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คำานำา

ปีพุทธศักราช 2561 เป็นปีครบรอบ 45 ปีของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 

2516 คณะกรรมการมูลนิธิ 14 ตุลาเห็นว่าควรมีกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาส

นี้ และเห็นว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่มูลนิธิจะกระทำาได้ คือการให้สติและปัญญาแก่สังคม

ในช่วงปีที่ประเทศไทยจะเริ่มฟื้นกระบวนการประชาธิปไตยข้ึนมาอีกครั้งหนึ่ง 

หลังจากอยู่ภายใต้อำานาจของ คสช. มาอย่างยาวนานถึง 4 ปีเศษ

คณะกรรมการได้เลือกนำาเสนอกิจกรรม คือ ปาฐกถา 4 ครั้ง ณ ห้อง

ประชุม 14 ตุลา

ครั้งที่ 1 “14 ตุลาธรรมาธิปไตย” โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อ              

วันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เป็นการประเดิมเรื่องธรรมะ โดยมีการจัด              

ทอดผ้าป่าและทำาบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่วีรชน 14 ตุลาด้วย

ครัง้ที ่2 “ประชาธปิไตยกบัความทา้ทายทางเศรษฐกจิของประเทศไทย” 

เมือ่วนัเสาร์ ที ่14 กรกฎาคม 2561 โดย ดร.ประสาร ไตรรตันว์รกลุ เป็นประเดน็

ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นความจำาเป็นพื้นฐานของประเทศชาติและประชาชน           

เชื่อมโยงกับมุมมองเรื่องประชาธิปไตย

ครั้งที่ 3 “จาก 14 ถึง 6 ตุลา : ประวัติศาสตร์การเมืองภาคพิสดารของ

สยามสมัยใหม่” โดยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 

14 ตุลาคม 2561 เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งมีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อสังคมไทย

ที่อ่อนสำานึกทางประวัติศาสตร์

ครั้งที่ 4 “มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติ

การเมือง” โดย ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม 2561 

เน้นปัญหาสังคมที่ทุกฝ่ายจะต้องหาทางแก้ไข
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น่ายินดีที่ปาฐกถาทั้ง 4 ครั้งในโอกาสครบรอบ 45 ปี 14 ตุลา ล้วนมี

ความลุ่มลึกและเฉียบคม สามารถให้ทั้งสติและปัญญาแก่สังคมไทยได้อย่างดี

ในเล่มนี้ประกอบด้วยปาฐกถา 3 คร้ัง คือครั้งท่ี 1, 2 และ 4 ส่วน                     

ครั้งที่ 3 แยกเป็นอีกเล่มหนึ่งต่างหาก

องค์ปาฐกของปาฐกถาคร้ังที่ 1 เป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาท่ีมี            

ผลด้านเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและยาวนานพอสมควร ปาฐกถาครั้งนี้

สะทอ้นถงึความเปน็ธรรมกถกึทีเ่ยีย่มยอด เพราะทา่นแสดงปากเปลา่โดยไมต่อ้ง

มโีน้ตหรอืโสตทศันปูกรณช์ว่ยเลย แตส่ามารถบรรยายไดอ้ยา่งฉาดฉาน ลืน่ไหล

และเน้ือหาชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น ชี้ชัดถึงความแตกต่างและเช่ือมโยง

ระหว่างธรรมาธิปไตย กับ ประชาธิปไตยอย่างแจ่มแจ้ง ว่าธรรมาธิปไตยมิใช่

ระบบการเมืองแต่คือแก่นสารสำาคัญของประชาธิปไตยอันถูกต้องตามทำานอง

คลองธรรม และ ธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เป็นหัวใจของธรรมาธิปไตยคือ

พรหมวิหารธรรม ทั้งเมตตา กรุณา มุทิตา โดยเฉพาะอุเบกขาที่ต้องเข้าใจและ

นำามาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม นับเป็นปาฐกถาบทที่สั้น แต่พุ่งตรงที่หัวใจ         

ของหัวข้อ เป็นการให้สติและปัญญาโดยเฉพาะแก่ผู้ที่จะทำางานการเมือง ทั้งใน

ภาคนักการเมอืงและการเมอืงภาคประชาชน เพือ่วา่ในอนาคตจะไมเ่กดิคำาถาม

ซำ้าว่า “ทำ�ไมชนชั้นกล�งในเมืองอย่�งกรุงเทพมห�นครถึงอยู่ตรงข้�มกับ

ประช�ธิปไตยได้อย่�งไร ทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่ถือว่�มีก�รศึกษ�ที่ดีที่สุดของ

ประเทศ”

สำาหรับปาฐกถาครั้งที่ 2 ปาฐกเป็นอดีตผู้นำานักศึกษา ผู้มีส่วนสำาคัญท่ี

ก่อใหเ้กิดเหตกุารณ์ 14 ตุลาคม 2516 เพราะขณะนัน้ดำารงตำาแหนง่นายกสโมสร

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังธีรยุทธ บุญมีและคณะถูกจับจากการแจก

ใบปลิวเรียกร้องรัฐธรรมนูญ ประสาร มฤคพิทักษ์ ซ่ึงหลบหนีการถูกจับกุมได้

โดยตะเวนไปขอความช่วยเหลือจากบุคคลสำาคัญ เช่น ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 
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ต่อมาได้ไปแจ้งข่าวแก่ สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ เลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษา

แห่งประเทศไทยและได้ไปประชุมปรึกษาหารือเรียกร้องให้ปล่อยตัว “ขบถ”               

ที่บ้านของประสาร ไตรรัตน์วรกุล จนทำาให้มีการรวมตัวต่อสู้เรียกร้องและบาน

ปลายเป็นเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

ประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นหนึ่งใน “คนเดือนตุลา” ที่ยืนหยัดรักษา

อดุมการณม์าไดอ้ยา่งงดงามด้วยความรูท้ีแ่นน่หนา ดว้ยบุคลกิทีส่ภุาพเรยีบรอ้ย 

อ่อนนอกแต่แข็งใน จนสามารถเป็นผู้บริหารในตลาดการเงินของประเทศที่เชื่อ

มั่นว่าท่านอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์ภาคภูมิใจ ปาฐกถาครั้งนี้ประสารมีโอกาส

ทบทวนปาฐกถา 14 ตุลาในอดีตทั้งหมด และเตรียมเนื้อหามาอย่างดีโดย               

การทบทวนแนวคิดของปัญญาชนชั้นนำาของโลกจำานวนมาก พร้อมสื่อ                      

โสตทัศนูปกรณ์ที่สามารถสร้างความเข้าใจแก่ผู้ฟังได้เข้าใจปัญหาที่มีความ             

ซับซ้อนได้โดยง่าย 

จากด้วยเศรษฐกิจที่เป็นอาณาบริเวณที่ประสารถนัดเชื่อมโยงด้วย

การเมอืงการปกครองทีป่ระสารถอ่มตวัวา่ “ยงัละออ่นอยูม่�ก” ประสารยงัเชือ่

มั่นในระบอบประชาธิปไตย แม้ทั่วโลกศรัทธาต่อประชาธิปไตยจะสั่นคลอน               

ซึ่งประสารชี้ว่า “อ�จไม่ใช่เพร�ะเนื้อแท้ของประช�ธิปไตย” แต่อาจเป็นเพราะ 

“คว�มเข้�ใจประช�ธิปไตยของเร�อ�จไม่สมบูรณ์และประยุกต์ใช้แบบข�ดๆ 

วิ่นๆ” และได้ข้อสรุปว่า “ประช�ธิปไตยไม่ perfect แต่ powerful ใน                   

ฐ�นระบอบก�รเมืองที่จะนำ�สังคมไปสู่สังคมที่พึ่งปร�รถน� แต่มีคว�มสำ�คัญที่

เร�ต้องมองประช�ธิปไตยอย่�งเข้�ใจและรู้ข้อจำ�กัดด้�นต่�งๆ เช่น ข้อจำ�กัด              

ที่ Plato เคยเตือนไว้ถ้�ก�รใช้อำ�น�จโดยเสียงสวนใหญ่ท่ีทำ�เป็น Sucrates              

ถูกฆ่�และเร�ต้องมองประช�ธิปไตยอย่�งมีพลวัต รวมท้ังต้องออกแบบและ

ปรับปรุงกระบวนก�รต่�งๆ ให้เท่�ทันกับบริบทท�งเศรษฐกิจและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่�งไม่หยุดนิ่ง”
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ประสารจบปาฐกถาด้วยการเสนอแนวทางสรา้งระบอบประชาธปิไตยให้

ลงหลักปักฐาน มั่นคง อย่างเป็นระบบ ตบท้ายด้วยปรัชญาเต๋าเพื่อให้เกิดการ

คลีคลายจากความขัดแย้งรุนแรงในสังคมไทยเพราะ “สรรพสิ่งในโลกล้วน

เปล่ียนแปลง” และ “ในขาวมีดำา ในดำามีขาว” และเน้นว่าปัญหาเฉพาะหน้าสำาคัญ 

ในขณะน้ีคือการกระจายอำานาจ ดังวาทะของนายพลแม็คฮาร์เธอร์ ท่ีเข้าไป

พัฒนาประชาธิปไตยในญี่ปุ่นจนเติบโตงดงามสืบมาว่า “การกระจายอำานาจ

เปรียบเสมือนถนนที่นำาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย”

ปาฐกถาเรือ่งสดุทา้ยในชดุนีเ้ปน็ของธรียทุธ บญุม ีชว่งหนึง่ธรียทุธจะนำา

เสนอบทวิพากษ์สังคมเป็นประจำาปีละครั้งแต่ละครั้งจะสร้างความฮือฮาให้ 

วงการการเมืองการปกครองของประเทศ เพราะเนื้อหามีท้ังความลุ่มลึกและ

แหลมคม รวมทั้งสำานวนภาษาที่มักเสียดแทงผู้มีอำานาจได้อย่างจับใจผู้คน ช่วง

หลังธีรยุทธว่างเว้นกิจกรรมไประยะหนึ่ง การนำาเสนอในรูปปาฐกถาปิดท้ายใน

โอกาส 45 ปี 14 ตุลาครั้งนี้ ธีรยุทธจึงมีเวลาครุ่นคิด พิจารณาและหาข้อมูลรวม

ทั้งเขียนเป็นเอกสารเสร็จก่อนการแสดงปาฐกถา ซึ่งน่าสนใจตั้งแต่การกำาหนด

ชื่อเร่ืองในลักษณะก้าวเลยไปจากปัญหาที่ร้อนแรงในสังคมคือวิกฤติการเมือง  

ไปกล่าวถึง “ปัญหาท่ีใหญ่กว่า” คือปัญหาเศรษฐกิจและสังคมท่ีช่องว่างขยายข้ึน 

คุณภาพการศึกษาตกตำ่าลงทุกระดับ และคอร์รัปชั่นขยายตัวลงสู่รากหญ้า โดย

ชี้ว่าคนไทยปัจจุบันจนทั้งความหวัง จนทางประวัติศาสตร์และจนทางพื้นที่ จึง

ได้ตั้งตนว่า “คนไทยจนทางอัตลักษณ์แล้วจะรักประเทศไทยได้อย่างไร” 

ธรียทุธ ฟนัธงนโยบายเศรษฐกจิของรฐับาลประยทุธวา่ ทุ่มเทกบัโครงการ

ยักษ์และ 4.0 มากเกินไป จนอาจเป็น “เร�จะท้ิงทุกคนท่ีต�มไม่ทันให้อยู่ข้�งหลัง 

ไม่รอใครแม้แต่เพียงคนเดียว” เพราะความไม่พร้อมของไทยเรื่องอุตสาหกรรม 

4.0” “โฟกัสการพัฒนาผิดจุด” โดยมีข้อเสนอให้ “เปลี่ยนเศรษฐกิจบริกรให้

เป็นเศรษฐกิจบริการ” และให้รัฐบาลหน้า “ปฏิรูปแบกะดินบ้าง” ในทางการ
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เมืองธีรยุทธฟันธงว่า “คสช. ตั้งใจสืบทอดอำานาจมานานแล้ว” และมองวิกฤติ

การเมอืงไทยว่า “วกิฤติการเมอืงเกดิจากความพยายามของกลุม่ทุนใหญผ่กูขาด

ทีจ่ะสถาปนาอำานาจของตนเอง” จึงเสนอให ้“สรา้งอนาคตทางการเมอืงท่ีดข้ึีน” 

โดยชีว่้า “การเมอืงไทยกำาลงักา้วเขา้สูภ่าวะปกติ” และ “ไมจ่ำาเป็นตอ้งเรยีกรอ้ง

ให้แต่ละฝ่ายเปลี่ยนจุดยืน อุดมการณ์เพราะเวลาและสถานการณ์จะช่วยให้มี

การปรับตัวให้ระบอบการเมืองไทยดำาเนินไปภายใต้สภาพเหมือนเดิมได้”

ธีรยุทธในวัยใกล้ 70 ยังคงมีความลุ่มลึกและแหลมคม แม้จะคลาย               

ความร้อนแรงลงบ้าง คมความคิดของธีรยุทธในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนบทกวี 

“รำาพันพิลาป” ของสุนทรภู่ที่ประพันธ์ขึ้นในช่วงปลายของชีวิต

ด้วยจิตคารวะ

นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน

ประธานมูลนิธิ 14 ตุลา
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รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา
ชุดปัจจุบัน

(มูลนิธิ 14 ตุลา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2533)

1. นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน  ประธานกรรมการ

2. นางสุนี ไชยรส    รองประธานกรรมการ

3. นายสันติสุข โสภณสิริ  กรรมการ

4. นายสถาพร ลิ้มมณี   กรรมการ

5. นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ กรรมการ

6. นายสันติ คุณพิสิฐวงศ์  กรรมการ

7. นายเลิศ ตันติสุกฤต  กรรมการ

8. รศ.สุรัสวดี หุ่นพยนต์   กรรมการและเหรัญญิก

9. นายประสาร มฤคพิทักษ์   กรรมการและเลขานกุาร
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 14 ตุลา ธรรมาธิปไตย

ปาฐกถาธรรม โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี 
วัน อาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561

ณ ห้องประชุม 14 ตุลา กรุงเทพมหานคร

ขอโอกาสพระมหาเถรานุเถระทุกรูป เจริญพรท่านสาธุชนทุกท่าน            

ทกุคนทีม่ารว่มในงานบำาเพญ็กศุลทกัษิณานปุทานรำาลกึถงึทา่นผูว้ายชนม ์เนือ่ง

ในวาระ 45 ปี 14 ตุลา ประชาธิปไตย และที่มาร่วมในการทำาบุญทอดผ้าป่า

ประชาธิปไตย เพื่อสมทบทุนในการดำาเนินกิจกรรมส่งเสริม สร้างสรรค์ ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในสังคมไทย หัวข้อที่ได้รับนิมนต์ให้พูดใน            

วันนี้ คือ “14 ตุลา ธรรมาธิปไตย” 

14 ตุลา คืออะไร เป็นอย่างไร และสำาคัญเพียงไร เราทุกคนตระหนักรู้

กันเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ฉะนั้นวันนี้ก็จะมาพูดถึง “ธรรมาธิปไตย” เมื่อเราเข้าใจ

ธรรมาธิปไตย ก็จะกลับมาเข้าใจประชาธิปไตย เพราะเมื่อกล่าวโดยสาระสำาคัญ

แลว้คอืเร่ืองเดยีวกนั ยงัมคีวามเขา้ใจเรือ่งธรรมาธปิไตยท่ีไมค่รบ ไมต่รงกบัความ

หมายที่แท้จริง บริบทที่ถูกนำามาใช้มีเยอะมาก เราหยิบ เรายืมมาใช้ แต่เราไม่

คอ่ยเขา้ใจ เลยเถดิไปถงึขัน้ทีว่า่ธรรมาธปิไตยเปน็ระบบ เปน็รปูแบบการปกครอง

ไปก็มี เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะได้พูดคุยกันตั้งแต่ถ้อยคำา เมื่อเรามีความเข้าใจที่

กระจ่างชัดแล้ว เราจะได้รับประโยชน์จากคำาว่า “ธรรมาธิปไตย”
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มาดูความหมาย “ธรรมาธิปไตย” หมายความว่าอย่างไร 

“ธรรมาธิปไตย” มาจากคำาว่า “ธรรมะ” สนธิกับคำาว่า “อธิปไตย” หรือ 

“อธิปเตยยะ” ทั้ง 2 คำาเป็นภาษาสันสกฤตกับบาลี ธรรมะบวกกับอธิปไตย 

ธรรมะ คือ ความจริง ความดีงาม ความถูกต้อง ความชอบธรรม ส่วนอธิปไตย 

คือ ความเป็นใหญ่ โดยสาระสำาคัญความเป็นใหญ่ในที่นี้ หมายถึง “การตัดสิน

ใจ” เมื่อธรรม รวมกับอธิปไตยเป็น “ธรรมาธิปไตย” แปลว่า “การตัดสินใจที่

ถือเอาธรรมเป็นใหญ่เป็นสำาคัญ” นี่คือ ความหมายของคำาว่า “ธรรมาธิปไตย” 

การตัดสินใจ ที่ถือเอาธรรมเป็นใหญ่เป็นสำาคัญก็ถือว่าเราเป็นผู้มี

ธรรมาธิปไตยแล้ว ธรรมาธิปไตยอยู่ตรงไหน ในสารบบของพุทธธรรม พูดอีก

อย่างหนึ่งว่าบริบทของการใช้ธรรมาธิปไตยเป็นแบบใดในพุทธธรรม ถ้าเราไม่

เข้าใจบริบทเราก็จะใช้คำานี้ในความหมายที่ไม่ถูกต้อง ไม่ได้รับประโยชน์ที่สูงสุด

จากคำานี้ ในสารบบแห่งพุทธธรรม พระพุทธองค์ท่านใช้คำาว่าธรรมาธิปไตยใน

ฐานะที่เป็นระบบการตัดสินใจใน 2 บริบท

1. เป็นการตัดสินใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม

2. เป็นการตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดิน หรือ การเมืองการ

ปกครอง

บริบทที ่1 ธรรมาธปิไตยในการประพฤติปฏบัิตธิรรม เชน่ ใครสกัคนหนึง่

ที่กำาลังตัดสินใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรม แรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติ

ธรรมนั้นก็จะมาจาก 3 แรงบันดาลใจด้วยกัน หรือ 3 อธิปไตย

•	 อัตตาธิปไตย แปลว่า มุ่งถึงประโยชน์ที่ตนจะได้แล้วจึงปฏิบัติธรรม

•	 โลกาธปิไตย แปลวา่ มองถงึประโยชนท์ีโ่ลกยกยอ่ง ชืน่ชม แลว้กเ็หน็

ว่าเป็นสิ่งดีเพราะโลกบอกว่าดีเหมือนกัน จึงปฏิบัติธรรม

•	 ธรรมาธิปไตย แปลว่า มองถึงประโยชน์ที่แท้จริงอันจะเกิดขึ้นจาก

การปฏิบัติธรรม เช่น กำาจัดโลภ โกรธ หลง ได้จริง จึงปฏิบัติธรรม หรือปฏิบัติ
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ธรรมเพราะเห็นว่าธรรมนี้ดีจริงๆ

การตดัสินใจเลอืกปฏบิตัธิรรมเพราะแรงบนัดาลใจชนดิที ่3 ปฏบิตัธิรรม

เพราะเหน็คณุคา่ของธรรมอยา่งแท้ๆ  เรยีกวา่ “ธรรมาธปิไตย” การตดัสนิใจโดย

ยึดเอาธรรม คือ ความถูกต้อง ความดีงาม ความจริงเป็นแรงบันดาลใจนี้เรียกว่า 

ธรรมาธิปไตย 

อีกบริบทหนึ่งคือการเมืองการปกครอง ผู้ปกครองในสมัยโบราณ ก็คือ 

พระราชา พระมหากษัตริย์ พระเจ้าจักรพรรดิ สมัยนี้ก็หมายถึง “ผู้นำา” ในการ

บริหารประเทศชาติบา้นเมอืงทกุระดับชัน้ คำาวา่ทกุระดบัชัน้นัน้กห็มายถงึตัง้แต ่

หมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ จังหวัด จนถึงประเทศ จะต้องยึดหลักธรรมาธิปไตยใน

การบริหารประเทศชาติบ้านเมือง กล่าวได้ว่าผู้นำาจะต้องเป็นธรรมาธิปไตย ถ้า

ผูน้ำาตดัสนิใจในการบรหิารชาติบา้นเมอืงด้วยอัตตาธปิไตย เอาผลประโยชนข์อง

ตัวเองเป็นตัวตั้ง ตัวเองได้ผลประโยชน์แต่บ้านเมืองเสียหาย ตัดสินใจบริหาร

ประเทศชาติบ้านเมือง ด้วยการเอาเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งถูกก็มี ผิดก็มี พวกมาก

ลากไปก็มี ไม่สนคุณภาพของเสียงเท่าไหร่ เอาเป็นว่าได้เสียงมากฉันก็เอาด้วย 

ถา้เปน็อยา่งน้ีก็อาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายได้ ซึง่เรากเ็หน็เยอะแยะมากมาย แต่

อย่างน้อยก็ยังดีที่ยังยึดโยงกับประชาชน ยังฟังประชาชนก็ถือว่าใช้ได้ ดีกว่า            

ทำาอะไรก็เอาตัวเองเป็นใหญ่ เอาตัวเองเป็นตัวตั้งหมด ซึ่งมันจะนำาไปสู่ลัทธิ

เผดจ็การ ฉะน้ันอตัตาธปิไตยการเมอืงจงึนำาไปสูก่ารเอาผลประโยชนต์วัเองเปน็

ตัวตั้ง นำาไปสู่ลัทธิเผด็จการพระพุทธองค์ท่านว่ายังไม่ดี 

โลกาธิปไตย (อย่าพึงเข้าใจว่า “โลกาธิปไตย” มีความหมายเท่ากับ 

“ประชาธปิไตย” เปน็อนัขาดเพราะเปน็คำาคนละยคุคนละบรบิท) อนันีด้ ีขึน้มา

ยึดโยงกับประชาชนแลว้ กา้วต่อไปจะทำาอยา่งไรใหก้ารยดึโยงกบัประชาชน เพือ่

ให้ผลประโยชน์ของประชาชนนั้นดีงามขึ้นเรื่อยๆ ประเสริฐข้ึนเรื่อยๆ ไม่ใช่ผล

ประโยชน์ทางกายภาพหรอืเรือ่งเศรษฐกจิ อำานาจ กา้วจากผลประโยชนใ์นเรือ่ง
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เศรษฐกิจ อำานาจ ให้เป็นผลประโยชน์เชิงคุณภาพชีวิต เช่น การศึกษาของ

ประชาชน สุขภาพของประชาชน สทิธเิสรภีาพและการมสีว่นรว่มของประชาชน

ในการตดัสินใจต่อชะตากรรมของประเทศชาติบา้นเมอืง จะเหน็วา่ โลกาธปิไตย

นั้นดีขึ้นมากกว่าอัตตาธิปไตย 

ต่อมา ธรรมาธิปไตย ตัดสินใจจากการที่เรามีอิสระจากตัวกูของกู ไม่ได้

สนใจตัวฉันของฉัน ก้าวข้ามตัวฉันของฉัน ก้าวข้ามตัวกูของกู คิดถึงประชาชน

ที่ควรจะได้ อะไรที่ดีที่สุด ไม่ใช่ว่าผู้นำาจะไปมอบให้ แต่ผู้นำามาหาฉันทมติร่วม

กันกับประชาชน ให้การตัดสินใจนั้นเป็นการกระทำาร่วมกัน เอาประโยชน์ของ

ประเทศชาติ เอาประโยชน์ของประชาชนที่เป็นไปตามทำานองคลองธรรม โดย

มีธรรมกำากับอีกที เพราะประโยชน์ของประเทศ ประโยชน์ประชาชน หลายสิ่ง

หลายอย่างมันอาจดี แต่มองในมุมธรรมแล้วมันอาจไม่ดี เช่น ในสหรัฐอเมริกา

บางรัฐ ประชาชนพลเมืองมีสิทธิพกพาอาวุธปืน กฎหมายรับรองไว้ แล้ว

สหรัฐอเมริกาก็เลยมีปัญหาเรื่องประชาชนป่วยด้วยโรค Gun Syndrome                 

(ไข้โป้ง) เยอะ เป็นที่น่าเป็นห่วงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกิดเหตุกราดยิงใน

โรงเรียน ในสถาบันการศึกษา ในคอนเสิร์ต ในที่สาธารณะ รัฐบาล Barack 

Obama ก็เจอเรื่องนี้ วุฒิสมาชิกประท้วงอย่างไรก็ไม่สำาเร็จ จนมาถึงยุคของ

ประธานาธิบดี Donald Trump มีปัญหาหนักกว่าเดิมอีก กฎหมายอาจรับรอง

สิทธิเสรีภาพในการครอบครองอาวุธสงคราม คนประท้วงอย่างไร รัฐบาลก็ไม่

ยกเลิกกฎหมายนี้ แต่ถ้ามองในมุมของธรรม คือการไม่มีอาวุธเลยดีท่ีสุด การ

ปกครองโดยไมใ่ชอ้าชญา ถอืเปน็การปกครองทีส่งูสดุ คอื ไมต่อ้งใชอ้าวธุ ไมต่อ้ง

ใช้อำานาจเข้ามาห้ำาหั่นกัน อยู่ร่วมกันด้วยปัญญาแท้ ไม่ต้องข่มขู่ คุกคาม การอยู่

กันด้วยความสงบเพราะฉันมีอาวุธไม่ใช่สันติภาพแท้ ไม่ใช่สันติสุขแท้ อยู่ด้วย

ความสงบโดยอาศัยอาวุธที่เหนือกว่าคุกคามให้อยู่ในความสงบ อันนี้ยังไม่เป็น

ธรรมาธิปไตย เพราะฉะนั้น ธรรมาธิปไตยแท้ก็คือการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์
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ต่อประเทศชาติ ต่อประชาชน ไม่ผิดทำานองคลองธรรม และมีธรรมมากำากับอีก

ทีหน่ึง ถามว่าทำาไมต้องมีธรรมกำากับ ก็เพราะถ้าไม่มีธรรมมากำากับก็จะเป็น

อันตราย

ผู้ปกครองทัว่โลกกย็งัเปน็มนษุยป์ถุชุนธรรมดาอยู ่ยอ่มมโีอกาสตดัสนิใจ

ผดิพลาด และทางโลกคงตระหนกัถงึเรือ่งนีเ้ปน็อยา่งด ีจงึไดส้รา้งระบบการคาน

อำานาจขึน้มาในการตัดสนิใจ มผีูน้ำายงัไมพ่อ ต้องมรีฐัสภา มนีติบัิญญตั ิมตีลุาการ 

เพื่อการตัดสินใจของผู้นำานั้นจะเป็นธรรมาธิปไตยนั่นเอง ฉะนั้นแสดงว่าในทาง

โลกก็ตระหนักรู้เป็นอยา่งดี วา่การตัดสนิใจของผูน้ำาสำาคญัเพยีงไร จงึสรา้งระบบ

การคานอำานาจข้ึนมาเพือ่ชว่ยใหก้ารตัดสนิใจมปีระสิทธภิาพท่ีสดุ และการตดัสนิ

ใจที่มีประสิทธิภาพคือการไม่ละเมิดต่อธรรม นี่คือธรรมาธิปไตย

ธรรมาธิปไตยนี้เป็นสิ่งสำาคัญที่เราต้องทำาความเข้าใจร่วมกัน เพราะการ

เข้าใจไม่ตรงกัน ก็จะตำาหนิว่าระบบนั้นไม่ดี ระบบนี้ไม่ดี ธรรมาธิปไตยนี้จึงดี 

ไปๆ มาๆ เอาธรรมาธิปไตยไปทะเลาะกับประชาธิปไตยก็มีในหลายเวทีที่ได้ยิน

ได้ฟัง จริงๆ แล้ว ธรรมาธิปไตยเป็นเนื้อเป็นตัวของประชาธิปไตย ไม่ควรเอาไป

ทะเลาะกัน ประชาธิปไตยถ้าไม่มีระบบการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็นธรรม จะ

กลายเปน็ผลประโยชน์ลว้นๆ อยา่งทีเ่ราเหน็กนัทกุวนันี ้ทำาไมรฐับาลยงัแกปั้ญหา

สำาคัญๆ ในบ้านเมืองไม่ค่อยได้ รู้ทั้งรู้หลายสิ่งไม่ขอบมาพากล ความเหลื่อมลำ้า

ก็แก้ไม่ได้ ปฏิรูปการศึกษาก็แก้ไม่ได้ อย่างสหรัฐอเมริกาก็มีปัญหา Gun 

Syndrome ประธานาธิบดี Donald Trump ก็แก้ไม่ได้ อดีตประธานาธิบดี 

Barack Obama ก็แก้ไม่ได้ ทำาไมแก้ไม่ได้ ก็เพราะสหรัฐอเมริกาเป็น Free 

Market Democracy ใชไ่หม ฉะนัน้ ประชาธปิไตยจงึตอ้งการธรรมาธปิไตย คอื 

การตดัสนิใจทียึ่ดโยงกบัประชาชนและต้องการการตดัสนิใจท่ีถูกตอ้ง ถูกทำานอง

คลองธรรม ถ้าเป็นไปทำานองนี้ธรรมาธิปไตยกับประชาธิปไตยก็คือสิ่งที่ส่งเสริม 

สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกัน
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ประเดน็ตอ่มาเวลาทีแ่สดงธรรม ควรจะแสดงธรรมเป็นชุด เป็นบูรณาการ 

แห่งธรรมแบบองค์รวมแห่งธรรม ไม่ใช่นึกจะเทศน์ จะกล่าว จะสอนเรื่องไหน        

ก็พรวดขึ้นมา วันนี้จะพูดเรื่องเมตตาก็เรื่องเมตตาอย่างเดียว พูดเรื่องกรุณาก็

กรุณาอย่างเดียว พูดเรื่องขันติก็ขันติอย่างเดียว ปัญญาก็ปัญญาอย่างเดียว ซึ่ง

ไมถ่กูตอ้ง เพราะธรรมแต่ละขอ้กจ็ะมรีะบบของตัวเองเรยีกวา่ “ระบบบรูณาการ 

แห่งธรรม” เช่น คำาสอนอริยสัจมี 4 ข้อ จะมาแค่ข้อ 1 ไม่ได้ มีฝรั่งมาศึกษา

พระพุทธศาสนา เห็นอริยสัจข้อ 1 คือ ทุกข์ก็ไม่เอาแล้ว แล้วไปเขียนหนังสือ

โจมตีพระพุทธศาสนาว่า เป็นศาสนาที่มีแต่ทุกข์ หม่นหมองครองเศร้า นัก

ปรัชญาใหญ่ก็เอาไปเขียนโจมตี ไปดูเอาเถิด ใครที่เรียนปรัชญามา ไปจัดให้

พระพุทธศาสนาเป็นทุกขนิยมก็มี เพราะเขาอ่านอริยสัจไม่ครบ ไม่เข้าใจบูรณา

การแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสไว้

ทุกข์ - ปัญหา   สมุทัย - สาเหตุ

นิโรธ - สภาวะที่ปลอดจากปัญหา มรรค - วิธีแก้ปัญหา

พระพุทธองค์ท่านตรัสเรื่อง

ทุกข์ คือท่านชี้ให้เห็นถึงปัญหา 

สมุทัย เริ่มสาวไปหาวิธีแก้ปัญหา

นิโรธ สภาวะที่ไร้ปัญหา

มรรค กระบวนการแก้ปัญหา

ไปๆ มาๆ อริยสัจ 4 คือกระบวนการการแก้ปัญหา กระบวนการดับทุกข์

ก็คอืกระบวนการกา้วไปใหถ้งึความสขุ พทุธศาสนาคอืศาสนาแหง่ความสขุ ไมใ่ช่

ศาสนาแห่งความทุกข์ แต่เพราะเราเรียนธรรมกันไม่ครบ มองธรรมไม่ทั่ว มอง

ธรรมไมต่ลอด จงึหยบิจบัธรรมไปใชอ้ยา่งไมเ่ตม็ประโยชน ์และเอาไปใชอ้ยา่งไม่

เหมาะสม ไม่สมเหตุสมผล ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่พระพุทธองค์ได้แสดงธรรม

