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ค�าน�า

เป็นธรรมเนยีมของปาฐกถา 14 ตลุา ทีจ่ะมกีารคดัเลอืก 
ปาฐกล่วงหน้าเป็นเวลานานพอสมควร เพื่อให้ปาฐกมีเวลา
เตรยีมปาฐกถาอย่างพอเพยีง สามารถเขยีนบทปาฐกถาให้ล่วง
หน้า เพ่ือให้มูลนิธิจัดพิมพ์แจกจ่ายได้ทันทีหลังจบปาฐกถา 
ในวนัที ่14 ตุลา ปีนีค้ณะกรรมการมลูนธิิเหน็พ้องต้องกนัทีจ่ะ
เชิญวิทยากร เชียงกูล เป็นปาฐก ด้วยเหตุผลส�าคัญพอสรุปได้  
2 ประการ คือ 

1) วิทยากร เป็นนักคิดนักเขียนคนส�าคัญที่มีบทบาท
มาตั้งแต่ก่อน 14 ตุลาคม 2516 และคงไม่ผิด ถ้าจะกล่าวว่า
งานเขียนของวิทยากร เชียงกูล หลายชิ้นมีส่วนหล่อหลอม 
ความคดินกัเรียน นสิติ นกัศึกษา ปัญญาชน จ�านวนไม่น้อยท่ีมี 
บทบาทท�าให้เกดิปรากฏการณ์ 14 ตลุาคม 2516 โดยเฉพาะ
บทกวีวรรคทองที่เป็นผลงาน “ลายเซ็น” (Signature) ของ
วิทยากร คือ

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันทึ่ง
ฉันจึง มาหา ความหมาย
ฉันหวังเก็บ อะไร ไปมากมาย
สุดท้าย ให้กระดาษ ฉันแผ่นเดียว

บทกวน้ีีสะท้อน “ยคุแสวงหา” ของคนหนุม่สาวในช่วง
ทศวรรษก่อน 14 ตุลาคม 2516 และบทกวบีทน้ีได้รบัการจารกึ 
ไว้ในสวนประติมากรรม ก�าแพงประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ 



กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ที่หน้าหอประชุมใหญ่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แล้ว

2) วิทยากร ยังคงสนใจปัญหาบ้านเมืองด้วย
อดุมคต ิและอดุมการณ์เพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน
มาอย่างต่อเน่ือง มงีานคดิ งานเขยีน งานพดู ทีม่คีณุค่า
ปรากฏต่อสาธารณะอย่างสม�า่เสมอ น่ายนิดทีีว่ทิยากร
ตอบรับเป็นปาฐกในงานร�าลึก 14 ตุลา ปีนี้โดยทันที

วทิยากร มใิช่ “นกัเคลือ่นไหวสงัคม” ชัน้แนวหน้า  
แต่เป็นนักคิด นักเขียน และนักวิชาการที่มีผลงานทาง
วชิาการอย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ แม้หลายช่วงของชวีติ
จะรับงานบริหาร เป็นถึงรองอธิการบดีและคณบดี 
หลายคณะในมหาวทิยาลยั แตม่ผีลงานวจิยัถงึ 22 ชิน้ 
และมีผลงานเขียนตีพิมพ์เผยแพร่โดยส�านักพิมพ์ต่างๆ 
นับถึงเดือนเมษายน 2557 จ�านวนถึง 138 เล่ม

วิทยากรมีความสามารถทางการประพันธ์ 
ทัง้ในรปูแบบของบทกว ีเร่ืองสัน้ บทละคร สารคด ีและ
วชิาการ โดยมเีอกลักษณ์ส�าคัญคือความง่าย (Simplicity)  
ชัดเจน (Clear) และตรงไปตรงมา

เป็นธรรมเนียมของปาฐกถา 14 ตุลา ที่จะให้
ปาฐกเป็นผู้เลอืกหวัข้อท่ีจะปาฐกถาเอง ซึง่ครัง้นีว้ทิยากร 
เลอืกเรือ่ง “ขบวนการประชาชน : ปัญหาและทางออก
ของประเทศไทย” วิทยากรแบ่งหัวข้อน�าเสนอเป็น  
7 หัวข้อ เริ่มต้นเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 



2516 ในหวัข้อ “ขบวนการ 14 ตลุาคม และผลกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจสังคมไทย” ต่อจากนั้นเป็นการวิเคราะห์
สังคมไทยในหวัข้อต่างๆ ได้แก่ 1) การปรบัตวัของชนชัน้
น�าและระบบทุนนิยม 2) ปัญหาของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน 3) ปัญหาของระบบทักษิณและฝ่ายต่อต้าน
ทกัษณิ ต่อจากนัน้เป็นการสรปุบทเรยีนเรือ่ง “เราเรยีนรู้ 
อะไรจากการชมุนมุเรยีกร้องและขบวนการประชาชน” 
ต่อด้วยขอ้เสนอ “ประชาธปิไตยทีแ่ท้จรงิมคีวามหมาย
มากกว่าแค่สิทธิการเลือกตั้งผู้แทน” และปิดท้ายด้วย
ข้อเสนอ “แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคต
ที่ดีกว่าของประชาชน”

ความเป็น “ปัญญาชน” ที่มิใช่ “นักเคลื่อนไหว
สังคม” ชั้นแนวหน้า และความเป็นนักวิชาการที่ไม่
รุนแรงสุดขั้ว ประกอบกับบุคลิกที่เข้มแข็งแต่สุภาพ 
ท�าให้บทวิเคราะห์และข้อเสนอต่างๆ ของวิทยากรมี
ความรอบด้าน ชดัเจน และตรงไปตรงมา บทสดุท้ายซึง่
เป็นข้อเสนอส�าคญันัน้ วทิยากรเคยศกึษาและน�าเสนอ
เป็นหนังสือหลายเล่มแล้ว ในที่นี้จึงเสนอแต่หัวข้อเป็น
ส�าคญั ผูส้นใจสามารถศึกษารายละเอยีดได้จากหนังสอื
ของวทิยากรท่ีตีพมิพ์เผยแพร่แล้วหลายเล่ม และวทิยากร 
ได้น�ามาเสนอไว้ด้วยแล้ว

ด้วยข้อจ�ากัดของขอบเขตความสนใจ มีเรื่อง
ส�าคญัเรือ่งหน่ึงทีว่ทิยากรกล่าวถงึน้อยมาก คอื อทิธิพล



ของศาสนา โดยเฉพาะพทุธศาสนาในสังคมไทย อย่างไร
กด็ ีเรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งใหญ่เรือ่งหนึง่ทีม่กีารศกึษา วเิคราะห์ 
และน�าเสนอในทีต่่างๆ มากแล้ว ผูส้นใจย่อมศกึษาจาก
แหล่งอื่นๆ ได้

การตัดสินใจเลือกปาฐกปีนี้ เกิดขึ้นก่อนวัน
รฐัประหาร 22 พฤษภาคม 2557 เมือ่เกิดรฐัประหาร
ขึน้ คณะกรรมการมไิด้มกีารทบทวนใดๆ ในเรือ่งนี ้เพราะ 
ไม่เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้จะมีความส�าคัญมาก 
แต่น่าจะไม่มผีลกระทบใดๆ ต่อการเตรยีมปาฐกถาและ
การแสดงปาฐกถาครัง้นี ้ทัง้นีน่้าจะเป็นเพราะรฐัประหาร
ยงัคงมใิช่ปรากฏการณ์ที ่“แปลกประหลาด” และ “ไม่
คาดคดิ” ในสงัคมไทย ดังวทิยากรได้กล่าวถงึรฐัประหาร
ครั้งนี้ไว้สั้นๆ ในลักษณะที่ไม่แสดงความรู้สึกหรือให้
ความส�าคัญมากนัก

ข้อวิพากษ์ที่ “แรงกว่า” กลับเป็นทัศนะต่อ 
นักวิชาการของไทยในประโยคท่ีว่า “ปัญญาชนไทย 
ยังไม่ได้ศึกษาค้นคว้าสถานการณ์ของประเทศไทย 
อย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากเท่าที่ควร”

ค�าถามคือ ข้อวิพากษ์นี้จริงหรือไม่ และเรา  
“จะท�าอะไรดี”

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา
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ขบวนการประชาชน :

ปัญหาและทางออกของประเทศไทย

รศ.วิทยากร เชียงกูล

ปาฐกถานีแ้บ่งเป็นหวัข้อย่อย 7 หวัข้อคือ 1) ขบวนการ 
14 ตลุาคม และผลกระทบต่อเศรษฐกจิสงัคมไทย 2) การปรบั
ตวัของชนชัน้น�าและระบบทนุนยิม 3) ปัญหาของประเทศไทย
ในปัจจบุนั 4) ปัญหาของระบอบทกัษิณและฝ่ายต่อต้านทักษิณ 
5) เราเรียนรู ้อะไรจากการชุมนุมเรียกร้องและขบวนการ
ประชาชน 6) ประชาธิปไตยที่แท้จริงมีความหมายมากกว่า
แค่สิทธิในการเลือกต้ังผู้แทน และ 7) แนวทางการปฏิรูป
ประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประชาชน

๑. ขบวนการ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ 

และผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมไทย

ขบวนการ 14 ตลุาคม 2516 มส่ีวนส�าคัญในการท�าให้
เผดจ็การทหารทีอ่ยูย่าวมาก่อนหน้านัน้ถงึ 15 ปี ต้องสิน้สุดลง
และระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาได้กลับมาใหม่ แม้ 3 ปี 
ต่อมาชนชั้นน�าไทยที่จารีตนิยมได้ปราบปรามขบวนการ 14 
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ตุลาคม อย่างรุนแรงในเหตุการณ์สังหารหมู ่ประชาชน 
6 ตุลาคม 2519 แต่การมุ่งมั่นแสวงหา “สังคมท่ีดีกว่า” 
อย่างเอาการเอางานของคนหนุม่สาวในยคุนัน้ ได้ส่งผลสะเทอืน
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองไทยในทางอ้อม 
เช่น ชนชั้นน�าต้องปรับตัวรักษาประชาธิปไตยแบบทุนนิยมไว้
ระดับหน่ึง อย่างค่อนข้างต่อเนื่องมาถึงสมัยปัจจุบัน แม้จะมี
การรัฐประหารเกิดขึ้นสลับกัน แต่รัฐบาลทหารหลังจากน้ัน
ไม่เคยอยูไ่ด้ยาว ต้องกลบัมาใช้ระบอบประชาธปิไตยแบบรฐัสภา
อยู่เสมอ

การต่อสู้ของนกัศกึษาประชาชนในช่วงปี 2516-2519 
มข้ีอจ�ากดัทัง้ในแง่สภาพแวดล้อมทางประวตัศิาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การเมอืงของสังคมไทย และในแง่การทีข่บวนการคนหนุม่สาว
ยุค 14 ตุลาคม ยังอ่อนประสบการณ์ และไม่สามารถเรียนรู้
และจัดตั้งได้ทันกับสถานการณ์ ที่พวกชนชั้นผู้ปกครองผู้มี
อ�านาจและเล่ห์เหลี่ยมสูง เร่งปราบปรามนักศึกษาประชาชน
ฝ่ายก้าวหน้า จนน�าไปสู่กรณีสังหารหมูป่ระชาชนในเหตกุารณ์ 
6 ตุลาคม 2519 

ถึงกระนั้นขบวนการ 14 ตุลาคม ได้ท�าให้เกิดการ
เปลีย่นแปลงทีก้่าวหน้าในบางเรือ่ง เช่น ชนชัน้น�าพยายามพฒันา
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม ที่อิงกับระบอบ
ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา แม้คณะทหารจะท�ารัฐประหาร
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ยดึอ�านาจได้หลายคร้ัง แต่มกัอยูไ่ด้แค่ระยะสัน้ๆ คณะรฐัประหาร
ต้องตัง้รฐับาลนายกฯ ทหารผสมพลเรอืน หรอืรฐับาลพลเรอืน 
แล้วร่างรัฐธรรมนูญใหม่ จัดการเลือกตั้งทั่วไปใหม่ในปีถัดไป
เสมอมา

มองในแง่ประวตัศิาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมอืงไทยใน
ระยะยาว เหตุการณ์ 14 ตุลาคม มีส่วนส�าคัญในการเปิดทาง
ทุนนิยมอุตสาหกรรมเติบโต เกิดนักธุรกิจและคนช้ันกลาง
ที่มีการศึกษาและต้องการมีส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร
ทรัพยากรของประเทศเพิ่มขึ้น

แม้ขบวนการ 14 ตลุาคม จะมอีดุมคตใินเรือ่งการต่อสู้
เพ่ือสิทธิเสรีภาพ และประชาธิปไตยของภาคประชาชนสูง 
แต่ข้อจ�ากดัของบรบิทสังคมไทยเองและขบวนการ 14 ตลุาคม 
ท�าให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงเฉพาะการเปิดทางให้ระบบ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรีเติบโตก้าวข้ามระบบทุนนิยมขุนนาง 
ทีร่ฐับาลเผด็จการทหารเคยเรยีกเกบ็ส่วนแบ่ง เป็นทุนนยิมเสรี
ทีเ่จ้าทีด่นิใหญ่ นายทนุ นกัธรุกจิ ชนชัน้กลาง รวมทัง้ข้าราชการ 
มีบทบาทแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาได้เพิ่มขึ้น เหตุการณ์ 
14 ตุลาคม ท�าลายการผูกขาดอ�านาจของทหารได้ระดับหนึ่ง 
แต่กลายเป็นการเปิดช่องทางให้ชนชัน้น�าอืน่ๆ เช่น เจ้าทีด่นิใหญ่, 
นายทุน, ข้าราชการระดับสูง เข้ามามีอ�านาจแทน 
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ชนชั้นน�าเหล่านี้ยอมรับระบอบประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภาในฐานะเป็นเครื่องมือ เป็นกลไกในการจัดสรรแบ่งปัน
อ�านาจกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันคือ การพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมเสรี แต่กลุ่มซึ่งมีแนวคิดจารีตนิยม, อ�านาจนิยม
สูง (ขวาจัด) ขัดขวางไม่ให้ขบวนการ 14 ตุลาคม พัฒนาไปถึง
ระดับการเรียกร้องการพัฒนาสังคมที่เสมอภาคเป็นธรรม 
ท�าให้เกิดการสังหารหมู่ 6 ตุลาคม 2519 ท�าลายโอกาส
ท่ีประเทศไทยในตอนนั้นจะปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม ให้เป็นประชาธิปไตย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรมขึ้น 

ขบวนการ 14 ตุลาคม มีอุดมการณ์แบบประชาธปิไตย
และปีกก้าวหน้ามอีดุมการณ์แบบสงัคมนยิม แต่สิง่ทีเ่หตกุารณ์ 
14 ตลุาคม ท�าให้เกดิขึน้ได้ภายใต้ระบบและโครงสร้างสงัคมเก่า
ที่ชนชั้นน�ามีอ�านาจมากกว่าคือ การเปิดทางให้เศรษฐกิจไทย
ได้พัฒนาไปในแนวทางที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ
ทุนนิยมแบบพ่ึงพาบรรษัทข้ามชาติได้มากกว่ายุคทหารเป็น
ใหญ่ ขบวนการต่อสู้เพื่อสังคมนิยมของปีกท่ีก้าวหน้าในช่วง
ปี 2519-2524 กป็ระสบความล้มเหลว ชนชัน้น�าซึง่แบ่งเป็น
หลายกลุ่มพยายามรักษาระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
ซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของชนช้ันสูงและชนชั้นกลางไว้ใน
ระดบัหนึง่ การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิสงัคม เช่น การทีม่เีดก็
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และเยาวชนเพิม่ขึน้ ประชาชนได้รบัการศกึษาและได้รบัส่วนแบ่ง
จากการพัฒนาเศรษฐกิจจนเติบโตเป็นชนชั้นกลางเพ่ิมข้ึน 
มีส่วนท�าให้ประชาชนชั้นกลางมีอ�านาจและปากเสียงเพิ่มขึ้น
ตามล�าดับ การเปลี่ยนแปลงดังที่กล่าวมาท�าให้ประเทศไทย
หลังปี 2520 เป็นต้นมา ต้องการประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
มากกว่าระบบเผด็จการทหารแบบเก่า

เศรษฐกิจไทยในรอบ 41 ปี ตั้งแต่หลัง 14 ตุลาคม 
2516 จนถึงปัจจุบันได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างมาก แต่เป็น
การเติบโตแบบพึ่งพาการลงทุนและการค้ากับต่างประเทศ
เพ่ิมขึ้น กลายเป็นเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมผูกขาดที่เป็น
บริวารบรรษัทข้ามชาติของไทย ที่ด�ารงอยู่ได้โดยการขูดรีด
ทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานของเกษตรกร คนงาน และ
ผูป้ระกอบการรายย่อย การเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมท�าให้
นายทุนและชนชั้นกลางร�่ารวยขึ้นมาก แต่คนส่วนใหญ่ยังคง
มรีายได้ต�า่และยากจน ขาดแคลน ได้รบัการศกึษาต�า่และจาก
โรงเรียนทีด้่อยคณุภาพกว่าโรงเรียนมชีือ่เสยีงทีล่กูหลานคนรวย 
คนชั้นกลางแข่งขันวิ่งเต้นเข้าไปเรียนได้มากกว่า 

การท่ีสังคมไทยมีความเหลื่อมล�้าต�่าสูงทางทรัพย์สิน 
รายได้ การศึกษา ฐานะทางสังคม ฯลฯ มาก ท�าให้อ�านาจรัฐ
อยู่ในมือของรัฐบาลชนช้ันน�า ที่ส่วนใหญ่มาจากการเลือกตั้ง
แบบซื้อเสียงขายเสียง, การใช้อ�านาจ ระบบอุปถัมภ์ นโยบาย
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ประชานิยม ฯลฯ มาตลอด พวกเขาบรหิารประเทศแบบเอาใจ
บรษัิทข้ามชาติและบรรษทัขนาดใหญ่โดยทีพ่วกตนเองกท็จุริต
ฉ้อฉล หาผลประโยชน์ทบัซ้อน เน้นการเตบิโตของการผลติและ
บริโภคสินค้าและบริการ ไม่ได้กระจายทรัพย์สินและรายได้
สู่ประชาชนส่วนใหญ่อย่างเป็นธรรม ท�าให้ประเทศไทยในยุค 
30-40 ปี หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เกิดปัญหาทาง
เศรษฐกิจการเมืองสังคมและความขัดแย้งตามมามากมาย 
และมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้น 

