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คาํกล่าวรายงานและแนะนําองค์ปาฐก 
 

โดย นายบณัฑร อ่อนดาํ 
ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาองคป์าฐก 14 ตุลา ประจาํปี 2546 

 
กราบเรียน อาจารย์หมอเสม พริง้พวงแก้ว อาจารย์เสน่ห์ จามริก ญาตวีิรชนผู้ เสียชีวิตในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 

2516 วีรชนผู้ เสียสละ และผู้ มีเกียรตทิกุทา่น 

 วนันีถื้อเป็นวาระโอกาสพิเศษอยา่งยิง่สําหรับพวกเราที่ได้มาประชมุพร้อมกนั ณ ท่ีนี ้เพราะไมเ่พียงแต่

อาคารอนสุรณ์สถาน 14 ตลุา เปิดใช้งานมาครบ 2 ปีเตม็เท่านัน้ แตย่งัเป็นวนัครบรอบ 30 ปีเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 

2516 ซึง่กลา่วได้วา่เป็นเหตกุารณ์สําคญัทางการเมืองไทยท่ีนํามาสูก่ารเปลี่ยนแปลงอยา่งทัว่ด้าน และยากท่ีจะมี

ใครปฏิเสธผลพวงของการเปลี่ยนแปลงหลงัเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

ในปีนีอี้กเช่นกนั ท่ีภาครัฐให้ความสาํคญักบัเหตกุารณ์วนัท่ี 14 ตลุาคม 2516 จนถงึกบักําหนดให้เป็นวนั

สําคญัของชาต ิโดยใช้ช่ือวา่ “วนั 14 ตลุาประชาธิปไตย” 

 ปาฐกถา 14 ตลุา ประจําปี 2546 จดัขึน้เป็นปีท่ีสอง โดยมลูนิธิ 14 ตลุาตระหนกัถงึวาระโอกาสสาํคญั

หลายประการที่มาบรรจบสอดคล้องกนัในปีนี ้วตัถปุระสงค์หลกัของการจดัปาฐกถานัน้มิได้เปลี่ยนแปลงไปมาก

นกัจากปีท่ีผา่นมา กลา่วคือยงัคงมุง่เน้นนําเสนอมมุมอง กรอบคดิ และแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีมีความสําคญัตอ่

สงัคมไทย เพ่ือสร้างผลสะเทือนให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนความคดิเห็นให้หลากหลายกว้างขวางและตอ่เน่ือง 

แตค่วามพิเศษในปีนี ้อยูท่ี่การคดัเลือกบคุคลผู้มาเป็นองค์ปาฐกประจําปี เน่ืองจากคณะอนกุรรมการสรร

หาองค์ปาฐกฯ ซึง่ได้รับแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการมลูนิธิ 14 ตลุา เห็นวา่ ในวาระครบรอบ 30 ปี เหตกุารณ์ 14 ตลุา 

สมควรคดัเลือกทาบทามบคุคลท่ีเสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของเหตกุารณ์เข้ามาเป็นข้อพจิารณาอีกองค์ประกอบหนึง่

ด้วย 

ทัง้นี ้มิใช่เพ่ือการยกยอ่งเชิดชวีูรชนเอกชนแตป่ระการใด หากต้องการให้องค์ปาฐกในปีนีเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ี

มีนยัสาํคญัเช่ือมโยงจิตสาํนกึอดีตมาสูปั่จจบุนั ผา่นทางเนือ้หาในการปาฐกถาครัง้นีอ้ยา่งมีความหมาย 

จากหลกัการท่ีมีความเห็นสอดคล้องกนัของคณะอนกุรรมการสรรหาองค์ปาฐกฯ ดงักลา่ว นํามาสู่

กระบวนการทาบทามองค์ปาฐก 14 ตลุาประจําปี 2546 และท่านได้ตอบรับด้วยความยินดี ซึง่ขณะนีไ้ด้มาอยูใ่นท่ี

ประชมุแห่งนีแ้ล้ว 

นัน่คือ ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 

อาจารย์เสกสรรค์เป็นผู้ชายหลายมิต ิท่านเป็นทัง้นกัเคลือ่นไหว นกัคดิ นกัเขียน นกัพดู นกัวิชาการ สามญั

ชนผู้ รักธรรมชาต ิและนกัเลงในความหมายโบราณดัง้เดมิ ทวา่ในบรรดาสถานภาพตา่งๆ ทัง้หลาย ตวัตนธาตแุท้

ของท่านกลบัมีเพียงหนึง่เดยีว นัน่คือ ปัจเจกบคุคลผู้ เอาการเอางานและเอาธุระตอ่ความเดือดร้อนของผู้ยากไร้
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โอกาสเป็นความเดือดร้อนของตน รู้สกึเจ็บปวดตอ่ความไมถ่กูต้องเป็นธรรมท่ีเพ่ือนมนษุย์กระทําตอ่กนั ทนไมไ่ด้

ตอ่ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจท่ีไมเ่ทา่เทียมกนั ทัง้ในระดบัรัฐท่ีกระทําตอ่ประชาสงัคม หรืออํานาจอทิธิพลท่ีบคุคล 

กลุม่บคุคล กระทําตอ่ผู้ ด้อยโอกาส 

อาจารย์เสกสรรค์เกิดเม่ือปีพทุธศกัราช 2492 ในหมูบ้่านชาวประมงปากอา่วแมนํ่า้บางปะกง เรียนจบ

ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ปริญญาโทและเอกจากมหาวิทยาลยัคอร์เนลล์ 

สหรัฐอเมริกา 

ในวยัหนุ่ม ขณะศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ท่านเป็นผู้หนึง่ในบรรดาคนหนุม่สาวนกัแสวงหาในยคุ

นัน้ท่ีปฏิเสธคา่นิยมกระแสหลกัของสงัคม กระทัง่ชะตาชีวิตลขิิตให้มามีฐานะบทบาทเป็นผู้ นําขบวนนกัเรียน-

นกัศกึษา-ประชาชนตอ่ต้านโคน่ล้มระบอบเผดจ็การในเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 

นบัจากนัน้เป็นต้นมา ในชะตากรรมของประเทศชาตจิงึผกูพนัเก่ียวโยงกบัความทกุข์โศก ความปลืม้ปิต ิ

หรือแม้แตก่ารเผชิญความเป็นความตายที่มีตอ่ชีวิตของท่านอยา่งแนบแน่น 

ตราบจนกระทัง่ความขดัแย้งแหลมคมทางความคดิของผู้คนในสงัคมเร่ิมคลี่คลาย ประสบการณ์การตอ่สู้

ทัง้ในเมืองและการเข้าร่วมกบัพรรคคอมมิวนิสต์แหง่ประเทศไทยในป่าเขา จงึกลายเป็นมหาวิทยาลยัชีวิตท่ีท่านใช้

เวลาอีกร่วมทศวรรษในการทบทวน ครุ่นคดิ และสรุปบทเรียน 

อาจารย์เสกสรรค์มีวิถีชีวิตและกตกิาการใช้ชีวิตตามแบบฉบบัของตน บนพืน้ฐานของการตอ่สู้ เพ่ือชีวิตท่ี

ดีกวา่ และมุง่ค้นหาชีวิตท่ีถกูต้อง มีความหมาย และเป็นประโยชน์ตอ่บ้านเมือง 

ในปี 2544 ประวตัชีิวิตและการตอ่สู้ของท่านถกูนํามาสร้างเป็นภาพยนตร์ช่ือ “14 ตลุา สงคราม

ประชาชน” หรือช่ือเดมิ “คนลา่จนัทร์” ซึง่ตอ่มาได้รับการตดัสนิให้ได้รับรางวลัภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจําปีของ

สองสถาบนั คือ สมาคมผู้ ส่ือขา่วบนัเทิงแหง่ประเทศไทย และชมรมวิจารณ์บนัเทิง บทภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ขียนโดย

อาจารย์เสกสรรค์และตรวจแก้โดยผู้ กํากบั บณัฑิต ฤทธ์ิถกล ก็ได้รับรางวลับทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจําปีจากทัง้

สองสถาบนัเชน่กนั 

จากฤดกูาลท่ีหมนุเวียนเปลีย่นไปลว่งเข้าสูว่ยั 54 ในปีนี ้อาจารย์เสกสรรค์ยงัคงสถานภาพของนกัคดินกั

แสวงหาและนกัตอ่สู้อยา่งไมรู้่จบสิน้ ด้วยความเช่ือท่ีวา่ โลกจะเปลี่ยนได้ต้องมีผู้กล้าเข้าเปลี่ยนแปลงโลก 

ดงันัน้ ในแง่หนึง่ท่านคือนกัเดนิทางผู้สนัโดษ ด้วยสองเท้าท่ีย่ําผา่นทางทากและสายนํา้เช่ียว จากผืนดนิ

ถ่ินท่ีราบจนถงึการเหยียบเลียบเลาะชายคาโลก จากกลางท้องทะเลยามเร่ร่อนหาปลาถึงในดงดอยยามเดนิป่า

เสาะหาตวัตน ก็เพ่ือมุง่ค้นหาความหมายของชีวิตคนในระดบัลงลกึถงึจิตวิญญาณ 

แตใ่นอีกแง่หนึง่นัน้ หวัใจของทา่นยงัคงหว่งใยกงัวลตอ่ชะตากรรมของบ้านเมือง และไมเ่คยละเลยที่จะ

พยายามค้นหาหนทางปลดปลอ่ยเพื่อนร่วมชาตอิอกจากพนัธนาการทัง้ปวง เน่ืองจากทา่นเลง็เห็นถึงสภาวะเสือ่ม

ทรุดทางจิตใจของคนไทยจํานวนมาก และการเสื่อมสลายของสายใยความสมัพนัธ์ท่ีคนไทยเคยมีให้กนั อนัเป็นผล

มาจากการแผข่ยายของลทัธิบริโภคนิยมแบบสดุขัว้และกระแสทนุนิยมโลกาภิวตัน์ท่ีกําลงัพดัแรง 
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กลา่วในแงนี่ก็้ต้องยอมรับวา่บทบาทและความคดิของอาจารย์เสกสรรค์ หาใช่สิง่ชํารุดทางประวตัศิาสตร์

ไม ่และยอ่มไมมี่วนัสญูพนัธุ์ไปจากขบวนการตอ่สู้ของภาคประชาชน 

การแนะนําอาจารย์เสกสรรค์นัน้มิใช่เร่ืองง่าย เหตหุนึง่เป็นเพราะผู้คนสว่นใหญ่รู้จกัท่านเป็นอยา่งดอียูแ่ล้ว

ในหลายแง่มมุ ผา่นทางตวัตนและผลงานที่ปรากฏสูส่าธารณะอยา่งสม่ําเสมอ หากกลา่วซํา้ซากก็ออกจะเป็นเร่ือง

ไมน่่าสนใจ 

อีกเหตผุลหนึง่เป็นเพราะการจะกลา่วถงึบคุคลคนหนึง่ ซึง่ได้ใช้ความคดิและเร่ียวแรงพยายาม

เปลี่ยนแปลงสงัคมมาไมน้่อยกวา่ 30 ปี ภายในเวลาเพียงสัน้ๆ นัน้ นบัเป็นเร่ืองเกินกวา่วิสยัท่ีเหมาะหรือควรจะ

เป็น 

แตส่ิง่ท่ีกระผมกลา่วมาทัง้หมด คงเพียงพอท่ีจะทําให้ท่านผู้ มีเกียรต ิณ ท่ีนี ้ได้มองเห็นถึงบทบาทอนั

สําคญัของอาจารย์เสกสรรค์ท่ีมีตอ่สงัคมไทย และความเหมาะสมตอ่ฐานะองค์ปาฐก 14 ตลุา ประจําปีนี ้

บดันี ้เป็นเวลาอนัสมควรแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ ขึน้กลา่วปาฐกถาในหวัข้อ 

“ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย: บทสํารวจปัญหาและทางออก” ได้ ณ บดันี ้
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ประวตัย่ิอของ ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกลุ 
 
กาํเนิด 
 เกิดเม่ือปี พ.ศ. 2492 ในหมูบ้่านคนหาปลาแถวปากอา่วแมนํ่า้บางปะกง  เป็นบตุรคนท่ีสามของครอบครัว

ผู้ยากไร้ท่ีมีลกูหกคน บดิาเป็นช่างเคร่ืองเรือประมง มารดาขายผกัผลไม้ในตลาด ในวยัเยาว์เคยใช้ชีวิตหลายปีเป็น

เดก็วดั เคยเป็นเดก็ด้อยโอกาสถึงขัน้ต้องประกาศหาผู้อปุการะทางหน้าหนงัสือพมิพ์ 

 
การศึกษา 
 เรียนจบชัน้ประถมและมธัยมต้นท่ีตําบลบางปะกง จงัหวดัฉะเชิงเทรา จบมธัยมศกึษาตอนปลายที่จงัหวดั

ชลบรีุ ได้ทนุ AFS ไปเรียนมธัยมในสหรัฐอเมริกาหนึง่ปี ก่อนท่ีจะมาศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรีท่ีคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ สดุท้ายสาํเร็จการศกึษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลยัคอร์

เนลล์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 
อาชีพการงาน 
 เขียนหนงัสือและมีผลงานรวมเลม่มาตัง้แตย่งัเรียนไมจ่บมหาวิทยาลยั เคยเป็นนกัเขียนประจํากอง

บรรณาธิการหนงัสือ วิทยาสาร ช่วงก่อนเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ภายหลงัเม่ือเป็นอาจารย์ประจําท่ี

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แล้วก็ยงัเป็นคอลมันิสต์ของหนงัสือพิมพ์หลายฉบบั รวมทัง้ผลติงานสารคดีอยา่ง

ตอ่เน่ือง เคยดาํรงตําแหนง่บริหารในมหาวทิยาลยัเป็นคณบดีรัฐศาสตร์ในช่วง พ.ศ. 2536 ถึง 2538 รวมทัง้เป็น

กรรมการสภามหาวิทยาลยัในระยะเดยีวกนั 

 
ความเคล่ือนไหวทางการเมืองและสังคม 
 เคยเป็นผู้ นํานกัศกึษาในขบวนตอ่สู้ 14 ตลุาคม 2516 โดยทําหน้าท่ีเป็นผู้บญัชาการขบวนที่เดนิประท้วง

