
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
 

การค้าระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ของศตวรรษท่ี 21 
น้ันมีธรรมชาติที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวเอง  กล่าวคือ  
ในขณะท่ีการค้าเป็นพลังในการเช่ือมโยงชีวิตคนเราได้มากท่ีสุด 
และเป็นท่ีมาของความมั่งค่ังแบบท่ีไม่เคยมีมาก่อน 
แต่กลับมีประชาชนนับล้านๆ คนในโลกถูกทอดท้ิงให้ยากจน  
ความม่ังค่ังท่ีเพ่ิมพูนข้ึนดำเนินไปพร้อม ๆ 
กับความยากจนของคนจำนวนมหาศาลและช่องว่างท่ีกว้างมากข้ึนของความเห
ล่ือมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนซ่ึงน่าตกใจอยู่แล้ว  ทั้ง ๆ 
ที่การค้าของโลกเป็นกลไกท่ีทรงศักยภาพในการลดความยากจน  
ไม่ต่างจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ   แต่ศักยภาพท่ีว่าน้ีกลับสูญหายไป      
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าการค้าระหว่างประเทศโดยตัวมันเองแล้วขัดแย้งกับความจ
ำเป็นและผลประโยชน์ของคนจน   
แต่อยู่ท่ีกฎระเบียบซ่ึงควบคุมการค้าของโลกไว้น้ันเข้าข้างคนรวย 

ต้นทุนของการค้าท่ีไม่เป็นธรรมท่ีมีต่อมนุษย์มีมากมายมหาศาล 
หากอัฟริกา เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ 
และละตินอเมริกาจะสามารถเพ่ิมส่วนแบ่งในการส่งออกของโลกได้เพียงร้อยล
ะ 1  ภูมิภาคเหล่าน้ีจะมีรายได้มากพอท่ีจะช่วยประชาชน 128 
ล้านคนให้หลุดพ้นจากความยากจนได้  
ความยากจนท่ีลดลงย่อมช่วยปรับปรุงเร่ืองต่างๆ เช่น 
สุขภาพของเด็กและการศึกษา  

รัฐบาลประเทศร่ำรวยมักจะใช้คำแถลงสวยหรูโฆษณาถึงความมุ่งม่ันท่ีจะ
ลดความยากจน 
แต่รัฐบาลเดียวกันน้ีเองท่ีใช้นโยบายการค้าของตนเพ่ือกระทำการที่เป็นเสมือน
การปล้นคนยากจนของโลก 
เม่ือประเทศกำลังพัฒนาส่งสินค้าออกไปยังตลาดของประเทศร่ำรวย 
ประเทศเหล่าน้ีต้องเผชิญกับกำแพงภาษีศุลกากรมากกว่าสี่เท่าของส่ิงท่ีประเท
ศร่ำรวยเผชิญ   
กำแพงภาษีศุลกากรเหล่าน้ีทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องสูญเสียรายได้ถึงปีล
ะ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  
ซ่ึงมากเป็นสองเท่าของส่ิงท่ีประเทศเหล่าน้ีได้รับในรูปของความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศ 

ไม่ว่าจะสรรหาคำสุภาพมาบรรยายพฤติกรรมของประเทศร่ำรวยเหล่าน้ีไ
ด้มากเพียงใด  แต่ก็ไม่สามารถหลีกหนีความจริงท่ีเลวร้ายได้  
น่ันคือนโยบายของประเทศเหล่าน้ีสร้างความทุกข์ยากแสนสาหัสให้แก่คนยาก
จนท่ัวโลก เม่ือประเทศร่ำรวยไม่เปิดตลาดให้แก่คนจน   
ก็เท่ากับพวกเขาได้ปิดประตูไปสู่หนทางหลุดพ้นไปจากความยากจน  
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ความหน้าไหว้หลังหลอกและมาตรฐานสองชั้นของรัฐบาลในซีกโลกเห
นือไม่ได้มีอยู่เฉพาะในการวางระเบียบการค้าท่ีไม่เป็นธรรมเพ่ือปิดตลาดของต
นเท่าน้ัน  ในขณะที่ประเทศร่ำรวยปิดตลาดของตัวเอง 
ประเทศยากจนกลับถูกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) 
และธนาคารโลกกดดันให้เปิดตลาดของตนเองด้วยความเร็วถึงข้ันอันตราย    
ซ่ึงมักมีผลเป็นการทำลายชุมชนท่ียากจน   
ยิ่งไปกว่าน้ันชุมชนระหว่างประเทศก็ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ
และไร้เสถียรภาพอย่างจริงจัง  ซ่ึงปัญหาน้ีทำให้คนนับล้านๆ 
คนต้องเผชิญกับความยากจนอย่างท่ีเป็นอยู่ 

ในขณะเดียวกัน 
บรรษัทข้ามชาติที่ทรงอิทธิพลท้ังหลายกลับมีเสรีท่ีจะทำการเก่ียวกับการลงทุน
และการจ้างงานในรูปแบบท่ีสร้างความยากจนและความไม่ม่ันคงได้โดยปราศจ
ากมาตรการใด ๆ ควบคุม ยกเว้นแนวทางการปฏิบัติซ่ึงบังคับใครไม่ได้ 
นอกจากจะสมัครใจทำเอง  องค์การการค้าโลกเป็นอีกส่วนหน่ึงของปัญหา 
เพราะกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา 
การลงทุนและบริการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศร่ำรวยและบรรษัทข้ามชา
ติท่ีทรงอำนาจ ในขณะท่ีผลักต้นทุนมหาศาลไปให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา  
การท่ีองค์การการค้าโลกเข้าข้างผลประโยชน์ของประเทศร่ำรวยและบรรษัทข
นาดใหญ่ทำให้มีการต้ังคำถามเก่ียวกับความชอบธรรมขององค์การน้ี 
 
การรณรงค์เร่ืองการค้าของอ๊อกซ์แฟม 

รายงานช้ินน้ีกล่าวถึงการวิเคราะห์กฎระเบียบท่ีกำกับดูแลการค้าโลกของ
อ๊อกซ์แฟม  
การรณรงค์ของอ็อกซ์แฟมมีเป้าหมายเพ่ือเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเหล่าน้ันเพ่ือ
เปิดช่องให้ศักยภาพของการค้าได้ทำหน้าท่ีลดความยากจน 
อ๊อกซ์แฟมเช่ือว่าถึงเวลาแล้วท่ีจะต้องยุติมาตรฐานสองช้ัน 
และทำให้เกิดการค้าที่เป็นธรรม  เป้าหมายทางนโยบายหลักๆ 
ของอ๊อกซ์แฟมมีดังต่อไปน้ี 
�� ทำให้ประเทศยากจนเข้าถึงตลาดได้ดีข้ึนและยุติวงจรการผลิตภาคเกษตรล้
นเกินท่ีได้รับการอุดหนุนและการทุ่มตลาดส่งออกของประเทศร่ำรวย 

�� ยุติการใช้เง่ือนไขท่ีผูกติดมากับโครงการของไอเอ็มเอฟ - 
ธนาคารโลกซ่ึงผลักดันให้ประเทศยากจนต้องเปิดตลาด  

�� สร้างสถาบันระหว่างประเทศข้ึนใหม่ 1 
แห่งเพ่ือทำให้ราคาสินค้าเกษตรพ้ืนฐานมีเสถียรภาพในระดับที่สอดคล้องกั
บมาตรฐานการดำรงชีวิตท่ีสมเหตุสมผลสำหรับผู้ผลิต   
และเปล่ียนวิธีการปฏิบัติของธุรกิจเพ่ือให้บริษัทจ่ายในราคาท่ีเป็นธรรม 
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�� สร้างกฎระเบียบเร่ืองทรัพย์สินทางปัญญาใหม่เพ่ือสร้างหลักประกันว่าประเ
ทศยากจนจะสามารถซื้อเทคโนโลยีใหม่ๆ และยาพ้ืนฐานได้ 
และเกษตรกรมีความสามารถที่จะรักษา แลกเปล่ียน และขายเมล็ดพันธ์ุ 

�� ห้ามกฎระเบียบท่ีบังคับให้รัฐบาลต้องเปิดเสรีหรือแปรรูปบริการพ้ืนฐานท่ีจำ
เป็นต่อการลดความยากจน 

�� เพ่ิมคุณภาพการลงทุนของภาคธุรกิจ และมาตรฐานการจ้างงาน 
�� ทำให้องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) 
เป็นประชาธิปไตยโดยให้ประเทศยากจนมีเสียงมากข้ึน 

�� เปล่ียนนโยบายด้านการเกษตร การศึกษา 
สุขภาพและการปกครองในประเทศยากจน 
เพ่ือให้ประชาชนท่ียากจนสามารถหาประโยชน์จากการค้าและตลาดได้ 
 

ทำไมต้องรณรงค์เร่ืองการค้า และทำไมต้องทำกันตอนน้ี ? 
มีคำตอบสำหรับคำถามน้ีอยู่ 3 ข้อด้วยกัน 

ข้อแรก  
ระบบการค้าท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเป็นภาวะท่ีไม่สมควรจะปล่อยให้ดำรงอยู่  
ไม่ควรมีชุมชนอารยะใดๆ 
ยอมอดทนอดกล้ันต่อความม่ังค่ังและความยากจนแบบสุดข้ัวท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติทางการค้าในปัจจุบัน 
และพวกเราไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ไม่ควรจะยอมรับการแสวงหาประโยชน์จาก
อำนาจ  ความอยุติธรรม 
และความเมินเฉยต่อความทุกข์ยากท่ีทำให้การปฏิบัติทางการค้าเหล่าน้ันมีอยู่
ต่อไป  

เหตุผลประการที่สองสรุปเน้ือหาอยู่ในวลีส้ันๆ ที่ว่า 
"ประโยชน์ส่วนตนอันพิจารณาแล้วด้วยความรู้แจ้ง” (enlightened self-
interest)  
ส่ิงท่ีกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันไม่เพียงแต่จะเป็นภาวะท่ีไม่สมควรปล่อยให้ดำรงอ
ยู่เท่าน้ัน  แต่ยังเป็นส่ิงท่ีไม่ย่ังยืนด้วย  
ประเทศส่วนใหญ่ของโลกกำลังพัฒนากำลังกลายเป็นดินแดนแห่งความส้ินหวั
งท่ีถูกเบียดขับให้ตกขอบมากข้ึน 
และถูกตัดขาดจากความม่ังคั่งท่ีเพิ่มข้ึนจากผลของการค้า  ท้ายท่ีสุดแล้ว  
ความม่ังค่ังท่ีจะถูกแบ่งปันกัน ไม่สามารถสร้างจากพ้ืนฐานเช่นน้ีได้ 
ความโกรธแค้น ความส้ินหวัง 
และความตึงเครียดทางสังคมท่ีมาพร้อมกับความไม่เสมอภาคในความม่ังค่ังแล
ะโอกาสมีลักษณะเช่นเดียวกับพลังทางเศรษฐกิจที่ขับเคล่ือนโลกาภิวัตน์  
คือไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะภายในเขตพรมแดนประเทศ 
ความไร้เสถียรภาพท่ีเกิดขึ้นจากส่ิงเหล่าน้ีคุกคามพวกเราทุกคน 
ในโลกโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน 
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ชีวิตของพวกเราเช่ือมโยงกันอย่างแยกไม่ออกมากกว่าแต่ก่อน   
เช่นเดียวกับความม่ังค่ังของพวกเรา   ในฐานะท่ีเป็นชุมชนโลก 
เราต้องว่ายน้ำไปด้วยกันหรือไม่ก็จมน้ำไปพร้อมกัน  
ไม่มีประเทศใดไม่ว่าจะเข้มแข็งหรือร่ำรวยเป็นเกาะอยู่โดดเด่ียวได้ตามลำพัง 