เอาไว้
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อรยิมรรค มอีงคแ์ปด กต็อ้งเอามาใชท้ัง้แปด บางสำานกัหยบิเอาไปอยา่ง

ใดอย่างหนึ่งขึ้นมาชู จึงไปทะเลาะกับสำานักอื่นๆ อีก ฉะนั้นธรรมแต่ละข้อมันมี

บรบิทของมนั มนัมวีตัถปุระสงคข์องมนั มนัมเีหตปุจัจยัเงือ่นไขทีเ่กือ้กลูกนัและ

กัน ศัพท์เทคนิคในทางธรรมเราเรียกว่า ธรรมทุกข้อมีอรรถ หลักการทุกอย่างมี

ความมุ่งหมาย เช่นเดียวกันเมื่อเราพูดถึงธรรมาธิปไตยขึ้นมา เราต้องพูดให้ชัด 

ต้องพูดให้ครบ สอดคล้องต้องกันกับที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าความหมาย

ที่แท้จริงคืออะไร ถ้าจับประเด็นไม่ชัด เราจะเอาธรรมาธิปไตยไปขัดแย้งกับ

ประชาธิปไตย คนที่เขาชอบประชาธิปไตยพอได้ยินธรรมาธิปไตยก็ฟังไม่ได้           

ทั้งๆ ที่เนื้อหาสาระมันเกื้อกูลกัน เพราะธรรมาธิปไตยเป็นระบบการตัดสินใจ            

ที่จะทำาให้การบริหารประเทศชาติบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยเกิด

ประสิทธภิาพสงูสดุ อนันีต้้องเอาไปเขยีนเอาไปพดูใหถู้กตอ้ง หลายเวทเีหน็เถียง

กันเหลือเกิน แท้ที่จริงเป็นเรื่องที่เกื้อกูลกัน หนุนกัน ธรรมาธิปไตยเป็นเนื้อใน

ของประชาธิปไตย

เมื่อธรรมต่างๆ ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แบบองค์รวม เวลาจะหยิบ

จะจับนำามาใช้ จะต้องเข้าใจองค์รวมของธรรม จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด จาก

ตรรกะนี้ก็มาพินิจพิเคราะห์ว่า ทำาไมธรรมาธิปไตย ถ้าเราจะเอามาใช้แก้ไข

เยียวยาสังคมจะใช้อย่างไร มีหมวดธรรมอีกหมวดหนึ่ง คือ “พรหมวิหารธรรม” 

หรือที่เราเรียกว่าพรหมวิหาร 4 เราจะเห็นบทบาทของธรรมาธิปไตยที่ชัดเจน

มาก เมือ่รู้จกัพรหมวหิาร พรหมวหิารธรรม คอื ธรรมของทา่นทีเ่ปน็พรหม ธรรม

ของท่านที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ ทำาไมต้องชื่อพรหมวิหารธรรม เพราะโลกทัศน์ของ

คนอินเดียในครั้งพุทธกาลนั้น ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลก เป็นผู้สร้างสังคม 

เป็นผู้กำาหนดชะตากรรมของชีวิตและสรรพสัตว์ทั่วสากลโลก ทุกคนที่เกิดมา

พระพรหมท่านลิขิตเอาไว้แล้ว แต่เมื่อพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นมา พระองค์ทรง

ปฏวิตัคิวามคดิความเชือ่นีใ้หมว่า่ไมใ่ชพ่ระพรหมทีอ่ยูส่วรรคช์ัน้ฟา้อะไรหรอกที่
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ลขิติชะตากรรมของมนษุย ์เราทกุคนนัน่แหละทีม่หีลกั 4 ประการเปน็หลกัธรรม

ประจำาใจ แล้วนำามาประพฤติปฏิบัติให้ได้ในชีวิตจริง ตัวเรานั่นแหละเป็นพรหม

พระพทุธองคท์รงเปลีย่นพระพรหมซึง่อยูใ่นโลกแหง่อดุมคตทิีไ่หนกไ็มรู่ ้

เปน็โลกทีสู่งสง่เหลอืเกนิใหก้ลายเปน็พระพรหมทีอ่ยูบ่นดนิ คอื เราทกุคนทีเ่ปน็

มนุษย์ที่เดินเหินบนดินนั่นแหละ แต่ก็มีหลักธรรมประจำาใจ 4 ประการในจิตใน

ใจ เราทุกคนเป็นพระพรหมที่เดินเหินอยู่บนดิน และเราทุกคนท่ีสร้างสรรค์           

ชะตากรรมของตัวเองและสังคมได้ ฉะนั้นจึงเรียกว่าพรหมวิหารธรรม คือ                 

หลกัธรรมสำาหรบัทา่นผูเ้ปน็พรหม หลกัธรรมทีจ่ะทำาใหเ้ราแตล่ะทา่นกลายเปน็

พรหมผู้สร้างสรรค์ บันดาลโลกและสังคมของเรา ซึ่งมี 4 ข้อ

1. เมตตา คอื ปรารถนาอยากใหผู้อ้ืน่มชีวีติอยูอ่ยา่งรม่เยน็ และเปน็สขุ

ด้วยท่าทีฉันกัลยาณมิตร หรือท่าทีที่มิตรพึงปฏิบัติต่อมิตร คำาว่า “เมตตา” กับ

คำาว่า “มิตร” มาจากรากศัพท์เดียวกันแปลว่า ปรารถนาดี

2. กรณุา คือ ความหวัน่ไหวในทกุขข์องคนอืน่ เหน็คนอืน่ตกทกุขไ์ดย้าก

แลว้ทนไมไ่ด ้จะตอ้งคดิอยูเ่สมอวา่ฉนัจะทำาอะไรไดบ้า้งเหมอืนกรณทีีเ่สอืดำาถกู

ยงิ คนทีม่กีรณุาในใจจะอดทนนิง่อยูไ่มไ่ดจ้ะตอ้งหาวธิทีำาอะไรสกัอยา่ง ทำาอะไร

ได้ไม่มากก็แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ อย่างน้ีเรียกว่ามีกรุณาประจำาใจ นัก

ปราชญ์ท่านหนึ่ง จึงเอามาเขียนว่า “มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขณำ กรุณาสโห” แปล

ว่า...อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ 

3. มุทิตา คือ ความพลอยยินดีที่เห็นคนอื่นมีความสุข มีความก้าวหน้า

4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง

เมื่อเห็นความหมายของ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทั้ง 4 ประการ

อย่างนี้แล้ว ถ้าไม่ได้เห็นบริบทเรา ก็จะยังคงใช้ประโยชน์จากธรรม 4 ประการ

น้ีไมเ่ตม็ที ่และเพราะไมเ่หน็บรบิทของเมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขานีเ่อง สงัคม

ไทยจึงเอาธรรม ทั้ง 4 มาใช้ผิดฝาผิดตัว และแก้ไขปัญหาสังคมไม่ค่อยได้ เพราะ
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เราหยิบธรรมมาใช้โดยลืมบริบทของมัน อย่างที่แจ้งไว้ตอนต้นว่า ธรรมทุกข้อมี

อรรถ หลักการทุกอย่างมีความมุ่งหมาย คุณจะเมตตาได้อย่างไร ไม่ให้เมตตา

ลน้เกนิกลายเปน็การชว่ยเหลอืกนั แมใ้นเรือ่งซึง่ไมค่วรจะชว่ยและเปน็ทีม่าของ

ระบบเครือญาติ ระบบอุปถัมภ์เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด เพราะเมตตาที่ล้นเกิน 

ทำาให้กฎหมายทำางานไม่ได้ แตะไปตรงไหนก็มีแต่พวกพ้อง แตะไปตรงไหนก็มี

แตญ่าต ิแตะไปตรงไหนกม็แีต่เครอืขา่ย แมแ้ต่การศกึษาหาความรูเ้ดีย๋วนีก้ก็ลาย

เป็นการหาเครือข่าย หา connection เป็นการเรียนหนังสือหนังหาโดยไม่           

มุ่งความเป็นเลิศทางปัญญาและวิชาการ ทำาให้ความหมายมันพร่าเลือน เพราะ

มีเมตตาล้นเกิน

กรุณาที่ล้นเกินก็เหมือนกัน ทำาให้เราช่วยคนตะพึดตะพือ บางเรื่องไม่

ควรชว่ยกช็ว่ย ทำาดกีช็ว่ย ทำาไมด่กีช็ว่ย หลกัเกณฑห์ลกัการของสงัคมกเ็สยีหาย

หมดเพราะช่วยกันโดยไม่ดูตาม้าตาเรือ

มุทิตา อันนี้คนไทยค่อนข้างจะสอบตก ท่านบอกใครเด่นใครดีให้โมทนา

สาธุ พลอยยินดี เปิดใจให้กว้าง ชื่นชมโสมนัส ยินดีกับความเด่น ความดีงาม 

ความก้าวหน้าของคนอื่น ข้อนี้ของเรานั้นดูจะสอบตก แทนที่จะมุทิตาเปิดใจให้

กวา้ง พอเหน็ใครเดน่ใครดเีรากป็ดิใจเลย เอาอจิฉาหรอืรษิยาขึน้มาแทน แทนที่

จะใจกว้างเราใจแคบ ในประเทศที่เจริญแล้วใครเก่งใครดี เขาดีเด่น..ดัน ส่วน

ของเราดเีดน่..ดงึ เราจงึเปน็บา้นเมอืงทีใ่ชค้นดเีปลอืง อนันีส้ำาคญัในสภาพสงัคม

ที่มีแต่ความริษยาตาร้อน สังคมเช่นน้ีจะผลิตคนท่ีกล้าทำาดี กล้าคิด กล้านำา              

กล้าทำา กล้าสร้างสรรค์น้อยลงเพราะทุกคนก็จะเป็นห่วงตัวเองว่าไม่อยากจะ

ออกไปทำาอะไร เปลืองตัว อยู่ใน Comfort Zone ก็ดีแล้ว ฉะนั้นจึงไม่มีความ

คดิสรา้งสรรคเ์กดิขึน้เพราะเรากลวัวา่จะไปขดัแขง้ขดัขาคนนัน้คนนี ้กลวัคนนัน้

คนนี้จะไม่พอใจ กลัวว่าจะอิจฉาตาร้อน กลัวว่าจะงานเข้า แล้วนับวันสังคมนี้ก็

จะผลิตคนขี้อิจฉาเพิ่มขึ้นๆ ดีเด่น..ดึง ดีเด่น..ไม่ค่อยดัน 
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ในสังคมทีเ่จรญิแลว้ เขาจงึสง่เสรมิคนรุน่ใหมใ่หท้ำาอะไรใหม่ๆ  เยอะแยะ

มากมายเพราะเขามองความคดิสรา้งสรรค ์ความเจรญิเปน็สิง่ทีท่กุคนพงึมพีงึได ้

แต่ในสังคมที่มีแต่ความอิจฉาตาร้อนนั้นใครขึ้นมายิ่งใหญ่ก็จะกดคนอื่นเอาไว้  

ในสังคมแบบนี้ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไม่ค่อยมี  

นวัตกรรม ใครเก่งใครดี ถ้านายไม่เอาด้วยความเก่งความดีก็มีปริมณฑลจำากัด 

ในมหาวทิยาลัยจะเหน็ชดั นกัวจิยัคนไหน Doctor คนไหน ใครเกง่แคไ่หนกต็าม

ถ้าคณบดี อธิการบดีไม่เอาด้วย คุณก็เก่งได้แค่นั้นแหละ มากกว่านั้นก็ไม่ได้             

ในระบบราชการยิ่งเห็นชัดถ้าหัวหน้ากรม กอง หัวหน้าแผนก อธิบดีไม่เอา           

ดว้ย ขา้ราชการทกุคนกแ็ทบไมส่รา้งสรรคอ์ะไร ทำางาน Routine ไปวนัๆ เพราะ

ทุกคนกลัวว่าทำาอะไรแล้วเด่นเกินไปจะถูกจับจ้อง อันนี้เป็นสิ่งที่เราสอบตก

เพราะเราขาดมุทิตา

อุเบกขา ก็น่าห่วงเหลือเกินว่าจะปฏิบัติกันไม่ครบ เพราะกฎกติกา

มารยาทของสงัคมทกุวนัน้ี ถกูทำาใหพ้รา่เลอืนหรอืเราตา่งกพ็ากนัมองข้าม ฉะนัน้

เราจึงฉีกกฎของเราอยู่เรื่อยๆ เพราะไม่มีใครเอาจริงเอาจังกับการรักษากฎหรือ

ปฏิบัติตามกฎ เมื่อเห็นภาพรวมของเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ว่าเป็นอย่าง

นี ้เรากจ็ะเขา้ใจข้ึนมาอกีขัน้หน่ึง ขัน้แรกเขา้ใจความหมาย ข้ันสองเข้าใจข้อจำากดั

ของมัน แต่เราจะยังไม่ได้ประโยชน์จากพรหมวิหารธรรมเต็มที่ ถ้าเรายังมองไม่

เห็นบริบทว่าแต่ละข้อเราจะใช้ในสถานการณ์ไหน

ลงลึกไปอีกนิดหนึ่ง เพื่อจะได้รับประโยชน์จากพรหมวิหารธรรมอย่าง

ชัดเจน จะได้เห็นคุณค่าของธรรมาธิปไตยว่าซ่อนอยู่ในธรรมบทไหน พระพุทธ

องคบ์อกว่าเราจะได้รบัคณุคา่ทีแ่ทจ้รงิของพรหมวหิารธรรม 4 ประการกต็อ่เมือ่

เราใช้แต่ละข้อนั้นถูกต้องสอดคล้องกับบริบท

1. ในสถานการณ์ปกติให้มีเมตตาต่อกันและกัน

2. ในสถานการณ์ที่คน สัตว์ สังคม ตกอยู่ท่ามกลางปัญหา ให้กรุณาต่อ
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กันและกัน คือ ลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน

3. ในสถานการณ์ที่คน สัตว์ สังคม มีความสุข มีความเจริญก้าวหน้า          

ให้มุทิตา คือ พลอยยินดี โมทนาสาธุกัน ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

4. ในสถานการณ์ที่คนขัดแย้งกับธรรม ขัดแย้งต่อกฎหมาย ให้วางใจ

เป็นกลาง ผิดว่าไปตามผิด ถูกว่าไปตามถูก ใครทำาได้อย่างนี้ คือผู้มีอุเบกขาอยู่

ในดวงใจ และนี่เองเป็นธรรมาธิปไตย

เมื่อคนขัดแย้งกับธรรม ขัดแย้งกับกฎหมาย เราหยัดยืนอยู่ตรงกลางไม่

เลือกข้างคนนั้น ไม่เลือกเข้าข้างคนนี้ ไม่เลือกเข้าข้างใคร ไม่ว่าจะคน ไม่ว่าจะ

ผลประโยชน์ รวมทั้งไม่เลือกข้างอคติ เราหันหลังให้อคติทั้ง 4 ที่เป็นอุปสรรค

ของอุเบกขาหรือการวางใจเป็นกลาง และเป็นอุปสรรคของธรรมาธิปไตยด้วย

1. ฉันทาคติ ลำาเอียงเพราะรัก (เป็นพวกเดียวกันแล้วเราช่วยทุกอย่าง)

2. โทสาคติ ลำาเอียงเพราะชัง

3. โมหาคติ ลำาเอียงเพราะเขลาคือมีความรู้ไม่ถูกต้อง

4. ภยาคติ ลำาเอียงเพราะกลัว

คนจะวางใจเป็นกลาง วางเฉยอยู่ได้อย่างแท้จริงนั้น ต้องก้าวข้ามอคติ

ทั้ง 4 ประการนี้ให้ได้ ถ้าก้าวข้ามไม่ได้ หัวใจท่ีเป็นกลางก็เกิดข้ึนไม่ได้ 

ธรรมาธิปไตยก็ถือกำาเนิดไม่ได้ กรณีตัวอย่างที่เห็นชัดของธรรมาธิปไตยใน

อุเบกขา ก็คือกรณีของนางสาวปณิดา ยศปัญญา หรือน้องแบม ที่เป็นนักศึกษา

ฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง แล้วก็ไปเห็นความฉ้อฉลของระบบราชการ 

นักศึกษาฝึกงานคนนี้คิดอะไร

1. เธอคิดถึงตัวเองว่าเรื่องนี้ เราเงียบก็ได้นะ เดี๋ยวก็จะเรียนจบแล้ว ทำา

เป็นไม่รู้ไม่เห็น เงียบๆ ไปก็จะเป็นอัตตาธิปไตย คือเอาตัวเองรอด

2. มคีนนัน้คนนีม้าบอกวา่อยา่ไปยุง่เลย อยา่ไปหาเรือ่งใสต่วัเอง เรยีนๆ 

ไปทำาๆ ไปเป็นนักศึกษาฝึกงาน อย่าคิดมาก ถ้าเธอฟังคนกลุ่มนี้ก็เป็น
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โลกาธปิไตย แตน่อ้งแบม ถามใจตวัเองวา่ทีเ่ราเรยีนมาดา้นพฒันาชมุชนใชไ่หม 

น่ีเรากำาลงัพฒันาชมุชน ถา้เรามาชว่ยใหเ้ขาฉอ้ฉลสำาเรจ็มนัถกูตอ้งไหม เราเรยีน

มาให้ซ่ือสัตย์สุจริตไม่ใช่หรือ แต่สิ่งที่เรากำาลังทำามันตรงข้ามกับซ่ือสัตย์สุจริต 

เธอถามตัวเองว่าถ้าไม่คิดอะไรมากเลยทำาๆ ไปเดี๋ยวก็จบ เธอก็ตัดสินใจแบบ

อตัตาธิปไตย ถา้เธอฟงัผูใ้หญท่ีเ่ปน็ปาปมติรของเธอแนะนำาในสิง่ทีไ่มถู่กตอ้ง ถ้า

เธอฟังคนเหล่านี้อะไรจะเกิดขึ้น การทุจริตคอรัปช่ันก็ดำาเนินการต่อไปและนั่น

คือมะเร็งร้ายของสังคมไทยที่แก้อย่างไรก็แก้ไม่ได้ ข้างบนออกนโยบายสวยหรู 

แตใ่นทางปฏบิตักิารไมม่ใีครสนใจ และเปน็ปญัหาของสงัคมไทย เพราะไมม่ใีคร

สนใจธรรมาธิปไตย น้องแบมก็ไม่ฟังปาปมิตร เธอฟังใคร เธอฟังธรรม ธรรมที่

เธอได้รับการศึกษาอบรมมาว่าการทุจริตการฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นสิ่งท่ีไม่            

ถูกต้อง ส่ิงน้ีผิดกฎหมาย ผิดทั้งหลักศีลธรรม ผิดทั้งต่อมโนธรรมของเธอเอง               

ที่ถูกอบรมบ่มนิสัยมาให้เป็นคนดีรักความยุติธรรม ในท่ีสุดน้องแบมก้าว              

ขา้มตวัเอง ทิง้อัตตาธปิไตย ชะตากรรมของฉนัจากนีจ้ะเปน็อยา่งไรชา่งมนัเถอะ 

ครบูาอาจารยข์องฉนัจะวา่อยา่งไรชา่งมนัเถอะ ประเทศของฉนัสำาคญักวา่ เอาละ

ฉันจะตัดสินใจเปิดโปงเรื่องนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและเป็นธรรม นี่คือ 

ธรรมาธิปไตย และนี่คือ อุเบกขา ฉะนั้น อุเบกขากับธรรมาธิปไตยโดยสาระ

สำาคัญเนื้อหาก็เป็นเรื่องเดียวกัน ธรรมาธิปไตยไปกันได้กับประชาธิปไตย 

ประชาธิปไตยต้องการธรรมาธปิไตยรเึปลา่ ประชาธปิไตยไทยทีไ่มส่ำาเรจ็

ทุกวันนี้ ก็เพราะเน้ือในยังไม่เป็นธรรมาธิปไตยน่ันเอง ฉะนั้นถ้าเราอยากจะ

สร้างสรรค์สังคมที่ดีให้เป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืนจริงๆ เราจะมัวแต่แก้กฎกติกา

มารยาทเชงิลายลกัษณ์อกัษรอยา่งเดียวไมไ่ด้ เราจะตอ้งรว่มกนัแกไ้ขความเข้าใจ

ที่ยังไม่ถูกต้องในหมู่ประชาชนของเราในทุกระดับชั้น ให้เขารู้อะไรคือเนื้อหา

สาระของประชาธปิไตย ถา้เขารูจั้กเนือ้หาสาระประชาธปิไตยและรูจ้กัประโยชน์

ที่แท้จริงของประชาธิปไตย เขาจะไม่ยอมให้ใครมาพรากประชาธิปไตยไปจาก
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ตวัเขาไดเ้ลย ส่ิงสำาคญัยิง่กวา่การเขยีนรฐัธรรมนญูกค็อืการทำาอยา่งไรใหค้นไทย

รกัประชาธปิไตย ถา้คนไทยยงัไมรั่ก ไมรู่คุ้ณค่าของประชาธปิไตย จะแกก้ฎหมาย

รัฐธรรมนูญกี่ครั้ง ก็ไม่ช่วยอะไร เพราะมันพิสูจน์แล้วว่าเราแก้ฉบับนี้ก็เพื่อจะ

เขียนใหม่ในฉบับหน้า เราแก้วันนี้เพื่อจะแก้ใหม่ในวันหน้า เป็นวัฏจักรอย่างนี้

ครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะเราไปทำาในสิ่งที่เป็นเปลือกผิวของประชาธิปไตย เรายัง

ไม่ลงมาแก้ไขหรือทำาในสิ่งที่เป็นเนื้อหาสาระของประชาธิปไตย นั่นคือ ความรู้

ความเข้าใจของผู้คน สิ่งนี้สำาคัญเหลือเกิน ถ้ายังไม่ส่งเสริมการศึกษาให้ลงไปใน

หมู่ประชาชนคนไทยประชาธิปไตยจะยังยั่งยืนไม่ได้ พูดอย่างตรงไปตรงมา            

ทุกวันนี้ประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีในตำารับตำารารึเปล่า 

ถามว่าทำาไมเด็กรุ่นใหม่ ถึงไม่รู้สึกรู้สากับสถานการณ์ในบ้านเมือง เพราะว่า              

สิง่เหลา่นี ้มนัถกูถอดออกไป คนรุน่ใหมเ่ติบโตขึน้มาโดยไมไ่ดเ้รยีนประวตัศิาสตร์

เหตุการณ์บ้านเมือง

ประเทศท่ีแสนจะสวยงามของเด็กทุกวันนี้ กว่าท่ีจะยั่งยืนมาทุกวันนี้ 

บรรพบุรุษคนรุ่น 14 ตุลา ต้องวางชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อที่จะเรียกร้องเอาสิทธิ

เสรีภาพที่เป็นของประชาชนคืนกลับมา และมีกี่คนที่ต้องบาดเจ็บล้มตาย กี่คน

ทีพ่ลดัทีน่าคาทีอ่ยู ่กีค่นทีพ่ลดัพอ่พลดัแม ่กีค่นทีไ่ปใชช้วีติในปา่ กีค่นทีเ่สยีชวีติ 

สิ่งเหล่านี้มันหายไปจากระบบการศึกษาของประเทศชาติบ้านเมือง มันหายไป

จากสือ่สารมวลชน ดังน้ันเราจะใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหมร่กัประชาธปิไตย เหน็คณุคา่

ของประชาธิปไตยได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ประชาธิปไตยนั้นสำาคัญกับเราทุกคน เป็น

ประหนึ่งลมหายใจของเราทุกคนแต่แล้วเราก็ไม่เห็นคุณค่า เพราะเราลืมเนื้อหา

สาระของประชาธิปไตยในชีวิตประจำาวัน สิ่งสำาคัญที่สุดไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่เป็น

ลายลักษณ์อักษรเท่านั้น หากแต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับชีวิตประจำาวัน หรือ

ประชาธิปไตยที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำาวันของผู้คน
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อินเดียเป็นประเทศที่มีผู้คนกว่าพันล้านคนแต่ข้ึนช่ือว่าเป็นประเทศท่ีมี

ประชาธิปไตยในทุกระดับชั้น อย่างตอนนี้สิ่งที่ ดร.บี.อาร์.อัมเบดการ์ เขียนเอา

ไว้ในรัฐธรรมนูญว่า คนอินเดียทุกคนจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน

ในฐานะที่คนทุกคนเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน ในยุคของ ดร.อัมเบดการ์ ยังไม่

เป็นความจริง แต่หลังจากนั้นกว่า 50 ปี ประธานาธิบดีของอินเดียอย่างน้อย 2 

ทา่นเปน็คนมาจากวรรณะศทูร ขึน้มาถงึจดุสงูสดุในการเมอืงการปกครองระดบั

ชาติ แม้ยังไม่สามารถสลายระบบวรรณะได้ทั้งหมด แต่นี่คือแสงสว่างที่ปลาย

อุโมงค์ที่เห็นเป็นรูปธรรมมาก และแน่นอนเขาไม่มีรัฐประหาร เพราะว่าสาระ

ของประชาธิปไตยถูกแทรกซึมอย่างลึกซึ้งในทุกๆ ระบบ ในทุกๆ วงสังคม แม้

ไม่อาจอ้างได้ว่าเป็นตัวอย่างของประชาธิปไตยเต็มร้อย ซึ่งประชาธิปไตยเต็ม

ร้อยก็ไม่มีอยู่ในโลก อาตมาว่าก็วิเศษมากแล้ว ฉะนั้นทำาอย่างไรเราจะทำาให้

ประชาธิปไตยที่มีเนื้อหาสาระอยู่ยั้งยืนยงในสังคมไทยได้ เราต้องมาส่งเสริมให้

คนไทยมีการศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวกับคุณค่าสาระสำาคัญ กระบวนการของ

ประชาธิปไตยอย่างทั่วถึงและกว้างขวาง จนวันหนึ่งเราจะเข้าใจว่าอะไรคือ

ประชาธปิไตย ประชาธปิไตยนีด้อียา่งไร เมือ่ถงึวนันัน้เราจะรกัษาประชาธปิไตย

ของเราอยา่งดทีีส่ดุดว้ยชวีติของเรา ดว้ยลมหายใจของเรา แตถ่า้คนสว่นใหญย่งั

ไม่เห็นคุณค่าของประชาธิปไตย เราก็จะยังเรียกหาการปฏิวัติรัฐประหารอยู่             

รำา่ไป ซ่ึงแตล่ะครัง้เรากค็งจะเหน็แลว้วา่ไมไ่ด้ทำาใหป้ระเทศกา้วไปขา้งหนา้อยา่ง

ที่ควรจะเป็น 

“อ�ตมภ�พเกิดในปีพุทธศักร�ช 2516 พอดี ถือว่�ไม่ใหม่เกินไปและไม่

เก่�เกินไป ไม่ได้เก่�ถึงขั้นไม่เห็นคุณค่�ของประช�ธิปไตยหรือไม่ได้ใหม่เกินจน

ไม่รู้อะไรเป็นอะไร ตรงกันข้�มอ�ตม�เกิดม�ในปี พ.ศ.ที่ประช�ธิปไตยกำ�ลังเบ่ง

บ�นด้วยซำ้� จึงกล่�วได้เลยว่�ประช�ธิปไตยเป็นสิ่งที่มีคุณค่�เหลือเกิน เมื่อเอ�

ม�ว�งเทียบเคียงกับระบอบก�รเมืองก�รปกครองของโลก นี่คือ
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ระบอบก�รเมืองก�รปกครองที่เค�รพมนุษย์ม�กที่สุด 

ระบอบก�รเมืองก�รปกครองที่มนุษย์มีศักดิ์ศรีม�กที่สุด 

ระบอบก�รเมืองก�รปกครองที่มนุษย์เป็นตัวของตัวเองม�กที่สุด 

ระบอบก�รปกครองอย่�งนี้มิใช่หรือที่มนุษย์ทุกคนเรียกร้องต้องก�รห� 

คำ�ถ�มคือทำ�อย่�งไรที่เร�จะให้สังคมไทยเห็นคุณค่�ระบอบก�รเมืองก�ร

ปกครองที่เอื้อต่อก�รเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเช่นนี้ จะทำ�อย่�งไร”

“ถ้�เร�ไม่ส�ม�รถสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจท่ีถูกต้องได้ คนไม่น้อยก็จะ

เป็นฝ่�ยที่อยู่ตรงกันข้�มกับประช�ธิปไตย และ มันก็น่าตั้งคำาถามเหมือนกัน

ว่า ทำาไมชนชั้นกลางในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครถึงอยู่ตรงกันข้ามกับ

ประชาธิปไตยได้อย่างไร ทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่ถือว่ามีการศึกษาที่ดีที่สุดของ

ประเทศ อันนี้เป็นหัวข้อวิจัยที่น่าสนใจมากๆ ที่จะฝากให้พวกเราทุกคนไป

ร่วมกันคิด ร่วมกันแสวงหาคำาตอบ ถ้าเราหวังว่าเราอยากให้ประชาธิปไตย

ในบ้านเมืองเรามีความเจริญรุ่งเรืองจริงๆ” 

กลับมาที่พรหมวิหารธรรมอีกนิดหนึ่ง ก่อนจะจบ ในสถานการณ์ปกติ 

พระพุทธองค์บอกให้เรามีเมตตา คือมีปฏิสัมพันธ์กับคนทั้งโลก ไม่ใช่เฉพาะต่อ

คนพุทธหรือคนไทย ทอดตามองไปทางไหนเห็นคน และสิ่งมีชีวิตทั่วสากลโลก

เป็นมิตรของเราหมดเลย ไม่ว่ามองคนหรือมองเสือดำา มองด้วยเมตตา มองคน

มองสัตว์ มองสิ่งแวดล้อม ทอดตามองไปทั้งโลกด้วยความเมตตา ทั้งคนทั้งสัตว์

เป็นมิตรของฉัน เป็นคนในครอบครัวของฉัน ไม่มีใครเลยที่ควรโกรธ เกลียด 

ชงิชงั แตล่ำาพังเมตตายงัไมส่ามารถเยยีวยาโลกและสงัคมได ้เพราะเปน็โลกทศัน์

ที่อยู่ในใจ ในความคิด ในอุดมคติ เราจึงต้องการการปฏิบัติ เราจึงต้องมีเมตตา

ภาคปฏิบัติ เราต้องมีเมตตาในชีวิตจริง หรือ Compassion in Action 

กรุณา ข้อที่ 2 เมื่อเราปฏิสัมพันธ์กับตัวคน สัตว์ สิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม

ทั่วสากลโลกด้วยเมตตา คือ มีความปรารถนาให้เขาอยู่ดีมีสุขแล้ว อันนั้นเป็น
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ความรู้สึกเชิงบวกที่แสนประเสริฐเลิศลำ้า แต่มันยังช่วยโลกไม่ได้หรอก ถ้ายังไม่

นำามาใช้ ข้อ 2 กรุณาคือการเอาเมตตามาใช้ในชีวิตจริงไม่ใช่แค่พูด ไม่ใช่แค่แผ่ 

ไม่ใช่แค่รู้สึก แต่ต้องนำาเอาเมตตานั้นมาสู่การประพฤติปฏิบัติในชีวิตจริง เห็น

ใครตกทุกข์ได้ยากที่ไหน เห็นความเดือดเน้ือร้อนใจที่ไหน ต้องลุกขึ้นมาหา                 

วิธีช่วยให้ได้ไม่มากก็น้อย พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานเห็นว่าเมตตายังเป็น

นามธรรมเหลือเกิน ทำาอย่างไรจะทำาให้เมตตามาสู่ชีวิตจริง ก็จึงสร้างพระ                

อวโลกิเตศวรซ่ึงเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความรัก เป็นโพธิสัตว์แห่งความเมตตา

กรุณา อวโลกิเตศวรแปลว่าพระผู้เป็นใหญ่ในการสดับตรับฟังเสียงแห่ง                  

สรรพสัตว์ พระผู้มองลงมาเพื่อสอดส่องมองหาว่ามีคนตกทุกข์ได้ยากอยู่ท่ีไหน

แลว้ฉนัจะกา้วเขา้ไปชว่ยใหถ้งึทีส่ดุ นอกจากพระอวโลกเิตศวรแลว้ มหายานยงั

มพีระกษติคิรรภโพธสิตัว ์ซึง่มปีณธิานวา่ ฉนัจะชว่ยสรรพชพีสรรพสตัวใ์นสากล

โลก ตอ่ใหโ้ลกน้ีเหลอืสตัวน์รกเพยีงตัวเดียวคา้งอยูใ่นนรกฉนักจ็ะลงไปชว่ย โลก

หมดสัตว์นรกเมื่อไหร่ฉันจะเข้านิพพานเป็นคนสุดท้าย นี่คือพระโพธิสัตว์แห่ง

เมตตากรุณา เป็นข้อที่ 2 ของพระพรหมวิหาร 4 ประการ เมตตาเป็นความรู้สึก

ดีงามที่อยู่ในใจ กรุณาเอาความรู้สึกดีงามในใจนั้นมาสู่ชีวิตจริง มาประพฤติ

ปฏิบัติ ข้อ 1 ข้อ 2 สังคมไทยทำาได้ดี สังเกตดูคลื่นสึนามิเข้า คนไทยก็ช่วยกัน

เยอะถือว่าข้อ 1 ข้อ 2 เรามี มีจนล้นเกินตัวด้วยซำ้าไป

พอมาถึงข้อ 3 เท่านั้นแหละ มุทิตานี่แหละเราสอบตก แทนที่จะใจกว้าง

เรากลับใจแคบ เราต้องมาฝึกข้อ 3 เอามุทิตามาแทนที่ริษยาให้ได้ ถ้าเอามุทิตา

มาแทนที่ริษยา ก็เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ 

อย่างมากมาย

พอมาถึงข้อ 4 อุเบกขา ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ต้องทำาให้ได้ อุเบกขามีอยู่ 

2 อย่าง

•	 อเุบกขาทีป่ระกอบดว้ยปญัญา อเุบกขาทีม่ธีรรมาธปิไตยเปน็เนือ้หา
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สาระอยู่ข้างใน วางใจเป็นกลางเพราะคำานึงถึงธรรม ความจริง ความดีงาม          

ความถกูตอ้ง ประโยชน์ของประเทศชาติบา้นเมอืง สงัคมและโลกเปน็แรงบนัดาล

ใจในการตัดสินใจ ที่เรียกว่าอุเบกขาที่มีธรรมาธิปไตยเป็นเนื้อหาสาระ จึงเป็น

อเุบกขาแท ้ใครตดัสนิใจโดยมอีเุบกขาธรรมาธปิไตยเปน็เนือ้หาสาระ คนคนนัน้

จะเปน็พระพรหมทีส่ามารถดลบนัดาลประทานพรใหป้ระเทศชาตบิา้นเมอืงอยู่

ในดุลยภาพและสันติสุข

•	 อุเบกขาอีกอย่างหนึ่ง เป็นอุเบกขาก้าวไม่พ้นอคติ 4 อัญญานุเบกขา 

แปลตรงตัวว่าอุเบกขาโง่ อุเบกขาที่เกิดจากความไม่รู้ คนโบราณแปลอุเบกขา

วา่ “วางเฉย” ฉะนัน้อญัญานเุบกขา จงึแปลอกีอยา่งวา่ เฉยมัว่ เฉยเมย เฉยเมนิ 

พอเราจะอุเบกขา กลายเป็นไม่เอาอะไรเลยกับใครเลย ฉันไม่ทำาอะไร ฉันวาง

อุเบกขา ฉันวางเฉย อาตมภาพจึงขอแปลคำาว่า “อุเบกขา” ว่า เป็นการวางใจ

ให้เป็นกลาง ไม่อยากจะแปลว่าวางเฉย ก็เพราะว่า เฉย มันให้ความรู้สึกเชิงลบ 

ทีนี้เรากลับมาดูพระคัมภีร์ คำาว่าอุเบกขาก็แปลว่าวางใจเป็นกลาง คือ 

ภาวะทีม่ใีจเปน็กลางในใจคนและสตัวห์รอืในอารมณน์ัน้ๆ กไ็มไ่ดใ้ชค้ำาวา่วางเฉย 

คณุจะวางใจเปน็กลางคุณกต้็องมหีลกั ซึง่ปกติใจตัวเองกเ็อยีงไปทางตวัเอง เอยีง

ไปทางอื่นบ้าง เอียงไปทางผลประโยชน์บ้าง เอียงไปทางยศ ทรัพย์ อำานาจบ้าง 

เอียงไปความกลัว เอียงไปหารัก เอียงไปหาชัง เอียงไปหาหลง ทำาอย่างไรใจจะ

ไม่เอียงไปเพราะอคติ 4 ทำาอย่างไรใจคุณจะไม่สูญเสียดุลยภาพ เพราะอคติดึง

มาดึงไป ก็เอาใจมาอยู่กับธรรม เมื่อใจของเราอยู่กับธรรม ใจของเราก็เป็น

ธรรมาธปิไตย พอใจเปน็ธรรมาธปิไตยเรากต็ดัสนิใจทกุครัง้กเ็ปน็อเุบกขา ฉะนัน้

ธรรมาธิปไตยจึงเป็นหัวใจของอุเบกขา เมื่อคนส่วนใหญ่ในสังคมวางใจเป็นก

ลางเพราะมีธรรมาธิปไตยและปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ประการ เราจะ

สามารถพทิกัษร์กัษาสงัคมของเราใหเ้ปน็สงัคมทีม่ดีลุยภาพได ้ทุกวนันีส้งัคมไทย

เสียดุลมาก
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1. เมตตา เราเมตตากนัมาก เมตตาลน้เกนิกท็ำาใหเ้ราเอาญาตพิงศว์งศา

กันไป กลายเป็นสังคมที่เลยเถิด เป็นสังคมอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกฎกติกา

มารยาทหรือกฎหมาย

2. กรุณา พอไม่มีอุเบกขามาคุมก็ล้นเกิน ช่วยกันตะพึดตะพือในบาง

เรื่องไม่ควรช่วยก็ช่วย ซึ่งอาตมาคิดว่าไม่จำาเป็นจะต้องยกตัวอย่าง เราเห็นกัน

อยู่แล้วหลายเรื่องหลายราวในสังคมไทยช่วยกันเลยเถิด เลยไปจนได้คนแต่เสีย

หลักการ ช่วยคนจนเสียกฎหมายเพราะกรุณาที่ล้นเกิน

3. มุทิตา ที่เราพัฒนาไปไม่ถึงก็กลายเป็นริษยา ก็กลายเป็นขัดแข้งขัด

ขาคนเก่งคนดี ไม่เปิดโอกาสให้คนเก่งคนดีได้แสดงสติปัญญา ไม่ได้ใช้ศักยภาพ

อย่างที่ควรจะเป็น นวัตกรรมทางปัญญาไม่เกิดขึ้นในสังคมไทยเท่าไหร่เพราะ

ริษยามันขวางไว้ 

4. ถา้เรามอีเุบกขามาคมุ เราจะเมตตาแตพ่อด ีไมล่น้ออกไปจนชว่ยกนั

ตะพึดตะพือ ช่วยกันทุกคน ช่วยในทุกสถานการณ์ อีกครั้งหนึ่งถ้าเรามีอุเบกขา

มาคุม คือ มีการตัดสินใจที่เป็นกลาง เพราะถือธรรมาธิปไตยเป็นเนื้อใน เวลาที่

เรามีเมตตา เมตตานั้นจะอยู่ในขอบเขตของความพอดี ไม่เมตตาเกินไป เรื่อง

ไหนที่เห็นว่าเมตตาแล้วจะเสียธรรมเราก็หยุดเอาไว้ อุเบกขาเป็นเหมือนพี่ใหญ่

ทีอ่ยูข่า้งหลงั ยนือยูห่ลงัสดุของแถวแลว้กเ็หน็ทกุคนในแถว ใครแตกแถวอเุบกขา

จะจัดให้เกิดดุลยภาพ อุเบกขาจึงก่อให้เกิดความเท่ียงตรง ดังนั้น อุเบกขาจึง

เป็นหัวใจของตุลาการคือผู้ที่พิพากษา ตุลาการแปลว่าผู้มีอาการประหนึ่งตาชั่ง 

ตาชั่งต้องไม่เอียง ตาชั่งต้องตรง ตาชั่งต้องมีดุลยภาพ 

อุเบกขามา ดุลยภาพเกิด 

อุเบกขามา ทุกคนก็เป็นตุลาการให้กับตัวเองและให้กับสังคมด้วย

ถ้าอุเบกขามาคุมแล้ว เมตตาไม่ล้นเกิน กรุณาไม่ล้นเกิน มุทิตาไม่ล้น            

เกิน สังคมก็ไม่เสียดุล พอคนทำาผิดก็ว่าไปตามผิด พอคนทำาถูกก็ว่าไปตามถูก 
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กฎหมายเป็นกฎหมาย ธรรมเป็นธรรม หลักการเป็นหลักการ นี่แหละพรหม

วิหารธรรมจึงเป็นธรรมที่จะทำาให้สังคมอยู่ในดุลยภาพ เป็นธรรมที่จะทำาให้

ประชาธิปไตยที่มีเนื้อในเป็นธรรมาธิปไตย ถ้าเราอยากจะทำาให้ประชาธิปไตย

ประเทศเรามีความพัฒนาสถาพรและยั่งยืน มีเนื้อหาสาระที่แท้จริงและไม่ถูก

ใครมาช่วงชิงเอาไปจากประชาชน เราต้องส่งเสริมปวงชนชาวไทยให้รู้จัก               

พรหมวิหารธรรมเป็นอย่างดี ปฏิบัติเมตตาในสถานการณ์ต่างๆ กรุณาใน

สถานการณ์ต่างๆ มุทิตาในสถานการณ์ต่างๆ และอุเบกขาในสถานการณ์ต่างๆ 

อยา่งเหมาะสม ถา้ทำาไดอ้ยา่งนีแ้ลว้สงัคมไทยไมเ่สยีดลุ ประชาธปิไตยไมเ่สยีดลุ 

เมืองไทยก็จะกลายเป็นเมืองที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขอย่างท่ีพวกเราอยากจะ

เห็นกันมาโดยตลอด ฉะนั้น กล่าวอย่างสั้นที่สุด “ธรรมาธิปไตย” แปลว่า “การ

ตัดสินใจที่ถือเอาความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความชอบธรรม 

ประโยชน์ของประเทศชาต ิประชาชนเปน็ใหญ่เปน็สำาคัญ” และธรรมาธปิไตย

นั้น “เป็นระบบการตัดสินใจ ไม่ใช่ระบอบการเมืองการปกครอง”

และประเด็นสุดท้าย ธรรมาธิปไตยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตย 

แต่เป็นเนื้อหาสาระของประชาธิปไตยทีเดียว เพราะเมื่อเราทุกคนรู้จักตัดสินใจ

โดยยึดความจริง ความดีงาม ความถูกต้อง ความสุขของประเทศชาติและ

ประชาชนเปน็ใหญเ่ปน็สำาคญัแลว้ คอรร์ปัชนักไ็มม่ ีเมือ่ผูน้ำาอยูใ่นธรรมาธปิไตย 

ประชาชนก็เห็นดีเห็นงาม คนทั้งประเทศก็อยู่ในธรรมาธิปไตยเหมือนกัน 

ประชาธิปไตยก็จะยั่งยืน

ธรรมาธิปไตยไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตย ประชาธิปไตยที่มี            

เนื้อในเป็นธรรมาธิปไตย จึงเป็นประชาธิปไตยที่ยั่งยืน ถ้าเรายังไปไม่ถึงตรงนี้ 

ประชาธิปไตยของเราก็จะยังคงลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ต่อไปเพราะเนื้อในหล่นหายไป 

เพราะฉะนั้นเราทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันตามหาเนื้อในของประชาธิปไตย คือ เอา

ธรรมาธิปไตยกลับมาใช้ในชีวิตประจำาวันของเรา และส่งเสริมให้คนในชาติบ้าน
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เมืองของเรายึดโยงอยู่กับประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตยเป็นแก่น ทำาได้ดังนี้             

เราก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมที่คนทุกคนมีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ มี

สิทธิเสรีภาพและมีความสุขอย่างที่เราเรียกร้องต้องการกันจริงๆ

วันนี้ขออนุโมทนาสาธุการคณะกรรมการมูลนิธิ 14 ตุลา ทุกคน                     

ทุกท่านที่จัดงานนี้ขึ้นมา ขอให้เราทุกคนมีความสุข มีความสำาราญบานใจ 

อันเกิดจากการเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ ทุกท่านทุกคนเทอญ
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“ประชาธิปไตยกับความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” 

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล : 14 กรกฎาคม 2561
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ประชาธิปไตยกับความท้าทาย
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

และประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  

ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 

14 กรกฎาคม 2561

ท่านผู้มีเกียรติและเพื่อนร่วมอุดมการณ์ในวัยเยาว์ทุกท่าน

ผมรูส้กึยนิดีและเปน็เกยีรติทีท่างมลูนิธ ิ14 ตลุา ไวใ้จใหผ้มกลา่วปาฐกถา

เร่ือง“ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย” ทัง้ทีผ่ม

มีประสบการณ์ในหัวข้อนี้แค่ “ครึ่งเดียว” เพราะ 30 กว่าปีบนเส้นทางอาชีพ 

ผมมีโอกาสคลุกคลีในงานด้านเศรษฐกิจอยู่บ้าง แต่ในเรื่องการเมืองแล้วนับว่า

ยัง “ละอ่อน” อยู่มากเทียบไม่ได้กับหลายท่านในที่นี้ 

เมื่อได้รับการทาบทาม ผมพยายามหาปาฐกถาของท่านอื่นที่เคยมาพูด

บนเวทีแห่งนี้ซึ่งล้วนเป็น “ผู้ครำ่าหวอด” ในวงการทั้งสิ้น ซึ่งแต่ละท่านได้ให้มุม

มองที่ลุ่มลึก ชวนให้ขบคิดถึงความเป็นไปของบ้านเมืองในมิติต่างๆ จนผมอด

กงัวลไมไ่ดว้า่ การบา้นทีจ่ะสง่ในวนันีจ้ะทำาได้สมความคาดหวงัของผูฟ้งัหรอืไม?่ 

แตก่ข็อใหเ้บาใจได้วา่ ผูพ้ดูต้ังใจวา่จะพยายามอยา่งเตม็ที ่ในฐานะประชาชนคน

หนึ่งที่ติดตามพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองด้วยความห่วงใย
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ท่านผู้มีเกียรติครับ

เวลาผ่านไปไวมาก แทบไม่น่าเชื่อว่า ปีนี้เป็นปีที่ 45 ของเหตุการณ์ 14 

ตุลาคม 2516 ที่นิสิต นักศึกษา และประชาชน รวมพลังเรียกร้องประชาธิปไตย

เป็นครั้งแรกจนนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้สำาเร็จ และได้สร้าง “ต้นกล้า” และ

ขยาย “หน่ออ่อน” ของมวลชนผู้รักเสรีภาพและประชาธิปไตยจำานวนมาก 

มองยอ้นกลบัไป ผมยงัจำาภาพทีพ่วกเราหลายคนในทีน่ีอ่อกมาเรยีกรอ้ง 

“รฐัธรรมนญู” ด้วยความหวงัทีอ่ยากเหน็บา้นเมอืงกา้วไปสูส่งัคมท่ีพงึปรารถนา 

อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ท่ามกลางสายฝน ตามด้วยแดดที่ตากเนื้อตัวจนแห้ง 

และหลบัไปพรอ้มกบัความออ่นเพลยี จนถงึรุง่เชา้ทีต่ืน่มาพบกบัการปดิลอ้มของ

ตำารวจบนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยข้างหน้านี้ เพราะเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่า                   

“ถ้าได้รับรัฐธรรมนูญ ประเทศจะเป็นประชาธิปไตย แล้วปัญหาต่างๆ จะได้

รับการแก้ไข” 

ในวันนี้ ผมขอร่วมแสดงความเห็นใน 4 ส่วน คือ

ส่วนแรก ความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ

ส่วนที่สอง พัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาและความท้าทายของ

เศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

ส่วนที่สาม ประชาธิปไตยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม

ส่วนทีส่ี่ การขบัเคลือ่นประชาธปิไตยทางการเมอืงพรอ้มเศรษฐกจิทีเ่ปดิ

กว้างและเป็นธรรม

1. ความเชื่อมโยงระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ
ท่านผู้มีเกียรติครับ 

หัวข้อ ‘ประชาธิปไตย และ ความท้าทายของเศรษฐกิจไทย’ ที่กำาลัง

จะกล่าวในวันนี้ประกอบด้วย 2 เรื่อง ที่ผูกโยงกันอย่างลึกซึ้ง ซึ่ง ดร.ลิขิต                 
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ธีรเวคิน เคยกล่าวไว้ว่า ‘ก�รเมืองและเศรษฐกิจมีปฏิสัมพันธ์ไขว้ไปไขว้ม� 

(Intertwine) อย่�งแยกกันไม่ออก’1 กล่าวคือ การเมืองอาจจะนำาไปสู่การ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในทางกลับกัน ปัจจัยทางเศรษฐกิจก็อาจมีผล   

กระทบย้อนมาที่การเมืองได้เช่นกัน จึงต้องวิเคราะห์คู่กันเสมอภายใต้บริบท

สังคมที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างกรณีการเมืองส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ คือ หลังสงครามโลก

ครั้งที่สอง ไทยเปลี่ยนระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยแล้ว ขณะที่พม่า               

หลังได้รับอิสรภาพจากอังกฤษ มีปัญหาภายใน ทำาให้รัฐบาลทหารยึดอำานาจ

และปิดประเทศหลายสิบปี 

สถานการณ์การเมืองมีผลกระทบต่อพลวัตการพัฒนาเศรษฐกิจของ            

ทั้ง 2 ประเทศอย่างเห็นได้ชัด ถ้าดูตัวเลขย้อนไปในช่วงปี 2500 พม่าเคยเป็น

ประเทศที่เจริญและรำ่ารวยในระดับต้นของอาเซียน ปัจจุบันตกมาท้ายตาราง 

ขณะทีไ่ทย เดมิยากจน ฐานะอยูล่ำาดับทา้ยๆ ปจัจบุนัพฒันาเป็นประเทศทีม่รีาย

ได้ระดับกลาง

ประเทศเกาหลีเหนือและใต้ที่เคยมีจุดเริ่มต้นเดียวกัน เมื่อแยกเป็น                      

2 ประเทศ ภายใต้ระบอบการเมืองที่ต่างกัน ทำาให้ผลการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศทั้งสองต่างกันอย่างสุดขั้ว 

ในทางกลบักนั ปจัจยัทางเศรษฐกจิอาจนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางการ

เมืองได้ เช่น

เหตกุารณ ์14 ตลุา 2516 เปน็ตัวอยา่งทีผ่ลจากพฒันาการทางเศรษฐกจิ

ในช่วงก่อนหน้าทำาให้มี “ชนชั้นกลาง” ที่สนใจปัญหาสังคมและการเมืองมาก

ขึ้น และช่วงนั้น ภาวะเศรษฐกิจตกตำ่า ปัญหาความเหลื่อมลำ้าชัดเจน สร้างความ

ไม่พอใจจนนำาไปสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยให้มีการเปิดกว้างทางการเมือง   

1 http://e-journal.sru.ac.th/index.php/msj/article/view/187 
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ซึ่งคล้ายกับ กรณี Arab Spring ในตะวันออกกลาง โดยปัจจัยที่เป็นตัวเร่ง

สำาคญั คอื ชนชัน้กลางทีม่าพรอ้มกบัการพฒันาทางเศรษฐกจิและความตอ้งการ

เสรภีาพมากขึน้ หรอืแมแ้ตป่ระเทศจนี ทีค่าดกนัในวงกวา้งวา่ การขยายตวัของ

ชนชั้นกลางอย่างรวดเร็ว จะเป็นความท้าทายสำาคัญต่อระบอบการปกครองใน

ปัจจุบัน 

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

หลายท่านในที่น้ี อาจเคยอ่านหรือเคยได้ยินช่ือหนังสือเรื่อง “Why 

nations fail”2 ของ Daron Acemoglu นักเศรษฐศาสตร์จาก MIT และ 

James Robinson นักรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard ซึ่งเป็นการผนวก

องค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจและการเมืองเข้าด้วยกัน เพื่อตอบคำาถามว่า ทำาไม            

บางประเทศถึงเจริญในขณะที่บางประเทศล้มเหลว 

ข้อสรุปสำาคัญคือ ประเทศจะประสบความสำาเร็จในการพัฒนาเพียงใด

ขึน้กบัคณุภาพของ ‘สถาบนัทางการเมืองและเศรษฐกจิ’ หรอื “กลไกภาครฐั” 

และ “กลไกตลาด” ได้รับใช้หรือดูแลประชาชนส่วนใหญ่เพียงใด และที่สำาคัญ 

การพัฒนาจะยั่งยืนเพียงใดขึ้นกับว่า ระบบสถาบันทั้งสองด้านเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีส่วนร่วมแค่ไหน (Inclusive Institution) กล่าวคือ

กฎหมายและกติกาของประเทศจะต้องเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจ และสร้างแรงจูงใจในการลงทุนและคิดค้นนวัตกรรม อีกท้ังสร้าง

ความมัน่ใจวา่ สิง่ทีพ่วกเขาทำาจะได้รับการคุ้มครองอยา่งเหมาะสม รวมถงึจดัสรร

ให้โอกาสแก่ประชาชนในการเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำาเป็นและได้รับการ

ศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

คำาถามสำาคัญคือ ‘สถาบันทางการเมืองและเศรษฐกิจ’ ของไทยดูแล

2 ฉบับแปลเป็นไทยชื่อว่า “กู้วิกฤติชาติ บทเรียนสะเทือนโลก”
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ประชาชนและเปิดโอกาสให้พวกเค้ามีส่วนร่วมเหมาะสมเพียงใด?

2. พฒันาการทางเศรษฐกจิทีผ่า่นมาและความท้าทายของเศรษฐกิจ
ไทยในระยะต่อไป

2.1 ภาพรวมพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่ผ่านมา

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ย้อนดูภาพรวมการพัฒนาเศรษฐกิจในรอบ 45 ปี ผมคิดว่า ปี 2516 ไม่

เพียงเป็นปีที่สร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่ แต่เป็นปีท่ีถือว่าเป็นจุด

เปลีย่นทางเศรษฐกจิทีส่ำาคัญด้วย โดยเปน็ปแีรกทีม่กีารกำาหนด “คา่จา้งขัน้ตำา่” 

ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย3 และในปีเดียวกันนี้ มีการสำารวจพบแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติในอ่าวไทย4 ซึ่งเป็นแหล่งเดียวของไทยที่อยู่ในระดับ World Scale5 

และจุดเริ่มต้นของการพัฒนาโครงการ Eastern Seaboard จนสามารถดึงดูด

การลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาอย่างคาดไม่ถึง 

ในชว่งป ี2530-2539 เศรษฐกจิไทยขยายตัวเฉลีย่มากกวา่รอ้ยละ 9 การ

เชือ่มโยงการคา้การลงทนุจากต่างประเทศมมีากขึน้เป็นลำาดบั แตใ่ช่วา่เศรษฐกจิ

ไทยจะเติบโตอย่างราบรื่นตลอดทาง การเปิดเสรีทางการเงินเป็นชนวนนำามาสู่

วิกฤติต้มยำากุ้งปี 2540 บทเรียนอันเจ็บปวดครั้งนั้น ทำาให้มีการปรับโครงสร้าง

เศรษฐกิจครั้งใหญ่ และภาคเอกชนดำาเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังมากขึ้น 

ในชว่งเวลา 45 ปทีีผ่า่นมา เศรษฐกจิขยายตัวเกอืบ 10 เทา่ ฐานเศรษฐกจิ

กว้างขึ้น ไทยได้เป็นฐานการผลิตสินค้าสำาคัญของโลกหลายชนิด ภาคเอกชน

ไทยจำานวนไม่น้อยสามารถไป “ปักธง” ในต่างประเทศได้ และสินค้า Made in 

3 https://prachatai.com/journal/2018/01/74872 
4 https://www2.pttep.com/Energyliteracy/PTTEP/issue.aspx?id=22 
5 จากหนังสือสดุดี (คนอื่น) โดย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล,
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Thailand หลายชนิดได้รับความนิยมติดอันดับโลก คนไทยโดยรวมมีมาตรฐาน

การดำารงชีวิตสูงขึ้น มีสุขอนามัยดีขึ้น เข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น เศรษฐกิจ

มหภาคโดยรวมมีความมั่นคงและเป็นจุดแข็งของประเทศ

2.2 ความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป

ท่านผู้มีเกียรติครับ ความสำาเร็จเหล่านี้ ในด้านหนึ่งทำาให้พวกเราพอใจ

ได้ว่า ประเทศไทยเดินหน้ามาไกลพอสมควร แต่อีกด้านหนึ่ง ถ้าพิจารณาโดย  

ไมเ่ขา้ขา้งตนเองมากนกั กค็งต้องยอมรบัวา่ เศรษฐกจิไทยเผชญิกบัความทา้ทาย

ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งผมขอขยายความสักเล็กน้อย

ส่วนแรกคือ ความท้าทายจากบริบทโลกที่ไม่เหมือนเดิม 

ผมคดิว่าพวกเราคงรูส้กึได้ถงึความเปลีย่นแปลงท่ีกำาลงัเกดิข้ึนรอบตวัเรา 

จนอดรู้สึกไม่ได้ว่า “โลกที่เราอยู่ไม่เหมือนเดิม” ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบต่อ

พฤตกิรรมและการดำาเนนิชวีติของคนในสงัคม รวมทัง้รปูแบบการทำาธรุกจิ ดา้น

หนึ่งทำาให้ธุรกิจและงานหลายประเภทหายไป บริษัท McKinsey ประเมินว่า 

ช่วงปี ค.ศ. 2016-2030 แรงงานประมาณ 15% หรือ 400 ล้านคนทั่วโลกจะ

ถูกแทนด้วยระบบอัตโนมัติ (automation) อีกด้านหนึ่งก็ทำาให้เกิดธุรกิจและมี

อาชีพใหม่ๆ ที่เมื่อก่อนเราไม่เคยได้ยิน อาทิ Data scientist, Talent 

acquisition specialist นอกจากนี้ รูปแบบในการทำางานก็จะเปลี่ยนไปด้วย 

โดยใน 10 ปีข้างหน้า คาดว่า คนอเมริกามากกว่าครึ่งจะเลือกทำางานเป็น 

Freelance แทนงานประจำาตาม office6

- การเปล่ียนแปลงศูนย์อำานาจเศรษฐกิจและการเมืองโลก นับตั้งแต่

สงครามเย็นจบลง คาดกันว่าศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกจะทยอยย้ายมาที่เอเชีย 

6 Freelancing in America, 2017
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โดยภายในปี ค.ศ.2030 คาดว่า ขนาดเศรษฐกิจของจีนและอินเดียรวมกันจะ

ประมาณ 1 ใน 4 ของโลก และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็ส่งผลต่อทิศทาง              

การค้าโลก สหรัฐอเมริกาที่เคยสนับสนุนการค้าเสรี กลับตั้งกำาแพงภาษีกีดกัน

การนำาเขา้ จนบรรยากาศการคา้โลกอมึครมึ และสรา้งความผนัผวนในตลาดเงนิ

และตลาดทุนโลก 

- แนวการพัฒนาเศรษฐกิจที่สนับสนุนกระบวนการ Globalization 

ทำาให้ตลาดการค้า การลงทุนและตลาดการเงินระหว่างประเทศ มีความเชื่อม

โยงและซับซ้อนขึ้น การรับ-ส่งผลกระทบระหว่างกันเป็นไปอย่างรวดเร็วและ 

ง่ายขึ้น เหมือนเราอยู่ในที่แออัดย่อมติดเชื้อหวัดได้ง่าย และ ในอีกด้าน 

Globalization ก็ทำาให้เศรษฐกิจและการค้าโลกขยายตัวมากขึ้น แต่ก็ต้อง

ยอมรับว่าภายใต้การเติบโตในภาพรวมที่ดูดี ผลประโยชน์ของการพัฒนา

กระจายไม่ทั่วถึง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยทำาให้เกิด Brexit และการชนะเลือกตั้ง

ของนักการเมืองที่ใช้นโยบายประชานิยมในหลายประเทศ

- มาตรฐานในสินค้าและบริการทั่วโลกที่เข้มงวดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ

กำากับดูแลด้าน สิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่เป็นธรรม รวม

ถึงการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 

ถ้าจะให้สรุป ผมคิดว่าความท้าทายส่วนแรกที่ประเทศไทยต้องเผชิญใน

ระยะต่อไป คือ บริบทโลกที่ไม่เหมือนเดิม โลกท่ีการเปลี่ยนแปลงจะเร็วกว่า 

speed เดิมที่เราคุ้นชินมาก เป็นโลกที่ซับซ้อน ผันผวน และยากที่จะคาดเดา

อนาคตได้ชัดเจน 

ส่วนที่สองคือ ความท้าทายจากปัญหาเชิงโครงสร้างภายในประเทศ

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

หลายปมีาน้ี อาการของประเทศไทยเหมอืนกบั “ผูป้ว่ยทีเ่ปน็โรคเรือ้รงั” 

ทีร่ฐับาลพยายามจา่ยยาหลายขนานแตอ่าการกลบัไมต่อบสนอง สาเหตมุาจาก
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ประเทศไทยกำาลงัเผชญิกบัปญัหาในหลายๆ ดา้น ซึง่ปญัหาเชงิโครงสรา้งทีค่ณะ

กรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจเห็นว่า ต้อง “เร่ง” แก้ไขเพราะเหมือน 

“ระเบิดเวลา” พร้อมจะเหนี่ยวรั้งการพัฒนาเศรษฐกิจได้ทุกเมื่อ มีอย่างน้อย   

3 เรื่อง ได้แก่

เรื่องแรกคือ ปัญหาความเหลื่อมลำ้า

ท่านผู้มีเกียรติครับ ตัวเลขและผลการศึกษาหลายหน่วยงานชี้ว่า 

ประเทศไทยติดอยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาความเหลื่อมลำ้าในระดับต้นๆ ของโลก7               

เชื่อหรือไม่ครับว่า

- คนไทย 10% หรือ ประมาณ 7 ล้านคน มีชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจน

- คนไทย 10% ที่มีรายได้สูงสุดและตำ่าสุด มีรายได้ห่างกันถึง 22 เท่า8

- คนไทยมากกวา่ 75% ไมม่ทีีดิ่นเปน็ของตนเอง ขณะทีโ่ฉนดกวา่ 61% 

อยู่ในมือคนแค่เพียง 10% และ

- เด็กไทยกว่า 6 แสนคน ต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา เพียง          

เพราะผู้ปกครอง ไม่มีเวลาและเงินไม่พอส่งลูกเรียน ทั้งที่เด็กมีศักยภาพไม่         

ด้อยกว่าใคร ตัวอย่างนี้สะท้อน“ทุนชีวิต” ที่คนไทยมีไม่เท่ากัน

ท่านผู้มีเกียรติครับ ส่วนหนึ่งของปัญหามาจากทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่ง

เน้นปริมาณอย่างหยาบๆ ที่เน้นแค่ GDP โตปีละมากๆ โดยไม่ดูคุณภาพ  อีก

ด้านหนึ่ง “การค้าเสรี” ที่ไร้กติกา ที่แต่ละคนมี “ทุน” และ “โอกาส” ไม่เท่า

กัน ทำาให้การพัฒนาออกมาในลักษณะ “เศรษฐกิจยิ่งโต ผู้มีทุนมากกว่าก็ยิ่ง

ได้เปรียบ” คล้ายกับ “ถนนการค้า” ที่ขาดกฎจราจร สุดท้ายพื้นผิวถนนถูกยึด

7 https://themomentum.co/momentum-feature-thailand-inequality-
2016-by-oxfam/ 

8 https://moneyhub.in.th/article/rich-vs-poor/ 
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ครองโดยรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่คอยเบียดรถขนาดเล็กหรือ

มอเตอร์ไซคใ์หต้อ้งวิง่ตามไหลท่าง โดยพาหนะเหลา่นีพ้รอ้มจะตก “ขอบ” ถนน

ได้ตลอดเวลา 

ปัญหาความเหลื่อมลำ้านี้ถือเป็นต้นตอสำาคัญของความขัดแย้งในโลก           

และในประเทศไทย ช่วงที่ผ่านมาประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นอยู่บ่อยๆ ว่า เมื่อ

ความเป็นอยู่ของคนในสังคมแตกต่างกันมาก ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการ 

“ปะทะ” กันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรในทุกระดับ 

ท่านผู้มีเกียรติครับ ทิศทางสำาคัญในการแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้า คือ 

กระจายอำานาจไปใหท้อ้งถิน่มากขึน้ การพฒันาหวัเมอืงในภมูภิาค เพือ่ไมใ่หก้าร

พัฒนากระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพฯ ในระดับชุมชน ก็ต้องเพิ่มความเข้มแข็ง         

ในมิติต่างๆ ระดับบุคคลก็ต้องเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร แรงงานยากจน และคน

ระดับฐานรากเพื่อให้เขาสามารถยืนอยู่บนขาของตัวเองได้

ทีผ่่านมาเราพดูถงึปญัหาความเหลือ่มลำา้ในหลายโอกาส แตเ่ปน็การเนน้

ผลทีเ่กดิขึน้ซึง่เปน็ “ปลายเหต”ุ ขณะทีก่ารทำาใหเ้กดิ “ความเสมอภาคทางการ

ศึกษา” เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าที่ “ต้นเหตุ” ซึ่ง 

“กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” ที่เพิ่งถูกจัดตั้งขึ้น ก็ด้วยความ

หวังว่าจะเป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยลดปัญหานี้ 

เรื่องที่สอง คือ ปัญหาศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลง 

ท่านผู้มีเกียรติครับ

ช่วงทศวรรษก่อนวิกฤติต้มยำากุ้งปี 2540 เศรษฐกิจไทยเติบโตเฉลี่ย

มากกวา่ร้อยละ 9 ตอ่ป ีแตใ่นชว่งเกอืบ 20 ป ีทีผ่า่นมา อตัราการเตบิโตวนเวยีน

อยู่ในระดับ 4% สะท้อนศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ลดลงชัดเจน ขณะท่ีคู่แข่ง                

ในภูมิภาคพัฒนาตัวเองขึ้นมาอย่างรวดเร็ว และถ้าไม่เร่งพัฒนา เป็นไปได้ว่า             

ไทยอาจไม่สามารถแข่งขันกับใครได้ 
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มองในอนาคตก็ยิ่งท้าทาย เพราะไทยเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สภา

พัฒน์ฯ ชี้ว่า ภายในปี 2583 หรือ ค.ศ. 2040 1 ใน 3 คนไทยจะมีอายุมากกว่า 

60 และธนาคารโลกประเมนิวา่ คา่กลาง (median) ของอายคุนไทยจะเพิม่จาก 

38 เป็น 49 ปี ซึ่งหมายความว่า ฐานกำาลังคนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจน้อยลง 

ขณะที่ประเทศในภูมิภาคประชากรส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว ในเชิง

เศรษฐกิจจึงเปรียบเหมือนเอาคนแก่ไปสู้แรงกับคนหนุ่มสาว ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย 

และที่น่าเป็นห่วงคือ โอกาสที่คนไทยจะ “แก่ก่อนรวย” หรือ “จนตอนแก่” มี

มาก นั่นหมายความว่า ภาระของคนวัยหนุ่มสาวจะมีมากขึ้น และกว่าพวกเขา

จะลืมตาอ้าปากได้ต้องใช้เวลานานขึ้น 

ทางออกเดียว คือ คนไทย ธุรกิจไทย ภาครัฐไทย ต้องเก่งขึ้น กล่าวอีก

นัยหน่ึง คือ ทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจต้องให้ความสำาคัญเพิ่มผลิตภาพ 

(productivity) และความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ซ่ึงจะ

เป็นเร่ืองสำาคัญมากทั้งในวันนี้และวันหน้า ซึ่งแนวทางท่ีคณะกรรมการปฏิรูป

ประเทศด้านเศรษฐกิจเห็นว่าอาจช่วยแก้ไขมีหลายแนวทาง

หนึ่ง การมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่เราเก่ง เช่น เกษตรแปรรูป อาหาร 

ท่องเที่ยว สุขภาพ ยานยนต์ การค้า SMEs Hospitality รวมทั้งอุตสาหกรรมที่

มี potential ในอนาคตและจะต่อยอดอุตสาหกรรมอื่น เช่น เทคโนโลยีดิจิทัล 

และเทคโนโลยีชีวภาพ

สอง การขยายตลาดให้กว้างข้ึน ด้วยการสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศ 

กลุ่ม CLMVT มีขนาดตลาด 230 ล้านคน และถ้ารวมบังกลาเทศอีก 160 ล้าน

คน จะทำาให้ตลาดมีขนาดถึง 400 ล้านคน ซึ่งประเทศกลุ่มนี้โตปีละ 6-8% 

สาม การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ผลักดันไทยให้เป็น 

Innovation Hub และ Startup Nation โดยต้องส่งเสริมให้มีการทำาวิจัยและ

สร้างนวัตกรรม และ
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ส่ี การปรับนโยบายด้านการศึกษาและแรงงาน Disruptive Technology 

ทีจ่ะทำาใหล้กัษณะงานเปลีย่น การฝกึฝนและพัฒนาความรูแ้ละทกัษะใหม่ๆ  หรอื 

reskilling จะสำาคญัมากในอนาคต หลายประเทศมหาวทิยาลยัเริม่ปรบับทบาท

เปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยสำาหรับทุกช่วงวัยของชีวิต” กล่าวคือ ศิษย์เก่า

สามารถกลับมาเรียนฟรีเพื่อเพิ่มทักษะได้ตลอดเวลาชีวิต

นอกจากนี้ ในอนาคตที่ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ นโยบายแรงงานจะ

สำาคัญมากขึ้น ดังที่ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการ ธปท. ให้ข้อสังเกตไว้ว่า 

‘นโยบายแรงงานจะไมใ่ช่แคน่โยบายดา้นสงัคม แตจ่ะเปน็นโยบายเศรษฐกจิ

ที่สำาคัญ’ การที่คนไทยวัยแรงงานจะน้อยลง ทางออกหนึ่ง คือการพึ่งแรงงาน

จากตา่งชาต ิดงักรณญีีปุ่น่ยงัต้องเปดิพืน้ทีใ่หแ้รงงานตา่งดา้วเข้าไปเป็นฟนัเฟอืง

ที่เติมเต็มกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือสิงคโปร์ก็มีนโยบายที่ชัดเจนใน

การชกัชวนคนจากทัว่โลกใหเ้ขา้มาชว่ยพฒันาประเทศ ผมคดิวา่ ไทยเองคงตอ้ง

ทบทวนทิศทางของนโยบายนี้เช่นกัน 

เรื่องที่สามคือ กลไกและบทบาทภาครัฐที่ไม่เอื้อต่อการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ

ทา่นผู้มีเกยีรติครบั  คงปฏเิสธไมไ่ด้วา่บรบิทเศรษฐกจิในปัจจบัุนตา่งจาก

ในอดีตมาก   และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุด

น่ิง “สถาบนัดา้นเศรษฐกจิ” หลายสว่นทีเ่คยออกแบบไวใ้นอดตี อาจไมส่ามารถ

ตอบโจทย์ประเทศภายใต้บรบิทใหม ่ใหส้อดคลอ้งกบัจงัหวะ “การเดินหนา้ของ

ประเทศ” มองไปข้างหน้า สถาบันทางเศรษฐกิจจะต้องเป็นสถาบันที่มีชีวิต ที่

สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวันยิ่งจะเปลี่ยน                

เร็วขึ้น

การปรับกลไกและบทบาทของภาครัฐมีความสำาคัญมากเพราะ ภาครัฐ

เป็นผู้กำาหนดนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกติกา ซึ่งจะมีผลต่อการสร้าง



| 46 |

ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา

แรงจูงใจและระบบนิเวศ หรือ Eco system ที่เอื้อให้ระบบเศรษฐกิจพัฒนาได้

เต็มศักยภาพ โดยทิศทางที่สำาคัญมี 4 ด้าน

มติทิีห่นึง่ การกระจายอำานาจใหท้้องถิน่ตดัสนิใจมากขึน้  แมท้ีผ่า่นมา

จะเริ่มมีการกระจายอำานาจให้ท้องถิ่นในหลายด้าน แต่อำานาจการตัดสินใจ             

ยังรวมศูนย์ที่ส่วนกลางอยู่มาก  ซึ่งทำาให้การแก้ปัญหามักมีสูตรเดียว ยากที่จะ

ตอบโจทยท์อ้งถิน่ทีม่คีวามหลากหลายและแตกต่างกนัไดอ้ยา่งตรงจดุ  เช่น เรือ่ง

การศึกษา ถ้าเราไม่สามารถใช้กลไกชุมชนที่รู้ข้อมูล และรู้ความต้องการของ

ชุมชน  เข้ามามีส่วนในกระบวนการแก้ปัญหา ก็ยากที่จะแก้ไขได้สำาเร็จ เป็นต้น  

ภาครัฐจึงควรกระจายอำานาจมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถเสนอ

แนะสิ่งที่ต้องการ  และการทำาเช่นนี้จะช่วยให้การแก้ปัญหามีเจ้าภาพชัดเจน

มิติที่สอง ภาครัฐจำาเป็นต้องคำานึงถึง “ประสิทธิภาพ” และ “ความ

ยั่งยืน” มากขึ้น  โดยเรื่องที่สำาคัญคือ การปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจให้ทันสมัย 

ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำาธุรกิจ โดยเฉพาะมองไปข้างหน้าที่ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยจีะทำาใหเ้กดิธรุกจิใหม ่ขณะทีบ่างธรุกจิกจ็ะหายไป ภาครฐัจำาเปน็ตอ้ง

ปรับกติกาที่จะเอื้อให้การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่าง

รวดเร็วคล่องตัว ธุรกิจที่ล้มต้องลุกได้เร็ว 

เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศอินเดียมีการปรับปรุงขั้นตอนตามกฎหมายล้ม

ละลายใหส้ัน้ลงจากประมาณ 4 ปใีหล้ดลงเหลอื 9 เดอืน กส็ะทอ้นความพยายาม

เรื่องนี้

ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า  “กฎหม�ยได้ชื่อว่�

เปน็โครงสร้�งก�รจดัสรรผลประโยชนท์ีส่ำ�คญัทีส่ดุของสงัคม ดงันัน้ จะไมม่กี�ร

ปฏิรูปเศรษฐกิจ ถ้�ไม่มีก�รปฏิรูปกฎหม�ยเศรษฐกิจ จะไม่มีก�รปฏิรูปสังคม 

ถ้�ไม่มีก�รปฏิรูปกฎหม�ยสังคม จะไม่มีก�รปฏิรูปก�รเมือง ถ้�ไม่มีก�รปฏิรูป
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กฎหม�ยทีเ่กีย่วกบัก�รเมอืง  และ วธิกี�รแกป้ญัห�ทจุรติคอรปัชัน่ทีต่รงจดุทีส่ดุ

คือ ยกเลิกกฎหม�ยที่จำ�กัดสิทธิ เสรีภ�พ ของประช�ชนโดยไม่จำ�เป็น”

นอกจากนี้ การบริหารทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์สำาคัญของประเทศ ซ่ึง

สว่นใหญอ่ยูใ่นการดูแลของรฐัวสิาหกจิ ไมว่า่จะเปน็ คลืน่ความถ่ี รถไฟ สนามบิน 

ทา่เรอื หรอืทางพเิศษตา่งๆ จำาเปน็ตอ้งบรหิารจดัการใหเ้กดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

มิฉะนั้น จะเป็น “การเสียโอกาสด้านการพัฒนา” ของประเทศ และเป็น 

“ตน้ทุนท่ีแพงขึน้” ของประชาชนทกุคน ขณะเดียวกนั ภาครฐัตอ้งปรบับทบาท

จากผู้กำากับดูแล ให้เป็นผู้สนับสนุนภาคธุรกิจ และปล่อยให้มีการแข่งขันตาม

ระบบตลาดเสรีให้มากขึ้น ลดการผูกขาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และให้ความ

สำาคัญกับเรื่องสวัสดิการ

มิติที่สาม ความโปร่งใส   ในบริบทโลกที่กติกาและมาตรฐานสากล           

เข้มงวดขึ้น บทบาทของภาครัฐจำาเป็นต้องโปร่งใส และมีการตรวจสอบจาก            

ภาคประชาชนได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาคอร์รัปชันที่เป็น “ต้นทุนแฝง” ของภาค

เอกชนได้ด้วย

มติท่ีิส่ี การสรา้งความรว่มมือ ในโลกทีซ่บัซอ้นมากข้ึน ปัญหาหรอืโจทย์

ของประเทศหลายเรือ่งยากขึน้ ภาครฐัตอ้งสรา้งความรว่มมอืกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งให้

มากขึ้นในทุกมิติ ทั้งใน

ระหวา่งส่วนราชการ ทีก่ารทำางานยงัแยกสว่นระหวา่งหนว่ยงานราชการ 

ทำาให้การแก้ปัญหาในหลายเรื่องติดขัดไม่คืบหน้าเป็นคอขวด มีข้อท้วงติงจาก

ประชาชนบ่อยๆ และเพื่อแก้ปัญหานี้เรามักจะได้ยินคำาว่า one-stop service 

ซ่ึงเป็นตัวสะท้อนอาการที่เกิดขึ้นหลังๆ จะได้ยินการใช้มาตรา 44 เพื่อผ่า                

ทางตันอยู่บ่อยๆ

ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของภาค

เอกชนทัง้ในดา้น เทคโนโลย ีความคิดสรา้งสรรค์ และระบบงานท่ีมปีระสทิธภิาพ 
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โดยเปดิโอกาสใหเ้อกชนมสีว่นรว่มในการพฒันาประเทศ เชน่ การรว่มลงทนุกบั

เอกชน (PPP) โดยเฉพาะในโครงสรา้งพืน้ฐานทีป่ระเทศไทยยงัมนีอ้ย ซึง่จะชว่ย

ลดภาระของงบประมาณของภาครัฐด้วย

ระหวา่งประเทศ พวกเราคงยอมรบัวา่ ปญัหาหลายอยา่งในปจัจบุนัเกนิ

ขอบเขตทีป่ระเทศใดประเทศหนึง่จะแกป้ญัหาดว้ยตวัเอง การใชโ้อกาสจากโลก

ที่ไม่มีพรมแดน แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศมีความสำาคัญมาก เพราะ

เป็นการผนึกกำาลังเพื่อช่วยกันตอบโจทย์ร่วมที่ยากขึ้น

ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ การช่วยชีวิตทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่ 13 

ชวีติ ทีต่ดิอยูใ่นถำา้หลวง-ขนุนำา้นางนอน เรยีกไดว้า่เปน็หนึง่ในภารกจิกูภ้ยัในถำา้

ที่ยากที่สุดในโลก แต่ด้วยการผนึกกำาลังของผู้เชี่ยวชาญจากหลายศาสตร์และ

ทักษะ ทั้งในและต่างประเทศ จนทำาให้ภารกิจนี้สำาเร็จได้อย่างเหลือเช่ือ และ

ปฏิบัติการครั้งนี้ได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่สำาคัญของโลก 

3. ประชาธิปไตยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม 
ท่านผู้มีเกียรติครับ

มองย้อนกลับไปอาจกล่าวได้ว่า ในช่วงหลังตุลา 2516 จนเหตุการณ์

พฤษภา 2535 เปน็ชว่งทีป่ระชาชนสว่นใหญม่คีวามเหน็ไปในทศิทางเดยีวกนัวา่ 

ระบอบ ‘ประชาธิปไตย’ ที่รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเป็นรูปแบบการปกครอง

ที่เหมาะสมกับประเทศไทย นำามาสู่การผลักดันรัฐธรรมนูญปี 2540 ท่ีเปิดให้

ประชาชนมส่ีวนรว่มทางการเมอืงมากทีส่ดุ จนมกีารเรยีกวา่ “รฐัธรรมนญูฉบบั

ประชาชน”

แต่ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ฉันทมติร่วมกันของคนในสังคมท่ีว่า

ประชาธิปไตยเป็นระบอบการเมืองที่จะนำาพาประเทศไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา

นั้น เริ่มไม่ชัดเจน
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ทา่มกลางปญัหาการเมอืงภายในประเทศกวา่สบิป ีคนไทยจำานวนไมน่อ้ย

อาจรู้สึกกังวลใจ และหดหู่กับสภาวะบ้านเมืองที่แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย และคน

ไทยอีกจำานวนไม่น้อยก็อาจรู้สึกอึดอัดที่เหมือนถูกบังคับต้องให้เลือกข้าง 

ระหว่างข้างหน่ึงที่ยังเชื่อว่า ประชาธิปไตยยังเป็นคำาตอบของประเทศและอีก

ข้างที่อาจเริ่มเสื่อมศรัทธากับประชาธิปไตย เพราะเห็นว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา

เปิดโอกาสให้นักการเมืองที่ขาดความรับผิดชอบเข้ามากุมอำานาจรัฐ มีการใช้

อำานาจตามอำาเภอใจ ในลักษณะเผด็จการทางรัฐสภาท่ีอ้างเสียงส่วนใหญ่จาก

ประชาชน 

คำาถามคือ แนวคิดประชาธิปไตยผิด? หรือพวกเราประยุกต์ใช้

ประชาธิปไตยกันไม่ถูก? 

3.1 ประชาธิปไตยในโลกที่ไม่เหมือนเดิม

ท่านผู้มีเกียรติครับ

ถ้ามองกว้างขึ้นในบริบทการเมืองโลก ผู้คนท่ัวโลกจำานวนไม่น้อยตั้ง

คำาถามในทำานองเดียวกันว่า ประชาธิปไตยสิ้นมนต์ขลังแล้วหรือ? 

นิตยสาร Economist ขึ้นปกหน้าว่า What has gone wrong with 

democracy? หรือ ประชาธิปไตยขณะนี้เกิดความบิดเบี้ยวที่จุดใดกันแน่? 

งานวิจัยของ Roberto Stefan Foa และ Yascha Mounk ชี้ว่า ในช่วง 

25 ปีที่ผ่านมาสัดส่วนคนในสหรัฐและยุโรปเห็นว่า “ผู้นำาที่เข้มแข็งมีความ

สำาคัญ โดยไม่สนใจว่า ผู้นำาคนนี้จะมาจากการเลือกต้ังหรือไม่” เพิ่มสูงข้ึน9 

สะท้อน “ความเชื่อมั่นต่อประชาธิปไตยลดลง” นอกจากนี้ ผลการเลือกตั้งใน

สหรัฐและอิตาลีที่นักการเมืองซึ่งเสนอนโยบายประชานิยมท่ีไม่รับผิดชอบกลับ

ไดร้บัชยัชนะ หรอืผลการทำาประชามติ Brexit ทีค่นส่วนใหญต่อ้งการเหน็องักฤษ

9 บทความนี้ได้อ้างถึงผลการสำารวจความเห็นของคนทั่วโลก 
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ถอนตัวจากสหภาพยุโรป ในขณะที่คนจำานวนไม่น้อยคิดว่า อาจไม่ใช่ choice 

ที่ดีที่สุด ก็สะท้อน “ศรัทธา” ของชาวโลกที่มีต่อประชาธิปไตยลดลง

ทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น? 

ผมคิดว่า การที่ “ศรัทธา” ในระบอบประชาธิปไตยสั่นคลอน เกิดจาก

ปัจจัยสำาคัญอย่างน้อย 3 ประการ

 ประการแรก ผลของกระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่แม้

ในภาพรวมจะช่วยให้การค้าโลกดีขึ้น แต่ผลดีไม่ได้กระจายและกระจุกที่เพียง

บางกลุ่ม คนจำานวนมากรูส้กึวา่ตนไมไ่ดร้บัประโยชน ์ซึง่สอดคลอ้งกบัผลสำารวจ

ความเห็นของบริษัท YouGov ที่พบว่า 3 ใน 4 ของคนเยอรมัน 2 ใน 3 ของ

อังกฤษ และมากกว่าครึ่งของคนอเมริกันเห็นว่า “ผลการพัฒนาภายใต้ระบบ

ทุนนิยมเสรี ทำาให้คนจนยิ่งจนลง ขณะที่คนรวยยิ่งรวยขึ้นอีก”

ประการต่อมาคือ วิกฤตการเงินโลก (Global Financial Crisis) เมื่อ 

10 ปีก่อน รัฐบาลในหลายประเทศทุ่มงบประมาณเพื่ออุ้มภาคการเงิน ขณะที่

ประชาชนกลุ่มอืน่รูส้กึไมไ่ดร้บัการดแูลอยา่งเหมาะสม และความไมพ่อใจสะสม

จนเกิดการประท้วงภาคการเงินในสหรัฐ หรือ “Occupy Wall Street” และ

การประทว้งในลกัษณะเชน่นีก้ระจายไปกวา่ 950 เมอืง ใน 82 ประเทศทัว่โลก10

นอกจากนี้ นับตั้งแต่เกิดวิกฤติการเงินโลก เศรษฐกิจโลกใช้เวลานับสิบ

ปีกว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจน หนังสือเรื่อง Edge of Chaos ที่พยายามตอบ

คำาถามว่า ทำาไมประชาธิปไตยล้มเหลวในการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

(Why democracy is failing to deliver economic growth?) พบว่า การ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจถือเป็นปัจจัยจำาเป็นที่เอ้ือให้เกิดประชาธิปไตย แต่

ภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว ถือเป็นภาวะอันตรายที่ไม่เอื้อให้เกิดเสรีภาพ และ

10 https://thaipublica.org/2012/01/occupy-wall-street-sustainable-finance/ 
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ช่วง 10 ปีหลังวิกฤติการเงิน เศรษฐกิจชะลอตัวก็มีผลให้เสรีภาพในการแสดง

ความคิดลดลง

ประการที่สามคือ การแบ่งขั้วทางความคิดในสังคมชัดเจนข้ึน ส่วน

หนึง่มาจากความเหลือ่มลำา้ทางเศรษฐกจิทีม่ากขึน้ World Inequality Report 

ปีล่าสุดชี้ว่า นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา ปัญหาความเหลื่อมลำ้าของโลกเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ระดับการเร่งตัวของปัญหาในแต่ละประเทศต่างกัน11            

การแบง่ขัว้ในสงัคม (Polarization) จงึชดัเจนมากขึน้ ไมว่า่ระหวา่งขัว้การเมอืง

ที่ต่างกัน ขวา-ซ้าย กลุ่มอนุรักษ์นิยม - กลุ่มสมัยใหม่ก้าวหน้า รวมทั้งการกลับ

มาให้ความสำาคัญกับความเป็นรัฐชาติ ทั้งที่พัฒนาการของโลกเดินมาถึงจุดท่ี             

ทุกคนยอมรับว่า “ไร้พรมแดน” แล้ว

3.2 ประชาธิปไตย: คุณค่า เป้าหมาย และ ข้อจำากัด

ท่านผู้มีเกียรติครับ

คงยากทีจ่ะปฏเิสธวา่ ประชาธปิไตยนัน้มจุีดออ่น แตโ่ลกกใ็ชว่า่จะมอีะไร

ที่สมบูรณ์แบบ และข้อวิจารณ์เกี่ยวกับประชาธิปไตยจะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

นบัตัง้แตยุ่คกรกีทีแ่นวคิดประชาธปิไตยถอืกำาเนดิ นกัปรชัญา เชน่ Plato 

กเ็คยเตอืนเราวา่ “ประช�ธปิไตยอ�จนำ�ไปสูค่ว�มไรเ้สถยีรภ�พ และสดุท�้ยอ�จ

เป็นเพียงกฎของคนหมู่ม�ก” 12 ซึ่งความคิดนี้มาจากประสบการณ์ที่ขมขื่น เมื่อ

เหน็ Socrates อาจารยข์องเขาถกูประหารชวีติ เนือ่งจากเสยีงคนสว่นใหญเ่หน็

ว่า Socrates สอนเยาวชนในสิ่งที่ขัดกับหลักศีลธรรมในยุคนั้น อุทาหรณ์นี้

คล้ายๆ กับที่ผู้ใหญ่หลายท่านเคยปรารภให้ฟังบ่อยๆ ว่า “ขอให้จำ�ไว้ว่� คว�ม

11 https://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-english.pdf 
12 "Democracy leads to anarchy, which is mob rule." จากหนังสือ Republic 

โดย Plato
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ถูกต้องไม่ใช่ประช�ธิปไตย ประช�ธิปไตยเป็นเสียงของคนส่วนใหญ่ ที่อ�จไม่ได้

สะท้อนคว�มถูกต้องก็ได้” 

Winston Churchill อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ เคยกล่าวไว้อย่าง

น่าสนใจว่า “ไม่มีใครกล้�ที่จะพูดว่�ประช�ธิปไตยนั้นสมบูรณ์ไร้ที่ติ หรือไม่มี            

ข้อบกพร่อง แต่ประช�ธิปไตยก็เป็นรูปแบบก�รปกครองที่นับว่�แย่น้อยที่สุด              

ในบรรด�รูปแบบก�รปกครองที่เคยลองใช้ม�แล้วนับครั้งไม่ถ้วน”13 

นัยคือ เราต้องมองประชาธิปไตยอย่างรู้ข้อจำากัด

ทา่นผูม้เีกยีรตคิรบั ผมคดิวา่ คณุคา่และความสงา่งามของประชาธปิไตย 

เกิดจากการผ่านพัฒนาการทางความคิด ผ่านร้อนหนาว และผ่านการทดสอบ

ข้ามห้วงเวลาของประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งเป็นระบบท่ีถูกออกแบบให้

อำานาจอธปิไตยเปน็ของปวงชน หรอืประชาชนมสีว่นรว่มในการปกครองตนเอง

และจำากัดอำานาจของรัฐ เพราะประวัติศาสตร์ซำ้ารอยอยู่บ่อยๆ ว่า การปกครอง

โดยคนคนเดียวอาจฉ้อฉล และอาจมีการใช้อำานาจที่มิชอบ ดังที่ Lord Action 

กล่าวประโยคอมตะในเรือ่งนีไ้วว้า่ “Power tends to corrupt, and absolute 

power corrupts absolutely” 

ในทศันะสว่นตวั ผมยงัเชือ่วา่ ถา้ออกแบบใหด้ ี“ประชาธปิไตย” ยงัเปน็

ระบอบการเมืองที่มีพลังหรือ powerful เนื่องจากเปิดกว้างให้สามารถดึงเอา

ความหลากหลายทางความคิดของคนในสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้ง            

มีกลไกที่จะช่วยป้องกันสิ่งร้ายที่อาจเกิดขึ้น

ดังนั้น การที่ “ศรัทธา” ในประชาธิปไตยสั่นคลอน อาจจะไม่ใช่เพราะ

เนื้อแท้ของประชาธิปไตย เป็นไปได้หรือไม่ว่า ความเข้าใจในประชาธิปไตยของ

13 “No one pretends that democracy is perfect or all-wise. Indeed it has 
been said democracy is the worst form of Government, except for all  those other 
forms that have been tried from time to  time.”
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เราอาจไม่สมบูรณ์ และประยุกต์ใช้แบบขาดๆ วิ่นๆ 

เมื่อพูดถึงประชาธิปไตย คำาที่มักมาคู่กันคือ รัฐธรรมนูญหรือการเลือก

ตั้ง ที่อาจทำาให้หลายคนรวมทั้งตัวผมเองเคยเข้าใจผิดว่า ประชาธิปไตยคือการ

มีการเลือกตั้งหรือรัฐธรรมนูญ ถ้าเป็นเช่นนั้น รัสเซียซึ่งมีทั้งสองอย่างก็คงเป็น

ประเทศประชาธปิไตย กลา่วอกีนัยหน่ึง แมรั้ฐธรรมนญูและการเลอืกตัง้จะสำาคญั

แต่เป็นแค่ ‘วิธีการ’ หรือ “means” ที่จะช่วยนำาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย 

แต่ไม่ใช่ ‘เป้าหมาย’ หรือ “ends” ในตัวเอง

อดนึกถึงตัวเองเมื่อสมัยปี 2516 ไม่ได้ ตอนนั้นในวัย 20-21 ปี ไม่ได้มี

ความรู้ กำาลังหรือแมแ้ต่อดุมการณ์อะไร ในด้านหนึง่กม็คีวามตัง้ใจบรสิทุธิ ์อยาก

เห็นบ้านเมืองก้าวหน้า แต่อีกด้านก็ naïve หรือไร้เดียงสา ตอนนั้นได้แต่อ้างว่า 

ต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีการเลือกต้ัง เพราะเชื่อว่า “ถ้าได้รับรัฐธรรมนูญ 

ประเทศจะเป็นประชาธิปไตย แล้วปัญหาต่างๆ จะได้รับการแก้ไข” ซึ่งโลก

ความจริง ไม่ได้เป็นแบบนั้น

45 ปีให้หลังมองย้อนกลับไป รู้สึกว่าเราไร้เดียงสามาก เพราะแม้จะมี

รฐัธรรมนญูแล้ว มผีูแ้ทน มกีารเลอืกตัง้ แตป่ญัหาของบา้นเมอืงหลายเรือ่งไมไ่ด้

นอ้ยลง แตก่ลบัเพิม่ขึน้ด้วยซำา้ไป แต่จะวา่ไปความไรเ้ดยีงสาใชจ่ะเลวรา้ย เพราะ

ตอนนั้นหากคิดมากไป คงไม่กล้าทำาอะไร 

เพียงแต่ในชีวิตจริงปัญหาซับซ้อนมากกว่าที่เราคิด เช่น เผด็จการมาได้

หลายรูปแบบ ไม่เฉพาะทหารอย่างเดียว อาจมาในรูปแบบท่ีแยบยลไม่น้อยกว่ากัน 

อาทิ อำานาจในเชิงเศรษฐกิจ หรือความได้เปรียบทางสังคม การมีส่วนร่วมใน

เร่ืองประชาธปิไตยนัน้ จะดูเชงิปรมิาณอยา่งเดียวไมไ่ดห้าก ตอ้งเชงิคณุภาพดว้ย 

ตวัทีส่ะทอ้นความซบัซอ้นได้ดีอยา่งหน่ึงคือ ตอนนีเ้ฉพาะคนเดอืนตลุาคม 

ก็มีความคิดแตกต่างกันมาก หลายคนยืนอยู่คนละขั้ว สะท้อนว่าปัจจุบันปัญหา

ซับซ้อนและไม่ง่ายเหมือนปี 2516
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ท่านผู้มีเกียรติครับ

ถา้เปา้หมายของประชาธปิไตยไมใ่ชแ่ค่การเลอืกตัง้หรอืการมรีฐัธรรมนญู

แล้ว 

เป้าหมายของประชาธิปไตยคืออะไร? 