รัฐบาลไปตามถนนราชดําเนิน เคยเข้าร่วมการตอ่สู้ ด้วยกําลงัอาวธุในชนบท ท่ีนําโดยพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง

ประเทศไทยเป็นเวลาหลายปี ก่อนท่ีจะผดิหวงัในด้านแนวคดิ แนวทาง และถอนตวัออกมา เคยเป็นเลขาธิการคน

แรกของมลูนิธิสืบนาคะเสถียร และประธานกลุม่ประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (ปxป) ซึง่มีคําขวญัของกลุม่วา่ “เพ่ือ

การมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน” 

 
รางวัลและการยอมรับ 
 เคยได้รับเลือกให้เป็นศษิย์เก่าดีเดน่ของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ได้รับรางวลัวิจยัปรีดี พนมยงค์ 

ประจําปี 2545 จากมลูนิธิ 50 ปีธนาคารแห่งประเทศไทย และได้รับรางวลัศรีบรูพา ประจําปี 2546 พร้อมกบัธีร
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ยทุธ บญุมี จากคณะกรรมการกองทนุศรีบรูพา ก่อนท่ีจะได้รับเลือกเป็นองค์ปาฐก ในงานปาฐกถา 14 ตลุา 

ประจําปี 2546 จากมลูนิธิ 14 ตลุา 
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ประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตย: 
บทสาํรวจปัญหาและทางออก 

 
ปาฐกถาเน่ืองในโอกาสครบรอบ30ปีของการต่อสู้14ตุลาคม 

โดย ดร.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 
14 ตุลาคม 2546 

 
มิตรสหายและท่านผู้ มีเกียรตทิัง้หลาย 

 วนันีเ้ป็นวนัครบรอบสามสบิปีของการตอ่สู้ 14 ตลุาคม จงึนบัเป็นโอกาสอนัควรท่ีพวกเราจะมาประชมุกนั

เพ่ือตรวจสอบทบทวนสถานะของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย 

 แตก่่อนท่ีผมจะแสดงความคดิเห็นในเร่ืองดงักลา่ว คงต้องขอน้อมคารวะวีรกรรมของผู้พลีชีพในการตอ่สู้

ครัง้นัน้ และขอขอบคณุทกุท่านท่ีกรุณาให้เกียรตเิชิญผมมาเป็นองค์ปาฐกในห้วงยามท่ีมีความหมายยิง่ 

 ท่ีผา่นมา….ผมพบวา่การประเมินคณุคา่และความหมายของการตอ่สู้ เพ่ือประชาธิปไตยในเดือนตลุาคม 

พ.ศ. 2516นัน้ มกัมีความโน้มเอียงสดุขัว้ไปในสองทิศทางคือ.. 

 ทิศทางแรก มองการตอ่สู้ 14 ตลุาคมวา่เป็นเหตกุารณ์ท่ีให้กําเนิดระบอบประชาธิปไตยท่ีเรามีอยูใ่น

ปัจจบุนั ด้วยเหตนีุจ้งึประเมนิการตอ่สู้ดงักลา่วไว้อยา่งยิง่ใหญ่และแยกออกจากเหตกุารณ์อ่ืนๆ ทัง้ปวง กระทัง่

ถือเอาระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทน และถือเอาสถาบนัประชาธิปไตยท่ีเป็นทางการเป็นจดุสิน้สดุของ

วิวฒันาการทางการเมือง 

 สว่นทิศทางท่ีสองนัน้ เน่ืองจากเห็นวา่ระบอบประชาธิปไตยท่ีเกิดตามหลงัการตอ่สู้ 14 ตลุาคมและ

สถาบนัรัฐสภาท่ีเราใช้อยูใ่นปัจจบุนัเป็นแคเ่วทีการเมืองของชนสว่นน้อย  จงึหวนไปประเมินการตอ่สู้ของนกัศกึษา 

ประชาชนเมื่อสามสบิก่อนวา่เตม็ไปด้วยจดุออ่นข้อบกพร่อง กระทัง่เป็นแคเ่คร่ืองมือของชนชัน้นําจากภาคธุรกิจใน

การก้าวขึน้มากมุอํานาจแทนชนชัน้นําจากระบบราชการ 

 ในความเห็นของผม การประเมินอยา่งสดุขัว้ทัง้สองแบบนัน้อาจบรรจคุวามจริงไว้บางสว่น แตจ่ะด้วย

ฉนัทาคตหิรืออคตก็ิตาม ในบางด้านก็หลดุลอยไปจากความถกูต้องและความจริงเช่นกนั 

 หากพิจารณาเฉพาะการลกุขึน้สู้กบัระบอบเผดจ็การของนกัศกึษาประชาชนในเดือนตลุาคม 2516 ไมว่า่

จะวดัด้วยมาตรฐานใด เราคงต้องยอมรับวา่มนัเป็นการตอ่สู้อนัยิ่งใหญ่ในระดบัท่ีไมเ่คยมีมา…และยงัไมเ่คยมีอีก

...ในประวตัศิาสตร์ยคุใหมข่องประเทศไทย   

 ความยิง่ใหญ่ของการตอ่สู้ 14 ตลุาคมมิเพียงอยูท่ี่การเข้าร่วมของมวลชนเรือนแสนเรือนล้าน หากยงัอยูท่ี่

จิตวิญญาณอนัหาญกล้าของผู้ เข้าร่วม  ท่ีผกูผนกึกนัไว้ราวพี่น้องร่วมสายโลหิต เบือ้งหน้าภยัอนัตรายท่ีคกุคามคร่า
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ชีวิต ปวงมหาประชาชนกลบัเคลื่อนเข้าหากนัโดยสมคัรใจเพ่ือสําแดงพลงัและสาํแดงเจตนารมณ์ท่ีจะไมย่อมอยู่

ภายใต้แอกอํานาจนิยมอีกตอ่ไป 

 ความเคลื่อนไหวเชน่นี ้หากไมน่บัเป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่แล้ว ในโลกคงหาเร่ืองยิง่ใหญ่มาเลา่ขานสูก่นั

ฟังได้ยากเตม็ที 

 อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากพลงันําในการตอ่สู้ 14 ตลุาคมเป็นเพียงเยาวชนคนหนุม่สาวจากรัว้มหาวทิยาลยั 

ซึง่ออ่นด้อยทัง้วฒุิภาวะและประสบการณ์ทางการเมือง หลงัจากผลกัดนัให้ระบอบเผดจ็การพงัพินาศลงแล้ว พวก

เขาจงึไมส่ามารถเข้าไปมีสว่นสถาปนาระบอบประชาธิปไตยได้โดยตรง  

ในสถานการณ์หลงั 14 ตลุาคม สงัคมไทยยงัประกอบด้วยพลงัทางการเมืองอีกหลายหมูเ่หลา่ และโดย

ธรรมชาตขิองความสมัพนัธ์ทางอํานาจ เม่ือใดก็ตามท่ีศนูย์อํานาจเดมิลม่สลายลง การแขง่ขนัช่วงชิงอํานาจในหมู่

ชนชัน้นําและการยืนยนัตนเองของกลุม่ผลประโยชน์ตา่งๆ ยอ่มเกิดขึน้  ซึง่ในสภาวะเช่นนี ้อยา่วา่แตนิ่สตินกัศกึษา

เท่านัน้ท่ีคมุสถานการณ์ไมไ่ด้ แม้แตพ่ลงัทางสงัคมอ่ืนๆ ท่ีมีวฒุิภาวะมากกวา่ก็ยงัไมส่ามารถกําหนดทิศทาง

การเมืองของไทยให้คลี่คลายไปสูส่ภาวะท่ีสมดลุได้ 

พดูกนัตามความจริง  ขบวนนกัศกึษาท่ีเตบิใหญ่อยา่งก้าวกระโดดจากเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ใช่วา่จะมอง

ไมเ่ห็นการเคลือ่นตวัเข้ายดึครองเวทีประชาธิปไตยโดยชนชัน้นําท่ีมาจากภาคธุรกิจ  ตรงกนัข้าม…พวกเขามองเห็น

แนวโน้มเชน่นีม้าตัง้แตแ่รก จงึผนกึพลงัของตนเองเข้ากบัชนชัน้ผู้ เสียเปรียบ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกรรมกรผู้ใช้

แรงงานและชาวนาที่ทกุข์ยากอยูใ่นชนบท ทัง้นีโ้ดยหวงัวา่ระบอบประชาธิปไตยจะเปิดพืน้ท่ีทางการเมืองให้

ประชาชนในระดบัรากหญ้าด้วย 

แตก็่แน่ละ การเคลื่อนไหวของเยาวชนคนหนุ่มสาวสมยันัน้มิได้ถกูต้องสอดคล้องกบัความจริงไปทัง้หมด 

บอ่ยครัง้พวกเขาอาศยัความบริสทุธ์ิทางจิตใจและความเร่าร้อนทางอดุมคตมิาแทนท่ีการวิเคราะห์ปัญหารูปธรรม

อยา่งเป็นรูปธรรม ในเม่ือสะสมความผิดพลาดถึงจดุหนึง่ขบวนก็ออ่นพลงัลง 

ในบรรดาข้อออ่นทัง้ปวงของขบวนนกัศกึษาสมยัหลงั 14 ตลุาคม สิง่ท่ีผมเห็นวา่เป็นความผิดพลาดชีข้าด

อยา่งหนึง่ คือพวกเขาประเมินพลงัประชาธิปไตยไว้สงูเกินไป อนัท่ีจริงกระแสหลกัของชนชัน้นายทนุและคนชัน้

กลางไทยในเวลานัน้ ยงัไมไ่ด้มีความภกัดแีน่นหนาตอ่ระบอบประชาธิปไตย และพร้อมท่ีจะกลบัไปหาระบอบ

อํานาจนิยมเม่ือรู้สกึวา่ผลประโยชน์ของตนถกูคกุคาม 

น่ีคือท่ีมาทางสงัคมของกรณีสงัหารหมูใ่นวนัท่ี 6 ตลุาคม พ.ศ. 2519  

เพราะฉะนัน้ สรุปในชัน้นีก็้คือการลกุขึน้สู้กบัระบอบเผดจ็การของนกัศกึษาประชาชนในปี 2516 นัน้  เป็น

ปรากฏการณ์ท่ียิ่งใหญ่ควรคา่แก่การคารวะและจดจํา อีกทัง้ยงัเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของปวงชนชาวไทยใน

ขอบเขตกว้างขวางที่สดุ ท่ีจะเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย  ประชาชนมีสทิธิเสรีภาพและสงัคมมีความเป็นธรรม 

ทวา่ทัง้หลายทัง้ปวงนีเ้ราต้องถือเป็นคนละประเดน็กนักบัเส้นทางเดนิของประชาธิปไตยไทยในระยะ

สามสบิปีท่ีผา่นมา กลา่วอีกแบบหนึง่ก็คือวา่สถานะของประชาธิปไตยไทยในปัจจบุนัไมไ่ด้ถกูกําหนดโดย
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เหตกุารณ์ 14 ตลุาคมอยา่งเดียว หากยงัมีเหตกุารณ์อ่ืนและปัจจยัอ่ืนๆ อีกหลายอยา่งเข้ามาปรุงแตง่ให้มนัเป็น

อยา่งท่ีเป็นอยู ่

 

มิตรสหายและท่านผู้ มีเกียรตทิัง้หลายครับ 

 ถ้าเราเอาเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 เป็นหลกับอกระยะทางที่สําคญัของประวตัศิาสตร์ไทย แล้วถามวา่

สามสบิปีผา่นไปบ้านเมืองของเราดีขึน้แคไ่หน ระบอบการเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตยพอแล้วหรือยงั? 

คําตอบในเร่ืองนีค้งจะพดูแบบขาวล้วนดาํล้วนไมไ่ด้ เพราะในความเป็นจริงมนัมีทัง้ด้านท่ีดีขึน้และเลวลง 

 กลา่วสาํหรับในเร่ืองของระบอบประชาธิปไตย เราคงต้องยอมรับวา่ด้านท่ีดีขึน้นัน้มีอยู ่ อยา่งน้อยเม่ือ

เทียบกบัระบอบเผดจ็การในช่วงก่อน 14 ตลุาคม ประชาชนไทยในปัจจบุนัก็มีสทิธิเสรีภาพในการแสดงออกทาง

การเมืองมากขึน้ การจดัตัง้รัฐบาลโดยผา่นการเลือกตัง้เป็นไปโดยสมํ่าเสมอมากขึน้ และการขม่เหงคนโดยผู้กมุ

อํานาจก็กลายเป็นสิง่ท่ีไมอ่าจทําได้ตามอําเภอใจ 

 อยา่งไรก็ตาม การท่ีเรามาถึงวนันีไ้ด้ไมใ่ช่เร่ืองบงัเอิญ หากเกิดจากการตอ่สู้อยา่งตอ่เน่ืองของพลงัฝ่าย

ประชาชน ดงัเราจะเห็นได้วา่เหตกุารณ์นองเลือด 6 ตลุาคม 2519 ไมส่ามารถชะลอประชาธิปไตยได้ตามความหวงั

ของชนชัน้ปกครองจากระบบราชการ  และต้องหวนคนืสูเ่ส้นทางประชาธิปไตยอีกในปี พ.ศ.2521 

การตอ่สู้ของด้วยกําลงัอาวธุของขบวนนกัศกึษาท่ีเข้าไปสมทบกบัพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้มี

บทบาทอยา่งสงูในการกดดนัและถ่วงดลุให้รัฐไทยยอมปรับกระบวนทศัน์ แม้วา่ในท่ีสดุแล้วการตอ่สู้ดงักลา่วจะ

สลายลงด้วยความผนัผวนของสถานการณ์สากลตลอดจนความผิดพลาดบกพร่องของขบวนปฏวิตัเิอง แต่

คณุปูการในการกดดนัโดยอ้อมให้รัฐไทยยอมปรับตวัเข้าหาประชาธิปไตยก็เป็นสิง่ท่ีปฏิเสธไมไ่ด้ และต้องถือเป็น

ปัจจยัสําคญัอยา่งหนึง่ท่ีกําหนดเส้นทางเดนิของสงัคมไทยให้เป็นไปอยา่งท่ีเป็นมา 

การฟืน้ตวัของระบอบอํานาจนิยมในปีพทุธศกัราช 2534 และการตอ่ต้านของฝ่ายประชาชนในปี 2535 ก็

เป็นอีกเหตกุารณ์หนึง่ท่ีสง่ผลสะเทือนถึงสภาพปัจจบุนั  ทัง้นีย้งัมิพกัต้องเอย่ถงึบทบาทของการเมืองภาค

ประชาชนท่ีดําเนินมาโดยกลุม่ประชาชนในระดบัรากหญ้าและองค์กรพฒันาเอกชนบางสว่น  การแสดงความ

คดิเห็นของปัญญาชนสาธารณะที่คอยเตอืนสตผิู้กมุอํานาจ ตลอดจนการทําหน้าท่ีวพิากษ์วิจารณ์รัฐบาลของ

ส่ือมวลชน…. 