แรงจูงใจประการที่สามของการรณรงค์เร่ืองการค้าของอ๊อกซ์แฟมก็คือ 
ความเช่ือท่ีว่าการเปล่ียนแปลงเป็นส่ิงท่ีเป็นไปได้ 
ระบบการค้าระหว่างประเทศไม่ใช่พลังท่ีเป็นธรรมชาติ 
แต่เป็นระบบของการแลกเปล่ียนท่ีจัดการโดยกฎระเบียบและสถาบันท่ีสะท้อน
ตัวเลือกทางการเมือง  
เราสามารถเลือกให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ที่อ่อนแอและผู้ด้อยโอก
าส หรือผลประโยชน์ของคนท่ีร่ำรวยและมีอำนาจก็ได้ 
การค้าย่ิงทำให้เกิดความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับโลกเพราะระบบกา
รค้าระหว่างประเทศถูกจัดการให้ผลิตสิ่งเหล่าน้ีข้ึนมา 
กฎกติกาในการเล่นเกมสะท้อนผลประโยชน์ที่ฉ้อฉล  
การรณรงค์ร่วมกันของสาธารณะสามารถเปล่ียนแปลงส่ิงน้ีได้  
ดังท่ีการรณรงค์ระหว่างประเทศให้ยกเลิกหน้ีของประเทศยากจนได้แสดงให้เห็
นมาแล้ว 
โดยท่ีปฏิบัติการของประชาชนสามารถผลักดันให้ผลประโยชน์ของคนจนเข้าไ
ปเป็นวาระระหว่างประเทศ 
และสามารถบรรลุประโยชน์ท่ีแท้จริงสำหรับการพัฒนามนุษย์ได้  

สุดท้าย เห็นชัดแล้วว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหน่ึง  
เราสามารถเลือกท่ีจะปล่อยให้ระเบียบทางการค้าท่ี 
อยุติธรรมสร้างความยากจนและความส้ินหวังต่อไป 
แล้วเผชิญหน้ากับผลที่เกิดข้ึน 
หรือไม่เราก็ต้องเปล่ียนแปลงกฎระเบียบเหล่าน้ัน 
เราสามารถจะปล่อยให้โลกาภิวัตน์เอ้ือประโยชน์เพ่ือคนเพียงไม่ก่ีคนต่อไป  
แทนท่ีจะเอ้ือประโยชน์เพื่อคนจำนวนมาก 
หรือเราจะสร้างโมเดลของโลกาภิวัตน์ข้ึนมาใหม่ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของคุณค่าขอ
งการแบ่งปันและหลักการเร่ืองความยุติธรรมทางสังคม  
ทางเลือกเป็นของพวกเรา และตอนนี้ถึงเวลาท่ีเราต้องเลือกแล้ว 
 
1. การค้าและโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 

การค้าท่ีบริหารจัดการอย่างดีมีศักยภาพจะช่วยให้ประชาชนนับล้านๆ 
คนหลุดพ้นจากความยากจนได้ อย่างไรก็ดี 
การค้าท่ีเพ่ิมขึ้นไม่ได้เป็นหลักประกันว่าความยากจนจะลดลงโดยปริยาย 
ประสบการณ์ของประเทศกำลังพัฒนาเปิดโปงให้เห็นช่องว่างระหว่างผลประโย
ชน์มหาศาลท่ีการค้าสามารถบันดาลให้ได้ในด้านหน่ึง 
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กับผลลัพธ์อันน่าผิดหวังท่ีสัมพันธ์กับการเข้าเป็นส่วนหน่ึงของตลาดโลกผ่านก
ารค้าในอีกด้านหน่ึง   

วิวาทะเร่ืองการค้าในปัจจุบันถูกครอบงำโดยการแลกเปลี่ยนในเชิงพิธีกร
รมของ 2 ค่าย ได้แก่ พวก “รักโลกาภิวัตน์" (globaphiles) กับพวก 
“เกลียดโลกาภิวัตน์”  (globaphobes)   
ค่ายแรกบอกว่าการค้าทำให้โลกาภิวัตน์สร้างประโยชน์ให้คนจนอยู่แล้ว  
ส่ิงท่ีควรทำในอนาคตก็คือ “ต้องทำแบบเดิมให้มากข้ึน" 
ค่ายหลังมีทัศนะตรงกันข้าม  
พวกเขาแย้งว่าการค้าในตัวของมันเองเป็นส่ิงเลวร้ายสำหรับคนจน 
การมีส่วนร่วมในการค้านำไปสู่ความยากจนและความเหล่ือมล้ำมากข้ึนอย่างเห็
นได้ชัด ผลลัพธ์ของทัศนะของฝ่ายน้ีก็คือ  "ย่ิงมีการค้าน้อยย่ิงดี" 

สงครามวาทะระหว่างฝ่ายท่ีมองการค้าในแง่ดีกับฝ่ายท่ีมองการค้าในแง่
ลบท่ีได้ยินกันในการประชุมระหว่างประเทศทุกคร้ังไม่ได้ก่อดอกก่อผลแต่อย่าง
ใด 
ทัศนะในการมองโลกของทั้งสองฝ่ายเล่ือนลอยอยู่ท่ามกลางประจักษ์พยานท่ีเ
กิดขึ้นและต่างไม่ได้เสนอความหวังใดๆ สำหรับอนาคต  วิวาทะท่ีผิดๆ 
เร่ืองการค้าเป็นการเบนความสนใจที่น่าเสียดาย  
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระหว่างท่ีการค้าของโลกกำลังถูกแปลงสภาพไปอย่างขุ
ดรากถอนโคนอยู่ในขณะน้ี 
การเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีจะเป็นเคร่ืองกำหนดความสำเร็จในการขจัดความยากจ
นว่ามีมากน้อยเพียงใด  

ส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงเป็นเร่ืองเชิงปริมาณ  
การส่งออกเติบโตรวดเร็วกว่าผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ของโลก  
ด้วยเหตุน้ีการค้าจึงมีส่วนแบ่งในรายได้ของโลกมากกว่าท่ีผ่านมา ผลก็คือ 
การเปล่ียนแปลงในแบบแผนทางการค้าจะมีอิทธิพลต่อแบบแผนการกระจายรา
ยได้เพ่ิมขึ้น รวมท้ังต่อการลดความยากจน 
ประเทศกำลังพัฒนามีสัดส่วนของการส่งออกต่อจีดีพีเพ่ิมสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว 
การส่งออกในปัจจุบันมีมูลค่ามากกว่า 1 ใน 4 ของจีดีพีรวม  
ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่าของประเทศร่ำรวย 

องค์ประกอบของการส่งออกจากประเทศกำลังพัฒนากำลังเปล่ียนแปลง
เช่นเดียวกัน  ในขณะท่ียังคงพ่ึงพาสินค้าเกษตรข้ันปฐม  
สัดส่วนของสินค้าจากภาคการผลิตสูงข้ึนโดยตลอดในช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา 
มีการเติบโตขนานใหญ่ของสินค้าส่งออกท่ีใช้เทคโนโลยีสูง 
โดยมีประเทศต่างๆ เช่น จีน อินเดีย 
และเม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีช้ันสูง  รวมท้ังสินค้าท่ีเน้นการใช้แรงงาน 

บทบาทท่ีเปล่ียนแปลงไปของประเทศกำลังพัฒนาในการแบ่งงานกันทำ
ระหว่างประเทศสะท้อนให้เห็นพลังทางเทคโนโลยีท่ีทรงอำนาจท่ีเป็นตัวขับเค
ล่ือนโลกาภิวัตน์  
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การแต่งงานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับการโทรคมนาคมหรือการทำให้
ทุกอย่างเป็นดิจิตอลกำลังปฏิวัติความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ภายใต้การอุปถัมภ์ของบรรษัทข้ามชาติ 
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้ช่วยพัฒนาระบบการผลิตโลก 
การค้าท่ีเพ่ิมขึ้นภายในบริษัทต่างๆ 
เป็นพลังท่ีทรงอำนาจมากท่ีสุดพลังหน่ึงท่ีอยู่เบ้ืองหลังการขยายตัวของการค้า
โลก ยอดขายในต่างประเทศของบรรษัทข้ามชาติท่ีใหญ่ที่สุด 100 
แห่งมีมูลค่าเท่ากับ 1 ใน 4 ของการค้าโลก ประมาณ 2 ใน 3 
ของการค้าท้ังหมดเกิดข้ึนภายในบริษัท 

โดยอาศัยกิจกรรมการผลิต การลงทุน และการตลาด  
บรรษัทข้ามชาติกำลังเช่ือมโยงผู้ผลิตในประเทศกำลังพัฒนาเข้ากับผู้บริโภคใ
นประเทศร่ำรวยอย่างใกล้ชิดมากย่ิงข้ึน  
จากแรงงานหญิงในโรงงานเย็บเส้ือผ้าในบังคลาเทศถึงแรงงานหญิงในเขตเศร
ษฐกิจพิเศษของจีน 
และแรงงานในเขตการค้าเสรีของอเมริกากลางถึงเกษตรกรรายย่อยและแรงงา
นในภาคเกษตรในประเทศกำลังพัฒนา 
โลกาภิวัตน์กำลังสร้างพลังท่ีสร้างโอกาสสำคัญๆ 
ควบคู่ไปกับการคุกคามอย่างใหญ่หลวง 
 
2. การค้าในฐานะเป็นพลังเพ่ือลดความยากจน 

ประวัติศาสตร์มักจะเย้ยหยันว่าการค้าไม่สามารถเอ้ือประโยชน์ให้คนจนไ
ด้ 
แต่การมีส่วนร่วมในการค้าโลกได้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงกรณีการลดความยาก
จนท่ีประสบความสำเร็จมากท่ีสุดหลายกรณี 
และเมื่อเปรียบเทียบกับความช่วยเหลือแล้ว 
การค้ามีศักยภาพในการอำนวยประโยชน์ให้แก่คนจนมากกว่า 

