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พันธกิจหนึง่ ของมูลนิธิ ๑๔ ตุลา คือการเผยแพร่แนวคิด
ประชาธิปไตยในวงกว้างด้วยวิธีที่หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นก็
คือการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และความเห็นเกี่ยวกับแนว
คิดดังกล่าว
นั บ ตั้ ง แต่ อ นุ ส รณ์ ส ถาน ๑๔ ตุ ล า เปิ ด ด� ำ เนินการมา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๔ มูลนิธิ ๑๔ ตุลา ซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้ดูแล
กิจกรรมต่างๆ ของอนุสรณ์สถานฯ ก็ได้ใช้พื้นที่นี้เพื่อพูดคุยแลก
เปลี่ ย นเรื่ อ งแนวคิ ด ทางการเมื อ งแบบต่ า งๆ นั บ ครั้ ง ไม่ ถ ้ ว น
เฉพาะในรอบปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ก็มีมากมาย
นับสิบงาน ทั้งที่ด�ำเนินการโดยมูลนิธิฯ เอง, มูลนิธิฯ จัดร่วมกับ
องค์กรอื่น และองค์กรอื่นจัดโดยอาศัยพื้นที่ของมูลนิธิฯ
เพื่อไม่ให้มโนทัศน์ต่างๆ ที่พูดคุยถกเถียงกันนี้ จบอยู่
แค่ในห้องประชุม ๑๔ ตุลา ทางมูลนิธิฯ ซึ่งได้รับงบประมาณ
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สนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) จึงได้คัดเลือกการเสวนาที่มูลนิธิจัดเองหรือมีส่วนร่วมใน
การจัดทั้งหมด ๓ ครั้ง มารวมเล่มเป็นหนังสือ สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา อันประกอบด้วยการเสวนาชุด “กิจกรรมคนหนุ่ม
สาว: อดี ต ปั จ จุ บั น อนาคต,” “ประชาธิ ป ไตย คุ ณคื อ ใคร?
(Democracy, Who Are You?)” และ “สังคมใหม่ ประชาชน
สร้ า งได้ ? ” การเสวนาแต่ ล ะครั้ง นอกจากจะมีวิท ยากรผู ้ ท รง
คุณวุฒิมาแสดงความคิดเห็นแล้ว ข้อเสนอต่างๆ ยังอาจท�ำให้
เราหันกลับมาตั้งค�ำถามกับตัวเองได้อีก ว่าถึงที่สุดแล้ว ประชาธิปไตยคืออะไรกันแน่
เพราะพันธกิจของมูลนิธิ ๑๔ ตุลา มิใช่การให้ค�ำตอบ
ส�ำเร็จรูปแก่สังคม แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดค�ำถาม เพื่อจะได้
ร่วมหาค�ำตอบไปด้วยกัน
มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
เดือนตุลาคม ๒๕๕๒
๓๖ ปี ๑๔ ตุลา
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ค�ำน�ำบรรณาธิการ

...

ค�ำว่า Democracy หรือ “ประชาธิปไตย” ถือก�ำเนิดขึ้น
ในโลกตะวันตก ด้วยเนื้อหาทางอุดมการณ์ที่อาจกล่าวกว้างๆ
ได้ว่า ให้ความส�ำคัญกับ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค
ของปั จ เจกบุ ค คลภายใต้ แนวความคิ ด เรื่ อ งเหตุ ผ ล (Reason)
และความก้าวหน้า (Progress)
อย่ า งไรก็ ต าม แม้ แนวความคิ ด นี้จ ะเจริ ญ เติ บ โตในโลก
ตะวันตกตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 แต่มันก็ยังหลีกไม่พ้นจาก
การตั้ ง ค� ำ ถามของนัก คิ ด ตะวั นตกสมั ย ใหม่ จ� ำ นวนมาก โดย
เฉพาะนักคิดแนวสังคมนิยมสายต่างๆ ที่มองว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้น ไม่ได้เป็น “ประชาธิปไตย” ในความหมายที่สร้าง
ความเสมอภาคทางโอกาสได้อย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะถูกท้าทายอย่างไรก็ตาม แนวความคิดเรื่อง สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคนี้ ค่อยๆ ซึมซับเข้าสู่สังคมไทย
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา ซึ่งแม้ว่าจะได้รับการตอบรับ
จากปัญญาชนจ�ำนวนหนึง่ อย่างอบอุ่น แต่ด้วยบริบททางวัฒนธรรมที่มีอยู่ดั้งเดิม แนวคิดนี้จึงได้รับการมองจากชนชั้นน�ำด้วย
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สายตาที่ไม่ไว้วางใจนัก
หลังเหตุการณ์เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ แนวคิดนี้ได้
กลายเป็นฐานรากส�ำคัญที่คณะราษฎรได้พยายามวางไว้ให้แก่
สังคมไทย แม้ว่าจะล้มลุกคลุกคลานมาจนถึงปัจจุบันก็ตาม ซึ่ง
การล้มลุกคลุกคลานนี้ มักจะถูกตีความจากกลุ่มอนุรักษนิยมว่า
คนไทยยังไม่พร้อม, คณะราษฎรชิงสุกก่อนห่าม, คณะราษฎร
อยากได้อ�ำนาจไว้กับตนเองมากกว่าจะให้แก่ประชาชน โดยมิได้
มองถึงบริบทอื่นๆ ที่ท�ำให้เกิดการ “ล้มลุกคลุกคลาน” นัน้ ขึ้น
ไม่ เพี ย งแต่ ฝ ่ า ยอนุ รั ก ษนิ ย มเท่ า นั้น แม้ แ ต่ นัก คิ ด สาย
สังคมนิยมของไทยก็มิได้มองการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ในภาพบวก
สักเท่าไรนัก เพราะเห็นว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง
สังคมในระดับฐานรากได้ และยังไม่ใช่ “ประชาธิปไตย” ที่แท้
จริง ดังนัน้ ค�ำถามและข้อเสนอเกี่ยวกับประชาธิปไตยจึงยังคง
เกิดขึ้นอยู่ตลอด
ในปัจจุบัน ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ไม่ได้ถูกพูดถึงแค่เรื่อง
ของระบอบการปกครองทางการเมือง แต่ยังกินความไปถึงเรื่อง
ของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม หรืออีกนัยหนึ่ง ประชาธิปไตยได้ถูกพูดถึงในหลากหลายมิติ ซึ่งมิได้จ�ำกัดเพียงแค่พื้นที่
ทางความคิดเท่านัน้ แต่ยังเกิดขึ้นในปฏิบัติการทางการเมืองมาก
มายหลายครั้ง ดังเช่นในปัจจุบันที่หลายฝ่ายต่างก็อ้างว่าตนคือผู้
ปกป้องประชาธิปไตย ขณะที่อีกหลายฝ่ายก็มองว่า การใช้สิทธิ
เสรีภาพทางการคิดและการพูดแบบประชาธิปไตยนั้นเป็นเรื่อง
ของตะวันตก ไม่เหมาะสมกับสภาพสังคม “ไทยๆ” อย่างที่เป็น
อยู่
ในหนังสือ สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา เล่มนี้ ก็เป็นอีก
สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา …
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ความพยายามหนึง่ ในการแลกเปลี่ยนประเด็นเรื่องประชาธิปไตย
ผ่านการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ ครั้ง คือ “กิจกรรมคนหนุ่มสาว: อดีต
ปัจจุบัน อนาคต,” “ประชาธิปไตย คุณคือใคร? (Democracy,
Who Are You?)” และ “สังคมใหม่ ประชาชนสร้างได้?” โดย
หนังสือเล่มนี้มิได้จัดเรียงตามช่วงเวลาที่จัด แต่จะจัดเรียงจาก
ประเด็น จากเรื่องของการมองโลกของคนหนุ่มสาว มาสู่การตั้ง
ค�ำถามกับมโนทัศน์ “ประชาธิปไตย” และจบลงด้วยการพูดคุย
เกี่ยวกับ “สังคมใหม่” จากการสร้างสรรค์ของประชาชน ว่าจะ
เป็นไปได้มากน้อยเพียงไร
เช่ น เดี ย วกั บ การถกเถี ย งและเสวนาทุ ก ครั้ ง เนื้ อ หาใน
หนัง สื อ เล่ ม นี้ ไม่ ได้ บ รรจุ ค�ำ ตอบที่ ต ายตั ว ไม่ ได้ มี ผู ้ ช นะหรื อ ผู ้
แพ้ แต่เป็นเรื่องของความคิดเห็นหลากหลายที่แลกเปลี่ยนกัน
การน�ำเสนอของวิทยากรแต่ละท่าน ก็อาจกระตุ้นให้เกิดค�ำถาม
และความเห็นต่างๆ แก่ผู้ฟัง หากค�ำถามและความเห็นนั้นยัง
ไม่ได้ตายจากหัวใจ ก็อาจท�ำให้เกิดการเรียนรู้และแสวงหาต่อว่า
“ประชาธิปไตย” คืออะไรกันแน่? เราสามารถจะไปถึงมันได้หรือ
ไม่? มันไม่เหมาะกับสังคมไทยจริงหรือ? และถ้ามันเป็นระบอบที่
น่าสนใจ แต่เรายังไปไม่ถึง... อะไรที่ขัดขวางมันอยู่? ฯลฯ
เพราะเราคงไม่ รู ้ ว ่ า ค� ำ ตอบคื อ อะไร ตราบเท่ า ที่ เรายั ง
ปราศจากค�ำถาม
สมิทธ์ ถนอมศาสนะ
บรรณาธิการ
๑๔ กันยายน ๒๕๕๒
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หลายร้อยปีก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ประชาชน
ธรรมดาอยู่ห่างเหินลิบลับจากการเมือง เนื่องจากอ�ำนาจในการ
ตัดสินใจและกิจกรรมทางการเมืองทั้งหมดรวมศูนย์อยู่ที่กษัตริย์
ชะตากรรมของประชาชนจะดีจะร้ายขึ้นอยู่กับบุญญาบารมีของ
กษัตริย์แต่ละพระองค์ กฎหมายคือกษัตริย์ และกษัตริย์ก็คือ
กฎหมาย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ละครั้ง มักจะเกิด
จากการสืบทอดอ�ำนาจไปตามสายตระกูล เมื่อกษัตริย์สวรรคต
พระราชโอรสองค์โตก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน เว้นแต่จะมีการท�ำ
รั ฐ ประหารแย่ ง ชิ ง อ� ำ นาจกั น ระหว่ า งพระราชโอรสเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง
ตลอดหลายร้อยปีนนั้ ก็พบว่า มีการท�ำรัฐประหารแย่งชิงกันเอง
ระหว่ า งพระราชโอรสร่ ว มสายเลื อ ดเกิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง นั บ ไม่
ถ้วน บ้างก็ส�ำเร็จ บ้างก็ไม่ ผู้พ่ายแพ้ส่วนใหญ่มักจะจบลงด้วย
ชี วิ ต หลายร้ อ ยปี ข องการเมื อ งไทยสมั ย อยุ ธ ยาและต้ น รั ต นโกสินทร์วนเวียนอยู่เช่นนี้ การเมืองกลายเป็นเรื่องที่อยู่ลึกลับห่าง
ไกลจากประชาชน ไม่ว่าจะไปในทิศทางใด หามีประชาชนเข้า
ไปมีส่วนร่วมรู้เห็นไม่ นักวิชาการส่วนใหญ่เรียกระบอบการเมือง
สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา …

9

แบบนี้ว่า “ราชาธิปไตย” จากนั้นไม่นาน เมื่อเผชิญกับวิกฤติ
การเมื อ งแบบ “ราชาธิ ป ไตย” ก็ พ ยายามปรั บ ตั ว เองไปเป็ น
“ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์”
จนกระทั่งคณะราษฎรท�ำการปฏิวัติในปี ๒๔๗๕ เปลี่ยน
ระบอบการเมืองไทยจาก “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์” ไป
สู่ “ระบอบประชาธิปไตย” ประกาศใช้กฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับ
แรกในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ เนื้อหาส�ำคัญที่สุดก็คือ ต่อ
จากนี้ไป กฎหมายไม่ใช่กษัตริย์ และกษัตริย์ก็ไม่ใช่กฎหมาย แต่
ประชาชนคือผู้ร่างกฎหมาย และพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ภาย
ใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ การปฏิวัติ ๒๔๗๕ เป็นจุดเริ่มต้นของ
การเมื อ งไทยที่ มี ป ระชาชนคนธรรมดาเข้ า มาเป็ น ผู ้ แ สดงหลั ก
อ�ำนาจทางการเมืองไม่ได้อยู่ภายใต้บุญญาบารมีของพระมหา
กษั ต ริ ย ์ อี ก ต่ อ ไป แต่ ได้ ค ่ อ ยๆ เคลื่ อ นตั ว ลงมาอยู ่ ในมื อ ของ
ประชาชนคนธรรมดาแทน จากที่เคยอยู่เหินห่างจากเวทีการเมือง
ประชาชนก็สามารถตั้งพรรคการเมืองได้ สามารถลงสมัครเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ และสามารถเข้าไปมีส่วนในการคัด
เลือกผู้แทนของตนเองเข้าสู่เวทีการเมืองระดับชาติได้
กระบวนการเหล่านี้ ในแง่ที่ส�ำคัญก็คือ การที่ประชาชน
ที่ ย ากจนที่ สุ ด ถู ก มองว่ า โง่ เขลาต�่ ำ ต้ อ ยที่ สุ ด ได้ เรี ย นรู ้ ที่ จ ะ
ปกครองตัวเอง ได้เรียนรู้ว่า การเมืองไม่ใช่เรื่องของผู้มีบุญญาบารมีหรือคนร�่ำรวยเพียงไม่กี่คน แต่เป็นเรื่องที่เขาเองก็สามารถ
ตัดสินใจได้ด้วย และเมื่อใดก็ตามที่ประชาชนเรียนรู้การเมืองจน
เข้าใจมากยิ่งขึ้น เมื่อนั้นก็จะสามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองให้
หลุดพ้นออกจากความเชื่อแบบเก่าๆ ที่พันธนาการทั้งชีวิตและ
ความคิดของพวกเขามาเป็นเวลายาวนานได้ และเมื่อใดก็ตามที่
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พวกเขาตระหนักว่า มนุษย์นั้นเกิดมาเท่าเทียมกัน เมื่อนั้นพวก
เขาก็จะมีเสรีภาพ มีอิสระ และมีความกล้าหาญ ที่จะโถมตัวเอง
เข้าสู่การสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กว่านี้ได้
แน่ น อนว่ า ตลอดระยะเวลา ๗๗ ปี นั บ ตั้ ง แต่ ห ลั ง การ
เปลี่ ย นแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ การเมื อ งไทยยั ง คงไม่ ไ ด้
เคลื่อนไปสู่มือของประชาชนธรรมดาโดยตรง เพราะเมื่อหลุดออก
จากมือของกษัตริย์แล้ว ก็ยังคงถูกยึดกุมอยู่ในมือของชนชั้นสูง
กลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มขุนนางจากระบอบเก่า ทหารกลุ่ม
ต่างๆ ไปจนถึงกลุ่มนายทุนซึ่งเป็นเจ้าของพรรคการเมืองพรรค
ต่ า งๆ พวกเขาเหล่ า นี้ ท� ำ การรั ฐ ประหารแย่ ง ชิ ง อ� ำ นาจกั น
อยู ่ ต ลอดมา ไม่ ว ่ า จะเป็ นการรั ฐ ประหารโดยการใช้ ป ื น หรื อ
การรั ฐ ประหารเงี ย บในสภาผู ้ แทนราษฎร หรื อ แม้ แต่ ก ารรั ฐ ประหารด้ ว ยเงิ น แม้ ส ภาพการเมื อ งเช่ นนี้จ ะดู ไม่ ส วยงามนัก
แต่ นั่ น ก็ ใ ช่ ว ่ า ประชาชนธรรมดาจะไม่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ห รื อ มี ส ่ ว น
ร่วมอะไรเลย เพราะในทางตรงกันข้าม ในหลายปีที่ผ่านมา จะ
ดี จ ะร้ า ยพวกเขามี ส ่ ว นในการชี้ ช ะตากรรมของการเมื อ งไทย
อย่ า งมาก ดั ง จะเห็ น ได้ ว ่ า ในรอบหลายปี ที่ ผ ่ า นมาได้ เ กิ ด
ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ส�ำคัญอย่างหนึง่ ที่นกั รัฐศาสตร์บาง
คนเรียกว่า “คนชนบทจัดตัง้ รัฐบาล แต่คนกรุงเทพฯ ล้มรัฐบาล”
ค�ำกล่าวข้างต้นนี้แสดงให้เห็นว่า แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
จากหลายร้อยปีก่อนการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ที่อ�ำนาจทางการเมือง
อยู ่ ใ นมื อ ของกษั ต ริ ย ์ เพี ย งพระองค์ เดี ย ว บั ด นี้ มั น ได้ ต กมา
อยู ่ ในมื อ ของประชาชนคนธรรมดาแล้ ว ซึ่ ง ก็ ห มายความด้ ว ย
ว่า ไม่ว่าชะตากรรมของมันจะดีหรือร้าย มันเป็นภาระหน้าที่ที่
ประชาชนต้องเรียนรู้และใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหากันเอา
สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา …
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เอง ประวัติศาสตร์การเมืองไทยบอกเราอีกอย่างหนึง่ ว่า แม้จะ
ยังไม่ใช่โดยสิ้นเชิง แต่การเมืองไทยก็ได้ก้าวพ้นไปจาก “ระบอบ
ราชาธิปไตย” และ “ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์” ไปนาน
มากแล้ว เมื่อ “ระบอบประชาธิปไตย” เอื้อให้เราทะเลาะกัน
เพื่อหาทางออกแบบการปกครองที่ดีที่สุดกันเอาเอง เราก็ไม่ควร
ท้ อ แท้ ใจหรื อ ดู ถู ก ความสามารถตั ว เองจนถึ ง ขั้ น เรี ย กร้ อ งให้ มี
การน�ำเอา “ระบอบเก่า” และ “ผู้ปกครองเก่า” ซึ่งสูญสลายไป
นานแล้วตามกาลเวลา กลับมาปกครองตนเองและตัดสินใจแทน
ตนเองอีก
หนัง สือ ประชาธิป ไตยในมือ เรา เล่ ม น้ อ ยนี้จัด พิม พ์ ขึ้น
เนื่ อ งในวาระครบรอบ ๓๖ ปี ข องเหตุ ก ารณ์ ๑๔ ตุ ล าคม
๒๕๑๖ ซึ่ ง รู ้ จั ก กั นดี ใ นฐานะเหตุ ก ารณ์ ที่ นัก เรี ย น นัก ศึ ก ษา
ปัญญาชน และประชาชนจ�ำนวนมากมายมหาศาลได้ลุกขึ้นมา
เดินขบวนร่วมกันเพื่อขับไล่เผด็จการทหารและเรียกร้องประชาธิปไตย จนได้รับชัยชนะ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคม
การเมื อ งไทยอย่ า งใหญ่ ห ลวง อย่ า งไรก็ ต าม สิ่ ง ที่ ป รากฏอยู ่
ในหนัง สื อ เล่ ม นี้ ห าได้ เ กี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ เหตุก ารณ์ ดัง กล่ า ว
ไม่ หากแต่ มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ มุ ม มองความคิ ด ของผู ้ ค นของ
ปัจจุบันที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันมากกว่า โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง มุ ม มองความคิ ด ที่ มี ต ่ อ ความหมายของ
“ประชาธิปไตย” ที่กลายเป็น “ค�ำขวัญ” หรือ “ข้ออ้าง” ในการ
เคลื่ อ นไหวทางการเมื อ งของคนกลุ ่ ม ต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
การเคลื่อนไหวของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง

12 … สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา

ชาติ (นปช.) หรือแม้แต่เป็นข้ออ้างในการท�ำรัฐประหารของทหาร
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙
เนื้อหาในหนังสือแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ส่วนแรก เป็นบท
สนทนาว่าด้วยการแสวงหาและวิถีทางใหม่ในการมองโลกและ
เปลี่ยนแปลงสังคมของคนหนุ่มสาวระหว่างนักกิจกรรมหนุ่มสาว
รุ ่ น ใหม่ กั บ อดี ต ผู ้ น� ำ นัก ศึ ก ษารุ ่ น ๑๔ ตุ ล า อย่ า ง เสกสรรค์
ประเสริฐ-กุล ภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมคนหนุ่มสาว: อดีต ปัจจุบั
น อนาคต” ซึ่งเสกสรรค์ ได้ให้แง่คิดที่น่าสนใจว่า ในยุคสมัย
ของเขาเขารู้สึกว่า ประเทศนี้ต้องเปลี่ยน มันอยู่อย่างนั้นไม่ได้
มันปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนสัตว์ มันไม่ใช่สังคมที่ถูกต้อง ซึ่ง
เขาก็ได้แรงบันดาลใจมาแบบนี้ และคิดว่ามันมาจากหัวใจ แต่
ถ้านักกิจกรรมหนุ่มสาวสมัยนี้ไม่มีหัวใจที่จะสัมผัสสิ่งแบบนัน้ ซึ่ง
เสกสรรค์ เชื่อว่าอาจจะมีมากกว่าในปี ๒๕๑๖ เสียอีก ถ้านัก
กิจกรรมหนุ่มสาวมองไม่เห็นชีวิตที่น่าอนาถของผู้คน หรือรู้สึก
เฉยๆ กับมัน ก็เลิกคุยกันไปเลย เสกสรรค์ ทิ้งท้ายว่า ถ้าคุณ
รู้สึกว่า อย่างน้อยต้องปรับปรุงประเทศไทยบ้าง ถ้าอย่างนัน้ เรา
มาเป็นเพื่อนกันได้
ส่วนที่สอง เป็นการกลับมาตั้งค�ำถามและถกเถียงกันใหม่
เกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของ “ประชาธิปไตย” รวมทั้งการ
ตั้งค�ำถามกันใหม่ว่า สังคมไทยในปัจจุบันเป็น “ประชาธิปไตย”
อยู่หรือไม่ ถ้าเป็น จะเป็นแบบไหน และถ้าไม่เป็น เราจะพัฒนา
สังคมไทยไปสู่สังคมที่มีความเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร ภาย
ใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตย คุณคือใคร? (Democrcy, Who Are
You?)” ซึ่ง ส่ ว นนี้มีผู ้ ร ่ ว มเสวนาหลายคน ได้ แ ก่ สุธ าชัย ยิ้ม สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา …
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ประเสริฐ, สุชาย ตรีรัตน์, ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, วิภา ดาวมณี และ เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ โดยมี พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ท�ำ
หน้ า ที่ เป็ น ผู ้ ด� ำ เนิน รายการ ในเนื้ อ หาส่ ว นนี้ ผู ้ อ ่ า นจะได้ เห็ น
ความคิ ด ของวิ ท ยากรแต่ ล ะคนเกี่ ย วกั บ “ประชาธิ ป ไตย” ที่
ค่อนข้างแตกต่างกันอย่างมาก จนถึงขั้นอาจจะแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง อันชี้ให้เห็นอย่างหนึง่ ว่า มุมมองความคิดที่มีต่อ “ประชาธิ ป ไตย” เป็ น สาเหตุ ที่ ส� ำ คั ญ อั น หนึ่ง ของความขั ด แย้ ง ทาง
การเมืองในปัจจุบัน หาใช่แต่จะมาจากเรื่องของผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและอ�ำนาจทางการเมืองไม่
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ยืนยันว่า ประชาธิปไตยทั่วโลกมี
ลั ก ษณะเหมื อ นกั น นั่นคื อ มี อ ยู ่ ป ระชาธิ ป ไตยแบบเดี ย ว คื อ
อ� ำ นาจสู ง สุ ด ต้ อ งเป็ นของประชาชน ถ้ า ไปยกอ� ำ นาจให้ ค น
อื่ น ยกอ� ำ นาจให้ นัก วิ ช าการ อภิ สิ ท ธิ์ ช น และถวายพระราชอ�ำนาจคืนนั้น ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตย ทางด้าน
สุ ช าย ตรี รั ต น์ พู ด แบบประชดประชั น ว่ า ประชาธิ ป ไตยของ
ไทยเราในปัจจุบัน ก็คือ “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็ น ประมุข ” ขณะที่ ปริญ ญา เทวานฤมิต รกุล เสนอว่ า สิ่ง
ที่ แ ยกประชาธิ ป ไตยออกจากระบอบการปกครองระบอบอื่ น
คือประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่อ�ำนาจสูงสุดเป็นของ
ประชาชน และเป็นการปกครองโดยประชาชน
ในเวทีเดียวกัน นักวิชาการจาก “กลุ่มเลี้ยวซ้าย” อย่าง
วิภา ดาวมณี ยืนยันว่า ในโลกปัจจุบันมันมีประชาธิปไตยแล้ว
แต่เป็นประชาธิปไตยของนายทุน ยังไม่มีประชาธิปไตยที่เป็น
ของชนชั้นกรรมาชีพ หรือ ผู ้ ใช้ แรงงาน และถ้ า จะสร้ า งประชาธิปไตยให้ได้ในวันนี้ ก็ต้องสร้างประชาธิปไตยของผู้ใช้แรงงาน
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ต้ อ งสร้ า งสหภาพแรงงานที่เป็ น ประชาธิป ไตย ส่ ว น เทีย นชัย
วงศ์ชัยสุวรรณ เสนอว่า ประชาธิปไตยก็คือลัทธิความเชื่อชนิด
หนึง่ และตัวเขาเองวันนี้ไม่เชื่อในลัทธิการเมืองใดอีกแล้ว เนื่อง
จากเขาเห็นว่าทุกลัทธิการเมืองย่อมมีข้อบกพร่องในตัวมันเอง
หมด รวมทั้งลัทธิประชาธิปไตยด้วย เทียนชัย เรียกร้องให้เรา
ทะเลาะกันโดยยังคงความเคารพในความเป็นเพื่อนและความเป็น
มนุษย์ของกันและกันเอาไว้ ขณะที่ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ให้แง่คิด
ว่า ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” เป็นค�ำที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้
เรื่อยๆ ถ้าใช้ค�ำภาษาอังกฤษก็คือ Contested คือ มันมีความขัด
แย้งในการให้ค�ำนิยามจากหลายฝ่าย ค�ำว่า “ประชาธิปไตย”
มันจึงไม่ใช่จุดที่ทุกคนสามารถเข้าใจตรงกันได้
ส่ ว นที่ ส าม เป็ นการเสวนาการเมื อ งเรื่ อ ง “สั ง คมใหม่
ประชาชนสร้างได้?” โดยมีเป้าหมายที่จะแสวงหาจินตภาพหรือ
ตัวแบบที่ดีที่สุดของสังคมการเมืองไทยในอนาคตโดยมีประชาชน
เป็ น ผู ้ น� ำ ในการสร้ า งสรรค์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ผู ้ ร ่ ว มเสวนาเป็ น ผู ้ มี
ประสบการณ์ทางการเมืองมาอย่างยาวนานจากหลายภาคส่วน
ได้แก่ สุลักษณ์ ศิวรักษ์, อดุลย์ เขียวบริบูรณ์, อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, ไพโรจน์ พลเพชร และ ประภาส ปิ่นตบแต่ง โดย เมธา
มาสขาว เป็นผู้ด�ำเนินการเสวนา
ในเนื้อหาส่วนนี้ เราจะได้เห็นแง่คิดที่น่าสนใจหลายอย่าง
จากวิทยากร ดังเช่น สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ที่เชื่อมั่นเสมอว่า ใน
ที่สุดประชาชนจะกลับมาสร้างสังคมใหม่ สุลักษณ์ เรียกร้องให้
คนชั้ นกลางถอนจิ ต ส� ำ นึก ของตั ว เอง หั น ไปเคารพประชาชน
เรียนรู้กับประชาชน และพร้อมที่รับความเดือดร้อนเช่นประชาชน
สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา …
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ซึ่งนั่นจะท�ำให้ ได้ชัยชนะอย่างสันติวิธี หรืออย่างอหิงสธรรม
โดย อดุลย์ เขียวบริบูรณ์ เชื่อว่า สังคมไทยมีทางออกโดยที่ไม่
ต้องใช้ก�ำลัง แต่เนื่องจากความพยายามที่เรายังลัดขั้นตอนของ
พัฒนาทางการเมือง การย่นระยะเวลาแบบนี้ไม่ควรท�ำ  อดุลย์
เสนอว่า มีทางเดียวคือจะต้องให้ประชาชนเรียนรู้จากความเจ็บ
ปวด เรียนรู้จากความสมหวังทุกรูปแบบ
อุ บ ลรั ต น์ ศิ ริ ยุ ว ศั ก ดิ์ ชวนให้ ป รั บ มุ ม มองกั น เสี ย ใหม่
เพราะในความเห็นของเธอ ประชาธิปไตยไม่ได้อยู่กันด้วยการ
ต่ อ ยกันทั้ง วัน มัน ไม่ ใช่ ชีวิต ที่อ ยู ่ กัน ปกติ มันต่ อ ยทุก วัน ไม่ ได้
อยู่ไม่ได้ ลมหายใจของเราปกติไม่ได้อยู่กับการไปต่อยกับใคร
ส่วน ไพโรจน์ พลเพชร ประกาศว่า เขาไม่เห็นด้วยกับการยึด
อ�ำนาจเพื่อสร้างการเมืองใหม่ เขาไม่เชื่อว่ามันจะสร้างได้ด้วย
กระบวนการที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ต้น เพราะการยึด
อ�ำนาจเป็นการประหารประชาธิปไตย มันคือการกีดกันคนทุก
กลุ่มออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง และสุดท้าย ประภาส
ปิ่นตบแต่ง ยืนยันอย่างหนักแน่นว่า การสร้างสังคมใหม่ส�ำหรับ
ประชาชนมันคือการถ่ายโอนอ�ำนาจจากระบบตัวแทน นักเลือกตั้ง มาสู่คนข้างนอก แล้วก็ไม่ใช่เอาอ�ำนาจขึ้นไปข้างบน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มน้อยนี้จะชี้ชวนให้ผู้อ่าน
เกิ ด ค� ำ ถามและเกิ ด การถกเถี ย งเกี่ ย วกั บ การเมื อ งไทยในช่ ว ง
ทศวรรษที่ผ่านมา และในปัจจุบัน และท�ำให้ผู้อ่านอยากที่จะ
ร่วมลองจินตภาพถึงระบอบการเมืองไทยที่ดีที่สุดและเหมาะสม
กับสังคมไทยมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การคิดค�ำนึงร่วม
กันเกี่ยวกับความหมายที่แท้จริงของ “ประชาธิปไตย” ที่ก�ำลัง
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ถู ก หลายฝ่ า ยใช้ เป็ นข้ อ อ้ า งเพื่ อ สร้ า งความชอบธรรมทางการ
เมืองของฝ่ายตน จนท�ำให้ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” ไม่สามารถ
ถู ก จ� ำ กั ด ไว้ ภ ายใต้ ค วามหมายเดี ย วอี ก ต่ อ ไปแล้ ว การเสวนา
การเมืองทั้ง ๓ ครั้ง ชี้ให้เราเห็นอีกอย่างหนึ่งว่า เมื่อคนแต่ละ
กลุ่ม คนแต่ละคน ให้ความหมายต่อค�ำว่า “ประชาธิปไตย”
อย่ า งไร คนแต่ ล ะกลุ ่ ม คนแต่ ล ะคน ก็ มั ก จะมี ป ฏิ บั ติ ก าร
ทางการเมื อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การนั้น ๆ ในแง่ นี้ การต่ อ สู ้
ทางการเมืองระหว่างกลุ่มคนในปัจจุบัน จึงเป็นการต่อสู้กันทาง
ความคิด น่าเศร้าก็แต่ว่า มันได้น�ำไปสู่ความรุนแรง การหลั่ง
เลือด ความสูญเสีย และความตายของผู้คนที่ต่างก็อ้างว่าตนนัน้
รักใน “ประชาธิปไตย”
ประชาธิปไตยคืออะไร? ประชาธิปไตยแบบไหนที่เหมาะ
สมกั บ สั ง คมไทย? ประชาชนธรรมดาสามั ญ จะสามารถสร้ า ง
สังคมใหม่ด้วยตนเองได้จริงหรือไม่? จะยังคงเป็น “บทสนทนาที่
ไม่รู้จบ” ไปอีกนาน ผู้เขียนหวังก็แต่ว่า ในอนาคตข้างหน้า ผู้คน
จะสนทนากันอย่างสันติและเคารพในความเป็นมนุษย์ของกัน
และกันมากกว่านี้
ธิกานต์ ศรีนารา
บรรณาธิการต้นฉบับ
๔ กันยายน ๒๕๕๒  
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กิจกรรมคนหนุ่มสาว: อดีต ปัจจุบัน อนาคต
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล๑
ปฤณ เทพนรินทร์๒ ด�ำเนินรายการ
จัดโดย มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
ณ ห้องประชุม ๑๔ ตุลา มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑
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ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ ๒๔ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ มู ล นิธิ ๑๔ ตุ ล า
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะสังคม
ส� ำ นัก งานกองทุ น สนั บ สนุนการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) ได้ จั ด งาน
เสวนาพร้อมทั้งเปิดตัวกิจกรรมต่างๆ ที่ห้องประชุม ๑๔ ตุลา มูลนิธิ
..............................

ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล จบการศึกษาปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต
สาขาการเมืองการปกครอง จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, จบ M.A. (Political
Science) ทางด้านการเมืองเปรียบเทียบ, ปรัชญาการเมืองตะวันตก, การเมือง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจบ Ph.D. (Political Science) ทางด้านการเมือง
เปรียบเทียบ จาก Cornell University ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งหนึ่งเคยเป็น
ผู้น�ำนักศึกษาในการเคลื่อนไหวอันเป็นที่มาของกรณี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ
หลั ง จากนั้นก็ ยั ง คงมี บ ทบาทการเคลื่ อ นไหวต่ า งๆ จนครั้ ง หนึ่ง เคยเข้ า ป่ า เพื่ อ
เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันเสกสรรค์เป็นอาจารย์
ประจ�ำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และเป็นนักคิดนักเขียนที่มีผลงานตีพิมพ์เป็นระยะๆ.
๒
ปฤณ เทพนรินทร์ เป็นเจ้าหน้าที่รณรงค์และเผยแพร่ของมูลนิธิ ๑๔
ตุลา ปัจจุบันก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการ
ปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๑
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๑๔ ตุ ล า สี่แ ยกคอกวัว ซึ่ง กิจ กรรมในช่ ว งบ่ า ยวันนั้น คือ การเสวนา
ในหัวข้อ “กิจกรรมคนหนุ่มสาว: อดีต ปัจจุบัน และอนาคต” โดยมี
วิทยากรคือ ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล อาจารย์ประจ�ำภาควิชาการเมือง
การปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และด�ำเนิน
รายการโดย ปฤณ เทพนริ นทร์ เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยรณรงค์ แ ละเผยแพร่
ของมูลนิธิ ๑๔ ตุลา
การสนทนาผ่านการถามและตอบในครั้งนี้ น่าจะให้แง่คิดและ
จุดประเด็นบางอย่างแก่ผู้อ่านได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องเป็นเพียง “คนหนุ่ม
สาว” เหมือนดังชื่อหัวข้อเท่านัน้
••••••••
ถาม: ในฐานะที่กลุ่มเป้าหมายของเราในวันนี้เป็นหนุ่มสาวในวัย
เรียนที่อยากแสวงหา ค�ำถามแรกที่ผมอยากจะทราบก็คือ การเรียนการ
สอนในสมัยของอาจารย์นั้น สามารถตอบโจทย์ที่อาจารย์ต้องการได้
หรือเปล่า
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: การเรียนมันเป็นแบบเอาของต่างประเทศ
มาถ่ า ยทอดแบบดิ บ ๆ อย่ า งเช่ น เรี ย นรั ฐ ศาสตร์ เริ่ ม ต้ นก็ ต ้ อ งอ่ า น
เดวิ ด อี ส ตั น ๓ หรื อ คนอื่ น ๆ ซึ่ ง มั น ก็ ไ ม่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ชี วิ ต และปั ญ ญา

..............................

