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หน่วยท่ี 8

นโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 

ในบริบทโลก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลลินี มุทธากลิน

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลลินี มุทธากลิน 
วุฒิ ร.บ. (เกียรตินิยม), ศ.บ., ศ.ม. 
 Ph.D. (Economics) University of Utah
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตร์
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หน่วยที่เขียน หน่วยที่ 8
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8-2 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

แผนการสอนประจ�าหน่วย

ชุดวิชา นโยบายสาธารณะในบริบทโลก 

หน่วยที่ 8 นโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทโลก

ตอนที่ 
8.1  แนวคิดเกี่ยวกับความยากจน
8.2  ความยากจนกับความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และมนุษย์
8.3  นโยบายสาธารณะในการแก้ปัญหาความยากจน

แนวคิด
1.  ความยากจนแบบสัมบูรณ์เป็นการเปรียบเทียบสถานะที่เป็นอยู่ของบุคคลหรือครัวเรือนกับ

มาตรฐานกลางที่ถูกก�าหนดไว้อย่างแน่ชัด ส่วนความยากจนแบบสัมพัทธ์เป็นการวัดความ 
ไม่เท่าเทียมกันโดยเปรียบเทียบสถานะที่เป็นอยู่ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม

2.  ตัวชี้วัดที่ใช้วัดความยากจนแบบสัมบูรณ์คือเส้นความยากจน ส่วนความยากจนแบบสัมพัทธ์
หรอืความไม่เท่าเทยีมกนัวัดจากการเปรยีบเทยีบสดัส่วนของรายได้ของประชากรในชัน้รายได้
ต่างๆ กันและดัชนีจีนี

3.  ความยากจนมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นสาเหตุที่ท�าให้เกิดความไม่ม่ันคงทางการเมือง 
เศรษฐกจิ และความไม่มัน่คงของมนษุย์ ในทางกลบักันความไม่มัน่คงทางการเมอืง เศรษฐกจิ 
และความไม่มั่นคงทางมนุษย์ก็ส่งผลให้ความยากจนทวีตัวสูงขึ้น

4.  นโยบายสาธารณะระดับประเทศเพือ่แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับมหภาค ได้แก่ นโยบาย
การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้รัฐบาลยังด�าเนินการลดความ
ยากจนผ่านนโยบายการคลงัของประเทศท้ังทางด้านการจดัสรรทรัพยากรของรัฐผ่านการใช้จ่าย
และด้านการเก็บภาษี

5.  นโยบายสาธารณะระดับระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความยากจนใช้การให้เงนิช่วยเหลอื
รวมถึงการยกเลกิหน้ีให้กับประเทศทีย่ากจนผ่านการด�าเนนิการของประเทศพฒันาแล้ว องค์กร
ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ รวมถึงมูลนิธิของเอกชนที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
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8-3นโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทโลก

วัตถุประสงค์ 
เมื่อศึกษาหน่วยที่ 8 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของความยากจนแบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ได้
2. ระบุตัวชี้วัดของความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันได้
3. อธิบายความสัมพันธ์ของความยากจนและความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และมนุษย์ได้
4. อธิบายแนวนโยบายสาธารณะในระดับประเทศในการแก้ปัญหาความยากจนได้
5. อธิบายแนวนโยบายสาธารณะในระดับระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาความยากจนได้

กิจกรรมระหว่างเรียน
1. ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่ 8
2. ศึกษาเอกสารการสอนตอนที่ 8.1-8.3
3. ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารการสอน
4. ศึกษาจากสื่อประกอบอื่นๆ (ถ้ามี)
5. ท�าแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนหน่วยที่ 8

สื่อการสอน
1. เอกสารการสอน
2. แบบฝึกปฏิบัติ
3. สื่อประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) 

การประเมินผล
1. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียน 
2. ประเมินผลจากกิจกรรมและแนวตอบท้ายเรื่อง
3. ประเมินผลจากการสอบไล่ประจ�าภาคการศึกษา

เมื่ออ่านแผนการสอนแล้ว ขอให้ท�าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน

หน่วยที่ 8 ในแบบฝึกปฏิบัติ แล้วจึงศึกษาเอกสารการสอนต่อไป
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8-4 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ตอนที่ 8.1

แนวคิดเกี่ยวกับความยากจน

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.1 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
8.1.1 ความหมายของความยากจน
8.1.2 การวัดความยากจน
8.1.3 พลวัตของความยากจนในยุคโลกาภิวัตน์

แนวคิด
1.  ความยากจนเป็นการเปรยีบเทยีบสถานะทีเ่ป็นอยูข่องบคุคลหรือครัวเรอืนกบัมาตรฐาน

กลางท่ีถูกก�าหนดไว้อย่างแน่ชัด โดยบุคคลหรือครัวเรือนท่ีอยู่ต�่ากว่ามาตรฐานกลางที่
ก�าหนดนีจ้ะถกูจดัอยูใ่นกลุม่คนยากจน ส่วนความไม่เท่าเทยีมกนัเป็นการพจิารณาความ
ยากจนโดยสัมพัทธ์เป็นการเปรียบเทียบสถานะที่เป็นอยู่ระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคมว่า
มีความไม่เท่าเทียมกันขนาดไหน

2.  การวัดความยากจนโดยสมับรูณ์โดยทัว่ไปแล้วจะใช้เส้นความยากจนเป็นมาตรฐานกลาง
ในการพจิารณา การวดัความยากจนโดยสมัพทัธ์โดยทัว่ไปแล้วจะท�าโดยการแยกประชากร
ออกเป็นชัน้รายได้และท�าการเปรยีบเทยีบสดัส่วนของรายได้ของประชากรในชัน้รายได้
ต่างๆ กัน หรือใช้สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ที่เรียกว่า ดัชนีจีนี มาเป็นตัวชี้วัด 

3.  พลวัตของความยากจนในยุคโลกาภิวัตน์อยู่ในรูปแบบที่สัดส่วนของคนยากจนแบบ
สัมบูรณ์ในระดับโลกลดน้อยลง แต่ในบางภูมิภาคเช่นแอฟริกาสัดส่วนของคนยากจน
กลบัเพิม่ขึน้ ในขณะทีค่วามไม่เท่าเทยีมกนัถ่างกว้างออกจากกนัมากขึน้ทัง้ในระดบัโลก
และระดับประเทศ

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.1 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความหมายของความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันได้
2. ระบุตัวชี้วัดความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันได้
3. อธิบายพลวัตของความยากจนในยุคโลกาภิวัตน์ได้
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8-5นโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทโลก

เรื่องท่ี 8.1.1 

ความหมายของความยากจน

ความยากจน (poverty) เป็นประเด็นปัญหาทีส่�าคญัทางเศรษฐกจิการเมืองและสงัคมทัง้ในประเทศ
ก�าลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว ความยากจนจึงเป็นปัญหาทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ การพิจารณาความยากจนยังมีความเชื่อมโยงกับความไม่เท่าเทียมกัน (inequality) 
ท้ังนีค้วามยากจนและความไม่เท่าเทยีมกันเป็นการเลอืกพจิารณาความยากจนในมติทิีแ่ตกต่างกนั กล่าวคอื 
ความยากจนเป็นการพจิารณาความยากจนโดยสมับรูณ์ แต่ความไม่เท่าเทยีมกนัเป็นการพจิารณาความยากจน
โดยสัมพัทธ์

องค์การสหประชาชาตินิยามของความยากจนว่าเป็นสภาวะที่ท�าลายศักดิ์ศรีของมนุษย์เพราะคน
ท่ียากจนนั้นไม่มีทางเลือกและโอกาส ความยากจนจึงครอบคลุมถึงมิติท่ีหลากหลายตั้งแต่การขาดแคลน
อาหารเสือ้ผ้า การไม่มนี�า้สะอาด สุขอนามยั การเข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล การไม่ได้รับการศกึษา การไม่มี
ที่ดินท�ากิน การเข้าไม่ถึงเครดิต และการไม่มีงานท�า และยังหมายรวมถึง ความไม่มั่นคง การไร้อ�านาจ 
และการถูกกีดกันออกจากชุมชนและสังคมที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงทั้งทางตรงและทางอ้อม1 

ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต2ิ (United Nations Development Programme: 
UNDP) ระบวุ่าความยากจนหมายถงึความขดัสนในโอกาสและทางเลอืกของมนษุย์ทีจ่ะน�าไปสูก่ารด�ารงชวีติ
ที่ยืนยาว สุขภาพแข็งแรง และท�าให้ไม่สามารถไปสู่มาตรฐานการด�ารงชีวิตที่ดีได้ นอกจากนี้ยังรวมถึง
ความขัดสนทางเสรีภาพ ความมีศักดิ์ศรี การให้เกียรติตัวเองและผู้อื่น ความยากจนยังสะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่เพียงพอในทรพัยากรต่างๆ ความเปราะบางต่อเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนโดยไม่คาดคดิ อาท ิความเจบ็ป่วย 
ความรุนแรง และความสูญเสียต่างๆ รวมทั้งการขาดอ�านาจต่อรองและขาดศักยภาพในการเรียกร้องสิทธิ 
ทั้งสิทธิทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ในการด�ารงอยู่ในสังคมและประเทศนั้น

ธนาคารโลกนิยามความยากจนว่าเป็นสภาวะอตัคดัของคณุภาพชวีติซึง่ประกอบไปด้วยมติต่ิางๆ 
ครอบคลุมตัง้แต่ระดบัรายได้ทีต่�า่และการไม่สามารถเข้าถึงสนิค้าและบริการข้ันพืน้ฐานทีจ่�าเป็นในการด�ารงชีพ
อย่างมีศักดิ์ศรี การมีสุขภาพและการศึกษาที่ต�่า การเข้าไม่ถึงน�้าสะอาดและระบบสาธารณสุขขั้นมูลฐาน 
การไร้ซึ่งความปลอดภัยขั้นพื้นฐานทางกายภาพ การไม่มีสิทธิมีเสียง และศักยภาพและโอกาสในชีวิต3 

1 United Nations. (2017). Indicators of Poverty & Hunger. Retrieved from http://www.un.org/esa/socdev/
unyin/documents/ydiDavidGordon_poverty.pdf (22 May 2017).

2 United Nations Development Programme. (2011). Human Development Report 2011. New York: UNDP.
3 ดูเพิ่มเติมได้ใน World Bank. (2017a). Poverty and Inequality Analysis. Retrieved from http://web.world-

bank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/0,,contentMDK:22569747~pagePK:148956~piPK:216618
~theSitePK:336992,00.html (22 May 2017).
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8-6 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ศาสตราจารย์เจฟฟรีย์ แซกส์ (Jeffrey Sachs) นิยามความหมายของความจน ไว้ว่ามี 3 ระดับ
คือ ความยากจนอย่างรุนแรงที่สุด (extreme poverty) ความยากจนระดับปานกลาง (moderate  
poverty) ความยากจนโดยเปรยีบเทยีบ (relative poverty) โดยความยากจนอย่างรนุแรงทีส่ดุ หมายถงึ 
การทีค่รอบครวัไม่สามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้เพราะขาดสิง่จ�าเป็นพืน้ฐาน มคีวามหวิโหย ขาดอาหารประทงัชวีติ
อย่างรุนแรง ขาดโอกาสในการได้รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ไม่มีน�้าด่ืมสะอาดถูกหลัก
สขุอนามยั ไร้ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่คีณุสมบตัเิบือ้งต้นของการเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของมนุษย์ทีแ่ท้จริง ไม่มีเสือ้ผ้าเคร่ืองนุง่ห่ม 
ความยากจนอย่างรุนแรงสุดนี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในประเทศที่ก�าลังพัฒนาเท่านั้น4

ส่วนความยากจนระดับปานกลาง หมายถงึ สภาวะทีไ่ม่ขาดสิง่จ�าเป็นพืน้ฐานทัง้หลายเหมอืนความ
ยากจนอย่างรนุแรงทีส่ดุ แต่มสีิง่จ�าเป็นพืน้ฐานอย่างไม่สมบรูณ์ ผูค้นจงึต้องดิน้รนในการแสวงหาสิง่จ�าเป็น
พื้นฐาน และความยากจนโดยเปรียบเทียบ เป็นการเปรียบเทียบกับมาตรฐานเส้นแบ่งความยากจนออก
จากความพออยู่พอกนิ แต่วัดความยากจนแบบนีจ้ากรายได้ทีแ่ต่ละประเทศก�าหนดเป็นมาตรฐานกลางของ
รายได้ประชาชนในประเทศโดยเฉลีย่ เช่น ในประเทศทีร่�า่รวย คนจนคอืคนทีข่าดการเข้าถงึคณุภาพการบรกิาร
สาธารณสุขที่ต�่ากว่ามาตรฐาน การศึกษาที่คุณภาพต�่า การเข้าไม่ถึงสินค้าเชิงวัฒนธรรม การขาดโอกาส
ในการได้รับความบันเทิง การไม่มีเวลาหยุดพักผ่อนเหมือนคนทั่วไป 

โดยสรุป โดยทั่วไปการพิจารณาความยากจนน้ันครอบคลุมมิติหลากหลายมิติต้ังแต่มิติทางด้าน
วัตถุ เช่น ปัจจัยพื้นฐานในการด�ารงชีพ มิติทางเศรษฐกิจ เช่น รายได้ ทรัพย์สิน ปัจจัยการผลิต และการ
จ้างงาน ในรูปแบบของทุนทางเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรม เช่น การมีสิทธิทางการเมือง 
อ�านาจและเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม ในรูปแบบของทุนสังคมและทุนทางวัฒนธรรม มิติทางด้าน
การศึกษาและความรู้ในรูปแบบของทุนมนุษย์ มิติการเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐ

นอกจากนี้ การพิจารณาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันยังสามารถพิจารณาได้ในหลาย
ระดบั นอกจากการพิจารณาความยากจนและความไม่เท่าเทยีมกนัในระดบัปัจเจกบคุคลและครวัเรอืนแล้ว 
ยงัสามารถพจิารณาความยากจนและไม่เท่าเทยีมกนัระหว่างเพศสภาพหญงิและชาย การพจิารณาความยากจน
และความไม่เท่าเทยีมกันระหว่างคนกลุม่อายตุ่างๆ และการพจิารณาความยากจนและความไม่เท่าเทยีมกนั
ระหว่างกลุ่มคนในวัฒนธรรมต่างๆ เป็นต้น

แม้ว่าความยากจนและความไม่เท่าทียมกันจะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนและครอบคลุมหลากหลาย
มติิดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว โดยทัว่ไปแล้ว การพจิารณาความยากจนและความไม่เท่าเทยีมกนัโดยพืน้ฐานเป็น
ปัญหาทีส่บืเนือ่งจากปัญหาการกระจายรายได้ทีเ่ป็นตวัเงนิ (monetary dimension) ดงันัน้ เมือ่พจิารณา
จากมิติทางเศรษฐกจิ ความยากจนจงึเป็นปัญหาทีเ่กดิจากการทีค่นบางคนหรือครัวเรือนบางครัวเรือนต้อง
ด�ารงชวีติอยู่อย่างขาดแคลน เนือ่งจากครอบครองหรอืได้รบัการจัดสรรทรพัยากรทางเศรษฐกจิไม่ทดัเทยีม
กับคนอื่น จึงท�าให้มีรายได้น้อยกว่า ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ต�่ากว่าที่มาตรฐานของสังคม การพิจารณา
ความยากจนในมิติทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 แบบ แบบที่หนึ่ง ได้แก่ ความยากจนเป็นการมองความ 

4 Jeffrey Sachs. (2005). The End of Poverty: How We Can Make It Happen in Our Lifetime. London: 
Penguin Books.
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8-7นโยบายสาธารณะด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนในบริบทโลก

ไม่เท่าเทียมทางรายได้แบบสัมบรูณ์ (absolute income inequality) ส่วนแบบทีส่อง ได้แก่ ความไม่เท่าเทยีมกนั
เป็นการมองความไม่เท่าเทียมทางรายได้แบบสัมพัทธ์ (comparative income inequality)

การพิจารณาความยากจนแบบสัมบูรณ์ มี 2 วิธี ที่แตกต่างกัน 
1. วธีิแรกเป็นการมองปัญหาความยากจนจากเงนิซึง่อาจจะเป็นรายได้หรอืรายจ่ายในเชงิสมับรูณ์ 

วิธีที่สองเป็นการมองปัญหาความยากจนจากตัวแปรที่สะท้อนคุณภาพชีวิต
การวดัความยากจนทางด้านรายได้ เป็นการเปรยีบเทยีบรายได้หรอืรายจ่ายกบัรายได้หรอืรายจ่าย

มาตรฐานทีถ่กูก�าหนดทีโ่ดยทัว่ไปแล้วเป็นมาตรฐานทีส่อดรบักบัการด�ารงชพีปกตทิีส่ะท้อนถงึคณุภาพชวีติ
ในระดับขั้นพื้นฐานที่ปัจเจกบุคคลหรือครัวเรือนควรจะได้รับ มาตรฐานที่ว่านี้เรียกกันว่า เส้นความยากจน 
(poverty line) ดงัทีจ่ะได้กล่าวต่อไปในเรือ่งที ่8.1.2 ดงันัน้ บคุคลหรอืครวัเรอืนทีม่รีายได้ต�า่กว่าเส้นความ
ยากจนจะถกูนิยามว่าเป็นบคุคลหรอืครวัเรอืนทีย่ากจน เนือ่งจากบคุคลหรือครัวเรือนทีย่ากจนนีไ้ม่สามารถ
มีคุณภาพชีวิตในระดับขั้นพื้นฐานที่ปัจเจกบุคคลหรือครัวเรือนควรได้รับจากรายได้ที่มี ตัวอย่างเช่น 
ประเทศไทยได้ใช้รายได้ของครัวเรือนเป็นเกณฑ์วัดความยากจนภายในประเทศ แต่มีการเปล่ียนแปลง 
รายละเอียดในการค�านวณเส้นความยากจนจากเส้นความยากจนเดิมที่เป็นการศึกษาของธนาคารโลกที่
พจิารณาความต้องการพืน้ฐานขัน้ต�า่ของปัจเจกบคุคลทัง้ด้านอาหารและสนิค้าทีม่ใิช่อาหารมาเป็นเส้นความ
ยากจนใหม่ของคัควานีและเมธี (Kakwani and Medhi) ที่พิจารณาความต้องการพื้นฐานขั้นต�า่ของ
ปัจเจกบุคคลทั้งด้านอาหารและสินค้าที่มิใช่อาหารเช่นเดียวกับการศึกษาของธนาคารโลก แต่มีการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่มีอยู่ของเส้นความยากจนเดิม5

ส่วนธนาคารโลกค�านวณจ�านวนประชากรโลกทีม่รีายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจนโดยพจิารณาจาก
เส้นความยากจน 2 แบบ คือ เส้นความยากจนที่ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เป็นมาตรฐานกลางที่สะท้อน
ให้เหน็ถงึกลุม่คนทีย่ากจนอย่างรนุแรง และเส้นความยากจนที ่2 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั เป็นมาตรฐานกลาง
ที่สะท้อนให้เห็นกลุ่มคนที่ยากจนปานกลาง 

2. วธีิท่ีสองเป็นการมองปัญหาความยากจนจากตวัแปรทีส่ะท้อนคณุภาพชวีติ วธินีีไ้ม่ได้วดัความ
ยากจนจากรายได้หรือรายจ่าย แต่เป็นการมองความยากจนข้ามจากรายได้หรือรายจ่ายซึ่งเป็นเครื่องมือ
ไปสูเ่ป้าหมาย อันได้แก่ ตวัแปรทีส่ะท้อนคณุภาพชวีติ ตวัแปรทีส่ะท้อนคณุภาพชวีติประกอบด้วย ตวัแปร
ทางด้านสขุภาพ เช่น อัตราการตายของแม่และทารกแรกเกดิ การเข้าถึงวคัซนีส�าหรับทารกและเดก็ ตวัแปร
ทางด้านครัวเรือน เช่น ความคงทนของที่อยู่อาศัย สิทธิการถือครองที่ดิน ที่อยู่อาศัย การมีน�้าใช้ที่สะอาด 
การมไีฟฟ้าใช้ การมวีทิยโุทรทศัน์ การมห้ีองส้วมทีถ่กูสขุลักษณะ ตวัแปรทางด้านการศกึษา เช่น การอ่านออก- 
เขียนได้ การได้รับการศึกษาในรูปแบบและระดับต่างๆ ตัวแปรทางด้านอาชีพ เช่น การท�าการเกษตร  
สิทธิในที่ดินท�าการเกษตร การเข้าถึงแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร6

5 อิศรา ศานติศาสน์. (2554). การวัดและการสร้างตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์เพื่อวิเคราะห์การกระจายรายได้. กรุงเทพฯ: 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

6 ดรูายละเอยีดเพ่ิมเติมใน เพิง่อ้าง.; สมชัย จิตสุชน. (2545). “ความยากจนคืออะไรและวัดได้อย่างไร.” รายงานทดีอีาร์ไอ 
ฉบับที่ 32. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.; Banerjee, Abhijit, Vinayak, Roland Bénabou, and  
Mookherjee, Dilip. (eds.). (2006). Understanding Poverty. New York: Oxford University Press.
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8-8 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ตวัอย่างเช่น องค์การสหประชาตใิช้ดชันกีารพฒันามนษุย์ (Human Development Index: HDI) 
ในการเปรยีบเทยีบความยากจนและความไม่เท่าเทยีมกนัของประเทศต่างๆ เพือ่สะท้อนให้เหน็ระดบัการพฒันา
ประเทศของประเทศต่างๆ โดยใช้ดัชนีชี้วัดทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ดัชนีชี้วัดที่ไม่ใช่ตัวเงินจัดเป็น
ตัวแปรที่สะท้อนคุณภาพชีวิต เช่น อัตราการรู้หนังสือ อัตราการตายของแม่และทารก อายุขัยเฉลี่ยของ
ประชากร เป็นต้น7 นอกจากจะใช้ดัชนีการพัฒนามนุษย์เพื่อเปรียบเทียบความยากจนของประเทศต่างๆ 
ในมิตต่ิางๆ แล้ว องค์การสหประชาชาตยิงัได้ปรบัเอาดัชนกีารพฒันามนษุย์ไปใช้เปรยีบเทยีบความยากจน
ระหว่างเพศสภาพหญิงและชายในประเทศต่างๆ ในมิติต่างๆ ผ่านดัชนีการพัฒนาเพศสภาพ (Gender-
Related Development Index: GDI)

