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ความเหลื่อมล้ำไทย: บทวิเคราะห์โครงสร้างทางอำนาจและอุดมการณ์ 

ธร ปีติดล1 
  
ปัญหาความเหลื่อมล้ำกำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากสังคมไทยในปัจจุบัน งานวิชาการและบทความในสื่อ
สาธารณะจำนวนมากได้กล่าวถึงความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยว่าอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับสากล  
ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้หรือด้านทรัพย์สิน งานอีกจำนวนหนึ่งพยายามเชื่อมโยงสภาพความ
เหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเข้ากับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือขยายขอบเขตการวิเคราะห์มิติความเหลื่อมล้ำให้หลากหลาย
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในมิติในด้านการศึกษา สุขภาพ หรือสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ
เหล่านี้ล้วนมีคุณูประการในการขยายพรมแดนความรู้เรื่องความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย2  
  
บทความชิ้นนี้มีจุดมุ่งหมายในการขยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทยเช่นกัน แต่
ประเด็นที่งานชิ้นนี้ให้ความสนใจเป็นประเด็นที่ยังไม่รับการวิเคราะห์ถึงมากนัก โดยเฉพาะจากแวดวงนัก
เศรษฐศาสตร์ที่สนใจศึกษาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ประเด็นดังกล่าวก็คือประเด็น "โครงสร้างของความ
เหลื่อมล้ำ" โครงสร้างในที่นี้หมายความถึงคุณลักษณะและปัจจัยทางสังคมที่อยู่เบื้องหลังและมีบทบาทสำคัญ
ในการส่งผลต่อสภาพความเหลื่อมล้ำผ่านหลายช่องทาง เช่น นโยบายด้านต่างๆที่ส่งผลกับความเหลื่อมล้ำ 
  
การที่ประเด็นเรื่องโครงสร้างความเหลื่อมล้ำยังไม่ได้รับการศึกษามากนักก็อาจด้วยการทำความเข้าใจกับ
ประเด็นนี้ต้องใช้ความรู้หลากหลายแขนงประกอบกัน ทั้ งความเข้าใจประเด็นทางการเมือง สังคม 
ประวัติศาสตร์ มาประกอบกับมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ในลักษณะยังไม่แพร่หลายในวงวิชาการ
ด้านเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันที่มักจะทำการสำรวจความเหลื่อมล้ำด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มากกว่า  
  
บทความนี้จะเริ่มจากการชี้ให้เห็นว่าสภาพความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยนั้น แม้จะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงอยู่
ในระยะสั้น แต่หากมองให้ลึกกว่าการปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะยังพบได้ถึงสภาพพ้ืนฐานของความเหลื่อมล้ำยัง 
"ค้างคา" (persist) ในสังคมไทยมามากกว่าสองทศวรรษ สภาพพ้ืนฐานนี้ประกอบไปด้วยการขาดโอกาสที่เสมอ

 
1 ผูอ้  ำนวยกำรศนูยว์ิจยัควำมเหลื่อมล ำ้และนโยบำยสงัคม (CRISP) คณะเศรษฐศำสตร ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์ผูเ้ขียนขอขอบคณุศ.ดร.
มิ่งสรรพ ์ขำวสอำด แผนงำนคนไทย 4.0 และส ำนกังำนกำรวิจยัแห่งชำติ (วช.) ที่ใหก้ำรสนบัสนนุบทควำมวิชำกำรชิน้นี ้ และผูเ้ขียน
ขอขอบคุณ ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ คงเจริญ, ผศ.ดร.ภำวิน ศิริประภำนกุลู, ผศ.ดร.ชญำนี ชวะโนทย ์และ อ.ธนสกัก ์เจนมำนะ ผูร้ว่มงำนวิจยั 
Social Monitoring ควำมเหลื่อมล ำ้ (ทนุสนบัสนนุจำกสกสว.) เป็นอย่ำงยิ่งส  ำหรบัขอ้มลูจ ำนวนมำกที่เปิดโอกำสใหผู้เ้ขียนสำมำรถผลิตงำน
วิชำกำรชิน้นีไ้ด ้ 
2 ดตูวัอย่ำงเช่น งำนสมัมนำประจ ำปี 2563 ของคณะเศรษฐศำสตร ์มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร ์“ชีวิตที่เหลื่อมล ำ้ : เหลื่อมล ำ้ตลอดชีวิต” 
งำนวิจยัดำ้นควำมเหลื่อมล ำ้ของสถำบนัวิจยัเศรษฐกิจป๋วย (https://www.pier.or.th/pierspectives/001/)  หรืองำนวิจยัดำ้นควำมเหลื่อมล ำ้ของ
สถำบนัวิจยัเพื่อกำรพฒันำประเทศไทย (ทีดีอำรไ์อ) (https://tdri.or.th/tag/ควำมเหลื่อมล ำ้)  

https://www.pier.or.th/pierspectives/001/
https://www.pier.or.th/pierspectives/001/
https://tdri.or.th/tag/ความเหลื่อมล้ำ
https://tdri.or.th/tag/ความเหลื่อมล้ำ
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ภาค และการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม การกล่าวถึงสภาพเหล่านี้จะช่วยให้การ
วิเคราะห์สามารถเชื่อมโยงไปสู่การสำรวจโครงสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยได ้
  
สำหรับการวิเคราะห์ต่อไปถึงโครงสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนั้น ผู้เขียนจะกำหนดขอบเขตการวิเคราะห์
ไว้ที่โครงสร้างในสองด้านสำคัญ ได้แก่ (1) โครงสร้างทางอำนาจ และ (2) โครงสร้างทางอุดมการณ์ โดยผู้เขียน
จะอธิบายกรอบคิดที่ใช้สำรวจโครงสร้างในแต่ละด้าน และจะทดลองใช้กรอบคิดมาสำรวจแง่มุมที่เก่ียวข้องของ
ประเทศไทย ผู้เขียนหวังว่าการวิเคราะห์ในเบื้องต้นถึงโครงสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่ปรากฎในงานชิ้น
นี้นั้น จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับทั้งตัวผู้เขียนเองและนักวิชาการท่านอ่ืนๆผู้สนใจปัญหาความเหลื่อมล้ำใน
การหันความสนใจมาศึกษาวิจัยประเด็นนี้ในรายละเอียดต่อไปในอนาคต 
  
 
1. ความเหลื่อมล้ำไทย: ปัญหาพื้นฐานที่ยังคงค้างคา  
  
ในส่วนแรกของบทความ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และทรัพย์สิน และจะเสนอข้อสังเกตว่าเบื้องหลังทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงที่เห็นนั้น มีรายละเอียดอยู่หลายประการที่บ่งบอกว่าสังคมไทยยังต้องประสบกับปัญหา
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับความเหลื่อมล้ำที่ยังค้างคามายาวนาน 
  
การสำรวจทิศทางความเหลื่อมล้ำล่าสุดของประเทศไทยโดยโครงการวิจัย Social Monitoring ความเหลื่อมล้ำ 
(ธร ปีติดล และคณะ 2564) พบว่าทิศทางความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้และทรัพย์สินของประเทศไทยในปี 
2562 นั้นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากปี 2561 โดยค่าจีนีที่แสดงถึงความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในปี 2562 
ปรับตัวลงไปอยู่ที่ 0.403 จากปี 2561 ที่อยู่ที่ 0.431 และค่าจีนีความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินในปี 2562 อยู่ที่ 
0.806 ลดลงจากปี 2560 ที่อยู่ที่ 0.798 ทิศทางการปรับตัวลงในปีที่ผ่านมานั้นต่างเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ที่
ดัชนีจีนีในทั้งสองด้านได้อยู่ในทิศทางที่ลดลงมาตั้งแต่ปี 2549  (ดูแผนภาพที่ 1.1) (เฉลิมพงษ,์ 2564) 
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แผนภาพที่ 1.1 การเปลี่ยนแปลงของดัชนี Gini ของรายได้ประจำและทรัพย์สินทางการเงินของประเทศ
ไทย  
  

 
  

 
ที่มา เฉลิมพงษ์ (2564) ภายใต้โครงการวิจัย Social Monitoring ความเหลื่อมล้ำ  
  
แม้ว่าทิศทางล่าสุดของความเหลื่อมล้ำไทยที่สะท้อนจากการปรับตัวลงของดัชนีจีนีด้านรายได้และทรัพย์สินนั้น
จะแสดงให้เห็นการปรับตัวลดลงของความเหลื่อมล้ำ แต่เมื่องานวิจัยข้างต้นได้มองครอบคลุมไปถึงมิติความ
เหลื่อมล้ำในด้านอ่ืน ก็กลับพบว่าความเหลื่อมล้ำในด้านอ่ืนนั้นไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นตาม โดยเฉพาะสภาพความ
เหลื่อมล้ำในด้านเทคโนโลยีและด้านสภาพแวดล้อม กลับพบว่ามีทิศทางท่ีน่าเป็นห่วง  
  
โดยความเหลื่อมล้ำด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยมีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและได้เกิดช่องว่างขนาดใหญ่
ระหว่างคนกลุ่มที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและมีรายได้อยู่ใน 20 เปอร์เซ็นต์บนสุดกับคนกลุ่มที่เหลือ 
ช่องว่างดังกล่าวเกิดทั้งในด้านความแตกต่างในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงความแตกต่าง
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ด้านทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน (เฉลิมพงษ์, 2564) ในขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อมนั้น สภาพที่น่า
เป็นห่วงก็คือเมื่อเปรียบเทียบกับคนในระดับรายได้อ่ืนๆ ในปัจจุบันคนกลุ่มรายได้น้อย 20 เปอร์เซ็นต์ล่างสุด
เป็นกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพด้านที่เกี่ยวข้องกับสภาพมลพิษทางอากาศมากที่สุด โดยเฉลิมพงษ์ (2564) ได้นำ
ข้อมูลจากการสำรวจอนามัยและสวัสดิการในปี 2562 เพ่ือมาเปรียบเทียบสัดส่วนประชากรที่เป็นโรคที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา PM2.5 เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และพบว่าคนกลุ่มรายได้น้อย 20 เปอร์เซ็นต์ล่างสุด
นั้นมีสัดส่วนที่เป็นโรคเกี่ยวกับ PM2.5 สูงถึงร้อยละ 2.5 สูงกว่าคนในระดับรายได้อ่ืนๆ เช่น คนระดับรายได้ 
20 เปอร์เซ็นต์บนสุดที่มีสัดส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 1.9 เปอร์เซ็นต์ สภาพเหล่านี้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้มีรายได้น้อยใน
สังคมไทยนั้นกำลังกลายเป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี และยังต้องแบกรับความ
เสี่ยงด้านสุขภาพจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดมากขึ้น  
  
ไม่ใช่เพียงแค่ความเหลื่อมล้ำในมิติอ่ืนๆเท่านั้นที่ยังคงแสดงถึงปัญหาที่น่าเป็นห่วง เพราะแท้ที่จริงแม้แต่ภาพ
ของทิศทางความเหลื่อมล้ำด้านรายได้และทรัพย์สินที่ดีขึ้นที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น หากได้ค้นคว้าลึกลงไปดูใน
รายละเอียด ก็จะพบว่ายังมีหลายแง่มุมที่แสดงว่าแท้จริงแล้วสภาพความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยไม่ได้อยู่ใน
สถานการณ์ท่ีดีขึ้น 
  
ประการแรก การปรับตัวที่ดีขึ้นของความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ที่สะท้อนจากดัชนีจีนีนั้น ได้รับการวิเคราะห์ทั้ง
จากงานวิจัย Social Monitoring และจากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ (เนื้อแพรและคณะ, 2563) ว่าเกิดมา
จากบทบาทของเงินช่วยเหลือและเงินโอนเป็นสำคัญ โดยเฉพาะเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ และหากตัดเอา
บทบาทของปัจจัยนี้ออกไป และให้ความสนใจเฉพาะความเหลื่อมของรายได้ที่มาจากการประกอบอาชีพ เช่น 
ค่าจ้างเงินเดือน รายได้จากการประกอบธุรกิจและการประกอบการเกษตร ก็จะพบว่าที่ความเหลื่อมล้ำที่
สะท้อนตามศักยภาพการได้รายได้จากการประกอบอาชีพนั้น ที่จริงไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นเท่าไรนัก โดยเมื่อคำนวน
จากเฉพาะรายได้ที่มาจากการประกอบอาชีพ ค่าจีนีในปี 2562 จะอยู่ที่ 0.558 ซึ่งยังเป็นค่าที่สูงกว่าในปี 2558 
ที่อยู่ที ่0.549 (ดูแผนภาพที่ 1.2 ประกอบ)  (เฉลิมพงษ,์ 2564) 
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แผนภาพที่ 1.2 ดัชนี Gini ของรายได้จากการประกอบอาชีพ 
  

