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14 ต.ค. 56  มลูนธิ ิ14 ตลุาฯ รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ สถาปันปรดี ีพนมยงค,์ สถาบนั
พระปกเกลา้, เครืRอขา่ยองคก์รประชาธปิไตยและภาคประชาสงัคมจัดงานรําลกึ 14 ตลุาคม 2516  โดยใน
งานนี]มกีารปาฐกถาของอดตีผูนํ้านักศกึษา 2 คน คอื ธรียทุธ บญุม ีและเสกสรรค ์ประเสรฐิกลุ (อา่นปาฐกถา
เสกสรรคท์ีRนีR)  
ปาฐกถาของธรียทุธชืRอ "40 ปี 14 ตลุา : อดุมการณ์ประชาธปิไตย 40 ปีหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 
2516" มเีนื]อหาโดยสรปุถงึความเขา้ใจผดิของผูค้นเกีRยวกบัความหมายของ “ประชาธปิไตย” ,อดุมการณ์
ประชาธปิไตยทีRไมม่อียูจ่รงิในสงัคม, ผลกระทบตอ่เนืRองจากเหตกุารณ์ 14 ต.ค., สภาพวฒันธรรมทาง
การเมอืงแบบสารพัดขี] ทักษิณ-ขี]ขํา ยิRงลกัษณ์-ขี]แบะ๊ ชนชั ]นนําฝ่ายอนุรักษ์-ขี]หกัถอ่ง พรอ้มเสนอกา้วตอ่ไป 
สงัคมไทยไมค่วรมองเรืRองทักษิณหรอืเสื]อแดง-เหลอืงเป็นวกิฤต , ปัญหาทักษิณไมใ่ชว่กิฤตประชาธปิไตย 
แตเ่ป็นปัญหาธรรมภบิาล, นโยบายประชานยิมทีRทําใหเ้พืRอไทยชนะเลอืกตั ]งเรืRอยๆ ก็ไมใ่ชปั่ญหา
ประชาธปิไตย แตเ่ป็นปัญหาทางเศรษฐกจิ, สถาบนัอนุรักษ์นยิมตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้สมัย เลกิเนน้การรวมศนูย์
ความเป็นไทยและชาตไิทยในทกุดา้น การเนน้สถาบนักษัตรยิเ์ป็นใจกลางของทกุสิRงอยา่งลน้เกนิเป็นการสุม่
เสีRยง ควรคํานงึถงึความตอ่เนืRองของสถาบนัระยะยาว 

“ผมมองวา่ปัญหาใหญห่รอืภารกจิใหญข่องประเทศในอนาคตกา้วพน้เกนิปัญหาประชาธปิไตยธรรมดาๆ ไป
แลว้ แตเ่ป็นปัญหาทีRเกีRยวพันหลายๆ ดา้น ถงึทีRสดุแลว้ก็คอืปัญหาในระดบัความเป็นรัฐไทย ทั ]งในประเด็นวา่
รปูแบบรัฐไทยควรเป็นอยา่งไร โครงสรา้งอํานาจการเมอืงและอํานาจการปกครองควรเป็นอยา่งไร สิRงทีRควร
ขบคดิเพืRอสรา้งสิRงทีRถกูตอ้ง ดกีวา่ ในอนาคตก็คอื การพจิารณาวา่จะลดอํานาจรัฐสว่นกลางลงอยา่งไร เพิRม
อํานาจภมูภิาค ทอ้งถิRน และชมุชนในการกําหนดผลประโยชนท์างทรัพยากร เศรษฐกจิ การศกึษา ในดา้น
ประวตัศิาสตร ์อตัลกัษณ์ วฒันธรรมประเพณีของตนอยา่งไร”  ในการขบคดิปัญหานี]อาจตอ้งยอมรับรว่มกนั
ในจดุหนึRงวา่ กระบวนทัศนแ์นวรวมศนูยอ์ยา่งอนุรักษ์ของเราแตด่ั ]งเดมินั]น ไมส่ามารถนํามาใชนํ้าพาการ
เคลืRอนตวัของรัฐไทยไดอ้กีตอ่ไป” 

“บางทกีารแกปั้ญหาความขดัแยง้เหลอืง-แดงอาจอยูต่รงจดุนี] นัRนคอืการมภีารกจิรว่มกนัในการกระจาย
อํานาจทางเศรษฐกจิ การเมอืง วฒันธรรม ใหพ้น้ไปจากศนูยก์ลางชนชั ]นนําและชนชั ]นกลางไปสูช่าวบา้น 
ภมูภิาค และทอ้งถิRนใหไ้ด”้ 

“ถา้มองวา่ขบวนเสื]อแดงเป็นตวัแทนของชาวบา้นและพลงัชาวรากหญา้ทีRแทจ้รงิแลว้ เหตใุดแกนนําเสื]อแดง
จงึจะไมข่บคดิเสนอตอ่พรรคเพืRอไทย เพืRอกระจายอํานาจลงสูช่าวรากหญา้อยา่งแทจ้รงิดว้ย รวมทั]งการ
วพิากษ์วจิารณ์แงด่แีงเ่สยีของนโยบายประชานยิม ตติงิขอบเขต ปรมิาณ และปัญหาทีRสมัพันธก์บันโยบาย
การเงนิการคลงัตอ่พรรคเพืRอไทยดว้ย? ขณะเดยีวกนั “เสื]อเหลอืง” ซึRงเป็นเสมอืนตวัแทนของพลงั
อนุรักษนยิม ก็ควรผลกัดนัใหพ้ลงัอนุรักษ์ไทยยอมรับการกระจายอํานาจอยา่งแทจ้รงิ ยอมสลายการตกีรอบ
ความคดิและองคค์วามรูท้ีRคบัแคบดา้นตา่งๆ ทีRกลา่วมาแลว้ รวมทั]งการเสนอแนะใหพ้ลงัอนุรักษ์ไดพ้จิารณา
ขอ้จํากดัของตวัเอง เพืRอเปลีRยนแปลงตวัเอง หรอื remodernize ตวัเองอกีครั ]งหนึRง ซึRงทั ]งหมดนี]ก็คอื
สมานฉันทป์รองดองอยา่งแทจ้รงิของสองขั ]วนี]นัRนเอง” สว่นหนึRงของการปาฐกถา 

