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ความยากจนเป็ นปั ญหาหรือไม่ ถ้ าเป็ น …….. เป็ นปั ญหาของใคร จะแก้ อย่างไรโดยใคร
ทีไหน อย่างไรและเมือใด เหล่านีล้ วนแล้ วแต่เป็ นคําถามสําคัญทีจะต้ องเริ มจากคําถามเบืองต้ น
ทีสุดว่า สาเหตุของความยากจนคืออะไร หรือความยากจนเกิดขึนได้ อย่างไร
คําตอบต่อคําถามข้ างบนมีหลายคําตอบและหลายมิติ ตังแต่มิติมมุ มองแบบอนุรักษ์ นิยม
มิติมมุ มองแบบเสรีนิยมแนวปฏิรูป มิติมมุ มองแบบวิเคราะห์โครงสร้ างถึงระดับรากเหง้ าและแนว
วิเคราะห์ชนชัน จนถึงขันมิติมมุ มองทีมองคนจนเป็ นจัณฑาลหรือเป็ น “คนอืน” ไปเลยก็มี
มิติมมุ มองอนุรักษ์ นิยม ยังประกอบขึนด้ วยแนวย่อย ๆ อีกอย่างน้ อย 5 แนวด้ วยกันคือ
1.
อนุรักษ์ นิยมสุดขัว แนวนีมองว่า ความยากจนตลอดจนความแตกต่างทางชนขัน
คนรวย คนจน ความแตกต่างทางอํานาจ ระหว่างผู้มีอํานาจชาย-หญิง มาก-น้ อย ตลอดจนผลพวง
ต่าง ๆ ทีตามมา เช่นความเหลือมลําตําสูง การเอารัดเอาเปรี ยบเป็ นเรื องปกติธรรมดา เป็ นเรื อง
“ธรรมชาติ” ทีจะต้ องมีผ้ ทู ีแข็งแรงกับผู้ทีอ่อนแอ ซึงทัศนะนีเห็นว่าผู้ทีอ่อนแอ เช่น คนจน ผู้หญิ ง
เด็ก คนชรา คนพิการ คนต่างเชือชาติ ต่างวัฒนธรรม คนเหล่านีเปรี ยบเสมือน “ปลาเล็ก” ก็ย่อม
ต้ องถูก “ปลาใหญ่ ” กินเป็ นธรรมดา ไม่มีอะไรยุ่งยากลึกซึงไปกว่านัน วิธีคิดแบบนีมีฐานคิดทาง
ทฤษฎีสงั คมอยู่เหมือนกัน ไม่ใช่เป็ นวิ ธีคิด “งีเง่า” ของคนธรรมดาทัวไปเท่านัน ฐานคิดทีว่าคือ
“Social Darwinism” ซึงไม่ห่างไกลจากลัทธินาซี ลัทธิเหยียดผิวของคนขาว ลัทธิคลังชาติไทยว่า
ยิงใหญ่กว่าลาวกว่าเขมรและชนเผ่าต่าง ๆ เป็ นต้ น วิธีคิดแบบนีมีอยู่ชกุ ชุมในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ในรัฐบาลและระบบราชการ คนทีสังกัดแนวคิดนียังยอมรับไม่ได้ ซึง “ความเสมอภาค-เท่าเทียมกัน”
อันเป็ นสาระสําคัญของประขาธิปไตย ไม่วา่ จะเป็ นความเท่าเทียมกันระหว่างมนุษย์ตา่ งชนชัน ต่าง
เพศ-เพศสภาพ ต่างเชือชาติ-ชาติพันธุ์ และต่างวัฒนธรรม ด้ วยว่าพวกเขาถือว่า “ปลาเล็กก็ต้อง
เป็ นอาหารของปลาใหญ่” ดังนัน ระบบการเมืองแบบเผด็จการหรือกึงเผด็จการ หรือประชาธิปไตย
