
กลยุทธในการแกปญหาความยากจนในประเทศไทย

1.  ความเบื้องตน
ความยากจนเปนสภาพการณทั่วไปในประเทศดอยพัฒนาเฉกเชนประเทศไทย 

แมจะไดมีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมาตั้งแตป 2504 แตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมซึง่เนนการเพิ่มรายไดประชาชาติและการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเปนสํ าคัญ ยังผลใหความ
แตกตางทางดานฐานะเศรษฐกิจของประชาชนกลับมีมากขึ้น และปญหาอันเกิดจากความยากจน
ของมวลชนขยายตัวอยางรวดเร็ว หากรัฐบาลไมรีบเรงแกไขปญหาเหลานี้อยางถอนรากถอนโคน
แลว ความขดัแยงระหวางชนชั้นยอมนํ ามาซึ่งหายนภัยอยางหลีกเลี่ยงไมได

ในการศึกษาปญหาความยากจนในประเทศดอยพัฒนา มีปญหาพื้นฐานอยาง
นอย 3 ประการที่เราจะตองพยายามหาคํ าตอบ กลาวคือ  ประการแรก อะไรเปนสาเหตุแหงความ
ยากจน ประการที่สอง ระบบเศรษฐกิจของประเทศดอยพัฒนามีกลไกการทํ างานอยางไร และ 
กลไกเหลานัน้มีสวนเพิ่มพูนปญหาความยากจนหรือไม ประการที่สาม ประเทศดอยพัฒนาควรจะ
เลอืกใชกลยทุธในการพัฒนาอะไรบาง ในการแกปญหาความยากจน

2.   เศรษฐศาสตรกับการวิเคราะหปญหาความยากจนในประเทศดอยพัฒนา
เศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาประเทศ (Development Economics) เปนสาขา

วิชาที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็วภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เนื่องจากมีประเทศอาณานิคม
จํ านวนมากไดรับการปลดปลอยใหมีเอกราชทางการเมือง บรรดาประเทศเหลานี้ลวนมีปญหา
ความดอยพัฒนารวมกันในขอใหญใจความ แมวาเศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาประเทศจะ 
เตบิโตอยางรวดเร็ว แตแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรก็มีขอจํ ากัดเปนอันมาก ไมเพียงแตสมมติ
ฐานทีใ่ชในการวเิคราะหจะไมตรงตอสภาพที่เปนจริงในประเทศดอยพัฒนาเทานั้นหากทวาคานิยม

---------------------------------------
*บทความนี้ปรับปรุงจากบทอภิปรายของผูเขียนในการอภิปรายเรื่อง”ประเทศไทยกับโลกที่สาม” ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2516 ตีพิมพครั้งแรกใน นิตยสารตราชู ปที่ 2 ฉบับที่ 7 (มีนาคม 
2518) โดยใชชื่อบทความ “ปญหาความยากจนในประเทศไทย” ตอมากองบรรณาธิการนิตยสาร ตราชู นํ า 
บทความนี้ไปตีพิมพเปนพ็อกเก็ตบุค โดยเปลี่ยนชื่อเปน กลยุทธในการแกปญหาความยากจนในประเทศไทย
(กรุงสยามการพิมพ 2518) ตอมาตีพิมพซํ้ าใน รังสรรค ธนะพรพันธุ (บรรณาธิการ) สังคมกับเศรษฐกิจไทย  
(โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2519)
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และวัฒนธรรมตลอดจนสภาพจิตของนักเศรษฐศาสตรผูเสนอทฤษฎี ก็ยังแตกตางจากคนใน
ประเทศดอยพัฒนาอีกดวย ยิ่งการเสนอทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจมักจะทํ าโดยมิไดมีการศึกษา
สภาพและปญหาของประเทศดอยพัฒนาแตละประเทศอยางถึงแกนดวยแลว เรายอมหวังมิไดวา  
ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจเหลานั้น จะใชประโยชนไดอยางจริงจังในประเทศดอยพัฒนา ดังจะ
เห็นไดวา ในขณะทีป่ญหาความยากจนและปญหาความดอยพัฒนาของประเทศดอยพัฒนาแตละ
ประเทศมลัีกษณะและสาเหตุที่แตกตางกัน แตทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจมักจะเสนอมรรควิถีแหง
การพัฒนาเสมือนหนึ่งวา ลักษณะสาเหตุของปญหาความยากจนของประเทศดอยพัฒนา 
ทกุประเทศ เหมือนกันหมด

ในการวิเคราะหปญหาความยากจน และแสวงหามาตรการในการแกปญหา 
ดังกลาวนี ้มีขอที่เราพึงสังวรอยางยิ่งยวดอยูหลายประการ คือ

ประการแรก ในการศกึษาปญหาความดอยพัฒนา จํ าเปนที่จะตองพิจารณาทั้ง
ปจจยัทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา และอื่นๆดวย  
จะเลือกพิจารณาเฉพาะปจจัยประเภทหนึ่งประเภทใดมิได ทั้งนี้ก็เปนเพราะสภาพแวดลอม 
ในสงัคม ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม จารีตประเพณี และอื่นๆ
ลวนมีสวนไมมากก็นอยในการสรางปญหาความยากจน และในการกอรูปแบบแหงปญหาความ
ยากจน ดังนัน้ จงึมคีวามจํ าเปนที่จะตองมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ ดวยการพิจารณาถึงปจจัย
ทัง้ปวง แมวาประเทศในโลกที่สามจะไดชื่อวาเปนประเทศดอยพัฒนาเหมือนกัน แตประเทศเหลานี้
มีสาเหตุและอาการแหงการดอยพัฒนาแตกตางกัน การแกปญหาความยากจนจึงตองอาศัย 
กลยุทธวิธีการและมาตรการตางๆ ที่แตกตางกันดวย การแกปญหาความดอยพัฒนาจักสัมฤทธิ์ 
ผลได ใชวาจะสามารถอาศัยยาชุดขนานเดียวกันหมด อาการและสาเหตุของโรคที่แตกตางกันยอม
ตองอาศัยการเยียวยาที่แตกตางกันฉันใด อาการและสาเหตุของความดอยพัฒนาที่แตกตางกัน 
ก็ยอมตองอาศัยวิธีการและกลยุทธที่แตกตางกันฉันนั้น ดังนั้น การวิเคราะหปญหาความดอย
พัฒนาจึงจํ าตองพิจารณาจากภูมิหลังของประเทศดอยพัฒนาแตละประเทศ เราไมอาจมีขอสรุป
ทั่วไปได

ประการที่สอง การศึกษาปญหาความยากจนของประเทศดอยพัฒนาจักตอง
แยกแยะใหเหน็โดยกระจางชัดระหวางอาการของความดอยพัฒนากับสาเหตุของความดอยพัฒนา 
ถาหากเรายังสับสนระหวางอาการกับสาเหตุของความดอยพัฒนาแลว เรายอมไมอาจหาทางแก
ปญหาความดอยพัฒนาได

ประการที่สาม ในการใหขอเสนอแนะทางนโยบายในการแกปญหาความดอย
พัฒนา ขอเสนอแนะดังกลาวจะตองเปนขอสรุปจากการวิเคราะหสาเหตุแหงความดอยพัฒนา  
ในการนี้ ไมควรใชวิธีการวิเคราะหแบบ Missing-factor Approach และแบบ Single-factor 



3

Approach วธิกีารวิเคราะหแบบ Missing-factor Approach เปนวิธีการเปรียบเทียบปจจัยและ
สภาพการณตางๆที่มีอยูในประเทศที่พัฒนาแลวกับที่มีในประเทศดอยพัฒนา หากพบวามีปจจัย
อะไรบางที่มีอยูในประเทศที่พัฒนาแลว แตไมปรากฏวามีอยูในประเทศดอยพัฒนาก็พยายาม 
จัดสรรปจจัยที่ขาดหายไปเหลานั้นไปในประเทศดอยพัฒนา แลวเชื่อกันวาประเทศดอยพัฒนา 
จะแปรสภาพเปนประเทศที่เจริญแลวได ในการวิเคราะหเปรียบเทียบดังกลาวนี้จํ าเปนที่จะตอง 
ยึดถือประเทศที่มั่งคั่งประเทศหนึ่งประเทศใดเปนแมบทแหงการพัฒนา ซึ่งโดยทั่วไปก็คือสหรัฐ
อเมริกาเรายอมเห็นไดโดยกระจางชัดวา ขอเสนอแนะทางนโยบายที่อาศัยการวิเคราะหในแนวนี้
เปนขอเสนอแนะทีฉ่าบฉวยเพียงใด เพราะถาหากเรายึดถือวิธีการวิเคราะหดังกลาวนี้ ก็เทากับเรา
ถอืวากระบวนการพัฒนาประเทศ ไมวาจะเปนประเทศใด มีมรรควิถีเดียวกันหมดคือ มรรควิถีอัน
น ําสงัคมไปสูรูปแบบของประเทศที่เปนแมบทแหงการพัฒนา แตเราก็จะเห็นไดวา วิธีการวิเคราะห
ดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอประเทศดอยพัฒนาเพียงใด ประเทศดอยพัฒนาเปนอันมากหลงผิดคิดวา 
ประเทศของตนจะมิไดชื่อวาเปนประเทศที่พัฒนา หากมิไดมีการพัฒนาอุตสาหกรรมจนประเทศ
เปลี่ยนโฉมเปนสังคมอุตสาหกรรมดังที่เปนอยู ในประเทศที่พัฒนาแลวสวนใหญ โดยที่มิได
พิจารณาอยางรอบคอบวา ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพการณตางๆในสังคมจะเอื้ออํ านวยให
สังคมเปลี่ยนโฉมเปนสังคมอุตสาหกรรมไดหรือไม สวนวิธีการวิเคราะหแบบ Single-factor 
Approach เปนวธิกีารวเิคราะหที่เนนถึงความสํ าคัญของปจจัยหนึ่งปจจัยใดเพียงปจจัยเดียว วิธี
การวิเคราะหดังกลาวนี้มีอิทธิพลตอนักเศรษฐศาสตรจํ านวนไมนอย ดังจะเห็นวา ทฤษฎีการ
พัฒนาเศรษฐกิจเปนอันมากในทศวรรษ 1950 ตางเนนถึงบทบาทของเงินทุนที่มีตอกระบวนการ
พัฒนาประเทศ ในทศวรรษ 1960 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจกลับมาเนนความสํ าคัญของทุน
มนุษย (Human Capital) หรือการศกึษา และในทศวรรษ 1970 นี้ปจจัยที่ไดรับการกลาวขวัญ
อยางมากวาเปนสาเหตุของความยากจน ก็คือ ปญหาประชากร ดังคํ าขวัญ ‘มลูีกมาก จะยากนาน’
แตเรากเ็หน็ไดวาเกิดจากปจจัยหนึ่งปจจัยใด เพียงปจจัยเดียว เทานั้น

3.  สถานการณความยากจนในประเทศไทย
ถาหากเราตองการทราบวา จํ านวนคนจนในประเทศไทยมีมากนอยเพียงใด เรา

จ ําเปนตองนิยามระดับรายไดที่ถือวายากจนเสียกอน ในเรื่องนี้ เมธ ีครองแกวและจินตนา เชิญศิริ
(2518) ไดก ําหนดระดับความยากจนจากแบบแผนการบริโภค  ดวยการหาระดับรายไดที่พอเพียง
แกการใชจายในการบริโภค ซึ่งเปนระดับรายไดที่เสมอตัว (Break-Even Income) หลงัจากนั้นจึง
หาระดับรายไดที่พอเพียงแกการใชจายในการซื้อสินคาประเภทอาหาร โดยคํ านวณจาก Engel 
Coefficient หรืออัตราสวนระหวางคาใชจายดานอาหารกับรายได (Food Expenditure-Income 
Ratio) ระดับรายไดที่พอเพียงเฉพาะแตการซื้ออาหารดังกลาวนี้ถือเปนระดับความยากจนขั้นตํ่ า 
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หรืออีกนัยหนึ่ง ระดับรายไดซึ่งพอประทังชีวิตเทานั้น (Subsistence Income) โดยวิธีนี้ เรา
สามารถหาระดับรายไดที่ยากจนสํ าหรับแตละทองถิ่น และแตละภูมิภาคได ผลปรากฏในตาราง 
ที่ 1

ตารางทีห่นึง่แสดงใหเห็นถึงแถบความยากจน (Poverty Band) ของประชาชนใน
ภูมภิาคตางๆ ทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล รายไดข้ันตํ่ าของแถบความยากจน หมายถึง
ระดับรายไดอันเพียงพอแกการประทังชีวิตอยูรอดเทานั้น สวนรายไดข้ันสูงของแถบความยากจน 
หมายถงึ ระดบัรายไดที่พอเพียงแกการใชจายในการบริโภคพอดี ซึ่งรวมถึงรายจายดานอาหารและ
อ่ืนๆ ดวย ทัง้นี้โดยปรับดวยดัชนีราคาขายปลีกในแตละภูมิภาค (กํ าหนดใหราคาในป 2512 คงที่) 
จากตารางทีห่นึง่เราสามารถหาจํ านวนครอบครัวที่ยากจนได ดังปรากฏในตารางที่สอง

