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คำ�นำ�

ในปี 2018 ได้มีกำรเผยแพร่รำยงำนกำรวิจัยโดยพบว่ำ ประเทศไทย

เป็นประเทศในอันดับต้นๆ ของโลกในด้ำนควำมเหล่ือมล�้ำทำงเศรษฐกิจ แต่ทำง

ภำครัฐมีข้อสังเกตว่ำควำมเหลื่อมล�้ำนั้นสำมำรถวัดได้หลำยมิติ จึงไม่อำจยอมรับ

กับกำรจัดอันดับนี้ แต่ไม่ว่ำเรำจะเห็นด้วยหรือไม่กับวิธีกำรเปรียบเทียบปัญหำนี้

กับประเทศอ่ืนๆ ประเด็นส�ำคัญท่ีหวังว่ำเรำทุกคนจะเห็นตรงกันก็คือ ควำมยำกจน

น้ันมีอยู่จริง และกำรท่ีประเทศของเรำจะแข็งแกร่งข้ึนได้ ก็ต่อเม่ืออัตรำควำมยำกจน

มีจ�ำนวนน้อยลง ซึ่งขั้นตอนแรกของกำรแก้ปัญหำคือกำรยอมรับว่ำปัญหำนั้น

มีอยู่จริง

แม้ไม่ได้มองถงึกำรจดัอนัดับดังกลำ่ว แตเ่รำก็สำมำรถสงัเกตได้ว่ำนีเ่ป็น

ปัญหำใหญ่เพรำะมีกำรพูดถึงค�ำว่ำ “รวยกระจุกจนกระจำย” กันในวงกว้ำง สิ่งนี้

กลำยเป็นเร่ืองท่ีผู้คนมักพูดถึง พร้อมกับเสียงถอนหำยใจท่ีบ่งบอกถึงควำมส้ินหวัง

กับโครงกำรและนโยบำยต่ำงๆ ของรัฐบำลที่ดูเหมือนจะเจตนำดีแต่กลับไม่ได้ผล

ตำมวัตถุประสงค์ท่ีวำงไว้ บำงคร้ังบทสนทนำอำจวนไปบ่นถึงกำรออกแบบโครงกำร

ที่ไม่ดี กำรปฏิบัติโครงกำรท่ีมีคอร์รัปชั่น นิสัยคนไทยท่ีขำดมีวินัย แล้วจบที่ 

กำรตีตรำคนจนว่ำเป็นคนขี้เกียจและปัญหำต่ำงๆ ที่คนจนเจออยู่ตอนนี้ ก็เพรำะ 

พวกเขำท�ำตัวเอง ถึงเวลำแล้วท่ีเรำจะก้ำวข้ำมกำรด่วนสรุปแบบเหมำรวมเหล่ำน้ัน 

และหนัมำท�ำควำมเข้ำใจถงึสำเหตขุองปัญหำทีแ่ท้จรงิ หนงัสอื Poor Economics  

เล่มนี ้สำมำรถชว่ยใหเ้รำเขำ้ใจบรบิท วถิชีวีติ และอปุสรรคต่ำงๆ ของกลุ่มยำกไร้

มำกข้ึน เพ่ือน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำสังคม บรรเทำควำมยำกจน และปิดช่องว่ำง

ควำมเหลื่อมล�้ำ

หลำยปีที่ผ่ำนมำ ก่อนท่ี UN จะประกำศเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ย่ังยืน  

(Sustainable Development Goals) เงินติดล้อได้มีกำรปรับทัศนคติและมุมมอง

กำรท�ำธุรกิจจำกผู้ปล่อยกู้สู่กำรเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแก่คนที่ด้อยโอกำส

ในกำรเขำถงึบริกำรทำงกำรเงินท่ีมีมำตรฐำนและอยูใ่นระบบ ในแวดวงกำรเงนิเรำ

เรียกส่ิงน้ีว่ำ “ไมโครไฟแนนซ์” เส้นบำงๆ ท่ีแยกระหว่ำงกำรด�ำเนินธุรกิจท่ีปล่อยกู้

เพียงเพ่ือผลก�ำไรกับไมโครไฟแนนซ์คือค�ำว่ำเจตนำ ส่วนไมโครไฟแนนซ์ในมุมมอง

ของเรำนัน้ รวมไปถงึควำมต้ังใจท่ีอยำกชว่ยใหลู้กคำ้ของเรำได้หลุดออกจำกวังวน



ที่เลวร้ำยและหลุดพ้นกับดักควำมยำกจน ตลอดระยะเวลำในกำรด�ำเนินธุรกิจที่

ผ่ำนมำ เรำได้พยำยำมเต็มท่ี เรำเคยล้มเหลว เรำได้ทดสอบ เรียนรู้ ศึกษำ

นโยบำยของรัฐบำลและพฤติกรรมของคนจน เรำหำวิธีกำรเพื่อท�ำควำมเข้ำใจ

สำเหตุท่ีแท้จริงของปัญหำของลูกค้ำ เรำพูดคุยกับลูกค้ำ ผู้น�ำชุมชน นักวิชำกำร 

ผู้ร่ำงกฎหมำย และผูก้�ำหนดนโยบำย และเรำก็ได้น�ำสิง่เหล่ำนีม้ำพฒันำผลติภณัฑ์

และบริกำรท่ีดีข้ึนเพ่ือตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำ เรำยังได้รวบรวมสมุดบันทึก

รำยรับรำยจ่ำย และเปิดตัวโครงกำรให้ควำมรู้ทำงกำรเงินเพื่อช่วยแก้ปัญหำใน

ระยะยำว 

หลำยคร้ังท่ีเรำถึงจดุท่ีต้องพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจวำ่ท�ำไมกำรตดัสนิใจ

ในบำงเร่ืองของคนจนถึงดูไม่สมเหตุสมผลนัก เหตุใดพวกเขำจึงใช้เงินไปกับ

กำรซื้อสลำกกินแบ่งรัฐบำล สูบบุหรี่ และด่ืมสุรำ แทนที่จะเก็บเงินไว้เพื่ออนำคต 

อะไรท�ำให้พวกเขำเต็มใจกู้ยืมเงินจำกผู้ให้กู้นอกระบบ ซึ่งคิดอัตรำดอกเบ้ียสูง 

ท้ังๆ ท่ีรู้ว่ำกำรไม่จ่ำยคืนอำจน�ำไปสู่ควำมรุนแรงหรือกำรถูกท�ำร้ำยได้ นอกจำกน้ี 

เรำยังตั้งค�ำถำมถึงผลกระทบของโครงกำรต่ำงๆ ที่เรำอ่ำนในข่ำวและเกิดค�ำถำม

วำ่รฐับำลควรท�ำอะไรบ้ำงในกำรน�ำภำษขีองเรำไปใชใ้หเ้กิดประโยชนส์งูสุด ไม่วำ่

จะเป็นกำรพฒันำกำรศกึษำ มำตรกำรชว่ยเหลือลดภำระค่ำใชจ้ำ่ย รวมไปถึงกำร

ให้เงินช่วยเหลือ 

จำกประสบกำรณ์และกำรสังเกตของเรำ ท�ำให้เรำเชื่อม่ันว่ำ ทั้งภำครัฐ

และภำคเอกชนเองต่ำงก็มีควำมเห็นอกเห็นใจคนจน จึงท�ำให้เกิดโครงกำรต่ำงๆ

มำกมำยเพื่อพยำยำมท่ีจะช่วยเหลือคนไทยกลุ่มนี้ หำกเทียบกับประเทศอื่นๆ  

ที่มีปัญหำควำมยำกจนเช่นเดียวกัน ประเทศไทยของเรำเป็นทั้งผู้ส่งออกอำหำร

และมีทรพัยำกรธรรมชำตท่ีิเพยีงพอจะเล้ียงดูประชำกรทุกคน แตเ่รำยังไม่สำมำรถ

ใช้ศักยภำพของเรำอย่ำงเต็มท่ีในระดับประเทศ แม้ว่ำเรำจะยังไม่มีวิธีกำรแก้ปัญหำ

ที่สมบูรณ์ แต่เรำเชื่อว่ำควำมสงสำร เห็นใจ ที่ขำดควำมเข้ำใจและเอำใจใส่ 

อำจท�ำใหเ้กดิกำรจดัสรรทรัพยำกรทีไ่ม่ถกูตอ้งและกำรใชน้โยบำยทีไ่ม่เหมำะสมใน

กำรพยำยำมแก้ไขปัญหำควำมยำกจน

จำกควำมเชื่อนี้ เรำจึงได้สนับสนุนกำรแปลหนังสือ Poor Economics   

โดย Abhijt V. Banergee และ Esther Duflo ซ่ึงมีผลกำรวิจัยเพ่ือช่วยตอบค�ำถำม

บำงข้อท่ีเรำกล่ำวไว้ข้ำงต้น อำทิ ท�ำไมคนยำกจนตัดสินใจเลือกท�ำส่ิงน้ีและเหตุใด



โครงกำรต่ำงๆ ของรัฐบำลท่ีเต็มไปด้วยเจตนำท่ีดี จึงล้มเหลวเม่ือน�ำไปใช้ เรำ

หวังว่ำเรำจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ประเทศเรำเข้ำใกล้ทำงออกในแก้ปัญหำนี้ 

