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วิทยา คามุณี1 
  Witthaya Khamuny 

บทน า 

 รายงานเล่มนี้จัดพิมพ์ประเด็นส าคัญของแนวโน้ม สาเหตุผลที่ตามมา 
และนโยบายการลดความเหลื่อมล้ าที่เพิ่มขึ้นภายใต้ความรับผิดชอบของ
เลขาธิการต่อสถานะของประเทศในองค์การเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความ
ร่วมมือหรือโออีซีดี (Organization for Economic and Co-operation 
Development) ประเด็นช่วงว่างระหว่างคนรวยและคนจนยังคงเพิ่มข้ึนในสาม
ทศวรรษที่ผ่านมาหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ าคร้ังใหญ่ (Great Recession) รวมถึง
การเติบโตทางเศรษฐกิจให้ประโยชน์กลุ่มคนที่มีรายได้สูงในขณะที่ครัวเรือน
ยากจนถูกทิ้งไว้ข้างหลังนับตั้งแต่เกิดวิกฤตดังกล่าวความเหลื่อมล้ าการรวบรวม
ข้อมูลในกลุ่มประเทศโออีซีดีชี้ให้เห็นความความเหลื่อมล้ าที่สูงขึ้นซึ่งในระยะ
ยาว ความรุนแรงของความเหลื่อมล้ าของการกระจายรายได้หรือช่องว่างของ
รายได้ (Income Gaps) เพิ่มข้ึนมิใช่แค่สร้างความกังวลทางสังคมเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลต่อความกังวลทางการเมืองและเศรษฐกิจด้วยเพราะความเหลื่อมล้ าของ
รายได้มีแนวโน้มฉุดรั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระทบต่อครัวเรือน 
ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดและข้อโต้แย้งว่าแนวโน้มของ
เส้นลอเรนซ์ (Lorentz Curve) ที่ดีที่สุดเพื่อรับมือกับความเหลื่อมล้ าที่สูงขึ้น
และการส่งเสริมความเท่าเทียมด้านโอกาส ส าหรับประชาชนเพื่อเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งของรายได้ครัวเรือนหลังจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของ

                                                           
1อาจารย์ประจ าโปรแกรมการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 

In It Together: Why Less Inequality 
Benefits All 
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ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในหลายประเทศโดยทีมวิเคราะห์
นโยบายสังคมของโออีซีดี 
 ปัจจุบันช่องว่างระหว่างความรวยและคนจนมีระดับสูงสุดใน 30 ปีที่
ผ่านมาในกลุ่มประเทศเออีซี กล่าวคือ กลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายได้สูงสุด
มีรายได้เป็น 9.6 เท่าของกลุ่มประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายได้ต่ าสุดในปี 1980 
ซึ่งมีอัตราเพิ่มจาก 7.1 เท่า เป็น 8.1 ในปี 1990 และเพิ่มขึ้นเป็น 9.1 เท่า ในปี 
2000 ซึ่งฉุดรั้งและกระทบต่อการเจริญเติบทางเศรษฐกิจรวมถึงคุกคามโอกาส
ที่กระทบต่อความเป็นปึกแผ่นทางสังคมในระยะยาว ซึ่งอาจกลายเป็นกลไก
ส าคัญที่ส่งผ่านระหว่างความเหลื่อมล้ า การเติบโตและทุนมนุษย์ (Human 
Capital) หรือผลลัพธ์ทางการศึกษาของปัจเจกบุคคลผู้ต่อสู่ดิ้นรนเพื่อการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อไม่ท าให้คนเหล่านี้สูญเสียศักยภาพและการเลื่อนชั้น
ทางสังคมแต่การเพิ่มขึ้นของอาชีพที่ไร้มาตรฐาน ขณะเดียวกันก็เพิ่มความ
เหลื่อมล้ าด้วย นอกจากนี้การท างานนอกเวลาและท างานชั่วคราวรวมถึงการ
จ้างงานตนเองซึ่งเป็นงานที่ไม่มีมาตรฐานจ านวน 1 ใน 3 ของการจ้างงานใน
ตลาดแรงงานทั้งหมดในกลุ่มโออีซีดีที่มีอัตราความยากจนโดยเฉลี่ย 20% และ
อาจจะเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ อีกทั้งการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงมีสัดส่วนการ
เพิ่มข้ันในสัดส่วนที่แคบหรือน้อยลง 
 การกระจุกตัวของความมั่งคั่งที่สูงขึ้นกลายเป็นข้อจ ากัดของโอกาส
การลงทุน การกระจุกตัวของความมั่งโดยเฉลี่ยมีสัดส่วนมากกว่ารายได้ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดของโอกาสการลงทุนจากการที่ครัวเรือนร้อยละ 10 ครอบครองความ
มั่งคั่งครึ่งหนึ่งของความมั่งคั่งทั้งหมด ขณะที่ครัวเรือนร้อยละ 50 ถัดไปครอบครอง
ความมั่งคั่งเกือบครึ่งและครัวครัวเรือนล่างสุดร้อยละ 40 ครอบครองความมั่งคั่ง
เพียงร้อยละ 3 ในเวลาเดียวกันท าให้มีระดับของภาระหนี้สูงขึ้นและการครอบครอง
ทรัพย์สินน้อยลงไปกระทบต่อการลงทุนในทุนมนุษย์ ดังนั้น การกระจุกตัวของ
ความมั่งคั่งเป็นเหตุให้การพัฒนาศักยภาพอ่อนแอ ด้วยเหตุนี้ผู้ก าหนดนโยบาย
ต้องมีเครื่องมือเพื่อรับมือกับปัญหาความเหลื่อมที่สูงขึ้นและสนับสนุนโอกาส
ของประชาชนโดยรวมเพื่อลดความแตกต่างระหว่างคนรวยและคนจน ซึ่ง
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จ าเป็นต้องออกแบบนโยบายเชิงโครงสร้าง (Structural Policies) เพื่อการกระจาย
ที่ดีกว่ารวมถึงเกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนดังนี้ 
 1) นโยบายการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในวิถีเศรษฐกิจ (Women’s 
Participation in Economic Life) รัฐบาลจ าเป็นต้องมีนโยบายลดการปฏิบัติ
ที่ไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงและชายในตลาดแรงงานรวมถึงลดอุปสรรคของ
ความก้าวหน้าในการจ้างแรงงานและอาชีพของผู้หญิง  
 2) นโยบายการสนับสนุนการจ้างงานและลักษณะงานที่มีคุณภาพดี 
(Employment Promotion and Good-Quality Jobs) ซึ่งจ าเป็นต้องมี