เดวิด อีสตัน (David Easton, 1917- ) ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่ง
University of California, Irvine โดยมีบทบาทและมีชื่อเสียงโดดเด่นในระหว่างคริสต์
ทศวรรษที่ 1950-1970 (ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๒๒) อีสตัน เป็นผู้วางรากฐาน
แนวคิดรัฐศาสตร์กระแสหลัก และเจ้าของแนวคิดทฤษฎีระบบการเมือง (Political
systems theory) ที่เป็นที่แพร่หลายทั่วโลก.
๓
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ท�ำให้เบื่อหน่าย วิชาเศรษฐศาสตร์ก็คล้ายๆ กัน คือจะมีการเรียนเรื่อง
อุปสงค์-อุปทาน (Demand-Supply) เรียนหลักง่ายๆ ซึ่งไม่ได้บอกเลย
ว่าสิ่งเหล่านี้เอาไปท�ำอะไร มันอาจจะเอาไปรับใช้คนที่ได้เปรียบอยู่แล้ว
ดังนัน้ ค�ำถามแรกๆ ในช่วงก่อน ๑๔ ตุลา ส�ำหรับคนที่ตื่นตัวก่อน ก็คือ
คุณเรียนดอกเตอร์ แล้วมันจะเกิดค�ำถามว่า คุณเรียนไปเพื่ออะไร เรียน
ไปเพื่อรับใช้โครงสร้างที่เอารัดเอาเปรียบ หรือเรียนไปเพื่อรับใช้ประเทศ
โดยองค์รวม เรียนไปเพื่อประชาชนที่ยากไร้
ผมเองเคยเขียนหนังสือตั้งแต่เรียนอยู่ปี ๒ ยืนยันว่า การศึกษา
ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เพราะว่าคุณเอาภาษีอากรของคนทั้งประเทศมาใช้
เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่างๆ ด้วย และถ้าเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
มันก็เหมือนกัน คุณคิดดูว่าผมใช้ค่าเทอม เทอมละ ๒๐๐ บาทสมัยเป็น
นักศึกษาปริญญาตรี ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนัน้ อยู่ ถึงแม้ว่าจ�ำนวนเม็ดเงิน
อาจจะต่างกัน แต่สัดส่วนของการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาไม่
ถึง ๓๐ % ที่เหลือก็เป็นเรื่องของภาษีอากร และในตรรกะตรงนี้ ผม
เคยพูดในที่ประชุมกรรมการนักศึกษา แล้วก็มีคนบอกว่า ผมพูดนอก
ประเด็น ผมเลยบอกว่า ถ้าอย่างนัน้ เราคงอยู่ร่วมกันไม่ได้ เพราะคุณจะ
เอาเงินก้อนใหญ่ไปใช้ในการรับน้อง
ถาม: ยุคสมัยนั้นมันเป็นยุคที่สร้างแรงบันดาลใจที่ให้คิดให้ท� ำ
เพื่อคนอื่นใช่ไหม
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ผมไม่ได้สร้าง มันมาเอง ผมไม่ได้มานัง่
เค้นว่า วันนีต้ ้องให้มีแรงบันดาลใจ เมื่อเราเห็นคนล�ำบากอยู่ตรงหน้า เห็น
คนถูกข่มเหงรังแกอยู่ตรงหน้า ความรู้สึกก็คือ ทนไม่ไหว ยิ่งในช่วงหลัง
๑๔ ตุลาคม มีกระแสว่า นีค่ ือสิ่งที่ถูกต้องในความนึกคิดของเรา ถ้าไม่
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เข้าร่วมจะถือว่าชีวิตอาจจะผิดพลาดไป ต้องเข้าร่วมขบวนนี้ให้ได้ มัน
เหมือนกับว่าเป็นสิ่งเติมเต็มให้กับคนที่เรียนหนังสือมา แล้วเบื่อห้องเรียน
มี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า ห้ อ งเรี ย นมั น ไม่ ใช่ ค� ำ ตอบของตั ว เองและค� ำ ตอบของ
บ้านเมืองซึ่งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า ผมเป็นพวกที่เรียนตกๆ หล่นๆ ได้ F
ได้ D แล้วชดเชยปมด้อย มันไม่ใช่
ผมเป็นนักเรียนทุนธนาคารกรุงเทพ ๓ ปีซ้อน ได้รับรางวัลเหรียญ
เรียนดี อย่างธีรยุทธ บุญมี สอบได้ที่ ๑ ของประเทศไทย หรือธงชัย
วินจิ จะกูล ถ้าไม่ใช่ที่ ๑ ก็เกือบที่ ๑ ของประเทศ พวกนี้เป็นพวกเรียน
ดีทั้งนัน้ ดีจนกระทั่งเลิกเชื่อรัฐบาล ดีเพราะว่าคิดเอง พอได้คิดเองท�ำให้
รู้สึกว่า ไอ้สิ่งต่างๆ ที่รัฐบอกให้เราเชื่อให้เราท�ำมันไม่จริง แล้วก็เรารู้สึกว่า
บ้านเมืองต้องการค�ำตอบที่ต่างไปจากสูตรส�ำเร็จ
ผมไม่ปฏิเสธว่าในวัยหนุ่มสาวอาจจะมีเรื่องของอัตตา อาจจะมี
ความรู้สึกที่ว่าท�ำแล้วปลื้มในตัวเอง แต่ว่าอัตตามันมีหลายชั้น คือ อัตตา
ขั้นต�่ำประเภทเอารัดเอาเปรียบ กินเล็กกินน้อย กับอัตตาขั้นสูงที่อยากจะ
เป็นวีรชน อยากจะเป็นผู้ที่เสียสละ นีก่ ็เป็นตัวตนที่ยังมีอยู่ ซึ่งในวัยหนุ่ม
สาวมันมีตรงนี้มาก แต่ถ้าไม่มีเลย มันอาจจะนิพพานเร็วไปหน่อย มัน
คล้ายๆ กับหลอกตัวเองว่า ทั้งหมดที่ท�ำไปไม่มีตัวตน ซึ่งไม่จริง เพียงแต่
ว่า ตัวตนมันมีขั้นตอนของการขัดเกลาหลายชั้น
ตัวอย่างเช่น ในป่าหลัง ๖ ตุลาคม คุณไปกอดปืนลาดตระเวนอยู่
บนสันเขา ในที่ตรงนัน้ คุณต้องรีบสลายตัวตนของคุณให้เร็วที่สุด เพราะ
ว่าถ้าไม่สลาย คุณจะโดน คุณต้องพยายามคิดไปในลักษณะที่ตัวเอง
ไม่ส�ำคัญ ถ้าคิดว่าตัวเองส�ำคัญก็ไม่มีประโยชน์ ไม่มีใครรู้ว่าต้องถูก
M-16 รัวใส่ ศพก็ฝังไว้แถวนั้น จนเดี๋ยวนี้ก็ยังจ�ำไม่ได้ว่าฝังศพไว้ตรง
ไหนบ้าง
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ถาม: ที่ ผ มถามเรื่ อ งแรงบั นดาลใจก็ เพราะมี ค นกล่ า วว่ า คน
เราที่เกิดมานั้นไม่มีความเท่าเทียม เกิดมาไม่เหมือนกัน มีสติปัญญา
ที่แตกต่างกันฉะนัน้ การที่คนๆ นัน้ จะได้รับอะไรที่น้อยกว่ามันก็เป็นเรื่อง
ธรรมดาไม่ใช่หรืออาจารย์เห็นว่าอย่างไร
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ชีวิตไม่ใช่กีฬาโอลิมปิกที่ใครแพ้จะต้อง
ตกรอบ แต่เขายังต้องอยู่จนถึง ๗๐ - ๘๐ ปี บนโลกใบนี้ ชีวิตมนุษย์มัน
ขึ้นอยู่กับการตั้งค�ำถามว่าคุณมองโลกแบบไหน ถ้ามองแบบนีก้ ็ใช่เลยว่า
เห็นแก่ตัว เพราะว่ามองไม่เห็นการด�ำรงอยู่ มองเห็นแต่ว่ามือใครยาวสาว
ได้สาวเอา บางทีการเกิดมาของคนอาจจะไม่เท่าเทียมกัน แต่เราท�ำให้ช่อง
ว่างมันลดลงได้
อย่างเช่นบางคนเกิดมาไม่มีโอกาส ถามว่าเขาโง่ตรงไหน ไอคิว
ก็ไม่ได้ต�่ำกว่าคุณ แล้วท�ำไมเราถึงปล่อยให้เขามีชีวิตที่ยากไร้ แร้นแค้น
ต้องมาถีบสามล้อ ต้องมาเก็บขยะ จนกระทั่งจมปลักอยู่กับราคาข้าวที่ไม่
สามารถก�ำหนดได้ เป็นหนี้เป็นสิน ถ้าเรามองสังคมไทยในภาพรวมจะ
เป็นสังคมที่อุดมสมบูรณ์มาก ทรัพยากรมีมาก พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดม
สมบูรณ์ หรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติ เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ก็ถือว่า
ยังเด็กๆ
โดยทั่วไปเราต้องถามตัวเองว่า มันเป็นสิ่งที่ถูกหรือไม่ที่เราปล่อย
ให้เพื่อนมนุษย์ล�ำบากอยู่อย่างนัน้ มันไม่ใช่แค่เกิดมาแล้วท�ำอะไรไม่ได้
เลย เราเกิดมาแล้ว สิ่งที่เราท�ำได้คือชดเชยความเสียเปรียบให้กับเขา
แล้วน�ำพาเขาไปสู่ชีวิตที่ดี จริงๆ แล้วอยากจะบอกว่า คนที่เขาเกิดมาเสีย
เปรียบ เกิดมาไม่มีทางเลือก เกิดมาไม่มีโอกาส วันหนึง่ เขาอาจจะเลือก
หนทางที่กลับมาเช็คบิลกับคุณก็ได้ อาจจะเป็นในขณะที่คุณอยู่ปากซอย
แล้วเขาก็เข้าบ้านคุณในช่วงที่คุณเปิดบ้านทิ้งไว้ อาจจะไปข่มขืนคุณ
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ถ้าจะมองในทางธรรมที่ว่า คนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกัน แม้แต่
พระพุทธองค์ยังปฏิเสธในเรื่องของวรรณะ ท่านเกิดในสังคมที่มีวรรณะ
แต่ท่านปฏิเสธตัวตนที่มีวรรณะสูงมาก ซึ่งท่านท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่าง
แล้วท่านพูดกับพราหมณ์เหมือนกันว่า พราหมณ์ไม่ได้มาโดยก�ำเนิด แต่
พราหมณ์มาจากการสอนการกล่าว
ฉะนัน้ จะเอาเรื่องก�ำเนิดมาหยุดยั้งโอกาสในชีวิตของผู้คน ผมคิด
ว่ามันเป็นทั้งอนารยธรรมและทั้งไม่จ�ำเป็น เรามีพอที่จะแบ่งกันได้ ดูแล
กันได้ เมื่อครู่ถามผมเรื่องแรงบันดาลใจ ผมว่าอย่าไปคิดเรื่องแรงบันดาลใจ คิดว่าท�ำอย่างไรให้คุณมีหัวใจ คนไม่มีหัวใจจะมีแรงบันดาลใจ
แค่ไหนก็ไม่ส�ำเร็จ แต่ถ้าคุณมีหัวใจมีความรู้สึกให้คนอื่น อะไรมากระตุ้น
นิดเดียวก็จะเป็นนิมิตไปในทางที่ดี
ผมก็ไม่ใช่ลูกคนรวย มาจากบ้านนอก ช่วงเดินทางมากรุงเทพฯ
ใหม่ๆ ผมนึกไม่ถึงว่า คนกรุงเทพฯ มันล�ำบากกว่าผมขนาดไหนเห็นสิ่ง
ที่เรียกว่า “คนกรุงเทพฯ” ผมเจอขอทานนอนหลับใต้สะพานลอยแห่ง
แรกของกรุงเทพฯ ก็คือที่ประตูน�้ำ เป็นขอทานผู้หญิงแล้วก็มีเด็กวัยรุ่น
พยายามเอาไม้ไปเขี่ยผ้าถุง ผมเห็นแล้วร้องไห้เลยนะ แล้วก็คิดว่าเรื่อง
แบบนีต้ ้องเปลี่ยน ซึ่งผมไม่มีทฤษฎีอะไรทั้งสิ้น แต่ผมมีความรู้สึกอย่าง
รุนแรงว่าประเทศนีต้ ้องเปลี่ยน และผมมานัง่ อยู่ท่าพระจันทร์ กินข้าวยัง
ไม่เสร็จเลย ก็มีเด็กประมาณ ๕-๗ คนอยู่หน้าร้านอาหารเต็มไปหมด รอ
ว่าเมื่อไรคนกินจะลุก
ผมเลยรู ้ สึ ก ว่ า ประเทศนี้ต ้ อ งเปลี่ ย น มั น อยู ่ อ ย่ า งนี้ ไม่ ได้ มั น
ปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เหมือนสัตว์ มันไม่ใช่สังคมที่ถูกต้อง ซึ่งผมก็ได้
แรงบันดาลใจมาแบบนี้ และคิดว่ามันมาจากหัวใจ แต่ถ้าคุณไม่มีหัวใจที่
จะสัมผัสสิ่งแบบนี้ อย่าบอกผมว่าในยุคนี้ไม่มีให้เห็น อาจจะมากกว่าปี
๒๕๑๖ ถ้าไม่เชื่อลองเดินจากที่นี้ไปถึงถนนข้าวสาร เดินไปรอบๆ บางล�ำพู
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คุณจะเห็นชีวิตที่น่าอนาถของผู้คน ถ้าคุณรู้สึกเฉยๆ กับมัน ก็เลิกคุยกัน
เลย แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอย่างน้อยต้องปรับปรุงประเทศไทยบ้าง ถ้าอย่างนัน้
เรามาเป็นเพื่อนกันได้
ถาม: แสดงว่ามันจ�ำเป็นต้องแสวงหาหรือสร้างหัวใจในลักษณะ
หรือแบบที่กล่าวมา มันสามารถที่จะสร้างกันได้หรือเปล่า
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ขึ้นอยู่กับว่าหัวใจของแต่ละคนถูกท�ำลาย
ไปมากน้อยแค่ไหน เพราะว่าตอนก�ำเนิดทุกคนมีหัวใจ หัวใจในความ
หมายของความรู้สึก เราจะเห็นว่าเด็กเล็กๆ เขาไม่ค่อยเห็นแก่ตัวเหมือน
กับผู้ใหญ่ แต่ในระหว่างที่คุณเติบโต คุณถูกกรอกหูด้วยอะไร คุณถูก
ลงโทษด้วยเรื่องอะไร ผมไม่แน่ใจว่ากว่าจะมาถึงวัยหนุ่มสาว หัวใจของ
คุณได้ถูกท�ำลายหรือไม่ ถ้ามันถูกท�ำลาย มันจะกอบกู้ไม่ได้
แต่ ถ ้ า มั น เพี ย งถู ก ปิ ด กั้ น แล้ ว วั น หนึ่ง คุ ณ สามารถที่ จ ะรู ้ สึ ก ถึ ง
ชะตากรรมของเพื่อนมนุษย์ได้ ผมคิดว่าคุณโชคดี เพราะมันท�ำให้คุณมี
สัมผัสที่จะสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ ทั้งชาติคุณไม่ต้องห่วงว่าไม่มีอะไรท� ำ
คุณจะมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่า มันมีสิ่งที่คุณอยากท�ำ มีสิ่งที่ควรท�ำ
และมีสิ่งที่ให้คุณค่ากับชีวิตคุณเสมอ
แต่ ถ ้ า คุ ณถู ก ท�ำ ลายไปยั บ เยิ น อั นนี้ ผ มไม่ รู ้ ว ่ า จะตอบอย่ า งไร
ผมไม่ทราบจริงๆ ที่ต้องพูดอย่างนี้ก็เพราะว่า โลกที่เราอยู่ในปัจจุบัน
มี ก ระบวนการที่ มั นท�ำ ลายคนมั น มากเสี ย จนน่ า ตกใจ เช่ น กรณี เด็ ก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาย่านบางล�ำพู ไปฆ่าคนขับแท็กซี่เพียงเพราะว่า
อยากลองดูว่ามันเหมือนเกมไหม
เรื่อ งพวกนี้มัน มาจากสิ่ง แวดล้ อ มที่เราใช้ ห าเงิน ขายเกม ขาย
ความจริงลวงให้กับเยาวชนในทุกเรื่อง แล้วก็หล่อหลอมให้คนเห็นแก่ตัว
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บางทีไม่ ได้ เห็น แก่ ตัว ในลัก ษณะกอบโกย แต่ เห็น แก่ ตัว ในลัก ษณะที่
เย็นชาตายด้านกับผู้อื่น กล่าวคือ รู้สึกเฉยๆ กับคนอื่นตลอดเวลา หาก
คนหกล้มตรงหน้าคุณแล้วคุณหัวเราะ ข� ำดี หากคนหิวข้าวที่ยืนเกาะ
ตรงหน้าต่างภัตตาคารที่คุณก� ำลังกินอาหารอยู่แล้วรู้สึกร� ำคาญไม่คิด
จะแบ่ง มันเป็นสิ่งแวดล้อมที่อาจจะท�ำลายหัวใจ แล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยน
สิ่งแวดล้อมตรงนัน้ คุณก็อาจจะฟื้นหัวใจคนล�ำบาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่เสรีมาก คุณสามารถเลหลังความชั่วได้
สามารถเอาความชั่วมาขายได้ทุกเรื่อง แม้กระทั่งภาพศพ ซึ่งทุนนิยมอื่นๆ
ไม่ถึงขั้นนี้ที่หนังสืออาชญากรรมที่มีแต่เรื่องเซ็กซ์กับศพ ถูกฆ่าด้วยวิธี
การต่างๆ ถูกฆ่าที่ไหน มันเป็นสังคมที่น่าเศร้ามาก
ในขณะที่ส่วนหนึ่งผลักดันให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ�ำ
ชาติและบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่าวิถีชีวิตของผู้คนในการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันจ�ำนวนไม่น้อยเลยที่หยาบ กระด้าง ถ่อย แล้วก็เอาแต่ได้ ถ้า
เราขายสิ่งเหล่านี้ให้คนที่ถือก�ำเนิดเกิดมาในช่วงหลัง บางทีเราก็โทษเขาไม่
ได้ที่เขาจะไม่มีหัวใจ
ถาม: แล้วต้องท�ำอย่างไร เราจึงจะมีขบวนการที่มีหัวใจช่วยเหลือ
ประชาชน และท�ำเพื่อประชาชน
เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุ ล : คุ ณ ก็ อ ย่ า เพิ่ ง เอาไม้ ซี ก ไปงั ด ไม้ ซุ ง
รูปธรรมในการต่อสู้เคลื่อนไหวไม่จ�ำเป็นต้องสูง แต่ละยุคมันมีเงื่อนไข
ที่ต่างกัน สิ่งที่ผมเน้นมากกว่าก็คือว่า คุณมีความรู้สึก มีจิตใจที่จะเห็น
อกเห็นใจคนที่เขาล�ำบาก คนที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรม จากจุดนัน้ ก็
ลองถามตัวเองว่า คุณคิดว่ามีเงื่อนไขอะไรในตัวคุณบ้าง ผมคิดว่าทุกคน
เคยเกิดมาแล้วทั้งในแง่จิตวิญญาณแบบนี้ เพียงแต่ว่ารูปธรรมของแต่ละ
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ยุคที่จะแสดงมันไม่เหมือนกัน มันก็มีบริบทแตกต่างกันไป
เพราะฉะนั้น ในยุคของคุณ ผมไม่แนะน�ำว่าจะต้องท�ำทุกอย่าง
เหมือนกับคนรุ่นเก่า แต่ต้องตรวจสอบตัวเองในเรื่องแรกก่อนว่ามีใจที่จะ
ท�ำหรือไม่ ในแง่การต่อสู้ ถ้าอยากจะท�ำจริงๆ มันต้องมีวิชามีฝีมือ มัน
ต้องมีกลยุทธ์ มียุทธศาสตร์ในการเคลื่อนไหว ซึ่งผมไม่เคยมองตัวเองว่า
เป็นนักกิจกรรมเลย ผมไม่เคยใช้ค�ำนัน้ ผมเรียกตัวเองว่าเป็นนักปฏิวัติ
แล้วก็ไม่ท�ำเป็นขั้น ผมเป็นนักรบในป่าอยู่ประมาณ ๕ ปีกว่า และก็รบ
จริงด้วย ไม่ใช่รบเล่นๆ รวมถึงนักศึกษาคนอื่นๆ ที่หนีเข้าป่าด้วย
กลั บ มาที่ ก ารเคลื่ อ นไหว ผมไม่ แนะน� ำ ว่ า ให้ มี ก ารเคลื่ อ นไหว
เหมือน ๑๔ ตุลาคม หรือหลัง ๑๔ ตุลาคม แต่ผมแนะน� ำว่าให้มีจิตวิญญาณเดียวกันที่ไปแสดงออกในบริบทของตัวเอง คือ อย่าปล่อยให้
ความชั่ ว เดิ น ลอยชายผ่ า นไปได้ หรื อ ว่ า เห็ นคนตกทุ ก ข์ ได้ ย ากก็ รู ้ สึ ก
เฉยๆ คิดว่ามันเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรม คนเราเกิดมาย่อมไม่เท่าเทียม
กัน ถ้าคิดอย่างนัน้ แสดงว่ามันจบแล้ว มันไม่มีสายใยสัมพันธ์ระหว่างเรา
กับเพื่อนมนุษย์ แล้วมันก็จะเกิดสังคมอย่างที่เราเห็น สังคมที่เราเห็นมัน
ก็เป็นผลพวงจากวิธีคิดแบบนี้ วิธีคิดที่ว่าตัวใครตัวมัน แล้วแต่บุญแต่
กรรม แล้วแต่ความสามารถ
ถ้าอยากจะสืบทอดเจตนารมณ์ดั้งเดิม อย่าไปสืบทอดที่รูปแบบ
ให้สืบทอดในลักษณะของจิตวิญญาณประสานจิตใจ และมันอาจเป็น
เรื่องง่ายๆ นิดเดียว เช่น คุณเรียนอยู่ที่ไหน คุณก็อาจจะไปช่วยคนจน
ที่อยู่รอบๆ มหาวิทยาลัย หรือคุณอาจจะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องใน
มหาวิทยาลัยคุณในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แล้วมันจะพาคุณเข้าใจในด้านนัน้
ของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ
ผมเตือนไว้เรื่องหนึง่ สักเล็กน้อย ว่า บางคนอยากให้โลกหมุนตาม
ความคิ ด ของตั ว เอง แต่ ว ่ า โลกมั น มี ก ฎเกณฑ์ ข องมั น เวลามั น จะ
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ไม่หมุน มันก็ไม่หมุน หรือว่ามันหมุนไปทางอื่น มันก็จะไปทางอื่นเรา
ต้ อ งฟั ง คนอื่ น ในช่ ว งที่ สั ง คมนี้ ยั ง ไม่ พ ร้ อ ม ในช่ ว งที่ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ยั ง
ไม่ พ ร้ อ ม ถ้ า เราใจร้ อ น ถ้ า เราคิ ด ว่ า มั น ไม่ ได้ ดั่ ง ใจ มั นก็ จ ะมี Ego
อีกชนิดหนึง่ เป็นประเภทที่ไหนๆ ท�ำอะไรไม่ได้ ก็เท้าเอวด่าคนที่ไม่ช่วย
คุณ ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้ว ตัวเองก็จะเจ็บปวดขมขื่น
ด้วย
ผมก็เคยเป็นแบบนั้น ไม่ใช่ไม่เคย จริงๆ แล้วมันมีเงื่อนไขทาง
ภววิสัยที่จะท�ำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ มันมีเหตุปัจจัย ไม่ใช่ว่าเรา
ก�ำหนดได้ทั้งหมด แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่ใช่ว่าเราจะก�ำหนดอะไรไม่
ได้เลย สิ่งที่เราท�ำได้คือในช่วงที่มันยังไม่เกิด มันก็ไม่เกิด จะไปบังคับให้
รวมก็ไม่ได้ ซึ่งถ้าในช่วงนัน้ มันยังเป็นเช่นนัน้ เราก็ทำ� ต่อโดยที่ไม่ละทิ้งสิ่ง
ที่เรารู้สึกเราเข้าใจ พูดง่ายๆ ว่าสามารถท�ำงานเล็กได้ โดยไม่ต้องรองาน
ใหญ่อยู่ตลอดเวลา
ผมมี เพื่ อ นหลายคนในรุ ่ น หลั ง ที่ บ ่ น ว่ า ไม่ อ ยากท� ำ มั น ไม่ มี
เหตุการณ์ที่ใหญ่โตสะใจเท่ากับสมัย ๑๔ ตุลา เพราะฉะนัน้ เลยท�ำอะไร
ไม่ได้ บางคนนอกจากไม่ท�ำอะไรสักอย่าง ยังจะไปท�ำอะไรที่ตรงกันข้าม
กับสิ่งที่เคยท�ำ เหมือนกับว่า ท�ำดีแล้วไม่ได้ดี ก็ขอท�ำชั่วเสียบ้าง ขอลิ้ม
ชิมรสแห่งการเอารัดเอาเปรียบบ้าง
ดังนัน้ เราอย่าไปเสียศูนย์ ภววิสัยมันเป็นเรื่องหนึง่ อัตวิสัยก็เป็น
อีกเรื่องหนึง่ รักษาอัตวิสัยของเราให้มันสมดุล ส่วนเงื่อนไขภายนอกถึง
เวลามันจะเกิด มันก็เกิด ถึงเวลาไม่เกิด มันก็ไม่เกิด ไม่ต้องไปวิตกทุกข์
ร้อน
ถาม: พวกเราด�ำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆ แต่ว่าคนในคณะที่เรียก
ตัวเองว่า “สิงห์แดง” มักจะเบียดบังและมองพวกเราว่าเป็นคนบ้า อย่าไป
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ยุ่งเกี่ยวกับมัน อยากถามอาจารย์ว่า คนพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: เกิดขึ้นมาได้อย่างไร นี่ผมก็ไม่รู้นะว่า
เดี๋ยวนี้มันยังมีอยู่ แล้วความเป็น “สิงห์แดง” ตอนนี้เป็นอย่างไร?
ถาม: ผมคิดว่าในปัจจุบันคนเราถูกเลี้ยงให้สมองโต แต่หัวใจกลับ
เล็กลง แล้วผมคิดว่าคนยุคนี้อยากท�ำดีต้องมีอะไรตอบแทน เช่น การมี
กิจกรรมอะไรสักอย่างที่จะช่วยคนยากคนจน แล้วเขาจะถามว่ามีเกียรติบัตรให้เขาไหม ซึ่งคิดว่าเป็นปัญหามาก และนักศึกษาปัจจุบันไม่ได้มอง
ว่าเราเรียนไปแล้วเราจะช่วยสังคมได้อย่างไร แต่เขามองว่าเรียนไปแล้วเขา
จะเลื่อนสถานะทางสังคมเขาอย่างไร จะมีงานท�ำไหม มีอาชีพหน้าตาเป็น
อย่างไร
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ผมรู้สึกเฉยๆ กับความคิดดังกล่าว ผม
รู้สึกว่าคุณมีทางเลือกว่า คุณคือคนที่จะไปช่วยคนอื่น หรือว่าเป็นคนที่คน
อื่นจะมาต่อต้านในอนาคต ถ้าคุณเอารัดเอาเปรียบแสวงทั้งเงินทั้งอ� ำนาจ
วันหนึง่ คุณก็จะเป็นเป้าหมายแห่งการถูกต่อต้านโดยคนที่เขาไม่ยอมรับ
แต่ถ้าคุณมีสติส�ำนึก ผมอยากบอกว่าเรื่องชีวิต คุณต้องเข้าใจในสิ่งที่ถูก
ต้องตั้งแต่ต้น แล้วคุณจะไม่ไปท�ำเรื่องบ้าๆ บอๆ
ไอ้ เรื่ อ งบ้ า ๆ บอๆ ของผมก็ คื อ (๑) อยากรวย (๒) อยากมี
อ�ำนาจ (๓) เอาตัวรอดคนเดียว สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไร้แก่นสาร คุณรู้
หรือเปล่าว่า อันดับแรกคุณอยู่ในโลกประเดี๋ยวเดียว อยู่ชั่วคราว อันดับ
ต่ อ มาคุ ณ ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ โดยล� ำ พั ง คุ ณ อยู ่ โดยอาศั ย สิ่ ง อื่ นที่ ไม่ ใ ช่ ตั ว คุ ณ
เพราะฉะนั้น ในทางธรรมะเขาเลยบอกว่า ชีวิตคือ “อนัตตา” มันไม่มี
ตัวตน ค�ำว่า “อนัตตา” ก็คือการไม่มี “อัตตา” เพราะถ้าโดยกายภาพ
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ตัวคุณก็มาจากซากศพนานาชนิด และพืชผักนานาชนิดที่คุณกินเข้าไป
ถ้าในทางสังคมก็คือ คุณนัง่ อยู่บนเก้าอี้ที่คนอื่นผลิต เรียนในโรงเรียนที่
คนอื่นจ่ายภาษี เดินบนถนนที่คนอื่นสร้าง มันโยงใยกันไปหมดเช่นนี้
เพราะฉะนัน้ ทางพระก็เลยสอนว่า เมื่อคุณเกิดมาเป็นคนแล้ว จึง
ต้องมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ แล้วความเมตตากรุณานั้นจะกลับมาหาตัว
คุณเอง เพราะว่าคุณเป็นส่วนหนึง่ ของส่วนทั้งหมด เอามาปะเป็นการเมือง
ก็คือว่า คุณสัมพันธ์กับคนในสังคม มนุษยชาติมันเป็นพี่น้องกัน ปล่อย
ให้เขาล�ำบากก็ไม่ได้ คุณต้องมีส่วนแก้ไขในความล�ำบากนัน้ เพราะมันส่ง
ผลสะเทือนถึงกัน
ในทางฟิสิกส์ก็ยืนยันว่า มันมีสนามพลังระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ แท้จริงแล้วมันเป็นคลื่นพลังที่โยงใยกันทั้งหมด แล้วกลับ
ไปคิดว่าเราคือ “สิงห์แดง” เราต่อไปอนาคตเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น
จั ง หวั ด นี้ หรื อ เผลอๆ เล่ น การเมื อ งอาจจะได้ เป็ น รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมันเป็นความเพ้อเจ้อชนิดหนึง่ มันไม่มีความจริง
หรอก แล้วก็จะจบลงอย่างทุรนทุราย เมื่อถึงวันที่ต้องจากโลกนี้ไป โดย
ไม่รู้ว่าที่เกิดมามีความหมายคืออะไร
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณตั้งศูนย์ตรงนี้ได้ ก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับ
เรื่องที่ไร้เหตุผล แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าผมไปยุให้คุณไปบวช ไปเป็น
ฤาษีชีพราหมณ์หรือไปถือปืนอยู่ในป่า แต่ขอให้อยู่อย่างมีสติ อะไรที่ให้
ได้ อะไรที่ช่วยได้ ก็ให้ก็ช่วย อะไรที่ต้องดูแลตัวเอง ก็ต้องดูแล แต่อย่า
ไปหลงว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาล จริงๆ แล้วถ้าคนอื่นเขาหยุด
ท�ำงาน คุณนั้นแหละจะตายคนแรก เพราะว่าทั้งหมดที่คุณยังชีพอยู่ได้
นัน้ มันมาจากเพื่อนมนุษย์ มันมาจากธรรมชาติ มันมาจากดินฟ้าอากาศ
สรรพสิ่งสารพัดที่ถักทอขึ้นมาเป็นเครือข่ายแห่งชีวิต ให้คุณมีชีวิตอุบัติ
ขึ้นและด�ำรงอยู่ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านัน้ คุณก็อยู่ไม่ได้ แม้วันเดียวคุณก็อยู่ไม่
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ได้
ถาม: ต่อจากที่น้องเขาถามเมื่อสักครู่ เราอาจจะต้องยอมรับว่า
กิจกรรมอาสาส่วนใหญ่อาจจะจบลงพร้อมกับชีวิตในมหาวิทยาลัย เพราะ
เมื่อจบแล้วก็ต้องไปหาเลี้ยงชีพ และกิจกรรมเหล่านี้มันแทบจะไม่เอื้อ
แค่จะท�ำงานแล้วเบียดเบียนคนอื่นน้อยที่สุด บางครั้งมันยังท�ำล�ำบาก
อาจารย์มีวิธีจัดการกับเรื่องแบบนี้หรือเปล่าครับ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ทั้งชีวิตผมไม่เคยคิดว่าไปเบียดเบียนคน
อื่น ท�ำงานหาเงินเท่าที่มันจ�ำเป็น ผมเป็นอาจารย์ ผมจบปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยคอร์แนลล์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระดับสูงมากของสหรัฐอเมริก า ผมได้ เงิน เดือ น ๔,๐๐๐ กว่ า บาท ผมมีท างเลือ กที่จ ะไปเอา
๒๐๐,๐๐๐ บาท ในภาคเอกชน จริงๆ แล้ว ๔,๐๐๐ กว่าบาทอยู่ไม่ได้
หรอก ผมอาศัยเขียนหนังสือเพิ่มนิดหน่อยก็พอจะอยู่ได้ แล้วก็อยู่มา
ถึงปัจจุบันที่สอนมา ๒๐ ปี เงินเดือนเพิ่งมาถึง ๓๐,๐๐๐ บาทเมื่อเดือน
สองเดือนทีผ่ ่านมา คิดดูแล้วกันปีหน้าผมก็จะเกษียณแล้ว ผมก็อยู่มาได้
ผมอยากบอกว่าชีวิตคนจริงๆ ถ้าจะแค่อยู่ มันก็ไม่ได้ต้องการ
อะไรมาก ไอ้ที่หากันไปมันเกินกว่าอยู่ เอาไว้ให้เพื่อลูก เพื่อหลาน เพื่อตัว
เอง บางทีก็เพ้อเจ้อ ๗ หมื่นล้าน ไม่รู้ว่าจะเอาไปท�ำอะไร แค่นงั่ นับยังนับ
ไม่ส�ำเร็จ ผมมีเพื่อนอยู่คนหนึง่ เขามี ๕๐ ล้าน เขาก็บอกว่าเขาจนเพราะ
เขาเทียบกับหมื่นล้าน ผมก็ค�ำนวณจากเงินเดือนของผม ผมต้องสอนถึง
๒๐๐ ปี ถึงจะได้เงินแบบนัน้ แล้ว ๒๐๐ ปี ห้ามใช้แม้แต่บาทเดียว ซึ่ง
ส่วนใหญ่หาเกินทั้งนัน้
เมื่อเสาร์อาทิตย์ที่แล้ว ผมไปกางเต็นท์นอนอยู่บนเขาที่ชัยภูมิ
บังเอิญเป็นวันเสาร์อาทิตย์ ก็มีคนในกรุงเทพฯ ไปกางเต็นท์อยู่อีกฝั่ง
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หนุ่มคนหนึง่ เห็นว่าพวกเรามีหลายคนก็เข้ามาผูกมิตร มาถามไถ่ว่าเป็น
อย่ า งไรเสาร์ อ าทิ ต ย์ ม าเที่ ย ว ผมก็ บ อกว่ า ปกติ ผ มไม่ ม าเสาร์ อ าทิ ต ย์
หรอก ผมจะมาวันธรรมดา เขาก็ตอบกลับมาว่า แล้วไม่ท�ำมาหากินเหรอ
ผมก็บอกว่าผมไม่เชื่อเรื่องการหาเงิน เขาท�ำหน้าเหมือนถูกผีหลอก ผม
ก็บอกต่อว่า ผมหาบ้าง แต่หานิดหน่อย หาพอมีกินแล้ว ที่เหลือก็มาใช้
ชีวิต ให้คนอื่นบ้าง ให้ชีวิตบ้าง
กลับมาเรื่องการท�ำงานที่ถามไว้เมื่อครู่ ผมไม่ปฏิเสธหรอกว่าชีวิต
ที่ดีต้องมีเงื่อนไขทางวัตถุบ้าง แต่มันไม่ได้ต้องการมากขนาดเหมือนดังที่
เป็นกันอยู่ เช่น ต้องมียาทารักแร้ ต้องมีสีผม ต้องมีชุดตอนเช้า กลางวัน
เย็น ต้องมีกางเกงในสารพัดรูปแบบ อะไรแบบนี้ ซึ่งมันเลอะเทอะ
จริงๆ การมีชีวิตที่ดีนนั้ มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ (๑) เป็น
ความสัมพันธ์ใหญ่ระหว่างเรากับธรรมชาติ (๒) ชีวิตที่มีความสัมพันธ์
ที่ ดี กั บ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ไม่ ได้ ห มายความว่ า เจอหน้ า ใครก็ ยิ้ ม แบบมนั ส
บุญจ�ำนงค์๔ แต่ความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ก็คือ คุณเอาใจใส่ทุกข์
สุขร้อนหนาวของเพื่อนมนุษย์ แล้วก็เป็นส่วนหนึง่ ของพวกเขา มีสติส�ำนึก
เอาไว้ (๓) ความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเอง ตรงนี้มันต้องคิด เพราะคนเรา
จ�ำนวนมากเลยทีเดียวที่ไปก่อเรื่องก่อราวเดือดร้อนในสังคม เพราะว่ามี
ความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งกับตัวเอง ขัดแย้งก็คือไม่อยากเป็นตัวเอง อยาก
เป็นคนอื่นอยู่ตลอด จบตรีก็ไม่ได้ อยากจบโท หรือว่ามีเงินเท่านีก้ ็ไม่ได้
ต้องอยากมีเงินเท่านัน้
..............................

มนัส บุญจ�ำนงค์ นักกีฬามวลสากลสมัครเล่นทีมชาติไทย ได้เหรียญ
ทองจากแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงเอเธนส์ ประเทศ
กรีซ (พ.ศ. ๒๕๔๗/ ค.ศ. 2004) และเหรียญเงินในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่ง
ประเทศจีน (พ.ศ. ๒๕๕๑/ ค.ศ. 2008) มนัส มักจะมีสีหน้าที่เปื้อนยิ้มอยู่เสมอ.
๔
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คุณไม่มีความพอใจกับตัวเอง ก็คือไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัว
เอง ทุกวันนีค้ ุณอยากเป็นคนอื่น อยากเป็นอย่างอื่น เพราะคุณรังเกียจ
สิ่งที่คุณเป็น ตั้งแต่รูปร่างหน้าตา มาจนกระทั่งฐานะทางสังคม ดังนัน้ ถ้า
จัดการตรงนี้ไม่ได้จะเกิดทุกข์มาก แต่ว่าถ้า ๓ ประการสามารถจัดการได้
หมด คุณก็สามารถอยู่อย่างมีความสุข อยู่อย่างมีคุณค่า มีความพอใจ
เติมเต็มในชีวิตได้ ซึ่งระบบสังคมปัจจุบัน ระบบการศึกษาในปัจจุบันมัน
สวนทางกับเรื่องที่ผมพูด
คุณต้องไปเอาสิ่งอื่นจากที่อื่นตลอดเวลาเพื่อท�ำให้ตัวเองมีความสุข
คุณไม่เข้าใจว่าความสุขมันมาจากเบื้องลึกขั้นไหน คุณต้องท�ำตัวเองให้มี
ความสุขเองได้ อยู่คนเดียวได้ ไม่โหยหาสิ่งอื่นที่อื่น สร้างบ้านไว้ในหัวใจ
ล้มตัวลงนอนที่ไหน ที่นั้นก็เป็นบ้าน นั่งตรงไหน ที่นั้นก็เป็นบ้าน ชีวิต
ไม่มีค่าใช้จ่าย ผมจึงไปกางเต็นท์นอนในป่า
ถาม: อยากทราบว่าจากการที่อาจารย์ศึกษาหลักศาสนา อาจารย์
จะอธิ บ ายชี วิ ต ในแง่ ศ าสนาที่ ต ายแล้ ว จะไปไหน หรื อ ว่ า จะใช้ ศ าสนา
อธิบายหลักความหมายของชีวิตอย่างไร
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: คุณต้องเข้าใจว่า ผมแสวงหาทางจิตวิญญาณตั้งแต่เด็กๆ ทุกครั้งที่เรานั่งมองดูก้อนเมฆ มองดูพระจันทร์
พระอาทิตย์ ด้วยความรู้สึกที่มันไม่เกี่ยวข้องกับโลกทางวัตถุ ซึ่งผมเอง
ในทางรูปธรรม ผมโตขึ้นมาจากวัด ผมได้ซึมซับพระธรรมค� ำสั่งสอน
ตั้งแต่ ๑๐ ขวบ จนมันฝังลึกในรากเหง้าของตัวเอง ก่อน ๑๔ ตุลาคม
ผมก็บวชอยู่ในวัดเหมือนกัน หลัง ๑๔ ตุลาคม ผมก็ไปพูดเรื่องพรรค
สังคมนิยม
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ประวัติศาสตร์ และลัทธิมาร์กซ์ ผมเสือกมาถือปืนยืนยามคนเดียวกลาง
ดึก ซึ่งมันไม่มีวัตถุนิยมที่ไหนมาบอกคุณว่าต้องตายคืนนี้ หรือว่าระหว่าง
ที่ต้องเข้าตีค่ายทหารของรัฐบาล ถ้าวันนี้ไม่รอด แล้วจะบอกตัวเองว่า
อย่างไร ความรู้สึกเหล่านั้น มันเลยเรื่องของทางสังคมเข้ามาสู่ด้านจิต
วิญญาณ ต่อมาก็พ่ายแพ้กลับบ้าน มาอยู่ในสังคมที่เราไม่เห็นด้วย
ส�ำหรับตัวผม ผมรู้สึกว่าเข้าใจอะไรมากขึ้นตรงที่ว่า ตัวตนอะไร
ของเรามันไม่มี มันขึ้นอยู่กับความคิด ขึ้นอยู่กับส�ำนึกที่เราไปยึดติด แต่
ถ้าวันใดเราเลิกยึดติด เราก็จะรู้สึกว่ามันเกิดความรู้สึกที่ว่าง ไม่ใช่ว่าง
แบบความเหงาหรือแบบว่างเปล่า จะเป็นการว่างแบบน�้ำหนักกดทับ เรา
ไม่มีข้อเรียกร้องที่จะตอบสนอง เราไม่มีชื่อเสียงที่จะต้องรักษา เราไม่มี
ผลประโยชน์ที่จะต้องเรียกหา แต่เรามีความรู้สึกอยาก อยากเป็นส่วน
หนึง่ ของสิ่งต่างๆ มากมาย แล้วผมก็ท�ำในลักษณะนัน้ ก็คือ ผมได้ช่วย
สรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์ได้ยากตั้งแต่แมลงเล็กๆ ไปจนถึงเพื่อน
มนุษย์
ความรู้สึกนี้ มันไม่ได้ท�ำให้เราหนีไปจากโลก แต่เรากลับเข้ามา
หาโลกในลักษณะที่เราให้มากขึ้น เราก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นการให้ เพราะ
ศัพท์ค�ำว่า “ให้” มันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใช้เปรียบเทียบ แต่จริงๆ แล้ว
เหมือนเราเข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของสิ่งต่างๆ แล้วเราสบายใจ
ผมก็อยู่ในระยะฝึกตัวเองให้มันถึงจุดที่ผมคาดหวังหรืออยากจะ
ให้มันบังเกิดก็คือว่า ถึงเวลาไปจากโลกนี้ผมรู้สึกเฉยๆ เพราะผมรู้ว่าส่วน
อื่นๆ เขาก็ยังอยู่ต่อ ผมต้องฝึกตัวเองเพื่อจะได้เผชิญกับความตายอย่าง
สนุก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ คนโบราณเขาก็เคยท�ำกันมา
ถาม: เหตุการณ์และจุดเริ่มที่ท�ำให้อาจารย์ลดอัตตาส่วนหนึง่ ของ
ตัวเองได้อย่างไร
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เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: การลดอัตตาก็พยายามมาตลอด แต่ช่วง
ก้าวกระโดดนัน้ มันเป็นช่วงชีวิต ที่สูญเสียครอบครัว และหย่าร้าง ก็เลย
ไปผูกมิตรกับพวกกระรอก เราก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆ มันไม่มีเส้นแบ่ง เราไป
คิดเอาเองว่าเราเป็นคน เขาเป็นสัตว์ แล้วผมก็เริ่มมองไปยังสิ่งอื่นๆ มาก
ขึ้น ซึ่งมันมีช่วงก้าวกระโดด อันที่จริงผมฆ่าสัตว์มาเยอะ มาวันหนึง่ พบ
ว่าผมท�ำมันไม่ได้แล้ว ผมเลิกตกปลา ผมเลิกฆ่าสัตว์ ผมเอาปืนที่ผมมี
เกือบ ๒๐ กระบอกไปแจกไปขายหมด
จนถึงบัดนี้ผมช่วยแม้กระทั่งแมลงเล็กๆ ซึ่งท�ำแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่า
จะได้ขึ้นสวรรค์ ท�ำแล้วจะถูกต้องตามหลักค�ำสอน ตราบใดที่คิดอย่าง
นัน้ ถือว่าเป็นระบบทุนนิยมด้านธรรมมะ เป็นการลงทุนเพื่ออนาคตในภพ
หน้า แต่ผมรู้สึกว่าอยากช่วยเขาจริงๆ ช่วยแล้วรู้สึกดี ตลอดชีวิตไม่เคย
ท�ำเรื่องบ้าๆ บอๆ เช่น เอามือล้วงเข้าไปในโถส้วมเพื่อจะหยิบจิ้งจกไม่ให้
มันจมน�้ำตาย
ถาม: แล้วสุนขั ที่จะกัดอาจารย์ในวันถอดหมวก ตอนนี้มันยังจะ
กัดอาจารย์อยู่หรือเปล่า
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ไม่เลย! มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึง่
แต่ผมไม่อยากจะพูด เดี๋ยวมันเปลี่ยนใจ เรื่องของเรื่องก็คือ มีหมาอยู่
หน้าคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ซึ่งทุกวันนีก้ ็ยังอยู่ หลาย
คนรู้จักดีเพราะว่าเขาเป็นเจ้าถิ่น คอยขวางทางขึ้นคณะ แล้วก็ไม่ชอบ
หน้าผมมาก เพราะว่าเขาไม่ชอบหน้าคนใส่หมวก เขาไม่ชอบคนตัวใหญ่
และไม่ชอบคนสะพายเป้ สืบประวัติมาว่า คงถูกท�ำร้ายมาจากบุคคลที่
มีลักษณะดังกล่าว ผมก็คิดมากในวันที่ถูกไล่กัด ด้วยสัญชาตญาณเดิม
ของผม จะเอาปืนมายิงมัน ซึ่งผมเคยมีประวัติห้าวๆ เยอะ สมัยเรียนผม
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เคยติดประกาศท้าคนดวลปืนที่ท่าพระจันทร์ ผมก็ถือปืนไปนัง่ รอ สมัยที่
ถูกรุ่นพี่รังแก ผมก็ติดป้ายไว้ที่ชั้นหนึง่ ว่า ใครที่ถูกรุ่นพี่รังแก ผมจะชก
ให้ฟรี
กลับไปที่หมา วันนัน้ อารมณ์เพชฌฆาตมันขึ้น กะว่าจะเอาปืนมา
ยิง บังเอิญหมาตัวนี้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูของเลขานุการคณะ ที่เคยร่วมงาน
กับผม เขาก็เข้ามาร้องไห้ขอชีวิตหมา ผมก็บอกว่า นีค่ ุณ! หมามันจะกัด
ผมนะ แต่คุณมาร้องไห้อย่าให้ผมไปท�ำอะไรมัน ผมเลยขอว่า อย่าให้มัน
ท�ำอะไรผมก่อน เธอก็รับปาก ผมก็กลับมานั่งใคร่ครวญ เอาล่ะ! ยอม
ถอดหมวกให้หมาตัวนี้สักที จะได้สบายใจ หลังจากวันนัน้ ก็ไม่มีอะไร
การลดตัวตน ถ้าคุณมีศรัทธามาในทางนี้ ผมขอบอกไว้เลยว่า
มันจะไม่ได้มาด้วยการใช้เหตุใช้ผล ในทางความคิดเป็นแค่การเริ่มท� ำ
ความเข้าใจในตัว Concept แต่ถึงที่สุดแล้วต้องปฏิบัติเท่าที่จะท�ำได้
เช่น หากเพื่อนละเมิด คุณต้องฝึกไม่โกรธ ของคุณหายต้องฝึกให้ปล่อย
วาง มีอะไรที่คุณแบ่งได้ก็แบ่ง ในสังคมมีอะไรให้ฝึกเยอะ เพราะทั้งวันมี
คนละเมิดเยอะ คุณต้องฝึกท�ำใจให้เย็น ฝึกว่าต้องให้อภัย ฝึกให้ทาน ซึ่ง
ผมเคยเผชิญหน้ากับงูเห่าแผ่แม่เบี้ยในบ้านของตัวเอง หมาของผมก็จะ
เข้าไปกัด ผมก็ต้องห้ามหมาและต้องเซฟตัวเองให้ปลอดภัยด้วย ผมก็ตี
หมาให้ไปทางอื่น และนัง่ คุยกับงูเห่าว่าให้ต่างคนต่างอยู่ ในที่สุดมันก็ลด
แม่เบี้ยลง แล้วก็เลื้อยไปที่อื่น มาคิดย้อนหลังก็รู้สึกกลัวๆ เหมือนกัน
ถาม: เมื่ อ ปิ ด เทอมที่ แ ล้ ว ไปโต้ เ ถี ย งกั บ เจ้ า นาย เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ
วิสัยทัศน์ เขาพูดว่า เวลาคุณยังหนุ่มยังสาวก็จะคิดถึงเรื่องที่จะท�ำอะไร
เพื่อโลก พอคุณโตมานิดหนึง่ ก็ไม่เอาโลกแล้ว เอาแค่ประเทศก็พอ พอโต
มาอีกหน่อยก็คิดว่าประเทศมันใหญ่ไปเอาแค่ระดับสังคมนิดๆ หน่อยๆ
หมู่บ้านก็พอ พอแก่ก็จะคิดว่าเอาแค่ครอบครัวก็พอ แล้วพอสุดท้ายก็เอา
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แค่ตัวเองก็พอ
ในส่วนตัวของเราเองไม่ได้เป็นคนอย่างนั้น เรามีแรงผลักดันพอ
ไม่ว่าจะท�ำงานในส่วนไหนก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้หมด อยู่ที่ว่าคุณ
จะต้องเลือกว่าคุณจะท�ำงานอย่างไรให้ตอบโจทย์ตรงนัน้ ได้ แล้วเราก็พูด
โต้แย้งกับเขาไปว่า ท�ำไมเราทุกคนจะต้องเป็นไปตามวงจรที่เขาพูดหมด
คงไม่ใช่หรอก เพราะถ้าเป็นอย่างนัน้ หมดประเทศชาติหรือโลกคงไม่ไปถึง
ไหน และจากที่ได้อ่านหนังสือของอาจารย์ มุมมองของอาจารย์ได้เปลี่ยน
ไปจากเมื่อก่อนค่อนข้างมาก ขอให้อาจารย์อธิบายว่า คนที่มีพลังความคิด
เหมือน ๑๔ ตุลา มันหายไปไหนหมด
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ผมว่าเรื่องนี้มันมีปัญหาเรื่องความคาด
หวั ง ของสั ง คม และมี ป ั ญ หาทั้ ง ตั ว คนเดื อ นตุ ล าเอง ความจริ ง การที่
คุ ณคาดหวั ง ให้ ค น Generation หนึ่ง มี ห น้ า ที่ ต ่ อ ประเทศไปชั่ ว ชี วิ ต
มันเป็นความคาดหวังที่ใจด�ำใจร้าย มันเรื่องอะไร เอาสิทธิอันใด เอา
ความชอบธรรมอันใดมาเหมาทุกอย่างให้เขาท�ำ ผมว่ามันไม่ถูกต้อง ส่วน
เขาจะท�ำได้ หรือจะเต็มใจท�ำหรือไม่นนั้ ขอให้เป็นเรื่องของความเต็มใจ
ของเขาเอง
มี ค นมาเจอหน้ า ผมแล้ ว บอกให้ ช ่ ว ยเรื่ อ งนั้น เรื่ อ งนี้ ห น่ อ ย ผม
บอกให้ลุยไปด้วยกัน เขาก็วางมือทันทีเลย ผมถามว่าแล้วคุณให้ผมไป
สู้ แล้วท�ำไมคุณไม่สู้ เขาบอกว่า ก็เพราะคุณเคยสู้ จะบ้าหรืออย่างไร
หมายความว่าผมเคยท�ำอย่างนี้มา ไม่สามารถไปท�ำอย่างอื่นอีกแล้วใน
ชีวิตนี้ เป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่า ลองตั้งสติถามตัวเองบ้างไหม บรรดา
ผู้ที่คาดหวังทั้งหลายว่า คุณก�ำลังให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาไปเหนื่อย
ยาก ไปล้มตาย มากน้อยแค่ไหน
ผมเชื่อเลยว่าต้องมีคนมาขอหวยวีรชนที่แขวนเอาไว้ ซึ่งพวกเขา
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ตายไปแล้ว ยังต้องให้หวยต่อ ถามว่าในวันนี้ผมสู้ไหม ผมสู้ แต่ผมจะ
ไม่สู้แบบเด็กๆ กรุณาเข้าใจว่า ผมไม่ได้ทิ้งอุดมการณ์ แต่ผมท� ำให้มัน
ประณีตมากยิ่งขึ้น
อุดมการณ์ก็เหมือนกับตัณหาชนิดหนึ่ง ตัณหาที่อยากให้คนอื่น
ท�ำตามใจเรา แล้วมักจะน�ำมาสู่การไม่ฟังใคร ซึ่งตรงไหนที่การข่มเหง
รังแก มันชัดเจน ตรงไหนที่การเอารัดเอาเปรียบท�ำร้ายคน มันชัดเจน เรา
ก็ไม่รั้งรอที่จะไปต่อต้าน แต่ว่าตามฐานานุรูปที่มันเป็นอยู่ เช่น เวลาเขา
ส่งต�ำรวจไปตีชาวบ้าน ผมก็เซ็นแถลงการณ์ คือว่าคณะผมมีอาชีพลง
นามแถลงการณ์กันทุกคน ถ้ามีอะไรที่เราเห็นสมควรที่จะไปร่วมชุมนุม
ได้ เราก็ไป แต่อย่านึกว่ามันเป็นรูปแบบเดียว เพราะว่าการให้สติ การให้
ความคิดก็เป็นอีกสิ่งที่เราบริการสังคมได้
มีคนแก่ไว้ก็เพื่อเอาภูมิปัญญาส่วนกลางมาก่อประโยชน์ ไม่ใช่
เอาคนแก่ไปยกน�้ำหนัก ตัวผมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆ เลย จริงๆ แล้วผมท�ำให้
ตลอด อย่างเดือนธันวาคมที่แล้ว (๒๕๕๐) ผมเป็นผู้กล่าวปาฐกถาน�ำใน
การประชุมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่าปัญหา
บ้านเมืองมันอยู่ตรงไหน๕
เดื อ นกุ ม ภาพั นธ์ ๒๕๕๑ ผมปาฐกถาเนื่ อ งในวั นคล้ า ยวั น เกิ ด
..............................

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, “เมืองไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน,” ปาฐกถา
ใน การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ ๘ (พ.ศ.
๒๕๕๐), จัดขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ณ ศูนย์การค้าและนิทรรศการ
นานาชาติ กรุงเทพฯ (ไบเทค บางนา), ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๐.
๖
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, “พุทธธรรมในยุคโลกาภิวัตน์,” ปาฐกถาเสม
พริ้งพวงแก้วครั้งที่ ๑๔, ณ เรือนร้อยฉน�ำ  สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ,
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑.
๕
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ของหมอเสม พริ้งพวงแก้ว อธิบายถึงพุทธธรรมกับโลกาภิวัฒน์๖ เดือน
มีนาคม ผมกล่าวปาฐกถาเรื่องการเมืองภาคประชาชนในการแจกรางวัล
SMEs ในวันคล้ายวันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ้งภากรณ์๗ เดือนพฤษภาคม
ผมปาฐกถาอบรมจิตอาจารย์ใหม่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเดือน
สิงหาคม ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ นี่ก็เป็นบทบาทหน้าที่ที่ผมท� ำเพื่อปลูกจิต
ส�ำนึก ซึ่งผมอยากท�ำ
เดือนหน้าผมได้รับเชิญไปปาฐกถาเนื่องในโอกาสที่บรรดาศิษยานุศิษย์ของท่านพระพุทธทาสจะชุมนุมใหญ่กันในวันที่ ๑๒ กันยายน เพื่อ
สร้างหอจดหมายเหตุพุทธทาส๘ เดือนตุลาคม กลุ่มจิตวิวัฒน์เขาเชิญไป
เป็นวิทยากรคุยเรื่องจิตวิญญาณ๙ เดือนธันวาคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

..............................

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, “การเมืองภาคประชาชนกับอนาคตการเมือง
ไทย,” ปาฐกถาในพิธีมอบรางวัลธรรมภิบาลดีเด่นแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
ย่อมแห่งปี ๒๕๕๑, สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย และ
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ณ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี, ๙
มีนาคม ๒๕๕๑.
๘
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, “อ�ำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอ�ำนาจ,
ปาฐกถาในปาฐกถาชุด พุทธธรรมพาไทยพ้นวิกฤต,” จัดโดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, ณ หอประชุมมหิศร ส�ำนักงานใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน), ๑๒ กันยายน ๒๕๕๑.
๙
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, มณฑานี ตันติสุข, และรวิวาร โฉมเฉลา,
“ชี วิ ต ความหมาย และการลื ม หายของจิ ต วิ ญ ญาณ: เสวนาแสวงหาบนเส้ น ทางใหม่ กั บ หนั ง สื อ สนทนากั บ พระเจ้ า - Conversations with God: An
Uncommon Dialogue,” เสวนา ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์, ๗ ตุลาคม ๒๕๕๑.
๗
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เรียกร้องให้ไปเสนอบทความเกี่ยวกับรัฐชาติและชาติพันธุ์ ซึ่งจะพูดถึง
การกดขี่ชนชาติต่างๆ ในประเทศนี้โดยอ�ำนาจรัฐ๑๐
ถ้าให้ผมไปยืนถือไมโครโฟนพูด ๕ วัน ๕ คืน คงไม่ไหวและคง
ไม่ท�ำเพราะมันเชย แต่ผมบอกไปแล้วว่าเราไม่จ�ำเป็นต้องผลิตซ�้ำจิตวิญญาณ คนต่างรุ่นกันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไข แต่ที่เจ้านายของ
คุณคนนัน้ บอกว่า เกิดมาคิดเรื่องใหญ่ พออายุมากไปก็คิดเล็กลงๆ นัน้
ผมว่าเจ้านายของคุณไม่เข้าใจงานแบบนี้ ไม่เข้าใจสิ่งที่ผมคิดในตรงนี้ ผม
คิดว่าคนจ�ำนวนมากไม่เคยคิดเรื่องใหญ่เลยตั้งแต่เกิดมา ส่วนพวกที่คิด
เล็กลงก่อนที่เขาจะตายนัน้ อย่าเพิ่งไปว่าเขาเลย เพราะเขาต้องคิดว่าเวลา
ที่เขาตายแล้ววิญญาณจะไปไหน
มั น เป็ น เรื่ อ งธรรมชาติ ที่ ม นุ ษ ย์ จ ะต้ อ งไต่ ถ ามว่ า ก่ อ นหน้ า
จักรวาลอยู่มา ๑๓,๐๐๐ ล้านปี โลกอยู่มา ๔,๖๐๐ ล้านปี มนุษย์อยู่มา
๑๕๐,๐๐๐ ปี แล้วเราเกิดขึ้นมา ๖๐-๗๐ ปี ก่อนหน้านัน้ มาจากไหน หลัง
จากนัน้ เราไปไหน ค�ำถามนี้ผมคิดว่ามันชอบธรรมและควรจะคิด เพราะ
มันจะโยงกลับมาสู่ประเด็นที่ว่า ระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่ คุณจะมีพฤติกรรม
อย่างไร คนที่อยู่อย่างถูกต้องที่สุดคือคนที่คิดเรื่องความตายถูกต้อง แล้ว
คนที่คิดเรื่องการอยู่ถูกต้องก็จะมองการตายอย่างถูกต้อง มันเป็นเรื่องที่
..............................

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, “รัฐชาติ ชาติพันธุ์ และความทันสมัย,”
บทความน� ำ เสนอใน การประชุ ม วิ ช าการชาติ นิ ย มกั บ พหุ วั ฒ นธรรม, จั ด โดย
ศู น ย์ ภู มิภ าคด้ า นสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่, ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑.
๑๐
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เชื่อมโยงกัน ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องแยกออกจากกัน
ดังเช่นเรื่องของท่านมหาตมะ คานธี ท่านใช้เรื่องหลักธรรม ใน
การไม่ตอบโต้ไม่ท�ำร้ายคนอังกฤษ ท่านบอกว่า การกอบกู้เอกราชเป็นการ
ทดลองสัจจะ สัจธรรม ก็คือการทดลองความจริง ผมคิดว่าการเข้าใจ
โลกในทางโลกภาวะไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้ดูด�ำดูดีความเป็นไปใน
บ้านเมือง
ถาม: อาจารย์คิดว่าจิตวิญญาณของนักปฏิวัติมันเป็นปัจจัยหนึง่
ที่ก่อให้เกิดความเป็นตัวตนของนักกิจกรรมหรือเปล่า อีกประเด็นก็คือ
อาจารย์ยังนิยามตัวเองว่ายังคงเป็นนักปฏิวัติอยู่หรือเปล่า
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ผมไม่มีค�ำนิยามเกี่ยวกับตัวเองเลย ผม
ใช้เวลาอยู่คนเดียวในการเขียน ครุ่นคิดอะไรต่างๆ ค่อนข้างเยอะ ในเวลา
นัน้ ผมไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร แต่ไม่ใช่เรื่องสับสนคือหมายความว่าไม่ได้
ตั้งสมมติฐานว่า บัดนี้นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ก�ำลังคิด บัดนี้นาย
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ก�ำลังกินข้าว แบบนี้มันไม่ใช่
ผมจะไม่รู้สึกว่าผมก�ำลังเป็นใครอยู่ แล้วผมพยายามท�ำให้สิ่งนี้
เช่น ผมไม่ขอต�ำแหน่งทางวิชาการ แล้วอย่านึกว่าผมขอไม่ได้ เพราะผม
เขียนหนังสือมาเยอะ ผมก็จะไม่มีต�ำแหน่ง และอีกอย่างหนึง่ ผมไม่ขอต่อ
อายุราชการ เพราะว่าเมื่อไม่ได้ต�ำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ก็ต่ออายุไม่
ได้ ต้องท�ำให้ไม่ได้ “รองศาสตราจารย์” แล้วมาบังคับให้ผมท�ำงานต่ออีก
๕ ปี ก็ไม่ได้ ซึ่งเมื่อถามว่า นิยามตัวเองเป็นนักปฏิวัติหรือเปล่า ผมอยาก
จะบอกว่า ผมไม่นิยามตัวเองเป็นอะไรเลย
เพราะว่าชีวิตพอไปนิยามมันแล้วจะยุ่ง ค�ำนิยามทั้งปวงล้วนเป็น
การลอกความคิดคนอื่น เอาความจริงในเรื่องของประวัติ คุณคืออาจารย์
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แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต้องท�ำหน้าเป็นอาจารย์ทั้งวัน แต่ถ้าถาม
ว่าผมเคยเป็นไหม ก็เคยลุ่มหลงกับเปลือกนอกของชีวิต แต่ผมโชคดีตรง
ที่มีคนยัดเยียดให้ผมเป็นโน่นเป็นนีต่ ลอด จนวันหนึง่ มันส�ำลัก ก็เลยคิด
ว่าค�ำนิยามท�ำให้จิตหลอน ถ้าเราเริ่มจากความรู้สึกข้างในลึกๆ จริงๆ เรา
จะคิดได้ชัดเจนกว่านี้ เพราะถ้าเรานิยามตัวเอง เราก็จะมีตัวเองอยู่ใน
พื้นที่ของความคิด ซึ่งผมเคยเป็น มันจะท�ำให้เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เพี้ยน
ออกไปจากความเป็นจริง
และอีกค�ำถามเมื่อครู่ต้องแยกก่อนว่า นักกิจกรรมกับนักปฏิวัติ
มันไม่เหมือนกัน แต่ว่าเรื่องจิตวิญญาณที่ผมเคยพูดให้อาจารย์ใหม่ฟัง
หมายถึงการมีศรัทธาในสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเอง แล้วถือว่าตัวเองจะท� ำการ
ใดๆ เพื่อสิ่งนัน้
เพราะฉะนั้น จิ ต วิ ญ ญาณของผมใช้ ในความหมายที่ ค ่ อ นข้ า ง
จ�ำกัด คือ ไม่ได้หมายความว่าวิญญาณที่สิงอยู่ในร่างแล้วเวียนว่ายตาย
เกิด แต่ผมใช้ในความหมายค่อนข้างเป็นสากล คือ อะไรที่เป็นสปิริต
(Spirit) เหมือนเราเป็นนักกีฬา ถ้าแพ้แล้วโกรธก็แสดงว่าตัวตนออก
มา แต่ถ้าแพ้แล้วยอมรับได้ แสดงว่าเรามองเกมมันเป็นองค์รวมของ
เพือ่ นมนุษย์ ดังนัน้ จิตวิญญาณมันควรจะอยูใ่ นทุกอย่าง ทุกอย่างทีเ่ ราท�ำ
ไม่ว่าจะเป็นนักปฏิวัติหรือนักกิจกรรม
ตราบใดที่ เราท� ำ สั ม มาอาชี พ ท� ำ อย่ า งไร้ วิ ญ ญาณ มั นก็ จ ะเจ็ บ
ปวด เพราะฉะนั้น จิตวิญญาณมันเป็นทางสายหนึ่งในการด�ำเนินชีวิต
ว่า คุณจะท�ำอะไรก็ตามต้องผูกใจไว้กับสิ่งนั้นด้วย ต้องเห็นคุณค่าของ
มันมากกว่าผลตอบแทน ใน ภควัทคีตา กล่าวไว้ว่า ท�ำสิ่งใดต้องรัก
สิ่งนั้น อย่าไปคิดว่าผลที่ได้มันคืออะไร ในค�ำสอนของดอนฮวน (don
Juan Matus)๑๑ เป็นต�ำราอินเดียนแดงซึ่งได้พูดถึงเส้นทางแห่งหัวใจ
ก็คือ จะเลือ กเส้ นทางใดก็ต ามจะต้ อ งเลือ กเส้ นทางที่มัน มีหัว ใจหมาย
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ความว่า เป็นหัวใจที่ผูกติดอยู่กับเส้นทางที่เราเลือก
เพราะฉะนั้น กิจกรรมที่ท�ำไม่ว่าเป็นอะไรก็ตาม ทุกกิจกรรมใน
ชีวิต อยากจะรักใครก็รักให้จริง อยากจะรักงานไหนก็รักให้จริง ใช้ชีวิต
จริง อย่าเป็นชีวิตปลอม ไม่ใช่ว่าเราเหล่าวีรชนในอนุสรณ์สถานจะต้อง
ไปเลี้ยงเด็กก�ำพร้า ในขณะเดียวกันก็โทรศัพท์ไปหาหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
รู้สึกปลื้มเพียงแค่เขาบอกว่าท�ำแบบนีด้ ี ซึ่งมันไม่ได้อะไรขึ้นมา ไม่มีจิตวิญญาณ
ถาม: อาจารย์ถอดหมวกแล้ว อาจารย์ทิ้งอุดมการณ์แล้วหรือยัง
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ในเวลานี้ผมจะท�ำอะไรก็ตามที่โลกถือว่า
เป็นเรื่องดี ผมไม่จ� ำเป็นที่จะต้องปลุกเร้าตัวเองด้วยธงผืนไหนหรือชู
ค�ำขวัญอะไร ผมรู้สึกว่ามันไม่จ�ำเป็นแล้ว ในวัยหนึง่ ผมอาจจะมี แต่ใน
ขณะนี้ผมคิดว่ามันไม่จ�ำเป็น อยากจะท�ำก็ท�ำ ไม่อยากจะท�ำก็ไม่กลัว
ใครมาต่อว่า อย่างเช่น การที่สู้กันอยู่ทุกวันนีท้ ั้งฝ่ายพันธมิตรฯ๑๒ ทั้งฝ่าย
..............................