 
ที่มา เฉลิมพงษ ์(2564) ภายใต้โครงการวิจัย Social Monitoring ความเหลื่อมล้ำ  
  
ประการที่สอง ภาพของการปรับตัวที่ดีขึ้นของความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในปี 2562 ดังที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้น 
หากมาแบ่งการวิเคราะห์ไปตามกลุ่มรายได้ ยังพบอีกว่าที่สภาพสำคัญที่ส่งผลต่อการลดลงของความเหลื่อมล้ำ
นั้นมาจากการที่กลุ่มรายได้ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์บนสุดมีรายได้ลดลง ไม่ใช่เป็นเพราะรายได้และทรัพย์สินของ
กลุ่มรายได้น้อยนั้นเพ่ิมขึ้น ข้อมูลจากตาราง 1.1. แสดงให้เห็นว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 แล้ว รายได้จาก
การประกอบอาชีพของคนในกลุ่มรายได้ระดับ 20 เปอร์เซ็นต์บนสุดของประเทศไทยได้ลดลงจากเฉลี่ย 54,646 
บาทต่อคนต่อเดือนในปี 2560 เหลือเพียง 42,830 บาทในปี 2562  ซึ่งเป็นการลดในสัดส่วนที่สูงมาก สะท้อน
ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนกับกลุ่มกลุ่มชนชั้นกลางระดับบน และมีน้ำหนักสำคัญในการส่งผลให้ความเหลื่อม
ล้ำด้านรายไดใ้นภาพรวมลดลง (เฉลิมพงษ,์ 2564) 
 
นอกจากนี้ หากดูการเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล้ำในรายได้จากการประกอบอาชีพในแต่ละพ้ืนที่ (แผนภาพ
ที่ 1.3) จะพบว่านับจากปี 2558 เป็นต้นมา มีเพียงพ้ืนที่กรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นที่ดัชนีสะท้อนความ
เหลื่อมล้ำของรายได้จากการประกอบอาชีพมีค่าลดลง ในขณะที่สำหรับพ้ืนที่อ่ืนของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น
ภูมิภาคใดก็ตาม ล้วนแต่พบว่าดัชนีดังกล่าวมีค่าเพ่ิมข้ึน สะท้อนให้เห็นเช่นกันว่าการลดลงความเหลื่อมล้ำด้าน
รายได้นั้นแท้ท่ีจริงเกิดข้ึนเฉพาะในขอบเขตพ้ืนที่ที่จำกัด (เฉลิมพงษ,์ 2564) 
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ตารางท่ี 1.1 รายได้จากการประกอบอาชีพ แบ่งตามชั้นรายได้  

 
 ที่มา เฉลิมพงษ ์(2564) ภายใต้โครงการวิจัย Social Monitoring ความเหลื่อมล้ำ  
  
แผนภาพที่ 1.3: การเปลี่ยนแปลงของความเหลื่อมล้ำในรายได้จากการประกอบอาชีพ แบ่งตามพื้นที่  
  

 
ที่มา เฉลิมพงษ ์(2564) ภายใต้โครงการวิจัย Social Monitoring ความเหลื่อมล้ำ  
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ประการสุดท้าย ความเหลื่อมล้ำที่สะท้อนจากข้อมูลดัชนีจีนีด้านรายได้นั้น มีแนวโน้มจะประสบปัญหาความไม่
ครอบคลุมข้อมูลที่แท้จริง เนื่องจากความจำกัดของการสำรวจในการเข้าถึงผู้มีรายได้สูงและการครอบคลุม
รายได้จากการครอบครองทุน การวิเคราะห์ในโครงการวิจัย Social Monitoring ได้นำเอาข้อมูลภาษีเข้ามา
เพ่ือแก้ไขปัญหาด้านข้อมูลเหล่านี้ และพบว่าความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประเทศไทยนั้นแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มี
ทิศทางลดลงเลย และยังมีระดับที่สูงขึ้นไปเทียบเท่ากับประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับต้นๆของโลก
เช่น บราซิล ชิลี และเม็กซิโก (ธนสักก์, 2564) 
  
เมื่อนำเอาแง่มุมทั้งสามประการข้างต้นมาพิจารณา จะพบได้ว่าสภาวะปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำของประเทศ
ไทย  ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นอย่างที่ตัวเลขดัชนีในภาพรวมแสดงถึง คุณลักษณะด้านต่างๆที่เป็นปัญหา
โยงใยและผลักดันสภาพความเหลื่อมล้ำยังคงเกิดขึ้นอยู่ และกลุ่มคนรายได้น้อยไม่ได้มีศักยภาพการได้รายได้
เพ่ิมข้ึนแต่อย่างใด   
  
การที่สภาพความเหลื่อมล้ำของไทยไม่สามารถขยับทิศทางให้ดีขึ้นได้อย่างแท้จริงนั้น เพราะสภาพพ้ืนฐานของ
ปัญหานั้นยังคง "ค้างคา" (persist) อยู่หลายประการ ผู้เขียนมองว่าสภาพพ้ืนฐานนี้มีอยู่อย่างน้อยสองประการ
สำคัญ ประการแรกคือ โอกาสที่แตกต่าง และประการที่สองก็คือ การแบ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็น
ธรรม  
  
1.1 โอกาสที่แตกต่าง 
  
พ้ืนฐานความเหลื่อมล้ำจากโอกาสที่แตกต่างกันในสังคมไทย สะท้อนจากสภาพที่คนส่วนใหญ่ที่เกิดมาในสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีด้อยกว่าไม่สามารถขยับข้ามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองได้ 
  
โครงการวิจัย Social Monitoring ความเหลื่อมล้ำได้ให้การวิเคราะห์ที่สะท้อนสภาพนี้ โดยงานวิจัยได้ใช้ข้อมูล
จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในช่วงระหว่างปี 2535 ถึงปี 
2562 มาเพ่ือเปรียบเทียบข้อมูลการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนที่เกิดมาในระดับชั้นรายได้ที่ต่างกันใน
สังคมไทย การเปรียบเทียบได้แสดงให้เห็นภาพของโอกาสที่ยังคงแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนในระดับ
รายได้ 20 เปอร์เซ็นต์ล่างและคนในกลุ่มรายได้ 10 เปอร์เซ็นต์บนสุด  
  
โดยเมื่อเปรียบเทียบคนสองกลุ่มนี้จากข้อมูลในปี 2562 แล้ว คนระดับรายได้ 20 เปอร์เซ็นต์ล่างของประเทศ
ไทยสามารถได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้เพียง 4 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในขณะที่คนในกลุ่มรายได้
ระดับ 9 เปอร์เซ็นต์บนและ 1 เปอร์เซ็นต์บนสุดที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไปมีสูงถึงมากกว่า 50 
เปอร์เซ็นต์ และที่สำคัญคือความแตกต่างระหว่างคนในสองกลุ่มนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปเพียงไม่มากจากปี 
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2543 ซึ่งสัดส่วนคนระดับรายได้  20 เปอร์เซ็นต์ล่างที่ ได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยอยู่ที่  1.2 
เปอร์เซ็นต์ เทียบกับคนรายได้ 9 และ 1 เปอร์เซ็นต์บนสุดที่สัดส่วนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอยู่ที่ 39 
เปอร์เซ็นตแ์ละมากกว่า (ดูแผนภาพที่ 1.4) (ชญานี, 2564)  
  
แผนภาพที่ 1.4 สัดส่วนผู้ที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยขึ้นไป แบ่งตามกลุ่มรายได้ 2543-2562 

 
ที่มา ชญานี (2564) ภายใต้โครงการวิจัย Social Monitoring ความเหลื่อมล้ำ  
  
ผลของความแตกต่างด้านการศึกษาเชื่อมโยงต่อไปถึงโอกาสในการเข้าถึงอาชีพ โดยเมื่องานวิจัยสำรวจไปที่การ
เข้าถึงอาชีพของกลุ่มรายได้น้อยที่สุด 20 เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทยนั้น (ดูแผนภาพที่ 1.5) จะพบว่า
แม้กระทั่งในปี 2562 ก็ยังมีเพียงไม่ถึงสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นของคนในกลุ่มนี้ที่สามารถเข้าถึงสถานะการทำงาน
เช่นการเป็นนายจ้างหรือการเป็นข้าราชการได้ โอกาสที่จำกัดในการประกอบอาชีพที่จะมีรายได้ที่สูงได้นั้นยิ่ง
เห็นได้ชัดเจนเมื่อสำรวจไปที่การเข้าถึงอาชีพที่ใช้ทักษะ เช่น อาชีพในลักษณะที่เป็นผู้จัดการ ข้าราขการอาวุโส 
ผู้ประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่เทคนิค โดยในปี 2562 กลุ่มรายได้น้อย 20 เปอร์เซ็นต์สามารถเข้าถึงอาชีพ
เหล่านี้ในแต่ละอาชีพได้เพียงไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ โอกาสการเข้าถึงสถานะการทำงานและอาชีพที่จำกัดมากของ
กลุ่มรายได้น้อยนี้แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงกับกลุ่มรายได้อ่ืนๆโดยเฉพาะรายได้สูง และที่สำคัญคือ ความแตกต่าง
ด้านโอกาสในการเข้าถึงอาชีพนี้ยังไม่ได้มีการปรับตัวดีขึ้นเท่าไรมาเป็นเวลากว่าสองทศวรรษตั้งแต่ปี  2543  
(ชญานี, 2564)  
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แผนภาพที่ 1.5 การเข้าถึงอาชีพของคนต่างกลุ่มรายได้ในประเทศไทย 2543-2562 
  

 

 
  

 
ที่มา ชญานี (2564) ภายใต้โครงการวิจัย Social Monitoring ความเหลื่อมล้ำ  
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ความจำกัดด้านโอกาสของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 20 เปอร์เซ็นต์ล่างของสังคมไทยนั้น เชื่อมโยงไปถึงศักยภาพใน
การได้รายได้จากการประกอบอาชีพของคนกลุ่มดังกล่าวที่ไม่ได้พัฒนาไปมากเท่าไรนักในช่วงกว่าสองทศวรรษ
ที่ผ่านมาเช่นกัน งานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯ (เนื้อแพรและคณะ, 2563) ได้เน้นย้ำถึงสภาพนี้ โดย
ได้พิจารณาไปที่รายจ่ายของคนกลุ่มรายได้น้อย 20 เปอร์เซ็นต์ล่างในสังคมไทยในช่วงปี 2562 และพบว่าคน
กลุ่มนี้มีสัดส่วนรายจ่ายที่เป็นอาหารสูงถึงมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายจ่ายทั้งหมด สะท้อนการที่พวกเขาต้องหมด
รายจ่ายส่วนใหญ่ไปกับการบริโภคสินค้าที่มีความจำเป็น และเมื่อหมดรายได้ไปกับรายจ่ายที่จำเป็น พวกเขาก็
มักต้องประสบปัญหาในการสะสมเงินออมจากการทำงาน ทั้งนี้เมื่องานวิจัยหันมาเปรียบเทียบครัวเรือนตาม
ระดับการศึกษา โดยเลือกดูเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้นำครัวเรือนอายุ 55-59 ปี ก็พบว่าครัวเรือนที่มีการศึกษาต่ำ
จะมีเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน (ต่อผู้ใหญ่หนึ่งคน) เพียง 245 บาทตลอดช่วงอายุการทำงาน เทียบกับครัวเรือนที่มี
การศึกษาสูงที่มีเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 4900 บาทแล้วต่ำกว่าถึง 20 เท่า (เนื้อแพรและคณะ, 2563) 
  
งานวิจัยของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยฯให้ข้อสังเกตต่อไปว่าสภาพเช่นนี้ส่งผลต่อไปถึงความเปราะบางเมื่อ
ครัวเรือนกลุ่มรายได้น้อยต้องเผชิญปัญหาทางเศรษฐกิจ พวกเขามักจะจำเป็นต้องหันไปลดการบริโภคท่ีจำเป็น
หรือลดการลงทุนกับการศึกษาลง ซึ่งเมื่อสำรวจไปที่ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในครอบครัวที่มีสมาชิกอายุต่ำกว่า 
15 ปี  ก็พบว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่กลุ่มรายได้สูงมีการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในด้านนี้มากขึ้นอย่างชัดเจน 
แต่กลุ่มรายได้น้อย 20 เปอร์เซ็นต์ล่างนั้นกลับไม่สามารถเพ่ิมการใช้จ่ายด้านการศึกษาได้มากเท่าไรนัก  (เนื้อ
แพรและคณะ, 2563) 
  
ภาพที่นำเสนอจากงานวิจัยทั้งสองชิ้นนี้ให้ข้อสังเกตไปถึงวงจรความเหลื่อมล้ำของประเทศไทย ซึ่งเริ่มต้นมา
ตั้งแต่การที่เด็กเกิดในครัวเรือนรายได้น้อย ส่งผลต่อไปถึงโอกาสด้านการศึกษาที่จำกัด และการไม่สามารถ
เข้าถึงอาชีพที่ใช้ทักษะ วิชาชีพ และอาชีพในภาคราชการที่มีความมั่นคงและมีรายได้ที่ดีกว่า วงจรนี้ถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่นต่อไปเมื่อมีเด็กเกิดมาในครัวเรือนนั้นๆอีกครั้งหนึ่ง  
  