สำาหรับผู้ที่รักประชาธิปไตย คำาถามนี้มีความสำาคัญ เพราะการรู้หรือตั้ง

เป้าหมายให้ถูก เหมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูก

Abraham Lincoln อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่ “เลิกทาส” จน

เปน็ตน้แบบการเลกิทาสของโลก และยงัทำาใหส้ทิธเิสรภีาพในสหรฐัเบง่บาน ได ้

“ตรึง” ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยผ่านประโยคอมตะว่า “Democracy is 

the government of the people, by the people, for the people” 

หรอืประชาธปิไตย คือ ระบอบการปกครอง “ของ” ประชาชน “โดย” ประชาชน 

และ “เพื่อ” ประชาชน 

ท่านพุทธทาสภิกขุ เคยให้ข้อคิดทำานองเดียวกันว่า “ประช�ธิปไตย คือ 

ประโยชน์ของประช�ชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประช�ชนเป็นใหญ่ ต้องให้ประช�ชนได้

ประโยชน์เต็ม อย่�งนั้นถึงจะเรียกประช�ธิปไตย”

เป้าหมายของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นไปเพื่อ 

“ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่” หรือเป็นไปเพื่อ “การบำารุงความสุข

สมบูรณ์ของราษฎร์” พูดง่ายๆ คือ การจะพิจารณาว่า เป็นประชาธิปไตยหรือ

ไม่? ก็ต้องดูว่า เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่หรือไม่

โดยสรุป ผมคิดว่า ประชาธิปไตยไม่ perfect แต่ยัง powerful ในฐานะ

ระบอบการเมืองที่จะนำาสังคมไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา แต่มีความสำาคัญท่ีเรา

ตอ้งมองประชาธปิไตยอยา่งเขา้ใจและรู้ขอ้จำากดัด้านตา่งๆ เชน่ ขอ้จำากดัที ่Plato 

เคยเตือนไว้ ถึงการใช้อำานาจโดยเสียงส่วนใหญ่ที่ทำาให้ Socrates ถูกฆ่า และ

เราต้องมองประชาธิปไตยอย่างมีพลวัต รวมทั้งต้องออกแบบและปรับปรุง
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กระบวนการต่างๆ ให้เท่าทันกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง

อย่างไม่หยุดนิ่ง

3.3 การขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้ลงหลักปักฐานอย่างมั่นคง

ท่านผู้มีเกียรติครับ

คำาถามทีส่ำาคญัอกีขอ้หนึง่คอื เราจะขับเคลือ่นประชาธปิไตยใหล้งหลกั

ปักฐานอย่างมั่นคงได้อย่างไร?

ถ้าการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งให้งอกงาม นอกจากต้องอาศัยเมล็ดพันธุ์ที่ดี 

แสงแดดและนำา้ ดินฟา้อากาศทีเ่อือ้อำานวย ประกอบกบัความเอาใจใสข่องผูป้ลกู

ร่วมด้วยแล้ว ผมคิดว่า การสร้างประชาธิปไตยให้ลงหลักปักฐานมั่นคงในสังคม

ไทย ก็ต้องอาศัยทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมที่เอื้ออำานวย โครงสร้าง

และกระบวนการที่พร้อม ประกอบกับวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคม

ที่เปิดกว้าง14

ปัจจัยแรกคือ สภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เอื้ออำานวย

ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ กล่าวไว้อย่างชวนคิดว่า “ประช�ธิปไตยจะเกิดและ

ดำ�รงอยู่ได้ในสังคมใดก็ต้องอ�ศัยฐ�นท�งเศรษฐกิจและสังคมรองรับ ก�รที่

ประช�ธิปไตยจะเป็นอุดมคติท�งก�รเมืองต่อไปได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่ว่�

ประช�ธิปไตยจะส�ม�รถยุติและบรรเท�คว�มเหลื่อมลำ้�ที่มีได้หรือไม่”

เราจะสร้างประชาธิปไตยทางการเมืองได้อย่างไร ถ้าในภูมิทัศน์ทาง

เศรษฐกิจหรือ economic landscape ของประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเป็น

อยูแ่ตกตา่งกนัอยา่งสิน้เชงิ เราจะสรา้งประชาธปิไตยใหล้งหลกัปักฐานไดอ้ยา่งไร 

ถา้ระบบเศรษฐกจิมคีวามเหลือ่มลำา้สดุโตง่ ผมชอบคำาบรรยายถงึความสดุโตง่ที ่

14 ลิขิต ธีรเวคิน ในบทความ “การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ และการบริหาร
มหานคร”
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ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล พูดไว้อย่างเห็นภาพว่า “ระบบเศรษฐกิจที่ทำ�ให้คน

จำ�นวนหน่ึงทีไ่มต่อ้งโกงกส็�ม�รถทีจ่ะรวยไดอ้ย�่งเหลอืลน้ ขณะทีค่นสว่นใหญ่

ของประเทศจนได้อย่�งเหลือเชื่อโดยไม่ได้เกียจคร้�น”

ผมคดิวา่เสถยีรภาพทางการเมอืงจะเกดิขึน้ไดย้าก ถ้าประเทศยงัมปัีญหา

ความเหล่ือมลำา้ในระดบัสงู การแกไ้ขปญัหาความเหลือ่มลำา้ทัง้มติทิางเศรษฐกจิ 

และมิติด้านโอกาสที่เท่าเทียมในด้านสังคม ถือเป็นเรื่องสำาคัญในลำาดับต้นๆ ที่

ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้น ถ้าอยากเห็นประชาธิปไตยให้เกิดข้ึนใน

สังคม 

อย่างไรก็ดี ถ้าเทียบกับสมัย 14 ตุลา ผมคิดว่าปัจจุบันฐานของคนชั้น

กลางที่เข้าใจและสนใจความเป็นไปของบ้านเมืองกว้างข้ึนมาก พัฒนาการทาง

เศรษฐกิจในสี่ทศวรรษที่ผ่านมาทำาให้เกิดคนชั้นกลางในชนบทจำานวนมาก ซ่ึง

ถา้มองในแงน้ี่กจ็ะมกีำาลงัใจวา่ ประชาธปิไตยมโีอกาสจะลงหลกัปกัฐานมากกวา่

เมื่อก่อน

และถ้าเหตุการณ์ 14 ตุลา เตือนให้ผู้มีอำานาจทราบถึง การเกิดขึ้นและ

ความต้องการของชนชั้นกลาง การเรียกร้องของพ่อแม่พี่น้องจากชนบทช่วงท่ี

ผ่านมา ก็เป็นสัญญาณเตือนว่า เราต้องมีพื้นที่ให้พ่อแม่พ่ีน้องเหล่านี้มากข้ึน 

อันที่จริงฐานของคนชั้นกลางในชนบทที่กว้างขึ้นถือเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะ

หมายถึงฐานอันมั่นคงของประชาธิปไตยในอนาคต

ปัจจัยที่สอง คือ โครงสร้างและกระบวนการที่พร้อม ผมคิดว่า มีหลาย

เรื่องที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายประชาธิปไตยได้ 

เรื่องแรกคือ การถ่วงดุลการใช้อำานาจ (checks and balances) มี

กลไกตรวจสอบที่เหมาะสม ระหว่างรัฐบาล ตุลาการ นิติบัญญัติ และหน่วยงาน

อิสระ ตัวอย่างเช่น การถ่วงดุลอำานาจระหว่างรัฐบาลกับธนาคารกลาง แม้

ธนาคารกลางจะเป็นกลไกหนึ่งของภาครัฐ แต่หลักสากลจะให้ความสำาคัญกับ
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กลไกถ่วงดุล เพื่อให้ธนาคารกลางมีอิสระในการดำาเนินงาน (operational 

independence) ด้วยเหตุผลสำาคัญอย่างน้อย 3 ข้อคือ

(1) จำาเป็นต้องแยกคนพิมพ์แบงก์ออกจากผู้ใช้เงิน ซึ่งผู้ใช้รายใหญ่ที่สุด

คือรัฐบาล

 (2) ภารกจิของรฐับาลจะใหค้วามสำาคัญกบัการกระตุน้เศรษฐกจิในระยะ

สั้น ขณะที่ภารกิจของธนาคารกลางคือ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจซ่ึงเป็น

เรื่องระยะยาว

(3) ธนาคารกลางจึงมักต้องทำาเรื่องที่ไม่ popular 

อกีเรือ่งซึง่ถือเป็นกระบวนการทางประชาธปิไตยทีส่ำาคญัมากคอื การก

ระจายอำานาจจากสว่นกลางให้ทอ้งถ่ินมากข้ึน (decentralization) ซึง่จำาเป็น

ต้องขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทั้งในมิติภารกิจและงบประมาณที่ให้ท้อง

ถิ่นสามารถ “ยืน” บนขาตัวเอง การกระจายอำานาจนั้นเปรียบเสมือน 

‘infrastructure ของระบอบประชาธิปไตย’ ถ้าท้องถิ่นไม่สามารถดำาเนิน

ภารกิจในหลายเรื่องได้เอง ก็จะคล้ายกับร่างกายส่วนล่างที่เลือดไปเลี้ยงไม่พอ 

และอาจกลายเป็นอัมพาตได้ในที่สุด

นายพลแมค็อารเ์ธอร ์พดูถงึเรือ่งการกระจายอำานาจไวเ้มือ่ครัง้เข้าไปช่วย

พัฒนาประชาธิปไตยในญี่ปุ่นว่า15 “ก�รกระจ�ยอำ�น�จเปรียบเสมือนถนนที่นำ�

ไปสูค่ว�มเปน็ประช�ธปิไตย” (decentralization is the road to democracy) 

เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะช่วยให้ฐานล่างของสังคมแข็งแรง 

ท่านผู้มีเกียรติครับ ที่ผ่านมาการกระจายอำานาจของไทยที่ยังไม่คืบหน้า

นัก เป็นหนึ่งในสาเหตุสำาคัญที่การพัฒนากระจุกอยู่รอบกรุงเทพและปริมณฑล 

และเมืองใหญ่ไม่กี่เมือง เชื่อหรือไม่ครับว่า ทุกวันนี้ กรุงเทพและปริมณฑลใช้

15 ลิขิต ธีรเวคิน ในบทความ “การปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ และการบริหาร
มหานคร”
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ไฟฟ้ามากกว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของภาคเหนือ อีสานและใต้รวมกัน16 และ           

ถ้าท่านได้มีโอกาสดูภาพถ่ายดาวเทียมในช่วงกลางคืน จะเข้าใจและเห็นถึง           

ความเหลื่อมลำ้าระหว่างกรุงเทพและภูมิภาคชัดเจน

นอกจากนี ้การทำาให้หลกันติธิรรม (rule of law) และความเปน็ธรรม

ใหเ้กดิขึน้ในสงัคม ถอืเปน็อกี agenda สำาคญัในเรือ่งนี ้กลา่วคอื ขอ้กฎหมาย

ตอ้งเปน็ไปเพ่ือความผาสกุของประชาชนสว่นใหญข่องประเทศ ไมใ่ชบ่ทบญัญตัิ

ลายลักษณ์อักษรด้านๆ (rule by law) ที่ล้าสมัยขาดการปรับปรุง และที่สำาคัญ

อยา่งยิง่คอื ตอ้งทำาใหม้กีารบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเทา่เทยีม ไมว่า่จะเปน็เศรษฐี

หรือคนยากจน คนมีสีหรือชาวบ้าน และต้องไม่ใช่ระบบยุติธรรม ในลักษณะที่

ท่านจรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เรียกว่า “ใยแมงมุมจับได้

แต่แมลงหวี่แมลงวัน แต่ด้วงขี้คว�ยไม่เคยได้เลย มันทะลุทล�ยใยแมงมุมของ

เร�ไปหมด” 

ปี 2516 พวกเราหลายท่านคงจำาเหตุการณ์ที่คณะนายทหารและนาย

ตำารวจชัน้ผู้ใหญ่ ใชอ้าวธุสงครามและยานพาหนะของทางราชการเขา้ไปลา่สตัว์

ในทุ่งใหญ่นเรศวร จนนำาไปสู่การท้วงติงของนิสิตนักศึกษาและประชาชน เรื่อง

นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจถึงความสำาคัญของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น 

ท่านผู้มีเกียรติครับ

ในระบอบประชาธปิไตย นอกจากเสรภีาพทางการเมอืงแลว้ เสรภีาพใน

การประกอบธุรกิจอย่างเท่าเทียมเป็นเรื่องสำาคัญไม่น้อยกว่ากัน ต้องมีการ

ติดตามดูผลการบังคับใช้ กฎหมายแข่งขันทางการค้า (unfair competition 

law) ฉบับใหม่ ว่าจะช่วยทำาให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียมระหว่าง ผู้ค้ารายเล็ก-

รายใหญ่ ระหว่างภาคเอกชน-รัฐวิสาหกิจ ไม่ให้มีการผูกขาดตัดตอนหรือไม่              

16 แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579
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ซึ่งถ้าสำาเร็จจะทำาให้ “โอกาส” ทางเศรษฐกิจมีความเท่าเทียมมากขึ้น

ปัจจัยที่สามคือ วัฒนธรรมทางการเมืองที่เสรีและเปิดกว้าง 

ซึง่หมายถงึ การท่ีคนสว่นใหญ่ในสงัคมมีทศันคติทีเ่สรเีปดิกวา้ง มคีวาม

อดทนอดกลั้นต่อความเห็นที่แตกต่าง เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นและ

ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตน การมีภาคประชาสังคมและ         

สื่อมวลชนที่เข้มแข็ง และประชาชนที่มีภาวะผู้นำา ไม่นิ่งดูดายในการปฏิบัติ           

หน้าที่พลเมืองที่ดี

ท่านผู้มีเกียรติครับ

ความสามารถยอมรบัความแตกต่างทางความคดิ (political tolerance) 

เป็นคุณลักษณะที่สำาคัญที่เปรียบเหมือนจิตวิญญาณท่ีเป็นฐานสำาคัญของ            

ความเปน็ประชาธปิไตย เพราะถา้สงัคมใดทนรบัฟงัความคดิเหน็ การตรวจสอบ

จากคนนอก คนเห็นต่างไม่ได้ สังคมนั้นก็จะไม่สามารถเห็นความเป็นไปได้อื่น

หรือทางเลือกอื่นที่มีความหลากหลาย

ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย สิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันเตือนและ              

ระมัดระวังมากๆ คือ เผด็จการโดยเสียงส่วนใหญ่ (majoritarianism) ที่ละเลย

และไม่ให้ความสำาคัญกับความเห็นต่างของคนส่วนน้อย

หลายปีก่อน Tony Blair อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ มากล่าว

ปาฐกถาทีเ่มอืงไทย มสีาระชวนคดิแปลไดว้า่ “ประช�ธปิไตยไมใ่ชแ่คก่�รหยอ่น

บัตรลงคะแนน แต่หม�ยคว�มรวมถึงวิธีคิดที่เปิดกว้�ง และประช�ธิปไตยที่มัก

มีปัญห�ส่วนหนึ่งเพร�ะมีลักษณะผู้ชนะกินรวบ (winner takes all) หรือคน

สว่นใหญเ่สยีงดงั ในขณะทีค่นสว่นนอ้ยในสงัคมรูส้กึว�่พวกเข�ถกูกนัออกไป”17

17  “democracy is not just a way of voting but a way of thinking ... part of 
the trouble is when democracy is seen as a kind of winner takes all ... and the 
minority feels as if they are kind of shut out and excluded.”
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วัฒนธรรมที่จะเอื้อให้เกิดประชาธิปไตยอีกเรื่อง คือ ‘ความรับผิดชอบ’ 

(accountability) ซึง่มาพรอ้มกบั ‘เสรภีาพ’ กลา่วคอื เสรภีาพในการพดูแสดง

ความเห็นต้องมาพร้อมกับการรับผิดชอบต่อสิ่งที่พูด และที่สำาคัญคือ ความรับ

ผิดชอบของฝ่ายการเมืองที่ต้องมีต่อประชาชนไม่เฉพาะในวันนี้ แต่รวมถึง

ประชาชนใน generation หน้าด้วย บทเรียนจากนโยบายประชานิยมที่ไม่รับ

ผิดชอบของกลุ่มประเทศ Latin America และกรีซ ก็ส่งผลกระทบต่อหนี้

สาธารณะที่คนใน generation หน้าต้องแบกรับ และกระทบกับความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว

ทา้ยทีส่ดุ ผมคดิวา่ ประชาธปิไตยจะเขม้แขง็ ตอ้งอาศยัภาคประชาสงัคม

และสือ่มวลชนมาชว่ยตรวจสอบถว่งดลุ และภาวะผูน้ำาของประชาชน ไมเ่ฉพาะ

ผูท้ีม่ตีำาแหน่งสงู แตห่มายถงึประชาชนในทกุระดบัทีต่อ้งตระหนกัรูค้วามสำาคญั

ของการทำาหน้าทีต่่อแผน่ดินเกดิในฐานะพลเมอืงทีจ่ะไมน่ิง่ดดูาย ชว่ยบ้านเมอืง

ในทุกโอกาสตามศักยภาพและโอกาสที่ตนมี 

ผมนึกถึงที่ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย และ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พูดไว้ว่า 

“เรื่องของบ้�นเมืองเป็นเรื่องที่สำ�คัญแก่ชีวิต อิสรภ�พของคนและช�ติ

ม�ก พวกเร�แต่ละคนไม่ควรจะมัวถือลัทธิไทยมุงอยู่รำ่�ไป ก�รมุงดูเข�ทำ�อะไร

กันนั้น มักจะสนุกดีและไม่เสี่ยงอันตร�ยด้วย เมื่อฝ่�ยใดฝ่�ยหนึ่งเพลี่ยงพลำ้�ไป 

ไทยมุงก็แผ่เมตต�ให้โดยบ่นว่�สงส�ร เมื่อสงส�รแล้วก็สบ�ยใจแก่ตนเอง ถ้�     

ใครเข�โกงกินกันหรือใช้อำ�น�จเป็นอธรรม เร�ก็ย้�ยสังกัดจ�กไทยมุงเป็น              

ไทยบ่น หรือผสมกันเป็นไทยมุงบ่น ...

... ถ้�รักจะให้ดุลแห่งชีวิตของประช�ช�ติไทยเคลื่อนสูงขึ้นไปโดยไม่ทิ้ง

เสถียรภ�พ ไม่มีท�งอื่น ต้องร่วมกันม�กๆ เลิกลัทธิไทยมุง ไทยบ่น ไทยมุงบ่น

เสีย ชวนย้�ยสังกัดเป็นไทยสน ไทยร่วม ไทยเรียกร้อง แล้วไทยจะเจริญ” 
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สำาหรับผู้นำาในระบอบประชาธิปไตย ผมคิดว่า คุณสมบัติที่เป็นหัวใจ

สำาคัญคือ ความสามารถในการหาจุดร่วมในความต่าง และประสานจุดแข็งของ

แตล่ะคนเขา้หากนั ซึง่การทีจ่ะแสวงหาจดุรว่ม-ประสานจดุแขง็ของแตล่ะคนได ้

ผู้นำาจำาเป็นต้อง “ฟัง” โดยเฉพาะฟังกลุ่มผู้ที่เห็นต่าง 

Justin Trudeau นายกรัฐมนตรีแคนาดา ได้กล่าวถึงประเด็นนี้18 โดย

ยกตัวอย่างความต่างระหว่าง Abraham Lincoln และ Jefferson Davis ว่า 

Davis ชอบทีจ่ะชนะการถกเถยีง ขณะที ่Lincoln เลอืกท่ีจะชนะสงคราม 

และเขาตัง้คำาถามผูฟ้งัวา่ ท่านเลอืกทีจ่ะชนะการโตเ้ถยีงหรอืเลอืกทีจ่ะ

เปลี่ยนโลก?

4. การขับเคลื่อนประชาธิปไตยทางการเมืองพร้อมเศรษฐกิจที่เปิด
กว้างและเป็นธรรม

ท่านผู้มีเกียรติครับ

มาถึงส่วนสุดท้ายที่ผมจะร่วมแสดงความเห็นในวันนี้ ซึ่งผมอยากสรุป          

อีกครั้งว่า 

เศรษฐกิจและการเมือง ทุนกับรัฐ เป็นสองเร่ืองท่ีสัมพันธ์และเช่ือมโยงกัน 

การสร้างการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยและการมีเศรษฐกิจที่เปิดกว้าง

เป็นธรรมเป็นสองเรื่องที่ต้องทำาควบคู่กันไป ยากท่ีจะแก้เรื่องหนึ่งเรื่องใดเพียง

ลำาพัง เช่น ความพยายามจะแก้ปัญหาประชาธิปไตย ถ้ากลุ่มทุนที่ครองอำานาจ

เดิมขัดหรือฐานเศรษฐกิจยังมีความเหลื่อมลำ้าอยู่มากก็ยากจะสำาเร็จ ในขณะ

เดียวกัน สถาบันทางการเมือง ภาครัฐ ถ้าไม่ปรับบทบาท กรอบกติกา กฎหมาย

18 https://medium.com/world-economic-forum/this-is-what-justin-trudeau-
thinks-makes-a-good-leader-9e84e85c5557
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ใหเ้ทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลก กย็ากตอ่การขบัเคลือ่นเศรษฐกจิจะกา้ว

ไปข้างหน้าได้ราบรื่นเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง

โจทยน์ีจ้งึเปน็โจทยท์ีย่ากทีต้่องการการรวมพลงัของสงัคมในทกุภาคสว่น 

ไม่ใช่การแบ่งแยก เพื่อนำาประเทศไทยสู่ “การเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มี

ความเปน็ธรรมทางเศรษฐกิจ” และทา้ยทีส่ดุนีผ้มอยากจบปาฐกถาในวนันีด้ว้ย

ปรัชญาข้อคิดของเต๋า 3 ข้อ ซึ่งผมคิดว่า น่าจะสามารถนำามาปรับใช้ได้กับเรื่อง

ที่คุยในวันนี้

1. สรรพสิ่งในโลกล้วนเปลี่ยนแปลง
การเดินทางของประชาธิปไตยของไทยที่ผ่านมา อาจเร็วบ้าง ช้าบ้าง              

มีขัดแย้ง มีวิกฤต ซึ่งก็เป็นความปกติธรรมดา เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง ย่อมมี

ความขดัแยง้ วุน่วาย สบัสน กอ่นทีจ่ะเกดิการเปลีย่นผา่น ดงัเชน่หลงัเหตกุารณ ์

14 ตลุา ก็ตอ้งใชเ้วลากวา่เหตุการณค์ลีค่ลาย หลงัจากนัน้ ผูค้นกย็อมรบัระเบียบ

และการจัดสรรอำานาจใหม่ นี่คือธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

ผมคิดว่า เราควรมองประชาธิปไตยในลักษณะกระบวนการพัฒนาท่ีมี

ความต่อเนื่อง (on going process) ไม่ใช่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ไม่ใช่แค่

เพียงการเลือกตั้ง หรือ การเปลี่ยนรัฐบาล หากมองให้ลึกถึงปัจจัยท่ีจะนำา

ประชาธิปไตยไปสูเ่ปา้หมายได้ หมายความถงึการสรา้งความเป็นธรรม ความรบั

ผดิชอบ การถว่งดลุและการตรวจสอบ ทีจ่ะทำาใหก้ารเปลีย่นแปลงทางการเมอืง

และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ประชาชนส่วนใหญ่

ในมิติทางเศรษฐกิจก็เช่นกัน ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็ว ในลักษณะที่ต้อง 

‘วิ่งเพื่ออยู่กับที่’ และการก้าวออกจากสิ่งที่คุ้นชิน ไม่ใช่ “choice” หรือ “ทาง

เลือก” 

หากแตเ่ป็นความจำาเปน็ทีท่กุภาคสว่นทีเ่กีย่วข้องตอ้งปรบัตวัและพฒันา

อย่างมีพลวัตที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด ‘การพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง’ ไม่ใช่การ
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พัฒนาอย่างหยาบ แต่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่มี ‘การกระจายผลประโยชน์

ไปสู่คนส่วนใหญ่ - แข่งขันได้ - ยั่งยืน’

2. ในขาวมีดำา ในดำามีขาว
แมค้วามเหน็ทีแ่ตกตา่งเปน็ธรรมดาทีเ่กดิขึน้ในทกุสงัคม แตค่วามเหน็ที่

แตกต่างอย่างสุดขั้ว ในลักษณะ ฉันถูก เธอผิด และมุ่งเพียงที่จะหาจุดด้อยของ

อีกฝ่ายว่า ร้ายแรงกว่าจุดด้อยของตน เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวล เพราะทำาให้

ไม่สามารถเห็นข้อดีของฝ่ายตรงข้าม และขัดกับปรัชญารากฐานของ

ประชาธิปไตยที่ให้ความสำาคัญกับการยอมรับความแตกต่างทางความคิดแม้จะ

เป็นของคนส่วนน้อย และมุ่งหาฉันทมติในการก้าวไปร่วมกันของคนในสังคม          

ซึ่งอุปสรรคที่สำาคัญ คือ “อคติในใจ” ที่อาจทำาให้มองไม่เห็นว่า ในขาวอาจมีดำา 

และในดำาอาจมีขาว

ผู้ที่รู้จักกฎธรรมชาติจะเป็นอิสระ เมื่อเป็นอิสระก็จะไม่มีอคติ 

เมื่อไม่มีอคติก็จะเข้าใจในสิ่งทั้งปวง 

เมื่อเข้าใจในสิ่งทั้งปวงก็จะกว้างขวาง และ

เมื่อกว้างขวางก็จะเข้าถึงความจริง

ในมิติด้านเศรษฐกิจเช่นกัน เราต้องมองให้เห็นท้ังข้อดีและข้อด้อยของ

ทุนนิยม กลไกตลาด กระแสโลกาภิวัฒน์ การจัดการของภาครัฐ และท่ีจะยัง

ประโยชน์ให้บ้านเมืองสูงสุดคือ “การรู้จักที่จะประสานข้อดีของแต่ละระบบ” 

แทนที่จะต้องสุดขั้วไปด้านใดด้านหนึ่ง 

ดังที่ประธานาธิบดี Xi Jinping พูดไว้อย่างน่าคิดว่าเก่ียวกับ trade 

protectionism ว่า “ก�รใช้นโยบ�ยกีดกันก�รค้�ก็เหมือนปิดตัวเองไว้ในห้อง

มืด อ�จจะดูเหมือนปลอดจ�กลมและฝน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นก�รขังตัวเอง

จ�กแสงแดดและอ�ก�ศ” 
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3. ท่ามกลางความซับซ้อน มีความเรียบง่าย

ท่านผู้มีเกียรติครับ 

ในความขัดแย้งทางการเมืองของเราที่ดูซับซ้อน ด้านหนึ่งเราไม่อาจ

ปฏิเสธได้ถึงความสำาคัญของตัวละครหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง แต่อีกด้านถ้ามองลงไป

ใหลึ้กซ้ึงกวา่ในระดบับคุคลจะเหน็ถงึปจัจยัในระดบัรากฐานทีเ่ปน็ตน้สายปลาย

เหตุของเรื่อง 

พระไพศาล วิสาโล ได้ให้ความเห็นไว้อย่างแตกฉานในปาฐกถา 14 ตุลา

เมื่อหลายปีก่อนว่า

“สถ�นก�รณ์บ้�นเมืองที่เผชิญอยู่ ไม่ใช่ผลพวงของก�รต่อสู้ของคนไม่กี่

คน หรือคนในระดับชั้นนำ�เท่�นั้น ห�กเป็นก�รเปลี่ยนแปลงขน�นใหญ่ใน

ประเทศที่มีก�รสั่งสมต่อเนื่องม�น�น รวมทั้งผลปัจจัยจ�กสถ�นก�รณ์โลก

ก�รมุง่เนน้ทีจ่ะจัดก�รปญัห�ในระดับบคุคล ไมว่�่พดูคยุ ประนปีระนอม 

หรอืแมแ้ตก่ำ�จดัตวับคุคลไปเลย วธิกี�รดงักล�่วไมช่ว่ยแกป้ญัห� ตร�บใดทีม่อง

ข้�มปัจจัยที่ใหญ่กว่�นั้นคือ ก�รเปลี่ยนที่ทั้งภ�ยในและภ�ยนอกที่ทำ�ให้

ประเทศไทยอยู่กับที่ไม่ได้ ห�กต้องปรับกติก�ทั้งในแง่คว�มสัมพันธ์ของก�ร

จดัสรรอำ�น�จ และ ก�รเปดิพืน้ทีใ่หร้องรบัคนกลุม่ใหมท่ีก่ว�้งขึน้ เชน่เกดิขึน้ใน

ช่วงหลัง 14 ตุล�คม”

