
 
 

“เหลือง-แดง” แยกกันตามฐานะ? 
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TDRI หรือสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย จัด

งานสัมมนาวิชาการประจําปี 2552 เมื่ออาทิตย์ก่อน ใน
หัวข้อ "การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความเป็นธรรมในสังคม" 
ซ่ึงได้เปิดประเด็นท่ีน่าสนใจไว้มากมายในเร่ือง 
"ผลตอบแทนส่วนเกินในเศรษฐกิจไทย" อันเป็นผลมาจาก
การผูกขาดในเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซง
ตลาดสินค้าเกษตร อํานาจหรือตลาดของบริษัท
หลักทรัพย์สัมปทาน การใช้อิทธิพลเข้าถึงทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ ตลอดจนมาตรการคลังเพ่ือสร้างความเป็น
ธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม ทางเลือกของสวัสดิการ
สังคมสําหรับคนไทย ฯลฯ 
 
ผู้เขียนได้ร่วมงานเป็นประธาน (ผู้ดําเนินการอภิปราย) 
ในหัวข้อ "ทัศนะประชาชนต่อการเมืองและสวัสดิการ
สังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม" โดยมี ดร.
สมชาย จิตสุชน และ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง จาก TDRI 
เป็นผู้นําเสนอผลการศึกษา 
 
นักวิจัยทั้ง 2 ได้สํารวจทรรศนะของประชาชนทั่ว
ประเทศและได้พบความจริงหลายข้ออย่างน่าสนใจย่ิง
เก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างฐานะทางเศรษฐกิจกับ
ทรรศนะทางการเมือง ตลอดจนการจัดการสวัสดิการ
สังคม 
 
ตัวอย่างเช่น "กลุ่มวาทกรรมเสื้อแดงและเสื้อเหลืองมา
จากฐานะทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันหรือไม่?" เพ่ืออาจ
ตอบโจทย์ในเร่ืองการหาทางลดความขัดแย้งทาง
การเมือง การจัดระบบสวัสดกิารสังคมท่ีน่าจะมีฐาน
การเมืองสนับสนุนมากท่ีสุดคืออะไร ฯลฯ 
 
ขอเร่ิมท่ีการเก็บโพลของ TDRI ก่อน 
 
นักวิจัยทั้งสองต้องการโพลท่ีเป็นตัวแทนของประชากร
ไทยท้ังประเทศอย่างแท้จริง ดังน้ัน จึงเก็บจาก 4,097 
ครัวเรือนครอบคลุมทุกจังหวัด ทั้งแถบเมืองและชนบท  

 

 

 

 

โดยใช้หลักสถิติอย่างรัดกุมเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผลโพลน้ัน
เช่ือถือได้ 
 
การสํารวจกระทําระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 
2552 โดยมีคําถามแนวลึกเก่ียวกับลักษณะของ
ครอบครัว การศึกษาอาชีพของครัวเรือน รายได้ 
รายจ่าย ทรัพย์สิน สถานท่ีอยู่อาศัย ทรรศนะต่อความ
เหลื่อมล้ําสถานการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งทาง
การเมือง ฯลฯ โดยอ้างอิงกับผลการสํารวจประชากร
เก่ียวกับรายได้และหน้ีสินของสํานักงานสถิติและสังคม
แห่งชาติ 
 
สิ่งที่ผู้วิจัยระวังมากคือ การยัดเยียดคําตอบและความ
ระแวงของผู้ตอบว่าจะมา "ล้วงตับ" เร่ืองความคิดทาง
การเมือง ซ่ึงจะทําให้ไม่ได้คําตอบท่ีสะท้อนทรรศนะที่
เป็นจริง 
 
ดังน้ัน จึงใช้การรวมกลุ่มความเห็นเข้าด้วยกันเป็น
คําตอบ 
 
ผขสรุปผลการสํารวจโดยมีประเด็นสําคัญดังต่อไปน้ี 
 
(1) เมื่อถามว่าคนจนส่วนใหญ่ในบ้านเราจนเพราะอะไร 
ร้อยละ 39.8 ตอบว่า เพราะเกิดมาจน ร้อยละ 16.7 
ตอบว่าเพราะข้ีเกียจไม่ขวนขวาย ร้อยละ 14.5 ตอบว่า
ไม่มีทุน อย่างละร้อยละ 9.2 ตอบว่าเรียนมาน้อยและ
ขาดโอกาส ฯลฯ 
 
