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บทคัดยอ
สถานการณความเหลื่อมล้ําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในป จจุบันมีความรุนแรงอยางมาก
แมวาตัวเลขทางสถิติบางตัวไมไดสะทอนเชนนั้น โดยความเหลื่อมล้ําเปนผลพวงมาจากความไมเปนธรรม
ในหลาย ๆ ดาน เชน ความเหลื่อ มล้ําทางดานรายได และความเหลื่อมล้ําของการถือครองทรัพยสิน ซึ่ง
สงผลตอเนื่องถึงความเหลื่อมล้ําทางดานการศึกษา และความเหลื่อมล้ําทางดานสาธารณสุขตามมา ทั้งนี้
ความเหลื่อมล้ําของภูมิภาคมีสาเหตุพื้นฐานมาจากความเหลื่อมล้ําทางการคลัง เพราะประชาชนไรอํานาจ
ในการตอรองกับภาครัฐ ดังนั้น วิธีการที่จะนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ํา คือ การกระจายอํานาจไปสู
ชุมชน และทองถิ่น แตการกระจายอํานาจดังกลาวไมไดหมายถึงการกระจายอํานาจไปสูภาครัฐระดับ
ทองถิ่นเทานั้น แตหมายถึง การลดอํานาจรัฐและเพิ่มอํานาจประชาชนอยางแทจริง เพื่อใหประชาชน
สามารถจัดการตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมในพื้นที่ตามมาอยางมั่นคงและยั่งยืน
คําสําคัญ ความเหลื่อมล้ํา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปญหาและทางออก
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Abstract
Nowadays, the situation regarding inequality in northeast region of Thailand has
become more intense; however, it is not clearly shown in statistical results. This
inequality has been caused by injustices in certain aspects including income and
tenancy. This particular tenancy inequality has resulted from education inequality
together with health inequality. When considering the inequality that has specifically
occurred in the region, it was reported that fiscal inequality was the main reason since
people’s bargaining power with the government is limited. Therefore, in order to
eliminate this inequality decentralizing certain powers to communities and units has
been suggested. Moreover, this centralization was not only a means of allotting power
to regional organizations, but was also a means of depowering government domination
and truly empowering certain power to the people in order for them to manage their
lives effectively which finally can contribute to sustainable growths in terms of the
economy, communities and cultures.
Keywords: Inequality, Northeast Region, Problems and Solutions
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บทนํา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มีเนื้อที่ ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือรอยละ 33.17 ของพื้นที่ประเทศไทย ในป พ.ศ. 2557
มีประชากรจํานวน 21.85 ลานคน (National Statistical Office, 2015) คิดเปนรอยละ 33.54 ของ
ประชากรทั้งประเทศ โดยประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในสวนผลิตภัณฑมวลรวมภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ มีจํ านวน 1,338,671 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10.19 ของผลิต ภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ดานรายไดเฉลี่ยตอหัวอยูที่ 71,286 บาทตอคนตอปต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งอยูที่
195,995 บาทตอคนตอป (Office of the National Economic and Social Development Board,
2015) แมวาจะไดรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาหลายป จนเศรษฐกิจมีขนาดใหญมีภาคอุตสาหกรรม
ตาง ๆ เขามาลงทุนจํานวนมาก การคาภายในภูมิภาคขยายตัวมากขึ้น รวมถึงมีการคาขายชายแดนกับ
ตางประเทศ แตยังเผชิญกับความเหลื่อมล้ําทางรายไดมาอยางตอเนื่อง ทําใหมีความดอยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและนําไปสูความดอยโอกาสในเรื่องอื่น ๆ ตามมาอีกมาก เชน การศึกษา สาธารณสุข การ
ครอบครองที่ ดิ น และอสั ง หาริม ทรั พ ย รวมถึ ง สถานะทางสั ง คมและการมี ส ว นร ว มในทางการเมื อ ง
นอกจากนี้ ทรัพยากรที่มีอยูในพื้นที่ก็ขาดศักยภาพโดยเฉพาะทรัพยากรทางธรณีวิทยาที่เปนหินเกลือจึง
เผชิญกับปญหาดินเค็ม ลักษณะของดินไมอุมน้ํา และดินขาดความอุดมสมบูรณ ทําใหพื้นที่บางสวนไม
เหมาะสมกั บ การทํ า เกษตร ทํ า ให เ กิ ด การอพยพแรงงานเข า ไปทํ า งานที่ เ มื อ งใหญ อย า งเช น
กรุงเทพมหานคร สงผลตอปญหาสังคมในพื้นที่ตามมา อีกทั้งแรงงานที่อพยพเขาไปในเมืองใหญคุณภาพ
ชีวิตก็ไมไดดีขึ้นมากนัก ดังนั้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะออกจากวงจรเหลื่อมล้ําไดอยางไร จึงเปน
ประเด็นสําคัญในการคนหาคําตอบ

วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึกษาสถานการณ และสาเหตุ ความเหลื่ อมล้ํ า ของประชาชนในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ ประเทศไทย
2. เพื่ อ ค น หาข อ เสนอแนะต อ การแก ป ญ หาความเหลื่ อ มล้ํ า ของประชาชนในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย

ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาความเหลื่อมล้ําในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ดําเนินการ จํานวน 4 ดาน
คือ ความเหลื่อมล้ําทางดานรายได ความเหลื่อมล้ําของการถือครองทรัพยสิน ความเหลื่อมล้ําทางดาน
การคลัง ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา และความเหลื่อมล้ําดานสาธารณสุข
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คําจํากัดความ
ความเหลื่อมล้ําเปนความแตกตาง ความไมเทาเทียมกันของการกระจายทรัพยากรและฐานะ
ความเปนอยูของประชากร หรือสถานการณที่บุคคลหนึ่งไดรับบางอยางที่คนอื่นไมได รับ โดยมีความ
เกี่ยวเนื่องครอบคลุมทุกมิติของสังคมทั้งดานเศรษฐกิจ ซึ่งเปนการพิจารณาความเหลื่อมล้ําจากความไม
เทาเทียมกันของรายไดและทรัพยสิน ดานการเมือง ซึ่งเปนความเหลื่อมล้ํา ทางดานการคลัง อันเกิดจาก
อํานาจตอรองทางดานการเมือง และการมีสวนรวมในการตัดสินใจทางการเมืองและดานสังคม ซึ่งมุงเนน
พิจารณาความเหลื่อมล้ําทางโอกาสการเขาถึงบริการสาธารณะดานการศึกษา และสาธารณสุข

ผลการศึกษา
ผลการศึกษาความเหลื่อมล้ําของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตนดวยการศึกษาสถานการณ
ความเหลื่ อมล้ํา จํา นวน 5 ด าน ตามขอบเขตของการศึกษา จากนั้น จึงนํา ผลการศึกษาที่ ไดไปสูการ
วิเคราะหสาเหตุของการเหลื่อมล้ํา และสวนสุดทาย เปนการคนหาขอเสนอแนะตอการแกปญหาความ
เหลื่อมล้ําของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ซึ่งอธิบายไดดังตอไปนี้

ความเหลื่อมล้ําทางดานรายได
ความเหลื่อมล้ําทางดานรายได (Income Inequality) ถือวาเปนความยากจนเชิงสัมพัทธ หรือ
ความยากจนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Poverty) หมายถึง การที่รายไดรวมของประเทศถูกจัดสรรไปยัง
ประชาชนกลุมตาง ๆ ในประเทศอยางไมเปนธรรม นั่นคือ การที่รายไดไปกระจุกตัวอยูที่ประชาชนเพียง
บางกลุม หรือประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น ซึ่งสวนใหญแลวมักเปนกลุมผูมีรายไดสูง (สถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย, 2546) ดังนั้น การที่ประเทศมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศและรายไดประชาชาติมวลรวมสูงขึ้น รวมถึงทําใหประชาชนมีรายไดตอบุคคลโดย
เฉลี่ยสูงขึ้นและมีมาตรฐานการครองชีพสูงขึ้นนั้น จึงยังไมสามารถบงบอกคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศไดอยางแทจริง ทั้งนี้ ความเหลื่อมล้ําทางรายไดถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหปญหาความยากจน
ทวีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะกับกลุมที่มีรายไดต่ํา แมวาบางคนจะไมถือเปนคนจน (นั่นคือมีรายไดสูงกวา
เสนความยากจน) ก็ตาม เนื่องจากจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาความเหลื่อมล้ําระหวางชนชั้นใน
สังคม และยอมทําใหเกิดปญหาสังคมตามมาอยางหลีกเลี่ยงไมได แมวาภาครัฐจะสามารถลดความยากจน
ลงไดก็ตาม (Chansarn, 2000)
สถานการณความเหลื่อมล้ําของประเทศไทยซึ่งพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค
(Gini Coefficient) เปนเครื่องมือในการวัดความไมเทาเทียมในรูปของสัดสวน โดยมีคาอยูระหวาง 0 กับ 1
โดยยิ่งคาเขาใกล 1 มากเทาไร แสดงวาความไมเทาเทียมกันของรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคมีมากขึ้น
โดยชวงระหวาง ป พ.ศ. 2531-2557 พบวา ความเหลื่อมล้ําทางรายไดในภาพรวมทั่วประเทศมีการลดลง
ตลอดชวงระยะเวลาดังกลาว จาก 0.439 ในป พ.ศ. 2531 เหลือเพียง 0.371 ในป พ.ศ. 2557 ดังตาราง
ที่ 1
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เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค (Gini/Coefficient) ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระหว า งป พ.ศ. 2531-2557 พบว า ความเหลื่ อ มล้ํ า ทางรายได ค อ นข า งผั น ผวน โดยมี ลั ก ษณะการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นและลงตลอดเวลา โดยในป พ.ศ. 2531 คาสัมประสิทธิ์ Gini อยูที่ 0.388 ขณะที่ในป พ.ศ.
2557 คาสัมประสิทธิ์ Gini อยูที่ 0.351
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบสถานการณความเหลื่อมล้ําทางรายไดในแตละภาค พบวา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือในป พ.ศ. 2531 ภาคเหนือ คือภาคที่มีคาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคสูง
ที่สุด รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ภาคใตและภาคกลางมี ระดับความเหลื่อมล้ําเทากัน
และในป พ.ศ. 2557 ภาคใต เ ป น ภาคที่ ส ถานการณ ค วามเหลื่ อ มล้ํ า แย ที่ สุ ด รองลงมา คื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร
เมื่ อพิ จ ารณาความเหลื่ อมล้ํ า ทางรายได จ ากสั ด ส ว นรายได ข องประชากรจํ า แนกตามกลุ ม
ประชากรตามระดับรายได (Personal Distribution) สําหรับสถานการณของไทยในป พ.ศ. 2556 พบวา
กลุมคนจนที่สุด (ประชากรที่มีรายไดนอยที่สุด รอยละ 20 แรก) มีสัดสวนในรายไดอยูที่รอยละ 4.16 ของ
รายไดประชาชาติ ขณะที่กลุมคนที่รวยที่สุด (ประชากรที่มีรายไดสูงที่สุด รอยละ 20 แรก) มีสัดสวน
รายไดอยูที่รอยละ 52.58 ของรายไดประชาชาติ ซึ่งรายไดระหวางคนรวยที่สุดกับคนจนที่สุดตางกันกวา
12.64 เทา ซึ่งเมื่อยอนไปดูขอมูลเมื่อป พ.ศ. 2531 พบวากลุมคนจนที่สุดมีสัดสวนรายไดอยูที่รอยละ
4.58 ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนที่รวยที่สุดมีรายไดอยูที่รอยละ 54.37 ของรายไดทั้งหมด ซึ่ง
รายไดระหวางคนรวยที่สุดกับคนจนที่สดุ ตางกัน กวา 11.88 เทา แสดงใหเห็นวาทั้งกลุมคนที่รวยที่สุดและ
จนที่ สุ ด ต า งมี สั ด ส ว นรายได ใ นรายได ป ระชาชาติ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทั้ ง นี้ หากสั ง คมไม มี ค วามเหลื่ อ มล้ํ า เลย
ทรัพยากรหรือรายไดของประเทศจะตองถูกแบงเทา ๆ กันในแตละกลุม เชน รอยละ 20 ของคนรวยที่สุด
มีรายไดเทากับรอยละ 20 ของรายไดทั้งหมดของประเทศ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 คาสัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาคของรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภคจําแนกตามภาค และ
จําแนกตามเขตพื้นที่ ป พ.ศ. 2531-2557
ป

ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ

ภาคกลาง

2531
2533
2535
2537
2539
2541
2543
2545
2547
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

0.439
0.443
0.450
0.438
0.431
0.409
0.428
0.419
0.425
0.420
0.398
0.405
0.398
0.396
0.375
0.393
0.378
0.371

0.363
0.384
0.393
0.364
0.348
0.326
0.329
0.365
0.359
0.362
0.344
0.357
0.343
0.354
0.398
0.368
0.333
0.338

0.377
0.386
0.372
0.373
0.360
0.335
0.366
0.357
0.363
0.355
0.34
0.344
0.347
0.341
0.325
0.339
0.332
0.317

ภาค
ภาคเหนือ ตะวันออกเฉี
ยงเหนือ
0.395
0.388
0.411
0.382
0.390
0.396
0.398
0.391
0.387
0.378
0.358
0.343
0.375
0.352
0.384
0.356
0.409
0.382
0.410
0.399
0.385
0.373
0.387
0.374
0.37
0.371
0.389
0.385
0.349
0.353
0.353
0.349
0.346
0.340
0.328
0.351

ใต
0.377
0.361
0.374
0.398
0.374
0.361
0.374
0.368
0.389
0.374
0.371
0.351
0.363
0.353
0.343
0.37
0.345
0.354

ที่มา: ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2558
ประมวลผลโดย สํานักพั ฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วั ดภาวะสั งคม สํ านักงานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ตารางที่ 2 สัดสวนรายไดของประชากรจําแนกตามกลุมประชากรตามระดับรายได (Quintile by
Income) ระหวาง ป พ.ศ. 2531-2556
กลุมประชากร
ตามระดับรายได
สัดสวน
รายไดของ
ประชากร
(รอยละ)

2531
2533
2535
2537
2539

กลุม
กลุม
รอยละ 20
รอยละ 20
กลุมที่ 1
กลุม ที่ 2
(จนที่สุด)
4.58
8.05
4.29
7.54
3.96
7.06
4.07
7.35
4.18
7.55
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กลุม
กลุม
กลุม
รอยละ 20
รอยละ 20 รอยละ 20
กลุม ที่ 5
กลุมที่ 3 กลุม ที่ 4
(รวยที่สุด)
12.38
20.62
54.37
11.7
19.5
56.97
11.11
18.9
58.98
11.67
19.68
57.23
11.83
19.91
56.53

สัดสวนกลุม ที่ 5
รวม หารดวยกลุมที่ 1
(เทา)
100
100
100
100
100

11.88
13.28
14.9
14.07
13.52
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กลุมประชากร
ตามระดับรายได
2541
2543
2545
2547
2549
2550
2552
2554
2556

กลุม
กลุม
รอยละ 20
รอยละ 20
กลุมที่ 1
กลุม ที่ 2
(จนที่สุด)
4.3
7.75
3.95
7.28
4.18
7.69
4.48
8.02
3.79
7.63
4.21
7.96
4.42
8.26
4.61
8.64
4.16
9.00

กลุม
กลุม
กลุม
รอยละ 20
รอยละ 20 รอยละ 20
กลุม ที่ 5
กลุมที่ 3 กลุม ที่ 4
(รวยที่สุด)
12
19.82
56.13
11.51
19.85
57.42
12.06
20.11
55.95
12.46
20.33
54.71
12.17
20.16
56.25
12.53
20.35
54.95
12.65
20.28
54.39
12.79
19.58
54.38
13.47
20.79
52.58

41

สัดสวนกลุม ที่ 5
รวม หารดวยกลุมที่ 1
(เทา)
100
100
100
100
100
100
100
100
100

13.06
14.54
13.37
12.22
14.83
13.06
12.3
11.81
12.64

ที่ มา: ขอมู ลจากการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิ จและสั งคมของครัวเรื อน สํ านั กงานสถิติ แหงชาติ ป 2558
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ทั้งนี้ หากแบงประชาชน ออกเปน 10 กลุม นั่นคือประชากรทั้งหมดจะถูกแบงเปนกลุม ๆ ละ
รอยละ 10 พบวา รายไดยังคงกระจุกตัวอยูในกลุมคนรวยที่สุด รอยละ 10 ซึ่งถือครองรายไดสูงถึง รอย
ละ 36.81 ของรายไดทั้งหมด ขณะที่กลุมคนจนที่สุด รอยละ 10 ถือครองรายไดเพียง รอยละ 1.06 ของ
รายไดทั้งหมดเทานั้น จึงทําใหความแตกตางของรายไดระหวางกลุมคนรวยที่สุดกับกลุมคนจนที่สุดหางกัน
ถึง 34.73 เทา ดังนั้น การพัฒนาประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานอื่น ๆ จะตองมุงเนนให
กลุมเปาหมายประชากร รอยละ 10 กลุมที่ 1 (คนจนที่สุด) ใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการพัฒนาเพื่อ
ยกระดับรายได ซึ่งจะชวยลดปญหาความเหลื่อมล้ําได ดังตารางที่ 3
เมื่อพิจารณาถึงรายไดเฉลี่ยตอคนพบวา ในป พ.ศ. 2556 รายไดเฉลี่ยตอคนของกลุม รอยละ 20
ซึ่งเปนกลุมที่รวยสุด อยูที่ 23,816 บาทขณะที่กลุม รอยละ 20 ซึ่งเปนกลุมที่จนสุด มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
อยูที่ 1,884 บาท และเมื่อพิจารณาในป พ.ศ. 2531 พบวา กลุมรอยละ 20 ที่รวยที่สุด มีรายไดเฉลี่ยอยูที่
2,897 บาทตอเดือน ขณะที่กลุมรอยละ 20 ที่จนที่สุด มีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 244 บาท ตอเดือน แสดงใหเห็น
วา เมื่อระยะเวลาผานไปความแตกตางระหวางรายไดของกลุมคนรวยกับกลุมคนจนมีความแตกตางกัน
มากขึ้น หรือมีชองวางความเหลื่อมล้ํามากขึ้นโดยจากตัวเลข ในป พ.ศ. 2531-2556 ชี้ใหเห็นวา ถึงแมวา
รายไดข องแต ล ะกลุ ม จะมีอัต ราการเติ บ โตที่ใกล เคีย งกัน แต กลุ ม คนรวยที่สุ ด มี สว นเพิ่ ม ของรายได
มากกวากลุมอื่น ๆ มาก เนื่องจาก “ฐานรายได” ในแตละปที่มีขนาดใหญกวา ดังตารางที่ 4
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17.14 16.54 16.54 16.50 16.58 16.62 17.06 16.48 16.41 16.26 16.08 15.95 15.11 15.77
37.23 40.43 42.44 40.72 39.95 39.51 40.36 39.48 38.30 39.98 38.87 38.44 39.27 36.81

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 9

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 10 (รวยสุด)

8.39

8.48

8.48

6.67
8.37

6.42
8.59

6.71

5.35
8.73

6.90

5.55
8.67

6.78

5.39

4.28

8.86

6.97

5.56

4.45

8.84 8.66 9.15

7.01 7.02 7.40

5.65 5.77 6.07

4.59 4.76 4.97

3.66 3.88 4.03

20.91 23.96 27.65 25.62 24.62 23.57 26.82 24.50 21.93 29.92 25.10 23.76 25.23 34.85

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

7.96

6.57

5.09

4.46

3.51

ที่มา: ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนสํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2558
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

กลุมที่ 1 (เทา)

สัดสวนกลุม ที่10/

รวม

11.78 11.18 10.95 11.29 11.42 11.34 11.48 11.52 11.61 11.49 11.49 11.43 10.92 11.65

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 8

8.32

6.51

5.33

4.29

3.34

2.80 3.05 3.10

8.84

6.20

5.26

4.06

3.56

2.66

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 7

6.51

5.17

4.31

3.40

2.46

1.62 1.56 1.06

6.89

4.90

4.21

3.22

2.73

1.55

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 6

5.19

4.10

3.44

2.57

1.34

5.50

3.93

3.34

2.45

1.75

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 5

4.19

3.25

2.62

1.61

4.45

3.13

2.56

1.50

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 4

3.35

2.48

1.68

3.60

2.42

1.62

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 3

2.60

1.59

2.80

1.53

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 2

1.69

1.78

2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 2556

ตามระดับรายได

กลุมรอยละ 10 กลุมที่ 1 (จนสุด)

สัดสวนรายไดของประชากร (รอยละ)

กลุมประชากร

ตารางที่ 3 สัดสวนรายไดของประชากร จําแนกตามกลุมประชากรตามระดับรายได (Decile by Income)
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244
296
371
451
623
722
668
825
1,009
1,083
1,274
1,534
1,844
1,884

2531
2533
2535
2537
2539
2541
2543
2545
2547
2549
2550
2552
2554
2556

กลุมรอยละ 20
กลุมที่ 1 (จนที่สุด)

4,079

3,460

2,865

2,412

2,178

1,807

1,515

1,231

1,300

1,125

815

661

519

429

กลุมรอยละ 20
กลุมที่ 2

6,103

5,122

4,390

3,800

3,476

2,806

2,376

1,946

2,013

1,762

1,294

1,041

807

660

กลุมรอยละ 20
กลุมที่ 3

9,419

7,839

7,034

6,169

5,756

4,580

3,965

3,357

3,325

2,965

2,181

1,770

1,344

1,098

กลุมรอยละ 20
กลุมที่ 4

23,816

21,771

18,871

16,650

16,059

12,325

11,029

9,713

9,417

8,412

6,342

5,525

3,927

2,897

กลุมรอยละ 20
กลุมที่ 5 (รวยที่สุด)

