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ความยากจนในฐานะสินคา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
คนจนและความยากจนนั้นเปนสินคามาเปนเวลาชานานแลว เพียงแตมิไดอยูใน
ความรับรูแ ละมิไดอยูในวาระทางการเมืองของชนชั้นปกครองเทานั้น
คนจนเปนกลุมผูเคราะหรายที่ถูกกระทํ าโดยยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล
ทีร่ ฐั บาลเลือกใช นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา คนกลุมนี้ตองปรับตัวในการทํามา
หากินเพื่อความอยูรอดแหงชีวิต นอกจากบุกเบิกที่ดินใหมเพื่อการเพาะปลูกพืชไร การปรับเวลา
การทํางานเพื่อทํางานนอกไรนาและการทํางานขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
แลว บางคนยังกระเสือกกระสนไป ‘ขุดทอง’ ในซาอุฯอีกดวย บางครอบครัวตอง ‘ขาย’ ลูกหลาน
ผูห ญิงเพื่อใหบริการทางเพศ
การยายถิ่นเพื่อทํางานในเมืองก็ดี หรือเพื่อไปทํางานตางประเทศก็ดี รวมตลอด
จนการขายลูกหญิงหลานหญิงเพื่อไปเปนโสเภณีก็ดี มีสวนทําลายสถาบันครอบครัวในชนบทอยาง
สําคัญ สภาพทีพ่ อแมลูกอยูรวมกันอยางพรอมหนาพรอมตาดวยศานติสุขหามิไดอีกแลว สามีตอง
แยกกันอยูก บั ภรรยาเพื่อหารายได แมจะมิไดหยาราง ก็มิไดแตกตางจากการหยาราง สภาพที่สามี
และภรรยาตางนอกใจซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นเปนปกติวิสัย บางครอบครัวตองทิ้งลูกไวใหยาหรือ
ยายเปนผูเ ลีย้ ง หมูบานจํานวนไมนอยเหลือแตคนชราและเด็ก ในขณะที่สมาชิกสตรีตบเทาสําแดง
ฝมือในการในบริการทางเพศในขอบเขตทั่วโลก จนสามารถสรางรายไดจากการสงออกแกระบบ
เศรษฐกิจไทยอยางคอนขางสําคัญ
ดวยอิทธิฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล และความสะใจของชนชั้น
ปกครองไทย คนจนจึงมีสถานะเปน ‘สินคา’ แตไมมคี นจนในสังคมไทยคนใดที่มีฐานะรํ่ารวยจาก
การขายความเปนสินคาของตนเอง ในขณะที่คนกลางหรือนายหนาคนจนสามารถถีบตัวมีฐานะ
จากการคาแรงงานและการคาโสเภณี ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ยอมมีนัยสําคัญวา ตลาดคนจนเปน
ตลาดที่มีการแขงขันอยางไมสมบูรณ (Imperfect Competition) การแบงสันปนผลประโยชนใน
ตลาดคนจนจึงเปนไปอยางไมเสมอภาค คนจนในฐานะแรงงานไรฝมือมิอาจเก็บเกี่ยวคาจางอัตรา
สูงได เพราะการขาดทักษะเปนเหตุใหมูลคาตลาดอยูในระดับตํ่า แมในกรณีที่มีทักษะและฝมือ
รายไดจากการขายแรงงานก็ยังขึ้นอยูกับอํานาจตอรองที่มีกับพอคานายทุนผูประกอบการ ในกรณี
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ของตลาดแรงงานทีม่ กี ารกํากับควบคุม ดังเชนการออกไปทํางานตางประทศ คนกลางนายหนาที่
สามารถเก็บเกี่ยวสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการคาคนจนในสัดสวนสําคัญ ในกรณีของกิจกรรมที่
ผิดกฎหมายดังเชนบริการโสเภณี ถึงหญิงไทยบางคนจะมีทักษะและฝมือดีเพียงใด ก็ตองสูญเสีย
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการขายความเปนคนแกคนกลางนายหนา พอเลาแมเลา และมาเฟย
ทัง้ ภายในประเทศและระหวางประเทศ เมื่อบริการโสเภณีไทยเขาสูกระบวนการสากลานุวัตร
ความยากจนเปนสินคาดุจเดียวกับคนจน ในประวัติศาสตรสังคมไทย กลุมคนที่
หาประโยชนจากการ ‘คา’ ความยากจนมากทีส่ ุด ก็คือ เหลานักเลือกตั้ง คนเหลานี้มิใชคนยากจน
