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เจตนารมณ์ 14 ตลุาคอืประชาธปิไตย 

ปาฐกถาในงานร าลกึ 40 ปี 14 ตลุา 

โดย ดร. เสกสรรค ์ประเสรฐิกลุ 

จัดโดยคณะกรรมการ 14 ตลุาเพือ่ประชาธปิไตยสมบรูณ์  13 ตลุาคม 2556 

หอประชมุใหญ ่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

 

มติรสหาย และพีน่อ้งประชาชนทัง้หลาย 

 วนันี ้ผมมคีวามรูส้กึยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีไ่ดม้าอยูท่า่มกลางผูรั้กประชาธปิไตย ทัง้รุน่ใหมแ่ละ
รุน่เกา่ และยิง่ยนิดเีป็นพเิศษทีไ่ดพ้บปะกับมติรสหาย ทีเ่คยรว่มตอ่สูเ้คยีงบา่เคยีงไหล ่

เมือ่ 40 ปีกอ่น ในวนัเวลาเดยีวกันนี ้คนหนุ่มสาวแหง่ยคุสมัยไดพ้รอ้มใจกันเคลือ่นก าลัง
ออกจากมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์รว่มกับมวลมหาประชาชน ประกาศตนไมย่อมขึน้ตอ่อ านาจเผด็จ
การ มันเป็นการตอ่สูท้ีม่ชีวีติเป็นเดมิพัน เพราะฝ่ายหนึง่กมุอ านาจรัฐดว้ยกระบอกปืน ขณะทีฝ่่ายเรา
มเีพยีงสองมอืเปลา่กับหัวใจทีเ่ป่ียมลน้ดว้ยความฝัน 

 ชยัชนะในครัง้นัน้สอนเราวา่เจตนารมณ์เป็นเรือ่งส าคัญ ไมว่า่ในชวีติของคนคนหนึง่ หรอืบน
เสน้ทางเตบิโตของประชาชาตหินึง่ การมเีจตจ านงแน่วแน่นับเป็นพลังโดยตัวของมันเอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่เจตจ านงนัน้มาจากคนเรอืนแสนเรอืนลา้น ทีผ่นกึแน่นเป็นหนึง่เดยีว 

 ถามวา่แลว้เจตนารมณ์ของการตอ่สู ้14 ตลุาคมคอือะไร เรือ่งนีจ้รงิ ๆ แลว้ก็ไมจ่ าเป็นตอ้ง
เถยีงกันอกี กอ่นการลกุขึน้สูค้รัง้นัน้ประชาชนไทยตอ้งเจ็บช ้าน ้าใจอยูภ่ายใตร้ะบอบเผด็จการนาน
หลายปี ความฝันก็ดคีวามแคน้ก็ดลีว้นถกูบม่เพาะมาจากสภาวะทีป่ราศจากสทิธเิสรภีาพ สภาวะที่
ศักดิศ์รคีวามเป็นคนถกูเหยยีบย า่ท าลาย ยังไมต่อ้งเอย่ถงึความล าบากยากแคน้ในดา้นชวีติความ
เป็นอยู ่อันเนือ่งมาจากการเมอืงทีผ่กูขาดและการปกครองทีไ่มเ่ป็นธรรม 

 ใชห่รอืไมว่า่สภาพดังกลา่วท าใหเ้ราปรารถนาจะเห็นบา้นเมอืงเปลีย่นเป็นประชาธปิไตย 
อยากเห็นประเทศไทยเป็นดนิแดนแหง่เสรภีาพ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม มันเป็นเชน่นี้
ตัง้แตว่นันัน้ และยังคงเป็นเชน่นัน้จนถงึวนันี้ 

 แน่นอน ประชาธปิไตยทีเ่ราปรารถนายอ่มแยกไมอ่อกจากจนิตนาการถงึชวีติทีด่กีวา่ ดังนัน้ 
ส ิง่ทีเ่ราตอ้งการจงึไมใ่ชเ่ป็นเพยีงระบอบการเมอืงของชนชัน้น าทีถ่กูผัดหนา้ทาแป้งใหด้ดูกีวา่เดมิ 
หากเป็นพืน้ทีท่างการเมอืงทีเ่ปิดกวา้งใหป้ระชาชนทกุหมูเ่หลา่มสีว่นรว่มในฐานะทีเ่ทา่เทยีมกัน 
เป็นกระบวนการทางการเมอืงทีแ่นบแน่นอยูก่ับชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน สามารถตอบโจทย์
และแกปั้ญหาใหก้ับผูค้นไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 ประชาธปิไตยเป็นระบอบการปกครองเพยีงหนึง่เดยีวทีส่ามารถหลอมรวมจดุมุง่หมายและ
วธิกีารไวด้ว้ยกันอยา่งแน่นแฟ้น ดว้ยเหตนุีเ้ราจงึสามารถจับโกหกได ้หากมใีครมาแยกสองสว่นนัน้
ออกจากกัน หรอืบอกเราวา่จดุหมายอยูท่ีป่ระชาธปิไตย แตว่ธิกีารกลับกลายเป็นอยา่งอืน่ 

 คนเราจะบรรลคุวามเป็นเสรชีนไดอ้ยา่งไรหากไมส่ามารถเลอืกรัฐบาลทีต่ัวเองพอใจและ
บอกโลกไดว้า่ตัวเองตอ้งการอะไร ความเสมอภาคของมนุษยจ์ะปรากฏเป็นจรงิดว้ยวธิไีหน หาก
ไมใ่ชส่ทิธิเ์สยีงทีเ่ทา่กันในการก าหนดชะตากรรมของบา้นเมอืง กลา่วส าหรับความเป็นธรรมก็
เชน่เดยีวกัน เราคงไปถงึจดุนัน้ไมไ่ด ้ถา้ผูค้นทีเ่สยีเปรยีบไมส่ามารถผลักดันใหรั้ฐคุม้ครอง
ผลประโยชนอ์ันพงึมพีงึไดข้องพวกเขา 
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 ดังนัน้ ทา่นทัง้หลายจะเห็นไดว้า่ระบอบประชาธปิไตยไมใ่ชน่ามธรรมทีเ่ลือ่นลอย ไมใ่ชส่ ิง่
ศักดิส์ทิธิท์ีจั่บตอ้งไมไ่ด ้หากเป็นความสมัพันธท์างอ านาจทีเ่รยีบงา่ยชดัเจน และมสีาระใจกลาง
ทางปรัชญาอยูเ่พยีงหนึง่ประโยค คอืใหป้ระชาชนเป็นนายของตัวเอง 

 ในแนวคดิของประชาธปิไตย ไมม่ใีครมสีทิธปิกครองผูอ้ ืน่ได ้เพราะทกุคนมคีวามเป็น
พลเมอืงเทา่เทยีมกัน ดังนัน้การเป็นนายตัวเองจงึหมายถงึการปกครองตนเอง  ซึง่เมือ่แปลงเป็น
ระบอบการเมอืงแลว้ เทา่กับวา่รัฐบาลตอ้งมาจากความเห็นชอบของประชาชน ในขณะทีป่ระชาชน
ยอ่มตอ้งมเีสรภีาพทีจ่ะแสดงออกถงึความตอ้งการของตน 

 แตก็่อกีน่ันแหละ แคค่ดิเชน่นีก็้ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยแลว้ส าหรับสงัคมทีไ่มเ่คยชนิกับความเสมอ
ภาค และยิง่ไมเ่คยชนิกับการลกุขึน้ยนือยา่งทรนงของประชาชนคนธรรมดา ดงันัน้การเคลือ่นไหว
ของกรรมกร ชาวนา และบรรดานักศกึษาทีเ่ห็นอกเห็นใจในชว่งหลังเดอืนตลุาคม 2516 จงึถกูให ้
รา้ยป้ายสอียา่งเป็นระบบ และถกูเพง่เล็งวา่เป็นภัยตอ่ความมั่นคง ในสายตาของชนชัน้ปกครองไทย 

 พวกเขาพยายามท าทกุอยา่งเพือ่สกัดการเตบิโตของพลังประชาธปิไตยของชนชัน้ลา่ง ๆ ที่
เสยีเปรยีบ  กระท่ังในทีส่ดุก็ไดใ้ชว้ธิโีหดเหีย้มป่าเถือ่น อาศัยก าลังอันธพาลประสานกับเจา้หนา้ที่
ในเครือ่งแบบ บกุเขา้ลอ้มปราบและฆา่ฟันนักศกึษาประชาชนทีช่มุนุมอยูใ่น
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2519 

 ผมคงไมต่อ้งย ้าทา่นทัง้หลายก็คงรูส้กึเองอยูแ่ลว้วา่พืน้ทีเ่ล็ก ๆ ทีเ่ราก าลังใชป้ระชมุกันอยูน่ี ้
เคยเป็นทัง้ศนูยก์ลางแหง่เสรภีาพและอนุสรณ์สถานของฝ่ายประชาชน เป็นทีซ่ ึง่เราเคยทัง้ปักธง
แหง่ชยัชนะ และเช็ดรอยเลอืดผองเพือ่นทีจ่ากไป 

 แน่นอน การตอ่สูไ้มอ่าจสิน้สดุลงเพยีงเพราะประชาชนถกูปราบปราม หลังปี 2519 เราอาจ
พดูไดว้า่ประเทศไทยตกอยูใ่นสภาพของสงครามกลางเมอืง และมันไดส้ัน่คลอนอ านาจรัฐเผด็จการ
อยา่งถงึราก จากสายน ้าภาคเหนอืถงึฝ่ังทะเลภาคใต ้จากชายแดนตะวนัออกถงึเทอืกเขาตะวนัตก 
การตอ่สูด้ว้ยก าลังอาวธุของนักศกึษาและประชาชน ไดข้ยายตัวออกไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ จนกระท่ัง
ชนชัน้ปกครองในเวลานัน้จ าเป็นตอ้งทบทวนทา่ทขีองตน 