นโยบายที่เน้นบูรณาการในการเข้าถึงงานและตลาดแรงงานทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ 
 3) นโยบายการพัฒนาทักษะและการศึกษา (Skills and Education) 
โดยเฉพาะปีต้น ๆ ของการเรียนและความต้องการของครอบครัวกับเด็กในวัย
เรียนเพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างด้านภูมิหลังทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
ทักษะที่จ าเป็นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจที่มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วรวมถึงความพยายามที่เพิ่มการมีส่วนร่วมของธุรกิจและ
สหภาพแรงงานในเศรษฐกิจแบบเปิดซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ระหว่างชีวิตการท างานอย่างต่อเนื่อง   
 4) นโยบายภาษีและระบบถ่ายโอนเพื่อการกระจายที่มีประสิทธิภาพ 
(Tax-and-Transfer System for Efficient Redistribution) คือ การออกแบบ
การกระจายรายได้ผ่านระบบภาษีและการถ่ายโอนอันเป็นเครื่องมีที่มีประโยชน์
ต่อความเท่าเทียมและการเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึนแต่ในหนึ่งทศวรรษที่ผ่าน
มาประสิทธิผลของการกระจายรายได้อ่อนแอในหลายประเทศเพราะผลประโยชน์
ของวัยแรงงานไม่สอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานและระบบภาษีมีความก้าวหน้า
น้อย ทั้งนี้ นโยบายต้องรับประกันว่าปัจเจกบุคคลและบรรษัทข้ามชาติมีความ
มั่งคั่งแต่ต้องรับภาระในการจ่ายภาษีรวมถึงค านึงถึงการเสียเปรียบของกลุ่ม
ประชากรที่มีรายได้ต่ าอย่างต่อเนื่องจึงจ าเป็นต้องมีการออกแบบนโยบาย
สนับสนุนรายได้ผสมกับการใช้จ่ายทางสังคมแบบครบวงจร  
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 อย่างไรก็ตาม หลังจากเหตุการณ์ภาวะเศรษฐกิจตกต่ าผลการเจริญ
เติบท าให้คนรวยที่สุดร้อยละ 1 รวยขึ้นในขณะที่คนส่วนใหญ่ร้อยละ 99 จนลง
และได้รับประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 0.6 โดยที่สามใน
สี่ของประเทศครัวเรือนร้อยละ 10 ที่รวยที่สุดได้รับประโยชน์มากกว่าครัวเรือน
ร้อยละ 10 ที่จนที่สุดซึ่งเกิดขึ้นทั้งในยามภาวะเศรษฐกิจดีและไม่ดีมีผลให้ความ
เหลื่อมล้ าของรายได้เพิ่มข้ึนและถูกจับตามองรวมถึงมีการถกเถียงและแสดงถึง
ความห่วงใยเรื่องความเสี่ยงและรอยร้าวทางการเมืองตลอดจนโครงสร้างและ
ผลลัพธ์ทางสังคมสั่นคลอนและความไว้วางใจต่อสถาบันถูกบั่นทอนเพราะถูก
ยึดครองโดยชนชั้นทางเศรษฐกิจส่งผลร้ายแรงและลดศักยภาพของกลุ่ม
ครัวเรือนล่างสุดร้อยละ 40 ของประชากรที่มีรายได้น้อยได้ประโยชน์จากการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การปฏิรูปโครงสร้าง และกระแสโลกาภิวัตน์ที่น าไปสู่
การเติบโตทางเศรษฐกิจน้อยมาก ในปัจจุบันโลกต้องการความเท่าเทียมและ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับครอบครัวและการมีส่วนร่วมของผู้หญิง
ในวิถีเศรษฐกิจ การสนับสนุนการมีงานท าและลักษณะงานที่มีคุณภาพดี  
การพัฒนาทักษะและการศึกษารวมถึงภาษีและระบบถ่ายโอนเพื่อการกระจาย
ที่มีประสิทธิภาพเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพลเมืองทั้งด้านสุขภาพและ
การศึกษารวมถึงความยั้งยืนทางเศรษฐกิจด้วยการปฏิรูปนโยบายส่งเสริมการ
เจริญเติบโตพร้อมกับการสร้างความเท่าเทียมและความมีเสถียรภาพของงาน 
ดังนั้นกลุ่มประเทศโออีซีดีอาศัยค่าสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมด้านรายได้ (Gini 
Coefficient of Income Inequality) โดยค่าจีนี่มีค่าเท่ากับ 0 เมื่อทุกคนมีรายได้
เท่ากันและมีค่าเท่ากับ 1 เมื่อรายได้ทั้งหมดอยู่ในมือของคนคนเดียวและค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 0.315   
 ในกลุ่มประเทศโออีซีดีความเหลื่อมล้ ามีผลทางลบต่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะยาวทั้งในประเทศที่เจริญแล้วและประเทศเศรษฐกิจใหม่แต่
สามารถลดลงได้ด้วยการกระจายรายได้ผ่านมาตรการภาษีและการถ่ายโอน
ที่เป็นประโยชน์ต่อการลดการว่างงาน การฟื้นตัวจากเศรษฐกิจที่อ่อนแอ การศึกษา 
การลงทุน และผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งนอกจากดีกว่าผ่านระบบตลาดแล้วยังไม่
ท าให้การเจริญโตชะลอตัวด้วย อย่างไรก็ตามช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน
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ส าหรับคนทั่วไปแล้วเป็นแรงจูงใจส าหรับคนที่ต้องการเป็นคนร่ ารวยจากการ
ท างานหนัก เรียนหนักขึ้น เสี่ยงมากขึ้นเป็นเหตุให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจมี
ประสิทธิภาพและการเติบโต ตรงกันข้ามความเหลื่อมจะท าให้คนรวยมีโอกาส
ทางเศรษฐกิจมากกว่าคนจนเพราะคนจนและคนที่มีรายได้ต่ ากว่าปานกลาง
ขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นอุปสรรคของการเพิ่มรายได้ใน
อนาคตและยากต่อโอกาสการลงทุนครั้งต่อไปรวมถึงมีผลท าให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจชะลอตัวและบ่อยครั้งที่อัตราการเติบโตเป็นที่น่าพอใจและสามารถ
การลดความยากจนสมบูรณ์ (Absolute Poverty) แต่กลับท าให้ระดับความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้สูงขึ้นมากเนื่องจากช่องว่างระหว่างครัวเรือนที่ยากจนและ
