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เศรษฐกิจไทย : จากอุตสาหกรรมทุนนิยมสูสังคมคนยากไร

ณรงค เพ็ชรประเสริฐ

11 สิงหาคม 2552

บทความนีม้วัีตถุประสงคหลกัท่ีจะวิเคราะหใหเห็นวา บนความเติบโตทางเศรษฐกิจไทย

บนแนวทางเรงรัดพัฒนาทุนนิยม คนจนคนยากไรไดอะไร เพียงไร และมีสถานภาพอยางไร ใน

สังคมไทยปจจุบัน

1. เศรษฐกิจไทยภายใตสงครามเย็น

สงครามเย็นเปนสงครามตอสู เชิงอุดมการณระหวางความคิดเชิงทุนนิยมท่ีนําโดย

สหรัฐอเมริกา และความคิดเชิงสังคมนิยมที่นําโดยโซเวียต ยุทธศาสตรการตอสูของฝายทุนนิยมคือ

มุงจํากัดและทําลายความคิดเชิงสังคมนิยม ทําลายระบบเศรษฐกิจเชิงสังคมนิยม ขยายและปกปอง

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ที่ขับเคลื่อนโดยกลไกตลาดและผลประโยชนสวนตัว (self interest) ท่ี

ปจเจกบคุคลเปนเจาของปจจัยการผลิต สวนยุทธศาสตรของฝายสังคมนิยมท่ีนําโดยโซเวียต มุง

ขยายความคิดเชิงสังคมนิยมและระบบเศรษฐกิจสังคมนิยมท่ีเนนการจัดสรรแบงปนภายใตการ

กํากับของรัฐ และปจจัยการผลิตเปนของสวนรวมภายใตการควบคุมของรัฐ

การตอสูของสงครามเย็นไดขยายปริมณฑลไปในทุกพ้ืนที่ของสังคม ทั้งดานเศรษฐกิจ

การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา บางครั้งในบางประเทศพัฒนาไปสูความขัดแยงภายในประเทศ

จนกลายเปนสงครามกลางเมือง สงครามปฏิวัติ สงครามประชาชน และในประเทศไทยก็เคยตกอยู

ในสถานการณดังกลาว อยางยาวนาน

ในดานเศรษฐกิจ – การเมือง เมือ่สฤษดิ์ ธนะรชัต ไดยึดอํานาจเบ็ดเสร็จเม่ือ 16 กันยายน

2501 ภายใตการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา (ดู อุกฤษณ 2526 : บทท่ี 3) สฤษดิ์ก็ไดรับยุทธศาสตร

สงครามเยน็ตอตานคอมมูนนิสตและเรงรัดพัฒนาทุนนิยม ตามคําแนะนําของสหรัฐอเมริกาและ

ธนาคารโลก ดังปรากฏชัดในประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 4 วา “ลัทธิคอมมิวนิสตเปนภัยยิ่งใหญ....

ทําใหเกิดความเส่ือมโทรม ระสํ่าระสายในประเทศ ขุดโคนราชบัลลังก ลมลางพระพุทธศาสนา...”

(ราชกิจจานุเบกษา, ฉบับพิเศษ 2501 : 5)

สวนการเรงรัดพัฒนาทุนนิยมก็ปรากฏอยูในประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 11 ท่ีให ต้ัง

คณะกรรมการวางแผนการเศรษฐกิจแหงชาติใหเปนแผนการถาวร (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ

22 ตุลาคม 2501) และประกาศลมเลิกพรบ.แรงงาน 2499 เพราะเห็นวา เปดโอกาสใหลูกจาง

เรียกรองประทวงนายจางได เปนการทําลายบรรยากาศการลงทุน (เดนพงศ, 2515 : 57) และในพระ

บรมราชโองการใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ก็ไดประกาศแนวทางเรงรัดพัฒนาทุนนิยมวา “...แนวทาง
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สําคัญที่สุดของแผนการรัฐบาลไดแก การสงเสริมใหมีความเจริญเติบโตในภาคเอกชน โดยรัฐบาล

จะทุมเททรัพยากรของรัฐบาลเขาไปในโครงการ...” (ราชกิจจานุเบกษา 20 ตุลาคม 2503)