Carlos Castaneda, Journey to Ixtlan: The Lessons of Don Juan
(New York: Simon & Schuster, 1972).
๑๒
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิไตย เป็นกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการ
เมืองตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ โดยมีจุดประสงค์ในการต่อต้านรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จนเป็นปัจจัยหนึง่ ที่ท�ำให้เกิดรัฐประหาร ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ และการยุบพรรคไทยรักไทย (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐) ภายหลังการรัฐประหารก็ยังคงเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีทั้งนายสมัคร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ที่มีความเกี่ยวโยงกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
เรื่อยมาจนถึงการยุบพรรคพลังประชาชน (๒ ธันวาคม ๒๕๕๑) มีสัญลักษณ์เป็น
สีเหลือง บ้างเรียกว่า “กลุ่มคนเสื้อเหลือง.”
๑๑
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แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปก. หรือ นปช.) ๑๓
ซึ่งผมมีเพื่อนอยู่ในทุกกลุ่ม แล้วผมก็จะไม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มไหนทั้งสิ้น
แต่ผมก็รักทุกคน ผมรู้สึกว่าส่วนที่ดีของแต่ละฝ่ายนัน้ มีอยู่ ซึ่งมีส่วนที่
ท�ำให้ประเทศนีม้ นั ขยับเคลือ่ น ขณะเดียวกันก็มสี ว่ นทีใ่ ช้ไม่ได้ดว้ ยเช่นกัน
ผมเคยบอกว่ า “คนเดื อ นตุ ล า” ได้ ส ลายตั ว ไปแล้ ว ในรู ป ของ
ขบวนการ แต่ในฐานะปัจเจกบุคคลวันหนึง่ เราอาจจะรบกันเอง พอถึงวัน
นัน้ ทุกคนก็มาว่าผมอีก ว่ามองโลกในแง่ร้าย ผมเคยถามเด็กในห้องเรียน
ว่าใครรู้บ้างว่าประชาธิปไตยอยู่ตรงไหน ก็ไม่มีใครตอบ ผมเลยบอกว่า
อยู่ในหัวพวกคุณทุกคน เพราะว่าคุณคิดขึ้นเอง เพราะฉะนั้น ๑๐ คน
ก็มี ๑๐ แบบ ถ้าคุณตกลงกันไม่ได้ ชาตินกี้ ็ไม่มีประชาธิปไตย
และอีกอย่างหนึง่ ผมเคยอยู่ค่ายสังคมนิยมมาก่อน มันก็เหมือน
กัน มีทั้งสังคมนิยมที่เปราะ และสังคมนิยมที่แท้จริง แล้วสุดท้ายก็เถียง
กันจนกระทั่งฆ่ากัน สุดท้ายก็รวมหัวกันทิ้งสังคมนิยมหมด เพราะฉะนัน้
ค�ำนิยามมันอันตราย ใช้ได้ แต่ใช้ได้เฉพาะในบางช่วงในบางสถานการณ์
แต่อย่าไปหลง ถ้าไปหลงจะอันตรายต่อชีวิต คือ (๑) ท�ำให้ตัวเองเปลี่ยน
ไม่ได้ กลัวออกนอกกรอบ (๒) อาจจะใช้มันเป็นข้อแก้ตัวในการท�ำร้ายผู้
อื่น เพราะฉะนัน้ จะต้องเข้าใจจุดอ่อนจุดแข็งของมัน
..............................

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต่านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) เป็นกลุ่ม
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู้สนับสนุนอดีตนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตร และกลุ่มผู้ต่อต้านการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ กลุ่มนี้เริ่มก่อ
ตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๕๐ ภายใต้ชื่อ “แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่
เผด็จการ” (นปก.) ต่อมาในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ หลังการลงประชามติ
รับร่างรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ (๑๙ สิงหาคม) ก็ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น “แนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” (นปช.) มีสัญลักษณ์เป็นสีแดง บ้างเรียก
ว่า “กลุ่มคนเสื้อแดง.”
๑๓
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นปช.

ถาม: อยากให้อาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์ของพันธมิตรฯ กับ

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ผมไม่อธิบาย คือ ผมในเวลานี้ จะว่า
กล่ า วหรื อ อย่ า งไรก็ ช ่ า ง เพราะมี บ างคนเขาต�ำ หนิ ม า อย่ า งเมื่ อ ครู ่ มี
โทรทัศน์เขามาจะรอสัมภาษณ์ให้ผมวิจารณ์เรื่องพันธมิตรฯ กับ นปช. ซึ่ง
ผมก็ปฏิเสธไป เพราะไม่รู้ว่าสองฝ่ายนัน้ เขาจะท�ำอะไรกัน
แต่ถ้าพูดในแง่ของความเป็นมนุษย์ ผมมีเพื่อนร่วมรุ่นหรือเพื่อน
มิตรสหายอยู่ทุกหนทุกแห่งในกลุ่มนัน้ มันท�ำให้ผมต้องละเว้นในการที่จะ
ไปว่ากล่าวเขาในที่สาธารณะ ถ้ามีอะไรที่ผมจะต�ำหนิหรือวิจารณ์นนั้ ผม
จะเข้าไปพูดกับเขาโดยตรง แล้วก็เวลาแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็เป็นฉันท์
เพื่อน
เดียว

ถาม: แต่ในกลุ่มพันธมิตรฯ หรือ นปช. ก็ไม่ได้มีคนเพียงกลุ่ม

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล: ใช่! ผมรู้ ในเวลานี้ผมมองโลกอีกแบบ
ยกตัวอย่างตอนที่ผมสอนนักศึกษาปริญญาเอกอยู่เมื่อปี ๒๕๕๐ ก็มี
นักศึกษาไปประท้วง คมช.๑๔ แล้วมาประท้วงคณบดีคณะรัฐศาสตร์ด้วย
..............................

“คณะมนตรี ค วามมั่ นคงแห่ ง ชาติ ” (คมช.) เดิ ม คื อ “คณะปฏิ รู ป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” ที่
ได้กระท�ำรัฐประหารเมื่อ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ต่อมาได้เปลี่ยนสถานะมาเป็น
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ   (คมช.) ตามมาตรา ๓๔ ของรัฐธรรมนูญ (ฉบับ
ชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ และสิ้นสุดสภาพไปเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจาการ
เลือกตั้งที่มีนายกรัฐมนตรี สมัคร สุนทรเวช เป็นแกนน�ำ  เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๕๑.
๑๔
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ที่ไปช่วยร่างรัฐธรรมนูญ ผมก็บอกว่าคณบดีเขาเป็นคนดีคนหนึง่ แต่สิ่ง
ที่คุณท�ำโดยรวมมันก็ดีเหมือนกัน เพราะท�ำให้สังคมไม่เชียร์รัฐประหาร
อยู่ฝ่ายเดียว ต้องมีด้านตรงข้ามเพื่อถ่วงดุลไว้บ้าง ผมก็บอกต่อไปว่า แต่
ผมไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาแถลงการณ์ ผมเห็นด้วยที่คุณออกมาเคลื่อนไหว
ซึ่งผมมองในภาพรวมว่าทุกฝ่ายมันถ่วงดุลกันอยู่ ถ้าวันไหนที่มันถ่วงดุล
กันไม่ได้บ้านเมืองก็จะล�ำบาก
ถาม: ผมอยากให้อาจารย์เปรียบเทียบว่าแรงบันดาลใจของขบวน
การคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่กับขบวนการในอดีตมีลักษณะอย่างไร
เสกสรรค์ ประเสริ ฐ กุ ล : ตั ว ผมมั น อยู ่ ในขั้ นตอนที่ ติ ด หลงกั บ
ภายนอกของชีวิตให้น้อยลง เพราะฉะนัน้ ผมเลยเลี่ยงทางจิตวิทยา เลี่ยง
ฐานะทางสังคม แต่ไม่ได้หมายความว่าในการวิเคราะห์ปัญหา มองปัญหา
เราจะทิ้งค�ำนิยามไปทั้งหมดได้ เพราะว่าถ้าทิ้งทั้งหมดมันก็จะพูดกันไม่รู้
เรือ่ ง มันต้องมีถ้อยค�ำ เพียงแต่ว่าเราต้องตระหนักความจ�ำกัดของถ้อยค�ำ
ถ้อยค�ำมันล้วนแล้วแต่เป็นสัญลักษณ์ของความจริง มันไม่ใช่ตัวความ
จริง เราต้องตระหนักถึงความจริง
ในแง่ ข องการสร้ า งคนรุ ่ น ใหม่ ๆ ที่ จ ะมี ศั ก ยภาพมี พ ลั ง เท่ า กั บ
รุ่นที่คุณชอบยกเป็นตัวอย่าง ผมก็บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร์มันไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แล้ว ผมคิดว่า เงื่อนไขของ
สังคมปัจจุบันซึ่งคลี่คลายมาสู่ยุคสมัยใหม่ มันยิ่งเน้นความเป็นปัจเจก
ของคน พูดถึงเรื่องตัวตนต้องรักษาตัวตน ซึ่งสวนทางกับที่ผมพูดมาวัน
นี้ มันยากหน่อยที่จะจัดให้รวมตัว อย่าว่าจะรวมตัวมาท�ำเพื่อบ้านเมือง
คิดจะรวมตัวกันไปเที่ยวยังไม่ค่อยส�ำเร็จเลย ต้องเที่ยวแบบตัวใครตัวมัน
แล้วก็การเปลี่ยนแปลง การนัดหมาย การรักษาค�ำพูด กลายเป็นสิ่งที่ไร้
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คุณค่า ซึ่งบริบททางวัฒนธรรมในปัจจุบันมันแอนตี้การรวมตัว
เพราะฉะนั้น คุณจะเห็นว่า การรวมตัวในหมู่ของชาวบ้านมันจะ
ง่ายกว่า เช่น ชาวจะนะ จังหวัดสงขลา หรือพี่น้องเกษตรกรอื่นๆ ในขณะ
ที่การรวมตัวในหมู่เยาวชนกรุงเทพฯ ในรั้วมหาวิทยาลัยนั้นจะยากมาก
เพราะเขาอยู่ในบริบทที่มันขวางน�้ำอยู่ตลอดเวลา บริบทที่วัฒนธรรมฉุด
ไปอีกทิศหนึง่ ที่ให้ความส�ำคัญกับตัวตนของตัวเองมากกว่าสิ่งอื่น
ในแง่การแสวงหา ในยุคนี้มีการแอนตี้ มีการอ่านหนังสือ การ
แสวงหาที่เป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มผมและอีกหลายคนในยุคนั้น จะอ่าน
หนัง สื อ แล้ ว มานั่ง คุ ย กั น ซึ่ ง ผมคิ ด ว่ า สั ง คมไทยตอนนี้ โฟกั ส ไปที่ ก าร
ริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์ มั น อาจจะไม่ ได้ อ ยู ่ ในรั้ ว มหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ก็ ได้ คื อ
จุดศูนย์ถ่วงของการริเริ่มสร้างสรรค์ และไม่ใช่เพียงเฉพาะนักศึกษา ตัว
อาจารย์เองก็หากินตัวเป็นเกลียว
ผมชอบเหน็บแนมอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าที่ไหนจ่าย
ดีก็ไปที่นนั่ ฟังแล้วรู้สึกแย่ แต่ก็เป็นอย่างนัน้ จริงๆ เพราะว่ามหาวิทยาลัย
เขาขายปริญญาโทกันเยอะ เขาก็ต้องประมูลตัวอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ของรัฐ
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เสวนาการเมืองเรื่อง

ประชาธิปไตย คุณคือใคร?
(Democracy, Who Are You?)
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, สุชาย ตรีรัตน์, ปริญญา เทวานฤมิตรกุล,
วิภา ดาวมณี และ เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ด�ำเนินรายการ
จัดโดย มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
ณ ห้องประชุม ๑๔ ตุลา มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑

วันที่ ๑๐ ธันวาคม ถูกสร้างให้เป็น “วันรัฐธรรมนูญ” หรือ
ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ “วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ” อันเชื่อมโยง
กับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ ๗ พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ปวงชนชาวไทย และสร้างมโนทัศน์
ที่เชื่อมระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐธรรมนูญ โดยกีดกันวันที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ อย่าง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง และ
๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรก ออกไปจาก
สารบบความทรงจ�ำ
เนื่องในโอกาสของวันรัฐธรรมนูญนี้ ทางมูลนิธิ ๑๔ ตุลา จึงได้
จัดงานเสวนาเรื่อง “ประชาธิปไตย คุณคือใคร? (Democracy, Who
Are You?)” ขึ้น โดยการเริ่มต้นด้วยค�ำถามแบบบุคลาธิษฐาน นีน้ ่าจะ
เป็นการกระตุ้นให้ทุกคนแสวงหาค�ำตอบ ว่าถึงที่สุดแล้ว “ประชาธิปไตย”
ที่กลุ่มทางการเมืองแทบทุกฝ่ายต่างก็อ้างถึงนัน้ มีฐานคิดแบบใด หรือ
ประชาธิปไตย คุณคือใคร?…
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มีความหมายใดกันแน่ แต่ที่แน่นอนก็คือ ค�ำๆ นี้มิได้มีความหมาย
ตายตัว ไม่ว่าจะในสังคมตะวันตกหรือสังคมไทยก็ตาม
อย่ า งไรก็ ดี บริ บ ทที่ แ วดล้ อ มวั น รั ฐ ธรรมนูญ ปี ๒๕๕๑ ก็
คือ การเมืองไทยอยู่ในภาวะ “ลูกผีลูกคน” และ “อึมครึม” เพราะเป็น
ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส�ำคัญระหว่างรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ กับรัฐบาล
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจาก ๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ พรรคการเมือง
แกนน�ำจัดตั้งรัฐบาลเดิมอย่างพรรคพลังประชาชน ถูกศาลรัฐธรรมนูญ
สั่งยุบพรรค เนื่องจากผู้บริหารพรรคท�ำผิดกฎหมายเลือกตั้งและบท
บั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนูญ ซ�้ ำ รอยพรรคไทยรั ก ไทยที่ ก็ ถู ก ยุ บ ไปเมื่ อ ปี
๒๕๕๐ บรรยากาศทางการเมืองในขณะนั้นก็คือ การแข่งขันกันจัดตั้ง
รัฐบาล จนพรรคประชาธิปัตย์ น�ำโดยหัวหน้าพรรค อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และเลขาธิการพรรค สุเทพ เทือกสุบรรณ สามารถช่วงชิงโอกาส
จั ด การเปลี่ ย นขั้ ว การเมื อ งในสภาผู ้ แทนราษฎรขึ้ นจั ด ตั้ ง เป็ น รั ฐ บาล
“เทพประทาน” ได้ส�ำเร็จ โดยสภาลงมติเลือกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็น
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม
อีกทั้งต้องไม่ลืมการเมืองบนท้องถนน ที่ความตึงเครียดได้รึง
รัดอย่างเหนียวแน่นและปลดปล่อยออกมาอย่างรุนแรง ไล่เรียงมาตั้งแต่
การชุ ม นุ ม ประท้ ว งและขั บ ไล่ รั ฐ บาลอย่ า งยื ด เยื้ อ ของกลุ ่ ม พั นธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนถึงขั้นยึดท�ำเนียบรัฐบาลระหว่างเดือน
สิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑ และเพิ่มระดับการกดดันด้วยการเข้ายึดท่า
อากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ระหว่างวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๓ ธันวาคม ซึ่งการชุมนุมยุติไปเพราะนายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์ พ้นจากต�ำแหน่งด้วยพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญไปในวันที่ ๒
ธันวาคม
นอกจากนี้ กลุ่ม นปช. หรือแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้าน

50 … สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา

เผด็จการแห่งชาติ ก็ได้ยกระดับการเคลื่อนไหวคู่ขนานไปพร้อมๆ กับ
กลุ่มพันธมิตรฯ จนเป็นผลให้ในวันที่ ๒ กันยายน เกิดการประลอง
ก�ำลังกันระหว่างฝ่ายเหลือง พันธมิตรฯ และฝ่ายแดง นปช. ที่ถนน
ราชด� ำ เนิน จนมี ผู ้ บ าดเจ็ บ และเสี ย ชี วิ ต ต่ อ มาในวั นที่ ๗ ตุ ล าคม
ต�ำรวจก็ได้สลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรฯ ที่หน้าอาคารรัฐสภา เป็น
ผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอีกเช่นกัน ทั้งนี้ยังไม่รวมการลอบโจมตี
กลุ่มพันธมิตรฯ ด้วยการยิงลูกระเบิดเข้าไปในท�ำเนียบรัฐบาลและท่า
อากาศยานดอนเมือง อันเพิ่มจ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตอีกเช่นกัน
ฝุ ่ นควัน แห่ ง ความสับ สนวุ ่ น วายทางการเมือ งยัง คงหลงลอย
ปกคลุมความคิด ความรู้สึก และจินตนาการทางการเมืองของวิทยากรที่
ร่วมวงเสวนาครั้งนี้ ไม่ต่างจากกระแสธารแห่งการเปลี่ยนผ่านทางสังคม
การเมืองไทยที่กำ� ลังไหลอย่างเชี่ยวแรงและหมุนวนอย่างปั่นป่วน ก็ยังคง
ส่งผลสะเทือนเป็นลูกโซ่คล้องรัดไปยืดยาวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดให้กับสังคม
ด้ ว ยประสบการณ์ ท างการเมื อ งที่ ต ้ อ งแลกด้ ว ยหยาดเหงื่ อ
น�้ำตา เลือดเนื้อ และชีวิต อย่างน้อยที่สุดก็ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๙
เป็ นต้ น มา คงจะเป็ น โอกาสอั นดี ที่ สั ง คมไทยจะต้ อ งตั้ ง ค�ำ ถามเกี่ ย ว
กับ “ประชาธิปไตย” อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็น แล้วประชาธิปไตยคือ
ใคร? แล้วประชาธิปไตยของใคร? แล้วประชาธิปไตยอย่างไร? แล้ว
ประชาธิปไตยที่ไหน? แล้วประชาธิปไตยเมื่อใด? แล้วประชาธิปไตย
ท�ำไม? แล้วประชาธิปไตยคืออะไร? ฯลฯ และก็คงมีค�ำถามที่ควรค่าแก่
การแสวงหาค�ำตอบได้อีกมากมาย
แม้วงเสวนานีจ้ ะอยู่ภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตย คุณคือใคร?”
เท่านั้น แต่ความคิดและความเห็นของวิทยากรก็ล้วนตอบครอบคลุม
ค�ำถามมากมายข้างต้น และถือว่าเป็นความพยายามครั้งส�ำคัญครั้งหนึง่
ที่ได้ร่วมแสวงหาค�ำตอบต่อค�ำถามเกี่ยวกับ “ประชาธิปไตย” ได้อย่าง
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ตรงไปตรงมามากเท่าที่จะเป็นไปได้
••••••••
พิ ช ญ์ พงษ์ ส วั ส ดิ์ ๑: กราบเรี ย นท่ า นผู ้ ฟ ั ง ทุ ก ท่ า น หั ว ข้ อ
เสวนาวันนี้คือ “ประชาธิปไตย คุณคือใคร?” ก็ขอขอบพระคุณที่เชิญ
ผม เพราะผมอยากรู้เหมือนกันว่า “ประชาธิปไตย คุณคือใคร?” จาก
เหตุการณ์บ้านเมืองของเราในช่วงที่ผ่านมา เราก็ได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้น
หลายเรื่อง ผมชอบชื่อการสัมมนาครั้งนี้เป็นอย่างมาก เพราะว่าเกิดมา
ก็เพิ่งเคยได้ยินการตั้งชื่อการสัมมนาว่า “ประชาธิปไตย คุณคือใคร?”
เหมือนกับมองว่าประชาธิปไตยเป็นตัวคน ซึ่งแปลกดี
เวลาเราสอนเรื่องการเมืองไทย เราก็จะมองประชาธิปไตยเป็น
อะไรเยอะแยะ โดยที่เราไม่เคยคิดว่าประชาธิปไตยเป็นคน หรือเป็น
อะไรสักอย่างแบบนี้ เวลาที่เราถามว่า คุณคือใคร? ก็ค่อนข้างให้เกียรติ
ประชาธิปไตยเหมือนกัน เรามักชอบพูดถึงประชาธิปไตยหลายอย่าง เช่น
สถานะทางการเมืองว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือยัง หรือพูดถึง
ประชาธิปไตยในฐานะเป็นวัฒนธรรม รวมทั้งพูดถึงประชาธิปไตยในฐานะ
ที่ทางจิตวิเคราะห์สมัยใหม่คือ สิ่งซึ่งอยากจะไปให้ถึง แต่ไม่มีทางไปถึง
มันเป็นปัญหาว่าเรามักจะสร้างตัวตนของเรากับประชาธิปไตย แต่เราไม่
..............................

ดร. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ จบปริญญาเอก Ph.D. (City and Regional
Planning) จาก University of California at Berkeley ในปี ๒๕๕๐ จบ
ปริญญาโท M.Phil. (Land Economy) University of Cambridge ในปี ๒๕๓๘
และจบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณทิต (การปกครอง) เกียรตินิยมอันดับหนึง่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี ๒๕๓๔ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำภาค
วิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๑
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เคยไปถึง มันจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจในเชิงวิชาการว่า “ประชาธิปไตย คุณ
คือใคร?”
ขออนุญ าตประชาสั ม พั นธ์ ห นัง สื อ ของอาจารย์ สุ ธ าชั ย ยิ้ ม ประเสริฐ เรื่อง สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย๒ น่าสนใจมากผม
ก็มีโอกาสได้อ่านบางส่วน แต่ที่น่าสนใจก็คือ ค�ำว่า “ประชาธิปไตย”
เป็นค�ำซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆ ถ้าใช้ค�ำภาษาอังกฤษก็คือ
Contested หมายถึง มันมีความขัดแย้งในการให้ค�ำนิยามจากหลาย
ฝ่าย ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” มันจึงไม่ใช่จุดที่ทุกคนเข้าใจตรงกันเลย
ในช่วงล่าสุด มันก็มีอะไรน่าสนใจเยอะแยะ เช่น ประเทศเรา
มีพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และเราก็ยังมีคณะปฏิรูปการ
ปกครอง (คปค.) ประเทศไทยก็ อ ย่ า งนี้ ประชาธิ ป ไตยไทยก็ เหมาะ
กั บ ปลาทอง เพราะจ� ำ อะไรไม่ ค ่ อ ยได้ ความทรงจ� ำ สั้ น ผมยั ง จ� ำ ชื่ อ
คณะรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ไม่ได้เลย อาจจะเป็น “คณะ
ปฏิรูปการปกครองเพื่อประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”
เรามีค�ำว่า “ประชาธิปไตย” เยอะมาก แต่ที่น่าสนใจส�ำหรับผมที่สุดก็คือ
เราไม่เคยมีสินค้าชื่อ “ประชาธิปไตย” แปลกไหม ถ้าเรารักประชาธิปไตย
จริง มันน่าจะมีการจดทะเบียนเป็นสินค้า เช่น สบู่ประชาธิปไตย แชมพู
ประชาธิปไตย เสื้อผ้าประชาธิปไตย ไม่เห็นมีเอามาสวมใส่หรือเอามาใส่
กับตัวเราบ้างเลย กระดาษทิชชูตราประชาธิปไตย ก็ไม่เลว มันน่าจะมี
อะไรที่เป็นประชาธิปไตยที่อยู่ใกล้ตัวเรา
ผมก็ เ กริ่ น น� ำ มาพอสมควรแล้ ว ก็ พู ด ง่ า ยๆ คื อ ว่ า ค� ำ ว่ า
“ประชาธิ ป ไตย” มั น มี ค วามหมายเยอะแยะมาก แล้ ว ก็ มี เรื่ อ งที่ น ่ า
..............................

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ, สายธารประวัติศาสตร์ประชาธิปไตย
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิสายธารประชาธิปไตย, ๒๕๕๑).
๒
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สนใจเยอะ วั นนี้ เราก็ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ ากท่ า นวิ ท ยากรต่ า งๆ เริ่ ม จาก
อาจารย์สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์สุชาย ตรีรัตน์ อาจารย์ปริญญา
เทวานฤมิตรกุล อาจารย์วิภา ดาวมณี และอาจารย์เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ
สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ๓: รายการของเราตั้งชื่อเก๋ไก๋ว่า “ประชาธิปไตย คุณคือใคร?” “คุณคือใคร” เป็นบุคลาธิษฐาน ในโอกาสดีวันนีก้ ็
เป็น ๑๐ ธันวา ครบรอบ ๗๖ ปี ของวันรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทย
เราก็ได้มาคุยกันถึงประชาธิปไตย มาคุยกันแล้วคุยกันอีก ผมอยาก
จะพู ด สั ก ๓ ประเด็ น ประเด็ นที่ ห นึ่ง ก็ คื อ เรามาพู ด ถึ ง ตั ว ตนของ
ประชาธิ ป ไตย ประเด็ นที่ ส อง ผมจะพู ด ถึ ง ปั ญ หาประชาธิ ป ไตยใน
ปัจจุบัน และประเด็นที่สาม ผมจะพูดถึงมายาคติบางประการที่มีส่วนใน
การท�ำร้ายประชาธิปไตย
ประเด็นที่หนึง่ ตัวตนประชาธิปไตย ถ้าถามว่า “ประชาธิปไตย
คุ ณคื อ ใคร?” ผมคิ ด ว่ า พวกเราคงรู ้ ดี เรี ย นกั น มา ท่ อ งกั น มา ตั้ ง
แต่สมัยเด็กแล้ว ก็ต้องบอกว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครอง
ที่อ�ำนาจเป็นของประชาชน โดยประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์นของ
..............................

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ จบ Ph.D. (Portuguese History) จาก University of Bristol, England ในปี ๒๕๔๑ จบปริญญาโท
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี
๒๕๓๒ จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) เกียรตินิยม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในปี ๒๕๒๔ ปัจจุบันเป็น
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
๓

54 … สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา

สหรัฐอเมริกา ได้กล่าวสุนทรพจน์ในปี ค.ศ. 1864 (พ.ศ. ๒๔๐๖) ที่
Gettysburg บอกว่า ระบอบประชาธิปไตยนัน้ เป็นระบอบการปกครอง
ที่เป็นของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน อันนัน้ เป็นความ
หมายที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอยู่ทั่วไป
คราวนี้เรามาเริ่มต้นท�ำความเข้าใจกันเล็กน้อยว่า ประชาธิปไตย
ในบ้ า นเมือ งเรา และจริง ๆ ที่ใช้ กันทั่ว โลกในปั จ จุ บันนี้ หลัก ๆ เป็ น
ประชาธิปไตยแบบตัวแทน โดยทางรัฐศาสตร์เขาเรียกว่า Representative Democracy ก็ คื อ ให้ ป ระชาชนมี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง เพราะถื อ ว่ า
ประชาคมทั้งหมด ไม่สามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้ จะต้องมีการ
เลือกบุคคลไปท�ำหน้าที่แทน
ผมขึ้นต้นตรงนี้เพื่อจะบอกว่า ข้อถกเถียงอันแรกคือ ผมคิด
ว่ า การเลื อ กตั้ ง เป็ นกลไกส�ำ คั ญ ในประชาธิ ป ไตย ตราบเท่ า ที่ ส มาชิ ก
ประชาคมทุกคนไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์โดยตรงได้ การเลือกตั้งไม่ได้
หมายถึงเพียงแค่การเลือกตัวแทนไปท�ำหน้าที่การเมืองในช่วงเวลาใดช่วง
เวลาหนึง่ เพียงอย่างเดียว ผมคิดว่า ในระบอบประชาธิปไตยนัน้ ความ
ส�ำคัญอีกอย่างของการเลือกตั้งก็คือ การเลือกตั้งบอกว่า การถือครอง
อ�ำนาจนัน้ เปลี่ยนได้ ในก�ำหนดเวลาที่แน่นอน อย่างเช่น ๔ ปี เมื่ออยู่
ครบ ๔ ปีแล้ว การเลือกตั้งจึงมีกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงให้
โอกาสได้เลือกคนเดิมหรือคนอื่นเข้ามาถือครองอ�ำนาจต่อไป
เพราะฉะนั้น การเลื อ กตั้ ง บอกเราว่ า การเปลี่ ย นอ� ำ นาจใน
ระบอบประชาธิปไตยนัน้ ต้องเปลี่ยนด้วยเสียงประชาชน ในเวลาก�ำหนด
ที่แน่นอน ถ้าเปลี่ยนด้วยวิธีอื่น ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย ถ้าสมมติว่ารัฐบาล
ที่ ผ ่ า นการเลื อ กตั้ ง มาบริ ห ารได้ สั ก ๖ เดื อ นหรื อ ๑ ปี และมี ค วาม
พยายามในการเปลี่ยนแบบอื่น อย่างเช่น รัฐประหารบ้าง ม็อบขับไล่บ้าง
อันนี้เราไม่ค่อยอยากจะถือว่าเป็นประชาธิปไตย
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คราวนี้ผมจะมาพูดถึงปัญหานี้อีกทีหนึง่ ในฐานะที่วันนี้เป็นวัน
ประวัติศาสตร์ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ผมจะเริ่มต้นในทางประวัติศาสตร์
สักนิดว่า ประชาธิปไตยในบ้านเมืองเรานัน้ เริ่มต้นจากการปฏิวัติเมื่อวัน
ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เป้าหมายของการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ก็เพื่อจะล้ม
ล้างระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ท�ำไมต้องล้มล้าง?
ค�ำตอบง่ายๆ ก็คือว่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นนั้ เป็นระบบที่ให้
อ�ำนาจแก่พระมหากษัตริย์อยู่เหนือกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว อ�ำนาจนัน้
ไม่มีการกระจายไปสู่ประชาชน
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นนั้ ไม่มีรัฐสภา ไม่มีรัฐธรรมนูญ ไม่มีการเปลี่ยนรัฐบาล พระมหากษัตริย์เมื่อขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วก็
เป็นไปอย่างนั้นจนพระองค์เสด็จสวรรคต ไม่มีการเปลี่ยน ซึ่งระบบ
การปกครองระบอบกษั ต ริ ย ์ นั้น ถื อ ว่ า ไม่ modern มั น ไม่ เป็ น สมั ย
ใหม่ ดั ง นั้น คณะราษฎรเลยท� ำ การยึ ด อ� ำ นาจและเปลี่ ย นแปลงการ
ปกครองมาสู่ระบบการเมืองแบบใหม่ ให้มีการเปลี่ยนอ�ำนาจในก�ำหนด
เวลาที่แน่นอน ให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกตั้ง แล้วก็ให้มีกฎหมาย
สูงสุดคือรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหม่ เพราะสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
นัน้ ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญ อ�ำนาจของกษัตริย์นนั้ สูงสุด พระองค์เองคือ
รัฐธรรมนูญ เป็นองค์อธิปัตย์สูงสุด พระองค์ไม่ต้องบอกว่าจะปกครอง
อย่างไร เพราะว่าอันนัน้ เป็นสิทธิ์ของพระองค์ แต่ในระบบใหม่จะท�ำอย่าง
นัน้ ไม่ได้ รัฐบาลจะปกครองอย่างไร ต้องมีการวางก�ำหนดกรอบที่ชัดเจน
และรัฐธรรมนูญคือกรอบอันนัน้
ดั ง นั้น ทั นที ที่ มี ก ารปฏิ วั ติ เปลี่ ย นแปลงการปกครอง คณะ
ราษฎรก็ด�ำเนินการให้มีรัฐธรรมนูญโดยทันที นั่นคือรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราวปี ๒๔๗๕ ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน หลังการปฏิวัติ
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๓ วัน จากนัน้ ก็ได้มีการตั้งกรรมการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ประกาศ
ใช้ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ให้ถือว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญมาจนถึงปัจจุบัน
กล่าวโดยสรุปในขั้นต้น เราจะเห็นได้ว่า ประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในบ้าน
เมืองเรานัน้ เป็นแนวคิดที่ตกทอดมาจาก ๒๔๗๕ มาจากการปฏิวัติของ
ประชาชน ก่อนที่จะตั้งเป็นประเด็นต่อไป ผมอยากจะสรุปสัก ๔ ข้อ
ให้เห็นว่า สิ่งที่คณะราษฎรต้องการผลักดันคือประชาธิปไตยแบบไหน
มีหน้าตาเป็นอย่างไร ซึ่งผมสรุปได้ดังนี้
(๑) การที่อ�ำนาจสูงสุดนั้นต้องเป็นของราษฎรทั้งหลาย เป็น
ของประชาชน ราษฎรนัน้ ใช้อ�ำนาจทางอ้อมผ่านสภา เลือกตัวแทนเข้ามา
ใช้อ�ำนาจหน้าที่แทนในช่วงเวลาอันจ�ำกัด ในช่วงต้นก็เป็น ๕ ปี ต่อมา
รัฐธรรมนูญระยะหลังก�ำหนดเหลือเวลาแค่ ๔ ปี
(๒) การก�ำหนดอ�ำนาจสูงสุดของประชาชนด้วยกฎหมายแม่บท
คื อ รั ฐ ธรรมนูญ การแบ่ ง อ� ำ นาจ ๓ อ� ำ นาจให้ มี อิ ส ระจากกั น ก็ คื อ
นิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ
(๓) การก�ำหนดให้บุคคล ไม่ว่าจะมีฐานันดรใด มีชาติก�ำเนิดใด
ให้ มี ค วามเท่ า เที ย มกั น ในทางกฎหมาย ใช้ ก ฎหมายเป็ น หลั ก ในการ
ปกครอง กฎหมายในที่ นี้จ ะต้ อ งเป็ นกฎหมายที่ ผ ่ า นกระบวนการที่
แน่ น อนชั ด เจน ผ่ า นการพิ จ ารณาของสภาผู ้ แทนราษฎร ไม่ ได้ เป็ น
พระบรมราชโองการในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ การปกครองแบบ
ใหม่นี้เราจะเรียกว่า การปกครองแบบนิติรัฐ หรือที่เราจะเรียกกันว่า
Rule by law มั นคื อ การปกครองโดยใช้ ก ฎหมายเป็ น หลั ก ซึ่ ง ไม่
เหมือนกับในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ นั้น เป็ น ระบบที่ นัก กฎหมายเรี ย กว่ า Rule by will ปกครอง
โดยพระบรมราชโองการ ดังนั้น Rule by law คือ ความเป็นนิติรัฐ
อย่างในตะวันตกนัน้ เกิดขึ้นในไทยมาหลัง ๒๔๗๕
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(๔) การเปลี่ยนแปลง ๒๔๗๕ นัน้ ไม่ได้โค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ยังคงให้สถาบันพระมหากษัตริย์คงอยู่ แต่จะต้องแสดง
บทบาทภายใต้รัฐธรรมนูญ ก็คือให้เป็นระบบกษัตริย์ภายใต้กฎหมาย
การด�ำเนินการใดๆ ก็ตามของพระมหากษัตริย์หลังจาก ๒๔๗๕ จะต้อง
มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเสมอ ดังนัน้ โดยนัยยะเช่นนี้ พระมหากษัตริย์หลัง ๒๔๗๕ จะไม่มีอ�ำนาจอิสระที่จะใช้พระราชอ�ำนาจโดยตาม
ล�ำพังอีกต่อไป
สรุ ป แล้ ว ประชาธิ ป ไตยของคณะราษฎรหลั ง ๒๔๗๕ เป็ น
ประชาธิปไตยของประชาชน โดยพระมหากษัตริย์ถือว่าเป็นประมุขแห่ง
ชาติ อ�ำนาจบริหารจะด�ำเนินไปโดยคณะรัฐมนตรีและรับผิดชอบต่อสภา
ผู้แทนราษฎร ไม่ได้รับผิดชอบต่อพระมหากษัตริย์ หมายความว่า คณะ
รัฐมนตรีจะต้องแถลงนโยบาย และด�ำเนินนโยบายโดยผ่านสภาผู้แทน
ราษฎร และรัฐบาลจะต้องมาจากการเลือกตั้ง อันนีค้ ือประเด็นแรกที่ผม
อยากจะอธิบายในเชิงกติกาให้เข้าใจก่อน ต่อค�ำถามที่ว่า “ประชาธิปไตย
คุณคือใคร?” ผมขอตอบในกรอบของ ๒๔๗๕ แบบนี้
ประเด็นที่สอง ปัญหาของประชาธิปไตยในปัจจุบัน ในประวัติ
ศาสตร์ ที่ ผ ่ า นมาจนถึ ง ขณะนี้ ๗๖ ปี ที่ ผ ่ า นมา เราต้ อ งยอมรั บ ว่ า
ประชาธิ ป ไตยในประเทศไทยนั้น มี ป ั ญ หาสะดุ ด หลายครั้ ง การที่
ประชาธิปไตยสะดุด ด�ำเนินไปอย่างไม่ราบรื่นนัน้ มีสาเหตุส�ำคัญอยู่ ๒
ประการ
ประการที่ ๑ การแทรกแซงทางการเมืองที่มาจากฝ่ายอนุรักษนิ ย มหรื อ กลุ ่ ม Conservatives ที่ ไม่ ย อมรั บ อ� ำ นาจของประชาชน
แต่กลับไปมุ่งรื้อฟื้นพระราชอ�ำนาจ โดยเห็นว่าอ�ำนาจที่ถูกต้องเป็นของ
พระมหากษัตริย์ ไม่ใช่ของประชาชน ซึ่งความคิดของกลุ่มอนุรักษนิยม
เป็นปัญหาและคุกคามประชาธิปไตยในเมืองไทยมาตลอด

58 … สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา

ประการที่ ๒ ตั้งแต่ปี ๒๔๙๐ เป็นต้นมา เกิดการรัฐประหาร
ของฝ่ ่ า ยทหาร ถ้ า เราศึ ก ษาประเด็ น ประวั ติ ศ าสตร์ เราจะเห็ น ว่ า
โดยมากมีกระท�ำที่สอดคล้องต้องกัน หมายถึงการรัฐประหารของฝ่าย
ทหารมั ก จะด� ำ เนิน ไปควบคู ่ กั บ การท� ำ ลายประชาธิ ป ไตย หรื อ การ
ด�ำเนินการของกลุ่ม Royalists อนุรักษนิยมเจ้าเสมอ ตั้งแต่ ๒๔๗๕
การท�ำรัฐประหารแทบทุกครั้ง ประเด็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
จะถูกน�ำมาใช้เป็นข้ออ้าง ซึ่งเป็นอุปสรรคส�ำคัญที่น�ำมาสู่การรัฐประหาร
เท่าที่ผมมีสถิติ เรามีมาแล้ว ๙ ครั้ง มีหลายครั้งหรือมีบางช่วงทีเดียว
ที่มีระบบเผด็จการทหารค่อนข้างยาวนาน อย่างที่เราทราบช่วงที่ยาว
นานที่สุดคือตั้งแต่สมัยสฤษดิ์ จนมาถึงสมัยถนอม-ประภาสซึ่งกินเวลา
ราว ๑๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๐๐-๒๕๑๖) แต่ ก ระนั้นก็ ต าม ตั้ ง แต่ ก รณี
พฤษภาประชาธรรม ปี ๒๕๓๕ เป็นต้นมา ผมคิดว่าประชาธิปไตยของ
เราพัฒนามาค่อนข้างราบรื่นจนกระทั่งเกิดการรัฐประหาร ๑๙ กันยายน
๒๕๔๙ ประชาธิปไตยได้สะดุดอีกครั้งหนึง่
คณะทหารที่ยึด อ� ำ นาจเมื่อ ๑๙ กัน ยายน ๒๕๔๙ ท�ำ อะไร
บ้ า ง สิ่ ง ที่ ค ณะทหารด� ำ เนินการก็ คื อ ฉีก ท� ำ ลายรั ฐ ธรรมนูญ ฉบั บ ปี
๒๕๔๐ ซึ่งถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุดฉบับหนึง่
จากนั้นด�ำเนินการให้มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งเราจะเรียกมัน
ว่า “รัฐธรรมนูญฉบับอมาตยาธิปไตย”
จริงๆ เราอาจจะเรียกมากกว่านัน้ ก็ได้ ผมคิดว่าเป็น “รัฐธรรมนูญฉบับโจร” เป็น “รัฐธรรมนูญฉบับปล้นประเทศ” เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มีเป้าหมายโดยตรงในการท�ำลายการเมืองในระบบ
พรรคการเมือง สถาปนาอ�ำนาจของคณะตุลาการขึ้นมาเหนืออ�ำนาจอื่นๆ
นอกจากนี้ ยังมีบทเฉพาะกาลที่ปกป้องอ�ำนาจเถื่อนของคณะรัฐประหาร
ดังนั้น เมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะพบว่า การเมืองใน
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ระบอบประชาธิปไตยของไทยนัน้ ถูกคุกคามอย่างหนัก ส�ำหรับผมถือว่า
มีปัจจัย ๓ ประการที่คุกคามประชาธิปไตยในปัจจุบัน
ประการที่ ๑ การจัดตั้งกลุ่มขบวนการประชาชนฝ่ายขวาที่ชู
ค�ำขวัญ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์” เป็นม็อบ เราจะเรียกว่า ม็อบ
พันธมิตรฯ อันเป็นม็อบที่ปลุกเร้าชาตินิยมแบบสุดขั้ว สร้างศัตรูกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน อ้างตัวเองเป็นผู้ภักดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์
และก็ใส่ร้ายป้ายสีศัตรูทางการเมืองด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
จากนั้นก็สร้างม็อบยืดเยื้อ ด�ำเนินการผิดกฎหมาย ยึดท�ำเนียบ ยึด
สนามบิน สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมากมาย
ในระหว่างการชุมนุมของม็อบพันธมิตรฯ หรือม็อบฝ่ายขวาที่เรา
ว่ากันนี้ ได้มีการน�ำเสนอข้อเรียกร้องในการปกป้องรัฐธรรมนูญเผด็จการ
ปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับโจร เรียกร้องการรัฐประหารของทหาร มีการ
เสนอ “การเมืองใหม่” ที่ท�ำลายประชาธิปไตย ม็อบพันธมิตรฯ จะถูก
เรียกขานกันว่า “ม็อบเด็กเส้น” เป็นม็อบที่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองไม่สามารถ
ที่จะจัดการอะไรได้ ไม่ว่าจะท�ำผิดกฎหมายอย่างไรก็ตาม เพราะฉะนัน้
การเกิดของม็อบฝ่ายขวานี้เป็นพลังคุกคามระบอบประชาธิปไตยที่ส�ำคัญ
ในปัจจุบัน
ประการที่ ๒ การใช้อ�ำนาจตุลาการเข้ามาท�ำลายกระบวนการ
ประชาธิปไตย นัน่ คือ การยินยอมให้ตุลาการเพียงไม่กี่คนใช้อ�ำนาจล้ม
รัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง ใช้อ�ำนาจยุบพรรคการเมือง ตัดสิทธิ์ทางการ
เมือง ซึ่งจะขออธิบายเพิ่มเติมว่า กระบวนการเช่นนี้ ไม่ใช่กระบวนการ
ที่ถูกต้องหรือท�ำกันในสากลประเทศ ไม่มีประเทศที่มีการเมืองที่ก้าวหน้า
ประเทศไหน ที่ จ ะให้ สิ ท ธิ แ ก่ ตุ ล าการท�ำ ลายยุ บ พรรคการเมื อ งอย่ า ง
นี้ เราจะไม่พบเลยว่า ในอังกฤษ ในฝรั่งเศส ในสวิตเซอร์แลนด์ ใน
สหรั ฐ อเมริ ก า หรื อ ในประเทศที่ เ อ่ ย ชื่ อ มา จะมี ก ารท� ำ การเมื อ งใน
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ลักษณะเช่นนี้
นอกเหนือจากให้อ�ำนาจตุลาการเพียงไม่กี่คนในการยุบพรรค
การเมื อ งแล้ ว ยั ง ให้ อ� ำ นาจในการตั ด สิ ท ธิ์ ท างการเมื อ งแก่ ก รรมการ
บริหารพรรคที่ถูกยุบ ซึ่งเป็นการขัดกับนิติธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพราะหลัก
นิติธรรมโดยทั่วไปแล้ว เราต้องถือว่า ปล่อยคนที่กระท�ำความผิด ๑๐
คนยังดีกว่าลงโทษผู้บริสุทธิ์ ๑ คน แต่การลงโทษกรรมการบริหาร
พรรคนั้น ไม่ได้วินิจฉัยหรือไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่จะอธิบายเลยว่า คน
เหล่านัน้ ได้กระท�ำความผิดอย่างไร พูดกันตรงๆ ว่า ให้อ�ำนาจตุลาการ
นัน้ ท�ำลาย หรือลงโทษบุคคลที่ไม่ได้กระท�ำความผิดในทางการเมือง โดย
การให้ยุติบทบาททางการเมืองถึง ๕ ปี
คราวนี้ ผ มจะอธิ บ ายเพิ่ ม เติ ม สั ก นิ ด ว่ า เมื่ อ ใดก็ ต าม ถ้ า
กระบวนการกฎหมายยุติธรรมถูกใช้ลงโทษคนที่ไม่ได้กระท�ำความผิด
ให้ มี ค วามผิ ด แล้ ว เราต้ อ งถื อ ว่ า กระบวนการยุ ติ ธ รรมนั้น มี ป ั ญ หา
และยิ่ ง กว่ า นั้น เห็ นชั ด ว่ า การใช้ อ�ำ นาจตุ ล าการในการท�ำ ลายระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยในระบบพรรคการเมือง เป็นการท�ำลายแบบข้าง
เดียว ในที่สุดเราจะพบความเป็นจริงว่า ซีกทางการเมืองหรือภาคทางการ
เมืองภาคหนึง่ หรือพูดกันตรงๆ นักการเมืองฝ่ายพรรคไทยรักไทยหรือ
ฝ่ายพรรคพลังประชาชนนั้น ถูกตัดสิทธิ์ถูกห้ามมีบทบาททางการเมือง
จนกระทั่งไม่เหลือใครเลย
มาสมมติกันง่ายๆ ว่า ถ้าพรรคเพื่อไทยในขณะนี้ (ธันวาคม
๒๕๕๑) อยากจะตั้งรัฐบาล พูดกันง่ายๆ ว่า แทบจะไม่มีบุคลากรเลย
เรามีบุคลากรที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยไม่ได้กระท�ำความผิด รวม
แล้วทั้งสองครั้ง ประมาณ ๒๒๐ คน ดังนัน้ จึงไม่แปลกเลย เหตุการณ์
ครั้งนี้ เหลือแต่พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวเท่านัน้ ที่มีบุคลากรทางการ
เมืองที่เป็นที่รู้จัก และเหลืออยู่พรรคเดียว พรรคอื่นไม่มี พรรคอื่นถูก
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เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าเป็นการใช้อ�ำนาจตุลาการที่มากเกินไป
ใช้อ�ำนาจตุลาการมาท�ำลายกระบวนการประชาธิปไตย เป็นการใช้อ�ำนาจ
ตุลาการแทรกแซงทางการเมือง และผมคิดว่าปัญหาอ�ำนาจตุลาการใน
ไทยนัน้ มีปัญหาโดยตัวมันเอง เพราะอ�ำนาจตุลาการในสังคมไทยนัน้ ไม่
เคยยึดโยงใดๆ กับอ�ำนาจประชาชนเลย อ�ำนาจตุลาการนัน้ เป็นอ�ำนาจ
ของระบบราชการล้วนๆ เป็นอ�ำนาจที่อ้างอิงพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์ ไม่เคยผ่านสภา ไม่เคยมีการพิจารณา ไม่เคยผ่านการเลือกตั้ง
เพราะฉะนั้น การให้อ�ำนาจแก่อ�ำนาจตุลาการหรือคณะตุลาการมากใน
ลักษณะเช่นนีน้ นั้ จึงไม่ชอบหรือไม่ถูกต้องในหลักยุติธรรมสากล
ประการที่ ๓ มีการใช้นักวิชาการ ใช้ปัญญาชนสาธารณะ ใช้
สื่ อ กระแสหลั ก มาสร้ า งวาทกรรม สร้ า งมายาคติ ในการท� ำ ลาย
ประชาธิ ป ไตยและเข้ า สู ่ วิ ถี พ ฤติ ก รรมที่ ไม่ เป็ น ประชาธิ ป ไตย อย่ า ง
เช่ น มี นัก วิ ช าการ มี ป ั ญ ญาชนสาธารณะ มี สื่ อ กระแสหลั ก มาหนุน
พฤติ ก รรมที่ ล ะเมิ ด กฎหมายของฝ่ า ยพั นธมิ ต รฯ สนั บ สนุน สื่ อ ด้ า น
เดียวประเภท ASTV ว่าเป็นสื่อที่ให้ความรู้แก่ประชาชน มีปัญญาชน
สาธารณะหรื อ นั ก วิ ช าการที่ ห นุ น รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ โจร ที่ บ อกว่ า
รัฐธรรมนูญฉบับ ๒๕๕๐ ถูกต้องแก้ไขไม่ได้ และมีการหนุนการใช้
อ�ำนาจทางการเมืองของตุลาการที่ใช้อ�ำนาจที่ถูกต้อง โดยอ้างหลักฐาน
กฎหมายแบบตายตั ว ไม่ ม องตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย เพราะ
ฉะนัน้ ผมคิดว่ากระบวนการต่างๆ เหล่านี้ มันเป็นกระบวนการที่ท�ำลาย
ประชาธิปไตยในปัจจุบัน ซึ่งจะน�ำไปสู่ประเด็นต่อไป
ประเด็ นที่ ส าม การสร้ า งมายาคติ จ� ำ นวนหนึ่ง ขึ้ น มาท� ำ ลาย
ระบอบประชาธิ ป ไตย หรื อ มาชี้ ให้ เห็ น ว่ า ระบอบประชาธิ ป ไตยเป็ น
ระบอบที่ไม่ดี เป็นระบอบที่ไม่ถูกต้อง สร้างความเข้าใจผิดจ�ำนวนมาก
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แก่ระบอบประชาธิปไตย ตัวอย่างเช่น ไม่น่าเชื่อว่า ผ่านมาแล้ว ๗๖ ปี
หลัง ๒๔๗๕ ก็ยังมีคนมาอ้างว่า ประชาธิปไตยของต่างประเทศนั้น
ไม่สอดคล้องกับสังคมไทย ประชาธิปไตยที่สอดคล้องกับสังคมไทย
ต้องเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ ไม่มีหรอก ประชาธิปไตยทั่วโลกก็
เหมือนกัน นัน่ คือ มีอยู่ประชาธิปไตยเดียวคืออ�ำนาจสูงสุดต้องเป็นของ
ประชาชน ถ้าไปยกอ�ำนาจให้คนอื่น ยกอ�ำนาจให้นกั วิชาการ อภิสิทธิ์ชน
และถวายพระราชอ�ำนาจคืนนัน้ ไม่สามารถถือได้ว่าเป็นประชาธิปไตย
ประการที่ ๑ เราต้องยืนยันว่า ปัจจุบันนี้เป็นโลกโลกาภิวัตน์
ไม่มีอะไรเป็นของภายในแท้ๆ ไม่มีอะไรที่เป็นของโลกภายนอกล้วนๆ
อะไรก็ตาม ไม่ว่าส่วนไหนในสังคมไทย แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดี เป็นระบบ
การเมืองที่ถูกต้อง เป็นระบบการเมืองที่ให้อ�ำนาจแก่ประชาชน เป็นระบบ
ที่นานาประเทศเขาใช้กัน เราต้องถือว่าใช้ได้
ประการที่ ๒ ยังมีการอ้างอยู่เสมอว่า ประชาชนไทยไม่พร้อม
ประชาชนไทยไม่มีคุณสมบัติเพียงพอ เพราะถูกซื้อเสียง ขายตัวได้ ยอม
ให้นกั การเมืองชั่วๆ มาซื้อไป เพราะฉะนัน้ เมื่อประชาชนไทยไม่พร้อม
ก็ต้องมอบอ�ำนาจอันนี้ให้แก่บุคคลพิเศษ ให้แก่คณะตุลาการบ้าง ให้แก่
คนนัน้ คนนี้บ้าง การอ้างเรื่องความไม่พร้อมของประชาชน ตัวอย่างที่เห็น
ได้ชัดคือ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ (ส.ส.ร. ๒) ได้ก�ำหนด
ให้มีคณะสมาชิกวุฒิสภา แบบ “ลากตั้ง” คือ มีที่มาจากใครตั้งก็ไม่รู้
มากถึง ๗๔ คน ซึ่ง ส.ว. ทั้ง ๗๔ คนที่มีการลากตั้งเข้ามานั้น ไม่มี
ใครที่เกี่ยวกับประชาชนเลย เขาเห็นว่า เหตุผลอันหนึง่ ที่ต้องมี ส.ว. ก็
เพราะกระบวนการเลือกตั้งของประชาชนนัน้ ไม่ถูกต้อง เอาอย่างนีด้ ีกว่า
เพราะว่าขืนให้ประชาชนเลือก เดี๋ยวประชาชนเลือกสภาผัวสภาเมีย เหล่า
นี้เป็นเหตุผลที่เขาอ้างกัน
ผมคิดว่าเหตุผลที่อ้างนี้มันไม่ถูก มันเป็นมายาคติ ผมคิดว่า
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ประชาชนไทยปัจจุบันนี้ไปไกลแล้ว ประชาชนมีความเข้าใจในระบอบ
ประชาธิปไตยอย่างดี คนที่ไม่เข้าใจระบอบประชาธิปไตย คนที่ไม่รู้เรื่อง
และพยายามท� ำ ลายประชาธิ ป ไตยในสั ง คมไทยอยู ่ เ สมอ คื อ ชนชั้ น
น�ำ  คือ ชนชั้นสูง คือ พวกนักวิชาการที่ไม่รู้เรื่องจ�ำนวนหนึ่ง นั่นคือ
ปัญญาชนสาธารณะที่พยายามท�ำลายประชาธิปไตย ประชาชนไม่เคย
ก่อรัฐประหาร และประชาชนไม่เคยท�ำลายประชาธิปไตย มายาคติที่ว่า
ประชาชนซื้อได้โดยผ่านกระบวนการเลือกตั้งนัน้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องเก่า
เป็นนิยายที่สร้างขึ้นมา
เราพูดกันจริงๆ ถามกันจริงๆ เลย ว่าการเลือกตั้งครั้งที่ผ่าน
มาเมื่อ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๐ พรรคที่ผ่านการเลือกตั้งมาชนะเพราะ
ซื้อเสียงหรือไม่ ผมว่าไม่ ท�ำไมเราไม่ยอมรับความจริงกันว่า ประชาชน
จ�ำนวนมากกว่าครึ่งในประเทศนี้นิยม พ.ต.ท. ทักษิณ นี่เป็นเรื่องจริง
และเขาเลือกพรรคพลังประชาชนเพราะเขานิยมทักษิณ และเขาไม่นิยม
พรรคประชาธิปัตย์ นีค่ ือข้อเท็จจริงที่นกั วิชาการและปัญญาชนสาธารณะ
จ�ำนวนหนึง่ ไม่ยอมรับ พยายามที่จะฝืนความจริงโดยอ้างว่า คนที่เลือก
ทักษิณนัน้ ต้องมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง แต่ถ้าเลือกพรรคอื่นไม่เป็นไร ไม่
ซื้อสิทธิ์ขายเสียง เพราะฉะนัน้ เมื่ออธิบายดังนี้ ก็มีแต่ประชาชนภาคใต้
เท่านัน้ ที่ตื่นตัว ที่มีบทบาทเหมาะสมที่เป็นประชาชนอันดีงาม ซึ่งผมไม่
เชื่อ
เมื่อกระบวนการสร้างมายาภาพที่เกิดขึ้นทั้งหมดนีท้ �ำให้ระบอบ
ประชาธิปไตยของไทยกลายเป็นระบบที่มีแต่นกั การเมืองชั่ว มีแต่คนชั่ว
มีแต่เรื่องชั่วๆ เท่านัน้ ซึ่งจริงๆ แล้วไม่เป็นความจริง นักการเมืองดีก็
มี นักการเมืองชั่วก็มี ยิ่งกว่านัน้ ก็คือ ความดีความชั่วในทางการเมืองนัน้
เราต้องไม่ตัดสินด้วยมาตรฐานทางศีลธรรม ความดีความชั่วในทางการ
เมืองนัน้ ต้องดูว่าคนนัน้ ตรวจสอบได้หรือไม่ นักการเมืองที่ดี นักการ-
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เมืองที่ถูกต้องนั้นต้องตรวจสอบได้ ต้องโปร่งใสชัดเจน ถ้าองคมนตรี
เป็ นคนดี องคมนตรี ก็ ต ้ อ งตรวจสอบได้ ต้ อ งโปร่ ง ใส นัก วิ ช าการ
สาธารณะทั้งหลายในประชาธิปไตยต้องถูกตรวจสอบได้ เพราะฉะนั้น
ไม่มีคนดีที่ดีลอยๆ ในทางการเมือง ดังนัน้ การใส่ร้ายป้ายสีว่าระบอบ
ประชาธิปไตยมีแต่นกั การเมืองชั่ว มันท�ำให้เกิดมายาภาพที่เราเข้าใจผิด
ระบบคิ ด ของสั ง คมไทยนี้ดู อ อกจะตลก กล่ า วคื อ รู ้ สึ ก ว่ า
ระบอบประชาธิปไตยชั่ว มีแต่นักการเมืองชั่วเท่านั้น แต่เมื่อมองย้อน
หลังไปในอดีต การเมืองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้น กลับกลาย
เป็นระบอบการเมืองที่มีแต่เรื่องดี มีแต่คนดี ดังนัน้ จึงมีคนไทยจ�ำนวน
มากยังคงคิดอยู่เสมอว่า ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ดีกว่าระบอบ
ประชาธิปไตย เพราะว่ามันถูกมองโดยมายาภาพผิดๆ แบบนีน้ ี่เอง คน
เหล่ า นี้ถึ ง ไม่ เข้ า ใจการปฏิ วั ติ ๒๔๗๕ ว่ า เกิ ด ขึ้ น ได้ อ ย่ า งไร ถ้ า หาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ดีงามปานนั้น ดังที่ผมเล่าให้ฟังคร่าวๆ
แล้ ว นั้น ผมก็ ชี้ ให้ เห็ น แล้ ว ว่ า กระบวนการสร้ า งมายาคติ ในระบอบ
ประชาธิปไตยท�ำให้เกิดขึน้ อยู่หรือด�ำเนินอยู่ และด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
ผมคิดว่า คนเหล่านี้ไม่สามารถจะยอมรับกฎเกณฑ์หรือเขารอ
เวลาไม่ได้ เขารอเวลา ๔ ปีไม่ได้ เพราะฉะนัน้ เขาจะโทษรัฐบาล โทษ
สิ่งที่เขาไม่ชอบ ไล่รัฐบาลที่เขาไม่ชอบให้ได้ภายในวันนี้พรุ่งนี้ เขาไม่อาจ
อดทนคอย ๔ ปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนส่วนใหญ่นนั้ เปลี่ยนความคิด
เปลี่ยนความเห็นให้เป็นแบบสากลแบบนานาประเทศเช่น ถ้าประชาชน
อเมริกันจะไม่เอาพรรคเดโมแครตส์ ก็ต้องอยู่ด้วยกันไปอีก ๔ ปี เมื่อ
ครบแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ มาเลือกตั้งกันใหม่
ฉะนัน้ กระบวนการที่จะล้มรัฐบาลให้ได้ในวันพรุ่งจึงเกิดขึ้น น่า
เสียดาย มองถึงวันนี้ ผมต้องบอกได้เลยว่า ประสบความส�ำเร็จ เขา
สามารถผลักดันเอานักการเมือง เอาพรรคที่เขาชอบมาสู่อ�ำนาจ แต่ผม
ประชาธิปไตย คุณคือใคร?…

