ความรวย ความจน : ทําบุญกุศลหรือสวัสดิการสังคม (1)
เราคงจะเข้ าใจความจนและคนจนไม่ได้ ถ้าไม่พูดถึงความรวยควบคู่กันไปด้ วยและคงจะ
เข้ าใจสวัสดิการสังคมก็คงไม่ได้ ถ้ าไม่เข้ าใจสาเหตุของความรวยความจน ยิงหากจะไปให้ ไกลกว่า
นัน เช่น ต้ องการแก้ ปัญหาความจน ยิงหากจะไปได้ ไกลกกว่านัน เช่นต้ องการแก้ ปัญหาความจนก็
ดีจะแก้ ไขอย่างไรในระดับ ไหนจะถึงรากเหง้ า หรื อบางคนเรี ย กว่าการแก้ ปัญ หา ให้ ลึกถึงระดับ
โครงสร้ างก็ ดี หรื อ จะเอาเพี ย งแค่บ รรเทาเบาบางปั ญ หาในรู ป ของทํ า บุญ ทํ า กุ ศลแจกผ้ า ห่ ม
ข้ าวสาร อาหารแห้ งเป็ นครังเป็ นคราวไปก็ดีหรื อจะประดิษฐ์ คิดสร้ างวิธีการผ่อนปรนปั ญหาให้ เป็ น
ระบบทีแน่นอนมันคงในระยะยาว ต่างล้ วนขึนอยู่กบั การทําความเข้ าใจ ความมังคังรํ ารวย ความ
ยากจนด้ วยกันทังสิน
หากมองในเชิงปั ญหา เรื องของความรํ ารวยและความยากจน ตลอดจนสวัสดิการ
สังคมมีความหมายทีกว้ างขวางครอบคลุมถึงปั ญหาสุขภาพอนามัย ทีอยู่อาศัย การศึกษา การ
สือสาร คมนาคม การพัก ผ่อ นหย่อ นใจ วัน หยุด สวนสาธารณะ ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม
วรรณคดี รายการที วี วิ ทยุ เหล้ า บุห รี ยาเสพติด การพนัน ล็อ ตเตอรี และหวยใต้ ดิน เป็ นต้ น
อย่างไรก็ ตามควรคํานึงว่า การมองในเชิงปั ญหาเฉยๆ อาจนําไปสู่การวิเคราะห์ ตามความรวย
ความจน ในเชิงความสําเร็ จหรื อความล้ มเหลวส่วนบุคคลก็เป็ นได้
หากมองในแง่โครงสร้ าง เรื องของความรํ ารวยและความยากจนเป็ นเรื องหรื อปั ญหาเชิง
โครงสร้ าง เช่น โครงสร้ างเศรษฐกิจก็ คงต้ องพูดถึงการผลิต โดยเน้ นทีโอกาสตลอดจนสิทธิ ทีจะ
เข้ าถึงปั จจัยการผลิต เช่น ดิน นํา ป่ า ทรั พยากรชี วภาพ พลังงาน ทุน เทคโนโลยี ข้ อมูลข่าวสาร
และแรงงานเป็ นต้ น นอกเหนือไปจากการกระจายรายได้ การกระจายสินค้ า บริ การและข้ อมูล
ข่าวสาร และสุดท้ ายก็คงต้ องพูดถึงการบริ โภคสิงต่างๆเหล่านันด้ วย เท่านันยังไม่พอเราคงต้ องพูด
ถึงความรวยความจนในมิติหรื อในโครงสร้ างทางการเมือง อย่างหลีกเลียงไม่ได้ โดยเฉพาะในแนว
มโนทัศน์หรื อแนวความคิดเรื องความเท่าเทียม หรื ออย่างน้ อยก็ในเรื องความเป็ นธรรม ซึงก็ เป็ น
เรื องทีจะถกกันต่อไปว่าภายใต้ ระบบการเมืองแบบใดจะนิยามสิงเหล่านันกันอย่างไร รวมตลอดไป
ถึงวิธีการทีจะนําไปสูค่ วามเท่าเทียมหรื อความเป็ นธรรมทีว่าไว้ วิธีการนันอาจเป็ นการปฏิรูปที ดิน
การใช้ ระบบภาษีก้าวหน้ า (progressive) หรื อล้ าหลัง (regressive) ขนาดไหน หรื อแม้ กระทังเรื อง
สวัสดิการสังคมควรเป็ นรู ปแบบใด ล้ วนแล้ วแต่เป็ นคําถามทางการเมืองทังสิน
โครงสร้ างทางสังคม-วัฒนธรรมก็มีความสําคัญอย่างมากต่อความเข้ าใจในเรื อง
ความรวยความจนและการจัดการกับ ปั ญ หาต่างๆที ตามมา อาจมีความสํา คัญ กว่า มิติท าง
เศรษฐกิจการเมืองด้ วยซํา เพราะทังสองมิติทีว่านันอาจเป็ นเรื องทางสถิติตวั เลขทีต้ องใช้ ควบคู่กับ

มโนทัศน์ทีอาจยุง่ ยากเป็ นวิชาการไปหน่อย เช่นเรื องรายได้ (income) คืออะไร ความมังคังรํ ารวย
(wealth) คืออะไร ความแตกต่างระหว่างรายได้ และความรํ ารวยเกิ ดขึนได้ อ ย่างไร เป็ นธรรม
หรื อ ไม่เป็ นต้ น แต่ความมังคังรํ ารวย และความยากจนตลอดจนเรื องอืนๆ ที ตามมาในมิติทาง
สังคม-วัฒนธรรมอาจเป็ นเรื องทีเกียวข้ องกับศาสนา ความเชือ ประเพณี ระบบคุณค่า อารมณ์
ความรู้ สึกทีอาจผันแปรไปตามเชือชาติ ชาติพนั ธุ์ เพศ/เพศสภาพและอายุทีแตกต่างหลากหลายอยู่
ในสังคมก็เป็ นได้ กับทังยังขึนอยู่กบั กาลเทศะทีไม่เหมือนกันอีกด้ วย
นี คื อ มิ ติ ห รื ออี ก โครงสร้ างหนึ งของความรํ ารวยความยากยนที เพิ มความแตกต่า ง
หลากหลายซับซ้ อนและการเคลือนไหวอย่างไม่หยุดนิ งของเรื องนีให้ มีมากกว่ามิติทางเศรษฐกิ จ
และการเทือง จึงสมควรต้ องตังข้ อสังเกตกันเป็ นพิเศษ
ความรวยความจนกับความเป็ นธรรม ความรวยคือสภาวะของการมีอยู่อย่างเหลือเฟื อ
