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ความยากจนในฐานะสินคา

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

คนจนและความยากจนนั้นเปนสินคามาเปนเวลาชานานแลว เพียงแตมิไดอยูใน
ความรบัรูและมิไดอยูในวาระทางการเมืองของชนชั้นปกครองเทานั้น

คนจนเปนกลุมผูเคราะหรายที่ถูกกระทํ าโดยยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล 
ทีรั่ฐบาลเลอืกใช นับต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา คนกลุมนี้ตองปรับตัวในการทํ ามา
หากินเพื่อความอยูรอดแหงชีวิต นอกจากบุกเบิกที่ดินใหมเพื่อการเพาะปลูกพืชไร การปรับเวลา
การทํ างานเพื่อทํ างานนอกไรนาและการทํ างานขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
แลว บางคนยังกระเสือกกระสนไป ‘ขุดทอง’ ในซาอุฯอีกดวย บางครอบครัวตอง ‘ขาย’ ลูกหลาน 
ผูหญงิเพื่อใหบริการทางเพศ

การยายถิ่นเพื่อทํ างานในเมืองก็ดี หรือเพื่อไปทํ างานตางประเทศก็ดี รวมตลอด
จนการขายลกูหญงิหลานหญิงเพื่อไปเปนโสเภณีก็ดี มีสวนทํ าลายสถาบันครอบครัวในชนบทอยาง
สํ าคญั สภาพทีพ่อแมลูกอยูรวมกันอยางพรอมหนาพรอมตาดวยศานติสุขหามิไดอีกแลว สามีตอง
แยกกนัอยูกบัภรรยาเพื่อหารายได แมจะมิไดหยาราง ก็มิไดแตกตางจากการหยาราง สภาพที่สามี
และภรรยาตางนอกใจซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นเปนปกติวิสัย บางครอบครัวตองทิ้งลูกไวใหยาหรือ
ยายเปนผูเลีย้ง หมูบานจํ านวนไมนอยเหลือแตคนชราและเด็ก ในขณะที่สมาชิกสตรีตบเทาสํ าแดง
ฝมือในการในบริการทางเพศในขอบเขตทั่วโลก จนสามารถสรางรายไดจากการสงออกแกระบบ
เศรษฐกิจไทยอยางคอนขางสํ าคัญ

ดวยอิทธิฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล และความสะใจของชนชั้น 
ปกครองไทย คนจนจึงมีสถานะเปน ‘สินคา’ แตไมมคีนจนในสังคมไทยคนใดที่มีฐานะรํ่ ารวยจาก
การขายความเปนสินคาของตนเอง ในขณะที่คนกลางหรือนายหนาคนจนสามารถถีบตัวมีฐานะ
จากการคาแรงงานและการคาโสเภณี ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ยอมมีนัยสํ าคัญวา ตลาดคนจนเปน
ตลาดที่มีการแขงขันอยางไมสมบูรณ (Imperfect Competition) การแบงสันปนผลประโยชนใน
ตลาดคนจนจงึเปนไปอยางไมเสมอภาค คนจนในฐานะแรงงานไรฝมือมิอาจเก็บเกี่ยวคาจางอัตรา
สูงได เพราะการขาดทักษะเปนเหตุใหมูลคาตลาดอยูในระดับต่ํ า แมในกรณีที่มีทักษะและฝมือ 
รายไดจากการขายแรงงานก็ยังขึ้นอยูกับอํ านาจตอรองที่มีกับพอคานายทุนผูประกอบการ ในกรณี
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ของตลาดแรงงานทีม่กีารกํ ากับควบคุม ดังเชนการออกไปทํ างานตางประทศ คนกลางนายหนาที่
สามารถเก็บเกี่ยวสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการคาคนจนในสัดสวนสํ าคัญ ในกรณีของกิจกรรมที่
ผิดกฎหมายดงัเชนบริการโสเภณี ถึงหญิงไทยบางคนจะมีทักษะและฝมือดีเพียงใด ก็ตองสูญเสีย
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการขายความเปนคนแกคนกลางนายหนา พอเลาแมเลา และมาเฟย  
ทัง้ภายในประเทศและระหวางประเทศ เมื่อบริการโสเภณีไทยเขาสูกระบวนการสากลานุวัตร

