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บทสรุปผูบริหาร 

บทความนี้เปนการรวบรวมหลักฐานเพ่ือเชื่อมโยงระหวางกระบวนการโลกาภิวัตน การกระจายรายได 
และการขจัดปญหาความยกจน ถึงแมตามหลักการแลวกระบวนการโลกาภิวัตนจะมีขออางที่หนักแนนในการ
ชวยลดปญหาความยากจนของประเทศกําลังพัฒนาก็ตาม แตผลการศึกษาที่ผานมายังไมสามารถยืนยัน
สมมติฐานน้ีไดอยางแนชัด การศึกษาในอดีตพบวากระบวนการโลกาภิวัตนมักนําไปสูการสรางรายได และ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจน้ีเองที่มีสวนชวยลดปญหาความยากจนได สําหรับ
ดานการกระจายรายไดพบวายังไมมีหลักฐานใดที่ยืนยันไดวากระบวนการโลกาภิวัตนจะสามารถชวยลดปญหา
การกระจายรายได บทความนี้เสนอวาสิ่งที่ประเทศกําลังพัฒนาควรดําเนินการคือการปรับโครงสรางเชิงสถาบัน
บางประการเพื่อใหประเทศสามารถตักตวงประโยชนจากโอกาสทางเศรษฐกิจที่มาพรอมกับกระบวนการโลกาภิวัตนน้ี
ไดดียิ่งขึ้น  สิ่งที่ควรดําเนินการเพ่ือนําไปสูการลดปญหาการกระจายรายไดและขจัดปญหาความยากจนคือ  
1) การปรับปรุงระบบการศึกษาและสาธารณสุขเพ่ือพัฒนาคุณภาพแรงงาน  2) การพัฒนาบรรยากาศการ
แขงขันและการลงทุน 3) การเปดตลาดสินคาเกษตรสําหรับประเทศที่พัฒนาแลว 4) การมีระบบประกันสังคม
ที่ดี และ 5) การรักษาเสถียรภาพดานเศรษฐกิจมหภาค  

 
 
 

Executive Summary 

This article investigates into the existing evidence linking globalization, income inequality and 
poverty. Although theories have provided arguments supporting the linkage between globalization, 
income inequality and poverty but such hypothesis is seldom supported by empirical evidence. It is, 
however, learned that globalization tends to generate income and economic growth. This economic 
growth in turn helps reduce poverty. On income inequality, there is no concrete empirical evidence 
linking either positively or negatively between globalization and income inequality. This article suggests 
that developing countries should be better prepared to reap the benefits from globalization. For the 
poor to benefit from globalization five areas of improvements are needed: 1) improve education and 
healthcare system, 2) enhance domestic competition and improve environment for investment,  
3) open up market access in developed countries, 4) provide social safety net, and 5) establish 
macroeconomic stability. 
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โลกาภิวตัน การกระจายรายได และการขจดัความยากจน  

อดิศร อิศรางกูร ณ อยธุยา* 

บทนํา 

กระบวนการโลกาภิวัตนเปนปรากฏการณที่ทําใหหลายคนตกอยูในสภาวะ กลืนไมเขา คายไมออก 
ในขณะที่นักเศรษฐศาสตรกระแสหลักฟากตะวันตกเรียกรองใหนานาประเทศใหความเคารพตอระบบการคาเสรี
ตามกระบวนการโลกาภิวัตน แตนักเศรษฐศาสตรกลุมน้ีนานวันก็ยิ่งหาหลักฐานมายืนยันไดยากยิ่งขึ้นวากระบวนการ
โลกาภิวัตนน้ันมีผลดีสมตามคํากลาวอางจริงหรือไม โดยเฉพาะกับประเทศดอยพัฒนาหรือประเทศกําลังพัฒนา
เชน ประเทศไทย   นักเศรษฐศาสตรกลุมน้ีมีหลักฐานมายืนยันเพียงพอหรือไมวากระบวนการโลกาภิวัตนจะ
สามารถชวยขจัดปญหาความยากจนได หรือจะสามารถชวยบรรเทาปญหาการกระจายรายไดของประเทศกําลัง
พัฒนาได ในทางตรงกันขามนักวิชาการฟากตะวันออกทีม่ีทัศนะเชงิตอตานกระบวนการโลกาภิวัตนก็ไมสามารถ
ยืนยันไดเชนกันวาการดาํเนินกิจการที่สวนทางกบักระแสโลกาภิวัตนจะชวยใหประเทศเจริญขึ้นไดมากกวาอยางไร
โดยเปรียบเทียบ  ดังน้ัน ในปจจุบันจึงเปนเรื่องปกติทีจ่ะเห็นนักวิชาการนิยมออกความเห็นตอกระบวนการ
โลกาภิวัตนแบบ แทงกั๊ก กันมากขึ้น  เชน  การกลาววา “กระบวนการโลกาภิวัตนมีผลดีตอประเทศ แตก็มี
ผลเสียตามมาเชนกัน เพราะฉะนั้นประเทศเราควรใหความระมัดระวังในการเขาไปเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
โลกาภิวัตน” ประโยคลักษณะนี้ผูเขียนมีความเห็นวาพูดไปอยางไรก็ไมผิด แตคนฟงแลวสามารถนําไปใช
ประโยชนในการกําหนดนโยบายเพื่อนําไปสูการแกปญหาของประเทศไดอยางไร  สิ่งที่จะเปนประโยชนมากกวา
คือการชวยกันตอบคําถามวา “สาเหตุใดที่กระบวนการโลกาภิวัตนไมสามารถชวยเอื้อประโยชนใหประเทศ
กําลังพัฒนาไดมากเทาที่ควร” และ “รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาจะดําเนินมาตรการอะไรไดบางเพ่ือให
กระบวนการโลกาภิวัตนเอื้อประโยชนใหประเทศกําลังพัฒนาไดมากขึ้น เชน การชวยขจัดปญหาความยากจน” 