หลัง 14 ตุลาคม 2516 ถึงปี 2557 ระบบการเมือง
ในรอบ 41 ปี ยิ่งด้อยพัฒนากว่าระบบเศรษฐกิจ วัฏจักรของ
นักการเมืองทุจริตฉ้อฉลหาผลประโยชน์ทับซ้อน ท�าให้ทหาร
ท�ารฐัประหารยดึอ�านาจได้ส�าเรจ็ 5 ครัง้ เพยีงแต่ทหารไม่อาจ
ปกครองแบบเผดจ็การเบด็เสรจ็เหมือนยคุจอมพลสฤษดิ-์ถนอม 
ได้อีกต่อไป พวกเขาเลือกแนวทางจัดตั้งรัฐบาลพลเรือนหรือ
รัฐบาลผสม ร่างรัฐธรรมนูญใหม่และจัดให้มีการเลือกตั้ง
และการจดัตัง้รฐับาลใหม่ทีม่าจากการเลอืกตัง้ในปีถดัไป โดยท่ี
กองทัพซ่ึงมีก�าลังอาวุธและการอ้างความชอบธรรมด้านการ
เป็นผู้ปกปองชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ยังคงด�ารงฐานะเป็นองค์กร
ที่มีสถานะและอ�านาจพิเศษที่รัฐบาลจากการเลือกตั้งยังต้อง
พึ่งพา, ประสานแบ่งปันอ�านาจและผลประโยชน์ร่วมกัน 
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การรัฐประหาร 5 คร้ัง นับตั้งแต่ปี 2520 จนถึง
ปี 2557 เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการจัดการทางการเมือง
ทีไ่ม่ลงตัวในหมูช่นชัน้ผูป้กครองต่างกลุม่ ก่อนทีจ่ะมกีารตกลง
ประนีประนอมกันในหมู่ชนช้ันน�าเขยีนรฐัธรรมนญูและจดัการ
เลือกต้ังรัฐบาลกันใหม่ในเวลาต่อมา นายทหารไทยซ่ึงมีก�าลัง
ทางอาวธุในการยดึอ�านาจรฐัได้ แต่มคีวามรูค้วามสามารถทาง
เศรษฐกจิสังคม และการบรหิารจัดการไม่มากนกั ทัง้ภาพพจน์
ของรัฐบาลทหารในสายตาต่างประเทศที่ไทยต้องพ่ึงพาทาง
เศรษฐกิจก็ต�่า ท�าให้คณะรัฐประหารต้องอาศัยการร่วมมือกับ
นายทุนและชนชั้นกลาง เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันตลอดมา 

ดงันัน้ ถ้ามองในภาพกว้างในเชงิระบบและโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจการเมืองของไทยที่ชนชั้นน�าส่วนน้อยคงมี
อ�านาจเหนอืประชาชนส่วนใหญ่มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นรฐับาล
ที่มาจากการเลือกตั้งหรือรัฐบาลที่มาจากการที่ทหารเข้ามา
แทรกแซง ก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ เป็นเพียง
การเล่นเกมทางการเมืองของชนชั้นน�าต่างกลุ่มเท่านั้น 

ชนชัน้น�าบางกลุม่เล่นเกมแบบหาเสยีงกบัประชาชน
ด้วย แต่ส่วนใหญ่เป็นการหาเสียงแบบระยะสั้นที่ผสมด้วย
การครอบง�าทางอดุมการณ์จารตีนยิม กษตัรย์ินยิม ทนุนยิม 
บริโภคนิยม ไม่ได้มีแนวคิดที่จะปฏิรูปเชิงโครงสร้างระบบ
เศรษฐกจิการเมอืงสงัคมให้มปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมอย่าง
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แท้จรงิ หลงัจากความล้มเหลวของขบวนการ 14 ตลุาคม 
และขบวนการสังคมนยิม ประชาชนถกูแบ่งแยกและปกครอง 
มลัีกษณะกระจดักระจาย อ่อนแอ ถกูครอบง�าทางอดุมการณ์
ความเชื่อ จากชนชั้นน�ากลุ่มต่างๆ เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับยุค
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ถึง 6 ตุลาคม 2519 
ซึง่ขบวนการนกัศกึษา สหภาพแรงงาน สหพนัธ์ชาวนาชาวไร่ 
และกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพต่างๆ เคยเข้มแข็ง และ
สามารถเรียกร้องต่อรองกับชนชัน้น�าในบางเรือ่งได้ในระดบัหนึง่

๒. การปรับตัวของชนชั้นน�าและระบบทุนนิยม

หลังการพ่ายแพ้ของขบวนการสงัคมนยิมไทยตัง้แต่ราว
ปี 2524-2525 ชนชั้นน�าที่ได้เปรียบสามารถปรับตัวให้เข้า
กบัการพฒันาเศรษฐกิจทนุนยิมแบบบรวิารบรษัิททนุข้ามชาติ 
และขูดรีดทั้งจากทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานได้มาก 
จนท�าให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมเติบโตขึ้นมาตามล�าดับ กลุ่ม
ชนชัน้น�าของไทยทกุกลุ่ม ไม่ว่าเจ้าทีดิ่นใหญ่ นายทนุ นกัธรุกจิ 
นายทหาร ข้าราชการชั้นสูง นักการเมือง ฯลฯ ล้วนเป็นพวก
จารีตนิยมที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้น และโง่เขลา
มากกว่าทีจ่ะเป็นนักปฏรูิปทีม่องการณ์ไกลเพือ่ส่วนรวม ท�าให้
การเมืองไทยวนเวียนอยู่กับเรื่องการต่อสู้ช่วงชิงอ�านาจและ
ผลประโยชน์ของชนชั้นน�าต่างกลุ่ม การแต่งตั้ง การเลือกตั้ง 
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การท�ารัฐประหาร เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ การสรรหา แต่งตั้ง
ผสมการเลือกต้ัง ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ผู้ได้รับการศึกษา
ทีจ่ารตีนิยมและคณุภาพค่อนข้างต�า่ถกูครอบง�าทางอดุมการณ์
ให้มีความหวังว่า นโยบายเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
อตุสาหกรรมของรฐับาลนายทนุจะท�าให้พวกเขาพ้นจากความ
ยากจนได้

ชนชั้นน�าไทยซึ่งมีอ�านาจทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมวัฒนธรรม เก่งในการโฆษณาทางอุดมการณ์ความ
เชื่อท่ีสร้างความชอบธรรม สร้างความศรัทธา ความเช่ือถือ 
ให้ประชาชนฝากความหวังไว้กับพวกเขาคนใดคนหนึ่งหรือ
กลุม่ใดกลุ่มหนึง่ การทีป่ระชาชนส่วนใหญ่ได้รบัการศกึษาและ
ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพต�่า และมีลักษณะการถูกครอบง�า
ทางอุดมการณ์จารีตนิยม และการถูกจัดตั้งให้เป็นสมุนบริวาร
ภายในระบบอปุถมัภ์สงู ท�าให้ประชาชนไทยส่วนใหญ่ เกษตรกร 
คนงาน พนักงาน ผู้ประกอบอาชพีอสิระรายย่อย ฯลฯ ถกูแบ่ง
แยกและปกครอง แตกแยกกนัเป็นกลุม่ทีส่นบัสนนุผูน้�ากลุม่ใด
กลุ่มหน่ึง มีความหวังว่าการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
อุตสาหกรรมจะท�าให้พวกร�่ารวยได้บริโภคมากขึ้น 

ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้มโีอกาสเรยีนรูท้ีจ่ะคดิวเิคราะห์
อย่างเป็นตวัของตวัเอง ไม่รูจ้กัการรวมกลุม่กนัเป็นสมาคมอาชพี 
สหภาพแรงงาน ส่วนปัญญาชนทีก้่าวหน้าทีเ่คยอยูข้่างประชาชน
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มีทั้งจ�านวนและบทบาทลดลง นักวิชาการมีจ�านวนเพิ่มขึ้น 
แต่มีแนวคิดแบบเสรีนิยม ที่ท�างานเพื่อตนเองและเลือกข้าง
ชนชั้นน�ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มากกว่าที่จะเข้าไปร่วมศึกษาและ
ช่วยเหลือองค์กรภาคประชาชน ทีต่่อสูเ้ร่ืองปัญหาของพวกเขา

ในยามทีช่นชัน้น�าต่างกลุม่ขดัแย้งต่อสูก้นัในรอบ 10 ปี
ที่ผ่านมา ประชาชนที่เลือกข้างทั้ง 2 ฝ่ายต่างขัดแย้งทะเลาะ
กันแบบเอาเป็นเอาตาย หลายคนเสียชีวิต พิการ บาดเจ็บจาก
การปราบปรามของรฐัหรอืโดยมอืปนรบัจ้างของกลุม่การเมอืง 
ในขณะที่พวกชนชั้นน�าเองซึ่งถึงจะมีการเอาชนะกันในทาง
ยทุธวธิไีด้ชัว่คราว เช่น ทหารเข้ามายดึอ�านาจ เปลีย่นรฐัธรรมนูญ 
และจดัการเลอืกตัง้ใหม่ พวกชนชัน้น�าต่างกลุม่ยงัคงประนปีระนอม 
ปรองดอง สมานฉนัท์ตกลงแบ่งปันอ�านาจและผลประโยชน์กนั
แบบลับๆ ได้ ในขณะที่ไม่มีประชาชนฝ่ายใดหรือกลุ ่มใด
ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน จากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
แบบเปลีย่นรฐัสภา เปลีย่นกลุม่ชนชัน้น�า แต่ไม่มกีารเปลีย่นแปลง
เชงิระบบโครงสร้างพืน้ฐานทางเศรษฐกจิการเมอืงให้เป็นธรรมขึน้
อย่างแท้จริง 

๓. ปัญหาประเทศไทยในยุคปัจจุบัน

ประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีประชากรเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 
41 ปีท่ีแล้วมากกว่าเท่าตวั เมอืงขยายตวั ชุมชนชนบททัง้หดตวั 
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ทั้งอ่อนแอ พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจและสังคมได้ลดลง ต้อง
พึ่งทุนขนาดใหญ่ เช่น พวกธนาคาร พ่อค้า นายทุน และพ่ึง
นกัการเมอืงและเจ้าหน้าทีร่ฐัแบบทีป่ระชาชนเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ
เพิม่ขึน้ รฐับาลทกุรฐับาลใช้นโยบายเร่งรดัพฒันาเศรษฐกจิแบบ
ทุนนิยมอุตสาหกรรมผูกขาดที่เป็นบริวารบรรษัทข้ามชาติ 
เน้นเพิ่มการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (มูลค่า
สินค้าและบริการที่มีการซื้อขาย) แต่การกระจายทรัพย์สิน
และรายได้ในหมู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ เหล่ือมล�้าต�่าสูงเพิ่มขึ้น 
คนรวย คนชั้นกลางได้ประโยชน์สูงกว่าคนจนส่วนใหญ่มาก 
ในช่วงทศวรรษ 2543-2552 กลุ่มครวัเรอืนทีร่วยทีสุ่ด 20% 
แรกมสีดัส่วนในรายได้ระหว่างร้อยละ 48-51 ของรายได้ของ
ครัวเรือนท้ังประเทศ ขณะที่กลุ่มครัวเรือนท่ีจนที่สุด 20% 
ท้ายสุด มีสัดส่วนรายได้ระหว่างร้อยละ 4-6 ของรายได้ของ
ครัวเรือนทั้งประเทศ (ส�านักงานสถิติแห่งชาติ http://www.
nso.go.th/)

การส�ารวจภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ของปี 2557 
ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รายงานว่า ในปี 2554 ครัวเรือนกลุ่มที่รวยที่สุด 
10% แรกถือครองรายได้ 39.3% ของรายได้ของครัวเรือน
ทั้งประเทศ ขณะที่ครัวเรือนที่จนที่สุด 10% หลัง ถือครอง
รายได้เพียง 1.6% ของรายได้ของครัวเรือนท้ังประเทศ 
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กลุ่มที่ถือครองที่ดินมากท่ีสุด 20% แรกมีที่ดินถึง 79.9% 
ของทีด่นิทัง้หมด กลุม่ทีม่ทีีด่นิน้อยทีส่ดุ 20%หลงั มทีีด่นิเพยีง 
0.3% ของที่ดินทั้งหมด (http://www.nso.go.th/)

ประเทศไทยนั้นมีการกระจายรายได้ที่ไม่เป็นธรรม 
อยู ่อันดับต้นๆ ของโลกและอยู่ต�่ากว่าประเทศเพื่อนบ้าน
ในอาเซียน (http://www.nso.go.th/, http://www.
thailandfuturefoundation.org/) ดังนั้น ถึงแม้ว่ามูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเศรษฐกิจไทยจะเจริญเติบโต และ
การเมืองไทยอาจจะอ้างได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแบบรัฐสภา
เป็นส่วนใหญ่ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันกลับเผชิญ
ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคมรุนแรงกว้างขวางยิ่งกว่าสมัย
เมือ่ 41 ปีทีแ่ล้วมาก ทัง้ปัญหาการรวบอ�านาจ เล่นพรรคเล่นพวก 
การทุจริตฉ้อฉล หาผลประโยชน์ทับซ้อน การเอาเปรียบ 
และความไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆ ปัญหาอาชญากรรม 
ความรนุแรง ความยากจนโดยเปรยีบเทยีบ ปัญหาการว่างงาน 
และการท�างานต�่ากว่าระดับ ยาเสพติด โสเภณี เอดส์ ปัญหา
เด็กเยาวชน ผู้หญิง และคนด้อยโอกาสถูกละเมิดสิทธิและ
มีปัญหาสังคมด้านต่างๆ 

เปรียบเทียบกับประเทศทั่วโลกราว 200 ประเทศ
ไทยเป็นประเทศขนาดกลางที่มีประชากรค่อนข้างมากเป็น
อันดับที่ 20 ของโลก มีที่ดินที่เพาะปลูกได้มากเป็นอันดับท่ี 
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19 ของโลก แต่ไทยกลบัเป็นประเทศรายได้ปานกลางทีมี่ความ
สามารถในการแข่งขันพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมได้ต�่ากว่า
หลายประเทศท่ีมขีนาดประชากรและทีด่นิเพาะปลกูได้ต�า่กว่า
ไทย ไทยมีขนาดเศรษฐกิจหรือมูลค่า GDP อยู่ล�าดับที่ 31 
ของโลก แต่มูลค่าผลผลิตต่อหัวประชากรอยู่ล�าดับที่ 86 ของ
โลก มีล�าดับดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่อันดับที่ 103 ของโลก 
และมีภาพลักษณ์ดัชนีความโปร่งใส (คือการมีคอรัปช่ันน้อย) 
อยู่อันดับที่ 102 ของโลก ดัชนีการกระจายรายได้ของไทย
มีค่าสัมประสิทธิที่ไม่เป็นธรรมสูงมาก (แปลว่ากระจายรายได้
เลว) เป็นอันดับท้ายๆ ของโลก (อันดับ 12 นับจากท้าย) 
นอกจากจะเลวกว่าประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว ยังเลวกว่า
ประเทศในทวีปแอฟริกาหลายประเทศด้วย

ในรอบ 41 ปีทีผ่่านมาจนถงึปัจจบุนั ไม่ว่าจะเป็นรฐับาล
เลือกตั้งหรือรัฐบาลทหารที่อ ้างว ่ายึดอ�านาจเพื่อปราบ
นักการเมืองโกง ไม่มีรัฐบาลไหนที่ฉลาด มีวิสัยทัศน์และเห็น
แก่ส่วนรวมมากพอที่จะเข้าใจว่า ประเทศไทยมีปัญหาถึงข้ัน
วิกฤตที่จะต้องปฏิรูปเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง สังคม
ไทยอย่างถึงรากถึงโคน ประเทศไทยจึงจะก้าวข้ามพ้นจาก
ความด้อยพัฒนาทางการเมืองและสังคมได้ ชนชั้นน�าไทยผู้ท่ี
ทั้งเห็นแก่ตัวและโง่เขลา คงเลือกใช้แนวคิดพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวส่งเสรมิการลงทุนและการค้ากับต่างประเทศ ภายใต้ระบบ
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ทุนนิยมกึ่งผูกขาดที่เป็นบริวารบริษัทข้ามชาติแนวเดียวกัน 
ไม่ว่าจะมาจากพรรคไหน, กลุม่ไหน พวกเขามีความรูค้วามเข้าใจ 
และความเชือ่ว่าการพฒันาเศรษฐกจิในแนวทางนีเ้ป็นแนวทาง
เดียวที่จะท�าให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตก้าวหน้าไล่ตาม
ประเทศอื่นได้ 

มนุษย์เรามักมีข้อจ�ากัดทางธรรมชาติที่จะเลือกเช่ือ
ในสิ่งที่ตนอยากจะเชื่ออยู่แล้ว การที่ชนชั้นน�าเลือกเชื่อแบบนี้ 
เพราะพวกเขาได้ผลประโยชน์จากการร่วมมือกับบรรษัททุน
ข้ามชาติ และการพัฒนาเศรษฐกิจในแนวนี้ ชนชั้นน�าไทย
ซึ่งเป็นครัวเรือนกลุ่มน้อยเพียงร้อยละ 10 ของครัวเรือน
ทั้งประเทศ ผู ้มีเงินฝากธนาคาร 93% ทรัพย์สิน 57% 
และที่ดิน 60% ของครัวเรือนทั้งประเทศ (มูลนิธิสถาบัน
อนาคตไทยศึกษา, ความเหลื่อมล�้า 8 ประการ http://www.
thailandfuturefoundation.org/) มอี�านาจทัง้ทางเศรษฐกจิ
การเมืองและการทหาร ครอบง�าระบบการศึกษา สื่อมวลชน
และการสื่อสารทางด้านวัฒนธรรมที่มีแนวคิดจารีตนิยมและ
พาณิชยนิยมสูง นอกจากชนชั้นน�าจะมีอ�านาจในการใช้ก�าลัง
ทหาร ต�ารวจ บังคับได้แล้ว พวกเขายังมีอ�านาจในการสร้าง
ความชอบธรรม และการครอบง�าทางอุดมการณ์ที่สามารถ
ท�าให้ประชาชนเชื่อในทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและการน�า
ของพวกเขาได้อย่างกว้างขวางด้วย ทัง้ๆ ทีน่โยบายการพฒันา
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ประเทศในแนวนี้ สร้างปัญหาการพัฒนาที่ไม่สมดุล ไม่ยั่งยืน 
สร้างความขัดแย้งที่สรุปรวมแล้วเป็นผลเสียต่อคนทั้งประเทศ 
แต่คนส่วนใหญ่กลับฝากความหวังไว้กับนโยบายการพัฒนา
ประเทศในแนวนี้

ประชาชนส่วนใหญ่ถกูระบบสงัคมวัฒนธรรมกล่อมเกลา
ให้เชื่อมั่นในชนชั้นน�ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มากกว่าจะเช่ือในกลุ่ม
ของพวกตนหรอืนักวิชาการ ปัญญาชนฝ่ายก้าวหน้าทีพ่ยายาม
ต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรมอย่างแท้จริง 
ปัญหาของประเทศไทยจึงเป็นปัญหา 2 ชัน้ ชัน้แรกคอื ปัญหา
เรื่องโครงสร้างและแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ที่เป็นบริวารอย่างด้อยพัฒนา และปัญหาชั้นที่ 2 คือ ปัญหา
ที่ชนชั้นน�าครอบง�าทางสังคมวัฒนธรรม ท�าให้คนเช่ือถือ
ฝากความหวงักบัผูน้�าและแนวทางพฒันาเศรษฐกจิแนวทนุนยิม
ผูกขาดแบบเป็นบริวารแนวทางเดียว โดยไม่รู ้เลยว่ายังมี
แนวทางพัฒนาประเทศแนวทางเลือกอื่นอีกในโลกนี้ 

ปัญหาชั้นที่ 2 นี้ เป็นปัญหาและเป็นสาเหตุของ
ความด้อยพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย เพราะระบบการศึกษา
ท่ีรวมศูนย์อ�านาจ เผยแพร่อุดมการณ์จารีตนิยมล้าหลัง 
ขาดประสิทธิภาพ ท�าให้นักเรียน นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษาแบบที่เน้นการท่องจ�าและการฝกทักษะทางเทคนิค 
สนใจแต่เรื่องการหาเงินมาเพื่อการบริโภคแบบตัวใครตัวมัน 
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มากกว่าจะสนใจเรื่องปัญหาบ้านเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
สถานศกึษากลายเป็นเพียงโรงงานอตุสาหกรรมทีร่ฐับาลเจ้าท่ีดนิ 
นายทุน ใช้ผลิตปัจจัยการผลิตชนิดหนึ่งที่พวกเขาเรียกว่า
ทรัพยากรก�าลงัคนออกไปเป็นแรงงานทีม่คีวามรูแ้ละทักษะพอ
ท�างานรับใช้ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมบริวาร และเป็น
ผูบ้รโิภคทีช่อบใช้จ่ายเกนิตวั เพือ่ช่วยท�าให้ระบบทนุนิยมท่ีเอือ้
ประโยชน์ต่อชนชัน้น�ามากกว่าประชาชนเจรญิเตบิโตได้เพิม่ข้ึน

