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คำานำา 

 หนังสือที่ทุกท่านถืออยู่ในมือนี้ เป็นหนังสือรวบรวมปาฐกถาและ

เนื้อหาการเสวนาจากงานดิเรก ทอล์ค (Direk Talk) ประจำาปี 2560 ซึ่ง

จัดขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในวันที่ 19 

มถินุายน 2560 ความตัง้ใจของการจดัพมิพ์หนงัสอืเล่มนีก้เ็พือ่เผยแพร่เนือ้หา

สาระอันมีประโยชน์จากงานสัมมนาดังกล่าวสู่สังคมในวงกว้าง

 งานดิเรก ทอล์ค เป็นการสัมมนาประจำาปี ที่จัดโดยศูนย์วิจัยดิเรก 

ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย

ของคณาจารย์คณะรัฐศาสตร์สู่สาธารณะ รวมทั้งจุดประเด็นทางความคิดเพื่อ

นำาไปสู่การถกเถียง แลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางปัญญาในสังคม โดยในแต่ละปี

จะมีการคัดเลือกปัญญาชนสาธารณะที่มีผลงานทางความคิดโดดเด่นมากล่าว

ปาฐกถาในนามของท่านดิเรก ชัยนาม อดีตคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่เป็นทัง้นกัวชิาการ ผูน้ำาทางการเมอืง นกัการทตู 

และรัฐบุรุษคนสำาคัญของสังคมไทยที่สร้างคุณงามความดีไว้มากมายเมื่อครั้ง

ที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ โดยในปี 2560 ผู้จัดงานได้รับเกียรติจาก ดร.เสกสรรค์ 

ประเสริฐกุล อดีตคณบดีและอาจารย์ประจำาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ผู้เป็นปัญญาชนคนสำาคัญของสังคมไทย มากล่าวปาฐกถาใน



หัวข้อ “การเมืองไทยกับสังคม 4.0” ซึ่งเนื้อหาของปาฐกถาชิ้นนี้มีความ 

หนกัแน่น รอบด้าน และลุม่ลกึต่อการทำาความเข้าใจโครงสร้างและสถานการณ์

ทางการเมืองร่วมสมัยของไทย ต่อมาข้อคิดหลายประการจากปาฐกถาได้ถูก

นำาไปถกเถียงอภิปรายในสังคมวงกว้าง รวมถึงจุดประเด็นในการศึกษาวิจัย 

ต่อยอดให้กับชุมชนวิชาการอย่างมีนัยสำาคัญ 

 นอกจากปาฐกถาแล้ว เนื้อหาในงานยังประกอบด้วยเวทีเสวนาของ

คณาจารย์สาขาต่างๆ คือ สาขาการระหว่างประเทศ สาขาบริหารรัฐกิจ และ

สาขาการเมืองการปกครอง ภายใต้หัวข้อใหญ่เรื่อง “ทิศทางการเมืองโลก 

การเมอืงไทย และนโยบายสาธารณะ” ซึง่ประเดน็ทีน่ำาเสนอมาจากการศกึษา

ค้นคว้าวิจัยของคณาจารย์แต่ละท่านในประเด็นร่วมสมัยที่เป็นโจทย์สำาคัญ

ในทางวิชาการและการกำาหนดนโยบาย เนื้อหาที่เข้มข้นและการแลกเปลี่ยน

ระหว่างวิทยากรและผู้ฟังเป็นบทพิสูจน์ว่า เวทีทางวิชาการและการผลิตสร้าง

องค์ความรูท้ีเ่ชือ่มโยงระหว่างมหาวทิยาลยักบัสงัคมยงัมคีวามหมายและความ

สำาคัญอยู่ไม่เสื่อมคลาย 

 ในนามของผูจ้ดังาน หวงัใจเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอืเล่มนีจ้ะได้รบัความ

สนใจจากแวดวงวิชาการ ผู้อ่านและสาธารณชน และศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม 

ยดึถอืเป็นพนัธกจิทีจ่ะสร้างพืน้ทีท่างปัญญาเพือ่สือ่สารและเชือ่มโยงองค์ความรู้ 

ทางวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่องสืบไป

ประจักษ์ ก้องกีรติ
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 ท่านคณบดี คณาจารย์ นักวิชาการ และท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย  

วันนี้ผมรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาพูดคุยกับท่าน

 หลายปีที่ผ่านมา ผมใช้วัยชราอยู่ในความเงียบสงัด ไม่ค่อยได้พบปะ

ผูค้น แต่นัน่ไม่ได้หมายความว่าผมจะไม่คดิถงึวงการทีผ่มคุน้เคย และยิง่ไม่ได้

หมายความว่าผมจะไม่คดิถงึคณะและมหาวทิยาลยัทีผ่มเคยใช้ชวีติอยูถ่งึ 30 ปี

 พบกนัครัง้นี ้ผมขอคารวะท่านด้วยแง่คดิบางประการทีม่ต่ีอบ้านเมอืง

ของเรา อย่างไรก็ดี คงต้องขอยืนยันไว้ตั้งแต่ต้นว่าหัวข้อสนทนาของผมเป็น

หัวข้อวิชาการ วิธีการวิเคราะห์ก็เป็นแบบวิชาการ ซึ่งอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ 

ดงันัน้ ผมจงึหวงัว่าจะไม่มผีูใ้ดตคีวามไปในทางอืน่ คงไม่มผีูใ้ดมาทำาให้วยัชรา

ของผมเงียบสงัดไปกว่านี้อีก แต่ก็อีกนั่นแหละ ในฐานะที่ตัวเองเป็นอาจารย์

รัฐศาสตร์ และมาพูดในที่ประชุมของคณะรัฐศาสตร์ ผมคงพูดเรื่องอื่นไม่ได้ 

นอกจากเรื่องการเมือง อย่างไรก็ตาม ความหมายของการเมืองที่ผมจะใช้ใน

วันนี้ เป็นความหมายในระดับกว้างสุด ดังนั้นจึงกินความรวมทั้งนักการเมือง

ในระบบและนักการเมืองนอกระบบ ทั้งพวกที่แสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้ง 

และพวกที่แสวงหาอำานาจโดยผ่านการแต่งตั้ง
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 ที่ผมต้องกล่าวเช่นนี้เพราะ 3-4 ปีที่ผ่านมามักมีการพูดถึงการเมือง

โดยโยงนยัไว้ทีน่กัการเมอืงและพรรคการเมอืงเท่านัน้ ทำาให้เข้าใจกนัผดิๆ ว่า

มแีต่นกัการเมอืงฝ่ายเดยีวทีเ่ล่นการเมอืง ฝ่ายอืน่ๆ ไม่ได้เล่นการเมอืง คำาพดู

แบบรวบรดัดงักล่าว เมือ่นำามาบวกกบัเรือ่งคนดคีนไม่ด ีกจ็ะกลายเป็นข้อสรปุ

ที่ว่านักการเมืองที่เคยกุมอำานาจโดยผ่านระบบเลือกตั้งล้วนเป็นคนไม่ดี ส่วน

คนที่อยู่บนเวทีอำานาจด้วยวิธีอื่นล้วนไม่ใช่นักการเมือง ดังนั้นจึงเป็นคนดี

 แน่นอนวาทกรรมชิน้นีไ้ม่เพยีงขดัต่อหลกัวชิาของพวกเราเท่านัน้ หาก

ยงัขดักบัธรรมชาตขิองความจรงิ เพราะทีไ่หนมอีำานาจ ทีน่ัน่กม็กีารเมอืง และ 

มคีนเล่นการเมอืง อนันีเ้ป็นเรือ่งทีรู่ก้นัมาตัง้แต่สมยัสามก๊กแล้ว ทัง้ๆ ทีส่มยันัน้ 

ไม่มรีะบบเลอืกตัง้ และจะว่าไป คนทีม่าเกีย่วข้องกบัการแข่งขนัชงิอำานาจหรอื

การใช้อำานาจ ก็มีดีมีชั่วปนๆ กันไป

 ถามว่าทำาไมผมเอาเรื่องนี้มาพูด คำาตอบคือเพราะมันเป็นประเด็น

สำาคัญที่ช่วยอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองของเราในระยะ 3-4 ปีมานี้ 

นับตั้งแต่การลุกฮือต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของมวลชนคนเสื้อเหลือง 

ซึ่งนำาไปสู่รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 มาจนถึงการร่างและประกาศ

ใช้รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 รัฐธรรมนูญที่ผู้ร่างเองเรียกว่าเป็นฉบับต้านโกง

 ใช่หรอืไม่ว่าทัง้หมดนีเ้กดิขึน้เพราะมคีนเชือ่ว่าตวัเองกำาลงัทำาความดี 

ด้วยการเอาคนไม่ดีลงมาจากเวทีอำานาจ จากนั้นก็เขียนกติกาการเมืองขึ้นมา

ใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้คนไม่ดีกลับมามีอำานาจอีก หรือถ้าขึ้นมาได้ก็ต้องถูก

ฝ่ายคนดีควบคุมอย่างเข้มข้น

 แน่นอน หากผมพูดเพียงแค่นั้นมันก็ดูง่ายไป ถ้าจะพูดให้ยากขึ้น 

คงต้องบอกว่าปรากฏการณ์เหล่านี้ไม่เพียงเกิดขึ้นโดยการชูธงความดีเท่านั้น 

หากการชูธงดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นว่าใครขัดแย้งกับใคร และเพราะอะไร 

หากเราถอดนามธรรมออกมาเป็นรูปธรรมแล้วก็จะพบว่าพวกที่ถูกกล่าวหา

ว่าเป็นคนไม่ดีนั้นล้วนผูกติดอยู่กับการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย ส่วน

ผู้ถือตนเป็นคนดี ตอนแรกก็เป็นมวลชนคนชั้นกลางในเมืองกับแกนนำาที่มา
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จากพรรคการเมืองฝ่ายค้าน จากนั้นจึงมีการส่งไม้ต่อไปยังชนชั้นนำาภาครัฐ 

ให้ช่วยลงดาบสุดท้าย

 ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วง 

2556-2557 ไม่ได้เป็นความขดัแย้งระหว่างมวลชนทีใ่ส่เสือ้สต่ีางกนัเท่านัน้ 

หากยังกินลึกไปถึงความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำาเก่าจากภาครัฐกับชนชั้นนำา

ใหม่ทีโ่ตมาจากภาคเอกชน และขึน้สูอ่ำานาจโดยผ่านการเลอืกตัง้ โดยฝ่ายแรก

กุมกลไกรัฐราชการ ฝ่ายหลังมีมวลชนเรือนล้านเป็นฐานเสียงสนับสนุน

 ถ้าเราวาง concept ไว้เช่นนี้ ก็จะเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นความ

ขัดแย้งที่ใหญ่โตเกินเรื่องราวของบุคคลและคณะบุคคล มันเป็นความขัดแย้ง

ที่สะท้อนความไม่ลงตัวในโครงสร้างอำานาจในสังคมไทย ซึ่งนำาไปสู่การเบียด

ขับแย่งยึดพื้นที่ของกันและกันในระดับระบอบต่อระบอบ

 แน่นอน ความขัดแย้งที่ลงลึกขนาดนั้นคงไม่ใช่เรื่องที่แก้ไขได้ง่ายๆ 

ด้วยวธิจีบัมอืปรองดองกนัของบรรดาแกนนำาสเีหลืองสแีดง ในขณะทีต่วัละคร

เอกจริงๆ ถูกจัดไว้นอกสมการ

 การเป็นคูก่รณขีองชนชัน้นำาภาครฐันัน้ สงัเกตได้จากการทีน่บัวนัอคติ

ของพวกเขายิ่งขยายจากความรังเกียจนักการเมืองบางตระกูล ไปสู่นักการ

เมอืงและพรรคการเมอืงโดยรวม นีเ่ป็นความรงัเกยีจทีม่ต่ีอคูช่งิอำานาจ ซึง่เคย

แสดงออกมาแล้วในปี 2534 และ 2549

 นอกจากนี้ เรายังสังเกตได้ว่าหลังรัฐประหารปี 2557 แทนที่รัฐบาล

ทหารจะรีบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างมวลชนเสื้อสี กลับเดินหน้ากำาหนด

นโยบายต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้

เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของตน

 การทำาสิ่งต่างๆ ดังกล่าวไม่ใช่ลักษณะของรัฐบาลที่ขึ้นมารักษาการ

ชั่วคราว หากเป็นลักษณะของผู้ปกครองที่มีชุดความคิดของตัวเอง และ

ประสงค์จะดัดแปลงโลกให้เป็นไปตามนั้น

 ยิง่ไปกว่านี ้รฐัธรรมนญูฉบบั 2560 อนัเป็นผลงานของรฐับาลปัจจบุนั 
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ยังสะท้อนให้เห็นอย่างแจ่มชัดว่าชนชั้นนำาภาครัฐต้องการทวงคืนและรักษา

พื้นที่ส่วนใหญ่ในเวทีอำานาจไว้อย่างถาวร อีกทั้งจำากัดพื้นที่ของนักการเมือง 

ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยไม่ให้อยู่ในฐานะผู้กุมอำานาจนำาอีกต่อไป

 ที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ใช่ข้อกล่าวหา แต่เป็นข้อสังเกตที่ยืนยันได้จาก 

ข้อเทจ็จรงิ โดยเฉพาะในประเดน็รฐัธรรมนญูนัน้ เราสามารถมองเหน็เจตจำานง

ของผู้ร่างได้จากบทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร

 ประก�รแรก ดังที่กำาหนดไว้ในมาตรา 91 รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้

เปลี่ยนระบบเลือกตั้งแบบเดิมให้เป็นระบบใหม่ที่เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสม 

ซึง่จะทำาให้อทิธพิลของพรรคใหญ่ถกูจำากดัลงอย่างมนียัสำาคญั แต่ขณะเดยีวกนั 

กส่็งเสรมิโอกาสของพรรคขนาดกลางและขนาดเลก็ ระบบดงักล่าวจะทำาให้การ

ได้เสียงข้างมากของพรรคเดียวเป็นไปได้ยาก และรัฐบาลที่ตั้งขึ้น อาจจะต้อง

เป็นรัฐบาลผสม ซึ่งไม่ค่อยมีเสถียรภาพ

 พูดให้ชัดเจนขึ้นก็คือ ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ระบบเลือกตั้ง ส.ส. บัญชีรายชื่อได้ถูกดัดแปลงให้ขึ้นต่อการเลือกตั้ง ส.ส. เขต 

โดยประชาชนใช้บัตรเลือกตั้งแค่ใบเดียว จากนั้นเอาคะแนนรวมของแต่ละ

พรรคจากเขตเลือกตั้งทั่วประเทศมาคำานวณหาจำานวนรวมของผู้แทนราษฎร

ที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคควรจะมี และจำานวน ส.ส. บัญชีรายชื่อที่พึงได้รับ 

พรรคไหนชนะเลือกตั้ง ส.ส. เขตเต็มโควตาแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์มี ส.ส. บัญชี 

รายชื่อเลย

 ผลทางอ้อมของระบบเลือกตั้งเช่นนี้ย่อมทำาให้การเสนอนโยบาย

ในระดับชาติของพรรคการเมืองถูกลดความสำาคัญลง เพราะถ้าเราดูจาก

ประสบการณ์ที่ผ่านมาในระบบเลือกตั้งเดิม ก็จะพบว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เขต

นั้น ผู้ลงคะแนนมักจะเลือกตัวบุคคลมากกว่าพรรค ส่วนการเลือกตั้ง ส.ส. 

บัญชีรายชื่อมักเป็นการเลือกพรรคที่มีนโยบายโดนใจ

 ประก�รต่อม� ในขณะที่อำานาจของนักการเมืองและพรรคการเมือง

ถกูจำากดัลงทัง้โดยตรงโดยอ้อม บทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูยงัเปิดพืน้ทีท่างการ
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เมอืงใหม่ๆ ให้ชนชัน้นำาภาครฐัอย่างเตม็ที ่โดยกำาหนดให้ข้าราชการชัน้สงูเป็น

ทั้งกรรมการสรรหาและเป็นผู้รับการสรรหามาดำารงตำาแหน่งในองค์กรอิสระ 

และกลไกควบคุมต่างๆ และที่น่าสนใจก็คือ ในกระบวนการดังกล่าว บทบาท

และอำานาจของฝ่ายตุลาการได้ถูกยกระดับให้สูงขึ้นและแผ่ขยายออกไปมาก

 ประเด็นสำาคัญที่สุด ดังที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว บทเฉพาะกาลของ

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังได้กำาหนดให้สมาชิกวุฒิสภาชุดแรกมาจากการแต่งตั้ง

โดยคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) และกำาหนดให้มอีำานาจร่วมกบัสภา

ผู้แทนราษฎรในการรับรองหรือไม่รับรองผู้ที่มาดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

เรื่องนี้เมื่อบวกรวมกับบทบัญญัติที่ให้นายกรัฐมนตรีสามารถเป็นบุคคลนอก

รายชื่อของพรรคการเมืองได้ ก็ทำาให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญอยู่ตรงไหน

 ประก�รสุดท้�ย ถ้าเราดูบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ก็จะพบว่า 

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำาเนินการปฏิรูปประเทศกับพระราช-

บัญญัติการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีส่งร่างเข้าสภาฯ แล้ว จะ

ต้องออกมาภายใน 4 เดือน หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ อันนี้หมายถึงว่า

รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแทบจะกำาหนดนโยบายเพิ่มไม่ได้เลย และอาจจะ

ต้องกลายเป็นผู้สืบทอดนโยบาย คสช. เสียเอง

 ยิ่งไปกว่านี้ รัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ยังมีบทบัญญัติต่างๆ ที่ทำาให้

แก้ไขได้ยาก จนถึงขั้นเกือบเป็นไปไม่ได้ ซึ่งหมายถึงว่าผู้ร่างมีวัตถุประสงค์

จะตรึงโครงสร้างอำานาจดังกล่าวไว้ให้นานแสนนาน

 ดังนั้น เมื่อบวกรวมกับช่วงที่รัฐบาลทหารปกครองโดยตรงแล้ว เรา

อาจกล่าวได้ว่าการกุมอำานาจของชนชั้นนำาภาครัฐคงดำาเนินไปอย่างต่อเนื่อง

ไม่ตำ่ากว่า 9-10 ปี

 แน่ละ ถ้าพดูถงึตวับคุคล หรอืแม้แต่ คสช. การสบืทอดอำานาจอาจจะ

ไม่เป็นเส้นตรงขนาดนั้น แต่ถ้าพูดถึงชนชั้นนำาภาครัฐแล้ว การต้องการพื้นที่

ถาวรและอำานาจนำาในปริมณฑลทางการเมือง เป็นสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน
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 ประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากคือ ทำาไมชนชั้นนำาภาครัฐและ

พนัธมติรทางสงัคมจงึกล้าร่างรฐัธรรมนญูทีเ่อยีงข้างตนเองออกมาได้ขนาดนี?้

 เรื่องนี้ถ้าเราพักเรื่องผิดถูกดีชั่วเอาไว้ก่อน ก็อาจจะวิจารณ์ได้ใน 

หลายทาง

 ในทศันะส่วนตวัของผม คดิว่าเป็นไปได้ทีพ่วกเขาอาจจะรูส้กึว่าฐานะ

ชนชัน้นำาของตนทีม่มีาแต่เดมิกำาลงัถกูกดักร่อนคกุคามทัง้โดยกลุม่นกัการเมอืง

ที่โตมาจากภาคเอกชน และโดยระบอบประชาธิปไตยที่ผนวกมวลชนชั้นล่าง

เข้ามาสู่ระดับกำาหนดนโยบายยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์

ก็กำาลังแปรรูปรัฐชาติให้เป็นแค่ผู้จัดการตลาด ซึ่งเป็นตลาดที่ในแต่ละวันมีแต่

จะย่อยสลายวัฒนธรรมจารีต และทุบทำาลายค่านิยมที่ฝ่ายอนุรักษ์ยึดถือ

 ด้วยเหตุดังนี้ ชนชั้นนำาภาครัฐจึงต้องการกลับมามีฐานะนำาในการ

กำาหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยกับทุนนิยมโลกให้เป็นไปตามแนวทางที่

ตนเองยังคงมีบทบาทและมีที่อยู่ที่ยืนครบถ้วน ซึ่งจะทำาเช่นนั้นได้ก็ต้องคง

ฐานะทางการเมืองของรัฐชาติกึ่งจารีตไว้ให้ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนไป

 ด้วยเหตุดังนี้ วาทกรรมเรื่องความดีจึงผูกติดอยู่กับวาทกรรมเรื่อง

ความเป็นไทย

 และด้วยเหตุดังนี้ จึงมีการกำาหนดทิศทางของประเทศโดยผ่าน

ยุทธศาสตร์ชาติเอาไว้ก่อนการเลือกตั้งครั้งหน้า

 อย่างไรกต็าม นอกเหนอืไปจากความวติกกงัวลดงัทีก่ล่าวมาแล้วข้างต้น 

เราคงต้องยอมรบัว่าการยดึอำานาจของชนชัน้นำาภาครฐัครัง้นีม้มีวลชนสนบัสนนุ

อยู่ไม่น้อย รัฐประหารปี 2557 ได้รับการเรียกร้องและนำาร่องด้วยการ

เคลือ่นไหวมวลชน ซึง่ขยายตวัเป็นยทุธการทีโ่จมตทีัง้รฐับาลจากการเลอืกตัง้ 

และล้มกระดานประชาธิปไตยไปในคราเดียวกัน

 แม้ว่าที่ผ่านมา ทั้งคณะรัฐประหารและขบวนที่นำาร่องรัฐประหาร  

ต่างกย็นืยนัว่าต้องการสร้างประชาธปิไตยฉบบัทีด่กีว่า แต่โดยไม่เป็นทางการ 

ถ้าเราตดิตามข่าวสารทัง้ในสือ่หลกัและในโซเชยีลมเีดยี กจ็ะพบว่าปัจจบุนัมคีน
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ที่สนับสนุนเผด็จการอย่างเปิดเผยมากขึ้น และเท่าที่มีการแสดงออก บรรดา 

กลุ่มทุนใหญ่กับบรรดาคนชั้นกลางในเมือง ดูจะรู้สึกมั่นคงสบายใจกับรัฐบาล

อำานาจนิยมมากกว่าประชาธิปไตยอย่างชัดเจน

 ถึงแม้ว่าคนเหล่านี้จะเป็นผู้ได้เปรียบในยุคโลกาภิวัตน์ แต่ก็อด

รู้สึกถูกคุกคามไม่ได้ เมื่อฐานะได้เปรียบของพวกเขาถูกท้าทายโดยระบอบ

ประชาธิปไตยที่อาศัยการเคลื่อนไหวมวลชนชั้นล่างๆ เป็นฐานเสียง

 ดงันัน้ พวกเขาจงึขานรบัเรือ่งคนดแีละความเป็นไทยด้วยความเตม็อก

เต็มใจ ทำาให้เสียงยืนยันที่ว่าประเทศไทยมีลักษณะพิเศษและไม่จำาเป็นต้อง

เหมือนฝรั่งดังกระหึ่มขึ้นมาพอสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ชนที่มีการ

ศึกษาสูง กระทั่งเรียนหนังสือกับฝรั่งมาคนละหลายๆ ปี

 ปรากฏการณ์ดังกล่าวนับว่าพลิกทฤษฎีรัฐศาสตร์เก่าๆ ที่ว่าคนชั้น

กลางเป็นฐานทางสังคมของระบอบประชาธิปไตยไปเลย

 ดังนั้น ไม่ว่าใครจะรู้สึกอึดอัดกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้แค่ไหนก็ตาม ผล

การลงประชามติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2559 ก็ยังปรากฏว่าร่างรัฐธรรมนูญ

ฉบับ 2560 ได้รับการยอมรับโดยเสียงข้างมาก โดยมีคนเห็นชอบประมาณ 

16,800,000 เสียง ไม่เห็นชอบราว 10,500,000 เสียง

 แน่ล่ะ โดยหลกัการแล้ว คงต้องยอมรบัว่ารฐัธรรมนญูฉบบันีป้ระกาศใช้

โดยผ่านความเหน็ชอบของประชาชน แต่ในโลกของความเป็นจรงิ คน 10 ล้าน 

ทีไ่ม่เหน็ชอบ กไ็ม่ใช่คนหยบิมอืเดยีวทีจ่ะมองข้ามได้ ทัง้นีย้งัไม่ต้องเอ่ยถงึว่า

ในช่วงรณรงค์ให้รบัหรอืไม่รบัร่างรฐัธรรมนญู ฝ่ายทีไ่ม่เหน็ด้วยดจูะมพีืน้ทีน้่อย

มากในการนำาเสนอทัศนะของตน

 และยงัไม่ต้องเอ่ยถงึว่าถอยไปต้นปี 2557 ประชาชนทีม่าลงคะแนน

เลอืกตัง้ โดยเหน็ว่าการเลอืกตัง้เป็นทางออกจากวกิฤตทีด่กีว่ารฐัประหาร กม็ี

จำานวนมากถงึราว 20 ล้านคน ทัง้ๆ ทีม่คีวามพยายามทีจ่ะขดัขวางการเลอืกตัง้ 

ครั้งนั้นในหลายๆ แห่ง

 ดงันัน้ ถ้าพจิารณากนัตามเนือ้ผ้า การทีร่ฐัธรรมนญูฉบบั 2560 สอบผ่าน 
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ประชามต ิกไ็ม่ได้หมายความว่าจะไม่มคีนจำานวนมหาศาลแอบคดิต่างอยูเ่งยีบๆ 

