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ร่าง พ.ร.บ.ป่ าชุมชนฯ ทีถูก สว. กระตุกขา โรงไฟฟ้าหินกรูด-บ่อนอก โรงงานแยกก๊ าซไทยมาเลย์ "ค่าโง่" ท่อก๊ าซ ร่าง พ.ร.บ. นํา-การชลประทานฯ เขือนแก่งเสือเต้ น การทวงสัญญาแก้ ไข
ปั ญหาคนจนทังทีกรุงเทพฯ และเชียงใหม่ เรื องต่าง ๆ เหล่านีและยังมีอีกหลาย ๆ เรื องจะต้ องถูก
มองว่าเป็ นปั ญหาเชิงโครงสร้ างทีผูกพันกับ "การพัฒนา" ทังในอดีต ปั จจุบันและอนาคต จะมอง
ปั ญหาเหล่านีอย่างแยกส่วนและแก้ ปัญหาในแนว "ขายผ้ าเอาหน้ ารอด" ไปเป็ นช่วง ๆ ไปก็ทําได้
เหมือนกัน แต่ปัญหาก็ยิงจะหมักหมม ซับซ้ อนรุนแรงและระลอกต่อไปจะเกิดรวดเร็วมากขึนเรือย ๆ
ดังนัน สังคมไทยจะต้ องร่วมกันผลักดันให้ สถาบันทางการเมืองต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายผู้ใช้ อํานาจ
รัฐ ก็ดี และฝ่ ายที ถูก สร้ างขึนมาเพื อตรวจสอบการใช้ อํานาจรัฐ ก็ดี มองเห็น ปั ญหาทังในระดับ
ปรากฎการณ์ ที มองเห็ น ได้ ทัวไปกับ ระดับ โครงสร้ างอัน เกิ ด จาก "การพัฒ นา" ที ส่ ง ผลให้
เกิดปรากฎการณ์ตา่ งเหล่านัน
การต่อสู้ของชาวบ้ านหิ น กรู ด -บ่อนอก จะนะ สมัช ชาคนจน เครื อข่ายกลุ่มเกษตรกร
ภาคเหนือ เครือข่ายสมัชชาชนเผ่าทีดําเนินอยู่ขณะนี ด้ านหนึงเป็ นปรากฏการณ์ ของการต่อสู้กับ
โครงการต่าง ๆ แต่ละโครงการ แต่อีกด้ านหนึงเป็ นการต่อสู้กับแนวทางการพัฒนาทีอยู่เบืองหลัง
โครงการเหล่านันอีกทีหนึง ซึงในปั จจุบนั นีพวกเขามองออกแล้ วว่าเป็ นส่วนหนึงของการพัฒนาหรือ
การเปลียนแปลงทีนอกจากจะไม่นําพาพวกเขาไปสู่ชีวิตทีดีกว่าแล้ ว กลับยังผลักดันเบียดขับให้
พวกเขาต้ องหลุดออกจากฐานทรัพยากรต่าง ๆ ทีหล่อเลียงให้ พวกเขาดํารงชีวิตสืบทอดกันมาได้
หลายชัวอายุคน ไม่เพียงเท่านันยังเป็ นการพยายามปรับเปลียนพวกเขาแบบมัดมือชกให้ เสียงกับ
อนาคตทีไม่แน่นอน ทีรุนแรงหนักหนาทีสุดคือต้ องสูญเสียถินฐานบ้ านเรือน เครือญาติ ชุมชน และ
วัฒนธรรมท้ องถินทีหนุนเกือต่อการมีชีวิตทีแม้ ไม่รํารวยล้ นฟ้า แต่ก็ไม่โดดเดียวและจนบักโกรกจน
ตกในสภาวะหนีสินดินอย่างไรก็ไม่หลุดอย่างทีเป็ นอยู่ในปั จจุบนั ประเด็นหลังนีวิธีคิดโดยเฉพาะใน
สายเศรษฐศาสตร์มกั ไม่คอ่ ยให้ ความสําคัญหรื อแม้ จะให้ ความสําคัญก็ออกมาในรูปเงินทดแทน
