ญหากระจายรายได้ของประเทศอย่างไร

- 18  การเปลีย่ นแปลงในเชิงการกระจายรายได้ ภายในกลุ่มย่ อย (ดังแสดงไปแล้วในแผนภาพ 11)
ซึ่ งถ้าภายในกลุ่มมีการกระจายรายได้ที่ดีข้ ึน ก็จะช่วยลด Within group inequality ลง
 ความเร็วช้ าในการปรับตัวของรายได้ ของแต่ ละกลุ่มย่ อย เทียบกับค่ าเฉลีย่ ของทั้งประเทศ
หรื อ Relative income change ซึ่ งถ้ากลุ่มคนจนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็ วกว่ากลุ่มที่ รวย
ก็จะช่วยให้Distribution ของการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่ม แคบขึ้น ซึ่ งจะช่วยลด
Between group inequality ลง
 ท้ายสุ ด การเปลีย่ นแปลงใน Share ของจานวนคนในแต่ ละกลุ่มย่อยเทียบประชากรทั้งหมด
เนื่องจากระบบเศรษฐกิจได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในเชิงโครงสร้าง จาก (1) การย้าย
ถิ่นฐาน ที่ทาให้ประชากรในกรุ งเทพและในเขตเมืองมากขึ้น จากเดิมที่มีอยูเ่ พียง 18% เป็ น
36% ประชากรในภาคการเกษตรลดลงอย่างรวดเร็ วจาก 46.7% เป็ น 22% (2) การเข้าถึงระบบ
แผนภาพที่ 14 : การเปลีย่ นแปลงเชิงโครงสร้ างในระบบเศรษฐกิจไทยระหว่างปี 2531-2554
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- 19 การศึกษาที่ดีข้ ึน

ทาให้ช่วยลดกลุ่มครัวเรื อน

ที่หวั หน้าครัวเรื อนไม่ได้รับการศึกษาลง

โดยเฉพาะในกลุ่มที่ได้รับการศึกษาระดับประถมหรื อต่ากว่าลงไปจาก 88% ลงมาที่ 70% และ
เพิ่มมีหวั หน้าครัวเรื อนที่จบการศึกษาระดับที่สูง (เทียบเท่าปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า ) มากขึ้น
จาก 6.6% เป็ น 11.6% (3) การเข้าสู่ สังคมที่สูงอายุ ที่ทาให้ประเทศมีกลุ่มครัวเรื อนที่สูงอายุ
มากขึ้น ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีการกระจายรายได้แตกต่างกันมากกว่ากลุ่มที่มีอายุนอ้ ย และมีจานวน
ของผูท้ ี่มีรายได้จากการรับบานาญหรื อมีรายรับจากทรัพย์สินจาก

9.9%

เป็ น

20.2%

นอกจากนี้ (4) การปฏิรูปตลาดแรงงานของประเทศ ได้ส่งผลให้แรงงานสตรี เข้ามามีส่วนร่ วม
มากขึ้นในตลาดแรงงาน ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น ในอัตราที่ใกล้เคียงกับแรงงานชายขึ้น
ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งหมดนี้ ส่ งผลต่อการกระจายรายได้ของประเทศในที่สุด
ทั้งนี้ เมื่อแบ่งดัชนีความไม่เท่าเทียมของรายได้ Theil L ที่เราคานวนได้ในแต่ละปี (2531 2535
2545 และ 2554) ออกตามองค์ประกอบย่อย จะพบว่าในช่วง 23 ปี ให้หลัง ขณะที่ภาพรวมเรื่ องความไม่
เท่าเทียมกันของรายได้ของประเทศปรับตัวดีข้ ึนเล็กน้อย
 กลุ่มครัวเรือนในเขตเมืองกลายเป็ นองค์ประกอบที่มี contribution กับปั ญหาการกระจาย
รายได้ของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 23%
 กลุ่มครัวเรื อนที่เป็ นกลุ่มเกษตรและแรงงาน

contribute

ให้กบั ปั ญหาการกระจายรายได้

ของประเทศน้อยลงรวมกันประมาณ 14% ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการค้ า Professionals และ
กลุ่มผู้รับบานาญหรือรับผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ มีสัดส่ วนของ contribution ที่เพิ่มขึ้นจาก
เดิม โดยล่าสุ ดกลุ่มผูร้ ับบานาญหรื อรับผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์มีสัดส่ วน contribution
เพิ่มขึ้นประมาณ

11%

กลายเป็ นกลุ่มที่มีความสาคัญเป็ นที่สองในเชิงปั ญหาการกระจาย

รายได้ รองจากกลุ่มเกษตรกร
 กลุ่มครัวเรื อนที่มีการศึกษาในระดับประถม หรื อต่ากว่า contribute น้อยลงรวมกันประมาณ
19% ขณะทีก่ ลุ่มทีม่ ีการศึกษาระดับมัธยมและปริญญาขึน้ ไป มีบทบาทเพิม่ ขึน้ รวมกันอีก 16%
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคนงานส่ วนมากมีการศึกษาในระดับประถม น้ าหนักสาคัญของปั ญหา
การกระจายรายได้ประมาณ 44% จึงยังคงมาจากกลุ่มดังกล่าว

- 20 แผนภาพที่ 15 : แหล่งทีม่ าของปัญหาการกระจายรายได้ (Theil L) ช่ วงปี 2531-2554
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- 21  ท้ายสุ ด เมื่อแบ่งกลุ่มตามอายุของหัวหน้าครัวเรื อน พบว่า กลุ่มอายุทสี่ ู งกว่ า 60 ปี ขึน้ ไป
มีสัดส่ วน contribution ให้กบั ปั ญหาการกระจายรายได้รวมกันถึง 32% ของปั ญหา
จากเดิมที่เคยมีสัดส่ วนความสาคัญเพียงร้อยละ 17% เท่านั้น ขณะที่กลุ่มครัวเรื อนที่มีหวั หน้า
ครัวเรื อนเป็ นคนหนุ่มสาวระหว่างอายุ 20-40 ปี นั้น มีบทบาทลดลงต่อปั ญหาการกระจาย
รายได้โดยรวมเกือบ 25% จากเดิมที่บทบาทถึง 42% หรื อเกือบครึ่ งหนึ่งของดัชนี Theil L
Index ที่คานวนได้ โดยส่ วนหนึ่งเป็ นผลมาจากการที่ประชากรในกลุ่มดังกล่าวลดลงจาก
ประมาณ 39% เหลือเพียง 17% และอีกส่ วนเป็ นผลมาจากระดับของความไม่เท่าเทียมกันของ
รายได้ในกลุ่มดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีนยั สาคัญจาก 0.435 และ 0.502 สาหรับครัวเรื อนที่มี
หัวหน้าอายุ 20-29 ปี และ 30-39 ปี เหลือเพียง 0.245 และ 0.383 ตามลาดับ
จึงกล่าวได้วา่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระยะยาวของประเทศจากแรงขับเคลื่อนต่างๆ ทั้ง
ด้านการพัฒนาเมือง (Urbanization) การโยกย้ายประชากรจากชนบทเข้าสู่ เมือง การ เข้าถึงการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการเข้าสู่ สังคมสู งอายุ เป็ นต้น

ได้เป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์กบั

ปัญหาการกระจายรายได้ และ กระบวนการส่ งผ่านผลสาเร็ จจากการพัฒนาประเทศเข้าไปสู่ ประชาชน
ในวงกว้าง ทาให้ การแก้ไขปัญหาการกระจายรายได้มีความซับซ้อน ยาก มากขึ้น โดย ในกรณี ของ
ประเทศไทย แม้ระดับความรุ นแรงของปั ญหาการกระจายรายได้เปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็ตาม แต่เมื่อลง
ไปดูในองค์ประกอบ จุดสะสมปัญหาการกระจายรายได้ทยอยเปลี่ยนไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยแต่เดิม
ปั ญหาความไม่เท่าเทียมของรายได้ จะเน้นหนัก อยูท่ ี่ภาคเกษตร กลุ่มแรงงาน ครัวเรื อนในชนบท คนที่มี
การศึกษาน้อย

คนหนุ่มสาวช่วงเริ่ มทางาน

แต่ปัจจุบนั ปั ญหาได้เริ่ มย้ายมา กระจุกตัวมากขึ้นที่

ชุมชนเมือง กลุ่มผูป้ ระกอบการ และ Professionals กลุ่มผูท้ ี่มีการศึกษาสู งขึ้น ตลอดจนกลุ่มครัวเรื อนที่
เป็ นผูส้ ู งอายุที่รับบานาญและพึ่งพาผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ ซึ่งความเข้าใจทั้งหมดนี้ มีนยั สาคัญ
ต่อเนื่องไปยังกระบวนการกาหนดกรอบนโยบายเพื่อแก้ไขปั ญหาการกระจายรายได้ และเพิม่ คุณภาพ
ของการเจริ ญเติบโตของประเทศ ที่ตอ้ ง มองไปข้างหน้า (ไม่คอยแต่วงิ่ ตามหลังของปัญหา) เข้าใจการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิ จที่กาลังจะเกิดขึ้น
กระจายรายได้ที่สอดรับกับกระบวนการดังกล่าว

และวางนโยบายที่จะแก้ไขปั ญหาการ
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II. กลไกในระบบเศรษฐกิจทีน่ ามาซึ่งการเจริญเติบโตทีม่ คี ุณภาพ กระจายรายได้ อย่ างทัว่ ถึง
ส่ วนแรกของบทความนี้ ได้ช้ ีให้เห็นถึงปัญหาสาคัญต่างๆ ในภาพรวมของความไม่เท่าเทียมกันของ
รายได้ในไทย รวมไปถึง พลวัตของการเปลี่ยนแปลงตามที่เกิดขึ้นในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากแนวทางดังกล่าวมุ่งศึกษาว่า เกิดอะไรขึ้นกับปั ญหา การกระจายรายได้ของไทยในช่วงที่ผา่ นมา
จุดตั้งต้นจึงเริ่ มจากผลลัพท์จากระบบเศรษฐกิจในเรื่ องดังกล่าวตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่นเดียวกับการศึกษา
เรื่ องปัญหาการกระจายรายได้ในอดีตของประเทศไทยอื่นๆ ที่ต่างดาเนินมาตามแนวทางนี้เป็ นส่ วนมาก
และ

Methodology

ที่ใช้จึงเป็ นการมองปั ญหาจากมุมสู ง ทาให้เห็นปั ญหาแต่เพียง

ในภาพรวม

ไม่สามารถลงลึก นาไปสู่ การแก้ไขปั ญหาที่ตรงจุด ด้วยนโยบายที่เหมาะสมได้
เพื่อก้าวข้ามปั ญหาในจุดนี้

ส่ วนที่สองของบทความจะศึกษาปัญหาการกระจายรายได้จากอีก

มุมมองหนึ่ง โดยเจาะลงไปในระดับกลไกของปัญหาการกระจายรายได้โดยใช้ขอ้ มูล Microdata จากการ
สารวจต่างๆ ของประเทศไทย ในระดับครัวเรื อนและบุคคล

ทั้งในส่ วนของ (1) การสารวจภาวะ

สังคมและเศรษฐกิจของครัวเรื อน (2) การสารวจภาวะการทางานของประชากร ตลอดจน (3) ฐานข้อมูล
ใหม่ที่เป็ น Panel data ของรายได้ครัวเรื อน เป็ นเครื่ องมือเข้าไปช่วยในการทาความเข้าใจกับกลไก
การทางานของระบบเศรษฐกิจหรื อระบบตลาด ที่เป็ นต้นกาเนิดของความไม่เท่าเทียมกันข

องรายได้

ซึ่งกลไกนี้เมื่อประกอบกับความไม่เท่าเทียมกันในเชิงโอกาส (Inequality of opportunities) ที่แฝงอยู่
ในระบบในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นด้านการทางาน การศึกษา การออม

จะทาให้ปัญหาการกระจาย

รายได้ ไม่เป็ นเพียงแต่ปัญหาเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่สามารถสื บทอดความไม่เ ท่าเทียมกันของรายได้
จากพ่อแม่สู่ลูก จากรุ่ นไปสู่ รุ่นต่อไป ฝังรากลึกกลายเป็ นปั ญหาระยะยาว ยากต่อการแก้ไข และในบาง
ประเทศ ยังมีกลไกเสริ มในด้านความไม่เท่าเทียมกันของสิ นทรัพย์ (Wealth inequality) ที่มาช่วยซ้ าเติม
และทวีความรุ นแรงของปัญหาการกระจายรายได้ให้เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกด้วย

ซึ่งเมื่อเราเข้าใจ

กลไกเหล่านี้ได้เป็ นอย่างดีแล้ว ก็จะนาไปสู่ กรอบนโยบายที่จะ เข้าไปสกัด หรื อ ช่วยบรรเทาไม่ให้กลไก
เหล่านี้ทางาน ได้อย่างตรงจุด และจะเป็ นกรอบในการเสนอแนะนโยบายในช่วงที่สามต่อไป

- 23 จากมุมมองของปิ รามิดรายได้ (แผนภาพที่ 16) การเจริ ญเติบโตที่มีคุณภาพและทัว่ ถึง อย่างน่า
พึงพอใจ (Inclusive and quality growth) ต้องมีลกั ษณะที่สาคัญ 3 ด้าน คือ
ประการแรก : ความทัว่ ถึง การเจริ ญเติบโตดังกล่าวต้องเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วม อย่างที่
ควรจะเป็ น โดยคนที่มีรายได้นอ้ ยกว่า สามารถใช้โอกาสดังกล่าว ที่เปิ ดขึ้น ในการก้าวตามขึ้นไปอยู่
ใกล้เคียงกับคนที่มีรายได้สูงกว่า ได้ใกล้เคียงขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ distribution ของการกระจายรายได้ของ
ประเทศแคบลงเมื่อเวลาผ่านไป 7 กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ คนที่อยูใ่ นฐานของปิ รามิด ต้องสามารถที่จะมี
รายได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็ วกว่า ตักตวงจากการพัฒนาประเทศได้ดีกว่าคนที่อยูบ่ นยอด จึงจะเรี ยกได้วา่
“โตอย่างมีคุณภาพน่าพึงพอใจ”
ประการทีส่ อง : ความเท่าเทียม การเป็ นลูกคนรวย หรื อจน ต้องไม่ส่งผลต่อโอกาสในการที่จะ
สาเร็ จในชีวติ ซึ่ งหากเป็ นเช่นนี้

จริ ง

ทุกคนก็จะสามารถได้รับประโยชน์จากการเจริ ญเติบโตอย่าง

ทัดเทียมกัน ทาให้ปัญหาการกระจายรายได้ไม่สามารถส่ งผ่านจากรุ่ นไปสู่ รุ่น และค่อยๆ ลด ลงเมื่อเวลา
ผ่านไป ทั้งนี้ ประเทศที่ มีปัญหา Intergenerational inequality ผลดีจากการพัฒนาจะสามารถไปสู่ เฉพาะ
ลูกของคนที่พร้อมเท่านั้น ขณะที่ลูกของคนที่ไม่พร้อมหรื อฐานะไม่ดี อยูท่ ี่ฐานของปิ รามิด โอกาสต่างๆ
ก็จะลอยผ่านไป กลายเป็ นจุดบอดที่การพัฒนาประเทศเข้าไม่ถึง หรื อเข้าถึงได้อย่างไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย
ประการทีส่ าม : ความเป็ นธรรม กระบวนการที่ประชาชนได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
ต้อง “ยุติธรรม” และ “เป็ นธรรม” ในแง่ที่คนที่มีความเพียรมากกว่า อดทน ทุ่มเทกว่า แม้จะเริ่ มต้นต่า
กว่า แต่ทา้ ยสุ ดสามารถไล่ตามและแซงอีกคนที่มีความเพียรน้อยกว่า อดทนน้อยกว่า ทุ่

มเทน้อยกว่า

(กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประเทศเป็ นพื้นที่ของโอกาส หรื อ land of opportunities ทุกคนสามารถเป็ นคนมี
ฐานะได้ สิ่ งที่ฝัน อาจเป็ นจริ งได้ ถ้าพยายาม) ซึ่งในประเทศที่ไม่มี upward social mobility คนที่อยู่
ด้านล่างของปิ รามิด จะ ถูกกดไว้ ไม่สามารถรับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเต็ม ที่ เป็ นที่มา
ของความขัดแย้งของสังคมในที่สุด
7

ในจุดนี้ จะเข้มกว่าคานิยามของ Inclusive growth ที่ทาง IMF และ World Bank ใช้ใน Balakrishanan et. al. (2013) ซึ่งหมายไปถึงการ

เจริ ญเติบโตที่ไม่ได้นาไปสู่การลดลงของสัดส่วนรายได้ของกลุ่มครัวเรื อนที่จนสุ ด 20% แรก หรื ออีกนัยหนึ่ง อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้
ของกลุ่มครัวเรื อนที่จนสุ ด 20% จะต้องไม่นอ้ ยกว่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม

- 24 คุณสมบัติท้ งั สามข้างต้นนี้ ทัว่ ถึง เท่าเทียม เป็ นธรรม เป็ นองค์ประกอบและเป็ นเงื่อนไขสาคัญ
สาหรับการเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ที่ผลพวงการพัฒนาสามารถกระจายตัวออกไปสร้างประโยชน์
ให้ประชาชนในวงกว้าง เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วมกับกระบวนการขยายตัวดังกล่าว อันจะนาไปสู่
สังคมเป็ นหนึ่งเดียว ทุกคนยอมรับ
ในหัวข้อ 2.1-2.4 เราจะได้ศึกษาถึงปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดระดับรายได้และความแตกต่างของ
รายได้ครัวเรื อนภายในระบบเศรษฐกิจไทยว่าคืออะไร ตลอดจนศึกษาว่า กลไกของระบบเศรษฐกิจทั้ง
สามทางานอยูห่ รื อไม่ดีมากน้อยเพียงใด ส่ วนที่ ตลาด (market) ทางานดีอยูแ่ ล้ว จะเป็ นกลไกที่เราต้อง
พยายามเอื้อให้ทางานให้ดีมากยิง่ ขึ้น และเอามาใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น สาหรับส่ วนที่ทางานยังไม่ดี8 จะ
เป็ นจุดที่เรากลับมาอีกครั้งในช่วงที่สาม เพื่อเสนอแนะนโยบาย (policy) ที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขให้ระบบ
ทางานได้อย่างสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ต่อไป
หลักทฤษฎีของรายได้ และปัญหาการกระจายรายได้
ก่อนอื่นเราต้องเริ่ มต้นจากทฤษฎีของรายได้ ในเชิงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ การที่ครัวเรื อนจะเพิ่มรายได้
สะสมความมัง่ คัง่ ในระยะยาว สามารถเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการเจริ ญเติบโตของประเทศได้มาก
น้อยเท่าไรนั้น ขึ้นอยูก่ บั กระบวนการสะสมทุน ทั้งในส่ วนของทุนที่เป็ น เครื่ องจักร สิ นทรัพย์ทาง
การเงิน และทุนมนุษย์ (Solow growth model) ซึ่ งทุนเหล่านี้ จะเอื้ออานวยให้แต่ละครัวเรื อนสร้าง
รายได้ในแต่ละปี และเมื่อครั้นได้สะสมทุนทางการเงินและทุนมนุษย์เพิ่มเติม ก็จะทาให้สามารถที่จะ
สร้างรายได้ในระดับที่สูงขึ้นได้ในปี ต่อๆไป โดยกระบวนการสะสมทุนนี้เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ในทุก
ระดับของระบบเศรษฐกิจ ทั้งในครัวเรื อนที่มีรายได้มาก รายได้นอ้ ย ในเมือง ในชนบท ส่ วนจะทาได้
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ส่วนที่ตลาดทางานได้ไม่ดีพอ หรื อที่เราเรี ยกกันว่า market failures ในกรณี น้ ี จะมีลกั ษณะคล้าย public good ที่เป็ นสิ่ งที่ดี ที่ระบบควรมี

(คือ มีการกระจายรายได้ที่ดี) แต่ถา้ ปล่อยให้ตลาดทางานด้วยตัวของมันเอง จะไม่เกิดขึ้นเองได้ เพราะผูเ้ ล่นแต่ละคนไม่มีแรงจูงใจพอ และ
มีอุปสรรคที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นเองได้ จึงมีความจาเป็ นที่ทางการเข้าใจว่าระบบตลาดไม่ทางานตรงไหน และเข้ามาเสริ มการทางานของ
ระบบตลาดในจุดดังกล่าว ซึ่งเมื่อเราเข้าใจ market failures เหล่านี้ ดีแล้ว ส่ วนที่สามจะได้มาวิเคราะห์เรื่ องการผสมผสานบทบาทตลาด
และบทบาทของทางการ อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปั ญหาการกระจายรายได้และนาไปสู่ การเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณ าพต่อไป

- 25 มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยูก่ บั ตัว แปรสาคัญ 2 ด้าน คือ (1) ระดับการออม และ (2) ประสิ ทธิภาพในการ
สะสมทุน หรื อประสิ ทธิ ภาพในการเปลี่ยนสิ่ งที่เราออมเป็ นทุน
รายได้ของครัวเรื อนจะถูกกาหนดจากสมการสาคัญ 2 สมการ คือ
1. สมการรายได้ โดยรายได้ของครัวเรื อนขึ้นอยูก่ บั ทุนในด้านต่างๆ ที่ครัวเรื อนสะสมไว้ ไม่วา่
จะเป็ นความสามารถในการผลิต เครื่ องจักร สิ นทรัพย์ทางการเงิน ทุนทรัพย์ทางมนุษย์ คือระดับของ
การศึกษาภายในครัวเรื อนนั้นๆ รวมไปถึงจานวนของคนในครัวเรื