ส่วนความไม่เท่าเทยีมกนัทางรายได้เป็นการมองความยากจนในเชงิสมัพทัธ์ โดยการเปรยีบเทยีบ
ระดับรายได้ของบุคคลหรือครัวเรือนต่างๆ ว่ามีความแตกต่างหรือมีช่องว่างระหว่างกันมากน้อยเพียงใด 
โดยธนาคารโลกได้นิยามว่า ความไม่เท่าเทียมกันคือ การเปล่ียนแปลงในระดับของความไม่เท่าเทียมกัน
ทางรายได้ของบุคคลและครัวเรือนต่างๆ ในช่วงเวลาต่างๆ กัน จะช่วยชี้ให้เห็นว่าการกระจายผลได้ของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมีความเท่าเทียมมากขึ้นหรือน้อยลง8

ตวัอย่างเช่น ธนาคารโลกวดัความไม่เท่าเทยีมกนัของกลุม่ประชากรในประเทศต่างๆ โดยใช้ส่วนแบ่ง
ของรายได้ของประชากรกลุ่มต่างๆ เช่น ส่วนแบ่งของรายได้ของประชากรร้อยละ 10 ที่มีรายได้สูงสุด  
ส่วนแบ่งของรายได้ของประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้สูงสุด ส่วนแบ่งของรายได้ของประชากรร้อยละ 10 
ที่มีรายได้ต�่าสุด ส่วนแบ่งของรายได้ของประชากรร้อยละ 20 ที่มีรายได้ต�่าสุด เป็นต้น

การพิจารณาความยากจนโดยสัมบูรณ์เป็นการเปรียบเทียบสถานะที่เป็นอยู่กับมาตรฐานกลาง
มาตรฐานใดมาตรฐานหนึง่ทีถ่กูก�าหนดไว้อย่างแน่ชดั โดยทัว่ไปแล้ว การพจิารณาความยากจนจะเป็นการ
พิจารณาในระดับบุคคลหรอืระดบัครวัเรอืน การทีบ่คุคลหรอืครวัเรอืนใดจะจดัว่าอยูใ่นสถานะทีย่ากจนหรอื
ไม่ก็ข้ึนกับว่าบคุคลหรอืครวัเรอืนนัน้อยูส่งูหรอืต�า่กว่ามาตรฐานกลางทีก่�าหนดเอาไว้ กล่าวคอืถ้าบคุคลหรือ
ครวัเรอืนใดอยู่ต�า่กว่ามาตรฐานทีก่�าหนดกจ็ะถอืว่าบคุคลหรอืครวัเรอืนนัน้เป็นบคุคลหรอืครัวเรอืนทีย่ากจน 
ในทางกลับกันถ้าบุคคลหรือครัวเรือนใดอยู่เหนือกว่ามาตรฐานท่ีก�าหนดก็จะถือว่าบุคคลหรือครัวเรือนน้ัน
ไม่ได้เป็นบุคคลหรือครัวเรือนที่ยากจน ทั้งนี้ มาตรฐานกลางที่ก�าหนดความยากจนรู้จักกันโดยทั่วไปว่า 
“เส้นความยากจน” 

ส่วนการพิจารณาความไม่เท่าเทยีมกันเป็นการพจิารณาความยากจนโดยสมัพทัธ์ เป็นการเปรียบ-
เทยีบสถานะทีเ่ป็นอยูร่ะหว่างกลุม่ต่างๆ ในสงัคม โดยทัว่ไปแล้ว การพจิารณาความไม่เท่าเทยีมกนัจะเป็น 
การพิจารณาความยากจนโดยเปรยีบเทยีบในระดบักลุม่บคุคลหรอืครวัเรอืน การทีก่ลุม่บคุคลหรอืครวัเรอืน
ใดจะจดัว่ามคีวามไม่เท่าเทยีมกนัหรอืไม่มากน้อยขนาดไหนขึน้ต้องพจิารณาโดยเปรยีบเทยีบกบักลุม่บคุคล
หรือครัวเรือนอื่นๆ ทั้งนี้ การพิจารณาความยากจนโดยสัมพัทธ์พิจารณาได้จาก การแยกประชากรออก
เป็นชั้นรายได้และน�ามาเปรียบเทียบกัน และการใช้ดัชนีจินี (Gini Index) ดังจะได้กล่าวเพิ่มเติมต่อไป
เรื่องที่ 8.1.2

7 United Nations. op.cit.
8 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน World Bank. (2017b). Working for a World Free of Poverty. Retrieved from 

http://data.worldbank.org/topic/poverty (23 May 2017).
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กิจกรรม 8.1.1

จงอธิบายว่าความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันต่างกันอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 8.1.1

ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันเป็นการพิจารณาความยากจนเช่นเดียวกันแต่เป็นการ
พจิารณาในมติทิีแ่ตกต่างกัน โดยความยากจนเป็นการพจิารณาความยากจนโดยสมับรูณ์ท่ีวดัโดยมาตรฐาน
กลางทีก่�าหนดขึน้ เช่น เส้นความยากจน แต่ความไม่เท่าเทยีมกนัเป็นการพจิารณาความยากจนโดยสมัพทัธ์
โดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มคนต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

เรื่องท่ี 8.1.2 

การวัดความยากจน

ดังทีไ่ด้กล่าวในเรือ่งที ่8.1.1 แล้วว่าความยากจนและความไม่เท่าเทยีมกนัเป็นการวดัความยากจน
ท้ังคู่แต่เป็นการวดัความยากจนในรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั ด้วยเหตนุี ้การวดัความยากจนจึงแบ่งออกได้เป็น 
2 แนวคิด คือ การวัดความยากจนแบบสัมบูรณ์ (absolute poverty) เป็นการวัดความยากจนผ่าน
มาตรฐานการด�ารงชีพหรือคุณภาพชีวิตที่ถูกก�าหนดโดยสังคม และการวัดความยากจนแบบสัมพัทธ์ 
(relative poverty) หรอืการวัดความไม่เท่าเทยีมกนัผ่านการเปรยีบเทยีบรายได้ของกลุม่ชัน้ประชากรและ
ดัชนีจีนี 

1. การวัดความยากจนแบบสัมบูรณ์
การวัดความยากจนแบบสัมบูรณ์ คือ การพิจารณาแบ่งคนที่ยากจนและคนที่ไม่ยากจนออกจาก

กันโดยใช้เกณฑ์ที่สะท้อนค่าครองชีพระดับต�่าสุดท่ีปัจเจกบุคคลจะยังชีพอยู่ได้ เกณฑ์ที่ว่าน่ีเรียกว่า เส้น
แห่งความยากจน ดังนั้น เส้นความยากจน คือ ระดับรายได้หรือรายจ่าย ที่ถูกใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดว่า
บุคคลใดตกอยู่ในความยากจน บุคคลใดไม่ตกอยู่ในความยากจน ในการวัดความยากจนทางด้านรายได้
และรายจ่าย คนจนหมายถงึคนทีม่รีายได้หรอืรายจ่ายต�า่กว่าเส้นความยากจน ซึง่เส้นความยากจนค�านวณ
ขึ้นมาโดยค�านึงถึงความต้องการอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�าเป็นพื้นฐานขั้นต�่าของครัวเรือน  
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ คนจนก็คือคนที่มีรายได้หรือรายจ่ายไม่เพียงพอในการซื้ออาหารและสินค้าจ�าเป็น 
พื้นฐานขั้นต�่า 
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ส�าหรบัเส้นความยากจนในระดับระหว่างประเทศท่ีรู้จกัและนยิมใช้กนัอย่างแพร่หลายในการก�าหนด
ว่าบคุคลใดตกอยู่ใต้เส้นความยากจนหรอืถกูจดักลุม่อยูใ่นกลุ่มคนยากจนของโลกเป็นเส้นความยากจนของ
ธนาคารโลก การค�านวณหาเส้นความยากจนนีเ้กิดขึน้ใน ค.ศ. 1990 เพือ่ประกอบการจัดท�ารายงานการพฒันาโลก 
(World Development Report)9 ซึง่ต้องการจะท�าการวดัจ�านวนคนยากจนในโลก เศรษฐกรของธนาคารโลก
ในขณะนั้นคือ มาร์ติน ราวาเลียน (Martin Ravallion) ได้ท�าการค�านวณเส้นความยากจนโดยน�าเอา
ตัวเลขเส้นความยากจนที่มีการคิดค�านวณจากรายจ่ายในการซื้ออาหารเพื่อบริโภคให้ได้พลังงานขั้นต�่าที่
จ�าเป็นในการด�ารงชีพในหลายประเทศมาศึกษาเปรียบเทยีบเพือ่ปรับค่าของเส้นความยากจนให้อยูใ่นหน่วย
ของเงินสกุลเดียวกัน คือ เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้สามารถท�าการเทียบเคียงกันได้ในระดับโลก โดย
มีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลต่างๆ ให้สะท้อนถึงก�าลังซ้ือที่แท้จริง และพบว่าค่าของเส้นความ
ยากจนในประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน 

เส้นความยากจนของธนาคารโลกที ่1 ดอลลาร์สหรฐัต่อวนันีไ้ด้รบัความนยิมและถกูใช้เป็นเส้นแบ่ง
กลุม่คนยากจนและคนทีไ่ม่ยากจนมาเป็นเวลากว่า 15 ปี แม้กระทัง่องค์การสหประชาชาตกิย็งัได้น�าเอาวธิี
การก�าหนดความยากจนดงักล่าวไปใช้เป็นตวัก�าหนดเป้าหมายเพือ่หาวิธกีารลดปัญหาความยากจนในโลก
ให้ได้ครึง่หนึง่ใน ค.ศ. 2015 อย่างไรก็ตาม ใน ค.ศ. 2005 นกัวจัิยของธนาคารโลก 2 คน คอื เชาหวั เฉิน 
(Shaohua Chen) และ มาร์ตนิ ราวาเลยีน10 ได้ท�าการวจิยัและเสนอมาตรฐานวธิคีดิค่าครองชพีแบบใหม่
โดยใช้ตัวอย่างจากประเทศยากจนที่มีเส้นความยากจนที่น่าเช่ือถือได้ 15 ประเทศ โดยปรับเปล่ียนเส้น
ความยากจนเดมิจาก 1 ดอลลาร์สหรฐัต่อวนั มาเป็น 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั กล่าวคอื บคุคลในประเทศ
ต่างๆ ที่มีรายได้ต�่าว่าเส้นความยากจน 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน จะถูกจัดรวมอยู่ในกลุ่มคนยากจนของ
โลก และบคุคลในประเทศต่างๆ ทีม่รีายได้สูงกว่าเส้นความยากจน 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั จะถูกจัดรวม
อยู่ในกลุ่มคนที่หลุดพ้นจากความยากจน 

นอกจากนีก้ารปรบัการก�าหนดเส้นความยากจนจาก 1 ดอลลาร์สหรฐัต่อวนั มาเป็น 1.25 ดอลลาร์
สหรัฐต่อวัน และก�าหนดให้บุคคลที่มีรายได้ต�่ากว่าเกณฑ์นี้เป็นผู้ที่ตกอยู่ในความยากจนอย่างรุนแรงแล้ว 
ธนาคารโลกยังได้ก�าหนดเส้นความยากจนขึน้มาอกี 1 เส้นคอืเส้นความยากจนของกลุม่ทีย่ากจนปานกลาง
เป็นเส้นความยากจนที่ 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ข้อมูลของธนาคารโลกใน ค.ศ. 2008 พบว่าจ�านวนคนที่มี
รายได้ต�่ากว่าเส้นความยากจนอย่างรุนแรงที่ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ใน ค.ศ. 2008 มีจ�านวนลดลงเมื่อ
เทยีบกบักบัจ�านวนคนยากจนอย่างรนุแรงใน ค.ศ. 1990 แต่กย็งัคงมคีนอยูใ่ต้เส้นความยากจนแบบรนุแรง
ถงึ 1.4 พันล้านคน ใน ค.ศ. 2008 และจ�านวนคนทีม่รีายได้ต�า่กว่าเส้นความยากจนปานกลางที ่2 ดอลลาร์
สหรัฐ ก็ยังคงมีอยู่ถึง 2.7 พันล้านคน ใน ค.ศ. 200811

9 World Bank. (1990). World Development Report 1990: Poverty. New York: Oxford University Press.
10 World Bank. (2006). World Development Report 2006: Equity and Development. New York: Oxford 

University Press.
11 World Bank. (2017b). op.cit.
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ข้อมูลของธนาคารโลก พบว่าจ�านวนประชากรที่ตกอยู่ภายใต้เส้นความยากจนที่ 1.25 ดอลลาร์
สหรัฐต่อวนั ลดลงจากร้อยละ 43.1 ใน ค.ศ. 1990 มาเป็น ร้อยละ 22.2 ใน ค.ศ. 2008 และจ�านวนประชากร
ของประเทศต่างๆ ในโลก ใน ค.ศ. 2008 ที่มีรายได้ต�่ากว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน เมื่อคิดในราคาของ 
ค.ศ. 2005 พบว่า ใน ค.ศ. 1990 ร้อยละ 56.5 ของประชากรในกลุม่ประเทศทีต้ั่งอยูท่างตอนใต้ของทะเลทราย
ซาฮารา (Sub-Saharan Africa) หรือประชากรจ�านวน 512 ล้านคนอยู่ใต้เส้นความยากจน (จ�านวน
ประชากรเทียบตามจ�านวนประชากรท้ังหมดของภูมิภาคใน ค.ศ. 1990) แต่ใน ค.ศ. 2008 จ�านวนคน
ยากจนในกลุ่มประเทศที่ต้ังอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราลดลงเหลือร้อยละ 47.5 หรือประชากร
จ�านวน 875 ล้านคนอยู่ใต้เส้นความยากจน (จ�านวนประชากรเทียบตามจ�านวนประชากรทั้งหมดของ
ภูมิภาคใน ค.ศ. 2008)12

ส�าหรบัจ�านวนของประชากรโลกทีต่กอยูภ่ายใต้เส้นความยากจนที ่2 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ใน ค.ศ. 
2008 พบว่าร้อยละ 70.2 ของประชากรในกลุ่มประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้ และร้อยละ 69.2 ของ
ประชากรในกลุ่มประเทศท่ีต้ังอยูท่างตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารานัน้มีรายได้ต�า่กว่าระดบัเส้นความยากจน
ที่ 2 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน13

ความยากจนโดยสัมบูรณ์นอกจากจะวัดในเชิงปริมาณจากมูลค่าของรายได้และรายจ่ายด้วยเส้น
ความยากจนดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว การวัดความยากจนโดยสัมบูรณ์ยังได้ขยายไปสู่การน�าเอาตัวแปรที่
สะท้อนคุณภาพชีวิตเข้ามาพิจารณาด้วยดังที่ได้กล่าวไปแล้วในเร่ืองที่ 8.1.1 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนคือ 
ดัชนีการพัฒนามนุษย์ขององค์การสหประชาชาติที่เน้นการใช้ตัวชี้วัดในด้านหลัก 3 ด้าน คือ การวัดด้าน
ทีเ่ป็นมูลค่าหรือตัวเงินผ่านการวัดผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) 
ต่อหัว และความเท่าเทียมกันของอ�านาจซื้อ (Purchasing Power Parity: PPP) ร่วมกับการวัดการมี
ชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดีจากอายุขัยของประชากร และการวัดความรู้ โดยวัดจากการรู้หนังสือ และ
อัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิที่รวมกันทั้งระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา

อย่างไรกต็าม การก�าหนดเส้นความยากจนอันได้แก่รายได้หรือรายจ่ายทีเ่พียงพอในการด�ารงชพี
ทีส่ามารถท�าให้บคุคลมคีณุภาพชวีติขัน้ต�า่นัน้มหีลายวธิี14 แต่วธิกีารก�าหนดเส้นความยากจนทีน่ยิมใช้กนั
เป็นการก�าหนดเส้นความยากจนโดยวิธีทางโภชนาการโดยการค�านวณค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นแก่การบริโภค 
 

12 Ibid.
13 Ibid.
14 วิธีก�าหนดเส้นความยากจนมีหลายวิธี วิธีแรกเป็นการก�าหนดเส้นความยากจนจากระดับมาตรฐานการครองชีพของ

แต่ละสังคม วิธีที่สองเป็นการก�าหนดเส้นความยากจนจากมาตรฐานการครองชีพที่สมาชิกหรือตัวแทนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ในแต่ละสังคมเป็นผู้ก�าหนดขึ้น ทั้งสองวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายต่อการท�าความเข้าใจแต่ก็ถูกวิจารณ์ว่าไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและอาจ 
แปรเปลี่ยนไปได้ตามมุมมองของสังคมและหน่วยงานท่ีเป็นผู้ก�าหนด จึงมีการปรับเปล่ียนวิธีการก�าหนดเส้นความยากจนเพ่ือให้มี
ความเป็นกลางและวางอยู่บนรากฐานทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น วิธีท่ีสามเป็นวิธีก�าหนดโดยวิธีทางโภชนาการแบบเป็นวิทยาศาสตร์ 
และวิธีที่สี่เป็นการใช้ตัวแบบทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ตัวแบบอุปสงค์ของผู้บริโภค ประมาณค่าใช้จ่ายต�่าสุดที่คนหนึ่งๆ หรือครัวเรือน
หนึ่งๆ จะต้องใช้เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินค้าชนิดต่างๆ ในระดับท่ีท�าให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ นักศึกษาสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ใน อิศรา ศานติศาสน์. อ้างแล้ว.
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เพื่อให้ได้สารอาหารอันได้แก่ แคลอรี ในระดับที่เพียงพอต่อความจ�าเป็นในการยังชีพ จากนั้นจึงค�านวณ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่ใช่อาหารภายใต้ข้อสมมติบางประการ

2. การวัดความยากจนแบบสัมพัทธ์
การวดัความยากจนแบบสมัพทัธ์ซึง่ในอกีนยัหนึง่กค็อืการวดัความไม่เท่าเทยีมกนัจากการกระจาย

รายได้ระหว่างกลุม่คนกลุม่ต่างๆ ในประเทศและระหว่างประเทศ โดยทัว่ไปการวดัความยากจนแบบสมัพทัธ์
แบบง่ายท�าได้โดยใช้การวดัความไม่เท่าเทยีมกนัจะท�าโดยการแยกประชากรออกเป็นชัน้รายได้ (income 
class) แล้วดสู่วนแบ่งรายได้ของประชากรในแต่ละชัน้รายได้ เร่ิมจากการน�ารายได้ประจ�าต่อเดอืนของครัวเรือน
ท้ังหมดในประเทศและระหว่างประเทศมาเรยีงล�าดบัจากน้อยไปหามาก แล้วแบ่งครวัเรอืนออกเป็น 5 กลุม่
เท่าๆ กัน เป็นกลุ่มละร้อยละ 20 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยกลุ่มครัวเรือนที่รายได้ต�่าที่สุดในกลุ่มที่ 1  
(ควินไทล์ที่ 1) เป็นกลุ่มครัวเรือนที่ยากจน และกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุดในกลุ่มที่ 5 (ควินไทล์ที่ 5) 
เป็นกลุม่ครวัเรอืนทีร่�า่รวย การวดัความไม่เท่าเทียมกนัหรือวดัความยากจนสมัพทัธ์ท�าได้โดยเปรียบเทยีบ
ร้อยละของรายได้ทัง้หมดทีก่ลุม่ครัวเรอืนทีม่รีายได้ในกลุม่ต่างๆ ทัง้ 5 กลุม่มส่ีวนแบ่งอยู ่โดยเฉพาะความ
แตกต่างระหว่างส่วนแบ่งร้อยละของรายได้ทีก่ลุ่มทีมี่รายได้ต�า่ท่ีสดุในกลุ่มที ่1 (ควินไทล์ที ่1) ครอบครองอยู่
เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งร้อยละของรายได้ที่กลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดในกลุ่มที่ 5 (ควินไทล์ที่ 5) ครอบครองอยู่ 

นอกจากนี ้การแบ่งการแยกประชากรออกเป็นชัน้รายได้ยงัสามารถดสู่วนแบ่งรายได้ของประชากร
ในแต่ละชั้นรายได้อาจจะเริ่มจากการน�ารายได้ประจ�าต่อเดือนของครัวเรือนทั้งหมดในประเทศและระหว่าง
ประเทศมาเรียงล�าดับจากน้อยไปหามาก แล้วแบ่งครัวเรือนออกเป็น 10 กลุ่มเท่าๆ กัน เป็นกลุ่มละร้อยละ 
10 ของครัวเรือนทั้งหมด โดยกลุ่มครัวเรือนที่รายได้ต�่าที่สุดในกลุ่มที่ 1 (ควินไทล์ที่ 1) เป็นกลุ่มครัวเรือน
ที่ยากจน และกลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้สูงที่สุดในกลุ่มที่ 10 (ควินไทล์ที่ 10) เป็นกลุ่มครัวเรือนที่ร�่ารวย  
การวดัความไม่เท่าเทยีมกนัหรือวัดความยากจนสมัพทัธ์ท�าได้โดยเปรยีบเทยีบร้อยละของรายได้ทัง้หมดที่
กลุ่มครัวเรือนที่มีรายได้ในกลุ่มต่างๆ ทั้ง 10 กลุ่มมีส่วนแบ่งอยู่ โดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างส่วนแบ่ง
ร้อยละของรายได้ที่กลุ่มที่มีรายได้ต�่าที่สุดในกลุ่มที่ 1 (ควินไทล์ที่ 1) ครอบครองอยู่เมื่อเทียบกับส่วนแบ่ง
ร้อยละของรายได้ที่กลุ่มที่มีรายได้สูงที่สุดในกลุ่มที่ 10 (ควินไทล์ที่ 10) ครอบครองอยู่ 