เหลา่นีล้้วนเป็นองค์ประกอบสําคญัท่ีคอยขบัเคลื่อนให้สงัคมไทยคลีค่ลายไปบนเส้นทางประชาธิปไตย  

ถามวา่แล้วเรายงัมีปัญหาอนัใดอีกหรือ จงึต้องหยิบยกเอาระบอบประชาธิปไตยขึน้มาเป็นหวัข้อในการ

พินิจพิจารณา? 

คําตอบคือเป็นเพราะท่ีผา่นมาระบอบประชาธิปไตยไทยยงัไมส่ามารถแก้ไขปัญหาท่ีสําคญัๆ หลายอยา่ง

ให้กบัประเทศไทยได้ โดยเฉพาะปัญหาความยากจน ปัญหาความเป็นธรรมทางสงัคม และปัญหาระบบการศกึษา

ซึง่ไมมี่จดุหมายทางปัญญาอยา่งแท้จริง 
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ในทศันะของผม การท่ีระบอบประชาธิปไตยไทยไร้ความสามารถในการดแูลสงัคมถึงขนาดนีเ้ป็นผล

เน่ืองมาจากปัจจยัหลกัสามประการคือ 
๑) แนวทางพัฒนาประเทศที่ไม่สมดุล  
๒) ความไม่พอเพียงของระบอบรัฐสภา  
๓) สาม ผลกระทบจากกระแสโลกาภวัิตน์ 
อนัท่ีจริงปัจจยัทัง้สามอยา่งล้วนเก่ียวพนักนัอยา่งใกล้ชิด แตผ่มจะขออนญุาตขยายความทีละข้อเพ่ือให้

เกิดความเข้าใจชดัเจน 

ประการแรก… เม่ือกลา่วถงึแนวทางพฒันาประเทศ เราคงต้องยอมรับกนัวา่ รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้

ไมว่า่ชดุไหน ล้วนแล้วแตย่ดึถือในแนวทางพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมท่ีออกแบบโดยสว่นกลาง ตลอดจนรวมศนูย์

อํานาจการบริหารจดัการทรัพยากรไว้ท่ีสว่นกลาง 

แนวทางพฒันาดงักลา่ว จะวา่ไปก็คือการสืบทอดเสริมขยายแนวทางพฒันาอตุสาหกรรมทนุนิยมท่ี

กําหนดขึน้มาโดยรัฐเผดจ็การนัน่เอง ตัง้แตปี่พทุธศกัราช 2504 จนถึงปัจจบุนั การพฒันาประเทศในทิศทางนีไ้ด้

ดําเนินมากวา่สี่สบิปี และได้สร้างความแตกตา่งเหลื่อมลํา้ให้กบัผู้คนในสงัคมไทย ราวกบัวา่พวกเขาไมไ่ด้สงักดั

ประเทศเดียวกนั  

ทกุวนันีแ้ม้เราจะกําหนดเส้นแบง่ความยากจนด้วยรายได้ตอ่หวัตอ่เดือนเพียงแปดร้อยกวา่บาท แตผู่้อยูใ่ต้

เส้นแบง่ดงักลา่วก็ยงัมีถึงประมาณสบิล้านคน ยงัไมต้่องเอย่ถึงวา่เราคงไมอ่าจนบัประชาชนท่ีมีรายได้มากกวา่นัน้

เลก็น้อย ไว้ในฐานะผู้ มีอนัจะกิน และคงต้องยอมรับวา่แนวทางพฒันาทนุนิยมอตุสาหกรรมท่ีเน้นการเตบิโตของ

สงัคมเมือง ได้ทิง้ประชาชนไทยให้จมปลกัอยูก่บัความยากจนไมต่ํ่ากวา่คร่ึงประเทศ 

ยิ่งไปกวา่นัน้ ช่องวา่งระหวา่งคนจนกบัคนรวยนบัวนัก็ยิ่งถ่างห่างออกไป ดงัจะเห็นได้จากงานวิจยัลา่สดุ

ของนกัเศรษฐศาสตร์ ซึง่ระบผุลวา่คนจนในปัจจบุนัมีสว่นแบง่ในรายได้รวมน้อยลงกวา่เม่ือประมาณสามสบิปีก่อน 

ขณะท่ีสว่นแบง่ของคนรวยยิง่มากขึน้กวา่เดมิ 

กลา่วอยา่งเป็นรูปธรรมก็คือ กลุม่ประชาชนไทยร้อยละ 20 ท่ีมีรายได้ต่ําสดุ เคยมีสว่นแบง่จากรายได้รวม

ของชาตร้ิอยละ 6 ในปี 2518/2519 ปัจจบุนัสว่นแบง่ดงักลา่วได้ลดลงเหลือร้อยละ 3.9 ขณะท่ีประชาชนสว่นท่ีมี

รายได้สงูสดุ 20 เปอร์เซนต์แรกกลบัมีสว่นแบง่เพิ่มขึน้จากร้อยละ 49.2 เป็น 57.8 ของรายได้รวม 

จากข้อมลูเดียวกนันี ้เม่ือคดิออกมาเป็นอตัราของความเหลื่อมลํา้ตํา่สงูแล้วก็จะพบวา่ช่องวา่งระหวา่ง

กลุม่คนรวยสดุกบัจนสดุได้เพิ่มจาก 8.1 เท่าเป็น 14.9 เท่า และถ้าแบง่กลุม่ประชากรให้เลก็ลงเหลอื 10 เปอร์เซนต์

แรกท่ีร่ํารวยกบั 10 เปอร์เซนต์หลงัท่ียากไร้ ก็จะพบวา่พวกเขามีรายได้ตา่งกนัถงึ 27 เท่า (ปราณี ทินกร 2545) 

 กระนัน้ก็ตาม ตวัเลขเหลา่นีย้งัสะท้อนความจริงออกมาไมไ่ด้ทัง้หมด เน่ืองจากในการจดักลุม่ประชากรท่ีมี

รายได้สงู 10 หรือ 20 เปอร์เซนต์แรกนัน้ แท้จริงแล้วเท่ากบันบัรวมอภิมหาเศรษฐีกบัคนชัน้กลางธรรมดาไว้ในแถว

เดียวกนั ในรายละเอียดของข้อเท็จจริงช่องวา่งระหวา่งรายได้ของคนไทยอาจจะห่างไกลกนัอยา่งเหลือเช่ือยิง่กวา่นี ้
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หลายเทา่ ยกตวัอยา่งเช่นถ้าเราดท่ีูบญัชีเงินฝากในธนาคารทัง้หมด ซึง่มีอยูก่วา่ 40 ล้านบญัชี ก็จะพบวา่ประมาณ 

70 เปอร์เซน็ต์ของมลูคา่เงินฝากทัง้หมดอยูใ่นห้าแสนบญัชีแรกเท่านัน้เอง (ปXป สงิหาคม 2545) ซึง่แม้เราจะคดิ

หยาบๆ โดยถือวา่หนึง่คนมีหนึง่บญัชี ข้อสรุปก็ยงัน่าตกใจยิ่ง เพราะ 70 เปอร์เซนต์ของเงินท่ีอยูใ่นธนาคารเป็นของ

คนจํานวนไมถ่ึงหนึง่เปอร์เซนต์ในประเทศไทย  

คงไมต้่องสงสยัเลยวา่ประชาชนสว่นใหญ่ในประเทศนีจ้ะตกอยูส่ภาพเช่นใด…   
แน่นอน ความยากจนของคนๆ หน่ึงอาจจะไม่ใช่ความผิดของสังคมเสมอไป แต่ความยากไร้ของ

คนจาํนวนคร่ึงค่อนประเทศย่อมไม่ใช่เร่ืองบังเอญิและไม่ใช่ปัญหาของปัจเจกบุคคลเท่านัน้ นอกจากนี ้
แล้วมันยังเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อระบอบการเมืองการปกครอง   

การท่ีระบบการเมืองแบบผู้แทนถกูสถาปนาขึน้มาในสงัคมท่ีคนสว่นใหญ่ยากจนและด้อยโอกาสนัน้ 

แน่นอนท่ีสดุในอนัดบัแรกยอ่มหมายถงึการแขง่ขนัทางการเมืองท่ีกระจกุตวัแคบอยูใ่นหมูช่นชัน้นํา ซึง่มีเง่ือนไข

ทางเศรษฐกิจมากพอท่ีจะขึน้สูเ่วทีอํานาจได้ สว่นประชาชนชัน้ลา่งเป็นได้อยา่งมากที่สดุคือฐานความชอบธรรม 

(Legitimacy) ของกระบวนการเลือกตัง้ พ้นจากนีแ้ล้วถ้าต้องการมีชีวติท่ีดีขึน้บ้าง ก็อาจเอาตนเองไปผกูโยงกบั

เครือขา่ยอปุถมัภ์ตา่งๆ ซึง่ไมไ่ด้มีท่ีวา่งสาํหรับทกุคน และยิ่งไมไ่ด้สะท้อนภาพระบอบการเมืองท่ีอํานาจอธิปไตย

เป็นของประชาชน 

เอาละ สมมตุวิา่เรายอมรับวา่อํานาจการเมืองกบัชนชัน้นํานัน้เป็นสิง่แยกออกจากกนัไมไ่ด้ และการ

แขง่ขนักนัอยา่งบริสทุธ์ิยตุธิรรมในหมูส่มาชิกชนชัน้นํา ก็อาจจะชว่ยคดัสรรคนดีมีคณุภาพมาปกครองบ้านเมือง 

ทวา่ในสภาพที่เป็นจริง เหตกุารณ์ไมไ่ด้เป็นเช่นนัน้เสมอไป 

สิง่เลวร้ายท่ีสดุท่ีเคยเกิดขึน้ในระบอบประชาธิปไตยไทยคือ การท่ีนกัการเมืองจํานวนไมน้่อยซึง่มาจาก

จากชนชัน้มัง่คัง่แตไ่ร้คณุธรรมและวฒันธรรมตลอดจนขาดความรู้ในศาสตร์ศลิป์ของการปกครอง  ได้ฉวยโอกาส

หาประโยชน์จากความยากไร้ของประชาชน โดยหวา่นซือ้สทิธิเสียงของพวกเขาด้วยอามิสสนิจ้าง และแปรระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีเราเคยเอาเลือดแลกในปี 2516 ให้กลายเป็นแคส่นามประมลูอํานาจของคนมีเงิน 

สภาพดงักลา่วได้ดําเนินมาตัง้แตก่ารประกาศใช้รัฐธรรมนญูฉบบั 2521 จนถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนญู

ฉบบัปฏิรูปการเมืองในปี พ.ศ. 2540 ดงันัน้เราจงึสรุปได้วา่ตลอดระยะเวลาเกือบย่ีสบิปีเตม็ของสามสบิปีท่ีผา่นมา 

ระบอบประชาธิปไตยไทยเป็นเพียงเวทีการเมืองของคนไมมี่ก่ีพนัคนท่ีแยง่กนัครอบงําประชาชน 

 แน่ละ นกัการเมืองไมไ่ด้เป็นคนท่ีน่ารังเกียจไปหมด กระทัง่หลายทา่นเป็นคนดีมีความสามารถควรคา่แก่

การเคารพนบัถือ  แตเ่ราก็คงปฏิเสธไมไ่ด้วา่เวทีเลือกตัง้นัน้ไมใ่ชพื่น้ท่ีสําหรับประชาชนสว่นใหญ่ ไมใ่ช่ ’ตลาดเสรี’

ทางการเมืองเหมือนดงัท่ีชอบอ้างกนั 

หลายปีท่ีผา่นมารัฐสภาไทยเตม็ไปด้วยสมาชิกท่ีมาจากชนชัน้ท่ีได้เปรียบ ซึง่สว่นใหญ่เป็นนกัธุรกิจและ

นกัการเมืองอาชีพท่ีโยงใยใกล้ชิดอยูก่บัพวกเขา ยกตวัอยา่งเช่นองค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎรในปี พ.ศ.2539 
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สมาชิกสภาฯที่เป็นนกัธุรกิจและนกัการเมืองอาชีพมีจํานวนมากถงึร้อยละ 87 ของสมาชิกทัง้หมดในขณะที่ผู้แทน

จากภาคเกษตรกรรมมีเพียงร้อยละสองเทา่นัน้เอง (สถิตทิางการ) 

 พดูกนัตามความจริง แม้หลงัการปฏิรูปการเมืองโดยผา่นรัฐธรรมนญูฉบบั 2540 องค์ประกอบของรัฐสภา

ไทยก็ไมไ่ด้เปลี่ยนแปลงไปในทางกระจายที่นัง่ให้กบัชนชัน้ลา่งๆ มากขึน้ และเชน่เดยีวกบัปัญหาการกระจาย

รายได้ อาจจะต้องถือวา่สถานการณ์เลวลงกวา่เดมิ 

ดงัเราจะเห็นได้วา่สภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากการเลือกตัง้ปี 2544 มีสมาชิกท่ีเป็นนกัธุรกิจ  อดีตข้าราชการ 

นกักฎหมายและนกัการเมืองอาชีพรวมกนัได้ถึง 453 คนจาก 500 คน (สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้) ซึง่

หมายถงึวา่สภาผู้แทนราษฎรชดุนีป้ระกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นชนชัน้นําจากวงการตา่งๆ คดิเป็นร้อยละ90.20 ของ

