
ความเหลื่อมล า้
และความสมัพันธ์กบัระบบสวัสดกิาร

เดชรัต สุขก าเนดิ
We Fair



ก าหนดการบรรยาย/เวริ์คชอ้ป 5 ครั้ง

1. ความเหลือ่มล า้ใน 3 มิติ

2. แนวคดิเกี่ยวกบัระบบสวสัดกิาร

3. ผลของระบบสวสัดกิารตอ่คณุภาพของชวีติและศกัยภาพของผูค้น 

4. ผลของระบบสวสัดกิารตอ่ความเขม้แขง็ของระบบเศรษฐกจิของชาติ

5. การออกแบบระบบการคลังเพือ่รองรับรัฐสวสัดิการ



การอภปิรายในชัน้เรยีน
เน้นการกระตุน้ให้เกดิแนวคิดและค าถาม 

ซึ่งไมจ่ าเป็นตอ้งเห็นตรงกนั



เราสนใจประเด็น
ความเหลื่อมล า้ในสว่นที่เกี่ยวข้องกบั

ระบบสวัสดิการเป็นหลัก
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กลไกของ
ความเหลือ่มล า้



ความเหลือ่มล ้าในสงัคม

Trickle Down Economics

น ้าซึมบ่อทราย



แนวคิดน า้ซมึบ่อทราย
Trickle Down Economics



เส้นโคง้ของ Kuznet
ถ้าพัฒนาถงึจดุหนึง่แลว้ การกระจายรายไดจ้ะดขีึน้เอง





เรามารู้จกักับ
ความยากจนกนักอ่น





รู้จักกบัความยากจนและเสน้ความยากจน



เส้นความยากจนค านวณมาจากอะไร?



เรามองเหน็อะไร?
มองเห็นความยากจนลดลงในอดตี (แบบยาวๆ)



เรามองเหน็อะไร?
มองเห็นความยากจนเพิม่ขึน้ในปัจจบุนั (2557-2561)



ความยากจนเพิม่ขึน้
อย่างมาก

ในปี 2557-2560
โดยเฉพาะภาคกลาง

และภาคใต้

ความยากจนลดลงทัว่
ประเทศ

ในปี 2531-2556
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แหล่งครัวเรอืนใน
แต่ละกลุม่ของรายได้



สัดสว่นในโครงสร้างรายไดข้องครัวเรอืนแตล่ะกลุม่



การเปลีย่นแปลงของรายไดแ้ต่ละแหล่งในแต่ละกลุ่มรายได้
จะพบการลดลงของรายได้กลุ่มทีม่รีายได้ในกลุม่ที่มรีายไดต้ ่า

ปี พ.ศ. 2558-2560



การเปลีย่นแปลงของรายไดแ้ต่ละแหล่งในแต่ละกลุ่มรายได้
จะพบการลดลงของรายได้กลุ่มทีม่รีายได้ในกลุม่ที่มรีายไดต้ ่า

พ.ศ. 2558-2560



โครงสร้างรายไดข้องครัวเรอืนแตล่ะกลุม่
กลุ่มละ 10% ที่เรยีงล าดับตามรายได้



ความยากจนทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศไทย
ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 เกิดมาจากแหลง่รายได้แหลง่ใด?



เรยีนเร ื่อง “กระจายรายได”้ จากวชิาสถติอิยา่งงา่ย

ค่ามัธยฐาน
รายได ้= 3 บาท

เส้นความยากจน

นายต้นพี่วนิลุงฟาร์ม
เจ้าสวัน้องเมย

เหรยีญทัง้หมด = 25 เหรยีญ คนทั้งหมด = 5 คน
ค่าเฉลีย่ (mean) = 25/5 = 5 บาท/คน
ค่าตรงกลาง หรอื มัธยฐาน = น้องเมย = 3 บาท/คน

ค่าเฉลี่ย
รายได ้= 5 บาท



ลักษณะการกระจายตวัของประชากร
ตามรายไดข้องไทยเป็นแบบ “เบ้ขวา”

เส้นความยากจน

เส้น 40%

เส้นมัธยฐาน



เกณฑค์วามยากจน

เกณฑ ์40% ที่มีรายไดน้อ้ยสุด

เกณฑม์ธัยฐาน (Median)



ตัวอย่างการยกเส้นคา่ 40% ท้าย และคา่เฉลีย่ของประเทศในอาเซยีน
อัตราการเพิม่ของ 40% ท้ายควรมากกว่าอตัราเพิม่ของคา่เฉลีย่
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เกณฑค์วามยากจน

เกณฑ ์40% ที่มีรายไดน้อ้ยสุด

เกณฑม์ธัยฐาน (Median)



