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ว ัน จ ัน ท ร์ ,  ตุ ล า ค ม  1 4 ,  2 5 5 6  

ปาฐกถาเสกสรรคเ์วอรช์ ัน่14ตลุาเหลอืงเป็นเจา้ภาพ  

 
 

 

เหตกุารณ์นองเลอืดในปี 2553 ก็มาจากความคดิเห็นทีไ่มอ่าจไกลเ่กลีย่ประนปีระนอม เพราะ
มวลชนทีต่อ่ตา้นรัฐบาลในชว่งนัน้เห็นวา่รัฐบาลมทีีม่าไมช่อบธรรม  อกีทัง้พวกเขายังรูส้กึวา่ตัวเอง
ถกูชนชัน้ทีเ่หนอืกวา่ขม่เหงรังแกตามอ าเภอใจ ท ัง้หลายท ัง้ปวงนี ้ผมเห็นวา่มรีากฐานมาจาก
ความเหลือ่มล า้อยา่งสดุข ัว้ท ัง้ส ิน้ ความเหลือ่มล า้สดุข ัว้คอืทีม่าของความขดัแยง้รนุแรงใน
ประเทศไทย ต ัง้แตส่มยัสงครามประชาชนในชนบท  มาจนถงึกรณีกระชบัพืน้ทีด่ว้ยกระสนุ
จรงิทีร่าชประสงค ์

 วนันี ้ผมขออนญุาตเป็นปากเสยีงใหก้บัพีน่อ้งเหลา่น ัน้ เพราะผมคดิวา่พวกเขามโีอกาส
นอ้ยเกนิไปในการพดูถงึความเสยีเปรยีบของตน 
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ปาฐกถา:ความฝ ันเดอืนตลุา 

40 ปีแหง่การแสวงหาเสรภีาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมในประเทศไทย 
ปาฐกถาพเิศษเนือ่งในงานเปิด ’หมดุ 14 ตลุา’ 

โดย ดร.เสกสรรค ์ประเสรฐิกลุ 
จดัโดยมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์วนัที ่14 ตลุาคม 2556 

ณ บรเิวณลานโพ ทา่พระจนัทร ์

 
ทา่นผูม้เีกยีรตทัิง้หลาย 

    วันนีเ้มือ่ 40 ปีทีแ่ลว้ นักเรยีนนักศกึษา ปัญญาชน และประชาชนเรอืนแสนจากทกุชัน้ชนและหมู่
เหลา่ ไดพ้รอ้มใจกันลกุขึน้ตอ่ตา้นระบอบเผด็จการทีค่รอบง าย า่ยปีระเทศชาตมิานานนับทศวรรษ 
การตอ่สูค้รัง้นัน้นับเป็นการแสดงเจตจ านงรว่มกันเป็นครัง้แรกและครัง้ใหญส่ดุของปวงชนชาว
ไทย  ทีย่นืยันวา่เราตอ้งการสงัคมทีม่เีสรภีาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม 

    พดูอกีแบบหนึง่คอื ในวนัที ่14 ตลุาคม 2516 ประชาชนไทยไดร้ว่มกันประกาศจดุยนืวา่ตอ้งการ
ระบอบการปกครองแบบประชาธปิไตย 

    ดังนัน้ การทีม่หาวทิยาลัยธรรมศาสตรไ์ดจั้ดงานเปิด ’หมดุ 14 ตลุา’ ขึน้ เพือ่ร าลกึถงึการตอ่สู ้

ดังกลา่ว จงึนับเป็นโอกาสอันเหมาะสมทีเ่ราจะไดม้าทบทวนกันวา่ความฝันเมือ่ปี 2516  ไดป้รากฏ
เป็นจรงิมากนอ้ยเพยีงใด 

    กอ่นอืน่ ผมอยากจะเนน้ย ้าวา่การตอ่สู ้14 ตลุาคมมไิดเ้ป็นการปะทะกันโดยบังเอญิระหวา่งผู ้
ผกูขาดอ านาจการปกครองกับมวลชนอันไพศาล  หากเป็นการดิน้รนหาทางออกจากคนืวนัอันมดืมดิ
ของประชาชนในทกุครรลองชวีติ  ยามทีทั่ง้ประเทศถกูพันธนาการ ทกุผูท้กุนามยอ่มไดรั้บ
ผลกระทบ แตล่ะหมูเ่หลา่ยอ่มฝันถงึชวีติทีด่กีวา่ แมว้า่โดยรปูธรรมแลว้ความฝันเหลา่นัน้อาจจะ
แตกตา่งกัน 

    พดูใหช้ดัเจนขึน้คอื ประชาชนแตล่ะชนชัน้และชัน้ชนตา่งก็มเีหตผุลของตนในการตอ่ตา้นเผด็จ
การ และเรยีกรอ้งประชาธปิไตย 

    อนัดบัแรก ใชห่รอืไมว่า่ภายใตร้ะบอบเผด็จการ นักศกึษาปัญญาชนและนักวชิาการลว้นถกู
ปฏเิสธพืน้ทีใ่นการแสดงความคดิเห็น ซึง่ท าชวีติทางทางปัญญาของพวกเขาปราศจากคณุคา่และ
ความหมาย 

    ตอ่มา คนชัน้กลางทีเ่ร ิม่มกีารศกึษาและฐานะทางเศรษฐกจิ ยอ่มไมต่อ้งการเป็นสตัวเ์ลีย้งใน
คอกของผูป้กครองอกีตอ่ไป  หากอยากมสีทิธเิลอืกรัฐบาลทีต่ัวเองพอใจ และมสีว่นรว่มในการ
ก าหนดชะตากรรมของบา้นเมอืง 

    ชนชัน้กรรมกรซึง่ถกูใชเ้ป็นตน้ทนุราคาถกูส าหรับการพัฒนาอตุสาหกรรม  ยอ่มฝันถงึวนัทีพ่วก
เขาจะไดรั้บการปฏบิัตใินฐานะทีเ่ป็นคน  หลายปีภายใตร้ะบอบเผด็จการ รัฐบาลไมเ่คยก าหนดอัตรา
คา่แรงขัน้ต า่  ครัน้เริม่มสี ิง่นีเ้มือ่ตน้ปี 2516  มันก็ต า่กวา่คา่ครองชพีจรงิถงึ 2 เทา่ 

    กลา่วส าหรับชาวนาในสมัยนัน้  จ านวนไมน่อ้ยเพิง่สญูเสยีทีด่นิท ากนิ เนือ่งจากภาระหนีส้นิซึง่
เกดิจากนโยบายกดราคาขา้วของรัฐ  ดว้ยเหตดุังนี ้ประชาธปิไตยส าหรับพวกเขาจงึไมไ่ดเ้ป็นแค่
สญัลักษณ์แหง่ความศวิไิลซ ์หากหมายถงึโอกาสทีจ่ะถามหาความเป็นธรรม 
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    และพดูก็พดูเถอะภายใตร้ะบอบเผด็จการ แมแ้ตช่นชัน้นายทนุ ผูป้ระกอบการ นายธนาคาร หรอื
พอ่คา้ ก็หาไดม้อีสิรภาพเต็มทีใ่นการด าเนนิธรุกจิของตน  เพราะสว่นไมน่อ้ยของรายไดต้อ้งน ามา
จา่ยเป็นคา่คุม้ครอง 

    แน่นอน ถา้เราถอดรหัสความฝันเหลา่นีอ้อกมาเป็นคณุคา่ทางการเมอืง  ก็จะพบวา่ปรารถนาของ
ผูค้นหลายหมูเ่หลา่ลว้นรวมศนูยล์อ้มรอบจนิตนาการวา่ดว้ยเสรภีาพ ความเสมอภาค และความเป็น
ธรรม  ซึง่ไมใ่ชส่ ิง่ทีจ่ะหาไดจ้ากระบอบอ านาจนยิม 

    ถามวา่แลว้ท าไมประชาชนจงึหันมาฝากความหวังไวก้ับประชาธปิไตย  ค าตอบมอียูว่า่เพราะ
ประชาธปิไตยเป็นระบอบการเมอืง ทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ค้นสามารถผลักดันความฝันใหเ้ป็นจรงิไดด้ว้ย
พลังของตนเอง 

ภายใตร้ะบอบประชาธปิไตยวธิกีารกับจดุหมายสามารถเชือ่มรอ้ยเป็นเนือ้เดยีว  ไมว่า่จะเป็นการ
หยอ่นบัตรลงคะแนนเลอืกตัง้ การชมุนุมเรยีกรอ้งความเป็นธรรม การแสดงความคดิเห็นทีข่ดัแยง้กับ
รัฐ  หรอืการเดนิขบวนส าแดงก าลัง 

สิง่เหลา่นีล้ว้นเป็นวธิกีารเคลือ่นไหวทีไ่มเ่พยีงสะทอ้นเจตจ านงของประชาชนในประเด็นตา่ง 
ๆ  หากยังเป็นการแสดงออกซึง่ความเทา่เทยีมกันของสมาชกิในสงัคม  ยังไมต่อ้งเอย่ถงึวา่มันคอื
เสรภีาพทีป่รากฏตัวอยา่งเป็นรปูธรรม 

ในความเห็นของผม เราจ าเป็นตอ้งวดัความคบืหนา้ของประชาธปิไตยดว้ยบรรทัดฐานนี้  ตราบใดที่
ประชาชนหมูเ่หลา่ตา่ง ๆ สามารถใชพ้ืน้ทีป่ระชาธปิไตยเป็นเวทแีกปั้ญหาและยกระดับชวีติของพวก
เขาได ้ตราบนัน้เราคงตอ้งถอืวา่ระบอบการเมอืงก าลังท างานไดด้ ี

ในทางกลับกัน  ถา้ความยากล าบากของประชาชนถกูมองขา้ม  อ านาจตอ่รองของผูค้นจ านวนมาก
ถกูจ ากดั หรอืพืน้ทีท่างการเมอืงของพวกเขาถกูปฏเิสธ ก็แสดงวา่ระบอบการเมอืงเองก าลังมี
ปัญหา  ไมว่า่ระบอบนัน้จะชธูงประชาธปิไตยหรอืไมก็่ตาม 

เชน่นีแ้ลว้ 40 ปีทีผ่า่นมาสถานการณ์ประชาธปิไตยเป็นเชน่ใด 

อันทีจ่รงิ ผมคงไมต่อ้งพดูอะไรมาก ทา่นทัง้หลายก็คงทราบดอียูแ่ลว้วา่ตลอด 4 ทศวรรษทีผ่า่นมา 
ประชาธปิไตยอยูใ่นสภาพทีลุ่ม่ ๆ ดอน ๆ กระท่ังลม้ลกุคลกุคลานจนแทบไมน่่าเชือ่ ทัง้ ๆ ทีก่ารตอ่สู ้

ในเดอืนตลุาคม 2516 ไดส้ัน่คลอนระบอบเกา่อยา่งถงึราก และท าใหล้ัทธเิผด็จการไมเ่คยฟ้ืนตัวได ้
อยา่งยาวนานหรอืเต็มรปู 

แน่นอน สาเหตสุว่นหนึง่ทีท่ าใหป้ระชาธปิไตยไทยไรเ้สถยีรภาพ เกดิจากความพยายามของชนชัน้
ปกครองเกา่ทีจ่ะทวงอ านาจกลับคนืมาดว้ยเหตดุังนี ้การเคลือ่นไหวของกรรมกร ชาวนาและ
นักศกึษาในชว่งหลัง 14 ตลุาคมจงึถกูมองวา่เป็นภัยตอ่ความมั่นคง  ทัง้ ๆ ทีโ่ดยเนือ้แทแ้ลว้  มัน
คอืการใชส้ทิธเิสรภีาพเรยีกรอ้งความเป็นธรรมของชนชัน้ผูเ้สยีเปรยีบ หลังจากถกูกดขีเ่หยยีบย า่มา
นาน 

จรงิอยู ่บา้นเมอืงในชว่งนัน้อาจจะดรูะส า่ระสายไรร้ะเบยีบอยูบ่า้ง แตถ่า้ประเทศไทยใหเ้วลาตัวเอง
อกีสกัหน่อย ก็จะเขา้ใจไดว้า่น่ันก็เป็นเพราะสว่นยอดของระเบยีบอ านาจเกา่ไดล้ม้ลงในชัว่เวลา
ขา้มคนื ขณะทีร่ะเบยีบใหมย่ังไมไ่ดก้อ่รปูขึน้อยา่งชดัเจน  อันนีจ้ะวา่ไปแลว้ก็เป็นสภาพทีเ่กดิขึน้
คลา้ยกันท่ัวโลกยามเมือ่ระบอบเผด็จการถกูโคน่ลง 