การเกิดวงจรความเหลื่อมล้ำที่มาจากการขาดโอกาส ได้รับการสรุปภาพไว้อย่างน่าสนใจในงานวิจัยของปิ่นวดี
และคณะ (2564) ซึ่งนำเสนอการวิเคราะห์ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยผ่านกรอบวิเคราะห์ทางชนชั้น งานวิจัย
ชิ้นนี้ให้วิเคราะห์การที่ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนั้นส่งผลไปสู่การก่อตัวของชนชั้นที่แตกต่างกัน และความ
แตกต่างทางชนชั้นถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งผ่านการที่ชนชั้นล่างไม่สามารถมีทุนทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ที่จะให้โอกาสและความม่ันคงกับพวกเขาได้  
  
ปิ่นวดีและคณะ (2564) ฉายภาพรายละเอียดของเส้นทางชีวิตที่ชนชั้นล่างในสังคมไทยต้องพบเจอไว้ว่า 
สำหรับชนชั้นที่อยู่ในความยากจนนั้น พวกเขาไม่มีทุนทางเศรษฐกิจใดๆจากคนรุ่นพ่อแม่และมักจะไม่สามารถ
อยู่ในระบบการศึกษาได้นาน พวกเขาจึงมักจะต้องประกอบอาชีพที่รายได้ต่ำและยังไม่สามารถได้รับคุณภาพ
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ชีวิตพ้ืนฐานที่ดีได้ ความต้องการหลักของคนกลุ่มนี้อยู่ที่เพียงการดิ้นรนให้มีชีวิตรอด มีค่าใช้จ่ายพอยังชีพได้  
และแม้สำหรับชนชั้นกลางระดับล่างที่อยู่ใกล้เคียงความยากจนนั้น ถึงไม่ได้ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอใน
การดำรงชีวิตเป็นปัญหาหลัก แต่ปัญหาที่พวกเขาประสบก็ยังเกิดในลักษณะความจำกัดในการยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งก็ยังเกิดต่อเนื่องมาจากการขาดแคลนทุนทางเศรษฐกิจและการศึกษาในการเป็นฐานการ
เติบโตและขยับชนชั้นของตนเอง  
  
ความจำกัดทั้งหมดที่ชนชั้นล่างในสังคมไทยต้องพบเจอนั้นแตกต่างไปจากโอกาสมากมายที่ชนชั้นสูงได้รับใน
ชีวิต ผ่านการมีทุนทางเศรษฐกิจจากครอบครัว การได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา การมีทุนทางสังคมคอย
ช่วยเหลือและผลักดัน ด้วยความแตกต่างด้านโอกาสเช่นนี้เองความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจึงมีพ้ืนฐานที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่มากนักในช่วงกว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมา  
  
1.2 การแบ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม  
  
การได้รับโอกาสที่แตกต่างกันนั้นเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อไปถึงความเหลื่อมล้ำ แต่ก็ไม่ได้เป็นเพียงสภาพเดียว
ที่ส่งผลดังกล่าว สภาพอีกประการที่เป็นพ้ืนฐานของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยก็คือการแบ่งประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม  
  
การแบ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมส่งผลให้ผู้คนที่ต่างก็ร่วมกันมีบทบาทในการผลักดันเศรษฐกิจให้
เติบโตนั้นกลับไม่สามารถได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับตนเองได้ ตัวอย่างเช่น ผลตอบแทน
จากการผลิตในบางภาคการผลิต เช่น ภาคการเกษตรนั้น อยู่ภายใต้โครงสร้างตลาดที่ธุรกิจขนาดใหญ่สามารถ
มีอิทธิพลต่อการทำงานของตลาดได้ ส่งผลให้ผลตอบแทนที่ผู้ผลิตรายย่อยในกระบวนการผลิตได้รับนั้นต่ำกว่า
ที่ควรจะเป็น งานวิจัยโดยมูลนิธิชีววิถี (2564) ชี้ให้เห็นถึงปัญหาหลายประการเกษตรกรรายย่อยในประเทศ
ไทยนั้นมักจะต้องประสบ ทั้งจากการต้องพบกับต้นทุนในการผลิตที่สูง เนื่องจากจำเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่
เชื่อมโยงกับธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นสารเคมีหรือเมล็ดพันธ์ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตที่สูงมักจะ
สวนทางราคาผลผลิตที่เกษตรกรรายย่อยได้รับ เนื่องจากตลาดผลผลิตนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากธุรกิจรายใหญ่ที่
เป็นผู้ซื้อจำนวนน้อยรายเช่นกัน  
  
แง่มุมสำคัญอีกประการที่สามารถสะท้อนปัญหาการแบ่งประโชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมได้เป็นอย่างดีก็คือ
การแบ่งผลตอบแทนกันระหว่างทุนและแรงงาน ทั้งนี้เมื่อนำเอารายได้รวมของระบบเศรษฐกิจมาพิจารณาแล้ว 
จะพบว่ารายได้รวมจะแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลัก คือ (1) ส่วนแบ่งรายได้ของทุน (capital share) นั้นคือ
ส่วนของรายได้ประชาชาติที่ผู้ครอบครองปัจจัยทุนได้รับ ทั้งในรูปแบบค่าเช่าและกำไรจากการดำเนินงาน และ 
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(2) ส่วนแบ่งรายได้ของแรงงาน (labour share) คือส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติที่แรงงานได้รับในฐานะ
ค่าตอบแทน (ธนสักก์, 2564) 
  
ส่วนแบ่งรายได้ที่ไปสู่ทั้งสองปัจจัยนั้นจะมีความสัมพันธ์ผกผันกัน เช่น เมื่อส่วนแบ่งไปสู่ทุนมากขึ้น ส่วนแบ่งที่
ไปสู่แรงงานก็จะลดลง และการเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งรายได้นั้นสะท้อนความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจได้ 
โดยหากการเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นพร้อมๆกับสภาพที่ส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติตกไปอยู่กับทุนมากขึ้น ก็
ย่อมสะท้อนการที่การพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้นสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ครอบครองทุนมากกว่าแรงงาน 
เชื่อมโยงไปสู่ความเหลื่อมล้ำในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มประเทศ OECD ของ 
Bengstton และ Waldenstorm (2018) ก็ยืนยันว่าการที่ส่วนแบ่งรายได้ของทุนเพ่ิมขึ้นนั้นเชื่อมโยงกับการ
เพ่ิมข้ึนของความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในประเทศต่างๆ  
  
ปัญหาการแบ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมในกรณีการแบ่งรายได้ประชาชาติระหว่างทุนและแรงงาน
ของประเทศไทยนั้น ได้รับการวิเคราะห์ไว้ในงานวิจัย Social Monitoring เช่นกัน งานวิจัยได้นำเอาข้อมูล
รายได้ประชาชาติของประเทศไทยมาวิเคราะห์ทั้งผ่านการคำนวณ และยังนำเอาข้อมูลจากงานวิจัยศึกษาไว้
ก่อนหน้ามาเปรียบเทียบและต่อยอด งานศึกษาพบว่านับตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 มานั้น ส่วนแบ่งรายได้
ของทุนในเศรษฐกิจไทยลดลงเพียงช่วงเวลาสั้นๆ และได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 ทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งรายได้ประชาชาติที่ไปตกอยู่กับผู้ครอบครองทุนมากขึ้นนั้นสวนทางกับส่วนแบ่ง
รายได้ที่แรงงานได้รับ ซึ่งมี่แนวโน้มลดลงในช่วงเวลาดังกล่าว (ดูแผนภาพที่ 1.6)  ภาพของการเปลี่ยนแปลงใน
สัดส่วนรายได้ที่แรงงานได้รับที่สวนทางกับท่ีทุนได้รับนี้เอง ที่แสดงให้เห็นว่าการแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ไทยในช่วงกว่าสองทศวรรษท่ีผ่านมานั้นมีทิศทางท่ีไม่เป็นธรรมมากข้ึนเรื่อยๆ3 4(ธนสักก์, 2564)   
  
 

 
3 ตำมขอ้สงัเกตของ Bengstton และ Waldenstorm (2018) ทิศทำงของส่วนแบ่งรำยไดป้ระชำชำติที่ตกอยู่กบัผูค้รอบครองทนุที่เพิ่มขึน้ใน
ประเทศไทยนีค้วรเชื่อมโยงกบัควำมเหลื่อมล ำ้ดำ้นรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้ กำรที่ดชันีจีนีควำมเหลื่อมล ำ้ดำ้นรำยไดข้องประเทศไทยกลบัมีทิศทำง
ที่ลดลงจึงสะทอ้นถึงปัญหำทีอำจเกิดขึน้กบักำรค ำนวนดชันีควำมเหลื่อมล ำ้ดำ้นีรำยไดข้องประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหำที่ไดร้บักำร
อภิปรำยในรำยละเอียดไวโ้ดยธนสกัก ์(2564) 
4 อำจมีค ำถำมไดว้่ำส่วนแบ่งรำยไดป้ระชำชำติที่ตกอยู่กบัผูค้รอบครองทนุของประเทศไทยเมื่อเทียบกบัต่ำงประเทศแลว้เป็นเช่นไร กำร
เปรียบเทียบขอ้มลูดงักล่ำวในระดบัระหว่ำงประเทศนัน้ยงัท ำไดย้ำก เนื่องจำกแต่ละประเทศมีรำยละเอียดวิธีกำรค ำนวนรำยได้
ประชำชำติที่ยงัแตกต่ำงกนั กำรเปรียบเทียบที่ท  ำไดจ้ึงยงัอยู่ในลกัษณะของทิศทำงกำรเปลี่ยนแปลงเป็นส ำคญั ทัง้นี ้กำรเปรียบเทียบจำก
ประเทศในกลุ่ม OECD พบว่ำประเทศที่ส่วนแบ่งรำยไดป้ระชำชำติที่ตกอยู่กบัผูค้รอบครองทนุนัน้มีทิศทำงเพิ่มขึน้อย่ำงชดัเจนในช่วง
ตัง้แต่คริสตทศวรรษ 1980 เป็นตน้มำ เช่น สหรำชอำณำจกัร และสหรฐัอเมริกำ ลว้นแต่เป็นประเทศที่ควำมเหลื่อมล ำ้มีทิศทำงเพิ่มขึน้
อย่ำงรวดเรว็ ในขณะที่ประเทศที่สดัส่วนดงักล่ำวไม่ไดเ้พิ่มขึน้นกัมกัจะเป็นประเทศที่ควำมเหลื่อมล ำ้ไม่ไดเ้พิ่มขึน้และยงัอยู่ในระดบัต ่ำ
เมื่อเทียบกบัสำกล เช่น เดนมำรก์ สวีเดน (Bengstton and Waldenstorm, 2018) 
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แผนภาพที่ 1.6 สัดส่วนรายได้ของแรงงานและสัดส่วนรายได้ของทุนในประเทศไทย 1990-2019 

 
ที่มา ธนสักก์ (2564) ภายใต้โครงการวิจัย Social Monitoring ความเหลื่อมล้ำ  
 
  

2. โครงสร้างท่ีเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย  
  
พ้ืนฐานของความเหลื่อมล้ำไทยดังที่ได้กล่าวถึงไว้ในส่วนก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านโอกาสหรือ
การกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมนั้น ไม่ได้เกิดขึ้นอยู่โดด ๆ แต่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทาง
สังคม โดยเฉพาะกับนโยบายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายสวัสดิการ นโยบายการกำกับดูแลการแข่งขัน
ของธุรกิจรายใหญ่ หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลตลาดทุนและตลาดแรงงาน  
  
ความเหลื่อมล้ำนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เสมอหากสังคมสามารถผลักดันให้ เกิดการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้ (Piketty, 2014) ตัวอย่างเช่น ในด้านของการขยายโอกาส หากมีการลงทุนเพ่ือ
ขยับขยายสวัสดิการในด้านการศึกษาและการสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับประชาชน ก็ย่อมนำไปสู่โอกาสที่
มากขึ้นกับประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มรายได้น้อย ในด้านของการกระจายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็น
ธรรมนั้น การป้องกันการมีอำนาจเหนือตลาดของธุรกิจใหญ่  และการควบคุมกำกับการทำงานของ
ตลาดแรงงานและตลาดทุน เช่น การผลักดันค่าจ้างขั้นต่ำและการคุ้มครองแรงงานให้อยู่ในระดับเหมาะสมและ
เพียงพอ การกำกับดูแลการสะสมความม่ังคั่งผ่านตลาดเงินและตลาดทุนไม่ให้เกิดช่องโหว่ และการมีระบบภาษี
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ที่สนับสนุนการกระจายกระจายรายได้ ล้วนแต่เป็นนโยบายที่หากได้รับการผลักดันจนบรรลุผลก็จะกลายเป็น
ช่องทางสำคัญที่ช่วยนำไปสู่การลดลงของความเหลื่อมล้ำ (Piketty, 2014) 
  