หากแตทามาหากิ
ํ
นกับความยากจน ดวยการโฆษณาชวนเชื่อวา ตนมีบริการขจัดความยากจนที่
ทรงประสิทธิภาพ คนยากจนที่หลงเชื่อคําโฆษณาพากันซื้อ ‘บริการขจัดความยากจน’ ดวยการ
หยอนบัตรลงคะแนนเสียงในฤดูการเลือกตั้ง เหลานักเลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้งอาศัยความชอบ
ธรรมจากชั ย ชนะในการเลือ กตั้ ง แสวงหาสว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ทั้งโดยชอบและมิ ชอบดว ย
กฎหมาย จนไดดิบไดดีทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
ในตลาดการเมือง คนจนตองการ ‘ขาย’ ความยากจน แมไมสามารถขจัดความ
ยากจนใหหมดไปได หากสามารถทําใหความยากจนบรรเทาเบาบางลง ก็อาจทําใหชีวิตพอลืมตา
อาปากได คนจนเปนกลุมชนเดียวในสังคมที่มีความยากจนสําหรับขาย แตตลาดความยากจนจะ
ยังไมกอเกิดหากไมมีผูเสนอซื้อความยากจน นักเลือกตั้งเปนชนกลุมแรกๆที่กาวเขาสูตลาดเพื่อ
เสนอซือ้ ความยากจน ตลาดความยากจนจึงกอเกิดขึ้น แตตลาดความยากจนเปนตลาดที่สืบเนื่อง
จากตลาดการเมือง เหลานักเลือกตั้งจึงยื่นขอเสนอวา จะเสนอซื้อความยากจนไดก็ตอเมื่อมีอํานาจ
ทางการเมือง เหลานักเลือกตั้งจึงเสนอขายบริการขจัดความยากจนแลกกับคะแนนเสียง โดยให
คํามัน่ สัญญาวา เมื่อชนะการเลือกตั้งแลว จะมารับ ‘สินคา’ อันไดแก ความยากจนทั้งหมดในภาย
หลัง กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คือ ชัยชนะในการเลือกตั้งจะทําใหบริการขจัดความยากจนมีประสิทธิผล
คนจนซึ่งตองการขายความยากจนจนหมดตัว ถูกหลอกใหซื้อบริการขจัดความ
ยากจนมาเปนเวลาชานาน โดยที่บริการเหลานั้นหาไดมีอิทธิฤทธิ์ในการขจัดความยากจนไม ดวย
เหตุที่ตลาดการเมืองไมมีกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) เหลานักเลือกตั้งเมื่อ
ขายบริการขจัดความยากจนได จนมีอํานาจการเมืองแลว มิไดรักษาพันธสัญญาที่จะใชอํานาจการ
เมืองกลับมาซือ้ ความยากจน ความยากจนจึงเปนสินคาลนตลาด และผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ
โฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากินกับการซื้อขายความยากจนกําลังกลาวหาวา
ผูนําขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนบางคนเปนนายหนาคาความยากจน แมใน
ชัน้ แรกจะกลาวอางวา ความเห็นดังกลาวนี้เปนของนายกรัฐมนตรี แตตอมาก็ปฏิเสธขาวดังกลาว
และตามมาดวยคําขอโทษ (มติชน ฉบับวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2544)
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แตการปฏิเสธขาวและคําขอโทษมิควรมีผลในการสยบการวิพากษ ในเมื่อถอยคํา
เหลานี้พรั่งพรูจากปากโฆษกรัฐบาล ยอมเปนประจักษพยานสํ าคัญวา ผูคนในรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทยจํานวนไมนอยมีทัศนคติดุจเดียวกับโฆษกรัฐบาล ในแงนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิได
แตกตางจากรัฐบาลพรรคประชาธิปต ย ความแตกตางพื้นฐานอยูที่วา แกนนําของพรรคไทยรักไทย
จํานวนมากมีพื้นฐานมาจากการเปนผูนําขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน ดวยเหตุ
ดังนั้น การดับไฟแตตนลมและการกลาวคําขอโทษจึงเปนไปอยางรวดเร็ว กระนั้นก็ตาม ความ
คลางแคลงใจของสาธารณชนจํานวนมากยังคงดํารงอยู
