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ขอมูลสําหรับส่ือมวลชน 
 

 “โรคทุนนิยม” 
“น้ําผึ้งขม” แหงสังคมสุขภาวะ 

 
ปญหาความเหล่ือมลํ้า ไมเทาเทียม ไมเปนธรรม ท่ีแพรระบาดไปทั่วโลกกําลังบอนทําลายสุขภาวะชีวิต

และสังคมมนุษยอยางรุนแรง ไมเวนแมแตประเทศไทยในวันน้ี! 
ตนตอสําคัญอันถูกกลาวพาดพิงเสมอมาวาเก่ียวพันโดยตรงกับเง่ือนปมแหงความทุกขดังกลาวก็คือ 

ระบบทุนนิยม ที่แมวากันวา เปนระบบเศรษฐกิจที่ตอบสนองความตองการของมนุษยได แตดวยการกระบวนการ
ขับเคล่ือนที่อาศัยการแสวงหากําไร ภายใตกลไกตลาดและการแขงขันเสรี ไดสงผลอีกดานหน่ึงใหเกิดความ
เหล่ือมลํ้า และขยายผลสูวิกฤตที่กัดกรอนบอนทําลายความผาสุกของสังคม 

ใน รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2553 ไดนําเสนอสารคดีเจาะลึกเรื่อง “วิกฤตทุนนิยม สังคมมีโอกาส?” 
ที่ไมเพียงรายงานสถานการณทุกขภาวะของสังคมไทย อันเน่ืองมาจากระบบทุนนิยม จนอาจเรียกขานไดวาเปน 
“โรคทุนนิยม” แตยังพยายามมองหาทางออก อันเปนโจทยระดับโลกในวันน้ีวา  

“เราจะมีทุนนิยมท่ีดีกวา เพ่ือสังคมท่ีดีกวาไดอยางไร” 
 

“โรคทุนนิยม” ถลมสุขภาวะ 
ในรายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2553 ระบุวา ทุนนิยมทําใหเกิดปญหาสุขภาพได 3 ทาง ทางท่ีหน่ึง คือ 

ทุนนิยมมีแนวโนมสงเสริมการบริโภคท่ีไมเหมาะสม และทําใหเกิดวัฒนธรรม “บริโภคนิยม” ที่นําไปสูปญหา
สุขภาพได ทางท่ีสอง คือ ทุนนิยมมีแนวโนมทําใหเรื่องของสุขภาพและระบบบริการสุขภาพเปนสินคา เพ่ือ
แสวงหากําไรมากเกินไป และ ทางท่ีสาม  คือ ทุนนิยม ทําใหคนไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม อันเปน
สาเหตุสําคัญอยางหน่ึงที่นําไปสูปญหาสุขภาพของประชาชน  

ขอหลังน้ีเปนเร่ืองท่ีคอนขางละเอียดลึกซึ้ง แตสังคมแทบไมไดตระหนักถึง... จนกระท่ังเกิดการสั่งสม
อัดแนน จนเม่ือมีแรงสะกิดเพียงเล็กนอยก็พรอมท่ีจะปะทุ  และขยายผลกอความรุนแรงที่สะเทือนสังคมให
สั่นคลอน 

 

รวยกระจุก จนกระจาย 
การวิเคราะหของนักวิชาการหลายทานตางช้ีใหเห็นวา สังคมไทยมีความเหล่ือมลํ้าของการกระจาย

รายไดในระดับที่นาเปนหวง  
ขอมูลรายไดครัวเรือน จาก การสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ที่ สํานักงานสถิติแหงชาติ 

จัดทําทุก 2 ป พบวา ระหวาง พ.ศ. 2529-2549 ความเหล่ือมลํ้าในการกระจายรายไดในสังคมไทยอยูในระดับสูงมา
ตลอด แมวาความเหล่ือมลํ้าระหวางคนจนกับคนรวยมีการเปล่ียนแปลงบางตามสภาวะเศรษฐกิจ แตในภาพรวม 
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แลวก็มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น เฉพาะในป 2550 คาดัชนีความเหล่ือมลํ้าระหวางคนจนกับคนรวยอยูที่ 0.5 ซึ่งไมตางจาก
ประเทศกําลังพัฒนาในแอฟริกา อยางเชน ไนเจอร มาลี แซมเบีย ฯลฯ มากนัก 

 
 
ทั้งน้ี หลักฐานที่ช้ีถึงสภาพความเหล่ือมลํ้าในสังคมไทย และช้ีใหเห็นวาความม่ังคั่งในสังคมไทยกระจุก

ตัวอยูในมือของคนจํานวนนอยเทาน้ัน มาจากขอมูล 3 สวน ไดแก รายได   เงินออมในบัญชีเงินฝากธนาคาร และ
การเปนเจาของท่ีดิน 

 

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 

ยิ่งไปกวาน้ัน เฉพาะในป 2550 สัดสวนรายไดของคนกลุมบน หรือรวยที่สุดกับกลุมลางที่จนที่สุดน้ัน 
ทิ้งหางกันถึงเกือบ 13 เทา โดยชวงหางทางรายไดน้ีแทบไมเปล่ียนแปลงในชวงเกือบ 20 ปที่ผานมา 