หากมองเช่นนี้ การที่สภาพพ้ืนฐานของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยไม่สามารถปรับเปลี่ยนไปได้เท่าที่ควรในช่วง
มากกว่าทศวรรษที่ผ่านมา ก็ย่อมเชื่อมโยงไปกับโครงสร้างบางประการที่ยังเหนี่ยวรั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ต่างๆข้างต้นไม่ให้เกิดขึ้นได้โดยง่าย โดยเฉพาะโครงสร้างที่เชื่อมโยงอยู่กับปัจจัยเชิงสถาบันในการกำหนด
นโยบายของรัฐ เช่น การที่โอกาสของคนกลุ่มรายได้น้อยยังคงมีความจำกัดอยู่ก็ย่อมโยงกับการที่นโยบาย
สวัสดิการและการกระจายรายได้ยังคงไม่สามารถได้รับการพัฒนาจนมีความก้าวหน้าได้มาก เช่นเดียวกับกลไก
การควบคุมกำกับการทำงานของตลาดแรงงานและตลาดทุน ซึ่งยังต้องการการพัฒนาให้เกิดกฎเกณฑ์และ
องค์กรกำกับดูแลที่เข้มแข็ง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนโยงอยู่กับโครงสร้างทางสังคมที่มีผลต่อกระบวนการ
ทางการเมืองและการกำหนดนโยบาย  
  
คำถามสำคัญในกรณีของประเทศไทยก็คือ โครงสร้างที่ยังเหนี่ยวรั้งไม่ให้การลดความเหลื่อมล้ำประสบ
ผลสำเร็จได้เท่าที่ควรนั้นมีลักษณะเช่นไร? ในส่วนนี้ผู้เขียนจะพยายามตอบคำถามนี้ในเบื้องต้น โดยจะมุ่งการ
สำรวจไปที่โครงสร้างในสองประเภท ได้แก่ โครงสร้างด้านอำนาจ และโครงสร้างด้านอุดมการณ์ เนื่องจากเป็น
โครงสร้างในสองด้านที่ผู้เขียนมองว่ามีบทบาทสำคัญที่สุดในการลดความเหลื่อมล้ำ การสำรวจโครงสร้างในแต่
ละด้านจะเริ่มจากการอธิบายความหมายและความเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำ จากนั้นจะวิเคราะห์ในเบื้องต้น
ถึงคุณลักษณะของโครงสร้างด้านดังกล่าวในประเทศไทย 
  
2.1 โครงสร้างทางอำนาจ 
  
งานวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับสากลที่ได้อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างอำนาจกับการลดความเหลื่อมล้ำก็คือ
งานของ Walter Korpi (2006) โดยเขาได้เสนอแนวคิดที่มีชื่อว่าทฤษฎีทรัพยากรอำนาจ (The Power 
Resource Theory) ในการอธิบายว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจนั้นเชื่อมโยงกับพัฒนาการของนโยบาย
การกระจายรายได้อย่างไร  
  
Korpi (2006) นิยามถึงทรัพยากรอำนาจ (power resources) เอาไว้ว่าคือคุณลักษณะที่ให้อำนาจแก่บุคคล
หรือกลุ่มคนในการให้คุณให้โทษกับคนอ่ืนได้ ทรัพยากรอำนาจนั้นมีหลายมิติและยังทำงานแตกต่างกันได้ใน
หลายบริบท โดยตัวอย่างของทรัพยากรอำนาจที่เป็นที่รู้จักก็เช่น การใช้ความรุนแรงและการครอบครองทุน  
Korpi ยังอธิบายว่าการเปลี่ยนแปลงการถือครองทรัพยากรอำนาจในประชาชนกลุ่มต่างๆนั้นเชื่อมโยงอยู่กับ
การปรับเปลี่ยนของสถาบันทางสังคมและการเมือง ความขัดแย้ง สำนึกทางสังคม (Korpi, 2006: 77-79) 
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ทั้งนี้เมื่อทรัพยากรอำนาจนั้นได้รับการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากขึ้น กลุ่มนั้นๆก็ย่อมสามารถใช้อำนาจ
ที่มากนั้นไปมีบทบาทกับการเจรจาต่อรองในการกระจายรายได้ และส่งผลต่อไปถึงการเปลี่ยนแปลงความ
เหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นตามมา 
  
ด้วยกรอบคิดจากทฤษฎีทรัพยากรอำนาจ Korpi (2006) อธิบายถึงเส้นทางที่ส่งผลให้เกิดพัฒนาการของการ
กระจายรายได้ในยุโรป โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศสังคมนิยมประชาธิปไตย ว่าเกิดจากการปรับโครงสร้างที่
เกี่ยวข้องกับอำนาจของแรงงานในการเจรจาต่อรองกับรัฐและทุน การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เริ่มตั้งแต่ในช่วงก่อน
สงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อแรงงานสามารถรวมตัวกันเพ่ือสร้างสหภาพแรงงาน ส่งผลให้พวกเขามีทรัพยากร
ทางอำนาจที่สำคัญเพ่ิมข้ึน และหลังจากนั้นเมื่อสถาบันการเมืองเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในช่วงหลัง
สงคราม ประชาชนได้รับสิทธิการเมืองที่เสมอภาค และยังเกิดพรรคการเมืองฝ่ายซ้ายที่ประสบความสำเร็จ 
กลุ่มแรงงานก็ยิ่งได้รับทรัพยากรทางอำนาจสำหรับการต่อรองในมิติทางเศรษฐกิจตามไป ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว การ
ที่ชนชั้นแรงงานมีอำนาจทางการเมืองมากขึ้นจากเงื่อนไขเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้ตัวแทนของ
รัฐต้องโอนอ่อนกับความต้องการของแรงงาน และทำให้แรงงานได้รับนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์กับตนเอง
มากขึ้นในที่สุด นำไปสู่การกระจายรายได้ (Korpi, 2006: 82-83) 
  
ทฤษฎีทรัพยากรอำนาจของ Korpi ช่วยฉายภาพให้เห็นว่าโครงสร้างอำนาจที่จะนำไปสู่การลดลงของความ
เหลื่อมล้ำนั้น ก็คือโครงสร้างทางการเมืองที่เอ้ืออำนวยให้กับกลุ่มแรงงานหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอ่ืนๆในการ
ได้มาซึ่งอำนาจในการเจรจาต่อรองที่ส่งผลไปสู่การเปลี่ยนนโยบายได้ ข้อสังเกตนี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยของประเทศตะวันตกได้ดี โดยเมื่อเปรียบเทียบสภาพความเหลื่อม
ล้ำของประเทศเหล่านี้ในช่วงก่อนและหลังการขยายสิทธิทางการเมืองให้กับประชาชน ก็ย่อมเห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างการขยายสิทธิทางการเมืองกับทิศทางโดยรวมของความเหลื่อมล้ำที่ลดลง  
  
อย่างไรก็ตาม สภาพที่ได้กล่าวถึงนั้นเป็นข้อสังเกตที่มาจากบริบทตะวันตก และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ทางอำนาจและความเหลื่อมล้ำในบริบทของประเทศกำลังพัฒนาก็อาจมีความแตกต่างในรายละเอียดได้  
ผู้เขียนเห็นว่าสำหรับบริบทของประเทศกำลังพัฒนาเช่นประเทศไทย สิ่งที่ควรนำเข้ามาพิจารณาเพ่ิมเติมก็คือ
พัฒนาของระบบประชาธิปไตยรวมไปถึงสถาบันทางการเมืองอ่ืนๆที่มักจะยังไม่สมบูรณ์  
  
ความไม่สมบูรณ์ของประชาธิปไตยและการเมืองจะส่งผลอย่างไรบ้าง Robinson (2008) ได้สังเคราะห์งาน
วิชาการที่เชื่อมโยงหลายสภาพปัจจัยทางการเมืองว่าส่งผลอย่างไรกับพัฒนาการของนโยบายกระจายรายได้ใน
บริบทประเทศกำลังพัฒนา สภาพทางการเมืองประการแรกก็คือการเป็นเผด็จการ ทั้งนี้ Robinson อธิบายว่า
แม้ว่าในระบบเผด็จการ ผู้นำก็ยังต้องเผชิญเงื่อนไขความจำเป็นต้องหาแรงสนับสนุนเพ่ือให้อยู่ในอำนาจต่อไป
ได้ แต่สิ่งที่แตกต่างไปจากผู้นำในประชาธิปไตยก็คือฐานสนับสนุนของผู้นำเผด็จการนั้นมักจะแคบกว่า การ
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สร้างนโยบายเพ่ือตอบสนองฐานอำนาจของตนเองก็ไม่จำเป็นต้องตอบสนองคนในวงกว้างเท่ากับใน
ประชาธิปไตย  
  
นอกจากนี้ เผด็จการยังมีทางเลือกของการใช้อำนาจกดขี่ประชาชนที่ต่อต้านตนเองได้ง่ายกว่า และยังสามารถ
ใช้วิธีการให้ประโยชน์กับกลุ่มที่เริ่มเข้าถึงทรัพยากรอำนาจ เพ่ือไม่ให้กลายมาเป็นภัยต่ออำนาจของตนเองได้ 
กล่าวโดยรวม ภายใต้ระบบเผด็จการนั้น โอกาสที่ชนชั้นแรงงานหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจะมีทรัพยากรอำนาจ
จนกลายเป็นฐานการขับเคลื่อนนโยบายกระจายรายได้นั้นก็ย่อมน้อยกว่า  
  
แต่การเป็นประชาธิปไตยเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอจะสร้างโครงสร้างอำนาจที่เอ้ือต่อการกระจายรายได้
ในประเทศกำลังพัฒนาได้ Robinson (2008) ได้อธิบายต่อไปถึงอีกหลายคุณลักษณะในระบบการเมืองของ
ประเทศกำลังพัฒนาที่จะมีบทบาทสำคัญได้เช่นกัน เช่น การคงอยู่ของระบบอุปถัมภ์ (clientelism) ในทาง
การเมืองนั้นก็มีแนวโน้มจะทำให้นักการเมืองและประชาชนยังติดอยู่ในสายความสัมพันธ์แบบผู้ให้ -ผู้รับ ส่งผล
ให้การผลักดันนโยบายสวัสดิการแบบที่สร้างประโยชน์ในวงกว้างกับประชาชนเกิดขึ้นได้ยาก เพราะนโยบาย
เช่นนี้มักจะไม่แสดงคุณค่าของความสัมพันธ์แบบผู้ให้-ผู้รับได้อย่างชัดเจน ในขณะที่นโยบายแบบที่แบ่งการ
กระจายประโยชน์ไปให้ประชากรแต่ละกลุ่มแตกต่างกันกลับตอบเป้าหมายนี้ได้ดีและมักจะถูกเลือกโดยผู้มี
อำนาจทางการเมือง  
  
นอกจากนี้ สภาพเช่นการที่ผู้นำทางการเมืองในประเทศกำลังพัฒนานั้นมักจะถูกดึงไปเข้าพวกกับชนชั้นนำ จน
ขาดความเชื่อมโยงกับฐานผู้สนับสนุนของตนเองที่เป็นชนชั้นล่าง หรือการที่ชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นล่างนั้นหัน
ไปให้ความสำคัญกับประเด็นการเมืองเชิงอัตลักษณ์ (identity politics) แทนที่จะมุ่งความสนใจกับนโยบาย
การกระจายรายได้ ก็ล้วนแต่เป็นสภาพที่เข้ามาบิดเบือนการทำงานของกระบวนการทางการเมืองแบบ
ประชาธิปไตยในการถ่ายทอดความต้องการของชนชั้นแรงงานหรือชนชั้นล่างไปเป็นนโยบายลดความเหลื่อมล้ำ 
(Robinson, 2008) 
  
โครงสร้างอำนาจกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 
  
เมื่อนำเอากรอบคิดเหล่านี้มาวิเคราะห์กับกรณีของประเทศไทย จะเห็นได้ว่าปัจจัยต่างๆที่ Robinson ได้
กล่าวถึงในกรณีของระบบการเมืองในประเทศกำลังพัฒนานั้นมีบทบาทสำคัญในความเชื่อมโยงระหว่าง
โครงสร้างอำนาจกับการลดความเหลื่อมล้ำเช่นกัน  
  