คนรวยเพิ่มขึ้นซึ่งจริงแล้วไม่ได้กระทบเฉพาะกลุ่มประชากรผู้มีรายได้ต่ าสุด
ร้อยละ 10 เท่านั้นแต่ยังรวมถึงประชากรผู้มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 ด้วยท าให้
ความเหลื่อมล้ าส่งผลทางลบต่อการเติบโตที่ไม่สามารถลดความยากจนเท่านั้น
แต่ยังกระทบต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อยด้วย 
 การลงทุนทางการศึกษาและพัฒนาทักษะ จากการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลลัพธ์การด าเนินงานทางการศึกษาจากระดับความแตกต่างของความเหลื่อมล้ า
ของภูมิหลังทางการศึกษาของผู้ปกครอง (Parent Educational Background) 
หรือสถานะทางสังคมของผู้ปกครองแบง่ออกเปน็สงู กลาง และต่ าที่ความสัมพันธ์
กับมิติสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ทักษะ และการจ้างงานทั้งสามกลุ่มว่าไม่แปลก
ใจที่ผู้ปกครองที่มีภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจต่ ามีผลลัพธ์ไม่ดีทั้งสามมิติ  เมื่อ
เทียบกับผู้ปกครองที่มีภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจที่สูงกว่า จากการวิเคราะห์
แสดงให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้นมีผลต่อผู้ปกครองที่มีภูมิหลังทางสังคม
เศรษฐกิจต่ าโดยมีค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 40 ของผู้ปกครองที่มีภูมิหลังทาง
เศรษฐกิจสูงและร้อยละ 30 จากผู้ปกครองที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจปานกลาง
ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเพราะด้วยเหตุผลของความเหลื่อมล้ าด้าน
รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อการลดระยะเวลาของการศึกษาและศักยภาพของ
นักเรียนที่มีผลการศึกษาต่ าทั้งคณิตศาสตร์และการอ่านออกเขียนได้เนื่องจาก
นักเรียนที่มีปัจจัยทางสังคมหรือภูมิหลังทางเศรษฐกิจต่ ากว่าใช้เวลาเรียน
หนังสือในหนึ่งปีไม่เท่ากันและน้อยกว่านักเรียนที่มีภูมิหลังดีกว่า การเพิ่มขึ้น
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ของความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการเจริญเติบโต
โดยส่วนใหญ่จะลดศักยภาพของประชากรที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 เป็น
ระยะเวลาที่ยาวนานเนื่องจากไม่เห็นพ้องต้องกันต่อการรับมือกับผลลัพธ์ของ
ความเหลื่อมล้ า เช่น การกระจายความมั่งคั่งที่เป็นการรับประกันว่าเรามีความ
เท่าเทียมด้านกันด้านโอกาสหมายถึงว่าเราควรมีโอกาสที่เหมือนกันโดยไม่
พิจารณาถึงเงื่อนไขและภูมิหลังต่าง ๆ ความส าคัญของรายงานการวิจัยแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะครอบครัวและการศึกษา พบว่า ความแตกต่าง
ระหว่างโอกาสของชีวิตและผลลัพธ์นั้นไม่ตรงไปตรงมา กล่าวคือ ความเหลื่อม
ล้ าของรายได้ของผู้ปกครองมีแนวโน้มที่มีนัยส าคัญต่อความเหลื่อมล้ าด้าน
โอกาสของชีวิตในวัยเด็ก ความส าเร็จในการเพิ่มความเท่าเทียมของโอกาส โดย
ปราศจากการรับมือกับความเหลื่อมล้ านั้นยากต่อผลลัพธ์ที่ดี 
 ท าไมการเพิ่มขึ้นของงานที่ไร้มาตรฐานน าไปสู่ความเหลื่อมล้ า การ
ส่งเสริมความเท่าเทียมของโอกาสมิใช่แค่แก้ปัญหาและรับประกันการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นการรับประกันถึงการลงทุนในทุนมนุษย์ 
ซึ่งเป็นการเพิ่มการเข้าถึงงานที่มีผลิตภาพและผลตอบแทนสูง แต่ก่อนหน้าที่
หลายประเทศในกลุ่มโออีซีดีเผชิญหน้ากับลักษณะที่ขัดแย้งกัน คือ อัตราค่าจ้าง
แรงงานสูงขึ้นแต่ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยปกติการเพิ่ม
ของการจ้างงานจะถูกคาดหวังให้ลดความเหลื่อมล้ าของรายได้ขณะที่จ านวน
ของคนที่ตกงานหรือไม่ได้รับเงินเดือนจะอาศัยผลประโยชน์ของการตกงาน 
ดังนั้นการท าให้ประชาชนเข้าถึงงานที่มีมาตรฐานการผลิตสูงและอัตราการ
ท างานเพิ่มขึ้นจะช่วยลดความเหลื่อมล้ า อย่างไรก็ตามการท างานในลักษณะ
งานที่ไร้มาตรฐาน (Non-Standard Work) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเด็กเยาวชน
ที่มีระดับการศึกษา ทักษะ และค่าจ้างแรงงานต่ าเพราะไม่มีโอกาสรับการอบรม
และพัฒนาทักษะจึงท างานที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มั่นคง สภาพแวดล้อมไม่ดีนัก และ
มีจ านวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายวัยแรงงาน เช่น งานล่วงเวลา สัญญาและงานชั่วคราว 
การจ้างงานตัวเองซึ่งปกติเป็นงานที่อาศัยทักษะและการศึกษาต่ าหรือแม้จะ
เข้าถึงตลาดแรงงานได้แต่หนีไม่พ้นความเหลื่อมล้ าด้านค่าจ้างแรงงาน ดังนั้น
ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยนโยบายที่เน้นเรื่องการเข้าถึงงานและบูรณา
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การของตลาดแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพและการเติบโตล าพังการเน้นที่ปริมาณ
งานนั้นไม่พอแต่ต้องเน้นทั้งปริมาณและคุณภาพของงานเพื่อสนับสนุนทั้งอาชีพ
และความเป็นไปได้ของการลงทุนรวมถึงเป็นงานที่มีความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม
การพัฒนาแรงงานที่ไร้มาตรฐานนั้นมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีและเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของความต้องการของตลาดซึ่งสัมพันธ์
