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คำ นำ 

วนัที	่14	ตลุำคมของทุกปี	ถอืเป็นวันส�ำคญัวนัหนึง่ของประเทศไทย	
เนื่องจำกเป็นวันท่ีเกิดเหตุกำรณ์กำรเมืองครั้งส�ำคัญ	 ที่มีผลต่อกำรพัฒนำ
ระบอบประชำธิปไตยของไทยในเวลำต่อมำ	 และเป็นเหตุกำรณ์ที่มี
ประชำชนจ�ำนวนมำกไดมำรวมตัวกัน	 เพื่อแสดงพลังในกำรเรียกรอง
สิทธิเสรีภำพและคัดคำนอ�ำนำจเผด็จกำรของรัฐบำลคณำธิปไตย	 ดังนั้น
ในปี	พ.ศ.	2546	คณะรฐัมนตรจีงึมมีตเิอกฉนัท์	ก�ำหนดใหวนัที	่14	ตุลำคม
ของทุกปีเป็น	 “วันประชำธิปไตย”	 ในโอกำสครบรอบเหตุกำรณ์	 30	 ปี	
และเพ่ือเป็นกำรร�ำลึกถึง	 พลังบริสุทธิ์ของคนหนุ่มสำวที่เสียสละชีวิต
เพื่อประชำธิปไตยในเหตุกำรณ์ดังกล่ำว	

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ได จัดกิจกรรมวันที่	 14	 ตุลำคม
อย่ำงต่อเนื่องทุกปี	 ดวยเห็นว่ำเหตุกำรณ์	 14	 ตุลำคม	 มีควำมสัมพันธ์
กบัมหำวิทำลัยอย่ำงลกึซึง้	ถอืเป็นประวตัศิำสตร์ส�ำคญัช่วงหนึง่ทีเ่กีย่วของ
กับผูคนและสถำนท่ีของมหำวิทยำลัย	 ปี	 พ.ศ.	 2556	 ซึ่งครบรอบ	 40	 ปี	
ของกำรเกิดเหตุกำรณ์	 มหำวิทยำลัยจึงจัดกิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย
เป็นพิเศษ	 โดยร่วมกับมูลนิธิ	 14	 ตุลำ	 ประกอบดวยกำรแสดงปำฐกถำ	
กำรจดันทิรรศกำร	กำรจดัท�ำสิง่พมิพ์เผยแพร่	กำรจดัธรรมศำสตร์วอคก้ิงทวัร์	
และที่ส�ำคัญคือ	 กำรจัดสรำงประติมำกรรม	 “หมุด	 14	 ตุลำ”	 ติดตั้ง	
ณ	 บริเวณลำนโพ	 ซึ่งไดเชิญ	 ดร.เสกสรรค์	 ประเสริฐกุล	 ผูน�ำนักศึกษำ
ส�ำคัญคนหนึ่งในเหตุกำรณ์	 14	 ตุลำคม	 กล่ำวปรำศรัยที่สถำนที่ชุมนุม
ของประชำชนแห่งนี้	
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มหำวิทยำลัยเล็งเห็นว่ำค�ำปรำศรัยเรื่อง	“ควำมฝันเดือนตุลำ	40	ปี	
แห่งกำรแสวงหำเสรภีำพ	ควำมเสมอภำค	และควำมเป็นธรรมในประเทศไทย”	
ของ	ดร.เสกสรรค์	ประเสริฐกุล	มีเนื้อหำสำระที่น่ำสนใจสมควรไดรับกำร
เผยแพร่	 จึงไดจัดพิมพ์เป็นหนังสือขึ้น	 เพื่อบันทึกใหเป็นลำยลักษณ์อักษร
อย่ำงถำวร	 และเป็นกำรร่วมร�ำลึกถึงกำรต่อสูทำงกำรเมือง	 กำรทบทวน
เหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อ	 40	 ปีที่แลว	 อันส่งผลใหเกิด
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองไทยมำจนถึงปัจจุบัน

	 	 	 	 	 	 	 	

(ศำสตรำจำรย์	ดร.สมคิด	เลิศไพฑูรย์)	

อธิกำรบดี
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ความฝันเดือนตุลา
40 ปแหงการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค

 และความเปนธรรมในประเทศไทย
ปาฐกถาพิเศษเนื่องในงานเปด “หมุด 14 ตุลา”

ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล

ท่ำนผูมีเกียรติทั้งหลำย

วันนี้เมื่อ	40	ปีที่แลว	นักเรียน	นักศึกษำ	ปัญญำชน	และประชำชน
เรือนแสนจำกทุกชั้นชนและหมู่เหล่ำ	 ไดพรอมใจกันลุกขึ้นต่อตำนระบอบ
เผด็จกำรที่ครอบง�ำย�่ำยีประเทศชำติมำนำนนับทศวรรษ	 กำรต่อสูครั้งนั้น
นบัเป็นกำรแสดงเจตจ�ำนงร่วมกนัเป็นครัง้แรกและครัง้ใหญ่สดุของปวงชน
ชำวไทย	ทีย่นืยนัว่ำเรำตองกำรสงัคมทีม่เีสรภีำพ	ควำมเสมอภำค	และควำม
เป็นธรรม

พูดอีกแบบหนึ่งคือ	 ในวันที่	 14	 ตุลำคม	 2516	 ประชำชนไทย
ไดร่วมกนัประกำศจุดยนืว่ำตองกำรระบอบกำรปกครองแบบประชำธปิไตย

ดังน้ัน	 กำรที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ไดจัดงำนเปด	 “หมุด	
14	ตลุำ”	ขึน้	เพือ่ร�ำลกึถึงกำรต่อสูดังกล่ำว	จึงนบัเป็นโอกำสอันเหมำะสม
ที่เรำจะไดมำทบทวนกันว่ำควำมฝันเมื่อปี	 2516	 ไดปรำกฏเป็นจริง
มำกนอยเพียงใด

ก่อนอื่น	 ผมอยำกจะเนนย�้ำว่ำกำรต่อสู	 14	 ตุลำคม	 มิไดเป็นกำร
ปะทะกันโดยบังเอิญระหว่ำงผู ผูกขำดอ�ำนำจกำรปกครองกับมวลชน
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อนัไพศำล	หำกเป็นกำรดิน้รนหำทำงออกจำกคนืวนัอันมดืมดิของประชำชน
ในทกุครรลองชวีติ	ยำมท่ีท้ังประเทศถูกพนัธนำกำร	ทกุผูทกุนำมย่อมไดรบั
ผลกระทบ	 แต่ละหมู่เหล่ำย่อมฝันถึงชีวิตที่ดีกว่ำ	 แมว่ำโดยรูปธรรมแลว
ควำมฝันเหล่ำนั้นอำจจะแตกต่ำงกัน

พดูใหชดัเจนข้ึนคอื	ประชำชนแต่ละชนชัน้และชัน้ชนต่ำงกม็เีหตุผล
ของตนในกำรต่อตำนเผด็จกำร	และเรียกรองประชำธิปไตย

อนัดบัแรก	ใช่หรอืไม่ว่ำภำยใตระบอบเผดจ็กำร	นกัศกึษำปัญญำชน
และนักวิชำกำรลวนถูกปฏิเสธพื้นท่ีในกำรแสดงควำมคิดเห็น	 ซึ่งท�ำชีวิต
ทำงปัญญำของพวกเขำปรำศจำกคุณค่ำและควำมหมำย

ต่อมำ	 คนชั้นกลำงที่เริ่มมีกำรศึกษำและฐำนะทำงเศรษฐกิจ	
ย่อมไม่ตองกำรเป็นสัตว์เลี้ยงในคอกของผูปกครองอีกต่อไป	 หำกอยำกมี
สิทธิเลือกรัฐบำลที่ตัวเองพอใจ	 และมีส่วนร่วมในกำรก�ำหนดชะตำกรรม
ของบำนเมือง

ชนช้ันกรรมกรซึ่งถูกใชเป็นตนทุนรำคำถูกส�ำหรับกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรม	ย่อมฝันถึงวันที่พวกเขำจะไดรับกำรปฏิบัติในฐำนะที่เป็นคน	
หลำยปีภำยใตระบอบเผด็จกำร	 รัฐบำลไม่เคยก�ำหนดอัตรำค่ำแรงขั้นต�่ำ	
ครั้นเริ่มมีสิ่งนี้เมื่อตนปี	2516	มันก็ต�่ำกว่ำค่ำครองชีพจริงถึง	2	เท่ำ

กล่ำวส�ำหรบัชำวนำในสมยันัน้	จ�ำนวนไม่นอยเพิง่สญูเสยีทีด่นิท�ำกนิ	
เนื่องจำกภำระหนี้สินซึ่งเกิดจำกนโยบำยกดรำคำขำวของรัฐ	ดวยเหตุดังนี้	
ประชำธิปไตยส�ำหรับพวกเขำจึงไม่ไดเป็นแค่สัญลักษณ์แห่งควำมศิวิไลซ์	
หำกหมำยถึงโอกำสที่จะถำมหำควำมเป็นธรรม

และพูดก็พูดเถอะ	 ภำยใตระบอบเผด็จกำร	 แมแต่ชนช้ันนำยทุน	
ผูประกอบกำร	 นำยธนำคำร	 หรือพ่อคำ	 ก็หำไดมีอิสรภำพเต็มท่ีในกำร
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ด�ำเนินธุรกิจของตน	 เพรำะส่วนไม่นอยของรำยไดตองน�ำมำจ่ำยเป็นค่ำ
คุมครอง

แน่นอน	 ถำเรำถอดรหัสควำมฝันเหล่ำน้ีออกมำเป็นคุณค่ำ
ทำงกำรเมือง	 ก็จะพบว่ำปรำรถนำของผูคนหลำยหมู่เหล่ำลวนรวมศูนย์
ลอมรอบจินตนำกำรว่ำดวยเสรีภำพ	ควำมเสมอภำค	และควำมเป็นธรรม	
ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่จะหำไดจำกระบอบอ�ำนำจนิยม

ถำมว่ำแลวท�ำไมประชำชนจงึหนัมำฝำกควำมหวงัไวกบัประชำธปิไตย	
ค�ำตอบมีอยู่ว่ำ	 เพรำะประชำธิปไตยเป็นระบอบกำรเมือง	 ที่เปดโอกำส
ใหผูคนสำมำรถผลักดันควำมฝันใหเป็นจริงไดดวยพลังของตนเอง

ภำยใตระบอบประชำธิปไตยวิธีกำรกับจุดหมำยสำมำรถเชื่อมรอย
เป็นเนื้อเดียว	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรหย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง	 กำรชุมนุม
เรียกรองควำมเป็นธรรม	 กำรแสดงควำมคิดเห็นที่ขัดแยงกับรัฐ	 หรือกำร
เดินขบวนส�ำแดงก�ำลัง

สิง่เหล่ำนีล้วนเป็นวธิกีำรเคลือ่นไหวทีไ่ม่เพียงสะทอนเจตจ�ำนงของ
ประชำชนในประเดน็ต่ำงๆ	หำกยงัเป็นกำรแสดงออกซึง่ควำมเท่ำเทยีมกนั
ของสมำชิกในสังคม	 ยังไม่ตองเอ่ยถึงว่ำมันคือเสรีภำพที่ปรำกฏตัวอย่ำง
เป็นรูปธรรม

ในควำมเหน็ของผม	เรำจ�ำเป็นตองวดัควำมคบืหนำของประชำธปิไตย
ดวยบรรทัดฐำนน้ี	 ตรำบใดที่ประชำชนหมู่เหล่ำต่ำงๆ	 สำมำรถใชพื้นที่
ประชำธปิไตยเป็นเวทแีกปัญหำและยกระดบัชวีติของพวกเขำได	ตรำบนัน้
เรำคงตองถือว่ำระบอบกำรเมืองก�ำลังท�ำงำนไดดี

ในทำงกลับกัน	 ถำควำมยำกล�ำบำกของประชำชนถูกมองขำม	
อ�ำนำจต่อรองของผู คนจ�ำนวนมำกถูกจ�ำกัด	 หรือพื้นที่ทำงกำรเมือง
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ของพวกเขำถูกปฏิเสธ	 ก็แสดงว่ำระบอบกำรเมืองเองก�ำลังมีปัญหำ	
ไม่ว่ำระบอบนั้นจะชูธงประชำธิปไตยหรือไม่ก็ตำม

เช่นนี้แลว	40	ปีที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ์ประชำธิปไตยเป็นเช่นใด

อนัทีจ่ริง	ผมคงไม่ตองพดูอะไรมำก	ท่ำนทัง้หลำยกค็งทรำบดอียูแ่ลว
ว่ำตลอด	 4	 ทศวรรษที่ผ่ำนมำ	 ประชำธิปไตยอยู่ในสภำพท่ีลุ่มๆ	 ดอนๆ	
กระทั่งลมลุกคลุกคลำนจนแทบไม่น่ำเชื่อ	ทั้งๆ	ที่กำรต่อสูในเดือนตุลำคม	
2516	ไดสั่นคลอนระบอบเก่ำอย่ำงถึงรำก	และท�ำใหลัทธิเผด็จกำรไม่เคย
ฟนตัวไดอย่ำงยำวนำนหรือเต็มรูป

แน่นอน	 สำเหตุส่วนหนึ่งที่ท�ำใหประชำธิปไตยไทยไรเสถียรภำพ	
เกิดจำกควำมพยำยำมของชนชั้นปกครองเก่ำที่จะทวงอ�ำนำจกลับคืนมำ	
ดวยเหตดุงันี	้กำรเคลือ่นไหวของกรรมกร	ชำวนำ	และนกัศกึษำในช่วงหลงั	
14	 ตุลำคมจึงถูกมองว่ำเป็นภัยต่อควำมมั่นคง	 ท้ังๆ	 ท่ีโดยเนื้อแทแลว	
มันคือกำรใชสิทธิเสรีภำพเรียกรองควำมเป็นธรรมของชนชั้นผูเสียเปรียบ	
หลังจำกถูกกดขี่เหยียบย�่ำมำนำน

