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ผมรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หรือที่
เรียกกันวา สภาพัฒน และสํานักงบประมาณ ไดรวมกันจัดการสัมมนาวิชาการประจําป ๒๕๔๔
เร่ือง “ยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน” ข้ึนในคร้ังน้ี

การที่หนวยงานตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐที่เปนหนวยงานหลัก อยางสภาพัฒนและสํานักงานงบ
ประมาณจากภาคการวิจัย อยางทีดีอารไอ และจากองคกรที่มีวัตถุประสงคและผลงานแนชัดในการ
พัฒนาความกินดีอยูดีในชนบทและชุมชน อยางมูลนิธิพัฒนาและสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน มา
รวมมือกันจัดการสัมมนาในครั้งนี ้ผมถือวาเปนนิมิตหมายที่ดียิ่ง เพราะปญหาท่ีรุนแรงซับซอนและ
ละเอียดออนอยางปญหาความยากจน หากปราศจากความรวมมือไปในทิศทางเดียวและเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกันจากทุกภาคแลว ก็ยากที่จะแกไข หรือแมแตบรรเทาใหเบาบางลงได ความยากจนโดยตัว
ของมันเอง  นํามาซึ่งความรูสึกไมมั่นคงในชีวิต  ทําใหเกิดความหวาดกลัว   ซ่ึงเปนภาวะของคนไร
อิสรภาพ อยาเพียงแตจะคิดวาความยากจนจะนํามาซึ่งปญหาเศรษฐกิจและสังคมอยางอื่นเลย เพียง
แตการท่ีประเทศของเรามีประชากรท่ีตกอยูในภาวะเชนน้ี ก็ทําใหสังคมกัดกรอนและไรดุลยภาพได
แลว จึงเปนหนาที่ของเราทุกคนที่จะลดจํานวนของผูที่ตกอยูในภาวะเชนนี้ใหนอยลงมากที่สุด



แตเมื่อผมเริ่มชีวิตการทํางานเมื่อหลายสิบปที่แลว ผมจําไดวาการแกไขปญหาความยากจน
เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมัย แตทําไม ในขณะที่ตัวเลขแสดงความยากจนของ
ประเทศไทยโดยรวมลดลงอยางตอเนื่อง แตปญหาคนยากคนจนยังคงรุนแรง ปญหาคืออะไร และ
เราจะแกไขปญหาใหตรงจุดไดอยางไร

ในเบ้ืองตน ผมอยากจะต้ังขอสังเกตวา ความยากจนในสมัยนี ้ มีหนาตาแตกตางไปจาก
ความยากจนที่คนรุนผม เคยรูจักอยูมาก เพราะเงื่อนไขทําใหจน หรือเงื่อนไขที่ทําใหคนคนหนึ่งรูสึก
แรนแคน อับจน และไรหนทางนั้นซับซอนขึ้นมาก ในปจจุบันคนที ่ “จนเงนิ” ก็มักจะถูกนําพาให
“จนโอกาส” “จนความรู” และ “จนวิถีชีวิต” ไปดวย ในทางกลับกัน คนที ่ “จนโอกาส” และ “จน
ความรู” ก็มักจะกลายเปนคนที ่“จนเงิน” ไปดวยในที่สุด น่ีประเด็นที่หนึ่ง

ประเด็นท่ี ๒ ตลอดระยะเวลา ๔๐ ปที่ผานมา เรามุงสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดย
มีความหวังวาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะนํามาซึ่งรายได และการเพิ่มรายไดก็จะชวยลดความ
ยากจน ซึ่งความคิดนี้ก็ไมผิด เพียงแตในกระบวนการดังกลาว เราขาดการบริหารจัดการบางสิ่งบาง
อยาง ทําใหชองวางทางรายไดระหวางคนรวยกับคนจนกวางมากขึ้น ยิ่งชองวางทางรายไดกวาง การ
เจริญเติบโตของประเทศโดยรวมก็จะยิง่ชา และขาดเสถียรภาพ โอกาสทีก่ารเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิ จะทําใหคนจนลืมตาอาปากไดก็ยิ่งลดนอยลงตามไปดวย นอกจากน้ี ถาชองวางระหวาง
รายไดของคนรวยกับคนจนหางกันมาก ก็มักจะนําไปสูปญหาอื่น ๆ ทางสังคม เชน ปญหาความขัด
แยง ความรุนแรง และปญหาอาชญากรรม ดังน้ัน การแกไขปญหาความยากจน ตลอดจนปญหา
เศรษฐกิจและสังคมที่วนเวียนอยูรอบ ๆ ปญหาความยากจนนั้น จะรอบดานไปไมได หากไมได
พิจารณาเรื่องของชองวางทางโอกาสประกอบดวย