 ด้วยเหตดุงันี ้การวางแผนผงัจดัสรรอำานาจโดยไม่สอดคล้องกบัสภาพ

ดลุกำาลงัทางสงัคมทีเ่ป็นอยู ่โดยผลกัดนัฐานะครอบงำาของฝ่ายอนรุกัษ์มากเกนิ

จริง จึงเท่ากับซ่อนแรงเสียดทาน หรือกระทั่งระเบิดเวลาเอาไว้ตั้งแต่ต้น

 เช่นนี้แล้ว อะไรเล่าที่ทำาให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกล้าทำาเกิน

ดุลกำาลังเปรียบเทียบระหว่างผู้สนับสนุนกับผู้คัดค้านอำานาจนำาของชนชั้นนำา

ภาครัฐ โดยบัญญัติให้เสียงของประชาชนมีผลน้อยที่สุดต่อการจัดตั้งรัฐบาล

และการกำาหนดนโยบาย

 ในความเห็นส่วนตัวของผม คำาตอบน่าจะอยู่ที่นโยบายสองประการ 

หนึ่งคือการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูง 

หรอืทีเ่รยีกกนัว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 และสอง นโยบายขบัเคลือ่นจดุหมาย

ทางเศรษฐกิจดังกล่าวด้วยกลไกประชารัฐ

 แม้ว่าโดยภายนอกแล้ว นโยบายทัง้สองอย่างดเูป็นเรือ่งเศรษฐกจิ แต่

ผมคิดว่านี่เป็นมาสเตอร์แพลนในการช่วงชิงมวลชนและสร้างความชอบธรรม

ใหม่ของชนชั้นนำาภาครัฐที่แยบยลมาก มันเป็นส่วนสำาคัญของยุทธการยึด

พืน้ทีท่างการเมอืงเพือ่สถาปนาอำานาจนำา ซึง่เป็นการวางแผนทีเ่ป็นระบบและ 

บูรณาการการโจมตีจากทุกมิติเข้าด้วยกัน

 แน่ละ กล่าวสำาหรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั้น รัฐบาลชุดนี้ยังคง

ยึดโยงอยู่กับระบบทุนโลกาภิวัตน์ ซึ่งดำาเนินไปภายใต้แนวทางเสรีนิยมใหม่ 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 10 แห่ง รวมทั้งการจัดตั้ง

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ล้วนเป็นโครงการที่จะใช้ดึงดูดการ

ลงทุนจากต่างชาติและทุนในประเทศ

 นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน (infra-

structures) ซึ่งคิดเป็นงบประมาณถึง 2.4 ล้านล้านบาท มีการขยายระบบ 

โลจิสติกส์ในระดับอภิมหาโครงการหลายอย่าง ตั้งแต่เพิ่มเส้นทางขนส่งใน

ระบบราง ไปจนถงึการสร้างสนามบนิและท่าเรอืนำา้ลกึ ทัง้หมดนีเ้พือ่เพิม่ความ
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โยงใยอันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับทุนนิยมโลกทั้งสิ้น

 ล่าสดุ กระทรวงพาณชิย์ได้ถอด 19 ธรุกจิออกจากบญัช ี3 แนบท้าย

พระราชบญัญตักิารประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว เพือ่เปิดโอกาสให้ทนุต่างชาติ 

เข้ามาลงทนุในธรุกจิเหล่านีโ้ดยเสร ีซึง่ในบรรดาธรุกจิทัง้ 19 ประเภท มธีรุกจิ 

การนำาอสังหาริมทรัพย์ออกให้เช่า และธุรกิจบริการที่มีส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจเป็นคู่สัญญาด้วย

 แต่ก็อีกนั่นแหละ การอาศัยระบบทุนนิยมที่ไร้ชาติมาสนองผล

ประโยชน์แห่งชาตินั้น นับเป็นเรื่องที่มีปัญหาย้อนแย้งกันอยู่ ปัญหาดังกล่าว

ไม่ได้เพิ่งเกิดในรัฐบาลนี้ แต่มีมาพักใหญ่แล้ว

 จริงอยู่ การลงทุนจากต่างชาติอาจจะช่วยทำาหน้าที่เป็นหัวรถจักรฉุด

ลากเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในอัตราที่สูงขึ้น แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้

นำาไปสูก่ารกระจายรายได้และลดความเหลือ่มลำา้โดยอตัโนมตั ิกระทัง่สวนทาง

กันในหลายๆ กรณี

 การที่รัฐไทยต้องลดภาษีนิติบุคคลให้กับบรรดาผู้ประกอบการในเขต

เศรษฐกิจพิเศษเป็นเวลา 5 ปี อนุญาตให้เช่าที่ดินใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นได้

ในระยะยาว และลดเงื่อนไขอีกหลายๆ อย่างให้นักลงทุนพอใจ ย่อมหมายถึง 

ว่าผลประโยชน์สูงสุดจะต้องตกเป็นของฝ่ายทุนอย่างแน่นอน

 ใช่หรอืไม่ว่าสภาพดงักล่าวย่อมขดัแย้งกบันโยบายลดความเหลือ่มลำ้า 

หรือการปรับโครงสร้างรายได้ให้เป็นธรรมมากขึ้น

 พดูกนัแบบตรงไปตรงมา ปัญหาความเหลือ่มลำา้ในสงัคมไทยนัน้สัง่สม

ตวัมาหลายทศวรรษแล้ว ยิง่ในยคุโลกาภวิตัน์ ช่องว่างระหว่างรายได้ยิง่ขยาย

กว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว

 เดี๋ยวนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าคนรวย 10 เปอร์เซ็นต์แรกของประชากร

ไทย มีรายได้สูงกว่าคนจนสุด 10 เปอร์เซ็นต์ล่างถึง 35 เท่า และคนรวย 

10 เปอร์เซ็นต์นี้เป็นเจ้าของทรัพย์สินของประเทศถึง 79 เปอร์เซ็นต์  ล่าสุด 

จากการจัดอันดับอภิมหาเศรษฐีของนิตยสาร Forbes ปรากฏว่ามีเศรษฐีไทย 
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ติดอันดับ 500 บุคคลที่รวยที่สุดในโลกถึง 4 คน บางคนถึงขั้นอยู่ในอันดับ 

100 คนแรกของโลก โดยมีทรัพย์สินมากกว่า 5 แสนล้านบาท ส่วนประเทศ 

ไทยนั้นถูกจัดเป็นประเทศเหลื่อมลำ้าอันดับสามของโลก รองจากรัสเซียและ

อินเดีย

 ทรพัย์สนิประเภทหนึง่ทีส่ะท้อนความเหลือ่มลำา้ในประเทศไทยได้เป็น

อย่างดี คือที่ดิน ดังเราจะเห็นได้ว่าขณะที่เกษตรกร 40 เปอร์เซ็นต์ไม่มีที่ดิน

ทำากนิเป็นของตวัเอง และขณะทีค่นไทยมากกว่าสามในสีไ่ม่ได้เป็นเจ้าของทีด่นิ

ใดๆ เลย นักธุรกิจบางตระกูลกลับถือครองที่ดินไว้ถึง 630,000 ไร่ โฉนด

ที่ดิน 61 เปอร์เซ็นต์ของประเทศไทย อยู่ในมือประชากร 10 เปอร์เซ็นต์ที่

รวยสุด

 แน่นอน ความเหลือ่มลำา้ทางด้านทรพัย์สนิย่อมนำาไปสูค่วามเหลือ่มลำา้

ทางด้านโอกาส โดยเฉพาะอย่างยิ่งโอกาสทางด้านการศึกษาและทางเลือกใน

การประกอบอาชีพ ตลอดจนโอกาสในการปรับตัวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์ สภาพ

ดังกล่าวทำาให้การเปลี่ยนฐานะทางชนชั้นของผู้เสียเปรียบเป็นไปได้ยาก ซึ่งก็

ส่งผลให้โครงสร้างทางชนชัน้ของสงัคมไทยมลีกัษณะแขง็ตวั และสร้างรอยแยก

ถาวรให้กับสังคม

 ความเหลื่อมลำ้าสุดขั้วนั้นนำาไปสู่ความรู้สึกไม่มั่นคงของชนทุกชั้น  

ด้วยเหตดุงันี ้ทกุฝ่ายจงึเรยีกหาอำานาจการเมอืงมาดแูลตน หรอืใช้มนัเปลีย่นเกม

ทีต่นกำาลงัเสยีเปรยีบ ซึง่อาจจะเป็นอำานาจเผดจ็การกไ็ด้ อย่างในกรณคีนชัน้สงู 

และคนชัน้กลางส่วนบน หรอือาจจะเป็นอำานาจของรฐับาลทีม่าจากการเลอืกตัง้ 

ก็ได้ อย่างในกรณีเกษตรกรรายย่อยในชนบท

 จรงิอยู ่การใช้อำานาจการเมอืงมาคุม้ครองผลประโยชน์ทางชนชัน้นัน้

ไม่ใช่เรื่องใหม่ของมนุษยชาติ แต่ในยุคโลกาภิวัตน์ ความปั่นป่วนผันผวนใน

เรื่องนี้ได้ทวีความเข้มข้นยิ่งขึ้น ทั้งในสังคมไทย ในยุโรป และสหรัฐอเมริกา 

อเมริกาใต้ ตลอดจนที่อื่นๆ

 กลับมาเรื่องประเทศไทย 4.0
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 มนัอาจจะเรว็เกนิไปทีจ่ะประเมนิความสำาเรจ็หรอืล้มเหลวของนโยบาย

นี ้แต่ถ้าพดูกนัอย่างยตุธิรรม นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นัน้มจีดุหมายทีด่ใีนการ 

มุ่งพาประเทศไทยก้าวให้พ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ทั้งนี้โดยลดการ

พึ่งพาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก แล้วหันมาโฟกัสที่การค้าและการบริการ 

(Trades & Services) อาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงเปลี่ยนกระบวนการผลิต การ

ทำางาน มาสูร่ะบบดจิทิลั และอาศยันวตักรรมกบัเศรษฐกจิสร้างสรรค์เป็นแกน

หลักของการสร้างรายได้

 แต่ก็อีกนั่นแหละ คำาถามยังคงมีอยู่ว่าคนไทยพร้อมแค่ไหนในการ 

ก้าวกระโดดไปสู่การทำางานในระบบเศรษฐกิจ 4.0

 ในเรือ่งนี ้ประเดน็ความเหลือ่มลำา้ยงัคงเข้ามาเป็นอปุสรรคอย่างเลีย่ง

ไม่พ้น ถ้าเราดูตัวเลข จากผู้มีงานทำา 37.4 ล้านคน แรงงานในระบบมีอายุ 

40 ปีขึน้ไปถงึ 46 เปอร์เซน็ต์ และสดัส่วนแรงงานในระบบ 50.5 เปอร์เซน็ต์ 

เรยีนหนงัสอืไม่เกนิชัน้ประถม ในจำานวนนีม้ ี1,200,000 คนทีไ่ม่มกีารศกึษา

เลย ในเมือ่แรงงานครึง่หนึง่อายมุากและมกีารศกึษาน้อย การปรบัตวัยกระดบั

ทักษะให้เป็นแรงงาน 4.0 คงทำาได้ยากทีเดียว

 ยิง่ไปกว่านัน้ ยงัมคีวามเป็นไปได้ทีอ่ำานาจต่อรองของคนงานจะลดลง

มาก เพราะการผลิต การค้า และงานบริการ นับวันจะใช้แรงงานคนน้อยลง 

โดยมคีอมพวิเตอร์และปัญญาประดษิฐ์เข้ามาแทนที ่คนงานทีจ่ะปรบัทกัษะให้

สอดคล้องกบัหุน่ยนต์และนวตักรรมคงมจีำานวนน้อย จำานวนคนทีต่กงานน่าจะ

มีมากขึ้น กลายเป็นสินค้าล้นตลาดที่ราคาตกตำ่าลง

 ล่าสุด สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย 

(ECONTHAI) ได้ประเมินว่าอย่างน้อยจะมี 8 อาชีพที่เสี่ยงตกงานเพราะ

เทคโนโลยี 4.0

 อาชีพดังกล่าวได้แก่ หนึ่ง พนักงานขายปลีกหน้าร้านในห้างและ

พนกังานขายตรง สอง พนกังานโรงแรม สาม พนกังานทีเ่กีย่วข้องกบัสถาบนั

การเงิน สี่ แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ห้า แรงงานในภาคโลจิสติกส์ หก 
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บุรุษพยาบาลดูแลคนสูงวัยหรือผู้ป่วย เจ็ด คนขับรถยนต์และรถบรรทุก และ

แปด คนทำางานเคาน์เตอร์เซอร์วิสในภาคธุรกิจต่างๆ

 ในบรรดากลุ่มเสี่ยง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นนับว่า 

น่าเป็นห่วงมากทีส่ดุ เพราะอตุสาหกรรมดงักล่าวถอืครองสดัส่วน 80 เปอร์เซน็ต์ 

ของมูลค่าส่งออก แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในยุค 2.0 ถึง 2.5 ซึ่งในสัดส่วน 80 

เปอร์เซน็ต์นีม้ ี25 เปอร์เซน็ต์ทีเ่ปราะบางมากเพราะการปรบัเปลีย่นเทคโนโลยี

 ในทางตรงกนัข้าม ฝ่ายผูป้ระกอบการดเูหมอืนจะมคีวามพร้อมมากกว่า 

ในการเข้าสู่ยุค 4.0 ดังจะเหน็จากการทีห่อการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทยยืนยันว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่มีความพร้อมเข้าสู่ธุรกิจ 4.0 

แล้ว

 นโยบายของหอการค้าเองก็พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการที่เป็น

สมาชิกประมาณ 100,000 รายทั่วประเทศ เข้าสู่ธุรกิจการค้าและบริการใน

ระดบั 4.0 โดยตัง้เป้าไว้ในแผนงานปี 2560-2561 ว่าจะยกระดบัผูป้ระกอบการ 

ในหอการค้าจำานวน 50,000 ราย ให้มีศักยภาพสูงขึ้น และสร้างรายได้รวม

เพิม่ขึน้ 30 เปอร์เซน็ต์ หรอืราว 2-3 หมืน่ล้านบาท โดยปัจจบุนัจดีพีจีากภาค 

การค้าและบริการคิดเป็นสัดส่วน 52 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพีประเทศ

 ดงันัน้ เราจะเหน็ได้ว่าการใช้ทนุข้ามชาตมิาช่วยฉดุลากเศรษฐกจิไทย

ก็ดี ความสับสนอลหม่านเรื่องแรงงานในระยะเปลี่ยนผ่านไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 

ก็ดี ล้วนแล้วแต่กลับจะนำามาสู่ปัญหาความเหลื่อมลำ้า ซึ่งหมายถึงว่าการลด

ช่องว่างระหว่างรายได้จะยังคงเป็นแค่ความฝันระยะไกล

 แต่ก็อีกนั่นแหละ ผมคิดว่าทางผู้บริหารปัจจุบันก็คงรู้ปัญหาดีอยู่แล้ว 

เพราะฉะนั้นรัฐราชการจึงหันมาใช้ระบบสวัสดิการอ่อนๆ และระบบสังคม 

สงเคราะห์เพื่อลดทอนแรงกดดันจากชนชั้นล่างสุด ในการนี้รัฐบาลปัจจุบันได้

เตรียมงบประมาณไว้ถึง 80,000 ล้านบาท สำาหรับการช่วยเหลือดูแลคนจน

ที่มาลงทะเบียนไว้ 14 ล้านคน

 นอกจากนี้ ฝ่ายรัฐก็ไม่ได้อาศัยการลงทุนจากต่างชาติเป็นแรงขับ
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เศรษฐกิจ 4.0 แต่อย่างเดียว หากยังคิดยุทธศาสตร์ที่เรียกว่ากลไกประชารัฐ

ขึ้นมาเป็นเครื่องจักรใหญ่อีกตัวหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

 จุดที่น่าสนใจที่สุดของนโยบายหรือกลไกประชารัฐก็คือมันไม่ได้ถูก

ออกแบบมาเพือ่การเตบิโตของจดีพีเีท่านัน้ หากยงัมเีป้าหมายลดความเหลือ่มลำา้ 

และกระจายรายได้ไปพร้อมๆ กัน

 ตามนโยบายประชารัฐ รัฐราชการเสนอตัวเป็นแกนนำาประสานความ

ร่วมมอืระหว่างทนุใหญ่กบัธรุกจิรายย่อย หรอืแม้แต่เกษตรกรในท้องถิน่ต่างๆ 

ทั้งนี้โดยมีเครือข่ายภาคประชาสังคมเป็นภาคีขับเคลื่อนด้วย

 ด้วยเหตุดังนี้นโยบายประชารัฐจึงมีนัยทางการเมืองสูงมาก เพราะ

เป็นการจับมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน 

เคลื่อนไหวลงสู่มวลชนระดับฐานรากซึ่งทับซ้อนกับฐานเสียงของนักการเมือง 

ถ้าเรื่องนี้ทำาสำาเร็จ ก็อาจจะส่งผลให้การเมืองภาคตัวแทนกลายเป็นโมฆะได้

 พูดอีกแบบหนึ่ง มันก็คือความพยายามที่จะแปรความขัดแย้งทาง

ชนชัน้ทีห่ลายท่านเกลยีดและกลวั มาเป็นความร่วมมอืทางชนชัน้ภายใต้การนำา

ของรฐัราชการ ดงันัน้กลไกประชารฐัจงึมกีลิน่อายของ ‘ความรกัความสามคัคี

ของคนในชาต’ิ อยูพ่อสมควร แต่ในอกีด้านหนึง่กท็ำาให้อดไม่ได้ทีจ่ะนกึถงึลทัธิ 

corporatism กับนิยามเรื่องรัฐของเฮเกล

 สิง่ทีเ่ราไม่รูค้อืนโยบายนีมุ้ง่ลอยแพตดัตอนนกัการเมอืงมาตัง้แต่แรก 

ด้วยการทำาให้พวกเขาเป็นคนนอกกระบวนการพัฒนาประเทศ หรือเป็นแค่

ผลพลอยได้ของสูตรแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่ที่แน่ๆ คือในทางนโยบายแล้ว 

มันถูกออกแบบมาหักล้างตอบโต้นโยบายประชานิยมโดยตรง

 ดังจะเห็นได้จากคำาพูดของผู้นำาเครือข่ายประชาสังคมท่านหนึ่งซึ่ง

กล่าวว่า “ประชานิยมคือการเอาเงินของรัฐไปแจกชาวบ้าน นักการเมืองเอา 

บุญคุณ ชาวบ้านอ่อนแอเรื่อยไป ไม่หายจน ประชารัฐคือการส่งเสริมความ

เข้มแข็งของประชาชนคนรากหญ้าให้พ้นความยากจน มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี 

พึง่ตนเองได้ สามารถควบคมุนกัการเมอืง ทำาให้เป็นประชาธปิไตยอย่างแท้จรงิ”
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 แน่นอน เมื่อตัดเรื่องเจตนาออกไปแล้ว คำาถามก็ยังคงมีอยู่ว่าการ 

หวังให้กลุ่มทุนใหญ่เป็นผู้ขับเคลื่อนการยกระดับฐานะของธุรกิจเอสเอ็มอีและ

ชนชั้นล่างๆ จะไม่สวนทางกับธรรมชาติของระบบทุนนิยมหรอกหรือ มันเป็น

ไปได้หรือไม่ที่ปลาใหญ่จะไม่กินปลาเล็ก

 มันอาจจะเร็วเกินไปที่จะมีข้อสรุปแบบฟันธงในเรื่องนี้ออกมา แต่ที่

น่าสนใจมากกค็ือ รัฐธรรมนญูฉบับ 2560 ไม่ได้กำาหนดใหใ้ช้ระบบเศรษฐกจิ

แบบใด แต่เน้นว่าต้องเป็นระบบทีป่ระชาชนได้ประโยชน์อย่างทัว่ถงึและยัง่ยนื 

อันนี้ต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับ 2540 ที่ยืนยันว่าประเทศไทยจะต้องยึดถือใน

ระบบเศรษฐกิจเสรีและอาศัยกลไกตลาดเท่านั้น

 เป็นไปได้หรอืไม่ว่าการไม่มบีทบญัญตัดิงักล่าวอาจจะทำาให้รฐัสามารถ

เข้าไปไกล่เกลีย่ผลประโยชน์ระหว่างทนุใหญ่กบัผูผ้ลติรายย่อยได้ง่ายขึน้ และ

บางทีอาจจะมีผลประโยชน์นอกกลไกตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย

 ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย

 จากทีผ่มกล่าวมาทัง้หมด ทกุท่านคงเหน็แล้วว่าเทีย่วนีช้นชัน้นำาภาค

รฐัไม่ได้เข้ามากมุอำานาจอย่างเฉือ่ยเนอืย หรอืแค่รกัษาผลประโยชน์เดมิๆ ไป

วันๆ ตรงกันข้าม พวกเขาเข้ามาเปิดฉากรุกทางการเมืองอย่างเข้มข้น เป็น

ระบบ ถึงขั้นมี master plan ในการสถาปนาอำานาจนำาของตนให้มั่นคงยั่งยืน 

และอยู่ได้ในยุคโลกาภิวัตน์

 พดูอกีแบบหนึง่คอื 3 ปีทีผ่่านมา สถานการณ์ในเมอืงไทยไม่ได้สะท้อน 

แค่ความขดัแย้งระหว่างชนชัน้นำาเก่ากบัเครอืข่ายการเมอืงของนายทนุบางกลุม่

เท่านัน้ หากยงัสะท้อนความพยายามของชนชัน้นำาภาครฐัทีจ่ะสร้างสงัคมตาม

แนวคิดอนุรักษนิยมคู่ขนานไปกับการเกี่ยวร้อยกับทุนนิยมโลก มันเป็นความ

พยายามที่จะดำารงฐานะนำาของรัฐราชการในการบริหารระบบทุนไร้พรมแดน

 แต่ประเด็นมีอยู่ว่าอุดมการณ์และวาทกรรมของรัฐชาติที่เป็นแบบรัฐ

ราชการนั้น โดยเนื้อแท้แล้วก็ไปกันไม่ได้กับลัทธิเสรีนิยมใหม่ที่ขับเคลื่อนทุน

ไร้ชาติไร้พรมแดน หรือแม้แต่ content ของเศรษฐกิจ 4.0
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 ด้วยเหตุดังนี้ สภาพขัดกันเองระหว่างนโยบายเศรษฐกิจที่แลไปข้าง

หน้ากับนโยบายทางการเมืองและสังคมที่แลไปข้างหลังของรัฐไทยจึงปรากฏ

ให้เหน็อยูต่ลอดเวลา เช่น ความขดัแย้งระหว่างการศกึษาแบบท่องจำาศโิรราบ

กับเศรษฐกิจที่เน้นนวัตกรรม เป็นต้น

 ดังที่ศาสตราจารย์โนม ชอมสกี (Noam Chomsky) ผู้โด่งดัง ได้ให้

สัมภาษณ์สื่อเมื่อไม่นานมานี้ว่าลัทธิเสรีนิยมใหม่นั้นถือปัจเจกชนเป็นตัวตั้ง 

และใช้กลไกตลาดกร่อนสลายสงัคม ชมุชน ชาต ิหรอืองค์รวมใดๆ อยูท่กุเมือ่

เชื่อวัน

 ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งน่าสนใจมากว่าในขณะทีร่ฐัราชการของไทยสมาทาน