เมื่อถามกลับกันว่าแล้วคนรวยส่วนใหญ่รวยเพราะอะไร 
คําตอบร้อยละ 17.4 ระบุว่าเพราะเกิดมารวย (ไม่ใช่
กําปั้นทุบดินแต่เป็นอย่างน้ันจริงๆ) ร้อยละ 13 บอกว่า
เพราะขยัน ร้อยละ 11.1 ตอบว่ามีทุน ร้อยละ 5.5 
บอกว่าเพราะมีการศึกษาสูง ฯลฯ 
 
คําตอบแสดงให้เห็นว่าคนไทยเช่ือว่าการรวยหรือจนน้ัน
เป็นผลมาจากการ "ตกทอด" ซ่ึงสื่อลักษณะของความ
ถาวร และเมื่อดูความเห็นของคนรวยสุด ไล่เรียงลงไปถึง
จนสุด (สเกล 5 ถึง 1) ก็มีความเห็นไม่แตกต่างกันมาก



นัก ในเร่ืองความจนน้ันเห็นเหมือนกันหมดว่าการเกิดมา
จนเป็นสาเหตุของความยากจนอันดับแรก 
 
ในเร่ืองความรวยเห็นตรงกันหมดทุกระดับฐานะว่า การ
เกิดมารวยเป็นสาเหตุสําคัญอันดับแรกของการเป็นคน
รวย ความขยันและมีทุนเป็นอันดับสองและสามท่ีไล่มา
ใกล้เคียงกัน 
 
(2) ในเร่ืองช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนในเมือง 
ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.3 ตอบว่าเป็นเร่ืองน่าห่วงมากแต่ยัง
พอรับได้ ส่วนร้อยละ 34.4 ระบุว่ารับไม่ได้ ส่วนที่เหลือ
รวมกันไม่ห่วงมาก ดังน้ัน จึงเห็นได้ว่า 2 ใน 3 เห็นว่า
ช่องว่างน้ียังเป็นสิ่งที่พอรับได้ 
 
เมื่อแยกดูตามฐานะ ก็พบว่าคนจนสุดเท่าน้ันท่ีบอกว่ารับ
ไม่ได้โดยสูงกว่ากลุ่มที่บอกว่ารับได้ (ร้อยละ 40 กว่า
เทียบกับร้อยละ 30) ส่วนอีกสี่สเกลของฐานะรายได้มี
การพอรับได้ในสัดส่วนที่สูงกว่าการรับไม่ได้ 
 
ข้อสรุปในเร่ืองน้ีก็คือ ถึงแม้เร่ืองช่องว่างของรายได้เป็น
เร่ืองใหญ่มากและน่าเป็นห่วงของสังคมไทย แต่คนส่วน
ใหญ่ก็ยังเห็นว่ายังเป็นสิ่งที่พอรับได้หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ 
การแตกต่างของรายได้ยังไม่ได้เป็น "เช้ือไฟ" ที่ทําให้เกิด
ปัญหาข้ึนในสังคม 
 
(3) ในเร่ืองการได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ ร้อยละ 39 
เห็นว่าทุกคนควรได้รับสวัสดิการของรัฐเท่าเทียมกัน แต่
คนจนควรได้รับสิทธิพิเศษเพ่ิมบางอย่าง ร้อยละ 32.5 
ระบุว่าทุกคนควรได้รับสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
และอีกร้อยละ 21.4 เห็นว่าเฉพาะคนจนเท่าน้ันท่ีสมควร
ได้รับคําตอบน้ีแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของคนไทยเกือบ
ทั้งหมดที่มีเยื่อใยต่อผู้ด้อยโอกาสเป็นพิเศษ 
 
(4) สําหรับคําถามว่าถ้ารัฐบาลขึ้นภาษี อยากให้เอาเงิน
ไปทําอะไร ร้อยละ 23.7 ระบุว่าใช้เพ่ือการศึกษาหรือฝึก
อาชีพ พัฒนาฝีมือแรงงาน (ทุกฐานะรายได้เห็นตรงกัน
โดยให้เป็นอันดับสําคัญสุด) ร้อยละ 14.1 บอกว่า
แก้ปัญหาหน้ีสินคนจน ร้อยละ 12.3 การรักษาพยาบาล 
ร้อยละ 10.6 ประกันราคาพืชผล ร้อยละ 11.5 ช่วยคน
แก่ที่ยากจนและพิการ ร้อยละ 7.1 ควบคุมราคาสินค้า 
เช่น นํ้ามัน ฯลฯ 
 
การกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายไปก่อนของภาครัฐดังที่ทําใน 
stimulus package (SP) แท้จริงแล้วก็ไม่ต่างไปจากการ
ข้ึนภาษีในปัจจุบันและอนาคต เพราะเงินท่ีใช้คืนในที่สุด