หากประเทศกำลังพัฒนาเพ่ิมส่วนแบ่งในการส่งออกโลกได้เพียงร้อยละ 
5 จะทำให้ประเทศเหล่าน้ีมีรายได้ถึง 350,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซ่ึงมากเป็น 
7 เท่าของท่ีประเทศกำลังพัฒนาได้รับจากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 
เงินจำนวน 70,000 
ล้านเหรียญสหรัฐท่ีอัฟริกาได้จากการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนในการค้าโลกเพียงร้อ
ยละ 1 มีปริมาณประมาณ 5 
เท่าของความช่วยเหลือและการบรรเทาภาระหนี้ท่ีอัฟริกาได้รับ  

นอกจากผลประโยชน์ทางการเงินแล้ว 
การเจริญเติบโตของการส่งออกสามารถเป็นจักรกลท่ีมีประสิทธิภาพในการลด
ความยากจนมากกว่าความช่วยเหลือจากต่างประเทศ  
การผลิตเพ่ือการส่งออกสามารถทำให้รายได้อยู่ในมือคนจนได้โดยตรง 
สร้างโอกาสใหม่ๆ 
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สำหรับการจ้างงานและการลงทุนในกระบวนการการผลิตเพ่ือการส่งออก 
อย่างไรก็ดี แนวความคิดแบบ 2 ด้านคือ "ความช่วยเหลือหรือการค้า" 
อาจจะสุดข้ัวเกินไป  
เพราะความช่วยเหลือสามารถมีบทบาทสำคัญในการทำให้คนจนได้ประโยชน์จ
ากการค้า ด้วยการสนับสนุนการลงทุนด้านบริการสุขภาพและการศึกษา 
รวมท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

ความสำเร็จในการส่งออกสามารถมีบทบาทสำคัญในการลดความยากจ
น  
รายงานช้ินน้ีมีการจำลองสถานการณ์เพ่ือดูว่าส่วนแบ่งการส่งออกในตลาดโลก
ของประเทศกำลังพัฒนาท่ีเพ่ิมข้ึนจะมีผลกระทบต่อความยากจนอย่างไรบ้าง 
การจำลองสถานการณ์ในระดับหน่ึงเป็นสิ่งที่ทำเทียมข้ึน  
จริงอยู่ที่ประโยชน์จากการค้าเป็นส่ิงท่ีมีพลวัตและมีลักษณะสะสม 
จึงไม่สามารถจับให้เป็นภาพท่ีหยุดน่ิงได้  แต่กระน้ัน 
ตัวเลขท่ีได้ก็ยังน่าสนใจเพราะชี้ว่าส่วนแบ่งที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 
ในการส่งออกของโลกสำหรับภูมิภาคกำลังพัฒนาสามารถลดความยากจนของ
โลกได้ร้อยละ 12 
การลดลงของความยากจนระดับโลกจะเป็นประโยชน์มากท่ีสุดในเขตซับซาฮา
ร่าของอัฟริกาและเอเชียใต้ ซ่ึงเป็น 2 
ภูมิภาคท่ีมีการกระจุกตัวของความยากจนสูงท่ีสุด  

การเปล่ียนแปลงการกระจายกิจกรรมการส่งออกโลกท่ีใช้ในแบบจำลอง
ของเราอยู่ในระดับท่ีต่ำมาก 
โดยเฉพาะเม่ือวัดกับความไร้สมดุลระหว่างประชากรโลกกับส่วนแบ่งของการส่
งออกโลก ประเทศกำลังพัฒนาท่ีมีรายได้ต่ำมีประชากรถึงร้อยละ 40 
ของประชากรโลก แต่มีสัดส่วนในการค้าโลกเพียงร้อยละ 3 
ในขณะท่ีสินค้าส่งออกและบริการของประเทศร่ำรวยมีมูลค่าประมาณ 6,000 
เหรียญสหรัฐต่อคน แต่ประเทศกำลังพัฒนามีมูลค่าเท่ากับ 330 เหรียญสหรัฐ 
และประเทศท่ีมีรายได้ต่ำมีมูลค่าน้อยกว่า 100 เหรียญสหรัฐเท่าน้ัน 

ประสบการณ์จากเอเชียตะวันออกแสดงให้เห็นว่ามีอะไรท่ีเป็นไปได้บ้าง 
เม่ือฐานของการเจริญเติบโตของการส่งออกกว้างข้ึน  ต้ังแต่กลางทศวรรษท่ี 
1970 (2513) 
การเติบโตของการส่งออกอย่างรวดเร็วเป็นผลให้เกิดกระบวนการการเจริญเติบ
โตทางเศรษฐกิจที่กว้างขวางข้ึน ซ่ึงได้ช่วยทำให้ประชากร 400 
ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน ในประเทศเช่น เวียดนาม และยูกันดา 
การผลิตเพ่ือตลาดส่งออกได้ช่วยลดระดับความยากจนในชนบทอย่างไม่เคยมี
มาก่อน 
ในประเทศท่ีการเจริญเติบโตของการส่งออกอยู่บนพ้ืนฐานของการผลิตสินค้าอุ
ตสาหกรรมท่ีเน้นการใช้แรงงาน เช่น ในบังคลาเทศ 
การเจริญเติบโตของการส่งออกได้สร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ผู้หญิง 
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มีคำเตือนเป็นอุทาหรณ์เสมอสำหรับความสำเร็จของทุกเร่ือง น่ันก็คือ 
ความเหล่ือมล้ำท่ีเพ่ิมขึ้นทำให้อัตราการลดลงของความยากจนในเอเชียตะวัน
ออกเป็นไปได้ช้าลง 
และความเจริญเติบโตของการส่งออกเกิดข้ึนพร้อมกับรูปแบบการขูดรีดที่เลวร้า
ยแบบสุดข้ัว โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานหญิง 
แต่ผลลัพธ์เหล่าน้ีไม่ใช่ส่ิงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ 
มันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลล้มเหลวท่ีจะปกป้องผลประโยชน์ของคนจน 

ผลประโยชน์ของการค้าไม่ใช่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยอัตโนมัติ 
และการเจริญเติบโตของการส่งออกอย่างรวดเร็วก็ไม่ใช่หลักประกันโดยอัตโน
มัติว่าความยากจนจะลดลงอย่างรวดเร็วได้  
ต่อเม่ือศักยภาพของการค้าถูกผูกโยงเข้ากับยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุการเจริญเติบ
โตแบบเสมอภาคที่มีประสิทธิภาพ 
การค้าจึงจะเป็นแรงผลักดันท่ีทรงพลังในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนามนุษย์  
การเข้าถึงตลาดท่ีใหญ่ขึ้นและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
สร้างแรงจูงใจสำหรับการลงทุน 
และช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการจ้างงาน เม่ือประเทศต่าง 
ๆ เช่น เอเชียตะวันออก สามารถเข้าไปเก่ียวพันกับการค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน 
การเจริญเติบโตของการส่งออกสามารถช่วยเพ่ิมมาตรฐานการดำรงชีวิตได้อย่า
งรวดเร็ว 
 
3. ถูกทอดท้ิง : ประเทศยากจนและคนจนในระบบการค้าโลก 

แม้จะมีความสำเร็จเกิดข้ึนอยู่บ้าง 
แต่การขยายตัวของการค้าโลกภายใต้โลกาภิวัตน์กลับไม่ได้สร้างผลงานการล
ดความยากจนท่ีน่าพอใจ  กระแสน้ำที่สูงขึ้นน่าจะช่วยยกเรือทุกลำให้สูงข้ึน 
แต่กระแสความม่ังค่ังที่เกิดข้ึนจากการค้ากลับช่วยยกเรือบางลำให้สูงกว่าลำอ่ืน 
ๆ ในขณะท่ีบางลำต้องจมด่ิงลงอย่างในใจหาย 

ความยากจนเร้ือรังและความเหล่ือมล้ำท่ีเพิ่มสูงข้ึนเป็นลักษณะเด่นของโ
ลกาภิวัตน์ ท่ามกลางความม่ังค่ังท่ีเพิ่มสูงขึ้นโดยการค้า มีประชาชน 1.1 
พันล้านคนท่ีต้องด้ินรนเพ่ือให้มีชีวิตรอดด้วยเงิน 1 เหรียญสหรัฐต่อวัน  
ซ่ึงเป็นตัวเลขเดียวกับในช่วงทศวรรษท่ี 1980 (2523) 
ความเหล่ือมล้ำระหว่างคนรวยกับคนจนกำลังกว้างข้ึนท้ังระหว่างประเทศและภ
ายในประเทศ ประเทศท่ีมีรายได้สูงมีจำนวนประชากรเพียงร้อยละ 14 
ของประชากรโลก แต่มีจีดีพีเท่ากับร้อยละ 75 ของจีดีพีโลก  ซ่ึงเท่ากับในปี 
2533 

ความไม่เท่าเทียมทางการค้าย่ิงช่วยซ้ำเติมความเหล่ือมล้ำท่ีมีอยู่แล้วให้
มากข้ึนไปอีก  ทุกๆ 1 
เหรียญสหรัฐท่ีเกิดขึ้นจากการส่งออกในระบบการค้าระหว่างประเทศ  
ประเทศรายได้ต่ำได้เพียง 3 เซ็นเท่าน้ัน 
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แม้ประเทศกำลังพัฒนาจะเพ่ิมการส่งออกเร็วกว่าประเทศร่ำรวย 
แต่ความเหล่ือมล้ำท่ีมีอยู่สูงมากต้ังแต่แรกหมายความว่าช่องว่างสัมบูรณ์ระหว่า
งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศร่ำรวยกำลังขยายตัว  ในช่วงทศวรรษ 1990 
(2533) ประเทศร่ำรวยเพ่ิมมูลค่าการส่งออกต่อหัวได้ถึง 1,938 เหรียญสหรัฐ 
ในขณะท่ีประเทศรายได้ต่ำเพ่ิมได้ 51 เหรียญสหรัฐ 
และประเทศรายได้ปานกลางเพ่ิมได้ 98 เหรียญสหรัฐ 

ความสำเร็จในการส่งออกของประเทศกำลังพัฒนากระจุกตัวสูงมาก 
เอเชียตะวันออกมีมูลค่ามากกว่า 3 ใน 4 
ของสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกท้ังหมด 
และมีสัดส่วนในสินค้าเทคโนโลยีระดับสูงมากกว่าประเทศอื่น 
เอเชียใต้และเขตซับซาฮาร่าของอัฟริการวมกันมีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 2 
และสัดส่วนของละตินอเมริกา (ยกเว้นเม็กซิโก) กำลังหดตัวลง 