จริงอยู่	 บำนเมืองในช่วงนั้นอำจจะดูระส�่ำระสำยไรระเบียบอยู่บำง	
แต่ถำประเทศไทยใหเวลำตัวเองอีกสักหน่อย	 ก็จะเขำใจไดว่ำน่ันก็เป็น
เพรำะส่วนยอดของระเบียบอ�ำนำจเก่ำไดลมลงในชั่วเวลำขำมคืน	 ขณะที่
ระเบียบใหม่ยังไม่ไดก่อรูปขึ้นอย่ำงชัดเจน	 อันนี้จะว่ำไปแลวก็เป็นสภำพ
ที่เกิดขึ้นคลำยกันทั่วโลกยำมเมื่อระบอบเผด็จกำรถูกโค่นลง

มองจำกมุมน้ี	 กำรปรำบปรำมกวำดลำงนักศึกษำประชำชน	 และ
รัฐประหำรที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่	6	ตุลำคม	2519	จึงไม่เพียงเป็นบำดแผลของ
แผ่นดนิเท่ำนัน้	หำกยงัท�ำลำยโอกำสของประเทศไทยในกำรทีจ่ะเช่ือมรอย
กำรเมืองมวลชนเขำกับกำรท�ำงำนของระบบรัฐสภำ
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จำกนั้นเรำยังตองรบกันเองอีกหลำยปี	 กว่ำสงครำมประชำชนจะ
สงบลงและประเทศไทยค่อยๆ	 กลับสู่เสนทำงประชำธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง	
เวลำก็ผ่ำนไปแลวรำวหนึ่งทศวรรษ

อย่ำงไรก็ตำม	 กำรกลับสู่ประชำธิปไตยโดยผ่ำนรัฐธรรมนูญฉบับ	
2521	 มีควำมแตกต่ำงจำกกำรต่อสูในปี	 2516	 อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 ท้ังนี้
เนื่องจำกมันเป็นประชำธิปไตยในควำมหมำยที่จ�ำกัดมำก	 และถูกก�ำหนด
เงื่อนไขจำกศูนย์อ�ำนำจเดิม

อันนี้หมำยถึงว่ำฐำนะกำรน�ำของชนชั้นน�ำภำครัฐยังคงถูกรักษำไว	
และแมว่ำสทิธเิสรภีำพของประชำชนจะไดรบักำรยอมรบัมำกขึน้	แต่กแ็ทบ
ไม่มีพื้นที่อันใดส�ำหรับกำรมีส่วนร่วมของพลเมืองในกระบวนกำรตัดสินใจ	
กระทั่งกำรเลือกตั้งก็มีควำมหมำยเพียงแค่ครึ่งเดียว	 เพรำะผูน�ำรัฐบำล
ไม่จ�ำเป็นตองสังกัดพรรคกำรเมืองและไม่จ�ำเป็นตองไดรับเลือกจำก
ประชำชน

สภำพดังกล่ำวไดส่งผลต่อบุคลิกลักษณะของนักกำรเมืองและ
พรรคกำรเมืองอย่ำงใหญ่หลวง	เพรำะพวกเขำถูกตัดโอกำสที่จะพัฒนำตน
เป็นผูน�ำเสยีแลวตัง้แต่ตน	ดงันัน้	จงึไม่มใีครสำมำรถแน่ใจไดว่ำนกักำรเมอืง
เป็นตัวแทนของประชำชนหรือเป็นแค่บริวำรของผูน�ำกองทัพ

ยิ่งไปกว่ำนี้	 ในระยะดังกล่ำว	 นักกำรเมืองจ�ำนวนไม่นอยยังเติบโต
มำจำกนกัธรุกจิในทองถิน่หรอืเป็นผูมอีทิธพิลในพืน้ทีฐ่ำนเสยีง	พฤตกิรรม
ทำงกำรเมืองของพวกเขำท�ำใหระบอบประชำธิปไตยกลำยเป็นกำรเมือง
แบบเจ ำพ ่อ	 และเวทีกำรเมืองก็เป ็นเพียงโอกำสขยำยธุรกิจและ
ผลประโยชน์ต่ำงๆ	ของผูคน
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ขณะเดยีวกนั	กองก�ำลงัประชำธิปไตยทีเ่คยขบัเคล่ือนประวติัศำสตร์
ประเทศไทยอย่ำงนกัศกึษำ	ปัญญำชน	กรรมกร	และชำวนำ	ต่ำงกอ่็อนพลงัลง
เพรำะควำมผันผวนของประวัติศำสตร์ที่พวกตนพยำยำมขับเคลื่อน	ท�ำให
บรรยำกำศทำงสังคมดูเหมือนสงบสันติ	 ปรำศจำกทั้งปัญหำและกำรต่อสู
ดวยก�ำลังอำวุธ

อย่ำงไรกด็	ีแมว่ำในระหว่ำงทศวรรษท่ี	2	หลงัเหตุกำรณ์	14	ตุลำคม	
ระบอบกำรเมืองในประเทศไทยจะดูเหมือนซอยเทำอยู่กับท่ีและมีภำพ
ปรำกฏเป็นเสถียรภำพ	 แต่ตัวสังคมไทยเองกลับเปลี่ยนแปลงรุดหนำไป
อย่ำงรวดเรว็	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่คอืกำรเตบิใหญ่ขยำยตวัของระบบทนุนยิม
อุตสำหกรรม	 และกำรเขำมำของกระแสโลกำภิวัตน์	 ซ่ึงเป็นผลสืบเนื่อง
มำจำกกำรสิ้นสุดลงของสงครำมเย็น

สภำพเช่นนี้ไดท�ำใหเกิดกำรสะสมตัวเงียบๆ	 ของแรงกดดันใหม่
ทำงกำรเมือง	ซึ่งจะส่งผลต่อเสนทำงเดินของประชำธิปไตยในเวลำต่อมำ

อันดับแรกคือกำรแย่งชิงฐำนะกำรน�ำในพันธมิตรกำรปกครอง	
ระหว่ำงชนชั้นน�ำจำกภำคธุรกิจกับชนชั้นน�ำภำครัฐที่กุมอ�ำนำจมำแต่เดิม	
ซึ่งก่อนหนำนี้ไม่เคยเป็นประเด็น	 แต่เมื่อทุนนิยมอุตสำหกรรมขยำยตัว
มำกขึ้น	 ย่อมท�ำใหฐำนทำงเศรษฐกิจสังคมของระบอบกำรเมืองเปลี่ยนไป	
รวมทั้งฐำนคิดของนักกำรเมืองบำงส่วนก็เริ่มเปลี่ยนไปเช่นกัน

ในเวลำเดียวกันนั้นเอง	 กำรเปล่ียนแปลงของสถำนกำรณ์โลกได
ท�ำใหควำมกลัวฝำยซำยของชนชั้นนำยทุนเริ่มหมดไปจำกฉำกหลัง
ทำงกำรเมอืงดวย	อนันีท้�ำใหบทบำทของกองทัพและแนวคดิขวำจัดมพีลัง
ลดนอยถอยลง	นกักำรเมอืงทีม่ำจำกภำคธรุกิจเริม่แสดงควำมตองกำรท่ีจะ
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ขึน้กมุอ�ำนำจโดยตรงอย่ำงเปดเผยมำกข้ึน	แทนทีจ่ะยอมเป็นแค่หำงเครือ่ง
ของผูน�ำกองทัพและผูบริหำรระบบรำชกำร

แต่กน่็ำเสยีดำยทีน่กักำรเมอืงจ�ำนวนมำกท่ีเติบโตมำในช่วงนีเ้คยชิน
แต่กำรรับบทพระรอง	ดังนั้นจึงไม่สำมำรถสถำปนำอ�ำนำจกำรน�ำขึ้นมำได
อย่ำงแทจรงิ	และยิง่ไม่สำมำรถขบัเคลือ่นระบอบประชำธปิไตยใหหยัง่รำก
ขยำยตัว

รัฐบำลชุดแรกที่นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีส่วนใหญ่มำจำกกำร
เลือกตั้ง	 กลำยเป็นรัฐบำลท่ีถูกประชำชนวิพำกษ์วิจำรณ์มำกที่สุด	
นักกำรเมืองถูกติฉินนินทำเรื่องทุจริตคอรัปชั่น	 จนกระทั่งกลำยเป็น
จดุอ่อนขนำดใหญ่ทัง้ของรฐับำลและระบอบกำรเมอืงทีดู่คลำยประชำธิปไตย	
ในที่สุดเง่ือนไขในกำรทวงอ�ำนำจคืนของชนชั้นน�ำจำกกองทัพและ
ระบบรำชกำรก็สุกงอม

ในเบื้องแรก	 ผลที่ออกมำจำกควำมขัดแยงดังกล่ำว	 คือรัฐประหำร	
2534	ซึ่งเป็นกำรฟนฐำนะกำรเมืองของชนชั้นน�ำภำครัฐ	พวกเขำตองกำร
พำประเทศไทยกลบัไปยงัปี	2521	อนัเป็นตนแบบของระบอบประชำธปิไตย
แบบครึ่งใบ	และอยำกใหนักกำรเมืองมำช่วยตกแต่งหนำรำนเท่ำนั้น

สิ่งที่พวกเขำไม่เขำใจคือ	 ตอนนั้นโลกไดเปลี่ยนไปไกลแลว	 และ
เงือ่นไขในกำรสรำงรฐับำลทหำรโดยมนีกักำรเมอืงผสมก็จำงหำยไปเช่นกัน

ดวยเหตุดังนี้	ภำยในเวลำเพียงปีเดียว	กำรสืบทอดอ�ำนำจของผูน�ำ
กองทัพโดยผ่ำนกลไกรัฐสภำจึงถูกประชำชนต่อตำนอย่ำงหนัก	และน�ำไป
สู่เหตุกำรณ์นองเลือดในเดือนพฤษภำคม	 2535	 จำกนั้นจึงน�ำไปสู่กระแส
ปฏิรูปกำรเมือง	 และรัฐธรรมนูญฉบับ	 2540	 ในระหว่ำงนี้เจตนำรมณ์
ของกำรต่อสู	14	ตุลำคม	เท่ำกับถูกน�ำมำยืนยันอย่ำงมีพลังอีกครั้งหนึ่ง
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อย่ำงไรก็ตำม	 กำรช่วงชิงฐำนะน�ำในศูนย์อ�ำนำจระหว่ำงชนชั้นน�ำ
ภำครฐักบัชนชัน้น�ำจำกภำคธรุกิจยงัไม่ไดจบลงเพยีงแค่นี	้หำกจะหวนกลับ
มำอีกในบริบทที่ต่ำงไปจำกเดิม

อันดับต่อมำ	 แรงกดดันอีกแบบหนึ่งที่สะสมตัวขึ้นในช่วงปลำย
ทศวรรษที่	 2	ต่อเนื่องกับตนทศวรรษที่	 3	หลังกำรต่อสู	 14	ตุลำคม	คือ
ควำมไม่พอใจของชนชั้นล่ำงๆ	 ที่ไดรับผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลง
อย่ำงรวดเร็วทำงเศรษฐกิจและสังคม

กล่ำวคือในขณะที่เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นและน�ำไปสู่ควำมม่ังคั่ง
ขยำยตัวของทั้งชนช้ันนำยทุนและคนช้ันกลำงในเมือง	 แต่กำรเติบโต
อันเดียวกันนี้ก็ไดน�ำไปสู่ควำมอับจนเสียเปรียบของคนอีกจ�ำนวนมำก	
ซ่ึงมีทั้งผูสูญเสียฐำนทรัพยำกรในกำรประกอบอำชีพ	 ผูไดรับผลกระทบ
จำกกำรพัฒนำที่ไม่สมดุล	ผูพ่ำยแพเสียเปรียบในตลำดเสรี	ไปจนถึงชุมชน
คนชำยขอบอีกหลำยประเภทท่ีขำดเงื่อนไขในกำรพยุงชีวิตใหสมศักด์ิศรี
ควำมเป็นคน

พูดอีกแบบหนึ่งคือในช่วงปลำยทศวรรษ	 2530	 ช่องว่ำงระหว่ำง
ชนช้ันนับวันยิ่งถ่ำงกวำงขึ้นเรื่อยๆ	 และช่องว่ำงนี้มิไดเป็นเพียงเรื่องของ
รำยได	หำกยังเกี่ยวโยงกับควำมเหลื่อมล�้ำในเรื่องพื้นที่ทำงกำรเมือง	และ
โอกำสเขำถึงอ�ำนำจรัฐ	ควำมเหลื่อมล�้ำในโอกำสทำงกำรศึกษำ	สวัสดิกำร
ทำงกำรแพทย์	และเงื่อนไขอีกหลำยๆ	อย่ำงส�ำหรับกำรมีชีวิตที่ดี

แน่นอน	ประชำชนหลำยหมูเ่หล่ำเชือ่ว่ำชะตำกรรมของพวกเขำไม่ใช่
เรื่องบังเอิญ	 หำกเกิดจำกควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐกับทุน	 ดวยเหตุนี้	
กำรชุมนุมประทวงของกลุ ่มผู เดือดรอนต่ำงๆ	 จึงเกิดขึ้นดวยควำมถี่
ท่ีเหลือเชื่อ	 แมว่ำผู ที่พวกเขำหันมำเผชิญหนำจะไดชื่อว่ำเป็นรัฐบำล
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ที่มำจำกกำรเลือกตั้ง	ยกตัวอย่ำงเช่นในปี	2538	เพียงปีเดียว	มีกำรชุมนุม
ประทวงของชำวบำนถึงกว่ำ	 700	 ครั้ง	 (ประภำส	 ปนตบแต่ง/การเมือง
บนทองถนนฯ/2541)

ผมคงไม่ตองพูดย�้ำก็ไดว่ำกำรชุมนุมประทวงเหล่ำนี้	 บ่อยครั้งไดน�ำ
ไปสู ่กำรปะทะกัน	 ระหว่ำงเจำหนำท่ีกับประชำชน	 กระทั่งมีกรณีที่
ประชำชนตองเจ็บเนื้อเจ็บตัวอันเนื่องมำจำกกำรใชควำมรุนแรงโดยรัฐ	
ยังไม่ตองเอ่ยถึงว่ำผูน�ำกำรต่อสูหลำยคนไดถูกลอบสังหำรหรือถูกคุกคำม
ท�ำรำย	โดยส่วนใหญ่ฝำยรัฐไม่สำมำรถหำตัวผูกระท�ำผิดมำลงโทษได