รายละเอยีดฉบบัเต็มอยูด่า้นลา่ง 



"40 ปี 14 ตลุา :  

อดุมการณ์ประชาธปิไตย 40 ปีหลงัเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516" 

 

มคีาํถามยอดนยิมทีFมคีนถามพวก 14 ตลุา เป็นประจาํก็คอื “ผา่นมาต ัOง 40 ปีแลว้ ทาํไม
ประชาธปิไตยไทยยงัไปไมถ่งึไหน” ทีFแรงหนอ่ยก็วา่ “ทาํไมการเมอืงไทยยงัเฮงซวยอยู”่ 
“อดุมการณ์ของพวก 14 ตลุา หายไปไหนหมด?” 

ถา้จะตอบอยา่งตรงไปตรงมาก็คอื ผูถ้ามไมเ่ขา้ใจวา่ประชาธปิไตยคอือะไร ยังไมเ่ขา้ใจความจรงิของ
การเมอืงและประวตัศิาสตร ์ประการแรก ประชาธปิไตยไมใ่ชส่ ิFงทีFจาํเป็นตอ้งเกดิ มาเลเซยี สงิคโปร ์จนี 
ซึRงเจรญิทางเศรษฐกจิ การศกึษากวา่ไทย ปัจจบุนัยังไมเ่ป็นประชาธปิไตย เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ก็ไม่
จําเป็นตอ้งเกดิในปี 2516 ฟิลปิปินสซ์ึRงคุน้เคยกบัประชาธปิไตยมากอ่นไทย เพิRงมาลม้ลา้งเผด็จการมารก์อส
ไดใ้นปี พ.ศ. 2529 เกาหลใีตล้ม้เผด็จการทหารไดใ้นปี 2530 ปัจจบุนัพมา่ยังอยูใ่ตเ้ผด็จการทหาร 
อนิโดนเีซยียังเป็นประชาธปิไตยครึRงใบอยู ่

ประการทีFสอง ประชาธปิไตยไมใ่ชส่ ิFงทีFเขยีนไวเ้ป็นกฎหมายแลว้จะเกดิขึOน ประชาธปิไตยไมใ่ชส่ ิRงทีR
พวกคณะราษฎร 2475 และ 14 ตลุา อญัเชญิมาจากฟากฟ้ามาประดษิฐาน แลว้ประชาธปิไตยก็บงัเกดิขึ]นใน
ประเทศไทย ประชาธปิไตยเป็นการเมอืงซึRงเกดิจากการรับรูแ้ละสําแดงพลงัอํานาจของคนกลุม่ตา่งๆ เพืRอขอ
แบง่ปันสทิธใินการมกีนิมอียูใ่นการจัดการทรัพยากร ตดัสนิชะตากรรมของตนและสว่นรวม เมืRอไดม้าแลว้ก็
ตอ้งรักษาสทิธเิหลา่นี]ของตนเองไวใ้หไ้ด ้ 

ในประเทศตะวนัตกซึRงเป็นแมแ่บบประชาธปิไตยทั]งหลาย กอ่นการปฏวิตัปิระชาธปิไตยในองักฤษ อเมรกิา 
ฝรัRงเศส ในศตวรรษทีR 18 ทั ]งขนุนาง ชนชั ]นนํา ปัญญาชน ชาวบา้น มบีทบาทในการตอ่สูเ้พืRอสทิธขิองตนเอง
มากอ่นหนา้อยา่งยาวนาน  