    มองจากมมุนี ้การปราบปรามกวาดลา้งนักศกึษาประชาชนและรัฐประหารทีเ่กดิขึน้เมือ่วนัที ่6 
ตลุาคม 2519 จงึไมเ่พยีงเป็นบาดแผลของแผน่ดนิเทา่นัน้ หากยังท าลายโอกาสของประเทศไทย
ในการทีจ่ะเชือ่มรอ้ยการเมอืงมวลชนเขา้กับการท างานของระบบรัฐสภา 
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    จากนัน้เรายังตอ้งรบกนัเองอกีหลายปี  กวา่สงครามประชาชนจะสงบลงและประเทศไทยคอ่ยๆ
กลับสูเ่สน้ทางประชาธปิไตยอกีครัง้หนึง่  เวลาก็ผา่นไปแลว้ราวหนึง่ทศวรรษ 

     อยา่งไรก็ตาม การกลบัสูป่ระชาธปิไตยโดยผา่นรัฐธรรมนูญฉบับ 2521 มคีวามแตกตา่งจากการ
ตอ่สูใ้นปี 2516 อยา่งมนัียยะส าคัญ  ทัง้นีเ้นือ่งจากมันเป็นประชาธปิไตยในความหมายทีจ่ ากัด
มาก  และถกูก าหนดเงือ่นไขจากศนูยอ์ านาจเดมิ 

อันนีห้มายถงึวา่ฐานะการน าของชนชัน้น าภาครัฐยังคงถกูรักษาไว ้ และแมว้า่สทิธเิสรภีาพของ
ประชาชนจะไดรั้บการยอมรับมากขึน้ แตก็่แทบไมม่พีืน้ทีอ่ันใดส าหรับการมสีว่นรว่มของพลเมอืงใน
กระบวนการตัดสนิใจ  กระท่ังการเลอืกตัง้ก็มคีวามหมายเพยีงแคค่รึง่เดยีว เพราะผูน้ ารัฐบาลไม่
จ าเป็นตอ้งสงักัดพรรคการเมอืงและไมจ่ าเป็นตอ้งไดรั้บเลอืกจากประชาชน 

    สภาพดังกลา่วไดส้ง่ผลตอ่บคุลกิลักษณะของนักการเมอืงและพรรคการเมอืงอยา่งใหญ่
หลวง  เพราะพวกเขาถกูตัดโอกาสทีจ่ะพัฒนาตนเป็นผูน้ าเสยีแลว้ตัง้แตต่น้  ดังนัน้ จงึไมม่ใีคร
สามารถแน่ใจไดว้า่นักการเมอืงเป็นตัวแทนของประชาชนหรอืเป็นแคบ่รวิารของผูน้ ากองทัพ 

ยิง่ไปกวา่นี ้ในระยะดังกลา่ว นักการเมอืงจ านวนไมน่อ้ยยังเตบิโตมาจากนักธรุกจิในทอ้งถิน่หรอืเป็น
ผูม้อีทิธพิลในพืน้ทีฐ่านเสยีง พฤตกิรรมทางการเมอืงของพวกเขาท าใหร้ะบอบประชาธปิไตย
กลายเป็นการเมอืงแบบเจา้พอ่ และเวทกีารเมอืงก็เป็นเพยีงโอกาสขยายธรุกจิและผลประโยชนต์า่ง 
ๆ ของผูค้น 

    ขณะเดยีวกัน กองก าลงัประชาธปิไตยทีเ่คยขบัเคลือ่นประวตัศิาสตรป์ระเทศไทยอยา่งนักศกึษา
ปัญญาชน และกรรมกร ชาวนา  ตา่งก็ออ่นพลังลงเพราะความผันผวนของประวตัศิาสตรท์ีพ่วกตน
พยายามขบัเคลือ่น  ท าใหบ้รรยากาศทางสงัคมดเูหมอืนสงบสนัต ิ ปราศจากทัง้ปัญหาและการตอ่สู ้

ดว้ยก าลังอาวธุ 
 
    อยา่งไรก็ด ีแมว้า่ในระหวา่งทศวรรษที ่2 หลังเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม ระบอบการเมอืงในประเทศ
ไทยจะดเูหมอืนซอยเทา้อยูก่ับทีแ่ละมภีาพปรากฏเป็นเสถยีรภาพ  แตต่ัวสงัคมไทยเองกลับ
เปลีย่นแปลงรดุหนา้ไปอยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะอยา่งยิง่คอืการเตบิใหญข่ยายตัวของระบบทนุนยิม
อตุสาหกรรม และการเขา้มาของกระแสโลกาภวิตัน ์ซึง่เป็นผลสบืเนือ่งมาจากการสิน้สดุลงของ
สงครามเย็น 

สภาพเชน่นีไ้ดท้ าใหเ้กดิการสะสมตัวเงยีบ ๆ ของแรงกดดันใหมท่างการเมอืง ซึง่จะสง่ผลตอ่
เสน้ทางเดนิของประชาธปิไตยในเวลาตอ่มา 

อันดับแรกคอืการแยง่ชงิฐานะการน าในพันธมติรการปกครอง ระหวา่งชนชัน้น าจากภาคธรุกจิกับชน
ชัน้น าภาครัฐทีก่มุอ านาจมาแตเ่ดมิ  ซึง่กอ่นหนา้นีไ้มเ่คยเป็นประเด็น  แตเ่มือ่ทนุนยิมอตุสาหกรรม
ขยายตัวมากขึน้  ยอ่มท าใหฐ้านทางเศรษฐกจิสงัคมของระบอบการเมอืงเปลีย่นไป รวมทัง้ฐานคดิ
ของนักการเมอืงบางสว่นก็เริม่เปลีย่นไปเชน่กัน 

ในเวลาเดยีวกันนัน้เอง การเปลีย่นแปลงของสถานการณ์โลกไดท้ าใหค้วามกลัวฝ่ายซา้ยของชนชัน้
นายทนุเริม่หมดไปจากฉากหลังทางการเมอืงดว้ย อนันีท้ าใหบ้ทบาทของกองทัพและแนวคดิขวา
จัดมพีลังลดนอ้ยถอยลง  นักการเมอืงทีม่าจากภาคธรุกจิเริม่แสดงความตอ้งการทีจ่ะขึน้กมุอ านาจ
โดยตรงอยา่งเปิดเผยมากขึน้  แทนทีจ่ะยอมเป็นแคห่างเครือ่งของผูน้ ากองทัพและผูบ้รหิารระบบ
ราชการ 
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แตก็่น่าเสยีดายทีนั่กการเมอืงจ านวนมากทีเ่ตบิโตมาในชว่งนี้เคยชนิแตก่ารรับบทพระรอง ดังนัน้จงึ
ไมส่ามารถสถาปนาอ านาจการน าขึน้มาไดอ้ยา่งแทจ้รงิ และยิง่ไมส่ามารถขบัเคลือ่นระบอบ
ประชาธปิไตยใหห้ยั่งรากขยายตัว 

รัฐบาลชดุแรกทีน่ายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรสีว่นใหญม่าจากการเลอืกตัง้ กลายเป็นรัฐบาลทีถ่กู
ประชาชนวพิากษ์วจิารณ์มากทีส่ดุ นักการเมอืงถกูตฉินินนิทาเรือ่งทจุรติคอรัปชัน่ จนกระท่ัง
กลายเป็นจดุออ่นขนาดใหญทั่ง้ของรัฐบาลและระบอบการเมอืงทีด่คูลา้ยประชาธปิไตย ในทีส่ดุ
เงือ่นไขในการทวงอ านาจคนืของชนชัน้น าจากกองทัพและระบบราชการก็สกุงอม 

ในเบือ้งแรก ผลทีอ่อกมาจากความขดัแยง้ดังกลา่ว คอืรัฐประหาร 2534  ซึง่เป็นการฟ้ืนฐานะ
การเมอืงของชนชัน้น าภาครัฐ  พวกเขาตอ้งการพาประเทศไทยกลับไปยังปี 2521 อันเป็นตน้แบบ
ของระบอบประชาธปิไตยแบบครึง่ใบ  และอยากใหนั้กการเมอืงมาชว่ยตกแตง่หนา้รา้นเทา่นัน้ 

สิง่ทีพ่วกเขาไมเ่ขา้ใจคอื ตอนนัน้โลกไดเ้ปลีย่นไปไกลแลว้ และเงือ่นไขในการสรา้งรัฐบาลทหาร
โดยมนัีกการเมอืงผสมก็จางหายไปเชน่กัน 

ดว้ยเหตดุังนี ้ภายในเวลาเพยีงปีเดยีว  การสบืทอดอ านาจของผูน้ ากองทัพโดยผา่นกลไกรัฐสภาจงึ
ถกูประชาชนตอ่ตา้นอยา่งหนัก และน าไปสูเ่หตกุารณ์นองเลอืดในเดอืนพฤษภาคม 2535 จากนัน้จงึ
น าไปสูก่ระแสปฏริปูการเมอืง และรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ในระหวา่งนีเ้จตนารมณ์ของการตอ่สู ้14 
ตลุาคมเทา่กับถกูน ามายนืยันอยา่งมพีลังอกีครัง้หนึง่ 

อยา่งไรก็ตาม การชว่งชงิฐานะน าในศนูยอ์ านาจระหวา่งชนชัน้น าภาครัฐกับชนชัน้น าจากภาคธรุกจิ
ยังไมไ่ดจ้บลงเพยีงแคน่ี ้ หากจะหวนกลับมาอกีในบรบิททีต่า่งไปจากเดมิ 

อันดับตอ่มา แรงกดดันอกีแบบหนึง่ทีส่ะสมตัวขึน้ในชว่งปลายทศวรรษที ่2 ตอ่เนือ่งกับตน้ทศวรรษ
ที ่3 หลังการตอ่สู ้14 ตลุาคม คอืความไมพ่อใจของชนชัน้ลา่งๆ ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเร็วทางเศรษฐกจิและสงัคม 

กลา่วคอืในขณะทีเ่ศรษฐกจิไทยเตบิโตขึน้และน าไปสูค่วามมั่งคั่งขยายตัวของทัง้ชนชัน้นายทนุและ
คนชัน้กลางในเมอืง  แตก่ารเตบิโตอันเดยีวกันนีก็้ไดน้ าไปสูค่วามอับจนเสยีเปรยีบของคนอกีจ านวน
มาก ซึง่มทัีง้ผูส้ญูเสยีฐานทรัพยากรในการประกอบอาชพี  ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการพัฒนาทีไ่ม่
สมดลุ  ผูพ้า่ยแพเ้สยีเปรยีบในตลาดเสร ี ไปจนถงึชมุชนคนชายขอบอกีหลายประเภททีข่าด
เงือ่นไขในการพยงุชวีติใหส้มศักดิศ์รคีวามเป็นคน 

พดูอกีแบบหนึง่คอืในชว่งปลายทศวรรษ 2530 ชอ่งวา่งระหวา่งชนชัน้นับวนัยิง่ถา่งกวา้งขึน้เรือ่ย ๆ 
และชอ่งวา่งนีม้ไิดเ้ป็นเพยีงเรือ่งของรายได ้หากยังเกีย่วโยงกับความเหลือ่มล ้าในเรือ่งพืน้ทีท่าง
การเมอืง และโอกาสเขา้ถงึอ านาจรัฐ   ความเหลือ่มล ้าในโอกาสทางการศกึษา  สวสัดกิารทาง
การแพทย ์และเงือ่นไขอกีหลาย ๆ อยา่งส าหรับการมชีวีติทีด่ ี

แน่นอน ประชาชนหลายหมูเ่หลา่เชือ่วา่ชะตากรรมของพวกเขาไมใ่ชเ่รือ่งบังเอญิ หากเกดิจากความ
รว่มมอืระหวา่งรัฐกับทนุ  ดว้ยเหตนุี ้การชมุนุมประทว้งของกลุม่ผูเ้ดอืดรอ้นตา่งๆจงึเกดิขึน้ดว้ย
ความถีท่ีเ่หลอืเชือ่ แมว้า่ผูท้ีพ่วกเขาหันมาเผชญิหนา้จะไดช้ือ่วา่เป็นรัฐบาลทีม่าจากการ
เลอืกตัง้  ยกตัวอยา่งเชน่ในปี 2538 เพยีงปีเดยีว มกีารชมุนุมประทว้งของชาวบา้นถงึกวา่ 700 ครัง้ 
(ประภาส  ป่ินตบแตง่/ การเมอืงบนทอ้งถนนฯ /2541) 

