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คำ�นำ�
ในปี 2018 ได้มีการเผยแพร่รายงานการวิจัยโดยพบว่า  ประเทศไทย
เป็นประเทศในอันดับต้นๆ ของโลกในด้านความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจ แต่ทาง
ภาครัฐมีข้อสังเกตว่าความเหลื่อมลํ้านั้นสามารถวัดได้หลายมิติ จึงไม่อาจยอมรับ
กับการจัดอันดับนี้ แต่ไม่ว่าเราจะเห็นด้วยหรือไม่กับวิธีการเปรียบเทียบปัญหานี้
กับประเทศอืน่ ๆ ประเด็นสำ�คัญทีห่ วังว่าเราทุกคนจะเห็นตรงกันก็คอื ความยากจน
นัน้ มีอยูจ่ ริง และการทีป่ ระเทศของเราจะแข็งแกร่งขึน้ ได้ ก็ตอ่ เมือ่ อัตราความยากจน
มีจำ�นวนน้อยลง ซึ่งขั้นตอนแรกของการแก้ปัญหาคือการยอมรับว่าปัญหานั้น
มีอยู่จริง
แม้ไม่ได้มองถึงการจัดอันดับดังกล่าว แต่เราก็สามารถสังเกตได้วา่ นีเ่ ป็น
ปัญหาใหญ่เพราะมีการพูดถึงคำ�ว่า  “รวยกระจุกจนกระจาย” กันในวงกว้าง สิ่งนี้
กลายเป็นเรือ่ งทีผ่ คู้ นมักพูดถึง พร้อมกับเสียงถอนหายใจทีบ่ ง่ บอกถึงความสิน้ หวัง
กับโครงการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลที่ดูเหมือนจะเจตนาดีแต่กลับไม่ได้ผล
ตามวัตถุประสงค์ทว่ี างไว้ บางครัง้ บทสนทนาอาจวนไปบ่นถึงการออกแบบโครงการ
ที่ไม่ดี การปฏิบัติโครงการที่มีคอร์รัปชั่น นิสัยคนไทยที่ขาดมีวินัย แล้วจบที่
การตีตราคนจนว่าเป็นคนขี้เกียจและปัญหาต่างๆ ที่คนจนเจออยู่ตอนนี้ ก็เพราะ
พวกเขาทำ�ตัวเอง ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราจะก้าวข้ามการด่วนสรุปแบบเหมารวมเหล่านัน้
และหันมาทำ�ความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาทีแ่ ท้จริง หนังสือ Poor Economics
เล่มนี้ สามารถช่วยให้เราเข้าใจบริบท วิถชี วี ติ และอุปสรรคต่างๆ ของกลุม่ ยากไร้
มากขึ้น เพื่อนำ�ไปใช้ในการพัฒนาสังคม บรรเทาความยากจน และปิดช่องว่าง
ความเหลื่อมลํ้า
หลายปีที่ผ่านมา ก่อนที่ UN จะประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals) เงินติดล้อได้มีการปรับทัศนคติและมุมมอง
การทำ�ธุรกิจจากผู้ปล่อยกู้สู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินแก่คนที่ด้อยโอกาส
ในการเขาถึงบริการทางการเงินทีม่ มี าตรฐานและอยูใ่ นระบบ ในแวดวงการเงินเรา
เรียกสิง่ นีว้ า 
่ “ไมโครไฟแนนซ์” เส้นบางๆ ทีแ่ ยกระหว่างการดำ�เนินธุรกิจทีป่ ล่อยกู้
เพียงเพือ่ ผลกำ�ไรกับไมโครไฟแนนซ์คอื คำ�ว่าเจตนา ส่วนไมโครไฟแนนซ์ในมุมมอง
ของเรานัน้ รวมไปถึงความตัง้ ใจทีอ่ ยากช่วยให้ลกู ค้าของเราได้หลุดออกจากวังวน

ที่เลวร้ายและหลุดพ้นกับดักความยากจน ตลอดระยะเวลาในการดำ�เนินธุรกิจที่
ผ่านมา เราได้พยายามเต็มที่ เราเคยล้มเหลว เราได้ทดสอบ เรียนรู้ ศึกษา
นโยบายของรัฐบาลและพฤติกรรมของคนจน เราหาวิธีการเพื่อทำ�ความเข้าใจ
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาของลูกค้า เราพูดคุยกับลูกค้า ผู้นำ�ชุมชน นักวิชาการ
ผูร้ า่ งกฎหมาย และผูก้ ำ�หนดนโยบาย และเราก็ได้นำ�สิง่ เหล่านีม้ าพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการทีด่ ขี น้ึ เพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เรายังได้รวบรวมสมุดบันทึก
รายรับรายจ่าย และเปิดตัวโครงการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อช่วยแก้ปัญหาใน
ระยะยาว
หลายครัง้ ทีเ่ ราถึงจุดทีต่ อ้ งพยายามทำ�ความเข้าใจว่าทำ�ไมการตัดสินใจ
ในบางเรื่องของคนจนถึงดูไม่สมเหตุสมผลนัก เหตุใดพวกเขาจึงใช้เงินไปกับ
การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล สูบบุหรี่ และดื่มสุรา แทนที่จะเก็บเงินไว้เพื่ออนาคต
อะไรทำ�ให้พวกเขาเต็มใจกู้ยืมเงินจากผู้ให้กู้นอกระบบ ซึ่งคิดอัตราดอกเบี้ยสูง
ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ การไม่จา่ ยคืนอาจนำ�ไปสูค่ วามรุนแรงหรือการถูกทำ�ร้ายได้ นอกจากนี้
เรายังตั้งคำ�ถามถึงผลกระทบของโครงการต่างๆ ที่เราอ่านในข่าวและเกิดคำ�ถาม
ว่ารัฐบาลควรทำ�อะไรบ้างในการนำ�ภาษีของเราไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด ไม่วา่
จะเป็นการพัฒนาการศึกษา มาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จา่ ย รวมไปถึงการ
ให้เงินช่วยเหลือ
จากประสบการณ์และการสังเกตของเรา ทำ�ให้เราเชื่อมั่นว่า  ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเองต่างก็มีความเห็นอกเห็นใจคนจน จึงทำ�ให้เกิดโครงการต่างๆ
มากมายเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือคนไทยกลุ่มนี้ หากเทียบกับประเทศอื่นๆ
ที่มีปัญหาความยากจนเช่นเดียวกัน ประเทศไทยของเราเป็นทั้งผู้ส่งออกอาหาร
และมีทรัพยากรธรรมชาติทเ่ี พียงพอจะเลีย้ งดูประชากรทุกคน แต่เรายังไม่สามารถ
