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ความยากจนในฐานะปญหาเชิงโครงสราง

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

คนยากจนเปนชนชั้นตํ่ า (Lower Class) โดยบางภาคสวนเปนชนตํ่ าชั้น 
(Underclass) ในสังคม คนเหลานี้ไมมี ‘มิตร’ ในหมูชนชัน้ปกครอง หากแตมีคนยากจนดวยกันเอง
เปนมิตร หรืออยางมากสุดก็ไดบุคคลที่มีจิตใจอันเปยมดวยมนุษยธรรมเปนพันธมิตร ในขณะที่  
‘ไมมีมิตรแทและศัตรูถาวร’ เปนสจัพจนในสังคมการเมืองไทย ซึ่งสะทอนใหเห็นความเปนอมนุษย
ของเหลานักการเมืองที่ทรงอํ านาจ ‘ไมมมีิตรแทในหมูชนชั้นปกครอง’ กํ าลัง ‘พัฒนา’ เปนสจัพจน
ในหมูคนยากคนจน เมื่อไรก็ตามที่สัจพจนดังกลาวนี้ถูกโปรแกรมเขาสูสมองของคนยากจนชนิด 
ฝงรากลกึ สงครามระหวางชนชั้นยอมปะทุข้ึนได และความขัดแยงในสังคมจะรุนแรงและซับซอน
จนยากแกการเยียวยา

เหตใุดชนชั้นปกครองจึงมิไดเห็นคนยากจนเปน ‘มิตร’ ?

คํ าตอบชนิดกํ าปนทุบดิน ก็คือ คนยากจนมิอาจใหประโยชนแกชนชั้นปกครอง  
ทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

ในทางเศรษฐกิจ คนยากจนมิอาจใหเงินบริจาคแกพรรคการเมืองและกลุม 
การเมอืงชนดิเปนกอบเปนกํ า ซึ่งตางจากนายทุนและพอคาวาณิช

ในทางสังคม คนยากจนมิอาจเปน ‘เครื่องประดับ’ ของชนชั้นปกครอง ไมมี 
รัฐมนตรหีรือนายกรัฐมนตรีที่เปนขวัญใจคนจน ขวัญใจกรรมกร หรือขวัญใจแมคา ในขณะที่เหลา
นกัเลอืกตัง้แสวงหานายทุนพอคาวาณิชเปน ‘เครื่องประดับ’ นายกรฐัมนตรีบางคนถึงกับถายภาพ
คูกับมาเฟย บางคนถึงกับดึงมาเฟยมารวมจัดตั้งรัฐบาล โดยมองไมเห็นอัปลักษณะของมาเฟย  
แตกลับเห็นความยากจนเปนอัปลักษณะ และปราบปรามพอคาแมคา รวมทั้งปราบปราม 
คนยากจนทีช่มุนุมรองทุกข โดยเห็นวา คนเหลานี้สรางอปัลักษณะแกประเทศ

ในทางการเมือง คนยากจนมิอาจเปนฐานการเมืองที่ทรงประสิทธิภาพ ในเมื่อ
ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน 
และเพือ่กลุมผลประโยชน ทรัพยากรทางการเงินเปนปจจัยสํ าคัญในการดํ ารงอยูในสังคมการเมือง
และคนยากจนมิใชแหลงที่มาของทรัพยากรทางการเงินดังกลาวนี้ กลุมทุนตางหากที่ชวยเสริม
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สรางฐานที่มั่นทางการเมือง และทรัพยากรทางการเงินจากกลุมทุนนั้นเองจะถูกนํ าไปโปรยปราย
เพือ่ซือ้เสียงจากกลุมคนยากจนในฤดูการเลือกตั้ง

ดวยเหตทุีค่นยากจนมิอาจใหประโยชนแกชนชั้นปกครองนี้เอง เมื่อผสมผสานกับ
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมและการขาดจิตสํ านึกในดานมนุษยธรรม ชนชั้นปกครองจึงมิไดนับคน 
ยากจนเปนมิตร การดํ าเนินนโยบายตางๆเปนไปในทางเกื้อกูลผลประโยชนของกลุมทุนที่เปนฐาน
การเมอืงของตนเปนส ําคัญ หากจะมีนโยบายที่เปนประโยชนแกคนยากจนบาง ก็เปนเพราะการใช
พลงัมวลชนกดดัน คนจนไมเคยไดประโยชนจากชนชั้นปกครองโดยไมตองตอสู