เรำเข้ำใจดีว่ำกำรอ่ำนหนังสือเพียงเล่มเดียวอำจไม่ใช่ทำงออกส�ำหรับ

กำรแก้ปัญหำทั้งหมด ไม่มีวิธีกำรสูตรส�ำเร็จใดท่ีจะใช้ได้กับทุกประเทศ เรำจึง

ไม่สำมำรถลอกเลียนแบบจำกชำติอื่นๆ ได้ หำกกำรค้นพบในหนังสือเล่มนี้น่ำจะ

ชว่ยใหเ้รำเขำ้ใจวำ่ปัจจัยแวดล้อมใดท่ีท�ำใหค้นจนนัน้ยำกจน เรำหวงัเป็นอยำ่งย่ิง

ว่ำหนังสือเล่มนี้จะไปถึงโต๊ะท�ำงำนของผู้ที่ใส่ใจปัญหำของคนจนอย่ำงแท้จริง 

ไม่ว่ำจะเป็น นกัธรุกิจ ขำ้รำชกำร นกักำรเมือง นกัวิชำกำร นกัวจิยั และผูก้�ำหนด

นโยบำย เพื่อที่เรำจะได้มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมนั้นให้ดีขึ้น หำกเรำ

ทุกคนสำมำรถช่วยกันปรับเปล่ียนบำงสิ่งบำงอย่ำง ควำมหวังท่ีจะลดปัญหำ

ควำมเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยอำจเกิดขึ้นอีกครั้ง  

ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล 

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จ�ำกัด



คำ�นำ�ผู้แปล

ควำมยำกจนเป็นส่ิงท่ีอยู่คู่กับมนุษย์มำนำนแสนนำน บ่ันทอนชีวิตของ
ผู้คนนับพันล้ำนคน และท�ำให้คนไม่บรรลุศักยภำพสูงสุดของตัวเอง นับแต่อดีต 
มีผู้พยำยำมเสนอแนวคิดท่ีจะขจดัควำมยำกจนใหห้มดไปจำกโลกมำโดยตลอด แต่
ก็ยังไม่มีวิธีไหนที่เชื่อได้ว่ำจะขจัดควำมยำกจนได้อย่ำงสิ้นเชิงและถำวร 

หนังสอืเลม่นีค้อืพยำยำมหนึง่ทีจ่ะหำค�ำตอบให้กับค�ำถำมโลกแตกนี ้เสนห์่
ของหนังสือคือ ผู้เขียนไม่ได้พยำยำมที่จะให้ค�ำตอบแบบกระสุนวิเศษ ยิงทีเดียว
แก้ได้ทุกปัญหำ ตรงกันข้ำมอย่ำงสิ้นเชิง ในฐำนะนักวิจัยภำคสนำมที่พยำยำม
ท�ำควำมเขำ้ใจชวีติคนยำกจนใหถ้อ่งแท้ จนได้รับรำงวลัโนเบลสำขำเศรษฐศำสตร์
เม่ือปี 2019 ผู้เขียนเชญิใหผู้อ้ำ่นมำร่วมหำทำงออกให้ปัญหำนีร่้วมกัน โดยสะสม
องค์ควำมรู้ทีละข้ันละตอน ผ่ำนเร่ืองรำวชีวิตของคนยำกจน ผ่ำนข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ผ่ำนวิธีกำรทดลองอันรัดกุม และผ่ำนกำรคิดวิเครำะห์อย่ำงแยบยล

ผู้อ่ำนในโลกพัฒนำแล้วอำจไม่คุ้นเคยกับเร่ืองรำวของคนยำกจนมำกนัก 
แต่ส�ำหรับผู้อำ่นชำวไทยแล้ว ผมเชือ่วำ่เรำตอ้งรู้จกัใครอยำ่งนอ้ย 1 คนท่ีชวีติตอ้ง
พบพำนกับควำมยำกจนในมิติต่ำงๆ ตัวอย่ำงเช่น คนที่ไม่พำลูกไปฉีดวัคซีนให้
ครบ เพรำะไม่เชือ่ว่ำวัคซนีจะป้องกันโรคได้ และตอ้งเดนิไปสถำนอีนำมัยไกลเกิน 
เด็กเรียนเก่งท่ีไม่มีโอกำสเรียนตอ่ เพรำะไม่ใชลู่กคนท่ีพอ่แม่เลอืกใหเ้รยีน หรือถกู
บอกว่ำเรียนไปก็ไม่มีทำงได้ดี คนจนท่ีคนหำกันว่ำจัดกำรกำรเงินไม่เป็น แต่เป็น
สมำชกิวงแชรห์ลำยวงเพือ่ใหมี้บ้ำนเป็นของตวัเองในสกัวนัจนผูจ้ดักำรเฮดจฟ์นัด์ 
ยังต้องทึ่ง หรือกระท่ังท�ำไมเรำจึงเห็นแม่ค้ำขำยของอย่ำงเดียวกันหลำยๆ เจ้ำ
แม้จะตั้งแผงห่ำงกันนิดเดียว ท�ำไม 

ท่ำนผู้อ่ำนท่ีหวังจะพบค�ำตอบตำยตัวเป็นสูตรส�ำเร็จ อำจต้องผิดหวัง เพรำะ
ค�ำตอบเช่นนั้นไม่มีในหนังสือเล่มนี้ แต่ถ้ำเรำเปิดใจค่อยคิดค่อยแยกแยะไปตำม
หลักฐำนเร่ืองรำวท่ีผู้เขียนเสนอแล้ว ผมเช่ือว่ำผู้อ่ำนจะได้ท้ังสำระ แรงบันดำลใจ 
ควำมเพลิดเพลิน หรือกระท่ังควำมอ่ิมเอมใจ ขณะที่แปลหนังสือเล่มนี้ นับครั้ง
ไม่ถ้วนที่ผมรู้สึกว่ำเข้ำใจชีวิตของคนรอบตัวรวมท้ังของตัวเองมำกข้ึนในมุมท่ี
ไม่เคยนึกถึงมำก่อน เหมือนได้แว่นมองโลกอันใหม่ อย่ำงที่หนังสือดีๆ ควรสร้ำง
ให้กับผู้อ่ำน

หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนให้เฉพำะนักเศรษฐศำสตร์อ่ำน แต่เป็นหนังสือ
ของทุกคน ส�ำหรับนักเรียนนักศึกษำท่ีสนใจเนื้อหำเศรษฐศำสตร์กำรพัฒนำ



แบบอำ่นไม่ยำก ส�ำหรับนกัวจิยัและผูด้�ำเนนินโยบำยทีอ่ยำกจะเห็นวำ่กำรทดลอง
แบบสุ่มจะมีประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินนโยบำยได้อย่ำงไร และท�ำไมกำรด�ำเนิน
นโยบำยแบบบนลงล่ำงเจำะลกึชวีติคนจนจงึจ�ำเป็น ส�ำหรับผูท่ี้สนใจทำงกำรเมือง
ทีอ่ยำกจะรู้วำ่จะท�ำใหก้ำรเมืองท่ีดีและนโยบำยท่ีดีเกิดข้ึนได้อยำ่งไร ส�ำหรับผูอ้ำ่น
ทั่วไปที่อยำกเข้ำใจชีวิตของเพื่อนร่วมชำติท่ีชีวิตต้องเผชิญกับควำมล�ำบำกและ
โอกำสท่ีหลุดลอยตำมท่ีโชคชะตำหยิบยื่นให้ สุดท้ำยคือคนยำกจนเองที่เป็นแกน
กลำงของหนงัสือเลม่นี ้ท่ีอยำกเหน็ใครอธิบำยชวิีตของพวกเขำได้อยำ่งเทีย่งธรรม 
ไม่ดูถกูดูแคลน ไม่มีอคติ และท�ำอะไรเพือ่ชว่ยใหห้ลุดพน้จำกควำมยำกจนได้จริง  
โดยยังเป็นเจ้ำของชีวิตตนเอง