บทความนี้มีวัตถุประสงคสามประการคือ หน่ึง เพ่ือทบทวนแนวคิดเชิงเศรษฐกิจเกี่ยวกับความคาดหวัง
ที่ชาวโลกมีตอกระบวนการโลกาภิวัตน และทําการรวบรวมหลักฐานวากระบวนการโลกาภิวัตนไดสงผลกระทบ
อยางไรตอประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉเพาะอยางยิ่งดานการลดปญหาความยากจนและการกระจายรายได 
สอง เพ่ือเสนอบทวิเคราะหถงึโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา เชน ประเทศไทย กับการเชื่อมโยง
กับกระบวนการโลกาภิวัตน และสาม เพ่ือเสนอแนะสิ่งที่ประเทศไทยควรดําเนินการเพื่อใหประเทศสามารถอยู
รวมกับประเทศอื่นๆ และกาวทันกับโลกยุคโลกาภิวัตนไดอยางยั่งยืนและมั่นคง 

                                             
*  รศ. ดร. อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา เปนผูอํานวยการสํานักฝกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร และนักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย ทานสามารถแสดงความคิดเห็นตอบทความนี้ไดที่ adis@nida.ac.th 
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บทความนี้แบงออกเปนสามสวน สวนที่หน่ึงเปนการกลาวถึงหลักคิดของกระบวนการโลกาภิวัตน สวน
ที่สองเปนการกลาวถึงผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการลดปญหาความยากจน สวนที่สามเปนการ
วิเคราะหถึงองคประกอบสําคัญของประเทศกําลังพัฒนาที่จะมีผลตอการดําเนินการตามกระบวนการโลกาภิวัตน 
และขอเสนอแนะ 

กระบวนการโลกาภิวัตน 

นิยามของคําวากระบวนการโลกาภิวัตนมีความหมายครอบคลุมกิจกรรมหลักสองประการคือ หนึ่ง 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทําใหตนทุนการขนสงหรือตนทุนการสื่อสารลดลง (technological innovation 
leading to a decrease in transportation costs or transaction costs) และสอง ความกาวหนาทางความคิดที่
ทําใหอุปสรรคในการดําเนินธุรกรรมลดลงหรือการมีเสรีภาพมากขึ้นในการทําธุรกรรมนั้นเอง (liberalisation) 
สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการขยายขอบเขตของเสรีภาพในการดําเนินธุรกรรมตางๆ 
กระบวนการโลกาภิวัตนจึงไดขยายขอบเขตครอบคลุมมิติดานตางๆ ที่สําคัญ 5 ดาน ไดแก: 

1. การคาขายสินคาและบริการเสรี (trade liberalisation in goods and services) 
2. การโยกยายเงนิทุนเสรี (liberalisation in capital flow) 
3. การโยกยายแรงงานเสรี (liberalisation in labour migration) 
4. การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนสารสนเทศเสรี (liberalisation of information flow) และ 
5. ผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (pervasive natural resource and 

environmental impacts) 

จากนิยามขางตนพบวากระบวนการโลกาภิวัตนไดเกิดขึ้นมากวา 100 ปแลว ต้ังแตกอน ค.ศ.1900 
เสียอีก รูปที่ 1 แสดงใหเหน็ถึงวิวัฒนาการของกระบวนการโลกาภิวัตนชวง ค.ศ. 1870-2000 โดยวัดขนาด
ของกระบวนการโลกาภิวัตนในสามดานดวยกัน ไดแก ดานการโยกยายแรงงาน ดานการคาตอ GDP และดาน
การลงทุนจากตางประเทศตอ GDP ตลอดชวงเวลาดังกลาวพบวากระบวนการโลกาภิวัตนสามารถแบงออกได
เปนสามชวงดวยกัน ชวงที่หน่ึง (wave 1) เกิดขึ้นสืบเนือ่งจากการลดลงของตนทุนการขนสงชวง ค.ศ. 1870 
จนถึงประมาณสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหเกิดการขยายตัวของการคาและการโยกยายถิ่นฐานของแรงงานสู
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยางกวางขวาง หลังจากนั้นเมื่อประเทศตางๆ ดําเนินนโยบายเชิงปกปองอุตสาหกรรม
ในประเทศมากขึ้นจึงทําใหกิจกรรมดานการคาระหวางประเทศลดลง กระบวนการโลกาภิวัตนชวงที่ 2 (wave 
2) เกิดขึ้นเพราะการเปดเสรีทางการคามากขึ้นและการลดลงของตนทุนการขนสงมากขึ้นซึ่งเกิดขึ้นประมาณ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงประมาณป ค.ศ.1980 (ตารางที่ 1) และกระบวนการโลกาภิวัตนชวงที่ 3 
(wave 3) เกดิขึ้นประมาณหลัง ค.ศ.1980 จนถึงปจจุบัน รูปแบบของกระบวนการโลกาภิวัตนชวงที่ 3 มี
ลักษณะเปนการคาสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศกาํลังพัฒนามากขึ้น แทนที่จะเปนสนิคาเกษตรเหมือนในอดีต 
มีการลงทุนขามชาติมากขึ้น มีการเคลื่อนยายทุนขามชาตแิละขอมูลสารสนเทศขามชาติมากยิ่งขึ้น 
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รูปท่ี 1 ชวงการเกิดกระบวนการโลกาภิวัตน ค.ศ. 1870-2000 