การวัดความไม่เท่าเทียมกันยังอาจใช้สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได้ที่เรียกว่า ค่าดัชนีจีนี15 
สัมประสิทธิ์จีนีจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1 โดยหากมีค่าเข้าใกล้ศูนย์จะยิ่งดี คือทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกันอย่าง
สมบูรณ์ เมื่อค่า = 0 ซึ่งก็คือสภาวะมี่ทุกคนมีรายได้เท่าเทียมกัน (perfect equality) และค่า 1 หมายถึง
สภาวะที่การกระจายรายได้มีความเหลื่อมล�้ากันมากที่สุด ซึ่งหมายถึงการที่ใครคนใดคนหนึ่งได้รายได้
ทั้งหมดเอาไว้คนเดียว (perfect inequality) ส�าหรับประเทศอื่นๆ ในโลกพบว่าใน พ.ศ. 2552 ประเทศ
เดนมาร์กมีความเหลื่อมล�้าน้อยที่สุด กล่าวคือมีค่าดัชนีจีนี 0.247 และประเทศนามิเบียมีความเหลื่อมล�้า 
มากท่ีสุดคอืมีค่าดชันจีนี ี0.743 ส่วนประเทศสหรฐัอเมรกิามค่ีาดชันจีนีทีีส่งูคอื 0.408 ประเทศสาธารณรฐั- 
 

15 ค่าจีนีถูกก�าหนดจากพื้นที่ระหว่างเส้นลอว์เรนซ์ (Lorenz Curve) กับเส้นการกระจายรายได้สมบูรณ์ หารด้วยพื้นท่ี 
ใต้เส้นทแยงมุมทั้งหมด
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ประชาชนจีนมีค่าดัชนีจีนีเท่ากับ 0.415 และประเทศญี่ปุ่นมีค่าดัชนีจีนีเท่ากับ 0.249 ซึ่งนับว่าต�่าและมีค่า
ใกล้เคียงกบัประเทศเดนมาร์ก จากข้อมลูดังกล่าวแสดงว่าประเทศเดนมาร์กและญีปุ่น่เป็นประเทศทีม่คีวามเหลือ่มล�า้
หรือความยากจนโดยสัมพัทธ์น้อยเม่ือเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน แต่ถึงแม้ว่าประเทศ
สหรฐัอเมรกิาจะเป็นประเทศทีม่คีวามเหลือ่มล�า้ระหว่างกลุม่สงูกย็งัมเีหลือ่มล�า้ต�า่ว่าประเทศจนีและนามเิบยี16

กิจกรรม 8.1.2

จงยกตัวอย่างเกณฑ์การวัดความยากจนแบบสัมบูรณ์และสัมพัทธ์ที่นิยมใช้กัน

แนวตอบกิจกรรม 8.1.2

การวดัความยากจนแบบสัมบรูณ์นิยมใช้เส้นความยากจนที ่1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั เป็นเกณฑ์วดั
ว่าบคุคลใดตกอยู่ในความยากจนหรอืไม่ นัน่คอืบคุคลใดมรีายได้น้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวนั ถือว่า
ตกอยู่ใต้เส้นความยากจน ส่วนการวดัความยากจนแบบสมัพทัธ์ใช้ดชันจีนีีเป็นเกณฑ์วดั นัน่คอืประเทศใด
มีค่าดัชนีจีนีเข้าใกล้ 1 ประเทศนั้น มีความไม่เท่าเทียมกันสูง

เรื่องท่ี 8.1.3 

พลวัตของความยากจนในยุคโลกาภิวัตน์

การล่มสลายลงของสหภาพโซเวียตและค่ายสังคมนิยมผ่านการพังทลายลงของก�าแพงเบอร์ลิน 
ใน ค.ศ. 1989 เป็นการเปิดโอกาสให้ทนุและบรรษทัข้ามชาตทิวีบทบาทและอทิธิพลมากขึน้ผ่านการเคล่ือนย้าย
การลงทุนในรปูแบบต่างๆ ไปยงัภมูภิาคต่างๆ ได้อย่างเสรีและครอบคลมุมากขึน้เพือ่แสวงหาแหล่งวัตถุดบิ 
แหล่งลงทุน แหล่งการผลิต รวมถึงตลาดของสินค้า จนท�าให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ 
เข้าไว้ด้วยกันทั้งทางด้านการผลิต การลงทุน และการเงิน ตามแนวทางเสรีนิยมใหม่ซึ่งให้ความส�าคัญกับ
การท�างานของตลาดและลดบทบาทของภาครัฐลง แนวทางดังกล่าวขยายครอบคลุมการด�าเนินนโยบาย
ของประเทศก�าลังพัฒนาทั่วโลกผ่านแนวนโยบายตามฉันทามติวอชิงตัน ท�าให้ระบบเศรษฐกิจโลกมีความ
เชื่อมโยงกันมากขึ้นสืบเนื่องจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ พร้อมๆ กับท่ีบรรษัทข้ามชาติเป็นตัวแสดงที่มี
บทบาทเพิ่มมากขึ้น17

16 United Nations Development Programme. (2009). Human Development Report 2009. New York: UNDP.
17 กุลลินี มุทธากลิน. (2555). หน่วยที่ 11 เศรษฐกิจการเมืองในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. ใน เอกสารการสอน 

ชุดวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ. นนทบุรี: สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
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ข้อถกเถียงที่ส�าคัญของการเกิดขึ้นและด�าเนินไปของกระบวนการโลกาภิวัตน์ก็คือ โลกาภิวัตน์
ช่วยลดความยากจนและปริมาณคนยากจนในโลกหรือไม่ โลกาภิวัตน์ช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันใน
ประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้วหรือไม่ และโลกาภิวัตน์ช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
ประเทศโดยเฉพาะความไม่เท่าเทียมกันระหว่างครัวเรือนในประเทศก�าลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว
หรือไม่ 

โดยทัว่ไปแล้วเมือ่พดูถงึโลกาภวิตัน์เรากม็กัจะนกึถงึความเชือ่มโยงในด้านต่างๆ ทัง้ทางการเมอืง 
เศรษฐกจิ และสงัคม แต่ตวัแปรทีร่ะบุถงึโลกาภิวตัน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมกคื็อ ระดบัการเปิดประเทศทีเ่พิม่สงูข้ึน
ผ่านการค้าระหว่างประเทศทั้งการส่งออกและน�าเข้าที่เพิ่มสูงขึ้น ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะทฤษฎี
การค้าระหว่างประเทศ จงึถกูน�ามาใช้เพือ่ศกึษาผลกระทบของโลกาภวิตัน์ต่อความยากจน ทฤษฎสีโตลเพอร์- 
ซามูเอลสัน (Stolper-Samuelson theorem) ระบุว่าการขยายตัวของการค้าระหว่างประเทศอันเนื่อง 
มาจากการค้าเสรีจะท�าให้เกิดการโยกย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี และจะท�าให้แรงงานด้อยฝีมือซึ่งเป็น
แรงงานส่วนใหญ่ของประเทศก�าลังพัฒนาได้รับค่าจ้างสูงขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วจะส่งผลดี ท�าให้ความยากจน
ในประเทศก�าลังพัฒนาลดน้อยลง และส่งผลให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างประเทศมากขึ้น18 แม้ว่าการ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการขยายตัวของการค้ากับความยากจนในระดับโลกยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัด
เนื่องจากข้อจ�ากัด ความคลาดเคลื่อน และคุณภาพของข้อมูลที่มีอยู่19

อย่างไรกต็าม อตัราความยากจนของโลกกล็ดน้อยลงหลังการด�าเนนิไปของกระบวนการโลกาภวิตัน์ 
กล่าวคือ สัดส่วนของคนยากจนที่อยู่ต�่าว่าเส้นความยากจนที่ 1.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน ได้ลดน้อยลงจาก
ร้อยละ 41.7 ใน ค.ศ. 1990 เหลอืร้อยละ 22 ใน ค.ศ. 2008 และเหลือร้อยละ 15 ใน ค.ศ. 201520 การลดลง
ของสดัส่วนของคนยากจนดงักล่าวสอดคล้องกบัหนึง่ในเป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษทีป่ระเทศต่างๆ 
ได้ให้ข้อตกลงร่วมกันในการลดจ�านวนคนยากจนให้เหลือเพียงครึ่งหนึ่งใน ค.ศ. 2015 

อย่างไรกต็าม สดัส่วนของคนยากจนในบางภมิูภาคกลับไม่ลดลงอย่างทีต่ัง้เป้าหมายเอาไว้โดยเฉพาะ
ภมูภิาคแอฟรกิาซึง่มคีวามเปราะบางทางด้านเศรษฐกจิอนัเนือ่งมาจากความขดัแย้งทางการเมอืง ส่งผลให้
สัดส่วนของคนยากจนในภูมิภาคดังกล่าวไม่ลดลง แต่กลับเพิ่มสูงข้ึนจนนักเศรษฐศาสตร์อย่างเจฟฟรีย์ 
แซคส์ ระบุว่าภูมิภาคแอฟริกาเป็นจุดอ่อนในการแก้ปัญหาความยากจนของโลก21

นอกจากนี้ ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาทางด้านเศรษฐกิจแอฟริกาแห่งมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด 
พอล คอลลเิออร์ (Paul Collier)22 ยงัระบถุงึปรากฏการณ์ของการถ่างออกจากกนัของกลุม่ประเทศก�าลงั 
พฒันาทีม่รีายได้และมาตรฐานการครองชีพทีดี่ขึน้เกาะตดิหรอืเข้าใกล้กบัมาตรฐานการครองชพีของประเทศ 
 

18 Krueger, Anne. (1983). Trade and Employment in Developing Counties. Vol 3, Synthesis and  
Conclusions. Chicago: University of Chicago Press; Bhagwati, Jagdish, and Srinivasan, T.N. (2002). “Trade and 
Poverty in the Poor Countries.” AEA Papers and Proceeding. 92, 2.

19 Harrison, Ann. (eds). (2007). Globalization and Poverty. Chicago: The University of Chicago Press.
20 Mosley, Paul. (2012). The Politics of Poverty Reduction. Oxford: Oxford University Press.
21 Sachs. op.cit.
22 Collier, Paul. (2007). The Bottom Billion. Oxford: Oxford University Press.
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พัฒนาแล้ว ในขณะที่ก็มีกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาที่มีรายได้และมาตรฐานการครองชีพที่แย่ลงและมีระยะ
ห่างกับมาตรฐานการครองชีพของประเทศพัฒนาแล้วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกา โดย 
คอลลิเออร์ เรียกกลุ่มคนที่อยู่ในประเทศก�าลังพัฒนาที่มีระยะห่างจากประเทศพัฒนาแล้วและก�าลังพัฒนา
กลุ่มแรกว่า คนพันล้านคนที่อยู่ด้านล่าง (The Bottom Billion) ส�าหรับสาเหตุที่ท�าให้ประเทศที่ยากจน
ดงักล่าวไม่สามารถก้าวข้ามกับดักความยากจนได้เป็นเพราะสาเหต ุ4 ประการ ได้แก่ 1) กบัดกัความขัดแย้ง
และสงครามกลางเมือง 2) กับดักทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคาสูง 3) กับดักของการมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ 
ที่ตั้งอยู่ห่างทะเลหรือมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดี และ 4) กับดักของการมีรัฐบาลและนโยบายเศรษฐกิจที่เลว

ส�าหรบัผลกระทบของโลกาภวิตัน์ผ่านการค้าระหว่างประเทศทีเ่พิม่สงูขึน้กบัความไม่เท่าเทยีมกนันัน้ 
จากการศึกษาของ วิลเลียม อีสเทอร์รี (William Easterly)23 และ บรานโก มิลาโนวิก (Branko  
Milanovic) และ ลิน สไควร์ (Lyn Squire)24 พบว่าการเพิ่มขึ้นของการค้าระหว่างประเทศส่งผลท�าให้
ความไม่เท่าเทียมกันในประเทศพัฒนาแล้วลดน้อยลง แต่กลับส่งผลท�าให้ความไม่เท่าเทียมกันในประเทศ
ก�าลังพัฒนาแล้วเพิม่สงูขึน้ ส่งผลให้ความไม่เท่าเทยีมกนัในระดบัโลกเพิม่สงูขึน้ โดยมลิาโนวกิ พบว่า จาก
การศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ระยะยาวในช่วงระยะเวลาต่างๆ ช่วง ค.ศ. 1820-1870 ค่าดัชนีจีนี ที่แสดง
ความไม่เท่าเทียมกันในรายได้ต่อหัวระหว่างประเทศสูงขึ้น และลดลงในช่วง ค.ศ. 1913-1938 ซึ่งเป็นช่วง
ที่กระบวนการโลกาภิวัตน์หยุดชะงักลง แต่ค่าดัชนีจีนีกลับสูงข้ึนอีกในช่วง ค.ศ. 1938-1952 ซ่ึงเป็นช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง แล้วมากลับลดลงอีกครั้งในช่วง ค.ศ. 1952-1978 ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐเข้ามามีบทบาท
ในทางเศรษฐกิจมากขึ้นผ่านแนวนโยบายแบบเคนส์ แต่ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาเมื่อแนว
นโยบายแบบเสรนียิมใหม่ได้ถกูน�ามาใช้และแพร่หลายออกไป ความไม่เสมอภาคสงูข้ึนอีกคร้ัง โดยดัชนจีนีี 
ท่ีคดิในภาพรวมระดบัโลกอาจจะสงูมากถงึ 0.62-0.66 ในช่วงทศวรรษที ่1990 แสดงให้เห็นว่าแนวนโยบาย
เสรนียิมใหม่ท่ีแปลงรปูไปเป็นฉนัทามตวิอชงิตันผลักดนัให้เกดิกระบวนการโลกาภวิตัน์ในยุคหลังสงครามเยน็
ได้ท�าให้ความไม่เท่าเทียมกันในระดับโลกเพิ่มสูงขึ้น25

ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องไปกับการศึกษาล่าสุดของโธมัส พิเก็ตตี้ (Thomas  
Piketty) นักเศรษฐศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ที่ว่าความไม่เท่าเทียมกันหรือความเหลื่อมล�้านั้นถ่างกว้างมากขึ้น
โดยพิจารณาผ่านสัดส่วนของความมั่งค่ังต่อรายได้ประชาชาติซึ่งสะท้อนให้เห็นสัดส่วนทุนต่อรายได้ที่ใน
ระยะยาวแล้วมีลักษณะเส้นโค้งรูปตัวยู กล่าวคือความม่ังคั่งอันเกิดจากทุนของเอกชนในยุโรปช่วงปลาย 
ศตวรรษที ่19 อยูร่ะดบัเทยีบเท่ากบัรายได้ประชาชาตริวม 6-7 ปี จากนัน้ในช่วง ค.ศ. 1915-1945 ซึง่เป็น

 
 

23 Easterly, William. (2007). “Chapter 3 Globalization, Poverty, and All That: Factor Endowment versus 
Productivity Views.” in Harrison, Ann. (ed.). Globalization and Poverty. Chicago: The University of Chicago Press.

24 Milannovic, Branko, and Squire, Lyn. (2007). “Chapter 4 Does Tariff Liberation Increase Wage  
Inequality? Some Empirical Evidence.” in Harrison, Ann. (ed.). Globalization and Poverty. Chicago: The University 
of Chicago Press.

25 Milanovic, Branko. (2005). Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality. New Jersey: 
Princeton University Press.
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ช่วงของสงครามโลกสองครั้ง ระดับความมั่งคั่งดังกล่าวได้ลดลงเหลือเทียบเท่ากับรายได้ประชาชาติรวม
เพียง 2-3 ปีเท่านั้น แต่ตั้งแต่ ค.ศ. 1950 เป็นต้นมา ความมั่งคั่งของเอกชนกลับพุ่งขึ้นไปอยู่ในระดับที่
ใกล้เคียงกับช่วงปลายศตวรรษที่ 19 คืออยู่ในระดับเทียบเท่ากับรายได้ประชาชาติรวม 5-6 ปี ในขณะที่
อัตราสัดส่วนทุนต่อรายได้ของสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในรูปเส้นโค้งรูปด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าอัตราส่วนทุนต่อ
รายได้ของสหรัฐอเมริกาจะแคบหรือต�่ากว่ายุโรปอยู่ในระดับเทียบเท่ากับรายได้ประชาชาติรวม 4-5 ปีใน
ปลายศตวรรษที่ 19 จากนั้นในช่วงของสงครามโลกสองคร้ัง สัดส่วนของทุนต่อรายได้ของสหรัฐอเมริกา 
กต็�า่ลงไปทีเ่ทียบเท่ากับรายได้ประชาชาตริวม 3 ปีและถีบตวัเข้าสูร่ะดบัเดมิคอืในระดบัเทยีบเท่ากบัรายได้
ประชาชาติรวม 4-5 ปีในช่วงหลัง ค.ศ. 1950 จนถึง 201026

ในขณะที่ข้อมูลของธนาคารโลก27 แสดงให้ว่า ใน ค.ศ. 1980 กลุ่มประเทศที่รวยที่สุดร้อยละ 20 
แรก จาก 138 ประเทศ มรีายได้ต่อหวั 10,331 ดอลลาร์สหรฐั หรอืคดิเป็นร้อยละ 57.81 ของรายได้ทัง้หมด 
ส่วนร้อยละ 20 ของกลุ่มประเทศที่จนที่สุดมีรายได้ต่อหัว 332 ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นร้อยละ 1.80 ใน 
ค.ศ. 2011 กลุม่ประเทศทีร่วยทีส่ดุร้อยละ 20 แรกจาก 182 ประเทศนัน้ขยบัขึน้ไปมรีายได้ต่อหวั ที ่41,781 
ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นร้อยละ 66.06 ของรายได้ทั้งหมด ส่วนร้อยละ 20 ของกลุ่มประเทศที่จนที่สุด 
มีรายได้ต่อหัว 332 ดอลลาร์สหรัฐ แต่คิดเป็นร้อยละ 0.70 ของรายได้ทั้งหมด 

เมือ่แบ่งกลุม่ความร�า่รวยในโลกตามจ�านวนประชากรออกเป็น 5 กลุ่มเท่าๆ กนั กลุ่มละร้อยละ 20 
จะเห็นว่าใน ค.ศ. 1980 กลุ่มประชากรที่รวยที่สุดร้อยละ 20 แรกนั้น มีรายได้ต่อหัวของประชากร 10,075 
ดอลลาร์สหรัฐ มีส่วนแบ่งคิดเป็นร้อยละ 71.55 ของรายได้ทั้งหมด ในขณะที่ร้อยละ 20 ของประชากรของ
กลุม่ประเทศทีจ่นทีส่ดุมรีายได้ต่อหวัของประชากร 246 ดอลลาร์สหรัฐ มส่ีวนแบ่งคดิเป็นร้อยละ 1.75 ของ
รายได้ทั้งหมด แต่ใน ค.ศ. 2011 กลุ่มประชากรที่รวยที่สุดร้อยละ 20 แรกนั้น ขยับไปมีรายได้ต่อหัวที่ 
34,030 ดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 73.13 ของรายได้ทั้งหมด ส่วนประชากรร้อยละ 20 
ของกลุม่ประชากรทีจ่นทีส่ดุมรีายได้ต่อหวั 800 ดอลลาร์สหรฐัหรอืคดิเป็นส่วนแบ่งร้อยละ 1.72 ของรายได้
ทั้งหมด28

จากความพยามยามในการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างโลกาภิวัตน์ (ผ่านการเปิดประเทศและ
การขยายตวัของการค้า) กบัความยากจนและความไม่เท่าเทยีมกนัพบว่าโลกาภิวัตน์ท�าให้ความไม่เท่าเทยีมกัน
ของประเทศต่างๆ ถ่างกว้างออกจากกันมากขึ้น โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนาที่ส่วนใหญ่
ยากจนและกลุม่ประเทศพฒันาแล้วซึง่ส่วนใหญ่เป็นประเทศทีร่�า่รวย ในขณะเดยีวกนัโลกาภิวัตน์กส่็งผลกระทบ
ให้ช่องว่างระหว่างกลุม่คนทีร่�า่รวยในโลกและกลุม่คนทีย่ากจนในโลกถีบตวัห่างขึน้ สะท้อนให้เหน็ความว่า
ความไม่เท่าเทียมกันในระดับโลกได้ถ่างกว้างยิ่งขึ้น29

26 Piketty, Thomas. (2014). Capital in the Twenty-First Century. Goldhammer, Arthur. (trans.). Cambridge: 
Belknap Press.

