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คํานํา 
 
 ความยากจนเกิดจากปญหาโครงสรางที่สลับซับซอน เชน โครงสรางทางทัศนคติทีม่ีตอคนจน 

โครงสรางของรัฐ โครงสรางทิศทางการพฒันา โครงสรางทางเศรษฐกิจการเงิน โครงสรางการจดัการ

ทรัพยากร โครงสรางการศึกษา โครงสรางการสื่อสาร โครงสรางทางกฎหมายที่มีอคติกับคนจน 

โครงสรางทางความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ เปนตน 

 โครงสรางเหลานี้ลึกล้าํซับซอน ยากแกการเขาใจ แตทําใหคนจนอับจน และไมหายจน 

 มีความเขาใจผิดมานานวา ความยากจนเกิดจากปญหาของคนจน 

 ความเขาใจผดิหรือมิจฉาทฐิินี้ทาํใหแกความยากจนไมได 

 จะแกความยากจนไดตองมสัีมมาทิฐิหรือความเขาใจทีถู่กตอง 

 จําเปนตองทาํความเขาใจวา โครงสรางของความยากจนมีอะไรบาง โครงสรางเหลานี้มนั

ทํางานอยางไรที่ทําใหคนจนอับจน และจะแกไขโครงสรางนี้อยางไร ในการนี้ควรจะนิยามความจน

ความรวยกนัเสียใหมดวย เราไมมองความจนความรวยกันอยางแคบ ๆ วาหมายถึงเงินเทานัน้ ตาม

อยางฝรัง่ไป การมองแคบและแยกสวนนาํไปสูหายนะและวิกฤตการณของมนุษยชาติ ถึงเวลาที่จะตอง

ถามวา “ฝร่ัง สรนัง คัจฉามิ ไดจริงหรือ” 

 หนงัสือเลมนี้เปนความพยายามของกลุมองคกรพัฒนาเอกชนและองคกรวิชาการ ที่ต้ัง

ประเด็นความยากจนเชงิโครงสราง และเชญิฝายตาง ๆ มาพูดคุยกัน ซึ่งมีประโยชนมาก หวงัวาหนงัสือ 

ความจริงของความจน นี้จะจุดประกายในสังคมไทย ที่จะตั้งคําถามถกเถียงกัน และเกิดการสังเคราะห

ไปสุปญญาทีจ่ะทาํใหสังคมไทยสามารถแกไขโครงสรางความยากจน ปลดปลอยคนไทยไปสูอิสรภาพ 

หลุดพนจากความยากจน ถาแกไขความยากจนไดจะแกปญหาอืน่ ๆ พรอมกันไปเกือบทุกอยาง การ

เอาชนะความยากจนจงึเปนระเบียบวาระแหงชาติ ที่คนไทยทัง้ชาติควรจะทํายุทธศาสตรเอาชนะความ

ยากจนใหเปนยุทธศาสตรทีค่นไทยทั้งหมดรวมกันขับเคลื่อนไปสูความสําเร็จ เพื่อการบงัเกดิขึ้นแหง

สังคมศานติสุข 

 

               ประเวศ วะสี 
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คํานําบรรณาธิการ 
  
 เนื้อหาในหนังสือเลมนี้ สวนใหญคัดเลือกและรวบรวมมาจากเวทีระดมความคิด ชุด “แก

โครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” ซึ่งจัดขึ้นอยางตอเนื่องเปนประจําทกุเดือน รวม ๔ คร้ัง ต้ังแตเดือน

เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๔๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูเขารวมมทีั้งชาวบานโดยเฉพาะผูรับ

ผลกระทบจากการพัฒนาของรัฐ ผูนําชุมชน นักวิชาการ ฯลฯ ที่มารวมกันสะทอนภาพความจริงของ

ความจน พรอมกับบทวิเคราะหทีน่าสนใจในแงมุมตาง ๆ เพื่อใหสังคมไทยไดรวมกนัรับทราบถึงชะตา

กรรมของคนอกีจํานวนมากในแผนดินนี ้ ทีต่องกลายเปน “คนจน” ผูถูกบังคับใหเสยีสละวถิีชีวิตและ

ชุมชนของเขาใหกับการพัฒนาในหลายทศวรรษที่ผานมา นอกจากนี้ เพื่อใหผูอานไดเหน็แงมมุและ

ความเขาใจเรื่องราวของความจนและคนจนไดมากยิ่งขึน้ไปอีก จึงไดนําเนื้อหาบางสวนจากบทความ

ซึ่งเสนออยูบนเว็บเพจของมหาวิทยาลัยเทีย่งคืนมาเสนอดวย 

 การคัดเลือกและจัดกลุมเนื้อหา สวนแรก มุงใหผูอานไดเห็นถึงการดิ้นรนตอสูและความทุกข

ในใจจากปากคําของคนจนเอง ติดตามดวยสวนทีเ่ปนบทวิเคราะห-สังเคราะห เหตุปจจัยแหงความ

ยากจนจากขอมูลและทัศนะของนักวิชาการ และสวนสุดทายคือเนื้อหาทีมุ่งหวงัจะชวยขยายทัศนะ

และขอมูล ของสังคมทีม่ตีอศักยภาพและภูมิปญญาของคนจนและชมุชนทีห่ลายคนอาจนึกไปไมถึง 

เพราะภาพของคนจนที่ผานมาไดถูกหุมหออยางมิดชิดดวยขอมูล ทัศนะที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อน

มากมาย เนือ้หาที่เสนอในสวนนี้จะชวยเปดเผยความจริงอันนาชืน่ชมของคนจนและชุมชนที่ถกูตราวา 

“โง จน เจ็บ” ข้ีเกียจ ฯลฯ 

 อยางไรก็ตาม หนงัสือเลมนี้ คงยงัเปนเพียงบทเริ่มตนของความพยายามที่จะนําเสนอความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับความยากจนเชงิโครงสราง ทีก่อเกิดและขยายตวัขึ้นทามกลางความสลับซับซอนของ

เหตุปจจัยและสถานการณตาง ๆ มากมายในสังคมไทย เปนเพียงการจุดประกายทีห่วังจะใหเรา

ตระหนักรูรวมกันวา สังคมของเรายังมีความรู ความเขาใจนอยอยางยิง่ในสถานการณของความจน

สมัยใหม อันเปนชะตากรรมของคนสวนใหญในประเทศนี้ และหวงัวาความรูความเขาใจในเบื้องตนนี ้

จะนาํเราไปสูความใสใจและอาทนในการรวมแกไขปญหาของคนจนมากขึ้น ทัง้ในฐานะของผูดูดซับ

ผลประโยชนของการพัฒนามาจากคนจน และในฐานะของผูทีก่าํลังจะหมดทางเลือกในชวีติจาก

ยุทธศาสตรการพัฒนาของรฐั เชนเดียวกับที่ “คนจน” กาํลังเผชิญอยู ณ ขณะนี ้

 

             อรศรี  งามวิทยาพงศ 
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คํานําการเสวนา 
 
 เวลาเราพูดถงึความยากจนในสังคมไทย ผมคิดวามนัมคีวามแตกตางระหวางความยากจนใน

ปจจุบันกับความยากจนในอดีตมากทีเดยีว เพราะเหตทุี่วาความยากจนในอดีต อาจกลาวไดวามนัเปน

ความยากจนของปจเจกบุคคล บุคคลเปนผูกระทําความยากจนใหแกตนเองแทบจะพูดอยางนั้นได แต

วาวธิีคิดของเราเกี่ยวกับความยากจนในปจจุบันนี้ คนไทยจาํนวนมากทีเดียว ยงัมองความยากจนเปน

เร่ืองของปจเจกบุคคลอยูนัน่เอง 

 คงจําไดวาเราเคยมีรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่บอกวา “ไมมีความยากจนในหมูคน

ขยัน” อันนีก้็เปนวิธกีารมองความยากจนวามนัเกิดขึน้จากการกระทาํของตนเอง เปนเรื่องของปจเจก

บุคคล 

 เรามักไดยินเสมอ ๆ ที่คนพดูวา “คนจนคนมีก็มีในทุกสงัคมเหมือน ๆ กันนั่นแหละ” หรือ “จน

หรือรวยเปนเรือ่งของใจ” เหลานี้เปนตน 

 แตจริง ๆ แลวความยากจนที่ปรากฎในสงัคมไทยทกุวนันี้ เปนปรากฎการณทางสงัคม 

 กลาวคือที่มนัดํารงอยูได เพราะระบบตาง ๆ ในสังคมเปนผูกระทําใหมันเกิดขึ้น และ

กระทําใหมันดํารงอยู ปจเจกบุคคลเปนเพียงเหยื่อของปรากฎการณทางสังคมนั้น ฉะนัน้จึงมี

จํานวนคนทีถ่กูจัดวายากจน ไมวาจะจัดดวยเกณฑอะไรก็ตามแตจํานวนมากทเีดียว และทีน่าตกใจก็

คือ มีจํานวนคนทีก่ําลงัจนลงไปเรื่อย ๆ ยิง่มากไปกวานัน้อีก 

 เพราะฉะนัน้ปญหาความยากจนจงึไมใชปญหาเรื่องมันมีใครบางคนทีต่กรถไฟ หรือข้ึนรถไฟ

ขบวนพฒันาไมทัน หรือมีขอบกพรองอยางใดอยางหนึง่เสียแลว เพราะวาคนจนเหลานี้ หรือคนที่เรา

อาจจะเรียกวาเปนคนจนหรอืความยากจนเหลานี ้ มันเกิดขึน้จากการเขาไมถงึทรัพยากรที่จําเปนใน

การดํารงชวีิต 

 คําวาทรัพยากรที่จําเปนในการดํารงชีวิต อยากจะเตือนใหระลึกวามันมทีั้งความหมายในเชงิ

รูปธรรมและนามธรรม หมายความวา สวนที่เปนทรัพยากรในการดํารงชีวิต และสวนที่เปนนามธรรม 

เปนตนวา หลกัประกันความมั่นคงดานอาหารซึ่งเคยอยูในวฒันธรรมอีสาน ที่คนสามารถจะเดนิทางไป

ขอขาวในกรณีที่เกิดความแหงแลงหรือนาลมในปใดปหนึง่ หมูบานหนึง่ก็อาจจะไปขอขาวจากอีก

หมูบานหนึง่มากินได วัฒนธรรมตาง ๆ เหลานี้มนักําลงัจะหายไป เพราะฉะนัน้ความยากจนที่เกิดขึ้น

ในโลกปจจุบันนี ้มนัไมมีส่ิงที่ธนาคารโลกเรียกวา Safety Net เครือขายความมัน่คงปลอดภัยในชีวิต ที่

โบราณเคยมีเอาไวชวยพยงุใหชีวิตของคนยากจนดํารงตอไปไดโดยสะดวกสบายขึ้นนิดหนอยกห็ายไป

ดวย 

 เพราะฉะนัน้ความยากจนในสังคมปจจุบัน จึงสิ้นไรไมตอก เพราะวามนัไมมีทรัพยากรที่จําเปน

ไมวาจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามแต ดังนัน้ ถาคดิถึงสิ่งที่ผมวามาขางตน คนจนและคนที่กาํลัง
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จนลง ๆ จะยิ่งมจีํานวนมากทเีดียว เพราะวามีคนอีกจาํนวนมากมายทีก่าํลังถกูกนัออกไปจาก

ทรัพยากรตัวทีใ่ชอยู ไมวาจะเปนการวางทอกาซที่ภาคใตก็ตาม การสรางโรงไฟฟาที่ประจวบคีรีขันธก็

ตาม การสรางเขื่อนซึ่งระบาดไปตามที่ตาง ๆ ก็ตาม 

 ทีนี้มาถงึคําถามทีว่า ความยากจนที่ปรากฎในสังคมปจจุบันมาจากอะไร ผมคิดวามันมีสาเหตุ

อยางนอยที่สุด ๒ ประการดวยกนัคือ 

๑. มาจากการจัดการทรัพยากรที่รวมศนูยของรัฐ โดยรัฐเปนผูรับเขาไปจัดการทรัพยากร

ทั้งหลายดวยตนเองแตเพยีงผูเดียว แตวารัฐมุงไปสูการจัดการทรัพยากร เพื่อจะทาํกําไรในตลาดเปน

ตัวตั้ง แทนทีจ่ะมองถงึการดํารงชีวิตของคนเปนตวัตั้ง รัฐจะเอาทรพัยากรเหลานี้ไปทําอะไรก็ตาม แต

เพื่อจะทําใหเกิดกําไรในตลาดมากขึน้ เหตุดังนั้นจึงกดีกันคนจํานวนมากไมใหเขาถึงทรัพยากรทีรั่ฐเอา

ไปใชเพื่อทํากาํไรในตลาด หรือมิฉะนัน้ก็ปลอยใหทรัพยากรเหลานั้นตกอยูในมอืของคนที่สามารถทาํ

กําไรในตลาดไดมาก ๆ เปนทีน่าอศัจรรย ดูเหมือนกับวารัฐยินดีทีจ่ะเห็นการเอาที่ดินไปเก็งกาํไร

มากกวาการเอาที่ดินไปปลกูมันสาํปะหลงั เพราะการปลูกมันสาํปะหลังไรหนึ่งกําไรไมถึง 500 บาท 

ในขณะที่การเก็งกาํไรที่ดินไรหนึง่ทาํเงนิไดเปนลาน ๆ บาท ถามองโดยอาศัยมาตรฐานตลาดเปนตัวตั้ง

แลว จะเหน็วาที่ดินถูกใชทําอะไรก็ได ไมเนนแมแตดานการผลิตดวยซ้ําไป ฉะนัน้วธิีการจัดการ

ทรัพยากรที่รวมศูนย แลวก็มีเปาหมายในการจัดการทีบิ่ดเบี้ยวนี้ จึงมีผลทําใหเกิดความยากจนแผ

ระบาดไปในหมูคนจํานวนมากและมากขึน้ ๆ อยูตลอดเวลา 

๒. เมื่อคนถูกกดีกันออกไปจากทรัพยากร คนที่ยากจนลงไปจํานวนมากมายเหลานี้ไมมี

อํานาจในการตอรอง หรือกลาวโดยสรุปกคื็อวา ความดอยอํานาจของคนจนเปนเหตุใหเขายิ่งจน
ลงและก็ไมมทีางเงยหัวไดเลย 

ความยากจนในประเทศไทย เขาไมถึงกระบวนการตัดสินใจในทางการเมือง ซึง่ก็คือการ

ตัดสินใจในการใชทรัพยากรนั่นเอง นอกจากนัน้ ยงัเขาไมถงึทรพัยากรทางการเมืองสมัยใหมดวย 

หมายความวาคนจนเขาไมถึงสื่อทกุชนิดไมวาจะเปนสื่อโทรทัศน ส่ือหนงัสือพมิพ เขาถึงไดนอยมาก

หรือเกือบจะเรยีกไดวาเขาไมถึงเลย จะเขาถึงสื่อแตละครั้งก็ตองทําอะไรที่หมิน่เหมกฎหมาย หรือที่มัน

ดูทาทางจะสอไปในทางความรุนแรง จงึจะไดรับความสนใจจากสื่อทหีนึง่ แตวาก็ไมไดรับความสนใจ

ในแงปญหาของเขา 

ขอเสนอ แนวทางแกปญหาของเขา มกัไมไดรับความสนใจเทากับวาการที่เขาเผาตวัตาย ผูก

คอตาย หรือวาเดินขบวนมามากกวา เพราะฉะนัน้เขาเขาไมถึงทรพัยากรทางการเมือง เชนการเลือกตั้ง

ก็เขาไมถงึอีก การเลือกตัง้กลายเปนสิง่ทีม่ีคนจํานวนหนึ่งเขาไปกําหนดผลของคะแนนเสียงและอื่น ๆ 

เปนตน 

การทาํประชาพิจารณก็เปนทรัพยากรทางการเมืองอกีอยางหนึ่ง ซึง่คนจนก็เขาไมถึงการทาํ

ประชาพิจารณอีกเหมือนกนั 
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การจัดองคกรทางการเมืองสมัยใหม เชน พรรคการเมอืง การรณรงคและอื่นๆ คนจนก็เขาไม

ถึงพรรคการเมือง เขาไมถึงการรณรงคที่มีผลกระทบตอความคิดเห็นของคนในสังคมในวงกวางดวย 

เปนตน 

อยางไรก็ตามผมอยากจะพดูวา การจัดองคกรทางการเมืองของประชาชนอาจจะดข้ึีน ดวย

การที่เขาเริ่มทีจ่ะปรับเอาวฒันธรรมเดิม รูปแบบความสมัพันธเดิม มาใชในการจัดองคกรทางการเมือง

สมัยใหมของเขาไดมากขึ้นดวย อันเปนสิ่งที่นาจับตามองเหมือนกนั 

มองไปในดานกฎหมาย ระบบการปกครอง การศึกษาและอื่น ๆ ก็จะพบวา คนจนก็จะเขาไม

ถึงเหมือนกัน ตัวกฎหมายเองกีดกนัคนจนใหหลุดออกไปจากการใชทรัพยากรดวยซ้าํไป 

เราจึงอาจจะกลาวไดวาความยากจนในสังคมปจจุบันนี ้ โดยเฉพาะในสังคมไทยมนัเกิดขึ้นใน

ตัวโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคม ไมใชเปนปญหาของปจเจกบุคคลอีกตอไปแลว 

สังคมไทยจะตองทาํความเขาใจในเรื่องเกีย่วกับความยากจนเชงิโครงสรางใหดี ๆ แลวเราจะ

พบวาความรูของสังคมเรามชีองวางมากทเีดียวในเรื่องเกี่ยวกับความเขาใจในเรื่องของความยากจน

เชิงโครงสราง เพราะฉะนัน้การผลักดันและปรับเปลี่ยนนโยบายตาง ๆ จึงเปนเรื่องยาก เพราะขาดฐาน

ของความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองความยากจนเชงิโครงสราง 

ผมเชื่อวา ความรูจะเปนพลงัสําคัญทางการเมืองเพื่อจะแกปญหาความยากจน ทาํใหเวลาเรา

คิดถึงความยากจน เราจะไดหลุดออกไปเสียทีจากการแกปญหาในเชงิสังคมสงเคราะห เพราะมันไมใช

ปญหาเชงิสังคมสงเคราะหที่จะแกปญหาความยากจนไดอีกตอไปแลว แตวาจะมอียางนัน้ได ก็ตองมี

ความรูความเขาใจในเรื่องเหลานี้ไดดีพอ 

แมวาเรามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยากจนเชงิโครงสรางนอยมาก แตเรากลับไป

ยอมรับวาความยากจนเปนลักษณะเชงิปจเจก ความยากจนสามารถแกไดโดยวิธีการพัฒนาอยางที่ได

ผานมาแลว เพียงแตตองอาศัยระยะเวลา ความคิดแบบนี้มีมากเหลือเกิน 

กลาวในอีกนัยยะหนึ่งก็คือ คนทัว่ไปไมคอยยอมรับวาความยากจนมันเปนลักษณะเชงิ

โครงสราง ไมใชเร่ืองของการที่มีบางคนหรือคนจํานวนหนึง่ ยังไมทันไดรับผลพวงของการพัฒนาอยาง

ที่เขาใจผิดกนัอยูในปจจุบันนี ้

ทําไมคนไทยสวนใหญถึงยอมรับนโยบายพัฒนาแบบนี ้ยอมรับวิธีการจัดการทรัพยากรแบบนี ้

เราจะพบไดวามันผานกระบวนการเรียนรูที่ครอบงําคนไทยคอนขางมาก ไมวาจะอยูใน

การศึกษาตาง ๆ ในระบบโรงเรียนก็ตาม ไมวาจะอยูในละครเวทีก็ตาม ไมวาจะอยูในสุนทรพจนของ

นักการเมืองกต็ามแต อาจารยเสนห จามริก ทานไดเรียกการเรียนรูที่จะยอมรับนโยบายการพฒันา

แบบนี้ การพึง่ทนุและตลาดตางชาติแบบนี้ และการไมหันมาพยายามทีก่ระจายทรัพยากรใหถงึมือคน

อยางทั่วถึงเหลานีว้า เปนวฒันธรรมการเรียนรูที่มนัครอบงําเราอยูตลอดเวลา 
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เพราะฉะนัน้ผมจึงคิดวา การที่จะแกปญหาความยากจนโดยการสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับเร่ืองของความยากจนเชิงโครงสราง พูดกันจริง ๆ แลว กคื็อการเขามาสูกับวัฒนธรรมการ

เรียนรูแบบเดิมหรือรางวัฒนธรรมการเรียนรูแบบใหมข้ึนมาเกี่ยวกับเร่ืองของความยากจนนั่นเอง 

ประเด็นการสัมมนาที่เราจะไดรวมกันฟงและคิดในอีกหลายเดือนขางหนาโดยตอเนือ่งกันนี้ 

ลวนเปนการหยิบเอาบางสวนของโครงสรางซึง่ลวนมีสวนกระทําใหเกดิความแพรหลายของความ

ยากจนในสงัคมไทยทั้งสิน้ 

การอภิปรายถงึประเด็นเหลานี้ในการสัมมนาครั้งนี้ยอมไมสามารถทดแทนการศึกษาวิจัย

ประเด็นเหลานั้นอยางจริงจงัได และดังที่ไดกลาวแลววาความรูของเราเกี่ยวกับความยากจนเชิง

โครงสรางยงัมนีอย การสัมมนาครั้งนี้จึงมีจดุหมายที่จะผลักดันใหมกีารศึกษาเกีย่วกบัความยากจนเชิง

โครงสรางในมติิตาง ๆ ใหทัว่ถึง 

ดวยความรูความเขาใจอยางดีเทานั้น ทีเ่ราจะสามารถรวมกนัสรางนโยบายสาธารณะที่ไดผล

ในการขจัดความยากจนไปจากสังคมไทยไดจริง ในขณะเดียวกนักจ็ะเกิดอํานาจของประชาชนในการ

ตรวจสอบพรรคการเมืองและนักการเมือง ซึ่งมกัจะใชความยากจนเปนนโยบายหาเสียงอยูเสมอดวย 

ไมเพียงแตตรวจสอบเทานัน้ แตรวมถึงกาํกับใหพรรคการเมืองและนกัการเมืองบริหารทรพัยากรไปใน

ทิศทางที่จะปรับเปลี่ยนในเชิงโครงสรางเพื่อเปดใหคนจนไดเงยหนาอาปากอยางแทจริงอีกดวย 

 

 

 

         นิธิ  เอียวศรีวงศ 

         มหาวทิยาลัยเทีย่งคืน และคณะผูจัดการเสวนา 
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ภาคหนึ่ง 
คําใหการของคนจน 
 
                                คําใหการของคนจน* 
 

 “ชาวประมงในลุมน้าํมูลนั้นไมมีที่นา แตหากนิในน้าํ หากนิกบัปลา กับปาชายน้าํที่เปนเห็ด

เปนหนอไม เมื่อไดปลาก็จะนําไปแลกขาว หรือพีน่องที่มีขาวก็จะนาํขาวมาแลกปลา มีหมอชาวบาน

บางคนหาบรากไมที่เปนยาพืน้บานมาแลกเปลี่ยนกนั” 

                     มยุรี  ออนกะตา 

      : ตัวแทนชาวบานผูรับผลกระทบจากเขื่อนปากมูล 

 

“ในชวงกอนทีย่ังไมสรางเขื่อน วิถีชวีิตของชุมชนลุมน้าํมูลนัน้ไมไดอาศัยเงนิ แตเราอาศัย

ทรัพยากรธรรมชาติหากนิแบบธรรมชาต ิ

 สวนมากชาวประมงในลุมน้าํมูลนัน้ไมมทีีน่า แตหากนิในน้าํ หากนิกับปลา กับปาชายน้าํที่

เปนเห็ดเปนหนอไม เมื่อไดปลาก็จะนําไปแลกขาว หรือพี่นองที่มีขาวก็จะนําขาวมาแลกปลา มหีมอ

ชาวบานบางคนหาบรากไมทีเ่ปนยาพืน้บานมาแลกเปลีย่นกนั 

 เปนวถิีชีวิตที่มคีวามอบอุนและอยูเยน็เปนสุขไมมีความขดัแยง 

 อาชีพการทาํมาหากนิเปนชาวประมงของเรา สามารถที่จะสงลูกเรียนได และสามารถที่จะอยู

ในสังคมไดแบบพอมีพอกินไมตองเดือดรอน 

 เมื่อมีการสรางเขื่อนปากมูลแลว ก็ไมมปีลาข้ึนมาในลําน้าํมูล สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของ

ชุมชนอยางมาก ลูกตองออกจากโรงเรียนกลางคัน ตองแยกยายกนัไปทํางานในกรุงเทพฯ บางคนติด

หนี้ติดสิน สวนพอใหญแมใหญที่บานก็ไมมีกิน 

 ลําน้าํมูลเร่ิมเนา ไมมีปลา ปาเห็ดปาหนอไมถูกน้ําทวม สุขภาพและจิตใจของชาวบานนั้นแย

มากเพราะไมมีกิน มีแตความเครียด ทะเลาะเบาะแวง บางคนเปนโรคประสาท ลูกหลานติดยาเสพติด 

 จริง ๆ แลวเราไมไดยากจนเพราะเราไมทํามาหากนิ แตเรายากจนเพราะโครงการของรัฐ 

 ชีวิตของเราอาศัยพึ่งพาธรรมชาติธรรมชาตใิหมนษุยเราอยูกันอยางเสมอภาคในฐานะของ

ความเปนคน ธรรมชาติแบงปนใหพวกเราแลว แตคนทีม่ีอิทธพิลทีม่ีอํานาจแยงชงิไปโดยไมฟงเสยีงคน

จน 

                                                 
* จากเวทีระดมความคิดเรื่อง “แกโครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” ชวง เวทีชาวบาน ครั้งที่ ๑-๔ เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๔๔ ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวบรวมโดย สุภาพรรณ พลังศักด์ิ 
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 ชาวบานเสนอใหมีการเปดเขื่อนถาวรใหกบัชุมชนปากมูล แตรัฐบาลบอกวาใหเปดเขือ่นถาวร

เปนเรื่องที่ขอกันมากไป คณะกรรมการกลางจึงเสนอใหเปดเขื่อน ๔ เดือน ซึ่งชาวบานก็เหน็ดวยวา 

เปดเขื่อนทดลองดูวาเราจะฟนวิถีชวีิตการทําประมงของเรากลับมาไดอยางไร 

 เราอยากใหฟนฟูเกาะแกงแหลงธรรมชาตขิองเรากลับคืนมา เพราะในเกาะแกงแหลงธรรมชาติ

จะมีปลา สมนุไพรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิฟนฟชูุมชนลุมน้ํามูล 

 การเรียกรองใหเปดเขื่อนถาวรนั้น พวกเราเห็นวาจะเปนประโยชนตอทกุฝายอยางเทาเทยีมกนั 

ความสนัติสุขก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนเรา ชุมชนจะมนี้าํที่ใสสะอาด ความอุดมสมบูรณกลับคืนมา 

 พวกเราก็ขอฝากใหคนทีม่ีกนิในเมืองทั้งหลายที่ไดมีไฟใช ไดมีหองแอรใชกันนัน้ ไดเขาใจพวก

เราและนึกถึงความยากลาํบากของคนปากมูลที่เสียสละใหคนเมืองไดอยูกันอยางสุขสบายบาง และ

หันมาชวยเหลอืซึ่งกนัและกนั ใหเราไดอยูกันอยางสุขสงบเชนที่ผานมา”  

 

 “การทาํมาหากินของคนจนในสลัมนัน้ไมงาย อาชีพที่จะมาถงึคนจนได คืออาชีพจากรัฐ เชน 

จาก กทม. การขุดลอกคลอง ปลูกตนไม ซึ่งตองมีการประมูลกันและในที่สุดก็ไมมาถงึชาวบาน 

สวนมากพวก ส.ก. – ส.ข. จะไดไปหมด แลวก็ไปจางแรงงานถูก ๆ จากชุมชน” 

                  สังเวยีน นุชเทยีน 

           : แกนนาํเครือขายสลัม ๔ ภาค 

 

 “เดิมผมเปนคนตางจังหวัด ไมมีที่นาทํากนิ จึงตองพากนัอพยพเขามาขายแรงงานในกรุงเทพฯ 

ตอนนี้อาศยัอยูในชุมชนแออัดที่ชุมชนบางนา ซึง่รัฐบอกวาพวกเราเปนคนบุกรุกเพราะอยูไมถกูตอง 

 เมื่อตอนอพยพเขากรงุเทพฯ มาใหม ๆ นั้นก็เชาบานอยู ทาํอาชพีเปนยาม ตอมาตกงานก็ไป

เปนแรงงานในบริษัทรับเหมา ตอมาก็ตกงานอีก ไมมีเงนิเชาบาน พอเห็นมีทีว่างก็ไมรูวาเปนของใครจึง

เขามาอยู ซึ่งวิถีชีวิตชาวสลมัสวนใหญก็เปนเชนนี้ อาศัยอยูตามที่ทีว่าง มทีั้งที่ของรัฐ เชน การรถไฟ 

หรือที่ของเอกชน  

 รัฐบาลบอกวาพวกเราบุกรุก แตพวกเราเหน็วาเราไมไดบุกรุก เราก็เปนคนไทยคนหนึง่ทีเ่สีย

ภาษีใหกับรัฐเหมือนกัน ที่ดินทีว่างอยูเราก็คิดวาเรานาจะอยูได ซึง่ตอนแรก ๆ ก็ไมมีปญหา แตเมื่อเพิ่ม

จากหลังเดียวเปนสองหลังมากขึ้น ๆ จนเปนชุมชนก็เร่ิมมปีญหา ต้ังแตเร่ืองสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่

หนวยงานของรัฐไมจัดการให โดยอางวาเราเปนผูบุกรุก มาอยูกนัอยางไมถูกตองตามกฎหมาย เราก็

ตองซื้อใชในราคาแพง 

 ตัวอยางเชน ที่ชุมชนกระทุงเดียว ใกล ๆ อารซีเอตองซื้อน้าํตอจากเขาหนวยละ ๓๐ บาท 

ไฟฟาหนวยละ ๑๑ บาท กไ็ปขอเจรจากับการประปา การประปาก็บอกวาตอน้ําใหไมได เพราะเราอยู

ในที่บุกรุก ขณะที่คนในสลมันั้นอยางดีทีสุ่ดก็เปนแคยามมีเงินเดือนอยางมากก็ ๖,๐๐๐ กวาบาท ทัง้
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จะตองซื้อสาธารณูปโภคที่แพงและยังตองมีความกังวลตลอดเวลาวาจะถูกเจาของที่ไล ซึ่งหากใครไม

ลุกขึ้นมาสูก็ตองหนีอพยพไปเรื่อย ๆ 

 คนจนในสลัมนั้นม ี๒ ระดับ ระดับแรกคือคนจนอยูในชมุชนและอยูใตสะพาน อีกระดับคือคน

จนเรรอนตามทองสนามหลวง 

 คนที่อยูใตสะพานตอนนี้ก็เร่ิมไดที่อยูอาศยัแลว สวนคนจนเรรอนนัน้เปนกลุมที่ไมมี

งบประมาณใด ๆ เขาถงึ สวนใหญพวกเขาเขามาขายแรงงาน ไมมีเงนิ ไมมีบานอยู ไมไดรับ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ซึ่งพวกเราชาวสลัมก็เคยเขาไปพดูคุยแลกเปลี่ยนกับพวกเขาอยูวาจะ

ชวยเหลือกนัไดอยางไร 

 ชวงนี้พวกเขาตองเผชิญปญหาหนกักับสํานักงานกรุงเทพฯ มีเทศกจิไลจบัแทบทุกวัน คน

ไหนมีเสื่อปูนอนก็ไมถกูจับ คนไหนใชกระดาษปูนอนกจ็ะถูกจับ 

 การทาํมาหากนิของคนจนในสลัมนัน้ไมงาย อาชพีที่จะมาถงึคนจนได คืออาชีพจากรัฐ เชน 

จาก กทม. การขุดลอกคลอง ปลูกตนไม ซึ่งตองมีการประมูลกันและในที่สุดก็ไมมาถงึชาวบาน 

สวนมากพวก ส.ก.-ส.ข.จะไดไปหมด แลวก็ไปจางแรงงานถกู ๆ จากชุมชน หรือคนจนจะไปเก็บของ

เกาก็ตองแยงกันกับรถของ กทม. หรือเร่ืองสวย ตอนนี้แมคาสวนใหญยังตองเสยีกนัอยู 

 สวนปญหาดานกฎหมายคือ คนจนไมมีกฎหมายใดที่จะมาคุมครองสทิธิให 

 เมื่อป ๒๕๔๐ พวกเราไดรวมกับสมัชชาคนจนเสนอพระราชบัญญัติชุมชนแออัด เพือ่คุมครอง

สิทธิในเร่ืองทีอ่ยูอาศัยเปนของตนเอง ซึง่เปนขอเสนอที่เราพยายามกนัมา ๑๓-๑๔ ปแลว แตก็ยงัไมมี

อะไรดีข้ึน 

 ตอนนีพ้วกเราก็กําลงัลารายชื่อเพื่อจะเสนอกฎหมาย พ.ร.บ. ชุมชนแออัด ที่มีหวัใจหลัก ๆ อยู

ประมาณ ๔-๕ ขอเกี่ยวกับเร่ืองสิทธิ คือการคุมครองสทิธิในการอยูอาศัย การใหบริการสาธารณูปโภค

ข้ันพืน้ฐาน กลไกคณะกรรมการที่มีตัวแทนชาวบานเขารวม การตั้งกองทนุชวยเหลือคนจนโดยตรง 

เปนตน” 

 

 “ปญหาปาชายเลนและทะเลนี้ไมเพยีงมีผลตอชาวประมงเทานัน้ หากรัฐบาลไมเรงแกไข 

อนาคตเราอาจไมมีอาหารกนิกนั เพราะปาชายเลนเปนแหลงฟกตัววยัออนของสัตวน้าํที่สําคัญมาก” 

 

                ปะหลน ชางเหล็ก 

          : กรรมการสมาพนัธประมงพื้นบานภาคใต ๑๓ จงัหวัด 
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 “สมาพนัธประมงพืน้บานภาคใต ๑๓ จงัหวัด เปนการรวมกลุมของชาวประมงพืน้บานนับแสน

คน ที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายการพฒันาประเทศที่สงเสริมอุตสาหกรรมและการสงออก ทีท่ําใหปา

ชายเลนและระบบนิเวศทะเลถูกทาํลาย ซึง่เปนผลทําใหชาวประมงพื้นบานอยูไมได 

 ปญหาปาชายเลนและทะเลนี้ไมเพยีงมีผลตอชาวประมงเทานัน้ หากรฐับาลไมเรงแกไข 

อนาคตเราอาจไมมีอาหารกนิกนั เพราะปาชายเลนเปนแหลงฟกตัววัยออนของสตัวน้ําที่สําคัญมาก 

หญาทะเลกเ็ชนกนัถูกทําลายไปดวยเรืออวนรุน เปนเครื่องมือทําลายลางที่สรางปญหายืดเยื้อมานาน 

ทั้ง ๆ ทีเ่ปนเรือ่งผิดกฎหมาย แตรัฐบาลกไ็มมีมาตรการดูแลจัดการอยางจริงจัง 

 กฎหมายทีม่ีอยูคือกฎหมายประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งมันลาสมัยมากเมื่อเทยีบกับเครื่องมือ

ประมงทีพ่ัฒนามาเรื่อย ๆ ซึ่งพวกเราก็เรียกรองใหมีการแกไขกันมานานกวา ๑๐ ปแลว ก็ไมไดมีผล

อะไรที่ชัดเจน 

 เราเรียกรองขอเขาไปมีสวนรวมในคณะกรรมการประมงแหงชาต ิ เพื่อนําเสนอปญหาและ

หนทางแกไข รัฐก็บอกวาเราเปนแคชาวบาน ไมมีสิทธ”ิ 

 

 “ทั้งที่จริง ๆ แลว สาเหตุทีป่าหายไปนัน้ เนื่องมาจากเมื่อ ๑๐๖ ปที่ผานมา กรมปาไมเปน

ผูขายปาใหเอกชน จนปจจบัุนปาไมเหลือแค ๑๘% ของประเทศเทานั้น การอางวาชาวเขาทําลายปา

นั้นไมถูกตอง” 

             จอนี โอโดเชา 

          : ปราชญชาวปกาเกอญอจาก อ. แมวาง จ. เชยีงใหม 

 

 “ส่ิงที่คนจนบนดอยเรียกรองมาตลอด ๗-๘ ปคือเร่ือง พ.ร.บ. ปาชุมชน เพื่อใหสิทธิกับคนจน

ในปาใหไดใชประโยชนจากปาดวย ปญหาปาที่ลดนอยลงไปนัน้ รัฐมักจะโทษชาวเขา ชาวบานวา

ทําลายปา ทัง้ที่จริง ๆ แลวสาเหตุที่ปาหายไปนัน้ เนื่องมาจากเมื่อ ๑๐๖ ปที่ผานมา กรมปาไมเปน

ผูขายปาใหเอกชน จนปจจบัุนปาไมเหลือแค ๑๘% ของประเทศเทานั้น การอางวาชาวเขาทําลายปา

นั้นไมถูกตอง 

 ที่ภาคเหนือเขาหาวาชาวเขาทาํลายปาจากการทําไรหมนุเวยีน ที่บานผมทําไรหมนุเวยีนมา 

๓๐๐ กวาป ปาก็ยงัเหลืออยู จริง ๆ แลวไมวาที่กรุงเทพฯ หรือตางจงัหวัดมันเปนปาไดทั้งนั้น ไมเชื่อ

ลองปลอยทิง้ไวซัก ๓ ป ไมตองไปปลูก ไปทําอะไร มนัจะฟนเอง ปามนัอยูไดทุกทีท่กุแหง 

 พวกเราทีถู่กเรยีกวาเปนคนชายขอบสามารถดูแลจัดการได แตกลับถูกปาไมเขาไปจบับอย ๆ 

เราอยากจะเรยีกรองใหมีการแกกฎหมาย ซึ่งเรากเ็สนอ พ.ร.บ. ปาชมุชน ซึ่งมีทัง้นกัวิชาการ นกัพฒันา 

และขาราชการสวนหนึง่ที่เหน็ดวยที่จะใหชาวเขาดูแลปา แตก็มีอีกหลายฝายที่ไมเหน็ดวย 
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 คนกับปาอยูภูเขากันมากวา ๔๐๐ ปชวยกันดูแลมา ขณะที่คนในเมอืงมีที่ดินมากมายคนละ 

๒๐-๓๐ ไร หลายคนมีเปนพันไร จะแบงใหคนจนบางไมไดหรือ ? 