 อันทีจ่รงิ สงครามไมใ่ชส่ ิง่พงึปรารถนาของผูใ้ด ทัง้นีเ้นือ่งจากมันคอืกองไฟทีอ่าศัยชวีติ
มนุษยเ์ป็นฟ่อนฟืน ทวา่กระนัน้ก็ตาม เมือ่ตอ้งเลอืกระหวา่งการตอบโตอ้ยา่งถงึเลอืดถงึเนือ้ กับการ
ยอมจ านนทนตอ่การกดขีข่ม่เหง ในโลกคงมนีอ้ยคนนักทีจ่ะเลอืกมชีวีติอยูอ่ยา่งไรศ้กัดิศ์ร ี

 แมว้า่ทา้ยทีส่ดุแลว้ ความผันผวนของสถานการณ์สากลผนวกกับความผดิพลาดขององคก์ร
น าในขบวนปฏวิตัจิะท าใหก้องก าลังอาวธุทีย่นืตา้นเผด็จการตอ้งสลายตัวลง 

แตก่ารไมย่อมศโิรราบของคนหนุ่มสาวสมัยนัน้ก็ไดส้ง่ผลสะเทอืนอยา่งหนักหน่วงตอ่แนวคดิ
ของชนชัน้น าแหง่รัฐ มันท าใหพ้วกเขาตระหนักวา่การปกครองแบบกอ่น 2516 เป็นไปไมไ่ดอ้กีแลว้ 
ดังนัน้จงึตอ้งเรง่ปรับตัวเขา้หาระบอบประชาธปิไตยอกีครัง้หนึง่ ถงึจะยังไมค่รบถว้นสมบรูณ์ก็ตาม 

 ถามวา่เราเรยีนรูอ้ะไรบา้งจากประวตัศิาสตรช์ว่งนี ้ค าตอบแรกคอืประชาชนสามารถคัดหาง
เสอืประวตัศิาสตรไ์ด ้ถา้เราสามารถรว่มแรงร่วมใจกันผลักดันบา้นเมอืงไปในทศิทางทีเ่ราตอ้งการ 
แตเ่ราคงตอ้งยอมรับวา่เสน้ทางเดนิของประวตัศิาสตรม์ใิชเ่สน้ตรง มันอาจคดเคีย้วยอกยอ้น กระท่ัง
วกกลับไดเ้ป็นบางครัง้ เสน้ทางเดนิของประชาธปิไตยก็เชน่เดยีวกัน 

 จากการตอ่สู ้14 ตลุาคม 2516 มาถงึวนันี ้เวลาไดผ้า่นไปถงึ 40 ปีแลว้ และถา้เรานับจาก
วนัทีม่กีารเปลีย่นแปลงการปกครองในปี 2475 ซึง่เป็นหมดุหมายแรกของการปักธงประชาธปิไตย
บนแผน่ดนิไทย เวลายิง่ผา่นมานานถงึกวา่ 80 ปีเต็ม 

อยา่งไรก็ตาม เวลาทีผ่า่นไปมใิชพ่ืน้ทีอ่ันวา่งเปลา่ แคนั่บเฉพาะ 40 ปีหลัง เราก็จะพบวา่มี
รัฐประหารเกดิขึน้อกีหลายครัง้ ทัง้ทีส่ าเร็จและลม้เหลว ในจ านวนนีเ้ป็นการลม้รัฐบาลทีม่าจากการ
เลอืกตัง้ 3 ครัง้ คอืในปี พ.ศ. 2519 พ.ศ.2534 และ พ.ศ.2549  ยังไมต่อ้งเอย่ถงึวา่มกีารใชก้ าลัง
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รนุแรงโดยฝ่ายรัฐในเหตกุารณ์ 6 ตลุาคม2519  กรณีพฤษภาคมทมฬิ 2535 และในกรณีกระชบั
พืน้ทีเ่มือ่เดอืนพฤษภาคม 2553 

เชน่นีแ้ลว้ เราจงึอดตัง้ค าถามไมไ่ดว้า่ แลว้อันใดเลา่ทีเ่ป็นอปุสรรคกัน้ขวาง มใิหบ้า้นนีเ้มอืง
นีส้ามารถจัดตัง้และเปลีย่นแปลงรัฐบาลไดอ้ยา่งสนัตติอ่เนือ่ง อะไรท าใหป้ระชาชนตอ้งหลั่งเลอืด
ครัง้แลว้ครัง้เลา่เพยีงเพราะพวกเขาไมเ่ห็นดว้ยกับผูก้มุอ านาจ ดว้ยเหตอุะไรหรอื ในระยะ 40 ปีที่
ผา่นมาประชาธปิไตยถงึไมส่ามารถหยั่งรากมั่นคงในประเทศไทย 

ผมเองในฐานะปัจเจกบคุคลอาจจะมองปัญหาดังกลา่วไดไ้มค่รบถว้น แตเ่ทา่ทีม่องเห็นอยู่
บา้งผมคดิวา่อปุสรรคใหญข่องประชาธปิไตยน่าจะมาจากเหตปัุจจัย 3 อยา่งทีเ่กีย่วโยงสมัพันธก์ัน 

ปัจจัยทีห่นึง่ คอือทิธพิลของชนชัน้น าภาครัฐทีเ่คยผกูขาดอ านาจการปกครองมากอ่น  
ปัจจัยตอ่มา ไดแ้กฐ่านะครอบง าของวฒันธรรมการเมอืงแบบอ านาจนยิม ซึง่ไมส่อดคลอ้งกับระบอบ
ประชาธปิไตย   สว่นปัจจัยทีส่าม มาจากสภาพทีก่ าลังของฝ่ายประชาธปิไตยไมม่ลีักษณะคงเสน้คง
วา 

ผมไดเ้รยีนไวแ้ลว้วา่เหตปัุจจัยทัง้ 3 อยา่งนีม้คีวามเกีย่วโยงสมัพันธก์ัน ดังนัน้คงตอ้งขอ
อนุญาตใชเ้วลาเพิม่ในประเด็นนีส้กัเล็กนอ้ย 

กลา่วโดยสมัพัทธ ์เราคงตอ้งยอมรับวา่ประชาธปิไตยนัน้เป็นความคดิทางการเมอืงและ
ระบอบการเมอืงทีค่อ่นขา้งใหมส่ าหรับประเทศทีม่อีายหุลายรอ้ยปีอยา่งประเทศไทย ดังนัน้ แมว้า่
ประชาธปิไตยจะสะทอ้นจติวญิญาณของยคุสมัยและขัน้ตอนทีส่งูข ึน้ของพัฒนาการทางสงัคม แตก็่
มขีอ้เสยีเปรยีบตรงทีจ่ะตอ้งแตกหน่อผลใิบบนผนืดนิทีเ่ต็มลน้ไปดว้ยอ านาจเกา่ความคดิเดมิ 

พดูงา่ย ๆ ก็คอืประชาธปิไตยจะเตบิใหญข่ยายตัวไมไ่ดเ้ลย หากไมส่ามารถชว่งชงิพืน้ทีม่า
จากความคดิอืน่และอ านาจอืน่ 

ขณะเดยีวกัน ทัง้ผูพ้ทัิกษ์แนวคดิเดมิและชนชัน้ปกครองทีม่มีาแตเ่ดมิ ก็ยอ่มดิน้รนตอ่ตา้น
เพือ่รักษาพืน้ทีข่องตน อนันีเ้ป็นกฎธรรมดาของประวัตศิาสตรส์งัคม 

ดังนัน้ ตลอด 40 ปีมานีน้าฏกรรมทางการเมอืงของไทยจงึหมนุวนหอ้มลอ้มรัฐประหารและ
การตอ่ตา้นรัฐประหาร ซึง่ผกูพว่งมาดว้ยการสลับสบัเปลีย่นไปมาระหวา่งรัฐบาลเผด็จการกับรัฐบาล
ทีม่าจากการเลอืกตัง้ ประชาชนทีรั่กอสิระเสรภีาพและเชดิชคูวามเทา่เทยีมกนัของมนุษย ์ตอ้งหลั่ง
เลอืดพลชีพีครัง้แลว้ครัง้เลา่เพือ่ใหป้ระชาธปิไตยมทีีอ่ยูท่ีย่นื 

 ถามวา่แลว้ท าไมชนชัน้น าทีม่มีาแตเ่ดมิจงึไมย่อมเปิดทางใหป้ระชาธปิไตยโดยงา่ย ทัง้ ๆ ที่
การตอ่ตา้นของฝ่ายประชาชนไดพ้สิจูนใ์หเ้ห็นแลว้วา่ระบอบอ านาจนยิมเป็นสิง่ลา้หลังทาง
ประวตัศิาสตร ์ในยคุนีส้มยันี ้การบังคับบัญชาราษฎรจากขา้งบนลงมา นอกจากจะหักลา้งศกัดิศ์รี
ความเป็นคนของพลเมอืงแลว้ ยังไมส่อดคลอ้งกับสภาพการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีเ่กดิขึน้ท่ัว
โลก 

ค าตอบมอียูว่า่ นอกจากตอ้งการรักษาสดัสว่นในพืน้ทีอ่ านาจทีพ่วกเขาคดิวา่ควรเป็นของตน
แลว้ ชนชัน้น าเกา่ยังมชีดุความคดิทีพ่วกเขาเชือ่วา่ถกูตอ้งกวา่ประชาธปิไตยดว้ย หรอือยา่งนอ้ยก็
ถกูตอ้งกวา่ประชาธปิไตยในความหมายทีส่มบรูณ์ 