คําวา ภาคเอกชนในท่ีนี้ ก็หมายถึง ธุรกิจเอกชน ไมไดหมายถึงประชาชนโดยทั่วไป จึง

หมายถึง การสงเสริมการพัฒนาทุนนิยม โดยทุนนิยมเอกชนนั่นเอง

การเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใตการนําของสฤษดิ์ มีลักษณะคลายคลึงกับแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจโซเวียตยุคสตาลิน ที่ผูเขียนเรียกวา เปนการพัฒนาตามสูตร 4 หรือ formula 4 (F4)

ซ่ึงประกอบดวย

1. ใชการวางแผนจากสวนกลาง (central planning)

2. ใชอํานาจรัฐเบด็เสรจ็ (totalitarianism)

3. ใชทรัพยากรจากชนบท

4. ใชกําลังแรงงานจากชนบท

F4 ของสตาลิน เริ่มประกาศเปนแผน 5 ป ตั้งแตป 1927 ภายใน 2 แผน หรือถึงป 1937

โซเวียตมีความเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด ขามพนระบบการผลิตท่ีครอบงําดวยภาค

เกษตร เขาสูการผลิตที่ครอบงําดวยระบบอุตสาหกรรมแบบสังคมนิยม

เทียบเคียงกับแนวทางการเรงรัดพัฒนาทุนนิยมอตุสาหกรรมท่ีออกแบบโดยสหรัฐอเมริกา

ภายใตการทํางานของ USOM (United State Operation Mission) ก็มีลักษณะคลายคลึงกัน จนเปนที่

นาสังเกตวา เปนการเลียนแบบ Model ของโซเวียตมาปรับใชกับประเทศทุนนิยมลาหลัง เพื่อเรงรัด

พัฒนาอุตสาหกรรมทุนนิยมใหแกประเทศดอยพัฒนาตางๆ ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพราะ :

ประการแรก มีการวางแผน 5 ป จากรัฐบาล คลายๆ Central Planning แตเรียกเสียวาเปน

Guided Planning

ประการท่ีสอง แผนพัฒนาเศรษฐกิจมักจะกําเนิดและกํากับโดยรัฐเผด็จการ ไมวาจะใน

ไตหวันยุคเจียงไคเชค เกาหลียุคซิงมันสีและปก จุง ฮ ี ฟลิปปนสยุคมารกอส อินโดนีเซียยุคซูฮารโต

ชิลียุคปโนเชต และไทยยุคสฤษดิ์

ประการที่สาม การพัฒนาอุตสาหกรรมลวนแตอาศัยอาหาร วัตถุดิบราคาถูกจากภาคเกษตร

หรือสรางภาวการณแลกเปลี่ยนไมเสมอภาค (unequal exchange) สินคาเกษตรราคาถูก แตสนิคา

อุตสาหกรรมราคาแพง ทําใหภาคอุตสาหกรรมมีตนทุนต่ํา กําไรสูง สะสมทุนไดเร็ว

ประการท่ีสี่ การเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรมทุนนิยม ก็ลวนแตอาศัยแรงงานราคาถูกท่ี

เคลื่อนยายเขามาจากชนบท

ในเหตุผลประการที่สามและสี่ มีความสัมพันธและสงเสริมซึ่งกันและกัน ดังภาพขางลางนี้
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การพัฒนาอุตสาหกรรมทุนนิยม

สินคาเกษตรราคาตํ่า สินคาอตุสาหกรรมราคาสูง

การหดตัวของภาคเกษตร การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

การลดลงของแรงงานเกษตร การขยายตัวของแรงงานอุตสาหกรรม

การอพยพแรงงานสู

ภาคอุตสาหกรรม

เกดิภาวะแรงงานลนเกิน

ในภาคอุตสาหกรรม

คาจางตํ่า

ตนทุนการผลิตตํ่า

กําไรดี

2. การเติบโตของเศรษฐกิจทุนนิยมไทย

การเติบโตของเศรษฐกิจทุนนิยมไทย เปนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทุนนิยม ที่เริ่ม

จากอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา (Import Substitution Industries = ISI) จากชวงป 2501 – 2514

หรืออยูในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกจิแผนท่ี 1 (2504 – 2509) และแผนท่ี 2 (2510 – 2514) ภายใต