ความยากจนเปนสินคาดุจเดียวกับคนจน ในประวัติศาสตรสังคมไทย กลุมคนที่
หาประโยชนจากการ ‘คา’ ความยากจนมากทีสุ่ด ก็คือ เหลานักเลือกตั้ง คนเหลานี้มิใชคนยากจน 
หากแตท ํามาหากนิกบัความยากจน ดวยการโฆษณาชวนเชื่อวา ตนมีบริการขจัดความยากจนที่
ทรงประสิทธิภาพ คนยากจนที่หลงเชื่อคํ าโฆษณาพากันซื้อ ‘บริการขจัดความยากจน’ ดวยการ
หยอนบัตรลงคะแนนเสียงในฤดูการเลือกตั้ง เหลานักเลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้งอาศัยความชอบ
ธรรมจากชัยชนะในการเลือกตั้งแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ ทั้งโดยชอบและมิชอบดวย
กฎหมาย จนไดดิบไดดีทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ

ในตลาดการเมือง คนจนตองการ ‘ขาย’ ความยากจน แมไมสามารถขจัดความ
ยากจนใหหมดไปได หากสามารถทํ าใหความยากจนบรรเทาเบาบางลง ก็อาจทํ าใหชีวิตพอลืมตา
อาปากได คนจนเปนกลุมชนเดียวในสังคมที่มีความยากจนสํ าหรับขาย แตตลาดความยากจนจะ
ยังไมกอเกิดหากไมมีผูเสนอซื้อความยากจน นักเลือกตั้งเปนชนกลุมแรกๆที่กาวเขาสูตลาดเพื่อ
เสนอซือ้ความยากจน ตลาดความยากจนจึงกอเกิดขึ้น แตตลาดความยากจนเปนตลาดที่สืบเนื่อง
จากตลาดการเมอืง เหลานักเลือกตั้งจึงยื่นขอเสนอวา จะเสนอซื้อความยากจนไดก็ตอเมื่อมีอํ านาจ
ทางการเมือง เหลานักเลือกตั้งจึงเสนอขายบริการขจัดความยากจนแลกกับคะแนนเสียง โดยให 
คํ ามัน่สญัญาวา เมื่อชนะการเลือกตั้งแลว จะมารับ ‘สินคา’ อันไดแก ความยากจนทั้งหมดในภาย
หลงั กลาวอกีนยัหนึง่ ก็คือ ชัยชนะในการเลือกตั้งจะทํ าใหบริการขจัดความยากจนมีประสิทธิผล

คนจนซึ่งตองการขายความยากจนจนหมดตัว ถูกหลอกใหซื้อบริการขจัดความ
ยากจนมาเปนเวลาชานาน โดยที่บริการเหลานั้นหาไดมีอิทธิฤทธิ์ในการขจัดความยากจนไม ดวย
เหตทุี่ตลาดการเมืองไมมีกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) เหลานักเลือกตั้งเมื่อ
ขายบรกิารขจัดความยากจนได จนมีอํ านาจการเมืองแลว มิไดรักษาพันธสญัญาที่จะใชอํ านาจการ
เมอืงกลบัมาซือ้ความยากจน ความยากจนจึงเปนสินคาลนตลาด และผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ

โฆษกส ํานกันายกรฐัมนตรี ซึ่งหากินกับการซื้อขายความยากจนกํ าลังกลาวหาวา 
ผูนํ าขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนบางคนเปนนายหนาคาความยากจน แมใน 
ชัน้แรกจะกลาวอางวา ความเห็นดังกลาวนี้เปนของนายกรัฐมนตรี แตตอมาก็ปฏิเสธขาวดังกลาว 
และตามมาดวยคํ าขอโทษ (มติชน ฉบับวนัที่ 4 และ 5 เมษายน 2544)
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แตการปฏเิสธขาวและคํ าขอโทษมิควรมีผลในการสยบการวิพากษ ในเมื่อถอยคํ า
เหลานี้พร่ังพรูจากปากโฆษกรัฐบาล ยอมเปนประจักษพยานสํ าคัญวา ผูคนในรัฐบาลพรรค 
ไทยรกัไทยจ ํานวนไมนอยมีทัศนคติดุจเดียวกับโฆษกรัฐบาล ในแงนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิได
แตกตางจากรัฐบาลพรรคประชาธปิตย ความแตกตางพื้นฐานอยูที่วา แกนนํ าของพรรคไทยรักไทย
จํ านวนมากมีพื้นฐานมาจากการเปนผูนํ าขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน ดวยเหตุ 
ดังนั้น การดับไฟแตตนลมและการกลาวคํ าขอโทษจึงเปนไปอยางรวดเร็ว กระนั้นก็ตาม ความ
คลางแคลงใจของสาธารณชนจํ านวนมากยังคงดํ ารงอยู