ยิง่ไปกวา่นัน้ เราคงตอ้งยอมรับวา่สงัคมไทยยังประกอบดว้ยมวลชนจ านวนไมน่อ้ยที่
สมาทานชดุความคดิแบบอ านาจนยิม อปุถัมภน์ยิม กระท่ังชาตนิยิมทีค่ับแคบและแยกออกจาก
ประโยชนส์ขุของประชาชน 

แนวคดิทัง้ปวงนี ้บางดา้นก็ดเูหมอืนเป็นเรือ่งธรรมดา แตก็่มบีางดา้นทีข่ดัแยง้กับชดุคณุค่า
ของประชาธปิไตยในระดบัประสานงา และมักเป็นแนวคดิทีถ่กูผลติซ ้าอยา่งตัง้อกตัง้ใจ กระท่ังถกู
เสรมิขยายเป็นพเิศษหลังรัฐประหารทกุครัง้ 
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พดูอกีแบบหนึง่ก็คอื แทนทีร่ะบอบประชาธปิไตยในประเทศไทยจะตัง้อยูบ่นฐานวฒันธรรม
ทีส่อดคลอ้งกับมัน... วฒันธรรมทีเ่นน้ย ้าเสรภีาพ ความเสมอภาค และความยตุธิรรม... การณ์กลับ
กลายเป็นวา่ประชาธปิไตยไทยยังไมม่ฐีานวฒันธรรมทีเ่หมาะสมคอยเกือ้หนุนและหอ้มลอ้มให ้
สามารถท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

เชน่นีแ้ลว้ มันจงึมคีวามเป็นไปไดอ้ยูต่ลอดเวลาทีรั่ฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้หรอืผูน้ า
การเมอืงบนเวทปีระชาธปิไตยจะถกูกลา่วหาวา่ ’มคีวามผดิทางวัฒนธรรม’ ทัง้ ๆ ทีบ่างเรือ่งอาจจะ
ไมเ่กีย่วขอ้งกับการบรหิารกจิการบา้นเมอืง 

ในขณะเดยีวกัน มันก็มคีวามเป็นไปไดเ้สมอ ทีม่วลชนผูซ้าบซึง้กับวฒันธรรมเกา่จ านวนไม่
นอ้ยจะออกมาเรยีกรอ้งใหโ้คน่รัฐบาลดว้ยวธินีอกระบบ หรอือยา่งนอ้ยทีส่ดุก็ออกมาตอ้นรับ
รัฐประหาร โดยไมค่ านงึถงึผลเสยีในระยะยาว 

แน่ละ สิง่เหลา่นีค้งเกดิขึน้ไมไ่ด ้ถา้ประชาธปิไตยมพีลังรองรับอยา่งแน่นหนาคงเสน้คงวา 
เรือ่งนีเ้ป็นปัญหาใหญแ่ละมคีวามซบัซอ้นอยูพ่อสมควร 

การทีเ่หตกุารณ์อยา่ง 14 ตลุาคม 2516 เกดิขึน้ได ้หรอืเหตกุารณ์ในปี 2535 และ 2553 
เกดิขึน้ได ้ยอ่มแสดงใหเ้ห็นวา่พลังประชาชนทีค่ัดคา้นการผกูขาดอ านาจนัน้มมีากพอทีจ่ะผลักลัทธิ
อ านาจนยิมใหถ้อยรน่ออกไป แตก่ารจะท าใหร้ะบอบประชาธปิไตยมเีสถยีรภาพนัน้ยังเป็นอกีเรือ่ง
หนึง่ และจ าเป็นตอ้งอาศัยเงือ่นไขทีม่ากกวา่นี้ 

พดูงา่ย ๆ สัน้ ๆ ก็คอืประชาธปิไตยไทยจ าเป็นตอ้งมฐีานก าลังทางสงัคมทีพ่รอ้มแบกพันธะ
ในการพทัิกษ์รักษาและสรา้งเสรมิความมั่นคงในขอบเขตทีก่วา้งขวางกวา่ทีเ่ป็นอยู ่มฉิะนัน้ก็อาจตก
เป็นฝ่ายเพลีย่งพล ้าถดถอยไดอ้กี 

ถามวา่แลว้ชนกลุม่ไหนเลา่ทีพ่รอ้มจะท าหนา้ทีด่ังกลา่ว? 

ชว่งหลังการตอ่สู ้14 ตลุาคมชนชัน้ผูใ้ชแ้รงงานในภาคอตุสาหกรรมเคยมพีลังทางการเมอืง
มหาศาล แตห่ลังรัฐประหาร 6 ตลุาคม 2519 ขบวนกรรมกรไดถ้กูควบคมุอยา่งเขม้งวดจนไมอ่าจฟ้ืน
ตัวขึน้มาไดอ้กี 

ทกุวนันีค้นงานในระบบเป็นสมาชกิสหภาพแรงงานไมถ่งึรอ้ยละ 1 ทัง้นีเ้นือ่งจากการจัดตัง้
สหภาพเป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก ผูน้ าคนงานมักถกูนายทนุกลั่นแกลง้กดีขวางไมใ่หด้ าเนนิการในเรือ่ง
ดังกลา่ว  และมักถกูปลดออกจากงานกระท่ังถกูคกุคามท ารา้ย  โดยมฝ่ีายรัฐยนือยูข่า้งฝ่ายทนุ
เสมอมา 

ดังนัน้ ในสภาพทีต่อ้งดิน้รนเพือ่ความอยูร่อดและไรก้ารจัดตัง้เป็นสว่นใหญ ่มันคงไมง่า่ยนัก
จะทีช่นชัน้กรรมกรจะกลับมาเป็นพลังส าคัญของฝ่ายประชาธปิไตยในระยะใกล ้ๆ 

ตอ่ไป เราลองหันมามองพลังนักศกึษาบา้ง 

ในอดตี นักศกึษาและปัญญาชนก็เคยเป็นกองหนา้ทีฮ่กึหา้วเหมิหาญในการบกุเบกิพืน้ทีแ่หง่
เสรภีาพใหก้ับประชาชนผูท้กุขย์ากหมูเ่หลา่ตา่ง ๆ แตห่ลังการปราบปรามกวาดลา้งในปี 2519 
มหาวทิยาลัยก็ถกูอ านาจรัฐและพลังอนุรักษ์นยิมดัดแปลงใหเ้ป็นแคโ่รงเลีย้งเด็กของคนชัน้กลาง 

ยิง่มาถงึยคุโลกาภวิตันซ์ ึง่ประกอบดว้ยระบบการคา้เสรแีละการบรโิภคเสร ีสงัคมไทยก็ยิง่
เปลีย่นไปจากเดมิมาก ท าใหล้ักษณะของประชากรในมหาวทิยาลัยเปลีย่นไปดว้ย 

พืน้ทีใ่นมหาวทิยาลัยหลักถกูยดึครองโดยบตุรหลานของผูม้รีายไดส้งู  ซึง่มคีวามใฝ่ฝันใน
ชวีติกระเจดิกระเจงิและกระจัดกระจายไปตามจนิตนาการสว่นตัว มากกวา่ทีจ่ะมสีายใยใด ๆ กับ
สงัคมตน้ก าเนดิ และยิง่ไมม่สี านกึผกูพันกับชนชัน้ผูเ้สยีเปรยีบ 

ดังนัน้ในวนันี้ เราจงึพดูไดว้า่ประเทศไทยไมม่ขีบวนนักศกึษาในความหมายดัง้เดมิ  แมจ้ะมี
นักศกึษากลุม่ยอ่ยหรอืรายบคุคลทีเ่อาธรุะเรือ่งของผูอ้ ืน่อยูบ่า้ง แตส่ าหรับสว่นใหญแ่ลว้คงตอ้ง
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อาศัยสถานการณ์ทีพ่เิศษมาก ๆ จงึจะสามารถปลกุพวกเขาใหต้ืน่รูใ้นเรือ่งความเป็นมาและความ
เป็นไปในสงัคม 

แตก็่อกีน่ันแหละ เรือ่งนีเ้ราคงปัดความรับผดิชอบทางศลีธรรมไปใหเ้ยาวชนฝ่ายเดยีวคง
ไมไ่ด ้เพราะคนชัน้กลางในระดับตัวพอ่ตัวแมเ่องก็ไมไ่ดด้กีวา่เทา่ใด โดยเฉพาะคนชัน้กลางในเมอืง
หลวงทีม่ักแกวง่ไกวอยูร่ะหวา่งประชาธปิไตยกับอ านาจนยิม 

ในอดตี คนชัน้กลางในเมอืงเคยสรา้งคณูุปการใหญห่ลวงในการขบัเคลือ่นประชาธปิไตย ไม่
วา่ในปี 2516 หรอื 2535 พวกเขาลว้นเป็นก าลังหลักในการตอ่ตา้นเผด็จการ น่าเสยีดายทีม่าถงึวนันี้
คนชัน้กลางดัง้เดมิก าลังกลายเป็นฐานทีม่ั่นใหญข่องแนวคดิอนุรักษ์นยิม จากพลังทีเ่คยผลกัดัน
ประวตัศิาสตรใ์หก้า้วไปขา้งหนา้ กลายเป็นชนชัน้ทีอ่ยากหยดุประวตัศิาสตรไ์วต้รงจดุทีต่ัวเอง
ไดเ้ปรยีบในทกุดา้น 

ถามวา่ท าไมจงึเป็นเชน่นัน้ ผมคดิวา่สาเหตหุลักน่าจะมาจากการเตบิโตขยายตัวของ
เศรษฐกจิทนุนยิม ซึง่เนน้การสง่ออกและการคา้การลงทนุแบบไรพ้รมแดน เงือ่นไขทางเศรษฐกจิ
ดังกลา่วไดเ้พิม่ความมั่งคั่งใหก้ับคนชัน้กลางมากกวา่เดมิหลายเทา่ ขณะเดยีวก็แยกหา่งชวีติของ
พวกเขาออกจากสว่นทีเ่หลอืของสงัคม 