ในการวิเคราะห์ภาพรวมความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยนั้น Pasuk and Baker (2016) กล่าวถึงโครงสร้าง
ทางการเมืองของประเทศไทยไว้ว่าได้รับอิทธิพลจากการเมืองแบบ Oligarchy ซึ่งหมายถึงการปกครองโดยคน
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จำนวนน้อย ผู้ซึ่งมีเป้าหมายในการคงรักษาไว้ซึ่งสถานะและทรัพย์สินที่เหนือกว่าของตนเอง โครงสร้าง
การเมืองในลักษณะย่อมหมายถึงการที่ผู้ที่มีความมั่งคั่งต่างมุ่งเข้าแสวงหาอำนาจ และส่งผลให้ระบบการเมือง
นั้นถูกตัดขาดจากการเป็นกลไกสะท้อนความต้องการของพลเมืองส่วนใหญ่ สำหรับ Oligarchy ในประเทศไทย
นั้น มีลักษณะสำคัญอยู่ที่การที่ชนชั้นนำไม่เคยถูกท้าทายอย่างเป็นสำคัญจากขบวนการเคลื่อนไหวของ
ประชาชน และยังสามารถปรับตัวเพ่ือรับเอากลุ่มที่มีอำนาจและความมั่งคั่งใหม่ๆเข้ามาร่วมได้เสมอ (Pasuk 
and Baker, 2016: 19-20) 
  
การเมืองแบบ Oligarchy ที่ Pasuk and Baker ได้กล่าวถึง ส่งผลให้การเมืองไทยที่ผ่านมามักจะยังขาดการ
เชื่อมโยงกับประชาชนโดยเฉพาะชนชั้นล่าง ทั้งเหล่านักธุรกิจที่ร่ำรวยเมื่ออยู่ในสภาพการเมืองเช่นนี้ก็มี
แรงจูงใจในการลงทุนกับระบบการเมืองเพ่ือแสวงหาการคุ้มครองดูแลเพ่ือให้ได้อำนาจการผูกขาดแทนที่จะมุ่ง
ทำการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หากมองในมุมของทรัพยากรอำนาจ โครงสร้างอำนาจแบบ Oligarchy นั้นเป็น
โครงสร้างที่ทรัพยากรอำนาจนั้นกระจุกตัวอยู่มือของชนชั้นปกครองและนายทุน และไม่สามารถเข้าถึงได้โดย
ชนชั้นล่าง 
  
Pasuk and Baker (2016) อธิบายว่าประสบการณ์จากนานาชาติต่างแสดงให้เห็นว่ากลไกที่จะลดอำนาจของ 
Oligarchy เพ่ือเปิดช่องทางการลดความเหลื่อมล้ำได้ก็คือ การพัฒนาสถาบันประชาธิปไตย การกระจาย
อำนาจ และการเคลื่อนไหวโดยประชาชน แต่กระนั้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ยังมีรายละเอียดหลายอีก
ประการที่ควรต้องระมัดระวัง ตัวอย่างเช่น การพัฒนากลไกการถ่ายทอดความต้องการของประชาชนไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงทางนโยบายนั้น ก็ย่อมต้องอาศัยการพัฒนาระบบพรรคการเมืองและระบบผู้แทนให้มีความ
เข้มแข็ง การพัฒนาพรรคการเมืองให้ทำหน้าที่ เป็นกลไกทางประชาธิปไตยได้นั้นจึงมีความสำคัญมาก โดย
พรรคการเมืองในประเทศไทยนั้นยังต้องได้รับการพัฒนาอีกมากเพ่ือให้ทำหน้านี้เช่นนี้ได้  (Pasuk and Baker, 
2016: 26) ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Robinson (2008) ว่าการจะเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
อำนาจให้เอื้อต่อการลดความเหลื่อมล้ำนั้น ยังต้องมีการพัฒนาระบบการเมืองประชาธิปไตยไม่ให้ได้รับอิทธิพล
จากระบบอุปถัมภ์ และป้องกันไม่ให้ผู้แทนทางการเมืองของชนชั้นล่างถูกดึงไปเข้าพวกกับชนชั้นนำ 
  
กล่าวได้ว่าการพัฒนาคุณภาพของระบบประชาธิปไตยถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยทำให้โครงสร้างอำนาจที่เอ้ือ
ต่อการลดความเหลื่อมล้ำเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้การจะเกิดประชาธิปไตยที่มีคุณภาพนั้นก็จำเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยก่อน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาย้อนไปดูเส้นทางทางประวัติศาสตร์ไทย ก็ยังเห็น
ได้ยังถึงร่องรอยหลายประการที่สนับสนุนว่าเพียงแค่การปรับเปลี่ยนของโครงสร้างอำนาจที่เกิดจากการ
เปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตย ก็ยังมีศักยภาพที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้ ในหลาย
แง่มุม 
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ในการศึกษาเส้นทางพัฒนาการของระบบสวัสดิการไทย ธร ปีติดล (2560) ได้แบ่งช่วงเวลาของพัฒนาการของ
ระบบสวัสดิการไทยระหว่างพ.ศ. 2475 จนถึง 2549 ออกเป็นสามช่วง โดยพัฒนาการแต่ละช่วงสะท้อนสภาพ
ทางการเมืองในช่วงเวลานั้นๆ เริ่มจากช่วงแรกของพัฒนาการของระบบสวัสดิการไทยในช่วงภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ซึ่งช่วงดังกล่าวผู้ทีมีอำนาจรัฐได้หันมาสนใจสร้างสวัสดิการเพ่ือ
ตอบสนองกับสภาพปัญหาชีวิตของประชาชนอย่างจริงจัง จนนำไปสู่การเร่งพัฒนาสวัสดิการในด้านการศึกษา
และด้านสาธารณสุข (อภิชาต, 2564) อย่างไรก็ตาม เมื่อระบบสวัสดิการเข้าสู่ช่วงที่สอง ก็คือช่วงที่การเมือง
ปรับเปลี่ยนไปเป็นระบบเผด็จการระหว่างปี 2500 ถึง 2530 พัฒนาการของระบบสวัสดิการเกิดขึ้นช้าลง และ
มุ่งตอบสนองฐานอำนาจของระบบเผด็จการเป็นหลัก ระบบสวัสดิการที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มีความเหลื่อมล้ำสูง
ระหว่างข้าราชการและประชาชน และระหว่างชนชั้นกลางในเมืองกับแรงงานและคนชนบท (ธร, 2560) 
  
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยของไทยในช่วงตั้ งแต่ทศวรรษ 2530 เป็นสภาพสำคัญที่นำไปสู่การขยับ
ขยายของระบบสวัสดิการไทยในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการในด้านการคุ้มครองแรงงาน การเร่ง
พัฒนาการเข้าถึงระบบการศึกษาของคนในต่างจังหวัด และการพัฒนาระบบสวัสดิการด้านสุขภาพให้
ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ พัฒนาการของสวัสดิการในเกือบทุกด้านมีความเชื่อมโยงกับโครงสร้างทาง
อำนาจที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มจากการเกิดกลุ่มผู้แทนทางการเมืองที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของกลุ่มคนใน
ต่างจังหวัดต้องการกระจายประโยชน์จากนโยบายรัฐสู่ประชาชนในต่างจังหวัดมากขึ้น หรือตัวแทนภาคธุรกิจที่
ต้องการความมั่นคงให้กับแรงงาน การเปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญ 2540 ยังเป็นจุดสำคัญที่ส่งผลให้พรรค
การเมืองจำเป็นต้องอาศัยฐานเสียงจากชนชั้นล่างเพ่ือที่จะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งได้ การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นกติกาที่ทำให้คนชั้นล่างในประเทศไทยมีทรัพยากรทางอำนาจทางการเมืองเพ่ิมข้ึน 
และสามารถผลักดันให้เกิดนโยบายที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทิศทางการเปลี่ยนแปลงนี้
หยุดชะงักลงเมื่อพัฒนาการของประชาธิปไตยไทยเข้าสู่ช่วงถดถอยนับตั้งแต่การรัฐประหารในพ.ศ. 2549 เป็น
ต้นมา (ธร, 2560) 
  
บทบาทของระบบการเมืองที่เปิดกว้างกับพัฒนาการของนโยบายที่เอ้ือต่อการลดความเหลื่อมล้ ำเกิดขึ้นไม่
เพียงแต่ในด้านของระบบสวัสดิการเท่านั้น ในด้านของนโยบายที่เชื่อมโยงกับการคุ้มครองแรงงานก็เช่นกันที่
บทบาทของการเมืองแบบประชาธิปไตยมีส่วนสำคัญกับพัฒนาการ 
  
งานศึกษาประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานในประเทศไทยทั้งของ นภาพร (2561) และ ศักดินา (2555) 
ต่างก็อธิบายถึงพัฒนาการของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานและการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทยว่า 
มักมีจุดกำเนิดในช่วงเวลาที่การเมืองไทยนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยหรือช่วงเวลาที่ผู้นำทางการเมือง
จำเป็นต้องหันมาหาแรงงานสนับสนุนในวงกว้างจากประชาชน ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแรกที่ขบวนการแรงงาน
ไทยได้มีเริ่มมีบทบาท ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่กลุ่มเสรีไทยในฝ่ายของปรีดี พนมยงค์ได้มีอำนาจในรัฐบาล และ
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ช่วงเวลาปลายทศวรรษ 2490 ที่จอมพลป.พิบูลสงครามได้พยายามหาแรงสนับสนุนทางการเมืองจากแรงงาน
เพ่ือถ่วงดุลกับอำนาจจากผู้นำกองทัพ จนเปิดโอกาสให้ขบวนการแรงงานได้เคลื่อนไหวและนำไปสู่การเกิดขึ้น
ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้แรงงานสามารถสร้างสหพันธ์เป็น
ตัวแทนตนเองได้  (ศักดินา, 2555:7-29) 
  
อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับพัฒนาการของระบบสวัสดิการ พัฒนาการของสิทธิและการคุ้มครองแร งงานได้
หยุดชะงักลงในพ.ศ. 2500 เมื่อระบบเผด็จการที่นำโดยจอมพลสฤษดิ์เข้าสู่อำนาจและหันมามุ่งทำลาย
ขบวนการแรงงาน บทบาทของขบวนการแรงงานไทยถูกกดทับไว้ตราบจนช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 
2516 ที่การเคลื่อนไหวเพ่ือล้มเผด็จการทหารเปิดโอกาสให้ขบวนการแรงงานไทยได้มีพ้ื นที่อีกครั้ง และได้
ผลักดันให้กฎหมายในการคุ้มครองแรงงานได้รับการนำกลับเอามาใช้ มีการยอมรับสิทธิของลูกจ้างและนายจ้าง
ในการก่อตั้งสมาคม ยอมรับสิทธิในการเจรจาต่อรองและการนัดหยุดงาน มีการเริ่มข้อบัญญัติเกี่ยวกับค่าจ้าง
ขั้นต่ำ การก่อตั้งกองทุนเงินทดแทน และการจัดตั้งสหพันธ์แรงงานเพ่ือเป็นตัวแทนของชนชั้นตนเองได้อีกครั้ง 
(นภาพร, 2561:35-36)  
  
บทบาทของขบวนการแรงงานก็ถูกกดทับไว้อีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 จนเมื่อเข้าสู่ช่วงการ
เปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยในทศวรรษ 2530 ขบวนการแรงงานถึงกลับมาพัฒนาบทบาทได้อีกครั้ง และ
ในช่วงของการปฏิรูปการเมืองก่อนรัฐธรรมนูญปี 2540 นี้เองที่ขบวนการแรงงานในประเทศไทยได้ร่วมกัน
รณรงค์ในประเด็นเช่น ผลประโยชน์และสวัสดิการระยะยาวของแรงงาน  เช่น การจัดตั้งสถาบันสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทำงาน การเคลื่อนไหวให้แรงงานหญิงลาคลอดโดยได้รับค่าจ้างเต็ม 90 วัน จนนำไปสู่
การปรับแก้กฎหมายแรงงานเพ่ือให้การคุ้มครองในด้านเหล่านี้ (นภาพร, 2561:54)  
  
กล่าวโดยสรุป กรอบการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างอำนาจและความเหลื่อมล้ำ ทั้งในบริบท
ประเทศพัฒนาแล้ว (Korpi, 2006) และบริบทประเทศกำลังพัฒนา (Robinson, 2008) ต่างก็ให้ข้อสังเกตถึง
โครงสร้างอำนาจที่เอ้ือต่อการลดความเหลื่อมล้ำว่าคือการกระจายทรัพยากรอำนาจไปสู่ชนชั้นล่าง ซึ่ง
กระบวนการกระจายทรัพยากรอำนาจที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตยและการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างพรรคการเมืองและชนชั้นล่างให้มีความเข้ มแข็ง จนกลายเป็นช่องทางผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดนโยบายกระจายรายได้ได้   
 