นักศึกษาและเยาวชนคนหนุ่มสาวรุ่นหลังปี 2524 
เป็นต้นมาสนใจปัญหาการเมืองและสังคมลดลงเมื่อเทียบกับ 
ช่วงปีจากช่วงปี 2516-2519 การถกูรฐับาลปราบปรามและ
ความล้มเหลวของขบวนการนักศึกษาและคนหนุ่มสาว ท�าให้
คนรุ่นหลังไม่อยากเข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมือง หรือไม่ได้รับ
รูเ้ร่ืองราวการบ้านการเมอืงทีแ่ท้จรงิ คนรุน่หลงัยงัถกูครอบง�า
โดยการเตบิโตภายใต้ระบบเศรษฐกจิและระบบคดิแบบทนุนยิม
อุตสาหกรรมท�าให้มองปัญหาทางเศรษฐกจิการเมอืงสงัคมแบบ
แยกเป็นส่วนๆ ไม่เกีย่วพนักนั และมแีนวคิดค่านยิมแบบปัจเจก
ชนในระบอบทุนนิยม ที่มุ ่งแข่งขันทางเศรษฐกิจและหา
ความสุขจากการบรโิภคเพือ่ประโยชน์ตวัเองเพิม่ขึน้ ทัง้นกัเรียน 
นกัศกึษา ประชาชนส่วนใหญ่ถกูรฐับาลทีใ่ช้ทัง้ระบบการศึกษา
และสื่อได้อย่างครอบคลุมกว้างขวาง หลอกลวงครอบง�าให้มี
ความหวังว่าแนวทางการพัฒนาประเทศแบบตลาดเสรีและ
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โครงการประชานยิมต่างๆ จะช่วยท�าให้เศรษฐกิจประเทศไทย
เติบโตและประชาชนจะได้หลดุพ้นจากความยากจนได้ภายใน
ไม่กี่ปีข้างหน้า

คนชัน้สูงและชัน้กลางใช้ระบบเลอืกตัง้ผูแ้ทนและรฐับาล
ในการช่วงชงิอ�านาจผลดักนัขึน้มาเป็นรัฐบาลทีม่นีโยบายแบบ
จารีตนิยมและเสรีนิยม รวบอ�านาจ เล่นพรรคเล่นพวก ทุจริต
ฉ้อฉล หาผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับพวกตนเองได้มากขึ้น 
ขณะที่คนงาน เกษตรกร ประชาชนทั่วไปถูกท�าให้ยากจนลง 
ขาดความรู้ และข้อมูลข่าวสารชนิดที่จะท�าให้ประชาชนฉลาด
และเข้มแข็งขึ้น ขาดการจัดตั้งรวมกลุ่ม เช่น สหภาพแรงงาน 
สมาคมชาวนาชาวไร่ สมาคมวิชาชีพอื่น ประชาชนเป็นเพียง
คนงาน ลกูจ้าง ชาวนาชาวไร่ ผูผ้ลิต ผูค้้ารายย่อย ทีต้่องพึง่พา
นายทนุ นายธนาคาร เจ้าหนีเ้งินกู้ ประชาชนต่างคนต่างดิน้รน
เพือ่ท�างานท่ีหาเล้ียงชีพไปวนัๆ และเลอืกการเป็นผูอ้ยูใ่ต้อุปถัมภ์ 
ขายเสียง หรอืหาประโยชน์จากนโยบายประชานยิมและโครงการ
ต่างๆ ของพรรคการเมืองของชนชั้นน�า ประชาชนขาดทั้ง
ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่พลเมือง ขาดการจัดตั้งรวมกลุ่ม ดังนั้น 
จงึขาดอ�านาจต่อรองทางเศรษฐกจิและการเมอืงอย่างเป็นกลุม่
ก้อนที่ใหญ่มากพอ บางกลุ่มต่อสู้/ต่อรอง ได้แค่ผลประโยชน์
เล็กๆ น้อยๆ และประชาชนที่ยากจนเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่าง
ต่อเนื่อง
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เทียบกับเมื่อ 41 ปีที่แล้ว คนจนโดยเปรียบเทียบ
เพิ่มขึ้น ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม ถูกท�าลาย
เสื่อมโทรมเพิ่มข้ึน สภาพทางสังคมและวัฒนธรรมถูกท�าให้
แตกร้าว อ่อนแอ มปัีญหาเพิม่ขึน้ รฐับาลทกุรฐับาลโดยเฉพาะ
รฐับาลในระบอบทกัษณิตัง้แต่ปี 2544 ใช้นโยบายประชานยิม
และการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบส่งเสริมการกู้และการใช้จ่าย
เพ่ือการบรโิภคเพิม่ขึน้ ประชาชนพอใจทีไ่ด้รบัเงนิอดุหนุนและ
เงินกู้แบบง่ายๆ มาใช้ในการบริโภค แม้จะเป็นหนี้พอกพูนขึ้น 
ผลการลงทุน และผลตอบแทนจากการท�างานไม่ได้ดีขึ้น 
แต่ตราบเท่าท่ีการเตบิโตทางเศรษฐกิจและนโยบายประชานยิม
ยงัคงเดนิต่อได้ ประชาชนยงัหมนุหนีแ้บบกู้หนีใ้หม่มาใช้หน้ีเก่า
ได้อยู ่เรื่อยๆ ประชาชนก็พอใจกับชีวิตประจ�าวันที่เดินต่อ
ได้ด้วยการหมุนหนี้ และการหาเงินรูปแบบต่างๆ 

ชนชั้นน�าผู้เลือกแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมอย่างสุดโต่ง ท�าให้ทกุอย่างเป็นสนิค้า เพือ่การหาก�าไร
ส่วนตัว ขาดการค�านึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ท่ีควร
มีสิทธิเสรภีาพ ประชาธิปไตยเท่าเทยีมกัน ประชาชนทีย่ากจน
ส่งลูกหลานไปขายแรงงาน ขายประเวณี และหลายสิ่งหลาย
อย่างที่ขายหรือให้บริการได้
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๔. ปัญหาของระบอบทักษิณและฝายต่อต้านทักษิณ

ระบอบทกัษณิซึง่เป็นการรวบอ�านาจผูกขาด และทจุริต
ฉ้อฉล หาผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างเป็นระบบ และหาเสียง
จากประชาชนได้เก่ง เกิดขึ้นได้ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาเพราะ
ชนชั้นน�าก่อนหน้านั้นโง่เขลาและเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัว
ระยะสัน้ ไม่ได้กระจายทรพัย์สิน รายได้ การศึกษาทีม่คีณุภาพ 
การมีงานท�า ให้ประชาชนส่วนใหญ่อย่างทั่วถึง เป็นธรรม จึง
เป็นช่องว่างให้นักธุรกิจที่ฉลาดอย่างทักษิณซื้อนักการเมือง
และซื้อเสียง ซื้อใจประชาชน จนเอาชนะในเกมการเลือกตั้ง
ได้เสียงข้างมากขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ 

รัฐบาลทักษิณกระจายงบประมาณและปล่อยเงินกู ้
ออกไปสู่ชนบทและคนจนในเมือง ตามโครงการประชานิยม
แบบหาเสียงระยะสั้น คือใช้เงินของรัฐและการสร้างเงินโดย
ธนาคารของรัฐ ปล่อยเงินกู้ให้ประชาชนกู้ได้ง่ายขึ้น เป็นหน้ี
เพิ่มขึ้น โดยที่พวกรัฐบาลเองได้ทั้งคะแนนเสียง ได้ทั้งการเพิ่ม
โอกาสในการทุจริตฉ้อฉล ได้ทั้งการขายของ ท�าให้ธุรกิจของ
พวกตนเตบิโต ก�าไรเพิม่ขึน้ รฐับาลทกัษิณขายรฐัวิสาหกจิของ
ชาติที่ผูกขาดและมีก�าไร เช่น ปตท. ให้เป็นบริษัทเอกชนที่
เปิดทางให้ตนและพรรคพวกเข้าไปถือหุ้นได้มากขึ้น รัฐถือหุ้น
ลดลง เพิม่การกูเ้งนิ (รวมทัง้การออกพนัธบัตร) ของภาครฐัเพือ่
ใช้ในโครงการอภิมหาโปรเจคก์ต่างๆ ที่พวกคณะรัฐบาลเอง
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จะได้ทั้งส่วนแบ่ง ได้คะแนนเสียง และการกระตุ้นการลงทุน
และบริโภคเพื่อประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขา 

ประชาชนกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากโครงการประชานิยม
และการกระตุ้นธุรกิจเหล่านี้พอใจที่ได้มีเงินใช้จ่ายหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีองค์ความรู้และไม่ตระหนัก
ว่าการที่รัฐบาลในระบอบทักษิณท�านโยบาย เช่น โครงการ
รับจ�าน�าข้าว ซึง่มทีัง้การคดโกงและการด�าเนนิการแบบโง่เขลา
ผิดหลักวิชาการจนขาดทุนรวมกันราว 5 แสนล้านบาท นั้น 
นอกจากจะท�าให้ประชาชนทั้งประเทศและลูกหลานเป็นหนี้
ร่วมกันในนามหน้ีสาธารณะเพิ่มข้ึนมากแล้ว ยังท�าให้ระบบ
การผลิตและการค้าข้าวเสียหายทั้งระบบ มีการใช้พันธุ์ข้าว
โตเรว็ทีม่คีณุภาพต�า่ ตลาดไม่ต้องการ เพิม่ขึน้ จนการผลติและ
ขายข้าวพันธุ์ดีเสียหาย มีการเร่งใช้ปุย ยา เพิ่มขึ้น สภาพ
แวดล้อมเสยีหาย และเป็นอนัตรายต่อสขุภาพอนามยัทัง้ผูผ้ลติ
และผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ที่สร้างความเสียหายหลายด้านที่ถ้าคิด
กันจริงๆ แล้วจะมีมูลค่าสูงกว่าจ�านวนเงิน 5 แสนล้านบาท 
ที่รัฐบาลทั้งท�าขาดทุนและโกงกันไปมาก

การทีก่ลุม่ทกัษณิรวบอ�านาจ ทจุรติฉ้อฉล และแสวงหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน เน้นการพัฒนาแนวทุนนิยมแบบสุดโต่ง 
สร้างความขัดแย้งทั้งทางผลประโยชน์ อ�านาจ และความคิด 
กับชนชั้นน�าและชนชั้นกลางกลุ่มอื่นๆ ที่มีผลประโยชน์และ
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แนวคดิบางเรือ่งทีแ่ตกต่างออกไป ท�าให้เกดิการชมุนมุคดัค้าน
ต่อต้านรัฐบาลระบอบทักษิณตั้งแต่ปี 2548-2549 จนน�า
ไปสู่การรัฐประหาร 2 ครั้ง คือในปี 2549 และปี 2557 
รัฐประหารครั้งแรกในปี 2549 หยุดระบอบทักษิณได้แค่
ชัว่คราว เพราะทัง้รฐับาลทหาร และรฐับาลทีน่�าโดยประชาธปัิตย์
ในเวลาต่อมา ไม่ได้มีนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่
ต่างไปจากนโยบายของรัฐบาลกลุ่มทักษิณ และไม่สามารถ
โค่นล้มถอนรากถอนโคนระบอบทักษิณได้อย่างแท้จริง เมื่อ
มกีารเลือกต้ังคร้ังใหม่ตวัแทนของระบอบทกัษณิได้รับเลอืกตัง้
กลับเข้ามาเป็นรัฐบาลได้อีก หลังจากนั้นเมื่อรัฐบาลระบอบ
ทักษิณรวบอ�านาจ เล่นพวก ทุจริตฉ้อฉล หาผลประโยชน์
ทบัซ้อนเพิม่ขึน้มากจนประชาชนชัน้กลางทีต่ื่นตัวทางการเมือง
ทนไม่ไหวเกดิการชมุนมุประท้วงทีเ่ข้มแขง็ยดืเยือ้ในปี 2556-
2557 ที่น�าไปสู่การรัฐประหารครั้งที่ 2 ในเดือนพฤษภาคม 
ปี 2557 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติในปี 2557 อ้างว่าจะ
ยึดอ�านาจเป็นรัฐบาลเฉพาะกาลแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบ 
2 ข้ัวสุดโต่ง แก้ปัญหาการทุจริตฉ้อฉล และพยายามปฏิรูป
ประเทศไทย แต่เน่ืองจากคณะนายทหารของไทยมีพื้นฐาน
ความรู้ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ที่ค่อนข้างจ�ากัดและ
มีวัฒนธรรมการท�างานแบบจารตีนยิม อ�านาจนยิม และพวกเขา
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ก็คอืชนชัน้น�าทีม่ผีลประโยชน์ของตนเองกลุม่หนึง่ ดงันัน้รฐับาล
ท่ีน�าโดยพวกเขาจงึคงจะแก้ปัญหาทีจั่ดการแบบใช้ก�าลงั ใช้ค�าสัง่ 
ได้ง่าย ได้เพียงบางเร่ือง แต่คงจะเป็นรัฐบาลที่มีข้อจ�ากัด 
ขาดทั้งความรู้ ความเข้าใจ ความตั้งใจ และความสามารถที่จะ
ปฏริปูเชงิโครงสร้างระบบเศรษฐกจิการเมอืง แบบให้ประชาชน
มีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมให้เป็นประชาธิปไตยและเป็นธรรม
ได้อย่างจริงจัง 

๕. เราเรียนรู้อะไรจากการชุมนุมเรียกร้อง

ของขบวนการประชาชน 

การชุมนุมเรียกร้องของประชาชนจากขบวนการ 
14 ตุลาคม และขบวนการต่อต้านระบอบทักษิณของ กปปส. 
ระหว่างปี 2556-2557 มีส่วนคล้ายกันในแง่การปลุกระดม
ชกัชวนประชาชนให้เข้ามาร่วมชมุนมุคัดค้านรฐับาลทีเ่ผดจ็การ
ฉ้อฉลอย่างแขง็ขนัยดืเยือ้ ท�าให้รฐับาลมคีวามชอบธรรมลดลง 
เปิดช่องทางให้คณะนายทหารยึดอ�านาจได้ในที่สุด แต่ขบวน
ประชาชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศได้อย่าง
แท้จรงิ เพราะแม้ประชาชนจะเข้าร่วมในการชมุนมุจ�านวนมาก 
แต่เป็นเรื่องการประท้วงเฉพาะกิจมากกว่า ความเป็นจริง
ทางการเมอืงคอื การจดัตัง้องค์กรภาคประชาชนยงัไม่เข้มแขง็ 
ยงัไม่มเีอกภาพและเปาหมายการเปลีย่นแปลงระยะยาว คนที่
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ออกมาชมุนมุคดัค้านรฐับาลส่วนใหญ่คอืคนทีม่กีารศกึษาและ
หรือตื่นตัวทางการเมือง และเข้ามาร่วมกันแบบเฉพาะกิจ คือ
มุง่คดัค้านรฐับาลทีท่จุรติฉ้อฉล แต่ประชาชนบางส่วนถกูชกัจงู
ให้เข้าข้างระบอบทักษิณ 

ประชาชนส่วนใหญ่ ยากจน ได้รับการศึกษาน้อย 
และการศึกษามีคุณภาพต�่า ถูกครอบง�าให้มีแนวคิดจารีตนิยม 
ขาดการจัดตั้งองค์กรของตนเอง ท�าให้ภาคประชาชนโดยรวม
แล้วยังอ่อนแอ ถูกชนชั้นน�าครอบง�า ดึงเอาไปเป็นพรรคพวก
ที่อยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ของตนได้ง่าย ประชาชนในชนบทที่
มีปัญหาความเดือดร้อนเรื่องทรัพยากร และความยากล�าบาก
ทางเศรษฐกิจ บางกลุ่มเรียกร้องต่อสู้ได้ผลตามที่เรียกร้องได้
ในระดับหน่ึง แต่ไม่ได้ทั้งหมด เพราะเป็นกลุ่มเฉพาะเรื่อง 
ไม่สามารถสามคัค ีประชาชนส่วนอืน่ๆ ได้ และไม่เข้มแขง็มากพอ

ความล้มเหลวของขบวนการ 14 ตลุาคม และขบวนการ
สังคมนิยม ในระยะต่อมาเกิดจากทั้งปัจจัยด้านบริบทสภาพ
แวดล้อมของสงัคมไทยและสงัคมโลก ทีไ่ม่เอือ้ต่อการขยายตวั
ของขบวนการ และปัจจัยด้านปัญญาชนผู้เป็นแกนน�าในขบวนการ
ไม่ได้ให้การศึกษาและจัดต้ังภาคประชาชนให้มีพัฒนาการที่
เข้มแข็ง เป็นตัวของตัวเองได้มากเพียงพอ ถึงแม้จะมีแกนน�า
ลงไปให้การศึกษาและจัดตั้งในหมู่ชาวนา คนงาน ได้บางส่วน 
แต่ก็เป็นการจัดตั้งในแนวชี้น�าจากบนลงล่าง โดยใช้ทฤษฎี
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การปฏิวัติจากต่างประเทศแบบค่อนข้างเป็นสูตรส�าเร็จ ท�าให้
ขยายงานได้ผลในระดบัหนึง่ ในช่วงท่ีประชาชนเดอืดร้อนมาก 
แต่เมือ่รฐับาลปรบัตวัเข้าหา ช่วยเหลือประชาชนได้บ้าง ก็ท�าให้
ขบวนการฝ่ายก้าวหน้ามีอุปสรรคที่ ไม่สามารถก้าวข้ามได้

ปัญญาชนไทยยังไม่ได้ศึกษาค้นคว้าสถานการณ์ของ
ประเทศไทยอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มากเท่าที่ควร หลังจาก
ขบวนการสังคมนิยมทั้งในประเทศและทั่วโลก มีปัญหาเดิน
หน้าต่อไม่ได้ ปัญญาชนไทยยังศึกษาค้นคว้าหาทางเลือกอื่น
ที่ไม่ใช่ทุนนิยมก็ค่อนข้างน้อย ขบวนการเรียกร้องต่อสู้ของ
ประชาชนในยุคหลัง เช่น พฤษภา 35 พันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย กปปส. เป็นการชุมนุมเรียกร้องเฉพาะเรื่อง 
เช่น ต่อต้านนายกฯ ทีม่าจากคณะรฐัประหาร โดยกลุม่พฤษภาคม 
ปี 2535 ซ่ึงจบลงด้วยการที่ชนชั้นน�าประนีประนอมกันได้ 
การชุมนุมคัดค้านระบอบทักษิณโดยพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตย และอีกครั้งโดย กปปส. จบลงด้วยการที่
คณะนายทหารยึดอ�านาจ โดยที่ภาคประชาชนยังไม่ได้มีการ
จดัตัง้ทางความรู ้อดุมการณ์ และองค์กรให้เข้มแขง็พอทีจ่ะต่อสู้
ผลักดนัการปฏริปูเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม 
ให้เป็นธรรม และประชาธิปไตยทีป่ระชาชนมบีทบาทสงูได้อย่าง
แท้จริง 
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แม้ว่าในโลกยคุปัจจบุนัความขดัแย้ง 2 ขัว้ ระหว่างฝ่าย
ทนุนยิมกบัฝ่ายสงัคมนยิมจะจบลงไปแล้ว เพราะความล้มเหลว
และความล้าหลงัของระบบสงัคมนยิมแบบวางแผนจากส่วนกลาง 
และเพราะค่ายทุนนิยมปรับตัวในการท�าให้เศรษฐกิจเติบโต 
และมกีารกระจายทรพัย์สนิ รายได้ การศกึษา ฯลฯ ให้ประชาชน
เพ่ิมขึ้นได้ในระดับหนึ่ง แต่ความขัดแย้งและความเหลื่อมล�้า
ต�า่สงู ระหว่างชนชัน้และกลุม่ชนยงัคงด�ารงอยู ่ทัง้ในระดบัโลก
และในประเทศไทย ประชาชนไทยในยุคปัจจุบันนอกจาก
จะเหลื่อมล�้าแตกต่างกันมากด้านทรัพย์สินและรายได้ ฐานะ
ทางสังคม แล้วยังเหลื่อมล�้าแตกต่างกันมากด้านการศึกษา 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพและเรื่องส�าคัญอื่นๆ ด้วย 

ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยงัเลือกเข้าข้างชนชัน้น�ากลุม่ใด
กลุ่มหนึ่งด้วยอารมณ์ความรู้สึก และมีกรอบคิดที่มองปัญหา
แบบ 2 ขัว้สดุโต่ง ส่วนหนึง่เลอืกทีเ่ข้าข้างกลุม่ทกัษณิ อกีส่วน
เลือกข้างกลุ่มที่ต่อต้านกลุ่มทักษิณ แต่ละกลุ่มมักจะมองแบบ
สดุโต่งว่าพรรคหรอืพวกทีฉ่นัสนบัสนนุด ีพรรคหรอืพวกแกเลว 
ฉันเป็นฝ่ายถูก แกเป็นฝ่ายผิด ถ้าฉันหรือพรรคพวกท�าสิ่งนี้
ถอืว่าถูกหรอืดี พวกแกท�าถอืว่าผดิ เลว ประชาชนในยคุการเมือง
แบ่งเป็น 2 ขัว้สุดโต่ง ต่างแตกแยกกนัเองแบบต่างคนต่างถือหาง
ชนชัน้น�าคนละกลุม่ แทนทีป่ระชาชนทีม่ปัีญหามผีลประโยชน์
ร่วมกันจะรู้จักร่วมมือกัน ต่อรอง/ต่อสู้กับชนชั้นน�า หรือรู้จัก
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การคดิวเิคราะห์อย่างเป็นตวัของตวัเอง มองปัญหาต่างๆ อย่าง
จ�าแนกเป็นประเดน็ไป เช่น มองว่าเรือ่งทจุรติฉ้อฉล เป็นเรือ่งผดิ 
ท�าความเสียหายต่อส่วนรวมที ่ไม่ว่าใคร กลุม่ไหน ท�าก็ผดิทัง้นัน้ 
เป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขปฏิรูปทั้งระบบ ไม่ใช่โจมตีแต่กลุ่มอื่น 
หลีกเลี่ยงไม่กล่าวถึงกลุ่มที่พวกตนเลือกเข้าข้าง 

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ประชาชนจ�านวนไม่น้อยเลือก
ข้างตามความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึกข้างใดข้างหนึ่ง ระหว่าง
พวกสนับสนุนระบอบทกัษณิ (ทนุนยิมผกูขาดแบบสดุโต่งและ
ประชานิยมแบบหาเสียงระยะสั้น) และพวกคัดค้านระบอบ
ทักษิณ (เสรีนิยมผสมจารีตนิยม กษัตริย์นิยม) ประชาชนขาด
ความสนใจศึกษา วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล เป็นตัวของตัวเอง 
ทัง้ๆ ทีปั่ญหาของประเทศไทยทีแ่ท้จรงิคือ ปัญหาเชิงโครงสร้าง
เศรษฐกจิ การเมอืง ของประเทศ น�าไปสูค่วามขดัแย้งระหว่าง
บรรษัทข้ามชาติ ชนชั้นเจ้าที่ดิน/นายทุน กับประชาชน ท�าให้
ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจการเมือง สังคม ระบบ
นิเวศขนาดใหญ่ทีต้่องการค้นคว้าหาทางเลอืกใหม่ๆ ในการ
ปฏิรูประบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองที่ก้าวข้ามพ้น
ระบอบทักษิณ และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้
ระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมผูกขาดที่เป็นบริวาร ไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจการเมืองทางเลือกใหม่ เช่น ระบบผสมระหว่าง
ทุนนิยมที่ มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และสังคมนิยม
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ประชาธิปไตยเชิงระบบนิเวศที่มีเปาหมายเพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิต และความสุขของประชาชนส่วนใหญ่มากกว่าเพื่อ
เกิดความมั่งคั่งทางวัตถุของคนกลุ่มน้อย 

การที่ประชาชนคิดอะไรใหม่นอกกรอบไม่ค่อยได้หรือ
คดิไม่ได้ไกล เพราะประชาชนถกูครอบง�าให้เชือ่ว่าแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีแนวทางเดียวคือ ทุนนิยม
อุตสาหกรรม เพราะสังคมนิยมล้มเหลวล้าสมัยไปแล้ว แต่ใน
โลกนี้ยังมีบางประเทศ บางมลรัฐ บางเมือง ที่พัฒนาทางเลือก
ทีไ่ม่ใช่ทนุนยิมล้วนๆ เช่น ใช้ระบบผสมระหว่างทนุนยิมทีม่กีาร
แข่งขนัอย่างเป็นธรรมกับระบบสังคมนยิมประชาธิปไตย ระบบ
สหกรณ์ผู้ผลิตผู้บริโภค รัฐสวัสดิการ และชุมชนสวัสดิการ 
เศรษฐกิจแบบพึง่คน ทรพัยากร และตลาดภายในประเทศเป็น
สัดส่วนสงูขึน้ แทนทีจ่ะพึง่การลงทนุและการค้ากบัต่างชาตเิป็น
สัดส่วนสงูมากเกนิไป เศรษฐกจิแบบยัง่ยนืท่ีค�านงึถงึการอนรุกัษ์
และฟนฟูระบอบนิเวศ เศรษฐกิจแบบส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
และผู้ประกอบการขนาดเลก็ทีรู่จ้กัใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีการสื่อสาร ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
และเทคโนโลยอีืน่ๆ เพิม่ขึน้ ระบบเศรษฐกจิทางเลอืกแบบใหม่
เหล่าน้ี มศีกัยภาพทีจ่ะสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นธรรม และ
ความยั่งยืนให้ภาคประชาชนได้มากกว่าระบบทุนนิยมผูกขาด
ที่เป็นบริวารที่เป็นตัวสร้างปัญหาวิกฤตด้านต่างๆ 
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การพัฒนาเศรษฐกิจระบบผสมมีตัวอย่างให้ศึกษา
ได้จากประเทศกลุม่สแกนดเินเวีย เยอรมน ีเนเธอร์แลนด์ ฯลฯ 
ประเทศกลุ่มลาตินอเมริกาและประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง
และต�่าบางแห่ง ที่พยายามจะปฏิรูปเศรษฐกิจในแนวทางน้ี 
และมีดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่สูงกว่าประเทศไทย 

ประชาชนไทยผู้ตื่นตัวสนใจคิดเรื่องปัญหาบ้านเมือง 
ปัญหาของส่วนรวมทัง้หลายควรจะได้กลบัมาอ่าน คดิ วเิคราะห์ 
ศึกษาค้นคว้าปัญหาและทางออกในการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง
ระบบเศรษฐกิจการเมืองไทย โดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองประชาธิปไตยอย่างวิเคราะห์ 
วิพากษ์วิจารณ์ ทั้งโดยสรุปบทเรียนจากประวัติศาสตร์และ
ประสบการณ์การต่อสูข้องขบวนการประชาชนทัง้ของไทยและ
ของประเทศอื่น เพื่อที่เราจะได้เข้าใจสภาพปัญหา สาเหตุ
และหาทางออกจากปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง สังคมของ
ประเทศไทยได้อย่างถูกทางเพิ่มขึ้น

๖. ประชาธิปไตยที่แท้จริง 

มีความหมายกว้างกว่าแค่สิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน 

นกัการเมอืงเมือ่ได้เป็นรฐับาลมกัอ้างว่าการทีป่ระชาชน
ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทน คือการที่ประชาชนมีประชาธิปไตย
แล้ว หลงัจากนัน้รฐับาลมกัอ้างการมสีมาชกิสภาผู้แทนราษฎร 
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แต่ว่าประชาชนไม่ได้มีสิทธิแค่ 1 นาที คือตอนไปกาและ
หย่อนบัตรเลือกต้ังเท่านั้น เสียงข้างมากออกกฎหมายและ
หรือท�าอะไรเพื่อผลประโยชน์ตัวเองและพรรคพวก มากกว่า
เพื่อประชาชน ประชาชนมีสิทธิมากกว่านั้น คือรวมถึงสิทธิ
ที่ประชาชนจะเข้าชื่อกันเพื่อคว�่ากฎหมายที่ไม่เป็นธรรม 
ออกกฎหมายใหม่ ถอดถอนนักการเมือง ปกครองบริหาร
จัดการตนเองระดับท้องถิ่น การเข้าร่วมในการท�าประชา
พจิารณ์ ประชามติ สทิธใินการพดู เขยีน ชุมนมุทางการเมอืง
อย่างสันติวิธี และสิทธิอื่นๆ รวมทั้งสิทธิในทางเศรษฐกิจและ
สังคมด้วย 

ความเป็นจริงของการเมอืงไทยในวันนีคื้อ ประชาชนไทย
ยังตื่นตัว เข้าใจเรื่องสิทธิอื่นๆ นอกจากเรื่องเลือกตั้งน้อย และ
ประชาชนมโีอกาสใช้สทิธอิืน่ๆ นอกจากสทิธกิารเลอืกตัง้เหล่านี้
น้อยมาก แม้จะมีการกล่าวถึงสิทธิบางเรื่องไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี 2540 และ 2550 บ้าง แต่มักกล่าวลอยๆ หรือเขียน
ตอนท้ายว่า ท้ังน้ีให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด หรือไม่ขัด
กับกฎหมายอื่น รวมทั้งพวกผู้แทนซึ่งมีหน้าที่ออกกฎหมาย
ไม่ได้สนใจจัดให้มีการออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ เพื่อ
ส่งเสรมิให้ประชาชนมโีอกาสใช้สทิธหิลายอย่างทีต่วัรฐัธรรมนญู
กล่าวถึงได้เพิ่มขึ้น
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นอกจากสิทธิทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ซึง่หมายถงึการปกครองโดยประชาชนนัน้ ประชาชนต้องมสีทิธิ
เสรีภาพทางเศรษฐกิจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคมด้วย 
แต่ปัจจุบันประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน ได้รับ
การศึกษาและข่าวสารคุณภาพต�่า มีฐานะทางสังคมต�่า จึงยัง
ขาดสิทธิเสรีภาพหรือขาดโอกาสที่จะได้รับสิทธิเสรีภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยูม่าก สภาพเช่นนี ้เป็นช่องทางให้นกัการเมือง
ของชนชั้นน�า ใช้เงินทอง อ�านาจ การโฆษณาชวนเชื่อ ระบบ
อุปถัมภ์ การเล่นพรรคเล่นพวก ฯลฯ เอาชนะการเลือกตั้งได้
ผู้แทน เข้ามาเป็นรัฐบาล และใช้ระบบเสียงข้างมากเป็นใหญ่
เพื่อหาผลประโยชน์ให้ตนเองและพรรคพวกได้มาโดยตลอด 
ระบบที่นักการเมืองโดยพรรคขนาดใหญ่ใช้ความได้เปรียบใน
ระบบเลือกต้ังผู้แทน ผลัดกันเอาชนะการเลือกตั้งขึ้นมาเป็น
รัฐบาลได้ จงึเป็นระบบลทัธเิสยีงข้างมากเป็นใหญ่ (Majoritism) 
ไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่อย่างแท้จริง

ประชาชนควรศึกษาปัญหาความด้อยพัฒนาของ
การเมอืงไทยในเชงิเศรษฐศาสตร์การเมอืง ว่า ตวัปัญหาไม่ใช่
แค่เรือ่งกลุม่หรอืตวับุคคลจากชนชัน้น�าว่ากลุม่ไหนจะดกีว่า
กลุม่ไหน แต่ตวัปัญหาคือ 1) ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
แบบทนุนยิมผกูขาดท่ีเป็นบริวารบรรษทัข้ามชาตขินาดใหญ่
และ 2) ระบบโครงสร้างการเมอืงและสงัคมวฒันธรรมแบบ
ผูกขาดอ�านาจโดยอภิสิทธิชนชั้นน�ากลุ่มน้อย 
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ดังน้ัน ตราบเท่าทีย่งัไม่มกีารปฏริปู เปลีย่นแปลงระบบ
โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองที่ล้าหลังด้อยพัฒนานี้ ถึงจะ
มกีารท�ารฐัประหารและเขยีนรฐัธรรมนญู กฎหมาย วางรปูแบบ 
(ก�าหนดโรดแมปหรอืแผนทีท่ีจ่ะเดินไป) ทางการเมอืง การเลอืก
ต้ังแบบใหม่ก่ีครัง้ ตวัระบบโครงสร้างเศรษฐกิจการเมอืงสงัคม
ไทยที่มีการผูกขาดอ�านาจ ความมั่งค่ัง ความรู้ โดยชนช้ันน�า
ส่วนน้อยเช่นนี้ ก็จะเอ้ือประโยชน์เฉพาะชนชั้นน�าที่แม้จะมี 
2-3 กลุม่ แต่มผีลประโยชน์และแนวคิดจารตีนยิมคล้ายกนัขึน้
มาเป็นรัฐบาล ชนช้ันน�ากลุ่มต่างๆ ที่มีอ�านาจต่อรองสูงกว่า
ประชาชนมาก จะหาช่องโหว่ของกติกา เง่ือนไขต่างๆ ท�าให้
พวกตนได้เปรียบได้ต่อไป และท�าให้การเมืองคงด้อยพัฒนา 
ไม่ได้เป็นประชาธปิไตยแบบทีด่ ีการกระจายอ�านาจ ผลประโยชน์ 
ความรู ้ทีม่คีณุภาพ ให้ประชาชนทัง้ประเทศอย่างทัว่ถงึเป็นธรรม

การจะแก้ปัญหา/หาทางออกเพื่อท�าให้ประชาชนมี
สทิธเิสรภีาพทางการเมือง เศรษฐกจิ สงัคมเพิม่ขึน้อย่างแท้จรงิ 
ต้องแก้ไขตัวการปัญหาหลัก นั่นก็คือ ประชาชนที่ตื่นตัวสนใจ
เรื่องการเมืองและสังคม ควรสนใจศึกษาปัญหาและแนวทาง
การปฏิรูปประเทศไทยแบบวิเคราะห์อย่างวิพากษ์วิจารณ์ 
โดยยดึหลกัวชิาการ (การหาหลกัฐานยนืยนั พสิจูน์ การใช้หลกั
เหตผุลมากกว่าความเชือ่) และหลักผลประโยชน์ของประชาชน
ส่วนใหญ่ในระยะยาว ประชาชนควรหลีกเลี่ยงที่จะคิดหรือ
ตัดสินใจเลือกเข้าข้างชนชั้นน�ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แบบแบ่งเป็น 
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2 ขัว้สุดโต่ง อย่างมอีคตด้ิวยอารมณ์ ศรทัธา ความเชือ่ แล้วค่อย
หาเหตุผลมาอธิบายให้เข้ากับความเชื่อของตนภายหลัง ซึ่ง
กลายเป็นการต่อสู้เพ่ือกลุม่ พรรคพวก มากกว่าเพือ่ชนชัน้ของ
ประชาชนส่วนใหญ่ทีย่ากไร้หรอืเพือ่ประโยชน์ของประเทศไทย
ในระยะยาวอย่างแท้จริง

ประชาชนท่ีตืน่ตวัควรศกึษาค้นคว้ามองปัญหาภาพใหญ่
ของเศรษฐกจิ สงัคม ของประชาชนว่าปัญหาส�าคญัคอื ปัญหา
เชิงโครงสร้างภายใต้ระบบเศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยม
กึ่งผูกขาดท่ีเป็นบริวารของบริษัทข้ามชาติ ระบบการเลือกตั้ง
แบบนายทุนท่ีมีการซื้อเสียงขายเสียง ใช้อ�านาจรัฐ ระบบ
อุปถัมภ์ นโยบายประชานิยมแบบที่มุ่งหาเสียงระยะสั้น และ
การครอบง�าทางการศึกษาและวัฒนธรรมให้ประชาชน
ยอมจ�านนพึ่งพาฝากความหวังไว้ที่ชนชั้นน�ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
แนวทางที่จะแก้ไขสาเหตุท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหานี้ได้
คือ การปฏิรูปเชิงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเมือง และ
การปฏิรูปการศึกษาและสื่อ แบบผ่าตัดถึงรากถึงโคน 
การปฏริปูต้องไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะเรือ่ง แต่มุง่แก้ปัญหา
ทั้งระบบโครงสร้าง โดยมีเปาหมายหลักเพื่อท�าให้ประชาชน
มีฐานะ รายได้ การศึกษา การมีงานท�า ที่เป็นธรรมขึ้น ฉลาด 
และมีจิตส�านึกเพื่อส่วนรวมเพิ่มขึ้นอย่างจริงจัง 
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ปัญญาชนทีต่ืน่ตวัรูปั้ญหาต้องช่วยกนัอธบิายให้ประชาชน
ได้เข้าใจความจริงที่ว่าในฐานะพลเมืองผู้เสียภาษีและเป็น
เจ้าของทรัพยากรส่วนรวม ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และควร
มีโอกาสทีจ่ะได้รบัประชาธปิไตย ทัง้ทางการเมอืง ประชาธปิไตย
ทางเศรษฐกิจ (สิทธิที่ประชาชนควรจะได้รับการกระจาย
ทรัพย์สินและรายได้ทีเ่ป็นธรรม) และประชาธปิไตยทางสังคม 
(สทิธทิีป่ระชาชนควรจะได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพอย่างท่ัวถึง 
เป็นธรรม) 

ค�าว่า สิทธิ หมายถึง สิ่งที่เป็นของประชาชนอยู่แล้ว 
และประชาชนควรจะมโีอกาสได้รบัสทิธเิหล่านี ้โดยไม่ต้องรูสึ้ก
เป็นหน้ีบุญคุณชนช้ันน�ากลุ่มใดท่ีหาเสียงว่าเป็นผู้ให้สิ่งเหล่านี้ 
ทั้งๆ ท่ีชนชั้นน�าใช้งบประมาณทรัพยากรส่วนรวมประเทศ 
ซึ่งคือของประชาชนน่ันเอง เพียงแต่ประชาชนถูกปิดกั้น 
ถกูครอบง�าไม่ให้ตระหนักรูเ้รือ่งสทิธหิน้าท่ีของพลเมอืงในระบอบ
ประชาธปิไตย ไม่ตระหนกัรู้ว่าประชาชนเป็นเจ้าของทรพัยากร
ส่วนรวม และงบประมาณประจ�าปีของประเทศซ่ึงมาจากภาษี
ที่เก็บจากประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ส�าหรับประชาชนส่วนใหญ่ท่ียากจน หรือรายได้ต�่า 
สิทธิทีส่�าคญัท่ีสดุ คอื สทิธใินเรือ่งปากท้องชวีติความเป็นอยู่ 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 2 เรื่อง คือ 
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1. สิทธิท่ีประชาชนควรจะได้เป ็นเจ ้าของและ
ผูค้วบคมุปัจจยัการผลติ (เช่น ทีด่นิ ทนุ และอืน่ๆ) มงีานท�า
ที่เหมาะสม ได้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม ด�ารงชีพอยู่ได้อย่าง
มีสุขภาวะดี การจะได้มาซึ่งสิทธิดังกล่าวต้องมีการปฏิรูป
โครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง อย่างถึงรากถึงโคน 

