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ภาพรวมความเหลื่อมล้าของไทยในศตวรรษที่ 21
 ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของไทยแม้ว่าได้ปรับดีขึนในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา แต่ยังคงอยู่ในระดับสูง
 ความเหลื่อมล้าด้านความมั่งคั่งกลับเพิ่มสูงขึนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 ความเหลื่อมล้าด้านโอกาสและด้านคุณภาพชีวิตยังอยู่ในระดับสูง

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน
ซึ่งไม่จาเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
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ภาพรวมความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของไทยปรับดีขึนแต่ยังคงอยู่ในระดับสูง ความเหลื่อมล้าใน
มิติอื่น ๆ อาทิ ความมัง่ คั่ง ยังคงเพิ่มขึน
ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาไทยมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ต่อเนื่อง โดยมีอัตราการขยายตัว
เฉลี่ ย ร้ อยละ 4.3 ต่อปี (รู ป ที่ 1) ขณะเดีย วกั น ก็ มี เสี ย งสะท้ อ นปั ญหาความเหลื่ อ มล้้ า จนมีการกล่ า วถึ ง
วาทกรรม “รวยกระจุก จนกระจาย” กันอย่างแพร่หลาย ความเหลื่อมล้้า ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และถูกน้ามาวิพากษ์วิจารณ์การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของภาครัฐ กระนั้น
ความเหลื่ อ มล้ า มี มุ ม มองได้ ห ลากหลายด้ า น ไม่ ว่ า จะเป็ น ความเหลื่ อ มล้ า ด้ า นทรั พ ย์ สิ น ด้ า นรายได้
ด้านโอกาส และด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งระดับความเหลื่อมล้าแต่ละด้านมี ทังด้านที่เพิ่มขึนและด้านที่ลดลง
นอกจากนี้ การประเมินระดับของความเหลื่ อมล้้ามีการใช้มาตรวัดที่หลากหลาย กอปรกับความครบถ้ว น
แม่นย้าของข้อมูลโดยเฉพาะมูลค่าสินทรัพย์ของแต่ละครัวเรือนไทยทั้งประเทศก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียง
อยู่เสมอ ดังนั้น จึงอาจเห็นผลการประเมินความเหลื่อมล้้าของเศรษฐกิจไทยที่แตกต่างกันได้ ซึ่งท้าให้สังคมไทย
ยังมีความเข้าใจต่อความเหลื่อมล้้าไม่ตรงกัน
ข้อมูลจากส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชี้ว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ความเหลื่อมล้า
ด้ า นรายได้ ข องไทยลดลง สะท้ อ นจากดั ช นี ชี้ วั ด ความเหลื่ อ มล้้ า ทางรายได้ ห รื อ ที่ เ รี ย กว่ า สั ม ประสิ ท ธิ์
ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient)1 ด้านรายได้มีแนวโน้มดีขึ้น โดยค่าปรับลดลงจากร้อยละ 46 ในปี 1991
เหลื อ ร้ อ ยละ 38 ในปี 2015 (รู ป ที่ 1) สอดคล้ อ งกั บ สั ด ส่ ว นครั ว เรื อ นยากจนที่ ล ดลง 2 จากร้ อ ยละ 61
ของจ้านวนครัวเรือนทั้งหมดในปี 1988 เหลือร้อยละ 18 ในปี 2007 และเหลือร้อยละ 2 ในปี 2015 (รูปที่ 3)
แม้ความเหลื่อมล้าด้านรายได้ของไทยจะปรับลดลง แต่ความเหลื่อมล้าทางรายได้ของไทยยังอยู่ใน
ระดั บสูงเมื่อเทีย บกั บหลาย ๆ ประเทศ จากรายงานของ World Economic Forum (2018) ชี้ว่า ระดับ
ความไม่เสมอภาคของไทยสู งเป็ น อันดับ ที่ 25 จาก 107 ประเทศทั่วโลก สูงกว่า เวียดนาม (อันดับที่ 29)
สิ งคโปร์ (อัน ดับ ที่ 36) อาร์ เจนติน่ า (อัน ดับที่ 45) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 87) อีกทั้งความแตกต่างของรายได้
โดยเฉลี่ยระหว่างกลุ่มประชากรหัวแถวที่มีรายได้สูงที่สุดร้อยละ 20 และกลุ่มประชากรท้ายแถวที่มีรายได้ต่้า
ที่สุดร้อยละ 20 สูงถึง 10.3 เท่าในปี 2015 และกลุ่มรายได้สูงสุดมีรายได้รวมกันมากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากร
ทั้งหมด (รูปที่ 4) หากพิจารณาในมิติของจ้านวนคนจนพบว่า กว่าร้อยละ 50 ของคนจนทั้งประเทศอยู่ใน
ภาคเกษตร ซึ่ ง ยั ง ไม่ มี แ นวโน้ ม ที่ ดี ขึ้ น มากนั ก (รู ป ที่ 5) ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลจากรายได้ เ กษตรที่ ข ยายตั ว ต่้า
ตามราคาสินค้าเกษตรหลักที่มีแนวโน้มลดลงตามราคาตลาดโลก รวมถึงจากความผันผวนของสภาพภูมอิ ากาศ
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เป็นวิธีวัดการกระจายของข้อมูลทางสถิติที่นิยมใช้บ่งชี้ความเหลื่อมล้้าของการกระจายรายได้ โดยค้านวณจากการใช้ค่าพื้นที่
ระหว่าง Lorenz curve ของการกระจายรายได้ มีค่า อยู่ระหว่างร้อยละ 0 ถึง 100 ค่าต่้าจะแสดงถึงความเท่าเทียมกันใน
การกระจายรายได้ หากค่าสูงขึ้นจะบ่งชี้ถึงการกระจายรายได้ที่เหลื่อมล้้ากันมากขึ้น
2
ครัวเรือนยากจน ค้านวณจากจ้านวนครัวเรือนที่มรี ายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉลี่ยต่อคนต่อเดือนต่้ากว่าเส้นความยากจน
หารด้วย จ้านวนครัวเรือนทั้งหมด คูณด้วย 100
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รูปที่ 1 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสัมประสิทธิ์
ความไม่เสมอภาค (Gini coefficient) ด้านรายได้
GDP growth (LHS)

