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คำนำ

สภาวะการณ์ที่เรียกว่า“การถดถอยของประชาธิปไตย(democracy

inretreat)”	เกิดขึ้นกับประเทศประชาธิปไตยในทั้งประเทศซีกตะวันตกและ	

ตะวันออก	จนแทบจะเรียกได้ว่าทั่วโลกก็ว่าได้	โดยความถดถอยดังกล่าวเกิดจาก

การที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นต่อประชาธิปไตยในระบบตัวแทน	เหตุด้วย

ตัวแทนของประชาชนที่เข้าสู่ระบบการเมืองไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่อง	

ความเหลือ่มลำ้ได	้อยา่งไรกต็ามพบวา่ประชาธปิไตยทีม่คีณุภาพและความเหลือ่มลำ้

มีความสัมพันธ์ซึ่งหมายความว่าเมื่อเกิดความเหลื่อมล้ำกันสูงขึ้นจะส่งผลต่อ

คุณภาพของประชาธิปไตย	เพราะกลุ่มอำนาจทางเศรษฐกิจ	กลุ่มอำนาจทาง	

การเมืองจะเข้าแทรกแซงและมีอำนาจในการทางการตัดสินใจและทางการเมือง	

และส่งผลต่อการดำเนินงานที่เอื้อต่อผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง	ในทาง

กลับกันจะเห็นว่าหากประชาธิปไตยไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำ

ในสังคมมากยิ่งขึ้น	ทั้งความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรม	นโยบาย

สาธารณะ	การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน	กระทั่งรวมไปถึงส่งผลให้เกิด

ความแตกแยกในทางการเมืองอันนำมาสู่ความขัดแย้งภายในสังคมไทย			

ในความสนใจของสถาบนัพระปกเกลา้ในฐานะหนว่ยงานทีม่หีนา้ทีส่ง่เสรมิและ

พัฒนาประชาธิปไตยนั้น	จึงมุ่งให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่อง	“ความเหลื่อมล้ำ”

ด้วยเชื่อว่าประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำนั้นสำคัญและสังคมไทยก็สามารถที่จะ	

ก้าวข้ามกับดักเรื่องความเหลื่อมล้ำร่วมกันได้	หากสังคมไทยมีความรู้	ความเข้าใจ	

และเท่าทันกับสภาพอันเป็นเหตุแห่งความเหลื่อมล้ำและกำหนดทางออกร่วมกัน	
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กอปรกับจากการรายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยที่สะท้อน	

ใหเ้หน็ถงึปญัหาปรากฎการณแ์ละสภาพความรนุแรงของประเดน็เรือ่งความเหลือ่มลำ้

ในสังคม	ที่ครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	วัฒนธรรม	และ

การเมือง	ดังนั้น	ในการจัดทำหนังสือ	KPIYEARBOOK	อันเป็นหนังสือวิชาการ

ประจำปี	จึงเห็นว่าเป็นวาระที่เหมาะสมที่สถาบันจะได้รวบรวมความคิดเห็นในเชิง

วิชาการของนักวิชาการ	นักปฏิบัติผู้มีความสนใจและความเชี่ยวชาญในด้าน	

การพัฒนา	สิทธิมนุษยชน	เศรษฐศาสตร์	รัฐศาสตร์	สังคมศาสตร์	การจัดการ

ศึกษา	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งด้าน	

การแพทย์ที่มีต่อประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เกิดการอธิปรายปรากฎการณ์

ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันเป็นเหตุแห่งความเหลื่อมล้ำในหลากมิติ		

สถาบันพระปกเกล้าได้จัดทำหนังสือ	KPIYEARBOOKประจำปี2562

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ:ความท้าทายของสังคมไทย	เพื่อเป็นการอธิบาย	

วิเคราะห์	และให้ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย

อย่างเป็นองค์รวม	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคล

ผู้สนใจในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำได้พิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำอย่างรอบด้าน	

รวมทั้งสามารถที่จะออกแบบวิธีการ	กลไก	สร้างเครื่องมือ	และกำหนดแนวทาง	

ในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย	อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเมือง	

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น	

พระประมุขยั่งยืนวัฒนาสืบไป	





(ศาสตราจารย์วุฒิสารตันไชย)

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	
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สถาบันพระปกเกล้า	ได้จัดทำหนังสือ	KPI	YEARBOOK	ขึ้นเป็นประจำ	

ทุกปี	เพื่อรวบรวม	สังเคราะห์และวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยของไทยในแต่ละช่วงปี	ด้วยความมุ่งหวังว่าหนังสือ		

KPI	YEARBOOK	นี้	จะช่วยสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องบนหลักการทาง

วิชาการให้แก่สาธารณชนและสังคมไทย	ทั้งนี้	ในส่วนของการจัดทำหนังสือ		

KPIYEARBOOK2562ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ:ความท้าทายของสังคม