จากตารางที่สอง เราจะเห็นไดวา เมื่อพิจารณาถึงจํ านวนรวมของครอบครัวที่ 
ยากจนแลว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีครอบครัวยากจนมากที่สุดถึง 1,415,617 ครอบครัว  
เทยีบกบัจ ํานวนครอบครัวยากจนทั่วประเทศ 2,762,291 ครอบครัวแลว เทากับ 51.2% รองลงไป
ไดแก ภาคเหนือและภาคใตตามลํ าดับ  ถาหากพิจารณาเฉพาะเขตเทศบาล กรุงเทพ-ธนบุรีเปน
อาณาบรเิวณที่มีครอบครัวยากจนมากที่สุด รองลงไปไดแก ภาคเหนือและภาคใตตามลํ าดับ สวน
นอกเขตเทศบาลนั้น จํ านวนครอบครัวยากจนมีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองลงไปได
แกภาคเหนอืและภาคใตตามลํ าดับ อนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา สํ าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 
ในอาณาบรเิวณนอกเขตเทศบาลมีครอบครัวยากจนมากกวาภูมิภาคอื่นใด แตภายในเขตเทศบาล
กลบัมจี ํานวนครอบครัวยากจนนอยที่สุด

ตารางที่สามแสดงใหเห็นถึงอัตราสวนระหวางจํ านวนครอบครัวยากจนกับจํ านวน
ครอบครวัทั้งประเทศ เราจะเห็นไดวา ตามสถิติป 2511-2512 ประเทศไทยมีจํ านวนครอบครัว 
ทัง้สิน้ 5,908,473 ครัวเรือน เปนครอบครัวที่อยูในเกณฑยากจน 2,762,291 ครัวเรือน คิดเปน 
รอยละ 46.8 เมื่อจํ าแนกเปนครอบครัวในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ปรากฏวาในเขต 
เทศบาลมีครอบครัวที่อยูในเกณฑยากจนเพียงรอยละ 11.2 สวนนอกเขตเทศบาลมีครอบครัว 
ที่ยากจนถึงรอยละ 51.9 ถาเรากํ าหนดอยางหยาบๆวา อาณาบริเวณในเขตเทศบาลเปนภาค 
ตัวเมือง (Urban Sector) และนอกเขตเทศบาลเปนภาคชนบท (Rural Sector) เราจะเห็นไดวา 
จํ านวนครอบครัวยากจนในภาคชนบทมีสัดสวนสูงกวาในภาคตัวเมือง เทาที่เราไดพิจารณามา 
ทัง้หมดนี ้ เราพจิารณาเฉพาะจํ านวนครอบครัวที่อยูในเกณฑยากจน หากเราตองการทราบจํ านวน
ประชากรที่ยากจน เราก็เพียงแตนํ าจํ านวนสมาชิกถัวเฉลี่ยตอครัวเรือนคูณกับจํ านวนครอบครัว 
ทีย่ากจนในแตละภูมิภาค ดังปรากฏในตารางที่ส่ี
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จากตารางที่ส่ี เราจะเห็นไดวา ในขณะที่จํ านวนคนจนในเขตเทศบาลมีเพียง 
484,151 คน จ ํานวนคนจนนอกเขตเทศบาลมีถึง 15,450,120 คน รวมจํ านวนคนจนทั่วประเทศ 
15,934,271 คน  เมือ่เทยีบกับจํ านวนประชากรในป 2512 ซึ่งประมาณการขั้นสูงไว 35.109 ลาน
คน จะเหน็ไดวา ตามคํ านิยามของคนจนดังที่กลาวมาขางตนนี้ เมืองไทยมีคนจนถึงรอยละ 45.4 
ของประชากรทัง้ประเทศ ถาหากอัตราสวนระหวางจํ านวนคนจนกับประชากรทั้งประเทศยังคงเปน
อัตราดงักลาวนี ้ในป 2517 จํ านวนประชากรทั้งประเทศ ตามประมาณการขั้นสูง 41.023 ลานคน 
จะเปนคนจนเสยี 18.624 ลานคน และในป 2518 จํ านวนประชากรทั้งประเทศ 42.277 ลานคน  
จะเปนคนจนเสีย 19.194 ลานคน

4.  สาเหตขุองปญหาความยากจนในประเทศไทย
ในการคนหาค ําตอบวา อะไรเปนสาเหตุแหงความยากจนในประเทศไทย เราจะ

จ ําแนกสาเหตุออกเปนสองประเภท คือ
(ก) สาเหตุภายในประเทศ
(ข) สาเหตุภายนอกประเทศ

4.1  สาเหตุภายในประเทศ
ถาหากจะสืบเสาะคนหาวา อะไรคือสาเหตุภายในประเทศที่กอปญหาความ 

ยากจน เรากอ็าจพบวา โดยพื้นฐานแลวสมุฏฐานของปญหาความยากจนในประเทศไทยเกิดจาก
การกระจายอํ านาจทางการเมืองที่ไมเทาเทียมกันประการหนึ่ง และเกิดจากการกระจายอํ านาจ
ทางเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียมกันอีกประการหนึ่ง (Gisselquist 1973)

อํ านาจทางการเมอืงยอมเปนพาหะอันนํ ามาซึ่งความมั่งคั่งของบุคคล ระบอบการ
ปกครองที่อํ านาจทางการเมืองตกแกชนชั้นผูปกครองเพียงไมกี่คนยอมทํ าใหรายไดประชาชาติ
กระจายตกแกอภิสิทธิชนกลุมนี้เปนสํ าคัญ ทั้งนี้เนื่องจากกลุมชนที่มีอํ านาจทางการเมืองยอมอยู
ในฐานะทีจ่ะอาศยัอํ านาจทางการเมืองนั้นเปนเครื่องมือในการสะสมโภคทรัพย และเปนเครื่องมือ
ในการกดขี่ขูดรีดมวลชน ในระบอบการปกครองดังกลาวนี้ชนชั้นผูปกครองยอมมีอํ านาจที่จะตรา
กฎหมายเพื่อเอื้ออํ านวยใหการฉกประโยชนระหวางชนชั้นเปนไปไดโดยสะดวกขึ้น การใชอํ านาจ
ทางการเมืองของชนชั้นผู ปกครองจึงมีสวนสํ าคัญยิ่งตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคม 
ความสัมพันธระหวางชนชั้น และจารีตประเพณีตางๆภายใตการปกครองดังกลาวนี้ มวลชนจะ
หลุดพนจากวัฏจักรแหงความยากจนไดหรือไม ยอมข้ึนอยูกับศีลธรรมจรรยาและมนุษยธรรมของ
ชนชั้นผูปกครองเปนสํ าคัญ ความเปนมาในอดีตยอมเปนประจักษพยานของความขอนี้ไดเปน
อยางดี และแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปน
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ระบอบ ‘ประชาธิปไตย’ ในป 2475 แตโดยเนื้อแทแลวรูปแบบของการปกครองก็ยังคงเปนการ 
ปกครองระบอบคณาธิปไตย ซึ่งอํ านาจทางการเมืองยังคงตกแกชนชั้นผูปกครองเพียงไมกี่คน 
สภาพการณดังกลาวนี้ยังเปนจริงอยูในปจจุบัน และจะยังคงเปนจริงสืบตอไปในอนาคตเทาที่ 
มองเห็น ทั้งนี้เนื่องจากบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญฉบับนี้สวนใหญเปนผูที่มาจากชนชั้นผูปกครอง 
และ/หรือมผีลประโยชนรวมกับชนชั้นผูปกครอง และในเมื่อความรูสึกเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปน
มนุษยของมวลชนมิไดปรากฏอยูในอภิสิทธชนกลุมนี้ ตราบเทาที่อํ านาจทางการเมืองยังมิได
กระจายแกมวลชนโดยทัดเทียมกัน เรายอมหวังไดยากวา การปกครองจะแปรรูปจากระบอบ
คณาธิปไตยมาเปนระบอบประชาธิปไตย และตราบเทาที่รูปแบบของการปกครองยังมิไชระบอบ
ประชาธปิไตยทีแ่ทจริง ประชาชนก็จะยังคงมิไดเปนใหญในแผนดินสมกับชื่อ ในสภาพการณเชนนี้ 
เรายอมคาดหมายไดวา ชนชั้นผูปกครองจะยังคงใชอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาความมั่งคั่ง
แหงตนอีกตอไปมิไยจะตองคํ านึงวามวลชนจักทุกขยากสักปานใด ขอที่เราทั้งหลายพึงสังวรก็คือ 
ความยากจนนัน้เปนปรากฏการณสัมพัทธ หาใชปรากฏการณสัมบูรณไม มิไดหมายความวา หาก
มวลชนมรีายไดสูงกวาระดับอันพอประทังชีวิตแลว ปญหาความยากจนจะหมดสิ้นไป แทที่จริงแลว 
หากความแตกตางดานฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนมีมากขึ้น กลุมชนที่มีฐานะมั่งคั่งขึ้นยอม
มีการใชจายอยางฟุมเฟอยมากขึ้น การใชจายอยางฟุมเฟอยของกลุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
ยอมมีสวนทํ าใหคาครองชีพสูงขึ้น ผลก็คือ รายไดที่เคยพอเพียงแกการประทังชีวิตของมวลชน 
ผูยากไร กจ็ะไมเพียงพอแกการครองชีพอีกตอไป ระดับรายไดข้ันตํ่ าที่พอเพียงแกการประทังชีวิต
ยอมสูงขึ้น โดยที่ความยากจนเปนปรากฏการณสัมพัทธเชนนี้ หากอํ านาจทางการเมืองยังมิได 
มีการกระจายอยางทัดเทียมกัน การใชอํ านาจทางการเมืองของชนชั้นผูปกครองประเทศในการ
แสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจยอมทํ าใหความแตกตางทางเศรษฐกิจระหวางชนชั้นมีมากขึ้น 
การกระจายอํ านาจทางการเมืองแกปวงชนโดยทัดเทียมกันจึงเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนในการ 
แกปญหาความยากจนอยางถอนรากถอนโคน

ปญหาความยากจนมิไดมีสาเหตุสืบเนื่องมาแตความไมเทาเทียมกันในอํ านาจ
ทางเการเมืองของประชาชนเทานั้น หากทวายังเปนผลจากการกระจายอํ านาจทางเศรษฐกิจ 
ที่ไมเทาเทียมกันอีกดวย วิวัฒนาการของสังคมตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันมีผลใหฐานะทาง
เศรษฐกิจของมนุษยแตกตางกัน ความแตกตางดังกลาวนี้โดยพื้นฐานแลวเปนความแตกตางโดย
ก ําเนดิขนองมนษุย ขณะเดียวกันโครงสรางทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอาจมีสวนเสริมสงให
ความแตกตางดงักลาวมีมากขึ้น อํ านาจทางเศรษฐกิจยอมกํ าหนดโดยมูลคาของปจจัยการผลิตใน
ครอบครอง ผูที่มีปจจัยการผลิตในครอบครองมาก (ไมวาจะเปนทุน ที่ดิน และแรงงาน) ยอมมี
อํ านาจทางเศรษฐกิจมาก ความสํ าคัญของปจจัยการผลิตประเภทหนึ่งๆในสังคมยุคสมัยหนึ่งสมัย
ใดยอมข้ึนอยูกับลํ าดับข้ันแหงวิวัฒนาการของสังคม และสภาพของประยุกตวิทยาที่ใชในสังคม 
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ยคุนัน้ กลุมชนทีม่อํี านาจทางเศรษฐกิจมาก ยอมอาศัยอํ านาจทางเศรษฐกิจนั้นเองเปนฐานในการ
สรางความมัง่คัง่ แมในระบอบการปกครองที่อํ านาจทางการเมืองตกอยูแกชนกลุมนอย กลุมชนที่มี
อํ านาจทางเศรษฐกิจก็ยังอาจใชอํ านาจทางเศรษฐกิจของตนในการแสวงหาอํ านาจทางการเมือง 
เพื่อเปนเครื่องมือในการพอกพูนโภคทรัพยอีกทอดหนึ่งได แตความแตกตางในดานฐานะทาง
เศรษฐกิจหาไดเกิดขึ้นโดยกํ าเนิดของมนุษยแตประการเดียวไม โครงสรางทางการเมืองและสังคม 
ตลอดจนนโยบายแหงรัฐไดมีสวนหนุนเนื่องใหความไมเปนธรรมในการกระจายอํ านาจทาง
เศรษฐกิจมีมากขึ้น หากพิจารณาจากสภาพการณในปจจุบัน เราอาจกลาวไดวา ปจจัยตอไปนี้ 
มสีวนสงเสริมใหการกระจายอํ านาจทางเศรษฐกิจเปนไปโดยไมเปนธรรมมากขึ้น