65

คิดว่าชัยชนะจะไม่ยั่งยืน ผมคิดว่าท้ายที่สุดแล้ว ประชาธิปไตยของ
ประเทศไทยก็ต้องด�ำเนินไปตามแบบสากลประเทศ พวกเราจะไม่แพ้ใน
ระยะยาว
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์: ขอขอบพระคุณอาจารย์สุธาชัย มีหลาย
เรื่ อ งที่ เราต้ อ งคุ ย กั นต่ อ เนื่ อ ง ต่ อ ไปก็ จ ะเป็ น อาจารย์ สุ ช าย ตรี รั ต น์
อาจารย์ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และอาจารย์วิภา ดาวมณี
สุชาย ตรีรัตน์๔: ผมฟังอาจารย์สุธาชัย มาทั้งหมด ผมว่าเป็น
การเริ่มต้นที่ดีมาก ผมเห็นด้วยเกือบทั้งหมด ผมเข้าข้างเลยประกาศ
ตัวเต็มที่ว่าเห็นด้วย โดยเฉพาะท้ายๆ ผมติดใจมาก คือ ผมมีประสบการณ์ตรงที่ อาจารย์สุธาชัยบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา พูดไม่ได้เลย
ว่า ชาวบ้านเลือกเพราะว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง พูดไม่ได้จริงๆ ว่า
มี หรือถ้าหากมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ก็น้อยมาก
ผมว่ า นั่ น เป็ น นิ มิ ต ที่ ดี ที่ พ รรคไทยรั ก ไทยหรื อ พรรคพลั ง
ประชาชนหรือพรรคอะไรก็แล้วแต่ ได้ริเริ่มท�ำกันมา ในแง่หนึง่ คือการ
เอานโยบายออกมา แล้วชาวบ้านเขาเลือก เขาเลือกเพราะนโยบาย พูด
อย่างนี้ ผมว่าเราจ�ำเป็นต้องเคารพชาวบ้านให้มาก ถ้าไม่รู้จะเคารพใครก็
เคารพแท็กซี่ที่มีเต็มเมืองเลย เช้านี้ผมก็เคารพไปแล้ว ค่ารถ ๑๗๓ บาท
ผมให้ ๒๐๐ เขาทอนให้ผม ๒๐ บาท เขาดึงค่ารถผมไป ๗ บาท โดย
..............................

รองศาสตราจารย์สุชาย ตรีรัตน์ จบปริญญาโท M.A. (Comparative Politics) จาก Northern Illinois University จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณทิต (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๔
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ผมไม่พูดอะไร ผมว่าเขาต้องการมากในสิ่งที่เขาขาดและเขาไม่เคยได้
อะไรจากใคร ค�ำๆ นี้ส�ำคัญ สมมติถ้าอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้เป็นนายกรัฐมนตรี เราต้องรีบไปบอกอภิสิทธิ์บ่อยๆ ว่า คุณต้องรู้จักให้เขาซะ
บ้างส่วนจะได้หรือไม่เราก็ไม่รู้ ชาวบ้านเขาเลือกเพราะนโยบาย มันกินได้
มันถึงชีวิตเขา เขาไม่ได้คิดถึงเฉพาะแต่ตัวเขา
อย่ า งในหมู ่ บ ้ า นหมู ่ บ ้ า นหนึ่ง อย่ า พู ด เป็ น อันขาดว่ า หมู ่ บ ้ า น
นั้นทุกคนมีชีวิตทางเศรษฐกิจเสมอกัน ไม่จริง อย่าพูดนะว่าชุมชนนั้น
เหนียวแน่นเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันตลอดเวลา ก็ไม่จริง หมู่บ้านมีความ
แตกแยกมานานแล้ว แค่เรื่องชู้สาวก็ท�ำให้แตกแยก แตกกันมา ๕๐,
๖๐, ๗๐ ปี แ ล้ ว ก่ อ นที่ จ ะมี ก ารเลื อ กตั้ ง ด้ ว ยซ�้ ำ  คนขาดแคลนก็ มี
คนรวยก็มี บางคนรวยกว่าคนในเมืองอีก บ้านผมเล็กนิดเดียว คนใน
หมู่บ้านที่ผมไปศึกษารวยกว่าผมอีก
เพราะฉะนั้น อย่ามองว่า ชาวบ้านเป็นหน่อเนื้อเดียวกันเสีย
ทั้งหมด มีความแตกต่างกันเยอะแยะมาก แต่เขาเห็นหัวอกเพื่อนบ้านเขา
ว่ามันจน ถ้าไม่มีโครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคขึ้น มันตายแน่ เพราะ
ฉะนัน้ เมื่อมีโครงการ ๓๐ บาท ก็แซ่ซ้องกันทั้งหมู่บ้าน แม้ว่าบางคน
เขาจะไม่ได้ไปใช้โครงการ ๓๐ บาทด้วย แต่เขาเห็นใจกัน
เพราะฉะนั้น การเลือกตั้งคราวที่แล้ว เท่าที่ดูนโยบายมา เรา
คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นอัมมาร สยามวาลา ไม่ว่าจะพรรค
ประชาธิปัตย์หรือใครก็แล้วแต่ ยังคงต้องเสนอโครงการนี้อีก ไม่ว่าจะ
๒๙ บาทหรือ ๑๐ บาทก็แล้วแต่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก ชาว
บ้านเขาเลือกเพราะสิ่งดีๆ และความต้องการของชาวบ้านก็ได้รับการตอบ
สนองจริง จากที่พวกเขาขาดแคลน และไม่เคยมีใครให้เขา อันนี้เป็นสิ่ง
ที่ต้องจ�ำไว้ว่าต้องให้โอกาสเขาบ้าง
ผมก็ได้คุยกับอาจารย์สุธาชัยไปว่า ในที่สุดสิ่งที่เราฝันไว้ช่วงๆ
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หนึง่ ว่าจะมีนโยบายพรรคการเมืองที่เข้าไปถึงประชาชนได้ ท�ำแล้ว มี
แล้ว นับหนึ่งแล้ว แล้วก็สนองตอบแล้ว แล้วเขาก็ยึดถือว่าสิ่งนี้เป็น
สิ่งที่ดี จะเป็นทักษิณหรือเป็นใครเขาไม่สนใจ ขอให้ดีกว่านี้ก็แล้วกัน
มีแล้ว เกิดแล้ว ก็น่าจะดีใจ อย่างน้อยที่สุดก็ในแง่นโยบาย และในแง่
ความเป็นพรรคการเมือง มันเริ่มเกาะกุมหัวใจเข้าไปแล้ว นีค่ ือนิมิตที่ดี
ต้องคิดแบบนี้บ้าง ผมอยู่ข้างอาจารย์สุธาชัย
ส่วนประเด็นหนึง่ ประเด็นเดียวที่ผมเตรียมมา ผมยืนยันอย่างนี้
ว่า ผมตั้งอยู่บนเจตนาดีจริงๆ และเจตนาดีผมมีข้อเดียวที่เป็นตัวตรวจ
ชี้คนทั้งแผ่นดิน แต่พอมาอยู่ตรงนี้ มันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่จ�ำกัด
ตัวผมมากๆ อย่างน้อยที่สุดก็มีคนที่ผมไม่คุ้นเคยไม่รู้จัก ผมไม่รู้จะพูด
อย่างไร ด้วยความจริงใจของผม ความจริงใจที่จะบอกว่าไม่พูดด้วย
ความไม่จริงใจ
ประชาธิปไตยในปัจจุบันของบ้านเรานัน้ คืออะไร ก็ตอบง่ายนิด
เดียว ไม่ยากเลย คือ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
ซึ่งผมมองว่า ค�ำว่า “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”
มันต่างจากประชาธิปไตยในทางสากล ระหว่างค�ำว่า “ประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” กับค�ำว่า “ประชาธิปไตยในทางสากล”
มันต่างกัน แล้วมันต่างกันตรงไหน และถ้าเหมือนกัน เหมือนอย่างไร
ประเด็นว่าเหมือนอย่างไร ผมรู้สึกว่าเราค่อยว่ากันทีหลัง แต่ต่างกันไหม
นัน้ มันง่ายมากที่จะตอบว่ามันต่างกัน
เรามีประชาธิปไตยที่ลุ่มๆ ดอนๆ ตลอดเวลา รัฐประหารหลาย
ครั้ง ดังที่อาจารย์สุธาชัยพูด ระบบของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เรามีสภา มีประชาธิปไตยด้วย แต่ผมคิดว่าเรื่องประชาธิปไตยของเราแย่
ไม่เคยเป็นประชาธิปไตยจริง และเราคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ในช่วง
เวลาที่มันผ่านไปก็ลุ่มๆ ดอนๆ ก็รัฐประหารอีกแล้ว เดี๋ยวรัฐประหารอีก
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เดี๋ยวก็มีอีก นึกว่าจะไม่มีแล้วก็กลับมามีอีก และไม่รู้ว่าจะมีอีกต่อไป
หรือไม่ รับประกัไม่ได้ บางคนก็ทำ� รัฐประหารเงียบ คือมี ก ารตั้ ง รั ฐ บาล
กันในค่ายทหาร เป็นต้น จะจริงหรือไม่จริงผมก็ไม่รู้ แต่รู้สึกว่ามันแปลก
ประชาธิ ป ไตยเรามี ป ั ญ หาตลอด และผู ้ ด� ำ เนิน รายการได้ แตะไว้ ว ่ า
ประชาธิปไตยมันเหมือนกับบางอย่างที่ใช้กับบางส่วนและไม่ใช้กับบาง
ส่วน ไม่มีสินค้าตราประชาธิปไตยใช่ไหม แต่ผมว่ามันเหมือนจะใช่
อย่างเมื่อเช้านี้ผมนั่งแท็กซี่มาแล้วผ่านขบวนรถตู้ รถอะไรไม่
ทราบ ที่ข้างรถติด “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มีเต็มไปหมดเลย แต่ไม่มี
ค�ำว่า “ประชาธิปไตย” เลย แสดงว่า แม้แต่ค�ำขวัญบางอย่างที่ติดรถ ก็
ไม่มีค�ำว่า “ประชาธิปไตย” มีแต่เรื่อง “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งผมว่า
ประชาธิปไตยเรามีปัญหา
ผมอยากตั้งค�ำถามว่า การที่มีระบอบกษัตริย์เป็นประมุข ได้ส่ง
ผลต่อระบอบประชาธิปไตยของเรามากน้อยเพียงไร? นี่เป็นค�ำถาม ไม่ใช่
ค�ำตอบ วิชาการมันชอบตั้งค�ำถาม ค�ำถามคือ จริงๆ แล้วมันสัมพันธ์
กันอย่างไร เพราะฉะนั้น ต้องช่วยกันหาค�ำตอบ ผมก็ไม่ได้จะมาวิจัย
เพียง ๒-๓ ชั่วโมง แล้วจะหาค�ำตอบได้ แต่ผมมีบางสิ่งบางอย่างที่บ่ง
บอกเพื่ อ ยื น ยั น ว่ า ค� ำ ถามนี้ มั น เป็ นค�ำ ถามที่ ส� ำ คั ญ จริ ง ๆ เช่ น เรามี
ระบอบประชาธิปไตยที่ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่แน่ไม่นอนตลอดเวลา ผ่านกลไก
รัฐธรรมนูญ อย่างที่อาจารย์สุธาชัย พูดไปแล้ว
บางทีพู ด เรื่อ งรัฐ ธรรมนูญ ก็น ่ า เบื่อ มาก เพราะว่ า เรารู ้ กัน อยู ่
ว่าผ่านอะไรมา ต่อสู้กันมาตั้งแต่ ๑๔ ตุลา หรือก่อน ๑๔ ตุลา วุ่น
วายต่างๆ แม้จะน่าร�ำคาญ แต่ในที่สุดก็ต้องอดทน ต้องต่อสู้กับมัน
หนังสือของอาจารย์เสน่ห์ จามริก เรื่อง การเมืองไทยกับพัฒนาการ
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รัฐธรรมนูญ๕ ให้ความหมายของรัฐธรรมนูญในภาคที่เป็นของจริงได้ดี
มาก รัฐธรรมนูญก็คือสัมพันธภาพทางอ�ำนาจ เป็นดุลยภาพชั่วคราวของ
สัมพันธภาพทางอ�ำนาจ ดูว่าอ�ำนาจเป็นของใครและเป็นอย่างไร ได้จาก
ต่อสู้ไประดับหนึง่ ก็ยกเป็นกติกาขึ้นมา ความหมายของรัฐธรรมนูญโดย
ทั่วไป ไม่ได้พูดเชิงภาษากฎหมาย
รัฐธรรมนูญเท่าที่ผ่านมา อ�ำนาจประชาชนไม่เคยได้เป็นสิ่งที่เป็น
รูปธรรม มันเป็นอ�ำนาจเชิงนามธรรมทั้งหมด นามธรรมทั้งหมดคือผ่าน
ค�ำพูดที่สวยหรู มีสิทธิเสรีภาพ ทั้งที่ความเป็นจริงก็แย้งตามบทบัญญัติ
ทางกฎหมายหรือตามอะไรก็แล้วแต่ เขาเรียกว่า “วลีล้างผลาญ” พูด
ทฤษฎีสิทธิเสรีภาพเยอะแยะ แต่ทั้งที่ตามบทบัญญัติตามกฎหมาย มัน
ล้างผลาญเหมือนกับที่สิ่งที่ดีๆ หมด มันเป็นนามธรรมหมดเลย
ที่ผมติดใจมีอยู่บางอย่าง รัฐธรรมนูญได้พยายามจะบอกว่า
สังคมเราเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล�้ำค่อนข้างมาก ในเรื่องแนวนโยบาย
หลักๆ พยายามจะแก้ไข ผมก็รู้สึกว่าก็ดี พยายามมีการแก้ไขบรรจุไว้
แต่บรรจุมา ๔-๕ ฉบับไม่ได้แก้อะไรได้เลย ตั้งแต่สมัยพลเอกเปรม
ติณสูลานนท์ แล้ว ไม่เคยได้แก้อะไรเลย แต่กลับยิ่งเหลื่อมล�ำ 
้
เพราะฉะนัน้ ปัญหาของบ้านเรา โดยระบอบประชาธิปไตยผ่าน
รัฐธรรมนูญนัน้ รัฐธรรมนูญก็ไม่จีรัง ส่วนประชาธิปไตยในชีวิตผู้คนการ
ใช้สิทธิเสรีภาพต่างๆ ก็เป็นเรื่องนามธรรม แต่ขออนุญาตวงเล็บไว้สักนิด

..............................

        ๕ เสน่ห์ จามริก, การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ (กรุงเทพฯ:
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มูลนิธิโครงการต�ำรา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ๒๕๒๙).
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หนึง่ เราได้เรียนรู้ใหม่จากพันธมิตรฯ ข้อดีของพันธมิตรฯ ก็มี คือเรา
ได้เรียนรู้ว่าเขายึดท�ำเนียบรัฐบาลกันได้ใช่หรือไม่ เพราะฉะนัน้ ต่อไปอีก
๑๐๐ ปี เราจะท�ำให้ยิ่งกว่านี้ได้ไหม ยึดสนามบินก็ได้ด้วย นี่คือข้อดี
ของพันธมิตรฯ ได้เรียนรู้เดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนนี้ ใครมาพูดเรื่องแบบนี้ ผม
ไม่มีทางเชื่อแน่นอน นีค่ ือประชาธิปไตยในสายตาพันธมิตรฯ หรือเปล่า
ถ้าเป็นแบบนัน้ บางทีอาจต้องให้เด็กอาชีวะที่เขาตีกัน มายึดท�ำเนียบบ้าง
ไหม นีค่ ือปัญหาของบ้านเรา ประชาธิปไตยที่ไม่มี อยู่ๆ มันพุ่งพรวดขึ้น
มา
โดยทั่วไปแล้ว หากจะพูดถึงประชาธิปไตยในบ้านเรา วิถีชีวิต
ของประชาชนก็มีความจ�ำกัดมาก ลองมีคดีความสิ คุณไม่สามารถสู้
คนที่มีเงินมากๆ ได้ คดีก็จะล่าช้า คดีก็มีปัญหา เพราะฉะนั้น เรื่อง
ตุลาการเรื่องอะไรต่างๆ ที่อยู่ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ บางครั้งไม่ได้
ให้ประโยชน์กับประชาชนทั่วไปเท่าไรนัก จนกระทั่งมีค�ำถามว่า ระบบ
ศาลควรจะมีการเปลี่ยนแปลงไหม ให้เหมือนกับสากลโลกที่เขาอารยะ มี
ระบบลู ก ขุ น เข้ า ไปร่ ว มกั บ ศาลเลย เป็ นการเชื่ อ มโยงระหว่ า งศาลกั บ
ประชาชน มันจะได้ชัดเจนเสียทีว่า ต่อไปนี้เราจะเลิกระบบเดิม เรียก
ว่าระบบสืบสวนไต่สวนแบบที่เป็นอยู่ แต่เราไม่มีบริบทของความผิด
ในสังคมต่างประเทศ ทุกคนก็เรียนกันมาก็เห็นระบบลูกขุนเข้าไปเป็น
บริบทให้ ค�ำตัดสินเที่ยงตรงมากกว่า และก็จะไม่ล่าช้าเกินไป ลูกขุน
ก็คือพลเมืองที่เคียงคู่กับศาลนั่นแหละ ส่วนบ้านเรานี่คือใคร ถ้ายังไม่
ได้ปฏิรูประบบศาลก็ยังไปไม่ถึง
ผมคิดอยู่เรื่องหนึ่งว่า ความแตกต่างก็เยอะ ระบบความเป็น
ธรรมก็ไม่เป็นธรรมจริง กลไกรัฐธรรมนูญที่มีอยู่ก็ยังมีปัญหา ผมมาคิด
ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล ผมก็สนใจอยู่ แต่ผมไม่อยากจะคาดหวังมากนัก
ผมก็คิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราขึ้นมาเอง เช่น อาจจะเป็นขบวนการ
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ที่ใส่เสื้อด�ำ  ไปร่วมกับเสื้อแดง โจมตีและวิจารณ์พันธมิตรฯ เพราะผม
ไม่เห็นด้วยกับพันธมิตรฯ ผมสงสารเสื้อแดง แต่ผมก็ไม่อยากไปกับ
เสื้อแดง ผมเบื่อโฟนอินของทักษิณมากๆ ผมต้องการจะมีกลุ่มเสื้อด�ำ
และก็ชูว่าจะต้องลดช่องว่างทางชนชั้น รัฐธรรมนูญต้องก�ำหนดเสียใหม่
ประชาชนชาวไทยทุกคนนัน้ มีสิทธิเสมอภาคกัน และได้รับการดูแลจาก
รัฐโดยทั่วถึง เราน่าจะมีรัฐสวัสดิการ ให้เหมือนกับเดนมาร์ก นอร์เวย์
สวีเดน เบลเยียม ที่ผู้ดีหลายๆ คนไปกัน และก็บอกว่า ดีๆๆ แต่ท�ำไม
ไม่เคยท�ำ  แล้วมันจะดีได้อย่างไร เราสามารถสร้างระบบที่มีงบประมาณ
เยอะแยะเช่ น เราตัด งบทหาร ตัด งบต� ำ รวจ แต่ เรามาเพิ่ม ทุ น ให้ กับ
กองกลางที่จะให้ประโยชน์กับประชาชน เก็บภาษีอัตราก้าวหน้า ระบบ
ทรัพย์สินต่างๆ คนไหนรวยเก็บเลยไม่ต้องเกรงใจ เพราะพวกนี้เป็นพวก
เสียสละอยู่แล้ว แน่นอน คนพวกนี้เขายินดีในหลักการ แต่ในทางปฏิบัติ
ที่บ้านอาจจะรวยมากจนอาจจะไม่เห็นด้วย โดยระบบการเก็บภาษีอัตรา
ก้าวหน้าตรวจสอบได้เลยว่า ใครรักสังคม ใครรักประเทศชาติ เอาไป
ถามดูเลย เราจะรู้ว่าเขารักแต่ปากหรือเปล่า คนรวยในแผ่นดินนัน้ มีไม่
น้อย แต่ก็ยังมีกระจุกนิดเดียว
เพราะฉะนั้น ถ้ า เราช่ ว ยกั น เรี ย กร้ อ งๆ แล้ ว เนี่ ย คุ ณ เจริ ญ
สิริวัฒนภักดี ก็ต้องเสียภาษีเยอะมาก หลายๆ คน คุณทักษิณ ชินวั ต ร ก็ ต ้ อ งโดนมากๆ ด้ ว ย ให้ นึก ถึ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ บ ้ า ง ซึ่ ง มั นจะเป็ น
ทางออกรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่กินได้ อ�ำนวย
ประโยชน์สุขให้กับประชาชน การศึกษาต้องฟรี รักษาฟรี เอาเงินจาก
ไหน ก็เงินจากคนรวย โดยคนรวยควรจะเสียสละ ถ้าไม่เสียสละคนจน
ต้องสู้กับคนรวย
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พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์: ผมคิดว่าประเด็นส�ำคัญมันอยู่ที่ว่าจะจัด
ความสัมพันธ์อย่างไร อาจจะไม่ใช่การอยู่ตรงข้ามกัน เพราะถ้าอยู่ตรง
ข้ามกันจริงก็คงไม่มาร้องขออะไรตลอดเวลา ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การลด
ทอนอ�ำนาจหรือเพิ่มอ�ำนาจของประชาชนอย่างเดียว แต่มันอยู่ที่การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างกันด้วย ต่อไปเชิญพบกับ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ผู้ซึ่งได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับความขัดแย้งด้วย
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล๖: ผมเข้าใจว่าสิ่งที่พูดกันวันนี้ ไม่ได้
พูดกันแค่ “ประชาธิปไตย คุณคือใคร?” อย่างเดียว แต่ที่ฟังอาจารย์
ทั้งสองท่านมา เขาก็พูดไปถึงปัญหาด้วยว่า เมื่อมีการน�ำระบอบนี้มาใช้
ในประเทศไทย มันก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง ผมอยากเริ่มต้นด้วย
เรื่องแรกก่อน นัน่ คือเรื่อง คุณคือใคร? นอกจากนัน้ เมื่อประชาธิปไตย
มาอยู่ในประเทศไทยแล้ว มันมีปัญหาอะไร และพอจะมีความหวังหรือ
ทางออกบ้างไหม
ความหมายของประชาธิปไตย ดังที่อาจารย์สุธาชัยก็ได้เริ่มต้น
ไปแล้ว “ประชา” + “อธิปไตย” ที่หมายถึงอ�ำนาจสูงสุดของประเทศ
เพราะฉะนัน้ ระบอบประชาธิปไตยในเบื้องต้น มันจึงหมายถึงระบอบการ
..............................

ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล จบการศึกษาระดับปริญญาเอก
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) จาก Georg-August-Universitaet
zu Goettingen ในปี ๒๕๔๗ จบนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)
จาก Georg-August-Universitaet zu Goettingen ในปี ๒๕๔๑ และจบนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี ๒๕๓๓ ปัจจุบันเป็นอาจารย์
ประจ�ำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และเป็นรองอธิการบดี
ฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
๖
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ปกครองที่อ�ำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชน ใกล้เคียงกับค�ำว่า
Democracy ซึ่งเป็นศัพท์ที่มาจากภาษากรีกโบราณที่ว่าประชาธิปไตยนัน้
เริ่มต้นในกรีกเมื่อ ๒,๕๐๐ ปีที่แล้ว demos คือ ประชาชน และ cracy ที่มาจาก kratos คือ ระบอบการปกครอง
อาจารย์สุธาชัยก็ได้พูดถึงค�ำของอับราฮัม ลินคอล์น ซึ่งพูดในปี
1863 ผมขอเท้ า ความสั้ น ๆ ว่ า ท� ำ ไมลิ น คอล์ น ถึ ง ไปพู ด เรื่ อ งนี้ จ น
โด่ ง ดั ง และรู ้ จั ก ในชื่ อ ค� ำ ปราศรั ย The Gettysburg Address
ในปี 1861 เมื่ อ ลิ นคอล์ น ได้ ขึ้ น มาเป็ น ประธานาธิ บ ดี ข องอเมริ ก า
ลิ นคอล์ นก็ เดิ น หน้ า นโยบายที่ จ ะให้ มี ก ารเลิ ก ทาส ปรากฏว่ า มลรั ฐ
ทางฝ่ายใต้ไม่ยินยอม รัฐฝ่ายใต้ทั้งหมดก็เลยประกาศตัวเป็นเอกราช
จาก United States of America แล้วก็ไปตั้งเป็น Confederation States of America เลยเกิดการสู้รบกันขึ้นกลายเป็น Civil
War ของอเมริ ก าขึ้ น มา สงครามกลางเมื อ งครั้ ง นี้ ย าวนานถึ ง ๕ ปี
เต็ม จนในปี 1865 มีคนตายไปประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ คน เป็นการฆ่า
กันเองของคนอเมริกัน จ�ำนวนคนตายมีมากกว่าคนอเมริกันที่ตายใน
สงครามโลกทั้งสองครั้ง บวกกับทั้งสงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม
สงครามอิรัก และสงครามอัฟกานิสถานรวมกัน
ในช่ ว งที่ ส งครามด� ำ เนิน ไปถึ ง ครึ่ ง ทางคื อ ในต้ น ปี 1863 ที่
เมือง Gettysburg บังเอิญว่ามีสมรภูมิใหญ่และมีทหารของฝ่ายเหนือ
เสียชีวิตไป ๔๐,๐๐๐ คน ในช่วงกลางปีคือในเดือนมิถุนายน ลินคอล์น
ก็ไปเยี่ยมค�ำนับหลุมศพของทหาร ๔๐,๐๐๐ คนนี้ แล้วเขาก็ปราศรัย
ซึ่ ง มี ค วามยาวเพี ย ง ๒ นาที เศษๆ ลิ นคอล์ น พู ด ว่ า “สิ่ ง ที่ ผ มพู ด ใน
วันนี้ซักวันข้างหน้าคนก็จะลืม” เขาพูดอย่างนี้ แต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลย
มั นกลายเป็ น Address ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ ข องอเมริ ก า
แม้กระทั่งเมื่อเราพูดถึงประชาธิปไตย ก็มีการน�ำมาอ้างอิงกันมากที่สุด
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ลินคอล์นพูดในประโยคสุดท้ายว่า “ความตายของท่านทั้งหลายจะไม่สูญ
เปล่า แต่เป็นการท�ำให้ระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่อประชาชน จักไม่สูญสิ้นไปจากโลกนี้”
ในตอนต้นของ Address ฉบับนี้ ลินคอล์นพูดประโยคหนึ่ง
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นประโยคอมตะเช่นเดียวกัน เขาบอกว่า “เราเป็น
ชนชาติใหม่ที่เกิดมาบนความเชื่อในอิสรภาพ และเชื่อมั่นว่ามนุษย์นนั้ ถูก
สร้างมาให้เท่าเทียมกัน (All men are created equal.) และความ
ตายของท่านนั้นก็เพื่อสิ่งนี้” เพราะว่าฝ่ายเหนือต้องการให้คนผิวด� ำที่
เป็นทาสนัน้ มีฐานะเสมอกันเช่นเดียวกันกับคนผิวขาว เพราะฉะนัน้ ค�ำ
ว่า “สิ่งนี้” ใน “ความตายของท่านก็เพื่อสิ่งนี้” ก็คือ ระบอบการปกครอง
ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
โดยข้อเท็จจริงแล้ว ลินคอล์นไม่ได้พูดถึงค�ำว่า Democracy
เลยไม่ มี ค�ำ ว่ า Democracy อยู ่ ใน Address ฉบั บ นี้ ท่ า นที่ ส นใจ
อ่านฉบับเต็มไปเข้า www.google.com พิมพ์ “The Gettysburg
Address” ๗ ลงไป ก็ จ ะได้ อ ่ า น ซึ่ ง ไม่ มี ค� ำ ว่ า Democracy แต่ ก็
..............................

         ๗ The Gettysburg Address, Gettysburg, Pennsylvania, November
19, 1863:
     “Four score and seven years ago our fathers brought forth on this
continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.
     Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation so conceived and so dedicated, can long endure. We
are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a
portion of that field, as a final resting place for those who here gave their
lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we
ประชาธิปไตย คุณคือใคร?…
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ยอมรั บ นั บ ถื อ กั น ว่ า นี่ ล ่ ะ คื อ นิ ย ามความหมายของ Democracy
ในเวลาต่อมา เราก็แปลเป็นการปกครองของประชาชน โดยประชาชน
และเพื่ อ ประชาชน (...government of the people, by the
people, for the people...) ถ้ า จะพู ด กั น ให้ ลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น นิ ย าม
ที่ ถู ก อ้ า งตรงนี้ ค วามจริ ง แล้ ว ไม่ ส มบู ร ณ์ เพื่ อ จะท� ำ ความเข้ า ใจว่ า
“ประชาธิปไตย คุณคือใคร?” ผมก็จะขอพูดถึงนิยามนี้ของลินคอล์น
วิ เคราะห์ ให้ ลึ ก ซึ้ ง ลงไป มั น มี ๓ องค์ ป ระกอบ นั่นคื อ (๑) การ
ปกครองของประชาชน (๒) การปกครองโดยประชาชน และ (๓) การ
..............................................................................................

should do this.
     But, in a larger sense, we can not dedicate -- we can not consecrate
-- we can not hallow -- this ground. The brave men, living and dead, who
struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or
detract. The world will little note, nor long remember what we say here,
but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather,
to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here
have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated
to the great task remaining before us -- that from these honored dead
we take increased devotion to that cause for which they gave the last full
measure of devotion -- that we here highly resolve that these dead shall
not have died in vain -- that this nation, under God, shall have a new birth
of freedom -- and that government of the people, by the people, for the
people, shall not perish from the earth.”
     Source: Abraham Lincoln, Collected Works of Abraham Lincoln, edited
by Roy P. Basler (1953), quoted in Abraham Lincoln, “The Gettysburg
Address, Gettysburg, Pennsylvania, November 19, 1863,” in Abraham Lincoln Online, online, from: http://showcase.netins.net/web/creative/lincoln/
speeches/gettysburg.htm, September 25, 2009.
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ปกครองเพื่อประชาชน
(๑) ประชาธิปไตยคือการปกครองเพื่อประชาชน เราฟังดูเรา
รู้สึกว่าใช่ ค�ำถามผมคือ ระบอบการปกครองระบอบอื่นสามารถท�ำเพื่อ
ประชาชนได้ไหม หรืออ้างว่าท�ำเพื่อประชาชนได้ไหม ค�ำตอบคือ ได้ ไม่
ว่าจะระบอบอะไร ทุกระบอบต่างก็อ้างว่าเพื่อประชาชนด้วยกันทั้งสิ้น
ประชาธิปไตยคือการปกครองของประชาชน ก็เห็นอ้างกันอยู่ดี ผมยก
ตัวอย่างสั้นๆ ตัวอย่างเดียว ตอนที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอ�ำนาจ
ปฏิวัติซ�้ำ ในปี ๒๕๐๑ สฤษดิ์อ อกประกาศของคณะปฏิวัติว ่ า “คณะ
ปฏิวัติอันประกอบด้วยทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ต�ำรวจ และ
พลเรือน ในนามของปวงชนชาวไทยได้ท�ำการยึดอ�ำนาจการปกครอง
แผ่นดินเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นมา” เขาบอกว่า
เขาท�ำในนามของ “ปวงชนชาวไทย” คือค�ำว่า “ของใคร” ก็อ้างได้
(๒) ประชาธิปไตยคือการปกครองโดยประชาชน ถ้าเราสามารถ
สร้างระบอบการปกครองโดยประชาชนขึ้นมาได้ ระบอบการปกครองนัน้
ย่อมเป็นระบอบการปกครองของประชาชนโดยตัวของมันเอง
(๓) ประชาธิปไตยคือการปกครองเพื่อประชาชน ถ้าหากเรา
สามารถสร้างระบอบการปกครองโดยประชาชนที่เป็นของประชาชนขึ้นมา
ได้ ระบอบการปกครองนัน้ ก็ย่อมเป็นไปเพื่อประชาชน
เพราะฉะนั้ น สิ่ ง ที่ แ ยกประชาธิ ป ไตยออกจากระบอบการ
ปกครองระบอบอื่ น ก็ คื อ ประชาธิ ป ไตยเป็ น ระบอบการปกครองที่
อ�ำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน และเป็นการปกครองโดยประชาชน ถ้า
ประเทศไทยคือห้องๆ นี้ ถ้าท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของอ� ำนาจ ถ้าท่าน
เลือกจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ใครคือผู้ปกครอง ค�ำตอบ
คือทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ที่เป็นเจ้าของอ�ำนาจคือผู้ปกครอง นี่คือความ
หมาย และประชาธิปไตยก็คือระบอบการปกครองเพียงระบอบเดียวที่มี
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หลักการพื้นฐานเช่นนี้ และนีค่ ือสิ่งที่แยกประชาธิปไตยออกจากระบอบ
การปกครองระบอบอื่น
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไร ผมจ�ำเป็นต้องเท้าความไปถึงจุด
เริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทย เราจัดงานกันวันนี้ พูด
เรื่องของ Democracy หรือประชาธิปไตย วันที่ ๑๐ ธันวาคม เพราะ
วันนี้คือ วันรัฐธรรมนูญ ค�ำถามของผมคือว่า ประชาธิปไตยเริ่มต้น
ในประเทศไทยเมื่อไร วันที่ ๑๐ ธันวาคม หรือเปล่า ค�ำตอบนี้เราก็
ตอบอยู่ ๒ ค�ำตอบ คือ ตอบว่า ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ หรือตอบว่า
๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ ค�ำถามของผมคือว่า เมื่อประชาธิปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่อ�ำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ผมถามว่า ๒๔
มิถุนายน ๒๔๗๕ นัน้ อ�ำนาจสูงสุดในประเทศเป็นของประชาชนหรือยัง
ค�ำตอบคือยังไม่ใช่
๒๔ มิถุนายน คือ ความพยายามท�ำให้เกิดประชาธิปไตย แต่
ประชาธิ ป ไตยจริ ง ๆ มั น เกิ ด ขึ้ น ๓ วั น หลั ง จากนั้ น นั่ น คื อ ๒๗
มิถุนายน เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครอง
แผ่นดินชั่วคราว พุทธศักราช ๒๔๗๕ ความจริงตอนที่นายปรีดี พนมยงค์ เขียนนัน้ ไม่มีค�ำว่า “ชั่วคราว” รัชกาลที่ ๗ ทรงเห็นชอบทุกอย่าง
เพียงแต่ขอเติมค�ำว่า “ชั่วคราว” ไปหนึง่ ค�ำ  นอกนัน้ เหมือนเดิมทุกอย่าง
มีค�ำปรารภแล้วก็มาตรา ๑ มีเนื้อหาดังนี้ “โดยที่คณะราษฎรได้ร้องขอ
ให้อยู่ใต้ธรรมนูญเพื่อที่บ้านเมืองจะเจริญขึ้น” ฟังดีๆ “คณะราษฎรได้
ร้องขอให้อยู่ใต้ธรรมนูญเพื่อที่บ้านเมืองจะเจริญขึ้น” และโดยที่ทรง
ยอมรับตามค�ำขอร้องของคณะราษฎร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
ตราพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองภายในสยามขึ้น โดยที่มาตรา
๑ “อ�ำนาจสูงสุดในประเทศนัน้ เป็นของราษฎรทั้งหลาย” และลงท้ายพระ
ปรมาภิไธยประชาธิปก ปร. โดยที่ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
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แตกต่างจาก ๑๗ ฉบับหลังจากนั้น ทุกฉบับจะมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเสมอ ตามหลัก The King Can Do No Wrong ของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนัน้ อ�ำนาจใน
การปกครองประเทศอยู่ที่ประชาชน มิได้อยู่ที่พระมหากษัตริย์
เราต้องเข้าใจว่า ระบอบ “ราชาธิปไตย” คือระบอบที่อ�ำนาจ
อธิปไตยเป็นของพระราชา ส่วนระบอบ “ประชาธิปไตย” คือระบอบ
ที่ อ� ำ นาจอธิ ป ไตยเป็ น ของประชาชน ประมุ ข ของประเทศซึ่ ง เป็ น
พระมหากษัตริย์นั้น ก็เป็นเพราะว่ารูปแบบของรัฐนั้นเป็น Kingdom
คื อ เป็ น ราชอาณาจั ก ร ประมุ ข ของรั ฐ ก็ จึ ง เป็ น พระมหากษั ต ริ ย ์ ที นี้
ประเด็นอยู่ตรงที่ เมื่ออ�ำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน พระมหากษัตริย์
จะทรงลงพระปรมาภิไธยในพระบรมราชโองการใดๆ หรือตัวบทกฎหมายใดๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ทูลเกล้าฯ ขึ้นไปเท่านัน้ และการทูลเกล้าฯ จะ
เป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุในรัฐธรรมนูญ พระมหากษัตริย์ไม่มีพระราช
อ�ำนาจที่จะโปรดเกล้าฯ เสนอลงมาโดยที่ไม่มีใครทูลเกล้าฯ ขึ้นไป ดัง
นั้นจะต้องมีผู้ทูลเกล้าฯ ขึ้นไปเสมอ และผู้ที่ทูลเกล้าฯ ขึ้นไปก็ต้อง
ทูลเกล้าฯ ขึ้นไปตามกติกา ตามรัฐธรรมนูญ
นีค่ ือสิ่งที่ท�ำให้หลังจากนัน้ เป็นต้นมา จะมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการเสมอ ในรั ฐ ธรรมนูญ ๑๗ ฉบั บ ที่ ผ ่ า นมา แต่ ฉบั บ แรก
ไม่ มี ผู ้ รั บ สนองฯ เพราะขณะนั้น อ� ำ นาจสู ง สุ ด ของประเทศเป็ นของ
พระมหากษัตริย์ จึงเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าของอ�ำนาจ
ได้พระราชทานอ�ำนาจนั้นให้กับราษฎรทั้งหลาย ฉบับ ๒๗ มิถุนายน
๒๔๗๕ มันจึงมีฐานะเป็นเสมือนหนังสือมอบอ�ำนาจอธิปไตยที่กษัตริย์
ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของอ�ำนาจแต่เดิมได้ทรงยินยอมที่จะมอบอ�ำนาจนั้นให้กับ
ราษฎรทั้งหลาย
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๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ จึงเป็นรอยต่อระหว่างระบอบราชาธิปไตยที่อ�ำนาจสูงสุดเป็นของพระราชากับระบอบประชาธิปไตยที่อ�ำนาจ
สูงสุดเป็นของประชาชน แต่ปรากฏว่า ผมลองถามดู ในสังคมไทยมี
ความทรงจ�ำในเรื่อง ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ บ้างไหม ค�ำตอบคือแทบ
ไม่มีเลย แทบไม่มีการพูดถึงฉบับนี้เลย ในโรงเรียนก็แทบจะไม่ได้พูดถึง
หรือได้สอนเลย โดยพูดเฉพาะ ๒๔ มิถุนายน ข้ามไป ๑๐ ธันวาคม
เลย ทั้งๆ ที่ ๒๗ มิถุนายน คือจุดเริ่มต้นของระบอบประชาธิปไตยใน
ประเทศไทย ผมขอพูดถึงผลจากการประกาศใช้ที่เกิดขึ้น ๔ ประการ
ด้วยกัน
ประการแรก อ�ำนาจสูงสุดซึ่งแต่เดิมเป็นของพระมหากษัตริย์ได้
กลายเป็นของราษฎรทั้งหลาย
ประการที่ ส อง นั บ แต่ บั ด นั้ น เป็ น ต้ น มา พระมหากษั ต ริ ย ์
ไทยก็อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ข้อนี้ส�ำคัญ จาก Rule of men การปกครอง
โดยอ�ำเภอใจ ก็กลายเป็นการปกครองที่อยู่ใต้กติกา พระมหากษัตริย์
ซึ่งเคยอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่าง เพราะทรงเป็นอ�ำนาจสูงสุด เป็น The
Rule of men การปกครองโดยอ�ำเภอใจ ความสุขของคนในชาติ ของ
พสกนิกร ของราษฎรทั้งหลาย จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับทศพิธราชธรรมของพระมหากษัตริย์ ถ้ามีมาก ประชาชนก็มีความสุขมาก ถ้า
มีน้อยก็มีความสุขน้อยขึ้นอยู่กับตัวคน แต่นับตั้งแต่ ๒๗ มิถุนายน
เป็นต้นมา ในตอนเริ่มต้น ประโยคแรก คณะราษฎรได้ร้องขอให้อยู่ใต้
ธรรมนูญ และทรงยอมรับตามค�ำขอร้องของคณะราษฎร นี่คือจุดเริ่ม
ต้นของการปกครอง Rule of law การปกครองโดยกฎหมาย ทุกคน
ต้องอยู่ใต้กติกา
ประการที่ ส าม นั่นคื อ ก� ำ เนิด ของระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในประเทศไทย โดยกติกาคือพระมหา-
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กษัตริย์ต้องทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ภายใต้กติกา เมื่อประชาชนเป็น
เจ้าของอ�ำนาจสูงสุด ประชาชนจึงเป็นเจ้าของประเทศ เมื่อประชาชนเป็น
เจ้าของประเทศ ผลที่เกิดขึ้นคือ ของสิ่งหนึ่งถ้ามีเจ้าของมากกว่าหนึ่ง
คน ยึดหลักกฎหมายแต่โบราณ เมื่อมนุษยชาติเริ่มรู้จักกับกรรมสิทธิ์กับ
ความเป็นเจ้าของขึ้นมา ถ้ามีเจ้าของมากกว่าคนหนึง่ คน แปลว่าทุกคน
มีส่วนแบ่งเท่าๆ กัน เช่นพ่อยกที่แปลงหนึง่ ๕ ไร่ให้ลูก มีลูกหลายคน
ไม่ดูว่าใครลูกสาวลูกชาย ลูกคนโตลูกคนเล็ก ลูกมี ๕ คนก็เอา ๕ ไป
หารหมด อ�ำนาจอธิปไตยก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้น ๒๗ มิถุนายน
๒๔๗๕ ณ วิ น าที ที่ อ� ำ นาจสู ง สุ ด ได้ ก ลายเป็ น ของราษฎรทั้ ง หลาย
ประชาชนได้กลายเป็นเจ้าของอ�ำนาจและเจ้าของประเทศ นัน่ หมายความ
ว่า เราทุกคนมีส่วนในประเทศนี้อย่างเสมอกัน แปลว่า ๒๗ มิถุนายน
๒๔๗๕ คือ จุดก�ำเนิดของหลักของความเสมอภาคขึ้นมาในประเทศไทย
สังคมซึ่งแต่เดิมเป็นแนวดิ่ง สูงสุดคือพระมหากษัตริย์ ท่านก็ทรงแบ่ง
อ�ำ นาจเป็ นชั้น ๆ ลดหลั่นกัน มา ปกครองกัน มาตามล�ำ ดับ ต�่ำ สุ ด คือ
ไพร่ สมัยก่อนรัชกาลที่ ๕ ก็มีทาสด้วย สังคมจากแนวดิ่งหรือ Vertical ก็กลายเป็น Horizontal ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเสมอกัน นีค่ ือ
หลักความเสมอภาคที่เริ่มต้นวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕
ประการที่ สี่ การที่ ป ระชาชนเป็ น เจ้ า ของประเทศ จึ ง ท� ำ ให้
ประชาชนจากเดิมเป็นผู้อาศัยกลายเป็นเจ้าของบ้าน ลองเปรียบเทียบ
ดู ตอนเด็กๆ หรือตอนนีก้ ็ตาม ถ้าหากเราอยู่ในบ้านญาติ บ้านลุง บ้าน
ป้า เรามีสิทธิ์ในบ้านหลังนัน้ เพียงเจ้าของบ้านเขาจะอนุญาต จะใช้ห้องน�้ำ
ห้องนอนห้องไหน หยิบของในตู้เย็นได้หรือไม่ ก็เป็นไปตามแล้วแต่ที่
เจ้าของบ้านเขาจะให้ แต่ถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของบ้านก็แปลว่า เราย่อมมี
สิทธิเสรีภาพในบ้านของเรา
เพราะฉะนั้น การที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศก็ท� ำให้เกิด
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หลักสิทธิและเสรีภาพ พร้อมกับความเสมอภาคขึ้นมา และนี่คือหลัก
ประชาธิปไตยที่เริ่มต้นจาก ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ แล้วต้องตามมา
ด้วยเรื่องของการปกครองโดยเสียงข้างมาก ที่ต้องคุ้มครองเสียงข้างน้อย
ด้วย เพราะประชาธิปไตยนัน้ โดยเหตุที่คนมีสิทธิเสมอกัน ข้างน้อยก็มี
สิทธิด้วย จึงต้องฟังเสียงข้างน้อยด้วย ไม่ใช่พวกมากลากไป นีค่ ือหลัก
ประชาธิปไตย
กล่าวโดยสรุป เพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็น
จริง ผมได้พูดไปแล้วว่า มันต้องเป็นการปกครองโดยกฎหมาย Rule
of law ถ้ า หากว่ า ประชาชาติ ใ นประเทศใดปกครองด้ ว ยระบอบ
ประชาธิ ป ไตยก็ ต ้ อ งเดิ นตามกติ ก าที่ ว ่ า ไปนั้น ๓ ข้ อ ที่ ผ มพู ด ไป (๑)
อ� ำ นาจสู ง สุ ด เป็ นของประชาชน เป็ นการปกครองโดยประชาชน (๒)
หลั ก เสรี ภ าพและหลั ก สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ (๓) การปกครองโดยเสี ย งข้ า ง
มากที่คุ้มครองเสียงข้างน้อย ถ้าเรายึดถือปฏิบัติตามกติกานี้ ก็แปล
ว่า ประเทศนัน้ ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ถ้าไม่เอามาเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร มันก็จะเป็นแบบอังกฤษ คือ รัฐธรรมนูญที่เป็นจารีต
ประเพณี ไม่ต้องไปเขียน ถ้าเอามาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ก็จะเป็น
รัฐธรรมนูญที่เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้นมา เพราะฉะนัน้ ทุกคนในระบอบ
นีต้ ้องอยู่ภายใต้กติกาและปฏิบัติตามกติกา
จากจุ ด นี้ เป็ นต้ น มา ผู ้ ป กครองประเทศก็ จ ะมี อ�ำ นาจภายใต้
กฎหมาย และมีอ�ำนาจเท่าที่กฎหมายให้อ�ำนาจเท่านัน้ การมีอ�ำนาจกลาย
เป็นเรื่องยกเว้น จากเดิมอ�ำนาจเป็นเรื่องหลักก็กลายเป็นเรื่องยกเว้น
ขณะที่สิทธิเสรีภาพแต่เดิมเป็นเรื่องยกเว้นก็กลายเป็นเรื่องหลัก กลับข้าง
กัน และอ�ำนาจกับสิทธิเสรีภาพนัน้ มันสวนทางกันเสมอ อ�ำนาจยิ่งมาก
สิทธิเสรีภาพก็ยิ่งน้อย เพื่อจะประกันสิทธิเสรีภาพของประชาชนเจ้าของ
ประเทศ ก็ต้องจ�ำกัดอ�ำนาจของผู้ปกครอง ก็คือด้วยกฎหมายนัน่ เอง