อน โดยปกติแล้ว ในเชิง

เศรษฐศาสตร์และใน Growth theory จะสรุ ปความสัมพันธ์น้ ี โดยอาศัย Production function ในรู ปแบบ
Y = F(K, H, L)
โดยที่ Y คือรายได้ครัวเรื อน K คือทุนที่ครัวเรื อนสะสมไว้ H คือระดับของความรู้ และ L คือ
จานวนคนในครัวเรื อน ซึ่ งสมการนี้จะกาหนดรายได้ของครัวเรื อนในแต่ละช่วงขณะ
2. สมการการสะสมทุน สิ่ งที่สาคัญไปกว่ารายได้ครัวเรื อนในแต่ละช่วงขณะก็คือ การสะสมทุน
ของครัวเรื อนในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่ ความสามารถในการผลิตที่สูงขึ้น และรายได้ที่เพิ่มขึ้นในระยะ
ยาว ซึ่ งส่ วนนี้ หัวใจอยูท่ ี่ระดับการออมที่ครัวเ รื อนเก็บออมในรู ปของทุน เครื่ องจักร การศึกษา ซึ่ งจะ
ช่วยให้รายได้เพิ่มขึ้นในช่วงต่อไป ซึ่ งในเชิงเศรษฐศาสตร์ และ Growth Theory จะสรุ ปความสัมพันธ์
โดยอาศัย Capital Accumulation Equation ในรู ปแบบของ
DK = f(sY) และ DH = g(hY, H)
โดย s คือระดับการออมในทุนทัว่ ไป และ h คือระดับของการออมในทุนมนุษย์ ทั้งนี้ สมการนี้จะ
นาไปสู่ ระดับของทุนที่เพิ่มขึ้นในช่วงต่อไป โดยประเด็นสาคัญ อยูท่ ี่ประสิ ทธิ ภาพของครัวเรื อนในการ
เปลี่ยนเงินที่ออมและเวลาที่ใช้ในการออม ไปเป็ นทุนสาหรับอนาคต
สมการทั้งสองจะนาไปสู่ ระดับรายได้ในระยะยาวของครัวเรื อน

ทั้งนี้ เมื่อร่ วมกับสมการแรก

- 26 แผนภาพที่ 16 : กระบวนการทีก่ าหนดระดับรายได้ ของครัวเรือนในระยะยาว
กลไกในการสะสมทุน และ เพิม่ รายได้ ในระยะยาว
Y = F(K,L)

Production Function

K = f(s,Y)

Capital Accumulation Process

.
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ทั้งนี้หนึ่งในประเด็นสาคัญที่ตอ้ งเข้าใจ ณ จุดนี้ก็คือ ยากทีร่ ะบบเศรษฐกิจ จะไม่ มีปัญหาการ
กระจายรายได้ อยู่ในระดับหนึ่ง หรื อกล่าวนัยหนึ่ง สังคมที่ทุกคนมี รายได้เท่ากัน (สังคม utopia) จะไม่
เกิดขึ้น เพราะตลาดจะจัดแรงจูงใจในระบบเศรษฐกิจเพื่อเอื้อต่อการสะสมทุน โดยเฉพาะทุนมนุษย์
(human capital)9 เนื่องจากความก้าวหน้าทางความรู ้และเทคโนโลยีที่กาลังเกิดขึ้น ต่างต้องการแรงงานที่
มีการสะสม skill และความรู้ ที่เหมาะสมมากพอ ในระดับที่จะนาเทคโนโลยีน้ นั มาใช้ได้ ซึ่ งการที่คนจะ
ยอมลงทุนด้านเวลา เพื่อไปขวนขวายหาทักษะดังกล่าว พัฒนาตนเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ก็ตอ้ งได้รับ
ผลตอบแทนที่จูงใจ ด้วยเหตุน้ ี จึงไม่น่าแปลกใจว่า ระบบตลาดจะมี wage profile ที่ให้ผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น สาหรับผูท้ ี่ มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และสาหรับงานที่ตอ้ งใช้ทกั ษะและความรู ้ในระดับที่
สู งขึ้น จึงกล่าวได้วา่ รายได้ที่ไม่เท่าเทียมกัน เป็ น natural outcome ของระบบตลาด
ทั้งนี้ จากข้อมูลสารวจภาวะการทางานของสานักงานสถิติแห่งชาติ (แผนภาพที่ 17) ชี้ให้เห็นถึง
รายได้ที่ตา่ งกันระหว่างสาขาอาชีพต่างๆ อาทิ เกษตรกร ผูป้ ฏิบตั ิการโรงงาน พนักงานบริ การร้านค้า
เสมียน ผูป้ ระกอบธุ รกิจ และผูป้ ระกอบวิชาชีพ ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้ของคนส่ วนใหญ่มาจะมาจาก
ค่าจ้าง ความแตกต่างของค่าจ้าง จึงนาไปสู่ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในที่สุด ซึ่งเมื่อเรา
9

ตัวอย่างเช่น การเป็ นแพทย์ผา่ ตัดสมอง วิศวกรคอมพิวเตอร์ สถาปนิ ก ต้องใช้เวลาหลายๆ ปี ในการที่จะศึกษา เรี ยนรู ้ สร้างทักษะ

จนกระทัง่ สามารถนาเอาความรู ้และเทคโนโลยีน้ ี ที่ได้มีการพัฒนากันขึ้นมาแล้ว มาใช้ได้

- 27 แผนภาพที่ 17 : ระบบตลาดเป็ นหนึ่งในกลไกสาคัญทีส่ ร้ างความไม่ เท่าเทียมกั นให้ เกิดขึน้
Earning Inequality

Wage Profile
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ที่มา: Labor Force Survey, NSO

เปรี ยบเทียบ Wage Profile ระหว่าง ปี 2543 และ 2550 จะเห็นถึงระดับความแตกต่างกันของรายได้
ที่มากกว่ากันถึงประมาณ 5 เท่าตัว ระหว่างผูป้ ระกอบวิชาชีพ และเกษตรกรที่เป็ นลูกจ้าง
2.1 ปัจจัยกาหนดระดับรายได้ ของครัวเรือน
โดยปกติแล้ว ตัวแปรสาคัญที่กาหนดรายได้ต่อหัวของแต่ละครัวเรื อน จะประกอบด้วย (1) คุณลักษณะ
เฉพาะของครัวเรื อน อาทิ ระดับการศึกษา อาชีพ สิ นทรัพย์ อายุ จานวนผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อน
(2) ปั จจัยแวดล้อมภายนอกของครัวเรื อน อาทิ ที่ต้ งั ของครัวเรื อน ว่าอยูใ่ นเมืองหรื อชนบท ในกรุ งเทพ
หรื อต่างจังหวัด รวมถึง (3) การเข้าถึงนโยบายการช่วยเหลือของทางการ ไม่วา่ จะเป็ นเงินสงเคราะห์
ผูส้ ู งอายุและผูพ้ ิการ ตลอดจนเงินช่วยเหลืออื่นๆ จากรัฐ
ตารางที่ 1 เป็ นผล regression ของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านี้กบั รายได้ต่อหัวของ
ครัวเรื อนในปี 2531 และปี 2554 ซึ่ งจะช่วยตอบคาถามสาคัญของปัญหาการกระจายรายได้วา่ อะไรที่
เป็ นปั จจัยที่ทาให้รายได้ของแต่ละครัวเรื อนไม่เท่ากัน พร้อมจัดลาดับความสาคัญของแต่ละปั จจัยโดย
เปรี ยบเทียบ รวมถึงแยกแยะขนาดของผลกระทบต่อรายได้ครัวเรื อนอย่างเป็ นระบบ ทั้งนี้ สาหรับการ
เปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปรที่สาคัญต่างๆ ในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา จะแสดงสรุ ปไว้ใน
แผนภาพที่ 19 อาทิ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของระดับการศึกษา ผลของประสบการณ์ในการทางานผลของการ
อาศัยอยูต่ วั เมือง และในต่างจังหวัด รวมไปถึงโครงสร้างผลตอบแทนของลักษณะอาชีพต่างๆ ซึ่ งจะช่วย

- 28 ให้เราเห็นถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ

และความสาคัญของปั จจัยดังกล่าวต่อ

รายได้ อันจะมีนยั ต่อไปถึงปั ญหาการกระจายรายได้ของไทย และแนวนโยบายที่ เหมาะสมต่อไป
ตารางที่ 1 : Linear Regression สาหรับระดับรายได้ ต่อหัวของครัวเรือน ปี 2531 และ 2554
Variables
1. Individual household characteristics
- Age
- Age * Age
- Gender of HH head
- Size of HH
- Numbers of children < 15yrs
- Number of elderly >60 yrs
2. Eductaion level of HH head
- No education
- Elementary schools
- Secondary schools
3. Profession of HH head
- Farm (own)
- Farm (rent)
- Fishing, forestry, hunting
- Farm worker
- Construction worker etc.
- Service worker (sales, clerical )
- General worker
- General business
- Pensioners (incl retired pub. officer)
- Properties income earners
4. Locations
- Non-municipal area
- Central region
- Northern region
- Northeastern region
- Southern region
5. Constant term

Coefficients
1988

Coefficients
2011

Base Unit

0.0268***
-0.0002***
-0.0088***
-0.0360***
-0.1411***
-0.0618***

0.0189***
-0.0001***
0.0022***
-0.0326***
-0.1809***
-0.0554***

-0.0079
0.0001
0.0110
0.0034
-0.0387
0.0064

-0.8489***
-0.6512***
-0.3651***

-0.9220***
-0.7402***
-0.4380***

-0.0731
-0.0890
-0.0729

Bachelor up
“
“

-0.7980***
-0.8178***
-0.4562***
-0.9969***
-0.4951***
-0.3607***
-0.9776***
-0.3845***
-0.4079***
-0.5515***

-0.5052***
-0.5603***
-0.7482***
-0.7839***
-0.5554***
-0.4705***
-0.7901***
-0.4275***
-0.6242***
-0.1000***

0.2928
0.2575
-0.2920
0.2130
-0.0604
-0.1098
0.1876
-0.0430
-0.2138
0.4515

Professional
“
“
“
“
“
“
“
“
“

-0.1839***
-0.2343***
-0.4637***
-0.6071***
-0.3430***
8.0571***

-0.1153***
-0.2285***
-0.4529***
-0.4961***
-0.1142***
9.7839***

0.0686
0.0058
0.0108
0.1110
0.2288
1.7268

Municipal
Bangkok
“
“
“

Number of observations
11,045
41,945
R2
0.5300
0.4687
หมายเหตุ: *** ** * แสดงถึงระดับของความสาคัญทางสถิติ ที่ 1% 5% 10% ตามลาดับ
ที่มา: จากการคานวนของผูเ้ ขียน

Changes
88-11

- 29 สาหรับ Dependent variable ที่เราเลือกใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริ มาณในตารางที่ 1 นั้น คือ log
รายได้ต่อหัวของครัวเรื อน ที่เลือกใช้ log รายได้ แทนการใช้ “รายได้ครัวเรื อน” มีสาเหตุ 2 ประการ คือ
1. แม้รายได้ครัวเรื อนจะมี linearity ที่ดีพอสมควรในช่วงล่างของ distribution แต่ในช่วงบน
โดยเฉพาะในกลุ่มครัวเรื อนที่มีรายได้สูง จะมีความเป็ น non linearity สู ง โดยรายได้ของครัวเรื อน
จะพุง่ ขึ้นแบบก้าวกระโดด ทาให้เกิดปั ญหาในการประมาณการ การใช้ log จะช่วยลดปั ญหาดังกล่าว
2. คุณสมบัติเด่นของปั ญหาการกระจายรายได้ที่พบในทุกประเทศ ก็คือ สัดส่ วน share ของ
รายได้ของคนในกลุ่มต่างๆ จะมีความเสถียรพอสมควรข้ามช่วงเวลา โดยสัดส่ วนรายได้ของครัวเรื อน
กลุ่มต่างๆ แบ่งตาม quintiles และ รายได้เปรี ยบเทียบของกลุ่มคนที่จนสุ ดและรวยสุ ด (relative income
gap) จะไม่เปลี่ยนแปลงมากข้ามช่วงเวลา การวิเคราะห์เชิงปริ มาณโดยใช้ log รายได้ จะสามารถนา
ผลค่าสัมประสิ ทธิ์ มาเทียบเคียงกันได้ระหว่าง 2 ช่วงเวลา โดย coefficient ที่เปลี่ยนไปจะสะท้อนให้
เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการกาหนดรายได้ในระบบ ในแง่มุมต่างๆ อย่างน่าสนใจ
ปัจจัยที่เราเลือกนามาใช้เป็ น Independent variables ในตารางที่ 1 นั้น แบ่งเป็ น 4 กลุ่ม
ประกอบด้วย ลักษณะเฉพาะของ หัวหน้าครัวเรื อนและครัวเรื อน การศึกษา อาชีพ และสถานที่ต้ งั ของ
ครัวเรื อนว่าอยูใ่ นพื้นที่ไหน โดยผลวิเคราะห์เชิงปริ มาณชี้วา่
 ปัจจัยต่ างๆ มีนัยต่ อระดับของรายได้ ของครัวเรือนอย่างมีนัยสาคัญ และช่วยอธิบายความ
แตกต่างของการกระจายรายได้ต่อหัวของครัวเรื อนในปี 2531 และปี 2554 ได้ประมาณ
53.0% และ 46.8% ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาในข้อมูลลักษณะเดียวกันใน
ต่างประเทศ (Cross-sectional data) พบว่ามีความสามารถในการอธิ บายได้ใกล้เคียงกัน10
เมื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระในแต่ละกลุ่ม กับรายได้ ต่อหัวของครัวเรื อน
(ตารางที่ 2) (ในลักษณะ Simple regression) พบว่า ตัวแปรอิสระเหล่านี้อธิ บายความแตกต่าง
ของรายได้ครัวเรื อนได้ประมาณ 14-33% โดยเมื่อเทียบปี 2531 และปี 2554 ลักษณะอาชีพ
10

Groshen (1990) ทาการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรที่กาหนดระดับของค่าจ้างในระบบเศรษฐกิจสหรัฐ โดยใช้ตวั แปรที่ใกล้เคียงกัน พบว่า

สามารถอธิบายความแตกต่างของรายได้ประมาณ 51%

- 30 และพื้นที่ต้ งั ของครัวเรื อน

จะสามารถอธิ บายความแตกต่างของรายได้ครัวเรื อนในอดีตได้

ดีกว่าในปั จจุบนั (ลดลงจาก 33.0% และ 26.3% เหลือเพียง 20.7% และ 17.8% ตามลาดับ)
สะท้อนว่า โดยรวมแล้ว ครัวเรื อนในกลุ่ มอาชีพต่างๆ หรื อในพื้นที่ต่างๆ มีรายได้ใกล้เคียงกัน
มากขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ขณะที่ระดับการศึกษาสามารถอธิ บายความแตกต่างของรายได้
ในปั จจุบนั ได้ดีข้ ึนจากในอดีตเล็กน้อย (เพิ่มขึ้นจาก 20.3% เป็ น 24.0%) สะท้อนถึง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดขึ้นระหว่างระดับการศึกษาและรายได้ของครัวเรื อน
ตารางที่ 2 : ความสั มพันธ์ ของตัวแปรอิสระแต่ ละกลุ่มกับรายได้ ต่อหัวของครัวเรือน
กลุ่มตัวแปร ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา

สัดส่วนรายได้ครัวเรื อนที่อธิบายได้ (R2)
2531
2554

1

Age, Age2, HH Size, Dependents

15.3%

14.3%

2

Education

20.3%

23.9%

3

Occupations

33.0%

20.7%

5

Location

26.3%

17.8%

ที่มา: จากการคานวนของผูเ้ ขียน

ทั้งนี้ เมื่อค่อยๆ เพิ่ม ตัวแปรอิสระเหล่านี้ เข้าไปเราจะสามารถอธิ บายความแตกต่างของรายได้
เพิ่มขึ้น โดยลักษณะเฉพาะของครัวเรื อน (กลุ่มที่ 1 ในตารางที่ 3) อาทิ อายุหวั หน้าครัวเรื อน
เพศของหัวหน้าครัวเรื อ น ขนาดครัวเรื อน จานวนเด็กและผูส้ ู งอายุ ช่วยอธิ บายความแตกต่าง
ของรายได้ประมาณ 14-15% เมื่อเราเพิ่มระดับของการศึกษาของหัวหน้าครัวเรื อนเข้าไปใน
regression (กลุ่มที่ 2) จะช่วยอธิ บายเพิม่ ขึ้นเป็ น 33-34% หลังจากนั้น เมื่อเพิม่ ลักษณะอาชีพ
เข้าไปอีกด้าน (กลุ่มที่ 3) จะช่วยอธิ บายความแตกต่างของรายได้ครัวเรื อนได้ประมาณ 46.7%
และ 41.7% ตามลาดับ ท้ายสุ ด เมื่อเราใช้ตวั แปรอิสระทั้งสี่ ดา้ นรวมกัน จะสามารถอธิบาย
ความแตกต่างของรายได้ครัวเรื อนได้ประมาณ 53.0% และ 46.9% สาหรับปี 2531 และ
ปี 2554 ตามลาดับ

- 31 ตารางที่ 3 : ความสามารถของกลุ่มตัวแปรอิสระในการอธิบายรายได้ ต่อหัวของครัวเรือน
กลุ่มตัวแปร ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา

สัดส่วนของรายได้ครัวเรื อนที่อธิบายได้ (R2)
2531
2554

1

Age, Age2, HH Size, Dependents

15.3%

14.3%

2

Age, Age2, HH Size, Dependents,
Education,

32.7%

34.1%

3

Age, Age2, HH Size, Dependents,
Education, Occupations

46.9%

41.6%

5

Age, Age2, HH Size, Dependents,
Education, Occupations, Location

53.0%

46.9%

ที่มา: จากการคานวนของผูเ้ ขียน

 ในเชิงโครงสร้ างของรายได้ ครัวเรือนต่ างๆ พบว่า ในปี 2554 (1) คุณลักษณะเฉพาะของ
ครัวเรื อนและหัวหน้าครัวเรื อ น อาทิ อายุ มีนยั สาคัญต่อรายได้ โดยหลังจาก control ปัจจัย
อื่นๆ แล้ว contribution ต่อรายได้ครัวเรื อนจากอายุหวั หน้าครัวเรื อน จะเพิ่มขึ้นในช่วงต้นของ
การทางาน (20 ปี ) จากประมาณ 0.321 ขึ้นเป็ น 0.629 ในช่วงอายุ 66-67 ปี และจะลดลงช้าๆ
จนเหลือประมาณ 0.5 ในช่วงปลายชีวติ
จานวนขนาดของครัวเรื อน จะส่ งผลให้รายได้ต่อหัวของครัวเรื อนลดลงประมาณ 3% ต่อคน
ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ หากคนที่เพิ่มขึ้น เป็ นผูพ้ ่ งึ พิง อาทิ เด็กที่อายุต่ากว่า 15 ปี จะลดรายได้ต่อ
หัวของครัวเรื อนลงเพิ่มเติมอีกประมาณ 17% ต่อคน ส่ วนผูส้ ู งอายุ จะลดรายได้ต่ อหัวของ
ครัวเรื อนลงเพิ่มเติมอีกประมาณคนละ 6%
(2) ในเชิงระดับการศึกษา เมื่อ control ปัจจัยอื่นๆ ไปแล้ว การเป็ นผูท้ ี่ไม่ได้รับการศึกษา
ทาให้รายได้ครัวเรื อนต่ากว่า รายได้ของผูท้ ี่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประมาณ 60%ขณะที่
ผูม้ ีการศึกษาระดับประถมและมัธยมจะมีรายได้ต่ากว่าประมาณ 52% และ 36% ตามลาดับ11

11

ค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของครัวเรื อนที่ มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี อยูท่ ี่ 19,630 บาท สู งกว่าครัวเรื อนที่ไม่ได้รับการศึกษาซึ่ งมีค่าเฉลี่ย

รายได้อยูท่ ี่ 5,021 บาท หรื อต่ากว่าประมาณ 74% (สะท้อนว่าปั จจัยอื่นๆ ช่วยอธิ บายความแตกต่างของรายได้ของ 2 กลุ่มนี้ไปได้ประมาณ
15%)

- 32 (3) ในเชิงอาชีพ 3 อาชีพของหัวหน้าครัวเรื อนที่มีรายได้ครัวเรื อนน้อยกว่าครัวเรื อนที่เป็ น
professionals (ผูป้ ระกอบวิชาชีพ นักวิชาการ นักบริ หาร และนักธุ รกิจ) มากที่สุดเมื่อเทียบกับ
อาชีพอื่นๆ คือ กลุ่มแรงงานทัว่ ไป กลุ่มแรงงา นเกษตร และกลุ่มประมง ป่ าไม้ ล่าสัตว์ โดย
เมื่อ control ปั จจัยต่างๆ แล้ว จะมีรายได้ต่ากว่ากลุ่ม professionals ถึง 53-55% ส่ วนกลุ่ม
เกษตรกรที่มีที่ทากินเป็ นของตนเอง และเช่าที่ทากิน รวมไปถึง คนงานก่อสร้าง จะมีรายได้ต่า
กว่าประมาณ 40-43% ส่ วนคนงานในภาคบริ การและผูป้ ระกอบการค้าจะมีรายได้ที่ดีข้ ึนมา
อีกเล็กน้อย โดยต่ากว่าอยูป่ ระมาณ 35-37% ท้ายที่สุด สาหรับกลุ่ม economically inactive มี
ความแตกต่างกันในเรื่ องรายได้ในกลุ่มนี้พอสมควร โดยผูท้ ี่มีรายรับจากทรัพย์สินมีรายได้
ใกล้เคียงกับกลุ่ม professionals ขณะที่กลุ่มผูร้ ับบานาญมีรายได้ต่ากว่าถึงประมาณ 46%
ตารางที่ 4 : การจัดลาดับชั้นในปิ รามิดรายได้ ของกลุ่มครัวเรือน จากลักษณะอาชีพ
กลุ่มชนชั้น
บน
กลาง
ล่าง
ล่างสุด

อาชีพ
นักบริ หาร นักวิชาการ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพ นักธุรกิจ
ผูม้ ีรายรับจากสิ นทรัพย์
ผูป้ ระกอบการค้า
คนงานภาคบริ การ
คนงานก่อสร้าง ผูร้ ับบานาญ
เกษตรกรที่มีที่ทากินหรื อเช่า
แรงงานทัว่ ไป แรงงานเกษตร
และประมง ป่ าไม้ ล่าสัตว์

รายได้

จานวนครัวเรื อน (ล้าน)

เปรี ยบเทียบ
100

10.7

63-65

22.6

54-60

29.9

45-47

4.1

ที่มา: จากการคานวนของผูเ้ ขียน

(4) ในเชิงพื้นที่ การที่ครัวเรื อนมีถิ่นฐานตั้งอยูใ่ นต่างจังหวัด ทา ให้รายได้ครัวเรื อนมีรายได้
ลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ของครัวเรื อนที่อยูใ่ นกรุ งเทพ ส่ วนจะลดลงเท่าไร ขึ้นอยูก่ บั ว่า อยูท่ ี่
ภาคอะไร โดยหลัง control ปั จจัยต่างๆ แล้ว สาหรับครัวเรื อนที่เหมือนกัน แต่ต้ งั อยูใ่ นภาคใต้
จะมีรายได้ลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับครัวเรื อนในกรุ งเทพ ขณะที่ครัวเรื อนในภาค
กลางรายได้จะลดลง 20.4% ส่ วนครัวเรื อนในภาคเหนือและอีสานซึ่ งยากจนที่สุดในประเทศ
จะมีรายได้ลดลงมากสุ ดประมาณ 36-39%