 สมัยกอนชวงจอมพล ป. พิบูลสงคราม การปลกูฝนยังถกูกฎหมาย ตอมาชวงหลังทางการก็

บอกวาจะปราบฝนเพื่อรักษาปาและสนับสนุนใหปลูกกะหล่ําแทน ผลก็คือปาหมดเหมือนเดิมเพราะมี

การใชเคมีกนัมาก สารเคมีเหลานี้ ถูกผลติโดยดอกเตอรจากกรุงเทพฯ ทั้งนัน้และสงไปใหคนบนดอยใช 

ปญหายาบากเ็ชนกนั คนในเมืองเปนคนทาํใหชาวเขาตดิยาบา สารเคมีนํามาโดยคนที่จบสูง ๆ สงเขา

มาในพื้นที่ชาวเขา ความผดิมาตกที่ชาวเขาคนชายขอบหมด จะทาํมาหากนิอยางถูกตองก็ถกูจบักุม 

สักพักคงเปนคนตกขอบจํานวนมากขึ้น ๆ” 

 

 “สหพนัธชาวนาชาวไรภาคเหนือที่ทาํงานกันมาตั้งแต ๒๕-๒๖ ปกอน รวมกนัตอสูในปญหาที่

ทํากนิ คาเชานา และราคาพืชผลตกต่ํา จนถงึปจจุบันก็ยังตอสูในเร่ืองเดิม โดยมปีญหาเพิ่มข้ึน คือ 

ปญหาหนี้สิน การจัดการทรัพยากรน้าํ และการแยงชิงทรัพยากร” 

 

           อดุลย  ยกคาํจ ู

       : รองประธานแนวรวมเกษตรกรภาคเหนือ 

 

 

 “ผมมาจากกลุมแนวรวมเกษตรกรภาคเหนอื ในอดีตคือสหพันธชาวนาชาวไรภาคเหนือที่

ทาํงานกนัมาตั้งแต ๒๕-๒๖ ปกอน รวมกนัตอสูในปญหาที่ทาํกนิ คาเชานาและราคาพืชผลตกต่ํา 

จนถงึปจจุบันก็ยังตอสูในเร่ืองเดิม โดยมปีญหาเพิ่มข้ึนคือ ปญหาหนีสิ้น การจัดทรัพยากรน้าํ และการ

แยงชิงทรัพยากร ซึ่งก็เปนปญหาเดียวกับคนจนกลุมอ่ืน ไมวาบนดอย สลัม หรือประมงพืน้บาน 

 เราตางเปนเกษตรกรที่ยากจนเพราะผลจากการพัฒนาประเทศที่ผานมาตั้งแตตนป ๒๕๐๔ ที่

ทําใหเกิดสังคมที่พกิาร คนจนเพิม่มากขึ้นเรื่อย ๆ 

 กลุมแนวรวมเกษตรกรภาคเหนือเร่ิมตนจากคนเฒาคนแกประมาณ ๓๐ คน ตอมาขยาย

สมาชิกกวางขึน้ จนถึงปจจบัุนมีประมาณ ๔๐๐ กวาหมูบาน เปนการรวมตัวเพื่อเรียกรองใหเกิดการ

แกปญหาพื้นฐานของเกษตรกรภาคเหนือ ไมวาจะเปนเรื่องราคาพืชผล หนี้สิน การจัดการทรัพยากรน้ํา 

ที่ดินทํากินซึง่เปนปญหาสะสมกันมานาน 

 การรวมกลุมนีไ้ดทําใหเกิดการแกปญหาอยางเปนรูปธรรมในหลายพืน้ที่ เชน ที่อ. ปาซาง จ. 

ลําพนู และ อ. เวียงบุงลาง จ. เชยีงราย เกษตรกรรวมกนัเขายึดที่ดินของนายทุนที่ปลอยใหรกรางวาง

เปลามา ๔๐ กวาปทาํการเพาะปลกูหากนิ 
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 ตอมาก็มีกลุมนายทนุรวมกบัหนวยงานราชการบางสวนนําเอกสารสิทธิ์ นส. ๓ มาอางวาเปน

เจาของ เมื่อทางเราดกู็เหน็วาเขานาจะไดมาโดยไมชอบ ขณะนี้เปนปญหาที่กําลงัฟองรองกนัอยู ซึ่งพี่

นองเกษตรกรคนยากคนจนตองรวมตัวกอนตอสู โดยเฉพาะในเรื่องปญหาที่ดิน 

 แนวรวมฯ ไดรวมกับองคกรตาง ๆ เสนอใหรัฐบาลกาํหนดมาตรการเพื่อคุมครองสทิธเิกษตรกร 

เชน สิทธิในการเขาถงึประโยชนในทีท่าํกนิ โดยเฉพาะที่ดินที่ปลอยใหรกรางวางเปลาไมทาํประโยชน 

นโยบายกระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและยัง่ยืน การยกเลิกกฎหมายที่เปดโอกาสใหคน

ตางชาติเขามาถือครองที่ดินหรือเชาที่ดินในระยะยาว การยุติการจับกุมดําเนินคดีกับชาวบานที่มีขอ

พิพาทกับสวนราชการหรือเจาของที่ดิน รวมทัง้รัฐควรมีทาทีและจุดยืนที่ชดัเจนในการปกครองสิทธิ

เกษตรกรไทยและผลประโยชนของไทยในเวทกีารคาระดับโลก” 

 

“ผมคิดวาเรื่องปาชุมชนนี ้ กอนอื่นตองใหความเคารพในองคความรูภูมิปญญาทองถิน่ของเราที่ใชดูแล

รักษาปามาชานาน ใหสิทธกิับคนที่อยูใกลปาวาเขามีสิทธิดูแลรักษา ขณะที่สวนอื่น ๆ ในสังคมซึ่ง

ไดรับผลประโยชนทางออมจากปาก็ตองชวยกนั เรียนรูปญหาและหาทางแกไขรวมกัน” 

 

                             หนูเกณ จนัทาส ิ

                   : ตัวแทนเครือขายปาไมที่ดินจากภาคอีสาน 

 

 “ชาวบานภาคอีสานก็ไมแตกตางจากภาคเหนือที่ตกเปนจําเลยของสงัคม คนมองอีสานวาแหง

แลงเนื่องจากวาชาวบานตัดไมทําลายปา 

 วิถีชีวิตดัง้เดิมของคนอีสานไมไดทําลายทรพัยากรธรรมชาติ เรามองปาเปนอาหาร ทุกสิง่ทุก

อยางไดมาจากปา ทั้งเห็ด ผักหวาน ไขมดแดง ซึ่งชาวบานสามารถหากินไดเปนฤด ูเปนองคความรูภูมิ

ปญญาของชาวบานในการอยูกับปา 

 แตตอมาเกิดความเปลีย่นแปลง หลงัจากเริ่มมีกรมปาไมเมื่อ ๑๐๐ กวาปกอน มกีารนําหลัก

ความรูการจัดการปาเขาไปในปา โดยหลักความรูนั้นนํามาจากตะวนัตกซึ่งมีปาแตกตางจากเรามาก 

ไมมีความหลากหลายเชนปาเมืองไทย 

 มองปาที่เนื้อไมเพื่อการทาํธรุกิจคาขายนําเงินตราเขาประเทศเทานั้น โดยไมไดมองวาปาไม

เปนอาหาร เปนที่อยูอาศัย เปนเครื่องนุงหม หรือเปนยารักษาโรค 

 องคความรูในการจัดการปาดวยภูมิปญญาดั้งเดิมถกูทาํลาย 

 วิถีการผลิตของชาวบานตองเปลี่ยนไปเพื่อที่จะทําใหตนเองอยูรอด วัฒนธรรม ความเชื่อ 

ประเพณีตาง ๆ ถูกทาํลายไป อีกทัง้ยังมีกฎหมายที่ออกมาจาํกัดการเขาถงึทรัพยากรปาของชาวบาน
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อีก ชาวบานเขาปาถกูจับ ขณะที่ตางประเทศสามารถเขาไปปลูกยูคาลิปตัสได ซึง่ชาวบานรวมกัน

เรียกรองเรื่องนี้มาตลอด เพราะยูคาลิปตัสสงผลกระทบตอระบบนิเวศในปาสูงมาก 

 สังคมทกุวนันีม้ีความหลากหลายซับซอนมาก การแกปญหาในเรื่องใดเรื่องหนึง่มหีลายสวนที่

เกี่ยวของมาก 

 ผมคิดวาเรื่องปาชุมชนนี ้กอนอื่นตองใหความเคารพในองคความรูภูมิปญญาทองถิน่ของเราที่

ใชดูแลรักษาปามาชานาน ใหสิทธิกับคนทีอ่ยูใกลปาวาเขามีสิทธิดูแลรักษา ขณะทีส่วนอืน่ ๆ ในสังคม

ซึ่งไดรับผลประโยชนทางออมจากปาก็ตองชวยกัน เรียนรูปญหาและหาทางแกไขรวมกัน” 

 

 “ปญหาใหญเร่ิมเมื่อป ๒๕๓๖ นายจางเริ่มนําเทคโนโลยีเขามา และถายคนงานออกไป ๗๐๐ 

กวาคน คนงานเหลานี้คือกาํลังหลักของโรงงานมาโดยตลอด นายจางปลดคนที่อายุ ๔๐ ข้ึนไป คน

เหลานี้เปนกาํลังของครอบครัว ลูกกาํลังเรยีน บานกําลงัผอน ก็เปนปญหา” 

 

                    อุบล  รมโพธิท์อง 

                    : ตัวแทนจากสหภาพคนงานไทยเกรียง 

 

 “บริษัทไทยเกรียงกอต้ังป ๒๕๒๓ นายจางเปนคนจนีจากแผนดินใหญ ซึง่ตอนแรกก็ไมมี

ปญหาอะไร ไทยเกรียงเริ่มวกิฤตเมื่อกลุมของธนาคารทีป่จจุบันลมไปแลว ไดเขาไปเทคโอเวอรดวยเงนิ

ประมาณ ๒-๓ พันลานบาทเมื่อป ๒๕๓๗-๒๕๓๘ ชวงนัน้เริ่มมวีิกฤต พนกังานตองยอมรับเงินเดือนแค 

๔๐-๕๐% ของเงนิเดือนที่เคยได 

 ปญหาใหญเร่ิมเมื่อป ๒๕๓๖ นายจางเริ่มนําเทคโนโลยีเขา และถายคนงานออกไป ๗๐๐ กวา

คน คนงานเหลานี้คือกาํลังหลักของโรงงานมาโดยตลอด 

 นายจางปลดคนที่อายุ ๔๐ ข้ึนไป คนเหลานี้เปนกาํลังของครอบครัว ลูกกาํลังเรียน บานกาํลงั

ผอน ก็เปนปญหา 

 ชวงนั้นคนงานพยายามเจรจามาตลอดแตตกลงกนัไมไดจึงหยุดงาน จนในที่สุดคนงานกลุม

นั้นก็ไดทํางานตอ โดยตองยอมรับเงนิเดอืนแค ๓๐-๔๐% กลุมคนงานก็ชวยเหลอืกันเองดวยการฝก

อาชีพเสริมใหคนงานเพื่อหารายไดพิเศษ 

 ตอมาในชวงทีรั่ฐบาลเขามาเทคโอเวอรตอเมื่อป ๒๕๔๒ คนงานขอสวสัดิการอยางทีเ่คยไดมา

กอนชวงถกูเทคโอเวอร คือ คารักษาพยาบาล โบนัส เงนิเดือนขึ้นตามความเหมาะสม แตก็ไมสามารถ

ตกลงกนัได 
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 จนถงึวนัที่ ๓๐ พฤษภาคม ซึ่งตามกฎหมายแรงงาน หากมีความขัดแยงที่ตกลงกนัไมได 

นายจางและลกูจางจะมีสิทธเิทาเทียมกนั นายจางมีสิทธิปดงาน ลูกจางก็มีสิทธหิยุดงาน ขณะนั้น

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานฯ และนายกฯ ก็พยายามไกลเกลี่ยแตก็ตกลงกนัไมได 

 วันที่ ๒๒ มถินุายน ๒๕๔๓ มีกลุมคนงานถูกทําราย ซึง่ก็ไมสามารถดําเนนิคดีอะไรได เพราะ

กลุมที่มาทํารายมีเบื้องหลงัเปนผูมีอิทธิพลที่มีสี 

 วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๓ รัฐมนตรีชวยฯ ไดใชมาตรา ๓๕ ซึ่งเปนมาตราที่อยูในกลุมแรงงาน

สัมพันธป ๒๕๑๘ ที่ใชกบัคนงาน ใหนายจางรับคนงานที่เกี่ยวของกับการเรียกรองทุกคนกลับเขา

ทํางาน 

 แตนายจางก็เลือกปฏิบัติ คือรับแค ๕๓๒ คนอกี ๓๙๐ คนไมรับ ซึ่งตามกฎหมายถือวา

นายจางละเมดิ กระทรวงแรงงานฯ ตองฟอง แตก็ไมกลาฟอง เพราะกลัวถูกนายจางฟองกลับแลวแพ 

เหมือนที่เคยเกิดมาแลว ในกรณีกระทรวงฯ ถูกโรงงานแหงหนึง่ที่บางนา-ตราดฟอง 

 เราเหน็วา เปนคนละกรณีกนั เพราะคนงานโรงงานดงักลาวหยุดงานแบบผิดกฎหมาย แตไทย

เกรียงหยุดงานตามขัน้ตอนกฎหมายแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธทุกอยาง แตก็ทําใหทาง

กระทรวงแรงงาน ทัง้เจาหนาที่กรมสวัสดิการฯ และรัฐมนตรีชวยฯ บอกวาเห็นตัวอยางแลวไมกลา    

ทั้ง ๆ ที่สภาทนายความบอกวาตองฟอง 

 ดังนัน้ สหภาพฯ ก็ตองตอสูเองมาตลอด โดยมีสภาทนายความชวยเหลือ แตก็ประสบปญหา

เร่ือยมา 

 ต้ังแตหยุดงานก็มกีารถกูทาํราย มีการฟองรอง ซึง่อัยการก็บอกวาเปนเรื่องธรรมดา ลูกจางไม

มีสิทธฟิองรองนายจาง ยิง่ไปกวานัน้ในทุกคดีที่ผานมานายจางตองสรางคดีไวใหลูกจางมีความผดิ 

 ในการชุมนุมของไทยเกรียง ตามปกติเราตองไดสวัสดิการคือ น้ําไฟในหอพักตองใหใชฟรี ชวง

ที่ชุมนุม นายจางก็ไปฟองศาลวาลกูจางลกัน้ําลกัไฟ ขอเรียกคาเสียหายจากการใชน้ําไฟ ๔ ลานบาท 

และคาเสียหายจากการปดกั้นบริเวณเพราะมีการนัง่ชุมนุมอีก ๘ ลาน รวมเปน ๑๒ ลานบาททีลู่กจาง

ตองชดใชใหนายจาง หากเราแพคดี 

 ขณะนี้ คนงานทัง้ ๓๙๐ คนอาศัยใตถนุกระทรวงแรงงานฯ อยู มีการฝกอาชพี โดยสหภาพ

แรงงานตองหาทนุกนัเอง มเีอ็นจีโอมาชวยฝกอาชพีใหคนงาน ทาํน้าํยาลางจานขาย รับซักผา เย็บผา 

ทําขนมตาง ๆ ขายใหเพื่อนคนงานที่ตาง ๆ ซึ่งก็ชวยทําใหเรามีรายไดบาง 

 การตอสูที่ผานมาสงผลใหเราเจอแบล็คลิสต ชื่อของคนงานไทยเกรียงจะไมมีโอกาสเขาไป

ทํางานที่ใดไดเลย เพราะนายจางจะสงไปตามโรงงานตาง ๆ 

 หากพูดตามขัน้ตอนของกฎหมาย กฎหมายทีม่ีอยูนับวาเปนกฎหมายที่ดี แตคนทีน่ํากฎหมาย

เหลานั้นมาปฏิบัติเปนคนทีท่ําใหกฎหมายเปลี่ยนแปลง เกิดชองวางมากมาย 
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 กฎหมายแรงงานสัมพนัธเขยีนไว การชมุนุมเรียกรองสิทธิโดยปราศจากอาวุธนั้นไมผิด เปน

สิทธิอันชอบธรรมของคนงาน แตเมื่อลกูจางอยูในโรงงานแลวเรยีกรองสิทธ ิ ก็ถือวาเราบุกรุก 
พอเราออกมาอยูนอกโรงงานก็บอกวาเปนที่สาธารณะ กีดขวางทาง แลวสทิธิคนงานนัน้อยู
ตรงไหน ทัง้ที่เราตอสูตามกฎหมายแรงงานสัมพนัธมาโดยตลอด ต้ังแตเร่ิมมาจนถึงวนันี้ เราออกกะ

จากงานประมาณ ๔ โมงเยน็แลวจึงมานัง่ชมุนุมกนัตอโดยไมมีอาวธุ  

 การไมมีอาวุธนี่ตองขยายความใหเขาใจดวย ปกติแลวคนงานบางแผนก เชน แผนกกรีดดาย

จะใชมีดเปนเครื่องมือในการทํางาน แผนกทอใชกรรไกร ฝายปนใชเลื่อย ใชตะขอ ซึ่งคนงานตองนาํ

เครื่องมือเหลานี้ติดตัวไวดวย เพราะหากทาํหาย นายจางจะเรียกเงนิคนื ตัดคาแรง เชน กรรไกรหาย 

ตัดเงนิ ๓๐ บาท ตะขอ ๕๐ บาท ใบเลื่อย ๔๐ บาท 

 เมื่อเรานาํติดออกมากห็าวาเรามีอาวุธ อยางนี้เปนตน ตลอดที่ผานมา ไมวาจะเปนกฎหมาย

ฉบับใดที่เกี่ยวของ ไทยเกรียงทาํตามกฎหมายมาโดยตลอด และพยายามพูดคุยกับทางฝายรัฐทุกสมัย

ดวย กับทุกหนวยงานทีเ่กีย่วของ แตดวยระบบการทาํงานของกระทรวงแรงงานฯ ในปจจุบันกวาง

เกินไป เร่ือง ๆ หนึ่งกวาจะจบไดตองผานหลายสวนมาก ตองรออํานาจการเซน็จากรัฐมนตรซีึ่งนาน

มากกวาแตละเร่ืองจะผานได มีข้ันตอนเยอะมาก 

 ดิฉันเปนคนหนึ่งในกลุมที่ถกูเลิกจาง โดยอยูในกลุม ๑๕ คนทีน่ายจางขออํานาจศาลเลิกจาง

ต้ังแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๓ ซึ่งปจจบัุนศาลยงัไมไดตัดสิน 

 สําหรับกลุมทีไ่ดกลับเขาไปทํางานเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ ตามมาตรา ๓๕ นัน้ก็ไดรับ

ผลกระทบมาก เมื่อโรงงานไทยเกรียงถกูไฟไหมเมื่อวนัที ่๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ซึ่งขณะนัน้คนงาน

กลับเขาไปไมถึงเดือน ขณะที่เกิดไฟไหม คนงานกลุมนี้ยงัไมไดเขาไปในกลุมผลิตเลย เพียงแครวมตัว

กันอยูในลานเอนกประสงค นายจางมีการสั่งปดงานคนกลุมนี้อีกครั้ง ตามอํานาจกฎหมายมาตรา ๗๕ 

ของกฎหมายคุมครองป ๒๕๔๐ โดยอางวาเปนเหตุสุดวิสัย และไมจายคาจาง  

 จนถงึวนันี้คนงาน ๕๓๒ คนนัน้ยงัไมไดรับคาจาง ซึง่สหภาพฯ กช็วงเรียกรองสิทธิใหพวกเขา

ตามกระบวนการกฎหมายคุมครองรงงานปจจุบันเรื่องนี้ยงัตอสูกันอยูที่ศาลแขวงปากน้ํา 

 สวนคนงานกลุม ๓๙๐ คน สวนหนึ่งก็หางานทํา รับจาง ฝกอาชพีตาง ๆทําใหพอมีอาชีพหา

รายไดเลี้ยงตัวเองไปได เรามีการจัดสงคนงาน ๗๐ คนไปเรยีนนวดแผนไทยที่ กศน. ซึง่เมื่อหาเงินมาได 

เงินสวนหนึ่งกจ็ะกลับมาสูกองกลางไวชวยเหลือคนที่ยงัไมมีงานทาํ ซึง่สวนใหญคือคนมีอาย ุ๕๐ กวา

ปข้ึนไป จะไปหางานทาํที่ไหนก็ลําบาก ซึ่งเราตองชวยกนัดูแล 

 หากมองโครงสราง ตองมองวาปจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมมาก มลูีกจางมากมายที่ถกูเลิก

จางโดยเฉพาะกลุมส่ิงทอ ส่ิงที่เราตองการคือ ใหนายจางประกาศประกันการวางงาน ในกฎหมาย

ประกันสงัคม ซึ่งเราเรียกรองมาตัง้แตป ๒๕๓๓ หากเรามีตรงนี้ คนอายุ ๕๐-๖๐ ปจะไมตองกลับไป

เปนภาระของครอบครัว มีคารักษาพยาบาล มเีงนิสงเคราะหบุตรทีทุ่กวนันี้ไดแค ๑๕๐ บาทตอเดือน
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ตอบุตร ๑ คนซึ่งไมเพียงพอ อีกทั้งเรายังตองเสียภาษีจากเงิน ๑๕๐ บาทนีอี้ก ๒๐ บาทดวย 
เทากับวาไดรับแค ๑๓๐ บาท 
 คนอายุ ๕๐-๖๐ ป นัน้หลายคนทํางานมาตั้งแตอาย ุ ๑๔-๑๕ ป สุขภาพปจจุบันเขาแยมาก 

หลายคนไมมญีาติพี่นอง สวนหนึง่ตองเขาไปขออยูในทีข่องกรมประชาสังเคราะห บางคนอาศัยตามใต

สะพาน ซึ่งเราคิดกันวารัฐบาลควรชวยเหลือ เราจึงขอบานพกัคนเดินทางของกรมประชาสงเคราะห

ที่ดินแดง ๑ ชั้น ซึง่พกัไดประมาณ ๕๐ คนใหคนกลุมนีไ้ปอยูและอาศัยเงนิกองกลางจากเพื่อน ๆ ที่สง

เขามาใหใชดูแล 

 หลายคนประณามวาไทยเกรียงเรียกรองมาก ซึ่งอยากใหมองกนัอยางเขาใจวาบานพักคน

เดินทางของรฐับาลนัน้มีมากมาย สวนหนึง่ของคากอสรางบานพักเหลานี้กม็าจากภาษีประชาชน 

ดังนัน้เรากน็าจะมีสิทธิอยูไดเชนกนั?” 
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ภาคสอง 
ความจริงของความจน 
: เขาถูกบังคับใหจน 
 
 

    นโยบายเพื่อคนจน :  
      ลางโครงสราง 10 ประการ 

        ที่ประหารคนจน* 
 

             ประเวศ  วะสี** 

 

 ความยากจนเปนปญหาพืน้ฐานของประเทศ ทัง้ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ประสิทธิภาพ

และทิศทางการพัฒนาประเทศ ความยุติธรรม และศีลธรรมพื้นฐานของสังคม 

 ถาแกปญหาความยากจนไมได ประเทศจะจมปลักติดขลุกขลักพัลวนั ไมสามารถหลุดไปสู

ความเจริญได 

 ถาคนจนหายจนจะมกีําลงัซือ้มาก ก็จะซือ้วิทย ุ พัดลม ขาวของเครื่องใชที่จําเปน ทาํให

เศรษฐกจิขางบนมัน่คง เพราะตั้งอยูบนฐานที่แข็งแรง 

 ที่แลวมาเราพฒันาทําใหคนขางบนมั่งคัง่ ดวยคิดวาความมัง่คั่งจากขางบนจะกระเด็นลง

ขางลาง (trickle down) ซึ่งพิสูจนกันมาแลววาไมจริง เพราะชองทางระหวางคนจนกับคนรวยถางมาก

ข้ึน ๆ ไมมีแคบลงเลย ฉะนัน้จึงควรเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาเสียใหม 

 
จากการมุงสรางความร่ํารวย 
ไปสูการมุงแกความยากจน 

 

 

“ควรทําความเขาใจวา ยทุธศาสตรการสรางความร่ํารวยกับยทุธศาสตรการแกความยากจน

นั้นแตกตางกนัมาก ถาแกปญหาความยากจนไดก็เทากบัแกปญหาทั้งหมดของประเทศไดเบด็เสร็จ 

ยุทธศาสตรแกความยากจนจึงควรเปนยทุธศาสตรใหญที่สุดในการพัฒนาประเทศ” 

 

                                                 
* จากเว็บเพจมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : http://www.geocities.com/midnightuniv/newpages65.htm 

** ศาสตราจารยเกียรติคุณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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การสรางความร่ํารวยทําใหไปเอาของคนสวนใหญมาใหคนสวนนอย ทาํลายสิ่งแวดลอม 

ทําลายสังคม ทําลายวฒันธรรม และสรางความอยุติธรรมในสังคม ทาํใหสังคมทั้งหมดวิกฤต ิ

การแกความยากจนมุงแกปญหาคนสวนใหญ ทําใหเศรษฐกิจของคนสวนนอยมัน่คง ตอง

คํานึงถึงการอนุรักษส่ิงแวดลอม การสรางความเขมแข็งของสังคม การใชวัฒนธรรมเปนฐานของการ

พัฒนา การสรางความยุติธรรมในสังคม ทาํใหสังคมทัง้หมดมั่นคง 

ความรวยและความจนก็เหมอืนกับความสขุและความทกุข ถึงจะเปนสองดานของเหรียญ

เดียวกนั คือถาสุขมากก็ทกุขนอย ถาทุกขมากก็สุขนอยก็จริง แตยทุธศาสตรสรางสขุกับยุทธศาสตรแก

ทุกขมีความหมายตางกนัเยอะ 

 พระพทุธศาสนาเลือกขางแกทุกข แตฝร่ังเลือกขางสรางสุข หรือการพัฒนาแบบสรางความ

รํ่ารวยซึ่งนาํไปสูปญหาตาง ๆ มากมาย 

 ยุทธศาสตรแกความยากจนก็เหมือนมรรควิธีทางพุทธที่เลือกทางแกทุกขนัน้แล 

 ถาทกุขกห็มดสุข แตพอสรางสุข มนัเกิดการแยงชงิกนัขนานใหญ 

 การแกทกุขนาํไปสูการรวมมอืกัน การสรางสุขนําไปสูการแยงชิงกัน 

 ฉะนัน้ควรทาํความเขาใจวา ยทุธศาสตรการสรางความร่ํารวยกับยุทธศาสตรการแกความ

ยากจนนั้นแตกตางกันมาก ถาแกปญหาความยากจนไดกเ็ทากบัแกปญหาทั้งหมดของประเทศได

เบ็ดเสร็จ ยุทธศาสตรแกปญหาความยากจนจึงควรเปนยุทธศาสตรใหญที่สุดในการพัฒนาประเทศ 

 

ปญหาเชิงโครงสราง ๑๐ ประการ ที่ทําใหคนจนจน 
 การจะทําอะไรใหไดผล ตองเริ่มดวยสัมมาทิฐิหรือความเห็นถูก  

ถาเริ่มตนดวยสัมมาทิฐ ิ ส่ิงที่ตามมาคือสัมมาปฏิบัติ แตถาเริ่มตนเปนมิจฉาทิฐหิรือความเห็น

ผิด ส่ิงที่ตามมาก็คือมิจฉาปฏิบัติ ทําใหแกปญหาไมได 

ประเทศไทยสัง่สมความเห็นผิดเกี่ยวกับคนจนมานานวาเกิดมาเปนคนจน เพราะเวรกรรมที่ทาํ

ไมไดไวแตชาติปางกอน หรือเปนคนไมดี เปนคนทําบาปกรรมไว 

เมื่อคิดอยางนัน้ วิธีแกปญหาก็คือมุงสัง่สอนใหคนจนทําตนเปนคนดี โดยไมคิดแกไขโครงสราง

หรือกลไกในสงัคมที่เอาเปรยีบคนจน หรือทําใหคนจนจน 

 

“ลูกคนจนที่เคยชวยพอแมหายกระบงุตะกรา พอเขาโรงเรียนไปสักพักหนึง่ ก็อายทีจ่ะเดินกับ

พอแมซึ่งยากจนกะรุงกะริง่ แสดงวาโรงเรียนจะโดยรูตัวหรือไมก็ตาม เปนที่หลอหลอมใหรังเกยีจความ

ยากจน” 
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 ในสังคมไทยมโีครงสรางที่ใหญเบอเรอเบอราที่ทาํใหคนสวนใหญยากจน ถาไมเขาใจและ

แกไขโครงสรางทีว่ามานี ้จะแกไขความยากจนหรือแกไขปญหาของคนจนไมได 

 

 โครงสรางทางสังคมทีท่ําใหเกิดความยากจนมีอยางนอย ๑๐ ประการดังนี ้

 

๑. ทรรศนะเกีย่วกับคนจน 

ทรรศนะหรือทฐิิของสังคมเปนโครงสรางของสังคมที่ลึกที่สุด สังคมไทยถกูหลอหลอมกันมาให

เปนสังคมที่เกลียดคนจน 

ลองดูสํานวนและคาํอวยพรตอไปนี้ “รักดีหามจัว่ รักชัว่หามเสา” “ขอใหไดเปนเจาคนนายคน” 

“ขอใหไดนั่งกนินอนกนิ” 

ในความเปนจริง การหามเสาหรือการทํางานหนกัไมใชความชัว่ แตเปนความดี การนั่งกินนอน 

กินไมดี เปนการเอาเปรียบคนอื่น คนเราตองทาํงานเพื่อใหพึง่ตนเองได และชวยเหลือผูอ่ืนจึงจะดี 

สังคมไทยเปนสังคมที่คนขางบนเอาเปรียบคนขางลาง และพยายามสรางความชอบธรรม

ใหแกการกระทํานั้น ซ่ึงหลอหลอมมาเปนการดูถูกเหยยีดหยามคนจน 

ลูกคนจนที่เคยชวยพอแมหาบกระบงุตะกรา พอเขาโรงเรียนไปสักพักหนึง่ ก็อายทีจ่ะเดินกับ

พอแมซึ่งยากจนกะรุงกะริง่ แสดงวาโรงเรียน จะโดยรูตัวหรือไมกต็าม เปนทีห่ลอหลอมใหรังเกียจ

ความยากจน 

คนจนจะตองทํางานต่ํา มีรายไดนอย เสีย่งภัยสูง ถาทาํผิดจะถูกลงโทษรุนแรงกวาคนรวย ฯลฯ 

ความเกลียดคนจนในสังคมไทยยงันาํไปสูปรากฎการณทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กฎหมาย และ

อ่ืน ๆ อีกมากมาย 

ลองจับประเดน็และลองทํา “แผนที่ความคิด” ตอ ๆ ไป จะเหน็อะไรตอมิอะไรตามมามากมาย 

เร่ืองนี้เปนเรื่องศีลธรรมพืน้ฐาน ศีลธรรมพืน้ฐานคือการเคารพคุณคา ศักดิ์ศรีความเปนคนของ

คนทุกคน โดยเฉพาะของคนเล็กคนนอย คนยากคนจน ถาปราศจากศีลธรรมพื้นฐาน ประเทศเจริญ

ไมได 

สังคมไทยขาดศีลธรรมพื้นฐานนี ้ และนี่เปนโครงสรางทางสงัคมที่ลึกที่สุด ที่ตองการการแกไข 

ถาจะแกปญหาคนจนใหได 

 

๒. โครงสรางทางกฎหมาย 

กฎหมายทาํใหคนจนเสียเปรียบ ใหอํานาจตอคนรวยและรัฐที่จะทํากบัคนจนมากกวา 

กฎหมายเปนโครงสรางทีม่ีอํานาจและรุนแรงมาก จําเปนตองมีการปฏิรูปกฎหมายเพือ่คนจน 
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๓. โครงสรางการใชทรัพยากร 
ชาวบานตองมีที่ดินทํามาหากิน มีปาไม มีแหลงน้ํา รัฐไปรวบเอาสทิธิในทรัพยากรของชุมชน 

ซึ่งมีอยูตามธรรมชาติในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยมาเปนของรัฐ และจัดสรรการใชที่เอื้อประโยชนตอ

คนรวยมากกวาคนจน 

การปฏิรูปการใชทรัพยากรอยางเปนธรรม จึงเปนเรื่องใหญในการแกปญหาของคนจน 

 

๔. ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษาเปนการเอาเงนิของคนทัง้ประเทศ ไปสรางระบบการศึกษาที่ตอนคนทั้งหมด

เขาไปรับใชรัฐ รับใชธุรกิจ และรับใชตางประเทศที่เอาเปรียบไทย ไมทาํใหคนยากจนแข็งแรง พึ่งตนเอง

ได 

ระบบการศึกษาแบบนีม้ีสวนซ้ําเติมคนยากจน และแกปญหาไมได จําเปนตองมีการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อแกความทุกขยากของคนทัง้แผนดินได จําเปนตองมีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อแกความ

ทุกขยากของคนทัง้แผนดิน 

 

๕. ระบบการธนาคาร 
ระบบการธนาคารไปเอาเงนิของคนทัว่ทัง้ประเทศมาใหคนสวนนอย ซึ่งอาจเปนญาติ เปน

พรรคพวก เปนผูมีอิทธิพลใชเพื่อทาํกิจการแบบที่เอาเปรียบคนสวนใหญ ไมไดสรางเศรษฐกิจจริง ทํา

ใหการเงินและเศรษฐกิจพงั แลวก็ตองเอาเงินของประชาชนไปค้ําจนุอกี 

นี้เปนโครงสรางใหญอีกโครงสรางหนึง่ทีท่ําใหคนจนไมหายจน ควรจะมีระบบการเงนิที่เอื้อตอ

คนจนและชมุชน 

 

๖. ระบบการสื่อสาร 
การสื่อสารใชเพื่อประโยชนทางธุรกิจ ลางสมองใหคนเกิดวัฒนธรรมบริโภคนิยม มากกวาที่จะ

ทําใหเกิดปญญาพึ่งตนเองได โดยมีผูไดกาํไรอยางมโหฬารจากระบบสื่อสารแบบนี ้

เปนโครงสรางที่เอาเปรยีบและทําลายสงัคมอยางรุนแรง ควรมีการปฏิรูปส่ือเพื่อสังคม 

 

๗. ระบบราชการ 
ระบบราชการเปนระบบรวมศูนยอํานาจ มีความตัง้ใจนอย มีความรูนอย มกีารใชอํานาจมาก 

มีคอรรัปชั่นมาก แกปญหาของคนยากจนไมได แตซ้ําเติมใหคนจนตองย่ําแยลงไปอีก 

ความจริง ราชการมีกาํลังเหลือเฟอ เกนิพอที่จะแกปญหาคนจนทั้งประเทศ แตตองการการ

ปฏิรูประบบ โดยเฉพาะระบบการงบประมาณ 
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๘. การกําหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

นโยบายและทศิทางการพัฒนาประเทศ เปนโครงสรางใหญที่กระทบหมดทุกคน 

ที่แลวมา นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ กาํหนดโดยคนที่มอํีานาจ คนมีเงิน และคน

ขาดความเขาใจแผนดินไทย ทําใหเกิดทิศทางการพฒันาประเทศที่ไปเอาของคนสวนใหญ และ

ทรัพยากรธรรมชาติมาเปนเงินหรือความร่าํรวยของคนสวนนอย เปนยทุธศาสตรสรางความร่ํารวย 

ไมใชยุทธศาสตรการแกความยากจน 

ทําใหชองวางระหวางคนจนกับคนรวยหางมากขึ้น จําเปนตองตั้งทิศทางการพัฒนาประเทศ

ใหมเพื่อแกความยากจน 

 

