
  

รายงานทีดีอารไอ 

ฉบับที่ 65 เดือนธันวาคม 2551  
 

 
 
 
 
 
 

โลกาภิวัตน การกระจายรายได  
และการขจัดความยากจน 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ISSN
 0859-0036 



  
 

 

 
ISSN 0859-0036 
รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 65 เดือนธันวาคม 2551  
เร่ือง โลกาภิวัตน การกระจายรายได และการขจัดความยากจน 
 
พิมพคร้ังที่ 1 เดือนธันวาคม 2551 
จํานวน 1,000 เลม 
(สงวนลิขสิทธิ์) 
 
ลิขสิทธิ์เปนของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
เลขที่ 565 ซอยรามคําแหง 39  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท (02) 718-5460 
โทรสาร  (02) 718-5461-62 
Internet: http://www.tdri.or.th 
Email: publications@tdri.or.th 
 
 
 
 
 
 
 
  

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

โลกาภิวัตน การกระจายรายได  
และการขจัดความยากจน* 

บทนํา 

กระบวนการโลกาภิวัตนเปนปรากฏการณที่ทําใหหลายคนตกอยูในสภาวะกลืนไมเขา
คายไมออก ในขณะที่นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักฟากตะวันตกเรียกรองใหนานาประเทศ
เคารพระบบการคาเสรีตามกระบวนการโลกาภิวัตน แตนานวันก็ยิ่งหาหลักฐานมายืนยัน
ผลดีของกระบวนการนี้ (โดยเฉพาะตอประเทศดอยพัฒนาหรือกําลังพัฒนา เชน ไทย) 
ตามคํากลาวอางไดยากขึ้น  ในทางตรงกันขาม นักวิชาการฟากตะวันออกที่มีทัศนะเชิง
ตอตานกระบวนการโลกาภิวัตนก็ไมสามารถตอบไดเชนกันวา การดําเนินการสวนทางกับ
กระแสโลกาภิวัตนจะชวยใหประเทศเจริญข้ึนไดมากกวาอยางไรโดยเปรียบเทียบ  

ดังนั้น ในปจจุบันจึงมีนักวิชาการนิยมออกความเห็นแบบ “แทงกั๊ก” มากขึ้น เชน 
การกลาววา “กระบวนการโลกาภิวัตนมีผลดีตอประเทศแตก็มีผลเสียตามมาดวย ประเทศ
เราจึงควรระมัดระวังในการเขาไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการโลกาภิวัตน” การพูด
ลักษณะนี้อยางไรก็ไมผิด แตปญหาอยูที่วาจะสามารถนําทัศนะดังกลาวไปใชประโยชน
ในการกําหนดนโยบายเพื่อแกปญหาของประเทศไดอยางไร ดังนั้นสิ่งที่จะเปนประโยชน
มากกวาก็คือการชวยกันตอบคําถามวาสาเหตุใดที่ทําใหกระบวนการโลกาภิวัตนไม
สามารถเอื้อประโยชนตอประเทศกําลังพัฒนาไดมากเทาที่ควร และรัฐบาลของประเทศ
กําลังพัฒนาจะดําเนินมาตรการใดไดบางเพ่ือใหกระบวนการโลกาภิวัตนเอื้อประโยชน
ตอประเทศกําลังพัฒนาไดมากขึ้น เชน การชวยขจัดปญหาความยากจน 

บทความนี้มีวัตถปุระสงคสามประการคือ  1) เพ่ือทบทวนแนวคิดเชิงเศรษฐกจิ
เกี่ยวกับความคาดหวังที่ชาวโลกมีตอกระบวนการโลกาภิวัตน และรวบรวมหลักฐานวา
กระบวนการโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบอยางไรตอประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานการลดปญหาความยากจนและการกระจายรายได 2) เพ่ือเสนอบทวิเคราะหเรื่อง

                                                        
*  สรุปจากบทความเรื่องเดียวกันของ ดร. อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา รองศาสตราจารย

ประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซ่ึงเสนอในการสัมมนา
วิชาการประจําป 2550 ของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เรื่อง “จะแกปญหา
ความยากจนกันอยางไร: แขงขัน แจกจาย หรือสวัสดิการ” รวมจัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา 
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อวันที่ 10-11 
พฤศจิกายน 2550 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 
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โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศกาํลังพัฒนา เชน ไทย กับการเชือ่มโยงกับกระบวนการ
โลกาภิวัตน  และ 3) เพ่ือเสนอแนะสิ่งที่ประเทศไทยควรดําเนินการเพ่ือใหสามารถอยู
รวมกับประเทศอืน่ๆ และกาวทันกบัโลกยุคโลกาภิวัตนไดอยางยั่งยืนและมัน่คง 

บทความนี้แบงออกเปนสามสวน ไดแก  
1. หลักคิดและแนวทางของกระบวนการโลกาภิวัตน  
2. ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอปญหาความยากจน  
3. โครงสรางเศรษฐกิจและขอเสนอแนะ 

หลักคิดและแนวทางของกระบวนการโลกาภิวัตน 

กระบวนการโลกาภิวัตนมีความหมายครอบคลุมกิจกรรมหลักสองประการคือ  
1) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทําใหตนทุนการขนสงหรือตนทุนการสื่อสารลดลง และ 
2) ความกาวหนาทางความคิดที่ทําใหอุปสรรคในการดําเนินธุรกรรมลดลง หรือการมี
เสรีภาพมากขึ้นในการทําธุรกรรม (liberalization) นั่นเอง สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
สองประการนี้ กระบวนการโลกาภิวัตนจึงไดขยายขอบเขตครอบคลุมมิติตางๆ ที่สําคัญ
หาดาน  ไดแก  1) การคาขายสินคาและบริการเสรี  2) การโยกยายเงินทุนเสรี  3) การ
โยกยายแรงงานเสรี 4) การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศเสรี และ 5) ผลกระทบ
ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

จากนิยามขางตนจึงสรุปไดวากระบวนการโลกาภิวัตนเกิดข้ึนมากวา 100 ปแลว 
โดยสามารถแบงออกเปนสามชวง  ไดแก  1) ต้ังแตป ค.ศ. 1870 ถึงประมาณสงครามโลก
ครั้งที่ 1 ตนทุนการขนสงลดลง ทําใหเกิดการขยายตัวของการคาและการโยกยายถิ่นฐาน
ของแรงงานสูประเทศสหรัฐอเมริกาอยางกวางขวาง  หลังจากนั้นเมื่อประเทศตางๆ ดําเนนิ
นโยบายเชิงปกปองอุตสาหกรรมในประเทศมากขึ้นจึงทําใหกิจกรรมดานการคาระหวาง
ประเทศลดลง  2) หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงประมาณป ค.ศ. 1980 มีการเปดเสรีทาง 
การคามากขึ้นและตนทุนการขนสงลดลงมากขึ้น  และ 3) ประมาณหลัง ค.ศ. 1980 ถึง
ปจจุบัน มีการคาสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศกําลังพัฒนามากขึ้น (แทนที่จะเปน
สินคาเกษตรเหมือนในอดีต) มีการลงทุนขามชาติ  ตลอดจนการเคลื่อนยายทุนขามชาติ
และสารสนเทศขามชาติมากขึ้น กระบวนการโลกาภิวัตนในชวงที่สามสวนหนึ่งเปนผล
สืบเนื่องจากการที่ประเทศกําลังพัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาจากเดิมที่เนน
การปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศมาเปนการสงออกมากขึ้น  

โดยทั่วไปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจมัก
ทําในสามมิติคือ 1) การสรางสวัสดิการหรือสรางรายได 2) การกระจายประโยชน และ 
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3) เสถียรภาพตอระบบเศรษฐกิจ ในเรื่องการสรางสวัสดิการหรือสรางรายไดนั้น มัก
เขาใจรวมกันวากระบวนการโลกาภิวัตนมีผลในเชิงบวกอยางชัดเจนในการสรางสวัสดิการ
หรือสรางรายไดใหสังคมโดยรวม แตก็มีขอกังขาวา เปนไปไดหรือไมที่ประโยชนจาก
กระบวนการโลกาภิวัตนมักตกกับกลุมผูมีรายไดสูงหรือกลุมประเทศที่มีรายไดสูงเทานั้น 
ในขณะที่กลุมผูมีรายไดตํ่าหรือประเทศกําลังพัฒนาอาจไมไดรับประโยชนเทาที่ควร 
และในบางกรณีอาจเปนผูเสียประโยชนจากการเขาไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
โลกาภิวัตนดวย 

ดวยเหตุนี้จึงมักนิยมประเมินความสําเร็จของกระบวนการโลกาภิวัตนในมิติที่
สองเทานั้น กลาวคือ พิจารณาผลของกระบวนการโลกาภิวัตนในรูปการกระจายประโยชน
สูประชาชนที่มีรายไดนอย ซึ่งแยกวิเคราะหไดเปนสองประเด็นคือผลของกระบวนการ
โลกาภิวัตนตอการลดปญหาการกระจายรายได และผลของกระบวนการโลกาภิวัตนตอ
การขจัดปญหาความยากจน  บทความนี้ไดสํารวจวรรณกรรมเพื่อแสดงใหเห็นวา
กระบวนการโลกาภิวัตนมีผลกระทบอยางไรตอการกระจายรายไดและการขจัดปญหา
ความยากจน 

ในสวนของมิติที่สามคือผลของกระบวนการโลกาภิวัตนตอเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจนั้นไมไดรับความสนใจมากเทาที่ควร ซึ่งอาจเปนเพราะวิกฤตการเงินในเอเชีย
หรือวิกฤตเศรษฐกิจในกลุมประเทศลาตินอเมริกาไดทําใหชาวโลกประจักษถึงมหันตภัย
ของกระบวนการโลกาภิวัตนตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยไมตองจางนักเศรษฐศาสตร
มาสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติเพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงแตอยางใด 

ในเรื่องผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการลดปญหาการกระจาย
รายไดและการขจัดปญหาความยากจนนั้น สามารถกลาวไดวากระบวนการโลกาภิวัตน
มีความเชื่อมโยงตอการเพ่ิมรายไดของกลุมผูยากจนโดยอาศัยสี่ชองทาง ไดแก 

1)  ชองทางการคาระหวางประเทศ กลาวคือ กระบวนการโลกาภิวัตนทําให
ตนทุนในการดําเนินธุรกรรมระหวางประเทศลดลง กอปรกับการเปดเสรีทางการคาทําให
ปริมาณการคาระหวางประเทศสูงข้ึน ประเทศกําลังพัฒนาทีม่ีตนทุนการผลิตตํ่าจะสามารถ
สงออกสินคาทีใ่ชแรงงานไดมากขึน้ และรายไดที่เพ่ิมข้ึนจากการคานี้จะมีสวนชวยลด
ปญหาความยากจนได 

2)  ชองทางเสรีทางการเงิน กลาวคือ กระบวนการโลกาภิวัตนนําไปสูการไหล
เขาออกของทุนระหวางประเทศอยางเสรี ทําใหเงินทุนไหลออกจากประเทศที่มีอัตรา
ผลตอบแทนของทุนตํ่าเชนประเทศที่พัฒนาแลวมายังประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตรา
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ผลตอบแทนของทุนสูงกวา การไหลเขาของทุนในลักษณะนี้จะทําใหประเทศกําลังพัฒนา
มีทุนมากยิ่งข้ึนและเปนการสรางรายไดใหแกประเทศ 

3)  ชองทางการโยกยายแรงงาน กลาวคือ การเปดเสรีดานการยายถิ่นฐานจะ
ชวยทําใหแรงงานที่มีคาแรงต่ําจากประเทศกําลังพัฒนาสามารถยายถิ่นฐานไปทํางาน
ในประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูงกวาและสามารถสงรายไดกลับไปยังประเทศของตนได 

