คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 มกราคม 2536

บุญหลาย เศรษฐกิจฟองสบู และแกตต
รังสรรค ธนะพรพันธุ
บุญหลายหัวรอราเมื่อผมกลาวทักทายสวัสดีปใหม ผมรูจักบุญหลายมาเปน
เวลาปเศษแลว ตั้งแตครั้งที่เขายังอยูในบริเวณ `ชุมชน 16 สิงหาคม' ชุมชนดังกลาวนี้ตั้งอยูบน
บาทวิถีดานวิทยาลัยนาฏศิลป ฝงตรงกันขามกับสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผมเรียก
ชุมชนแหงนี้วา `ชุมชน 16 สิงหา' ก็เพราะเหตุวา ชุมชนแหงนี้ตั้งอยูบนถนนสายตรงที่ทะลุ
ประตูดานทาชางวังหนาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผานตึกโดม จนจรดประตูดานทาพระจันทร
ถนนสายนี้มีนามวา `ถนน 16 สิงหา' เพื่อเปนอนุสรณสถานแหงวันสันติภาพ 16 สิงหาคม 2488
บุญหลายเปนชาวนายากจน ไมมีที่นาของตนเอง ตองเชานาเขาทํา แตดวย
ความทนอดตอชีวิตอันแสนเข็ญ บุญหลายสามารถฝามรสุมแหงชีวิตดวยอากรแสนสาหัส ขาว
ที่เพาะปลูกไดมีมากพอที่จะชําระคาเชาและใชประทังชีวิตเทานั้น นานปทีหนจึงจะมีขาวสวนเกิน
นําออกขาย ปใดเกิดภาวะแลงเข็ญ บาดแผลแหงชีวิตก็จะปรากฏริ้วรอยใหเห็นมากขึ้น หากภาวะ
ฝนแลงเกิดขึ้นติดตอกันเพียง 2 ฤดูการผลิต บุญหลายก็แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว แตดูเหมือนวา
บุญหลายจะมีบุญนอย เพราะตองเผชิญกับวัฏจักรแหงการลมละลายทุก ๆ 3 - 4 ป
สภาพความมีบุญนอยของบุญหลายเริ่มตนจากการที่บุญหลายมีถิ่นฐานในเขต
นานํ้ าฝน ชั่วชีวิตของบุญหลายไมเคยสัมผัส `ชลประทาน' ชะตากรรมทางเศรษฐกิจของ
บุญหลายจึงแขวนอยูกับสภาพดินฟาอากาศ มิหนําซํ้าบุญหลายยังไมเคยไดรับสินเชื่อจากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เหตุที่ ธกส. ไมสนใจไยดีบุญหลาย ไมเพียงแตเปนเพราะ
บุญหลายไมมีโฉนดคํ้าประกันเงินกูเทานั้น หากยังเปนเพราะบุญหลายยากจนเกินกวาที่ ธกส.
จะเสี่ยงใหเงินกูอีกดวย เกษตรกรที่ยากจนดังเชนบุญหลายมักจะไมมีโอกาสไดสินเชื่อจาก ธกส.