82 … สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา

ตอนที่ประชาชนชาวเยอรมันตะวันตกเขาจะตั้งประเทศขึ้นมา
อีกครั้งหนึง่ นัน้ โจทย์ข้อแรกของเขาก็คือว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับระบอบ
ประชาธิปไตยของเยอรมัน เพราะอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นัน้ มาจากการเลือก
ตั้ง ฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากรถถัง แต่มาจากการเลือกตั้ง ฮิตเลอร์ได้ก่อ
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ท�ำให้มีคนเสียชีวิตเฉพาะในยุโรป ๕๐ ล้านคน
และฮิตเลอร์ได้ฆ่าคนยิวไป ๖ ล้านคนโดยวิธีการอันทารุณโหดร้ายเขา
สรุปว่า สาเหตุมีสองประการ ประการแรก เพราะระบบการเมืองของ
เยอรมันในสมัยฮิตเลอร์นนั้ ใช้ระบบรัฐสภาที่ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุล
ฮิตเลอร์นั้นต้องการอ�ำนาจใด ภายใต้กติกาว่า ต้องมีอ�ำนาจก่อนเพื่อ
เป็นกฎหมาย แต่ในเมื่อฮิตเลอร์นั้นครอบง�ำสภาได้หมด เพราะว่าฮิตเลอร์นนั้ มาจากเสียงข้างมากของสภา ฮิตเลอร์จึงมีเสียงข้างมากในสภา
ฮิตเลอร์ก็ใช้พรรคนาซีไปสั่งให้สมาชิกพรรคนาซีที่เป็น ส.ส. ยกมือให้
กับกฎหมายที่ให้อ�ำนาจกับฮิตเลอร์ ฮิตเลอร์จึงสามารถสถาปนาระบอบ
เผด็จการขึ้นมาได้ในที่สุด
การเปลี่ ย นแปลงการปกครองของเยอรมั นนั้น จากระบอบ
ไกเซอร์ (จักรพรรดิ) มาเป็นระบอบประชาธิปไตย จึงเป็นเพียงแต่การ
เปลี่ยนที่เรียกว่า “ไกเซอร์ไปฮิตเลอร์ก็มาแทน” แล้วในจุดนี้เอง เขา
ก็ได้แก้ไขด้วยการสร้างระบบการเมืองที่แก้จุดอ่อนของระบบรัฐสภา
ระบบรั ฐ สภาที่ ไทยใช้ เป็ น ระบบที่ มี ป ั ญ หา เพราะว่ า ฝ่ า ยบริ ห ารนั้น มี
อ�ำนาจเหนือฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคงต้องอภิปรายต่อไป และขอกล่าวโดย
สรุปว่า ทุกประเทศที่เอาระบบรัฐสภามาใช้มีปัญหาทั้งสิ้น และประเทศที่
เคยประสบปัญหามากที่สุดคือเยอรมนี แต่เขาแก้ไขจนส�ำเร็จแล้ว จนมี
ระบบการเมืองที่มั่นคงมาจนทุกวันนี้ แก้อย่างไรไม่มีเวลาจะพูดตอนนีข้ อ
ข้ามไปก่อน
ประการที่สอง ๒ เขาสรุปว่า ประเทศเยอรมนีเปลี่ยนแปลง
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ระบอบการปกครองเป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่ได้สร้างพลเมือง แบบ
ระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ มีสิทธิเสรีภาพอย่าง
เสมอภาคกั น ตั ว ประชาชนนั้นจะต้ อ งเป็ น อิ ส รชน ไม่ ต กอยู ่ ภ ายใต้
อุปถัมภ์หรือการครอบง� ำของใคร ซึ่งปรากฏว่า ฮิตเลอร์ครอบง�ำคน
หมดเลย โครงสร้างสังคมเป็นอ�ำนาจนิยม เป็นแนวดิ่ง ไม่ได้เป็นแนว
ระนาบ ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย พลเมืองจะต้องมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น แล้วก็ต่อสังคม ระบอบประชาธิปไตย
จึงจะประสบความส�ำเร็จ
ถ้ า เราเปรี ย บเที ย บดู ประเทศที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการ
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยก็ คื อ ประเทศในยุ โ รป ประเทศใน
อเมริ ก า ส่ ว นประเทศที่ ล ้ ม เหลวก็ คื อ ประเทศส่ ว นใหญ่ ในแอฟริ ก า
ส่วนใหญ่ในอเมริกาใต้ แล้วก็ส่วนใหญ่ในเอเซีย สิ่งที่เหมือนกันของ
ความส�ำเร็จและความล้มเหลวก็คือว่า ประเทศที่ประสบความส�ำเร็จ
คือในยุโรป อเมริกานัน้ เขามีสิ่งที่เรียกว่า การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ส่ ว นประเทศที่ ไม่ มี ก็ จ ะไม่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ได้ แ ก่ อเมริ ก าใต้
แอฟริกาหรือในเอเซีย ส่วนใหญ่ ไม่มีสิ่งนี้ ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า Civic Education หรือการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตยนั้นไม่ใช่กฎธรรมชาติ เพราะกฎธรรมชาติจะไม่
ต้องสอน เกิดมาก็เป็นประชาธิปไตยได้เอง แต่มนุษย์เกิดมาไม่เท่ากัน มี
ตัวเล็กตัวใหญ่ มีแรงมากมีแรงน้อย มีชายมีหญิง การบอกว่าคนนั้น
เสมอกันมันฝืนธรรมชาติ และการต้องมองคนให้เสมอกัน มันจึงต้องฝืน
ธรรมชาติ เพราะตามกฎธรรมชาติ ผู้แข็งแรงย่อมเป็นผู้ชนะ ปลาใหญ่
กินปลาน้อย กฎธรรมชาติไม่มีหลักของเสมอภาค แล้วการที่ต้องท�ำให้
คนเคารพในสิทธิผู้อื่น ยอมรับความแตกต่างของกันและกัน มันคือสิ่งที่
ฝืนธรรมชาติทั้งสิ้น ประชาธิปไตยมันจึงไม่เกิดเอง มันถึงต้องสร้าง
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ปัญหาของประเทศที่มีการสร้างพลเมือง มันจะเกิดปัญหาใน
๓ รูปแบบ ประการแรก คือ เกิดชนชั้นปกครองใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนถูกนักการเมืองและถูกพรรคการเมืองใช้ ประชาชนเป็น
แต่เพียงเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมของนักการเมืองและของ
พรรคการเมืองเท่านัน้
ประการที่สอง ประชาธิปไตยน�ำมาซึ่งความแตกแยก ประชาธิปไตยไปทางไหนก็แตกแยกที่นั่น ถึงหมู่บ้าน หมู่บ้านก็แตกแยก ถึง
ครอบครัว ครอบครัวก็แตกแยก ประชาธิปไตยนัน้ ให้คนแตกต่างกันได้
แต่การยอมรับว่าคนแตกต่างกันได้นนั้ เป็นเรื่องฝืนธรรมชาติ มันถึงต้องมี
การฝึกให้ยอมรับความแตกต่าง
ประการที่ ส าม ประชาธิ ป ไตยน�ำ มาซึ่ ง ความเสื่ อ มของสั ง คม
เพราะว่าทุกคนต่างก็จะพูดถึงแต่สิทธิและเสรีภาพของตนเองโดยที่ไม่ใคร
พูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ใครอยากท�ำอะไรก็ท�ำ  สังคมก็ย่อม
เสื่อมโดยที่สุด สมัยก่อนเรามีคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์ (กบว.) คอยเซ็นเซอร์ข่าว เซ็นเซอร์สิ่งต่างๆ ที่ออก
รายการโทรทัศน์ และก็บอกว่านั่นคือเผด็จการ หลังจากนั้นก็เลิกหมด
พอเลิกแล้วเกิดอะไรขึ้น ผมถามว่าละครหลังข่าวมีอะไรให้เราดูบ้าง ผู้
หญิงก็อยากได้ผู้ชายหล่อๆ รวยๆ ก็ตบแย่งกัน ส่วนผู้ชายก็ต้องการ
ผู้หญิงสวยๆ ก็ต้องปล�้ำ  ปล�้ำคือข่มขืน นีค่ ือเสรีภาพใช่หรือไม่ ถามว่า
รับผิดชอบต่อสังคมกันบ้างไหม ไม่มี เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย
มันควบคู่กับความรับผิดชอบ แต่เราไม่ได้มีการพูดเรื่องนี้ วิชาหน้าที่
พลเมืองที่เคยมี ก็เลิกหมดแล้ว ทุกวันนี้มีแต่สิทธิเสรีภาพ สิทธิของ
ข้าพเจ้า ส่วนจะเดือดร้อนใคร สังคมจะเสียหายหรือเปล่า ไม่มีการพูด
ถึง นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นใน ๓ รูปแบบ ในอเมริกาใต้ ในแอฟริกา
ในเอเซีย ส่วนใหญ่เกิดปัญหาทั้ง ๓ ประการนี้หมด
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ของไทยก็เกิดทั้ง ๓ ประการ เพราะเราไม่เคยสร้างพลเมือง
ประชาธิปไตยไทยนัน้ ที่พูดกันว่าซื้อเสียงๆ ถ้าใครได้ไปวิจัยการเลือกตั้ง
ได้ลงพื้นที่ จะทราบว่าการซื้อเสียงนัน้ ไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาดอีกต่อไปแล้ว การ
ที่ชาวบ้านเขากากบาทเลือกใคร การซื้อเสียงนั้นเป็นเรื่องรอง นักการเมืองในต่างจังหวัดนัน้ ๖ โมงเช้าเขาจะเปิดบ้าน เดือดร้อนเรื่องอะไรก็มา
หาได้ ชาวบ้านเขาเลือกผู้อุปถัมภ์ เขาไม่ได้เลือกเพื่อเงิน เขาเลือกผู้
อุปถัมภ์เมื่อเขาถูกรังแกจากระบบราชการและกระบวนการยุติธรรมไม่ได้
แก้ปัญหาให้เขา นักการเมืองในท้องถิ่นคือผู้ที่แก้ปัญหาให้เขา เขาเลือกผู้
อุปถัมภ์ ไม่ได้เลือกเพราะเงิน เงินเป็นของแถม
ลองไปถามดู เงิ น เปรี ย บเสมื อ นค่ า รถ ไม่ ใ ช่ แ รงจู ง ใจให้
เลือก คนส่วนใหญ่ที่รับเงินในการเลือกตั้งที่ผ่านมานั้น ถึงแม้เขาไม่
ได้ เงิ น เขาก็ ยั ง เลื อ ก ข้ อ นี้ เป็ น ประเด็ น ส� ำ คั ญ และผมเรี ย นว่ า ถ้ า
ประเทศไทยเราไม่เข้าใจจุดนี้ แก้ปัญหาให้ตายก็แก้ไม่ได้ ขึ้นคัทเอาท์
ว่าเลือกคนดี ไม่ขายเสียง ก็ไม่มีทางเป็นไปได้ ประชาชนเขาเลือกผู้
อุปถัมภ์ และพรรคการเมืองเปรียบเสมือนที่รวมของ Fudal Lords
(เจ้าศักดินา) ยุคใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง เราต้องเข้าใจในข้อนี้ การ
เปลี่ยนแปลงระบอบประชาธิปไตยโดยที่ไม่สร้างพลเมืองท�ำให้เกิด Fudal
Lords ขึ้นมาเต็มไปหมดตามหัวเมือง โครงสร้างสังคมยังเป็นแนวดิ่ง
ประชาชนก็อยู่ใต้เขาอีกที
แต่ ก็ ใ ช่ ว ่ า จะเป็ น แบบนั้นทั้ ง หมด เพราะในบางพื้ นที่ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งตามหัวเมือง เช่น กรุงเทพฯ เป็นต้น พรรคประชาธิปัตย์
นั้น ได้ ส.ส. ๒๖ คน ในการเลื อ กตั้ ง ๒๓ ธั น วาคม ๒๕๕๐ แต่
ประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยลืมว่าในปี ๒๕๔๘ ในสมัยคุณทักษิณมาถึงจุด
สูงสุดนัน้ ประชาธิปัตย์มี ส.ส. เพียงแค่ ๒ คนคือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
กับองอาจ คล้ามไพบูลย์ และประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยลืมว่า ในปี ๒๕๓๕
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สมัยที่คุณจ�ำลอง ศรีเมือง จากพรรคพลังธรรมมาถึงจุดสูงสุด พรรค
ประชาธิปัตย์นนั้ มี ส.ส. เพียงแค่คนเดียวคือ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ค�ำถามคือท�ำไม ก็เพราะคนกรุงเทพฯ มีอิสรภาพ เขาใช้พรรค
การเมือง เขาใช้นกั การเมือง ไม่ได้ถูกพรรคการเมืองหรือถูกนักการเมือง
ใช้ คนกรุงเทพฯ อาจไม่เป็นพลเมืองที่แท้จริง เพราะอาจจะมีปัญหา
เรื่องเคารพความแตกต่าง การเคารพสิทธิผู้อื่น ไม่หยุดรถให้คนข้าม
ทางม้าลาย แต่ว่าในเรื่องความมีอิสรภาพ คนกรุงเทพฯ มีอย่างมาก
เพราะคนกรุงเทพฯ นัน้ สามารถพึ่งตนเองได้ทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับ
ในอเมริกา ถ้าหากรัฐบาลเป็นรีพับลิกันและมีเลือกสภาคองเกรส คือ
เลือก ส.ส. ถ้ารีพับลิกันบริหารประเทศไม่ดี พลเมืองอเมริกันจะเลือก
พรรคเดโมแครตไปถ่ ว งดุ ล แต่ ก ่ อ นผมไม่ เ ข้ า ใจว่ า ท� ำ ไมระบบ
อเมริกาถึงเลือก ส.ส. ถี่ ๒ ปีเลือกครั้งหนึง่ เพราะเขาต้องการให้มีการ
ถ่วงดุล ถ้าฝ่ายบริหารมาจากพรรคหนึง่ แล้วบริหารไม่ดี ทุกสองปีจะถูก
เปลี่ยนเสียงข้างมาก นีค่ ือระบบพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ผมขอเรี ย นว่ า เราไม่ มี ท างออกทางอื่ น นอกจากต้ อ งสร้ า ง
ประชาธิปไตยที่ไม่ใช่เพียงแค่รัฐธรรมนูญเท่านัน้ แน่นอน เรื่องของระบบ
ที่ต้องการมีการตรวจสอบถ่วงดุลก็เป็นเรื่องส�ำคัญและจ�ำเป็น ผมเรียน
ว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๕๐ มันมีค�ำทั้งหมด ๔๔,๐๐๐ ค�ำ  หนากว่า
ฉบับปี ๒๕๔๐ ถึง ๗,๐๐๐ ค�ำ  ฉบับปี ๒๕๔๐ มีเพียงแค่ ๓๗,๐๐๐
ฉบับปี ๒๕๔๐ มันกระโดดไปเลย เพราะว่าความหนาโดยเฉลี่ยของ
รัฐธรรมนูญไทยปี ๒๕๓๔ ปี ๒๕๒๑ ปี ๒๕๑๗ ปี ๒๕๑๑ นัน้ ความ
หนานัน้ จะอยู่ที่ประมาณ ๑๕,๐๐๐ ค�ำเท่านัน้ ปี ๒๕๔๐ นัน้ กระโดด
ขึ้ น มาจาก ๑๕,๐๐๐ เป็ น ๓๗,๐๐๐ และปี ๒๕๕๐ ก็ ก ลายเป็ น
๔๔,๐๐๐
การปกครองโดยประชาชนและกติก าต้ อ งมาจากประชาชน
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คือระบอบประชาธิปไตยมันจะประสบความส�ำเร็จได้อย่างไร ในเมื่อ
ประชาชนไม่ทราบด้วยซ�้ำไปว่า กติกาที่ร่างมานัน้ มาหนาเกินไป แล้วยิ่ง
หนาก็ยิ่ง ต้ อ งเพิ่ม นัก กฎหมายอย่ า งพวกผม ยิ่ง หนาก็ยิ่ง ต้ อ งพึ่ง ศาล
รัฐธรรมนูญ เพราะมันยิ่งมีที่ให้เราตีความมากขึ้น อย่างกรณีฟุตบอล
ท�ำไมกรรมการถึงโกงไม่ได้ เป่าช่วยเจ้าภาพไม่ได้ กรรมการจะมีบทบาท
ช่วยเจ้าภาพได้ก็ต่อเมื่อในลูกนัน้ คาบลูกคาบดอก มันฟาล์วแต่ไม่ฟาล์ว
มันต้องให้ใบเหลืองแต่ไม่ให้ใบเหลือง ลูกบอลจะเข้าหรือไม่เข้ากรรมการ
เท่านั้นเป็นฝ่ายตัดสิน แต่ถ้าเกิดว่ามันชัดเจน กรรมการไม่มีทางโกง
ได้ เพราะคนดูรู้กติกา คนที่คุมกติกาฟุตบอลจึงไม่ใช่กรรมการ แต่
คื อ ประชาชน คื อ คนดู ต ่ า งหาก ระบอบประชาธิ ป ไตยก็ เช่ น เดี ย วกั น
ประชาชนไม่สามารถจะปกครองประเทศได้ ประชาชนไม่รู้กติกา มันหนา
เกินไป รัฐธรรมนูญดีมันบางทั้งสิ้น เราเดินมาผิดทาง
ประเด็ นที่ อ าจารย์ พิ ช ญ์ ตั้ ง มาในตอนต้ น เรื่ อ งของสถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย ์ กั บ การปกครองโดยประชาชน ผมเรี ย นว่ า ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในโลกนี้มีอยู่ประมาณ
๒๐ ประเทศ ส่วนใหญ่เกินครึ่งก็ประสบความส�ำเร็จ ปัญหาจึงมิใช่อยู่
ที่ประมุขของประเทศ เรื่องนี้ไม่ใช่บอกว่าส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ ปัญหามัน
อยู่ที่ตัวระบบการเมืองของเราต่างหาก ผมอยากให้เราทั้งหลายได้ไปอ่าน
พระราชด�ำรัสของในหลวงเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๙ ท่านมีพระราช
ด�ำรัสในประเด็น The king can do no wrong ชัดเจน ท่านบอกว่า
ท่านไม่มีพระราชอ�ำนาจ ท่านต้องท�ำตามกติกา แล้วท่านก็บอกว่าอย่ามั่ว
ด้วยซ�ำ้ ไป คนซึ่งไปขอให้ท่านท�ำอะไรซึ่งมันผิดกติกา
ผมจึงสรุปในเบื้องต้นและโดยรวบรัดว่า เรื่องนีจ้ ึงไม่ได้เกี่ยวกับ
เรื่องประมุขโดยตัวของมันเอง เพราะประเทศที่ใช้ระบอบนี้ คือมีประมุข
เป็นพระมหากษัตริย์นนั้ ที่ประสบความส�ำเร็จก็มี ปัญหามันคือเรื่องของ

88 … สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา

พวกเราเองต่างหากที่เป็นประชาชน แล้วก็นกั การเมือง รวมถึงทหารด้วย
ที่อาจจะไม่เข้าใจและไม่ศรัทธาอย่างแท้จริงต่อระบอบประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ มีใครในห้องนี้บ้างที่ดีใจที่มี
การปฏิวัติ เช่นเดียวกับ ๗ ครั้งก่อนหน้านี้ เราก็เคยดีใจ แล้วเราก็ดีใจ
กันครั้งที่ ๙ ครั้งที่ ๑๐ ต่อไปเรื่อยๆ ประชาธิปไตยจะประสบความ
ส�ำเร็จได้อย่างไร ในเมื่อเราก็มิได้เข้าใจและศรัทธามันอย่างแท้จริง ผม
จึงคิดว่า นี่เป็นเรื่องดีที่เราพูดกันในเรื่องนี้ และขอให้มองการเมืองไทย
แบบมีความหวัง อย่างน้อยที่สุด เราไม่พอใจแน่นอนที่มีการใช้สิทธิ
เสรีภาพเกินขอบเขตถึงขนาดไปยึดท�ำเนียบ ยึดสนามบิน มันเกินกติกา
ของประชาธิปไตยแน่นอน แต่อย่างน้อยก็ไม่เกิดเหตุการณ์นองเลือด
ยังไม่จลาจล และไม่เกิดปฏิวัติ ประชาธิปไตยนัน้ เติบโตขึ้นมามาก แต่
แน่นอน ยังหมิน่ เหม่อยู่ ยังมีปญ
ั หาอยู่ ซึง่ เราทัง้ หลายต้องช่วยกันต่อไป
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์: มันมีประเด็นสองสามประเด็นที่ผมสนใจ
อาจารย์ปริญญาชี้ให้เห็นถึงความน่าสนใจหลายอย่าง ประเด็นแรก ที่น่า
สนใจมากที่ผมเรียนรู้เยอะก็คือ Rule of law ผมคิดว่าเราตีความหรือ
แปลความค�ำว่า Rule of law ไม่ครบความหมายเลยซักคนในสังคม
เรา เราชอบแปลว่า การปกครองโดยนิติรัฐ หรือนิติธรรม ผมคิดว่า
จริงๆ แล้ว Rule of law มันจะต้องแปลว่า การปกครองโดยกฎหมาย
ในสังคมประชาธิปไตย ซึ่งสิ่งที่เป็นค�ำขยายความ Rule of law ทั้ง
หมดมันเป็นเรื่องหลักการประชาธิปไตย อย่าไปแปลว่าการปกครอง
โดยนิติรัฐ หรือนิติธรรม มันไม่ใช่ มันคือการปกครองด้วยกฎหมาย
ในสังคมประชาธิปไตย เพราะความหมายหลักของมันคือจะท�ำอย่างไร
ให้ เ กิ ด ความเท่ า เที ย มกั น ในสั ง คมซึ่ ง มั น เป็ น หลั ก การของประชาธิปไตย ประชาธิปไตยอยู่ได้เพราะมี Rule of law แต่ Rule of law
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มันอาจจะอยู่ได้โดยไม่มีประชาธิปไตยในอดีต เพราะมันเป็น Rule by
law ผมคิดว่า ค�ำแปลที่ส�ำคัญมันหายไป ประชาธิปไตยกับกฎหมายมัน
จะสัมพันธ์กันอย่างไร
อีกประเด็นที่อาจารย์ปริญญาบอกคือว่า ประชาธิปไตยจริงๆ
มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึก มันไม่ใช่ว่าเกิดมาทุกคนมีความเป็นประชาธิปไตย
มันจึงเป็นเครื่องมือที่แสดงออกถึงความเป็นอารยะได้ดี สังคมมันจะ
อารยะคือสังคมที่เป็นประชาธิปไตย แปลว่าทุกคนจะต้องฝึกขัดเกลา
ตัวเอง ใช้ความป่าเถื่อนเข้าหากันไม่ได้ นั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปริญญา
ต้องการจะย�ำ้
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล: อาจารย์พิชญ์พูดถึงสังคมอารยะ
ซึ่งเป็นค�ำแปลของ Civil Society ที่เราแปลว่า “ประชาสังคม” แปล
แล้ ว ไม่ เข้ า ใจความหมาย Civil Society คื อ สั ง คมที่ ป ระกอบด้ ว ย
พลเมืองอารยะที่ทุกคนรับผิดชอบต่อสังคม
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์: มันคือรอยต่อ เพราะว่าในอดีตประชาธิปไตยมันคือการปกครองโดยฝูงชน เพราะว่าประชาธิปไตยมันถูกกล่าว
หามาโดยตลอดว่า ใช้ไม่ได้ เพราะประชาชนไม่มีคุณภาพ ประชาธิปไตย
สมั ย ใหม่ Liberal Democracy มั น เกิ ด ขึ้ น ได้ โดยการอ้ า งอิ ง ว่ า
ประชาชนมีสิทธิ์ปกครองตนเอง เพราะประชาชนมีความเป็นอารยะ ก็คือ
จะไปท�ำอะไรประชาชนไม่ได้ ผมคิดว่านี่เป็นหลักที่จะต้องแถมมา ต่อไป
ขอเชิญอาจารย์วิภา ดาวมณี

90 … สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา

วิภา ดาวมณี๘: พอฟังหัวข้อว่า “ประชาธิปไตย คุณคือใคร?”
จริงๆ แล้ววันนี้เป็นวันที่ ๑๐ ธันวาคม เป็นวันรัฐธรรมนูญ คิดว่าผู้จัด
คงไม่ได้อยากให้เรามาศึกษาความหมายในเชิงปรัชญาหรือความหมาย
ในเชิงประวัติศาสตร์ อาจจะมองว่าปัญหาของสถานการณ์บ้านเมือง ณ
ปัจจุบัน ท�ำให้เราต้องกลับมาทบทวน พยายามจะมองหรือท�ำความเข้าใจ
กับค�ำว่า “ประชาธิปไตย” เนื่องจากว่ามีคนอ้างค�ำว่า “ประชาธิปไตย”
และก็ใช้มันในพื้นที่ของสังคมไทย ณ ปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ข่าวหรือ
พื้นที่ทางเศรษฐกิจที่เราก�ำลังถูกคุกคามอยู่
เพราะฉะนั้น วันนี้ถ้าถามว่า ประชาธิปไตยคืออะไร? คุณคือ
ใคร? แทนที่เราจะคุยย้อนอดีตกลับไป ดิฉันอยากจะชวนให้ทุกคนมา
นัง่ คิดและถกเถียงกัน อย่างเมื่อสักครู่ วิทยากรแต่ละท่านพอพูดถึงค�ำ
นี้ เราไม่ได้พูดถึงความหมายของค�ำว่าประชาธิปไตยเฉยๆ แต่ว่าเรา
พยายามเปรี ย บเที ย บตลอดเวลา ทั้ ง สามท่ า นที่ ผ ่ า นมา จะพู ด เรื่ อ ง
สถาบันกษัตริย์ ประชาธิปไตยหมายความว่าอะไร สิ่งตรงกันข้ามกับ
ประชาธิปไตยคือเผด็จการใช่หรือไม่ แล้วท�ำไมเวลาเราพูดถึง ประชาธิปไตยจึงต้องมีการเชื่อมโยง อันนี้เป็นค�ำถามที่หนึง่
ในสมั ย หนึ่ง เมื่ อ คณะราษฎรท� ำ การปฏิ วั ติ รั ฐ ประหาร ได้
ออก “ค�ำประกาศคณะราษฎร (ฉบับที่ ๑)” โดยปรีดี พนมยงค์ ความ
..............................

         ๘ วิภา ดาวมณี จบปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมือง
การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จบประกาศนียบัตร Certificate
of Mini-MBA Program จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจบปริญญาตรี
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทางภาพถ่าย) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจ�ำของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ วิภา ยังเป็นสมาชิกของ “กลุ่มเลี้ยวซ้าย” ด้วย.
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ส่วนหนึง่ มีว่า “รัฐบาล... กล่าวหมิ่นประมาทราษฎรผู้มีบุญคุณ เสียภาษี
อากรให้... ได้กินว่าราษฎรมีเสียงทางการเมืองไม่ได้ เพราะราษฎรยังโง่
ถ้าราษฎรโง่... ก็โ ง่ เพราะเป็นคนชาติเดียวกัน” นี่คือค�ำประกาศที่ตี
พิมพ์ใน ราชกิจจานุเบกษา ซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย และอ้างอิงได้ ณ
ปัจจุบันมีคนใช้ค�ำพูดเดียวกันว่า ราษฎรไม่ควรมีสิทธิทางการเมือง เช่น
การเสนอ “การเมืองใหม่” หรือระเบียบใหม่ ที่ว่าควรจะใช้เสียงประเภท
อื่นแทนการเลือกตั้งแบบเสียงเดียว เบอร์เดียวหรือเลือกตั้งแบบทั่วไป
กลายเป็นว่า ต้องเลือกผ่านอาชีพบ้าง หรือเลือกผ่านระบบการศึกษา
บ้างนัน่ หมายความว่า เราจะกลับย้อนอดีตว่า เพราะราษฎรโง่ แต่จริงๆ
แล้วราษฎรโง่จริงหรือ?
ดิ ฉันขอเสนอว่ า หากจะพู ด ถึ ง ประชาธิ ป ไตยก็ ต ้ อ งบอกว่ า
ประชาธิปไตยของใคร ในโลกปัจจุบันมันมีประชาธิปไตยที่ของนายทุน
ยังไม่มีประชาธิปไตยที่เป็นของชนชั้นกรรมาชีพหรือผู้ใช้แรงงาน ทั้งๆ ที่
คนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นคนที่ใช้แรงงาน ส�ำหรับประเทศไทยแล้ว
ยิ่งหนักไปกว่านัน้ คือเราไม่มีพรรคการเมืองของผู้ใช้แรงงานจริงๆ แม้
กระทั่งพรรคเกษตรกรหรือพรรคของชาวนา ด้วยระบบหรือวิธีการเลือก
ตั้ง โครงสร้างของมันไม่เอื้ออ�ำนวย เพราะฉะนัน้ ประชาธิปไตยที่เราได้
มามันจึงเป็นประชาธิปไตยชนชั้นนายทุนทั้งสิ้น นโยบายต่างๆ หรือการ
เข้าไปสู่การเมืองในระบอบในรัฐสภา หรือที่เรียกว่า การเมืองในรูปแบบ
การเมืองที่เป็นกระแสหลัก จึงเป็นการเมืองของชนชั้นนายทุน
ระบอบประชาธิ ป ไตยแบบชนชั้ นนายทุ นนี้ สถาบั นกษั ต ริ ย ์
เองก็ไม่ได้ออกไปจากระบอบ เพราะโดยตัวสถาบันเอง เรามองค�ำว่า
ประชาธิปไตย เราต้องมองถึงฐานทางเศรษฐกิจด้วย มีบางคนเข้าใจ
แบบย้อนยุคว่า ประเทศไทยยังเป็น “กึ่งเมืองขึ้นกึ่งศักดินา” บางคนก็
เรียกสถาบันกษัตริย์ว่าเป็นระบอบศักดินา ทั้งๆ ที่ระบอบศักดินาไม่ได้
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ด�ำรงอยู่ เนื่องจากสถาบันกษัตริย์ไทยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ และอยู่ใน
ระบบทุนนิยมมานานแล้ว กลุ่มทุนมีหลากหลายประเภท เช่น กลุ่มทุน
อนุรักษนิยม ที่ทั้งทุน ทั้งทรัพย์สิน ทั้งปัจจัยการผลิตได้ตกทอดกันมา
รวมถึงกลุ่มองค์กรเครือข่ายที่สนับสนุน
เพราะฉะนั้ น ประชาธิ ป ไตยของไทยที่ เราเห็ น อยู ่ จึ ง เป็ น
ประชาธิปไตยของระบบทุนนิยม และมีนายทุนหลายๆ กลุ่มท�ำสงคราม
แก่งแย่ง ขัดแย้งกัน บางทีก็ร่วมมือกัน ในอดีตกลุ่มทุนเหล่านี้รวม
ตั ว กั น เป็ นชนชั้ น ปกครอง เคยร่ ว มมื อ กั น เข่ นฆ่ า นัก ศึ ก ษาประชาชน
ในเหตุการณ์ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ทุกกลุ่มมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ไม่
อยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่ระบอบสังคมนิยมหรือว่าระบอบ
ประชาธิ ป ไตยของชนชั้ นคนงาน เหตุ ก ารณ์ นั้น เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ท� ำ ให้
ความคิดของแนวสังคมนิยมค่อยๆ สูญสลายหายไปและไม่มีพื้นที่ใน
ประเทศไทย
หากจะโทษว่า ประชาธิปไตยปัจจุบันมันล้มเหลวเพราะอะไร
ต้ อ งโทษว่ า เพราะเหตุ ก ารณ์ ๖ ตุ ล า ซึ่ ง เกิ ด จากอ� ำ นาจของชนชั้ น
ปกครองเข้าปราบปรามเข่นฆ่าและท�ำลาย ท�ำร้ายนักศึกษาประชาชน ณ
วันนัน้ ทั้งๆ ที่นกั ศึกษา ประชาชน แสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย
ใช้เสรีภาพ ใช้การชุมนุมอย่างสงบในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันนัน้
เป็นสาเหตุหนึง่ ที่ท�ำให้ประชาธิปไตยไทยอ่อนแอ และจนถึงปัจจุบันแนว
สังคมนิยมในประเทศไทยก็ยังดูเหมือนไม่ฟื้นหรือคืนชีวิตขึ้นมาใหม่ ใน
ขณะที่ทั่วโลกก�ำลังตื่นตัวกับแนวคิดนี้ มีการพูดถึงประชาชนมากขึ้น พูด
ถึงชนชั้นผู้ใช้แรงงานมากขึ้น เพราะฉะนัน้ กลุ่มที่กลัวจะสูญเสียอ�ำนาจ
สูญเสียผลประโยชน์เหล่านี้ ก็ย่อมจะหวาดกลัวการฟื้นกลับมา โดย
เรียกผู้ฟื้นกลับมาเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเองว่า “พวกผี”
อย่างเช่น การปลุกผีคอมมิวนิสต์ อย่างเรามองฝ่ายเสื้อเหลือง
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หรือฝ่ายเสื้อแดงก็ตามในปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายต่างก็ปลุกผีคอมมิวนิสต์
ทั้งๆ ที่ทั้งสองฝ่ายก็มีอดีตสมาชิกผู้เข้าร่วมกับขบวนการคอมมิวนิสต์
อดี ต คนเข้ า ป่ า อดี ต นัก ศึ ก ษาที่ เคยยอมรั บ กั บ แนวคิ ด สั ง คมนิ ย มมา
ก่อน แต่ปรากฏว่าในเวทีสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งสองฝ่ายก็ยังคงโจมตี
คอมมิ ว นิ ส ต์ โจมตี ฝ ่ า ยตรงกั นข้ า ม นั่น หมายความว่ า ในระบอบ
ประชาธิ ป ไตยของไทยไม่ อ นุญ าตให้ มี แนวคิ ด สั ง คมนิ ย ม ความจริ ง
กฎหมายหรือ พ.ร.บ. คอมมิวนิสต์ ได้ถูกยกเลิกไปนานแล้ว แต่ก็ยัง
หวาดกลัวกัน ยังมีความพยายามท�ำให้แนวคิดนี้สูญหายไปจากสังคม
ไทย
ถามว่าแนวคิดสังคมนิยมนี้สร้างสรรค์อะไรบ้าง สิ่งที่แนวสังคมนิยมน�ำเสนอก็คือ ประชาธิปไตยต้องมาจากชนชั้นล่าง ต้องมาจาก
ส่วนใหญ่ของประเทศ และประชาธิปไตยชนิดนี้ ไม่ได้เป็นประชาธิปไตย
ทางการเมืองเท่านั้น แต่ต้องเป็นประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจด้วย นั่น
หมายความว่า ไม่ใช่แค่ไปเลือกตั้ง หรือการมีสิทธิ์มีเสียงเฉพาะในวัน
เลือกตั้งที่ส�ำคัญความเหลื่อมล�้ำที่เกิดขึ้นในสังคมต้องถูกท�ำลายไป การที่
เราจะท�ำให้สังคมหมดความเหลื่อมล�้ำไปได้โดยทันที สามารถท�ำได้เลยถ้า
รัฐหันมาใช้นโยบายที่เรียกว่า “ระบบรัฐสวัสดิการ” เพราะรัฐสวัสดิการ
จะไปเติมเต็มให้คนที่ยากจนที่สุดของสังคม มีสถานภาพที่ดีขึ้น เขาจึงไม่
ต้องสูญเสียศักดิ์ศรีและไม่ถูกประณาม ถูกดูถูกว่าเป็นคนจน เป็นคนโง่
ระบบรัฐสวัสดิการจะช่วยพยุงฐานะของคนเหล่านีข้ ึ้นมาได้
ส่วนที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ท�ำในลักษณะของประชานิยม ไม่ใช่รัฐสวัสดิการ มันเป็นการเลือกท�ำเฉพาะส่วน แต่ถ้าเมื่อไรเรา
ท�ำให้เป็นระบบรัฐสวัสดิการ หมายถึงใช้กับทุกคนทั้งระบบ สถานะของ
คนยากคนจนจะดีขึ้น ผู้ใช้แรงงานก็จะมีเสถียรภาพในการท�ำงานมากขึ้น
ระบบรัฐสวัสดิการ ต้องมาพร้อมกับการเก็บภาษีอย่างที่อาจารย์สุชาย
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พูดไปแล้วโดยเฉพาะระบบภาษีมรดกและภาษีอัตราก้าวหน้า
เราจะเห็นได้ง่ายๆ เลยว่า สิ่งที่ท�ำให้เราสร้างระบบรัฐสวัสดิการ
ไม่ได้ ก็เพราะว่าชนชั้นนายทุนเป็นผู้ปกครองอยู่ แล้วเขารู้ว่า ถ้ามีการ
เก็บภาษี พวกเขานั่นเองที่จะถูกเก็บก่อน ในประเทศต่างๆ มีการเก็บ
ภาษีโดยไม่มีข้อยกเว้น เพราะฉะนั้น ถ้าคิดอัตราภาษีย้อนหลัง ก็จะ
สามารถเอาเงิ น ภาษี ม าให้ กั บ ชาวบ้ า น มาเป็ น สวั ส ดิ ก ารของคนยาก
คนจนได้ การที่เราจะใช้ระบบสังคมสงเคราะห์ อย่างเมื่อคืนนี้ทางช่อง
๙ (Modern Nine TV) มีรายการพิเศษของสมาคมธรรมศาสตร์ฯ
เพื่อฉลอง ๗๕ ปี โดยใช้ระบบเรี่ยไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้สวัสดิการแก่
สังคม แต่มันเป็นลักษณะของการช่วยเหลือสงเคราะห์กันแบบเฉพาะส่วน
ไม่ได้มองถึงส่วนทั้งหมดจริงๆ
เพราะฉะนั้น การสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริง จะต้องสร้าง
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจ ต้องลดช่องว่างระหว่างความรวยกับความ
จน ต้องสร้างระบบรัฐสวัสดิการเพื่อให้สถานะของคนจนดีขึ้น ให้เขามี
ศักดิ์ศรี โดยไม่ต้องไปลงทะเบียนประกาศตัวหรือประจานตนเองว่าเป็น
คนจน ถึงจะได้ใช้สวัสดิการ เพราะฉะนัน้ แค่ประชาธิปไตยทางการเมือง
ยังไม่พอ เรายังมองเห็นหลายอย่างที่ไม่เป็นประชาธิปไตย อย่างเช่น ผู้
พิพากษาก็เป็นกลุ่มคณะหรือเป็นคนๆ เดียวที่จะตัดสินความ
เมื่อเร็วๆ นี้ มีผู้น�ำจากสหภาพแรงงานฯ ถูกตัดสินว่า นายจ้าง
สามารถปลดออกได้โดยอ้างว่าขาด “จิตวิญญาณประชาชาติ” ต่อไปก็
ย่อมกลายเป็นบรรทัดฐานที่ใช้กับทุกคน เพราะฉะนัน้ ก่อนที่คุณจะเข้า
มาท�ำงาน คุณก็อาจจะถูกตรวจสอบว่า เคยมีความเชื่อความศรัทธาเช่น
เดียวกับนายจ้างหรือไม่ ในระบอบประชาธิปไตยไม่เคยบังคับเรื่องความ
เชื่อ ความเชื่อเป็นสิทธิเสรีภาพ เป็นเรื่องส่วนตัว การแสดงความคิด
เห็นก็เป็นเรื่องของส่วนบุคคล เป็นเสรีภาพที่จะแสดงออกได้ เราไม่ได้
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ไปท�ำร้ายใคร แต่ปรากฏว่าต่อไปนี้มันจะมีบรรทัดฐานใหม่ๆ เช่น ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็มีอาจารย์บางท่านบอกว่า ต่อไปถ้าจะรับ
อาจารย์ใหม่เข้ามา ขอให้ตรวจสอบให้ดีว่าไม่ใช่พวกมาร์กซิสต์ (ลัทธิ
มาร์กซ์) แล้วยิ่งไปกว่านัน้ นอกจากไม่ใช่พวกมาร์กซิสต์แล้ว ต้องไม่ใช่
พวกฟาสซิสต์ด้วย โดยอาจารย์ท่านนัน้ เข้าใจว่ามาร์กซิสต์กับฟาสซิสต์
เป็นพวกเดียวกัน อันนี้เป็นอีกนิยามหนึ่งที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยที่มี
ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมายาวนาน
นอกจากนี้ อาจารย์รุ่นใหม่บางคนที่เข้ามา ยังให้ความคิดเห็น
อีกว่า ปัจจุบันสังคมไทยไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะว่ามีคนโง่กว่า ๘๐
เปอร์ เซ็ นต์ ข องประเทศเราเป็ นคนชนบท และคนเหล่ า นี้ เ ลื อ กคนโง่
เข้ามาปกครอง เพราะฉะนั้น ควรบัญญัติเป็นกฎหมายว่า ให้คนที่จบ
ปริญ ญาตรีเท่ า นั้น มีสิท ธิเ ลือ กตั้ง เพื่อ ที่จ ะไม่ ให้ น ายทุ นซื้อ เสีย งมามี
อ�ำนาจ หรือไม่ให้นายทุนอย่างทักษิณ มาปกครอง ความเห็นนีก้ ็เกิดขึ้น
ในธรรมศาสตร์
จริงๆ วันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาโจมตีมหาวิทยาธรรมศาสตร์ แต่
เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ดิฉนั เชื่อว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีพื้นที่
ประชาธิปไตยอีกมาก เมื่อไม่กี่วันมานี้มีนกั ศึกษาเดินขบวนเอาพวงหรีด
ไปมอบให้ท่านอธิการบดี กรณีเสนอมาตรา ๗ ท่านอธิการบดีก็ไม่ได้
แสดงท่ า ทีป ฏิเ สธ ก็คือ ใจกว้ า งตอบรับ เชิญ นัก ศึก ษาไปพู ด คุ ย ด้ ว ย
ดี แต่ก็มีบางคนออกมากล่าวหาว่า เหตุที่นกั ศึกษาเอาหรีดมาวางเพราะ
ว่ามี “ผู้ใหญ่” อย่างอาจารย์วิภาไปเสี้ยมสอนเด็ก ดิฉันก็เลยบอกว่า
นักศึกษาเขาโตแล้ว เขาไม่ใช่เด็ก เขาคิดเองเป็น แล้วเขามีสิทธิที่จะ
แสดงออกตามความคิดของเขา เราไม่ได้ไปเจ้ากี้เจ้าการไปปลุกระดม
นีค่ ือพื้นที่ประชาธิปไตยของชาวธรรมศาสตร์ คือเสรีภาพที่เขาจะแสดง
ออก
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ดิ ฉัน มี สิ่ ง ที่ ส� ำ คั ญ เรื่ อ งหนึ่ง ที่ อ ยากจะพู ด จากหนัง สื อ พิ ม พ์
มติชน ฉบับวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๙ ในหลวงของเราได้ตรัสถึงความ
หมายของประชาธิปไตยไว้ว่า “... ขอยืนยันว่า มาตรา ๗ ไม่ได้หมาย
ถึงมอบให้พระมหากษัตริย์มีอ�ำนาจที่จะท�ำอะไรตามชอบใจ ไม่ใช่ มาตรา
๗ พูดถึงการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ไม่ได้บอกว่าให้
พระมหากษัตริย์ตัดสินใจท�ำได้ทุกอย่าง ถ้าท�ำ  เขาก็จะต้องว่าพระมหากษัตริย์ท�ำเกินหน้าที่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยขอ ไม่เคยท�ำเกินหน้าที่ ถ้าท�ำเกิน
หน้าที่ก็ไม่ใช่ประชาธิปไตย...”
เพราะฉะนั้ น เหตุ ที่ ป ระชาธิ ป ไตยไทยไม่ เ จริ ญ เติ บ โต ณ
ปัจจุบัน เพราะว่ามันเป็นประชาธิปไตยของนายทุน และตอนนีก้ ลุ่มทุน
ทั้งหลายก�ำลังต่อสู้แย่งชิงอ�ำนาจกันอยู่ โดยอ้างชื่อประชาชน กลุ่มเสื้อ
เหลืองซึ่งเป็นกลุ่มที่ เรียกตามนักวิชาการทางรัฐศาสตร์วิเคราะห์ไว้ว่า
กลุ ่ม ฟาสซิสต์ เพราะใช้ รูป แบบการต่อ สู้ แนวฟาสซิส ต์ ใช้ก องก�ำ ลัง
ใช้อาวุธ ใช้อ�ำนาจ ใช้ความเชื่อ ใช้ไสยศาสตร์ กลุ่มเสื้อเหลืองเชื่อว่า
“ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข” ดีกว่า “ประชาธิปไตยของประชาชน”
ส่วนกลุ่มเสื้อแดงซึ่งเป็นกลุ่มประชาธิปไตยนายทุนของทักษิณ
ตามที่กลุ่มตรงข้ามเรียกกันว่าเป็นประชาธิปไตยนายทุนคอรัปชั่นที่น่า
เกลียดน่ากลัว ซึ่ง “กลุ่มซ้ายเก่า” ในกลุ่มเสื้อแดงอ้างอิงลัทธิสตาลิน
และลัทธิเหมา วิเคราะห์ว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังต้องสร้างประชาชาติ
ประชาธิปไตย เพราะการปฏิวัติ ๒๔๗๕ ยังมิได้บรรลุ มองว่าการปฏิวัติ
๒๔๗๕ ท�ำได้ครึ่งๆ กลางๆ จะท�ำให้บรรลุจ�ำเป็นต้องใช้ชนชั้นนายทุนมา
เป็นตัวท�ำลายระบอบศักดินา
เมื่อเขาเชื่อแบบเหมาเจ๋อตุงแบบนี้ เขาเชื่อวัตถุนิยมประวัติศาสตร์แบบกลไก เขาต้องเชื่อว่าจะต้องท�ำทุนนิยมให้บรรลุ ให้เต็มที่
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เพราะฉะนั้น การเข้ากับฝ่ายนายทุนจึงดีกว่าการเข้ากับฝ่ายที่เขาเรียก
ว่า “ศักดินา” ทั้งๆ ที่หารู้ไม่ว่า ทั้งสองฝ่ายก็เป็นนายทุนทั้งคู่ ที่มันขัด
แย้งกันแล้วก็ฟาดฟันกัน หาอ�ำนาจกันอยู่ แต่คนที่ขาดหายไปในเวที
ประชาธิปไตยก็คือประชาชนคนยากคนจน ก็คือชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่ง
ไม่ใช่ผู้น�ำสหภาพแรงงานฯ เขาไม่มีสหภาพที่ไปร้องแรกแหกกระเชอว่า
เข้าข้างฝ่ายสีเหลือง แต่เป็นชนชั้นกรรมาชีพจริงๆ เป็นตัวแทนของสหภาพจริงๆ เป็นผู้ที่ฝึกฝนการท�ำงานจริงๆ แล้วยังขาดประชาธิปไตย
พวกซ้ายเก่า ซ้ายเหมาอิสต์ (ลัทธิเหมา) มองว่าถ้าจะสร้าง
ประชาธิปไตยให้ได้ในวันนี้ ก็ต้องสร้างประชาธิปไตยนายทุนก่อน แต่
บนจุดยืนของผู้ใช้แรงงาน เราต้องสร้างประชาธิปไตยของประชาชนคน
ยากคนจน เริ่มจากสหภาพแรงงานที่เป็นประชาธิปไตยและเป็นหน่วย
ย่ อ ยของประชาธิ ป ไตย ซึ่ ง ประเทศไทยปั จ จุ บั นนี้ มี ส หภาพแรงงาน
เพียง ๓ เปอร์เซ็นต์ของอุตสาหกรรม ถือเป็นประเทศล้าหลังที่สุดใน
โลกประเทศหนึง่ ตอนนีท้ ั่วโลกได้พัฒนาเป็นทุนนิยมหมดแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นทุนนิยมต่างระดับ ทุนนิยมแบบพึ่งพา ทุนนิยมลุ่มๆ ดอนๆ หรือ
ทุนนิยมเต็มที่ แต่ละประเทศก็ล้วนแล้วแต่มีสหภาพแรงงานมากกว่า
๓๐ ถึง ๔๐ เปอร์เซ็นต์ อย่างเกาหลีมีถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนัน้
ไทยเราจึงเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ถ้าเรายังไม่มีสหภาพแรงงาน ยังไม่มี
พรรคการเมืองของชนชั้นคนงาน
สิ่งที่เป็นอุปสรรคมากๆ ของประชาธิปไตยไทยอีกอย่างก็คือ
ประชาธิปไตยเชิงวัฒนธรรม การด�ำรงอยู่ของชนชั้น การให้ความส�ำคัญ
เชิงสัญลักษณ์กับ “ผู้ใหญ่-ผู้น้อย” ก็คือการยอมรับวัฒนธรรมหมอบ
คลานนัน่ เอง ในสถานศึกษาต่างๆ ก็ยังมีนกั วิชาการหมอบคลานจ�ำนวน
มาก
นอกจากนี้ กลุ่มชนชั้นกลางที่สวมเสื้อเหลืองก็เป็นอีกคนกลุ่ม
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หนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างประชาธิปไตย หลังจากที่ยึดสนามบิน
สุวรรณภูมิ ยึดสนามบินดอนเมือง หรือยึดท�ำเนียบรัฐบาล เขาคิดว่า
ประชาธิปไตยที่เขาสร้างขึ้น คือ อ�ำนาจสูงสุดของประชาชน เข้าใจผิดว่า
พวกเขานี่เองที่เป็นประชาชน โดยไปเต้นตามกลุ่มอนุรักษนิยมและกลุ่ม
ฟาสซิสต์
ในฐานะ “กลุ่มเลี้ยวซ้าย” ขอประกาศว่า เราจะต่อต้านกลุ่ม
พันธมิตรฯ แม้จะเรียกชื่อตัวเองว่ากลุ่มประชาธิปไตย เราขอต่อต้าน
นายทุนทุกรูปแบบ เราต้องการสร้างสรรค์สังคมที่เป็นธรรมและเป็น
ประชาธิปไตยของผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นประชาชนคนส่วนใหญ่ เราต้องการ
สร้ า งรั ฐ สวั ส ดิ ก ารให้ เ กิ ด ขึ้ นจริ ง เพื่ อ แก้ ป ั ญ หาคนยากคนจน สร้ า ง
ประชาธิปไตยและเสรีภาพอันแท้จริง
พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์: ผมว่ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น
ผมกลับมาย้อนนึกถึงประวัติศาสตร์ ผมคิดว่า สิ่งที่น่าสนใจก็คือ เวลา
ที่เรามองเรื่องประชาธิปไตยโดยเฉพาะวันที่ ๑๐ ธันวาคม อาจารย์วิภา
พูดไว้น่าสนใจตรงที่ว่า เวลาเราฉลองวันนี้ เราอาจจะแยกค�ำว่า “รัฐธรรมนูญ” หรือ “วันรัฐธรรมนูญ” หรือ “วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
รองจากกระบวนการทางการเมือ งในช่ ว งนั้นทั้ง หมดได้ ย าก อาจารย์
ปริญญาย้อนไปตั้งแต่ ๒๗ มิถุนายน ๒๔๗๕ ผมอยากจะก้าวหน้าไป
ถึงโครงสร้างโครงการของปรีดี พนมยงค์ ด้วยซ�้ำไป รัฐธรรมนูญมันน่า
จะเป็นหนึง่ ในกระบวนการทั้งหมดที่ก�ำลังสร้าง เปลี่ยนผ่านสังคมจากยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ การเข้าสู่สังคมใหม่นนั้ รัฐธรรมนูญอาจจะเป็น
กลไกการเมือง แต่ว่ามันมีกลไกเศรษฐกิจของปรีดีที่จะน�ำความก้าวหน้า
ต่ อ ไปอีก แต่ ก็แท้ ง ไปก่ อ น ต่ อ ให้ ก ้ า วหน้ า หรือ ไม่ ก ้ า วหน้ า มันก็ได้
สะท้อนออกมา
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กระบวนการเปลี่ ย นแปลง ๒๔๗๕ มั น ไม่ ไ ด้ จ บลงตรงวั น
รัฐธรรมนูญ ผมคิดว่ามันมีเรื่องต่อเนื่องที่อยากจะพูดก็คือ นึกถึงว่า
ประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่ค�ำว่า “ประชาชน” คุณภาพประชาชนอาจจะ
ไม่ใช่แค่ประชาชนที่ต้องมีอารยะและการเคารพกฎกติกาเหมือนที่อาจารย์
ปริญญาพูดอย่างเดียว แต่มันหมายถึงความเป็นธรรมทางสังคม ความ
เสมอภาคทางเศรษฐกิจ ซึ่งมันก้าวเข้าไปอีกขั้นนึงด้วย ประชาธิปไตยมัน
อาจจะอยู่ไม่ได้ ถ้าเขียนกฎหมายหนาหรือบางหรือเบาอย่างเดียว มัน
ต้องรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นกระบวนการส� ำคัญ
ในรัฐธรรมนูญ ถ้าเราระลึกวันนี้ เราต้องระลึกว่ามันมีอะไรที่มันขาดไป
ผมถือว่าเป็นการส่งประเด็นไปถึงอาจารย์เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ เพราะ
คิดว่าวันนี้อาจารย์เทียนชัยน่าจะพูดเรื่องเศรษฐกิจได้มากกว่า
เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ๙: ความจริงวันนีต้ ัดสินใจอยู่ ๒ รอบ
ว่าจะมาหรือไม่ ที่ตัดสินใจที่จะไม่มาเพราะว่าสีมันแดงเถือกเยอะ เขา
เรียก “วันแดงเดือด” ก็เป็นเรื่องปกติ เอาเข้าจริงๆ ผมอยู่ข้างสีเหลือง
ขอบอกสักนิดหนึ่งว่า หลายๆ คนคงจะรู้ว่า ผมอยู่ข้างสีเหลือง ผม
เคยเป็นแดงมาก่อน พวกนีก้ ็เคยรู้จักผมในฐานะที่เป็นคนที่เคยเป็นผู้น�ำ
นักศึกษา คนที่เคยต่อสู้ในป่าที่ส�ำคัญมากคนหนึง่ เป็นคนที่รู้เรื่องลัทธิ
มาร์กซ์ค่อนข้างจะมาก อาจจะเป็นคนเชี่ยวชาญคนหนึง่ เรื่องลัทธิมาร์กซ์
แล้ววันหนึง่ ผมก็ไม่เป็นอะไรเลย วันนี้ผมไม่ได้เชื่ออะไรเลย รวมทั้งค�ำ
..............................