ไทย	ดังนั้น	ครั้งนี้จึงเป็นเจตนารมณ์ของสถาบันพระปกเกล้าที่จะชวนให้สังคมไทย

ได้มองย้อนกลับมาพิจารณาถึงการนิยาม	การให้ความหมายของคำว่า		

“ความเหลื่อมล้ำ”	ที่อาจจะแตกต่างจากการรับรู้ที่ผ่านมา	ซึ่งมองว่าพิจารณา	

ความเหลื่อมล้ำในมิติทางเศรษฐกิจเท่านั้น	และด้วยการนิยามในลักษณะเช่นนี้

ทำให้การแก้ไขปัญหา	การกำหนดนโยบายสาธารณะ	รวมทั้งทิศทางในการพัฒนา

ประเทศของไทยเป็นการแก้ไขปัญหาที่แยกส่วน	และไม่สามารถแก้ไขปัญหาและ

ลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างแท้จริง	หนังสือ	KPI	YEARBOOK	เล่มนี้เป็นการ

รวบรวมความรู้	ความเห็นและบทวิเคราะห์/สังเคราะห์ของนักวิชาการทางด้าน

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	สิทธิมนุษยชน	เศรษฐศาสตร์	สังคมศาสตร์	การจัดการ

ศึกษา	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งด้าน	

การแพทย์ที่มีต่อประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เกิดการอธิปรายปรากฎการณ์

ต่างๆ	ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยอันเป็นเหตุแห่งความเหลื่อมล้ำในหลากมิติ	อันจะนำ

มาสู่การลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล	และยั่งยืนต่อไป		
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บทความแรกของหนังสือ	KPI	YEARBOOK	ชื่อเรื่อง“ความเหลื่อมล้ำ

ในการพัฒนา”เขียนโดย	ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี 

ราษฎรอาวุโส	ผู้มีประสบการณ์ในฐานะนักพัฒนาที่ทำงานร่วมกับชาวบ้าน	ชุมชน

มากว่า	40	ปี	ดังนั้น	สิ่งที่ท่านเขียนในบทความจึงเป็นเหมือนบทนำของบทความ

อีก	7	บทความที่เหลือ	ในบทความของศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์ประเวศ	

แบ่งเนื้อหาออกเป็น	5	ส่วนย่อย	เริ่มจากส่วนที่	1	เป็นความพยายามที่จะให้	

ท่านผู้อ่านได้เข้าใจในปรากฎการณ์ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมโลก	และ

สังคมไทยไทยมากยิ่งขึ้น	ในตั้งแต่ส่วนแรกของบทความท่านผู้อ่านก็จะได้เกิด

เข้าใจมากถึงภาพการทับซ้อนกันของคำว่า	“ความเป็นธรรม”	และ	“ความ

เหลื่อมล้ำ”	ซึ่งเป็นปัญหาของสังคมไทยปัจจุบัน	ส่วนที่สองเป็นส่วนที่เน้นให้เห็น

ถึงการมองและให้ความหมายของความเหลื่อมล้ำว่าความเหลื่อมล้ำนั้นสามารถ

อธิบายได้หลากหลายมิติมากกว่าการให้ความหมายในมิติความเหลื่อมล้ำทาง

เศรษฐกิจ	อาทิ	ความเหลื่อมล้ำเพราะกำเนิด	ความเหลื่อมล้ำทางชาติพันธุ์		

ความเหลื่อมล้ำทางผิวสี	ความเหลื่อมล้ำทางเพศสภาพ	ความเหลื่อมล้ำตามถิ่น	

ที่อยู่อาศัย	ความเหลื่อมล้ำทางสังคม	ความเหลื่อมล้ำทางโอกาส	ความเหลื่อมล้ำ

ในสิทธิ	รวมทั้งความเหลื่อมล้ำในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์	เป็นต้น	และ	

ในบทความส่วนที่สองของท่านศาสตราจารย์กิตติคุณ	นายแพทย์ประเวศที่ทำให้

เรารับรู้ว่าแท้จริงแล้วความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ	ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นส่วนใหญ่

แล้วนำมาสู่ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ	บทความส่วนที่สามเป็นการอธิบาย	

ให้เห็นว่าความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยเกิดขึ้นจากพื้นฐาน	หรือมูลเหตุใด	และ	

มีพัฒนาการอย่างไร	และได้มีการเสนอว่า	“โครงสร้างอำนาจทางดิ่ง”	ส่วนที่สี่

ท่านผู้เขียนได้นำเสนอรูปแบบ	กลไก	และทิศทางการพัฒนาสมัยใหม่ว่าหลักการ	

แนวคิด	และกระบวนการในการพัฒนาสมัยใหม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในด้าน

ต่างๆ	อย่างไร		มีคำกล่าวว่า “ความเหลื่อมล้ำ ย่อมซ้อนทับอยู่กับความเสีย

สมดุล”	และอธิบายพอเป็นสังเขปว่าความเหลื่อมล้ำในแต่ละด้านที่เกิดขึ้น	

ในสังคมไทยเป็นอย่างไร	เกิดจากสาเหตุใด	และมีพัฒนาการอย่างไร	ไม่ว่าจะเป็น

ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ	ความเหลื่อมล้ำในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์		