ที่มา: ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2558
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

(บาท/คน/เดือน)

รายไดเฉลี่ยของ
ประชากร

(บาท/คน/เดือน)

รายไดเฉลี่ยของ
ประชากร

กลุมประชากรตามระดับรายได

9,061

8,007

6,939

6,061

5,710

4,505

3,942

3,383

3,356

2,978

2,217

1,874

1,379

1,066

รวม

ตารางที่ 4 รายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนจําแนกตามกลุมประชากรตามระดับรายไดทั่วประเทศ (Quintile by Income) ป พ.ศ.2531-2556
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ความเหลื่อมล้ําของการถือครองทรัพยสิน
ทรัพยสินเปนสิ่งที่สรางความมั่งคั่งใหกับผูถือครองทรัพยสิน โดยการถือครองทรัพยสินในไทยมี
หลายประเภท เชน การถือครองที่ดิน ซึ่งไดรับผลประโยชนในรูปของคาเชา และมูลคาเพิ่มจากราคาที่
สูงขึ้น ในสวนของการถือหุนจะไดรับผลประโยชน ในรูปของเงินปนผล และมูลคาเพิ่มจากราคาที่สูงขึ้น ที่
ผานมาการถือครองทรัพยสินของประเทศไทยมีปญหาความเหลื่อมล้ําที่สูงมาก สวนหนึ่งเพราะยังขาด
นโยบายการเก็บภาษีที่ดินและหุนอยางเหมาะสมและเปนธรรม ซึ่งผลการสํารวจภาวะทางเศรษฐกิจและ
สั ง คมของครัว เรือนของสํ า นั ก งานสถิติ แหง ชาติ พบว า กลุ ม คนที่ ร วยที่ สุ ด รอ ยละ 20 ของประเทศ
มีทรัพยสินเกือบ 70 เทาของกลุมที่จนที่สุดรอยละ 20 ของประเทศ
บัญชีเงินฝาก อาจเรียกไดวาเปนทรัพยสิน “ขั้นพื้นฐาน” ที่สุดสําหรับคนสวนใหญ โดยตัวเลข
เงินฝากในบัญชีจากธนาคารแหงประเทศไทย พบวา ในป พ.ศ. 2556 มี จํานวนเงินฝากทั้งหมด 84.52
ลานบัญชี โดยบัญชีที่มีขนาดเงินฝากต่ํากวา 50,000 บาท มีถึง 73.19 ลานบัญชี หรือคิดเปนรอยละ
86.59 ของจํานวนบัญชีทั้งหมด ซึ่งจํานวนบัญชีดังกลาวสวนใหญเปนบัญชีของผูที่มีรายไดนอย ขณะที่จํานวน
บัญชีที่มีเงินฝากมากกวา 10 ลานบาท มีเพียง 111,517 บัญชี หรือคิดเปนรอยละ 0.13 ทั้งนี้ เมื่อพิจารณา
ถึงวงเงินในบัญชี พบวาเมื่อรวมวงเงินรวมทุกบัญชี มีวงเงินเทากับ 11.05 ลานลานบาท โดยบัญชีที่มีขนาดต่ํา
กวา 50,000 บาท มีวงเงินเพียง 0.35 ลานลานบาท ขณะที่บัญชีที่มีเงินฝากเกิน 10 ลานบาท มีเงินฝาก
รวมกันถึง 5.44 ลานลานบาท ดังตารางที่ 5
จะเห็นวา สังคมไทยเผชิญกับความเหลื่อมล้ําอยางชัดเจน โดยบัญชีเงินฝากต่ํากวา 50,000 บาทมี
ถึงร อยละ 86.59 แต มี วงเงิ นเพี ยง ร อยละ 3.17 เท านั้ น ซึ่ งส วนใหญ มั กเผชิ ญ กั บประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่บัญชีที่มีเงินฝากมากกวา 10,000,000 ลานบาท ซึ่งมีเพียงรอยละ 0.13 แตกลับ
มีวงเงินฝาก ถึงรอยละ 49.24 โดยคนในกลุมนี้สวนใหญอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นการใหผลประโยชน
ทางภาษีดานเงินฝาก จึงตองยึดหลักของลักษณะการกระจายของฐานเงินฝากประกอบการพิจารณาอยาง
รอบคอบดวย
ตารางที่ 5 เงินรับฝากแยกตามขนาดของเงินฝากของธนาคารพาณิชยทั้งระบบ (ณ เดือนธันวาคม 2556)
ขนาดบัญชีเงินฝาก
นอยกวาหรือเทากับ 50,000
50,001- 200,000 บาท
200,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 10,000,000
10,000,000 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวนบัญชี
สัดสวนตอ
(บัญชี)
บัญชีรวม (รอยละ)
73,185,339
86.59
6,468,934
7.65
3,602,289
4.26
1,154,570
1.37
111,517
0.13
84,522,649
100.00

วงเงิน
สัดสวนตอ
(ลานบาท) วงเงินรวม (รอยละ)
350,727
3.17
653,263
5.91
1,603,912
14.51
3,001,740
27.16
5,441,370
49.24
11,051,012
100.00

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand Northeast Office, 2014)
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ที่ดิ น ถือว า เป นทรัพ ย สิน อย างหนึ่ ง ที่แ ต ล ะคนมี ไ วในครอบครอง โดยเฉพาะคนที่ มี กํา ลั ง ซื้ อ
เพียงพอจะซื้อที่ดินไวเปนทรัพยสิน ซึ่งหมายรวมถึงการซื้อที่ดินไวเพื่อการเก็งกํา ไรดวย ดังนั้นการมีที่ดิน
ไวในครอบครองนับวาเปนการสั่งสมความมั่งคั่งอยางหนึ่ง สําหรับการศึกษาวิจัยเรื่องการกระจุกตัวของ
ความมั่งคั่งในสังคมไทยของ ดวงมณี เลาวกุล (Laovakul, 2014) โดยใชขอมูลการถือครองที่ดินที่มี
เอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดิน ป พ.ศ. 2555 ของกรมที่ดินผลการศึกษา พบวา ภาพรวมของการถือ
ครองที่ดินในประเทศไทยในป พ.ศ. 2555 มีผูถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ ประเภทโฉนดที่ดินมีทั้งหมด
15,900,047 ราย โดยมีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยรายละ 5 ไร 3 งาน 87 ตารางวา แบงเปนประเภทบุคคล
ธรรมดา จํานวน 15,687,551 ราย (รอยละ 98.7) มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยรายละ 5 ไร 2 งาน 76 ตารางวา
และประเภทนิติบุคคล จํานวน 212,496 ราย (รอยละ 1.3) มีพื้นที่ถือครองเฉลี่ยรายละ 26 ไร 1 งาน 85
ตารางวา จะเห็นวาที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินทั้งหมด จํานวนประมาณ 95 ลานไร อยูในมือ
ของประชาชนมีเพียง 15.9 ลานรายเทานั้น
ดานเครือขายปฏิรูปที่ดินแหงประเทศไทย มูลนิธิสถาบันที่ดินแหงประเทศไทย (Thai Land
Reform Network Land Institute Foundation of Thailand, 2010) ประเมินวา คนไทยประมาณ
รอยละ 90 ถือครองที่ดินไมเกิน 1 ไร ในขณะที่คนอีกรอยละ 10 ที่เหลือ ถือครองที่ดินคนละมากกวา
100 ไร และประมาณรอยละ 70 ของที่ดินที่มีผูจับจอง ถูกปลอยทิ้งใหรกราง ไมไดใชประโยชน หรือใชไม
เต็มที่ แตเปนการถือครองเพื่อเก็งกําไร
ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (Social Databased and Indicator Development Office Office of the National Economic and Social
Development Board, 2015) พบวา ความเหลื่อมล้ํา ดานการถือครองที่ดินในประเทศไทยสูงมาก โดย
การถือครองที่ดินกระจุกตัวอยูในคนกลุมเล็ก ๆ โดยกลุมผูถือครองที่ดิน รอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดิน
มากที่สุด (กลุมคนรวยที่สุด) มีสัดสวนพื้นที่ถือครองที่ดินสูงถึงรอยละ 79.9 ของพื้นที่ทั้งหมด ในขณะที่
กลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด (กลุม คนจนที่สุด) มีสัดสวนพื้นที่ถือครอง
ที่ดินเพียง รอยละ 0.3 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งทําใหกลุมผูถือครองที่ดินรอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินมาก
ที่สุด มีสัดสวนการถือครองที่ดินสูงกวา กลุมผูถือครองที่ดิน รอยละ 20 ที่มีการถือครองที่ดินนอยที่สุด คิด
เปน 325.7 เทา

ความเหลื่อมล้ําทางดานการคลัง
นวลนอย ตรีรัตน (Treerat, 2012) ไดแสดงรายงานของธนาคารโลกเรื่อง Improving Service
Delivery ซึ่งเผยแพร ในป พ.ศ. 2558 โดยเปนการกลาวถึงความเหลื่อมล้ําระหวางกรุงเทพมหานครกับ
ภูมิภาค ซึ่งรายงานไดรวบรวมขอมูลจากหลายหนวยงานรวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นและพิจารณา
การกระจายการใชจายของภาครัฐในภูมิภาคตางๆ โดยแบงเปน กรุงเทพฯ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ดังตารางที่ 6
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ความเหลื่อมลํ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปญหาและทางออก

ตารางที่ 6 ผลประโยชนจากการใชจายของภาครัฐบาลและทองถิ่นของไทยในป พ.ศ. 2555
พื้นที่

สัดสวนประชากร

สัดสวน GDP

ผลประโยชนจาการใชจายของ
ภาครัฐบาลและทองถิ่น

กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต
รวม

17
34
17
18
14
100

26
12
43
9
10
100

72
6
7
7
8
100

ที่มา: ธนาคารโลก (Treerat, 2012.)
จากตารางที่ 6 พบวา กรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรคิดเปนรอยละ 17 ของประเทศมีสวนในการสรางจีดี
พี รอยละ 26 แตไดรับผลประโยชนจากการใชจ ายของภาครัฐบาลและทองถิ่นรวมกัน รอยละ 72 ของ
งบประมาณทั้งหมด ในทางตรงกันขาม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีประชากรรวม รอยละ 34 มีสวนแบงใน
จีดีพี ประมาณรอยละ 12 แตไดรับผลประโยชนจาก การใชจายภาครัฐประมาณนอยที่สุดที่รอยละ 6 สวน
ภาคอื่นๆ ไดแก ภาคกลางมีประชากร รอยละ 17 มีสวนแบงในจีดีพีสูงที่สุด ที่รอยละ 43 (เนื่องจากพื้นที่
ภาคกลางมีนิคมอุตสาหกรรมจํานวนมากตั้งอยู) และมีสวนแบงในการใชจายของภาครัฐที่รอยละ 7 สวน
ภาคเหนือ มีสวนแบงประชากรรอยละ 18 สวนแบงในจีดีพี รอยละ 9 แตสวนแบงในการใชจายของภาครัฐที่
รอยละ 7 สําหรับภาคใตมีสวนแบงประชากรนอยที่สุดที่รอยละ 14 สวนแบงในจีดีพี รอยละ 10 และสวน
แบงในการใชจายของภาครัฐรอยละ 8 จะเห็นวาทุกภาค (ยกเวนกรุงเทพฯ) มีสัดสวนของสวนแบงจากการใช
จายภาครัฐนอยกวาบทบาทในการมีสวนในการสรางจีดีพีของประเทศ
จะเห็น ได ว า ความเหลื่ อ มล้ํ า ทางด า นการคลั ง ท อ งถิ่น หรือ ความเหลื่ อ มล้ํ า ในการจั ด สรร
งบประมาณ ซึ่งเปนปญหา เชิงโครงสรางที่สําคัญประการหนึ่งของไทย สาเหตุสวนหนึ่งมาจากความ
แตกต างของขนาดเชิ งพื้ น ที่ในแตล ะจัง หวั ด โดยปจ จุบั นจั งหวั ดที่ มีผ ลิต ภัณฑ มวลรวมต อคนต อ ป สู ง
(Gross Provincial Product Per Capita) มีแนวโนมที่จะไดรับงบประมาณจากรัฐสูง แทนที่จะกลับกัน
เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ความเหลื่อมล้ําการคลังทองถิ่น จําแนกออกเปน 2 มิติ หนึ่ง คือ ความไมสมดุลแนวตั้ง (Vertical
Fiscal Imbalance) คือ ความเหมาะสมระหวางภารกิจกับรายได ปญหาที่สะทอนจากทองถิ่นบอยครั้ง คือ
ไดรับภารกิจมาก แตรายไดไมตามมา หรือนอยกวาภารกิจที่ไดรับการถายโอน และขอเรียกรองใหปฏิรูป
กฎหมายรายได ท องถิ่น (ตามกฎหมายรัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2550) สอง คื อ ความไม สมดุ ลตามแนวนอน
(Horizontal Fiscal Imbalance) หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในสภาพใกลเคียงกัน (พื้นที่
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และประชากร) แตวารายไดแตกตางกันมาก อันเนื่องมาจากสภาวะแวดลอมที่ตางกัน เชน การกระจุกตัวของ
ความเจริญในบางจังหวัด/ภูมิภาค
ดิเรก ปทมสิริวัฒน (Patmasiriwat, 2014) ไดนําขอมูลสถิติการคลังทองถิ่นจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดง
รายการรายไดขององคการปกครองสวนทองถิ่น จําแนกเปน 3 สวน คือ รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บ ภาษีแบง
และเงินอุดหนุน พบวา 1) มีความเหลื่อมล้ํามิติทางพื้นที่สูง เนื่องจากการกระจุกตัวของเศรษฐกิจไทย ทํา
ใหฐานภาษีทองถิ่น และภาษี แบงที่จัดสรรแตกตางกันอยางมาก โดยกลุมบน คือ กรุงเทพฯและปริมณฑล
และภาคตะวั นออก ขณะที่ กลุ มลาง คือ ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ และภาคเหนือ 2) การจัด สรรเงิ น
อุดหนุนมีอคติตอคนชนบท หมายถึง องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ไดรับเงินอุดหนุนตอหัวต่ํากวา
เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร อยางมีนัยสําคัญ ทําใหบริการสาธารณะของประชาชนใน
ชนบท ต่ํากวาประชาชนในเขตเมืองอยางชัดเจน และ 3) การจัดสรรภาษี แบงตอหัวเปนอีกตัวแปรหนึ่งที่
มีค วามเหลื่อมล้ํา สูงไมนอย เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจของแตละจังหวัด วัด ดว ยผลิต ภัณ ฑม วลรวม
จังหวัดตอหัวแตกตางกันอยางมาก ยกตัวอยางเชน จังหวัดระยอง มี GPP per capita เกินกวา 1 ลาน
บาทตอคน ในขณะที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญ มี GPP per capita นอยกวา 5 หมื่น
บาทตอคน
สอดคลองกับการศึกษาของ ดิเรก ปทมสิริวัฒน และดารุณี พุมแกว (Patmasiriwat & Pumkaew,
2012) พบวา (1) มีความเหลื่อมล้ําดานรายได (วัดดวยรายไดทองถิ่นตอหัว) อยางมาก ระหวางกลุมจังหวัด
รวยและจั ง หวั ด จน โดยกลุ มแรก จั ง หวั ด ภู เก็ต มี ร ายได ท อ งถิ่น สู ง ที่ สุ ด เท า กับ 11,005 บาทต อคน
(ค า เฉลี่ ย ทั้ ง สามป ) รองลงมา คื อ กรุ ง เทพมหานคร ระยอง ชลบุ รี ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง ส ว นใหญ อ ยู
ภาคกลาง และภาคตะวันออก กลุมที่สอง คือ จังหวัดที่มีรายไดทองถิ่นตอหัวต่ําที่สุด พบวา เกือบทั้งหมด
อยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเวนจังหวัดสระแกว) (2) ภาษีแบงเปนองคประกอบสําคัญที่อธิบาย
ความเหลื่อมล้ําโดยรวม (ความสําคัญรอยละ 50 ของรายไดรวมของทองถิ่น) รองลงมา คือ เงินอุดหนุน
ซึ่งหากระบบการคลังทองถิ่นยังคงมีระบบการเก็บภาษีแบงและการจัดสรรเงินอุดหนุนเหมือนเดิม ชองวาง
ทางการคลัง (Fiscal Gap) ระหวางจังหวัด (77 จังหวัด) จะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน (3) ความเหลื่อมล้ําการ
คลัง ไมมีแนวโนมลดลงแตอยางใดและในทางตรงขามนาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น หากปราศจากการปฏิรูป
เงินอุดหนุนและการแบงภาษี กลาวคือ หากไมมีกระบวนการไลกวด (Catching-up) หมายถึง องคการ
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีรายไดตอหัวนอย ควรจะมีอัตราการเติบโตสูงกวา องคการปกครองสวนทองถิ่นที่
มีรายไดตอหัวสูง ไมเชนนั้น ความเหลื่อมล้ําของรายไดของทองถิ่นจะเพิ่มขึ้นไปอีก
สรุปไดวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีคนจนอยูจํานวนมาก แตไดรับรายไดเพื่อ
นํามาใชในการพัฒนาทองถิ่นโดยผานองคการปกครองสวนทองถิ่นนอยมาก ขณะที่ภาคตาง ๆ ที่มีคนรวย
เชน ภาคกลาง และภาคตะวันออก มักไดรับงบประมาณเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่นจํานวนมาก ดังนั้นความ
เหลื่อมล้ําของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีมากขึ้นเปนลําดับ
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ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
เปรื่อง กิจรัตนภร (Kitraporn, 2012) กลาววา ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษามาจาก 2 แหลง
โดยแหลงที่ 1 คือ ความเหลื่อมล้ําจากสภาพทางสังคมไทย แบงได 3 ประเด็นคือ (1) ฐานะทางสังคม
และเศรษฐกิจของครอบครัว โดยครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมดี สามารถสนับสนุน ใหลูก
ไดรับการศึกษาที่ดีไดมากกวา และคุณภาพที่ดีกวารวมทั้งอัตราการออกกลางคันนอยกวา (2) ภูมิลําเนา
สภาพแวดลอม และภูมิลําเนาของเด็ก โดยประชากรวัยเด็กในเขตเมืองมีโอกาสจะเขาถึงการศึกษา
ไดงายกวาทั้งดานระยะทางและคุณภาพของโรงเรียน และ (3) สภาวะและวัฒนธรรมในครอบครัวเด็กใน
ครอบครัวที่มีทั้งพอและแมจะมีโอกาสไดเรียนตามเกณฑมากกวาเด็กจากครอบครัวที่ขาดพอแม หรือมี
พอหรือแมเพียงคนเดียว นอกจากนั้นความเชื่อ วัฒนธรรมการดําเนินชีวิต ของพอและแม จะมีผลตอ
โอกาสทางการศึกษาของเด็ก โดยครอบครัวที่พอแมมีการศึกษามักจะสงเสริมและลงทุนทางการศึกษาให
ลูกมากกวาครอบครัวที่พอแมมีการศึกษานอย แหลงที่ 2 คือ ความเหลื่อมล้ําจากการจัดการศึกษาชาติ
แบงได 3 ประเด็น คือ (1) การจัดสรรงบประมาณและกําลังคนทางการศึกษา พบวาสถานศึกษาขนาด
เล็กในเขตยากจนในชนบทจะไดรับงบประมาณนอยกวา มีครูอาจารยตามวุฒินอยกวา ทําใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นต่ํ า กว าสถานศึ ก ษาขนาดกลางและขนาดใหญ ในเขตเมื อ งใหญ โดยเฉพาะเขต
กรุงเทพมหานคร (2) การจัดสรรอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาพบวาโรงเรียนเขตยากจนจะขาดครู
ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ อัน สงผลตอปญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาโดยตรงและ (3) ระบบ
การประเมินคุณภาพการศึกษา พบวาการตรวจประเมินยังเนนที่ตัวเอกสาร หลักฐานมากกวา การวัดเชิง
คุณภาพตลอดจนการวัดสัมฤทธิ์ผลจากผูเรียน
ทั้งนี้ การศึกษาสงผลตอฐานะทางเศรษฐกิจอยางชัดเจน โดยความเหลื่อมล้ําด านการศึกษา
ยอมสงผลถึงความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจดวย ดวยเหตุนี้ การจัดการศึกษาที่ควรทําจึงตองมุงกระจาย
โอกาสการศึกษาไปสูสมาชิกทุกลุมในสังคม โดยเฉพาะคนจน เพื่อบรรเทาความเหลื่อมล้ํา ใน “มุมกลับ”
ที่ความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจสงผลตอความเหลื่อมล้ําดานการศึก ษา กลาวคือ คนยิ่งจนยิ่งขาดโอกาส
ในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ขณะที่คนยิ่งรวยยิ่งมีโอกาส (Achavanuntakul, 2011)
ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (Office of the
National Economic and Social Development Board, 2015) พบวาประเทศไทยเผชิญกับความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษามาก โดยเมื่อเปรียบเทียบความเหลื่อมล้ําระหวาง เด็กในเขตเมืองกับเขตชนบท ดวย
การใชอัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net Enrollment Rate) เปนตัวชี้วัด พบวาเด็กในเขตเมืองมีโอกาสเขาถึง
การศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.) ในสัดสวนที่สูงกวาเด็กในเขตชนบท ซึ่ง เด็กในเขตเมืองมีโอกาส
เขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ 39.5 ขณะที่เด็กในเขตชนบทมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเพียงรอยละ 18.0 นั่นคือ เด็กในเขตเมืองมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.)
มากกวาเด็กในเขตชนบท ประมาณ 2.2 เทา ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 อัตราการเขาเรียนสุทธิ (Net Enrollment Rate) ในระดับปริญญาตรี (รวม ปวส.)
จําแนกตามเขตพื้นที่
เขตพื้นที่
2551
2552
2553
2554
2555
2556
เขตเมือง
33.40
34.58
30.29
29.78
39.18
39.50
เขตชนบท
15.65
13.68
15.53
13.85
16.77
18.00
เฉลี่ยรวม
23.94
23.90
23.06
21.87
28.46
29.68
ที่มา: ขอมูลจากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน สํานักงานสถิติแหงชาติ ป 2558
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เมื่อพิจารณารายภาค พบวาเด็กในกรุงเทพมหานครมีโอกาสเขาถึงการศึกษาระดับปริญญาตรีสูง
กวาเด็กในภาคอื่น ๆ อยางเห็นไดชัด คือมีโอกาสเขาถึงรอยละ 48.59 ขณะที่ภาคใตเขาถึงนอยสุดเพียง
รอยละ 16.81 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ มีอัตราการเขา รับการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รวม
ปวส.) เพียงรอยละ 25.89 ซึ่งสูงกวาภาคใตเพียงภาคเดียวนั้น แตยังต่ํากวาคาเฉลี่ยรวมของประเทศ ทั้งนี้
เนื่องจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสวนใหญจะตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร และในเขตเมืองของ
จังหวัดตาง ๆ ทําใหคนในเขตเมืองมีความสะดวกในการเดินทางและเสียคาใชจายนอยกวาคนในเขต
ชนบท ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 อัตราการเขาเรียนสุทธิ ในแตละระดับชั้น จําแนกตามภาค ป 2556
ภาค
อนุบาล ประถม มัธยมตน มัธยมปลาย (รวม
กรุงเทพมหานคร
7
90.67
7
64.34
กลาง
6
88.71
6
58.13
เหนือ
6
87.58
6
60.53
ตะวันออกเฉียงเหนือ
7
86.49
6
55.60
ใต
6
89.64
6
52.97
เฉลี่ยรวม
66.89
88.08
67.01
57.74

