
ประชากรกับความยากจน

ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้ ความตื่นตัวทางวิชาการแขนงประชากรศาสตรมีผล 
อยางสําคัญในการกระตุนใหประชาชาติทั้งมวลตระหนักถึงผลรายอันเกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
อยางรวดเร็ว นักเศรษฐศาสตรเองเมื่อวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจใดๆ มักจะหยิบยกผลกระทบของการ
เพิ่มขึ้นของประชากรที่มีตอปญหานั้นๆ มาพิจารณา พรอมกันนั้นมักเสนอแนะวา การลดอัตราการ
เพิ่มขึ้นของประชากรจะเปนหนทางหนึ่งในการแกปญหาเศรษฐกิจ ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
ประเทศ นักเศรษฐศาสตรและนักประชากรศาสตรเปนอันมากมักจะแสดงความสับสนระหวาง อาการ
ของความดอยพัฒนากับ สาเหตุ ของความดอยพัฒนา ความสับสนดังกลาวนี้เองมีผลใหการเลือก
กลยุทธในการแกปญหาความดอยพัฒนาเปนไปอยางผิดพลาด การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วของประชากร
นั้นในหลายตอหลายกรณีเปนเพียงอาการของความดอยพัฒนา แตอาการของความดอยพัฒนาดังกลาว
นี้ปรากฏเฉพาะประเทศดอยพัฒนาบางประเทศ หาใชปรากฏการณทั่วไปไม ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร
และนักประชากรศาสตรยังไมสามารถเสนอการวิเคราะหโดยกระจางชัดวา ปญหาประชากรเปน 
สาเหตุของความดอยพัฒนา การแกปญหาประชากรจึงเปนเพียงการบรรเทาอาการแหงความดอยพัฒนา 
หาใชการแกปญหาความดอยพัฒนาอยางถอนรากถอนโคนไม

ถาเราพิจารณาวิวัฒนาการแนวความคิดในการพัฒนาประเทศ นับตั้งแตหลังสงคราม
โลกครั้งที่สองเปนตนมา ความพยายามที่จะนําเศรษฐศาสตรซ่ึงเปนผลผลิตของประเทศที่พัฒนาแลวมา
ใชกับประเทศดอยพัฒนา เพื่อแกปญหาความยากจนนั้นตองลมเหลวอยางนาเสียดาย ความลมเหลว
ดังกลาวนี้เปนผลจากการใชวิธีการวิเคราะหที่ไมเหมาะสมหลายประการ กลาวคือ

ประการแรก ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาประเทศเกือบทั้งหมดก็วาได เสนอ
การวิเคราะหโดยพิจารณาเฉพาะปจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors)  ขณะเดียวกันก็ละเลย
ไมพิจารณาปจจัยอ่ืนๆที่มิใชปจจัยทางเศรษฐกิจ   (Non-Economic  Factors) การละเลยโดยไมพิจารณา
ถึงปจจัยเฉกเชนโครงสรางอํานาจทางการเมือง ปจจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศในระบบทุนนิยม ยังผลใหทฤษฎีเหลานี้ไมเปน
ประโยชนในการประยุกตใชกับประเทศดอยพัฒนา

ประการที่สอง ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาเปนมากมักจะใชวิธีการวิเคราะห
ที่เรียกกันวา Missing-factor Approach  กลาวคือ พิจารณาดูวาประเทศที่พัฒนาแลวมีลักษณาการและ
ปจจัยอะไรบาง หากปจจัยเหลานั้นไมมีอยูในประเทศดอยพัฒนา ก็พยายามจัดสรรปจจัยที่ขาดหายไป
ใหมีขึ้น การเสนอทฤษฎีในแนวนี้จําตองอาศัยประเทศที่พัฒนาแลวประเทศหนึ่งประเทศใดเปนแมบท 
