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TDRI กับยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมรู  สึ ก ประหลาดใจที่ ห นั ง สื อ พิ ม พ บ างฉบั บ รายงานข า วด ว ยการพาดหั ว
ในทํานองวา นายอานันท ปนยารชุน และนายแพทยประเวศ วะสี ‘อัด’ รัฐบาลพรรคไทยรักไทย
ในฐานทีม่ ไิ ดสนใจแกปญหาความยากจน ตลอดชวงเวลาระหวางวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2544
ที่มีการสัมมนาเรื่อง “ยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ผมมิไดมีความรูสึกวา คุณอานันทหรือคุณหมอประเวศ ‘อัด’ รัฐบาล
อันมี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรเปนนายกรัฐมนตรีแตประการใด
หากจะวิพากษดวยความเปนธรรมแลว การที่ปญหาความยากจนยังมิไดหมดไป
มิอาจกลาวหาวาเปนความผิดของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยแตเพียงรัฐบาลเดียวได หากแตเปน
ความผิดของทุกรัฐบาลที่ยึดโยงยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมเทาเทียมกัน (Uneven Development)
โดยทีร่ ฐั บาลนายอานันท ปนยารชุนมิไดเปนขอยกเวน
แตการที่สื่อมวลชนจํานวนไมนอยนําเสนอขาวในทํานองหลอกลอใหเกิดวิวาทะ
ระหวางผูเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาความยากจนกับผูนํารัฐบาล หากมิใชเปนเพราะนักขาว
เปน ‘สัตวเศรษฐกิจ’ ผูต องการกอใหเกิด ‘ผลผลิต’ (ขาว) อันนํามาซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจแลว
ก็อาจสะทอนใหเห็นสภาวะการเสื่อมประชานิยมของรัฐบาล อยางนอยที่สุดในภาคสื่อสารมวลชน
ในการสั ม มนาครั้ ง นี้ สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศไทย สํ านั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูนําสังคมไทยในภาคสวนตางๆพากัน
เรียกรองใหรัฐบาลกํ าหนดยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรหลักในการ
พัฒนาประเทศ แทที่จริงแลว ขอเรียกรองเชนนี้หาไดเปนเรื่องใหมแตประการใดไม ชุมชนวิชาการ
มีขอเรียกรองทํานองนี้มากอนแลวนานนับทศวรรษ แตหาไดรับการใสใจจากรัฐบาลและหนวย
ราชการตางๆไม
นับตัง้ แตป 2504 เมื่อเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติเปนตนมา การจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจถูกกํ าหนดใหเปนเปาหมายหลักของการพัฒนา โดยละเลยเปาหมายการ
แกปญหาความยากจนและการกระจายรายได ทั้งนี้ดวยความเชื่อวา การจํ าเริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจจะสงผลรวยรินจากสวนบนลงสูสวนลาง (Trickle-Down Effect) โดยทีค่ นยากคนจนจะ
ไดรบั อานิสงสจากการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวย
แมวาวงวิชาการเศรษฐศาสตรจะเลิกเชื่อแนวความคิดวาดวยผลรวยรินของการ
จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจตั้งแตตนทศวรรษ 2510 แลว แตแนวความคิดดังกลาวนี้มีอิทธิพล
อยางสูงในหมูขุนนางนักวิชาการไทย (Technocrats) และผูนํารัฐบาลยุคตางๆ การแกปญหา
ความยากจนจึงขาดยุทธศาสตร สภาพการณดังกลาวนี้ยังคงดํารงอยูในยุคสมัยที่มีรัฐบาลมาจาก
การเลือกตั้ง
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา เหตุใดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงมิไดสนใจแกปญหา
ความยากจนและปญหาการกระจายรายได ไมตางจากรัฐบาลในระบอบเผด็จการ
คํ าตอบคํ าถามนี้ ต  อ งพิ เ คราะห จ ากกระบวนการกํ าหนดนโยบายในสั ง คม
เศรษฐกิจไทย
ในดานหนึง่ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมิใชรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน
และเพือ่ ประชาชน หากแตเปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุม
ผลประโยชน เพราะกลุมผลประโยชนเปนฐานธนกิจของพรรคการเมืองและนักการเมือง พรรค
การเมื อ งเมื่ อ ชนะการเลื อ กตั้ ง และมี โ อกาสจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลย อ มต อ งกํ าหนดนโยบายในทาง