4.1.1  โครงสรางของระบบเศรษฐกิจ
โดยรูปแบบ ระบบเศรษฐกิจมีโครงสรางตามระบบเศรษฐกิจแบบผสม (Mixed 

Economy) กลาวคอื เปนรูปผสมระหวางระบบทุนนิยมกับระบบสังคมนิยม แตโดยเนื้อแทระบบ
เศรษฐกิจไทยเปนระบบทุนนิยม ในระบบเศรษฐกิจไทยประชาชนมีกรรมสิทธิในทรัพยสิน 
สวนบคุคลและมีเสรีภาพในการประกอบการ แตเสรีภาพดังกลาวนี้หาใชเสรีภาพที่แทจริงไม เพราะ
อิทธิพลทางการเมืองไดมีสวนอยางสํ าคัญที่ทํ าใหประชาชนมีเสรีภาพในการประกอบการโดย 
ไมเทาเทียมกัน ขณะเดียวกันรัฐก็เปนผูประกอบวิสาหกิจบางประเภทเอง แตรัฐวิสาหกิจในเมือง
ไทยมิใชเครื่องมือในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรม ตรงกันขามกลับเปนเครื่องมือใน
การแสวงหาทรัพยศฤงคารของผูนํ าฝายทหารและสมัครพรรคพวก ทํ านองเดียวกัน การวางแผน
เศรษฐกิจและสังคมก็เปนเครื่องมือเพื่อบรรลุเปาหมายการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจยิ่งกวาการ
กระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรม ดังนั้นแมรูปแบบของเศรษฐกิจไทยจะเปนระบบเศรษฐกิจ
แบบผสม แตโดยเนื้อแทแลวยังคงเปนระบบทุนนิยม ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตางในดานเปาหมาย
ของระบบเศรษฐกิจ ในขณะที่ระบบทุนนิยมเนนการมีกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคลและ 
เสรีภาพในการประกอบการ ระบบสังคมนิยมกลับเนนความเปนธรรมในสังคมและการกระจาย 
รายไดประชาชาติโดยเทาเทียมกัน แมวาระบบเศรษฐกิจไทยจะเปนระบบทุนนิยม แตก็หาใชระบบ
การประกอบการอยางเสรีดังที่มีกลาวอางอยูเนืองๆไม เพราะโดยเนื้อแทแลวประชาชนหาไดมี 
เสรีภาพในการประกอบการโดยทัดเทียมกันไม ทั้งนี้มิใชเฉพาะแตผูที่มีทุนรอนและอํ านาจทาง
เศรษฐกิจนอยจะมีเสรีภาพในการประกอบการนอยกวาผูที่มีทุนรอนและอํ านาจทางเศรษฐกิจมาก
เทานัน้ หากทวาแมในหมูผูที่มีอํ านาจทางเศรษฐกิจทัดเทียมกัน ก็ยังมิไดมีเสรีภาพในการประกอบ
การเสมอภาคกนัอกีดวย ดวยมีการแสวงหาอภิสิทธิ์และอิทธิพลทางการเมืองเพื่อหวังผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจ อภิสิทธิ์และอิทธิพลทางการเมืองนี้เองเปนปจจัยสํ าคัญที่ยังผลใหเสรีภาพในการ
ประกอบการของปวงชนมิไดทัดเทียมกัน ความอยูรอดและการจํ าเริญเติบโตของวิสาหกิจเอกชน
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บางประเภทมิไดเกิดจากประสิทธิภาพเปนสํ าคัญ หากทวาเปนผลของการใชอภิสิทธิ์และอิทธิพล
ทางการเมืองดังกลาวนี้

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม การแบงปนความมั่งคั่งของชาติยอมเปนไปตาม
อัตราสวนของปจจัยการผลิตที่ประชาชนแตละคนมีอยู ผูที่มีอํ านาจเศรษฐกิจและมีปจจัยการผลิต
ในครอบครอบมากยอมอยูในฐานะที่จะไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกวาผูที่มีอํ านาจทาง
เศรษฐกิจและปจจัยการผลิตในครอบครองนอย ขณะเดียวกัน ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ไดรับ
นัน้กเ็ปนเครือ่งมือสํ าคัญในการแสวงหาอภิสิทธิ เพื่อใหไดมาซึ่งอํ านาจทางเศรษฐกิจในระดับที่สูง
กวาเดมิ ดังนัน้ คนรวยที่มีอํ านาจทางเศรษฐกิจมากนับวันแตจะร่ํ ารวยยิ่งขึ้น สวนคนจนนับวันแต
จะจนลง การเปลีย่นแปลงนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ไมวาจะเปนนโยบายการพัฒนาประเทศ 
นโยบายการใชจายของรัฐบาล ตลอดจนนโยบายภาษีอากร โดยหันมาเนนถึงความเปนธรรม 
ในการกระจายรายไดประชาชาติเทานั้นที่จะมีสวนชวยเกื้อกูลใหความแตกตางดานฐานะทาง
เศรษฐกจิของประชาชนลดลงได ขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย 
ใหมอีงคประกอบของระบบสังคมนิยมมากขึ้น ยอมเอ้ืออํ านวยในการแกปญหาดังกลาวได ดังที่มี 
ผูกลาวอางวา เมื่อพิจารณาถึงเปาหมายในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรมแลว ระบบ
สังคมนยิมเปนระบบเศรษฐกิจที่ดีกวาระบบทุนนิยม (Lange and Taylor 1965:20)

4.1.2 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
เปาหมายและกลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจมีสวนสํ าคัญไมนอยในการกระจาย

อํ านาจทางเศรษฐกิจ ถาจะพิจารณาถึงระบบเศรษฐกิจไทยแลว ไมวารัฐบาลทั้งในอดีตและ
ปจจบัุนจะไดแถลงไวอยางไร แตโดยขอเท็จจริงแลว การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนเปาหมาย
ทีม่คีวามสํ าคัญอันดับหนึ่ง ทั้งนี้อาจเปนเพราะความหลงเชื่ออยางผิดๆวา การจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในความหมายที่เขาใจกันในปจจุบันเปนมรรควิถีเดียวที่จะแกปญหาความยากจนของ
ประเทศ  จนยอมทีจ่ะสละเปาหมายอื่นๆ เพื่อใหรายไดประชาชาติเพิ่มข้ึน ดังจะเห็นไดวา ไมวาจะ
โดยตัง้ใจหรอืไมกต็าม กลยุทธในการพัฒนาเศรษฐกิจเทาที่ผานมามุงที่จะทํ าใหการกระจายรายได
ประชาชาติไมเปนธรรมมากขึ้น โดยเชื่อวา ชนชั้นนายทุนเปนชนชั้นที่มีบทบาทตอการพัฒนา
เศรษฐกิจ หากกระจายรายไดประชาชาติใหคนรวยรวยยิ่งขึ้น และคนจนยิ่งจนลง เงินออมของ
ประเทศจะไดมีมากขึ้น  ทัง้นีเ้พราะคนรวยอยูในฐานะที่จะออมเงินไดมากกวาคนจน โดยที่เงินออม
เปนแหลงเงินทุนสํ าคัญสํ าหรับการพัฒนาประเทศ เมื่อเงินออมของประเทศมากขึ้น (อันเปนผล
จากการกระจายรายไดประชาชาติที่ไมเปนธรรมมากขึ้น) ชองทางแหงการจํ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิยอมมมีากขึ้น ในระยะแรกเริ่มของกระบวนการพัฒนา ภาระของการพัฒนาตกหนักอยู
แกภาคเกษตรกรรมหรือภาคชนบท ดังจะเห็นไดวา รายไดจากการเก็บภาษีอากร ซึ่งจะนํ าไปใช
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จายในโครงการพัฒนาตางๆตอไปนั้นสวนสํ าคัญสวนหนึ่งไดจากพืชผลเกษตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขาว เมือ่พจิารณาโดยสวนรวมแลว ประชาชนในภาคเกษตรกรรมตองรับภาระภาษีถึงสองในสาม
ของภาษีอากรที่รัฐบาลเรียกเก็บ (ประมาณ 66-67%)(Usher 1967) แตรัฐบาลใชจายเงินในการ
พัฒนาภาคเกษตรกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่หนึ่ง (2504-2509) เพียง 
14.15% ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง (2510-2514) เพียง 20.23% และตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
สามเพียง 13.7% ของงบพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้จะเห็นไดวา กลยุทธในการพัฒนา
เศรษฐกิจเทาที่ผานมาเนนหนักในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหรือภาคตัวเมือง ยังผลใหความ
แตกตางแหงรายไดระหวางประชาชนในภาคชนบทกับภาคตัวเมืองมีมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้นเมื่อ
พิจารณาถึงระยะยาวแลว การละเลยไมพัฒนาภาคเกษตรกรรมเทาที่ควรยอมจะเปนอุปสรรค 
ตอการพัฒนาประเทศ เพราะความลาหลังของภาคเกษตรกรรมนั้นเอง ในที่สุดแลวจะทํ าให
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่องชาลง (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2517) คร้ันหันมาพิจารณาผลของ
การพฒันาประเทศที่มีตอภูมิภาคตางๆ เราอาจเห็นไดวา เมื่อส้ินสุดป 2514 อันเปนปสุดทายของ
แผนพฒันาฯ ฉบับที่สอง รายไดถัวเฉลี่ยของประชาชน (Per Capita Income) ในภูมิภาคตางๆ 
ยังแตกตางกันอยูมาก ไมแตเทานั้นอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแตละภูมิภาคก็ยัง
แตกตางกันมากอีกดวย ขอใหพิจารณาจากสถิติในตารางที่หา

จากสถิติในตารางที่หา เราจะเห็นไดวา ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไมเพียงแตจะมีรายไดถัวเฉลี่ยตํ่ ากวาประชาชนในภาคอื่นๆเทานั้น หากทวาอัตราการเพิ่มของ 
รายไดยังตํ่ ากวาภาคอื่นๆดวย หากแนวโนมยังคงเปนอยูเชนนี้ ความแตกตางระหวางรายไดของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประชาชนในภาคอื่นๆ ยอมมีมากขึ้น

4.1.3 นโยบายรายจายของรัฐบาล
ถาพิจารณารายจายรัฐบาล จํ าแนกตามลักษณะทางเศรษฐกิจ (Economic 

Classification) โดยแบงเปนรายจายที่เปนเงินโอน (Transfer Expenditure) กบัรายจายในการซื้อ
สินคาและบริการตางๆ (Exhaustive Expenditure) รายจายของรัฐบาลประเภทที่จะมีสวนชวยใน
การกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรม ก็คือ รายจายที่เปนเงินโอน ในปงบประมาณ 2517-
2518 รายจายทีเ่ปนเงินโอนมีเพียงรอยละ 14 ของงบประมาณรายจายทั้งหมด ตัวเลขในปอ่ืนๆ  
ก็ไมแตกตางจากนี้มากนัก แตอัตราสวนระหวางรายจายที่เปนเงินโอนกับรายจายทั้งหมดของ 
รัฐบาล มใิชดัชนีที่ดีที่ใชพิจารณาวา การใชจายของรัฐบาลมีสวนกอใหเกิดความเปนธรรมในการ
กระจายรายไดประชาชาติมากนอยเพียงใด จํ าเปนที่เราจักตองพิจารณาองคประกอบของรายจาย
ทีเ่ปนเงนิโอนดวย รายการสํ าคัญของรายจายประเภทนี้ก็คือ ดอกเบี้ยหนี้สาธารณะซึ่งมีมูลคาถึง
รอยละ 50-60 ของรายจายที่เปนเงินโอน รายการดังกลาวนี้หาไดมีสวนในการชวยกระจายรายได
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ประชาชาติใหเปนธรรมไม เพราะประชาชนที่มีเงินออมมากพอที่จะใหรัฐบาลกูไดนั้นยอมมาจาก
ชนชัน้ทีม่ฐีานะทางเศรษฐกิจดี สวนรายจายที่เปนเงินโอนชนิดที่จะชวยลดความแตกตางของฐานะ
ทางเศรษฐกจิระหวางปวงชน เชน เงินสวัสดิการสํ าหรับคนยากจน เงินชดเชยสํ าหรับกรรมกรที่วาง
งาน (Unemployment Compensation) ฯลฯ ไมปรากฏวามี ดังนั้น จะเห็นไดวา การใชจายของ 
รัฐบาลหาไดมีสวนลดความแตกตางดานรายไดระหวางปวงชนไม ตรงกันขามกลับเปนปจจัยที่สง
เสริมใหความแตกตางดังกลาวมีมากขึ้น