หรือแบบอยางแหงการพัฒนา ซ่ึงโดยทั่วไปมักจะเปนประเทศสหรัฐอเมริกา ทฤษฎีการพัฒนาประเทศ
ในแนวนี้ไมแตเพียงจะยึดถือวา มรรควิถีแหงการพัฒนาควรเปนแนวทางเดียวกันหมดทั่วโลกเทานั้น 
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หากทวายังมีขอผิดพลาดที่สําคัญยิ่งอีกดวย กลาวคือ ยึดถือวา การแกปญหาความดอยพัฒนาของ
ประเทศในโลกที่สามแตละประเทศอาจสัมฤทธิ์ผลไดดวยยาชุดขนานเดียวกัน แทที่จริงนั้น ไมมีเหตุผล
ที่จะเชื่อวา การเติมปจจัยที่มีอยูในประเทศที่เจริญแลว แตยังไมมีในประเทศดอยพัฒนาเขาไปใน
ประเทศที่ยากจนเหลานี้ จักทําใหประเทศที่ยากไรกลายเปนประเทศที่มั่งคั่งไปได ตราบเทาที่ไมมีการ
วิเคราะหเพื่อคนหา สาเหตุ แหงความยากจนที่แทจริงของประเทศดอยพัฒนาแตละประเทศ ยอมเปน 
มหันตภัยอยางยิ่งที่จะปฏิบัติตามขอเสนอแนะทางนโยบายของทฤษฎีการพัฒนาประเทศในแนวนี้ มิไย
ที่จะตองกลาววา นักประชากรศาสตรจํานวนไมนอยกําลังหลงทางอยูในสายใยแหงการวิเคราะหวิธีนี้ 
เราไมอาจปฏิเสธไดเลยวา ความตื่นตัวในปญหาประชากรสวนหนึ่งเปนผลจากการวิเคราะหปญหา
ความดอยพัฒนาที่อาศัย Missing-factor Approach เปนเกณฑ ในขณะที่ประเทศที่เจริญแลวมีอัตรา 
การเพิ่มขึ้นของประชากรอยูในระดับต่ํา ประเทศดอยพัฒนาหลายตอหลายประเทศกลับมีอัตราสวน 
ดังกลาวสูง ดังนั้น แมวารายไดประชาชาติของประเทศสองกลุมนี้จะเพิ่มขึ้นในอัตราเทากัน แตความ
แตกตางกันระหวางรายไดประชากรตอหัว (Per Capita Income)  จะยิ่งมีมากขึ้น ดังนั้น เพื่อที่จักให
ประเทศดอยพัฒนาเจริญเติบโตทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแลว จึงจําตองทําใหแนวโนมการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในประเทศดอยพัฒนาลดลง ขอถกเถียงทํานองนี้มีเหตุผลที่ควรรับฟงอยางยิ่ง แต 
ขอที่พึงสังวรก็คือ ปญหาประชากรอาจมิใชสาเหตุแหงความดอยพัฒนา การแกปญหาประชากร หาก
สัมฤทธิ์ผลก็มิไดหมายความวา จะสามารถแกปญหาความยากจนไดโดยปริยาย ยิ่งไปกวานั้น การใช
รายไดประชาชาติ ไมวาในรูปของมวลรวม (GNP) หรือสถิติตอหัวเปนดัชนีในการวัดความดอยพัฒนา
และในการเปรียบเทียบความดอยพัฒนาระหวางประเทศนั้นมีขอบกพรองอยางยิ่ง เพราะสถิติดังกลาวนี้
ไมเพียงแตจะไมสามารถวัดมาตรฐานการครองชีพไดดีเทานั้น หากทวายังไมสามารถสะทอนใหเห็นถึง
ความสุขทางใจของมวลมนุษยอีกดวย และนี่เองเปนจุดบอดของวิชาเศรษฐศาสตรสวัสดิการ (Welfare 
Economics)  เพราะดัชนีทางเศรษฐศาสตรเทาที่มีอยูในเวลานี้อยางดีที่สุดก็เพียงแตใชวัดสวัสดิการที่
เกิดจากวัตถุ (Material Welfare) เทานั้น และสวัสดิการทางวัตถุก็มิใชอะไรอื่น แตก็คือระดับการ
บริโภคของประชาชนแตละคนในประเทศนั่นเอง แตใครเลาที่จะลุกขึ้นมายืนยันดวยเหตุผลอันหนัก
แนนวา มนุษยจะมีความสุขมากที่สุดดวยการบริโภคใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ถาหากเรายอมรับวา 