ที่มา: Foreign capital stock/developing country GDP: Maddison (2001), table 3.3; Merchandise exports GDP: 
Maddison (2001), table F-5; Migration: Immigration and Naturalization Service (1998) อางใน World Bank 
(2002) 

ตารางที่ 1 ขนาดของโลกาภิวัตนและการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก 

ที่มา: David Dollar, 2004 

กระบวนการโลกาภิวัตนชวงที่สามสวนหนึ่งเปนผลสืบเนื่องจากการที่ประเทศกําลังพัฒนาปรับเปลี่ยน
นโยบายการพัฒนาประเทศจากเดิมที่เนนการปกปองอุตสาหกรรมภายในประเทศมาเปนการสงออกมากขึ้น 
รูปที่ 2 แสดงใหเห็นวาชวงป ค.ศ. 1977-1997 อัตราการเปลี่ยนแปลงการคาตอ GDP ของประเทศกําลังพัฒนา 
เชน ประเทศจีน ประเทศแม็กซิโก หรือประเทศไทยอยูในอัตราที่สูง ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากการปรับตัวลดลง
ของอัตราภาษีศุลกากรของกลุมประเทศเอเชียใต เอเซียตะวันออก และประเทศในกลุมลาตินอเมริกาเปนหลัก 
ในขณะที่ประเทศในกลุมแอฟริกายังมิไดปรับลดอัตราภาษีศุลกากรมากเทาที่ควร (รูปที่ 3) 
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รูปท่ี 2 อัตราการเปลี่ยนแปลงการคาตอ GDP ชวงป ค.ศ.1977-1997 

ที่มา: David Dollar (2004) 

รูปท่ี 3 อัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยโดยไมถวงนํ้าหนักแยกตามภูมิภาค 

ที่มา: Martin (2001) อางใน David Dollar (2004) 
โดยทั่วไปการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายหรือมาตรการทางเศรษฐกิจมักนิยมกระทําในสามมิติ

ดวยกันคือ หน่ึง ดานการสรางสวัสดิการหรือการสรางรายได สอง ดานการกระจายประโยชน และสามดาน
เสถียรภาพตอระบบเศรษฐกิจ ในสวนของการประเมินในมิติที่หน่ึงเรื่องการสรางสวัสดิการหรือสรางรายไดน้ัน 
มักเปนที่เขาใจรวมกันวากระบวนการโลกาภิวัตนมีผลในเชิงบวกอยางชัดเจนในการสรางสวัสดิการหรือสราง
รายไดใหสังคมโดยรวม แตคําถามที่เปนขอกังขาคือ เปนไปไดหรือไมที่ประโยชนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
โลกาภิวัตนน้ันมักตกกับกลุมผูมีรายไดสูงหรือกลุมประเทศที่มีรายไดสูงเทาน้ัน ในขณะที่กลุมผูมีรายไดตํ่าหรือ
ประเทศกําลังพัฒนาอาจไมไดรับประโยชนเทาที่ควร และในบางกรณีอาจเปนผูเสียประโยชนจากการเขาไปเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการโลกาภิวัตนเสียดวยซ้ํา 
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ดวยเหตุน้ี การประเมินความสําเร็จของกระบวนการโลกาภิวัตนมักนิยมทําการประเมินในมิติที่สองเทาน้ัน 
น่ันคือ ผลของกระบวนการโลกาภิวัตนในรูปการกระจายประโยชนสูประชาชนที่มีรายไดนอย การศึกษาในสวนนี้
สามารถแยกการวิเคราะหไดเปนการศึกษาผลของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการลดปญหาการกระจายรายได 
และผลของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการขจัดปญหาความยากจน บทความนี้เปนการสํารวจวรรณกรรมเพื่อ
แสดงใหเห็นวากระบวนการโลกาภิวัตนมีผลกระทบอยางไรตอการกระจายรายไดและการขจัดปญหาความยากจน 