ดังนั้นเรำจึงอำจพูดไดว่ำแมกำรต่อสู	14	ตุลำคม	จะผ่ำนไปถึงกว่ำ	
20	 ปีแลว	 และกำรมีสิทธิเสรีภำพก�ำลังกลำยเป็นเรื่องธรรมดำในหมู่คน
ชัน้กลำงแห่งเมอืงหลวง	แต่ส�ำหรบัคนตวัเลก็ตวันอยในประเทศไทย	ควำมฝัน
เรือ่งเสรภีำพ	ควำมเสมอภำค	และควำมเป็นธรรมกลบัยงัไม่ปรำกฏเป็นจรงิ

ตรงกันขำม	 หลำยครั้งท่ีพยำยำมยืนยันควำมฝันเหล่ำน้ัน	 พวกเขำ
กลับตองพบกับกระบองของเจำหนำที่และสุนัขต�ำรวจ	กระทั่งบำงทีก็ตอง
วิงวอนขอควำมเมตตำดวยใบหนำที่อำบเลือดและน�้ำตำ	 ภำพย่อของ	
6	ตลุำคม	2519	ยงัคงถกูผลติซ�ำ้อยูใ่นทองถิน่ต่ำงๆ	หรือแมแต่หนำท�ำเนยีบ
รัฐบำล	โดยโลกไม่ทันสังเกตหรือใหควำมสนใจ	โดยเฉพำะโลกของคนที่ได
เปรียบจำกแผนพัฒนำประเทศและกำรขยำยตัวของทุนนิยม

แน่นอน	 สภำพท่ีเกิดข้ึนในช่วงดังกล่ำวไดชี้ใหเห็นอย่ำงชัดเจนว่ำ	
ล�ำพงัประชำธปิไตยแบบตวัแทนนัน้อำจจะไม่พอเพียงส�ำหรบักำรแกปัญหำ	
หรือสนองควำมใฝฝันของประชำชนไดครบทุกหมู่เหล่ำ

ต่อใหผูน�ำกองทัพหรอืชนชัน้น�ำจำกระบบรำชกำรกลบัคนืสูก่รมกอง	
นักกำรเมืองส่วนใหญ่ก็ยังพอใจอยู่กับกำรเป็นแค่นักเลือกต้ัง	 ท่ีหมกมุ่น
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อยู่กับกำรต่อรองแบ่งผลประโยชน์กันเอง	 มำกกว่ำเป็นผูน�ำกำรเมืองที่มี
วิสัยทัศน์	หรือเป็นรัฐบุรุษที่ท�ำทุกอย่ำงเพื่อชีวิตที่ดีกว่ำของประชำชน

เช่นนี้แลว	สถำนกำรณ์กำรเมืองในช่วงหลังเหตุกำรณ์พฤษภำทมิฬ	
2535	 จึงเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�ำคัญยิ่ง	 ยำมนั้นกระแสโลกำภิวัตน์เร่ิมพัด
มำแรง	 ประเทศไทยควรเตรียมพรอมในกำรเผชิญกับสภำวะแปลกใหม่	
แต่ใครเล่ำจะรับผิดชอบในเรื่องนี้

พูดก็พูดเถอะ	 ในหวงหนึ่งมันเป็นสถำนกำรณ์ที่ชวนคับแคนใจยิ่ง	
เพรำะเรำเพิ่งปฏิเสธระบอบอ�ำนำจนิยมมำหมำดๆ	 แต่ขณะเดียวกันก็
ไม่อำจตั้งควำมหวังไวกับระบอบประชำธิปไตยแบบเจำพ่อได

ดังนั้น	 ผูห่วงใยบำนเมืองจ�ำนวนไม่นอย	 จึงเริ่มคิดถึงควำมจ�ำเป็น
ที่จะตองปฏิรูปกำรเมืองครั้งใหญ่	 ซึ่งในปณิธำนดังกล่ำว	 มีแนวคิดท่ีจะ
หนุนเสริมกำรท�ำงำนของระบบรัฐสภำดวยกำรเมืองภำคประชำชน	
หรือประชำธิปไตยทำงตรงรวมอยู่ดวย

ถำมว่ำ	 แลวท�ำไมที่ผ่ำนมำก่อนหนำนี้	 ประชำชนผูเดือดรอนอยู่ใน
ทองถิน่ต่ำงๆ	จึงไม่สำมำรถเคลือ่นไหวผ่ำนระบบพรรคกำรเมอืง	หรอือำศยั
นักกำรเมืองจำกพื้นที่ของตน	 ช่วยขับเคลื่อนนโยบำยที่ตอบสนองหรือ
ช่วยแกไขปัญหำของพวกเขำ

ในควำมเหน็ของผม	เหตผุลท่ีท�ำใหควำมหวงัดงักล่ำวไม่อำจเป็นจรงิ
มำจำกหลำยเหตปัุจจัยดวยกนั	ท่ีเหน็ไดชดัเจนคือ	นกักำรเมืองจ�ำนวนมำก
มีฐำนะเป็นเจำของเครือข่ำยผลประโยชน์	ซึ่งก่อใหเกิดกำรกระทบกระทั่ง
กับชำวบำน	 ดังนั้นมันจึงแทบเป็นไปไม่ไดท่ีพวกเขำจะเป็นผูปัดเปำ
ควำมเดือดรอนเหล่ำนั้น
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อย่ำงไรก็ตำม	 สำเหตุส�ำคัญท่ีมองเห็นไดยำกอีกอย่ำงหนึ่งก็คือ	
กำรหำยไปของพื้นที่ส�ำหรับพรรคกำรเมืองแบบทำงเลือกในตัวระบบ
รัฐสภำเอง

ในช่วงหลังเหตุกำรณ์	6	ตุลำคม	2519	พรรคกำรเมืองที่มีแนวทำง
แบบสงัคมนยิม	หรอืแบบรฐัสวสัดกิำรลวนถกูท�ำใหเป็นองค์กรผิดกฎหมำย	
ครั้นต่อมำเมื่อสงครำมอุดมกำรณ์สิ้นสุดลง	 ระบบทุนนิยมในประเทศไทย
ก็หยั่งรำกแน่นจนไม่มีรัฐบำลไหนกลำแตะตองผลประโยชน์ของชนช้ัน
นำยทุน	 มิหน�ำซ�้ำผลประโยชน์ของทุนยังถูกยกระดับขึ้นเป็นผลประโยชน์
แห่งชำติ	 ทั้งโดยรัฐบำลท่ีมำจำกรัฐประหำรและรัฐบำลที่มำจำกกำร
เลือกตั้ง

ผมคงไม่ตองเอ่ยถึงก็ไดว่ำ	สภำพดังกล่ำวท�ำใหประชำชนที่ถูกกดขี่
ขูดรีดไม่มีพรรคกำรเมืองที่เขำขำงพวกเขำอยู ่ในรัฐสภำเลย	 ยกเวน
นักกำรเมืองบำงท่ำนทีเ่หน็อกเหน็ใจผูเสยีเปรยีบ	ซึง่กม็อียูน่อยนดิเกนิกว่ำ
จะสรำงผลสะเทือนในเชิงนโยบำย

ดงันัน้	ประเดน็จึงตองยอนกลบัมำสูห่ลกักำรพ้ืนฐำนของประชำธปิไตย	
คือเชื่อมโยงจุดหมำยกับวิธีกำรเขำหำกัน

ประชำชนจะตองมีพื้นท่ีทำงกำรเมืองของตัวเองโดยตรง	 และ
สำมำรถแสดงออกในรปูแบบต่ำงๆ	เพือ่ใหสทิธเิสรภีำพและควำมเสมอภำค
ทำงกำรเมืองของพวกเขำปรำกฏเป็นจรงิ	รวมทัง้ควำมเป็นธรรมทีพ่วกเขำ
ปรำรถนำก็ตองอำศัยพลังของตนขับเคลื่อนผลักดันเอำเอง

พดูกนัตำมควำมจรงิ	กลุม่ประชำชนท่ีเคลือ่นไหวในรปูของกำรเมอืง
ภำคประชำชนนัน้	ไม่ไดมคีวำมคดิไปไกลถึงข้ันลมระบบทนุนยิม	และยิง่ไม่ตอง
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พูดถึงกำรโค่นอ�ำนำจรัฐ	 พวกเขำเพียงแต่อยำกอยู่นอกเขตอิทธิพลของ
ตลำดเสรี	 และขอเงื่อนไขส�ำหรับควำมอยู่รอดบำง	 ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของ
ท่ีดินท�ำกิน	 ควำมปลอดภัยจำกมลภำวะที่มำจำกภำคอุตสำหกรรม	 หรือ
สิทธิในกำรจัดกำรทรัพยำกรที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำรงชีพ	อย่ำงสำยน�้ำ	ปำเขำ	
และฝังทะเล

เดิมทีเดียวพี่นองเหล่ำน้ีเพียงขอใหรัฐคุมครองพวกเขำดวย	 แทนที่
จะปล่อยใหทนุเป็นฝำยรกุชงิพืน้ทีไ่ดทกุหนแห่ง	แต่ต่อมำเมือ่กำรณ์ปรำกฏ
ชัดว่ำรัฐกับทุนแยกกันไม่ออก	 จุดมุ่งหมำยของพวกเขำจึงเปล่ียนเป็น
ลดอ�ำนำจรัฐและเพิ่มอ�ำนำจประชำชน	 ซึ่งควำมหมำยที่แทจริงคือใหรัฐ
เกื้อหนุนทุนนอยลง	 และสงวนพื้นท่ีบำงแห่งเอำไวใหพวกเขำดูแลชีวิต
ของตนเอง

ดังนั้นเรำจะเห็นไดว ่ำกำรเมืองภำคประชำชนเป็นกำรต่อสู 
ในลักษณะปองกันตัวของชนชั้นที่ถูกทอดทิ้งมำกกว่ำเป็นควำมเคลื่อนไหว
ของชนชั้นที่ตองกำรมีฐำนะในศูนย์อ�ำนำจส่วนกลำง

กระนัน้ก็ดใีนโลกทศัน์ทีด่เูหมอืนแลไปขำงหลงั	พวกเขำยงัมแีนวคดิ
ในกำรปฏิรูปโครงสรำงอ�ำนำจและโครงสรำงสังคม	 เพรำะนั่นเป็นเพียง
โอกำสเดียวที่จะท�ำใหตนเองมีพื้นท่ีในกำรใชชีวิตไดอย่ำงอิสระเสรี	
และสมศักดิ์ศรีควำมเป็นคน

เรำคงปฏิเสธไม่ไดว่ำกำรเกิดข้ึนของกำรเมืองภำคประชำชนในช่วง
น้ีไดส่งผลต่อกระบวนกำรปฏิรูปกำรเมืองพอสมควร	 เพรำะมันเป็นพลังท่ี
ขบัเคลือ่นในเรือ่งสทิธเิสรภีำพสบืต่อจำกกำรต่อสู	14	ตลุำคม	นอกจำกนีแ้ลว	
ยังเป็นขบวนกำรเมืองที่ริเร่ิมเรื่องสิทธิชุมชน	 ตลอดจนเรียกรองใหมีกำร
เคำรพอัตลักษณ์ตัวตนของชนชำติกลุ่มนอย
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ดงันัน้	ในรฐัธรรมนญูฉบับ	2540	ฐำนะของกำรเมอืงภำคประชำชน
จึงไดรับกำรยอมรับอย่ำงเป็นทำงกำรเป็นครั้งแรก	 พรอมทั้งบทบัญญัติที่
ยืนยันทิศทำงกำรกระจำยอ�ำนำจสู ่ทองถ่ิน	 ยืนยันสิทธิทำงกำรเมือง
ของประชำชนและสิทธิมนุษยชนในมิติต่ำงๆ	 สภำพดูเหมือนว่ำจำกนี้ไป	
กลุม่ชนทีเ่สยีเปรยีบและต�ำ่ตอยทำงสงัคมจะสำมำรถใชกระบวนทำงกำรเมอืง
มำกอบกูควำมเป็นธรรมได

แต่ก็อีกนั่นแหละ	รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปกำรเมืองมิไดถูกออกแบบ
ใหมำคุมครองคนเสียเปรียบอย่ำงเดียว	 หำกยังแอบยกฐำนะเศรษฐกิจ
ทนุนยิมและกลไกตลำดเสรข้ึีนมำเป็นแนวนโยบำยแห่งรฐัดวย	ดังทีป่รำกฏ
อยู่ในมำตรำ	87

อันนี้ท�ำใหรัฐธรรมนูญฉบับ	2540	มีควำมขัดแยงในตัวเองอย่ำงยิ่ง	
เพรำะในขณะทีพ่ดูถงึกำรคุมครองสทิธเิสรภีำพไวมำกมำย	เสรภีำพในกำร
เลอืกนโยบำยทำงเศรษฐกจินอกกรอบทนุนยิมกลับถูกหกัลำงไปโดยส้ินเชงิ

ทั้งๆ	 ที่กลไกตลำดเสรีนั้นเป็นตนตอส�ำคัญที่ท�ำใหควำมเหล่ือมล�้ำ
ทำงชนชั้นในประเทศไทยถ่ำงกวำงอย่ำงรวดเร็ว	 และกำรปฏิรูปสังคม
ในระดับรำกฐำนแทบจะเกิดขึ้นไม่ไดเลยถำไม่แตะตองโครงสรำงดังกล่ำว

อย่ำงไรก็ตำม	หลังจำกประเทศไทยตองประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ
ครั้งใหญ่ในปี	 2540	 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่มีกำรประกำศใชรัฐธรรมนูญใหม่	
สถำนกำรณ์ของบำนเมอืงยิง่ทวีควำมซบัซอนมำกกว่ำนัน้อกี	มนักลำยเป็น
จุดเริ่มตนของวิกฤตใหม่ทำงกำรเมือง	 ซ่ึงน�ำไปสู่ควำมขัดแยงนองเลือด
ในระยะถัดมำ