“ศีลธรรมพื้นฐานคือการเคารพคุณคา ศักดิ์ศรีความเปนคนของคนทกุคน โดยเฉพาะของคน

เล็กคนนอย คนยากคนจน ถาปราศจากศีลธรรมพื้นฐาน ประเทศเจริญไมได สังคมไทยขาดศีลธรรม

พื้นฐานนี้ และนี่เปนโครงสรางทางสงัคมที่ลึกที่สุด และตองการการแกไข” 

 

๙. ระบบการเมือง 

เมื่อโครงสรางของสังคมทัง้หมดเปนไปตามขอ ๑ ถึง ๘ ขางตน โครงสรางนัน้ก็คลอดหรือให

กําเนิดระบบการเมืองที่เปนตัวแทนของผูเอาเปรียบสังคม มีการใชเงินซื้ออํานาจ แลวเอาอํานาจนัน้หา

เงินอยางมโหฬาร 

 ระบบการเมืองอยางนี ้ แกปญหาความยากจนไมได จึงจําเปนตองปฏิรูปการเมือง แมมี

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกมาแลว สังคมก็ตองเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปการเมืองตอไป 

 

๑๐. สังคมออนแอ 

โครงสรางทั้ง ๙ ประการขางตนเปนโครงสรางที่แข็งแกรงสุดประมาณ ที่จะทาํใหคนจนไมหาย

จน มสีิ่งเดียวที่จะปรบัโครงสรางนั้นไดคือสังคมเขมแข็ง อันไดแกการรวมตัวรวมคิดรวมทาํใหมี

พลังเขาใจปญหา ส่ือสารปญหา รูวิธีแกปญหาเชงิโครงสราง 

ที่แลวมารัฐพยายามทําใหสังคมออนแอ ไมสงเสริมการรวมกลุม ดูถูกการรวมกลุม มีการ

เรียกวาม็อบบาง แกงขางถนนบาง ไมยอมรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ ทาํ

ใหเกิดความยากลําบากในการสรางองคกรและการเงนิชมุชน 

รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองจึงเปนรัฐธรรมนูญที่สงเสริมสังคมเขมแข็ง อันเปนความ

พยายามอยางหนึ่งที่จะแกไขปญหาโครงสราง 

โครงสรางทั้ง ๑๐ ประการที่กลาวมาแลว เปนโครงสรางอันทะมนึที่กําหนดใหคนจนตองจน 

และไมหายจน 
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สังคมไทยจาํเปนตองทําความเขาใจใหถกูตองหรือมีสัมมาทิฐิวาความยากจนนั้น เกิดเพราะ

โครงสรางของสังคมกระทํา เปนปญหาเชิงโครงสรางทางสังคม ตองการการแกไขเชิงโครงสรางหรือ

ปฏิรูปโครงสรางทางสังคม จึงจะแกปญหาของคนจนได 

 

“ในเมื่อปญหาความยากจนเปนปญหาเชงิโครงสรางที่ใหญและลึกมาก จึงเปนเรื่องยากสุดใน

การแกไข แกไดดวยวาทะและเกมทางการเมือง ทุกฝายควรจะเขามาทําความเขาใจ และหาทาง

แกปญหาที่ยากนี”้ 

 

 

วิธีทํางานเพ่ือแกปญหาความยากจน  
 ในเมื่อปญหาความยากจนเปนปญหาเชงิโครงสรางที่ใหญและลึกมาก จึงเปนเรื่องยากสุดใน

การแกไข แกไมไดดวยวาทะและเกมทางการเมือง ทุกฝายควรจะเขามาทําความเขาใจ และหาทาง

แกปญหาที่ยากนี้ ขอเสนอทางแกดังตอไปนี ้

๑. รณรงคสรางความเขาใจในสังคมใหมากที่สุดวาความยากจนเปนปญหาเชงิโครงสรางทาง

สังคม ๑๐ ประการ ดังกลาวขางตน และจาํเปนตองแกปญหาเชงิโครงสราง 

๒. ประชาชนรวมตัวรวมคดิรวมทําใหมากที่สุดในทุกระดับและทุกเรือ่ง เพื่อแกปญหาความ

ยากจนและผลักดันนโยบายเพื่อคนจน 

การรวมตัวรวมคิดรวมทําในทุกระดับชุมชนสรางเศรษฐกิจชุมชนจะทาํใหหายจน 

คนอีสานทัง้ประเทศควรรวมตัวกนัแกปญหาของคนอสีาน ทัง้เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม

พรอมกัน ถาอสีานหายจน ประเทศจะหายจน 

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ กดี็ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแผนที่ ๘ และที่ ๙ ก็ดี แนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียงก็ดี แนวทางคณะกรรมการนโยบายสังคมแหงชาตทิี่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธานก็ดี 

ลวนสงเสริมการรวมตัวรวมคิดรวมทําของชุมชนทองถิ่น 

ประชาชนควรรวมตัวกนัมากขึ้น และรัฐควรสงเสริมการรวมตัวของประชาชนใหมากขึ้น การ

รวมตัวนี้ควรผลักดันนโยบายเพื่อคนจนดวย 

๓. ปรับยุทธศาสตรการพฒันาจากยุทธศาสตรการสรางความร่ํารวย มาเปนยทุธศาสตรการ

แกความยากจน 

๔. สงเสริมการวิจัยเรื่องโครงสรางของความยากจน และสรางความรูในการแกไขโครงสรางให

ชัดเจนโดยรวดเร็ว รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานกองทนุสนับสนนุการวิจัย (สกว.) กอน

ใหญ เพื่อเปดแผนงานการวจิัยเรื่องความยากจน 
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๕. มีองคกรที่จะผลักดนัการปฏิรูปโครงสรางแกความยากจนไปสูความสาํเร็จ ควรมี

กรรมาธิการเรื่องความยากจนทัง้ของวฒุิสภาและสภาผูแทนราษฎร ภาคเอกชนควรจัดตั้งสภาเพือ่คน

จน แตก็ไมเพียงพอ เพราะการที่จะแกไขโครงสรางของสังคมเพื่อแกปญหาความยากจนนี้ ยาก

สุดกําลังเกือบทําไมไดในยามปกติ ฝายการเมืองเองก็ทาํไมได 

๖. ทําให “นโยบายเพื่อคนจน” เปนประเด็นทางการเมือง ในระหวางการรณรงคหาเสยีงใน

การเลือกตั้ง สส. คร้ังตอไป ควรมีการถามพรรคการเมืองวา 

• พรรคของทานมีนโยบายเพื่อคนจนหรือไม 

• พรรคของทานมีเจตจํานงในการปฏิรูปโครงสรางทางสังคม ๑๐ ประการ ตามที่กลาวใน

บทความนีห้รือไม 

• พรรคของทานจะผลักดันออกพระราชบัญญัติจัดตั้ง “สภานโยบายเพื่อแกปญหาความ

ยากจน” หรือไม ถามพีรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่งตอบรับ ส่ือมวลชนควรถามพรรค

อ่ืน ๆ ตอไป จน “นโยบายเพื่อคนจน” กลายเปนประเด็นทางการเมอืง เมื่อเปนประเด็น

ทางการเมืองแลวก็จะหยุดไมได กระบวนการทางสงัคม และการเมืองจะขับเคลื่อนเร่ืองนี้

ใหเดินหนาตอไป ทาํนองเดียวกนักับการขับเคลื่อนเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง 

จนกวาจะบรรลุความสาํเร็จในการแกปญหาความยากจน 

เพื่อนคนไทยครับ ปญหาความยากจนเปนปญหาทางศีลธรรมพื้นฐานของประเทศ ที่ถาไม

แกไข ประเทศจะเจริญไมได 

คนไทยควรจะทําความเขาใจวา ความยากจนไมไดเกดิจากเวรกรรมแตชาติปางกอน แตเกิด

จากโครงสรางที่อยุติธรรมในสังคม ตองทําความเขาใจโครงสรางและชวยกันปฏิรูปโครงสรางทีท่ําให

คนจนจน 

ถาแกปญหาความยากจนได ก็เทากับแกปญหาไดหมดทุกเรื่อง ประเทศไทยจะไดกาวไปสู

ความเจริญอยางแทจริง 
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 ยุทธศาสตร-กระบวนการรัฐ : 
ทางผานของความลําเอียง* 

รังสรรค  ธนะพรพันธุ** 

 
 ผมคิดวาในวงการเศรษฐศาสตร มีแนวคิดที่ตางกันอยู ๒ แนวคิด เกี่ยวกับวิธีการแกปญหา

ความยากจน 

 ที่ผานมาแนวคิดของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในระดับจุลภาค มุงที่จะแสวงหาวา ความ

ยากจนอยูที่ไหน ใครเปนคนยากจนในสังคม และรัฐบาลก็จะดําเนินการแกไขปญหาของกลุมชนใน

สังคมที่ถือวาเปนกลุมคนยากจนนั้น แนวทางในการแกปญหาแบบนี้เรียกวา Poverty Targeting ซึ่ง

ไมไดมีเฉพาะแตในการแสวงหาวากลุมคนจนอยูที่ไหน ในบางครั้งก็เปนการระบุวา อาณาบริเวณไหน

เปนที่กลุมคนยากจน 

 ทั้ง ๒ แนวทางนี้เปนแนวทางซึ่งรัฐบาลและราชการไทย นํามาใชดําเนินนโยบาย ซึ่งก็มีทั้ง

สําเร็จบาง ไมสําเร็จบาง ตัวอยางของการดําเนินนโยบายนี้ เชน โครงการบริการรักษาพยาบาลฟรี 

โครงการอีสานเขียว เปนตน 

 ในความคิดผม ไมคิดวาแนวทางนี้จะเปนวิธีการที่จะแกปญหาความยากจนในสังคมไทยได 

มันอาจจะชวยประทังปญหาได แตวาคงจะแกปญหาใหหมดสิ้นไปไมได 

 ในกลุมของนโยบายในชุดนี้ก็คงเปนเรื่องของนโยบายราคา ในรูปของการดําเนินนโยบายราคา 

ยกตัวอยางเชน นโยบายพยุงราคาสินคาเกษตร ซึ่งนโยบายนี้ นักเลือกตั้งก็จะเปนนายหนาขายความ

จน เอาความจนของเกษตรกรผูเพาะปลูกขาวมาขาย มากดดันใหรัฐบาลดําเนินนโยบายพยุงราคา

สินคาเกษตร 

 แตอยางที่เราทราบ งบประมาณที่ใชไปในการพยุงราคาสินคาเกษตรนั้นมันนอยมาก มันรับซือ้

สินคาเกษตรสวนเกิน ณ ระดับราคาพยุงไดนอยมาก มันไมสามารถที่จะขยับราคาสินคาเกษตรใน

ตลาด ใหไปสูระดับราคาที่รัฐบาลกําหนดเปนเปาหมายได 

 เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติแลว เราจะพบวานักการเมืองก็จะเอางบพยุงราคาสินคาเกษตรนี้ 

หวานลงไปในฐานที่มั่นดัง ๆ ของตนเอง แลวการเมืองของการยื้อแยงงบพยุงราคาสินคาเกษตร 

 เมื่อไรก็ตามที่พรรคความหวังใหมข้ึนมามีอํานาจรัฐ พรรคความหวังใหมก็คงจะตองพยายาม

ผลักดันโครงการหยุงราคามันสําปะหลัง เพราะฐานที่มั่นดัง ๆ ของพรรคอยูที่มันสําปะหลัง 

 

                                                 
* จากเวทีระดมความคิดเรื่อง “แกโครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” ครั้งที่ 1 เร่ือง เศรษฐกิจชนบท วันที่ 27 เมษายน 2544 ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

** คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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 “ปญหาความยากจนสัมบูรณโดยองครวมแลวมันลดนอยถอยลง ตราบใดที่ระบบเศรษฐกิจยัง

สามารถเติบโตอยางยั่งยืนตอไปได แตปญหาความยากจนโดยสัมพัทธมันเลวลงตามลําดับ ปญหา

ความยากจนสัมพัทธคือปญหาเรื่องการกระจายรายไดของครัวเรือน ซึ่งเลวรายลงตามลําดับในชวง 

๔๐ ปเศษที่ผานมา” 

 

 

 เมื่อไรก็ตามที่พรรคชาติไทยขึ้นมามีอํานาจรัฐ พรรคชาติไทยก็จะตองพยายามที่จะดึง

งบประมาณพยุงราคาขาว เพราะฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรคชาติไทยเปนเขตการเพาะปลูกขาว 

 และเมื่อไรก็ตามที่พรรคประชาธิปตยข้ึนมามีอํานาจ งบพยุงราคาสินคาเกษตรกจ็ะถกูหวานลง

ไปในเขตการเพาะปลูกยางพารา เขตการเพาะปลูกปาลมน้ํามันเปนตน 

 ทําไมผมจึงบอกวาเรื่องนี้จะตองเปนสงครามในการยื้อแยงงบพยุงราคาสินคาเกษตร ก็เพราะ

เหตุวาเราไดไปมพีันธะสัญญากับองคการการคาโลก วาเราจะลดวงเงินในการอุดหนุนสินคาเกษตรลง

มาตามลําดับ 

 คือปกติการใหเงินอุดหนุนการผลิตสินคาภายในประเทศ มันไมผิดกฎเกณฑขององคการ

การคาโลก แตการใหเงินอุดหนุนเพื่อผลิตสินคาเพื่อการสงออกนั้น ถือวาผิดกฎเกณฑ 

 แตการใหเงินอุดหนุนเพื่อการผลิตภายในประเทศ ภาคีสมาชิกขององคการการคาโลกในการ

เจรจารอบอุรุกวัย ไดตกลงที่จะลดจํานวนของเงินอุดหนุนลงตามลําดับ 

 ดังนั้นในขณะนี้ เงินอุดหนุนการเพาะปลูกสินคาเกษตรมันขึ้นไปถึงระดับประมาณ ๗๐-๘๐% 

ของวงเงินที่เราผูกพันกับองคการการคาโลก ที่กูไวกอนหนานี้แลวในการเจรจาที่มีขอยุติในป ๒๕๓๘ 

ดังนั้นในอนาคตการเมืองวาดวยงบเงินอุดหนุนสินคาเกษตร ก็จะกลายมาเปนประเด็นสําคัญของการ

แยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจ ระหวางพรรคการเมืองพรรคตาง ๆ 

 ทั้งหมดที่ผมกําลังพูดถึงนี้ ผมกําลังพูดถึง วิธีการแกปญหาความยากจนในระดับจุลภาค 

เชน การระบุวาใครคือคนจนและจะชวยกลุมคนที่เปนคนจนนั้นอยางไร แลวการระบุวาพื้นที่ไหนเปน

เขตความยากจนและทุมทรัพยากรของรัฐเขาไปชวยเหลือเขตความยากจนเหลานั้น ทั้งที่ประชาชนใน

เขตความยากจนบางสวนอาจไมใชเปนคนจน 

 รวมทั้งการใชนโยบายราคา ซึ่งเปนนโยบายที่ผมไมคิดวา จะมีประสิทธิผลในการแกปญหา

ความยากจน 

 ยกตัวอยางเชน นโยบายเก็บคารถเมลตํ่าในกรุงเทพ หรือนโยบายเก็บคารถไฟต่ําสําหรับรถไฟ

ที่วิ่งไปสูเขตชานเมืองของกรุงเทพ นโยบายเหลานี้มีพื้นฐานมาจากขออางวาเพื่อชวยเหลือคนยากจน 

แตฝร่ังที่ถนนขาวสารไดประโยชนจากการขึ้นรถเมลราคาถูก ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงและชนที่ไมสูง

นักก็ไดรับเงินอุดหนุนจากการขึ้นรถเมล เปนตน 
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 ในอีกแนวทางหนึ่งของการแกปญหาความยากจน ก็คือการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจใน

ระดับมหภาค ซึ่งเปนเรื่องที่ผมมีความเชื่อวา นาจะเปนหนทางในการแกปญหาไดดีกวา มี

ประสิทธิภาพมากกวา แตวาการผลักดันนโยบายทําไดยากกวา ดวยเหตุนี้ผานมาการผลักดันในเรื่อง

เหลานี้จึงเปนไปดวยความยากลําบาก 

 ผมมี ๓ ประเด็นใหญ ๆ ที่จะนําเสนอเทาเวลาที่จะอํานวย คือ 

๑. ยุทธศาสตรของการพัฒนา 

๒. ตลาดการเมือง โดยเนนพูดถึงตลาดนโยบายเศรษฐกิจโดยเฉพาะ 

๓. กระบวนการนิติบัญญัติ 

ผมคิดวา ๓ ประเด็นหลัก ๆ นี้เปนประเด็นที่สําคัญในการผลักดันใหสังคมขับเคลื่อนไป

แกปญหาความยากจน ถาไมแก ๓ ประเด็นหลักนี้ ซึ่งเปนโครงครอบใหญของสังคมเศรษฐกิจ การ

แกปญหาความยากจนเปนเรื่องยากลําบาก 

ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปที่ผานมา ที่เรามีการพัฒนาโดยยึดแผนพัฒนาเศรษฐกิจนั้น ความ

ยากจนในสังคมมันบรรเทาเบาบางลง จํานวนครัวเรือนที่ยากจน จํานวนคนจนในสังคมเศรษฐกิจไทย

มันลดลง 

แตวาทุกครั้งที่เกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ หรือไม

วาจะเปนภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ จํานวนครัวเรือนที่ยากจนกลับเขยิบเพิ่มข้ึน เชนวิกฤตการณใน

คราวนี้ ซึ่งก็แสดงใหเห็นวากลุมครัวเรือนซึ่งมันอยูตรงขอบของเสนความยากจนจะกระจุกตัวกันอยาง

คอนขางหนาแนน 

เมื่อไรที่เศรษฐกิจรุงเรือง ครัวเรือนเหลานี้ก็พนระดับจากความยากจน แตเมื่อไรที่เศรษฐกิจ

ถดถอยตกต่ํา ครัวเรือนเหลานี้ก็จะตกมาอยูใตเสนความยากจน กลายเปนครัวเรือนที่ยากจน 

ปญหาความยากจนสัมบูรณโดยองครวมแลวมันลดนอยถอยลง ตราบใดที่ระบบเศรษฐกิจยัง

สามารถเติบโตอยางยั่งยืนตอไปได แตปญหาความยากจนโดยสัมพัทธมันเลวลงตามลําดับ ปญหา

ความยากจนสัมพัทธคือปญหาเรื่องการกระจายรายไดของครัวเรือน ซึ่งเลวรายลงตามลําดับในชวง 

๔๐ ปเศษที่ผานมา 

 

ยุทธศาสตรใจลําเอียง 
 ผมอยากจะเริ่มในประเด็นแรกวา ถาไมเปลี่ยนยุทธศาสตรของการพัฒนา การแกปญหา

ความยากจนจะเปนเรื่องซึ่งเปนไปไดยาก 

 ขอพูดสั้น ๆ วา นับต้ังแตชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลไทยดําเนินยุทธศาสตรหลักใน

การพัฒนาเศรษฐกิจอยู ๒ ยุทธศาสตร คือ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล 
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๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด ที่ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา Outward Orientation 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล 

             เปนยุทธศาสตรที่ถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม ไปตออายุการเติบโต

ของภาคอุตสาหกรรม นี่เปนยุทธศาสตรที่เร่ิมตนโดยไมต้ังใจเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติ 

             บรรดากลไกในการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม เพื่อใหไปใชประโยชน

ในภาคอุตสาหกรรมเริ่มตนโดยที่รัฐบาลไมไดต้ังใจ 

             ยกตัวอยางเชน ระบบอัตราแลกเปลี่ยนหลายอัตรา (Multiple Exchange Rate System) เปน

กลไกสําคัญในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรม แลวก็ใชประโยชนในภาค

เศรษฐกิจอ่ืน หรือวาการที่รัฐบาลผูกขาดการคาขาว ก็เปนเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไมต้ังใจ 

             การผูกขาดการคาขาวมันมีผลในการกดราคาขาว แตวาตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๘ รัฐบาลเริ่มจงใจ

ในการใชยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลนั้นลงโทษภาคเกษตรกรรม  แลวก็ใหประโยชนกับ

ภาคอุตสาหกรรม อันนี้เปนยุทธศาสตรหลักอันหนึ่ง 
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด 
คือเร่ืองของการเปดเสรี แตวาสังคมเศรษฐกิจไทยก็แกวงไกวระหวางนโยบายเศรษฐกิจ

ชาตินิยมกับนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม 

แตผมอยากจะพูดวาตั้งแตประมาณตนทศวรรษ ๒๕๒๐ เปนตนมา เราเดินทางอยูบนเสนทาง

เสรีนิยมทางเศรษฐกิจอยางคอนขางมั่นคง และเราเปดเสรีทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนตามลําดับ ไมเฉพาะ

แตการเปดเสรีการคาสินคา เรายังกาวไปเปดเสรีทางการคาบริการ เราเปดเสรีทางดานการเงิน และถา

ไมมีอะไรขัดขวางซึ่งผมก็มองไมเห็นวาจะมีอะไรขัดขวางได เราก็คงจะตองเปดเสรีในเรื่องของการ

ลงทุนระหวางประเทศโดยการที่รัฐบาลไทยก็พรอมที่จะลงนามใน Multinational Agreement on 

Investment ถาหากวาไมไดรับการทัดทานตอตานจากขบวนการประชาชนระหวางประเทศ 

นี่เปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่ดําเนินมาโดยตลอด ส่ิงที่เกิดขึ้นก็คือวา ประชาชนสนองตอบตอ

การดําเนินยุทธสาสตรการพัฒนาของรัฐบาลอยางไร 

ในประการแรก เกษตรกรซึ่งเคยทําการเพาะปลูกขาว แลวอยู ๆ ราคาขาวมนัตกต่าํ เนือ่งจาก

รัฐบาลมีมาตรการในการกดราคาขาว เกษตรกรก็เร่ิมกระจายการผลิต มีการปรับโครงสรางการผลิต

ของครัวเรือน การปรับโครงสรางการผลิตของครัวเรือนในเวลานั้นทําได เพราะเหตุวาที่ดินซึ่งอุดม

สมบูรณยังมีอยูมาก สามารถบุกเบิกปาสําหรับการเพาะปลูกพืชไร 

การปรับตัวที่สําคัญอันที่สอง ก็คือการปรับใชเวลาในครัวเรือน เวลา ๒๔ ชั่วโมงตอวันทํา

อยางไร จึงจะทําใหไดผลตอบแทนสูงที่สุดจากเวลาที่จํากัด ๒๔ ชั่วโมงตอวัน และเมื่อเวลาที่ใชไปใน

การเพาะปลูกขาวใหผลตอบแทนต่ํา ก็ตองมีการปรับเวลาการทํางานไปประกอบกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจอ่ืนที่ใหผลตอบแทนสูงกวา ดวยเหตุอันนั้น เราจึงพบวาเวลาก็เร่ิมถูกจัดสรรออกไปจากการ



 29 

ใชในภาคเศรษฐกิจขาวไปสูภาคเศรษฐกิจอ่ืน ออกไปทํางานในภาคอุตสาหกรรม ออกไปทํางานใน

ภาคบริการ หรือแมกระทั่งหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนที่มิใชขาว 

การสนองตอบอันที่สาม ก็คือการยายถิ่นภายในประเทศ 

การยายถิ่นภายในประเทศในชวง ๒๐-๓๐ ปหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนการยายถิ่นไปสูเขต

การเพาะปลูกพืชไร 

จากการศึกษาขอมูลจากสํามะโนประชากร ซึ่งจะมีคําถามวา “เมื่อ ๕ ปที่แลวอยูไหน” 

พบวา จังหวัดที่มีการยายถิ่นออกสุทธิ คือ Net Out Migration ลวนแลวแตเปนจังหวัดในเขต

การเพาะปลูกขาว 

สวนจังหวัดที่มีการยายเขาสุทธิ Net In Migration เปนจังหวัดเพาะปลูกพืชไร ก็แสดงวามีการ

ยายถิ่นจากเขตเพาะปลูกขาวไปสูเขตการเพาะปลูกพืชไร 

ทายที่สุดก็คือการยายถิ่นไปทํางานในตางประเทศ ไปขุดทองในซาอุฯ แตจากงานวิจัยที่มี

การศึกษาเรื่องนี้ พบวาเกษตรกรที่จะไปขุดทองในซาอุฯ ไดก็ตองมีฐานะในระดับหนึ่ง เพราะตนทนุของ

การเดินทางไปขุดทองนั้นคอนขางสูง ไมใชเฉพาะคาเดินทางยังมีคานายหนาบริษัทจัดหางาน 

ผมคิดวาการสนองตอบที่สําคัญในทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ก็คือการเติบโตของขบวนการพึ่งตนเอง

ในสังคมชนบท เทาที่ผมเขาใจมันเริ่มมีข้ึน 

เมื่อเกิดวิกฤตการณน้ํามันครั้งแรกในป ๒๕๑๖ แตวาผลของวิกฤตการณน้ํามันครั้งแรก ที่มีตอ

ขบวนการพึ่งตนเองของสังคมชนบทไทยมีไมคอยมาก เพราะวิกฤตการณคร้ังนั้นมันสั้น ไมรุนแรง ไม

ยืดเยื้อ ตางจากวิกฤตการณน้ํามันครั้งที่สองในป ๒๕๒๒ ที่ยืดเยื้อ รุนแรง ยาวนาน 

 

“ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดซึ่งทําใหระบบเศรษฐกิจไทยสัมพันธและพึ่งพิงทุนนิยมโลก 

นอกจากจะทําใหผลประโยชนจากกระบวนการพัฒนาไมไดมีการกระจายอยางเสมอภาค มีคนกลุม

นอยในสังคมที่ไดประโยชนอยางชนิดเปนกอบเปนกําจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่รัฐบาลเลือกใช” 

 

 ถาอานจากประวัติของผูใหญวิบูลย เข็มเฉลิม ก็อาจจะจับประเด็นไดวา วิกฤติการณน้ํามัน

คร้ังที่สองนั้น มีผลทําใหเกษตรกรเปนจํานวนมากเริ่มละทิ้งหลักการผลิตตามความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบ อันทําใหเกษตรกรจําเปนตองปลูกพืชเชิงเดี่ยว (Mono-crop) คือปลูกขาวก็ปลูกขาวอยาง

เดียว ปลูกมันสําปะหลังก็ปลูกมันสําปะหลังอยางเดียว ไมไดมีการกระจายการผลติ 

 เพราะตามบทวิเคราะหของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก ถาหากวาหนวยเศรษฐกิจ ๒ หนวย

ใชความชํานาญพิเศษ และความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิตสิ่งที่ตนเองถนัด แลวก็นําสินคา

นั้นไปแลกกับสินคาที่คนอื่นผลิต แตตนเองไมมีความถนัดในการผลิต สังคมจะมีสวัสดิการเพิ่มข้ึน 

ประเทศคูคาที่มีการคาเสรีจะมีสวัสดิการเพิ่มข้ึน 
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 แตวาประสบการณของเกษตรกรในชนบทไทยพบวา ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดซึ่งทําให

ระบบเศรษฐกิจไทยสัมพันธและพึ่ งพิ งทุนนิยมโลก  นอกจากจะทําใหผลประโยชนจาก

กระบวนการพัฒนาไมไดมีการกระจายอยางเสมอภาค มีคนกลุมนอยในสังคมที่ไดประโยชนอยางชนิด

เปนกอบเปนกําจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่รัฐบาลเลือกใช โดยที่คนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภาคเกษตรกรรมไมไดประโยชน 

 มิหนําซ้ํายุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดเดินบนเสนทางของปรัชญาเสรีนิยมทางเศรษฐกิจอัน

สรางภาระความเสี่ยง ความไมแนนอนและไมมีใครรับภาระความเสี่ยงและสภาวะความไมแนนอนนั้น 

นอกจากตัวเกษตรกรเอง 

 เกษตรกรซึ่งถูกบีบดวยโครงสรางสิ่งจูงใจของนโยบายของรัฐใหทําการผลิต โดยยึดความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบก็ตองเผชิญกับภาระความเสี่ยง ที่ข้ึนอยูกับความแปรปรวนของดินฟาอากาศ 

ความการุณของตลาดโลก และยังมีสภาวะความไมแนนอนจากการเพาะปลูกที่ไมไดผล ราคาใน

ตลาดโลกตกต่ํา ฯลฯ 

 สภาวะความไมแนนอนเหลานี้กลายเปนภาระของประชาชนในชนบท และดวยเหตุอันนี้เอง 

หากวาเกษตรกรตองเผชิญกับสภาวะฝนแลงปเวนปก็ตองลมละลาย 

 ดังนั้นวิกฤตการณน้ํามันครั้งที่สองป ๒๕๒๒ ถูกซ้ําเติมโดยวิกฤตการณราคาสินคาโภคภัณฑ

ข้ันปฐมตกต่ําในป ๒๕๒๔ 

 ดังนั้นผมคิดวา ปจจัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมเศรษฐกิจโลก มันไดหลอหลอมความคิดของ

ผูนําประชาชนในชนบท ใหละทิ้งการผลิตโดยยึดหลักความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ และหันไปยึด

หลักของการกระจายการผลิตภายในครัวเรือน เนนการผลิตเพื่อกินเพื่อใช ไมใชการผลิตเพื่อขาย 

 ผมคิดวาในสังคมเศรษฐกิจไทยในชวงระยะเวลามากกวา ๒๐ ปที่ผานมา มันมีส่ิงที่ผมเรียกวา

ทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา ในขณะที่ชนชั้นปกครองผลักดันใหรัฐไทยดําเนินยุทธศาสตร

โลกานุวัตรพัฒนา ยึดปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม เดินตามฉันทามติแหงวอชิงตัน 

 ในชนบทไทยขบวนการพึ่งตนเองขยายตัวออกไปในทุกภูมิภาค แลวขบวนการพึ่งตนเอง

เหลานี้เดินตามยุทธศาสตร “ชุมชนทองถิ่นพัฒนา” เนนเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักการ

อยูพอดีกินพอดี เนนเรื่องกระจายการผลิต ไมยึดหลักความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในการผลิต 

 เวลานี้การปะทะกันระหวางยุทธศาสตรการพัฒนา ๒ แนวทางนี้ ปรากฏใหเห็นไมเฉพาะแตใน

สังคมเศรษฐกิจไทย แตเห็นไดในสังคมเศรษฐกิจโลกดวย 

 เปนเวลาหลายปแลวที่เมื่อมีการประชุมประจําประหวางกองทุนการเงินระหวางประเทศและ

ธนาคารโลก ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ ก็จะตองไปจัดประชุม

ประจําปควบคูไปดวย และการตอตานกระแสโลกานุวัตรก็รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงจุดที่ผมคิดวาทั้ง 2 

ฝายจําเปนจะตองปรับความคิด 
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 ผมอยากจะยอนประวัติศาสตรนิดหนอยสั้น ๆ วา กระบวนการ Globalization ถามันไม

สามารถใหผลประโยชนอยางเสมอภาคกันกับประเทศตาง ๆ ในโลก มันก็จะมีกระบวนการ Anti-

Globalization เกิดขึ้น อยางที่มันกําลังเกิดในปจจุบัน 

 ระบบเศรษฐกิจโลกนี่มันผนึกกันเปนอันเดียวตั้งแตปลายศตวรรษที่ 19 กระบวนการ 

Globalization มันขยายตัวรวดเร็วมาก การคาและการลงทุนระหวางประเทศขยายตัวรวดเร็วมาก แต

วาผลประโยชนของกระบวนการโลกานุวัตร มันตกแผกับประเทศตาง ๆ ไมเทาเทียมกัน ดังนั้นเราจะ

พบวามันมีความรูสึกเรื่อง Anti-Globalization ระบบทุนนิยมโลกก็แตกออกเปนเสี่ยง ๆ 

 ในสามทศวรรษกอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ มันมี Global Economy Disintegration เกิดขึ้น ทุก

ประเทศจะตั้งกําแพงภาษีไมตองการนําเขา ตองการแตจะสงออก อันนี้เปนการทําลายกระบวนการ

โลกาภิวัฒน โลกในขณะนี้ก็กําลังอยูในจุดนั้น คือประเทศมหาอํานาจไดประโยชนจากกระบวนการ

โลกานุวัตรอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย แตประเทศอีกเปนจํานวนมากไดประโยชนจากกระบวนการโลกาภิ

วัตนไมมาก แลวประเทศซึ่งเสียประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน หรือประเทศที่ไมสามารถเก็บเกี่ยว

ประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนได ประเทศเหลานี้ก็จะตองออกมาตอตานการดําเนิน

ยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนวทางฉันทามติแหงกรุงวอชิงตัน 

 ผมคิดวาในเวลานี้ องคกรโลกบาล เชนธนาคารโลกก็เร่ิมปรับความเห็น ธนาคารพัฒนาแหง

เอเชียก็เร่ิมปรับความเห็น กองทุนการเงินระหวางประเทศรูสึกจะปรับตัวชาในเรื่องนี้ 

 ในปจจุบันและในอนาคต เราก็จะเห็นความขัดแยงระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาสืบตอไป 

ความขัดแยงในเรื่องของโครงการทอกาซที่ภาคใต นี่คือตัวอยางชัดเจนวาเปนความขัดแยงระหวาง

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 

“โลกขณะนี้ก็กําลังอยูในจุดนั้น คือประเทศมหาอํานาจไดประโยชนจากกระบวนการโลกานุวัตรอยาง

เต็มเม็ดเต็มหนวย แตประเทศอีกเปนจํานวนมากไดประโยชนจากกระบวนการโลกาภิวัตนไมมาก” 

 

 ถาหากไมสามารถปรับยุทธศาสตรของการพัฒนาได เราจะไมสามารถแกปญหาความยากจน

ได ทําอยางไรเราจึงจะปรับยุทธศาสตรการพัฒนาไดซึ่งเปนโจทยที่สําคัญ 

 

นโยบายเลือกที่รักมักที่ชัง 
 ประเด็นที่สองในเรื่องของกระบวนการกําหนดนโยบาย กระบวนการกําหนดนโยบาย

เศรษฐกิจในเมืองไทย มันมีอคติเกี่ยวกับนโยบาย หรือ Policy Bias อยู ๓ ดาน 

 ดานหนึ่งคือ Urban Bias อคติที่จะใหประโยชนกับคนในเมือง ภาคตัวเมือง ดูตัวอยางได

ต้ังแตหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เปนตนมา มีแนวนโยบายเศรษฐกิจเปนจํานวนมากที่ใหประโยชนแก
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ภาคเมืองมากกวาภาคชนบท บางครั้งถึงกับยื้อแยงประโยชนจากภาคชนบทเพื่อมาประเคนใหกับภาค

ตัวเมือง 

 อคติอันที่สองคือ Sectoral Bias อคติเกี่ยวกับเรื่องภาคเศรษฐกิจ ชนชั้นปกครองไทยไมได

มีทัศนคติที่เปนกลางเกี่ยวกับการพัฒนาภาคเศรษฐกิจ เวลามีความขัดแยงระหวางผลประโยชนของ

ภาคเศรษฐกิจ ชนชั้นปกครองไทยจะเลือกภาคอุตสาหกรรม ตอมาเลือกภาคบริการมากกวาที่จะเลือก

ภาคเกษตรกรรม อันนี้เปนอคติเกี่ยวกับเร่ืองภาคเศรษฐกิจ 

 ทายที่สุด มันมีอคติเกี่ยวกับเปาหมายของการดําเนินนโยบาย มันมี Target Bias อคติ
เกี่ยวกับเปาหมายของการดําเนินนโยบาย 
 ทําไมในสังคมซึ่งมีการปกครองโดยระบบผูแทนที่มาจากการเลือกตั้ง แตเปาหมายความ

ยากจนและเปาหมายในการกระจายรายไดจึงยังไมสามารถผลักดันใหเปนเปาหมายหลักในการดาํเนนิ

นโยบายได 

 เราจะพบวาเปาหมายหลักของการดําเนินนโยบายมันมีอยู ๒ เปาหมาย คือเวลาอยูเย็นเปน

สุข การเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะเปนเปาหมายหลัก เวลามีวิกฤตการณ การรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจก็จะกลายมาเปนเปาหมายหลัก 

 ไมวาในยามที่เศรษฐกิจรุงเรืองหรือในยามที่มีวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ความยากจนและ

ความไมเปนธรรมในการกระจายรายได ไมเคยเปนเปาหมายหลักในการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจ

ของไทย 

 ทําอยางไรจึงจะขจัดอคติในดานของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ๓ ดานที่ผมพูดถึงนี้ได นี่ก็

เปนโจทยใหญวาเราจะแกอยางไร เราจะไมสามารถแกอคติของการดําเนินนโยบายได ถาเราไมไปแก

ตลาดการเมือง ถาเราไมไปแกอัปลักษณะของตลาดการเมือง 

 ผมมีความเห็นวา ถาหากวาเราตองการที่จะปฏิรูปการเมือง เปาหมายของการปฏิรูปนาจะอยู

ที่การทําใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ ทําอยางไรจึงจะทําใหตลาดการเมืองมีการแขงขัน

สมบูรณ ผมมีความเชื่อวาพลังในการแขงขันจะเปนประโยชนตอสังคมการเมืองไทยในระยะยาว ตราบ

ใดที่รัฐธรรมนูญไทยยังมีบทบัญญัติในทิศทางตรงกันขาม ในการขัดขวางไมใหตลาดการเมืองมีการ

แขงขันที่สมบูรณ 

 การปฏิรูปการเมืองเปนเรื่องซึ่งยากที่จะเปนไปได ผมเร่ิมตนดวยการตั้งคําถามวา เราจะขจัด

อคติทางนโยบายในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไดอยางไร คําตอบก็อยูที่การปฏิรูป

การเมือง ทําอยางไรจึงจะทําใหประชาชนในระดับรากหญามีอํานาจ 

 เพราะฉะนั้นเปาหมายในการปฏิรูปทางการเมือง ไมใชอยูที่ความเขมงวดในการกํากับดูแล

และตรวจสอบตลาดการเมือง รัฐธรรมนูญฉบับป ๒๕๔๐ ใหความสําคัญกับการตรวจสอบและกํากับ

ตลาดการเมือง จึงมีลักษณะ Interventionist Constitution ซึ่งมันอาจจะขับคนดีออกไปจากตลาด
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การเมือง เพราะเหตุวารัฐธรรมนูญมีขอสมมติสําคัญวา คนที่กาวสูตลาดการเมืองลวนแลวแตเปนอัป

รียชน ดังนั้นตองไปกํากับและเขมงวดในการตรวจสอบ แตผมมีความคิดในทางตรงกันขาม ผม

อยากจะเห็นตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณแบบ มีการแขงขันมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

 

กระบวนการตรากฎหมาย ทําลายความเทาเทียม 
 ประเด็นสุดทายที่ผมอยากจะพูดถึงคือกระบวนการนิติบัญญัติ กระบวนการนิติบัญญัติก็

เหมือนกับกระบวนการทางการเมืองและกระบวนการในการกําหนดนโยบาย เปนกระบวนการซึ่ง

ประชาชนไมมีสวนรวม ผมคิดวามีประเด็นหลัก 2 ประเด็น ที่เราจะเปนตองพยายามที่จะแก ประเด็น

แรกคือเร่ืองของตัวกระบวนการเอง ประเด็นที่สองเปนเรื่องกฎในการลงคะแนนเสียง 

 ในประเด็นแรกในเรื่องของกระบวนการตรากฎหมาย เราจะตองเริ่มผลักดันใหมีการสราง

จารีตที่สําคัญหลายเรื่อง 

 จารีตที่สําคัญเรื่องหนึ่งก็คือวา กฎหมายอะไรก็ตามที่มันมีผลกระทบตอประชาชนถึงกับตอง

ทําใหมีการยายถิ่นก็ดี กฎหมายซึ่งมีผลในการโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจระหวางภาคเศรษฐกิจก็ดี 

กฎหมายที่มีผลในการทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติก็ดี กฎหมายในลักษณะตาง ๆ 

เหลานี้ จําเปนตองมีการทําประชาพิจารณ เราจะตองสรางจารีตดังกลาวนี้ข้ึนมาใหได 

 จารีตที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือจะตองเปลี่ยนแปลงวิธีการตรากฎหมาย ไมปลอยใหฝาย

บริหารสามารถใชดุลพินิจมากจนเกินไป ลักษณะของการตรากฎหมายในเมืองไทยมันเปนมรดกของ

ระบบอํามาตยาธิปไตย ซึ่งเปนระบอบการปกครองโดยขาราชการ เพื่อขาราชการ และของขาราชการ 

 ดังนั้นในยุคที่ขุนนางขาราชการเปนใหญในแผนดิน การตรากฎหมายก็เปนไปในทางที่เปดชอง

ใหผูมีอํานาจบังคับใชกฎหมายเหลานั้น สามารถใชดุลยพินิจอยางคอนขางกวางขวาง ซึ่งจะตางไป

จากจารีตในการตรากฎหมายในสังคมประชาธิปไตยอื่น ๆ ที่กฎหมายมีรายละเอียด มีเงื่อนไขที่

เขมงวด ไมปลอยใหฝายบริหารสามารถใชดุลพินิจไดตามใจชอบ 

 ยกตัวอยางเชน กฎหมายปาสงวน ๒๕๐๗ ความสําคัญไมไดอยูที่กฎหมายปาสงวน 

ความสําคัญมันอยูที่พระราชกฤษฎีกากับกฎกระทรวงซึ่งเปนกฎหมายของฝายบริหาร 

 กฎหมายอนุบัญญัติเหลานี้ตางหากที่มีความสําคัญในการขีดวาที่ตรงไหนเปนปาสงวนหรือไม 

และประชาชนจะไดรับผลกระเทือนจากการขีดปาสงวนนั้นอยางไร ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้

เปนเรื่องยากที่จะแกไขปญหาอื่น ๆ ในสังคม 

 ประเด็นสุดทายคือเร่ืองกฎการลงคะแนนเสียง กฎการลงคะนนเสียงในรัฐธรรมนูญไทย

ต้ังแตป ๒๔๗๕ เปนตนมา มีกรณีนอยมากที่จะใช Super Majority Rule มีกรณีนอยมากที่ใชคะแนน

เสียง ๒ ใน ๓ หรือ ๓ ใน ๔ เปนเกณฑในการกําหนดมติของสภา กฎสวนใหญจะเปนกฎคะแนนเสียง

ขางมากถึงเกณฑ ๕๐% 
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 ถาดูเผิน ๆ จะมีความรูสึกวารัฐธรรมนูญยึดกฎ Majority Rule แตถาเราวิเคราะหใหถึงที่สุด

แลว เราจะพบวากฎการลงคะแนนเสียงที่ใชในรัฐสภาไทยเปนกฎการลงคะแนนเสียงขางนอยเปน 

Minority Rule เพราะวาเกณฑในการกําหนดมติของสภาฯ ยึดเกณฑ ๕๐% ของจํานวน ส.ส. ที่มีอยู 

และรัฐธรรมนูญก็บอกวา การประชุมจะครบองคก็ตอเมื่อมีสมาชิก ส.ส. มากกวา ๕๐% ของจํานวน 

ส.ส. ที่มีอยู 

 ดังนั้นกฎหมายที่ผานสภาฯ แมเพียงไดคะแนนเสียง ๒๕%+1 ก็ผานสภาไดแลว 

 ดวยเหตุนี้เราก็จะพบวารัฐธรรมนูญไมไดยึด Simple Majority Rule ในสาระสําคัญ แต

รัฐธรรมนูญยึด Minority Rule การใชกฎการลงคะแนนเสียงขางนอยในการผานกฎหมาย ทําให

กฎหมายมีสภาพลนเกิน คือมีกฎหมายเปนจํานวนมากที่ผานสภาแลวไมมีความสามารถ ไมมี

ศักยภาพในการบังคับใช 

 สภาพที่มีการใช Minority Voting Rule มันเกื้อกูลกลุมผลประโยชนที่มีการจัดตั้งที่เขมแข็ง

และมีความสัมพันธกับกลุมการเมืองที่มีอํานาจ เพราะวา Minority Vote Rule กอใหเกิดคาโสหุยใน

การผลักดันมติหรือในการผลักดันกฎหมายต่ํา จึงเกื้อกูลกลุมผลประโยชนที่มีการจัดตั้งเขมแข็งและมี

อํานาจซื้อ 

 กฎหมายจึงเปนสิ่งที่ซ้ือขายกันในสภา กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่มีอํานาจซื้อ มีการ

จัดตั้งเขมแข็ง และมีความสัมพันธกับชนชั้นปกครอง จึงสามารถผลักดันกฎหมายที่เกื้อประโยชนกับ

ตนเองไดงาย 

 ผมอยากจะเสนอวา จําเปนตองเปลี่ยนแปลงกฎการลงคะแนนเสียง กฎหมายอะไรก็ตาม ที่มี

ผลในการโยกยายสวนเกินทางเศรษฐกิจระหวางภาคเศรษฐกิจ หรือมีผลตอการกระจายรายไดของ

ประชาชนชาวไทยกระทบตอส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติ ทําใหคนไทยตองยายถิ่น และ

กฎหมายรายไดของรัฐบาล กฎหมายการเงิน เหลานี้ควรตองยึด Voting Rule มากกวา ๕๐% ของ

จํานวน ส.ส. ที่มีอยู ไมใชยึด ๒๕% + 1 อยางที่มันเปนอยูในปจจุบัน 

 โดยสรุป ผมเสนอความเห็นวาถาเราไมจับประเด็นใหญ ๓ ประเด็นหลัก คือ ยุทธศาสตรการ

พัฒนา กระบวนการกําหนดนโยบาย และกระบวนการทางนิติบัญญัติแลว เราจะไมสามารถแกปญหา

ความยากจนในเมืองไทยได 
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                   ความรู วิธีคิด : 
                           ตัวผลิตซํ้าความจน* 
              อานันท  กาญจนพันธ** 
 

 

 ผมคิดวาโครงสรางที่ทําใหเกิดความยากจนอยางแรกสุดเลยเกี่ยวของกับเร่ืองของระบบ

ความรูความคิดในสังคมไทย อยางที่สองเปนเรื่องปญหาของระบบทุนนิยมเสรี อยางที่สามอยูใน

เรืองของกฎหมาย 

 

ระบบคิด นําวิกฤตมาให 
 ในประเด็นเรื่องระบบความคิด ในสังคมไทยถูกหลอหลอมดวยความคิดอยางหนึ่ง ซึ่งเราก็เชื่อ

กันมาวาเปนสิ่งที่ใชอธิบายสิ่งตาง ๆ 

 ผมคิดวาถาเราตองการหลุดออกไปจากความยากจนเชิงโครงสรางอยางแรกคือ เราจะตองใช
วิธีการวิพากษระบบความคิด ไมเชนนั้นเราจะหลุดไมออก 
 ความคิดที่ดํารงอยูในขณะนี้ เปนความคิดเชิงเดี่ยวที่เรียกวา Linear Thinking ซึ่งความคิด

เชิงเดี่ยว ผมคิดวามีหลายอยาง จะยกตัวอยาง 3 ประการใหเห็นเกี่ยวพันกับเร่ืองที่ดิน ปาไม 

 ประการแรกในเรื่องของปาไม โดยเฉพาะกฎหมายปาไม กฎหมายปาสงวนของเรายังคงมี

ลักษณะความคิดแบบที่ผมเรียกวาเปน Colonial Mentality คือติดอยูกับความคิดแบบเปนอาณา
นิคม 
 ทั้งที่เราพยายามบอกคนอื่นวาเราไมเคยเปนอาณานิคม แตในระบบความคิดของเราเปนแบบ

อาณานิคม 

 ทําไมผมจึงบอกอยางนั้น ระบบคิดแบบอาณานิคมคือการคิดแตจะใชประโยชนอยางเดียว ซึ่ง

สังเกตเห็นไดชัดเจนในกฎหมายปาไมที่ผมวา ในกฎหมายมีขอบัญญัติอันหนึ่งที่ผมคิดวาทีไ่หน ๆ กเ็ลกิ

ไปหมดแลว 

 แตเมืองไทยซึ่งอางตัวเองวาไมเคยเปนอาณานิคม แตความคิดอาณานิคมยึดอยูอยางมั่นโดย

ไมแกเลย ในกฎหมายปาไม ๒๔๘๔ นั่นก็คือเร่ืองที่วา ที่ดินใดที่ไมมีการถือครองใหถือเปนที่ดินของรัฐ 

  

                                                 
* จากการอภิปราย “แกโครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” ครั้งที่ 1 เร่ือง เศรษฐกิจชนบท วันที่ 27 เมษายน 2544 ณ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

** คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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“ตรงจุดนี้เอง ที่เราไมสามารถลอกแบบวิธีคิดกลไกเชิงสถาบันจากตางประเทศได ส่ิงเหลานี้

จะตองเกิดจากการศึกษาวิจัยคนควา ถึงออกมาจากสภาพความเปนจริงของสังคมเอง ซึ่งตรงนี้เปน

ปญหาจุดบอดของระบบสถาบันทางวิชาการ เพราะวาเราทําวิจัยนอย และการวัยที่มีก็ไมไดลงไป

ศึกษาสภาพความเปนจริงทางสังคม” 

 

 

 อันนี้ผมบอกใหเลยวาใชคร้ังแรกโดยดัชทที่มาปกครอง อินโดนีเซียซึ่งเขามาประกาศใชต้ังแตป 

๑๘๗๘ แลวเราก็ไปลอกมาจากพมา ดัชทนํามาใชในอินโดนีเซีย อังกฤษก็ไปลอกมาใชในพมาและ

อินเดีย เราก็ไปลอกอันนั้นเขามา แลวก็ใชอยูจนถึงทุกวันนี้ 

 ดังนั้นกฎหมายปาไมในลักษณะที่ยังคงเปน Colonial Mentality ที่ผมเรียกนี่คือ ความคิดที่ถูก

ครอบงําโดยความคิดแบบอาณานิคม ที่มุงแตจะแสวงหาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางเดียว 

 ประการที่สองที่ผมคิดวาสําคัญ ก็คือวา เราคิดวาระบบความคิดเดียวหรือระบบความรูเดียว

เทานั้นในโลกนี้ที่ใชได คือความรูนั้นตองวางอยูบนฐานคิดแบบวิทยาศาสตร 

 วิทยาศาสตรไมเสียหาย แตถาเราคิดวาอันนั้นเปนอันเดียวที่เปนความรูอยางนี้สิเสียหาย 

เพราะวาความรูมีหลายชนิด แตเมื่อเราผูกขาดความคิดของเราวาเฉพาะวิทยาศาสตรเทานั้น และ

นํามาใชในการจัดการปาไมจัดการที่ดิน ซึ่งกอใหเกิดปญหา 

 เพราะทําใหเรามองขามความรูชนิดอื่นซึ่งมีอีกมากมาย แตเราไมไดนํามาสัมพันธเกี่ยวของกับ

การจัดการปาไม-ที่ดินก็เลยเปนปญหา ในเวลานี้ความรูมีเยอะแยะแตเราเลือกอันเดียวมาใชในการ

จัดการ 

 ประการที่สามที่ผมคิดวามีปญหา ก็คือวาเราก็ใชระบบสิทธิอยางเดียวเทานั้น คือเราใชหลักที่

เรียกวา Exclusion คือ สิทธิแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหรือ Exclusiveness 

 หมายความวาสิทธิที่ใหอะไรแลวกับใครเปนสิทธิเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเชนวาใหกรมปาไมดูแลปา 

กรมปาไมก็เลยคิดวาอันนี้เปนอาณาจักรของตนเองเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยูคนเดียว และเราก็จะใหสิทธิ์

กับหนวยงานของรัฐ หรือไมเชนนั้นก็ใหกับปจเจกบุคคล ปจเจกบุคคลก็จะยึดที่ดินนั้นหรืออะไรก็

แลวแตที่ไดรับมาเปนสิทธิ์ของตนเองอยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

 สิทธิแบบนี้เปนระบบคิดที่เปนลักษณะของ Linear Thinking ที่ผมพูดถึง ดังนั้น การที่มี

ลักษณะวิธีคิดเชิงเดี่ยวตามที่ยกตัวอยางมา ๓ ประการ เปนรากเหงาของปญหาเชิงโครงสรางทั้งมวล 

ซึ่งไปปรากฎอยูในสวนตาง ๆ ที่ผมจะพูดตอไป 
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ทุนนิยมครึ่งใบ 
 ในสวนที่เปนปญหาอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือเร่ืองของระบบทุนนิยมซึ่งเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่

ผานมา 

 อาจารยรังสรรคบอกวาทุนนิยมที่ใชในเมืองไทยมี ๒ อยางเทานั้นก็คือ แบบเปด และอีกอยาง

หนึ่งก็พูดใหนุมนวลหนอยวาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบไมเทาเทียม 

 แตผมคิดวาใชสองอยางก็คือ เปดกับบิดเบือน หมายความวา กลไกที่บิดเบือน ผมคิดวาทุน

นิยมที่ใชอยูในเมืองไทยใชคร่ึงเดียวเทานั้นเอง 

 ทุนนิยมตองมีอีกหลายอยาง แตเราเอามาใชคร่ึงเดียวและเอาครึ่งที่ไมคอยดีก็คือคร่ึงที่เปน

ปญหา คือการใชเสรีแบบเปดกับบิดเบือน สรางกลไกมาสรางความไมเทาเทียม 

 แตไมใชวาทุนนิยมเปนแคอยางนี้ ถาเราไปดูทุนนิยมที่ใชอยูทั่วโลกยังมีอีก 2 อยางที่เราไมได

นํามาใช ดังนั้นการที่เราใชทุนนิยมเพียงครึ่งเดียวของระบบ ก็ทําใหเกิดการบิดเบือนโครงสรางทั้งหมด 

กอใหเกิดปญหาความยากจน 

 มีอีก ๒ อยางซึ่งจะตองนํามาใชแตเราไมใช เพราะเราไปยึดระบบคิดอยางแรกที่ผมพูดถึง เปน

ส่ิงที่ผมพยายามศึกษาและเสนอใหมันเขาบรรจุอยูในระบบการพัฒนาเศรษฐกิจของเรา 

 อยางหนึ่งก็คือการสรางกลไกที่กอใหเกิดการปรับความเทาเทียมในรูปแบบตาง ๆ ซึ่ง

ผมจะพูดตอไปในเรื่องการนําอัตราภาษีกาวหนามาใช ปรากฎวาเราใชนอยมาก คือไมไดใชกลไกของ

ระบบเศรษฐกิจเพื่อกอใหเกิดความเทาเทียม 

 อีกอยางคือทุนนิยมจะไปไมไดถาหากไมมีสถาบันทางสังคมขึ้นมารองรับ เพราะวา

ระบบเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู มีสถาบันชุมชน มีสถาบันตาง ๆ คอยหนุนชวย คอยเปนเบาะรองรับ ปรากฎ

วาเมื่อเราสรางระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมขึ้นมา เราไมมีการจัดสรางสิ่งที่เรียกวา Institution 

Arrangement ไมมีการจัดสรางสถาบันทางสังคมขึ้นมา เพื่อที่จะรอบรับเมื่อมีจุดความเสี่ยง มีวิกฤติ

ตาง ๆ 

 สถาบันทางสังคมในความหมายของผม ไมไดหมายถึงการตั้งองคกรหรือต้ังองคกรอิสระ 

 แตสถาบันทางสังคมหมายถึงแนวคดที่ เกี่ยวของกับการทําใหมันมีหนวยหรือระบบ

ความสัมพันธ ที่จะไปแกไขปญหาที่มันเกิดจากความเสี่ยงที่มาจากระบบทุนนิยมดวย คือเราอยูใน

ระบบที่มันมีความเสี่ยงสูง ดังนั้นจะตองมีการจัดสรางโครงสรางเชิงสถาบันขึ้นมารองรับ 

 ตรงจุดนี้เอง ที่เราไมสามารถลอกแบบวิธีคิดกลไกเชิงสถาบันจากตางประเทศได 

 ส่ิงเหลานี้จะตองเกิดจากการศึกษาวิจัยคนควา ดึงออกมาจากสภาพความเปนจริงของสังคม

เอง ซึ่งตรงนี้เปนปญหาจุดบอดของระบบสถาบันทางวิชาการ เพราะวาเราทําวิจัยนอย และการวจิยัทีม่ี

ก็ไมไดลงไปศึกษาสภาพความเปนจริงของสังคม 
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 สวนกฎหมายหรือกระบวนการนิติบัญญัติที่อาจารยรังสรรคพูด ทุกครั้งที่ออกพระราชบัญญัติ

ใหม เราไปลอกตางประเทศมาทั้งนั้นเลย เราไมเคยสรางกฎหมายที่มาจากพื้นฐานของการวิจัย หรือ

องคความรูที่เราศึกษาวิจัยมาจากสังคมของเราเอง ตรงนี้เปนจุดบอดที่สําคัญ 

 ดังนั้นผมจึงคิดวาถาหากวาเราจะแกไขปญหาความยากจนเชิงโครงสรางเหลานี้ เราจะตองมา

ดูในสวนที่วา เราจะสามารถพัฒนากลไกที่สรางความเทาเทียมกันไดอยางไร ในการที่จะหาขอเสนอ

เพื่อแกไขเหลานี้ก็ไมใชวาอยูดี ๆ แลวเราจะลงไปศึกษาวิจัยได จะตองมีการปรับวิธีคิด ซึ่งในการปรับ

วิธีคิดผมคิดวาตองมีการปรับวิธีคิดอยู ๓ เร่ืองดวยกัน 

 

ปรับ ๓ วิธีคิด พิชิตความจน 
 

“ยกตัวอยางที่ชัดเจนในเรื่องการทํานาขาว นาขาวเปนสมบัติสวนตัวของเจาของนา ระหวางที่

เขาปลูกขาวก็ไมมีคนอื่นไปยุงยาม แตไมไดแปลวาคนอื่นใชประโยชนไมได แตไมใชวาจะไปเอาตนขาว

เขาได หากหมายความวาสามารถจับปลาในนาได และเมื่อเขาเกี่ยวขาวไปแลว คนอื่นก็เอาวัวเอา

ควายไปเลี้ยงในที่ของเขาได” 

  

 ผมคิดวาตองเอาวิธีคิดชนิดใหม คือทัศนะแบบใหม เอามาชวยเราในการแสวงหาความรู 

เพราะการแสวงหาความรูไมใชเราจะหลับตาไปแสวงหาความรู จะตองมีการคิดวิพากษวิจารณ ต้ัง

คําถามกับส่ิงที่เรามองเห็นเพื่อจะไดสรางเปนองคความรูได 

 ดังนั้นองคความรูไมไดมาจากการที่เราเห็น แตจะตองไดมาจากการตั้งคําถาม และใน

สังคมไทยมีปญหามาก เพราะวาเราไปเห็นแลว เราก็คิดวาเปนความรูแลว 

 ผูวิจัยที่ไปต้ังคําถามกับชาวบาน เอาคําตอบของชาวบานมาเปนคําตอบของการวจัย ก็เปน

ปญหามาก เพราะวาเปนคนละเรื่องกัน 

 คําตอบของชาวบานเปนทัศนะชาวบานหลายคน ก็มีทัศนะหลายอยาง แตก็ตองมีการนํามา

สังเคราะหเพื่อนํามาสูความเขาใจ 

 การปรับทัศนะเหลานี้มีความสําคัญซึ่งผมคิดวาตองปรับ ๓ เร่ืองดวยกัน 
 เรื่องแรกคือการปรับทัศนะที่ใหความสําคัญกับความหลากหลายและความซับซอน 
 ของเรามีแตเนนในเรื่อง Exclusiveness การเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนนในเรื่องการกีดกัน 

เพราะฉะนั้นออกกฎหมายอะไรมาก็เปนการกีดกัน 

 ออกกฎหมายปา กฎหมายที่ดิน กําหนดใหคนไหนก็คนนั้นใชไดอยางเดียว ส่ิงนี้เปนปญหา 

 อยางกรณีชาวบานที่ลําพูนเขาไปยึดที่ดินของคนที่เปนเจาของที่ดินซึ่ง ๔๐ ปปลอยใหที่ดินรก

รางวางเหลา และกีดกันคนอื่นไมใหเขาไปใช 
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 เขาเรียกวาหลักสิทธิการใช คือใครมีความสามารถในการใชก็ไปใช  

 เพราะฉะนั้นที่ดินที่มีปญหาในกรณีของลําพูนนั้น เดิมคือที่ดินซึ่งชาวบานอาจไปใชประโยชน 

แตเขาจะไปใชเมื่อเขาตองการ เชนวา ตองการจะกินพริกก็ไปปลูกพริก ปไหนที่เขาไมตองการเขาไป

ทํางานที่อ่ืนเขาก็ไมปลูก คนอื่นก็ไปปลูกอยางอื่น เปนการใชประโยชน 

 ยกตัวอยางที่ชัดเจนในเรื่องการทํานาขาว นาขาวเปนสมบัติสวนตัวของเจาของนา ระหวางที่

เขาปลูกขาวก็ไมมีคนอื่นไปยุงยาม แตไมไดแปลวาคนอื่นใชประโยชนไมได แตไมใชวาจะไปเอาตนขาว

เขาได หากหมายความวาสามารถไปจับปลาในนาได และเมื่อเขาเกี่ยวขาวไปแลว คนอื่นก็เอาวัวเอา

ควายไปเลี้ยงในที่ของเขาได 

 พูดงาย ๆ ก็คือ มีสิทธิ ๒ อยางซอนกันอยู คือเปนทั้งสิทธิของสวนตัว และก็สิทธิของสวนรวม

ซอนกันอยูที่เดียวกัน คือ การจัดการและความคิดของชาวบานเขาไมไดจัดการเชิงเดี่ยว เขาจัดการ

เชิงซอน คือใชสิทธิหลายชนิดซอนกันอยูในพื้นที่เดียวกัน ทําใหเกิดการมีสวนรวม 

 ผมใชคําวา Inclusion คือการเขามามีสสวนรวมกัน เมื่อที่นาถูกใชทั้งในเรื่องของสวนตัวและ

ของสวนรวม ทุกคนก็ตองชวยกันดูและไมไปทําลายของคนอื่น ส่ิงเหลานื้มาจากลักษณะของการที่

ชาวบานมีความรูหลาย ๆ อยางซอนกันอยูในนั้น 

 นี่เปนทัศนะที่สําคัญในการใชพิจารณา ส่ิงเหลานี้นําไปใชทั้งในการดูแลที่ดิน รวมทั้งดูแลปา 

เพราะชาวบานดูแลปาในลักษณะที่วา ไมใชเปนของสวนตัวแตเปนของสวนรวมมาโดยตลอด และมี

การใชกฎเกณฑบางอยางเปนขอหาม เพื่อจะทําใหผูคนไมสามารถละเมิดได 

 แตของเราเอาปาไปใหหนวยงานหนึ่งดูแลรับผิดชอบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แตเมื่อดูแลรับผิดชอบ

แลวมีปญหา แทนที่จะไปหาสาเหตุกลับโยนบาปใหคนอื่น อางวาชาวบานหรือคนยากจนเปนคน

ทําลายปา ซึ่งเปนการมองลักษณะที่ปลายเหตุโดยไมพยายามหาตนเหตุ 

 ดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามพูดก็คือวา รากเหงาของความยากจนเชิงโครงสรางมันอยูที่ตรงไหน 

และเราก็พยายามแกใหตรงจุดที่เปนตนเหตุ ไมเชนนั้นจะเปนการโยนบาปใหคนอื่นตลอดเวลา 
 เรื่องที่สองคือ ตองมีวิธีคิดที่มองเห็นความเคลื่อนไหว ไมใชมองอะไรแบบตายตัว 
 อยางในเมืองไทยเรามองปาอยางตายตัว เราจะผูกโยงชาวเขากับการทําลายปา อยางเวลาที่

เราพูดถึงแมว จะมีทัศนคติวาเปนพวกทําลายปาหรือไมก็เปนพวกปลูกฝนทําไรเลื่อนลอย 

 เนื่องจากเราซึ่งเปนคนภาคกลาง ทํานาแบบอยูกับที่ ก็คิดวาเกษตรแบบถาวร หรือเกษตรที่อยู

กับที่เปนเกษตรที่ดีที่สุดในโลก หารูไมวาเกษตรทั่วโลกมีเปนรอยอยาง 

 แตเรามีความรูอยางเดียววาเกษตรตองอยูกับที่ พอเขาทําเกษตรแบบยายที่ ก็หาวาเขาไม

เขาทา 

 ทั้งที่ในโลกนี้มีคนเกือบ ๒,๐๐๐ ลานคน ยังดํารงชีพอยูสวนหนึ่งดวยการทําเกษตรแบบยายที่ 

ซึ่งผมคดวาทัศนะแบบนี้มันตายตัว 
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 ผมมีความเชื่อตลอดเวลาวา การปลูกขาวไรใหผลผลิตดีกวา ได ๖๐ ถังตอไร ขณะที่การปลูก

ขาวนาดําที่ภาคอีสานไดผลผลิต ๔๐ ถังตอไร 

 ดังนั้นขาวนาดําก็ไมไดดีกวาขาวไร ซึ่งเปนปญหามากเพราะผมเชื่ออยางนั้นมาโดยตลอด 

 ผมไปถามเขาวาทําไมเขาถึงปลูกขาวไดปริมาณดีนัก เขาบอกวาเขาไมไดปลูกขาวของเขา

อยางเดียว เขาเอาขาวมงมาปลูกดวย คือเขาไมไดโงเงาที่ปลูกขาวของตนเองตลอดเวลา เขามีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันตลอด 

 เขาแลกพันธุขาวกัน พันธุอ่ืน ๆ ผสมสานกันก็เลยไดขาวที่มีผลผลิตสูงขึ้นมา พูดงาย ๆ ก็คือวา 

ผูคนเขาไมไดตายตัว เขามีการเรียนรูรวมกันแลกเปลี่ยนเครือขายกัน 

 เราเองสิโง เราเชื่อแตการศึกษาในชั้นเรียนที่เราเรียนมา ซึ่งเปนปญหามาก เนื่องจากเราไมวจิยั 

ไมลงไปดู ไมเห็นแลวก็เชื่อ ๆ ตามเขาไป 

 เราตองมีทัศนะแบบพลวัต เรามักจะคิดวาการอนุรักษกับการพัฒนามันตรงกันขามกัน ดังนั้น

เมื่อเราจะอนุรักษเราจะพัฒนาไมไดเปนตน การมองอะไรตาง ๆ อยางตายตัว แยกเปนคูตรงขาม แลวก็

มองอยางตามตัววา สองอยางนี้เปนคนละขั้วกัน ก็เราไมเคยศึกษาความเปนจริงแลวเรารูไดอยางไรวา

ตรงกันขามกัน 

 ผมศึกษาในที่สูง ศึกษาในปา ก็ไมเห็นวาตรงกันขามกัน เดี๋ยวนี้การอนุรักษกับการพัฒนาไป

ดวยกัน 

 ยกตัวอยางเชนเวลานี้ชาวเมี่ยนคือคนเยาที่นาน เขาหมดศรัทธากับการพัฒนาแบบที่เรียกวา

ปลูกพืชเมืองหนาว เพราะเขาเจง จึงหยุดปลูกและก็หันมาดูแลปา ซึ่งการหันมาดูแลปากลับทําใหเขามี

รายไดมากกวาอีก เพราะเขาพบวาพืชบางชนิดจะดีข้ึนเมื่อดูแลปาใหดีข้ึน 

 ทางภาคเหนือมีพืชตระกูลปาลมชนิดหนึ่งที่เรียกวาตนตาว เอาลูกมาทําลูกชิดกิน เดี๋ยวนี้ลูก

ชิดที่มาจากตนจากไมมีแลว เพราะปาชายเลนเราหมดแลว ตองไปกินลูกชิดจากดอย 

 ชาวเยาเขาเลิกปลูกพืชเมืองหนาว แลวหันมาเก็บลูกตาวซึ่งมีรายไดดีมากกวาการปลูกแครอท

ทั้งป จะเห็นวายิ่งอนุรักษยิ่งมีรายไดดี ไมไดแปลวาอนุรักษแลวขัดกับการพัฒนา 

 นี่เปนความคิดที่ผมบอกวา เราตองมองอะไรแบบใหเห็นถึงการปรับเปลี่ยน คนเรามันเปลี่ยน

กันได ไมใชวาจะตองเหมือนเดิม ซึ่งทัศนะอยางนั้นแกปญหาความยากจนไมได ไมเขาใจไมสามารถ

ปรับความคิดเห็นนโยบายได เพราะไมไดมาจากขอมูลขอเท็จจริงในการเปลี่ยนแปลง มองไมเห็นคนวา

เขาเปลี่ยนอยางไรกันมาบางแลว 

 ทัศนะในเรื่องการทําไรเลื่อนลอยยิ่งแสดงใหเห็นถึงความไมรูของเรา เราไมรูระบบการเกษตร

ของเขา เรามีแตทํานาเปนอยางเดียว ไมมีความรูเร่ืองทําไร คิดแตวาการทําไรเปนการเปดพื้นที่ทําใหที่

นั้นสูญสลายไป 
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 แตจากการศึกษาของผมที่ผานมา พบวาความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในไรเลื่อนลอย 

มีพืชพันธุหลากหลายรอยพันธุ แลวปจจุบันจะเห็นวาเราตองซื้อพืชพันธุจากซีพีตลอด เราไมมีพันธุที่

เหลือ ทั้งที่ในระบบแบบไรเลื่อนลอยที่มีพืชพันธุตาง ๆ มากมาย ซึ่งเปนปญหามาก 

 เพราะคนของเราไมมีความรูและไมใฝหาความรู ก็เลยไมคอยรูอะไรวาเขาเปลี่ยนกันไปอยางไร

แลว มองอะไรอยางหยุดนิ่ง ไมเคยเห็นภาพขอเท็จจริงแลวก็มาพูดซ้ําเติมวาไรเลื่อนลอยมันแย เรามา

ผลิตซ้ําความโงเขลาเดิม ๆ ที่เรียกวา Myth คือภาพลวงตาเดิม และแปลกที่ตรงที่อะไรซึ่งเปนความโง

เขลา อะไรที่เปนภาพลวงตา ตอกย้ํากัน คนกลับเชื่อ 

 แตพอผมพูด คนก็มองวาฝอยอะไรใหฟง ทั้ง ๆ ที่ผมใชเวลานานมาก กวาจะเขาใจสิ่งเหลานี้ 

เพราะผมก็เหมือนคนอื่นที่ติดอยูกับภาพลวงตาเปนเวลานาน ดังนั้นการที่จะคิดนโยบายตาง ๆ ตองมี

ความเขาใจกับส่ิงเหลานี้เปนเบื้องตน 

 เร่ืองที่สามที่ผมคิดวาจําเปนอยางยิ่ง ที่จะตองประกอบกันกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ก็คือ การ
คิดแบบเชื่อมโยง 
 คิดแบบความสัมพันธเชิงโครงสราง วิธีคิดแบบนี้มีความสําคัญมาก เพราะวา ๑๐ กวาปที่ผาน

มา ผมศึกษาและพยายามผลักดันเรื่องกฎหมายปาชุมชน จนกระทั่งเขาเคยตั้งใหเปนที่ปรึกษาของ

คณะกรรมาธิการพิจารณาในสภาฯ  

 ผมมีความรูสึกอยางหนึ่งวา เมืองไทยเราเวลานําเสนอสิ่งตาง ๆ มักจะเสนอทีละเรื่องทีละเรื่อง 

ไมไดมีความคิดเชื่อมโยงกัน ทั้ง ๆ ที่กฎหมายปาชุมชนผมก็เห็นดวย แตผมคิดวาลําพังกฎหมายปา

ชุมชนอยางเดียวไมไดชวยแกปญหาที่ดิน ปาไม เพราะวามีความเชื่อมโยงกันหลายอยาง 

 ถามวาหลักการสําคัญของกฎหมายปาชุมชนคืออะไร หลักการสําคัญคือวาเปนการเปลี่ยน

วิธีการจัดการปาไมใหม 

 เมื่อกอนจัดการโดยวิธีการที่ผมเรียกวาวิธีการเชิงเดี่ยว ใหหนวยงานเดียวรับผิดชอบทั้งหมด 

แลวปรากฎวาความสูญเสียเกิดขึ้นมากอยางที่เราก็ทราบกันอยูแลว 

 

“จากการศึกษาของผมที่ผานมา พบวาความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในไรเลื่อนลอย มี

พืชพันธุหลากหลายรอยพันธุ แลวปจจุบันจะเห็นวาเราตองซื้อพืชพันธุจากซีพีตลอด เราไมมีพันธุที่

เหลือ ทั้งที่ในระบบแบบไรเลื่อนลอยที่มีพืชพันธุตาง ๆมากมาย ซึ่งเปนปญหามากเพราะคนของเราไม

มีความรูและไมใฝหาความรู ก็เลยไมคอยรูอะไรวาเขาเปลี่ยนกันไปอยางไรแลว” 

 

 วิธีการของกฎหมายปาชุมชนก็คือวาใหทุกฝายเขามามีสวนรวม ไมใชแปลวากฎหมายปา

ชุมชนยกปาจากกรมปาไมไปโยนใหชาวบานรับผิดชอบ 
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 แตกฎหมายปาชุมชนมีหลักการสําคัญ คือหลักของการตรวจสอบถวงดุล และเปลี่ยน
อํานาจในการจัดการ 
 สิทธิในการเปนเจาของก็ยังเปนของกรมปาไมอยู แตสิทธิในการจัดการเปนของชุมชน 

 พูดงาย ๆ ก็คือวา จัดการในสิทธิเชิงซอน คือสิทธิของรัฐในการเปนเจาของ แตสิทธิของ

ชาวบานเปนสิทธิในการจัดสรร 

 ขณะเดียวกันก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการตรวจสอบโดยใหคณะกรรมาธิการปาชุมชนทองถิ่น ซึ่ง

อาจจัดตั้งขึ้นมาในระดับจังหวัด ทําหนาที่ในการตรวจสอบ ทั้งตรวจสอบกรมปาไมและตรวจสอบ

ชาวบาน 

 ดังนั้นหลักการของกฎหมายปาชุมชน เปนหลักการของการตรวจสอบและถวงดุล โดย

ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการโดยใชหลักสิทธิเชิงซอน ไมใชสิทธิเชิงเดี่ยว ตรงนี้เองที่เปนการปรับเปลี่ยน 

 แตปญหาสําคัญที่เกิดขึ้นซึ่งผมประสบมา ก็คือวาระหวางที่เราไปเจรจาตอรอง เพื่อที่จะเพิ่ม

อํานาจของชาวบาน ฝายรัฐก็จะตองเพิ่มอํานาจของฝายรัฐเขาไปดวย ก็คืออํานาจในการควบคุม กีด