นอกจากรายจายที่เปนเงินโอนแลว การจัดสรรบริการสาธารณะของรัฐบาลบาง
ประเภท กอ็าจมีสวนชวยกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรมมากขึ้นไมโดยตรงก็โดยออม เชน
บริการการศกึษา การสาธารณสุข การเคหสถาน ฯลฯ แตเทาที่เปนอยูในเวลานี้ ผูที่ไดรับประโยชน
จากการจัดสรรบริการสาธารณะของรัฐบาล สวนใหญไดแก ประชาชนในภาคตัวเมือง และ 
ประชาชนที่มีฐานะปานกลางและฐานะดี ในขณะที่รายไดที่รัฐบาลนํ ามาใชจัดสรรบริการ
สาธารณะเหลานี้ สวนใหญไดมาจากการเก็บภาษีอากร และโดยที่ภาษีอากรที่เก็บไดสวนใหญเปน
ภาษโีดยออม ซึ่งมิไดเปนไปตามหลักการเก็บภาษีตามผลประโยชนที่ไดจากบริการของรัฐ (Benefit 
Principle of Taxation) ดังนัน้ ภาระตนทุนในการจัดสรรบริการสาธารณะของรัฐบาลจึงตกแก
ประชาชนผูเสยีภาษีอากรโดยทั่วไป ดวยเหตุฉะนี้ เราจึงเห็นไดวาการจัดสรรบริการสาธารณะของ
รัฐบาลหาไดมีสวนเกื้อกูลใหการกระจายรายไดประชาชาติเปนไปอยางเปนธรรมไม

4.1.4  นโยบายการภาษีอากร
ภาษีอากรที่รัฐบาลเรียกเก็บไดประมาณรอยละ 80-85 เปนภาษีทางออม ซึ่ง 

โครงสรางอัตราภาษีเปนโครงสรางแบบถอยหลัง (Tax Regressivity) สวนภาษีโดยตรง เชน ภาษี
เงนิไดจากบุคคลธรรมดา ภาษีเงินไดนิติบุคคล ฯลฯ เก็บไดเพียงรอยละ 15-20 ของรายไดจากการ
เก็บภาษีอากร ถาหากตองการใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปน
ธรรมแลว ภาษีที่เรียกเก็บจักตองมีเงินไดและทรัพยสินเปนฐาน ขณะเดียวกันโครงสรางอัตราภาษี
จกัตองมีความกาวหนา (Tax Progressivity) แตเทาที่เปนอยูในเวลานี้ ภาษีที่มีเงินไดและทรัพย
สินเปนฐานที่รัฐบาลเรียกเก็บอยูนั้นมีอยูนอยมาก ทั้งยังมิไดมีการริเร่ิมเก็บภาษีบางประเภทที่มี 
เงนิไดและทรพัยสินเปนฐานอยางจริงจัง เชน ภาษีมรดก ภาษีมูลคาเพิ่มของทรัพยสิน (Capital 
Gains Tax) ภาษทีรัพยสินที่ไดมาโดยเสนหา ฯลฯ ขณะเดียวกัน โครงสรางอัตราภาษีอากรก็ยัง
เปนโครงสรางแบบถอยหลัง ซึ่งรังแตจะทํ าใหความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดประชาชาติ 
มมีากขึน้ ยิง่ไปกวานั้น  ในระยะหลังๆนี้  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษีอากรไดมีผลใหความ 
กาวหนาของอัตราภาษีมีนอยลงไปอีก (Salkin and Chalayonwatn 1974) แสดงใหเห็นวา 
รัฐบาลมไิดใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรม
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แมในปจจุบัน ชาวนาจะไมตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา แตการเก็บพรีเมียม
ขาว ซึ่งภาระสวนใหญตกแกชาวนานั้นเปนภาระแกชาวนาเสียยิ่งกวาการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาเสียอีก (Sithiporn Kridakara 1970 : 43-45) นโยบายการกดราคาขาวภายในประเทศ
ดวยการเก็บพรีเมียมขาวนั้นเปนปจจัยสํ าคัญยิ่งปจจัยหนึ่งที่ทํ าใหการกระจายรายไดประชาชาติ 
ไมเปนธรรมมากขึ้น เพราะการเก็บพรีเมียมขาวมผีลใหราคาขาวภายในตํ่ ากวาที่ควรจะเปน ชาวนา
จึงไดรับผลตอบแทนจากการผลิตขาวตํ่ ากวาที่ควรจะเปน โดยที่ภาระของพรีเมียมขาวตกแก 
ชาวนาเปนสวนใหญ การเก็บพรีเมียมขาวจงึเทากบัเปนการดึงเอารายไดที่พึงไดของชาวนา มาจาย
เปนเงนิอดุหนนุแกผูบริโภคขาวที่มิไดผลิตขาว โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนในภาคตัวเมือง ดังนั้น 
จึงไมตองสงสัยเลยวา การเก็บพรีเมียมขาวมีสวนสํ าคัญที่ทํ าใหการกระจายรายไดประชาชาติ 
เลวรายกวาทีค่วรจะเปน และทํ าใหปญหาความยากจนทวีความรุนแรงมากขึ้น

4.1.5  การรวมกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
การรวมกลุ มผลประโยชนนั้น โดยพื้นฐานแลวมีจุดมุ งหมายที่จะรักษาผล

ประโยชนของผูเขารวมกลุมและสรางอํ านาจตอรองของผูที่มีผลประโยชนรวมกัน ในอดีตที่เปนมา
รัฐบาลไดสงเสริมไมวาโดยพฤตินัยหรือโดยนิตินัยใหมีการจัดตั้งสมาคมนายทุนในรูปแบบตางๆ 
แตขณะเดียวกันกลับไมสงเสริมและไมมีความจริงใจที่จะสนับสนุนใหชนชั้นกรรมาชีพรวมตัวกัน
เปนสหบาลกรรมกร แมจะมีการสงเสริมใหจัดตั้งกลุมชาวนา แตกลุมชาวนาที่รัฐบาลทรราชย 
สงเสริมใหมีข้ึนนั้น ก็เพื่อผลประโยชนทางการเมืองของชนชั้นผูปกครอง และแมวารัฐบาลจะ 
สงเสรมิใหพอคานายทุนรวมกลุมกัน เพื่อใชเปนเครื่องมือของนโยบายสาธารณะ (มนตรี เจนวิทย
การ 2517) แตโดยขอเทจ็จริงแลว ก็เทากับเปดชองใหสมาคมพอคานายทุนเหลานี้อยูในฐานะที่จะ
สรางพลังกดดันทางการเมืองเพื่อใหรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะบางประการ เพื่อให
เกื้อกูลผลประโยชนแกชนชั้นนายทุนมากขึ้น รัฐบาลไดอางเสมอมาวา การรวมกลุมของชนชั้น
กรรมาชีพและชาวนาจะเปนภัยคุกคามตอเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ แตเปนที่นา
ประหลาดใจยิง่นกัทีรั่ฐบาลกลับมองไมเห็นภัยคุกคามทํ านองเดียวกันนี้จากการรวมกลุมของพอคา
นายทุน การณทั้งนี้จะใหเขาใจเปนอื่นไปไมได นอกเสียจากวา นโยบายของรัฐบาลมุงที่จะ 
สงเสริมสวัสดิภาพของชนชั้นนายทุนยิ่งกวาชนชั้นกรรมาชีพ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในขณะที่พอคา 
นายทุนมีการรวมกลุมกัน แตชนชั้นกรรมาชีพและชาวนากลับไมอาจรวมกลุมกันไดโดยสะดวก 
เชนนี ้ยอมท ําใหอํ านาจตอรองของชนชั้นทั้งสองนี้แตกตางกันมากยิ่งขึ้น ทั้งๆ ที่โดยพื้นฐาน อํ านาจ
ทางเศรษฐกิจก็แตกตางกันอยูแลว ผลก็คือ ชองโอกาสที่ชนชั้นนายทุนจะขูดรีดชนชั้นกรรมาชีพ 
ยิง่มีมากขึ้น
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4.1.6 บทบาทของธนาคารพาณิชย1

ธนาคารพาณชิยถงึจะเปนวิสาหกิจเอกชน แตก็มีลักษณะที่แตกตางจากวิสาหกิจ
เอกชนโดยทั่วไปอยางนอย 2 ประการ คือ ประการแรก ในขณะทีว่ิสาหกิจเอกชนประเภทอื่นแสวง
หากํ าไรจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการประเภทตางๆ แตธนาคารพาณิชยแสวงหา
ก ําไรจากเงนิ และโดยที่เงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินคาและบริการตางๆ เงินจึงเปนหัวใจ
สํ าคญัของระบบเศรษฐกิจปจจุบัน ดังนั้น ธนาคารพาณิชยจึงมีกิจการที่เกี่ยวพันกับหัวใจของระบบ
เศรษฐกิจ ประการที่สอง แมวาวสิาหกจิเอกชนจะมีอํ านาจในการปฏิบัติอยางลํ าเอียง (Power of 
Discrimination) กลาวคือ  จะเลอืกขายสินคาและบริการแกใครก็ได และจะเลือกไมขายใหใครก็ได 
แตในทางปฏิบัติ วิสาหกิจเอกชนประเภทอื่นไมสูไดใชอํ านาจดังกลาวนี้ แตธนาคารพาณิชย 
มีอํ านาจและไดใชอํ านาจดังกลาวนี้เปนเนืองนิจ ธนาคารพาณิชยเลือกที่จะใหลูกคาบางคนกูเงิน 
และเลือกที่จะไมใหลูกคาบางคนกูเงิน และโดยที่ธนาคารพาณิชยทั้งหลายลวนมีผลประโยชนใน
อุตสาหกรรมตางๆ นายธนาคารพาณิชยยอมอยูในฐานะที่จะใชอํ านาจในการปฏิบัติอยางลํ าเอียง 
ในการสรางอํ านาจผูกขาดได ดวยการเลือกที่จะไมใหกู แกลูกคาที่คิดจะเขาไปลงทุนใน 
อุตสาหกรรมที่ตนมีผลประโยชน และเลือกใหกูแกวงศาคณาญาติและสมัครพรรคพวกของตน โดย
คิดดอกเบีย้ในอัตราตํ่ า หรือโดยที่อัตราการเสี่ยงสูงกวาที่ควร ดังนี้ จะเห็นไดวา ธนาคารพาณิชย 
มีสวนสํ าคัญในการสรางสายในแหงการผูกขาดในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งยอมมีความหมายวา 
นายธนาคารพาณิชยอยูในฐานะที่จะไดรับกํ าไรสูงเกินกวาที่ควร และราคาสินคาและบริการ 
บางประเภทจะสงูกวาที่ควร ธนาคารพาณิชยจึงมีสวนในการทํ าใหฐานะทางเศรษฐกิจของปวงชน
แตกตางกันมากขึ้น

4.2 สาเหตุภายนอกประเทศ
ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตระบบทุนนิยมมีสวนสํ าคัญ

ในการท ําใหปญหาความยากจนในประเทศดอยพัฒนารายแรงยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากอํ านาจทางการ
เมืองและอํ านาจทางเศรษฐกิจระหวางประเทศมีการกระจายอยางไมทัดเทียมกัน การที่ประเทศ
ตางๆ ในมนุษยโลกมีอํ านาจทางการเมืองและอํ านาจทางเศรษฐกิจระหวางประเทศแตกตางกัน
อยางมากมายเชนนี้ยอมเปดชองใหการขูดรีดระหวางประเทศเกิดขึ้นไดโดยงาย เพราะประเทศ
มหาอ ํานาจ ไมวาจะเปนมหาอํ านาจทางการเมืองหรือมหาอํ านาจทางเศรษฐกิจ ยอมจะใชอํ านาจ
แหงตนในการแสวงหาผลประโยชนระหวางประเทศ ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
เหลานี ้ ปรากฏในรูปของการคาระหวางประเทศ การลงทุนระหวางประเทศ และความชวยเหลือ
ระหวางประเทศ
                                                