เรือ่งนีเ้กีย่วของกบัสถำนกำรณ์ปัจจบุนัโดยตรง	ดงันัน้ผมจงึตองขอ
อนุญำตใชเวลำทบทวนควำมเป็นมำสักเล็กนอย
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อันดับแรก	 ควำมลมเหลวของนักกำรเมืองรุ่นเก่ำในกำรดูแลระบบ
เศรษฐกจิของประเทศ	ท�ำใหกลุ่มทนุใหม่ทีเ่ตบิโตมำกบักระแสโลกำภิวตัน์
และเขำใจกำรเปลี่ยนแปลงของโลกมำกกว่ำ	ไม่ตองกำรปล่อยใหชนชั้นน�ำ
จำกทองถิน่หรือนกักำรเมอืงอำชีพเหล่ำนีม้ฐีำนะน�ำในศนูย์อ�ำนำจอกีต่อไป

หรอืพูดอกีแบบหนึง่คอืพวกเขำตองกำรขึน้มำบรหิำรบำนเมอืงดวย
ตัวเอง

แน่นอน	ล�ำพังแค่น้ีกค็งไม่ใช่อะไรใหม่มำกนกั	แต่เงือ่นไขทีท่�ำใหกำร
กำวขึน้สู่อ�ำนำจของชนชัน้น�ำใหม่จำกภำคธรุกจิต่ำงไปจำกเดิมคอื	พวกเขำ
ขึน้มำจดัตัง้รฐับำลตำมบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญฉบบัปี	2540	ซ่ึงใหอ�ำนำจ
ฝำยบริหำรไวมำกเป็นพิเศษ	 อีกทั้งมีขอก�ำหนดหลำยอย่ำงที่ส่งเสริมใหมี
พรรคกำรเมอืงขนำดใหญ่จ�ำนวนนอย	โดยหวงัว่ำจะช่วยใหรัฐบำลท่ีมำจำก
กำรเลือกตั้งมีควำมเขมแข็งมั่นคงและมีประสิทธิภำพมำกกว่ำเดิม

ยิง่ไปกว่ำน้ัน	กำรก�ำหนดใหสมำชิกสภำผูแทนรำษฎรจ�ำนวนไม่นอย
มำจำกกำรเลอืกตัง้แบบสดัส่วน	ซึง่พรรคกำรเมืองเป็นผูน�ำเสนอบญัชรีำยชือ่
ผูสมัครต่อประชำชนทัง้ประเทศ	ยิง่ท�ำใหฐำนควำมชอบธรรมของพรรคกำรเมอืง
และนักกำรเมืองที่ไดรับชัยชนะมีลักษณะกวำงขวำงกว่ำก่อนหนำนี้มำก	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	ฐำนควำมชอบธรรมของผูสมัครรับเลือกตั้งที่ถูกวำงตัว
ไวเป็นหมำยเลขหนึ่งของบัญชีรำยชื่อ	 เพรำะมันเท่ำกับว่ำคนส่วนใหญ่
เลือกเขำขึ้นมำเป็นนำยกรัฐมนตรี

ถำมว่ำแลวประชำชนเล่ำไดอะไรบำงจำกกำรปฏิรูปกำรเมือง
ในทิศทำงนี้

ในควำมเห็นของผม	 ค�ำตอบที่สั้นและชัดเจนที่สุดคือไดอ�ำนำจ
ต่อรองเพิ่ม	 ท้ังนี้เนื่องจำกกำรเลือกตั้งส.ส.ดวยระบบสัดส่วนถือเอำ
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ทัง้ประเทศเป็นเขตเลอืกตัง้	พรรคกำรเมอืงทีอ่ยูใ่นสนำมแข่งขนัแทบไม่อำจ
หำเสียงดวยวิธีอื่น	นอกจำกตองเสนอนโยบำยที่โดนใจผูคน

สิ่งที่เป็นควำมฉลำดของกลุ่มทุนใหม่ที่เขำมำในเวทีกำรเมืองคือ
พวกเขำเขำใจเงื่อนไขท่ีเปลี่ยนไปเหล่ำนี้มำกกว่ำนักกำรเมืองรุ ่นเก่ำ	
ซึ่งเคยชินกับกำรใหสัญญำเชิงอุปถัมภ์หรือปฏิญำณตนแบบลมๆ	 แลงๆ	
มำกกว่ำกำรสรำงนโยบำยที่จับตองไดและตรงกับประเด็นปัญหำ

ดังนั้น	กำรเลือกตั้งในปี	2544	จึงจบลงดวยกำรพ่ำยแพยับเยินของ
พรรคกำรเมืองท่ีมีมำแต่เดิม	 และชัยชนะอันงดงำมของพรรคกำรเมือง
ที่ชนชั้นน�ำใหม่จำกภำคธุรกิจก่อตั้งขึ้น

กำรที่พรรคกำรเมืองพรรคเดียวไดเสียงขำงมำกอย่ำงเบ็ดเสร็จ
เดด็ขำดในสภำผูแทนรำษฎรนัน้นับเป็นปรำกฏกำรณ์ทีแ่ทบไม่เคยมมีำก่อน
ในระบบรฐัสภำไทย	แต่ทีส่�ำคญักว่ำและมนียัทำงกำรเมอืงกวำงไกลกว่ำคอื
กำรก่อรปูควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงพรรคกำรเมอืงกบัมวลชนจ�ำนวนมหำศำล
โดยผ่ำนนโยบำยที่เป็นรูปธรรม

หรือพูดใหชัดข้ึนคือกำรก่อตัวของพันธมิตรทำงชนชั้นอันเหลือเชื่อ	
ระหว่ำงกลุม่ทนุใหม่ในยคุโลกำภวิตัน์กบัเกษตรกรในชนบทซึง่เป็นฐำนเสยีง
ขนำดใหญ่สุดในสนำมเลือกตั้งของไทย

กล่ำวส�ำหรบัประเดน็นี	้เรำคงตองยอมรบัว่ำกลุม่ทนุใหม่เป็นผูมองเหน็
กำรเปลี่ยนแปลงในชนบทและหัวเมืองต่ำงจังหวัดก่อนใครๆ	พวกเขำมอง
เห็นว่ำชำวไร่ชำวนำส่วนใหญ่ที่ไม่ไดอพยพเขำเมืองไดแปรสภำพเป็น
ผูประกอบกำรรำยย่อยไปหมดแลว	 พี่นองในต่ำงจังหวัดเหล่ำนั้นลวนท�ำ
กำรผลิตในเชิงพำณิชย์และจ�ำเป็นตองอยู่กับตลำดทุนนิยม	แต่ก็เป็นผูเล่น
ที่เสียเปรียบอย่ำงยิ่งภำยใตกลไกตลำดเสรี
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ดังนั้นชนชั้นกลำงใหม่ในชนบทจึงตองกำรนโยบำยรัฐมำหนุนช่วย
หลำยเรือ่ง	ตัง้แต่เรือ่งของกำรเขำถึงแหล่งทุน	กำรตัดวงจรหนีส้นิ	มำจนถงึ
กำรคุมครองรำคำผลผลิตทำงเกษตรที่พวกเขำฝำกชีวิตเอำไว

ส�ำหรบัชนชัน้ทีเ่สยีเปรยีบในตลำดเสร	ีกำรแสวงหำควำมเป็นธรรม
ทำงเศรษฐกิจแทบจะท�ำไม่ไดเลย	 หำกปรำศจำกอ�ำนำจต่อรองในทำง
กำรเมือง

แต่ก็แน่ละ	 นโยบำยแบบนี้อำจจะไม่จ�ำเป็นส�ำหรับชนช้ันนำยทุน
และคนช้ันกลำงรุน่เก่ำในเมอืงหลวง	ซึง่ไม่มใีครช่วยกร็วยได	เพรำะมกีลไก
ตลำดคอยดดีเงนิเขำกระเปำอยูแ่ลว	ควำมแตกต่ำงดังกล่ำวต่อไปจะมส่ีวน
ท�ำใหเกิดควำมขัดแยงครั้งใหญ่ตำมมำ

ในเมือ่สภำพเป็นเช่นน้ี	กำรเลอืกต้ังในช่วงหลงั	2540	จึงไม่เพยีงเป็น
หนทำงขึ้นสู่อ�ำนำจของกลุ่มทุนใหม่เท่ำนั้น	 หำกยังเป็นพื้นที่แสดงตัวตน
และส�ำแดงน�ำ้หนักทำงกำรเมอืงของชนชัน้กลำงใหม่ในชนบทดวย	และดวย
สำเหตดุงักล่ำว	มนัจงึไม่ใช่เรือ่งแปลกทีป่ระชำชนในชนบทเหล่ำนัน้จะโกรธ
แคนนอยใจ	เม่ือพืน้ทีแ่ละทำงออกจำกควำมเสยีเปรยีบเพยีงทำงเดยีวของ
พวกเขำถูกท�ำลำยลงโดยรัฐประหำรในปี	2549

ในทศันะของผม	สถำนกำรณ์ขำงตนคอืทีม่ำทำงเศรษฐกจิสังคมของ
กำรเมืองแบบเสื้อสีและควำมขัดแยงที่ยืดเยื้อมำถึงปัจจุบัน

อย่ำงไรก็ตำม	 ในเรื่องนี้ผมคิดว่ำจะเพ่งมองแต่ควำมแตกแยกของ
ผูคนในสังคมไทยเพียงดำนเดียวคงไม่ได	 เพรำะถำพิจำรณำจำกมุมของ
ประชำธิปไตยแลว	นับว่ำมีพัฒนำกำรใหม่ๆ	เกิดขึ้นอย่ำงชัดเจน
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สิ่งที่น่ำสนใจเป็นอย่ำงยิ่งคือ	 ในขณะที่กำรเมืองภำคประชำชน
พยำยำมถอยห่ำงจำกกำรเมืองภำคตัวแทน	 และต่อรองจำกจุดยืนอิสระ	
กำรเมืองมวลชนของชนชั้นกลำงใหม่กลับช่วยชุบชีวิตใหกับระบบรัฐสภำ
ดวยกำรใชกำรเมืองภำคตัวแทนช่วยต่อรองในระดับนโยบำย

ในควำมเหน็ของผม	กระบวนกำรดงักลำ่วน่ำจะเป็นอกีหนทำงหนึง่
ทีช่่วยขบัเคลือ่นสงัคมไทยใหเขำใกลควำมฝันเร่ืองเสรีภำพ	ควำมเสมอภำค
และควำมเป็นธรรมอีกสักกำวสองกำว	 ทั้งนี้เนื่องจำกมันจะช่วยลดทอน
ช่องว่ำงทำงชนชัน้	โดยเฉพำะช่องว่ำงในเร่ืองอ�ำนำจและอทิธพิลทำงกำรเมอืง	
ซึ่งจะน�ำไปสู่กำรลดช่องว่ำงในดำนรำยได

ในระยะ	 40	 ปีท่ีผ่ำนมำ	 ประเทศไทยเสียทั้งเวลำและเลือดเนื้อ
ไปไม่นอย	 ในกำรพยำยำมผลักระบอบอ�ำนำจนิยมใหออกจำกเวที
ประวัติศำสตร์	 และขับเคลื่อนระบอบประชำธิปไตยใหสำมำรถตอบโจทย์
ต่ำงๆ	ของประชำชน

ดงันัน้	มนัจงึเป็นเรือ่งเลอะเทอะทำงตรรกะทีจ่ะคดิว่ำประชำธปิไตย
สำมำรถเตบิโตไดโดยไม่ตองต่อสู	หรอืเป็นสิง่ทีค่วรพฒันำจำกขำงบนลงมำ

อันท่ีจริง	 ถำเรำมองโลกเชิงบวกสักหน่อย	 ก็จะพบว่ำท่ำมกลำง
ควำมสบัสนวุน่วำยในสำยตำของคนบำงกลุม่บำงคน	สงัคมไทยกลบัมคีวำม
คืบหนำมำกขึ้นในกำรท�ำควำมฝันเดือนตุลำใหปรำกฏเป็นจริง

ใช่หรือไม่ว่ำหลำยปีมำนี้	กำรเมืองภำคประชำชนมีบทบำทอย่ำงสูง
ในกำรผลักดันเรื่องกำรกระจำยอ�ำนำจ	เรื่องสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน	
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญของประชำธิปไตยในทุกสำขำค�ำนิยำม
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ใช่หรือไม่ว่ำในระยะหลังๆ	 กำรเมืองมวลชนก็มีบทบำทท�ำใหกำร
เลอืกตัง้และระบบรฐัสภำมีควำมหมำยมำกขึน้	โดยกดดนัใหพรรคกำรเมอืง
ตองปรับตัว	และรัฐตองมีนโยบำยกระจำยควำมเป็นธรรม

พูดอย่ำงถึงที่สุดแลว	 ท้ังหมดน้ีท�ำใหกำรเมืองไทยเป็นเรื่องของ
ชนชั้นน�ำนอยลง	ขณะที่เป็นเรื่องของสำมัญชนคนธรรมดำมำกขึ้น	ถำสิ่งนี้
ไม่ใช่กำรเติบโตของประชำธิปไตยแลว	ก็ไม่ทรำบเหมือนกันว่ำอะไรใช่

อย่ำงไรก็ตำม	 พัฒนำกำรเช่นน้ันไม่ไดหมำยควำมว่ำประเทศไทย
จะกำวรุดหนำไปบนหนทำงประชำธิปไตยโดยง่ำย	 ทั้งนี้เนื่องจำกเงื่อนไข
ต่ำงๆ	ที่ผลิตควำมขัดแยงยังคงมีอยู่	และชะตำกรรมของประเทศจะขึ้นต่อ
ควำมสำมำรถของเรำในกำรจัดกำรควำมขัดแยงที่ส�ำคัญๆ

ในควำมเห็นของผม	เงือ่นไขท่ีเป็นอปุสรรคต่อกำรขยำยประชำธปิไตย
อำจจัดไดเป็น	 2	 กลุ่มใหญ่ๆ	 กลุ่มแรกไดแก่เงื่อนไขอันเนื่องมำจำกควำม
แตกต่ำงทำงชนชั้นอย่ำงสุดขั้ว	 หรือพูดอีกแบบหนึ่งคือควำมเหล่ือมล�้ำ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท่ีลนเกิน	 ซึ่งส่งผลใหผูคนเขำถึงอ�ำนำจ
ไดไม่เท่ำกันและมีทัศนะทำงกำรเมืองไม่ตรงกัน