กับทักษะและมีรายได้สูงโดยมีหลักประกันของความร่วมมือระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างในตลาดแรงงานที่มีมาตรฐานและการเพิ่มแรงงานผู้หญิงใน
ตลาดแรงงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ าระหว่างหญิงและชายรวมถึงการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์ซึ่งไม่ใช่เพียงผู้หญิงเท่านั้นแต่รวมถึงครอบครัวเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ ารวมถึงการเติบโตที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 อย่างไรก็ตามงานที่ไม่มีมาตรฐานไม่จ าเป็นว่าจะเป็นงานที่เลวร้าย
เสมอไปเพราะงานดังกล่าวถูกเป็นของนายจ้างในตลาดแรงงานที่มีความ
ยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวอย่างรวดเร็วต่อการผลิตในการลดต้นทุนในภาวะที่
เศรษฐกิจตกต่ าทั้งงานนอกเวลา งานชั่วคราว และการจ้างงานตัวเองซึ่ง
สามารถดึงดูดแรงงานที่ต้องการท างานเพิ่มเพื่อครอบครัว ชีวิตความเป็นอยู่ 
และความพึงพอใจแต่เนื่องจากงานที่ไม่มีมาตรฐานจะมีสภาพของแรงงานที่ไม่
แน่นอนและยากล าบากและอาจถูกแยกออกจากระดับของการคุ้มครองและ
ปกป้องการจ้างงานเพราะทักษะและเงินเดือนต่ าโดยเฉพาะกรณีการจ้างงาน
รายปีและรายเดือนทั้งนี้ผู้หญิงและเยาวชนที่ท างานที่ไม่มีมาตรฐานมีจ านวน
มากกว่าผู้ชายประมาณ 1/ 3 ของผู้ชายท างานที่ไม่มีมาตรฐานขณะที่สัดส่วน
ของผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่ท างานนอกเวลา 
ยิ่งกว่าแรงงานวัยเด็กเยาวชนจะมีมากที่สุดและท างานที่ไร้มาตรฐานถึงร้อยละ 
40 ในงานที่เป็นสัญญาชั่วคราวที่ครึ่งหนึ่งมีอายุต่ ากว่า 30 ปี และมีสภาพยากจน
ด้วยเหตุผลจากการศึกษาต่ าและไม่ได้รับการอบรมฝึกทักษะรวมถึงต้อง
เผชิญหน้าความไม่มั่นคงในการที่จะศูนย์เสียงานโดยเฉพาะแรงงานชั่วคราว
รวมถึงเกิดช่องว่างของค่าจ้างแรงงาน โดยทั่วไปในแรงงานที่มีทักษะและค่าจ้าง
ต่ าเป็นแรงงานที่ท างานไร้มาตรฐานล่างสุดร้อยละ 40 ทนทุกข์ทรมานจากการ
ถูกเอารัดเอาเปรียบค่าจ้างแรงงานถึงร้อยละ 20  
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 ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม งานที่มีคุณภาพต่ าหรืองานที่ไร้มาตรฐานเป็นขั้นที่
จะก้าวไปสู่การจ้างงานที่มีความมั่นคงมากข้ึนแต่ขึ้นอยู่กับประเภทและลักษณะ
ของแรงงานและสถาบันตลาดแรงงานโดยเฉพาะสัญญาจ้างชั่วคราวสามารถมา
รถเพิ่มโอกาสของการได้รับงานมาตรฐาน ถ้าเปรียบเทียบกับแรงงานที่ว่างงาน
แต่ไม่เป็นจริงส าหรับแรงงานที่จ้างงานตัวเอง แรงงานผู้สูงอายุที่จะได้รับที่ได้รับ
ค่าจ้างแรงงานน้อยกว่าแรงงานวัยหนุ่ม ซึ่งโดยสรุปแรงงานเหล่านี้เป็นคนจนที่
ต่อสู้ดิ้นรนล่างสุดร้อยละ 40 ของสังคม โดยอยู่กับแรงงานที่ไร้มาตรฐานหรือ
แรงงานที่ว่างงานซึ่งไม่ส าคัญมากนักแต่มีโอกาสก้าวเข้าสู่การท างานที่ดีกว่าใน
อนาคตซึ่งบ่อยครั้งมีไม่มาก ส่วนการเอารัดเอาเปรียบแรงงานที่เพิ่มขึ้นมัก
เกี่ยวข้องกับแรงงานที่ท างานชั่วคราวซึ่งเป็นสาเหตุให้ความเหลื่อมล้ าเพิ่มขึ้น
เพราะขาดการอบรมและการพัฒนาทักษะที่กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต ดังนั้น การมีหลักประกันในการจัดระเบียบการจ้างงานต่าง ๆ ควร
บรรลุผลทั้งนายจ้างและลูกจ้างและไม่ควรมีระบบวรรณะของงานที่ดีและเลว
อันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะรับประกันว่าความเท่าเทียมและการเติบโตจับมือกันไป
ด้วยกัน (Equality and Growth Move Hand in Hand) 
 การแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติงานค่าจ้างของผู้หญิงจะส่งเสริมการ
เติบโตและความเท่าเทียม กว่า 20 ปีที่หลายประเทศในโออีซีได้เพิ่มจ านวน
แรงงานในตลาดแรงงานและไม่ใช่แค่การปรับปรุงสถานภาพของแรงงานผู้หญิง
และครอบครัวเท่านั้นแต่ยังก่อประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมอีกด้วย 
ช่องว่างการมีส่วนร่วมของแรงงานผู้ชายและผู้หญิงที่ลดลง 50% ที่ถูกประมาณ
การว่ามีส่วนเพิ่มการเติบของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวต่อปี 0.3% 
โดยเฉลี่ย แม้จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการมีส่วนร่วมของแรงงานผู้หญิง
และความเหลื่อมล้ าแต่ว่าผลกระทบทั้งหลายมีลักษณะเป็นบวกเพราะการมี
ผู้หญิงในตลาดแรงงานมากข้ึนจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ อย่างไร
ก็ดีกว่า 20 ปีความเหลื่อมล้ าระหว่างชายและหญิงในกลุ่มประเทศโออีซียังคง
ด ารงอยู่แม้จะมีความก้าวหน้าอย่างมากทั้งที่ผู้หญิงจะมีงานท ามากขึ้นและ
จ านวนเวลาท างานน้อยกว่าผู้ชาย แต่ช่องว่างของอัตราการท างานจะยังคง
เพิ่มขึ้น 24% ท าให้ความแตกต่างและช่องว่างของค่าจ้างแรงงานยังด ารงอยู่ต่อไป
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และน่าจะท าให้ผู้หญิงมีอาชีพที่ค่าจ้างแรงงานต่ าโดยการท างานเต็มเวลาผู้หญิง
จะรับค่าจ้างแรงงานน้อยกว่าผู้ชายถึงร้อยละ 15 ในปี 2013 หลังจากได้รับการ
แก้ไขเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 ในปี 2000 
 ผู้หญิงได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นหมายความว่าความเหลื่อมล้ าลดลง 
ความส าคัญก็คือผู้หญิงมีส่วนร่วมในตลาดแรงท าให้ความเหลื่อมล้ าที่สูงขึ้น