นบัต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 เปนตนมา รัฐสภาไทยไมเคยตรา
กฎหมายวาดวยความยากจน (Poor Law) ในบรรดากฎหมายที่บัญญัติข้ึนนับพันฉบับ มีกฎหมาย
ทีใ่หประโยชนแกคนยากจนโดยตรงไมถึง 10 ฉบับ ราชการไทยมีหนวยงานที่สงเสริมความรวยของ
กลุมทุน ดังเชนสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน แตไมมีหนวยงานแกไขปญหาความ
ยากจนโดยตรง ไมเพียงแตไมมี ‘กระทรวงความยากจน’ เทานัน้ หากทวา ยังไมมีหนวยราชการใด
ที่ถือวาการแกปญหาความยากจนและความไมเปนธรรมในการกระจายรายไดเปนหนาที่ความ 
รับผิดชอบอีกดวย รัฐบาลชุดแลวชุดเลามิไดนํ าพาที่จะกํ าหนดหนาที่ความรับผิดชอบในเรื่องนี้ให
ชดัเจน ในขณะทีม่กีารจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนใหมจํ านวนมาก แตไมมีรัฐวิสาหกิจใดเลยที่ใหบริการ
แกคนยากจนโดยตรง ในประการสํ าคัญกลับมีการพัฒนาจิตสํ านึกในทางที่ไมเปนมิตรและถึงกับ
ตอตานคนจน ดังเชนที่เกิดขึ้นในการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การปโตรเลียมแหงประเทศ
ไทย เปนอาทิ

โครงสรางอํ านาจทางการเมืองที่มีการกระจุกตัว (Power Concentration) นบัเปน
เหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหการแกปญหาความยากจนเปนไปดวยความยากลํ าบาก เพราะคนจน 
มิอาจมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเสมอดวยคนรวย โดยที่มิอาจเทียบเทียมไดกับ
กลุมทนุและพอคาวาณิช ดวยเหตุดังนี้ คนยากจนจึงเปนฝายถูกกระทํ าจากยทุธศาสตรการพัฒนา
และจากนโยบายตางๆ

ยทุธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล (Unbalanced Growth) ทีรั่ฐบาลเลือกใชเมื่อ
สงครามโลกครั้งที่สองยุติเปนตนมา มีผลในการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตร
กรรมไปสูภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ มาตรการในการกดราคาขาวและราคาสินคาเกษตร
อ่ืนๆท ําใหเกษตรกรไดผลตอบแทนจากการประกอบเกษตรกรรมตํ่ ากวาที่ควรจะเปน เกษตรกรปรับ
ตัวสนองตอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลในรูปแบบตางๆ เร่ิมตนดวยการบุกเบิกที่ดิน 
การเกษตรเพือ่การเพาะปลูกพืชไร ดังเชนขาวโพด ปอ มันสํ าปะหลัง และออยตามลํ าดับ การ 
ยายถิ่นภายในประเทศกอเกิดอยางเปนกระบวนการ สวนสํ าคัญเปนการยายถิ่นออกจากเขตการ



3

เพาะปลูกขาวไปสูเขตการเพาะปลูกพืชไร โดยที่รูปแบบหลักเปนการยายถิ่นจากเขตชนบทหนึ่ง 
ไปสูชนบทอีกเขตหนึ่ง (Rural-Rural Migration) การยายถิ่นจากชนบทสูนาคร (Rural-Urban 
Migration) เพิม่กระแสมากขึ้นนับต้ังแตทศวรรษ 2520 เปนตนมา ทั้งนี้เพราะเหตุวา ภาคเกษตร
กรรมเปลี่ยนโฉมจากยุคการบุกเบิกพรมแดนใหม (Opening the Frontier) มาเปนยุคการปด
พรมแดนการเกษตร (Closing the Frontier) เนื่องจากที่ดินการเกษตรมิอาจขยายตอไปได  
ประชาชนในชนบทยังปรับเวลาการทํ างาน (Reallocation of Time) ดวยการทํ างานนอกไรนา 
มากขึ้น เนื่องเพราะการทํ างานในไรนาใหผลตอบแทนตํ่ า ทายที่สุด สํ าหรับเกษตรกรที่มีฐานะ 
พอสมควร การไป ‘ขุดทอง’ ในตางประเทศเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่เปดชองให

ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินที่รกรางวางเปลาที่มีเหลืออยู
จํ านวนมากในเบื้องตนมีสวนสํ าคัญในการบรรเทาภาวะทุกขเข็ญของราษฎร และยับยั้งภาวะ
ระสํ่ าระสายในสังคมชนบท แตเมื่อการบุกเบิกที่ดินใหมถึงจุดอับตัน และทรัพยากรธรรมชาติ 
รอยหรอลง ภาวะทุกขเข็ญของราษฎรในชนบทบทวี ภาวะระสํ่ าระสายปรากฏอยางตอเนื่อง