ดังเราจะเห็นไดจ้ากตัวเลขการถอืครองทรัพยส์นิ ซึง่ระบวุา่คนรวยสดุจ านวน 20 เปอรเ์ซนต์
แรกของประชากรไทยมทีรัพยส์นิมากกวา่ คน 20 เปอรเ์ซนตท์ีอ่ยูข่า้งลา่งถงึเกอืบ 70 เทา่ (สฤณี 
อาชวานันทกลุ/ ความเหลือ่มล ้าฉบับพกพา/ 2554 น.45) 

ความแตกตา่งหา่งไกลกันในฐานะทางเศรษฐกจิเชน่นี ้นับวนัยิง่ท าใหค้นชัน้กลางเกา่มวีถิี
ชวีติตลอดจนโอกาสในชวีติเหนอืกวา่คนไทยอกีจ านวนมหาศาล  และมันไดต้ัดเฉือนความสมัพันธ์
ทีพ่งึมรีะหวา่งพวกเขากับชนชัน้อืน่ ๆ ทีเ่สยีเปรยีบ 

ดังนัน้ นอกเหนอืไปจากปัจเจกบคุคลทีม่สีายตากวา้งไกลจ านวนนอ้ยนดิแลว้ เราอาจกลา่ว
ไดว้า่ในปัจจบุัน  คนชัน้กลางสว่นใหญไ่มค่อ่ยมคีวามเห็นใจและไมส่นใจชะตากรรมของผูค้นทีอ่ยู่
ลา่งจากตน พวกเขามักหมกมุน่อยูก่ับเรือ่งสว่นตัว การบรโิภค และการสรา้งสไตลช์วีติทีว่จิติรบรรจง 
กระท่ังนยิามความด ีความงามและความจรงิในลักษณะทีห่ลดุลอยไปจากความถกูตอ้งเป็นธรรมทาง
สงัคม 

โดยนัยยะทางการเมอืงแลว้ สภาพดังกลา่วหมายความวา่คนชัน้กลางเกา่ยอ่มมคีวาม
ออ่นไหวสงูตอ่การเปลีย่นแปลงใด ๆ ทีอ่าจกระทบฐานะของตน 

พวกเขามเีหตผุลรอ้ยแปดทีจ่ะรักษาสภาวะเดมิเอาไว ้และเทา่ทีผ่า่นมาเหตกุารณ์ก็ไดพ้สิจูน์
ใหเ้ห็นแลว้วา่ จ านวนไมน่อ้ยพรอ้มจะสนับสนุนวธิกีารนอกระบบในการเปลีย่นรัฐบาล ถา้หากมันชว่ย
สรา้งความมั่นใจวา่โลกของตัวเองจะไมถ่กูโยกไหวสัน่คลอน 

เชน่นีแ้ลว้ ประชาธปิไตยไทยจงึขาดพลังดันทีส่ าคญัไปอยา่งน่าเสยีดาย 

อยา่งไรก็ตาม การเตบิใหญข่ยายตัวของทนุนยิมโลกาภวิตัน์ ไมไ่ดเ้ปลีย่นฐานะและโลก
ทัศนข์องคนชัน้กลางในเมอืงแตฝ่่ายเดยีว หากยังกวาดตอ้นผูค้นอกีจ านวนมหาศาล โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ประชากรในหัวเมอืงตา่งจังหวดัและในชนบทเขา้มาไวใ้นกรอบทนุนยิมดว้ย ซึง่ท าใหพ้วก
เขามฐีานะทางชนชัน้และวธิคีดิตา่งไปจากเดมิเชน่กัน 

นักวชิาการชัน้น าหลายทา่นไดย้นืยันตรงกันวา่ในระยะหลังชนบทไทยเปลีย่นไปมาก และ
เกดิการแบง่ตัวทางชนชัน้อยา่งชดัเจน กลา่วคอืนอกเหนอืจากการอพยพเขา้มาขายแรงงานหรอื
ประกอบอาชพีอสิระในเมอืงแลว้ ชาวนาชาวไรอ่กีจ านวนมหาศาลยังไดเ้ปลีย่นฐานะจากเกษตรกร
แบบเกา่กลายเป็นผูป้ระกอบการรายยอ่ย ซึง่ผลติเพือ่ขายและกลายเป็นผูเ้ลน่อกีกลุม่หนึง่ในตลาด
ทนุนยิม 
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แตก็่อกีน่ันแหละ  แมว้า่คนชัน้กลางใหมห่รอืชนชัน้กลางในชนบทเหลา่นีจ้ะไมไ่ดม้ฐีานะ
ยากจนในความหมายสมับรูณ์  แตพ่วกเขาก็ตอ้งเผชญิกับขอ้เสยีเปรยีบนานับประการในโครงสรา้ง
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นอยู ่ ไมว่า่จะเป็นเรือ่งการก าหนดราคาผลผลติ การเขา้ถงึเงนิทนุ การ
เขา้ถงึสวสัดกิารและความชว่ยเหลอืจากรัฐ หรอืโอกาสยกระดับครอบครัวโดยผา่นการศกึษาของ
บตุรหลาน 

พดูงา่ย ๆ คอื ทัง้ ๆ ทีม่จี านวนมหาศาลและมคีณูุปการชดัเจนตอ่กระบวนการผลติใน
ประเทศไทย แตพ่ีน่อ้งเหลา่นีก็้กลับเป็นชนชัน้ทีถ่กูมองขา้ม หรอืไมม่ตีัวตน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
สายตาของชนชัน้น าและชนชัน้ผูไ้ดเ้ปรยีบ 

ดังนัน้มันจงึไมใ่ชเ่รือ่งแปลก ทีพ่วกเขาจะตอ้งดิน้รนตอ่สูเ้พือ่ประกาศการด ารงอยู ่และไมใ่ช่

เรือ่งแปลกทีค่นชัน้กลางใหมเ่หลา่นีจ้ะตอ้งการพืน้ทีท่างการเมอืงของตน เพือ่เพิม่อ านาจตอ่รองใน
ตลาดเสร ีตลอดจนเพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายตา่ง ๆ ของรัฐ ทีส่อดคลอ้งกับผลประโยชนข์องชนชัน้ตน 

อันนีนั้บเป็นขา่วดจีากมมุมองของประชาธปิไตย เพราะใครเลา่จะตอ้งการเสรภีาพเทา่กับ
ผูค้นทีอ่ยากบอกโลกวา่พวกเขามเีรือ่งเดอืดเนือ้รอ้นใจ ใครเลา่จะตอ้งการระบอบนีเ้ทา่กับผูค้นที่
แสวงหาความเสมอภาคและความเป็นธรรม 

ในฐานะผูผ้า่นศกึ 14 ตลุาคม ผมเห็นวา่การเคลือ่นไหวของพีน่อ้งเหลา่นีต้ัง้อยูบ่น
เจตนารมณ์เดยีวกันกับการตอ่สูเ้มือ่ 40 ปีกอ่น  เพยีงแตว่า่บรบิทของยคุสมัยอาจจะเปลีย่นไปบา้ง 

แตก่ลา่วอยา่งถงึทีส่ดุแลว้ มันก็คอืการผกูโยงประชาธปิไตยเขา้กับความฝันถงึชวีติทีด่กีวา่ 
สงัคมทีด่กีวา่ สงัคมทีส่ง่เสรมิใหผู้ค้นมศีักดิศ์รเีทา่เทยีมกัน ซึง่เป็นแกน่แทข้องปรัชญา
ประชาธปิไตย 

แน่นอน มันเป็นเรือ่งธรรมดาทางประวตัศิาสตรท์ีช่นชัน้เกดิใหมจ่ะตอ้งขอแบง่พืน้ทีท่าง
การเมอืงในความสมัพันธท์างอ านาจทีด่ ารงอยู ่ และเป็นเรือ่งธรรมดาดว้ยเชน่กันทีป่รากฏการณ์
เชน่นีย้อ่มน าไปสูก่ารปะทะขดัแยง้ เพราะชนชัน้ทีเ่ป็นเจา้ของอ านาจและผลประโยชนเ์ดมิคงไม่
ยอมสญูเสยีฐานะไดเ้ปรยีบไปโดยงา่ย 

ปัญหามอียูว่า่พลังใหมท่ีก่ลา่วมาขา้งตน้จะน าพาสงัคมไทยไปไดไ้กลแคไ่หน  หรอืจะ
ตา้นทานพลังทีเ่ป็นปฏปัิกษ์กับประชาธปิไตยไดเ้พยีงใด และอยา่งไร  ทีส่ าคัญกวา่นัน้อกีคอื 
สงัคมไทยจะสามารถปรับความสมัพันธท์างอ านาจระลอกนีไ้ดล้งตัวหรอืไม ่ โดยไมต่อ้งจา่ยราคา
แพงเทา่กับในอดตี 

กลา่วส าหรับการยนืหยัดพทัิกษ์ประชาธปิไตยนัน้ ผมเชือ่มั่นวา่ชนชัน้กลางใหมใ่น
ตา่งจังหวดัและคนชัน้กลางคอ่นไปทางลา่งในเมอืงหลวง ตลอดจนบรรดาปัญญาชนทีเ่ห็นอกเห็นใจ 
คงจะยนือยูใ่นจดุนีไ้ปอกีนาน ดว้ยเหตผุลเรยีบงา่ยคอืพวกเขาไมม่ทีางเลอืกเป็นอยา่งอืน่ 

พดูใหช้ดัขึน้ก็คอืความเสยีเปรยีบทางชนชัน้อันเนือ่งมาจากโครงสรา้งทนุนยิมนัน้ ไมอ่าจ
แกไ้ขหรอืชดเชยไดด้ว้ยวธิอีืน่ นอกจากจะตอ้งเพิม่อ านาจตอ่รองของผูเ้สยีเปรยีบดว้ยวธิกีารทาง
การเมอืง 