มากมาย ซึงทรัพยากรทางวัตถุ ทรัพยากรทางสังคม-วัฒนธรรมและทรั พยากรทางการเมืองของ
คนๆหนึงหรื อ คนพวกหนึง ส่ว นความจนนันเป็ นด้ า นกลับกัน กล่าวคือ ความขาดแคลนทังใน
ทรั พยากรวัตถุ ทรัพยากรทางสังคม-วัฒนธรรม รวมทังที ขาดไม่ได้ คือทรัพยากรทางการเมือ ง
ทังหลายทังปวงที ควรมีควรได้ ในฐานะทีเป็ นมนุษย์ค นหนึงหรื อกลุ่มหนึง และเนื องจากสภาวะ
ความรวยความจนมักเกิดขึนควบคูก่ ันไปในสังคม จึงเกิดการเปรี ยบเทียบอย่างไม่อาจหลีกเลียงได้
ระหว่า งสองสภาวะดังกล่า ว ยิ งไปกว่ า นัน ความรวย-ความจนมัก จะมี ที มาที ไปสัมผัสได้ ว่ า
ทรัพยากรต่างๆ ทีกล่าวข้ างบนเคลือนย้ าย จากไหน อย่างไร โดยใครและกองไปอยู่ทีใคร มีผลทํา
ให้ เกิ ดการขาดแคลนทีตรงไหน เป็ นความขาดของใคร เป็ นต้ น จึงทํา ให้ เกิ ดการเปรี ย บเที ยบที
นําไปสู่การถกเถียงในประเด็นเรื องความเป็ นธรรมและความเท่าเทียมตามมา โดยจะแอบแฝงหรื อ
เปิ ดเผยขึนอยูก่ ับเงือนไขของแต่ละทีแต่ละเวลาไป
ทรัพยากรวัตถุ บางครังอาจเรี ยกว่าทรัพยากรทางเศรษฐกิจนี ในกรณีของประเทศไทยซึง
ประชากรส่วนใหญ่อยูใ่ นภาคเกษตรกรรม ดังนันทรั พยากรวัตถุทีสําคัญต่อการดํารงชี พคงหนีไม่
พ้ น ดิน นํา ป่ า ด้ วยเหตุนีจึงถือว่าเป็ นพืนฐานทีอย่างน้ อยทีสุดจะต้ องมีเพือเป็ นหลักประกันไม่ให้
ตกสูส่ ภาวะความยากจนสัมบูรณ์ (absolute poverty) อย่างไรก็ตาม น่าตังข้ อสังเกตว่าปั ญหาคน
ส่วนใหญ่ซึงเป็ นชาวไร่ ชาวนา ไม่มีทีดินทํ ากินเป็ นของตนเอง ในขณะที ทีดินโดยเฉพาะในเขตที
เหมาะสมกับการเกษตรกรรมตกอยูใ่ นมือเจ้ าของทีดินผู้ไม่ได้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมก็ดี ปั ญหา
การอนุรักษ์พืนทีป่ าทีขยายเข้ าไปทับพืนทีอยูอ่ าศัยและทํากินของชาวบ้ าน และการห้ ามไม่ให้ มีป้า
ชุมชนในเขตอนุรักษ์ ก็ดี ปั ญหาการที รัฐจะให้ บรรษัททุนต่างชาติเช่าพืนที ขนาดใหญ่เพือการทํา
สวนกว่าก็ดี ปั ญหาพืนทีของเอกชนถูกทิงไว้ ให้ รกร้ างว่างเปล่าก็ดี ปั ญหาเหล่านีล้ วนแล้ วแต่ส่งผล
โดยตรง ต่อการทําให้ เกิดปั ญหาความรํ ารวยความยากจน และความเป็ นธรรมในสังคมทังสิน แต่

ไม่ว่าเวลาจะผ่านมา นานเท่าใด สังคมไทยก็ยงั จัดการกับปั ญหาเหล่านีไม่ได้ ดังนันจะเห็นได้ จาก
ความล้ มเหลวของการปฏิรูปทีดิน การไม่จริ งจังในการใช้ มาตรการทางภาษีเพือกระจายทีดิน การ
ขาดนโยบายในด้ านการจัดการกับที ดิน ของเอกชน ทีถูกทิ งไว้ ไม่ทํา การผลิต ในขณะที ราษฎร
ใกล้ เคียงกลับขาดทีทํากิน รวมทังนโยบายและมาตจรการการอนุรักษืป่าดดยไม่คํานึงถึงผู้คนทีอยู่
อาศัยในป่ ามาก่อน และทีเป็ นประเด็นร้ อนในสังคมไทยขณะนี คือ โครงการขนาดใหญ่ตา่ งๆของรัฐ
เช่น เขือนปากมูล แก่งเสือเต้ น พลังงาน ท่อก๊ าซผ่านป่ าเมืองกาญจน์ และจะนะ สงขลา โรงไฟฟ้ า
ถ่านบ่อหินนอก-หินกรู ด ประจวบคีรีขนั ธ์ ซึงโครงการเหล่านีต่างล้ วนคุกคามการเข้ าถึงทรั พยากร
ทางวัตถุ อัน ได้ แก่แหล่งทํา กิ น ทังทางการเพาะปลูก และการประมงของผู้คนในพืนที เหล่า นัน
ด้ วยกันทังสิน
ทรัพากรทางสังคมวัฒนธรรมโดยทัวไปแล้ วทรัพยากรในด้ านนี มักไม่ได้ รับความสนใจใน
การทําความเข้ าใจความรวยคงามจนสักเท่าใด ทังๆทีมีความสําคัญมากกับชีวิตของผู้คนในสังคม
ซึงมีทังด้ านที เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม หากเราตระหนักว่ามนุ ษย์เป็ น “สัตว์สงั คม” ก็คงได้ ข้อ
สรุ ปว่ า มนุ ษ ย์ ใ นฐานะปั จเจกชนย่อ มไม่ส ามารถมี ชี วิ ต อยู่ไ ด้ อ ย่า งมี ค วามมันคงปลอดภัย
(security) ถ้ าปราศจากกลุ่มต่า งๆทีคอยทําหน้ า ที หนุนช่ วยนับแต่ครอบครัว เครื อญาติ ขุมชน
เพือนสนิทมิตรสหาย ประเภทเพือร่วมโรงเรี ยน ร่ วมรุ่ น ร่ วมมหาวิ ทยาลัย เป็ นต้ น กลุ่มสนับสนุน
(supporting groups) เหล่า นี แท้ จริ งแล้ ว ไม่ใ ช่ ก ลุ่ ม ที มี รู ปธรรมแต่ด้ า นเดี ย ว หากแต่ เ ป็ น
“ความสัมพันธ์” อีกด้ วย ซึงอาจมีทงในลั
ั กษณะ “ต่างตอบแทน” (reciprocal) อันเป้นความสัมพันธ์