นโยบายคุมครองและสงเสริมอุตสาหกรรม (Protection – Promotion Policy = PPP) โดยการจํากัด
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การนําเขาสินคาสําเร็จรูปและสงเสริมการผลิตทดแทนภายใน ในชวงแผน 1 – 2 ภาคอุตสาหกรรม

เติบโตประมาณปละ 9 – 10% ขณะท่ีภาคเกษตรเติบโตเพียงประมาณ 4 – 5% ดังตัวเลขขางลาง

อัตราการเติบโตของภาคเกษตรและอุตสาหกรรม (%)

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2

2504 -2509 2510 - 2514

ภาคเกษตร 4 .6%     4%

ภาคอุตสาหกรรม         10.2%       9.2%

ที่มา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

การเติบโตของอุตสาหกรรมทดแทนการนําเขา ตองพึ่งการนําเขาสินคาทุน (เคร่ืองจักร

วัตถุดิบ) เพราะประเทศไทยขาดอุตสาหกรรมตนน้ําและสินคาทุน การนําเขาเคร่ืองจักร วัตถุดิบ

และน้ํามันจํานวนมาก ทําใหเกิดการขาดดุลการคามากมายทุกป กอนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศ

ไทยขาดดุลการคาเพยีงเลก็นอย เชน ป 2498 ขาดดุล 251 ลานบาท ป 2495 เกินดุล 305 ลานบาท แต

หลังป 2501 เปนตนมา มีการขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นทุกป กลาวคือ ป 2504 ขาดดุล 290 ลานบาท  ป

2509 ขาดดลุ 2,492 ลานบาท และเมื่อสิ้นป 2514 ขาดดุลไป 9,513 ลานบาท (ณรงค, 2548 : 6/8)

เห็นไดชัดวา ยิ่งมีการเรงรัดพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขาแทนที่จะลดการขาดดุล กลับ

เพิ่มการขาดดุล เพราะมีการนําเขาเครื่องจักรและสินคาทุนเพิ่มขึ้นทุกป

ยิ่งกวานั้น การเพิ่มขึ้นของสินคาอตุสาหกรรมทดแทนการนําเขา เปนการเพิ่มขึ้นภายใตการ

คุมครอง กลาวคือ มีการจํากัดการนําเขาจากตางประเทศ โดยการตั้งกําแพงภาษี การหามนําเขา การ

กําหนดโควตา จึงไมมีการแขงขันจากสินคานําเขา ทําใหสินคาหลายชนิดมีราคาสูง กําไรเกินควร

ขณะท่ีกาํลังซ้ือภายในประเทศมีนอย เพราะคนสวนใหญคือเกษตรกร รายไดตํ่า ขณะเดียวกัน

คนงานที่เริ่มมีจํานวนมากขึ้นก็ไดรับคาจางต่ํา ตั้งแตป 2501 – 2514 คาจางกรรมกรรายวัน วันละ 8

บาทเทานั้น (Nikom, 1982 : 122)

เหตุทั้งสองประการ คือ การขาดดุลการคาเพิ่มขึ้นและตลาดภายในจํากัด ทําใหรัฐบาลไทย

ตองปรับยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมทุนนิยมไปสูการสงออก (Export Oriented Industries =

EOI)

แตการสงออกของไทย แมจะเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตก็ตองประสบปญหาหลัก 2 ประการ

ใหญๆ ประการแรกคือ การขาดอุตสาหกรรมตนน้ําและสินคาทุน ดังนั้นยิ่งขยายการผลิตก็ตองยิ่งมี

การนําเขา ประการท่ีสองคือ การขาดเทคโนโลยี ตองพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ จากสอง
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ประการนี้ ทําใหราคาสินคาอุตสาหกรรมถูกกําหนดตนทุนจากราคานําเขา ทั้งราคาสินคาทุนและคา