ลัทธิ neoliberal ซึ่งมีทั้งแนวคิดและการกระทำาที่เป็นปรปักษ์กับ concept ผล

ประโยชน์แห่งชาติ รัฐนี้จะยังคงใช้วาทกรรมรัฐชาติกึ่งจารีตขับเคลื่อนสังคม

ไทยให้หมุนตามศูนย์อำานาจได้แค่ไหน

 กระนัน้กต็าม เมือ่พจิารณาจากภาพรวมแล้ว สิง่ที ่คสช. เสนอนบัเป็น 

การ challenge ครัง้ใหญ่ต่อนกัการเมอืงและพรรคการเมอืง ตลอดจนนกัทฤษฎี

ฝ่ายประชาธปิไตย ซึง่ถ้าพวกเขาไม่เหน็ด้วยกบัผงัอำานาจและแนวทางบรหิาร

ประเทศแบบ top-down กค็งต้องมข้ีอเสนอแตกต่างในระดบัที ่grand พอๆ กนั 

ไม่ใช่พูดแค่หลักการลอยๆ

 เรียนตรงๆ ถ้าพรรคการเมืองใดคิดอะไรไม่ได้มากไปกว่าชนชั้นนำา

ภาครฐั หรอืไม่กล้าแตะต้องลทัธเิสรนียิมใหม่ หรอืไม่กล้าคดิต่างในเรือ่งใหญ่ๆ 

ก็ป่วยการจะมีพรรคเหล่านั้น เพราะพวกเขาจะกลายเป็นแค่กลุ่มแสวงหา

อำานาจ และเป็นแค่ส่วนตกแต่งของพลังอำานาจที่ขับเคลื่อนรัฐราชการและ

ควบคุมสังคมไทยอยู่แล้ว

 แต่ก็อีกนั่นแหละ เรื่องนี้มีความเป็นไปได้อยู่ไม่น้อย เพราะพรรค 

การเมืองและนักการเมืองรุ่นเก่าจำานวนหนึ่งล้วนเติบโตมาจากช่วงระบอบ

ประชาธปิไตยครึง่ใบภายใต้รฐัธรรมนญู 2521 ดงันัน้จงึคุน้เคยกบัการร่วมมอื 

กับชนชั้นนำาภาครัฐในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีนายกฯ คนนอก
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 ดังนั้นฉากหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นคือ พรรคการเมืองจำานวนหนึ่งผนึก

กำาลงักนัหนนุผูน้ำาจากกองทพั ทัง้เพือ่กดีกนัพรรคทีเ่คยชนะพวกเขามาในการ

เลือกตั้งหลายครั้งหลัง และชิงส่วนแบ่งทางอำานาจมาไว้กับตน แม้จะต้องเล่น

บทพระรองก็ตาม

 การดูถูกหมิ่นหยามนักการเมืองและพรรคการเมืองนั้นเป็นสิ่งที่ 

ชนชั้นนำาภาครัฐแสดงออกอย่างเปิดเผยมาตลอดช่วงหลังรัฐประหาร 

ทั้งนี้เนื่องจากมันเป็นวาทกรรมหรือฐานคิดที่ใช้ลดฐานะนำาของสถาบัน

ประชาธิปไตยอย่างสภาผู้แทนราษฎรและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

 3 ปีทีผ่่านมา คณะรฐัประหารและมวลชนทีส่นบัสนนุมกัจะใช้วาทกรรม 

ต่อต้านคอร์รัปชันพุ่งเป้าใส่นักการเมือง ซึ่งตอนแรกก็อาจจะหมายถึงพรรค

รัฐบาลที่ถูกโค่น แต่ต่อมากลับออกไปในทางเหมารวมนักการเมืองทั้งหมด 

ทัง้ๆ ทีใ่นความเป็นจรงิแล้วข้าราชการกบัพ่อค้านกัธรุกจิต่างหากทีเ่ป็นต้นแบบ 

ของระบบทุจริตในประเทศไทย และคอร์รัปชันก็ไม่ได้หายไปไหนในช่วงการ

ปกครองแบบอำานาจนิยม

 จากการประกาศค่าดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโดยองค์กรเพื่อ

ความโปร่งใสนานาชาต ิ(Transparency International) เมือ่ต้นปี 2560 ประเทศ 

ไทยถกูระบวุ่าได้คะแนนเพยีง 35 จาก 100 คะแนน ซึง่ทำาให้อยูใ่นอนัดบัที ่101  

จาก 176 ประเทศ  คะแนนดงักล่าวนบัว่าตำา่กว่าเกณฑ์เฉลีย่ทัว่โลกซึง่อยูท่ี ่43 

คะแนน ก่อนหน้านี้ในปี 2557 ประเทศไทยเคยได้ 38 คะแนน และอยู่ใน 

อันดับที่ 85 ส่วนปี 2558 ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 76 แต่คะแนนยังคงอยู่ที่ 38 

เหมือนเดิม สาเหตุหนึ่งที่ทำาให้คะแนนลดลงในการประเมินครั้งล่าสุดก็เพราะ 

มีการนำาข้อมูลความเป็นประชาธิปไตยเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วย

 อย่างไรก็ดี ประเด็นเรื่องคอร์รัปชันนี้ยังคงเป็นประเด็นการเมืองที่มี

นัยสำาคัญในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของประเทศไทย ดังเราจะเห็นได้จากคำาถาม 

4 ข้อเรื่องธรรมาภิบาล ซึ่งฝ่ายรัฐตั้งขึ้นและรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันตอบ

 ใช่หรือไม่ว่าคำาถามเหล่านั้น แท้จริงแล้วคือการเปิดฉากรุกทาง 
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การเมืองต่อบรรดานกัการเมืองอีกระลอกหนึง่ โดยผู้กุมอำานาจปัจจุบันช่วงชิง

เป็นฝ่ายกระทำาก่อนการเลือกตั้งจะเกิดขึ้น

 แต่อย่าเข้าใจผดิ ทัง้หมดนีไ้ม่ได้เป็นแค่ความเคลือ่นไหวในระดบับคุคล 

หรอืกลุม่บคุคลทีห่ลายท่านอาจมองว่าต้องการสบืทอดอำานาจ หากเป็นการต่อสู้ 

ในระดบัชงิระบอบของ State Elites ทีต้่องการสถาปนาความชอบธรรมของตน 

และลดทอนความชอบธรรมของคู่แข่ง

 ซึง่ถ้าเรามองในระดบันีก้จ็ะพบว่าฝ่ายชนชัน้นำาเก่ามสีำานกึยทุธศาสตร์

ในการต่อสู้มากกว่านักการเมืองหรือพรรคการเมือง ซึ่งมักมุ่งหวังชัยชนะใน

ระดับที่แคบกว่ากันมาก แค่ชัยชนะของบุคคลหรือพรรคของตนเท่านั้น

 อนัทีจ่รงิประเดน็ธรรมาภบิาลตามความหมายสากลไม่ได้เป็นแค่เรือ่ง 

ศีลธรรมจริยธรรมหรือเรื่องคนดีคนเลวแบบฉาบฉวย หากเป็นกระบวนการ 

บริหารจัดการที่นำาไปสู ่ประสิทธิภาพที่สะอาดและปราศจากข้อกังขา 

กระบวนการดังกล่าวประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลัก

กระจายอำานาจ หลักการมีส่วนร่วม และหลักฉันทามติเป็นสำาคัญ

 ดงันัน้ถ้ากล่าวในเชงิ concept ล้วนๆ ระบอบประชาธปิไตยย่อมสร้าง

รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลได้ง่ายกว่าระบอบอำานาจนิยมอยู่แล้ว

 อย่างไรก็ดี ไม่ทราบเป็นเพราะมีแผลกันอยู่บ้างหรือมีเหตุผลใด 

บรรดานกัการเมอืงจงึไม่ได้ออกมาโต้แย้งในเรือ่งนีอ้ย่างจรงิจงั จะมท้ีวงตงิบ้าง

ก็แค่เป็นรายบุคคล

 ในสายตาของผม โอกาสเดียวที่พรรคการเมืองจะต่อรองกับภาค

ราชการได้ คอืต้องร่วมมอืกนัเองอย่างเหนยีวแน่น และตอบคำาท้าของชนชัน้นำา

ภาครฐัในทกุประเดน็ โดยเฉพาะอย่างยิง่จะต้องตอบคำาท้าใหญ่ด้วยยทุธศาสตร์

การพัฒนาและการปฏิรูปตามครรลองประชาธิปไตย ที่พิสูจน์ได้ว่าเหนือกว่า  

ดีกว่า เป็นจริงและเป็นธรรมมากกว่า

 ดังนั้น การเมืองในยุคไทยแลนด์ 4.0 จึงมีแนวโน้มที่จะไปได้ทั้งสอง

ทางคือ
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 ทางแรก นักการเมืองเล่นบทหางเครื่อง คอยผัดหน้าทาแป้งให้กับ

ชนชัน้นำาภาครฐัทีจ่ะกมุอำานาจต่อในฐานะรฐับาลประชาธปิไตย กลายเป็นการ

เมืองแบบที่ท่านอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เรียกว่าระบอบ ‘เกี้ยเซี้ย’ หรือ  

‘เกี้ยซิยาธิปไตย’

 ทางที่สอง พรรคการเมืองส่วนใหญ่ผนกึกำาลังกันทำาหน้าที่ฝ่ายค้านที่

สร้างสรรค์ โดยมข้ีอเสนอแนะหรอืข้อโต้แย้งเชงินโยบายทีแ่ตกต่างจากแนวคดิ

ของฝ่ายอนรุกัษนยิม อนันีถ้้าเกดิขึน้จรงิกจ็ะเป็นปรากฏการณ์ทีเ่ร้าใจยิง่ และ

เป็นการสมทบส่วนที่สำาคัญให้กับพัฒนาการทางการเมืองในประเทศของเรา

 กล่าวสำาหรบัภาคประชาชนโดยทัว่ไป ฐานะของพวกเขาจะเป็นเช่นใด

ภายใต้เงื่อนไขไทยแลนด์ 4.0 และกลไกประชารัฐ ตลอดจนบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญปัจจุบัน?

 อนัดบัแรก ถ้าพดูเฉพาะเรือ่งเลอืกตัง้ เสยีงของพวกเขาคงจะมนีำา้หนกั 

ลดลง ทั้งนี้เพราะระบบเลือกตั้งใหม่และอำานาจของวุฒิสภาที่มาจากการ 

แต่งตัง้จะทำาให้ไม่มพีรรคการเมอืงไหนตัง้รฐับาลได้โดยพรรคเดยีว และเมือ่เป็น 

เช่นนั้น ทางเลือกในระดับนโยบายของผู้ลงคะแนนเลือกตั้งก็ดูจะหายไปด้วย

 จะว่าไป แม้แต่ในเรื่องนี้ ชนชั้นนำาภาครัฐและมวลชนห้อมล้อมก็ได้

ขบัเคลือ่นวาทกรรมดกัหน้าไว้แล้วว่าการเลอืกตัง้ไม่ใช่สิง่สำาคญัทีส่ดุในระบอบ

ประชาธปิไตย วาทกรรมดงักล่าวใช้ประโยชน์ได้ถงึสองทาง คอืด้านหนึง่ลดทอน 

เครดิตของการเมืองแบบเลือกตั้ง ขณะเดียวกันก็คล้ายว่าจะหันเหความสนใจ

ของประชาชนจากประเด็นที่เสียงของพวกเขามีนำ้าหนักน้อยลง

 กระนั้นก็ตาม ที่ผ่านมาเสียงของประชาชนเคยมีนำา้หนักมากในการ

จัดตั้งรัฐบาลและเลือกนโยบายที่พวกเขาพอใจ คนเหล่านี้ถูกทำาให้เงียบสนิท

มาตลอดระยะเวลา 3 ปี ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครรู้ชัดว่าพวกเขาคิดอย่างไร และ

จะแสดงออกทางการเมืองแบบไหนเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งต่อไป

 ทกุท่านคงนกึออกว่าในอดตีชาวนาไทยเคยเจอสภาพทีถ่กูทอดทิง้ให้

จมปลักอยู่กับความเสียเปรียบและไม่ถูกนับในทางการเมืองอยู่เป็นเวลานาน 
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ด้วยเหตุนี้เมื่อพรรคการเมืองหนึ่งเข้ามาเสนอแนวทางประชานิยมหนุนช่วย

พวกเขาในเรื่องหนี้สินและราคาผลผลิต บรรดาเกษตรกรจึงหันมาสนับสนุน 

พรรคนี้อย่างท่วมท้น และกลายเป็นพวกที่ตื่นตัวทางการเมืองแบบเฉียบพลัน

 กน่็าสนใจว่าเมือ่แนวทางประชานยิมถกูปิดกัน้ ชะตากรรมของพวกเขา 

จะเป็นเช่นใด

 ก่อนหน้ารัฐประหาร 2557 แวดวงวิชาการเคยพูดถึงประเด็นการ

เกิดขึ้นของคนชั้นกลางใหม่ในต่างจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคือเกษตรกร 

รายย่อย ปัจจบุนัคนชัน้นีค้อืเป้าหมายหลกัทีน่โยบายประชารฐัต้องการช่วงชงิ

มาเป็นภาคี ดังนั้นจึงน่าสนใจมากว่าจากนี้ไป กลไกของฝ่ายอนุรักษ์จะสลาย

ความเจ็บชำ้านำ้าใจของชาวนาเสื้อแดงได้หรือไม่ และในการเลือกตั้งครั้งหน้า 

ฐานมวลชนกลุ่มนี้จะย้ายค่ายหรือไม่

 อันดับต่อมา พ้นจากการเมืองภาคตัวแทนและการเลือกตั้งแล้ว 

การเมืองภาคประชาชนเล่าจะมีสภาพเป็นเช่นใดภายใต้กฎกติกาการเมืองชุด

ล่าสุด พื้นที่สำาหรับการเมืองภาคประชาชนยังมีเหลือหรือมีเพิ่มขึ้นมากน้อย

แค่ไหน?

 เรือ่งนีถ้้าพดูกนัตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญูแล้ว เราอาจจะมองโลก

ในแง่ดีได้ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ยังคงยืนยันเรื่องสิทธิเสรีภาพของ 

ประชาชนในด้านต่างๆ ไว้โดยละเอยีด ในหมวด 3 ตัง้แต่มาตรา 25 ถงึมาตรา 

49 อกีทัง้ยงัมมีาตรา 77 ซึง่กำาหนดให้รฐัต้องจดัให้มกีารรบัฟังความคดิเหน็ของ 

ผูท้ีเ่กีย่วข้องในการตรากฎหมายแต่ละฉบบั และมาตรา 133 ทีเ่ปิดโอกาสให้ 

ประชาชนเข้าชือ่กนัไม่น้อยกว่า 10,000 คน เพือ่เสนอร่างกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

กับสิทธิเสรีภาพได้

 อย่างไรก็ตาม คำามั่นสัญญาในรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 เรื่องความ

เสมอภาค ความเป็นธรรม หรือสิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นดูจะมีเงื่อนไข

มากเหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขในด้านความมั่นคง ความสงบ

เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งเอื้อต่อการตีความแบบครอบจักรวาล  
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ยังไม่ต้องเอ่ยถึงว่าทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กฎหมายเล็กกฎหมายน้อย

กำาหนดไว้ กฎหมายในเมอืงไทยมกีว่า 100,000 ฉบบั กไ็ม่ทราบเหมอืนกนั 

ว่ามีกี่ฉบับที่ลดทอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

 นอกจากนี้แล้ว สิทธิเสรีภาพของชาวบ้านย่อมขัดแย้งกันในระดับ

ประสานงากบัความเป็นจรงิทางเศรษฐกจิสงัคมในประเทศไทย ซึง่สรปุได้ด้วย

คำาสองคำาคือ เหลื่อมลำ้าและอยุติธรรม

 ดงันัน้ ลำาพงัมกีฎหมายคุม้ครองกไ็ม่ได้หมายความว่าช่องว่างตรงนีจ้ะ

หดแคบลงโดยพลัน เรามีตวัอย่างมากมายที่สิทธิชุมชนถูกละเมิดโดยทุนใหญ่ 

หรอืไม่กโ็ครงการของรฐัเอง อกีทัง้ตวับคุคลทีเ่ป็นผูน้ำาชาวบ้านจำานวนไม่น้อย

ก็สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย

 พูดอย่างถึงที่สุดแล้ว ถ้าเราเข้าใจว่าการเมืองภาคประชาชนนั้นมัก

จะเป็นเรือ่งปากท้องและฐานทรพัยากรของชมุชน เรากค็งมองเหน็ว่านโยบาย

สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษก็ดี นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สามารถนำาไปสู่ความ 

ขดัแย้งทีย่ดืเยือ้เรือ้รงัได้ อย่างเช่นในกรณท่ีาเรอืนำา้ลกึทีป่ากบารา ปัญหาทีด่นิ

ทำากินที่แม่สอด และกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินที่จังหวัดกระบี่ เป็นต้น

 แม้ว่านโยบายประชารฐั โดยกองทนุหมูบ้่าน จะมโีครงการเปิดร้านค้า

ชมุชนถงึ 20,000 แห่ง และตลาดประชารฐัอกีราว 1,300 แห่ง แต่ถ้าท้องถิน่ 

ยังคงเต็มไปด้วยปัญหาที่ดินทำากินและปัญหาถูกรุกลำ้าฐานทรัพยากร การ

พัฒนาเศรษฐกิจรากหญ้าในแนวนี้คงไม่สงบราบรื่นเท่าใด

 แน่นอน ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภาคประชาชนเองก็อาศัยเทคโนโลยี

การสื่อสารปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลเหมือนกัน ในระยะหลังๆ พวกเขาได้ใช้ 

เครือข่ายโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ต่างๆ มาสนับสนุนการต่อสู้ของตน 

ตัง้แต่การปกป้องลำานำา้ในหมูบ้่านเลก็ๆ ไปจนถงึการคดัค้านโครงการใหญ่ของ

ฝ่ายรัฐและฝ่ายทุน ความก้าวหน้าดังกล่าวทำาให้ ‘การเมืองข้างถนน’ กลาย

เป็นการเมืองคีย์บอร์ดมากขึ้นเรื่อยๆ

 บางทีอาจจะเพราะเหตุนี้ บวกกับสภาพการชุมนุมล้นเกินก่อนเดือน
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พฤษภาคม 2557 ตลอดจนความรู้สึก insecure อ่อนไหวในเรื่องอุดมการณ์

ของรัฐ ชนชั้นนำาที่กุมอำานาจจึงต้องการจำากัดขอบเขตของประชาธิปไตยทาง

ตรงไปพร้อมๆ กับประชาธิปไตยแบบตัวแทน

 กล่าวคอื นอกจากกลไกควบคมุนกัการเมอืงตามรฐัธรรมนญูใหม่แล้ว 

ยังมีกลไกอีกหลายอย่างที่รัฐราชการใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวทางการเมือง 

ของภาคประชาชน เช่น พระราชบญัญตักิารชมุนมุสาธารณะ พระราชบญัญตัิ

ว่าด้วยการกระทำาความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ ยงัไม่ต้องเอ่ยถงึร่างพระราช-

บัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับร่างพระราชบัญญัติ

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน 

ที่ฝ่ายรัฐกำาลังผลักดันอยู่

 อันนี้ไม่ทราบจะตรงกับที่นักวิชาการบางท่านเรียกว่าเป็นสภาวะ  

Deep State หรอื ‘รฐัพนัลกึ’ กล่าวคอืจะมกีารเลอืกตัง้หรอืมรีปูแบบภายนอก

ที่เป็นประชาธิปไตยก็มีไป แต่เบื้องลึกแล้วรัฐยังคงควบคุมสังคมโดยผ่าน

สารพัดกลไก

 ต่อไป กลุม่สดุท้ายทีผ่มอยากจะเอ่ยถงึด้วยความเกรงใจ คอืปัญญาชน 

และนักวิชาการ ชนกลุ่มนี้มีศักยภาพทางการเมืองสูงมาตั้งแต่สมัยโบราณ 

เพียงแต่วิวัฒน์จากนักปราชญ์ราชบัณฑิต ปุโรหิต สมณะ มาเป็น ผศ. รศ. 

คอลัมนิสต์ หรือนักวิชาการอิสระเท่านั้นเอง

 เท่าที่ผมสังเกตเห็น ซึ่งอาจจะเป็นการมองผิดไปก็ได้ ผมรู้สึกว่า

ปัญญาชนที่ถือตนว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยนั้นไม่ค่อย connect กับการ

เคลื่อนไหวของภาคประชาชนเท่าใด ส่วนใหญ่พอใจอยู่กับการออกความเห็น

ใน Facebook กระทั่งบางส่วนออกจะรังเกียจการเมืองภาคประชาชน โดย 

เห็นว่าแกนนำาบางคนเคยต่อต้านรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง

 สำาหรับเรื่องนี้ ผมเองค่อนข้างรู้สึกประหลาดใจ ทั้งนี้เพราะสมัย

ทศวรรษ 1960 และทศวรรษ 1970 บรรดานักศึกษา ปัญญาชน และ 

นักวิชาการ พากันเข้าหาประชาชนจนไม่เป็นอันอยู่ในห้องเรียน ครั้นเติบโตมี
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ประสบการณ์มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ประสบการณ์ในการพ่ายแพ้ กไ็ด้เรยีนรู้ 

เพิม่เตมิว่าดลุกำาลงัเปรยีบเทยีบทางการเมอืงนัน้เลือ่นไหลแปรเปลีย่นไปมาอยู่

ตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าสังคมกำาลังมีปัญหาอะไร ใครก็ตามที่ไม่รู้จักเกี่ยวร้อย

กับพลังที่เป็นคุณในแต่ละช่วงสถานการณ์ ผู้นั้นย่อมโดดเดี่ยวอย่างแน่นอน

 การเมอืงเป็นเรือ่งของฉนัทามต ินกัเคลือ่นไหวทางการเมอืงจงึต้องหา

ทางเอาสิบสู้หนึ่งเสมอ เพื่อให้คนส่วนใหญ่อยู่ข้างเดียวกับตน ไม่ใช่เอาหนึ่ง 

สู้สิบ แล้วนั่งภูมิใจอยู่ท่ามกลางความพ่ายแพ้

 แต่กอ็กีนัน่แหละ ผมสงสยัว่าปัญญาชนรุน่ลกูรุน่หลานคงไม่ได้คดิอะไร

ในแนวนี้อีกแล้ว และสำาหรับหลายคน เสรีภาพในการแสดงความเห็น ซึ่งอาจ

จะเป็นความคดิกไ็ด้ หรอืโดยไร้ความคดิกไ็ด้ นบัเป็นจดุหมายสงูสดุในตวัของ

มันเอง

 มันเป็นไปได้หรือไม่ว่าลัทธิ neoliberalism นั้นซึมลึกเข้ามาอยู่ใน 

สังคมไทยมากกว่าที่เราคิด แม้แต่ในหมู่ปัญญาชนที่ถือตนว่าหัวก้าวหน้า หรือ

ปัญญาชนประชาธิปไตย แนวคิดเรื่องปัจเจกชนนิยมสุดขั้วยังเข้ามาครอบงำา

อย่างหนาแน่น

 ระบบ Facebook ก่อให้เกิดสภาพหนึ่งคนหนึ่งสำานัก และเมื่อเกิด

หลายสำานัก สิ่งที่หายไปคือสำานึก โดยเฉพาะสำานึกเรื่ององค์รวม หลายท่าน

ให้ความสำาคัญกับเสรีภาพส่วนตัวในการแสดงความคิดเห็นมากกว่าการผนึก

กำาลังกันเป็นกลุ่มก้อนขบวนการ บางท่านใช้เวลาไปในการวิพากษ์ โต้แย้ง 

หรอืเสยีดส ีตรวจสอบคณุสมบตัขิองปัญญาชนด้วยกนั มากกว่าจะสร้างขบวน

ทางปัญญาที่มีพลัง

 และถ้าจะให้พดูตรงๆ ยกเว้นนกัวชิาการอาวโุสทีเ่ป็นผูน้ำาทางความคดิ 

กบันกัศกึษากลุม่เลก็ๆ ในท้องถิน่แล้ว ผมเหน็ว่าปัญญาชนจำานวนมากเกนิไป 

แทบจะไม่พยายามเข้าไปเกีย่วร้อยกบัทกุข์ร้อนรปูธรรมของประชาชนหมูเ่หล่า

ต่างๆ เลย

 ด้วยเหตดุงันี ้พวกเขาจงึยงัไม่สามารถทำาให้ความเหน็ของตน matter 
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ในสงัคมไทย ศกัยภาพทางการเมอืงของพวกเขายงัคงเป็นแค่ศกัยภาพทีซ่่อน

อยู่ในโลกเสมือนจริง แต่ยังไม่ใช่พลังในโลกแห่งความจริง

 ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายครับ

 ผมหวังว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดนี้คงจะไม่ใช่การมองโลกเชิงลบมากเกิน

ไป ผมเพยีงแต่ชวนท่านมามองความเป็นจรงิโดยไม่หลบตา เพราะมแีต่มอบตวั

ให้กบัความจรงิเท่านัน้ เราจงึจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ตรงตามเงือ่นไข

เหตุปัจจัยที่ทำาให้มันเกิดขึ้น

 เนือ่งจากได้รบัเชญิมาพดูในงานของศนูย์วจิยั ดเิรก ชยันาม ผมกไ็ด้

แต่หวังว่าแง่คิดที่นำามาเสนอ จะมีส่วนจุดประเด็นให้ท่านไปทำาวิจัยต่อได้บ้าง

ไม่มากก็น้อย สถานการณ์ที่เรากำาลังเผชิญอยู่ยังขาดองค์ความรู้มาประกอบ

การพิจารณาเป็นอย่างมาก ส่วนตัวผมเองก็ทำาได้แค่ตั้งข้อสังเกตผ่านสายตา

ของชายชรา

 นบัจาก พ.ศ. 2475 มาถงึวนันี ้เราคงต้องยอมรบัว่าเส้นทางววิฒันาการ 

ทางการเมืองของไทยไม่ใช่เส้นตรง หากยักเยื้องแบบ dialectical หรือเป็น 

ลกัษณะวภิาษ  หลายปีทีผ่่านมา การเมอืงการปกครองไทยแปรเปลีย่นไปตาม

ความขัดแย้งระหว่างพลังอำานาจนิยมกับพลังประชาธิปไตย ซึ่งด้านหลักเป็น

ความขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำาเก่าจากภาครัฐกับชนชั้นนำาใหม่จากนอกระบบ