แนวระนาบและ “เชิงอุปถัมภ์ ” (patron and client) อันมีลกั ษณะเป็ นแนวตังหรื อผสมผสานกันไป
ทังสองลัก ษณะก็ ได้ แต่ส่ว นใหญ่ แล้ วมัก จะเป็ นไปในลักษณะแรกโดยมีอุดมการณ์ หรื อ ระบบ
คุณค่าในเรื อง “สายเลือด” “พีน้ อง” “เพือนฝูง” และ “ชุมชน” เป็ นตัวกํากับสภาวะ “ไร้ ญาติขาด
มิตร” คือรู ปธรรมหนึงของความจนซึงอาจมีความรุ นแรงมากกว่าการขาดแคลนทรัพยากรทางวัตถุ
ทรัพย์สินเงินทองเสียด้ วยซําไป ด้ วยว่าเป็ นสภาวะ “ไร้ ทีซึงจะพึงพา”
หากเราหั น กลับ ไปดู ฐ านที มันของคนจน คื อ ชนบท หมู่บ้ าน ชุ ม ชน เราอาจพบ
ปรากฏการณ์สองอย่างเกิ ดขึน ปรากฏการณ์ห นึง คือการแตกสลายของฐานที มันไม่ว่ าจะเป็ น
ครอบครั ว เครื อ ญาติ วัด วาอาราม กลุ่ม แลกเปลี ยนแรงงาน ลงแขก เอามื อเอาวัน แต่อี ก
ปรากฏการณ์หนึง คือ การรื อฟื นกลุม่ ของความร่ วมมือทีเคยมีมาแต่เดิม เช่น กลุ่มเหมืองฝาย ป่ า
ชุมชน กลุม่ ประมงนําจืด ประมงชายฝั ง บวกกับการสร้ างกลุ่มใหม่ๆขึนมาบ้ าง ก็อาศัยฐานความ
จําเป็ นดังเดิม เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มฌาปนกิจ ธนาคารข้ าว ธนาคารควาย กลุ่มทอผ้ า กลุ่ม
ถนอมอาหาร ศูนย์เด็กเล็กของผู้หญิงโดยเฉพาะ เป็ นต้ น กลุ่มกิจกรรมต่างๆเหล่านี แท้ ทีจริ งแล้ ว

คือ “สวัส ดิก ารสัง คม” ของคนจนในชนบท กลุ่มต่า งๆเหล่า นี จะมีทีทางอย่า งไรในนโยบาย
สวัสดิการของประเทศ เป็ นคําถามทีน่าตังไว้
ทรัพยากรทางการเมือง เรื องนีเป็ นเรื องของโครงสร้ างอํานาจในสังคม ซึงอาจเริ มต้ นด้ วย
การตังคําถามง่ายๆว่า “อะไรคืออํานาจ” อํานาจคืออะไรก็ตามทีเมือคนๆหนึงหรื อคนกลุ่มหนึงมี
หรื อสามารถเข้ าถึงได้ แล้ วคนอืนๆ ต้ องยอมทํ าตามไม่อาจปฏิเสธได้ ทังโดยสมัครใจหรื อโดยจํา
ยอมก็ตามที ประเด็นคําถามต่อไปจึงมีว่า อะไรทีคนรวยมีซงทํ
ึ าให้ พวกเขารวยและรวยเพิมขึนได้
อย่างยังยืน พร้ อมกันนันต้ องดุด้วยว่าอะไรทีทําให้ คนอีกกลุม่ หนึงต้ องกลายเป็ นคนจนดักดานอยู่
อย่างนี แน่นอนว่าบรรดาทรัพยากรทางวัตถุ ทรัพยากรทางสังคม-วัฒนธรรมทีกล่าวมาแล้ วย่อม
เป็ นคําตอบ แต่เท่านันยังไม่พอ การเข้ าถึงหรื อการมีอํานวจในการกําหนดรู ปแบบเนือหาของระบบ
การเมืองการปกครอง ตัวบทกฎหมาย อํานาจในการกําหนดนโยบายการปกครองบริ หารประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิงนโยบายการพัฒนาประเทศว่าจะเน้ นความสําคัญเรื องใด
ทายทีสุดการเข้ าถึงอํานาจต่างๆเหล่านันเป็ นไปได้ ยากมาก ถ้ าหากอํานาจเหล่านันอยูไ่ กล
เกินไปดังเช่นทีเป็ นมา คือ อยูใ่ นกรุ งเทพฯ การกระจายอพํานาจลงมาไว้ ใกล้ ตวั จึงเป็ นการเข้ าถึง
อํานาจทางการเมืองของคนจน
แต่นนเป็
ั นเรื องทฤษฎีซงบรรลุ
ึ
ผลไปแล้ วบางส่วน ทําอย่างไรจึงจะให้ เกิ ดผลในทางปฏิบตั ิ
อย่างแท้ จริ ง

ความรวย ความจน ทําบุญกุศล หรือสวัสดิการสังคม (2)
ความยากจนเป็ นปั ญหาหรื อ ไม่ถ้ าเป็ น…ปั ญ หาของใคร จะแก้ อย่างไร โดยใคร ทีไหน
อย่างไรและเมือใด เหล่านีล้ วนแล้ วแต่เป็ นคําถามทีสําคัญทีจะต้ องเริ มจากคําถามเบืองต้ นทีสุดว่า
สาเหตุของความจนคืออะไร หรื อความยากจนเกิดขึนได้ อย่างไร
คําตอบต่อคําถามข้ างบนมีหลายคําตอบและหลายมิติ ตังแต่มิติมมุ มองแบบอนุรักษนิยม
มิติมุมมองแบบเสรี นิยมแนวปฏิรูป มิติมมุ มองแบบวิเคราะหืโครงสร้ างถึงระดับรากเหง้ าและแนว
วิเคราะห์ชนชัน จนถึงขันมิติมมุ มองทีมองคนจนเป็ นจัณฑาลหรื อเป็ น “คนอืน” ไปเลยก็มี
มิติมมุ มองอนุรักษ์นิยม ยังประกอบขึนด้ วยแนวย่อยๆ อีกอย่างน้ อย 5 แนวด้ วยกัน คือ
1. อนุรักษนิยมสุดขัว แนวนีมองว่าความยากจนตลอดจนความแตกต่างทางชนชันคน
รวย คนจน ความแตกต่างทางอํานาจระหว่างผู้มีอํานาจชาย-หญิ ง มาก-น้ อ ย ตลอดจนผลพวง
ต่างๆที ตามมา เช่นความเหลือมลําตําสูง การเอารัดเอาเปรี ยบเป็ นเรื องปกติธรรมดาเป็ นเรื อง”
ธรรมชาติ” ทีจะต้ องมีผ้ แู ข็งแรงกับผู้ทีอ่อนแอ เช่น คนจน ผู้หญิง เด็ก คนชรา คนพิการ คนต่างเชือ