เทคโนโลยี แตการสงออกตองแขงขันกันทั้งระดับราคาและระดับคุณภาพในตลาดโลก การแขงขัน

ระดับคุณภาพ ตองอาศัยท้ังเทคโนโลยีและแรงงานฝมือ แตการผลิตสินคาสงออกของไทยขาด

แคลนท้ังสองอยาง การเริ่มตนของอุตสาหกรรมสงออก จึงเนนไปท่ีการแขงขันดานราคาคือ ขาย

สินคาราคาถูก สินคาที่ใชเทคโนโลยีต่ํา แตเมื่อสินคาทุนที่นําเขาราคาแพง การลดตนทุนที่ทําไดงาย

ก็คือ “การกดคาแรง” ผลจึงปรากฏวา สินคาสงออกของไทยที่แขงขันไดในยุคตนคือ สินคาราคาถูก

อันเกิดจากการใชแรงงานราคาถกู และในบรรดาอุตสาหกรรมสงออกตางๆ ปรากฏวามีถึงประมาณ

รอยละ 30 ท่ีเปนอุตสาหกรรมสงออกประเภทรับจางผลิต หรือผลิตตามคําส่ังของผูซือ้ โดยท่ีไมมี

ยี่หอของตนเอง ไมมีตลาดของตนเอง ผลิตโดยใชยี่หองของผูสั่งซื้อ และสินคาทั้งหมดสงออกใหผู

สั่งซื้อทั้งหมด อุตสาหกรรมประเภทนี้มักจะใชแรงงานเขมขน (labour intensive) และจายคาจางต่ํา

สรุปวา การเติบโตของอตุสาหกรรมทุนนิยม เปนการเติบโตที่อาศัย ‘แรงงานคาจางต่ํา’ เปน

ดานหลัก เติบโตโดยอาศัยทรัพยากรราคาถูกจากชนบททั้งอาหาร วัตถุดิบ และแรงงาน นั่นคือ ทุน

นิยมไทยเติบโตไดรวดเรว็โดยอาศยัความยากลาํบาก ความทุกขยาก รายไดต่ําของเกษตรกรและของ

กรรมกร ซึ่งเปนกฎสากลของเสนทางเติบโตของระบบทุนนิยมทั่วโลก

3. จากทุนนิยมสูสังคมคนยากไร

ดังที่ไดกลาวแลว สังคมทุนนิยมไทยเติบโตมาจากภาคอุตสาหกรรมและคาํวา อุตสาหกรรม

(industries) มิไดหมายความเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิต (manufacturing) เทาน้ัน แตหมายถึง

อุตสาหกรรมทุกประเภท ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการอืน่ๆ

จนถึงปจจุบันนี้นับไดวา อุตสาหกรรมทุนนิยมหรือทุนนิยมภาคอุตสาหกรรมไดครอบงําระบบการ

ผลิตและสงัคมไทยหมดแลว และเราสามารถกลาวไดวา สังคมไทยเปนสังคมทุนนิยม เปนสังคม

อุตสาหกรรมแลว

ที่สรุปเชนนี้ ก็เพราะวา ถาพิจารณาจาก GDP ก็พบวา GDP ภาคเกษตร (คํานวณจากมูลคา

สินคาขั้นปฐมของภาคเกษตร) มีมูลคาเหลือเพียง 10% ขณะที่ GDP นอกภาคเกษตรสูงถึง 90%

เทียบกับเมื่อป 2490 ที ่GDP ภาคเกษตรสูงถึง 61% (SYB, 1956 – 1958)

พิจารณาจากกําลังแรงงาน (อายุ 15 – 60 ป) ประมาณ 37 ลานคน ทํางานในภาคเกษตร

ประมาณรอยละ 39 ทํางานนอกภาคเกษตรประมาณรอยละ 61 และถาพิจารณาถึงสถานะของอาชีพ

ของกําลังแรงงานก็พบวา ผูที่มีฐานะเปนลกูจาง (ทั้งภาครัฐและเอกชน) มีประมาณเกือบ 17 ลานคน

เปนเกษตรกรประมาณเพียง 12 ลานคนเทานั้น ที่เหลือเปนนายจางกวา 1 ลานคน และอีกประมาณ 7

ลานคน มีอาชีพอิสระประเภทตางๆ ตั้งแตหาบเรแผงลอย ขับแท็กซี่ ขับมอเตอรไซดรับจาง เปนตน