ความเหลื่อมล้ำในทางสังคม	ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา	ความเหลื่อมล้ำทาง

สุขภาพ	และ	ความเหลื่อมล้ำระหว่างหญิงชาย	ส่วนท้ายที่ศาสตราจารย์กิตติคุณ	
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นายแพทย์ประเวศได้นำเสนอไว้นับได้ว่าเป็นเหมือน	“แม่บท”	ในการแก้ไขปัญหา

ความเหลื่อมล้ำ	โดยท่านได้เสนอว่าการสร้างความเป็นธรรม	ลดความเหลื่อมล้ำ

ควรจะต้องเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ	และทุกภาคส่วนของสังคมควรต้อง	

รวมตัวกันขับเคลื่อน	“การก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำเพื่อสร้างความเป็นธรรม  

แห่งการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย”	เพื่อสร้างสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอยางเป็น

ธรรม	

บทความเรื่อง	“ความเห็นต่างทางการเมืองรอยร้าวและการก้าวข้าม

สู่สั งคมสันติสุข”	ของ	ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิชผู้ อำนวยการสถาบัน



สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล	เป็นหนึ่งในบทความที่มี	

มุมมองต่อความเหลื่อมล้ำบนมิติของความเห็นต่างทางการเมือง	ซึ่งพยายาม	

ชี้ให้เห็นว่าเหตุปัจจัยของความขัดแย้งทางการเมืองของไทยยังดำรงอยู่และ	

แม้ในปัจจุบันก็ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข	จัดการ	หรือแปลงเปลี่ยนแต่อย่างใด		

ดังนั้น	จากบทความนี้ผู้อ่านได้ได้เข้าใจในมูลเหตุแห่งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในมิติ

ทางลึกซึ่งขึ้น	เพราะการอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ	จะถูกมองโดยมีช่วงเวลากำกับ

เพื่อให้มีความเข้าใจในบริบทแวดล้อมต่างๆ	ได้อย่างถูกต้อง	มองอย่างเข้าใจ	

วิเคราะห์อย่างรอบด้าน	และเหล่านี้จะนำมาสู่การเยียวยาอดีต	การเปิดพื้นที่	

ในปัจจุบัน	และก้าวสู่อนาคตร่วมกัน	ในส่วนการเยียวยาอดีตนั้น	จากการที่	

ดร.เอกพันธุ์	ได้เฝ้ามองการกระทำที่ผ่านมาของหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการเยียวยาอดีต	พบว่า	นอกจากไม่มีกระบวนการในการเยียวยา	

อดีตแล้ว	ในปัจจุบันยังมีความอยุติธรรมทางการเมืองเป็นตัวกระตุ้นให้บาดแผล	

ทีเ่กดิขึน้ในอดตีทวคีวามเจบ็ปวดมากขึน้	และเหนีย่วรัง้ไมใ่หค้นในสงัคมเดนิตอ่ไปได	้

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและดำเนินต่อมาในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ยังคงดำเนินต่อไป	

และไม่มีทีท่าว่าจะหาทางคลี่คลายลงได้		สำหรับการเปิดพื้นที่ ในปัจจุบัน   

ดร.เอกพันธุ์วิเคราะห์ว่าในสังคมไทยพื้นที่ทางสังคมปัจจุบันนั้นไม่ได้เปิดขึ้น	

เพื่อเป็นเวทีทางสังคมที่เปิดกว้าง	ขณะเดียวกันกลับทำให้พื้นที่เหล่านี้หดหายไป	

การเข้าถึงอำนาจ	และใช้อำนาที่ผ่านมาสร้างความไม่สมดุลของอำนาจ	และ	

ความไม่สมดุลของอำนาจเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกริยาโต้กลับด้วยความ

รุนแรง	ซึ่งประกอบด้วยความเกลียดชัง	เคียดแค้น	และความกลัวเข้ามาเป็น	
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ตัวผลักดัน	โอกาสในการเกิดความรุนแรงจากผู้ถูกกระทำก็จะมีมากขึ้น	ดังนั้น

สังคมไทยยังมีความเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงต่อกันโดยเฉพาะประเด็นที่เป็น

ความขัดแย้งทางการเมืองค่อนข้างสูง	ดร.เอกพันธุ์ได้เสนอแนวทางในการก้าวสู่

อนาคตร่วมกันของสังคมไทยว่าหากมีการเยียวยาอดีต	ผนวกกับการเปิดพื้นที่	

ทางสังคมจะช่วยให้คนในสังคมเห็นคุณค่าร่วม	อาทิ	การเคารพในระบอบ

ประชาธิปไตย	การเคารพสิทธิมนุษยชน	และการให้ความสำคัญกับหลักนิติธรรม	

เป็นต้น	เมื่อมีคุณค่าร่วมเหล่านี้แล้วคนในสังคมก็จะสามารถเห็นอนาคตร่วมกันได้		

สังคมไทยต้องการการเยียวยาบาดแผล	ต้องการพื้นที่ทางสังคมที่เปิดกว้างจะเป็น

เหมือนพื้นที่พันธสัญญาที่คนในสังคมจะมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง

ได้อย่างเปิดเผยและปลอดภัย		และบรรยากาศเช่นนี้เองที่เป็นกุญแจสำคัญ	

ในการก้าวต่อไปในอนาคตร่วมกันของคนในสังคม	

อาจารย์เอ็นนู ซื่อสุวรรณประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ได้เขียน

บทความเรื่อง	“ความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”	โดย	

มุ่งประเด็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ	

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ควบคู่กับ	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็น

ธรรมในสังคมไทย	โดยในเนื้อหาบทความเริ่มต้นนำเสนอจากการชี้ให้เห็นว่า	

ในกระบวนการว่าด้วยการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	

แห่งชาติ	ฉบับที่	1	ซึ่งมุ่งให้เกิดการพัฒนาเศรษกิจ	มุ่งยกระดับรายได้ประเทศ	

แต่ขาดการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชากร		

จากนั้นเป็นการนำเสนอให้เห็นถึงสภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน	ทั้งเป็นสภาพปัญหาที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษา	

ระบบสาธารณสุข	หลักประกันทางสังคม	ค่านิยมและวัฒนธรรมของสังคมไทย	

รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	และเมื่อเข้าใจในสภาพปัญหา	

ความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นแล้ว	อาจารย์เอ็นนูได้นำเสนอในส่วนของดัชนีชี้วัด	

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย	และวิเคราะห์ให้เห็นถึงเหตุแห่งความ

เหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมในสังคมไทย	โดยนำเสนอว่าความเหลื่อมล้ำมีสาเหตุ	



ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ:ความท้าทายของสังคมไทย

สถาบันพระปกเกล้า

IX
ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ:ความท้าทายของสังคมไทย

2562

มาจาก	1)	โครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล	2)	การบริหารราชการแผ่นดิน	

ที่ขาดประสิทธิภาพ		3)	การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นดำเนินการล่าช้า	และ		

4)	การขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ	และเมื่อได้ทำ	

การวิเคราะห์เหตุแห่งความเหลื่อมล้ำในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว		

ผู้ เขียนได้รวบรวมแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไว้อย่างครบถ้วน	

สมบูรณ์เพื่อเป็น	“แนว”	ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของสังคมไทย	อีกทั้ง	

ยังได้เน้นย้ำว่าแนวทางการลดความเหลื่อมล้ำด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น	

ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องตามประเด็นและแผนแม่บทของ

ยุทธศาสตร์ชาติ		โดยมีสำนักงานบูรณาการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไข

ปัญหาความยากจนเป็นกลไกที่กำกับดูแลการขับเคลื่อนประสานความร่วมมือจาก

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการ

พัฒนาตามพระราชดำริ	“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” รวมทั้งติดตามประเมินผลให้

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล	ตลอดจนนำ	“วิสาหกิจเพื่อสังคม”	มาใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญจากภาคธุรกิจ	

ที่มุ่งมั่นสร้างผลกระทบทางสังคม	และอาจารย์เอ็นนูก็ทิ้งท้ายไว้ในส่วนท้ายของ

บทความเพื่อเป็นการชี้แนะแก่สังคมไทยว่า	“...เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมยิ่งที่  

พวกเราทุกคนทุกภาคส่วนจะร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไป  

ข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคีและเอื้ออาทร   

คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 

ได้อย่างมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผ่านการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพระบรมเดชานุภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และพระบารมีธรรมของสถาบันศาสนาที่ทุกคนมีความเคารพและศรัทธา  

ได้อย่างยั่งยืน” 

“ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข”	ผลงานของ	นายแพทย์พลเดช   

ปิ่นประทีบสมาชิกวุฒิสภา
และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ


เป็นอีกหนึ่งบทความในหนังสือ	KPI	YEARBOOK	ที่จะสะท้อนให้สังคมไทยได้รู้

และเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า	“ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข”	โดยในผลงานของ

ท่านได้แบ่งเนื้อหาบทความออกเป็น	6	ส่วนหลัก	ได้แก่	ประการที่หนึ่ ง		
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การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความยากจน	ความเหลื่อมล้ำและความเป็นธรรม		

ประการที่สอง	ระบบสุขภาพกับความเป็นธรรม	เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นว่าประเทศ