จุดมุงหมายของการพัฒนาประเทศคือการทําใหมวลมนุษยมีชีวิตก็ดี การแกปญหาประชากรเพียงเพื่อ
ใหรายไดตอหัวของประชากรเพิ่มขึ้นนั้น จึงเปนวิธีการแกปญหาที่ฉาบฉวย

ประการที่สาม ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการพัฒนาเปนอันมากมักจะใชวิธีการ
วิเคราะหที่เรียกกันวา Single-factor Approach  กลาวคือ เนนความสําคัญของปจจัยหนึ่งปจจัยใดเพียง
ปจจัยเดียว วาเปนสาเหตุที่แทจริงของความดอยพัฒนา หรือเปนปจจัยที่สามารถบันดาลใหประเทศ
ดอยพัฒนากลายเปนประเทศที่พัฒนาแลวได แนวโนมของวิธีการวิเคราะหวิธีนี้คอนขางจะกระจางชัด 
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ดังจะเห็นไดวา ในทศวรรษ 2490 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอันมากเนนถึงความสําคัญของทุน
(Capital) โดยเชื่อวา หากประเทศดอยพัฒนามีทุนอยางพอเพียงแลว ยอมสามารถที่จะแปรโฉมของ
ประเทศดอยพัฒนาใหดีขึ้นได การสะสมทุน (Capital Accumulation)  จึงมีบทบาทสําคัญยิ่งยวดตอ
กระบวนการพัฒนาตามทฤษฎีเหลานี้ และเมื่อพบวา แหลงการสะสมทุนภายในประเทศมีไมมากพอ
ที่จะผลักดันใหประเทศดอยพัฒนาหลุดพนจากวัฎจักรแหงความยากจน (Vicious Circle of Poverty) 
ความหวังจึงอยูที่การสะสมทุนจากแหลงภายนอกประเทศในรูปของความชวยเหลือระหวางประเทศ 
แตมาบัดนี้ นักพัฒนาเศรษฐกิจทั้งหลายตางเริ่มประจักษชัดวา ทุนมิใชปจจัยสําคัญปจจัยเดียวในการ
แกปญหาความยากจนของประเทศดอยพัฒนา อินเดียนับเปนอุทาหรณที่ดีของความลมเหลวซึ่งเกิดจาก
การยึดถือทฤษฎีในแนวนี้ ในทศวรรษ 2500 ทฤษฎีการพัฒนาเศรษฐกิจเริ่มมีแนวโนมที่จะเนนความ
สําคัญของทุนมนุษย (Human Capital)  ซ่ึงก็คือการศึกษา โดยเชื่อวา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในกอ
ดอกออกผลในการผลิตไมยิ่งหยอนไปกวาทุนในรูปเครื่องจักรเครื่องกลในการผลิต แตงานวิจัยเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้สวนใหญไดจากประเทศที่พัฒนาแลวเปนเกณฑ แมวาประสบการณของประเทศที่พัฒนาแลว
จะเปนประโยชนตอกระบวนการพัฒนาประเทศดอยพัฒนาได แตการนําขอสรุปจากประเทศที่เจริญ
แลวมาใชกับประเทศดอยพัฒนาโดยตรงเชนนี้ ยอมไมอาจสัมฤทธิ์ผลไดโดยงาย ตราบเทาที่ยังไมมีการ
วิเคราะหกลไกอันเปนสาเหตุแหงความยากจนของประเทศดอยพัฒนาแตละประเทศ และตราบเทาที่ยัง
ไมมีการพิจารณากระแสธารแหงประวัติศาสตร ตลอดจนโครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจ และการเมือง
ที่แตกตางกันในประเทศดอยพัฒนาแตละประเทศ ในทศวรรษ 2510 นักการพัฒนาเศรษฐกิจและนัก
ประชากรศาสตรจํานวนไมนอยเริ่มประโคมความคิดที่วา ปญหาประชากรเปนปจจัยสําคัญปจจัยเดียว
ที่มีผลตอความดอยพัฒนาของประเทศในโลกที่สาม การวางแผนครอบครัวจึงเปนยาขนานวิเศษขนาน
หนึ่งที่จะชวยแกปญหาความยากจนได แทที่จริงแลว กลไกอันเปนสาเหตุแหงความยากจนนั้นสลับซับ