1 รายละเอียดดู รังสรรค ธนะพรพันธุ (2517ข)
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นักเศรษฐศาสตรกลุมหนึ่งมักจะเชื่อวา การคาระหวางประเทศเปนปจจัยสํ าคัญ
ในการเกื้อหนุนใหประเทศดวยพัฒนาหลุดพนจากวัฏจักรแหงความยากจน ความเจริญของ
ประเทศหนึ่งจะสงดอกผลแหงความเจริญไปสูประเทศที่ดอยความเจริญ โดยอาศัยความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจระหวางประเทศได การคาระหวางประเทศจะชวยใหสวัสดิภาพของประชาชน 
ในประเทศที่มีการคาขายซึ่งกันและกันเพิ่มข้ึนได แตความเชื่อดังกลาวนี้จะเปนจริงได ก็ตอเมื่อ
โครงสรางตลาดของประเทศที่มีการคาขายกันนั้นเปนโครงสรางที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ การ
เคลื่อนยายปจจัยการผลิตระหวางประเทศจักตองเปนไปโดยสะดวกและปราศจากอุปสรรคใดๆ  
แตเราจะเห็นไดวา ตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณนั้นเปนสิ่งที่หาไดยากในโลกแหงความเปน
จริง ทัง้การคาระหวางประเทศก็มิไดเปนไปอยางเสรี ไมเพียงแตประเทศตางๆจะมีการควบคุมการ
น ําสนิคาเขาและสงสินคาออก ตลอดจนการตั้งกํ าแพงภาษีเทานั้น หากทวายังไดมีความพยายาม
ในการสรางฐานอํ านาจตอรองและอํ านาจผูกขาดระหวางประเทศ ดวยการรวมกลุมประเทศผูผลิต
และผูบริโภคสินคาบางประเภทอีกดวย แทที่จริงการคาระหวางประเทศภายใตระบบทุนนิยม 
ดังกลาวนี้ กลับเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหประเทศที่พัฒนาแลวยิ่งรวยขึ้น และประเทศดวยพัฒนา 
ยิ่งจนลง ในการวิเคราะหเร่ืองนี้จํ าเปนจักตองพิจารณาถึงกระแสธารแหงประวัติศาสตรของ
ประเทศดวยพัฒนาแตละประเทศ

ประเทศดอยพัฒนาทุกวันนี้ ในอดีตสวนใหญเปนอาณานิคมทางการเมืองของ
ประเทศมหาอํ านาจจักรวรรดินิยม ในกรณีเชนนี้ การขูดรีดสวนเกินทางเศรษฐกิจ (Economic 
Surplus) ระหวางประเทศยอมเกิดขึ้น เพราะไมเคยปรากฏเปนตัวอยางในประวัติศาสตรวา
ประเทศมหาอํ านาจจักรวรรดินิยมจะไมแสวงหาประโยชนจากดินแดนที่เปนอาณานิคมของตน 
ประเทศอาณานิคมจึงเปรียบเสมือนดาวบริวารที่ลอมรอบศูนยแหงความเจริญ (ซึ่งก็คือประเทศ
มหาอํ านาจจักรวรรดินิยม) ประเทศดาวบริวารเปนเพียงตลาดสินคาอุตสาหกรรมของประเทศ
มหาอํ านาจ และเปนแหลงวัตถุดิบสํ าหรับปอนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมหาอํ านาจเทานั้น 
การขดูรีดระหวางประเทศจึงเกิดขึ้น เพราะวิสาหกิจที่ประกอบกิจการสงสินคาออกในประเทศดอย
พัฒนาถูกครอบงํ าโดยนายทุนของประเทศมหาอํ านาจ ไมวาจะเปนนายทุนเอกชนหรือนายทุนรัฐ
ดังกรณบีริษทัอสีตอินเดียของประเทศอังกฤษ ซึ่งครอบงํ าการคาระหวางประเทศในบูรพาทิศ  เปน
อาท ิการคาระหวางประเทศจึงเกิดขึ้นบนฐานแหงอํ านาจตอรองที่แตกตางกันอยางมาก

ในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศดอยพัฒนาเปนอันมากไดรับเอกราช
ทางการเมอืง และเริม่ตนพัฒนาประเทศอยางจริงจัง แตการพัฒนาประเทศมักจะเนนการพัฒนา
อุตสาหกรรม ประเทศดอยพัฒนาจึงเปน ผูมาที่หลัง (The Late-comer) ในการพัฒนา 
อุตสาหกรรม การเปนผูมาทีหลังดังกลาวนี้ แมจะมีขอดีที่ไมตองเสียทรัพยากรและเวลาในการ 
คิดคนประยุกตวิทยาตางๆขึ้นใหม เพราะประเทศที่พัฒนาแลวในเวลานี้ ในสมัยที่เร่ิมปฏิวัติ 
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อุตสาหกรรม ก็ไดคิดคนไวแลว เพียงแตจักตองปรับใหเหมาะสมกับสภาพและองคประกอบของ
ปจจัยการผลิตภายในประเทศเทานั้น แตการเปนผูมาทีหลังในการพัฒนาอุตสาหกรรมมีขอเสีย
อยางยิง่ เพราะการเจริญรอยตามประเทศที่พัฒนาแลวดวยการพัฒนาอตุสาหกรรมนั้น เมื่อเร่ิมตน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมชากวาเขา ตลาดสินคาอุตสาหกรรมประเภทตางๆก็ถูกครอบงํ า
โดยประเทศที่พัฒนาแลวจนหมดสิ้น อีกทั้งตนทุนการผลิตของประเทศดอยพัฒนามักจะสูงกวา
และคณุภาพสนิคาในระยะแรกเริ่มมักจะเลวกวาประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งยังผลใหฐานะการแขงขัน
ระหวางประเทศแตกตางกันอยางมาก กรณีของประเทศไทยมิไดแตกตางไปจากความขางตนนี้  
ยิง่ไปกวานัน้ หากพิจารณาถึงความเปนมาในอดีต เรามักจะถูกมอมเมาวา  ไทยไมเคยเสียเอกราช
ใหแกใคร แตเราจะปฏิเสธไดอยางไรวา เราไมเคยสูญเสียเอกราชทางเศรษฐกิจ ในเมื่อไดมีการทํ า
สนธิสัญญาบาวริง่ในป 2398 ซึ่งยังผลใหตองสูญเสียสิทธิสภาพนอกราชอาณาจักร การสูญเสีย
สิทธิสภาพนอกราชอาณาจักรเปนสาเหตุสํ าคัญประการหนึ่งที่เปดชองใหประเทศมหาอํ านาจ
จักรวรรดินิยมขูดรีดผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากประเทศไทย ขอจํ ากัดเกี่ยวกับการเก็บภาษี
ศุลกากรมผีลอยางสํ าคัญใหรัฐบาลขาดรายไดอันพึงได อันจะนํ าไปพัฒนาประเทศอีกตอหนึ่ง การ
ใชอํ านาจตอรองทางการเมืองระหวางประเทศที่เหนือกวาของประเทศมหาอํ านาจจักรวรรดินิยมใน
การทํ าสนธิสัญญาสัมพันธไมตรีนั้นเปนวิธีการที่ใชขูดรีดสวนเกินทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ
อยางมปีระสิทธผิลตลอดมา แมในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยในฐานะประเทศ
ฝายอกัษะผูแพสงครามยอมตกเปนเบี้ยรองบอนโดยมิพักตองสงสัย ประเทศมหาอํ านาจจักรวรรดิ
นยิมเองกไ็มละเลยที่จะใชความไดเปรียบทางการเมืองระหวางประเทศในการแสวงหาผลประโยชน
จากประเทศไทย ดวยการกํ าหนดเงื่อนไขบังคับตามอํ าเภอใจในการใหบริษัทนํ้ ามันของประเทศ
มหาอ ํานาจจักรวรรดินิยมกลับเขามาประกอบการในประเทศไทย

นอกเหนือจากความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในรูปของการคา
ระหวางประเทศแลว การลงทุนระหวางประเทศเปนกลไกในการขูดรีดสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอีกดวย จริงอยู แมวาการลงุนของชาวตางประเทศในประเทศไทยจะมีสวนชวย
บรรเทาปญหาการขาดแคลนเงินทุนภายในประเทศ แตกํ าไรที่นายทุนตางประเทศไดรับนั้น 
มากมายมหาศาลนกั ยิง่ไปกวานั้น หากนายทุนตางประเทศใชวิธีระดมทุนจากภายในประเทศไทย
เอง ประโยชนของการลงทุนระหวางประเทศในการลดปญหาการขาดแคลนเงินทุนภายในประเทศ
ยอมนอยลง ประเทศซึ่งตองพึ่งพาการลงทุนของชาวตางประเทศเปนสํ าคัญยอมตกอยูในวัฏจักร
แหงหายนภัย เพราะโอกาสที่จะกลายเปนอาณานิคมทางเศรษฐกิจของประเทศเจาของทุนยอมมี
มากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่นายทุนตางชาติสุมหัวกันสรางสายใยแหงการผูกขาดในระบบ
เศรษฐกิจไทย
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นักเศรษฐศาสตรกลุมหนึ่งมักจะอางกันวา ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในรูปของความชวยเหลือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ มีสวนชวยลดความแตกตางดาน
ฐานะทางเศรษฐกิจระหวางประเทศที่พัฒนาแลวกับประเทศดวอยพัฒนา แตแทจริงแลว ความ
ชวยเหลอืระหวางประเทศมักจะมิไดเกิดขึ้นจากเหตุผลทางดานมนุษยธรรม แตเกิดจากเหตุผลทาง
การเมอืงระหวางประเทศ โดยที่มูลเหตุจูงใจของความชวยเหลือระหวางประเทศเปนดังนี้ เรายอม
ยากที่จะคาดหวังวา ความชวยเหลือระหวางประเทศจะสามารถชวยใหประเทศดอยพัฒนา 
หลดุพน จากวฏัจกัรแหงความยากจนได เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของความชวยเหลือระหวาง
ประเทศแลว เราจะเห็นไดวา ความชวยเหลือระหวางประเทศในรูปเงินใหเปลาโดยเสนหา (Grant) 
มนีอยมาก สวนใหญมักจะเปนความชวยเหลือในรูปเงินใหกู (Loan) ซึง่ไมนาจะเรียกวา 'ความ 
ชวยเหลือ' มหิน ําซํ ้าเงนิกูทีป่ระเทศที่พัฒนาแลวใหกูแกประเทศดวยพัฒนามักจะมีขอผูกพันตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งขอผูกพันใหซื้อสินคาและบริการจากประเทศเจาของเงินกู (Procurement 
Tying) และขอผูกพนัในการใชเงินกูในโครงการหนึ่งโครงการใดโดยเฉพาะ (Project Tying) ขอ 
ผูกพนัเหลานีย้อมท ําใหเงินกูไมอาจเปนประโยชนตอประเทศดวยพัฒนาอยางแทจริง และยังผลให
ความชวยเหลือระหวางประเทศกลายเปนกลไกของระบบจักรวรรดินิยมสมัยใหม

5. ทางเลอืกในการแกปญหาความยากจน
ผูเขยีนไดเสนอความเห็นวา  ความยากจนมิใชปรากฏการณสัมบูรณ (Absolute 

Phenomenon) หากทวาเปนปรากฏการณสัมพัทธ ในการพิจารณากํ าหนดนโยบายและมาตรการ
เพือ่แกปญหาความยากจน จํ าเปนจะตองศึกษาถึงสาเหตุของความยากจนอยางถองแท มิฉะนั้น
การแกปญหาจะเปนเพียงการแกปญหาที่ปลายเหตุเทานั้น ผูเขียนชี้ใหเห็นวา ปญหาความยากจน
มีสาเหตุทั้งที่เปนปจจัยภายในประเทศและปจจัยภายนอกประเทศ กลาวโดยสรุป ความยากจน
เปนผลจากการกระจายอํ านาจทางการเมืองและอํ านาจทางเศรษฐกิจที่ไมทัดเทียมกัน ขณะ 
เดยีวกนั ความสมัพนัธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใตระบบทุนนิยมมีสวนเสริมสรางปญหา
ใหรายแรงยิ่งขึ้น ดังนั้น ในการพิจารณาทางเลือกในการแกปญหาความยากจน ปจจัยที่พึง
พจิารณา มีดังตอไปนี้

(ก) โครงสรางและการกระจายอ ํานาจทางการเมือง
(ข) เปาหมายในการพัฒนาประเทศ
(ค) ใครเกดิมามีนอย รัฐตองหยิบยื่นใหมาก
(ง) ความสมัพนัธทางเศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ
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5.1 โครงสรางและการกระจายอํ านาจทางการเมือง
เงือ่นไขอันจํ าเปนที่จะชวยใหการแกปญหาใดๆภายในระบบเศรษฐกิจสํ าเร็จลุลวง