ไทยได้มีความพยายามอย่างไรในส่วนของการพัฒนาระบบสุขภาพ	และได้มี

การนำแนวคิดเรื่องความเป็นธรรมเข้าสู่ระบบสุขภาพอย่างไร	เพื่อเป็นการพัฒนา

สุขภาวะของคนไทย		จากนั้นในส่วนที่สามนายแพทย์พลเดชฯ	ได้นำเสนอประเด็น

เรื่องความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขโดยมีการยกตัวอย่างกรณีศึกษา	3	กรณี		

อันได้แก่	กรณีบุคลากรโรงพยาบาลรัฐแบกภาระหนัก	คุณภาพการบริการมีความ

เหลื่อมล้ำ	กรณีโรงพยาบาลเอกชนสะดวกกว่า	แต่ค่ารักษาแพงมาก	ควบคุม	

ราคาไม่ได้	และกรณีที่สามปรากฏการที่แพทย์กระจุกตัวในเมืองใหญ่	ปัญหา	

ความเหลื่อมล้ำระหว่างภูมิภาค	กรณีทั้ง	3	ที่นายแพทย์พลเดชฯ	ได้นำมากล่าวถึง

นั้นเป็นตัวแทนสะท้อนว่าเกิดปัญหาในเรื่องความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข	

ในสังคมไทย	และเมื่อฉายให้เห็นภาพที่ปรากฏขึ้นจริงในสังคมไทยแล้ว	ผู้เขียน	

ได้ทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น	โดยวิเคราะห์ว่า

เกิดจาก	“มูลเหตุ” สำคัญด้านระบบงบประมาณ	การบริหารจัดการด้าน	

การแพทย์และสาธารณสุขที่รวมศูนย์อำนาจ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทาง	

การสาธารณสุข	รวมทั้งด้านทัศนคติของประชาชนในเรื่อง	“สุขภาพ”	มูลเหตุ	

ดังกล่าวนั้น	นายแพทย์พลเดชฯ	ได้นำเสนอไว้รวม	8	ประการสำคัญ	ในส่วนท้าย

ของบทความเป็นการนำเสนอในส่วนที่ห้าว่าด้วยแนวทางในการแก้ไขปัญหา	

ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข	ซึ่งนายแพทย์พลเดชฯ	ได้นำเสนอว่าแนวทาง	

ที่เหมาะสมในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข	ได้นั้นคือ	แนวทาง

การปฏิรูปไว้	4	ด้าน	คือ	ด้านบริหาร	ด้านบริการ	ด้านความรอบรู้	และด้าน	

งบประมาณระบบหลักประกันสุขภาพ	ประกอบด้วย	10	ประเด็นย่อย	อาทิ		

การจัดตั้งกลไกคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ	การวางระบบเทคโนโลยี

และสารสนเทศสุขภาพ	การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ	คุ้มครองผู้บริโภค	

และผู้ให้บริการ	เป็นต้น	ในส่วนที่หก	ได้กล่าวว่าในกระบวนการว่าด้วยการ	

ลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขของสังคมไทยนั้น	จะประสบความสำเร็จ	

ดังภาพหวังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	สังคมไทยจะต้องก้าวข้ามความท้าทายใน		

5	ประการ	เพื่อไปสู่สังคมสุขภาวะ	
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อีกมิติหนึ่งของความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย	ถูกพิจารณาผ่านบทความ	

เรื่อง	“ประชาธิปไตยเพศภาวะ:การเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างเพศ

ในทางการเมืองในประเทศไทย”	ของ	ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

และพัฒนา
สถาบันพระปกเกล้า	ซึ่งในบทความนี้ได้แสดงให้เห็นถึงผลการ	

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับชาติเมื่อวันที่	24	มีนาคม	2562	และ	

การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช	

2560	ว่าทำให้ประเทศไทยมีการยกระดับในเรื่องของความเสมอภาคระหว่างเพศ

ในทางการเมืองมากน้อยเพียงใด	ตลอดจนศึกษาถึงทัศนคติของประชาชนชาวไทย

ต่อการยอมรับให้ผู้หญิงเข้าไปมีบทบาทในทางการเมืองมากน้อยเพียงใด	โดยใช้

กรอบแนวคิดตามหลักประชาธิปไตยเพศภาวะ	(Gender	Democracy)	จากข้อมูล

ทางสถิติที่	ดร.ถวิลวดี	บุรีกุล	ได้นำเสนอนั้น	ชี้ให้เห็นภาพทัศนคติและมุมมองที่มี

ต่อบทบาทผู้หญิงในทางการเมืองได้เป็นอย่างดี	เพราะหากศึกษาข้อมูลในเชิง

เปรียบเทียบระหว่างสัดส่วนของผู้หญิงที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองในระดับโลก

และประเทศไทยแล้ว	จะพบว่าเป็นสัดส่วนที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด	เพราะ	

ในระดับโลกมีสัดส่วนผู้หญิงในตำแหน่งทางการเมืองราวร้อยละ	24	ของจำนวน

สมาชิกรัฐสภาของโลก	ในขณะที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของไทยจาก	

การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา	วันที่	24	มีนาคม	2562	มีเพียงจำนวนประมาณ	

ร้อยละ	16.2	เท่านั้น	และยิ่งไปกว่านั้นกรณีของการแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาพ	

จำนวน	250	คน	พบว่าในจำนวน	250	คนนั้น	มีสมาชิกวุฒิสภาหญิง	จำนวน	

26	คน	คิดเป็นร้อยละ	10.4	ปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น	ผู้อำนวยการสำนักวิจัย

และพัฒนาได้ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยสำคัญหนึ่งเกิดจากวัฒนธรรม	ค่านิยมชายเป็นใหญ่	

การไม่ยอมรับให้ผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมือง	การเป็นตัวแทนอย่างเป็น

ธรรมและการมีส่วนร่วมของผู้หญิงและผู้ชายในสาธารณะที่สังคมเปิดโอกาสให้

โดยเฉพาะในทางการเมืองที่พรรคการเมืองต้องพิจารณาส่งผู้สมัครหญิงให้	

มากขึ้นนั้นยังไม่บรรลุผลในเชิงผลลัพธ์	ทำให้การได้ตำแหน่งในฐานะผู้นำมีน้อย	

นอกจากนี้การสร้างสำนึกรับผิดชอบต่อการสร้างความเสมอภาคทางเพศและลด

ช่องว่างระหว่างเพศในการเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมืองยังมีน้อย	ดังนั้น	ในตอนท้าย

ว่าด้วยเรื่อง	“สิ่งที่ต้องดำเนินการในประเทศไทย”	ว่าเส้นทางสู่การเป็น

ประชาธิปไตยที่ใส่ใจเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศ	หรือประชาธิปไตยเพศภาวะ	
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ควรมีมาตรการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการยกระดับความเสมอภาคระหวงเพศให้เป็น

จริงโดย	มีมาตรการที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองและ	

การตัดสินใจ	มีการสร้างเสริมคุณลักษณะที่สําคัญ	เช่น	ภาวะผู้นํา	การมีจิตอาสา

ในการทํางานเพื่อสังคม	เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้กับผู้หญิง	มีนโยบายให้	

การสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองและการตัดสินใจ		

มีกฎหมายและนโยบายรองรับให้ผู้หญิงมีบทบาททางการเมืองมากขึ้น	มีการ

สนับสนุนของพรรคการเมือง	มีการสนับสนุนจากครอบครัวและเตรียม	

ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ	(ส่วนบุคคล)	และมีการเปิดโอกาสของสังคม		

และควรต้องมีการปรับทัศนคติของผู้หญิงให้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง	

ปรับทัศนคติของสังคมให้ยอมรับความสามารถของผู้หญิง	มีการปรับปรุงนโยบาย

และกฎหมายเพื่อให้รองรับต่อการเป็นตัวแทนทางการเมืองของผู้หญิง	ส่งเสริม

และสนับสนุนให้ผู้หญิงสมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองและส่งเสริม	

ให้พรรคการเมืองมีนโยบายส่งเสริมนักการเมืองผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น	และมี	

การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงให้พร้อมสําหรับการเป็นตัวแทนทางการเมือง			

ตัวอย่างของความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนาประเทศที่ส่งผล

ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	และแนวทางในการพลิกฟื้นการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน	ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ถูกนำเสนอผ่านบทความเรื่อง	“จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่เป็นธรรมเท่าเทียม”ของ	ดร.รอยล จิตรดอนเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์




ในพระบรมราชูปถัมภ์
	โดยในตอนต้นของบทความผู้เขียนได้นำเสนอภาพปัญหา

ความเหลื่อมล้ำด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย	โดย	

นำเสนอตัวเลขเพื่อชี้ ให้เห็นถึงภาพปัญหาของประเทศทั้งเรื่องการจัดสรร		

การจัดการ	การเข้าถึง	โครงสร้างระบบต่างๆ	โดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้ำ	พื้นที่

ชลประทานอยู่ใกล้เมือง	อยู่ในเมืองในภูมิภาคต่างๆ	ในขณะที่ฉายภาพปัญหา	

ที่เกิดขึ้นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	ในพลัน	

ผู้เขียนก็ได้ฉายให้เห็นภาพของความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสามารถพลิกฟื้นชุมชน	และ	ป่ามาสู่การพัฒนาอย่าง	

ยั่งยืน	ดร.รอยลได้เล่าผ่านบทความว่าได้ค้นพบความสามารถในการบริหารจัดการ
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ของชุมชนตามมา	เกิดการรวมตัวพัฒนาโครงสร้างการจัดการของชุมชนอย่างเป็น

ระบบ	มีการน้อมนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา-	

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ไปพัฒนาอนุรักษ์	ดิน	น้ำ	ป่า		

อย่างบูรณาการ	ก่อเกิดความสมบูรณ์	มั่นคง	ยั่งยืน	

กรณีตัวอย่างที่เป็นความหวังและเป็นต้นแบบของสังคมไทยในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติในบทความนี้มีหลายแห่ง	ในหลายภูมิภาคดังที่	ดร.รอยลได้