ของคนรวย คนฉลาดเท่านันเป็ นระบบทีพวกนีชืนชอบ ส่วนทัศนะต่อสวัสดิการคนจนมักมีว่า “ถ้ า
ทําตัวดี รู้จกั หน้ าที” ก็อาจช่วยเหลือเพือเห็นแก่ “มนุษยธรรม”
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2. อนุรักษ์ นิยมแนว “ความจนเป็ นความล้ มเหลวของปั จเจกชน” แนวคิดนีมองว่า “เกิดเป็ น
คนมีมือมีตีนเหมือนกัน ฉะนัน ใครเกิดจนขึนมาก็ช่วยไม่ได้ และไม่สมควรช่วย เพราะแสดงว่า “โง่” “ขี
เกียจ” “อ่อนแอ” ฯลฯ ความจนจึงถูกถือว่าเป็ นความผิดพลาดล้ มเหลวส่วนบุคคล วิธีคิดแบบนีเป็ น
กระแสแรงในสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษในช่วงคริ สตทศวรรษ 1970 ถึง 1980 กว่า ๆ ในยุคสมัยทาง
การเมืองของประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนและนายกรัฐมนตรี มาร์ กาเร็ต แธ๊ ตเชอร์ ส่วนหนึงอาจเป็ น
เพราะผู้นําทังสองต่างเป็ นผลผลิตของความคิดเก่า ๆ ทียังยึดมันอย่างงมงายกับมายาคติเก่า ๆ เช่นใน
อเมริ ก าหลายคนถูก ทํ าให้ เ ชื อว่า “สังคมอเมริ กัน เป็ นสังคมแห่งโอกาส” ทุก คนมีสิท ธิ รวยได้ เ ป็ น
ประธานาธิ บ ดีได้ ถ้ ามีความพยายามและมุ่ง มัน ซึ งเป็ นสิงที จะเกิ ดขึนยากมากกับ คนผิว ดํา คน
อินเดียนแดง ซึงเป็ นผู้คนดังเดิมของประเทศ รวมทังกลุม่ ชาติพนั ธุ์อืน ๆ โดยเฉพาะจากเอเซียและทวีป
อเมริ กากลาง-ใต้ แม้ กระทังผู้หญิ งอเมริ กันผิวขาวเองก็ยากทีจะมีโอกาศมีความเสมอภาคเท่าเทียม
ผู้ชาย ส่วนในอังกฤษวิธีคิดแบบนีมักใช้ โดยคนชันสูงผู้ไม่ต้องการเปลียนระบบหรื อโครงสร้ างทีผูกขาด
ทรัพยากรและอํานาจไปสูร่ ะบบทีแบ่งปั นให้ กบั คนจน ทําให้ บนถนนความคิดเส้ นนีต้ องอธิบายว่าความ
จนเกิดจากความล้ มเหลวส่วนบุคคล เนืองจากมิติมมุ มองความจนแนวนี มุง่ โทษสภาวะ “ผิดปกติ” ทาง
สติ ปั ญ ญาและร่ า งกายของปั จ เจกชน ดัง นัน ในภาษาฝรั งจึ ง บ่ ง บอกว่า ความจนเป็ นผลของ
“individual inadequacy” หรื อคนจนเป็ นพวก “คนไร้ ความสามารถ” ดังนัน รัฐก็ดี สังคมก็ดีจึงไม่มี
พันธะใด ๆ จะต้ องไปช่วย สิงทีควรทําคือกดดันให้ คนจน “เลิกงอมืองอตีน” วาทกรรมหรื อคําพูดที
สะท้ อนแนวคิดนีได้ แก่ “แม้ แต่หมายังไม่อดตาย” และ “ไม่มีคนจนในหมูค่ นขยัน” เป็ นต้ น
2.