ไดก็คือ รัฐบาลและชนชั้นปกครองจักตองมีความตั้งใจจริงและเจตนาอันบริสุทธิ์ในการแกปญหา
พื้นฐานของระบบเศรษฐกิจดังกลาวนี้ ถาหากรัฐบาลและชนชั้นปกครองขาดความตั้งใจจริงและ
เจตนาบริสุทธิ์ ทั้งนี้อาจเปนดวยมรรควิถีในการแกปญหาความยากจนมีผลกระทบกระเทือน 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจของกลุมชนที่มีอํ านาจทางการเมืองและอํ านาจทางเศรษฐกิจ โครงสราง
ทางการเมืองจักตองมีกลไกที่จะบีบบังคับใหชนชั้นผูปกครองหันมาแกปญหาเศรษฐกิจพื้นฐานของ
มวลชนอยางจริงจัง หรือไมก็ตองมีกลไกในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพื่อใหไดมาซึ่งรัฐบาลของ 
มวลชน โดยมวลชน และเพื่อมวลชนอยางแทจริง โครงสรางทางการเมืองที่มีรากฐานอยูบนระบอบ
ประชาธิปไตยขนานแทเทานั้นที่จักเอื้ออํ านวยใหการกํ าหนดนโยบายแหงชาติเปนไปเพื่อประโยชน
ของทวยราษฎร แตทั้งนี้รัฐธรรมนูญอันเปนแมบทแหงกติกาของสังคมจักตองรางโดยมวลชนหรือ
ไดรับความเห็นชอบจากมวลชน รัฐธรรมนูญที่รางโดยชนชั้นผูปกครอง เฉกเชนรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ซึ่งมิไดรับมติเห็นชอบจากมวลชน ยอมยากที่จะเอื้อ
ประโยชนตอมวลชนได ในเมื่อกิเลสตัณหาของชนชั้นผูปกครองทํ าใหเห็นแกประโยชนสวนตนเปน
สํ าคัญ แตในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย รัฐบาลไมจํ าเปนตองเห็นแกประโยชนของ
มวลชน เพราะกลุมชนที่รัฐบาลประชาธิปไตยพึงเอาใจมีเฉพาะแตกลุมชนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้งเทานั้น รัฐบาลจึงกํ าหนดนโยบายการใชจายไปในทางที่จะทํ าใหไดรับเลือกตั้งเปนรัฐบาล
อีกในการเลือกตั้งครั้งตอไป การใชจายของรัฐบาลจึงดํ าเนินไปจนกระทั่งคะแนนเสียงที่เพิ่มข้ึน
หนวยสุดทาย (Marginal Vote Gain) เทากบัหรือพอดีกับเสียงสนับสนุนหนวยสุดทายที่ตองเสียไป 
(Marginal Vote Loss) อันเปนผลจากการเก็บภาษีอากรเพิ่มข้ึน เพื่อนํ ามาใชจายตามนโยบาย 
ทีก่ ําหนดไว (เมธี ครองแกว 2517) ดังนีจ้ะเหน็ไดวา กลุมชนที่รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยพึง
เอาใจมใิช มวลชน แตเปนเพียงกลุมชนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเทานั้น แตถึงกระนั้นก็ตาม 
หากกลุมชนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงประกอบดวยคนยากไรเปนสวนใหญ และหากรัฐบาลมิได 
มุงแกปญหาความยากจนเปนปฐม ระบอบประชาธิปไตยก็ยังมีกลไกที่ชวยใหมีการเปลี่ยนแปลง 
รัฐบาลโดยสันติ เพื่อใหไดมาซึ่งรัฐบาลเพื่อมวลชน แมกระบนการดังกลาวนี้จะกินเวลาชานาน
เพยีงใดกต็าม ขอสรุปนี้จะถูกตองก็ตอเมื่อกลุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอันตํ่ าตอยมิไดนอนหลับ
ทบัสิทธใินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แตเราจะหวังไดอยางไรวา กลุมชนที่ตองหาเชากินคํ่ าจะมี
เวลาพอที่จะหันมาสนใจการเมือง และจะมีเงินทองมากพอที่จะหาขอมูลเกี่ยวกับการเมือง หาก
พจิารณาในแงดี ความบีบค้ันทางเศรษฐกิจอาจทํ าใหประชาชนที่ยากจนหันมาสนใจการเมือง และ
ใชสิทธทิางการเมอืงอยางเต็มที่ หากพิจารณาในแงราย เรายอมหวังไมไดวา ประชาชนที่ยากเข็ญ
จะมเีวลาและทรพัยากรมากพอที่จะหันมาสนใจการเมือง ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของชนชั้นนํ า (Elites)
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ที่จะตองปลุกประชาชนใหมีสํ านึกทางการเมือง และใหรูซึ้งถึงประโยชนอันพึงไดที่เกิดจากการใช
สิทธทิางการเมืองแหงตน

ถาหากการกระจายอํ านาจทางการเมืองที่ไมทัดเทียมกันเปนสาเหตุปฐมฐานของ
ปญหาความยากจน การกระจายอํ านาจทางการเมืองอยางทัดเทียมกันยอมเปนเงื่อนไขอันจํ าเปน
ในการแกปญหาความยากจน แตไมวาการปกครองจะเปนรูปแบบใด หาไดมีกลไกที่จะชวยใหมี
การกระจายอ ํานาจทางการเมืองอยางทัดเทียมกันโดยอัตโนมัติไม อํ านาจทางการเมืองยอมมีการ
กระจายอยางไมเทาเทียมกันในทันทีทันใดที่ปวงชนมอบอํ านาจอธิปไตยใหแกชนชั้นผูปกครอง 
เพื่อวางกติกาและขื่อแปแหงสังคม แตชนชั้นผูปกครองเมื่อไดรับมอบอํ านาจอธิปไตยตามสัญญา
ประชาคมหาไดมหีนาที่เพียงแตการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมเทานั้น หากทวายังมีหนาที่
ในการชวยใหปวงชนมีชีวิตอยูรอดไดดวยสันติสุขโดยทัดเทียมกันอีกดวย หากชนชั้นผูปกครองละ
เลยหนาที่ดังกลาวนี้ ปวงชนยอมมีสิทธิตามธรรมชาติที่จะเลิกลมสัญญาประชาคมและเพิกถอน
อํ านาจอธปิไตยกลับคืนมา ในสังคมที่ชนชั้นผูปกครองไมมุงแกปญหาความยากจนของทวยราษฎร 
ความขัดแยงระหวางชนชั้นยอมทวีความรุนแรงขึ้น ไมวาชนชั้นผูปกครองจะกํ าหนดเปาหมายของ
สังคมไวอยางไร ความขัดแยงระหวางชนชั้นยอมเปนอุปสรรคพื้นฐาน ซึ่งทํ าใหไมอาจบรรลุ 
เปาหมายที่กํ าหนดไวได ในสังคมที่ชนชั้นผูปกครองมุงเสพสุขจากความทุกขยากของปวงชน 
ในที่สุดแลว การขูดรีดระหวางชนชั้นนั้นเองยอมนํ าหายนภัยมาสูชนชั้นผูปกครองอยางหลีกเลี่ยง 
มิได

5.2 เปาหมายในการพัฒนาประเทศ
นับต้ังแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป 2504 เปนตนมาไมวา 

รัฐบาลจะไดแถลงไวอยางไร เปาหมายที่แทจริงในการพัฒนาฯประเทศอยูที่การเพิ่มรายได 
ประชาชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากได แมวาในแผนพัฒนาฯบางฉบับจะไดระบุเปาหมาย 
การกระจายรายไดทีเ่ปนธรรมไวดวย แตโดยขอเท็จจริงหาไดดํ าเนินการตามแผนไม ทั้งนี้เนื่องจาก
กลยุทธในการพัฒนาประเทศที่เลือกใชมุงพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยใหภาระในการพัฒนา 
ตกหนกัแกภาคเกษตรกรรมเปนสํ าคัญ เปาหมายและกลยุทธในการพัฒนาประเทศจึงมีสวนทํ าให
ปญหาความยากจนเปนปญหารายแรงยิ่งขึ้น

ขอที่เราพึงพิจารณาก็คือ เปาหมายและกลยุทธในการพัฒนาประเทศควรจะเปน
อะไร คํ าตอบของปญหาทั้งสองนี้ยอมไมอาจหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจสวนบุคคลได ในสวนที่เกี่ยว
กับเปาหมายของการพัฒนา ขอที่เราทั้งหลายอาจยอมรับรวมกันไดก็คือ จุดมุงหมายของการ
พฒันาประเทศควรจะอยูที่การทํ าใหมวลชนมีชีวิตที่ดี สวน 'ชีวิตที่ดี' คือชวีติเชนใดนั้น เปนปญหา
ที่จะตองถกเถียงกันตอไป ถาหากเราถือวา ชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มวลชนมีสันติสุขโดยทัดเทียมกัน   
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ขอที่เราพึงพิจารณาก็คือ การเพิ่มรายไดประชาชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดนั้น ไมจํ าเปนจะ
ตองทํ าใหสวสัดิภาพของสังคม (Social Welfare) มคีาสงูสุดเสมอไป หากมีการผลิตรถยนตเพิ่มข้ึน
หนึ่งคัน มูลคาของรถยนตที่ผลิตไดยอมนํ าไปรวมไวในรายไดประชาชาติ ในกรณีนี้ แมรายได
ประชาชาติจะเพิ่มข้ึน แตสังคมไมจํ าเปนตองมีสวัสดิภาพดีข้ึน ทั้งนี้เนื่องจากควันเสียที่เกิดจาก 
รถยนตและปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษอันเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานมิไดปรากฏอยูใน
สถิติรายไดประชาชาติ การที่รายไดประชาชาติเพิ่มข้ึนจึงไมจํ าเปนที่จะทํ าใหมวลชนมีสวัสดิภาพ 
ดีข้ึนเสมอไป แตทํ าไมนักเศรษฐศาสตรจึงกํ าหนดเปาหมายของการพัฒนาประเทศโดยอาศัยสถิติ
รายไดประชาชาติและอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนดัชนี  เหตุผลมีอยูแตเพียงวา นัก
เศรษฐศาสตรพยายามประเมินสิ่งตางๆออกเปนตัวเลข สมมติฐานขอหนึ่งของวิชาเศรษฐศาสตร 
กคื็อ มนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจ (Economic Man) กลาวคอื เปนสัตวที่มีเหตุผล ความมีเหตุผล
(Rationality) ของมนุษยอยู ที่ว ามนุษยจักพยายามดํ าเนินการใดๆเพื่อใหมีความสุขหรือ 
อรรถประโยชนมากที่สุดเทาที่จะมากได (Utility Maximization) แตนักเศรษฐศาสตมีความ
สามารถในการประเมินความสุขของมนุษยเฉพาะแตความสุขอันเกิดแตวัตถุ(Material Welfare) 
เทานั้น นกัเศรษฐศาสตรยังหาสามารถประเมินความสุขทางใจ (Mental Welfare) เปนตัวเลขไดไม 
ดังนัน้ นกัเศรษฐศาสตรจึงประเมินความสุขของมนุษยจากมาตรฐานการครองชีพ และมาตรฐาน
การครองชพีก็หาใชอะไรอื่น แตก็คือระดับการบริโภคของมนุษยนั่นเอง ดวยเหตุฉะนี้ นกัเศรษฐ-
ศาสตรจงึถอืวา หากไมมีขอจํ ากัดเกี่ยวกับเงื่อนเวลา เมื่อมนุษยมีการบริโภคมากขึ้น มนุษยจะมี
ความสุขมากขึ้น การเพิ่มรายไดประชาชาติใหมากที่สุดเทาที่จะมากไดยอมเอ้ืออํ านวยใหมนุษยมี
โอกาสไดบริโภคมากที่สุดเทาที่จะมากได ดังนั้น การพัฒนาประเทศดวยการเพิ่มรายไดประชาติ 
ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ยอมเอื้ออํ านวยใหมนุษยมีความสุขมากที่สุด ลํ าดับแหงเหตุผลของ 
นักเศรษฐศาสตรที่ยึดถือรายไดประชาชาติเปนเปาหมายของการพัฒนาประเทศจึงเปนเชนนี้  
แตขอบกพรองของลํ าดับเหตุผลดังกลาวนี้อยูที่วา นักเศรษฐศาสตรมิไดคํ านึงถึงความสุขอันเกิด
แตทางใจ ถาหากเราคํ านึงถึงความสุขทางใจดวย เราจะสรุปโดยปราศจากขอกังขาไดอยางไรวา 
การเพิ่มการบริโภคและการผลิตใหมากที่สุด จะทํ าใหมนุษยมีความสุขมากที่สุด และถึงแมเรา 
จะยอมรบัขอสรุปที่วา ความสุขผันแปรตามระดับการบริโภคของมนุษยก็ตาม แตปญหาที่เราควร
จะถามตอไปก็คือ ใครเปนผูไดบริโภค การกระจายความสุข (การบริโภค) และการกระจายความ 
มั่งคั่งมิใชส่ิงที่เราตองคํ านึงถึงหรอกหรือ ถาหากเราตองการใหมวลชนมีชีวิตที่ดีโดยทัดเทียมกัน 
เมื่อพิจารณาปญหาพื้นฐานดังกลาวนี้ เรายอมเห็นไดวา มีความแตกตางอยางสํ าคัญเกี่ยวกับ 
เปาหมายของการพัฒนาประเทศระหวางเศรษฐศาสตรสมัยใหมของตะวันตกกับเศรษฐศาสตรของ
ชาวพทุธ (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2517ค) ในขณะที่เศรษฐศาสตรสมัยใหมของตะวันตกเนนการ 
อยูดีกนิด ี โดยแสวงหามรรควิถีที่จักทํ าใหมนุษยไดบริโภคมากที่สุดเทาที่จะมากได เศรษฐศาสตร
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ของชาวพุทธกลับเนนการอยูพอดีกินพอดี โดยแสวงหามรรควิถีที่จักทํ าใหมนุษยไดรับความสุข
มากทีสุ่ด ดวยการบรโิภคนอยที่สุด ความแตกตางพื้นฐานดังกลาวนี้เปนสิ่งที่เราพึงพิจารณาอยาง
ยิง่ ในสังคมพุทธศาสนิกชนดจุดังสงัคมไทย เราไดประยุกตพุทธปรัชญาในการพัฒนาประเทศเพียง
ใดดเูปนสิง่ทีเ่ราไมสูสนใจกันมากนัก ถาหากเรายอมรับรวมกันวา  ชีวิตที่อยูพอดีกินพอดีเปนชีวิต 
ที่อุดมดวยสันติสุข เราจักตองจํ ากัดความตองการทางตัณหาใหอยู ในขั้นตํ่ าขั้นหนึ่ง ระบบ
เศรษฐกิจจํ าตองเปนระบบที่ไมใชส่ิงจูงใจทางวัตถุเปนเครื่องมือชักนํ าใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
และเราจักตองเลิกยึดถือรายไดประชาชาติเปนดัชนีวัดระดับการพัฒนา