เง่ือนไขในกลุ่มต่อมำ	 เป็นผลสืบเน่ืองมำจำกแรงผลักของกระแส
โลกำภิวัตน์และทุนนิยมแบบไรพรมแดน	 ซึ่งท�ำใหรัฐไทยมีพื้นท่ีนอยลง
ในกำรบริหำรจัดกำรเศรษฐกิจ	 และระบอบประชำธิปไตยถูกลดอ�ำนำจ
ในกำรก�ำหนดนโยบำย

ขณะเดียวกันเงื่อนไขดังกล่ำวยิ่งส่งผลใหควำมแตกต่ำงทำงชนชั้น
ขยำยกวำงออกไปอีกจนเกือบจะควบคุมไม่ไดยังไม่ตองเอ่ยถึงว่ำทุนนิยม
โลกำภิวัตน์ไดท�ำใหผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจของชำติกลำยเป็นเพียง
ภำพลวงตำ
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แน่นอน	 ควำมแตกต่ำงทำงชนชั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ในสังคมไทย	
แต่ประเด็นส�ำคัญมีอยู่ว่ำควำมแตกต่ำงท่ีนับวันย่ิงขยำยกวำงนี้	 ท�ำให
ภำคส่วนต่ำงๆ	ของสงัคมมมีมุมองและมรีะดบัควำมภกัดีต่อประชำธปิไตย
ไม่เหมือนกัน

ชนชั้นนำยทุนและคนชั้นกลำงในเมืองหลวงมองกำรเมืองแบบหนึ่ง	
กรรมกรอุตสำหกรรมมองอีกแบบหนึ่ง	 ในขณะที่คนชั้นกลำงใหม่ในภำค
เกษตรกรรมกม็มีมุมองต่อประชำธปิไตยของตนเอง	และชำวบำนในชมุชน
ชำยขอบก็เช่นเดียวกัน

ที่น่ำหนักใจคือ	 ทัศนะที่เพำะตัวขึ้นจำกควำมเหลื่อมล�้ำที่สุดขั้ว
มักเป็นทัศนะท่ียำกจะไกล่เกลี่ยประนีประนอม	 เพรำะมันผูกติดอยู่กับ
เดิมพันเรื่องผลประโยชน์ที่เป็นแกนชีวิตของแต่ละฝำย	ในเงื่อนไขดังกล่ำว
บรรยำกำศเสรีนิยมจึงเกิดขึ้นไดยำก	 และควำมขัดแยงทำงควำมคิด
ก็มักน�ำไปสู่กำรเผชิญหนำทำงกำรเมือง	กระทั่งในบำงกรณี	ถึงกับน�ำไปสู่
ควำมรุนแรง

ยกตวัอย่ำงเช่นในปี	2549	ในขณะทีช่นชัน้กลำงใหม่ในชนบทก�ำลัง
ตื่นเตนยินดีกับนโยบำยประชำนิยมของรัฐบำล	 คนชั้นกลำงในเมืองหลวง
จ�ำนวนไม่นอยกลบัรูสกึวติกกงัวลในสิง่ทีเ่รยีกว่ำประเดน็คณุธรรมของฝำย
บริหำร

รวมทั้งรูสึกหวั่นไหวเกี่ยวกับฐำนะของตน	 เพรำะเห็นว่ำมำตรกำร
ต่ำงๆ	ของรฐับำลหมิน่เหม่ต่อกำรละเมดิกตกิำของระบบตลำดเสรเีมือ่เป็น
เช่นน้ีแลว	บำงส่วนจงึถงึกบัเตม็ใจใหมกีำรเปลีย่นรฐับำลดวยวธิกีำรทีไ่ม่ใช่
ประชำธิปไตย
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ในท�ำนองเดียวกัน	 เหตุกำรณ์นองเลือดในปี	 2553	 ก็มำจำกควำม
คิดเห็นที่ไม่อำจไกล่เกลี่ยประนีประนอม	 เพรำะมวลชนที่ต่อตำนรัฐบำล
ในช่วงนั้นเห็นว่ำรัฐบำลมีที่มำไม่ชอบธรรม	อีกทั้งพวกเขำยังรูสึกว่ำตัวเอง
ถูกชนชั้นที่เหนือกว่ำข่มเหงรังแกตำมอ�ำเภอใจ

ทั้งหลำยทั้งปวงนี้	 ผมเห็นว่ำมีรำกฐำนมำจำกควำมเหลื่อมล�้ำ
อย่ำงสุดขั้วทั้งส้ิน	 ควำมเหลื่อมล�้ำสุดข้ัวคือท่ีมำของควำมขัดแยงรุนแรง
ในประเทศไทย	 ตั้งแต่สมัยสงครำมประชำชนในชนบท	 มำจนถึงกรณี
กระชับพื้นที่ดวยกระสุนจริงที่รำชประสงค์

กล่ำวอกีแบบหนึง่กค็อื	เรำไม่มทีำงจะสรำงเสถยีรภำพทำงกำรเมอืง
ไดเลย	 ถำหำกไม่มคีวำมพยำยำมแกไขปรบัปรงุใหช่องว่ำงทำงชนชัน้เหล่ำนี้
ลดนอยลง

อย่ำงไรกต็ำม	เรือ่งทีน่่ำเศรำกค็อื	ตลอด	40	ปีทีผ่่ำนมำควำมเหลือ่มล�ำ้
ดังกล่ำวไม่เพียงไม่ลดลง	 หำกยังเพิ่มขึ้นอีกต่ำงหำก	 ตัวเลขจำกปี	 2552	
ระบุว ่ำรำยไดของคน	 20	 เปอร์เซนต์แรกที่อยู ่ล�ำดับสูงสุดกับคน	
20	เปอร์เซน็ต์	ทีอ่ยูข่ำงล่ำงสดุห่ำงไกลกนัถงึ	13.2	เท่ำ	(มตชิน	6	พ.ค.	52)	
และคน	 10	 เปอร์เซนต์ที่รวยสุดเป็นเจำของสินทรัพย์มำกกว่ำครึ่งหนึ่ง
ของประเทศ	 เทียบกับคนชั้นล่ำงสุด	 10	 เปอร์เซ็นต์	 ไดส่วนแบ่งไปแค่	
3.9	เปอร์เซนต์	(มติชน	5	ต.ค.	52)

และถำจะพูดถึงกำรกระจุกตัวของควำมมั่งคั่งจริงๆ	 แลว	 ตัวเลข
ยังน่ำตกใจกว่ำนี้อีก	 ดังจะเห็นไดจำกกำรคนควำของนักเศรษฐศำสตร์
ท่ำนหนึ่งพบว่ำ	42	เปอร์เซนต์ของเงินฝำกในธนำคำรทั้งประเทศ	ซึ่งมีค่ำ
ประมำณหน่ึงในสำมของจดีพีีประเทศไทย	เป็นของคนเพยีงสำมหมืน่หำพนัคน	
จำกจ�ำนวนประชำกรรำว	64	ลำนคน	(ผำสกุ	พงษ์ไพจติร/มตชิน	18	พ.ย.	52)
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ล่ำสุด	นิตยสำรฟอร์บส์ไดเปดเผยรำยชื่อมหำเศรษฐี	50	อันดับแรก
ของประเทศไทย	ปรำกฏว่ำคนจ�ำนวนหยบิมอืเดยีวเหล่ำนีเ้ป็นเจำของมูลค่ำ
ควำมมั่งค่ังรวมกันแลวกว่ำ	 2.6	 ลำนลำนบำท	 ซึ่งเท่ำกับ	 1	 ใน	 4	 หรือ	
25	 เปอร์เซนต์ของจีดีพี	 นอกจำกน้ี	 44	 คนในจ�ำนวนดังกล่ำวยังมี
ควำมมั่งคั่งเพิ่มจำกปีที่ผ่ำนมำ	(โพสต์ทูเดย์	4	ก.ค.	56)

ยิ่งไปกว่ำนั้น	 แนวโนมที่ควำมมั่งคั่งกระจุกตัวยังคงเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ	
ดังรำยงำนของธนำคำร	UBS	ร่วมกับสถำบันแห่งหนึ่งส�ำรวจพบว่ำเศรษฐี
ไทยทีม่เีงนิมำกกว่ำ	30	ลำนเหรยีญสหรัฐฯ	(960	ลำนบำท)	มจี�ำนวนเพิม่ขึน้
กว่ำปีกลำยนี้	 15.2	 เปอร์เซนต์	 หรือเพิ่มจำก	 625	 คนเป็น	 720	 คน	
คนเหล่ำนี้เป็นเจำของสินทรัพย์รวมมูลค่ำแลว	 110,000	 ลำนเหรียญ	
หรือกว่ำ	 3.52	 ลำนลำนบำท	 เพิ่มขึ้นมำจำกปีกลำย	 520,000	 ลำนบำท	
(ไทยรัฐ	23	ก.ย.	56)

ในทำงตรงกันขำม	 เมื่อเรำหันมำมองชีวิตของเกษตรกรไทย	
ก็จะพบว่ำโดยเฉลี่ยแลวพวกเขำมีรำยไดทั้งปีเพียง	 114,000	 บำท	
ซึ่งเมื่อหักค่ำใชจ่ำยดำนตนทุนกำรผลิตและรำยจ่ำยดำนอุปโภคออกแลว	
กลับติดลบปีละ	34,000	บำท	(มติชน	6	พ.ย.	53)	อันนี้หมำยควำมง่ำยๆ	
ว่ำพวกเขำยิ่งผลิตยิ่งเป็นหนี้

และเม่ือพูดถึงรำยไดเฉลี่ยของคนงำนรับจำง	 เรำก็จะเห็นภำพ
ควำมเหลื่อมล�้ำที่ครบวงจรมำกข้ึน	 เพรำะคนเหล่ำนี้ไดรับค่ำจำงเพียง
เดือนละ	 7,000-9,000	 บำทเท่ำนั้น	 ซึ่งเม่ือคิดเป็นค่ำจำงรำยวันแลว	
ยังนอยกว่ำรำคำอำหำรกลำงวันของคนชั้นกลำงจ�ำนวนมำก	 หรืออำจจะ
ถูกกว่ำรำคำกำงเกงในที่ขำยตำมหำงหรู
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ในขณะท่ีช่องว่ำงระหว่ำงค่ำตอบแทนของผู บริหำรบริษัทกับ
พนักงำนระดับเสมียนก็ห่ำงไกลกันถึงกว่ำ	 11	 เท่ำ	 โดยผูบริหำรบริษัท
ในประเทศไทยไดรบัค่ำตอบแทนสงูกว่ำทุกประเทศในเอเชยี	ยกเวนฮ่องกง	
(สฤณี	อำชวำนันทกุล/ความเหลื่อมลํ้าฉบับพกพา/2554	น.	43)

พดูแลวกพ็ดูใหหมดเปลอืก	ควำมแตกต่ำงทำงชนชัน้ทีสุ่ดขัว้เหล่ำนี้	
ยังถูกท�ำใหเลวลงอีกดวยระบบกำรจัดเก็บภำษีที่ไม่เป็นธรรม	 เพรำะภำษี
จำกรำยไดและก�ำไรประเภทต่ำงๆ	 ซึ่งจัดเก็บจำกคนที่ไดเปรียบ	 กลับมี
สัดส่วนไม่ถึงครึ่งของรำยไดรัฐจำกภำษีทั้งหมด	 ในขณะที่ภำษีสินคำและ
บริกำรซึ่งเก็บจำกผูบริโภคทุกคนกลำยเป็นรำยไดรัฐส่วนใหญ่	 (http://
whereisthailand.info/2013/03/sources-of-tax-revenue/)	 กล่ำว
อีกแบบหน่ึงคือคนรวยเสียภำษีนอยเกินไป	 ส่วนคนจนก็เสียภำษีทำงออม
ทุกวัน

แน่นอน	 ตัวเลขเหล่ำนี้ย่อมมีนัยทำงกำรเมืองอย่ำงใหญ่หลวง	
เรำจะยืนยันหลักกำรแห่งควำมเสมอภำคไดอย่ำงไร	 บนภูมิประเทศ
ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่ตรงขำมกับควำมเสมอภำคอย่ำงสิ้นเชิง	 จ�ำนวน
ของเกษตรกรและแรงงำนรับจำงในระบบนั้นเมื่อรวมกันแลวเท่ำกับ
เกินครึ่งของประชำกรไทย	 อะไรจะเกิดขึ้นถำควำมคับแคนทำงเศรษฐกิจ
ของพวกเขำเปลี่ยนเป็นควำมไม่พอใจทำงกำรเมืองมำกขึ้นเรื่อยๆ

ในประเทศไทย	 กำรเอ่ยถึงควำมแตกต่ำงทำงชนชั้นดูจะเป็นเรื่อง
ตองหำมและชวนใหไม่สบำยใจส�ำหรับคนจ�ำนวนไม่นอย	 แต่ในควำมเห็น
ของผม	ท่ำทแีบบนีท้ัง้ไรประโยชน์และเป็นไปไม่ไดอกีแลว	เพรำะมนัเท่ำกบั
ตดัประเดน็ใจกลำงออกไปจำกควำมจริงของปัญหำ	ซ่ึงทำยทีสุ่ดกจ็ะน�ำไป
สู่ขอเสนอแนะหรือทำงออกที่ฉำบฉวย
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ดังน้ัน	 ผมจึงคิดว่ำเรำควรมองควำมจริงใหเต็มตำ	 บำนเมืองจึงจะ
พบทำงออกไดบำง	 เรำควรเปดบำดแผลของประเทศออกมำดู	 และมอง
ใหเห็นควำมเกี่ยวโยงอันใกลชิด	 ระหว่ำงควำมแตกต่ำงทำงชนชั้นท่ีสุดข้ัว
กับภำวะไรเสถียรภำพทำงกำรเมือง