ปริญญาตรี (รวม
48.59
28.43
30.07
25.89
16.81
29.68

ที่มา: ขอมู ลจากการสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและสั งคมของครัวเรือน สํ านั กงานสถิติแหงชาติ ป 2558
ประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
นอกจากความเหลื่อมล้ําในดานโอกาสทางการศึกษาแลว ประเทศไทยยังเผชิญกับความเหลื่อม
ล้ําทางดานคุณภาพการศึกษาดวย พบวานักเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ท างการเรียน
จํานวน 4 วิชาหลักเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดเมื่อ
พิ จ ารณาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ในป พ.ศ. 2556 คะแนนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 พบวา คะแนนเฉลี่ยของประเทศ อยูที่ 39.55 คะแนน โดยกรุงเทพมหานครมี
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คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูที่ 45.37 คะแนน ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด อยูที่
38.07 คะแนน โดยคะแนน ต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ ดานคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยของประเทศ อยูที่ 34.50 คะแนน โดยกรุงเทพมหานครมีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด อยูที่ 38.63 คะแนน ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด อยูที่ 33.33
คะแนน โดยคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศ และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษา ปที่ 6 พบวา คะแนนเฉลี่ ยของประเทศ อยูที่ 31.38 คะแนน โดยกรุงเทพมหานคร มีคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด อยูที่ 38.19 คะแนน ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด อยูที่ 28.92
คะแนน โดยคะแนนต่ํากวาคาเฉลี่ยของประเทศดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 วิชาหลัก ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 ปการศึกษา 2556
วิชาหลัก
ประถมศึกษาปที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาปที่ 3
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
มัธยมศึกษาปที่ 6
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร
เฉลี่ย

กรุงเทพมหานคร

กลาง

45.37
49.59
41.70
49.32
40.85
38.63
48.36
35.61
29.17
41.38
38.19
56.00
35.21
27.90
33.74
40.73

40.44
46.16
34.40
43.31
37.88
34.78
45.17
30.33
25.48
38.13
32.32
50.93
26.21
21.26
30.93
35.85

คะแนนเฉลี่ย (รอยละ)
ตะวันออก
เหนือ
เฉียงเหนือ
38.80
38.07
44.34
43.87
32.57
32.17
41.44
39.66
36.86
36.58
34.41
33.33
44.47
42.54
29.87
29.26
25.11
24.66
38.19
36.84
31.15
28.92
49.03
46.53
24.77
22.18
20.07
17.84
30.75
29.15
34.79
33.44

ใต
38.52
43.59
32.99
40.66
36.85
34.07
43.57
29.94
25.13
37.63
29.85
47.25
23.32
19.30
29.58
34.15

เฉลี่ยทั่ว
ประเทศ
39.55
45.02
33.82
41.95
37.40
34.50
44.25
30.35
25.45
37.95
31.38
49.26
25.35
20.48
30.48
35.14

ที่มา: ขอมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคกรมหาชน) ป 2558
ประมวลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคมสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
นอกจากนี้ชองวางของคาจางแรงงานระหวางกลุมการศึกษาตาง ๆ ยังสะทอนออกมาใหเห็นใน
รูปของชองวางของคาจา งแรงงานในแตละกลุมอาชีพและในแตละภูมิภาคที่เพิ่มมากขึ้น หรือมีความ
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เหลื่อมล้ําของผลตอบแทนแรงงานจําแนกตามอาชีพ กลาวคือ การจําแนกอาชีพเดียวกัน จํานวน 4 อาชีพ
คือเกษตรกร แรงงานทั่วไป พนักงานบริการ และผู ประกอบวิชาชีพ ซึ่งเมื่อพิจารณาในแตละภูมิภาคทั้ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ผู
ประกอบวิชาชีพ มีคาจางแรงงานเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ พนักงานบริการ แรงงานทั่วไป และเกษตรกร
ตามลํ า ดั บ โดยค า จ า งแรงงานเฉลี่ ย ของกรุง เทพมหานครมี อัต ราที่ สู ง กว า ในภูมิ ภ าคอื่น ๆ ส ว นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีคาจางงานแรงงานเฉลี่ยอยูในกลุมระดับต่ําสุดในอาชีพพนักงานบริการ แรงงาน
ทั่วไป และเกษตรกร โดยมีเพียงกลุมเดียว คือ ผู ประกอบวิชาชีพ ที่สูงกวาภาคเหนือและภาคใต ทั้งนี้ ผู
ประกอบวิชาชีพในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีรายไดมากกวาแรงงานทั่วไป ในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 2.3 เทาในป พ.ศ. 2531 และเพิ่มเปน 3.0 เทาในป พ.ศ. 2556 และมากกวาแรงงานทั่วไปในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือถึง 5 เทา (National Statistical Office, 2015)
ความเหลื่อมล้ําดานสาธารณสุข
ขอมูลในป พ.ศ. 2554 พบวาหลักประกันสุขภาพแหงชาติดูแลคนกวา 48.12 ลานคน ใชเงินป
ละประมาณ 1 แสนลานบาทคาใชจายตอหัว 2,091 บาท/คน ในสวนของประกันสังคมดูแลคน 9.9 ลาน
คน ใชเงินปละประมาณ 25,361 ลานบาท คาใชจายตอหัว 2,562 บาท/คน ขณะที่สวัสดิการขาราชการ
ดูแลคน 4.4 ลานคน ใชเงินปละประมาณ 61,844 ลานบาท คาใชจายตอหัว 14,056 บาท/คน จะเห็นวา
ความเหลื่อมล้ํามีอยูในทุกรูปแบบและแตกตางกันทั้งสิทธิประโยชนคุณภาพในการรักษาพยาบาล และคา
เบี้ยประกัน ตัวอยางเชน กรณีสิทธิประโยชนทั้ง 3 กองทุนก็ไดรับไมเทาเทียมกัน เปนโรคเดียวกันเขาไป
รักษาในโรงพยาบาลคารักษาพยาบาลก็จะแตกตา งกัน ตามสิทธิ ที่ติด ตัวมา ดั งนั้น ระบบหลั กประกัน
สุขภาพไดสรางใหเกิดความเหลื่อมล้ํา ทั้งนี้ ความเหลื่อมล้ําเกิดขึ้น อาจเปนเพราะระบบประกันสุขภาพ
ของไทยเกิดมาทีละสวนในชวงเวลาที่แตกตางกันเริ่มจากสวัสดิการขาราชการ เปนกลุมแรก ตอมา คือ
ประกันสังคม และตอมาคือโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ทําใหประเทศไทยมีระบบประกันสุขภาพที่
ครอบคลุมคนทุกกลุมที่แตกตางกันอีกทั้งยังอยูภายใตหลายกระทรวง ทําใหบริหารจัดการไดยาก (เดือน
เดน นิคมบริรักษ, 2556)
ขอมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (Nikomborirak,
2013) พบวาคนไทยสามารถเขาถึงหลักประกันสุขภาพครอบคลุมรอยละ 99.9 โดยสวนใหญใชบริการ
ภายใต ระบบหลักประกันสุขภาพ 3 ระบบหลั ก คือระบบหลั กประกันสุขภาพถวนหนา รอยละ 75.0
ระบบประกันสังคม รอยละ 16.5 และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 7.3
ที่เหลือเปนบุคคลที่มีสิทธิอื่น ๆ และยังไมลงทะเบียนสถานะสิทธิ อยางไรก็ตามระบบหลักประกันสุขภาพ
ทั้ง 3 ระบบหลักคือระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ ระบบประกันสังคม และระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนามีการออกแบบระบบที่ตางกันในหลายประเด็น เชน แหลงเงินที่ใชสิทธิป ระโยชน ผู
ใหบริการ และระบบการจายเงิน จึงทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํากันในแตละระบบ
นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ําของการกระจายบุคลากรทางการแพทย ยังสงผลใหคุณภาพการ
บริการที่มีความแตกตางกันในแตละภูมิภาค ปจจุบันสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในบาง
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ความเหลื่อมลํ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปญหาและทางออก

พื้นที่ยังมีปญหาการกระจายตัวและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย ทําใหตองดูแลประชากรมากกวา
เกณฑมาตรฐานที่ ควรจะเปน ซึ่งสะทอนไดจากอั ตราบุคลากรทางการแพทยตอประชากรของแตละ
ภูมิภาคยังคงมีความเหลื่อมล้ํากัน โดยในป พ.ศ. 2556 บุคลากรทางการแพทยโดยเฉพาะแพทย ทันต
แพทย เภสั ช กรและพยาบาลวิ ช าชี พ ยั ง คงกระจุ กตั ว หนาแน น อยู ในกรุ ง เทพมหานคร แต ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีการกระจุกตัวนอยที่สุด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาแพทย 1 คนตอประชากรสูงถึง 3,918 คน สูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศทันตแพทย 1 คนตอประชากร 14,170 สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ เภสัชกร 1 คนตอประชากร
8,551 คน สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ตอประชากร 646 คน สูงกวาคาเฉลี่ยของ
ประเทศ และพยาบาลเทคนิค 1 คนตอประชากร 16,233 คน สูงกวาคาเฉลี่ยของประเทศ จึงทําใหอัตรา
บุคลากรทางการแพทยตอประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกวาทุกภาคกลาวคือบุคลากรทางการ
แพทย 1 คนตองดูแลประชากรมากกวาภูมิภาคอื่น เชน แพทย 1 คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอง
ดูแลประชากรมากกวาแพทยในกรุงเทพถึง 3 เทา และยังตองดูแลประชากรมากกวาเกณฑมาตรฐานที่
ควรจะเปน สงผลกระทบทําใหผูเจ็บปวยตองรอคิวตรวจรักษานาน และการใหบริการดอยคุณภาพลงจาก
การรีบเรงดูแลประชากรเจ็บปวยใหครบถวน ดังตารางที่ 10
ตารางที่ 10 อัตราสวนบุคลากรทางการแพทย 1 คน ตอ จํานวนประชากรรายภาค ป 2556
ภาค
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
ทัง้ ประเทศ

แพทย
1,075
2,263
2,803
3,918
2,825
2,521

ทันตแพทย
7,483
10,159
9,512
14,170
9,687
10,580

เภสัชกร
3,917
6,340
6,759
8,551
6,516
6,352

พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค
285
1,936
487
14,707
542
17,982
646
16,233
465
17,870
503
9,867

ที่มา: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป 2558
ประมวลผลโดย สํา นักพั ฒนาฐานขอมูล และตั วชี้วั ดภาวะสัง คม สํานั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

สาเหตุของปญหาของความเหลื่อมล้ํา
ปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดจากสาเหตุของปญหาใน
เชิงโครงสรางที่สําคัญ ดังนี้
1. การจัดสรรงบประมาณใหแกทองถิ่น จากการศึกษาขอมูลในการดานการจัดสรรงบประมาณ
ใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่น พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยที่สุด
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ในบรรดาภาคตาง ๆ ของไทย ทั้ง ๆ ที่มีประชากรมากถึง รอยละ 34 แตไดรับผลประโยชนจากการใชจาย
ภาครัฐเพียงรอยละ 6 เทานั้น ดังนั้น องคการปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงมี
งบประมาณไปใชเพื่อพัฒนาพื้นที่ไดไมมากนัก งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรสวนใหญก็เปนงบประจําใน
รูปแบบของเงินเดือน และคาใชจายของสํานักงาน แตงบประมาณในสวนของงบพัฒนามีนอยมาก ทําให
ทองถิ่นไมสามารถพัฒนาพื้นที่ใหมีประสิทธิภาพไดดีเทาที่ควร
2. โครงสรางทางเศรษฐกิจ ของภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ เอื้อประโยชน ตอกลุ มเจา ของทุ น
มากกวาเจาของแรงงาน โดยฐานการผลิตที่เปนภาคอุตสาหกรรมมีขนาดใหญขึ้นอยางตอเนื่องรวมทั้ง
มูล คา ผลผลิ ตและผลิต ภาพสูง กวา ภาคเกษตรมาก โดยผลิ ตภัณฑ ม วลรวมภาคตะวั นออกเฉีย งเหนื อ
(Gross Region Product) มาจากภาคนอกเกษตรกรรมถึงรอยละ 77 ดังนั้น จึงเกิดชองวางระหวางชนชั้น
รายได และระหวางสาขาการผลิตโดยชองวางรายไดระหวางคนจนกับคนรวยหางกันมากขึ้น
3. โครงสรางการบริหารจัดการภาครัฐมีลักษณะรวมศูนยไวที่สวนกลาง และโครงสรางบริการ
พื้นฐานของรัฐกระจุกตัวอยูในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไดสงผลกระทบตอความเหลื่อมล้ําใน
การเขาถึงบริการพื้นฐานของรัฐในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือสามารถ
เขาถึงบริการพื้นฐานต่ํากวาภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองก็มีความเหลื่อม
ล้ํากันเองสูงโดยเมืองใหญในภูมิภาคจะไดรับการจัดสรรบริการขั้นพื้นฐานที่ดีกว า เมืองขนาดกลางและ
ขนาดเล็กอีกทั้งยังมีความแตกตางกันอีกระหวางประชากรในเขตเมืองและเขตชนบท
4. ปญหาระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ดินเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญสําหรับการประกอบอาชีพและเปน
ที่อยูอาศัยของประชาชนอันสงผลตอการสรางรายไดหรือโอกาสทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต ปญหากรรมสิทธิ์ที่ดินจึงมีความเชื่อมโยงกับปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําในโอกาส
ทางเศรษฐกิจ ปจจุบันมีปญหาตาง ๆ ในการใชประโยชนที่ดิน เชน ปญหาการบุกรุกที่ ดินของรัฐ ปญหา
ที่ดินรกรางวางเปลาหรือ ใชประโยชนไมเต็มที่ ปญหาความขัดแยงในการใชประโยชนที่ดินระหวางราษฎร
กับรัฐ นั่นคือ การถือครองและการใชที่ดิน ยั งขาดกลไกที่ชัดเจน และโปรงใส รวมถึงยังไมมีความเปน
ธรรม อีกทั้งกลุมคนรวย ยังสามารถกอบโกยทรัพยสินของชาติเพื่อประโยชนสวนตัว ในขณะที่กลุมคนจน
ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติได
5. ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพที่พึงมีพึ งไดโดย
ชอบธรรมทําใหประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบและลวงละเมิดสิทธิจากบุคคลที่อยูในภาวะที่เหนือกวา
นอกจากนั้น กระบวนการยุติธรรมยังมีขอจํากัดสําหรับคนจน โดยคนจนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังไม
สามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางทั่วถึง สวนหนึ่งเปนเพราะการออกแบบไวยากตอการเขาถึง
เชน การเขาสูกระบวนการยุติธรรมมีคาใชจายสูง ตองมีเอกสารหลักฐานครบถวน และการใชภาษาที่ยาก
ตอการเขาใจ เปนตน
6. การบริหารราชการแผนดินขาดประสิทธิภาพและความโปรงใส รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่โดยมิ
ชอบและการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหน าที่รัฐ ทําใหนักธุรกิจจํานวนมากหันเขาสูวงการการเมืองเพื่อ
แสวงหาชองทางในการคอรรัปชั่นในรูปแบบตาง ๆ ทําใหการดําเนินนโยบายและการจัดบริการเพื่อการ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนยังขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการใชงบประมาณแผนดินโดยไม
เกิดประโยชนตอประชาชนอย างเต็มที่ การใชจายที่ไมตรงกับกลุมเปาหมายหรือปญหาเรงดวนที่ควรจะ
ไดรับการจัดลําดับความสําคัญ ประกอบกับการขาดระบบฐานขอมูลที่ทันสมัยเพื่อเปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดตรงกับกลุมเปาหมายที่ควรจะไดรับประโยชน นอกจากนี้
ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังเผชิญกับนโยบายประชานิยม ทําใหประชาชนกลุมดอย
โอกาสไมสามารถชวยเหลือตนเองได และไมสามารถแกปญหา ความเหลื่อมล้ําไดอยางยั่งยืน
7. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความไมเทาเทียมกันในเรื่องการศึกษาในแตละกลุมอายุ ทั้งในสวน
ของจํานวนปและคุณภาพการศึกษา โดยความไมเทาเทียมกันของการศึกษาในรุนปูยาตายาย สงผล
กระทบตอรุนพอแมทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําดานการศึกษา และถูกสงผานไปสูรุนลูกดวยก็ยิ่งทําใหเกิด
ความเหลื่อมล้ําดานการศึกษาไปอีก เปนวงจรไปเรื่อย ๆ อยางไมจบสิ้น ทั้งนี้การที่คนมีการศึกษานอย
สงผลตอทักษะและคุณภาพแรงงาน นั่นคือระดับทุนมนุษย และความสามารถในการประกอบอาชีพจึงมี
ความแตกตางกันดังนั้นจึงเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรื่อยมา
8. ปญหาเรื่องฐานในการจัดเก็บ ภาษีอากรเปนสิ่งที่ซ้ําเติมความเหลื่อมล้ําในประชากรในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาษีที่จัดเก็บในประเทศไทยปจจุบันเปนภาษีทางออม เชน ภาษีมูลคาเพิ่ม และ
ภาษีสรรพสามิต เปนตน ซึ่งภาษีทางออมนี้ เปนการผลักภาระใหผูบริโภค เพราะทุกคนตองอุปโภคและ
บริโภคเพื่อการดํารงชีวิตพื้นฐาน คนจนซึ่งมีจํานวนมากในภูมิภาค จึงมีการใชจายเมื่อเทียบสัดสวนกับ
รายไดนั้นมากกวาคนรวย กลาวอีกนัยหนึ่ง อัตราการเสียภาษีเทียบกับรายไดของคนจนจะสูงกวาคนรวย
9. ความเหลื่ อ มล้ํ า จากการผู กขาดทางธุ ร กิจ การค า และการแข ง ขั น น อ ยรายเป น ป ญ หาที่
สังคมไทย รวมทั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผชิญมาเปนระยะเวลายาวนาน ทําใหเกิดปญหาการกระจุก
ตัวของผลตอบแทนทางธุรกิจโดยเฉพาะผูประกอบการที่มีสวนแบงตลาดสูง ทําใหมีอํานาจในการกอบโกย
กําไรจํานวนมากจนสรางความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจนําไปสูการกระจุกตัวของการครอบครองที่ดิน และ
ทรัพยสินในกลุมคนรวย
10. การมี ส ว นรว มของประชาชนในการกํา หนดรูป แบบการพั ฒ นาในพื้ น ที่ แ ละการพั ฒ นา
ประเทศเปนอีกหนึ่งกลไกที่นําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทิศทางและ
รูปแบบการพัฒนาประเทศสวนมากมักถูกกําหนดโดยขาราชการระดับสูงนักวิชาการและการชี้นําโดย
องคกรระหวางประเทศโดยประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไมสามารถเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่นได สวนหนึ่งเพราะการเขาถึงขอมูลขาวสารไมเทาเทียมกัน และขาดอํานาจในการตอรองกับ
ภาครัฐ ทําใหการมีสวนรวมทางการเมืองทําไดเพียงแตการหยอนบัตรเลือกตั้งเทานั้น