- 33 นอกจากการอยูใ่ นต่างจังหวัดจะทาให้รายได้ลดลงแล้ว หลังจาก control ปั จจัยต่างๆ แล้ว การ
ที่ครัวเรื อนอาศัยอยูน่ อกเขตเทศบาล จะทาให้รายได้ครัวเรื อนลดลงประมาณ 11% เทียบกับ
ครัวเรื อนที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาล 12
การที่ครัวเรื อนเหมือนกัน ในเชิงการศึกษาและอาชีพ แต่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ที่แตกต่างกัน (อาทิ
จบการศึกษาระดับประถม ทาการเกษตรในที่ดินของตนเอง ในภาคใต้และภาคอีสาน) กลับมี
รายได้ครัวเรื อนที่ไม่เท่ากัน โดยแตกต่างกันถึง 32% สะท้อนถึงโอกาสในการทางานของแต่
ละพื้นที่ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ งเป็ นหนึ่งใน สาเหตุที่นาไปสู่ ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันของการ
กระจายรายได้ในระดับประเทศ ในที่สุด
ทั้งนี้ จากค่าสัมประสิ ทธิ์ ในตารางที่

1 ถ้าเราลองคานวนเร็ วๆ จะพบว่า รายได้ของ

ครัวเรื อนที่ฐานล่างของปิ รามิด ที่เป็ นคนในภาคเกษตร มีการศึกษา ระดับประถมหรื อต่ากว่า
อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ชนบทของภาคอีสาน และมีขนาดครัวเรื อนใหญ่กว่าปกติ 1 คนโดยเป็ นเด็กที่
ต้องพึ่งพิง (ปี 2554 ประเทศไทยมีคนในครัวเรื อนลักษณะนี้ อยูป่ ระมาณ 4 ล้านคน) จะมี
รายได้ต่าจากครัวเรื อนที่อยูบ่ นยอดปิ รามิด ที่เป็ น professionals จบปริ ญญาตรี อาศัยอยูใ่ น
กรุ งเทพ และเป็ นครอบครัว ขนาดปกติ (ซึ่ งปี ดังกล่าวมีคนในครัวเรื อนลักษณะนี้ 1.3 ล้านคน)
อยูถ่ ึงประมาณ 87.4% หรื อประมาณ 7.9 เท่าตัว
 ในเชิงพลวัตของการเปลีย่ นแปลงของโครงสร้ างรายได้ ครัวเรือน

เมื่อเทียบค่าสัมประสิ ทธิ์

ของตัวแปรต่างๆ ระหว่างปี 2531 และปี 2554 พบว่า (1) หลัง control ปั จจัยต่างๆ ระดับ
การศึกษามีนยั ต่อรายได้ครัวเรื อนมากขึ้น

และทาให้เกิดปั ญหาความไม่เท่าเทียมของรายได้

มากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับครัวเรื อนกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
การศึกษาลดลงในทุกระดับ

ผลตอบแทนจาก

โดยครัวเรื อนที่ไม่มีการศึกษามีรายได้มีรายได้เฉลี่ยลงลงเทียบ

กับกลุ่มปริ ญญาตรี อีก 8% ครัวเรื อนที่มีการศึกษาระดับประถมลดลง 10% และครัวเรื อนใน
กลุ่มมัธยมศึกษาลดลง 7% หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง wage profile ลาดชันขึ้นสาหรับคนที่มี
12

ถ้าไม่ control ปั จจัยต่างๆ ครัวเรื อนที่อยูใ่ นเขตเทศบาลจะมีรายได้ต่อหัวอยูท่ ี่ 10,792 บาท ขณะที่ครัวเรื อนนอกเขตเทศบาลจะมีรายได้ที่

5,704 บาท หรื อต่ากว่าประมาณ 47.2% ซึ่งปัจจัยสาคัญที่ช่วยอธิบายความแตกต่างนี้ คือ ระดับการศึกษาและอาชี พที่แตกต่างกันใน 2 พื้นที่

- 34 การศึกษาตั้งแต่ประถมขึ้นไป ส่ วน

กลุ่มครัวเรื อนที่ไม่มีการศึกษาและมีการศึกษาระดับ

ประถม ความแตกต่างเชิง ผลตอบแทนลดลงเล็กน้อยประมาณ 3% ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากการ
ที่โครงสร้างของผูส้ าเร็ จการศึกษาในไทยที่ได้เปลี่ยนไปในช่วง 23 ปี ดังกล่าว โดยมี กลุ่มที่
ไม่มีการศึกษาน้อยลง (Supply น้อยลง) และมีกลุ่มที่มีการศึกษาระดับประถมมากขึ้น (Supply
มากขึ้น) ทาให้รายได้เปรี ยบเทียบของสองกลุ่มดังกล่าวใกล้ชิดกันมากขึ้น
(2) พื้นที่การอยูอ่ าศัยมีผลต่อระดับรายได้ลดลง โดยเฉพาะกรณี ของภาคใต้ ที่ความแตกต่าง
ของรายได้ครัวเรื อนเทียบกับ กรุ งเทพได้ลดลงมาก จากเดิม ที่เมื่อได้ control ปั จจัยต่างๆ แล้ว
เคยต่ากว่าอยู่ 29% ปั จจุบนั ความแตกต่างลดเหลือเพียง 11% เท่านั้น นอกจากนี้ ภาคอีสานก็
ได้ปรับตัวดีข้ ึนเช่นกัน เป็ นอันดับรองลงมา จากเดิมที่เคยแตกต่างกัน 46% ปัจจุบนั ลดลง
เหลือ 39% ท้ายสุ ดสาหรับกรณี ในและนอกเขตเทศบาล รายได้ครัวเรื อนเดิมต่างกันอยู่ 17%
ปั จจุบนั ความแตกต่างของสองพื้นที่จะลดลงเหลือเพียง 11% ซึ่งพัฒนาการที่ดีข้ ึนในสามพื้นที่
ดังกล่าว สะท้อนถึงความสาเร็ จในการพัฒนาของประเทศ ที่ทาให้ครัวเรื อนที่ดอ้ ยกว่าสามารถ
เข้ามามีส่วนร่ วม ได้รับประโยชน์จากกร ะบวนการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่าครัวเรื อนที่
เด่นกว่า โดยเปรี ยบเทียบ อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ ภาคกลางและเหนือ ระดับความแตกต่างกับ
กรุ งเทพ แม้จะดีข้ ึน แต่ก็เพียงเล็กน้อยที่ 0.5-1.0% เท่านั้น
(3) ในเชิงอาชีพ พลวัตการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างไปจากกรณี ระดับการศึกษา (นัยต่อการ
กระจายรายได้แย่ลงในทุกระดับ) และกรณี พ้นื ที่ (นัยต่อการกระจายรายได้ดีข้ ึนทุกพื้นที่)
โดยในเชิงอาชีพมีท้ งั กลุ่มที่ปรับตัวดีข้ ึน และกลุ่มที่ ปรับตัวแย่ลงเทียบกับครัวเรื อนที่เรี ยกว่า
professionals อันประกอบด้วยนักบริ หาร วิชาการ วิชาชีพ และนักธุ รกิจ
กลุ่มที่ปรับตัวมีรายได้ใกล้เคียงกับครัวเรื อนกลุ่ม professionals มากขึ้น ได้แก่ เกษตรกร
ที่มีที่ทากินเป็ นของตนเอง และเกษตรกรที่เช่าที่ทากิน ซึ่ งความแตกต่างได้ลดลงไปประมาณ
14-16% ในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา ขณะที่กลุ่มคนงานภาคเกษตร และคนงานทัว่ ไป ลดลง 6-9%
ส่ วนกลุ่มที่มีรายรับเป็ นทรัพย์สิน ความแตกต่างปรับตัวดีข้ ึนมาก จากเดิมที่ต่างกัน 42%
ปั จจุบนั มีรายได้ต่างกันเพียง 9% เท่านั้น

- 35 กลุ่มที่ปรับตัวมีรายได้ต่ากว่าครัวเรื อนในกลุ่ม professionals มากขึ้น ประกอบด้วย กลุ่ม
ประมง ป่ าไม้ ล่าสัตว์ และกลุ่มผูร้ ับบานาญ ที่มีรายได้ครั

วเรื อนเปรี ยบเทียบลดลงไปมาก

ประมาณ 13-16% กลุ่มคนงานภาคบริ การที่เป็ นเสมียน พนักงาน พนักงานขาย และให้บริ การ
มีรายได้เปรี ยบเทียบลดลง 7% ท้ายสุ ด ครัวเรื อนกลุ่มแรงงานก่อสร้าง และผูป้ ระกอบการค้า
มีรายได้ลดลงเล็กน้อยประมาณ 3-4%
ทั้งนี้ ถ้าลองย้อนกลับไปเทียบกลุ่มเกษตรกรในชนบทของภาคอีสาน กับกลุ่มครัวเรื อนที่เป็ น
Professionals ในกรุ งเทพ (ที่คานวนไปแล้วครั้งหนึ่งในหน้า 34) พบว่ารายได้ของกลุ่มแรกเมื่อปี 2531
ต่ากว่ากลุ่มหลังอยูป่ ระมาณ 91.4% หรื อ 11.6 เท่า ซึ่ งเมื่อเทียบปี 2554 ที่ 7.9 เท่า ช่องว่างเชิงรายได้ของ
สองกลุ่มนี้ได้ลงไปอย่างมีนยั สาคัญ จึงกล่าวได้วา่ กระบวนการเจริ ญเติบโตของไทยในช่วง 23 ปี ที่ผา่ น
มามีคุณภาพในระดับหนึ่ง โดยนาไปสู่ การปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างในระบบตลาด ที่ช่วยให้ครัวเรื อน
ซึ่ งมีคุณลักษณะต่างกัน มีผลตอบแทนเชิงรายได้ที่ใกล้เคียงกันขึ้น อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ เราพบ

property owner

own business

service

construction

pensioner

farm renter

farm owner

general worker

farm worker

fishery/forestry

แผนภาพที่ 18 : รายได้ ครัวเรือนของกลุ่มต่ างๆ เทียบกับ Base Unit จากการวิเคราะห์ เชิงปริมาณ

0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
no education

elementary

secondary

non municipal

0%

0%

-10%

-10%

-20%

-20%

-30%

-30%

-40%

-40%

-50%

-50%

-60%

-60%

-70%

-70%

ที่มา: SES และการคานวนของผูเ้ ขียน

central

north

northeast

south

- 36 เช่นกันว่า ยังมีบางกลุ่มครัวเรื อน ที่ไม่ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับกลุ่มเกษตรกรในชนบทภาคอีสาน
อาทิ คนงานภาคบริ การ ที่มีการศึกษาในระดับประถมศึกษาในภาคกลางหรื อภาคเหนือ กลุ่มชาวประมง
ในพื้นที่ภาคใต้13 เป็ นต้น
2.2 คุณสมบัติสาคัญทีต่ ้ องมีข้อที่ 1 : ความทัว่ ถึง
หลังเข้าใจถึงปัจจัยกาหนดรายได้ของครัวเรื อนแล้ว คาถามสาคัญเชิงเศรษฐศาสตร์ขอ้ ต่อไปที่เราต้องตอบ
เพื่อนาไปสู่ การประเมินว่า การเจริ ญเติบโตที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณภาพดี และน่าพึงพอใจมากน้อยแค่ไหน ก็คือ
“ช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา โอกาสทางเศรษฐกิจที่เปิ ดขึ้น ได้เอื้อให้ครัวเรื อนที่มีรายได้นอ้ ยกว่า สามารถก้าวไล่
ตามขึ้นไปอยูใ่ กล้เคียงกับครัวเรื อนที่มีรายได้สูงกว่า ได้หรื อไม่ ” อันจะทาให้ distribution ของการ
กระจายรายได้แคบลง เมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งการตอบคาถามนี้ จะช่วยให้เราเข้าใจต่อไปว่า
 กลไกตลาด (market mechanism) ที่จะสร้างความเสมอภาคของรายได้ กาลังทางานได้มาก
น้อยแค่ไหน และจะนาไปสู่ income convergence ของรายได้ที่เท่าเทียมกันได้ดีหรื อไหน
 มีอะไรที่เป็ นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้กระบวนการนี้ทางานเต็มที่ ในจุดไหนหรื อไม่ 14

13

สาหรับกลุ่มคนงานภาคบริ การในพื้นที่ภาคกลาง จากตารางที่ 1 พบว่า ความแตกต่างรายได้ในเชิ งพื้นที่ปรับตัวดีข้ ึน +0.0058 ถ้าอาศัย

อยูใ่ นชนบทจะดีข้ ึนอีก +0.0686 แต่ในเชิ งอาชี พ ความแตกต่างของรายได้ลดลง -0.1098 ซึ่งมากกว่า 2 ปัจจัยแรกรวมกัน และเนื่ องจาก
คนงานในภาคบริ การส่ วนมากมีการศึกษาระดับประถมหรื อมัธยมหรื อต่ากว่า ความแตกต่างของรายได้จะลดลงอีกอย่างน้อย -0.0770
เมื่อรวมสามปั จจัย รายได้โดยรวมของกลุ่มนี้เมื่อเทียบกับกลุ่ม Professionals ในกรุ งเทพ จะลดลงประมาณ 10.6% ใน 23 ปี ที่ผา่ นมา
ส่วนครอบครัวชาวประมงในพื้นที่ภาคใต้ ถ้าคานวนในลักษณะเดียวกัน ในเชิ งพื้นที่ เนื่ องจากภาคใต้มีพฒั นาการที่ดีที่สุด ความแตกต่าง
ในเชิงรายได้จะปรับตัวดีข้ ึน +0.2288 และหากอยูใ่ นชนบทจะช่วยอีก +0.0686 อย่างไรก็ตาม ในเชิ งอาชี พ รายได้แย่ลงถึง -0.2920 ท้ายสุด
เนื่องจากกลุ่มชาวประมงส่วนมากมีระดับการศึกษามัธยมหรื อต่ากว่า รายได้เปรี ยบเทียบจะลดลงอย่างน้อย -0.0770 ดังนั้น เมื่อรวม
สามปัจจัย รายได้เปรี ยบเทียบของชาวประมงในภาคใต้จะลดลงอย่างน้อย 7% ใน 23 ปี ที่ผา่ นมา
14

ในประเด็นนี้ ได้มีศึกษาเกี่ยวกับ convergence ในเชิงรายได้ โดย Barro และ Xala-i-Martin (1990, 1991) ศึกษาระดับรายได้ระหว่างรัฐ
และ ูมิ าคต่างๆ ในอเมริ กาและในยุโรปบางประเทศ โดยจาแนกวิธีการวิ่งเข้าหากันของ
รายได้ในพื้นที่ต่างๆ เป็ นสองแบบได้แก่
-convergence คือ การที่การกระจายตัวของรายได้แคบขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่ งจะทาให้ระดับความรุ นแรงของการกระจายรายได้ลดลง
-convergence คือ การที่รายได้ของประชากรในพื้นที่ที่ยากจนกว่า เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าพื้นที่ที่ร่ า รวย และนาไปสู่ ความเท่าเทียมกัน
ในเชิงรายได้ ทั้งนี้ พบว่าในพื้นที่ต่างๆ ของสหรัฐและยุโรปมีหลักฐานที่ช้ ี ถึง -convergence และ -convergence

- 37 จากภาพรวมปัญหาการกระจายรายได้ของไทยที่ ได้ศึกษาในส่ วนแรก (แผนภาพที่ 6) หากมอง
เผิน่ ๆ แล้ว ดูเหมือนกับว่าปั ญหาการกระจายรายได้ของไทยไม่ได้เปลี่ยนมากนักระหว่าง 23 ปี ที่ผ่านมา
โดย Gini Coefficient ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 0.487 เป็ น 0.484
อย่างไรก็ตาม ถ้าเราลงวิเคราะห์ขอ้ มูลในระดับ Microdata จากการสารวจภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมของครัวเรื อน โดยแบ่งกลุ่มประชากรออกเป็ น 100 กลุ่มตาม Percentile แล้วเปรี ยบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงของระดับรายได้ครัวเรื อนในช่วงปี 2531-2554 กับค่าเฉลี่ยของทั้งระบบ เพื่อดูถึงการถ่าง
ออก และแคบเข้าของปัญหาการกระจายรายได้ ดังแสดงในแผนภาพที่ 20 จะพบว่า
 ในภาพรวม แม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่ องการกระจายรายได้ตามที่วดั โดย Gini coefficient
แต่ในช่วงเวลาดังกล่าว กลไก income convergence กาลังทางาน โดย ครัวเรื อนที่จนกว่า
โดยเปรี ยบเทียบจานวนมาก สามารถเพิ่มรายได้ของตนในอัตราที่สูงมากกว่า ครัวเรื อนที่ มี
ฐานะรายได้ดีกว่า
 ครัวเรื อนระหว่าง percentile ที่ 10-90 จะมีลกั ษณะสอดคล้องกับสิ่ งที่เรามองหา โดยรายได้
ครัวเรื อนที่จนในด้านล่างของปิ รามิดรายได้ มีอตั ราการเพิม่ ขึ้นอยูท่ ี่ ประมาณ 730% สู งกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ซึ่ งอยู่ที่ 657% ขณะที่ครัวเรื อนในช่วงบนของปิ รามิดรายได้มีอตั รา
การเพิ่มที่ 560% เอื้อให้รายได้ครัวเรื อนที่จนขยับเข้าใกล้รายได้ของครัวเรื อนที่รวย และ
ช่วยให้ distribution ของการกระจายรายได้แคบลดลง เมื่อเวลาผ่านไป
แผนภาพที่ 19 : พลวัตการเปลีย่ นแปลงของรายได้ ของกลุ่มครัวเรือน แบ่ งตาม Percentile
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- 38  กลุ่มครัวเรื อนที่มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงของรายได้

ไม่สอดคล้องกับทฤษฎี

income

convergence ที่เราต้องเจาะลงไปดูเป็ นพิเศษ ประกอบด้วย กลุ่มครัวเรื อนที่รวยสุ ด 1% แรก
และกลุ่มครัวเรื อนที่จนสุ ด 1% แรก ซึ่ งมีอตั ราการเพิม่ ขึ้นของรายได้เร็ วกว่าค่าเฉลี่ยถึง
ประมาณ 280% และช้ากว่าระบบถึง 125% ตามลาดับ ซึ่ งกลุ่มครัวเรื อนทั้งสองนี้ จะทาให้
ปั ญหาการกระจายรายได้ในส่ วนของ distribution tail ทั้งสองข้างแย่ลงไป
 สาหรับกลุ่มที่อยูใ่ นส่ วนบนของปิ รามิดรายได้ (percentile ที่ 91-99) มีอตั ราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ใกล้เคียงหรื อต่ากว่าค่าเฉลี่ยของระบบ ดังนั้นจะทาให้การกระจายรายได้แคบลง แต่
ถ้าเทียบกับ อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ของกลุ่มครัวเรื อนใน percentile ที่ 85-90 จะพบว่า
การกระจายรายได้ในส่ วนนี้จะถ่างออกเล็กน้อย โดยจะทิ้งห่างกันเพิ่มขึ้นบ้าง เช่นเดียวกับ
กรณี ของกลุ่มครัวเรื อนที่อยูส่ ่ วนล่างของปิ รามิดรายได้ (percentile ที่ 2-10) มีอตั ราการ
เพิ่มขึ้นของรายได้สูงกว่าหรื อใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของระบบ ซึ่งจะทาให้การกระจายรายได้
โดยรวมแคบลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ถ้าเทียบกั

บอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ของกลุ่ม

ครัวเรื อนใน percentile ที่ 11-20 จะพบว่าการกระจายรายได้ในช่วงนี้จะถ่างออกเล็กน้อย
โดยรายได้จะทิ้งห่างกันเพิ่มขึ้นบ้าง
ทั้งนี้ ปั ญหาที่เราพบในแผนภาพที่ 19 เป็ นประเด็นที่พบอยูเ่ สมอในกระบวนการพัฒนาประเทศ
โดยในส่ วนยอดของปิ รามิดรายได้ นักเศรษฐศาสตร์ มักจะเรี ยกปั ญหานี้กนั ว่า “1% Problem” ที่กลุ่มคน
รวยสุ ด 1% แรกในสหรัฐและประเทศต่างๆ สามารถฉี กตัวออกจากระบบ มีรายได้และส่ วนแบ่งของ
รายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นาไปสู่ ปัญหาสองนคราคนรวยและคนจน ที่ความแตกต่างในเชิงรายได้ของสอง
กลุ่ม ซึ่ งถ่างขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป นาไปสู่ การสร้างชนชั้น แบ่งกลุ่มในเชิงสังคม อานาจ อภิสิทธิ์ ต่างๆ รวม
ไปถึงการสร้างโครงสร้างต่างๆ เพื่อยกระดับความได้เปรี ยบของกลุ่มตนเองให้ยงิ่ ขึ้นไป ส่ วนปั ญหาใน
ส่ วนฐานของปิ รามิดรายได้ มักจะถูกเรี ยกว่า

“Poverty trap” ที่คนจนไม่สามารถก้าวออกจากความ

ยากจนโดยเปรี ยบเทียบของตนเอง จมปลักอยูเ่ ช่นนั้นอย่างต่อเนื่อง
จากมุมมองปัญหาการกระจายรายได้ แผนภาพที่ 19 ชี้วา่ ในช่วงดังกล่าว กลไกตลาดในระบบ
(market mechanism) ได้ช่วยให้กลุ่มครัวเรื อนส่ วนใหญ่ที่อยูช่ ่วงกลางของ distribution ปรับระดับของ