ราชการ ทั้งนี้โดยมีประชาชนหลายชั้นชนเป็นตัวแปรสำาคัญ

 แต่ในกระบวนการคลี่คลายของความขัดแย้งทุกรอบ ก็ยังมีความ 

ขดัแย้งอืน่ๆ เข้ามาแทรก เช่น ความขดัแย้งระหว่างพรรครฐับาลกบัพรรคฝ่าย 

ค้าน ความขดัแย้งระหว่างคนชัน้กลางเก่ากบัคนชัน้กลางใหม่ หรอืความขดัแย้ง 

ระหว่างนายทุนกับคนงาน ความขัดแย้งระหว่างชาวชนบทกับคนเมืองหลวง 

กระทั่งความขัดแย้งในหมู่ชนชั้นปกครองและในหมู่ประชาชนด้วยกัน

 ความขัดแย้งที่ทาบซ้อนกันเหล่านี้เป็นแหล่งที่มาของการจัดกำาลัง

เผชญิหน้ากนัในยามทีส่ถานการณ์ดำาเนนิมาถงึช่วงวกิฤต ซึง่ฝ่ายไหนมดีลุกำาลงั 

เปรียบเทียบที่เหนือกว่า และมีแนวทางการต่อสู้ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง
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เฉพาะหน้ามากกว่า ฝ่ายนั้นก็ชนะไป

 ปัญหาใหญ่ของบ้านเราก็คือเรามักตกค้างอยู่ในภาวะ antithesis  

นานเกินไป จนหา synthesis ไม่เจอ

 ในวันนี้ ชนชั้นนำาภาครัฐได้กลับมาสถาปนาอำานาจนำาของตน และ 

ฟ้ืนบทบาทของรฐัราชการในยคุโลกาภวิตัน์ได้สำาเรจ็ แต่สภาพดงักล่าวจะยัง่ยนื

แค่ไหน คงไม่มีใครตอบได้อย่างมั่นใจ

 การที่รัฐธรรมนูญ 2560 จัดผังอำานาจโดยขยายบทบาทของ

ข้าราชการทั้งทหารและพลเรือนไว้มาก อันนี้เท่ากับนำาระบบราชการเข้ามา 

ซ้อนทบัและครอบงำาปรมิณฑลทางการเมอืง ซึง่ในด้านหนึง่ นบัเป็นการลดทอน 

บทบาทของประชาชนในกระบวนการคดัสรรและควบคมุอำานาจ แต่ในอกีด้าน

หนึง่ย่อมจะทำาให้ภาคราชการมกีารเมอืงมากขึน้ ข้าราชการระดบัสงูกลายเป็น

นกัการเมอืงไปโดยปรยิาย ยงัไม่ต้องเอ่ยถงึว่าระบบวฒุสิภาแต่งตัง้จะยิง่ทำาให้

นักการเมืองนอกระบบผุดขึ้นเต็มไปหมด

 แน่นอน ทีไ่หนมกีารเมอืง ทีน่ัน่กม็กีารแข่งขนัชงิอำานาจ ทีน่ัน่กม็คีวาม 

ขดัแย้ง และความขดัแย้งในหมูผู่ป้กครองกเ็คยนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางการ

เมืองมาหลายครั้ง

 ผมรบกวนเวลาของท่านทั้งหลายมามากแล้ว ขอขอบคุณที่ให้เกียรติ

รับฟัง
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  ที่เปลี่ยนแปลงไป

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข

หัวข้อที่ 3:  ‘ไทย-รัสเซีย’ ปริทัศน์: สำารวจวรรณกรรมทางวิชาการว่าด้วย

  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติภัทร พูนขำา

S

 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เรยีบเรยีงโดย นายชตุเิดช เมธชีตุกิลุ นกัศกึษาปรญิญาโท 
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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อ�จ�รย์ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์:

 วันนี้ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ

โลก การเปลี่ยนแปลงของทิศทางการเมืองโลก และแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของการเมืองไทยด้วยเช่นกัน ศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ ท่าน 

เชีย่วชาญด้านจนีศกึษา จะมานำาเสนอเรือ่งแสนยานภุาพทางทหารและบทบาท

ของกองทัพจีนในกิจการต่างประเทศ รศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ท่านเป็น 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออก จะมานำาเสนอเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง

ญี่ปุ ่นกับอินเดียในโครงสร้างอำานาจที่เปลี่ยนแปลงไป และท่านสุดท้าย  

ผศ. จิตติภัทร พูนขำา ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียศึกษา ยุโรปตะวันออก 

ยุโรปศึกษา จะมานำาเสนอหัวข้อ ‘ไทย-รัสเซีย’ ปริทัศน์: สำารวจวรรณกรรม

ทางวิชาการว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย เรียนเชิญ

อาจารย์ทั้งสามท่านบนเวทีค่ะ

 เมื่อครู่นี้อาจารย์เสกสรรค์ก็ได้พูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ไทย ได้เหน็บทบาทของกลุม่อำานาจเก่าทีเ่ข้ามาพยายามเปลีย่นแปลงการเมอืง

ไทย วงสนทนานี้จะชวนมาดูการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อ

โอกาสในการเชือ่มต่อของไทยกบัโลกเช่นกนั ดงัทีเ่ราได้เหน็ในหน้าข่าว 2-3 

วันที่ผ่านมาว่าการที่เรามีเพื่อนเป็นจีนอาจจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง หัวข้อ

ที่ทั้งสามท่านจะนำาเสนอในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับมหาอำานาจ หรือ “Rising 

Power” ทัง้สิน้ กจ็ะดวู่าการเปลีย่นแปลงในระดบัโลกเกดิขึน้อย่างไรบ้าง และ

ตอนนี้หน้าตาเป็นอย่างไร จะขอเริ่มจากให้ผู้นำาเสนอแต่ละท่านเสนอในรอบ

แรก 20 นาทีก่อน จากนั้นเปิดโอกาสให้ท่านผู้มีเกียรติได้ซักถาม ขอเชิญ 

ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ นำาเสนอท่านแรก
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แสนยานุภาพทางทหารและบทบาทของกองทัพจีน
ในกิจการระหว่างประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ

“นโยบายต่างประเทศของจีนสมัยสีจิ้นผิงมีลักษณะเชิงรุกมากขึ้น 
มีท่าทีแข็งกร้าวขึ้น ไม่ประนีประนอมกับผลประโยชน์ที่เป็นแกนหลัก

คือเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน 
เป้าหมายของจีน ณ วันนี้คือ จงกั๋วเมิ่ง ไม่ใช่ หงโหลวเมิ่ง 

ไม่ใช่ความฝันในหอแดง 
ความฝันของจีนคือต้องการที่จะฟื้นฟูพลัง

ให้จีนเป็นที่ยอมรับเหมือนในอดีต 200 ปีที่ผ่านมา”
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 สวัสดีครับ ขอบคุณครับท่านพิธีกรที่นำาเสนอว่าเราจะพูดถึงเรื่อง 

ต่างประเทศ เราทั้งสามคนก็เป็นอาจารย์สอนที่ภาควิชาหรือสาขาวิชาความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แล้ว

เรากจ็ะมาพดูถงึงานวจิยัทีเ่ราได้ทำาให้กบัศนูย์วจิยัดเิรก ชยันาม สำาหรบัหวัข้อ 

ที่ผมทำาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยศึกษา

บทบาททางทหาร แสนยานุภาพทางทหาร และบทบาทของกองทัพจีนใน

กิจการระหว่างประเทศ 

 ในการทำาวจิยัเรือ่งนี ้ผมเองมคีวามสนใจเรือ่งจนีเป็นทนุเดมิ เนือ่งจาก

ว่าจีนในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

บทบาททางด้านการทหาร ทำาไมผมถึงสนใจการทหาร ความจริงผมติดตาม

เรื่องทหารจีนมาเป็นเวลา 40 ปีแล้วนับตั้งแต่ตอนทำาวิทยานิพนธ์ปริญญา

เอกทีม่หาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด กไ็ด้ทำาเรือ่งบทบาทของทหารบ้านในการเมอืง 

ของจนี “The Role of the Chinese Militia in Chinese Politics, 1949-1976”2 

หลังจากนั้นก็ติดตามสถานการณ์ทางการทหารจีนมาโดยตลอด เมื่อเดินทาง 

ไปเยือนจีนก็มีโอกาสได้ไปสัมมนากับศูนย์วิจัยหรือสถาบันวิจัยเกี่ยวกับ 

การทหารของจีนก็พยายามที่จะเก็บข้อมูล บังเอิญได้มีโอกาสเรียน วปอ. 

(วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร) ด้วยเขากไ็ด้พาไปพบปะนกัวชิาการด้านการ

ทหารของจีนจึงเก็บข้อมูลเอาไว้ค่อนข้างเยอะ กว่า 40 ปี จนล้นห้องทำางาน 

พอ 2-3 ปีหลงัมาดแูล้วพบว่าข้อมลูทีเ่กบ็มายงัน่าสนใจอยู ่ในทีส่ดุจงึตดัสนิใจ 

เอามาเขยีนดกีว่าโยนทิง้ไปเปล่าๆ จงึขอทนุของศนูย์วจิยัดเิรก ชยันาม ในการ 

วิเคราะห์เรื่องนี้ ความจริงการวิเคราะห์เรื่องทหารจีนเป็นเรื่องที่ยากมาก 

เพราะข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผยและเป็นภาษาจีนด้วย ผมก็

พยายามที่จะศึกษา สำาหรับเนื้อหาในการทำาวิจัยเรื่องนี้มี 5 ประเด็นใหญ่ๆ

 2 Chulacheep Chinwanno, “The Militia in Chinese politics [microform]: 1949-
1976”, Thesis (Ph.D.), Stanford University, 1981.
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 ประเด็นแรก งานชิ้นนี้มีความสำาคัญอย่างไร ข้อมูลมาจากไหน

อย่างไรบ้าง ประเด็นที่สอง ดูโครงสร้างของกองทัพจีนและความสัมพันธ์

ระหว่างกองทพักบัพรรคคอมมวินสิต์จนีซึง่เป็นสถาบนัหลกัของระบบการเมอืง

คอมมิวนิสต์ของจีน ประเด็นที่สาม ดูว่าทำาไมจีนหันมาให้ความสำาคัญกับการ

พฒันาให้ทนัสมยัในทศวรรษ 1990 ทัง้ๆ ทีก่ารพฒันาการป้องกนัประเทศให้ 

ทนัสมยัเป็นหนึง่ในสีข่องนโยบายสีท่นัสมยั ความจรงิจนีได้ละเลยหรอือย่างน้อย 

จัดลำาดับความสำาคัญของการพัฒนากองทัพให้ทันสมัยมาเป็นลำาดับสุดท้าย 

ทำาไมจึงเป็นเช่นนั้น แล้วทำาไมมาวันนี้มีเหตุปัจจัยอะไรทำาให้ผู้นำาจีนตัดสินใจ 

ที่จะทุ่มงบประมาณในการพัฒนากองทัพโดยเริ่มขึ้นกลางทศวรรษ 1990 

ประเด็นที่สี่ บทบาทกองทัพจีนในกิจการระหว่างประเทศ อันที่จริงกองทัพจีน

ทำาสงครามครั้งสุดท้ายเมื่อ 40 ปีที่แล้วในปี 1979 เป็นสงครามชายแดนกับ

เวียดนาม หลังจากนั้นกองทัพจีนไม่ได้ทำาสงครามอีกเลยใน 40 ปีที่ผ่านมา 

ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จะส่งผลอย่างไรต่อบทบาทของจีนในด้านการต่าง-

ประเทศ และประเด็นสุดท้ายคือกองทัพจีนกับความมั่นคงในเอเชีย 

 การทำาวิจัยเรื่องนี้ผมมีเป้าหมายที่จะวิเคราะห์ดูพัฒนาการของ

แสนยานุภาพของกองทัพจีนไม่ว่าจะเป็นกำาลังทางบก ทางเรือ ทางอากาศ 

รวมทั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ จากนั้นจะมาวิเคราะห์โครงสร้างกองทัพจีนโดย

เฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับกองทัพจีน เราคง

เคยได้ยินว่าอำานาจรัฐมาจากปากกระบอกปืน แต่ในกรณีนี้พรรคต้องควบคุม

กองทัพจีน สุดท้ายก็คือจะมาดูบทบาทของกองทัพจีนในการเมืองระหว่าง

ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียตะวันออกที่มีทั้งความขัดแย้งและความ 

ร่วมมอื เพราะฉะนัน้ในการวเิคราะห์กพ็ยายามจะมองอย่างเป็นระบบ คำาถาม 

แรกคือทำาไมจีนตัดสินใจที่จะพัฒนากองทัพให้ทันสมัยในช่วงกลางทศวรรษ 

1990 มปัีจจยัอะไรทัง้ภายในและภายนอกของจนีทีเ่ป็นตวักำาหนดให้ผูน้ำาจนี

ซึง่ตอนนัน้เป็นผูน้ำารุน่ที ่3 คอืเจยีงเจ๋อหมนิ ตดัสนิใจเพิม่งบประมาณทางการ

ทหารอย่างมโหฬาร
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 ในการทำาวจิยัเรือ่งนีผ้มใช้ทัง้แหล่งข้อมลูทีเ่ป็นเอกสารปฐมภมู ิอย่างเช่น 

แนวทางยุทธศาสตร์ทางการทหารของจีน รวมทั้งสมุดปกขาว “Defence 

White Paper” ทีม่กีารเผยแพร่ ซึง่จนีกท็ำามาทกุๆ 2-3 ปี ในช่วง 70 ปีของ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้นำาจีนมีการกำาหนดแนวทางยุทธศาสตร์ทางการ

ทหารอยูเ่พยีงแค่ 8 ครัง้เท่านัน้ ใน 8 ครัง้นัน้มจีดุหลกัๆ ทีม่กีารเปลีย่นแปลง

อยู่เพียง 3-4 ครั้งเท่านั้นซึ่งเราก็จะใช้จุดเหล่านี้เป็นประเด็นในการพิจารณา 

ส่วนสมุดปกขาวด้านกลาโหมก็เป็นสิ่งที่จีนเผยแพร่ว่าจีนกำาลังทำาอะไร จีน

มองอะไร ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่เป็นข้อมูลเปิด นอกจากนั้นแล้วยังมีอีกหลาย

ข้อมูลที่เรานำามาใช้ เอกสารทุติยภูมิอย่างบทความวิชาการซึ่งนักวิชาการทั้ง

ของจีนเองอย่างเช่น ศาสตราจารย์โหยวจี้ (You Ji) ศาสตราจารย์ป๋อชีเหย่ 

(Bo Zhiyue) และอีกหลายๆ คนที่เขียนเกี่ยวกับการพัฒนากองทัพจีน หรือ 

นกัวชิาการตะวนัตกอย่าง เดวดิ แชมเบอร์ส (David Chambers) หรอืคนอืน่ๆ 

หรืออินเดียเองก็มี รวมทั้งของไต้หวันจาก National Chengchi University 

ก็มีนักวิชาการจีนหลายคนที่ผมบังเอิญได้รู้จักเพราะได้ทำาวิจัยอยู่ที่สิงคโปร์ 

สิงคโปร์ก็เชิญคนนี้มาแล้วจัดให้ผมกับเขาพักห้องติดกัน เวลาเราทำาวิจัยเสร็จ

ตอนกลางคนืมานัง่คยุกนักไ็ด้ข้อมลูค่อนข้างเยอะ ชือ่ศาสตราจารย์อาเธอร์ ติง้ 

(Arthur Ting) มีความรู้เรื่องกองทัพจีนค่อนข้างมากทีเดียว อีกทั้ง National 

Chengchi University ในอดีตเองก็เคยเป็นโรงเรียนของพรรคก๊กมินตั๋ง 

(Kuomintang) ก่อนมาเป็นมหาวิทยาลัย จึงมีองค์ความรู้เรื่องจีนทั้งการเมือง

การทหารค่อนข้างมาก

 ผมเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์นโยบายเกี่ยวกับกองทัพจีนโดยการ

มองภูมิหลังโครงสร้าง เราทราบกันแล้วว่ากองทัพจีนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

1 สิงหาคม ค.ศ. 1928 สัญลักษณ์ของกองทัพจีนก็คือคำาว่า ป๊ายี้ (Bayi)  

ป๊าแปลว่า 8 คือเดือน 8 ยี้แปลว่า 1 คือวันที่ 1 ป๊ายี้ก็คือวันที่ 1 สิงหาคม 

ค.ศ. 1928 เป็นวนัก่อตัง้กองทพัจนีขึน้มาโดยพรรคคอมมวินสิต์จนี การทีพ่รรค 

คอมมิวนิสต์จีนก่อตั้งกองทัพจีนขึ้นมาเพื่อทำาสงครามการปฏิวัติก็ทำาให้ความ
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สัมพันธ์ระหว่างพรรคกับกองทัพมีความใกล้ชิดที่แตกต่าง นั่นก็คือกองทัพ

มีหน้าที่ไม่เพียงแค่ปกป้องประเทศเท่านั้นแต่ยังปกป้องพรรคคอมมิวนิสต์จีน 

ด้วย ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่กองทัพสนับสนุนก็มักจะสามารถควบคุมอำานาจได้  

ดงันัน้โครงสร้างของพรรคคอมนวินสิต์จนีและโครงสร้างของกองทพัจงึมคีวาม

เกี่ยวโยงกันค่อนข้างมาก

 เวลาเราพดูถงึกองทพัจนีหรอื “เจีย่ฟ่ังจนุ” (Jiěfàngjūn) กค็อืกองทพั 
ปลดแอกประชาชน แต่ในเมืองจีนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของ

จีนหรือเกี่ยวข้องทางการทหารยังมีอีกหลายหน่วยงานนอกเหนือจากกองทัพ

ปลดแอกประชาชน เราอาจสรุปโดยเบื้องต้นได้ว่ามีกระทรวงความมั่นคง

สาธารณะ (Ministry of Public Security) กระทรวงความมั่นคงแห่งรัฐ 

(Ministry of State Security) ดูแลเกี่ยวกับเรื่องการจารกรรม สำาหรับ 

กองทพัปลดแอกประชาชนซึง่เป็นหวัข้อหลกัทีผ่มนำามาวจิยันัน้มทีัง้กองทพับก 

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองทัพขีปนาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งในอดีตเรียกว่า 

กองกำาลงัปืนใหญ่หน่วยที ่2 เป็นชือ่กลาง และยงัมกีองกำาลงัตำารวจตดิอาวธุซึง่ 

ก็คือทหารที่ปลดเกษียณแล้วจะมาอยู่ที่กองกำาลังติดอาวุธนี้ สุดท้ายคือกำาลัง

ทหารบ้าน นี่คือโครงสร้างของกองทัพจีน

 ภารกิจของแต่ละหน่วยงานด้านความมั่นคงจะมีภารกิจหลัก ภารกิจ

รอง และอยูภ่ายใต้การบงัคบับญัชา รายละเอยีดจะอยูใ่นงานวจิยัทีต่พีมิพ์โดย

ใช้ชื่อใหม่ว่า “กรงเล็บมังกร”3 

 สำาหรับโครงสร้างของกองทัพจีนเป็นโครงสร้างที่มีมาตั้งแต่พรรค

คอมมิวนิสต์สถาปนาอำานาจได้ในปี 1949 จนกระทั่งมาถึงปี 2015 หลังปี 

2015 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกองทัพจีน จากในอดีตเป็นกองทัพ

ที่อยู่ภายใต้การชี้นำาของพรรคโดยคณะกรรมาธิการกลาโหมของพรรค และ

	 3	 จลุชพี ชนิวรรโณ, กรงเลบ็มงักร แสนยานภุาพและบทบาทของกองทพัจนี (กรงุเทพฯ: 
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560) 
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คณะกรรมาธิการกลาโหมของฝ่ายรัฐดูแลอยู่ในกองทัพของจีน ปรากฏว่ามี

หน่วยงานหลักอยู่ 4 หน่วยงานด้วยกัน เรียกว่ากรมใหญ่ 4 กรม คือกรม

พลาธิการ กรมเสนาธิการ กรมงานการเมือง และกรมยุทโธปกรณ์ ซึ่งคุม

กองทัพทั้งหมด ส่วนการจัดแบ่งเป็นกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 

รวมทั้งการแบ่งออกเป็นมณฑลทั้งหลาย ทั้งหมดนี้เปลี่ยนแปลงแล้วนับตั้งแต่

ปลายเดือนธันวาคม ปี 2015 ภายใต้การนำาของผู้นำารุ่นที่ 5 คือสีจิ้นผิง ซึ่ง

การควบคุมกองทัพโดยมีพรรคคุมอยู่ข้างบนสุดก็คือสีจิ้นผิงในฐานะประธาน

คณะกรรมาธกิารทหาร ทีเ่หลอืเป็นทหารทัง้หมด 11 คน นีค่อืโครงสร้างของ

พรรคจนมาถึงบัดนี้ที่คุมกองทัพอยู่ในปัจจุบัน 

 ความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้พึ่งมาเปลี่ยน อันที่จริงมีความพยายาม

เปลีย่น นัน่กค็อืความพยายามของจนีในการพฒันากองทพัให้ทนัสมยั  ในการ

รบครัง้สดุท้ายเมือ่ปี 1979 กบัเวยีดนามทำาให้ผูน้ำาจนีเติง้เสีย่วผงิตระหนกัดว่ีา

กองทัพจีนอ่อนแอล้าสมัย แต่ในตอนนั้นจีนไม่มีทรัพยากรที่จะพัฒนากองทัพ 

และเติ้งเสี่ยวผิงตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ (Strategic Decision) ที่จะเน้นการ

พัฒนาเศรษฐกิจก่อนตามนโยบาย 4 ทันสมัย ก็คือเน้นการพัฒนาการเกษตร 

ตามด้วยอตุสาหกรรม ตามด้วยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีส่วนด้านการทหาร

อยู่ข้างหลัง นับเป็นการตัดสินใจทางยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดเพราะจีนไม่มีงบ

ประมาณมากพอทีจ่ะใช้ในทกุๆ ด้านได้ ด้วยเหตนุัน้เศรษฐกจิต้องมาก่อน แล้ว

เหตปัุจจยัใดทำาให้ผูน้ำาจนีหนัมาให้ความสำาคญักบัการพฒันากองทพัให้ทนัสมยั

 การพัฒนากองทัพให้ทันสมัยเริ่มขึ้นกลางทศวรรษ 1990 หลัง

สงครามเยน็สิน้สดุลง หลายคนอาจคดิว่าสงครามเยน็กส็ิน้สดุไปแล้วทำาไมต้อง

มาพัฒนากองทัพด้วย ปรากฏว่ามีหลายปัจจัยที่ทำาให้จีนต้องพัฒนากองทัพ

 ปัจจัยประการแรกเป็นปัจจัยภายนอก นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของ 

เศรษฐกิจการเมืองในยุโรปตะวันออกหลังคอมมิวนิสต์ล ่มสลาย ในปี 

1989 การทำาลายกำาแพงเบอร์ลนิ การทีค่อมมวินสิต์ในยโุรปตะวนัออกล่มสลาย 

ทำาให้จนีกงัวลว่าการเปลีย่นแปลงดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อความมเีสถยีรภาพ
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ของจนี เพราะฉะนัน้จงึจำาเป็นทีจ่ะต้องสร้างความเข้มแขง็ ด้วยเหตนุีใ้นทศวรรษ 

1990 เจียงเจ๋อหมินที่ขึ้นมาเป็นผู้นำาหลังจากเหตุการณ์เทียนอันเหมินจึง

ตัดสินใจที่จะทุ่มงบประมาณเพื่อการนี้

 ปัจจยัสำาคญัด้านการเมอืงอกีประการหนึง่นัน่กค็อื การแตกสลายของ

สหภาพโซเวยีต ในอดตีจนีอาศยัการทีโ่ซเวยีตกบัสหรฐัอเมรกิาคานอำานาจกนั 

พอสหภาพโซเวยีตแตกออกเป็น 15 รฐัเพราะปัญหาภายใน จนีตระหนกัดว่ีา

ตนอาจจะเป็นเป้าต่อไป ดงันัน้จงึจำาเป็นต้องสร้างความเข้มแขง็ทางการทหาร

เพื่อคานอำานาจกับสหรัฐอเมริกา

 ปัจจยัประการที ่3 คอืการสิน้สดุของสงครามเยน็ระหว่างมหาอำานาจ

ต่างอุดมการณ์มีผลทำาให้คอมมิวนิสต์อ่อนแอลงมาก แต่อย่างไรก็ตามจีนก็ยัง

คงเป็นคอมมิวนิสต์อยู่ 

 ปัจจัยประการที่ 4 คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำานาจทั้งโลกจาก 