กัน ตรวจสอบจับกุม ซึ่งเปนหลักของการออกกฎหมายที่ผานมา ตรงนี้ก็พยายามจะแยงชิงอยู

ตลอดเวลา ก็เลยทําใหกฎหมายปาชุมชนยังออกมาไมได 

 ในการชวงชิงที่สําคัญเรื่องหนึ่งคือ ในขณะที่เราตองการจะใหชาวบานเขามารวมในการจัดการ

ปา แตเรากลับสรางขอกําหนดกฎเกณฑที่เขมงวดเหลือเกิน 

 ปาไมลมเหลวอยากใหชาวบานรวม แทนที่จะใหแรงจูงใจแกเขาวาเขามารวมแลวจะได

ประโยชนอยางไร กลับกลายเปนวา คุณเขามารวมสิ แตรวมภายใตเงื่อนไขที่ฉันกําหนดนะ ซึ่งมี

เงื่อนไขมากมาย เชน หามตัดไม หาม ฯลฯ 

 ผมอานไปอานมา ไมรูวาวาตางกันอยางไรกับกฎหมายปาสงวน ผมอยูในคณะกรรมการรวม

รางตั้งแตฉบับแรก เกิดความรูสึกวา เราจะรางกฎหมายที่ใหประโยชนกับชาวบานหรือวารางกฎหมาย

เพื่อไปเขมงวดกับชาวบานอีกตอหนึ่งอีก ตรงนี้ผมก็เลยคิดวา มีปญหาอยางมาก 

 เรากําลังเรียกรองใหชาวบานเขาไปมีสวนรวมในการจัดการ แตกลับสรางขอเงื่อนไขกําหนด

กับเขาเหมือนเขาไมมีตัวตน เอ็งมารวม แตเอ็งตองรวมภายใตเงื่อนไขที่ขากําหนด ผมนึกตรงนี้ข้ึนมา 

เพราะผมคิดในเชิงเชื่อมโยง คือเราไมเคยมองในลักษณะเชื่อมโยงเลย 

 ขณะที่เมื่อกลับมามองชนชั้นกลาง คนในเมือง คนที่มีเงิน เราไมมีขอกําหนดอะไรกับเขาเลย 

ใหที่ดินเขาไป โดยที่เขาจะใชหรือไมใชก็ได ปลอยแบบเสรี ปลอยใหเก็งกําไรจากที่ดิน 

 คือเมื่อเราถือครองที่ดิน เราจะใชอยางไรก็ไดไมมีขอกําหนดอะไรเลย พูดงาย ๆ คือเมื่อเปน

ของคนจนเปนของชาวบาน เราสรางขอผูกมัดกับเขาเต็มไปหมดเลย แตถาเปนของคนในเมือง คนใน

สวนอื่น เราจะไมคอยมีขอกําหนด ปลอยเสรีจะทําอยางไรกไ็ด ทําจนเศรษฐกิจลมก็ได 
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 ดังนั้นหากเราจะคิดถึงที่ดิน ปาไม เราจะตองคิดถึงความเชื่อมโยงตรงนี้ ดังนั้นตรงนี้ก็เปน

ปญหา เมื่อเราไมทําอะไรเลยกับภาคที่ดิน เพราะปาไมที่ชาวบานเขาไป ก็เปนเรื่องที่ดินไมใชปญหาปา 

เพราะฉะนั้นมันโยงกันเมื่อเราไมไดจัดการกับที่ดินในภาคอื่น ที่ดินมันก็ลดนอยลงมา เพราะวามีการ

กระจุกตัว 

 งานวิจัยของอาจารยวารินทร วงศหาญเชาว นี้มีขอคนพบที่สําคัญคือ จากการที่เราปลอยใหมี

การใชที่ดินอยางเสรีโดยไมมีขอกําหนดอะไรมาก ทําใหที่ดินถึงรอยละ ๗๐ ของทุกภาคในประเทศไทย 

มีการใชที่ไมมีประสิทธิภาพ คือไมมีการใช เพราะปลอยไวเก็งกําไร หมายความวาประเทศไทยตองการ

ใชทีดินในการสรางพลังทางเศรษฐกิจ แตในขณะเดียวกันกลับปลอยที่ดิน ๗๐% ใหเปลาประโยชน 

ตรงนี้ตองคิดอยางเชื่อมโยงดวย 

  

หลักคิดใหมในกฎหมายที่ดิน 
 ถาหากเราตองการใหชาวบานดูแลปาอยางมีประสิทธิภาพ ถาจะทําใหกฎหมายปาชุมชนเกิด

ประสิทธิผลในการรักษาปา ขณะเดียวกันก็ใหชาวบานอยูกับปาไดดวย มันจะตองมาแกในภาคที่

เกี่ยวของกับที่ดินดวย 

 ผมถึงตองวิ่งไปวิ่งมาระหวางการศึกษาเรื่องปากับการศึกษาเรื่องที่ดิน เพราะที่ดินถาไมทํา

อะไรเลยจะเปนปญหา 

 ดังนั้นผมจึงคิดวา มันมีความสําคัญอยางยิ่งเลย ที่จะตองใชความคิดแบบเชื่อมโยง เพราะจะ

นําไปสูหลักสําคัญ ๓ ประการ 

 หลักแรก ตองคิดระบบกฎหมายหลายระบบซอนในที่เดียวกัน Legal Pluralism 

 ผมลองไปศึกษาดูที่หองสมุดคณะนิติศาสตร ไมมีวารสารในเรื่องนี้เลย ทั้ง ๆ ที่ทั่วโลกในหลาย

ประเทศมีวารสารเรื่อง Journal of Legal Pluralism ออกมา 

 เราก็ยังสอนกฎหมายเชิงเดี่ยวตลอด คือกฎหมายออกจากรัฐสภาอยางเดียว แลวระบบ

กฎหมายอื่นที่มีมาในเมืองไทย เราไมเอาทั้งนั้น ไมวาจะเปนประเพณี จารีตทองถิ่น แมจะรับมาใช ก็

รับมานิดหนอย เชน กฎหมายแพงและพาณิชย รับมาตราเดียวในเรื่องของจารีตทองถิ่น 

 มีมาตราเดียวที่ยอมรับกฎสิทธิเชิงซอน คือถาคุณพบเห็ดตาง ๆ เชน เห็ดโคนในที่ของคนอื่น

คุณสามารถไปเก็บได กฎหมายแพงและพาณิชยยอมรับ ซึ่งแปลวายอมรับสิทธิเชิงซอนถึงแมเปนที่

สวนตัว แตเห็ดโคนขึ้นตามธรรมชาติ ดังนั้นคนอื่นสามารถไปเก็บเห็ดในพื้นที่คนอื่นได นี่คือหลัก Legal 

Pluralism 

 แตเรามีกฎหมายเชนนี้ไมมากและมีใชอยูในเมืองไทยบางทองที่ เชน เรายอมรับใหมีกฎหมาย

อิสลามในพื้นที่จังหวัดภาคใต ที่เปนกฎหมายเฉพาะในเรื่องของครอบครัวหรือศาสนา 
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 ดังนั้นในเมืองไทยหากตองการแกปญหาความยากจน จะตองเปดโอกาสใหมีการนําหลัก

กฎหมายหลายหลักซอนกัน ใชพรอมกันในประเทศได แตอาจจะไมใชทุกเรื่อง อาจเปนบางเรื่องซึ่งตรง

นี้จะตองมีการคิดคน 

 แตเนื่องจากวาในการศึกษาทางดานนิติศาสตรของเรายังไมคอยมีการศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ เรา

เนนตัวบท Positive Law เปนสวนใหญ ผมคิดวาตรงนี้เปนประเด็นสําคัญที่จะตองนํามาขบคิดในเรื่อง

ของการปรับแกกฎหมายปาไม-ที่ดิน เพราะวาในการจัดการปา มีกฎเกณฑทองถิ่นจํานวนมาก ซึ่งการ

ออกกฎหมายปาชุมชนกฎหมายเดียวไมเพียงพอในการรองรับ 

 ที่จริงกฎหมายปาชุมชนเขียนบรรทัดเดียวพอ คือใหรับรองกฎเกณฑที่มีการใชในทองถิ่นนั้น 

 แตนี่มานั่งรางกฎอะไรก็ไมรูมากมายเสียเวลา เพราะวาเราไมนึกถึงหลักอันนี้ จึงเกิดปญหา 

เราไมสามารถที่จะดึงชาวบานเขามามีสวนรวมในการจัดการปา ขณะที่การจัดการภาครัฐลมเหลวมา

โดยตลอด แตเราก็ไมยอมรับความลมเหลวนั้น หรือยอมรับแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไมยอมรับอยางจริงจัง 

เพราะเราไมมีทางออก เนื่องจากเราไมมีระบบคิดในเชิงเชื่อมโยง และขาดการมองเชิง Legal 

Pluralism ซึ่งผมคิดวามีความสําคัญมาก 

 หลักที่สอง ผมคิดวามีความสําคัญเกี่ยวพันกันคือ การสรางกลไกและสถาบันที่หลากหลาย

ในเรื่อง Legal Pluralism หรือ สิทธิเชิงซอน 

 ในเมืองไทยมีความสบัสนไมเขาใจในเรื่องการปฏิรูปที่ดินจํานวนมาก เราคิดวาการปฏิรูปที่ดิน 

ก็คือการนําที่ดินของรัฐมาจัดสรร มากระจายใหกับคนยากคนจนตามหลักการ แตเมื่อมาปฏิบัติมี

ปญหา คือไมไดอยูในมือคนจน เร่ืองนี้เปนหลักที่เราคิดมาตลอด 

 แตความจริงแลวการปฏิรูปที่ดินทําไดหลายแบบ การเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนาซึ่งในงาน

ของอาจารยวารินทรก็เสนอวา ที่ดิน ๒๕-๒๐๐ ไรใหเก็บ ๑% ถาเกิน ๒๐๐-๒,๐๐๐ ไรก็เก็บ ๒% ถา

เผื่อใครไมใชที่ดินปลอยใหที่ดินวางเปลาก็จะเก็บมากขึ้นอีก เปนตน 

 

“ผมพบมาจากการศึกษาเศรษฐกิจชนบทตอนไปศึกษาเมื่อ ๒๐ ปที่แลว ราคาขาวกับคาแรง

เทากันเลย ขาวถึงหนึ่ง ๓๐ บาท คาแรงวันหนึ่งก็ ๓๐ บาท ปจจุบันนี้ผมถามใหมขาวก็ยังถังละ ๓๐ 

บาท แตคาแรง ๑๐๐ กวาบาทแลว แลวถามวาคนจะไมจนไดอยางไร ปลูกไปก็ไมมีทางรวย ดังนัน้การ

เอาที่ดินไปใหกับปจเจกบุคคลคือเจงทั้งเจง ไมมีทางรอด”  

 

 นี่คือขอเสนอที่สําคัญ เพราะวาเมืองไทยเวลานี้ เก็บภาษีที่ดิน ๐.๐๐๙๕% การเก็บในอัตรา

แบบนี้ไมคุม เพราะต่ํามาก ซึ่งเปนปญหามาก ในเมืองไทยถาเริ่มตนจาก ๑% มีความสําคัญมาก 

เพราะในอเมริกา ญ่ีปุน ในประเทศที่มีความเจริยกาวหนา ทางเศรษฐกิจเขาจะเก็บอัตรา ๕-๗% ดังนั้น

เก็บ ๑% ก็ถือวาเปนเรื่องเล็กนอยอยูแลว แตถาเริ่มตนจากตรงนั้นก็จะนาสนใจ  
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 ฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปที่ดิน จะตองเริ่มจากการเก็บภาษีที่ดินดวยอัตรากาวหนา 

ตองมีการกําหนดอัตราการถือครองที่ดิน 

 เครือขายชาวบานมีขอเสนอในหลายระดับ ต้ังแตการทําโซนนิ่ง (Zoning) การเก็บภาษีอัตรา

กาวหนา การจํากัดการถือครอง จนกระทั่งมาถึงเรื่องการสรางสถาบันใหม หมายถึงการใหสิทธิชนิด

อ่ืน ๆ 

 เวลานี้เมื่อพูดถึงการใหสิทธิที่จะใหที่ดิน เราจะนึกถึงสิทธิ ๒ ชนิดเทานั้นเอง คือสิทธิที่ใหกับ

หนวยงานของรัฐ กับสิทธิที่ใหกับปจเจกบุคคล 

 แตที่สําคัญก็คือวา จะตองมีเร่ืองการใหสิทธิในลักษณะที่ใหกับกลุม ไมใชใหกับคน ๆ เดียวแต

ใหเปนกลุม เชน ในออสเตรเลียเขาใหกับพวกอะบอริจิน และในฟลิปปนสก็มี คือใหกับชุมชนที่เขาถือ

วาเปนพื้นที่ของบรรพบุรุษ 

 การใหสิทธิชนิดอื่นนี้ เราเรียกวาเปนลักษณะเชิงสถาบันที่มีความสําคัญ ตองนํามาใชใน

อนาคต ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมใชเร่ืองแปลกใหม เพียงแตวาเราไมเคยนํามาใชเทานั้นเอง ในประเทศอื่นเขามี

ใช 

 การปฏิรูปที่ดินก็ตองคิดถึงเรื่องนี้ดวย เพราะการใหสิทธิกับปจเจก ขณะที่โครงสรางทาง

เศรษฐกิจเราไมเอื้อมีลักษณะบิดเบือนสูง ซึ่งจะทําใหชาวบานจนลง เพราเวลาเราใหสิทธิ สปก. ยังไม

ทันออกใบให เขาก็ขายหมดแลว 

 ผมพบมาจากการศึกษาเศรษฐกิจชนบทตอนไปศึกษาเมื่อ ๒๐ ปที่แลว ราคาขาวกับคาแรง

เทากันเลย ขาวถึงหนึ่ง ๓๐ บาท คาแรงวันหนึ่งก็ ๓๐ บาท 

 ปจจุบันนี้ผมไปถามใหม ขาวก็ยังถังละ ๓๐ บาท แตคาแรง ๑๐๐ กวาบาทแลว แลวถามวาคน

จะไมจนไดอยางไร ปลูกไปก็ไมมีทางรวย ดังนั้นการเอาที่ดินไปใหกับปจเจกบุคคลคือเจงทั้งเจง ไมมี

ทางรอด จึงไมนาแปลกใจวา ทําไมใหไปเทาไร ก็ไปโผลที่คนรวยหมดเลย เพราะวาเปนการใหแบบไม

เขาใจกลไกทางเศรษฐกิจ ไมเขาใจโครงสราง ไมเขาใจวามีกลไกที่บิดเบือนสูงมาก 

 ดังนั้นการจะปรับแกตรงนี้ได จะตองสรางสถาบันในการจัดการที่ดินใหม ในลักษณะที่วาตอง

ใหกับกลุมชนที่เพิ่มข้ึนมา และบังคับใชกฎหมายใหจริงจังขึ้น 

 หลักที่สาม สิทธิการใช ที่ดินถึงแมจะใหเปนสมบัติสวนตัวแลวก็จริง แตที่ดินก็ยังคงถือวาเปน

ตนทุนของสังคมอยูดี 

 ตรงนี้เปนหลักการที่คนไมเขาใจ เพราะกฎหมายที่ดินบอกวา ถาเปนที่ นส.  ๓ ซึ่งไมใช

ประโยชน ๕ ป รัฐจะเอาคืน ถาเปนโฉนด ๑๐ ปคุณไมใชอะไรเลยก็จะถูกเอาคืน 

 เปนการแสดงใหเห็นชัดเจนวา ที่ดินที่เขาใหคุณไปแลว ไมไดใหแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แตให

บนเงื่อนไขที่วา คุณตองนําไปใชประโยชนแกสังคม เอาไปปลูกเอาไปผลิต อะไรตาง ๆ ใหมันคืนกลับสู

สังคม เพราะที่ดินเปนตนทุนของสังคม 
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 ปรากฏวาเราไมเขาใจหลักเกณฑนี้ เราเอาที่ดินไปเก็งกําไร ซึ่งการเก็งกอใหเกิดความเสียหาย

แกประเทศชาติอยางสูงมาก 

 การศึกษาของอาจารยวารินทรพบวา พอเศรษฐกิจพัง ราคาที่ดินตกไป ๓๐-๔๐% สรางความ

เสียหายแกประเทศตั้งเทาไร 

 เพราะฉะนั้นเราตองบังคับใชกฎหมายที่ดินใหชัดเจน มีหลายที่ซึ่งเอาไปปลอยไววางเปลา

อยางที่ลําพูน ๔๐ ป ไมมีการใช ซึ่งเปนการผิดหลักการกฎหมายที่ดินที่จะตองยึดคืนมาแลว 

 เมื่อยึดคืนมาแลว แทนที่จะใหปจเจกบุคคล ควรนํามาใหกับชุมชน เชนใหกับสหกรณ กลุมซึ่ง

รวมตัวกันเปนสหกรณ แลวรับที่ดินนั้นมา 

 ซึ่งตรงนี้ก็เปนการปฏิรูปที่ดินชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นการปฏิรูปที่ดินทําไดหลายรูปแบบ สําคัญ

ที่วาเราตองใชหลักคิด ๓ ประการที่ผมไดเสนอมานี้ ประกอบกับวิธีการคิดนโยบายหรือกฎหมายในการ

ที่จะปรับแกหรือไมเทานั้นเอง 

 โดยสรุปแลว ผมคิดวา ปญหาของเราคือความอับจนปญญา ผมดูแลวมีปญหามากในเรื่อง

ระบบความรูในสังคมไทย 

 ถาเผื่อเปนอยางนี้ตอไป เราไมตองมานั่งพูดในวันหนา เพราะสถาบันอยางมหาวิทยาลัยนี้เอง

ที่เปนปญหา เพราะเราไมไดสรางอะไรเลยใหกับสังคม ในการที่จะหาทางออก 

 ถาถามวาโครงสรางความยากจนคืออะไร สถาบันการศึกษาตาง ๆ นี่เอง ที่เปนความยากจน

เชิงโครงสราง เพราะไมคอยมีปญญาในการแกปญหา 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 47 

              การเมือง + ราชการ : 
        รวมดวยชวยกันครอบใหจน* 

                     ไพสิษฐ  พานิชกุล ** 

 

 ผมคิดวาการเมืองที่เปนอยูปจจุบัน พยายามที่จะทําใหประเด็นหรือความเปนชุมชนที่อยูใน

ทองที่ตาง ๆ กลายเปนประเด็นทางการเมืองทั้งหมด 

 เปนตนวาการที่ชุมชนมีกลุมที่ไมเปนทางการหรือกลุมด้ังเดิมอยู เมื่อการเมืองเขาไปแตะ ก็จะ

ทําใหเกิดการแตกแยกภายในกลุม หรือไมก็เลือกเลยวาพื้นที่ตรงนี้จะเอาพรรคไหน ซึ่งสภาพแบบนี้เปน

เร่ืองของการทําใหกลุมที่มีความเขมแข็งอยูแตกออก อาจแตกเปนปจเจกหรือแตกเปนกลุมเล็กกลุม

นอย 

 ผมคิดวาตรงนี้เปนปญหาที่ต้ังใจหรือไมก็ตาม นักการเมืองหรือพรรคการเมืองมีสวนเขาไป

กระทํา แตวาในขณะเดียวกันนั้นไมไดหมายความวามันเกิดขึ้นเพราะวาตัวพรรคการเมืองเขาไปในนั้น

เทานั้น อาจเปนเพราะชุมชนนั้นเอง พยายามดิ้นรนหาทางออกเพื่อแกปญหา จึงจําเปนตองไปตอกับ

สวนตาง ๆ ตอกับสวนราชการก็ดี ตอกับนักวิชาการก็ดี แมกระทั่งตอกับพรรคการเมือง 

  

“ยิ่งกวานั้น ถาหากมองการกระจายอํานาจปจจุบันที่เปนภาคกิจที่ราชการทํา ผมคิดวามี

ปญหาตามมาอีกสวน คือมีการตั้งกลุมของชาวบานในนามของสวนราชการตาง ๆ เต็มไปหมด เชน 

กลุมแมบาน กลุมเกษตร กลุมสหกรณ กลุมออมทรัพย ฯลฯ ซึ่งเทากับวาความเปนตัวตนของ

ประชาชนในพื้นที่หายไปหมด ตัวตนของประชาชนถูกกําหนดโดยระบบราชการที่เปนทั้งนักการเมือง

และขาราชการประจํา”  

 

 เมื่อเชื่อมตอไปแลวก็ทําใหเกิดปญหาคาราคาซังอยูในลักษณะที่วา 

 ส่ิงที่ผมคิดวานากลัวมากกวานั้น คือ พรรคการเมืองปจจุบันพยายามไปสรางฐานในทาง

การเมืองใหกับตัวเอง โดยเอาประชาชนในพื้นที่เขามาเปนพวก หรือเปนเครือขายในการที่จะสรางฐาน

คะแนนนิยม หรือบางครั้งอาจจะทําใหคนในชุมชนกลายเปนฐานในการอางความชอบธรรมในการที่จะ

อยูในตําแหนงตอ 

 ตรงนี้ผมคิดวา จะทําใหผูคนที่อยูในพื้นที่โดยเฉพาะผูที่อยูในภาวะที่ตองดิ้นรนหาทางออก จํา

ยอมอยูในภาวะดังกลาว 

                                                 
* จากการอภิปราย “แกโครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” ครั้งที่ ๓ เร่ือง การกระจายอํานาจ...รวยกระจุก จนกระจาย วันที่ ๒๒ 

มิถุนายน ๒๕๔๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

** ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 เราจะเห็นภาพเวลาที่เกิดการประทวง ก็มักจะมีคําพูดวา “ม็อบรับจาง” ตรงนี้เปนสวนหนึ่งที่มี

ภาคเชนนี้ออกมา แลวทําใหภาพที่ส่ือเสนอออกมามองคนชนบทหรือคนที่อยูในสภาวะลําบาก วาเปน

คนที่เห็นแกเงิน หรือเปนคนที่ไมมีทางเลือกอื่นนอกจากจะขายแมกระทั่งเสียงตัวเอง ซึ่งผมคิดวาตรงนี้

เปนปญหาคอนขางมาก 

 ในสวนตอมาคือสวนที่เกี่ยวของกับเร่ืองของการกระจายอํานาจในทางการเมืองปจจุบัน 

 สวนที่เปนปญหาในปจจุบันคือ นักการเมืองที่อยูในตําแหนงนิติบัญญัติก็ดี ตําแหนงบริหารก็ดี

พยายามที่จะกระจายโอกาสหรือกระจายทรัพยากรลงไป โดยมีเบื้องหลังเพื่อจะนําไปสูการเปนฐาน

คะแนนของตัวเอง 

 ส่ิงที่เขาเรงทําในปจจุบันเปนการทํางานในแงการจัดตั้งกลุม ไมไดเกิดขึ้นในลักษณะที่ใหกลุม

ในพื้นที่โตขึ้นมา ความพยายามที่จะทําใหเวทีการเมืองระดับทองถิ่นเปนเวทีการเมืองของประชาชน

จริง ๆ จึงไมเกิดขึ้น เพราะเริ่มตนจากการเขาไปจัดตั้ง 

 ยิ่งกวานั้น ถาหากมองการกระจายอํานาจปจจุบันที่เปนภาคกิจที่ราชการทํา ผมคิดวามปีญหา

ตามมาอีกสวน คือมีการตั้งกลุมของชาวบานในนามของสวนราชการตาง ๆ เต็มไปหมด เชน กลุม

แมบาน กลุมเกษตร กลุมสหกรณ กลุมออมทรัพย ฯลฯ ซึ่งเทากับวาความเปนตัวตนของประชาชนใน

พื้นที่หายไปหมด 

 ตัวตนของประชาชนถูกกําหนดโดยระบบราชการที่เปนทั้งนักการเมืองและขาราชการประจํา 

 ผมลองถามแมบานคนหนึ่งวา สังกัดกลุมที่ราชการไปจัดตั้งกี่กลุม ก็ไดรับคําตอบวาโดย

ตําแหนงที่ตัวเองรับอยูในปจจุบันมีไมตํ่ากวา ๕ ผมคิดวาสภาพอยางนี้เปนปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ

ราชการ ทําใหภาคทองถิ่นที่เรากําลังพูดถึงวา เปนที่อยูของคนดอยโอกาสหรือคนจนมากที่สุด 

กลายเปนปญหาที่แกยากขึ้นไปอีก 

 ในขณะเดียวกัน ถาหากเราเปรียบเทียบกับส่ิงที่การเมืองหรือราชการพยายามทําเรื่องการ

กระจายอํานาจนั้น เปนการทําในลักษณะที่สวนทิศทางกับการกระจายอํานาจที่เราพูด ๆ กัน เพราะ

เปนลักษณะของการทําที่ส่ังมาจากขางบน และมีแบบแผนเดียวมาตลอด 
 ในขณะที่หัวใจของการกระจายอํานาจ ที่เราพูดกันเปนเรื่องของการใหอิสระในการที่
จะทําใหเกิดการตัดสินใจ การแกปญหาในทองถิ่นเองโดยอิสระ 
 ตัวอยางนี้ชี้ใหเห็นปญหาคือ การพูดถึงรูปแบบการปกครองทองถิ่นในลักษณะตาง ๆ ที่มีแบบ

แผนเดียวกันหมดเลย คือการที่ทุก ๆ จังหวัดตางมีเทศบาล อบต. การกําหนดลักษณะการปกครอง

ทองถิ่นเชนนี้ไมสอดคลองกับความเปนจริงของชุมชนที่ชาวบานยอมรับกัน เชน ในภาคเหนือจะมีกลุม

ชาวบานที่ใชน้ํารวมกัน และมีกระบวนการในการตัดสินใจที่สืบทอดกันมาเปนเวลานาน มกีฎระเบยีบมี

กระบวนการในการที่จัดสรรทรัพยากรอยูในลุมน้ํา 
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 แตปรากฎวาเมื่อการกระจายอํานาจลดลงไป หรือเมื่อมีการจัดตั้งเขตการปกครองในการ

ปกครองทองถิ่น ทําใหพื้นที่ที่เปนลุมน้ําเดิมของชาวบาน ซึ่งนับถือผีรวมกัน มีกฎระเบียบรวมกัน มีการ

จัดการรวมกัน ถูกแบงเปนเขต ๆ เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายที่กําหนด หรือแบงใหสอดคลองกับเขต

การปกครองของจังหวัดหรืออําเภอ แลวหาคนไปนั่งในตําแหนงตาง ๆ เหลานี้ 

 ส่ิงที่นาสนใจมากสําหรับประเด็นที่กลาวนี้ ก็คือขบวนการในการหาคนมาดํารงตําแหนง หรือ

มาทําหนาที่ในการตัดสินใจเรื่องน้ํา 

 ผมคิดวาเปนตัวอยางที่เปนรูปธรรมชัดเจน ในแงของการพูดถึงคนที่จะเขาไปสูตําแหนงตรงนี้ 

ในการจัดสรรเรื่องตาง ๆ ใหเปนธรรม ผมไดอานงานที่ศึกษาเรื่องการจัดการระบบเหมืองฝาย ผูที่จะมา

จัดการเรื่องน้ําหรือที่เรียกวา “แกเหมือง” หรือ “แกฝาย” ไมใชดูแคคุณสมบัติวาเปนคนที่จะทํางานได

หรือไมเทานั้น แตตองดูลึกไปถึงประวัติการทํางาน คุณธรรม สามารถทุมเทกับงานไดมากนอยขนาด

ไหน 

 พูดงาย ๆ วา การไดคนมาไมใชเปนเรื่องของการไปหยอนบัตร ในขณะที่เมื่อเทียบกับเขตการ

ปกครองทองถิ่นที่ครอบอยูบนพื้นที่ที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน ก็จะแบงเปนคนวาหมูบานนี้หรือ

หมูบานนั้นจะเอาใคร เมื่อนักการเมืองตอเขาไป จะทําใหทุกอยางลมหมดเลย ทําใหเกิดความขัดแยง

ระหวางการจัดการดั้งเดิมของชุมชน ที่มีกฎระเบียบตาง ๆ ที่ใชไดผลอยูกับองคกรใหมที่เขามาครอบงํา

เหมืองฝายในปจจุบันกลายเปนเหมืองคอนกรีตหมด 

 ตรงนี้ผมคิดวาเปนตัวอยางที่ดี ที่ทําใหเห็นถึงโครงสรางลักษณะทางการเมืองที่ครอบอยู โดย

รวมมือระหวางราชการกับการเมือง 

 ส่ิงหนึ่งที่นาสังเกตคือ งบประมาณที่ลงไปหรือการกระจายโอกาสในพื้นที่ตาง ๆ เหมือนจะมี

การกั๊กเอาไวบางสวน 

 คําถามคือทําไมตองกั๊กเอาไว เชน ปนี้ตัดถนนเขาไป ๕ กิโลเมตร ลาดยาง ๓ กิโลเมตร อีก ๒ 

กิโลเมตรไวคอยทําอีกป คําตอบหนึ่งที่อานไดจากสิ่งที่มีการทําพบวา ขออางที่วาขาดงบประมาณคงไม

จริง แตเปนการทําใหทองถิ่นผูกติดอยูกับคนที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ไมวาจะเปน ส.ส. ส.จ. 

นักการเมือง หรือแมกระทั่งระบบราชการเองก็ดี 

 วิธีการบริหารแบบที่คอยผอนคอยดึง เปนเรื่องของการดูวา ทองถิ่นไหนยังจงรักภักดีกับตัวเอง

หรือไม เชน เห็นไดชัดเวลาที่พื้นที่ไหนตัดสินใจที่จะไมเอาพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง จะมี

รูปแบบดังกลาวเกิดขึ้นมากมาย 

 นอกจากนั้นแลว ในแงของการบอกถึงสถานะของพื้นที่ในทองถิ่นที่เราพูดถึง คนตองอยูใน

กลุมตาง ๆ ที่ราชการเขาไปจัดตั้งมาก ดังนั้นแทนที่คน ๆ นั้นจะหันมาแกหรือมองทองถิ่นที่เปนองครวม 

กลับตองไปสังกัดกับหนวยราชการตาง ๆ 
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 ในขณะเดียวกัน ก็มีกฎหมายหรือมีหนวยงานของรัฐเจาไปกําหนดสถานะของพื้นที่ที่มีผลตอ

การตัดสินใจของชาวบานเหมือนกัน 

 ยกตัวอยางเชน ในพื้นที่เดียวกัน อาจมีสถานะในทางกฎหมายเปนเขตปาสงวน เขตตนน้ํา เขต 

อบต. หรือเขตพื้นที่สีชมพูอยูในพื้นที่เดียวกัน 

 หากมีสถานะทางกฎหมายซอนกันอยางนี้ องคกรที่จะเขาไปจัดการชาวบานเพื่อดูแล

กฎระเบียบตาง ๆ ก็จะทําใหสถานะของชาวบานที่อยูในพื้นที่นี้แตกตางกันดวย เชน 

 ถาหากหมูบานอยูในพื้นที่ปาสงวน สถานะของชาวบานที่อยูในพื้นที่นี้ก็จะเปนผูบุกรุก 

 ถาอยูในเขตตนน้ําก็จะเปนคนที่ถูกเรียกจากสื่อหรือระบบราชการวา เปนบุคคลที่มีแนวโนมจะ

ทําใหเกิดการทําลายตนต้ํา 

 หรือหากอยูในแนวทอกาซแลวคัดคาน ก็จะกลายเปนกลุมที่ขัดขวางการพัฒนา 

 เพราะฉะนั้นสถานภาพที่กฎหมายไปกําหนดพื้นที่ หรือไปกําหนดใหเกิดสถานภาพในทาง

สังคม ก็เปนหัวใจสําคัญอยางหนึ่ง ที่จะทําใหคนลุกขึ้นมาแกปญหาดวยตัวเอง 

 

“นโยบายทางอาญาในการที่จะเขาไปจัดการกับชาวบาน ที่ลุกขึ้นมาแกปญหาตางๆ เหลานี้

นั้น สมควรหรือไมที่จะเอากฎหมายคือมาตรการในทางอาญาเขาไปจัดการ เชน ไปจับเขาในขอหา

เล็กๆ นอยๆ ทําใหเขาไมมีเวลาในการทํากิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ของเขา” 

 

 ตัวอยางเชน ถาเกิดไปรวมกลุมกันหนาศาลากลางเชียงใหม ก็ถูกขอหาไปใชเครื่องขยายเสียง

บาง ชุมนุมประทวงตาง ๆ เหลานี้บาง 

 แกนนําที่ลุกขึ้นเมื่อเกิดการรวมกลุม หรือตัดสินใจวาจะลุกขึ้นมาทําอะไร แกนนําตาง ๆ 

เหลานี้ก็จะถูกขอหากระจาย ๆ กันไป เพราะฉะนั้นถาดูจากตรงนี้ ผมเห็นวากระบวนการยุติธรรม
ตามกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมทางอาญา กระบวนการยุติธรรมของศาลยุติธรรม ไมไดมี
มิติคนจน-ความยากจนอยูในเรื่องนี้เลย ไปเชื่อบนสมมติของกฎหมายที่บอกวาทุกคนเทาเทียมกัน 

เพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเทาเทียมกัน อยามาอางวาคุณจน 

 ผมวากฎหมายแบบนี้ยิ่งทําใหตกเปนเครื่องมือของราชการ 

 มีตัวอยางที่ผมคิดวาเห็นไดชัดอันหนึ่ง ก็คือปจจุบันนโยบายอยางหนึ่งในการจัดการกับ

ชาวบานในพื้นที่ปา คือสงใหอัยการฟองตอศาล ผมเคยไปขึ้นศาลในฐานะเปนพยานใหกับพอตีมงคล

ผูนําชุมชน สูกันในสิ่งที่ชาวบานจัดการ เปนการจัดการสืบทอดตามวัฒนธรรมประเพณี ไมไดมีเจตนา

ในการที่จะไปฝาฝนกฎหมายปาไม และเปนการทําโดยไมมีความทุจริตตามกฎหมายอาญา 

 แตปรากฎวากลไกของนโยบายปาไมปจจุบัน ก็คือแทนที่ตนเองจะไปปะทะกับชาวบาน กลับ

แยกจับเปนรายคน จับเสร็จสงใหอัยการสงฟองศาล อัยการเองก็ลําบากใจไมอยากจะดําเนินคดีอันนี้ 
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เพราะรูวามันมีปญหาทางกฎหมายทั้งในแงของตัวกฎหมายเอง ที่ไปมองถึงคนที่อยูในพื้นที่ปามากอน

ประกาศเขตอนุรักษฯ วาเปนคนบุกรุก ศาลเองก็ตองวาไปตามตัวอักษร 

 แตวาจะหาทางออกยังไงก็แลวแต ผมคิดวาตัวระบบของกฎหมายในปจจุบัน ในแงของ

กระบวนการทางอาญา ไมไดมีลูทางและของทางในการแกปญหาตาง ๆ เหลานี้เอาไวเลย 

 ผมคิดวาตรงนี้นาจะเปนขอเสนออยางหนึ่งในเวทีการพูดคุยวา นโยบายทางอาญาในการที่จะ

เขาไปจัดการกับชาวบาน ที่ลุกขึ้นมาแกปญหาตาง ๆ เหลานี้นั้น สมควรหรือไมที่จะเอากฎหมายคือ

มาตรการในทางอาญาเขาไปจัดการ เชน ไปจับเขาในขอหาเล็ก ๆ นอย ๆ ทําใหเขาไมมีเวลาในการทํา

กิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ของเขา 

 

ธุรกิจรวมดวยชวยกัน “ซ้ํา” 
 นอกจากโครงสรางทางดานการเมืองแลว ยังมีโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ ซึ่งบทบาทของ

เศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีคนดอยโอกาสอยู มี ๒-๓ ประการดวยกัน คือ 

 ประการที่ ๑ คือวาติดตอกับราชการเพื่อลงไปต้ังไซตงานในการผลิตในพื้นที่นั้นเลย เพื่อไป

เอาตนทุนทางสังคมที่เขาไมตองจายใหกับทองถิ่น ยกตัวอยางเชนใกลแหลงน้ําก็ไปต้ังโรงงานตรงนั้น

เลย หรือวาใกลแหลงวัตถุดิบก็ไปต้ังโรงงานตรงนั้นเลย 

 ในแงของการจัดการก็สามารถลดตนทุนที่เขาจะตองจายใหกับรัฐก็ดี ใหกับสังคมก็ดี 

 ยกตัวอยางเชนตนทุนทางสิ่งแวดลอม ปรากฏวาการลงไปในพื้นที่อยางนี้ ตัวอยางที่เห็นไดชัด 

คือ กรณีของนิคมหลาย ๆ ที่ ซึ่งรวมมือกับพรรคการเมือง หรือรวมมือกับผูนําทองถิ่น เพื่อจะทําใหคนที่

อยูในพื้นที่ถูกแหวกออกไป และก็มีโรงงานเขาไปครอบหัวอยู 

 ประการที่ ๒ อีกทางที่เขาทํา ก็คือวาแทนที่จะเขาไปตั้งไซตงาน ก็เขาไปดึงคนจากพื้นี่ออก