ลดลงในทางกลับกันมีกรณีบางประเทศเมื่อผู้หญิงท างานในตลาดแรงงาน
เพิ่มขึ้นจริงแล้วอาจมีผลท าให้ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้เพิ่มขึ้นเพราะผู้หญิง
ท างานที่มีทักษะเพิ่มขึ้นและในปัจจุบันผู้คนมีแนวโน้มเลือกคู่ครองจากกลุ่ม
เศรษฐกิจสังคมเดียวกันอย่างเช่น อาชีพหมอจะเลือกแต่งงานกับหมอมากกว่า
จะเลือกแต่งงานกับพยาบาลมากว่า 20 ปี โดยเรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่าความ
เก่ียวพันธ์ของคนกลุ่มเดียวกัน (Assortative Mating) ประเทศที่มีสถานการณ์
อย่างนี้จะท าให้รายได้กระจุกตัวมากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้นความเหลื่อมล้ าของค่าจ้าง
แรงงานระหว่างหญิงและชายจะสูงกว่ากลายเป็นแรงขับให้เกิดความเหลื่อมล้ า
สูงขึ้น อย่างไรก็ตามช่องว่างของค่าจ้างแรงงานระหว่างผู้หญิงที่มีการศึกษาสูง
เพิ่มขึ้นช้ามากกว่าผู้ชายตั้งแต่ปี 1980 โดยเฉลี่ยร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบ
ร้อยละ 17 ของผู้ชายซึ่งมีเหตุผลสองประการ คือ ประการแรกรายได้จริงของ
ผู้หญิงเพิ่มข้ึนมากหรือลดลงน้อยมากกว่าผู้ชายในหลายประเทศ ประการที่สอง 
ระยะเวลาในการท างานของประชากรผู้หญิงล่างสุดร้อยละ 20 มากกว่าผู้ชาย 
ในทางตรงกันข้ามปรากฏข้อเท็จจริงว่าเมื่อมีผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นก็
เท่ากับเป็นการกดดันให้การกระจายรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นลดลงและเป็นเรื่องจริงที่
เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกประเทศว่าชั่วโมงท างานดั้งเดิมของผู้หญิงท างานเต็มเวลา คือ 
การปรับปรุงช่องว่างทางเพศและค่าจ้างแรงงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการลด
ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้มากขึ้น ดังนั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องมีนโยบายในการ
เพิ่มศักยภาพของผู้หญิงที่เงินเดือนต่ าและแก้ไขอุปสรรคที่มองไม่เห็น (Grass 
Ceiling) ที่กีดกันผู้หญิงจากการเลื่อนขั้นบันไดอาชีพโดยรัฐบาลจะต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีส าหรับนายจ้างอื่น ๆ เพื่อเป็นหลักประกันความเท่าเทียมทั้งบริการ
สาธารณะและสนับสนุนตัวแทนของผู้หญิงในชีวิตสาธารณะ 
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 การกระจุกตัวของความเหลื่อมล้ าของความมั่งคั่งที่ เพิ่มขึ้นเป็น
ข้อจ ากัดของโอกาสการลงทุนของภาคประชาชน ฉะนั้นภาษีและผลประโยชน์
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนไม่ว่าจะช าระบิลและสร้างการลงทุน
ระยะยาวด้านการศึกษา ที่อยู่อาศัย และอื่น ๆ อย่างไรก็ตามไม่มีข้อสงสัยว่า
ความมั่งคั่งเป็นสิ่งส าคัญของบุคคลซึ่งเป็นการสร้างเงินทุน (Capital Income) 
ในทางกลับกันก็สามารถสร้างความเหลื่อมล้ าให้สูงขึ้นเพราะโดยพื้นฐานแล้ว
รายได้ที่เป็นเงินสดของประชาชนที่รับเป็นรายเดือนเกิดจากการท างานและมี
การถ่ายโอนหรือเช่าขณะเดียวกันความมั่งคั่งของเงินจะสะสมอยู่ตลอดเวลาใน
สมุดบัญชีธนาคาร ทรัพย์สิน และตลาดหลักทรัพย์นอกจากนี้หากเปรียบเทียบ
ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้แล้วมีความสมบูรณ์มากกว่าข้อมูลความมั่งคั่งซึ่งบางที
อธิบายได้ว่าท าไมความเหลื่อมล้ าด้านความมั่งคั่งถูกละเลยมาจนกระทั่งปัจจุบัน
เพราะความมั่งคั่งกระจายอย่างไม่เท่าเทียมมากกว่ารายได้ (Wealth is More 
Unequally Distributed Than Income) ความมั่งคั่งระหว่างทรัพย์สินและ
รายได้ของครัวเรือนกระจายอย่างไม่เท่าเทียมกันกล่าวคือครัวเรือนล่างสุดร้อยละ 
40 ถือครองทรัพย์สินร้อยละ 3 ขณะที่ครัวเรือนข้างบนสุดร้อยละ 10 ถือครอง
ความมั่งคั่งร้อยละ 50 หรือเท่ากับครึ่งหนึ่งของความมั่งคั่งทั้งหมด ยิ่งกว่านั้น
ครัวมั่งคั่งที่สุดร้อยละ 1 ถือครองความมั่งคั่งร้อยละ 18 และคนรวยที่สุดร้อยละ 
10 ถือครองรายได้ร้อยละ 25 หรือ 1 ใน 4 ของเงินสด สะท้อนว่าความมั่งคั่ง
กระจุกตัวมากกว่ารายได้และมีเหตุผลที่จะเชื่อว่าความเหลื่อมล้ าด้านความมั่งคั่ง
เกิดขึ้นซึมลึกและยาวนานท าให้เงินทุนกระจุกตัวอย่างซึมลึกยาวนานกว่าความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้อย่างมีนัยต่อการเสื่อมถอยและอ่อนแอของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ความเหลื่อมล้ าทั้งความมั่งคั่งและรายได้
ยังส่งผลต่อหนี้สินหรือถือครองทรัพย์สินน้อยและเพิ่มขึ้นรวมถึงส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถของชนชั้นที่ต่ ามากกว่าชนชั้นกลางต่อการลงทุนในทุนมนุษย์
หรือและการลดความเสี่ยง 
 การออกแบบชุดนโยบายอย่างยั่งยืนเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมของ
โอกาส เนื่องจากไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความเหลื่อมล้ าที่เพิ่มขึ้นแต่ส าหรับผู้ก าหนด
นโยบายแล้วมีเครื่องมือและอุปกรณ์อยู่ในมือในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
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ที่สูงขึ้นและสนับสนุนโอกาสส าหรับทุก ๆ คน ในขณะเดียวกันก็สนับสนุน
การเติบโตอีกด้วยแต่คงไม่มีแบบจ าลองและนโยบายที่ดีที่สุดที่เป็นที่ ยอมรับ