- 39 รายได้เข้าหากัน และลด ความรุ นแรงของปัญหาไประดับหนึ่ง ซึ่งถ้าเราลองคานวนหา Gini coefficient
สาหรับกลุ่มประชากร 100% 98% 90% ของประเทศ โดยหัก top/bottom 1% และ 5% ซึ่งมีพลวัต
แตกต่างจากกลุ่มอื่นออกไป (ตารางที่ 5) พบว่า
(1) แม้ระดับความรุ นแรงของปัญหากระจายรายได้ในไทยในระหว่างปี 2531-54 แทบจะไม่
เปลี่ยนจากระดับ 0.487 แต่ถา้ เราดูเฉพาะกลุ่มประชากรในช่วงกลางของการกระจายรายได้ที่เหลืออยู่
98% และ 90% ระดับความรุ นแรงได้ปรับตัวดีข้ ึน โดยลดลงประมาณ 6.3% และ 10.3% ตามลาดับ
สะท้อนว่าภายในระบบของเรา มีกลไกทีช่ ่วยลดปัญหาการกระจายรายได้ ซึ่งทางานได้ในระดับหนึ่ง
และนาไปสู่ income convergence ในกลุ่มประชากรดังกล่าว
(2) กลุ่มประชากรช่วงกลางของการกระจายรายได้ที่เหลืออยู่ 90% มีระดับความรุ นแรงของ
ปัญหาการกระจายรายได้ในปี 2554 อยูท่ ี่ประมาณ 0.343 ซึ่ งไม่ได้สูงมากไปนัก และเป็ นระดับของ Gini
coefficient ที่พบในประเทศพัฒนาแล้วบางประเทศ เช่น แคนาดา เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เป็ นต้น
(3) เมื่อแยกกลุ่มครัวเรื อนออกตามภาคที่ครัวเรื อนอาศัยอยู่ พบว่า กรุ งเทพเป็ นพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากกลุ่มครัวเรื อนที่รวยสุ ดและจนสุ ด มากเป็ นอันดับแรก โดยหลังหักกลุ่มครั วเรื อนส่ วนบน
และล่างของทั้งประเทศออกแล้ว จะพบว่ากรุ งเทพมี Gini coefficient ในปี 2554 เปลี่ยนไปจาก 0.512
เป็ น 0.288 หรื อลดลง 0.224 ขณะที่ภาคอื่นๆ แม้จะได้ผลดีบา้ งประมาณโดยลดลงประมาณ 0.1 ไม่มาก
เท่ากับกรณี กรุ งเทพ (แสดงว่าปั ญหาในภาคอื่นๆ ไม่ได้อยูใ่ นประเด็นนี้ )
ตารางที่ 5 : Gini coefficients สาหรับกลุ่มประชากรทีอ่ ยู่ตรงกลางของ Distribution
Population

Year
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0.487
0.484
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0.420
0.383
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0.389
0.512
0.321
0.387
0.251
0.288

0.436
0.392
0.407
0.360
0.354
0.307

North
0.440
0.439
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0.401
0.362
0.335

Northeast

South

0.455
0.465
0.415
0.427
0.362
0.353

0.464
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0.429
0.405
0.364
0.338

- 40 (4) กรุ งเทพเป็ นเพียงพื้นที่เดียวเท่านั้น ที่ปัญหาการกระจายรายได้ในกลุ่มครัวเรื อนตรงกลาง
90% เพิ่มขึ้นในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา
ทั้งหมดนี้ มีนยั ต่อไปถึงแนวทางการต่อสู ้เรื่ องปัญหาการกระจายรายได้ของประเทศไทย ที่ตอ้ ง
ให้ความสาคัญกับส่ วน tail of distribution ทั้งสองข้าง ทั้งส่ วนที่เป็ นคนจนสุ ดและที่เป็ นคนรวยสุ ด โดย
ต้องช่วยให้ประโยชน์จากกระบวนการเจริ ญเติบโตของประเทศ (1) กระจายลงไปถึงคนจนในส่ วนนี้
ให้เขาได้รับโอกาสที่เปิ ดขึ้นจากการพัฒนาประเทศเช่นเดียวกับกลุ่มอื่นๆ ขณะที่ (2) กลุ่มรวยสุ ด 1%
หรื อ 5% แรก ประเด็นอยูท่ ี่ จะทาอย่างไรให้ประโยชน์ไม่กระจุกตัวอยูท่ ี่เพียงกลุ่มนี้เท่านั้น
ทั้งนี้ เพื่อ ให้เกิดความเข้าใจเพิ่มขึ้นว่ากระบวนการ income convergence ทางานได้เร็ วหรื อช้า
ดีหรื อไม่ดี เราใช้เทคนิค Nonlinear least square เพื่อ estimate สมการอัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้
ของครัวเรื อนเทียบกับรายได้ ณ ปี ฐาน

โดย T คือจานวนปี ที่นบั จากปี ฐาน yi คือรายได้ของกลุ่มครัวเรื อน i และ  คืออัตราความเร็ วของการ
converge ของรายได้ระหว่างกลุ่มต่างๆ ซึ่ ง ถ้า  มีค่ามากกว่า 0 หมายความว่ารายได้จะมีการ converge
ยิง่ มีค่าสู งขึ้น อัตราการ converge ก็จะเร็ วขึ้น และหมายความว่ากลไกที่ทาให้ประเทศมีความเสมอภาค
ในเชิงรายได้กาลังทางานอย่างดียงิ่
ตารางที่ 6 : อัตราความรวดเร็วของ Income convergence ในไทยระหว่างปี 31-54
Population

Constant

Convergence coefficient

R2

100%

2.38

-0.0348

29.6

98%

2.56

-0.0456

71.3

90%

2.75

-0.0547

91.7

80%

2.85

-0.0591
-

95.0
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- 41 สาหรับประเทศไทยทั้งประเทศ พบว่า convergence coefficient ที่ประมาณการได้จากสมการ
จะมีค่าสู งขึ้น (หรื อ converge รวดเร็ วมากขึ้น) หลังตัดกลุ่มครัวเรื อนที่อยูด่ า้ นบนและด้านล่างของปิ รา
มิดรายได้ออกไป โดยพบว่าอัตราของ

income convergence ของทั้งประเทศ และสาหรับกลุ่มที่มี

percentile ที่ 2-99 6-95 และ11-90 อยูท่ ี่ประมาณปี ละ 2.39% 2.82% 3.11% และ 3.23% ตามลาดับ ซึ่ง
เป็ นอัตราการที่ดีพอสมควรเมื่อเทียบกับการศึกษาอื่นๆ ในอดีต ที่พบอัตรา convergence อยูท่ ี่ประมาณ
1-2% หรื อต่ากว่า สาหรับพื้นที่ในสหภาพยุโรป และมลรัฐต่างๆ สหรัฐ อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับ
ระดับรายได้ที่แตกต่างกันถึง 12 เท่าระหว่างกลุ่มครัวเรื อนที่จนที่สุด 20% และครัวเรื อนที่รวยที่สุด 20%
ซึ่ งเป็ นช่องว่างที่ตอ้ งปิ ด อัตราดังกล่าวยังนับว่า ยังไม่เร็ วเพียงพอ
2.3 คุณสมบัติสาคัญทีต่ ้ องมีข้อที่ 2 : ความเท่าเทียม
หนึ่งในกลไกที่ทาให้ปัญหาการกระจายรายได้ยากต่อการเยียวยาแก้ไข ก็คือ ความไม่เท่าเทียมกันในเชิง
โอกาส และการส่ งผ่านของความยากจนร่ ารวย จากรุ่ นพ่อไปสู่ รุ่นลูก ซึ่ง Harrington (2505) เขียนไว้วา่
“สาเหตุที่ทาให้คนจนอยูใ่ นฐานะที่เขาเป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ก็เพราะเขาได้พลั้งไปเกิดกับพ่อแม่ที่ผดิ ใน
พื้นที่ที่ผดิ ในอุตส าหกรรมที่ผดิ และในชนผิว และชนชั้นที่ผดิ ซึ่ งเมื่อพลั้งผิดไปแล้ว ไม่วา่ เขาจะตั้งใจ
แค่ไหน หรื อมีคุณความดีแค่ไหน คนส่ วนใหญ่ของกลุ่มนี้ ไม่สามารถออกจากฐานะที่เขาเป็ นอยูไ่ ด้

”

และต้อง จมปลักอยูก่ บั ความยากจนไปชัว่ ชีวติ
ตัวอย่างในประเด็นนี้ มีให้เห็นอยูม่ ากมาย คนที่เกิดในแอฟริ กา อินเดีย ในแหล่งสลัม แม้จะมีบาง
คนที่กา้ วออกมาได้ แต่ส่วนมาก ก็ยงั ต้องวนเวียนกับปลักดังกล่าว จึงเป็ นหน้าที่ของภาครัฐ ที่จะจัดการ
ไม่ให้กลไกนี้ส่งผ่านความยากจนจากรู่ นสู่ รุ่น หรื อแทรกแซง

ขัดขวางให้กลไกนี้ทางานให้นอ้ ยที่สุด

เพื่อให้โอกาสแก่บุตรธิ ดาของครัวเรื อนที่จน ก้าวข้ามระดับทางสังคมของบิดามารดา จน สามารถบรรลุ
ระดับรายได้ตามศักยภาพของตนเองได้

- 42 ที่เป็ นเช่นนี้ ก็เพราะความไม่เท่าเทียมกันเชิงโอกาสที่แฝงอยูใ่ นระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งมีอยู่ 2 มิติ คือ
 ความแตกต่างของผลตอบแทนต่อ “ทุน” ที่ครัวเรื อนสะสมมาได้
 ประสิ ทธิภาพในการสะสม “ทุน” ของแต่ละครัวเรื อนที่แตกต่างกัน
สาหรับประเด็นแรก ผลตอบแทนที่แตกต่ างกัน – ถ้าเราไปเปรี ยบเทียบดูผลตอบแทนต่อ
การศึกษาสาหรับครัวเรื อนในพื้นที่ต่างๆ จะพบถึงประเด็นที่น่าสนใจว่า ครัวเรื อนจะได้รับผลตอบแทน
จากการลงทุนของเขาที่ลงไปในการศึกษา อย่างไม่เท่าเทียมกัน
ในระบบ มี ครัวเรื อนที่มีคุณลักษณะเดียวกัน อาชีพเหมือนกัน ระดับการศึกษาเท่ากัน แต่ได้รับ
ผลตอบแทนต่อการลงทุนในการศึกษาของเขาที่แตกต่างกัน อยูเ่ ป็ นจานวนมาก โดยแผนภาพที่ 20
แสดงถึงรายได้ของครัวเรื อนในภาคต่างๆ แยกตามระดับการศึกษา โดยเฉพาะในกลุ่มที่อยูใ่ นช่วงต้น
แผนภาพที่ 20 : รายได้ ของครัวเรือนในระดับการศึกษาต่ างๆ แยกตามภาค และอายุ
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- 43 ของการทางาน คืออายุต่ากว่า 40 ปี ซึ่ งพบว่าในระดับการศึกษาเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา15 หากครัวเรื อนอาศัยอยูท่ ี่กรุ งเทพ จะมีรายได้ที่สูงกว่าภาคอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญ
ซึ่ งในระดับประถมศึกษานั้น ครัวเรื อนที่อยูใ่ นกรุ งเทพ อายุ 20-29 ปี จะมีรายได้ต่อหัวประมาณ 9,105
บาท ขณะที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้มีรายได้ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ

6,451 4,263

5,909 และ 6,932 บาทตามลาดับ เป็ นต้น ด้วยเหตุน้ ี ณ จุดเริ่ มต้นของชีวติ การทางานด้วยระดับการศึกษา
เดียวกัน ครัวเรื อนที่อยูภ่ าคอื่นๆ จะมีโอกาสในการทารายได้ที่ต่ากว่าที่กรุ งเทพมาก ทาให้ “ทุนมนุษย์”
ที่พยายามสะสมมา เปลี่ยนเป็ นรายได้อย่างไม่เท่าเทียมกัน
ตารางที่ 7 ชี้วา่ ในอาชีพเดียวกัน แต่อยูใ่ นพื้นที่ ที่ต่างกัน รายได้ก็สามารถที่จะแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญได้ เช่น ในกลุ่มแรงงานภาคบริ การ หากทางานในกรุ งเทพ จะมีรายได้ต่อหัวต่อเดือนที่
ประมาณ 12,630 บาท แต่ถา้ ทางานเดียวกันที่ภาคอีสาน ผลตอบแทนจะอยูท่ ี่เพียง 6,154 บาท หรื อต่า
กว่าถึงครึ่ งหนึ่ง หรื อในกลุ่มแรงงานก่อสร้าง ซึ่ ง หากทางานในกรุ งเทพ จะมีรายได้ต่อหัวที่ 11,167
บาทต่อเดือน แต่ถา้ ทางานเดียวกันที่ ภาคอีสานหรื อภาคเหนือ รายได้จะลดลงเหลือเพียง 3,831 และ
4,399 บาทต่อเดือน ตามลาดับ
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ตารางที่ 7 : เปรียบเทียบผลตอบแทนในแต่ ละอาชีพทีแ่ ตกต่ างกันในพืน้ ทีต่ ่ างๆ

21,704
12,369

12,591
7,357

6,597

6,415

4,136

3,688

12,630
7,273

11,167
6,759

9,277
5,730

15,500
7,055

41,863
21,743

12,029

6,130

4,872

4,508

3,104

3,488

6,550

4,399

4,659

5,428

8,366

12,541

6,304

3,947

3,509

3,560

3,267

6,154

3,831

3,311

4,795

8,498

12,519

8,493

10,974

14,967

7,624

4,761

7,617

4,488

7,266

7,730

10,303
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สาหรับแผนภาพที่ 20 ไม่มีภาพสาหรับ รายได้ของครัวเรื อนที่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป เนื่ องจากมีขอ้ มูลไม่เพียงพอต่อการ

แยกเป็ นรายภาค เนื่ องจากจานวนคนที่อยูใ่ นระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไปมีนอ้ ยกว่ากลุ่มอื่นๆ

- 44 ทั้งนี้ หลัง control ปั จจัยต่างๆ ตามที่ได้ศึกษาในหัวข้อ 2.1 แล้ว เรายังพบว่า (1) ปั จจัยเชิงพื้นที่มี
ผลต่อระดับของรายได้อย่างมีนยั สาคัญ สะท้อนถึง “โอกาสการทางานที่ไม่เท่าเทียมกัน” ที่แฝงอยูใ่ น
ระบบเศรษฐกิจ ทาให้ ครัวเรื อนที่มีการศึกษาเท่ากัน คุณลักษณะเช่นเดียวกัน แต่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
ที่ต่างกัน ได้รับผลตอบแทนต่างกัน 16 อย่างไรก็ตาม (2) ระหว่างปี 2531-2554 ค่าของสัมประสิ ทธ์ของ
ตัวแปรพื้นที่มีค่าลดลงต่อเนื่อง ชี้วา่ “ความไม่เท่าเทียมของโอกาสในการทางานในเชิงพื้นที่” กาลัง
ทยอยลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง แม้ยงั ไม่หมดไป แต่ก็กาลังนาไปสู่ ระบบที่ทุกคนได้รับโอกาสเสมอภาค
กันมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณี ของภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสาน และในชนบท เป็ นต้น
แผนภาพที่ 21 : บทบาทของตัวแปรพืน้ ทีต่ ่ อการกาหนดรายได้ ครัวเรือน
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ในประเด็นทีส่ อง ประสิ ทธิภาพในการสะสมทุนทีแ่ ตกต่ างกัน – นอกจากทุนที่สะสมได้มีความ
แตกต่างกันแล้ว อุปสรรคและประสิ ทธิ ภาพในการสะสมทุนของแต่ละครัวเรื อนในแต่ละพื้นที่ ก็มีความ
แตกต่างกัน เช่นเดียวกัน โดย กอบศักดิ์ ฐิติมา และอัศวิน (2549) ที่ทาการศึกษาข้อมูลสารวจภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมปี 2547 พบว่า หลังจาก control ปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัย
เฉพาะของครัวเรื อน และของหัวหน้าครัวเรื อน รวมไปถึงอาชีพที่แตกต่างกัน

16

ในประเด็นนี้ เรามีตวั อย่างให้เห็นอยูเ่ สมอๆ อาทิ คนขับรถที่ตดั สิ นใจอพยพจากไทยไปทางานที่ออสเตรเลีย แม้จะทางานขับรถแท๊กซี่

เช่นเดิม มีทกั ษะเท่าเดิม แต่ก็ได้รับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นมาก หรื อวิศวกรจากอินเดีย ตัดสิ นใจอพยพไปอยูท่ ี่สหรัฐ ก็สามารถมีรายได้
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ ทั้งๆ ที่ทกั ษะและระดับการศึกษาของเขาไม่ได้เปลี่ยนไป ทั้งหมดสะท้อนถึง โอกาสในการทางานที่แตกต่างกัน ที่
ทาให้ผลตอบแทนต่อ “ทุนมนุษย์” ที่สะสมมากได้ แตกต่างกันออกไป

- 45  ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรื อนที่เป็ นบิดาหรื อมารดา มีผลอย่างมีนยั สาคัญต่อระดับ
การศึกษาของบุตรธิ ดา โดย จากตารางที่ 8 (ซึ่ งมาจากการศึกษาดังกล่าว) ถ้าบิดามารดา
มีการศึกษามากกว่าเพื่อนที่อยูใ่ น cohort เดียวกัน 1 ปี จะส่ งผลให้บุตรธิ ดามีการศึกษามาก
ขึ้นประมาณ .133 ปี รายได้ที่สูงและความมัง่ คัง่ ของบิดามารดาจะส่ งผลให้บุตรธิ ดา
มีการศึกษาเพิ่มขึ้น ขณะที่การที่ บิดามารดาตกอยูใ่ นกลุ่มครัวเรื อนที่จนสุ ด 25% แรก
จะส่ งผลให้บุตรธิดามีการศึกษาที่นอ้ ยลงไปถึง 3.15 ปี จึงกล่าวได้วา่ ฐานะที่ยากจนและ
การขาดการศึกษาของบิดามารดาสามารถส่ งทอดไปสู่ รุ่นลูกอย่างมีนยั สาคัญ
 เมื่อ control ปั จจัยต่างๆ แล้ว “พื้นที่” ไม่วา่ จะเป็ นการอาศัยอยูใ่ นภาคที่แตกต่างกัน หรื อ
อยูภ่ ายในหรื อภายนอกเขตเทศบาลก็ตาม ส่ งผลให้ระดับการศึกษาของบุตร

ธิดามีระดับ

ที่แตกต่างกันได้ โดยพบว่า บุตรธิ ดาของครัวเรื อนที่ อาศัยอยูใ่ นภาคกลาง เหนือ อีสาน
และใต้ จะมีจานวนปี ของการศึกษาที่ต่ากว่าบุตรธิ ดาของครัวเรื อนที่

อาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพ

ประมาณ 0.7 0.8 1.3 และ 0.6 ปี ตามลาดับ และหากอาศัยอยูน่ อกเขตเทศบาล
จะทาให้มีจานวนปี ของการศึกษาน้อยกว่าอยูใ่ นเขตเทศบาลอีก 0.6 ปี
นอกจากนี้ ในเชิงของคุณภาพของการศึกษาบุตร/ธิดาที่ได้รับ หรื อคุณภาพของทุนมนุษย์ที่สะสม
จากเม็ดเวลาและเงินที่ใส่ เข้าไป ผลการศึกษาจากบทความดังกล่าวพบว่า เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลการ
สอบ PISA ปี 2546 ของ OECD (Program for International Student Assessment) ที่มีการสอบนักเรี ยน
ที่มีอายุ 15 ปี วิชาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การแก้ไขปั ญหา และการอ่าน สาหรับประเทศในกลุ่ม
OECD และประเทศเครื อข่ายบางประเทศรวมถึงไทย หลังจากควบคุมปั จจัยต่างๆ ทั้งที่เป็ นปั จจัยเฉพาะ
ของสถานศึกษา ไม่วา่ จะเป็ นขนาด ทรัพยากร จานวนครู ต่อนักเรี ยน รวมไปถึงปั จจัยเฉพาะของ
ครัวเรื อน และปั จจัยเฉพาะของนักเรี ยน คุณภาพของโรงเรี ยนในการให้การศึกษาแก่นกั เรี ยนจะแตกต่าง
กัน โดยนักเรี

ยนที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนที่ต้ งั อยูใ่ นเมืองใหญ่ จะ

ได้คะแนนสอบที่สูงกว่านักเรี ยนที่

เรี ยนในโรงเรี ยนในเมืองเล็ก และในอาเภอเล็กอย่างมีนยั สาคัญ อยูป่ ระมาณ 10-15 คะแนน
ทั้งหมดนี้สะท้อนว่า

นอกจากครัวเรื อนในต่างจังหวัด จะมีปัญหาเรื่ องการเปลี่ยนทุนมนุษย์

เป็ นรายได้แล้ว (หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่ง มีปัญหาเรื่ องโอกาสการจะมีการงานที่ดี มีรายได้ดี) กระบวนการ

- 46 ตารางที่ 8 : Linear Regression สาหรับระดับการศึกษาของบุตร/ธิดาทีอ่ ายุ 20 ปี ขึน้ ไป (ข้ อมูลปี 2547)

ที่มา: กอบศักดิ์และคณะ (2549)

- 47 การสะสมทุนมนุษย์ของครัวเรื อนในต่างจังหวัด ยังมีขอ้ เสี ยเปรี ยบในเชิ งประสิ ทธิภาพอีกด้วย โดย
คุณภาพของทุนมนุษย์ที่สะสมได้ น้อยกว่าครัวเรื อนที่อาศัยในเมืองใหญ่ เช่น กรุ งเทพ เป็ นต้น อย่างมี
นัยสาคัญ โดยแผนภาพที่ 22 (จากการศึกษาดังกล่าว) แสดงถึง การกระจายตัวของคะแนนสอบสาหรับ
นักเรี ยนที่อาศัยอยูใ่ นชนบทไทย เทียบกับนักเรี ยนทีเ่ รี ยนอยูใ่ นกรุ งเทพ ซึ่ งแตกต่างกันมาก
แผนภาพที่ 22 : คะแนนสอบของนักเรียนทีอ่ ยู่ในกรุ งเทพเทียบกับต่ างจังหวัด (PISA 2546)
PISA

: SES

ที่มา : กอบศักดิ์ และคณะ (2549)