สมาชิกทัง้หมด โดยสมาชิกสภาฯท่ีเป็นเกษตรกรนัน้มีอยูร้่อยละ 3.20 และเป็นผู้ประกอบอาชีพรับจ้างเพียงร้อยละ 

2.80 ของจํานวนรวม 

 ทัง้หมดนีย้งัไมต้่องเอย่ถงึวฒุิสภาซึง่แม้ในปัจจบุนัจะมาจากการเลือกตัง้ แตก็่มีการกําหนดคณุสมบตัท่ีิ

เอือ้อํานวยตอ่ชนชัน้นํามากกวา่ชนชัน้ลา่ง ดงัจะเห็นได้วา่องค์ประกอบท่ีมาจากภาคราชการ ภาคธรุกิจ และผู้

ประกอบวิชาชีพชัน้สงูสาขาตา่งๆ รวมกนัแล้วมีสดัสว่นถึงร้อยละ 90 ของจํานวนสมาชิกวฒุิสภาทัง้หมด โดยมีผู้

ท่ีมาจากภาคเกษตรกรรมแคร้่อยละ 4 คล้ายสดัสว่นในสภาผู้แทนราษฎร (สํานกังานคณะกรรมการการเลือกตัง้) 

สรุปรวมความแล้วก็คือการเมืองแบบตวัแทนหรือการเมืองแบบเลือกตัง้นัน้ไมใ่ช่พืน้ท่ีสําหรับคนสว่นใหญ่

ท่ียากจนและด้อยโอกาสอยา่งแนน่อน  

 

ประการตอ่มา… 

นอกเหนือไปจากแนวทางพฒันาท่ีไมส่มดลุ ซึง่ทําให้คนสว่นใหญ่ถกูคดัออกไปจากเวทีแขง่ขนัทาง

การเมืองโดยอตัโนมตั ิ และไมส่ามารถสง่ผลกําหนดนโยบายใดๆ ของรัฐ  ตวัระบอบรัฐสภาเองก็มีความจํากดัใน

การตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ถามว่าทาํไมจงึเป็นเช่นนัน้ สาเหตุที่สาํคัญที่สุดอย่างหน่ึงคือ สามสิบปีที่ผ่านมารัฐบาลที่มาจาก

การเลือกตัง้ล้วนแล้วแต่ใช้อาํนาจบญัชาสังคมโดยผ่านระบบราชการอันมีมาแต่เดมิ ซึ่งหมายถงึว่าการ
เปิดเสรีทางการเมืองเป็นเร่ืองที่จาํกัดขอบเขตอยู่กับการสรรหาผู้ปกครองประเทศเท่านัน้ ส่วน
กระบวนการปกครองบ้านเมืองยังคงมีลักษณะเป็นรัฐราชการ และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม
ยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบอาํนาจนิยม 

เป็นท่ีทราบกนัดีวา่ระบบรวมศนูย์อํานาจเข้าสว่นกลางโดยผา่นกลไกราชการนัน้ถกูสร้างขึน้เพื่อสนอง

อํานาจสมับรูณ์ของรัฐบาลในอดีต  มนัเป็นสถาบนัท่ีเกิดก่อนประชาธิปไตย เป็นระบบอํานาจซึง่ถกูออกแบบไว้เพ่ือ

ควบคมุกํากบัสงัคมมากกวา่ตอบสนองความเรียกร้องต้องการของประชาชนหมูเ่หลา่ตา่งๆ แม้วา่ทกุวนันีเ้น่ืองจาก

การเตบิโตของอารยะสงัคมเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีทา่ทีเคารพประชาชนมากขึน้ในการปฏิบตัหิน้าท่ี แตโ่ดยพืน้ฐาน
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แล้วความสมัพนัธ์ทางอํานาจดงักลา่วก็ยงัไมไ่ด้เปลี่ยนแปลง มนัเป็นอํานาจแบบสัง่การจากเบือ้งบนลงมา เป็น

อํานาจท่ีประชาชนไมมี่สว่นร่วมและตรวจสอบไมไ่ด้ 
แน่นอน โดยตวัของมันเองแล้วระบอบประชาธิปไตยก็นับว่าเข้ากันไม่ค่อยได้กับการปกครอง

แบบรวมศูนย์อาํนาจและบังคับบัญชาสังคม ทัง้นีเ้น่ืองจากมันทาํให้กระบวนการตอบสนองสังคมเป็นไป
อย่างเช่ืองช้ากระทั่งถูกกัน้ขวางโดยกลไกของรัฐเอง เพราะฉะนัน้ถ้ากล่าวกันโดยตรรกะและความ
ถูกต้องของเหตุผลแล้ว นักการเมืองจากระบอบประชาธิปไตยควรจะรีบปฏิรูประบบบริหารราชการ
แผ่นดนิมาตัง้แต่ต้น เพื่อรือ้ถอนกาํแพงกัน้ระหว่างพวกเขากับประชาชน เพื่อเปิดพืน้ที่เพิ่มให้กับการ
ทาํงานของระบบผู้แทนราษฎร 

อยา่งไรก็ตาม ในความเป็นจริงสว่นใหญ่ของระยะสามสบิปีท่ีผา่นมา นกัการเมืองท่ีผลดัเวียนกนัไปจดัตัง้

รัฐบาล ไมเ่พียงรักษาระบบบริหารราชการแผน่ดนิแบบรวมศนูย์นีไ้ว้เท่านัน้  หากยงัใช้มนัอํานวยผลประโยชน์

ตา่งๆ ให้กบัเครือขา่ยอปุถมัภ์ของตน ระบบบริหารราชการแผน่ดนิกลายเป็นแหลง่ท่ีมาของผลประโยชน์มหาศาลท่ี

นกัการเมืองสามารถเข้าไปข่ีควบ ทัง้นีเ้น่ืองจากระบบดงักลา่วมีอํานาจตัง้แตค่วบคมุจดัสรรและจดัการทรัพยากร

ของชาต ิ ไปจนถึงบริหารงบประมาณแผน่ดนิปีละหลายแสนล้านบาท ยงัไมต้่องเอย่ถึงอํานาจในการออก

กฎระเบียบตา่งๆ ซึง่ให้คณุให้โทษตอ่ชีวิตของผู้คน 

ดงัท่ีผมกลา่วไว้แล้วข้างต้น โดยรากฐานทางเศรษฐกิจและสงัคมระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาก็

สะท้อนความได้เปรียบของคนสว่นน้อยอยูแ่ล้ว  ยิง่มาสวมครอบกลไกอํานาจท่ีมีมาแตเ่ดมิ ก็ยิ่งไมส่ามารถ

ตอบสนองประชาชนสว่นใหญ่ได้ และยิ่งหลดุลอยไปจากการตรวจสอบควบคมุของสงัคม 

เพราะฉะนัน้มนัจงึไมแ่ปลกท่ีการชมุนมุประท้วงของประชาชนหมูเ่หลา่ตา่งๆ ได้เกิดขึน้เป็นจํานวนมาก

และตอ่เน่ือง ทัง้ๆ ท่ีโดยทฤษฎีแล้วประชาชนทัง้ประเทศล้วนมีผู้แทนของตนอยูใ่นศนูย์อํานาจ ยกตวัอยา่งเชน่ในปี 

2533 มีการชมุนมุประท้วงของประชาชน 170 ครัง้ และเพิ่มเป็น 754 ครัง้ในปี 2538 (ประภาส ป่ินตบแตง่ 2541) 

ตลอดช่วงหลงั 2521 มาจนถงึก่อนการเลือกตัง้ตามกตกิาของรัฐธรรมนญู 2540 เร่ืองราวของการทจุริต

โกงกินบ้านเมืองโดยผู้ ดํารงตําแหนง่สาธารณะมกักลายเป็นขา่วฉาวโฉ่อยา่งตอ่เน่ือง ไมแ่พ้เร่ืองการซือ้เสียง 

พฤตกิารณ์ทจุริตในสนามเลอืกตัง้ จนนกัวชิาการทัว่โลกท่ีเฝ้าดเูมืองไทยตา่งขนานนามประชาธิปไตยของเราวา่ 

เป็นระบบ ‘Money Politics’ ( Ruth McVey  2000) ซึง่หมายถงึระบบท่ีใช้เงินซือ้อํานาจกบัใช้อํานาจไปหาเงิน 

สภาพเหลา่นีเ้ป็นต้นเหตท่ีุมาของเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมือง ซึง่ดงัขึน้เร่ือยๆ หลงัเหตกุารณ์

พฤษภาคมทมิฬในปี 2535 และปรากฏผลพวงในรูปของรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั 

ถามวา่การปฏิรูปการเมืองตามแนวทางรัฐธรรมนญู 2540 จะช่วยทําให้ระบบรัฐสภาไทยพฒันาไปในทาง

ท่ีดีขึน้มากน้อยแคไ่หน? ตอ่เร่ืองนีผ้มคดิวา่เรายงัคงอยูห่า่งไกลจดุหมายท่ีจะเพิ่มอํานาจแท้จริงให้กบัประชาชน 
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ก็ถกู…ท่ีคณะกรรมการการเลือกตัง้มีสว่นทําให้กระบวนการเลือกตัง้สมาชิกรัฐสภามีความบริสทุธ์ิสะอาด

มากขึน้ และการมีอยูข่องศาลรัฐธรรมนญูก็เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบคณุสมบตัแิละการทํางานของผู้ ดํารง

ตําแหนง่สาธารณะ 

แตเ่ราคงต้องยอมรับวา่รัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัมุง่กลัน่กรองตวับคุคลท่ีจะมาดํารงตําแหนง่ทางการเมือง

มากกวา่มุง่กระจายโอกาสทางการเมืองให้กบัประชาชนทกุหมูเ่หลา่ทกุชัน้ชน ดงัจะเห็นได้จากตวัเลขสดัสว่นของ

ชนชัน้นําในรัฐสภาท่ียงัคงอยูใ่นฐานะครอบงํา ซึง่ผมได้ยกมาแสดงไว้แล้วข้างต้น 

พดูกนัตามความจริง จากการท่ีรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนัได้กําหนดคณุสมบตัผิู้สมคัรรับเลือกตัง้ไว้ท่ี

การศกึษาระดบัปริญญาตรี ยอ่มเทา่กบัเป็นการปิดตลาดแขง่ขนัทางการเมืองไว้ให้ชนชัน้นําอยา่งสิน้เชิง เพราะคน

ไทยสว่นใหญ่ไมเ่คยมีโอกาสได้เรียนหนงัสือในระดบันี ้

ยิ่งไปกวา่นัน้ จากการค้นคว้าวิจยัของนกัวชิาการที่นา่เช่ือถือ (รังสรรค์ ธนะพรพนัธุ์ 2545) ยงัพบวา่

รัฐธรรมนญูฉบบัปฏิรูปการเมืองมีฉนัทาคตลํิาเอียงไปทางพรรคการเมืองขนาดใหญ่และระบบน้อยพรรคอยา่งจง

ใจ ซึง่ทําให้ทางเลือกทางด้านแนวคดิในระบบรัฐสภายิ่งลดน้อยลง ยงัไมต้่องเอย่ถงึวา่แนวนโยบายของรัฐในการ

ดแูลสงัคมก็ถกูกําหนดไว้แล้วอยา่งตายตวัโดยบทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูเช่นกนั 

สําหรับสทิธิในการมีสว่นร่วมทางการเมืองของประชาชน งานวิจยัชิน้เดยีวกนัก็ชีใ้ห้เห็นวา่มนัเป็นสทิธิท่ี

ประชาชนต้องแบกรับต้นทนุมากเกินไป ทําให้ปฏิบตัไิด้ยากในความเป็นจริง โดยเฉพาะในกรณีลงช่ือห้าหม่ืนช่ือ

เพ่ือเสนอกฎหมายหรือเสนอให้ถอดถอนผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 

พดูก็พดูเถอะ ทกุวนันีน้อกจากคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนซึง่เอาธุระในเร่ืองท่ีประชาชนถกูละเมดิ

ลว่งเกินแล้ว เราจะพบวา่องค์กรอิสระสว่นใหญ่ท่ีถกูออกแบบมาถ่วงดลุนกัการเมือง ยงัไมส่ามารถทําหน้าท่ีได้

อยา่งแท้จริง กระทัง่อาจจะถกูแทรกแซงแยง่ยดึโดยนกัการเมืองเสียเอง กฎหมายที่จะเพิ่มอํานาจให้กบัประชาชน

อยา่งกฎหมายประชาพิจารณ์หรือกฎหมายเก่ียวกบัสทิธิชมุชนก็ยงัไมมี่ ทัง้ๆ ท่ีรัฐธรรมนญูฉบบันีมี้อายเุกินห้าปี

แล้ว 

เพราะฉะนัน้ หากถามวา่การปฏิรูปการเมืองแบบท่ีผา่นมาได้เพิ่มอํานาจและเพิม่โอกาสในการมีสว่นร่วม

กําหนดนโยบายให้กบัประชาชนสว่นใหญ่หรือไม ่คําตอบสัน้ๆ ก็คือไม ่ กระทัง่อาจจะมีสว่นร่วมลดลงเน่ืองจากการ

ก่อรูปของระบบพรรคการเมืองใหญ่และการมีอํานาจเพิม่ขึน้ของฝ่ายบริหาร ซึง่เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนญู

ฉบบัปัจจบุนั 

 

อยา่งไรก็ตาม… 

ปัญหาการไมมี่อํานาจจริงของประชาชนไทยภายใต้ระบบรัฐสภานัน้ ถงึวนันีก้ลบัปรากฏวา่ไมใ่ชเ่ป็น

เพราะเง่ือนไขทางเศรษฐกิจและโครงสร้างการเมืองการปกครองภายในอยา่งเดียว หากยงัมีปัจจยัภายนอกเลื่อน
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ไหลเข้ามาอยา่งรุนแรงและท่วมท้น ซึง่เม่ือบวกกบัปัจจยัภายในแล้วก็ยิ่งเพิ่มเตมิความเสียเปรียบทางการเมือง