เพราะ ธกส. ตีตราวาเปนกลุมบุคคลที่มีภาวะการเสี่ยงตอการสูญหนี้สูง ยิ่งเกษตรกรในเขตนา
นํ้าฝนดวยแลว ธกส. สนใจจัดสรรสินเชื่อนอยกวาเกษตรกรในเขตชลประทานมากนัก บางคน
เห็นใจ ธกส. ที่ตองทําเชนนี้ เพราะ ธกส.ตองสามารถอยูรอดไดในทางการเงิน เนื่องจากรัฐบาล
มิไดใหเงินอุดหนุนแก ธกส. อยางเปนกอบเปนกํา ธกส. จึงไมกลาเสี่ยงที่จะปลอยสินเชื่อแก
เกษตรกรที่ยากจน เพราะมีผลกระทบตอฐานะการเงินของ ธกส. เอง
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เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสู `ยุคทอง' เมื่อ 5 ปเศษที่แลว ชะตากรรมทาง
เศรษฐกิจของบุญหลายก็แปรเปลี่ยนไปประดุจการพลิกฝามือ `ยุคทองของนาชาติ' กลายเปน
`ยุคผีหาซาตาน'ของบุญหลาย เพราะบุญหลายไมมีที่ดินทํากินอีกตอไป เจาของที่ดินที่บุญหลาย
อาศัยทํ านาชั่วนาตาปขายที่ดินแกนายทุนจากกรุงเทพฯ การซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกําไรขยายตัว
อยางรวดเร็ว ประดุจหนึ่งไฟลามทุง แตมีหรือที่ผูคนที่เคย `หลังสูฟา หนาสูดิน' เชนบุญหลาย
จะยอมจํานน บุญหลายรวบรวมเงินกอนสุดทาย ผนวกกับเงินที่ไดจากการกูหนี้ยืมสิน แลวมุง
หน า สู  ก รุ ง เทพฯบุ ญ หลายมิ ค  อ ยได เ ข า กรุ ง เทพฯบ อ ยนั ก เพราะการเดิ น ทางเข า กรุ ง เทพฯ
มีรายจายที่ตองเสียสูงเกินกวาที่บุญหลายจะแบกรับภาระได ในยามปกติเมื่อพนฤดูการทํานา
บุญหลายมักจะหารายไดจากการรับจางใชแรงงานในชนบทนั้นเอง แตคราวนี้ บุญหลายตัดสินใจ
ไปตายเอาดาบหนา
คนงานไรฝมือเชนบุญหลายไมสามารถหางานอื่นใดทํ าได นอกจากการเปน
กรรมกรกอสราง บุญหลายเปนกรรมกรกอสรางอยูกวาป จึงหันมาเปนพอคาหาบเร ดวยการ
ชักชวนของเพื่อนที่มาจากหมูบานเดียวกัน ดวยความเปนมาเชนนี้เอง บุญหลายจึงแปรสภาพเปน
สมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' ซึ่งอาศัยสนามหลวงเปนตลาดยังชีพ และอาศัยบาทวิถีเปนที่หลับนอน
แรกเริ่มเดิมที บุญหลายออกหาบเรในชวงกลางวัน แตทนการรบกวนของตํารวจและเจาหนาที่
เทศกิจมิไหว จึงตองออกขายในตอนกลางคืน เพราะเปนชวงเวลาที่เจาหนาที่ของรัฐปลอดพน
หนาที่ ในปแรกที่บุญหลายเปนพอคาหาบเร เขาถูกเจาหนาที่เทศกิจจับกุมมากกวาสิบครั้ง กําไร
จากการคาขายสวนสําคัญถูกรัฐดูดซับไปในรูปของคาปรับ แตในไมชาบุญหลายก็เรียนรูวิธีการ
`หยอดนํ้ามัน' บุญหลายพบวา การจายคาปรับนอกระบบเสียรายจายนอยกวาการจายคาปรับ
ในระบบ กระนั้นก็ตาม บุญหลายมิอาจทนเสียคาปรับตอไปได จึงตองปรับเปลี่ยนเวลาการ
ทํางาน
ในยามคํ่าคืน ผูคนบริเวณทองสนามหลวงและริมคลองหลอดพลุกพลานยิ่งกวา
ยามกลางวัน มีหาบเรขายอาหารและเครื่องดื่ม บางก็หาบเสื้อผามาขาย บางคนก็ขายสินคา
ที่ใชแลว บริเวณดังกลาวแปรสภาพเปนตลาดยอยๆที่มีผูคนมาเตร็ดเตรหาซื้อสินคา กวาตลาด
จะวายก็ ดึ ก ดื่ น เต็ ม ที บุ ญ หลายไม รู  ห รอกว า กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ คื อ สิ่ ง ที่ นั ก