ไมเพียงแตจะตองกํ าหนดเปาหมายในการพัฒนาเสียใหมโดยเนนความเปนธรรม
ของสงัคมเปนปฐมเทานั้น หากทวายังจํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงกลยุทธในการพัฒนาอีกดวย อยาได
กลาวอางตอไปอีกเลยวา การมุงพัฒนาภาคอุตสาหกรรมหรือภาคตัวเมืองจะสงดอกผลแหงความ
เจริญไปสูภาคเกษตรกรรมหรือภาคชนบทไดในภายหลัง เพราะจากประสบการณที่เราไดรับอยูนี้
ไมปรากฏวา การขยายตัวของภาคอตุสาหกรรมไดกอใหเกิดผลเชื่อมโยง (Linkage Effects) ใน
การกระตุนใหภาคเกษตรกรรมเจริญตาม ในเมื่อนโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมที่เลือกใชมุงผลิต 
สินคาเพื่อสนองความตองการในการบริโภคภายในประเทศ (Inward Looking Policy) ดวยการ
ผลิตสินคาทดแทนสินคาเขา (Import Substitution) เปนส ําคัญ ขอที่นาสังเกตก็คือ อุตสาหกรรมที่
รัฐบาลสงเสริมใหเอกชนเขาไปลงทุนลวนเปนอุตสาหกรรมที่ตองใชเทคนิคการผลิตที่อาศัยเครื่อง
จกัรกลในการผลิตมากๆ และใชแรงงานแตนอย (Capital-Intensive Techniques) ประการหนึ่ง 
และเปนอุตสาหกรรมที่ตองพึ่งพาวัตถุดิบและอุปกรณการผลิตจากตางประเทศอีกประการหนึ่ง  
ผลกคื็อการจางงานเพิ่มข้ึนไดไมมากเทาที่ควร และเมื่อผลเชื่อมโยงถอยหลัง (Backward Linkage 
Effects) ไมเกิดขึ้น การพัฒนาอตุสาหกรรมดวยการมุงผลิตสินคาทดแทนสินคาเขา แทนที่จะทํ าให
การสั่งซื้อสินคาเขาลดนอยลง กลับกระตุนใหมีความตองการสินคาเขาประเภทใหม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสินคาเขาประเภทวัตถุดิบและอุปกรณการผลิต (Prachoom Chomchai 1973) กรณี 
ดังกลาวนี้เปนจริงอยางยิ่ง เมื่อพิจารณาจากองคประกอบของสินคาเขาที่ไทยสั่งซื้อจากประเทศ
ญ่ีปุน ซึ่งเดิมเปนสินคาหัตถอุตสาหกรรมเปนสวนใหญ แตในปจจุบันสินคาเขาที่สํ าคัญกลับเปน
วตัถดิุบอุปกรณการผลิต และสินคาประเภททุน (Naya and Akrasanee 1974) ยิง่ไปกวานั้น  
การที่รัฐบาลใหความสํ าคัญแกอุตสาหกรรมที่ใชเทคนิคการผลิตที่อาศัยเครื่องจักรกลมากๆและ
แรงงานนอยๆนั้น ยังผลใหการขยายตัวของอุตสาหกรรมจํ ากัดเฉพาะเขตนครหลวงเทานั้น ทั้งนี้ 
ไมเพียงแตการตั้งโรงงานใกลกรุงเทพมหานครจะชวยประหยัดตนทุนในการผลิต เนื่องจากตนทุน
การขนสงวตัถุดิบและอุปกรณการผลิตจากทาเรือไปยังโรงงาน และตนทุนการขนสงสินคาไปตลาด
(ซึ่งสวนสํ าคัญคือภาคตัวเมือง) จะไมสูงเทานั้น หากทวาสิ่งอํ านวยความสะดวกทางดาน
สาธารณูปโภคก็ยังมีโดยพรอมมูล ทั้งการวาจางแรงงานที่มีทักษะก็ยังสะดวกกวาการตั้งโรงงาน
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นอกเขตนครหลวงอีกดวย (Silcock 1967) ดังนัน้ กลยุทธในการพัฒนาอตุสาหกรรมที่เลือกใชจึง
ไมชวยใหมีการกระจายความเจริญจากเขตนครหลวงไปสูภูมิภาคอื่น  แมในระยะหลังๆนี้ กระทรวง
อุตสาหกรรมจะพยายามกํ าหนดมาตรการตางๆเพื่อใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคอื่นๆ
แตดูเหมือนเกือบจะสายเกินการณเสียแลว

การพฒันาประเทศเทาที่ดํ าเนินมาตั้งแตป 2504 เปนการพัฒนาเพื่อประโยชนสุข
ของคนกลุมนอยเทานั้น ในขณะที่ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในภาคเกษตรกรรมเชนนี้ การ 
ละเลยไมพัฒนาภาคเกษตรกรรมเทาที่ควรยอมเปนอาชญากรรมอยางรายแรง เพราะไมวา 
จะพิจารณาจากโครงสรางของทรัพยากร ประยุกตวิทยา และความสามารถในการประกอบการ
ของประชาชนภายในประเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจจากสังคม 
เกษตรกรรมเปนสังคมอุตสาหกรรม โดยไมกอความทุกขยากแกชนสวนใหญยอมยากที่จะเปน 
ไปได ยิ่งไปกวานั้น ความหลงผิดที่วา ประเทศดวยพัฒนาจะเปนประเทศที่พัฒนาแลวมิได หาก 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบเศรษฐกิจจากประเทศกสิกรรมไปสู ความเปนประเทศ 
อุตสาหกรรม ยังคงปรากฏอยูในหมูขาราชการระดับบริหาร (วชิติวงศ ณ ปอมเพชร 2513 : 147-
148) ซึง่เปนเรือ่งนาเศราอยางยิ่ง เราจะกลาวอยางเต็มปากเต็มคํ าไดอยางไรวา เมื่อสังคมไทยแปร
สภาพจากสังคมกสิกรรมเปนสังคมอตุสาหกรรมแลว มวลชนจะมีชีวิตที่ดี การที่เลือกกลยุทธในการ
พัฒนาประเทศเพื่อประโยชนสุขของชนกลุมนอยนั้นจะใหเขาใจเปนอยางอื่นมิได นอกเสียจากวา 
ชนชัน้ผูปกครองมผีลประโยชนเกี่ยวของกับผลประโยชนของชนชั้นนายทุน ทั้งยังมิอาจปฏิเสธไดวา 
เจาหนาทีสํ่ านกังานสงเสริมการลงทุน ฯ ไมไดผลประโยชนสวนตัวจากการเลือกนโยบายสงเสริม
การลงทนุของเอกชนเทาที่เปนอยูนี้ (Silcock 1967)

หากตองการใหมวลชนมีชีวิตที่ดี การพัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางถึงขนาดยอม
เปนเงื่อนไขที่จํ าเปนในการนี้

5.3 ใครเกิดมามีนอย รัฐตองหยิบยืนใหมาก
หากตองการใหสังคมไทยเปนสังคมที่มวลชนมีสันติสุขโดยทัดเทียมกัน การ

ก ําหนดนโยบายและการดํ าเนินมาตรการใดๆของรัฐบาล จักตองยึดถือหลักการที่วา 'ใครเกิดมา 
มนีอย รัฐตองหยิบยื่นใหมาก'

ในดานการใชจายของรัฐบาล นโยบายการใชจายควรจะมุงใหประโยชนแกคนจน
เปนสํ าคัญ ไมเฉพาะแตเพียงการใชจายในการพัฒนาประเทศ หากทวารวมตลอดถึงการใชจาย
เพื่อจัดสรรบริการสาธารณะตางๆ เทาที่เปนอยูในปจจุบัน หากจะถามวา รัฐบาลจัดสรรบริการ
สาธารณะเพือ่ใคร คํ าตอบก็คงอยูที่วาบริการสาธารณะที่รัฐบาลจัดสรรขึ้น ไมวาจะเปนการศึกษา 
การสาธารณสขุ หรือการเคหสถาน ตลอดจนสาธารณูปโภคตางๆลวนมุงใหประโยชนแกประชาชน
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ในภาคตัวเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดีและปานกลางเปนสํ าคัญ และถา 
จะถามตอไปวา ใครเปนผูรับภาระรายจายในการจัดสรรบริการสาธารณะของรัฐบาล คํ าตอบก็คง
อยูทีป่ระชาชนผูเสียภาษีอากรโดยทั่วไป ทั้งนี้เนื่องจากการเก็บภาษีอาการตามผลประโยชนที่ไดรับ
จากบริการของรัฐ (The Benefit Principle of Taxation)มอียูนอยมาก  ภาษอีากรที่รัฐบาลเก็บได
ประมาณรอยละ 80-85 เปนภาษีทางออม(Indirect Tax) ซึ่งภาระตกหนักแกผูมีรายไดนอย  
ประชาชนผูไดรับประโยชนจากการจัดสรรบริการสาธารณะของรัฐบาลจึงมิไดมีสวนรับภาระ 
รายจายของรฐับาลตามสมควร ดังนั้น หากตองการใหมวลชนมีสันติสุขโดยทัดเทียมกัน รัฐบาล 
จกัตองมุงจดัสรรบริการสาธารณะเพื่อคนยากจน สํ าหรับผูที่มีฐานะในระดับพอประทังชีวิต บริการ
สาธารณะที่จัดสรรใหจักตองเปนชนิดใหเปลา ในการนี้จํ าเปนตองเปลี่ยนสังคมไทยเปนรัฐ 
สวัสดิการ (Welfare State) และรัฐบาลจ ําเปนตองมีรายไดมากขึ้น ดวยเหตุฉะนี้ ไมเพียงแตจะตอง
ใหผูมีฐานะปานกลางและผูมีฐานะดี ซึ่งไดรับประโยชนจากบริการสาธารณะที่รัฐบาลจัดสรร  
รับภาระรายจายเปนสัดสวนเพิ่มข้ึนเทานั้น หากทวายังจํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางภาษี
อากรใหมีความกาวหนาของอัตราภาษี (Tax Progressivity) มากขึ้น การเก็บภาษีอากรจักตอง 
ยดึถอืเงนิไดและทรพัยสินเปนฐาน ทั้งโครงสรางอัตราภาษีจักตองมีความกาวหนาอีกดวย ทั้งนี้เพื่อ
ใหมีการใชภาษีอากรเปนเครื่องมือในการกระจายรายไดประชาชาติใหเปนธรรม ภาษีอากรที่มี 
เงินไดและทรัพยสินเปนฐานบางประเภทที่ยังไมเคยจัดเก็บ จะตองริเร่ิมจัดเก็บ เชน ภาษีมรดก 
ภาษทีรัพยสินที่ไดมาโดยเสนหา (Gifts Tax) ภาษมีลูคาเพิ่มของทรัพยสิน (Capital Gains Tax)
ฯลฯ ภาษีที่กํ าลังจัดเก็บ หากภาระตกแกชนชั้นผูยากไรอยางไมเปนธรรม จะตองเลิกเก็บ โดย
เฉพาะอยางยิ่งพรเีมียมขาว