ดว้ยเหตดุังนีเ้วทปีระชาธปิไตยจงึเป็นสิง่ทีข่าดมไิดส้ าหรับคนเล็กคนนอ้ย เพราะน่ันเป็น
พืน้ทีเ่พยีงแหง่เดยีวทีค่นเหลา่นัน้สามารถแสดงตัวตน สามารถมทีางเลอืกในระดับนโยบาย และ
สามารถอาศัยสทิธพิลเมอืงสนับสนุนผูแ้ทนทางการเมอืงทีข่านรับความตอ้งการของพวกเขา 

อันทีจ่รงิ ความเคลือ่นไหวในลักษณะดังกลา่วเทา่กับชว่ยชบุชวีติใหก้ับระบบรัฐสภาไทย ซึง่
กอ่นหนา้นีม้ักถกูออกแบบใหอ้อ่นแออยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่จะไดส้อดคลอ้งกับอ านาจการน าของชนชัน้
น าทีม่าจากภาคราชการ 

ในอกีดา้นหนึง่ ความเคลือ่นไหวในรปูขบวนการของชนชัน้กลางใหมใ่นตา่งจังหวดัก็กดดัน
ใหพ้รรคการเมอืงทีเ่คยจ ากัดตัวอยูใ่นกลุม่ผลประโยชนแ์คบ ๆ ใหห้ันมาเดนิแนวทางมวลชนมากขึน้ 
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แมจ้ะยังไมใ่ชพ่รรคมวลชนในความหมายทีเ่ต็มรปู แตป่รากฏการณ์เชน่นีก็้นับเป็นพัฒนาการที่
ส าคัญของประชาธปิไตย 

จะวา่ไป ความเคลือ่นไหวของพีน่อ้งเหลา่นัน้นับวา่ตา่งจากการเมอืงภาคประชาชนแบบ
ดัง้เดมิ ทัง้นีเ้นือ่งจากในดา้นหนึง่พวกเขายังตอ้งอยูก่ับตลาดทนุนยิม แตใ่นอกีดา้นหนึง่ก็เป็นผูเ้ลน่
ทีเ่สยีเปรยีบสดุ สภาพดังกลา่วท าใหพ้วกเขาตอ้งเกาะตดิและตอ่รองกับการเมอืงภาคตัวแทน เพือ่
จะไดอ้าศัยนโยบายของรัฐมาชว่ยคุม้ครองและถว่งดลุขอ้เสยีเปรยีบ 

ในทางตรงกันขา้ม ก าลังของฝ่ายการเมอืงภาคประชาชนฉบับเดมิมักมาจากกลุม่ชนทีอ่ยาก
ถอยหา่งจากตลาดเสร ี พวกเขาตอ้งการบรหิารจัดการชวีติเรยีบงา่ยของตัวเองในชมุชนทอ้งถิน่ตา่ง 
ๆ ท ากนิอยูใ่นตลาดเล็ก ๆ ทีค่วบคมุได ้โดยปราศจากการแทรกแซงทัง้ของฝ่ายรัฐและทนุใหญ ่

ดว้ยเหตดุังนีป้ระชาธปิไตยในสายตาของขบวนการเมอืงภาคประชาชนจงึมักเกีย่วขอ้งกับ
การกระจายอ านาจ และการจัดสรรทรัพยากร รวมทัง้การลดบทบาทการเมอืงแบบตัวแทนควบคูไ่ป
กับการขยายพืน้ทีส่ าหรับประชาธปิไตยทางตรง 

ตามความเห็นของผม การเมอืงของคนเล็กคนนอ้ยทัง้สองกระแสนีล้ว้นเป็นสว่นหนึง่ของ
พลังประชาธปิไตย และไมจ่ าเป็นตอ้งขดัแยง้กัน ทัง้นีเ้นือ่งเพราะจดุรว่มของทัง้สองฝ่ายคอืไม่
ตอ้งการระบอบอ านาจนยิม และตา่งก็ฝันถงึอสิรภาพจากการถกูครอบง า ฝันถงึความเป็นธรรมที่
ตัวเองพงึไดรั้บ ตลอดจนฝันถงึชวีติทีไ่มถ่กูละเมดิลว่งเกนิ 

อยา่งไรก็ตาม เราคงตอ้งยอมรับวา่ความตืน่ตัวทางการเมอืงของชนชัน้กลางใหมใ่นชนบท
นัน้ แมจ้ะส าคัญมากส าหรับการขยายตัวของประชาธปิไตย  แตก็่ยังไมเ่พยีงพอทีจ่ะขบัเคลือ่น
ประชาธปิไตยใหข้ยับไปสูข่ัน้ตอนใหมไ่ด ้ ถา้หากไมม่ปีรากฏการณ์อกีอยา่งหนึง่อบุัตขิ ึน้ในเวลาที่
ประจวบเหมาะกัน 

ปรากฏการณ์ดังกลา่วไดแ้กก่ารเกดิขึน้ของกลุม่ทนุใหม ่ทีเ่ตบิใหญอ่ยา่งรวดเร็วจากกระแส
โลกาภวิตัน ์หรอืทนุนยิมโลกในยคุไรพ้รมแดน ชนชัน้น าของกลุม่ทนุนีก็้มปัีญหาคลา้ยชนชัน้กลาง
ใหมใ่นตา่งจังหวดั  คอืตอ้งการพืน้ทีท่างการเมอืงทีพ่วกเขาคดิวา่สมควรจะไดรั้บ และหนทางเดยีว
ทีพ่วกเขาจะเขา้ไปแทนทีช่นชัน้น าเกา่ในศนูยอ์ านาจ คอืตอ้งอาศัยเวทปีระชาธปิไตย 

ในเมือ่สภาพเป็นเชน่นีแ้ลว้ จดุหมายของทัง้สองฝ่ายจงึมาบรรจบกัน  และก าลังทางสงัคม
ทัง้ 2 สว่นซึง่โดยพืน้ฐานแลว้ตา่งกันอยา่งยิง่ ไดก้ลายเป็นหุน้สว่นทางการเมอืงทีเ่หลอืเชือ่ใน
กระบวนการเลอืกตัง้และจัดตัง้รัฐบาล 

กลา่วคอื ฝ่ายหนึง่ไดก้า้วขึน้กมุอ านาจและมบีทบาทในการบรหิารจัดการระบบเศรษฐกจิ
โดยรวม  ขณะทีอ่กีฝ่ายหนึง่ไดรั้บนโยบายทีต่อบสนองปัญหาของตน  ไมว่า่จะเป็นเรือ่งของการ
ก าหนดราคาผลผลติทางเกษตร  การเขา้ถงึเงนิทนุ การแกไ้ขปัญหาหนีส้นิ  ตลอดจนสวสัดกิารดา้น
ตา่ง ๆ อกีหลายอยา่ง 

พดูกันตามความจรงิ ปรารถนาทีจ่ะเห็นประชาธปิไตยกนิไดนั้น้ก็ไมใ่ชค่วามฝันใหมแ่ตอ่ยา่ง
ใด มันมมีาตัง้แตช่ว่งการตอ่สู ้14 ตลุาคม  เมือ่นักศกึษาปัญญาชนผนกึก าลังกับกรรมกร ชาวนา 
เรยีกหาคา่จา้งแรงงานทีเ่ป็นธรรม และทีด่นิท ากนิส าหรับผูห้วา่นไถ 

แตทั่ง้หมดนีต้อ้งถอืวา่เป็นเรือ่งใหมใ่นระบบรัฐสภาไทย เพราะมันเป็นครัง้แรกทีป่ระชาชนมี
ผูส้ทิธเิลอืกตัง้มอี านาจตอ่รองจรงิ และเป็นครัง้แรกทีน่โยบายของพรรคการเมอืงเป็นสิง่จับตอ้งได ้
เกดิผลเป็นรปูธรรม แทนทีจ่ะเป็นแคส่ญัญาลม ๆ แลง้ ๆ เหมอืนทีผ่า่นมา 

แน่ละ คนอยูบ่นเวทอี านาจมอืไมย้อ่มเปรอะเป้ือน และผูน้ ารัฐบาลทีเ่ป็นทางเลอืกของชนชัน้
กลางใหมก็่มขีอ้ผดิพลาดใหญอ่ยูห่ลายประการ  แตส่ ิง่นีไ้มอ่าจลบลา้งความจรงิทีว่า่โดยสาระใจ
กลางแลว้การเมอืงเป็นเรือ่งของนโยบาย และตราบใดทีรั่ฐบาลมนีโยบายทีเ่ป็นประโยชนต์อ่คนสว่น
ใหญ ่ประเด็นอืน่ ๆ ถา้ไมถ่งึขัน้คอขาดบาดตาย คงตอ้งนับเป็นเรือ่งรอง 
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ยิง่ไปกวา่นัน้ รัฐบาลเป็นเพยีงสว่นหนึง่ของระบอบการเมอืง แมรั้ฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้
จะมคีวามผดิพลาดรา้ยแรง แตน่ั่นก็ไมไ่ดค้วามวา่เป็นขอ้บกพรอ่งของระบอบประชาธปิไตย และ
ปัญหาก็ยังควรแกไ้ขดว้ยวธิกีารประชาธปิไตย 

แตก็่อกีน่ันแหละ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงยอ่มกอ่ใหเ้กดิสถานการณ์ทีม่ทัีง้ผูไ้ด ้
ประโยชนแ์ละเสยีผลประโยชน ์ดังนัน้ภายในระยะเวลาไมก่ีปี่หลังใชรั้ฐธรรมนูญ 2540 สถานการณ์
เชน่นีจ้งึบม่เพาะความขดัแยง้ขึน้มาในสงัคมไทยอยา่งคาดไมถ่งึ และในทีส่ดุก็ไดน้ าไปสูรั่ฐประหาร
ในปี 2549 