การวัดการกระจกุตวัของรายไดข้องคน 1% ที่รวยทีส่ดุ
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ความเหลื่อมล า้ของประชากรโลก



ความเหลือ่มล ้าของประเทศไทย



ความเหลื่อมล า้ในทรัพยส์นิ (ที่ดิน)
คนจน 40% ของประเทศมทีีด่นิรวมกนัประมาณ 1% ของทีด่นิทัง้ประเทศ
คนรวย 10% ของประเทศมีทีด่นิรวมกนัประมาณ 61% ของทีด่นิทัง้ประเทศ
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ความเหลือ่มล ้าทางรายได้
และความเหลือ่มล ้าทางการศกึษา



ความเหลื่อมล ้าของโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา
ระดับมัธยมปลายและระดับอุดมศึกษา



ความเหลือ่มล า้ทางโอกาสทางการศกึษา
(อันเนื่องมาจากความเหลือ่มล า้ทางรายได)้



ความเหลือ่มล า้ทางโอกาสทางการศกึษา
(อันเนื่องมาจากความเหลือ่มล า้ทางรายได้)



ความเหลือ่มล า้ทางโอกาสทางการศกึษา
(อันเนื่องมาจากความเหลือ่มล า้ทางรายได้)



ความเหลือ่มล า้ในผลสมัฤทธิท์างการศกึษาอนั
เนื่องมาจากทรัพยส์นิและการศกึษาของคนรุ่นพ่อ



ความเหลือ่มล ้าทางดิจติอล
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ร้อยละของครวัเรือนท่ีเข้าถึงอินเตอรเ์น็ต 
จ าแนกตามระดบัรายได้ประจ า ปี 2558 (%)

ท่ีมา: รายงานความยากจนและความเหล่ือมล า้ในประเทศไทย ปี 2559, ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ



เศรษฐกจิทีเ่ป็นธรรมคือ ระบบเศรษฐกิจทีศ่กัยภาพของ
คนรุ่นลูกจะไม่ถกูก าหนดจากฐานะและขอ้จ ากัดของคนรุน่พ่อ



ความเหลือ่มล า้ทางโอกาส 
(อันเนื่องมาจากความเหลือ่มล า้ทางรายไดแ้ละทรัพยส์นิ)



ธนาคารโลกพฒันาดชันีความเหลือ่มล า้ทางโอกาสของมนษุย์
(Human Opportunity Index: HOI)



ปัจจัยทีม่ีผลตอ่ความเหลือ่มล ้าทางโอกาสของมนุษย์
ในประเทศไทย (ปี 2560) มากที่สุดคอื รายได้ของหัวหน้าครัวเรอืน

ความเป็นชนบท และการศกึษาของหัวหน้าครัวเรอืน





Intergenerational Mobility
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Generation



ความเหลื่อมล ้าข้ามรุ่น

25% 

จนที่สุด

25% 

จนรองลงมา

25% 

ค่อนข้างดี

25% 

รวยที่สุด

25% 

ที่รวยที่สุด

19.95%

47.68%



ประโยชน์ของระบบหลกัประกนัสขุภาพถว้นหนา้



ประโยชน์ของการพฒันาหลกัประกันสขุภาพ



ความเหลือ่มล า้ทางโอกาสลดลง 
(อันเนื่องมาจากระบบสวัสดกิารแบบถว้นหน้า)



หลักประกนัสขุภาพและเบีย้ยงัชพีผูส้งูอายุ
มีผลตอ่การลดความยากจนอยา่งมนียัส าคญัทางสถติิ





ทัศนคติ 3 แบบ ของระบบสวัสดิการของรัฐ

• ทัศนคติแบบท่ี 1 แบบน้ีดีอยู่แล้ว
• คนจนใช้เยอะ คนรวยใช้น้อย
• เน้นทั่วถึง แต่ไม่ต้องเท่าเทียม

• ทัศนคติแบบท่ี 2 แบบน้ีไม่ดี
• คนทุกคนควรได้ใช้สวัสดิการใกล้เคียงกัน
• เน้นทั่วถึง และเท่าเทียม

• ทัศนคติแบบท่ี 3 แบบน้ีไม่ดี
• คนรวยไม่ควรใช้ระบบสวัสดิการของรัฐเลย
• เน้นกลุ่มเปา้หมายคนจน



คุณมีทัศนคติแบบใด?
คีย์ เลขประจ าตัว และทัศนคติของคุณ
ใน Google Form ของกลุ่มไลน์



223,762 ล้านบาท 72,469 ล้านบาท

7 แสนคน9 ล้านคน



งบประมาณสวสัดกิาร ประชาชน VS ราชการ
ปีงบประมาณ 2562

ประชาชน

249,359 ลบ.