ขอเสนอแนะตอการแกปญหาความเหลื่อมล้ํา
การแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมสามารถดําเนินการไดดวยการใชหลักการของธนาคารโลก
คือ “การเติบโตอยางมีสวนรวม” (Inclusive Growth) ซึ่งหมายถึงการเติบโตที่กอใหเกิดการแบงปน
ผลประโยชน รวมกัน และสรา งโอกาสอยา งเสมอภาคกัน ระหวา งคนทุกกลุ ม ในสั งคมที่ ดี ขึ้น การสรา ง
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ผลประโยชนรวมกันจะรับประกันใหเกิดการกระจายตัวของผลประโยชนจากการเติบโตและการสราง
โอกาสอยางเสมอภาคจะรับประกันจุดเริ่มตนที่เทาเทียมกันสงผลใหเกิดความรวมมือของคนในสังคมและ
เปนแนวทางใหคนในสังคมมีความหวังกับอนาคตรวมกัน
สําหรับแนวคิดของการเติบโตอยางมีสวนรวมเกิดจากแนวคิดการกระจายของผลประโยชนอยาง
ทั่ ว ถึงและการให โ อกาสกั บ คนในสั ง คมอย า งเท า เที ย ม โดยหัว ใจของการเติ บ โตอย า งเท า เที ย มจึ ง มี
องคประกอบสําคัญสองประการหนึ่ง คือ มีการกระจายของผลประโยชนอยางทั่วถึงและมีการใหโอกาส
กับคนในสังคมอยางเทาเทียม เพื่อใหเกิดการกระจายแรงจูงใจใหกับประชาชน สวนใหญของประเทศ อัน
จะนํ า ไปสู ก ารปลดปล อ ยศั ก ยภาพของป จ เจกและสร า งความร ว มมื อ ระหว า งกั น ในการสร า งการ
เจริญเติบโตอยางตอเนื่องไมติดกับขอจํากัดของการกดขี่และเอาเปรียบในการพัฒนาระหวางประชาชน
กลุมตาง ๆ ซึ่งผูเขียนไดสังเคราะหขอเสนอแนะในการแกปญหาความเหลื่อมล้ําจากความคิดเห็นผูเขียน
ทานอื่น ๆ รวมกับความคิดเห็นของผูเขียนเอง ซึ่งสามารถนําเสนอขอเสนอแนะตอการแกไขปญหาความ
เหลื่อมล้ํา ไดดังนี้
1. ดานเศรษฐกิจ
- พัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเปน แหลงที่มีรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเปน
การกระจายรายไดไปยังกลุมประชากรตาง ๆ ของภาค โดยเฉพาะกลุมดอยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ในสังคม เพื่อสรางความมั่นคงดานรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน
- สรางฐานการผลิตพืชพลังงานทดแทนของประเทศ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและรายได
โดยเฉพาะกลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม และ
รอยเอ็ด และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร
ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี
- สรางฐานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตรจากข าว ออยโรงงาน มันสําปะหลังและขาวโพด
เลี้ ย งสั ต ว เพื่ อรัก ษาฐานรายได เดิ ม และสรา งฐานใหม ให กับ ภาคตะวั น ออกเฉี ยงเหนื อด ว ยการเพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพการผลิตอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถิ่น โดยเฉพาะกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง และกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
- ใหความสําคัญกับการผลิตที่มุงเนนดานสุขภาพดวยการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรไปเปนภาค
เกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย เพื่อนําไปเชื่อมโยงกับความตองการของตลาดที่มุงดูแลดานสุขภาพ
ตลอดจนการสรางอุตสาหกรรมสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
-พัฒนาระบบเศรษฐกิจสรางสรรคดวยการใชการทองเที่ยวทางโบราณคดียุคกอนประวัติศาสตร
และอารยธรรมขอมเปนพื้นฐาน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลางและตอนกลาง เนื่องจาก
เปนเอกลักษณเฉพาะทองถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใหธุรกิจบริการดานทองเที่ยวเปนแหลง
รายไดใหมที่มีศักยภาพของภูมิภาค
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- พัฒนาธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ (Health & Wellness) ดวยการพัฒนาบุคลากร ยกระดับ
คุณภาพ และมาตรฐานการบริหารใหเปนระดับ มาตรฐาน (World Class) ดวยเหตุที่คนอีสานมีอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี มีความเปนมิตร และความมีน้ําใจ
- สงเสริม SMEs ใหมีบทบาทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีความเขมแข็งมากขึ้นโดยรวม
กลุมกันในลักษณะเครือขาย (Cluster) ตลอดจนใหความสําคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพื้นฐาน
องคความรูภูมิปญญาไทยเพื่อสรางความเขมแข็งในระดับชุมชน ตลอดจนการขยายโอกาสการเขาถึงแหลง
ทุน
- การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เชน จังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร สระแกว
สุรินทร ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี เพื่อเชื่อมโยงกับกลุมประเทศกัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
รวมถึงเชื่อมโยงกับอาเซียน และจีนตอนใต ซึ่งมีแนวโนมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอยางตอเนื่อง เปน
แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ อันทําใหเขาถึงปจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ และ
ฐานการผลิตของประเทศเพื่อนบานรวมทั้งจัดระเบียบพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนเพื่อแกปญหาแรงงานตาง
ดาวผิดกฎหมายและสินคาเกษตรลักลอกจากประเทศเพื่อนบาน
- พั ฒ นาความร ว มมื อ เป น หุ น ส ว นกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า นและคู ค า หลั ก (Multi-national
Enterprises Network: MNEs) เชน การรวมมือการลงทุนระหวางรัฐกับรัฐ ในดานโครงสรางพื้นฐาน
ขนาดใหญ การลงทุนของนักลงทุนรายใหญระหวางประเทศ การรวมลงทุนระหวาง SMEs ไทย กับธุรกิจ
ในประเทศเพื่อนบาน และการสงเสริม Contract Farming เปนตน
- สงเสริมระบบการเงินฐานราก หรือการเงินชุมชน เชน กลุมสัจจะออมทรัพย สัจจะสะสม
ทรัพย และสหกรณออมทรัพยเพื่อการผลิต ดวยการใหชาวบานจัดการกันเอง ซึ่งปจจุบันมีอยูจํานวนมาก
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแตการบริหารจัดการไมมีประสิทธิภาพ ทําใหไมสามารถเปนแหลงระดมเงิน
ออมและเปนแหลงทุนใหสมาชิกได
2. ดานโครงสรางพื้นฐาน
- สรางความเชื่อมโยงระบบโครงสรางพื้นฐานภายในอนุภูมิภาคเพิ่มมากขึ้น ทั้งเสนทางคมนาคม
ทางบก โทรคมนาคม และโครงขา ยสายส ง ไฟฟ า และพลั ง งานโดยเฉพาะในพื้ น ที่ ก ลุ ม จั ง หวั ด ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบดวย นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร
- พัฒนาระบบโลจิสติกส และสิ่งอํานวยความสะดวกดานการขนสงชายแดน เพื่อใหสามารถ
รองรั บ การพั ฒ นาและเป น ประตู ก ารค า การผลิ ต เชื่ อ มโยงกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น เพราะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีทําเลที่ตั้งที่เหมาะสมในการเปนศูนยกลางการคาของอาเซียน และกลุมประเทศ
CLMV ซึ่งคือประเทศในเขตอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง (Great Mekong Subregion: GMS) เปนประเทศ
สมาชิกใหมของอาเซียน ไดแก กัมพูชา (Cambodia) ลาว (Laos) เมียนมาร (Myanmar) และเวียดนาม
(Vietnam)
- พัฒนาความเชื่อมโยงทางกายภาพกับประเทศเพื่อนบานทั้งดานระบบราง และทางหลวงพิเศษ
อาทิ การพัฒนาโครงขายรถไฟ โครงการรถไฟรางคูสายนครราชสีมา-ขอนแกน-หนองคาย การพัฒนา
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รถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย และโครงการทางหลวงพิเศษสายมอเตอรเวย
สายบางปะอิน – นครราชสีมา
- ส ง เสริม และสนั บ สนุ น การขนส ง ขา มพรมแดนในอนุ ภู มิ ภ าคลุ ม น้ํ า โขง (Cross Border
Transport Agreement: CBTA) การแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหวางไทย-กัมพูชา ระบบศุลกากรผาน
แดน (Customs Transit System: CTS) ความรวมมืออยางใกลชิด ระหวางดานพรมแดน ตลอดจนเรง
พัฒนาระบบตรวจปลอยสินคาจุดเดียว (Single Window Inspection: SWI) คือ พื้นที่ปฏิบัติงานรวมกัน
ของเจ าหน าที่ ไทย และประเทศชายแดน รวมถึงขอตกลงธุ รกิจการเดิน รถระหวา งไทยและประเทศ
ชายแดน
3. ดานการศึกษา
- พัฒนาคุณภาพระบบการศึกษาใหสูงขึ้นเพื่อรองรับคนทุกวัยโดยพัฒนาคนทัง้ ในดานองคความรู
(Knowledge) และการสรางสรรคคุณคา (Value Creation) ภายใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อให
คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา อันนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ํา
- จัดสรรงบประมาณดานการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของประเทศโดยเฉพาะ
แรงงานระดับกลาง ซึ่งควรสนับสนุนใหเปนแรงงานที่มีฝมือ เพราะเปนแรงงานที่สําคัญและเปนกลุมที่มี
ขนาดใหญที่สุด และเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยหากมีการสนับสนุนในกลุมนี้ จะทําให
ความเหลื่อมล้ําของการกระจายรายไดลดลง
- พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ใหโรงเรียนทั่วประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน หรือใกลเคียงกัน เพื่อ
ไม ให เกิ ด ความเหลื่ อมล้ํ า ในพื้ น ฐานความรู ที่ ต องใช กั บ ข อมู ล เข า ศึ กษาต อ ในระดั บ อุ ด มศึ กษาที่ ใ ช
มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
- สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในรูปแบบตาง ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งการศึกษานอก
ระบบ สื่อและเทคโนโลยีสมัยใหมเชนอินเทอรเน็ต รวมทั้งการศึกษาทางไกล และการศึกษาทางเลือกใน
ทองถิ่นที่จัดโดยชุมชนเพื่อชุมชน
- เพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Productivity) ทั้งระบบผานการพัฒนาทักษะฝมือแรงงาน (Skill)
ตลอดจนพัฒนาทักษะใหผูที่ไมมีโอกาสเรียนตอใหมีอาชีพมั่นคง
- ปรับปรุงกลไกการทํางานของตลาดแรงงานใหมีการกําหนดผลตอบแทนและคาจางแรงงานที่
สะทอนคุณวุฒิวิชาชีพ และทักษะแรงงาน
- สรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มี คุณภาพ และกระจายโอกาสทางการศึ กษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เชน ขยายโอกาสใหเด็กยากจนไดศึกษาในระดับสูง และการลงทุนในเด็กปฐมวัย
- สนับสนุนใหโรงเรียนขนาดเล็กที่อยูใกลกันและมีการคมนาคมที่สะดวกมาจัดการศึกษารวมกัน
และมีการคมนาคมที่สะดวกมาจัดการศึกษารวมกันและอุดหนุนคาใชจายเดินทางใหนักเรียนสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กที่อยูหางไกลควรตองจัดสรรครูเพิ่มใหเพียงพอตอการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
- สรา งความเป น ธรรมในการบริหารจั ดการศึกษาของชาติ ด วยการจัดสรรงบประมาณและ
กําลังคนทางการศึกษาที่ไมเปนธรรมระหวางสถานศึกษาขนาดใหญ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาใน
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ความเหลื่อมลํ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ปญหาและทางออก