ใช้ศกั ยภาพของเราอย่างเต็มทีใ่ นระดับประเทศ แม้วา่ เราจะยังไม่มวี ธิ กี ารแก้ปญ
ั หา
ที่ ส มบู ร ณ์ แต่ เราเชื่ อ ว่ า ความสงสาร เห็ น ใจ ที่ ขาดความเข้าใจและเอาใจใส่
อาจทำ�ให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรทีไ่ ม่ถกู ต้องและการใช้นโยบายทีไ่ ม่เหมาะสมใน
การพยายามแก้ไขปัญหาความยากจน
จากความเชื่อนี้ เราจึงได้สนับสนุนการแปลหนังสือ Poor Economics  
โดย Abhijt V. Banergee และ Esther Duflo ซึง่ มีผลการวิจยั เพือ่ ช่วยตอบคำ�ถาม
บางข้อทีเ่ รากล่าวไว้ขา้ งต้น อาทิ ทำ�ไมคนยากจนตัดสินใจเลือกทำ�สิง่ นีแ้ ละเหตุใด

โครงการต่างๆ ของรัฐบาลที่เต็มไปด้วยเจตนาที่ดี จึงล้มเหลวเมื่อนำ�ไปใช้ เรา
หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำ�ให้ประเทศเราเข้าใกล้ทางออกในแก้ปัญหานี้
เราเข้าใจดีว่าการอ่านหนังสือเพียงเล่มเดียวอาจไม่ใช่ทางออกสำ�หรับ
การแก้ปัญหาทั้งหมด ไม่มีวิธีการสูตรสำ�เร็จใดที่จะใช้ได้กับทุกประเทศ เราจึง
ไม่สามารถลอกเลียนแบบจากชาติอื่นๆ ได้ หากการค้นพบในหนังสือเล่มนี้น่าจะ
ช่วยให้เราเข้าใจว่าปัจจัยแวดล้อมใดทีท่ ำ�ให้คนจนนัน้ ยากจน เราหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าหนังสือเล่มนี้จะไปถึงโต๊ะทำ�งานของผู้ที่ใส่ใจปัญหาของคนจนอย่างแท้จริง
ไม่วา่ จะเป็น นักธุรกิจ ข้าราชการ นักการเมือง นักวิชาการ นักวิจยั และผูก้ ำ�หนด
นโยบาย เพื่อที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมนั้นให้ดีขึ้น หากเรา
ทุกคนสามารถช่วยกันปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง ความหวังที่จะลดปัญหา
ความเหลื่อมลํ้าในสังคมไทยอาจเกิดขึ้นอีกครั้ง  
ปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด
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ความยากจนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานแสนนาน บั่นทอนชีวิตของ
ผู้คนนับพันล้านคน และทำ�ให้คนไม่บรรลุศักยภาพสูงสุดของตัวเอง นับแต่อดีต
มีผพู้ ยายามเสนอแนวคิดทีจ่ ะขจัดความยากจนให้หมดไปจากโลกมาโดยตลอด แต่
ก็ยังไม่มีวิธีไหนที่เชื่อได้ว่าจะขจัดความยากจนได้อย่างสิ้นเชิงและถาวร
หนังสือเล่มนีค้ อื พยายามหนึง่ ทีจ่ ะหาคำ�ตอบให้กบั คำ�ถามโลกแตกนี้ เสน่ห์
ของหนังสือคือ ผู้เขียนไม่ได้พยายามที่จะให้คำ�ตอบแบบกระสุนวิเศษ ยิงทีเดียว
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เมือ่ ปี 2019 ผูเ้ ขียนเชิญให้ผอู้ า่ นมาร่วมหาทางออกให้ปญ
ั หานีร้ ว่ มกัน โดยสะสม
องค์ ค วามรู้ ที ล ะขั้ น ละตอน ผ่ า นเรื่ อ งราวชี วิ ต ของคนยากจน ผ่ า นข้ อ มู ล เชิ ง
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บอกว่าเรียนไปก็ไม่มีทางได้ดี คนจนที่คนหากันว่าจัดการการเงินไม่เป็น แต่เป็น
สมาชิกวงแชร์หลายวงเพือ่ ให้มบี า้ นเป็นของตัวเองในสักวันจนผูจ้ ดั การเฮดจ์ฟนั ด์
ยังต้องทึ่ง หรือกระทั่งทำ�ไมเราจึงเห็นแม่ค้าขายของอย่างเดียวกันหลายๆ เจ้า
แม้จะตั้งแผงห่างกันนิดเดียว ทำ�ไม
ท่านผูอ้ า่ นทีห่ วังจะพบคำ�ตอบตายตัวเป็นสูตรสำ�เร็จ อาจต้องผิดหวัง เพราะ
คำ�ตอบเช่นนั้นไม่มีในหนังสือเล่มนี้ แต่ถ้าเราเปิดใจค่อยคิดค่อยแยกแยะไปตาม
หลักฐานเรื่องราวที่ผ้เู ขียนเสนอแล้ว ผมเชื่อว่าผู้อ่านจะได้ท้งั สาระ แรงบันดาลใจ
ความเพลิดเพลิน หรือกระทั่งความอิ่มเอมใจ ขณะที่แปลหนังสือเล่มนี้ นับครั้ง
ไม่ถ้วนที่ผมรู้สึกว่าเข้าใจชีวิตของคนรอบตัวรวมทั้งของตัวเองมากขึ้นในมุมที่
ไม่เคยนึกถึงมาก่อน เหมือนได้แว่นมองโลกอันใหม่ อย่างที่หนังสือดีๆ ควรสร้าง
ให้กับผู้อ่าน
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เขียนให้เฉพาะนักเศรษฐศาสตร์อ่าน แต่เป็นหนังสือ
ของทุกคน สำ�หรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเนื้อหาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา

แบบอ่านไม่ยาก สำ�หรับนักวิจยั และผูด้ ำ�เนินนโยบายทีอ่ ยากจะเห็นว่าการทดลอง
แบบสุ่มจะมีประโยชน์ต่อการดำ�เนินนโยบายได้อย่างไร และทำ�ไมการดำ�เนิน
นโยบายแบบบนลงล่างเจาะลึกชีวติ คนจนจึงจำ�เป็น สำ�หรับผูท้ สี่ นใจทางการเมือง
ทีอ่ ยากจะรูว้ า่ จะทำ�ให้การเมืองทีด่ แี ละนโยบายทีด่ เี กิดขึน้ ได้อย่างไร สำ�หรับผูอ้ า่ น
ทั่วไปที่อยากเข้าใจชีวิตของเพื่อนร่วมชาติที่ชีวิตต้องเผชิญกับความลำ�บากและ
โอกาสที่หลุดลอยตามที่โชคชะตาหยิบยื่นให้ สุดท้ายคือคนยากจนเองที่เป็นแกน
กลางของหนังสือเล่มนี้ ทีอ่ ยากเห็นใครอธิบายชีวติ ของพวกเขาได้อย่างเทีย่ งธรรม
ไม่ดถู กู ดูแคลน ไม่มอี คติ และทำ�อะไรเพือ่ ช่วยให้หลุดพ้นจากความยากจนได้จริง  
โดยยังเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง
ผมเชื่ อ อย่ า งที่ สุ ด ว่ า  หนั ง สื อ เล่ มนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่จ ะเสริม สร้างสังคม
อุดมปัญญาทีใ่ ห้คณ
ุ ค่าแก่ความคิดทีห่ ลากหลายและการถกเถียงกันอย่างสร้างสรรค์
เพื่อช่วยกันตอบคำ�ถามสำ�คัญ ผมดีใจและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสถ่ายทอด
หนังสือเล่มนี้แก่ผู้อ่านชาวไทย
ผมขอขอบคุณคุณสฤณี อาชวานันทกุล ที่ให้โอกาสนักแปลมือใหม่แปล
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ คุ ณ พรกวิ น ทร์ แสงสิ น ชั ย บรรณาธิ ก าร มี ส่ ว นสำ�คั ญ ช่ ว ยให้
ภาษาราบรื่นอ่านง่ายขึ้น และให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นประโยชน์อันมาก คุณภสรัณญา 
จิตต์สว่างดี ที่ช่วยประสานงานต่างๆ ได้อย่างดียิ่ง และเจ้าหน้าที่ของสำ�นักพิมพ์
SALT ทุกท่านที่ร่วมกันทำ�ให้หนังสือเล่มนี้ออกมาสู่สายตาของผู้อ่าน
สิ่งหนึ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกกับเราคือ คนจะหลุดพ้นจากความยากจนได้
ต้องรู้สึกว่ามีหวัง แม้เพียงน้อยนิดก็ตาม ปรัชญานี้ใช้ได้กับทุกคนรวมทั้งผู้แปล
หนังสือเล่มนี้ด้วย ผมขอขอบคุณแม่ที่สอนให้เชื่อในการมีความหวังกับทุกเรื่อง
พ่อทีส่ อนว่าจะรักษาความหวังท่ามกลางความยากลำ�บากได้อย่างไร หม่าม้าทีส่ อน
ว่าจะมีหวังได้ต้องมาคู่กับความอดทนและมีความมีวินัย พี่อาร์ทที่เป็นเพื่อนร่วม
เดินทางสูค่ วามหวัง และเป็นกำ�ลังใจสำ�คัญตลอดการแปลเล่มนีท้ กุ ขัน้ ตอน คุณตา 
น้าเอ๋ ป้าเป้า เอิร์น ออดี้ พี่เก๋และครอบครัวทุกคนที่เป็นกำ�ลังใจให้ ความดีอันใด
ทีท่ า่ นผูอ้ า่ นได้รบั จากฉบับแปล ผมขอมอบเป็นกุศลแด่คณ
ุ ยายและน้าอิง่ ผูล้ ว่ งลับ
ที่สนับสนุนให้ผมตั้งคำ�ถาม อ่าน และเขียนเสมอมา
ฉันทวิชญ์ ตัณฑสิทธิ์
กันยายน 2563
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เอสแตร์อายุได้ 6 ขวบตอนเธออ่านหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับแม่ชีเทเรซา 
หนังสือเล่าถึงเมืองเมืองหนึ่งชื่อกัลกัตตา เมืองนี้แออัดมากขนาดที่ว่า
คนแต่ละคนมีพนื้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้เพียงประมาณคนละ 1 ตารางเมตรเท่านัน้
เธอจินตนาการภาพเมืองตารางหมากรุกขนาดใหญ่ แบ่งเป็นช่องขนาด
ช่องละ 1 เมตร X 1 เมตร 1 ช่องอัดเบีย้ มนุษย์เข้าไปอยูไ่ ด้ 1 คน เอสแตร์
ถามตัวเองว่ามีอะไรที่เธอพอจะทำ�ได้บ้างกับสถานการณ์นี้
กว่าเอสแตร์จะมีโอกาสได้ไปเยือนกัลกัตตาเป็นครัง้ แรก เธอก็อายุ
24 ปีและเป็นนักศึกษาปริญญาเอกทีม่ หาวิทยาลัยเอ็มไอทีแล้ว ขณะมอง
ตัวเมืองจากรถแท็กซี่ เอสแตร์ต้องรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย เพราะกัลกัตตา
มี ที่ ว่ า งมากมาย ทั้ ง ต้ น ไม้ หย่ อ มหญ้ า  และทางเดิ น ปราศจากผู้ ค น
ความแออัดขัดสนที่หนังสือการ์ตูนเล่มนั้นฉายภาพไว้ชัดเจนอยู่ที่ไหน
คนในเมืองหายไปไหนกันหมด
เมื่ออายุ 6 ขวบ อภิชิตก็รู้แล้วว่าคนจนอาศัยอยู่ที่ไหน พวกนั้น
อาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆ ที่แทบจะพังมิพังแหล่หลังบ้านของเขาเองในเมือง
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เศรษฐศาสตร์ความจน

กัลกัตตา ดูเหมือนว่าลูกหลานคนจนมีเวลาเล่นเหลือเฟืออยู่ตลอด และ
เอาชนะอภิชิตได้ในกีฬาทุกประเภท เวลาเล่นลูกแก้วกัน ลูกแก้วก็มักตก
ไปอยู่ในกางเกงขาดๆ ของเด็กเหล่านี้เสมอ อภิชิตรู้สึกอิจฉา
แรงกระตุ้นที่จะลดทอนชีวิตคนจนลงเป็นเพียงชุดความคิดตืน้ เขิน
จำ�เจมีมานานพอๆ กับที่เรารู้จักคำ�ว่ายากจน ในทฤษฎีทางสังคมหรือ
วรรณกรรมต่างๆ คนจนจะปรากฏภาพว่าขี้เกียจหรือไม่ก็กล้าได้กล้าเสีย
มีคุณธรรมหรือไม่ก็ขี้ขโมย โกรธชังหรือไม่ก็ยอมจำ�นน ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่ได้หรือไม่ก็ยืนอยู่ได้ด้วยลำ�แข้งตัวเอง ไม่แปลกที่นโยบายต่างๆ ซึ่ง
สอดรับกับมุมมองเหล่านี้ถูกจำ�กัดอยู่ในสูตรง่ายๆ เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น
“ตลาดเสรีเพื่อคนจน” “ทำ�ให้สิทธิมนุษยชนเบ่งบาน” “จัดการกับความ
ขัดแย้งก่อน” “เพิ่มเงินคนที่จนที่สุด” “ความช่วยเหลือจากต่างชาติฆ่า
การพัฒนา” แนวคิดทัง้ หมดนีต้ า่ งมีความจริงทีส่ ำ�คัญอยู่ แต่กลับแทบไม่มี
พืน้ ทีเ่ พียงพอสำ�หรับคนจนชายหญิงปุถชุ น ผูม้ คี วามหวังและความกังขา 
มีข้อจำ�กัดและความคาดหมาย รวมถึงมีความเชื่อและความสับสน ถ้า
คนจนจะได้รบั การกล่าวถึง พวกเขาก็มกั ปรากฏภาพราวกับเป็นตัวละคร
ในนิยาย ผู้มาพร้อมเรื่องราวน่าประทับใจหรือไม่ก็เหตุการณ์ชวนหดหู่
ให้ เ ราได้ ชื่ น ชมหรื อ ไม่ก็สมเพช แต่ไ ม่ใ ช่เป็นแหล่งของความรู้ ไม่ใช่
ในฐานะบุคคลที่ใครจะสนใจว่าคิดหรืออยากทำ�อะไร
บ่ อ ยครั้ ง ที่ เ ศรษฐศาสตร์ ข องความยากจนถู ก เข้ า ใจผิ ด ว่ า เป็ น