ท้ายสุ ด กระบวนการสะสมสิ นทรัพย์ทางการเงินของครัวเรื อนในพืน้ ทีต่ ่ างๆ มีความแตกต่าง
ในเชิงประสิ ทธิ ภาพเช่นกัน สิ่ งที่หลายคนไม่เฉลียวใจก็คือ ครัวเรื อนในประเทศไทยสามารถเข้าถึง
ระบบการเงินได้ไม่เท่าเทียมกัน คล้ายคลึงกับกรณี ระบบการศึกษา ที่มองเผิน่ ๆ ทุกคนสามารถเข้าเรี ยน
ได้เท่าเทียมกันทั้งประเทศ และกระทรวงศึกษาก็ดู เหมือนกับว่าประสบความสาเร็ จอย่างยิง่ ในการเอา
เด็กเข้าสู่ โรงเรี ยนโดยมีอตั ราการเข้าศึกษาสู งกว่า 90% ในช่วงที่ผา่ นมา แต่ความเป็ นจริ งที่เกิดขึ้นก็คือ
สิ่ งที่ทุกคนได้จากระบบการศึกษากลับไม่เท่ากัน
การศึกษาของกอบศักดิ์และคณะ (2551) พบว่า ระบบการเงินไทยในปัจจุบนั ที่ธนาคารพาณิ ชย์
ทาหน้าที่เป็ นตัวกลางหลัก ยังเป็ นระบบที่ประชาชนเข้าถึงได้ไม่เท่าเทียมกัน โดยครัวเรื อนที่มีรายได้สูง
จะออมเงินผ่านทางระบบธนาคารพาณิ ชย์ ขณะที่ครัวเรื อนที่มีรายได้ต่าจะออมเงินผ่านสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ 35% ของครัวเรื อนที่มีรายได้ต่ายังไม่มีบญั ชีเงินฝาก และถ้าแยกครัวเรื อนไปตามพื้นที่ต้ งั ของ

- 48 ครัวเรื อน ครัวเรื อนในชนบทกว่า

20% ไม่มีบญั ชีเงินฝาก และบางส่ วนต้องพึ่งพากลุ่มออมทรัพย์

ในชุมชน เนื่องจาก การเข้าถึงสาขาธนาคารพาณิ ชย์ หรื อธนาคารเฉพาะกิจ ไม่ใช่เรื่ องง่ายจากสาขาที่มีอยู่
จากัดในชนบท17 ซึ่งปกติแล้ว บั ญชีเงินฝากของเกษตรกรใน ธนาคารพาณิ ชย์ และ ธกส. จะเฉลี่ยอยูท่ ี่
ประมาณบัญชีละไม่มากนัก ให้ดอกเบี้ยเพียงเล็กน้อยต่อปี อย่างไรก็ตาม การเดินทางไปสาขาโดยเฉลี่ยแล้ว
จะต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรจากการเดินทาง ไม่คุม้ กับดอกเบี้ยที่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจว่า ทาไมเกษตรกร
บางส่ วนจึงไม่คุม้ ที่จะฝากเงินไว้ที่ ธกส . หรื อสาขาธนาคารพาณิ ชย์ และทาให้คนเหล่านั้นไม่สามารถ
เข้าถึงบริ การทางการเงินที่เหมาะสมได้
ยิง่ ไปกว่านั้น ครัวเรื อนในชนบทที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบธนาคารพาณิ ชย์ได้ ยังมีปัญหาอีก
ประการคือ ช่องทางอื่นๆ มีทางเลือกของเครื่ องมือการออมและลงทุนไม่มาก และมีประสิ ทธิ ภาพด้อย
กว่าระบบธนาคารพาณิ ชย์
กระทัง่ ครัวเรื อนที่เป็ นชนชั้นกลางในเมือง ก็มีการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างกัน โดยใน ส่ วน
การออมที่ซบั ซ้อนขึ้นไป เช่น การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินของตลาดทุน ยังคงจากัดอยูใ่ นกลุ่มคน
จานวนไม่มากเท่านั้น โดยเฉพาะผูท้ ี่มีรายได้ สู งมากเท่านั้น จากการสารวจกลุ่ม ประชากรที่มีรายได้ 2
หมื่นบาท/เดือนขึ้นไป (Potential investor) ของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพบว่า ในระหว่าง
ประชากรที่มีรายได้ 2-5 หมื่นบาทต่อเดือนนั้น มีเพียงไม่ถึง

5% เท่านั้น ที่มีการลงทุน

ในตลาดทุน ซึ่ งให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงิน และจะต้องเป็ นกลุ่ม
คนที่มีรายได้สูงกว่า 5 หมื่นบาทเท่านั้น หรื อ กลุ่ม Top 1% ที่จะเริ่ มมีสัดส่ วนผูท้ ี่ลงทุนในตลาดทุน
ที่เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ คือ ประมาณ 15-16% ของกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ในช่วงดังกล่าว
ความแตกต่างในมิติท้ งั สองข้างต้น

คือ

ความแตกต่างของ

“ผลตอบแทนที่ให้ต่อทุน”

ซึ่งครัวเรื อนสะสมไว้ และ ความแตกต่างของ “ประสิ ทธิภาพในการสะสมทุน” จึงเป็ นสาเหตุสาคัญ
ที่นาไปสู่ ความไม่เท่าเทียมกันในเชิงโอกาส ที่ ส่ งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนการสะสมทุนของบาง
กลุ่มครัวเรื อนเป็ นพิเศษ โดยเฉพาะกลุ่มที่ฐานปิ รามิดรายได้ ที่มีฐานะจน อาศัยอยูใ่ นชนบท หรื อ
17

เป็ นผลเนื่องจากการที่ตน้ ทุนในการตั้งสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ และปริ มาณธุรกรรมที่มีอยูไ่ ม่เพียงพอในชนบท จากรายได้และเงิน

ออมที่มีอยูไ่ ม่มากในพื้นที่เหล่านั้น ทาให้ธนาคารจึงไม่สามารถมีเครื อข่ายสาขากระจายในชนบทเท่ากับในเมือง

- 49 ต่างจังหวัด นามาซึ่งความแตกต่างในระดับการออม ระดับของ ทุนที่สะสมได้ และระดับรายได้ในที่สุด
นอกจากนี้ ความไม่เท่าเทียมกันในเชิงโอกาส ยังเป็ นช่องทางที่เอื้อให้ปัญหาค วามไม่เท่าเทียมกันของ
รุ่ นพ่อแม่ สามารถส่ งต่อไปยังรุ่ นลูก รุ่ นหลาน ทาให้ปัญหาการกระจายรายได้ฝังรากลึก ยากต่อการ
แก้ไข กลายเป็ นจุดบอด ที่คอยขัดขวางไม่ให้การพัฒนากระจายไปสู่ ประชาชนในวงกว้าง ในทุกระดับ
แผนภาพที่ 23 : ความแตกต่ างของกระบวนการสะสมทุนในภาคส่ วนต่ างๆ และปัญหากระจายรายได้
ปัญหาของกระบวนการสะสมทุนในชนบทและกลุ่มคนจน
s
ระดับประเทศ .

Y

s
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K

K
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2.4 คุณสมบัติสาคัญทีต่ ้ องมีข้อที่ 3 : ความเป็ นธรรม
ภายในกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว

สหรัฐเป็ นประเทศที่มีปัญหาการกระจายรายได้สูงกว่าประเทศอื่นๆ

เนื่องจากมี model ของการพัฒนาที่แตกต่างออกไป โดยเน้นขนาดของระบบสวัสดิการสังคมที่เล็กกว่า
(เมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป) ทาให้ภาระภาครัฐในการให้สวัสดิการไม่สูงมากนัก แต่
ประชาชนต้องรับภาระในการดูแลตนเองมากขึ้น
ในภาวะดังกล่าว สิ่ งที่ทาให้ประชาชนของสหรัฐ ยอมรับผลพวงและแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่นามาสู่ ความไม่เท่าเทียมของรายได้ในระบบ ก็คือ คว ามหวังของทุกคนในการที่จะยกระดับ
ของครัวเรื อนตนเองขึ้นเป็ นผูม้ ีฐานะในวันหนึ่ง โดยเชื่อว่า ถ้าตนเองมีความพยายามที่เพียงพอ ก็จะ

- 50 สามารถก้าวขึ้นไปได้ เช่นเดียวกับคนอื่นๆ (ที่รู้จกั กันว่า American dream) และระบบมี “ความเป็ น
ธรรม” ที่จะไม่ปิดกั้นความพยายามของทุกคน 18
จากมุมมองนี้ คุณภาพของการเจริ ญเติบโตเกิดขึ้นจากการที่ระบบมี upward social mobility ที่ดี
ที่ทุกคนสามารถใช้โอกาสที่เปิ ดจากการพัฒนาประเทศ ถีบตนเองขึ้นไปยังระดับต่อไป โดยไม่มีใคร
ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบกัน ซึ่ งทาให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เป็ นเรื่ องพอยอมรับได้
มากขึ้น เพราะแม้รายได้จะไม่มากวันนี้ แต่วนั หนึ่ง จะสามารถก้าวขึ้นไปมีฐานะเช่นคนอื่นๆ ได้เช่นกัน
ส่ วนนี้จะใช้ขอ้ มูล Microdata จากการสารวจ Panel Survey of Income Dynamic หรื อการ
สารวจครัวเรื อนเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อน (โดยใช้ตวั อย่างซ้ า) ของสานักงาน
สถิติแห่งชาติ เพื่อมาวิเคราะห์ โอกาสในการปรับเปลี่ยนฐานะทางสังคมของทุกคน ซึ่ งในแต่ละปี เป็ น
การสารวจครัวเรื อนประมาณ 6000 ครัวเรื อน โดยมีประชากรประมาณ 21,000 คน เริ่ มต้นสารวจ ตั้งแต่
ปี 2548 เป็ นต้นมา ล่าสุ ด ปี 2555 เป็ นการสารวจซ้ าครั้งที่ 5 ซึ่ งเมื่อเทียบกับการสารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคม (Socio-economic survey) ที่เราใช้ในช่วงต้นของการศึกษา ข้อมูล Microdata ชุดนี้ช่วยให้เรา
สามารถติดตามพลวัตของการเปลี่ยนแปลงลงไปในระดับครัวเรื อนเดิม ว่าเกิดอะไรขึ้นกับครัวเรื อนนั้น
ในช่วง 7 ปี ดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในการสารวจ มีประชากรบางส่ วนได้หายไปจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วย
สาเหตุทางธรรมชาติ คือ ถึงแก่อายุขยั บางส่ วนติดตามไม่ได้ (หายไปทั้งครัวเรื อน) อีกทั้งมีประชากร
บางส่ วนเกิดขึ้นเป็ นสมาชิกใหม่ในครัวเรื อน ไม่วา่ จะเป็ นการเกิด หรื อการแต่งงานแล้วย้ายเข้ามาอ ยูร่ ่ วม
อีกทั้งมีครัวเรื อนใหม่เกิดขึ้นจากการแยกออกไปตั้งครัวเรื อนใหม่ การเปรี ยบเทียบจึงทาได้ไม่ง่ายนัก
ดังนั้น การวิเคราะห์ในส่ วนนี้จึงได้เริ่ มต้นจากกลุ่มตัวอย่างในปี 2548 เทียบกับปี 2555 พบว่ามีประชากร
ซ้ ากันอยูป่ ระมาณ 15,500 คน และมีครัวเรื อนซ้ าอยูป่ ระมาณ 5,000 ครัวเรื อน แต่เนื่องจากบางครัวเรื อน
ในกลุ่มดังกล่าวมีสมาชิกเปลี่ยนไปอย่างมีนยั ทั้งหายไปและมีสมาชิกใหม่เข้าร่ วม การศึกษานี้จึงเลือกที่
18

Joseph Schumpeter เคยเปรี ยบเทียบปั ญหาการกระจายรายได้ไว้เหมือนกับห้องพักในโรงแรม ที่บางห้องเป็ นห้องที่หรู หรา บางห้อง

ปกติ บางห้องเล็ก ไม่น่าอยู่ อึดอัด แต่ความยุติธรรมอยูท่ ี่คนที่อยูใ่ นห้องที่เล็ก มีโอกาสที่จะย้ายขึ้นไปอยูห่ ้องที่ใหญ่ข้ ึน ดีข้ ึ น และห้องชุด
ที่หรู หรา น่าอยูน่ ้ นั ไม่ได้ถูกจับจองไว้อย่างถาวรโดยคนเดิมๆ

- 51 ตีวงวิจยั ลงไปในกลุ่มที่เล็กลงกว่านั้น โดยเลือกเฉพาะครัวเรื อนเดิมในปี 2548 ที่มีสมาชิกอยูค่ รบจนถึง
ปี 2555 ไม่วา่ จะยังอาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนเดิมหรื อ แยกไปอยูท่ ี่ครัวเรื อนใหม่แล้วก็ตาม โดยเปรี ยบเทียบ
รายได้ของครัวเรื อนเดิมในปี 2548 กับ virtual household ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกเดิมในปี 2555
ซึ่ งด้วยวิธีน้ ี จะมีครัวเรื อนซ้ าที่อยูใ่ นการสารวจตั้งแต่ตน้ จนปั จจุบนั อยูป่ ระมาณ 2,926 ครัวเรื อน คิดเป็ น
ประชากร 9,444 คน หรื อประมาณครึ่ งหนึ่งของตัวอย่างทั้งหมด
แผนภาพที่ 24 แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้ต่อหัวของครัวเรื อนระหว่างปี 2548-2555
พบว่า (1) ครัวเรื อนที่มีรายได้นอ้ ยกว่ามีอตั ราการเพิ่มขึ้นของรายได้มากกว่าครัวเรื อนที่มีรายได้สูง สอด
รับกับสิ่ งที่เราพบในส่ วนของการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก SES ในเบื้องต้น ซึ่ งจะส่ งผลให้ครัวเรื อนที่มี
รายได้ต่าบางครัวเรื อนสามารถไล่ตามครัวเรื อนที่รวยอยูแ่ ต่เดิมได้ (2) บางครัวเรื อนมีรายได้ต่อหัวที่
ลดลง (ในข้อมูลมีประมาณ 600 ครัวเรื อนหรื อประมาณ 1 ใน 5 ที่รายได้ต่อหัวลดลง) ซึ่งเมื่อลงไปดูใน
รายละเอียดของข้อมูลพบว่า ส่ วนหนึ่งเป็ นผลจากการเกษียณอายุหรื อหยุดทางานหรื อการย้ายไปทางาน
บางช่วงเวลาของสมาชิกครัวเรื อน โดยเฉพาะหลังจากช่วงอายุ 65 ปี เป็ นต้นไป และอีกส่ วนหนึ่งเป็ นผล
จากความผันแปรของรายได้ ไม่วา่ จะเป็ นรายได้การเกษตร และการ

ค้า และจากการรับจ้างงานที่

เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ งพบว่าประมาณ 2 ใน 3 ของครัวเรื อนที่มีรายได้ลดลงมาจากครัวเรื อนที่อยูใ่ นกลุ่มที่
รวยที่สุด 40% แรก (จัดกลุ่มรายได้จากปี ฐาน) ในขณะที่กลุ่มที่มีรายได้นอ้ ยแม้จะมีบางครัวเรื อนที่
รายได้ครัวเรื อนลดบ้าง แต่เป็ นส่ วนน้อยโดยเปรี ยบเทียบ

10
5
0
-5

incomegrowth

15

20

แผนภาพที่ 24 : การเปลีย่ นแปลงของรายได้ ครัวเรือนระหว่างปี 2548 - 2555
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- 52 ทั้งนี้ ตารางที่ 9 แสดงผลจากการศึกษา Transitional dynamic ของครัวเรื อนจากกลุ่มรายได้แบ่ง
ตาม quintiles ในทั้งสองปี พบว่ารายได้ครัวเรื อนมีพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่มี mobility ดีในระดับหนึ่ง
 ถ้าพิจารณาจากรายได้ประจา (ประกอบด้วยรายได้จากการทาการเกษตร การค้า การทางาน
เป็ นลูกจ้าง) กลุ่มครัวเรื อนที่จนสุ ด 20% แรก มีโอกาสประมาณ 50% ที่จะมีฐานะ
ครอบครัวที่สูงขึ้นในเชิงรายได้ เมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี 19 ขณะเดียวกัน กลุ่มคนที่รวยสุ ด 20%
ในเชิงรายได้ ก็มีโอกาสประมาณ 47% ที่จะตกลงมาสู่ ช้ นั ฐานะที่ต่าลงได้
 กลุ่มครัวเรื อนที่อยูต่ รงกลางของ distribution มีพลวัตของการเปลี่ยนแปลงฐานะมากที่สุด
โดยมีโอกาสใกล้เคียงกันประมาณ 35-36% ในการเลื่อนชั้นรายได้และลดชั้นรายได้
 กลุ่มครัวเรื อนใน Quintile ที่ 3 ต้องใช้เวลาประมาณ 14 ปี ที่จะมีโอกาสประมาณ 17%
ที่จะยกฐานะตนเองขึ้นไปยืนอยูเ่ ป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่มคนที่รวยสุ ด 20% แรกของประเทศ
ขณะที่กลุ่มครัวเรื อนที่จนที่สุด มีโอกาสเพียง 9.4% ที่จะเลื่อนขึ้นไปเป็ นส่ วนหนึ่งของกลุ่ม
ที่มีฐานะดีที่สุดเชิงรายได้ ถ้าจะมีโอกาสเดียวกันนี้ที่ 17% กลุ่มคนจนสุ ดต้องใช้เวลา 30 ปี
ตารางที่ 9 : Transition probablity matrix ของการเปลีย่ นแปลงฐานะครัวเรือนปี 2548-55
รายได้ประจาครัวเรื อนในปี 2555

ปี 2548

ปี 2548

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Quintile 1

0.52

0.21

0.16

0.07

0.05

Quintile 2

0.21

0.34

0.27

0.12

Quintile 3

0.11

0.24

0.30

Quintile 4

0.09

0.14

Quintile 5

0.06

0.07

รายได้ท้งั สิ้นครัวเรื อนในปี 2555
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Quintile 1

0.44

0.25

0.18

0.09

0.04

0.06

Quintile 2

0.23

0.30

0.24

0.15

0.07

0.24

0.12

Quintile 3

0.17

0.24

0.27

0.22

0.10

0.21

0.35

0.21

Quintile 4

0.10

0.15

0.20

0.34

0.21

0.09

0.21

0.57

Quintile 5

0.06

0.06

0.10

0.20

0.57
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ผลการศึกษานี้ สอดรับกับการศึกษาของ US Treasury (2007) เรื่ อง Income Mobility in the US from 1996 to 2005 ซึ่งวิเคราะห์

Tarnsition probability matrix ที่คานวนมาจากข้อมูลการเสี ยภาษีของคนสหรัฐ ที่พบเช่นกันว่า ประมาณ ครึ่ งหนึ่งของกลุ่มครัวเรื อน
ที่จนสุด 20% จะสามารถก้าวขึ้นไปชั้นครัวเรื อนที่สูงกว่าเดิมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

- 53  ถ้าเราแบ่งกลุ่มของฐานะครัวเรื อนให้ละเอียดขึ้นเป็ น 20 กลุ่ม (กลุ่มละ 5%) สิ่ งที่น่าสนใจ
ก็คือ กลุ่มคนจนสุ ด 5% มีโอกาสประมาณ 68% ที่จะตกอยูใ่ นกลุ่มเดิมเมื่อเวลาผ่านไป 7 ปี
ขณะที่ครัวเรื อนกลุ่มอื่นๆ มีโอกาส เป็ นส่ วนใหญ่ที่ 10% ในการจะมีฐานะเช่นเดิม ยกเว้น
กลุ่มที่เป็ นกลุ่มที่เป็ นครัวเรื อนรวยสุ ด 5% แรก ที่มีโอกาส ประมาณ 43% ที่จะอยูใ่ นกลุ่ม
รวยสุ ดเช่นเดิม ซึ่ งหมายความว่า ขณะที่ ส่ วนกลางของ income distribution ครัวเรื อนต่างๆ
มี mobility ที่ดีในการปรับขึ้นหรื อลดชั้นลง กลุ่มที่เป็ นคนจนที่สุดยังยากจะออกจากวังวน
ของตน และกลุ่มคนที่รวยสุ ดยังจะรักษาตาแหน่งของตนเองได้ดีระดับหนึ่ง 20
 อนึ่ง สิ่ งน่าสนใจเกี่ยวกับกลุ่มครัวเรื อนที่จนสุ ด (จากมุมมองของการมีรายได้ประจา) ก็คือ
ส่ วนหนึ่งของกลุ่มนี้เป็ น ครัวเรื อนที่ไม่มีรายได้ประจาเป็ นของตนเอง ไม่วา่ จะเป็ นรายได้
จากการทาการเกษตร การค้า หรื อรับจ้างทางาน ต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภายนอกเป็ น
สาคัญ โดย ส่ วนหนึ่งของหัวหน้าครัวเรื อนในกลุ่มนี้ เป็ นผูส้ ู งอายุ ที่มีอายุเกิน 60 ปี ทั้งนี้
ในปี 2548 กลุ่มครัวเรื อนที่จนสุ ด 20% มีสมาชิกอยูป่ ระมาณ 551 ครัวเรื อน ในจานวนนี้
มีหวั หน้าครัวเรื อนที่เป็ นผูส้ ู งวัยประมาณ 233 ครัวเรื อนหรื อประมาณ 42% ต่อมาในปี
2555 ครัวเรื อนที่หวั หน้าเป็ นผูส้ ู งวัย เพิ่มเป็ น 270 คิดเป็ นสัดส่ วนประมาณ 48% ของกลุ่ม
จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดซึ่ งมีครัวเรื อนอยู่ 2,926 ครัวเรื อน พบว่ามีหวั หน้าครัวเรื อนที่เป็ น
ผูส้ ู งอายุอยู่ 647 ครัวเรื อน ซึ่ง 270 ตีเป็ นสัดส่ วนประมาณ 8% และ 42% ของยอดดังกล่าว
ทั้งสอง ตามลาดับ ทั้งนี้ ตัวเลข 8% เป็ นตัวเลขที่น่ากังวลใจอย่างยิง่ เนื่องจากในการ
วิเคราะห์ในหัวข้อ 2.2 เราพบว่า กลุ่มคนจนที่จนสุ ด 5% ล่าง ไม่สามารถที่จะ catch up กับ
ส่ วนที่เหลือได้ดี การที่ส่วนหนึ่งของ กลุ่มดังกล่าวเป็ นครัวเรื อนของผูส้ ู งอายุ ที่ไม่มีรายได้
ประจาเป็ นของตนเอง จะทาให้การแก้ไขปั ญหา ทาได้ยากยิง่ ขึ้น
 ท้ายสุ ด สาหรับแหล่งที่มาของรายได้ กลุ่มคนที่จนสุ ด 20% แรก พึ่งพารายได้จากการทา
การเกษตรเป็ นสัดส่ วนประมาณ 50% ของรายได้ประจาที่หามาได้ดว้ ยตนเอง แต่เงินที่หา
20

จากตัวอย่างเปรี ยบเทียบของ Schumpeter ตรงนี้หมายความว่า คนรวยสุ ดจะยึดห้องชุดที่หรู หราเอาไว้ได้อย่างเหนี ยวแน่น ขณะที่กลุ่ม