ในสวนทีเ่กีย่วกบัรายจายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ไมเพียงแตจะตองทุม
พัฒนาภาคเกษตรกรรมอยางถึงขนาดเทานั้น นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมควรจะมุงสงเสริม
อุตสาหกรรมที่อาศัยพืชผลภายในประเทศเปนวัตถุดิบเปนสํ าคัญอีกดวย สวนเทคนิคการผลิตที่
เลือกใชควรจะใหความสํ าคัญแกเทคนิคที่อาศัยแรงงานมากๆและเครื่องจักรนอยๆ (Labour -
intensive Techniques)เปนปฐม เพราะเทคนิคการผลิตประเภทนี้เทานั้นที่จะชวยใหการจางงาน
เพิ่มข้ึนมากที่สุดเทาที่จะมากได แมจะชวยใหรายไดประชาชาติเพิ่มข้ึนไดนอยกวาการใชเทคนิค 
ทีอ่าศยัเครื่องจักรมากๆและแรงงานนอยๆ (Capital-Intensive Technique) ก็ตาม

นอกเหนือจากนโยบายการใชจายและการเก็บภาษีอากรของรัฐบาล การทํ าลาย
สายใยแหงการผูกขาดก็เปนนโยบายอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งจํ าเปนตองดํ าเนินการอยางจริงจัง กลุมผล
ประโยชนทางเศรษฐกิจตางๆที่รัฐบาลในอดีตสงเสริมใหกอต้ังขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือในการดํ าเนิน
นโยบายสาธารณะ กลบักลายเปนศูนยแหงการผูกขาด ดังนั้น จึงจํ าเปนที่จักตองทบทวนนโยบาย
เร่ืองนี้เสียใหม และไมเพียงแตจักตองออกกฎหมายปองกันการผูกขาด (Anti-Trust Law)  
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เทานั้น หากทวาโครงสรางของกฎหมายจะตองใหหลักประกันมาตรฐานครองชีพขั้นตํ่ าแกชนชั้น 
ผูยากไรอีกดวย

5.4  ความสมัพนัธทางเศรษฐกิจ และทางการเมืองระหวางประเทศ
การรวมตัวกันระหวางประเทศในกลุมโลกที่สามเปนทางเลือกทางหนึ่งที่จะทํ าให

อํ านาจตอรองทั้งทางเศรษฐกิจและทางการเมืองระหวางประเทศดีข้ึน ที่ประชุมสมัชชาทั่วไป
แหงสหประชาชาติในระยะไมกี่ปมานี้แสดงใหเห็นการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ แตเปนที่นาเสียใจอยาง
ยิ่งที่ไทยไมเพียงแตไมสนใจและดูถูกประเทศเพื่อนบานเทานั้น หากทวายังพยายามตัดเยื่อใยกับ
ประเทศในกลุมโลกที่สามอีกดวย ตราบเทาที่นโยบายตางประเทศของไทยยังคงแสดงความเปน
สมุนจักรวรรดินิยมอเมริกันอยูเชนนี้ ชองทางในการขจัดการขูดรีดสวนเกินทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศยอมมนีอยลง ในสวนที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ การใชนโยบาย'ปดประเทศ' ยอม
จะเปนไปไดยากในสถานการณปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากการเลียนแบบการบริโภคระหวางประเทศ 
ไดกอผลมหาศาล ทางออกที่เปนไปไดก็คือ การจํ ากัดการสั่งซื้อสินคาเขาในสวนที่เปนสินคา
ฟุมเฟอย ตามรปูแบบของการคาระหวางประเทศในปจจุบัน สินคาออกสวนใหญเปนสินคาขั้นปฐม 
(Primary Products) ในขณะทีสิ่นคาเขาสวนใหญเปนสินคาประเภททุน วัตถุดิบ และสินคาขั้น
กลาง รูปแบบดังกลาวนี้จึงเปนเสมือนหนึ่งรูปแบบการคาระหวางประเทศเมืองแมกับอาณานิคม
ทางการเมือง

ในสวนทีเ่กีย่วกบัการลงทุนระหวางประเทศ ขอที่เราพึงพิจารณาอยางยิ่งก็คือ การ
ลงทนุของชาวตางประเทศจะเปนประโยชนตอประเทศไทยเพียงใด ประโยชนที่มักจะกลาวอางกัน
เสมอกคื็อ ประโยชนในการลดปญหาการขาดแคลนเงินทุน แตสํ าหรับประเทศไทยประโยชนในขอ
นีม้ไีมสูมากนกั เนื่องจากการขาดแคลนเงินทุนมิใชปญหาสํ าคัญ ปญหาสํ าคัญอยูที่การขาดแคลน
ความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยูภายในประเทศ แมวาการลงทุนของชาวตางประเทศ 
จะชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนเงินทุนภายในประเทศได แตในระยะยาวเราจํ าเปนตองคํ านึง
ถึงผลเสียอันเกิดจากทุนร่ัวไหลออกนอกประเทศในรูปของกํ าไรและเงินปนผลสงออก ตามสถิติ
ระหวางป 2511-2516 เราตองเสียเงินตราตางประเทศในรูปนี้เฉลี่ยปละ 536.9 ลานบาท (ธนาคาร
แหงประเทศไทย 2517)ประโยชนอีกประเภทหนึ่งที่ไดจากการลงทุนของชาวตางประเทศก็คือ 
ประโยชนอันไดจากประยกุตวทิยาสมยัใหม แตทั้งนี้ประยุกตวิทยาที่ไดจากการลงทุนของชาวตาง
ประเทศจกัตองเหมาะสมกับโครงสรางทางเศรษฐกิจของไทยดวย จึงจะเปนประโยชนอยางแทจริง

การลงทุนของชาวตางประเทศไมเพียงแตเปนมรรควิถีในการขูดรีดสวนเกินทาง
เศรษฐกจิระหวางประเทศเทานั้น หากทวายังเปนมรรควิธีในการแผขยายระบบจักรวรรดินิยมสมัย
ใหมอีกดวย กรณีวิสาหกิจตางดาว โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรษัทนานาชาติ (Multinational Firm)
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เขาแทรกแซงการเมืองภายในประเทศตางๆมีปรากฏเปนตัวอยางทุกๆทศวรรษที่ผานมากนับต้ังแต
สงครามโลกครั้งที่สองส้ินสุดลง การหวังประโยชนจากการลงทุนของชาวตางชาติโดยที่สังคม 
ไมตองสูญเสียประโยชนนั้น ดูจะเปนความหวังอันสูงสุด ซึ่งตามกระแสธารแหงประวัติศาสตรยัง 
ไมเคยปรากฏวาสมหวัง ดังนั้น จํ าเปนจะตองเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนของชาวตาง
ประเทศเสียใหม มิใชปลอยใหชาวตางชาติเขามากอบโกยผลประโยชนภายในประเทศไดอยาง
คอนขางเสรี ดังที่เปนมาตั้งแตยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ขอเสนอของบทความนี้ก็คือ นโยบาย
เกี่ยวกับการลงทุนของชาวตางชาติควรจะเปนไปในรูปของ Turn-Key Plant Arrangement 
กลาวคอื หากตองการใหชาวตางดาวเขามาลงทุนในวิสาหกิจประเภทใด ควรจะใหเขามาชวยสราง
โรงงาน พรอมทั้งนํ าเงินทุนและประยุกตวิทยาสมัยใหมเขามาดวย เมื่อสรางโรงงานเสร็จแลวให 
สงมอบโรงงานใหแกรัฐบาล รัฐบาลจะชํ าระเงินทุนคืนในรูปของผลผลิตที่จะผลิตไดในอนาคต ตาม
สัดสวนและระยะเวลาที่แลวแตจะตกลงกัน ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนกํ าลังคนและ
ความสามารถในการประกอบการภายในประเทศ อาจอนุญาตใหชาวตางชาติบริหารวิสาหกิจนั้น
เปนระยะเวลาขั้นสูงขั้นหนึ่ง โดยวิธีนี้เทานั้น ที่ประเทศดวยพัฒนาอยางประเทศไทยจะไดรับ
ประโยชนจากการลงทุนของชาวตางชาติอยางคอนขางเต็มที่ และโดยวิธีนี้เทานั้นที่จะชวยจํ ากัด
การขดูรีดสวนเกินทางเศรษฐกิจระหวางประเทศใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะนอยได
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ตารางที่ 1
รายไดตอเดือนของครอบครัวที่ถือเปนระดับความยากจนจํ าแนกตามภูมิภาค

(มกราคม-พฤษภาคม 2517)

ภูมิภาค ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล
1. ถัวเฉลี่ยทั่วประเทศ

ระดับรายไดขั้นสูง
       ระดับรายไดขั้นตํ่ า

             2,801.49
             1,083.63

1,226.22
               719.91

2. ภาคเหนือ
ระดับรายไดขั้นสูง

       ระดับรายไดขั้นตํ่ า
             1,911.13
             1,021.70

      1,273.79
               741.35

3. ภาคกลาง
ระดับรายไดขั้นสูง

       ระดับรายไดขั้นตํ่ า
             1,665.14
                930.51

      1,125.36
                628.06

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระดับรายไดขั้นสูง

       ระดับรายไดขั้นตํ่ า
             1,883.17
             1,023.13

      1,251.17
               761.34

5. ภาคใต
ระดับรายไดขั้นสูง

       ระดับรายไดขั้นตํ่ า
             2,329.33
             1,209.15

      1,386.32
               806.84

6. กรุงเทพ-ธนบุรี
ระดับรายไดขั้นสูง

       ระดับรายไดขั้นตํ่ า
             2,193.52
             1,109.92

      1,256.52
               698.75

ที่มา : เมธี ครองแกว และจินตนา เชิญศิริ (2518)
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ตารางที่ 2
จ ํานวนครอบครัวที่ยากจน ป 2511-2512

จ ําแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล จํ านวนรวม

1. ทั่วประเทศ
2. ภาคเหนือ
3. ภาคกลาง
4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. ภาคใต
6. กรุงเทพ-ธนบุรี

     85,032
     18,099
     12,408
       9,628
     16,257
     28,640

        2,677,259
           632,874
           260,477
        1,405,989
           370,234
               7,685

         2,762,291
            650,973
            272,885
         1,415,617
            386,491
              36,325

ที่มา : เมธี ครองแกว และจินตนา เชิญศิริ (2518)

ตารางที่ 3
อัตราสวนจ ํานวนครอบครัวยากจนเมื่อเทียบกับจํ านวนครอบครัวทั้งประเทศ

ป 2511-2512

รายการ รวม ในเขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

1. จํ านวนครอบครัวทั่วประเทศ

2. จํ านวนครอบครัวที่ยากจน

3. อัตราสวนจํ านวนครอบครัวยากจน

       เทียบกับจํ านวนครอบครัวทั้งประเทศ

5,908,573

2,762,291

46.8%

762,081

  85,032

11.2%

5,146,392

2,677,259

51.9%

ที่มา : จากตารางที่ 2
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ตารางที่ 4
จ ํานวนคนจนป 2512

เขตเทศบาล นอกเขตเทศบาล

ภาค
จํ านวน

ครอบครัว
ที่ยากจน

จํ านวน
สมาชิกถัว
เฉล่ียตอ
ครัวเรือน

จํ านวน
คนจน

จํ านวน
ครอบครัว
ที่ยากจน

จํ านวน
สมาชิกถัว
เฉล่ียตอ
ครัวเรือน

จํ านวน
คนจน

ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคใต
กรุงเทพ-ธนบุรี

19,099
12,408
 9,628

16,257
28,640

5.0
5.5
5.9
5.6
1.2

90,495
68,244
56,805
91,039

172,468

  632,847
  260,477
1,405,989
  370,235

    7,685

5.6
5.6
6.0
5.3
6.4

3,544,095
1,458,671
8,435,934
1,962,240
     49,180

รวม 85,032 - 484,151 2,677,259 - 15,450,120

ที่มา : (1)    จํ านวนครอบครัวที่ยากจนไดจาก เมธี ครองแกว และจินตนา เชิญศิริ (2518)
(2)   จํ านวนสมาชิกถัวเฉลี่ยตอครัวเรือนไดจาก รายงานสํ ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม 2511-2512 (สํ านักงานสถิติ

แหงชาติ)

ตารางที่ 5
รายไดถัวเฉลี่ยของประชาชน และอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ของภูมิภาคตางๆ 2510-2514

ทั่วประเทศ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ ภาคใต ภาคกลาง

1. รายไดถัวเฉลี่ยของประชาชน
    (2514)
2. อัตราการเพิ่มขึ้นของรายได
    ถัวเฉลี่ย (2510-2514)
3. อัตราการเพิ่มขึ้นของ G D P
    ตามราคาคงที่ (ป 2505=100)
    (2510-2514)

3,840

4.6

7.2

1,840

2.8

5.5

2,620

3.3

6.8

3,620

4.2

6.7

6,970

6.0

8.1

ที่มา : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่สาม
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