 
ตารางแสดงสัดสวนรายไดของประชากร จําแนกตามกลุมประชากรตามระดับรายได 5 กลุม พ.ศ.2531-2550 
 

 
 

ที่มา : ขอมูลการประมวลผลโดย สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวช้ีวัดสภาวะสังคม สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 
เงินฝาก 42% เก็บอยูในบัญชีแค 0.1% 
สถิติจากธนาคารแหงประเทศไทย ในชวงเดือนมิถุนายน 2552 ช้ีใหเห็นวา บัญชีเงินฝากที่มีเงินฝาก

ต้ังแต 10 ลานบาทข้ึนไปท้ังหมดมีประมาณ 70,000 บัญชี หรือคิดเปน รอยละ 0.1 ของจํานวนบัญชีเงินฝากทั้ง
ประเทศ และบัญชีทั้ง 70,000 บัญชีน้ีมีเงินฝากรวมกันประมาณ 3 ลานลานบาท หรือคิดเปน รอยละ 42 ของเงิน
ฝากในธนาคารท้ังประเทศ หรือเทากับประมาณ 1 ใน 3 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในป 
2551 
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มีการวิเคราะหวา โดยปกติคนที่มีเงินฝากมากๆ เชนน้ี  คนหน่ึงๆ  มักจะมีบัญชีเงินฝากมากกวา 1 บัญชี 

ดังน้ัน สมมุติวาโดยเฉล่ียมีคนละ 2 บัญชี ก็จะพบวา มีเจาของบัญชีทั้งหมดประมาณ 35,000 คน หรืออาจจะนอย
กวาน้ี ถาแตละคนหรือสวนใหญมีมากกวา 2 บัญชี  

 

 
 
ถาการประมาณการน้ีใกลเคียงความเปนจริง ก็แปลวาเงินฝากมากกวา 2 ใน 5 ของท้ังประเทศอยูในมือ

คนเพียง 35,000 คน หรือ รอยละ 0.06 ของประชากรทั้งประเทศเทาน้ัน 
 

รวยสุด จนสุด ถือครองท่ีดินตางกัน 69 เทา 
การกระจายทรัพยสินที่สําคัญ เชน ที่ดิน ก็แสดงใหเห็นวามีความเหล่ือมลํ้าอยางมากในสังคมไทย 
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
ทั้งหมดเทาน้ัน  

ขณะท่ี รอยละ 20 ซึ่งเปนครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุด มีทรัพยสินรวมกันเพียง รอยละ 1  น่ันคือหางกันถึง 
69 เทา 

 
ภาพแสดงความเหล่ือมลํ้าของครัวเรือน จําแนกกลุมครัวเรือนตามฐานะและการเปนเจาของทรัพยสิน พ.ศ. 2549 
 

 
 

ที่มา :  ขอมูลจากการสํารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2549 ของ สํานักงานสถิติ
แหงชาติ 
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มองไกลไปขางหนา... 
ขอมูลเหลาน้ีปะติดปะตอใหเห็นวา แมระบบเศรษฐกิจทุนนิยมไดผลักดันสังคมไทยไปสูภาพแหงความ

รุงเรือง แตขณะเดียวกัน การขับเคล่ือนระบบไปอยางไมสมดุลก็ไดกอผลขางเคียง จนเกิดเปนโรครายที่กัดกรอน
ความแข็งแกรงจากภายใน 

 
ณ วันท่ีประเทศไทยกําลังแสวงหาทางท่ีจะกาวเดินตอไปขางหนา  ขอมูลเหลาน้ีลํ้าคาอยางย่ิงสําหรับ 

การทบทวน เพ่ือท่ีจะไมกาวไปติดหลมรอยเดิม... 
 

 
 
ท่ีมา  รายงานสุขภาพคนไทย พ.ศ. 2553 
สืบคนไดจาก  www.hiso.or.th 

 
 

 

ความเหล่ือมลํ้า  
เชื้อรายแหง “โรคทุนนิยม” 

 
 การท่ีทุนนิยมใหความสําคัญแกกลไกตลาดท่ีมีการแขงขันเสรี และการยอมรับสิทธิในการเปน
เจาของทรัพยสินสวนบุคคลแบบไมมีขีดจํากัด เปนสาเหตุสําคัญของความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ ซึ่งนําไปสู
ปญหาอื่นๆ อีกหลายดาน โดยเฉพาะเมื่อมีเง่ือนไขอื่นๆ สนับสนุน ไดแก 

โครงสรางทางการเมืองที่ไมเปนประชาธิปไตย และกฎกติกาทางสงัคมท่ีไมเปนธรรม   
การบริหารจัดการที่ไมโปรงใสไรธรรมาภิบาล  
การไมมีสวนรวมของประชาชนในการตัดสินใจเก่ียวกับผลประโยชนสาธารณะ 
ทุนนิยมในสถานการณเชนน้ันมักจะเปน “ทุนนิยมผูกขาด” หรือที่นักวิชาการบางทานเรียกวา “ทุน

นิยมสามานย” เปนทุนนิยมที่นําไปสูความเหล่ือมลํ้า  