Gini Index (RHS)

รูปที่ 2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคทางรายได้
(Gini coefficient) ของประเทศต่างๆ*
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รูปที่ 3 สัดส่วนครัวเรือนยากจนของไทย จ้าแนกตาม
เขตเมืองและเขตชนบท (ร้อยละของครัวเรือนทังหมด)
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รูปที่ 4 สัดส่วนรายได้ของประชากร จ้าแนกตามกลุม่
ประชากรตามระดับรายได้ ปี พ.ศ. 1988 - 2015
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รูปที่ 5 สัดส่วนคนจนจ้าแนกตามสถานภาพเศรษฐกิจสังคม
ของครัวเรือน

ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิง
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กลุ่มประชากรตามระดับรายได้
ปี 2015 สัดส่วนรายได้เฉลี่ยของกลุ่มทีร่ วยที่สุด (กลุม่ ที่ 5)
กับรายได้เฉลี่ยของกลุม่ ทีจ่ นที่สุด (กลุม่ ที่ 1)
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สัดส่วนรายได้ของประชากร (%)
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หมายเหตุ : กลุ่มที่ 1 คือ กลุ่ม 20% ที่ 1 (จนทีส่ ุด), กลุม่ ที่ 2 คือ กลุ่ม 20%
ที่ 2, กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่ม 20% ที่ 3, กลุม่ ที่ 4 คือ กลุม่ 20% ที่ 4 และกลุม่ ที่ 5
คือ กลุม่ 20% ที่ 5 (รวยทีส่ ุด)

ที่มา: ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ * The Standardized World Income Inequality Database (Solt, 2019)
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ความเหลื่อมล้า ด้า นอื่น ๆ ยังคงอยู่ใ นระดับสูงหรือปรับเพิ่มขึน สะท้อนจากข้อมูล ในรายงาน
The Inclusive Development Index 2018 ของ World Economic Forum ความเหลื่อมล้้าด้านความมั่งคั่ง
ของไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ปี 2013-2018) และติดเป็นล้าดับที่ 10 ของประเทศ
ที่มีความเหลื่อมล้้าด้านความมั่งคั่งสูงที่สุดจากทั้งหมด 107 ประเทศทั่วโลก ความเหลื่อมล้้าในด้านโอกาสยังอยู่
ในระดับสูง พิจารณาจากการเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของครัวเรือน การส้ารวจปี 2017 พบว่า
ครัวเรือนไทยที่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 24.8 และ 64.4 ตามล้าดับ3
โดยอัตราการเข้าถึงสิ่งจ้าเป็นนี้ แตกต่างกัน ตามรายได้ของครัวเรือน นอกจากนี้ ยังคงเห็นความเหลื่อมล้้ า
ด้านโอกาสทางการศึกษาในเชิงพื้นที่ ซึ่งพิจารณาจากระดับคะแนน PISA ของนักเรียนระดับมัธยมที่แยกตาม
ภู มิ ภ าค พบว่ า คะแนนของนั ก เรี ย นจากพื้ น ที่ ก รุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล สู ง กว่ า พื้ น ที่ อื่ น ๆ อาทิ
ภาคเหนื อ ตอนบน ภาคใต้ ภาคตะวั น ตก และภาคอี ส านตอนล่ า งอย่ า งมี นั ย ส้ า คั ญ ในทุ ก สาขาวิ ช า 4
ซึง่ ความเหลื่อมล้้าด้านโอกาสส่งผลให้ความเหลื่อมล้้าด้านรายได้มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นได้ในอนาคต
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