2. สทิธทิีป่ระชาชนควรจะได้รบัการศกึษาทีมี่คณุภาพ
สูงแบบใช้งานเพือ่แก้ปัญหาและพฒันาตวัผู้เรยีนได้จรงิอย่าง
ท่ัวถงึ สทิธนิีจ้ะได้มาต้องมกีารปฏริปูครแูละการจดัการเรยีน
การสอนให้สถาบนัการศกึษาทัว่ประเทศมคีณุภาพใกล้เคยีง
กัน เด็กเยาวชนทุกคนได้เรียนฟรี และมีทุนค่าใช้จ่ายอื่น
ส�าหรับคนรายได้ต�่าจนถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ผู้ใหญ่
ได้รับการศึกษา ฝกอบรม ท่ีเป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

ทั้ง 2 เรื่องนี้เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็น
สิทธิพื้นฐานส�าคัญของประชาชนพลเมือง หรือสิทธิของความ
เป็นมนุษย์ (สิทธมินุษยชน) ทีส่�าคัญมากกว่าสทิธใินการเลอืกตัง้
ผูแ้ทน ซึง่เป็นเพยีงสทิธขิัน้ต้น แต่นกัการเมอืงทีไ่ด้ประโยชน์
จากการเลอืกตัง้รวมทัง้นักวชิาการทีเ่ข้าข้างนกัการเมืองบางคน
กลับยกย่องสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทน เหมือนกับว่าเป็นสิทธิ
ทีส่�าคญัทีส่ดุ โดยไม่ได้พจิารณาว่ากระบวนการใช้สิทธเิลอืกตัง้
ผู้แทนดงักล่าว ในสภาพแวดล้อมทางการเมอืงไทยในปัจจบุนันัน้ 
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มีข้อบกพร่อง ข้อจ�ากัด ประชาชนตื่นตัวใช้สิทธิเลือกผู้แทน
อย่างมีวิจารณญาณมากน้อยเพียงไร และโดยไม่ได้วิเคราะห์
ว่าการเลือกต้ังผู้แทนในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมากลายเป็น
เพียงเครื่องมือให้นักการเมืองของชนชั้นน�าแข่งขันผลัดกัน
ข้ึนมาเสวยอ�านาจรัฐ เพื่อประโยชน์ของกลุ่มตนเองมากกว่า
จะบริหารประเทศอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และกระจาย
สทิธทิางเศรษฐกิจและสงัคม เพือ่ประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่
อย่างเป็นธรรม

ปัญญาชนทีต่ืน่ตวัต้องช่วยกันท�าให้ประชาชนส่วนใหญ่
เข้าใจความจริงข้อนี้และตื่นตัวร่วมเข้าการรณรงค์ร่วมต่อสู้
ให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
ทั้ง 3 ด้านควบคู่กันไป เพราะสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนและ
ผู้บริหารนั้นเป็นสิทธิแค่ขั้นต้นเพียงน้อยนิด ซึ่งเป็นสิทธิท่ีมี
ข้อจ�ากัดมาก ในสภาพแวดล้อมท่ีประชาชนส่วนใหญ่ยากจน 
การศึกษา การรับรู้ข่าวสารมีคุณภาพต�่า ถูกครอบง�าด้วยการ
ซือ้เสยีง การจงูใจด้วยระบบสิทธิทางการเมอืงเรือ่งอ่ืนๆ ระบบ
อปุถมัภ์ นโยบายประชานยิมของพรรคการเมอืงต่างๆ จนท�าให้
ถึงประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งผู้แทนไปหลายสิบคร้ังในรอบ 
80 ปีทีผ่่านมา แต่กย็งัไม่สามารถสร้างระบบผูแ้ทนและรฐับาล
ผู้บริหารประเทศที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เพื่อ
ประโยชน์ของคนไทยส่วนใหญ่ได้ 
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ทางออกจากวงจรเลวร้ายของลัทธเิสยีงข้างมากท่ีมา
จากการเลอืกตัง้ภายใต้ข้อจ�ากดัคอื ต้องช่วยกนัหาทางปลด
ปล่อยให้ประชาชนหลดุพ้นจากการถกูชนชัน้น�าครอบง�าทาง
ความคิด ความรู้ เช่น การท่ีประชาชนถูกชนชั้นน�าครอบง�า
ให้ยอมจ�านนยอมรับค�าอธิบายที่ว่า ที่พวกเขายากจน เพราะ
กรรมเก่า เพราะโง่ ขี้เกียจ เจ็บป่วยบ่อย ที่พวกเขาไม่ได้รับ
การศกึษาสูง เพราะพวกเขาโง่เรียนไม่เก่งเอง ทัง้ๆ ทีเ่รือ่งจรงิคอื 
ชนช้ันสูงเอาเปรยีบกดขีขู่ดรีดประชาชน กีดกนัไม่ให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและผลตอบแทนจากการท�างาน
อย่างเป็นธรรม ประชาชนไทยส่วนใหญ่นอกจากไม่ได้รับ
การศกึษาทีม่คีณุภาพและไม่ได้มโีอกาสมงีานทีส่ร้างทรพัย์สนิ
และรายได้ท่ีเป็นธรรมแล้ว พวกเขายังไม่มีโอกาสได้รับรู้
ด้วยซ�า้ว่า สทิธิทีส่�าคญัมากทัง้ 2 เรือ่งนี ้เป็นสิทธทิีป่ระชาชน
ทกุคนควรได้รบัในฐานะพลเมอืงผู้เสียภาษีทัง้ทางตรงทางอ้อม 
ที่ถูกน�าไปใช้จ่ายในงบประมาณประจ�าปีของรัฐ และในฐานะ
ที่ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติส่วนรวมของประเทศ 
(ท้ังน�า้มนั กาซ แร่ธาตุ ป่าไม้ คลืน่ความถีวิ่ทย ุโทรทศัน์ โทรศพัท์ 
ฯลฯ) ร่วมกัน 

ประชาชนที่ตื่นตัวรับรู้ปัญหาต้องหาช่องทางช่วยกัน
ท�าให้ประชาชนไทยส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเข้าใจ ตระหนกัว่า 
สทิธิเสรีภาพท้ังทางเศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม ของประชาชน
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พลเมืองน้ันเป็นสิทธิท่ีประชาชน ในฐานะพลเมืองเจ้าของ
ทรัพยากรส่วนรวมและผู้เสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม เวลาซื้อสินค้าต่างๆ) ให้รัฐบาล ควร
ได้รับ ถ้าหากประชาชนยังไม่ได้รับ ก็เป็นความผิดพลาด 
ความบกพร่องของรัฐบาลที่ประชาชนเลือกไปหรือยอมรับ
ให้บริหารประเทศ ถ้าประชาชนยังไม่ได้รับสิทธิที่ควรได้
ดังกล่าว ประชาชนมีสิทธิที่จะรวมกลุ่มกัน ต่อสู้เรียกร้อง
ปกปักรกัษาจงึจะได้มา ไม่ใช่เรือ่งทีป่ระชาชนแต่ละคน ครอบครัว 
หมู่บ้าน ฯลฯ จะหวังพึ่งให้ชนชั้นน�ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใด มายื่น
ผลประโยชน์บางส่วนเลก็ๆ น้อยๆ แบบผกูมดัให้ประชาชนต้อง
อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของชนชั้นน�า ทั้งๆ ที่ชนชั้นน�าก็เสแสร้ง
ท�าเป็นผู ้ให้โดยใช้เงินจากงบประมาณและทรัพยากรของ
ประชาชนทั้งประเทศนั่นเอง 

ถ้าประชาชนได้รู ้ความจริงว่าประชาชนเป็นเจ้าของ
งบประมาณทีม่าจากภาษทีีป่ระชาชนเป็นผูจ่้ายและเป็นเจ้าของ
ทรพัยากรส่วนรวม ประชาชนไม่จ�าเป็นต้องรูส้กึเป็นหน้ีบญุคณุ
นกัการเมอืง เจ้าหน้าทีร่ฐั ชนชัน้สงูคนใด คนเหล่านัน้ต่างหาก 
ที่ควรรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณประชาชนผู้เสียภาษีและเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรของประเทศ เจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนักการเมือง และ
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ที่กินเงินเดือนจากงบ
ประมาณรัฐ (ประชาชน) ท�างานให้บริการประชาชนอย่างดี 
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มีประสิทธิภาพ ให้คุ ้มกับต�าแหน่งหน้าที่, และเงินเดือน/
ผลตอบแทนค่อนข้างสูงของพวกเขา

ถ้าประชาชนไทยมโีอกาสได้รบัการศึกษาทีม่คีณุภาพ
แบบคิดวิเคราะห์อย่างเป็นตัวของตัวเองเป็น และมีฐานะ
รายได้แบบพึ่งพาตนเองได้อย่างท่ัวถึง เป็นธรรมมากขึ้น 
การปฏิรูปใน 2 ด้านนี้ จะช่วยท�าให้ระบบเลือกตั้งผู้แทน 
และผู้บรหิารระดบัต่างๆ มกีารซือ้เสยีง ขายเสยีง การใช้ระบบ
อุปถัมภ์ นโยบายประชานิยมน้อยลง ประชาชนจะรู้จักใช้
สิทธิเลือกต้ังโดยพจิารณาจากนโยบายและความรู ้ความสามารถ
ของผู้สมัคร อย่างมีวิจารณญาณ มีสิทธิและโอกาสตรวจสอบ
ผูแ้ทนเข้าไปตรวจสอบผลกัดนัการบรหิารการพฒันาทางเศรษฐกจิ
สังคมให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเพิ่มขึ้น

นอกจากเรื่องสิทธิเสรีภาพในการได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงเป็นธรรม และสิทธิเสรีภาพการได้เป็น
เจ้าของปัจจัยการผลิตและหรือมีงานที่เหมาะสมท�า แล้วสิทธิ
ทางเศรษฐกิจสังคมอื่นๆ ที่ประชาชนควรต่อสู้เรียกร้องให้ได้
มาควบคู่กันไปคือ สิทธิในเรื่องที่ท�ากินและการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันของชุมชน สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาลที่
เหมาะสม สิทธิเด็ก สิทธิผู้หญิง สิทธิผู้บริโภค ฯลฯ หาก
ประชาชนเรียกร้องต่อสู ้จนได้รับสิทธิและโอกาสในเรื่องท่ี
กล่าวมาอย่างทัว่ถงึ เป็นธรรม เราจะพฒันาระบอบประชาธปิไตย
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ได้สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งหมายถึงระบอบที่ประชาชนกลุ่มต่างๆ จะ
มีสิทธิอ�านาจต่อรองใกล้เคียงกัน ไม่ใช่การท่ีคนกลุ่มน้อย
มีสิทธิอ�านาจมากกว่าประชาชนส่วนใหญ่อย่างที่เป็นอยู่ 

การปฏริปูโครงสร้างทางเศรษฐกจิการเมอืงเพือ่กระจาย
อ�านาจและทรัพยากรให้ประชาชนส่วนใหญ่มีสิทธิทางสังคม
และเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงกันเพิ่มขึ้น จะน�าไปสู ่การสร้าง
ความไว้วางใจ การร่วมมือกัน และสามัคคี (หรือปรองดอง) 
ในหมู่ประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้คนไทย
ส่วนใหญ่สามารถร่วมมือกันท�างานพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศไทย ให้สามารถแข่งขันและร่วมมือกับประเทศอื่น 
พัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ระบบบรหิารประเทศให้ด�าเนนิไปอย่างโปร่งใส มปีระสทิธภิาพ
เพื่อส่วนรวม เป็นธรรม และยั่งยืนในระยะยาวเพ่ิมข้ึนได้
อย่างแท้จริง 

๗. แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย

เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของประชาชน

ปัญหาของประเทศไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคตคือ 
ประชากรยงัคงมมีาก ต้องการการบรโิภคและการได้รบับรกิาร
เพ่ิมขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอ เสื่อมโทรม คนสูงอายุ
มีสัดส่วนเพิ่ม คนวัยท�างานลดลง เศรษฐกิจของประเทศต้อง



52 • รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล

แข่งขัน (และร่วมมือ) กับประเทศอื่นเพิ่มขึ้น ประเทศต้องการ
การพฒันาพลเมอืงให้มคีวามรูอ้ย่างมคุีณภาพและระบบจดัการ
ทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองที่มีประสิทธิภาพเพ่ือส่วนรวม
เพ่ิมขึน้ รวมท้ังการแบ่งปัน กระจายทรพัยากร ทรัพย์สนิ รายได้
อย่างสมดุล เป็นธรรม และการพัฒนาที่เข้าใจปัญหาและ
ลดการท�าลายสิง่แวดล้อม เพ่ือทีป่ระชาชนจะได้มชีวีติท่ีมีคณุภาพ 

การจะแก้ปัญหาและพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมที่จะ
เอื้อประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่ได้ ไม่อาจใช้ระบบทุนนิยม
ผูกขาดท่ีเป็นบรวิารและทนุนยิมก่ึงรฐั แบบทีเ่ราก�าลงัท�าอยู่ได้ 
เพราะระบบนี้คือตัวการสร้างปัญหาเสียเอง จ�าเป็นต้องปฏิรูป
ระบบเศรษฐกจิให้เป็นแบบทางเลอืกใหม่โดยสิน้เชงิคอื ระบบ
เศรษฐกิจแบบผสม ระหว่างทุนนิยมที่รัฐต้องก�ากับให้มี
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม กบัระบบสังคมนยิมประชาธปิไตย 
ระบบสหกรณ์ รัฐสวัสดิการ ระบบเศรษฐกิจแนวพึ่งตนเอง
ระดับประเทศเป็นสัดส่วนสูงขึ้น กระจายอ�านาจการบริหาร
จัดการไปที่ระดับชุมชนเพิ่มขึ้น และระบบเศรษฐกิจแนว
อนุรักษ์และฟนฟูระบบนิเวศ 

ประเทศตัวอย่างที่น่าศึกษาคือ ประเทศในกลุ่มยุโรป
เหนือ สวีเดน ฟนแลนด์ นอร์เวย์ และประเทศเยอรมน ี
ซึ่งทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมพัฒนาได้เข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่อง มีดัชนีการพัฒนามนุษย์และคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
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ระดบัสงู เทยีบกับทีป่ระเทศทุนนยิมสดุโต่งอย่างสหรัฐอเมรกิา 
และทุนนิยมพรรคพวกอย่างยโุรปใต้ (กรีก สเปน อติาล ีฯลฯ) 
ต้องเผชิญปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจถดถอย ปัญหาหนี้สินและ
การขาดความสมดลุทางการคลงั การเงนิ และการกระจายการ
พฒันาอย่างรนุแรง หรือประเทศทนุนยิมโดยรฐัหรือกึง่รฐั เช่น 
รัสเซีย จีน ฯลฯ ที่แม้เศรษฐกิจโดยรวมจะเติบโตได้สูง แต่ก็ยัง
คงเป็นปัญหาหลายอย่าง รวมทัง้การเอาเปรยีบคนและธรรมชาติ 
การพัฒนาที่ไม่สมดุล ไม่เป็นธรรมเพิ่มขึ้น 

แนวทางการปฏิรูปทางเศรษฐกิจสังคมที่ส�าคัญคือ 
การปฏิรูปที่ดิน การปฏิรูประบบภาษีอากรและงบประมาณ 
การปฏิรปูระบบการเงนิการธนาคาร การปฏริปูระบบรฐัวสิาหกจิ 
การจัดการพลังงาน และทรัพยากร การปฏิรูปเกษตร ธุรกิจ
ขนาดย่อม ขนาดกลาง การปฏิรูปด้านแรงงาน การปฏิรูป
การศึกษา สื่อมวลชน ฯลฯ เปาหมายการปฏิรูปในด้านต่างๆ 
คือ เพื่อกระจายทรัพยากร ทรัพย์สิน รายได้ การศึกษา การมี
งานท�าที่เหมาะสม อย่างเป็นธรรมทั่วถึง สร้างประชาธิปไตย 
(สิทธิเสมอภาค) ทางเศรษฐกิจ และทางสังคม ควบคู่กันไป
กับการปฏิรูปทางการเมือง 

การปฏริปูทางการเมอืงทีส่�าคัญคือ การเขยีนรฐัธรรมนญู
และกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูทีก่ระจายอ�านาจทรพัยากร
ความรูใ้ห้ประชาชนเพิม่ข้ึน เช่น ปฏริปูเร่ืองการเลอืกตัง้ผูแ้ทน
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ประชาธปิไตยทางตรง และประชาธปิไตยแบบประชาชนมีส่วน
ร่วมเพิ่มขึ้น การเพิ่มสิทธิประชาชนในการถอดถอนผู้แทน
ที่ขาดจรรยาบรรณ ให้ท�าได้ง่ายกว่าในระบบปัจจุบัน จัดให้มี
การท�าประชาพจิารณ์ การท�าประชามตใินเรือ่งส�าคญัได้บ่อยขึน้ 
การกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการทรพัยากรงบประมาณสู่
ท้องถิ่นและชุมชน แบบมีการตรวจสอบถ่วงดุลอ�านาจที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อปองกันการรวบอ�านาจและทุจริต 
โดยนักการเมืองนายทุนท้องถิ่น

เศรษฐกจิทางเลอืกใหม่ของประเทศไทยควรเป็นระบบ
ผสมค่อนไปทางสังคมนิยมประชาธิปไตยเชิงอนุรักษ์ระบบ
นเิวศ ทีเ่น้นการพฒันาอย่างสมดลุ เป็นธรรม มปีระสทิธิภาพ
เพื่อส่วนรวม และลดการท�าลายสิ่งแวดล้อม ประชาชนไทย
จงึจะพฒันาในด้านคณุภาพและประสทิธภิาพในการด�าเนนิชวีติ 
เพิม่ขดีความสามารถในการผลติ การกระจายและการแก้ปัญหา
และพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชน
ส่วนใหญ่อย่างยั่งยืน 

เปาหมายการปฏิรูปเปล่ียนระบบเศรษฐกิจการเมือง
อย่างขนานใหญ่ควรมุ่งเพื่อธรรมทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ความ
ยุติธรรม 2. การอนุรักษ์ฟ นฟูธรรมชาติ 3. ธรรมแห่ง
ความถูกต้องดีงาม 
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นีค่อืเปาหมายท่ีสงูกว่าการเพิม่ความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกจิ ซึง่มส่ีวนส�าคัญเช่นกนั ถ้ามองในแง่การผลิตสนิค้า
และบริการที่จ�าเป็นและเป็นประโยชน์ในระยะยาว แต่การ
เตบิโตทางเศรษฐกิจนัน้ควรต้องถอืเป็นส่วนทีข้ึ่นต่อการเตบิโต
ด้านคุณภาพชีวิต และคุณภาพของสังคม ไม่ใช่การเติบโตของ
สินค้าฟุ่มเฟอยเพื่อก�าไรของนายทุนเอกชน