ชาติ ต่างวัฒนธรรมคนเหล่านีเปรี ยบเสมือน “ปลาเล็ก” ก็ย่อมต้ องถูก “ปลาใหญ่” กินเป็ นธรรมดา
ไม่มีอะไรยุง่ ยากลึกซึงไปกว่านัน วิธีคิดแบบนีมีฐานคิดทางทฤษฎีสงั คมอยูเ่ หมือนกัน ไม่ใช่เป็ นวิ ธี
คิด “งีเง่า” ของคนธรรมดาทัวไปเท่านัน ฐานทีคิดว่าคือ “Social Darwinism” ยังไม่ห่างไกลจาก
ลัท ธินาซี ลัทธิเหยียดผิวของคนขาว ลัทธิ คลังชาติไทยว่ายิงใหญ่กว่าลาว กว่าเขมร และชนเผ่า
ต่างๆเป็ นต้ น วิธีคิดแบบนีมีอยู่ชุกชุมในสังคมไทย โดยเฉพาะในรั ฐบาลและระบบราชการ คนที
สังกัดแนวนียังยอมรับไม่ได้ ซง”ความเสมอภาคเท่
ึ
าเทียมกัน” อันเป็ นสาระสําคัญของประชาธิปไตย
ไม่ว่าจะเป็ นความเท่าเทียวกันระหว่างมนุษย์ตา่ งชนชัน ต่างเพศ-เพศสภาพ ต่างเชือชาติ-ชาติพนั ธุ์
และต่างวัฒนธรรมด้ วยว่าพวกเขาถือว่า “ปลาเล็กก็ต้องเป็ นอาหารของปลาใหญ่ ” ดังนัน ระบบ
การเมืองแบบเผด็จการหรื อกึงเผด็จการ หรื อประชาธิปไตย ของคนรวย คนฉลาดเท่านันเป็ นระบบ
ทีพวกนีชืนชอบ ส่วนทรรศนะต่อสวัสดิการคนจน มักมีว่า “ถ้ าทําตัวดี รู้ จักหน้ าที ”ก็อาจช่วยเหลือ
เพือเห็นแก่มนุษยธรรม
2. อนุรักษนิยมแนว “ความจนเป็ นความล้ มเหลวของปั จเจกชน” แนวคิดนีมองว่า “เกิด
เป็ นคนมีมือมีตีนเหมือนกัน ”ฉะนัน ใครเกิดจนขึนมาก็ช่วยไม่ได้ และไม่สมควรช่วย เพราะแสดงว่า
“โง่” ”ขีเกียจ” ”อ่อนแอ” ฯลฯ ความจนจึงถูกถือว่าเป็ นความผิดพลาดล้ มเหลวส่วนบุคคล วิ ธีคิด
แบบนีเป็ นกระแสแรงในสหรัฐอเมริ กาและอังกฤษในช่วงคริ สต์ทศวรรษ 1970 ถึง1980 กว่าๆ ในยุค
สมัยทางการเมืองของประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกนและนายกรั ฐมนตรี มาร์ กาเร็ ต แธ็ตเชอร์ ส่วน
หนึงอาจเป็ นเพราะผู้นําทังสองต่างเป็ นผลผลิตของความคิดเก่าๆ ทียังยึดมันอย่างงมงายกับมายา

คติเก่าๆ เช่น ในอเมริ กาหลายคนถูกทําให้ เชือว่า “สังคมอเมริ กันเป็ นสังคมแห่งโอกาส” ทุก คนมี
สิทธิ รวยได้ เป็ นประธานาธิบดีได้ ถ้ ามีความพยายามมุง่ มัน ซึงเป็ นสิงทีเกิดขึนได้ ยากมากกว่าคน
ผิวดํา คนอินเดียนแดง ซึงเป็ นผู้คนดังเดิมของประเทศ รวมทังกลุ่มชาติพนั ธุ์อืนๆ โดยเฉพาะจาก
เอเชียและทวีปอเมริ กากลาง-ใต้ แม้ กระทังผู้หญิงผิวขาวเองก็ยากทีจะมีโอกาสมีความเสมอภาค
เท่าเทีย มผุ้ช าย ส่ว นในอังกฤษวิ ธีคิดแบบนีมักใช้ ดดยคนชันสูงผุ้ ไม่ต้อ งการเปลียนระบบหรื อ
โครงสร้ างทีผุกขาดทรัพยากรและอาจนําไปสู่ระบบทีแบ่งปั นให้ กับคนจน ทํ าให้ บนถนนความคิด
เส้ นนีต้ องอธิบายว่าความจนเกิดจากความล้ มเหลส่วนบุคคล เนืองจากมิติมมุ มองความจนแนวนี
มุง่ โทษสภาวะ “ผิดปกติ”ทางสติปัญญาและร่างกายของปั จเจกชน ดังนัน ในภาษาฝรังเศสจึงบ่ง
บอกว่าความจนเป็ นผลของ “individual inadequacy” หรื อคนจนเป็ นพวก “คนไร้ ความสามารถ ”
ดังนัน รัฐก็ดี สังคมก็ดีจึงไม่มีพนั ธะใดๆ จะต้ องไปช่วยสิงทีควรทําก็คือกดดันให้ คนจน “เลิกงอมือ
งอตีน” วาทกรรมหรื อคําพูดสะท้ อนแนวคิดนีได้ แก่ “แม้ แต่หมายังไม่อดตาย” ”ไม่มีคนจนในหมูค่ น
ขยัน” เป็ นต้ น
3. อนุรักษนิยมแนว “ความยากจนเป็ นวัฒนธรรมประจําเชือชาติ” หรื ออาจเรี ยกอีกชือ
หนึงว่า “ความยากจนเป็ นกมลสันดาน” มิติมุมมองแบบนีไม่เหมือนกับแนวทีพูดถึงข้ างบน เพราะ
ไม่มองว่าเป็ นปั ญหาของคนแต่ละคนไป แต่กลับมองในด้ าน “แบบแผนทางวัฒนธรรม” (pattern
of culture) หรื อไม่ก็ “แบบแผนของพฤติกรรม”(pattern of behavior) มิติมุมมอง “งีเง่า ” แบบนี
กลายเป็ นวาทกรรมหรื อ “คํ า พูด ผิว เผิ น ซํ าซากของผู้เ ชี ยวชาญ” และคนทัวไปตังแต่ก ลุ่ ม
อนุรักษนิยมสุดขัวไปจนถึงเสรี นิยมใหม่ ซึงสะท้ อนคําพูดเหล่านันเช่น “คนไทยใจบุญ” ”คนไทยมี
นําใจ” (วาทกรรมขายเบียร์ ยีห้ อหนึงทีชีหน้ าถามว่า ”คนไทยรึเปล่า” ) ”คนไทยซือสัตย์” ”คนไทยรู้
รักสามัคคี” ”คนไทยไม่โกงบ้ านโกงเมือง” เหล่านีเป็ นวาทกรรมลักษณะนิสัยชุดหนึงแต่อีกชุดหนึง
กลับบอกว่า ”คนไทยไม่มีระเบียบวินยั ” ”คนไทยไม่ตรงต่อเวลา” ”คนไทยรักสนุก” “ทําอะไรดังใจ