ซึงเอาเข้ าจริง ๆ แล้ วไม่มีเงินจํานวนเท่าใดทีจะทดแทนความมันคงปลอดภัยสําหรับคนด้ อยอํานาจ
ในเรืองนีได้
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การกํ าหนดแผนพัฒนาที มุ่งหน้ าไปสู่การแข่งขัน แบบทุ่มแทงจนหมดหน้ าตักให้ กับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมก็ดี หรื อแม้ จะพยายามแทงกักให้ กับการเกษตรอุตสาหกรรมเพือส่งออกก็ดี
ล้ วนนําไปสูก่ ารวางแผนด้ านการใช้ ทรัพยากรทีรัฐต้ องเข้ ามารวบอํานาจเบ็ดเสร็จอย่างหลีกเลียง
ไม่ได้ ดังนัน มันจึงกลายเป็ นนโยบายทีสวนทางกับพัฒนาการทางการเมืองทีมุ่งเน้ นการกระจาย
อํานาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใสเป็ นธรรม เมือมันสวนทางกับพัฒนาการ
ทางการเมือง ม็อบจึงเกิด
นีคือสาเหตุที มาอัน แท้ จ ริ งซึงเป็ นรากเหง้ าของปั ญ หา หากสังคมไทยรัฐ บาล นายกฯ
"แก๊ งค์ออฟไฟว์" รวมทัง สว. ทีกล่าวกันว่าเลือดใหม่ไม่เข้ าใจก็จะตีโจทย์ไม่แตก รังแต่จะคิดหาวิธี
แลกหมัดกันไปมาหน้ าแตกยับเยินทังอํานาจรัฐ คนจนและสังคมไทย
หรื อ ไม่ก็ จ ะหลงใหลได้ ป ลื มกับ การสลายม็อ บเป็ นครั ง ๆ ไป แต่รับ รองได้ ว่า ไม่ง่ า ย
เหมือนกับทีแล้ ว ๆ มา แค่นายกฯ ลดตัวลงไปนังปั นข้ าวจิมแจ่วก็สลายม็อบได้ กลยุทธ์แบบนันแม้
จะเกิดจากความจริงใจก็ตกยุคตกสมัยไปอย่างรวดเร็วแล้ ว
ประเด็นสําคัญจึงต้ องกลับมา "คิดใหม่ทําใหม่" กับเรืองการพัฒนาซึงเป็ นปั ญหาของโลกที
ถกเถียง ปรับเปลียนกันมาทังในเชิงวิชาการและปฏิบตั ิการทังของรัฐและเอ็นจีโอ ตลอดช่วงห้ าสิบ
ปี ทีผ่านมา จงอย่าได้ คิดเป็ นอันขาดว่าปั ญหาต่าง ๆ ทีเผชิญอยู่เป็ นปั ญหาเฉพาะท้ องถิน เฉพาะ
กลุม่ ชาวบ้ าน เฉพาะตัวผู้นํา เฉพาะเอ็นจีโอเป็ นคน ๆ ไป จะใช้ วิธีซือเฉพาะคน เฉพาะราย ช่วย
แก้ ปัญหาไม่ได้ แน่นอน ปั ญหาทุกปั ญหา ทุกท้ องทีในขณะนีล้ วนมีทีมาจากนโยบายการพัฒนาที
บีบให้ รัฐไปงัดข้ อกับคนจนและสิงแวดล้ อมด้ วยกันทังสิน
การวางแผนพัฒนาประเทศทีทุ่มหน้ าตักให้ กบั การส่งออกเพือแข่งขันในตลาดโลก บวกกับ
การเติบโตของเศรษฐกิจแบบไม่ระวังกับสภาวะลูกโป่ งทําให้ รัฐเกิดจินตนาการว่าเศรษฐกิจไทยจะ
ก้ าวไปอย่างไม่สะดุดหยุดยัง ถื อว่าเป็ นมายาคติที ทําอัน ตรายต่อสังคมไทยอย่างสุด ๆ ด้ วยว่า