ผมเชื่ออย่ำงท่ีสุดว่ำ หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเสริมสร้ำงสังคม
อุดมปัญญำท่ีให้คุณค่ำแก่ควำมคิดท่ีหลำกหลำยและกำรถกเถียงกันอย่ำงสร้ำงสรรค์
เพื่อช่วยกันตอบค�ำถำมส�ำคัญ ผมดีใจและภูมิใจอย่ำงย่ิงท่ีได้มีโอกำสถ่ำยทอด
หนังสือเล่มนี้แก่ผู้อ่ำนชำวไทย 

ผมขอขอบคุณคุณสฤณี อำชวำนันทกุล ท่ีให้โอกำสนักแปลมือใหม่แปล
หนังสือเล่มนี้ คุณพรกวินทร์ แสงสินชัย บรรณำธิกำร มีส่วนส�ำคัญช่วยให้
ภำษำรำบรื่นอ่ำนง่ำยขึ้น และให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์อันมำก คุณภสรัณญำ 
จิตต์สว่ำงดี ที่ช่วยประสำนงำนต่ำงๆ ได้อย่ำงดียิ่ง และเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักพิมพ์ 
SALT ทุกท่ำนที่ร่วมกันท�ำให้หนังสือเล่มนี้ออกมำสู่สำยตำของผู้อ่ำน 

สิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกกับเรำคือ คนจะหลุดพ้นจำกควำมยำกจนได้
ต้องรู้สึกว่ำมีหวัง แม้เพียงน้อยนิดก็ตำม ปรัชญำนี้ใช้ได้กับทุกคนรวมทั้งผู้แปล
หนังสือเล่มนี้ด้วย ผมขอขอบคุณแม่ท่ีสอนให้เชื่อในกำรมีควำมหวังกับทุกเร่ือง 
พ่อท่ีสอนว่ำจะรักษำควำมหวังท่ำมกลำงควำมยำกล�ำบำกได้อย่ำงไร หม่ำม้ำท่ีสอน
ว่ำจะมีหวังได้ต้องมำคู่กับควำมอดทนและมีควำมมีวินัย พี่อำร์ทที่เป็นเพื่อนร่วม
เดนิทำงสูค่วำมหวงั และเป็นก�ำลังใจส�ำคญัตลอดกำรแปลเลม่นีทุ้กขัน้ตอน คณุตำ 
น้ำเอ๋ ป้ำเป้ำ เอิร์น ออด้ี พี่เก๋และครอบครัวทุกคนท่ีเป็นก�ำลังใจให้ ควำมดีอันใด
ทีท่ำ่นผูอ้ำ่นได้รับจำกฉบับแปล ผมขอมอบเป็นกศุลแด่คุณยำยและนำ้อิง่ผู้ล่วงลับ
ที่สนับสนุนให้ผมตั้งค�ำถำม อ่ำน และเขียนเสมอมำ

ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์ 
กันยำยน 2563
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แด่แม่ของเรา

นิรมล เบเนอร์จี และ

วีโอแลน ดูโฟล



เอสแตร์อำยุได้ 6 ขวบตอนเธออ่ำนหนังสือกำร์ตูนเก่ียวกับแม่ชีเทเรซำ 

หนังสือเล่ำถึงเมืองเมืองหนึ่งช่ือกัลกัตตำ เมืองนี้แออัดมำกขนำดที่ว่ำ

คนแตล่ะคนมีพืน้ทีอ่ยูอ่ำศยัได้เพยีงประมำณคนละ 1 ตำรำงเมตรเทำ่นัน้ 

เธอจินตนำกำรภำพเมืองตำรำงหมำกรุกขนำดใหญ่ แบ่งเป็นช่องขนำด

ช่องละ 1 เมตร X 1 เมตร 1 ช่องอัดเบ้ียมนุษย์เข้ำไปอยู่ได้ 1 คน เอสแตร์

ถำมตัวเองว่ำมีอะไรที่เธอพอจะท�ำได้บ้ำงกับสถำนกำรณ์นี้

กวำ่เอสแตร์จะมีโอกำสได้ไปเยอืนกัลกัตตำเป็นคร้ังแรก เธอกอ็ำย ุ

24 ปีและเป็นนกัศึกษำปรญิญำเอกทีม่หำวทิยำลัยเอม็ไอทแีล้ว ขณะมอง

ตัวเมืองจำกรถแท็กซี่ เอสแตร์ต้องรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย เพรำะกัลกัตตำ

มีท่ีว่ำงมำกมำย ทั้งต้นไม้ หย่อมหญ้ำ และทำงเดินปรำศจำกผู้คน 

ควำมแออัดขัดสนท่ีหนังสือกำร์ตูนเล่มนั้นฉำยภำพไว้ชัดเจนอยู่ท่ีไหน 

คนในเมืองหำยไปไหนกันหมด

เม่ืออำยุ 6 ขวบ อภิชิตก็รู้แล้วว่ำคนจนอำศัยอยู่ที่ไหน พวกนั้น

อำศัยอยู่ในบ้ำนเล็กๆ ที่แทบจะพังมิพังแหล่หลังบ้ำนของเขำเองในเมือง 
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กัลกัตตำ ดูเหมือนว่ำลูกหลำนคนจนมีเวลำเล่นเหลือเฟืออยู่ตลอด และ

เอำชนะอภิชิตได้ในกีฬำทุกประเภท เวลำเล่นลูกแก้วกัน ลูกแก้วก็มักตก

ไปอยู่ในกำงเกงขำดๆ ของเด็กเหล่ำนี้เสมอ อภิชิตรู้สึกอิจฉำ

แรงกระตุ้นที่จะลดทอนชีวิตคนจนลงเปน็เพียงชดุควำมคดิตืน้เขนิ

จ�ำเจมีมำนำนพอๆ กับท่ีเรำรู้จักค�ำว่ำยำกจน ในทฤษฎีทำงสังคมหรือ

วรรณกรรมต่ำงๆ คนจนจะปรำกฏภำพวำ่ขี้เกียจหรือไม่ก็กล้ำได้กล้ำเสีย 

มีคุณธรรมหรือไม่ก็ข้ีขโมย โกรธชังหรือไม่ก็ยอมจ�ำนน ช่วยเหลือตัวเอง

ไม่ได้หรือไม่ก็ยืนอยู่ได้ด้วยล�ำแข้งตัวเอง ไม่แปลกที่นโยบำยต่ำงๆ ซึ่ง

สอดรับกับมุมมองเหล่ำนี้ถูกจ�ำกัดอยู่ในสูตรง่ำยๆ เช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็น  