ในศตวรรษทีR 13 อศัวนิและขนุนางองักฤษตอ่สูใ้หก้ษัตรยิล์งนามในกฎหมายสทิธยิอมรับและการสบืทอด
มรดกเหนอืปราสาทและทีRดนิของตน ทําใหเ้กดิกฎหมาย Magna Carta ขึ]น ปัญญาชน บาทหลวงยโุรป
จํานวนมากเผยแพรค่วามคดิสทิธใินชวีติและทรัพยส์นิ เสรภีาพในการแสดงความคดิเห็น สทิธธิรรมชาต ิ
ความเสมอภาคเทา่เทยีมกนั สทิธใินการตอ่ตา้นผูนํ้าทีRไมเ่ป็นธรรมมาตลอด สว่นชาวบา้น ชาวเมอืง ชาวนา ก็
มกีารตอ่สูด้ว้ยกําลงัอาวธุเพืRอสทิธใินทีRดนิทํากนิ การเลกิขอ้จํากดัไมใ่หช้าวบา้นลา่สตัว ์ตดัฟืน การตอ่สูใ้ห ้
เลกิลม้ระบบไพรต่ดิทีRดนิของชาวนาในฝรัRงเศส อติาล ีองักฤษ และเยอรมัน ในศตวรรษทีR 14, 15, 16 การ
ตอ่สูเ้พืRอประกาศถงึสทิธใินการชมุนุม เสรภีาพสว่นบคุคล เสรภีาพในชวีติ ทรัพยส์นิ เสรภีาพในการตอ่ตา้น
ผูป้กครองทีRไมเ่ป็นธรรม ฯลฯ การตอ่สูเ้หลา่นี]สว่นใหญมั่กจะพา่ยแพ ้กองกําลงัฝ่ายตอ่ตา้นหรอืชาวบา้น
เสยีชวีติจํานวนมาก บางครั]งกองกําลงัหลายพันคนถกูกวาดลา้งจนหมดสิ]น เมืRอสิRงทีRไดม้าตอ้งแลกมาดว้ย
ราคาทีRแพงลบิลิRวเชน่นี] คนตะวนัตกจงึเห็นคณุคา่ของประชาธปิไตย พยายามรักษาใหมั้นทํางานใหมั้นดํารง
ความเป็นระบบทีRดเีอาไว ้จนไมม่ทีหารหรอืนักการเมอืงคนใดจะกลา้มาเบีRยงเบนหรอืบดิเบอืน นีRคอืสิRงทีR
เรยีกวา่วฒันธรรมประชาธปิไตยนัRนเอง 

แตใ่นสงัคมไทยหลงัการเปลีRยนแปลงการปกครอง 2475 ไมม่ใีครไดใ้ชป้ระชาธปิไตยนอกจากทหาร พล
เรอืน และนักการเมอืงจํานวนหยบิมอื หรอืเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ในหมูนั่กศกึษา ปัญญาชน ชนชั ]นกลาง
เสรภีาพของคนไทยเป็นเหมอืนสม้หลน่ ทีRจะใชก้นัอยา่งเพลดิเพลนิ เป็นโอกาสทีRกลุม่ทนุไทยซึRงปลดแอก
จากทหาร ตํารวจ เก็บเกีRยวดอกผลจากมัน ไมม่คีวามพยายามจะรักษาใหร้ะบบการเมอืงทํางานไปได ้หรอื
รักษาความเป็นระบบทีRตั ]งไวไ้ด ้กลบัสง่เสรมิสนับสนุน (ใหท้นุในการซื]อเสยีง เมนิเฉยเรืRองการขายเสยีง)  



(ก) ในเรืFองอดุมการณ์ ขอ้เท็จจรงิก็คอื ในสงัคมไทยไมม่ใีครยดึม ัFนในประชาธปิไตยหรอื
อดุมการณ์ทีFจะยอมรบั ส ิFงเสรมิอํานาจสทิธขิองประชาชนตาดาํๆ จรงิๆ นอกจากประชาชนฝ่ายซา้ย
จํานวนไมม่าก ซึRงก็มักโนม้เอยีงไปในการโจมตลีม้ลา้งทางชนชั ]น ปัญญาชนชั ]นนําของฝ่ายอนุรักษ์ไมเ่คยสืRอ
หรอืขยายความหมายเรืRองสทิธอํิานาจของประชาชน กลบัพรํRาบอกวา่ประชาชนขาดการศกึษา ยังไมพ่รอ้ม
สําหรับประชาธปิไตย จาก พ.ศ. 2475 จนถงึ 14 ตลุาคม 2516 สิRงทีRเกดิขึ]นเป็นหลกัก็คอื กองทัพและ
สถาบนัอนุรักษ์แยง่ชงิการเป็นอธปัิตย ์ซึRงก็คอืการดํารงอํานาจสงูสดุทางการเมอืง ทั ]งสองสว่นนี]หนัมาผนกึ
แน่นกนัมากขึ]นในภารกจิการตอ่ตา้นคอมมวินสิต ์โดยเฉพาะหลงัจากเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519 จนในทีRสดุ
ในชว่งหลงัเหตกุารณ์พฤษภาคม 2535 กองทัพซึRงมบีทบาทเปลีRยนแปลงระบอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์
2475 ก็ไดย้อมกลบัมาอยูใ่ตส้ถาบนัพระมหากษัตรยิโ์ดยสิ]นเชงิ สงัเกตไดจ้ากคําขวญัของกองทัพซึRงในชว่ง
กอ่นเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ไดใ้ชคํ้าขวญั “ชาต ิเกยีรต ิวนัิย กลา้หาญ” มาเป็นจะปกป้องเทดิทนู “ชาต ิ
ศาสนา และสถาบนัพระมหากษัตรยิ”์ ในปัจจบุนัจงึกลา่วไดว้า่ ตลอด 50-60 ปีทีRผา่นมาสองสถาบนันี]ไมไ่ด ้
เนน้ไปทีRประชาธปิไตย แตโ่ฟกสัอยูท่ีRความมัRนคงของชาต ิซึRงก็คอืความมัRนคงของ “สถาบนัชาต ิศาสน ์
กษัตรยิ”์ นัRนเอง 

กลุม่ทนุดั ]งเดมิของไทยนอกจากไมส่นใจประชาธปิไตยแลว้ ยังกลวัอนัตรายการผกูพันกบัการเมอืง แตก็่เกาะ
อาศยัสถาบนักษัตรยิ ์กองทัพ เพืRอการอยูร่อดมาตลอด เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ทําใหพ้วกเขาหลดุพน้จากการ
กํากบัและการแบง่ปันผลประโยชนจ์ากทางตํารวจ ขา้ราชการ จงึมคีวามคกึคกัและความเพลดิเพลนิในการ
ขยายตวัและแสวงหาผลกําไรทางธรุกจิของตนอยา่งเต็มทีR และพยายามเกื]อกลูทั ]งขา้ราชการ กองทัพ พรรค
การเมอืง สถาบนัอนุรักษ์ ใหเ้อื]อตอ่การขยายตวัของธรุกจิตน 

เหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ไดเ้ปิดพืOนทีFใหมค่อืการเมอืงแบบรฐัสภาและการเลอืกต ัOงใหก้บัพรรคการเมอืง 
จดุทีRน่าสงัเกตคอื ในชว่งตน้ทีRอํานาจรัฐยงัอยูใ่นมอืของกองทัพและราชการ และอํานาจเศรษฐกจิอยูก่บัทนุ
เกา่ซึRงมรีากเหงา้อยูก่บัศนูยก์ลางประเทศ พรรคการเมอืงจงึเกดิจากทนุทอ้งถิRน ผูม้อีทิธพิลทอ้งถิRน ซึRงเคย
ถกูกดีกนัออกจากการเมอืงพื]นฐาน อํานาจของภาคการเมอืงจงึมาจากภาคชนบท และมจีดุมุง่หมายในการหา
ผลประโยชนจ์ากการพึRงพาและเกาะกบัรัฐและระบบราชการ โดยไมม่จีติสํานกึเรืFองประชาธปิไตยแทจ้รงิ
อยูเ่ลย พรรคการเมอืงไทยทกุพรรคอาศยัทนุเกา่ ทหาร และราชการอยูต่ลอด จนเมืRอถงึชว่งหลงัวกิฤติ
เศรษฐกจิ ซึRงทนุเกา่และสถาบนัอืRนๆ ทรดุโทรมลง พ.ต.ท.ทักษิณซึRงเป็นตวัแทนกลุม่ทนุใหมข่นาดใหญ ่
เนน้ความวอ่งไว และการจัดการความเสีRยง ไดย้กระดบัฐานอํานาจและผลประโยชนข์องภาคการเมอืงจาก
การเป็นกาฝากเกาะกนิรัฐ มาเป็นการควบคมุรัฐและภาคชนบทโดยตรง จนเป็นชนวนความขดัแยง้ครั ]งใหญ่
ระหวา่งกลุม่อนุรักษ์ทีRเคยกมุอํานาจรัฐมาแตเ่ดมิ กบักลุม่ทนุใหมเ่ก็งกําไรทางอํานาจซึRงอยูใ่นรปูของพรรค
การเมอืง ทําใหเ้กดิวกิฤตติอ่เนืRองมาถงึปัจจบุนั 

(ข) ในประเด็นเรืRองวฒันธรรมการเมอืง สงัคมไทยมวีฒันธรรมการเมอืงแบบอปุถัมภ ์หรอืถา้จะใชคํ้าแรงๆ ก็
คอื สงัคมขี]ขา้ ทีRคนสว่นใหญเ่สาะหาผูอ้ปุถัมภคํ์]าจนุทีRมอํีานาจเสน้สาย (สงัเกตไดจ้ากนักธรุกจิ นักการเมอืง 
ขา้ราชการ ทหาร ตํารวจ ทีRหลัRงไหลไปพบ พ.ต.ท.ทักษิณทกุวนันี] คนไทยนยิมมองสิRงตา่งๆ ดว้ยมมุมอง
เรืRองขี] เชน่ เรืRองนี]ขี]ปะติ�ว ขี]ผง มองคนคนเต็มไปดว้ยขี]จากหวัจรดเทา้ เชน่ ขี]หวั ขี]รังแค ขี]ห ูขี]ตา ขี]มกู ขี]ฟัน 
ขี]เหงืRอ ขี]ไคล ขี]เตา่ ขี]เล็บ ขี]ตนี มองอปุนสิยัพฤตกิรรมคนดว้ย “ขี]” ขี]เกยีจ ขี]ครา้น ขี]เหร ่ขี]หล ีขี]อาย ขี]ดื]อ ขี]
ตดื ขี]เหนยีว ขี]กะโลโ้ท ้ขี]เป้ ขี]อจิฉา ขี]ฟ้อง ขี]ตวัะ ขี]จุ ๊มองฐานะคนดว้ยคําวา่ “ขี]” เชน่ ขี]ขา้ ขี]ครอก ขี]ทึ]ง ขี]
ถัง ขี]โอ ่ขี]อวด ขี]อง่  คนเลวทรามผา่น “ขี]” เชน่ ขี]โกง ขี]ฉอ้ ขี]จาบ ถา้จะมอง พ.ต.ท.ทักษิณผา่นมมุมองวา่
ดว้ยขี] ก็ตอ้งเรยีกทักษิณเป็น “ขี]ขํา” ของการเมอืงไทย เพราะขี]ขําแปลวา่ อจุจาระทีRคา้งคารทูวารอยู ่แมจ้ะ
ออกแรงแคะก็ยงัเอาออกลําบาก สว่นนายกยิRงลกัษณ์นั]นอาจจะมองวา่เป็นนายกฯ “ขี]หยอ้ง” กบั “ขี]แบะ๊” คํา
แรกหมายถงึ หญงิสาวทีRชอบแตต่วัสวยงาม ชอบสํารวย สําอาง สว่นคําทีRสองหมายถงึ พวกทีRไมทํ่าอะไร
จรงิจังเป็นลํRาเป็นสนั ทําตวัอลีอ่ยป้อยแอ หรอืทําไปอยา่งเสยีไมไ่ดเ้ป็นสว่นใหญ ่สว่นชนชั ]นนําฝ่ายอนุรักษ์
ของไทยก็อาจมองไดว้า่เป็นพวก “ขี]หกัถอ่ง” ซึRงแปลวา่พวกทําอะไรครึRงๆ กลางๆ ปากวา่ตาขยบิ ปากพดูให ้
คนทําด ีแตไ่มก่ลา้ลงมอืแกปั้ญหาเอง เพราะกลวัจะกระทบกระเทอืนตวัเอง กองทัพมปัีญหาเรืRองคอรรั์ปชัRน
ของนักการเมอืง มโีอกาสและอํานาจจะแกไ้ด ้2 หนคอื การรัฐประหาร รสช. และ 19 กนัยายน 2549 แตก็่