รัฐประหารดังกลา่วนับ เป็นการลม้รัฐบาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ดว้ยวธิกีารนอกระบบ และไม่
วา่เหตผุลขอ้อา้งจะถกูเขยีนไวเ้ชน่ใด เจตจ านงสงูสดุไดป้รากฏในภายหลังวา่มันคอืความพยายามที่
จะพาประเทศไทยกลับไปสูร่ะบบรัฐสภาแบบกอ่น 2540  ซึง่มอีงคป์ระกอบของอ านาจนยิมผสมอยู่
ในบางสว่น และมขีอ้ก าหนดหลายอยา่งทีค่อยสกดัการเตบิโตของพรรคการเมอืงและนักการเมอืง 

ถามวา่ท าไมเหตกุารณ์แบบนีจ้งึเกดิขึน้อกี ทัง้ ๆ ทีย่คุสมัยไดเ้ปลีย่นไปมากแลว้ สงัคมไทย
เองก็เปลีย่นไปมากเชน่กนั  ท าไมเราจงึตอ้งพบกับวธิกีารเปลีย่นรัฐบาลทีถ่อยหลังเขา้คลองขนาด
นัน้อกี 

แน่นอน ความผดิพลาดของผูน้ ารัฐบาลใน พ.ศ. นัน้มอียูจ่รงิและสรา้งความไมพ่อใจใหก้ับ
คนจ านวนไมน่อ้ย  แตใ่นความเห็นของผม ความขัดแยง้หลักทีส่ดุคอืความขัดแยง้ระหวา่งชนชัน้น า
เกา่ทีส่ญูเสยีฐานะการน ากับชนชัน้น าใหมท่ีข่ ึน้มากมุศนูยอ์ านาจดว้ยวธิกีารทีต่า่งจากเดมิ 

ความขดัแยง้ดังกลา่วถกูท าใหแ้หลมคมขึน้ดว้ยบรรยากาศความไมพ่อใจรัฐบาลของกลุม่ทนุ
เกา่ ตลอดจนคนชัน้กลางและคนชัน้สงูในเมอืงหลวง  ซึง่ในดา้นหนึง่รูส้กึหวัน่ไหวกับการ
เปลีย่นแปลงทีน่ าโดยกลุม่ทนุใหม ่และในอกีดา้นหนึง่ก็ไมไ่ดย้ดึถอืหลกัการประชาธปิไตยอยา่งคง
เสน้คงวาเทา่ใด  ดว้ยเหตดุังนี ้การกอ่รัฐประหารครัง้นัน้จงึมเีงือ่นไขทางสงัคมรองรับ 

อยา่งไรก็ตาม ความผดิพลาดใหญห่ลวงของรัฐประหาร 2549 มไิดเ้ป็นเรือ่งของหลักการ
เทา่นัน้ หากยังเป็นเรือ่งการประเมนิก าลังของคูต่อ่สูด้ว้ย 

พวกเขามองขา้มการมอียูข่องมวลชนจ านวนมหาศาลทีป่ระกอบขึน้เป็นชนชัน้กลางใหมใ่น
ตา่งจังหวดัและคนชัน้กลางทีค่อ่นไปทางลา่งในเมอืง ซึง่เคยไดรั้บประโยชนจ์ากนโยบายประชา
นยิมของรัฐบาลทีถ่กูโคน่  มองไมเ่ห็นการมอียูข่องปัญญาชนและคนชัน้กลางเกา่บางสว่นทีผ่กูพัน
และหวงแหนระบอบประชาธปิไตย  ยังไมต่อ้งเอย่ถงึวา่มองไมเ่ห็นศักยภาพในการตอบโตข้องชน
ชัน้น าใหมท่ีโ่ตมากับระบบทนุโลกาภวิตัน์ 

ดว้ยเงือ่นไขเหลา่นี ้ แทนทีเ่รือ่งจะจบลงงา่ย ๆ ดว้ยการประกาศใชรั้ฐธรรมนูญ 2550 ความ
ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ตามหลังมากลับยิง่รนุแรงและซบัซอ้นอยา่งยิง่ สงัคมไทยแตกรา้วเป็นสว่นเสีย้ว 
ความขดัแยง้ในประเด็นประชาธปิไตยไดล้กุลามสูร่ะดับมวลชน และหมิน่เหมต่อ่การกอ่รปูเป็น
สงครามกลางเมอืง 

มติรสหายทัง้หลาย พีน่อ้งทัง้หลาย… 

ผมทราบดวีา่เรือ่งราวทีพู่ดมาขา้งตน้นีแ้ทบจะเป็นการเอามะพรา้วหา้วมาขายสวน เพราะทกุ
ทา่นคงทราบดอียูแ่ลว้วา่เกดิอะไรขึน้กับประเทศไทย กระนัน้ก็ตาม  ผมจ าเป็นตอ้งเอย่ถงึสภาพ
ดังกลา่วเพือ่บอกกับพวกทา่นวา่ผมยนืตรงไหนและคดิอยา่งไร 

ในการพจิารณาเหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในบา้นเรา ทา่นจะสงัเกตเห็นวา่ผมจงใจหลกีเลีย่งไมเ่อย่
ชือ่ตัวละครทีเ่ป็นบคุคลหรอืองคก์รจัดตัง้ใด ๆ ออกมาอยา่งชดัเจน   ทัง้นีเ้นื่องจากผมอยากจะชวน
ทา่นมามองปัญหาประชาธปิไตยไทยในระดับโครงสรา้งและเงือ่นไขแวดลอ้มทางสงัคม โดยเฉพาะ
โครงสรา้งทางชนชัน้ทีก่ าลังเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว และมสีว่นอยา่งสงูในการก าหนด
สถานการณ์ทางการเมอืง 
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ทกุวนันี ้คนไทยในยคุโลกาภวิตันม์ใิชร่าษฎรกอ้นเดยีวทีห่นา้ตาเหมอืนกันหมดอกีตอ่ไป 
หากแยกออกเป็นหลายชนชัน้และชัน้ชน นอกจากนีภ้ายในชนชัน้เดยีวกันยังแบง่ออกเป็นหลายหมู่
เหลา่ อันน ามาซึง่ความหลากหลายของผลประโยชน ์ ความแตกตา่งทางความคดิ  ตลอดจนสภาวะ
ทางจติและวถิดี าเนนิในชวีติประจ าวนั 

สภาพดังกลา่วคอืความจรงิทางภววสิยั  ดังนัน้ใครก็ตามทีต่อ้งการมบีทบาทน าในการ
ปรับปรงุเปลีย่นแปลงสงัคม จงึจ าเป็นตอ้งเอามันมาพจิารณาประกอบการก าหนดยทุธศาสตรแ์ละ
ยทุธวธิขีองตน  เรือ่งนีห้ากมองขา้มไมใ่สใ่จ ก็อาจเสีย่งตอ่การจา่ยราคาทีแ่สนแพง 

จรงิอยู ่ ปรากฏการณ์ทางสงัคมนัน้มักอยูเ่หนอืการควบคมุ และการเคลือ่นไหวของมวลชน
แบบเกดิขึน้เองเป็นไปเอง ก็ไมจ่ าเป็นตอ้งมเีจา้ภาพคอยก ากับดแูลเสมอไป 

แตถ่า้เราโยงเรือ่งนีก้ลับมายังประเด็นการสบืทอดเจตนารมณ์ 14 ตลุาคม กับขบวน
ประชาธปิไตยทีเ่ป็นตัวเป็นตน สิง่ทีต่อ้งน ามาครุน่คดิยอ่มไมใ่ชก่ารเชดิชอูดุมคตเิพยีงอยา่งเดยีว 
หากยังมเีรือ่งของวธิกีารขับเคลือ่นประชาธปิไตยใหเ้ตบิใหญม่ั่นคงเขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย 

กลา่วเฉพาะประเด็นหลังนี ้ผมมขีอ้เสนออยู ่2-3 ขอ้ทีอ่ยากน ามาแลกเปลีย่นดว้ยมติรภาพ
และความหวงัด ีในเมือ่พวกทา่นใหเ้กยีรตเิชญิผมมาพดู ผมก็จะพดูความในใจอยา่งตรงไปตรงมา 

ขอ้แรก ผมอยากจะเรยีนวา่การตอ่สูเ้พือ่ประชาธปิไตยนัน้เป็นการตอ่สูเ้พือ่พัฒนาระบอบ
การเมอืงมใิชเ่พือ่รัฐบาลใดรัฐบาลหนึง่หรอืพรรคการเมอืงใดโดยเฉพาะ 

ดังนัน้พลังประชาธปิไตยจงึไมส่ามารถจ ากัดตัวเองอยูแ่คก่ารพทัิกษ์รักษารัฐบาลหรอืพรรค
การเมอืงทีต่ัวเองพอใจเทา่นัน้  ยกเวน้ในกรณีทีส่ถานการณ์บบีคัน้ใหก้ารปกป้องรัฐบาลทีม่าจาก
ฉันทานุมัตขิองประชาชน เป็นเรือ่งเดยีวกับความอยูร่อดของระบอบประชาธปิไตยโดยรวม 

พดูใหช้ดัเจนขึน้คอื พลังประชาธปิไตยมหีนา้ทีป่กป้ององคป์ระกอบตา่ง ๆ ของ
ประชาธปิไตยทีไ่มใ่ชรั่ฐบาลดว้ย  เพือ่ใหก้ลไกของระบอบท างานไดอ้ยา่งเต็มรปูแบบ ซึง่จะน าไปสู่