เศรษฐศาสตร์ของคนยากไร้ เพราะคนยากไร้แทบไม่มีสมบัติอะไร เรา
จึงอาจคิดไปว่าการมีอยู่ทางเศรษฐกิจของคนเหล่านี้ไม่มีอะไรน่าศึกษา 
โชคร้ายทีค่ วามเข้าใจผิดดังกล่าวลดทอนอำ�นาจในการต่อสูก้ บั ความยากจน
ระดับโลกอย่างมาก การมองปัญหาแบบง่ายๆ นำ�มาซึง่ ทางออกแบบง่ายๆ
แวดวงนโยบายลดความยากจนเกลือ่ นกลาดไปด้วยกองขยะทางความคิด
ชนิดหวังสร้างปาฏิหาริยท์ นั ใจแต่เอาเข้าจริงกลับไม่คอ่ ยเห็นผล หากอยาก
ให้คืบหน้า  เราต้องละทิ้งความคิดที่ลดทอนคนจนลงเป็นเพียงตัวการ์ตูน
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และใช้เวลาทำ�ความเข้าใจวิถชี วี ติ ของพวกเขาจริงๆ ชีวติ ทีแ่ สนจะซับซ้อน
และลุ่มลึก ตลอด 15 ปีที่ผ่านมา เราพยายามทำ�ความเข้าใจโจทย์นี้
ผู้เขียนทั้ง 2 คนเป็นนักวิชาการ และเช่นเดียวกับนักวิชาการ
ส่วนใหญ่ เราสร้างทฤษฎีและวิเคราะห์ขอ้ มูล แต่ลกั ษณะงานทีท่ ำ�ยังทำ�ให้
เราต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆ กินเวลายาวนานหลายปี อยู่ในภาคสนาม
กับองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) นักเคลื่อนไหว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข รวมทัง้ ผูใ้ ห้สนิ เชือ่ รายย่อย นัน่ นำ�เราไปสูต่ รอกซอกซอยและ
หมู่บ้านที่คนจนอาศัยอยู่เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล หนังสือเล่มนี้จะ
เกิดขึน้ ไม่ได้เลยหากไม่ได้รบั นาํ้ ใจจากผูค้ นทีเ่ ราพบเจอในสถานทีเ่ หล่านัน้
เราได้รับการต้อนรับอย่างแขกผู้มาเยือน แม้ว่าบ่อยครั้งจะเดินเข้าไป
โดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า ผูค้ นตอบคำ�ถามของเราด้วยความอดทนแม้จะ
ไม่เข้าใจคำ�ถามสักเท่าไร พวกเขาถ่ายทอดเรือ่ งราวหลายอย่างให้เราฟัง1
เมื่อกลับมาถึงสำ�นักงาน มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้
เราก็ต้องตื่นเต้นและฉงนในเวลาเดียวกัน สิ่งที่เราได้ยินได้เห็นนั้นยากที่
จะอธิบายด้วยทฤษฎีอย่างง่ายที่นักเศรษฐศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
ผู้ดำ�เนินนโยบาย (ส่วนมากเป็นชาวตะวันตกหรือได้รับการศึกษาจาก
โลกตะวันตก) มักจะใช้ทำ�ความเข้าใจชีวิตคนจน บ่อยครั้งนํ้าหนักของ
หลักฐานบังคับให้เราต้องกลับมาทบทวนหรือแม้กระทัง่ ละทิง้ ทฤษฎีทเี่ คย
เชื่อ แต่เราพยายามไม่ทำ�เช่นนั้นก่อนจะเข้าใจถ่องแท้ว่าเหตุใดทฤษฎีจึง
ไม่เป็นจริงและเราจะประยุกต์มนั อย่างไรเพือ่ ให้อธิบายโลกได้ดขี นึ้ หนังสือ
เล่มนีค้ อื ผลพวงของการปรับเปลีย่ นดังกล่าว มันคือตัวแทนความพยายาม
ของเราในการร้อยเรียงเรื่องราวที่สอดคล้องกับความจริงว่าคนจนใช้ชีวิต
กันอย่างไร
เรามุ่งความสนใจไปยังคนที่ยากจนที่สุดในโลก เส้นความยากจน
เฉลี่ยใน 50 ประเทศที่คนจนส่วนใหญ่อาศัยอยู่อยู่ที่ 16 รูปีอินเดียต่อคน
ต่อวัน2 ผู้คนที่ใช้ชีวิตด้วยเงินน้อยกว่าเกณฑ์ดังกล่าวคือคนที่รัฐบาล
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ประเทศนัน้ ๆ จัดว่ายากจน ทีอ่ ตั ราแลกเปลีย่ นปัจจุบนั 16 รูปมี คี า่ เท่ากับ
36 เซนต์สหรัฐ (ประมาณ 11 บาท) แต่เนือ่ งจากราคาข้าวของในประเทศ
กำ�ลั ง พั ฒ นาโดยมากจะตํ่ า กว่ า  หากคนจนซื้ อ ของด้ ว ยราคาอเมริ ก า 
พวกเขาจะต้องใช้เงินมากกว่านั้น คือที่ 99 เซนต์ ดังนั้นหากจะนึกภาพ
คนจน คุณต้องนึกถึงการอาศัยอยู่ในไมแอมีหรือมอเดสโตด้วยเงิน 99
เซนต์ต่อวัน (ประมาณ 30 บาท) สำ�หรับจับจ่ายข้าวของประจำ�วันเกือบ
ทัง้ หมด (ยกเว้นค่าเช่าบ้าน) มันไม่งา่ ยเลย ตัวอย่างในอินเดีย เงินจำ�นวน
เทียบเท่ากันนี้อาจซื้อกล้วยใบเล็กๆ ได้ 15 ใบ หรือข้าวคุณภาพตํ่าได้
1 กิโลกรัมกว่าๆ คุณจะอยู่แบบนี้ได้ไหม ถึงกระนั้นในปี 2005 ทั่วโลกมี
คนกว่า 865 ล้านคน (หรือ 13 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก) ที่ต้องอยู่
สิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ คนที่จนขนาดนั้นก็เหมือนเราๆ ท่านๆ
เกือบทุกด้าน เราต่างมีความปรารถนาและจุดอ่อนอย่างเดียวกัน คนจน
ไม่ได้มีเหตุมีผลน้อยไปกว่าคนอื่นๆ เลย อาจจะมากกว่าเสียด้วยซํ้า 
เพราะว่าพวกเขามีเงินน้อยนิด จึงต้องใช้เวลาคิดถึงทางเลือกต่างๆ ให้
ถี่ถ้วน พวกเขาต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์ผู้คิดอะไรซับซ้อนจึงจะมีชีวิต
อยูร่ อดได้ ถึงอย่างนัน้ ชีวติ ของคนจนกับคนทีเ่ หลือก็ตา่ งกันราวฟ้ากับเหว
สาเหตุสว่ นมากมาจากแง่มมุ ในชีวติ ทีเ่ รามักมองข้ามและไม่คอ่ ยคิดถึงมัน
จริงจัง
การใช้ชวี ติ อยูด่ ว้ ยเงิน 99 เซนต์ตอ่ วันหมายความว่าคุณจะเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้จำ�กัด หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และหนังสือต่าง