ส�ำหรับชนชั้นที่ไดเปรียบ	ท่ำนควรยอมรับว่ำมันหมดเวลำแลวที่จะ
มอีปุำทำนว่ำตนเองไม่เดอืดรอนกบัสภำพเช่นนี	้หมดเวลำแลวเช่นกนัทีจ่ะ
โทษว่ำบำนเมืองวุ่นวำยเพรำะจริตฟุงซ่ำนของคนไม่กี่คน	 หรือแค่ขจัด
คอรัปชั่นแลวบำนเมืองจะดีเอง

ผูคนในประเทศไทยควรจะตองตระหนักใหมำกขึ้นว่ำปัญหำของ
ประเทศไม่ไดเกิดจำกกำรโกงบำนกินเมืองอย่ำงเดียว	แมว่ำสิ่งนั้นจะมีจริง
และสมควรแกไข	แต่คนทีด่เูหมอืนมอืสะอำดกใ็ช่ว่ำจะผดุผ่องอนัใดนกัหนำ	
เพรำะเง่ือนไขทีก่่อเรือ่งมำกกว่ำคอืระบบทีท่�ำใหคนจ�ำนวนหนึง่รวยไดอย่ำง
เหลือลนโดยไม่ตองโกง	ขณะคนส่วนใหญ่ล�ำบำกไดอย่ำงเหลือเชื่อทั้งๆ	ที่
ไม่ไดเกียจครำน

ต่อไป	เรำลองมำพจิำรณำอปุสรรคของประชำธปิไตยอนัเนือ่งมำจำก
ยุคโลกำภิวัตน์	 หรือพูดอีกแบบหนึ่งคือผลกระทบของทุนนิยมไรพรมแดน
ที่มีต่อเสนทำงเดินของสังคมไทย

แน่นอน	เรำคงปฏเิสธไม่ไดว่ำระบบทนุนยิมโลกำภวิตัน์มดีำนทีเ่ป็น
ควำมเจริญอยู ่ไม่นอย	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเร่ืองกำรพัฒนำควำมรู
ทำงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยสีำรสนเทศ	กำรกระตุนกำรเติบโตของพลัง
กำรผลิต	 และกำรท�ำลำยพรมแดนที่เคยกั้นขวำงสำยใยสัมพันธ์ระหว่ำง
มวลมนุษย์
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อย่ำงไรก็ดี	 ถ ำพิจำรณำเฉพำะดำนที่สร ำงควำมเหล่ือมล�้ำ	
เรำจะพบว่ำระบบทุนนิยมแบบไรพรมแดนไดคะแนนต�่ำอย่ำงน่ำตกใจยิ่ง	
ทัง้นีเ้นือ่งจำกกำรเลือ่นไหลเสรขีองทุนและแรงงำน	มกัน�ำไปสูข่อไดเปรยีบ
ของชนชั้นนำยทุนฝำยเดียว	 ส่วนผูใชแรงงำนน้ันแทบไม่มีอ�ำนำจต่อรอง
อะไรเหลือ	 ขณะที่ระบบกำรคำเสรีก็ท�ำใหเกษตรกรรำยย่อยแทบท�ำอะไร
ไม่ไดเลย	ในกำรตั้งรำคำผลผลิตที่สมเหตุสมผล

ที่เลวรำยกว่ำนั้นอีกก็คือ	 ทุนนิยมโลกำภิวัตน์แทจริงแลวไม่ไดพึ่ง
กลไกตลำดอย่ำงเดียว	 หำกยังกดดันและผูกมัดใหอ�ำนำจรัฐต่ำงๆ	 หันมำ
คุมครองกฎกติกำที่ตัวเองก�ำหนดดวย	 ซึ่งในกรณีของไทยนั้น	 นอกเหนือ
ไปจำกกำรออกกฎหมำย11ฉบับตำมขอเรียกรองของไอเอ็มเอฟแลว	
ทัง้ในรฐัธรรมนญูฉบับ	2540	และฉบับ	2550	ต่ำงกม็บีทบญัญตัเิหมอืนกนั
ว่ำรัฐจะตองด�ำเนินนโยบำยสนับสนุนกลไกกำรคำเสรี

ใช่หรอืไม่ว่ำนีเ่ป็นเงือ่นไขทีท่�ำใหปัญหำกำรเมอืงไทยยิง่สลบัซบัซอน
มำกกว่ำเดิมหลำยเท่ำ	เพรำะมนัหมำยควำมว่ำทนุนยิมโลกำภวิตัน์ไม่เพยีง
เขำมำเร่งขยำยควำมเหลื่อมล�้ำในสังคมไทยเท่ำนั้น	 หำกยังปดกั้นหนทำง
แกไขเอำไวดวย

อันที่จริงในระยะใกลๆ	 นี้สิ่งบอกเหตุก็พอมีอยู่แลว	 เช่นในกรณี
ปรับค่ำแรงขั้นต�่ำเป็นวันละ	 300	 บำทกับกรณีนโยบำยรับจ�ำน�ำขำว
ของรัฐบำลปัจจุบัน	เป็นตน

กรณีแรกนอกจำกมีเสียงบ่นจำกภำคอุตสำหกรรมแลว	 ปรำกฏว่ำ
นำยทนุไทยยังยำยไปลงทุนในประเทศค่ำแรงต�ำ่เป็นจ�ำนวนมำก	ส่วนกรณี
หลัง	 ถำตัดเสียงครหำนินทำเรื่องทุจริตออกไป	 ก็จะพบว่ำเสียงวิจำรณ์
ส่วนใหญ่ลวนมำจำกมุมมองแบบเสรีนิยมใหม่ทั้งสิ้น
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และในทั้งสองกรณี	 ผูวิจำรณ์ต่ำงพำกันแสดงควำมห่วงใยระบบ
ตลำดและใชฐำนคิดดังกล่ำวเป็นกรอบอำงอิงควำมถูกตอง	 ส่วนชีวิต
ของกรรมกรและชำวนำที่เสียเปรียบเชิงโครงสรำงนั้น	 แทบจะไม่มีใคร
เอ่ยถึง

พูดง่ำยๆ	 คือรัฐไทยก�ำลังถูกทุนนิยมโลกำภิวัตน์กดดันใหเมินเฉย
ต่อชนชั้นที่เสียเปรียบมำกขึ้น

ในเมื่อสภำพเป็นเช่นนี้	พื้นที่ส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรปัญหำต่ำงๆ	
ของรัฐไทยจึงถูกลดทอนลง	 ภำยใตกรอบกติกำของทุนนิยมโลกำภิวัตน์	
อ�ำนำจในกำรจัดกำรสังคมถูกโอนไปไวที่กลไกตลำดเป็นส่วนใหญ่	 และ
รัฐเองก็ก�ำลังถูกแปรรูปดัดแปลงใหรับใชเฉพำะชนชั้นนำยทุน

ค�ำถำมมีอยู ่ว่ำ	 แลวระบบทุนจะดูแลคนไดทั่วถึงหรือไม่	 มันมี
ศักยภำพในกำรแกไขปรับปรุงตัวเองมำกนอยเพียงใดเรื่องนี้ผมไม่ตอง
พูดมำก	ก็เห็นชัดกันอยู่แลวว่ำเป็นไปไดยำก

ที่ผ่ำนมำหลำยปีกำรขยำยตัวของทุนนิยมในประเทศไทยถูกยกขึ้น
เป็นทั้งวำระแห่งชำติและผลประโยชน์ส่วนรวม	 ซ่ึงอำจจะเป็นจินตภำพ
ที่คลุมเครือมำตั้งแต่ตน	 แต่มำถึงยุคทุนนิยมไรพรมแดนเรำอำจพูดไดว่ำ
ควำมคลุมเครือนั้นไดหำยไปหมดแลว	 มันชัดเจนที่สุดว่ำสิ่งนี้คือมำยำคติ	
ซึ่งไม่มีควำมเป็นจริงใดๆ	รองรับ

ถำมว่ำท�ำไมผมจึงกลำพูดเช่นนี้	ที่กลำพูดก็เพรำะกฎเกณฑ์ของทุน
นิยมโลกำภิวัตน์นั้นอยู่ตรงขำมกับจินตภำพเรื่องชำติในระดับประสำนงำ

มันเป็นระบบท่ีถอืว่ำทัง้โลกเป็นตลำดเดยีวกนั	และไม่ยอมรบัอ�ำนำจ
ของรัฐไหนในกำรก�ำหนดกติกำอย่ำงเป็นอิสระ	 ไม่ยอมรับขอจ�ำกัดใดๆ	
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ในกำรเคลื่อนยำยทุนและหำก�ำไรจำกทุน	 ซึ่งรวมทั้งไม่ยอมรับขอจ�ำกัด
ทำงควำมคิดหรือทำงศีลธรรมดวย

ดงัน้ันปรำกฏกำรณ์นำยทนุทิง้ชำตจิงึเป็นเรือ่งทีท่ัง้ถกูตองและปกติ
ธรรมดำในเศรษฐกิจแบบไรพรมแดน	ส�ำหรับระบบนี้ไม่มีเหตุผลชุดอื่นมำ
แทนก�ำไรสงูสดุได	ไม่ว่ำจะเป็นเรือ่งกำรสรำงงำนใหคนในชำต	ิกำรกระจำย
รำยไดใหชนชั้นผูเสียเปรียบ	หรือผลประโยชน์ทำงดำนภำษีอำกรของรัฐ

ใช่หรือไม่ว่ำทุนไทยเองก็ก�ำลังเคลื่อนไปในทิศทำงนั้น

รำยงำนของธนำคำรแห่งประเทศไทยระบุว่ำภำยในไตรมำสแรก
ของปี	 2555	 นักธุรกิจไทยไดน�ำเงินออกไปลงทุนในต่ำงประเทศถึง	
3.08	แสนลำนบำท	(โพสต์ทูเดย์	8	พ.ค.	55)	และเมื่อเดือนมกรำคม	2556	
ก็มีรำยงำนจำกสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทยยืนยันว่ำโรงงำนผลิต
เส้ือผำและรองเทำยี่หอดังของไทยไม่ต�่ำกว่ำ	 100	 โรงงำนก�ำลังหำทำง
ย ำยฐำนกำรผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ ำน	 เพื่อหนีค ่ำแรงขั้นต�่ำ
ในประเทศไทยที่เพิ่มข้ึนเป็น	 300	 บำท	 ในจ�ำนวนนี้มีบำงโรงงำนที่ก�ำลัง
ทยอยเลกิจำงพนักงำนเพือ่ปดกจิกำรในประเทศ	(โพสต์ทเูดย์	28	ม.ค.	56)

แน่นอน	 แรงจูงใจส�ำคัญของนักลงทุนไทย	 คือค่ำแรงรำคำถูกและ
สิทธิพิเศษทำงดำนภำษี	 ยกตัวอย่ำงเช่น	 ในประเทศเวียดนำม	 ค่ำแรง
ตำมเมืองใหญ่อยู่ในระดับวันละ	 200	 บำท	 และนอกเมืองออกไปยังต�่ำ
กว่ำนั้นอีก	 นอกจำกนี้ยังอนุญำตใหนักลงทุนต่ำงชำติเป็นเจำของกิจกำร
ไดถึง	 100	 เปอร์เซนต์	 ดวยเหตุนี้ภำยในครึ่งปีแรกของ	 2556	 ปีเดียว	
จึงมีนักธุรกิจไทยไปลงทุนในเวียดนำมถึงกว่ำ	300	โครงกำร	คิดเป็นมูลค่ำ	
6,100	ลำนเหรียญสหรัฐ	หรือประมำณ	183,000	ลำนบำท	(โพสต์ทูเดย์	
13	ส.ค.	56)
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ส่วนกัมพูชำนั้นค่ำแรงยิ่งต�่ำลงมำอีก	 บำงแห่งอัตรำค่ำจำงรำยวัน
อยู่ที่เพียง	70	บำท	กลุ่มทุนไทยจึงเริ่มด�ำเนินกำรสรำงนิคมอุตสำหกรรม
ขึ้นใกลชำยแดน	เพื่อรองรับทุนไทยเป็นหลัก	(โพสต์ทูเดย์	25	มี.ค.	56)

ทัง้หมดน้ีเป็นเพยีงตวัอย่ำงเลก็ๆ	นอยๆ	ของกำรลงทนุแบบขำมชำติ
ของบรรดำนักธุรกิจไทย	 ยังไม่ตองเอ่ยถึงกำรขยำยตัวสู่ประเทศตะวันตก
ของทุนใหญ่อีกหลำยเจำ	 ซึ่งแรงจูงใจอำจจะไม่ไดอยู่ที่ค่ำแรงรำคำถูก	
เท่ำกับกำรช่วงชิงส่วนแบ่งในตลำดสินคำระดับโลก

ดังนั้น	 เรำจะเห็นไดว่ำทุนขำมชำติกับทุนทิ้งชำติแทจริงแลวเป็นสิ่ง
เดยีวกันและมนัคงเป็นเรือ่งยำกสิน้ดทีีจ่ะเหน็ทนุนยิมโลกำภวิตัน์ท�ำหนำที่
ช่วยลดควำมเหลื่อมล�้ำทำงชนชั้นหรือช่วยสรำงควำมเป็นธรรมทำงสังคม	
แมแต่เสรีภำพในจินตภำพของระบบนี้ก็ดูจะหมกมุ่นอยู่กับเร่ืองกำรคำ
กำรลงทุนเสรี	ตลอดจนกำรบริโภคเสรีเท่ำนั้น

ในเมื่อสภำพเป็นเช่นนี้แลว	 ผลประโยชน์อันล่อนจอนของชนชั้น
นำยทุน	 (ทั้งทุนไทยและต่ำงชำติ)	 จึงไม่อำจถูกรัฐใชเสื้อคลุมชำตินิยม
มำปกปดไดง่ำยๆ	เหมือนเดมิ	ขณะเดยีวกันเสือ้คลุมรฐัชำตก็ิหลดุลุย่เองดวย	
เพรำะรัฐก�ำลังกลำยเป็นท้ังพนักงำนประชำสัมพันธ์และเจำหนำที่รักษำ
ควำมปลอดภัยใหระบบทุนเท่ำนั้น