คนจนสุดต้องอยูใ่ นห้องที่คบั แคบต่อไป ไม่สามารถขึ้นชั้นมาได้ง่าย

- 54 แผนภาพที่ 25 : แหล่งทีม่ าของรายได้ ครัวเรือนจาแนกตามฐานะ
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มาได้ดว้ ยตนเองนั้น เป็ นเพียงส่ วนน้อยของรายได้ท้ งั หมดในช่วง 7 ปี ดังกล่าว คือ เพียง
ประมาณ 20-30% โดยส่ วนที่เหลือ เป็ นรายได้จากแหล่งอื่นๆ ซึ่ งเงินช่วยเหลือและสิ่ งของ
จากบุคคลอื่น นอก ครัวเรื อน เป็ นองค์ประกอบสาคัญ คิดเป็ นสัดส่ วนถึง 70% ขณะที่เงิน
ช่วยเหลือจากรัฐบาล คิดเป็ นเพียง 5.6% เท่านั้น
2.5 สรุ ปปัญหาของคุณภาพการเจริญเติบโต จากมุมมองของการกระจายรายได้
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวม และ Microdata ในส่ วนที่ 1 และ 2 เป็ นพื้นฐานสาคัญในการประเมิน
ความสาเร็ จของไทยว่า สามารถบรรลุถึงเป้ าหมายของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ โดยผลพวงของการ
ขยายตัวสามารถกระจายตัวออกไปสร้างประโยชน์ให้ประชาชนในวงกว้าง และเปิ ดโอกาสให้ทุกคนมี
ส่ วนร่ วมกับกระบวนการขยายตัวอย่างทัว่ ถึงหรื อไม่ และช่วยให้เราเข้าใจว่าปั ญหาและอุปสรรคที่ตอ้ ง
แก้ไขในประเด็นดังกล่าวอยูใ่ นจุดไหน
ส่ วนทีส่ าเร็จ แม้ระดับปั ญหากระจายรายได้ของไทยยังอยู่คงในระดับสู งเมื่อเทียบกับประเทศ
ต่างๆ และไม่ได้ลดลงในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา โดย Gini coefficient ยังอยูท่ ี่ 4.84 ในปี 2554 ใกล้เคียงกับ
ระดับ 0.487 เมื่อปี 2531 อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียด พบว่า
 ปั ญหาการกระจายรายได้ปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2535 เป็ นต้นมา โดย Gini
coefficient ลดลงจาก 0.536 เป็ น 0.484 ในปัจจุบนั ซึ่งเป็ นการลดลงหลังจากความสาเร็ จ

- 55 ในเพิ่มอัตราการขยายตัวของประเทศในช่วงแรก กระจุกตัวอยูใ่ นบางกลุ่ม บางพื้นที่ นามา
ซึ่ งความเลื่อมล้ าในภาคส่ วนต่างๆ และเป็ นการลดลงในช่วงเวลาที่หลายๆ ประเทศทัว่ โลก
ทั้งพัฒนาแล้วและกาลังพัฒนา ต่างต้องเผชิญกับปั ญหาการกระจายรายได้ที่ทวีความรุ นแรง
ขึ้นอีกครั้ง
 ตลาดทางานได้ดีถึงระดับหนึ่ง โดยมีกลไก income convergence ที่ช่วยให้การกระจาย
รายได้แคบเข้าสาหรับกลุ่มครัวเรื อนที่อยูต่ รงกลางของ distribution (ระหว่าง percentile
ที่ 10-90) โดยครัวเรื อนที่มีรายได้นอ้ ย สามารถใช้โอกาสที่เปิ ดขึ้นจากการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาไล่ตามครัวเรื อนที่มีรายได้มากกว่า ได้ ซึ่งปัจจุบนั ระดับความแตกต่างของ
รายได้ของครัวเรื อนในช่วงกลางของ distribution ไม่ได้สูงมากนักที่ประมาณ 0.343 และ
ได้ปรับตัวดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องระหว่าง 23 ปี ที่ผา่ นมา
 ในด้าน social mobility ครัวเรื อนมีความสามารถในการเลื่อนชั้นฐานะรายได้ในระดับที่ดี
โดยระบบเปิ ดโอกาส ให้ทุกคนสาม ารถก้าวขึ้นไปทดแทน คนที่เคยมีช้ นั ทางเศรษฐกิจ
ซึ่ งเหนือกว่า และคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีอยูก่ ่อนหน้า ก็สามารถที่จะตกลงมาเช่นกัน
 ความแตกต่างในเชิงพื้นที่ ซึ่ งเคยเป็ นปั จจัยสาคัญที่กาหนดระดับรายได้ของครัวเรื อน เริ่ ม
ทยอยลดความสาคัญลงตามลาดับ โดยระบบเศรษฐกิ จที่เคยแยกส่ วนกันอยู่ เริ่ มกลืนกัน
เป็ นเนื้อเดียวมากขึ้น ทาให้ทุกคนไม่วา่ จะอาศัยอยูใ่ นส่ วนใด สามารถได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างใกล้เคียงกันมากขึ้น
ทั้งหมดนี้ ถือเป็ นความสาเร็ จที่น่าพึงพอใจ ซึ่งช่วยให้การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนั้น
เป็ นการโตอย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาอีก หลายด้านในระบบเศรษฐกิจ ที่ ทาให้โอกาส
ซึ่ งเปิ ดขึ้นจากการเจริ ญเติบโตยังเข้าไปไม่ถึงทุกคนอย่างเสมอภาค โดย ส่ วนทีไ่ ม่ สาเร็จ ประกอบด้วย
 ความไม่เท่าเทียมกันเชิงโอกาส ที่ทาให้คนบางกลุ่มไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มเม็ด
เต็มหน่วยจากการพัฒนาประเทศได้ โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็ นบุตรธิ ดาของครัวเรื อนที่ยากจน
ที่สามารถสื บทอดความยากจนของพ่อแม่มาเป็ นความยากจนของเขาได้ โดยปั ญหามาจาก

- 56 ความแตกต่างที่แฝงอยูใ่ นระบบ ในด้านคุณภาพการศึกษา และการเข้าถึงบริ การทางการเงิน
อันนามาซึ่ งความไม่เท่าเทียมกัน ในเชิงประสิ ทธิภาพการสะสมทุนมนุษย์และทุนทางการเงิน
และความแตกต่างของความเจริ ญในชีวติ โอกาส สิ นทรัพย์ รายได้ เมื่อเวลาผ่านไป
 ปัญหาที่กระจุกตัวในบางกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรื อนที่มีรายได้สูงสุ ด 1% แรก และกลุ่ม
ครัวเรื อนที่มีรายได้ต่า 5% แรก ซึ่งเป็ นตัวถ่วงทาให้ Gini coefficient โดยรวมของประเทศ
เปลี่ยนไปไม่มาก แม้กลุ่มครัวเรื อนที่ตรงกลางจะเริ่ มกลืนกันเป็ นเนื้อเดียวมากขึ้น อนึ่ง กลุ่ม
ครัวเรื อนที่หวั หน้าเป็ นผูส้ ู งอายุก็มีปัญหามากขึ้นเช่นกัน สามกลุ่มจึงเป็ นจุดอ่อนสาคัญในระบบ
โดยสรุ ป คุณสมบัติสาคัญ 3 ด้านของการเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทัว่ ถึง เท่าเทียม เป็ น ธรรม
ประเทศไทยประสบความสาเร็ จเพียงครึ่ งเดียว โดยไทยมีกลไกที่คอยช่วยกระจายความเจริ ญ ไปสู่ ส่วน
ต่างๆ ของระบบในระดับหนึ่ง หน้าที่ของทางการในส่ วนต่อไป ก็คือ ทาอย่างไรจะเอื้อให้กลไกเหล่านี้
ทางานได้ดียงิ่ ขึ้น และกาหนดมาตรการเพิ่มเติม เพื่อจัดการปิ ดปัญหา ที่เป็ นจุดอ่อนของประเทศต่อไป

III. ทางออก
สิ่ งที่น่าสนใจเกี่ยวกับปัญหาความไม่ เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้ ก็คือ ปัญหาดังกล่าวส่ วนหนึ่ง
เป็ นผลจากกรอบนโยบายทีร่ ัฐบาลและสั งคมเลือก โดยเมื่อนาข้อมูลระดับความไม่เท่าเทียมของปัญหา
การกระจายรายได้ที่วดั โดย Gini coefficient มาเทียบกับระดับรายได้ต่อหัวของแต่ละประเทศใน
กลุ่ม OECD แล้ว พบว่าสาหรับประเทศที่พฒั นา ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชดั เจนระหว่างตัวแปรทั้งสอง
หลายประเทศมีรายได้ต่อหัวเท่ากัน แต่กลับมีระดับของความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ต่างกันมาก โดย
ประเทศในกลุ่มแกนดิเนเวีย อาทิ นอร์ เวย์ ฟิ นแลนด์ สวี เดน มีระดับของ Gini coefficient ที่ไม่สูงนัก
ส่ วนประเทศที่ไม่ค่อยดูแลประชาชนระดับล่าง มีระบบสวัสดิการสังคมที่ไม่ครอบคลุม

ทั้งยังเน้น

ระบบภาษีที่เอื้อประโยชน์กบั คนรวย ก็มกั ประสบกับปัญหาการกระจายรายได้ในระยะยาว 21
21

ในกรณี ของ OECD พบว่าระหว่างที่สมาชิ กบางประเทศ เช่น สหรัฐ กาลังประสบปั ญหาเรื่ องการกระจายรายได้มากขึ้น แต่ก็มีบาง

ประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เดนมารก์ เบลเยีย่ ม ลักเซมเบริ ก์ เนเธอร์ แลนด์ ที่ระดับของปั ญหาการกระจายรายได้ไม่ได้เปลี่ยน และบางประเทศ
นอกกลุ่ม OECD เช่น บราซิ ลที่ปัญหาการกระจายรายได้ปรับตัวดีข้ ึนในช่วงที่ผา่ นมา

- 57 แผนภาพที่ 26 : ระดับรายได้ ของประเทศไม่ ได้ มีความสั มพันธ์ ทชี่ ัดเจนกับ Gini Coefficient
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ที่มา: OECD Factbook 2011-2012
(2552)

ในประเด็นนี้ หากย้อนกลับไปดูประสบการณ์ประเทศต่างๆ ในการ แก้ไขปั ญหาการกระจาย
รายได้

เราจะพบทั้งตัวอย่างของประเทศที่ประสบความล้มเหลวและที่ประสบความสาเร็ จ

ในการ

บรรเทาปั ญหาการกระจายรายได้ โดยสหรัฐฯ เป็ นตัวอย่างของ กลุ่มแรก โดยแผนภาพที่ 27 ชี้วา่ การ
กระจายของรายได้ของสหรัฐในปี 2543 ไม่ได้ปรับตัวดีข้ ึนเมื่อเทียบกับเมื่อปี 2513 ทั้งดูเหมือนกับว่า
สหรัฐมีกลุ่มคนที่ได้รายได้นอ้ ยเพิ่มขึ้นเป็ น Tier ใหม่ข้ ึนมา ดังเห็นได้จากยอดเนินเล็กๆ ที่เพิ่มขึ้น
ด้านซ้าย ขณะที่บางประเทศ เช่ น ญี่ปุ่น สามารถดูแลปัญหาการกระจายรายได้ของตนเองได้ในระดับ
หนึ่ง โดยรู ปทรงของการกระจายของรายได้ในช่วงปี 2543 ปรับตัวดีข้ ึนมากจากในช่วงปี 2513
ความแตกต่างในผลลัพท์เรื่ องปั ญหาการกระจายรายได้ของสองกลุ่มประเทศ มาจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลไกในระบบเศรษฐกิจที่เราได้ศึกษาไปแล้วในส่ วนที่ 2 กับกรอบนโยบายโดยรวมของภาครัฐ
โดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการสังคม ซึ่ งรับประกันรายได้ข้ นั ต่าให้กบั ครัวเรื อนที่มีรายได้นอ้ ย นโยบาย
ภาษีเพื่อช่วยปรับลดความแตกต่างกันของรายได้ (Redistributive tax) ซึ่งรวมไปถึงนโยบายภาษีมรดก
นโยบายภาษีที่ดิน นโยบายภาษีสาหรับ Capital gain นโยบายด้านการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับของ
พื้นที่ต่างๆ ผ่านการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนของประเทศกระจายไปยังเขตชนบท ตลอดจน
นโยบายการศึกษาที่จะช่วยให้พฒั นาคุณภาพการศึกษาให้มีความเท่าเทียมกันทัว่ ประเทศ และนโยบาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นโยบายการสร้างงาน/อาชีพให้กบั กลุ่มคนต่างๆ เป็ นต้น

- 58 แผนภาพที่ 27 : การเปลีย่ นแปลงของการกระจายรายได้ ในสหรัฐและญีป่ ุ่ นระหว่ างปี 2513 - 2543
สหรัฐ

ญี่ปุ่น

สหรัฐ

ญี่ปุ่น

ที่มา: Sala-i-Martin (2005)

สาหรับประเทศกาลังพัฒนา บราซิลเป็ นอีกตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสาเร็ จ ในการลด
ความรุ นแรงของปัญหาการกระจายรายได้ลงในระดับหนึ่ง โดยระหว่างปี 2544-2552 ดัชนี Gini
coefficient ที่เคยอยูท่ ี่ 0.594 (ซึ่งเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีปัญหาการกระจายรายได้สูงสุ ดในระบบ
เศรษฐกิจโลก) ลดลงมาอยูท่ ี่ 0.539 หรื อลดลงต่อเนื่องประมาณ 10% ในช่วงเวลาสั้นๆ เพียง 10 ปี โดย
หัวใจสาคัญของความสาเร็ จอยูท่ ี่ อัตราการเพิม่ ขึ้นของรายได้ของกลุ่มครัวเรื อนระดับล่าง (ที่ฐานปิ รามิด
รายได้ 60-70% แรก) ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วเทียบกับกลุ่มครัวเรื อนที่ยอดปิ รามิด 20% แรก ช่วยให้เกิด
income convergence ในภาพรวม
การศึกษาของ Degol Hailu et al (2009) ของ International Policy Centre for Inclusive Growth
ชี้วา่ นโยบายสาคัญสองด้าน เป็ นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่ (1) ความสาเร็ จในการ
ยกระดับของการศึกษาของบราซิล ที่ทาให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษา และผ่านการศึกษาในสัดส่ วนที่สูงขึ้น
ซึ่ งทามาตั้งแต่ช่วงปี 2533-2543 และมาส่ งผลดีให้กบั ปั ญหาการกระจายรายได้ 10 ปี ให้หลัง เนื่องจาก

- 59 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับรายได้ เมื่อ สามารถจัดการปัญหาการศึกษาได้ดี ความ
แตกต่างในด้านการศึกษาของครัวเรื อนจึงลดลง ทั้งเอื้อให้ครัวเรื อนกลุ่มใหม่ มีขนาดครัวเรื อนลดลง
และมีสัดส่ วนของผูพ้ ่ งึ พาลดลง จึงกล่าวได้วา่ ความสาเร็ จในการให้โอกาสกับคนกลุ่มล่างของ ปิ รามิด
รายได้ผา่ นนโยบายการยกระดับการศึกษา เป็ นพื้นฐานสาคัญที่ช่วยให้ปัญหาการกระจายรายได้ปรับตัว
ดีข้ ึนในเวลาต่อมา และ

(2) ความสาเร็ จของนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือโดยตรงทางการเงินแก่

ครัวเรื อนที่ยากจน ใต้ poverty line ที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้กบั ครัวเรื อนเหล่านี้ และลดจานวนครัวเรื อน
ที่อยูใ่ น extreme poverty ออกมา และทาให้บราซิ ลสามารถลดปั ญหาการกระจายรายลงได้บางส่ วน
แผนภาพที่ 28 : การเปลีย่ นแปลงของการกระจายรายได้ ในบราซิลระหว่างปี 2544 - 2552
GINI Coefficient

บราซิล

อัตราการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ ครัวเรือน

Evolution of the degree of inequality in per capita income:
Brazil, 1995-2009
0.65
0.634

0.64
0.63

0.615

0.62

0.612

Gini coefficient

0.61

0.599

0.60

0.588

0.589

0.582

0.594

0.600

0.602

0.600
0.598

0.596

0.59
0.58

0.599

0.592 0.594

0.580

0.587

0.587

0.581
0.569
0.566

0.57

0.56

0.560
0.552

0.55

0.544

0.54

0.539
0.53
1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

ที่มา : Ricardo Paes de Barros (2010)

นโยบาย 3 ประสาน
ในช่วง 50 ปี ที่ผา่ นมา รัฐบาลไทยนับว่าประสบความสาเร็ จอย่างดียงิ่ ในการกระตุน้ ให้เกิดการ
เจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่องในระบบเศรษฐกิจของไทย ด้วยนโยบายต่างๆ อาทิ
ภาคเอกชน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การส
ประเทศ เช่น มาบตาพุด นโยบายส่ งเสริ มการส่ งออก

การส่ งเสริ มการลงทุน

ร้างนิคมอุตสาหกรรมหลักของ

ลดภาษีนาเข้า นโยบาย ส่ งเสริ มการค้นคว้าและ

วิจยั นโยบายกระตุน้ การใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน การมีวนิ ยั ทางการเงินและการคลัง ที่จะช่วย
รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ และเอื้อให้การเจริ ญเติบโตที่เกิด เกิดขึ้นอย่างยัง่ ยืน
แต่สิ่งที่ขาดไป คือ นโยบาย กลุ่มที่สอง ที่จะช่วยให้ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เป็ นการ
เจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทัว่ ถึง เท่าเทียม เป็ นธรรม

โดยทุกคนสามารถเข้าร่ วมเป็ นหนึ่ง

- 60 ในกระบวนการดังกล่าว (Inclusive growth) ซึ่งจะประกอบด้วยกรอบนโยบายสาคัญ 3 ด้าน ที่จะทางาน
สอดรับกันอย่างเป็ นระบบ คือ
 การให้โอกาสที่มากขึ้นแก่คนชั้นกลาง-ล่าง ที่เป็ นฐานของปิ รามิดรายได้
 การดูแลคนที่ยอดของปิ รามิดรายได้ ไม่ให้ฉกฉวยประโยชน์มากจนเกินไป
 การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็ น และช่วยครัวเรื อนในกลุ่มที่ มีปัญหาเป็ นรายกรณี
เสาหลักที่ 1 – Extra and enhanced opportunities for families at the base หัวใจที่จะเป็ นแก่น
สาคัญในการแก้ไขปั ญหาการกระจายรายได้อยูท่ ี่ความเข้าใจว่า ระบบมีกลไกช่วยสร้างความเสมอภาค
และความเท่าเทียมกันของรายได้อยูแ่ ล้ว ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่ า กลไกนี้กาลังทางานอยู่ และนาไปสู่
income convergence และ income mobility ได้ดีในระดับหนึ่ง ทั้งในระดับประเทศ ระดับพื้นที่ ระดับ
จังหวัด ระดับกลุ่มครัวเรื อนในประเภทต่างๆ โดยครัวเรื อนที่มีรายได้ต่ากว่า จะมีอตั ราการเจริ ญเติบโต
ของรายได้ที่เร็ วกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่ งทาให้ distribution ของการกระจายรายได้แคบลงเมื่อเวลาผ่านไป
ทั้งนี้ พลวัตการเปลี่ยนแปลงของรายได้ของครัวเรื อนส่ วนใหญ่ ประมาณ 90% ของประเทศ
ทางานอยูภ่ ายใต้กลไกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตั้งแต่ปี 2543 เป็ นต้นมา
สิ่ งที่เราต้องทาต่อไปในการ design policy packages คือ การ leverage ให้กลไกนี้ทางาน
ได้ดียงิ่ ขึ้น โดยเป้ าหลัก อยูท่ ี่การเอื้อให้กลุ่มครัวเรื อนที่อยูด่ า้ นกลาง-ล่างของปิ รามิดรายได้ มีรายได้
ที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็ วกว่า เทียบกับรายได้เฉลี่ยของประเทศ โดยการให้โอกาสที่มากกว่าและเพิ่มขึ้น
สาหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มครัวเรื อนที่มีรายได้ดี สามารถดูแลตนเองได้ในระดับหนึ่งแล้ว
และถ้ารัฐบาลมีทรัพยากรจากัด ก็ควรที่จะลงทุนไปกับกลุ่มครัวเรื อนที่อยูร่ ะดับกลาง -ล่าง เป็ นสาคัญ
ซึ่ งการที่รัฐบาลมามุ่งเน้นกับครัวเรื อนในกลุ่มนี้ จะช่วยสร้าง more leveled playing field ให้กบั ระบบ
โดยรวม
อีกส่ วนหนึ่ง เราต้องให้ความสาคัญพร้อมๆ กันไปกับการจัดการแก้ไขความไม่เท่าเทียมแฝง
ที่ซ่อนอยูใ่ นระบบ ที่นามาซึ่ งความแตกต่างของประสิ ทธิ ภาพในการสร้างรายได้ และสะสมทุนในพื้นที่

- 61 ต่างๆ และนาไปสู่ ปัญหา Intergenerational immobility ที่สืบทอดความไม่เท่าเทียมจากรุ่ นสู่ รุ่น ซึ่งจาก
การศึกษาพบว่าไทยประสบความสาเร็ จไม่มาก ไม่ได้ให้ความสนใจที่จะแก้ไข และเป็ นจุดอ่อนสาคัญ
ในประเด็นนี้ ความจริ งคนและครัวเรื อนแตกต่างอยูแ่ ล้ว แต่ระบบทาให้ความแตกต่างเหล่านี้เป็ น
ปั ญหาเพิ่มขึ้น แม้รัฐบาลจะมีมาตรการบางอย่างออกม าเพื่อช่วยบรรเทาปั ญหา ช่วยโอนเงิน โอน
ทรัพยากร ลดหนี้ให้กบั ประชากรบางกลุ่ม เพื่อลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ แต่ทา้ ยที่สุด ก็เป็ น
การช่วยเหลือเป็ นการชัว่ คราว ไม่ยงั่ ยืน โดยระบบโดยรวมยังคงโน้มเอียง ไปในทางที่จะสร้างความไม่
เท่าเทียมกันให้ทวีความรุ นแรงขึ้น ถ้ าเราไม่เข้าใจ ไม่เห็น ไม่ใส่ ใจ ไม่จดั การความไม่เท่าเทียมแอบแฝง
เหล่านี้อย่างเป็ นระบบ ก็จะยากที่จะสาเร็ จในการแก้ไขปั ญหาการกระจายรายได้ในระยะยาว
นโยบายที่เราต้องมุ่งเน้นในเสาหลักที่ 1 ประกอบด้วย
 นโยบายการยกระดับการเข้ าถึงและคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะในชนบท และต่ างจังหวัด
การแก้ไขปั ญหาการกระจายรายได้จะไม่มีทางประสบความสาเร็ จ ถ้าเรายังปล่อยให้กลไกที่สร้างความ
แตกต่างของครัวเรื อนยังทางานอยู่ โดยเฉพาะในประเด็นเรื่ องการศึกษา เพราะ เป็ นปัจจัยหลักที่สาคัญ
ที่สุดที่กาหนดอาชีพและรายได้ครัวเรื อน ตลอดช่วงอายุ ซึ่ งในไทย รายได้จ