“ตลำดเสรีเพื่อคนจน” “ท�ำให้สิทธิมนุษยชนเบ่งบำน” “จัดกำรกับควำม

ขัดแย้งก่อน” “เพิ่มเงินคนท่ีจนท่ีสุด” “ควำมช่วยเหลือจำกต่ำงชำติฆ่ำ

กำรพฒันำ” แนวคิดทัง้หมดนีต้ำ่งมีควำมจริงท่ีส�ำคัญอยู ่แตก่ลับแทบไม่มี

พืน้ท่ีเพยีงพอส�ำหรับคนจนชำยหญงิปุถชุน ผูมี้ควำมหวงัและควำมกังขำ 

มีข้อจ�ำกัดและควำมคำดหมำย รวมถึงมีควำมเช่ือและควำมสับสน ถ้ำ

คนจนจะได้รบักำรกล่ำวถงึ พวกเขำก็มักปรำกฏภำพรำวกับเป็นตวัละคร

ในนิยำย ผู้มำพร้อมเร่ืองรำวน่ำประทับใจหรือไม่ก็เหตุกำรณ์ชวนหดหู่ 

ให้เรำได้ชื่นชมหรือไม่ก็สมเพช แต่ไม่ใช่เป็นแหล่งของควำมรู้ ไม่ใช่

ในฐำนะบุคคลที่ใครจะสนใจว่ำคิดหรืออยำกท�ำอะไร

บ่อยคร้ังท่ีเศรษฐศำสตร์ของควำมยำกจนถูกเข้ำใจผิดว่ำเป็น

เศรษฐศำสตร์ของคนยำกไร้ เพรำะคนยำกไร้แทบไม่มีสมบัติอะไร เรำ

จึงอำจคิดไปว่ำกำรมีอยู่ทำงเศรษฐกิจของคนเหล่ำนี้ไม่มีอะไรน่ำศึกษำ 

โชคร้ำยท่ีควำมเข้ำใจผิดดังกล่ำวลดทอนอ�ำนำจในกำรต่อสู้กับควำมยำกจน

ระดับโลกอย่ำงมำก กำรมองปัญหำแบบง่ำยๆ น�ำมำซ่ึงทำงออกแบบง่ำยๆ 

แวดวงนโยบำยลดควำมยำกจนเกล่ือนกลำดไปด้วยกองขยะทำงควำมคิด

ชนดิหวังสร้ำงปำฏิหำริย์ทันใจแตเ่อำเขำ้จรงิกลับไม่ค่อยเหน็ผล หำกอยำก

ให้คืบหน้ำ เรำต้องละท้ิงควำมคิดที่ลดทอนคนจนลงเป็นเพียงตัวกำร์ตูน 
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และใชเ้วลำท�ำควำมเขำ้ใจวิถชีีวิตของพวกเขำจริงๆ ชวีติท่ีแสนจะซบัซอ้น

และลุ่มลึก ตลอด 15 ปีที่ผ่ำนมำ เรำพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจโจทย์นี้

ผู้เขียนทั้ง 2 คนเป็นนักวิชำกำร และเช่นเดียวกับนักวิชำกำร

สว่นใหญ ่เรำสรำ้งทฤษฎีและวิเครำะหข้์อมูล แตลั่กษณะงำนท่ีท�ำยังท�ำให้

เรำต้องใช้เวลำเป็นเดือนๆ กินเวลำยำวนำนหลำยปี อยู่ในภำคสนำม

กับองค์กรพัฒนำเอกชน (เอ็นจีโอ) นักเคล่ือนไหว ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่

สำธำรณสุข รวมทัง้ผูใ้หส้นิเช่ือรำยย่อย นัน่น�ำเรำไปสูต่รอกซอกซอยและ

หมู่บ้ำนท่ีคนจนอำศัยอยู่เพื่อสัมภำษณ์และเก็บข้อมูล หนังสือเล่มนี้จะ

เกิดขึน้ไม่ได้เลยหำกไม่ได้รับน�ำ้ใจจำกผูค้นทีเ่รำพบเจอในสถำนทีเ่หลำ่นัน้ 

เรำได้รับกำรต้อนรับอย่ำงแขกผู้มำเยือน แม้ว่ำบ่อยคร้ังจะเดินเข้ำไป

โดยไม่ได้บอกกล่ำวล่วงหน้ำ ผู้คนตอบค�ำถำมของเรำด้วยควำมอดทนแม้จะ

ไม่เข้ำใจค�ำถำมสกัเทำ่ไร พวกเขำถำ่ยทอดเร่ืองรำวหลำยอยำ่งใหเ้รำฟงั1

เม่ือกลับมำถึงส�ำนักงำน มำเรียบเรียงและวิเครำะห์ข้อมูลเหล่ำนี้ 

เรำก็ต้องตื่นเต้นและฉงนในเวลำเดียวกัน สิ่งท่ีเรำได้ยินได้เห็นนั้นยำกท่ี

จะอธิบำยด้วยทฤษฎีอย่ำงง่ำยที่นักเศรษฐศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและ

ผู้ด�ำเนินนโยบำย (ส่วนมำกเป็นชำวตะวันตกหรือได้รับกำรศึกษำจำก

โลกตะวันตก) มักจะใช้ท�ำควำมเข้ำใจชีวิตคนจน บ่อยคร้ังน�้ำหนักของ

หลักฐำนบังคับใหเ้รำตอ้งกลับมำทบทวนหรือแม้กระท่ังละทิง้ทฤษฎีท่ีเคย

เชื่อ แต่เรำพยำยำมไม่ท�ำเช่นนั้นก่อนจะเข้ำใจถ่องแท้ว่ำเหตุใดทฤษฎีจึง

ไม่เป็นจริงและเรำจะประยุกตมั์นอย่ำงไรเพือ่ใหอ้ธบิำยโลกได้ดีขึน้ หนงัสอื

เลม่นีคื้อผลพวงของกำรปรับเปล่ียนดังกล่ำว มันคอืตวัแทนควำมพยำยำม

ของเรำในกำรร้อยเรียงเรื่องรำวที่สอดคล้องกับควำมจริงว่ำคนจนใช้ชีวิต

กันอย่ำงไร

เรำมุ่งควำมสนใจไปยังคนที่ยำกจนที่สุดในโลก เส้นควำมยำกจน

เฉล่ียใน 50 ประเทศท่ีคนจนส่วนใหญ่อำศัยอยู่อยู่ที่ 16 รูปีอินเดียต่อคน

ต่อวัน2 ผู้คนที่ใช้ชีวิตด้วยเงินน้อยกว่ำเกณฑ์ดังกล่ำวคือคนท่ีรัฐบำล
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ประเทศน้ันๆ จดัวำ่ยำกจน ทีอ่ตัรำแลกเปล่ียนปัจจบัุน 16 รูปีมีคำ่เท่ำกับ 

36 เซนตส์หรัฐ (ประมำณ 11 บำท) แตเ่นือ่งจำกรำคำข้ำวของในประเทศ

ก�ำลังพัฒนำโดยมำกจะต�่ำกว่ำ หำกคนจนซื้อของด้วยรำคำอเมริกำ 

พวกเขำจะต้องใช้เงินมำกกว่ำนั้น คือที่ 99 เซนต์ ดังนั้นหำกจะนึกภำพ

คนจน คุณต้องนึกถึงกำรอำศัยอยู่ในไมแอมีหรือมอเดสโตด้วยเงิน 99 

เซนต์ต่อวัน (ประมำณ 30 บำท) ส�ำหรับจับจ่ำยข้ำวของประจ�ำวันเกือบ

ทัง้หมด (ยกเวน้ค่ำเชำ่บ้ำน) มันไม่งำ่ยเลย ตวัอยำ่งในอนิเดีย เงนิจ�ำนวน

เทียบเท่ำกันนี้อำจซื้อกล้วยใบเล็กๆ ได้ 15 ใบ หรือข้ำวคุณภำพต�่ำได้ 

1 กิโลกรัมกว่ำๆ คุณจะอยู่แบบนี้ได้ไหม ถึงกระนั้นในปี 2005 ทั่วโลกมี

คนกว่ำ 865 ล้ำนคน (หรือ 13 เปอร์เซ็นต์ของประชำกรโลก) ที่ต้องอยู่

สิ่งท่ีน่ำสนใจอย่ำงยิ่งคือ คนท่ีจนขนำดนั้นก็เหมือนเรำๆ ท่ำนๆ 

เกือบทุกด้ำน เรำต่ำงมีควำมปรำรถนำและจุดอ่อนอย่ำงเดียวกัน คนจน

ไม่ได้มีเหตุมีผลน้อยไปกว่ำคนอื่นๆ เลย อำจจะมำกกว่ำเสียด้วยซ�้ำ 

เพรำะว่ำพวกเขำมีเงินน้อยนิด จึงต้องใช้เวลำคิดถึงทำงเลือกต่ำงๆ ให้

ถี่ถ้วน พวกเขำต้องเป็นนักเศรษฐศำสตร์ผู้คิดอะไรซับซ้อนจึงจะมีชีวิต

อยูร่อดได้ ถงึอย่ำงนัน้ชีวิตของคนจนกับคนทีเ่หลือก็ตำ่งกันรำวฟำ้กบัเหว 

สำเหตสุว่นมำกมำจำกแงมุ่มในชีวิตทีเ่รำมักมองขำ้มและไม่ค่อยคดิถงึมัน

จริงจัง

กำรใชช้วีติอยู่ด้วยเงนิ 99 เซนตต์อ่วันหมำยควำมวำ่คณุจะเขำ้ถงึ

ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ได้จ�ำกัด หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และหนังสือต่ำง