แต่ในละประเทศจะต้องออกแบบแพ็คเกจของตัวเองโดยอาศัยรากเหง้าของ
ความเหลื่อมล้ าในบริบทของประเทศตัวเองว่าจะเลือกแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
ซึ่งขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคมว่าจะให้ความส าคัญกับความเป็นปึกแผ่น การ
กระจายรายได้ และความเท่าเทียมหรือไม่ ส าหรับนโยบายของรัฐบาลในการ
สนับสนุนความเท่าเทียมในรายงานฉบับนี้ได้เพิ่มมิติในการอภิปรายของทางเลือก
เชิงนโยบาย (Policy Choices) ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าโดยสาธิตให้เห็นว่า
ความเหลื่อมล้ ามีผลต่อความสามารถในการเติบโตได้อย่างไร ส าหรับบางกรณี
การแก้ไขความเหลื่อมล้ าได้กลายเป็นการกระตุ้นเตือนให้ตระหนักว่าความส าเร็จ
ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าจะเพิ่มการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้
รายงานยังไดเ้สนอแนะว่าครัวเรือนล่างสุดร้อยละ 40 มีความส าคัญต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดยมีแนวทางจ าแนกทางเลือกเชิงนโยบายที่แต่ละประเทศ
ก าหนดขึ้นเพื่อทั้งลดความเหลื่อมล้ าและเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2 แนวทาง 
 แนวทางแรก จ าแนกแต่ละนโยบายที่จะสนับสนุนการเติบโตที่ดีที่สุด
และวิเคราะห์ผลการกระจายที่มีประสิทธิภาพ แนวทางนี้ถูกน าไปปฏิบัติใน
ประเทศโออีซีแล้วท างานได้ดีเพราะสนับสนนุการเติบโต (Pro-Growth Policy) 
ด้วยการปรับรื้อโครงสร้างที่มีผลท าให้ผลประโยชน์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ต่อหัวต่อปีเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าและความเหลื่อมล้ าลดลง โดยระบุพื้นที่ของ
นโยบายในการปฏิรูปข้อดีและข้อเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น วินัยที่เข้มงวดของการ
ว่างงานในระยะยาวหรือการความเห็นพ้องต้องกันของค่าจ้างแรงงานมิใช่เพื่อ
รับประกันการกระจายผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเท่านั้นแต่ต้องเกิดความยั่งยืน
หรือที่เรียกว่าการเติบโตอย่างทัว่ถึง (Inclusive Growth) เพื่อลดช่องว่างระหว่าง
คนรวยและคนจนรวมถึงสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของผู้หญิงทุกคนในวิถี
เศรษฐกิจ สนับสนุนการมีงานท า การท างานที่มีคุณภาพดี ทักษะ และการศึกษา
รวมถึงภาษีและการถ่ายโอนเพื่อการกระจายที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ระยะ
เริ่มต้นที่น านโยบายและมาตรการไปปฏิบัติรวมถึงยุทธศาสตร์การกระจาย
รายได้ (Redistributions Strategies) ที่ลดผลทางลบของการกระจายที่ไม่เป็น
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ธรรมอย่างแนวคิดในการลดอุปสรรคของการแข่งหรือการผ่อนคลายการก ากับ
ตลาดการผลิตและการสนับสนุนแรงงาน โดยเปลี่ยนผ่านกิจกรรมของการผลิต
จากน้อยไปมาก อย่างไรก็ตามล าพังภาษีและการถ่ายโอนอาจไม่มีประสิทธิผล
และความยั่งยืนทางการเงินเพราะนโยบายจ าเป็นต้องเปิดกว้างทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ดังนั้น การประยุกต์ใช้เครื่องมือซึ่งไม่ใช่แค่กลุ่มคนจนที่สุดแต่รวมถึงประชาชน
ต่ ากว่าชนชั้นกลางที่อยู่ล่างสุดร้อยละ 40 เพื่อลดอุปสรรคที่มองไม่ให้สามารถ
เข้าถึงอาชีพที่มีเงินเดือนขั้นพื้นฐาน 
 แนวทางที่สอง เพื่อระบุพื้นที่นโยบายที่ดีที่สุดของโออีซีดีในการแก้ปัญหา
ความเหลื่อมล้ าจากนั้นประเมินผลที่มีต่อการเติบโตวิเคราะห์สาเหตุของความ
เหลื่อมล้ าด้วยหลักการจ่ายเท่ากันและท างานเท่ากันรวมถึงมาตรการให้แรงงาน
ลงทะเบียนเพื่อคุ้มครองแรงงานจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ การลาคลอด บิดา
ไม่ยอมรับบุตร และความรับผิดชอบต่อครอบครัวรวมถึงลดช่องวางทางเพศ 
(Gender Gap) จากการให้ผู้หญิงมีตัวแทนในการตัดสินใจตลอดจนรับประกัน
สิทธิของผู้หญิงว่าได้รับเงินค่าจ้างแรงงานภายหลังจากการลาคลอด การดูแล
เด็ก และการดูแลเด็กหลังจากเลิกเรียนซึ่งเป็นนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัว 
(Family-Friendly Policies) โดยรัฐประสานงานกับครอบครัวเพื่อเป็นหุ้นส่วน
ทางสังคมเพื่อสนับสนุนการมีงานท าและงานที่มีคุณภาพดีโดยอาศัยกรอบการ
แนวคิดและการปฏิบัติการซึ่งมีด้วยกัน 3 มิติ คือ คุณภาพของค่าจ้างแรงงาน 
หมายถึงแรงงานมีรายได้เหมาะสมกับค่าครองชีพ ความมั่นคงของแรงงาน คือ
การค านึงถึงความเสี่ยงของการว่างงานและการสนับสนุนรายได้หากว่างงาน
และคุณภาพของสภาพแวดล้อมการท างานซึ่งเกี่ยวกับสุขภาพภาพและชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของแรงงานโดยได้รับโอกาสที่เท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ า
ที่สูงขึ้นรวมถึงเพิ่มอัตราการท างานและการเข้าถึงงานทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพดีไม่ใช่แค่ผู้หญิงเท่านั้นแต่รวมถึงทุกคนด้วย 
 ทักษะ การศึกษา และการลงทุนส าหรับโอกาส หมายถึงการสนับสนุน
โอกาสและแก้ปัญหาความด้อยคุณภาพซึ่งเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ผ่าน
นโยบายการพัฒนาทักษะและการศึกษาโดยสนับสนุนเด็กเยาวชนที่มีภูมิหลัง
ทางสังคมเศรษฐกิจที่ยากจนให้เข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่ อพัฒนา