โฆษกสํ านักนายกรัฐมนตรีกลาวหาผูนํ าขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนา
เอกชนบางคนวาเปนนายหนาคาความยากจน เพียงแตมิไดขยายความตอไปวา มิไดแตกตางจาก
เหลานักเลือกตัง้ และมิไดระบุชื่อ แมวาขอกลาวหานี้จะมีมูลแหงความเปนจริง ดังการยอมรับของ
นายบํารุง คะโยธา และนายสมเกียรติ พงษไพบูลย ผูคลุกคลีอยูกับขบวนการประชาชนมาเปน
เวลาชานาน (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2544) แตการกลาวหาชนิดเหวี่ยงแหยอมทํา
ใหการพิเคราะหปญหาเบี่ยงเบนจากความเปนจริงได
ผูนําขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนไมนอยเสนอขายบริการ
ขจัดความยากจน ไมตางจากเหลานักเลือกตั้ง ความแตกตางอยูที่วา ผูนําเหลานี้ฝงตัวอยูกับ
คนจน บางคนเปนคนจนที่ถีบตัวขึ้นมาเปนผูนํา การฝงตัวอยูกับคนจนเปดโอกาสใหถูกตรวจสอบ
จากคนจนนัน้ เอง หากผานการตรวจสอบ ก็จะไดรับการยอมรับจากคนจนเหลานั้น ในขณะที่เหลา
นักเลือกตั้งเสนอขายบริการขจัดความยากจน โดยแลกเปลี่ยนกับการมีอํ านาจทางการเมือง
แตผนู ําขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญมิไดตองการแสวงหาอํานาจทางการ
เมืองผานกลไกการเลือกตั้ง หากแตตองการสรางความแข็งแกรงแกการเมืองภาคประชาชน และใช
กลไกของการเมืองภาคประชาชนในการกดดันใหรัฐบาลสนใจแกปญหาของกลุมคนยากจน การ
ชุมนุมเรียกรองเปนกลไกหนึ่งในการนี้ หากรัฐบาลไมตองการเห็นภาพการชุมนุมของคนจน รัฐบาล
จักตองรับซือ้ ความยากจนทั้งหมด หากความยากจนถูกขจัดใหหมดไป ความยากจนยอมสิ้นฐานะ
ในการเปนสินคา
ผูน าองค
ํ กรพัฒนาเอกชนที่ทํางานดานการพัฒนาชนบท (NGDOs) มักถูกกลาว
หาวาหากินกับความยากจน และรับเงินจากตางชาติ ดวยการนําปญหาความยากจนเสนอตอ
มูลนิธิและหนวยรัฐการตางประเทศ รวมตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ องคกร
พัฒนาเอกชนไทยไดรบั เงินชวยเหลือจากองคกรเหลานั้น แตการนําเสนอปญหาความยากจนแลก
กับเงินชวยเหลือมิใชเรื่องเสียหาย หากมีการนําเงินชวยเหลือเหลานั้นไปใชในการพัฒนาชนบท
อยางจริงจัง ในเมื่อรัฐบาลรับเงินชวยเหลือจากตางประเทศได เหตุไฉนองคกรประชาชนจะรับเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศมิไดเลา
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รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจําตอง ‘คิดใหม ทําใหม’ ในการมองภาพขบวนการ
ประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน การมองภาพเชนนี้จะตองเปนการเพงพิเคราะหอยางเปน
องครวม หากเห็นวา ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนเทาที่ผานมาใหประโยชนทั้งใน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลควร ‘คิดใหม ทําใหม’ ในการจัดสรร
งบประมาณแผนดินแกขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อสรางพันธมิตรในการ
พัฒนาประเทศไทย ทัง้ จักตองยอมรับในเบื้องตนวา ลําพังแตระบบราชการมิอาจอํานวยการในการ
แกปญหาทั้งมวลได การสงเสริมใหภาคประชาชนมีบทบาทรวมกับรัฐบาลจึงเปนเรื่องจํ าเปน
ในกระบวนการ ‘คิดใหม ทําใหม’ นี้ รัฐบาลควรปฏิบัติตอองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ
ดุจเดียวกับการปฏิบัติตอบรรษัทระหวางประเทศดวย