ในด้านการปกครอง เล่าจื้อศาสดาของเต๋าพูดไว้อย่างน่าสนใจว่า “ใน

บริบทสังคมที่มีคว�มหล�กหล�ยซับซ้อน ผู้ปกครองควรคิดถึงหน้�ท่ีท่ีจะ ‘ไม่

กระทำา’ หรือ ‘ปกครองแบบไม่ปกครอง’ ด้วย เพร�ะว่� คว�มยุ่งย�กในโลกนี้

มิได้เกิดขึ้นเพร�ะก�รที่ยังไม่ได้ทำ�สิ่งต่�งๆ เท่�นั้นแต่เกิดข้ึนเพร�ะก�รทำ�            

สิ่งต่�งๆ ม�กเกินไปด้วย” 

ยิ่งมีกฎเกณฑ์และข้อบังคับมากเท่าใด ประชาชนก็ยิ่งยากจนลงเท่านั้น 

ยิ่งมีอาวุธมากเท่าใด ประเทศก็ยิ่งจะมีความยุ่งยากมากเท่านั้น 
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ยิ่งมีผู้ชำานาญงานที่ฉ้อฉลมากเพียงใด ก็จะยิ่งมีโครงการท่ีร้ายกาจเกิด

ขึ้นเพียงนั้น 

ยิง่ออกกฎหมายมากเทา่ใด โจรผูร้า้ยและคนคดโกงกย็ิง่จะมมีากเทา่นัน้

ในบรบิทของโลกและสงัคมไทยในปจัจุบนัทีซ่บัซอ้นมากข้ึน ผมคดิวา่การ

กระจายอำานาจให้ท้องถิ่นมากขึ้นเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องทำาให้เกิดขึ้น หลังจากที่ได้

เตรียมการเรื่องนี้มานับสิบปี การกระจายอำานาจจะเอื้อให้การปกครองมีความ

เป็นประชาธิปไตยและเศรษฐกิจเปิดกว้างและเป็นธรรมขึ้น ในโลกที่ซับซ้อน             

เช่นนี้ แทบเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลส่วนกลางจะสามารถตอบโจทย์ท้องถิ่นที่แตก

ต่างหลากหลายได้ตรงจุด 

ทา่มกลางความซบัซอ้นของโลกในปจัจุบนั การกลบัไปหาความเรยีบงา่ย

อาจจะเป็นคำาตอบ

ผมหวังว่า ปาฐกถาวันนี้ จะช่วย “คลี่คำาตอบ-คลายข้อสงสัย” ที่อยู่ใน

ใจหลายทา่นไดบ้้าง และผมยงัคงเชือ่มัน่เต็มหวัใจวา่ ประชาธปิไตยบนเปา้หมาย

ที่ถูกต้องจะเป็นเส้นทางที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมสู่ความยั่งยืนได้

ขอบคุณครับ
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“มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง
ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง” 

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี : 10 ธันวาคม 2561
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มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง

ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง

ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี

ภาค 1

ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง

 สังคมประชาชาติไทยเป็นเสมือนระบบฟันเฟืองขนาดใหญ่ ท่ีทุกนาที

ทุกชั่วโมงเคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ดังนั้นเกือบ 20 ปีที่คนไทย

หมกมุ่นกับปัญหาการเมือง ก็เท่ากับว่าเราได้ปล่อยให้กลไกเศรษฐกิจ สังคม 

ทำางานไปโดยไม่มีการปรับทิศทางให้มันเลย เราจึงพบปัญหาใหญ่มหึมาเพิ่มขึ้น

มากมาย เช่น ช่องว่างคนจนคนรวยกว้างมากยิ่งขึ้นๆ เรื่อยๆ อยู่ในลำาดับต้นๆ 

ของโลก คือคนรวย 1% คุมความมั่งคั่งประมาณ 50-60% ของประเทศ ขณะ

ที่คนชั้นล่างซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่มากมีรายได้รวมกันไม่ถึง 10% ของ

ประเทศ1 คุณภาพการศึกษาทุกระดับลดค่าลงอย่างน่าใจหาย งานศึกษาวิจัย

1 มีความเห็นเป็น 2 ฝ่ายเกี่ยวกับรายงานความเหลื่อมลำ้าของธนาคารสวิสที่ว่า ความ             
เหลื่อมลำ้าของไทยสูงขึ้นจากลำาดับ 3 มาเป็นลำาดับ 1 ของโลก ฝ่ายหนึ่งมองว่าน่าจะเป็นตัวเลขที่น่า
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ด้าน STEM (STEM คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และการแพทย์) 

อ่อนด้อยเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง ทรัพยากรมนุษย์ด้อยประสิทธิภาพ เด็ก

เกดิน้อยแตค่นแกเ่พิม่มากขึน้ คอรร์ปัชัน่ขยายตวัลงสูร่ากหญา้ กลุม่ทนุใหญก่อ่

ตัวแข็งแกร่งขึ้นจนคล้ายมีสถานะเหนือรัฐบาลและกฎหมาย ในแง่ที่ว่า “คนจน

ติดคุก คนรวยไม่ติดคุก” ยังเป็นเรื่องเล็ก แต่กลุ่มทุนใหญ่ไทยสามารถขยาย

อำานาจอทิธพิลผกูขาดทางเศรษฐกจิได้อยา่งเกอืบเดด็ขาด และขยายมาสูอ่ทิธพิล

ด้านอื่นๆ เช่น สะกดไม่ให้มีเสียงคัดค้านหรือไม่ให้มีกฎหมายออกมาจำากัดการ

ผูกขาดสัมปทาน การค้า อิทธิพลเหนือตลาด หรือขยายตัวเข้าคุมทุกมิติของ

เศรษฐกจิและทกุจังหวะชวีติประจำาวนัของคนไทย หากเทียบกบัการเลีย้งไกห่รอื

หม ูซึง่ถกูปอ้นอาหารตามชนดิและขนาดเปน็เวลาตัง้แตเ่กดิจนถกูเชอืด คนไทย

ก็กำาลังมีพฤติกรรมคล้ายๆ กันคือตื่นเช้ามาก็ต้องกินโจ๊กหรือแซนวิชจากร้าน

สะดวกซื้อ กลางวันออกไปกินกะเพราไก่ในร้านสะดวกซื้อ ตอนเย็นอุ่นข้าวแกง

ไก่ เกี๊ยวนำ้ายี่ห้อของร้านสะดวกซื้อ แถมยังจะจ่ายเงิน เติมเงินค่าโทรศัพท์ บัตร

เครดิต ซื้อตั๋วรถ ค่านำ้า ค่าไฟ ฯลฯ ก็ได้อีก จึงอาจขออนุญาตยืมชื่อวิธีเลี้ยงไก่

สมัยใหม่ที่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าไก่ซีพี มาตั้งชื่อคนไทยอนาคตว่าคือ “คนไทย              

ซีพี” ซึ่งก็น่าจะให้ภาพใกล้เคียง นี่เป็นปัญหาใหญ่กว่าวิกฤติทางการเมืองอย่าง

ชัดเจน

เชื่อถือได้ อีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นการวัดที่หยาบและแคบเกินไป ตัวเลขไม่น่าจะสูงขนาดนี้ ผู้เขียน            
มองว่า หากดูจากวิถีชีวิต ตัวเลขความรำ่ารวยของเศรษฐีไทยที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ  ราคาที่อยู่อาศัย ปัญหา
ของเราร้ายแรงและมีแนวโน้มร้ายแรงยิ่งขึ้น รายงานที่น่าเชื่อได้ของสถานการณ์ในโลกก็บ่งชี้ไปใน
ทิศทางนี้ ส่วนลำาดับที่เท่าไร เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ อาจรอดูเพิ่มเติมจากการศึกษาชิ้นอื่น ๆ เพิ่มเติม
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I
เศรษฐกิจ

ทุ่มเทกับโครงการยักษ์และ 4.0 มากเกินไป อาจเป็น
“เราจะทิ้งทุกคนที่ตามไม่ทันให้อยู่ข้างหลัง

ไม่รอใครแม้แต่เพียงคนเดียว”

ความไม่พร้อมของไทยในเรื่องอุตสาหกรรม 4.0

เศรษฐกิจ 4.0 คือ การเชื่อมโยงทั้งชีวิตประจำาวัน ชีวิตสังคม ระบบการ

ผลติ ออฟฟศิ โรงงาน บา้นเรอืน สิง่ของเครือ่งใช ้รถ การจบัจา่ยซือ้ขาย เขา้ดว้ย

กันผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบดิจิตอลความเร็วสูง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ AI               

ชว่ยในการตดัสินใจ ประสานงานต่างๆ เพิม่ความสะดวกใหก้บัมนษุย ์แตถ้่ามอง

เชิงระบบคิด เศรษฐกิจ 4.0 จะเกิดขึ้นได้เมื่อสังคมได้กลายเป็นสังคมข้อมูล

ข่าวสาร คือการแปลงทุกมิติของมนุษย์ให้เป็น data มีการประมวล (Big) data 

เหล่านี้ให้เป็น “ความรู้” (knowledge society) และให้สมาชิกสังคมนั้นใช้

ความรู้นี้เป็นประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (เช่น มีข้อมูลราคาวัตถุดิบ ตั๋วเครื่องบิน 

โรงแรม ให้ตรวจสอบ)

นโยบาย 4.0 ของรัฐบาลประยุทธ์มีข้อดีในส่วนกระตุ้นให้ภาคธุรกิจ  

สังคม ตื่นตัวและปรับตัวต่อผลกระทบของ supply chain หรือเศรษฐกิจแบบ

รื้อสร้าง (disruptive economy) ความพยายามพัฒนา E-government 

โครงการรถไฟรางคู่ซึ่งควรจะมีมานานแล้วก็น่าชมเชย แต่ที่ควรวิจารณ์มีหลาย

ประเด็น เช่น

1. ไมม่กีารปรบักระบวนทศันใ์หม ่เพราะรฐับาลไมเ่ริม่ตน้ดว้ยการทำาให้

ตัวเราเป็นสังคมข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็นพื้นฐานให้เกิดเศรษฐกิจความรู้ 
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นโยบาย smart ต่างๆ เกือบทั้งหมดของรัฐบาลจึงไม่ได้ผลจริง เพราะ

ข้าราชการใช้ความรู้แบบขาดวิ่น มองเทคโนโลยี 4.0 เป็นแค่เครื่องมือใช้สอย 

ตั้งเป้าหมายเกินจริง อุปกรณ์คุณภาพตำ่า ล้าสมัย เป็นเพียงผักชีโรยหน้า หรือ

สกัแตใ่หเ้กดิโครงการขึน้เทา่น้ัน แมจ้ะมคีนรุน่ใหมท่ีเ่กง่ดา้นคอมพวิเตอรจ์ำานวน

หน่ึง แตพ้ื่นฐานเบือ้งต้นของประเทศไมพ่รอ้มไมเ่พยีงพอ startup จงึเกดิไดย้าก

2. มีดัชนีชี้วัดความพร้อมในการเข้าสู่ยุค 4.0 หลายแบบ เช่น VDMA 

ใช้ 6 เกณฑ์คือ แผนยุทธศาสตร์ประเทศ ผู้นำา องค์กร กระบวนการผลิต 

ผลติภณัฑ ์การจดัการ และการบรกิารทีเ่ปน็สมารท์ ใช ้Big Data ดชัน ีRoland 

Berger วัดจาก “ความเป็นเลิศในการอุตสาหกรรม” เช่น การผลิตและ

กระบวนการปฏบัิติการขัน้สงู ระบบอตัโนมติั นวตักรรม ความพรอ้มของแรงงาน 

อีกด้านคือ “เครือข่ายแห่งมูลค่าเพิ่ม” อุตสาหกรรมที่เปิดกว้าง ขอบเขต              

เครือข่ายการศึกษาวิจัย “นวัตกรรม” ประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ต ซึ่งหากใช้มา

วัดประเทศไทย อาจมีเพียงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่พอใช้ได้ อย่างอื่นยังขาดอยู่

อีกมาก โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล นวัตกรรม การค้นคว้าวิจัย ระบบการผลิต 

ระบบอัตโนมัติ ล้วนอยู่ในขั้นตำ่าทั้งสิ้น ประเทศที่อยู่แถวหน้าสุดในโลกคือ

เยอรมันก็ยังยอมรับว่าความรู้เกี่ยวกับ 4.0 ของเขายังไม่พอ และจำานวน

บุคลากรที่จบด้าน “สเต็ม” ของตนยังขาดอยู่ประมาณ 1-1.5 แสนคน และ

มคีวามตอ้งการเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ องักฤษ ฝรัง่เศส เนเธอรแ์ลนด ์เบลเยยีม เดนมารก์ 

กย็งัแคอ่ยูใ่นประเภทประเทศทีม่ศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาอตุสาหกรรม 4.0 เทา่นัน้ 

ส่วนประเทศที่คล้ายประเทศไทยเพราะขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและมี

อุตสาหกรรม SME มาก เช่น อิตาลี สเปน ยังลังเลที่ทุ่มเทไปสู่ 4.0 เพราะไม่

แน่ใจว่าจะเหมาะสมกับเศรษฐกิจสังคมของตนเองหรือไม่ ไทยกลับทุ่มตัวเข้าสู่ 

4.0 เหมือนคนบ้าคลั่ง



ปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา

| 73 |

โครงการ EEC ซึ่งอ้างว่าคือการสร้างประเทศให้เป็น 4.0 ประเมินดูแล้ว

อาจมีเพียงไม่กี่ด้านที่มีศักยภาพ เช่น Biotech โครงการศูนย์ซ่อมเครื่องบิน                

ซึ่งล้วนอยู่ในระดับ 2.0 3.0 ที่เหลือคือการสร้างโรงงานตามคำาสั่ง สร้างถนน 

ทา่เรือ ฯ แมแ้ตวั่ตถดิุบชิน้สว่นของอตุสาหกรรม 4.0 จรงิๆ เราอาจไมม่ศีกัยภาพ

พอจะผลิต บุคลากรช่างเทคนิคระดับสมองคนไทยยังไม่พร้อม ต้องยินยอมให้

ว่าจ้างมาจากต่างประเทศ อุดมการณ์เศรษฐกิจเช่นนี้แท้ท่ีจริงก็คือการสืบสาน

นโยบายเปิดเสรีการค้าการเงิน (Neoliberalism) ซึ่งชัดเจนจากการที่รัฐบาล

เสนอให้ EEC เกือบเป็นดินแดนอิสระที่มีอิสรภาพด้านการใช้เงินตราของตัวเอง 

การศึกษา กฎหมายหลายๆ ด้าน การเช่าที่ดินได้ 100 ปี 

บทเรยีนจากในยคุเศรษฐกจิฟองสบูค่นจนบางสว่นไดป้ระโยชนจ์ากการ

ขายทีด่นิ คนชัน้กลางไดจ้ากการเกง็กำาไร คนรวยรวยมหาศาลจากตลาดเงนิ แต่

พอเกิดเป็นวิกฤติต้มยำากุ้งรัฐต้องมาแบกรับภาระหนี้ เท่ียวนี้นายทุนถือครอง

ที่ดินไว้เต็มที่แล้ว ยังได้ประโยชน์จากการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ นิคม

อุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า ดิวต้ีฟรี ด้านรถไฟฟ้า ท่าเรือ สนามบิน โลจิสติกส์ 

คนกลุ่มอื่นยังไม่ได้รับประโยชน์ การทุ่มเทงบประมาณก้อนใหญ่ของรัฐบาล             

ครั้งนี้ถ้าจะเกิดผลเชิงลบก็อาจจะไม่ส่งผลมากนัก เพราะเป็นการลงทุนด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน แต่เนื่องจากทำากันอย่างเร่งรีบ ไม่มีการตรวจสอบ ไม่มีส่วน

ร่วมจากสื่อ ประชาชน อนาคตจะเป็นอย่างไรยังต้องรอกันต่อไป

โดยภาพรวมชนชั้นล่างถูกแรงอัดบีบจากแรงงานต่างชาติ ส่วนคนช้ัน

กลางส่วนมากขาดทักษะฝีมือทำางานในด้าน STEM การศึกษาที่ได้รับก็ไม่มี

คุณภาพเพียงพอที่จะรองรับเศรษฐกิจดิจิตอลหรือเป็นสตาร์ทอัพแบบ 4.0 จะ

มกีารแขง่ขนัจากบคุลากรทีม่คุีณภาพดีกวา่จากเวยีดนาม สงิคโปร ์มาเลเซยี ฯลฯ 

ดงัน้ันคำาขวัญรัฐบาลทีว่า่ “เราจะไมท่ิง้ใครไวข้า้งหลงัแมแ้ตค่นเดยีว” ทีจ่รงิแลว้

จะเป็นการก้าวเดินไปเฉพาะอภิสิทธิ์ชนกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น คนส่วนใหญ่อาจถูก

ทิ้งไว้ข้างหลัง
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รัฐบาลประยุทธ์โฟกัสการพัฒนาผิดจุด

การทุม่เทสดุตวัให ้4.0 ของรฐับาล โดยทีร่ะดบัเทคนคิ บคุลากร พืน้ฐาน

ต้นทุนอุตสาหกรรมที่มี การศึกษาวิจัย ยังไม่พร้อม อาจไม่เป็นไปตามเป้า จะ

เป็นประโยชน์ยั่งยืนกว่าไหมถ้ารัฐบาลเฉลี่ยเป้าหมายอย่างเลือกสรร เศรษฐกิจ 

1.0 (เกษตรกรรม) 2.0 (อตุสาหกรรมธรรมดา) ทีย่งัมคีณุคา่มคีวามจำาเปน็กด็ำารง

ไว ้สว่นทีจ่ะกา้วเปน็ 3.0 (โรงงานทีม่อีอโตเมชัน่เตม็ที)่ หรอื 4.0 กเ็ลอืกทำาอยา่ง

เข้าใจและมั่นใจ

เปลี่ยนเศรษฐกิจบริกร (servant economy) ให้เป็นเศรษฐกิจ
บริการ (service economy)

เศรษฐกิจบริกรคือการอาศัยแรงงานมาให้บริการ ขายผลผลิตช้ันต้น             

จนเป็นสิ่งที่เลิกใช้หรือถูกทดแทนได้ (dispensable) เช่น เอาแรงงานต่างชาติ 

เอาช่างเทคนิค วิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ มาแทนแรงงานไทยได้ หรือย้ายฐาน

การผลติ เปา้หมายการทอ่งเทีย่วไปเวยีดนาม พมา่ อนิโดนเีซยี ฯ ได ้แตเ่ศรษฐกจิ

บริการหมายถึงการมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทคโนโลยีเฉพาะ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ 

ซึ่งขายผลผลิตชั้น 2 หรือ 3 เช่น โปรดักทางการเงิน ข้อมูลการสื่อสาร และ

เทคโนโลยีดิจิตอลใหม่ๆ จึงมีมูลค่าสูงและเอาสิ่งอื่นมาทดแทนได้ยาก

เศรษฐกิจบริการของเราต้ังแต่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

วัฒนธรรม อุตสาหกรรมด้านนำ้าใจ (hospitality) อุตสาหกรรมอาหารการกิน 

ผลไม้ ยา ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของเรา สร้างรายได้หลักให้ประเทศ แต่ส่วนใหญ่

ยังเป็นการบริการชั้นต้นหรือจะเรียกเป็นเศรษฐกิจบริกร

ปญัหาหรือเร่ืองทีต้่องทำายงัมอียูท่กุด้าน บางอยา่งอาจดเูปน็เรือ่งเลก็นอ้ย 

แต่ในโลกยุคโซเชียลมีเดียเป็นสังคมโลกแบบความเสี่ยงสูง (high risk society) 

ก็อาจเป็นความเสียหายร้ายแรงได้ หรือบางเรื่องถ้ารีบเร่งทำาก็อาจเป็นรายได้
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มหาศาลได้ เช่น คนอินเดีย ฟิลิปปินส์ ภาษาอังกฤษดี เศรษฐกิจเสียง (voice 

economy) คือเป็นโอเปอร์เรเตอร์ พนักงานรับตรวจสอบข้อมูล ตอบข้อสงสัย

คำาถามด้านการแพทย์ การเงิน การศึกษา ฯ ถือเป็นเศรษฐกิจใหญ่ของท้ัง 2 

ประเทศในปัจจุบัน

เรื่องที่พึงทำาและพึงระวังมีอาทิ

(ก) ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง อินเดีย มีหรือเคยมีอุตสาหกรรม

วัฒนธรรม เช่น เจป๊อป เคป๊อป ดนตรี ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ส่งขายไปทั่ว

โลก เราก็มีศักยภาพที่จะให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ขยายตัวได้ มีศักยภาพที่จะ          

สร้างผู้ริเริ่มประกอบการ (entrepreneur) ด้านวัฒนธรรม อาหาร แฟชั่น                

เครื่องใช้มี design มากกว่าด้านอื่นๆ

(ข) เรามวัีฒนธรรมนำา้ใจซึง่สามารถสร้างอตุสาหกรรมนำา้ใจ (hospitality 

industry) ทั้งด้านสุขภาพ ความรู้ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ การแพทย์ พยาบาล 

การอบรมสัมมนา เป็นต้น

(ค) ต้นทุนทางธรรมชาติ วัฒนธรรม จิตใจบริการ ของเราเสื่อมโทรมลง 

เช่น ทะเล ชายหาด เริ่มสกปรก ปะการังทรุดโทรม เกาะถูกบุกรุก แออัด ความ

ปลอดภัยตำ่า แท็กซี่ เจ้าหน้าที่ โจร ทำาร้าย ข่มขืนนักท่องเที่ยว ฯ ปัญหาเหล่านี้

ถ้าเกิดขึ้นซำ้าๆ อาจทำาให้ทั้งภาคอุตสาหกรรมนั้นพังได้

(ง) นักท่องเที่ยวปัจจุบันเสพประสบการณ์ ภาพลักษณ์ ภาพตัวแทน

ประเทศทีไ่ปทอ่งเทีย่ว ยิง่หลากหลายเติมเต็มได้ยิง่ด ีไทยไดเ้ปรยีบเพราะมพีืน้ที่

ตา่งๆ ใหเ้ปน็ภาพลกัษณ ์ภาพตวัแทน เชน่ ตวัแทนชมุชนจนี (เยาวราช) ตวัแทน 

“เมืองเล็ก” (ปาย) ตัวแทนพืชพรรณไม้ดอกไม้ ตัวแทนป่าร้อนชื้น (tropical 

forest) เราสามารถเพิ่มพื้นที่เหล่านี้ได้อีกมหาศาล

(จ) เราสามารถสร้างพื้นที่ท่องเที่ยวจากพื้นที่ข้างต้นได้อีกมาก การยก

ระดับบุคลากรของเราให้เป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพของอุตสาหกรรมทาง
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วัฒนธรรม เป็นช่างฝีมือ พ่อครัว แม่ครัว ศิลปิน ผู้เช่ียวชาญ ตำานานระดับ

ประเทศ การยกระดบัใหม้วีถิชีวีติชมุชนทีด่ ีเชน่ สะอาด ปลอดภยั จติใจด ีทำาให้

เป็นคลาสสิก คือ สวยงาม ดี สะอาด ประณีต (แบบญี่ปุ่นหรือสวิตเซอร์แลนด์) 

เป็นสิ่งจำาเป็นระดับต้นๆ

คำาถามมีง่ายๆ คือ รัฐบาลประยุทธ์ทุ่มเทงบประมาณ 5-6 ล้านล้านบาท

เพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจใหญ่อย่างเต็มที่ เหตุใดจึงไม่ทุ่มเทแบบเดียวกันหรือ            

สักครึ่งหนึ่งให้กับธุรกิจซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ ให้เป็นเศรษฐกิจช้ันนำา 

เป็นเป้าหมายการพัฒนาของชาติ ทั้งที่ธุรกิจเหล่านี้ต้องเผชิญความสุ่มเสี่ยง

จากการบริหารจัดการที่ไม่ดี ความเสื่อมโทรม รวมท้ังการเผชิญการแข่งขัน             

อย่างเข้มข้นจากประเทศเพื่อนบ้าน?

II
ภาคสังคม

คนรวย 1% รวยล้นฟ้า คนจนท่วมประเทศ
รวยกระจุก จนกระจาย กลางกระจ้อน

สังคมไทยมี 2 ชนชั้นครึ่ง

20 ปีหลังวิกฤติเศรษฐกิจภาพที่ปรากฏชัดเจนข้ึนคือ ไทยมีความต่าง    

ทางรายไดสู้งเปน็ลำาดบันำาของโลก คนรวยรวยลน้พน้ คนจนพอมอียูม่กีนิมมีาก

ที่สุด ส่วนหนึ่งมีรายได้ดีขึ้นจากผลผลิตเกษตรบางประเภท จากการขยับเป็น            

ผู้ประกอบการอิสระ แต่มีส่วนน้อยที่ก้าวไปเป็นชนชั้นกลางได้ ส่วนชนชั้นกลาง

ที่คาดว่าจะขยายตัวมีรายได้สูงขึ้น จนนำาพาประเทศพ้นจาก “กับดักรายได้            

ปานกลาง” ไปเป็นประเทศรำ่ารวย ก็เป็นเพียงความฝันกลางวัน เพราะคนช้ัน
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กลางไม่มีทั้งทุนเศรษฐกิจและทุนเครือข่ายสังคมเหมือนครอบครัวคนรวย ช่วง 

เวลาทีว่า่รายไดช้นชัน้กลางอาจเพิม่ขึน้ประมาณ 60-70% แตค่า่อาหาร คา่เดนิ

ทาง เพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัว ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดคือที่พัก ค่ารักษาพยาบาลที่แพง

ขึ้นหลายเท่า จนอาจกล่าวได้ว่าปัจจุบันมีแต่ชนชั้นกลางบนคือคนทำางานด้าน

การเงิน ครีเอทีพ หรืออาชีพหมอ วิศวกร ฯ ส่วนชั้นกลาง-กลางยุบตัวลงไปเป็น

ชั้นกลางล่าง ทับซ้อนกับชนชั้นล่างที่ขยายตัวขึ้นบน สังคมไทยปัจจุบันมี

โครงสร้างเพียงสองชนชั้นครึ่ง และต้องเปลี่ยนคำาขวัญเป็น “รวยกระจุก จน

กระจาย กลางกระจ้อน (แปลว่าไม่โต แคระแกร็น)”

คอร์รัปชั่นขยายไปทุกระดับชั้น

การคอร์รัปชั่นขยายลงสู่รากหญ้า เช่น คอร์รัปชั่นในวงการศึกษาตั้งแต่

เด็กเล็กไปถึงอุดมศึกษา ในวงการสงฆ์ สหกรณ์ครู อาจารย์ ตำารวจ จนถึงการ

คอร์รัปชั่นในส่วนคนพิการ คนด้อยโอกาส องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ิน ฯลฯ 

สาเหตุของการขยายตัวของคอร์รัปชั่นน่าจะเกิดจากโรคระบาดทางคุณธรรม 

คือคนรวยโกงได้ คนชั้นกลาง คนชั้นล่างก็โกงได้ อีกสาเหตุคือแรงบีบคั้นความ

เหลือ่มลำา้ทางรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ ชาวบา้นระดบัลา่งจงึตอ้งกดดนัเรยีกรอ้งให ้ส.ส. 