ก็ต้องใช้เงินซื้อหำมำ เพรำะฉะนั้นคนจนจึงไม่รับรู้ข้อเท็จจริงบำงอย่ำงท่ี

โลกรับรู้กันโดยทั่วไป เช่น วัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กติดโรคหัดได้ 

มันหมำยถึงกำรใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่สถำบันต่ำงๆ ไม่ได้ถูกสร้ำงมำเพื่อคน

แบบคุณ คนจนส่วนมำกไม่มีเงินเดือนประจ�ำ ดังนั้นเงินออมหลังเกษียณ

ซึง่หกัจำกเงนิเดือนอตัโนมัตจิงึไม่ตอ้งพดูถงึ มันหมำยถงึกำรตดัสินใจผำ่น

เอกสำรที่มำพร้อมหมำยเหตุตัวเล็กจิ๋วมำกมำยทั้งท่ีคุณอ่ำนตัวหนังสือ
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ใหญ่ๆ  ยังไม่คล่อง คนทีอ่ำ่นหนงัสือไม่ออกจะตดัสนิใจซือ้ประกันสขุภำพ

ซ่ึงไม่ครอบคลุมโรคทีเ่รียกช่ือไม่ถกูได้อยำ่งไร มันหมำยถึงกำรไปเลือกตัง้

ท้ังท่ีคุณเคยประสบแตค่�ำสัญญำว่ำงเปล่ำจำกระบบกำรเมือง มันหมำยถึง

กำรไม่มีที่จะเก็บเงินได้อย่ำงปลอดภัย เพรำะไม่คุ้มค่ำที่ผู้จัดกำรธนำคำร

จะต้องช่วยเหลือดูแลเงินออมจ�ำนวนน้อยนิดของคุณ และอย่ำงอื่นอีก

มำกมำย

ส่ิงเหล่ำนี้หมำยควำมว่ำ กำรที่คนจนจะดึงศักยภำพของตัวเอง

ออกมำหรือรักษำอนำคตของครอบครัวได้จะต้องใช้ทักษะ พลังใจ และ

ควำมมุ่งม่ันมำกกว่ำคนทั่วๆ ไปหลำยเท่ำ ในทำงกลับกัน ค่ำใช้จ่ำย 

อุปสรรค และข้อผิดพลำดเล็กๆ น้อยๆ ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงกลับ

เป็นเงำทะมึนมหึมำในชีวิตของคนจน

ไม่ง่ำยเลยที่คนเรำจะหนีพ้นจำกควำมยำกจน แต่กำรมีหวังและ

ควำมช่วยเหลือแบบเจำะจงเพียงเล็กน้อย (เช่น ให้ข้อมูลบำงอย่ำง หรือ

สร้ำงแรงจูงใจนิดหน่อย) บำงคร้ังอำจส่งผลกระทบส�ำคัญอย่ำงเหลือเช่ือ 

ในทำงกลับกัน ควำมคำดหวังผิดๆ กำรไร้ซึ่งศรัทธำยำมจ�ำเป็น และ

อุปสรรคที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยอำจน�ำมำซึ่งหำยนะได้ แรงผลักดันใน

ทศิทำงทีถ่กูตอ้งสำมำรถสร้ำงควำมแตกตำ่งครัง้ใหญ ่แตโ่ดยมำกแลว้ยำก

ที่เรำจะรู้ว่ำทิศทำงที่ถูกต้องคืออะไร สิ่งท่ีพึงตระหนักท่ีสุดคือปัญหำ

ทุกอย่ำงไม่อำจแก้ไขได้ด้วยทำงออกแบบเดียวกัน

เศรษฐศาสตร์ความจน คือหนังสือเก่ียวกับองค์ควำมรู้ทำง

เศรษฐศำสตร์มหำศำลที่เกิดจำกควำมเข้ำใจชีวิตทำงเศรษฐกิจของคนจน 

มันคือหนังสือเก่ียวกับทฤษฎีแบบต่ำงๆ ที่จะช่วยให้เรำเข้ำใจว่ำคนจน

สำมำรถท�ำอะไรไดบ้้ำง มีจดุไหนท่ีคนจนตอ้งกำรแรงกระตุน้และตอ้งกำร

ด้วยเหตุผลใด แต่ละบทจะอธิบำยกำรค้นหำว่ำอุปสรรคของคนจนอยู่ท่ี

ตรงไหนและเรำจะก้ำวข้ำมมันไปได้อย่ำงไร ผู้เขียนเร่ิมด้วยกำรอธิบำย

วิถีชีวิตข้ันพื้นฐำนของครอบครัวคนจน พวกเขำซื้ออะไร จัดกำรเร่ือง
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กำรศึกษำของลูก เร่ืองสุขภำพของตัวเอง ของลูกๆ และของพ่อแม่อย่ำงไร 

ตัดสินใจมีลูกกันก่ีคน และอื่นๆ หลังจำกนั้นจะอธิบำยว่ำกลไกตลำดและ

สถำบันมีผลต่อคนจนอย่ำงไร คนจนกู้ยืมเงิน ออมเงิน และประกัน

ควำมเส่ียงท่ีเผชิญอยู่ได้หรือไม่ รัฐบำลท�ำอะไรและละเลยท่ีจะท�ำอะไร

ให้พวกเขำบ้ำง ค�ำถำมส�ำคัญท่ีปรำกฏตลอดเล่มคือ มีวิธีใดบ้ำงที่คนจน

จะยกระดับชีวิตตัวเองได้ และมีสิ่งใดท่ีขัดขวำงกำรกระท�ำเหล่ำนั้น กำร

เปล่ียนแปลงชีวิตท�ำได้ยำกในช่วงเร่ิมต้น หรือว่ำเร่ิมนั้นง่ำยแต่ยำกท่ีจะ

ท�ำได้ตลอดรอดฝัง่กันแน ่อะไรท�ำใหเ้กิดอปุสรรค ผูค้นรับรู้ประโยชนท์ีจ่ะ

เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ำไม่ อะไรเป็นตัวขัดขวำงท�ำให้ไม่รับรู้

สุดท้ำยแล้ว เศรษฐศาสตร์ความจนคือกำรตอบว่ำชีวิตและทำงเลือก 

ของคนจนบอกอะไรแก่เรำในกำรตอ่สู้กับควำมยำกจนระดับโลก ตวัอย่ำง

เช่น มันช่วยให้เรำเข้ำใจว่ำเหตุใดระบบกำรเงินรำยย่อย (microfinance)  