ากการทางานเป็ นรายได้

หลักของครัวเรื อน ถ้าไม่แก้ในจุดนี้ก่อน ก็ป่วยการที่จะแก้ไขปั ญหาในจุดอื่น
แผนภาพที่ 29 : ผลพวงจากความไม่ เท่ าเทียมรุ่ นพ่ อแม่ ส่ ู ร่ ุ นลูก
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ที่มา: PSID SES และการคานวนของผูเ้ ขียน
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- 62 ตารางที่ 10 : Transitional probability matrix สาหรับการศึกษาของรุ่ นพ่ อแม่ และรุ่ นลูกปี 2548-55
ระดับการศึกษาของรุ่ นลูก
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ที่มา: PSID และการคานวนของผูเ้ ขียน

การแก้ไขปั ญหาในส่ วนนี้ นับรวมไปถึงการให้โอ กาสอย่างเท่าเทียมหรื อมากกว่า สาหรับ
กลุ่มครัวเรื อนที่อยูด่ า้ นกลาง-ล่างของปิ รามิดการกระจายรายได้ ที่ตอ้ งต่อสู ้กบั โอกาสที่นอ้ ยกว่า ในชีวติ
จากการที่เกิดในครอบครัวที่พอ่ แม่มีการศึกษาน้อยกว่าและมีรายได้ต่ากว่า

โดยตารางที่ 10 เป็ น

Transition probability matrix ที่แสดงถึงโอกาสที่รุ่นลูกจะมีการศึกษาในระดับต่างๆ จากเริ่ มจากระดับ
การศึกษาของรุ่ นพ่อแม่ ซึ่ ง พบว่าลูกโดยมากประมาณ 60%-80% จะมีระดับการศึกษาสู งสุ ดเท่ากับพ่อ
แม่ และเมื่อ simulate เพิ่มเติมพบว่าระบบเช่นนี้ จะนาไปสู่ steady state ที่มีคนที่จบประถมศึกษาหรื อต่า
กว่าประมาณ 40% มัธยมศึกษาประมาณ 28% อาชีวศึกษาประมาณ 10% และปริ ญญาตรี ประมาณ 20%
ในเชิงนโยบาย การจะตัดวงจรปั ญหาดังกล่าว นอกจากการศึกษาภาคบังคับที่รัฐทาอยูแ่ ล้ว
มีความจาเป็ นที่ภาครัฐจะจัดให้มีกลไกเพิ่มเติมที่จะเอื้อต่อการ

finance การลงทุนในการศึกษาของ

ครัวเรื อนในระดับกลาง และการดูแลให้ทุนการศึกษากับผูม้ ีรายได้นอ้ ย เพื่อไม่ให้ปัญหาด้านการเงิน
กลายเป็ นข้อจากัด ทาให้บุตรธิ ดาของผูม้ ีรายได้นอ้ ย ได้รับการศึกษาน้อยกว่า

ศักยภาพที่จะเป็ นไปได้

ของเด็กคนนั้น จนเป็ นปั ญหาความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ระยะยาว
ท้ายสุ ด เพื่อดูแลประสิ ทธิ ภาพของการสะสมทุนมนุษย์ให้เสมอภาคกันขึ้น รัฐบาลต้องดูแลให้
การศึกษาที่เด็กทุกคนได้รับ เป็ นการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง โดยญี่ปุ่นเป็ นกรณี ตวั อย่างที่สาคัญใน

- 63 ประเด็นนี้ ที่เขาให้ความสาคัญกับการรักษาคุณภาพของโรงเรี ยน โดยเมื่อจะมีการสร้างโรงเรี ยนแห่ง
ใหม่ ก็จะพยายามดูแลให้มีอุปกรณ์ สถานที่เรี ยน อาจารย์ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรี ยนแห่งก่อนๆ ที่
ได้สร้างขึ้นมาแล้ว ก่อนที่จะเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนแห่งใหม่ข้ ึนมา

ซึ่ งประเทศไทยให้ความสนใจในเรื่ องนี้

น้อยมาก โรงเรี ยนในชนบท ในต่างจังหวัดจานวนมากของเรา มีขนาดเล็ก ขาดครู ขาด อุปกรณ์ ทาให้แม้
จะสามารถเอาเด็กเข้าสู่ การศึกษาได้ แต่ เด็กกลับไม่ได้อะไรมากจากการศึกษาดังกล่าว และกลายเป็ น
ปั ญหาที่สร้างความไม่เท่าเทียมในเชิงอาชีพ และรายได้ในช่วงต่อไป
 นโยบายให้ โอกาสแก่คนในภาคเกษตรและชนบท จากข้อมูล Microdata ข้างต้นพบว่า จุดอ่อน
สาคัญอีกด้านในระบบ คือ กลุ่มครัวเรื อนที่มีความยากจนสุ ด 5% ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่มีรายได้ต่าต่อเนื่อง และ
อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ต่ากว่ากลุ่มที่อยูส่ ู งขึ้นไปโดยเปรี ยบเทียบ ทาให้การหลุดออกจากการเป็ น
กลุ่มคนยากจนที่สุด เป็ นไปได้ยาก ซ้ าร้าย ในช่วงหลัง มีสัดส่ วนหัวหน้าครัวเรื อ นที่เป็ นผูส้ ู งอายุมากขึ้น
ซึ่ งทาให้การช่วยเหลือด้านการทามาหากิน และการมีอาชีพที่ดีข้ ึนไม่ใช่เรื่ องที่ง่าย
เมื่อวิเคราะห์ลงไปดูเพิม่ เติม ครัวเรื อนกลุ่มนี้มีลกั ษณะที่น่าสนใจหลายประการ โดย 88%
มีระดับการศึกษาที่ประถมหรื อต่ากว่า ประมาณ 55% มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร 25% เป็ นกลุ่ม
คนไม่ทางานแล้ว แต่ที่รับเงินบาเหน็จ บานาญ รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ

หรื อ

เงินช่วยเหลือจากบุคลอื่น ในเชิงพื้นที่ 88% ของครัวเรื อนอาศัยอยูใ่ นชนบท 55% อาศัยอยูใ่ นภาคอีสาน
จึงกล่าวได้วา่ ครัวเรื อนที่จนสุ ด กระจุกตัวอยูใ่ นบางอาชีพ บางพื้ นที่ เป็ นพิเศษ
เนื่องจากครัวเรื อนในภาคการเกษตรและในชนบท มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก และมี ประชากร
ประมาณ 15 และ 30 ล้านคนตามลาดับ ซึ่งแม้ เราจะพบว่ามี income convergence ในระดับหนึ่ง แต่
ครัวเรื อนกลุ่มนี้ยงั คงมีรายได้ต่าอย่างต่อเนื่อง ถ้า รัฐไม่มุ่งแก้ไขปั ญหาในส่ วนนี้ ก็ ยากจะแก้ไขปั ญหา
การกระจายรายได้โดยรวมของประเทศเช่นกัน
ทั้งนี้ การช่วยกลุ่มครัวเรื อนในส่ วนนี้ ต้องทาในหลายมิติพร้อมๆ กัน และควรเน้นในกลุ่ม
นโยบายที่จะช่วยเพิ่มรายได้ของกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่ งรัฐบาลควรให้ความสาคัญยิง่ กว่า
การแจกเงิน ลดหนี้เป็ นครั้ งคราว ซึ่ง จะมีตน้ ทุนเชิงงบประมาณที่สูง แต่ไม่สามารถแก้ไขปั ญหาในระยะ
ยาวได้ มาตรการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
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ที่จะช่วยยกระดับ

ประสิ ทธิ ภาพการผลิตของเกษตรกรขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงพันธ์พืช พันธ์สัตว์ การ
แปรรู ปสิ นค้าเกษตร ซึ่ งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กบั ครัวเรื อนในกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
เนื่องจากกลุ่มครัวเรื อนในกลุ่มนี้ไม่สามารถลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ เองได้ จึงไม่มี
ความก้าวหน้าด้านประสิ ทธิ ภาพการผลิต และประสบปั ญหาจากการที่กลุ่มอาชีพอื่นๆ มี
ระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ วกว่ามาก ทาให้ เกษตรกรยังมีความยากจน
โดยเปรี ยบเทียบในระยะยาว ซึ่ งในประเด็นนี้ รัฐบาลอาจจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้
โดยตรง หรื อทางานร่ วมกันกับ บริ ษทั ที่ทาธุ รกิจในเรื่ องนี้ เพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ที่
นาไปใช้ได้ ตลอดจนเอื้อให้เกิดความร่ วมมื อระหว่างเอกชนที่จะนาไปสู่ การดาเนินธุ รกิจ
อย่างใกล้ชิดกับประชาชนผ่าน contract farming เป็ นต้น เพื่อ ช่วยยกระดับรายได้ของ
ครัวเรื อนเกษตรขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเทียบให้เห็นถึงความสาคัญที่แตกต่างกันระหว่าง การสนับสนุนเรื่ องรายได้โดยตรง
กับเกษตรกร และการช่วยเรื่ องเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่ม yield และรายได้
ให้กบั เกษตรกร อย่างต่อเนื่องในระยะยาว แผนภาพที่ 30 ใช้โครงสร้างประชากรและ
ครัวเรื อนจากการสารวจภาวะสังคมและเศรษฐกิจปี 2555 เป็ นฐานในการ simulate
ผลกระทบ ต่อ Gini coefficient ระหว่างสองนโยบาย คือ (1) รัฐบาลให้การช่วยด้านเงิน
ให้กบั ครัวเรื อนที่อยูใ่ นกลุ่มที่จนสุ ด 5% โดยโอนเงินให้สมาชิกในครัวเรื อนในกลุ่มนี้คน
ละ 1,000 บาทต่อเดือน ซึ่ งจะช่วยยกรายได้ของคนกลุ่มนี้อย่างมีนยั จากปัจจุบนั ที่มีรายได้
ต่อหัวที่ประมาณ

1,200

บาทต่อเดือน

เนื่องจากประชากรในกลุ่มดังกล่าว

มีอยูป่ ระมาณ 3.3 ล้านคน รัฐบาลจะมีค่าใช้จ่ายต่อปี ประมาณ 4 หมื่นล้านบาทต่อปี และ
(2) รัฐบาลใช้งบประมาณในการลงทุนวิจยั ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั เกษตรกร
(เช่น ถ้าลง ไปปี ละ 10,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะนับเป็ นงบที่สูงมาก เทียบกับงบวิจยั ที่
ประเทศจัดสรรอยูใ่ นปั จจุบนั ที่ประมาณ 3 หมื่นล้านต่อปี แต่จะน้อยกว่าการแจกเงินมาก)
การ simulate เพื่อเปรี ยบเทียบผลกระทบ ตั้งสมมติฐานว่างบประมาณ 10,000 ล้านบาท
ในการวิจยั พอเพียงที่จะช่วยการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ของผลผลิตและรายได้เกษตรกรเฉลี่ย

- 65 ปี ละ 10% ในช่วงต่อไป จะพบว่า มาตรการแรกจะช่วยลดปั ญหาการกระจายร ายได้ทนั ที
โดย Gini coefficient จะลดลงจาก 0.48256 เหลือประมาณ 0.47404 ในปี แรก หรื อลดลง
ไป0.008 หลังจากนั้น เนื่องจาก รายได้ครัวเรื อนจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี ละ 10% แต่เงิน
ช่วยเหลือตามนโยบายยังอยูท่ ี่ 1,000 บาท/คน Gini coefficient ของประเทศก็จะค่อยๆ
กลับมาที่เดิม อย่างช้าๆ และภายในปี ที่ 8-9 ผลของมาตรการจะหายไปประมาณครึ่ งหนึ่ง
ซึ่ งการเพิ่มเงินช่วยเหลือเป็ น 2,000 บาท/คน จะช่วยลด Gini coefficient ลงไปประมาณ
0.0155 และผลของมาตรการจะหายไปครึ่ งหนึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 8-9 ปี
ในทางกลับกัน มาตรการที่ลงทุนเพื่อช่วยรายได้ของเกษต รกรนั้น จะค่อยๆ ส่ งผลต่อ
Gini coefficient เพิ่มขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป จากการที่ครัวเรื อนที่ฐานล่างของปิ รามิดรายได้
สามารถที่จะ catch up ได้ดีข้ ึนจากมาตรการดังกล่าว โดยในปี แรก Gini coefficient
จะลดลงเพียงเล็กน้อย จาก 0.48256 เหลือเพียง 0.48149 หรื อลดลงไป 0.00107 เท่านั้น
แต่รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นโดยเปรี ยบเทียบทุกปี จากผลผลิตที่ดีข้ ึนต่อเนื่อง จะทาให้ในปี ที่ 5
ผลต่อการกระจายรายได้จะเท่ากับการใช้มาตรการแจกเงิน 1,000 บาท/คน และในปี ที่ 10
จะมีผลโดยรวมกันแล้วดีกว่าการไปแจกเงินประชาชนมาก ในต้นทุนที่ต่ากว่าพอสมควร
แผนภาพที่ 30 : เปรียบเทียบผลกระทบต่ อระดับของปัญหาการกระจายรายได้ จากมาตรการต่ างๆ
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- 66 2. การส่ งเสริ มให้ครัวเรื อนกลุ่มนี้มีโอกาสการเข้าถึงระบบการเงิน โดยได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสม และสามารถที่เก็บออมได้ในระดับหนึ่ง เพื่อบรรเทาความเสี ยเปรี ยบของ
ครัวเรื อนในกลุ่มนี้ ที่ทาให้ไม่มีการเก็บออมในระยะสั้น ซึ่ งจะกลายเป็ นข้อจากัดในเชิง
รายได้ในระยะยาว (เมื่อเปรี ยบเทียบกับครัวเรื อนที่อยูใ่ นกลุ่มด้านบนของปิ รามิดรายได้ )
ซึ่ งรัฐบาลสามารถให้การส่ งเสริ มผ่านการยกระดับโครงการธนาคารหมู่บา้ น กองทุน
สัจจะออมทรัพย์ ที่มีอยูอ่ ย่างกระจัดกระจายให้เป็ นระบบการเงินในระดับชุมชนอย่างเป็ น
ระบบ รวมไปถึงการให้ความรู ้ทางการเงินเบื้องต้นอย่างเป็ นระบบแก่ครัวเรื อนในกลุ่มนี้
3. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการมีรายได้ที่สม่าเสมอ และการเพิ่มรายได้ดา้ นอื่นๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ นโยบายเสริ มเรื่ องการชลประทาน การบ ริ หารจัดการน้ า ซึ่ งจะช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการเกษตรขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ แต่เกินกว่ากาลังที่ครัวเรื อนในกลุ่มนี้
จะทาได้ดว้ ยตนเอง รวมไปถึงการริ เริ่ มที่จะช่วยจัดให้มีเครื่ องมือการประกันความเสี่ ยง
เรื่ องอากาศ (weather insurance ) ที่จะช่วยลดความเสี่ ยงเรื่ องรายได้ไปได้ระดับหนึ่ง
ซึ่ งปั ญหาความผันผวนในเชิงรายได้เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ทาให้ครัวเรื อนจานวนมาก ต้องตก
อยูใ่ นสภาพที่มีหนี้สิน และตกอยูใ่ นความยากจนซ้ าซ้อน และการส่ งเสริ มโครงการที่จะ
สร้างรายได้พิเศษเพิ่มเติมให้กบั ครัวเรื อนเหล่านี้ โดยยกระดับส่ งเสริ มโครงการ OTOPs
ที่ทามาแล้วขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เป็ นต้น
 นโยบายกระจายความเจริญไปยังต่ างจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดที่อยูร่ อบนอก ชายตะเข็บ
อยูใ่ นภาคเหนือ ภาคอีสาน ซึ่ งจากการศึกษาพบว่า กลไกการสร้าง

income convergence

ในระดับจังหวัดมีการทางานได้ในระดับหนึ่ง โ ดยในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้จงั หวัดใน
ภาคใต้ส่วนมาก สามารถยกระดับรายได้ข้ ึนมาได้อย่างรวดเร็ วเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ อย่างไร
ก็ตาม ยังคงมีหลายจังหวัด เช่น ศรี ษะเกษ แม่ฮ่องสอน เลย นราธิ วาส ที่ยงั ไม่สามารถออกจาก
วงเวียนของความยากจนได้ และยังคงยากจนโดยเปรี ยบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ กลายเป็ นถิ่นที่
อยูข่ องครัวเรื อนที่มีรายได้ต่าของประเทศ

- 67  นโยบายการยกเพิม่ Labor market flexibility และ Income mobility ในด้านสุ ดท้าย หัวใจ
สาคัญจะอยูท่ ี่การสร้างระบบ ให้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนงานของครัวเรื อนที่เป็ นชนชั้นกลาง
และล่าง เพื่อเพิ่ม income mobility ในระบบ และช่วยเอื้อให้กลไก income convergence
ทางานได้อย่างดียงิ่ ขึ้นในระยะยาว
โดยสรุ ป นโยบายในเสาหลักที่หนึ่ง มุ่งเน้นที่การสร้างโอกาสให้กบั ครัวเรื อนซึ่ งอยูด่ า้ นล่าง/กลาง
ของปิ รามิดรายได้ ที่ควรจะได้รับการดูแลจากรัฐบาลเป็ นพิเศษ ซึ่ งมาตรการเหล่านี้ จะช่วยสร้างให้ เกิด
พลวัตในการเพิ่มรายได้ของกลุ่มรายได้ล่าง/กลางของประเทศ ทาให้สามารถไล่ตามในเชิงรายได้กบั
กลุ่มครัวเรื อนอื่นๆ ดียงิ่ ขึ้น และจะเป็ นหัวใจสาคัญในการลดระดับของความไม่เท่าเทียมกันเชิงรายได้
ในประเทศลงมาอย่างมีนยั สาคัญ
เสาหลักทีส่ อง – Limit excesses at the top หรื อ การดูแลคนชั้นบนของปิ รามิดรายได้ ไม่ให้ฉก
ฉวย ได้รับประโยชน์มากจนเกินไป ซึ่ งจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลชี้ถึงปั ญหาที่กาลังก่อตัวขึ้นในระบบ
เศรษฐกิจไทย คือ การเกิดขึ้นของสองนครารวย /จน ระหว่างกลุ่มคนรวยสุ ดและกลุ่มคนจนสุ ด ซึ่ งกลุ่ม
ครัวเรื อนที่รวยที่สุด 1% ที่มีประชากรประมาณ 6-7 แสนคนของประเทศ มีพลวัตที่แตกต่างจากกลุ่ม
รายได้อื่นๆ ทาให้สามารถที่จะไม่อยูใ่ นกรอบของกลไก income convergence และทาให้ยอดและฐาน
ของปิ รามิดการกระจายรายได้แยกห่างออกจากกัน เมื่อเวลาผ่านไป
ส่ วนสาเหตุแรกที่ครัวเรื อนเหล่านี้ มีพลวัตที่แตกต่างจากครัว เรื อนอื่นๆ คือ wealth หรื อสิ นทรัพย์
ที่กลุ่มครัวเรื อนนี้สะสมขึ้นในช่วงเวลาที่ผา่ นมา ขณะที่ครัวเรื อนกลุ่มที่เหลือ มีเงินออมไม่มาก หรื อไม่มี
เงินออม โดยเฉพาะกลุ่มที่อยูด่ า้ นล่าง 40% ของปิ รามิดรายได้ (แผนภาพที่ 31) ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ไม่สามารถ
เข้าถึงระบบการเงินหลักของประเทศ นอกจากนี้ ครัวเรื อนในกลุ่มรวยสุ ด 1% แรก เป็ นกลุ่มลูกค้าสาคัญ
ของสถาบันการเงินและตลาดทุน มีขอ้ ได้เปรี ยบในเชิงข้อมูล คาแนะนา โอกาสทางการลงทุน และ
นาไปสู่ รายได้เสริ มที่ไม่อยูภ่ ายใต้กลไกของ income convergence ประเภทที่ยงิ่ มีมาก ก็ยิ่ งมีโอกาสมาก
ผลตอบแทนก็ยงิ่ มาก ซึ่ งช่วงหลัง สิ นทรัพย์เหล่านี้ มีบทบาท มีสัดส่ วนมากขึ้นในรายได้รวมของ
ครัวเรื อนในกลุ่มที่รวยสุ ด 1% (แตกต่างจากกลุ่มครัวเรื อนอื่นๆ อย่างได้เห็นชัด - ด้านขวาของแผนภาพ
ที่ 31) ซึ่งทาให้ปัญหาความไม่เท่าเทียมในระบบทวีความรุ นแรงขึ้น

- 68 แผนภาพที่ 31 : ความสามารถในการออมและรายได้ จากเงินลงทุนของครัวเรือนกลุ่มต่ างๆ
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สาเหตุที่สอง คือ โอกาสที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มคนที่อยูใ่ น Top 1% เป็ นกลุ่มคนที่มีการศึกษา
ในระดับที่ดีมาก เมื่อเทียบกับครัวเรื อนที่เหลือ ที่มากกว่า

45 ล้านคนอยูใ่ นกลุ่มที่หวั หน้าครัวเรื อนมี

การศึกษาในระดับประถมศึกษาหรื อต่ากว่าเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจว่า เมื่อกระบวนการหลอมรวมของ
ประเทศเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจโลกเกิดขึ้น นามาซึ่ งการย้ายฐา นผลิตจากต่างประเทศเข้าสู่ ไทย ครัวเรื อน
ในกลุ่มนี้ จึงเป็ นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์สูงที่สุดในเชิงรายได้ (เปรี ยบเสมือนกับ ทางานเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของประเทศที่พฒั นาแล้ว แต่อาศัยอยูใ่ นไทย ซึ่ งประเทศเหล่านั้นมีรายได้เฉลี่ยสู งกว่าไทยกว่า 10 เท่า
ใน nominal term) ขณะที่ครัวเรื อนในกลุ่มล่าง เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลก จากการขาย
สิ นค้าที่ตนเองมีส่วนผลิตเข้าไปในระบบ ซึ่ งต้องแข่ง
โดยเฉพาะจากประเทศที่กาลังพัฒนา เช่น อินเดีย อินโดนีเซี ย