ความมั่นคงและยั่งยนืของระบบการเมอืงทีเ่ราเชือ่วา่ดทีีส่ดุหรอืเลวนอ้ยทีส่ดุ 

สิง่หนึง่ทีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคัญของระบอบประชาธปิไตยคอืสทิธเิสรภีาพของประชาชน ซึง่
มอียูห่ลายหมูเ่หลา่ และจ านวนไมน่อ้ยก็มักมปัีญหากับนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุม่
ประชาชนชายขอบทีถ่กูการพัฒนาทอดทิง้ และชมุชนทอ้งถิน่ทีม่ักไดรั้บผลกระทบจากโครงการ
ของรัฐหรอืการขยายตัวของทนุ ตลอดจนนักวชิาการและปัญญาชนทีเ่ห็นใจคนเหลา่นัน้ 

ประชาชนเหลา่นีไ้มใ่ชศ่ัตรขูองประชาธปิไตย แมบ้างครัง้จะขดัแยง้กับรัฐบาลทีม่าจากการ
เลอืกตัง้บา้ง แตโ่ดยพืน้ฐานแลว้พวกเขาก็เป็นสว่นหนึง่ของระบอบ และเสรมิการท างานของระบอบ
ในการแกปั้ญหาตา่ง ๆ พวกเขาเป็นพลังประชาธปิไตยอกีแบบหนึง่ ซึง่อาจจะตา่งไปจากพลัง
มวลชนทีเ่กาะตดิประชาธปิไตยแบบตัวแทน 

ดังนัน้ ผูรั้กประชาธปิไตยทีส่งักัดพรรคทัง้หลายอาจจะตอ้งฝึกวางเฉยบา้ง  เมือ่รัฐบาลที่
ทา่นเลอืกถกูประชาชนกลุม่อืน่คัดคา้นหรอืถกูวจิารณ์ในบางเรือ่งบางราว หรอืถา้จะใหด้กีวา่นัน้อกี 
หากทา่นสามารถเขา้ไปเป็นสะพานเชือ่มระหวา่งการเมอืงภาคประชาชนกับระบบรัฐสภาได ้ ก็
จะตอ้งถอืวา่เป็นประโยชนต์อ่บา้นเมอืงมากทเีดยีว 

ขอ้ตอ่มา ซึง่ผมคดิวา่ส าคัญไมแ่พก้ันคอื เนือ่งจากระบอบประชาธปิไตยในประเทศไทยยังมี
ฐานะทีไ่มเ่สถยีรนัก การขยายฐานทางสงัคมของประชาธปิไตยจงึตอ้งท ากันอยา่งตอ่เนือ่ง 

ดังนัน้ ดว้ยเหตผุลทัง้ในดา้นหลักการและวธิกีาร ขบวนประชาธปิไตยจงึไมอ่าจอาศัยก าลัง
ของชนชัน้เดยีวมาก าหนดเสน้ทางเดนิของบา้นเมอืงได ้แมว้า่ชนชัน้ดังกลา่วจะมปีรมิาณสมาชกิ
มากพอทีจ่ะควบคมุสนามการเลอืกตัง้ แตถ่า้พดูถงึเสถยีรภาพของระบอบหรอืเสถยีรภาพของ
ประเทศแลว้ ฐานทางสงัคมแคน่ีย้ังถอืวา่ไมพ่อ 
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พดูอกีแบบหนึง่คอืผูรั้กประชาธปิไตยยังตอ้งขยายแนวรว่มทางการเมอืงออกไปให ้
ครอบคลมุอกีหลายชนชัน้และชัน้ชน  ท าใหผู้ค้นหลายหมูเ่หลา่ทีส่ดุมองเห็นและยอมรับวา่พืน้ที่
ประชาธปิไตยเป็นของพวกเขาดว้ย ท าใหพ้วกเขารูส้กึวา่ระบอบการเมอืงนีด้ ีและสมควรชว่ยกันปก
ปักรักษา 

แน่ละ การสรา้งแนวร่วมประชาธปิไตยในระดับทีก่วา้งขวางขนาดนัน้  ยอ่มหมายถงึการจับ
ประเด็นปัญหาทีห่ลากหลายกวา่ปัญหาของชนชัน้กลางใหมใ่นตา่งจังหวดั  หรอืผูป้ระกอบการราย
ยอ่ยในเมอืงหลวง  

ขบวนประชาธปิไตยควรตอ้งตอบโจทยข์องคนงานในภาคอตุสาหกรรมใหม้ากขึน้  
ขณะเดยีวกันก็ไมข่ดัขวางขอ้เรยีกรอ้งทีช่อบธรรมของคนชัน้กลางเกา่  ไมว่า่จะเป็นเรือ่งคณุภาพ
ชวีติ เรือ่งอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม หรอืเรือ่งอืน่ ๆ ทีเ่ป็นความเดอืดรอ้นรวมหมูข่องพวก
เขา 

อันนีจ้รงิ ๆ แลว้ก็เป็นประเด็นทางทฤษฎดีว้ย ถา้เรายอมรับวา่ประชาธปิไตยเป็นระบอบ
การเมอืงของปวงชน  ก็คงตอ้งยอมรับตอ่ไปวา่ในบางมติปิระชาธปิไตยก็มใิชอ่ะไรอืน่ หากเป็นเวที
ตอ่รองผลประโยชนท์างชนชัน้และชัน้ชน  ซึง่มคีวามหลากหลายแตกตา่งหรอืกระท่ังขดัแยง้กัน  
ประเทศไทยจ าเป็นตอ้งรักษาเวทกีลางเชน่นีไ้ว ้เพือ่หลกีเลีย่งภาวะนองเลอืดหรอืรนุแรง 

ขอ้ทีส่าม ถา้เรายอมรับวา่การตอ่สูเ้พือ่ประชาธปิไตยเป็นงานสรา้งระบอบ และการขยายพลัง
ประชาธปิไตยหมายถงึการเปิดพืน้ทีท่างการเมอืงใหก้ับประชาชนทกุหมูเ่หลา่ เราก็คงตอ้งยอมรับวา่
บรรยากาศทีห่อ้มลอ้มระบอบการเมอืงจะเป็นอืน่ไปไมไ่ดน้อกจากบรรยากาศเสรนียิม 

อันทีจ่รงิเสรนียิมกับประชาธปิไตยนัน้ไมใ่ชส่ ิง่เดยีวกันในทางปรัชญา แตต่อ้งอาศัยซึง่กัน
และกันจงึจะเกดิผลด ี

เสรภีาพเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับสงัคมทีม่คีวามหลากหลายทางความคดิและมคีวามแตกตา่ง
ทางดา้นผลประโยชน ์ แตเ่สรนียิมอยา่งเดยีวก็ไมอ่าจรวมพลังผูค้นหรอืยดึโยงสงัคมไวไ้ด ้กระท่ัง
หมิน่เหมต่อ่สภาวะแตกกระจายตัวใครตัวมัน 

สว่นประชาธปิไตยนัน้มจีดุแข็งอยูท่ีก่ระบวนการสรา้งฉันทามตแิละการรวมพลงัของคน
จ านวนมากเพือ่บรรลเุป้าหมายของสว่นรวม  แตก็่มจีดุออ่นอยูท่ีค่วามแข็งกระดา้งในจัด
ความสมัพันธร์ะหวา่งคนสว่นใหญก่ับปัจเจกบคุคล หรอืกลุม่ประชาชนทีเ่ป็นเสยีงขา้งนอ้ย กระท่ัง
บางครัง้อาจจะลืน่ไถลไปถงึขัน้ลดิรอนสทิธิห์รอืลว่งเกนิประชาชนได ้

ดว้ยเหตดุังนี ้ววิฒันาการของประชาธปิไตยในโลกทีเ่จรญิแลว้จงึด าเนนิควบคูม่ากับลัทธเิสรี
นยิมทางการเมอืงมาโดยตลอด และในเรือ่งนี้ ผมคดิวา่ประเทศไทยก็คงตอ้งเดนิหนทางเดยีวกัน 

การสรา้งระบอบประชาธปิไตยใหเ้ขม้แข็งมั่นคงมไิดอ้ยูท่ีต่ัวสถาบันการเมอืงอยา่งการ
เลอืกตัง้หรอืรัฐสภาเทา่นัน้ หากสงัคมไทยเองก็ตอ้งเป็นดนิแดนแหง่เสรภีาพดว้ย ไมม่รีะบอบ
การเมอืงใดจะอยูไ่ดโ้ดยปราศจากสภาพแวดลอ้มทางสงัคมทีเ่กือ้กลู 

กลา่วเชน่นีแ้ลว้ ผมจงึเห็นวา่ขบวนประชาธปิไตยทีม่อียูค่วรจะตอ้งผลกัดันบรรยากาศเสรี
นยิมใหม้ากกวา่เดมิ  โดยแยกแยะใหช้ดัเจนระหวา่งทัศนะหรอืพลังทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ตอ่ประชาธปิไตย 
กับทัศนะหรอืผูค้นทีแ่คค่ดิตา่ง ซึง่เป็นเรือ่งธรรมดาเกนิกวา่จะตอ้งทะเลาะกัน 

ทีผ่า่นมา ความแหลมคมของความขดัแยง้ทางการเมอืงอาจจะท าใหบ้างคนดว่นแขวนป้าย
ใสห่มวกใหผู้อ้ ืน่อยา่งไมเ่ป็นธรรม  หลายคนถอืโอกาสหวา่นถอ้ยค าหยาบคายใสผู่ค้นอยา่งไมเ่ลอืก
หนา้  ซึง่บางทก็ีพสิจูนไ์มไ่ดว้า่มตีน้ตอมาจากสภาพจติสว่นตัวหรอืปัญหาสว่นรวม 