เราจะลดชองวางทางรายไดไดอยางไร ประสบการณจากทั่วโลก ชี้ใหเห็นวาปจจัยสําคัญคือ
แนวนโยบายของรัฐครับ นโยบายของรัฐบาล รวมถึงทิศทางการพัฒนา การเพิ่มโอกาสและศักยภาพ
ใหผูคนและสังคมของตน ตลอดจนการเพิ่มการมีสวนรวมของทุกกลุมในสังคม โดยเฉพาะกลุมผู
ยากจน

ขอสังเกตประการท่ี ๓ แมวานโยบายของรัฐจะสําคัญมากตอการแกปญหาความยากจน แต
การรอเพียงนโยบายหรือการดําเนินการของภาครัฐนั้นไมเพียงพอ เพราะเทากบัวาเรายังรอคอย
ปจจัยภายนอกอยู การขจัดปญหาความยากจนจะตองมองหลายระดับ ทั้งระดับบุคคล ไมวาจะเปน



ความพยายามพึ่งพาตนเองใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได ทั้งในระดับชุมชนในการรวมกลุมเพื่อ
สรางความเขมแข็งและกระบวนการเรียนรู และในระดับนโยบายของรัฐ

ความพยายามและความรวมมือกันในทั้ง ๓ ระดับ จากทุกฝายที่มีสวนรวมในการพัฒนา ทั้ง
ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และที่สําคัญอยางยิ่ง การฟงเสียงจากตนจนเอง เปนกุญแจไปสู
ยุทธศาสตรการแกปญหาความยากจนที่ปฏิบัติไดจริงและยั่งยืน

ในชีวิตผมไมเคยรําคาญอะไรมากเทาการแบงขั้วอยางผิวเผิน ไมวาจะเปนการแบงขั้วในเชิง
อุดมการณอยางในอดีต หรือการแบงขั้วใด ๆ ในทศวรรษนี ้ ผมเชื่อวาการแบงขั้วที่รุนแรงที่สุด จะ
อยูที่การแบงแยกระหวางคนรวยกับคนจน และไมใชเพียงระหวางคนรวยเงินกับคนจนเงินเทาน้ัน
แตระหวางคนรวยโอกาสกับคนจนโอกาส คนรวยกบัคนจนความรูและกระบวนการเรียนรู และคน
รวยวิถีชีวิตกับคนจนวิถีชีวิต ดังน้ัน จึงถึงเวลาแลวครับที่เราจะตองหาหนทางอยางนอย ๔ ประการ
คือ

หน่ึง ลดคนจนเงิน จะดวยมาตรการการชวยเหลือจากภาครัฐ หรือการเสริมสรางโอกาสใน
ทางใดก็แลวแต ทั้งนี ้เพ่ือเพ่ิมรายได ลดรายจาย ทําใหรายไดมีมากกวารายจายและทําใหเงื่อนไขการ
เกิดรายไดหรือรายจายนั้น ไมตองเพิ่งพาเม็ดเงินเพียงอยางเดียว

สอง ตัดหรือบรรเทาความสัมพันธระหวาง “เงิน” “โอกาส” “ความรู” และ “วิถีชีวิต” อยา
ใหความจนในรูปแบบหนึ่งตองนํามาซึ่งหรือสะทอนถึงความจนในรูปแบบอื่นไปดวย

สาม สราง “โอกาส” “ความรู” และ “วิถีชีวิต” ที่สามารถดําเนินไปไดอยางราบรื่นและเพียง
พอในชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในลักษณะที่ไมตองมีเงินเทานั้นเปนเงื่อนไขนํา

และประการสุดทาย สรางเงื่อนไขในสังคมที่จะทําใหชองวางในสังคมลดนอยลงใหมากที่
สุดท้ังทางดานเงินทอง รายได โอกาส ความรู และความสามารถในการมีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพและพอ
เพียง

ผมเห็นวา สาเหตุหลักประการหนึ่งของความยากจนในเมืองก็คือ ความยากจนในชนบท
และสาเหตุใหญของความยากจนในชนบท ก็คือ การขัดสนที่ทํากิน ภาวะเงื่อนไขในการทํามาหากิน
ที่เปลี่ยนไป ทําใหคนจนที่มีแตแรงงาน ตองรับจางอยางไมมีแหลงรายไดที่แนนอน ตองเปลี่ยนวิถี
ชีวิตของตนเอง หลายสวนตองอพยพจากความเปนคนจนในชนบทมาแสวงหาสภาพชีวิตที่ดีกวาใน



เมือง เพียงเพื่อจะพบวา การเปนคนจนในเมืองมีขอจํากัดอีกมากมายนัก ทําใหเกิดปญหาสังคมอื่น ๆ
ตามมา