บางประเทศที่ดูจะประสบความสำเร็จในการผนวกเข้ากับการค้ากำลังติด
กับอยู่ในกลุ่มประเทศผู้ผลิตสินค้าท่ีมีมูลค่าเพ่ิมต่ำ 
และการเจริญเติบโตของการส่งออกของประเทศเหล่าน้ีมีผลกระทบน้อยต่อระดั
บความยากจน 
ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศชี้ว่าเม็กซิโกเป็นผู้ส่งออกหลักของสินค้าและบริก
ารท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง อย่างไรก็ตาม น้อยกว่าร้อยละ 2  
ของมูลค่าการส่งออกของเม็กซิโกมาจากท้องถ่ิน  
ซ่ึงเหมือนกับอีกหลายประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตของการส่งออกเส้ือผ้า
สูง เช่น บังคลาเทศ และฮอนดูรัส  ในแต่ละกรณีเหล่าน้ี 
การผลิตเพ่ือการส่งออกส่วนใหญ่เป็นการประกอบช้ินส่วนแบบง่ายๆ 
และการส่งออกช้ินส่วนท่ีนำเข้าภายใต้การอุปถัมภ์ของบรรษัทข้ามชาติ 
โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างจำกัด 

ประเทศอ่ืนๆ ไม่ประสบผลสำเร็จในการหลีกหนีจากปัญหาอันเร้ือรังน้ี  
ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรขั้นปฐมรู้ว่าสัดส่วนของตนในตลาดโลกหดตัวลง 
โดยมีเขตซับซาฮาร่าของอัฟริกาเป็นผู้แบกรับปัญหาอันเน่ืองมาจากราคาสินค้า
ตกต่ำ  อัตราการค้าท่ีเลวร้ายลงเร่ือยๆ นับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1970 
(2513) ทำให้ภูมิภาคน้ีสูญเสีย 50 เซนต์ต่อทุก 1 
เหรียญสหรัฐท่ีได้รับจากความช่วยเหลือระหว่างประเทศ 

ทฤษฎีการค้าทำนายว่าคนจนในประเทศกำลังพัฒนาจะได้ประโยชน์จาก
การท่ีประเทศของตนผนวกเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจโลกโดยผ่านการค้า   
แต่ทฤษฎีน้ีตรงข้ามกับความเป็นจริง ในละตินอเมริกา 
การเจริญเติบโตของการส่งออกอย่างรวดเร็วสัมพันธ์กับการว่างงานท่ีสูงข้ึน 
และการชะงักงันของรายได้  
รายได้ข้ันต่ำท่ีแท้จริงในภูมิภาคลดลงในช่วงปลายของทศวรรษ 1990 (2533) 
ซ่ึงต่ำกว่าเม่ือตอนเร่ิมทศวรรษ  
ประจักษ์พยานท่ีนำเสนอในรายงานชิ้นน้ีช้ีว่าคนจนในชนบทกำลังสูญเสีย  
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ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถประเมินปัญหาทั้งหมดที่สัมพันธ์กับการค้าได้โดย
ดูจากผลกระทบต่อรายได้เท่าน้ัน ในหลายประเทศ 
การเจริญเติบโตของการส่งออกเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของการจ้างงานแบบเอารัดเ
อาเปรียบ ผู้หญิงท่ีทำงานในเขตเศรษฐกิจของจีนมักจะถูกบังคับให้ทำงาน 12 
ช่ัวโมงต่อวันในสภาพที่น่าตกใจ 
แรงงานหญิงท่ีตัดเย็บเสื้อผ้าในบังคลาเทศมักถูกปฏิเสธสิทธิที่เข้าร่วมสหภาพ 
เวลาทำงานท่ียาวนานเพียงเพ่ือค่าแรงในระดับท่ีอยู่ได้แบบยากจนกินเวลาและ
พลังงานของผู้หญิงอย่างมาก  ในขณะเดียวกัน 
รัฐบาลของหลายประเทศก็บังคับใช้การทำงานแบบ "ยืดหยุ่น" 
ซ่ึงเป็นการใช้คำสุภาพเพ่ือการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานของการจ้างงาน 
 
4. การเข้าถึงตลาดและการค้าสินค้าเกษตร : 
มาตรฐานสองชั้นของประเทศร่ำรวย 

ศักยภาพของการค้าท่ีจะช่วยลดความยากจนไม่อาจเป็นจริงได้หากประเ
ทศยากจนยังไม่สามารถเข้าถึงตลาดของประเทศร่ำรวย  
แต่น่าเสียดายท่ีรัฐบาลประเทศในซีกโลกเหนือสำรองมาตรการกีดกันทางการค้
าท่ีเข้มงวดท่ีสุดเอาไว้เพ่ือใช้กับประชาชนท่ียากจนท่ีสุดของโลก 

การแข่งขันในระบบการค้าระหว่างประเทศเปรียบเหมือนการแข่งขันกระโ
ดดข้ามร้ัวของนักกีฬาที่มีความแตกต่างกัน 
นักกีฬาท่ีอ่อนแอท่ีสุดต้องกระโดดข้ามร้ัวท่ีสูงท่ีสุด 
เม่ือเกษตรกรรายย่อยที่ยากจนและสิ้นหวังหรือแรงงานหญิงท่ีตัดเย็บเส้ือผ้าเข้
าสู่ตลาดโลก  พวกเขาต้องเผชิญกับการกีดกันสินค้านำเข้า 4 
เท่าของส่ิงท่ีผู้ผลิตในประเทศร่ำรวยเผชิญ  
การกีดกันทางการค้าในประเทศร่ำรวยทำให้ประเทศกำลังพัฒนาต้องสูญเสียรา
ยได้ประมาณ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี  ซ่ึงคิดเป็น 2 
เท่าของความช่วยเหลือจากต่างประเทศท่ีประเทศกำลังพัฒนาได้รับ  
เขตซับซาฮาร่าของอัฟริกา 
ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ียากจนท่ีสุดของโลกสูญเสียรายได้ประมาณ 2,000 
ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี อินเดีย และจีนสูญเสียมากกว่า 3,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ     ตัวเลขเหล่าน้ีเป็นเพียงต้นทุนเฉพาะหน้าเท่าน้ัน 
ค่าเสียหายระยะยาวซ่ึงสัมพันธ์กับการสูญเสียโอกาสในการลงทุนและการสูญเ
สียพลวัตทางเศรษฐกิจมีสูงกว่าน้ีมาก  
 อุปสรรคทางการค้าในประเทศร่ำรวยทำลายคนจนเป็นพิเศษ 
เพราะมีผลต่อสินค้าซ่ึงคนจนผลิตโดยตรง เช่น 
สินค้าท่ีเน้นแรงงานในภาคเกษตรและสินค้าจากภาคการผลิต 
และด้วยเหตุท่ีการจ้างงานในอุตสาหกรรมส่งออกท่ีเน้นแรงงานเป็นหลักมีสัดส่
วนของแรงงานหญิงจำนวนมาก 
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ผู้หญิงจึงแบกรับภาระมากกว่าผู้ชายอันเน่ืองมาจากค่าแรงท่ีต่ำกว่าและโอกาส
ในการจ้างงานท่ีจำกัดกว่า  ซ่ึงเกิดจากการกีดกันทางการค้า  
 
 อ็อกซ์แฟมพยายามท่ีจะตอบคำถามท่ีว่าใครเป็นผู้ที่เลวร้ายท่ีสุดที่ทำลา
ยผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาโดยใช้อุปสรรคทางการค้า   
โดยใช้ดัชนีมาตรฐานสองช้ันเป็นเคร่ืองวัด   ดัชนีน้ีใช้วัดมิติสำคัญๆ 
ของนโยบายการค้าของประเทศร่ำรวย  10 ด้านด้วยกัน 
ซ่ึงรวมถึงภาษีศุลกากรโดยเฉล่ีย  
จำนวนภาษีศุลกากรท่ีเก็บจากส่ิงทอและการเกษตร  
และข้อจำกัดในการนำเข้าสินค้าจากประเทศท่ีพัฒนาน้อยท่ีสุด 
เหตุท่ีเรียกว่าดัชนีมาตรฐานสองช้ัน 
เพราะดัชนีน้ีใช้วัดหลักการการค้าเสรีท่ีประเทศร่ำรวยส่งเสริมกับการลงมือปฏิบั
ติจริงเพ่ือปกป้องตลาดของตน 
ไม่มีประเทศอุตสาหกรรมใดท่ีได้รับการยกย่องตามมาตรฐานนี้เลย   
มีแต่สหภาพยุโรปท่ีได้ช่ือว่าเป็นผู้กระทำผิดท่ีร้ายท่ีสุด  
โดยชนะสหรัฐอเมริกาแบบเฉียดฉิว   
 มาตรฐานสองช้ันของรัฐบาลประเทศอุตสาหกรรมเห็นได้ชัดเจนในเร่ืองก
ารเกษตรมากกว่าด้านอ่ืน การอุดหนุนภาคเกษตรของประเทศเหล่าน้ีมีมากกว่า 
1,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อวัน 
ประโยชน์เกือบท้ังหมดของการอุดหนุนเหล่าน้ีซ่ึงตกอยู่กับเกษตรกรท่ีร่ำรวยท่ี
สุดทำลายส่ิงแวดล้อมอย่างมหาศาล และทำให้เกิดการผลิตล้นเกิน  
ผลผลิตที่ล้นเกินเหล่าน้ีถูกทุ่มในตลาดโลก 
โดยได้รับการอุดหนุนเพ่ิมเติมจากเงินของผู้เสียภาษีและผู้บริโภค 
 อ็อกซ์แฟมได้พัฒนาการวัดระดับการทุ่มตลาดส่งออกของอียูและสหรัฐ
ขึ้นใหม่ 
วิธีการวัดแบบน้ีช้ีว่ามหาอำนาจทางการเกษตรทั้งสองกำลังส่งออกผลผลิตในร
าคาท่ีถูกกว่าต้นทุนการผลิตถึง 1 ใน 3  
การส่งออกท่ีได้รับการอุดหนุนจากประเทศร่ำรวยกำลังทำให้ราคาส่งออกสินค้า
จากประเทศกำลังพัฒนาตกต่ำลง 
และทำลายความหวังของเกษตรกรรายย่อยในประเทศเช่น เฮติ เม็กซิโก 
และจาเมกา 
สินค้านำเข้าท่ีได้รับการอุดหนุนมหาศาลกำลังทำลายตลาดท้องถ่ิน  
เกษตรกรท่ียากจนท่ีสุดของโลกบางคนกำลังแข่งขันกับกองคลังท่ีร่ำรวยท่ีสุด   
 ประเทศร่ำรวยไม่สามารถรักษาคำม่ันสัญญาท่ีจะทำให้ประเทศยากจนเข้
าถึงตลาดของตนได้ดีขึ้น  แทนท่ีจะลดการอุดหนุนภาคเกษตรของตนเอง 
ประเทศเหล่าน้ีกลับเพ่ิมการอุดหนุนภาคเกษตร 
และเมื่อได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะค่อยๆ 
เลิกใช้ข้อตกลงสินค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ (Multi-Fibre Arrangement) 
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ซ่ึงจำกัดการนำเข้าส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม   
ประเทศร่ำรวยเหล่าน้ีกลับเปิดเสรีสินค้าน้อยกว่า 1 ใน 4 
ของสินค้าที่ตกลงกันว่าจะเปิดตลาดให้  
 การเข้าถึงตลาดได้ดีข้ึนสามารถเป็นแรงผลักที่มีประสิทธิภาพในการลด
ความยากจน 
โดยเฉพาะถ้ามีการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ภายในประเทศในการขยายโอกาส
ให้แก่คนจนและแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าอันเน่ืองมาจากมิติหญิงชาย    
ประเด็นท่ีสำคัญเร่งด่วนมีดังต่อไปน้ี 