มายาคตินีนําไปสูก่ ารวางแผนการจัดการการใช้ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรทีนอกจากจะมีลกั ษณะ
เผด็จการโดยรัฐดังกล่าวแล้ วตอนต้ น ยังเป็ นการจัดการในเชิงพานิช ซึงเอืออํานวยต่อทุนขนาด
ใหญ่ทีแน่นอนย่อมจะมีทนุ ไทยปะปนอยู่บ้าง แต่สว่ นใหญ่เป็ นทุนต่างชาติ ส่วนคนจนนันหนีไม่พ้น
ทีจะต้ องตกอยู่ในฐานะ "คนส่วนน้ อยทีต้ องเสียสละเพือประเทศชาติ" (ซึงแท้ ทีจริ งแล้ วก็ไม่ใช่ เป็ น
การเสียสละเพือทุนขนาดใหญ่ทงไทยและต่
ั
างชาติมากกว่า)
พลังงานไฟฟ้าคือทรัพยากรสําคัญของการพัฒนา ข้ อนีไม่มีใครเถียงถ้ าหากเราใช้ นิยาม
ของการพัฒนาชุดเดียวกัน แต่จะได้ มนั มาอย่างไรจากทีไหน ใครมีส่วนเกียวข้ องบ้ าง ราคาเท่าไร
มากน้ อยแค่ไหน ใช้ ได้ นานเท่าไร และอีกมากมายหลายคําถาม
เหล่านีคือคําถามทีไม่เฉพาะรัฐบาลเท่านันทีต้ องการคําตอบสังคมไทยยุคปั จจุบนั ต้ องการ
คําตอบอย่างละเอียดเช่นกัน เพราะมันกระทบชีวิตพวกเขาโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิงคนจนยิงถูก
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กระแทกหนักมากกว่าใคร ๆ เพราะโครงการไหน ๆ ก็จ้องจะยัดเยียดให้ พวกเขาเป็ นผู้เสียสละเพือ
ประเทศชาติอยู่เสมอ ไม่วา่ จะทีปากมูน หินกรูด บ่อนอก จะนะ ป่ าเมืองกาญจน์ แก่งเสือเต้ น หรื อ
ป่ าอนุรักษ์ ในภาคเหนือ
เมืองไทยเป็ นเมืองนํามากมาแต่โบรําโบราณ ปั ญหาของคนไทยในอดีตคือต้ องจัดการกับ
นํามากให้ เหมาะสมกับวิถีชีวิตของแต่ละท้ องถิน แต่การพัฒนาทําไปทํามาเกิดสภาวะนําขาด รัฐจึง
เข้ ามารวบรัดจัดแจง ด้ วยการสร้ างเขือนขนาดใหญ่ตา่ ง ๆ พร้ อมด้ วยเครื อข่ายโยงใยของคลองส่ง
นํา กระนันก็ตามนําก็ยงั ไม่พอ โครงการสร้ างเขือนจึงเกิดขึนอย่างต่อเนืองทีน่าจับตาดูเป็ นพิเศษ
คือเมือเริ มต้ นเป็ นการจัดการนําโดยรัฐเป็ นผู้ออกหน้ า แต่เมือเวลาผ่านไปจะต้ องโอนถ่ายให้ กับ
เอกชนให้ เข้ ามาดําเนินการตามหลักการค้ าอย่างแน่นอน ไม่ต่างอะไรกับเรื องพลังงาน กรณีหิ น
กรู ด -บ่อนอก เป็ นตัวอย่างที ชัดเจนว่ากลุ่มทุน ไทยต้ องขายให้ ก ลุ่มทุน ญี ปุ่ น นํ าก็ทํ าท่าจะจบ
อีหรอบเดียวกัน โปรดช่วยกันจับตาร่าง พ.ร.บ. นําไว้ ให้ ดี
อย่างไรก็ต ามหากชาวบ้ านหรื อใครก็ตามถือนิ ยามการพัฒนาคนละชุดกับรัฐ พวกเขา