ชนบท และสถานศึกษาในเมือง รวมถึงการเพิ่มสัดสวนครูตอนักเรียนโดยเฉพาะอย างยิ่งในโรงเรียนที่มี
สัดสวนดังกลาวคอนขางต่ําจะชวยลดความเหลื่อมล้ําระหวางโรงเรียนไดดียิ่งขึ้น
4. ดานสาธารณสุข
- สรางโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขาถึงบริการสุขภาพไดอยางทั่วถึง
และการวางรากฐาน การยกระดับคุณภาพบริการของระบบบริการสุขภาพทั้งระบบ รวมถึงสงเสริมภาวะ
สุขภาพโดยเนนการรักษาและปองกัน
- พัฒนาระบบประกันสุขภาพโดยมีระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติเปนแกนหลัก โดยให
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ดูแลสิทธิประโยชนมาตรการที่เทาเทียมกันสวนกองทุน
สวัสดิการขาราชการและกองทุน ประกันสังคมหากใหสิทธิประโยชนดานสุขภาพใดเพิ่มเติมก็ตองเปนผู
จายเงินเพิ่มเติมเขามาและเปนสิทธิที่ไมใชการเบียดเบียนใชทรัพยากรที่มีจํากัด
- การปฏิรูปสวัสดิการสังคมรัฐตองเดินหนาประกันสุขภาพพื้นฐานที่เปนธรรมตองไมเลือกปฏิบัติ
แตตองมีการกระจายทรัพยากรดานสุขภาพที่เปนธรรม
- ปฏิรูปประกันสังคมใหแยกออกจากการเปนหนวยงานรัฐโดยมีคณะกรรมการที่รับผิดชอบตอ
ผูประกันตนเปนระบบสวัสดิการที่มีความถวนหนาแบบมีสวนรวมและมีสวนรับผิดชอบคือรวมจายตาม
กําลังความสามารถและรวมรับประโยชนตามความจําเปน
- ลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพถวนหนากองทุนสวัสดิการ
ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และกองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน เพื่อใหประชาชนทุก
สิทธิสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขไดโดยไมมีความเหลื่อมล้ําระหวางสิทธิหรือกองทุนโดยเริ่มตนการ
ใหบริการกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินในทุกสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีระบบและสรางโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม และลดความเหลื่อม
ล้ํ า ในการใช ป ระโยชน โ ดยเฉพาะที่ ดิ น ทํ า กิน ด ว ยการเพิ่ ม บทบาทของชุ ม ชนในการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรที่ดินในชุมชนเพื่อสรางโอกาสในการอาชีพ
- อนุรักษ ฟนฟู และปรับปรุงพื้นที่ปาไม โดยสงเสริมบทบาทของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่ปาและ
ดูแลรักษาปาไม
- การค น หาและต อ ยอดภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละการใช
ประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําใหเหมาะสม ทั่วถึง และเปนธรรมโดยการพัฒนาแหลง
น้ํา และระบบบริหารจัดการน้ํา เพื่อใหมีน้ําใชในฤดูแลง ตลอดจนบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากอุ ทกภัย
รวมถึงโครงการผันน้ําโขง ชี และมูล
- พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กที่เหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของพื้นที่ เพื่อจัดเก็บ
น้ําโดยเฉพาะปริมาณน้ําธรรมชาติ และพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเปนพื้นฐานในการยกระดับมาตรฐาน
และประสิทธิภาพการผลิต
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- ควบคุม กํากับ ดูแล คุณภาพของสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดไว
เพื่อการพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืน
6. ดานการเมืองและการปกครอง
- เนนการกระจายอํานาจใหทองถิ่นมีอํานาจการตัดสินใจ และการจัดการตนเองใหมากขึ้น โดย
การมีสวนรวมปกครองตนเองของประชาชนในท องถิ่นทั้ งอํานาจในการตัด สิน ใจ และอํา นาจในการ
ตรวจสอบทองถิ่นของประชาชนเพื่อใหเกิดธรรมาภิบาลในทองถิ่น
- บังคับใชกฎหมายดวยวิธีการเนนการปองกัน และชุมชนเขามามีสวนรวมตลอดจนการคุมครอง
ชวยเหลือคนที่มีรายไดนอยและผูดวยโอกาสใหสามารถเขาถึงกระบวนการยุติธรรม
- สรางความมีสวนของภาคสวนตาง ๆ ทั้ง ภาคธุรกิจทองถิ่นชุมชน และครอบครัวในการจัดการ
สวัสดิการบางประเภทที่รัฐสวนกลางจัดการไมได รวมถึงสรางความเปนธรรมในการถือครองทรัพยสิน
- ปฏิรูปโครงสรางระบบภาษีเพื่อสนับสนุนการกระจายรายได โดยเนนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษี การขยายฐานภาษีโดยเฉพาะการเก็บภาษีจากฐานทรัพยสิน การเพิ่มความพยายามในการ
จัดเก็บภาษีมรดก การผลักดันกฎหมายปฏิรูปภาษี เชนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษี Capital Gain
Tax หรือภาษีที่คนเลนหุนในประเทศไทยไมตองจายรวมถึงการปรับลดหรือยกเลิกมาตรการสิทธิพิเศษ
ดานภาษี เพื่อแบงสรรความรับผิดชอบดานภาษีของกลุมที่ไดรับประโยชนไปสูกลุมผูดอยโอกาส
- สรางโอกาสใหคนอีสานเขาถึงการคุมครองทางสังคมและสวัสดิการสังคม โดยพัฒนาระบบ
ความคุมครองทางสังคม และสวัสดิการเพื่อครอบคลุมไปยังผูดอยโอกาสพรอมกับการจัดสรรงบประมาณ
อยางถูกวิธีและเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยคํานึงถึงคาเสียโอกาสของความเหลื่อมล้ํา เชน ใครคือคนจนหลัง
พบวามีการสูญเสียงบประมาณจํานวนมากเพื่อชวยคนไมจน
- การกระจายอํานาจการคลังสูทองถิ่นไมวาจะเปน งบประมาณและกําลังคนโดยใหผูปฏิบัติงาน
ในพื้นที่บริหารจัดการเอง เพื่อใหทองถิ่นสามารถวางแผนการนํางบประมาณมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ทั้งดานทุนมนุษย และโครงสรางพื้นฐาน เปนตน
- การลดความเหลื่ อ มล้ํ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป ระบบงบประมาณโดยแนวทางการปฏิ รู ป
กระบวนการงบประมาณนั้ น ควรเปลี่ ย นระบบจากผู อํ า นวยการเพี ย งคนเดี ย วที่ มี อํ า นาจจั ด สรร
งบประมาณปรับเปนมีคณะกรรมการบอรดโดยใหมีภาคประชาชนหรือหนวยงานที่ไมใชองคกรรัฐเขาไป
บริหารจัดการและมีสวนรวมในการจัดสรรงบประมาณอยางโปรงใส
- ปฏิรูปการจัดสรรเงินอุดหนุน โดยนําหลักความเสมอภาคมาใชแทนระบบการจัดสรรในปจจุบัน
โดยอาจจะดัดแปลงโมเดลแบบญี่ปุน (Local Allocation Tax: LAT) ประกอบดวย 2 ขั้นตอน โดยขั้น
แรก เปนการจัดสรรรายไดภาษีพื้นฐาน ของรัฐบาล 5-6 ประเภท คือ ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
สุรา และภาษียาสูบ เรียกวา Local Allocation Tax ขั้นที่สอง คือ จัดสรร LAT ใหแตละจังหวัด โดย
จัดสรรในลักษณะผกผัน โดยจังหวัดที่ยากจน ไดรับ LAT มาก สวนจังหวัดที่รวยไดรับ LAT นอยกวา
- มีกองทุนเพื่อความเสมอภาค (Equalization Fund) หมายถึงรัฐบาลกันเงินกองทุนกอนหนึ่ง
เชน 2-3 หมื่นลาน เพื่อทําหนาที่ลดความเหลื่อมล้ําและเพิ่มมิติความเสมอภาค หรือมีแนวทางเพิ่มรายได
ในอนาคต เชน ปงบประมาณ 2559 มีรายไดสูงกวาปที่ผานมา รอยละ 10 จะเรียกวา “สวนเพิ่ม” ในสวน
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นี้จะจัดสรรใหกลุมจังหวัดยากจนกอน (Budget Prioritization) สวนที่เหลือจากสวนเพิ่มใหจัดสรรให
จังหวัดอื่น ๆ
- การขยายฐานภาษีใหทองถิ่น คือ ภาษีทรัพยสิน ซึ่งจะนํามาทดแทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยรวมมีลักษณะกระจุกตัว ซึ่งจัดเก็บจากพื้นที่ที่มีโรงงาน
ศูนยการคา และสถานประกอบการสําคัญ แตหากปรับเปนภาษีทรัพยสิน ซึ่งจัดเก็บจากเจาของทรัพยสิน
ตามมูลคาประเมิน โดยไมยกเวนบานเรือนทุกหลังมีหนาที่เสียภาษีบํารุงเทศบาล และองคการบริหาร
สวนตําบล ดังนั้นฐานภาษีทองถิ่นยอมขยายตัว

บทสรุป
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหลื่อมล้ําจากภาคอื่น ๆ เชน ความเหลื่อมล้ําทางดานรายได
ซึ่งพิจารณาไดจาก คาสัมประสิทธิ์จินี่ โดยในป พ.ศ. 2557 มีคาเทากับ 0.351 ความเหลื่อมล้ําของการถือ
ครองทรัพยสิน พิจารณาได จากบัญชีเงินฝาก และการถือครองที่ดินที่อยูในระดับต่ํา ความเหลื่อมล้ํา
ทางดานการคลัง ซึ่งพิจารณาไดจากการจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางที่อยูในระดับต่ํา ความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา พิจารณาไดจากอัตราการเขาเรียนสุทธิ และคุณภาพของการศึกษาที่อยูในระดับต่ํา และ
ความเหลื่อมล้ําดานสาธารณสุข ซึ่งพิจารณาไดจากการเขาถึงหลักประกันสุขภาพ และจํานวนบุคลากร
ทางการแพทย ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจากการจัดสรรงบประมาณใหแกทองถิ่น โครงสรางทางเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโครงสรางการบริหารจัดการภาครัฐมีลักษณะรวมศูนยไวที่สวนกลาง ป ญหา
ระบบกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขาดความรูความเขาใจบทบัญญัติของกฎหมายและสิทธิเสรีภาพ การบริหาร
ราชการแผนดิน การศึกษาฐานในการจัดเก็บภาษีอากรการผูกขาดทางธุรกิจการคาและการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดรูปแบบพัฒนาพื้นที่ ทั้งนี้การแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา ควรตองแกไขอยางรอบ
ดาน เชน ดานเศรษฐกิจดานโครงสรางพื้นฐานดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และดานการเมืองและการปกครอง
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