ขันกับครัวเรื อนที่จนอีกจานวนมากในโลก
ด้วยเหตุน้ ี โอกาสที่อยูข่ า้ งหน้า ของ

ครัวเรื อนในยอดของปิ รามิด และล่างของปิ รามิด จึงมีความแตกต่างกันอย่างยิง่
สาเหตุสุดท้ายที่สาคัญไปกว่านั้น คือ การเอื้อประโยชน์ของภ าครัฐที่แตกต่างกัน ในประเทศ
ต่างๆ ที่ประสบปั ญหาในการกระจายรายได้ เมื่อวิเคราะห์แล้ว พบว่า มาจากการที่ครัวเรื อนในส่ วนยอด
ของปิ รามิดได้รับการเอื้อประโยชน์จากภาครัฐในเชิงของสัมปทาน การกีดกันการแข่งขัน อภิสิทธิ ต่างๆ
ที่ทาให้เกิด Rent ขึ้นในระบบ โดยความเชื่อมโยงร ะหว่างครัวเรื อนกลุ่มที่อยูย่ อดของปิ รามิด และผูท้ ี่มี
อานาจ นาไปถึงการออกนโยบายและมาตรการต่างๆ ในเชิงต่างตอบแทน เกื้อกูล เพื่อรักษาความ
ได้เปรี ยบของทั้งสองฝ่ าย ท้ายสุ ด ในเชิงการกระจายรายได้ นามาซึ่ งการฉกฉวยโอกาสที่ได้เปรี ยบ

- 69 อย่างยิง่ ของครัวเรื อนในกลุ่มยอดของปิ รามิดนี้ ซึ่ งในระยะยาว นาไปสู่ การสะสมความมัง่ คัง่ ความ
ร่ ารวย ในเชิงสิ นทรัพย์ ที่ดิน ประโยชน์ต่างๆ ที่แตกต่างจากครัวเรื อนในกลุ่มล่างอย่างชัดเจน
ทั้งหมดนี้ ถ้าเราไม่ระวัง เราก็จะเดินไปสู่ ปัญหาที่ประเทศอื่นๆ กาลังเผชิญอยู่ โดยเฉพาะสหรัฐ
ปัญหาจากยอดของปิ รามิดได้ทวีความรุ นแรงเพิ่มขึ้นมากอย่างเห็นได้ชดั โดยหลังจากศึกษาข้อมูลฐาน
ภาษีของสหรัฐโดยละเอียด Saez (2551) พบว่า สัดส่ วนรายได้ของกลุ่มคนที่รวยสุ ด 1% และ 10%
ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากประมาณ 10% เป็ น 23%
และจาก 35% เป็ น 50% ตามลาดับ ทาให้ปัญหาการกระจายรายได้ของสหรัฐที่เคยรุ นแรงมากสมัยต้น
ศตวรรษที่ 20 ในยุคที่เรี ยกว่า Gilded Age แล้วได้ปรับตัวดีข้ ึน22 ได้ยอ้ นกลับมาเป็ นประเด็นอีกรอบหนึ่ง
ล่าสุ ด

และปั ญหาความไม่พึงพอใจของประชาชนในเรื่ องนี้ ได้เป็ นพื้นฐานทาให้เกิดกระ

แสการ

ประท้วงที่เรี ยกกันว่า Occupy Movement บนคาขวัญ “We are the 99%” กระจายวงกว้างออกไป
เพื่อต่อต้านความไม่เท่าเทียมกัน และการที่รัฐบาลที่ช่วยเหลือใส่ ใจคนรวย 1% มากเกินไป
แผนภาพที่ 32 : กระทัง่ สหรัฐทีพ่ ฒ
ั นาไปมากแล้ ว ปัญหาการกระจายรายได้ กย็ งั ลุกลามขึน้ ได้
10%
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ที่มา: Saez (2008)

ทางออกในเรื่ องนี้อยูท่ ี่การ Limit excess at the top โดยเฉพาะในส่ วนที่เกินเลยความเหมาะสม
ออกไป โดยปกติแล้ว ในเศรษฐกิจโดยทัว่ ไป กลุ่มที่อยูด่ า้ นบนเหล่านี้ จากระดับการศึกษาที่ดีกว่าอย่าง
ครั้งนั้นหลังจากเกิดปัญหา Great Depression ทาให้กลุ่มคนรวยมีรายได้และความมัง่ คัง่ ลดลงมาก และระดับ าษีเงินได้ในสหรัฐที่เคย
เพิ่มขึ้นสูงขึ้นไปถึง 70% สาหรับระดับสูงสุด ทาให้ปัญหาการกระจายรายได้ปรับลดลงต่อเนื่ องอยูร่ ะยะหนึ่ ง
22

- 70 เห็นได้ชดั จะเป็ นกลุ่มที่ได้เปรี ยบอยูแ่ ล้ว ทั้งนี้ ในส่ วนที่เป็ นกล ไกจากเศรษฐกิจ ที่ได้จดั สรรรายได้ให้
ตามความสามารถ รัฐไม่ควรเข้าไปแทรกแซง แต่สิ่งที่รัฐต้องทา มีอยู่ 3 ด้าน
 ต้ องไม่ เอือ้ ประโยชน์ ทเี่ ป็ นพิเศษให้ กบั คนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ต้องไม่ปิดกั้นการแข่งขัน
ในระบบ สาเหตุเดียวที่มีการสะสมสิ นทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ วในหลา ยๆ ประเทศ ก็คือ รัฐบาล
ช่วยเอื้อให้เกิด Rent ที่จะสามารถตักตวงได้ ภายใต้นโยบายการปกป้ องประโยชน์และปกป้ อง
ผูป้ ระกอบการของประเทศ ซึ่ งมักจะนาไปสู่ การที่ผบู ้ ริ โภคได้รับการบริ การที่แย่ลงจากเดิม
ซึ่ งการแก้ไขปั ญหาการกระจายรายได้ในส่ วนนี้ สามารถทาได้โดยการสร้างระบบก ารแข่งขัน
ที่เปิ ดกว้างขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ในทุกตลาด ทุกระดับ ซึ่ งจะช่วยจากัด การผูกขาดและ Rent
ลดปั ญหาการกระจายรายได้ในระยะยาว และกระจายประโยชน์ในเชิงการบริ โภคแก่ทุก
ครัวเรื อนไปพร้อมๆ กัน
 ลดการช่ วยเหลือครัวเรือนในกลุ่มนี้ เทียบกับครัวเรือนทีเ่ หลือของประเทศ

ถ้าจะว่าไปแล้ว

ครัวเรื อนที่อยูใ่ นกลุ่มนี้ ลงไปถึง Top 5% เป็ นกลุ่มครัวเรื อนที่สามารถดูแลตนเองได้เป็ นอย่าง
ดียงิ่ ในเชิงการศึกษาของบุตรธิ ดา การดูแลตนเองหลังการเกษียณ การเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ การเข้าถึงระบบการเงินหลักของประเทศ และมีทางเลือกในการลงทุนที่หลากหลาย
การเข้าถึงระบบสุ ขภาพที่ดี ทั้งยังมีรายได้ที่ดีมากโดยเปรี ยบเทียบกับครัวเรื อนในกลุ่มอื่นๆ
หากรัฐบาลมีงบประมาณจากัด หัวใจสาคัญจะอยูท่ ี่การจัดสรรงบประมาณใหม่ เพื่อให้กลุ่ม
ครัวเรื อนด้านบนของปิ รามิดดูแลตนเองให้มากขึ้น และนาเงินส่ วนดังกล่าวไปสู่ การช่วยเหลือ
ครัวเรื อนในกลุ่มล่าง/กลาง แทน
แผนภาพที่ 33 แสดงถึงงบประมาณสนับสนุนต่อหัวของภาครัฐ สาหรับเด็กไทยในระดับ
ชั้นการศึกษาต่างๆ พบว่ารัฐบาลสนับสนุนคนกาลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประมาณ 30,000
บาทต่อหัว ขณะที่สาหรับเด็กๆ ในระดับก่อนอนุบาล และประถม ได้รับเงินช่วยเหลือ
ประมาณ 13,500-15,700 บาทต่อหัว ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อสาเร็ จการศึกษา ในระดับปริ ญญาตรี
บัณฑิตจะได้รับผลตอบแทนจากตลาดที่เป็ น wage premium เพิ่มขึ้นจากผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา
ระดับมัธยมปลายอยูแ่ ล้ว และนักศึกษาเหล่านี้ มาจากครัวเรื อนที่สามารถจะสนับสนุนตนเอง

- 71 แผนภาพที่ 33 : งบประมาณสนับสนุนต่ อหัวของภาครัฐ สาหรับเด็กไทยในระดับชั้ นการศึกษาต่ างๆ
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ที่มา: กอบศักดิ์และคณะ (2549)

ได้ในระดับหนึ่ง รัฐบาลจึงควรที่จะ re-allocate งบประมาณจากการสนับสนุน การศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ไปยังการเพิ่มคุณภาพของการศึกษาในระดับก่อนเข้าเรี ยน ประถม และ
มัธยมในชนบท ซึ่งจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า และช่วยเรื่ องปัญหาการกระจายรายได้มากกว่า
นอกจากนี้ สิ ทธิ ประโยชน์บางอย่าง ที่เคยเอื้อแก่ครัวเรื อนในกลุ่มนี้ เช่น สิ ทธิ ประโยชน์ใน
เชิงภาษี ที่เป็ นข้อยกเว้นและลดหย่อนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น การลดหย่อนภาษีจากการลงทุน
ใน LTF การไม่คิดภาษี capital gain tax ซึ่งเมื่อระบบตลาดทุนพัฒนาได้ดีถึงระดับหนึ่งแล้ว
สามารถยืนบนขาของตนเองได้ ก็ควรที่จะยกเลิกสิ ทธิ ประโยชน์ในส่ วนนี้ออกไป

ซึ่งจาก

ปัณณ์ (2555) พบว่าผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากการสิ ทธิ หกั ลดหย่อนจาก LTF ก็คือ ผูท้ ี่มีรายได้
สู งเป็ นสาคัญ ซึ่ งถ้ามองว่า กลุ่มคนเหล่านี้เป็ นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเจริ ญเติบโตของ
เศรษฐกิจอย่างดียงิ่ อยูแ่ ล้ว ความจาเป็ นที่จะต้องมีเงินช่วยเหลือในส่ วนนี้ ก็จะน้อยลงไป ส่ วน
ช่องโหว่ทางภาษีต่างๆ ที่เอื้ อให้คนในกลุ่มนี้หลีกเลี่ยงภาษี เช่น การคิดภาษีของกลุ่มบุคคล
เป็ นต้น ถ้าไม่ได้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศแล้ว ก็ควรยกเลิก ปิ ดช่องโหว่เหล่านี้ไป

(ซึ่งใน

สหรัฐ ช่องโหว่ทางภาษีเหล่านี้ ได้เป็ นช่องให้รัฐบาลเข้ามาเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มครัวเรื อนที่
อยูบ่ นยอดของปิ รามิดนี้เกินไป)
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 ท้ายสุ ด การดูแลให้ปัญหาการสื บทอดความแตกต่า งของรายได้จากรุ่ นสู่ รุ่นลดลงไป ซึ่ งใน
ระยะต่อไปเราคงต้องคิดถึงเรื่ อง ภาษีมรดก ภาษีที่ดินอย่างจริ งจังต่อไป
นโยบายในกลุ่มเสาหลักที่สองนี้ อยูบ่ นพื้นฐานว่า ดูแลให้มีปัญหาความไม่เท่าเทียมของรายได้
ระหว่างคนรวย/จนเกิดขึ้นตามที่ควรจะเกิดเท่านั้น ซึ่ งเศรษฐกิจจะจัดสรรผลตอบแทนต่อการลงทุนใน
ทรัพยากรมนุษย์ที่มากกว่าให้กบั ครัวเรื อนในกลุ่มที่รวยนี้เป็ นปกติอยูแ่ ล้ว รัฐบาลไม่ควรเข้าไป
แทรกแซง แต่ในส่ วนที่

เกินจากระบบกลไกเศรษฐกิจ และเป็ นสิ่ งที่รัฐบาลสร้างขึ้นเพิ่มเติมผ่าน

มาตรการต่างๆ ที่เป็ น Excessive Rent ในระบบ รัฐบาลควรดาเนินการให้ Rent เหล่านั้น ลดลงหรื อหมด
ไปในที่สุด ซึ่ งหากทาได้เช่นนี้ เราก็จะเหลือเฉพาะปั ญหาการกระจายรายได้ตามที่ควรจะเป็ นเท่านั้น
ทั้งนี้ ในระยะยาว รัฐบาลควร reallocate งบประมาณที่เคยจัดสรรให้กบั คนในกลุ่มนี้ ไปยังคนใน
กลุ่มที่เหลือของประเทศ และลดสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่ไม่จาเป็ นต่อการพัฒนาประเทศ รวมไปถึง
หาทางลดการสื บทอดความไม่เท่าเทียมกันของความมัง่ คัง่ ลงไป ซึ่ งทั้งหมดนี้ อยูบ่ นพื้นฐานที่วา่
รัฐบาลควรช่วยคนที่ช่วยตนเองไม่ได้ และให้คนที่ช่วยตนเองได้แล้วรับภาระดูแ ลตนเองให้มากขึ้น
ถ้าเราแก้จุดนี้ไม่ได้ ก็ยากที่จะจัดการปั ญหาการกระจายรายได้ในระยะยาวเช่นกัน และประเทศ
ไทยก็จะเดินตามรอยเท้าของสหรัฐ ที่แม้วา่ รายได้โดยรวมจะเพิม่ ขึ้น แต่ปัญหาการกระจายรายได้
โดยรวมแย่ลง จากครัวเรื อนในกลุ่มยอดของปิ รามิดเหล่านี้
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บางครัวเรื อนอาจจะประสบปั ญหาที่ไม่ได้คาดฝัน ไม่วา่ จะเป็ นอุบตั ิเหตุ การเจ็บป่ วย การออกจากงาน
หรื อ อาจจะขาดรายได้จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่นในช่วงน้ าท่วม ช่วงเกิดภัยแล้งเกินที่คาดไว้ รวม
ไปถึงบางกลุ่มครัวเรื อนอาจจะอยูใ่ นฐานะที่ลาบาก จากปั ญหาทุพพลภาพ หรื อจากการอยูใ่ นวัยชราแต่
ไม่ได้เก็บออมไว้ ซึ่ งทั้งหมดนี้จะกระทบต่อรายได้ครัวเรื อน และปั ญหาการกระจายรายได้ของประเทศ
สิ่ งที่รัฐบาลต้องทาในส่ วนนี้คือ การสร้างระบบสวัสดิการพื้นฐานที่จาเป็ น และช่

วยครัวเรื อน

ในกลุ่มที่มีปัญหา ด้อยโอกาส หรื ออยูใ่ นฐานะลาบาก เป็ นรายกรณี เพื่อ ลดช่องว่าง และเพื่อช่วยกระจาย
รายได้ออกไปอย่างเป็ นระบบ นาเงินจากคนที่มีมากเกินไปให้กบั คนที่มีนอ้ ยเกินไป หรื อมีเหตุการณ์
ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมกัน โดยเสริ มสิ่ งที่กลไก income convergence กาลังสร้างขึ้น
ในระบบให้มีกลไกที่สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น การให้สวัสดิการสังคม เพื่อช่วยดูแลกลุ่มคนที่ดอ้ ยโอกาส
คนทุพพลภาพ แก้ไขความแตกต่างระหว่างบุคคล นโยบายในส่ วนนี้ จะรวมไปถึง
 การสร้างระบบประกันสั งคม ที่จะช่วยประกันรายได้ ประกันการดู แลสุ ขภาพสาหรับคนที่
ประสบปั ญหา มีเหตุการณ์ที่ทาให้ไม่สามารถหารายได้ได้ ในช่วงใดช่วงหนึ่ง ของชีวติ และ
จัดให้มีการออมเพื่อการใช้ชีวติ ในช่วงวัยชราอย่างพอเพียง
 การสร้างระบบประกันสุ ขภาพของประเทศ เพื่อให้ความเท่าเทียมกันเรื่ องสุ ขภาพ สารอาหาร
และการรักษาพยาบาล รวม ไปถึง การดูแลเด็กในช่วงก่อนวัยเรี ยน เพื่อให้เด็กพร้อมในการที่
จะศึกษา และมีระดับสติปัญญา (IQ) ที่ดี เพื่อลดความลักหลัน่ ที่พบอยูใ่ นปั จจุบนั ให้นอ้ ยลง
 การส่ งเสริ มระบบประกันของไทย ให้ทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน เพื่อเอื้อให้กลไกใน
ระบบช่วยตนเองมากที่สุด ในความเสี่ ยงด้านต่างๆ ที่จะกระทบต่อรายได้ของและความ
เป็ นอยูข่ องครัวเรื อน ซึ่ งในปั จจุบนั ไทยยังต้องพัฒนาอีกมากในเรื่ องของระบบประกัน ส่ วน
ที่เหลือจากนั้น จะเป็ นหน้าที่ของภาครัฐที่จะช่วยเหลือต่อไป
 การสร้างระบบการช่ วยเหลือครัวเรือนทีม่ ีปัญหาบางกลุ่ม ในรู ปของ

cash

payment

เท่าที่จาเป็ น โดยเฉพาะกลุ่มผูส้ ู งวัย (ซึ่ งในช่วงต่อไปจะมีกลุ่มหัวหน้าครัวเรื อนที่เป็ น ผูส้ ู งวัย

- 74 มากขึ้น ซึ่ งกลุ่มนี้ได้มีการเตรี ยมออมเงินสะสมไว้ไม่เพียงพอ ถ้ารัฐบาลไม่มีมาตรการเข้าไป
ช่วยเหลือก็จะอยูใ่ นฐานะลาบาก) ผูพ้ ิการ ทุพพลภาพ รวมทั้งระบบที่จะช่วยเหลือค รัวเรื อนที่
ประสบปั ญหาพิเศษในบางกรณี เช่น ในช่วงน้ าท่วมเป็ นต้น
ระบบเหล่านี้ จะช่วยปิ ดจุดบอดที่กลไก Income convergence เข้าไปไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิง่
รายได้ที่ไม่เท่าเทียมจากความแตกต่างเฉพาะของครัวเรื อนซึ่ งไม่สามารถแก้ไขได้ เช่น การทุพพลภาพ
เป็ นต้น จึงเป็ นหน้ าที่ของภาครัฐที่จะไปช่วยคนที่ลาบากเหล่านั้น ให้สามารถมีมาตรฐานการครองชีพ
ที่รับได้ โดยอาศัยรายได้ภาษีที่เก็บมาได้จากกลุ่มครัวเรื อนที่มีรายได้ดีเข้ามาจุนเจือ
หัวใจสาคัญเกี่ยวกับเสาหลักที่ 3 ก็คือ ในระยะยาว การแจกเงิน การโอนเงิน

การช่วยเหลือ

ครัวเรื อนกลุ่มต่างๆ เป็ นนโยบายที่มีตน้ ทุนที่สูงอย่างยิง่ และสามารถนาประเทศไปสู่ วกิ ฤตทางการคลัง
ได้ จึงยากที่ จะทาได้อย่างต่อเนื่อง หัวใจ ของการแก้ไขปั ญหาการกระจายรายได้ จึงอยูท่ ี่เสาหลักที่ 1
เพราะในระยะยาว เพราะไม่มีมาตรการไหนที่จะช่วยประชาชนได้ดี เท่ากับการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ เพิ่ม
นวัตกรรม เพิ่มเทคโนโลยีใหม่ เพิ่มเครื่ องมือในการทามาหากินให้เขา ที่จะช่วย ยกระดับรายได้อย่าง
ถาวรและต่อเนื่องให้กบั ครัวเรื อนเหล่านั้น

การกาหนดนโยบายแก้ไขปั ญหาการกระจายรายได้จึงต้อ ง

ตั้งอยูบ่ นหลักการนี้เป็ นสาคัญ
แผนภาพที่ 35 : เป้าหมายของนโยบาย 3 ประสาน
กลไกในระบบทาให้ ปัญหากระจายรายได้ ทวีความรุนแรงขึน้
Unequal
society

More equal
society

สู่ โครงสร้ างใหม่ ที่นาไปสู่ ความเท่ าเทียมกันในสั งคม
Inequality

คนแตกต่ างอยู่แล้ว แต่ กลไกในระบบทาให้ ปัญหาเพิม่ ขึน้
44

More equal
society

กลไกทีจ่ ะ counter แรงจากตลาดทีจ่ ะนาไปสู่ ความไม่ เท่ าเทียมกัน
แก้ ไขความแตกต่ างของบุคคล และลดผลกระทบที่เข้ ามา
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- 75 ทั้งหมดจึงเป็ นกรอบของนโยบาย ที่รัฐบาลสามารถนามาใช้อย่างสอดประสาน และนาไปสู่ การ
วางกลยุทธ์ของประเทศที่จะเพิ่มคุณภาพของการเจริ ญเติบโตที่ทวั่ ถึง เท่าเทียม และเป็ นธรรม
ซึ่งการจะแก้ไขปั ญหาการกระจายรายได้อย่างยัง่ ยืน ซึ่ งเป็ นเ รื่ องที่ตอ้ งใช้เวลา ไม่เสร็ จง่าย เพราะปั ญหา
ใช้เวลาสะสมตัวนับกึ่งศตวรรษ ทั้งนี้ หากเราประสบความสาเร็ จในการวางโครงสร้างใหม่ของระบบ
เศรษฐกิจ ที่ไม่มีความเอียงลาดไปสู่ ความไม่เท่าเทียมกันในสังคมซ่อนอยู่ เราก็จะสามารถหมุนทวนเข็ม
เวลาของปัญหาการกระจายรายได้ให้ยอ้ นกลับไปยังจุดเดิมได้ ช่วยกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศไปยังทุกส่ วนของเศรษฐกิจ อันจะ สร้างสังคมที่มีความเสมอภาคในระยะยาว
ความสาเร็ จในการพัฒนาของประเทศอย่างแท้จริ ง

และนาไปสู่