เศรษฐศาสตรเรียกวา `ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ' (informal sector) การเติบโตของภาคเศรษฐกิจ
นอกระบบเปนผลพวงจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งขับดันผูคนจากชนบทเขาเมือง
เมื่อผมพบบุญหลายในชวงปใหมนั้นเปนเวลาใกลเที่ยง บุญหลายเพิ่งตื่นขึ้นมา
กินอาหารเชา บุญหลายยายจาก `ชุมชน 16 สิงหา' มาอยูใตสะพานพระปนเกลาฯ เพราะบริเวณ
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`ชุมชน16 สิงหา' กํ าลังมีการกอสรางอาคารหลังใหมของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สภาพบริเวณที่กอสรางไมเกื้อกูลตอการหลับนอนอีกตอไป บุญหลายจึงตกอยูในสภาพเสมือนหนึ่ง
การถูกไลที่ การเติบโตของ `เศรษฐกิจฟองสบู' (bubble economy) มีผลในการ `ริบ' ที่ทํากินของ
บุญหลาย ในขณะที่การเติบโตของภาครัฐบาลมีสวนในการ `ริบ' ที่หลับนอนของบุญหลาย
แทที่จริงนั้น เจาหนาที่เทศกิจเคยมาขับไลสมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' แตมิอาจ
ทนความดื้อแพงของราษฎรเหลานี้ได เมื่อไมกี่สัปดาหที่ผานมานี้ มีรายงานขาววา ทางราชการ
ดําริที่จะ `กวาดลาง' ผูคนที่อาศัยอยูใตสะพานพระปนเกลาฯ และสลาย `ชุมชน 16 สิงหา'
บุญหลายปรารภกับผมวา หากทางราชการดําเนินกวาดลางจริงจัง เขาก็ไมรูจะอพยพไปอยูหนใด
ภาระการอพยพในคราวนี้จะมีมากกวาเมื่อเขาเขามากรุงเทพฯในปแรก เพราะบัดนี้เขาไดพา
ลูกเมียเขามาผจญชะตากรรมในกรุงเทพฯ รวมกันแลว
ในยามกลางวัน บริเวณใตสะพานพระปนเกลาฯกลายเปนที่จอดรถของบรรดา
ผูมีอันจะกิน รวมทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและรถทองเที่ยวของชาวตางประเทศ
ในยามคํ่าคืน บริเวณทาชางวังหนาและทาพระอาทิตยแปรสภาพเปนที่จอดรถของบรรดาผูที่มารับ
ประทานอาหารคํ่าในภัตตาคารและรานอาหารตางๆ ซึ่งมีอยูหลายรานในบริเวณนี้ บุญหลาย
อดสงสัยมิไดวา เหตุใดราชการจึงไม `กวาดลาง' รถยนตเหลานี้ออกไปจากที่สาธารณะ ราชการมี
ความคิดเฉพาะแตการ `กวาดลาง' มนุษย ทั้งๆที่มนุษยเหลานี้เปนขาของแผนดิน โดยพื้นฐานแลว
ราชการรู สึก อั บอายที่ราษฎรอาศัยบาทวิถีเปนที่หลับนอน แตไมรูสึกอับอายที่มีรถยนตจอด
ระเกะระกะเต็มทองถนน ลึกๆแลวราชการมีความคิดวา รถยนตยิ่งมีมากเพียงใด ยิ่งดีเพียงนั้น
เพราะรถยนตเปนสัญลักษณแหงความเจริญ ในขณะที่คนจนเปนสัญลักษณของความดอยพัฒนา
ราษฎรเชนบุญหลายมิไดตองการละทิ้งไรนา การเขามา `ตายดาบหนา' ใน
กรุงเทพฯ เปนเรื่องเสี่ยงภัยอยางยิ่ง ชีวิตในกรุงเทพฯเปนชีวิตที่ปราศจากความมั่นคงโดยสิ้นเชิง
ผู  ค นเช น บุ ญ หลายไม มี ญ าณวิ ถี ที่ จ ะรั บ รู  ว  า ชะตาชี วิ ต อั น ผั น ผวนของตนนั้ น หาได เ กิ ด จาก
พรหมลิขิตไม หากแตเกิดจากการกระทําของรัฐบาลของเขาเอง ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ไมสมดุล ทําใหบุญหลายและเพื่อนพองยังคงตองใชชีวิตในสภาพ `หลังสูฟา หนาสูดิน' โดย
