ขอมูลสําหรับสื่อมวลชน

“โรคทุนนิยม”
“น้ําผึ้งขม” แหงสังคมสุขภาวะ
ปญหาความเหลื่อมล้ํา ไมเทาเทียม ไมเปนธรรม ที่แพรระบาดไปทั่วโลกกําลังบอนทําลายสุขภาวะชีวิต
และสังคมมนุษยอยางรุนแรง ไมเวนแมแตประเทศไทยในวันนี้!
ตนตอสําคัญอันถูกกลาวพาดพิงเสมอมาวาเกี่ยวพันโดยตรงกับเงื่อนปมแหงความทุกขดังกลาวก็คือ
ระบบทุนนิยม ที่แมวากันวา เปนระบบเศรษฐกิจที่ตอบสนองความตองการของมนุษยได แตดวยการกระบวนการ
ขับเคลื่อนที่อาศัยการแสวงหากําไร ภายใตกลไกตลาดและการแขงขันเสรี ไดสงผลอีกดานหนึ่งใหเกิดความ
เหลื่อมล้ํา และขยายผลสูวิกฤตที่กัดกรอนบอนทําลายความผาสุกของสังคม
ใน รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2553 ไดนําเสนอสารคดีเจาะลึกเรื่อง “วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?”
ที่ไมเพียงรายงานสถานการณทุกขภาวะของสังคมไทย อันเนื่องมาจากระบบทุนนิยม จนอาจเรียกขานไดวาเปน
“โรคทุนนิยม” แตยังพยายามมองหาทางออก อันเปนโจทยระดับโลกในวันนี้วา
“เราจะมีทุนนิยมที่ดีกวา เพื่อสังคมที่ดีกวาไดอยางไร”

“โรคทุนนิยม” ถลมสุขภาวะ
ในรายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2553 ระบุวา ทุนนิยมทําใหเกิดปญหาสุขภาพได 3 ทาง ทางที่หนึ่ง คือ
ทุนนิยมมีแนวโนมสงเสริมการบริโภคที่ไมเหมาะสม และทําใหเกิดวัฒนธรรม “บริโภคนิยม” ที่นําไปสูปญหา
สุขภาพได ทางที่สอง คือ ทุนนิยมมีแนวโนมทําใหเรื่องของสุขภาพและระบบบริการสุขภาพเปนสินคา เพื่อ
แสวงหากําไรมากเกินไป และ ทางที่สาม คือ ทุนนิยม ทําใหคนไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม อันเปน
สาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่นําไปสูปญหาสุขภาพของประชาชน
ขอหลังนี้เปนเรื่องที่คอนขางละเอียดลึกซึ้ง แตสังคมแทบไมไดตระหนักถึง... จนกระทั่งเกิดการสั่งสม
อัดแน น จนเมื่อมีแรงสะกิดเพียงเล็กนอยก็พรอมที่จะปะทุ และขยายผลกอความรุนแรงที่สะเทือนสังคมให
สั่นคลอน

รวยกระจุก จนกระจาย
การวิเคราะหของนักวิชาการหลายทานตางชี้ใหเห็นวา สังคมไทยมีความเหลื่อมล้ําของการกระจาย
รายไดในระดับที่นาเปนหวง
ขอมูลรายไดครัวเรือน จาก การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ที่ สํานักงานสถิติแหงชาติ
จัดทําทุก 2 ป พบวา ระหวาง พ.ศ. 2529-2549 ความเหลื่อมล้ําในการกระจายรายไดในสังคมไทยอยูในระดับสูงมา
ตลอด แมวาความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนกับคนรวยมีการเปลี่ยนแปลงบางตามสภาวะเศรษฐกิจ แตในภาพรวม
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แลวก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เฉพาะในป 2550 คาดัชนีความเหลื่อมล้ําระหวางคนจนกับคนรวยอยูที่ 0.5 ซึ่งไมตางจาก
ประเทศกําลังพัฒนาในแอฟริกา อยางเชน ไนเจอร มาลี แซมเบีย ฯลฯ มากนัก

ทั้งนี้ หลักฐานที่ชี้ถึงสภาพความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย และชี้ใหเห็นวาความมั่งคั่งในสังคมไทยกระจุก
ตัวอยูในมือของคนจํานวนนอยเทานั้น มาจากขอมูล 3 สวน ไดแก รายได เงินออมในบัญชีเงินฝากธนาคาร และ
การเปนเจาของที่ดิน

รายไดประเทศ 60% อยูในมือคนแค 20%
การวิเคราะหขอมูลรายไดครัวเรือน จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ระหวาง พ.ศ.
2531-2550 แสดงใหเห็นภาพที่นาตระหนกวา ตลอดชวงเวลาดังกลาว ประมาณ รอยละ 54-59 ของรายไดทั้ง
ประเทศเปนของกลุมคนที่รวยที่สุด ซึ่งมีสัดสวนเพียง รอยละ 20 หรือ 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่คน
อีก รอยละ 20 จากกลุมที่จนที่สุดมีรายไดรวมกันเพียง รอยละ 4 สวนประชากร อีก รอยละ 60 ที่เหลือซึ่งอยูตรง
กลาง มีรายไดรวมกันคิดเปนสัดสวน รอยละ 40 ของรายไดทั้งประเทศ
ยิ่งไปกวานั้น เฉพาะในป 2550 สัดสวนรายไดของคนกลุมบน หรือรวยที่สุดกับกลุมลางที่จนที่สุดนั้น
ทิ้งหางกันถึงเกือบ 13 เทา โดยชวงหางทางรายไดนี้แทบไมเปลี่ยนแปลงในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา
ตารางแสดงสัดสวนรายไดของประชากร จําแนกตามกลุมประชากรตามระดับรายได 5 กลุม พ.ศ.2531-2550