�� การเปิดตลาดให้ประเทศท่ีมีรายได้ต่ำทุกประเทศโดยไม่เก็บภาษีและไม่
มีโควต้า 

�� การลดภาษีศุลกากรสูงสุดเพ่ือไม่ให้มีการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าส่งออก
จากประเทศกำลังพัฒนาเกินร้อยละ 5 

�� กำหนดช่วงระยะเวลาการเลิกใช้ข้อตกลงสินค้าสิ่งทอระหว่างประเทศ 
(Multi-Fibre Arrangement) ให้เร็วข้ึน 
เพ่ือเปิดตลาดให้แก่ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
ซ่ึงเป็นสินค้าออกท่ีใช้แรงงานเป็นหลักของประเทศกำลังพัฒนา 

�� ห้ามการอุดหนุนการส่งออกทุกรูปแบบและปรับโครงสร้างการอุดหนุนภา
คเกษตรให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
แทนท่ีจะเพ่ิมผลผลิต 

�� รับรองสิทธิของประเทศกำลังพัฒนาในการคุ้มครองระบบการเกษตรของ
ตนเองเพ่ือวัตถุประสงค์เร่ืองความม่ันคงด้านอาหาร 

 
การปฏิรูปต่าง ๆ 

เหล่าน้ีจะสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการลดความยากจน 
และเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ประเทศและประชาชนที่ยากจน อย่างไรก็ดี 
การเข้าถึงตลาดได้ดีข้ึนเป็นเพียงหน่ึงในส่ิงที่จำเป็นต่อการทำให้การเช่ือมโยง
ระหว่างการค้ากับการลดความยากจนดีขึ้นเท่าน้ัน 
ประเทศยากจนท่ีสุดหลายประเทศยังขาดโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจะทำให้ตนได้ปร
ะโยชน์จากการเปิดตลาด 
ประชาชนท่ียากจนในประเทศเหล่าน้ียังไม่สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิต เช่น 
ที่ดินและสินเช่ือ รวมทั้งสุขภาพ การศึกษา และการจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
5. การเปิดเสรีทางการค้ากับคนจน 
 การยกเลิกอุปสรรคทางการค้าในประเทศร่ำรวยจะเป็นประโยชน์ต่อประเ
ทศยากจนอย่างชัดเจน 
การเปิดเสรีการนำเข้าในประเทศกำลังพัฒนาท่ีออกแบบอย่างระมัดระวังและมี
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสามารถเป็นประโยชน์ต่อคนจนด้วย 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ืออุปสรรคทางการค้าที่ลดลงเป็นส่วนหน่ึงของยุทธศาสต

 12



ร์การลดความยากจน  อย่างไรก็ดี 
การเปิดเสรีการนำเข้าอย่างรวดเร็วในประเทศกำลังพัฒนามักจะทำให้ความยาก
จนและความเหล่ือมล้ำรุนแรงมากย่ิงข้ึน   
เง่ือนไขเงินกู้ของโครงการของไอเอ็มเอฟและธนาคารโลกเป็นส่วนสำคัญของ
ปัญหาดังกล่าว  
 ไอเอ็มเอฟและธนาคารโลก 
รวมท้ังรัฐบาลของประเทศในซีกโลกเหนือส่วนใหญ่เป็นผู้สนับสนุนการเปิดเสรี
ทางการค้าอย่างแข็งขัน ในกรณีของไอเอ็มเอฟและธนาคารโลก 
การสนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้าอาศัยเง่ือนไขเงินกู้เป็นตัวสนับสนุน 
โดยเง่ือนไขเงินกู้น้ีกำหนดให้ประเทศต่างๆ ต้องลดอุปสรรคทางการค้า 
ผลของเง่ือนไขเงินกู้เหล่าน้ีส่วนหน่ึงทำให้ประเทศยากจนเปิดเศรษฐกิจตัวเอง
เร็วกว่าประเทศร่ำรวย  ภาษีนำเข้าโดยเฉล่ียของเขตซับซาฮาร่า 
ของอัฟริกาและเอเชียใต้คงเหลือเพียงคร่ึงเดียว 
ในขณะท่ีในละตินอเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง 2 ใน 3 
 สถาบันการเงินระหว่างประเทศและรัฐบาลได้ให้ความชอบธรรมกับการส
นับสนุนการเปิดเสรีการนำเข้าอย่างรวดเร็ว 
โดยการอ้างอิงงานวิจัยของธนาคารโลกซ่ึงพยายามบอกว่า 
การเปิดเสรีทางการค้าเป็นสิ่งท่ีดีต่อการเจริญเติบโต 
และคนยากจนได้ส่วนแบ่งจากประโยชน์การเจริญเติบโตอย่างเท่าเทียมกัน  
ในรายงานช้ินน้ี  เราขอคัดค้านหลักฐานท่ีเสนอโดยธนาคารโลก  
ข้อมูลท่ีธนาคารโลกนำมาอ้างอิงในงานวิจัยน้ันผิดพลาดอย่างมหันต์  
และงานวิจัยน้ีให้คำแนะนำด้านนโยบายท่ีใช้ไม่ได้  
 ปัญหาประการหนึ่งของงานวิจัยเกิดจากความสับสนในความหมายของค
ำว่า "การเปิดกว้าง"  ธนาคารโลกใช้ผลทางเศรษฐกิจ 
(สัดส่วนของการค้าต่อจีดีพี) 
เป็นตัววัดทางอ้อมของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายที่สนับสนุน
การเปิดเสรี  
เราใช้ตัวช้ีวัดการเปิดที่แตกต่างออกไปโดยดูจากความเร็วและขนาดของการเปิ
ดเสรี การนำเข้า 
ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าประเทศหลายประเทศที่ผนวกเข้ากับตลาดโลกได้ประสบผล
สำเร็จที่สุด เช่น จีน ประเทศไทย และเวียดนาม 
ไม่ได้เป็นประเทศท่ีเปิดเสรีการนำเข้าอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม 
ประเทศท่ีเปิดเสรีนำเข้าอย่างรวดเร็วหลายประเทศกลับลดความยากจนได้น้อย
กว่า 
แม้จะได้ทำตามจิตวิญญาณและจดหมายให้คำแนะนำด้านนโยบายของธนาคา
รโลก-ไอเอ็มเอฟแล้วก็ตาม 
 ในหลายประเทศ 
การเปิดเสรีอย่างรวดเร็วสัมพันธ์กับความเหลื่อมล้ำท่ีเพิ่มข้ึน  
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กรณีศึกษาจากเปรูช้ีว่าเกษตรกรรายย่อยบนพื้นท่ีสูงทำการผลิตแบบเสียเปรียบ
เม่ือเทียบกับบริษัทธุรกิจในเม็กซิโก  
รัฐท่ียากจนทางใต้ของประเทศเม็กซิโกยากจนมากย่ิงข้ึนเม่ือเทียบกับรัฐทางเ
หนือ ในอินเดีย 
การเปิดเสรีการนำเข้าทำให้ความเหล่ือมล้ำภายในพ้ืนท่ีชนบทและระหว่างเมือ
งกับชนบทรุนแรงข้ึน ความเหล่ือมล้ำน้ีเป็นปัญหา 
เพราะทำให้อัตราการแปรการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นการลดความยากจ
นเป็นไปได้ช้าลง  
 เอกสารยุทธศาสตร์การลดความยากจนเปิดโอกาสให้ไอเอ็มเอฟและธน
าคารโลกใช้เร่ืองการค้าเป็นประเด็นหลักในการเจรจากับรัฐบาลต่างๆ 
เร่ืองความยากจน  และโอกาสน้ีหมดไปแล้ว 
ในการทบทวนเอกสารเรื่องน้ีจำนวน 12 ช้ิน เราพบว่ามีเพียง 4 
ช้ินเท่าน้ันท่ีพูดถึงผลกระทบของการปฏิรูปการค้าท่ีจะมีต่อคนจน และ 2 ใน 4 
ช้ินน้ีพิจารณาเร่ืองมาตรการในการป้องกันผู้สูญเสีย ในประเทศกัมพูชา 
ไอเอ็มเอฟและธนาคารกำลังสนับสนุนยุทธศาสตร์ซ่ึงจะลดภาษีนำเข้าสินค้าเก
ษตรอย่างฮวบฮาบ และทำให้ชาวนานับล้านๆ 
คนต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศไทย  
แต่กลับไม่มีการประเมินผลเร่ืองความยากจน 
 ข้อเสนอแนะในรายงานฉบับน้ีมีดังน้ี 

�� โครงการไอเอ็มเอฟ-
ธนาคารโลกไม่ควรบังคับให้ประเทศลูกหน้ีต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขเงิ
นกู้ท่ีให้เปิดเสรีทางการค้า 

�� ประเทศร่ำรวยควรตอบแทนการเปิดเสรีในอดีตของประเทศกำลังพัฒ
นาภายใต้เง่ือนไขของไอเอ็มเอฟ-ธนาคารโลก 
ด้วยการลดอุปสรรคการนำเข้าให้เท่ากับที่ประเทศเหล่าน้ีลดไปแล้ว 

�� เอกสารยุทธศาสตร์การลดความยากจนท้ังหมดควรรวมการวิเคราะห์เ
ร่ืองผลกระทบของการเปิดเสรีต่อการกระจายรายได้ 
และการลดความยากจนอย่างละเอียดเอาไว้ด้วย 