ทําแคค่รึRงๆ กลางๆ เพราะกลวัจะเขา้เนื]อหรอืถกูแวง้กดัไดใ้นภายหลงั แมจ้ะนําเอาคนมฝีีมอืของตน เชน่ พล
เอกสรุยทุธ ์ก็ทําอยา่งโหยง่โยย่ ไมม่ผีลงานเป็นชิ]นเป็นอนั) 

ดงันั]น เมืRอกลุม่ องคก์ร สถาบนัสําคญัๆ ทั ]งสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง ไมม่ใีครตั ]งใจเปลีRยนแปลง กระตุน้ให ้
คนไทยสว่นใหญไ่ดรู้จั้กใชอํ้านาจ ใชส้ทิธขิองตน เพืRอใหเ้กดิวฒันธรรมประชาธปิไตยแลว้ จะกลา่วโทษ
ชาวบา้นทีRสนับสนุนพรรคเพืRอไทยวา่เป็นตน้เหตขุองวกิฤตกิารเมอืงไมไ่ด ้เพราะทกุฝ่ายตา่งมุง่รักษา
ผลประโยชนห์รอืแสวงผลประโยชนข์องตนเองทั]งสิ]น  

ประชาธปิไตยไทยจะไปทางไหน? 

ความฝนัทีFยงัเหลอืของ 14 ตลุา คนหนึFง 

14 ตลุาคม 2516 ผมเองก็ไมไ่ดม้อีดุมการณ์ประชาธปิไตยแตอ่ยา่งใด ผมเป็นเพยีงคนหนุ่มทีRมคีวามฝัน เป็น
คนไฟแรงทีRไมช่อบความไมย่ตุธิรรม ไมอ่ดทนตอ่พวกใชอํ้านาจบาตรใหญ ่มาถงึวนันี]ทีRวนัเวลาผา่นไป 40 ปี 
ผมก็ยังไมก่ลา้พดูวา่ตวัเองเป็นคนมอีดุมการณ์ไมว่า่จะเป็นดา้นไหน และไมแ่น่ใจวา่การอา้งถงึอดุมการณ์
ประชาธปิไตยหรอืการปฏริปูการเมอืง การแกรั้ฐธรรมนูญ การเขยีนกฎหมายใหม ่การเรยีกรอ้งความปรองดอง
ระหวา่งเสื]อเหลอืง-เสื]อแดง จะชว่ยใหปั้ญหาลกึๆ ของประเทศดขีึ]นมาไดอ้ยา่งไร 

ถา้ผมจะยังมคีวามหวงัในความฝันอยู ่ผมอยากจะหวงัอยา่งเดยีวคอื จากโอกาสทีRเสยีไป 40 ปี ผมอยากให ้
ทกุสว่นชว่ยกนัมองปัญหาใหถ้กู จงึจะเป็นจดุเริRมตน้ทีRถกูได ้

1. สงัคมไทยจะทุม่เทพลงังานไปในทศิทางทีFถกูตอ้งไดไ้มค่วรมองเรืRองของทักษิณหรอืเสื]อเหลอืง-เสื]อ
แดงเป็นวกิฤตอิกีตอ่ไป ทั ]งหมดเป็นเพยีงปัญหาทีRยังคา้งคารอการแกไ้ขอยูเ่ทา่นั]น 

2. ปญัหาเรืFองทกัษณิไมใ่ชว่กิฤตปิระชาธปิไตย แตเ่ป็นปญัหาธรรมรฐั ธรรมาภบิาล คอืการขาด
ความโปรง่ใส ตรวจสอบ และการคอรรั์ปชัRนทําผดิกฎหมาย ซึRงตอ้งใชม้มุคดิของธรรมรัฐ ธรรมาภบิาล และ
กลไกสําหรับปัญหาของมันมาแกไ้ข การแกปั้ญหาโดยวธิกีารรัฐประหารพสิจูนแ์ลว้วา่เป็นวธิกีารทีRผดิพลาด 
ผูท้ีRคดิจะแกไ้ขโดยวธิทีีRไมใ่ชก้ฎหมาย เชน่จะนําเอาการเมอืงมาแกไ้ขก็ตอ้งพรอ้มรับปัญหา หรอืพวกทีRจะ
นําเอารัฐธรรมนูญมาแกปั้ญหาก็ตอ้งพรอ้มรับผดิชอบเชน่กนั ทักษิณก็ตอ้งพรอ้มรับผดิชอบถา้ดงึดนัใชว้ธิหีกั
ดบิ ไมย่อมแกปั้ญหาไปตามกระบวนการทีRควรจะเป็น เพราะทักษิณคอืตวัปัญหา “ขี]ดนั” ของการเมอืงไทย 
คนทีRมปัีญหาขบัถา่ยไมอ่อกจะหงดุหงดิอยา่งมาก คงจะออกมาประทว้งตอ่ตา้นอยา่งมากมายแน่นอน 