กล่าวในบทความตอนหนึ่งว่า	“...ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด
เริ่มจากป่าหมดไปแล้ว


พัฒนาเปลี่ยนมาเป็นคนอยู่กับป่า
เครือข่ายลุ่มน้ำแม่ละอุป
มุ่งพัฒนารักษาป่า


กำหนดแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ชุมชนป่าภูถ้ำภูกระแต
อยู่บนเนินเขา




ดินไม่ดี
ฝนน้อยมาก
ต้องพัฒนาทั้งน้ำและป่าขึ้นมาใหม่
ชุมชนบ้านเปร็ดใน   

ป่าชายเลนทุกทำลาย
ชายหาดถูกกัดเซาะ
น้ำเค็มรุก
สวนที่มีก็จะไม่รอด
หนี้สิน

ล้นพ้นตัว
บ้านปากซวด
อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ
ป่าถูกทำลาย
ทางน้ำเปลี่ยน




พบปัญหาน้ำหลากน้ำแล้ง
ทั้งหมดได้พบความจริงว่าจะต้องนำทรัพยากร


ธรรมชาติกลับมา
ให้สมดุล
แล้วชุมชนเหล่านี้
ทำอย่างไร
เรื่องจากคำบอกเล่า

ของชุมชน”
ด้วยความหวังว่าชุมชนเหล่านี้จะเป็นแบบอย่างของการพึ่งตนเอง		

และชุมชนเหล่านี้กำลังสร้างอนาคตที่จัดสรรทรัพยากรดิน	น้ำ	ป่า	ในชุมชนอย่าง	

เท่าเทียม	

นักวิจัยดีเด่นที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์	จาก

คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงมณี 

เลาวกุล	ได้นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับมิติในการพิจารณาความเหลื่อมล้ำผ่าน

บทความเรื่อง	“ความเหลื่อมล้ำหลากมิติในสังคมไทย”	โดยในบทความนี้	

ได้มีการกล่าวถึงความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ	ในสังคมไทย	ที่นอกเหนือจาก	

ความเหลื่อมล้ำในมิติของรายได้และรายจ่าย	ซึ่งมีข้อมูลและการศึกษาให้เห็นเป็น

จำนวนมาก	โดยเริ่มพิจารณาจากประเด็นความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินในมิติ	

ต่างๆ	ซึ่งข้อมูลที่	ดร.ดวงมณีได้นำมาวิเคราะห์นั้น	เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการถือครอง

ทรัพย์สินในภาพรวม	การถือดครองทรัพย์สินทางการเงิน	การถือครองที่ดิน		

รวมทั้งได้วิเคราะห์เกี่ยวกับความมั่งคั่งของมหาเศรษฐีในสังคมไทย	ในส่วนที่สอง

ของบทความ	ได้กล่าวถึงความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในระดับภาค	เพื่อวิเคราะห์
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ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ในแต่ละภูมิภาค	ซึ่งเมื่อได้วิเคราะห์ข้อมูลด้าน

รายได้ในแต่ละภูมิภาคแล้วนั้น	ผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่าด้วยเหตุปัจจัยด้านฐานะทาง

เศรษฐกิจของครอบครัวตั้งแต่กำเนิดที่ไม่เท่าเทียมกัน	ความแตกต่างของปัจจัย

ด้านโครงสร้างเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค	การกระจายรายได้จากการผลิตในแต่ละ

ภูมิภาคที่ไม่เท่าเทียมกัน	และ	ความแตกต่างของการคพัฒนาคนของแต่ละ

ภูมิภาค	เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจที่ผู้เขียนได้นำเสนอไว้	คือ	ความเหลื่อมล้ำ

ของรายได้ภายใต้ระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา	

ความเหลื่ อมล้ ำด้ านสาธารณสุข	ความเหลื่ อมล้ ำด้ านสวัสดิการสั งคม		

ความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินทำกิน	การเข้าถึงแหล่งทุน	และโครงสร้างพื้นฐาน	และ

ความเหลื่อมล้ำด้านกระบวนการยุติธรรม	ในช่วงท้ายของบทความจะเป็นข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบาย	ที่เป็น	15	แนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม

ไทย		

บทความสุดท้ายของหนังสือ	KPI	YEARBOOK	เป็นการนำเสนออีก	

หนึ่ งกลไกในการแก้ ไขปัญหาความเหลื่ อมล้ ำ ในสั งคมไทย	โดยผู้ เขียน

ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า	ได้เขียนบทความ	

เรื่อง	“การลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ซึ่งในบทความนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงหลักการในการปกครองท้องถิ่น	และการกระจาย

อำนาจว่าตั้งอยู่บนหลักการเรื่องการเป็นองค์กรของประชาชน	โดยประชาชน		

และ	เพื่อประชาชน	และที่สำคัญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรบริหาร	