 
6. สินค้าเกษตรขั้นปฐม : การค้าไปสู่ความตกต่ำ   
 "ควรมีการกำหนดราคาทางเศรษฐกิจท่ีเหมาะสม 
ไม่ใช่ในระดับต่ำสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
แต่ต้องเป็นระดับท่ีพอเพียงแก่การท่ีผู้ผลิตจะสามารถมีโภชนาการและมาตรฐา
นอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมได้" (จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์, 2487) 
 กว่าคร่ึงศตวรรษมาแล้วท่ีเคนส์เสนอให้มีสถาบันระหว่างประเทศแห่งให
ม่ 1 แห่งท่ีจะแก้ปัญหาท่ีผู้ส่งออกเผชิญเร่ืองสินค้าเกษตรข้ันปฐม  
ในปัจจุบันราคาสินค้าที่ตกต่ำและไร้เสถียรภาพเป็นอุปสรรคท่ีสำคัญท่ีสุดต่อกา
รทำให้การค้าเอ้ือประโยชน์ต่อคนจน   
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 ประเทศยากจนท่ีสุดในโลกน้ีหลายประเทศยังคงพ่ึงพาสินค้าเกษตรข้ันป
ฐมของตน 
คร่ึงหน่ึงของรายได้จากการส่งออกท้ังหมดของประเทศกำลังพัฒนามากกว่า 
50 ประเทศมาจากสินค้าเกษตร 3 ชนิดหรือน้อยกว่าน้ัน 
เศรษฐกิจระดับชาติของประเทศเหล่าน้ีรวมทั้งเศรษฐกิจของครัวเรือนของคนจ
นนับล้านๆ คน ถูกทำลายโดยการลดลงของราคาสินค้าเป็นเวลายาวนาน 
 กาแฟเป็นสินค้าเกษตรรายการหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบมากที่สุด 
ราคากาแฟลดลงร้อยละ 70  ตั้งแต่ปี 2540  
ทำให้ประเทศผู้ส่งออกสูญเสียรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศประมาณ 8,000 
ล้านเหรียญสหรัฐ  ในบางประเทศ 
การสูญเสียน้ีสูงกว่าประโยชน์ท่ีได้จากความช่วยเหลือและการบรรเทาหนี้เสียอี
ก 
ครัวเรือนท่ียากจนต้องขัดสนลงไปอีกงานวิจัยของเราท่ีทำกับกลุ่มเกษตรกรท่ีป
ลูกกาแฟในแทนซาเนีย ภาคใต้ของเม็กซิโก และเฮติ 
ช้ีว่าครอบครัวของเกษตรกรท่ีปลูกกาแฟลดการบริโภคท่ัวไปลง 
เอาลูกออกจากโรงเรียน 
และประสบความยากลำบากอย่างหนักหนาสาหัสในการหาเงินมาจ่ายค่ารักษา
พยาบาล  โครงสร้างของครอบครัวและชุมชนอยู่ในภาวะตึงเครียด 
เน่ืองจากผู้หญิงถูกกดดันให้ต้องทำงานนอกภาคเกษตรเพิ่มข้ึน 
และผู้ชายต้องย้ายถ่ินเพ่ือหางานทำ 
 สาเหตุที่เป็นรากฐานของวิกฤตในตลาดสินค้าเกษตรแตกต่างกันไปข้ึนกั
บตัวสินค้า อย่างไรก็ดี ปัญหาท่ัวไปก็คือ อุปสงค์มีมากกว่าอุปทาน   
ผลผลิตของสินค้าหลายชนิดมีสูงกว่าความต้องการมากข้ึนเร่ือยๆ 
ซ่ึงทำให้มีสินค้าค้างสต็อกมากเกินไปและทำให้ราคาตกเป็นช่วงๆ 
 การเปล่ียนแปลงราคาในตลาดโลกทำให้มีทั้งผู้ได้ประโยชน์และเสียประ
โยชน์ และตลาดสินค้าเกษตรก็เช่นกัน 
ผู้เสียประโยชน์ในท่ีน้ีรวมถึงครัวเรือนท่ีอ่อนแอท่ีสุดนับล้านๆ ของโลก 
ผู้ได้ประโยชน์ในกรณีน้ีรวมถึงบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ครอบงำตลาดโลก  
บรรษัทข้ามชาติเหล่าน้ี เช่น บริษัทเนสท์เล่ 
สามารถหาประโยชน์จากราคาสินค้าท่ีต่ำซ่ึงทำลายผู้ผลิตมาสร้างกำไรท่ีสูงให้
แก่ตนเอง   
 การแก้ปัญหาวิกฤตอันยาวนานของตลาดสินค้าเกษตรเป็นส่ิงจำเป็นพ้ืนฐ
านสำหรับโลกาภิวัตน์ที่มีลักษณะเป็นองค์รวมมากกว่าน้ี  
ประเด็นท่ียกข้ึนมาเป็นเร่ืองซับซ้อน  
แต่การปฏิรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างในปัจจุบันแก้ไขปัญหาไม่ได้  
รายงานช้ินน้ีจัดวาระเพื่อการปฏิรูป  ซ่ึงรวมข้อเสนอแนะต่อไปน้ี  

�� ต้ังสถาบันข้ึนใหม่ 1 
แห่งทำหน้าท่ีดูแลเร่ืองตลาดสินค้าเกษตรระดับโลกและระบ
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บการตกลงเร่ืองสินค้าเกษตรแบบใหม่ 
เพ่ือลดความผันผวนของราคา 
ตรงกันข้ามกับข้อตกลงท่ีล้มเหลวในอดีต 
สถาบันแห่งใหม่น้ีจะรวมเอากลไกทางการเงินท่ีออกแบบเพ่ือทำใ
ห้อุปทานสมดุลกับอุปสงค์ ในระดับราคาท่ีเหมาะสม 
และสถาบันน้ีจะทำงานเพ่ือสนับสนุนความหลากหลายของสินค้าเ
กษตรและเพ่ิมมูลค่าการส่งออกโดยใช้ยุทธศาสตร์การเพ่ิมมูลค่าใ
ห้แก่สินค้าจากประเทศท่ีมีรายได้ต่ำ 

�� ให้บรรษัทข้ามชาติยอมรับท่ีจะซ้ือขายสินค้าอย่างมีความรับ
ผิดชอบต่อสังคม 
ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมสัดส่วนการซ้ือสินค้าเกษตรโดยการทำสัญญาระ
ยะยาว และการให้ราคาท่ียุติธรรม 
เม่ือราคาในตลาดโลกตกลงต่ำกว่าระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตที่
เหมาะสมในประเทศผู้ส่งออก 

 
7. บรรษัทข้ามชาติ : การลงทุน การจ้างงาน และการตลาด 
 การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีทำให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์ข้ึนได้ 
โดยบรรษัทข้ามชาติใช้การลงทุน การผลิต และกิจกรรมการตลาด 
ทำให้เศรษฐกิจและประชากรโลกเข้ามาใกล้ชิดกันมากข้ึน 
และบรรษัทข้ามชาติมีศักยภาพท่ีจะขยายประโยชน์ของโลกาภิวัตน์ให้กว้างขว
างมากย่ิงข้ึน  แต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำเช่นน้ัน 
 รัฐบาลประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศใช้นโยบาย "เปิดประตู" 
แก่การลงทุนจากต่างประเทศ 
ด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศในซีกโลกเหนือและสถาบันการเงินต่างๆ 
รัฐบาลของประเทศเหล่าน้ีสามารถสร้างการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการดึ
งบรรษัทข้ามชาติเข้าไปลงทุน  แต่ยุทธศาสตร์น้ีมีข้อบกพร่อง  

การลงทุนจากต่างประเทศมีศักยภาพท่ีจะสร้างประโยชน์ได้หลายประกา
ร กล่าวคือ ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินใหม่ ๆ  เทคโนโลยี และตลาด  
อย่างไรก็ตาม  ประโยชน์ทางการเงินในปัจจุบันท่ีพูดกันน้ันเป็นเร่ืองเกินจริง   
การส่งคืนกำไรกลับประเทศในอัตราท่ีสูง 
แรงจูงใจเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวท่ีมีต้นทุนสูง 
และการเล่ียงภาษีทำให้การโอนเงินเข้าประเทศจริง ๆ ลดลง   
ในการลงทุนทุกๆ 1 เหรียญสหรัฐจะถูกส่งกลับประมาณ  30 
เซนต์ผ่านการโอนย้ายกำไร   การลงทุนไม่ใช่จะดีไปเสียท้ังหมด  
ในแง่ของการพัฒนา 
การลงทุนท่ีมีคุณภาพจะทำให้มีการถ่ายทอดทักษะและเทคโนโลยี 
และสร้างการเช่ือมโยงกับบริษัทท้องถ่ินอย่างมีพลวัต  
การลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าข่ายน้ี ในละตินอเมริกา 
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การลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้นสัมพันธ์กับศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาท่ีลดลง  
และการเติบโตของการพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยี 
และปรากฎว่าเขตการค้าเสรีกลับดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศที่มีคุณภาพเ
ลวท่ีสุด  ในหลายๆ กรณี เช่น ในบังคลาเทศและเม็กซิโก 
เขตการค้าเสรีเหล่าน้ีดำเนินการเหมือนประเทศซ้อนประเทศ  
โดยแทบจะตัดขาดจากเศรษฐกิจในประเทศ  
การลงทุนจากต่างประเทศในกิจการการถลุงแร่มีประวัติการพัฒนาที่เลวร้ายเป็
นพิเศษ  และบ่อยคร้ังทำให้ความขัดแย้งรุนแรงข้ึน 
รวมท้ังก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่ิงแวดล้อมอย่างร้ายแรง 
และทำให้ชุมชนท้องถ่ินต้องโยกย้ายออกจากพ้ืนท่ี   

บรรษัทข้ามชาติมีอิทธิพลอย่างมากต่อมาตรฐานการจ้างงานในประเทศ
กำลังพัฒนา ส่วนหน่ึงในฐานะท่ีเป็นนายจ้างโดยตรง 
แต่ส่วนใหญ่ผ่านกิจกรรมการรับเหมาช่วง 
ในขณะท่ีบรรษัทข้ามชาติส่วนใหญ่ยอมรับจรรยาบรรณทางการค้า (codes of 
conduct) ในการจ้างงาน แต่ประโยชน์ของจรรยาบรรณนี้กลับมีจำกัด  
เน่ืองจากไปเน้นเร่ืองความสมัครใจในการทำตามระเบียบเสียมากกว่า  
จึงไม่สามารถแก้ปัญหาการลดลงของสิทธิแรงงาน 
หรือการป้องกันไม่ให้เกิดความเหล่ือมล้ำแบบสุดขั้วอันเน่ืองมาจากมิติหญิงชา
ย   

การตรวจสอบพฤติกรรมของบรรษัทแบบไม่เคร่งครัดเป็นปัญหาร้ายแรง
ประการหน่ึง  
แต่ถึงแม้จะมีการตรวจสอบพฤติกรรมแบบดีที่สุดแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญ
หาท่ีหนักหน่วงกว่าน้ีได้  รัฐบาลประเทศส่งออกหลัก ๆ 
หลายประเทศได้ทำลายการคุ้มครองการจ้างงาน 
เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากบรรษัทข้ามชา
ติอยู่บ่อยคร้ัง  รายงานช้ินน้ีรวบรวมกรณีต่างๆ ท่ีบริษัทในซีกโลกเหนือ 
ซ่ึงหลายแห่งเป็นแบบอย่างในเร่ืองการทำตามจรรยาบรรณนี้    
แต่กลับซ้ือสินค้าจากบริษัทผู้รับเหมาช่วงท่ีละเมิดสิทธิการจ้างงานข้ันพ้ืนฐานอ
ย่างเป็นระบบ  ย่ิงไปกว่าน้ันเง่ือนไขทางการตลาดที่สร้างโดยบรรษัทข้ามชาติ 
รวมท้ังแรงกดดันเร่ืองราคาท่ีมีต่อผู้จัดหาสินค้า 
และกำหนดวันหมดเขตการส่งมอบสินค้าท่ีเข้มงวด 
ทำให้ยากแก่การยกมาตรฐานการจ้างงาน 