อยากออกเรือจับหมึก จับปู หรือจะอยู่อย่างพอกินพอใช้ ไม่อยากกู้หนียืมสินใครมาลงทุนเปลียน
อาชีพ พวกเขาอยากจะอยู่ติดทีดินทีรัฐประกาศเขตป่ าอนุรักษ์ ออกมาทับ พวกเขาไม่ต้องการใช้
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ หรื อ อิ น เตอร์ เ น็ท ใครก็ ไ ม่มี สิ ท ธิ ไ ปบังคับ ให้ พวกเขาเปลี ยนแปลง ไม่มี สิ ท ธิ
โดยเฉพาะสลายม็อบด้ วยการใช้ กําลัง
สิงทีต้ องทําคือหันกลับไปมองทีรากเหง้ าของปั ญหา นันคือปรับ เปลียนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาให้ สอดคล้ องกับความแตกต่างหลากหลายของสังคมไทย
หันกลับไปดูคนจนบนภูเขา พวกเขาอยู่อาศัยทํามาหากินกันมานานนับร้ อย ๆ ปี แน่นอน
ย่อมมีการดัดแปลงปรับเปลียนธรรมชาติไปบ้ าง แต่อีกด้ านหนึงพวกเขาก็ดแู ลรักษาสภาพป่ าไว้ ได้
ดี ดีแค่ไหน คําตอบคือดีพอทีทําให้ รัฐต้ องการพืนทีเหล่านันมาประกาศเป็ นเขตอนุรักษ์ อนุรักษ์ ไป
ทําไม คําตอบคือส่วนใหญ่เอาไว้ เป็ นแหล่งต้ นนําลําธาร เพือป้อนเศรษฐกิจส่งออก เมือรัฐต้ องการ
รัฐก็ออกกฎหมายมาแย่งเอาไปดือ ๆ ชีวิตของคนเหล่านันจะเป็ นอย่างไร ลูกสาวจะต้ องถูกนําไป
ขายเป็ นสินค้ า แทบทุกคนต้ องตากหน้ ากลายมาเป็ นคนจนเมือง ใครจะรับผิดชอบ การแสดงความ
เวทนา หรือแผ่เมตตาให้ ไม่เพียงพอหรอก
กลุ่มอนุรักษ์ ต่าง ๆ สว. นํ าดีจ ะต้ องไม่มองเพีย งงานเฉพาะหน้ า แต่จะต้ องชวนกันมา
ชําแหละแผนการฟื นเศรษฐกิจของรัฐบาลและแผนพัฒนาประเทศ ทีแทงจนหมดหน้ าตักให้ กบั การ
ผลิตเพือแข่งขันในตลาดโลก เราควรจะแทงกักไว้ เพือพลาดบ้ างหรื อไม่ เพราะพลาดมาหลายครัง
เหลือเกิน กักเดียวก็คงไม่พอต้ องหลาย ๆ กัก ยักไว้ หลาย ๆ มือ เพือกระจายความเสียง หรื อจะ
เสียงไปใช้ คําว่า "ทางเลือกหลาย ๆ ทาง" ก็ได้
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คนจนกับวิกฤตความคิดว่ าด้ วย “การพัฒนา” (2)

ฉลาดชาย รมิตานนท์
ศูนย์สตรีศกึ ษา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลายคนมองว่าความจนเป็ นเรืองของความล้ มเหลวส่วนบุคคลจนถึงกับพูดกันซําซากว่า
“ไม่มีคนจนในหมูค่ นขยัน” บางคนวิธีคิดเตลิดไปไกลถึงขันสรุปว่า “บนผืนแผ่นดินไทย แม้ แต่หมาก็
ไม่อดตาย” ซึงมีนยั ว่าแล้ วคนจะอดตายได้ อย่างไร ตราบใดทีรู้จักทํามาหากิน ฉะนัน ความจนจึง