27 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน World Bank. (2017b). op.cit.
28 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Ibid.
29 Branko Milanovic. (2005). Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality. New Jersey: 

Princeton: University Press.
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ความไม่เท่าเทยีมกันในระดบัโลกทีถ่่างกว้างยิง่ขึน้ผนวกกบัความไม่เท่าเทียมกนัในของกลุม่คนใน
ประเทศต่างๆ ที่ถ่างกว้างออกจากกันมากยิ่งขึ้นในยุคโลกาภิวัตน์ท�าให้เกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจก็คือ 
ความไม่เท่าเทยีมกนัในระดบัโลกท�าให้กลุม่คนร�า่รวยและกลุม่คนยากจนไม่ได้แบ่งแยกจากกนัด้วยอาณาบรเิวณ
เชงิภมูศิาสตร์อกีต่อไปเหมอืนอย่างทีเ่คยเข้าใจกันมาในอดตีว่า กลุม่คนยากจนกต้็องกระจกุตวัอยูใ่นประเทศ
ทีย่ากจนเท่านัน้ และกลุม่คนทีร่�า่รวยกต้็องกระจุกตวัอยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีร�า่รวยเท่านัน้ ในทางกลบักนัการท�างาน
ของกระบวนการโลกาภิวัตน์ส่งผลให้กลุ่มคนยากจนและกลุ่มคนร�่ารวยต่างกระจุกตัวและรวมตัวกันตัด 
ข้ามพรมแดนเชิงภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศออกไป 

กลุ่มคนยากจนซึ่งส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบในทางลบหรือได้รับอานิสงส์น้อยจาก
กระบวนการโลกาภวิตัน์ได้กระจายตวัอยูต่ามภมูภิาคและประเทศต่างๆ แต่เช่ือมโยงและมโีอกาสทีจ่ะเชือ่มโยง
กนัได้จากการเป็นกลุม่ทีไ่ด้รบัผลกระทบในทางลบจงึรวมตวักนัเพือ่ต่อต้านและทดัทานกระแสโลกาภวิตัน์ 
ตัวอย่างของกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ ขบวนการยึดครอง (Occupy Wall street) และในทางกลับกันกลุ่มคน
ร�่ารวยก็คือคนกลุ่มน้อยที่ได้รับผลกระทบในทางบวกและได้รับอานิสงส์มากจากกระบวนการโลกาภิวัตน์
และเชือ่มโยงกันได้จากการเป็นกลุม่ได้จากผลกระทบในทางบวกจงึรวมตวักนัเพือ่สนบัสนนุให้กระบวนการ
โลกาภิวัตน์เดินหน้าต่อไป

นักสังคมวิทยาอย่าง อมิมานูเอล วอลเลอร์สไตน์ (Emmanuel Wallerstein) จงึได้กล่าวถึงความ
แตกต่างของ 2 ขั้วทางความคิดในการแสวงหาทางออกและค�าตอบให้กับวิกฤตการณ์ทางโครงสร้างของ
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่ด�าเนินอยู่อย่างฝังรากลึก รุนแรงและเข้มข้นมาอย่างต่อเนื่อง ว่า 2 ขั้วทาง
ความคิดนีเ้สนอค�าตอบและหนทางเดนิทีแ่ตกต่างกนัให้กบัมนษุยชาติในอนาคต ข้างหนึง่นัน้ถกูขนานนาม
ว่า จิตวญิญาณของดาวอส (The Spirit of Davos) ส่วนอกีข้างหนึง่นัน้ถูกขนานนามว่า จติวญิญาณของ
ปอร์โต อัลเลเกร (The Spirit of Porto Alegre)30

ในด้านหนึ่งนั้นการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซ่ึงเป็นที่เวทีพบปะ 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ และเสนอแนวนโยบาย ส�าหรบัผูน้�า นกัการเมือง นกัธรุกจิ และผูบ้รหิารทีร่�า่รวย
จากประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของโลกทีจ่ดัข้ึนทุกๆ ปีท่ีเมืองดาวอส (Davos) 
อันเป็นเมืองๆ หนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในสกีรีสอร์ทที่เก่าแก่และหรูหราแห่งหนึ่งของยุโรป 
ก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มคนรวยของโลกที่ขบวนการยึดครองเรียกขานว่าเป็นคนร้อยละ 1 
ของผู้คนในโลกน้ีทีย่ดึกมุความมัง่คัง่จ�านวนมหาศาลและทศิทางของเศรษฐกจิโลกอยูใ่นมอื ซึง่อาจจะกล่าว
ได้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบในทางบวกจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ และพร้อมจะ
ผลักดันและสนับสนุนให้กระบวนการโลกาภิวัตน์เดินหน้าต่อไป และการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของดาวอส31

30 ปอร์โต อัลเลเกร เป็นเมืองเมืองหนึ่งในประเทศบราซิลเป็นสถานที่ จัดการประชุมเวทีสังคมโลก (World Social 
Forum) ครั้งแรกใน ค.ศ. 2001 โดยกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการโลกาภิวัตน์ทางเลือกที่มีสโลแกนว่า “โลกอื่นก็เป็นไปได้”

31 กุลลินี มุทธากลิน. (22 มีนาคม 2555). “จิตวิญญาณของดาวอสในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกปี 2012.” กรุงเทพ
ธุรกิจ. 
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 ขณะทีข่บวนการยดึครองวอลล์สตรทีทีไ่ด้ขยายตัวเป็นขบวนการเคลือ่นไหวระดบัโลกในรปูแบบ
ของขบวนการยึดครองซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่อีกร้อยละ 99 ซึ่งได้รับผลกระทบ
ในทางลบจากกระบวนการโลกาภิวัตน์ และพุ่งเป้าไปที่การตั้งค�าถามต่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม 
รวมถึงระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนอันน�ามาซึ่งปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน
ในสังคมในมิติต่างๆ ท้ังชนชั้น ภูมิภาค เพศ อายุ สีผิว ฯลฯ พร้อมๆ ไปกับการต้ังค�าถาม ก็มีความ
พยายามในการแสวงหาทางออกผ่านทางเลือกหรอืระบบเศรษฐกจิ การเมอืง และสงัคมในรูปแบบต่างๆ ที่
ก้าวพ้นไปจากระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม และระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทนทัง้หมดนีอ้าจจะกล่าวได้ว่า 
และการเคลื่อนไหวของขบวนการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของปอร์โต อัลเลเกร32

กิจกรรม 8.1.3

จงอธิบายสถานการณ์ของความยากจนของโลกในยุคโลกาภิวัตน์

แนวตอบกิจกรรม 8.1.3

ในยคุหลงัสงครามเยน็หรอืโลกาภิวัตน์ สดัส่วนคนยากจนแบบสมับรูณ์ของโลกลดน้อยลงสอดคล้อง
ไปกับเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ แต่ยังในบางภูมิภาคเช่นแอฟริกาสัดส่วนคนยากจนกลับเพิ่มขึ้น ในขณะที่
ความยากจนแบบสัมพัทธ์หรือความไม่เท่าเทียมกันกลับทวีตัวสูงขึ้น

32 เพิ่งอ้าง.
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ตอนที่ 8.2

ความยากจนกับความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ และมนุษย์

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.2 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
8.2.1  ความยากจนกับความมั่นคงทางการเมือง
8.2.2  ความยากจนกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
8.2.3  ความยากจนกับความมั่นคงทางมนุษย์

แนวคิด
1.  ความยากจนเป็นสาเหตุให้เกิดความแตกแยกของคนในสังคม ท�าให้เกิดความขัดแย้ง

ระยะสั้นในรูปแบบของการจลาจล แต่หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทาเบาบาง
ความขัดแย้งดังกล่าวได้ ความขัดแย้งดงักล่าวอาจจะยกระดบัขึน้เป็นความขัดแย้งแบบ
สงครามกลางเมอืงซึง่จะส่งผลให้เกดิความไร้เสถยีรภาพและความไม่ม่ันคงทางการเมอืง 
ขณะเดียวกัน ความไม่มั่นคงทางการเมืองดังกล่าวก็จะส่งผลให้ความยากจนทวีความ
รุนแรงเพิ่มขึ้น

2.  ความยากจนเป็นสาเหตทุีท่�าให้เกิดความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิในรูปแบบของกบัดักของ
ความยากจน ทีค่นยากจนทีไ่ร้สนิทรัพย์ การศกึษา และรายได้ ส่งผลให้ไม่ได้รับการจ้างงาน
หรอืท�างานทีม่รีายได้น้อย ท�าให้มคีวามเปราะบางทางเศรษฐกจิ จนต้องเป็นหนีเ้ป็นสนิ 
ซึง่สะท้อนให้เหน็ถงึความไม่มัน่คงทางเศรษฐกจิและท�าให้ระดบัของความยากจนทวตีวั
สูงขึ้น

3.  ความยากจนมีความสัมพันธ์กับความม่ันคงทางมนุษย์เนื่องจากการขจัดความยากจน
หรือสร้างอิสรภาพจากความขาดแคลนเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดความมั่นคง
ทางมนุษย์ควบคู่ไปกับการสร้างอิสรภาพจากความหวาดกลัว องค์ประกอบที่ส�าคัญ
ส�าหรับการสร้างความมั่นคงทางมนุษย์จึงครอบคลุมทั้งความม่ันคงทั้งทางเศรษฐกิจ 
การเมอืง และสงัคม ความยากจนจงึเป็นทัง้สาเหตทุีท่�าให้ความมัน่คงทางมนษุย์ลดน้อยลง
และทั้งยังเป็นผลจากการไม่มีความมั่นคงทางมนุษย์

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.2 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายความสัมพันธ์ของความยากจนกับความมั่นคงทางการเมืองได้ 
2. อธิบายความสัมพันธ์ของความยากจนกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ 
3. อธิบายความสัมพันธ์ของความยากจนกับความมั่นคงทางมนุษย์ได้
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เรื่องท่ี 8.2.1 

ความยากจนกับความมั่นคงการเมือง

ภาวะความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันที่ได้กล่าวในเร่ืองที่ 8.1.3 ส่งผลให้คนในสังคมแยก
ออกเป็นกลุม่ใหญ่ๆ 2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่คนจนซ่ึงโดยปกตมิจี�านวนและสัดส่วนมากกว่า และกลุม่คนร�า่รวย
ทีม่จี�านวนและสดัส่วนท่ีน้อยกว่า ภาวะความยากจนและความไม่เท่าเทยีมกนัทีข่ยายตวัและถ่างกว้างมากข้ึน
ส่งผลให้กลุม่คนจนในสังคมทีม่จี�านวนมากเมือ่เทยีบกบักลุ่มคนร�า่รวยเกดิความไม่พงึพอใจ ความไม่พงึพอใจ
ดงักล่าวสามารถยกระดบัเข้าสูค่วามขดัแย้งและความรุนแรงทางการเมอืง อนัน�ามาสูค่วามไม่ม่ันคงทางการเมอืง
ได้ในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวสามารถพิจารณาได้ 2 ระดับ ระดับแรกเป็น
ความขัดแย้งในระยะเริ่มแรกซึ่งเป็นความขัดแย้งในช่วงเวลาสั้นหรือเป็นความขัดแย้งในระดับท้องถิ่น ซึ่ง
น�ามาสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายแบบที่เรียกว่า ความขัดแย้งในรูปแบบของการจลาจล (riot-type conflict) 
เช่น การเดินขบวนประท้วง การนัดหยุดงาน การปิดกั้นถนน เป็นต้น แต่ความขัดแย้งดังกล่าวยังไม่ถึง
ระดับความขัดแย้งในระดบัทีส่องเป็นระดบัทีค่วามขดัแย้งในระดบัแรกถูกยกระดบัเป็นความขดัแย้งในระดับ
ประเทศและเป็นความขัดแย้งที่ยาวนาน ซึ่งในท่ีสุดจะน�ามาสู่ความขัดแย้งแบบสงครามกลางเมือง (civil 
war) ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ33

อย่างไรกต็าม การเปลีย่นผ่านจากสภาวะปกตไิปสูส่ภาวะของความป่ันป่วนวุ่นวายในระยะสัน้จนน�า
ไปสู่สงครามกลางเมอืงทีย่าวนานกว่า มขีัน้ตอนโดยเร่ิมจากความไม่พงึพอใจและความขดัแย้งระหว่างกลุม่
คนยากจนและกลุ่มคนร�่ารวยในสังคมถูกกระตุ้นให้เพิ่มสูงข้ึนโดยความไม่เป็นธรรมเชิงนโยบายของรัฐ 
ที่เรียกว่า social wage34 เช่น ขนาดและองค์ประกอบของการใช้จ่ายสาธารณะ การกระจายการใช้จ่าย
ภาครัฐที่ไม่เป็นธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ท�าให้กลุ่มคนยากจนไม่เชื่อม่ันในการด�าเนิน
นโยบายของรฐัรวมถงึหน่วยงานของรฐับาล เมือ่อัตราการว่างงานและความไม่เท่าเทยีมกนัเพิม่สงูขึน้ ความ
ไม่พึงพอใจ ความขัดแย้ง และความรุนแรงจะเพิ่มสูงข้ึนจนเข้าสู่ระดับสงครามกลางเมือง เน่ืองจากระดับ
ของความขัดแย้งและความรนุแรงนัน้มคีวามสมัพนัธ์กับอตัราการว่างงานและความไม่เท่าเทยีมกนั ในทาง 
 

33 Mosley, Paul. (2012). The Politics of Poverty Reduction. Oxford: Oxford University Press.
34 Social Wage คือสิทธิของการมีรายได้เพ่ือการมีชีวิตอยู่ที่ถูกก�าหนดโดยพื้นฐานของความเป็นพลเมือง (basis of 

citizenship) มากกว่าการจ้างงาน (employment) นโยบายประเภท social wage จึงมีลักษณะเป็นการใช้จ่ายของรัฐที่เป็นบริการ
เชิงสวัสดิการ เช่น ระบบบริการด้านสุขภาพแห่งชาติ (National Health Service) การศึกษาโดยรัฐ หรืออาจอยู่ในรูปของการเพิ่ม
เงินสดให้แก่บุคคล โดยเฉพาะกลุ่มบคุคลที่อยู่ล่างสุดของการกระจายรายได้ โปรดดู “Social Wage.” Technoprogressive Wiki. 
Retrieved from https://ieet.org/index.php/tpwiki/social_wage (15 October 2017); Sefton, Tom. (2002). Recent 
Changes in the Distribution of the Social Wage. Centre for Analysis of Social Exclusion, London School of 
Economics. p. 1. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.646.8718&rep=rep1&type=
pdf (15 October 2017).
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กลับกนัความขดัแย้งในรปูแบบของการจราจลอันเนือ่งมาจากความยากจนจะถูกบรรเทาเบาบางจากนโยบาย
ของรัฐไม่ว่าจะเป็นขนาดและองค์ประกอบของการใช้จ่ายสาธารณะรวมถึงการกระจายการใช้จ่ายภาครัฐที่
เป็นธรรม35

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่จะใช้อธิบายการเปล่ียนผ่านจากภาวะปกติไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายและ
สงครามกลางเมืองไม่ได้ขึน้กบัปัจจยัทางเศรษฐกจิ เช่น ภาวะตกต�า่ทางเศรษฐกจิ ความยากจน และความ
ไม่เท่าเทียมกันเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับปัจจัยทางการเมือง เช่น นโยบายของรัฐบาลที่ตอบสนองต่อการแก้ไข
ปัจจัยทางเศรษฐกิจเหล่านั้น ความใส่ใจและการด�าเนินนโยบายเพื่อลดภาวะตกต�่าทางเศรษฐกิจ ความ
ยากจน และความขัดแย้ง เนื่องจากการด�าเนินนโยบายเหล่านั้นเป็นการสร้างความเชื่อใจต่อรัฐบาลและ
ช่วยบรรเทาความขุ่นเคืองซึ่งสามารถถูกยกระดับไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายและสงครามกลางเมือง 

ด้วยเหตนุี ้ความขดัแย้งในรปูแบบของการจราจลจงึเป็นเสมอืนตวัชีว้ดัเบือ้งต้นทีช้ี่ให้เหน็ถึงความ
ไม่มั่นคงทางการเมือง ในขณะที่นโยบายของรัฐรวมถึงการใช้จ่ายสาธารณะก็เป็นเคร่ืองมือที่จะใช้ในการ
บรรเทาและป้องกนัไม่ให้ความขดัแย้งในรปูแบบของการจราจลทีอ่ยูใ่นระดบัท้องถิน่และในระยะสัน้ยกระดบั
ขึ้นเป็นความขัดแย้งแบบสงครามกลางเมืองในระดับกว้างและยาวนาน อันน�ามาสู่ความไม่มั่นคงทางการ
เมอืงในระดบัทีส่งูขึน้ในระยะยาว ดงันัน้ ความยากจนจงึมคีวามสัมพนัธ์ความม่ันคงทางการเมือง และความ
มัน่คงทางการเมอืงดงักล่าวก็ขึน้กับทศิทางและการด�าเนนินโยบายสาธารณะของภาครฐั ดงัทีจ่ะได้กล่าวถึง
ต่อไปในตอนที่ 8.3 

พอล มอสลีย์ (Paul Mosley)36 ยังอธิบายเพิ่มเติมว่า การให้ความส�าคัญและความพยายามใน
การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มคนที่ยากจนในสังคมนั้นๆ สามารถส่งสัญญาณให้
รัฐบาลเห็นถึงอันเป็นความคุกคามความมั่นคงอันสืบเนื่องมาจากปัญหาของความยากจนดังกล่าวหรือไม่ 
ส่วน คอลลิเออร์ และ ฮอพเลอร์ (Collier and Hoeffler) ได้สร้างโมเดล คอลลิเออร์ ฮอพเลอร์ (Collier 
and Hoeffler model)37เพื่ออธิบายว่ากลุ่มคนจนในสังคมจะลุกฮือ ก่อการจราจล และท�าสงครามกับรัฐ
หรือไม่ก็ข้ึนอยู่กับการช่ังน�า้หนกัระหว่างต้นทนุและผลประโยชน์ทีจ่ะได้รบั กล่าวคอื ย่ิงกลุม่คนจนมรีายได้ 
ระดับการศึกษา และอ�านาจในสังคมน้อยเท่าไร ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการยึดอ�านาจรัฐ ไม่ว่าจะเป็น
อ�านาจหรือมาตรฐานการครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น อ�านาจในการจัดการกับงบประมาณที่มีเมื่อยึดอ�านาจรัฐได้
ก็จะมากกว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนของกลุ่มคนจนที่มีระดับรายได้ การศึกษาและอ�านาจที่มากกว่า ทั้งนี้ 
ทรัพยากรที่ใช้ในการก่อการจราจลและท�าสงครามกับรัฐรวมถึงรายได้ที่สูญเสียไปและการถูกลงโทษหาก
ไม่ชนะสงครามนับเป็นต้นทุนที่เกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้ ประเทศที่ยากจนมักตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้ง การล่มสลายของสถาบัน และ
ความยากจน ที่เรียกว่า กับดักของความยากจนทางการเมือง (political poverty trap) ซึ่งปัจจัยต่างๆ 
เหล่าน้ีต่างก็ส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัท�าให้แต่ละปัจจยัไม่ว่าจะเป็น ความขดัแย้ง การล่มสลายของสถาบนั และ

35 Mosley. op.cit.
36 Ibid.
37 Collier, Paul, and Hoeffler, Anke. (1998). “On Economic Causes of Civil War.” Oxford Economic 

Papers 50. pp. 563-573.
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ความยากจน เพิม่มากขึน้ ดังที ่คอลลิเออร์ได้ระบถุงึคนพันล้านคนทีอ่ยูด้่านล่างทีไ่ม่สามารถก้าวข้ามกบัดกั
ความยากจนว่าตกอยู่ในกับดักใดกับดักหนึ่ง 4 ประการ ซึ่งรวมเอา 2 กับดักส�าคัญที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างความยากจนกับความม่ันคงทางการเมือง ก็คือ กับดักของความขัดแย้งและ
สงครามกลางเมือง กับดักของการมีรัฐบาลและนโยบายเศรษฐกิจที่เลว เข้าไว้ด้วย38

ในประเด็นของกับดักของความขัดแย้งและสงครามกลางเมืองนั้น คอลลิเออร์อธิบายว่าประเทศที่
เตม็ไปด้วยความยากจนซึง่มรีายได้และการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีต่�า่ ไม่เพยีงมีปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง 
แต่ยงัตกอยูใ่นกบัดกัของความรนุแรงของสงครามภายในทีท้่าทายความสามารถของรัฐ เมือ่เกดิสงครามข้ึน
ภายในประเทศดังกล่าว ความรนุแรงและสงครามจะไม่ได้จ�ากดัอยูเ่ฉพาะภายในประเทศนัน้ๆ แต่ผลกระทบ
จากความรุนแรงดังกล่าวจะแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ ด้วย และสงครามภายในของประเทศดังกล่าว
ยังส่งผลซ�้าซ้อนท�าให้ประเทศดังกล่าวมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต�่าลงจากภาวะปกติอีกด้วย39

ส่วนประเด็นของกับดักของการมีรัฐบาลและนโยบายเศรษฐกิจที่เลวนั้น คอลลิเออร์อธิบายว่า ใน
ช่วงหลงัทศวรรษที ่1980 เป็นต้นมา ประเทศก�าลงัพฒันาส่วนใหญ่ด�าเนนิการพฒันาประเทศด้วยนโยบาย
ส่งเสริมการส่งออก ควบคู่ไปกับ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และการสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจมหภาค จนท�าให้เศรษฐกิจขยายตัวและความยากจนลดลง แต่ประเทศที่เผชิญกับดักของความ
ยากจนมักเผชญิกบัรฐับาลทีค่อร์รปัชันและมนีโยบายเศรษฐกจิทีไ่ม่ส่งเสรมิให้เกดิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ
เนื่องจากขาดการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ขาดธรรมาภิบาล และมีความเสี่ยงสูง ตัวอย่างของประเทศ
ยากจนที่ติดอยู่ในกับดักทั้ง 4 ประเภทและตกอยู่ในภาวะที่ธนาคารโลกเรียกว่าเป็น รัฐที่ล้มเหลว (failed 
state) เช่น แองโกลา เฮติ ซูดาน โซมาเลีย ซิมบับเว เป็นต้น40

โดยสรปุแล้ว ความยากจนกบัความมัน่คงทางการเมอืงมคีวามสมัพนัธ์กนัในสองทศิทาง กล่าวคอื 
หากพิจารณาโดยให้ความยากจนเป็นจุดเริ่มต้น ปัญหาความยากจนและไม่เท่าเทียมกันจะส่งผลให้เกิด
ความรุนแรงทางการเมืองที่ยกระดับจากความรุนแรงในระยะสั้นแบบจราจลในระดับท้องถิ่นไปเป็นความ
รุนแรงที่ยาวนานยืดเยื้อแบบสงครามกลางเมือง นั่นคือ ความยากจนและการไม่แก้ไขปัญหาความยากจน
น�าสู่ความไม่ม่ันคงทางการเมอืง ในทางกลบักันเมือ่เกดิความไม่มัน่คงทางการเมอืงหรือสงครามกลางเมอืง
กส่็งผลกระทบต่อการด�าเนนิกิจกรรมทางเศรษฐกจิของประเทศนัน้ๆ ท�าให้เศรษฐกจิของประเทศไม่เตบิโต 
ส่งผลให้มีการจ้างงานลดลง จ�านวนคนยากจนเพิ่มมากขึ้น สถานะของความยากจนเลวร้ายขึ้น เป็นวงจร
ของกับดักของความยากจนที่สัมพันธ์ไปกับความไม่มั่นคงทางการเมืองในระดับสะสมที่ทวีตัวเพิ่มสูงขึ้น  
จนรัฐที่เผชิญกับกับดักของวงจรดังกล่าวกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวในที่สุด

38 Collier. op.cit.
39 Ibid.
40 Ibid.
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กิจกรรม 8.2.1

จงอธิบายว่าความยากจนมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางการเมืองอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 8.2.1

ความยากจนเป็นสาเหตุให้กลุ่มคนในสังคมแตกออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มคนที่ยากจนซึ่งมักจะมี
จ�านวนมากกว่า และกลุ่มคนที่ร�่ารวยซึ่งมีจ�านวนน้อยกว่า ส่งผลให้เกิดความไม่พึงพอใจ ซึ่งอาจปะทุขึ้น
เป็นความขัดแย้งในรปูแบบของการก่อการจราจล และหากรัฐบาลไม่ได้แสดงให้เหน็ถึงความพยายาม หรือ
ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาของความยากจนดังกล่าวผ่านการด�าเนินนโยบายสาธารณะในรูปแบบต่างๆ 
ได้ก็จะส่งผลให้ความรุนแรงยกระดับเป็นความรุนแรงแบบสงครามกลางเมืองอันน�ามาซึ่งความไม่ม่ันคง
ทางการเมืองในที่สุด 