ก็ต้องใช้เงินซื้อหามา เพราะฉะนั้นคนจนจึงไม่รับรู้ข้อเท็จจริงบางอย่างที่
โลกรับรู้กันโดยทั่วไป เช่น วัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้เด็กติดโรคหัดได้
มันหมายถึงการใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่สถาบันต่างๆ ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อคน
แบบคุณ คนจนส่วนมากไม่มีเงินเดือนประจำ� ดังนั้นเงินออมหลังเกษียณ
ซึง่ หักจากเงินเดือนอัตโนมัตจิ งึ ไม่ตอ้ งพูดถึง มันหมายถึงการตัดสินใจผ่าน
เอกสารที่มาพร้อมหมายเหตุตัวเล็กจิ๋วมากมายทั้งที่คุณอ่านตัวหนังสือ

บทนำ�
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ใหญ่ๆ ยังไม่คล่อง คนทีอ่ า่ นหนังสือไม่ออกจะตัดสินใจซือ้ ประกันสุขภาพ
ซึง่ ไม่ครอบคลุมโรคทีเ่ รียกชือ่ ไม่ถกู ได้อย่างไร มันหมายถึงการไปเลือกตัง้
ทัง้ ทีค่ ณ
ุ เคยประสบแต่คำ�สัญญาว่างเปล่าจากระบบการเมือง มันหมายถึง
การไม่มีที่จะเก็บเงินได้อย่างปลอดภัย เพราะไม่คุ้มค่าที่ผู้จัดการธนาคาร
จะต้องช่วยเหลือดูแลเงินออมจำ�นวนน้อยนิดของคุณ และอย่างอื่นอีก
มากมาย
สิ่งเหล่านี้หมายความว่า  การที่คนจนจะดึงศักยภาพของตัวเอง
ออกมาหรือรักษาอนาคตของครอบครัวได้จะต้องใช้ทักษะ พลังใจ และ
ความมุ่งมั่นมากกว่าคนทั่วๆ ไปหลายเท่า  ในทางกลับกัน ค่าใช้จ่าย
อุปสรรค และข้อผิดพลาดเล็กๆ น้อยๆ ที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยคิดถึงกลับ
เป็นเงาทะมึนมหึมาในชีวิตของคนจน
ไม่ง่ายเลยที่คนเราจะหนีพ้นจากความยากจน แต่การมีหวังและ
ความช่วยเหลือแบบเจาะจงเพียงเล็กน้อย (เช่น ให้ข้อมูลบางอย่าง หรือ
สร้างแรงจูงใจนิดหน่อย) บางครั้งอาจส่งผลกระทบสำ�คัญอย่างเหลือเชื่อ
ในทางกลับกัน ความคาดหวังผิดๆ การไร้ซึ่งศรัทธายามจำ�เป็น และ
อุปสรรคที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยอาจนำ�มาซึ่งหายนะได้ แรงผลักดันใน
ทิศทางทีถ่ กู ต้องสามารถสร้างความแตกต่างครัง้ ใหญ่ แต่โดยมากแล้วยาก
ที่เราจะรู้ว่าทิศทางที่ถูกต้องคืออะไร สิ่งที่พึงตระหนักที่สุดคือปัญหา
ทุกอย่างไม่อาจแก้ไขได้ด้วยทางออกแบบเดียวกัน
เศรษฐศาสตร์ ค วามจน คื อ หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ องค์ ค วามรู้ ท าง
เศรษฐศาสตร์มหาศาลที่เกิดจากความเข้าใจชีวิตทางเศรษฐกิจของคนจน
มันคือหนังสือเกี่ยวกับทฤษฎีแบบต่างๆ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจว่าคนจน
สามารถทำ�อะไรได้บา้ ง มีจดุ ไหนทีค่ นจนต้องการแรงกระตุน้ และต้องการ
ด้วยเหตุผลใด แต่ละบทจะอธิบายการค้นหาว่าอุปสรรคของคนจนอยู่ที่
ตรงไหนและเราจะก้าวข้ามมันไปได้อย่างไร ผู้เขียนเริ่มด้วยการอธิบาย
วิถีชีวิตขั้นพื้นฐานของครอบครัวคนจน พวกเขาซื้ออะไร จัดการเรื่อง
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การศึกษาของลูก เรือ่ งสุขภาพของตัวเอง ของลูกๆ และของพ่อแม่อย่างไร
ตัดสินใจมีลูกกันกี่คน และอื่นๆ หลังจากนั้นจะอธิบายว่ากลไกตลาดและ
สถาบั น มี ผ ลต่ อ คนจนอย่ า งไร คนจนกู้ยืม เงิ น ออมเงิ น และประกั น
ความเสี่ยงที่เผชิญอยู่ได้หรือไม่ รัฐบาลทำ�อะไรและละเลยที่จะทำ�อะไร
ให้พวกเขาบ้าง คำ�ถามสำ�คัญที่ปรากฏตลอดเล่มคือ มีวิธีใดบ้างที่คนจน
จะยกระดับชีวิตตัวเองได้ และมีสิ่งใดที่ขัดขวางการกระทำ�เหล่านั้น การ
เปลี่ยนแปลงชีวิตทำ�ได้ยากในช่วงเริ่มต้น หรือว่าเริ่มนั้นง่ายแต่ยากที่จะ
ทำ�ได้ตลอดรอดฝัง่ กันแน่ อะไรทำ�ให้เกิดอุปสรรค ผูค้ นรับรูป้ ระโยชน์ทจี่ ะ
เกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่ อะไรเป็นตัวขัดขวางทำ�ให้ไม่รับรู้
สุดท้ายแล้ว เศรษฐศาสตร์ความจนคือการตอบว่าชีวติ และทางเลือก
ของคนจนบอกอะไรแก่เราในการต่อสูก้ บั ความยากจนระดับโลก ตัวอย่าง
เช่น มันช่วยให้เราเข้าใจว่าเหตุใดระบบการเงินรายย่อย (microfinance)
จึงมีประโยชน์แม้จะไม่ได้เป็นปาฏิหาริย์อย่างที่บางคนคาดหวังไว้ เหตุใด
คนจนจึงได้รบั บริการสาธารณสุขทีก่ อ่ ผลร้ายมากกว่าผลดี เหตุใดลูกหลาน
คนจนจึงไปเรียนหนังสือปีแล้วปีเล่าแต่ไม่ได้ความรู้อะไรเลย หรือเหตุใด
คนจนจึงไม่ตอ้ งการประกันสุขภาพ หนังสือยังเผยให้เห็นว่าเหตุใดทางออก
ที่เคยเชื่อกันว่าจะแก้ไขปัญหาได้ทุกอย่างในวันวานจึงกลายเป็นเพียง
แนวคิดทีไ่ ม่มใี ครเชือ่ อีกต่อไป หนังสือเล่มนีช้ ใ้ี ห้เห็นว่าความหวังอยูต่ รงไหน
เช่น เหตุใดการอุดหนุนเล็กๆ น้อยๆ จากรัฐจึงอาจให้ผลมากกว่าแค่เล็กๆ
น้อยๆ, จะพัฒนาตลาดการประกันภัยได้อย่างไร, เหตุใดจึงควรลดความ
ยุ่งยากซับซ้อนของระบบการศึกษา และเหตุใดงานที่ดีจึงมีความสำ�คัญ
ต่อการเจริญก้าวหน้า เหนืออื่นใด หนังสือเล่มนี้ยาํ้ กับเราว่าความหวังคือ