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ทักษะให้ดีขึ้นอันเป็นหัวใจของการเปลี่ยนผ่านและเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวโดยเฉพาะเด็กยากจนที่มีภูมิหลังเสียเปรียบ 
(Disadvantaged Background) และเรียนไม่จบก่อนวัยอันควรกลายเป็นคน
ว่างงานและไม่กระตือรือร้นส่งผลต่อการเกิดช่องว่างที่ท าให้เกิดผลลัพธ์ทางลบ
ในระยะยาวและเป็นพื้นฐานของความยากจนและความเหลื่อมล้ าของคนรุ่น
อนาคตที่ขาดโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคม (Lack of Social Mobility) 
เพราะอุปสรรค ความไม่พอเพียง ความไม่เท่าเทียม ระยะเวลาที่อยู่ห่างจากพ่อแม่ 
ต้นทุนของการดูแลและระบบภาษี อย่างไรก็ตาม ประเทศเกิดใหม่ในโออีซีดี
บรรลุผลส าเร็จเพียงเด็กจบประถมศึกษาแต่ไปไม่ถึงมัธยมและอุดมศึกษาขณะที่
ประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าเน้นไปถึงการแข่งขันของเด็กในระดับมัธยมและ
การเข้าสู่อุดมศึกษาด้วยเงื่อนไขของภาษีและการถ่ายโอนที่ชว่ยสนบัสนุนเด็กวัย
เรียนจากกลุ่มที่เสียเปรียบ โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ ครู
ที่มีคุณสมบัติ เงินเดือนจูงใจครูในชนบท และการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 การลดความเหลื่อมล้ าของผลลัพธ์ทางการศึกษาด้วยนโยบายทาง
การศึกษาที่เน้นความเป็นธรรมทางการศึกษาและสามารถเลื่อนชั้นเงินเดือน
ระหว่างคนรุ่นต่าง ๆ รวมถึงลดความไม่เท่าเทียมด้านรายได้ด้วยการให้โอกาสที่
เท่าเทียมทั้งเด็กนักเรียนที่ได้เปรียบและเสียเปรียบได้บรรลุผลลัพธ์ทางวิชาการ
ที่เข้มแข็งของการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและการท างานที่มีคุณภาพดี อย่างเช่น 
ประเทศแคนนาดา ฟินแลนด์  ญี่ปุ่น และเกาหลีที่มีระบบการศึกษาที่ให้
ความส าคัญกับความเป็นธรรมซึ่งจากการประเมินนักเรียนระดับประสิทธิภาพ
ของการการอ่าน (PISA Reading) และคณิตศาสตร์ที่คะแนนค่อนข้างต่ ามีน้อย
แล้วนักเรียนส่วนใหญ่ยังมีผลการเรียนดีเกินคาดเนื่องจากภูมิหลังทางสังคมและ
เศรษฐกิจรวมถึงวิชาชีพการสอน (Teaching Profession) เป็นอาชีพที่มีทักษะ
และได้รับความนิยมสูงกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรทาง
การศึกษาที่ส าคัญยิ่งท าให้นักเรียนนักศึกษาจบไปเป็นแรงงานมีทักษะมีความ
ช านาญสูงและได้ท างานที่มีค่าตอบที่ดีมีผลิตภาพสูงรวมถึงลดความเหลื่อมล้ า
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ตลอดจนมีการกระจายค่าจ้างแรงงานอย่างเท่าเทียมสะท้อนว่า “การลงทุนกับ
วิชาชีพการสอน ทักษะ และการศึกษามีนัยส าคัญส าหรับตลาดแรงงาน” 
 ระบบภาษีและการถ่ายโอนส าหรับการกระจายที่มีประสิทธิภาพเป็น
ประเด็นสุดท้ายของยุทธศาสตร์เชิงนโยบายที่มีประสิทธิภาพในการลดความ
เหลื่อมล้ าที่สัมพันธ์กับนโยบายปฏิรูปภาษีและการถ่ายโอนซึ่งเป็นเครื่องที่มือ
ทรงพลังในการกระจายรายได้ อย่างไรก็ตาม ในการอภิปรายสาธารณะ (Public 
Debate) มักถูกอ้างว่า ภาษีและการถ่ายโอนเป็นสิ่งขัดขวางการเติบโต แต่โดย
เนื้อแท้แล้วการออกแบบและการปฏิรูปภาษีและการถ่ายโอนที่ดีจะสามารถลด
ความเหลื่อมล้ าได้โดยไม่ท าลายการเติบโตโดยอาศัยการใช้จ่ายทางสังคม 
(Social Spending) เพื่อถ่ายโอนสู่บริการด้านการศึกษาและสุขภาพในการ
สนับสนุนและดูแลกลุ่มเป้าหมายเด็กเยาวชนโดยการรับประกันการว่างงานจาก
การลดค่าจ้างให้มีรายได้พอเพียงตามแผนงานรายได้ขั้นต่ าแต่ไม่ควรเป็นการ
พึ่งพาเกินไปโดยสนับสนุนศักยภาพของครัวเรือนด้วยการชดเชยรายได้ที่หายไป
เพื่อลดการกระจุกตัวของรายได้ที่สูงขึ้น เพราะการว่างงานและค่าจ้างแรงงาน
ต่ าจะเกิดความเสี่ยงต่อการกระจายรายได้สู่คนล่างสุดร้อยละ 40 ด้วยเหตุนี้
ภาษีทุน (Capital Gains) ที่ได้จากการสบืทอดทรัพย์สินสมควรใช้อัตรามาตรฐาน
ตลอดจนภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Estate Taxes) สมควรถูกแทนที่ด้วยภาษีมรดก 
(Inheritance Tax) นัยหนึ่งแนวคิดภาษีควรวางอยู่บนหลักการที่ว่า “สิ่งที่บุคคล
รับจากคนอื่นเท่าไหร่ย่อมดีกว่าบุคคลให้แก่คนอื่นเท่าไหร่” ดังนั้น ภาษีมรดก
จึงเป็นภาษีที่สามารถลดความเหลื่อมของความมั่งคั่งและรายได้ดี นอกจากนี้ 
นโยบายควรรับประกันว่า ไม่ใช่ปัจเจกชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริษัทข้ามชาติ
ด้วยที่ควรรับภาระด้านภาษี (Tax Burden) ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงให้ความ
ร่วมมือในการช าระภาษีให้มีความโปร่งใสและปฏิบัติตามกฎหมายโดยให้มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นอัตโนมัติระหว่างผู้ช าระภาษีและเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจ
และลดการเลือกปฏิบัติ (Treatment Shopping) รวมถึงความเหมาะสมในการ
ช าระภาษีของบริษัทในแต่ละประเทศเพราะรายได้จากการจัดเก็บภาษีและการ
ถ่ายโอนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทส าคัญของรัฐบาลในการ
รับประกันว่า ครัวเรือนที่รายได้ต่ าสามารถเลื่อนชั้นทางสังคมในระหว่างรุ่นและ
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มีความเท่าเทียมของโอกาสทั้งในช่วงภาระเศรษฐกิจตกต่ าและเติบโต โดย
รัฐบาลต้องรับประกันงบประมาณทางสังคม (Social Budges) ให้มีพื้นที่ฐานที่