ไปสูโรงงานบาง เขามาสูการประกอบกิจการตาง ๆ 

 ตรงนี้ผมเคยเห็นในระเบียบสํานักนายกฯ ฉบับหนึ่งสมัยคุณชวน คลาย ๆ วา เปนระเบียบใน

การที่จะทําใหทองถิ่นดึงคน รวบรวมคนเขาสูภาคการผลิต ในโรงงานแบบนี้ ผมไมไดถายเอกสารนั้น

มา แตวาแนวคิดก็คือวาใหผูนําทองถิ่นจัดการประชุมเพื่อเปนการรวบรวมแรงงานในการเตรียมความ

พรอม เพื่อปอนใหกับโรงงานที่จะไปตั้งนิคมในเขต ๓ ซึ่งตางนั้นผมคิดวา เปนความพยายามที่ภาค

เศรษฐกิจโดยเฉพาะทางดานการผลิตเขาไป 

 แตทีนี้ในขณะเดียวกัน ก็ไมไดทําในลักษณะที่เปนการตั้งโรงงานเพียงอยางเดียว แตวาไดใช

ส่ือก็ดี ใชความคิดในการครอบงําตาง ๆ ก็ดี ลงไปสูพื้นที่ดวย เชน มีการนําการขายตรง (Directed 

Sale) เขาไป การขายสินคาบางอยางที่มันไมจําเปน บรรดาครีมเสริมสวยทั้งหลาย สาวชนบทหนาดํา

ทั้งหลาย ก็หนีไมพนในการที่จะตองตกมาอยูในอิทธิพลผานทางสื่อตาง ๆ ซึ่งทําใหการตัดสินใจในการ

ใชจายนั้น 
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 ดึงภาพลักษณตัวเองใหเปนปจเจกมากขึ้น ทําใหตัวเองตองอยูในมาตรฐานที่ส่ือหรือที่คนใน

เมือง หรือระบบธุรกิจกําหนด 

 เปนสิ่งที่แยบคายมากที่ทําใหคน ๆ หนึ่ง แทนที่จะตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของชุมชนที่ตนเอง

อยู กลับตัดสินใจจากฐานภายนอก ทําใหเกิดปญหาขึ้นมา หลาย ๆ คนดิ้นรนทํางานหลายกะ ทํางาน

ลวงเวลาเพื่อใหไดส่ิงของพวกนี้มา 

 ประการที่ ๓ อีกสวนหนึ่งที่ผมอยากพูดคือในเรื่องของตัวระบบราชการที่เปนอยูในปจจุบัน 

 ตัวราชการตรงนี้อยากจะขอเนนแยกจากภาคการเมือง ก็คือตัวระบบราชการที่เนนพิธีกรรมใน

แงของการไปทําอะไรตาง ๆ ในพื้นที่ 

 ผมวาสวนนี้เปนเรื่องที่นาจับตามองเหมือนกัน วาบางครั้งเขาก็ไปเอาพิธีกรรมความเชื่อเดิมที่

มีอยูในทองถิ่นนั้น ใหมาเปนประโยชนกับส่ิงที่ราชการอยากจะทํา เชน ผานทางวัดบาง ผานทาง

เครือขายของผูนําระดับทองถิ่นบาง 

 ตัวอยางที่ผมคิดวาเปนเรื่องนาสนใจก็คือกรณีของการมีกฎระเบียบที่ออกใหเจาอาวาสวัดไหน

ที่จะไดเลื่อนสมณศักดิ์ จะตองมีการสรางถาวรวัตถุอะไรยังไง ซึ่งตรงนี้ผมคิดวา เปนจุดที่ไปเลนกับ

ศรัทธา ไปเลนกับความเชื่อของชาวบาน แลวก็รวมมือกับทางราชการในการที่จะทําใหชุมชน แทนที่จะ

ไปทุมอะไรตาง ๆ ในแงของทองถิ่น กลับมาอยูในสถาบันทางศาสนาเพื่อทําในสวนที่คนอื่นตองการ 

 อันนี้เปนตัวอยางภาพที่ผมคิดวาเก็บเล็กผสมนอย เพื่อชี้ใหเห็นวา ตัวโครงสรางที่มันครอบมา

เปนชั้น ๆ ในมิติตาง ๆ นั้น ถึงที่สุดแลว พื้นที่นั้นเปนผูที่ไดรับผลกระทบ และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตาง ๆ มากมาย 

 ในสวนที่ผมคิดวาเปนขอเสนอเบื้องตนเพื่อการแกไขนั้น ผมคิดวาทั้งแงการเมือง เศรษฐกิจ ตัว

ระบบราชการเองที่เขาไปในพื้นที่ขณะนี้นั้น จะมีชองทางอยางไรที่จะทําใหชาวบานมีสวิตซตัวหนึ่งใน

การที่จะบอกวา ขณะนี้ขอหยุดไวกอนไดไหม กองทุนหรืออะไรตาง ๆ ที่ลงไป ขอใหชาวบานตั้งหลัก

กอนไดไหม 

 พรอม ๆ กันนั้น ผมคิดวาตองมีกลไกสําคัญในแงของการไปเปดพื้นที่ของกระบวนการนิติ

บัญญัติระดับหมูบานเอง ที่ตองรองรับจารีตประเพณีตาง ๆ เหลานี้ใหมันมีสถานะทางกฎหมายที่

กฎหมายรัฐรับรอง 

 ผมคิดวาสวนนี้เปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดอํานาจในการตอรองกับส่ิงตาง ๆ ที่เขาไปในพื้นที่

ได เปนตนวา การใหอํานาจองคกรปกครองทองถิ่น มีอํานาจในการออกกฎที่จะสามารถรองรับกฎของ

ชาวบานที่ใชบังคับในพื้นที่ได 

 ยกตัวอยาง เชน กฎในการใชทรัพยากรน้ํา กฎในการใชน้ํา ซึ่งสอดคลองกับชาวบาน ไม

จําเปนตองไปพึ่งพาตํารวจจากขางนอกเขามาจับ ไมจําเปนตองไปพึ่งพา อบต. แตมันเกิดขึ้นโดย

สอดคลองกับส่ิงที่เปนมาอยูแลวตั้งแตอดีต 
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 นอกจากนั้นแลว ในสวนที่เกี่ยวของกับเร่ืองของระบบกฎหมายระดับชาติ ผมคิดวาตรงนี้

สําคัญ และจําเปนในการที่ตองไปปรับโครงสรางของกระบวนการทําใหม 

 ควรจะมีนโยบายทางอาญาใหมหรือเปลาในการที่จะจัดการกับกรณีแบบนี้ เชน ในกรณีที่เห็น

ไดชัดวาเปนเรื่องของการใชกระบวนการยุติธรรมไปขัดขวางกระบวนการทางประชาธิปไตย โดยการไป

ทําลายสิทธิข้ันพื้นฐานตาง ๆ 

 ผมคิดวาสิทธิข้ันพื้นฐานที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ไมวาจะเปนสิทธิทางดานเศรษฐกิจ สิทธิ

ในการรวมตัวเปนชุมชนตาง ๆ เหลานี้ อยางนอย ๆ เร่ิมตนสิทธิในเรื่องของเนื้อตัวรางกาย สิทธิในการ

เคลื่อนไหวรับรูขอมูลขาวสาร สิทธิที่จะทําอะไรตาง ๆ เหลานี้ 

 การประกันสิทธิขางตนบางอยางที่จะทําใหเขามีโอกาสในการที่จะรวมกลุมขยายตัวนั้น เปน

ส่ิงสําคัญอันดับแรกที่ตองทํา 

 แลวจะทําอยางไรที่จะทําใหกระบวนการยุติธรรมตั้งแตตํารวจ อัยการ ศาล เขามารวมใน

กระบวนการตรงนี้ ซึ่งผมคิดวาตรงนี้เปนขั้นแรกที่จะนําไปสูการแกปญหาความยากจนในเชิงโครงสราง

ได 

 การเขียนกฎหมายผมคิดวาเปนเรื่องรอง เพราะถาความรู ความคิด ทัศนะของผูใชกฎหมายใน

ปจจุบันไมปรับเปลี่ยน ไมเห็นใจ ไมมีการรับรูวาคนที่เขาจนเขาเดือดรอนยังไง ผมคิดวาตรงนี้เปน

อุปสรรคที่ใหญมาก 
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                               กฎหมาย : 
           มายาความยุติธรรม* 
                   สมชาย ปรีชาศิลปกุล** 
 

 เร่ืองที่ผมจะพูดคือ ระบบกฎหมายเขามาทําใหคนตองจนอยางไรบาง โดยมี ๒ ประเด็นหลัก

คือ 

๑. การจัดการทรัพยากรมีผลตอคนยากจนอยางไร 
๒. เราจะจัดการกับโครงสรางหรืออํานาจในการจัดการทรัพยากรนี้อยางไร เพื่อใหเอื้อกับ

ความสมดุลหรือความเปนธรรมในสังคมไทย 

ประเด็นแรกคือ ระบบกฎหมายเขามากระทบคนสวนใหญอยางไร ทรัพยากรที่จะพูดถึง

คือทรัพยากรดิน น้ํา ปาไม กฎหมายที่เกี่ยวของลวนตั้งฐานอยูบนความคิดในชวงกอตัวของรัฐชาติใน

สมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งสิ่งที่กฎหมายทํากับคนในสังคมมี ๓ ประเด็นสําคัญ คือ 

 
๑. กีดกันความสามารถของคนกลุมหนึ่งออกจากการเขาถึงทรัพยากร 

ซึ่งกระทบถึงคนสวนหนึ่งโดยเฉพาะชาวเขา ที่ไมสามารถเขาถึงทรัพยากรได เพราะพวก

เขาไมไดรับสัญชาติไทย 

กฎหมายสัญชาติไทยเกิดขึ้นครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๕๖ ชวง พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๕๑๕ กฎหมาย

กําหนดไววา ใครเกิดในพื้นที่ประเทศไทย จะไดสัญชาติไทย แตรัฐไทยไมสามารถเขาถึงประชาชนได 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกอน พ.ศ. ๒๕๐๐ รัฐไทยเขาถึงประชาชนไดนอยมาก รัฐไทยเพิ่งจะมีความสามารถ

ในการเขาถึงประชาชนทั่วดินแดนได หลังการยุติสงครามระหวางพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทย

กับรัฐไทย เมื่อปลายทศวรรษ ๒๕๒๐ 

การสํารวจชาวเขาเพิ่งจะเริ่มตนอยางจริงจังเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๐ กอนหนานี้มีการสํารวจอยู

บาง และมีการแจกเหรียญรูปรัชกาลที่ ๙ เพื่อยืนยันวาเปนชาวเขา แตเหรียญนี้จะยืนยันอะไรไดมาก 

ใคร ๆ ก็แจกเหรียญนี้ได 

การเขาไมถึงนี้ทําใหชาวเขา ชนกลุมนอยจํานวนมากที่หางไกลทรัพยากรไมไดรับสิทธิใน

การถือสัญชาติไทย และสิ่งที่ตามมาคือคนเหลานี้ไมมีสิทธิในประมวลกฎหมายที่ดินไดเลย 

ประมาณการวามีชาวเขาอยู ๑ ลานคนในประเทศไทย มีคนที่ยังไมไดสัญชาติประมาณ 

๓-๕ แสนคน ซึ่งคนเหลานี้ถูกกีดกันออกไป ไมสามารถเขามาใชทรัพยากรไดตามกฎหมาย 

                                                 
* จากการอภิปราย “แกโครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” ครั้งที่ ๔ เร่ือง มาตรการทางกฎหมายที่เปนอุปสรรค วันที่ ๒๐ กรกฎาคม 

๒๕๔๔ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

** ภาควิชานิติศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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๒. กีดกันสิทธิที่เคยมีมาตามจารีตประเพณี 
แมวาคนบางสวนจะสามารถเขาถึงความเปนสัญชาติได แตเขาก็ถูกกีดกันสิทธิที่เคยมีมา

ตามจารีต หมายความวา ในชวงหนึ่งระบบกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร โดยเฉพาะกฎหมาย

ที่ดินมีการปรับระบบคือ กอนสมัยรัชกาลที่ ๕ เราไมเคยมีเอกสารสิทธิ์ 

การดูวาใครมีสิทธิในที่ดินดูตามความสัมพันธกับการใชประโยชน ตอมาจึงเริ่มมีการออก

เอกสารสิทธิ์ ใชระบบเอกสารเขามายืนยันการมีสิทธิ์ ใครมีที่ดินก็เขามาแจงแลวก็รับเอกสารสิทธิ์ไป 

ขณะที่อํานาจรัฐไทยที่จะเขาไปจัดการใหยุติธรรมถูกตองนั้นยังเขาไปไมถึงตัวชาวบานเอง

ก็ไมอยากมารับเอกสารสิทธิ์ดวย เพราะเมื่อรับแลวตองเสียภาษี 

ระบบที่เปลี่ยนแปลงนี้มีความสําคัญมาก เชนในปจจุบันเมื่อเกิดความขัดแยงระหวางคน 

๒ กลุม คนกลุมหนึ่งอยูในพื้นที่ซึ่งใชประโยชนมานาน แตตอมาคนอีกกลุมหนึ่งเขามาโดยมีเอกสาร

สิทธิ์มายืนยันดวย ถามวาตามระบบกฎหมายในปจจุบันใครมีสิทธิมากกวากัน คนที่ถือเอกสารสิทธิ์

ยอมมีสิทธิมากกวา 

 ตัวอยาง ปญหาที่ลําพูน มีชาวบานกลุมหนึ่งประมาณ ๔๐๐ ครอบครัวเขาไปบุกเบิกที่รกราง

วางเปลา ซึ่งที่ตรงนั้น ชาวบานยืนยันวาไมเคยมีใครเขามาใชประโยชน นาจะเปนที่สาธารณะไมใชที่

ของเอกชน แตแลวก็มีเอกชนมายืนยันดวยเอกสารสิทธิ์ที่ถูกตอง จึงเกิดปญหาขึ้น ซึ่งหากมองตาม

กฎหมาย คนที่มีเอกสารสิทธิ์ยอมมีสิทธิมากกวา ความขัดแยงเชนนี้เกิดขึ้นมาก ที่ อ. ปาซาง จ. ลําพูน

ก็เชนกัน มีการพิสูจนเอกสารสิทธิ์ในที่ ๓๑ แปลง พบวามี ๑๕ แปลง ที่มีเอกสารสิทธิ์มิชอบ ตรงนี้

สะทอนใหเห็นวาระบบเอกสารสิทธิ์ที่ฝากไวกับรัฐนั้น มีคนบางกลุมที่สามารถเขาถึงอํานาจรัฐและ

สามารถไดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินมาโดยมิชอบ ซึ่งมีมากหลังป พ.ศ. ๒๕๓๐ ชวงเศรษฐกิจฟองสบู ที่มี

การซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกําไรมาก 

 
๓. รัฐริบอํานาจพื้นที่สาธารณะของชาวบานไป 

พื้นที่สาธารณะในที่นี้หมายถึงทั้งทางกายภาพและทางนามธรรม กฎหมายปาไมป พ.ศ.  

๒๔๘๔ มีพระราชบัญญัติปาสงวน พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ ซึ่งสงผลใหรัฐริบเอาพื้นที่

สาธารณะที่ไมไดเปนของปจเจกบุคคลไปจัดการเองจนหมด 

รัฐเปนเพียงผูเดียวที่มีอํานาจตัดสินวาพื้นที่นั้น ๆ ใครใชได ใครใชไมได การกระทําเชนนี้

เกิดขึ้นกับทรัพยากรน้ําดวย เชนระบบการจัดการเหมืองฝายของภาคเหนือ ที่ชุมชนรวมกันคิดรวมกัน

ตัดสินใจวาจะจัดการปนน้ํากันอยางไร แตเมื่อเกิดกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการน้ํา รัฐพยายามดึง

อํานาจการจัดการน้ําไปไวกับรัฐหมดเชนกัน 

สวนพื้นที่สาธารณะทางนามธรรม เชนเรื่องเหลา ซึ่งเดิมชาวบานสามารถเขาถึงไดในอดีต 

แตเมื่อตนสมัยรัตนโกสินทร รัฐเร่ิมมองเห็นวาเหลาเปนแหลงรายได จึงริบอํานาจการทําเหลาไป 
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จริง ๆ แลวเหลาที่วาเถื่อนนั้น ไมไดมีความแตกตางกับเหลาที่ไมเถื่อนแตอยางใดใน

ลักษณะของเหลา แตส่ิงที่กําหนดวาเถื่อนหรือไมเถื่อนคือกฎหมาย ซึ่งหากใครไดรับอนุญาตจากรัฐ

ผลิตเหลา เหลานั้นก็ไมเถื่อน คนผลิตก็ไมผิดตามพระราชบัญญัติสุราที่ออกมาเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๓ 

โดยรวมแลวสิ่งที่เปนปญหาเกิดจากการที่รัฐเขาไปริบอํานาจตาง ๆ โดยเฉพาะในสิ่งที่เปน

ทรัพยากรในพื้นที่สาธารณะ แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาชาวบานจะหมดสิทธิในทุกสิ่ง สิทธิที่ชาวบาน

ยังเหลือคือสิทธิแบบปจเจกบุคคล โดยเฉพาะในเรื่องที่ดิน 

แตการไดรับสิทธิเชนนี้ก็ไมไดหมายความวา ชาวบานจะสามารถใชทรัพยากรไดอยาง

เต็มที่ หรือมีหลักประกันที่เปนความมั่นคงในชีวิตได เพราะสิทธิแบบปจเจกที่ชาวบานไดรับนั้น มันตก

เขาไปอยูภายใตการกดดันของการพัฒนาแบบเนนภาคอุตสาหกรรม ไมใหภาคเกษตรกรรมเติบโต ใช

นโยบายทางภาษีมากด ทําใหแรงงานมีราคาถูก สภาพเกษตรกรตกต่ําลง เพราะฉะนัน้ทีดิ่นซึง่ชาวบาน

เปนเจาของใชทํากินก็ไมไดชวยทําใหเกษตรกรดํารงอยูไดอยางมั่นคง 

ยิ่งไปกวานั้น ชวงทศวรรษที่ ๒๕๓๐ ระบบเศรษฐกิจแบบฟองสบู ระบบตลาดเขามา

ทําลายความมั่นคงในการถือครองที่ดินของชาวบาน คือขณะที่ราคาที่ดินถูกเก็งกําไรใหสูงขึ้น

หลายเทาตัว แตราคาผลผลิตของเกษตรกรไมไดสูงขึ้นตาม ในที่สุดที่ดินก็หลุดมือจากเกษตรกรไปสูนัก

ลงทุนผูเก็งกําไร เชนทางภาคเหนือ มีคนเปนจํานวนมากซึ่งไมมีที่ดินทํากิน แตกลับมีที่รกรางวางเปลา

มากมายติดปายขาย land for sale เปนสภาพปญหาที่สําคัญ 

ทรัพยากรที่ดินไมควรเปนทรัพยากรที่คนจะถือครองไดอยางเสรี พื้นที่ซึ่งเหมาะกับ

การเกษตรถูกแปรเปลี่ยนไปใชประโยชนในทางที่ไมเหมาะสม เชน ที่ดินที่ลําพูนซึ่งเหมาะสมอยางมาก

กับการปลูกลําไย กลับกลายเปนที่ต้ังของนิคมอุตสาหกรรม ขณะที่เกษตรกรตองไปหาที่ทํากินในพื้นที่

ซึ่งสวยกวา สงผลใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ไดไมมีคุณภาพ 

นอกจากนี้ ระบบโครงสรางพื้นฐานของรัฐก็เปนปญหา เชนที่หนามหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มีการขุดคูคลองชลประทาน ในอดีต ชวงกอนและถัดจากพื้นที่มหาวิทยาลัยเปนพื้นที่ทําเกษตร 

แตปจจุบันชวงกอนถึงมหาวิทยาลัยเปนหมูบานอิงดอย และถัดจากมหาวิทยาลัยไปเปน

หมูบานจัดสรร คลองชลประทานที่มีอยูถูกนําไปใชประโยชนทางการเกษตร 

นี่คือปญหาที่เกิดจากการขาดการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ และปลอยให

ปจเจกบุคคลเขามาจัดการทรัพยากรเองโดยมีกลไกตลาดเปนตัวนํา 

จะเห็นไดวา ระบบการจัดการทรัพยากรที่ผานมาไดกอปญหาอยางมากมาย อยางไรก็

ตามก็นายินดีที่ปจจุบันมีการพูดถึงปญหานี้กันมากขึ้น แมจะยังไมมากพอ 

ผมขอเสนอประเด็นที่เราควรคิดเมื่อจะมีการวิเคราะหเร่ืองการปรับโครงสราง การจัดการ

ทรัพยากร ๒ ประการ คือ 
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๑. การปรับใหสังคมเปนแกนกลางในการจัดการทรัพยากรแทนการรวมศูนยโดย
รัฐ 

ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม มีการวางรากฐานการจัดการทรัพยากรโดยสังคม เร่ิมต้ังแตระดับ

ปจเจกบุคคล ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น แตปญหาคือ รัฐธรรมนูญเคลื่อนแตกฎหมายไม

เคลื่อน 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรไมวาจะเปนพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. 

๒๔๘๔ พระราชบัญญัติปาสงวน พ.ศ. ๒๕๒๗ พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หรือ

กฎหมายประมง กฎหมายที่ดิน ลวนเกิดกอนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ดังนั้น ทางออกตองปรับเปลี่ยน

กฎหมาย ที่อาจจะกลาวไดวามีความเปนไปไดมากที่สุดคือ พระราชบัญญัติปาชุมชน ซึ่งปจจุบันอยูที่

กระบวนการฝายนิติบัญญัติ 

อยางไรก็ตาม แคการเปลี่ยนกฎหมายอยางเดียวยังไมพอ เพราะนโยบายการจัดการที่

ผานมา อยูภายใตการวางแผนที่เรียกวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ ซึ่งผมคิดวาแผนพัฒนาฯ 

เทาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน เปนสิ่งหนึ่งที่เปนปญหาอยางมาก เพราะเปนการสั่งการจากขางบนที่ไมมี

ฐานขอมูลที่ถูกตอง เนนการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเปนหลัก 

ผมขอเสนอใหยกเลิกไปเลย จะไดไมเปนปญหาในทางปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว

แลว หากไมมีการเปลี่ยนแปลง ในทางปฏิบัติจะทําอะไรไดยาก เพราะเมื่อกฎหมายยังไมแก และ

แผนพัฒนาฯ ที่มีก็ไมสอดคลอง 

เมื่อเกิดความขัดแยงก็ไมสามารถหาตัวตัดสินได เชน ชาวบานเขาไปตัดไมโดยอางสิทธิ

ตามมาตรา ๔๖ ในรัฐธรรมนูญ แตเจาหนาที่รัฐอางกฎหมายพระราชบัญญัติปาไมจับชาวบาน สรุป

ชาวบานถูกจับเพราะหลายมาตราในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากร ถูกบัญญัติไวโดย

ไมมีกรอบเวลาที่จะบีบใหฝายนิติบัญญัติทํางาน ไมเหมือนเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือการตั้ง

องคกรอิสระตามมาตรา ๔๐ ที่มีการกําหนดกรอบเวลาไว เมื่อไมมีกรอบก็ปลอยไปเรื่อย ๆ จนเกิด

ปญหาตามมา 

โดยเฉพาะในหลายมาตราที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรนี้มักลงทายวา “ทั้งนี้ใหเปนไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ซึ่งประโยคนี้เปนปญหาสําคัญที่ยังไมมีนักกฎหมายคนใดอธิบายไดชัดเจนวา 

หมายความวาอยางไร 

หากไมมีกฎหมายบัญญัติยอมใชรัฐธรรมนูญไมไดเลยใชหรือไม หากเปนเชนนั้น ก็เปน

ปญหาสําหรับนักกฎหมายอยางมาก เพระไมวาจะเรียนกฎหมายจากในหรือตางประเทศ เราถูกสอน

ตรงกันวา รัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุด แตในทางปฏิบัติไมไดเปนเชนนั้น คงถึงเวลาที่นักกฎหมายจะ

มาพิจารณาประเด็นนี้กันอยางจริงจัง 
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๒. การปรับโครงสรางของระบบการจัดการทรัพยากร 
โดยเฉพาะการคืนอํานาจพื้นที่สาธารณะกลับไปสูประชาชน และยอมรับสิทธิตามจารีต

ของชุมชน 

ประเด็นนี้มีนักกฎหมายหลายคนบอกวา กฎหมายที่เรามียอมรับสิทธิตามจารีตอยูแลว 

แตผมคิดวาในการจัดการทรัพยากรกฎหมายเรายังไมยอมรับสิทธิชุมชนในทางจารีต 

 

“ที่ผานมาระบบตลาดไดเขามาเปนกลไกทําใหเกิดการผูกขาดในการจัดการทรัพยากรอยาง

มาก การเก็งกําไรที่ดินเปนตัวอยางที่ชัดเจนวา ระบบตลาดไดเขามามีสวนสําคัญที่กดดันใหระบบการ

จัดการทรัพยากรเปนเชนนั้น เร่ืองน้ํากําลังจะเปนเรื่องตอมา ดังนั้นเราตองคิดกันอยางจริงจังวา ทํา

อยางไรที่จะไมใหระบบตลาดเขามาเปนกลไกสําคัญในระบบการจัดการทรัพยากรอีกตอไป” 

 

กฎหมายการจัดการทรัพยากรที่เรามีครอบคลุมในทุกทองถิ่นโดยไมเปดชองวางใหชุมชน

ไดปฏิบัติตามจารีตของชุมชน หากมีการยอมรับสิทธิตามจารีตจริง ก็จะชวยในการสรางระบบการ

จัดการทรัพยากรเชิงซอน แทนระบบการจัดการทรัพยากรเชิงเดี่ยว ที่ใหอํานาจกับรัฐฝายเดียวได 

การคืนอํานาจใหชมชนมีสิทธิในพื้นที่แตละพื้นที่นั้น ไมไดหมายความวา เจาของที่ดินที่ใด

ที่หนึ่งจะเปนผูเดียวที่มีสิทธิในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของตน เชนหากคุณเปนเจาของที่นาผืน

หนึ่ง คุณยอมมีสิทธิในการทํานาของคุณ แตเวลาหนาฝนมีกบ มีเขียดในที่นา กบเขียดเหลานี้ไมไดเปน

ของคุณคนเดียว ใครก็ตามที่ออกไปในที่นาขณะนั้น ยอมมีสิทธิจับกบเขียดเหลานั้นได 

นี่คือการจัดการทรัพยากรแบบเชิงซอนที่ปรับไปตามพื้นที่ ซึ่งกฎหมายไทยไมมีความรู 

ความเขาใจในเรื่องเหลานี้ 

การเสนอใหมีการเปลี่ยนแกนกลางในการจัดการทรัพยากรนั้น ไมไดเปนการเสนอใหนับ

หนึ่งใหมอยางเทาเทียมกัน เพราะวาระบบกฎหมายที่ผานมา ไดทําใหคนบางคนตัวใหญคน และทําให

คนบางคนตัวเล็กลง 

ดังนั้น ถึงแมจะมีการเปลี่ยนแกนในการจัดการทรัพยากร แตทุกคนจะเริ่มนับหนึ่งใหม

พรอม ๆ กันไมได เพราะสังคมเรามีโครงสรางเละเทะมานาน เกิดความเหลื่อมลํ้ามานาน รัฐตองเขามา

แทรกแซง โดยเบื้องตนตองทําใหระบบการจัดการทรัพยากรกระจายโดยเฉพาะเรื่องที่ดิน การถือครอง

ตองกระจาย 

อีกประการหนึ่งคือ ตองทําใหมีการประกันสิทธิคนตัวเล็ก ๆ ในสังคมไทย ที่ผานมาระบบ

ตลาดไดเขามาเปนกลไกทําใหเกิดการผูกขาดในการจัดการทรัพยากรอยางมาก การเก็งกําไรที่ดินเปน

ตัวอยางที่ชัดเจนวา ระบบตลาดไดเขามามีสวนสําคัญที่กดดันใหระบบการจัดการทรัพยากรเปน

เชนนั้น 
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เร่ืองน้ํากําลังจะเปนเรื่องตอมา ดังนั้นเราตองคิดกันอยางจริงจังวา ทําอยางไรที่จะไมให

ระบบตลาดเขามาเปนกลไกสําคัญในระบบการจัดการทรัพยากรอีกตอไป 

สรุปก็คือวา ระบบกฎหมายในการจัดการทรัพยากรเปนผลมาจากแนวคิดกระแสการ

พัฒนา และอิทธิพลขององคกรโลกบาลตาง ๆ 

ส่ิงที่เราตองหันกลับมาใหความสนใจคือ ทําอยางไรจึงจะปรับระบบ ปรับโครงสราง เพื่อ

จะเปดพื้นที่ใหแกคนเล็ก ๆ ไดมีโอกาสและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรได และทําอยางไร จะทํา

ใหชาวบานมีอํานาจในทรัพยากรมากขึ้น ทางเลือกคงไมไดสุดขั้วไปทางเสรีนิยมหรือสังคมนิยมเสีย

ทีเดียว คารล มารกซเรียกการปลอยเสรีภาพใหปจเจกชนแบบสุดโตงวา เปนเสรีภาพของหมาปาในเลา

ไก ซึ่งหมายความวา ใครแรงมากกวาก็ไดเปรียบมากกวา 

เชน ถาผมเกิดมีที่ดินอยูคร่ึงประเทศ ในประเทศซึ่งถือวาเสรีภาพของบุคคลสูงสุด ผมก็

ปลอยใหเชาแพง ๆ ใครไมมีปญญาเชาก็ไมตองเชา แตถาเกิดมีคนที่เขาจําเปนมากที่จะตองเชาละ จะ

ทําอยางไร เมื่อเกิดสภาพเชนนี้ รัฐหลายรัฐจะเขามาแทรกแซง และใชมาตรการภาษีที่ดิน 

แตในบานเรา เรารับมาดานเดียวคือรับสิทธิแบบปจเจกชนมา แตไมไดรับกฎหมายภาษี

ที่ดินมาดวย ระบบการปฏิบัติการถือครองที่ดินก็ไมเอามา ระบบกฎหมายเสรีภาพปจเจกชนของเราจึง

เปนแบบกุด ๆ 

ส่ิงที่ผมเห็นวา เราควรทําเพิ่มมากขึ้นคือ สรางความเปนธรรมข้ึนในทุกดาน ซึ่งเปนสิ่งที่

เกิดขึ้นแลวในระดับสากล นอกจากนี้ในระดับสากลยังเกิดการกลับมาของสิทธิแบบจารีตดวย 

ในออสเตรเลีย เมื่อประมาณ ค.ศ. ๑๙๙๖ มีคดีที่เกิดขึ้นคือคดี Marble Case เปนขอ

ถกเถียงระหวางชนพื้นเมืองกับเอกชน เอกชนเขาไปขอเชาที่ดินของรัฐ มีเอกสารรับรองถูกตอง แตที่ดิน

นั้นมีชนพื้นเมืองอาศัยอยู 

ผลปรากฏวาคดีนี้ข้ึนสูศาลออสเตรเลีย ถกเถียงกันวาใครมีสิทธิมากกวากัน ปรากฏวา 

ศาลรับรองวาชนพื้นเมืองนั้นอยูมากอนที่คนผิวขาวจะมาอยูที่ออสเตรเลียดวยซ้ํา ดังนั้นแมจะไมมี

เอกสารสิทธิ์ แตศาลรับรองสิทธินี้ เทากับวาโดยทั่วไป แมรัฐจะมีการรับรองตามระบบเอกสารสิทธิ์ที่

ถูกตองตามกฎหมาย แตใชวาจะทําเชนไรก็ได ภายใตระบบเอกสารสิทธิ์นั้น ตองไดรับการยอมรับจาก

ชนพื้นเมืองดวย 

คําตัดสินของศาลออสเตรเลียนี้สงผลทําใหรัฐสภาตองออกกฎหมาย เรียกวาเปน Native 

Act เพื่อรับรองสิทธิชนพื้นเมือง นับเปนความเปลี่ยนแปลงที่นาสนใจ 

กรณีเชนนี้ไมไดมีเฉพาะในออสเตรเลีย ที่ละตินอเมริกาก็มี แมกระทั่งในญี่ปุน 

ผมเคยคุยกับนักกฎหมายของญี่ปุนวา เวลาเกิดขอพิพาทในที่ดิน หากมีการเขาไปในพื้นที่

ใดที่ชุมชนนั้นมีกฎเกณฑตามจารีตที่ชุมชนใชอยู ตองปฏิบัติตามจารีตนั้น กฎหมายของรัฐจะไมเขาไป

ยุง นี่เปนสิ่งที่ชวยตอบคําถามไดวา ในแงมุมของเรื่องฐานการจัดการทรัพยากร ถามวาทําไมชาวบาน
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ยากจน ผมเห็นดวยวากฎหมายไมสามารถทําใหชาวบานรวยขึ้นได แตกฎหมายสามารถทําใหขาว

บานมีหลักประกันความมั่นคงในการดําเนินชีวิตได 

ดังนั้นสิ่งที่สําคัญคือ ทําอยางไร ชาวบานและชุมชนจะเขาถึงอํานาจในการจัดการ

ทรัพยากรได ซึ่งปจจุบันก็มีการตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นแลว โดยอยูในระหวางการปรับตัว 

เวลาที่เราต้ังคําถามกลับเขาในระบบกฎหมาย ส่ิงที่เปนปญหาคอนขางมากคือ สิทธิซึ่ง

ดําเนินมาตามจารีตแบบหนึ่งกับสิทธิที่ถูกกําหนดโดยรัฐ ซึ่งมีรากฐานของสิทธิของปจเจกบุคคลแบบ

สุดโตงอยู เปนปญหาวา เราจะทําใหเกิดระบบกฎหมายที่ชาวบานเขาถึงไดอยางไรบาง 
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           ภาคสาม 
       ความจริงของความจน 
                              : คนจนอัจฉริยะ 
 
 

                   ทุนทางวัฒนธรรม* 
              ม.ร.ว. อคิน  รพีพัฒน** 
 

เร่ืองแรกที่จะพูด คือ ส่ิงหนึ่งที่เปนหัวใจของความเปนสมัยใหม คือการทําลายลางของเกา

ใหพังแหลกละเอียดไป แลวสรางของขึ้นมาใหม 

แนวคิดแบบนี้เปนแนวคิดในโครงสรางการพัฒนาที่เราเอามาใชต้ังแตประมาณ พ.ศ. 

๒๕๐๐ มาจนปจจุบัน คือพยายามทําลายลางความคิดความเชื่อเกา ๆ ของคนไทย ของชุมชน ของ

หมูบานใหหมด แลวสรางขึ้นมาใหม โดยอาศัยความคิดแบบฝรั่งแบบทุนนิยม 

ผลของการที่เราทําเชนนั้นและปฏิบัติตามความคิดสมัยใหมของฝรั่งเชนนั้น ไดนําเรามาสู

ความหายนะของวิกฤติเศรษฐกิจของบานเมืองเรา และความหายนะของหมูบานหลายแหง 

ที่ผมจะพูดวันนี้ คือรายละเอียดของการนําความคิดแบบฝรั่งเขามาใชในการพัฒนา

ทองถิ่น แลวมันไมไดผลอยางไรบาง แลวก็พูดจากประสบการณของผมซึ่งมี ๓ เร่ืองดวยกัน 

ประสบการณแรกคือการทํางานเกี่ยวกับสหกรณ ซึ่งผมทํามาตั้งนานแลวเปน ๑๐-๒๐ ป 

ศึกษาเกี่ยวกับสหกรณในประเทศไทย และพบความลมเหลวเยอะแยะไปหมด สหกรณในรูปแบบของ

รัฐที่เกิดขึ้นมาเปนสหกรณแบบฝร่ังที่นํามาใชในเมืองไทย 

เร่ืองตอไป ผมจะพูดถึงประสบการณในการทําโครงการพัฒนาชนบทลุมน้ําแมกลองที่ ต. 