สภาพเชน่นีเ้ป็นเรือ่งเขา้ใจไดใ้นบางสถานการณ์ แตถ่า้ปลอ่ยใหเ้กดิขึน้โดยไมม่ขีอบเขตก็
จะเป็นผลเสยีตอ่บรรยากาศแหง่เสรภีาพ และมแีตเ่พิม่ศัตรใูหต้ัวเอง 
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ในฐานะอดตีผูน้ านักศกึษา ผมขอยนืยันวา่การดว่นตัดสนิคนดว้ยขอ้มลูทีผ่วิเผนิ หรอืการดา่
ทอผูอ้ ืน่ดว้ยสตูรส าเร็จตา่ง ๆ นัน้ไมใ่ชผ่ลประโยชน์ทีแ่ทจ้รงิของการตอ่สู ้เพราะมันมแีตส่รา้งความ
หา่งเหนิกับหมูช่นทีค่วรเป็นมติร และโดดเดีย่วขบวนประชาธปิไตย พวกเราคนรุน่เกา่เคยมบีทเรยีน
มาแลว้ในเรือ่งนี ้และไมอ่ยากเห็นความผดิพลาดทีซ่ ้าเดมิ 

แน่นอน การตอ่สูท้างความคดิจะยังมอียูต่อ่ไป ดังทีผ่มกลา่วมาแลว้ขา้งตน้วา่สาเหตหุนึง่ที่
ท าใหป้ระชาธปิไตยไทยไมม่ั่นคงมาจากวฒันธรรมการเมอืงทีไ่มส่อดคลอ้งกัน  ดว้ยเหตนุีก้าร
โตเ้ถยีงโตแ้ยง้กับกับวฒันธรรมอ านาจนยิมจงึเป็นสิง่จ าเป็น 

ประชาธปิไตยมรีะบบคณุคา่ มชีดุศลีธรรมและครรลองชวีติแตกตา่งจากสิง่ทีเ่รยีกวา่
วฒันธรรมเดมิของไทยอยูพ่อสมควร  ทีส่ าคัญคอืมจีดุเนน้อยูท่ีค่วามเสมอภาคทัง้ในทางการเมอืง
และในดา้นศักดิศ์รคีวามเป็นมนุษย ์ดังนัน้มันจงึเป็นวฒันธรรมแหง่การเคารพผูอ้ืน่พรอ้ม ๆ กับการ
เคารพตัวเอง ตราบใดทีว่ฒันธรรมเชน่นีย้ังไมใ่ชด่า้นหลักของสงัคมไทย ตราบนัน้ประชาธปิไตยใน
ฐานะระบอบการเมอืงการปกครอง ก็จะไมม่ฐีานรองรับทีม่ั่นคง 

อยา่งไรก็ตาม การเคลือ่นไหวเปลีย่นแปลงทางดา้นวฒันธรรมเป็นเรือ่งละเอยีดออ่นและ
ซบัซอ้นกวา่การเมอืง เพราะมันเป็นสิง่ทีซ่มึลกึถงึจติใจและจติวญิญาณของผูค้น อกีทัง้มมีวลชนเขา้
มาเกีย่วขอ้งในจ านวนมาก  อันนีห้มายถงึวา่ประเด็นวฒันธรรมสามารถสรา้งความขดัแยง้ที่
กวา้งขวางและรนุแรงได ้

ดังนัน้ ในสนามแขง่ขนัดา้นวฒันธรรม นักสูเ้พือ่ประชาธปิไตยจงึตอ้งรักษาจังหวะกา้วที่
เหมาะสมสอดคลอ้งกับเงือ่นไขทีเ่ป็นจรงิ ในระดับทีพ่ลาดไมไ่ด ้พวกเขาควรจะเรยีนรูว้ธิใีชอ้ านาจ
ออ่น (Soft Power) ซึง่มุง่เสนอความด ีความจรงิและความงามในนยิามของตน มากกวา่พอใจกับ
ภาพลักษณ์ของนักถอดรือ้ทีเ่ห็นคนนัน้คนนี ้หรอืเห็นทกุสิง่ทกุอยา่งดขูวางหขูวางตาไปหมด 

อันทีจ่รงิ วฒันธรรมเกา่ไมจ่ าเป็นตอ้งขดัแยง้กับประชาธปิไตยในทกุดา้น บางอยา่งก็ไป
ดว้ยกันได ้ยกเวน้สว่นทีเ่ป็นอ านาจนยิมเทา่นัน้ ทีย่ากจะเขา้กันไดก้ับแนวคดิเรือ่งเสรภีาพ เสมอ
ภาคและความเป็นธรรมทางสงัคม 

กลา่วส าหรับในมติอิืน่ ๆ ในดา้นวฒันธรรมประเพณี  ไมม่ปีระเทศไหนในโลกทีส่ามารถตัด
ขาดจากประวตัศิาสตรข์องตัวเองไดทั้ง้หมด และในประเด็นนีก้ารเปลีย่นแปลงควรถกูปลอ่ยให ้
เป็นไปตามธรรมชาตจิะถกูตอ้งกวา่ ขบวนประชาธปิไตยตอ้งไมท่ าใหผู้ค้นจ านวนมากรูส้กึสญูเสยี
พืน้ทีแ่ละตัวตนอยา่งกระทันหัน  หากควรท าใหพ้วกเขารูส้กึไดรั้บสิง่ใหม ่ๆ ทีด่กีวา่เกา่ ซึง่จะสรา้ง
ความผกูพันกับระบอบตอ่ไป 

พดูก็พดูเถอะ แมแ้ตป่ระชาธปิไตยตน้แบบในโลกตะวนัตก ยังตอ้งมพีืน้ทีส่ าหรับทกุฝ่าย 
ตัง้แตอ่นุรักษ์นยิม เสรนียิม มาจนถงึสงัคมนยิม ตราบใดทีเ่ราไมส่ามารถท าใหม้นุษยม์องโลกเป็นสี

เดยีวกัน  อกีทัง้ไมอ่ยากรบราฆา่ฟันกันใหส้ ิน้เปลอืงเลอืดเนือ้ ตราบนัน้การบรหิารความขดัแยง้แบบ
สนัตวิธิใีนกรอบของประชาธปิไตย ก็น่าจะเป็นทางออกทีด่ทีีส่ดุ 

ผมไดเ้รยีนทา่นทัง้หลายไวต้ัง้แตแ่รกวา่เจตนารมณ์ของการตอ่สู ้14 ตลุาคมคอืการเปลีย่น
ระบอบการปกครองจากเผด็จการใหเ้ป็นประชาธปิไตย 

มาถงึวนันีป้ระชาชนไทยไดผ้า่นรอ้นผา่นหนาวมาหลายแลว้รอบ เราไดเ้ห็นการลม้ลงของ
บรรดาลัทธเิผด็จการทัง้ฝ่ายซา้ยฝ่ายขวาในโลก และเราไดเ้ห็นความลม้เหลวของระบอบเผด็จการ
ในประเทศไทย  ดังนัน้เราจงึไมเ่พยีงมั่นใจมากขึน้ในการยนืยันเจตจ านงเดมิ หากยังเขา้ใจมากขึน้
วา่ประชาธปิไตยคอือะไร และมคีณุคา่แคไ่หน 

สงัคมจะอยูร่อดและรุง่เรอืงไดห้รอืไมข่ ึน้อยูก่ับระบอบการปกครอง และดว้ยเหตผุลดังกลา่ว 
การชว่ยกันท าใหป้ระชาธปิไตยหยั่งรากยนืยง จงึเป็นภารกจิส าคัญส าหรับประชาชนคนไทย 

สดุทา้ยนี ้ผมขออนุญาตยนืยันซ ้าวา่ปรัชญาประชาธปิไตยนัน้ตัง้อยูบ่นสมมตุฐิานทีเ่ห็นวา่
สมาชกิของสงัคมทกุผูท้กุนามลว้นมศีักดิศ์รคีวามเป็นคนเทา่เทยีมกัน  ดังนัน้จงึมเีจตนารมณ์ทีมุ่ง่
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คัดคา้นการเอารัดเอาเปรยีบ การครอบง าทางความคดิ และการกดขีข่ม่เหงทกุรปูแบบ เพือ่ใหอ้ดุม
คตแิหง่ความเสมอภาคปรากฏเป็นจรงิ 

อยา่งไรก็ตาม แคต่อ่ตา้นการกดขีอ่ยา่งเดยีวยังไมใ่ชเ่งือ่นไขทีเ่พยีงพอส าหรับการสรา้ง
ระบอบประชาธปิไตย 

เพราะฉะนัน้ปรัชญาเดยีวกันนีจ้งึสง่เสรมิให ้ประชาชนในฐานะรวมหมูเ่ป็นเจา้ของอ านาจใน
การปกครองตนเอง ขณะทีป่ระชาชนในฐานะปัจเจกมสีทิธเิสรภีาพในการใชช้วีติและการแสดงออก
ทางการเมอืง 

กลา่วโดยสรปุรวมความคอื ประชาธปิไตยเป็นแนวคดิทีทั่ง้ปลดปลอ่ยและรวมพลังไปพรอ้ม 
ๆ กัน ดว้ยเหตนุีจ้ดุหมายและวธิกีารของประชาธปิไตยจงึแยกออกจากกันไมไ่ด ้ประชาชนตอ้งมี
สว่นรว่มในการเคลือ่นไหวจงึจะเขา้ถงึจดุหมายของเสรภีาพ ความเสมอภาคและความเป็นธรรม  
สงัคมประชาธปิไตยไมใ่ชส่งัคมตัวใครตัวมัน หากเป็นสงัคมทีอ่สิรภาพของบคุคล ถกูน ามาเชือ่มรอ้ย
ดว้ยพันธกจิทีม่ตีอ่สว่นรวม  

ทัง้หมดนีค้อืคลืน่ความคดิทีข่บัเคลือ่นการตอ่สู ้14 ตลุาคม และผมหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คลืน่
ลกูใหมจ่ะยังคงมุง่สูท่ศิเดยีวกัน 

ขอขอบคณุ และขอแสดงความยนิดอีกีครัง้หนึง่ส าหรับการพบกันในวนันี้ 

 

 

_____________________________ 

 