เรื่องท่ี 8.2.2 

ความยากจนกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

ความยากจนนอกจากจะมีความสัมพันธ์กับความม่ันคงทางการเมืองในรูปแบบที่ท�าให้เกิดความ
ไม่ม่ันคงทางการเมือง และในทางกลับกันความไม่มั่นคงทางการเมืองที่ทวีตัวสูงขึ้นก็ท�าให้ปัญหาความ
ยากจนเลวร้ายลงเป็นวงจรทับถมสืบเนื่องกันไป ดังที่ได้กล่าวถึงมาแล้วในเรื่องที่ 8.2.1 ในเรื่องที่ 8.2.2 นี้
จะกล่าวถงึความสมัพนัธ์ของความยากจนกบัความมัน่คงทางเศรษฐกจิ รปูแบบของความสมัพนัธ์ดังกล่าว
รู้จักกันในชื่อของกับดักของความยากจน (poverty trap)41

โดยทัว่ไปแล้ว คนยากจนมกัตกอยูใ่นภาวะทีเ่รยีกว่า “กบัดกัความยากจน” ซึง่อยูใ่นรปูแบบทีว่่า 
คนจนไม่มีเงินและไม่มีงาน พวกเขาก็จะไม่มีอาหารการกินที่ดีมีประโยชน์ ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาโรค 
เหมือนคนอื่น ไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ท�าให้มีสุขภาพร่างกายและทุนมนุษย์ท่ีไม่ดี ท�าให้ไม่มีเงิน
ไม่มีงานท�าหรือต้องท�างานที่มีรายได้ต�่า ส่งผลให้สุขภาพร่างกายและทุนมนุษย์ตกต�่าลงไปอีก จึงยากจน
และตกอยู่ในกับดักของความยากจนวนเวียนต่อเนื่องกันไป ดังภาพที่ 8.1 และ 8.2

41 Azariadis, Costas, and Stachurski, John. (2005). “Poverty Traps.” in Aghion, Philippe, and Durlauf, 
Steven N. (eds.). Handbook of Economic Growth. Amsterdam: Elsevier. p. 326.
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ความสามารถ
ในการหารายได้ต�่า

รายได้ต�่า สินทรัพย์ต�่า 
การศึกษาต�่า

ยากจน มีความเปราะบางสูง
ต้องกู้ยืมและมีหนี้สินสูง

ภาพที่ 8.1 กับดักของความยากจน

อย่างไรก็ตาม วงจรของกับดักความยากจนนี้ไม่ได้เป็นวงจรที่เกิดข้ึนกับคนรุ่นเดียวเท่านั้น แต่
วงจรของความยากจนดังกล่าวจะกระทบถงึรุน่ลกูหลานของคนเหล่านีด้้วย วงจรนีจึ้งเปรียบเสมือนเป็นกบัดกั
ของวงจรอุบาทว์ (vicious cycle) ที่สมาชิกในครัวเรือนที่ยากจนยากจะหลุดพ้นออกมาได้

นอกจากความยากจนจะมคีวามสมัพนัธ์กบัความมัน่คงทางเศรษฐกจิและส่งผลให้เกดิกบัดกัความ
ยากจนในระดับบุคคลและครัวเรือนแล้ว ความยากจนยังส่งผลต่อระดับการพัฒนารวมถึงการเติบโตทาง
เศรษฐกิจประเทศของประเทศ โดยความยากจนกับการพัฒนาประเทศมีปฏิสัมพันธ์เช่ือมโยงส่งเสริมและ
สนบัสนุนซึง่กันและกนั กล่าวคอื ในขณะทีค่วามด้อยพฒันาและความไม่เตบิโตทางเศรษฐกจิน�าไปสูค่วาม
ยากจน ส่งผลให้ระดับการบริโภคและระดับการออมต�่า ท�าให้เกิดการลงทุนน้อย ท�าให้เศรษฐกิจไม่เติบโต
หรือเติบโตต�่า น�าไปสู่ความยากจนและความด้อยพัฒนา เป็นวงจรอุบาทว์หรือวัฏจักรแห่งความยากจน 
ชักน�าให้ประเทศตกอยู่ในกับดักของความด้อยพัฒนาและความยากจน

การเติบโตทาง
เศรษฐกิจต�่า

การออมต�่า
การบริโภคต�่า

ความยากจน การลงทุนน้อย

ภาพท่ี 8.2 วัฏจักรของความยากจนและด้อยพัฒนา
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ภาพที่ 8.2 แสดงให้เห็นว่าความยากจนหรือการมีรายได้ต�่ากว่ามาตรฐานเส้นความยากจนส่งผล
ให้อ�านาจซื้อต�่า ระดับการออมของบุคคลและประเทศต�่า ท�าให้ผู้ประกอบการท�าการผลิต จ้างงาน และ
ลงทนุน้อยลง ส่งผลต่อให้ความเตบิโตทางเศรษฐกจิลดต�า่ลง การจ้างงานลดน้อยลง ท�าให้แรงงานมรีายได้
ลดต�่าลง ส่งผลกระทบให้เกิดความยากจน เป็นวงจรต่อเนื่องไปในระดับที่ทับทวีมากขึ้น 

นอกจากน้ียังพบว่าปัญหาของความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง 
ส่งผลกระทบต่อกัน กล่าวคือ ในด้านหนึง่ความยากจนส่งผลให้ความไม่เท่าเทยีมกนัถ่างกว้างยิง่ขึน้ แต่ใน
อีกด้านหนึ่งความไม่เท่าเทียมกันที่ถ่างกว้างมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้ความยากจนเพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรม 8.2.2

จงอธิบายว่าความยากจนมีความสัมพันธ์กับความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 8.2.2

ความยากจนมคีวามสมัพันธ์กับความมัน่คงทางเศรษฐกจิในรูปแบบของวฏัจกัรความยากจน กล่าว
คอื ความยากจนเกดิจากการมรีายได้ สนิทรพัย์ และการศกึษาต�า่ ส่งผลให้กลุม่คนยากจนมีรายได้ต�า่ ท�าให้
มคีวามเปราะบางทางเศรษฐกจิท�าให้มหีนีสิ้นมาก ส่งผลให้คนยากจนมรีายได้ สนิทรัพย์ และการศกึษาต�า่ 
เป็นวงจรสะสมสืบเนื่องกันไปในทางลบในระดับขั้นที่ทวีตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆ 

เรื่องท่ี 8.2.3 

ความยากจนกับความมั่นคงทางมนุษย์

แนวคิดความมั่นคงของมนุษย์ (human security) เป็นแนวคิดที่เสนอโดย ดร. มาฮฺบับ อุล ฮาค 
(Mahbub Ul Haq) โดยปรากฏเป็นครั้งแรกในรายงานการพัฒนามนุษย์ของส�านักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาติ (UNDP) ใน ค.ศ. 1994 ความมั่นคงของมนุษย์ครอบคลุมเป้าหมาย 2 ประการ คือ 1) 
มนุษย์ทุกคนจะต้องมีอิสรภาพจากความกลัว (freedom from fear) น่ันคือ มนุษย์ต้องมีอิสรภาพจาก
ความขัดแย้งที่น�าไปสู่รุนแรง (freedom from violent conflict) และ 2) มนุษย์ทุกคนจะต้องมีอิสรภาพ
จากความต้องการ (freedom from want) นั่นคือ มนุษย์ต้องมีอิสรภาพจากความขาดแคลน (freedom 
from deprivation) ด้วยเหตุนี้ ความมั่นคงของมนุษย์สามารถพิจารณาได้ 7 ด้าน คือ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกจิ (economic security) ความมัน่คงทางอาหาร (food security) ความมัน่คงทางสขุภาพ (health 
security) ความมั่นคงทางสิ่งแวดล้อม (environmental security) ความมั่นคงของปัจเจกบุคคล (secu-
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rity of individual persons) ความมั่นคงทางสังคม (security of regional society) และความมั่นคง
ทางการเมือง (political security) ในรายงานดังกล่าวยังระบุว่า การพัฒนามนุษย์ คือ กระบวนการที่จะ
ขยายทางเลือกของมนุษย์เพื่อให้เขาหรือเธอสามารถมีทางเลือกเพื่อจะมีชีวิตในรูปแบบที่เขาหรือเธอ
ปรารถนา42

ความม่ันคงของมนุษย์จึงมีความสัมพันธ์กับความยากจน เน่ืองจาก ความยากจนเป็นมิติหน่ึงที่
ถูกพิจารณาในความมั่นคงของมนุษย์ ในรูปแบบของการมีอิสรภาพจากความขาดแคลน นอกจากนี้ 
อสิรภาพทัง้สองด้าน คอื การมอีสิรภาพจากความหวาดกลวัและอสิรภาพจากความขาดแคลนต่างกม็คีวาม
สมัพันธ์กัน กล่าวคอื ในด้านหนึง่ ความทกุข์ยากจากความขาดแคลนท�าให้เกดิความขดัแย้งทีน่�าไปสูค่วาม
รุนแรง ในอีกด้านหนึ่ง ความขัดแย้งซึ่งน�าไปสู่ความรุนแรงก็ท�าให้เกิดความทุกข์ยากจากความขาดแคลน 
หรืออีกนัยหน่ึง การมีอิสรภาพจากความขาดแคลนเป็นปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนให้เกิดอิสรภาพจากความ
หวาดกลัว และอิสรภาพจากความหวาดกลวักเ็ป็นปัจจยัหนึง่ทีส่นบัสนุให้เกดิอิสรภาพจากความขาดแคลน

ความไม่ม่ันคงของมนษุย์ยงัเป็นสถานการณ์ทีบ่คุคลไม่สามารถจดัการกบัผลกระทบจากเหตกุารณ์
ภายนอกที่ไม่ได้คาดคิด (external shock) หรือความเสี่ยง (risk) จนท�าให้ไม่สามารถบรรลุถึงอิสรภาพ
จากความขาดแคลนและอิสรภาพจากความรุนแรงได้ อย่างไรก็ตาม บุคคลที่มักจะได้รับผลกระทบจาก
เหตกุารณ์ภายนอกทีไ่ม่ได้คาดคดิอย่างรนุแรงมกัจะเป็นบคุคลทีม่คีวามเปราะบาง (vulnerability) ซึง่โดย
ท่ัวไปครอบคลมุ กลุม่คนทีย่ากจน กลุม่ผูไ้ม่รูห้นงัสอื กลุม่คนทีเ่จบ็ป่วย กลุม่คนทีป่ราศจากสทิธทิางสงัคม
และการเมือง กลุ่มคนที่มีคุณสมบัติด้อยในสังคม เช่น คนชรา หญิงที่ตั้งครรภ์ พ่อม่ายหรือแม่ม่าย เด็ก 
และคนพิการ เป็นต้น

ความเปราะบางจงึท�าให้คณุภาพชวีติของบคุคลตกต�า่ลงอย่างมนียัส�าคัญจนท�าให้เกดิการคกุคาม
ต่อชวีติเน่ืองจากความไร้ความสามารถทีจ่ะจดัการกบัความเสีย่งจากภยัคกุคามทีเ่ผชญิอยู ่ความเปราะบาง
ของบคุคลยงัข้ึนกับระดบัของความเสีย่งและความสามารถในการจดัการกบัความเสีย่ง คนทีมี่ความเปราะบาง
กค็อืคนซ่ึงไม่สามารถจดัการกบัความเสีย่งทีเ่ผชิญอยูไ่ด้ด้วยตนเอง ส่งผลกระทบให้เกดิความไม่มัน่คงของ
มนุษย์

ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ข้างต้นมี 2 ประเภท ความเสี่ยงประเภทแรก
เป็น ความเส่ียงที่ผิดปกติและเป็นความเสี่ยงขนาดใหญ่ หรือความเสี่ยงจากภายนอกที่ท�าให้ผู้คนมีความ
ต้องการและความกลัวเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงรูปแบบนี้ครอบคลุม ความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความรุนแรง โรค
ระบาดท่ัวไปและชั่วคราว เช่น HIV/AIDS และมาลาเรีย ความเสี่ยงจากแผ่นดินไหว น�้าท่วม ภัยแล้ง 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่นๆ ความเส่ียงจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ และส่ิงแวดล้อมที่เสื่อมโทรมอย่างมี 
นยัส�าคญั ความเสีย่งประเภททีส่องเป็นความเส่ียงทีอ่ยูใ่นชีวิตประจ�าวันของผู้คน ความเสีย่งดงักล่าวครอบคลุม 
ความเส่ียงจากเชือ้โรคและความเจบ็ป่วยเรือ้รงั ความเสีย่งจากอบุตัเิหตแุละการบาดเจบ็ ความรนุแรงทัว่ไป 
เช่น อาชญากรรมหรอืความรนุแรงในครวัเรือน การถกูกดีกนัทางสังคมจากความแตกต่างทาง ศาสนา เพศ  
 

42 United Nations Development Programme. (1994). Human Development Report 1994. New York: UNDP.
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เช้ือชาติ สภาพชีวิตที่ไม่ถูกสุขอนามัย และความล้มเหลวจากการปลูกพืชผลอันเน่ืองมาจากสภาพดินฟ้า
อากาศ 

เมือ่บคุคลทีม่คีวามเปราะบางดงักล่าวเผชญิกบัความเสีย่ง บคุคลดงักล่าวจะไม่สามารถจดัการกบั
ความเสี่ยง ท�าให้ตกอยู่ภายใต้ภาวะของความตกต�่าเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนที่มีความเปราะบาง
ท่ีมีรายได้และทรัพย์สินไม่เพียงพอเมื่อเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ก็ไม่มีเงินหรือ
ทรัพย์สินเพียงพอที่จะต่อกรกับความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงยังไม่สามารถหาความช่วยเหลือจากเครือข่าย
ทางสังคมหรอืบคุคลอืน่ๆ ได้ เป็นต้น ส่งผลให้เกดิความไม่มัน่คงของมนษุย์ การพจิารณาความมัน่คงของ
มนุษย์จึงมุ่งไปที่ผลกระทบในเชิงลบของความเสี่ยง ด้วยเหตุนี้ความยากจนจะท�าให้ความเปราะบางของ
บคุคลเพ่ิมเพ่ิมมากขึน้ และความเปราะบางทีม่ากขึน้จะท�าให้บคุคลมีความไม่มัน่คงของมนษุย์เพิม่มากขึน้ 
ความยากจนจึงเป็นทั้งสาเหตุและองค์ประกอบที่ท�าให้ความมั่นคงของมนุษย์ลดน้อยลง ความสัมพันธ์
ระหว่างการพิจารณาความยากจนกับความไม่มั่นคงของมนุษย์จึงเป็นไปในแบบสะสมอย่างยกระดับข้ึน 
(cumulative causation)43

ในอดีตการศกึษาเรือ่งความยากจนเป็นการศกึษาสภาวะสถิตทีก่�าหนดให้เงือ่นไขปกตใินชวีติคงที่
หรือมุ่งการพิจารณาไปที่โครงสร้างของความยากจนในระยะยาว ในทางตรงกันข้าม การพิจารณาแนวคิด
ความมัน่คงของมนุษย์เป็นการศึกษาความยากจนอย่างเป็นพลวตัซึง่เน้นไปทีค่วามเสีย่งและความไม่แน่นอน
ซึง่คกุคามความม่ันคงและการพฒันามนษุย์ การเพิม่ขึน้ของความเสีย่งหรอืความเปราะบางจงึเช่ือมโยงกับ
ความยากจนแบบชั่วคราว (transient poverty) และความยากจนแบบเรื้อรัง (chronic poverty) ความ
มั่นคงของมนุษย์จึงต้องพิจารณาพร้อมไปกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลงความยากจนจากแบบชั่วคราวไป
สู่แบบความยากจนแบบเรื้อรัง 

การศกึษาพลวตัของความยากจนจงึเป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความยากจน ความเสีย่ง 
และความเปราะบางในรูปแบบดังนี้คือ ความยากจนจะเพิ่มข้ึนช่ัวคราวจากความผันผวนในการบริโภค
เนือ่งจากการลดลงของรายได้อนัเกิดจากผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงหรอืความเสีย่ง ผลกระทบดงักล่าว
เป็นผลกระทบในเชิงสถติ เมือ่บคุคลดงักล่าวไม่สามารถหารายได้ทีค่าดหวงัเข้าไปชดเชยหรือทดแทนความ
ผนัผวนของรายได้ข้างต้น ความยากจนดงักล่าวจะยดืเยือ้ยาวนาน และความยากจนแบบชัว่คราวดงักล่าว
จะถูกเปล่ียนแปลงไปเป็นความยากจนแบบเร้ือรงัเมือ่คนจนต้องขายสนิทรัพย์เพือ่ชดเชยรายได้ท่ีลดน้อยลง
เพ่ือผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลง การพจิารณาพลวตัของความยากจนจงึเป็นสิง่ส�าคญัทีจ่ะลดความเสีย่ง
ที่คนจนต้องเผชิญเพื่อที่พวกเขาจะได้สามารถจัดการกับความเปราะบางที่เกิดจากความเสี่ยงต่างๆ ได้  
ในบรบิทของความมัน่คงของมนษุย์กบัการลดความยากจน มาตรการในการจดัการลดความเสีย่งเป็นสิง่จ�าเป็น
เพื่อจะได้ไม่ท�าให้คนจนแบบชั่วคราวตกลงไปสู่สถานะความเป็นคนจนแบบเรื้อรัง และคนจนแบบเรื้อรัง
หล่นไปเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวดังที่จะได้กล่าวต่อไปในตอนที่ 8.3

43 Khatiwada, Yuba Raj. (2013). “Chapter 3 Poverty: A Threat to Human Security” in Upreti, Bishnu 
Raj, Bhattarai, Rajan, and Wagle, Geja Sharma. (eds.). Human Security in Nepal: Concepts, Issues and Challenges. 
Kathmandu: Nepal Institute for Policy Studies (NIPS) and South Asia Regional Coordination Office of NCCR 
(North-South).



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

8-28 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

กิจกรรม 8.2.3

จงอธิบายว่าความมั่นคงของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับความยากจนอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 8.2.3

ความม่ันคงของมนษุย์ครอบคลมุความมัน่คง 7 ด้าน ได้แก่ ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ ความมัน่คง
ทางอาหาร ความม่ันคงทางสขุภาพ ความมัน่คงทางสิง่แวดล้อม ความมัน่คงของปัจเจกบคุคล ความมัน่คง
ทางสังคม และความมั่นคงทางการเมืองเพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย 2 ประการ คือ มนุษย์ต้องมีอิสรภาพจาก
ความกลวั และมนษุย์ต้องมอีสิรภาพจากความขาดแคลน ทัง้นีก้ารพจิารณาถึงอสิรภาพจากความขาดแคลน
เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงความมั่นคงของมนุษย์เข้ากับความยากจน การขจัดความยากจนหรือสร้างอิสรภาพจาก
ความขาดแคลนจึงเป็นด้านหนึ่งที่จะสนับสนุนให้เกิดความมั่นคงมนุษย์ควบคู่ไปกับการสร้างอิสรภาพจาก
ความขัดแย้งที่น�าไปสู่ความรุนแรง
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ตอนที่ 8.3

นโยบายสาธารณะในการแก้ปัญหาความยากจน

โปรดอ่านหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ของตอนที่ 8.3 แล้วจึงศึกษารายละเอียดต่อไป

หัวเรื่อง
8.3.1  นโยบายการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
8.3.2  นโยบายสาธารณะอื่นๆ ในการแก้ปัญหาความยากจน
8.3.3  นโยบายสาธารณะระดับระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาความยากจน

แนวคิด
1.  นโยบายการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจน พัฒนามาจาก

การเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ส่งผลกระทบให้ความยากจน
เพิ่มสูงขึ้นมาเป็นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อคนจนและการสร้างความ
เติบโตทางเศรษฐกิจที่คนจนมีส่วนร่วมทีเ่น้นแนวทางการเติบโตทางเศรษฐกิจทีช่่วยลด
ความยากจนไปพร้อมๆ กัน

2.  นโยบายสาธารณะอ่ืนๆ ในการแก้ปัญหาความยากจน เป็นการด�าเนินการของรัฐบาล
ผ่านการด�าเนินนโยบายการคลังทีช่่วยลดความยากจนผ่านการจดัสรรทรพัยากรของรัฐ
ไปทีค่นยากจนแต่การทีร่ฐับาลจะท�าการจดัสรรทรพัยากรดงักล่าวได้ต้องอาศยัรายได้ที่
มาจากการเก็บภาษโีดยนโยบายภาษท่ีีผลกัภาระทางด้านภาษไีปยงักลุม่คนทีมี่รายได้สงู
และบรรษัทขนาดใหญ่

3.  นโยบายสาธารณะระดับระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาความยากจนอาศัยประเทศ
พัฒนาแล้วทีม่ฐีานะดเีป็นกลไกส�าคญัในการให้เงนิช่วยเหลอืรวมถงึการยกเลกิหนีใ้ห้กบั
ประเทศทีย่ากจนผ่านการด�าเนนิการผ่านองค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้
องค์กรทีไ่ม่แสวงหาก�าไรโดยเฉพาะมลูนธิขิองเอกชนกเ็ข้ามามบีทบาทมากขึน้ในการให้
ความช่วยเหลือประเทศที่ยากจน

วัตถุประสงค์
เมื่อศึกษาตอนที่ 8.3 จบแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. อธิบายนโยบายการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจนได้ 
2. อธิบายนโยบายสาธารณะอื่นๆ ในการแก้ปัญหาความยากจนได้ 
3. อธิบายนโยบายสาธารณะระดับระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาความยากจนได้
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ความน�า