การพฒันาในแนวใหม่คือธรรมทัง้ 3 ด้าน เพือ่ประโยชน์
ของคนทั้งหมด รวมทั้งพวกคนรวยและลูกหลานของพวกเขา
ทีจ่ะได้มชีวิีตอย่างมคีวามสงบสขุ ปราศจากความขดัแย้งรนุแรง
ในสังคมที่สภาพแวดล้อมดีน่าอยู่ด้วย 

การที่ประเทศไทยจะบรรลุเปาหมายธรรมทั้ง 3 ด้าน
ได้ ต้องช่วยกนัท�าให้ประชาชนทัง้ประเทศได้รบัการศกึษาและ
ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ ฉลาดขึ้น ทั้งฉลาดทางปัญญา 
อารมณ์ และจิตส�านึก มีความรู้เรื่องระบบเศรษฐกิจการเมือง 
และมีการจัดต้ังองค์กรประชาชนอย่างกว้างขวางและเข้มแข็ง 
ภาคประชาชนสามารถเรียกร้อง ผลักดัน ตรวจสอบ ควบคุม
ทัง้ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนได้เพิม่ขึน้ ต่อเมือ่ประชาชนเข้ม
แข็งเท่าน้ัน ประชาชนจึงจะสามารถผลักดันเรียกร้องให้พวก
ชนชัน้น�า ท้ังนกัการเมอืง ข้าราชการขัน้สูง นกัธุรกิจจ�าเป็นต้อง
ปฏริปูตวัเองเพือ่ความอยูร่อดของพวกเขาและการอยูร่อดร่วม
กนัของประชาชนทัง้ประเทศได้ ประชาชนทีต่ื่นตวัต้องช่วยกนั
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ท�าให้ประชาชนคนอื่นเข้าใจร่วมกันว่าขณะนี้ประเทศไทยมี
ปัญหาวกิฤตด้านการพฒันาท่ีไม่สมดลุ ไม่เป็นธรรม มีการทจุรติ
ฉ้อฉล และการเห็นแก่ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม การขาด
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการท�างานมาก ต้องแก้ปัญหา
เหล่านี้และต้องเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมให้ได้ 
ประเทศไทยจงึจะมขีดีความสามารถในการอยูร่่วมและแข่งขัน
กับประเทศอื่นได้อย่างสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น

ประชาชนที่ตื่นแล้วควรจะท�าอย่างไร

1. ในแง่ประชาชนแต่ละคน แต่ละกลุ่ม เราอาจเริ่ม
จากการปฏริปูตนเอง อ่าน รับฟัง อย่างใจกว้าง คิด วเิคราะห์
เพิ่มขึ้น เปลี่ยนวิธีคิดแบบ 2 ขั้วสุดโต่ง เลือกเข้าข้างชนชั้น
น�าคนใดคนหนึ่งด้วยอารมณ์ ศรัทธา อย่างแคบๆ หวังพึ่ง
ผูอ้ืน่ เป็นวธิคีดิแบบวเิคราะห์ด้วยเหตผุล หาข้อมลูเชงิประจกัษ์
อย่างจ�าแนกเป็นเรือ่งๆ ไป คดิแบบเน้นการเป็นตวัเองพ่ึงพา
ตนเอง กลุม่ประชาชนด้วยกนั และหรอืชมุชนเพิม่ขึน้ สนใจ
อ่าน ศึกษา วิเคราะห์ จัดตั้งกลุ่มศึกษา วิเคราะห์ปัญหาทาง
สังคมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา พยายามท�าความเข้าใจ
ให้ถึงรากเหง้าของปัญหาว่าชุมชนและหรือประเทศของเรา
วิกฤตอย่างไร ควรจะปฏิรูปอะไร อย่างไร เพื่อใคร เพื่ออะไร 

2. การช่วยกันเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนคนอื่น กลุ่ม องค์กร ชุมชน
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ต่างๆ ช่วยกันรณรงค์ให้การศึกษา ข้อมลู ข่าวสาร เร่ือง ทีเ่หมาะ
จะน�ามาใช้แก้ไขวกิฤตแิละสร้างสังคมทีด่ขีึน้ ให้ทัง้เด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ การคิด วิเคราะห์ เรื่องความ
เป็นมาและความเป็นไปของระบบสังคมเศรษฐกิจการเมือง 
สทิธหิน้าทีพ่ลเมอืง และการต่อสูเ้พือ่เรยีกร้องปกปองสทิธ ิและ
การท�าหน้าทีท่ีส่�าคญั เรือ่งระบบโครงสร้างเศรษฐกจิการเมอืง 
และการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบทางเลือกที่เป็นธรรม 
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน มากกว่าการเชื่อในระบบโครงสร้าง
เศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เน้นการเพิ่มความเจริญ
เติบโตของสินค้าและบริการอย่างสุดโต่ง และระบบโครงสร้าง
การเมืองที่ประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งผู้แทน เพราะระบบ
โครงสร้างเศรษฐกจิการเมอืงแบบนีคื้อตัวสร้างปัญหาการพฒันา
เศรษฐกิจที่ไม่สมดุล ไม่เป็นธรรม 

3. ช่วยเหลอืจดัตัง้องค์กรประชาชน เป็นกลุม่ องค์กร 
สหภาพแรงงาน สมาคมชาวนาชาวไร่ สมาคมอาชีพต่างๆ 
สหกรณ์ องค์กรชมุชนรปูแบบต่างๆ โรงเรยีนของชมุชน เครอืข่าย
ประชาชนและภาคสังคมประชา1 ที่พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของ

1 ภาคสังคมประชา (Civil Society) หมายถึง ภาคท่ีไม่ใช่รัฐบาล
และธุรกิจเอกชน แต่เป็นองค์กรภาคประชาชนที่ไม่มีจุดประสงค์ในการหาก�าไร 
คนทั่วไปใช้ค�าว่า “ประชาสังคม” เพราะแปลตามภาษาอังกฤษแบบค�าต่อค�า 
แต่ตามหลักภาษาแล้ว ภาษาไทยค�านามมาก่อนค�าคุณศัพท์หรือค�าขยาย 
ซึ่งตรงกันข้ามกับภาษาอังกฤษ
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ประชาชนได้เพิ่มขึ้น ในสังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมปัจจุบัน 
ภาคธุรกิจเอกชน และภาครัฐ มีบทบาทสูงมากไป จ�าเป็นต้อง
ช่วยกนัสร้างภาคประชาชน ภาคสงัคมประชาหรอืภาคประชาชน
ให้เข้มแขง็ มอี�านาจต่อรองในการรักษาเรยีกร้องสทิธผิลประโยชน์
ประชาชนส่วนใหญ่ได้เพิม่ขึน้ เพือ่ถ่วงดุลตรวจสอบภาครฐัและ
ภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างประชาธิปไตย
ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท�าให้ประชาชนเกิด
ความไว้วางใจ ร่วมมอื สามคัคี มพีลังในการช่วยกันท�างานเพือ่
ประโยชน์ของชุมชนและประเทศเพิ่มขึ้น

4. การเผยแพร่ความคิด และจัดตั้งกลุ่มองค์กร
เพือ่ผลกัดนัการปฏริปูในระดบักว้าง เช่น การปฏริปูการศกึษา
การวิจัยและการพัฒนา ทั้งในเรื่องการแก้ไขปัญหาพัฒนาทาง
เศรษฐกิจสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น 
การสื่อสาร การคมนาคม เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ 
วสัดศุาสตร์ และเทคโนโลยอ่ืีนๆ ทีม่ศัีกยภาพสูงในการทีจ่ะน�า
มาประยุกต์ใช้กับทรัพยากรที่เรามีอยู่ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมให้มีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวมเพิ่มขึ้น เจริญก้าวหน้าไป
ในทางเอือ้ประโยชน์คนส่วนใหญ่มากกว่าการเพิม่ก�าไรให้ภาค
ธุรกิจเอกชน การพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ นั้น ต้องมีเปาหมาย
เพื่อการปฏิรูปการบริหารจัดการประเทศให้เติบโตได้อย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพเพื่อส่วนรวม ลดการท�าลาย
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนยาวนาน
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แนวทางการด�าเนินการเพื่อปฏิรูปท่ีกล่าวมาทั้งหมด 
ควรมเีปาหมายเดยีวกนัท่ีชดัเจนคือ สร้างสังคมทีด่ ีเป็นธรรม 
ทั้ง 3 ด้าน คือ 1. ความยุติธรรม 2. อนุรักษ์และฟนฟู
ธรรมชาติ และ 3. ธรรมแห่งความถูกต้องดีงาม เพื่อที่จะ
สร้างสิง่แวดล้อมให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ใช้ชวีติอยูร่่วมกนั
อย่างมีสทิธเิสรภีาพ เสมอภาค ภราดรภาพ (ความเป็นพีน้่อง
กัน) อย่างสงบ สันติ มีคุณภาพชีวิต และอย่างมีสุขภาวะ 
ทั้งทางกายและทางใจ การพัฒนาแนวทางเลือกใหม่แตกต่าง
จากแนวทางพฒันาเศรษฐกจิแบบทนุนยิมอุตสาหกรรมสดุโต่ง 
ที่มุ ่งสร้างก�าไรระยะสั้นให้เฉพาะนายทุนและคนช้ันกลาง 
แต่เอาเปรยีบคนส่วนใหญ่ เอาเปรยีบธรรมชาติสภาพแวดล้อม 
เป็นแนวทางพัฒนาแบบกอบโกยล้างผลาญ ที่อยู่ตรงข้ามกับ
แนวทางการพัฒนาที่เป็นธรรมและยั่งยืน.

แนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจการเมืองสังคม อ่านเพิ่มเติม
ได้จาก

1 วิทยากร เชียงกูล แก้วิกฤตเศรษฐกิจแนวพุทธ 
สายธาร 2551 

2 วิทยากร เชียงกูล ปฏิวัติประชาธิปไตย เพื่อแก้ไข
วิกฤติของชาติ สายธาร 2551

3 วิทยากร เชียงกูล หยุดวิกฤตซ�้าซากด้วยระบบ
สหกรณ์ บ้านพระอาทิตย์ 2550
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4 วิทยากร เชียงกูล มองมุมใหม่วิกฤตเศรษฐกิจโลก 
บ้านพระอาทิตย์ 2552

5 วิทยากร เชียงกูล ปฏิรูปประเทศไทย 1-2 
บ้านพระอาทิตย์ 2553 ปฏิรูปเศรษฐกิจการเมือง พิมพ์ครั้ง
ที่ 2 2557

6 วิทยากร เชียงกูล เศรษฐกิจระบบนิเวศ เพื่อโลก
ที่เป็นธรรมและยั่งยืน บ้านพระอาทิตย์ 2554

7 วทิยากร เชยีงกูล เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพือ่ชวีติ
และระบบนิเวศที่สันติสุข กรุงเทพธุรกิจ 2556

8 วิทยากร เชียงกูล ปัดกวาดประเทศไทย ก้าวย่าง
อีกยาวไกล บ้านพระอาทิตย์ 2557

9 วิทยากร เชียงกูล เพื่อการปฏิรูปมนุษย์และสังคม
อย่างลึกซึ้ง แสงดาว 2557



ประวัติการศึกษา 

การท�างาน 

ผลงานวิจัย 

และหนังสือเล่ม 
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รศ.วิทยากร เชียงกูล

การศึกษา

2503-2508 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย มัธยมปลาย
ประกาศนียบัตร

2508-2512 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี ศบ. (เกียรตินิยม)

2520  ILO International Centre for Advanced 
Technical and Vocational Training, 
Turin, Italy 

  Training Methodology for Trade Union 
Instructors Certificate

2523-2525 Institute of Social Studies, The Hagues, 
The Netherlands ปรญิญาโทด้านพฒันา
สังคม MSc. (Development Studies)

2533, 2534 ไปดงูานท่ีสหรฐัอเมรกิา และยโุรปตะวนัตก 
ครั้งละ 3 สัปดาห์ ในฐานะผู้ช�านาญการ
ประจ�าคณะกรรมาธิการการคลัง การเงิน 
การธนาคาร และสถาบันการเงิน ประจ�า
สภาผู้แทนราษฎร
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การท�างาน

2512-2515 บริษัท ไทยวัฒนาพานิช
นักวิชาการ/นักเขียน

2515-2525 ฝ่ายวิจัยและวางแผน ธนาคารกรุงเทพฯ
เศรษฐกร/นักเขียน

2525-2531 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อาจารย์

2531  หนังสือพิมพ์วัฏจักร 
บรรณาธิการบริหาร

2531-2534 ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักกรรมการ
ผู้จัดการ (ดูแลงานด้านการวิจัยและ
วางแผน)

2534-2538 มหาวิทยาลัยรังสิต รองอธิการบดี และ
ผู้อ�านวยการส�านักงานวางแผนและ
พัฒนา

2538-2540 มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ผูอ้�านวยการส�านักงานวางแผนและพฒันา
คณบดีคณะศิลปศาสตร์
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2540-2546 มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย
ทางด้านสังคมศาสตร์ และอาจารย์
สาขาวิชาเศรษฐกิจและสังคม

2546-2554 มหาวิทยาลัยรังสิต 
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปัจจุบัน  มหาวิทยาลัยรังสิต
คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 
มหาวิทยาลัยรังสิต

ต�าแหน่งทางวิชาการ

 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

งานอื่นๆ 

- ผูช้�านาญการ ประจ�าคณะกรรมาธกิารการคลงัการธนาคาร 
และสถาบันการเงิน 

 ประจ�าสภาผู้แทนราษฎร (2532-2534)

- กรรมการสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (2525-
2527, 2532-2534)

- บรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์การเมอืง สถาบนัวจิยั
สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2524-2525)
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- นกัเขยีนคอลมัน์ประจ�าหนงัสอืพิมพ์หลายฉบบั (2517-
2540)

- ผูบ้รรยายพเิศษ มหาวทิยาลยัและองค์กรสาธารณะต่างๆ 

เกียรติคุณ

- รางวัลภูมิพล ส�าหรับนักศึกษาที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ได้คะแนนสูงสุด 3 คนแรก

- รางวัลนักเขียนบทความดีเด่น กองทุนอายุมงคลโสณกุล 
ปี 2536

- รางวัลศรีบูรพา ประจ�าปี 2541

- รางวลัอาจารย์ดเีด่นด้านการแต่งต�ารา มหาวทิยาลยัรงัสติ 
ปี 2549

- ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 72 ปี ของมหาวิทยาลัย ปี 2549

การเปนกรรมการ 

- กรรมการสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย 
(2517-2518)

- กรรมการสมาคมสงัคมศาสตร์แห่งประเทศไทย (2525-
2527)
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- กรรมการตัดสินรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจ�าป ี
ของสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงฯ 

- ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวทิยาลยัรงัสติ 
(2534-2543) (2544 - 2548)

- กรรมการพิจารณาศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณกรรม 
ของส�านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิ(2540)

- กรรมการตัดสนิรางวลัวรรณกรรมสร้างสรรค์แห่งอาเซียน 
(ซีไรท์) 2543

- คณะท�างานเพือ่การศกึษาและจดัท�าข้อเสนอยทุธศาสตร์
การปฏิรูปการศึกษา 2546

- กรรมการจัดงาน 100 ปี ศรีบูรพา 2548-2549

- กรรมการโครงการอทุยานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์และ
ประชาธิปไตยไทย 2547 – ปัจจุบัน

- อนกุรรมการด้านการเรยีนรู ้สถาบันวทิยาการการเรยีนรู้ 
2548

- ประธานกรรมการอ�านวยการการมส่ีวนร่วมของประชาชน
ในการจดัท�ารฐัธรรมนญู แห่งราชอาณาจกัรไทย 2549– 
2550 
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การวิจัย 

1.  เรื่อง The Effects of Capitalist Penetration on the 
Transformation of the Agrarian Structure in the 
Central Region of Thailand 1960-1980

 (วิทยานิพนธ์ปริญญาโท เสนอต่อ The International 
Institute of Social Studies, The Hagues, The 
Netherlands ปี 2526) 

2.  ปัญหาเศรษฐกจิสงัคมท่ีมผีลกระทบต่อเดก็และเยาวชน
ไทย (2502-2532) ได้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิไทย-
อเมริกัน ปี พ.ศ. 2533

3.  วิกฤติเศรษฐกจิไทย: ผลกระทบจากการรับเงือ่นไข IMF 
และ ทางออกส�าหรับประชาชน ได้รบัทุนจาก ส�านกังาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี พ.ศ. 2540

4.  หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน ได้รับทุน
จาก ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี พ.ศ. 
2541-2542

5.  รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2540 ได้รับทุนจาก
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ปี 2541

6.  รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2541 ได้รับทุนจาก
ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(ปี 2542)
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7.  “หนงัสือด ี100 เรือ่งทีเ่ดก็และเยาวชนไทยควรอา่น” 
ได้รบัทนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 
ปี พ.ศ. 2542-2543

8.  รายงานสภาวะการศกึษาไทย 2543/2544 ได้รบัทนุ
จากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2544)

9.  การพัฒนาตัวแบบชี้วัดความยากจนเชิงโครงสร้าง 
ได้รบัทนุจากส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาต ิร่วมกับ World Bank 2544-2545

10.  การพฒันาสวสัดกิารส�าหรบัคนจนและคนด้อยโอกาส
ในสังคมไทย: กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 
ได้รบัทนุจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) 
ปี พ.ศ. 2544-2546

11. “สามทศวรรษทบวงมหาวิทยาลัย” ได้รับทุนจาก
ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2545-2546

12. ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ ได้รับ
ทุนจากส�านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2547

13. รายงานสภาวะการศกึษาไทยป 2547/2548 ได้รับ
ทุนจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ปี 2548
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14. นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ: การทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ทางธรุกจิ ได้รบัทนุจากสถาบนัพระปกเกล้า 
ปี 2549

15. รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2549–2550 
ได้รับทนุจากส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ปี 2550

16. รายงานสภาวะการศกึษาไทยป 2550/2551 ได้รับ
ทุนจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2551

17. รายงานสภาวะการศกึษาไทยป 2551/2552 ได้รับ
ทุนจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ ปี 2552

18. การสังเคราะห์ผลการวิจัยปฏิรูปการศึกษาของ
ประเทศฟนแลนด์ นวิซแีลนด์ เกาหลีใต้ สหรฐัอเมรกิา 
สหราชอาณาจักร จีน เวียดนามและไทย ได้รับทุน
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) 2553

19. รายงานสภาวะการศกึษาไทยป 2552/2553 ได้รับ
ทุนจากส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ปี 2553

20. จะเลือกการปฏิวัติทางการศึกษาหรือจะเลือก
ความพนิาศ ได้รบัทนุจากแผนงานสร้างเสรมิการเรียนรู้
กับสถาบันอุดมศึกษาไทย 2553
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21. รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2554/2555 ได้
รบัทนุจากส�านกังานเลขาธกิารสภาการศึกษา ปี 2555

22. หนังสือดี 100 เรื่อง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ได้รบัทนุจากส�านกังานส่งเสรมิสงัคมแห่งการเรียนรู้และ
คุณภาพเยาวชน (สสค.) ปี 2555

ผลงานเขียน แปลและเรียบเรียงโดยวิทยากร เชียงกูล 

ที่พิมพ์เปนเล่มแล้ว

(ถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๗ รวม ๑๓๖ เล่ม)

แบ่งเปน ๔ ประเภท คือ 

1. เรื่องแต่ง

2. รวมบทความสั้น

3. งานวิจัย ค้นคว้า ต�ารา สารคดี

4. งานแปลและเรียบเรียง

ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑) เรื่องแต่ง (เรื่องสั้น บทกวี นิยาย)