นอกจากนี้สถานภาพเกษตรในปจจุบัน ก็เปนการเกษตรที่ถูกครอบงําดวยระบบการคาและ

การลงทุน เพราะชาวนาในปจจุบันนี้ สวนใหญสูงอายุ ชาวนาวัยหนุมสาวเหลือนอยมากแลว

การทํานา ทาํไร ปจจุบันสวนใหญตองพึ่งการจาง โดยเฉพาะการจางไถและการจางเกี่ยว ชาวนา
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สวนใหญในปจจุบันไมมียุงฉางของตนเอง ดังนั้น เมื่อเกี่ยวแลวก็ตองขายขาวเปลือกทันที และนํา

เงินที่ขายไดไปซื้อขาวสารจากโรงสี แปลวา การทํานาปจจุบันตกอยูภายใตระบบการคาและระบบ

ตลาดแทบท้ังสิ้น เศรษฐกิจชาวนาปจจุบันจึงยาจจะเรียกวา เปนเศรษฐกิจชุมชนชาวนา เพราะ

เศรษฐกิจชุมชนชาวนา ตามทฤษฎีหมายถึง การผลิตพอเพียงเลี้ยงชีพดวยตนเอง (subsistence

production) ในการผลติใชแรงงานตนเอง แรงงานครอบครัว และแรงงานสัตว เปาหมายการผลิต

เพื่อการบริโภคในครัวเรือนสวนเกินจากการบริโภคเทานั้น ที่จะนําไปแลกเปลี่ยนในตลาด

จากทีก่ลาวมาท้ังหมด ยากจะกลาวไดวา สังคมไทยปจจุบันเปนสังคมเกษตรกรรม เพราะ

มันถูกครอบงําดวยระบบการคา ระบบตลาด หรือระบบทุนนิยมอยางชดัเจน

ภายใตระบบเชนนี้ คนยากไร เกษตรกร ผูใชแรงงานมีสถานภาพอยางไร? ผลพวงของทุน

นิยมที่เติบโตจนครอบงําสังคมทั้งหมด ทําใหเกษตรกรและชาวนาไดรับผลพวงนั้นอยางไรบาง

ผลพวงท่ีดูด ีท่ีนักเศรษฐศาสตรท่ัวๆ ไปชอบอางถึงกคื็อ การเติบโตของเศรษฐกิจทุนนิยม

ไทย ทําใหประชากรมีรายไดสูงขึ้น จํานวนและสัดสวนคนจนลดลง กลาวคือ มีตัวเลขแสดงใหเห็น

วา 2506 สัดสวนคนจนไทยสูงถึงรอยละ 57 ของจํานวนประชากร แลวลดลงเหลือรอยละ 15.7 ในป

2535 เหลือรอยละ 11.2 ในป 2547 และเปนรอยละ 12.85 ในป 2549

แตตัวเลขสัดสวนดังกลาว คิดจากจํานวนประชากรผูมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน และ

เสนความยากจนในสังคมไทย ก็ถือ เกณฑมาตรฐานของธนาคารโลกที่กาํหนดวา ผูที่มีรายไดต่ํากวา

วันละ 1 เหรียญสหรัฐ ถือวาเปนผูยากจน ซึ่งเปนการวัดความยากจนสัมบูรณ (absolute poverty)

หรือเปนการวิเคราะหวา ผูมีรายไดต่ํากวาวันละ 1 เหรียญสหรัฐ ไมพอเพียงที่จะเลี้ยงชพีวันตอวันได

หรอืตองอดอาหารตายแนนอน ซึ่งถาถือตามเกณฑนี้กแ็ปลวา ประเทศในยุโรปและอเมริกา ไมมีคน

จนเลย เพราะในประเทศเหลาน้ีไมมีใครท่ีมีรายไดตํ่ากวาวันละ 1 เหรียญสหรัฐ แตท้ังยุโรปและ

อเมริกา รัฐบาลของทุกประเทศก็ประกาศวา ในประเทศของเขามีคนยากจน โดยเฉพาะใน

สหรัฐอเมริกา ก็มีคนยากจนเกือบ 40 ลานคน ที่เปนเชนนี้ก็เพราะวาประเทศยุโรปและอเมริกา มิได

ใชเกณฑวัดตามเกณฑความยากจนสัมบูรณ แตใชเกณฑความยากจนเปรียบเทียบ (relative poverty)