คือไทยแท้ ” ”คนไทยชอบชิงดีชิงเด่น” ”คนไทยทําอะไรเป็ นทีมไม่ได้ ” (แล้ วทีว่าคนไทย”รู้ จักสามัคคี”
เล่าจะว่ายังไง?) แม้ กระทังวาทกรรมว่า ”คนจีน คนเวียดนามเป็ นชาติขยันขันแข็งประเทศประเทศ
ของเขาจึงพัฒนาอย่างก้ าวหน้ ารวดเร็ ว” โดยเฉพาะข้ อความว่า “ดูคนจีนเป็ นตัวอย่างซิ ” “พวกเขา
มาเพียงเสือผืนหมอนใบ เดียวนี พวกเขามังคังรํ ารวยไปตามๆกัน ” ถ้ าอย่างนันคนไทยเป็ นยังไงถึง
ยังจนอยู่ คําตอบทีหลายคนทีไม่กล้ าพูดออกมาดังๆ (ถ้ าคิดในแนวนี) คือ “โง่” โชคดีทีแนวคิดนีตก
เวที ไปนานแล้ ว ในทางวิ ชาการ แต่โชคร้ าย คือ นัก วิช าการจํา นวนไม่น้ อย คนรวย ข้ าราชการ
รัฐบาล และคนไทยชันกลางส่วนใหญ่ยงั เชืออย่างนีอยู่

ถ้ าขืนยัง เชือกันอย่างนีต่อไป ภารกิจของการพัฒนาก็ดี การแก้ ปัญหาความยากจนก็ดี ก็
คงต้ องมาเริ มหาคําตอบว่า “ลักษณะประจําชาติ” ของไทยคืออะไร ? โดยเน้ นด้ านทีถื อว่าเป็ นลบ
หรื ออุปสรรคของการพัฒนาเพือ “กําจัด” “รากเหง้ า” ของความจนทีจริ งแล้ วนักวิชาการฝรังได้ สรุ ป
มาหลายสิบปี แล้ ว ว่า การทีประเทศไทยยากจน (ด้ อยพัฒนา) เป็ นเพราะคนไทยไม่ทะเยอทะยาน
การไม่ทะเยอทะยานนี แท้ จริ งแล้ ว คือ “อาการของการขีเกียจ” นันเอง
“ความไม่ทะเยอทะยาน” ถ้ าพูดฟั งให้ ดูดีมีนยั เชิงปรัชญาก็ต้องพูดว่า “พอใจในสิงทีมีอยู่”
บ้ าง “ไม่ยดึ ติดในวัตถุ” บ้ าง “ทรัพย์สินเงินทองเป็ นของนอกกาย” บ้ าง ถ้ าถามว่า ”ค่านิยม” นีมา
จากไหน นักวิชาการพวกหนึงเคยวิเคราะห์ ไว้ เมือ 30-40 ปี มาแล้ วว่ามาจากพุทธศาสนา! โชคดีที
นักวิชาการฝรังยุคใหม่ไม่ได้ คิดอย่างนันแล้ ว แต่โชคร้ ายทีคนมีอํานาจในสังคมไทยยังคิดอย่างนัน
อยู่ แต่งา่ ยๆ ตรงไปตรงมาคือคิดว่าความจนเป็ นเรื อง “บุญกรรมทําแต่ง”
อย่างไรก็ตาม พอมาคิดดูอีทีก็ไม่อยากเชือว่าพุทธศาสนาสอนให้ คนไทยไม่ทะเยอทะยาน
แต่หากสอนอย่างนันจริ งก็แทบไม่มีอะไรให้ ถกกันต่อไปอีกแล้ ว เพราะประเด็นมันเคลือนย้ ายไปว่า
คนไทยส่วนใหญ่ไม่สนใจการตีความพุทธศาสนาแบบมุง่ เน้ นการตัดกิเลสและการหลุดพ้ นอีกต่อไป
แล้ วตรงกันข้ ามบรรดาวัดวาอาราม สงฆ์-ชี จํานวนมหาศาล เกจิอาจารย์บางรู ปสอนทังเป็ นนัย ๆ
และโจ่งแจ้ ง ตรงไปตรงมาว่า “ถ้ าอยากรวยก็ต้องทําบุญ” (กับอาตมา) ไม่ต้องรอไปชาติหน้ าดอก
ถ้ าโชคดี (บุญพาวาสนาส่ง) อาจถูก หวยรํ ารวยขึนมาทันตาในชาตินี ..แต่ต้องไปหาเลขเด็ดจาก
อาจารย์เสียก่อน!
๔.มิติมุมมองแบบอนุรักษ์นิยมแนวนีมีชือว่า “วัฒนธรรมแห่งความยากจน” (The culture
of poverty thesis) สาระสําคัญคร่ าว ๆของวิธีคิดแบบนีชือว่า “ความยากจนเกิ ดจากวัฒนธรรม
และวัฒนธรรมแห่ง ความยากจนนี จะผลิ ตซําตัว มัน เองไปเรื อย ๆ โดยผ่า นทางทัศนคติท าง
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนจน” วิธีคิดนีจะมุ่งแสวงหาและวิเคราะห์พฤติกรรม หรื อหลักฐาน
“ร่องรอย” ต่าง ๆในวิถีชีวิตประจําวันของคนจน หรื อบางครังก็อาจเรี ยกได้ ว่ามองหา “บุคลิกภาพ”
ของคนจนแล้ วนํามาอธิบายในเชิงการเป็ นเหตุเป็ นผลอย่างเป็ นตุเป็ นตะน่าเชื อถือ โดยเฉพาะถ้ า
การวิเคราะห์นนหลุ
ั ดมาจากนักวิชาการ ตัวอย่างเช่น จับจ้ องดูว่า คนจนกิ นเหล้ าเมาหยําเป คน
จนเล่นการพนัน “กัดปลาตีไก่” คนจนใช้ ความรุ นแรง คนจนก่ออาชญากรรม คนจนเสพยาเสพติด
คนจนอยู่กัน อย่า งสกปรกรกรุ ง รั ง คนจนไม่ช อบทํ า งานหนัก คนจนชอบได้ เดิน ง่า ย ๆคนจน
สุรุ่ยสุร่ายไม่ร้ ู จักอดออม คนจนไม่มีสติปัญญา ไม่มีความรู้ คนจนโง่งมงาย ฯลฯ ภายใต้ วิถีชีวิต
หรื อวัฒนธรรมแบบนีจะไม่มีอะไรดีขึน คนจนก็จะตกอยูใ่ นวังวนของความ “โง่ จน เจ็บ” อย่างไม่
รู้ จบสิน และมันก็ไม่ใช่ความผิดของใครอื น หากเป็ นความผิดของคนจนเองที ผลิตและผลิตซํ า
วัฒนธรรมแห่งความยากจนต่อไปเรื อย ๆ อนึง วิธีคิดแบบนีแม้ ไม่โทษปั จเจกชนแต่ละคนก็ตาม แต่

ดูจะแย่ยิงขึนไปอีก คือ โทษคนจนทังหมดเลย พร้ อมด้ วยแนะเป็ นนัย ๆว่า การแก้ ปั ญหาความ