โฆษกสํ านักนายกรัฐมนตรีกลาวหาผูนํ าขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนา
เอกชนบางคนวาเปนนายหนาคาความยากจน เพียงแตมิไดขยายความตอไปวา มิไดแตกตางจาก
เหลานกัเลอืกตัง้ และมิไดระบุชื่อ แมวาขอกลาวหานี้จะมีมูลแหงความเปนจริง ดังการยอมรับของ
นายบ ํารุง คะโยธา และนายสมเกียรติ พงษไพบลูย ผูคลุกคลีอยูกับขบวนการประชาชนมาเปน
เวลาชานาน (ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัที ่ 5 เมษายน 2544) แตการกลาวหาชนิดเหวี่ยงแหยอมทํ า
ใหการพเิคราะหปญหาเบี่ยงเบนจากความเปนจริงได

ผูนํ าขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนจํ านวนไมนอยเสนอขายบริการ
ขจัดความยากจน ไมตางจากเหลานักเลือกตั้ง ความแตกตางอยูที่วา ผูนํ าเหลานี้ฝงตัวอยูกับ 
คนจน บางคนเปนคนจนที่ถีบตัวขึ้นมาเปนผูนํ า การฝงตัวอยูกับคนจนเปดโอกาสใหถูกตรวจสอบ
จากคนจนนัน้เอง หากผานการตรวจสอบ ก็จะไดรับการยอมรับจากคนจนเหลานั้น ในขณะที่เหลา
นักเลือกตั้งเสนอขายบริการขจัดความยากจน โดยแลกเปลี่ยนกับการมีอํ านาจทางการเมือง  
แตผูนํ าขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญมิไดตองการแสวงหาอํ านาจทางการ
เมอืงผานกลไกการเลือกตั้ง หากแตตองการสรางความแข็งแกรงแกการเมืองภาคประชาชน และใช
กลไกของการเมืองภาคประชาชนในการกดดันใหรัฐบาลสนใจแกปญหาของกลุมคนยากจน การ
ชมุนมุเรียกรองเปนกลไกหนึ่งในการนี้ หากรัฐบาลไมตองการเห็นภาพการชุมนุมของคนจน รัฐบาล
จกัตองรับซือ้ความยากจนทั้งหมด หากความยากจนถูกขจัดใหหมดไป ความยากจนยอมส้ินฐานะ
ในการเปนสินคา

ผูน ําองคกรพฒันาเอกชนที่ทํ างานดานการพัฒนาชนบท (NGDOs) มกัถูกกลาว
หาวาหากินกับความยากจน และรับเงินจากตางชาติ ดวยการนํ าปญหาความยากจนเสนอตอ 
มูลนิธิและหนวยรัฐการตางประเทศ รวมตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ องคกร
พฒันาเอกชนไทยไดรับเงินชวยเหลือจากองคกรเหลานั้น แตการนํ าเสนอปญหาความยากจนแลก
กับเงินชวยเหลือมิใชเร่ืองเสียหาย หากมีการนํ าเงินชวยเหลือเหลานั้นไปใชในการพัฒนาชนบท
อยางจรงิจงั ในเมื่อรัฐบาลรับเงินชวยเหลือจากตางประเทศได เหตุไฉนองคกรประชาชนจะรับเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศมิไดเลา
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รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจํ าตอง ‘คิดใหม ทํ าใหม’ ในการมองภาพขบวนการ 
ประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน การมองภาพเชนนี้จะตองเปนการเพงพิเคราะหอยางเปน 
องครวม หากเหน็วา ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนเทาที่ผานมาใหประโยชนทั้งใน
ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลควร ‘คิดใหม ทํ าใหม’ ในการจัดสรร 
งบประมาณแผนดินแกขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อสรางพันธมิตรในการ
พฒันาประเทศไทย ทัง้จักตองยอมรับในเบื้องตนวา ลํ าพังแตระบบราชการมิอาจอํ านวยการในการ
แกปญหาทั้งมวลได การสงเสริมใหภาคประชาชนมีบทบาทรวมกับรัฐบาลจึงเปนเรื่องจํ าเปน  
ในกระบวนการ ‘คิดใหม ทํ าใหม’ นี ้ รัฐบาลควรปฏิบัติตอองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ  
ดุจเดยีวกับการปฏิบัติตอบรรษัทระหวางประเทศดวย
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