ในสวนของมิติที่สามเรื่องผลของกระบวนการโลกาภิวัตนตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจเปนสิ่งที่ไม
คอยไดรับความสนใจมากเทาที่ควร สาเหตุอาจเปนเพราะวาปญหาวิกฤตการทางการเงินในเอเซียหรือวิกฤตการ
เศรษฐกิจในกลุมประเทศในลาตินอเมริกา ไดสรางความประจักษตอชาวโลกถึงมหันตภัยของกระบวนการ 
โลกาภิวัตนตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยไมตองเสียเงินจางนักเศรษฐศาสตรมาสรางแบบจําลองทางเศรษฐมิติ
เพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงแตอยางไร 

ในสวนของการศึกษาถึงผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการลดปญหาการกระจายรายได
และการขจัดปญหาความยากจนนั้น สามารถกลาวไดวากระบวนการโลกาภิวัตนมีความเชื่อมโยงตอการเพิ่ม
รายไดของกลุมผูยากจนโดยอาศัยชองทางสี่ชองทาง ไดแก 

1. ชองทางการคาระหวางประเทศ: กระบวนการโลกาภิวัตนทําใหตนทุนในการดําเนินธุรกรรม
ระหวางประเทศลดลง กอปรกับการเปดเสรทีางการคาทําใหปริมาณการคาระหวางประเทศสูงขึ้น 
ประเทศกําลังพัฒนาที่มีตนทุนการผลิตตํ่าจะสามารถสงออกสินคาทีใ่ชแรงงานไดมากขึ้น และรายได
ที่เพ่ิมขึ้นจากการคาน้ีจะมีสวนชวยลดปญหาความยากจนได 

2. ชองทางเสรีทางการเงิน: กระบวนการโลกาภิวัตนนําไปสูการไหลเขาออกของทุนระหวางประเทศ
อยางเสรีทําใหเงินทุนไหลออกจากประเทศที่อัตราผลตอบแทนของทุนตํ่า เชนประเทศที่พัฒนาแลว 
มายังประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราผลตอบแทนของทุนสูงกวา การไหลเขาของทุนในลักษณะน้ีจะ
ทําใหประเทศกําลังพัฒนามีทุนมากยิ่งขึ้นและเปนการสรางรายไดใหกับประเทศกําลังพัฒนา 

3. ชองทางการโยกยายแรงงาน: การเปดเสรีดานการยายถิ่นฐานจะชวยทําใหแรงงานที่มีคาแรงต่ํา
จากประเทศกําลังพัฒนาสามารถยายถิ่นฐานไปทํางานยังประเทศพัฒนาแลวที่มีรายไดสูงกวาและ
สามารถสงรายไดกลับมายังประเทศของตนได 

4. ชองทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ: กระบวนการโลกาภิวัตนที่นําไปสูการขยายขอบเขตของการคา
ระหวางประเทศ การไหลเขาออกของเงินทนุทําใหเงินทุนมีอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น และการยาย
ถิ่นฐานของแรงงานจะทําใหในระยะยาวเศรษฐกิจโลกมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจในอัตราที่สูงขึ้นในระยะยาวจะสงผลทางบวกตอการขจัดปญหาความยากจนได 

จากชองทางทั้งสี่ขางตน ไดมีการศึกษาในรูปแบบตางๆ เพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานวากระบวนการ
โลกาภิวัตนสามารถชวยลดปญหาความยากจนไดจริงหรือไม ซึ่งโดยสวนใหญแลวงานวิจัยในดานนี้มีวิธีการ
ศึกษาสี่วิธีไดแก การศึกษาเปรียบเทียบระหวางประเทศ การศึกษารายจายของครัวเรือน การใชตาราง Social 
Accounting Matrix หรือการใชแบบจําลอง General Equilibrium Model ในการทดลองสมมติฐานตางๆ  
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ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอปญหาความยากจน 

Emma Aisbett (2004) ทําการทบทวนการศึกษาและสามารถสรปุผลกระทบของกระบวนการโลกา-
ภิวัตนตอเศรษฐกิจของนานาประเทศไดดังตอไปน้ี: 

1. การเปดเสรีทางการคาสืบเนื่องจากการลดลงของตนทุนคาขนสงหรือการลดลงของคาธุรกรรม
และการลดลงของอุปสรรคทางการคาไดสงผลกระทบทําใหเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงขึ้น กลาวคือ 
การเปดเสรีทางการคาทําหนาที่เปนปจจัยหนึ่งที่สงผลทางบวกตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

2. การลงทุนทางตรงจากตางประเทศไดสงผลกระทบทําใหเศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงขึ้น 
3. การขยายตัวทางเศรษฐกิจสงผลทําใหปญหาความยากจนลดลง 
4. การเปดเสรีทางการเงิน โดยเฉพาะการไหลเขาออกของทนุระยะสั้นอาจเปนอันตรายตอเศรษฐกิจ

และควรดําเนินไปดวยความระมัดระวัง 
5. รัฐบาลของประเทศกําลังพัฒนาควรมีระบบประกันสังคมเพื่อปกปองประชาชนผูมีรายไดนอยใน

กรณีที่ไดรับผลกระทบทางลบจากกระบวนการโลกาภิวัตน 
6. การเขาถึงบริการของรัฐ เชน การศึกษา บริการสาธารณสุข และแหลงเงินกู เปนเงื่อนไขสําคัญใน