ถูกเหมาเอาว่าเป็ นปั ญหาของคนขีเกียจสันหลังยาว คนไทยส่วนใหญ่จึงดูถูกความจนและคนจน
ตราบจนเกิ ดปรากฎการณ์ ลูก โป่ งเศรษฐกิ จ แตก เกิ ดคนจนยุคใหม่ซึงในอดีตเคยเป็ นเศรษฐี
ผู้กลายเป็ น “คนเคยรวย” ไปได้ ภายในยีสิบสีชัวโมง คราวนีจึงถึงทีทีจะต้ องยอมรับแล้ วว่าความจน
และคนจนเป็ น “ปั ญหาเชิงโครงสร้ าง” เป็ นปั ญหาของสังคม เป็ นปั ญหาของการบริหารบ้ านเมือง
ทีเรียกว่า “การพัฒนา” ทีผิดพลาด
ปั ญหาเชิงโครงสร้ างมีความหมายว่า
หนึ งคนจนแต่ ล ะคนรวมทั งคนจนประเภท“คนเคยรวย”ด้ วย แม้ จะทํ า งานหนั ก
ขยันหมันเพียร อดตาหลับขับตานอน พยายามรู้เท่าทันธุรกิจตลอดเวลาสักเพียงใด โอกาสทีจะ
หลุดพ้ นภาวะหนีสินและความยากจนไปได้ มีน้อยมาก ทํางานหนักเท่าไรหาเงินมาได้ เท่าไร ถูกดูด
ซับเอาไปโดยแหล่งทุนทีใหญ่กว่าจนไม่มีวนั หลุดพ้ นภาวะเป็ นหนีถาวรไปได้ ดังนัน จะเห็นได้ ว่า
บรรดานักลงทุนรายใหญ่ ๆ ของไทยก็ตกอยู่ในภาวะเช่นนี แต่ทีได้ เปรี ยบคนจนขนานแท้ ก็ตรงทีมี
รัฐเข้ ามาช่วยแก้ ปัญหาให้ ดังเช่นกรณีสถาบันการเงินต่าง ๆ เป็ นต้ น
สอง ปั ญหาความยากจนไม่ใช่เป็ นปั ญหาของคนร้ อย-สองร้ อย คนแต่เป็ นปั ญหาของคน
สามสิบ-สีสิบล้ านคนขึนไป จึงฟั งไม่ขนถ้
ึ าจะอธิบายว่าคนเหล่านีขีเกียจกันไปหมด แท้ ทีจริงแล้ วสิง
ทีทําให้ พวกเขาจนคือ การไม่ สามารถเข้ าถึงทรัพยากรต่ าง ๆ ได้ ตา่ งหาก เช่น ไม่สามารถเข้ าถึง
ทีดิน แหล่งนํ า แหล่งประมง แหล่งแร่ ป่ าไม้ ทุน เทคโนโลยี และข้ อมูลข่า วสารเป็ นต้ น เมือไม่
สามารถเข้ าถึงปั จจัยการผลิตต่าง ๆ เหล่านีได้ โอกาส ในการทํามาหากินเพือเอาชีวิตรอดไปวัน ๆ
ก็ทําไม่ได้ อยู่แล้ ว มิพกั ทีจะไปพูดถึงโอกาสทีจะหลุดพ้ นภาวะความยากจนทางเศรษฐกิจ อนึง ควร
ต้ องเข้ าใจด้ วยเช่น กันว่า การไม่สามารถเข้ าถึงทรัพยากรของคนจนนีเป็ นภาวะทีถูกประดิษฐ์
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สร้ างขึนมาด้ วยการทีคนกลุ่มหนึงเป็ นผู้กําหนด “กติกา” ต่าง ๆ ขึนในรูปของกฎหมาย ระเบียบ
จารีตประเพณีตา่ ง ๆ เช่น กฎหมายทีดิน กฎหมายป่ าไม้ กฎหมายเหมืองแร่ กฎหมายนํา ฯลฯ ที
มอบอํานาจให้ คนกลุม่ น้ อยแต่มีอํานาจในสังคมเป็ นผู้เข้ าถึง แต่ในขณะเดียวกันก็กีดกันไม่ให้ คน
ส่วนใหญ่เข้ าใกล้ แหล่งทรัพยากรนัน ๆ