อนุรักษ์ นิยมแนว “ความยากจนเป็ นวัฒนธรรมประจําเชือชาติ” หรื ออาจเรี ยกอีก
ชือหนึงว่า “ความยากจนเป็ นกมลสันดาน” มิติมมุ มองแบบนีไม่เหมือนกับแนวทีพูดถึงข้ างบน เพราะ
ไม่มองว่าเป็ นปั ญหาของคนแต่ละคนไป แต่กลับมองในด้ าน “แบบแผนทางวัฒนธรรม” (pattern of
culture) หรื อไม่ก็ “แบบแผนของพฤติกรรม” (pattern of behavior) หรื อไม่ก็ “ลักษณะนิสยั ประจํา
ชาติ” มิติมมุ มอง “งีเง่า” แบบนีกลายเป็ นวาทกรรมหรือ “คําพูดผิวเผินซําซากของผู้เชียวชาญ” และคน
ทัวไปตังแต่กลุ่มอนุรักษ์ นิยมสุดขัวไปจนถึงเสรี นิยมใหม่ ซึงสะท้ อนในคําพูดเหล่านีเช่น “คนไทยใจ
บุญ” “คนไทยมีนําใจ” (วาทกรรมขายเบียร์ ยีห้ องหนึงทีชีหน้ าถามว่า “คนไทยหรื อเปล่า? “) “คนไทย
ซือสัตย์” “คนไทยรู้รักสามัคคี” “คนไทยไม่โกงบ้ านโกงเมือง” เหล่านีเป็ นวาทกรรมลักษณะนิสยั ชุดหนึง
แต่อีกชุดหนึงกลับบอกว่า “คนไทยไม่มีระเบียบวินัย ” “คนไทยไม่ตรงต่อเวลา” “คนไทยรักแต่สนุก”
“ทําอะไรดังใจคือไทยแท้ ” “คนไทยชอบชิงดีชิงเด่น” “คนไทยทําอะไรเป็ นทีมไม่ได้ ได้ ” (แล้ วทีว่าคนไทย
“รู้รักสามัคคี” เล่าจะว่ายังไง?) แม้ กระทังวาทกรรมว่า “คนจี น คนเวียตนามเป็ นชาติขยันขันแข็ง
ประเทศของเขาจึงพัฒนาก้ าวหน้ าอย่างรวดเร็ว” โดยเฉพาะข้ อความว่า “ดูคนจีนเป็ นตัวอย่างซิ” “พวก
เขาเข้ ามามีเพียงเสือผืนหมอนใบ เดียวนีพวกเขามังคังรํ ารวยไปตาม ๆ กัน ” ถ้ าอย่างนันคนไทยเป็ น
ยังไงถึงยังจนอยู่ คําตอบทีหลายคนไม่กล้ าพูดออกมาดัง (ถ้ าคิดในแนวนี) คือ “โง่” โชคดีทีแนวคิดนีตก
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เวทีไปนานแล้ วในทางวิชาการ แต่โชคร้ ายคือ นักวิชาการจํานวนไม่น้อยคนรวย ข้ าราชการ รัฐบาล
และคนไทยชันกลางส่วนใหญ่ยงั เชืออย่างนีอยู่
ถ้ าขืนยังเชือกันอย่างนีต่อไป ภารกิจของการพัฒนาก็ดี การแก้ ปัญหาความยากจนก็ดี ก็
คงต้ องมาเริมหาคําตอบว่า “ลักษณะประจําชาติ” ของไทยคืออะไร? โดยเน้ นด้ านทีถือว่าเป็ นด้ านลบ
หรืออุปสรรคของการพัฒนาเพือ “กําจัด” “รากเหง้ า” ของความจน ทีจริงแล้ วนักวิชาการฝรังได้ สรุปมา
หลายสิบปี แล้ วว่า การทีประเทศไทยยากจน (ด้ อยพัฒนา) เป็ นเพราะคนไทยไม่ทะเยอทะยาน การไม่
ทะเยอทะยานนี แท้ ทีจริงแล้ วคือ “อาการของความขีเกียจ” นันเอง
“ความไม่ทะเยอทะยาน” ถ้ าพูดฟั งให้ ดดู ีมีนยั เชิงปรัชญาก็ต้องพูดว่า “พอใจในสิงทีมีอยู่”
บ้ าง “ไม่ติดยึดในวัตถุ” บ้ าง “ทรัพย์สินเงินทองเป็ นของนอกกาย” บ้ าง ถ้ าถามว่า “ค่านิยม” นีมาจาก
ไหน นักวิชาการฝรังพวกหนึง เคยวิเคราะห์ไว้ เมือกว่า 30-40 ปี มาแล้ วว่า มาจากพุทธศาสนา! โชคดีที
นักวิชาการฝรังยุคใหม่ไม่ได้ คิดอย่างนันแล้ ว แต่โชคร้ ายคนมีอํานาจในสังคมไทยยังคิดอย่างนีอยู่ แต่
ง่าย ๆ ตรงไปตรงมาคือคิดว่าความจนเป็ นเรือง “บุญ-กรรมทําแต่ง”
อย่างไรก็ตามพอมาคิดดูอีกทีก็ไม่อยากเชือว่าพุทธศาสนาสอนให้ คนไม่ทะเยอทะยาน แต่
หากสอนอย่างนันจริงก็แทบไม่มีอะไรให้ ถกกันต่อไปอีกแล้ ว เพราะประเด็นมันเคลือนย้ ายไปว่า คน
ไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจการตีความพุทธศาสนาแบบมุง่ เน้ นการตัดกิเลศตัณหาและการหลุดพ้ นอีกต่อไป
แล้ ว ตรงกันข้ ามบรรดาวัดวาอาราม สงฆ์ -ชี จํานวนมหาศาลเกจิอาจารย์บางรูป สอนทังเป็ นนัย ๆ
และโจ่งแจ้ งตรงไปตรงมาว่า “ถ้ าอยากรวยก็ต้องทําบุญ” (กับอาตมา) ไม่ต้องรอไปชาติหน้ าดอก ถ้ า
โชคดี (บุญพาวาสนาส่ง) อาจถูกหวยรํ ารวยขึนมาทันตาในชาตินี ….. แต่ต้องไปหาเลขเด็ดจาก
อาจารย์เสียก่อน!