การทําใหกระบวนการโลกาภิวัตนสงผลทางบวกตอเศรษฐกิจมากขึ้น 
7. การกระจุกตัวในเชิงธุรกิจและการกระจุกตัวทางการเมืองสงผลทางลบตอเศรษฐกิจและทําใหกลุม

ผูมีรายไดนอยไมสามารถรับประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนมากเทาที่ควร 

ดานการกระจายรายได 

ผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการกระจายรายไดเปนสิ่งที่ยังไมมีขอสรุปที่แนชัด การศึกษา
ของ World Bank (2000) แสดงใหเห็นวาขอมูลแสดงการกระจายรายไดมีสองประเภทไดแก การกระจายรายได
ระหวางประเทศกับการกระจายรายไดภายในประเทศ  รูปที่ 4 แสดงใหเห็นวาตลอดชวง ค.ศ. 1960-1995 
ชองวางรายไดระหวางประเทศพัฒนาและประเทศกําลังพัฒนาไดขยายกวางขึ้นตลอดชวง 30 ป ปรากฏการณ
เชนนี้ทําใหเกิดขอคิดเห็นไดในสองรูปแบบดวยกัน  ในขณะที่ฝายหนึ่งอาจอางไดวารูปที่ 4 พิสูจนใหเห็นวา
กระบวนการโลกาภิวัตนทําใหการกระจายรายไดระหวางประเทศเลวลง เพราะประเทศที่พัฒนาแลวรวยขึ้น
มากกวาประเทศกําลังพัฒนาอยางมาก แตในขณะเดียวกันอีกฝายหนึ่งก็อางวาการที่การกระจายรายไดระหวาง
ประเทศเลวลงเปนเพราะวามีประเทศกําลังพัฒนากลุมหน่ึงที่ยังไมไดเขามามีสวนในกระบวนการโลกาภิวัตน
มากเทาที่ควรและทําใหรายไดของประเทศกลุมน้ียังอยูในระดับที่ตํ่าอยู รูปที่ 5 แสดงใหเห็นภาพเดียวกันวาคา
สัมประสิทธิ์ Gini ระหวางประเทศเพิ่มสูงขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน แตจากการที่ประเทศกําลังพัฒนาบางประเทศ
มีรายไดสูงขึ้นสืบเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะประเทศอินเดียและประเทศจีนซึ่งเปนประเทศ
ที่มีประชากรจํานวนมาก ดังน้ัน หากคํานวณคาสัมประสิทธิ์ Gini แบบถวงนํ้าหนักดวยประชากรจะพบวาการ
กระจายรายไดระหวางประเทศมีแนวโนมลดลง  
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รูปท่ี 4 ชองวางรายไดของกลุมประเทศรวยที่สุดและกลุมประเทศจนที่สุด 20 อันดับแรก 

ที่มา: World Bank (2000) 
 

รูปท่ี 5 การกระจายรายไดระหวางประเทศแบบถวงนํ้าหนักดวยประชากร 

ที่มา: Milanovic 2000, draft อางใน World Bank (2000) 
 
เมื่อพิจารณาการกระจายรายไดของประชาชนโดยรวมจากคนที่รวยที่สุดในโลกไปยังคนที่จนที่สุดในโลก 

การศึกษาของ Bourguignon-Morrison (2002) และ Sala-i-Martin (2002) แสดงใหเห็นวา การกระจาย
รายไดของคนในโลกมีแนวโนมเลวลงตลอดจนถึงประมาณป ค.ศ. 1980 กอนที่จะมีแนวโนมดีขึ้น แตแนวโนม
ดังกลาวเปนการเปลี่ยนแปลงที่นอยมากและอาจไมมีนัยสําคัญทางสถิติหรืออาจไมมีความเกี่ยวโยงกับกระบวนการ
โลกาภิวัตน (รูปที่ 6)  ขณะที่ในระยะยาวมีความเปนไปไดที่การกระจายรายไดของประชาชนในโลกจะเลวลง 
(รูปที่ 7) 

 

INE
QU

AL
ITY

 
Gin

i C
oe

ffic
ien

t (
PP

P a
dju

ste
d i

nc
om

es
) 



8 โลกาภิวัตน การกระจายรายได และการขจัดความยากจน 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

รูปท่ี 6 คาสัมประสิทธิ Gini ของโลกโดย Bourguignon-Morrisson and Sala-i-Martin 

ที่มา: David Dollar (2004) 
 

รูปท่ี 7 คาสัมประสิทธิ Gini ของโลกในระยะยาวโดย Sala-i-Martin 

ที่มา: David Dollar (2004) 
 
ในสวนของการพิสูจนเรื่องผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการกระจายรายไดในแตละประเทศ

เปนสิ่งที่ยงัหาหลักฐานที่แนชัดไมไดวาการกระจายรายไดไดรับผลกระทบอยางไร รูปที่ 8 แสดงใหเห็นวาใน
บางประเทศ เมื่อมีการเปดประเทศซึ่งวัดโดยอัตราสวนการคาและ GDP ที่สูงขึ้น ทําใหการกระจายรายไดดีขึ้น 
ในขณะที่ในบางประเทศการเปดประเทศมากขึ้นทําใหการกระจายรายไดเลวลง ดังสังเกตไดจากขอมูลของ
ประเทศตางๆ ไมปรากฏความสมัพันธที่ชัดเจน (ลักษณะขอมูลที่ปรากฏดังรปูมีการกระจายตัว) 
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รูปท่ี 8 การกระจายรายไดภายในประเทศและอัตราการเปดประเทศ 

ที่มา: David Dollar (2004) 

สําหรับกรณีประเทศไทย Israngkura (2000) ใช Social Accounting Matrix เพ่ือแสดงถึงผลกระทบ
ของการเปดเสรีทางการคา การศึกษาพบวาครอบครัวนอกภาคเกษตรกรรมไดรับผลประโยชนจากการขยาย
การสงออกมากกวาครอบครัวเกษตรกรรมถึงสามเทา (ตารางที่ 2)  นอกจากนั้นการขยายตัวดานการสงออก
ทําใหการกระจายรายไดในประเทศไทยเลวลง การศึกษาพบวากระบวนการโลกาภิวัตนในรูปแบบตางๆ สงผล
ตอการกระจายรายไดในประเทศไทยไมเทากัน กระบวนการโลกาภิวัตนในรูปของการเปดเสรีทางการเงินมีผล
ทําใหปญหาการกระจายรายไดเลวลงมากที่สุด ในขณะที่กระบวนการโลกาภิวัตนในรูปการขยายการสงออก
สินคาเกษตรมีผลตอการกระจายรายไดในเชิงลบนอยที่สุด การศึกษาพบวาสาเหตุที่การขยายตัวของการคา
ระหวางประเทศไมสามารถสงผลทางบวกตอครอบครัวที่มีรายไดนอยเปนเพราะประชากรไทยสวนหนึ่งขาด
การศึกษาที่จําเปนตอการสรางรายได การไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุน และการที่โครงสรางตลาดในประเทศ
ไทยมีการกระจุกตัวสูงทําใหกําไรมีการกระจุกตัวในกลุมผูประกอบการบางรายเทาน้ัน  
ตารางที่ 2 ผลกระทบของการขยายการสงออกของประเทศไทยตอชั้นรายไดตางๆ 

ชั้นรายได ครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม ครัวเรือนนอกภาคเกษตรกรรม 
รายไดครัวเรือน (บาทตอป) 
   Decile 1 (จนที่สุด) 
   Decile 2 
   Decile 3 
   Decile 4 
   Decile 5 
   Decile 6 
   Decile 7 
   Decile 8 
   Decile 9 
   Decile 10 (รวยที่สุด) 
   Gini Index 

57,010 
1,530 
2,845 
3,743 
4,688 
5,568 
6,165 
6,577 
7,227 
7,058 

11,608 
17.78 

154,774 
180 
473 

1,122 
2,076 
3,542 
6,396 

10,346 
17,080 
30,157 
83,404 
54.41 

ที่มา: Israngkura (2000) 
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ดังน้ันจึงอาจสรุปไดวาในสวนของผลของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการกระจายรายไดน้ันเปนสิ่งที่ยัง
ไมมีขอสรุปที่แนชัดเพราะแตละประเทศไดรับผลกระทบไมเหมือนกัน แตสําหรับประเทศไทยพอสรุปไดวาการ
เปดเสรีทางการคาทําใหการกระจายรายไดเลวลง 

ดานการขจัดความยากจน 

การศึกษาผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการขจัดความยากจนนั้นเปนสิ่งที่สามารถหาขอสรุป
ไดชัดเจนกวาเรื่องการกระจายรายได  โดยรวมแลว Bourguignon-Morrison (2002) พบวาปริมาณคนจนที่มี
รายไดนอยกวา US$1 ตอวันมีจํานวนเพิ่มขึ้นตามลําดับ (รูปที่ 9) จนถึงประมาณป ค.ศ.1980 Chen and 
Ravallion (2004) พบวาเปนครั้งแรกที่จํานวนคนจนในโลกไดลดลง 375 ลานคน ในขณะที่จํานวนประชากร
โลกไดเพ่ิมขึ้น 1.6 พันลานคนในชวงเวลาเดียวกัน 

รูปท่ี 9 จํานวนคนยากจนของโลก 

ที่มา: David Dollar (2004) 
 
ดานการศึกษาผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอการขจัดความยากจนนิยมแยกการวิเคราะห