3. นโยบาย “ประชานยิม” หรอืการทีFพรรคเพืFอไทยจะชนะการเลอืกต ัOงไปเรืFอยๆ ก็ไมใ่ชป่ญัหา
ประชาธปิไตย แตเ่ป็นปญัหาทางเศรษฐกจิ นักวชิาการมหีนา้ทีRออกมาแสดงทัศนะตกัเตอืนขอ้ดขีอ้เสยี 
และถา้จะถงึขั ]นทําใหเ้กดิวกิฤตจิรงิๆ กลุม่ธรุกจิใหญต่า่งๆ ทีRประสบความเดอืดรอ้นก็จะตอ้งออกมาคดัคา้น
ดว้ยตวัเอง หรอืประชาชนอาจตอ้งเจอปัญหาเงนิเฟ้อไปเรืRอยๆ ก็จะตอ้งลกุขึ]นมาประทว้งเรยีกรอ้งอยา่งใด
อยา่งหนึRง 

4. ตลอด 40 ปีทีRผา่นมา เป็นเพราะแมแ่บบความคดิและกระบวนทศันเ์ดมิของตวัเอง ทําใหรั้ฐไทย
โดยเฉพาะกองทัพ สถาบนัอนุรักษ์ และภาคธรุกจิไทยมองปัญหาและตั ]งยทุธศาสตรท์ีRผดิพลาดอยา่งยิRงใน
การไมช่ว่ยกนัป้องปรามไมใ่หปั้ญหาการซื]อเสยีง การคอรรั์ปชัRนทางการเมอืงจนบานปลายจนมสีภาพทีR
เป็นอยูท่กุวนันี] 

การมองปัญหาและกําหนดนโยบายทีRผดิพลาดอยา่งรา้ยแรงมากอกีประการหนึRง และซํ]าเตมิปัญหาการไม่
สง่เสรมิประชาธปิไตยของชนชั ]นนําไทยก็คอื การทีRรัฐไทยโฟกสัปัญหาอยูท่ีRการรักษาความเป็นชาต ิหรอื



ความมัRนคงของชาตอิยา่งผดิๆ ผวิเผนิ หรอืสุม่เสีRยงมากเกนิไป คอื (ก) เนน้การรวมศนูยค์วามเป็นไทยและ
ความเป็นชาตไิทยในทกุๆ ดา้น (ข) การเนน้สถาบนัพระมหากษัตรยิเ์ป็นใจกลางของศนูยก์ลางนี]ในทกุๆ ดา้น 
คอืพยายามอาศยัทา่นใหเ้ป็นใจกลางของความมัRนคงการเมอืง เป็นใจกลางของการพฒันาเศรษฐกจิ เป็น
ใจกลางของคณุธรรม อยา่งลน้เกนิจนคลา้ยการสุม่เสีRยง เพราะพระมหากษัตรยิอ์งคปั์จจบุนัมลีกัษณะเป็น
ทีRเคารพรักของประชาชนอยา่งเป็นประวตักิารณ์ ควรคํานงึถงึความตอ่เนืRองของสถาบนัวา่ พระมหากษัตรยิอ์ี
หลายพระองคถั์ดๆ ไป ซึRงเตบิโตในสภาพแวดลอ้มทีRตา่งไป จะสามารถดําเนนิภารกจิและบทบาทเชงิ
ยทุธศาสตรด์งักลา่วไดห้รอืไม ่ถา้ไมไ่ดจ้ะสง่ผลสะทอ้นกลบัอยา่งไร (ค) ทั ]งสองประเด็นขา้งตน้สง่ผลให ้
ความรับรูข้องคนไทยทีRมตีอ่ประวตัศิาสตรข์องตวัเอง ภาษา ขนบธรรมเนยีมวฒันธรรม ประเพณี ถกูจํากดัอยู่
ในกรอบทีRคบัแคบมากทีRสดุ การสําแดงออกซึRงสญัลกัษณ์ วฒันธรรม ประเพณีเหลา่นี]ก็อยูใ่นลกัษณะทีRคบั
แคบเชน่กนั ตวัอยา่งเชน่ ประวตัศิาสตรก็์เนน้ศนูยก์ลางและประวตัศิาสตรข์องราชวงศอ์ยา่งลน้เหลอื ละเลย
ประวตัศิาสตรเ์ชงิสงัคมวา่ ทหาร แพทย ์พยาบาล วศิวกร นักวทิยาศาสตร ์นักกฎหมาย นักการเมอืง นักรอ้ง 
นักแสดง พอ่คา้ นักธรุกจิ ชาวบา้น แรงงาน ไดม้สีว่นรว่มสรา้งบา้นเมอืงมาอยา่งไร ละเลยประวตัศิาสตรเ์ชงิ
วฒันธรรมกลุม่ชาตพัินธุย์อ่ย ประวตัศิาสตรเ์ชงิภมูวิฒันธรรม เชงินเิวศ ประวตัศิาสตรเ์ศรษฐกจิ ประวตัศิาสตร์
ชาวบา้นหรอืชมุชน ฯลฯ ความรับรูท้างประวตัศิาสตร ์ความรับรูเ้ชงิสงัคมศาสตร ์รัฐศาสตร ์ศลิปะศาสตรต์า่งๆ 
ของคนไทยก็คบัแคบตามไปดว้ย 

