
30 สุขภาพคนไทย 2556

เมือ่การพฒันาประเทศในยุคท่ีผ่านมา 

ให้ความส�าคญักบัการเตบิโตและการขยายตวั 

ทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหลัก ไม่ได้ค�านึงถึง 

การสร้างความเข้มแข็งและเป็นธรรมทั้งด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ให้กบัคนไทย

อย่างทัว่ถงึและเท่าเทียมกัน

ส่งผลให้ความเหลื่อมล�า้ในสังคมไทย 

ท้ังในเรื่องสิทธิ โอกาส อ�านาจและศักดิ์ศรี  

ยังคงมีให้เห็นหลายด้าน และหลายมิติ หนึ่ง

ในปัญหาทีช่ดัเจนคือความเหลือ่มล�า้ของระดบั

รายได้ ท�าให้โอกาสในการถือครองทรัพย์สิน

}คนส่วนน้อยแค่ร้อยละ 20 แต่กลับครอบครองที่ดินส่วนใหญ่
ถึงร้อยละ 90 ของประเทศไทย~

ความเหลื่อมล�้า
คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย

ที่มา: ระบบฐานขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

รอยละของประชากรในกลุมอาชีพ

รวมประชากรทั้งหมด

อาชีพอื่นๆ

ไมปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ

คนงานเกษตร

ประมง ปาไม 
และบริการเกษตร

ถือครองทำการเกษตร
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สัดสวนคนจนป พ.ศ. 2552 จำแนกตามกลุมอาชีพ 

ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง คือปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญ
อย่างย่ิงต่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�าหรับสังคมไทย 

 

หลากหลายมติขิองความเหลื่อมล�้า ยงัคงด�ารงอยูแ่ละยังไมม่แีนวโนม้วา่จะปรบัเปลี่ยนไปในทศิทาง
ที่ดีขึ้น นี่คือ โจทย์ที่ท้าทายของการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังพลเมือง
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หมายเหตุ: 1) จำนวนผูถือครองที่ดิน (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ทั้งสิ้น 16.7 ลานผูถือครอง 
2) พื้นที่ที่มีการถือครองทั้งสิ้น 92,918 ลาน ตร.วา

ที่มา: ขอมูลการถือครองที่ดินจากกรมที่ดิน คำนวนโดย ดวงมณี เสาวกุล, 2555 

 พื้นที่ถือครองเฉลี่ยตอผูถือครอง (ตารางวา) 

(Q1) กลุม 20% ที่ถือพื้นที่นอยสุด 34.4

Q2 125.1

Q3 522.0

Q4 2,238.8

(Q5) กลุม 20% ที่ถือพื้นที่มากสุด 25,020.6

การถือครองที่ดินของกลุมนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 
จำแนก 5 กลุม ตามจำนวนพื้นที่ถือครอง ป พ.ศ. 2555

หนวย: รอยละของพื้นที่
ที่มีการถือครอง
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3110 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

เช่นเดียวกับโอกำสทำงกำรศึกษำซ่ึงสัมพันธ์

โดยตรงกับรำยได้ของครัวเรือน อีกทั้งยังเชื่อมโยงถึง 

งบประมำณเพื่อกำรพัฒนำของแต่ละจังหวัด ซึ่งพบว่ำ 

ยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดท่ีมีกำรพัฒนำสูงอยู่แล้ว  

ขณะท่ีบำงจังหวัดท่ียังคงต้องกำรงบประมำณเพื่อกำร

พัฒนำกลับได้รับงบประมำณจ�ำกัด 

ที่มา: “ผลกระทบของการสรางความรับผิดชอบทางการศึกษาตอสัมฤทธิผลของนักเรียนไทย” โดย ดิลกะ ลัทธพิพัฒน, 2555; คำนวณจากขอมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
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ควอไทลที่ 4 (รวยที่สุด 25%) ควอไทลที่ 3 ควอไทลที่ 2 ควอไทลที่ 1 (จนที่สุด 25%)

สัดสวนการเขาเรียนตอระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2529-2551 จำแนกตามกลุมรายได (ควอไทล)

มัธยมปลาย (อายุ 16-19 ป) อุดมศึกษา (อายุ 19-24 ป)

ป พ.ศ. ป พ.ศ.

หมายเหตุ: ขอมูลจาก Human Achievement Index (HAI), UNDP’s Thailand Human Development 
Report 2009 และงบประมาณลงทุนรายจังหวัดของ ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา จากรายงาน 
“Decentralization and the Budget for Social Services at TAO Level” (2551)

ที่มา: เอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555, คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

ทั้งประเทศ (76 จังหวัด)

ต่ำมาก (18 จังหวัด)

ต่ำ (13 จังหวัด)

ปานกลาง (16 จังหวัด)

สูง (14 จังหวัด)

สูงมาก (14 จังหวัด

 ไมรวมกรุงเทพฯ)

สูงมาก (15 จังหวัด
รวมกรุงเทพมหานคร)
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การกระจายงบประมาณลงทุน
ของประเทศในกลุมจังหวัด 
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งบลงทุนทั้งหมดตอหัว

ที่มา: ปรับจาก เอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ 
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555, คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) 
หนา 137

การสรางพลังพลเมือง

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
I. เพิ่มอำนาจประชาชน 
ในเรื่ององคการปกครอง

สวนทองถิ่น
และองคกร
ภาคเอกชน

II. เสริมพลังประชาชน
โดยการปฏิรูปกฏหมาย เชน 

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวม
ของประชาชน
ในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ
III. สรางสำนึกพลเมือง

ผานกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคม เกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบ

ตอสวนรวม

และกำรเข้ำถงึปัจจยักำรผลติของประชำกร

แต่ละกลุม่ไม่เท่ำเทียมกนัตำมไปด้วย โดย

เฉพำะคนที่อยู่ในภำคกำรเกษตร ซึ่งถือว่ำ

มีรำยได้และเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต “ต�่ำ” 

กว่ำภำคกำรผลิตอื่น แม้ที่ผ่ำนมำคนจน 

ในประเทศโดยรวมลดลงต่อเนือ่ง แต่คนจน

ในภำคกำรเกษตร (รวมประมงและป่ำไม้) 

ยังคงสูงกว่ำระดับเฉลี่ยมำก นอกจำกนี้ 

กำรถือครองที่ดิน ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญใน

กำรผลิตของภำคเกษตรก็กระจุกตัวอยู่กับ

กลุ่มคนจ�ำนวนน้อย 
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