4.
มิติ มุมมองแบบอนุรักษ์ นิยมแนวนีมีชือว่า “วัฒนธรรมแห่งความยากจน” (The
culture of poverty thesis) สาระสําคัญ คร่าว ๆ ของวิธีคิดแบบนีเชือว่า “ความยากจนเกิดจาก
วัฒนธรรม และวัฒนธรรมแห่งความยากจนนีจะผลิตซําตัวมันเองไปเรือย ๆ โดยผ่านทางทัศนคติทาง
วัฒนธรรมและวิถีชี วิตของคนจน” วิธีคิดนี จะมุ่งแสวงหาและวิเ คราะห์ พฤติก รรม หรื อหลัก ฐาน
“ร่องรอย” ต่าง ๆ ในวิถีชีวิตประจําวันของคนจน หรื อบางครังก็อาจเรี ยกได้ ว่ามองหา “บุคลิกภาพ”
ของคนจนแล้ วนํามาอธิบายในเชิงการเป็ นเหตุเป็ นผลอย่างเป็ นตุเป็ นตะน่าเชือถือ โดยเฉพาะถ้ าการ
วิเคราะห์นนหลุ
ั ดมาจากนักวิชาการ ตัวอย่างเช่น จับจ้ องดูวา่ คนจนกินเหล้ าเมาหยําเป คนจนเล่นการ
พนัน “กัดปลาตีไก่” คนจนใช้ ความรุนแรง คนจนก่ออาชญากรรม คนจนเสพย์ย าเสพย์ติด คนจนอยู่
กันอย่างสกปรกรกรุงรัง คนจนไม่ชอบทํางานหนัก คนจนชอบได้ เงินง่าย ๆ คนจนสุรุ่ยสุร่ายไม่ร้ ูจักอด
ออม คนจนไม่มีสติปัญญาไม่มีความรู้ คนจนโง่งมงาย ฯลฯ ภายใต้ วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมแบบนีจะไม่
มีอะไรดีขนึ คนจนก็จะตกอยู่ในวังวนของความ “โง่ จน เจ็บ” อย่างไม่ร้ ูจบสิน และมันก็ไม่ใช่ความผิด
ของใครอืน หากเป็ นความผิดของคนจนเองทีผลิตและผลิตซําวัฒนธรรมแห่งความยากจนต่อไปเรื อย
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ๆ อนึง วิธีคิดแบบนีแม้ ไม่โทษปั จเจกชนแต่ละคนก็ตาม แต่ดจู ะแย่ยิงขึนไปอีก คือ โทษคนจนทังหมด
เลย พร้ อมด้ วยแนะเป็ นนัย ๆ ว่าการแก้ ปัญหาความยากจนนันเป็ นไปไม่ได้ เพราะคนจนเป็ นผู้สร้ าง
และถูกครอบโดย “วัฒนธรรม” ทีตนเองเป็ นผู้สร้ างและถ่ายทอด แต่ถ้าหากจะแก้ กนั จริง ๆ ก็ต้องทําให้
คนจนเลิกสร้ างและสืบ ทอดวัฒนธรรม แล้ วหัน มารับวัฒนธรรมของคนชันกลาง ชันสูงทีเหนื อกว่า
ดีกว่า ฟั งดูก็คล้ าย ๆ จะเข้ าท่าดี แต่ทีจริงแล้ ววิธีคิดแบบนีมีปัญหามากมาย
5.