สาม ปั ญ หาความยากจนไม่ ใ ช่ เ ป็ นปั ญ หาเฉพาะของโครงสร้ างเศรษฐกิ จ และใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะการกระจายอย่างทีชอบพูดกันเท่านัน หากคิดว่าในโครงสร้ าง
เศรษฐกิจประกอบขึนด้ วยการผลิต การกระจาย และการบริ โภค ทังสามด้ านนีก็สมั พันธ์กันอย่าง
แนบแน่นอยู่แล้ ว จะแก้ ปัญหาการกระจายทีไม่เป็ นธรรมจะทําได้ อย่างไรถ้ าไม่แตะไปทีการผลิต
และการบริโภคทีไม่เป็ นธรรม พูดสัน ๆ คือหากจะแก้ ไขราคาพืชผลทีตกตําก็ดี จะแก้ ปัญหาหนีสิน
ให้ หมดไปได้ จริง ๆ ก็ดีจะทําได้ อย่างไรถ้ ายังปิ ดกันไม่ให้ คนส่วนใหญ่เข้ าถึงทรัพยากรต่าง ๆ เช่น
ทีดิน แหล่งนํา ป่ าไม้ แหล่งประมง ฯลฯ อยู่อย่างนี จะแก้ ปัญหาความยากจนได้ อย่างไรถ้ าคนรวย
คนจนซือสินค้ าจําเป็ นต่อการดํารงชีวิตในราคาทีเท่ากัน ในหลายกรณีคนจนต้ องซือแพงกว่าด้ วย
ซําไป เช่น นํ ามัน แก๊ ซ หุงต้ ม สบู่ ผงซักฟอก ฯลฯ เพราะถูก บวกด้ วยค่าขนส่งและการเอากํ าไร
หลายทอด
สี การแก้ ปั ญ หาความยากจนทํ า ไม่ได้ ถ้ ามองไม่เ ห็น ความเชื อมโยงโดยตรงระหว่า ง
โครงสร้ างทางเศรษฐกิ จ กับ โครงสร้ างทางการเมือง ขันต่อไปต้ องทํ าให้ คนจนสามารถเข้ าถึง
การเมืองให้ ได้ ปั ญหาความยากจนและปั ญหาของคนจนจึงจะได้ รับการแก้ ไข อนึง การเข้ าถึงใน
ทีนีมีความหมายมากกว่าการเลือกผู้แทนหรื อมีเส้ นสายโยงใยกับอํานาจรัฐทางใดทางหนึง แต่มี
ความหมายมากกว่าเมือเวลาขอเข้ ายืนหนังสือร้ องเรี ย น รัฐก็จัดคนออกมารับ พร้ อมกับ คํามัน
สัญญา การเข้ าถึงการเมืองในทีนีหมายถึงการเป็ นเจ้ าของอํานาจ การลงมือปฏิบัติการใช้ อํานาจ
โดยตรง และเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์โดยตรงไม่ใช่เป็ นผลพลอยได้ ของ “ประโยชน์ของประเทศชาติ”
หรือ “ประโยชน์ของส่วนรวม” ซึงจากประสบการณ์ทีผ่านมา วลีเหล่านีบังตาไม่ให้ เราเห็นการโกง
กิน ชาติบ้านเมืองในนามของชาติโดยคนรวย ข้ าราชการ นักวิช าการ “เท็คโนแครต” ฝ่ ายทุน-ขุน
นาง จํานวนหนึง อนึง แม้ เราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับปี “40” ทีวางรากฐานให้ คนจนเข้ าถึงอํานาจ
ทางการเมืองได้ ในบางระดับ แต่มนั ก็ยงั เป็ นเพียงระบบหรือกติกาทียังไม่ถกู ผลักดันให้ เกิดผลทีหวัง
ไว้ ในทางปฏิบตั ิ