ยากจนนันเป็ นไปไม่ได้ เพราะคนจนเป็ นผู้สร้ างและถูกครอบโดย “วัฒนธรรม” ทีตนเองเป็ นผู้สร้ าง
และถ่ายทอด แต่ถ้าหากจะแก้ กันจริ ง ๆ ก็ต้องทําให้ คนจนเลิกสร้ างและสืบทอดวัฒนธรรมแล้ วหัน
มารับวัฒนธรรมของคนชันกลาง ชันสูงทีเหนือกว่า ดีกว่า ฟั งดูก็คล้ าย ๆจะเข้ าท่าดี แต่ทีจริ งแล้ ววิธี
คิดแบบนีมีปัญหามากมาย
๕. มิติมุมมองอนุรั ก ษ์ นิย มแนวที ห้ า วิ เคราะห์ ว่า “คนจนตกอยู่ในวัฒนธรรมพึงพา”
(dependency culture) ถ้ าจะคิดแบบ “ไทย ๆ” ก็มีนยั ว่า “คนจนเป็ นประเภทแบมือขออย่างเดียว”
วิธีคิดแบบนีจะออกมาเป็ นแนวปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน เช่น สอนกันต่อ ๆไปว่า “อย่าให้ เงินขอทาน
เหราะ ‘พวกมัน’ จะเคยตัว” ทังนีไม่ใส่ใจจะคิดให้ ลกึ ว่า เพราะอะไรพวกเขาต้ องมาขอทาน หรื อถ้ า
หากคิด ก็มักคิดเอาตืน ๆว่า เพราะพวกนี ขีเกียจ งอมือ งอตีน ไม่ดินรนทํ ามาหากิน เหมือนเรา ๆ
ดังนัน จึงไม่สมควรช่วยเหลือ ขืนช่วยไปก็มีแต่จะทําให้ “เคยตัว”
วิธีคิดแบบนีบางครังแฝงตัวมาในปรัชญาหรื อ “ตํารา” หรู ๆของการพัฒนา ตัวอย่างเช่น
วาทกรรมว่า “จงอย่าให้ ปลาแก่ชาวบ้ าน แต่จงสอนให้ เขารู้ จกั จับปลา” ฟั งดูเผิน ๆเป็ นวาทกรรมที
น่าเชือถือ มีเหตุมีผล เอาไปพูดต่อก็ทําให้ คนพูดดูดีมีปัญญาเลิศระดับปราชญ์เลยทีเดียว แต่ถ้าตัง
สติสกั นิดเดียว เลิกจําขีปากคนมาพูดง่าย ๆเพราะเราไม่ใช่ “นักทอล์กโชว์ ” แล้ วลองคิดดูว่า จะไป
จับปลาจากทีไหน ถ้ ามีแต่ป้ายเขียนว่า “ห้ ามจับปลาในแหล่งนําสาธารณะ” หรื อแหล่งจับปลาสูญ
หายไปเพราะโครงการใหญ่ ๆ ของรัฐหรื อปลาหายไปเพราะประมงขนาดใหญ่กวาดไปเรี ยบ จะเอา
ข้ าวมาจากไหนถ้ าทีไร่ทีนาไม่มี หรื อเคยมีแต่ถกู รัฐยึดไปหมดในนามการพัฒนาและการอนุรักษ์ จะ
หาเงินมาจากไหน ถ้ าไม่มีใครมาจ้ างทําอะไรสักอย่าง
กล่าวโดยสรุ ปวิธีคิดแบบนีแม้ ท้ายทีสุดอาจไม่ตดั รอนคนจนมีมาตรการช่วยเหลือ แต่การ
ช่วยเหลือนันมุง่ เน้ นที “การพึงตนเอง” ให้ ได้ อย่างดีทีสุดทีรัฐยินยอมจะช่วยได้ คือ ให้ ก้ ดู อกเบียตํา
(ธกส.)ประกัน ราคาปุ๋ยและผลผลิตให้ บ างครังบางคราว ฝึ กอบรมอาชีพเสริ มหัตถกรรมต่ า ง ๆ
ประเภทปั นหม้ อ ทอผ้ า ทํากระดาษสา ปลูกพืชสมุนไพร รวมทัง”หนึงตํา บลหนึงผลิตภัณฑ์ ” อีก
ด้ วย
วิธีคดิ ทังหลายเหล่ านี นําไปสู่การแก้ ปัญหาความจนหรือไม่ มากน้ อยเพียงใด คง
จะต้ องไปถามคนจนทีชุมนุมประท้ วงสัญญารัฐบาลอยู่ทุกปี

ความรวย ความจน : ทําบุญกุศล หรือสวัสดิการสังคม (3)

ฉลาดชาย รมิตานนท์
ศูนย์สตรี ศกึ ษา
คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิติมุมมองเรืองความยากจนเป็ นส่ วนหนึงของโลกทัศน์ หรือระบบคิดทีไม่ จาํ กัดอยู่
เฉพาะเรืองความยากจนเท่ านัน หากแต่ ว่าครอบคลุมทัศนะในเรื องต่ าง ๆ ทุกเรือง ไม่ เว้ น
ไม่ ว่าจะเป็ นเรืองเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรมจรรยา และสิงแวดล้ อม
ไม่ ว่าจะเป็ นเรื องส่ วนตั ว เรื องส่ วนรวม เรื องความสั มพันธ์ ระหว่ า งชาติพันธุ์ เชือชาติ
ศาสนา และความสัมพันธ์ ระหว่ างประเทศก็ตามที
เมือเป็ นเช่นนีเราจึงสามารถจัดประเภทความคิดของผู้คนออกเป็ นแนวกว้ าง ๆ ได้ ว่าเป็ น
อนุรักษ์ นิยม ทีในตัวมันเองยังแบ่งเป็ นสุดขัวกับกลาง ๆ เช่น ขวาตกขอบกับ ขวาธรรมดา ๆ เสรี
นิยม ซึงก็มีทงเก่
ั ากับใหม่ หรื อแนวปฏิรูปเป็ นต้ น นอกจากนันก็ยงั มีความคิดประเภททีวิเคราะห์
เรื องราวต่าง ๆ ของสังคมในเชิงโครงสร้ าง ซึงก็มีทังแบบทีบอกว่าให้ โครงสร้ างทํ างานของมันไป
ตาม “ธรรมชาติ” หรื อ โครงสร้ างแนวอนุรักษ์ นิยม กับวิ เคราะห์ โครงสร้ างอย่ างถึงรากเหง้ า
และวิ เคราะห์ โครงสร้ างแบบมาร์ กซิสต์ เป็ นต้ น และสุดท้ ายคือ แนวคิดแบบ “การสร้ า งทาง
สังคม” (social construction)
ในฉบับวันที 3-9 พฤษภาคม 2545 เราพูดถึงมิติมมุ มองความจนในแนวอนุรักษ์นิยมสาย
ต่าง ๆ ไปแล้ ว คราวนีลองพูดกันถึงมิติมมุ มองแบบเสรี นิยมดูบ้างว่าแตกต่างกันอย่างไร
2.