รัฐบาล จัดนโยบาย “ประชานิยม” ลดเลิกชำาระหนี้ ประกันราคาพืชผล ส่วน

ชนชัน้กลางขา้ราชการจำาเปน็ต้องรกัษาสถานะชีวติแบบเดมิ เชน่ ใหม้ชีวีติความ

เป็นอยู่ ที่อยู่อาศัย รักษาพยาบาล ให้ลูกได้รับการศึกษาในเขตเมือง จึงต้องหัน

เข้าหาการคอร์รัปชั่น เกิดความนิยมสร้างเครือข่ายในแนวราบ เช่น กลุ่มเพื่อน

รุ่นเดียวกัน กลุ่มสำาเร็จโครงการอบรมพิเศษของ วปอ. ตลาดหลักทรัพย์ ศาล ฯ 

เพื่อสร้างระบบ connection สร้างเครือข่ายหรือเพิ่มอำานาจต่อรองกับชนช้ัน

สูงซึ่งมีเครือข่ายสังคมและเศรษฐกิจพร้อมอยู่แล้ว นำาไปสู่การคอร์รัปช่ันแบบ

ใหม่ คือคอร์รัปชั่นคอนเนกชั่นในที่สุด
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คนจนไทยจนอัตลักษณ์แล้วจะรักประเทศไทยได้อย่างไร
ความจนมีทั้งด้านความหวัง สังคม พื้นที่ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

อาจเรียกรวมๆ ว่าจนทางอัตลักษณ์ อาจจะเป็นปัญหาการเมืองใหญ่สุดของ

ประเทศ นักเศรษฐศาสตร์วัดความจนจากค่าเฉลี่ยรายได้ที่พอเพียงจะดำารงชีพ

อยู่ได้ แต่นักสังคมศาสตร์ไม่ได้มองแค่ปัจจัย 4 แต่มองรายได้ท่ีพอเพียงท่ีจะ

ทำาให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตทางสังคม 

วัฒนธรรม ร่วมกับคนส่วนอื่นๆ ของประเทศด้วย

คนจนไทยจนความหวัง เป็นเหตุให้หมดไฟในการทำางาน เพราะไม่มี

โอกาสเลือ่นชัน้ทางสงัคม คนจนอาจพอเพยีงทางวตัถ ุแตไ่มพ่อเพียงทางโอกาส 

คณุภาพและวถิชีีวติ คนจนเปน็กลุม่เดียวทีด้ิ่นรนทำาอาชีพหลากหลายมากท่ีสดุ 

ตั้งแต่เป็นกุ๊กอาหารญี่ปุ่นหรืออิตาลี ขับแท็กซี่ ขายอาหาร ขายผักผลไม้รถเข็น

หรือแผงลอย แต่ก็ไม่ค่อยประสบความสำาเร็จ ไม่สามารถยกระดับเป็นชนชั้น

กลางได้ เพราะคุณภาพการศึกษาที่เขาได้รับก็ไม่ดีพอ ด้านล่างถูกกดดันจาก

แรงงานตา่งชาต ิดา้นบนหมดความหวงั มจีำานวนมากทีไ่มย่อมทำางานใชแ้รงงาน

หนักลบัไปทำานาทีบ่า้นซึง่กไ็มดี่ขึน้ คนจนบางสว่นทีโ่ชคดอีาจยงัมคีวามหวงัจาก

การเติบโตของการท่องเที่ยว การขายของทางอินเทอร์เน็ต เกษตรกรรม ผัก            

ผลไม้หลายประเภท ฯ

คนจนไทยจนทางประวัติศาสตร์ เพราะเราไม่เคยให้ความสำาคัญหรือ

เกียรติกับบทบาทคนจน ไม่ว่าจะในฐานะชาวนา ประมง ช่างไม้ ช่างต่อเรือ ช่าง

ก่อสร้าง พ่อค้าแม่ค้า คนกวาดถนน ฯ แม้แต่ชนชั้นกลางก็เกือบไม่มีใครได้ใคร

ได้รับเกียรติระดับสูงของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาระดับยอดเยี่ยมของโลก 

นักเขียน นักประพันธ์ ศิลปิน ดารา นักร้อง ปัญญาชน แพทย์ วิศวกร นัก

วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
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คนจนไทยจนทางพื้นที่ มีพื้นที่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย คือใจกลางของ

เมืองใหญ่ๆ ที่ถือได้ว่ามีความพอเพียงในตัวเอง คือเพียบพร้อมทั้งในด้านที่พัก

อาศัย อาหารการกิน โรงเรียน โรงหนัง โรงละคร โรงพยาบาล พื้นที่อื่นๆ ไม่มี

ความพอเพียง จึงนิยามได้ว่าเป็นความจนทางพื้นที่ โครงการสร้างรถไฟฟ้าช่วย

คนชั้นกลางแต่ขับไล่คนจนออกจากกรุงเทพฯ ไกลออกไปเรื่อยๆ จนไม่สามารถ

เขา้ถงึพืน้ทีท่ีม่คีวามหมายทางประวตัศิาสตร ์สญัลกัษณ ์วฒันธรรม หรอืบรกิาร

ที่ดีทางการศึกษา การแพทย์ อาชีพ การกินอยู่ที่เหมาะสม ฯลฯ หรือโอกาสเข้า

ถึงน้อยลงเร่ือยๆ เพราะการขาดแคลนบริการรถสาธารณะ รถไฟฟ้า บริการ

ทางด่วนก็ราคาสูง การก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเพิ่มเติมเป็น 11 สาย เป็นวงเงิน

อย่างตำ่า 5 แสนล้านบาท แม้คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่จะพอใจเพราะเกิด               

ความสะดวกในการเดินทางมากขึ้น แต่ยังนิยมใช้รถเพราะมีความสะดวกและ                  

คา่ใชจ้า่ยทีไ่มต่า่งจากรถไฟฟา้ ปญัหารถติดจงึแกไ้ม่ได ้คนจนคอืหาบเรแ่ผงลอย 

ร้านขายของชำา ตลาดนัดคนจน จะยิ่งถูกผลักไสออกไปขอบนอกกรุงเทพฯ 

สงัเกตไดจ้ากราคาทีดิ่นแนวรถไฟฟา้ การรือ้หอ้งแถว ผดุตกึสงูและคอนโดทีเ่กดิ

ขึ้นอย่างชัดเจนที่สุด ซึ่งจะนำามาซึ่งความจนด้านต่างๆ 

 การจนทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และพื้นที่ (คือการไม่สามารถ

เขา้ถงึ) เปน็ทีม่าของความจนทางอตัลกัษณ ์ในความหมายวา่ถา้เยาวชนของเรา

ไมม่โีอกาสชืน่ชมความงาม คณุคา่ของศลิปะ วฒันธรรม ประวตัศิาสตรข์องทอ้ง

ถิ่น ประเทศหรือผู้คนของตนเอง ไม่สามารถชื่นชมวัดพระแก้ว วัดอรุณ วัด

ราชบพิธ ดอยสุเทพ วัดพระธาตุเมืองคอน เพราะฐานะยากจน ค่าเดินทางแพง 

เพราะอยู่ห่างไกล ฯลฯ เราจะคาดหวังให้เขารักประเทศของเราได้อย่างไร?           

คนที่ต้องใช้แรงงาน เดินทางไปกลับที่ทำางานวันละ 3-4 ชั่วโมง จะมีพลังกาย            

ใจ สมองที่ไหนไปสตาร์ทอัพ?
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บิ๊กตู่หรือรัฐบาลหน้าปฏิรูปแบกะดินบ้าง

1. พลเอกประยุทธ์ละเลยคนจนเมือง สนับสนุนกลุ่มธุรกิจอิทธิพลใหญ่

อย่างเต็มที่จนไม่น่าเชื่อ เพราะโครงการรถไฟฟ้าสีต่างๆ 11 สาย รวมทั้งรถไฟ

ความเร็วสูงเชื่อมดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา ได้รับอนุญาตให้ดำาเนินงาน

ภายใน 3 เดือนบ้าง 6 เดือนบ้าง 1 ปีบ้าง ขณะที่โครงการรถเมล์ 3,000 คัน

ดำาเนินมาเป็น 10 ปี ได้ยังไม่กี่ร้อยคัน รถไฟฟ้า 10 กว่าสายปกติทำาหน้าท่ี

กระจายความหนาแน่นของเมือง ต้องมีการบริหารจัดการให้มีความพอเพียง   

และยั่งยืน (sufficiency and sustainability) ทางพื้นที่ คือมีเครือข่ายถนน  

รถสาธารณะ เชื่อมโรงเรียน โรงพยาบาล ตลาด สวนสาธารณะ มีการวางผังจัด

โซนที่อยู่อาศัย การค้า ฯ ให้ชัดเจน จึงจะแก้ปัญหาการขยายตัวของเมืองและ

ปญัหารถตดิได ้ไมใ่ชส่รา้งรถไฟฟา้ใหเ้มอืงขยายตัว แลว้สรา้งรถไฟฟา้เพิม่เข้าไป

อีกไม่รู้จบสิ้น และทุกสายที่สร้างก็ไม่เคยเชื่อมโยงการบริการต่างๆ เข้าด้วยกัน

2. ทกุฝ่ายพดูถงึการแกป้ญัหาคณุภาพการศกึษาเบือ้งตน้ ดา้นงานฝมีอื 

ดา้น STEM แตไ่มม่ใีครทำาจรงิ ปจัจบุนัความจำาเปน็นีย้ิง่กวา่เรง่ดว่น รฐับาลตอ้ง

ระดมงบประมาณ หน่วยงาน บุคลากร ที่พอเพียงและเป็น The Best ทั้งภาค

เอกชน มหาวิทยาลัย นักวิชาการ ข้าราชการ ทหาร NGOs ชาวบ้าน เข้ามาแก้

ปญัหาอยา่งถกูวิธแีละได้ผล เลกิต้ังกรรมการทีจ่บลงดว้ยรายงานชุดละหลายพนั

หน้า และใช้เงินชุดละหลายร้อยล้านบาท เปลี่ยนมาคิดเชิงยุทธศาสตร์เลือก             

ที่จำาเป็นลงมือปฏิบัติจากจุดยุทธศาสตร์สำาคัญที่สุด จนเกิดมวลวิกฤติ (critical 

mass) ที่จะสร้างปฏิกิริยาขยายตัวต่อไปได้

3. รัฐบาลประยุทธ์หรือรัฐบาลหน้าควรแบกะดินให้ครบทุกภาค เช่น 

เติมรถไฟรางคู่เติมถนนให้ภาคเหนือ ภาคใต้ เพราะเมื่อเทียบแล้วเงินสร้าง

รถไฟฟ้าสายเดียวจะช่วยสร้างโครงการชลประทาน ดึงนำ้าจากแม่นำ้าโขงซ่ึงเรา

ถูกกล่ันแกล้งจากประเทศเจ้าอาณานิคมไม่ให้มีสิทธิได้ใช้เหมือนประเทศอื่นๆ 
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มากระจายทั่วภาคอีสาน งานน้ีวิศวกรไทยกลุ่มหนึ่งออกแบบให้ใช้งานได้ใน

วงเงิน 1 แสนล้านบาท แต่หน่วยงานรัฐออกแบบใช้วงเงิน 1 ล้าน 6 แสนล้าน

บาท ซ่ึงถา้ผ่านเกณฑเ์รือ่งสภาพแวดลอ้มเราจะได้ทรพัยากรนำา้ฟรจีากแมน่ำา้โขง

มาใช้ได้ทั้ง 16 จังหวัด

ภาค 2

อนาคตการเมือง
ประชาธิปไตยอิทธิพลใต้อำานาจกลุ่มทุนใหญ่

1. มองวิกฤตกิารเมืองใหม่ วกิฤตกิารเมืองเกดิจากความพยายามของ

กลุ่มทุนใหญ่ผูกขาดท่ีจะสถาปนาอำานาจของตนเอง ก่อนเกิดวิกฤติการเมืองไทย 

มีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นใน 2 อย่าง คือ ในทางการเมืองเกิดกระแสการเรียกร้อง

ปฏิรูปการเมืองปี 2540 อีกมิติเกิดขึ้นพร้อมกันคือวิกฤติต้มยำากุ้ง ซึ่งเกิดจาก

กระแสเสรีนิยมใหม่ในโลกที่บังคับให้ไทยเปิดเสรีทางการเงิน สองเหตุการณ์นี้

ทำาให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา เช่น เกิดฉันทมติว่าปัญหาใหญ่              

การเมอืงไทยคอืการแตกแยกเปน็กลุม่กว๊น ทางแกค้อืการออกแบบรฐัธรรมนญู 

2540 ให้พรรคการเมืองเข้มแข็งขึ้นเป็นศูนย์กลางที่จะรวมกลุ่มก๊วนต่างๆ เข้า

ด้วยกันให้ได้ พลังที่จะมีศักยภาพดังกล่าวในประเทศมีเพียงบุคคลที่มีบารมี 

กองทัพ และกลุ่มทุนใหญ่ ความคิดนี้ทดลองใช้ครั้งแรกผ่านกลุ่มทุน 

พ.ต.ท.ทักษิณ อาศัยพลังเงินทุนรวบรวม ส.ส. มาเข้าพรรค และเพิ่ม “ประชา

นิยม” ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวบ้านสูงมาก แต่พรรคของ “ทักษิณ” รวม

ศูนย์อำานาจและคอร์รัปชั่นแบบสุดขั้ว คุกคามอำานาจทหาร ฝ่ายอนุรักษ์ และ

กลุ่มทุนใหญ่อื่นๆ จนเกิดการต่อต้านรุนแรง เกิดรัฐประหารขึ้น 2 หน
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ช่วง 10 กว่าปีที่บ้านเมืองวุ่นวายมีการก่อตัวของกลุ่มทุนใหญ่ขึ้น

ประมาณเกือบ 10 กลุ่ม มีอิทธิพลครอบงำาภาคเศรษฐกิจสำาคัญๆ ไว้ได้เกือบ

ทั้งหมด เช่น บางกลุ่มคุมสนามบิน บางกลุ่มคุมเครื่องดื่มทุกชนิด บางกลุ่มคุม

พลงังาน บางกลุ่มคมุสนิคา้เกษตร บางกลุม่คมุการขายปลกี-สง่ กลุม่ทนุอทิธพิล

ใหญ่นี้มักเกิดขึ้นในประเทศที่มีการพัฒนาทุนนิยมรวดเร็ว เช่น ญี่ปุ่น ตามด้วย

ไตห้วนั เกาหลใีต ้รสัเซยี อนิโดนเีซยี ฟลิปิปนิส ์และไทย และมกัเขา้ไปมอีทิธพิล

ครอบงำาการเมืองจนเกิดศัพท์เฉพาะเรียกการปกครองใต้อำานาจโดยตรงหรือ

อ้อมของคนกลุ่มน้อยคือทุนอิทธิพล (oligarchy) มีดัชนีช้ีวัดท่ีเรียกว่าดัชนี

อำานาจทางวตัถ ุ(MPI-Material Power Index) คอืดชันอีำานาจเงนิทีจ่ะโนม้นา้ว 

จูงใจ บังคับ ฯ ให้รัฐ พรรคการเมือง ข้าราชการ สื่อ สังคม ผู้บริโภค คล้อยตาม 

โดยวัดจากจำานวนเท่าของความมั่งคั่งของกลุ่มเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศ             

ซึ่งไทยวัดได้เป็น 221,316 เท่า มาเลเซีย 189,881 เท่า ไต้หวัน 106,207 เท่า 

เกาหลีใต้ 68,896 เท่า สิงคโปร์ 27,557 เท่า ฮ่องกง 112,276 เท่า2 ไทยเป็น

รองเพียงฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย

2. คสช. ตั้งใจสืบทอดอำานาจมานานแล้ว ตั้งแต่ล้มรัฐธรรมนูญฉบับ

บวรศักดิ์มาเป็นร่างฉบับมีชัย ให้พรรคการเมืองมีสิทธิเสนอชื่อคนนอกที่ไม่ใช่ 

ส.ส. หรือปาร์ตี้ลิสต์ เพิ่มทั้งจำานวนและอำานาจ ส.ว. ตั้งโดยทหาร 250 คน มี

สิทธิเลือกนายกรัฐมนตรี การดึงกลุ่มการเมือง “ยี้” “มาร” มารวมเป็นพรรค

พลังประชารัฐโดยไม่กังวลเสียงวิจารณ์ เป็นการการันตีเกือบ 100% ว่าพลเอก

ประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

ถ้าจะหาคำาอธิบายซึ่งไม่ใช่ว่าเพราะทหารอยากอยู่ในอำานาจ อยากมีผล

ประโยชน์แล้ว ก็ต้องมองเชิงอุดมการณ์ของชนชั้นนำาไทย ซึ่งปัจจุบันคือ

2 ตัวเลขนี้วัดจากความรำ่ารวยของกลุ่มทุน 40 ลำาดับแรกของประเทศ
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อดุมการณเ์สรนิียมทางเศรษฐกจิกบัอนรุกัษ์ทางการเมอืงสดุขัว้ ในทางนโยบาย

ก็คือ “รัฐเข้มแข็ง ตลาดเติบโต” (ซึ่งก็คือทำาให้การเมืองอ่อนแอ สังคม ชุมชน

อ่อนแอ ไม่ออกมาคัดค้านเสรีภาพของกลุ่มธุรกิจ) เพราะความเชื่อว่าถ้าทหาร

กำากบัการเมอืงให้มัน่คง ไมส่นใจการกระจายอำานาจ เนน้ความเปน็เอกภาพและ

ความเขม้แขง็ของรฐั แลว้ปลอ่ยใหก้ลุม่ธรุกจิอทิธพิลใหญม่เีสรภีาพในการขยาย

ธุรกิจเตม็ทีไ่ม่ตอ้งไปสกดักัน้ กพ็อเพยีงทีท่ำาใหป้ระเทศมัน่คง เศรษฐกจิกา้วหนา้

ไปได้ การเมืองไทยอนาคตจึงจะเป็นประชาธิปไตยอิทธิพล ของทหาร 

ข้าราชการ ชนชั้นนำาทางความคิด และกลุ่มทุนใหญ่ ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเป็นการ

เมืองใต้เงื้อมมือทุนอิทธิพล (oligarchy) ได้ในที่สุด

3. พลเอกประยุทธ์คงจัดตั้งรัฐบาลหน้าขึ้นได้ แต่ความชอบธรรมจะตำ่า

เพราะรปูแบบการประสานประโยชนร์ะหวา่งพลงัทหาร ขา้ราชการ กลุม่อนรุกัษ ์

และกลุ่มทุนใหญ่ ปรากฏชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ คสช. ทำาลายความน่าเชื่อถือของ

องค์กรอิสระ เช่น ปปช. กกต. ปิดกั้นการตรวจสอบ พฤติกรรมเลือกตั้งก็ไม่                

ต่างไปจากระบอบทักษิณในอดีต คือมีการเอารัดเอาเปรียบก่อนเลือกตั้ง เช่น 

การดิสเครดิตนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามโดยอำานาจรัฐประหารท่ีตนมี จับกุม 

ดำาเนินคดี หรือเรียกมาอบรม ไปจนถึงการแจกเงินคนจน คนแก่ ข้าราชการ 

ชาวไร ่ชาวสวน บตัรเครดติคนจน แจกซมิฟร ีอนิเทอรเ์นต็ฟร ีลดภาษ ีชอ็ปชว่ย

ชาต ิขึน้รถไฟฟา้ฟรี ฯ และรปูแบบโดยรวมการเลอืกต้ังป ี2562 กคื็อการประมลู

สัมปทานคะแนนเสียงเป็นรัฐบาล คล้ายการเลือกตั้งปี 2542 ซึ่งพรรคทักษิณ

ไดพ้ฒันาจากการซือ้เสยีงธรรมดามาเปน็การประมลูสมัปทานเพือ่จดัตัง้รฐับาล 

โดยใช้ “ประชานิยม” ประมูลเสียงจากชาวบ้านอย่างได้ผล ได้รับการต่ออายุ

สมัปทานซำา้หลายรอบ การเลอืกตัง้ครัง้นีด้จูากพฤตกิรรมของพรรคพลงัประชา

รัฐบ่งว่าจะซำ้ารอยการประมูลสัมปทานคะแนนเสียงเช่นกัน
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ต้องขอวิงวอนพลเอกประยุทธ์ กองทัพ และนายทหารที่มีวิจารณญาณ 

ช่วยระงับไม่ให้ฝ่ายต่างๆ ใช้อภินิหารกฎหมายหรืออำานาจอื่นๆ จนถึงขั้นมี             

เสียงกล่าวหาว่าเป็น “การเลือกตั้งสกปรก” หรือ “โกงการเลือกตั้ง” แบบเดียว

กับสมัยเผด็จการทหารปี 2500

ความชอบธรรมตำ่าจะทำาให้รัฐบาลประยุทธ์ถ้าชนะการเลือกตั้งจะเจอ

ปัญหารุมเร้าตั้งแต่เริ่มต้น และจำาเป็นต้องเปลี่ยนระบบคิดแบบทหาร หรือยัง

หลงคิดว่าตนเองเป็นรัฏฐาธิปัตย์มีสิทธิชอบธรรมทุกประการ ให้มาเป็นการ

ยอมรับความจริงของโลกยุคปัจจุบันที่มีพลังมีความคิดที่หลากหลาย ต้องมีการ

ปรึกษาหารือ ปรองดอง และแก้ไขกฎหมายต่างๆ ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น 

จึงจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับบทบาทการบริหารประเทศไปได้

สร้างอนาคตการเมืองที่ดีขึ้น
การเมืองไทยมีโอกาสดีขึ้น เพราะมีแนวโน้มว่าจะมีหลายฝ่ายทั้งเอกชน 

ธุรกิจ บุคคล กลุ่ม พรรค สถาบันต่างๆ ได้ก้าวออกมารับผิดชอบบ้านเมืองด้วย

ตัวเอง โดยไม่หวังรอตัวบุคคลหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไป

1. ยิ่งพูดเรื่องปรองดอง ยิ่งห่างความปรองดอง การเมืองไทยกำาลัง

ก้าวเข้าสู่ภาวะปกติ (normalization) วาทกรรมการสามัคคีปรองดองมักใช้

ในยามที่บ้านเมืองเกิดปัญหา แต่ถ้าใช้มากเกินไปโดยไม่ได้เสนอให้ชัดเจนว่า

ประชาชนควรร่วมแก้ปัญหาแท้จริงของประเทศได้อย่างไร ก็อาจเป็นเครื่องมือ

ของฝ่ายกุมอำานาจที่อยากอยู่ในอำานาจต่อ

มองจากทฤษฎปีระชาธปิไตยใหม่ๆ  สงัคมไทยกา้วสูภ่าวะปกตแิลว้ เพราะ

ปรชัญาประชาธปิไตยเกา่เชือ่วา่คนมเีหตผุล สามารถหาจดุรว่มไดใ้นทีส่ดุ ตอ่มา

ก็เพ่ิมเตมิใหย้อมรบั อดทนต่อความแตกต่าง (tolerance) ระหวา่งกนั แตท่ฤษฎี

รุ่นหลัง3 มองว่าธรรมชาติมนุษย์ไม่มีเพียงเหตุผล แต่มีความเชื่อของแต่ละคน มี

3 Pluralistic หรือ Agonistic Democracy 
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ศักดิ์ศรี ต้องการการยอมรับ ความแตกต่างจึงเป็นพื้นฐานของประชาธิปไตย 

เป็น “ความแตกต่างอย่างปกติ”4 ความขัดแย้งเหลือง-แดง กปปส. ในปัจจุบัน

ถือเป็นภาวะปกติแล้ว ไม่จำาเป็นต้องเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายเปลี่ยนจุดยืน 

อุดมการณ์ เพราะเวลาและสถานการณ์จะช่วยให้มีการปรับตัวให้ระบอบ

การเมืองดำาเนินไปได้ตามสภาพเหมือนเดิมได้

กระบวนการเลอืกต้ังทีก่ำาลงัดำาเนินอยูจ่ะชว่ยสรา้งภาวะ “ความแตกตา่ง

อย่างปกติ” นี้ ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และเพื่อไทยจะไม่มีใครใช้วาทกรรมหรือ

นโยบายสุดขั้วมาหาเสียง5 ต้องหาแง่มุมในการวิจารณ์ผลงานของพลเอก

ประยุทธ์หรือ คสช. และสิ่งใหม่ที่จะให้กับสังคมและประชาชน

2. มีมิติการเมืองใหม่อยู่ 4 อย่าง คือ โซเชียลมีเดีย ปรากฏการณ์คน

รุ่นใหม่ การขยายตัวพลังบวกของจิตอาสา และการแตกตัวของ “เพื่อไทย” 

การเกดิโซเชยีลมเีดยีและเครอืขา่ยสงัคมออนไลนม์พีลงัทำาใหห้นว่ยการ

ปกครองทอ้งถิน่ ตำารวจ ราชการ และรฐับาล สนองตอบในหลากหลายประเดน็ 

จงึเปน็ความหวงัในการปฏริปูบางดา้นและการตอ่ตา้นคอรร์ปัชัน่อยา่งคอ่ยเปน็

ค่อยไปได้ ส่วนปรากฏการณ์คนรุ่นใหม่ก็ต่อรองให้เกิดอัตลักษณ์และพื้นที่ของ

ตัวเองในพรรคใหญ่ จนถึงขั้นตั้งพรรคของตนเองได้ เช่น พรรคอนาคตใหม่ นี้

สอดคล้องความต้องการของสังคม ซึ่งต้องการสิ่งใหม่หรือปฏิเสธวัฒนธรรม

อำานาจการเมอืงแนวตัง้แบบบนสูล่า่งของพรรครุน่เกา่ ใหเ้ปน็ความสมัพนัธแ์นว

ราบซ่ึงเทา่เทยีมกนัมากกวา่ นอกจากนีบ้างพรรคการเมอืงกเ็พิม่บทบาทสมาชกิ

4 ในแนวคิด “แตกต่างอย่างปกติ” นี้ ต้องขยายคำาขวัญ “แตกต่างแต่ไม่แตกแยกเป็น 

      แตกต่าง   แต่แค่ ถกเถียง  ถกเถียง   แต่ไม่ ทะเลาะ
      ทะเลาะ   แต่ไม่ ต่อสู้  ต่อสู้   แต่ไม่ แตกหัก
5 ถ้าทำาเช่นนั้นพรรคพลังประชารัฐจะเป็นฝ่ายโกยคะแนนเสียง
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พรรคมากขึ้น เป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้น

ส่วนพลังบวกของจิตอาสาเป็นพลังของคนไทยที่ยุคสมัยนี้มีความเป็น

ปจัเจกชน ตอ้งการทำาดีตามทีตั่วเองชอบ ตัวเองสะดวก สะท้อนเป็นพลงัมหาศาล

ของสงัคมไทยในชว่งงานพระบรมศพ รชักาลที ่9 และสบืเนือ่งมาเรือ่ยๆ รชักาล

ปัจจุบันก็ทรงให้ความสำาคัญส่งเสริม “จิตอาสา” อย่างมาก ถ้าทุกฝ่ายช่วยกัน

ผลกัดนัพลงัน้ีกอ็าจกลายเปน็พลงัสำาคญัหนึง่ของสงัคมไทยทีจ่ะปฏริปูตนเองได้

พรรคเพื่อไทยก็เป็นปรากฏการณ์ที่ควรศึกษา เพราะมีฐานเสียงท่ีหนัก

แนน่กวา้งขวางกวา่พรรคอืน่มาไดเ้กอืบ 2 ทศวรรษ แตข่ณะนีเ้พือ่ไทยแตกออก

เปน็หลายพรรคย่อยซึง่ควรสง่ผลทางโครงสรา้งการเมอืงดขีึน้ คอืมกีลุม่การเมอืง

ทีก่ารตดัสินใจเปน็อสิระมากขึน้ การขึน้อยูก่บัตัวบคุคลและบางครอบครวัลดลง 

ถา้พรรคเพือ่ไทย พรรคประชาธปิตัย ์และทกุพรรค พฒันานโยบายใหส้รา้งสรรค์

ที่คนส่วนใหญ่เห็นพ้องด้วย เว้นวาทกรรมแบบเกลียดชังสุดขั้ว ก็จะทำาให้การ

เลือกตั้งคราวหน้าเดินไปด้วยดี มีโอกาสร่วมมือกันแก้รัฐธรรมนูญแก้กฎหมาย

ใหเ้ปน็ประชาธปิไตยมากขึน้ ซึง่ถา้ทำาโดยรว่มกนัแสดงเหตผุลทีเ่หนอืกวา่กอ็าจ

จะทำาได้สำาเร็จโดยไม่ต้องเผชิญหน้าแบบปะทะรุนแรงกับฝ่ายทหารอีก
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ประวัติองค์ปาฐก
- พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

- ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

- ศาสตราจารย์ธีรยุทธ บุญมี
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พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี เป็นภิกษุชาวไทย มีชื่อเสียง

ว่าเป็นพระนักวิชาการ นักคิด นักเขียน และนักบรรยายธรรม และเป็นคนไทย

คนแรกที่ได้รับรางวัล ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพ และเมตตาธรรมโดย            

ผู้มอบรางวัลได้แก่ สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ

เกิด 29 มกราคม พ.ศ. 2516

อุปสมบท 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2537

วัด วัดพระสิงห์

ท้องที่ เชียงราย

สังกัด มหานิกาย

วุฒิการศึกษา Faculty of Education, Sukhothai Thammatirat. 

 Master in Buddhism, Maha Chulalongkorn 

 Rajawittayalai น.ธ.เอก, ป.ธ. 9, ศศ.บ., พธ.ม.