4)  ชองทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ กลาวคือ กระบวนการโลกาภิวัตน
นําไปสูการขยายขอบเขตของการคาระหวางประเทศ การไหลเขาออกของเงินทุนทําให
เงินทุนมีอัตราผลตอบแทนสูงข้ึน  และการยายถิน่ฐานของแรงงานจะทําใหในระยะยาว
เศรษฐกจิโลกมีอตัราการขยายตัวสูงข้ึน การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราที่สูงข้ึนใน
ระยะยาวจะสงผลทางบวกตอการขจัดปญหาความยากจนได 

ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอปญหาความยากจน 

ดานการกระจายรายได 

ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการกระจายรายไดยังไมมีขอสรุปแนชัด 
การศึกษาของ World Bank (2000) แสดงใหเห็นวา ขอมูลแสดงการกระจายรายไดมีสอง
ประเภทคือการกระจายรายไดระหวางประเทศกับการกระจายรายไดภายในประเทศ 
โดยชองวางรายไดระหวางประเทศพัฒนาแลว (ประเทศที่รวยที่สุด 20 อันดับแรก) และ
ประเทศกําลังพัฒนา (ประเทศที่จนที่สุด 20 อันดับแรก) ไดขยายกวางข้ึนตลอดชวง  
ค.ศ. 1960-1995 ปรากฏการณนี้ทําใหเกิดขอคิดเห็นไดสองแนวทาง กลาวคือ ฝายหนึ่ง
อางวากระบวนการโลกาภิวัตนทําใหการกระจายรายไดระหวางประเทศเลวลง เพราะ
ประเทศที่พัฒนาแลวรวยข้ึนกวาประเทศกําลังพัฒนาอยางมาก ในขณะที่อีกฝายหนึ่ง
อางวาเหตุที่การกระจายรายไดระหวางประเทศเลวลงเปนเพราะมีประเทศกําลังพัฒนา
กลุมหนึ่งยังไมไดเขารวมกระบวนการโลกาภิวัตนมากเทาที่ควร จึงทําใหยังมีรายไดตํ่าอยู  

เมื่อพิจารณาการกระจายรายไดของประชาชนโดยรวมจากคนรวยที่สุดในโลก
ไปยังคนจนที่สุดในโลก การศึกษาของ Bourguignon-Morrison (2002) และ Sala-i-Martin 
(2002) (อางใน Dollar 2004) แสดงใหเห็นวา ต้ังแต ค.ศ. 1820 ถึงประมาณ ค.ศ. 1980 
การกระจายรายไดของประชาชนในโลกมีแนวโนมเลวลงกอนจะมีแนวโนมดีข้ึน แตการ
มีแนวโนมที่ดีข้ึนนี้ก็เปนการเปลี่ยนแปลงที่นอยมากและอาจไมมีนัยสําคัญทางสถิติ หรือ
อาจไมมีความเกี่ยวโยงกับกระบวนการโลกาภิวัตน ขณะที่ในระยะยาวมีความเปนไปได
ที่การกระจายรายไดของประชาชนในโลกจะเลวลง 
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สวนการพิสูจนเรื่องผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการกระจายรายได
ภายในแตละประเทศยังไมมีขอสรุปแนชัด Dollar (2004) แสดงใหเห็นวา ในบางประเทศ
เมื่อมีการเปดประเทศ (ซึ่งวัดโดยอัตราสวนการคาและ GDP ที่สูงข้ึน) ทําใหการกระจาย
รายไดดีข้ึน ในขณะที่ในอีกบางประเทศการเปดประเทศมากขึ้นทําใหการกระจายรายได
เลวลง  