ซึ่งธนาคารโลกเองก็ยืนยันวา ในสังคมที่แตกตางกัน ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจไมเทากัน ควร

จะตองใชเกณฑวัดความยากจนที่แตกตางกนั เพราะวาระดับมาตรฐานการครองชีพไมเทากนั ดังนั้น

ธนาคารโลกจึงเห็นวา เกณฑของการวัดความยากจนเชิงเปรียบเทียบ ควรใชระดับเสนความยากจน

เชิงเปรียบเทียบที่ระดบั 1/3 ของรายไดเฉลี่ยตอหัวของประเทศนั้นๆ  (World Bank, 2000/2001 : 24)

เชน ถารายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรตกประมาณวันละ 100 เหรียญ (ในอเมริกาและยุโรป) ผูที่มี

รายไดต่ํากวาวันละ 33 เหรียญ ก็ถือวายากจน เปนตน

จึงเปนเรื่องท่ีนาคิดวา สังคมไทยยังจะคงถือเกณฑเสนความยากจนสัมบูรณ วัดความ

ยากจนของคนไทยตอไปหรือ ในเมื่อสังคมไทยไดพัฒนาเขาสูสงัคมอุตสาหกรรม และในทางสากล

ก็ถือวาเปนประเทศท่ีมีรายไดระดับปานกลาง (middle income country = MIC) จึงไมควรใชเสน



ş

ความยากจนในเกณฑเดียวกับประเทศยากจนในแอฟริกา ควรจะใชเกณฑวัดความยากจน

เปรียบเทียบไดแลว และถาใชเกณฑวัดความยากจนเปรียบเทียบ คนไทยที่มีรายไดต่ํากวาเดือนละ

2,398 บาท ก็ถือวายากจน เพราะคนไทยมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอเดือนในป 2549 เทากับ 7,193 บาท

1ใน 3 ก็เทากบั 2,398 บาท แตขณะน้ีเสนความยากจนของไทย ยังคงใชเสนความยากจนสัมบูรณท่ี

ระดับเดือนละ 1,386 บาทเทานั้น จึงทําใหตัวเลขสัดสวนคนยากจนลดเหลือเพียงรอยละ 12.85 แต

ถาใชเสนความยากจนเปรียบเทียบเดือนละ 2,398 บาท สัดสวนคนยากจน ก็จะเพิ่มขึ้นอีกกวาเทาตัว

คําถามจึงมีวา การใชเสนความยากจนสัมบูรณวัดความยากจนในสังคมไทย เปนการ

สงเสริมใหมีการเรงรัดยกระดบัรายไดคนจน  หรือสงเสริมใหมีการละเลยการยกระดับรายไดคนจน

กันแน เพราะถาใชเสนความยากจนสัมบูรณวัด รัฐบาลก็จะบอกวา เทาที่ทํามาก็ดีอยูแลว เพราะลด

ความยากจนไดอยางมปีระสิทธิภาพ แตถาใชเสนความยากจนเปรียบเทียบมาวัด ก็เปนการกระตุน

เตือนวา จะตองใชความพยายามยกระดับรายไดคนยากจนใหมากกวานี้

นอกจากนี้แลว ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในสังคมไมไดเกิดขึ้นจากคนกลุมใดกลุม

หนึ่ง แตเกิดขึน้จากการผลิตการทํางานของทุกคน ทุกภาคสวนในสังคม เพราะฉะนั้นทุกคนทุกภาค

สวนควรจะตองไดรับผลจากความเติบโตนั้นอยางทั่วถึง และไมแตกตางกันมากเกินไป

แตความเปนจริงในสังคมไทยขณะนี้ ปรากฏวา ผลแหงความเติบโตทางเศรษฐกิจไป

กระจุกตัวอยูที่คนรวยกลุมนอยมากเกินไป ขณะที่คนจนไดสวนแบงนอยมาก ถาเราแบงคนออกเปน

10 กลุม โดยใหแตละกลุมมจีํานวนเปน 10% และใหกลุมที่ 1 เปนกลุมคนจนสุด ก็พบวา ในป 2549