มิติมมุ มองอนุรักษ์ นิยมแนวทีห้ า วิเคราะห์ว่า “คนจนตกอยู่ในวัฒนธรรมพึงพา”
(dependency culture) ถ้ าจะคิดแบบ “ไทย ๆ “ ก็มีนัยว่า “คนจนเป็ นประเภทแบมือขออย่างเดียว”
วิธีคิดแบบนีจะออกมาเป็ นแนวปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน เช่น สอนกันต่อ ๆ ไปว่า “อย่าให้ เงินขอทาน
เพราะจะทําให้ พวกเขาเคยตัว” ทังนี ไม่ใส่ใจจะคิดให้ ลกึ ว่า เพราะอะไรพวกเขาต้ องมาขอทาน หรือถ้ า
หากคิด ก็มกั คิดเอาตืน ๆ ว่าเพราะพวกนีขีเกียจ งอมืองอตีน ไม่ดินรนทํามาหากินเหมือนเรา ๆ ดังนัน
จึงไม่สมควรช่วยเหลือ ขืนช่วยไปก็มแี ต่จะทําให้ “เคยตัว”
วิธีคิดแบบนีบางครังแฝงตัวมาในปรัชญาหรื อ “ตํารา” หรู ๆ ของการพัฒนา ตัวอย่างเช่น
วาทกรรมว่า “จงอย่าให้ ปลาแก่ชาวบ้ าน แต่จงสอนให้ เขารู้จักจับปลา” ฟั งดูเผิน ๆ เป็ นวาทกรรมที
น่าเชือถือ มีเหตุมีผล เอาไปพูดต่อก็ทําให้ คนพูดดูดีมีปัญญาเลิศระดับปราชญ์เลยทีเดียว แต่ถ้าตังสติ
สักนิดเดียว เลิกจําขีปาก จําคําคมของคนอืนมาพูดง่าย ๆ เพราะเราไม่ใช่ “นักทอล์คโชว์” แล้ วลองคิด
ดูวา่ จะไปจับปลาจากทีไหน ถ้ ามีแต่ป้ายเขียนว่า “ห้ ามจับปลาในแหล่งนําสาธารณะ” หรื อแหล่งจับ
ปลาสูญหายไปเพราะโครงการใหญ่ ๆ ของรัฐหรื อปลาหายไปเพราะประมงขนาดใหญ่กวาดไปเรี ยบ
จะเอาข้ าวมาจากไหนถ้ าทีไร่ทีนาไม่มี หรือเคยมีแต่ถกู รัฐยึดไปหมดในนามการพัฒนาและการอนุรักษ์
จะหาเงินมาจากไหน ถ้ าไม่มีใครมาจ้ างให้ ทําอะไรสักอย่าง
กล่าวโดยสรุปวิธีคิดแบบนี แม้ ท้ายทีสุดอาจไม่ตดั รอนคนจน มีมาตรการช่วยเหลือ แต่การ
ช่วยเหลือนันมุ่งเน้ นที “การพึงตนเอง” ให้ ได้ อย่างดีทีสุดทีรัฐยินยอมจะช่วยได้ คือ ให้ ก้ ดู อกเบียตํา
(ธกส.) ประกัน ราคาปุ๋ยและผลผลิตให้ บ างครังบางคราว ฝึ กอบรมอาชี พเสริ ม หัตถกรรมต่าง ๆ
ประเภทปั นหม้ อ ทอผ้ า ทํากระดาษสา ปลูกพืชสมุนไพร รวมทัง “หนึงตําบลหนึงผลิตภัณฑ์” อีกด้ วย
วิธีคิดทังหลายเหล่านี นําไปสูก่ ารแก้ ปัญหาความจนหรือไม่ มากน้ อยเพียงใด คงจะต้ องไป
ถามคนจนทีชุมนุมประท้ วงทวงสัญญารัฐบาลอยู่ทกุ ปี
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