ในตอนที ่8.3 นีจ้ะพจิารณาถงึนโยบายสาธารณะในการแก้ปัญหาความยากจนซึง่จะแบ่งออกเป็น 
3 เรื่อง เรื่องที่ 8.3.1 จะให้ภาพพัฒนาการของนโยบายการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหา
ความยากจนซึง่เป็นแนวนโยบายเชงิมหภาคโดยภาพรวมก่อน ก่อนทีจ่ะลงไปสูร่ายละเอยีดเชงินโยบายใน
เร่ืองที่ 8.3.2 อย่างไรก็ตาม นโยบายการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงแรกมิได้เป็นนโยบายที่
ด�าเนินไปเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนโดยตัวเองโดดๆ หรือโดยเฉพาะเจาะจง หากแต่เป็นเป้าหมายใน
การพฒันาประเทศซึง่ประเทศส่วนใหญ่ให้ความส�าคญับนพืน้ฐานของความเช่ือและทฤษฎทีีว่่าเม่ือเศรษฐกจิของ
ประเทศเตบิโตในทีส่ดุแล้วผลพวงของความเตบิโตจะไหลรินลงมาสูเ่บือ้งล่าง ส่งผลให้สดัส่วนของคนยากจน
ลดจ�านวนลงซึง่จะเปน็การแก้ไขปัญหาความยากจนไปด้วยในทีสุ่ด แตต่อ่มาแนวคิดดังกล่าวถกูตัง้ค�าถาม
เนือ่งจากในภาวะท่ีเป็นจรงิการเตบิโตทางเศรษฐกิจไม่ได้น�ามาสูก่ารลดลงของความยากจนและความไม่เท่า-
เทยีมกนัโดยอตัโนมตั ิจงึมกีารเปล่ียนแปลงไปสูก่ารพจิารณาการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีช่่วยบรรเทาความยากจน
และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้คนจนไปด้วย 

เรือ่งที ่8.3.2 จะพิจารณาถงึนโยบายต่างๆ ทีถ่กูก�าหนดขึน้เพือ่บรรเทาปัญหาความยากจนโดยตรง 
นโยบายต่างๆ เหล่านี้มีหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าผู้ก�าหนดนโยบายจะพิจารณาว่าความยากจนนั้นเกิดข้ึน
เนือ่งจากสาเหตใุดเป็นส�าคญั เช่น การพัฒนาภาคการเกษตร การสนบัสนนุค่าจ้างซึง่ครอบคลมุมาตรฐาน
การครองชีวิตของพลเมืองที่สนับสนุนโดยรัฐ (social wage) นโยบายทางด้านการพัฒนาทุนมนุษย์ 
นโยบายการช่วยให้คนจนเข้าถึงทุน การให้เงินช่วยเหลือ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การก�าหนดและด�าเนิน
นโยบายต่างๆ เหล่านีจ้ะเป็นไปในรปูแบบหรอืระดบัใดกข็ึน้อยูก่บัอ�านาจต่อรองหรอืแรงกดดนัทีม่จีากกลุม่
คนจนในแต่ละประเทศว่ามมีากหรอืน้อยแค่ไหน และยงัขึน้กบันโยบายการคลงัของภาครฐัในการจดัหาเงนิ
ผ่านการเก็บภาษีและจัดสรรทรัพยากรผ่านรายจ่ายภาครัฐในรูปแบบต่างๆ 

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินนโยบายทั้ง 2 รูปแบบดังกล่าวข้างต้น แม้จะใช้ค�าว่านโยบายสาธารณะ
ก็ไม่ได้หมายความว่าภาครัฐเป็นผู้ก�าหนดนโยบายและมีบทบาทแต่เพียงผู้เดียว การก�าหนดและด�าเนิน
นโยบายต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมตีวัแสดงทีเ่กีย่วข้องและส่วนร่วมด้วยในหลายระดบัไล่เรยีงไปตัง้แต่ภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาชนหรือองค์กรพัฒนาเอกชน องค์การการกุศล รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศที่มี
อทิธิพลและบทบาททีส่�าคญัในการวางยทุธศาสตร์และด�าเนนินโยบายต่างๆ ในการแก้ไขปัญาความยากจน
ทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ส�าหรับบทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในการแก้ปัญหา
ความยากจนจะกล่าวถึงในเรื่องที่ 8.3.3 
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เรื่องท่ี 8.3.1 

นโยบายการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

นโยบายการสร้างความเตบิโตทางเศรษฐกจิเพือ่แก้ปัญหาความยากจนในเร่ืองที ่8.3.1 นีจ้ะกล่าวถึง
ภาพรวมในเชงิมหภาคของนโยบายการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกจิเพือ่แก้ปัญหาความยากจน ในช่วงแรก
นโยบายการสร้างความเตบิโตทางเศรษฐกจิดงักล่าวเป็นเพยีงนโยบายเชงิมหภาคในด้านรูปแบบการสร้าง
ความเตบิโตให้กบัประเทศ โดยประเทศต่างๆ ไม่จ�าเป็นต้องก�าหนดนโยบายทีช่่วยแก้ไขปัญหาความยากจน
แบบเฉพาะเจาะจง เนือ่งจากเมือ่เศรษฐกจิของประเทศเตบิโต ปัญหาความยากจนจะลดลงเองโดยอตัโนมตัิ 
แนวความคิดดงักล่าวถกูสนบัสนนุโดยแบบจ�าลองทีช่ือ่ว่า แบบจ�าลองเลวสิ ของนกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล 
อาเธอร์ เลวิส (Arthur Lewis)

แนวคดิของเลวิสอธบิายว่าโดยทัว่ไปเศรษฐกจิของประเทศก�าลงัพฒันาจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน
คือ ภาคเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ที่เป็นภาคเกษตรกรรมและมีแรงงานส่วนเกินสะสมอยู่ (traditional,  
overpopulated rural subsistence sector) อีกส่วนคือภาคเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่เป็นภาคอุตสาหกรรมที่
มีผลิตภาพสูง (high productivity modern urban industrial sector) เมื่อส่วนของเศรษฐกิจสมัยใหม่
ขยายตัวและเติบโต จะส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานส่วนเกินจากภาคเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมมาสู่
เศรษฐกจิสมยัใหม่ ท�าให้มีการจ้างงานเพิม่มากขึน้ ในขณะทีภ่าคเศรษฐกจิแบบดัง้เดมิกจ็ะมจี�านวนแรงงาน
ส่วนเกินลดน้อยลงและมีผลิตภาพเพิ่มมากขึ้น การเคล่ือนย้ายแรงงานระหว่างภาคเศรษฐกิจสองส่วนโดย
เฉพาะการจ้างงานทีเ่พิม่ขึน้ในภาคเศรษฐกจิสมยัใหม่ดงักล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนลดน้อยลงไป
เองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีนโยบายเฉพาะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน44

ความเชื่อในแบบจ�าลองดังกล่าวมีรูปธรรมสนับสนุนจากการด�าเนินนโยบายขององค์กรระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะธนาคารโลกท่ีมบีทบาทในการก�าหนดแนวทางการพฒันาของประเทศก�าลังพฒันาส่วนใหญ่
ภายหลงัสงครามโลกครัง้ทีส่อง ในทศวรรษที ่1950 นอกจากนีแ้บบจ�าลองดงักล่าวยงัได้รบัการยอมรบัจาก
องค์การสหประชาชาต ิโดยปรากฏในแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศก�าลงัพฒันาซึง่เป็นทิศทาง
การพัฒนาในระดับโลกขององค์การสหประชาชาต4ิ5 

รายงานการพัฒนาโลก (World Development Report)46 แสดงให้เหน็รูปธรรมของการสนบัสนนุ
แนวคดิดงักล่าว โดยรายงานนีช้ี้ให้เหน็ว่ามคีวามสมัพนัธ์ระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิกบัความยากจน
ของประเทศต่างๆ ในช่วง 25 ปีหลังของศตวรรษที่ 20 (ค.ศ. 1990) จนถึง ค.ศ. 2005 นั่นคือ เมื่อรายได้
เฉล่ียของคนในประเทศเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 จะท�าให้ความยากจนของประเทศลดลงร้อยละ 2.4 ภายใต้เงือ่นไข 
 

44 Todaro, Michael, and Smith, Stephen. (2003). Economic Development (8th ed.). Boston: Addison 
Wesley.

45 Mosley. op.cit.
46 World Bank. (2006). op.cit.



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

8-32 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ท่ีว่าการกระจายรายได้ในประเทศนัน้ๆ เป็นไปอย่างเท่าเทยีมกนั กล่าวคอื กลุม่คนจนได้รับรายได้เพิม่ขึน้
ในสัดส่วนเดียวกับที่กลุ่มคนรวยได้รับ ปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นจริงเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ความ
ยากจนของประเทศ ตัวอย่างเช่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย ที่ปัญหาทางการเมืองลดน้อยลงเมื่อเศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตขึ้นและทุกส่วนของสังคมแม้แต่คนจนได้รับอานิสงส์จากการเติบโตนี้ไปพร้อมๆ กัน 

อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงข้ึนไม่ได้น�ามาสู่การลดลงของอัตราความ
ยากจนในทุกประเทศ ในบางประเทศทีม่อีตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิสงูแต่ไม่ได้ท�าให้อตัราความยากจน
ลดลง สาเหตก็ุคือความไม่เท่าเทยีมกนัในการกระจายรายได้ ทรพัย์สนิ และอ�านาจ นอกจากนี ้จากการศกึษา
ยงัพบว่าในบางประเทศซึง่เป็นประเทศก�าลงัพัฒนาทีม่อีตัราการเตบิโตทางเศรษฐกจิสงูขึน้และไม่ได้จดัอยู่
ในกลุ่มพันล้านคนด้านล่างที่มีสัดส่วนของคนยากจนเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเผชิญปัญหากับกับดักความ
รุนแรงทางการเมืองและกับดักความยากจน เช่น แอฟริกาใต้ รัสเซีย เม็กซิโก และอินเดีย แต่ภายใน
ประเทศเหล่านี้กลับมีบางภูมิภาคหรือบางพื้นที่ที่ความยากจนไม่ได้ลดน้อยลงแต่กลับเลวร้ายมากขึ้น 
ตัวอย่างเช่น จังหวัดทางภาคเหนือของแอฟริกาใต้ เขตปกครองตนเองเชชเนียในรัสเซีย รัฐเชียปัสใน
เมก็ซิโก และรฐัพหิารในอนิเดยี ด้วยเหตนุีก้ารพจิารณานโยบายการสร้างความเตบิโตเพือ่ลดความยากจน
แบบ Pro-poor growth ทีค่าดหวงัว่าการเตบิโตทางเศรษฐกจิจะส่งผลท�าให้อตัราความยากจนลดลงโดย
อัตโนมัติถูกตั้งค�าถามเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้ส่งผลท�าให้ความยากจนลดลงเสมอไป47

ด้วยเหตุนี้ นโยบายการกระตุ้นให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตโดยเชื่อว่าการเติบโตดังกล่าวจะ 
ส่งผลพวงให้คนมีงานท�ามากขึน้ ความยากจนจะลดลงโดยอัตโนมตัโิดยไม่ต้องก�าหนดแนวนโยบายในการ
แก้ปัญหาความยากจนเป็นการเฉพาะจงึถกูตัง้ค�าถาม ความพยายามแก้ไขปัญหาความยากจน (anti-poverty 
initiatives) จึงปรากฏขึ้นในทศวรรษที่ 197048 และน�าไปสู่การเสนอนโยบายว่าด้วยการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในรูปแบบของการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเอื้อต่อคนจน (pro-poor growth)49 ซ่ึงเป็นรูปแบบ
การเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีสนับสนุนให้คนจนมีส่วนร่วมในการสร้างความเติบโตของเศรษฐกิจและได้รับ
ประโยชน์จากการเตบิโตดงักล่าวไปพร้อมๆ กนั (redistributive with growth) เนือ่งจากความเชือ่มโยง
ดังกล่าวมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลดความยากจนที่ยั่งยืน 

ตัวอย่างของนโยบายที่สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและเอื้อต่อคนจน เช่น การปฏิรูปที่ดิน  
การลงทุนในภาคเกษตรกรรมและการสนับสนุนให้เกิดการปฏิวัติสีเขียวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พร้อมๆ ไปกับการจ�ากัดจ�านวนประชากรให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม การเปล่ียนจากรูปแบบการพัฒนา
เศรษฐกิจหรอืการระดมทรพัยากรไปยงัภาคเศรษฐกจิทีก้่าวหน้าทีใ่ช้ทุนอย่างเข้มข้นมาเป็นรูปแบบการพฒันา
เศรษฐกิจหรือการระดมทรัพยากรไปยังภาคเศรษฐกิจท่ีมีแรงงานกระจุกตัวอยู่มากเพ่ือกระตุ้นให้เกิด 
การจ้างงาน หรือการให้ความส�าคัญกับภาคการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้น (labor intensive sector) แทน
การใช้ทุนเข้มข้น (capital intensive sector) รวมถึงการให้การศึกษาและทักษะกับแรงงานให้สอดคล้อง 
 

47 Collier. op.cit.
48 Mosley. op.cit.
49 OECD. (2006). Promoting Pro-Poor Growth. France: OECD.
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กบัความต้องการของระบบเศรษฐกจิเพือ่ให้เศรษฐกจิขยายตวัไปพร้อมๆ กบัการแบ่งปันโภคผลของการเตบิโต
ให้กับผู้มีรายได้น้อย การให้บริการประกันความเสี่ยงให้กับประชาชนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความ
เสี่ยงด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ การว่างงาน การขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ 
เป็นต้น 

ต่อมาการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อคนจน ถูกยกระดับไปเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ 
มส่ีวนร่วมทีรู่จ้กักนัว่าเป็นการเตบิโตของเศรษฐกิจแบบมส่ีวนร่วม (inclusive growth) ผ่านองค์กรระหว่าง
ประเทศ เช่น ธนาคารโลก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization 
for Economic Cooperation and Development: OECD)50 ซ่ึงน�าเอาแนวคิดเร่ืองความม่ันคงของ
มนษุย์ซ่ึงครอบคลมุหลากหลายมติมิาพจิารณาเรือ่งความยากจน ในกรอบความคดิดงักล่าวมติิความมัน่คง
ทางเศรษฐกจิเป็นเพยีงมติหินึง่ทีต้่องท�างานร่วมกันมติอิืน่ๆ การเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบนีจ้งึเป็นการสร้าง
โอกาสและแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกลุม่คนต่างๆ ในสังคมอย่างเสมอภาคกนัเนือ่งจากพจิารณาถึงความ
สลบัซบัซ้อนของการแก้ไขปัญหาความยากจนว่ามทีัง้มติทิีเ่ป็นตัวเงนิหรอืรายได้ และมติทิีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ ซึง่
เชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตของคนจนซ่ึงมีความหลากหลายระหว่างกลุ่ม เพศ วัย อายุ ฯลฯ ในขณะที ่
รูปแบบการพัฒนาประเทศหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจก่อนหน้าน้ีไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่เน้น
การเตบิโตโดยเชือ่ว่าการเตบิโตทางเศรษฐกจิจะส่งผลลดความยากจนโดยอตัโนมตัหิรอืการเน้นการเตบิโต
ท่ีเอื้อต่อคนจนมักจะไม่ได้ให้ความส�าคัญกับมิติที่ไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนจน
รวมถงึความหลากหลายของในกลุม่คนจน การเตบิโตทางเศรษฐกจิแบบมีส่วนร่วมจงึถูกพฒันาข้ึนเพือ่ท�าให้
มติดิงักล่าวเด่นชดัขึน้ เช่น มติด้ิานสุขภาพ สิง่แวดล้อม การศกึษา การถูกกดีกนัจากการท�างานและความเสีย่ง
จากการตกงาน 

แนวนโยบายที่ใช้ในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนรวมจึงครอบคลุมทั้งนโยบายที่ 
มส่ีวนในการกระตุ้นการเตบิโตทางเศรษฐกจิหรอืการเพิม่ขึน้ของรายได้ทีเ่ป็นตัวเงนิโดยตรง เช่น นโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดแรงงาน นวัตกรรม นโยบายทางด้านการคลังสาธารณะเช่นเดียวกับที่การเติบโตทาง
เศรษฐกิจในยุคแรก กับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อคนจนในช่วงต่อมาให้ความส�าคัญ ทั้งนี้นโยบาย
ข้างต้นดงักล่าวส่งผลกระทบทางอ้อมต่อการสร้างคุณภาพชีวติของคนจนในมิตทิีไ่ม่ใช่ตวัเงนิ เช่น การตลาด
แรงงานมีการจ้างงานมากขึ้น ส่งผลให้แรงงานมีรายได้และมีสุขภาวะที่ดีขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การ
สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีส่วนรวมยังด�าเนินนโยบายอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของ
รายได้โดยตรง เช่น นโยบายด้านสิง่แวดล้อม นโยบายด้านการศกึษาและสุขภาพทีมุ่ง่สร้างคณุภาพของน�า้ 
อากาศ ยกระดบัการศึกษาและความช�านาญ รวมถงึเพิม่สขุภาวะท่ีดใีห้กบัคนจน และเช่นเดียวกนั นโยบาย
ดงักล่าวกอ็าจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อนโยบายทีเ่น้นการกระตุน้รายได้ทีเ่ป็นตวัเงนิอกีทอดหนึง่ เช่น การม ี
สุขภาพที่ดีของคนส่งผลให้คนท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้
เศรษฐกิจเติบโตสูงขึ้น

50 OECD. (2014). Report on the OECD Framework for Inclusive Growth. Retrieved from www.oecd.
org/publishing/corrigenda (11 June 2017).
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ด้วยเหตนุี ้การสร้างความเติบโตทางเศรษฐกจิแบบมส่ีวนร่วมจงึเป็นความพยายามในการพจิารณา
ความสลับซับซ้อนของความยากจนและคนจนซึ่งมีมิติที่หลากหลายมากกว่ามิติเชิงตัวเงินหรือรายได้เพื่อ
ให้ครอบคลุมถงึมติิทีไ่ม่ใช่ตัวเงนิซึง่ต่างมีปฏสิมัพนัธ์ร่วมกนัและส่งผลต่อคณุภาพชวีติของคนจน ซึง่ในท่ีสดุ
แล้วน�ามาสู่การน�าเสนอนโยบายโดยตระหนักถึงปฏิสัมพันธ์ของนโยบายที่เน้นให้เกิดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและนโยบายที่มุ่งบรรลุมิติที่ไม่ใช่ตัวเงินโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ การศึกษา และ 
สิง่แวดล้อม อย่างไรกต็าม นโยบายทัง้สองกลุม่ต่างมปีฏสิมัพนัธ์และต้องถูกก�าหนดและด�าเนนิไปในทศิทาง
ที่สอดคล้องและเอื้อต่อการสร้างคุณภาพชีวิตของคนจน ดังนั้นการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจแบบมี
ส่วนร่วมจงึสอดคล้องไปกบัมติขิองความมัน่คงของมนษุย์ทีไ่ด้กล่าวถึงไปในเร่ืองที ่8.2.3 เพราะครอบคลมุ
หลากหลายมิตขิองความมัน่คงนอกจากความมัน่คงทางเศรษฐกจิรวมทัง้ยงัให้ความส�าคญักบัความเปราะบาง
และความเสี่ยงของมนุษย์ในมิติต่างๆ 

กิจกรรม 8.3.1

แนวนโยบายการสร้างความเติบโตอย่างมีส่วนร่วมคืออะไร มีความส�าคัญต่อการแก้ปัญหาความ
ยากจนอย่างไร

แนวตอบกิจกรรม 8.3.1

แนวนโยบายการสร้างความเติบโตอย่างมีส่วนร่วมเป็นแนวนโยบายที่เน้นการสร้างความเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีช่่วยลดความยากจนผ่านการสร้างโอกาสและแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกลุม่คนต่างๆ ใน
สังคมอย่างเสมอภาคกันโดยพิจารณาว่าต้องค�านึงถึงปัจจัยที่เป็นตัวเงินและปัจจัยที่ไม่ใช่ตัวเงินซึ่งยังรวม
เอาการพิจารณาความเปราะบางและความเสี่ยงเข้าไปด้วย

เรื่องท่ี 8.3.2 

นโยบายสาธารณะอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาความยากจน

ในเรื่องที่ 8.3.1 ได้พิจารณาถึงนโยบายการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ที่ส่ง
ผลกระทบต่อการลดความยากจน โดยเฉพาะนโยบายการสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เอื้อต่อคนจน
และแบบมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตาม การพิจารณานโยบายการสร้างความเติบโตข้างต้นเป็นการให้ภาพเชิง
มหภาคซึง่เชือ่มโยงกับรปูแบบการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศแต่ยงัไม่ได้ระบลุงไปถึงรูปแบบของนโยบาย
สาธารณะที่เฉพาะเจาะจงลงไปในการแก้ปัญหาความยากจน ในเรื่องที่ 8.3.2 นี้จะพิจารณาถึงการด�าเนิน
นโยบายสาธารณะในรปูแบบต่างๆ เพือ่แก้ไขปัญหาความยากจน แต่ก่อนทีจ่ะกล่าวถึงนโยบายและการด�าเนนิ
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นโยบายดังกล่าว พอล โมสลีย์ (Paul Mosley)51 อธิบายว่าการก�าหนดและด�าเนินนโยบายเพื่อแก้ไข 
ความยากจนดงักล่าวไม่ได้เกดิขึน้ได้ในทกุประเทศ แต่การก�าหนดและด�าเนนินโยบายเพือ่ลดปัญหาความ
ยากจนต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมหรือเอื้อให้เกิดนโยบายดังกล่าวแบบที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อ
คนจน (pro-poor environment) โดยเงื่อนไขส�าคัญก็คือ การที่กลุ่มชนช้ันน�าเป็นพันธมิตรกับกลุ่มคน
ยากจนและด�าเนินนโยบายที่ช่วยลดความยากจนและการมีเสถียรภาพทางการเมือง

โดยปกติแล้วกลุ่มคนยากจนไม่ได้เป็นกลุ่มที่มีปากมีเสียงหรืออ�านาจในโครงสร้างทางการเมือง
และไม่ได้เป็นกลุ่มคนท่ีสามารถรวมกลุ่มกันเพื่อเรียกร้องผลักดันให้รัฐด�าเนินนโยบายต่างๆ ตามที่ตนเอง
ต้องการได้ ดังนั้นการเป็นพันธมิตรกันดังกล่าวจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือกลุ่มชนช้ันน�ามีความขัดแย้งกันหรือ
ในสภาวะที่มีวิกฤตการณ์ สถานการณ์จะผลักดันให้กลุ่มชนชั้นน�ามีความจ�าเป็นต้องพึ่งพาและร่วมมือกับ
กลุ่มคนยากจน เพื่อรักษาอ�านาจหรือลดความปั่นป่วนวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากสภาวการณ์ดังกล่าว 