แล้วก็ต้องมาจากภาษีอากรท่ีเก็บเพ่ิมข้ึน ที่น่าสังเกตก็คือ
ลักษณะของความต้องการสวัสดิการดังกล่าวดูจะตรงกับ
ที่รัฐบาลปัจจุบันกําลังทําอยู่ในแทบทุกเร่ือง 
 
(5) เมื่อถามว่าปัญหาใดของประเทศที่ควรได้รับการแก้ไข
มากที่สุด อันดับหน่ึง ร้อยละ 23 คือ ปัญหาเศรษฐกิจ 
ร้อยละ 17.8 ยาเสพติด ร้อยละ 16.9 ปัญหาความ
ยากจน ร้อยละ 13 ความขัดแย้งทางการเมือง ร้อยละ 
8.8 ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ 7.3 
อาชญากรรม ร้อยละ 6.1 คอร์รัปช่ันโดยนักการเมือง 
ฯลฯ 
 
คนมีฐานะในสเกล 4 และ 5 ให้ปัญหาความขัดแย้งทาง
การเมืองสําคัญที่สุด คนมีฐานะระดับ 1,2,3 (ค่อนไป
ทางยากจน) ให้ปัญหาเศรษฐกิจสําคัญควบคู่ไปกับปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง 
 
(6) ในเร่ืองกิจกรรมทางการเมือง การลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งโดยกระทําอย่างสม่ําเสมอเป็นคําตอบสูงสุด ร้อย
ละ 47.8 ติดตามข่าวการเมืองแต่ไม่บ่อย ร้อยละ 26.3 
ติดตามข่าวการเมืองอย่างสม่ําเสมอ 
 
สําหรับคําตอบในเร่ืองการร่วมกิจกรรมโดยชุมนุม 
เดินขบวน ประท้วง อย่างสม่ําเสมอน้ันมีอยู่ร้อยละ 0.6 
และไม่บ่อยร้อยละ 1.2 ซ่ึงหมายความว่ามีจํานวนผู้อยู่ใน
กิจกรรมการเมืองน้ีทั้งประเทศอย่างสม่ําเสมอประมาณ 
300,000 คน และกระทําอย่างไม่บ่อยประมาณ 
600,000 คน 
 
ประเด็นสุดท้าย เมื่อถามเร่ืองความขัดแย้งทางการเมือง 
ร้อยละ 32.5 ระบุว่ามีสาเหตุจากนักการเมืองและผู้มี
อํานาจแบ่งผลประโยชน์กันไม่ลงตัว ร้อยละ 23 บอกว่า
ประชาชนแบ่งข้ัวไม่ยอมกัน ร้อยละ 11.1 บอกว่า
รัฐบาลหรือนักการเมืองโกงมากเกินไป ฯลฯ 
 
ผลการสํารวจสําคัญอันหน่ึงท่ีหามาได้อย่างแนบเนียนก็
คือ ไม่มีการแบ่งแยกชัดเจนของวาทกรรม "แดง" หรือ 
"เหลือง" ตามฐานะของเศรษฐกิจ ซ่ึงไม่ตรงกับความเช่ือ
ทั่วไปที่ว่า "วาทกรรมแดง" แพร่หลายในกลุ่มคนจน และ 
"วาทกรรมเหลือง" แพร่หลายในกลุ่มคนชั้นกลาง/รวย 
 
ดังน้ัน ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจจึงไม่ใช่ปัจจัยที่ "จุด
ไฟ" ความขัดแย้งทางการเมือง แต่อาจเป็นปัจจัยที่ทําให้
ความขัดแย้งแผ่กว้างและเสริมการแบ่งข้ัว โดยเฉพาะใน
กลุ่มผู้มีรายได้น้อยข้ึนได้ 



 
ผู้ศึกษาพบอีกว่า "เสียงเงียบ" ที่ไม่เก่ียวกับวาทกรรมท้ัง 
"เหลือง" และ "แดง" มีจํานวนมากกว่าท้ังสองกลุ่ม
รวมกันอย่างท่วมท้น 
 
ถึงแม้ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจยังไม่ใช่สาเหตุของ
ความขัดแย้งในสังคมบ้านเรา ไม่ว่าในด้านสังคมหรือ
การเมืองในปัจจุบัน แต่เราก็ไม่ควรนอนใจเพราะหากท้ิง
ไว้ไม่แก้ไขอย่างจริงจังแล้ว ในเวลาไม่นานปัญหาอาจ
ใหญ่โตเกินกว่าจะเยียวยาก็เป็นได้ 