เข้มแข็งและยั่งยืนในการผลักดันรายจ่ายทางสังคมในห่วงเวลาที่มีข้อจ ากัด
ทางการคลัง 
 ปัญหานานัปการในสามทศวรรษต่อเนื่องถึงปัจจุบันหลายประเทศเกิด
ช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนสูงที่สุด ในกลุ่มประเทศโออีซีดีประชากรที่
รวยที่สุดร้อยละ 10 มีรายได้เป็น 9.6 เท่า ของประชากรที่จนที่สุดร้อยละ 10 
ยิ่งกว่านั้นระหว่างวิกฤตเศรษฐกิจช่องว่างของรายได้ยิ่งสูงขึ้นขณะที่รายได้ยิ่ง
ต่ าลงและความเหลื่อมเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องจากการว่างงาน ดังนั้นการกระจาย
รายได้ผ่านภาษีและการถ่ายโอนเพื่อลดความเหลื่อมที่ล้ าฉุดรั้งการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว ยิ่งกว่านั้นกลุ่มครัวเรือนล่างสุดร้อยละ 40 ได้รับค่าจ้าง
แรงงานจากการท างานที่ไร้มาตรฐาน แม้สร้างงานแต่ส่วนใหญ่เป็นงานนอกเวลา
และชั่วคราวรวมถึงการจ้างงานตนเองซึ่งเป็นลักษณะงานที่ขาดคุณภาพ ค่าจ้าง
แรงงานต่ า และขาดความมั่นคงโดยเฉพาะแรงงานชั่วคราวทักษะต่ าถูกเอาเปรียบ
ค่าจ้างแรงงาน ความรู้สึกไม่มั่นคง เงินเดือนน้อยและร้อยละ 22 อยู่ใต้เส้น
ความยากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นท าให้ความเหลื่อมล้ าสูงขึ้น 1 ใน 3 ของการ
จ้างงานในตลาดแรงงานที่จะก้าวเข้าสู่การมีงานท าที่มั่นคงตามลักษณะของงาน
และบุคลิกของแรงงานรวมถึงตลาดแรงงานที่สัญญาท างานชั่วคราวแรงงาน 
ขณะที่แรงงานวัยหนุ่มส่วนใหญ่ไม่สามารถก้าวเข้าสู่งานที่มีความมั่นคงส่วน
ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นแต่การมีส่วนร่วมต่ าเกิดช่องทางเพศท าให้
รายได้และอาชีพน้อยกว่าผู้ชาย ยิ่งกว่านั้นการกระจุกตัวของความมั่งคั่งมากกว่า
รายได้กล่าวคือประชากรร้อยละ 10 ที่มั่งคั่งที่สุดครองความมั่งคั่งครึ่งหนึ่ง 
ประชากรถัดไปร้อยละ 50 ครองความมั่งคั่งเกือบครึ่งหนึ่ง ขณะที่ประชากร
ร้อยละ 40 ครองความมั่งคั่งน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 3 ตรงข้ามภาระหนี้สินกลับ
เพิ่มขึ้นในขณะที่ทรัพย์สินมีน้อยเพราะความสามารถและฐานะทางสังคม
เศรษฐกิจต่ ากว่าคนชั้นกลาง การกระจุกตัวของความมั่งคั่งท าให้ศักยภาพใน
การเติบโตอ่อนแอ การออกแบบนโยบายเพื่อการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าที่
สูงขึ้นและสนับโอกาสของทุกคน ประการแรก สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
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ผู้หญิงในวิถี เศรษฐกิจ ลดการปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรมระหว่างหญิงชายใน
ตลาดแรงงาน ลดอุปสรรคขัดขวางการท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ 
พร้อมมาตรการเพิ่มค่าจ้างแรงงาน ประการที่สอง สนับสนุนการจ้างงานและ
งานที่มีคุณภาพดี บูรณาการตลาดแรงงานทั้งปริมาณและคุณภาพให้มี
ความก้าวหน้าและการเข้าถึงงานที่มีคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ า ประการที่
สาม ลงทุนในทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาทักษะและการศึกษา เน้นเด็กปฐมวัย เด็ก
เยาวชน ก่อตั้งสหภาพแรงงาน การฝึกทักษะระหว่างการท างาน ประการที่สี่ 
ออกแบบระบบภาษีและการถ่ายโอนส าหรับการกระจายที่มีประสิทธิภาพให้
ปัจเจกและบริษัทรับภาระภาษีเพื่อสร้างความเท่าเทียมผ่านนโยบายรายจ่าย
ทางสังคมและการเติบโต 
 ทั้ง ๆ ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
0.315 (OECD, 2015) แต่ส าหรับประเทศไทยแล้วค่าสัมประสิทธิ์ความเหลื่อม
ล้ าสูงถึง 0.445 ในปี 2558 สะท้อนความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และหลักประกันทางสังคมมีผลให้ประชากรล่างสุดร้อยละ 40 ที่มีรายได้โดย
เฉลี่ยต่ ากว่าค่าแรงขึ้นต่ าวันละ 300 และส่วนใหญ่ร้อยละ 55.7 เป็นแรงงาน
นอกระบบที่มีทักษะและการศึกษาต่ ากล่าวคือ ร้อยละ 77.6 มีการศึกษา
ระดับประถมหรือต่ ากว่าท างานชั่วคราวและรายได้ไม่แน่นอน (สศช., 2559) 
ขณะที่ประเทศไทยติดอันดับ 3 ประเทศที่มีความเหลื่อมล้ ามากที่สุดในโลกรอง
จากรัสเซียและอินเดีย (OXFAM, 2561) เนื่องจากโฉนดที่ดินกว่าร้อยละ 61 
อยู่ในมือประชากรร้อยละ 10 ที่รวยที่สุดและครองทรัพย์สินร้อยละ 79 ของ
ประเทศในขณะที่คนที่รวยที่สุดร้อยละ 1 มีทรัพย์สินร้อยละ 56 ขณะที่กลุ่มคน
จนที่สุดในประเทศร้อยละ 10 มีทรัพย์สินรวมกันเพียงร้อยละ 0.1 นอกจากนี้ผู้
มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยน้อยกว่าผู้มีรายได้
สูงถึง 19 เท่า หรือประมาณร้อยละ 5 ฉะนั้นกลไกที่เปลี่ยนผ่านระหว่างความ
เหลื่อมล้ าและความยากจนคือการลงทุนในทุนมนุษย์ ทักษะ การศึกษา ระบบ
ภาษี การกระจายที่มีประสิทธิภาพและการใช้จ่ายทางสังคมในการลดช่องว่าง
ของบุคคลผู้เสียเปรียบที่ศูนย์เสียศักยภาพเพราะภูมิหลังทางสังคมเศรษฐกิจ
เพื่อสร้างความเท่าเทียมของโอกาสในการเลื่อนชั้นทางสังคมเพื่อการเติบโตทาง
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เศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและนี่คือเหตุผลว่าท าไมความเหลื่อมล้ าลดลงสังคม
โดยรวมได้รับประโยชน์ (Why less inequality benefits all) 
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