สําหรับกรณีประเทศไทย Adis (2000) ใชบัญชีเมตริกสสังคม (Social Accounting 
Matrix) เพ่ือแสดงผลกระทบของการเปดเสรีทางการคา การศึกษาพบวา การขยายการ
สงออกทําใหครอบครัวนอกภาคเกษตรกรรมมีรายไดครัวเรือน (บาทตอป) มากกวา
ครอบครัวในภาคเกษตรกรรมถึงสามเทา และการขยายการสงออกทําใหการกระจาย
รายไดในประเทศไทยเลวลง นอกจากนี้กระบวนการโลกาภิวัตนในรูปแบบตางๆ สงผล
ตอการกระจายรายไดในประเทศไทยไมเทากัน กลาวคือ การเปดเสรีทางการเงินทําให
ปญหาการกระจายรายไดเลวลงมากที่สุด ในขณะที่การขยายการสงออกสินคาเกษตรมี
ผลตอการกระจายรายไดในเชิงลบนอยที่สุด การศึกษาพบวาสาเหตุที่การขยายตัวของ
การคาระหวางประเทศไมสามารถสงผลทางบวกตอครอบครัวที่มีรายไดนอยเปนเพราะ
ประชากรไทยสวนหนึ่งขาดการศึกษาที่จําเปนตอการสรางรายได การไมสามารถเขาถึง
แหลงเงินทุน และการที่โครงสรางตลาดในประเทศไทยมีการกระจุกตัวสูง ทําใหกําไร
กระจุกตัวอยูในกลุมผูประกอบการบางรายเทานั้น  

ดังนั้นผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการกระจายรายไดจึงยังไมมี
ขอสรุปที่แนชัดเพราะแตละประเทศไดรับผลกระทบแตกตางกัน แตสําหรับประเทศไทย
พอสรุปไดวาการเปดเสรีทางการคาทําใหการกระจายรายไดเลวลง 

ดานการขจัดความยากจน 

ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการขจัดความยากจนสามารถหา
ขอสรุปไดชัดเจนกวาเรื่องการกระจายรายได ในภาพรวม Bourguignon-Morrison (2002) 
(อางใน Dollar 2004) พบวา ปริมาณคนจนในโลกที่มีรายไดนอยกวาหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ 
ตอวันมีจํานวนเพิ่มขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1820 ถึงประมาณป ค.ศ. 1980  และ Chen and 
Ravallion (2004) (อางใน Dollar 2004) พบวา ต้ังแตป ค.ศ. 1980 ถึง ค.ศ. 2000 จํานวน
คนจนในโลกที่มีรายไดนอยกวาหนึ่งดอลลารสหรัฐฯ ตอวันมีจํานวนลดลง 375 ลานคน 
ในขณะที่จํานวนประชากรโลกเพิ่มข้ึน 1.6 พันลานคนในชวงเวลาเดียวกัน 

การศึกษาผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการขจัดความยากจนนิยม
แยกการวิเคราะหเปนสองขั้นตอน ข้ันตอนที่หนึ่งเปนการพิสูจนวากระบวนการโลกาภิวัตน
ทําใหรายไดของประชาชนสูงข้ึนหรืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสูงข้ึน 
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และข้ันตอนที่สองเปนการศึกษาวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึนชวยขจัดปญหา
ความยากจนได  

Dollar (2004) ศึกษาอัตราการเพิ่มของคาจางระหวางทศวรรษ 1980 และ
ทศวรรษ 1990 พบวา กลุมประเทศที่เปด (more globalized) จะมีอัตราการเพ่ิมของคาจาง
สูงกวากลุมประเทศที่ปด (less globalized) และการศึกษาอัตราการขยายตัวของ GDP 
ตอหัวและอัตราการลดลงของความยากจนในป ค.ศ. 1992-1998 ของหาประเทศ ไดแก 
บังคลาเทศ (ใชคาเฉลี่ยในป ค.ศ. 1992-2000) อินเดีย (ใชคาเฉลี่ยในป ค.ศ. 1993-1999) 
อูกันดา เวียดนาม และจีน พบวา ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวของ GDP ตอหัวที่สูง
กวาจะทําใหระดับความยากจนลดลงในอัตราที่สูงกวาเชนกัน และทายสุดพบวาประเทศ
ที่มีอัตราการเพิ่มของรายไดประชากรตอหัวที่สูงจะทําใหรายไดของกลุมประชากรที่จน
ที่สุดเพ่ิมข้ึนดวย ดังนั้นโดยรวมแลวกระบวนการโลกาภิวัตนที่สามารถทําใหประเทศมี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงข้ึนจะสงผลทางบวกตอการขจัดปญหาความยากจนไป
พรอมกัน อยางไรก็ตาม ปรากฏการณนี้อาจไมเกิดข้ึนกับทุกประเทศเพราะบางประเทศ
ยังมีการรายงานวาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงข้ึนนั้นมิไดชวยขจัดปญหาความ
ยากจนมากนัก 