อนัทีจ่รงิ	นีไ่ม่ใช่สภำพทีเ่กดิกบัประเทศไทยประเทศเดยีว	หำกเกดิขึน้
ทั่วโลก	รวมทั้งเกิดขึ้นในประเทศมหำอ�ำนำจในโลกตะวันตกดวย

โจเซฟ	 สติกลิตซ์	 นักเศรษฐศำสตร์ระดับรำงวัลโนเบลยืนยันว่ำ
ทุนนิยมโลกำภิวัตน์ก�ำลังสรำงควำมเหลื่อมล�้ำอย่ำงสุดขั้วขึ้นในสังคม
อเมริกัน	ซึ่งเป็นอันตรำยอย่ำงยิ่งต่อเสถียรภำพของระบอบประชำธิปไตย
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เขำไดชี้ใหเห็นว่ำ	 ระบบกำรเมืองอเมริกันซ่ึงเป็นประชำธิปไตย
เก่ำแก่ท่ีสดุในโลก	ก�ำลงัถกูบิดเบือนใหกลำยเป็น	‘ระบบหนึง่ดอลล่ำร์หนึง่
คะแนน’	 แทนที่จะเป็นไปตำมหลักกำรหนึ่งคนหนึ่งเสียงดังท่ีเคยเป็นมำ	
ประชำชนคนส่วนใหญ่แทบไม่สำมำรถก�ำหนดเสนทำงเดินของประเทศ
ไดเลย	 เพรำะอิทธิพลของกลุ่มทุนและพวกท่ีถือครองควำมมั่งคั่งสูงสุด	
(โจเซฟ	 สติกลิตซ์/สฤณี	 อำชวำนันทกุล	 แปล/ราคาของความเหลื่อมล�้ำ/
2556	น.	225-260)

พดูกพ็ดูเถอะ	ในระยะหลงัๆ	ถำรฐับำลมท่ีำทจีะปรับปรุงระบบกำร
จัดเก็บภำษีที่ส่งผลกระทบถึงพวกเขำ	 เศรษฐีอเมริกันก็พรอมจะใชไมตำย	
ดวยกำรโอนไปถือสัญชำติอื่น	 เฉพำะครึ่งปีแรกของ	 2556	 พวกเขำก็ท�ำ
เช่นนี้เกือบ	 2	 พันคน	 และเมื่อเปรียบเทียบไตรมำส	 2	 ของปีนี้กับปีก่อน	
จ�ำนวนเศรษฐีทิ้งสัญชำตินับว่ำเพิ่มขึ้นถึง	 6	 เท่ำ	 เนื่องจำกนโยบำยภำษี
ของรัฐบำลพรรคเดโมแครต	 (โพสต์ทูเดย์	 12	 ส.ค.	 56)	 ส�ำหรับเรื่องนี้	
พฤติกรรมของเศรษฐีในประเทศแถบยุโรปก็ไม่ต่ำงกัน

แน่ละ	ในฐำนะทีเ่ป็นเพ่ือนมนษุย์	ผมคดิว่ำนำยทนุใจดีทีเ่หน็อกเหน็ใจ
ผูเสียเปรียบย่อมมีอยู่	 แต่ถำพูดโดยภำพรวมของทุนนิยมโลกำภิวัตน์แลว	
ก็คงตองสรุปว่ำมันเป็นระบบที่หำกปล่อยไวโดยล�ำพัง	 ย่อมไม่สำมำรถ
จัดสรรผลประโยชน์ใหกับประชำชนไดอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง

ดังนั้น	 ผลกระทบจำกทุนนิยมไรพรมแดนท่ีมีต่อประเทศไทยจึงมี
นัยทำงกำรเมืองอย่ำงใหญ่หลวง	 มันหมำยถึงว่ำในดำนหนึ่งเรำจ�ำเป็น
ตองอำศัยกระบวนกำรทำงกำรเมืองมำแกไขปัญหำเศรษฐกิจ	 ที่แกไข
ตัวเองไม่ได	 และในอีกดำนหนึ่งก็ต องแกไขปมเง่ือนทำงกำรเมือง
ท่ีโลกำภิวัตน์มำผูกมัดไวดวย	 ทั้งสองดำนนี้บำงทีอำจจะตองสะสำง
ไปพรอมๆ	กัน
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ถำมว่ำแลวอันใดเล่ำคือปมปัญหำทำงกำรเมืองอันเนื่องมำจำก
ระบบทุนนิยมแบบขำมชำติ	 และกระบวนกำรทำงกำรเมืองแบบไหนบำง
ที่จะช่วยคลำยปมเหล่ำน้ัน	 ต่อเรื่องนี้ผมคิดว่ำเรำอำจพิจำรณำไดเป็น
3	ระดับดวยกัน

ในระดับรัฐ	 (state	 level)	 เรำควรตระหนักว่ำโลกำภิวัตน์ท�ำให
ควำมเป็นรัฐชำติของไทยว่ำงเปล่ำขึ้นเรื่อยๆ	 เนื่องจำกพลังอ�ำนำจ
จำกนอกประเทศเขำมำมีส่วนก�ำหนดนโยบำยของรัฐไทยไดในสัดส่วน
ที่สูงมำก	อีกทั้งตลำดก็กลำยเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รัฐเขำไปแตะตองไม่ได

กำรเลื่อนไหลเข ำออกของทุนและแรงงำนท�ำให  จินตภำพ
ควำมเป็นชำติเจือจำงข้ึนทุกที	 นำยทุนต่ำงชำติเขำมำถือครองทรัพย์สิน
ในประเทศไทยในสัดส่วนมหำศำล	 ขณะที่ผู ใชแรงงำนจำกประเทศ
เพื่อนบำนจ�ำนวนนับลำนก็เขำมำเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทย

อย่ำงไรก็ตำม	 ในทัศนะของผม	 ประเด็นหลักไม่ไดอยู ่ที่ควำม
เปลี่ยนแปลงเหล่ำนี้	 หำกอยู่ที่กำรกลบเกลื่อนควำมเปล่ียนแปลงดังกล่ำว
ดวยวำทกรรมที่หมดสมัย

เช่นเดียวกับเรื่องชนชั้น	ผมคิดว่ำถึงเวลำแลวที่ตองพูดกันตรงๆ	ว่ำ
รัฐไทยไม่เหมือนเดิม	 และสังคมไทยก็เปลี่ยนไปเช่นกัน	 มันไม่ไดเป็น
กอนเดียวโดดๆ	อีกทั้งไม่ไดประกอบดวยคนไทยลวนๆ	เรำจะจัดที่จัดทำง
ใหผูคนเหล่ำนี้อยู่ร่วมกันอย่ำงไรยังเป็นเรื่องที่จะตองศึกษำคนควำ	 แต่ที่
แน่ๆ	คือรัฐไม่ควรอำงว่ำผลประโยชน์ของทุนเป็นผลประโยชน์ของชำติอีก

ในยุคที่ช่องว่ำงทำงชนช้ันถ่ำงห่ำง	 จินตภำพเรื่องส่วนรวมพร่ำมัว	
รัฐไทยยิ่งจ�ำเป็นตองขยำยบทบำทในกำรบริหำรควำมเป็นธรรมทั้งสังคม
และรฐัจึงจะอยูร่อดได	และเพือ่จดุมุง่หมำยนีบ้ำงทรีฐัอำจจะตองยอมปรบั
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โครงสรำงอ�ำนำจของตนเอง	โดยกระจำยอ�ำนำจสู่หัวเมืองต่ำงจังหวัดและ
ชมุชนทองถิน่อย่ำงแทจรงิ	เพือ่ว่ำประชำชนในพืน้ทีต่่ำงๆ	จะไดมเีครือ่งมอื
มำกขึ้นในกำรคุมครองอัตลักษณ์และผลประโยชน์ของพวกเขำก่อนที่
โลกำภิวัตน์จะถอนรำกถอนโคนทุกสิ่งทุกอย่ำง

อันดับต่อมำ	 ในระดับระบอบกำรเมือง	 (regime	 level)	 ทุนนิยม
โลกำภวิตัน์ท�ำใหระบอบประชำธปิไตยถกูควำนไสออกไปหลำยเรือ่ง	เพรำะ
นโยบำยหลักหลำยอย่ำงกลำยเป็นขอตกลงระหว่ำงประเทศ	 ดังน้ัน
ในหลำยๆ	 กรณีเจตจ�ำนงของประชำชนจึงกลำยเป็นสิ่งที่ผูน�ำกำรเมือง
ตอบสนองไม่ได	

พูดอีกแบบหนึ่งคือ	 กลไกตลำดเสรีก�ำลังท�ำใหเนื้อในของระบอบ
ประชำธิปไตยว่ำงเปล่ำ	 เพรำะผูมีอ�ำนำจต่อรองสูงในตลำดย่อมมีอิทธิพล
ต่อกำรตัดสินใจของศูนย์อ�ำนำจมำกกว่ำปวงชนซ่ึงเป็นเจำของอธิปไตย	
ยงัไม่ตองเอ่ยถงึว่ำทศิทำงกำรจดักำรสงัคมของกลไกตลำด	ไม่ไดสอดคลอง
กับเสียงของประชำชนเสมอไป	 กระทั่งเป็นกำรลิดรอนสิทธิทำงกำรเมือง
ของประชำชนอยู่โดยออม

เรียนตรงๆ	 นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่ีเรำควรมองเห็นว่ำเป็นปัญหำ	
มิฉะนั้นแลวจะเท่ำกับช่วยกันสรำงภำพลวงตำว่ำในระบอบประชำธิปไตย
แบบเสรีนิยมใหม่	ประชำชนสำมำรถก�ำหนดไดทุกอย่ำง	ทั้งๆ	ที่โดยควำม
เป็นจริงประชำชนไม่สำมำรถก�ำหนดนโยบำยพื้นฐำนไดเลย	 แมแต่ผูน�ำ
กำรเมืองก็ยังตองคอยเสำะหำช่องเล็กช่องนอยคิดนโยบำยที่ไม่ขัดแยง
กับตลำด	หรือไม่ขัดใจทุนนิยมโลก	ออกมำเป็นนโยบำยหำเสียง	แทนที่จะ
คิดถึงนโยบำยใหญ่ๆ	ที่เป็นทำงเลือกเชิงโครงสรำง
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ดังนั้น	 ประเทศไทยคงฝำกประชำธิปไตยไว กับสถำบันและ
กระบวนกำรท่ีเป็นทำงกำรอย่ำงเดียวไม่ได	 หำกตองประสำนบทบำท
ของกำรเมืองภำคประชำชน	 และกำรเมืองมวลชนเขำกับระบบรัฐสภำ	
ทั้งนี้เพรำะพลังท้ังสองส่วนต่ำงก็มีปัญหำกับทุนนิยมโลกไปคนละแบบ	
และมีแรงจูงใจสูงที่จะอำศัยมำตรกำรทำงกำรเมือง

ส�ำหรบัฝำยแรกนัน้มกัประกอบดวยกลุม่ประชำชนทีต่องกำรอยูน่อก
ตลำดเสรี	 ส่วนฝำยหลังแมจะเป็นชนชั้นท่ีตองอยู่กับตลำดแต่ก็อยู่อย่ำง
เสยีเปรยีบปรำศจำกอ�ำนำจต่อรอง	ดวยเหตดุงันี	้ฝำยหนึง่จึงเรียกรองพ้ืนท่ี
จัดกำรตัวเอง	 ขณะที่อีกฝำยหนึ่งตองกำรพื้นที่ในกระบวนกำรก�ำหนด
นโยบำย

ต่อไป	 เรำมำพูดกันถึงผลกระทบของโลกภิวัตน์ที่เกิดขึ้นในระดับ
รัฐบำล	 (government	 level)	 ในระดับนี้	 ควำมยำกล�ำบำกที่สุดอยู่ที่
บทบำทกำรเป็นผูน�ำประเทศ	หรอืผูน�ำของฝำยบรหิำร	ทัง้นีเ้นือ่งจำกกรอบ
อำงอิงเรื่องผลประโยชน์ส่วนรวมแบบเก่ำเริ่มใชไม่ได

เศรษฐกิจไร พรมแดนท�ำใหผลประโยชน์ต ่ำงชำติกับของคน
ในประเทศไม่มเีสนแบ่งอกีต่อไป	ขณะท่ีผลประโยชน์ของชนชัน้ทีไ่ดเปรยีบ
ก็ไม่ใช่สิง่เดยีวกนักบัของชนช้ันทีเ่สยีเปรยีบ	ยงัไม่ตองพูดถึงควำมแตกต่ำง
หลำกหลำยของกลุ่มประชำชนในอีกสำรพัดเรื่อง	 ซึ่งท�ำใหยำกต่อกำร
เหมำรวมว่ำรัฐบำลก�ำลังท�ำเพื่อคนไทยทุกคน

ในเมื่อรัฐบำลขำดขออำงท่ีทุกฝำยยอมรับ	 กำรใชอ�ำนำจของฝำย
บรหิำรย่อมถกูคดัคำนถีข่ึน้เรือ่ยๆ	จนกลำยเป็นวกิฤตฉนัทำนมุตั	ิ(political	
consensus)	 อย่ำงต่อเนื่อง	 มวลชนจ�ำนวนมหำศำล	 และหลำยหมู่เหล่ำ	
เริ่มเห็นว่ำรัฐไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะตองเชื่อฟังกันโดยปรำศจำกเง่ือนไข	
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ดังน้ันจึงพรอมจะกดดันรัฐบำลใหค�้ำประกันผลประโยชน์อันพึงมีพึงได
ของพวกเขำ

ตำมควำมเห็นของผม	 วิธีแกไขสภำพดังกล่ำวไม่อำจเป็นอย่ำงอ่ืน	
นอกจำกจะตองยอมรับว่ำสังคมไทยไม่ไดประกอบดวยรำษฎรกอนเดียว
ที่รักกันอยู่ตลอดเวลำ	และใครก็ตำมที่มีบทบำทน�ำพำประเทศจะตองเลิก
อำงองิผลประโยชน์แห่งชำตแิบบลอยๆ	เพือ่ปกปดผลประโยชน์ทำงชนชัน้
เสียที	เพรำะถึงอย่ำงไรก็ปดไม่มิดอยู่แลว