ห้ า ปั ญหาความยากจนและปั ญหาต่าง ๆ ของคนจนนอกจากจะเป็ นปั ญหาโครงสร้ าง
ภายในแล้ วยังถูกผูกมัดติดแน่นกับโครงสร้ างเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรและสิงแวดล้ อม
ในระดับสากลอีกด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิงในแนวคิดเรื อง “การพัฒนา” ทีมองว่าประเทศไทยจะ
เป็ นประเทศพัฒนาก็ต่อเมือเราเป็ นเหมือนอเมริ กา อังกฤษ เยอรมัน ญี ปุ่ น ฯลฯ เมือประเทศ
เหล่านันพัฒนาเพราะเป็ นอุตสาหกรรมเราก็จํ าต้ องปรับเปลียนเป็ นอุตสาหกรรม เมือประเทศ
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เหล่านันบอกว่าต้ อง “แข่งขันอย่างเสรี” เราก็ต้องเข้ าสูส่ นามแข่งขันทัง ๆ ทีไม่อยู่ในสภาวะพร้ อมที
จะแข่ง เมือพ่ายแพ้ ยบั เยินกลับมาแทนทีจะคิดเสนอแกมใหม่ กติกาใหม่ กลับมองแต่เพียงว่าเรา
จะต้ องฟิ ตตั ว เองให้ เก่ ง กว่ า เดิ ม ด้ วยการสร้ างหรื อเพิ มความสามารถในการแข่ ง ขั น
(competitiveness) ในด้ านต่าง ๆ ขึนมาทัง ๆ ที โดยพืนฐานแล้ วเพิมอย่างไรก็เ พิมไม่ได้ อย่างมี
นัย สําคัญ เปรี ย บเหมือนแข่งกี ฬา ฟุตบอล รัก บี กรี ฑ า ฯลฯ คนไทยส่วนสูงโดยเฉลีย 160 ซม.
นําหนัก 50 กิโลฯ จะไปสู้กบั ฝรังสูง 180 หนัก 70-80 กิโลฯ ขึนไปได้ อย่างไร นียังไม่พดู ถึงอํานาจใน
การอัดฉีดทางการเงินให้ กบั วงการกีฬาเหล่านันอีกต่างหาก
และนีคือความพ่ายแพ้ ของประเทศในเวทีแข่งขันเสรี ทางเศรษฐกิจซึงไม่เพียงแต่ชีให้ เห็น
ถึงความพ่ายแพ้ เชิงเศรษฐกิจเท่านัน หากแต่ชีให้ เห็นถึงความผิดพลาดในการบริหารบ้ านเมืองของ
รัฐบาลทุกชุด ระบบราชการทุกหน่วยและภาคเอกชนอีกด้ วย แต่รัฐบาลและระบบราชการจะต้ อง
รับผิดมากกว่าใคร ๆ เพราะเป็ นผู้กําหนดนโยบายการพัฒนาของประเทศ
ประเด็นสําคัญทีต้ องการยกมาพูดถึงในวันนีคือ เมือพ่ายแพ้ กลับลงมาแล้ วก็ยงั คงใช้ วิธีคิด
เดิมว่าจะมาซุ่มฟิ ตตัวอย่างไรจึงจะกลับไปแข่งในเกมเดิม กติก าเดิม ๆ ได้ ซึงนันก็คือการเพิ ม
“ความสามารถในการแข่งขัน” ให้ กบั เศรษฐกิจไทย ตรงนีเองทีนําไปสู่การเพิมความเข้ มข้ นรุนแรง
ให้ กบั ปั ญหาความยากจนและชีวิตนับสามสิบ-สีสิบล้ านทีเป็ นคนจนของแผ่นดิน และจะไม่แปลก
ใจถ้ าพบว่าปั ญหาคนจนนันไม่มีทางแก้ ได้ ในวิสยั ทัศน์หรือกรอบคิดเดิม ๆ
ยุทธศาสตร์แบบเพิมความสามารถในการแข่งขันส่วนหนึงนําไปสู่การตอกยํายุทธวิธีเดิม