ผมคงไมต่อ้งพดูย ้าก็ไดว้า่การชมุนุมประทว้งเหลา่นี้  บอ่ยครัง้ไดน้ าไปสูก่ารปะทะกัน ระหวา่ง
เจา้หนา้ทีก่ับประชาชน  กระท่ังมกีรณีทีป่ระชาชนตอ้งเจ็บเนือ้เจ็บตัวอันเนือ่งมาจากการใชค้วาม
รนุแรงโดยรัฐยังไมต่อ้งเอย่ถงึวา่ผูน้ าการตอ่สูห้ลายคนไดถ้กูลอบสงัหารหรอืถกูคกุคามท ารา้ย โดย
สว่นใหญฝ่่ายรัฐไมส่ามารถหาตัวผูก้ระท าผดิมาลงโทษได ้
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ดังนัน้เราจงึอาจพดูไดว้า่แมก้ารตอ่สู ้14 ตลุาคมจะผา่นไปถงึกวา่ 20 ปีแลว้ และการมสีทิธเิสรภีาพ
ก าลังกลายเรือ่งธรรมดาในหมูค่นชัน้กลางแหง่เมอืงหลวง แตส่ าหรับคนตัวเล็กตัวนอ้ยในประเทศ
ไทย  ความฝันเรือ่งเสรภีาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรมกลับยังไมป่รากฏเป็นจรงิ 

ตรงกันขา้ม หลายครัง้ทีพ่ยายามยนืยันความฝันเหลา่นัน้ พวกเขากลับตอ้งพบกับกระบองของ
เจา้หนา้ทีแ่ละสนัุขต ารวจ กระท่ังบางทก็ีตอ้งวงิวอนขอความเมตตาดว้ยใบหนา้ทีอ่าบเลอืดและ
น ้าตา ภาพยอ่ของ 6 ตลุาคม 2519 ยังคงถกูผลติซ า้อยูใ่นทอ้งถิน่ตา่ง ๆ หรอืแมแ้ตห่นา้ท าเนยีบ
รัฐบาล โดยโลกไมทั่นสงัเกตหรอืใหค้วามสนใจ  โดยเฉพาะโลกของคนทีไ่ดเ้ปรยีบจากแผนพัฒนา
ประเทศและการขยายตัวของทนุนยิม 
แน่นอน สภาพทีเ่กดิขึน้ในชว่งดังกลา่วไดช้ีใ้หเ้ห็นอยา่งชดัเจนวา่ล าพังประชาธปิไตยแบบตัวแทน
นัน้อาจจะไมพ่อเพยีงส าหรับการแกปั้ญหาหรอืสนองความใฝ่ฝันของประชาชนไดค้รบทกุหมูเ่หลา่ 

ตอ่ใหผู้น้ ากองทัพหรอืชนชัน้น าจากระบบราชการกลับคนืสูก่รมกอง นักการเมอืงสว่นใหญก็่ยังพอใจ
อยูก่ับการเป็นแคนั่กเลอืกตัง้ ทีห่มกมุน่อยูก่ับการตอ่รองแบง่ผลประโยชนก์ันเอง มากกวา่เป็นผูน้ า
การเมอืงทีม่วีสิยัทัศน ์หรอืเป็นรัฐบรุษุทีท่ าทกุอยา่งเพือ่ชวีติทีด่กีวา่ของประชาชน 

เชน่นีแ้ลว้ สถานการณ์การเมอืงในชว่งหลังเหตกุารณ์พฤษภาคมทมฬิ 2535 จงึเป็นหัวเลีย้วหัวตอ่ที่
ส าคัญยิง่ ยามนัน้กระแสโลกาภวิตันเ์ริม่พัดมาแรง ประเทศไทยควรเตรยีมพรอ้มในการเผชญิกับ
สภาวะแปลกใหม ่แตใ่ครเลา่จะรับผดิชอบในเรือ่งนี้ 

พดูก็พดูเถอะ ในหว้งหนึง่มันเป็นสถานการณ์ทีช่วนคับแคน้ใจยิง่ เพราะเราเพิง่ปฏเิสธระบอบอ านาจ
นยิมมาหมาด ๆ แตข่ณะเดยีวกันก็ไมอ่าจตัง้ความหวงัไวก้ับระบอบประชาธปิไตยแบบเจา้พอ่ได ้

ดังนัน้ ผูห้ว่งใยบา้นเมอืงจ านวนไมน่อ้ยจงึเริม่คดิถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งปฏริปูการเมอืงครัง้ใหญ ่
ซึง่ในปณธิานดังกลา่ว มแีนวคดิทีจ่ะหนุนเสรมิการท างานของระบบรัฐสภาดว้ยการเมอืงภาค
ประชาชน หรอืประชาธปิไตยทางตรงรวมอยูด่ว้ย 

ถามวา่แลว้ท าไมทีผ่า่นมากอ่นหนา้นี ้ประชาชนผูเ้ดอืดรอ้นอยูใ่นทอ้งถิน่ตา่ง ๆ จงึไมส่ามารถ
เคลือ่นไหวผา่นระบบพรรคการเมอืง หรอือาศยันักการเมอืงจากพืน้ทีข่องตนชว่ยขบัเคลือ่นนโยบาย
ทีต่อบสนองหรอืชว่ยแกไ้ขปัญหาของพวกเขา 

ในความเห็นของผม เหตผุลทีท่ าใหค้วามหวงัดังกลา่วไมอ่าจเป็นจรงิมาจากหลายเหตปัุจจัยดว้ยกัน 
ทีเ่ห็นไดช้ดัเจนคอืนักการเมอืงจ านวนมากมฐีานะเป็นเจา้ของเครอืขา่ยผลประโยชนซ์ ึง่กอ่ใหเ้กดิ
การกระทบกระท่ังกับชาวบา้น  ดังนัน้มันจงึแทบเป็นไปไมไ่ดท้ีพ่วกเขาจะเป็นผูปั้ดเป่าความ
เดอืดรอ้นเหลา่นัน้ 
อยา่งไรก็ตาม สาเหตสุ าคัญทีม่องเห็นไดย้ากอกีอยา่งหนึง่ก็คอื การหายไปของพืน้ทีส่ าหรับพรรค
การเมอืงแบบทางเลอืกในตัวระบบรัฐสภาเอง 

ในชว่งหลังเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม 2519  พรรคการเมอืงทีม่แีนวทางแบบสงัคมนยิมหรอืแบบรัฐ
สวสัดกิารลว้นถกูท าใหเ้ป็นองคก์รผดิกฎหมาย  ครัน้ตอ่มาเมือ่สงครามอดุมการณ์สิน้สดุลง ระบบทนุ
นยิมในประเทศไทยก็หยั่งรากแน่นจนไมม่รัีฐบาลไหนกลา้แตะตอ้งผลประโยชนข์องชนชัน้นายทนุ 
มหิน าซ ้าผลประโยชนข์องทนุยังถกูยกระดับขึน้เป็นผลประโยชนแ์หง่ชาต ิทัง้โดยรัฐบาลทีม่าจาก
รัฐประหารและรัฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ 

ผมคงไมต่อ้งเอย่ถงึก็ไดว้า่สภาพดังกลา่วท าใหป้ระชาชนทีถ่กูกดขีข่ดูรดีไมม่พีรรคการเมอืงที่
เขา้ขา้งพวกเขาอยูใ่นรัฐสภาเลย ยกเวน้นักการเมอืงบางทา่นทีเ่ห็นอกเห็นใจผูเ้สยีเปรยีบ  ซึง่ก็มอียู่
นอ้ยนดิเกนิกวา่จะสรา้งผลสะเทอืนในเชงินโยบาย 
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ดังนัน้ ประเด็นจงึตอ้งยอ้นกลับมาสูห่ลักการพืน้ฐานของประชาธปิไตย คอืเชือ่มโยงจดุหมายกับ
วธิกีารเขา้หากัน 

ประชาชนจะตอ้งมพีืน้ทีท่างการเมอืงของตัวเองโดยตรง และสามารถแสดงออกในรปูแบบตา่ง ๆ 
เพือ่ใหส้ทิธเิสรภีาพและความเสมอภาคทางการเมอืงของพวกเขาปรากฏเป็นจรงิ รวมทัง้ความเป็น
ธรรมทีพ่วกเขาปรารถนาก็ตอ้งอาศัยพลังของตนขบัเคลือ่นผลกัดันเอาเอง 

พดูกันตามความจรงิ  กลุม่ประชาชนทีเ่คลือ่นไหวในรปูของการเมอืงภาคประชาชนนัน้ไมไ่ดม้ี
ความคดิไปไกลถงึขัน้ลม้ระบบทนุนยิม  และยิง่ไมต่อ้งพดูถงึการโคน่อ านาจรัฐ พวกเขาเพยีงแต่
อยากอยูน่อกเขตอทิธพิลของตลาดเสร ี และขอเงือ่นไขส าหรับความอยูร่อดบา้ง  ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง
ของทีด่นิท ากนิ ความปลอดภัยจากมลภาวะทีม่าจากภาคอตุสาหกรรม  หรอืสทิธใินการจัดการ
ทรัพยากรทีจ่ าเป็นตอ่การด ารงชพี อยา่งสายน ้า ป่าเขา และฝ่ังทะเล 

เดมิทเีดยีวพีน่อ้งเหลา่นีเ้พยีงขอใหรั้ฐคุม้ครองพวกเขาดว้ย แทนทีจ่ะปลอ่ยใหท้นุเป็นฝ่ายรกุชงิ
พืน้ทีไ่ดท้กุหนแหง่ แตต่อ่มาเมือ่การณ์ปรากฏชดัวา่รัฐกับทนุแยกกันไมอ่อก จดุมุง่หมายของพวก
เขาจงึเปลีย่นเป็นลดอ านาจรัฐและเพิม่อ านาจประชาชน  ซึง่ความหมายทีแ่ทจ้รงิคอืใหรั้ฐเกือ้หนุน
ทนุนอ้ยลง และสงวนพืน้ทีบ่างแหง่เอาไวใ้หพ้วกเขาดแูลชวีติของตนเอง 

ดังนัน้เราจะเห็นไดว้า่การเมอืงภาคประชาชนเป็นการตอ่สูใ้นลกัษณะป้องกันตวัของชนชัน้ทีถ่กู
ทอดทิง้ มากกวา่เป็นความเคลือ่นไหวของชนชัน้ทีต่อ้งการมฐีานะในศนูยอ์ านาจสว่นกลาง 

กระนัน้ก็ดใีนโลกทัศนท์ีด่เูหมอืนแลไปขา้งหลัง  พวกเขายังมแีนวคดิในการปฏริปูโครงสรา้งอ านาจ
และโครงสรา้งสงัคม เพราะน่ันเป็นเพยีงโอกาสเดยีวทีจ่ะท าใหต้นเองมพีืน้ทีใ่นการใชช้วีติไดอ้ยา่ง
อสิระเสร ีและสมศักดิศ์รคีวามเป็นคน 

เราคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่การเกดิขึน้ของการเมอืงภาคประชาชนในชว่งนีไ้ดส้ง่ผลตอ่กระบวนการปฏริปู
การเมอืงพอสมควร เพราะมันเป็นพลังทีข่บัเคลือ่นในเรือ่งสทิธเิสรภีาพสบืตอ่จากการตอ่สู ้14 
ตลุาคม นอกจากนีแ้ลว้ ยังเป็นขบวนการเมอืงทีร่เิร ิม่เรือ่งสทิธชิมุชน  ตลอดจนเรยีกรอ้งใหม้กีาร
เคารพอัตลกัษณ์ตัวตนของชนชาตกิลุม่นอ้ย 

ดังนัน้ ในรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ฐานะของการเมอืงภาคประชาชนจงึไดรั้บการยอมรับอยา่งเป็น
ทางการเป็นครัง้แรก  พรอ้มทัง้บทบัญญัตทิีย่นืยันทศิทางการกระจายอ านาจสูท่อ้งถิน่ ยนืยันสทิธิ
ทางการเมอืงของประชาชนและสทิธมินุษยชนในมติติา่ง ๆ  สภาพดเูหมอืนวา่จากนีไ้ป กลุม่ชนที่
เสยีเปรยีบและต า่ตอ้ยทางสงัคมจะสามารถใชก้ระบวนทางการเมอืงมากอบกูค้วามเป็นธรรมได ้