ในฐานะท่ีผู้หญิงเป็นกำลังแรงงานท่ีอ่อนแอและได้รับการคุ้มครองน้อยท่ี
สุดในอุตสาหกรรมการส่งออก ผู้หญิงจึงต้องเผชิญกับปัญหามากเป็นพิเศษ  
ได้แก่  สิทธิการประกันสังคมท่ีไม่เพียงพอ  
การต้องทำงานเพ่ิมจากเวลาทำงานปกติ   สภาพการทำงานที่เป็นอันตราย  
และค่าแรงในระดับท่ีอยู่ได้แบบยากจน   
ซ่ึงท้ังหมดน้ีล้วนเป็นปัญหาท่ีพบอยู่เสมอ  ในหลายๆ 
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ประเทศความสำเร็จท่ีเกิดจากการส่งออกเป็นผลจากการเอารัดเอาเปรียบสตรีแ
ละเด็กหญิง 

บรรษัทข้ามชาติบางแห่งกำลังคุกคามสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแร
งโดยอาศัยกิจกรรมทางการตลาดของตนเอง 
ความพยายามท่ีจะสร้างตลาดสำหรับยาสูบและนมผงท่ีใช้เล้ียงทารกเป็นการท
ำธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  

ข้อเสนอในรายงานฉบับน้ีมีดังต่อไปน้ี  
�� รัฐบาลควรออกกฎหมายการจ้างงานแห่งชาติและบังคับใช้กฎหม
ายท่ีให้สอดคล้องกับมาตรฐานแกนหลัก  (Core standard) 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) 

�� การทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก (WTO’ s 
Trade Policy Reviews)  
ควรรายงานสถานการณ์เร่ืองมาตรฐานแรงงานที่เก่ียวกับการค้าด้
วย 

�� ควรทำให้สิทธิการจ้างงานในเขตการส่งออกเป็นจริงมากข้ึน 
โดยเน้นเร่ืองการปรับปรุงสถานภาพการจ้างงานของผู้หญิง 

�� ควรมีการเสริมศักยภาพของไอแอลโอในการติดตามผลและบังคั
บใช้มาตรฐานแรงงานสากล 

�� รัฐบาลประเทศในซีกโลกเหนือควรสร้าง 
(ภายใต้แนวทางสำหรับวิสาหกิจข้ามชาติ) 
กลไกในการตรวจสอบ ติดตามผล 
และรายงานผลท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพ่ือทำให้บรรษัทข้ามชาติต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนใน
ประเทศกำลังพัฒนา 

�� รัฐบาลต่าง ๆ 
ควรจัดทำพิธีสารระหว่างประเทศท่ีมีข้อผูกมัดทางกฎหมายบนพ้ื
นฐาน (กำลังร่างอยู่) 
ของหลักการสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐานของสหประชาชาติสำหรับธุรกิ
จ  เพื่อดูแลการผลิต การค้า 
และการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติจากพ้ืนที่ท่ีมีความขัดแย้ง 

 
8. กฎระเบียบทางการค้าในฐานะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  

กฎระเบียบทางการค้าที่ดีสามารถสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
การลดความยากจน กฎระเบียบท่ีไม่ดีให้ผลในทางตรงกันข้าม 
คือสามารถทำให้รัฐบาลไม่ต้องริเร่ิมยุทธศาสตร์ท่ีจำเป็นต่อการทำให้การค้าเอ้ื
อประโยชน์ต่อคนจน  
บทบัญญัติขององค์การการค้าโลกหลายชุดเป็นกฎระเบียบท่ีไม่ดี    
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ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวกับการค้า (ทริปส์) 
เป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีท่ีเห็นได้ชัด อดัม สมิธ เคยเตือนรัฐบาลต่างๆ 
ให้ป้องกันตัวเองจากสัญชาติญาณของพ่อค้าเอกชน 
"คนท่ีทำการค้าในแบบเดียวกันมักไม่ค่อยมาพบหน้ากันสักเท่าใด 
แม้จะเป็นการพบกันเพื่อความร่ืนเริงบรรเทิงใจ  
แต่เม่ือมาพบกันแล้วการสนทนาก็มักจะจบลงด้วยการรวมหัวกันประทุษร้ายต่อ
สาธารณชน หรือไม่ก็ขึ้นราคาสินค้า”  ถ้าอดัม 
สมิธยังอยู่เขาก็คงจะได้วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับข้อตกลงทริปส์เช่นกัน 
การคุ้มครองสิทธิบัตรที่เข้มงวดมากข้ึนจะเพิ่มต้นทุนของการถ่ายทอดเทคโนโ
ลยี และทำให้ประเทศกำลังพัฒนาเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 40,000 
ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในรูปของค่าสิทธิบัตรที่เพ่ิมข้ึนให้แก่บรรษัทข้ามชาติใน
ซีกโลกเหนือ ซ่ึงประมาณคร่ึงหน่ึงอยู่ในสหรัฐอเมริกา 
ในบรรดาข้อถกเถียงอันซับซ้อนเก่ียวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 
ข้อตกลงทริปส์ถือเป็นความฉ้อฉลท่ีมีการรับรองอย่างเป็นทางการและเป็นระบ
บด้วยกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก  

การนำข้อตกลงทริปส์ไปใช้กับยาจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ
ของประชาชน ประจักษ์พยานจากประเทศกำลังพัฒนาช้ีให้เห็นว่า 
การคุ้มครองสิทธิบัตรทำให้ราคายาสูงข้ึนสองเท่า  
เน่ืองจากครัวเรือนท่ียากจนต้องจ่ายค่ายามากกว่าค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ในการดูแลสุขภาพอยู่แล้ว 
การคุ้มครองสิทธิบัตรจะทำให้ต้นทุนในการรักษาความเจ็บป่วยของคนเหล่าน้ีสู
งมากข้ึน   
การตายก่อนวัยอันสมควรและความเจ็บป่วยที่ไม่จำเป็นเป็นบทพิสูจน์ที่ชัดเจนใ
นเร่ืองน้ี  เนื่องจากผู้หญิงมีโอกาสเจ็บป่วยสูงอยู่แล้ว 
และยังมีบทบาทเป็นผู้คอยดูแลคนอ่ืนเป็นหลัก 
ผู้หญิงจึงเป็นคนท่ีต้องทนทุกข์มากท่ีสุด  

แนวทางเร่ืองสิทธิบัตรในปัจจุบันคุกคามผลประโยชน์ของเกษตรกรรายย่
อยโดยตรง 
รัฐบาลประเทศในซีกโลกเหนือได้ให้อำนาจแก่บรรษัทนักลงทุนในการกระทำก
ารเป็นโจรสลัดชีวภาพ 
โดยอนุญาตให้บรรษัทเหล่าน้ีจดสิทธิบัตรวัสดุพันธุกรรมท่ีเอามาจากประเทศก
ำลังพัฒนา หากมีการเก็บค่าลิขสิทธ์ิจากวัสดุพันธุกรรมร้อยละ 2 
บรรษัทเหล่าน้ีจะมีรายได้ถึง 5,000 ล้านเหรียญสหรัฐ  นอกจากปัญหาน้ีแล้ว 
เกษตรกรรายย่อยยังอาจสูญเสียสิทธิในการรักษา 
ขายและแลกเปล่ียนเมล็ดพันธ์ุ 

ภายใต้ข้อตกลงท่ัวไปว่าด้วยการค้า (แกตส์) 
ประเทศอุตสาหกรรมกำลังพยายามเปิดตลาดให้นักลงทุนจากบรรษัทข้ามชาติ  
ตลาดท่ีว่าน้ีรวมถึงตลาดให้บริการด้านการเงินและบริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืน
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ฐาน เช่น  น้ำ 
แต่กลับไม่มีการให้ความสำคัญกับกิจกรรมภาคบริการซ่ึงประเทศกำลังพัฒนาไ
ด้ประโยชน์  เช่น แรงงาน  
การเอาหลักการตลาดเสรีมาใช้กับบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีสำคัญ 
ทำให้ข้อตกลงแกตส์ส่งเสริมการแปรรูปบริการเหล่าน้ี 
ซ่ึงจะทำลายผลประโยชน์ของคนจน 

นโยบายด้านอุตสาหกรรมจำนวนมากท่ีเคยทำให้ประเทศในเอเชียตะวัน
ออกประสบความสำเร็จในการผนวกเข้ากับตลาดโลกมาแล้ว  
ตอนน้ีกลับถูกกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกจำกัดและห้ามใช้  
นโยบายเหล่าน้ีได้แก่ 
นโยบายให้บรรษัทข้ามชาติต้องใช้ทรัพยากรในท้องถ่ินในการผลิตสินค้า 
และการจำกัดการลงทุนจากต่างประเทศ 
การทำให้ประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมากๆ 
ต้องมาใช้กฎเกณฑ์เดียวกัน 
ทำให้ระบบขององค์การการค้าโลกเป็นส่ิงท่ีไกลเกินเอ้ือมและประเทศยากจนต้
องเผชิญกับปัญหาเหล่าน้ี 

การปฏิรูปท่ีรายงานช้ินน้ีต้องการเสนอประกอบด้วย  
�� ยุติการใช้ข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กา
รการค้าโลกแบบครอบจักรวาล  
โดยประเทศกำลังพัฒนาควรคงสิทธิในการให้สิทธิในทรัพย์สินท
างปัญญาที่มีระยะสั้นและยืดหยุ่นกว่าประเทศพัฒนาแล้ว  

�� ความมุ่งม่ันท่ีชัดเจนในอันท่ีจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของประ
ชาชนก่อนการอ้างสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา 
ทั้งน้ีโดยอาศัยคำม่ันสัญญาท่ีให้ไว้ในการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีโ
ดฮา ในปี 2544 เป็นพื้นฐาน 

�� ห้ามการคุ้มครองสิทธิบัตรในทรัพยากรชีวภาพสำหรับอาหารและ
การเกษตร 
และสิทธิของประเทศยากจนในการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมมาก
ขึ้นในการคุ้มครองความหลากหลายของพันธ์ุพืช 
และการคุ้มครองสิทธิของเกษตรกรในการรักษา ขาย 
และแลกเปล่ียนเมล็ดพันธ์ุ ท่ีเป็นจริงได้มากขึ้น 