ที่มา :

ขอมูลการประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดสภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เงินฝาก 42% เก็บอยูในบัญชีแค 0.1%
สถิติจากธนาคารแหงประเทศไทย ในชวงเดือนมิถุนายน 2552 ชี้ใหเห็นวา บัญชีเงินฝากที่มีเงินฝาก
ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไปทั้งหมดมีประมาณ 70,000 บัญชี หรือคิดเปน รอยละ 0.1 ของจํานวนบัญชีเงินฝากทั้ง
ประเทศ และบัญชีทั้ง 70,000 บัญชีนี้มีเงินฝากรวมกันประมาณ 3 ลานลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 42 ของเงิน
ฝากในธนาคารทั้งประเทศ หรือเทากับประมาณ 1 ใน 3 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในป
2551
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มีการวิเคราะหวา โดยปกติคนที่มีเงินฝากมากๆ เชนนี้ คนหนึ่งๆ มักจะมีบัญชีเงินฝากมากกวา 1 บัญชี
ดังนั้น สมมุติวาโดยเฉลี่ยมีคนละ 2 บัญชี ก็จะพบวา มีเจาของบัญชีทั้งหมดประมาณ 35,000 คน หรืออาจจะนอย
กวานี้ ถาแตละคนหรือสวนใหญมีมากกวา 2 บัญชี

ถาการประมาณการนี้ใกลเคียงความเปนจริง ก็แปลวาเงินฝากมากกวา 2 ใน 5 ของทั้งประเทศอยูในมือ
คนเพียง 35,000 คน หรือ รอยละ 0.06 ของประชากรทั้งประเทศเทานั้น

รวยสุด จนสุด ถือครองที่ดินตางกัน 69 เทา
การกระจายทรัพยสินที่สําคัญ เชน ที่ดิน ก็แสดงใหเห็นวามีความเหลื่อมล้ําอยางมากในสังคมไทย
การวิเคราะหขอมูลการถือครองที่ดินใน 8 จังหวัด พบวา ผูถือครองที่ดินรายใหญที่สุด 50 รายแรก (ทั้ง
บุคคลและนิติบุคคล) ครอบครองที่ดินมากถึง รอยละ 10 ของที่ดินในจังหวัดที่ทําการศึกษา ในบางจังหวัดผูถือ
ครองที่ดินรายใหญที่สุด มีที่ดินรวมกันนับหมื่นไร
ดานทรัพยสินครัวเรือนก็พบวา มีการกระจุกตัวสูงมากเชนกัน โดยขอมูลในป 2549 แสดงใหเห็นวา
รอยละ 69 ของทรัพยสินทั้งประเทศอยูในความครอบครองของครัวเรือนที่รวยที่สุด ซึ่งมีเพียง รอยละ 20 ของ
ทั้งหมดเทานั้น
ขณะที่ รอยละ 20 ซึ่งเปนครัวเรือนที่ยากจนที่สุด มีทรัพยสินรวมกันเพียง รอยละ 1 นั่นคือหางกันถึง
69 เทา
ภาพแสดงความเหลื่อมล้ําของครัวเรือน จําแนกกลุมครัวเรือนตามฐานะและการเปนเจาของทรัพยสิน พ.ศ. 2549

ที่มา :

ขอ มู ลจากการสํารวจภาวะทางเศรษฐกิ จ และสั งคมของครัวเรื อ น พ.ศ. 2549 ของ สํา นัก งานสถิ ติ
แหงชาติ
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มองไกลไปขางหนา...
ขอมูลเหลานี้ปะติดปะตอใหเห็นวา แมระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไดผลักดันสังคมไทยไปสูภาพแหงความ
รุงเรือง แตขณะเดียวกัน การขับเคลื่อนระบบไปอยางไมสมดุลก็ไดกอผลขางเคียง จนเกิดเปนโรครายที่กัดกรอน
ความแข็งแกรงจากภายใน
ณ วันที่ประเทศไทยกําลังแสวงหาทางที่จะกาวเดินตอไปขางหนา ขอมูลเหลานี้ล้ําคาอยางยิ่งสําหรับ
การทบทวน เพื่อที่จะไมกาวไปติดหลมรอยเดิม...

ที่มา รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2553
สืบคนไดจาก
www.hiso.or.th
ความเหลื่อมล้ํา
เชื้อรายแหง “โรคทุนนิยม”
การที่ทุนนิยมใหความสําคัญแกกลไกตลาดที่มีการแขงขันเสรี และการยอมรับสิทธิในการเปน
เจาของทรัพยสินสวนบุคคลแบบไมมีขีดจํากัด เปนสาเหตุสําคัญของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ซึ่งนําไปสู
ปญหาอื่นๆ อีกหลายดาน โดยเฉพาะเมื่อมีเงื่อนไขอื่นๆ สนับสนุน ไดแก
โครงสรางทางการเมืองที่ไมเปนประชาธิปไตย และกฎกติกาทางสังคมที่ไมเปนธรรม
การบริหารจัดการที่ไมโปรงใสไรธรรมาภิบาล
การไมมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลประโยชนสาธารณะ
ทุนนิยมในสถานการณเชนนั้นมักจะเปน “ทุนนิยมผูกขาด” หรือที่นักวิชาการบางทานเรียกวา “ทุน
นิยมสามานย” เปนทุนนิยมที่นําไปสูความเหลื่อมล้ํา
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