ผลเสยีรา้ยแรงทีFเกดิขึOนแลว้คอื กรณี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ซ ึRงถา้เราจะลองถามตวัเองดว้ยความ
ซืRอสตัยว์า่ ในชว่ง 40-50 ปีทีRผา่นมา นอกจากกรณีโจรจนีมลายแูลว้เรารับรูอ้ะไรบา้ง ทั ]งทีRเป็นความ
เจรญิกา้วหนา้ การอยูด่มีสีขุ หรอืเป็นปัญหาคบัคาใจ ทีRเกีRยวกบั 3 จังหวดัภาคใต ้คาํตอบก็คอืไมม่เีลย 
หรอืเกอืบไมม่เีลย ทีRไมม่ไีมใ่ชเ่พราะไมม่ปัีญหาความทกุขค์วามสขุ ความกา้วหนา้หรอืความเสืRอมทราม แต่
เป็นเพราะกรอบความรับรูอ้นัคบัแคบทีRรัฐไทยไดต้ไีวจ้นไมส่ามารถมกีารสืRอสารใดๆ เกดิขึ]นได ้ถา้เรา
จนิตนาการวา่ ไดม้กีารรับรู ้มคีวามชืRนชม จนทําใหเ้กดิการทอ่งเทีRยวแลกเปลีRยนรอยยิ]ม พดูจาปราศรัยกนั
ดว้ยภาษาไทยปนภาษายาวรีะหวา่งชาวบา้นกบัชาวบา้น มภีาพขา่วเรืRองราวของพีRนอ้งมสุลมิภาคใต ้มภีาพ
สเุหรา่ มัสยดิ ภาพสถานทีRสวยงาม ประวตัศิาสตร ์วฒันธรรม สถาปัตยกรรมทีRสวยงาม ภาพผูห้ญงิ ผูช้าย ใน
เครืRองแตง่กายทอ้งถิRนของพวกเขา มนียิาย ละคร เพลง ปรากฏในสืRอตา่งๆ สมํRาเสมอตลอด 30-40 ปีทีRผา่น
มา ความรนุแรงทีRเกดิขึ]นอยา่งมากมายทกุวนันี]อาจไมส่ามารถเกดิขึ]นเลยก็ได ้

การไมย่อมรับสง่เสรมิสทิธอํิานาจของชาวบา้นก็ซํ]าเตมิใหปั้ญหานี]เลวรา้ยลงไปอกี เพราะชมุชนและชาวบา้น
ไมม่ชีอ่งทางใดๆ ทีRจะโตเ้ถยีงหรอืแสดงออกได ้ซึRงเป็นปัญหาทัRวประเทศไมใ่ชเ่ฉพาะเพยีงภาคใตเ้ทา่นั]น 
คนไทยทกุคนไมค่วรประมาท และไมค่วรคดิวา่ความขดัแยง้บางอยา่งอาจเกดิขึ]นไดก้บัภมูภิาคอืRนๆ เชน่ ภาค
อสีาน ภาคเหนอื หรอืแมแ้ตภ่าคใตส้ว่นบนเอง เพราะทศิทางใหญข่องโลกยคุโลกาภวิตันแ์ละอาเซยีนภวิตัน์
คอืการตืRนตวัทางอตัลกัษณ์ วฒันธรรม ของผูค้นทัRวโลกผา่นทางขา่วสารและ Social network ตา่งๆ ความ
สนใจใครรู่ ้การเดนิทางทอ่งเทีRยว แสวงหาสิRงแปลกใหมต่า่งถิRนตา่งวฒันธรรม ยอ่มเพิRมพนูขึ]นยิRงกวา่อยา่ง
ทวคีณู ทอ้งถิRนและภมูภิาคตา่งๆ จะไดป้ระโยชนก็์ตอ้งรับรู ้รื]อฟื]น หรอืสรา้งอตัลกัษณ์เฉพาะของตนขึ]นมา นีR
เป็นทศิทางทีRตอ้งเกดิขึ]นอยา่งแน่ๆ เพืRอดงึดดูความสนใจการลงทนุทางเศรษฐกจิและการทอ่งเทีRยว การ
เคารพกนั ชืRนชมกนั ใหก้ารยอมรับกนั (recognition) อยา่งแทจ้รงิของการเมอืงทัRวโลกในปัจจบุนั 