ระบบสองขั้วในช่วงสงครามเย็นมาเป็นขั้วเดียวที่สหรัฐอเมริกาเป็นเอกอัคร

อภมิหาอำานาจหลงัปี 1994-1995 และมบีทบาทในการกำาหนดนโยบายต่างๆ 

ครอบงำาโลก ทำาให้จีนกังวลมากเพราะจีนมองว่าระบบระหว่างประเทศที่

เหมาะสมน่าจะเป็นหลายขัว้อำานาจ ด้วยเหตนุีใ้นภาวะทีส่หรฐัอเมรกิาเข้มแขง็ 

เป็นขั้วอำานาจเดียวจีนจึงจำาเป็นต้องพัฒนากองทัพให้ทันสมัย

 อกีปัจจยัหนึง่ทีส่ำาคญักค็อืแสนยานภุาพของสหรฐัอเมรกิาทีป่รากฏชดั

ในการรบในสงครามอ่าวเปอร์เซียเมื่อเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปี 1991 ชี้

ให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายิ่งใหญ่เข้มแข็งก้าวหน้าอย่างมาก 

 ปัจจัยประการที่ 6 คือการปฏิวัติในกิจการทหาร การนำาเทคโนโลยี

ใหม่ๆ ขั้นสูงไฮเทคมาใช้ทำาสงคราม สหรัฐอเมริกาสามารถส่งขีปนาวุธจาก

เรอืรบซึง่อยูใ่นอ่าวเปอร์เซยีลงสูเ่ป้าหมายได้ชดัเจนทกุเวลาและมคีวามแม่นยำา

มากทั้งเลเซอร์ทั้งระบบดาวเทียมต่างๆ

 นอกจากปัจจัยภายนอกดังกล่าวแล้วยังมีปัจจัยภายในของจีนเอง

ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากองทัพจีนให้ทันสมัยด้วยเช่นกัน ปัจจัยภายใน 
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ประการแรกก็คือความล้าหลังและล้าสมัยของขีดความสามารถในการรบของ 

กองทพัจนีซึง่เป็นทีรู่ก้นัในหมูผู่น้ำาจนีในการรบทีช่ายแดนเวยีดนาม แต่แม้ผูน้ำา

จะรู้ก็ไม่สามารถทำาอะไรได้ต้องพยายามกลบเอาไว้ก่อนแล้วหาจังหวะดำาเนิน

การ ยิง่เหน็สหรฐัอเมรกิาเข้มแขง็ก้าวหน้าทนัสมยัและแม่นยำาถงึเพยีงนัน้ จนี

ก็ยิ่งมีความกังวลยิ่งขึ้น

 ปัจจยัภายในประการที ่2 คอืเมือ่การปฏริปูเศรษฐกจิตามนโยบาย 4  

ทนัสมยัประสบความสำาเรจ็แล้ว จนีมรีายได้เพิม่ขึน้ มกีารส่งออกค่อนข้างมาก 

มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น รวมทั้งความสามารถในการ Reverse 

Engineering หรือการเลียนแบบ จีนก็เชี่ยวชาญอยู่แล้ว

 ปัจจยัภายในประการที ่3 เป็นปัจจยัด้านการเมอืงภายในกค็อืการสร้าง 

ความยอมรบัและการสนบัสนนุของผูน้ำาจนีรุน่ที ่3 เจยีงเจ๋อหมนิในกองทพัจนี 

ผู้นำาคนก่อนตั้งแต่ผู้นำารุ่น 1 คือเหมาเจ๋อตุงมาถึงเติ้งเสี่ยวผิงล้วนแล้วแต่เคย

เป็นทหารมาก่อนจึงได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่จากบรรดานายพลทั้งหลาย 

แต่เจยีงเจ๋อหมนิไม่เคยเป็นทหาร ดงันัน้จงึจำาเป็นต้องสร้างการยอมรบั วธิทีีจ่ะ 

สร้างการยอมรบักค็อืสร้างความชอบธรรมด้วยการสนบัสนนุงบประมาณทหาร

และแต่งตั้งบรรดานายพลขึ้นมาดำารงตำาแหน่งสำาคัญๆ

 ปัจจัยภายในประการสุดท้ายที่สำาคัญก็คือผลประโยชน์แห่งชาติของ

จีนในกลางทศวรรษ 1990 เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ไม่ใช่ผลประโยชน์แห่งชาติ

ที่อยู่ภายในขอบเขตของประเทศจีนอีกต่อไป แต่เมื่อจีนเริ่มขยายการค้าการ

ลงทนุไปยงัดนิแดนต่างๆ ทัว่โลก การทีค่นจนีเข้าไปทำาธรุกจิในทีต่่างๆ ทำาให้

พลเรือนจีนเริ่มมีทักษะในการเดินทางข้ามทะเล

 จากปัจจัยเหล่านี้เองผู้นำาจีนจึงต้องตัดสินใจพัฒนากองทัพจีนให้ 

ทนัสมยัโดยมกีารพฒันาใน 4 ด้านด้วยกนั ด้านแรกคอืการพฒันาหลกันยิมทาง 

การทหาร (Military Doctrine) ด้านที่ 2 พัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทันสมัย 

ด้านที่ 3 พัฒนาโครงสร้างและบุคลากรให้ทันสมัย นี่คือความทันสมัยของ 

กองทัพจีนในการป้องกันประเทศ คือพัฒนาหลักนิยมทางการทหาร พัฒนา
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อาวุธยุทโธปกรณ์ และสุดท้ายคือพัฒนาบุคลากรและโครงสร้าง

 การพัฒนาหลักนิยมทางการทหาร เดิมทีจีนใช้หลักนิยมสงคราม

ประชาชนและการป้องกันที่แข็งขัน “Active Defense” เป็น keyword สำาคัญ 

การป้องกนัทีแ่ขง็ขนัเป็นการป้องกนัเชงิรกุ หรอืการตัง้รบัแบบรกุ ซึง่กค็อืตัง้รบั 

แบบเป็นผู้กระทำา เพื่อให้สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อ 

ตนเอง มีการปรับหลักนิยมจากเดิมคือสงครามประชาชน เจียงเจ๋อหมิน 

ปรบัใหม่เป็น “สงครามท้องถิน่ภายใต้ภาวะเทคโนโลยขีัน้สงูทีท่นัสมยั” จนีจะ

มีการปรบัยทุธศาสตรเ์กอืบทกุๆ 10 ป ีเมือ่ครัง้หจูิ่นเทาขึ้นมาเปน็เลขาธกิาร

พรรคและเป็นประธานคณะกรรมาธิการทหาร เขาก็ปรับยุทธศาสตร์มาเป็น

ยทุธศาสตร์ “ซิน่ซีค่ัว้ จุย้ปูเ้จยีง เจิง่เจิง้” แปลเป็นไทยได้ว่า “สงครามท้องถิน่ 

ภายใต้ภาวะข้อมูลข่าวสาร” ก็คือเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการพัฒนา

กองทพัเพือ่ให้มคีวามทนัสมยั หรอือาจจะเรยีกว่ากองทพัจนี 4.0 กไ็ด้ สจีิน้ผงิ 

ปรับใหม่มาเป็น “สงครามท้องถิ่นที่ใช้กระบวนการสารสนเทศ” “ตั้งต้าหยิน 

ซิงซี่คั่ว ฟูเจิ่งเจิ้ง”

 การพฒันาขดีความสามารถทางการทหารของจนีนอกจากพฒันาหลกั

นิยมแล้วยังมีการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ จีนก็ซื้อจากหลายประเทศทั้งจาก

โซเวียตหรือก็คือรัสเซียในเวลานี้ อย่างเช่นซื้อเรือดำานำ้าระดับชั้น Kilo Class 

เครื่องยนต์ดีเซล-ไฟฟ้าที่ทันสมัย และซื้อเครื่องบินรบหลายลำาจากโซเวียต 

แต่โซเวยีตกไ็ม่ได้ให้แบบสดุยอด จนีต้องเอามาแกะมาศกึษาแล้วประกอบกลบั

เข้าไปใหม่ เปลี่ยนชื่อใหม่ แต่จีนพัฒนาได้รวดเร็วมาก จีนเลียนแบบเก่งมาก 

ไม่ว่าจะเป็นแสนยานภุาพทางบกกค็อืรถถงั ยานลำาเลยีงพลหุม้เกราะ หรอืด้าน

นาวิกานุภาพก็มีทั้งเรือพิฆาต เรือดำานำ้า เรือฟริเกต เรือบรรทุกเครื่องบิน จีน

พึง่ปล่อยเรอืบรรทกุเครือ่งบนิลำาที ่2 ทีส่ร้างด้วยเทคโนโลยภีายในประเทศ เรอื

บรรทกุเครือ่งบนิลำาแรกซือ้แต่โครงเรอืแล้วมาปรบัเอง ขณะนีจ้นีกำาลงัสร้างเรอื

บรรทกุเครือ่งบนิลำาที ่3 และลำาที ่4 ลำาที ่3 จะมทีางวิง่ของเครือ่งเป็นแนวราบ

ไม่เหมือนกับลำาที่ 1 ที่ชื่อเหลียวหนิง หรือลำาที่ 2 ที่ชื่อชางตุง ส่วนลำาที่ 4 
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ที่กำาลังจะสร้างในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่ใช้ 

พลังงานนิวเคลียร์ จะเห็นว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนแต่ละลำามีการพัฒนา

ก้าวกระโดดค่อนข้างมากทีเดียว สหรัฐอเมริกาตอนนี้มีเรือบรรทุกเครื่องบิน 

11 ลำา อีก 10 ปีข้างหน้าน่าจะมีได้อีกเพียง 1 ลำาเท่านั้น แต่จีนจะมีเรือ

บรรทุกเครื่องบินทุกๆ 5 ปี 2 ลำา ในปี 2021 จีนจะมีเรือบรรทุกเครื่องบิน

ทั้งหมด 4 ลำา ประจำาอยู่กองเรือทะเลเหนือ ทะเลตะวันออก และทะเลใต้ 

อีกลำาหนึ่งไว้สำาหรับฝึกปรือ ในด้านนภานุภาพจีนก็พัฒนาตอนนี้ใช้เครื่องบิน 

“Fourth Generation” ทีใ่ช้ระบบดจิทิลัเชือ่มโยงถงึกนัได้ และจนีกำาลงัพฒันา

เครื่องบินรุ่นที่ 5 “Fifth Generation” เป็น “Stall Fighter Bomber” คือเป็น

เครือ่งบนิล่องหนหรอืเครือ่งบนิทีต่รวจจบัด้วยเรดาร์ลำาบากมาก จนีพฒันาเสรจ็

แล้วกำาลังอยู่ระหว่างปรับปรุงให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น

 เพราะฉะนัน้แสนยานภุาพทางบกกด็ ีนาวกิานภุาพทางทะเลกด็ ีและ

นภานภุาพของจนีกด็กีำาลงัพฒันาอย่างรวดเรว็ ยิง่ไปกว่านัน้ทางด้านนวิเคลยีร์ 

กม็กีารพฒันาด้านขปีนาวธุต่างๆ หลายรปูแบบทัง้ระยะกลาง ระยะใกล้ แล้วก็

ระยะไกลด้วย จนียงัพฒันาขดีความสามารถในด้านสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นการ

สือ่สาร การพฒันาขดีความสามารถของหน่วยข่าวกรองผ่านคอมพวิเตอร์ และ

อื่นๆ อีกมากมาย ในด้านอวกาศจีนก็ส่งดาวเทียมนำาร่อง ไป่ตู้ ขึ้นไปบนชั้น

บรรยากาศโลกซึง่จะสามารถกำาหนดพืน้ทีต่่างๆ ได้ จนีไปสร้างสถานดีาวเทยีม

อยู่ที่อาร์เจนตินา จะเห็นว่าขณะนี้จีนมีความพร้อมมากขึ้นที่จะใช้เทคโนโลยี 

ขั้นสูงทั้งสารสนเทศและอวกาศในการทำาสงครามถ้าหากมีความจำาเป็น

 ประเด็นต่อมาที่ผมพูดถึงในงานวิจัยก็คือเราจะมาดูว่างบประมาณ 

ทางทหาร จะเหน็ได้ว่าในปี 1994-1995 งบประมาณเพิม่ขึน้อย่างมากมาย

จาก 6 พนัล้าน มาเป็น 8 พนัล้าน เป็น 9 พนัล้าน 1 หมืน่ล้านแล้วกเ็พิม่ขึน้ 

อย่างต่อเนื่อง ทำาไมในช่วงกลางทศวรรษ 1990 งบประมาณทางการทหาร

จงึเพิม่มากขนาดนัน้ นกัวชิาการตะวนัตกบอกว่างบประมาณกองทพัของจนีที่

เผยแพร่มานัน้ตวัเลขจรงิน่าจะมากกว่านี ้ผมกเ็ลยเอามาเปรยีบเทยีบให้เหน็กบั



Direk Talk ❖ 2560

46

ของยโุรปทีเ่ขาระบเุอาไว้ ทำาไมจงึมคีวามแตกต่าง การวเิคราะห์กม็หีลายปัจจยั 

 ประการแรกกค็อืความแตกต่างของการประเมนิ การไม่มมีาตรฐานที่

ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายประเภทใดควรจะจัดอยู่ในหมวดหมู่งบประมาณทหาร จีน

ก็จัดแบบหนึ่งตะวันตกก็จัดอีกแบบหนึ่งเลยทำาให้แตกต่างกัน

 ประการที ่2 อาจจะเป็นเพราะว่าตะวนัตกประเมนิตวัเลขงบประมาณ

ทางการทหารของจีนไว้สูงเพื่อชี้ให้เห็นว่าจีนเพิ่มงบประมาณมหาศาล เพราะ

ฉะนั้นจีนอาจจะเป็นภัยคุกคามได้

 ประการที่ 3 ก็คือจีนอาจจะประกาศงบประมาณทางทหารไม่ให้สูง

เกนิไปมากหรอืให้ดตูำา่หน่อยเพือ่ลดความหวาดระแวงความกงัวลของประเทศ

มหาอำานาจและประเทศเพื่อนบ้านที่มีต่อจีนก็เป็นได้

 นอกจากนีย้งัมเีรือ่งของระบบเศรษฐกจิ ระบบบญัชขีองจนีกแ็ตกต่าง

จากตะวันตก ยังไม่มีความเข้าใจร่วมกันว่างบประมาณตรงไหนถึงจะเป็นงบ

ประมาณทหาร ก็อาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้งบประมาณดูแตกต่างกัน

 สุดท้ายจะเห็นว่ากองทัพจีนมีบทบาทในกิจการระหว่างประเทศค่อน

ข้างมาก ดังจะเห็นได้จากการที่จีนส่งผู้ช่วยทูตทหารไปประจำาอยู่ในสถานทูต 

ต่างๆ เมื่อครั้งไทยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเมื่อ 40 ปีที่แล้ว 

ในปี 1975 จีนมีผู้ช่วยทูตทหารอยู่เพียงไม่เกิน 5 ประเทศ เกาหลีเหนือ 

ปากีสถาน เป็นต้น แต่หลังจากที่จีนกับไทยเริ่มมีความร่วมมือในการแก้ไข

ปัญหากัมพูชา จีนก็ส่งผู้ช่วยทูตทหารมาอยู่ไทย แล้ว ณ วันนี้จะเห็นว่าจีนมี 

ผู้ช่วยทูตทหารเป็นที่ปรึกษาของเอกอัครราชทูตอยู่ใน 100 กว่าประเทศ 

ทัว่โลก เหล่านีก้เ็ป็นภารกจิกองทพัจนีส่วนใหญ่ แล้วบคุคลเหล่านีม้กัไม่ได้อยู่

สายบู๊ ไม่ได้อยู่ฝ่ายปฏิบัติการ แต่อยู่ในฝ่ายข่าวกรอง

 ภารกิจอีกประการหนึ่งก็คือการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง จีนใน

ช่วงปี 1975-1979 ไม่ค่อยส่งทหารไปประชุมต่างประเทศเท่าไร มีการส่ง

รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เสนาธิการทหาร ไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล

ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์และวิเคราะห์ร่วมกัน ในด้านการซ้อมรบ จีน
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ได้เริ่มซ้อมรบกับต่างประเทศ โดยซ้อมรับกับประเทศไทยเมื่อราว 7 ปีที่แล้ว 

เป็นการซ้อมรบขนาดเล็กใช้กำาลังทางบก 3 ปีต่อมาก็มีการซ้อมรบทางเรือ 

ล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้วพึ่งมีการซ้อมรบทางอากาศ จีนเองก็พึ่งซ้อมรบกับหลาย

ประเทศในอาเซียน ซ้อมรบกับสิงคโปร์ครั้งแรกเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก่อนหน้านี้

สิงคโปร์พยายามที่จะไม่ซ้อมรบ 

 จะเห็นได้ว่าจีนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในด้านกิจการทางการทหาร

รวมทั้งการขายอาวุธกับมิตรประเทศอันนี้ก็เป็นที่รับรู ้กันพอสมควร จีน

ยังเข้าไปปฏิบัติการรักษาสันติภาพในองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะ

ในแอฟริกาจีนส่งกำาลังเข้าไปจำานวนหลายพันคนทำาให้จีนมีความเข้าใจใน

พื้นที่ เป็นโอกาสที่จีนจะส่งทหารเข้าไปในพื้นที่ที่ยากลำาบากภายใต้ร่มธง

ของสหประชาชาติ รวมทั้งการปฏิบัติการต่อโจรสลัดในบริเวณโซมาเลียด้วย 

ด้วยเหตุนี้เองทำาให้จีนมีฐานทัพนอกประเทศเป็นครั้งแรกที่จิบูตี (Djibouti) 

ที่สร้างเมื่อปีที่แล้วและจะเสร็จในปีนี้ ทั้งๆ ที่ปฏิบัติการโจรสลัดลดลงไป 

อย่างมากแต่ทำาไมจีนจึงต้องไปสร้างฐานทัพด้วย เรื่องนี้ก็เอาไว้ถามสีจิ้นผิง

แล้วกัน 

 อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผมสนใจก็คือว่าจีนจะใช้กำาลังทหารในพื้นที่ที่จีนมี

ความขดัแย้งกบัประเทศเพือ่นบ้านหรอืเปล่า ผมด ู4 พืน้ทีด้่วยกนัคอื ช่องแคบ

ไต้หวัน คาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนตะวันออก และทะเลจีนตอนใต้

 หลงัจากทีจ่นีได้ปรบัหลกันยิมทางการทหาร พฒันาอาวธุยทุโธปกรณ์ 

และพัฒนาบุคลากรแล้วในเดือนธันวาคม ปี 2015 จีนก็ได้ปรับโครงสร้าง

กองทัพใหม่ทั้งหมด ในการปรับโครงสร้างจะเห็นได้ว่าสูงสุดหรือศูนย์กลาง

ของการบัญชาการจะอยู่ที่คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลาง และกรม 4 กรม

กแ็ยกออกมาทัง้หมด พดูง่ายๆ กค็อือำานาจมารวมอยูท่ีค่ณะกรรมาธกิารทหาร

ส่วนกลาง โดยแบ่งงานออกมาเพือ่ลดอทิธพิลของกองทพับกในจนี จากเดมิที่

กองทพับกมอีทิธพิลค่อนข้างมาก นบัเป็นการกระจายอำานาจและสร้างเหล่าทพั

ขึ้นมาใหม่ ได้แก่ เหล่าทัพบก เหล่าทัพเรือ เหล่าทัพอากาศ เหล่าทัพจรวด 
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และสดุท้าย เหล่าทพัทีส่นบัสนนุทางยทุธศาสตร์กค็อืพวกทีใ่ช้ไฮเทคทัง้หลาย 

ยิง่ไปกว่านัน้มณฑลทหารของจนีกม็กีารปรบัเปลีย่น เพราะจนีต้องการจะเน้น 

“Joint Operation” ซึ่งจีนเลียนแบบมาจากสหรัฐอเมริกา เลียนแบบอย่างไร 

สหรฐัอเมรกิามกีองกำาลงัทัว่โลก มกีองกำาลงัภาคพืน้แปซฟิิก กองกำาลงัภาคพืน้ 

แอตแลนตกิ จนีเอามาใช้ภายในประเทศโดยการยบุมณฑลทหารออกไป เพราะ

มณฑลทหารจะอยูภ่ายใต้อทิธพิลกองทพับกค่อนข้างมาก จนีใช้คำาว่ายทุธภมูิ 

จนีมยีทุธภมู ิ5 แห่ง ฟังแล้วกน็กึถงึนยิายมงักรหยกทีม่ขีอทานทางเหนอื มเีจ้า

ทางใต้ มีภูติบูรพา มีพิษร้ายประจิม กองทัพจีนก็จัดเป็นอย่างนี้เลย ยุทธภูมิ

ภาคเหนอื ยทุธภมูภิาคใต้ ยทุธภมูภิาคตะวนัออก แล้วกย็ทุธภมูติรงกลางด้วย 

อันนี้ก็เป็นการปรับโครงสร้างใหม่คือยุบรวมบก เรือ อากาศ และขีปนาวุธมา

รวมอยู่ด้วยกันเป็น “Joint Operation” เป็นโครงสร้างใหม่

 ด้วยเวลาจำากัดผมจึงจะขอผ่านไปพูดถึงนโยบายต่างประเทศของจีน

สมัยสีจิ้นผิงเลย คือภายใต้ผู้นำารุ่นที่ 5 ซึ่งเป็นผู้นำาที่มีความเข้มแข็งบวกกับ

จีนก็มีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง มีการพัฒนากองทัพให้เข้มแข็ง นโยบายต่างๆ ก็

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กล่าวคือ นโยบายต่างประเทศของจีนมีลักษณะเชิง

รกุมากขึน้ มท่ีาททีีแ่ขง็กร้าวมากขึน้ แม้จะยงัมกีารพดูว่าจนีต้องการจะพฒันา

อย่างสนัต ิแต่สจีิน้ผงิมาเตมิอกีเนือ้หาหนึง่บอกว่าการพฒันาอย่างสนัตนิัน้ไม่ใช่

ว่าจนีจะต้องยอมประนปีระนอมในสิง่ทีเ่ป็นผลประโยชน์แกนหลกั ผลประโยชน์

ที่เป็นแกนหลักก็คือเรื่องเกี่ยวกับอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดน เรื่องนี้

สีจิ้นผิงพูดชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นเป้าหมายของจีน ณ วันนี้ก็คือ “จงกั๋วเมิ่ง” 

ไม่ใช่ “หงโหลวเมิ่ง” ไม่ใช่ความฝันในหอแดง ความฝันของจีนคือต้องการ

ที่จะฟื้นฟูพลังให้จีนเป็นที่ยอมรับเหมือนกับในอดีต 200 ปีที่ผ่านมา เพราะ

ว่าในช่วง 100 ปีนับตั้งแต่ “ย่าเพี่ยนจ้านเจิง” หรือสงครามฝิ่น จีนพ่ายแพ้

อย่างอัปยศอดสู นับตั้งแต่ปี 1949 จีนเริ่ม “ฉี่ไหลเลอะ” เริ่มที่จะลุกขึ้นยืน 

แล้ว วันนี้จีนกำาลังรอคอยปี 2021 และปี 2049

 2021 กค็อืปีทีพ่รรคคอมมวินสิต์จนีครบรอบ 100 ปี ส่วนปี 2049 
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กค็อืปีทีส่าธารณรฐัประชาชนจนีครบรอบ 100 ปี ซึง่ตอนนัน้ความฝันของจนี

คือต้องเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรี เป็นการฉลอง 100 ปี 2 ครั้ง แม้ว่าจีนจะยัง

ประกาศว่าเราจะยังคงพัฒนาอย่างสันติซึ่งเป็นข้อคิดของหูจิ่นเทา แต่จีนก็คิด

ว่าจะต้องปกป้องและไม่ยอมประนีประนอมผลประโยชน์แห่งชาติที่เป็นแกน

หลักของจีน ยิ่งไปกว่านั้นสีจิ้นผิงยังมีการปรับลำาดับความสำาคัญใหม่โดยเน้น

ประเทศเพื่อนบ้าน มหาอำานาจ และประเทศกำาลังพัฒนา จีนให้ความสำาคัญ

กับความร่วมมือที่เราเรียกว่า “อี๋ไต้ อี๋ลู่” (yīdài yīlù) ก็คือความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจบนเส้นทางแพรไหม

 ผมขอสรปุว่าแสนยานภุาพทางทหารของจนีเพิม่มากขึน้ ทัง้กองทพับก 

กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ขีปนาวุธและพลานุภาพทางด้านอวกาศ บทบาท

ของจีนถ้าเราพิจารณาในช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาที่จีนมีความขัดแย้ง 