มิติมุ ม มองแบบเสรี นิย ม ในตัว ของมัน เองก็ ย ัง แบ่ง เป็ นแนวทางที ผิ ด แผก
แตกต่างกันไปบ้ าง โดยเริ มตังแต่แนวคลาสสิคไปจนถึงแนวปฏิรูป
(1) เสรีนิยมแนวคลาสสิค แนวนีมีรากเหง้ ามาตังแต่นกั ปรัชญาตะวันตกที รู้ จัก
กันดีในหมูน่ กั วิชาการเช่น จอห์น ล็อค (John Locks ชาวอังกฤษ ฌอง จ๊ าค รู สโซ (Jean – Jaque
Rousseau) ชาวฝรั งเศส เจเรมี แบนแธม (Jeremy Bentham) ชาวอังกฤษ และจอห์น สจวร์ ต
มิลล์ (John Stuart Mill)
ชาวอังกฤษเป็ นต้ น นักปรัชญาเหล่านี นําเสนอและผลักดันแนวคิดหรื อมโนทัศน์เรื องสําคัญ ๆ ซึง
คนปั จจุบนั ผู้เชือถือในระบอบประชาธิปไตย จะต้ องมีคือเรื อง สิทธิเท่ าเทียมกัน (equal rights)
กล่าวคือเมือเกิดขึนมาเป็ นคนเหมือนกันแล้ ว จะต้ องมีสิทธิต่าง ๆ เหมือนกันเท่าเทียมกัน เสมอ

ภาคกัน ไม่ว่าจะเป็ นคนรวย คนจน เจ้ า-ไพร่ ผู้ชาย-ผู้หญิง เชือชาติใด ภาษาใด ศาสนาใดเป็ นต้ น
ต่อไปคือเชื อและเคารพในสิทธิ และความสําคัญของปั จเจกชนแต่ละคน ฉะนัน เราจึงพบว่าใน
ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย เราจึงเคารพในสิทธิ ลงคะแนนเสียงของทุกคนที ถือว่ามีวุฒิ
ภาวะ การแก้ ปัญหาหรื อการจัดการความขัดแย้ ง โดยเฉพาะการกําหนดนโยบายในระดับต่าง ๆ
ของรัฐ และองค์กรทังหลาย จึงให้ สิทธิ ในการมีส่วนร่ วม (participation) ของสมาชิก หลักการ
ถัดไปคือ เสรีภาพ ซึงต่อเนืองมาจากความเชือในความรู้ ความสามารถของปั จเจกชน หรือบางครัง
ก็เรี ยกว่าลัทธิ ปัจเจกชนนิยมทีว่าเมือกีกล่าวคือ เมือเชือและเคารพในความสามารถของปั จเจก
ชนแต่ล ะคนแล้ ว ก็ ต้ อ งยอมรั บ ว่า ปั จ เจกชนทุก คน ไม่ว่ า จะแตกต่า งกัน ในฐานะชาติ กํ า เนิ ด
ผิวพรรณ ภาษา วัฒนธรรม ฯลฯ ต่างล้ วนแต่มีเสรี ภาพเท่าเทียมกันทังสิน หลักการข้ อนีนําไปสู่
เสรี ภาพด้ านต่าง ๆ ทีเรารู้ จักกันดี เช่นเสรี ภาพทางการเมือง การนับถือศาสนา การคิด การเขียน
และการประท้ วงรัฐบาล เป็ นต้ น
หลักการสุดท้ าย แต่ไม่ด้อยความสําคัญกว่าหลักการอืนเลยคือ ความยุติธรรม หรื อ เป็ น
ธรรม นันเอง ความยุติธรรมทีว่านีมีฐานคิดมาจากเรื องสิทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ของปั จเจกชนดังกล่าวแล้ ว ดังนัน เมือทุกคนเกิดมาเป็ นคน ทุกคนก็มีสิทธิได้ รับความเป็ นธรรมใน
ทุกเรื องทุกราว ทุกสิงทุกอย่าง ทุกด้ านของการดํารงชีวิตไม่ใช่เฉพาะความยุติธรรมในเรื องคดีความ
เท่านัน แต่ทุกอย่างเช่นการจัดการทรัพยากรและสิงแวดล้ อมเป็ นอาทิ
อนึง จะต้ องไม่ลืมว่าเสรี นิยมคลาสสิคดังกล่าวข้ างบน ถูกยกขึนมาผลักดันให้ เป็ นวาท
กรรมทางปรัชญาทีต้ องทํางานร่ วมกันระบบการเมืองประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจแบบ
แข่ งขันอย่ างเสรี ซึงอนุมานหรื อทึกทักเอาว่ า “ความยุติธรรมหรื อความเป็ นธรรมจะเกิดขึนได้ ก็
โดยต้ องปล่อยให้ เกิดการแข่งขันอย่างเสรี ” วาทกรรมนี ปรากฏในแนว “การค้ าเสรี ” “ตลาดเสรี ”
รวมทัง “โลกาภิวตั ”ิ เป็ นต้ น อนึงควรตังข้ อสังเกตไว้ ด้วยว่าเสรี นิยมแบบนีก็มีปัญหาและปั จจุบนั ถูก
ต่อต้ านจากขบวนการต่าง ๆ จํานวนไม่น้อยทีเดียว บ้ างก็เรี ยกมันว่าเป็ นลัทธิ “การแข่งขันแบบสุด
ขัว” (free market fundamentalism)
อีกเรื องหนึงทีควรจะคํานึงไว้ เหมือนกันคือ ปรัชญาเสรี นิยมทีพูดมาเกิดขึนในฐานะทีเป็ น
วาทกรรมใหม่ในยุคสองร้ อยกว่าปี ทีผ่านมา เพือรื อและล้ มวาทกรรมชุดเก่าของยุค “ก่อนทันสมัย”
ซึงเสนอทฤษฎีว่าโลกถูกสร้ างโดยพระผู้เป็ นเจ้ า ดังนัน กษัตริ ย์ ขุนนางและพระหรื อพวก “ศักดินา”
ก็อ้างว่าพวกเขาได้ รับมอบอํานาจจากสวรรค์ ฉะนัน พวกเขาจึงมีอภิสิทธิ สามารถผูกขาดอํานาจใน
การกําหนดทุกสิงทุกอย่างไว้ ในหมู่พวกเขา
อย่างไรก็ตาม ต่อมาพวกชนชันกลาง หรื อ “นายทุน” หรื อบางคนก็เรี ยกว่าพวก “กระฎุมพี ”
ในยุโรปผลักดันและต่อสู้ให้ เกิดสังคมในระบอบเสรี นิย มประชาธิ ปไตย บนฐานของการแข่งขัน

อย่างเสรี หรื อระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ขึนมาได้ สําเร็ จ มีผลทําให้ ระบบศักดินาล้ มลง แต่เมือ