1. ฉนัจงึมาหาความหมาย (พมิพ์คร้ังแรก 2514 ครัง้ที ่15 
สนพ.สามัญชน 2543)
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2. ฝันของเด็กชายชาวนา (2522, 2544)

3. ฤดูใบไม้ผลิจักต้องมาถึง (2522,2532)

๒) รวมบทความสั้น

4. เราจะไปทางไหนกัน 2516, 2518

5. เพื่อปากท้องและชีวิตที่ดีกว่า 2521

6. ทางเลือกสังคมไทย 2528

7. ทางออกการเมืองไทย 2531

8. ทางสองแพร่งของเศรษฐกิจการเมืองไทย 2533

9. รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ กับอนาคตของเศรษฐกิจ
การเมืองไทย ผลึก 2535

10. ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไทย ผลึก 2535

11. รัฐประหารเมืองไทย คลังสมอง 2535

12. เพือ่ศตวรรษที ่21 วเิคราะห์แนวโน้มการเปลีย่นแปลง
สังคมไทย มิ่งมิตร 2538

13. ปฏิรูปการเมือง มิ่งมิตร 2540

14. งานคดัสรรในรอบ 30 ป ของวทิยากร เชยีงกลู มิง่มติร 
2542

15. คนหนุ่มสาวจะไปทางไหนกัน มิ่งมิตร 2543



ขบวนการประชาชน : ปัญหาและทางออกของประเทศไทย • 73

๓) งานวิจัย ค้นคว้า ต�ารา สารคดี

16. ปัญหาและทางออกของประเทศด้อยพัฒนา 2517 
(ปัญหาพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา) 2521

17. ขบวนการนักศึกษาไทย (บก.) 2517,2536

18. ปัญหาและแนวทางการต่อสู้ของโลกที่สาม 2518 
(โลกที่สาม จงสามัคคีกัน) 2522

19. ปัญหาเศรษฐกิจของชาวนาไทย 2518 (ปัญหา
พื้นฐานของชาวนาไทย) 2521

20. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 2522, 2529 (หนังสือเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สนพ.ไทยวัฒนาพานิช)

21. การพฒันาทุนนยิมในประเทศไทย; ศกึษากรณี สงัคม
เกษตรกรรมภาคกลาง สนพ.ต้นหมาก 2526

22. การพฒันาเศรษฐกจิสงัคมไทย: บทวเิคราะห์ 2527

23. ปัญญาชนกับการเปลี่ยนแปลงสังคม 2530

24. ปัญญาชน ชนชัน้น�าในโลกยคุข้อมลูข่าวสาร มิง่มติร 
2538

25. ศกึษาบทบาทและความคดิของปวย อึง๊ภากรณ์ มิง่มติร 
2531

26. ศกึษาบทบาทและความคิดของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช 
มิ่งมิตร 2532, 2538
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27. ศกึษาบทบาทและความคดิของ กหุลาบ สายประดษิฐ์ 
มิ่งมิตร 2532

28. ศึกษาบทบาทและความคิดของ ส.ศิวรักษ์ มิ่งมิตร 
2533

29. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม กับผลกระทบ
ต่อเด็กและเยาวชนไทย 2533

30. พจนานกุรม นกัคิดนกัเขยีนคนส�าคญัของโลก สุขภาพ
ใจ 2536

31. ท�าไม ฉันจึงมาหาความหมาย แกรมมี่ 2536

32. วเิคราะห์ 4 ปัญญาชนสยาม ส�านักพิมพ์ 222, 2538

33. Vision 2020 จินตภาพส�าหรับผู้บริหารและสังคม
ไทย มิ่งมิตร 2539

34. วิกฤติเศรษฐกจิไทย: ผลกระทบจากการรบัเงือ่นไข IMF 
และทางออกส�าหรบัประชาชน ประพนัธ์สาส์น 2540

35. การกอบกู้และฟนฟูชาติจากพันธนาการของ IMF 
มิ่งมิตร 2541

36. รายงานสภาวะการศึกษาไทยป 2540 สกศ. 2541

37. ปฏิวัติภูมิปัญญาใหม่ ต้านภัย IMF มิ่งมิตร 2541

38. ถาม-ตอบ ปัญหาวกิฤตเิศรษฐกจิไทย มิง่มติร 2541
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39. สารานุกรมแนะน�าหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทย
ควรอ่าน สกว. 2542

40. หนังสือดีในรอบศตวรรษ มิ่งมิตร 2542, (หนังสือดี
ในรอบหลายศตวรรษ (ปรบัปรงุใหม่) สายธาร 2547)

41. รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2541 สกศ. 2542 
(ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เพ่ือแก้ไขวิกฤติ
ของชาติ สุขภาพใจ 2543)

42. วิกฤติระบบทุนนยิมโลกในทศันะ จอร์ช โซรอส มิง่มติร 
2542

43. เศรษฐศาสตร์มิติใหม่ วิถีทรรศน์ 2542

44. วิเคราะห์งานเขยีนดร.ปวย อึง๊ภากรณ์ วญิชูน 2542

45. หนังสือดี 100 ชือ่เรือ่งทีค่นไทยควรอ่าน ฉบบัสงัเขป 
วิญูชน 2543

46. สังคมประชาธิปไตยใหม่-ทางออกประชาชน มิ่งมิตร 
2543

47. ธรรมะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างไร 
บุญญปัญญา 2543

48. อ.ปวย อึง๊ภากรณ์ สามญัชนผูย้ิง่ใหญ่ เพือ่นดี 2543

49. รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2543/2544 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2544 
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(ทางรอดของประเทศไทย ปฏิวัติกรอบวิธีคิดและ
ระบบการเรียนรู้ใหม่ เรือนปัญญา 2544)

50. คูม่อืผูร้กัการอ่านและผูใ้ฝการเรยีนรู ้สายธาร 2544

51. ข้อเท็จจริงและอนาคตเศรษฐกิจสังคมไทย มิ่งมิตร 
2544

52. หนังสือดี 100 เรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน 
สกว. 2544

53. การพัฒนาสวสัดกิารส�าหรบัคนจนและคนด้อยโอกาส
ในสังคมไทย : กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย 
ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง 2546

54. วพิากษ์ไทยรกัไทยบนฐานคดิเศรษฐศาสตร์การเมือง
แบบองค์รวม วิถีทรรศน์ 2545

55. เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก สายธาร 2545

56. การพฒันาแบบยัง่ยนืกับการแก้ปัญหาคนจน วิถทีรรศน์ 
2547

57. คู ่มือการพัฒนาตนเองและภาวะความเป็นผู ้น�า 
สายธาร 2547

58. เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก สายธาร 2547

59. ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สายธาร 2548
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60. รายงานสภาวะการศกึษาไทย ป 2547/2548 สกศ. 
2548

61. จิตวิทยาในการสร้างความสุข สายธาร 2548

62. เศรษฐกิจไทย ปัญหา และทางแก้ สายธาร 2548

63. ความสุขซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้ด้วยตนเอง ประพันธ์
สาส์น 2548

64. การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สายธาร 2549

65. รายงานสภาวะการศึกษาไทยป 2548/2549 
รากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไข ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 2549

66. นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ: การทับซ้อนของ
ผลประโยชน์ทางธุรกิจ สถาบันพระปกเกล้า 2549

67. แนวทางการปราบคอรัปชั่นอย่างได้ผล สายธาร 
2549

68. แง่คดิจากภฐูาน การพฒันาเพือ่ความสขุประชาชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต 2549

69. ผู ้น�าผู ้เปลี่ยนแปลงและให้แรงบันดาลใจแก่โลก 
สายธาร 2550

70. ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูป การเมือง 
เศรษฐกิจ บ้านพระอาทิตย์ 2550
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71. หยดุวิกฤติซ�า้ซากด้วยระบบสหกรณ์ บ้านพระอาทติย์ 
2550

72. รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2549/2550 
การแก้ปัญหาและการปฏรูิปการศกึษาอย่างเป็นระบบ
องค์รวม ส�านักงานเลขาธิการ สภาการศึกษา 2550

73. อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย บ้าน
พระอาทิตย์ 2550

74. ปัญหาและทางออกของการเมอืงไทย ชมรมนักศกึษา
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 2551

75. ปฏิวัติประชาธปิไตยเพือ่แก้ไขวกิฤตขิองชาต ิสายธาร 
2551

76. รายงานสภาวะการศกึษาไทย ป 2550/2551 สกศ. 
2551

77. อูโก ชาเวซ ผู้น�าการเมืองใหม่แห่งลาตินอเมริกา 
บ้านพระอาทิตย์ 2551

78. แก้วิกฤติเศรษฐกิจแนวพุทธ สายธาร 2551

79. มูฮัมหมัด ยูนุส ธนาคารคนจนและรางวัลโนเบล 
สายธาร 2551

80. การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกา
ภิวัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2551
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81. มุมมองใหม่ วิกฤติเศรษฐกิจโลก บ้านพระอาทิตย์ 
2552

82. รายงานสภาวะการศกึษาไทย 2551-2552 บทบาท
การศึกษากับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม 
ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2553 

83. ศาสตร์และศิลปะแห่งการเป็นผู้น�า สายธาร 2553

84. จะเลือกการปฏิวัติทางการศึกษาหรือจะเลือก
ความพินาศ นสธ.และสสส.2553

85. ปฏิรูปประเทศไทย เศรษฐกิจ การเมือง, การศึกษา 
พัฒนาผู้น�า บ้านพระอาทิตย์ 2553

86. การสงัเคราะห์ผลการวจิยั ปฏริปูการศกึษาของประเทศ
ฟนแลนด์ นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร จีน เวยีดนาม และไทย สสส.2553

87. เศรษฐกิจระบบนิเวศ (Ecological Economics) 
เพือ่โลกทีเ่ป็นธรรมและยัง่ยนื บ้านพระอาทิตย์ 2554

88. รายงานสภาวะการศกึษาไทย ป 2552-2553 “จะ
ปฏิรูปการศึกษาให้เกิดผลจริงได้อย่างไร” ส�านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 2555

89. เศรษฐศาสตร์แนวใหม่ เพื่อชีวิตและระบบนิเวศ
ที่สันติสุข กรุงเทพธุรกิจ 2556
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90. 100 หนงัสือด ีเพือ่พฒันาเดก็และเยาวชน ส�านกังาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู ้และคุณภาพเยาวชน 
(สสค.) 2556

91. ปัดกวาดประเทศ ก้าวย่างอกียาวไกล บ้านพระอาทติย์ 
2557

๔) งานแปลและเรียบเรียง (ทั้งวิชาการและวรรณกรรม)

92. อธิบายศัพท์การเมืองการปกครองสมัยใหม่ สายธาร 
2543

93. อธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม สายธาร 
2543

94. ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินการธนาคาร เบี้ยฟา 
2534, 2536, 2538 (ปรบัปรงุใหม่ ส�านกัพิมพ์มตชิน 
2540, สายธาร 2546)

95. อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่ สายธาร 
2543

96. อธิบายศัพท์โลกยุคใหม่ มติชน 2539 (อธิบายศัพท์
ใหม่เพื่อเข้าใจโลกยุคใหม่ สายธาร 2547) 

97. อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมือง สายธาร 2545

98. อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ สายธาร 2547



ขบวนการประชาชน : ปัญหาและทางออกของประเทศไทย • 81

99. อธบิายศพัท์การศกึษาและความรูส้าขาต่างๆ สายธาร 
2547

100. อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สายธาร 
2550

101. อธบิายศพัท์ จิตวทิยาและการพัฒนาตนเอง 2552

102. เพื่อโลกที่ดีกว่า 2516

103. การแต่งงานในทศันะใหม่ (แปลร่วม) 2516, 2518, 
2520, 2522, 2524

104. แนวคิดใหม่ทางการศึกษา (แปล) 2518, 2521

105. บทกวีเพื่อผู้ถูกกดขี่ (บก.แปล) 2518

106. ฉันยงัมีชวิีตและยงัใฝฝันอยู ่(รวมบทกวีแปล) มิง่มติร 
2541

107. เธอคือชีวิต (นิยาย) 2519, 2520, 2521

108. เรอืนรก (นยิาย) 2521 เรอืโรงงาน 2522, 2532

109. 55 วันก่อนญวนแตก (บก.แปล) 2521

110. แด่ความจนและความโง่เขลา รวมเรื่องสั้นจาก 
6 ทวีป (แปลร่วม) 2521

111. กวีแห่งอาเซี่ยน 2521

112. น�า้พแุห่งความขมขืน่ ฟอนตามาร่า (นยิาย) โคมทอง 
2523 



82 • รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล

113. เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน 2524 เศรษฐศาสตร์ที่ทุก
คนควรรู้ สามัญชน 2531 พิมพ์ครั้งที่ 4 2541

114. ท�าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง ปรีชญา 2537

115. ความรักในทัศนะใหม่ ปรีชญา 2538 

116. เรียนลึก รู้ไว ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบัน
วิทยาการเรียนรู้ (สวร.) 2547

117. คุณฉลาดกว่าที่คุณคิดไว้ คบไฟ 2540

118. ความรัก การสร้างสรรค์ และความสุข สายธาร 
2550 

119. จิตวิทยาในการสร้างความสุข สายธาร 2551, 
2552

120. จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค ์
สายธาร 2551

121. จิตวิทยาวัยรุ่น สายธาร 2552

122. บทกวีนานาชาติเพื่อสังคมใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2553

123. แด่โลกและชวีติ ปรชัญาความคดิบคุคลส�าคญัของ
โลก มิ่งมิตร 2539

124. ค�าคมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า สายธาร 2543
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125. ค�าคมคนรักหนังสือ มิ่งมิตร 2544

126. เติมไฟให้ชีวิต ค�าคมเพื่อแรงบันดาลใจ สายธาร 
2545

127. ค�าคมว่าด้วยความรักและมิตรภาพ มิง่มติร 2545

128. ค�าคม การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สายธาร 2545

129. ค�าคมและวาทะส�าคัญในประวัติศาสตร์โลก 1–2 
สายธาร 2546

130. ค�าคมว่าด้วยความสุข 1–2 สายธาร 2549

131. หลักคิด/ค�าคม: ผู้น�าและภาวะการน�า สายธาร 
2553 

132. อยู่ใจสงบ ในโลกท่ียากล�าบาก ข้อคิด/ค�าคมจาก
ปรัชญาส�านักสโตอิกและพุทธปรัชญา สายธาร 
2553

133. The Creative Mind of Einstein ความคดิจติใจ
ทีส่ร้างสรรค์ของอลัเบร์ิต ไอน์สไตน์ สายธาร 2553 

134. The Soul of Mahatama Gandhi สายธาร 2553

135. โฮจิมินห์ วีรบุรุษของประชาชนที่ถูกกดขี่ สายธาร 
2554

136. สารานุกรม ผู้น�าและคนส�าคัญของโลก แสงดาว 
2556
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137. ธรรมบท ทางหลดุพ้นจากบ่วงทกุข์ แสงดาว 2556

138. เพือ่การปฏิรปูมนษุย์และสงัคมอย่างลกึซึง้ แสงดาว 
2557
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อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖

และมูลนิธิ ๑๔ ตุลา

ในความรับรู้ของคนร่วมสมัย เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๑๖ 
นบัเป็นบรรยากาศทีย่ิง่ใหญ่อันแสดงให้เหน็ถงึพลังอ�านาจของ
ประชาชน และมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองของสังคมไทย ดังนั้น หลังเหตุการณ์สิ้นสุดลง
ไม่นาน จึงได้เกิดข้อเสนอว่าควรจะมีการสร้างอนุสาวรีย์วีรชน
เพื่อร�าลึกถึงทั้งตัวเหตุการณ์และผู ้ที่ เสียชีวิตในครั้งนั้น 
แกนส�าคัญในความพยายามผลักดันครั้งน้ีคือขบวนการ
นักศึกษาในช่วงเวลานั้น
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รัฐบาลในยุคหลัง ๑๔ ตุลา ก็ขานรับกระแสเรียกร้อง
เป็นอย่างดี โดยในเบื้องต้น คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสัญญา 
ธรรมศักดิ์ ได้มีมติเห็นชอบในเดือนธันวาคม ๒๕๑๗ ให้มีการ
สร้างอนุสาวรย์ีวรีชน ๑๔ ตุลาได้ และมอบให้ทบวงมหาวทิยาลยั
เป็นผู้ประสานงาน โดยในด้านหลักการนั้น รัฐบาลก็เห็นพ้อง
กับศนูย์กลางนิสิตนักศกึษาแห่งประเทศไทย (ศนูย์นสิติฯ หรอื 
ศนท.) ว่า เหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นเหตุการณ์
บ้านเมอืง ไม่มใีครคนใดคนหนึง่เป็น “เจ้าของ” ดงันัน้ การสร้าง
อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ จึงควรเป็นเรื่องของรัฐร่วมกับ
ประชาชน และสถานที่ตั้งของอนุสรณ์สถานก็ควรจะอยู่ใน
บริเวณถนนราชด�าเนินอันเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา 
๒๕๑๖

ปี ๒๕๑๘: ศิลาฤกษ์แห่งอนุสาวรีย์วีรชน

ในปี ๒๕๑๘ อันเป็นช่วงของรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ 
ปราโมช ได้เริม่มกีารผลกัดนัในการสร้างอนสุาวรย์ีอย่างจรงิจงัขึน้ 
โดยในเดือนกรกฎาคม ได้มีการประชุมระหว่างรฐัมนตรว่ีาการ
ทบวงมหาวทิยาลยัของรฐั, ปลดัทบวงฯ, ผูแ้ทนส�านกังบประมาณ 
และผู้แทนศูนย์นิสิตฯ ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้ใช้สถานที่
บริเวณสี่แยกคอกวัว อันเป็นบริเวณอาคารคณะกรรมการ
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ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กตป.) เก่า1 เป็น
สถานทีก่่อสร้างอนสุาวรย์ี โดยศูนย์นสิิตฯ มแีนวคิดเพิม่เตมิว่า 
ส่ิงก่อสร้างนีไ้ม่ควรมหีน้าทีแ่ค่ใช้ร�าลกึเหตกุารณ์ในอดตีเท่าน้ัน 
แต่ควรจะเป็นอาคารอนุสรณ์สถานที่มีประโยชน์ใช้สอยด้วย

ในเดือนถัดมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะ
กรรมการพิจารณาเรื่องการสร้างอนุสาวรีย์ฯ ดังกล่าว และ
ได้เร่ิมมีการประกวดแบบกัน โดยแบบที่ได้รับเลือกเป็นของ
นายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค�าดวง (ซึ่งก็คือแบบของอนุสรณ์สถาน
ท่ีสร้างในปัจจุบัน) ต่อมา ความหวังการสร้างอนุสาวรีย์เริ่ม
มีเค้าความเป็นจริงมากข้ึน เมื่อมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ ๑๔ 
ตลุาคม ๒๕๑๘ ณ บรเิวณทีดิ่นทีเ่คยเป็นอาคารคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีสมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกเป็นองค์ประธานในพิธี