อนัท่ีจรงิผลประโยชน์อนัล่อนจอนของนำยทนุกม็ส่ีวนท�ำใหชนชัน้ล่ำงๆ	
ไม่มีทำงเลือกมำกนัก	 นอกจำกจะเรียกรองผลประโยชน์อันล่อนจอนของ
ชนช้ันตนดวย	ไม่ว่ำจะเป็นค่ำจำงขัน้ต�ำ่	รำคำขำว	รำคำยำง	หรอืค่ำชดเชย
เรื่องมลภำวะ	พูดกันง่ำยๆ	คือไม่มีใครยอมอ่อนขอ	หรือเสียสละเพื่อสิ่งที่
จับตองไม่ไดอีกต่อไป

ล่ำสุด	 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติไดเปดเผยเมื่อตนเดือนตุลำคม
ว่ำปีน้ีมกีำรชุมนมุของประชำชนไทยมำกกว่ำ	3,000	ครัง้	และในจ�ำนวนนัน้
เป็นกำรประทวงหรือเรียกรองเรื่องเศรษฐกิจปำกทองถึง	 1,939	 ครั้ง	
ที่เหลือเป็นเรื่องกำรเมือง	(ไทยรัฐ	8	ต.ค.	56)

แน่ละ	 เรำอำจตีควำมไดว่ำปรำกฏกำรณ์ดังกล่ำวสะทอนใหเห็นถึง
สิทธิเสรีภำพของชำวไทยในยุคปัจจุบัน	 แต่ส�ำหรับควำมเสมอภำค
และควำมเป็นธรรมแลวเห็นทีจะไม่ใช่	 ขอเท็จจริงคือผูคนก�ำลังเดือดรอน
ทกุหย่อมหญำภำยใตกระแสโลกำภิวตัน์	และไม่มใีครยอมรบัควำมเดอืดรอนนี้
โดยไม่ต่อสูดิ้นรน

ดังนั้น	 ผูน�ำกำรเมืองที่ตื่นรู จึงควรยำยฐำนควำมชอบธรรมของ
อ�ำนำจไปสูก่ำรสนองผลประโยชน์รปูธรรมของประชำชนใหมำกขึน้	ยอมรบั
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ว่ำรัฐบำลตองมีบทบำทบริหำรควำมเป็นธรรมและแกไขควำมเหลื่อมล�้ำ
ที่เกิดจำกกลไกตลำดรวมทั้งตองรับฟังเสียงของประชำชนที่หลำกหลำย
แตกต่ำงไม่เฉพำะในช่วงหำเสียงเลือกตั้ง	 หำกตลอดช่วงที่อยู่ในอ�ำนำจ	
และในทุกขั้นตอนของกำรตัดสินใจ

หำกท�ำเช่นนัน้ไดกเ็ท่ำกบัแปรวกิฤตฉนัทำนมุตัใิหเป็นโอกำสในกำร
พัฒนำประชำธิปไตย

ท่ำนผูมีเกียรติทั้งหลำย

ผมตองขออภัยท่ีไดใชเวลำค่อนขำงมำกในกำรพดูถงึควำมเหล่ือมล�ำ้
และผลกระทบที่มีต่อระบอบประชำธิปไตยไทย	 อย่ำงไรก็ตำม	 ผมคิดว่ำ
ประเด็นนี้คือปัญหำใหญ่สุดของยุคสมัย	 ทั้งของโลกและของบำนเรำ	
มันเป็นสถำนกำรณ์ที่สำปแช่งคนจ�ำนวนมหำศำล	 ใหจมปลักอยู่กับควำม
ต�่ำตอยนอยหนำ	อับจนขนแคน	และเสียโอกำสที่จะไดลิ้มรสควำมเจริญ

วันนี้	 ผมขออนุญำตเป็นปำกเสียงใหกับพี่นองเหล่ำนั้นเพรำะผม
คิดว่ำพวกเขำมีโอกำสนอยเกินไปในกำรพูดถึงควำมเสียเปรียบของตน

โดยสำรัตถะแลว	 สิ่งท่ีผมพูดก็ไม่ไดต่ำงจำกท่ีเคยพูดเมื่อ	 40	 ปี	
ที่แลว	 ไม่ไดหลุดไปจำกควำมฝันเดือนตุลำคมที่หมุดประวัติศำสตร์ก�ำลัง
จะจดจำรึกไว

เพียงแต่ว่ำในวันนี้	 บริบทที่เปลี่ยนไปของโลก	 ท�ำใหเรำเห็นพอง
ตองกันนอยลง

ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ใหเกียรติรับฟัง
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ประวัติ 
ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล

เสกสรรค ประเสริฐกุล	 เป็นอดีตผู น�ำ
นักศึกษำมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	 ซึ่งท�ำหนำที่
ควบคมุกำรชมุนมุและกำรเดนิขบวนในช่วงกำรต่อสู
เพื่อประชำธิปไตย	14	ตุลำคม	2516

อย่ำงไรกต็ำม	ควำมเคลือ่นไหวทำงกำรเมอืงของเสกสรร	ไม่ไดหยดุ
ลงเพียงแค่นี	้หลงัจำกเหตกุำรณ์ครัง้นัน้เขำยงัคงน�ำนกัศกึษำประชำชนต่อสู
เรยีกรองควำมเป็นธรรมในดำนต่ำงๆ	อย่ำงต่อเนือ่ง	โดยเฉพำะอย่ำงยิง่คอื
เรียกรองควำมเป็นธรรมใหกับชนชั้นที่เสียเปรียบ	 เช่น	 กรรมกร	 ชำวนำ	
และคนจนในเมือง	 บทบำทดังกล่ำวท�ำใหเสกสรรค์	 ถูกคุกคำมโดยฝำย
ควำมมั่นคงก่อนนักเคลื่อนไหวหลำยคนจนกระทั่งตองตัดสินใจเขำร่วม
สงครำมประชำชนภำยใตกำรน�ำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ตั้งแต่กลำงปี	 2518	 ซึ่งต่ำงจำกนักศึกษำส่วนใหญ่ที่เขำปำในช่วงหลัง
เหตุกำรณ์	6	ตุลำคม	2519

เสกสรรค์	 ประเสริฐกุลใชชีวิตเป็นนักรบปฏิวัติอยู่ประมำณ	 5	 ปี	
ก่อนออกมำมอบตัวกับทำงกำรดวยควำมผิดหวังในแนวทำงของพรรค
คอมมิวนิสต์เม่ือปลำยปี	 2523	 จำกนั้นเขำไดไปเรียนต่อท่ีมหำวิทยำลัย
คอร์เนลล์	 ประเทศสหรัฐอเมริกำจนจบปริญญำเอกสำขำรัฐศำสตร์	 และ
กลับมำเป็นอำจำรย์ประจ�ำของคณะรัฐศำสตร์	 มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ตั้งแต่ปี	 2532	 จนเกษียณอำยุรำชกำรใน	 2552	 ระหว่ำงนี้เสกสรรค์	
เคยด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีรัฐศำสตร์ในช่วง	2536-2538
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ในฐำนะอำจำรย์เสกสรร	ไม่เคยขอต�ำแหน่งทำงวชิำกำรใดๆ	แต่เขำ
ก็ไดรับกำรยกย่องใหเป็นศิษย์เก่ำดีเด่นของคณะรัฐศำสตร์ในสำยวิชำกำร	
และเป็นนักวิจัยคนแรกที่มูลนิธิ	 50	 ปีธนำคำรแห่งประเทศไทยคัดเลือก
ใหรับทนุปรดี	ีพนมยงค์	นอกจำกนีใ้นฐำนะนักเขยีน	เสกสรรค์	ประเสริฐกลุ	
ยังไดรับรำงวัลศรีบูรพำในปี	 2546	 และไดรับกำรประกำศเกียรติใหเป็น
ศิลปนแห่งชำติ	สำขำวรรณศิลปประจ�ำปี	2552

เสกสรรค์	 ประเสริฐกุล	 เกิดเมื่อปี	 2492		 ที่ต�ำบลบำงปะกง	
อ�ำเภอบำงปะกง	 จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 ปัจจุบันใชชีวิตอย่ำงเงียบๆ	
ในฐำนะนักเขียนอิสระ
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วันที่ 14 ตุลาคม 2556 ภาคเชา 
ณ อาคารอนุสรณสถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว) 

พิธีการรําลึกและสดุดี

07.00	น.	 พธิตีกับำตรพระสงฆ์ดำนหนำอำคำรอนสุรณ์สถำน	14	ตลุำ	16	จ�ำนวน	
14	รูป

08.30-09.00	น.	 พิธีกรรมทำงศำสนำเพ่ืออุทิศส่วนกุศลใหผู เสียชีวิตในเหตุกำรณ์	
14	ตุลำคม	2516

09.00-10.00	น.	 พิธีวำงพวงมำลำและกล่ำวสดุดีวีรชนเหตุกำรณ์	14	ตุลำคม	2516
	 นำยกรัฐมนตรี	 ประธำนสภำพัฒนำกำรเมือง
	 ประธำนรัฐสภำ	 ผูแทนญำติวีรชน	14	ตุลำ
	 ผูน�ำฝำยคำน	 ผูแทนฝำยประชำธิปไตยและแรงงำน
	 ผูว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	 ผูแทนชำวบำนนกัต่อสูเพือ่สทิธชิมุชน
	 ประธำนกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
	 ผูแทนเยำวชน/นิสิต-นักศึกษำ	

10.00-10.40	น.	 แถลงข่ำวเปดตัวแสตมปที่ระลึกชุด	“ตราไปรษณียากร วัน 14 ตุลา
ประชาธิปไตย” และ “แสตมปเพื่อการสะสม 20 ภาพเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516”	โดย...บริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จ�ำกัด

10.40-12.00	น.	 กำรแสดงปำฐกถำพิเศษวำระ	40	ปี	14	ตุลำ	2516	ประจ�ำปี	2556	
หัวขอ “ปณิธานประเทศไทย”	

	 โดย...ศำสตรำจำรย์	ธีรยุทธ	บุญมี

กำ หนดการงานรำ ลึก 40 ป 14 ตุลา ประจำ ป 2556
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2556 ณ อนุสรณสถาน 14 ตุลา 16 (แยกคอกวัว),

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) 

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกข กรุงเทพ)

สอบถามรายละเอียด 02-622-1014-5 โทรสาร 02-622-1016 

อีเมล oct14_f@hotmail.com เว็บไซต www.14tula.com

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ภาคบาย ณ ลานโพ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร)

14.00-15.00	น. -	กำรแสดงปำฐกถำพิเศษวำระ	 40	 ปี	 14	 ตุลำ	 หัวขอ	 “ความฝน
เดือนตุลา สี่สิบปแหงการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค และ
ความเปนธรรมในประเทศไทย” 

	 	 โดย...ดร.เสกสรรค์	ประเสริฐกุล

15.00-16.00	น.	 -	พิธีเปดประติมำกรรม	“หมุด	14	ตุลำ”	บริเวณลำนโพ	มหำวิทยำลัย
ธรรมศำสตร์

16.00-20.00	น.	 -	กำรแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มกวีศิลป,	 ดนตรีวงภรำดร	 (วงกรรมกร),	
ดนตรีคำรำวำนและเพื่อน

วันที่ 15 ตุลาคม 2556
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปญโญ (สวนโมกข กรุงเทพฯ)

17.00-20.00	น. -	กำรแสดงปำฐกถำธรรมในวำระ	40	ปี	14	ตุลำ	หัวขอ	“เผชิญหนา
กับความเปลี่ยนแปลง 40 ปหลัง 14 ตุลา”

	 	 โดย..พระไพศำล	วิสำโล

	 -	พธิสีวดมำตกิำบงัสกุลุแด่วรีชนผูเสยีชวีติในเหตกุำรณ์	14	ตลุำคม	2516

	 -		เสวนำ,	 ชมสำรคดี	 14	 ตุลำ	 และ	 VTR	 ค�ำสอนของท่ำนอำจำรย์
พุทธทำสชี้แนะเพื่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติ

	 -		ดนตรีมีธรรมร�ำลึกกับวงพลังเพลง

หมายเหตุ		 -		 ตลอดเดือนตุลำคม	 2556...เชิญชมนิทรรศกำร	 “ภาพเหตุการณ 
14 ตุลาคม 2516”	ณ	หอศิลปแห่งกรุงเทพมหำนคร	

	 -  สำรคดี	 40	 ปี	 14	 ตุลำ	 ออกอำกำศทำงสถำนีโทรทัศน์	 Thai	 PBS,	
กำรแสดงละครเวที	ณ	สถำบันปรีดี	พนมยงค์	

	 -		 งำนร�ำลึก	37	ปี	6	ตุลำ	ณ	ลำนประติมำกรรมหนำหอใหญ่	มธ.	ฯลฯ	



“ในประเทศไทย การเอยถึงความแตกตางทางชนชั้นดูจะเปนเรื่องตอง
หาม และชวนใหไมสบายใจสำหรบัคนจำนวนไมนอย แตในความเหน็ของ
ผม ทาทีแบบนี้ท้ังไรประโยชนและเปนไปไมไดอีกแลว เพราะมันเทากับ
ตัดประเด็นใจกลางออกไปจากความจริงของปญหา ซึ่งทายที่สุดก็จะ
นำไปสูขอเสนอแนะหรือทางออกที่ฉาบฉวย... เราควรเปดบาดแผล
ของประเทศออกมาดู และมองใหเห็นความเกี่ยวโยงอันใกลชิดระหวาง
ความแตกตางทางชนชั้นที่สุดขั้ว กับภาวะไรเสถียรภาพทางการเมือง”

สี่สิบปแหงการแสวงหาเสรีภาพ ความเสมอภาค

และความเปนธรรมในประเทศไทย

ดร.เสกสรรค ประเสริฐกุล

ความฝัน
เดือนตุลา

คณะกรรมการจัดงาน “6 ตุลา 2519 และ 14 ตุลา 2516”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขที่ 2 แขวงพระบรมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท 02-613-3840-1 

เว็บไซต: www.arc.tu.ac.th
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