ที่มีความใกล้ชิดกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมากที่สุด	ประกอบกับ	

ผู้บริหารท้องถิ่น	สมาชิกสภาท้องถิ่น	และ	ข้าราชการท้องถิ่นบริหารและ	

ดำเนินการภายใต้มิติ	“ความรับผิดชอบ”	ใน	3	ส่วน	ได้แก่	ความรับผิดชอบทาง

กฎหมาย	ความรับผิดชอบทางการเมือง	และ	ความรับผิดชอบต่อสังคม	ดังนั้น	

ในบทความนี้ศาสตราจารย์วุฒิสาร	ตันไชย	จึงเสนอว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป็นกลไกที่เหมาะสมที่สุดในการแก้ไขปัญหาและลดความเหลื่อมล้ำในชุมชน	/	

ท้องถิ่น	แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะทำหน้าที่

แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น	ผู้เขียน	

ได้ เสนอว่ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรทำงานโดยยึดแนวคิดเรื่ อง		
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“คุณภาพสังคม” (Social quality)เป็นแกนกลางในการแก้ไขปัญหา	เพราะ	

จะนำมาซึ่ ง	“สุขภาวะที่ดีของชุมชน”	ทั้ งนี้	คุณภาพสังคมประกอบด้วย	

องคป์ระกอบใน	4	มติ	ิไดแ้ก	่การสรา้งความเปน็ปกึแผน่ทางสงัคม	การหลอมรวม

ทุกคนในสังคม/การไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง	ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม		

การเสริมสร้างพลังทางสังคม	ในช่วงท้ายของบทความ	ศาสตราจารย์วุฒิสาร		

ตันไชย	ได้มีข้อเสนอต่อบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และบทบาทภาครัฐ	

โดยเสนอว่าในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดบริการสาธารณะ	

ในลักษณะที่ เป็นการทำงานที่ เน้นให้ครอบคลุมพื้นที่	และทำให้ลึกในเชิง	

รายละเอียดเพื่อตอบสนองปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม	

รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องออกแบบการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับ

ภูมิสังคมโดยเข้าใจในความแตกต่างทางสภาพภูมิประเทศ	ลักษณะพื้นที่	วิถีชีวิต	

ประเพณี	สภาพสังคม	เศรษฐกิจ	และค่านิยม	ความเชื่ อในแต่ละพื้นที่		

การบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการนวัตกรรม	และการสร้างสรรค์

ประเภทของบริการที่สามารถตอบโจทย์ปัญหา	ความต้องการของประชาชน	

ในพื้นที่	ซึ่งหมายความว่าแต่ละองค์กรสามารถที่จะริเริ่มให้มีกิจกรรม	โครงการ	

หรือการบริการสาธารณะที่แตกต่างกันได้ในรายละเอียด	และวิธีการดำเนินงาน

โดยมีเป้าหมายเรื่องการแก้ไขปัญหาของประชาชน	ชุมชนเป็นที่หัวใจสำคัญ		

นอกจากนี้แล้วผู้ เขียนเสนอว่า	“แผนที่เพื่อการสร้างสุขภาวะของชุมชน”

เป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญ	และต้องมีการจัดทำข้อมูล

เหล่านี้ให้ถูกต้อง	ครบถ้วน	และใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหา	ออกแบบ

ทางเลือกโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน	องค์กรและภาคส่วนต่างๆ	ในพื้นที่		

สำหรับข้อเสนอต่อบทบาทของภาครัฐนั้น	ผู้เขียนเสนอว่ารัฐ	หรือส่วนราชการ	

ต้องปรับทัศนคติที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และมองว่าองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็น	“แก่น”	ในการแก้ไขปัญหาของสังคมในระดับพื้นที่	และ	

ประการสำคัญได้เสนอว่ารัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน	

การริเริ่ม	และออกแบบในการจัดบริการสาธารณะที่หลากหลาย	
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ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น	เป็นการรวบรวมความคิด	แนวคิด		มุมมอง	และ	

นำเสนอทางออกสำหรับสังคมไทยในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยอย่างเป็น

องค์รวม	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลผู้สนใจ	

ในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำได้พิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำอย่างรอบด้าน		

รวมทั้งสามารถที่จะออกแบบวิธีการ	กลไก	สร้างเครื่องมือ	และกำหนดแนวทาง	

เสนอทางออกในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย	และสุดท้ายสถาบัน	

พระปกเกล้าเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนในสังคมร่วมแรง	ร่วมใจกันสังคมจะสามารถ

ก้าวข้ามความเหลื่อมล้ำ	สามารถก้าวข้ามกัปดักของประชาธิปไตยเรื่อง	

การถดถอยของประชาธิปไตย	และมีประชาธิปไตยมีคุณภาพและยั่งยืนสืบไป	