ตัวอย่างของสภาวะที่มีความขัดแย้งหรือวิกฤตการณ์ในประเทศที่ส่งผลให้กิดความร่วมมือกัน
ระหว่างชนชั้นน�าและกลุ่มคนยากจนซึ่งผลักดันให้เกิดการด�าเนินนโยบายต่างๆ ที่ช่วยลดความยากจน 
ได้แก่ กรณขีองประเทศอินโดนเีซยีในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ภายใต้ความป่ันป่วนวุ่นวายทางการเมือง การจราจล
ที่ขยายตัวมากขึ้นจากราคาข้าวซึ่งเป็นค่าครองชีพหลักถีบตัวสูงขึ้น รวมถึงภัยคุกคามจากการเคลื่อนไหว
ของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศ ความปั่นป่วนดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลของอินโดนีเซียในขณะนั้น
ด�าเนินนโยบายเพือ่บรรเทาความขดัแย้งดงักล่าวผ่านนโยบายการลงทนุในเทคโนโลยทีีส่่งเสรมิการปฏวิตั-ิ
สีเขยีวเพือ่เพิม่ผลติภาพการผลติให้กบัเกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย เช่น ระบบชลประทาน สินเช่ือ 
การขยายพื้นที่การผลิต ปุ๋ย การด�าเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้ผลิตภาพการผลิตเพิ่มสูงขึ้นและท�าให้
อัตราความยากจนลดลงจากร้อยละ 80 ใน ค.ศ. 1960 ลดลงเป็นร้อยละ 6.4 ในอีก 3 ทศวรรษต่อมา อีก
ตัวอย่างเป็นกรณีของสหพันธรัฐรัสเซียในช่วงปลายทศวรรษ 1990 ถึงต้นทศวรรษ 2000 ที่มีการกระจาย
เงนิช่วยเหลอืไปยังพ้ืนทีท่ีม่แีนวโน้มทีจ่ะเกิดความป่ันป่วนวุน่วายหรอืเกดิการจราจลอันเป็นผลสบืเนือ่งจาก
ความต้องการแยกตวัเองเป็นอิสรภาพจากอดีตสหภาพโซเวยีต โดยเฉพาะเชเชน (Chechen) รวมถึง ซาฮา 
(Yakutia) ฮาคาซียา (Khakassia) โคมิ (Komi) ดาเกสถาน (Dagestan) อินกูเชเดีย (Ingushetia)52 

ส�าหรับนโยบายต่างๆ ที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาความยากจนในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศก�าลัง
พัฒนามีความหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นความพยายามในการแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและ
ความยากจนทีเ่กดิขึน้จากแนวทางการพัฒนาทีเ่น้นการสร้างความเตบิโตทางเศรษฐกจิตามแบบจ�าลองเลวสิ 
ซึง่เป็นแนวทางหลักทีถ่กูผลกัดนัโดยธนาคารโลกในช่วงทศวรรษที ่1950 การพฒันาตามแนวทางดงักล่าว
เน้นการระดมทรัพยากรไปยังภาคการผลิตที่ก้าวหน้าและใช้ทุนเข้มข้นแต่มีการจ้างงานน้อยกว่าให้เติบโต 
โดยคาดว่าการเติบโตดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้เกิดการเคล่ือนย้ายแรงงานจากภาคการผลิตด้ังเดิมที่ใช้
ทุนน้อยกว่าแต่ใช้แรงงานเข้มข้นมากกว่า แต่กลับพบว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นท�าให้
จ้างงานและรายได้ของแรงงานในภาคการผลติดัง้เดมิลดน้อยลง การแก้ไขปัญหาผลกระทบดงักล่าวจงึเน้น

51 Mosley. op.cit. 
52 Ibid.
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ไปทีก่ารระดมทรพัยากรไปสูภ่าคการผลติดัง้เดมิซึง่ส่วนใหญ่เป็นภาคการเกษตรทีเ่น้นการใช้แรงงานเข้มข้น
ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาของธนาคารโลกในทศวรรษที่ 199053

นโยบายสาธารณะทีเ่ป็นรปูธรรมในการระดมทรัพยากรเพือ่พฒันาภาคการผลติดัง้เดมิทีม่แีรงงาน
กระจุกตัวอยู่อย่างเข้มข้นเพื่อลดความยากจนมีหลายรูปแบบไล่เรียงไปตั้งแต่การถ่ายโอนทรัพยากรอย่าง
เช่น การปฏริปูท่ีดนิ ไปจนถงึการยกระดบัรายได้ให้กบักลุม่คนจนผ่านการลงทนุพฒันาการเกษตรด้วยการ
ปฏวิตัสิเีขยีวเพือ่สร้างผลติภาพและความม่ันคงทางด้านอาหารให้กบัคนยากจน การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ควบคุมจ�านวนประชากรของกลุ่มคนยากจนด้วยการคุมก�าเนิด การลงทุนทางด้านสุขภาพและการศึกษา 
การสนับสนุนทางด้านสินเชื่อ

อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือกันของชนชั้นน�ากับกลุ่มคนยากจนที่ส่งผลให้เกิดการด�าเนินนโยบาย
สาธารณะต่างๆ เพือ่บรรเทาความยากจนต้องอาศัยการกระจายงบประมาณการใช้จ่ายไปสูก่ารให้สวสัดิการ
ต่างๆ แก่คนยากจน พร้อมๆ ไปกันมรูีปแบบการจัดเกบ็ภาษทีีส่นบัสนนุรปูแบบการใช้จ่ายทีเ่รยีกว่านโยบาย 
ทางด้านการคลงัท่ีช่วยลดความยากจน (pro-poor fiscal policy)54 นโยบายด้านการคลังดงักล่าวประกอบ
ไปด้วยสองส่วนคือ นโยบายด้านการใช้จ่าย และนโยบายทางด้านภาษีซึ่งเป็นรายรับ 

นโยบายทางด้านรายจ่ายทีช่่วยลดความยากจน (pro-poor expenditure) เน้นไปทีก่ารเพิม่ค่าจ้าง 
ซึง่ครอบคลมุมาตรฐานการครองชีวติของพลเมอืงทีส่นบัสนนุโดยรฐัให้กบัคนยากจนผ่านการจดัสรรทรพัยากร
ไปสู่ภาคการผลิตที่แรงงานหรือคนจนกระจุกตัว เช่น ภาคการเกษตร ภาคการผลิตที่เน้นการใช้แรงงาน
มากกว่าภาคการผลิตที่ใช้ทุนด้วยการเน้นนโยบายเพิ่มผลิตภาพ การประกันค่าจ้างขั้นต�่าให้แรงงาน เพื่อ
ให้แรงงานในภาคการผลติดงักล่าวมรีายได้มากข้ึน รวมถึงการเพิม่สวสัดกิารทางสงัคมในด้านต่างๆ ให้แก่
คนยากจน55

ส่วนนโยบายทางด้านภาษีที่สนับสนุนคนจน (pro-poor taxes) อยู่ในรูปแบบของการลดภาระ
ภาษีของคนจน เช่น การผลักภาระภาษีการส่งออกจากเกษตรกรหรือผู้ผลิตรายย่อยไปสู่ผู้ผลิตรายใหญ่
หรือบรรษัทข้ามชาติรวมถึงการควบคุมการไหลเข้าออกของทุนผ่านการเก็บภาษี ในระยะสั้นแล้วการจัด
เก็บภาษีเพิ่มขึ้นจะลดรายได้หลังหักภาษี (disposable income) ของประชาชน แต่ในระยะกลางและยาว
ถ้ารฐับาลมนีโยบายการใช้จ่ายเพือ่ลดความยากจนดงัทีไ่ด้กล่าวข้างต้นกเ็ป็นการยากทีร่ฐับาลจะไม่ด�าเนนิ
นโยบายเพิ่มการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นเงินทุนส�าหรับการใช้จ่ายดังกล่าว แม้ว่าจะสามารถหาเงินได้จากเงิน
ช่วยเหลือหรือการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ56 

53 World Bank. (1990). World Development Report 1990: Poverty. Washington, D.C.: World Bank.
54 Mosley. op.cit.
55 Banerjee, Bénabou, and Mookherjee. op.cit. 
56 อย่างไรกต็าม การด�าเนนินโยบายด้านภาษดัีงกล่าวไม่ใช่เร่ืองง่าย เนือ่งจากการข้ึนภาษีมกัไม่เป็นทีน่ยิมของประชาชน

ของประเทศ ท�าให้คะแนนนิยมของรัฐบาลลดน้อยลง ส่งผลให้รัฐบาลไม่กล้าเสี่ยงกับคะแนนนิยมที่ลดลง จึงเลือกที่จะไม่ด�าเนินการ
ขึ้นภาษี ส่งผลให้รัฐไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปใช้จ่ายในการด�าเนินนโยบายการจัดสวัสดิการทางสังคมต่างๆ รัฐจึงเผชิญกับปัญหาที ่
เรียกว่า (fiscal poverty trap) ที่อัตราความยากจนอยู่ในระดับที่สูงและไม่มีแนวโน้มจะลดลงเนื่องจากการขึ้นภาษีเพ่ือเป็นรายได้
ให้กับการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่กลุ่มคนยากจนเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
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ส�าหรบั โมสลย์ี แล้ว ภาวะความขดัแย้งระหว่างชนชัน้น�าและกลุ่มคนจนดงักล่าวยงัเป็นเงือ่นไขที่
ไม่พอเพยีงทีจ่ะท�าให้เกดิการด�าเนนินโยบายเพือ่ลดความยากจนในรปูแบบต่างๆ แต่การด�าเนนิแนวนโยบาย
ท่ีช่วยบรรเทาความขัดแย้งจากความยากจนดังกล่าวข้างต้นยังต้องอาศัยความต่อเน่ืองในการด�าเนิน
นโยบายผ่านความมีเสถียรภาพทางการเมือง เช่น ผู้น�าของประเทศที่ก�าหนดและด�าเนินนโยบายดังกล่าว
ต้องครองอ�านาจทางการเมืองอย่างมั่นคงเป็นระยะเวลายาวนานพอที่จะด�าเนินนโยบายอย่างต่อเนื่อง57 

นอกจากนี ้บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กรระหว่างประเทศทีก่่อตัง้ข้ึนภายใต้
ระบบเบรตตันวู้ดส์ ได้แก่ ธนาคารโลก องค์กรการเงินระหว่างประเทศ และความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariff and Trade: GATT) หรือองค์การการค้าโลกใน 
เวลาต่อมา ยังมีผลต่อการก�าหนดรูปแบบการด�าเนินนโยบายสาธารณะเพื่อลดความยากจนผ่านการให ้
เงินช่วยเหลือ การให้เงินกู้ยืม และการให้ค�าปรึกษาผ่านผู้เชี่ยวชาญ โดยทั่วไปแล้วธนาคารโลกท�าหน้าที่
ช่วยให้ค�าแนะน�าในการวางแผนการพัฒนาและให้การสนับสนุนด้านการลงทุนโดยเฉพาะการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในประเทศก�าลังพัฒนา ขณะที่องค์กรการเงินระหว่างประเทศให้การช่วยเหลือในภาวะ 
ฉุกเฉินเพื่อชดเชยการขาดดุลการช�าระเงินของประเทศก�าลังพัฒนาท่ีเผชิญกับปัญหาวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกจิ ในขณะทีอ่งค์การการค้าโลกมบีทบาทในการสนบัสนนุระบบการค้าและการลงทนุเสรี ดงัทีไ่ด้กล่าวถึง
ในเรื่องที่ 8.3.1 และบทบาทในการให้เงินช่วยเหลือที่จะกล่าวถึงต่อไปในเรื่องที่ 8.3.3

หลงัจากทศวรรษที ่1980 ภายหลงัการขึน้มาอทิธพิลของแนวคดิแบบเสรีนยิมใหม่และการด�าเนนิ
นโยบายปรับโครงสร้าง (structural adjustment) ขององค์กรระหว่างประเทศที่เน้นบทบาทของตลาด  
ตวัแสดงทีข่ึน้มามบีทบาทในการแกปั้ญหาความยากจนเพิม่เติม ได้แก ่องคก์รพัฒนาเอกชน ซึง่มบีทบาท
ในการตัง้ค�าถามต่อผลกระทบทีม่ต่ีอคนจนโดยเฉพาะต้นทุนทางสงัคม รวมถงึบทบาทในการเจรจาต่อรอง
กบัองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะธนาคารโลกและองค์กรการเงนิระหว่างประเทศ ให้บรรเทาผลกระทบ
หรอืลดระดับของความเข้มงวดในเชิงนโยบายซึง่เกีย่วเนือ่งกบัการปรับโครงสร้างดังกล่าว เช่น การลดภาระ
หนี้ การผ่อนปรนเงื่อนไขหรือข้อก�าหนดทางนโยบายที่มาพร้อมกับการกู้ยืมเงิน รวมถึงการต่อรองเรื่อง 
การตัดงบประมาณรายจ่ายที่ส่งผลกระทบต่อคนจนโดยเฉพาะงบด้านนโยบายทางสังคม 

บทบาทขององค์กรเอกชนเหล่านีไ้ด้ทวีความส�าคญัเพิม่ขึน้เร่ือย จนในท่ีสดุได้ก้าวเข้ามาสูก่ารเป็น
ตัวแสดงหลักหนึ่งที่มีอ�านาจต่อรองในเรื่องนโยบายการลดความยากจน ได้ก้าวเข้ารับบทบาทแทนรัฐของ
ประเทศก�าลงัพฒันาในด้านการจดัหาบรกิารต่างๆ ทางสงัคมให้กบัคนยากจนภายหลงัการลดบทบาทของ
ภาครัฐในช่วงเสรีนิยมใหม่ ไม่ว่าจะเป็น บทบาทของการจัดหาบริการทางด้านสุขภาพ การศึกษา 
การเกษตรกรรม การให้เงนิกู้รายย่อย บทบาทต่างๆ ขององค์กรเอกชนทีไ่ด้กล่าวข้างต้นได้รบัการสนบัสนนุ
และได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับโครงสร้าง โดยนับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ที่
ฉีกไปจากทางเลือกระหว่างการแข่งขันเพื่อสร้างประสิทธิภาพของระบบตลาดที่สร้างผลกระทบในทางลบ
ต่อคนยากจนและบทบาทล้นเกินของภาครัฐที่มาพร้อมกับความฉ้อฉลและการคอร์รัปชัน 

57 Mosley. op.cit.
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กิจกรรม 8.3.2 

จงอธิบายว่าเหตุใดนโยบายด้านการคลังจึงมีความส�าคัญในการช่วยลดความยากจน

แนวตอบกิจกรรม 8.3.2

นโยบายด้านการคลงัมคีวามส�าคญัในการช่วยลดความยากจนเนือ่งจากรัฐบาลเป็นตวัแสดงส�าคญั
ในการก�าหนดและด�าเนนินโยบายเพือ่ลดความยากจน เช่น การพฒันาภาคการผลิตดัง้เดมิทีมี่คนจนกระจกุตวั
อยู่สูง การให้สวัสดิการทางสังคมแก่คนจน ต้องมีรายจ่ายในการด�าเนินนโยบายดังกล่าว รัฐบาลจึงต้องหา
รายได้ผ่านนโยบายการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นเงินทุนส�าหรับการใช้จ่ายดังกล่าว ด้วยเหตุนี้นโยบายการคลัง
จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญของภาครัฐในการช่วยลดความยากจน

เรื่องท่ี 8.3.3 

นโยบายสาธารณะระดับระหว่างประเทศในการแก้ปัญหาความยากจน

นโยบายสาธารณะในระดับระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด�าเนินไปโดยองค์กร
ระหว่างประเทศและองค์กรเอกชนหรอืมลูนธิใินรปูแบบต่างๆ เช่น การให้ค�าปรึกษาและวางแนวทางการพฒันา
ประเทศ การให้เงนิช่วยเหลือและบรจิาค ส�าหรบับทบาทในการให้ค�าปรกึษาและวางแนวทางในการพฒันา
ประเทศได้กล่าวถึงไปแล้วในเรื่องที่ 8.3.1 และ 8.3.2 ในเรื่องที่ 8.3.3 นี้จะพิจารณาถึงบทบาทด้านการให้
ความช่วยเหลอืด้านการเงนิ ทัง้นีอ้งค์กรระหว่างประเทศอย่างธนาคารโลกและองค์การสหประชาชาตพิจิารณา
ว่าการให้ความช่วยเหลอืจากประเทศอ่ืนๆ โดยเฉพาะจากประเทศทีม่ฐีานะดกีว่าอย่างประเทศทีพ่ฒันาแล้ว 
เช่น การบรจิาคและช่วยเหลอืระหว่างประเทศ จะมส่ีวนช่วยลดความยากจนและความไม่เท่าเทยีมกนั โดย
ท่ัวไปแล้วการบรจิาคหรอืช่วยเหลอืระหว่างประเทศจะด�าเนนิการผ่านองค์กรระหว่างประเทศหรือจากรฐับาล
ของประเทศผูบ้รจิาคไปสูป่ระเทศผูร้บับรจิาคในรปูแบบทีเ่รยีกว่า เงนิความช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาอย่างเป็น
ทางการ (Official Development Assistance: ODA)58

เงินช่วยเหลือเพือ่การพัฒนาจงึเป็นเงนิช่วยเหลอืจากรฐับาลของประเทศพฒันาแล้วทีร่�า่รวยให้แก่
ประเทศก�าลังพัฒนาและองค์กรพหุภาคีท่ีด�าเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศผู้รับทั้งในรูปแบบเงิน 

58 โดยท่ัวไปเงินความช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาอย่างเป็นทางการ หรอื ODA แบ่งได้เป็นสองลักษณะคอื (1) เงินช่วยเหลือ
แบบทวิภาคีระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล (bilateral aid) และ (2) เงินช่วยเหลือแบบพหุภาคีระหว่างรัฐบาลกับองค์กรระหว่างประเทศ 
(multilateral aid) โดยการช่วยเหลือด้านการทหารทั้งยุทโธปกรณ์และบุคลากร เงินบริจาคจากภาคเอกชน (donations) และ 
export credits ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วให้กับประเทศก�าลังพัฒนาเพื่อซื้อสินค้าจากประเทศผู้บริจาค ไม่นับเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อ
การพัฒนาอย่างเป็นทางการ
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ช่วยเหลอืแบบให้เปล่าและเงนิกูซ้ึง่มรีะดบัความผ่อนปรนสงูทีถู่กใช้ในการส่งเสริมการพฒันาทางเศรษฐกจิ
และสวัสดิการของประเทศที่ก�าลังพัฒนา59

นักเศรษฐศาสตร์คนส�าคญัทีส่นบัสนนุแนวทางของการใช้การช่วยเหลอืระหว่างประเทศเป็นเครือ่งมอื
เชิงนโยบายท่ีส�าคัญในการแก้ปัญหาความยากจน คือ เจฟฟรีย์ แซกส์ ซึ่งพิจารณาว่าการแก้ไขปัญหา 
ความยากจนต้องให้ความส�าคัญกับการขจัดสิ่งที่เรียกว่า “กับดักความยากจน” ซึ่งเป็นวงจรอุบาทว์ 
เนื่องจากวงจรดังกล่าวเป็นการผลิตซ�้าความยากจนจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งเป็นทอดๆ ต่อเนื่องไป 
อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเพื่อให้หลุดจากวงจรอุบาทว์ดังกล่าวต้องอาศัยการลงทุนและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
ด้านสาธารณสุข อนามยั การศึกษา เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและสร้างประชากรท่ีมคีณุภาพ ซ่ึงโดยทัว่ไป
แล้วการลงทนุและพฒันาปัจจยัพืน้ฐานดงักล่าวมกัจะด�าเนนิการโดยรฐับาลของแต่ละประเทศ แต่เนือ่งจาก
ในประเทศทีย่ากจนส่วนใหญ่รฐับาลมกัไม่มเีงนิเพยีงพอในการลงทุนขัน้พืน้ฐานดงักล่าว หรือการทีรั่ฐบาล
ของประเทศเหล่านีม้กัขาดประสทิธภิาพหรอืมปัีญหาเรือ่งการฉ้อราษฎร์บงัหลวงจนไม่สามารถด�าเนนิการ
ลงทุนพัฒนาปัจจัยพื้นฐานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แซกส์จึงสนับสนุนให้องค์กรระหว่างประเทศ
อย่าง เช่น องค์การสหประชาชาติ หรือธนาคารโลก รวมถึงประเทศที่พัฒนาแล้วที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่
ร�่ารวยกว่าช่วยระดมเงินเข้ามาช่วยในการลงทุนขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าหรือสร้างกลไกให้รัฐบาล
ของประเทศทีด้่อยพฒันาและยากจนท�าโครงการพัฒนาพืน้ฐานดงักล่าวได้อย่างมปีระสทิธภิาพได้มากขึน้60
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 ภาพที่ 8.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการให้เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนากับการแก้ปัญหาความมั่นคง

  ตามทัศนะของ เจฟฟรีย์ แซกส์61

59 OECD. (2017). Is It ODA? Retrieved from https://www.oecd.org/dac/stats/34086975.pdf (22 July 2017).
60 Sachs. op.cit. 
61 Ibid.
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8-40 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ดังจะเห็นได้จากแผนภาพที่ 8.3 ซึ่งเป็นแผนภาพที่แซกส์อธิบายว่า เงินช่วยเหลือแบบทวิภาคีใน
รปูแบบของเงนิช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาทีป่ระเทศพฒันาแล้วส่งไปยงัประเทศทีย่ากจนนัน้สามารถช่วยขจดั
ความยากจน ได้สามทางคือ

1. การช่วยเหลอืทางด้านมนษุยธรรม (humanitarian relief) ทีใ่ห้โดยตรงกบัครัวเรือนทีย่ากจน 
เพื่อใช้จ่ายและเพิ่มการเก็บออม

2. การช่วยเหลือทางด้านเงินกู้ยืมแก่ประชาชน (microfinance) ท่ีช่วยให้คนยากจนสามารถ 
เข้าถึงเงินทุนเพื่อน�ามาท�าประกอบอาชีพได้

3. การช่วยเหลอืทีใ่ห้แก่รฐับาล (public budget) เพือ่ท�าโครงการพฒันาต่างๆ เช่น ด้านการศึกษา 
และสาธารณสุข เป็นต้น