สิ่งสำ�คัญและความรู้คือสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ รวมทั้งเหตุใดเราจึงต้อง
พยายามต่อไปเรื่อยๆ ท่ามกลางอุปสรรคที่ดูท่วมท้น ความสำ�เร็จมักอยู่
ไม่ไกลเท่าที่เราคิดไว้ในตอนแรก

1
คิดอีกที…อีกสักที

ทุ

กๆ ปี เด็ ก 9 ล้ า นคนเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นอายุ ค รบ 5 ขวบ 1 ผู้ ห ญิ ง ใน
แอฟริกาใต้ทะเลทรายสะฮารามีโอกาสหนึ่งในสามสิบที่จะเสียชีวิต
ขณะคลอดบุตร ขณะที่ในประเทศพัฒนาแล้ว ความเสี่ยงอยู่ที่หนึ่งใน
ห้ า พั น หกร้ อ ย อย่ า งน้ อ ยใน 25 ประเทศ ซึ่ ง ส่ ว นมากตั้ ง อยู่ ใ นทวี ป
แอฟริกาใต้ทะเลทรายสะฮารา ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยไม่เกิน 55 ปี ใน
ประเทศอินเดีย เด็กนักเรียนกว่า 50 ล้านคนอ่านข้อความง่ายๆ ไม่ได้2
ข้อความแบบข้างบนอาจทำ�ให้คุณนึกอยากวางหนังสือเล่มนี้ลง
และถ้าจะให้ดีก็ลืมปัญหาความยากจนของโลกไปเสียเลย เพราะมันช่าง
ดู ใ หญ่ โ ตและซั บ ซ้ อ นเหลื อ เกิ น หนั ง สื อ เล่ ม นี้ พ ยายามจะบอกคุ ณ ว่ า
ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้น
เมื่อไม่นานมานี้ การทดลองของมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียแสดง
ให้เห็นว่าเรารู้สึกจำ�นนต่อปัญหาความยากจนได้ง่ายมาก3 นักวิจัยจ้าง
นักศึกษาด้วยเงิน 5 ดอลลาร์ให้ตอบแบบสอบถามสั้นๆ หลังจากนั้น
นักวิจัยให้นักศึกษาดูแผ่นพับและขอให้บริจาคเงินแก่องค์การช่วยเหลือ
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เด็ก (Save the Children) ซึง่ เป็นองค์กรการกุศลชัน้ นำ�แห่งหนึง่ ของโลก
แผ่นพับมี 2 แบบด้วยกัน นักศึกษาบางคน (จากการสุม่ ) ได้อา่ นแผ่นพับ
ที่มีข้อความว่า
ปัญหาการขาดแคลนอาหารในมาลาวีกำ�ลังส่งผล
กระทบต่อเด็กกว่า 3 ล้านคน ในแซมเบีย ปัญหาฝนแล้งขัน้
รุนแรงทำ�ให้ผลผลิตข้าวโพดลดลง 42 เปอร์เซ็นต์จากปี
2000 ดังนัน้ ประมาณการว่าชาวแซมเบียกว่า 3 ล้านคนจะ
ต้องเผชิญกับความอดอยาก ชาวแองโกลากว่า  4 ล้านคน
หรือคิดเป็นหนึง่ ในสามของประชากรทัง้ หมดต้องพลัดถิน่ ฐาน
ผู้ ค นกว่ า  11 ล้ า นคนในเอธิ โ อเปี ย กำ�ลั ง ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือทางอาหารอย่างเร่งด่วน
นักศึกษาอีกกลุ่มได้อ่านแผ่นพับที่มีภาพเด็กหญิงคนหนึ่งพร้อม
ข้อความประกอบว่า
โรเกียคือเด็กหญิงอายุ 7 ขวบจากประเทศมาลีใน
แอฟริกา เธอยากจนมากและเสี่ยงที่จะต้องหิวโหยหรือ
กระทัง่ อดอยาก ชีวติ ของโรเกียจะเปลีย่ นไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ
ด้วยเงินช่วยเหลือของคุณ ด้วยการสนับสนุนของคุณและ
ผู้ใจบุญคนอื่นๆ องค์การช่วยเหลือเด็กจะทำ�งานร่วมกับ
ครอบครัวของโรเกียและสมาชิกในชุมชนเพือ่ ช่วยให้อาหาร
การศึกษา การสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐาน และสุขศึกษาแก่โรเกีย
แผ่นพับแบบแรกได้เงินบริจาคเฉลี่ย 1.16 ดอลลาร์ต่อนักศึกษา 
1 คน แผ่นพับแบบทีส่ อง ซึง่ แสดงความยากลำ�บากของผูค้ นนับล้านผ่าน
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ตัวแทนเพียงคนเดียว ได้เงินบริจาค 2.83 ดอลลาร์ ดูเหมือนนักศึกษา
เต็มใจจะรับผิดชอบช่วยเหลือโรเกียในระดับหนึ่ง แต่เมื่อเผชิญปัญหา
ระดับโลก พวกเขากลับรู้สึกจนใจ
นักศึกษาอีกกลุ่มหนึ่ง (ซึ่งสุ่มเลือกมาเช่นกัน) ได้อ่านแผ่นพับ
หลังรับคำ�เตือนว่าคนเรามีแนวโน้มจะบริจาคเงินให้เหยื่อที่ระบุตัวตนได้
มากกว่าเมือ่ ได้รบั ข้อมูลกว้างๆ นักศึกษาทีอ่ า่ นแผ่นพับแบบแรก เกีย่ วกับ
แซมเบีย แองโกลา และมาลี ให้เงินบริจาคจำ�นวน 1.26 ดอลลาร์ ซึง่ พอๆ
กับกลุม่ ทีอ่ า่ นแผ่นพับโดยไม่ได้รบั คำ�เตือน ส่วนนักศึกษาทีไ่ ด้อา่ นแผ่นพับ
แบบที่สอง เกี่ยวกับโรเกีย เมื่อได้คำ�เตือนกลับให้เงินบริจาคเพียง 1.36
ดอลลาร์ ซึง่ น้อยกว่าครึง่ หนึง่ ของเงินทีเ่ พือ่ นมอบให้โดยไม่ได้รบั คำ�เตือน
การกระตุน้ ให้นกั ศึกษาคิดให้ดอี กี ครัง้ ก่อนบริจาคทำ�ให้พวกเขาช่วยเหลือ
โรเกียน้อยลง แต่ไม่ได้ทำ�ให้อยากช่วยเหลือคนในมาลีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
การตอบสนองของนักศึกษานับว่าไม่ผิดแปลกจากความรู้สึกของ
คนส่วนใหญ่เมื่อเผชิญปัญหาอย่างความยากจน สัญชาตญาณแรกบอก
ให้เราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยเฉพาะเมื่อได้รับรู้ว่าเด็กผู้หญิงอายุ 7 ขวบ
กำ�ลังตกอยู่ในสถาณการณ์ลำ�บาก อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย เมือ่ มาคิดทบทวนดูแล้วเรามักรูส้ กึ ว่าอันทีจ่ ริง
มันไม่มปี ระโยชน์ เงินบริจาคของเราอาจเป็นเพียงนาํ้ หยดเดียวในถัง แถม
ถังก็น่าจะมีรอยรั่วอยู่ หนังสือเล่มนี้ขอชวนให้คุณคิดให้ดีอีกที อีกสักที
เพื่อปลดปล่อยเราจากความรู้สึกยอมจำ�นนต่อการสู้รบกับความยากจน