จึงมีประโยชน์แม้จะไม่ได้เป็นปำฏิหำริย์อย่ำงที่บำงคนคำดหวังไว้ เหตุใด

คนจนจงึได้รับบริกำรสำธำรณสุขท่ีก่อผลร้ำยมำกกว่ำผลดี เหตใุดลกูหลำน

คนจนจึงไปเรียนหนังสือปีแล้วปีเล่ำแต่ไม่ได้ควำมรู้อะไรเลย หรือเหตุใด

คนจนจึงไม่ต้องกำรประกันสุขภำพ หนังสือยังเผยให้เห็นว่ำเหตุใดทำงออก

ท่ีเคยเชื่อกันว่ำจะแก้ไขปัญหำได้ทุกอย่ำงในวันวำนจึงกลำยเป็นเพียง

แนวคิดท่ีไม่มีใครเช่ืออีกต่อไป หนังสือเล่มน้ีช้ีให้เห็นว่ำควำมหวังอยู่ตรงไหน 

เชน่ เหตใุดกำรอดุหนนุเล็กๆ นอ้ยๆ จำกรัฐจงึอำจใหผ้ลมำกกวำ่แคเ่ล็กๆ 

น้อยๆ, จะพัฒนำตลำดกำรประกันภัยได้อย่ำงไร, เหตุใดจึงควรลดควำม

ยุ่งยำกซับซ้อนของระบบกำรศึกษำ และเหตุใดงำนที่ดีจึงมีควำมส�ำคัญ

ต่อกำรเจริญกำ้วหน้ำ เหนืออื่นใด หนังสือเล่มนี้ย�ำ้กบัเรำว่ำควำมหวังคอื

ส่ิงส�ำคัญและควำมรู้คือส่ิงท่ีจะขำดเสียไม่ได้ รวมท้ังเหตุใดเรำจึงต้อง

พยำยำมต่อไปเร่ือยๆ ท่ำมกลำงอุปสรรคท่ีดูท่วมท้น ควำมส�ำเร็จมักอยู่

ไม่ไกลเท่ำท่ีเรำคิดไว้ในตอนแรก



ทุกๆ ปี เด็ก 9 ล้ำนคนเสียชีวิตก่อนอำยุครบ 5 ขวบ1 ผู้หญิงใน

แอฟริกำใต้ทะเลทรำยสะฮำรำมีโอกำสหนึ่งในสำมสิบที่จะเสียชีวิต

ขณะคลอดบุตร ขณะที่ในประเทศพัฒนำแล้ว ควำมเสี่ยงอยู่ที่หนึ่งใน

ห้ำพันหกร้อย อย่ำงน้อยใน 25 ประเทศ ซึ่งส่วนมำกตั้งอยู่ในทวีป

แอฟริกำใต้ทะเลทรำยสะฮำรำ ประชำกรมีอำยุขัยเฉล่ียไม่เกิน 55 ปี ใน

ประเทศอินเดีย เด็กนักเรียนกว่ำ 50 ล้ำนคนอ่ำนข้อควำมง่ำยๆ ไม่ได้2

ข้อควำมแบบข้ำงบนอำจท�ำให้คุณนึกอยำกวำงหนังสือเล่มนี้ลง 

และถ้ำจะให้ดีก็ลืมปัญหำควำมยำกจนของโลกไปเสียเลย เพรำะมันช่ำง

ดูใหญ่โตและซับซ้อนเหลือเกิน หนังสือเล่มนี้พยำยำมจะบอกคุณว่ำ

ควำมจริงไม่ได้เป็นอย่ำงนั้น

เม่ือไม่นำนมำนี้ กำรทดลองของมหำวิทยำลัยเพนซิลเวเนียแสดง

ให้เห็นว่ำเรำรู้สึกจ�ำนนต่อปัญหำควำมยำกจนได้ง่ำยมำก3 นักวิจัยจ้ำง

นักศึกษำด้วยเงิน 5 ดอลลำร์ให้ตอบแบบสอบถำมส้ันๆ หลังจำกน้ัน

นักวิจัยให้นักศึกษำดูแผ่นพับและขอให้บริจำคเงินแก่องค์กำรช่วยเหลือ

คิดอีกที…อีกสกัที
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เด็ก (Save the Children) ซ่ึงเป็นองค์กรกำรกุศลช้ันน�ำแห่งหน่ึงของโลก  

แผน่พบัมี 2 แบบด้วยกัน นกัศึกษำบำงคน (จำกกำรสุ่ม) ได้อำ่นแผน่พบั

ที่มีข้อควำมว่ำ

ปัญหำกำรขำดแคลนอำหำรในมำลำวีก�ำลังส่งผล 

กระทบตอ่เด็กกว่ำ 3 ล้ำนคน ในแซมเบีย ปัญหำฝนแล้งขัน้

รุนแรงท�ำให้ผลผลิตข้ำวโพดลดลง 42 เปอร์เซ็นต์จำกปี 

2000 ดังนัน้ ประมำณกำรว่ำชำวแซมเบียกว่ำ 3 ล้ำนคนจะ

ต้องเผชิญกับควำมอดอยำก ชำวแองโกลำกว่ำ 4 ล้ำนคน 

หรือคิดเป็นหน่ึงในสำมของประชำกรท้ังหมดต้องพลัดถ่ินฐำน 

ผู้คนกว่ำ 11 ล้ำนคนในเอธิโอเปียก�ำลังต้องกำรควำม

ช่วยเหลือทำงอำหำรอย่ำงเร่งด่วน

นักศึกษำอีกกลุ่มได้อ่ำนแผ่นพับท่ีมีภำพเด็กหญิงคนหนึ่งพร้อม

ข้อควำมประกอบว่ำ

โรเกียคือเด็กหญิงอำยุ 7 ขวบจำกประเทศมำลีใน

แอฟริกำ เธอยำกจนมำกและเสี่ยงที่จะต้องหิวโหยหรือ

กระท่ังอดอยำก ชีวิตของโรเกียจะเปล่ียนไปในทิศทำงท่ีดีข้ึน

ด้วยเงินช่วยเหลือของคุณ ด้วยกำรสนับสนุนของคุณและ

ผู้ใจบุญคนอื่นๆ องค์กำรช่วยเหลือเด็กจะท�ำงำนร่วมกับ

ครอบครวัของโรเกียและสมำชิกในชมุชนเพือ่ชว่ยใหอ้ำหำร 

กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุขข้ันพ้ืนฐำน และสุขศึกษำแก่โรเกีย

แผ่นพับแบบแรกได้เงินบริจำคเฉล่ีย 1.16 ดอลลำร์ต่อนักศึกษำ 

1 คน แผน่พบัแบบท่ีสอง ซึง่แสดงควำมยำกล�ำบำกของผูค้นนบัล้ำนผำ่น



คิดอีกที…อีกสกัที  21 

ตัวแทนเพียงคนเดียว ได้เงินบริจำค 2.83 ดอลลำร์ ดูเหมือนนักศึกษำ

เต็มใจจะรับผิดชอบช่วยเหลือโรเกียในระดับหนึ่ง แต่เม่ือเผชิญปัญหำ

ระดับโลก พวกเขำกลับรู้สึกจนใจ

นักศึกษำอีกกลุ่มหนึ่ง (ซึ่งสุ่มเลือกมำเช่นกัน) ได้อ่ำนแผ่นพับ

หลังรับค�ำเตือนว่ำคนเรำมีแนวโน้มจะบริจำคเงินให้เหยื่อท่ีระบุตัวตนได้

มำกกว่ำเม่ือได้รับข้อมูลกว้ำงๆ นักศึกษำท่ีอ่ำนแผ่นพับแบบแรก เก่ียวกับ

แซมเบยี แองโกลำ และมำลี ใหเ้งนิบรจิำคจ�ำนวน 1.26 ดอลลำร ์ซึง่พอๆ 

กับกลุ่มท่ีอ่ำนแผ่นพับโดยไม่ได้รับค�ำเตือน ส่วนนักศึกษำท่ีได้อ่ำนแผ่นพับ

แบบท่ีสอง เก่ียวกับโรเกีย เม่ือได้ค�ำเตือนกลับให้เงินบริจำคเพียง 1.36 

ดอลลำร ์ซึง่นอ้ยกวำ่ครึง่หนึง่ของเงนิทีเ่พือ่นมอบใหโ้ดยไม่ได้รับค�ำเตอืน 

กำรกระตุน้ให้นกัศึกษำคิดใหดี้อกีคร้ังก่อนบริจำคท�ำใหพ้วกเขำชว่ยเหลือ

โรเกียน้อยลง แต่ไม่ได้ท�ำให้อยำกช่วยเหลือคนในมำลีเพิ่มขึ้นแต่อย่ำงใด

กำรตอบสนองของนักศึกษำนับว่ำไม่ผิดแปลกจำกควำมรู้สึกของ

คนส่วนใหญ่เม่ือเผชิญปัญหำอย่ำงควำมยำกจน สัญชำตญำณแรกบอก

ให้เรำเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ โดยเฉพำะเม่ือได้รับรู้ว่ำเด็กผู้หญิงอำยุ 7 ขวบ