เวลาผ่านไปไม่นานนัก ก็มีคนเริ มชี ให้ เห็น ว่าภายใต้ ระบบเสรี นิยม ทุนนิ ยม การแข่งขันและกํ าไร
เป็ นใหญ่นี “ความยากจน” “ความทุกข์ยาก” “การขูดรี ดเอารัดเอาเปรี ยบ” ก็ยังเกิดขึนในสังคม
แถมทําท่าว่าจะไม่สะดุดหยุดนิง หรื อหายไป ดังนัน โจทย์เดิม ๆ ก็เลยผุดขึนมาใหม่ว่า อะไรคือ
สาเหตุของปรากฏการณ์เหล่านันจะแก้ อย่างไร โดยใคร เป็ นต้ น
(2) เสรี นิยมแนวรั ฐสวัส ดิก าร (welfare state) ที จริ งแล้ ว การแก้ ปั ญ หาความ
ยากจนไม่มีเพียงแต่รัฐเท่านัน ทีทําหน้ าที นี องค์กรเอกชนก็ทําเรื องนีมานานแล้ ว ทังในตะวันตก
และนอกโลกตะวัน ตก ในกรณีของโลกตะวันตกผู้ทีทําเรื องนีคือฝ่ ายศาสนาคริ สต์ ไม่ว่าจะเป็ น
แคธอลิก โปรเตสแตนท์ และนิกายต่าง ๆ ในโลกตะวันออกก็มีอิสลาม ฮินดูและพุทธ เป็ นต้ น อย่าง
ในสังคมไทย วัดพุทธทังหลายก็ทําหน้ าทีนีมาแต่โบรํ าโบราณ หลาย ๆ วัดปั จจุบนั ก็ยงั ทําอยู่ ถ้ าจะ
ว่าไปแล้ ว องค์กรสังกัดฝ่ ายธรรมทีดําเนินงานช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเหล่านีก็คือ “เอ็นจีโอ” ที
บรรดาฝ่ ายอนุรักษ์นิยมเกลียดนักเกลียดหนาอยูใ่ นขณะนี นันเอง ผู้ทีทํางานช่วยเหลือมนุษย์ของ
ทางฝ่ ายคริ สต์เราต่างรู้ จกั กันดีในนามพวก “มิชชันนารี ” นันปะไร พวกขวาตกขอบจํานวนไม่น้อย
ในเมืองไทยทีออกมาต้ าน “เอ็นจีโอ” เคยเป็ นลูกศิษย์ลกู หาวัดวาหรื อ “เอ็นจีโอไทย” เหล่านี จนได้
ดิบได้ ดีอยูใ่ นปั จจุบนั
ในสังคมหมู่บ้ า นหรื อ ชนบทคนทุก ข์คนยากก็ มี แต่พวกเขายังมี เครื อ ญาติห รื อคนที มี
“นําใจ” มีประเพณีของชุมชนทีคอยช่วยเหลือ เจือจานคนเหล่านันมาโดยตลอด ซึงนันก็คือระบบ
สวัสดิการพืนฐานทีมันคงทีสุด ทีรัฐไม่ได้ เป็ นผู้ทําอีกนันแหละ เป็ นองค์กรของชาวบ้ านดี ๆ นีเอง
รัฐสวัสดิการเกิดขึนมาก็ตอ่ เมือเกิดมีรัฐ แต่ประเด็นคือในยุคนันสังคมนันถือว่ารั ฐเป็ นใคร
หากถือว่ารัฐคือนายประชาชนคือบ่าว สวัสดิการจากรัฐก็เป็ นดัง “ฝนอันชืนใจจากฟากฟ้ าสุราลัยสู่
แดนดิน” เป็ นความเมตตากรุ ณาจากเบืองบน แต่หากปรัชญาเบืองหลังมีว่า ประชาชนเป็ นเจ้ าของ
ประเทศ รัฐมาจากการแต่งตังของประชาชน ประชาชนคือนายรัฐ คือผู้รับใช้ ให้ บริ การ รัฐสวัสดิการ
ก็ถือว่าเป็ นหน้ าทีของรัฐทีไม่อาจปฏิเสธได้
พูดอีกอย่างหนึงคือ เสรี นิยมแนวรัฐสวัสดิการยอมรั บว่าการแข่งขันในระบบตลาดทีอ้ างกัน
ว่าเสรี นนั ทําให้ คนไร้ อํานาจ และคนอํานาจน้ อย ต้ องตกเป็ นฝ่ ายพ่ายแพ้ แก่ทุนขนาดใหญ่ จํานวน
คนแพ้ มีมากมายหลายเท่า กว่า คนชนะ ฉะนันจะทํ าอย่า งไรกับปั ญหาต่าง ๆ ที ตามมาโดยไม่
จําเป็ นต้ องปรับเปลียน กติกาของ “การแข่งขันอย่างเสรี ” ทีเอืออํานวยประโยชน์กบั ผ่ายทีถูกมองว่า
“แข็งแกร่งกว่า” “ฉลาดกว่า” “เก่งกว่า” “ขยันกว่า” และอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายที จะสรรหามา
พูดให้ ฟังดูดีโดยเฉพาะคําว่า “พัฒนากว่า”

ประเด็นสําคัญทีลืมไม่ได้ คือพวกเขา “เชือ” กันว่าการแข่งขันนัน “เป็ นธรรม” แล้ ว คนชนะ
ก็ชนะอย่าง “ขาวสะอาด” คนแพ้ ก็แพ้ ไปตาม “กฎของธรรมชาติ” ของการแข่งขันอย่างเสรี พูดง่าย
ๆ คือถือกฎว่า “ใครดีใครอยู”่ หรื อ “survival of the fittest” ใครอ่อนแอสู้ไม่ได้ ก็สมควรตายไป อยู่
ต่อไปทําไมให้ รกสนามแข่งเปล่า ๆ นันเอง
อย่างไรก็ตามในความเป็ นจริ งจะปล่อยให้ คนส่วนใหญ่ในสัง คมหรื อแม้ กระทังในโลกซึง
เป็ นฝ่ ายแพ้ ในทางเศรษฐกิจ ตาย (ห่า) ไปให้ ห มดก็คงไม่ได้ วิธีคิดทีวางความสําคัญไว้ ที ความ
เมตตา ศีลธรรมจรรยา สิทธิมนุษยชน….. สายธารทางความคิดแบบนียังมีอิทธิพลอยู่ จะปล่อยให้
คนเป็ นพันเป็ นหมืนล้ านอดตายไปต่อหน้ าต่อตาได้ อย่างไร
เช่นเดียวกับอีกสายหนึงก็คิดว่า ถ้ าคนจนตายไปหมดจะเอาแรงงานมาจากไหน จะผลิต
สินค้ าขายให้ กบั ใคร….. เพราะว่าค้ ากําไรกับคนจนมันยังยืนดี…… ดังนัน “เรา” จึงควรช่วย “พวก
มัน” ไว้ อย่าให้ กับถึงตายกันไปเสียหมด

วิธีคดิ สุดท้ ายคือ “หาเสียง” กับคนจนเอาไว้ บ้าง “มันจะได้ เลือกเราเข้ าไปเป็ นรัฐ ช่วย ๆ
มันไป…….. เพือเราจะได้ ใช้ อํานาจทางการเมืองไปอุ้มชูธุรกิจของเรา….. (ไง)”
นีคือกฎของการกุมอํานาจรัฐและอํานาจโลก !
……………………………….

