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ผมรู สึกประหลาดใจที่หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาวดวยการพาดหัว 
ในท ํานองวา  นายอานันท ปนยารชนุ  และนายแพทยประเวศ วะสี ‘อัด’ รัฐบาลพรรคไทยรักไทย 
ในฐานทีม่ไิดสนใจแกปญหาความยากจน ตลอดชวงเวลาระหวางวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2544 
ที่มีการสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย (TDRI)  ผมมไิดมีความรูสึกวา  คุณอานันทหรือคุณหมอประเวศ ‘อัด’ รัฐบาล
อันม ีพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเปนนายกรัฐมนตรีแตประการใด

หากจะวิพากษดวยความเปนธรรมแลว การที่ปญหาความยากจนยังมิไดหมดไป 
มิอาจกลาวหาวาเปนความผิดของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยแตเพียงรัฐบาลเดียวได หากแตเปน
ความผดิของทกุรัฐบาลที่ยึดโยงยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมเทาเทียมกัน (Uneven Development) 
โดยทีรั่ฐบาลนายอานันท ปนยารชนุมิไดเปนขอยกเวน

แตการที่ส่ือมวลชนจํ านวนไมนอยนํ าเสนอขาวในทํ านองหลอกลอใหเกิดวิวาทะ
ระหวางผูเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาความยากจนกับผูนํ ารัฐบาล หากมิใชเปนเพราะนักขาว
เปน ‘สัตวเศรษฐกิจ’ ผูตองการกอใหเกิด ‘ผลผลิต’ (ขาว) อันนํ ามาซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจแลว  
กอ็าจสะทอนใหเห็นสภาวะการเสื่อมประชานิยมของรัฐบาล อยางนอยที่สุดในภาคสื่อสารมวลชน

ในการสัมมนาครั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สํ านักงาน 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูนํ าสังคมไทยในภาคสวนตางๆพากัน
เรียกรองใหรัฐบาลกํ าหนดยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรหลักในการ
พฒันาประเทศ แทที่จริงแลว ขอเรียกรองเชนนี้หาไดเปนเรื่องใหมแตประการใดไม ชุมชนวิชาการ 
มีขอเรียกรองทํ านองนี้มากอนแลวนานนับทศวรรษ แตหาไดรับการใสใจจากรัฐบาลและหนวย 
ราชการตางๆไม

นบัต้ังแตป 2504 เมื่อเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติเปนตนมา การจํ าเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจถูกกํ าหนดใหเปนเปาหมายหลักของการพัฒนา โดยละเลยเปาหมายการ 
แกปญหาความยากจนและการกระจายรายได ทั้งนี้ดวยความเชื่อวา การจํ าเริญเติบโตทาง
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เศรษฐกจิจะสงผลรวยรินจากสวนบนลงสูสวนลาง (Trickle-Down Effect) โดยทีค่นยากคนจนจะ
ไดรับอานิสงสจากการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวย

แมวาวงวิชาการเศรษฐศาสตรจะเลิกเชื่อแนวความคิดวาดวยผลรวยรินของการ
จํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจต้ังแตตนทศวรรษ 2510 แลว แตแนวความคิดดังกลาวนี้มีอิทธิพล 
อยางสูงในหมูขุนนางนักวิชาการไทย (Technocrats) และผูนํ ารัฐบาลยุคตางๆ การแกปญหา
ความยากจนจึงขาดยทุธศาสตร สภาพการณดังกลาวนี้ยังคงดํ ารงอยูในยุคสมัยที่มีรัฐบาลมาจาก
การเลือกตั้ง

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา เหตุใดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงมิไดสนใจแกปญหา
ความยากจนและปญหาการกระจายรายได ไมตางจากรัฐบาลในระบอบเผด็จการ

คํ าตอบคํ าถามนี้ต องพิเคราะหจากกระบวนการกํ าหนดนโยบายในสังคม
เศรษฐกิจไทย

ในดานหนึง่ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมิใชรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน 
และเพือ่ประชาชน หากแตเปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุม 
ผลประโยชน เพราะกลุมผลประโยชนเปนฐานธนกิจของพรรคการเมืองและนักการเมือง พรรค 
การเมืองเมื่อชนะการเลือกตั้งและมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลยอมตองกํ าหนดนโยบายในทาง  
เกือ้ประโยชนกลุมผลประโยชนที่เปนฐานธนกิจ