1 ในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ท่ีดินบริเวณอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ 
ในปัจจุบัน คืออาคารคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
หรือที่เรียกกันในสมัยนั้นว่า ตึก กตป. โดยมี พันเอก ณรงค์ กิตติขจร บุตรชาย
ของจอมพลถนอม กิตติขจร และเป็นบุตรเขยของจอมพลประภาส จารุเสถียร 
เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีการเล่าลือในสมัยนั้นว่า พันเอก ณรงค์ ใช้องค์กรนี้เป็น
เครือ่งมือในการจดัการกับปฏปัิกษ์ของตน อาคารนีไ้ด้ถกูเผาท�าลายในเหตกุารณ์ 
๑๔ ตุลา ๒๕๑๖
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ในปี ๒๕๑๙ แม้ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่าง 
“ซ้าย” กับ “ขวา” จะรุนแรงขึ้น แต่การผลักดันในการสร้าง
อนุสาวรีย์ยังคงมีอยู่ต่อไป โดยในเดือนเมษายน รัฐมนตรี
กระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้
เห็นชอบที่จะให้กรมธนารักษ์ขอซื้อที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัว 
(ที่วางศิลาฤกษ์ไปแล้วในปี ๒๕๑๘) จากส�านักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษตัรย์ิ แต่ในส่วนของการก่อสร้างอนสุาวรย์ี เหน็
ว่าควรให้ประชาชนเป็นผูร่้วมบรจิาคค่าก่อสร้างด้วย โดยรฐับาล
จะรบัภาระหากเงนิทีบ่รจิาคยงัไม่เพยีงพอ แต่ก่อนหน้าทีจ่ะได้
จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อย ก็มีอันต้องเปลี่ยนรัฐบาลเป็นชุด
ของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช 

หลัง ๖ ตุลา: อนุสาวรีย์ที่ยังไม่มีโอกาสได้สร้าง

เมือ่ถงึเดอืนมิถนุายน ๒๕๑๙ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การคลังของรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ประสงค์จะเร่งรัด
โครงการ โดยเห็นว่าไม่จ�าเป็นต้องรอให้ประชาชนบริจาค
ค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งมีหนังสือขอซื้อที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัว
จากส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ยังมิทัน
ได้รบัค�าตอบใดๆ ก็เกดิเหตกุารณ์ ๖ ตุลา2 ขึน้เสยีก่อน รฐับาล

2 เหตุการณ์ ๖ ตุลา ๑๙ คือ เหตุการณ์ที่ต�ารวจตระเวนชายแดน และ
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ธานนิทร์ กรยัวเิชยีร จงึได้มมีตใิห้ยกเลกิโครงการก่อสร้าง และ
ในปีถดัมา กไ็ด้มมีตใิห้ยดึเงินทีป่ระชาชนบรจิาคเพือ่การก่อสร้าง
อนุสรณ์สถานเข้าคลัง

แม้ว่าการรัฐประหารในปี ๒๕๒๐ โดย พล.ร.อ. สงัด 
ชลออยู่ จะท�าให้สภาพการเมืองเปิดกว้างยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับ
ยุคของ ธานินทร์ กรัยวิเชียร แต่โครงการสร้างอนุสรณ์สถาน 
๑๔ ตุลา ๑๖ ก็ยังคงไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใด ต่อมาในปี 
๒๕๒๕ นักศึกษาได้เริ่มเรียกร้องถึงเรื่องดังกล่าวจากรัฐบาล 
พล.อ. เปรม ตณิสูลานนท์ อกีครัง้ แต่กย็งัคงไม่มคี�าตอบทีแ่น่ชดั

เสียงเรียกร้องเหล่านี้ ยิ่งดังขึ้นอีกในช่วงต้นทศวรรษ 
๒๕๓๐ อนัเป็นช่วงรัฐบาลของ พล.อ. ชาตชิาย ชณุหะวณั เนือ่ง
เพราะในเดอืนมถินุายน ได้มข่ีาวว่ารฐับาลจะคืนทรพัย์สนิของ
จอมพลถนอม กิตติขจรให้แก่เจ้าตัว เป็นเหตุให้สหพันธ์นิสิต
นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ออกมาคัดค้านถึงขั้น
อดข้าวประท้วง จนรฐับาลต้องล้มเลิกแนวคิด เหตกุารณ์นีท้�าให้
กรณี “๑๔ ตุลา” ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง ประเด็นเรื่องการสร้าง

กลุ่มพลังอนุรักษนิยมที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อท�าลายขบวนการนักศึกษา เช่น กระทิงแดง 
นวพล ลูกเสือชาวบ้าน รวมตัวกันล้อมปราบนักศึกษาท่ีชุมนุมขับไล่สามเณร
ถนอม กติตขิจโร ในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์อย่างโหดเหีย้ม เพยีงเพราะความเชือ่
ว่านกัศึกษาเหล่านีม้สีายสมัพนัธ์กับคอมมิวนสิต์เวียดนาม และจ้องล้มล้างสถาบนั
พระมหากษัตริย์
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อนุสรณ์สถานจึงยิ่งเข้มข้นขึ้น ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ปีเดียวกัน 
ได้มีการรวมตัวของนักศึกษา นักวิชาการ และตัวแทนองค์กร
เอกชน ตั้งขึ้นเป็น “คณะกรรมการติดตามการสร้างอนุสรณ์
สถานวีรชน ๑๔ ตุลา” ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก 
เป็นประธาน และส่งตวัแทนเข้าพบนายกรฐัมนตร ีหลงัจากนัน้ 
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้คืนเงินบริจาคของประชาชนแก่ทบวง
มหาวิทยาลยั เพือ่น�าไปใช้ในการสร้างอนุสรณ์สถาน โดยปรกึษา
ประสานงานกับนิสิตนักศึกษาต่อไป

อย่างไรก็ดี การสร้างอนุสรณ์สถานก็ยังมิได้รุดหน้า
ไปมากเท่าทีค่าดหวงัไว้ เหตผุลส�าคญักเ็พราะไม่สามารถขอเช่า
ทีดิ่นบรเิวณสีแ่ยกคอกววัจากส�านกังานทรพัย์สนิฯ ได้ จงึพยายาม
แก้ไขด้วยการยกระดับของ “คณะกรรมการติดตามฯ” จากที่
ตัง้กนัเองให้เป็นการต้ังขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยในชัน้แรก 
ยังให้ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นประธานเช่นเดิม และ
ต่อมาจึงให้รัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการ
แทน เพื่อให้เป็นทางการมากขึ้น 

ก�าเนิดมูลนิธิ ๑๔ ตุลา

จากความล่าช้าในระบบราชการ ท่ีแม้การยกระดับ 
“คณะกรรมการติดตามฯ” ขึ้นก็ยังมิอาจแก้ได้ ในปี ๒๕๓๓ 
จึงได้เริ่มมีแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ 
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๑๔ ตลุา ขึน้ โดยให้มลูนธิดิงักล่าวมหีน้าทีเ่กีย่วกบัการก่อสร้าง
อนสุรณ์สถานและรบัโอนเงนิบรจิาคจากประชาชนในเหตกุารณ์ 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มาด�าเนินการ โดยได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้ง
มลูนธิฯิ ในวนัที ่๒๔ ตลุาคม ๒๕๓๓ และได้รบัอนญุาตในวนัที่ 
๑๔ ธันวาคม ปีเดียวกัน

แม้มูลนิธิ ๑๔ ตุลา จะถือก�าเนิดขึ้นเพื่อผลักดันเรื่องนี้
โดยเฉพาะ แต่ปัญหาหลักคือเรื่องของ “สถานที่” ก็ยังคงค้าง
คาอยู่ โดยความพยายามขอเช่าที่ดินจากส�านักงานทรัพย์สินฯ 
ยังคงไม่ประสบผล เพราะส�านักงานทรัพย์สินฯ เสนอว่า ให้
ทบวงมหาวิทยาลัยเจรจากับผู้เช่าเดิมก่อน ถ้าตกลงกันได้แล้ว 
ส�าหนักงานทรัพย์สินฯ ก็ยินดีในการให้เช่าที่ดินแต่เนื่องจาก
ยังเจรจากับผู้เช่าเดิมไม่ได้ ปัญหาจึงยังค้างคาอยู่ 

๒๘ ปี แห่งการรอคอย

ในปี ๒๕๔๑ อนัเป็นช่วงร�าลกึครบรอบ ๒๕ ปี ๑๔ ตลุา 
โครงการสร้างอนุสรณ์สถานได้รุดหน้าขึ้นไปอีกขั้น จากการที่ 
ธีรยุทธ บุญมี ประธานกรรมการจัดงาน ๒๕ ปี ๑๔ ตุลา และ
กรรมการบางคน เช่น ประสาร มฤคพิทักษ์ และ ธีรพล นิยม 
ได้ติดต่อกับ อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการติดต่อขอเช่าที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัว
จากส�านกังานทรัพย์สนิฯ ซึง่กไ็ด้รบัความช่วยเหลอืเป็นอย่างดี
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ทว่า นอกจากเร่ืองของที่ดินแล้ว อุปสรรคส�าคัญอีก
ประการหน่ึงคือ การย้ายผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลออกจาก
บรเิวณทีจ่ะใช้ก่อสร้าง ซึง่กต้็องอาศยัความร่วมมอืจากหลายฝ่าย 
เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ 
พันธุ์วิชาติกุล ในฐานะประธานคณะท�างานย้ายผู้ค้าสลาก
กินแบ่งฯ ส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงความร่วมมือ
จากกรงุเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร
ในขณะนั้น คือ นายพิจิตต รัตตกุล และเลขานุการผู้ว่าฯ 
นายสมคาด สืบตระกูล ตลอดจนบุคคลอื่นอีกหลายคน ท�าให้
การย้ายผู้ค้าสลากกินแบ่งออกจากพื้นที่ประสบความส�าเร็จ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๒

การก่อสร้างอนุสรณ์สถานได้เริ่มเดินหน้าไปเรื่อยๆ 
โดยบรษิทั แปลน คอนซลัแทนท์ จ�ากดั ได้รบัมอบหมายให้เป็น
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเสียงสนับสนุน
จากกลุ่มผู้ผลักดัน ก็มีเสยีงคดัค้านดงัขึน้ด้วยเหตผุลต่างๆ นานา 
เช่น

-  เห็นว่าไม่ควรรื้อฟนเหตุการณ์ที่มีการฆ่าฟันกัน

-  ไม่ควรสร้างสิง่ทีจ่ะท�าให้เกดิความบาดหมางกบัทหาร

-  ผู ้เสียชีวิตหลายคนเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มิได้
เรียกร้องประชาธิปไตย ท�าไมต้องยกย่องให้เป็น
วีรชนด้วย
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-  ผูค้้าสลากท่ีต้องสญูเสยีพืน้ท่ีค้าขายมองว่าเป็นกรณี 
“คนตายไล่คนเป็น”

ฯลฯ 

ห้วงเวลาน้ีจึงเป็นช่วงแห่งการตอบค�าถามต่อสาธารณะ 
เพื่อสร้างความเข้าใจว่า อนุสรณ์สถานเป็นสัญลักษณ์ของ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พึงรู้ส�าหรับอนุชน มิได้เน้นเรื่อง
การฆ่าฟันกนั และไม่ได้มุง่สร้างความบาดหมาง แต่ต้องการให้
เกิดบทเรียนทางประวัติศาสตร์อันเป็นมโนทัศน์ส�าคัญในการ
ก้าวสู่อนาคตอย่างระมัดระวังต่อไป

ส�าหรบัผู้เสียชวิีตนัน้ ไม่ว่าเขาจะเป็นนกัเรยีน นกัศึกษา 
หรือชาวบ้านธรรมดาที่เพียงแค่จะเข้ามาดูเหตุการณ์ แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเสียชวีติของพวกเขา เป็นส่วนหนึง่ของความ
วิปโยคในเหตุการณ์ เรื่องราวของพวกเขาควรค่าแก่การระลึก
ถงึ ไม่เพยีงแต่จากญาตมิติรเท่านัน้ แต่ส�าหรับบคุคลท่ัวไปด้วย

ในที่สุด วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๔ หรือ ๒๘ ปี หลัง
เหตุการณ์ สถูปวีรชนที่ชนะการประกวดแบบตั้งแต่ปี ๒๕๑๗ 
กไ็ด้สร้างส�าเรจ็และมีพธีิสมโภชขึน้ แม้ในอดตีจะมกีารเรยีกสิง่
ก่อสร้างนี้ว่า อนุสาวรีย์บ้าง ประติมากรรมบ้าง แต่สุดท้าย
ก็เห็นพ้องต้องกันว่าควรเรียกว่าสถูปวีรชน เพราะมีการน�า
ชื่อของวีรชน ๑๔ ตุลา ที่จารึกบนแผ่นอิฐดินเผาที่ปิดทอง มา
ประดับไว้บริเวณฐานสถปูนี ้พร้อมทัง้มพีธีิทางศาสนาเพือ่ร�าลกึ
ถึงผู้ล่วงลับ
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อนุสรณ์สถานทีข่บวนการนกัศกึษาเคยผลกัดนัมาตัง้แต่
ปี ๒๕๑๗ จึงกลายเป็นความจริงขึ้นมา 

หลักการและความหมายของอนุสรณ์สถาน

หากใครสักคนเดินเท้ามาจากสนามหลวง ผ่านหน้า
โรงแรมรัตนโกสินทร์ อันเป็นจุดปะทะที่ส�าคัญจุดหน่ึงในช่วง
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๑๖ ค่อยๆ เดินผ่านหน้าส�านักงานของ
หนังสือพมิพ์สยามรฐั จนถงึสีแ่ยกคอกววั เม่ือข้ามถนนตะนาว
มา จะเห็นอาคารอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ ตัวสถูปวีรชนยัง
คงตั้งอย่างสง่างามอยู่ในสายตา

ก่อนทีจ่ะมกีารก่อสร้างอนสุรณ์สถานนีข้ึน้ ได้เริม่มกีาร
พูดถงึหลกัการและหน้าทีข่องอนสุรณ์สถาน โดยคณะกรรมการ
อ�านวยการสร้างอนสุรณ์สถาน ๑๔ ตลุา ๑๖ ภายใต้สงักดัมลูนธิิ 
๑๔ ตุลา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทางกรุงเทพมหานคร 
ญาติวรีชน และองค์กรท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงมศีาสตราจารย์นายแพทย์
เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ชนะการ
ประกวดแบบในปี ๒๕๑๗ เป็นผู้พัฒนาแบบเดิมให้เหมาะกับ
ยุคสมัย ด้วยแนวคิด ๒ ประการ คือต้องเคารพความจริงของ
ประวัติศาสตร์ และให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้มีส่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง
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จากแนวคิดดังกล่าว สถาปนิกได้น�าไปพัฒนาแบบ
อนุสรณ์สถานฯ ให้เป็นอนุสรณ์สถานที่เน้นความสงบนิ่ง 
โล่งกว้าง และเรียบง่าย เพื่อร�าลึกและคารวะต่อวีรชน มี
ประตมิากรรมร�าลกึอยูใ่จกลาง (ภายหลังจึงเรยีกว่า สถูปวรีชน) 
อาคารประกอบด้วยสวนหย่อม ลานกจิกรรมส�าหรบัการอภปิราย 
ฟังเพลง และการแสดงกลางแจ้ง นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็น
ห้องประชุมไว้ท�ากิจกรรมทางความคิด และห้องอ่านหนังสือ
ส�าหรับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

ส�าหรบัประติมากรรมร�าลึกหรอืสถูปวีรชนนัน้ ประกอบ
ด้วยฐานทรงสี่เหลี่ยมสูง ๕ เมตร ช่วงกลางปลายสอบเข้ายาว 
๗ เมตร และยอดแหลมทรงสถูปสีทองสูง ๒ เมตร รวมความ
สูงทั้งสิ้น ๑๔ เมตร ปลายแหลมของยอดสถูปแสดงถึงจิต
วิญญาณสูงส่งของมวลมนุษย์ ส่วนปลายยอดสถูปมีรอยหยัก
คล้ายสร้างไม่เสร็จ เพื่อส่ือความหมายว่าภารกิจการต่อสู้เพื่อ
ประชาธปิไตยยงัไม่สิน้สดุ ยอดปลายสถปูท�าด้วยวสัดโุปร่งแสง
เพ่ือให้เห็นแสงไฟที่ส่องออกมาจากภายในตัวสถูป แฝงนัย
ถึงไฟแห่งประชาธิปไตยที่เป็นอมตะ ฐานสถูปทั้งสี่ด้านบุด้วย
กระเบื้องดินเผา สลักรายชื่อวีรชน ๑๔ ตุลา และรายล้อมด้วย
แผ่นอิฐสลักบทกวีที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพ ความเสียสละ 
เด็กและผูห้ญงิ กรรมกรและชาวนา นอกจากนัน้ยงัจดัท�าแผ่นอิฐ
แกะลายจากแบบภาพถ่ายหรือภาพศิลปะจากการสร้างสรรค์
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ของศิลปิน เพื่อสื่อถึงการเติบโตงอกงามของสิทธิเสรีภาพและ
ประชาธิปไตย

ปัจจุบันอาคารอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา เป็นสถานที่จัด
กิจกรรมส�าหรับกลุ่มทางความคิดที่หลากหลาย โดยไม่จ�ากัด
ว่าเป็นอดุมการณ์ทางการเมอืงแบบใด ภายในอาคารได้จัดแสดง
นทิรรศการล�าดับเหตกุารณ์ ๑๔ ตุลา ๑๖, นทิรรศการภาพถ่าย
เหตุการณ์ฯ, นิทรรศการศิลปะคัทเอ้าท์การเมืองเดือนตุลา
โดยเปิดให้เยีย่มชมตลอดทัง้ปี ในส่วนส�านกังานมลูนธิ ิ๑๔ ตลุา 
ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังอาคารอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา นอกจากจะมี
ห้องประชุมซึ่งจัดฉายสารคดีเกี่ยวกับ ๑๔ ตุลา แก่หน่วยงาน
ที่สนใจแล้ว ยังเป็นศูนย์ข้อมูลที่รวบรวมเอกสาร, สิ่งพิมพ์, 
งานศิลปะ และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม 
๒๕๑๖ เพือ่ให้ผูส้นใจทัง้นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา และประชาชน
ทั่วไปเข้ามาศึกษาค้นคว้าอีกด้วย

มูลนิธิ ๑๔ ตุลากับกิจกรรมเพื่อสังคม

มูลนิธิ ๑๔ ตุลา มีพันธกิจในการสืบสานคุณค่า
ประชาธิปไตยและสืบเจตนารมณ์ ๑๔ ตุลา เพื่อถ่ายทอดสู่
เยาวชนคนรุ่นต่อๆ ไป ด้วยการสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้
และการจดัการความรูป้ระชาธิปไตยและการเมอืงภาคประชาชน 
ส่งเสรมิความเป็นธรรมในสังคม ประสานงานองค์กรประชาธปิไตย
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ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา
ให้เป็นศูนย์ข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งกิจกรรม
ต่างๆ ของมลูนธิฯิ ได้องิกบัหลกัการเหล่านี ้โดยผูส้นใจสามารถ
ติดตามเยี่ยมชมข้อมูลได้บนเว็บไซต์ www.14tula.com 
หรือส่งข้อมูลยังอีเมล oct14_f@hotmail.com

ส�าหรับผู ้ที่มีสิ่งของต่างๆ เช่น หนังสือ ภาพถ่าย 
งานศิลปะ บทกวี หรือสิ่งของอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับเหตุการณ์ 
๑๔ ตุลา และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะเป็นก่อนและหลัง 
มลูนธิฯิ ยนิดรัีบบรจิาคสิง่ของเพือ่รวบรวมไว้ในศนูย์ข้อมลูของ
มูลนธิิฯ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าประวตัศิาสตร์
ในช่วงทศวรรษ ๒๕๑๐ ต่อไป