เราจะทําอยางไรใหคนไทยทุกคน อยางนอยถึงไมมีเงินก็มีที่ดิน มีสภาพแวดลอมในการทํา
มาหากินที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตอยางพออยูพอกิน เราจะสรางเง่ือนไขอยางไรใหคนจนสามารถ
เพิ่งพาตนเองไดเขามีโอกาส ใหเขาอยูในสังคมนี้อยางคนที่มีศักดิ์ศรี ไมใชอยางผูรองขอและไมใช
อยางขอทาน ใหเขามีความสามารถในการตั้งรับกับสถานการณที่ไมคาดฝนไดอยางมั่นคงพอสม
ควร จริงอยู คนเราเกิดมามีความพรอมไมเทากันหรอกครับ แตสังคมจะตองทําใหทุกคนมีโอกาส
เทาเทียมกัน โอกาสที่จะแสวงหาความรู โอกาสที่จะแสวงหาโอกาสในชีวิต โอกาสที่จะรวมแสดง
ความคิดเห็น รวมตัดสินใจและรวมมือลงปฏิบัติ ไมใชวาคนจนก็จะตองไรโอกาสหรือยากจนอยู
อยางน้ันตลอดกาล เงื่อนไขเหลานี้เราสรางได และจะตองสรางใหเกิดข้ึนในสังคมของเรา

ขอสังเกตประการสุดทาย ก็คือ ดังที่ทานไดเห็นแลววา ปญหาความยากจนไมสามารถแยก
ออกไดจากปญหาอ่ืน ๆ ในสังคม เชนเดียวกัน หัวขอในการสัมมนาวิชาการประจําปแตละป ก็ไม
สามารถแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดได ในป ๒๕๔๑ เราพูดกันถึงเรื่อง “จากวิกฤติสูการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ในป ๒๕๔๒ เร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” และเมื่อปที่ผานมา เร่ือง “สังคมโปรงใสไรทุจริต”
การสรางกระบวนการที่ตอเนื่องเปนวัตถุประสงคของผูจักการสัมมนา เพื่อจุดหมายปลายทางเดียว
กัน น่ันคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สมาชิกในสังคมสามารถดํารงชีวิตไดอยางสันติสุข ในสังคมที่เปน
ธรรม ที่ใหเกียรติและที่ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการพัฒนาตนเองไปสูสิ่งที่ดีกวาในชีวิต

วัตถุประสงคที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการสัมมนาวิชาการประจําป ก็คือ การสรางเวที
เชื่อโยงใหทุกฝายไดมีโอกาสพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณไมวาจะเปนในหองประชุม ที่ล็อบ
บ้ีโรงแรมหรือทีโ่ตะอาหาร เพื่อนําไปสูแรงบันดาลใจในการแกปญหาไปสูความรูสึกผูกพันธวาเรา
ไมไดแกปญหาอยูเพียงลําพัง แตมีอีกหลายฝายที่ทําหนาที่ของตนอยู ผมคาดหวังวาการสัมมนาของ
เราจะเปนจุดเริ่มตนและจุดตอเนื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นําไปสูความรวมมือในทาง
ปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและย่ังยืนตอไป ดังน้ัน ผมจึงต้ังความหวังไววา เมื่อเรากลับไปจากพัทยาใน
คร้ังน้ี เราจะไดมาตรการ ไดเครือขาย และไดวิธีการนํามาตรการและยุทธศาสตรที่รวมกันกําหนด
ขึ้นไปดําเนินการและปรับแตงตอไปอีก เพื่อนําไปสูแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด

ผมดีใจมากที่ไดทราบวา การสัมมนาครั้งนี้พยายามสะทอนมุมมองจากคนจนและคนดอย
โอกาสใหมากที่สุด ไดมีการจัดทําวีดิทัศน และในขั้นตอนการเตรียมการสัมมนา ก็ไดสนับสนุนให
สมาชิกในชุมชนเปนผูวิจัยสถานการณความยากจนในทองที่เอง มีการจัดเวทีประชุมปฏิบัติการเพื่อ



รับฟงมุมมองจากตัวแทนคนจน ๒ คร้ัง และมีการจัดนักวิจัยไปศึกษาขอมูลโดยการใชชีวิตอยูในหมู
บาน ๑๐ หมูบาน เปนเวลา ๒ เดือน ดังที่ทานจะไดรับฟงผลในชวงเสียงสะทอนจากคนจนในลําดับ
ตอไป สิ่งที่คนดอยโอกาสในสังคมของเราตองการก็คือคนฟงครับ ฟงในสิ่งที่เขาพูดจริง ๆ เพราะ
ไมมีใครฟงเขา เขาจึงตองออกมาตามทองถนน ออกมาประทวง ซึ่งหลายครั้งก็จบลงดวยความรุน
แรงความแตกราว และความไมไวเนื้อเชื่อใจกันในสังคม ทําใหสายใยที่ถักทอความเปนหนึ่งของ
สังคมบางเบาลงทุกท ีและถาสายใยนี้ขาดลงเมื่อไหร ไมวาจะเปนคนรวยหรือคนจน ก็ไมมีสังคมจะ
ใหอยูอยางแนนอน

ผมขอฝากขอสังเกตตาง ๆ ไวเพียงเทานี้ บัดน้ี ถึงเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการสัมมนา
วิชาการประจําป ๒๕๔๔

ขอบคุณครับ
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