ยกกระบัตร จ. สมุทรสาคร ซึ่งมันเกิดองคกรชาวบานขึ้นมา โดยเขามีวิธีการและความคิดดั้งเดิมที่เขา

สืบทอดกันมาอยางนาสนใจมาก และเวลาปฏิบัติเขาก็ทําของเขาไปได 

ประสบการณเร่ืองสุดทายที่จะเลา เปนเรื่องที่พบมาเมื่อวานนี้เอง ความจริงผมไปมา ๒-๓ 

คร้ังที่แลววัดครูเตาอยูที่หาดใหญ จ. สงขลา ซึ่งมีทานพระอธิการทอง ที่นั่นเขาเรียกวาประมุข เปนกลุม

ออมทรัพยซึ่งมีวิธีการที่นาสนใจมาก ๆ ผมจะเลาประสบการณของผมใน ๒-๓ อยางนี้ใหทานฟง 

                                                 
* จากการอภิปราย “แกโครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” ครั้งที่ ๒ เร่ือง ทุนทางวัฒนธรรม วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ณ    

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

** ที่ปรึกษามูลนิธิชุมชนไท 
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เร่ืองแรกเมื่อตอนที่ผมไปทําสหกรณ ผมเปนคนแรกที่พูดวา สหกรณที่เราเอาแบบฝรั่งมา

ทํานั้น มันมีปญหามาก 

เราเขาไปทําสหกรณเพื่อที่จะรวมชาวบานใหรวมตัวชวยกัน วาความจริงคนที่เขามาเปน

สมาชิก ก็หวังแตเงินผลประโยชนจากสหกรณนั้น แลวสหกรณก็มีตําแหนงตาง ๆ เชน มีประธาน มี

กรรมการ ฯลฯ แลวผมพบวาหลายแหงที่ผมไปพบ ประธานและกรรมการ กินกันโกงกันคอรรัปชั่นกัน

จนสหกรณพัง และก็ไมรูพังมากี่แหงแลว 

 

“เขาบอกวาทางเจาหนาที่เกษตรของราชการ มาบอกใหเขาเปลี่ยนวิธีการปลูกขาวใหม ใหมี

ผลผลิตมาก ๆ พอเขาเปลี่ยนพันธุขาว มาปลูกขาวตามที่เจาหนาที่เกษตรแนะนํา ปรากฎวาเขาตองใช

ยาเคมีมากเลย เจาหนาที่บอกใหปลูกเพื่อขาย เขาก็ปลูกแลวขาย เอาเงิรมาซ้ือไอโนนซื้อไอนี่ เขาก็

ตองเริ่มตนกู ธกส. เขาบอกยิ่งกูมันก็ยิ่งเพิ่มข้ึนทุกที” 

  

ผมเองไปทํางานกับสหกรณที่โครงการไทย-เยอรมันไปทําอยู ชื่อหมูสี ซึ่งขึ้นชื่อมาก รํ่ารวย

เงินเปนลาน ประธานไดรับเชิญมาพูดโดยคนเยอรมัน เพื่อเลาใหคนอื่นฟงวา สหกรณนี่เงินดีได

ประโยชนอยางไร 

๓-๔ ปตอมาปรากฏวาชาวบานรู ชาวบานไทยก็แปลกเขารูวาประธานกรรมการกับ

กรรมการโกง เขาบอกผมวา ดูซิอาจารย เห็นไหม ประธานไปซื้อรถปกอัพ ปลูกบานใหม ดูซิ ดู

กรรมการไปซื้อรถปกอัพคนละคันหมดเลย ชาวบานเขารู และเขียนจดหมาย ไปที่อําเภอเปนตั้ง แตทาง

อําเภอไมทําอะไร ที่แปลกมากคือกรมสงเสริมสหกรณสงผูตรวจบัญชีไปตรวจ 

ผมพบกับผูตรวจบัญชีของกรมฯ เขาบอกกับผมวา เขาตรวจพบแลวแตทําอะไรไมได ตอง

ปลอยไป เพราะวาประธานกับกรรมการเปนเจาพอในที่นี้ทั้งนั้น แลวในสมัยนั้นมีคอมมิวนิสต เขาบอก

วาทําอะไรไมได เพราะเดี๋ยวจะกลายเปนคอมมิวนิสตกันหมด 

เขาบอกผมอยางนั้น เขาไมวาอะไร สหกรณอันนั้นมันก็เลยพังพินาศไป ทุนเยอรมันมาลง

สหกรณละลาน ตอนนั้นทํา ๗ แหง พังหมดเลยทั้ง ๗ แหง โกงกันจนกรรมการร่ํารวย สวนสหกรณพัง 

 

มาถึงเรื่องของยกกระบัตร ซึ่งเปนโครงการพัฒนาชนบทของลุมน้ําแมกลองที่ผมทํากับ

อาจารยปวย 

ที่นี่ใหบทเรียนที่แปลก ๆ กับผม เราเขาไปพยายามชวยชาวบานที่ยากจน คือชาวบานที่

ปลูกขาวแลวดินมันเค็ม ผลผลิตไมพอ หนูนาก็มาก เราไปคุยกับชาวบาน ส่ิงหนึ่งที่เราพยายามทําคือ

การฟนฟู เพราะชาวบานประสบปญหามาก เราไปไลเรียงถามวา ชาวบานเขาเคยทําอะไรบาง เขาก็

พูดถึงเรื่องเลี้ยงปลา เขาพูดถึงวา เมื่อกอนมันมีปลา แตเดี๋ยวนี้มันจับปลาไมไดแลว 
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ทีแรกเขาบอกวา เขาอยากจะปลูกมะพราวจะไดรํ่ารวยแบบนั้นแตมันทําไมได จาก

การศึกษาประวัติของเขาแลว เรารูวาชาวบานเขาเปนอยางไร อยูอยางไร เคยทําอะไรมาบาง แลวก็

ศึกษาตอไปในบริเวณแถวนั้นวา ที่ไหนเขาทําอะไร และประสบความสําเร็จโดยมีภูมิประเทศคลาย ๆ 

กัน แลวใหชาวบานเรียนรูจากกันเอง 

แลวก็เกิดองคกรขึ้นมาเลี้ยงปลา ที่นาสนใจมากคือเวลาที่ชาวบานเขาขุดบอเลี้ยงปลา เขา

จะไปชวยกันขุด เอาแรงเหมือนอยางที่สมัยที่เขารวมกันปลูกขาว และเวลาจะจับปลา เขาก็จะชวยกัน

จับ เขาจะไมจับพรอมกัน เขาจับแหงละวัน ๆ และก็รวมกันเอาไปขาย นี่เปนประเพณีของเขา เปน

ความคิดเกาของการชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และก็มาชวยเหลือเอาแรงกัน เขาก็ทําอยางนั้น 

แตที่ประทับใจผมมากที่สุดและผมก็จําไมรูลืม ซึ่งขอฝากไวใหคิดดวยและผมเองพยายาม

คิดมาก ๆ อยู คือ ชาวบานที่ยกกระบัติเขารวมตัวกันแลวเปนกลุม แตเขาไมยอมใหใครเปนประธาน 

กรรมการ คนไหนมีตําแหนงตาง ๆ นี่เขาไมยอม 

ตอนนั้นเขาจะไปกูเงิน ธกส. มาขุดบอ ธกส. ไมยอม บอกตองมีประธาน เขาก็เลยตั้ง

ประธานกันขึ้นมาเลน ๆ และคนที่เปนประธานก็ไมมีอํานาจอะไร เพียงแตเปนคนที่ไปติดตอกับรัฐ 

เพราะรัฐกําหนดมาวาจะตองมีกรรมการ มีตําแหนงนั้นตําแหนงนี้ เขาก็ตองทําอยางนั้น 

นั่นเปนเรื่องหนึ่งที่นาสนใจมาก ๆ เวลาเขารวมกัน เขาก็รวมเงิน เมื่อจับปลามาแลวเขาก็

รวมกันขาย เมื่อเขาไดเงินมาจากการขาย เขาไมมีการตั้งกองทุนขึ้นมา เขาแบงกันทันทีหมดเลย เขา

บอกผมวา เงินทองมันเปนของบาดใจ ไมมีใครที่จะกลาเก็บเงินไวถือเงินไว เขาไมยอม 

เรื่องนี้เปนบทเรียนที่ผมไดเรียนจากเขา และรูสึกประหลาดใจและสนใจมาก ๆ วา ปญหา

ที่เกี่ยวของกับเร่ืองเงินและเรื่องการสะสมทรัพย ซึ่งเปนพื้นฐานความคิดของทุนนิยมที่เขามา  

วัฒนธรรมไทยเวลานี้ไมไดยอมรับส่ิงนั้นเทาไร และเราก็ไมไดคิดและมองเงินแบบเดียวกับ

ที่ฝร่ังเขามอง เรามองคนละอยางกับเขา และก็ไมไดมุงหวังที่จะสะสมกันแบบนั้น 

ผมเพิ่งเห็นกลุมตาง ๆ ที่เราตั้งขึ้นมาตั้งหลายกลุม กลุมออมทรัพย กลุมสหกรณที่มัน

กลายเปนสหกรณการเงินไป ธนาคารขาวที่กลายเปนธนาคารเงินไป เพราะวาถาเมือ่ไรทีช่าวบานแตละ

คนเอาไปสะสมเอาไปรวมกัน ดวยจิตมุงหวังที่จะไดผลประโยชนใหตัวเองร่ํารวย ใหตัวเองไดเงิน

มากมาย เมื่อนั้นจะตองพังแน มันจะเปลี่ยนกลายเปนของคนร่ํารวย คนจนจะลําบากมาก 

 

ประสบการณสุดทายที่ผมพบจริง คือทานพระอธิการทองที่ผมไปมา ๒ คร้ัง เปนสิ่งที่

ประทับใจผมมาก 

ที่นั่นมีชุมชนอยู ๓ แหงดวยกัน ที่รวมกันทําสิ่งที่เขาเรียกวา ธนาคารชีวิต 

      ความเปนมากอนจะมีธนาคารชีวิต คือ ทานอาจารยเลาวาในสมัยโบราณ ชุมชนเหลานี้

ปลูกขาวเพื่อกินเอง ปลูกขาว ปลูกกลวย ฯลฯ ที่นั่นเปนที่ลุมและมีน้ําทวมอยูเสมอ ทุกบานจึงมียุงขาว
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ต้ังไวเหนือน้ําเพื่อเก็บขาวไวกอน อยูดวยกันอยางมีความสุขสบายมาตลอด ทีนี้ปญหาที่เกิดขึ้นและเขา

เลาใหผมฟง ซึ่งนาสนใจมาก 

เขาบอกวาทางเจาหนาที่เกษตรของราชการ มาบอกใหเขาเปลี่ยนวิธีการปลูกขาวใหม ให

มีผลผลิตมาก ๆ พอเขาเปลี่ยนพันธุขาว มาปลูกขาวตามที่เจาหนาที่เกษตรแนะนํา ปรากฎวาเขาตอง

ใชยาเคมีมากเลย เจาหนาที่บอกใหปลูกเพื่อขาย เขาก็ปลูกแลวขาย เอาเงินมาซื้อไอโนนซื้อไอนี่ เขาก็

ตองเริ่มตนกู ธกส. เขาบอกยิ่งกูมันก็ยิ่งเพิ่มข้ึนทุกที 

ตอมาประมาณป ๒๕๒๖ ซึ่งเปนปที่ธนาคารชีวิตเกิดขึ้น มาจากการเกิดกระแสวาลูก

ชาวบานตองเรียนหนังสือ ตองไปโรงเรียนที่ตัวอําเภอหาดใหญ แตชาวบานยากจน เขาก็พยายามปลูก

ขาวเปลี่ยนพันธุขาว เพื่อจะใหรวยตาง ๆ นานาตามที่เกษตรแนะนํา แตเขาบอกวายิง่ทาํมนักย็ิง่จนไมมี

เงิน 

ทีนี้ทานพระอธิการทอง ทานเปนเจาอาวาสอยูที่วัดอูตะเภาตอนนั้น คนก็รักใครนบัถอืทาน

มาก คนก็ไปหาทาน เวลาจะสงลูกไปเรียนหนังสือก็ไปยืมเงินทาน ทานก็ใหยืมมาเรื่อย ๆ คือทานเปน

คนใจดี ใหยืมจนตัวทานก็แยเหมือนกัน 

คนอายุมาก ๆ ที่เขาไปคุยอยูที่วัด เขาก็คุยกันวาจะทํายังไงดี ทานบอกใหทําอยางนี้สิ ก็ให

เอาเงินมาทุกวัน คนหนึ่งก็ใหเอามาบาทหนึ่ง คนรวยคนจนเอามาเหมือนกันคนละบาท ๆ มารวมกัน

เปนธนาคารชีวิตของทาน และก็ใชเงินจํานวนนั้น เวลาจะกูยืมก็ยืมจากเงินนั้น ก็เอาดอกเบี้ยรอยละ

หนึ่งซึ่งต่ํามาก 

แตที่นาสนใจกวานั้นคือ ทุกคนที่มาเขาหุนจายเงินนี้ จะจายเทากันหมดทั้งคนรวยคนจน 

แลวก็ไมมีการปนผล คนทุกคนเขามาเพื่อชวยเหลือกัน มาเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ชวยเหลือคนที่

ยากจนคที่ลําบาก แลวเวลาที่คุณมากูยืม สมมุติเงินมันมีนอย เงินมันไมพอ มีคนมากูเยอะ จะตองจัด

วาคนไหนจะได คนไหนจะไมได ไมมีกรรมการที่จะมานั่งคิดพิจารณา คนที่จะมากูทั้งหมดจะมานั่งคุย

กัน ถกกัน จนกวาจะรูวาใครมีความจําเปนมากที่สุด ก็ใหคนนั้นไปกอน 

ทํามาอยางนี้ต้ังแตป ๒๕๒๗ จนปจจุบันขยายไปรวมชุมชน ๓ แหงที่ข้ึนอยูกับวัด มีวัดอู

ตะเภา วัดครูเตา และก็มีวัดดอนอีกวัดหนึ่ง ทั้ง ๓ วัดในทองที่แถวนั้นจะทําอะไรรวม ๆ กันหมด เร่ืองนี้

ก็เปนเรื่องสําคัญ 

ทีนี้เขาเรียกทานพระอธิการวาประมุข ผมก็ถามวา ถาเผื่อไมมีทานชาวบานจะทําไดไหม 

เขาบอกวาคงจะอยูไดแลว เพราะเดี๋ยวนี้ทานก็พยายามถอย ๆ ออกแลว ไมคอยยุงเกี่ยวกับธนาคาร

ชีวิตแลว 

แตธนาคารชีวิตไดชวยใหชาวบานที่นั่นสามารถอยูดีกินดีข้ึนมาไดต้ังเยอะ และก็สามารถ

ที่จะทําอะไรตออะไรได 
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ส่ิงที่นาสนใจมาก คือ ทุกคนเอาเงินเขามาวางโดยไมไดคิดวาจะเอาเงนิคนื เพือ่ทีจ่ะรํ่ารวย

หรือกินดอกเบี้ย แตความคิดคือการชวยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน จะชวยเหลือคนที่ยากลําบากใน

ชุมชนเทานั้น 

ทําใหนึกถึงอาจารญฉัตรทิพย ที่วาดั้งเดิมของสังคมไทย ความเอื้ออาทรเปนบุคลิกดั้งเดิม

ของเขา ผมคดวา นี่คือ ทุนทางวัฒนธรรม และก็เอามาทําใหเกิดประโยชนข้ึนมาได ชวยเหลือคนที่

ยากจนจริง ๆ โดยอาศัยทุนทางวัฒนธรรมนี้ได 

ความจริงแลว ในเมืองของเรายังมีคุณสมบัติซึ่งเปนลักษณะที่สืบตอมาในวัฒนธรรมไทย

ของเราอีกหลายอยางที่เปนประโยชน เชน ความยืดหยุน ปรองดอง 

อยางในชุมชนแออัด การทํา land sharing หรือการแบงที่ดินกัน ที่ไหนเขาก็ทํากันไมได 

แตมันทําไดในเมืองไทย เพราะเมืองไทยเรายืดหยุนเราประนีประนอมกัน 

ถาหากเจาของที่ดินประนีประนอมยืดหยุนกันกับผูที่เขาไปอยูในนั้น ที่เราเรียกวาผูบุกรุก

หรืออะไรกต็าม มันจะสามารถตกลงกันได และทําการแบงจัดสรรที่ดินกันได 

การกูยืมเงินก็เหมือนกัน อยางที่ธนาคารชีวิตก็มีความยืดหยุน ถาเผื่อกูไปไมมีเงินใชก็

ยืดหยุนกันได ในระบบอุปถัมภแบบโบราณของเราก็มีความยืดหยุน ไมมีเงินใชปนี้ ก็ใชปหนาไป ๒ ปก็

ยังยืดหยุนกันได 

แตพอทุนนิยมเขามามาก ๆ ตางคนตางสะสมจนร่ํารวย ผลประโยชนมันมีความสําคัญ

มาก จะตองเอาเงินคืนมาใหได ความยืดหยุนจึงหมดไป ระบบอุปถัมภที่เคยมีมาในชนบทตอนหลงักใ็ช

วิธีการวา ใครไมเอาเงินมาคืน ก็จางมือปนยิง เปนการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปลี่ยนขึ้นมาเรื่อย ๆ 

แตถาหากวา เรายอนกลับมาในชุมชน ในทองถิ่น ในที่เล็ก ๆ เราอาจจะเห็นไดวา เกิดมี

การเอาทุนทางวัฒนธรรม ความคิดทางวัฒนธรรมตาง ๆ ทั้งความยืดหยุน ความเอื้ออาทร คานิยมเกา 

ๆ ของไทยมาใชประโยชน 

ถาเผื่อ “ทุนทางวัฒนธรรม” เหลานี้ฟนขึ้นมาได ก็สามารถที่จะทําอะไรไดเยอะมากใหกับ

สังคมของเรา 
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                   ทางเลือกจัดการน้ํา 
                                                           มีมากกวา “เข่ือน”* 
                     ชยันต  วรรธนะภูต*ิ* 

 
ภูมิปญญาในการจัดการทรัพยากรน้ําของชาวบานนั้นเปนความรูในการจัดความสัมพันธ 

มาจากการปฏิบัติ ทดลองในชีวิตประจําวัน และสืบทอด ความรูเหลานี้มานมนาน 

แตในขณะเดียวกันก็เห็นไดชัดวาองคความรูที่เปนฐานความคิดในการจัดการทรัพยากร

น้ําของประเทศไทยปจจุบัน เปนความรูที่แคบและมีมิติเดียว ไมเพียงพอที่จะอธิบายความสลับซับซอน

ของระบบนิเวศนในอีสาน ระบบความสัมพันธทางสังคม และการจัดการที่หลากหลาย จึงไมแปลกใจที่

เราเห็นความลมเหลวในการจัดการน้ํา และความขัดแยงในการจัดการทรัพยากรมาโดยตลอด 

ผมมีขอสรุป ๔ ประเด็นหลักเกี่ยวกับปญหาการจัดการน้ําในอีสานที่ผานมา ดังนี้ 

 
๑.  มายาคติในการจัดการทรัพยากรน้ําภาคอีสาน และความคิดเชิงเด่ียว 

อีสานถูกมองวาเปนพื้นที่แหงแลงที่สุดในประเทศ ถึงแมวาจะเปนบริเวณที่มีฝนตกเฉลี่ย

ไมนอยกวาภาคอื่น ๆ แตลักษณะของดินก็ไมสามารถเก็บน้ําไวได 

คนอีสานจึงมีภาพลักษณของคนที่อยูในดินแดนแหงแลง ไมวาจะเปนการเสนอใน

ภาพยนตร นวนิยายหรือรายงานของทางราชการตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับความคิดของการพัฒนาที่ผาน

มา ที่บอกวา โง-จน-เจ็บ ชอบเลนการพนัน ชอบไปงานบุญ แตคนภาคอีสานตองบอกวา โง-จน-เจ็บ 

และแหงแลงดวย 

ดังนั้นคํานิยามเหลานี้ใชเปนฐานในการหาหลักคิดการจัดการที่เรียกวา “หลักการ

เชิงเดี่ยว” หลักการดังกลาวคือ การใชเทคโนโลยีกักเก็บน้ําโดยการสรางเขื่อน สรางฝายขนาดใหญ อาง

เก็บน้ํา หรือวาใชในการขุดคลอง รวมทั้งวิธีการตาง ๆ ที่ใชเทคโนโลยี ที่ตองการควบคุมและปรับ

ธรรมชาติ เปนความอหังการของมนุษยโดยที่ไมรูเทาทันวา 

ความจริงแลวธรรมชาติมีความสลับซับซอน โดยเฉพาะในอีสานไดมีการสะสมภูมิปญญา

มาหลายรอยป จนเปนพันปดวยซ้ําไปในการแกปญหาความแลง 

 

                                                 
* จากเวที “ทางเลือกการจัดการน้ําอีสาน” ณ สถาบันราชภัฎ จ. สกลนคร วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๕ โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 

<http://www.geocities.com/mmidnightunity/newpage03.html>  และประชาคม จ. สกลนคร 

** ศูนยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนแหงภูมิภาค คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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“คําถามจากพอใหญวิรัชวา “แมน้ํามูนเปนของใคร” ผมคิดวาเปนคําถามที่ลึกซึ้งมากและก็

สะทอนปญหาของการจัดการน้ําในปจจุบันที่อยูในมือของรัฐบาล โดยที่ชาวบานขาดการมีสวนรวม 

ทําใหเราอดฉุกคิดไมไดวา สิทธิในการจัดการน้ําที่เคยมีอยูนั้น ปจจุบันไปอยูที่ไหนและจะมีทางออก

ไหนบาง” 

 

 มายาคติเทาที่ผมฟงจากหลาย ๆ ทานโดยเฉพาะชาวบาน เปนสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใหรัฐมี

ความชอบธรรมในการเขามาจัดการน้ํา มีบทบาทในการชวงชิงกรรมสิทธิ์ หรือการจัดการน้ําไปจาก

ประชาชน 

 คําถามจากพอใหญวิรัชวา “แมน้ํามูนเปนของใคร” ผมคิดวาเปนคําถามที่ลึกซึ้งมากและก็

สะทอนปญหาของการจัดการน้ําในปจจุบันที่อยูในมือของรัฐบาล โดยที่ชาวบานขาดการมีสวนรวม ทํา

ใหเราอดฉุดคิดไมไดวา สิทธิในการจัดการน้ําที่เคยมีอยูนั้น ปจจุบันไปอยูที่ไหน และจะมีทางออกไหน

บาง 

 กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในการจัดการน้ํานี้ในระดับตาง ๆ ในระดับชุมชนไปจนถึงระดับภูมิภาค เรา

ควรตั้งคําถามวา สิทธิเหลานี้จะอยูไดอยางไร หรือจะกลับคืนมาไดอยางไร อีสานถูกมองวาตกอยูใน

สภาพของการเผชิญความแหงแลง ภาวะความขาดแคลนน้ํา ดินเค็ม 

 แตสภาพความเปนจริง ลักษณะธรรมชาติของอีสานนั้นมีหลายแบบ มีทั้งน้ํามากและน้ํานอย 

มีน้ําหลากมีน้ําเค็ม มีอ่ิมและอด ชุมชนอีสานเปนชุมชนเฮ็ดอยูเฮ็ดกิน เปนชุมชนที่ตองเผชิญกับความ

มี ความไมมีของสิ่งเหลานี้ 

ดังนั้นประเด็นอยูที่วา ที่ผานมาชาวบานไดมีภูมิปญญาในการจัดการกับความมีและไมมี คือ 

มีมากและไมมีอยางไร 

ที่ผานมาชาวบานไดส่ังสมความรูมาโดยตลอด รูจักที่จะหาวิธีที่จะจัดการน้ําตาง ๆ บทเรียน

ของการจัดการน้ํานํามาใชประโยชน อาศัยความรูเฉพาะทองที่เพื่อที่เขาใจความหลากหลาย ไมวา

พื้นที่ชุมน้ํา พื้นที่ปาบุงปาทามตาง ๆ และความรูที่มีทางเลือกหลากหลาย โดยสังเกตงาย ๆ จากการใช

ภาษา 

ในภาษาไทยมีหวย หนอง คลอง บึง แตถาเปนภาษาอีสานจะมีหวย กุด หนอง คลอง น้ําผุด 

น้ําซาง น้ําเที่ยง น้ําจั่น และอื่น ๆ อีก 

แหลงน้ําเหลานี้มันมีลักษณะเฉพาะ และมีน้ํามากน้ํานอยไปตามฤดูกาล ไมใชวามีตลอดไป 

แตส่ิงที่มหัศจรรยนาชื่นชมคือวา ชาวบานไดเรียนรูที่จะเอาสิ่งเหลานี้มาใชใหเปนประโยชนกับสวนรวม

ของชุมชน รูวาพื้นที่แตละประเภทจะใชประโยชนทําอะไรไดบาง เปนตน 
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๒. หลักการสําคัญของการจัดการทรัพยากรของคนอีสานไมใช “กักเก็บควบคุมน้ํา” แตเปน
การ “ปรับตัวเขากับธรรมชาติ” 
 ที่ผานมาชาวบานเรียนรูเพื่อปรับตัวเขากับธรรมชาติกับระบบนิเวศนโดยการเฝาสังเกต

ธรรมชาติ ทดลอง ปฏิบัติ บางครั้งตองไปเดินสังเกตดูวาที่แหงไหนมีไออุนขึ้นมาตามพื้นดินถึงจะรูวา

เปนบอน้ํา มีน้ําหรือไม 

 แตส่ิงเหลานี้กลับไมเปนที่ยอมรับของราชการ ระบบการจัดการของราชการเปนระบบการรวม

ศูนยการพัฒนา ทําใหประชาชนขาดการมีสวนรวม 

 ภูมปญญาชาวบานที่ไมไดต้ังบนหลักการควบคุมและบังคับธรรมชาติ เคารพตอธรรมชาตกิลบั

ไมไดถูกนํามาใช ดังนั้นสิ่งที่เปนปญหาคือแนวคิดแบบชาวบานกับรัฐกําลังเผชิญหนากัน 

 อยางไรก็ตามความรูของชาวบานนั้น ไมใชไมควบคุมธรรมชาติเลย ชาวบานควบคุมธรรมชาติ

เหมือนกันแตอาศัยความรูในการควบคุม ปรับตัวหรือปรับวิธีการผลิต เลือกพืช เลือกวิธีการใช

ทรัพยากรโดยที่ไมไปเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดการสูญเสีย นี่เปนหลักการหรือปรัชญา 

 ไมใชเพียงแควาจะทําเหมืองฝายอยางไร จะเอาน้ําผุดมาใชอยางไรเทานั้น แตจะตองรูจักวิธี

ควบคุมดวยเชนกัน แตไมใชการควบคุมธรรมชาติเหมือนวิธีการของรัฐนั่นเอง 

 
๓. ทรัพยากรน้ําเกี่ยวโยงกับทรัพยากรอื่น ๆ ดวย 
 ชาวบานพูดถึงการใชประโยชนทรัพยากรหลายดานตามความหลากหลายของพื้นที่ ตาม

ความผันแปรของธรรมชาติ 

ในชวงที่มีน้ําหลาก จะมีเครื่องมือหลากหลายในการจับปลา มีการขุดบอ สรางแนวผนังกั้นน้ํา 

และอะไรตาง ๆ นานา หรือวาอาศัยตะกอนจากน้ําทวมทําใหเกิดปุยธรรมชาติ เมื่อน้ําในพื้นที่ริมน้ําที่

เคยเปนพื้นที่น้ําชุมชวงฤดูน้ําหลากแหงลง ก็ใชเปนพื้นที่การเกษตร เลี้ยงวัว แลววัวควายก็นําปุย นํา

ความอุดมสมบูรณกลับมาใหพื้นที่อีก และในพื้นที่เหลานี้ ไมวาจะเปนปาบุงปาทาม พื้นที่ริมตลิ่ง ก็จะ

ประกอบดวยพืชพันธุตาง ๆ นานาชนิด ที่ใชเปนทั้งพืชสมุนไพร เปนผักที่กินได เปนหนอไม หรือวาไข

มดแดง 

มีทรัพยากรหลากหลายที่เลือกใชไดตลอด ตามฤดูกาล ที่หมุนเวียนเปลี่ยนผาน แตความ

เขาใจในความหลากหลายของทรัพยากรที่มีอยู แสดงใหเห็นวาไมใชมีความรูแควาจะใชน้ําอยางไร แต

จะรูวาในแตละพื้นที่มีความหลากหลายของดิน ของไม ของปลา และพืชตาง ๆ ที่สามารถนํามาใชได 

เปนตน 
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๔. แตละลุมน้ํามีความหลากหลายของแหลงน้ํา 
 แหลงน้ําในอีสานมีความหลากหลาย เรียกวา ลําน้ํา ลําหวย กุด น้ําผุด น้ําซาง ชาวอีสานรูจัก

พัฒนารูปแบบของการใชทรัพยากรที่แตกตางกัน มีการจัดองคกรเพื่อใชน้ํา และดูแลรักษาเพื่อใหเกิด

ความยุติธรรม และทําใหทรัพยากรมีความยั่งยืน 

 มีกฎเกณฑที่ไมไดเขียนไว แตเปนที่ยึดถือปฏิบัติเพื่อควบคุม จึงถือเปนกติกาการใชน้ํา ถือเปน

จริยธรรมหรือเปนระบบศีลธรรมในการใชทรัพยากรน้ําของชาวอีสาน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรดานอื่นดวย

ไมวาจะเปนที่ดิน หรือปาไม 

จะเห็นไดวาหลักการจัดการทรัพยากรที่ต้ังอยูบนองคความรู และความเขาใจลักษณะภูมิ

ประเทศที่หลากหลาย การจัดองคกรที่มีฐานจากการเอื้อเฟอ แบงปน อุดหนุนเจือจาน ชวยเหลือซึ่งกัน

และกันในยามไมมีกิน เปนระบบศีลธรรมที่เกื้อหนุนใหชุมชนชาวอีสานเผชิญ แกปญหาดวยตัวของเขา

เองไดโดยที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

ชาวบานหลายคนบอกวา ความคิดแบบพออยูพอกินไมไดหมายความวาไมเขาไปสูสังคม

ตลาด แตไมตองการเปนหนี้สินเทานั้นเอง ถือเปนเรื่องที่นาสนใจ 

ดังนั้นระบบศีลธรรมของชุมชนที่ไมตองการเปนหนี้สิน เฮ็ดอยูพอกินเอื้อเฟอเกื้อกูลกัน แต

ไมไดปฏิเสธระบบตลาด เมื่อมีเหลือก็เอาไปขาย เชนพี่นองที่ปากมูล แมน้ําสงคราม ก็ขายปลา แต

ไมไดมุงแสวงหากําไรสูงสุด แตตองการเอาทรัพยากรที่หาไดในน้ํามาแบงปนกัน 

ประเด็นที่ผมคิดวาเปนปญหาเชิงโครงสรางและนํามาสูความขัดแยงที่ผานมา และทําใหเรา

ตองมานั่งคุยกัน เปนเพราะภูมิปญญาและหลักการอันเปนระบบศีลธรรมชุมชน ไมไดเปนสวนหนึ่งของ

วิธีคิดในการพัฒนาของชาติ ไมวาจะเปนระบบของราชการในระดับปฏิบัติหรือระดับนโยบาย หรือ

นักการเมือง 

ระบบการพัฒนาที่เนนการแกไขปญหาเชิงเดี่ยว เนนการสรางที่อาศัยงบประมาณกอนโต 

อาจจะทําใหเกิดมายาคติ โดยการมองวาอะไรก็ตามที่มาจากชาวบานในพื้นที่ไมทันสมัย ไมสามารถ

แกปญหาได ทุกอยางตองนํามาจากตางประเทส ทุกอยางตองมาจากเทคโนโลยี ตองมาจากราชการ 

เปนตน 
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                        ทุนบานนอก* 
            ฉลาดชาย รมิตานนท** 
 

ปจจุบันเวลาที่เราพูดถึงคําวาทุน เรามักจะใชนิยามความหมายของนักเศรษฐศาสตรกัน

โดยตลอด เมื่อเรามองคําวา ทุน ผานนิยามความหมายของนักเศรษฐศาสตรเชนนี้แลว เวลาที่เรามา

วิเคราะหถึงวิกฤตทางเศรษฐกิจในชวงที่ผานมา จนกระทั่งปจจุบัน เราจึงมองวาเปนวิกฤตของทุน ซึ่งะ

ตองหาทุนมาจากตางประเทศเขามา 

แตผมคิดวา คําวา “ทุน” ในความหมายดั้งเดิมหรือทั่ว ๆ ไป ซึ่งไมเฉพาะสังคมไทย และ

รวมทั้งสังคมไทยดวย “ทุน” หมายความถึงสิ่งที่เรามีอยูกอนแลว และไมตองไปกูยืมใครมา 

บางทีเราจะไดยินคําวา “ตนทุน” หรือเราจะไดยินวา เรามีแรงงานเปนทุนอยูแลว เรามี

ที่ดิน ไรนาเปนทุนอยูแลว อันนี้มันมีนัยยะวาเปนสิ่งซึ่งเรามีอยูโดยที่เราไมตองไปกูไปยืมใครเขามา 

ทุนพวกนี้มีอยูเพื่ออะไร คําตอบคือมีอยูเพื่อใชในการดํารงชีวิต เพราะฉะนั้นทุนใน

ความหมายที่แทจริง นาจะเปนทุนที่กลาวถึงนี้ 

 

ตีความ นิยามกันใหม 
นักเศรษฐศาสตรหรือนักพัฒนาทําใหคําวา “ทุน” ของเรามีความหมายแคบลง กลายเปน

แตเพียง “เงิน” ทั้ง ๆ ที่ความหมายที่กวางของคําวา “ทุน” นาจะรวมเอาเรื่องที่นักเศรษฐศาสตรแยกเอา

วาเปนเรื่องที่ดิน แรงงาน เงินทุน และเทคโนโลยีเขาไปดวย 

ในภาวะที่เรายังตองเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจ จะตองมาตีความคําวา “ทุน” กันใหม 

เพราะวาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจตอไปนั้นจะตองหลากหลาย เมื่อหลากหลายแลวก็จะตองมาดู

วา คําวา “ทุน” ด้ังเดิมแลวมันคืออะไร? 

 

“การดํารงชีวิตของเรานั้นไมไดมีเพียงแคมิติเดียว คือมิติทางดานเศรษฐศาสตรเทานั้น การ

ดํารงชีวิตของเรามีหลายมิติ เชนการพักผอน การชื่นชมในศิลปะ การชื่นชมในธรรมชาติ หรือการชื่น

ชมในเพื่อนมนุษยดวยกันเอง เหลานี้มันมีอยู และเขาอยูในเรื่องของ “ทุน” ในลักษณะที่สอง คือเปน

ทุนที่จับตองไมได เปนนามธรรม” 

 

 
                                                 
* จากเว็บเพจของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน http://www.geocities.com/midnightuniv/newpage2.htm. 

** ศูนยสตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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 ผมคิดวาในสังคมไทยหรือวัฒนธรรมไทย คําวาทุนมันมีความหมายที่มากกวา “เงิน” ผมคิดวา

มีวิธีดูงาย ๆ ก็คือ ดูที่ทุนซึ่งมันเปนสิ่งของเปนวัตถุจับตองได เปนรูปธรรม 

 ไมวาจะเปนที่นา ที่สวน หรือเปนปา เปนที่ดิน เปนแมน้ําลําหวย หรือไมวามันจะเปนจอบ เปน

เสียม เปนมีด เปนขวาน หรือจะเปนสายสรอย เปนกําไล หรือเครื่องประดับตาง ๆ เหลานี้ ผมเห็นวา

เปน “ทุน” เพราะเรามีอยู รวมทั้ง ศิลปกรรม สถาปตยกรรม กวีนิพนธ เพลงพื้นบาน การละเลนตาง ๆ 

ส่ิงเหลานี้ลวนเปนทุนทั้งนั้น มันชวยใหเราสามารถดํารงชีวิตอยูได 

 การดํารงชีวิตของเรานั้นไมไดมีเพียงแคมิติเดียว คือมิติทางดานเศรษฐศาสตรเทานั้น การ

ดํารงชีวิตของเรามีหลายมิติ เชนการพักผอน การชื่นชมในศิลปะ การชื่นชมในธรรมชาติ หรือการชื่น

ชมในเพื่อนมนุษยดวยกันเอง เหลานี้มันมีอยู และเขาอยูในเรื่องของ “ทุน” 

 ในลักษณะที่สอง คือเปนทุนที่จับตองไมได เปนนามธรรม 

 ผมคิดวา เร่ืองที่สําคัญที่สุดก็คือเร่ืองของ “ความคิด” บางครั้งเราไดยินประโยควา “เรามี

ความคิดเปนทุนเดิมอยูแลว” เพราะฉะนั้น ความคิดและสติปญญาผมก็คิดวาเปนทุน 

 จะมองวาเงินเปนทุนอยางเดียวไมได สติปญญาที่จะคิดแกไขปญหา ในการตัดสินวาเราจะ

ดําเนินชีวิตอยางไรถึงจะมีความสุข หรือประสบความสําเร็จ เร่ืองของ ศีลธรรมและจริยธรรมก็เปน

ทุน เพราะถาเราไมมีส่ิงเหลานี้สังคมก็อยูไมได 

 ถามองในระดับครอบครัว ครอบครัวก็อยูไมได ระดับประเทศ ถาคนในประเทศ คนใน

สังคมไทยละทิ้งศีลธรรม จริยธรรม ก็อยูดวยกันไมได สังคมก็คงแตก มีทะเลาะเบาะแวงและเกิดปญหา

ข้ึนมากมาย 

 เร่ือง “สุนทรียะ” ก็เปนทุน อันนี้ผมไมไดหมายถึงสุนทรียะที่จะไปดูงานศิลปะที่ถูกตีคาเปน

เงิน วางานชิ้นนี้ ๓ แสนนะ หรือ ๕ แสนนะ เราถึงจะดูสวย 

 สุนทรียะในที่นี้หมายถึงมองอะไรทั้งหมดออกไปรอบตัวเรา ไมวาจะเปนธรรมชาติก็ดีหรือส่ิงซึ่ง

มนุษยสรางขึ้นมาก็ดี แลวเห็นความสวยความงามของมันและทําใหเกิดความสุขใจ ความพอใจ เกิด

ความสบายใจ เกิดความสงบในตัวเอง รวมทั้งเกิดความสงบที่จะอยูรวมกับคนอื่น หรืออยูรวมกับ

ธรรมชาติ ผมคิดวามันเปน “ทุน” อีกชนิดหนึ่งที่สําคัญมาก และมันไมไดถูกนับรวมเขาไวในทาง

เศรษฐศาสตร 

 “ภูมิปญญาชาวบาน” อันนี้ก็เปนทุน ถาจะใหความหมายของคําวา “ภูมิปญญาชาวบาน” 

แลว นาจะหมายถึง ความรูที่จะสามารถแกปญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจําวันได เราทําไดสําเร็จและสืบ

ทอดถายทอดกันมาเรื่อย ๆ อันนี้คือภูมิปญญาชาวบาน โดยไมจําเปนตองอธิบายวา มันเปน

วิทยาศาสตร ถามันใชไดก็คือวาเปน “ภูมิปญญาชาวบาน” 
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 เพราะฉะนั้นผมขอสรุปในตอนนี้วา เรามีคําวา “ทุน” หรือ “ตนทุน” ที่มีความหมายเกินกวาทุน

ในทางเศรษฐศาสตร ซึ่งทุนในความหมายทางเศรษฐศาสตรก็คือเงิน เพราะฉะนั้นเวลาที่เราตองไปขอ

กูยืมเขามาแลว มันก็เกิดภาวะวิกฤต 

 แต “ทุน” ที่ผมเรียนใหทราบนี่ เราไมตองไปกู เรามีมาแตเดิม เพราะฉะนั้น ความลมเหลวของ

เศรษฐกิจไทยที่เราตองเผชิญหนาอยูในเวลานี้คือ การที่เราตองไปพึ่งพาทุนตางประเทศ เพราะเราไปกู

เขามา 

 ดังนั้นเราจะเห็นวา คนไทยแตด้ังแตเดิม เราไมนิยมกูหนี้ยืมสิน เราถือวา การไปกูหนี้ยืมสิน 

เปนการไมประสบความสําเร็จในชีวิต คนที่มีความสุข ในชีวิตคือผูที่ไมตองเปนหนี้เปนสินใคร 

 แตเมื่อมีการพัฒนาประเทศเมื่อ ๓๐-๔๐ ปที่ผานมา เราถูกเปลี่ยนความคิดวา การไปกูยืม 

โดยเฉพาะการกูยืมจากสถาบันการเงิน หรือจากตางประเทศก็ดี กลายเปนของดี ยิ่งถาหากวามีหนี้

เยอะ บอกวามีเครดิตเยอะ ก็บอกวาเปนคนที่ประสบความสําเร็จ เปนนักลงทุนที่ดี ดังนั้นเราก็เลยพัง

พินาศสันตะโรเมื่อทุนไหลออกจากประเทศเรา 

 

บานนอกในความหมายใหม 
 อีกอันหนึ่งซึ่งผมขอออกความเห็นดวยก็คือ คําวา “บานนอก” 

 ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องที่สําคัญ เพราะเราเคยมองวา “บานนอก” เปนที่อยูของคนโง เปนที่อยู

ของคนจน ของคนซึ่งดอยพัฒนา เปนอะไรที่เชยหรือเร่ืองอะไรที่ลาสมัย 

 เพราะฉะนั้น บานนอกจึงมีภาพลบอยูตลอดเวลา ผมคิดวาเมื่อมาถึงชวงนี้แลว เราคงจะตอง

มาดูบานนอกกันใหม ในทัศนะที่ถูกตองกับความเปนจริงมากขึ้น 

 การพัฒนาของประเทศไทยในรอบ ๔๐ ป หรือมองเลยยอนไปถึงยุคประวัติศาสตรอะไรก็

แลวแต เราจะพบวา ศูนยกลางของประเทศ ไมวาจะเปนกรุงเทพหรือที่ไหนก็แลวแต มันเติบโต รํ่ารวย 

และมีอํานาจขึ้นมาได ก็เพราะวามันไดดูดเอาทุนในรูปแบบตาง ๆ จากบานนอกเขามา 

 เมื่อเราตองมาเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจแบบปจจุบัน ฟองสบูแตก บานนอกนาจะตองถูกมอง

ในฐานะที่เปนผูที่จะมากูวิกฤต บานนอกนาจะเปนตัวแบบ อยางนอยใน ๒-๓ เร่ืองตอไปนี้ คือ 

 ในเรื่องของ “การพัฒนาอยางยั่งยืน” 

 แนวความคิดนี้พูดกันมา 10-20 ปแลว แตวามันยังไมเคยถูกนํามาปฏิบัติ หรือถูกนํามาถกกัน

ใหมันแตก 

 ผมคิดวาการพัฒนาอยางยั่งยืน มันไดปรากฏในวิธีคิดแบบบานนอกหรือในวัฒนธรรมบาน

นอกมานานแลว 

 ยกตัวอยางเชนเรื่องของการพัฒนาอยางยั่งยืน จะตองไปเช่ือมโยงกับการอนุรักษทรัพยากร

หรือส่ิงแวดลอม ผมคิดวา คนบานนอกหรือคนในชนบท ไดพยายามที่จะอนุรักษดิน น้ํา ปา มาโดย
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ตลอด แตวาผูซึ่งมาทําลายกลายเปนวา เปนนโยบายการพัฒนาที่เราใชเศรษฐกิจเปนเครื่องวัดความ

ดอยหรือไมดอยของการพัฒนา 

 เพราะฉะนั้นเรานาจะไดขอสรุปวา วิถีชีวิตแบบบานนอก การใชทรัพยากรแบบบานนอกซึ่งคน

ชนบทเขาทํากันอยู แทที่จริงแลวก็คือ การรักษาทรัพยากรดิน น้ํา ปา รักษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และนี่ก็คือการพัฒนาอยางยั่งยืนนั่นเอง 

 เราไมสามารถที่จะไปดูตัวแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืนจากในกรุงเทพฯ ไดเด็ดขาด เราไม

สามารถที่จะเอาตัวแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืนจากนโยบายของรัฐหรือหนวยงานของรัฐไดอยาง

เด็ดขาด เพราะเราก็เห็นแลววา กรุงเทพมันพัฒนาอยางไมยั่งยืน 

 “บานนอก” นาจะเปนคําตอบของ “จริยธรรมของการพัฒนา” 

 การพัฒนา เรามักไมคอยพูดถึงสิ่งที่เราเรียกวาอุดมการณหรือจริยธรรมที่อยูเบื้องหลัง เราพูด

ถึงแตวาการพัฒนามันจะตองสรางโนนสรางนี่ มันจะตองมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีถนน มีเขื่อน มี

ส่ิงกอสราง หรืออะไรก็แลวแต ดานนั้นเปนเพียงดานเดียว และเราก็พบวา ถึงแมวาเราจะทําไป มันก็

ไมไดชวยใหมนุษยมีความสุขขึ้น 

 การพัฒนาอยางยั่งยืนนี่  มันจะตองมีศีลธรรม มีจริยธรรม ซึ่งเราพูดกันตลอดเวลาแตก็ไมเคย

ทํา เราบอกวาจะตองมีการพัฒนาทางจิตใจ ซึ่งสําคัญมาก แตเอาเขาจริงก็ไมไดทํา 

 ถาเรามองออกนอกกรุงเทพฯ มา ไปตามบานนอก ไมวาจะเปนภาคเหนือ ภาคใตหรือภาค

อีสาน เราจะพบวาวิถีชีวิตของคนบานนอก มันยังมีอยูพอสมควร ก็คือส่ิงที่เราเรียกวา “ความเจริญทาง

จิตใจ” หรืออยางนอยเราก็เรียกวา มันยังไมเสื่อมทรามทางจิตใจมากนัก มันยังคงอยู 

 ในสวนนี้ ผมคิดวาบานนอกนาจะเปนตัวแบบของการพัฒนาอยางยั่งยืนได 

 

“ทุน” ใหม มีใหใชหมด ไมจน 
 เคยมีการพูดคุยกันวาเราสามารถแยกทุนบานนอกตาง ๆ ออกเปนประเภท ๆ ไดไหม? ผมคิด

วาได 

 อยางเชน ประเภทแรกแบงเปนทุนทางวัฒนธรรม โดยทุนทางวัฒนธรรมนี้มิไดหมายถึงอยางที่

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) หมายความ คือเอาศิลปะไปขาย เอาการแสดงไปขาย 

 ผมหมายถึงทุนทางวัฒนธรรมที่มันจะชวยใหเราสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูไดในชวงวิกฤต ไม

วาจะเปนเรื่องทางเศรษฐกิจก็ดี เร่ืองทางการเมืองก็ดี 

 นอกจากจะดํารงชีวิตอยูไดแลว จะตองดํารงชีวิตอยูไดอยางไมทุรนทุรายดวย คืออยูอยางมี

ความสุข อยางมีสันติ มีความสงบเย็นในจิตใจของตนพอสมควร โดยไมตองไปทํารายคนอื่นเขา 
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“คนไทยแตด้ังแตเดิม เราไมนิยมกูหนี้ยืมสิน เราถือวาการไปกูหนี้ยืมสิน เปนการไมประสบ

ความสําเร็จในชีวิต คนที่มีความสุข ในชีวิตคือผูที่ไมตองเปนหนี้เปนสินใคร แตเมื่อมีการพัฒนา

ประเทศเมื่อ 30-40 ปที่ผานมา เราถูกเปลี่ยนความคิดวา การไปกูยืม โดยเฉพาะการกูยืมจากสถาบัน

ทางการเงินหรือจากตางประเทศก็ดี” 

 

 “ทุนทางวัฒนธรรม” นี้ ถาจะแยกออกมาก็จะไดเปน “ทุนทางศาสนา” ซึ่งความเชื่อทาง

ศาสนาในที่นี้ เราอาจจะตีความศาสนาวามันเปนพุทธศาสนา แตจริง ๆ แลวสังคมไทยนี่ เราไมไดนับ

ถือ “พุทธ” แตเพียงอยางเดียว เรานับถือ “ผี” ดวย คนสวนใหญนับถือผี 

 ดังนั้น ถาเราพูดถึงตนทุนบานนอก เราจะตองพูดถึงความเชื่อในเรื่องผี ซึ่งตองไมใชผีทีเ่ทีย่วไป

หลอกไปหลอนชาวบาน หรือผีที่นากลัวซึ่งมาทําเปนภาพยนตรหรือละครโทรทัศน แตเปนผีใน

ความหมายซึ่งเปนกติการวมกันในสังคม เปนกลไกที่ชุมชนไดตกลงกันใชเพื่อสรางความเปนเอกภาพก็

ดี สรางความสามัคคีก็ดี หรือรักษาดุลยภาพของสิ่งแวดลอมกดี็ เหลานี้ก็คือผีนั่นเอง 

 ฉะนั้นเราจะเห็นวาชาวบานเขามีผีตนน้ํา ผีปา ผีดอยซึ่งคอยดูแลรักษาสิ่งแวดลอมตาง ๆ ผี

รักษาแมน้ํา ผีรักษาลําหอย ผีรักษาฝาย รักษานา ซึ่งความเชื่อในเรื่องผีนี้ มันไดมาทําหนาที่ใน “การ

อนุรักษ” ใหชาวบานนอกยังคงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาไดยาวนานนับเปนรอย ๆ 

ปแลว 

 มีอีกประเภทหนึ่งซึ่งทางเหนือเราเรียกวา “ผีปูยา” ถาเปนภาษาภาคกลางเราก็เรียกวาเปนผี

บรรพบุรุษ หรือถาเปนทางภาคอีสานเขาก็จะเปนผีปูตา หรือพอแกแมแก อะไรตาง ๆ นานาเหลานี้ ผี

ประเภทนี้ก็สําคัญอีกเหมือนกันเพราะไดมาชวยสรางสัมพันธภาพที่ดีของคน ทําใหคนซึ่งอยูในสาย

สกุลเดียวกัน เปนญาติพี่นองกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งในยามที่ตกทุกขไดยาก ทั้งในยามที่จําเปนซึ่ง

ตองมีการระดมแรงงานมาชวยกัน เชนการทําไรทํานาหรือการเกี่ยวขาว 

 ผีจึงมีความสําคัญ ในทุกชนเผาของประเทศไทย มีความเชื่อในเรื่องผีทั้งนั้น ไมวาจะเปนชาว

ไทยพื้นราบหรือชาวไทยภูเขา ความเชื่อเร่ืองผีบวกกับความเชื่อเร่ืองพุทธ มันชวยใหเรารักษาทุน หรือ

ทรัพยากรของเราเอาไวได ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือเร่ืองปาชุมชน เพราะชาวบานมีความเชื่อในเรื่องผี ที่

ชวยดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 นอกจากความเชื่อเร่ืองของส่ิงแวดลอม ผมคิดวาตนทุนทางวัฒนธรรมในเรื่องของความเชื่อ

ทางศาสนา มันยังชวยทําใหเรามีความยืดหยุนที่จะรองรับวิกฤตตาง ๆ ได เหมือนกับที่เขาบอกวา 

สถาบันทางการเงินบางสถาบันนี่มันลมบนฟูก 

 ผมคิดวาบานนอกเรามีฟูกที่ดีกวานั้นอีก ก็คือ “ฟูกทางวัฒนธรรม” เราลมแลวไมเจ็บ ลูกหลาน

ที่เขาไปทํางานในเมือง ไปรับจาง อะไรตาง ๆ แลวตกงานกลับมา มันยังมี “ฟูกทางวัฒนธรรม” ที่

รองรับไมตองใหเขาบอบช้ํามากจนเกินไป 
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 สายสัมพันธทางเครือญาติในทางเหนือนี่ การนับถือผีปูยา การนับถือบรรพบุรุษ การนับถือ

ผูใหญ ถึงปเขาก็จะตองกลับมาในพิธีเลี้ยงผีปูยา ก็เปนการประสานความสัมพันธทางเครือญาติ ที่

จะตองชวยเหลือ เกื้อกูลกัน ถึงปเขาจะตองกลับมาดําหัวพอแม 

 ในตอนปใหมหรือสงกรานต ในทางภาคอีสานก็มีธรรมเนียมในทางเดียวกัน ดังนั้น เราจะเห็น

ไดวา พอถึงเทศกาลเหลานี้ คนจะหายไปจากกรุงเทพฯ เยอะมากเลย นั่นก็คือเขาไดไปทําใหฟูกของ

เขานั้นมันยังคงอยูตอไป 

 ทีนี้เมื่อเจอสภาวะวิกฤตินี้แลว กลับไปเขาก็ยังมี พอแมพี่นอง เครือญาติ ซึ่งยังคอยดูแลเอาใจ

ใส คอยถามเรื่องทุกขสุขตาง ๆ มีความเอื้อเฟอเกื้อกูล มีขาวกิน มีบานอยูอะไรตาง ๆ พวกนี้ และที่

สําคัญยิ่งไปกวานี้ก็คือ ความเชื่อทางศาสนานั้นมันทําใหเกิดความเกื้อกูลกัน ไมละทิ้งกัน และยิ่ง

ประกอบกันเปนเครือญาติดวยแลว มันก็จะยิ่งมีน้ําหนักมากขึ้น  

 “ทุนทางทรัพยากร” ก็เปนอีกอยางหนึ่งซึ่งเพิ่มข้ึนมาตอจากทุนวัฒนธรรม ทรัพยากรนี้ก็มีทั้ง

ดิน มีทั้งน้ํา มีทั้งปา ซึ่งชาวบานจะมองดินน้ําปาเปนภาพรวม ไมแยกออกจากกัน 

 แตถาเปนทางเศรษฐศาสตรหรือผูวางแผนการพัฒนาก็ดี ก็จะแยกดินก็เปนที่ดินไป น้ําก็เปน

น้ํา ดังนั้น ที่ดินก็จัดการโดยกรมที่ดิน ปาก็จัดการโดยกรมปาไม น้ําก็จัดการโดยกรมชลประทาน 

 ชาวบานเขามองภาพรวมทั้งหมด ดินน้ําปาคือที่มาของชีวิต ที่ดินหมายถึงที่สําหรับทําไรทํานา 

ทําการผลิต และที่อยูอาศัย ปาเปนที่มาของน้ํา ซึ่งนํามาใชในการทําไรทํานา ใชเพื่อการบริโภค 

 ปาเปนที่มาของอาหาร หนาฝนก็ไปเก็บหนอไม ไปเก็บเห็ด ไปเก็บผักตาง ๆ ซึ่งจริง ๆ แลวก็

เก็บกันไดทุก ๆ ฤดูตลอดป สมุนไพรก็หาไดในปา ก็ยังคงมีอยูมากพอสมควรในบานของเรา 

 วัสดุที่ใชในการกอสราง เชน ทําร้ัว ทําเสา วัสดุมุงหลังคา หญาคาที่เรามองเห็นกันวาเปน

วัชพืช ชาวบานนํามาใชประโยชนไดเปนอยางดีในการมุงหลังคา 

 ไมในปาก็สามารถนํามาใชทําเครื่องมือในการผลิตได เชนทําดามจอบ ดามเสียมอะไรตาง ๆ 

เชื้อเพลิงในการหุงตมก็มาจากปา 

 ที่สําคัญอีกอยางหนึ่งก็คือ ชาวบานเขาใชปาเปนที่เลี้ยงสัตวอยางในภาคเหนือ เนื่องจากที่พื้น

ราบถูกเปลี่ยนเปนไรเปนนา และถูกใชตลอดป ที่สําหรับเลี้ยงสัตวมันไมคอยมีแลว ชาวบานเขาก็เลยใช

วิธีการปลอยเขาปา ปาก็เลยเปนที่เลี้ยงสัตวไป 

 ดังนั้น ดินน้ําปาจึงเปนทรัพยากรที่สําคัญ และในยามที่เศรษฐกิจทรุด ชาวบานก็เซ แตอยางที่

พูดเอาไว เขายังมี “ฟูกทางทรัพยากร” ซึ่งเขาดูแลรักษากันไวรองรับอยู ก็ยังสามารถทําใหมชีวีติอยูรอด

ตอไปได 

 ทุนอีกชนิดหนึ่ง อาจจะเรียกวาเปน “ทุนทางสังคม” ก็ได ทุนทางสังคมจะมีทั้งที่เปนนามธรรม

และเปนรูปธรรม ดานที่เปนนามธรรมก็คือ สิ่งที่เราเรียกวา “ภูมิปญญาชาวบาน” ภูมิปญญา

ชาวบานมิไดหมายถึงภูมิปญญาในการสานแห สานตะของ หรือทํากระบวยเทานั้น 
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 แตวาภูมิปญญาชาวบานมันนาจะหมายถึงเรื่องที่กวางกวานั้น รวมทั้งโลกทัศนที่วา โลกนี้คือ

อะไร ชีวิตนี้คืออะไร? โลกทัศน ชีวทัศนมันเปนอยางไร ? 

 ผมคิดวาภูมิปญญาชาวบานเหลานี้ ดานหนึ่งเปนผลผลิตของพุทธศาสนา แตอีกดานหนึ่งเปน

ส่ิงซึ่งเราสืบทอดกันมานานแลว นั่นก็คือ ชาวบานไมตองการสะสมความมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจ จะ

สังเกตเห็นวา สมัยกอการพัฒนาชาวไทยถูกมองวาเปนชาวนาที่ข้ีเกียจ เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็เลย

ดอยพัฒนา ชาวนาไทยถูกวิเคราะหโดยนักวิชาการตางประเทศวา เปนพวกที่ไมทําการผลิตอยางเต็มที่ 

เพราะฉะนั้นจึงเปนพวกที่ข้ีเกียจสันหลังยาว ใชเวลาวางไมเกิดประโยชน เชนวาไปดักปลา ตีไก เลน

การพนัน เพราะฉะนั้น กอนมีการพัฒนาไดมีการประเมินลักษณะประจําชาติของชาวนาไทยหรือคน

ไทยวา ไมกระตือรือรนในทางเศรษฐกิจ 

 ปญหาของการพัฒนาในชวงนั้น เมื่อ ๔๐ ปที่แลวก็คือ ทําอยางไรถึงจะเปลี่ยนระบบคิดของ

ชาวนาไทยใหได เปลี่ยนระบบคิดของชาวนาไทยใหเปนระบบคิดแบบทุนนิยม คือมองอะไรเปนเงินไป

หมด ทําใหเกิดความอยาก เชน อยากไดโนนอยากไดนี่ อยากไดทุกสิ่งทุกอยาง คือพูดงาย ๆ สราง

ความโลภ 

 แตในขณะที่ตนทุนทางวัฒนธรรมของเรา ตนทุนทางสังคมของเรา เราบอกวาอยาโลภ อยู

พอมีพอกิน อยูอยางชวยเหลือเกื้อกูล อยูอยางเจือจานคนอื่น อยูอยางรูจักใหทาน แตการพัฒนาแบบ

ใหมนี้บอกวา “ตองโลภ” ซึ่งอันนี้มันตรงขามกันเลยทีเดียว 

 ทีนี้มาดูกันที่ ภูมิปญญาชาวบานในทาง “การจัดการ” เรานึกวา “การจัดการ” จะมีก็แต

เฉพาะการเรียน การสอนในมหาวิทยาลัย เชน วิชาการบริหารธุรกิจ วิชาการบริหารรัฐกิจ หรือการ

บริหารอะไรก็แลวแต คือวิชาการจัดการ 

 

“ชาวบานเขามองภาพรวมทั้งหมดดินน้ําปาคือที่มาของชีวิต ที่ดินหมายถึงที่สําหรับทําไรทาํนา 

ทําการผลิต และที่อยูอาศัย ปาเปนที่มาของน้ํา ซึ่งนํามาใชในการทําไรทํานา ใชเพื่อการบริโภค ปา

เปนที่มาของอาหาร หนาฝนก็ไปเก็บหนอไม ไปเก็บเห็ด ไปเก็บผักตาง ๆ ซึ่งจริง ๆ แลวก็เก็บกันได  

ทุก ๆ ฤดูตลอดป สมุนไพรก็หาไดในปา” 

 

 ความจริงแลวชาวบานนี่มีการจัดการของเขา การจัดการเรื่องที่ดิน การจัดการเรื่องน้ํา 

 ภาคเหนือมีเร่ืองของการจัดการเรื่องน้ําที่เดนมาก เรามีระบบชลประทานที่ชาวบานทําเอง อัน

นี้สืบยอนหลังไปได ๓๐๐-๔๐๐ ปเลยทีเดียว เราเรียกวาระบบเหมืองฝาย และอีกอยางหนึ่งซึ่งเรา

คนพบเมื่อไมนานมานี้ก็คือ “ปาชุมชน” ซึ่งชาวบานไดเขามาจัดการปา จัดการดิน จัดการน้ําเองมาโดย

ตลอด เพราะฉะนั้นเราจึงมีปาเหลืออยูจํานวนหนึ่งซึ่งชาวบานชวยกันดูแล 
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 ในภาคอีสานก็มีปาชุมชนเชนเดียวกัน นี่คือ “ภูมิปญญาในดานของการจัดการ” ที่เราเห็นเปน

รูปธรรมของการจัดการก็คือ จะมีคณะกรรมการหมูบาน คณะกรรมการดูแลในเรื่องปา คณะกรรมการ

ที่จะจัดการเรื่องเหมืองฝาย ซึ่งในทางเหนือนี่ใหญมากเพราะมันกินพื้นที่เปนหมื่น ๆ ไร และก็เกี่ยวของ

กับชีวิตผูคนเปนแสน ดังนั้น องคกรของชาวบานจึงใหญมาก และก็มีประสิทธิภาพ คงทน ถาวร ยืน

นานมาเปนรอย ๆ ป 

 “วิทยาศาสตรของชาวบาน” ก็มี แตวาวิทยาศาสตรของชาวบานไมจําเปนตองมาเขาหอง

แล็บพิสูจนหรือทดลอง แตเกิดจากการใชที่ใชไดผลมาเปนระยะเวลานาน เชน เวลาเขาดูดิน เขาจะรูวา

ตรงนี้ปลูกขาวดี ไมตองมาแยกออกวามันมี NPK เทาไร แตเขารูจากสีของมัน หรือรูจากตนไมซึ่งขึ้นมา

ในบริเวณนั้น แลวก็บอกไดวาดินตรงนั้นดี ในบางทองที่ถึงกับชิมดู และรูวาดินนั้นดี เหมาะที่จะปลกูพชื

ชนิดนั้นชนิดนี้ 

 เร่ืองของการปลูกตนฝร่ัง ชาวบานก็สังเกตวา ถาปลูกตนฝร่ังตรง ๆ มันก็จะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ไม

คอยแตกกิ่งกานสักเทาไร เมื่อกิ่งกานมีไมมาก ผลฝร่ังที่จะติดก็มีไมมาก ชาวบานก็เลยปลูกตนฝร่ัง

เอียงเพื่อใหมันไดกิ่งมาก จะไดติดผลไดมาก เหลานี้เปนวิทยาศาสตรของชาวบานในการเพิ่มผลผลิต 

 เร่ืองของเม็ดพันธุ เชน ขาวหรือผักตาง ๆ ชาวบานก็มีวิธีการคัดพันธุของเขามาโดยตลอด อัน

ไหนไมดีเขาก็จะเลิกใช จะใชแตพันธุที่ดี ยกตัวอยางขาว เมื่อเขาเกี่ยวขาวแลว เขาจะเลือกเอาที่รวง

ใหญที่สุด หรือเมล็ดดีที่สุดเพื่อเก็บเอาไว ทั้งนี้เพื่อใชในการทําพันธุในปตอไป เปนตน 

 ผมขอสรุปวา ทุนบานนอกนั้น มีอยูหลายชนิดหรือหลายประเภทดวยกัน และเปนสิ่งที่มีอยู 

และเปนตนทุนของสังคมไทยเรา 
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                                        โครงการเสวนา 
  “แกโครงสรางอยางไรจึงจะหายจน” 

 
หลักการและเหตุผล 
 วิธีคิดของทุนนิยมเสรี ทําใหเรามักมองความยากจนจากแงของปจเจกบุคคล คือมีคนจํานวน

หนึ่งยากจน นั่นก็คือมีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจนที่รัฐตาง ๆ กําหนดขึ้นและอาจนําไปสูขอสรุปวา 

ในสังคมไหน ๆ ก็มีคนรวยคนจนเปนธรรมดา แตความยากจนที่ปรากฎโดยทั่วไปทั้งโลกในเวลานี้ ไม

อาจเขาใจไดจากมุมมองของปจเจกบุคคล เพราะความยากจนของโลกปจจุบันเปนผลพวงมาจาก

นโยบายพัฒนา ซึ่งมหาอํานาจใชองคกรดานการเงินและการคาระหวางประเทศเปนเครื่องมือผลักดัน 

 ความยากจนในแงนี้ หมายถึงความไรสมรรถภาพของผูคนที่จะเขาถึงทรัพยากรอันจําเปนใน

การดํารงชีวิต เพราะตัวนโยบายพัฒนาไดแยงเอาทรัพยากรที่เขาใชอยูไปใหคนอื่นใช เชน เอาแหลงจับ

ปลาไปทําเขื่อนไฟฟาหรือทําลายทรัพยากรชายฝง เพื่อสังเวยนายทุนเลี้ยงกุง หรือนายทุนเรือปลา

กะตัก เปนตน ในที่สุดคนเหลานี้ก็พึ่งตนเองไมได และไรอํานาจทั้งในตลาดและในการเมือง ทั้งนี้

ปรากฎการณนี้ไมไดเกิดขึ้นเฉพาะกับคนระดับลางเทานั้น คนชั้นกลางอาจเปนกลุมแรก ๆ ที่สะสม

ทรัพยากรใหมใหตนเองไดสําเร็จ คือการศึกษา จึงทําใหไดรับผลกําไรจากนโยบายพัฒนาในสัดสวนที่

สูง แตในปจจุบัน ประตูสูการศึกษากําลังมีราคาแพงมากขึ้น และการศึกษาในระดับที่คนชั้นกลาง

ทั่วไปสามารถเขาถึงไดก็มีกําลังมีมูลคาเพิ่มนอยลงทุกที ปริญญานอกกลายเปนความจําเปนมากขึ้น 

แมกระทั่งมหาวิทยาลัยของรัฐบางแหงหันไปรวมมือผลิตปริญญาตรีกับตางประเทศ โดยยอมเปน

เหมือน Junior College ในมหาวิทยาลัยอเมริกัน 

 ความสามารถในการพึ่งตนเองไดทางการศึกษาของไทยซึ่งมีนอยอยูแลว ยิ่งลดนอยถอยลง ใน

ขณะเดียวกัน การศึกษาในฐานะทรัพยากรของคนชั้นกลางก็กําลังกลายเปนทรัพยากรที่ใชไมไดมาก

ข้ึน นั่นก็คือความยากจนตามความหมายดังที่กลาวขางตน กําลังกลายเปนสมบัติของชนชั้นกลาง

จํานวนมากขึ้น แมวารายไดที่เปนตัวเงินอาจไมไดลดลงก็ตาม 

 กลาวโดยสรุป ความยากจนที่ปรากฏในสังคมไทยและทั่วโลกเวลานี้เปนปญหาเชิงโครงสราง

ไมใชปญหาของปจเจก และเมื่อวิเคราะหความยากจนเชิงโครงสรางแลว ก็พบวามีที่มาจากหลายทาง

ดวยกัน นับต้ังแตในทางวัฒนธรรมไทยปจจุบันซึ่งสอนใหรังเกียจคนจน (เพราะเมื่อมองคนจนในเชิง

ปจเจก ก็จะเห็นแตความบกพรองของเขา) และดวยเหตุดังนั้น จึงไมพรอมจะใหสิทธิเสมอภาคแกคน

จน เชน ไมยอมรับอํานาจที่เทาเทียมกันในทางสติปญญา ในเชิงเทคโนโลยี ในเชิงการตอรองในตลาด

และในทางการเมือง 
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 นโยบายพัฒนาที่มุงแตจะสรางความมั่นคั่งใหแกคนจํานวนนอย โดยการที่รัฐแยงชิงเอา

ทรัพยากรจากคนสวนใหญไปบําเรอผลประโยชนของคนสวนนอยตลอดเวลา ก็เปนสาเหตุที่สําคัญของ

ความยากจนในเมืองไทย ยิ่งคนจนไรอํานาจก็ยิ่งทําใหไมสามารถปรับเปล่ียนนโยบายพัฒนาไดเลย 

ดังเชนที่มีผูยกตัวอยางจากการศึกษามูลคาน้ําในเขื่อนที่สรางอางเก็บน้ําบางแหงวา น้ําหนึ่งลูกบาศก

เมตรจะมีราคาตนทุนตั้งแต ๒๐-๔๐ กวาบาท ซึ่งเปนไปไมไดที่จะเอาไปใชในการผลิตอะไรใหกําไร แต

ที่สามารถทําไดก็เพราะผลักภาระตนทุนสวนใหญไปใหประชาชนโดยไมยอมจายคาชดเชยตางหาก 

 กระแสบริโภคนิยมที่ครอบงําสังคมอยางกวางขวาง ก็มีสวนทําใหทรัพยากรรอยหรอลงอยาง

รวดเร็ว และทรัพยากรของคนออนแอถูกแยงเอาไปอยางชอบธรรม ในขณะเดียวกันก็ทําให “ประชา

สังคม” ของคนชั้นกลางซึ่งเปนผูบริโภคที่ฟูมฟายมีสวนทํารายคนจนอยูไมนอย จนไมอาจเปนที่หวังได

วาประชาสังคมที่เขมแข็งเพียงอยางเดียวจะแกปญหาความยากจนได 

 ความเฉยเมยของสื่อตอชะตากรรมของคนจนเปนตัวอยางอันดีของ “ประชาสังคมเขมแข็ง” 

แมวาสื่อจะพัฒนาไปมากไปทุกทาง รวมทั้งการมีหลักประกันของเสรีภาพที่มั่นคงขึ้น แตส่ือก็ยิ่งละเลย

ที่จะรายงานความเปนไปในภาคประชาชนมากขึ้น 

 ความยากจนมีมูลเหตุมาจากการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจที่กระทบถึงการจัดการ

ทรัพยากร ในขณะที่คนจนไรอํานาจที่จะเขาไปรวมในการตัดสินใจ ฉะนั้นจึงปฏิเสธไมไดวา ความ

ยากจนเปนผลผลิตของการเมือง ตราบเทาที่คนจนยังไรอํานาจ ก็เปนไปไมไดที่จะขจัดความยากจนไป

จากประเทศไทย นโยบายโอนออนตอแรงกดดันของมหาอํานาจโลกาภิวัตนยิ่งทําใหทรัพยากรที่จําเปน

ในการดํารงชีวิตถูกดึงเขาไปสูตลาดมากขึ้น เชน เงื่อนไขเงินกู ADB ที่กําหนดใหเก็บคาน้ําแกเกษตรกร

ผูใชน้ํา ทําใหน้ําเปนสินคา ซึ่งอาจมีนายทุนมาลงทุน “พัฒนา” ลุมน้ําทั้งลุมน้ํา เพื่อทํากําไรไดใน

อนาคต ทั้งนี้ไมตางจากการนําเอาที่ดินเขาสูตลาดเต็มที่ ซึ่งดําเนินมากอนหนานี้แลว และเปนผลให

ที่ดินหลุดจากมือเกษตรกรไปเปนอันมาก ทั้งนี้ลวนเปนสัญญาณวา คนจนจะเขาไมถึงแมแตทรัพยากร

ระดับพื้นฐานในการดํารงชีวิต 

 ทางออกของสังคมไทยจากความยากจนนั้น มีหลายประเด็นดวยกัน แตประเด็นหนึ่งที่เห็น

พองตองกันหลายฝายคือ ความรู ฉะนั้นจึงตองสรางความรูที่ถูกตองและเปนจริงขึ้นถวงดุลกับความรู

บิดเบือนเหลานั้น จะตองมีการสรางเครือขายของนักวิชาการและชาวบาน และสื่อ เพื่อสรางและขยาย

ความรูที่ถูกตองเหลานี้แกสังคมในวงกวาง 

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน คณะผูจัดการเสวนาจึงเห็นวาควรจัดใหมี โครงการเสวนาเรื่อง 

“แกโครงสรางอยางไร จึงจะหายจน” ข้ึน 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากชาวบานและนักวิชาการ เพื่อ

ตองการหานโยบายที่เปนรูปธรรมในการที่จะแกโครงสรางความยากจน ใหกับคนจนในประเทศ 

2. เพื่อสรางความรู ความเขาใจถึงปญหาความยากจนเชิงโครงสรางใหส่ือมวลชนไดเผยแพร
ในวงกวางใหสาธารณะชนรับทราบตอไป 

3. เพื่อผลักดันใหรัฐบาลชุดใหม ไดรับฟงนโยบายจากชาวบานและนักวิชาการ เพื่อผลักดัน
ใหเปนนโยบายในการแกปญหาโครงสรางความยากจน ตามเจตนารมณในการแกปญหาความยากจน

ของรัฐบาลใหม 

 
ประเด็นในการนําเสนอ 
 คร้ังที่ 1 เร่ือง “เศรษฐกิจชนบท” วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๔ 

 คร้ังที่ 2 เร่ือง “ทุนทางวัฒนธรรม” วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๔ 

 คร้ังที่ 3 เร่ือง “การกระจายอํานาจ” วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ 

 คร้ังที่ 4 เร่ือง “มาตรการทางกฎหมายที่เปนอุปสรรค” วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๔ 

 

 สถานที่ หองประชุมชั้น ๔ อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

องคกรรวมจัด 
 มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน. ศูนยศึกษาการพัฒนาสังคม คณะ

รัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา โครงการฟนฟู

ชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิโกมลคีมทอง, คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย, คณะทํางานวาระ

ทางสังคม 
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                คณะทํางาน 
                 วาระทางสังคม 
 
 คณะทํางานวาระทางสังคม เกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือและการทํางานรวมกนัระหวางกลุม

นักวิชาการและนักพัฒนาองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อสรางความรู ความเขาใจ และแสวงหานโยบาย 

และมาตรการรูปธรรม ที่แกปญหาอันเนื่องจากการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่ไมเทาเทียม 

 สถานการณใหมของสังคมไทยที่สําคัญ คือ สถานการณภายหลังรัฐธรรมนูญใหม และ

สถานการณภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายเริ่มมีผลเปนรูปธรรม เชน การ

เปลี่ยนแปลงกฎหมาย การปฏิรูปองคกรรัฐและการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ

สําหรับการใชหนี้ การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ลวนเปนเรื่องใหญมีผลกระทบกวางขวางรุนแรงและรวดเร็ว 

สังคมยังปรับตัวกันไมทัน ซึ่งยากที่จะทัน 

 คณะทํางานวาระทางสังคม จึงมีบทบาทในการสรางความรู ความเขาใจตอสาธารณชน 

และผูปฏิบัติงานทั้งในหนวยงานรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการเชื่อมโยง

และวิเคราะหภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณสังคมไทย ที่มีผลกระทบตอประชาชนสวนใหญ ทั้งนี้เพื่อ

สนับสนุนขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม สรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาสังคม 

 คณะทํางานวาระทางสังคม ประกอบดวย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, มูลนิธิผูหญิง, มูลนิธิ

อารมณพงศพงัน, คณะกรรมการเผยแพรและสงเสริมงานพัฒนา, เครือขายเสียงคนดอยโอกาส, แนว

รวมเพื่อความกาวหนาของผูหญิง , เครือขายแรงงาน , ศูนยศึกษาพัฒนาสังคม  จุฬาฯ , ศูนย

เศรษฐศาสตรการเมือง จุฬาฯ, โครงการศึกษาและปฏิบัติการงานพัฒนา (โฟกัส), และ สถาบันวิจัย

สังคม จุฬาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