�� ปรับสมดุลของข้อตกลงด้านบริการใหม่ 
เพ่ือให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนา 
ไม่ให้รวมบริการสาธารณะท่ีสำคัญไว้ในการเจรจาเพ่ือเปิดเสรี 
และเพิ่มพลังอำนาจของอธิปไตยของชาติ   

�� ทำให้บทบัญญัติขององค์การการค้าโลกเรื่อง 
"การปฏิบัติแบบพิเศษและแตกต่าง” 
ต่อประเทศกำลังพัฒนาเป็นจริงมากข้ึน 
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และให้ยกเลิกการจำกัดสิทธิของรัฐบาลในการควบคุมการลงทุนจ
ากต่างประเทศและปกป้องอุตสาหกรรมของประเทศที่เพิ่งอยู่ในร
ะยะแรกเร่ิม 

 
9. การทำให้การค้าทำงานเพ่ือคนจน 

การค้าจะบรรลุศักยภาพอย่างเต็มท่ีได้ก็ต่อเม่ือประเทศร่ำรวยและยากจน
กระจายโอกาสเพ่ือคนจน ซ่ึงต้องอาศัยปฏิบัติการในระดับชาติ  
รูปแบบใหม่ของความร่วมมือระหว่างประเทศ  และสถาปัตยกรรมโลกาภิบาล 
(architecture of global governance) แบบใหม่สำหรับองค์การการค้าโลก  

อุปสรรคในการขยายโอกาสในระดับชาติมีมากกว่าเร่ืองนโยบายการค้าที่
คับแคบ ความเหล่ือมล้ำด้านบริการสุขภาพและการศึกษา 
และความเหล่ือมล้ำในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์เป็นอุปสรรคอันย่ิงใหญ่ที่ขัดขว
างไม่ให้ตลาดสามารถเอ้ือประโยชน์ต่อคนจนได้  
การท่ีคนจนไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในท่ีดินได้  
ขาดโอกาสท่ีจะเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการตลาดแล
ะทรัพยากรทางการเงิน 
ทำให้คนจนมีความพร้อมน้อยท่ีสุดในการใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลา
ด และเป็นผู้อ่อนแอที่สุดที่จะแข่งขันกับการนำเข้า    ในหลายประเทศ 
การคอรัปช่ันท่ีแพร่หลายและระบบราชการที่มีข้ันตอนมากเกินไปเป็นเสมือนกา
รเก็บภาษีการค้า ซ่ึงในท่ีสุดแล้วก็ตกเป็นภาระของคนจนมากที่สุด 

จำเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในหลายๆ 
ด้าน 
หากจะให้ประเทศกำลังพัฒนาผนวกเข้ากับตลาดโลกได้เป็นประโยชน์มากย่ิงข้ึ
น และขยายโอกาสให้แก่คนจน 
ประเทศเหล่าน้ีก็ต้องได้รับความช่วยเหลือด้านการพัฒนา   
แต่กลับปรากฎว่าประเทศร่ำรวยกลับลดงบประมาณความช่วยเหลือลงถึง 
13,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ระหว่างปี 2535 - 2543  
งบท่ีตัดมากท่ีสุดบางส่วนส่งผลกระทบต่อประเทศท่ีจนท่ีสุดและกระทบต่อด้าน
ต่างๆ เช่น การเกษตร 
ซ่ึงหากความช่วยเหลือต้ังเป้าหมายได้ไว้ดีแล้วจะสามารถลดความยากจนในระ
ดับต่าง ๆ ได้ 
ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาหน้ีของประเทศที่มีรายได้ต่ำท่ียืดเย้ือมานาน 
และความล้มเหลวในการแก้ปัญหาใหม่ต่าง ๆ ในตลาดทุนของเอกชน 
ยิ่งกลายเป็นการสร้างปัญหาท่ีรุนแรงข้ึนไปอีก  ส่ิงท่ีเป็นอันตรายเพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ 
ก็คือ  
ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศจะถูกบีบบังคับโดยหน้ีที่ไม่สามารถจ่ายคืนไ
ด้ 
ให้ต้องถ่ายโอนความมั่งค่ังท่ีเกิดจากการส่งออกไปให้เจ้าหน้ีในประเทศร่ำรวย 

 21



องค์การการค้าโลกเป็นสถาบันระหว่างประเทศท่ีมีอายุน้อยท่ีสุด 
แต่แก่ก่อนวัยไปเสียแล้ว เบ้ืองหลังโฉมหน้าขององค์กรที่ 
“ขับเคล่ือนโดยสมาชิก”  
คือระบบการปกครองที่มีพื้นฐานอยู่บนการเป็นเผด็จการแห่งความมั่งค่ัง 
ประเทศร่ำรวยมีอิทธิพลต่อองค์การการค้าโลกมากกว่าประเทศอื่น ๆ  
เหตุท่ีเป็นเช่นน้ีส่วนหน่ึงเพราะความล้มเหลวของประชาธิปไตยแบบตัวแทน 
ประเทศสมาชิกขององค์การการโลกแต่ละประเทศออกเสียงได้ 1 เสียง 
แต่สมาชิกขององค์การการค้าโลกจำนวน 11 
ประเทศจากประเทศที่พัฒนาน้อยท่ีสุดไม่มีตัวแทนอยู่ในสำนักงานขององค์การ
การค้าโลกท่ีเจนีวาเลย 
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจแบบไม่เป็นทางการส่งเสริมความไม่เท่าเทียมกันของศั
กยภาพในการเจรจาในองค์การการค้าโลก 
ในขณะท่ีบรรษัทข้ามชาติที่ทรงพลัง 
ซ่ึงอยู่เหนือองค์การการค้าโลกก็มีอิทธิพลอย่างเหลือล้น 
ต่อทิศทางของนโยบายการค้า 

การปฏิรูประเบียบทางการค้าเป็นส่ิงจำเป็นเพื่อทำให้การค้าเอ้ือประโยช
น์ต่อคนจนในทุกระดับ ข้อเสนอมีดังต่อไปน้ี 

�� ปฏิรูปการกระจายทรัพยากรโดยเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ก
ารลดความยากจนระดับชาติ 
การปฏิรูปน้ีรวมถึงการกระจายการถือครองท่ีดิน 
การเปล่ียนแปลงการให้ความสำคัญในการใช้จ่ายสาธารณะ 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และมาตรการเพ่ือเอาชนะข้อกีดกันด้านมิติหญิงชายท่ีจะนำไปสู่ค
วามเสมอภาคในตลาดท้องถ่ินของแต่ละประเทศ  

�� ปฏิบัติการเพื่อจัดการกับปัญหาคอรัปช่ัน  
ในระดับชาติต้องมีการตรวจสอบบัญชีท่ีเข้มงวดมากข้ึน 
โดยองค์กรท่ีสภานิติบัญญัติสามารถตรวจสอบได้ 
ควบคู่ไปกับการยึดม่ันในอนุสัญญาการต่อต้านการติดสินบนของโ
ออีซีดี (OECD Anti-Bribery Convention) 
และแนวทางการปฏิบัติเพ่ือจัดการกับการคอรัปช่ัน 

�� เพ่ิมการสนับสนุนทางวิชาการแก่ประเทศยากจนผ่านกลไก
ทางการเงินเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศกำลังพัฒ
นาในด้านการค้า   
ซ่ึงการสนับสนุนน้ีรวมถึงงบประมาณประจำปีประมาณ 250 
ล้านเหรียญสหรัฐ  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเจรจาของประเทศกำลังพัฒนาในองค์กา
รการค้าโลก  
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�� ปรับปรุงเร่ืองความโปร่งใสและความรับผิดชอบในประเทศ
กำลังพัฒนา 
รัฐบาลของทุกประเทศควรส่งรายงานประจำปีเร่ืองกิจกรรมท่ีทำใ
นองค์การการค้าโลกให้แก่องค์กรทางนิติบัญญัติของตน 
การทบทวนนโยบายการค้าขององค์การการค้าโลก (Trade-
policy Reviews)  
ควรประเมินคุณภาพของการพูดคุยระหว่างรัฐบาลกับประชาสังคม
ในเร่ืองการปฏิรูปนโยบายการค้า  

�� ทำให้การกดดันท่ีไม่เป็นทางการมีความโปร่งใสมากย่ิงข้ึน 
รัฐบาลทุกประเทศต้องเปิดเผยเร่ืองการติดต่อและข้อเสนอของอ
งค์กรท่ีต้องการมีอิทธิพลในการเจรจาเร่ืองนโยบายการค้า  

�� การพัฒนากลไกต่อต้านการผูกขาดระดับโลก 
เน่ืองจากมีการกระจุกตัวอย่างมากของอำนาจของบรรษัทข้ามชา
ติในเศรษฐกิจโลก 
หลักการของกฎหมายป้องกันการผูกขาดจึงควรครอบคลุมเศรษฐ
กิจระหว่างประเทศด้วย 

 
การดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจระดับชาติ 
หรือการผนวกเข้ากับเศรษฐกิจโลกสามารถสร้างความม่ังค่ังท่ีแบ่งปันกันและช่
วยลดความยากจนได้ หรือนำมาซ่ึงความเหลื่อมล้ำและการกีดกันที่เพ่ิมข้ึนก็ได้  
หากจัดการให้ดีแล้ว ระบบการค้าระหว่างประเทศย่อมสามารถช่วยคนนับล้าน ๆ 
ให้หลุดพ้นจากความยากจน  แต่หากจัดการไม่ดี   
ระบบน้ีจะทำให้เศรษฐกิจทั้งหมดถูกเบียดขับตกขอบมากย่ิงข้ึน 
ในระดับชาติก็เช่นเดียวกัน 
ธรรมาภิบาลสามารถทำให้การค้าเอ้ือประโยชน์ต่อคนจนได้  และอธรรมาภิบาล 
(bad governance) ก็สามารถทำให้การค้าเป็นภัยต่อคนจน 

ในปัจจุบันหลายๆ 
ประเทศมีรูปแบบในการจัดการการค้าท้ังในระดับโลกและในระดับชาติที่ยังไม่ดี 
การย่ำไปบนเส้นทางเดิมจึงไม่น่าจะเป็นทางเลือก 
แต่การถอยกลับไปอยู่อย่างโดดเด่ียวจะทำให้คนจนไม่ได้รับโอกาสท่ีการค้าสา
มารถให้ได้ และยังจะเป็นการต่อต้านพลังที่มีอำนาจจะช่วยลดความยากจนได้ 
ด้วยเหตุน้ี เราจึงจำเป็นต้องมีระเบียบการค้าโลกแบบใหม่ 
ที่อยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิและความรับผิดชอบแบบใหม่ 
และความมุ่งม่ันท่ีจะทำให้โลกาภิวัตน์เอ้ือประโยชน์ต่อคนจน 
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