ผมมองวา่ปัญหาใหญห่รอืภารกจิใหญข่องประเทศในอนาคตกา้วพน้เกนิปัญหาประชาธปิไตยธรรมดาๆ ไป
แลว้ แตเ่ป็นปัญหาทีRเกีRยวพันหลายๆ ดา้น ถงึทีRสดุแลว้ก็คอืปัญหาในระดบัความเป็นรัฐไทย ทั ]งในประเด็นวา่
รปูแบบรัฐไทยควรเป็นอยา่งไร โครงสรา้งอํานาจการเมอืงและอํานาจการปกครองควรเป็นอยา่งไร สิRงทีRควร
ขบคดิเพืRอสรา้งสิRงทีRถกูตอ้ง ดกีวา่ ในอนาคตก็คอื การพจิารณาวา่จะลดอํานาจรัฐสว่นกลางลงอยา่งไร เพิRม
อํานาจภมูภิาค ทอ้งถิRน และชมุชนในการกําหนดผลประโยชนท์างทรัพยากร เศรษฐกจิ การศกึษา ในดา้น
ประวตัศิาสตร ์อตัลกัษณ์ วฒันธรรมประเพณีของตนอยา่งไร ในการขบคดิปัญหานี]อาจตอ้งยอมรับรว่มกนัใน
จดุหนึRงวา่ กระบวนทัศนแ์นวรวมศนูยอ์ยา่งอนุรักษ์ของเราแตด่ั ]งเดมินั]น ไมส่ามารถนํามาใชนํ้าพาการเคลืRอน
ตวัของรัฐไทยไดอ้กีตอ่ไป ทีRชดัเจนก็คอืการรัฐประหารไมอ่าจมขีึ]นไดแ้ลว้ในประเทศไทย เพราะจะมคีน
ตอ่ตา้นมากขึ]น ไมม่ใีครสนับสนุน ถงึแมจ้ะรัฐประหารโดยใชกํ้าลงัได ้พลงัอนุรักษ์ก็ไมม่ทัี ]งบคุลากร 
วสิยัทัศน ์และกระบวนทัศนท์ีRถกูตอ้งทีRจะนําพารัฐไทยตอ่ไปได ้ผมไมค่ดิวา่เพยีงบคุคลหรอืคณะบคุคล 



โดยเฉพาะในกลุม่ชนชั ]นนําเดมิ ทีRจะสามารถนําพารัฐไทยตอ่ไปได ้ผมคดิวา่แนวความคดิในการปรับเปลีRยน
ใหญค่รั ]งหนา้จะเกดิขึ]นได ้จะตอ้งเกดิจากการมสีว่นรว่มอยา่งเขม้แข็งของนักการเมอืง นักคดิ NGOs และ
ขบวนการรากหญา้ของภมูภิาคและทอ้งถิRน หรอืมพีวกเขาเป็นองคป์ระกอบทีRสําคญั บางทกีารแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้เหลอืง-แดงอาจอยูต่รงจดุนี] นัRนคอืการมภีารกจิรว่มกนัในการกระจายอํานาจทางเศรษฐกจิ การเมอืง 
วฒันธรรม ใหพ้น้ไปจากศนูยก์ลางชนชั ]นนําและชนชั ]นกลางไปสูช่าวบา้น ภมูภิาค และทอ้งถิRนใหไ้ด ้

ในอกีประเด็นหนึRงซึRงน่าพจิารณาทา้ทายยิRงก็คอื ถา้มองวา่ขบวนเสื]อแดงเป็นตวัแทนของชาวบา้นและพลงั
ชาวรากหญา้ทีRแทจ้รงิแลว้ เหตใุดแกนนําเสื]อแดงจงึจะไมข่บคดิเสนอตอ่พรรคเพืRอไทย เพืRอกระจายอํานาจ
ลงสูช่าวรากหญา้อยา่งแทจ้รงิดว้ย รวมทั]งการวพิากษ์วจิารณ์แงด่แีงเ่สยีของนโยบายประชานยิม ตติงิ
ขอบเขต ปรมิาณ และปัญหาทีRสมัพันธก์บันโยบายการเงนิการคลงัตอ่พรรคเพืRอไทยดว้ย? ขณะเดยีวกนั “เสื]อ
เหลอืง” ซึRงเป็นเสมอืนตวัแทนของพลงัอนุรักษนยิม ก็ควรผลกัดนัใหพ้ลงัอนุรักษ์ไทยยอมรับการกระจาย
อํานาจอยา่งแทจ้รงิ ยอมสลายการตกีรอบความคดิและองคค์วามรูท้ีRคบัแคบดา้นตา่งๆ ทีRกลา่วมาแลว้ รวมทั]ง
การเสนอแนะใหพ้ลงัอนุรักษ์ไดพ้จิารณาขอ้จํากดัของตวัเอง เพืRอเปลีRยนแปลงตวัเอง หรอื remodernize 
ตวัเองอกีครั ]งหนึRง ซึRงทั ]งหมดนี]ก็คอืสมานฉันทป์รองดองอยา่งแทจ้รงิของสองขั ]วนี]นัRนเอง 

มแีตเ่ดนิทางดงักลา่วขา้งตน้ จงึจะเป็นการสรา้งประชาธปิไตยทีRแทจ้รงิใหก้บัประเทศไทยได ้เป็นการ
สบืเนืRองกบัประวตัศิาสตรข์องเหตกุารณ์ 14 ตลุา อยา่งนอ้ยก็เสี]ยวหนึRงได ้

00000 

ทีRมาปาฐกถาเต็ม: เว็บไซตอ์ศิรา 
Tags:  

• ขา่ว 
• การเมอืง 
• 14 ตลุาคม 2516 
• ธรียทุธ บญุม ี
• ประชาธปิไตย 
• ปาฐกถา 

<div class="disqus-noscript"><a 
href="http://prachataiwebsite.disqus.com/?url=http%3A%2F%2Fprachatai.com%2Fjournal%2F
2013%2F10%2F49239">View the discussion thread.</a></div>  

เครืDองมือ 
• เตรยีมพมิพห์นา้นี] 
• สง่อเีมลใหเ้พืRอน 

 
 
Loading... 

Loading... 



Loading... 

เกีRยวกบัประชาไท | ตดิตอ่ประชาไท | ประมวลจรยิธรรม | รายละเอยีด พื]นทีRโฆษณา | แผนผังเว็บ      
 