แตก็่อกีน่ันแหละ รัฐธรรมนูญฉบับปฏริปูการเมอืงมไิดถ้กูออกแบบใหม้าคุม้ครองคนเสยีเปรยีบอยา่ง
เดยีว หากยังแอบยกฐานะเศรษฐกจิทนุนยิมและกลไกตลาดเสรขี ึน้มาเป็นแนวนโยบายแหง่รัฐดว้ย 
ดังทีป่รากฏอยูใ่นมาตรา 87 

อันนีท้ าใหรั้ฐธรรมนูญฉบับ 2540 มคีวามขดัแยง้ในตัวเองอยา่งยิง่ เพราะในขณะทีพ่ดูถงึการ
คุม้ครองสทิธเิสรภีาพไวม้ากมาย เสรภีาพในการเลอืกนโยบายทางเศรษฐกจินอกกรอบทนุนยิมกลับ
ถกูหักลา้งไปโดยสิน้เชงิ 

ทัง้ ๆ ทีก่ลไกตลาดเสรนัีน้เป็นตน้ตอส าคัญทีท่ าใหค้วามเหลือ่มล ้าทางชนชัน้ในประเทศไทยถา่ง
กวา้งอยา่งรวดเร็ว  และการปฏริปูสงัคมในระดับรากฐานแทบจะเกดิขึน้ไมไ่ดเ้ลยถา้ไมแ่ตะตอ้ง
โครงสรา้งดังกลา่ว 
อยา่งไรก็ตาม หลังจากประเทศไทยตอ้งประสบกับวกิฤตเศรษฐกจิครัง้ใหญใ่นปี 2540 ซึง่เป็นปี
เดยีวกับทีม่กีารประกาศใชรั้ฐธรรมนูญใหม ่ สถานการณ์ของบา้นเมอืงยิง่ทวคีวามซบัซอ้นมากกวา่
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นัน้อกี มันกลายเป็นจดุเริม่ตน้ของวกิฤตใหมท่างการเมอืง ซึง่น าไปสูค่วามขัดแยง้นองเลอืดในระยะ
ถัดมา 

เรือ่งนีเ้กีย่วขอ้งกับสถานการณ์ปัจจบุันโดยตรง ดังนัน้ผมจงึตอ้งขออนุญาตใชเ้วลาทบทวนความ
เป็นมาสกัเล็กนอ้ย 

อันดับแรก ความลม้เหลวของนักการเมอืงรุน่เกา่ในการดแูลระบบเศรษฐกจิของประเทศ ท าใหก้ลุม่
ทนุใหมท่ีเ่ตบิโตมากับกระแสโลกาภวิตันแ์ละเขา้ใจการเปลีย่นแปลงของโลกมากกวา่  ไมต่อ้งการ
ปลอ่ยใหช้นชัน้น าจากทอ้งถิน่หรอืนักการเมอืงอาชพีเหลา่นีม้ฐีานะน าในศนูยอ์ านาจอกีตอ่ไป 

หรอืพดูอกีแบบหนึง่คอืพวกเขาตอ้งการขึน้มาบรหิารบา้นเมอืงดว้ยตัวเอง 

แน่นอน ล าพังแคน่ีก็้คงไมใ่ชอ่ะไรใหมม่ากนัก  แตเ่งือ่นไขทีท่ าใหก้ารกา้วขึน้สูอ่ านาจของชนชัน้น า
ใหมจ่ากภาคธรุกจิตา่งไปจากเดมิคอื พวกเขาขึน้มาจัดตัง้รัฐบาลตามบทบัญญัตขิองรัฐธรรมนูญ
ฉบับ 2540  ซึง่ใหอ้ านาจฝ่ายบรหิารไวม้ากเป็นพเิศษ อกีทัง้มขีอ้ก าหนดหลายอยา่งทีส่ง่เสรมิใหม้ี
พรรคการเมอืงขนาดใหญจ่ านวนนอ้ย  โดยหวงัวา่จะชว่ยใหรั้ฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้มคีวาม
เขม้แข็งมั่นคงและมปีระสทิธภิาพมากกวา่เดมิ 

ยิง่ไปกวา่นัน้ การก าหนดใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรจ านวนไมน่อ้ยมาจากการเลอืกตัง้แบบสดัสว่น 
ซึง่พรรคการเมอืงเป็นผูน้ าเสนอบัญชรีายชือ่ผูส้มัครตอ่ประชาชนทัง้ประเทศ   ยิง่ท าใหฐ้าน
ความชอบธรรมของพรรคการเมอืงและนักการเมอืงทีไ่ดรั้บชยัชนะมลีักษณะกวา้งขวางกวา่กอ่นหนา้
นีม้าก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ฐานความชอบธรรมของผูส้มัครรับเลอืกตัง้ทีถ่กูวางตัวไวเ้ป็นหมายเลข
หนึง่ของบัญชรีายชือ่ เพราะมันเทา่กับวา่คนสว่นใหญเ่ลอืกเขาขึน้มาเป็นนายกรัฐมนตร ี

ถามวา่แลว้ประชาชนเลา่ไดอ้ะไรบา้งจากการปฏริปูการเมอืงในทศิทางนี้ 

ในความเห็นของผม ค าตอบทีส่ัน้และชดัเจนทีส่ดุคอืไดอ้ านาจตอ่รองเพิม่  ทัง้นีเ้นือ่งจากการ
เลอืกตัง้ส.ส.ดว้ยระบบสดัสว่นถอืเอาทัง้ประเทศเป็นเขตเลอืกตัง้  พรรคการเมอืงทีอ่ยูใ่นสนามแขง่
ขนัแทบไมอ่าจหาเสยีงดว้ยวธิอีืน่ นอกจากตอ้งเสนอนโยบายทีโ่ดนใจผูค้น 

สิง่ทีเ่ป็นความฉลาดของกลุม่ทนุใหมท่ีเ่ขา้มาในเวทกีารเมอืงคอืพวกเขาเขา้ใจเงือ่นไขทีเ่ปลีย่นไป
เหลา่นีม้ากกวา่นักการเมอืงรุน่เกา่ ซึง่เคยชนิกับการใหส้ญัญาเชงิอปุถัมภห์รอืปฏญิาณตนแบบลม ๆ 
แลง้ ๆ มากกวา่การสรา้งนโยบายทีจั่บตอ้งไดแ้ละตรงกับประเด็นปัญหา 

ดังนัน้ การเลอืกตัง้ในปี 2544 จงึจบลงดว้ยการพา่ยแพย้ับเยนิของพรรคการเมอืงทีม่มีาแต่
เดมิ  และชยัชนะอันงดงามของพรรคการเมอืงทีช่นชัน้น าใหมจ่ากภาคธรุกจิกอ่ตัง้ข ึน้ 

การทีพ่รรคการเมอืงพรรคเดยีวไดเ้สยีงขา้งมากอยา่งเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในสภาผูแ้ทนราษฎรนัน้
นับเป็นปรากฏการณ์ทีแ่ทบไมเ่คยมมีากอ่นในระบบรัฐสภาไทย แตท่ีส่ าคัญกวา่และมนัียยะทาง
การเมอืงกวา้งไกลกวา่คอืการกอ่รปูความสมัพันธร์ะหวา่งพรรคการเมอืงกับมวลชนจ านวนมหาศาล
โดยผา่นนโยบายทีเ่ป็นรปูธรรม 

หรอืพดูใหช้ดัขึน้คอืการกอ่ตัวของพันธมติรทางชนชัน้อันเหลอืเชือ่ระหวา่งกลุม่ทนุใหมใ่นยคุโลกาภิ
วตันก์ับเกษตรกรในชนบทซึง่เป็นฐานเสยีงขนาดใหญส่ดุในสนามเลอืกตัง้ของไทย 

กลา่วส าหรับประเด็นนี ้เราคงตอ้งยอมรับวา่กลุม่ทนุใหมเ่ป็นผูม้องเห็นการเปลีย่นแปลงในชนบท
และหัวเมอืงตา่งจังหวดักอ่นใคร ๆ พวกเขามองเห็นวา่ชาวไรช่าวนาสว่นใหญท่ีไ่มไ่ดอ้พยพเขา้
เมอืงไดแ้ปรสภาพเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ยไปหมดแลว้  พีน่อ้งในตา่งจังหวัดเหลา่นัน้ลว้นท าการ
ผลติในเชงิพาณชิยแ์ละจ าเป็นตอ้งอยูก่ับตลาดทนุนยิม  แตก็่เป็นผูเ้ลน่ทีเ่สยีเปรยีบอยา่งยิง่ภายใต ้
กลไกตลาดเสร ี
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ดังนัน้ชนชัน้กลางใหมใ่นชนบทจงึตอ้งการนโยบายรัฐมาหนุนชว่ยหลายเรือ่ง ตัง้แตเ่รือ่งของการ
เขา้ถงึแหลง่ทนุ การตัดวงจรหนีส้นิ มาจนถงึการคุม้ครองราคาผลผลติทางเกษตรทีพ่วกเขาฝาก
ชวีติเอาไว ้
ส าหรับชนชัน้ทีเ่สยีเปรยีบในตลาดเสร ี การแสวงหาความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิแทบจะท าไมไ่ด ้
เลย หากปราศจากอ านาจตอ่รองในทางการเมอืง 

แตก็่แน่ละ  นโยบายแบบนีอ้าจจะไมจ่ าเป็นส าหรับชนช ัน้นายทนุและคนช ัน้กลางรุน่เกา่ในเมอืง
หลวง ซึง่ไมม่ใีครชว่ยก็รวยได ้เพราะมกีลไกตลาดคอยดดีเงนิเขา้กระเป๋าอยูแ่ลว้ ความแตกตา่ง
ดังกลา่วตอ่ไปจะมสีว่นท าใหเ้กดิความขดัแยง้ครัง้ใหญต่ามมา 

ในเมือ่สภาพเป็นเชน่นี ้ การเลอืกต ัง้ในชว่งหลงั 2540 จงึไมเ่พยีงเป็นหนทางขึน้สูอ่ านาจ
ของกลุม่ทนุใหมเ่ทา่น ัน้ หากยงัเป็นพืน้ทีแ่สดงตวัตนและส าแดงน า้หนกัทางการเมอืงของ
ชนช ัน้กลางใหมใ่นชนบทดว้ย  และดว้ยสาเหตดุงักลา่ว มนัจงึไมใ่ชเ่ร ือ่งแปลกทีป่ระชาชน
ในชนบทเหลา่น ัน้จะโกรธแคน้นอ้ยใจ เมือ่พืน้ทีแ่ละทางออกจากความเสยีเปรยีบเพยีงทาง
เดยีวของพวกเขาถกูท าลายลงโดยรฐัประหารในปี 2549 

ในทัศนะของผม สถานการณ์ขา้งตน้คอืทีม่าทางเศรษฐกจิสงัคมของการเมอืงแบบเสือ้สแีละความ
ขดัแยง้ทีย่ดืเยือ้มาถงึปัจจบุัน 

อยา่งไรก็ตาม ในเรือ่งนีผ้มคดิวา่จะเพง่มองแตค่วามแตกแยกของผูค้นในสงัคมไทยเพยีงดา้นเดยีว 
คงไมไ่ด ้เพราะถา้พจิารณาจากมมุของประชาธปิไตยแลว้ นับวา่มพัีฒนาการใหม ่ๆ เกดิขึน้อยา่ง
ชดัเจน 
สิง่ทีน่่าสนใจเป็นอยา่งยิง่คอื ในขณะทีก่ารเมอืงภาคประชาชนพยายามถอยหา่งจากการเมอืงภาค
ตัวแทน และตอ่รองจากจดุยนือสิระ  การเมอืงมวลชนของชนชัน้กลางใหมก่ลับชว่ยชบุชวีติใหก้ับ
ระบบรัฐสภาดว้ยการใชก้ารเมอืงภาคตัวแทนชว่ยตอ่รองในระดับนโยบาย 

ในความเห็นของผม กระบวนการดังกลา่วน่าจะเป็นอกีหนทางหนึง่ทีช่ว่ยขบัเคลือ่นสงัคมไทยใหเ้ขา้
ใกลค้วามฝันเรือ่งเสรภีาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรมอกีสกักา้วสองกา้ว ทัง้นีเ้นือ่งจากมัน
จะชว่ยลดทอนชอ่งวา่งทางชนชัน้ โดยเฉพาะชอ่งวา่งในเรือ่งอ านาจและอทิธพิลทางการเมอืง ซึง่
จะน าไปสูก่ารลดชอ่งวา่งในดา้นรายได ้