ตำาแหน่ง
ทางคณะสงฆ์ ประธานมูลนิธิวิมุตตยาลัย

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง
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ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทย เป็นคนที่ 22 ระหว่างปี 2553-2558 ในช่วงเวลาดังกล่าว 

ดร.ประสาร มีส่วนสาคัญในการกำาหนดทิศทางนโยบายการเงิน และนโยบาย

ระบบสถาบันการเงินของประเทศให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติหลายประการ ทั้งจาก

ภายนอกและภายในประเทศ จนได้รับความเชื่อมั่นจากท้ังวงการระหว่าง

ประเทศและภายในประเทศในเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ และสถาบัน         

การเงินไทย นอกจากนี้ยังมีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้ใช้ 

บริการทางการเงิน การสร้างและเผยแพร่ความรู้ทางการเงิน ตลอดจนระบบ  

ธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ

ดร.ประสาร ได้รับรางวัล Central Bank Governor of the Year for 

Asia จากวารสาร Emerging Markets ในเครือ Euromoney Group เมื่อ         

เดอืนกนัยายน 2554 ได้รบัรางวลั นกัการเงนิแหง่ป ีจากวารสารการเงนิธนาคาร 

เมื่อเดือนธันวาคม 2555 และ ได้รับรางวัล ผู้ทำาคุณประโยชน์ดีเด่นด้าน

ทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมิถุนายน 2560
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ก่อนการดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ประสาร 

เคยดารงตำาแหน่งสาคัญๆ ในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง อาทิ                  

สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) ปัจจุบัน ดร.ประสาร ยังเป็นกรรมการ และ

ที่ปรึกษาขององค์กรธุรกิจและองค์กรการกุศลหลายแห่ง

หลังจากจบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้า 

(เกียรตินิยมอันดับ 1) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ประสาร ได้ศึกษา

ปริญญาโทต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และ

ต่อมาได้รับพระราชทานทุนอานันทมหิดลเพื่อศึกษาปริญญาโท และปริญญา

เอก ด้านบริหารธุรกิจ ที่ Harvard University ดร.ประสาร ยังได้รับปริญญา

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยอีก 5 แห่งด้วย
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ธีรยุทธ บุญมี
Critic of critics แห่งสังคมไทย

         

เพื่อนผู้รักเสรีภาพ รักประชาธิปไตยทุกท่าน

ในวาระครบรอบ 45 ป ีเหตกุารณ ์14 ตลุาคม 2516 ในป ี2561 นี ้มลูนธิ ิ

14 ตุลา ถือว่าเป็นวาระอันพิเศษอย่างยิ่งในการจัดกิจกรรมท่ีไม่ใช่เพียงเป็น          

การรำาลึกถึงเหตุการณ์สำาคัญในประวัติศาสตร์การเมืองประชาธิปไตยของ

ประชาชนเท่าน้ัน แต่มุ่งหมายที่จะสานต่อพัฒนาการเมืองประชาธิปไตยของ

ประชาชนให้ก้าวไปข้างหน้า ภายใต้สภาวะอันยุ่งเหยิงของสภาพการเมืองไทย

ตลอด 45 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ จึงมีโครงการจัดงานปาฐกถาสำาหรับปีนี้เป็นซีรีส์

เฉลี่ยไตรมาสละครั้งเป็นจำานวน 4 ครั้งด้วยกัน

-  ประเดิมครั้งแรกด้วย องค์ปฐมปาฐกที่เป็นพระนักคิดองค์สำาคัญ คือ 

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หัวข้อ “14 ตุลา ธรรมาธิปไตย” วันที่ 11 มีนาคม  

2561 

- ครั้งที่ 2 ปาฐกเป็นอดีตผู้นำานักศึกษา 14 ตุลา ต่อมาเป็นนัก

เศรษฐศาสตร์นักบริการการเงินการธนาคารชั้นนำากระแสหลักผู้มีช่ือเสียงคือ  

ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล หัวข้อ “ประชาธิปไตยกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทย”
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- ครั้งที่ 3 ปาฐกเป็นนักประวัติศาสตร์ทางการเมืองรุ่นลายครามแห่ง

สยามสมัย คือ ศ.ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ หัวข้อ “ประวัติศาสตร์พิสดารของ

สยามสมัยใหม่” From the 14th to  6th of October : Along Political 

History of Modern Siam 

- ครั้งที่ 4 อันเป็นลำาดับสุดท้ายของโครงการปาฐกถาครบรอบ 45 ปี  

14 ตลุา แตม่ใิชม่ลีำาดบัความสำาคญัทา้ยสดุอยา่งแนน่อน เพราะปจัฉมิปาฐกของ

เราในวนันีค้อื  ศาสตราจารยธ์รียทุธ บุญมี  ผูไ้ด้รบัการยอมรบัวา่เป็นนกัวชิาการ

สังคมการเมืองไทยที่แหลมคมที่สุดคนหนึ่งในยุคนี้ เปรียบได้ว่าเป็น Critic of 

critics หรือราชสีห์แห่งการวิพากษ์ ซึ่งจะออกมาทักทายสาธารณะนานทีปีละ

ครั้งเท่านั้น

ประวัติสังเขปของปาฐกท่านนี้  ศ.ธีรยุทธ บุญมี เป็นชาวกรุงเทพฯ เกิด

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2493 

ประวัติการศึกษา
สำาเรจ็มธัยมศกึษาตอนปลายทีโ่รงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั สอบไดท้ี ่1 

ของประเทศไทย ในปีการศึกษา 2511 

ปริญญ�ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย          

แต่ไม่ปรากฏต่อสาธาณะว่าท่านทำางานทางวิศวกรรมที่รำ่าเรียนมา แต่หันเหไป

สนใจวิศวกรรมทางสังคม (Social Engineer) มากกว่า  ดังนั้นหลังจากออกป่า

เขาแล้ว 

อ.ธีรยุทธ บุญมี  จึงไปศึกษาต่อปริญญ�โทที่สถาบันวิจัยสังคม กรุงเฮก 

เนเธอร์แลนด ์ (Institute of Social Studies, The Hage , The Netherlands) 

และต่อปริญญ�เอก ที่คณะมานุษยวิทยาด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไนเมเกน 

เนเธอร์แลนด์ (Department of Cultual Anthropology, Neijmegen 

University, The Netherlands)  2527 (Ph.D. Candidate) 
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ประวัติการทำางานนักวิจัย นักวิชาการ นักบริหาร 
 2528 – 2531  - นักวิจัย สถาบันนักวิจัยสังคม จุฬาฯ 

                      - นักวิจัย สถาบันวิจัยกรุงเฮก กับมหาวิทยาลัย

   ไนเมเกน  เนเธออร์แลนด์  

  - และนกัวจิยัศนูยส์งัคมเอเชยี มหาวทิยาลยับเีลฟลิด ์ 

   (Bielefeld) เยอรมันนี 

 2536 – 2539 - รองผูอ้ำานวยการสถาบันไทยคดศีกึษา มหาวทิยาลยั

   ธรรมศาสตร์

  - คณะกรรมการ  สถาบันพระปกเกล้า

  - คณะกรรมการสภาวจิยัแหง่ชาต ิ สาขาสงัคมวทิยา

 2539 – 2542 - ที่ปรึกษาสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย

   ธรรมศาสตร์ 

 2534 – 2554 - อาจารย์คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (20 ปี)

 2550 – 2557 - ผูอ้ำานวยการสถาบนัสญัญา ธรรมศกัดิ ์มหาวทิยาลยั

   ธรรมศาสตร์ (7 ปี) 

 2557 – 2561  - อาจารย์วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย

   ธรรมศาตร์ (4 ปี) 

ปัจจุบัน - อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย

   รังสิต

บทบาททางสังคมการเมือง
แตบ่ทบาทหนา้ทีอ่นัโดดเด่นทีท่ำาใหผู้ค้นรูจ้กัธรียทุธ บญุม ีปญัญาชนคน

สวมเสื้อกั๊กก็คือบทบาททางสังคมการเมือง โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชีวิต
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- ช่วงแรก : ช่วง Yong ธีรยุทธ คือช่วงเป็นนักศึกษาและวัยหนุ่ม               

มีบทบาทเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาชนในระดับชี้นำา ภายใต้

ระบบเผด็จการยุคก่อน 14 ตุลา 2516 

เริ่มจากบทบาทของนักศึกษาในฐานะ “เลข�ธิก�รศูนย์กล�งนิสิต

นักศึกษ�แห่งประเทศไทย (ศนท.)” ช่วงปี 2515-2516 เคลื่อนไหวขบวนการ

นักศึกษาต่อต้านสินค้าญ่ีปุ่น สวมเสื้อผ้าฝ้ายเมดอินไทยแลนด์ ปลุกกระแส

ชาตินิยมก้าวหน้าเพื่อฝึกซ้อมนักศึกษา เดินขบวนปกป้องเศรษฐกิจของ            

ประเทศเป็นการปูทางไปสู่การรณรงค์ เรียกร้องรัฐธรรมนูญภายหลังจากท่ีเขา

ก้าวพ้นจากรั้วมหาวิทยาลัยไปมีบทบาท ปัญญาชนอิสระในฐานะ “ผู้ประสาน

งานขบวนการประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (ปชปช.)” ในช่วงปี 2516-2519           

ซึง่นำาไปสูก่ารเคล่ือนไหวทางการเมอืงครัง้ประวติัศาสตรข์องนกัศกึษาประชาชน 

ในเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 และอีก ๓ ปีต่อมาก็เกิดเหตุการณ์นองเลือด 6 ตุลา 

2519 ทำาให ้นกสเีหลอืง นกัศกึษาปญัญาชนเปน็จำานวนมากตอ้งกางปีกหลกีบิน

จากนครสู่พงไพร และธีรยุทธบุญมีเป็นหนึ่งในฝูงนกสีเหลืองเหล่านั้นที่เข้าไปมี

บทบาทในฐานะนักปฎิวัติประชาธิปไตย โดยดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะ

กรรมการประสานงานกองกำาลังรักชาติ รักประชาธิปไตย (กป.ชป.) ในช่วงปี 

2519-2524 

- ช่วงที่ 2 : ช่วง Veteran ทหารผ่านสงครามประชาชน
หลังจากเป็นนักปฎิวัติเคลื่อนไหวในเขตป่าเขา อยู่ 5 ปีเต็ม เขาจึงหวน

กลับคืนสู่เมืองในฐานะผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยตามคำาสั่ง 66/23 ของรัฐบาล 

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ช่วงปี 2524-2528 เขาหายจากสังคมไทยภายใน

ประเทศเพื่อไปศึกษาต่อทางด้านสังคมวิทยา และมานุษยวิทยาทางวัฒนธรรม

ในยุโรป แต่ก็ปรากฏผลงานทางวิชาการสำาคัญทางวิชาชิ้นแรกๆ ของเขาในช่วง 

3-4 ปีที่อยู่เมืองนอกคือ งานวิชาการชื่อ
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- แนวคิดทางสังคมและการเมืองดั้งเดิมของไทย:วิวาทะว่าด้วยรัฐ 

(พ.ศ. 2524)

- ความคิดทางการเมืองของทหารไทยปัจจุบัน (พ.ศ. 2527)

เมื่อกลับจากทิศาปาโมกข์ตะวันตกคืนสู่สังคมไทยสมถะปี 2528              

ธีรยุทธ บุญมี ได้กลายเป็นนักวิชาการ นักวิจัยทางสังคมวิทยาอย่างเต็มตัว ไม่มี

ภาพลักษณ์ ของนักเคลื่อนไหว และนักปฏิวัติปรากฏให้เห็นอีกเลยแม้จะดำารง

ตนเป็นนักวิชาการผู้สัมภะ เก็บเนื้อเก็บตัว แต่ชื่อและภาพลักษณ์ของธีรยุทธ 

บุญมีก็เป็นที่รู้จักไปทั่วบ้านทั่วเมือง ในฐานะนักคิดนักวิพากษ์สังคมสวมเสื้อกั๊ก 

ที่มีแนวทางวิเคราะห์วิจารณ์ ถอดร้ือสังคมไทยไม่ซ้ำาแบบใครเป็นท่ีสนใจท้ัง                  

ผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่างจากเขา

ในฐานะนักวิพากษ์สังคมหรือ Social Critics ท่านย่อมเป็น Critic of 

Critics และถ้าเป็นปัญญาชนหรือ Intellectual ท่านย่อมเป็น  Intellect of 

Intellects เป็นปราชญ์จอมยุทธ์ สมชื่อของเขาว่า ธีรยุทธ บุญมี

ณ บัดนี้ ขอผองเพื่อนผู้รักเสรีภาพ รักประชาธิปไตยทั้งหลายได้รับฟัง

การแสดงปาฐกถา 45 ปี 14 ตุลา ครั้งที่ 4 เรื่อง 

“มองประเทศไทยหลังการเลือกตั้ง

ปัญหาที่ใหญ่กว่าวิกฤติการเมือง”

โดย ศ�สตร�จ�รย์ธีรยุทธ บุญมี

เรียบเรียงโดย สันติสุข โสภณสิริ
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อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 และมูลนิธิ 14 ตุลา
ในความรับรู้ของคนร่วมสมัย เหตุการณ์ 14 ตุลา 16 นับเป็นบรรยากาศ

ที่ยิ่งใหญ่อันแสดงให้เห็นถึงพลังอำานาจของประชาชน และมีความสำาคัญ           

อยา่งยิง่ตอ่ความเปลีย่นแปลงทางการเมอืงของสงัคมไทย ดงันัน้ หลงัเหตกุารณ์

สิน้สดุลงไมน่าน จึงได้เกดิขอ้เสนอวา่ควรจะมกีารสรา้งอนสุาวรยีว์รีชนเพือ่รำาลกึ

ถึงทั้งตัวเหตุการณ์และผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนั้น แกนสำาคัญในความพยายาม                

ผลักดันครั้งนี้คือขบวนการนักศึกษาในช่วงเวลานั้น

รัฐบาลในยุคหลัง 14 ตุลา ก็ขานรับกระแสเรียกร้องเป็นอย่างดี โดย             

ในเบื้องต้น คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้มีมติเห็นชอบในเดือน

ธันวาคม 2517 ให้มีการสร้างอนุสาวรีย์วีรชน 14 ตุลาได้ และมอบให้ทบวง

มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานงาน โดยในด้านหลักการนั้น รัฐบาลก็เห็นพ้องกับ

ศนูยก์ลางนิสตินักศกึษาแหง่ประเทศไทย (ศนูยน์สิติฯ หรอื ศนท.) วา่ เหตกุารณ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2516 เป็นเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็น 

“เจ้าของ” ดังนั้น การสร้างอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 จึงควรเป็นเรื่องของรัฐ

ร่วมกับประชาชน และสถานที่ตั้งของอนุสรณ์สถานก็ควรจะอยู่ในบริเวณถนน

ราชดำาเนินอันเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา 2516

ปี 2518 : ศิลาฤกษ์แห่งอนุสาวรีย์วีรชน
ในปี 2518 อันเป็นช่วงของรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เริ่มมีการ

ผลักดันในการสร้างอนุสาวรีย์อย่างจริงจังขึ้น โดยในเดือนกรกฎาคม ได้มีการ

ประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ, ปลัดทบวงฯ, ผู้แทน

สำานักงบประมาณ และผู้แทนศูนย์นิสิตฯ ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้ใช้สถาน

ทีบ่รเิวณสีแ่ยกคอกววั อนัเปน็บรเิวณอาคารคณะกรรมการตดิตามและประเมนิ
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ผลการปฏิบัติราชการ (กตป.) เก่า1 เป็นสถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ โดยศูนย์นิ

สิตฯ มีแนวคิดเพิ่มเติมว่า สิ่งก่อสร้างนี้ไม่ควรมีหน้าท่ีแค่ใช้รำาลึกเหตุการณ์ใน

อดีตเท่านั้น แต่ควรจะเป็นอาคารอนุสรณ์สถานที่มีประโยชน์ใช้สอยด้วย

 ในเดือนถัดมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

เรื่องการสร้างอนุสาวรีย์ฯ ดังกล่าว และได้เริ่มมีการประกวดแบบกัน โดยแบบ

ที่ได้รับเลือกเป็นของนายเทอดเกียรติ ศักดิ์คำาดวง (ซึ่งก็คือแบบของอนุสรณ์

สถานทีส่รา้งในปจัจบุนั) ตอ่มา ความหวงัการสรา้งอนสุาวรยีเ์ริม่มเีคา้ความเปน็

จริงมากขึ้น เมื่อมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2518 ณ บริเวณที่ดินที่

เคยเป็นอาคารคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกเป็น

องค์ประธานในพิธี

ในปี 2519 แม้ความขัดแย้งทางอุดมการณ์ระหว่าง “ซ้าย” กับ “ขวา” 

จะรุนแรงขึ้น แต่การผลักดันในการสร้างอนุสาวรีย์ยังคงมีอยู่ต่อไป โดยในเดือน

เมษายน รัฐมนตรีกระทรวงการคลังในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้

เหน็ชอบทีจ่ะใหก้รมธนารกัษข์อซือ้ทีด่นิบรเิวณสีแ่ยกคอกววั (ทีว่างศลิาฤกษไ์ป

แล้วในปี 2518) จากสำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ในส่วนของ

การกอ่สรา้งอนุสาวรยี ์เหน็วา่ควรใหป้ระชาชนเปน็ผูร้ว่มบรจิาคคา่กอ่สรา้งดว้ย 

โดยรฐับาลจะรบัภาระหากเงินทีบ่รจิาคยงัไมเ่พยีงพอ แตก่อ่นหนา้ท่ีจะไดจ้ดัการ

เรือ่งราวใหเ้รยีบรอ้ย กม็อีนัตอ้งเปลีย่นรฐับาลเปน็ชดุของ ม.ร.ว. เสนยี ์ปราโมช 

1 ในช่วงทศวรรษ 2510 ที่ดินบริเวณอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ในปัจจุบัน คืออาคาร
สำานกังานคณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ หรือท่ีเรียกกนัในสมยัน้ันวา่ ตกึ 
กตป. โดยมี พันเอก ณรงค์ กิตติขจร บุตรชายของจอมพลถนอม กิตติขจร และเป็นบุตรเขยของ
จอมพลประภาส จารุเสถียร เป็นหัวหน้าหน่วยงาน มีการเล่าลือในสมัยนั้นว่า พันเอก ณรงค์ ใช้
องค์กรนี้เป็นเครื่องมือในการจัดการกับปฏิปักษ์ของตน อาคารนี้ได้ถูกเผาทำาลายในเหตุการณ์ 14 
ตุลา 2516
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หลัง 6 ตุลา : อนุสาวรีย์ที่ยังไม่มีโอกาสได้สร้าง
เมือ่ถงึเดอืนมถินุายน 2519 รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัของรฐับาล 

ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ประสงค์จะเร่งรัดโครงการ โดยเห็นว่าไม่จำาเป็นต้องรอให้

ประชาชนบรจิาคคา่กอ่สรา้ง พรอ้มทัง้มหีนงัสอืขอซือ้ทีด่นิบรเิวณสีแ่ยกคอกววั

จากสำานักงานทรพัยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์แตย่งัมทินัไดร้บัคำาตอบใดๆ กเ็กดิ

เหตุการณ์ 6 ตุลา2 ขึ้นเสียก่อน รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร จึงได้มีมติให้ยกเลิก

โครงการก่อสร้าง และในปีถัดมา ก็ได้มีมติให้ยึดเงินที่ประชาชนบริจาคเพื่อการ

ก่อสร้างอนุสรณ์สถานเข้าคลัง

แม้ว่าการรัฐประหารในปี 2520 โดย พล.ร.อ. สงัด ชลออยู่ จะทำาให้

สภาพการเมืองเปิดกว้างยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับยุคของ ธานินทร์ กรัยวิเชียร แต่

โครงการสร้างอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ก็ยังคงไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใด 

ต่อมา ในปี 2525 นักศึกษาได้เริ่มเรียกร้องถึงเรื่องดังกล่าวจากรัฐบาล พล.อ. 

เปรม ติณสูลานนท์ อีกครั้ง แต่ก็ยังคงไม่มีคำาตอบที่แน่ชัด

เสียงเรียกร้องเหล่านี้ ยิ่งดังขึ้นอีกในช่วงต้นทศวรรษ 2530 อันเป็นช่วง

รัฐบาลของ พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เนื่องเพราะในเดือนมิถุนายน ได้มีข่าว

ว่ารัฐบาลจะคืนทรัพย์สินของจอมพลถนอม กิตติขจรให้แก่เจ้าตัว เป็นเหตุให้

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ออกมาคัดค้านถึงขั้นอดข้าว

ประท้วง จนรัฐบาลต้องล้มเลิกแนวคิด เหตุการณ์นี้ทำาให้กรณี “14 ตุลา” ถูก

กล่าวถงึอกีครัง้ ประเดน็เรือ่งการสรา้งอนสุรณส์ถานจงึยิง่เขม้ขน้ขึน้ ในวนัที ่20 

2 เหตกุารณ ์6 ตลุา 19 คอื เหตกุารณท์ีต่ำารวจตระเวนชายแดน และกลุม่พลงัอนรุกัษนยิม
ที่ถูกตั้งขึ้นเพื่อทำาลายขบวนการนักศึกษา เช่น กระทิงแดง นวพล ลูกเสือชาวบ้าน รวมตัวกันล้อมป
ราบนักศึกษาที่ชุมนุมขับไล่สามเณรถนอม กิตติขจโร ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างโหดเหี้ยม 
เพียงเพราะความเชื่อว่านักศึกษาเหล่านี้มีสายสัมพันธ์กับคอมมิวนิสต์เวียดนาม และจ้องล้มล้าง
สถาบันพระมหากษัตริย์
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ตลุาคม ปเีดยีวกนั ไดม้กีารรวมตวัของนกัศกึษา นกัวชิาการ และตวัแทนองคก์ร

เอกชน ตั้งขึ้นเป็น “คณะกรรมการติดตามการสร้างอนุสรณ์สถานวีรชน 14 

ตุลา” ขึ้น โดยมี ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นประธาน และส่งตัวแทนเข้าพบ

นายกรฐัมนตร ีหลงัจากนัน้ คณะรฐัมนตรจึีงมมีติใหค้นืเงนิบรจิาคของประชาชน

แก่ทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อนำาไปใช้ในการสร้างอนุสรณ์สถาน โดยปรึกษา

ประสานงานกับนิสิตนักศึกษาต่อไป

อยา่งไรกด็ ีการสรา้งอนสุรณส์ถานกย็งัมไิดร้ดุหนา้ไปมากเทา่ทีค่าดหวงั

ไว้ เหตุผลสำาคัญก็เพราะไม่สามารถขอเช่าที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัวจาก

สำานักงานทรัพย์สนิฯ ได้ จึงพยายามแกไ้ขด้วยการยกระดบัของ “คณะกรรมการ

ตดิตามฯ” จากทีต่ัง้กนัเองใหเ้ปน็การตัง้ขึน้ตามมตคิณะรฐัมนตร ีโดยในชัน้แรก 

ยังให้ศาสตราจารย์ระพี สาคริก เป็นประธานเช่นเดิม และต่อมาจึงให้รัฐมนตรี

ทบวงมหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการแทน เพื่อให้เป็นทางการมากขึ้น 

กำาเนิดมูลนิธิ 14 ตุลา
จากความล่าช้าในระบบราชการ ที่แม้การยกระดับ “คณะกรรมการติด

ตามฯ” ขึ้นก็ยังมิอาจแก้ได้ ในปี 2533 จึงได้เริ่มมีแนวคิดในการแก้ปัญหาด้วย

การจัดตั้งเป็น มูลนิธิ 14 ตุลา ขึ้นโดยให้มูลนิธิมีหน้าท่ีเก่ียวกับการก่อสร้าง

อนุสรณ์สถานและรับโอนเงินบริจาคจากประชาชนในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 

2516 มาดำาเนินการ โดยได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2533 

และได้ใบอนุญาตฯ เลขทะเบียนลำาดับที่ 4650 ในวันที่ 14 ธันวาคมปีเดียวกัน

แมม้ลูนธิ ิ14 ตุลา จะถอืกำาเนิดขึน้เพ่ือผลกัดนัเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ แตปั่ญหา

หลกัคอืเร่ืองของ “สถานที”่ กย็งัคงค้างคาอยู ่โดยความพยายามขอเช่าท่ีดนิจาก

สำานักงานทรัพย์สินฯ ยังคงไม่ประสบผล เพราะสำานักงานทรัพย์สินฯ เสนอว่า 

ใหท้บวงมหาวทิยาลยัเจรจากบัผูเ้ชา่เดิมกอ่น ถา้ตกลงกนัไดแ้ลว้ สำานกังานทรพัย์
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สินฯ ก็ยินดีในการให้เช่าที่ดินแต่เนื่องจากยังเจรจากับผู้เช่าเดิมไม่ได้ ปัญหาจึง

ยังค้างคาอยู่ 

28 ปี แห่งการรอคอย
ในปี 2541 อันเป็นช่วงรำาลึกครบรอบ 25 ปี 14 ตุลา โครงการสร้าง

อนุสรณส์ถานไดร้ดุหนา้ขึน้ไปอกีขัน้ จากการที ่ธรียทุธ บญุม ีประธานกรรมการ

จัดงาน 25 ปี 14 ตุลา, ประสาร มฤคพิทักษ์ และ ธีรพล นิยม ได้ติดต่อกับนาย

อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการติดต่อ

ขอเช่าที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัวจากสำานักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งก็ได้รับความ           

ช่วยเหลือเป็นอย่างดี

ทวา่ นอกจากเรือ่งของทีด่นิแลว้ อปุสรรคสำาคญัอกีประการหนึง่คอื การ

ยา้ยผูค้า้สลากกนิแบง่รัฐบาลออกจากบรเิวณทีจ่ะใชก้อ่สรา้ง ซ่ึงกต็อ้งอาศยัความ

ร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายพิเชษฐ 

พันธุ์วิชาติกุล ในฐานะประธานคณะทำางานย้ายผู้ค้าสลากกินแบ่งฯ สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล รวมถึงความร่วมมือจากกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครในขณะนั้น คือ นายพิจิตต รัตตกุล และเลขานุการ            

ผู้ว่าฯ นายสมคาด สืบตระกูล ตลอดจนบุคคลอื่นอีกหลายคน ทำาให้การย้าย               

ผู้ค้าสลากกินแบ่งออกจากพื้นที่ประสบความสำาเร็จในช่วงเดือนตุลาคม 2542

การก่อสร้างอนุสรณ์สถานได้เริ่มเดินหน้าไปเรื่อยๆ โดยบริษัท แปลน 

คอนซลัแทนท ์จำากดั ได้รบัมอบหมายใหเ้ปน็ผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง อยา่งไรกต็าม 

ท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ผลักดัน ก็มีเสียงคัดค้านดังขึ้นด้วยเหตุผล

ต่างๆ นานา เช่น

- เห็นว่าไม่ควรรื้อฟื้นเหตุการณ์ที่มีการฆ่าฟันกัน

- ไม่ควรสร้างสิ่งที่จะทำาให้เกิดความบาดหมางกับทหาร
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- ผูเ้สยีชวีติหลายคนเปน็ชาวบา้นธรรมดาท่ีมไิดเ้รยีกรอ้งประชาธปิไตย 

ทำาไมต้องยกย่องให้เป็นวีรชนด้วย

- ผู้ค้าสลากที่ต้องสูญเสียพื้นที่ค้าขายมองว่าเป็นกรณี “คนตายไล่คน

เป็น” 

ห้วงเวลานี้จึงเป็นช่วงแห่งการตอบคำาถามต่อสาธารณะ เพื่อสร้างความ

เขา้ใจว่า อนุสรณ์สถานเปน็สญัลกัษณข์องเหตุการณป์ระวตัศิาสตรท่ี์พงึรูส้ำาหรบั

อนุชน มไิดเ้น้นเรือ่งการฆา่ฟนักนั และไมไ่ดมุ้ง่สรา้งความบาดหมาง แตต่อ้งการ

ให้เกิดบทเรียนทางประวัติศาสตร์อันเป็นมโนทัศน์สำาคัญในการก้าวสู่อนาคต

อย่างระมัดระวังต่อไป

สำาหรับผู้เสียชีวิตนั้น ไม่ว่าเขาจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือชาวบ้าน

ธรรมดาที่เพียงแค่จะเข้ามาดูเหตุการณ์ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเสียชีวิตของ

พวกเขา เป็นส่วนหนึ่งของความวิปโยคในเหตุการณ์ เรื่องราวของพวกเขาควร

ค่าแก่การระลึกถึง ไม่เพียงแต่จากญาติมิตรเท่านั้น แต่สำาหรับบุคคลทั่วไปด้วย

ในที่สุด วันที่ 14 ตุลาคม 2544 หรือ 28 ปี หลังเหตุการณ์ สถูปวีรชนที่

ชนะการประกวดแบบตั้งแต่ปี 2517 ก็ได้สร้างสำาเร็จและมีพิธีสมโภชขึ้น แม้ใน

อดีตจะมีการเรียกสิ่งก่อสร้างนี้ว่า อนุสาวรีย์บ้าง ประติมากรรมบ้าง แต่สุดท้าย

กเ็หน็พ้องตอ้งกนัวา่ควรเรยีกวา่สถปูวรีชน เพราะมีการนำาชือ่ของวรีชน 14 ตลุา 

ที่จารึกบนแผ่นอิฐดินเผาที่ปิดทอง มาประดับไว้บริเวณฐานสถูปนี้ พร้อมท้ังมี

พิธีทางศาสนาเพือ่รำาลกึถงึผูล้ว่งลบั อนสุรณ์สถานทีข่บวนการนกัศกึษาเคยผลกั

ดันมาตั้งแต่ปี 2517 จึงกลายเป็นความจริงขึ้นมา 
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หลักการและความหมายของอนุสรณ์สถาน
หากใครสกัคนเดนิเทา้มาจากสนามหลวง ผา่นหนา้โรงแรมรตันโกสนิทร ์

อันเป็นจุดปะทะที่สำาคัญจุดหนึ่งในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ค่อยๆ เดินผ่าน

หนา้สำานกังานของหนังสอืพมิพ์สยามรฐั จนถงึสีแ่ยกคอกววั เมือ่ขา้มถนนตะนาว

มา จะเห็นอาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 ตัวสถูปวีรชนยังคงตั้งอย่างสง่างาม

อยู่ในสายตา

ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานนี้ขึ้น ได้เริ่มมีการพูดถึงหลักการ

และหน้าทีข่องอนสุรณส์ถาน โดยคณะกรรมการอำานวยการสรา้งอนสุรณส์ถาน 

14 ตุลา 16 ภายใต้สังกัดมูลนิธิ 14 ตุลา ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากทาง

กรุงเทพมหานคร ญาติวีรชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี ศาสตราจารย์                 

นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ชนะการประกวด

แบบในปี 2517 เป็นผู้พัฒนาแบบเดิมให้เหมาะกับยุคสมัย ด้วยแนวคิด                     

2 ประการ คือต้องเคารพความจริงของประวัติศาสตร์ และ ให้ประชาชนกลุ่ม

ต่างๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง

จากแนวคิดดังกล่าว สถาปนิกได้นำาไปพัฒนาแบบอนุสรณ์สถานฯ ให้

เป็นอนุสรณ์สถานที่เน้นความสงบนิ่ง โล่งกว้าง และเรียบง่าย เพื่อรำาลึกและ

คารวะตอ่วรีชน มปีระติมากรรมรำาลกึอยูใ่จกลาง (ภายหลงัจงึเรยีกวา่ สถปูวรีชน) 

อาคารประกอบด้วยสวนหย่อม ลานกิจกรรมสำาหรับการอภิปราย ฟังเพลง             

และการแสดงกลางแจ้ง นอกจากน้ียังมีส่วนที่เป็นห้องประชุมไว้ทำากิจกรรม                  

ทางความคิด และห้องอ่านหนังสือสำาหรับนักเรียน นักศึกษาและประชาชน                 

ผู้สนใจทั่วไป

สำาหรับประติมากรรมรำาลึกหรือสถูปวีรชนนั้น ประกอบด้วยฐานทรง

สี่เหลี่ยมสูง 5 เมตร ช่วงกลางปลายสอบเข้ายาว 7 เมตร และยอดแหลมทรง

สถูปสีทองสูง 2 เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น 14 เมตร ปลายแหลมของยอดสถูป
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แสดงถึงจิตวิญญาณสูงส่งของมวลมนุษย์ ส่วนปลายยอดสถูปมีรอยหยักคล้าย

สร้างไม่เสร็จ เพื่อสื่อความหมายว่าภารกิจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่สิ้น

สุด ยอดปลายสถูปทำาด้วยวัสดุโปร่งแสงเพ่ือให้เห็นแสงไฟท่ีส่องออกมาจาก

ภายในตัวสถูป แฝงนัยถึงไฟแห่งประชาธิปไตยที่เป็นอมตะ ฐานสถูปทั้งสี่ด้าน 

บดุว้ยกระเบือ้งดนิเผา สลกัรายชือ่วรีชน 14 ตลุา และรายลอ้มดว้ยแผน่อฐิสลกั

บทกวีที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพ ความเสียสละ เด็กและผู้หญิง กรรมกรและ

ชาวนา นอกจากนั้นยังจัดทำาแผ่นอิฐแกะลายจากแบบภาพถ่ายหรือภาพศิลปะ

จากการสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อสื่อถึงการเติบโตงอกงามของสิทธิเสรีภาพ 

และประชาธิปไตย

ปัจจุบันอาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำาหรับ

กลุม่ทางความคดิทีห่ลากหลาย โดยไมจ่ำากดัวา่เปน็อดุมการณท์างการเมอืงแบบ

ใด ภายในอาคารได้จัดแสดงนิทรรศการลำาดับเหตุการณ ์14 ตลุา 16, นทิรรศการ

ภาพถ่ายเหตุการณ์ 14 ตุลา, นิทรรศการศิลปะคัทเอ้าท์การเมืองเดือนตุลา โดย

เปิดให้เยี่ยมชมตลอดทั้งปี สำานักงานมูลนิธิ 14 ตุลา ตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร

อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา มีห้องประชุมขนาดกลางใช้จัดกิจกรรมวิชาการและเป็น

ศูนย์รวบรวมเอกสาร, สิ่งพิมพ์, งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 

2516 เพื่อให้ผู้สนใจ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษา

ค้นคว้า

มูลนิธิ 14 ตุลากับกิจกรรมเพื่อสังคม
มูลนิธิ 14 ตุลา มีพันธกิจในการสืบสานคุณค่าประชาธิปไตยและสืบ

เจตนารมณ์ 14 ตุลา เพื่อถ่ายทอดสู่เยาวชนคนรุ่นต่อๆ ไป ด้วยการสร้างเสริม

กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ประชาธิปไตยและการเมืองภาค

ประชาชน ส่งเสริมความเป็นธรรมในสังคม ประสานงานองค์กรประชาธิปไตย
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ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ให้เป็นศูนย์ข้อมูล

และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ ก็ได้อิงกับ                

หลักการเหล่านี้ โดยผู้สนใจสามารถติดตามเยี่ยมชมข้อมูลได้บนเว็บไซต์ 

www.14tula.com หรือส่งข้อมูลยังอีเมล oct14_f@hotmail.com

สำานักงานมูลนิธิ 14 ตุลา
อาคารอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา 16 

เลขที่ 14/16 ถนนราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-622-1014-5 โทรสาร 02-622-1016
อีเมล์ oct14_f@hotmail.com

เว็บไซต์ www.14tula.com
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