เกือ้ ประโยชนกลุมผลประโยชนที่เปนฐานธนกิจ
ในอีกดานหนึง่ คนยากคนจนไรพลังในกระบวนการกําหนดนโยบาย ความยากจน
ทําใหคนเหลานี้มิอาจรวมตัว และผนึกกําลังเพื่อมีปฏิบัติการรวมกัน (Collective Action) อยางมี
ประสิทธิผลได มิเพียงแตไมสามารถเปนฐานธนกิจของนักการเมืองและพรรคการเมืองไดเทานั้น
ความจริงดังที่กลาวขางตนนี้ทําใหรัฐบาลมิไดสนใจแกปญหาความยากจนและ
ปญหาการกระจายรายไดอยางจริงจัง หากมีการประกาศนโยบายเหลานี้ การดําเนินนโยบายที่เปน
จริง (Actual Policy) จะแตกตางจากนโยบายที่ประกาศ (Stated Policy) มาก
แมวาการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชวยบรรเทาปญหาความยากจนไดบาง
แตมิอาจขจัดใหหมดไปได ดังจะเห็นไดวา ในชวงที่ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตในอัตราสูง
สัดสวนจํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรที่มีฐานะยากจนจะลดลง แตเมื่อไรก็ตามที่ระบบ
เศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะถดถอยหรือภาวะตกตํ่ าทางเศรษฐกิจ สัดสวนจํ านวนครัวเรือนและ
จํ านวนประชากรที่มีฐานะยากจนกลับทะยานขึ้น วิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540
กอผลกระทบตอปญหาความยากจนในทิศทางดังกลาวนี้
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ในการสัมมนาครั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเสนอผลการวิจัย
ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนวา การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกอผลรวยรินตอคนยากคนจนนอยมาก
อาทิเชน การเพิม่ ขึ้นของอุปสงคมวลรวม 100 บาท จะรวยรินถึงครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 20% ของ
ครัวเรือนทัง้ ประเทศเพียง 2.3 บาท การเพิ่มรายจายรัฐบาล 100 บาทจะรวยรินใหประโยชนแก
ครัวเรือนยากจนกลุม นี้เพียง 1.6 บาท เปนตน (ดูตารางที่ 2) ดวยเหตุที่ผลรวยรินอันเกิดจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจมีคาตํ่าเชนนี้ แมแตการอํานวยการใหประชาชนที่มีฐานะยากจนมีรายไดเพียง
วันละ 45 บาทในป 2543 ก็ตองทํ าใหอุปสงคมวลรวมเพิ่มขึ้นถึง 3,084,378 ลานบาท
อันหมายความวา อุปสงคมวลรวมจะตองเพิ่มขึ้นจากระดับที่เปนจริงในป 2543 ถึง 46.7%
ความขอนี้มีนัยสํ าคัญวา การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตโดยลํ าพังมิอาจแกปญหาความ
ยากจนได ดังนั้น จึงตองมียทุ ธศาสตรการขจัดความยากจนโดยเฉพาะ
ผูสื่อขาวบางคนสนทนากับผมวา ผลการวิจัยดังกลาวนี้เปนการกลับลํ าทาง
วิชาการใชหรือไม ผมมิไดตอบคําถามดังกลาวนี้ หากเปนการกลับลําทางวิชาการ ผมคิดวาเปน
การกลับลําของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมากกวาสถาบัน
วิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย เพราะตลอดชวงเวลาอันยาวนาน สภาพัฒนฯ ติดอยูในหลม
ทางปญญา และถูกจองจําโดย Trickle-Downism
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ตารางที่ 1
สวนแบงรายไดของครัวเรือน จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ
ป 2533 และ 2543
ฐานะของครัวเรือน

สวนแบงรายไดของครัวเรือน (%)
2533
2543

ครัวเรือนยากจนที่สุด 20%

4.1

3.9

ครัวเรือนรํ่ารวยที่สุด 20%

56.5

57.8

ที่มา

TDRI
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ตารางที่ 2
ผลกระทบที่มีตอรายไดครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 20%
จากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค
ขอมูลป 2543
การเปลี่ยนแปลงตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค

ผลกระทบตอรายได
ครัวเรือนยากจนที่สุด 20%

อุปสงคหรือรายจายมวลรวม

2.3%

รายจายของรัฐบาล

1.6%

การบริโภคของประชาชน

2.7%

การลงทุนภาคเอกชน

0.7%

การสงออกสินคา

2.7%

การทองเที่ยว

2.3%

ที่มา

TDRI