การเติบโตของภาวะเศรษฐกิจฟองสบูหลังป 2529 มีผลกระทบตอประชาชนใน
ชนบทโดยตรง การเก็งกํ าไรซื้อขายที่ดินขยายตัวอยางรวดเร็ว มีการกวานซื้อที่ดินเพื่อสรางสนาม
กอลฟและสถานตากอากาศ เพื่อทํ าสวนปา (โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกตนยูคาลปิตัส) และเพื่อ
การทํ านากุง (โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงกุงกุลาดํ า) กลุมทุนไทยผสานกับกลุมทุนสากลในการ
แยงชิงทรัพยากรที่ดินจากประชาชนในชนบท โดยที่รัฐบาลใหการสงเสริมไมโดยตรงก็โดยออม  
การสูญเสียที่ดินการเกษตรระลอกสํ าคัญนี้ แมสวนใหญจะเกิดจากความสมัครใจ แตเปนเพราะ
ประชาชนมอิาจตานพลังตลาดได มีรายงานขาวบางเหมือนกันที่มีการใชอํ านาจและอิทธิพลในการ
บีบบังคับใหเกษตรกรขายที่ดิน เกษตรกรที่ขายที่ดินบางสวนเขาไปประกอบการในที่ดินที่อยูหาง
ไกลการคมนาคมมากขึ้น บางสวนบุกรุกเขาไปในปาสงวน บางก็อพยพเขาเมือง

ในชวงทศวรรษ 2530 รัฐบาลดํ าเนินการ ‘ปราบปราม’ ราษฎรที่ถูกกลาวหาวา 
‘บุกรุก’ ทีป่าสงวน มกีารใชกํ าลังบังคับราษฎรออกจากปาสงวนภายใตโครงการ คจก. การสูญเสีย
ที่ทํ ากินอันเปนผลจากการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ถูกซํ้ าเติมดวยการ ‘ปราบปราม’  
ภายใตโครงการ คจก. และตบทายดวยการสรางเขื่อนตางๆ ซึ่งทํ าใหตองสูญเสียที่ดินการเกษตร
เปนจ ํานวนมาก พฒันาการตางๆดังกลาวขางตนนี้ มิเพียงแตไมเกื้อกูลการแกปญหาความยากจน
เทานัน้ หากยงัซํ้ าเติมใหปญหาความยากจนเลวรายลงอีกดวย

หากพิจารณาจากแงมุมของคนยากจนโดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคตะวันออก 
เฉยีงเหนอื ดังลํ าดับเหตุการณที่กลาวขางตนนี้ ผูที่มีความเปนธรรมในหัวใจยอมประจักษแจงวา 
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รัฐบาลชุดตางๆปลอยใหปญหายืดเยื้อ และมิไดดํ าเนินการแกไขอยางจริงจังและจริงใจ หากคน
ยากจนจะมีความรูสึกอันแรงกลาวา ‘ไมมีมิตรแทในหมูชนชั้นปกครอง’ กม็ใิชเร่ืองนาประหลาดใจ

ในชวงป 2537-2538 รัฐบาลพรรคประชาธิปตยพยายามผลักดันให Sport 
Complex ลงสูเมืองทองธานีดวยวิธีการและกระบวนการอันแยบยล หากแตดวยแรงกดดันจาก
พรรครวมรัฐบาลและส่ือมวลชน จึงจํ ายอมใหศูนยกีฬาบางภาคสวนลงสูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต หากภาวะเศรษฐกิจฟองสบูไมแตกสลาย รัฐบาลพรรคประชาธิปตยอาจแปรสภาพเปน
พรรคของบางกอกแลนด โดยบางกอกแลนด และเพื่อบางกอกแลนด แตเปนเพราะการแตกสลาย
ของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ฐานะทางธุรกิจของบางกอกแลนดเสื่อมทรุด เมื่อพรรคประชาธิปตย
กลบัมาจดัตั้งรัฐบาลใหมในเดือนพฤศจิกายน 2540 ก็ตองคอย ‘อุมชู’ บางกอกแลนด เพื่อใหการ
กอสรางตางๆเสร็จทันการแขงขันกีฬา Asian Games ในเดอืนธันวาคม 2541 แมเมื่อการแขงขัน 
Asian Games  เสร็จส้ินนานนับป ในป 2543 รัฐบาลพรรคประชาธิปตยยังใหธนาคารออมสิน
เขาไป ‘อุม’ เมอืงทองธาน ีเนือ่งเพราะเมืองทองธานีมีปญหาสภาพคลองทางการเงิน และมิอาจหา
สินเชือ่จากสถาบันการเงินเอกชน

ในฐานะราษฎรผูมีอันจะกิน ผมอยากเห็นรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ‘อุม’ คน 
ยากจน ดุจเดียวกับที่ ‘อุม’ เมอืงทองธานี
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