โครงสรางเศรษฐกิจและขอเสนอแนะ 

ขอมูลและผลการศึกษาเรื่องผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอปญหา
การกระจายรายไดและการขจัดความยากจนเปนเรื่องที่ไมสามารถหาขอสรุปไดแนชัดนัก 
ผลการศึกษาที่มีความสอดคลองกันพอสมควรคือ กระบวนการโลกาภิวัตนสามารถทําให
รายไดของประชาชนโดยรวมดีข้ึน เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงข้ึน และการที่เศรษฐกิจ
ขยายตัวในอัตราที่สูงข้ึนนี้มีผลดีตอการชวยลดปญหาความยากจนไดบาง สวนในเรื่อง
กระบวนการโลกาภิวัตนทําใหการกระจายรายไดดีข้ึนนั้น ผลการศึกษาในอดีตมีทั้งที่
สนับสนุนและโตแยง ข้ึนอยูกับวาการศึกษานั้นเปนของประเทศใด 

ดวยเหตุนี้จึงเกิดกระแสความคิดวา ประเด็นที่ประเทศตางๆ ควรนํามาหารือใน
เรื่องการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเพ่ือรองรับกระบวนการโลกาภิวัตนนั้น ไมนาจะเปน
เรื่องของการโตแยงหรือสนับสนุนวากระบวนการโลกาภิวัตนดีหรือไม ควรตอบรับหรือ
ปฏิเสธ  แตนาจะเปนประเด็นที่วา ประเทศตางๆ ควรดําเนินมาตรการอยางไรเพ่ือให
เศรษฐกิจของประเทศไดประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไดมากยิง่ข้ึน โดยประโยชน
ในที่นี้ครอบคลุมเรื่องการสรางรายไดใหประเทศ การลดปญหาความยากจน การลด
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ชองวางรายได และที่สําคัญคือการลดโอกาสของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจดังที่เคยเกิดข้ึน
มาแลว 

สืบเนื่องจากแนวความคิดนี้ อาจกลาวไดวากระบวนการโลกาภิวัตนมิไดเปน 
ตนตอที่แทจริงของความหายนะตางๆ แตอาจเปนเพียงการเปดโอกาสทางเศรษฐกิจให
กวางข้ึนสําหรับประเทศที่คาขายในโลกเสรี โดยโอกาสทางเศรษฐกิจนี้อาจทําใหสมหวัง
หรือผิดหวังก็ได  ดังนั้นจึงทําใหเกิดความคิดวา หากประเทศตางๆ ตองอยูรวมกับ
กระบวนการโลกาภิวัตนอยางหลีกเลี่ยงไมไดแลว จะตองเตรียมตัวอยางไรในการจัดการ
กับปญหาโครงสรางเชิงสถาบันของแตละประเทศเพื่อใหสามารถตักตวงประโยชนจาก
โอกาสทางเศรษฐกิจนี้ไดดียิ่งข้ึน  การศึกษาตางๆ ในดานกระบวนการโลกาภิวัตนและ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจมีความเห็นคลายคลึงกันวา เพ่ือใหประชาชนผูมีรายไดนอย
สามารถตักตวงประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไดมากยิ่งข้ึน ประเทศตางๆ ควร
มีการจัดการโครงสรางเชิงสถาบันดังตอไปนี้ 