เปนสองขั้นตอน ขั้นตอนที่หน่ึงเปนการศึกษาเพื่อพิสูจนวากระบวนการโลกาภิวัตนสงผลทําใหรายไดของประชาชน
สูงขึ้นหรืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสูงขึ้น และขั้นตอนที่สองเปนการศึกษาวาการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นชวยขจัดปญหาความยากจนได ในสวนของขั้นที่หน่ึงพบวากลุมประเทศที่มีลักษณะเปด 
(More Globalized) จะมีอัตราการเพิ่มของคาจางสูงกวากลุมประเทศที่ปด (Less Globalized) (รูปที่ 10) 
ในขณะที่การศึกษาอัตราคาจางของหาประเทศ ไดแก บังคลาเทศ อินเดีย อูกันดา เวียตนาม และจีน พบวา
ประเทศที่มีอัตราการเพิ่มของคาจางที่สูงกวาจะทําใหระดับความยากจนลดลงในอัตราที่สูงกวาเชนกัน (รูปที่ 11) 
และทายสุดพบวาประเทศที่มีอัตราการเพิ่มของรายไดของประชากรตอหัวที่สูงจะสงผลทําใหรายไดของกลุม
ประชากรที่จนที่สุดเพิ่มขึ้นเชนกัน (รูปที่ 12) ดังน้ันจึงสามารถสรุปไดวาโดยรวมแลว กระบวนการโลกาภิวัตน
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ที่สามารถทําใหประเทศมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงขึ้นจะสงผลทางบวกตอการขจัดปญหาความยากจนไป
พรอมๆ กัน   แตปรากฏการณน้ีอาจไมเกิดขึ้นกับทุกประเทศเพราะบางประเทศยังมีการรายงานวาอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สูงน้ันก็มิไดชวยขจัดปญหาความยากจนมากนัก 

รูปท่ี 10 กระบวนการโลกาภิวัตนกับการเพิ่มของอัตราคาจาง 

ที่มา: Dollar David (2004) 

รูปท่ี 11 เปรียบเทียบอัตราการลดลงของความยากจน และ อัตราการขยายตัวของGDPตอคน 

หมายเหตุ:  *   ประเทศบังคลาเทศใชคาเฉล่ียในป ค.ศ.1992-2000 
     ** ประเทศอินเดียใชคาเฉลี่ยในป ค.ศ. 1993-1999 
ที่มา: Dollar David (2004) 
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รูปท่ี 12 การขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลกระทบตอคนจน 

ที่มา: Dollar David (2004) 

โครงสรางเศรษฐกิจและขอเสนอแนะ 

ขอมูลและผลการศึกษาความสัมพันธระหวางผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวัตนตอปญหาการ
กระจายรายได และการขจัดความยากจนเปนเรื่องที่ไมสามารถหาขอสรุปไดแนชัดนัก ผลการศึกษาที่มีความ
สอดคลองกันพอสมควรคือ กระบวนการโลกาภิวัตนสามารถทําใหรายไดของประชาชนโดยรวมดีขึ้น เศรษฐกิจ
ขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้น และการที่เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราที่สูงขึ้นน้ีมีผลดีตอการชวยลดปญหาความยากจน
ไดบาง สําหรับในสวนของการกระจายรายไดน้ัน ผลการศึกษาในอดีตมีทั้งที่สนับสนุนและโตแยงขึ้นอยูกับวา
การศึกษานั้นเปนของประเทศใด 

ดวยเหตุน้ีจึงเกิดกระแสความคิดวาสําหรับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อรองรับกระบวนการ 
โลกาภิวัตนน้ัน  ประเด็นที่ประเทศตางๆ ควรนํามาหารือไมนาจะเปนเรื่องของการโตแยงหรือสนับสนุนวา
กระบวนการโลกาภิวัตนเปนสิ่งดีหรือไม เอาหรือไมเอา แตควรจะเปนประเด็นวาประเทศตางๆ ควรมีการดําเนิน
มาตรการอยางไรเพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศสามารถรับประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไดมากยิ่งขึ้น 
โดยประโยชนในที่น้ีครอบคลุมเรื่องการสรางรายไดใหประเทศ การลดปญหาความยากจน การลดชองวาง
รายได และที่สําคัญคือการลดโอกาสของการเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจดังเชนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 

สืบเนื่องจากแนวความคิดน้ี อาจกลาวไดวากระบวนการโลกาภิวัตนน้ันมิไดเปนตนตอที่แทจริงที่นําไปสู
ความหายนะตางๆ แตกระบวนการโลกาภิวัตนอาจทําหนาที่เปนเพียงโอกาสทางเศรษฐกิจที่เปดกวางขึ้นใหกับ
ประเทศที่คาขายในโลกเสรี โดยโอกาสทางเศรษฐกิจนี้อาจนํามาซึ่งความสมหวังหรือความผิดหวังก็ได (เชนเดียวกัน
กับคนโสดที่มีโอกาสพบเพศตรงกันขาม ที่ไมมีใครสามารถยืนยันไดวาคนที่กาวเขามาใหมในชีวิตน้ีจะเปนลาภ
อันประเสริฐเสมอไปหรือไม!) ดวยเหตุน้ีจึงทําใหเกิดความคิดวา หากประเทศตางๆ จะตองใชชีวิตกับคนที่ชื่อ
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วากระบวนการโลกาภิวัตนอยางหลีกเลี่ยงไมไดแลว ประเทศเหลาน้ีจะตองเตรียมตัวอยางไรในการจัดการกับ
ปญหาโครงสรางเชิงสถาบันของแตละประเทศเพื่อใหสามารถตักตวงประโยชนจากโอกาสทางเศรษฐกิจนี้ไดดี
ยิ่งขึ้น การศึกษาตางๆ ดานกระบวนการโลกาภิวัตนและผลกระทบทางเศรษฐกิจมีความเห็นคลายคลึงกันวา
เพ่ือใหประชาชนที่มีรายไดนอยสามารถตักตวงประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไดมากยิ่งขึ้น ประเทศ
ตางๆ ควรมีการจัดการโครงสรางเชิงสถาบันดังตอไปน้ี 