ประสบการณ์ของประเทศไทยมีความสอดคล้องกับข้อสังเกตเหล่านี้เช่นกัน การสำรวจพัฒนาการของนโยบาย
ด้านสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานในประเทศไทยพบว่าพัฒนาการของนโยบายเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาเดียวกับท่ีกระบวนการทางประชาธิปไตยในประเทศไทยมีความก้าวหน้า เนื่องจากพ้ืนที่ทางการเมืองมี
ความเปิดกว้างมากขึ้นให้กับข้อเรียกร้องจากชนชั้นล่างและขบวนการแรงงาน และกลไกการเมืองในช่วงที่เป็น
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ประชาธิปไตยยังสร้างเงื่อนไขให้ผู้ที่อยู่ในอำนาจจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนในวงกว้าง 
แต่กระนั้นโครงสร้างทางอำนาจของประเทศไทยก็ยังมีแง่มุมที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อไปเพ่ือให้เอ้ือต่อการลด
ความเหลื่อมล้ำได้มากขึ้น โดยเฉพาะการมุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาธิปไตยเพ่ือสนับสนุนการกระจาย
ทรัพยากรอำนาจไปสู่ชนชั้นล่าง ไม่ว่าจะเป็นการลดความสำคัญของความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ และการสร้าง
ระบบการเมืองแบบผู้แทนและพรรคการเมืองให้มีความเข้มแข็ง และเพ่ือให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนผลักดันความ
ต้องการของชนชั้นล่างไปสู่การเป็นนโยบายกระจายรายได ้
 
2.2 โครงสร้างทางอุดมการณ์  
  
นอกจากโครงสร้างทางอำนาจแล้ว อีกโครงสร้างหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญกับความเหลื่อมล้ำ ทั้งยังถือได้ว่าเป็น
รากฐานที่ส่งอิทธิพลกับสภาพทางการเมืองและการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจได้ ก็คือโครงสร้างทาง
อุดมการณ์  
  
ในหนังสือ Capital and Ideology ที่เพ่ิงได้รับการเผยแพร่ในปี 2021 นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Thomas 
Piketty ได้ยกประเด็นเรื่องโครงสร้างทางอุดมการณ์ของความเหลื่อมล้ำเป็นประเด็นหลักของการศึกษา โดย
เขาได้พยายามค้นคว้าถึงอุดมการณ์ในแต่ละยุคสมัยที่ถูกนำมาใช้เพ่ือสร้างความชอบธรรมให้กับความเหลื่อมล้ำ 
  
สำหรับ Piketty ความเหลื่อมล้ำในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ การเกิดขึ้นของความเหลื่อม
ล้ำในแต่ละสังคมและในแต่ละช่วงเวลาล้วนแต่เชื่อมโยงอยู่กับปัจจัยทางสถาบัน ซึ่งก็คือกฎเกณฑ์ในด้านต่างๆที่
มนุษย์กำหนดขึ้นมาเพ่ือกำกับการกระทำของสมาชิกสังคมด้วยกัน ความเหลื่อมล้ำจึงเป็นประเด็นที่เต็มไปด้วย
การได้รับอิทธิพลจากการเมืองและอุดมการณ์ ด้วยคุณลักษณะเช่นนี้ Piketty อธิบายว่าไม่ว่าจะเป็นในช่วงใด
ในประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคม ก็ล้วนแต่ต้องมีความพยายามสร้างอุดมการณ์ อันหมายถึงชุดวาทกรรมและ
แนวคิดที่ยึดโยงกัน มาทำให้คนในสังคมยอมรับโครงสร้างทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจที่มีความเหลื่อมล้ำ 
(Piketty, 2021: 11-12) 
  
Piketty เรียกสภาพสังคมที่ประกอบไปด้วยความเหลื่อมล้ำในหลายมิตินี้ว่าระบอบเหลื่อมล้ำ (inequality 
regimes) (Piketty, 2021: 16-17) และอธิบายถึงระบอบเหลื่อมล้ำในแต่ละยุคว่าจำเป็นต้องมีอุดมการณ์เพ่ือ
ช่วยตอบคำถามพ้ืนฐานในการจัดการด้านต่างๆในสังคม เช่น ในด้านสิทธิการครอบครองทรัพย์สิน ก็ต้องมี
อุดมการณ์ที่ช่วยอธิบายว่าใครจะสามารถครอบครองอะไร และครอบครองได้มากเพียงใด ในด้านภาษี ก็ต้อง
อธิบายว่าใครควรจะต้องเสียภาษีเท่าใด มากขนาดไหน และในด้านการเมือง ก็ต้องอธิบายว่าใครบ้างที่จะ
สามารถมีส่วนในการกำหนดกฎหมายหรือร่วมตัดสินใจกับนโยบายได้ ประเด็นคำถามเหล่านี้ล้วนเชื่อมโยงไปสู่
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การสร้างกฎเกณฑ์ทางสถาบันที่ส่งผลกับความเหลื่อมล้ำโดยตรง และการตอบคำถามพ้ืนฐานเหล่านี้ก็จะล้วน
ได้รับอิทธิพลจากนโนคติเรื่องความเป็นธรรมที่ปรากฏอยู่กับคนจำนวนมากในสังคม 
  
ตัวอย่างของอุดมการณ์ที่มีบทบาทเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำก็เช่น ในสังคมยุโรปช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 18 
นั้นได้รับอิทธิพลจากอุดมการณ์แบบที่เรียกว่า Trifunctional ซึ่งเชื่อว่าคนแต่ละคนนั้นมีฐานะที่กำหนดไว้โดย
กำเนิด และคนในสังคมแบ่งออกได้เป็นวรรณะที่แตกต่างกัน เช่น เป็นนักบวช ขุนนาง และชาวนา ความ
เหลื่อมล้ำในบริบทสังคมนี้ได้รับการสร้างความชอบธรรมโดยการอธิบายว่าวรรณะที่แตกต่างกันก็ล้วนแต่มี 
"หน้าที่" ที่แตกต่างกัน และการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันของแต่ละวรรณะนั้นต่างก็ ส่งเสริมซึ่งกันละกัน 
เปรียบเสมือนกับอวัยวะส่วนที่แตกต่างกันของร่างกายที่แม้จะทำหน้าที่แตกต่างกันแต่ก็ร่วมกันทำงานให้
ร่างกายมีชีวิตได้ (Piketty, 2021: 62-63) 
  
งานของ Piketty (2021) สำรวจทั้งระบอบเหลื่อมล้ำในเอเชียเช่นสังคมอินเดีย และในยุโรปช่วงก่อนและหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง และพบกับชุดอุดมการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ ในแต่ละยุค โดยเฉพาะเมื่อสภาพ
ความจริงในแต่ละสังคมนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงจากเหตุการณ์ต่างๆ จนอุดมการณ์เก่าไม่สามารถใช้อธิบายได้ 
ตัวอย่างเช่น สังคมยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เมื่อระบบศักดินาเริ่มเสื่อมลงไป ก็มีการเกิดขึ้นของ
สังคมใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน และการอธิบายความเหลื่อมล้ำก็เชื่อมโยงกับ
อุดมการณ์ใหม่ที่มองว่าการครอบครองทรัพย์สินนั้นเป็นอิสรภาพพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ห้ามถูกละเมิด สังคม
เหลื่อมล้ำแบบนี้เรียกว่าแบบ Proprietarianism  
  
ประเด็นสำคัญที่ Piketty (2021) พยายามอธิบายจากการเชื่อมโยงอุดมการณ์และความเหลื่อมล้ำก็คือการ
อธิบายถึงความเหลื่อมล้ำที่เพ่ิมขึ้นทั่วโลกมาตั้งแต่ทศวรรษ 1980 จนถึงปัจจุบัน เขาอธิบายถึงระบอบเหลื่อม
ล้ำที่เกิดในประเทศส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ว่ามีคุณลักษณะแบบ Neo-proprietarianism โดยยังมีหัวใจสำคัญ
เชื่อมโยงอยู่กับการชูสิทธิการครอบครองทรัพย์สินว่าเป็นอิสรภาพพ้ืนฐานที่ละเมิดไม่ได้คล้ายกับแนวคิด 
Proprietarianism ที่เคยเกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 แต่ความแตกต่างก็คือ Neo-proprietarianism นั้นยัง
เน้นถึงภัยอันตรายจากการกระจายทรัพย์สิน ว่าจะนำไปสู่การทำลายสิทธิในทรัพย์สินทั้งหมด และย้ำความ
กลัวนี้ด้วยการอ้างถึงประสบการณ์ของระบบคอมมิวนิสต์ นอกจากนี้สังคมที่เชิดชูการครอบครองทรัพย์สินใน
ปัจจุบันยังมาพร้อมกับการเปิดโอกาสให้ทุนนั้นเคลื่อนย้ายได้เสรีโดยไม่ถูกกำกับดูแล  (Piketty, 2021: 716-
717) 
  
นอกจากนี้ แนวคิดสำคัญที่เป็นหัวใจของสังคมเหลื่อมล้ำแบบ Neo-proprietarianism ในหลายประเทศทั่ว
โลกก็คือแนวคิดแบบ "Hypermeritocracy" ซึ่งหมายถึงการให้คุณค่าอย่างสุดโต่งกับความสำเร็จที่จาก
ความสามารถส่วนบุคคล แนวคิดเช่นนี้เชิดชูผู้ที่ประสบความสำเร็จในระบบเศรษฐกิจจนมีฐานะร่ำรวยมหาศาล 
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มองว่าความมั่งคั่งของพวกเขานั้นมีความเหมาะสมและยังมีประโยชน์กับคนอ่ืนๆในสังคม มหาเศรษฐีในระดับ
สากลจำนวนมากได้รับการยกย่องในฐานะผู้ที่สามารถประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆโดยที่ไม่ได้ใส่ใจถึงความได้เปรียบ
ทางเศรษฐกิจและโอกาสที่พวกเขาได้รับ (Piketty, 2021: 724-725) 
  
ในอีกด้านหนึ่ง ด้วยอิทธิพลของแนวคิด Hypermeritocracy ผู้ที่ล้มเหลวจากระบบเศรษฐกิจก็มักถูกมองว่า
จะต้องรับผิดชอบกับความล้มเหลวของตนเอง คนยากจนถูกตีตราว่าความยากจนนั้นเกิดขึ้นเพราะพวกเขาขาด
คุณลักษณะและความสามารถที่เพียงพอ และที่น่าสนใจก็คือ Piketty กล่าวถึงแง่มุมหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิด
แบบ Hypermeritocracy ว่าเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาที่ให้คุณค่ากับปริญญา และเชื่อมโยงคุณค่าดังกล่าว
เข้ากับความสามารถของแต่ละปัจเจก โดยไม่ได้มองว่าที่จริงแล้วคนที่มาจากชนชั้นล่างจำนวนมหาศาลนั้นยังมี
ความเสียเปรียบในเส้นทางการศึกษาอย่างมาก (Piketty, 2021: 720-724) 
  
อุดมการณ์กับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย 
  
งานวิชาการที่เข้ามาศึกษาบทบาทของอุดมการณ์กับความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจในสังคมไทยนั้นยังไม่ได้มี
มากนัก ด้วยประเด็นดังกล่าวยังเพ่ิงได้รับความสนใจจากในระดับสากล ช่วงว่างความรู้ในประเด็นนี้จึงมีความ
น่าสนใจและน่าค้นคว้า ทั้งนี้ผู้เขียนได้ลองสำรวจและพบงานวิชาการท่ีแม้ไม่ได้ศึกษาในประเด็นความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจโดยตรง แต่ก็สามารถให้ภาพของอุดมการณ์ท่ีเชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยได้ 
  
ในปาฐกถา "การเดินทางของความไม่เสมอภาคในสังคมไทย" ซึ่งเป็นปาฐกถาปรีดี พนมยงค์ ประจำปีพ.ศ. 
2557 ประจักษ์ ก้องกีรติ ได้สำรวจรากฐานทางความคิดและอุดมการณ์ที่เป็นฐานของการไม่เชื่อถือในความ
เสมอภาคทางการเมืองที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย ประจักษ์กล่าวว่าความไม่เชื่อถือในความเสมอภาพนี้กลายเป็น
ปัญหาสำคัญที่เหนี่ยวรั้งพัฒนาการของประชาธิปไตยไทยเอาไว้ ถึงแม้งานชิ้นนี้จะมุ่งไปที่การอธิบายฐานทาง
อุดมการณ์ของความไม่เสมอภาคในมิติการเมือง แต่แนวคิดต่างๆที่ประจักษ์ได้รวบรวมไว้ยังช่วยฉายภาพของ
ชุดแนวคิดก็ทำหน้าที่เป็นฐานคิดให้ความชอบธรรมกับความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจได้เช่นกัน  
  
ประจักษ์รวบรวมแนวคิดจากปัญญาชนอนุรักษ์นิยมคนสำคัญของสังคมไทยในต่างช่วงเวลา 5 เริ่มจากการ
สำรวจมโนทัศน์ที่ชนชั้นนำในยุคโบราณนำมาใช้อธิบายสังคมไทยใน ซึ่งเรียกว่าแนวคิด "รัฐอินทรียภาพ" 
แนวคิดนี้เปรียบรัฐเป็นดั่งร่างกาย มีองคาพยพต่างๆ มาประกอบกันโดยแต่ละองคาพยพมีความสำคัญไม่
เท่ากัน เช่น พระมหากษัตริย์นั้นเปรียบเหมือนเป็นดั่งศีรษะของร่างกาย จึงมีความสำคัญที่สุด ในขณะที่