ว่า ต้ องเลือกช่วยคนเก่งเอาไว้ ก่อน แน่นอนว่าคนเก่งก็คือภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมส่งออก
ซึงก็คือพวกทุน ขนาดใหญ่ ขนาดกลางในประเทศ วิธีช่วยคือการระดมทรั พยากรไปป้ อนกับ
เศรษฐกิจในส่วนนี อย่างไรก็ตามสิงทีตามมาอย่างไม่อาจเลียงพ้ นได้ คือ คนจนก็จะถูกกีดกันไม่ให้
เข้ าถึงทรัพยากรตามทีควรจะได้ ตัวอย่างเช่ น พลังงานถูก กําหนดไว้ ว่าเป็ นปั จจัย สําคัญต่อการ
สร้ างความสามารถในการแข่งขัน ดังนัน การมีพลังงานให้ มากเข้ าไว้ อยู่ตลอดเวลาถูกเชือว่าเป็ น
เรืองดี บรรดาเขือนใหญ่ ๆ ต่าง ๆ จึงถูกระดมสร้ างขึนมา ราษฎรในท้ องถินถูกนําท่วม ถูกขับออก
จากทีทํากิน หลุดออกจากฐานทรัพยากร ดังเช่นในกรณีเขือนภูมิพล เขือนสิริกิติ เขือนอุบลรัตน์
เขือนศรี น คริ น ทร์ เขือนปากมูน เขื อนแก่งเสือ เต้ น รวมทังโครงการโรงไฟฟ้าบ่ อนอก-หิ น กรู ด
โครงการท่อก๊ าซทีจะนะด้ วย
เมือนํ าเริ มขาดแคลนรัฐบาลก็ต้องเข้ าไปยื อแย่งป่ าออกมาจากการจัดการดูแลและใช้
ประโยชน์ของชุมชน โดยใช้ คําว่าป่ าอนุรักษ์ นําหน้ าส่วนหนึงก็เพือตบตาสังคมให้ เชือว่าคนทีอยู่ใน
เขตต้ นนํามานมนาน คือตัวการทําลายป่ าต้ นนํา ผู้คนเหล่านันจะตกระกําลําบากอย่างไร คนชัน
กลางและสังคมไทยก็จะไม่สนใจเพราะคนเหล่านันถูกทําให้ เป็ นผู้ร้าย ไม่ใช่คนไทยเป็ นผู้ทําลาย
ประเทศชาติ สมควรแล้ วทีจะไม่ได้ สญ
ั ชาติไทย สมควรแล้ วทีไม่ได้ เป็ นพลเมืองไทย สมควรแล้ วที
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จะถูกอพยพ ยิงมีเรืองยาเสพย์ติดเข้ ามาด้ วยก็ยิงพากันเกลียดชังชาวเขาทียากจนกันไปใหญ่ ตังใจ
ทีจะทําเป็ นไม่ร้ ูวา่ ขบวนการยาเสพย์ติดนัน หัวขบวนไม่ได้ อยู่ทีบรรดาชาวเขา
จากยุท ธศาสตร์ และยุท ธวิธีใ นการพัฒนาประเทศก็ดี การแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ ของ
รัฐบาลชุดปั จจุบนั ก็ดี จะเห็นได้ วา่ ยิงจะนําพาไปสูก่ ารเบียดขับคนจนรุนแรงมากขึนเป็ นลําดับ
ด้ วยเหตุนี ในทีสุดพวกเขาก็ต้องรวมตั วกันประท้ วงและอาจนําไปสู่การต่ อต้ า น
รัฐบาลทีเคยสัญญาไว้ ว่าจะแก้ ปัญหาให้ อย่ างเบ็ดเสร็จ
----------------------------------
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