ก�ำลังตกอยู่ในสถำณกำรณ์ล�ำบำก อย่ำงไรก็ตำม เช่นเดียวกับนักศึกษำ

มหำวทิยำลัยเพนซลิเวเนยี เม่ือมำคิดทบทวนดูแล้วเรำมักรู้สกึวำ่อนัทีจ่ริง

มันไม่มีประโยชน ์เงนิบริจำคของเรำอำจเป็นเพยีงน�ำ้หยดเดียวในถัง แถม

ถังก็น่ำจะมีรอยรั่วอยู่ หนังสือเล่มนี้ขอชวนให้คุณคิดให้ดีอีกที อีกสักที 

เพื่อปลดปล่อยเรำจำกควำมรู้สึกยอมจ�ำนนต่อกำรสู้รบกับควำมยำกจน 

และใหเ้รำเร่ิมคิดถงึควำมท้ำทำยน้ีแตกยอ่ยเป็นปัญหำรูปธรรมหลำยๆ ข้อ 

ปัญหำที่เม่ือสำมำรถระบุและท�ำควำมเข้ำใจมันแล้ว เรำก็จะแก้ไขได้ทีละ

ปัญหำไป

แย่หน่อยท่ีกำรถกเถียงเก่ียวกับควำมยำกจนมักไม่ได้ด�ำเนินไป

แบบนี้ แทนที่จะอภิปรำยกันเพื่อหำวิธีอันมีประสิทธิภำพส�ำหรับต่อสู้กับ

อหิวำตกโรคหรือไข้เลือดออก เหล่ำผู้เชี่ยวชำญท่ีทรงอิทธิพลกลับจมอยู่
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กับ “ค�ำถำมส�ำคัญ” เช่น อะไรคือต้นตอแรกสุดของควำมยำกจน เรำควร

มีศรัทธำต่อตลำดเสรีมำกน้อยแค่ไหน ประชำธิปไตยดีต่อคนจนหรือไม่ 

เงนิชว่ยเหลือจำกตำ่งประเทศมีบทบำทท�ำอะไรได้บำ้งหรือเปล่ำ และอืน่ๆ

เจฟฟรีย์ แซกส์ ที่ปรึกษำขององค์กำรสหประชำชำติและ

ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันโลกศึกษำ (The Earth Institute) แห่งมหำวิทยำลัย

โคลัมเบียในนวิยอร์กซติ ีคอืหนึง่ในผูเ้ช่ียวชำญแบบทีว่่ำ เขำเสนอค�ำตอบ

หนึง่เดียวส�ำหรับทุกค�ำถำมขำ้งตน้ นัน่คือ ประเทศท่ียำกจนยำกจนเพรำะ

มีภูมิอำกำศร้อน แห้งแล้ง มำลำเรียระบำดหนัก และโดยมำกไม่มีทำง 

ออกทะเล คุณลักษณะทัง้หมดท�ำใหป้ระเทศลืมตำอำ้ปำกได้ยำกหำกไม่มี

เงินลงทุนตั้งต้นก้อนใหญ่ส�ำหรับช่วยต่อกรกับปัญหำ แต่ด้วยฐำนะท่ี

ยำกจน ประเทศจึงไม่มีเงินลงทุนได้ ต้องติดอยู่ในสิ่งที่นักเศรษฐศำสตร์

เรียกว่ำ “กับดักควำมยำกจน” ตรำบใดที่เรำยังไม่แก้ปัญหำเหล่ำนี้ ไม่ว่ำ

จะเป็นตลำดเสรีหรือประชำธิปไตยก็ช่วยอะไรได้ไม่มำกนัก ดังนั้นเงิน

ช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศจึงเป็นกุญแจส�ำคัญ มันจะเป็นตัวเร่ิมวงจรลด

ควำมยำกจนโดยชว่ยใหป้ระเทศลงทุนในสำขำหลักๆ ดังกล่ำว และท�ำให้

เศรษฐกิจมีสมรรถภำพกำรผลิตมำกขึ้น ระดับรำยได้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วย

กระตุ้นกำรลงทุนอีกทอด เกิดเป็นวงจรที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไปเร่ือยๆ  

ในหนังสือขำยดีประจ�ำปี 2005 ของแซกส์ท่ีช่ือ The End of Poverty4  

เขำเสนอว่ำถ้ำประเทศร�่ำรวยสัญญำว่ำจะให้เงินช่วยเหลือปีละ 195,000 

ลำ้นดอลลำร์ตัง้แตปี่ 2005 ถงึปี 2025 ควำมยำกจนจะถกูขจดัใหห้มดลง

ได้ในช่วงเวลำนี้

แต่ผู้เชี่ยวชำญท่ีทรงอิทธิพลไม่แพ้กันอีกหลำยคนก็เช่ือว่ำค�ำตอบ

ของแซกส์ น้ันผิดถนัด วิลเลียม อีสเตอร์ลี  ซึ่งตอบโต้แซกส์อยู่ที่

มหำวิทยำลัยนิวยอร์ก อีกฟำกของเกำะแมนแฮตตัน ได้กลำยเป็นผู้ต่อต้ำน

แนวคิดเร่ืองเงินช่วยเหลือคนส�ำคัญที่สุดคนหน่ึง หลังเขำเขียนหนังสือ  

2 เล่มชื่อว่ำ The Elusive Quest for Growth และ The White Man’s  
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Burden5 ดัมบีซำ โมโย นักเศรษฐศำสตร์ผู้เคยท�ำงำนที่โกลด์แมนแซกส์

และธนำคำรโลก สนบัสนนุแนวคิดของอีสเตอร์ลีผำ่นหนงัสอืทีเ่ผยแพร่เม่ือ

ไม่นำนมำน้ีช่ือ The Dead Aid 6 ท้ังสองอภิปรำยว่ำเงินช่วยเหลือให้ผลเสีย 

มำกกว่ำผลดี มันขดัขวำงไม่ใหผู้ค้นแสวงหำทำงออกด้วยตนเอง อกีทัง้ยงั

สนบัสนนุกำรคอร์รัปชนัและท�ำใหส้ถำบันทอ้งถิน่ออ่นแอลง รวมถงึก่อให้

เกิดวงจรกำรล็อบบีไม่ส้ินสุดในหน่วยงำนท่ีให้เงินช่วยเหลือ ทำงออกท่ีดี

ทีส่ดุส�ำหรบัประเทศยำกจนควรตัง้อยูบ่นแนวคดิเรยีบงำ่ยขอ้หนึ่ง นัน่คอื

หำกมีตลำดเสรีและแรงจูงใจท่ีเหมำะสม ผู้คนก็จะหำทำงแก้ไขปัญหำได้เอง 

ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือจำกต่ำงชำติหรือจำกรัฐบำลตัวเอง หำก

มองในมุมน้ี จะเห็นว่ำผู้ท่ีกังขำกับกำรให้เงินช่วยเหลือค่อนข้ำงมีควำมหวัง

กับกลไกกำรท�ำงำนของโลก อีสเตอร์ลีเช่ือว่ำกับดักควำมยำกจนไม่มีอยู่จริง

เรำจะเชื่อฝั่งไหนดี ฝั่งที่เชื่อว่ำเงินช่วยเหลือจะแก้ปัญหำได้ หรือ

ฝั่งท่ีเชื่อว่ำมันมีแต่จะท�ำให้อะไรๆ แย่ลง กำรถกเถียงเร่ืองนี้ไม่อำจท�ำได้

ในเชงินำมธรรมเพยีงอยำ่งเดียว เรำตอ้งกำรหลกัฐำน แตแ่ยห่นอ่ย ขอ้มูล

ประเภทที่ตอบค�ำถำมส�ำคัญได้ไม่อำจสร้ำงควำมเชื่อม่ันได้มำกนัก เร่ือง

รำวท่ีฟงัดูน่ำเช่ือถอืมีมำเสนอใหเ้รำไม่ขำด ไม่วำ่จะเชือ่แบบใดก็จะมีกรณี

ศกึษำอย่ำงนอ้ย 1 เร่ืองมำสนบัสนนุควำมเชือ่นัน้ ยกตวัอยำ่งเชน่ รวนัดำ

ได้รับเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศจ�ำนวนมำกเป็นเวลำหลำยปีหลัง

เหตกุำรณฆ่์ำล้ำงเผำ่พนัธ์ุ และท�ำใหป้ระเทศเจรญิขึน้ เม่ือเศรษฐกิจเตบิโต

ได้ดี ประธำนำธิบดีพอล คำกำเม ก็เร่ิมไม่ต้องรับเงินช่วยเหลือ เรำควร

ยกรวันดำเป็นตัวอย่ำงของประโยชน์จำกเงินช่วยเหลือ (ตำมท่ีแซกส์เสนอ) 