ในอกีดานหนึง่ คนยากคนจนไรพลังในกระบวนการกํ าหนดนโยบาย ความยากจน
ท ําใหคนเหลานี้มิอาจรวมตัว  และผนึกกํ าลังเพื่อมีปฏิบัติการรวมกัน (Collective Action) อยางมี
ประสิทธิผลได  มเิพยีงแตไมสามารถเปนฐานธนกิจของนักการเมืองและพรรคการเมืองไดเทานั้น

ความจริงดังที่กลาวขางตนนี้ทํ าใหรัฐบาลมิไดสนใจแกปญหาความยากจนและ
ปญหาการกระจายรายไดอยางจริงจัง หากมีการประกาศนโยบายเหลานี้ การดํ าเนินนโยบายที่เปน
จริง (Actual Policy) จะแตกตางจากนโยบายที่ประกาศ (Stated Policy) มาก

แมวาการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชวยบรรเทาปญหาความยากจนไดบาง 
แตมิอาจขจัดใหหมดไปได ดังจะเห็นไดวา ในชวงที่ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตในอัตราสูง 
สัดสวนจํ านวนครัวเรือนและจํ านวนประชากรที่มีฐานะยากจนจะลดลง แตเมื่อไรก็ตามที่ระบบ
เศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะถดถอยหรือภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ สัดสวนจํ านวนครัวเรือนและ
จํ านวนประชากรที่มีฐานะยากจนกลับทะยานขึ้น วิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 
กอผลกระทบตอปญหาความยากจนในทิศทางดังกลาวนี้
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ในการสัมมนาครั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเสนอผลการวิจัย 
ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนวา การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกอผลรวยรินตอคนยากคนจนนอยมาก 
อาทเิชน การเพิม่ข้ึนของอุปสงคมวลรวม 100 บาท จะรวยรินถึงครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 20% ของ
ครัวเรอืนทัง้ประเทศเพียง 2.3 บาท การเพิ่มรายจายรัฐบาล 100 บาทจะรวยรินใหประโยชนแก 
ครัวเรอืนยากจนกลุมนี้เพียง 1.6 บาท เปนตน (ดูตารางที่ 2) ดวยเหตุที่ผลรวยรินอันเกิดจากการ
เตบิโตทางเศรษฐกจิมีคาตํ่ าเชนนี้ แมแตการอํ านวยการใหประชาชนที่มีฐานะยากจนมีรายไดเพียง
วันละ 45 บาทในป 2543 ก็ตองทํ าใหอุปสงคมวลรวมเพิ่มข้ึนถึง 3,084,378 ลานบาท  
อันหมายความวา อุปสงคมวลรวมจะตองเพิ่มข้ึนจากระดับที่เปนจริงในป 2543 ถึง 46.7%  
ความขอนี้มีนัยสํ าคัญวา การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตโดยลํ าพังมิอาจแกปญหาความ 
ยากจนได  ดังนั้น  จึงตองมียทุธศาสตรการขจัดความยากจนโดยเฉพาะ

ผูส่ือขาวบางคนสนทนากับผมวา ผลการวิจัยดังกลาวนี้เปนการกลับลํ าทาง 
วชิาการใชหรือไม ผมมิไดตอบคํ าถามดังกลาวนี้ หากเปนการกลับลํ าทางวิชาการ ผมคิดวาเปน
การกลับลํ าของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมากกวาสถาบัน
วจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย  เพราะตลอดชวงเวลาอันยาวนาน  สภาพฒันฯ ติดอยูในหลม 
ทางปญญา และถูกจองจํ าโดย Trickle-Downism
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ตารางที่ 1
สวนแบงรายไดของครัวเรือน จํ าแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ

ป 2533 และ 2543

ฐานะของครัวเรือน สวนแบงรายไดของครัวเรือน (%)
2533 2543

ครัวเรือนยากจนที่สุด 20%  4.1  3.9

ครัวเรือนร่ํ ารวยที่สุด 20% 56.5 57.8

   ที่มา     TDRI
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ตารางที่ 2
ผลกระทบที่มีตอรายไดครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 20%
จากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค

ขอมูลป 2543

การเปลี่ยนแปลงตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ผลกระทบตอรายได
ครวัเรือนยากจนที่สุด 20%

อุปสงคหรือรายจายมวลรวม 2.3%

รายจายของรัฐบาล 1.6%

การบริโภคของประชาชน 2.7%

การลงทุนภาคเอกชน 0.7%

การสงออกสินคา 2.7%

การทองเที่ยว 2.3%

            ที่มา     TDRI
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