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ความยากจนในฐานะปญหาเชิงโครงสราง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คนยากจนเป น ชนชั้ น ตํ่ า (Lower Class) โดยบางภาคสวนเปนชนตํ่ าชั้น
(Underclass) ในสังคม คนเหลานี้ไมมี ‘มิตร’ ในหมูช นชัน้ ปกครอง หากแตมีคนยากจนดวยกันเอง
เปนมิตร หรืออยางมากสุดก็ไดบุคคลที่มีจิตใจอันเปยมดวยมนุษยธรรมเปนพันธมิตร ในขณะที่
‘ไมมีมิตรแทและศัตรูถาวร’ เปนสัจพจนในสังคมการเมืองไทย ซึ่งสะทอนใหเห็นความเปนอมนุษย
ของเหลานักการเมืองที่ทรงอํานาจ ‘ไมมมี ิตรแทในหมูชนชั้นปกครอง’ กําลัง ‘พัฒนา’ เปนสัจพจน
ในหมูคนยากคนจน เมื่อไรก็ตามที่สัจพจนดังกลาวนี้ถูกโปรแกรมเขาสูสมองของคนยากจนชนิด
ฝงรากลึก สงครามระหวางชนชั้นยอมปะทุขึ้นได และความขัดแยงในสังคมจะรุนแรงและซับซอน
จนยากแกการเยียวยา
เหตุใดชนชั้นปกครองจึงมิไดเห็นคนยากจนเปน ‘มิตร’ ?
คําตอบชนิดกําปนทุบดิน ก็คือ คนยากจนมิอาจใหประโยชนแกชนชั้นปกครอง
ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ในทางเศรษฐกิ จ คนยากจนมิอาจใหเ งิน บริจาคแกพรรคการเมืองและกลุม
การเมืองชนิดเปนกอบเปนกํา ซึ่งตางจากนายทุนและพอคาวาณิช
ในทางสังคม คนยากจนมิอาจเปน ‘เครื่องประดับ’ ของชนชั้นปกครอง ไมมี
รัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีที่เปนขวัญใจคนจน ขวัญใจกรรมกร หรือขวัญใจแมคา ในขณะที่เหลา
นักเลือกตัง้ แสวงหานายทุนพอคาวาณิชเปน ‘เครื่องประดับ’ นายกรัฐมนตรีบางคนถึงกับถายภาพ
คูกับมาเฟย บางคนถึงกับดึงมาเฟยมารวมจัดตั้งรัฐบาล โดยมองไมเห็นอัปลักษณะของมาเฟย
แต ก ลับเห็น ความยากจนเปนอัปลักษณะ และปราบปรามพอคาแมคา รวมทั้งปราบปราม
คนยากจนทีช่ มุ นุมรองทุกข โดยเห็นวา คนเหลานี้สรางอัปลักษณะแกประเทศ
ในทางการเมือง คนยากจนมิอาจเปนฐานการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพ ในเมื่อ
ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน
และเพือ่ กลุม ผลประโยชน ทรัพยากรทางการเงินเปนปจจัยสําคัญในการดํารงอยูในสังคมการเมือง
และคนยากจนมิใชแหลงที่มาของทรัพยากรทางการเงินดังกลาวนี้ กลุมทุนตางหากที่ชวยเสริม
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สรางฐานที่มั่นทางการเมือง และทรัพยากรทางการเงินจากกลุมทุนนั้นเองจะถูกนําไปโปรยปราย
เพือ่ ซือ้ เสียงจากกลุมคนยากจนในฤดูการเลือกตั้ง
ดวยเหตุทคี่ นยากจนมิอาจใหประโยชนแกชนชั้นปกครองนี้เอง เมื่อผสมผสานกับ
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมและการขาดจิตสํ านึกในดานมนุษยธรรม ชนชั้นปกครองจึงมิไดนับคน
ยากจนเปนมิตร การดําเนินนโยบายตางๆเปนไปในทางเกื้อกูลผลประโยชนของกลุมทุนที่เปนฐาน
การเมืองของตนเปนสําคัญ หากจะมีนโยบายที่เปนประโยชนแกคนยากจนบาง ก็เปนเพราะการใช
พลังมวลชนกดดัน คนจนไมเคยไดประโยชนจากชนชั้นปกครองโดยไมตองตอสู
นับตัง้ แตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 เปนตนมา รัฐสภาไทยไมเคยตรา
กฎหมายวาดวยความยากจน (Poor Law) ในบรรดากฎหมายที่บัญญัติขึ้นนับพันฉบับ มีกฎหมาย
ทีใ่ หประโยชนแกคนยากจนโดยตรงไมถึง 10 ฉบับ ราชการไทยมีหนวยงานที่สงเสริมความรวยของ