 
5 ในปำฐกถำ "กำรเดินทำงของควำมไม่เสมอภำคในสงัคมไทย" (2557) ประจกัษ์ไดอ้ำ้งอิงถึงงำนของสำยชล สตัยำนรุกัษ์ ในกำรกล่ำวถึง
แนวคิดของนกัคิดอนรุกัษ์นิยมไทย นบัตัง้แต่กรมพระยำด ำรงรำชำนภุำพ พระยำอนมุำนรำชธน จนถึงมรว.คกึฤทธ์ิ ปรำโมช ผูเ้ขียนจึงขอ
อำ้งอิงถึงงำนของสำยชล สตัยำนรุกัษ์ ไปพรอ้มกบังำนของประจกัษ์ในหลำยจดุของงำนนี ้
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ประชาชนที่ประกอบกันเป็นแต่ละส่วนก็เสมือนเป็นอวัยวะส่วนที่ต่างกัน ที่จะต้องทำงานไปตามแต่ละหน้าที่ 
แนวคิดเช่นนี้ปรากฏปรากฏขึ้นชัดเจนในช่วงการสร้างรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยสมาชิกของชนชั้นนำ เช่น 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ต่างก็เสนอภาพการมองสังคม ไทยเช่นนี้  
(ประจักษ์, 2557: 8-15) 
  
แนวคิดในลักษณะรัฐอินทรียภาพยังเน้นการแบ่งชั้นของคนชั้นในสังคมไทยว่ามีความสำคัญกับการจัดระเบียบ
สังคม โดยสังคมจะมีระเบียบก็เมื่อคนที่ต่างชั้นกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พ่อค้า ราษฎร ต่างก็รู้จักทำหน้าที่
ของตน และรู้จักสามัคคีกัน ไม่ขัดขืนกับโครงสร้างการแบ่งชั้น (สายชล 2546: 66 อ้างใน ประจักษ์, 2557: 8-
10) 
  
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 นักคิดคนสำคัญคือพระยาอนุมานราชธน ได้มีบทบาทในการเสนอ
แนวคิดที่ยังจรรโลงรักษาโครงสร้างสังคมที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคมไทย แนวคิดของพระยาอนุมาณราชธนนั้น
ยังคงมองสังคมไทยผ่านมโนทัศน์ที่แบ่งคนออกเป็นลำดับชั้น และให้ความสำคัญกับการเน้นให้แต่ละคนทำ
หน้าที่ของตน อย่างไรก็ตาม พระยาอนุมานราชธนได้ขยายความการแบ่งชั้นคนในสังคมไทยไปสู่มิติทาง
วัฒนธรรม โดยมีการแบ่งชั้นคนไปตามวัฒนธรรมสูงและต่ำ และโยงการแบ่งชั้นตามวัฒนธรรมสูงต่ำนี้ไปถึง
ระดับของความนึกคิดและจิตใจที่ไม่เท่ากันของชนชั้นสูงและชนชั้นล่าง ภายใต้การแบ่งชั้นนี้ กลุ่ม "ชาวบ้าน" 
ซึ่งเป็นชนชั้นล่างได้รับการอธิบายถึงความโง่เขลา มีปัญญาน้อย และนิยมใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผล  (สายชล, 
2556: 186 อ้างใน ประจักษ์, 2557: 19-20) 
  
การแบ่งชั้นเช่นนี้นำเชื่อมโยงกับการมองความไม่เสมอภาคในสังคมว่าเป็นเรื่องปรกติและเป็นธรรมชาติ ดังคำ
เปรียบเปรยของพระยาอนุมาณราชธนที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา ซึ่งเปรียบนิ้วมือที่มีความยาว
ไม่เท่ากัน คล้ายกับสังคมที่มีคนชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นล่าง มีคนโง่และคนฉลาด การจะทำให้คนเท่ากันจึงเป็นเรื่อง
ที่เป็นไปไม่ได้ และด้วยเพราะคนมีสติปัญญาและวัฒนธรรมที่ไม่ทัดเทียมกัน แนวคิดของพระยาอนุมานราชธน
จึงมองถึงการสนับสนุนสิทธิของคนให้เสมอภาคว่ามีแต่จะนำไปสู่ความวุ่นวาย (สายชล, 2556: 192-194 อ้าง
ใน ประจักษ์, 2557: 21-22) 
  
ประจักษ์สรุปถึงแนวคิดของพระยาอนุมานราชธนว่ามีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานของวาทกรรมเรื่อง
ความ "โง่ จน เจ็บ" ของชาวบ้าน สร้างภาพของคนชั้นล่างในชนบทให้เป็นกลุ่มที่ขาดเหตุผล ด้อยความเจริญ 
ให้กลายเป็นความจริง และกลายเป็นความคิดที่ชนชั้นปกครองใช้ในการกล่อมเกลาชาวบ้านไม่ให้เรียกร้องสิทธิ
หรือท้าทายความสัมพันธ์ทางอำนาจที่ไม่เท่าเทียม (ประจักษ์, 2557: 25-26) 
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นักคิดคนสำคัญของสังคมไทยในยุคต่อมาอย่างมรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ก็มีส่วนในการผลิตซ้ำแนวคิดในลักษณะนี้ 
ผ่านการเผยแพร่แนวคิดที่สนับสนุนให้คนไทยรู้จักที่ต่ำ ที่สูง เน้นว่าความไม่เสมอภาคนั้นถูกต้องดีงามตาม
ประเพณีโบราณ และสังคมไทยในอุดมคตินั้นเป็นสังคมที่แต่ละคนรู้จักหน้าที่และบทบาทตามสถานภาพของ
ตนเอง (สายชล, 2550: 298 อ้างใน ประจักษ์, 2557: 26-27) ประจักษ์เสนอว่าแนวคิดของคึกฤทธิ์นั้นยังมีการ
ปรับรับแง่มุมที่ทันสมัยขึ้นเข้ามา คือการยอมรับการเลื่อนฐานะของคนได้ แต่กระนั้นการเลื่อนฐานะที่จะ
เกิดขึ้นได้นั้น ก็เชื่อมโยงอยู่กับการมุ่งทำคุณงามความดีในระดับปัจเจก โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างสังคมการเมืองเพ่ือให้คนมีความเสมอภาคกัน (ประจักษ์, 2557: 29-30) 
  
จะเห็นได้ว่าเนื้อหาแนวคิดที่ปัญญาชนอนุรักษ์นิยมไทยเสนอนั้นต่างก็มีความคล้ายกันที่การมองความไม่เท่า
เทียมกันเป็นเรื่องปรกติ และการสร้างความเท่าเทียมกันของคนในสังคมไทยนั้นเป็นเรื่องผิดปรกติ ผิดธรรมชาติ 
และยังเน้นย้ำว่าสังคมไทยจะเป็นระเบียบเรียบร้อยได้นั้นก็เม่ือคนในแต่ละชั้นยอมรับสถานะของตนเอง  
  
ประจักษ์ให้ข้อสังเกตถึงกระแสความคิดที่วางรากฐานมาจากนักคิดอนุรักษ์นิยมเหล่านี้ว่าได้แสดงบทบาทเมื่ อ
ประเทศไทยเข้าสู่สภาพความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ภายใต้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
แนวคิดสำคัญทีส่งผลกับความขัดแย้งก็คือแนวคิดว่าคนชนบทและคนชั้นล่างของประเทศนั้นยังไม่มีความพร้อม
และไม่มีการศึกษาที่เพียงพอสำหรับการมีส่วนร่วมอย่างเสมอภาคในระบบประชาธิปไตย (ประจักษ์, 2557: 
39-42) 
  
แม้อุดมการณ์ที่ปรากฏในงานของประจักษ์นั้นจะเน้นไปที่การให้ความชอบธรรมกับความไม่เป็นประชาธิปไตย
ในสังคมไทย แต่รายละเอียดของแนวคิดที่ปรากฏในงานชิ้นนี้หลายแนวคิดมีลักษณะคล้ายกับแนวคิดที่เป็นส่วน
หนึ่งของอุดมการณ์ที่เชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำในโลกตะวันตกดังที่ปรากฏในงานของ Piketty จึงอาจกล่าว
ได้ว่าแนวคิดเหล่านี้นั้นไม่เพียงส่งอิทธิพลต่อสภาพทางการเมืองเท่านั้น แต่ก็ย่อมส่งผลต่อเนื่องไปสู่การสร้าง
ความชอบธรรมให้กับความเหลื่อมล้ำด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงกลายเป็นอุปสรรคกับการผลักดันนโยบายเพ่ือลด
ความเหลื่อมล้ำในประเทศไทย 
  
ตัวอย่างเช่น แนวคิดเรื่องสังคมอินทรียภาพ หรือแม้กระทั้งการมองคนต่างชนชั้นกันว่าต่างก็มีบทบาทหน้าที่ที่
ต้องทำตาม และจะต้องคงความสามัคคีไว้เพ่ือให้สังคมเดินหน้าต่อไปได้ ก็มีความคล้ายกันกับแนวคิดที่ปรากฏ
ในสังคมยุโรปยุคโบราณที่ยังมีการแบ่งวรรณะของคนอยู่ ในขณะที่การหันมาเพ่ิมเติมมิติทางวัฒนธรรมเพ่ือ
ให้กับการแบ่งชั้นคนในสังคมดังที่ปรากฏในงานของพระยาอนุมาณราชธนนั้น งานของ Piketty ยังได้กล่าวถึง
ของแนวคิดที่คล้ายกันที่เกิดขึ้นในบริบทที่ยุโรปเริ่มมีการกระจายสิทธิในการเลือกตั้งไปสู่ชนชั้นล่าง โดยนักคิด
อนุรักษ์นิยมในยุโรปหันไปเน้นความแตกต่างของชนชั้นว่ามาจากความสามารถที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ด้วยเพราะ



25 
 

ต้องการสร้างความชอบธรรมให้กับฐานะทางเศรษฐกิจที่ยังคงสูงกว่าของตนเองว่ามาจากธรรมชาติของ
ความสามารถเหนือกว่า (Piketty, 2021: 722-723) 
  
ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบประสบการณ์ตะวันตก การที่แนวคิดในลักษณะการแบ่งชั้นคนและการมุ่งเน้นที่
การทำตามหน้าที่ของแต่ละชนชั้นยังส่งผลอยู่ในมิติด้านการเมืองของไทยในทศวรรษท่ีผ่านมานั้น ก็อาจสะท้อน
ไปถึงสภาพอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคของไทยว่ามีหลายแง่มุมที่ยังตามหลังการปรับเปลี่ยนด้าน
อุดมการณ์ที่ได้เกิดข้ึนในบริบทตะวันตก 
  
อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือแนวคิดอย่าง Meritocracy ซึ่งได้รับการอธิบายไว้โดย Piketty ว่ามีบทบาทสำคัญ
อย่างยิ่งในบริบทความเหลื่อมล้ำปัจจุบันทั่วโลกนั้นปรากฏอยู่ในอุดมการณ์ความเหลื่อมล้ำของไทยอยู่บ้างไหม 
และในลักษณะใด 
  
ผู้เขียนพบว่าแนวคิดในลักษณะ Meritocracy ปรากฏอยู่ในแนวคิดเรื่องความไม่เสมอภาคในสังคมไทยอยู่
เช่นกัน ในสองลักษณะ ลักษณะแรกคือแนวคิดเรื่องการไต่เต้าทางสังคมตามที่มรว.คึกฤทธิ์ได้เสนอไว้ โดย
มุมมองเช่นนี้แม้จะยอมรับการขยับฐานะได้แต่ก็มองว่าการขยับฐานะนั้นยึดโยงกับการมุ่งมั่นสร้างความดีส่วน
บุคคลเป็นหลัก การมองเช่นนี้ในอีกด้านหนึ่งก็กลับเป็นการเชิดชูผู้ที่ขยับฐานะได้ว่าเป็นความสำเร็จส่วนตน 
ในขณะที่ผู้ที่ประสบความล้มเหลวและอยู่กับความยากจนก็ถูกมองเป็นความรับผิดชอบส่วนตนเช่นกัน  
  