และให้เราเริม่ คิดถึงความท้าทายนีแ้ ตกย่อยเป็นปัญหารูปธรรมหลายๆ ข้อ
ปัญหาที่เมื่อสามารถระบุและทำ�ความเข้าใจมันแล้ว เราก็จะแก้ไขได้ทีละ
ปัญหาไป
แย่หน่อยที่การถกเถียงเกี่ยวกับความยากจนมักไม่ได้ดำ�เนินไป
แบบนี้ แทนที่จะอภิปรายกันเพื่อหาวิธีอันมีประสิทธิภาพสำ�หรับต่อสู้กับ
อหิวาตกโรคหรือไข้เลือดออก เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่ทรงอิทธิพลกลับจมอยู่
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กับ “คำ�ถามสำ�คัญ” เช่น อะไรคือต้นตอแรกสุดของความยากจน เราควร
มีศรัทธาต่อตลาดเสรีมากน้อยแค่ไหน ประชาธิปไตยดีต่อคนจนหรือไม่
เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศมีบทบาททำ�อะไรได้บา้ งหรือเปล่า และอืน่ ๆ
เจฟฟรี ย์ แซกส์ ที่ ป รึ ก ษาขององค์ ก ารสหประชาชาติ แ ละ
ผู้อำ�นวยการสถาบันโลกศึกษา (The Earth Institute) แห่งมหาวิทยาลัย
โคลัมเบียในนิวยอร์กซิตี คือหนึง่ ในผูเ้ ชีย่ วชาญแบบทีว่ า 
่ เขาเสนอคำ�ตอบ
หนึง่ เดียวสำ�หรับทุกคำ�ถามข้างต้น นัน่ คือ ประเทศทีย่ ากจนยากจนเพราะ
มีภูมิอากาศร้อน แห้งแล้ง มาลาเรียระบาดหนัก และโดยมากไม่มีทาง
ออกทะเล คุณลักษณะทัง้ หมดทำ�ให้ประเทศลืมตาอ้าปากได้ยากหากไม่มี
เงินลงทุนตั้งต้นก้อนใหญ่สำ�หรับช่วยต่อกรกับปัญหา แต่ด้วยฐานะที่
ยากจน ประเทศจึงไม่มีเงินลงทุนได้ ต้องติดอยู่ในสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์
เรียกว่า “กับดักความยากจน” ตราบใดที่เรายังไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่า
จะเป็นตลาดเสรีหรือประชาธิปไตยก็ช่วยอะไรได้ไม่มากนัก ดังนั้นเงิน
ช่วยเหลือจากต่างประเทศจึงเป็นกุญแจสำ�คัญ มันจะเป็นตัวเริ่มวงจรลด
ความยากจนโดยช่วยให้ประเทศลงทุนในสาขาหลักๆ ดังกล่าว และทำ�ให้
เศรษฐกิจมีสมรรถภาพการผลิตมากขึ้น ระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วย
กระตุ้นการลงทุนอีกทอด เกิดเป็นวงจรที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไปเรื่อยๆ
ในหนังสือขายดีประจำ�ปี 2005 ของแซกส์ที่ชื่อ The End of Poverty4
เขาเสนอว่าถ้าประเทศรํ่ารวยสัญญาว่าจะให้เงินช่วยเหลือปีละ 195,000
ล้านดอลลาร์ตงั้ แต่ปี 2005 ถึงปี 2025 ความยากจนจะถูกขจัดให้หมดลง
ได้ในช่วงเวลานี้
แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ทรงอิทธิพลไม่แพ้กันอีกหลายคนก็เชื่อว่าคำ�ตอบ
ของแซกส์ นั้ น ผิ ด ถนั ด วิ ล เลี ย ม อี ส เตอร์ ลี ซึ่ ง ตอบโต้ แ ซกส์ อ ยู่ ที่
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก อีกฟากของเกาะแมนแฮตตัน ได้กลายเป็นผูต้ อ่ ต้าน
แนวคิดเรื่องเงินช่วยเหลือคนสำ�คัญที่สุดคนหนึ่ง หลังเขาเขียนหนังสือ
2 เล่มชื่อว่า  The Elusive Quest for Growth และ The White Man’s
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Burden5 ดัมบีซา โมโย นักเศรษฐศาสตร์ผู้เคยทำ�งานที่โกลด์แมนแซกส์
และธนาคารโลก สนับสนุนแนวคิดของอีสเตอร์ลผี า่ นหนังสือทีเ่ ผยแพร่เมือ่
ไม่นานมานีช้ อ่ื The Dead Aid 6 ทัง้ สองอภิปรายว่าเงินช่วยเหลือให้ผลเสีย
มากกว่าผลดี มันขัดขวางไม่ให้ผคู้ นแสวงหาทางออกด้วยตนเอง อีกทัง้ ยัง
สนับสนุนการคอร์รปั ชันและทำ�ให้สถาบันท้องถิน่ อ่อนแอลง รวมถึงก่อให้
เกิดวงจรการล็อบบีไม่สิ้นสุดในหน่วยงานที่ให้เงินช่วยเหลือ ทางออกที่ดี
ทีส่ ดุ สำ�หรับประเทศยากจนควรตัง้ อยูบ่ นแนวคิดเรียบง่ายข้อหนึ่ง นัน่ คือ
หากมีตลาดเสรีและแรงจูงใจทีเ่ หมาะสม ผูค้ นก็จะหาทางแก้ไขปัญหาได้เอง
ไม่จำ�เป็นต้องได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างชาติหรือจากรัฐบาลตัวเอง หาก
มองในมุมนี้ จะเห็นว่าผูท้ ก่ี งั ขากับการให้เงินช่วยเหลือค่อนข้างมีความหวัง
กับกลไกการทำ�งานของโลก อีสเตอร์ลเี ชือ่ ว่ากับดักความยากจนไม่มอี ยูจ่ ริง
เราจะเชื่อฝั่งไหนดี ฝั่งที่เชื่อว่าเงินช่วยเหลือจะแก้ปัญหาได้ หรือ
ฝั่งที่เชื่อว่ามันมีแต่จะทำ�ให้อะไรๆ แย่ลง การถกเถียงเรื่องนี้ไม่อาจทำ�ได้
ในเชิงนามธรรมเพียงอย่างเดียว เราต้องการหลักฐาน แต่แย่หน่อย ข้อมูล
ประเภทที่ตอบคำ�ถามสำ�คัญได้ไม่อาจสร้างความเชื่อมั่นได้มากนัก เรื่อง
ราวทีฟ่ งั ดูนา่ เชือ่ ถือมีมาเสนอให้เราไม่ขาด ไม่วา่ จะเชือ่ แบบใดก็จะมีกรณี
ศึกษาอย่างน้อย 1 เรือ่ งมาสนับสนุนความเชือ่ นัน้ ยกตัวอย่างเช่น รวันดา
ได้รับเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศจำ�นวนมากเป็นเวลาหลายปีหลัง
เหตุการณ์ฆา่ ล้างเผ่าพันธุ์ และทำ�ให้ประเทศเจริญขึน้ เมือ่ เศรษฐกิจเติบโต
ได้ดี ประธานาธิบดีพอล คากาเม ก็เริ่มไม่ต้องรับเงินช่วยเหลือ เราควร
ยกรวันดาเป็นตัวอย่างของประโยชน์จากเงินช่วยเหลือ (ตามทีแ่ ซกส์เสนอ)