ให้กบัฝ่ายประชาชน  

โดยทัว่ไปเราเรียกสิง่นีว้า่กระแสโลกาภิวตัน์และมนัคือปัจจยัหลกัท่ีสามซึง่ผมจําเป็นต้องกลา่วถึง 

ถามวา่โลกาภวิตัน์คืออะไร? หลายทา่นอาจจะเช่ืออยา่งบริสทุธ์ิใจวา่มนัเป็นการเคลือ่นเข้าหากนัของ

มนษุยชาตโิดยปราศจากพรมแดนระหวา่งประเทศหรืออดุมการณ์การเมืองเป็นกําแพงกัน้ขวาง มนัเป็นยคุสมยัท่ี

ผู้คนเปิดใจกว้างในทางเชือ้ชาต ิศาสนาและวฒันธรรม  และมองเห็นโลกทัง้โลกเป็นพืน้ท่ีในการใช้ชีวิต 

แน่ละ จินตนาการเช่นนีเ้ป็นเร่ืองงดงาม และโดยผา่นทางเทคโลยีการสือ่สารตลอดจนสมัพนัธภาพไร้

พรมแดนระหวา่งประชาชนประเทศตา่งๆ ด้านสวา่งของโลกาภิวตัน์ก็มีให้เห็นอยูจ่ริง เครือขา่ยการทํางานร่วมกนั

ระหวา่งประชาชนหลายสญัชาตหิลากเผา่พนัธุ์ในการแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม ปัญหาโรคระบาด ปัญหาสงคราม

และสนัตภิาพ ปัญหาสทิธิมนษุยชนและความยตุธิรรมทางสงัคม ฯลฯ ล้วนแล้วแตแ่สดงให้เห็นวา่ในปัจจบุนัมนษุย์

เรามีสํานกึเร่ืองชะตากรรมร่วมมากขึน้   
แต่ก็อีกน่ันแหละ เราคงต้องยอมรับว่าในอีกมิตหิน่ึง พลังขับเคล่ือนที่ใหญ่โตที่สุดของกระแส

โลกาภวัิตน์คือระบบทุนนิยมโลก ซึ่งมีกลุ่มทนุข้ามชาตแิละอภมิหาอาํนาจตะวันตกตลอดจนองค์กรทุน
นิยมสากล อย่างธนาคารโลก องค์กรการค้าโลก (WTO) และกองทุนการเงนิระหว่างประเทศ (IMF) เป็น
แกนกลาง พลังดงักล่าวมีทัง้ด้านที่รุกรานรุนแรงและด้านที่ซมึลึกกัดเซาะ ซึ่งไม่ว่าจะเคล่ือนไหวในรูปใด
ก็ตาม ล้วนมีจุดหมายอยู่ที่การเปล่ียนโลกทัง้โลกให้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของตลาดเสรี 

กลา่วเช่นนีแ้ล้ว เราจะเห็นได้วา่โลกาภิวตัน์ไมใ่ช่เร่ืองใหมเ่สียทีเดยีว ในห้วงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และต้น

ศตวรรษท่ี 20 กระแสลา่อาณานิคมของประเทศทนุนิยมตะวนัตกก็เคยสง่ผลดดัแปลงโลกอยา่งใหญ่หลวงมาแล้ว

รอบหนึง่ โดยชธูง ’การค้าเสรี’ คล้ายในยคุปัจจบุนั 

ปฏิกิริยาตอบสนองของประชาชนโลกที่ถกูรุกรานในครัง้นัน้ คือการเร่งรวมตวักนัเป็นรัฐชาตแิบบตะวนัตก 

และอาศยักรอบอํานาจของรัฐชาตสิร้างเศรษฐกิจทนุนิยมขึน้ในประเทศของตน 

การพฒันาทนุนิยมและสะสมทนุในกรอบของรัฐชาตไิด้ดําเนินมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ 

จนกระทัง่คนจํานวนมากอาจจะลืมไปวา่โดยเนือ้แท้แล้วระบบทนุนิยมเป็นระบบไร้พรมแดนมาตัง้แตต้่น แตก่ารท่ี

กลุม่ทนุเก่าในโลกตะวนัตกยอมรับ ’ระบบทนุนิยมแห่งชาต’ิ  ก็เพราะด้านหนึง่พวกเขาเองก็ยงัคงอาศยักรอบของรัฐ

ชาตมิาปกป้องตลาดที่ตนมีฐานะครอบงํา  สว่นในอีกด้านหนึง่การดํารงอยูข่องสงครามเยน็ในคร่ึงหลงัของ

ศตวรรษท่ี 20 ก็ทําให้ต้องผอ่นปรนกบัระบบทนุท่ีไมส่มประกอบในบรรดาประเทศเลก็ๆ ทัง้หลาย เพ่ือผลดีทาง

การเมืองและชยัชนะในการแขง่ขนัทางด้านอดุมการณ์ 

น่ีเป็นเหตผุลอยา่งหนึง่ท่ีวา่ทําไมกระแสทนุโลกาภิวตัน์จงึพดัมาแรงอีกครัง้หลงัสงครามเยน็สิน้สดุลง การ

พงัทลายของคา่ยสงัคมนิยมทําให้ตลาดโลกสําหรับการค้าและการลงทนุขยายตวัอยา่งรวดเร็ว บรรดาบรรษัทข้าม

ชาตค้ินพบวา่การจํากดัตวัอยูก่บัเมืองแมห่รือพืน้ท่ีคุ้นเคยไมอ่าจทํากําไรสงูสดุได้อีกตอ่ไป และเม่ือมีความต้องการ
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ท่ีจะขยายตวัเข้าสูป่ระเทศตา่งๆ ก็พบวา่กรอบกตกิาแบบรัฐชาต ิหรือ ’ระบบทนุนิยมแห่งชาต’ิ ท่ีมีรัฐเป็นผู้คุ้มครอง

กลายอปุสรรคสําคญั 

ในกรณีของประเทศไทย การเข้ามาของทนุโลกาภิวตัน์นัน้ได้สง่ผลกระทบท่ีหนกัหนว่งมากตอ่สมัพนัธภาพ

ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสงัคมอนัมีมาแตเ่ดมิ ซึง่อาจจําแนกได้เป็นสามปัญหาใหญ่ด้วยกนั 

ปัญหาท่ีหนึง่คือความเสื่อมทรุดของอดุมคตแิละอดุมการณ์เร่ืองชาต ิซึง่โดยพืน้ฐานก็ไมเ่คยครบถ้วน

สมบรูณ์อยูแ่ล้ว ยิง่มาได้รับอิทธิพลจากแนวคดิและความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจแบบไร้พรมแดน สํานกึท่ีจะยดึถือ

ประเทศชาตเิป็นหน่วยผลประโยชน์ท่ีทกุคนถือสงักดั… เป็นแผน่ดนิแมอ่นัศกัดิส์ทิธ์ิ… นบัวนัก็ยิง่จางหายและ

ปราศจากความเป็นจริงรองรับ 

ถามวา่ทําไมจินตนาการเร่ืองชาตขิองเราจงึเสื่อมได้อยา่งรวดเร็วขนาดนี?้ คําตอบมีอยูง่่ายๆ คือ เพราะท่ี

ผา่นมาเราไมเ่คยรักกนัจริง แตถ้่าจะให้อธิบายเป็นระบบมากกวา่นัน้ก็คงต้องบอกวา่ความเหลื่อมลํา้ตํ่าสงูทาง

สงัคมอยา่งสดุขัว้เป็นต้นเหตสํุาคญั  เราจะผนกึรวมกนัแน่นเหนียวเพื่อต้านตา่งชาตไิด้อยา่งไรในเมื่อสิง่ท่ีเรียกวา่

ผลประโยชน์ของชาตนิัน้แท้จริงแล้วตกอยูใ่นมือของคนสว่นน้อย ขณะท่ีคนสว่นใหญ่ถกูทิง้ให้จมปลกัอยูก่บัความ

ยากไร้นิรันดร  

ด้วยเหตนีุ ้การปลกุระดมลทัธิชาตนิิยมใหมห่ลงัวิกฤตฟองสบูปี่ 2540 จงึล้มเหลวโดยสิน้เชิง ไมมี่ผู้

เสียเปรียบคนใดท่ีสะเทือนใจกบัความลม่จมของเศรษฐี ชาวชนบทผู้ ต่ําต้อยน้อยหน้า ก็ไมเ่คยรู้สกึวา่สวรรค์ท่ี

หายไปของบรรดานกัธุรกิจและคนชัน้กลาง เป็นสวรรค์ของพวกเขา 

ยิ่งไปกวา่นัน้ ยงัไมมี่ใครสามารถแน่ใจได้เลยวา่กลุม่ธุรกิจไทยและคนชัน้กลางไทยที่ผกูพว่งอยูด้่วยกนัคือ

พลงัรักชาตท่ีิแท้จริง ทัง้นีเ้พราะวา่พวกเขาคือผู้ เปิดประตรัูบการเข้ามาของทนุข้ามชาตติัง้แตแ่รกและนําประเทศ

ไทยเข้าสูเ่ศรษฐกิจฟองสบู ่ จากฐานะที่ได้เปรียบทางเศรษฐกิจ  พวกเขาจงึเป็นผู้ นําเข้าวฒันธรรมตา่งประเทศ

มากกวา่ชนกลุม่อ่ืน ตลอดจนสามารถขานรับลทัธิบริโภคสากลได้อยา่งรวดเร็ว จนกระทัง่โดยรูปการจิตสํานกึ ก็ได้

กลายเป็นกลุม่ชนแรกๆ ท่ีถอนตวัออกจากสงักดัชาต…ิ.กลายเป็นคนไร้ราก ไร้ความผกูพนักบัผู้ใด 
ในเม่ือผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาที่ดาํเนินมาในนามชาต ิไม่รู้สึกผูกพันกับชาตเิสีย

แล้ว มันก็เป็นเร่ืองยากที่จะบอกคนที่เหลือให้มายอมรับการเสียสละหรือพนัธกิจต่างๆ เพื่อความ
เจริญเตบิโตของชาตอีิกต่อไป 

พูดกันตามความจริง การเส่ือมทรุดในเร่ืองอุดมคตแิละอุดมการณ์เก่ียวกับชาตนัิน้ มิได้เป็นแค่
ปัญหาวัฒนธรรมหรือรูปการจติสาํนึก หากเป็นปัญหาใหญ่เก่ียวข้องกับความชอบธรรมของรัฐและ
ระบอบการเมืองเลยทเีดยีว 

ท่ีผา่นมาการพฒันาประเทศโดยรัฐเป็นผู้วางแผนนัน้ ได้กระทําไปบนสมมตุฐิานท่ีวา่มีหน่วยสว่นรวมใหญ่

ท่ีเรียกวา่ชาตดํิารงอยู ่และรัฐคือผู้ดแูลหนว่ยสว่นรวมดงักลา่ว ตอ่มาหลงัจากผา่นพฒันาแบบวางแผนโดยศนูย์

อํานาจสว่นกลางมาสี่สบิปี ผลพวงท่ีเราได้รับคือการแบง่ประเทศไทยออกเป็นสองสงัคม ท่ีแตกตา่งเหลื่อมลํา้กนัใน
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ทกุขอบเขตทกุปริมณฑล ยิง่สงัคมของผู้ได้เปรียบเช่ือมตวัเองเข้ากบัเศรษฐกิจและวฒันธรรมแบบไร้พรมแดน วาท

กรรมเร่ืองผลประโยชน์แห่งชาตนิบัวนัก็ยิง่วา่งเปลา่ขาดความชอบธรรมในความรู้สกึนกึคดิของสงัคมสว่นท่ี

เสียเปรียบและถกูทอดทิง้ 

เพราะฉะนัน้มนัจงึไมแ่ปลกเลยวา่ทําไมในระยะหลงัๆ บรรดาชมุชนท้องถ่ินท่ีถกูโครงการของรัฐหรือ

บริษัทเอกชนเข้าไปเบียดยดึทรัพยากรท่ีพวกเขาอาศยัยงัชีพ จงึไมอ่าจก้มยอมน้อมรับข้ออ้างเร่ืองผลประโยชน์

แห่งชาตติอ่ไป การชมุนมุประท้วงขืนต้านนโยบายรัฐโดยกลุม่ชนเลก็ๆ ท่ีกระจดักระจายอยูใ่นชัน้ลา่งของสงัคม

กลายเป็นปรากฏการณ์ท่ีเราเห็นกนัอยูท่ัว่ไป และกําลงัสัง่สมเป็นแรงกดดนัทางการเมืองท่ีแผก่ว้างมากขึน้ทกุที 

เม่ือเป็นเชน่นีแ้ล้วเราจะเห็นได้วา่จารีตการอ้างชาตเิป็นแหลง่ท่ีมาของความชอบธรรมในการใช้อํานาจ

กําลงัตกอยูใ่นสภาพวกิฤตอยา่งยิ่ง ไมเ่พียงผู้ได้เปรียบเทา่นัน้ท่ีรู้สกึวา่กรอบคดิผลประโยชน์แห่งชาตเิป็นสิง่แคบ

เกินไปในการสนองผลประโยชน์และจริตของพวกเขา แม้บรรดาผู้ เสียเปรียบเองก็รู้สกึวา่ชาตเิป็นสญัญาประชาคม

ท่ีถกูผู้ปกครองและผู้ได้เปรียบฉีกทิง้เสียเอง 

ปัญหาท่ีสอง…นอกเหนือจากการเข้ามากดักร่อนเสริมขยายรอยร้าวในมิตขิองความเป็นชาตแิล้ว กระแส

ทนุโลภาภิวตัน์ยงัเข้ามาผลกัดนัช่องวา่งระหวา่งชนชัน้ในประเทศไทย ให้ถ่างกว้างออกไปอีก ข้อนีน้บัวา่เป็น

อนัตรายอยา่งยิ่ง เพราะในสภาพดัง้เดมิเราก็มีปัญหาอยูแ่ล้ว  แตส่ิง่ท่ีทนุโลกาภิวตัน์ผลกัดนัให้เลวลงคือการตดั

หนทางแก้ปัญหาดงักลา่ว ซึง่ทําให้ในระยะยาวแล้วอาจจะนําไปสูค่วามรุนแรงทางการเมืองและสงัคม 