มิอาจลืมตาอาปากได ในขณะที่รัฐบาล `โปรยทาน' ใหแกคนรวยและกลุมคนผูไดเปรียบในสังคม
แตกระแสการโปรยทานไมเคยตกทอดถึงราษฎรที่ยากจน ดวยเหตุที่ราษฎรที่ยากจนไรอํานาจ
ตอรอง และไมสามารถยึดกุมกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ นับตั้งแตป 2530 เปนตนมา
รัฐบาลปลอยใหมีการเก็งกําไรซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยอยางเต็มที่ เพียงหวังที่จะให
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง ระบบเศรษฐกิจไทยจึงมีสภาพเสมือนหนึ่ง `เศรษฐกิจ
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ฟองสบู' ที่มีการเติบโตอยางไรรากฐาน หากแตเปนการเติบโตอันเกิดจากการสรางราคา ประดุจ
หนึ่งการเปาฟองสบูขึ้นสูอากาศหรือการเปาลูกโปงใหพองใหญ การเติบใหญของฟองสบูหรือ
ลูกโปงเปนการเติบใหญที่ไรฐานราก จึงรอแตวันแตกสลาย หากเศรษฐกิจฟองสบูมีขนาดใหญ
เมื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจทั้งระบบมากเพียงใด การแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูยอมสราง
ผลกระทบมากเพียงนั้น
บุ ญ หลายไม เ คยรู จักตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมเคยไดยินชื่อ
`เสี่ยสอง' แตคนทั้งสองตางเปนตัวแทนของกลุมคนในเศรษฐกิจฟองสบู ในขณะที่ผูคนเชน
`เสี่ยสอง' เปนกลุมคนที่รวมเปาลูกโปงหรือรวมเปาฟองสบู จนระบบเศรษฐกิจไทยพองตัวอยาง
ไรฐานราก แตบุญหลายและเพื่อนพองเปนผูรับเคราะหจากกระบวนการเติบโตของเศรษฐกิจ
ฟองสบูนี้ นาอนาถนักที่ผูคนเชนบุญหลายไมเคยไดรับการเหลียวแลจากรัฐ ในขณะที่รัฐบาล
กลับอุมชูปกปองนักปนหุนคนสําคัญที่มีอิทธิพลในพรรคการเมืองรวมรัฐบาล
บุญหลายไมเคยไดยินชื่อ "แกตต" และไมมีญาณวิถีที่จะรับรูวา แกตตมีความ
สํ าคัญตอชะตาชีวิตของตนอยางไร ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณประเมินวา หาก
การเจรจาพหุภาคีรอบอุรุกวัยมีขอยุติในทางที่ประเทศมหาอํานาจตองลดเงินอุดหนุนการผลิตและ
การส ง ออกสิ น ค า เกษตร และผลั ก ดั น ให ย กเลิ ก มาตรการการห า มการนํ าเข า ข า วแล ว ไซร
ภาคเกษตรกรรมของไทยจะได ป ระโยชนจ ากการแกไขบทบัญญั ติของแกตตดัง กลา วนี้ แต
การเจรจารอบอุรุกวัยยืดเยื้อเกินกวาที่บุญหลายจะไดประโยชน เพราะดวยอิทธิฤทธิ์ของเศรษฐกิจ
ฟองสบู บุญหลายไดยุติชีวิตทางการเกษตรเสียแลว แทนที่บุญหลายจะไดประโยชนจากการ
เจรจารอบอุรุกวัย กลับกลายเปนผูเสียประโยชน หากผลการเจรจารอบอุรุกวัยยิ่งทําใหราคาขาว
สูงขึ้นมากเพียงใด บุญหลายจะยิ่งเสียประโยชนมากเพียงนั้น เพราะบุญหลายมิใชชาวนาผูผลิต
ขาวอีกตอไป หากแตเปนคนจนในเมืองหลวงที่ตองซื้อขาวบริโภค
อนิจจาบุญหลายผูมีบุญนอย ปใหมสําหรับบุญหลายจึงไมมีความหมายพิเศษ
ใดๆ ถึงจะเปนปใหม แตบุญหลายยังคงจมปลักอยูในวิถีชีวิตเกา