ไม่ว่าจะเป็นกับไต้หวันก็ดี กับญี่ปุ่นก็ดีเกี่ยวกับหมู่เกาะเตียวหยูหรือเซนกากุ 

และก็กับบางประเทศในกลุ่มอาเซียนทะเลจีนตอนใต้ จะเห็นได้ว่าจีนปฏิรูป

กองทัพโดยการทำาให้คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางเป็นศูนย์กลางอำานาจ 

สีจิ้นผิงปราบทั้งแมลงวันแล้วก็เสือ ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างเด็ดขาดเพื่อ

ที่จะควบคุมกองทัพให้ได้ ผมคิดว่าแนวโน้มในอนาคตพรรคคอมมิวนิสต์

จีนจะใช้กองทัพในกิจการระหว่างประเทศมากขึ้น เป็นทั้งเครื่องมือในการ 

ป้องปราม (Deterrent) และเป็นการทูตเชิงบังคับ (Coercive Diplomacy)

ด้วยการสาธติอำานาจมากกว่าทีจ่ะใช้กำาลงัปฏบิตักิาร ทัง้นีก้เ็พราะว่าตะวนัตก

มักจะชอบคิดว่าจะใช้กำาลังอย่างไรเพื่อให้ได้ชัยชนะ แต่จีนมีหลักการอยู่ว่าจะ

ชนะอย่างไรโดยไม่ต้องใช้กำาลงั อนันีก้เ็ป็นความแตกต่าง อย่างไรกด็จีนีกำาลงั

พยายามขยายขดีความสามารถทางทะเล (Maritime Power) เป็นมหาอำานาจ

ทางทะเล จีนพยายามที่จะเป็น “Two Ocean Power” หรือมหาอำานาจ 2 

มหาสมุทร เพราะ ณ วันนี้จีนมีแค่มหาสมุทรเดียวก็คือแปซิฟิก จีนพยายาม

หาเส้นทางลงทะเลซึ่งจีนก็เจอแล้วไม่ว่าจะเป็นผ่านพม่าหรือผ่านปากีสถาน 

สุดท้ายก็คือในกรณีความขัดแย้งเรื่องอำานาจอธิปไตยเราจะเห็นว่าจีนได้ใช้
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เรือประมง ซึง่เป็นกำาลังทหารบ้านทางทะเลของจีนเข้าไปในพื้นที่เพื่ออ้างเป็น

เจ้าของ ตามมาด้วยกลุ่มเรือป้องกันชายฝั่งที่ถือว่าเป็นพลเรือน และสุดท้าย

จีนจะมีเรือรบของกองทัพจีนอยู่เบื้องหลัง นี่คือวิธีการที่จีนใช้ในการแสวงหา

อำานาจ เพราะฉะนัน้จนีอยูใ่นระหว่างการปรบัเปลีย่นโครงสร้างกองทพัซึง่กค็ง

ใช้เวลาอย่างน้อยอกี 4-5 ปีในการปรบัเปลีย่นโครงสร้างกองทพัทีเ่ป็นยทุธภมูิ 

5 ภาค รวมทัง้ยงัให้มกีารประสานงานเป็น “Joint Operation” เป็นปฏบิตักิาร 

รบร่วม กว่าที่จะไร้รอยตะเข็บคงใช้เวลา 4-5 ปี เพราะฉะนั้นในช่วง 4-5 ปี 

ข้างหน้าผมไม่คิดว่าจีนจะใช้กำาลัง แต่อีก 5 ปีหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรค่อย

มาถามผมใหม่แล้วกัน ขอบคุณครับ

อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์:

 น่าสนใจมากเราได้เหน็การเริม่ต้นการพฒันากองทพัของจนีซึง่มทีีม่า

จากระเบยีบโลกในช่วงสงครามเยน็มาถงึช่วงหลงัสงครามเยน็ เหน็การพฒันา

กองทัพทางด้านอาวุธ บุคลากร โครงสร้าง หลักการทหาร และล่าสุดเห็นการ

จัดระเบียบโครงสร้างใหม่ทั้งหมดในปี 2015 ที่แน่นอนว่าเราได้เห็นบทบาท

ทหารจีนที่อาจจะมากขึ้นในการเป็นเครื่องมือดำาเนินกิจการระหว่างประเทศ 

อาจารย์จลุชพีกไ็ด้พดูถงึการพฒันากองทพัซึง่ต่อเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลง

โครงสร้างระเบียบโลกก่อนหน้านี้ คำาถามคือตอนนี้เรากำาลังอยู่ในช่วงการ

เปลี่ยนแปลงระเบียบโลกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า แล้วประเทศอื่นจะต้องรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกนี้อย่างไร ลำาดับต่อไปขอเชิญ รศ.ดร. กิตติ 

ประเสริฐสขุ นำาเสนอหวัขอ้ความสมัพันธ์ระหวา่งญีปุ่น่กบัอนิเดยีในโครงสรา้ง

อำานาจที่เปลี่ยนแปลงไป
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ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดีย
ในโครงสร้างอำานาจที่เปลี่ยนแปลงไป

รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข

“ในมุมมองของญี่ปุ่น-อินเดีย จีนมีแนวโน้มที่จะดำาเนินนโยบายเชิงรุก
ที่แข็งกร้าวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บทบาทของสหรัฐฯ ในเอเชียตะวันออก
ไม่เข้มข้นเท่าเดิม การเป็นพันธมิตรกับสหรัฐฯ อย่างเดียวคงไม่เพียงพอ 

ญี่ปุ่นจึงกระชับความสัมพันธ์กับอินเดียมากขึ้น
อินเดียเองก็กังวลกับการดำาเนินยุทธศาสตร์ของจีน

เพราะดูจะเป็นการปิดล้อมอินเดีย โดยเฉพาะ Belt and Road Initiative 
ด้วยเหตุนี้ความร่วมมือด้านความมั่นคงญี่ปุ่น-อินเดีย

จึงดูจะมีความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต”
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 ขอบคุณครับอาจารย์ปองขวัญ ผมโชคดีมากได้พูดต่อจากอาจารย์

จุลชีพเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์จุลชีพพูดไปนั้นเหมือนเป็นตัวแปรต้นหรือเป็น

สาเหตุให้ทางญี่ปุ่นกับอินเดียหันมากระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงกัน

มากในช่วงที่ผ่านมา แม้ว่างานชิ้นนี้ชื่อว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับ

อินเดียในโครงสร้างอำานาจที่เปลี่ยนไป” แต่ก็ไม่ได้ดูเฉพาะญี่ปุ่นกับอินเดีย 

โดยจะขยายให้เห็นภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงระเบียบโลกในเชิง

อำานาจของมหาอำานาจต่างๆ

 การนำาเสนอจะม ี3 ส่วนด้วยกนั เริม่จากกรอบแนวคดิ จากนัน้จะมาดู 

โครงสร้างอำานาจโลกในศตวรรษที ่21 เน้นทีค่วามสมัพนัธ์ญีปุ่น่-อนิเดยีด้าน 

ความมัน่คง แล้วกเ็สรมิเพิม่เตมิด้วย “The Trump Factor” หรอืปัจจยัทรมัป์4 

ที่มีผลอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงนี้ อันนี้อยู่นอกเหนือ

จากงานวจิยัเพราะงานวจิยัเสรจ็ก่อนทีท่รมัป์จะขึน้ดำารงตำาแหน่งประธานาธบิดี

สหรัฐอเมริกา

 กรอบแนวคิดที่ใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ญี่ปุ่นกับอินเดียจะใช้สอง

กรอบมาผสมกนัคอื “Structural Realism” สภาพจรงินยิมเชงิโครงสร้าง และ  

“Balance of Threat” การถ่วงดุลด้านภัยคุกคาม ซึ่งคนอาจจะไม่คุ้นเท่าไร

แต่ทีจ่รงิเป็นทฤษฎทีีม่มีานานแล้วเพยีงแต่ยงัไม่มกีารหยบิยกมาพดูถงึมากนกั

ในประเทศไทยบนเวทีสาธารณะ

 Structural Realism นั้นมีเจ้าทฤษฎีคือ เคนเนท วอลต์ซ (Kenneth 

Waltz) ในปี 1979 เขาได้พดูถงึการเมอืงโลกโดยเน้นปัจจยัการเปลีย่นแปลง

การกระจายตวัของอำานาจ (Changing the Distribution of Power) หมายความว่า 

 4 นบัตั้งแต่ โดนลัด์ ทรัมป์ ขึ้นดำารงตำาแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เขาได้ดำาเนนิ
แนวทาง “อเมริกาต้องมาก่อน” สหรัฐฯ ภายใต้การบริหารของทรัมป์ถอนตัวจากข้อ
ตกลงต่างๆ ทีเ่ป็นการร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่แก้ไขปัญหาในระดบัโลก  (https://
www.bbc.com/thai/international-42735104) 
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ถ้ามหาอำานาจชาติใดชาติหนึ่งเกิดมีอำานาจเพิ่มขึ้นก็จะกระทบต่อการกระจาย

ตัวของอำานาจทำาให้ชาติอื่นที่รู้สึกเป็นภัยคุกคามต้องมาถ่วงดุล อันนี้เหมือน

เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ คือถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอำานาจการ 

กระจายตวัของอำานาจเมือ่ไร มชีาตไิหนรุง่ขึน้มามอีำานาจเพิม่ขึน้กจ็ะมชีาตอิืน่

ไปถ่วงดุลโดยอัตโนมัติ เรียกว่า “Balance of Power”

 แต่นกัวชิาการอกีท่านหนึง่ สตเีฟน วอลต์ (Stephen Walt) ชือ่คล้ายกนั 

มากอาจจะก่อให้เกดิความสบัสนได้ ทัง้สองคนนีอ้ยูส่ำานกัเบร์ิกลย์ี (University 

of California, Berkeley) สตเีฟน วอลต์ เองกเ็รยีนกบั เคนเนท วอลต์ซ ด้วย 

สตีเฟน วอลต์ ก็บอกว่ารัฐอาจไม่ได้ถ่วงดุลอำานาจต่อรัฐใดๆ ก็ได้ที่มีอำานาจ

เพิม่ขึน้ แต่จะถ่วงดลุต่อรฐัทีต่นมองว่าเป็นภยัคกุคาม คอืไม่ได้หมายความว่า 

รัฐไหนรุ่งขึ้นมาอำานาจเยอะขึ้นทหารเข้มแข็งขึ้นมาก็ไปถ่วงดุลเขาหมดขึ้นอยู่

กับว่ามองรัฐนั้นเป็นภัยคุกคามหรือไม่ ดังนั้นจึงเสนอมุมมองกรอบแนวคิด 

“การถ่วงดุลด้านภัยคุกคาม” ขึ้นมา ซึ่งดูจะนำาไปใช้ได้มากกว่าในโลกความ

เป็นจริง ถ้าเราดูกรณีอังกฤษกับสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริการุ่งขึ้นมากลาย

เป็นมหาอำานาจ อังกฤษก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นภัยคุกคามของตน ทฤษฎีนี้เปิด 

มุมมองต่อการรับรู้หรือ “Perception” การมองเขามองเรามีนัยเป็นมุมมอง

แบบ Constructivism หรอืมมุมองเชงิอตัลกัษณ์ เรยีกว่า “สรรค์สร้างนยิม” ซึง่ 

ศ.ดร. จลุชพี ชนิวรรโณ เพิง่จะบญัญตัคิำาแปลว่านริมตินยิม นกัศกึษารุน่หลงัก็

อาจจะตามไม่ค่อยทนั Constructivism กเ็ป็นอกีทฤษฎหีนึง่ของการศกึษาความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มองในแง่ของความคิดในแง่ของอัตลักษณ์เป็นหลัก

 การทะยานขึ้นมาของจนีหรือ “Military Modernization” ที ่อ. จลุชพี 

ได้กล่าวไปนั้น สองชาติที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือเพื่อนบ้านญี่ปุ่นและอินเดีย 

มองว่าจีนเป็นภัยคุกคาม มีเรือบรรทุกเครื่องบิน 2 ลำาใน 5 ปี นิวเคลียร์ก็มี 

ขปีนาวธุกม็ ีอาวธุครบทกุอย่าง ทหารกม็จีำานวนมากเป็นล้านๆ คน น่ากลวัมาก 

เพราะฉะนั้นสองชาตินี้ก็ได้หันมาถ่วงดุลจีนด้วยการร่วมมือด้านความมั่นคง

ระหว่างกัน นี่คือคำาอธิบายง่ายๆ ตรงไปตรงมา
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 คราวนี้เรามาดูว่านโยบายของจีนหรือการกระทำาของจีนคุกคามสอง

ชาตินี้อย่างไร ถ้าดู “อี๋ไต้ อี๋ลู่” ผมก็เพิ่งจำาคำานี้มาจาก อ.จุลชีพ หรือ “One 

Belt One Road” หรอื “Belt and Road Initiative” ของจนีจะเหน็ว่ามทีศิทาง  

เราจะเหน็เส้นทางหนึง่แถบมาปากสีถาน การพฒันาของจนีก่อนจะมาเป็น “อีไ๋ต้ 

อี๋ลู่” ก็มียุทธศาสตร์ร้อยสร้อยไข่มุกของจีน (String of Pearls) อยู่ที่พม่า 

ศรีลังกา ปากีสถาน จิบูตี จะเห็นได้ว่า พม่า ศรีลังกา ปากีสถาน ล้อมกรอบ

อินเดียทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นชาติที่ไม่มีความสุขกับ One Belt One Road 

ก็คืออินเดีย อินเดียเองก็ไม่ได้ไปร่วมประชุม One Belt One Road Summit 

เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 ด้วย

 มาดทูีญ่ีปุ่น่ ญีปุ่น่กห็ายไปเลย คอืไม่ได้เกีย่วกบั One Belt One Road 

แต่เกีย่วกบัทีจ่นีจะสร้าง “New Center of Gravity” เรยีกว่าจดุศนูย์ถ่วงอำานาจ 

ทางเศรษฐกจิการเมอืงโลกใหม่ โดยทีจ่นีเป็นศนูย์กลางแล้วกข็ยายไปยงัยโุรป 

เอเชยีกลาง มาทางปากสีถาน มาทีภ่มูภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้แล้วเชือ่ม

ไปยงัทวปีแอฟรกิา ตรงนีเ้ป็นสิง่ทีอ่นิเดยีรูส้กึว่าเป็นภยัคกุคาม ส่วนญีปุ่น่เอง 

ยิง่จนีเข้มแขง็มากขึน้เท่าไร สร้างพนัธมติรมากขึน้เท่าไร กย็ิง่ดจูะเป็นภยัคกุคาม 

ต่อญี่ปุ่นมากขึ้นเท่านั้น

 คราวนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอำานาจหรือ “Power  

Configuration 21st Century” ขอใช้คำาว่า “Configuration of Power” โครงสร้าง 

ของอำานาจกำาลงัเปลีย่นแปลง เริม่จากการทะยานขึน้มาของจนี (China’s Rise) 

จีนเติบโตอย่างต่อเนื่องมากว่าสองทศวรรษแล้วตั้งแต่ปี 1994 ตอนนั้นจีนมี

การปรับค่าเงินหยวนเล็กน้อยด้วยทำาให้ส่งออกได้ดี บวกกับ “US Relative 

Decline” คือการที่สหรัฐอเมริกาดูจะมีความตกตำ่าลงในเชิงเปรียบเทียบไม่ว่า

จะเป็นด้านเศรษฐกจิดงัแสดงให้เหน็ใน “Economic Crisis Lehman Shock”5 

 5 วันที่ 15 กันยายน ค.ศ. 2008 ตลาดการเงินทั่วโลกต้องพบเรื่องช็อกวงการเมื่อ 
Lehman Brothers Holding Inc. วาณิชธนกิจระดับโลกประกาศล้มละลาย ส่งผลให้
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ในปี 2008 จนกระทัง่มาในยคุทรมัป์กย็ิง่ตอกยำา้การทีส่หรฐัอเมรกิาดจูะตกตำา่ 

โดยเฉพาะด้าน “Soft Power” พอเอ่ยถงึสหรฐัอเมรกิาส่วนใหญ่กจ็ะร้องยีเ้มือ่

นึกถึงผู้นำาสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้น่ารักเลย

 มาดูว่าญี่ปุ่นตอนนี้เป็นอย่างไร ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีก่อนสมัยผม

เข้ามาเรยีนธรรมศาสตร์ ตอนนัน้ญีปุ่น่รุง่มาก “Japan as Number One” เป็น 

กระแสว่าญีปุ่น่จะก้าวขึน้มาเป็นอนัดบั 1 แซงสหรฐัอเมรกิา ผมเลอืกเรยีนญีปุ่น่ 

จนถงึปรญิญาโท พอปรญิญาเอกผมกต็ัง้ใจจะไปเรยีนกบัอาจารยเ์อซรา	โวเกลิ	

(Ezra	Vogel)	ทีเ่ขยีนเรือ่ง Japan as Number One6	ทีม่หาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 

ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดไม่รับจึงไปเรียนที่เบิร์กลีย์แทน ไปเรียนกับ 

ลกูชายของเอซราคอื สตเีวน โวเกลิ (Steven Vogel) เป็นนกัรฐัศาสตร์ ปรากฏว่า 

ตอนนี ้“Japan as Number Three” ญีปุ่น่ตกมาเป็นอนัดบั 3 แล้ว อนัดบั 1 

คอืสหรฐัอเมรกิา อนัดบั 2 คอืจนี น่าสนใจทีม่กีารทายว่าจนีจะขึน้เป็นอนัดบั 1 

แล้วอันดับ 1 จะมีสภาพเป็นเหมือนญี่ปุ่นอย่างทุกวันนี้หรือไม่ เป็นคำาถามที่

น่าสนใจ

 อนิเดยีกก้็าวขึน้มาเตบิโตอย่างรวดเรว็เช่นกนัในช่วงทีผ่่านมา (India 

is also rising.) ด้านรัสเซียก็มีศักยภาพและอำานาจที่เพิ่มขึ้นในยุคปูติน 

สญัลกัษณ์ของรสัเซยีทีเ่รารูจ้กัคอืหมขีัว้โลก หมขีาว (polar bear) เพราะฉะนัน้ 

เป็นไปไม่ได้ที่รัสเซียจะไม่อยู ่ในโลกของมหาอำานาจสองขั้วหรือหลายขั้ว 

ตราบใดที่ประเทศเขามีสัญลักษณ์เป็นหมีขาวอยู่ Polar Bear ของเขาต้องมา 

สร้างขั้วอำานาจในโลกนี้เป็นหลายขั้วอำานาจ นี่คือสิ่งที่รัสเซียคาดหวังเช่นกัน 

พนกังานกว่า 25,000 ชวีติต้องตกงานทนัท ี Dow Jones ร่วงทนัทกีว่า 4.4% พร้อม 
กับต้นทุนการกู้ยืมที่ขยับขึ้นสูงเป็นประวัติการณ์ นับเป็นการเปิดฉากวิกฤตซับไพร์ม 
ซึ่งสร้างความปั่นป่วนทางการเงินและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง 
(https://www.finnomena.com/crisisman/lehman-brothers/) 

 6 Ezra Vogel,	Japan as Number One: Lessons for America	(iUniverse 1999)



Direk Talk ❖ 2560

56

แล้วประเทศที่เติบโตใหม่เป็นมหาอำานาจเหล่านี้ก็รวมตัวกันเป็น BRICS7 

อย่างที่ทุกท่านทราบดี คือ Brazil, Russia, India, China และ South Africa 

 คราวนีเ้ราจะมาเจาะดเูฉพาะโครงสร้างใหญ่แล้วมาดแูบบทวภิาคบ้ีาง

ว่ามีพัฒนาการอย่างไร ที่จริงแล้วความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำานาจเริ่มมีการ

ปรบัตวัตัง้แต่ต้นทศวรรษ 2000 ไม่ได้พึง่มาปรบัตวักนัในช่วงนี ้เริม่จากสมยั

ประธานาธบิดจีอร์จ ดบัเบลิย ูบชุ ประเดน็หลกัของบชุคอืสงครามต่อต้านการ

ก่อการร้าย (War on Terror) บชุเริม่ญาตดิหีรอืหาพนัธมติรพฒันาความสมัพนัธ์ 

ด้านความมั่นคงกับอินเดีย เป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงเริ่มมีการซ้อมรบร่วม

กัน และยังมีความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์สำาหรับพลเรือน ถ้าจำากันได้

ปี 1998 อนิเดยีกบัปากสีถานแข่งขนักนัทดสอบขปีนาวธุจนถกูควำ่าบาตรจาก

ประชาคมโลก สหรัฐอเมริกาเองก็ประณาม ในยุคคลินตันนี่ประณามอย่างยิ่ง 

แต่พอสงครามต่อต้านการก่อการร้ายเริ่มขึ้นสหรัฐฯ ก็หันมาดีกับอินเดีย ในปี 

2011 ประธานาธิบดบีารัก โอบามา เริ่มใช้ยุทธศาสตร์ปักหมุดเอเชีย (Pivot 

 7 BRIC เป็นอกัษรย่อใช้เรยีกกลุม่ประเทศกำาลงัพฒันาทีม่กีารพฒันาและการเตบิโตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว (Emerging Market) ประกอบด้วย บราซิล (Brazil) รัสเซีย 
(Russia) อนิเดยี (India) และจนี (China)  คำาศพัท์นีถ้กูบญัญตัขิึน้โดย จมิ โอนลีล์ 
(Jim O’Neil) หัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจโลกจากโกลด์แมนแซคส์ ซึ่งคำาว่า BRIC ใช้
เป็นสญัลกัษณ์แสดงถงึการย้ายอำานาจเศรษฐกจิโลกจากกลุม่ประเทศพฒันาแล้วอย่าง 
G7 มาสู่กลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา

   แม้ว่ากลุ่ม BRICS ไม่ได้มีแนวทางชัดเจนที่จะจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจหรือสมาคม 
การค้าอย่างเป็นทางการเหมือนสหภาพยุโรป (EU) แต่ก็มีความพยายามที่จะสร้าง
พนัธมติรทางการเมอืงรวมถงึเปลีย่นอำานาจทางเศรษฐกจิทีก่ำาลงัเตบิโตให้เป็นอำานาจ 
การเมืองระดับภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันแอฟริกาใต้ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม BRIC 
จึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็น BRICS ซึ่งอักษรย่อ “S” ที่เพิ่มต่อท้ายเข้ามาก็หมายถึง 
South Africa นั่นเอง (http://sameaf.mfa.go.th/th/organization/detail.php?ID 
=4109) 
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to Asia) พัฒนาความสัมพันธ์กับอินเดีย เป็นหุ้นส่วนในเชิงยุทธศาสตร์บน

พืน้ฐานของค่านยิมสากลและภยัคกุคามร่วมกนัโดยเฉพาะภยัคกุคามด้านการ 

ก่อการร้าย คงยงัจำาเหตกุารณ์ก่อการร้ายทีม่มุไบในปี 20088 กนัได้ อนิเดยีเอง 

ก็ตระหนักดีว่าก่อการร้ายเป็นภัยร่วมกัน

 มายคุทรมัป์นีเ้ปลีย่นเป็น “America First” หรอื “อเมรกิาต้องมาก่อน” 

แต่ทรมัป์กม็นีโยบาย “Partner by Strength” นัน่คอืจะสานต่อความเป็นหุน้ส่วน 

เชงิยทุธศาสตร์ขนาดไหน ความร่วมมอืด้านต่อต้านภยัก่อการร้าย ความมัน่คง 

ด้านภูมิภาค ที่ผ่านมาทรัมป์มองอินเดียในเชิงลบ พูดถึงคนอินเดียในสหรัฐฯ 

ว่ามาแย่งงานคนอเมริกัน อินเดียก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ทรัมป์บอกว่าเป็น

ประเทศทีก่ารค้าเอาเปรยีบสหรฐัอเมรกิา ผมไปประชมุวชิาการ Asian Studies 

ทีโ่ตรอนโต แคนาดา ปรากฏว่านกัวชิาการเชือ้สายเอเชยีใต้จำานวนมากไม่มา

ร่วมประชมุเพราะกลวักลบัสหรฐัอเมรกิาไม่ได้ ถ้ามาประชมุแล้ววนัดคีนืดทีรมัป์

ประกาศห้ามคนเหล่านี้เข้าประเทศก็จะทำาให้วุ่นวาย หลายคนเลยไม่กล้าออก

นอกสหรฐัอเมรกิากลวักลบัเข้าประเทศไม่ได้ ตอนนีม้คีวามกงัวลในเรือ่งนีม้าก

จนมีการหยิบยกประเด็นนี้มาพูดบนเวที

 คราวนีม้าดจูนีกบัอนิเดยีเป็นอย่างไร ในยคุของหจูิน่เทา สโลแกนหลกั 

ของหจูิน่เทาจะมากบั “การพฒันาอย่างสนัต ิโลกแห่งความกลมเกลยีวสามคัค”ี 

แล้วกม็นีโยบายเป็นเพือ่นบ้านทีด่ ีเพราะฉะนัน้ในยคุของหจูิน่เทา ความสมัพนัธ์ 

 8 การโจมตนีครมมุไบ หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า เหตกุารณ์ 26/11 เป็นระลอกการก่อการร้าย
ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2008 โดยสมาชิกของ Lashkar-e-Taiba กลุ่ม
ก่อการร้ายอิงศาสนาอิสลามที่ตั้งในปากีสถาน ก่อเหตุกราดยิงหมู่และวางระเบิด 12 
ครั้งในเวลา 4 วัน ทั่วนครมุมไบ ประเทศอินเดีย การก่อการร้ายเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 
26 และจบลงในวนัที ่29 พ.ย. 2008 ส่งผลให้มผีูเ้สยีชวีติอย่างน้อย 174 ราย รวม 
ผู้ก่อการร้าย 9 ราย และบาดเจ็บสาหัสราว 300 ราย (https://th.wikipedia.org/
wiki/เหตุโจมตีในมุมไบ_พ.ศ._2551) 
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ของจีนกับอินเดียในภาพรวมก็เป็นไปด้วยดี มองเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์