หรือเป็นตวัอย่ำงของกำรพึง่พำตวัเอง (ตำมทีโ่มโยเสนอ) หรือท้ัง 2 อยำ่ง

เน่ืองจำกกรณศึีกษำเดีย่วๆ อย่ำงรวันดำไม่อำจใชเ้ป็นตวัตดัสินได้ 

นักวิจัยส่วนใหญ่จึงพยำยำมตอบค�ำถำมเชิงปรัชญำข้อส�ำคัญโดยใช้วิธี

เปรียบเทียบหลำยๆ ประเทศแทน ตวัอย่ำงเชน่ ขอ้มูลจำก 200 ประเทศ

ทัว่โลกแสดงวำ่ ประเทศท่ีได้รับเงนิช่วยเหลือมำกกวำ่ไม่ได้เตบิโตเร็วกวำ่
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ประเทศอ่ืนๆ หลักฐำนนี้มักได้รับกำรตีควำมว่ำเงินช่วยเหลือไม่ได้ผล 

ท้ังท่ีควำมจริงมันอำจหมำยควำมในทำงตรงกันข้ำมได้ด้วย บำงทีเงิน

ชว่ยเหลืออำจชว่ยป้องกนัหำยนะคร้ังส�ำคัญของประเทศ หรือสถำนกำรณ์

อำจเลวร้ำยกว่ำนี้มำกหำกไม่มีเงินช่วยเหลือเลย ไม่มีใครรู้ได้ เรำต่ำง

ก็ต้องคำดเดำกันอย่ำงมโหฬำรเท่ำนั้น

แต่ถ้ำไม่มีหลักฐำนที่สนับสนุนหรือต่อต้ำนเงินช่วยเหลืออย่ำงเด็ดขำด 

แล้วเรำควรจะต้องท�ำอย่ำงไร หรือว่ำจะเลิกช่วยคนจนไปเลย โชคดีที่เรำ

ไม่ตอ้งรูสึ้กสิน้หวงัถงึขนำดนัน้ จริงๆ แล้วค�ำตอบนัน้มีอยู ่จะวำ่ไปหนงัสือ

เล่มน้ีก็คือค�ำตอบขนำดยำว เพยีงแตมั่นไม่ใช่ค�ำตอบประเภทท่ีจะตอบได้

ทุกค�ำถำมแบบที่แซกส์และอีสเตอร์ลีชื่นชอบ หนังสือเล่มนี้จะไม่บอกคุณ

ว่ำเงินช่วยเหลือดีหรือแย่ แต่จะบอกว่ำเงินช่วยเหลือคร้ังไหนท่ีให้ประโยชน์

บ้ำง ผู้เขียนไม่สำมำรถให้ควำมเห็นเก่ียวกับประสิทธิภำพของประชำธิปไตย 

แต่เรำบอกได้ว่ำประชำธิปไตยจะมีประโยชน์มำกขึ้นหรือไม่ในชนบท

อินโดนีเซียถ้ำเปลี่ยนวิธีบริหำรจัดกำรในระดับชุมชน เป็นต้น

ไม่ว่ำอย่ำงไรก็ตำม ยังไม่ชัดเจนว่ำกำรตอบค�ำถำมส�ำคัญเหล่ำนี้

บำงข้อ เช่น เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศได้ผลไหม มีควำมจ�ำเป็น

เท่ำกับที่เรำถูกชักจูงให้เช่ือหรือเปล่ำ เงินช่วยเหลือเป็นเร่ืองใหญ่มำก

ส�ำหรับคนในลอนดอน ปำรีส หรือวอชิงตนั ดี.ซ.ี ผูก้ระตอืรือร้นอยำกชว่ย

เหลือคนจน (รวมทั้งคนท่ีไม่ค่อยเต็มใจอยำกจ่ำยเงินช่วยเท่ำไรด้วย) แต่

ในควำมเป็นจริง เงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศคิดเป็นส่วนน้อยนิดของ

จ�ำนวนเงินท้ังหมดท่ีใช้จ่ำยเพ่ือคนจนในแต่ละปี โครงกำรส่วนมำกท่ีเจำะจง

ชว่ยเหลอืคนจนในโลกใช้เงนิทนุของรัฐบำลประเทศนัน้ๆ ยกตวัอย่ำงเชน่ 

อนิเดียแทบจะไม่ได้รับเงนิช่วยเหลือจำกตำ่งประเทศเลย ชว่งปี 2004 ถึง 

2005 อินเดียใช้เงินกว่ำคร่ึงล้ำนล้ำนรูปี (หรือ 31,000 ล้ำนดอลลำร์เม่ือ
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ปรับอ�ำนำจกำรซ้ือให้เท่ำกัน)7 เฉพำะกับโครงกำรจัดกำรศึกษำระดับประถม

ให้คนจน แม้กระท่ังในแอฟริกำ ซ่ึงเงินช่วยเหลือมีบทบำทสูงกว่ำมำก เงินน้ี

ก็คิดเป็นแค่ 5.7 เปอร์เซน็ตข์องงบรฐับำลในปี 2003 (หรือ 12 เปอร์เซน็ต ์

ถ้ำไม่รวมไนจีเรียและแอฟริกำใต้ 2 ประเทศใหญ่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ

น้อยมำก)8

ท่ีส�ำคัญไปกว่ำนัน้ กำรถกเถยีงไม่จบไม่ส้ินเร่ืองประโยชนแ์ละโทษ

ของเงนิชว่ยเหลือท�ำใหป้ระเด็นส�ำคญัจริงๆ ไม่ได้รับควำมสนใจ กล่ำวคอื 

เงินจะมำจำกไหนไม่ส�ำคัญเท่ำกับว่ำมันจะไปท่ีไหน ควำมส�ำคัญอยู่ที่

กำรเลือกโครงกำรใช้จ่ำยอย่ำงเหมำะสม เช่น ควรจะเป็นอำหำรส�ำหรับ

ผู้ขัดสน หรือเป็นเงินบ�ำนำญส�ำหรับผู้สูงอำยุ หรือจะเป็นคลินิกส�ำหรับ

ผู้ป่วย รวมท้ังจะด�ำเนินโครงกำรอย่ำงไรให้ดีที่สุด เช่น คลินิกก็อำจ

ด�ำเนินกำรและมีบุคลำกรได้หลำกหลำยรูปแบบ

ในกำรถกเถยีงเรือ่งกำรใหเ้งนิชว่ยเหลือ ไม่มีใครตอ่ตำ้นควำมคดิท่ีวำ่เรำ

ควรช่วยคนจนเม่ือท�ำได้ นี่ไม่ใช่เรื่องน่ำประหลำดใจอะไร นักปรัชญำชื่อ

ปีเตอร์ ซิงเกอร์ อธิบำยว่ำมีค�ำสั่งทำงจริยธรรมที่บอกให้เรำช่วยชีวิตคน

ไม่รู้จัก ซิงเกอร์ตั้งข้อสังเกตว่ำคนส่วนใหญ่เต็มใจจะสละสูทรำคำ 1,000 

ดอลลำร์เพื่อช่วยเด็กที่ก�ำลังจะจมน�้ำในสระ9 เขำบอกว่ำเด็กจมน�้ำคนนี้

ไม่ควรมีอะไรแตกต่ำงจำกเด็ก 9 ล้ำนคนท่ีทุกปีต้องตำยก่อนอำยุครบ 

5 ขวบ หลำยคนเห็นด้วยกับอมำตยำ เซน นักเศรษฐศำสตร์และนักปรัชญำ

เจ้ำของรำงวัลโนเบล ว่ำควำมยำกจนน�ำไปสู่กำรสูญเสียทำงปัญญำในระดับ

ที่ยอมรับไม่ได้ เซนกล่ำวไว้ว่ำควำมยำกจนไม่ได้เป็นเพียงแค่กำรขัดสน

เงินทอง มันคือกำรไร้ควำมสำมำรถที่จะบรรลุศักยภำพสูงสุดของมนุษย์

คนหน่ึง เด็กหญิงผู้ยำกจนในแอฟริกำคงจะไปโรงเรียนได้อย่ำงมำกก็ไม่ก่ีปี

แม้จะเธอจะฉลำดเฉลียว และเป็นไปได้สูงท่ีเธอจะไม่ได้รับสำรอำหำร