1. ดานการศึกษาและสาธารณสุข: การที่ประชาชนที่มีรายไดนอยจะตักตวงประโยชนจากกระบวนการ
โลกาภิวัตนน้ัน แรงงานของประเทศนั้นตองมีความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่มใหไดมากยิ่งขึ้น 
การที่ประเทศมีแรงงานไรฝมือ หรือ unskilled labour น้ันไมนาจะเปนเงื่อนไขของการนําไปสูความ
เจริญทางเศรษฐกิจ  ในทางตรงกันขาม หากระบบการศึกษาของประเทศไดรับการพัฒนาและ
สามารถผลิตแรงงานที่มีคุณภาพและมีความรูได (ไมใชมแีคการศึกษา) แรงงานเหลาน้ีก็จะตักตวง
ประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไดมากยิ่งขึ้น นอกจากการเตรียมระบบการศกึษาใหดีแลว 
ระบบสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานก็มีความสําคญัตอคุณภาพแรงงานเหมือนกัน 

2. ดานพัฒนาบรรยากาศการแขงขันและการลงทุน: ควรมีการสงเสรมิบรรยากาศในการลงทุนดวย
การสรางความเทาเทียมกัน สงเสรมิบรรยากาศการแขงขันที่เปนธรรม และการขจัดปญหาการ
กระจุกตัว มาตรการเหลาน้ีจะทําใหรายไดที่เกิดขึ้นจากกระบวนการโลกาภิวัตนสามารถกระจายไป
ยังสวนตางๆ ของสังคมไดดียิ่งขึ้นและไมกระจุกตัวอยูกับประชาชนกลุมใดกลุมหน่ึง ซึ่งเทากบัเปน
การลดปญหาการกระจายรายไดไปในตัว การเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจอาจรวมถึงการเขาถึงแหลง
เงินกูของผูประกอบการรายยอย การเผยแพรขาวสารขอมลู การขจัดกฎระเบียบที่นําไปสูการผูกขาด
หรือการกระจุกตัวทางการคา เปนตน 

3. การเปดตลาดสินคาเกษตรสําหรับประเทศที่พัฒนาแลว: การลดการกีดกันทางการคาและการเปด
ตลาดสําหรับประเทศที่พัฒนาแลวโดยเฉพาะตลาดสินคาเกษตรจะทําใหประเทศกําลังพัฒนา
สามารถตักตวงประโยชนจากการสงสินคาเกษตรออกไปยังประเทศที่พัฒนาแลวมากยิ่งขึ้น การลด
การกีดกันทางการคาน้ันตองครอบคลุมไมเพียงแตเรื่องอัตราภาษีหรือการใหความอุดหนุน 
(subsidies) สินคาเกษตรในประเทศที่พัฒนาแลวเทาน้ันแตตองครอบคลุมเรื่องการปฏิบัติที่เปน
ธรรมตอประเทศกําลังพัฒนาที่มีเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและเงื่อนไขแรงงานดวย 

4. มาตรการทางสังคม (social safety net): กระบวนการโลกาภิวัตนอาจนําไปสูความผันผวนของ
เศรษฐกิจในบางกรณี เชน การเลิกกิจการสบืเนื่องจากการแขงขันจากตางประเทศ  ดังน้ัน ประเทศ
ตางๆ ควรมรีะบบประกันสังคมที่ดีพอสมควรในการชวยเหลอืแรงงานที่ถกูเลิกจางใหสามารถมีโอกาส
ในการฝกอาชีพใหมและสามารถโอนยายไปยังอุตสาหกรรมใหมได 

5. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค: เพ่ือใหประเทศตางๆ สามารถรักษาความมั่นใจของ
นักลงทุนในประเทศและการลงทุนจากตางประเทศ และเพื่อปองกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดกับ
ผูประกอบการรายยอย ทั้งน้ี การรักษาเสถียรภาพดานเศรษฐกิจมหภาคเปนสิ่งสําคัญ เพ่ือให
ประเทศสามารถตักตวงประโยชนจากการไหลเขาออกของเงินทุนจากตางประเทศไดอยางแทจริง
และปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของระบบเงินตราระหวางประเทศดวย 



14 โลกาภิวัตน การกระจายรายได และการขจัดความยากจน 

วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2550 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

 โดยสรุปแลว ผูเขียนมีความเห็นวากระบวนการโลกาภิวัตนน้ันนาจะเปนเรื่องของการใชความเปนเหตุ
เปนผลในการตระเตรียมโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถรองรับกับโอกาสทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น โดยในที่สุดกระบวนการโลกาภิวัตนนาจะทําหนาที่เปนกลไกหนึ่งในการชวยขจัดความยากจนและการ
ลดปญหาการกระจายรายไดของประเทศไดในที่สุด 
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