ในระยะ 40 ปีทีผ่า่นมา ประเทศไทยเสยีทัง้เวลาและเลอืดเนือ้ไปไมน่อ้ย ในการพยายามผลัก
ระบอบอ านาจนยิมใหอ้อกจากเวทปีระวตัศิาสตร ์ และขบัเคลือ่นระบอบประชาธปิไตยใหส้ามารถ
ตอบโจทยต์า่ง ๆ ของประชาชน 

ดังนัน้ มันจงึเป็นเรือ่งเลอะเทอะทางตรรกะทีจ่ะคดิวา่ประชาธปิไตยสามารถเตบิโตไดโ้ดยไมต่อ้ง
ตอ่สู ้หรอืเป็นสิง่ทีค่วรพัฒนาจากขา้งบนลงมา 

อันทีจ่รงิ ถา้เรามองโลกเชงิบวกสกัหน่อย ก็จะพบวา่ทา่มกลางความสบัสนวุน่วายในสายตาของคน
บางกลุม่บางคน สงัคมไทยกลับมคีวามคบืหนา้มากขึน้ในการท าความฝันเดอืนตลุาใหป้รากฏเป็น
จรงิ 

ใชห่รอืไมว่า่หลายปีมานี ้การเมอืงภาคประชาชนมบีทบาทอยา่งสงูในการผลักดันเรือ่งการกระจาย
อ านาจ เรือ่งสทิธชิมุชนและสทิธมินุษยชน  ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคัญของประชาธปิไตยในทกุ
สาขาค านยิาม 

ใชห่รอืไมว่า่ในระยะหลัง ๆ การเมอืงมวลชนก็มบีทบาทท าใหก้ารเลอืกตัง้และระบบรัฐสภามี
ความหมายมากขึน้ โดยกดดันใหพ้รรคการเมอืงตอ้งปรับตัว และรัฐตอ้งมนีโยบายกระจายความเป็น
ธรรม 
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พดูอยา่งถงึทีส่ดุแลว้ ทัง้หมดนีท้ าใหก้ารเมอืงไทยเป็นเรือ่งของชนชัน้น านอ้ยลง ขณะทีเ่ป็นเรือ่ง
ของสามัญชนคนธรรมดามากขึน้ ถา้ส ิง่นีไ้มใ่ชก่ารเตบิโตของประชาธปิไตยแลว้ ก็ไมท่ราบ
เหมอืนกันวา่อะไรใช ่

อยา่งไรก็ตาม พัฒนาการเชน่นัน้ไมไ่ดห้มายความวา่ประเทศไทยจะกา้วรดุหนา้ไปบนหนทาง
ประชาธปิไตยโดยงา่ย ทัง้นีเ้นือ่งจากเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีผ่ลติความขดัแยง้ยังคงมอียู ่และชะตากรรม
ของประเทศจะขึน้ตอ่ความสามารถของเราในการจัดการความขดัแยง้ทีส่ าคญั ๆ 

ในความเห็นของผม เงือ่นไขทีเ่ป็นอปุสรรคตอ่การขยายประชาธปิไตย อาจจัดไดเ้ป็น2กลุม่ใหญ ่ๆ
กลุม่แรกไดแ้กเ่งือ่นไขอันเนือ่งมาจากความแตกตา่งทางชนชัน้อยา่งสดุขัว้ หรอืพดูอกีแบบหนึง่คอื
ความเหลือ่มล ้าทางเศรษฐกจิและสงัคมในระดับทีล่น้เกนิ ซึง่สง่ผลใหผู้ค้นเขา้ถงึอ านาจไดไ้ม่
เทา่กันและมทัีศนะทางการเมอืงไมต่รงกัน 

เงือ่นไขในกลุม่ตอ่มา  เป็นผลสบืเนือ่งมาจากแรงผลักของกระแสโลกาภวิตันแ์ละทนุนยิมแบบไร ้
พรมแดน  ซึง่ท าใหรั้ฐไทยมพีืน้ทีน่อ้ยลงในการบรหิารจัดการเศรษฐกจิ และระบอบประชาธปิไตย
ถกูลดอ านาจในการก าหนดนโยบาย 

ขณะเดยีวกันเงือ่นไขดังกลา่วยิง่สง่ผลใหค้วามแตกตา่งทางชนชัน้ขยายกวา้งออกไปอกีจนเกอืบจะ
ควบคมุไมไ่ด ้ยังไมต่อ้งเอย่ถงึวา่ทนุนยิมโลกาภวิตันไ์ดท้ าใหผ้ลประโยชนท์างเศรษฐกจิของชาติ
กลายเป็นเพยีงภาพลวงตา 

แน่นอน ความแตกตา่งทางชนชัน้ไมใ่ชเ่รือ่งใหมใ่นสงัคมไทย  แตป่ระเด็นส าคัญมอียูว่า่ความ
แตกตา่งทีนั่บวนัยิง่ขยายกวา้งนี ้ท าใหภ้าคสว่นตา่ง ๆ ของสงัคมมมีมุมองและมรีะดับความภักดตีอ่
ประชาธปิไตยไมเ่หมอืนกนั 

ชนชัน้นายทนุและคนชัน้กลางในเมอืงหลวงมองการเมอืงแบบหนึง่ กรรมกรอตุสาหกรรมมองอกี
แบบหนึง่  ในขณะทีค่นชัน้กลางใหมใ่นภาคเกษตรกรรมก็มมีมุมองตอ่ประชาธปิไตยของ
ตนเอง  และชาวบา้นในชมุชนชายขอบก็เชน่เดยีวกนั 

ทีน่่าหนักใจคอื  ทัศนะทีเ่พาะตัวขึน้จากความเหลือ่มล ้าทีส่ดุขัว้มักเป็นทัศนะทีย่ากจะไกลเ่กลีย่
ประนปีระนอม  เพราะมันผกูตดิอยูก่ับเดมิพันเรือ่งผลประโยชนท์ีเ่ป็นแกนชวีติของแตล่ะฝ่าย  ใน
เงือ่นไขดังกลา่วบรรยากาศเสรนียิมจงึเกดิขึน้ไดย้าก  และความขดัแยง้ทางความคดิก็มกัน าไปสู่

การเผชญิหนา้ทางการเมอืง กระท่ังในบางกรณี ถงึกับน าไปสูค่วามรนุแรง 
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ยกตัวอยา่งเชน่ในปี 2549 ในขณะทีช่นชัน้กลางใหมใ่นชนบทก าลังตืน่เตน้ยนิดกีับนโยบายประชา
นยิมของรัฐบาล คนชัน้กลางในเมอืงหลวงจ านวนไมน่อ้ยกลับรูส้กึวติกกังวลในสิง่ทีเ่รยีกวา่ประเด็น
คณุธรรมของฝ่ายบรหิาร รวมทัง้รูส้กึหวัน่ไหวเกีย่วกับฐานะของตน เพราะเห็นวา่มาตรการตา่ง ๆ 
ของรัฐบาลหมิน่เหมต่อ่การละเมดิกตกิาของระบบตลาดเสร ี เมือ่เป็นเชน่นีแ้ลว้ บางสว่นจงึถงึกับ
เต็มใจใหม้กีารเปลีย่นรัฐบาลดว้ยวธิกีารทีไ่มใ่ชป่ระชาธปิไตย 

ในท านองเดยีวกนั เหตกุารณ์นองเลอืดในปี 2553 ก็มาจากความคดิเห็นทีไ่มอ่าจไกลเ่กลีย่
ประนปีระนอม เพราะมวลชนทีต่อ่ตา้นรฐับาลในชว่งน ัน้เห็นวา่รฐับาลมทีีม่าไมช่อบ
ธรรม  อกีท ัง้พวกเขายงัรูส้กึวา่ตวัเองถกูชนช ัน้ทีเ่หนอืกวา่ขม่เหงรงัแกตามอ าเภอใจ 

ท ัง้หลายท ัง้ปวงนี ้ผมเห็นวา่มรีากฐานมาจากความเหลือ่มล า้อยา่งสดุข ัว้ท ัง้ส ิน้ ความ
เหลือ่มล า้สดุข ัว้คอืทีม่าของความขดัแยง้รนุแรงในประเทศไทย ต ัง้แตส่มยัสงคราม
ประชาชนในชนบท  มาจนถงึกรณีกระชบัพืน้ทีด่ว้ยกระสนุจรงิทีร่าชประสงค ์

กลา่วอกีแบบหนึง่ก็คอื เราไมม่ทีางจะสรา้งเสถยีรภาพทางการเมอืงไดเ้ลย ถา้หากไมม่คีวาม
พยายามแกไ้ขปรับปรงุใหช้อ่งวา่งทางชนชัน้เหลา่นี้ลดนอ้ยลง 

อยา่งไรก็ตาม เรือ่งทีน่่าเศรา้ก็คอื ตลอด 40 ปีทีผ่า่นมาความเหลือ่มล ้าดังกลา่วไมเ่พยีงไมล่ดลง 
หากยังเพิม่ขึน้อกีตา่งหาก ตัวเลขจากปี 2552 ระบวุา่รายไดข้องคน 20 เปอรเ์ซนตแ์รกทีอ่ยูล่ าดับ
สงูสดุกับคน 20 เปอรเ์ซนตท์ีอ่ยูข่า้งลา่งสดุหา่งไกลกันถงึ 13.2 เทา่ (มตชิน 6 พค.52) และคน 10 
เปอรเ์ซนตท์ีร่วยสดุเป็นเจา้ของสนิทรัพยม์ากกวา่ครึง่หนึง่ของประเทศ เทยีบกับคนชัน้ลา่งสดุ 10 
เปอรเ์ซนตไ์ดส้ว่นแบง่ไปแค ่3.9 เปอรเ์ซนต ์(มตชิน 5 ตค.52) 

    และถา้จะพดูถงึการกระจกุตัวของความมั่งคั่งจรงิ ๆ แลว้ ตัวเลขยังน่าตกใจกวา่นีอ้กี ดังจะเห็นได ้
จากการคน้ควา้ของนักเศรษฐศาสตรท์า่นหนึง่พบวา่ 42 เปอรเ์ซนตข์องเงนิฝากในธนาคารทัง้
ประเทศ ซึง่มคีา่ประมาณหนึง่ในสามของจดีพีปีระเทศไทย เป็นของคนเพยีงสามหมืน่หา้พันคน 
จากจ านวนประชากรราว 64 ลา้นคน (ผาสกุ พงษ์ไพจติร/ มตชิน 18 พย.52) 
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    ลา่สดุ นติยสารฟอรบ์สไ์ดเ้ปิดเผยรายชือ่มหาเศรษฐ ี50 อันดับแรกของประเทศไทย ปรากฏวา่
คนจ านวนหยบิมอืเดยีวเหลา่นีเ้ป็นเจา้ของมลูคา่ความมั่งคั่งรวมกันแลว้กวา่ 2.6 ลา้นลา้นบาท ซึง่
เทา่กับ 1 ใน 4 หรอื 25 เปอรเ์ซนตข์องจดีพี ี นอกจากนี ้44 คนในจ านวนดังกลา่วยังมคีวามมั่งคั่ง
เพิม่จากปีทีผ่า่นมา (โพสตท์เูดย ์4 กค. 56) 

ยิง่ไปกวา่นัน้ แนวโนม้ทีค่วามมั่งคั่งกระจกุตัวยังคงเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  ดังรายงานของธนาคาร UBS 
รว่มกับสถาบันแหง่หนึง่ส ารวจพบวา่เศรษฐไีทยทีม่เีงนิมากกวา่ 30 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ (960 ลา้น
บาท) มจี านวนเพิม่ขึน้กวา่ปีกลายนี ้15.2 เปอรเ์ซนต ์ หรอืเพิม่จาก 625 คนเป็น 720 คน คน
เหลา่นีเ้ป็นเจา้ของสนิทรัพยร์วมมลูคา่แลว้ 110,000 ลา้นเหรยีญ หรอืกวา่ 3.52 ลา้นลา้นบาท เพิม่
ขึน้มาจากปีกลาย 520,000 ลา้นบาท (ไทยรัฐ  23 กย.56) 

    ในทางตรงกันขา้ม เมือ่เราหันมามองชวีติของเกษตรกรไทย ก็จะพบวา่โดยเฉลีย่แลว้พวกเขามี
รายไดทั้ง้ปีเพยีง114,000 บาท ซึง่เมือ่หักคา่ใชจ้า่ยดา้นตน้ทนุการผลติและรายจา่ยดา้นอปุโภค
ออกแลว้ กลับตดิลบปีละ 34,000 บาท (มตชิน 6 พย.53) อันนีห้มายความงา่ย ๆ วา่พวกเขายิง่
ผลติยิง่เป็นหนี ้