การศึกษาและสาธารณสุข การที่ประเทศมีแรงงานไรฝมือยอมไมสามารถนําพา
ไปสูความเจริญทางเศรษฐกิจ แตหากระบบการศึกษาของประเทศไดรับการพัฒนาและ
สามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและมีความรูได  แรงงานเหลานี้ก็จะสามารถสราง
มูลคาเพ่ิมและตักตวงประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไดมากยิ่งข้ึน  นอกจากควร
พัฒนาระบบการศึกษาแลว ก็ยังควรใหความสําคัญตอระบบสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน
เนื่องจากสงผลตอคุณภาพแรงงานดวยเชนกัน 

การพัฒนาบรรยากาศการแขงขันและการลงทนุ ควรสงเสรมิบรรยากาศการลงทุน
ดวยการสรางความเทาเทยีมกันและสงเสรมิบรรยากาศการแขงขันทีเ่ปนธรรม ตลอดจน
ขจัดปญหาการกระจุกตัวของกลุมทุน มาตรการเหลานี้จะทําใหรายไดที่เกิดข้ึนจาก
กระบวนการโลกาภิวัตนสามารถกระจายไปยังสวนตางๆ ของสังคมไดดียิ่งข้ึน ซึ่งเทากับ
เปนการลดปญหาการกระจายรายได การเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจอาจรวมถึงการเขาถึง
แหลงเงินกูของผูประกอบการรายยอย การเผยแพรขาวสารขอมูล และการขจัดกฎระเบยีบ
ที่นําไปสูการผูกขาดหรือการกระจุกตัวทางการคา เปนตน 

การเปดตลาดสินคาเกษตรสําหรับประเทศพัฒนาแลว การลดการกีดกันทาง
การคาและการเปดตลาดสําหรับประเทศพัฒนาแลวโดยเฉพาะตลาดสินคาเกษตร จะ 
ทําใหประเทศกําลังพัฒนาสามารถตักตวงประโยชนจากการสงสินคาเกษตรออกไปยัง
ประเทศพัฒนาแลวไดมากยิ่งข้ึน การลดการกีดกันทางการคาตองครอบคลุมไมแตเพียง
เรื่องอัตราภาษีหรือการใหความอุดหนุน (subsidies) สินคาเกษตรในประเทศพัฒนาแลว 
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หากยังตองรวมถึงเรื่องการปฏิบัติที่เปนธรรมตอประเทศกําลังพัฒนาที่มีเง่ือนไขดาน
สิ่งแวดลอมและดานแรงงานดวย 

มาตรการทางสังคม (social safety net) กระบวนการโลกาภิวัตนอาจนําไปสู
ความผันผวนของเศรษฐกจิในบางกรณี เชน การเลิกกิจการเนือ่งจากการแขงขันจาก
ตางประเทศ ดังนัน้ประเทศตางๆ ควรมีระบบประกนัสังคมที่ดีพอในการชวยเหลือแรงงาน
ที่ถูกเลิกจางใหมโีอกาสฝกอาชีพใหมและโอนยายไปยังอุตสาหกรรมใหมได 

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ควรรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
มหภาคเพื่อรักษาความมั่นใจของนักลงทุนในประเทศและการลงทุนจากตางประเทศ 
ปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดกับผูประกอบการรายยอย ทําใหประเทศสามารถ 
ตักตวงประโยชนจากการไหลเขาออกของเงินทุนจากตางประเทศ และปองกันปญหาที่
อาจเกิดข้ึนจากความผันผวนของระบบเงินตราระหวางประเทศ 

โดยสรุปการอยูรวมกับกระบวนการโลกาภิวัตนนาจะเปนเรื่องของการใชความ
เปนเหตุเปนผลในการเตรียมโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถรองรับ
โอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนได และในที่สุดกระบวนการโลกาภิวัตนก็นาจะเปนกลไก
หนึ่งในการชวยขจัดความยากจนและลดปญหาการกระจายรายไดของประเทศได 
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