        ๙ ดร. เทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ อดีตผู้นำ� นักศึกษาในกรณี ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ เป็นอดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันวิถีทรรศน์ เจ้าของนามปากกา “ยุค
ศรีอาริยะ” ปัจจุบันเป็นวิชาการอิสระ.
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ว่า “ประชาธิปไตย” ค�ำว่า “สังคมนิยม” ค�ำว่า “ลัทธิความเชื่อ” ทั้งหมด
ผมเริ่มรู้สึกว่า ทุกอย่างมันไม่มีขาวกับด�ำ  มันไม่ใช่ เราไปบอกว่าอะไร
ดีสุดๆ มันมีปัญหาในตัวมันเองทั้งนัน้ สีขาวก็มีปัญหา สีแดงจัดๆ ก็มี
ปัญหา
ผมเรียนรัฐศาสตร์ ผมไม่รู้ว่าอาจารย์สุธาชัยเรียนรัฐศาสตร์มา
หรือเปล่า ผมเรียนรัฐศาสตร์เรื่องประชาธิปไตยตั้งแต่ผมเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผมก็ไม่เชื่ออะไรเลย มันอ้างสองเรื่องเท่านัน้
อ้างอันแรกกรีกเป็นสังคมประชาธิปไตย ผมอ่านเสร็จผมบอกมันไม่ใช่
สังคมประชาธิปไตย เพราะผู้หญิงไม่มีสิทธิ ทาสไม่มีสิทธิ แล้วประชาธิปไตยตรงไหน มันมีสภาตั้งหลายแบบ แล้วสภาที่ส�ำคัญที่สุดคือสภา
นายพล ๑๐ คน ทุ ก อย่ า งมั น อยู ่ ที่ อ�ำ นาจนายพล ๑๐ คนสั่ ง ลงมา
และก็บางครั้งเท่านัน้ ที่เขาจะประชุมใหญ่ เพื่อจะฟังความเห็นประชาชน
แล้วก็บอกว่า สิ่งนี้คือรากฐานของระบอบประชาธิปไตยในวัฒนธรรม
และเป็นที่มาของอารยธรรมตะวันตก กรีกคือประชาธิปไตย มันผิดตั้ง
แต่ตอนต้นแล้ว
หลังจากนัน้ มา และที่ประหลาดที่สุด เป็นความประหลาดของ
ลัทธิประชาธิปไตย คือนักคิดที่ยิ่งใหญ่ของกรีกสองคนกลับไม่เอาลัทธิ
ประชาธิปไตย คนแรกมีนามว่าท่านเพลโต ท่านไม่เอาประชาธิปไตย ท�ำ
ไมเพลโตจึงไม่เอา ท่านบอกว่าระบอบที่ดีที่สุดคือ ระบอบ Philosopher King กษั ต ริ ย ์ ที่ มี ค วามรู ้ เท่ า นั้น คื อ ระบอบที่ ดี ที่ สุ ด ไม่ ใช่
ระบอบประชาธิ ป ไตย ระบอบประชาธิ ป ไตย คื อ ระบอบที่ ห ่ ว ยที่ สุ ด
อี ก ท่ า นหนึ่ง คุ ณต้ อ งรู ้ จั ก ดี แน่ อาจจะดี ก ว่ า เพลโตอี ก คื อ ท่ า นอริ ส โตเติ ล ท่ า นก็ บ อกว่ า ท่ า นไม่ เ อาระบอบประชาธิ ป ไตย ระบอบที่ ดี
ที่ สุ ด คื อ ระบอบ Polity ที่ เรี ย กว่ า ระบอบการเมื อ ง ถ้ า ปกครองโดย
ระบอบคนรวยก็ไม่ดี เพราะคนรวยมันโคตรโกง ระบอบที่ปกครองด้วย
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คนรวยทั้งหมดมันโกงทั้งนัน้ ใครบอกว่ามันจะไม่โกง คนจนก็ปกครอง
ไม่ได้ คนจนก็มีปัญหาอีกแบบหนึง่ คือเรื่องความรู้การศึกษาเรื่องอะไร
ต่างๆ เรามีนกั คิดที่ยิ่งใหญ่ยุคกรีกกลับปฏิเสธประชาธิปไตย นี่มันเรื่อง
ประหลาดมาก
อีกคนหนึ่งที่ถูกอ้างมาตลอดว่า ท่านคือคนที่พูดเรื่องประชาธิปไตยคือ อับราฮัม ลินคอล์น คนที่ประกาศว่า ประชาธิปไตยคือการ
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน แต่ท่านเป็น
คนท�ำให้เกิดสงครามกลางเมืองครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์อเมริกัน เรา
ลองคิดภาพตรงนี้ให้ดี เสร็จแล้วมันเกิดระบบรัฐของอเมริกัน ผมถือ
เรื่ อ งประชาธิ ป ไตยเป็ นกฎสู ง สุ ด เพราะเป็ น ระบอบที่ ก ระจายอ�ำ นาจ
ที่สุด อ�ำนาจที่เคยมีการรวมศูนย์ขนาดใหญ่ทุกอย่างมันเปลี่ยนมาขึ้นอยู่
กับระบบสหพันธรัฐ สิ่งนี้คือระบอบกระจายอ�ำนาจที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมี
ระบอบประชาธิปไตยในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยที่สร้างขึ้น ลินคอล์น
ท�ำให้เกิดการปฏิวัติประชาธิปไตยขึ้น ท�ำให้เกิดการรวมอ�ำนาจขนาดใหญ่
ที่ศูนย์กลาง เสร็จแล้วระยะยาวคือการท�ำลายประชาธิปไตยในอเมริกัน
เพราะมันท�ำให้ระบบรัฐอเมริกันรวมศูนย์อ�ำนาจ และคนที่มีอ�ำนาจเหนือ
รัฐทุกวันนี้จริงๆ คือ บรรดาบรรษัทข้ามชาติทั้งหลาย พวกพ่อค้าทั้ง
หลาย เพราะฉะนัน้ อเมริกันเป็นประชาธิปไตยหรือไม่ มันพัฒนาการมา
จากคนที่ประกาศลัทธิประชาธิปไตย คนที่ประกาศว่าประชาธิปไตยคือ
การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน ลินคอล์น
คือคนท�ำลายประชาธิปไตยในอเมริกา  
หลังจากนั้นประชาธิปไตยก็ถูกส่งต่อมา สหรัฐอเมริกา มหาอ�ำนาจผู้ยิ่งใหญ่ที่ประกาศทั่วโลกว่า ทุกประเทศต้องเป็นประชาธิปไตย
แล้วก็ปรากฏการณ์ที่เราเจออยู่ทั่วประเทศในโลก โดยเฉพาะประเทศโลก
ที่สาม ประชาธิปไตยล้มเหลวเละเทะ มีแต่รัฐประหาร เหมือนที่อาจารย์
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สุธาชัยบอก มันมีแต่รัฐประหาร เอาแล้วเอาอีก เดี๋ยวทหารขึ้นมาเปลี่ยน
ไปเปลี่ยนมา ระบบรัฐสภาก็ไม่เคยมั่นคง เละเทะไปหมด
ผมว่ า สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ ค� ำ ถามที่ เ ราต้ อ งตอบ ผมไม่ ไ ด้ บ อก
ประชาธิปไตยมันเลว ผมเพียงแต่ตั้งค�ำถามกับมันเท่านัน้ ไม่ใช่ระบอบ
มันเลว มันอาจมีส่วนที่ดี ระบอบทุกอย่างในประวัติศาสตร์มันมีเส้นทาง
เดินทางของมัน มีทั้งส่วนที่ดีทั้งส่วนที่เลว ลัทธิคอมมิวนิสต์ก็เหมือน
กัน ส่วนที่ดีก็มี ส่วนที่เลวก็มี ส่วนที่ผิดพลาดก็มี ส่วนที่บกพร่องก็มี
และทุกลัทธิทฤษฎีความเชื่อทั้งหมดมันมีทั้งด้านที่แข็งและด้านที่อ่อนอยู่
ตลอดเวลา
คราวนีถ้ ้าถามผมว่า ประชาธิปไตยคืออะไร ผมจะรื้อวิธีการคิด
ใหม่ วิธีคิดอันแรกที่มันถูกส่งออกคือ ทุกอย่างมันส่งออกมาจากตะวันตก ลัทธิทั้งหลายมันถูกส่งออกมาทั้งนัน้ รวมทั้งลัทธิประชาธิปไตยด้วย
มันถูกส่งออกมา ถูกส่งมาจากวัฒนธรรมตะวันตกสายใหญ่มาก ตั้งแต่
สิ่งที่เราเรียกว่า “ลัทธิวิทยาศาสตร์” เราทุกคนต้องเรียนวิทยาศาสตร์
ต้องสร้างเมืองขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Civilization ที่เป็นเมืองอภิมหาเมือง
เราก็เดินตามตะวันตก เราก็พัฒนาประเทศไปสู่อุตสาหกรรม นีค่ ือเราก็
เดินตามตะวันตก
หลังจากนั้นตะวันตกก็บอกว่า เราต้องท�ำประชาธิปไตย เราก็
เชื่อตามและท�ำตามทุกอย่างที่มันบอกเรามาหมดเลย นีค่ ือประเทศเรา ที่
เราท�ำตามจนถึงทุกวันนี้ จะไปไหนต่อไป เราอาจจะต้องมองว่าตะวันตก
มันท�ำอะไร แล้วเราก็ต้องท�ำตาม หรือว่าเราจะหยุดหรือคิดจริงๆ ตั้งค�ำถามจริงๆ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับประเทศของเรา ถ้าถามประชาธิปไตย
ของผม ผมคิดตรงข้ามเลย ประชาธิปไตยจริงๆ ไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ
ไม่ใช่เป็นเรื่องการเมือง ไม่ใช่ทั้งสองเรื่อง ประชาธิปไตยที่เป็นจริงๆ คือ
ประชาธิปไตยบนฐานวัฒนธรรม ถ้าวัฒนธรรมเราไม่เป็นประชาธิปไตย
ประชาธิปไตย คุณคือใคร?…
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ประชาธิปไตยมันเกิดไม่ได้ เราต้องวางฐานวัฒนธรรมให้คนเป็นประชาธิปไตย นีค่ ือสิ่งส�ำคัญของลัทธิประชาธิปไตย ถ้าไม่มีตรงนี้ คุณก็ไม่ต้อง
พูดถึงประชาธิปไตย
อะไรคือฐานทางวัฒนธรรมประชาธิปไตย ถ้าวันนี้เรานัง่ อยู่ตรง
นี้ เรารู้สึกว่าคนนี้สีแดง คนนี้สีเหลือง เราคบมันไม่ได้ เราฟังมันไม่ได้
เราเกลียดมัน เราต้องจัดการมัน เราไม่รู้ว่ามันเป็นเพื่อนเรานะ คนทุก
คนไม่ว่าเขาคิดอย่างไร จะสีแดง จะสีเหลือง หรือจะสีอะไรก็ตาม มัน
เป็นเพื่อน มันอยู่ในแผ่นดินเดียวกัน มันคุยกันได้ มันแลกเปลี่ยนกันได้
ถ้าเรามีจิตใจอย่างนี้ เขาเรียกว่าจิตใจที่ยอมรับฟังคนอื่น รับฟังเหตุผล
แม้จะแตกต่างอย่างไรก็ตามที เราเคารพรัก สิ่งนีค้ ือที่มาของความเป็น
ประชาธิปไตยในแง่ของจิตวิญญาณของตัวเราเองว่าเรามีไหม ถ้าเรามี สิ่ง
นีจ้ ะส�ำคัญที่สุด เพราะเราต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตย สิ่งที่เป็น
ประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจเรื่องนี้ คนที่มันแตกต่างกัน สี
แตกต่างกัน
วันหนึ่งผมมีเหตุให้ต้องไปสองที่ ไปหาสีเหลืองที่หนึ่ง เขาให้
ผมออกทีวี คนด่าเยอะ จรัล ดิษฐาอภิชัย ก็ด่า ผมบอกว่าจรัลน่ารัก
จะตายไป ผมพูดอย่างนี้จริงๆ นะ เพราะผมรู้จักจรัล ตั้งแต่ผมเรียน
หนังสือ ผมไม่เห็นว่าจรัลจะเปลี่ยนแปลงเลย เขายังเป็นจรัลคนเดิม
อยู่ จรัลเป็นคนน่ารักส�ำหรับผม เวลาคุณเข้าใจคนว่าคนเขาเชื่ออย่างนี้
เขาเป็นอย่างนี้ เขามีสิทธิ เขาจะคิดอย่างนี้ เขามีสิทธิที่จะมีพินัยกรรม
คราวนี้วันหนึง่ ผมต้องไปประชุมกับพรรคพวก ก็มีสีแดงมา มีสีแดงในที่
ประชุมก็มีคุยกัน มีหมอก็เป็นสีแดง หมอบอกว่า ไอ้พวกนี่มันเลวมาก
เลย เราต้องต่อสู้กับศัตรูโค่นล้มมัน ค�ำว่า “ศัตรู” หมายถึงมันมีอะไร
บางอย่างที่เลวระย�ำ  เราต้องต่อสู้โค่นล้มมันให้ได้ ต้องจัดการมันผมตั้ง
ค�ำถามง่ายๆ ว่า มันจริงหรือ มันมีมิตร มันมีศัตรูที่แยกกันแบบนีจ้ ริงๆ
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หรือ

เราต้องท�ำสงคราม ประชาธิปไตยมันคือลัทธิสงครามแบบหนึง่
ถ้าเราเชื่ออย่างนี้ ต้องล้มไปเรื่อยๆ เราชื่นชมมากเลยเรื่องการปฏิวัติ
ฝรั่งเศสที่ฆ่าตัดหัวพระนางมารี อังตัวเน็ต รู้สึกมันมากเลย ฆ่ามันทิ้ง
ซะ นีค่ ือลัทธิประชาธิปไตย คือลัทธิประชาธิปไตยมันเป็นค�ำอธิบายโดย
แนวคิดอันหนึง่ ของการท�ำสงคราม เขาเรียกสงครามชนชั้น ต้องจัดการ
ไปเรื่อยๆ ผมถามว่า มันมีศัตรูจริงๆ หรือ แกก็โกรธผมมากเลย ลุก
ขึ้นด่าผม ผมก็ถามว่า สามีคุณ สามีคุณมันนายทุนนะระวังให้ดี เพราะ
ว่าแกเป็นหมอและเป็นเจ้าของกิจการด้วย ผมก็ถามว่าพอล้มไอ้ศักดินา
เสร็จ คุณต้องฆ่าสามีคุณนะ เพราะเป็นหมอ ไม่ได้เป็นหมอธรรมดาเป็น
เจ้าของกิจการด้วย แกเป็นนายทุน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เลย หลังจากล้ม
ศักดินาเสร็จ ก็ฆ่าพวกนี้ให้ตายให้หมด ฆ่าพวกทุนนิยมให้หมด แล้วจึง
ขึ้นมามีอ�ำนาจ
จริงหรือที่โลกนี้มันต้องท�ำสังคมท�ำลัทธิฆ่ากันทางชนชั้น มันจริง
หรือ หรือมันจริงขนาดเพื่อนผมบางคนไปพูดในที่ประชุมบอกว่า การที่
ไปยิงระเบิด M79 ใส่เข้าไปในขบวนการพันธมิตรฯ มันเป็นเรื่องจ�ำเป็นที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผมได้ยินผมซึมเลย มันต้องฆ่ากันถึงขนาดนัน้ เหรอ ไอ้
คนที่เป็นพันธมิตรฯ มันไม่ใช่คนเหรอ แล้วมันเป็นใคร แล้วก็มีลัทธิอัน
หนึง่ บอกว่า พวกพันธมิตรฯ เป็นพวกฝ่ายขวา มันติดป้ายใส่หัวง่ายๆ
กันแบบนั้นเชียวหรือ ใครมันเป็นอะไร มันต้องเป็นอะไรได้ที่ไหน มัน
เป็นขวาเป็นซ้ายได้ที่ไหน วันหนึง่ ก็กลับเป็นซ้าย ความคิดข้างในสมอง
การที่เขารักชาติเขาเป็นซ้ายหรือเปล่า พวกฝ่ายซ้ายไม่เคยรักชาติเหรอ
ถ้ารักประชาธิปไตยต้องเป็นซ้ายหรือ หรือเขาเป็นขวาได้หรือไม่ ผมก็ไม่รู้
ลัทธิมันใส่หัวคนง่ายๆ คนที่เขาไปบางทีเขารักกษัตริย์ การรักกษัตริย์มัน
ชั่วหรือไร เขาเป็นพวกฟาสซิสต์ใช่ไหม คนรักกษัตริย์มันเป็นฟาสซิสต์
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หรือเปล่า ตอบค�ำถามผมหน่อย ฆ่าเขาได้เพราะมันเป็นฟาสซิสต์ใช่ไหม
ถ้าเราจะรักจะสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาในสังคมไทย ลองหันมา
ดูว่า คนไทยถูกสอนด้วยอะไร เราถูกสอนด้วยความเข้าใจอันหนึง่ ว่า ทุก
คนไม่ว่าจะเป็นใคร ต่างเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกันทั้งนัน้ เกิดในแผ่นดิน
นี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ชนชั้นไหนก็ตามที แล้วทุกชนชั้นไม่ว่าบนหรือล่าง มันมี
ทั้งคนดีและคนเลวด้วยกันทั้งนัน้
เราต้องพยายามเข้าใจคนอย่างที่มันเป็นคนจริงๆ อย่างที่เราเห็น
กันอยู่ และโลกนี้มันอาจจะสงบขึ้น ถ้าเราเข้าใจ และจะมีสันติสุขกัน
มากขึ้น เพราะสิ่งที่มนุษย์ต้องการจริงๆ คือสันติสุข ถ้าเรามีใจที่สันติสุข
และสงบ เราจะสร้างสังคมประชาธิปไตยได้ แต่ถ้าเรามีใจที่แยกมิตรแยก
ศัตรู คิดว่ามันไม่ใช่พวกเรา ก็ไม่มีทางที่จะสร้างประชาธิปไตย และฐาน
ประชาธิปไตยจริงๆ คือ ฐานทางวัฒนธรรม เราต้องสร้างวัฒนธรรมที่
เป็นประชาธิปไตยของเราเอง เราต้องรู้จักเคารพรักแม้กับคนที่ไม่เหมือน
กับเรา เขาคิดอย่างไร แม้เราฟังแล้วมันตลก แต่เราต้องเคารพสิ่งที่เขา
คิด เขาจะเชื่ออะไรก็เป็นสิทธิของเขา ผมจะเชื่ออะไรก็เป็นสิทธิของผม
เราแลกเปลี่ยนกันได้ ไม่ใช่เรานัง่ ตรงนี้ ไม่ใช่ว่าเราจะมาเล่นงานอะไรกัน
มากมาย ความคิดมนุษย์มันไม่ได้อยู่กับที่ มันเปลี่ยนทุกวัน บางทีเรา
เห็นเรื่องหนึง่ เราก็เข้าใจมัน เดี๋ยวเราก็ปรับเปลี่ยนได้ทุกวันเหมือนกัน
อันนี้คือความเข้าใจที่มนุษย์ต้องเข้าใจเหมือนกัน อันนี้คือฐานรากของ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
เพราะฉะนัน้ สิ่งที่เราต้องเข้าใจ ประชาธิปไตยที่เขาบอกว่าเกิด
ขึ้นในกรีกนั้นจริง แต่มันเกิดขึ้นมาจากขบวนแนวคิด ๒ อย่าง อย่าง
แรกที่เราเรียกว่า dialogue ปรัชญากรีกโบราณเป็นที่รวมของ dialogue คือว่า คนทุกคนมานัง่ แสดงความคิดร่วมกันถกเถียงกัน อย่าง
ที่ ส องเรี ย กว่ า dialectic คื อ ปรั ช ญาที่ บ อกว่ า คนที่ คิ ด ตรงข้ า มกั บ
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คุณได้ คนที่แย้งกับคุณได้คือคนที่มีค่าที่สุด เพราะเขาคิดไม่เหมือน
กับคุณ ท�ำไมเขาถึงมีค่าที่สุด dialectic บอกว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามแนว
คิ ด ที่ ต รงกั นข้ า ม ถึ ง ที่ สุ ด แล้ ว มั นดึ ง เข้ า มาประกอบประสานกั น ได้
เขาเรียกว่า synthesis ทั้งที่มันตรงข้ามกัน ถ้าเรารู้จักดึงทั้งสองด้าน
ที่มันตรงข้ามกันเข้ามาสัมพันธ์กันได้ เขาเรียกว่า synthesis ไอ้นี่ล่ะคือ
หัวใจของประชาธิปไตยในยุคกรีก
พิชญ์ พ งษ์สวัสดิ์: ขอบคุณอาจารย์เทียนชัย มีประเด็นที่น่า
สนใจหลายประเด็น คิดว่าประเด็นใหญ่สุดอันหนึง่ ที่น่าสนใจมากก็คือว่า
ประชาธิปไตยมันเป็นเพียงลัทธิแบบหนึง่ ผมคิดว่าอาจารย์ชี้ให้เห็นตรงนี้
ชัดเจนมากว่า ลัทธิมันจะเอื้อให้คนอยู่ร่วมกันได้จริงหรือเปล่า หรือว่าใน
สังคมมันมีลัทธิอื่นๆ ที่มีฐานทางวัฒนธรรมอื่นที่ท�ำให้คนอยู่ร่วมกันได้
ด้วย ไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยเท่านัน้ คือสิ่งซึ่งจะเป็นลัทธิเดียว โดยตัวของ
ประชาธิปไตยเอง ผ่านช่วงชีวิตของอาจารย์มาเองด้วย ก็จะเห็นว่า จุด
หนึง่ ที่เราต้องตั้งค�ำถามกับประชาธิปไตย ก็คือ ความเป็นประชาธิปไตยที่
เป็นประชาธิปไตยด้วย กล่าวคือ สามารถตั้งค�ำถามกับตัวประชาธิปไตย
ได้ด้วย
ประเด็ นที่ ส� ำ คั ญ ก็ คื อ ว่ า มั น มี ลั ก ษณะอั น หนึ่ง ก็ คื อ มั น มี
ความเป็นได้ที่จะท�ำให้เกิดความรุนแรง แล้วความรุนแรงมันท�ำให้เกิด
ความสูญเสียได้เช่นกัน อย่าลืมว่าประชาธิปไตยเป็นความคิดของมนุษย์
ที่อยู่ด้วยกัน มนุษย์อาจจะอยู่ด้วยกันด้วยชุดความคิดที่แตกต่างกัน
มันมีแนวโน้มของการที่จะมีความเชื่อว่า ประชาธิปไตยมันจะเป็นการท�ำ
สงครามในแบบหนึง่ ผมคิดว่าเรื่องนี้ส�ำคัญมาก เพราะว่าในช่วงที่ผ่าน
มา กว่าจะมาถึงวันที่เราได้เห็นว่าอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สามารถจับมือกับ
เนวิน ชิดชอบ ได้ มันชัดเจนอย่างที่อาจารย์พูดจริง หลักการส�ำคัญ
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ที่สุด แล้วจะต้องไปให้ถึงหลักการนัน้ ให้ได้ ซึ่งก็มีทั้งสองฝ่าย อย่างเสื้อ
เหลือง บทที่ส�ำคัญจริงๆ ก็คือค�ำสัมภาษณ์ของพิภพ ธงไชย ในหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์ ก็มี เหมือนกับก็รู้ว่าจริงๆ ก็รู้ว่าใครเป็นใครแต่เมื่อ
มันมาถึงจุดที่จะต้องเลือกประชาธิปไตย ทั้งสองฝ่ายพออ้างถึงประชาธิปไตย ความเป็นเพื่อนฝูง ความเป็นอะไรมันต้องเอาไว้ก่อนหลักการ
ของตัวเองต้องชนะให้ได้ คนบางคนก็เป็นครูบาอาจารย์กัน แต่ว่าก็จ�ำ
เป็นจะต้องท�ำลายกันโดยเรื่องส่วนตัวบ้าง เรื่องอะไรบ้าง บนเวทีเหมือน
จะต้องมีการต่อสู้ปะทะกันอยู่ตลอดเวลา
มันเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่า ถ้าเราศรัทธาในประชาธิปไตย เรา
ต้องหาค�ำตอบให้ได้ด้วยว่า ถ้าประชาธิปไตยเป็นลัทธิที่เรายังสมาทานอยู่
อาจารย์พูดว่า อาจารย์ไม่ได้ยึดติดอะไร เราก็ต้องนิยามประชาธิปไตย
ให้ได้ นิยาม Democracy ว่า ประชาธิปไตยมันยังเป็นแนวคิดซึ่งเราจะ
ต้องยึดถือด้วยคุณค่าอะไร ไม่ใช่เราเชื่อว่า ประชาธิปไตยจะถูกต้อง
แล้วใครมาขวางประชาธิปไตยก็จะต้องบาดเจ็บล้มตาย อาจารย์เทียนชัย
ถามว่า คนที่บาดเจ็บล้มตาย มันเป็นคนหรือเปล่า มันเป็นเพื่อนเราหรือ
เปล่า มันก็เป็นโจทย์ที่ส�ำคัญในรอบ ๗๖ ปีนี้เหมือนกัน
.
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เสวนา ๑๔ ตุลา ๑๔ นาฬิกา เรื่อง

สังคมใหม่ ประชาชนสร้างได้?
สุลักษณ์ ศิวรักษ์, อดุลย์ เขียวบริบูรณ์,
อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, ไพโรจน์ พลเพชร
และ ประภาส ปิ่นตบแต่ง
เมธา มาสขาว ด�ำเนินรายการ
จัดโดย
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.),
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.),
ศูนย์ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD)
และ มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
ณ ห้องประชุม ๑๔ ตุลา มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑
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มโนทัศน์หนึ่งในหลายมโนทัศน์ที่เชื่อมโยงกับกรณี ๑๔ ตุลา
คือ “การต่อสู้เรียกร้องของประชาชน” ซึ่งการต่อสู้เรียกร้องนี้วางอยู่บน
วิธีคิดที่ว่า “ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้” ดังที่สะท้อนผ่าน
ทั้งจากข้อเขียนต่างๆ ทั้งในสมัยนัน้ และแม้แต่ในปัจจุบัน
ด้วยความเชื่อที่ว่า ประชาชนสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ “สร้าง”
สั ง คมใหม่ ด ้ ว ยมื อ ของตนนี้ เ อง ท� ำ ให้ ท างมู ล นิธิ ๑๔ ตุ ล า ร่ ว มกั บ
องค์กรต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
(กป.อพช.), คณะกรรมการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.) และศูนย์
ประสานงานเยาวชนเพื่อประชาธิปไตย (YPD) จัดเสวนาเรื่อง “สังคม
ใหม่ ประชาชนสร้างได้” เพื่อต้องการแสวงหาหนทางที่ไปสู่สังคมที่ดีที่
ประชาชนเป็นผู้รังสรรค์ขึ้นมา โดยหวังว่า ข้อถกเถียงหรือข้อเสนอใน
การเสวนาครั้งนี้ จะถูกน�ำไปต่อยอดเป็นความรู้เกี่ยวกับการแสวงหา
สังคมที่ดีต่อไป
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อย่างไรก็ดี ก่อนการเสวนาครั้งนี้ สังคมไทยได้เผชิญกับบท
ทดสอบที่ต้องแลกมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตอีกครั้งหนึ่ง นั่นคือเหตุการณ์ ๗ ตุ ล าคม ๒๕๕๑ อั น เป็ น เหตุ ก ารณ์ ที่ ต�ำ รวจเข้ า สลายการ
ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่หน้าอาคารรัฐสภา เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรฯ เข้าปิดล้อมอาคารรัฐสภา เพื่อกดดันไม่
ให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่น�ำโดยนายกรัฐมนตรี สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ได้
แถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยชูประเด็นการสืบทอดอ�ำนาจและ
ความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลชุดใหม่ ตลอดจนคัดค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญ
ฉบับปี ๒๕๕๐ โดยต�ำรวจเข้าสลายการชุมนุม จนมีผู้บาดเจ็บและเสีย
ชีวิต และวิทยากรทุกคนต่างพาดพิงถึงเหตุการณ์ ๗ ตุลาคม
••••••••
เมธา มาสขาว๑: ไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารอีกครั้ง หรือจะเป็น
กรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนก่อนออกมาพูดและได้รับการโต้ตอบ
กลับจากผู้บัญชาการทหารบกที่ไม่เห็นด้วย หลายเงื่อนไขในปัจจุบันน�ำ
มาสู่เวทีวันนีท้ ี่ว่า สุดท้ายแล้ว สังคมใหม่ ประชาชนจะสร้างได้จริงไหม?
สืบเนื่องจากการที่เครือข่ายภาคประชาสังคมเคยจัดเวทีสมัชชาสังคม
ไทยขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๔๙ เกี่ยวกับบทบาทของภาคประชาชน
ที่จะมีส่วนร่วมมากกว่าการตั้งรับสถานการณ์ต่างๆ ท� ำอย่างไรเราจะมี
ส่วนร่วมในเชิงรุกที่จะร่วมปฏิรูปสังคม รวมถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่
หลายฝ่ายเสนอทางออกให้มี ส.ส.ร.๓ ซึ่งวิทยากรหลายท่านจะพูดถึง
..............................

เมธา มาสขาว ปัจจุบันเป็นเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อ
สิทธิมนุษยชน (ครส.) และกรรมการมูลนิธิ ๑๔ ตุลา.
๑
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ส่วนนีด้ ้วยว่า การออกแบบ ส.ส.ร.๓๒ ควรเป็นอย่างไร การออกแบบ
รัฐธรรมนูญ “การเมืองใหม่” รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเป็น
..............................

ส.ส.ร. คือ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นสภาที่ท� ำหน้าที่ร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้ การเมืองไทยมี
ส.ส.ร. แล้ว ๔ ชุด, “ส.ส.ร.๑” แต่งตั้งใน พ.ศ. ๒๔๙๑ เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๔๙๒, “ส.ส.ร.๒” แต่งตั้งโดย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ใช้เวลา ๙ ปีในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๑๑, “ส.ส.ร.๓” นั้น
เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนตื่น
ตัวทางการเมืองที่สุดช่วงหนึง่ ครั้งนัน้ รัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา ได้แก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๒๑๑ เพื่อให้มี ส.ส.ร.๓ ขึ้นใน
พ.ศ. ๒๕๓๙ มีสมาชิกจ�ำนวน ๙๙ คน เพื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.
๒๕๔๐ มีที่มาจากตัวแทนแต่ละจังหวัด จังหวัดละ ๑ คน รวมเป็น ๗๖
คน โดยให้ผู้ประสงค์จะเป็น ส.ส.ร. แต่ละจังหวัดสมัครและให้ผู้สมัครคน
หนึง่ ท�ำการเลือกกันเอง ๓ คน จากนัน้ ส่งรายชื่อผู้ได้คะแนน ๑๐ อันดับ
แรกให้รัฐสภาคัดให้เหลือเพียง ๑ คน, ส่วน “ส.ส.ร.๔” ถูกแต่งตั้งขึ้นภาย
หลังการยึดอ�ำนาจของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ภายหลังได้เปลี่ยนเป็นคณะ
มนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙ มี ส.ส.ร. จ�ำนวน
๒๐๐ คน โดยมีกระบวนการแต่งตั้งสมัชชาแห่งชาติจ�ำนวน ๑,๙๘๒ คน
ลงมติคัดเลือกกันเองเหลือ ๒๐๐ คน และ คมช. เลือกให้เหลือ ๑๐๐
คน โดย ส.ส.ร. ได้เลือกสมาชิกจ�ำนวน ๒๕ คน และ คมช. เลือกอีก
๑๐ คน ขึ้นมาท�ำหน้าที่กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต่างถูกวิจารณ์ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับ คมช.! (มติชน
รายวัน (๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑): ๑๑).
อย่างไรก็ดี ตามความเข้าใจในปัจจุบัน “ส.ส.ร.๑” หมายถึง สภา
ร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ “ส.ส.ร.๒” หมายถึง สภาร่างรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ “ส.ส.ร.๓” เป็นแนวความคิดที่จะมีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐ ที่มี
ข้อถกเถียงเรื่องที่มาและความชอบธรรม.
๒
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อย่างไร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ เป็น
ท่านแรกที่จะเสนอประเด็น “สังคมใหม่ ประชาชนสร้างได้อย่างไร?” บน
วิกฤติการเมืองและความขัดแย้งให้ปัจจุบัน
สุ ลั ก ษณ์ ศิ ว รั ก ษ์ ๓: ผมขอพู ด เป็ น คนแรกและก็ ต ้ อ งขอลา
ขอโทษที่ไม่มีโอกาสได้ฟังผู้ร่วมอภิปราย ขอประทานอนุญาต เมื่อผมพูด
เสร็จจะขอออกไปก่อน ประเด็นที่ผมก�ำลังจะพูด “สังคมใหม่ประชาชน
สร้างได้” ผมอยากให้มองย้อนไปก่อนเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖
ต้องไปถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ ครั้งนัน้ เป็นครั้งแรกที่เกิดสังคมใหม่
เป็นครั้งแรกที่ประชาชนเป็นเจ้าของแผ่นดิน โดยก่อนหน้านัน้ ประชาชน
เป็นเพียงไพร่ รัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ประกาศใช้ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๔๗๕ เขียนไว้ชัดเจนว่า อ�ำนาจสูงสุดเป็นของราษฎรชาวสยาม
สังคมใหม่นคี้ นที่มีส่วนส�ำคัญสร้างคือ นายปรีดี พนมยงค์ โดย
สร้างสังคมใหม่ คือ อาศัยมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง
เปิดโอกาสให้คนเล็กคนน้อยคนยากคนจนทั่วบ้านทั่วเมืองได้มาเรียน
อย่างเท่าเทียมกันกับคนที่มีสตางค์ จากเดิมที่คนมีสกุลรุนชาติจะได้เรียน
..............................

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือที่รู้จักกันในนามปากกา “ส. ศิวรักษ์”
เป็นนักคิดนักเขียนชั้นแนวหน้าของประเทศไทย มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่อง
การวิจารณ์อย่างไม่เกรงใจใคร ไม่เกรงอ�ำนาจผู้ใด ได้รับรางวัลอัลเทอเนทีฟโนเบล ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘, สุลักษณ์จบปริญญาตรีทางด้านปรัชญา
ประวั ติ ศ าสตร์ และวรรณคดี จากวิ ท ยาลั ย St David’s College
เมืองแลมปีเตอร์ ในเวลส์ สหราชอาณาจักร (ปัจจุบันคือ University of
Wales Lampeter) ใน พ.ศ. ๒๕๐๐ และจบเนติ บั ณฑิ ต อั ง กฤษจาก
ส�ำนักเดอะมิดเดิล เทมเปิล (The Honourable Society of the Middle
Temple) พ.ศ. ๒๕๐๓.
๓
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนให้คนเป็นข้าราชการ
พลเรือน สังคมใหม่ที่คณะราษฎรพยายามสร้างทั้งๆ ที่มีเผด็จการสั่ง
สอน นับตั้งแต่ปี ๒๔๗๕ ถึง ๒๔๙๐ ได้สามารถสร้างให้ประชาชนมา
มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันกับผู้น�ำราชการ ท�ำให้คนอย่าง นายเตียง
ศิริขันธ์ ครูบ้านนอก ได้มาเป็นรัฐมนตรี น�ำให้ขบวนการกู้ชาติเสรีไทย
โดยประชาชนมีส่วนสร้างอย่างส�ำคัญที่สุด
ปี ๒๔๗๕ ถึง ๒๔๙๐ ได้สร้างให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเท่าเทียมเป็นครั้งแรก เราอย่าลืมว่า ช่วงนีช้ ่วงส�ำคัญที่สุดของเรา
และถ้าช่วงนี้มี ต่อไปประชาชนจะเป็นใหญ่แน่ ประชาชนจะเป็นใหญ่
หมายถึง ภาคอีสานต้องไม่ด้อยกว่าภาคกลาง สามจังหวัดภาคใต้ต้อง
มีความเป็นตัวของตัวเอง มีความภูมิใจในการที่เขาเป็นรัฐอิสลามมลายู
แต่ประชาชนเป็นใหญ่ไม่ได้หมายถึงประชาชนทั้งหมดเป็นใหญ่นะครับ
ประชาชนแต่ละภูมิภาคเป็นใหญ่ และรักใคร่ประสานกัน อย่างเท่าเทียม
กัน พร้อมกับยกย่องเพื่อนบ้านของเรา ไม่ว่าจะเป็นลาว ไม่ว่าเป็นเขมร
ไม่ว่าเป็นพม่า มลายู อินโดนีเซีย เวียดนาม
เมื่อปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ส�ำเร็จการแทนพระองค์ ได้นิมนต์ท่าน
พุทธทาส มาคุยว่าจะท�ำอย่างไรให้ประชาธิปไตยมีรูปแบบคณะสงฆ์เป็น
ตัวอย่าง เพราะคณะสงฆ์นนั้ เป็นประชาธิปไตยแรกในโลก คณะสงฆ์นนั้
มีการความเสมอภาค ซึ่งเราจะมีประชาธิปไตยของเราเองและมีศาสนา
พุทธเป็นรากฐาน ถ้าเราไม่เรียนบทเรียนในช่วงปี ๒๔๗๕ ถึง ๒๔๙๐
เราจะไม่มีทางเข้าใจได้ว่า ประชาชนมันมีส่วนร่วมสร้างสังคมใหม่อย่างไร
และสังคมใหม่อันนี้ ในช่วง ๒๔๗๕ ถึง ๒๔๙๐ นั้นสร้างได้ เพราะ
สามารถเอาชนะสังคมเก่าได้ สังคมเจ้าศักดินาหมดสภาพไปเลย รักษา
ไว้ในฐานะที่กษัตริย์เป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง ไม่มีอำ� นาจทางเศรษฐกิจและการเงิน สถาบันพระมหากษัตริย์จะอยู่ได้อย่างเดียว ก็คือเป็น
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สัญลักษณ์ในทางธรรมะ ในทางทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับทุกอ�ำนาจ ทุกเศรษฐกิจ
ปี ๒๔๗๕ ถึง ๒๔๙๐ ประชาชนได้เป็นใหญ่ ทั้งๆ ที่มีเผด็จการ
ทหาร แต่ประชาชนสามารถเอาเผด็จการทหารลงได้โดยขบวนการกึ่ง
รัฐสภา จอมพล ป. พิบูลสงคราม ถูกเอาออกจากผู้น�ำ จากเผด็จการ
โดยรัฐสภา เสร็จแล้วขบวนการประชาชนที่ร่วมสร้างกันมาก็พังพินาศลง
ในปี ๒๔๙๐ เมื่อได้อ�ำนาจไปแล้ว แต่เอาชื่อของเจ้ามาใช้ เอาสถาบัน
กษัตริย์มาใช้ เพื่อโค่นล้างขบวนการประชาชน
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มีคุณูปการตรงที่สามารถไล่
สั ญ ลั ก ษณ์ ท หารไปได้ ไล่ ไ ด้ เพี ย งสั ญ ลั ก ษณ์ ท หาร และสิ่ ง ที่ ๑๔
ตุลาคม ให้นั้นคือความพยายามที่จะให้ประชาชนกลับมาสู่สังคมใหม่
แต่ เป็ น ไปไม่ ไ ด้ แ ล้ ว เพี ย งช่ ว งเวลา ๓ ปี ระหว่ า ง ๑๔ ตุ ล าคม
๒๕๑๖ ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ในช่วงนั้นประชาชนพยายามจะสร้าง
สังคมใหม่ แต่ประชาชนถูกท� ำลายตลอดสามปีนั้น โดยทหารนั่นเอง
และทหารก็ร่วมกับสถาบันเจ้าที่พยายามจะท�ำลายกลไกของประชาชน
ทั้งหมด
ปี ๒๔๙๐ ทหารจึงใช้สถาบันเจ้าเป็นเครื่องมือท�ำลายประชาชน
ปี ๒๕๐๐ ทหารกลับมาเชิดชูสถาบันเจ้า เชิดชูอย่างสุดสุดตั้งแต่ ๒๕๐๐
มาจนถึงเดี๋ยวนี้ แตะต้องไม่ได้ วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ ต้องกราบกราน
กัน เหมือนประชาชนเป็นสัตว์เดรัจฉาน ถึงกระทั่งทุกวันนี้ อย่างในข่าว
ในพระราชส�ำนัก ๒๐.๐๐ น. ทุกคืน เหตุผลนอกประเด็นว่า เอาเงิน
ใครไปเผาผลาญไปทีละกี่แสน ไปทีละกี่ล้าน เทียบอะไรกันได้บ้างกับ
ประชาชน สื่ อ ไปไหนหมด มหาวิ ท ยาลั ย ท� ำ หน้ า ที่ อ ะไรบ้ า ง ถ้ า ไม่ มี
ค�ำถาม ไม่มีการท้าทายเพื่อหาสัจจะ ประชาชนก็ไม่มีทางยืนได้
จาก ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ ประชาชน
ท�ำท่าจะเป็นใหญ่ แต่กลับถูกปราบราบคาบในกรณี ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙
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จนเดี๋ยวนีก้ ็ยังไม่ฟื้น แต่มันมีแนวโน้มที่ประชาชนจะได้เป็นใหญ่ เพราะ
แม้ทหารจะเข้าไปล้างสมองอาจารย์มหาวิทยาลัย เข้าไปล้างสมองใน
โรงเรียนต่างๆ แต่ก็อย่าลืมว่า ในขณะนัน้ มีการตื่นตัวของสภานักเรียน
สภากาแฟ หลั ง ๖ ตุ ล าคม ๒๕๑๙ เขาพยายามล้ า งสมองไม่ ให้ มี
การตื่นตัว แต่การตื่นตัวเหล่านัน้ ได้เกิดแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในขบวนการ
ประชาชน
ในช่วงแรก ๑๔ ตุลา นักศึกษานึกว่าตัวเองวิเศษ ออกไปสอน
ประชาชน สอนประชาธิปไตย ทั้งๆ ที่นกั ศึกษาไม่รู้จักประชาธิปไตยเลย
ในตอนหลังนักศึกษาเริ่มรู้ นักศึกษารุ่นหลัง ๖ ตุลา เริ่มเรียนรู้ เช่น
คนอย่ า ง มด-วนิ ด า ตั น ติ วิ ท ยาพิ ทั ก ษ์ เป็ น คนที่ อ ยู ่ ใ นขบวนการ
นักศึกษา เป็นคนอยู่ในขบวนการ พัฒนาเยาวชนให้ออกไปเรียนรู้ ไป
ท�ำตัวเป็นลูกเป็นหลานกรรมกร ไปท�ำตัวเป็นลูกเป็นหลานชาวนา อย่าไป
สอน อย่าไปชี้น�ำ ไปเรียนกับเขา และไม่ได้ไปเรียนกับเขาอย่างเดียว แต่
ต้องไปร่วมสู้กับเขาด้วย
คน ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ในบ้านเมืองเรานี้มีความทุกข์มากเลย ถูก
เอาเปรียบมาก เอาเปรียบโดยคนชั้นบน และคนชั้นบนเวลานี้เป็นตัวแทน
ของทุนเก่าและของทุนใหม่ โดยการสู้กันในเวลานี้ เราสู้กับระบบทุนเก่า
และระบบทุนใหม่ หากมองเผินๆ แล้ว ไม่ว่าจะเป็นทุนเก่าหรือทุนใหม่
ก็เป็นฝ่ายขวาทั้งคู่ แต่มองลึกลงไปแล้ว พันธมิตรฯ มีอะไรที่บกพร่อง
หลายอย่าง และโดยรูปแบบภายนอกพันธมิตรฯ นัน้ เป็นตัวแทนของทุน
เก่า แน่นอนในเวลานี้เขาไม่สามารถที่จะออกมาอยู่ฝ่ายประชาชนเพราะ
คนที่อยู่ฝ่ายประชาชนจะถูกพิฆาตเหมือนกับปรีดี พนมยงค์ จนปรีดี
กลายเป็นปีศาจไป แต่ผมเชื่อจิตส� ำนึกของเขาที่จะอยู่ฝ่ายประชาชน
ผมว่าบางคนยังไม่มีโอกาส และถ้าเกิดพันธมิตรฯ จะฟังถ้อยค�ำจาก
คนชราอย่างผม พันธมิตรฯ ควรจะใช้มหาวิทยาลัยราชด�ำเนิน-โรงเรียน
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สาธิตมัฆวานเป็นสถาบันการศึกษานอกระบบอย่างดีที่สุด อาศัย ASTV
กระจายเสียงทั่วประเทศ และพันธมิตรฯ จะต้องไม่ถือว่าตัวเองเท่านัน้
เป็นพวกผู้น�ำ พันธมิตรฯ จะต้องไปเรียนรู้จากสมัชชาคนจน เรียนรู้การ
ต่อสู้ที่กรณีเหมืองโปแตชที่อุดรธานี หรือกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอกหินกรูดที่ประจวบคีรีขันธ์ เพราะคนเหล่านีค้ ือประชาชนที่แท้ ประชาชน
ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่ก็เป็นประชาชนที่มีภูมิ ต่อสู้กับรัฐโดยใช้หลัก
อหิงสธรรมมาโดยตลอด เป็นประชาธิปไตยเป็นแบบดัง้ เดิมมาโดยตลอด
ผมว่าถ้าเกิดพวกเรารวมกันทั้งพันธมิตรฯ และคนอื่นๆ เรียนรู้
จากคนท�ำงาน ประชาชนจะร่วมสร้างสังคมใหม่ได้ และผมเชื่อว่าสังคม
ใหม่ต้องสร้างได้ ต้องเห็นวิกฤตินั้นเป็นโอกาส ถ้าไปเห็นแล้วท้อแท้
เห็นแล้วเศร้า เห็นคนนั้นไม่ดี เกลียดคนนั้น ไม่ไว้ใจจ�ำลอง ศรีเมือง
เกลียดสนธิ ลิ้มทองกุล เช่นนั้นก็ต้องท�ำตามค�ำพระที่สอนว่า หัวใจ
ส�ำคัญคือการให้อภัย คือว่า ไม่มีความกลัวในตัวเอง ที่เราเศร้า ที่เรา
เห็นเขาแล้วเรามีความกลัว เรากลัวอะไร เราควรกลัวความโลภ โกรธ
หลง แต่เราอย่าไปกลัวพันธมิตรฯ อย่าไปกลัวจ�ำลอง อย่าไปกลัวทักษิณ
ชินวัตร อย่าไปกลัวสมชาย วงศ์สวัสดิ์ พวกนี้เป็นคนน่าสงสารทั้งนั้น
คนหนึง่ ก็กลัวเมีย
ผมเชื่ อ ว่ า สั ง คมแห่ ง กษั ต ริ ย ์ ทหารจะไม่ ส ามารถกลั บ มาฆ่ า
ประชาชนได้อีกแล้ว ปฏิวัติครั้งล่าสุดเขาไม่มีปัญญาจะฆ่าคนอีกแล้ว
คราวนีก้ ็เช่นกันที่ฆ่าประชาชนในวันที่ ๗ ตุลาคม นัน้ เป็นต�ำรวจทั้งสิ้น
เพราะต�ำรวจมันกระจอก เพราะที่มันกระจอกมันเลยต้องฆ่าประชาชน
เพราะฉะนั้น เขาเลยสอนว่า ต�ำรวจจะต้องไม่หัดเป็นนกกระจอก หัด
เป็นนกอินทรีบ้าง หัดบินสูงๆ บ้าง จะได้มองอะไรสูงๆ ซึ่งในขณะนีท้ ั่ว
โลกเบื่อนักการเมือง ทั่วโลกเบื่อนักธุรกิจการค้าที่เอาเปรียบ
ประชาชนจะกลับมาสร้างสังคมใหม่ ในฐานะที่พวกเราเป็นคนชั้น
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กลาง เราต้องถอนจิตส�ำนึกของเรา หันไปเคารพประชาชน เรียนรู้กับ
ประชาชน และพร้อมที่รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับประชาชน ดังนัน้
เราจะได้ชัยชนะอย่างสันติวิธี อย่างอหิงสธรรม
เมธา มาสขาว: ผมขอส่ ง ประเด็ น ไปยั ง ผู ้ ที่ เคยมี บ ทบาทและ
ประสบการณ์ในเหตุการณ์พฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึ่งภายหลังเหตุการณ์ก็ได้
เกิดบรรทัดฐานบางอย่างเกี่ยวกับบทบาทของกองทัพ เกี่ยวกับบทบาท
ของอ�ำนาจนอกระบบขึ้นมา หรือมีการสร้างฉันทามติที่พยายามหลีกพ้น
ไปจากความรุนแรง มีหลายข้อหลายเรื่อง และปัจจุบันนี้ เราก็เหมือน
ย้อนกลับมาอยู่ในบรรยากาศคล้ายกับหลังเหตุการณ์พฤษภาคม เพราะ
เมื่อเกิดวิกฤติความขัดแย้งในปี ๒๕๔๙ หลายฝ่ายก็บอกว่า เป็นทาง
ตันทางการเมือง กลายเป็นวิกฤติ ทหารจึงออกมา จะมีวิธีการอย่างไร
ที่จะช่วยกันออกแบบสังคมใหม่ เพื่อให้หลุดพ้นจากการแก้ปัญหานอก
กระบวนการวิถีประชาธิปไตย เพื่อที่จะพัฒนาความรู้ความเข้าใจการเมือง
ไทยไปสู่อนาคต โดยไม่ต้องมีการเว้นวรรค
อดุลย์ เขียวบริบูรณ์๔: ท่านอาวุโสและอาจารย์ทั้งหลาย มีบุคคล
ที่นงั่ บนเวทีนี้บางคนเป็นอาจารย์ของผม และก็ได้ให้ความรู้กับผมในช่วง
ที่ผมท�ำหน้าที่ให้กับญาติวีรชน ตัวผมเองเหมือนเป็นลูกชายคนหนึง่ ด้วย
ผมไม่คิดว่าวันนี้หรือในหลายโอกาสผมจะต้องกลับมาพูดถึงความสูญเสีย
อีก เพราะว่าได้พยายามท�ำหน้าที่ของตนเอง เข้าใจว่าท�ำได้พอสมควร
เปรียบวีรชนเหมือนเป็นผู้ที่ถางป่ารก วีรชนทั้งหลายก็เหมือนกับผู้
..............................
๔

ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’๓๕
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ที่ถางป่ารกให้มันมีทางเดิน ให้สังคมได้เดินไปสู่การพัฒนาประชาธิปไตย
โดยสันติวิธี ก็คงต้องกราบขอบคุณโดยเฉพาะสื่อมวลชน ตลอดเวลาที่
ท�ำงานมา และก็อยู่ในสังคมนีก้ ็ได้รับความเมตตาจากสื่อมวลชนที่คอย
สนับสนุน จนกระทั่งญาติวีรชนพฤษภา’๓๕ ยังคงมีฐานะทางสังคมมา
จนถึงทุกวันนี้
ผมอยากจะพูดถึงเหตุการณ์ที่น� ำไปสู่ความสูญเสียขึ้นมาในวัน
ที่ ๗ ตุลาคม เป็นสิ่งพวกเราไม่คาดว่าจะมีหลังจากที่เราได้พยายามที่
จะมาท�ำหน้าที่ของเราในการเรียกร้องให้ผู้ที่มีอ�ำนาจรัฐ นัน่ คือ รัฐต้อง
ไม่ใช้ความรุนแรงต่อประชาชน ไม่ว่าจะในกรณีใดๆ เพราะไม่มีสิทธิที่จะ
ท�ำอย่างนัน้ และรัฐก็ต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะน�ำไปสู่
การเรียกร้องหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล รวมถึงการชุมนุมอันเป็นสิทธิอัน
ชอบธรรมที่สามารถท�ำได้
ต้ อ งยอมรั บ ว่ า เป็ นความบกพร่ อ งของญาติ วี ร ชนพฤษภา’๓๕
ด้วย เพราะว่าตลอดเวลานับตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการญาติวีรชน
พฤษภา’๓๕ ขึ้นมาให้ท�ำหน้าที่นี้จนถึงปี ๒๕๔๓ ใช้เวลาเกือบ ๑๐ ปี
เต็ม เพื่อเรียกร้องพร้อมทั้งต่อต้านทหาร ต่อต้านการใช้อ�ำนาจของกองทัพ ต่อต้านการใช้อาวุธของรัฐ ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีวันที่ ๗
ตุลา อย่างที่ผ่านมาอีกครั้ง เพราะว่าส่วนหนึง่ ของความรุนแรงนี้เกิดจาก
ความแตกแยกของสังคมไทย จากรัฐประหาร ๑๙ กันยา ๒๕๔๙ เรา
มองว่าสามารถจะผ่านเหตุการณ์รัฐประหาร-ปฏิวัติรัฐได้ ซึ่งไม่มีการเสีย
เลือดเนื้อหรือเกิดความรุนแรงขึ้น ก็คิดว่าผ่านได้แล้ว แต่ไม่คิดว่าเราจะ
ไม่สามารถผ่านเหตุการณ์อย่าง ๗ ตุลา ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจ
และผมก็บอกตัวเองว่า ประชาชนมีส่วนที่ท�ำให้เกิดความรุนแรงด้วย ที่
พูดแบบนี้อาจจะท�ำให้พันธมิตรฯ ไม่พอใจ อาจจะท�ำให้ นปก. ไม่พอใจ
ก็ทั้ง ๒ ฝ่ายมีแกนน�ำ แกนน�ำทั้ง ๒ ฝ่ายล้วนแต่เป็นเพื่อนพ้องน้องพี่
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เป็นอาจารย์ทุกท่านที่สอนให้ผมรู้จักและเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยมา
ตลอดเวลา ๑๐ กว่าปีมานี้
ผมอยากจะบอกอย่างนี้ว่า ถ้าสังคมนี้ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยง
ความรุนแรงนี้ได้ ผมบอกและถามตัวเองว่า ผมไม่เข้าใจจริงๆ เพราะ
การเรียกร้องประชาธิปไตยหรือการพัฒนาการเลือกตั้ง เราทราบดีว่าต้อง
พัฒนาความรู้ของสังคมที่จะให้ยอมรับในการน�ำเสนอของกลุ่มต่างๆ ที่
มีส่วนร่วมน�ำความคิดความเห็น ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และก็พัฒนา
ไปสู่การยอมรับในที่สุด ก็คือกระแสเรียกร้องที่รัฐต้องยอมรับและมีการ
เปลี่ยนแปลง
ดังนัน้ การพัฒนาการเมืองใหม่ ทุกฝ่ายรู้ดีว่าไม่มีทางลัดใดๆ ที่
จะสามารถเป็นประชาธิปไตยได้ มันต้องค่อยๆ ให้ประชาชนเรียนรู้ไป
และก็รับฟัง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ต้องบอกเลยว่ามันมีความ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรง เป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมืองที่ค่อน
ข้างจะรุนแรงมาก และก็พัฒนาไปเร็วมาก
แต่ ถ ามว่ า ในภาคประชาชนหรือ สัง คมรับ ทัน ไหม ผมอยากจะ
ขอพูดถึงพันธมิตรฯ ว่า จากที่พันธมิตรฯ ท�ำตลอดหลายเดือนที่ผ่าน
มา ต้องยอมรับว่าได้ให้ความรู้กับสังคมในเรื่องที่สังคมไม่เคยรู้มาก่อน
ข้อมูลที่จะไม่มีใครเปิดเผยได้ก็นำ� มาเปิดเผย แต่อย่างที่อาจารย์สุลักษณ์
ได้พูดก็คือว่า เราต้องรักษาความจริง สัจธรรมตรงนัน้ เพื่อให้สังคมรับ
เอาสิ่งนัน้ แต่ว่าในที่สุดกลายเป็นแนวคิดที่น�ำสังคมและไม่ได้ให้โอกาส
สั ง คมในการที่ จ ะแชร์ ค วามคิ ด เห็ นต่ า งๆ เลย และก็ อ ยากจะพู ด ถึ ง
นปก. ด้วยเช่นกัน เมื่อฝ่ายหนึง่ ท�ำฝ่ายหนึง่ ไม่เห็นด้วย และนีก่ ็คือสิ่งที่
ผมเศร้าใจมาก แล้วสังคมจะไปทางไหน ถ้าหากว่าเห็นด้วยกับข้างหนึง่
ก็ต้องถูกฝ่ายโน้นไม่เห็นด้วยหรือต่อต้าน สังคมไทยไม่ใช่แบบนี้
ผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่า ตลอดเวลาที่ผมออกมาต่อสู้กับ
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รสช.๕ และทหารแกนน�ำของ รสช. ไม่ว่าจะเป็นพลเอกสุจินดา คราประยูร กับพวก หรือใครก็แล้วแต่ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมกับพวกเราได้ทำ� ไป
มันรุนแรงและมากกว่าที่เราเห็นกันในปัจจุบัน การที่ผมเข้าไปเรียกร้องถึง
กองทัพ ผมต้องไปบ้านพลเอกสุจินดา ผมต้องไปต่อสู้กับรัฐบาลอานันท์
ปันยารชุน รัฐบาลชวน หลีกภัย รัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา รัฐบาล
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กลับมารัฐบาลชวน ๒ หรือแม้กระทั่งรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร การต่อสู้นนั้ รุนแรงทุกรัฐบาลตลอดเวลาเกือบ ๑๐ ปี
ที่ไม่เคยหยุด อาทิตย์หนึง่ ต้องไปเรียกร้องที่ท�ำเนียบรัฐบาลไม่ต�่ำกว่า ๒
ถึง ๓ ครั้ง นีค่ ือสิ่งที่ท�ำ แต่ถามว่าสิ่งที่เรียกร้องนัน้ คือประโยชน์ คือ
ความเข้าใจของสาธารณะ และสิ่งที่ต้องพูดกับสังคมก็คือว่า คนเราต้อง
รู้จักการให้อภัย
ถ้าเราไม่รู้จักการให้อภัย สังคมเราไม่เต็มด้วยความดีงามเหล่า
นี้ ผมอาจจะมาจากคนรุ่นเก่า ผมเป็นคนไทยที่มาจากคนรุ่นเก่า อย่าง
ที่ถูกสอนมาก็คือประเพณีวัฒนธรรมก็คือความรักใคร่ เอื้อเฟื้อ สามัคคี
และก็ต้องรู้จักการให้อภัย แต่ปัจจุบันผมดูแล้วไม่มีความเมตตาในการ
..............................

คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ รสช. เป็นคณะนาย
ทหารที่รัฐประหารยึดอ�ำนาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เมื่อ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ซึ่งประกอบด้วย พลเอกสุนทร คงสมพงษ์
พลเอกสุจินดา คราประยูร พลเอกอิสระพงษ์ หนุนภักดี และพลอากาศ
เอกเกษตร โรจนนิล โดยหลังจากมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๓๕ พลเอกสุจินดา แกนน�ำคนหนึง่ ของ รสช. ก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายก
รัฐมนตรี จึงเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านการสืบทอดอ�ำนาจของ รสช. จน
เป็นเหตุให้รัฐบาลใช้กองก�ำลังทหารเข้าปราบปรามผู้ชุมนุมในวันที่ ๑๗-๑๘
พฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้รับการขนานนามว่า “พฤษภาทมิฬ.”
๕
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ให้อภัยเลย สังคมไม่ได้มีคนเลวทั้งหมด สังคมไม่ได้มีคนดีที่สุดทั้งหมด
แต่สิ่งที่เราควรจะคิดก็คือว่า ท�ำอย่างไรเราถึงจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดน เราไม่ว่ากลุ่มรักร่วมเพศ พวกเกย์
เขาก็อยู่ได้ คนชั่วคนดีก็อยู่กินด้วยกัน แต่ว่าต้องจ�ำกัดขอบเขตอย่า
ให้ ค นชั่ ว ไปท� ำ ร้ า ยคนดี หรื อ ไปท� ำ ลายคนดี ส่ ว นสั ง คมใหม่ หรื อ
“การเมืองใหม่” ผมยิ่งงงเป็นไก่ตาแตก ต้องยอมรับ เพราะตลอดเวลา
เกือบสิบห้าสิบหกปี และปีนที้ ี่ได้มีโอกาสไปร่วมตลอดเวลาในการสัมมนา
หรือปาฐกถา ผมรู้อย่างเดียวคือการสอนการพัฒนาการเมืองที่เป็นรูป
แบบสันติวิธีและก็ยอมรับความแตกต่างในทางความคิด
อยู่ดีๆ ตอนปี ๒๕๓๕ ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากการ
เลือกตั้ง ณ วันหนึง่ ก็บอกผมใหม่ว่าอะไรก็ได้ นายกรัฐมนตรีจะเป็นใคร
ก็ได้ ผมคิดว่ามันเป็นการสะท้อนความคิดไปสู่สังคมเพื่อโยนไปให้สังคม
สะท้อนกลับมา ผมก็อึดอัดพอสมควรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้ก็มีบาง
ส่วนคิดว่า ถ้าเราไม่ยอมรับระบบรัฐสภาที่มันเกิดขึ้น เราก็อยากใช้อะไร
ที่มันพิเศษหรืออะไรที่มันจะมีการยกเว้นเพื่อจะแก้ไขวิกฤติของชาติ ซึ่ง
ผมก็คิดว่าบางครั้งเราควรจะต้องชวนกันมองว่า อะไรที่ดีที่สุดที่จะน�ำพา
ประเทศชาติของเรารอดไปได้
ผมคิดว่าวันนี้สังคมก�ำลังอยากเห็นการเมืองใหม่ ผมเชื่อว่าสังคม
เห็นการเมืองที่ผ่านมาที่มีความเลวร้ายพอสมควรแล้ว ถึงแม้นักการเมืองจะกลัวการตรวจสอบ เมื่อตอนที่ผมอยู่ใน ๓๐ องค์กรแกนน�ำร่าง
รัฐธรรมนูญเมื่อปี ๒๕๔๐ ต้องบอกเลยว่า เรายอมรับว่ารัฐธรรมนูญ
๒๕๔๐ จะไม่ได้สมบูรณ์แบบ แต่เราหวังว่าวันข้างหน้าจะพัฒนาไปได้
สิ่งที่เราได้ในรัฐธรรมนูญก็คือ (๑) หมวดสิทธิของการเป็นพลเมือง (๒)
หมวดการตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ (๓) หมวดการใช้การมีส่วนร่วม
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เถียงและก็น�ำมาซึ่งความไม่เข้าใจหลายๆ อย่าง ถ้าถามว่ารัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับสมบูรณ์ไหม ไม่มีทางหรอก ต้องค่อยๆ แก้ไป นีค่ ือสิ่งที่ผมคิด
ว่าการเมืองใหม่น่าจะเป็นอย่างนี้
อย่างไรก็ตาม ผมก็อยากจะวิงวอนทั้งสองฝ่าย หรือสามฝ่าย
หรือแม้กระทั่งรัฐบาล หรือคนที่เกี่ยวข้อง ผมบอกได้เลยว่ามันมีอะไรที่
อยู่ข้างหลังที่เยอะแยะไปหมด แต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่าเพราะอะไรหรือ
อย่างไรได้ทั้งหมด แต่ผมเห็นว่ามันก็คือความยุ่งเหยิง รวมทั้งประชาชน
เริ่มจะทะเลาะกันจนกระทั่งใช้ความรุนแรง อยากจะให้สังคมไทยมองไป
ถึงข้างนอกด้วย
นอกจากการเมืองใหม่แล้ว มองว่าประเทศชาติเรามันมีปัญหา
หลายด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้านสังคม แต่การเมืองมีปัญหามันมี
มาตั้งแต่ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ มา ๖ ตุลา ๒๕๑๙ ถึง พฤษภา ๒๕๓๕
และยังคงมีปัญหามาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ แต่ถามว่าอีกสองส่วนเราไม่
ค�ำนึงถึงเลยหรือ ที่เห็นชัดๆ ก็คือ
(๑) เศรษฐกิจที่ก�ำลังจะเป็นปัญหา และเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเตรียม
ตัวรับมือและผ่านมันได้หรือไม่ ซึ่งมันน่ากลัวกว่าที่เราจะคาดคิด เพราะ
ว่ามันกระทบไปถึงคนที่อยู่ด้านล่าง คนที่ทำ� มาหากินปกติอย่างรุนแรง
(๒) สังคมก็เป็นอะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามันท� ำลายการยึดโยง
การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ความรักสามัคคี การให้อภัย ผมเป็นกังวลตรงนัน้
เพราะฉะนัน้ ก็ขอวิงวอน อยากให้ทุกฝ่ายไม่ทิ้งวัฒนธรรม
ทุกอย่างผมเรียนรู้เพราะว่ามีการสะท้อนให้เห็นมากมายมหาศาล
เกี่ยวการเมืองไทย ผมเรียนรู้ใน ๑๐ กว่าปีนี้ แต่ผมไม่กล้าพูดหรือ
วิพากษ์วิจารณ์ว่าใครผิดใครถูก ผมพูดได้อย่างเดียวว่าอะไรควรท�ำหรือ
ไม่ควรท�ำ บ้านเมืองที่ถูกติงแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างเพื่อนบ้าน
เรา ณ วันนี้ถึงขั้นดูถูกประเทศไทย ถามว่าหลายปีก่อนประเทศเพื่อน
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บ้านกล้ามายื่นความคิดเกี่ยวกับประเทศไทยแบบนี้หรือไม่ ที่เป็นแบบนี้
ก็เพราะความสามัคคีในสังคมไทยมันหายไป เราก�ำลังจะใช้ความรุนแรง
ท�ำร้ายกันเอง ส่วนการเมืองยังจะวิงวอนกันได้ เสนอความคิดได้ ค่อยๆ
พัฒนา แม้จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ค่อยๆ ไปกัน และก็สุดท้ายคง
ต้องกราบขอบคุณทุกฝ่ายที่กราบเรียนไปให้สละความรุนแรงและค่อยๆ
ถอยห่างจากกัน และขอวิงวอนว่า ให้ทุกฝ่ายใช้สติให้มากกว่านี้
เมธา มาสขาว: อยากถามคุณอดุลย์ เพิ่มเติมสั้นๆ ว่า วิกฤติขัด
แย้งในปัจจุบันจะน�ำไปสู่ทางออกอย่างไร ในการเมืองประชาธิปไตยแบบ
รัฐสภา หรือบทบาทของกองทัพที่ท่านเคยมีประสบการณ์คลุกคลีอยู่ด้วย
ควรวางตัวอย่างไรหรือมีส่วนร่วมในการคลี่คลายความขัดแย้งอย่างไร
เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยพัฒนาไป เพื่อจะให้การเมืองไทยได้เรียนรู้ใน
ช่วงวิกฤตินี้
อดุลย์ เขียวบริบูรณ์: ผมต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าผมไม่ใช่นกั
วิชาการ สิ่งที่ผมเรียนรู้มาก็มีแต่ภาคปฏิบัติ โดยธรรมชาติผมมาจาก
กลุ่มพ่อค้า ผมไม่มีความรู้ทางการเมืองเลย และก็ไม่เข้าใจด้วย แต่ ๑๐
กว่าปีมานี้ ท�ำให้ให้ผมรู้อะไรที่ไม่ควรรู้ก็ต้องรู้ อะไรที่ไม่อยากรู้ก็ต้องรู้
ผมบอกอย่างนีค้ รับว่า ต้องชื่นชมทางกองทัพที่ถอยห่างจากเรื่องนี้ พูด
ง่ายๆ คือ กองทัพหายจากความโง่เขลา
ผมใช้ค�ำนี้ แต่ว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะว่าด้วยความที่
กองทัพอยากจะมีอ�ำนาจ บางครั้งก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
หรือการเมืองภาคประชาชน แล้วในที่สุดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ และ
น� ำ มาซึ่ ง ความเสื่ อ มเสี ย ให้ กั บ กองทั พ อย่ า งมหาศาล เหมื อ นเช่ นที่
นักการเมืองพยายามจะใช้ต�ำรวจขณะนี้ ต้องยอมรับว่าต�ำรวจไม่ได้เลว
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ไปทั้งหมด แต่ว่ามีบางส่วนที่รับใช้นักการเมือง แล้วก็เพื่อการก้าวสู่
ต�ำแหน่งก็ขายจิตวิญญาณไป อันนีค้ ือสิ่งที่เกิดขึ้น ก็เหมือนในปี ๒๔๗๕
กองทัพต้องรู้สึกว่าต้องถอยห่าง
ดังนั้น การที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ แสดงทัศนะเรียกร้องให้
ทหารปฏิวัติ ผมก็ไม่เข้าใจแนวคิดของบิ๊กจิ๋ว จริงๆ ก็ยากเหมือนกันที่
จะพูดถึงรัฐมนตรีทั้งหมด ซึ่งผมก็สนิทกับท่านมากที่สุด บิ๊กจิ๋วก็ค่อน
ข้างจะอาทรต่อองค์กรญาติวีรชน แต่วันนี้ผมไม่เข้าใจ เพราะครั้งหนึ่ง
ท่ า นก็ เคยปฏิ เ สธการปฏิ วั ติ รั ฐ ประหารถึ ง ขั้ น ร่ ว มชุ ม นุ ม ในเหตุ ก ารณ์
พฤษภา แต่วันนีต้ ้องการปฏิวัติ ผมก็ยังไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น แต่ก็
คงเข้าใจว่าตามความคิดของท่านคงเป็นห่วงประเทศชาติ ก็คิดว่าทางออก
นีน้ ่าจะเป็นทางออกที่มีประโยชน์ จริงๆ แล้วพลเอกชวลิตเป็นคนที่มอง
อะไรไปข้างหน้าไกลมาก จากการที่ได้สัมผัส การเอ่ยอ้างค�ำว่า “อัลไซเมอร์” ไม่จริง ท่านไม่ใช่แน่นอน เพราะท่านไม่อยากสัมภาษณ์ ท่านก็
บอกว่า “ขอโทษลูก... เมื่อครู่พ่อพูดไม่เป็นนะ” ก็คือไม่อยากตอบ แก
เป็นคนที่ฉลาดลึกซึ้งเท่าที่เคยสัมผัส เพราะฉะนั้น ผมเชื่อว่าพลเอก
ชวลิตต้องมีแนวคิดอะไรบางอย่างที่อยากจะสนับสนุน
สังคมมีทางออกเยอะแยะ เชื่อเถอะสังคมไทยมีทางออก โดยที่ไม่
ต้องใช้ก�ำลัง แต่เนื่องจากความพยายามที่เรายังลัดขั้นตอนของปฏิบัติการ
พัฒนาทางการเมือง การย่นระยะเวลาแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้ มีทางเดียว
คือจะต้องให้ประชาชนเรียนรู้ เรียนรู้จากความเจ็บปวด เรียนรู้จากความ
สมหวัง เรียนรู้ทุกรูปแบบ แต่ที่เขาซึมซับแต่ละวันไปเรื่อยๆ เขาจะทน
รับสภาพความเจ็บปวดได้ เพราะมันไม่จำ� เป็นที่จะต้องใช้วิธีรุนแรง
ถามว่ามีประโยชน์อันใด ผมได้คุยกับแกนน�ำพันธมิตรฯ ได้คุย
กับแกนน�ำ นปก. คุยกับรัฐบาล คุยกับผู้ใหญ่ ผมถามว่า มีประโยชน์
อะไร ถ้าท่านชนะบนความเจ็บปวด บนการสูญเสียทางภาคประชาชน
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และผมอยากถามว่าใครจะรับผิดชอบเวลาเกิดความเสียหาย จนป่านนี้
ต�ำรวจคนที่สั่งการโดยตรงเอง ไม่ว่าท่านจะท�ำผิดที่ควรท�ำหรือไม่ควรท�ำ
ผมไม่พูดค�ำว่าถูกหรือผิด แต่อย่างน้อย ท�ำไมท่านไม่แสดงความรับผิดชอบ คือขอเว้นจากหน้าที่ออกไปเพื่อให้มีการสอบสวน ท่านพ้นจาก
หน้าที่เสียก่อน นีค่ ือหน้าที่ที่รัฐบาลต้องสั่ง
ประเด็นต่อมา สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือการเยียวยา ทันทีที่เกิด
ความเสียหาย รัฐบาลมีหน้าที่ต้องเยียวยากับผู้เสียหาย ทั้งทางด้าน
ความช่วยเหลือ และการเยียวยาทางจิตใจ โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อแม้
แต่ เหตุ ใดรั ฐ บาลจนป่ า นนี้จึ ง ยั ง ไม่ ท� ำ หลั ก เกณฑ์ จ ากกรณี พ ฤษภา
๒๕๓๕ ได้สร้างไว้ทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้ว ท่านต้องน�ำไปใช้ นี่เป็นสิ่ง
ที่ถูกก�ำหนดโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อติดตามผู้สูญหายและช่วยเหลือ
ผู ้ เ สี ย หายจากเหตุ ก ารณ์ เดื อ นพฤษภาคม ๒๕๓๕ ซึ่ ง สั ง คมยอมรั บ
กรรมการทั้ง ๗ ท่านก็คือ คุณอานันท์ ปันยารชุน, อาจารย์ประเวศ
วะสี, พลเอกสายหยุด เกิดผล, อาจารย์คณิต ณ นคร, อาจารย์วิษณุ
เครื อ งาม, คุ ณ สวั ส ดิ์ โชติ พ านิช , และอาจารย์ ก ฤตยา อาชวนิจ กุ ล
สังคมยอมรับหมดไม่มีข้อเคลือบแคลงทั้งสองฝ่าย จากรัฐบาลหรือจาก
ผู้เสียหายทุกคนยอมรับหมด ท�ำไมยังไม่น�ำมาใช้ และนี่เป็นสิ่งที่ผม
แปลกใจมากถ้ารัฐบาลจะลาออก
เมธา มาสขาว: ต่อไป คือ อาจารย์อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ใน
ฐานะของประธานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ จะพูดจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสื่อว่า ผลกระทบหรือเครื่องมือส�ำคัญในด้าน
สื่อจะน�ำไปสู่การสร้างสังคมใหม่ประชาชนสร้างได้บนวิกฤติความขัดแย้ง
ในปัจจุบันได้อย่างไร
สังคมใหม่ ประชาชนสร้างได้?… 127

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์๖: สวัสดีทุกท่าน ดิฉันอยากเรียนว่า มา
นัง่ ตรงนีท้ ุกครั้งก็รู้สึกว่ามีความอบอุ่นใจ ก็มีความหวังถ้าพูดท่ามกลาง
ความรู้สึกในสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเหมือนเดิม ล้วน
กลับ ไปที่เดิม แต่ ก็ต ้ อ งพยายามจะคิด กว้ า งๆ ตามประเด็น “สัง คม
ใหม่ ประชาชนสร้างได้?” ก็ออกมาในท่ามกลางจิตใจที่รักสิทธิเสรีภาพ
รั ก ประชาธิ ป ไตย แค่ ไม่ รู ้ สึ ก ว่ า อย่ า งน้ อ ยๆ ทุ ก คนมาร่ ว มกั น รั ก ษา
รัฐธรรมนูญ นีค่ อื สิง่ ทีเ่ รียกว่า เป็นการสือ่ สาร เป็นวัฒนธรรมการสือ่ สาร
ถ้ า เรามองว่ า มั น เป็ น วั ฒ นธรรม มั น เป็ น เรื่ อ งการสื่ อ สาร ปี
๒๔๗๕ อาจจะมีผู้ก่อการกลุ่มเล็กๆ แต่ปัจจุบันพูดเรื่องเหล่านี้ เราจะ
พบว่าวงที่เราจะมาเสวนาปรึกษาหารือนัน้ ก็อาจจะกว้างขึ้นเรื่อยๆ เพราะนี่
คือสัญญาณของความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เมื่อมีคนเข้ามามี
ส่วนร่วมขึ้นเรื่อยๆ แน่นอนว่า ขอบเขตการสร้างประชาธิปไตยมันก็ย่อม
จะกว้างขว้างขึ้น มีพลังขึ้น ไม่ว่าพลังจะมาจากซีกของประชาชนทั่วๆ ไป
ที่ตอนนี้พยายามสร้างพื้นที่สันติให้เกิดขึ้น จะมาจากซีกพันธมิตรฯ จะ
มาจากซีก นปก. หรือใครก็ตามที่อาจไม่ได้สังกัดซีกใดก็ตาม ดิฉนั ว่ามี
สัญญาณของความกว้างขวางที่เราต้องยอมรับ
ช่วงเวลานี้อยากจะชวนให้ลองปรับมุมมองกัน เพราะถ้าเราจัด
มโนทัศน์และมุมมองของเราไปสู่เรื่องวิกฤติ หากตอบก�ำปั้นด้วยก�ำปั้น
มันไม่ใช่ประชาธิปไตย กล่าวคือ ประชาธิปไตยไม่ได้อยู่กันด้วยการต่อย
กันทั้งวัน มันไม่ใช่ชีวิตที่อยู่กันปกติ มันต่อยทุกวันไม่ได้ อยู่ไม่ได้ ลม
หายใจของเราปกติไม่ได้อยู่กับการไปต่อยกับใคร เพราะฉะนัน้ เราลอง
กลับมามองเรื่องของปัจจุบันเฉพาะหน้าในเรื่องของการสื่อสาร
..............................

ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ ปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์ประจ�ำ
ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๖
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๑๔ ตุลา เป็นการร�ำลึกถึงเยาวชนที่เป็นนักเรียนและเยาวชนที่อยู่
ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคนหนุ่มสาวทั้งสิ้น เพราะฉะนัน้ การเมือง
ในประเทศไทยเดินหน้ามาได้จากหลายๆ กลุ่ม หลายๆ ฝ่าย แต่ต้อง
ไม่ลืมว่า เยาวชนได้มีส่วนร่วมที่สำ� คัญ และได้สร้างถนนสายแรกๆ ของ
ประชาธิปไตย แล้วยิ่งเด็กและเยาวชนจินตนาการเรื่องประชาธิปไตยก็จะ
ท�ำให้ประชาธิปไตยกว้างไกล
อยากเสนอประเด็นสักสองประเด็น ประเด็นแรก อยากให้ทุกคน
เขียนจดหมายส่งไปรษณีย์ถึงทหาร บอกว่า เราไม่อยากเห็นรัฐประหาร
และเราอย่าดูแคลนพลังอ�ำนาจของพวกเราเอง ทุกเสียงมีความหมาย
เราเขียนถึงว่าท�ำไมเราไม่อยากเห็น และเมื่อมันเยอะขึ้นเรื่อยๆ เขาก็จะ
เห็นว่า ถ้าท�ำแล้วอาจจะมีปัญหาเหมือนวันที่ ๗ ตุลา เพราะถ้ามอง
ต�ำรวจในตอนนี้ ก็ถูกสังคมจับตามองว่าท�ำถูกหรือเปล่าในเหตุการณ์วัน
นั้น และส่งจดหมายไปให้ผู้ที่คิดว่าจะให้เกิดรัฐประหารด้วย ซึ่งเราก็รู้
ดีแล้วว่าเป็นใคร
ประเด็นที่สอง ในเรื่องสื่อมวลชน เราคิดว่าสื่อฝ่ายใดที่มีอคติและ
สร้างความจงเกลียดจงชัง เราก็ต้องเขียนไปถึงสื่อเหล่านัน้ เหมือนกัน มัน
จะมีประโยชน์มาก เสียงเบาๆ แต่เราส่งไปเยอะๆ ซึ่งมันอาจจะท� ำให้
คนที่ก�ำลังจงเกลียดจงชังเปลี่ยนความคิดได้ ส่วนปัญหาการเมืองแบบ
ตัวแทนก็ยังต้องมีอยู่ในสังคมประชาธิปไตย เพราะมันหมายถึงการเลือก
ตั้ง ใครจะวิพากษ์วิจารณ์นกั เลือกตั้งอย่างไร เราอาจจะต้องกลับมาคิดว่า
สุดท้ายมันต้องมีการเลือกตั้งอยู่ ซึ่งเราก�ำลังมองสภาในลักษณะที่เป็นนัก
เลือกตั้งอย่างเดียว ซึ่งถ้ามองว่า การเมืองแบบตัวแทนหรือสภาในฐานะ
เป็นสถาบันการเมืองของแท้ และท�ำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อประชาชน
ฉะนั้น ถ้าต้องการแก้ปัญหาในอนาคต เราอาจต้องมองว่า ท� ำ
อย่างไรให้สภาท�ำงานได้ ที่ผ่านมา ส.ส. ถูกประชาชนใช้งานในลักษณะ
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เป็ นตั ว แทนในพื้ นที่ เพื่ อ แก้ ป ั ญ หารายวั น ให้ ช าวบ้ า น สาเหตุ ก็ เพราะ
ข้าราชการในพื้นที่ท�ำงานไม่ดีพอ ซึ่งถ้าเรากลับมามองว่า ถ้าเวลาส่วน
ใหญ่ของ ส.ส. จัดสรรมาสู่สถาบันสภาให้มากขึ้น แทนที่จะอยู่กับงาน
ประจ�ำวันในพื้นที่ ให้ ส.ส. มาท�ำเรื่องกฎหมาย มาท�ำเรื่องนโยบาย มา
ท�ำเรื่องนิติบัญญัติ แก้อย่างเป็นระบบและปล่อยให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วม ไม่ใช่สภาเป็นสถาบันของ ส.ส. เท่านัน้ เช่นในระบบกรรมาธิการ
ที่ผ่านมาก็คือ ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย เรายังใช้สถาบันสภาที่ยัง
น้อยอยู่
เมธา มาสขาว: ต่อไปขอเชิญคุณไพโรจน์ พลเพชร
ไพโรจน์ พลเพชร๗: ในขณะที่เรามาร�ำลึกอะไรบางอย่างของ
ประวัติศาสตร์ บางทีเราก็จะลืมประวัติศาสตร์อยู่เรื่อย เราผ่านมา ๓๒
ปีของ ๖ ตุลา เราผ่านมา ๓๕ ปีของ ๑๔ ตุลา สังคมไทยก�ำลังเผชิญ
กับสิ่งที่น่ากลัวและไม่รู้ว่าจะข้ามพ้นไปได้หรือไม่ ถ้าเราข้ามพ้นไปได้เชื่อ
ว่าเราจะพาสังคมไปสู่ประชาธิปไตยอีกแบบหนึง่ ซึ่งคนในสังคมน่าจะมี
ความสุขมากกว่านี้
สิ่งที่เราเจออยู่ตอนนี้และเราต้องข้ามไปให้ได้นนั้ ก็คือ ความขัดแย้งในสังคมที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางเท่าที่มีมาในสังคมไทย ขยายตัว
ไปในระดับของครอบครัว ในระดับพี่น้องเครือญาติ และในระดับบุคคล
การขยายตัวแบบนี้เป็นผลพวงการของต่อสู้ทางการเมืองในระยะเกือบ
..............................

ไพโรจน์ พลเพชร จบปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็น เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(สสส.)
๗
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สองปีที่ผ่านมา เป็นการต่อสู้ทางการเมืองที่ไม่ลดราวาศอกพร้อมที่จะเข้า
สู่การห�้ำหั่นกันอย่างเต็มที่
เพราะฉะนัน้ ถ้าประชาชนในสังคมไทยไม่สามารถถอนตัวเองออก
จากความขัดแย้งนีด้ ังตัวอย่าง แบบวันที่ ๗ ตุลา ที่ผ่านมา แบบ ๑๔
ตุลา ๒๕๑๖ แบบ ๖ ตุลา ๒๕๑๙ หรือแม้กระทั่ง ๑๗-๑๘ พฤษภา
๒๕๓๕ ผมคิดว่าเราไม่พัฒนาเลย การเมืองไทยย�่ำอยู่กับที่มากๆ แม้ว่า
เราจะสร้างสถาบันหรูมาก สร้างองค์กรอะไรเต็มไปหมด แต่แท้ที่จริงเรา
ไม่พัฒนาทางการเมืองเลย เพราะว่าเราก�ำลังจัดการกับความเห็นที่แตก
ต่างด้วยการก�ำจัดทิ้ง
ตัวอย่างเวทีมวลชนทั้งสองฝ่าย ในส่วนของฝ่ายพันธมิตรฯ ใคร
ก็ตามที่เห็นแตกต่างจากพันธมิตรฯ ไม่ว่ามิตรหรือศัตรู พันธมิตรฯ จะ
ถือเป็นศัตรูหมด ในทางกลับกัน บนเวทีของ นปช. คนที่เห็นต่างกับ
นปช. ก็จะเป็นศัตรูกับ นปช. ทุกคนถูกสร้างให้เป็นศัตรูกันหมด แล้ว
การจัดการความเห็นที่แตกต่างว่าเป็นศัตรูก็จะน�ำพาไปสู่การฆ่ากัน นีค่ ือ
วัฒนธรรมของสังคมไทยในการจัดการกับความขัดแย้งที่ยังคงด�ำรงอยู่ใน
สังคม
เหตุการณ์วันที่ ๗ ตุลา บอกเราอย่างนั้น เราไม่รู้ว่าใครสั่งให้
ใช้ความรุนแรง เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองแบบใดไม่รู้ แต่น�ำพา
ให้ประชาชนตายและบาดเจ็บ แขนขาด ขาขาด สิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่
เฮงซวยที่สุดในประเทศไทย ท� ำไมเราถึงไม่มีอารยะในการจัดการกับ
ความขัดแย้งทางการเมือง แล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการสร้างความเกลียดชัง
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ไม่ว่าจะเป็นบนเวทีพันธมิตรฯ เวที นปช. เวทีรัฐบาล
ล้วนแต่จะสร้างความเกลียดชังอยู่ตลอดเวลา
และการสร้างความเกลียดชังนีจ้ ะน�ำไปสู่ความรุนแรงโดยไม่รู้ตัว
ก�ำลังบ่มเพาะความเกลียดชังในใจของพี่น้องประชาชนให้แตกเป็นเสี่ยงๆ
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แล้วเราได้อะไรจากการต่อสู้ ถ้าเราชนะ หากใครก็ตามที่คิดว่าได้อ� ำนาจ
รัฐหรือยึดครองอ�ำนาจรัฐได้ท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรงแบบนี้ จะได้
อะไร สังคมไทยได้อะไรจากสิ่งใหม่อันนี้ ถ้าบรรลุเป้าหมายโดยการยึด
ครองอ�ำนาจรัฐ ซึ่งก็ใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุในการยึดครอง
ไม่ว่าประชาชนจะตายก็ตาม ผู้น�ำไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรฯ นปช. หรือ
รัฐบาล ต้องรับผิดชอบ ผู้ที่สถาปนาตนว่าเป็นผู้น�ำทั้งหลายต้องรับผิด
ชอบ
เพราะฉะนัน้ การปฏิรูปการเมืองที่ดีที่สุดในขณะนีค้ ือ
(๑) การยุติความเกลียดชัง ยุติการให้ร้ายป้ายสีอีกฝ่ายหนึง่ ยุติ
การสร้างความเกลียดชังโดยใช้สื่อ สื่อก็ต้องระมัดระวังตัวในสงคราม
ความเกลียดชังในครั้งนี้ ถ้าเราไม่สามารถผ่านโค้งความเกลียดชังได้
เราจะบ่มเพาะความเกลียดชังและบ่มเพาะความขัดแย้ง ความรุนแรง
ในสังคมนี้ การเรียกร้องให้ยุติความเกลียดชังโดยเฉพาะกลุ่มผู้น�ำการ
ชุมนุม ไม่ว่าจะเป็นแกนน�ำพันธมิตรฯ แกนน�ำ นปช. แกนน�ำรัฐบาล
หรือชนชั้นน�ำทางสังคมที่กำ� ลังน�ำพาสังคมไปในขณะนี้
(๒) สังคมไทยมีปัญหามาตลอด นัน่ ก็คือ เราไม่สามารถพิสูจน์
ความจริงจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมา ไม่
ว่าจะเป็น ๑๔ ตุลา ๖ ตุลา พฤษภาทมิฬ การฆ่าตัดตอนอะไรต่างๆ
เราไม่เคยพิสูจน์ได้ว่า ความจริงคืออะไร แล้วใครต้องรับผิดชอบกับ
ความผิดอันนั้น แล้วครั้งนี้เราจะได้ทราบความจริงหรือไม่ ซึ่งเวลาที่
บรรดาท่านๆ ทั้งหลายพูดความจริง กลับพูดความจริงกันคนละครึ่งเพื่อ
ผลประโยชน์ทางการเมือง ในที่สุดความจริงก็หาย ความจริงไม่อยู่ และ
ถ้าความจริงไม่อยู่ ประชาธิปไตยก็ไม่เกิด
ตอนนี้ แปลกมากเลย ก็ คื อ การตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
เหตุการณ์วันที่ ๗ ตุลาคม มีด้วยกัน ๕ ชุด เพราะต่างคนต่างไม่ไว้ใจ
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กัน ต� ำ รวจมี ๑ ชุ ด รัฐ บาลมี ๑ ชุ ด วุ ฒิส ภามี ๑ ชุ ด กรรมการ
สิทธิมนุษยชนมี ๑ ชุด สุดท้าย ป.ป.ช. ก็มีอีก ๑ ชุด ซึ่งนี่คือ การ
หาความจริงในเรื่องเดียวกันโดยมีคณะกรรมการ ๕ ชุด ถามว่าความ
จริง ๕ ชุดนี้เมื่อออกมาแล้วพิสูจน์ไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราไม่สามารถ
พิสูจน์ความจริงแล้วลงโทษคนที่ใช้ความรุนแรง คนที่ก่อให้เกิดความ
รุนแรง คนที่ประสงค์ให้ใช้ความรุนแรง ซึ่งไม่รู้ว่าใคร ที่เป็นไอ้โม่งอยู่ทั้ง
หลาย
บุคคลพวกนี้เห็นว่า ถ้าใช้ความรุนแรงแล้วชนะในสังคมไทย ซึ่ง
ส�ำหรับคนที่คิดแผนใช้ความรุนแรงเพื่อเอาชนะ และถ้ามันประสบความ
ส� ำ เร็ จ อี ก มั นก็ จ ะชนะอี ก สั ง คมไทยก็ จ ะเสี ย อี ก คนก็ จ ะเดื อ ดร้ อ น
อีก เราจะต้องไม่ให้คนที่ใช้ความรุนแรงชนะ ไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตาม และ
กรรมการทั้ง ๕ ชุด ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดความจริงขึ้นได้อย่างไร เพราะ
สังคมไทยมันไม่ไว้วางใจกันอีกแล้ว และนีค้ ือสิ่งที่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆ
ในขณะนี้
ถ้าถามว่าเราสามารถท�ำอะไรได้บ้าง ขอตอบว่าท�ำได้ ในฐานะ
พลเมือง ซึ่งเราจะต้องไม่ยอมให้สามฝ่ายหรือสี่ฝ่ายเป็นคนก�ำหนดกฎ
เกณฑ์การเมือง เป็นคนก�ำหนดชีวิตเรา เราจะต้องไม่ยอมให้แกนน�ำทั้ง
หลายมาก�ำหนดชีวิตของเรา เพราะคนที่มาก�ำหนดชีวิตเราในตอนนี้และ
น�ำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง มีไม่เกินร้อยคน ผมคิดว่าคนไทยต้อง
ไม่ยอม มันถึงจะน�ำพาสังคมไทยไปได้
อีกอย่างหนึ่งก็คือ มันมีคนไม่กี่คนที่บงการอยู่ มีคนไม่กี่คนที่
บงการความรุนแรงและความเกลียดชัง เพราะฉะนัน้ ในขณะนีต้ ้องท�ำให้
ความจริงปรากฏ ต้องลงโทษให้ได้ ต้องสืบทุกเรื่อง สืบทุกกลุ่มทุกคนที่
จะน�ำมาสู่ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ไม่ใช่สืบรัฐฝ่ายเดียว แต่ต้องสืบทุกฝ่าย
นี่คือสองประเด็นที่ต้องแก้ไขให้ได้เพื่อที่จะน�ำไปสู่การปฏิรูปทางการสังคมใหม่ ประชาชนสร้างได้?… 133

เมือง ถ้าไม่เริ่มต้นจากตรงนีก้ ็จะปฏิรูปอะไรไม่ได้เลย
ประเด็นต่อไปที่คนไทยก�ำลังเผชิญกันอยู่ คือ ความท้าทายและ
ปัญหา ปัญหาอยู่ที่ว่า การเมืองไทยควรจะเป็นอย่างไร สถาบันทหาร
ควรจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหน ตัวแทนพรรคการเมืองควรจะเป็น
ใคร มีบทบาทมากน้อยแค่ไหน เข้ามาอย่างไร ระบบราชการมีบทบาท
อย่างไร ประชาชนมีที่ยืนในอ�ำนาจนัน้ ได้อย่างไรและมากน้อยแค่ไหน ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ท้าทาย การออกแบบรัฐธรรมนูญฉบับปี ๒๕๔๐ หรือฉบับปี
๒๕๕๐ ไม่ใช่ค�ำตอบ เมื่อไม่ใช่ค�ำตอบแสดงว่าต้องมีค�ำถาม นีค่ ือสิ่งที่
ต้องทบทวนโครงสร้างทางการเมืองไทย
มีค�ำถามใหญ่อยู่ ๒ ค�ำถาม คือ (๑) วิธีก้าวเข้าสู่อ�ำนาจอย่าง
ชอบธรรมส�ำหรับทุกคนจะก้าวอย่างไร และ (๒) จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย
รวมถึงวิธีการใช้อ�ำนาจจะชอบธรรม-ไม่ชอบธรรมได้อย่างไร พื้นที่อ�ำนาจ
ของฝ่ายเข้าสู่อ�ำนาจโดยการเลือกตั้งมีขนาดไหน ประชาชนมีอ�ำนาจอีก
หรือไม่ เมื่อคนอื่นได้อ�ำนาจจากประชาชนไปแล้ว จะมีอ�ำนาจแบบไหน
ยกตัวอย่าง ๗๕ จังหวัดของไทยเลือกตั้งผู้ว่าฯ แบบ กทม. ได้หรือไม่
นี่คือค�ำถามที่ต้องการค�ำตอบจากสังคมประชาธิปไตย ค� ำตอบนี้ไม่ใช่
แกนน�ำไหนจะตอบได้ แต่สังคมไทยต้องตอบ ไม่ถึงกับ ๖๓ ล้านคน
ต้องตอบ แต่คนส่วนใหญ่ต้องตอบ มันจึงจะสร้างจินตนาการร่วมกันได้
ประเด็นต่อมาในเรื่องทางสังคม เรายังมีปัญหาอีกเยอะแยะ เรามี
ช่องว่างระหว่างคนรวย ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วคน ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ที่รวย
ที่สุดในประเทศนี้ได้ยึดครองความมั่งคั่งของประเทศนี้ ๙๖ เปอร์เซ็นต์
คนที่ จ นมี ๘๐ เปอร์ เซ็ นต์ ได้ สั ด ส่ ว นของความมั่ ง คั่ ง ไปแค่ ๓-๔
เปอร์เซ็นต์ ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยในปัจจุบัน รวมถึงผู้คนที่
ตกหล่นจากสวัสดิการสังคมอีก เราเห็นระบบภาษีที่ไม่ยุติธรรม เราเห็น
การจัดการทรัพยากรที่ดินที่ไม่ยุติธรรม คนรวยได้ยึดครองที่ดินมาก
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ที่สุด ส่วนคนจนไม่มีที่ดินแม้ตารางเมตรเดียว บางคนเป็นอดีตนาย
ทหารยึดครองที่ป่าบนภูเขาได้ ในขณะเดียวกันคนจนจะขอที่ดินไปท�ำ
ไร่สัก ๑ ไร่ กลับถูกจับติดคุก แล้วระบบนี้มันยุติธรรมหรือไม่ในการ
จัดการสังคม คนบางคนมีบ้านไม่รู้กี่สิบหลัง กับอีกคนที่ต้องการท�ำไร่
เพื่อหาข้าวกินกลับต้องติดคุก สังคมนี้มันตอบอะไรกับเรื่องความไม่ยุติธรรมในการจัดการทรัพยากรได้บ้าง หรือแม้กระทั่งเรื่องตามท้องถนน
คนไร้บ้านและเด็กที่อยู่ตามท้องถนน ๓๐,๐๐๐ คน การเมืองอะไรถึง
มองไม่เห็นหัวคนแบบนี้เลย ไม่เห็นตอบค�ำถามให้คนเหล่านี้ได้เลย หรือ
ในขณะนี้ที่ราคายางก�ำลังตก สุดท้ายการเมืองเก่าของคุณทักษิณ จะ
ตอบอย่างไรการเมืองใหม่จะตอบอย่างไร ไม่มีใครตอบสักคนเดียว ต้อง
การแย่งชิงอ�ำนาจกันอย่างเดียว
ค�ำตอบที่รัฐบาลเสนอมาให้มี ส.ส.ร.๓ เป็นการไปแก้ไขที่รัฐธรรมนูญแทนที่จะแก้ทุกอย่างในชีวิตเพื่อให้มีความสุขอีกรอบ แต่ถ้าถาม
ว่าเป็นขั้นตอนหนึง่ ไหม ใช่! มันเป็นขั้นตอนหนึง่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของ
การปฏิรูปสังคมและการเมือง การเสนอ ส.ส.ร.๓ จึงเป็นการแก้ปัญหา
ที่ไม่ถึงรากถึงโคน เพราะว่าตอนนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะต้องแก้ปัญหา
สังคมการเมืองให้ถึงรากถึงโคนร่วมกัน เพราะเราก�ำลังเผชิญปัญหาร่วม
กันท่ามกลางความขัดแย้งที่รุนแรง แต่ว่าเราจะท�ำอย่างไรให้มันไปด้วย
กันได้ ซึ่งถ้าจะมี ส.ส.ร.๓ ถ้ามันเปิดช่องทางให้นำ� ไปสู่การเปลี่ยนแปลง
บางอย่างที่จะต้องไม่ให้คน ๒๐๐-๓๐๐ คน เป็นผู้ก�ำหนดกติกา ซึ่ง
ประชาชนก็ต้องไม่ยอมให้คนเพียงไม่กี่คนมาบงการชีวิตเรา
เราจะต้ อ งไม่ ย อมอี ก แล้ ว ที่ จ ะให้ ค นมากระชากลากพาให้ ค น
ทะเลาะกัน ฆ่ากัน เราจะต้องไม่ยอมในสิ่งเหล่านี้ รวมทั้งการสร้างสังคม
ใหม่ การจินตนาการสังคมใหม่ เราจะต้องไม่ยอมให้คนบางคนมาเขียน
ให้เรา เราจะต้องร่วมกันเขียนเอง ถามว่าประชาชนตื่นตัวเพียงพอหรือไม่
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แน่นอนไม่ใช่คนทั้งหมด แต่มีคนที่ตื่นตัวอยู่จริง เพราะฉะนัน้ ผมคิด
ว่าการสร้างสิ่งใหม่ท่ามกลางความขัดแย้งซึ่งในขณะนี้มีการถือประชาชน
กันหลายกลุ่มไม่รู้ว่าใครเป็นขบวนการประชาชนกันแน่
ในวาระ ๓๕ ปีของ ๑๔ ตุลา ถามว่าจะมีความก้าวหน้าบ้างไหม
ตอบได้เลยว่ามี ในแนวทางของประชาธิปไตยผู้คนตื่นรู้ทางการเมือง
สูงขึ้นและเติบโตขึ้นในทางความคิด อยากก� ำหนดชีวิต อยากก�ำหนด
กติกาของตัวเองมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยไม่ว่ายึดอ�ำนาจกี่รอบก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ใครก็ตาม กลุ่มไหน
ก็ตามที่เรียกร้องยึดอ�ำนาจอีกครั้งหนึง่ เพื่อสร้างการเมืองใหม่นนั้ ผมไม่
เชื่อว่ามันจะสร้างได้ด้วยกระบวนการที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยตั้งแต่ต้น
เพราะการยึดอ�ำนาจเป็นการประหารประชาธิปไตย มันคือการกีดกันคน
ทุกกลุ่มออกจากการมีส่วนร่วมทางการเมือง มีแต่คนกลุ่มหนึง่ ที่คิดจะ
ยึดอ�ำนาจรัฐด้วยวิธีนี้ เพราะฉะนัน้ ใครก็ตามที่คิดอย่างนี้ เลิกคิด และ
เราต้องคัดค้าน
เมธา มาสขาว: ขอเชิญอาจารย์ประภาส ปิ่นตบแต่ง
ประภาส ปิ่นตบแต่ง๘: ผมมี ๒ ประเด็น ประเด็นที่หนึง่ การ
ท�ำความเข้าใจกับความรุนแรง เพราะที่ผ่านมาผมรู้สึกว่า มีการพูดถึง
..............................