ข้าราชการ

348,607 ลบ.

รักษาพยาบาล

70,000 ลบ.

กบข.

54,845 ลบ.

บ านาญราชการ

223,762 ลบ.

หลักประกนัสขุภาพ

134,269 ลบ.

ประกนัสงัคม

47,011 ลบ.

ผู้สูงอายุ

72,469 ลบ.



งบประมาณสวสัดกิาร ประชาชน VS ราชการ
ปีงบประมาณ 2562

ประชาชน

249,359 ลบ.

ข้าราชการ

348,607 ลบ.

รักษาพยาบาล

70,000 ลบ.

กบข.

54,845 ลบ.

บ านาญราชการ

223,762 ลบ.

หลักประกนัสขุภาพ

134,269 ลบ.

ประกนัสงัคม

47,011 ลบ.

ผู้สูงอายุ

72,469 ลบ.

งบประมาณสวสัดกิาร
ข้าราชการ 
ปี 2563

จ านวน 415,100 ล้านบาท 

งบประมาณสวสัดกิาร
ประชาชน 

ปี 2563 จ านวน 
296,422 ล้านบาท 

หากรวมงบ
บัตรสวัสดกิารแหง่รัฐ 

40,000 บาท 
เท่ากบั  336,422 ล้านบาท



รายจา่ยของรฐัเพ่ือการศึกษาตามผูไ้ดร้บัประโยชน์



รายจ่ายภาครัฐด้านสขุภาพจ าแนกตามชัน้รายได้
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สถานการณด์า้นกันชนทางการเงนิของครัวเรอืนนา่เป็นหว่งมาก
มากกวา่ 50% ของครัวเรอืนทีม่รีายไดน้อ้ยกวา่ 50,000 บาท

มีกันชนทางการเงินนอ้ยไมเ่กนิ 3 เดือน
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ครัวเรอืนจ าแนกตามรายไดก้่อนสถานการณ์โควดิ19

สถานการณด์า้นรายไดร้ายจา่ย จ าแนกตามรายได้ของครัวเรอืนกอ่นสถานการณโ์ควดิ19

ไม่เคยประเมนิ

มากกว่า 1 ปี

4-6 เดือน

1-3 เดือน

น้อยกว่า 1 เดือน 

ตัวแปรรายได้กอ่นสถานการณโ์ควดิ19กบักนัชนทางการเงนิครัวเรอืนมคีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนื่องกนั
โดยมคีา่ไคสแควรเ์ทา่กบั 136.814 ซึ่งมนียัส าคญัทางสถติิ ที่ระดบันยัส าคญั 0.01



ครัวเรอืนแตล่ะระดบัรายไดไ้ด้รับผลกระทบในระดบัใกลเ้คยีงกนั
แต่ 58% ครัวเรอืนทีม่รีายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท/เดอืน
มีรายไดล้ดลงมากกวา่คร ึ่งหนึง่จากสถานการณโ์ควดิ19
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ครัวเรอืนจ าแนกตามรายไดก้่อนสถานการณ์โควดิ19

ระดับของผลกระทบด้านรายได ้จ าแนกตามรายไดข้องครัวเรอืนกอ่นสถานการณโ์ควดิ19

รายไดล้ดลงมากกว่า

75%

รายไดล้ดลง50-75%

รายไดล้ดลง25-50%

รายไดล้ดลง 10-25%

ตัวแปรรายได้กอ่นสถานการณโ์ควดิ19กบัระดบัผลกระทบของรายไดม้คีวามสมัพนัธเ์กีย่วเนือ่งกนั
โดยมคีา่ไคสแควรเ์ทา่กบั 47.959 ซึ่งมีนยัส าคญัทางสถติ ิที่ระดับนยัส าคญั 0.05



การขาย/จ าน าทรัพยส์นิ การกูย้มืเงนิจากญาตพิีน่้อง และกู้เงินยมืนอกระบบ 
เพิ่มขึ้นชัดเจน ในกลุ่มที่มกีันชนทางการเงนิจ ากดั และกลุ่มทีไ่มเ่คยประเมนิ
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ขาย/จ าน าทรัพยส์นิ กู้ยืมเงนิจากสถาบนัการเงนิ กู้ยืมเงนิจากญาตพิีน่้อง กู้ยืมเงนิจากกลุม่ออมทรพัย์ กู้ยืมเงนินอกระบบ

น้อยกว่า 1 เดือน 1-3 เดือน 4-6 เดือน 6-12 เดือน มากกว่า 1 ปี ไม่เคยประเมนิ

ร้อยละของครัวเรอืนทีใ่ช้แนวทางตา่งๆ ในการรับมอื จ าแนกตามระดบักนัชนทางการเงนิ