ถามวา่ทําไมผมจงึมองโลกในแง่ร้ายเช่นนี ้ เรียนตรงๆ วา่น่ีไมใ่ช่อคตท่ีิผมมีตอ่ระบบทนุนิยม และถ้าหาก

จะมีใครอยากเห็นสงัคมไทยอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิก็คงจะต้องมีผมรวมอยูด้่วยอยา่งแน่นอน 

แตข้่อเท็จจริงมีอยูว่า่กระแสทนุโลกาภิวตัน์นัน้เม่ือเข้าครอบงําดนิแดนใด ก็ล้วนแล้วแตนํ่าไปสูปั่ญหา

ทัง้สิน้ มนัทําให้ความเหลื่อมลํา้ทางรายได้ระหวา่งประชากรโลกกลายเป็นระเบดิเวลาท่ีน่าสะพงึกลวัอยา่งยิง่ อีก

ทัง้ระเบดิเวลาดงักลา่วอาจจะเป็นระเบดิปรมาณมูากกวา่ระเบดิธรรมดา 

ทกุวนันี ้ระบบทนุโลกาภิวตัน์ได้ทําให้รายได้รวมของประชากรโลกร้อยละ 82.7 ตกอยูใ่นมือของคนรวย 20 

เปอร์เซนต์แรก ขณะท่ีพลเมืองโลก 20 เปอร์เซนต์ซึง่อยูล่า่งสดุมีสว่นแบง่ในรายได้โลกเพียงแคร้่อยละ 1.4 เทา่

นัน้เอง (David Held & Anthony McGrew 2002) เพราะฉะนัน้ ผมจงึมีเหตผุลอยา่งยิ่งท่ีจะวิตกกงัวล 
สาเหตุที่ผมคดิว่ากระแสทนุโลกาภวัิตน์จะผลักดนัให้ความเหล่ือมลํา้ในสังคมไทยขยายตวัมาก

ขึน้ไม่ได้มาจากการเข้ามาลงทุนหรือเกง็กาํไรของทนุข้ามชาตเิท่านัน้ หากที่สาํคัญคือพวกเขามีเจตจาํนง
แน่วแน่ที่จะจ◌ัดระเบียบสังคมไทยทัง้หมดให้มาอยู่ภายใต้กตกิาของตลาดเสรี หรือพูดอีกแบบหน่ึงก็คือ
ให้มาอยู่ภายใต้ระบบการแข่งขันแบบทุนนิยม 

แนวคดิของทนุโลกาภิวตัน์มาจากอดุมการณ์เสรีนิยมใหมซ่ึง่ต้องการเห็นโลกทัง้โลกถกูบริหารจดัการโดย

ธุรกิจเอกชน ทัง้นีโ้ดยให้รัฐทําหน้าท่ีเพียงเป็นผู้ กํากบัดแูลกตกิา รัฐจะไมมี่หน้าท่ีเข้ามาจดัสรรทรัพยากรหรือสิง่มี
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คา่ในสงัคม หากปลอ่ยให้ทัง้หมดเป็นเร่ืองของกลไกการตลาดล้วนๆ ซึง่แนวคดินีเ้ช่ือวา่จะชว่ยสร้างทัง้

ประสทิธิภาพในการผลติและความเป็นธรรมในการแบง่สรรผลประโยชน์ 

ในยคุหลงัสงครามเยน็กลุม่ทนุโลกาภิวตัน์โดยผา่นทางองค์กรทนุนิยมสากลอยา่ง IMF, WTO และ

ธนาคารโลก ได้พยายามกดดนัให้ประเทศตา่งๆ ยอมรับแนวทางดงักลา่วมากขึน้เร่ือยๆ ซึง่ในระดบัของรัฐชาตแิล้ว 

มนัหมายถึงเปิดพรมแดนเสรีในทกุด้าน เปิดเสรีทางการค้า เปิดเสรีทางการเงิน เปิดเสรีทางการลงทนุระหวา่ง

ประเทศ เปิดเสรีทางด้านแรงงาน ยกเลกิรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนยกเลกิกฎระเบียบเดมิทัง้ปวงท่ีเป็นอปุสรรคกัน้ขวาง

การแสวงหากําไรสงูสดุของผู้ลงทนุ 

ในกรณีของประเทศไทย แนวคดิเสรีนิยมใหมน่บัวา่มีเสน่ห์ดงึดดูชนชัน้นําในภาคธุรกิจบางสว่นเพราะท่ี

ผา่นมารัฐไทยได้ปกป้องคุ้มครองกลุม่ทนุใหญ่บางกลุม่บางตระกลูจนอาจกลา่วได้วา่การแขง่ขนัเสรีไมมี่จริง 

ยิ่งไปกวา่นัน้ แนวคดิของทนุโลกาภิวตัน์ยงัผกูพว่งมาด้วยแนวทางปฏิรูปการเมืองในบางด้าน เช่นเร่ืองของ

ความโปร่งใสทางการเมือง เร่ืองของธรรมาภิบาล (Good Governance) และการสร้างประชาสงัคม (Civil 

Society) เป็นต้น ความคดิเหลา่นีเ้ข้ามาโดนใจคนชัน้สงูและคนชัน้กลางที่มีการศกึษาจํานวนไมน้่อย เพราะท่ีผา่น

มาหลายท่านตา่งก็ชิงชงัรังเกียจการใช้อํานาจการเมืองไปในทางทจุริตหรือเกือ้หนนุธรุกิจสว่นตวั 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือกลา่วสําหรับแก่นแท้ของแนวทางพฒันาแบบโลกาภิวตัน์ ทกุอยา่งก็ยงัล้อมรอบกฎ

เหลก็ท่ีวา่ให้ตลาดเป็นผู้ตดัสนิ และเม่ือกฎกตกิาดงักลา่วถกูนํามาใช้กบัสงัคมท่ีประชาชนมีช่องวา่งระหวา่งอํานาจ

ซือ้และการถือครองทนุอยา่งมหาศาล ก็คงจะคาดเดาได้วา่ความเหลื่อมลํา้ท่ีมีอยูแ่ล้วจะเพิ่มขึน้หรือลดลง 
ในระบบที่เปิดเสรีอย่างทั่วด้านและใช้กลไกตลาดโลกมาตดัสินทุกอย่างเช่นนี ้อย่าว่าแต่ชนชัน้

ผู้ใช้แรงงานรับจ้างจะหมดอาํนาจต่อรอง หรือคนยากจนในชนบทจะพ่ายแพ้เท่านัน้ แม้แต่ธุรกิจของ
นายทุนพืน้เมืองและคนชัน้กลางบางส่วนก็ไม่มีหลักประกันว่าจะอยู่รอดเช่นกัน 

อะไรจะเกิดขึน้เม่ือไฟฟ้า นํา้ประปา หรือแม้แตนํ่า้ท่ีใช้ในการทํานาจะกลายเป็นสนิค้าท่ีมีราคาขึน้ลงตาม

กลไกตลาด อะไรจะเกิดขึน้ถ้าการศกึษาระดบัสงูและการรักษาพยาบาลจะกลายเป็นธุรกิจไปทัง้หมด อะไรจะ

เกิดขึน้เม่ือตลาดแรงงานทัง้ไร้ฝีมือและมีฝีมือ ทัง้ท่ีใช้ร่างกายและใช้สมองล้วนเปิดโลง่ให้กบัคนทกุสญัชาต ิและ

อะไรจะเกิดขึน้เม่ือท่ีดนิและทรัพยากรอื่นๆ ของไทยล้วนกลายเป็นสนิค้าในตลาดเสรีระดบัโลก ยงัไมต้่องเอย่ถึงวา่

อะไรจะเกิดขึน้เม่ือชีวิตคนไทยในอนาคตอาจจะถกูตดัสนิคณุคา่ด้วยเงินตราเพียงอยา่งเดยีว? 

เป็นไปได้วา่ถงึตอนนัน้ความหมายในการดํารงอยูข่องคนไทยคงจะถกูยอ่ให้เหลือแคกิ่จกรรมในตลาด

สนิค้าและบริการ ไมว่า่ในฐานะผู้บริโภคหรือผู้ลงทนุก็ตาม ซึง่สภาพดงักลา่วจะวา่ไปก็ไมใ่ช่อะไรอ่ืน หากคือการรือ้

ทําลายรากฐานทางวฒันธรรมและจิตวิญญาณของชีวิตนัน่เอง 

ปัญหาท่ีสาม….นอกเหนือไปจากปัญหาความชอบธรรมทางการเมืองท่ีอาศยัการดํารงอยูข่องชาตเิป็น

แหลง่ท่ีมา และปัญหาความเหลื่อมลํา้ทางสงัคมท่ีจะถกูกระหน่ําซํา้เตมิโดยระบบตลาดเสรีแล้ว สิง่ท่ีทนุโลกาภิ
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วตัน์ได้สง่ผลกระทบตอ่ระบอบประชาธิปไตยไทยโดยตรง คืออิสรภาพในการกําหนดนโยบายของรัฐและการมีสว่น

ร่วมในการกําหนดนโยบายของฝ่ายประชาชน 

แน่ละ สภาพท่ีผนัแปรไปอยา่งรวดเร็วในโลกทําให้เราอาจจะยงัสรุปไมไ่ด้เตม็ท่ีวา่กระบวนการครอบงํา

เศรษฐกิจของประเทศตา่งๆ โดยกลุม่ทนุข้ามชาตเิป็นเร่ืองของการสญูเสียอธิปไตยในความหมายทางการเมือง

หรือไม ่บางทีน่ีอาจจะเป็นจินตภาพใหมเ่ก่ียวกบัอํานาจอธิปไตยของรัฐชาต ิท่ีเข้าสูร่ะบบ ’โลกาธิปไตย’ ด้วยความ

สมคัรใจ หรือเข้าสูค่วามร่วมมือกบัรัฐอ่ืนในภมูิภาคเดียวกนั 

 แตท่ี่แน่ๆ ก็คือการวางกฎเกณฑ์พืน้ฐานทางเศรษฐกิจไว้อยา่งตายตวัโดยองค์กรท่ีทรงอิทธิพลอยา่ง IMF, 

WTO และธนาคารโลก และการออกกฎหมายรองรับแนวทางดงักลา่วของรัฐไทย เทา่กบัเป็นการปิดพืน้ท่ีการมีสว่น

ร่วมกําหนดนโยบายของชัน้ชนตา่งๆ ในสงัคมไทยให้สอดคล้องกบัสภาพความจริงและสอดคล้องกบัปัญหาอนัมี

ลกัษณะเฉพาะของกลุม่ตน 
 ในความเหน็ของผมเร่ืองนีเ้ป็นเร่ืองใหญ่มาก เพราะมันไม่เพียงบังคับให้คนไข้ที่ป่วยด้วยโรค
ต่างกันต้องกนิยาชนิดเดยีวกันเท่านัน้ หากถ้าพจิารณาจากมุมมองของระบอบประชาธิปไตย ยังเท่ากับ
ว่าอาํนาจหลายส่วนได้ถกูย้ายออกจากมือของปวงชนไปเรียบร้อยแล้ว เร่ืองใหญ่ๆ ของประเทศถกู
กาํหนดโดยสถาบันและพลังนอกประเทศ ขณะที่ประชาชนในประเทศกลับกาํหนดชะตากรรมของ
ตนเองได้น้อยลงทกุท ี
 โดยหลกัการท่ียอมรับกนัมาตัง้แตแ่รก ระบอบประชาธิปไตยแตกตา่งจากระบอบอํานาจนิยมในรูปแบบ

ตา่งๆ ตรงท่ีถ่ินสถิตย์ของอํานาจเร่ิมต้นท่ีประชาชน จากนัน้อาจจะมอบหมายให้บคุคลบางคณะไปใช้อํานาจแทน 

แตก็่เป็นการมอบหมายเพียงชัว่คราว โดยมีเง่ือนไขวา่การใช้อํานาจดงักลา่วจะไมห่วนมาละเมิดลว่งเกินหรือทํา

ร้ายทําลายประชาชนเสียเอง รวมทัง้ไมไ่ด้ตดัสทิธิของประชาชนในการมีสว่นร่วมตรวจสอบการทํางานของรัฐบาล 

หรือมีสว่นร่วมในกระบวนการกําหนดนโยบายที่สง่ผลกระทบถงึตน    

กลา่วเช่นนีแ้ล้วเราจะเห็นวา่การรุกเข้ามาของระบบทนุโลกาภิวตัน์และการขานรับของรัฐไทย ได้ทําให้

ระบอบประชาธิปไตยของเราแทบจะกลายเป็นเร่ืองวา่งเปลา่ไปโดยฉบัพลนั 

แม้เรายงัคงมีสทิธิเลือกตัง้คณะบคุคลมาดํารงตําแหน่งในสถาบนัการเมืองตา่งๆ ทวา่พ้นจากนัน้แล้ว อยา่

วา่แตป่ระชาชนจะกําหนดอะไรไมไ่ด้ แม้แตผู่้ปกครองเองก็ไมแ่นว่า่จะมีอิสรภาพเตม็ท่ีในการกําหนดนโยบายที่

แตกตา่งจากความประสงค์ของกลุม่อิทธิพลภายนอก 

แน่ละ หากพดูเฉพาะปริมณฑลของการควบคมุกํากบัสงัคมไทย ก็คงต้องยอมรับวา่รัฐยงัคงมีอํานาจเตม็

เป่ียมในการบงัคบัใช้กฎหมายและให้คณุให้โทษแก่ผู้คนในประเทศ แตส่ถานการณ์เช่นนีก็้ยิง่ทําให้ชวนสงสยัวา่รัฐ

ไทยในปัจจบุนักําลงัใช้อํานาจภายในประเทศบญัชาสงัคมไทยให้เป็นไปตามนโยบายของกลุม่ทนุโลกาภิวตัน์ หรือ

กําลงัอาศยัระบบทนุโลกาภวิตัน์เข้ามาชว่ยในการแก้ปัญหาไทย 
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พดูกนัตามความจริง ยิง่นานวนัเราก็ยิ่งพบวา่ ’ผลประโยชน์ไทย’ ท่ีรัฐเป็นผู้ปกป้องดแูล ไมเ่พียงเป็น

ผลประโยชน์ของคนสว่นน้อยในประเทศเท่านัน้ หากยงัเปลี่ยนมือเป็นผลประโยชน์ของบรรดาบรรษัทข้ามชาตมิาก