หรือเป็นตัวอย่างของการพึง่ พาตัวเอง (ตามทีโ่ มโยเสนอ) หรือทัง้ 2 อย่าง
เนือ่ งจากกรณีศกึ ษาเดีย่ วๆ อย่างรวันดาไม่อาจใช้เป็นตัวตัดสินได้
นักวิจัยส่วนใหญ่จึงพยายามตอบคำ�ถามเชิงปรัชญาข้อสำ�คัญโดยใช้วิธี
เปรียบเทียบหลายๆ ประเทศแทน ตัวอย่างเช่น ข้อมูลจาก 200 ประเทศ
ทัว่ โลกแสดงว่า ประเทศทีไ่ ด้รบั เงินช่วยเหลือมากกว่าไม่ได้เติบโตเร็วกว่า
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ประเทศอื่นๆ หลักฐานนี้มักได้รับการตีความว่าเงินช่วยเหลือไม่ได้ผล
ทั้งที่ความจริงมันอาจหมายความในทางตรงกันข้ามได้ด้วย บางทีเงิน
ช่วยเหลืออาจช่วยป้องกันหายนะครัง้ สำ�คัญของประเทศ หรือสถานการณ์
อาจเลวร้ายกว่านี้มากหากไม่มีเงินช่วยเหลือเลย ไม่มีใครรู้ได้ เราต่าง
ก็ต้องคาดเดากันอย่างมโหฬารเท่านั้น
แต่ถ้าไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนหรือต่อต้านเงินช่วยเหลืออย่างเด็ดขาด
แล้วเราควรจะต้องทำ�อย่างไร หรือว่าจะเลิกช่วยคนจนไปเลย โชคดีที่เรา
ไม่ตอ้ งรูส้ กึ สิน้ หวังถึงขนาดนัน้ จริงๆ แล้วคำ�ตอบนัน้ มีอยู่ จะว่าไปหนังสือ
เล่มนีก้ ค็ อื คำ�ตอบขนาดยาว เพียงแต่มนั ไม่ใช่คำ�ตอบประเภททีจ่ ะตอบได้
ทุกคำ�ถามแบบที่แซกส์และอีสเตอร์ลีชื่นชอบ หนังสือเล่มนี้จะไม่บอกคุณ
ว่าเงินช่วยเหลือดีหรือแย่ แต่จะบอกว่าเงินช่วยเหลือครัง้ ไหนทีใ่ ห้ประโยชน์
บ้าง ผูเ้ ขียนไม่สามารถให้ความเห็นเกีย่ วกับประสิทธิภาพของประชาธิปไตย
แต่เราบอกได้ว่าประชาธิปไตยจะมีประโยชน์มากขึ้นหรือไม่ในชนบท
อินโดนีเซียถ้าเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการในระดับชุมชน เป็นต้น
ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าการตอบคำ�ถามสำ�คัญเหล่านี้
บางข้อ เช่น เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศได้ผลไหม มีความจำ�เป็น
เท่ากับที่เราถูกชักจูงให้เชื่อหรือเปล่า  เงินช่วยเหลือเป็นเรื่องใหญ่มาก
สำ�หรับคนในลอนดอน ปารีส หรือวอชิงตัน ดี.ซี. ผูก้ ระตือรือร้นอยากช่วย
เหลือคนจน (รวมทั้งคนที่ไม่ค่อยเต็มใจอยากจ่ายเงินช่วยเท่าไรด้วย) แต่
ในความเป็นจริง เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศคิดเป็นส่วนน้อยนิดของ
จำ�นวนเงินทัง้ หมดทีใ่ ช้จา่ ยเพือ่ คนจนในแต่ละปี โครงการส่วนมากทีเ่ จาะจง
ช่วยเหลือคนจนในโลกใช้เงินทุนของรัฐบาลประเทศนัน้ ๆ ยกตัวอย่างเช่น
อินเดียแทบจะไม่ได้รบั เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเลย ช่วงปี 2004 ถึง
2005 อินเดียใช้เงินกว่าครึ่งล้านล้านรูปี (หรือ 31,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ
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ปรับอำ�นาจการซือ้ ให้เท่ากัน)7 เฉพาะกับโครงการจัดการศึกษาระดับประถม
ให้คนจน แม้กระทัง่ ในแอฟริกา ซึง่ เงินช่วยเหลือมีบทบาทสูงกว่ามาก เงินนี้
ก็คดิ เป็นแค่ 5.7 เปอร์เซ็นต์ของงบรัฐบาลในปี 2003 (หรือ 12 เปอร์เซ็นต์
ถ้าไม่รวมไนจีเรียและแอฟริกาใต้ 2 ประเทศใหญ่ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
น้อยมาก)8
ทีส่ ำ�คัญไปกว่านัน้ การถกเถียงไม่จบไม่สนิ้ เรือ่ งประโยชน์และโทษ
ของเงินช่วยเหลือทำ�ให้ประเด็นสำ�คัญจริงๆ ไม่ได้รบั ความสนใจ กล่าวคือ
เงินจะมาจากไหนไม่สำ�คัญเท่ากับว่ามันจะไปที่ไหน ความสำ�คัญอยู่ท่ี
การเลือกโครงการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม เช่น ควรจะเป็นอาหารสำ�หรับ
ผู้ขัดสน หรือเป็นเงินบำ�นาญสำ�หรับผู้สูงอายุ หรือจะเป็นคลินิกสำ�หรับ
ผู้ ป่ว ย รวมทั้ งจะดำ�เนินโครงการอย่างไรให้ดีที่สุด เช่น คลินิกก็อาจ
ดำ�เนินการและมีบุคลากรได้หลากหลายรูปแบบ
ในการถกเถียงเรือ่ งการให้เงินช่วยเหลือ ไม่มใี ครต่อต้านความคิดทีว่ า่ เรา
ควรช่วยคนจนเมื่อทำ�ได้ นี่ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไร นักปรัชญาชื่อ
ปีเตอร์ ซิงเกอร์ อธิบายว่ามีคำ�สั่งทางจริยธรรมที่บอกให้เราช่วยชีวิตคน
ไม่รู้จัก ซิงเกอร์ตั้งข้อสังเกตว่าคนส่วนใหญ่เต็มใจจะสละสูทราคา 1,000
ดอลลาร์เพื่อช่วยเด็กที่กำ�ลังจะจมนํ้าในสระ9 เขาบอกว่าเด็กจมนํ้าคนนี้
ไม่ควรมีอะไรแตกต่างจากเด็ก 9 ล้านคนที่ทุกปีต้องตายก่อนอายุครบ
5 ขวบ หลายคนเห็นด้วยกับอมาตยา เซน นักเศรษฐศาสตร์และนักปรัชญา
เจ้าของรางวัลโนเบล ว่าความยากจนนำ�ไปสูก่ ารสูญเสียทางปัญญาในระดับ
ที่ยอมรับไม่ได้ เซนกล่าวไว้ว่าความยากจนไม่ได้เป็นเพียงแค่การขัดสน
เงินทอง มันคือการไร้ความสามารถที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของมนุษย์
คนหนึง่ เด็กหญิงผูย้ ากจนในแอฟริกาคงจะไปโรงเรียนได้อย่างมากก็ไม่กป่ี ี
แม้จะเธอจะฉลาดเฉลียว และเป็นไปได้สูงที่เธอจะไม่ได้รับสารอาหาร