    และเมือ่พดูถงึรายไดเ้ฉลีย่ของคนงานรับจา้ง  เราก็จะเห็นภาพความเหลือ่มล ้าทีค่รบวงจรมากขึน้ 
เพราะคนเหลา่นีไ้ดรั้บคา่จา้งเพยีงเดอืนละ 7,000-9,000 บาทเทา่นัน้  ซึง่เมือ่คดิเป็นคา่จา้งรายวนั
แลว้ ยังนอ้ยกวา่ราคาอาหารกลางวนัของคนชัน้กลางจ านวนมาก หรอือาจจะถกูกวา่ราคากางเกงใน
ทีข่ายตามหา้งหรู 
ในขณะทีช่อ่งวา่งระหวา่งคา่ตอบแทนของผูบ้รหิารบรษัิทกับพนักงานระดับเสมยีนก็หา่งไกลกันถงึ
กวา่ 11 เทา่ โดยผูบ้รหิารบรษัิทในประเทศไทยไดรั้บคา่ตอบแทนสงูกวา่ทกุประเทศในเอเชยี 
ยกเวน้ฮอ่งกง (สฤณี  อาชวานันทกลุ/ ความเหลือ่มล ้าฉบับพกพา/ 2554 น.43) 

    พดูแลว้ก็พดูใหห้มดเปลอืก ความแตกตา่งทางชนชัน้ทีส่ดุขัว้เหลา่นี ้ ยังถกูท าใหเ้ลวลงอกีดว้ย
ระบบการจัดเก็บภาษีทีไ่มเ่ป็นธรรม เพราะภาษีจากรายไดแ้ละก าไรประเภทตา่ง ๆ ซึง่จัดเก็บจากคน
ทีไ่ดเ้ปรยีบ กลับมสีดัสว่นไมถ่งึครึง่ของรายไดรั้ฐจากภาษีทัง้หมด ในขณะทีภ่าษีสนิคา้และบรกิาร
ซึง่เก็บจากผูบ้รโิภคทกุคนกลายเป็นรายไดรั้ฐสว่น
ใหญ ่ (http://whereisthailand.info/2013/03/sources-of-tax-revenue/) กลา่วอกีแบบหนึง่คอื
คนรวยเสยีภาษีนอ้ยเกนิไป สว่นคนจนก็เสยีภาษีทางออ้มทกุวนั 

    แน่นอน ตัวเลขเหลา่นี้ยอ่มมนัียยะทางการเมอืงอยา่งใหญห่ลวง เราจะยนืยันหลักการแหง่ความ
เสมอภาคไดอ้ยา่งไร บนภมูปิระเทศทางเศรษฐกจิและสงัคมทีต่รงขา้มกับความเสมอภาคอยา่ง
สิน้เชงิ จ านวนของเกษตรกรและแรงงานรับจา้งในระบบนัน้เมือ่รวมกันแลว้เทา่กับเกนิครึง่ของ
ประชากรไทย  อะไรจะเกดิขึน้ถา้ความคับแคน้ทางเศรษฐกจิของพวกเขาเปลีย่นเป็นความไมพ่อใจ
ทางการเมอืงมากขึน้เรือ่ย ๆ 

    ในประเทศไทย การเอย่ถงึความแตกตา่งทางชนชัน้ดจูะเป็นเรือ่งตอ้งหา้มและชวนใหไ้มส่บายใจ
ส าหรับคนจ านวนไมน่อ้ย แตใ่นความเห็นของผม ท่าทแีบบนีทั้ง้ไรป้ระโยชนแ์ละเป็นไปไมไ่ดอ้กี
แลว้ เพราะมันเทา่กับตัดประเด็นใจกลางออกไปจากความจรงิของปัญหา ซึง่ทา้ยทีส่ดุก็จะน าไปสู่

ขอ้เสนอแนะหรอืทางออกทีฉ่าบฉวย 

ดังนัน้ ผมจงึคดิวา่เราควรมองความจรงิใหเ้ต็มตา บา้นเมอืงจงึจะพอทางออกไดบ้า้ง เราควรเปิด
บาดแผลของประเทศออกมาด ูและมองใหเ้ห็นความเกีย่วโยงอันใกลช้ดิ ระหวา่งความแตกตา่งทาง
ชนชัน้ทีส่ดุขัว้กับภาวะไรเ้สถยีรภาพทางการเมอืง 

http://whereisthailand.info/2013/03/sources-of-tax-revenue/
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ส าหรับชนชัน้ทีไ่ดเ้ปรยีบ ทา่นควรยอมรับวา่มันหมดเวลาแลว้ทีจ่ะมอีปุาทานวา่ตนเองไมเ่ดอืดรอ้น
กับสภาพเชน่นี ้ หมดเวลาแลว้เชน่กันทีจ่ะโทษวา่บา้นเมอืงวุน่วายเพราะจรติฟุ้งซา่นของคนไมก่ี่
คน  หรอืแคข่จัดคอรัปชัน่แลว้บา้นเมอืงจะดเีอง 

ผูค้นในประเทศไทยควรจะตอ้งตระหนักใหม้ากขึน้วา่ปัญหาของประเทศไมไ่ดเ้กดิจากการโกงบา้น
กนิเมอืงอยา่งเดยีว  แมว้า่ส ิง่นัน้จะมจีรงิและสมควรแกไ้ข  แตค่นทีด่เูหมอืนมอืสะอาดก็ใชว่า่จะผดุ
ผอ่งอันใดนักหนา เพราะเงือ่นไขทีก่อ่เรือ่งมากกวา่คอืระบบทีท่ าใหค้นจ านวนหนึง่รวยไดอ้ยา่ง
เหลอืลน้โดยไมต่อ้งโกง ขณะคนสว่นใหญล่ าบากไดอ้ยา่งเหลอืเชือ่ทัง้ ๆ ทีไ่มไ่ดเ้กยีจครา้น 

    ตอ่ไป เราลองมาพจิารณาอปุสรรคของประชาธปิไตยอันเนือ่งมาจากยคุโลกาภวิตัน์  หรอืพดูอกี
แบบหนึง่คอืผลกระทบของทนุนยิมไรพ้รมแดนทีม่ตีอ่เสน้ทางเดนิของสงัคมไทย 

    แน่นอน เราคงปฏเิสธไมไ่ดว้า่ระบบทนุนยิมโลกาภวิตันม์ดีา้นทีเ่ป็นความเจรญิอยูไ่ม่
นอ้ย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งการพัฒนาความรูท้างวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ  การ
กระตุน้การเตบิโตของพลงัการผลติ  และการท าลายพรมแดนทีเ่คยกัน้ขวางสายใยสมัพันธร์ะหวา่ง
มวลมนุษย ์

อยา่งไรก็ด ีถา้พจิารณาเฉพาะดา้นทีส่รา้งความเหลือ่มล ้า เราจะพบวา่ระบบทนุนยิมแบบไรพ้รมแดน
ไดค้ะแนนต า่อยา่งน่าตกใจยิง่  ทัง้นีเ้นือ่งจากการเลือ่นไหลเสรขีองทนุและแรงงาน มักน าไปสูข่อ้
ไดเ้ปรยีบของชนชัน้นายทนุฝ่ายเดยีว สว่นผูใ้ชแ้รงงานนัน้แทบไมม่อี านาจตอ่รองอะไรเหลอื ขณะที่
ระบบการคา้เสรก็ีท าใหเ้กษตรกรรายยอ่ยแทบท าอะไรไมไ่ดเ้ลย ในการตัง้ราคาผลผลติที่
สมเหตสุมผล 

ทีเ่ลวรา้ยกวา่นัน้อกีก็คอื ทนุนยิมโลกาภวิตันแ์ทจ้รงิแลว้ไมไ่ดพ้ึง่กลไกตลาดอยา่งเดยีว หากยัง
กดดันและผกูมัดใหอ้ านาจรัฐตา่ง ๆ หันมาคุม้ครองกฎกตกิาทีต่ัวเองก าหนดดว้ย  ซึง่ในกรณีของ
ไทยนัน้ นอกเหนอืไปจากการออกกฎหมาย 11 ฉบบัตามขอ้เรยีกรอ้งของไอเอ็มเอฟแลว้ ทัง้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับ 2540 และฉบับ 2550 ตา่งก็มบีทบัญญัตเิหมอืนกันวา่รัฐจะตอ้งด าเนนินโยบาย
สนับสนุนกลไกการคา้เสร ี

ใชห่รอืไมว่า่นีเ่ป็นเงือ่นไขทีท่ าใหปั้ญหาการเมอืงไทยยิง่สลับซอ้นมากกวา่เดมิหลายเทา่ เพราะมัน
หมายความวา่ทนุนยิมโลกาภวิตันไ์มเ่พยีงเขา้มาเร่งขยายความเหลือ่มล ้าในสงัคมไทยเทา่นัน้ หาก
ยังปิดกัน้หนทางแกไ้ขเอาไวด้ว้ย 

    อันทีจ่รงิในระยะใกล ้ๆ นีส้ ิง่บอกเหตก็ุพอมอียูแ่ลว้  เชน่ในกรณีปรับคา่แรงขัน้ต า่เป็นวนัละ 300 
บาท กับกรณีนโยบายรับจ าน าขา้วของรัฐบาลปัจจบุัน เป็นตน้ 

กรณีแรกนอกจากมเีสยีงบน่จากภาคอตุสาหกรรมแลว้ ปรากฏวา่นายทนุไทยยังยา้ยไปลงทนุใน
ประเทศคา่แรงต า่เป็นจ านวนมาก  สว่นกรณีหลัง ถา้ตัดเสยีงครหานนิทาเรือ่งทจุรติ ออกไป ก็จะ
พบวา่เสยีงวจิารณ์สว่นใหญล่ว้นมาจากมมุมองแบบเสรนียิมใหมทั่ง้ส ิน้ 

และในทัง้สองกรณี ผูว้จิารณ์ตา่งพากันแสดงความหว่งใยระบบตลาดและใชฐ้านคดิดังกลา่วเป็น
กรอบอา้งองิความถกูตอ้ง  สว่นชวีติของกรรมกรและชาวนาทีเ่สยีเปรยีบเชงิโครงสรา้งนัน้  แทบจะ
ไมม่ใีครเอย่ถงึ 

พดูงา่ย ๆ คอืรัฐไทยก าลังถกูทนุนยิมโลกาภวิตันก์ดดันใหเ้มนิเฉยตอ่ชนชัน้ทีเ่สยีเปรยีบมากขึน้ 

    ในเมือ่สภาพเป็นเชน่นี้ พืน้ทีส่ าหรับการบรหิารจัดการปัญหาตา่ง ๆ ของรัฐไทยจงึถกูลดทอน
ลง  ภายใตก้รอบกตกิาของทนุนยิมโลกาภวิัตน ์อ านาจในการจัดการสงัคมถกูโอนไปไวท้ีก่ลไก
ตลาดเป็นสว่นใหญ ่ และรัฐเองก็ก าลังถกูแปรรปูดดัแปลงใหรั้บใชเ้ฉพาะชนชัน้นายทนุ 
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    ค าถามมอียูว่า่ แลว้ระบบทนุจะดแูลคนไดท่ั้วถงึหรอืไม่  มันมศีักยภาพในการแกไ้ขปรับปรงุ
ตัวเองมากนอ้ยเพยีงใด เรือ่งนีผ้มไมต่อ้งพดูมาก ก็เห็นชดักันอยูแ่ลว้วา่เป็นไปไดย้าก 

    ทีผ่า่นมาหลายปีการขยายตัวของทนุนยิมในประเทศไทยถกูยกขึน้เป็นทัง้วาระแหง่ชาตแิละ
ผลประโยชนส์ว่นรวม ซึง่อาจจะเป็นจนิตภาพทีค่ลมุเครอืมาตัง้แตต่น้ แตม่าถงึยคุทนุนยิมไร ้
พรมแดนเราอาจพดูไดว้า่ความคลมุเครอืนัน้ไดห้ายไปหมดแลว้ มันชดัเจนทีส่ดุวา่ส ิง่นีค้อืมายา
คต ิ ซึง่ไมม่คีวามเป็นจรงิใด ๆ รองรับ 