ขึน้ทกุที 

ในระยะแรก วงการธุรกิจไทยเคยคดิจะใช้ระบบเสรีทางการเงินของทนุโลกาภิวตัน์มาเก็งกําไรในระยะสัน้ 

โดยไมไ่ด้คดิจะลงเร่ียวลงแรงในการขยายฐานการผลติและฐานความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเท่าท่ีควร นอกจากนีเ้งิน

ท่ีเข้ามาจํานวนมากยงัถกูใช้ไปในการบริโภคท่ีหรูหราฟุ่ มเฟือย ดงัท่ีเคยมีผู้ ค้นคว้าระบไุว้ เฉพาะในปี 2538 ปีเดียว 

คนไทยซือ้นาฬิกาและเคร่ืองประดบัถึง 7,000 ล้านบาท หมดเงินไปกบัการเดนิทางออกนอกประเทศถึง 80,000 

ล้านบาท และเสียคา่ใช้จ่ายในการสง่ลกูหลานไปเรียนตอ่ตา่งประเทศถงึ 10,000 ล้านบาท (วอลเดน เบลโลและ

คณะ 2542) 

ด้วยเหตนีุก้ารโหมกู้ เงินจากตา่งประเทศในช่วงทศวรรษ 2530 จงึก่อให้เกิดการเตบิโตลวงท่ีเรียกกนัวา่

เศรษฐกิจฟองสบู ่ซึง่เป็นเศรษฐกิจเงินกู้มากกวา่ตัง้อยูบ่นฐานของการผลติจริง ภายในปี 2539 ประเทศไทยมี

หนีส้นิทัง้ในประเทศและนอกประเทศรวมกนัถงึ 355.6 พนัล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึง่เท่ากบั 197.9 เปอร์เซนต์ของ

ผลติภณัฑ์มวลรวม (วิทยากร เชียงกลูและคณะ 2541)  นอกจากนีย้งัสอ่แนวโน้มวา่จะไมส่ามารถใช้หนีไ้ด้ 

จนกระทัง่สญูเสียความน่าเช่ือถือในตลาดเงินทนุ และในท่ีสดุก็นํามาสูว่ิกฤตคา่เงินบาทในเดือนกรกฎาคม 2540 

ซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของเร่ืองร้ายๆ อีกหลายอยา่งท่ีตามหลงัมา 

สภาพดงักลา่วพิสจูน์ให้เห็นวา่เจตนาของชนชัน้นายทนุไทยท่ีจะเก็บเก่ียวประโยชน์ทัง้จากกระแสทนุโลกา

ภิวตัน์ และอาศยัการคุ้มครองของรัฐไทยแบบเดมิๆ ไปพร้อมกนั นบัเป็นเร่ืองเพ้อฝันโดยสิน้เชิง 

วิกฤตฟองสบูแ่ห่งปี 2540 ได้เปิดโอกาสให้สถาบนัทนุนิยมโลกอยา่ง IMF รุกคืบหน้าได้อยา่งเตม็ท่ีด้วย

การเรียกร้องให้ประเทศไทยออกกฎหมายหลายฉบบัมาสนองแนวทางเสรีนิยมใหม ่ทัง้นีเ้พ่ือแลกกบัเงินกู้ซึง่รัฐบาล

ไทยจําเป็นต้องนํามาใช้แก้สถานการณ์ของประเทศที่กําลงัยอ่ยยบัอบัจน 
หลังจากนัน้บรรดากลุ่มทุนข้ามชาตกิ็เข้ามากว้านซือ้ธุรกิจและทรัพย์สินต่างๆ ในประเทศไทยได้

อย่างเสรี จนกระทั่งวันนีเ้ราแทบจะจาํแนกไม่ออกแล้วว่าทรัพย์สินของชาตนัิน้ หมายถงึทรัพย์สินของ
ใคร และสิ่งที่เรียกกันว่าการเตบิโตของเศรษฐกิจไทย ซึ่งวัดกันในรูปการเพิ่มขึน้ของจดีพีี  แท้จริงแล้ว
มันหมายถงึความม่ังค่ังที่เพิ่มขึน้ของคนประเทศไหน 

 

ท่านผู้ มีเกียรตแิละมิตรสหายทัง้หลาย 

 ผมต้องขออภยัท่ีพาท่านเดนิทางมาเสียไกลในการสํารวจระบอบประชาธิปไตยไทย แตถ้่าไมทํ่าเชน่นีเ้ราก็

อาจมองข้ามปัญหาอนัเก่ียวข้องกบัการเมืองการปกครอง และคดิวา่ประเทศไทยมีแตปั่ญหาเศรษฐกิจ ซึง่แคทํ่าให้

มีอตัราเตบิโตเพิ่มขึน้แล้วทกุอยา่งก็จะดีเอง 
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 สิง่ท่ีผมพดูมาทัง้หมดอาจจะสรุปได้เพียงประโยคเดียว คือระบอบประชาธิปไตยแบบตวัแทนท่ีเราใช้กนัอยู่

นัน้ยงัไมพ่อเพียงสําหรับการดแูลสงัคมโดยองค์รวม และยิ่งไมพ่อเพียงสําหรับการกอบกู้ประเทศไทยออกจาก

วิกฤตทัง้หลายทัง้ปวง 

 ผมเลือกใช้คําวา่ ’ไมพ่อเพียง’ แทนคําอ่ืนๆ ท่ีมีความหมายตดิลบมากกวา่ ก็เพราะยงัเห็นด้านดีของ

ระบอบรัฐสภา ยงัเห็นความสําคญัของการเลือกตัง้ตําแหนง่สาธารณะตา่งๆ เห็นคณุคา่ของสทิธิเสรีภาพท่ีเรามีอยู ่

อีกทัง้ยงัเห็นความตัง้ใจดีของนกัการเมืองบางสว่นตลอดจนสมาชิกของชนชัน้นําจํานวนไมน้่อย 

 แตคํ่าวา่ไมพ่อเพียงเป็นสิง่ท่ีผมจะต้องยืนยนั ทัง้นีเ้น่ืองจากปัญหาทัง้หลายที่ผมได้กลา่วถึงมาตัง้แตต้่น 

ในสภาพท่ีเรากําลงัพบเผชิญผมไมค่ดิวา่ลําพงักระบวนการทางการเมืองในสภาตา่งๆ เพียงอยา่งเดียวจะสามารถ

ขจดัปัดเป่าทกุข์ร้อนท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยให้หมดไป หากเราจําเป็นต้องขยายกรอบประชาธิปไตยให้กว้างขึน้ ไมใ่ห้

จํากดัขอบเขตอยูแ่คก่ารเลือกตัง้คนมากมุอํานาจ และปลอ่ยให้ประชาชนรอรับการดแูลอยา่งเฉ่ือยเนือย 

 แน่นอน ในการมุง่ไปสูทิ่ศทางนี ้ แนวคดิเร่ืองประชาธิปไตยของเราก็จําเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเตมิด้วย

เช่นกนั 

 อนัดบัแรก… เราจะต้องย้ายฐานคดิเร่ืองความชอบธรรมในกระบวนการใช้อํานาจ จากการอ้างถงึชาติ

อยา่งเป็นนามธรรมมาเป็นฉนัทามตท่ีิเป็นรูปธรรมของประชาชน อนันีห้มายถงึวา่จะต้องนิยามผลประโยชน์

สว่นรวมกนัใหมใ่ห้สอดคล้องกบัความเป็นจริงเบือ้งหน้า 
ในเม่ือทรัพย์สินของชาตถิกูแบ่งสรรอย่างเหล่ือมลํา้มาตลอด และปัจจุบันก็ถูกครอบครองโดย

ต่างชาตใินสัดส่วนที่ไม่น้อย การใช้วาทกรรมเร่ืองชาตมิาสร้างความชอบธรรมให้กับโครงการและ
นโยบายต่างๆ ของรัฐ อาจจะยิ่งส่งเสริมความไม่เป็นธรรมในสังคมไทยให้หนักหน่วงยิ่งขึน้ ยังไม่ต้อง
เอ่ยถงึว่าอาจเป็นการปิดบังอาํพรางผลประโยชน์ของคนส่วนน้อยในนามของส่วนรวม 
 นอกจากนี ้เรายงัต้องยอมรับวา่ในยคุสมยัปัจจบุนัผลประโยชน์ของประชาชนมีความแตกตา่งหลากหลาย

จนนบัไมถ้่วน กระทัง่ในบางกรณีก็มีความขดัแย้งกนัเอง เพราะฉะนัน้มนัจงึไมใ่ช่เร่ืองง่ายท่ีจะเอย่ถงึผลประโยชน์

สว่นรวมขึน้มาอยา่งเลื่อนลอย แม้รัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตัง้ก็ไมมี่สทิธิท่ีจะนิยามเร่ืองสว่นรวมขึน้มาตามใจชอบ 

หากจะต้องพจิารณาความต้องการของกลุม่ผลประโยชน์ตา่งๆ อยา่งเป็นรูปธรรม 

 พดูกนัตามความจริง ในประวตัศิาสตร์สมยัใหมข่องประเทศไทยนัน้ การอ้างชาตลิอยๆ มกัจะเป็นวาท

กรรมของระบอบอํานาจนิยมมากกวา่ระบอบประชาธิปไตย 

 ความคดิท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนในเร่ืองนีก็้คือ ผู้กมุอํานาจจะต้องเลกิใช้ชยัชนะในการเลือกตัง้เป็นฐาน

ความชอบธรรมในการตดัสนิใจทกุเร่ือง หากจะต้องสนัทดัในการสร้างฉนัทามต ิ(Consensus) อยา่งตอ่เน่ืองเพื่อ

เป็นความชอบธรรมในกระบวนการใช้อํานาจ ในเร่ืองใหญ่ๆ ท่ีสง่ผลกระทบถงึประชาชนบางหมูเ่หลา่ ผู้กมุอํานาจ

จะต้องรับฟังความคดิเห็นของประชาชนที่เก่ียวข้อง และค้นหาจดุสมดลุออกมาให้ได้ กระทัง่บางทีอาจจะต้องยอม

ถอนถอยจากมตดิัง้เดมิของตน ในกรณีท่ีมีเสียงคดัค้านมากพอ 
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ฉนัทานมุตัแิละความชอบธรรมจากการเลอืกตัง้ไมใ่ช่สิง่เดียวกนักบัฉนัทานมุตัแิละความชอบธรรมใน

กระบวนการใช้อํานาจ ถึงรัฐบาลจะมาจากการเลือกตัง้ก็อาจกระทําความผิดพลาดได้ ถ้าไมป่รึกษาหารือหรือขอ

ความเห็นจากประชาชน 

กลา่วเช่นนีแ้ล้ว ผมคงต้องขอเสนอวา่ภารกิจหลกัอยา่งหนึง่ของผู้ นําในระบอบประชาธิปไตยไมใ่ชแ่คส่ัง่

การจากเบือ้งบนลงมา  แตจ่ะต้องสนัทดัในการจดุประเดน็ให้มีการแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกนัในประชาสงัคม 

แล้วสงัเคราะห์ความเห็นสาธารณะทัง้หลายมาประกอบการตดัสนิใจของตน 

 อนัดบัตอ่มา… 

 นอกเหนือไปจากการปรับแนวคดิเร่ืองความชอบธรรมและฉนัทานมุตัใินกระบวนการใช้อํานาจแล้ว อีก

เร่ืองหนึง่ท่ีจะต้องรีบปรับเปลี่ยนโดยดว่น คือการขยายประชาธิปไตยลงสูป่ระชาชนในระดบัรากหญ้า เพ่ือให้พวก

เขามีสว่นร่วมโดยตรงในการแก้ปัญหาการทํามาหากินและปรับปรุงคณุภาพชีวิตของตนเอง 

 ประเดน็นีไ้มไ่ด้หมายความวา่เราจะต้องเร่งสร้างสถาบนัตวัแทนขึน้ในทกุหยอ่มหญ้า ลงไปถงึระดบั

หมูบ้่านและตาํบล แม้วา่การขยายประชาธิปไตยในเชิงโครงสร้างเชน่นัน้อาจจะจําเป็นและช่วยแก้ปัญหาในบาง

ระดบั แตม่นัยงัไมใ่ช่เส้นทางหลกัท่ีจะทําให้ประชาชนมีอํานาจอยา่งแท้จริง 

 จากประสบการณ์ท่ีผา่นมาเราคงต้องยอมรับวา่ประชาธิปไตยแบบตวัแทนหรือกระบวนการเลือกตัง้คนมา

ดํารงตําแหน่งสาธารณะนัน้เป็นประชาธิปไตยของชนชัน้นําเสยีโดยพืน้ฐาน ตอ่ให้เราขยายการเลือกตัง้ลงสูท้่องถ่ิน 

ชนชัน้นําในท้องถ่ินก็จะเข้ามากมุสถาบนัท่ีสร้างขึน้มากกวา่มวลชนชัน้ลา่งทัว่ไป ในสภาพเช่นนีป้ระชาชนผู้ยากไร้

ทําได้อยา่งมากก็แคร่อรับการอปุถมัภ์คํา้จนุทัง้เป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ 

 อยา่งไรก็ตาม เครือขา่ยอปุถมัภ์ท่ีครอบงําระบอบประชาธิปไตยไทยมานานเนิ่นทกุระดบันัน้ ได้พิสจูน์แล้ว

วา่ไมอ่าจนําพาผู้คนออกจากความแร้นแค้นอบัจนได้ เพราะยิง่เพิ่มความออ่นแอและการเสพย์ตดิความคดิหวงัพึง่

ให้กบัพวกเขา ยงัไมต้่องเอย่ถึงวา่แบบแผนความสมัพนัธ์ดงักลา่วจะไมมี่วนัทําให้ประชาชนระดบัรากหญ้าลกุขึน้

ยืนได้อยา่งมีศกัดิศ์รีและมีอิสรภาพในฐานะที่เกิดมาเป็นคน 
 ด้วยเหตุนีเ้ม่ือพูดถงึประชาธิปไตยในระดบัรากหญ้า ความหมายของมันจงึไม่ใช่การขยาย
สถาบันเลือกตัง้ไปสู่ทกุขอบเขตทุกปริมณฑล หากหมายถงึการขยายสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
การปกครองของประชาชน  หมายถงึประชาธิปไตยทางตรงซึ่งประชาชนใช้อาํนาจบางด้านได้โดยไม่ต้อง
ผ่านตวัแทน 