กลุมท่ี 1 มีรายไดเฉลีย่ตอเดอืน 3,737.16 บาท ขณะท่ีกลุมท่ี 10 เปนกลุมคนรวยท่ีสุด มีจํานวนเปน

10% ของประชากรทั้งหมด มีรายไดเฉลี่ยเดือนละ 58,019.20 บาท ดังนั้นความแตกตางระหวางกลุม

คนจนสุดกับกลุมคนรวยสุด ตางกันประมาณ 16 เทา (ดูดิเรก,2551 : sheets)

ในภาคเกษตร เกษตรกรนอกจากจะมีรายไดนอยแลว ขณะน้ีพบวา กําลังกลายเปน

เกษตรกรไรที่ดินมากข้ึนเรื่อยๆ ตามตัวเลขในป 2549 พบวา ครัวเรือนเกษตรกรไรที่ทํากินท่ัว

ประเทศมีถึงรอยละ 18.4 มีที่ดินนอยกวา 2 ไร รอยละ 3.28 มีที่ดิน 2 – 4 ไร รอยละ 6.32 และมีที่ดิน

5 – 9 ไร รอยละ 14.34 (ดูศูนยบริการวิชาการเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2551 : 24)

สวนในกรุงเทพมหานครท่ีมีประชากร 6 ลานกวานั้น ผูท่ีมีท่ีดินเปนของตนเองมีเพียง

ประมาณ 1.5 ลานรายเทานั้น นอกนั้นไมมีท่ีดินของตนเอง (เลมเดียวกัน : 25)

ขณะที่เศรษฐกจิทนุนิยมเติบโตและคนรวยมรีายไดสูงกวาคนยากจนถึง 16 เทา แตรายได

ของรัฐสวนใหญตองพึ่งภาษีทางออม โดยภาษีมูลคาเพิ่มเปนแหลงรายไดสําคัญที่สุดของรัฐบาล คือ

คิดเปนรอยละ 26.4 (417,772 ลานบาท) ของรายไดของรัฐ แตเมื่อพิจารณาภาระของภาษีมูลคาเพิ่มก็

พบวา คนจนท่ีสดุตองแบกรบัภาษีมากท่ีสุด กลาวคือ สําหรับคนจนท่ีสุด อัตราภาษีมูลคาเพิ่มคิด

เปนรอยละ 28.2 ของรายได ขณะที่ในกลุมคนรวยที่สุด อัตราภาษีมูลคาเพิ่มคิดเปนรอยละ 7.85 ของ

รายได (เลมเดียวกัน : 30)
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สรุปวา ภายใตสังคมทุนนิยมไทย คนจนคนยากไร คือ ผูเสียเปรียบ แตเปนจักรกลที่สําคัญ

ท่ีสดุ ในการสรางสรรคความเตบิโตทางเศรษฐกิจทุนนิยม โดยดานหน่ึงเปนกําลังหลักของระบบ

การผลิตของท้ังภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม อีกดานหน่ึงก็เปนผูบริโภคหลักของตลาด

ภายในประเทศ กลาวในแงเศรษฐศาสตรการเมือง ผูยากไรที่เปนเกษตรกรและผูใชแรงงานในภาค

การคาและอุตสาหกรรม คือ ผูสรางมูลคาสวนเกินใหแกระบบทุนนิยม สรางสรรคระบบทุนนิยมให

เตบิโต

ถึงเวลาที่ตองมีการจัดสรร แบงปนใหม เพื่อใหผลพวงของความเติบโตทางเศรษฐกิจ ตอง

กระจายไปสูผูยากไรใหมากกวานี้ โดยผานกลไกของภาษีและสวัสดิการ ภาษีทรัพยสิน ภาษีมรดก

ภาษีการเพ่ิมมูลคาของทรัพยสิน (capital gain tax) ควรจะตองจัดเก็บ เพ่ือนํารายไดเหลานี้ไปจัด

สวัสดกิาร ดานการศึกษา สาธารณสุข การประกันสังคม ดูแลเด็ก คนชรา คนพิการ และคนดอย

โอกาสกลุมตางๆ เพราะทุกคนเหลานี้ ลวนแตมีสวนชวยสรางสรรคความเจริญเติบโตใหแกระบบ

เศรษฐกิจทุนนิยมดวยกันทั้งสิ้น
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