    ถามวา่ท าไมผมจงึกลา้พดูเชน่นี ้ ทีก่ลา้พดูก็เพราะกฎเกณฑข์องทนุนยิมโลกาภวิตันนั์น้อยูต่รง
ขา้มกับจนิตภาพเรือ่งชาตใินระดับประสานงา 

มันเป็นระบบทีถ่อืวา่ทัง้โลกเป็นตลาดเดยีวกัน และไมย่อมรับอ านาจของรัฐไหนในการก าหนดกตกิา
อยา่งเป็นอสิระ ไมย่อมรับขอ้จ ากัดใด ๆ ในการเคลือ่นยา้ยทนุและหาก าไรจากทนุ  ซึง่รวมทัง้ไม่
ยอมรับขอ้จ ากดัทางความคดิหรอืทางศลีธรรมดว้ย 

    ดังนัน้ปรากฏการณ์นายทนุทิง้ชาตจิงึเป็นเรือ่งทีทั่ง้ถกูตอ้งและปกตธิรรมดาในเศรษฐกจิแบบไร ้
พรมแดน ส าหรับระบบนีไ้มม่เีหตผุลชดุอืน่มาแทนก าไรสงูสดุได ้ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการสรา้งงานให ้
คนในชาต ิการกระจายรายไดใ้หช้นชัน้ผูเ้สยีเปรยีบ หรอืผลประโยชนท์างดา้นภาษีอากรของรัฐ 

    ใชห่รอืไมว่า่ทนุไทยเองก็ก าลังเคลือ่นไปในทศิทางนัน้ 

    รายงานของธนาคารแหง่ประเทศไทยระบวุา่ภายในไตรมาสแรกของปี 2555 นักนักธรุกจิไทยได ้
น าเงนิออกไปลงทนุในตา่งประเทศถงึ 3.08 แสนลา้นบาท (โพสตท์เูดย ์8 พค.55) และเมือ่เดอืน
มกราคม 2556 ก็มรีายงานจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยยนืยันวา่โรงงานผลติเสือ้ผา้และ
รองเทา้ยีห่อ้ดังของไทยไมต่ า่กวา่ 100 โรงงานก าลังหาทางยา้ยฐานการผลติไปยังประเทศเพือ่น
บา้น เพือ่หนคีา่แรงขัน้ต า่ใน 

ประเทศไทยทีเ่พิม่ข ึน้เป็น 300 บาท  ในจ านวนนีม้บีางโรงงานทีก่ าลังทยอยเลกิจา้งพนักงานเพือ่
ปิดกจิการในประเทศ (โพสตท์เูดย ์28 มค.56) 

แน่นอน แรงจงูใจส าคัญของนักลงทนุไทย คอืคา่แรงราคาถกูและสทิธพิเิศษทางดา้นภาษี 
ยกตัวอยา่งเชน่ ในประเทศเวยีดนาม คา่แรงตามเมอืงใหญอ่ยูใ่นระดับวนัละ 200 บาท และนอก
เมอืงออกไปยังต า่กวา่นัน้อกี นอกจากนีย้ังอนุญาตใหนั้กลงทนุตา่งชาตเิป็นเจา้กจิการไดถ้งึ 100 
เปอรเ์ซนต ์ ดว้ยเหตนุีภ้ายในครึง่ปีแรกของ 2556 ปีเดยีว จงึมนัีกธรุกจิไทยไปลงทนุในเวยีดนามถงึ
กวา่ 300 โครงการ คดิเป็นมลูคา่ 6,100 ลา้นเหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 183,000 ลา้นบาท 
(โพสตท์เูดย ์ 13 สค.56) 

สว่นกัมพชูานัน้คา่แรงยิง่ต า่ลงมาอกี บางแหง่อัตราคา่จา้งรายวนัอยูท่ีเ่พยีง 70 บาท  กลุม่ทนุไทย
จงึเริม่ด าเนนิการสรา้งนคิมอตุสาหกรรมขึน้ใกลช้ายแดน เพือ่รองรับทนุไทยเป็นหลัก (โพสตท์เูดย ์
25 มคี. 56) 
ทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงตัวอยา่งเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ของการลงทนุแบบขา้มชาตขิองบรรดานักธรุกจิไทย  ยัง
ไมต่อ้งเอย่ถงึการขยายตัวสูป่ระเทศตะวนัตกของทนุใหญอ่กีหลายเจา้ ซึง่แรงจงูใจอาจจะไมไ่ดอ้ยู่
ทีค่า่แรงราคาถกู เทา่กับการชว่งชงิสว่นแบง่ในตลาดสนิคา้ระดับโลก 

ดังนัน้ เราจะเห็นไดว้า่ทนุขา้มชาตกิับทนุทิง้ชาตแิทจ้รงิแลว้เป็นสิง่เดยีวกัน  และมันคงเป็นเรือ่งยาก
สิน้ดทีีจ่ะเห็นทนุนยิมโลกาภวิตันท์ าหนา้ทีช่ว่ยลดความเหลือ่มล ้าทางชนชัน้หรอืชว่ยสรา้งความเป็น
ธรรมทางสงัคม แมแ้ตเ่สรภีาพในจนิตภาพของระบบนีก็้ดจูะหมกมุน่อยูก่ับเรือ่งการคา้การลงทนุเสร ี
ตลอดจนการบรโิภคเสรเีทา่นัน้ 
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    ในเมือ่สภาพเป็นเชน่นี้แลว้ ผลประโยชนอ์ันลอ่นจอ้นของชนชัน้นายทนุ (ทัง้ทนุไทยและ
ตา่งชาต)ิ จงึไมอ่าจถกูรัฐใชเ้สือ้คลมุชาตนิยิมมาปกปิดไดง้า่ย ๆ เหมอืนเดมิ ขณะเดยีวกันเสือ้คลมุ
รัฐชาตก็ิหลดุลุย่เองดว้ย เพราะรัฐก าลังกลายเป็นทัง้พนักงานประชาสมัพันธแ์ละเจา้หนา้ทีรั่กษา
ความปลอดภัยใหร้ะบบทนุเทา่นัน้ 

    อันทีจ่รงิ นีไ่มใ่ชส่ภาพทีเ่กดิกับประเทศไทยประเทศเดยีว หากเกดิขึน้ท่ัวโลก รวมทัง้เกดิขึน้ใน
ประเทศมหาอ านาจในโลกตะวนัตกดว้ย 

โจเซฟ สตกิลติซ ์นักเศรษฐศาสตรร์ะดับรางวลัโนเบลยนืยันวา่ทนุนยิมโลกาภวิตันก์ าลังสรา้งความ
เหลือ่มล ้าอยา่งสดุขัว้ข ึน้ในสงัคมอเมรกิัน  ซึง่เป็นอนัตรายอยา่งยิง่ตอ่เสถยีรภาพของระบอบ
ประชาธปิไตย 

เขาไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่ ระบบการเมอืงอเมรกิันซึง่เป็นประชาธปิไตยเกา่แกท่ีส่ดุในโลก ก าลังถกูบดิเบอืน
ใหก้ลายเป็น ‘ระบบหนึง่ดอลลา่รห์นึง่คะแนน’ แทนทีจ่ะเป็นไปตามหลักการหนึง่คนหนึง่เสยีงดังที่
เคยเป็นมา  ประชาชนคนสว่นใหญแ่ทบไมส่ามารถก าหนดเสน้ทางเดนิของประเทศไดเ้ลย เพราะ
อทิธพิลของกลุม่ทนุและพวกทีถ่อืครองความมั่งคั่งสงูสดุ (โจเซฟ สตกิลติซ/์ สฤณี อาชวานันทกลุ 
แปล/ ราคาของความเหลือ่มล ้า/ 2556 น.225-260) 

    พดูก็พดูเถอะ ในระยะหลัง ๆ ถา้รัฐบาลมทีา่ทจีะปรับปรงุระบบการจัดเก็บภาษีทีส่ง่ผลกระทบถงึ
พวกเขา เศรษฐอีเมรกิันก็พรอ้มจะใชไ้มต้าย ดว้ยการโอนไปถอืสญัชาตอิืน่  เฉพาะครึง่ปีแรกของ 
2556 พวกเขาก็ท าเชน่นีเ้กอืบ 2 พันคน และเมือ่เปรยีบเทยีบไตรมาส 2 ของปีนีก้ับปีกอ่น จ านวน
เศรษฐทีิง้สญัชาตนัิบวา่เพิม่ขึน้ถงึ 6เทา่  เนือ่งจากนโยบายภาษีของรัฐบาลพรรคเดโมแครต ( 
โพสตท์เูดย ์12 สค.56)  ส าหรับเรือ่งนี ้พฤตกิรรมของเศรษฐใีนประเทศแถบยโุรปก็ไมต่า่งกัน 

    แน่ละ ในฐานะทีเ่ป็นเพือ่นมนุษย ์ผมคดิวา่นายทนุใจดทีีเ่ห็นอกเห็นใจผูเ้สยีเปรยีบยอ่มมอียู ่แต่
ถา้พดูโดยภาพรวมของทนุนยิมโลกาภวิตันแ์ลว้  ก็คงตอ้งสรปุวา่มันเป็นระบบทีห่ากปลอ่ยไวโ้ดย
ล าพัง ยอ่มไมส่ามารถจัดสรรผลประโยชนใ์หก้ับประชาชนไดอ้ยา่งเป็นธรรมและท่ัวถงึ 

    ดังนัน้ ผลกระทบจากทนุนยิมไรพ้รมแดนทีม่ตีอ่ประเทศไทยจงึมนัียยะทางการเมอืงอยา่งใหญ่
หลวง  มันหมายถงึวา่ในดา้นหนึง่เราจ าเป็นตอ้งอาศัยกระบวนการทางการเมอืงมาแกไ้ขปัญหา
เศรษฐกจิ ทีแ่กไ้ขตัวเองไมไ่ด ้และในอกีดา้นหนึง่ก็ตอ้งแกไ้ขปมเงือ่นทางการเมอืงทีโ่ลกาภวิตัน์
มาผกูมัดไวด้ว้ย  ทัง้สองดา้นนีบ้างทอีาจจะตอ้งสะสางไปพรอ้ม ๆ กัน 

    ถามวา่แลว้อันใดเลา่คอืคอืปมปัญหาทางการเมอืงอันเนือ่งมาจากระบบทนุนยิมแบบขา้มชาต ิ
และกระบวนการทางการเมอืงแบบไหนบา้งทีจ่ะชว่ยคลายปมเหลา่นัน้ ตอ่เรือ่งนีผ้มคดิวา่เราอาจ
พจิารณาไดเ้ป็น 3 ระดับดว้ยกัน 

ในระดับรัฐ (state level) เราควรตระหนักวา่โลกาภวิตันท์ าใหค้วามเป็นรัฐชาตขิองไทยวา่งเปลา่ขึน้
เรือ่ย ๆ  เนือ่งจากพลังอ านาจจากนอกประเทศเขา้มามสีว่นก าหนดนโยบายของรัฐไทยไดใ้นสดัสว่น
ทีส่งูมาก อกีทัง้ตลาดก็กลายเป็นพืน้ทีศ่ักดิส์ทิธิท์ีรั่ฐเขา้ไปแตะตอ้งไมไ่ด ้

การเลือ่นไหลเขา้ออกของทนุและแรงงานท าใหจ้นิตภาพความเป็นชาตเิจอืจางขึน้ทกุท ี นายทนุ
ตา่งชาตเิขา้มาถอืครองทรัพยส์นิในประเทศไทยในสดัสว่นมหาศาล ขณะทีผู่ใ้ชแ้รงงานจากประเทศ
เพือ่นบา้นจ านวนนับลา้นก็เขา้มาเป็นสว่นหนึง่ของระบบเศรษฐกจิไทย 

อยา่งไรก็ตาม ในทัศนะของผม ประเด็นหลักไมไ่ดอ้ยูท่ีค่วามเปลีย่นแปลงเหลา่นี ้ หากอยูท่ีก่าร
กลบเกลือ่นความเปลีย่นแปลงดังกลา่วดว้ยวาทกรรมทีห่มดสมัย 
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เชน่เดยีวกับเรือ่งชนชัน้ ผมคดิวา่ถงึเวลาแลว้ทีต่อ้งพดูกันตรง ๆ วา่รัฐไทยไมเ่หมอืนเดมิ และ
สงัคมไทยก็เปลีย่นไปเชน่กัน มันไมไ่ดเ้ป็นกอ้นเดยีวโดด ๆ  อกีทัง้ไมไ่ดป้ระกอบดว้ยคนไทยลว้น ๆ 
เราจะจัดทีจั่ดทางใหผู้ค้นเหลา่นีอ้ยูร่ว่มกันอยา่งไรยังเป็นเรือ่งทีจ่ะตอ้งศกึษาคน้ควา้ แตท่ีแ่น่ ๆ คอื
รัฐไมค่วรอา้งวา่ผลประโยชนข์องทนุเป็นผลประโยชนข์องชาตอิกี 