แนวคิดแบบ Meritocracy อีกลักษณะหนึ่งที่มีบทบาทกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนั้นก็คือแนวคิด "เสื่อผืน 
หมอนใบ"  ที่แพร่หลายในกลุ่มชนชั้นกลางเชื่อสายจีนในเมือง แนวคิดนี้เล่าถึงความสำเร็จทางเศรษฐกิจของคน
จีนที่อพยพมาไทยด้วยการให้ความสำคัญศีลธรรมที่ดีของพวกเขา (self-made ethic) เช่น ความขยัน อดทน 
ความซื่อสัตย์ และการรู้จักหน้าที่ของตนเอง (Baker, 2019:30) ในด้านหนึ่ง แนวคิดเช่นนี้ส่งผลให้คนชั้นกลาง
ระดับบนที่สามารถประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจได้นั้นต่างก็อธิบายถึงความสำเร็จของพวกเขาว่ายึดโยงกับ
ความดีและความสามารถส่วนบุคคล เช่น การมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนในวัยเด็ก แสวงหางานที่ดีทำ ขยันและ
อดทนในการทำงาน โดยไม่ได้มองถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมที่พวกเขามีความได้เปรียบ ในขณะที่อีกด้าน
หนึ่ง การยึดถือความสำเร็จของตนเองเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็ยังทำให้พวกเขามองคนชนบทที่มีความด้อยกว่ า
ทางเศรษฐกิจว่าขาดคุณลักษณะต่างๆที่พวกเขามี โดยเฉพาะคุณลักษณะด้านการศึกษา (ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเขา
เน้นย้ำเป็นความสำเร็จที่แสวงหาได้มาด้วยความสามารถ)  
  
ในภาพรวม การสำรวจอุดมการณ์ที่เชื่อมโยงกับความเหลื่อมล้ำในบริบทของประเทศไทยในงานชิ้นนี้ให้ภาพ
ของอุดมการณ์ที่มักถูกหยิบมาสร้างความชอบธรรมให้กับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยว่ามีลักษณะแบบ
ผสมผสานกันทั้งเก่าและใหม่ ในขณะที่แนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากโบราณเช่นแนวคิดรัฐอินทรีย์ภาพ การ
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เปรียบความไม่เสมอภาพให้เป็นลักษณะธรรมชาติ รวมไปถึงการเชื่อมโยงความเหลื่อมล้ำเข้ากับลำดับชั้นทาง
วัฒนธรรมและความคิด ยังเป็นอุดมการณ์ที่ถ่ายทอดมาจากสมัยโบราณและยังทำหน้าที่ในสังคมไทยอยู่
โดยเฉพาะในความไม่เสมอภาคในมิติการเมือง ในอีกด้านหนึ่งสังคมไทยก็ได้รับเอาแนวคิดแบบ Meritocracy 
มาใช้ในการอธิบายความเหลื่อมล้ำเช่นกัน โดยเฉพาะในการอธิบายการก่อร่างสร้างตัวทั้งในทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการศึกษาของชนชั้นกลางระดับบน ว่าความสำเร็จเหล่านี้มาจากความสามารถและคุณงามความดี
ส่วนบุคคล และละเลยที่จะมองเห็นถึงความเหลื่อมล้ำด้านโอกาสและความไม่เป็นธรรม ในการกระจาย
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนอยู่กับชนชั้นล่างในสังคมไทย  
 
อุดมการณ์เช่นการมองความไม่เสมอภาคของคนในสังคมไทยเป็นเรื่องปรกติธรรมชาตินั้น ย่อมเชื่อมโยงอยู่ไม่
มากก็น้อยกับมุมมองถึงกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจว่าเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือไม่ พึงปรา
รถณา ในขณะที่การมุ่งเน้นถึงความสำเร็จในทางเศรษฐกิจและสังคมว่าเกิดมาจากปัจจัยในระดับปัจเจกเป็น
หลัก ก็มักจะเชื่อมโยงไปกับความไม่ตื่นรู้ถึงความได้เปรียบต่างๆที่กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งในสังคมนั้นได้รับอยู่  และ
ความเสียเปรียบที่ปรากฏกับคนยากจนและด้อยโอกาส มุมมองเหล่านี้เป็นสภาพพ้ืนฐานที่ทำให้ความพยายาม
ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยนั้นไม่สามารถมีพลังจากการสนับสนุนจากสังคมได้เท่าที่ควร ซึ่งลดทอนความ
เป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและปัจจัยเชิงสถาบันในด้านต่างๆ ทีจ่ะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำได้  
 
 
3. สรุป 
  
บทความนี้มุ่งอธิบายถึงโครงสร้างสองประการของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ประกอบด้วยโครงสร้างทาง
อำนาจ และโครงสร้างทางอุดมการณ์ โครงสร้างทั้งสองประการนี้มีบทบาทสำคัญในการเหนี่ยวรั้งความเป็นไป
ได้ในการลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะจากนโยบายในด้านต่างๆที่จะสามารถแก้ปัญหาโอกาสที่แตกต่างหรือ
ความเป็นไม่เป็นธรรมในการกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังคงเป็นสภาพพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงกับความ
เหลื่อมล้ำในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน 
  
บทความได้อธิบายถึงโครงสร้างทางอำนาจที่ยึดโยงกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย โดยได้ปรับเอาทฤษฎีเรื่อง
ทรัพยากรทางอำนาจ (power resources theory) ของ Walter Korpi (2006) มาประกอบการวิเคราะห์ 
โดยทฤษฎีนี้มุ่งความสนใจไปที่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการเมืองที่จะปรับให้ทรัพยากรทางอำนาจในการ
ผลักดันนโยบายถูกโอนถ่ายไปสู่ชนชั้นล่างได้ การสำรวจประสบการณ์ของประเทศไทยพบว่าการปรับเปลี่ยน
สภาพทางการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น รวมไปถึงบริบทที่ผู้นำทางการเมืองจะต้องแสวงหาแรง
สนับสนุนในวงกว้าง ล้วนเป็นสภาพทางโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับการที่ชนชั้นล่างสามารถเข้าถึงทรัพยากร
อำนาจในการผลักดันนโยบายที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ เช่น นโยบายสวัสดิการและการคุ้มครอง
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แรงงาน อย่างไรก็ตาม โครงสร้างอำนาจที่ยึดโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำของ
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัญหาจากความผันผวนทางการเมืองและการถดถอยของประชาธิปไตย และขาด
ปัจจัยเสริมจากการพัฒนากลไกของระบบประชาธิปไตยเพื่อลดบทบาทของการเมืองแบบ Oligarchy เช่น การ
พัฒนาพรรคการเมืองที่เข้มแข็งและสามารถเป็นตัวแทนชนชั้นล่างได้ รวมไปถึงการลดความสำคัญของสาย
สัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในการเมืองไทย  
  
ในด้านของการวิเคราะห์โครงสร้างทางอุดมการณ์ของความเหลื่อมล้ำไทย บทความได้นำแนวคิดจากผลงาน
วิชาการของ Thomas Piketty ชื่อ Capital and Ideology (2021) มาประกอบการวิเคราะห์ โดยผลงานชิ้น
นี้เน้นไปที่การสำรวจชุดวาทกรรมและแนวคิดที่ถูกนำมาใช้สร้างความชอบธรรมให้กับความเหลื่อมล้ำ และยัง
ส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำผ่านอิทธิพลต่อการกำหนดปัจจัยเชิงสถาบันในกระบวนการที่สำคัญ เช่น การกำหนด
สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน และการกระจายทรัพยากร การสำรวจอุดมการณ์ที่เชื่อมโยงกับความเหลื่อม
ล้ำในสังคมไทยนั้น พบถึงอุดมการณ์ท่ีสร้างความชอบธรรมกับความไม่เสมอภาค ประกอบไปด้วยแนวคิดท่ีเน้น
ความเป็นธรรมชาติและความเหมาะสมของการแบ่งคนออกเป็นชนชั้น และการเน้นให้แต่ละชนชั้นต้องมุ่งไปที่
การทำหน้าที่ของตนเอง การแบ่งชั้นนี้ยังขยายไปถึงการมองคนชั้นล่างว่าโดยธรรมชาติแล้วยังคงมีวัฒนธรรม
และความรู้ความสามารถที่ด้อยกว่า อุดมการณ์การแบ่งชั้นคนในสังคมไทยเหล่านี้มีรากฐานเก่าแก่ยาวนานมา
ตั้งแต่สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ และพัฒนาสืบต่อมาผ่านบทบาทของนักคิดอนุรักษ์นิยมหลายท่าน  อย่างไรก็
ตาม ในเวลาปัจจุบันนั้น ยังมีการปรับเปลี่ยนเอาแนวคิดแบบ Meritocracy ซึ่งเติบโตอยู่ทั่วโลกเข้ามา
ผสมผสาน โดยอธิบายถึงการขยับชั้นที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในหมู่กลุ่มชนชั้นกลางระดับบนว่ายึดโยงอยู่กับ
ความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่และความสามารถของตนเองเป็นหลัก ในขณะที่ปัญหาที่ชนชั้นล่างต้องประสบ
ภายใต้ความเหลื่อมล้ำนั้นก็มักจะถูกลดทอนไปเป็นปัญหาด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล และเป็นความรับผิดชอบ
ของชนชั้นล่างเอง  
  
การวิเคราะห์ที่ปรากฏอยู่ในงานเขียนชิ้นนี้นั้น แม้จะเป็นการกล่าวถึงแง่มุมที่ยังไม่ค่อยได้มีการศึกษาในการทำ
ความเข้าใจกับความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย แต่ก็ยังคงเป็นการวิเคราะห์เพียงในเบื้องต้น แน่นอนว่ายังคงมีอีก
หลายแง่มุมที่จะสามารถค้นคว้าและสร้างคำอธิบายเพ่ิมเติมได้ ผู้เขียนมองว่างานศึกษาวิจัยเพ่ือค้นคว้าความรู้
เพ่ิมเติมทั้งที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางอำนาจและทางอุดมการณ์ของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยจะสามารถ
ขยายต่อไปได้ในอย่างน้อยสามแนวทาง ได้แก่ (1) การเพ่ิมเติมรายละเอียดลักษณะของโครงสร้างในแต่ละด้าน 
(2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างที่แตกต่างกัน และอธิบายกลไกการทำงานในการส่งผลไปสู่
ความเหลื่อมล้ำ และ (3) การอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างและนัยต่ออนาคต 
  
ในการศึกษาเพ่ือเพ่ิมรายละเอียดลักษณะของโครงสร้างแต่ละด้านนั้น จะเห็นได้ว่างานเขียนชิ้นนี้ยังอธิบาย
โครงสร้างของความเหลื่อมล้ำในทั้งสองด้านในระดับภาพรวม และยังคงขาดรายละเอียดที่จะเพ่ิมเติมได้อีก 
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โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น ในด้านของโครงสร้างทางอำนาจนั้น ยังสามารถศึกษาแบบ
เจาะลึกถึงบทบาทของโครงสร้างอำนาจที่ยึดโยงอยู่กับนโยบายในด้านต่างๆที่มีนัยสำคัญกับความเหลื่อมล้ำไทย
ได้ ในขณะที่ด้านของโครงสร้างด้านอุดมการณ์ เนื่องจากเนื้อหาของงานชิ้นนี้ยังเน้นไปที่อุดมการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับมิติทางการเมือง งานศึกษาในอนาคตสามารถขยับขอบเขตไปเน้นศึกษาอุดมการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความ
เหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้องการทำงานของตลาด หรือ
แม้กระท่ังแนวคิดที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนนโยบายด้านภาษีหรือสวัสดิการ  
  
ในด้านของการค้นคว้าความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างโครงสร้างที่แตกต่างกันนั้น งานศึกษาในอนาคตสามารถ
ศึกษาเพ่ิมเติมได้ว่าโครงสร้างในด้านต่างๆนั้นเชื่อมโยงกันอย่างไร ทั้งในกรณีสากลและกรณีของประเทศไทย 
เช่น ศึกษาว่าโครงสร้างทางอุดมการณ์นั้นปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรกับโครงสร้างทางอำนาจ โครงสร้างในด้านใดที่
ถือเป็นพ้ืนฐานในการเปลี่ยนแปลงให้กับโครงสร้างอ่ืน โครงสร้างทางอุดมการณ์ในแต่ละช่วงเวลาเชื่อมโยงกับ
ปัจจัยทางสถาบันที่กำกับการกระจายทรัพยากรทางอำนาจอย่างไร และส่งอิทธิพลไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่เกิดข้ึน
เช่นไร  และในด้านสุดท้าย ก็คือด้านการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างนั้น การศึกษาค้นคว้า ใน
ขั้นตอนต่อไปยังสามารถเกิดขึ้นได้ในลักษณะการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะการเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดขึ้นในประเทศที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น การนำกรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของโครงสร้างทางอำนาจหรือทางอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศอ่ืนๆ มาเพ่ือเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศ
ไทย เพ่ือสะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างที่จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำนั้นจะสามารถเกิดข้ึนได้
อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ การศึกษาเปรียบเทียบยังสามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างด้านต่างๆที่
กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันในสังคมไทยว่ามีแนวโน้มจะส่งผลอย่างไรกับการส่งผ่านความเหลื่อมล้ำไปสู่คนรุ่น
ต่อไปในอนาคต  
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