ซอนเกินกวาที่จะระบุวา ปจจัยหนึ่งปจจัยใดเปนสาเหตุแหงปญหานี้

อยางไรก็ตาม ขอที่เราตองยอมรับก็คือ การเพิ่มขึ้นของประชากรอยางรวดเร็วสามารถ
กอผลเสียหายแกระบบเศรษฐกิจได เปนตนวา หากประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การบริโภคขาว
ภายในประเทศยอมมมีากขึน้เปนเงาตามตวั หากประสทิธภิาพในการผลติขาวเพิม่ขึน้ไมมากพอ ขาวทีจ่ะ
มีเหลือสงไปขายตางประเทศยอมลดนอยลง และในที่สุดอาจไมมีขาวสงเปนสินคาออก ปญหาที่ตามมา
ก็คือ เราจะหารายไดในรูปเงินตราตางประเทศดวยการขายสินคาประเภทใด นอกจากนี้ หากประชากร
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว รัฐบาลยอมมีภาระในการจัดสรรบรกิารทางสังคมประเภทตางๆ มากขึ้น นับตั้งแต
บริการการศึกษา การสาธารณสุข การสาธารณูปโภค ฯลฯ ดังนั้น ผลเสียอันเกิดจากการที่ประชากร
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจึงมีอยูโดยมิพักตองสงสัย แตการแกปญหาประชากรก็เปนเพียงมรรควิถีหนึ่งใน
การบรรเทาปญหาตางๆ เทานั้น ยังหาใชการแกปญหาความยากจนอยางถึงแกนไม ตราบเทาที่การ
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ขูดรีดระหวางชนชั้นภายในประเทศและการขูดรีดระหวางประเทศยังคงมีอยูเชนนี้ การลดอัตราการเพิ่ม
ขึ้นของประชากรยอมชวยใหชนชั้นผูมั่งมีภายในประเทศและประเทศมหาอํานาจทั้งปวงสามารถหา
ประโยชนจากการใชทรัพยากรของประเทศดอยพัฒนานั้นๆ ไดมากขึ้น หากการกระจายรายได 
ประชาชาติภายในประเทศยังไมเปนธรรมอยูเชนนี้ การลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรยอมชวยผอน
ขีดจํากัดดานทรัพยากรลงไดบาง แตตราบเทาที่อํานาจซื้อยังคงตกแกชนกลุมนอย การผอนคลายขีด
จํากัดดานทรัพยากรดังกลาวนี้ยอมเอ้ืออํานวยใหชนชั้นผูมั่งคั่งหาประโยชนจากการใชทรัพยากรได
มากขึน้ ทาํนองเดยีวกนั ตราบเทาทีร่ะดบัรายไดและอาํนาจทางการเมอืงระหวางประเทศทีพ่ฒันาแลวกบั
ประเทศดอยพัฒนายังคงแตกตางกันเปนอันมาก การลดอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศ
ดอยพัฒนายอมทําใหการใชทรัพยากรในประเทศเหลานั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ลดลง ซ่ึงเอื้ออํานวยใหมี
การขูดรีดระหวางประเทศไดมากขึ้น โดยการถายเททรัพยากรจากประเทศดอยพัฒนาไปสูประเทศที่
พัฒนาแลว การขูดรีดระหวางประเทศดังกลาวนี้อาศัยกลไกหลายประเภท เปนตนวา การเรงเราใหมีการ 
เลียนแบบวิถีการดํารงชีวิตของคนในประเทศพัฒนาแลว (Demonstration Effect) และการใหคําแนะนํา
ใหประเทศดอยพัฒนาเลือกใชกลยุทธในการพัฒนาชนิดที่ตองพึ่งพิงประเทศที่พัฒนาแลวตลอดไป  
ดังนั้น การแกปญหาประชากรจึงมิใชวิธีที่ทรงประสิทธิผลในการแกปญหาความยากจน หากไมมีการ
แกปญหาการกดขี่ขูดรีดระหวางชนชั้นทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศควบคูกันไป
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