เงินทั้งสามส่วนดังกล่าวจะท�าให้เกิดการสะสมทุนต่อหัวประชากรเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงก็จะส่งเสริมให้
เกดิการเตบิโตทางเศรษฐกิจตามมา และท�าให้ครัวเรอืนทีย่ากจนมรีายได้เพิม่มากขึน้และหลดุพ้นจากกบัดกั
ของความยากจน 

นอกจากนี้ แซกส์62 ยังเสนอแผนการแทรกแซงโดยรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือ
แก้ปัญหาความยากจนที่รุนแรงสูงสุด ด้วยการแก้ปัญหาพื้นฐานอันเป็นสาเหตุของความยากจน รวม 5 
ประการส�าคัญ เรียกว่า การแทรกแซงเพื่อพัฒนาให้พ้นความจนใน 5 เรื่องใหญ่ (The Big Five) ได้แก่ 

1. การปรบัปรงุผลผลิตการเกษตร คณุภาพดนิ เมล็ดพนัธุ ์การชลประทาน การเกบ็พชืผลในยุง้ฉาง 
การตลาด การซื้อขาย

2. การลงทุนในบริการการสาธารณสุข แพทย์ พยาบาลในชุมชน
3. การลงทุนทางการศึกษา ให้ทุกคนมีความรู้สูงขึ้น เพื่อหาโอกาสสร้างชีวิตที่ดีกว่าด้วยตนเอง
4. การพฒันาพลงังาน ไฟฟ้า การคมนาคม และการโทรคมนาคม เป็นโครงสร้างพืน้ฐานในชมุชน 

แม้กระท่ังโทรศัพท์มือถือ ก็สามารถให้หมู่บ้านมีใช้เพียงเคร่ืองเดียว แบ่งและร่วมกันใช้ก็เพียงพอ ให้มี 
รถกระบะประจ�าหมู่บ้านคันเดียว ร่วมกันใช้ขนส่งพืชผล และขนส่งผู้ป่วยในยามจ�าเป็น

5. การจัดให้มีน�้าดื่มสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีให้เพียงพอส�าหรับทุกคนในทุกหมู่บ้าน 
เม่ือประเทศมโีครงสร้างการพฒันาขัน้พืน้ฐานทีด่แีล้ว ประชาชนย่อมมคีณุภาพและการเตบิโตทาง

เศรษฐกิจสามารถขบัเคลือ่นด้วยตวัเองได้แล้ว เงนิช่วยเหลอืจากต่างประเทศกจ็ะไม่จ�าเป็น แต่สิง่ส�าคญัใน
ระยะแรกคือ แซกส์เหน็ว่าจะต้องใช้เงนิจ�านวนมหาศาลอัดฉดีลงไปในระบบเพือ่ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง 
หรือเรียกวิธีการนี้ว่าการผลักดันขนานใหญ่ (Big Push)63

ตวัอย่างของความช่วยเหลอืดงักล่าว ได้แก่ การเงนิช่วยเหลือภาคการเกษตร การให้เงนิช่วยเหลอื
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การช่วยเหลือให้ประเทศที่ยากจนสามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจท่ี
เกิดขึ้นในแต่ละช่วงได้ รวมถึงการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต�่าแก่ประเทศก�าลังพัฒนาในการด�าเนินนโยบายต่างๆ 

62 Ibid.
63 Easterly, William. (2005). Reliving the ‘50s: the Big Push, Poverty Traps, and Takeoffs in Economic 

Development. Working Paper Number 65. Center for Global Development. 
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ทีช่่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทยีมกนั เช่น การให้เงินกูเ้พือ่พฒันาสาธารณปูโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่อ่อนแอจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว64

เงนิความช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาดงักล่าวด�าเนนิจากประเทศผูใ้ห้ความช่วยเหลอืหรือผ่านองค์กร
ระหว่างประเทศในรปูแบบต่างๆ เช่น องค์กรสหประชาชาต ิสมาคมพฒันาการระหว่างประเทศ (International 
Development Association: IDA) ของธนาคารโลก คณะกรรมการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (The 
Development Assistance Committee: DAC) ขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ 
การพัฒนา (OECD) และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นของโลก (G8)

ทั้งนี้ประเทศพัฒนาแล้วที่ร�่ารวยได้ให้ค�าสัญญาในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ค.ศ. 1970 ว่า
จะบริจาคเงินให้ประเทศยากจนต่อปีคิดเป็นร้อยละ 0.7 ของมูลค่าผลผลิตมวลรวมประชาชาติเร่ิมตั้งแต่ 
ค.ศ. 1975 และอีก 32 ปีต่อมาในการประชุมเพื่อการพัฒนาภาคการเงินที่มอนเทอร์เรย์ (Monterrey 
Financing Development) เมือ่ ค.ศ. 2002 ผูน้�าประเทศทีพ่ฒันาแล้วต่างให้ค�ามัน่ว่าจะพยายามให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา (ODA) ให้บรรลุถึงเป้าหมายการให้เงินช่วยเหลือร้อยละ 0.7 ของมูลค่าผลผลิต
มวลรวมประชาชาต ิ(GNP) ของประเทศของตน หากเป้าหมายดงักล่าวบรรลผุลในแต่ละปีจะมเีงนิช่วยเหลอื
ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะท�าให้มีทรัพยากรเพียงพอให้แก่ประเทศก�าลังพัฒนาที่ยากจนเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมายแห่งสหัสวรรษ65

อย่างไรก็ตาม ประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่ไม่สามารถด�าเนินการได้ตามค�าม่ันสัญญาดังกล่าว 
ข้อมูลจาก OECD ช้ีว่าใน ค.ศ. 2008 มีเพียง 5 ประเทศ ได้แก่ สวีเดน ลักเซมเบอร์ก นอร์เวย์ 
เนเธอร์แลนด์ และเดนมาร์ก เท่านั้นที่สามารถด�าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ผูกพันให้ค�าม่ันในที่ประชุม
สมัชชาสหประชาชาต ิค.ศ. 1970 และใน ค.ศ. 2014 ประเทศทีบ่รรลคุ�ามัน่ดงักล่าวลดจ�านวนลงเหลือเพยีง 
4 ประเทศ คือ นอร์เวย์ ลักเซมเบอร์ สวีเดน และเดนมาร์ก ทั้งนี้ 5 ประเทศที่ให้เงินช่วยเหลือมูลค่าสูงสุด
แก่ประเทศยากจน คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส โดยสหรัฐอเมริกาให้
เงินบริจาคต่อปีคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาต6ิ6 

การให้ความช่วยเหลือดังกล่าว ยังด�าเนินการผ่านสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (IDA) ซึ่ง
เป็นสถาบันในกลุ่มธนาคารโลกก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1960 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือด้าน
การเงินแก่ประเทศก�าลังพัฒนาซ่ึงเป็นสมาชิกของธนาคารโลกที่ยากจนและไม่มีศักยภาพที่จะกู้เงิน ด้วย
เงื่อนไขในการช�าระคืนที่ผ่อนปรนมากกว่ากู้จากธนาคารโลกโดยปกติ เพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
พัฒนาการบรกิารพืน้ฐาน เสรมิสร้างความแขง็แกร่งทางเศรษฐกิจและท�าให้เกดิการเจรญิเติบโตแบบยัง่ยนื 
โดยท่ัวไป IDA จะให้กู้แต่ประเทศสมาชิกทีป่ระชาชนมีรายได้ต่อหวัต�า่กว่า 650 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี รวมทัง้ 
เปิดโอกาสให้ประเทศที่เป็นสมาชิกของธนาคารโลกเข้าเป็นสมาชิก ปัจจุบันสมาคมพัฒนาการระหว่าง

64 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน ธนาคารโลก. (2560). ธนาคารโลกจะอัดฉีดเงินสี่หมื่นห้าพันล้านเหรียญเพ่ือลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการจ้างงาน และกระตุ้นเศรษฐกิจ. สืบค้นจาก http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
NEWS/0,,contentMDK:22157268~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html (21 กรกฎาคม 2560).

65 World Bank. (2017b). op.cit.
66 OECD. (2017). Report on the OECD Framework for Inclusive Growth. Retrieved from www.oecd.

org/publishing/corrigenda (12 July 2017).
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8-42 นโยบายสาธารณะในบริบทโลก

ประเทศ มีสมาชิกอยู่ 138 ประเทศ โดยให้กู้ยืมในระยะยาว ถึง 35-40 ปี มีระยะปลอดหนี้ 10 ปี โดยไม่มี
ดอกเบี้ย

ตวัอย่างของความช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาดงักล่าวคอื ใน ค.ศ. 2009 ธนาคารโลกได้ขยายวงเงนิ
ลงทุนเพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานเป็น 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อกระตุ้นให้
เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว โดยจัดตั้งกองทุนส�าหรับให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของเงินกู้แก่การลงทุนใน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่มีช่ือว่า เวทีเพ่ือการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ (Infrastructure  
Recovery and Assets Platform: INFRA) ส�าหรับปล่อยกู้ระหว่าง ค.ศ. 2009-2012 อีกท้ังจะเพิ่ม
วงเงินช่วยเหลือแก่ภาคเกษตรจาก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ใน ค.ศ. 2008 เป็น 12,000 ล้านดอลลาร์-
สหรัฐ เพื่อป้องกันไม่ให้คนยากไร้ในประเทศก�าลังพัฒนาต่างๆ ต้องเผชิญกับการอดอยากหิวโหย

ในอดตีประเทศไทยเคยได้รบัเงนิช่วยเหลือด้านการเงนิจากสมาคมพฒันาการระหว่างประเทศ และ
น�าไปใช้ในการพัฒนาประเทศในสาขาที่ส�าคัญๆ เช่น การศึกษา การเกษตร การชลประทาน เป็นต้น  
ในระหว่าง พ.ศ. 2516-2522 แต่เมื่อประเทศไทยพัฒนาตนเองจนเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง
ถึงสูง (upper middle-income country) จึงได้ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความช่วยเหลือมาเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ประเทศก�าลงัพฒันาทีย่ากจน โดยประเทศไทยได้แสดงเจตจ�านงเข้าร่วมบรจิาค
เพิม่ทุนให้แก่สมาคมพฒันาการระหว่างประเทศและมแีผนการช�าระเงนิแบบทยอยจ่ายเป็นระยะเวลา 9 ปี67

กลุ่มผู้บริจาคยังอยู่ในองค์กรที่เรียกว่า คณะกรรมการพัฒนาความช่วยเหลือ (Development 
Assistance Committee: DAC) ซึง่อยูภ่ายใต้โครงสร้างขององค์การเพือ่ความร่วมมอืและพฒันาเศรษฐกจิ
ที่เป็นองค์กรของกลุ่มประเทศที่ร�่ารวยและพัฒนาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันมีทั้งหมด 29 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็น
ประเทศในยุโรปและอเมรกิาเหนอื มเีพยีงประเทศญีปุ่่นกบัเกาหลใีต้ทีเ่ป็นเพยีงสองประเทศจากทวปีเอเชยี 
ใน ค.ศ. 2014 กลุม่สมาชิกของคณะกรรมการพฒันาความช่วยเหลอืให้เงนิช่วยเหลือ ทัง้หมด 134 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาให้เงินช่วยเหลือมากที่สุดเกือบถึงหนึ่งในสี่ของเงินดังกล่าว คือ
ประมาณ 32 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

นอกจากสมาชิกของคณะกรรมการพัฒนาความช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว ประเทศผู้บริจาคที่ไม่เป็น
สมาชิก คณะกรรมการพัฒนาความช่วยเหลืออย่างเช่น จีน รัสเซีย โคลอมเบีย อิสราเอล ตุรกี และไทย 
เป็นต้น ได้รายงานเงนิช่วยเหลอืเพือ่การพฒันาไว้กบัองค์การเพือ่ความร่วมมอืและพฒันาเศรษฐกจิเช่นกนั 
โดยจนีเป็นประเทศนอกกลุม่คณะกรรมการพัฒนาความช่วยเหลอืทีใ่ห้เงนิช่วยเหลือต่างประเทศเพิม่มากข้ึน
อย่างมีนยัส�าคัญ คอืใน ค.ศ. 2013 มกีารประเมนิว่าาจนีให้เงนิช่วยเหลอืต่างประเทศประมาณ 2.8 พนัล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยเงินช่วยเหลือส่วนใหญ่มุ่งไปที่ประเทศในทวีปแอฟริกามากที่สุด ส่วนประเทศไทยใน 
ค.ศ. 2008 ให้เงนิช่วยเหลอืแก่การพัฒนาจ�านวน 178.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ใน ค.ศ. 2013 มูลค่าดงักล่าว
ลดลงเหลือ 46.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ68

67 ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง. (2556). ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 123/2556. สืบค้นจาก http://www.fpo.go.th/
FPO/modules/Content/getfile.php?contentfileID=5529 (10 กรกฎาคม 2560).

68 OECD. (2017). Development Finance of Countries beyond the DAC. Retrieved from http://www.oecd.
org/development/stats/non-dac-reporting.htm (11 July 2017).



มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

มสธ   ม
สธ   ม

สธ

 มสธ   ม
สธ
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ความช่วยเหลอืเพือ่การพฒันายงัด�าเนนิการผ่านประเทศอตุสาหกรรมชัน้ของโลก (G8) ตวัอย่าง
เช่น ใน ค.ศ. 2005 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม
ชั้นน�าของโลกได้มีข้อตกลงร่วมกันที่จะยกเลิกหนี้สินให้กับกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดของโลก 18 ประเทศ 
ได้แก่ 14 ประเทศในทวีปแอฟริกา คือ ประเทศเบนิน บูร์กินาฟาโซ เอธิโอเปีย กานา มาดากัสการ์ มาลี 
มอริทาเนีย โมแซมบิค ไนเจอร์ รวันดา เซเนกัล แทนซาเนีย อูกันดา และแซมเบีย และอีก 4 ประเทศใน
ลาตินอเมริกา ได้แก่ ประเทศโบลิเวีย กียานา ฮอนดูรัส และนิคารากัว โดยมีมูลค่าหนี้รวม 4 หมื่นล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยหนี้สินท่ีจะปลดให้นี้จะเป็นทั้งหน้ีที่มีอยู่กับประเทศในกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมช้ันน�า
ของโลก และหน้ีทีม่กีบัธนาคารโลก ธนาคารเพือ่การพฒันาแอฟริกา และกองทนุการเงนิระหว่างประเทศ69 

การให้ความส�าคัญกับการลดปัญหาความยากจนและความไม่เท่าเทียมกันในเศรษฐกิจการเมือง
โลกนี้ขององค์กรระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วนี้สะท้อนออกมาให้เห็นในค�าประกาศแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Declaration) ท่ีมีเป้าหมายร่วมกันในการท่ีจะลดช่องว่างจากผลพวงของ 
การพัฒนา และมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาคนภายใน ค.ศ. 2015

นอกจากความช่วยเหลือของประเทศพัฒนาแล้วและองค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวแล้ว ในช่วง
ทศวรรษที่ 1990 องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร (Non-Governmental Organizations: NGOs) ยังเข้า
มามบีทบาทมากข้ึนในความช่วยเหลอือย่างเป็นทางการเพือ่การพฒันา กล่าวคอืต้นทศวรรษที ่1990 องค์กร
ไม่แสวงหาก�าไรมีส่วนในเงินช่วยเหลือดังกล่าวถึง 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และใน ค.ศ. 2004 องค์กรที่
ไม่แสวงหาก�าไรมีส่วนในเงินช่วยเหลือถึงประมาณ 23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งนับเป็นร้อยละ 30 ของ
เงินช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาทั้งหมด70

บทบาทขององค์กรไม่แสวงหาก�าไรทีเ่ป็นมลูนธิขิองเอกชนซึง่เป็นทีรู่จ้กัและน่าสนใจ คือ มลูนธิบิลิ 
และเมลินดา เกตส์ (Bill & Melinda Gates Foundation: BMGF)71 จัดตั้งโดยบิล เกตส์ (Bill 
Gates) และเมลินดา เกตส์ (Melinda Gates) ใน ค.ศ. 2000 โดยปัจจุบันเป็นมูลนิธิเอกชนที่ใหญ่ที่สุด
ในโลกซึ่งด�าเนินการโดยกองทุนส่วนตัวที่สูงถึง 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้นอกจากเงินส่วนตัวของ
บิล และเมลินดา เกตส์ แล้วเกตส์ยังได้ชักชวนให้มหาเศรษฐีคนอื่นๆ บริจาคเงินร่วมด้วย เช่น วอร์เรน 
บฟัเฟตต์ (Wallen Buffett) เจ้าพ่อตลาดหุน้ซึง่ถกูจดัว่าเป็นบคุคลท่ีร�า่รวยมากคนหนึง่ จดุมุง่หมายหลกั
ของมลูนธิคิอื ต้องการช่วยเหลอืให้มนษุย์ทกุคนมชีวิีตความเป็นอยู่ท่ีด ีส�าหรับประเทศก�าลังพฒันานัน้ มูลนธิฯิ  
เน้นช่วยให้คนมสีขุภาพทีดี่และหลดุพ้นจากความยากจนหวิโหย ส่วนในสหรฐัอเมรกิา มลูนธิฯิ มุง่ด�าเนนิการ
เพือ่ท�าให้ผูด้้อยโอกาสมโีอกาสในชีวิตทีม่ากยิง่ขึน้ผ่านการขยายโอกาสการศกึษาและการเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ72

69 ประชาไท. (2548). G 8 ยกหน้ีประเทศยากจนพร้อมทัง้เตรยีมเพิม่งบรกัษาเอดส์. สบืค้นจาก http://prachatai.com/
journal/2005/06/4500 (1 พฤศจิกายน 2555). 

70 Riddell, Roger. (2007). Does Foreign Aid Really Work? New York: Oxford University Press.
71 Bill & Melinda Gates Foundation. (2017). What We Do. Retrieved from https://www.gatesfoundation.

org/What-We-Do (22 June 2017).
72 Bill & Melinda Gates Foundation. (2017). Financial Services for the Poor. Retrieved from https://www.

gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-Development/Financial-Services-for-the-Poor (2 July 2017).
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ตัวอย่างความช่วยเหลือจากโครงการของมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ เช่น การบริจาคเงิน 50 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่วยสนับสนุนต่อสู้กับอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก โดยเฉพาะในประเทศไลบีเรีย เพื่อ
รบัมือกบัการแพร่ระบาดของอโิบลาทีห่นกัหน่วงขึน้เรือ่ยๆ ใน ค.ศ. 2014 โดยส่งมอบเงนิทนุแก่หน่วยงาน
ต่างๆ ขององค์การสหประชาชาตแิละเหล่าองค์กรระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้องกบัโรคติดต่อนี ้เพือ่ยกระดบั
ความพยายามช่วยเหลอืฉกุเฉินในประเทศต่างๆ ทีไ่ด้รบัผลกระทบ พร้อมประกาศจะร่วมมอืกบัภาครฐัและ
เอกชน ในด้านเร่งมอืพัฒนาการรกัษาและวัคซีนเพือ่จดัการกบัไวรัสอโีบลา หรือการเปิดรับแนวคดิเกีย่วกบั
นวตักรรมและงานวจิยัด้านสขุภาพของการค้นพบหรือการพฒันา ทีจ่ะน�าไปสูก่ารค้นพบวัคซนี การวินจิฉัยโรค 
ยา และเทคโนโลยีใหม่ ในการรักษาโรคที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของประชากรในโลก รวมทั้งการพัฒนาและ
นวัตกรรมด้านการเกษตร73

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินนโยบายด้านความช่วยเหลือระหว่างประเทศดังกล่าวความช่วยเหลือ
ไม่ใช่ตัวแปรเดียวในการแก้ไขปัญหาความยากจนและผลักดันการพัฒนา ธนาคารโลกพบว่าในบางกรณี
ของบางประเทศความช่วยเหลอืดงักล่าวมส่ีวนอย่างมากในการพฒันาและลดระดบัความยากจน เช่น กรณี
ประเทศเกาหลีใต้และอินโดนเีซีย แต่ในหลายกรณีความช่วยเหลอืดงักล่าวกลบัไม่ได้ช่วยในการพฒันาหรือ
ลดระดับความยากจน เช่น แทนซาเนีย ซูดาน เฮติ โมซัมบิก ทั้งนี้ในเชิงวิชาการยังมีข้อถกเถียงของ 
นกัวชิาการอกีกลุม่ เช่น วิลเลยีม อีสเทอร์รี74 ทีเ่หน็ว่า การขจดัความยากจนและท�าให้เศรษฐกจิเตบิโตนัน้
ไม่ได้มีความสัมพันธ์กบัความช่วยเหลือระหว่างประเทศจากองค์กรระหว่างประเทศหรือประเทศพฒันาแล้ว 
แต่การขจดัความยากจนและการพฒันาจะต้องมาจากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างสถาบนัภายในประเทศทัง้
การเมือง เศรษฐกิจ และสงัคมของแต่ละประเทศให้ในทศิทางทีท่�าให้ระบบตลาดจะท�างานอย่างมีประสทิธิภาพ 
เพื่อจะท�าให้ตลาดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้พัฒนาและเติบโตซึ่งจะส่งผลให้ความยากจนลดลง 

กิจกรรม 8.3.3

จงอธิบายว่า The Big Five ของเจฟฟรีย์ แซกส์ คืออะไร

แนวตอบกิจกรรม 8.3.3

แผนการแทรกแซงโดยรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาพื้นฐานอันเป็น
สาเหตุของความยากจนรวม 5 ประการส�าคัญ ได้แก่ การปรับปรุงทางด้านการเกษตร การบริการด้าน
สาธารณสขุ การลงทนุด้านการศกึษา การพลังงาน ไฟฟ้า การคมนาคม และการโทรคมนาคม รวมถงึการจดัหา
น�้าดื่มที่สะอาด 

73 Kanti, Rashmi. (2017). Bill & Melinda Gates Foundation-Grand Challenges Explorations Round 16: 
Submit your Innovative Health Ideas for Funds of up to US$100,000. Retrieved from https://www.fundsforngos.
org/foundation-funds-for-ngos/bill-melinda-gates-foundation-grand-challenges-exploration-round-16-submit-
your-innovative-health-ideas-for-funds-of-up-to-us100000/ (2 July 2016).

74 Easterly. (2005). op.cit.