ในยคุทีช่อ่งวา่งทางชนชัน้ถา่งหา่ง จนิตภาพเรือ่งสว่นรวมพรา่มัว รัฐไทยยิง่จ าเป็นตอ้งขยาย
บทบาทในการบรหิารความเป็นธรรม ทัง้สงัคมและรัฐจงึจะอยูร่อดได ้ และเพือ่จดุมุง่หมายนีบ้างที
รัฐอาจจะตอ้งยอมปรับโครงสรา้งอ านาจของตนเอง  โดยกระจายอ านาจสูห่ัวเมอืงตา่งจังหวดัและ
ชมุชนทอ้งถิน่อยา่งแทจ้รงิ  เพือ่วา่ประชาชนในพืน้ทีต่า่ง ๆ จะไดม้เีครือ่งมอืมากขึน้ในการ
คุม้ครองอัตลักษณ์และผลประโยชนข์องพวกเขา กอ่นทีโ่ลกาภวิตันจ์ะถอนรากถอนโคนทกุสิง่ทกุ
อยา่ง 

    อันดับตอ่มา ในระดับระบอบการเมอืง (regime level) ทนุนยิมโลกาภวิตันท์ าใหร้ะบอบ
ประชาธปิไตยถกูควา้นไสอ้อกไปหลายเรือ่ง เพราะนโยบายหลักหลายอยา่งกลายเป็นขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศ ดังนัน้ในหลาย ๆ กรณีเจตจ านงของประชาชนจงึกลายเป็นสิง่ทีผู่น้ าการเมอืง
ตอบสนองไมไ่ด ้

พดูอกีแบบหนึง่คอื กลไกตลาดเสรกี าลังท าใหเ้นือ้ในของระบอบประชาธปิไตยวา่งเปลา่ เพราะผูม้ี
อ านาจตอ่รองสงูในตลาดยอ่มมอีทิธพิลตอ่การตัดสนิใจของศนูยอ์ านาจมากกวา่ปวงชนซึง่เป็น
เจา้ของอธปิไตย  ยังไมต่อ้งเอย่ถงึวา่ทศิทางการจัดการสงัคมของกลไกตลาด ไมไ่ดส้อดคลอ้งกับ
เสยีงของประชาชนเสมอไป กระท่ังเป็นการลดิรอนสทิธทิางการเมอืงของประชาชนอยูโ่ดยออ้ม 

เรยีนตรง ๆ นีเ่ป็นอกีเรือ่งหนึง่ทีเ่ราควรมองเห็นวา่เป็นปัญหา มฉิะนัน้แลว้จะเทา่กับชว่ยกันสรา้งภาพ
ลวงตาวา่ในระบอบประชาธปิไตยแบบเสรนียิมใหม ่ประชาชนสามารถก าหนดไดท้กุอยา่ง  ทัง้ ๆ ที่
โดยความเป็นจรงิประชาชนไมส่ามารถก าหนดนโยบายพืน้ฐานไดเ้ลย แมแ้ตผู่น้ าการเมอืงก็ยังตอ้ง
คอยเสาะหาชอ่งเล็กชอ่งนอ้ยคดินโยบายทีไ่มข่ดัแยง้กับตลาด หรอืไมข่ดัใจทนุนยิมโลก ออกมา
เป็นนโยบายหาเสยีง แทนทีจ่ะคดิถงึนโยบายใหญ ่ๆ ทีเ่ป็นทางเลอืกเชงิโครงสรา้ง 

ดังนัน้ ประเทศไทยคงฝากประชาธปิไตยไวก้ับสถาบันและกระบวนการทีเ่ป็นทางการอยา่งเดยีว
ไมไ่ด ้หากตอ้งประสานบทบาทของการเมอืงภาคประชาชน และการเมอืงมวลชนเขา้กับระบบ
รัฐสภา ทัง้นีเ้พราะพลังทัง้สองสว่นตา่งก็มปัีญหากับทนุนยิมโลกไปคนละแบบ และมแีรงจงูใจสงูที่
จะอาศัยมาตรการทางการเมอืง 

ส าหรับฝ่ายแรกนัน้มักประกอบดว้ยกลุม่ประชาชนทีต่อ้งการอยูน่อกตลาดเสร ี สว่นฝ่ายหลังแมจ้ะ
เป็นชนชัน้ทีต่อ้งอยูก่ับตลาดแตก็่อยูอ่ยา่งเสยีเปรยีบปราศจากอ านาจตอ่รอง  ดว้ยเหตดุังนี ้ฝ่าย
หนึง่จงึเรยีกรอ้งพืน้ทีจั่ดการตัวเอง  ขณะทีอ่กีฝ่ายหนึง่ตอ้งการพืน้ทีใ่นกระบวนการก าหนดนโยบาย 

    ตอ่ไป เรามาพดูกันถงึผลกระทบของโลกภวิตันท์ีเ่กดิขึน้ในระดับรัฐบาล (government level) 
ในระดับนี ้ ความยากล าบากทีส่ดุอยูท่ีบ่ทบาทการเป็นผูน้ าประเทศ หรอืผูน้ าของฝ่ายบรหิาร  ทัง้นี้
เนือ่งจากกรอบอา้งองิเรือ่งผลประโยชนส์ว่นรวมแบบเกา่เริม่ใชไ้มไ่ด ้

เศรษฐกจิไรพ้รมแดนท าใหผ้ลประโยชนต์า่งชาตกิบัของคนในประเทศไมม่เีสน้แบง่อกีตอ่ไป ขณะที่
ผลประโยชนข์องชนชัน้ทีไ่ดเ้ปรยีบก็ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกนักับของชนชัน้ทีเ่สยีเปรยีบ ยังไมต่อ้งพดูถงึ
ความแตกตา่งหลากหลายของกลุม่ประชาชนในอกีสารพัดเรือ่ง ซึง่ท าใหย้ากตอ่การเหมารวมวา่
รัฐบาลก าลังท าเพือ่คนไทยทกุคน 

ในเมือ่รัฐบาลขาดขอ้อา้งทีท่กุฝ่ายยอมรับ  การใชอ้ านาจของฝ่ายบรหิารยอ่มถกูคัดคา้นถีข่ ึน้เรือ่ย ๆ 
จนกลายเป็นวกิฤตฉันทานุมัต ิ(Political Consensus) อยา่งตอ่เนือ่ง มวลชนจ านวนมหาศาล และ
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หลายหมูเ่หลา่ เริม่เห็นวา่รัฐไมใ่ชส่ ิง่ศักดิส์ทิธิท์ีจ่ะตอ้งเชือ่ฟังกันโดยปราศจากเงือ่นไข  ดังนัน้จงึ
พรอ้มจะกดดันรัฐบาลใหค้ ้าประกันผลประโยชนอ์ันพงึมพีงึไดข้องพวกเขา 

ตามความเห็นของผม วธิแีกไ้ขสภาพดังกลา่วไมอ่าจเป็นอยา่งอืน่ นอกจากจะตอ้งยอมรับวา่
สงัคมไทยไมไ่ดป้ระกอบดว้ยราษฎรกอ้นเดยีวทีรั่กกันอยูต่ลอดเวลา และใครก็ตามทีม่บีทบาทน าพา
ประเทศจะตอ้งเลกิอา้งองิผลประโยชนแ์หง่ชาตแิบบลอย ๆ เพือ่ปกปิดผลประโยชนท์างชนชัน้เสยีท ี
เพราะถงึอยา่งไรก็ปิดไมม่ดิอยูแ่ลว้ 

อันทีจ่รงิผลประโยชนอ์ันลอ่นจอ้นของนายทนุก็มสีว่นท าใหช้นชัน้ลา่ง ๆ ไมม่ทีางเลอืกมากนัก 
นอกจากจะเรยีกรอ้งผลประโยชนอ์ันลอ่นจอ้นของชนชัน้ตนดว้ย  ไมว่า่จะเป็นคา่จา้งขัน้ต า่ ราคาขา้ว 
ราคายาง หรอืคา่ชดเชยเรือ่งมลภาวะ  พดูกันงา่ย ๆ คอืไมม่ใีครยอมออ่นขอ้ หรอืเสยีสละเพือ่ส ิง่ที่
จับตอ้งไมไ่ดอ้กีตอ่ไป 
ลา่สดุ ส านักงานต ารวจแหง่ชาตไิดเ้ปิดเผยเมือ่ตน้เดอืนตลุาคมวา่ปีนีม้กีารชมุนุมของประชาชนไทย
มากกวา่ 3,000 ครัง้ และในจ านวนนัน้เป็นการประทว้งหรอืเรยีกรอ้งเรือ่งเศรษฐกจิปากทอ้งถงึ 
1,939 ครัง้ ทีเ่หลอืเป็นเรือ่งการเมอืง (ไทยรัฐ 8 ตค.56) 

แน่ละ เราอาจตคีวามไดว้า่ปรากฏการณ์ดังกลา่วสะทอ้นใหเ้ห็นถงึสทิธเิสรภีาพของชาวไทยในยคุ
ปัจจบุัน แตส่ าหรับความเสมอภาคและความเป็นธรรมแลว้เห็นทจีะไมใ่ช ่ ขอ้เท็จจรงิคอืผูค้นก าลัง
เดอืดรอ้นทกุหยอ่มหญา้ภายใตก้ระแสโลกาภวิตัน์  และไมม่ใีครยอมรับความเดอืดรอ้นนีโ้ดยไมต่อ่สู ้

ด ิน้รน 

ดังนัน้ ผูน้ าการเมอืงทีต่ ืน่รูจ้งึควรยา้ยฐานความชอบธรรมของอ านาจไปสูก่ารสนองผลประโยชน์
รปูธรรมของประชาชนใหม้ากขึน้  ยอมรับวา่รัฐบาลตอ้งมบีทบาทบรหิารความเป็นธรรมและแกไ้ข
ความเหลือ่มล ้าทีเ่กดิจากกลไกตลาด  รวมทัง้ตอ้งรับฟังเสยีงของประชาชนทีห่ลากหลายแตกตา่ง
ไมเ่ฉพาะในชว่งเสยีงเลอืกตัง้ หากตลอดชว่งทีอ่ยูใ่นอ านาจ และในทกุขัน้ตอนของการตัดสนิใจ 

หากท าเชน่นัน้ไดก็้เทา่กับแปรวกิฤตฉันทานุมัตใิหเ้ป็นโอกาสในการพัฒนาประชาธปิไตย 

    ทา่นผูม้เีกยีรตทิ ัง้หลาย 

    ผมตอ้งขออภยัทีไ่ดใ้ชเ้วลาคอ่นขา้งมากในการพดูถงึความเหลือ่มล า้ และผลกระทบทีม่ ี
ตอ่ระบอบประชาธปิไตยไทย อยา่งไรก็ตาม ผมคดิวา่ประเด็นนีค้อืปญัหาใหญส่ดุของยคุ
สมยั  ท ัง้ของโลกและของบา้นเรา มนัเป็นสถานการณ์ทีส่าปแชง่คนจ านวนมหาศาล ใหจ้ม
ปลกัอยูก่บัความต า่ตอ้ยนอ้ยหนา้ อบัจนขน้แคน้ และเสยีโอกาสทีจ่ะไดล้ ิม้รสความเจรญิ 

    วนันี ้ผมขออนญุาตเป็นปากเสยีงใหก้บัพีน่อ้งเหลา่น ัน้ เพราะผมคดิวา่พวกเขามโีอกาส
นอ้ยเกนิไปในการพดูถงึความเสยีเปรยีบของตน 

    โดยสารตัถะแลว้ ส ิง่ทีผ่มพดูก็ไมไ่ดต้า่งจากทีเ่คยพดูเมือ่ 40 ปีทีแ่ลว้  ไมไ่ดห้ลดุไปจาก
ความฝนัเดอืนตลุาคมทีห่มดุประวตัศิาสตรก์ าลงัจะจดจารกึไว ้

    เพยีงแตว่า่ในวนันี ้บรบิททีเ่ปลีย่นไปของโลก ท าใหเ้ราเห็นพอ้งตอ้งกนันอ้ยลง 

    ขอขอบคณุทกุทา่นทีใ่หเ้กยีรตริบัฟงั 

 