ดร. ประภาส ปิ่นตบแต่ง จบปริญญาเอก รัฐศาสตรดุษฎีบัณทิต
จบปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณทิต (การปกครอง) จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณทิต (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้ง ๓ ปริญญา
ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะ
รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
๘
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สันติวิธี และเรื่องความรุนแรงกันหลายแบบ ซึ่งโดยรวมแล้วถ้าเราจะ
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้น บางทีเราไปมองสันติวิธี
แล้วดูเหมือนกับทุกฝ่ายอยากจะสร้างสันติวิธีหรืออารยะขัดขืน แต่บางที
ผมคิดว่า ทุกคนตกเป็นเครื่องมือของทั้งสองฝ่าย และทั้งสองฝ่ายจะเล่น
แบบเด็กๆ หลอกล่อให้อีกฝ่ายใช้ความรุนแรง เพื่ออาศัยความชอบธรรม
ให้กับฝ่ายตนเอง
ผมคิดว่า ถ้าเราย้อนดูเหตุการณ์วันที่ ๗ ตุลา ถึงแม้มีความ
ผิดพลาดในเรื่องของกระสุนแก๊สน�้ำตาจากจีน หรือเรื่องวิธีการยิงอะไร
ต่างๆ ซึ่งสองฝ่ายได้สร้างสิ่งที่เรียกว่า สงครามแห่งความเกลียดชัง เช่น
เรื่องของแพทย์เลือกที่จะรักษาคนไข้ แม่ค้าไม่ขายของให้อีกฝ่ายกิน ผม
คิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ ถ้าย้อนไปถึงเรื่องของรวันดาใน
แอฟริกาที่คนฆ่ากันด้วยตะหลิว เอามีดท�ำครัวหรือไม้ฟืนมาตีหัวกันจน
ตายกันเป็นล้าน เหตุการณ์พวกนี้มันเกิดขึ้นภายใต้สงครามที่สร้างให้เกิด
ความแตกแยกทางเชื้อชาติของคนในชาติ ส่วนของไทยเรามันเป็นเรื่อง
ของศรัทธาต่อผู้น�ำที่แตกต่างกัน อุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน
ผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของนามธรรม แต่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เข้ากันได้ ชาวบ้านก็อธิบายได้ว่า การเลือกตั้งจะดีจะเลว
อย่างไรก็แล้วแต่ ศรัทธานิยมก็ยังดีกว่า ถ้าไม่มีเลือกตั้งแล้ว “การเมืองใหม่” หรือแต่งตั้งจากสรรหา มันก็คือการดึงอ�ำนาจออกจากตัวชาวบ้าน
การเลือกตั้งมันจะถูกออกแบบออกมาอย่างไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็น
ส.ส. จากเลือกตั้ง หรือเลือก ส.ส. จากกลุ่มอาชีพ ล้วนแต่เอาอ�ำนาจ
ออกจากชุ ม ชนทั้ง สิ้น เพราะมองว่ า นั่นคือ ปั ญ หา คนพวกนี้คือ เหยื่อ
ของระบอบทักษิณ สิ่งต่างๆ เหล่านี้มันถูกสร้างขึ้นมาตลอดเวลา ถ้าเรา
ต้องการออกจากความรุนแรง เราต้องเริ่มตั้งสติกับมัน ถ้ามองว่าความ
รุนแรงที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของเทคนิค ซึ่งต�ำรวจมีปัญหาแน่ๆ ในเรื่อง
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วิธีคิดการมองฝูงชน หรือแม้กระทั่งทัศนะของผู้ชุมนุม การมองไม่ให้
เห็นถึงสิทธิของพลเมือง
ประเด็นที่สอง เรื่องเราจะสร้างสังคมอย่างไร ผมคิดว่า ถ้าเรา
ย้อนดูปัญหาเรื่องประชาธิปไตย ค�ำว่า “การเมืองภาคประชาชน” มันเกิด
ขึ้นมาไม่นานช่วงประมาณปี ๒๕๓๐ ท่ามกลางความขัดแย้งเรื่องการใช้
ทรัพยากร ปัญหาเรื่องประชาธิปไตยที่มันเต็มใบแล้ว แต่ยังมีการทุจริต
คอรัปชั่น จนน�ำมาสู่พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ เพราะฉะนัน้ “การเมืองภาค
ประชาชน” มันเป็นการขยายเอาอ�ำนาจไปสู่คนข้างล่างให้ประชาชนมา
ก�ำกับนักการเมือง มีองค์กรอิสระอะไรต่างๆ มีกลไกเข้ามาก�ำกับ อัน
เป็นการถ่ายโอนอ�ำนาจออกจากระบบตัวแทนให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วม นีค่ ือเส้นทางที่ส�ำคัญของ “การเมืองภาคประชาชน” ซึ่งรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๔๐ ออกแบบมาดีแล้ว แต่ว่าปัญหาที่ส�ำคัญก็คือ เรื่องของการใช้
จริงกลับมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนักการเมือง
ในปัจจุบัน ผมคิดว่าเราก� ำลังอยู่บนค�ำถามของปัญหาประชาธิปไตยอีกครั้งหนึง่ เพราะว่าการเมืองภาคประชาชนที่มันถูกสร้างขึ้นใน
รัฐธรรมนูญปี ๒๕๔๐ มันไม่ได้ถูกใช้ ซึ่ง ณ วันนี้ผมคิดว่าเราอยู่ ณ
ทางแพร่งของประชาธิปไตยแบบตัวแทน ว่าเราจะไปทางไหน ในส่วนของ
รัฐเลือกตั้ง ผมคิดว่า ฝ่าย นปช. ยึดติดอยู่กับความชอบธรรม การ
อ้างฉันทามติว่า ตัวเองมีความชอบธรรมในการยอมรับการเลือกตั้ง ทาง
นี้เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป นักเลือกตั้งต้องปฏิรูปตัวเองด้วย และอีกแพร่ง
เรื่องระบบการเมืองใหม่จะตอบอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งสุดท้ายผมคิดว่า จะท�ำ
อย่างไรให้มีอ�ำนาจที่เข้ามาก�ำกับกลุ่มชนชั้นน�ำ
แต่ถ้าถามภาคประชาชนที่ดูเหมือนไม่มีพลังเอาจริงๆ จากที่มี
ประสบการณ์ผลักดันปัญหาของชนชั้นล่างในเรื่องทรัพยากร ปัญหาสิทธิ
ชุมชน ปัญหาการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ ผมคิดว่าเราต้องคิดถึง
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เนื้อหาการปฏิรูปสังคมการเมืองอีกแบบหนึ่ง มันต้องคิดถึงการปฏิรูป
บนพื้นฐานความอยุติธรรมของสังคม ซึ่งโจทย์นี้ไม่ใช่โจทย์ของทั้งสอง
ฝ่ายที่ก�ำลังขัดแย้งกัน ประเด็นน่าจะอยู่ที่ว่า การสร้างสังคมใหม่สำ� หรับ
ประชาชนมันคือการถ่ายโอนอ�ำนาจจากระบบตัวแทน จากนักเลือกตั้ง
มาสู่คนข้างนอก แล้วก็ไม่ใช่เอาอ�ำนาจขึ้นไปข้างบน
อย่างที่พันธมิตรฯ เสนอกันว่า ๗๐:๓๐ หรือ ๕๐:๕๐๙ อะไร
ก็ แ ล้ ว แต่ สิ่ ง นี้คื อ การเอาอ� ำ นาจขึ้ นข้ า งบน รวมถึ ง กวั ก มื อ ให้ ท หาร
ปฏิ วั ติ อ ยู ่ ทุ ก วั น ซึ่ ง มั น ไม่ ใช่ ค� ำ ตอบของคนชั้ น ล่ า ง ผมคิ ด ว่ า การที่
จะตอบค�ำถามกับคนข้างล่างได้ ต้องอยู่บนฐานคิดประชาธิปไตยทางตรง
ทั้งสองระดับ คือ (๑) ในระดับชาติ อย่างการเสนอกฎหมายการท� ำ
ประชามติ (๒) ในระดับท้องถิ่น อย่างเรื่องของการถ่ายโอนอ�ำนาจจาก
อบต. อบจ. ให้ประชาชนเข้ามาดูแลงบประมาณมากขึ้น สิ่งเหล่านีต้ ่าง
หากที่ตอบค�ำถามประชาชนได้ การเลือกตั้งก็สามารถตอบประชาชนได้
เช่นกัน และอีกอย่างก็คือการออกแบบรัฐธรรมนูญ ก็ต้องให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมมากขึ้น
โดยส่วนตัว ผมคิดว่า เราไม่ควรใช้การเมืองแบบการชุมนุม การ
ขับไล่ ซึ่งเรายังมีพื้นที่ทางการเมือง ที่ต้องช่วยกันสร้างและสถาปนากัน
อีกเยอะ ทั้งในเรื่องกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ ส่วนเรื่องความรุนแรง
ผมคิดว่าจะท�ำอย่างไรให้เราออกจากอาการทางอารมณ์นี้ได้ ซึ่งเราก�ำลัง
..............................

	  ๑๐ “๗๐:๓๐” เป็นสูตรที่มาของสมาชิกรัฐสภาสูตรหนึง่ ในแนวคิด
“การเมืองใหม่” ของกลุ่มพันธมิตรฯ ก็คือ โดย ๗๐ เปอร์เซ็นต์ มาจากการ
แต่งตั้งหรือวิธีการอื่นๆ ส่วนอีก ๓๐ เปอร์เซ็นต์ มาจากการเลือกตั้ง ส่วน
“๕๐:๕๐” ก็คือ กลุ่มที่มาจากการแต่งตั้งกับมาจากการเลือกตั้งอย่างละ
ครึ่งหนึง่ .
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ขับเคลื่อนการเมืองด้านมืด ความไร้เหตุไร้ผล มันเกิดจากความรุนแรงที่
ถูกสร้างมาอย่างตั้งใจ อย่างไรก็ตาม ถ้าเราเข้าใจตรรกะแบบนี้ ผมคิดว่า
เราต้องช่วยกันตั้งสติ เพราะเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ จึงถูกผลักให้ขับ
เคลื่อนด้วยด้านมืด จากความเกลียดชังที่ถูกสร้างขึ้นมา เราจึงต้องตั้งสติ
สภาวะตอนนี้ไม่มีใครฟังใคร ผมยกตัวอย่าง เพื่อนผมโทรศัพท์
ไปหาแม่ ข องเขาบอกว่ า อย่ า ดู ทีวีช ่ อ ง ๑๑ (NBT) มาก แม่ เขาเอา
โทรศัพท์ปาทิ้งนีค้ ือสภาวะที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความรุนแรง ซึ่งสามารถที่
จะฆ่ากันได้และในเรื่องประชาธิปไตยแบบตัวแทนก็อยากจะย�ำ้ ว่า เราจะ
ท�ำให้มันเข้มแข็งอย่างไร ผมคิดว่า เราควรจะต้องปฏิรูปการเมืองบนฐาน
ของประวัติศาสตร์ที่ต่อสู้กันมา ร่วมผลักดันกันมา
เมธา มาสขาว: ต่อไปขอฟังความเห็นของผู้เข้าฟังการเสวนา
ผู้เข้าฟังการเสวนา ๑: ระบบการปกครองของไทยมันครอบง�ำ
คนอยู ่ ต ลอดเวลามายาวนานแล้ ว กระบวนการประชาธิ ป ไตยมั นคื อ
อะไร สังคมยังให้ค�ำตอบไม่ได้เลย จะเห็นว่าในบ้านเราเสียงส่วนใหญ่ไม่
ได้เป็นประชาธิปไตย มันมีที่ไหนในโลก ในโลกของต่างชาติที่ได้ยอมรับ
กันแล้วว่า ประชาธิปไตยต้องยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ ท� ำไมเมืองไทย
ยังให้เสียงส่วนน้อยเป็นใหญ่อยู่ ถ้าเราเอาเสียงส่วนน้อยเป็นใหญ่มันก็
เป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ฉะนั้น สังคมต้องค้นหาความจริงและเคารพ
ในปัจเจกบุคคล หรือแม้แต่ระบบการศึกษาที่ล้าหลังและถูกครอบง� ำ
ตระหนักไหมว่าเด็กยิ่งเรียนยิ่งมีปัญหา หลักการประชาธิปไตยต้องให้
เสรีทางความคิด พระพุทธศาสนาก็ให้เสรีทางความคิด แต่ในสังคม
ไทย พระพุทธศาสนาถูกคณะสงฆ์เข้าครอบง�ำ ซึ่งตลอดเวลาสังคมไม่ได้
ตระหนักเลยว่า อะไรคือความจริง
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นิติพล ปัญญาดี: ส�ำหรับประเทศเรามันก�ำลังพัฒนาหรือพัฒนา
ไม่เต็มที่อย่างไรก็ไม่รู้ ถึงมีการไปยึดท�ำเนียบรัฐบาล อับอายขายขี้หน้า
เขาไปทั่วโลกแล้วส�ำหรับประเทศไทย ส.ส. รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
จะเข้ามาประชุมในสภา ยังเข้ามาประชุมไม่ได้เลย มีการนองเลือดกันนิด
หน่อย ในที่สุดก็ผ่านพ้นไป นีก่ ็คือรอยด่างของประเทศไทย
ผู้เข้าฟังการเสวนา ๒: ตลอดเวลา ๓๕ ปี เสมือนกับเราไม่ได้
ก้าวไปไหนไกล เพราะว่าสาระของความเป็นประชาธิปไตยยังเป็นปัญหา
พวกเราส่วนใหญ่คิดถึงแต่เรื่องของรูปแบบ ไม่ได้คิดถึงว่า มันเป็นเรื่อง
จิตวิญญาณ เป็นลัทธิทางการเมือง มันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างให้ประชาชน
ของเราได้เข้าใจความเป็นประชาธิปไตย ไม่ใช่ไปคิดแต่เรื่องของรูปแบบ
โดยเฉพาะพวกนักรัฐธรรมนูญนิยม ที่เราถกเถียงกัน จริงๆ แล้วให้
เขียนรัฐธรรมนูญอีกร้อยฉบับ มันก็ใช้ไม่ได้ ฉะนัน้ เราต้องร่วมมือกัน
ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
เรามัวโทษกันอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่า นปช. พันธมิตรฯ และนักเลือกตั้ง อย่ามาโยนความผิดให้กัน และการอ้างการเมืองภาคประชาชน
มั น เหมื อ นบทเรี ย นครั้ ง ที่ ๒ เมื่ อ เปลี่ ย นแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ ท รงเตื อ นแล้ ว ว่ า สั ง คมไม่ พ ร้ อ ม
ประชาชนไม่พร้อม อย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลง เราก็ดื้อดันทุรังกันมา ในครั้ง
ที่ ๒ เรามาอ้างการเมืองภาคประชาชนกัน แต่ถามว่าประชาชนมีความ
เป็นพลเมืองหรือยัง เข้าใจการเมืองแค่ไหน ผมฝากให้ช่วยกันคิดช่วยกัน
ท�ำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความสงบสุข
ศักดิ์ชัย บุญส่ง: ผมมีจินตนาการมาแล้ว ๗๖ ปีในเรื่องความ
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ไตยมาจากกาย กายนั้นก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเมือง การเมืองซึ่ง
เน้นในเรื่องการเลือกตั้งก็มีความส�ำคัญ จนท�ำให้พวกเรามีแต่ความทุกข์
เพราะเกิดจากนักเลือกตั้งที่ไม่จริงใจในการที่จะเป็นผู้แทนของประชาชน
ที่จริงแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องของการมอบประชาธิปไตย ซึ่งถ้า
เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศไทยน่า
จะมีความสุขมากกว่านี้ เพราะว่าประเทศไทยเรามันเป็นอู่ข้าวอู่น�้ำ และ
มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ แล้วท�ำไมประเทศไทยถึงมีความแตกแยก
ตั้งแต่ปี ๒๔๗๕ จนถึงปี ๒๕๕๑ เรามีพรรคการเมืองประมาณ ๓๐-๓๖
พรรคที่จะน�ำพาคนจน ๓ ล้านคน แสดงให้เห็นถึงเสรีภาพบ้าๆ บอๆ
ผมขอเสนอว่า ถ้าจะตั้งขบวนการประชาชน เราจะต้องเข้าใจในเรื่องการ
อาสาสมัคร ท่านที่เป็นคณะกรรมการวีรชน ๑๔ ตุลา ต้องด�ำเนินการ
เรื่องนี้ เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้นำ� ในเรื่องประชาธิปไตย
ผู ้ เข้ า ฟั ง การเสวนา ๓: ก่ อ นที่ จ ะพู ด ถึ ง ประเด็ น ในตรงนี้ ขอ
ร่วมเสวนากับผู้ร่วมท่านอื่นๆ ในเรื่องที่ว่า ไม่ต้องอ้างเสียงส่วนมาก
ของประชาชน อยากจะถามกลับว่าจะให้อ้างอะไร เพราะเป็นที่รู้กันดี
อยู่ว่าระบบประชาธิปไตยก็คือ อ� ำนาจอธิปไตยและสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างมากกับการขับเคลื่อนให้ประเทศนีก้ ้าว
ไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริง หากเราไม่อ้างเสียงคนเหล่านัน้ แล้วเราจะ
ไปอ้างอะไรเพื่อมาพิจารณาว่า ใครที่จะขึ้นมาเป็นผู้น�ำของประเทศอย่าง
แท้จริง คงไม่มปี ระเทศไหนทีใ่ ห้แกนน�ำทีม่ เี สียงน้อยกว่ามาจัดตัง้ รัฐบาล
อีกประเด็นที่ผู้ร่วมเสวนาบอกว่า ควรจะชะลอการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในปี ๒๔๗๕ ให้ช้าลง โดยส่วนตัวแล้วดิฉนั คิดว่า ยิ่งเรา
ได้ประชาธิปไตยช้าลงเท่าไร อ�ำนาจของประชาชนก็จะถูกลิดรอนไปให้กับ
สถาบันกษัตริย์มากขึ้นเท่านัน้
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ประเด็ น สุ ด ท้ า ย ดิ ฉันคิ ด ว่ า เวที นี้ พู ด ถึ ง อ� ำ นาจของประชาชน
แสดงความเห็นโดยให้ความส�ำคัญกับประชาชน ซึ่งไม่มีนกั วิชาการท่าน
ใดพูดถึงเยาวชนเลย เยาวชนก็มีส่วนส�ำคัญที่จะผลักดันให้ประเทศนี้มี
ความก้าวหน้าด้วยเช่นกัน แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะก้าวเข้ามามีบทบาท
พัฒนาประชาธิปไตยในวันข้างหน้า
ไม่ทราบว่าทุกคนให้ความส�ำคัญของเยาวชนน้อยกว่าประชาชน
หรืออย่างไร ที่ส�ำคัญ ถ้าเยาวชนเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมทางการ
เมืองแล้วอยู่ข้างเดียวกับเรา เราก็จะเห็นด้วยกับการกระท�ำของเขา และ
บอกว่าดีนะที่เด็กสนใจการเมือง แต่เมื่อไรก็ตามที่เด็กคนนัน้ อยู่ฝ่ายตรง
กันข้าม ก็จะมีโต้ตอบทันที่ว่า เป็นเด็กเป็นเล็กไม่น่าเข้ามาสนใจการเมือง
นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับนักวิชาการในปัจจุบัน
ผู้เข้าฟังการเสวนา ๔: ผมมีสองประเด็น ประเด็นแรก เป็น
เรื่องการรัฐประหาร อีกประเด็นเป็นเรื่องความพร้อมของประชาชนใน
สังคมประชาธิปไตย ส�ำหรับประเด็นแรก ผมไม่อยากเห็นการรัฐประหาร
เหมือนกับคุณอดุลย์ และเมื่อมาดูข้อเท็จจริงแล้ว ผมกับคุณอดุลย์อาจ
จะต้องผิดหวัง เพราะว่าในหลักการปัจจุบัน คงเห็นกันแล้วว่า แต่ละ
ฝ่ายหายไปเกือบจะหมดแล้ว เราก็เห็นกันอยู่ว่าพันธมิตรฯ ยังอยู่ได้กัน
อีกยาว เพราะมี back up ดี แม้ว่าเศรษฐกิจและประชาชนจะย�่ำแย่
ขนาดไหน พันธมิตรฯ ก็คงจะอยู่ได้กันต่อไป
เพราะฉะนัน้ ในเมื่อพันธมิตรฯ อยู่ได้ต่อไปมันจะไปจบตรงไหน
ถ้าไม่มีการรัฐประหาร ถ้านายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุบสภาเลือกตั้งใหม่
ก็กลับมีเป็นพรรคพลังประชาชนอีก มีม็อบพันธมิตรฯ ต่ออีก เพราะ
ฉะนัน้ มันขึ้นอยู่กับว่าช่วงความขัดแย้งที่ด�ำเนินอยู่ในขณะนี้ จะยาวนาน
แค่ไหน สุดท้ายผมไม่คิดว่ามันจะจบลงได้ถ้าไม่มีการรัฐประหาร เว้นเสีย
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แต่ว่าพันธมิตรฯ จะยึดอ�ำนาจรัฐได้ สถาปนารัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็
อาจจะเป็นไปได้ ผมไม่แน่ใจ ประเด็นที่สอง ที่บอกว่าประชาชนไม่พร้อม
ซึ่งผมไปที่ไหนๆ ก็จะได้ยินค�ำนี้บ่อยๆ การที่บอกว่าประชาชนไม่พร้อม
เอาเข้าจริงจะเห็นได้ว่าประชาชนโคตรที่จะพร้อมเลย
เมธา มาสขาว: ความเห็นของหลายๆ ท่ า นมีป ระโยชน์ อ ย่ า ง
มาก สามารถสะท้อนการเมืองไทยได้เป็นอย่างดี สังคมไทยก็ต้องร่วม
กันหาค�ำตอบในฐานะที่การเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคน ปัญหาที่ตามมา
อาจจะเป็นเพราะการเมืองมันเป็นการใช้ประโยชน์ของใครกลุ่มใดกลุ่ม
หนึง่ หรือเปล่า ที่ท�ำให้อ�ำนาจมันกระจุกตัว ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เราต้องร่วม
กันหาทางออก ส�ำหรับประเด็นที่มีการถามกันถึงในเรื่องการรัฐประหาร
ผมดูแนวโน้มในช่วงแรกที่รู้กันอยู่ว่า การเมืองไทยมีสองฝ่ายที่ช่วงชิง
กัน ล่าสุดที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ออกมาพูด และพลเอกอนุพงศ์
เผ่าจินดา ออกมาตีกัน เราก็เห็นภาพชัดว่า เรามีบทเรียนในอดีตเสมือน
ว่ากองทัพอาจจะต้องการความเห็น ที่เราไม่เห็นด้วยและส่งความเห็น
ไปให้กองทัพรู้ว่า เราไม่เอารัฐประหาร และไม่ต้องการให้ทหารเข้ามา
เกี่ยวข้อง ในช่วงต่อไป หากวิทยากรท่านใดมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมหรือ
จะสรุป ก็ขอเชิญในช่วงสุดท้ายนี้
อดุลย์ เขียวบริบูรณ์: ขออนุญาตตอบน้องที่เป็นเยาวชน (ผู้เข้า
ฟังการเสวนา ๓) ว่า หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ ขบวนการ
ชุดแรกก็คือ สนนท. (สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย) และเชื่อ
ว่า สนนท. มีความเข้าใจทางการเมืองดีและเป็นตัวน�ำทางสังคม เพราะ
ฉะนั้น เวทีของเยาวชนในเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองนั้น มีความ
พร้อม และเวทีของเยาวชนในปัจจุบันมันจะเปิดกว้างกว่าในสมัยที่ผมยัง
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โง่ดักดานอยู่ก็ว่าได้ ส่วนเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารนัน้ เราต้องช่วยกัน
ขัดขวางไม่ให้มันเกิดขึ้น ถ้าถึงที่สุดและไม่มีทางเลือกและเลือกไม่ได้ แต่
ผมเชื่อว่า ถึงแม้สังคมในวันนี้ก�ำลังแตกแยกกันอยู่ แต่ถ้ามีวันใดที่มี
การปฏิวัติรัฐประหาร สังคมไทยจะไม่ยอมรับ ถึงแม้จะเป็น นปช. หรือ
พันธมิตรฯ ก็ต้องไม่ยอม เพราะสังคมมันพัฒนาไปมาก แนวคิดของ
ประชาชนมันฉลาดกว่า ส.ส. ไปมาก แต่ ส.ส. พยายามที่จะไม่อยาก
ฉลาด เพราะถ้าฉลาดจะเสียผลประโยชน์
และปัจจุบันทุกคนมีข้อมูลที่ทัดเทียมกัน ทุกคนเริ่มมองเห็นตัว
ตนของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นฝ่าย นปช. หรือพันธมิตรฯ ถ้าสังเกตดูให้
ดีจะเห็นได้ว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสูงและก็มุ่งมั่น เมื่อประชาชนมี
ข้อมูลแล้วมีความมุ่งมั่น เวลาถึงจุดๆ หนึง่ เข้า ก็สามารถใช้ข้อมูลที่ได้
รับจากแกนน�ำมาคิดเป็นของตัวเองได้ เมื่อถึงจุดนัน้ สังคมก็สามารถผ่าน
พ้นวิกฤติไปได้ และอีกอย่างหนึ่งผมขอเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่าย หยุด
สร้างเงื่อนไขเพื่อไปดึงให้ทหารออกมา เพราะขนาดไม่มีทหารก็ยุ่งจะตาย
อยู่แล้ว ซึ่งถ้ากลับไปเอาทหารเข้ามาอีก สังคมจะยุ่งเหยิงแน่
ไพโรจน์ พลเพชร: ประเด็นแรก อยากจะพูดว่า สถานการณ์
ความรุนแรงในปัจจุบัน ทหารจะเข้ามาแทรกแซงหรือไม่ การรัฐประหาร
จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ก็ต้องอยู่ที่คนในสังคมไทยจะยอมรับ ถ้าคนส่วน
ใหญ่หรือคนส่งเสียงไม่ยอมรับ ผมเชื่อว่าไม่ว่าใครจะส่งเสียงแบบไหน
มันจะมีพลังในการหยุดยั้งได้ เพราะฉะนัน้ จะต้องส่งเสียง เราต้องก้าว
ให้พ้นจากภาวะที่บอกว่า มีประชาธิปไตย แล้วก็ชุมนุม แล้วขัดแย้งกัน
จนเกิดความรุนแรง และจบลงด้วยทหารออกมายึดอ�ำนาจ เสร็จแล้วก็
แก้หรือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ ซึ่งนีค่ ือวัฏจักรที่วนอยู่ในสังคมการเมือง
ไทย
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ถามว่าเราจะข้ามพ้นปัญหา ๒ ประการนี้ได้หรือไม่
(๑) เราไปชุมนุมและมีความเห็นที่แตกต่างกัน แต่รับกันได้ แต่
ขณะนี้เราพลาดไปเสียแล้ว อันที่จริงเราจะต้องไม่ฆ่ากันด้วยความเห็น
ที่แตกต่างกัน แล้วเราจึงบอกว่า เราจะแก้ไขความขัดแย้ง แล้วเราจะ
แก้ด้วยกระบวนการวิธีทางรัฐสภาแล้วจะเดินได้ มันมี ๒ วงจรแบบนี้
วงจรที่หนึง่ คือเราชุมนุมและเราขัดแย้งกันในทางการเมือง แต่ครั้งนีท้ ี่
น่าห่วงที่สุด คือการสร้างความเกลียดชังอย่างทั่วด้าน เห็นมิตรเป็นศัตรู
ท่านจ�ำได้ไหมเมื่อวันที่ ๒ กันยายน๑๐ ที่มีคนเสียชีวิต เป็นไปได้อย่างไร
ที่มนุษย์สองกลุ่มมาเจอกันแล้ว พร้อมที่จะเอาไม้ตีกันห�้ำหั่นกัน โดยที่
ไม่รู้ว่านายนัน้ มันเป็นใคร มาจากไหน มันเคยโกรธกันมาตั้งแต่ชาติไหน
แต่มันบ่มเพาะความเกลียดชังที่ฝังอยู่ภายในจิตใจ นีค่ ือสิ่งที่น่าระวังที่สุด
ในขณะนี้ เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ เราต้องคัดค้านอย่างรุนแรงที่สุด
ต้องส่งเสียงบอก ไม่ว่าจะเป็นทางพันธมิตรฯ นปช. หรือรัฐบาล จะต้อง
ไม่สร้างความเกลียดชัง จะต้องไม่ใช้สื่อเพื่อสร้างความเกลียดชัง ถ้าคุณ
มีความเห็นต่าง ซึ่งก็แตกต่างกันได้ แต่คุณไม่ควรสร้างความเกลียดให้
คนพร้อมที่จะเดินไปฆ่ากันโดยที่ไม่รู้จักกันเลย
(๒) เรื่องรัฐประหาร ถ้าระดับความรุนแรงมันมากไปกว่านี้ อาจ
จะเกิดรัฐประหารได้ ซึ่งสองอย่างนี้มันคู่กันในสังคมไทย เพราะฉะนัน้
..............................

เหตุการณ์ ๒ กันยายน ๒๕๕๑ เป็นเหตุการณ์ที่กลุ่ม นปก. ปะทะ
กับกลุ่มพันธมิตรฯ บริเวณแยก จ.ป.ร. ถนนราชด�ำเนิน โดยกลุ่ม นปก.
เคลื่อนขบวนไปจากสถานที่ชุมนุมบริเวณท้องสนามหลวง เพื่อไปขับไล่กลุ่ม
พันธมิตรฯ ที่ชุมนุมยืดเยื้อที่ท�ำเนียบรัฐบาล จนเกิดการปะทะกันขึ้น เป็น
เหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่ง เป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช และรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์.
๑๐
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ผมจะคัด ค้ า นความรุ น แรง คัด ค้ า นความเกลีย ดชัง คัด ค้ า นการรัฐ ประหาร แล้วประชาชนต้องส่งสัญญาณ ส่งเสียงคัดค้านทุกวันว่าแกน
น�ำพันธมิตรฯ แกนน�ำ นปช. ไม่ควรท�ำอย่างนี้ ใครก็ตามที่ท�ำต้องถูก
ประณาม และเรื่องของความจริง เราต้องหาความจริงออกมาให้ได้เพราะ
ความจริงในสังคมไทยไม่เคยปรากฏ ถ้าเราต้องการแก้ปัญหาประชาธิปไตย จะต้องเอาความจริงออกมาให้ได้ อย่าเพิ่งตัดสินใจในสิ่งที่เห็น
เราจะต้ อ งไม่ มี อ คติ ท างการเมื อ ง อย่ า ใช้ จุ ด ยื นทางการเมื อ งตั ด สิ น
และต้องปลุกส�ำนึกความเป็นอิสรชนขึ้นมาให้ได้ ไม่ยอมตกเป็นทาส
ทางความคิด ถ้าเราไม่สามารถหลุดพ้นจากอันนี้ เราจะตกอยู่ในวังวน
แห่งอุปถัมภ์
ประภาส ปิ ่ นตบแต่ ง : โดยส่ ว นตั ว ผมคิ ด ว่ า เราไม่ ค วรใช้
การเมืองแบบการชุมนุมหรือการขับไล่ เรายังมีพื้นที่ทางการเมืองที่ต้อง
ช่วยกันสร้างและสถาปนากันอีกเยอะ อย่างเรื่องกฎหมาย หรืออะไรก็
แล้วแต่ ส่วนเรื่องความรุนแรง ผมคิดว่าจะท� ำอย่างไรให้เราออกจาก
อาการทางอารมณ์นี้ได้ ซึ่งเราก�ำลังขับเคลื่อนการเมืองด้านมืด ความไร้
เหตุไร้ผล มันเกิดจากเรื่องความรุนแรงที่ถูกสร้างมาอย่างตั้งใจ อย่างไร
ก็ตาม ถ้าเราเข้าใจตรรกะแบบนี้ ผมคิดว่าเราต้องช่วยกันตั้งสติ เพราะ
เราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ จึงถูกผลักให้ขับเคลื่อนด้วยด้านมืด ด้วย
ความเกลียดชังที่ถูกสร้างขึ้นมา เราจึงต้องตั้งสติ
เมธา มาสขาว: หลายท่านพูดว่า ประเทศไทยจะเป็นประเทศ
ประชาธิ ป ไตยที่ ป ระเทศอื่ น เรี ย นรู ้ ได้ ถ้ า ความขั ด แย้ ง เหล่ า นี้ถู ก น�ำ
เสนอ และพูดถึงการเมืองที่ต่างจากการใช้ความรุนแรงระหว่างกัน หรือ
แม้กระทั่งเรื่องสิทธิทางการเมือง สิทธิการตรวจสอบ โดยไม่ต้องสร้าง
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ความเกลียดชัง ความรุนแรง อย่างไรก็ตาม หลายเรื่องที่หลายท่านพูด
สามารถที่จะสรุปได้ว่า เราผิดหวังจากการใช้ประชาธิปไตยที่มาพร้อม
ความรุนแรง ไม่เฉพาะในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัดก็ด้วยเช่นกัน ๒ ขั้วที่
แตกต่างและต่อสู้กัน ซึ่งบทเรียนในโลกก็จะมีให้เห็นในหลายประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นติมอร์ตะวันออก หรือรวันดา ที่มีการฆ่ากันเป็นล้านกว่าคน
เพราะความแตกต่างทางความคิด เราจะท�ำอย่างไรให้ทุกฝ่ายยุติการใช้
ความรุนแรง การพูดคุยกันอาจจะน�ำไปสู่การแก้วิกฤติและการปฏิรูป
ทางการเมืองร่วมกันได้ โดยให้พวกเราทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
ส่ ว นเรื่ อ งการรั ฐ ประหาร กองทั พ ไม่ ค วรเข้ า มาเกี่ ย วข้ อ งกั บ
พลเมืองหรือมาแก้ปัญหาทางการเมืองไทยที่คิดว่าเป็นทางลัด มันจะไม่
เป็นผลดีและไม่สามารถแก้ไขได้ อาจจะท�ำให้ยุ่งเหยิงมากกว่าเดิมและ
ไม่รู้จบ ความคิดทางการเมืองควรจะใช้วิถีทางประชาธิปไตยตั้งแต่วันนี้
จนถึงอนาคต สุดท้ายที่หลายท่านพูดว่า ประชาธิปไตยในบ้านเรายังไม่
ลงหลักปักฐาน ในแง่วัฒนธรรมทางความคิด หลายท่านก็ได้เสนอว่าให้
ขยายความคิดและพื้นที่ อย่างเช่นวันนี้ การสื่อสารเรื่องประชาธิปไตย
การให้การเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตย ก็จะท�ำให้ชาวบ้านมีความรู้ สังคมก็
จะพัฒนามากยิ่งขึ้น
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• ประติมากรรม “ปฏิมานุสรณ์ ๖ ตุลา ๒๕๑๙”
สร้างโดย สุรพล ปัญญาวชิระ เมื่อทศวรรษ
๒๕๓๐ มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
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ภาคผนวก

...

• อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ และมูลนิธิ ๑๔ ตุลา
นับตั้งแต่เหตุการณ์เดือนตุลาคม ๒๕๑๖ สิ้นสุดลง ความยิ่ง
ใหญ่ของเหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำ�ให้เกิดข้อเสนอว่าควรจะสร้างอนุสาวรีย์วีรชนเพื่อรำ �ลึกถึงทั้งตัวเหตุการณ์และผู้ที่เสียชีวิตในครั้งนั้น
โดยขบวนการนักศึกษาในสมัยนั้นเป็นแกนสำ�คัญในการผลักดันครั้งนี้
ในเบื้องต้น คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์ ก็ขานรับกระแสเรียกร้อง ด้วยการมีมติเห็นชอบในเดือนธันวาคม ๒๕๑๗ ให้สร้าง
อนุสาวรีย์วีรชน ๑๔ ตุลา ได้ และมอบให้ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ
เป็นผู้ประสานงาน โดยในด้านหลักการนั้น รัฐบาลก็เห็นพ้องกับศูนย์
กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศูนย์นิสิตฯ หรือ ศนท.) ว่า
เหตุการณ์วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เป็นเหตุการณ์บ้านเมือง ไม่มี
ใครคนใดคนหนึ่งเป็น “เจ้าของ” ดังนั้น การสร้างอนุสรณ์สถาน ๑๔
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• สมเด็จพระสังฆราชทำ�พิธีวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์วีรชน
ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๘ ประชาชาติ ๒ (๑๐๒) (๓๐
ตุลาคม ๒๕๑๘)•
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• บริเวณโถงนิทรรศการของอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖
ในปัจจุบัน มูลนิธิ ๑๔ ตุลา
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ตุลา ๑๖ จึงควรเป็นเรื่องของรัฐร่วมกับประชาชน และสถานที่ตั้งของ
อนุสรณ์สถานก็ควรจะอยู่ในบริเวณถนนราชดำ�เนินอันเป็นสถานที่เกิด
เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖

• ปี ๒๕๑๘: ศิลาฤกษ์แห่งอนุสาวรีย์วีรชน
ในปี ๒๕๑๘ อั น เป็ น ช่ ว งของรั ฐ บาล ม.ร.ว. คึ ก ฤทธิ์
ปราโมช ได้เริ่มมีการผลักดันในการสร้างอนุสาวรีย์อย่างจริงจังขึ้น
โดยในเดือนกรกฎาคม ได้มีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการทบวง
มหาวิทยาลัยของรัฐ, ปลัดทบวงฯ, ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ และผู้
แทนศูนย์นิสิตฯ ซึ่งเห็นพ้องต้องกันว่าควรให้ใช้สถานที่บริเวณสี่แยก
คอกวัว อันเป็นบริเวณอาคารคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติราชการ (กตป.) เก่า เป็นสถานที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ โดย
ศูนย์นิสิตฯ มีแนวคิดเพิ่มเติมว่า สิ่งก่อสร้างนี้ไม่ควรมีหน้าที่แค่ใช้
รำ�ลึกเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้น แต่ควรจะเป็นอาคารอนุสรณ์สถานที่มี
ประโยชน์ใช้สอยด้วย
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เรื่ อ งการสร้ า งอนุ ส าวรี ย์ วี ร ชน โดยจะก่ อ สร้ า งตามแบบของเทอดเกียรติ ศักดิ์คำ�ดวง ที่ชนะเลิศจากการประกวดการออกแบบอนุสาวรีย์วีรชน (ซึ่งก็คือแบบของอนุสรณ์สถานในปัจจุบัน) ความหวังการ
สร้างอนุสาวรีย์เริ่มมีเค้าความเป็นจริงมากขึ้น เมื่อมีพิธีวางศิลาฤกษ์
ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๘ ณ บริเวณที่ดินที่เคยเป็นอาคารคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีสมเด็จพระ
สังฆราชเสด็จมาเป็นประธานในพิธี
ในปี ๒๕๑๙ แม้ ค วามขั ด แย้ ง ทางอุ ด มการณ์ ร ะหว่ า ง
“ซ้ า ย” กั บ “ขวา” จะรุ น แรงขึ้ น แต่ ก ารผลั ก ดั น ในการสร้ า งอนุ สาวรีย์ยังคงมีอยู่ต่อไป โดยในเดือนเมษายน รัฐมนตรีกระทรวงการ
คลังในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได้เห็นชอบที่จะให้กรม
สร้างประชาธิปไตยด้วยมือเรา …
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ธนารักษ์ขอซื้อที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัว (ที่วางศิลาฤกษ์ไปแล้วใน
ปี ๒๕๑๘) จากสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ แต่ในส่วน
ของการก่อสร้างอนุสาวรีย์ เห็นว่าควรให้ประชาชนเป็นผู้ร่วมบริจาค
ค่าก่อสร้างด้วย โดยรัฐบาลจะรับภาระหากเงินที่บริจาคยังไม่เพียง
พอ แต่ก่อนหน้าที่จะได้จัดการเรื่องราวให้เรียบร้อย ก็มีอันต้องเปลี่ยน
รัฐบาลเป็นชุดของ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช

• หลัง ๖ ตุลา: อนุสาวรีย์ที่ยังไม่มีโอกาสได้สร้าง
เมื่อถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๑๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังของรัฐบาล ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ประสงค์จะเร่งรัดโครงการ
เห็นว่าไม่จำ�เป็นต้องรอให้ประชาชนบริจาคค่าก่อสร้าง พร้อมทั้งมี
หนังสือขอซื้อที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัวจากสำ�นักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษั ต ริ ย์ แต่ ยั ง มิ ทั น ได้ รั บ คำ� ตอบใดๆ ก็ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ ๖
ตุลา ขึ้นเสียก่อน รัฐบาลธานินทร์ กรัยวิเชียร จึงได้มีมติให้ยกเลิก
โครงการก่ อ สร้ า ง และในปี ถั ด มา ก็ ได้ มี ม ติ ให้ ยึ ด เงิ นที่ ป ระชาชน
บริจาคเพื่อการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน
แม้ว่าการรัฐประหารในปี ๒๕๒๐ จะทำ�ให้สภาพการเมือง
เปิดกว้างยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับยุคก่อนหน้า แต่โครงการสร้างอนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๑๖ ก็ยังคงไม่ได้รับความสนใจแต่อย่างใด ในปี
๒๕๒๕ นักศึกษาได้เริ่มเรียกร้องถึงเรื่องดังกล่าวจากรัฐบาล พล.อ.
เปรม ติณสูลานนท์ อีกครั้ง แม้จะยังไม่มีคำ�ตอบที่แน่ชัดก็ตาม
เสียงเรียกร้องเหล่านี้ ยิ่งดังขึ้นอีกในช่วงต้นทศวรรษ ๒๕๓๐
อันเป็นช่วงรัฐบาล พล.อ. ชาติชาย ชุณหะวัณ เนื่องเพราะในเดือน
มิ ถุ น ายน ๒๕๓๒ ได้ มี ข่ า วว่ า รั ฐ บาลจะคื นทรั พ ย์ สิ นของจอมพล
ถนอม กิตติขจร เป็นเหตุให้สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ออกมาคัดค้านถึงขั้นอดข้าวประท้วง จนรัฐบาลต้องล้มเลิกแนวคิด
นั้นไป เหตุการณ์นี้ทำ�ให้กรณี “๑๔ ตุลา” ถูกกล่าวถึงอีกครั้ง และ
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ประเด็ น เรื่ อ งการสร้ า งอนุ ส รณ์ ส ถานยิ่ ง เข้ ม ข้ น ขึ้ น ในวั น ที่ ๒๐
ตุลาคม ปีเดียวกัน ได้มีการรวมตัวของนักศึกษา นักวิชาการ และ
ตัวแทนองค์กรเอกชน ตั้งขึ้นเป็น “คณะกรรมการติดตามการสร้าง
อนุสรณ์สถานวีรชน ๑๔ ตุลา” ขึ้น โดยมีศาสตราจารย์ระพี สาคริก
เป็นประธาน และส่งตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น คณะ
รัฐมนตรีจึงมีมติให้คืนเงินบริจาคของประชาชนแก่ทบวงมหาวิทยาลัย
เพื่อนำ�ไปใช้ในการสร้างอนุสรณ์สถาน โดยปรึกษาประสานงานกับ
นิสิตนักศึกษาต่อไป
อย่างไรก็ดี การสร้างอนุสรณ์สถานก็ยังมิได้รุดหน้าไปมาก
เท่าที่คาดหวังไว้ เหตุผลสำ�คัญก็เพราะไม่สามารถขอเช่าที่ดินบริเวณ
สี่แยกคอกวัวจากสำ�นักงานทรัพย์สินฯ ได้ จึงพยายามแก้ไขด้วยการ
ยกระดับของ “คณะกรรมการติดตามฯ” จากที่ตั้งกันเองให้เป็นการ
ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยในชั้นแรก ยังให้ศาสตราจารย์ระพี
สาคริก เป็นประธานเช่นเดิม และต่อมาจึงให้รัฐมนตรีว่าการทบวง
มหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการแทน เพื่อให้เป็นทางการมากขึ้น

• กำ�เนิดมูลนิธิ ๑๔ ตุลา
จากความล่าช้าในระบบราชการ ที่แม้ยกระดับ “คณะกรรมการติดตามฯ” ขึ้น ก็ยังมิอาจแก้ได้ ในปี ๒๕๓๓ จึงได้เริ่มมีแนวคิด
ในการแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ๑๔ ตุลา ขึ้น โดยให้มูลนิธิ
ดังกล่าวมีหน้าที่เกี่ยวกับการก่อสร้างอนุสรณ์สถานและรับโอนเงิน
บริจาคจากประชาชนในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ มาดำ�เนิน
การ โดยได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งมูลนิธิฯ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๓
และได้รับอนุญาตในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ปีเดียวกัน
แม้มูลนิธิ ๑๔ ตุลา จะถือกำ�เนิดขึ้นเพื่อผลักดันเรื่องนี้โดย
เฉพาะ แต่ปัญหาหลักคือเรื่องของ “สถานที่” ก็ยังคงค้างคาอยู่ โดย
ความพยายามขอเช่าที่ดินจากสำ�นักงานทรัพย์สินฯ ยังคงไม่ประสบ
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ผล เพราะสำ�นักงานทรัพย์สินฯ เสนอว่า ให้ทบวงมหาวิทยาลัยเจรจา
กับผู้เช่าเดิมก่อน ถ้าตกลงกันได้แล้ว สำ�นักงานทรัพย์สินฯ ก็ยินดีใน
การให้เช่าที่ดิน เนื่องจากยังเจรจากับผู้เช่าเดิมไม่ได้ ปัญหาจึงยังค้าง
คาอยู่

• ๒๘ ปี แห่งการรอคอย
ในปี ๒๕๔๑ อันเป็นช่วงรำ�ลึกครบรอบ ๒๕ ปี ๑๔ ตุลา
โครงการสร้างอนุสรณ์สถานได้รุดหน้าขึ้นไปอีกขั้น จากการที่ธีรยุทธ
บุญมี ประธานกรรมการจัดงาน ๒๕ ปี ๑๔ ตุลา และกรรมการบาง
คน เช่น ประสาร มฤคพิทักษ์ และธีรพล นิยม ได้ติดต่อกับอานันท์
ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการติดต่อ
ขอเช่าที่ดินบริเวณสี่แยกคอกวัวจากสำ�นักงานทรัพย์สินฯ ซึ่งก็ได้รับ
ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี
ทว่า นอกจากเรื่องของที่ดินแล้ว อุปสรรคสำ�คัญอีกประการ
หนึ่ ง คื อ การย้ า ยผู้ ค้ า สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลออกจากบริ เวณที่ จ ะใช้
ก่อสร้าง ซึ่งก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่าย เช่น รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล ในฐานะประธาน
คณะทำ�งานย้ายผู้ค้าสลากกินแบ่งฯ สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
รวมถึ ง ความร่ ว มมื อ จากกรุ ง เทพมหานคร โดยเฉพาะผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร พิจิตต รัตตกุล และเลขานุการผู้ว่าฯ สมคาด สืบตระกูล ตลอดจนบุคคลอื่นอีกหลายคน ทำ�ให้การย้ายผู้ค้าสลากกิน
แบ่งออกจากพื้นที่ประสบความสำ�เร็จในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๒
การก่ อ สร้ า งอนุ ส รณ์ ส ถานได้ เริ่ ม เดิ น หน้ า ไปเรื่ อ ยๆ โดย
บริษัท แปลน คอนซัลแทนท์ จำ�กัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุม
การก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเสียงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ผลัก
ดัน ก็มีเสียงคัดค้านดังขึ้นด้วยเหตุผลนานา เช่น
- เห็นว่าไม่ควรรื้อฟื้นเหตุการณ์ที่มีการฆ่าฟันกัน
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- ไม่ควรสร้างสิ่งที่จะทำ�ให้เกิดความบาดหมางกับทหาร
- ผู้เสียชีวิตหลายคนเป็นชาวบ้านธรรมดาที่มิได้เรียกร้องประชาธิปไตย ทำ�ไมต้องยกย่องให้เป็นวีรชนด้วย
- ผู้ ค้ า สลากที่ ต้ อ งสู ญ เสี ย พื้ น ที่ ค้ า ขายมองว่ า เป็ น กรณี
“คนตายไล่คนเป็น”
				
ฯลฯ
ห้วงเวลานี้จึงเป็นช่วงแห่งการตอบคำ�ถามต่อสาธารณะ เพื่อ
สร้ า งความเข้ า ใจว่ า อนุ ส รณ์ ส ถานเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเหตุ ก ารณ์
ประวัติศาสตร์ที่พึงรู้สำ�หรับอนุชน มิได้เน้นเรื่องการฆ่าฟันกัน และ
ไม่ได้มุ่งสร้างความบาดหมาง แต่ต้องการให้เกิดบทเรียนทางประวัติศาสตร์อันเป็นมโนทัศน์ส�ำ คัญในการก้าวสู่อนาคตอย่างระมัดระวังต่อ
ไป
สำ � หรั บ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต นั้ น ไม่ ว่ า เขาจะเป็ นนั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
หรื อ ชาวบ้ า นธรรมดาที่ เพี ย งแค่ จ ะเข้ า มาดู เหตุ ก ารณ์ แต่ ก็ ป ฏิ เ สธ
ไม่ได้ว่า การเสียชีวิตของพวกเขา เป็นส่วนหนึ่งของความวิปโยคใน
เหตุการณ์ เรื่องราวของพวกเขาควรค่าแก่การระลึกถึง ไม่เพียงแต่
จากญาติมิตรเท่านั้น แต่สำ�หรับบุคคลทั่วไปด้วย
ในที่ สุ ด วั น ที่ ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๔๔ หรื อ ๒๘ ปี ห ลั ง
เหตุ ก ารณ์ อนุ ส รณ์ ส ถาน ๑๔ ตุ ล า ๑๖ ที่ ใช้ แบบที่ ช นะเลิ ศ จาก
การประกวดออกแบบเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้ว ก็ได้สร้างสำ�เร็จและมีพิธี
สมโภชขึ้น พร้อมทั้งมีพิธีทางศาสนาเพื่อรำ�ลึกถึงผู้ล่วงลับ อนุสรณ์สถานที่ขบวนการนักศึกษาเคยผลักดันมาตั้งแต่ช่วงหลังเหตุการณ์
๑๔ ตุลา ก็กลายเป็นความจริงขึ้นมา

• หลักการและความหมายของอนุสรณ์สถาน
หากใครสักคนเดินเท้ามาจากสนามหลวง ผ่านหน้าโรงแรม
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รัตนโกสินทร์ อันเป็นจุดปะทะที่สำ�คัญจุดหนึ่งในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา
ค่อยๆ เดินผ่านหน้าสำ�นักงานของหนังสือพิมพ์ สยามรัฐ จนถึงสี่
แยกคอกวั ว เมื่ อ ข้ า มถนนตะนาวมา จะเห็ น อาคารอนุ ส รณ์ ส ถาน
๑๔ ตุลา ๑๖ ที่แม้ปัจจุบันจะอยู่ในระหว่างปรับปรุงและย้ายสำ�นักงานไปที่ตึกด้านหลัง แต่เมื่อมองลอดเข้าไป ตัวสถูปวีรชนยังคงตั้ง
อย่างสง่างามอยู่ในสายตา
ก่อนที่จะมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานนี้ขึ้น ได้เริ่มพูดถึงหลัก
การและหน้าที่ของอนุสรณ์สถาน โดยคณะกรรมการอำ�นวยการสร้าง
อนุ ส รณ์ ส ถาน ๑๔ ตุ ล า ๑๖ ภายใต้ สั ง กั ด มู ล นิ ธิ ๑๔ ตุ ล า ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยตั ว แทนจากทางกรุ ง เทพมหานคร ญาติ วี ร ชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีศาสตราจารย์นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว
เป็นประธาน ได้มอบหมายให้ผู้ชนะการประกวดแบบคนเดิมเป็นผู้
พัฒนาแบบให้เหมาะกับยุคสมัย ด้วยแนวคิด ๒ ประการ คือต้อง
เคารพความจริงของประวัติศาสตร์ และให้ประชาชนกลุ่มต่างๆ ได้มี
ส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง
จากแนวคิดดังกล่าว สถาปนิกได้นำ�ไปพัฒนาแบบอนุสรณ์สถานฯ ให้เป็นอนุสรณ์สถานที่เน้นความสงบนิ่ง โล่งกว้าง และเรียบ
ง่าย เพื่อรำ�ลึกและคารวะต่อวีรชน มีประติมากรรมรำ�ลึกอยู่ใจกลาง
(ภายหลังจึงเรียกว่า สถูปวีรชน) อาคารประกอบด้วยสวนหย่อม ลาน
กิจกรรมสำ�หรับการอภิปราย ฟังเพลง และการแสดงกลางแจ้ง มี
ส่วนที่เป็นห้องประชุม ห้องสมุด (ภายหลังเรียกว่า ห้องอ่านหนังสือ)
และมีโครงการที่จะพัฒนาเป็นพิพิธภัณฑ์ต่อไปในอนาคต
สำ�หรับประติมากรรมรำ�ลึกหรือสถูปวีรชนนั้น ประกอบด้วย
ฐานทรงสี่เหลี่ยมสูง ๕ เมตร ช่วงกลางปลายสอบเข้ายาว ๗ เมตร
และยอดแหลมทรงสถูปสีทองสูง ๒ เมตร รวมความสูงทั้งสิ้น ๑๔
เมตร ปลายแหลมของยอดสถูปแสดงถึงจิตวิญญาณสูงส่งของมวล
มนุ ษ ย์ ส่ ว นปลายยอดสถู ป มี ร อยหยั ก คล้ า ยสร้ า งไม่ เ สร็ จ เพื่ อ สื่ อ
ความหมายว่าภารกิจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่สิ้นสุด ยอด
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ปลายสถูปทำ�ด้วยวัสดุโปร่งแสงเพื่อให้เห็นแสงไฟที่ส่องออกมาจาก
ภายในตัวสถูป แฝงนัยถึงไฟแห่งประชาธิปไตยที่เป็นอมตะ
สำ�หรับฐานสถูปทั้งสี่ด้านบุด้วยกระเบื้องดินเผาที่แข็งแกร่ง
สลักรายชื่อวีรชน ๑๔ ตุลา และรายล้อมด้วยแผ่นอิฐสลักบทกวีที่
เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพ ความเสียสละ เด็กและผู้หญิง กรรมกร
และชาวนา นอกจากนั้นยังจัดทำ�แผ่นอิฐแกะลายจากแบบภาพถ่าย
หรือภาพศิลปะจากการสร้างสรรค์ของศิลปิน เพื่อสื่อถึงการเติบโต
งอกงามของสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตย ซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์โดยสุโรจนา เศรษฐบุตร

• มูลนิธิ ๑๔ ตุลากับกิจกรรมเพื่อสังคม
มู ล นิ ธิ ๑๔ ตุ ล า มี พั นธกิ จ ในการสื บ สานแนวคิ ด ประชาธิ ป ไตยและสื บ ทอดเจตนารมณ์ ๑๔ ตุ ล า ด้ ว ยการสร้ า งเสริ ม
กระบวนการเรียนรู้และการจัดการความรู้ประชาธิปไตยและการเมือง
ภาคประชาชน ส่ ง เสริ ม ความเป็ น ธรรมในสั ง คม ประสานงาน
องค์กรประชาธิปไตยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงพัฒนาอนุสรณ์สถานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิ ธิ ฯ ก็ ไ ด้ อิ ง กั บ หลั ก การเหล่ า นี้ โดยผู้ ส นใจสามารถติ ด ตามชม
รายละเอี ย ดและภาพกิ จ กรรมได้ ใ นเว็ บ ไซต์ : www.14tula.com
หรือหากมีคำ�ถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ติดต่อได้ที่ e-mail: oct14_f@
hotmail.com
นอกจากนี้ มูลนิธิ ๑๔ ตุลา ยังเตรียมแผนการรับบริจาค
สิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ อาทิเช่น หนังสือ ภาพถ่าย
งานศิลปะ และบทกวีที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ๑๔ ตุลา เพื่อจะ
เป็นส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป
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