ผู้ยากไร้ทัง้หลายไมไ่ด้ต้องการดํารงตําแหน่งสาธารณะ ไมไ่ด้ต้องการตัง้พรรคการเมืองขึน้มาชิงอํานาจใน

รัฐสภา หากต้องการสทิธิในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิสทิธิในการพิทกัษ์รักษาวฒันธรรมและ

สิง่แวดล้อม ตลอดจนสทิธิอ่ืนๆ อนัเก่ียวข้องกบัการมีชีวติอยูโ่ดยไมถ่กูรุกลํา้ลว่งเกิน เก่ียวข้องกบัความสามารถใน

การพึง่ตนเองของชมุชนของตน 
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 อนัท่ีจริงเราพดูเร่ืองเหลา่นีก้นัมามาก แตถ่ึงเวลาที่จะต้องระบชุดัลงไปเสียทีวา่น่ีเป็นหนทางเดียวท่ีเราอาจ

ต้านการรุกคืบหน้าของกระแสทนุโลกาภิวตัน์ได้  ในเวลานีเ้ราอยา่ลืมวา่กลุม่ทนุข้ามชาตไิมเ่พียงดงึกลุม่ชน

บางสว่นของสงัคมไทยไปผกูโยงกบัพวกเขาเรียบร้อยแล้ว หากยงัมีเป้าหมายที่จะเดนิหน้าไปสูก่ารยดึครองฐาน

ทรัพยากรในประเทศไทยด้วย โดยนําสิง่ลํา้คา่เหลา่นัน้มาขึน้ตอ่กลไกตลาดโลก หรือไมก็่แปรรูปไปสูก่ารผลติขนาด

ใหญ่แบบทนุนิยม 

แล้วใครเลา่ท่ีมีประเพณียงัชีพโยงใยอยูก่บัฐานทรัพยากรเหลา่นัน้หากไมใ่ช่ชมุชนท้องถ่ินในเขตชนบท

ตา่งๆ ใครเลา่จะหวงแหนวถีิชีวิตและทรัพยากรธรรมชาตเิหลา่นีเ้ทา่กบัพวกเขา? 
ดงันัน้การขยายสิทธิประชาธิปไตยไปสู่มวลชนในระดบัรากหญ้าจงึไม่เพยีงช่วยสร้างเงื่อนไขใน

การกอบกู้ ชีวติของผู้ยากไร้และเสียเปรียบ หากยังเป็นการพทิกัษ์สินทรัพย์ของชาตใิห้ดาํรงคงอยู่ต่อไป 
หากเรายอมรับที่จะนิยามคาํว่าชาตกัินใหม่…ไม่ใช่ชาตทิี่เล่ือนลอยเป็นนามธรรม แต่คือชาตใิน
ความหมายที่เป็น ‘ชุมชนของชุมชน’  
 
 อนัดบัสดุท้าย…. 

 แนวคดิท่ีจะต้องปรับเปลี่ยนอีกข้อหนึง่ คือการออกแบบเศรษฐกิจทัง้ประเทศให้มีเพียงเส้นทางเดยีวหรือ

กลา่วอีกแบบหนึง่ก็คือการใช้อํานาจรัฐแบบรวมศนูย์กําหนดแนวทางพฒันาประเทศโดยไมเ่หลือพืน้ท่ีให้กบั

ทางเลือกท่ีแตกตา่งหลากหลายในสงัคม 

 เท่าท่ีผา่นมา สถิต ิตวัเลขและข้อเท็จจริงทัง้ปวงก็ชีใ้ห้เห็นหมดแล้ววา่กระบวนการใช้อํานาจของรัฐในเร่ือง

ดงักลา่วได้นําไปสูก่ารพฒันาท่ีไมส่มดลุเพียงใด นําไปสูก่ารกระจกุตวัของรายได้และทรัพย์สนิขนาดไหน สภาพ

เช่นนีไ้มเ่พียงสง่ผลกระทบตอ่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย หากยงัคกุคามความอยูร่อดและปิดโอกาสใน

การมีชีวิตท่ีดีของคนจํานวนมหาศาล 

ทกุวนันีไ้มเ่พียงแตเ่งินทนุเทา่นัน้ท่ีอยูใ่นมือของคนสว่นน้อย แม้แตปั่จจยัการผลติพืน้ฐานอยา่งท่ีดนิ สว่น

ใหญ่ท่ีสดุก็อยูใ่นการถือครองของคนแค ่10 เปอร์เซนต์ ซึง่มกัไมค่อ่ยได้ใช้ท่ีดนิเหลา่นัน้ไปในการผลติแตอ่ยา่งใด 

ขณะท่ีเกษตรกรราวหนึง่ล้านห้าแสนครอบครัวซึง่ประกอบด้วยสมาชิกไมต่ํ่ากวา่ห้าล้านคนยงัคงไมมี่ท่ีดนิทํากิน

หรือมีไมพ่อทํากิน (ปXป สงิหาคม 2545) 

ในความเห็นของผมประเดน็หลกัของการพฒันาท่ีไมส่มดลุไมไ่ด้อยูท่ี่ความผิดพลาดในการวางแผนเท่านัน้ 

หากอยูท่ี่การผกูขาดอํานาจในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ซึง่สืบทอดกนัมาตัง้แตร่ะบอบอํานาจนิยมถงึระบอบ

ประชาธิปไตย 

 ถึงตอนนี ้ในเม่ือประเทศของเราตกอยูใ่นสภาพหนึง่รัฐสองสงัคมแล้ว การยืนยนัแนวทางพฒันาแบบรวม

ศนูย์อํานาจและการเปิดประตโูลง่ให้ทนุโลกาภิวตัน์เข้ามาครอบงํา ก็จะยิ่งกระหนํ่าซํา้เตมิประชาชนไทยสว่นท่ี

เสียเปรียบให้เสื่อมทรุดลงอีก จนถึงขัน้กอบกู้ ไมไ่ด้ 
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 ผมคดิวา่บางที…ทางออกท่ีเป็นไปได้สําหรับการหลีกเลีย่งหายนะดงักลา่วอาจจะเหลือเพียงอยา่งเดียว 

คือเร่งเปิดทางเลือกในการพฒันาขึน้มาให้หลากหลายมากขึน้ โดยไมย่อมขึน้ตอ่บรรทดัฐานและกลไกของทนุนิยม

อยา่งเดยีว 

 กลา่วเช่นนี ้มิได้หมายความวา่ผมกําลงัเสนอให้ลกุขึน้ตอ่ต้านหรือปฏิเสธทนุโลกาภิวตัน์โดยสิน้เชิง และใน

ความเป็นจริงผมยงัไมเ่ห็นวา่ทางเลือกเชน่นัน้ดํารงอยู ่การมีระบบเศรษฐกิจท่ีโดดเดี่ยวนัน้เป็นไปไมไ่ด้แล้วไมว่า่

สําหรับประเทศใดก็ตาม 

 สิง่ท่ีผมต้องการเสนอคือนโยบายการพฒันาท่ีมากกวา่กระแสหลกัเพียงกระแสเดียว ซึง่มีความ

หลากหลายเพียงพอท่ีจะตอบสนองความแตกตา่งเหลื่อมลํา้ของประชาชนในพืน้ท่ีตา่งๆ… หลากหลายเพียงพอท่ี

ให้ผู้คนสามารถมีความสขุกบัชีวิตได้ตามบรรทดัฐานท่ีไมจํ่าเป็นต้องเหมือนกนั 

 สําหรับคนท่ีมีศกัยภาพเพียงพอ การแขง่ขนัเสรีอาจจะมีสว่นกระตุ้นจินตนาการสร้างสรรค์และพลงั

ความสามารถในการผลติ ตลอดจนเก่ียวข้องกบัวถีิชีวติท่ีถกูต้องเป็นธรรม 
 แต่การจับคนที่อ่อนแอและเสียเปรียบมาเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้กตกิาเดยีวกันกับผู้ที่แข็งแรง
กว่านัน้ไม่ใช่เร่ืองของความเป็นธรรมอย่างแน่นอน  หากเป็นเร่ืองของความอยุตธิรรมที่อาศัยวาทกรรม
ของความถกูต้องดงีามมาอาํพราง ยิ่งเป็นการแข่งขันในด้านเศรษฐกจิและสังคมด้วยแล้ว เราจะต้อง
ยอมรับว่ามันต่างจากการแข่งขันกีฬามากมาย เพราะไม่มีรางวัลใดๆ สาํหรับผู้แพ้  ไม่มีแม้แต่การดแูล
ผู้บาดเจบ็บอบชํา้ที่ถูกคัดออกมา 
 จริงอยู่ เราอาจจะไม่สามารถสร้างสังคมที่ทุกคนเท่าเทยีมกันในการถือครองทรัพย์สินขึน้มาได้ 
แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ควรทอดทิง้ความหวังในการสร้างสังคมที่ทุกคนเท่าเทยีมกันในความเป็นคน 
 และพดูก็พดูเถอะ ทรัพย์สนิภายนอกไมใ่ชเ่ร่ืองสําคญัเสมอไป พ้นไปจากเง่ือนไขเบือ้งต้นท่ีประชาชนสว่น

ใหญ่ได้กินอิ่มนอนอุน่แล้ว สิง่ท่ีสําคญักวา่การสะสมกําไรคือความสงบผาสกุในการอยูร่่วมกนัในสงัคม ความเจริญ

งอกงามในมิตทิางวฒันธรรม ตลอดจนความลกึซึง้ทางด้านจิตวิญญาณ และความเข้าใจในคณุคา่ความหมายของ

การอยูบ่นโลกนีเ้พียงชัว่คราว 

 แน่ละ ความหลากหลายที่ผมเอย่ถงึยอ่มมีนยัยะขดัแย้งกบัการตดัสนิทกุอยา่งด้วยกลไกการตลาด มีนยั

ยะกัน้ขวางการเลื่อนไหลและการสะสมกําไรของทนุอยูพ่อสมควร เพราะมนัหมายถงึวา่ในบางพืน้ท่ีของประเทศนี ้

นกัลงทนุจะเข้าไปแยง่ชิงทรัพยากรไมไ่ด้  และในบางแหง่คนไทยอาจจะไมใ่ช้วิถีชีวิตแบบแขง่ขนัเสรี หากเป็นวิถี

แห่งความร่วมมือแบง่ปัน 

 ทางเลือกและความหลากหลายในการพฒันาเช่นนีจ้ะเกิดขึน้ไมไ่ด้เลย  ถ้าเราไมย่อมรับการมีสว่นร่วมของ

ประชาชนในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจท่ีสง่ผลกระทบถึงชมุชนของพวกเขา ยอมรับภมูิปัญญาชาวบ้านในการ

ฟืน้ฟกูู้ ชีวิตของตนเอง ยอมรับการกระจายอํานาจในการกําหนดแนวทางพฒันาเท่าๆ กบัการกระจายอํานาจทาง

การเมือง  และเห็นด้วยกบัการจํากดัขอบเขตการใช้อํานาจของรัฐและตลอดจนจํากดัขอบเขตการครอบงําของทนุ 
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ท่านผู้ เกียรตทิัง้หลาย มิตรสหายทัง้หลาย 

สามสบิปีก่อนเม่ือเราลกุขึน้สู้กบัระบอบอํานาจนิยมนัน้ ความใฝ่ฝันของผู้คนจํานวนมหาศาลแม้จะบวก

รวมความปรารถนาเกี่ยวกบัการเลือกตัง้ผู้ปกครองประเทศ แตจิ่นตนาการของเราก็ไมไ่ด้จบอยูแ่คน่ัน้ หากความจํา

ของผมทํางานอยา่งถกูต้อง ก็คงต้องขอยืนยนัวา่เราฝันถึงความเป็นธรรมและสนัตสิขุในสงัคมด้วย โดยถือวา่

จดุหมายดงักลา่วจะต้องเป็นสว่นหนึง่ของระบอบประชาธิปไตย 

 ถึงวนันีแ้ม้หลายๆ อยา่งจะยงัไมป่รากฏเป็นจริง แตผ่มยงัคงมัน่ใจวา่เจตนารมณ์ของการตอ่สู้ 14 ตลุาคม

ไมใ่ช่เร่ืองล้าสมยั ตรงกนัข้ามมนัเป็นความฝันท่ีตอ่เน่ืองของมวลมนษุย์มานานเนิ่นแล้ว ท่ีจะสามารถเกิดมาดโูลก

ได้โดยไมถ่กูขม่เหงรังแก    มีเง่ือนไขครองชีพท่ีเพียงพอสําหรับการรักษาความเป็นคนให้ครบถ้วน และไมถ่กูปิดกัน้

โอกาสในการค้นหาคณุคา่ความหมายของชีวิตตน 

การท่ีสงัคมไทยยงัไปไมถ่งึจดุนัน้ ผมไมไ่ด้ถือวา่เป็นความผิดเฉพาะของผู้ใดหรือชนกลุม่ไหน หากถือวา่

เป็นเพราะสรรพสิง่คลี่คลายมาตามเหตปัุจจยัอนัปรากฏอยูใ่นความเป็นจริง อยา่งไรก็ตาม  นัน่มิใช่ข้อแก้ตวัท่ี

อนญุาตให้เรามองข้ามทกุข์ร้อนท่ีดํารงอยูไ่ด้ และผมคดิวา่มนัเป็นหน้าท่ีของพวกเราทกุคนท่ีจะต้องร่วมมือกนักอบ

กู้และสรรค์สร้างสงัคมนีต้อ่ไป 
ข้อสรุปรวบยอดของผมในวันนีก้็คือ ระบอบประชาธิปไตยของเรายังคงมีปัญหา แต่หนทางแก้ไข

ปัญหากย็ังคงอยู่บนเส้นทางของประชาธิปไตย 
ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีให้เกียรต ิขอบพระคณุทกุทา่นท่ีกรุณารับฟัง 

เจตนารมณ์ 14 ตลุาคมจงเจริญ 
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