กลุมทุน ดังเชนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน แตไมมีหนวยงานแกไขปญหาความ
ยากจนโดยตรง ไมเพียงแตไมมี ‘กระทรวงความยากจน’ เทานัน้ หากทวา ยังไมมีหนวยราชการใด
ที่ถือวาการแกปญหาความยากจนและความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดเปนหนาที่ความ
รับผิดชอบอีกดวย รัฐบาลชุดแลวชุดเลามิไดนําพาที่จะกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องนี้ให
ชัดเจน ในขณะทีม่ กี ารจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นใหมจํานวนมาก แตไมมีรัฐวิสาหกิจใดเลยที่ใหบริการ
แกคนยากจนโดยตรง ในประการสําคัญกลับมีการพัฒนาจิตสํานึกในทางที่ไมเปนมิตรและถึงกับ
ตอตานคนจน ดังเชนที่เกิดขึ้นในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย เปนอาทิ
โครงสรางอํานาจทางการเมืองที่มีการกระจุกตัว (Power Concentration) นับเปน
เหตุปจจัยสํ าคัญที่ทําใหการแกปญหาความยากจนเปนไปดวยความยากลําบาก เพราะคนจน
มิอาจมีสวนรวมในกระบวนการกําหนดนโยบายเสมอดวยคนรวย โดยที่มิอาจเทียบเทียมไดกับ
กลุม ทุนและพอคาวาณิช ดวยเหตุดังนี้ คนยากจนจึงเปนฝายถูกกระทําจากยุทธศาสตรการพัฒนา
และจากนโยบายตางๆ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) ทีร่ ัฐบาลเลือกใชเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่สองยุติเปนตนมา มีผลในการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตร
กรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มาตรการในการกดราคาขาวและราคาสินคาเกษตร
อืน่ ๆทําใหเกษตรกรไดผลตอบแทนจากการประกอบเกษตรกรรมตํ่ากวาที่ควรจะเปน เกษตรกรปรับ
ตั ว สนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลในรูปแบบตางๆ เริ่มตนดวยการบุกเบิกที่ดิน
การเกษตรเพือ่ การเพาะปลูกพืชไร ดังเชนขาวโพด ปอ มันสําปะหลัง และออยตามลําดับ การ
ยายถิ่นภายในประเทศกอเกิดอยางเปนกระบวนการ สวนสําคัญเปนการยายถิ่นออกจากเขตการ
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เพาะปลูกขาวไปสูเขตการเพาะปลูกพืชไร โดยที่รูปแบบหลักเปนการยายถิ่นจากเขตชนบทหนึ่ง
ไปสูชนบทอีกเขตหนึ่ง (Rural-Rural Migration) การยายถิ่นจากชนบทสูนาคร (Rural-Urban
Migration) เพิม่ กระแสมากขึ้นนับตั้งแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา ทั้งนี้เพราะเหตุวา ภาคเกษตร
กรรมเปลี่ยนโฉมจากยุคการบุกเบิกพรมแดนใหม (Opening the Frontier) มาเปนยุคการปด
พรมแดนการเกษตร (Closing the Frontier) เนื่องจากที่ดินการเกษตรมิอาจขยายตอไปได
ประชาชนในชนบทยังปรับเวลาการทํางาน (Reallocation of Time) ดวยการทํางานนอกไรนา
มากขึ้น เนื่องเพราะการทํางานในไรนาใหผลตอบแทนตํ่า ทายที่สุด สําหรับเกษตรกรที่มีฐานะ
พอสมควร การไป ‘ขุดทอง’ ในตางประเทศเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เปดชองให
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินที่รกรางวางเปลาที่มีเหลืออยู
จํ านวนมากในเบื้องตนมีสวนสํ าคัญในการบรรเทาภาวะทุกขเข็ญของราษฎร และยับยั้งภาวะ
ระสํ่ าระสายในสังคมชนบท แตเมื่อการบุกเบิกที่ดินใหมถึงจุดอับตัน และทรัพยากรธรรมชาติ
รอยหรอลง ภาวะทุกขเข็ญของราษฎรในชนบทบทวี ภาวะระสํ่าระสายปรากฏอยางตอเนื่อง
การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูหลังป 2529 มีผลกระทบตอประชาชนใน
ชนบทโดยตรง การเก็งกําไรซื้อขายที่ดินขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการกวานซื้อที่ดินเพื่อสรางสนาม
กอลฟและสถานตากอากาศ เพื่อทําสวนปา (โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกตนยูคาลิปตัส) และเพื่อ
การทํานากุง (โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงกุงกุลาดํา) กลุมทุนไทยผสานกับกลุมทุนสากลในการ
แยงชิงทรัพยากรที่ดินจากประชาชนในชนบท โดยที่รัฐบาลใหการสงเสริมไมโดยตรงก็โดยออม
การสูญเสียที่ดินการเกษตรระลอกสําคัญนี้ แมสวนใหญจะเกิดจากความสมัครใจ แตเปนเพราะ
ประชาชนมิอาจตานพลังตลาดได มีรายงานขาวบางเหมือนกันที่มีการใชอํานาจและอิทธิพลในการ
บีบบังคับใหเกษตรกรขายที่ดิน เกษตรกรที่ขายที่ดินบางสวนเขาไปประกอบการในที่ดินที่อยูหาง
ไกลการคมนาคมมากขึ้น บางสวนบุกรุกเขาไปในปาสงวน บางก็อพยพเขาเมือง
ในชวงทศวรรษ 2530 รัฐบาลดําเนินการ ‘ปราบปราม’ ราษฎรที่ถูกกลาวหาวา
‘บุกรุก’ ทีป่ า สงวน มีการใชกําลังบังคับราษฎรออกจากปาสงวนภายใตโครงการ คจก. การสูญเสีย
ที่ทํากินอันเปนผลจากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ถูกซํ้าเติมดวยการ ‘ปราบปราม’
ภายใตโครงการ คจก. และตบทายดวยการสรางเขื่อนตางๆ ซึ่งทําใหตองสูญเสียที่ดินการเกษตร
เปนจํานวนมาก พัฒนาการตางๆดังกลาวขางตนนี้ มิเพียงแตไมเกื้อกูลการแกปญหาความยากจน
เทานัน้ หากยังซํ้าเติมใหปญหาความยากจนเลวรายลงอีกดวย
หากพิ จารณาจากแงมุม ของคนยากจนโดยเฉพาะอย า งยิ่ง ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ดังลําดับเหตุการณที่กลาวขางตนนี้ ผูที่มีความเปนธรรมในหัวใจยอมประจักษแจงวา
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รัฐบาลชุดตางๆปลอยใหปญหายืดเยื้อ และมิไดดําเนินการแกไขอยางจริงจังและจริงใจ หากคน
ยากจนจะมีความรูสึกอันแรงกลาวา ‘ไมมีมิตรแทในหมูชนชั้นปกครอง’ ก็มใิ ชเรื่องนาประหลาดใจ
ในชวงป 2537-2538 รัฐบาลพรรคประชาธิปตยพยายามผลักดันให Sport
Complex ลงสูเมืองทองธานีดวยวิธีการและกระบวนการอันแยบยล หากแตดวยแรงกดดันจาก
พรรครวมรัฐบาลและสื่อมวลชน จึงจํายอมใหศูนยกีฬาบางภาคสวนลงสูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรงั สิต หากภาวะเศรษฐกิจฟองสบูไมแตกสลาย รัฐบาลพรรคประชาธิปตยอาจแปรสภาพเปน
พรรคของบางกอกแลนด โดยบางกอกแลนด และเพื่อบางกอกแลนด แตเปนเพราะการแตกสลาย
ของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ฐานะทางธุรกิจของบางกอกแลนดเสื่อมทรุด เมื่อพรรคประชาธิปตย
กลับมาจัดตั้งรัฐบาลใหมในเดือนพฤศจิกายน 2540 ก็ตองคอย ‘อุมชู’ บางกอกแลนด เพื่อใหการ
กอสรางตางๆเสร็จทันการแขงขันกีฬา Asian Games ในเดือนธันวาคม 2541 แมเมื่อการแขงขัน
Asian Games เสร็จสิน้ นานนับป ในป 2543 รัฐบาลพรรคประชาธิปตยยังใหธนาคารออมสิน
เขาไป ‘อุม’ เมืองทองธานี เนือ่ งเพราะเมืองทองธานีมีปญหาสภาพคลองทางการเงิน และมิอาจหา
สินเชือ่ จากสถาบันการเงินเอกชน
ในฐานะราษฎรผูมีอันจะกิน ผมอยากเห็นรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ‘อุม’ คน
ยากจน ดุจเดียวกับที่ ‘อุม’ เมืองทองธานี