ระหว่างกัน แต่ในยุคของสีจิ้นผิงดำาเนินนโยบายในเชิงรุกที่เรียกว่าเป็น  

“Pro-active” ดังเช่นจะมีข้อริเริ่มออกมาทุกปี ตั้งแต่ปี 2013 เขาใช้คำาว่า 

“Chinese Dream” (ความฝันของจีน) “String of Pearls” (ยุทธศาสตร์

ร้อยสร้อยไข่มุก) “Maritime Silk Road” (เส้นทางสายไหมทางทะเล) จน

พฒันาเป็น “อีไ๋ต้ อีลู๋”่ “One Belt One Road” ตอนนีก้เ็ปลีย่นชือ่เป็น “Belt 

and Road Initiative” หลายชื่อจนงงแต่เราจะเห็นว่ามีความพยายามอย่าง

ต่อเนื่องที่จะ “Pro-active” แล้วก็ “Assertive” ด้วย ไม่ว่าจะเป็นบทบาทใน

ทะเลจีนใต้ ในหมู่เกาะเซนกากุ เตียวหยู เพราะฉะนั้นตรงนี้ย่อมกระทบต่อ 

ผลประโยชน์และสถานะเดิมของอินเดียในภูมิภาค โดยเฉพาะ “Belt and 

Road Initiative” ดังที่กล่าวไป

 คราวนีม้าดญูีปุ่น่กบัจนี ญีปุ่น่กบัจนีมคีวามสมัพนัธ์ตัง้แต่ต้นทศวรรษ 

2000 เรียกว่าไม่ดีมาค่อนข้างต่อเนื่อง เริ่มจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จุนอิจิโร 

โคอิซูมิ เดินทางเยือนยาซุกุนิซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สดุดีบทบาทของทหารญี่ปุ่น

ในสงครามโลกครั้งที่สอง9 สร้างความไม่พอใจให้แก่จีนและเกาหลี ความ

สมัพนัธ์กเ็สือ่มทรามลงตอนนัน้ หลงัจากนัน้ผูน้ำาญีปุ่น่ทัง้สามคนจากพรรคเสรี

ประชาธิปไตย (Liberal Democratic Party: LDP) คือ ชินโซ อาเบะ (สมัย

แรก) ยาสุโอะ ฟุคุดะ และ ทาโร อะโซ ต่างพยายามปรับปรุงความสัมพันธ์

กับจีนที่ตกตำ่าลง ในปี 2009 เมื่อพรรคประชาธิปไตยญี่ปุ่น (Democratic 

 9 ศาลเจ้ายาซุกุนิเป็นสัญลักษณ์แห่งความโหดร้ายของสงครามในสายตาของจีนและ
เกาหลีใต้ เป็นประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศมาโดยตลอด และตกเป็นข่าวดัง 
ภายหลังจากจุนอิจิโร โคอิซูมิ นายกฯ ญี่ปุ่นเดินทางไปสักการะศาลเจ้า ซึ่งถือเป็น 
นายกรัฐมนตรีคนแรกในรอบหลายปีของญี่ปุ่นที่เดินทางไปสักการะ แม้การกระทำา 
ดงักล่าวสร้างความไม่พอใจแก่จนีและเกาหลใีต้เป็นอย่างมากแต่จนุอจิโิรกย็งัคงปฏบิตัิ
เช่นเดมิตลอดวาระการดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีกวา่ 6 ป ี(https://th.wikipedia.
org/wiki/จุนอิจิโร_โคอิซูมิ) 
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Party of Japan: DPJ) ชนะเลือกตั้งได้ปรับเปลี่ยนนโยบายต่างประเทศใหม่ 

ดำาเนินนโยบายที่เป็นอิสระจากสหรัฐอเมริกาโดยผลักดันการย้ายฐานทัพ

สหรฐัอเมรกิาทีเ่กาะโอกนิาวา ความสมัพนัธ์กบัจนีกเ็ริม่ดขีึน้ แต่เนือ่งจากปัจจยั 

พื้นฐานจีนกับญี่ปุ่นไม่ดีมาโดยตลอดทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ สงครามโลกครั้ง

ที่สอง ทั้งเรื่องข้อพิพาทหมู่เกาะเซนกากุหรือเตียวหยูที่พร้อมปะทุได้ทุกเวลา 

และมาปะทุมากๆ ในปี 2010 สมัยรัฐบาลนาโอโตะ คัง แห่งพรรค DPJ มี

เรือประมงพุ่งเข้าชนเรือยามฝั่งของญี่ปุ่น ซึ่ง อ.จุลชีพ ก็ได้เฉลยแล้ว ไต้ก๋ง 

เรอืประมงเป็นไต้ก๋งมอือาชพีหรอืเปล่า เป็นอดตีทหารบ้าน คอืต้องมบีางอย่าง 

ทีไ่ม่ธรรมดาถงึกล้าทำา เพราะฉะนัน้ความสมัพนัธ์ตัง้แต่ปี 2010 เริม่ตงึเครยีด 

ขึน้ พอมายคุอาเบะสมยัทีส่อง นายกรฐัมนตร ีชนิโซ อาเบะ กย็ิง่เน้นบทบาท 

ด้านความมั่นคง มีการปฏิรูปด้านความมั่นคงขนานใหญ่ (Security Reform) 

ซึง่นกัวชิาการ แอนดรว์ู โอรอส (Andrew Oros) ได้เขยีนหนงัสอืชือ่  Japan’s 

Security Renaissance10 กล่าวคอืในสมยัอาเบะมกีารปรบัเปลีย่นหลายๆ อย่าง 

เพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถทำาอะไรได้มากขึ้นในเรื่องความมั่นคงและบทบาทนอก

ประเทศ รวมทั้งการที่ญี่ปุ่นมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องของความมั่นคงทางทะเล 

(Active Role on Reginal Maritime Security) มีการมอบเรือยามฝั่งมือสอง

ให้แก่เวยีดนาม มกีารขายเรอืยามฝ่ังให้ฟิลปิปินส์ เพราะฉะนัน้ ณ จดุนีใ้นยคุ

อาเบะความสมัพนัธ์ญีปุ่น่กบัจนีกอ็ยูใ่นสภาพทีไ่ม่ด ีบางครัง้กต็งึเครยีดด้วยซำา้

 ในส่วนความสมัพนัธ์ญีปุ่น่กบัอนิเดยี ตัง้แต่ยคุหลงัสงครามเยน็ นายกฯ 

นรสงิหา ราว ได้รเิริม่ “นโยบายแลตะวนัออก” (Look East Policy) ในปี 1991 

เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออก เพราะเห็นความ 

 10 Andrew Oros, Japan’s Security Renaissance: New Policies and Politics for the 
Twenty-First Century (Contemporary Asia in the World) (Columbia University 
Press 2017) 
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รุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของชาติเอเชียตะวันออก เริ่มจากญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน 

ฮ่องกง แล้วกม็าภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ของเรา รวมทัง้จนีด้วย  อนิเดยี

ดำาเนินนโยบายแลตะวันออกและเริ่มความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นในฐานะหุ้นส่วน 

นายกรฐัมนตรรีาจฟี คานธ ีได้เดนิทางไปเยอืนญีปุ่น่สองครัง้ในยคุต้นทศวรรษ 

1990 ก่อนทีเ่ขาจะถูกลอบสังหาร แลว้ความสัมพันธ์กม็าชะงักงันเมื่ออินเดยี

และปากีสถานทดลองขีปนาวุธนิวเคลียร์ในปี 1998 แต่พอทศวรรษ 2000 

เมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มสงครามต่อต้านการก่อการร้ายในยุคประธานาธิบดีบุช 

ญี่ปุ่นก็เจริญรอยตามสหรัฐอเมริกาในการสานสัมพันธ์กับอินเดีย โดยใช้ชื่อว่า 

“หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และหุ้นส่วนระดับโลก” (Strategic and Global  

Partnership) อนันีเ้ริม่มาตัง้แต่ปี 2000 หรอืก่อนสงครามต่อต้านการก่อการร้าย 

สมยันายกรฐัมนตรโียชโิร โมร ิด้วยซำา้ แสดงว่าญีปุ่น่มองการณ์ไกลมากว่าจนี

พุง่ทะยานขึน้มาแน่ ฉะนัน้จะต้องพยายามหาพนัธมติรเอาไว้ และอนิเดยีกถ็อื

เป็นพันธมิตรที่ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อญี่ปุ่น อยู่ไกล และเป็นประเทศที่เป็น

ประชาธิปไตย ญี่ปุ่นมักจะอ้างค่านิยมสากลร่วมกัน เพราะฉะนั้นในปี 2000 

นายกรัฐมนตรีโยชิโร โมริ ได้เดินทางเยือนอินเดีย เรียกว่าเป็นการเยือนที่ 

เปิดฉากความสัมพันธ์กับอินเดียในทศวรรษใหม่ ในศตวรรษใหม่ “Global  

Partnership between Japan-India in the 21st Century” หลงัจากนัน้มกีาร 

เยอืนอย่างต่อเนือ่ง ทกุปีจะมกีารแลกเปลีย่นการเยอืน มคีำาประกาศออกมาอย่าง

ต่อเนือ่ง โดยเฉพาะปี 2009 นายกรฐัมนตรยีคุโิอะ ฮาโตยามะ ได้แสดงถงึความ

สำาคญัของอนิเดยีในฐานะหุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์ด้วยการเยอืนอนิเดยีในเดอืน

ธนัวาคม 2009 ตลอดจนม ี“แผนปฏบิตักิารเพือ่ความก้าวหน้าในความร่วมมอื 

ด้านความมัน่คง” (Action Plan to Advance Security Cooperation) จากนัน้มา 

ไม่ว่านายกรฐัมนตรญีีปุ่น่จะเป็นใครความสมัพนัธ์ญีปุ่น่กบัอนิเดยีกม็กีารพฒันา

อย่างต่อเนื่อง 

 นายกรฐัมนตรชีนิโซ อาเบะ ได้เริม่ความสมัพนัธ์กบัอนิเดยีตัง้แต่ตอน

เป็นนายกรฐัมนตรญีีปุ่น่สมยัแรกในปี 2006 โดยเน้นความสมัพนัธ์กบัอนิเดยี
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เริ่มจากบอกว่ามีค่านิยมสากลร่วมกันซึ่งคือประชาธิปไตยนั่นเอง ถ้าพูดถึง 

ค่านยิมสากลเมือ่ไรกระทบชิง่ไปถงึจนีทนัท ีเพราะจนีไม่ได้เป็นประชาธปิไตย 

นอกจากนี้ก็เน้นเรื่องความมั่นคงทางทะเล มีการแลกเปลี่ยนทางทหาร เพื่อ

สร้างสมดุลภัยคุกคามจากจีนในทางรูปธรรม ตั้งแต่ปี 2007 ในสมัยนายกฯ 

อาเบะ นายทาโร อะโซ รฐัมนตรกีระทรวงการต่างประเทศในขณะนัน้ได้เสนอ

แนวคิด “วงแหวนแห่งเสรีภาพและความรุ่งเรือง” (Arc of Freedom and 

Prosperity) เป็นภาพที่เขาวาดวงแหวนจากยุโรปพาดมาอินเดีย พาดผ่านมา 

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในแถบอินโดนีเซียและไปโผล่ที่ญี่ปุ่น เป็น

วงแหวนของประเทศประชาธิปไตย ก็คือล้อมกรอบจีนเอาไว้ในฐานะประเทศ

ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย

 การเป็นประเทศที่มีบทบาทเชิงรุกในการรักษาสันติภาพของโลก 

(Pro-active contribution to peace) ถอืเป็นประเดน็หลกัของนายกฯ อาเบะ 

ในช่วงทีผ่่านมา (ค.ศ. 2012-ปัจจบุนั) เพือ่อำานวยประโยชน์ระหว่างประเทศ

อย่างแข็งขันเพื่อสันติภาพ คือไม่ใช่อยู่เฉยๆ การจะสร้างสันติภาพได้จะต้อง

เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน มีส่วนร่วมอย่างไรนั้นก็ยังเปิดให้ตีความได้ 

หมายความว่าญีปุ่น่ต้องการจะเพิม่บทบาทในด้านความมัน่คงระหว่างประเทศ 

ในปี 2014 มกีารสร้างความเป็นหุน้ส่วนเชงิยทุธศาสตร์และหุน้ส่วนระดบัโลก 

ให้เข้มข้นขึน้  ปี 2015 นายกรฐัมนตรอีาเบะเดนิทางเยอืนอนิเดยีเพือ่ประชมุ 

สุดยอดกับนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ผู้นำาทั้งสองมีแถลงการณ์ร่วมว่าด้วย 

“วิสัยทัศน์ปี 2025 ในฐานะหุ้นส่วนพิเศษในเชิงยุทธศาสตร์และระดับโลก” 

(Japan and India Vision 2025 Special Strategic and Global Partnership) 

(MOFA 2016) ปี 2016 นายกรฐัมนตรโีมดไีปเยอืนญีปุ่น่ คอืมกีารแลกเปลีย่น 

การเยือนทุกปีระหว่างญี่ปุ่นกับอินเดีย

 สำาหรบัความร่วมมอืทางด้านการทหารกเ็น้นเรือ่งความมัน่คงทางทะเล 

เพราะว่าทะเลนั้นเป็นสิ่งที่ทำาให้เกิดเสถียรภาพและความรุ่งเรืองที่ทั้งอินเดีย

และญีปุ่น่เหน็พ้องต้องกนั ความร่วมมอืทางทหารมหีลายกรอบด้วยกนั กรอบ 
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JIMEX (Japan-India Maritime Exercise)11 เป็นการซ้อมรบร่วมเกาะมาลาบาร์ 

(Malabar) ญี่ปุ่นได้เข้าร่วมซ้อมรบทางทะเลมาลาบาร์ซึ่งเป็นการซ้อมรบ

ระหว่างอินเดียกับสหรัฐฯ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 1992 โดยเชิญประเทศพันธมิตร 

เข้าร่วมฝึกซ้อมเป็นบางปี ญีปุ่น่เข้าไปเป็น “Permanent Partner” ในมาลาบาร์ 

ตัง้แต่ปี 2015 ก่อนหน้านัน้เคยไปร่วมครัง้หนึง่ในปี 2007 หลงัจากนัน้กเ็กรงใจ 

จนีกไ็ม่ไปร่วมเพราะว่าความสมัพนัธ์กบัจนีดขีึน้ ต่อมาความสมัพนัธ์กบัจนีเริม่ 

เสื่อมทรามก็กลับเข้าร่วมมาลาบาร์อีกครั้งที่อ่าวเบงกอลเป็นการซ้อมรบร่วม

ของยามฝ่ัง (Coast Guard Joint Exercise) แล้วกม็กีารขายอาวธุโดยเฉพาะ 

เครื่องบินสะเทินนำ้าสะเทินบก (amphibious aircraft) US-2 ของบริษัท 

ShinMaywa ซึ่งญี่ปุ ่นกำาลังขายให้อินเดียอยู่นี้มีสมรรถนะไปได้ไกลกว่า

เฮลิคอปเตอร์ สปีดดีกว่า รวมทั้งการควบคุมจำานวนเกาะที่ดูแลก็จะเยอะกว่า 

 การซ้อมรบมีมาตั้งแต่ปี 2001 ในปี 2007 นี้จะเป็น “JIMEX 12” 

ปี 2013 มีความร่วมมือ (Working Group) ในการซื้อเครื่องบิน US-2 มี 

“Dialogue Maritime Affairs” ในปี 2015 มีการทำาข้อตกลงในการถ่ายโอน

เทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านกลาโหมและข้อตกลงว่าด้วยการปกป้องข้อมูลลับ

ทางทหาร เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าความมั่นคงทางทะเลเป็นประเด็น

 11 การฝึกซ้อมร่วมระหว่างกองทัพเรือของอินเดียกับกองกำาลังป้องกันตนเองทางทะเล 
ของญี่ปุ่นในชื่อ “JIMEX 12” (Japan–India Maritime Exercise) มาจากข้อเสนอ 
ของรัฐมนตรีกลาโหมอินเดีย ครั้งการเยือนญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2011 
การฝึกซ้อมร่วมครั้งแรกเกิดขึ้นที่ชายฝั่งญี่ปุ่น เน้นภารกิจการจัดการกับภัยคุกคาม
ใหม่ ได้แก่ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและปฏิบัติการบรรเทาภัยพิบัติ การปราบ
ปรามโจรสลัด และการประสานความร่วมมือต้านภัยคุกคามทั้งสามมิติ (ทางบก นำ้า 
และ อากาศ) เพือ่สร้างความเข้าใจระหว่างทหารของทัง้สองประเทศให้มากขึน้ (กติติ 
ประเสรฐิสขุ “ความสมัพนัธ์ด้านความมัน่คงระหว่างญีปุ่น่กบัอนิเดยีในโครงสร้างอำานาจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป”, วารสารสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 [ก.ค.-ธ.ค. 2559], น. 148-171) 
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หลักของญี่ปุ่นกับอินเดีย ทั้งนี้ก็เพื่อตอบสนองและตอบโต้ “Belt and Road 

Initiative” ของจีนนั่นเอง

 นอกจากนีย้งัมคีวามพยายามสร้างความร่วมมอืกนัในด้านการต่อต้าน 

การก่อการร้ายและโจรสลัด และที่สำาคัญญี่ปุ่นมีข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกัน 

พฒันาพลงังานนวิเคลยีร์เพือ่พลเรอืน เพราะนายกฯ อาเบะมองว่าอตุสาหกรรม

นิวเคลียร์จะเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ในการสร้างรายได้ที่สำาคัญ มีการทำา

บนัทกึความเข้าใจ (MOU) เมือ่ปี 2015 ในเรือ่งการใช้พลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัติ 

 ในด้านพหุภาคี ญี่ปุ่นก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการพยายามประสานความ

ร่วมมือไม่เฉพาะญี่ปุ่นกับอินเดียแต่ยังรวมสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียด้วย  

มกีารเจรจา 3 ฝ่าย สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ อนิเดยี ตัง้แต่ปี 2011-2015 และ 

การเจรจา 4 ฝ่าย สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ อนิเดยี ออสเตรเลยี ซึง่อาเบะเป็นคนเสนอ 

ตัง้แต่ปี 2016 ตัง้แต่สมยัทีเ่ขาเป็นนายกรฐัมนตรสีมยัแรก พออาเบะสมยัสอง

กอ็พัเกรดเป็น “Strategic Diamond” คอืเพชรม ี4 แฉก มสีหรฐัอเมรกิา ญีปุ่น่ 

อินเดีย ออสเตรเลีย ลากเส้นเป็น “Strategic Diamond” ที่จะถ่วงดุลกับจีน

 ตัง้แต่ปี 2015 ญีปุ่น่กก็ลายเป็นสมาชกิถาวรของการซ้อมรบมาลาบาร์ 

ถ้าเทยีบกบัด้านเศรษฐกจิแล้วความสมัพนัธ์ของญีปุ่น่-อนิเดยีไม่ได้พฒันามาก

เท่าไร เราจะเหน็ตวัเลขไม่ได้เพิม่สงูขึน้ การลงทนุกล็ดลงด้วยซำา้เพิง่จะเพิม่ใน

ปีนี้ เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้แน่นแฟ้นกันมากเมื่อ

เทียบกับความมั่นคง

 ปัจจยัเรือ่งทรมัป์กลบัจะทำาให้ญีปุ่น่กบัอนิเดยีร่วมมอืกนัมากขึน้ เพราะ 

ทรมัป์มนีโยบายอเมรกิาต้องมาก่อน (America First) การสร้างความร่วมมอืจะ

อยูบ่นผลประโยชน์ของสหรฐัอเมรกิา เขาใช้คำาว่าผลประโยชน์อย่างยิง่ยวดของ 

สหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกามาก่อนอย่างอื่นมา

ทีหลัง จะเห็นว่าแม้ว่าจะให้ความสำาคัญกับด้านสันติภาพอย่างเข้มแข็งแล้ว 

ยังจะต้องเป็นหุ้นส่วนอย่างเข้มแข็งด้วย ทรัมป์ขอให้ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ต้อง

ช่วยกันจ่ายเรื่องความมั่นคง หมายความว่าต้องลงแรงมากขึ้นในการรักษา
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ความมัน่คงในภมูภิาคนี ้อกีทัง้ทรมัป์กไ็ด้ถอนตวัจากข้อตกลงปารสีว่าด้วยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก 

(Trans-Pacific Partnership: TPP) เพราะฉะนั้นก็เกิดคำาถามต่อภาวะผู้นำา

ของสหรัฐอเมริกาทั้งในประเทศและบนเวทีโลก

 สรปุในมมุมองของญีปุ่น่-อนิเดยี จนีมแีนวโน้มทีจ่ะดำาเนนินโยบายเชงิรกุ 

ที่แข็งกร้าวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่บทบาทของสหรัฐอเมริกาในเอเชียตะวันออก 

ไม่เข้มข้นเท่าเดมิ การเป็นพนัธมติรกบัสหรฐัอเมรกิาเพยีงอย่างเดยีวคงไม่พอ 

ฉะนัน้ญีปุ่น่จงึกระชบัความสมัพนัธ์กบัอนิเดยีมากขึน้ นอกเหนอืจากนีย้งักระชบั 

ความสัมพันธ์กับออสเตรเลียด้วย แล้วก็เพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ

ชาติอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ เวียดนาม รวมทั้งอินโดนีเซีย

 อนิเดยีเองกก็งัวลเช่นกนักบัการดำาเนนิยทุธศาสตร์ของจนี เพราะดจูะ

เป็นการปิดล้อมอินเดีย โดยเฉพาะ “Belt and Road Initiative” เพราะฉะนัน้

ความร่วมมือด้านความมั่นคงญี่ปุ่น-อินเดียจึงดูมีความก้าวหน้าไปมาก และ 

ดูจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ขอจบการนำาเสนอไว้แค่นี้ ขอบคุณครับ

อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์:

 เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าระเบียบโลกกำาลังค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไป ทำาให้ 

หลายๆ ประเทศต้องปรับตัวเนื่องจากว่าทุกประเทศดำาเนินนโยบายเพื่อที่จะ 

ตอบสนองต่อภัยคุกคามก็ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์กันเพื่อรองรับความ

เปลีย่นแปลงของระเบยีบโลกทีเ่กดิขึน้ เราจะเหน็อนิเดยีกบัญีปุ่น่จบัมอืกนัมาก

ขึน้โดยเฉพาะด้านการทหาร และเน้นทางทะเลเป็นหลกัทีด่จูะตอบสนองอย่าง

ชดัเจนต่อความรูส้กึว่าจนีกำาลงัเพิม่ศกัยภาพเป็นภยัคกุคามมากขึน้ ต่อไปเรา

กลับมาดูมหาอำานาจระดับกลาง เป็นหนึ่งในกลุ่ม BRICS คือประเทศรัสเซีย 

ปีนีป้ระเทศไทยกบัรสัเซยีครบรอบความสมัพนัธ์ 120 ปี ผศ. จติตภิทัร พนูขำา 

จะพาเราไปทบทวนวรรณกรรมทีผ่่านมาว่ามปีระวตัศิาสตร์ช่วงไหนบ้างทีไ่ด้รบั 

การบันทึกไว้ระหว่างไทยกับรัสเซีย
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‘ไทย-รัสเซีย’ ปริทัศน์: สำารวจวรรณกรรมทางวิชาการ
ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-รัสเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตติภัทร พูนขำา

“วรรณกรรมทางวิชาการแทบทั้งหมดอาศัยกรอบการวิเคราะห์
แบบสภาพจริงนิยม อธิบายจุดกำาเนิดพัฒนาการความร่วมมือ
ในความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย ว่าเกิดจากผลประโยชน์แห่งชาติ

ที่สอดคล้องต้องกันและระบบดุลแห่งอำานาจ 
งานชิ้นนี้เสนอคำาอธิบายใหม่ว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำาคัญ

ที่ช่วยอธิบายการปรับตัว จุดเปลี่ยน การคลี่คลายความสัมพันธ์
ของไทยกับรัสเซียทั้งในมิติโอกาสและข้อจำากัดหรืออุปสรรคขัดขวางด้วยซำ้า”
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 สวัสดีครับ เป็นความลำาบากใจของผมที่ต้องมาพูดหลัง ศ.ดร. จุลชีพ  

ชนิวรรโณ และ รศ.ดร. กติต ิประเสรฐิสขุ รวมทัง้ใกล้เวลารบัประทานอาหารแล้ว 

ขอความกรุณาทุกท่านอดทนฟังเล็กน้อย ปีนี้ความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซียมี

ประเดน็สำาคญัอย่างน้อย 2 ประเดน็ทีเ่ป็นหมดุหมาย ประเดน็แรกคอืครบรอบ 

120 ปีความสมัพนัธ์ไทย-รสัเซยี หมดุหมายสำาคญัคอื กรกฎาคม ค.ศ. 1897 

เมื่อรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสรัสเซียและเข้าเฝ้าพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2 แห่ง

ราชวงศ์โรมานอฟ อกีหมดุหมายหนึง่คอื 100 ปีการปฏวิตัริสัเซยีหรอืการปฏวิตัิ

บอลเชวกิในเดอืนตลุาคมตามปีปฏทินิเก่า วนันีผ้มจะพดูถงึหมดุหมายแรกของ

ความสมัพนัธ์รสัเซยีกบัไทยโดยจะขอย้อนประวตัศิาสตร์ แต่เป็นประวตัศิาสตร์ 

ทีเ่รยีกว่า “ประวตัศิาสตร์ของปัจจบุนั” ในเชงิกรอบแนวคดิทฤษฎ ีHistory of 

the Present หรือกรอบวิธีคิดแบบ Genealogy ซึ่งบางคนแปลว่าวงศาวิทยา 

บางคนแปลว่าสาแหรกวทิยา เป็นคำาของนทิเช (Friedrich Nietzsche) กบัฟโูกต์ 

(Michel Foucault) นี่คือกรอบที่ผมใช้ในงานวิจัยหลายๆ ชิ้นเกี่ยวกับไทย-

รัสเซีย และยังมีประเด็นอื่นๆ อีก 2-3 มิติ

 1. คือการมองว่าประวัติศาสตร์เป็นเรื่องของการแตกหักหรือความ 

ไม่ต่อเนือ่งของช่วงเวลาต่างๆ ปกตเิราจะมองประวตัศิาสตร์ไทย-รสัเซยีเป็นเส้น

ตรง มพีฒันาการต่อเนือ่ง แต่ทีอ่ยากลองชีใ้ห้เหน็กค็อืมคีวามไม่ต่อเนือ่ง มกีาร

แตกหกั (Rupture) บางอย่าง ทีอ่าจจะทำาให้เรามองเหน็ประเดน็ต่างๆ เพิม่ขึน้ 

 2. เป็นประวัติศาสตร์ของปัจจุบันที่ช่วยสถาปนาปัจจุบันอีกครั้งหนึ่ง 

คอืประวตัศิาสตร์ในยคุนัน้ทีเ่ป็นจดุแตกหกั (Rupture) ทีไ่ด้สร้างความสมัพนัธ์ 

ชุดใหม่ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงอำานาจ ความรู้ และรวมไปถึง

อัตลักษณ์ที่เมื่อครู่ รศ.ดร. กิตติ ประเสริฐสุข พูดถึงอัตลักษณ์ใหม่ต่างๆ เช่น 

ทำาไมการมองของรัฐไทยที่มีต่อรัสเซียแปรเปลี่ยนไปในบางช่วงเวลา สหภาพ

โซเวียตหรือรัสเซียนั้นถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามของเราจนกระทั่งประมาณ

ทศวรรษ 1970 กลายเป็นมิตรของเราอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้

เราตั้งคำาถามได้ 
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 ประเดน็ในวนันีจ้ะลองชวนคยุในงานวจิยัทีผ่มทำา แต่อาจพดูในสองมติิ 

มิติแรกคือประโยชน์ในทางวิธีวิทยาที่เราจะนำาไปใช้ต่อได้หรือการตั้งคำาถาม

วิจัย ผมตั้งคำาถามวิจัยอะไร ใช้วิธีวิทยาแบบไหนแล้วได้เปิดประเด็นอะไรใน

ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย มิติที่สอง คือในเชิงคำาอธิบาย ชุดคำาอธิบายต่างๆ 

ในทางวรรณกรรมวิชาการมีคำาอธิบายอะไรบ้างที่เป็นกระแสหลัก แล้วในงาน

ชิ้นนี้ผมพยายามจะเสนอคำาอธิบายอะไร

 ในวันนี้จะพูด 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 พูดถึงสิ่งที่ผมทำาในเชิงการ

วจิยัทีเ่ป็นการต่อยอดงานวจิยั การตัง้คำาถามและการคดิใคร่ครวญวธิวีทิยาซึง่

จะทำาให้เราเห็นความเป็นไปได้ในการทำางานวิจัยแบบต่างๆ ทำาให้ผมพอจะ 

เข้าใจพลวตัการเปลีย่นแปลงความสมัพนัธ์ไทยกบัรสัเซยี ส่วนที ่2 คอืข้อค้นพบ 

บางประการที่ได้จากงานชิ้นนี้ซึ่งตีพิมพ์เป็นหนังสือแล้วชื่อ วิเทศพาณิชย์ 

สมัพนัธ์สูส่งครามเยน็12 ศกึษาสองช่วงเวลาความสมัพนัธ์ในช่วงสมบรูณาญา- 

สิทธิราชย์ตั้งแต่ปี 1897 การสถาปนาความสัมพันธ์จนถึงการปฏิวัติรัสเซียปี 

1917 ในยคุที ่1 หลงั 1917 เราตดัความสมัพนัธ์ทางการทตูกบัรสัเซยี ยคุที ่2  

คอืยคุสงครามเยน็ หลงั 1917 เป็นต้นมาจนถงึการล่มสลายของสหภาพโซเวยีต 

ในส่วนนี้ก็จะเน้นเรื่องคำาอธิบายกับกรณีศึกษาเพราะไม่สามารถเล่าให้ฟังได้

ทัง้หมด ส่วนสดุท้ายกค็อืเราจะฉลองครบรอบ 120 ปีความสมัพนัธ์ไทย-รสัเซยี 

จะฉลองอะไร จะฉลองทำาไม และจะฉลองอย่างไร การกลบัไปเข้าใจจดุกำาเนดิ

หรือประวัติศาสตร์ของไทย-รัสเซียอาจช่วยทำาให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของ

ปัจจุบันได้ดีมากขึ้นไม่มากก็น้อย 

 ในส่วนที ่1 จะพดูถงึการคดิเกีย่วกบัการตัง้คำาถามวธิวีทิยาทีผ่มทำาวจิยั 

มา 2-3 ชิน้ งานชิน้แรกคอื วเิทศพาณชิย์สมัพนัธ์สูส่งครามเยน็  ได้รบัทนุวจิยั 

 12 จติตภิทัร พนูขำา, วเิทศพาณชิย์สมัพนัธ์สูส่งครามเยน็: ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศไทย 
กับรัสเซีย (ค.ศ.1897-1991) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2559) 
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จากศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ตั้งแต่ พ.ศ. 2556 งานชิ้นนี้มีเป้าหมายสำาคัญคือ 

สำารวจสถานะองค์ความรู้ของไทย-รัสเซียศึกษา โดยดูจากงานวรรณกรรมที่

เป็นงานทุติยภูมิหรืองานชั้นรองต่างๆ ว่ามีคำาอธิบายอะไรบ้าง ข้อเสนอหลัก

ก็คืองานส่วนใหญ่อาศัยทฤษฎีสภาพจริงนิยมหรือ Realism ในการอธิบายว่า

ไทยอาศยัรสัเซยีในการถ่วงดลุอำานาจกบัมหาอำานาจต่างประเทศทัง้องักฤษและ

ฝรั่งเศสในช่วงสมบูรณาญาสิทธิราชย์

 ในช่วงสงครามเยน็ความสมัพนัธ์หรอืปฏสิมัพนัธ์ระหว่างไทยกบัรสัเซยี

ถกูกำากบัด้วยความขดัแย้งในเชงิอดุมการณ์ซึง่เป็นปัจจยัเชงิข้อจำากดั อย่างไร

กต็ามคำาอธบิายแบบนีไ้ม่ได้อธบิายการเปลีย่นความสมัพนัธ์หรอืการปรบัความ

สมัพนัธ์ของไทยกบัรสัเซยีว่าทำาไมไทยกบัรสัเซยีกลบัมาดกีนัได้ ทำาไมไทยกบั

รสัเซยีถงึมกีารร่วมมอืกนัมากขึน้โดยเฉพาะด้านการค้า จะเหน็ได้ว่าคำาอธบิาย

ช่วงนี้ละเลยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้นำา

เสนอคำาอธิบายใหม่ที่ผมเรียกว่าวิเทศพาณิชย์สัมพันธ์ เป็นการอธิบายที่ให้

ความสำาคัญกับเศรษฐกิจดังจะกล่าวถึงต่อไป

 คำาถามสำาคัญของงานชิ้นนี้คือปัจจัยอะไรเป็นตัวกำาหนดผลักดันหรือ

แม้กระทั่งเป็นปัจจัยที่เป็นข้อจำากัดในการดำาเนินความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซีย

ในช่วงเวลาต่างๆ หลังจากที่ผมทำางานวิจัยชิ้นนี้เกือบเสร็จผมก็ไปทำางาน

วิจัยชิ้นที่ 2 ที่ทำาให้ผมเห็นภาพอีกแบบหนึ่งในยุคปัจจุบันก็คือความสัมพันธ์

ไทยกบัรสัเซยีในยคุหลงัสงครามเยน็เป็นต้นมา งานชิน้นีไ้ด้รบัทนุจากกองทนุ

รัชดาภิเษกสมโภชของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโครงการใหญ่มากของ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ มหัทธโนบล ศึกษาความสัมพันธ์กับมหาอำานาจ

ต่างๆ ซึ่งรัสเซียก็เป็นประเด็นหนึ่ง ในงานชิ้นนี้ผมตั้งคำาถามว่ารัสเซียมี 

นโยบายต่างประเทศเหมือนกับไทยอย่างไรในช่วงหลังสงครามเย็นเป็นต้นมา 

ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียมีลักษณะเป็นเช่นไรมีความสัมพันธ์ที่ดีมากน้อย

เพียงใด โดยไปดูการปรับความสัมพันธ์การปรับตัวเปลี่ยนแปลงในเรื่อง 

อัตลักษณ์แห่งชาติของรัสเซีย เมื่อรัสเซียมีการปรับตัวไปเป็นอัตลักษณ์แบบ 
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ตะวนัตกนยิมทีใ่ห้ความสำาคญักบัตะวนัตกเป็นหลกั ผลประโยชน์แห่งชาตขิอง 

รัสเซียก็จะมีกับเอเชียหรือเอเซียแปซิฟิกน้อยหน่อย ในขณะที่บางช่วงเวลา

รัสเซียกำาหนดอัตลักษณ์ของตัวเองในฐานะที่เป็นยูเรเซียหรือ “Eurasian 

Power” ซึ่งในช่วงเวลานั้นก็จะมีความสัมพันธ์กับไทยที่เพิ่มมากขึ้นหรือให้

ความสำาคัญกับเอเชียแปซิฟิกมากขึ้น ส่วนหนึ่งก็เป็นผลของการถูกเบียดขับ

ออกมาจากตะวนัตกของรสัเซยีด้วยในเวลาเดยีวกนั อย่างเช่นในปัจจบุนัรสัเซยี

ภายใต้ปูตินหลังวิกฤตการณ์ไครเมีย 

 ในงานชิน้นัน้ผมกล็องเทยีบให้เหน็ถงึปัจจยัหนึง่ทีผ่มใช้ในการต่อยอด 

งานทีเ่ราเรยีกว่า “สรรค์สร้างนยิม” (Constructivism) คอืปัจจยัทีเ่รยีกว่า “ความ 

สอดคล้องต้องกนั” (Synchronicity) ระหว่างไทยกบัรสัเซยีว่าระหว่างอตัลกัษณ์ 

ทั้งสองมีลักษณะที่สอดคล้องต้องกันหรือเปล่า อย่างเช่นในช่วงรัฐบาลทักษิณ 

ชินวัตร ก็ดูเหมือนมีความสอดคล้องต้องกันในมิติที่สองฝ่ายนิยมตะวันตก 

ด้วยกนัทัง้คู ่ขณะทีใ่นปัจจบุนัช่วงรฐับาล พล.อ. ประยทุธ์ จนัทร์โอชา กม็คีวาม 

สัมพันธ์ที่แนบแน่นกับรัสเซีย แต่ในมิติที่ทั้งสองฝ่ายเป็นปฏิปักษ์กับตะวันตก

หรอืในกรณขีองรสัเซยีกค็อืเป็น Eurasianism เป็นต้น หรอืในช่วงทีไ่ม่มคีวาม

สอดคล้องต้องกันแบบแผนความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียก็เป็นในเชิงลบเช่นกัน  

ดงัในรฐับาลคณุอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ เรากจ็ะเหน็ว่ารสัเซยีไม่เอาตะวนัตกในขณะ 

ที่รัฐบาลไทยดูเหมือนจะนิยมตะวันตกมากหน่อย ยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่เป็น

ปัญหาคือการส่งตัว วิกเตอร์ บูท (Viktor Bout) พ่อค้าอาวุธสงครามกลับไป

สหรัฐอเมริกา13 เป็นต้น เหล่านี้ก็เป็นงานกลุ่มที่ 2

 13 วกิเตอร์ บทู ถกูจบักมุทีก่รงุเทพฯ เมือ่วนัที ่6 มนีาคม 2008 ตามหมายจบัตำารวจสากล 
ด้วยข้อหาขนส่งอาวธุสงครามให้กบัขบวนการค้ายาเสพตดิในโคลอมเบยี  ปี  2010 ศาล 
อทุธรณ์ไทยมคีำาสัง่ให้ส่งตวั วกิเตอร์ บทู ไปดำาเนนิคดทีีส่หรฐัอเมรกิา (th.wikipedia.
org/wiki) ซึง่สร้างความไม่พอใจให้รสัเซยีเป็นอย่างยิง่ กระทรวงการต่างประเทศรสัเซยี 
ระบุว่าการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนครั้งนี้เป็นไปภายใต้แรงกดดันของสหรัฐฯ 
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 งานกลุม่ที ่3 เป็นการศกึษาเชงินโยบาย ตพีมิพ์ในชือ่ ความสมัพนัธ์

ไทย-รสัเซยี: ก้าวสูหุ่น้ส่วนยทุธศาสตร์14 งานชิน้นีเ้ป็นงานวจิยัทีด่ำาเนนิภายใต้

โครงการ Russian Eastern Europe Watches ของกรมยุโรป กระทรวงการ

ต่างประเทศ ซึ่งผมเป็นหัวหน้าโครงการในช่วงสองคือปี 2556-2557 ก็ตั้ง

โจทย์อกีแบบหนึง่คอืตัง้โจทย์เพือ่จะเข้าใจเศรษฐกจิการเมอืงของรสัเซยีว่าเป็น

อย่างไร เราจะเจาะตลาดการค้าการลงทุนในเรื่องของความสัมพันธ์กับรัสเซีย

อย่างไร ดงันัน้กไ็ปดใูนมติขิองโครงสร้างทางการเมอืงของรสัเซยี ออกมาเป็น

ข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์ เพราะฉะนั้นงานในส่วนนี้ก็จะอาศัยทฤษฎี

วิพากษ์มาตอบโจทย์ในเรื่องการแก้ไขปัญหา อาจเรียกว่า “Critical Solving 

Problem Theory” ในด้านหนึ่งก็ได้ 

 ในประเด็นที่สองว่าด้วยข้อค้นพบต่างๆ จากงานเรื่อง วิเทศพาณิชย์

สัมพันธ์สู่สงครามเย็น ดังกล่าวไปแล้วข้างต้นก็คือ งานชิ้นนี้เป็นการสำารวจ 

องค์ความรู้หรือสถานะไทย-รัสเซียศึกษา และพยายามจะนำาเสนอคำาอธิบาย

ใหม่ที่เรียกว่า “วิเทศพาณิชย์สัมพันธ์” ใน 2 ยุคด้วยกัน โดยคำาถามหลักคือ 

ปัจจัยอะไรที่เป็นตัวกำาหนดผลักดันหรือว่าเป็นข้อจำากัดของความสัมพันธ์

ไทย-รสัเซยีในแต่ละช่วงเวลา ทัง้ในเชงิของคำาอธบิายและประเดน็ปัญหาต่างๆ  

ผมจะขอเรียบเรียงให้เห็นสัก 2-3 ประเด็นคือ

 ประเดน็แรก วรรณกรรมว่าด้วยเรือ่งความสมัพนัธ์ไทย-รสัเซยีในฐานะ 

ทีร่สัเซยีกเ็ป็นมหาอำานาจหนึง่ กลบัมค่ีอนข้างน้อยในเชงิเปรยีบเทยีบเมือ่เทยีบ

กับกรณีของไทยกับจีน ไทยกับญี่ปุ่น 

 ประเดน็ทีส่องคอืประเดน็ปัญหาเรือ่งการเข้าถงึเอกสารชัน้ต้น ในมตินิี้ 

 14 จิตติภัทร พูนขำา, ความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย: ก้าวสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (กรุงเทพฯ: 
กรมยโุรป กระทรวงการต่างประเทศ [และ] โครงการตดิตามพฒันาการของรสัเซยีและ
ยุโรปตะวันออก (Russia/Eastern Europe Watch) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2557) 
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มสีองประเดน็สำาคญัคอื หนึง่ จะเหน็ได้ว่าในช่วงหลงัราว 2-3 ทศวรรษทีผ่่านมา 

เรามีความพยายามในการแลกเปลี่ยนเอกสารประวัติศาสตร์กับรัสเซีย มีการ

แปลเอกสาร แต่ก็ยังมีจำานวนน้อยอยู่ ยกตัวอย่างงานชิ้นนี้ซึ่งได้ประโยชน์

ค่อนข้างมากคือมีการแปลเอกสารทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทย-รัสเซียใน

ช่วงสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ผ่านมาตีพิมพ์แล้วในชื่อ 100 ปี ความสัมพันธ์

สยาม-รัสเซีย: ค�าแปลเอกสารประวัติศาสตร ์15 งานชิ้นนี้เป็นงานที่รวบรวม

เอกสารของกระทรวงการต่างประเทศของฝั่งรัสเซียเป็นหลัก นอกจากชิ้นนี้

ล่าสุดจะมีอีก 2 ชิ้นที่ออกมา ชิ้นแรกเป็นการรวบรวมเอกสารประวัติศาสตร์

ไทยกับสหภาพโซเวียตตั้งแต่ปี 1941 ถึง 1970 ตีพิมพ์แล้วโดยกรมยุโยป 

กระทรวงการต่างประเทศ ชื่อว่า ประมวลเอกสารจดหมายเหตุกระทรวงการ

ต่างประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 1941 ถึง 1970 ทั้งสองชิ้นทางโครงการรัสเซีย

ศกึษาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์เป็นผูแ้ปลแล้วกไ็ด้ประโยชน์จากงานชิน้นี้ 

ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามมีงานการแลกเปลี่ยนเอกสารอยู่อีกจำานวนมากใน

ช่วงสงครามเยน็กค็อืหลงัปี 1970 เป็นต้นมา งานอกีชิน้หนึง่ทีจ่ะมกีารตพีมิพ์ 

ก็คือเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศของไทย เป็นเอกสารฝั่งไทย 

ตพีมิพ์แล้วคาดว่าจะออกเดอืนหน้าซึง่เป็นวาระครบรอบ 120 ปีความสมัพนัธ์

ไทย-รัสเซีย โดยผ่านการคัดกรองออกมา ดังนั้นเรื่องเอกสารก็ยังมีข้อจำากัด

อยู่แม้ว่าจะมีการตีพิมพ์ออกมาก็ตาม

 ประเดน็ทีส่ามเป็นประเดน็ใหญ่ทีผ่มจะนำาเสนอกค็อื วรรณกรรมทาง

วชิาการแทบทัง้หมดอาศยักรอบการวเิคราะห์หรอืคำาอธบิายแบบสภาพจรงินยิม 

อธิบายจุดกำาเนิดพัฒนาการความร่วมมือต่างๆ ในความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย 

ว่าเกิดจากผลประโยชน์แห่งชาติที่สอดคล้องต้องกันและระบบดุลแห่งอำานาจ

ซึ่งไทยพึ่งพาอาศัยรัสเซียในฐานะมิตรประเทศที่มีบทบาทในการช่วยถ่วงดุล 

 15 100 ปี ความสัมพันธ์สยาม-รัสเซีย: ค�าแปลเอกสารประวัติศาสตร์, พิมพ์ครั้งที่ 2 
(กรุงเทพฯ: ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558) 
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อำานาจกับมหาอำานาจอื่น เช่นฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19 กับสหรัฐอเมริกา

ในบางช่วงเวลาที่ดึงรัสเซียออกมาใช้เพื่อจะต่อรองก็เป็นหมุดหลักสำาคัญของ

วรรณกรรมทางวิชาการของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซีย แม้ว่างานชิ้นนี้ผมจะ

มุ่งเน้นการสำารวจวรรณกรรมทางวิชาการเป็นหลักแต่ก็ลองเสนอคำาอธิบาย

ใหม่ว่ากระแสวิพากษ์ที่เรียกว่าคำาอธิบายแบบวิเทศพาณิชย์สัมพันธ์ที่โต้แย้ง

ว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยอธิบายการปรับตัว จุดเปลี่ยน 

การคลีค่ลายความสมัพนัธ์ของไทยกบัรสัเซยีทัง้ในมติโิอกาสและข้อจำากดัหรอื

อุปสรรคขัดขวางด้วยซำ้า

 ขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาสัก 2 กรณีให้พอเห็นว่ากรอบความคิดนี้ 

จะช่วยให้เราเหน็ภาพอะไรได้บ้าง กค็อืในช่วงก่อนการสถาปนาความสมัพนัธ์ 

ทางการทูตในปี 1897 ก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่ 5 จะเสด็จประพาสรัสเซีย 

ผมคิดว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยสำาคัญที่สุดประการหนึ่งที่เราละเลยไป 

ในการเข้าใจถงึจดุกำาเนดิของความสมัพนัธ์ไทยกบัรสัเซยี พดูง่ายๆ กค็อืสยาม

ในขณะนัน้ รชักาลที ่5 มพีระราชประสงค์ส่งเสรมิผลกัดนัให้มกีารทำาข้อตกลง

การค้ากับรัสเซียหรือจักรวรรดิรัสเซียในขณะที่รัสเซียดูยังลังเลใจอยู่ เมื่อเรา

กลบัไปดเูอกสารสำาคญักจ็ะพบว่ารสัเซยีส่งเรอืมาสยามอยู ่2-3 ครัง้ ครัง้ที ่1 

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี 1863 ครั้งที่ 2 ในสมัยรัชกาลที่ 5 และครั้งสุดท้าย

ปี 1882 มีการส่งเรือย่านแปซิฟิกเข้ามาร่วมฉลองครบรอบ 1 ศตวรรษของ

การสถาปนาราชวงศ์จักรี 

 ประเด็นที่ว่ารัชกาลที่ 5 มีพระราชประสงค์ที่จะทำาสนธิสัญญาด้าน 

การค้ากบัรสัเซยีเป็นประเดน็หนึง่ทีเ่รามกัหลงลมืไป หมดุหมายสำาคญักค็อืการ

เสดจ็ประพาสของเจ้าชายนโิคลสั อเลก็ซานโดรวชิ (Nikolas Aleksandrovich) 

มกฎุราชกมุารหรอืซาเรวชิของรสัเซยีในเดอืนมนีาคม 1891 ทีต่่อมาพระองค์

จะขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าซาร์พระองค์สุดท้ายคือพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ 2  

ครั้งนั้นงานวิชาการหรืองานสารคดีกึ่งวิชาการก็จะมุ ่งเน้นประเด็นในเชิง 

สัญลักษณ์ว่ามีการต้อนรับอย่างมโหฬารจนละเลยหรือลดทอนใจความสำาคัญ 
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ของการเสด็จเยือนครั้งนั้นว่าเป็นเรื่องของการเจรจาด้านการค้าหรือวิเทศ 

พาณิชย์สัมพันธ์กับรัสเซีย มีเอกสารที่ระบุประเด็นนี้จากฝั่งรัสเซียที่น่าสนใจ 

เป็นจดหมายของกงสลุใหญ่รสัเซยีประจำาสงิคโปร์ ขณะนัน้เรายงัไม่มสีถานทตู 

รสัเซยีประจำาประเทศไทย ท่านทตูกงสลุใหญ่ อา. แอม็ วยีวอดเชฟ กเ็ขยีนรายงาน

กลบัไปว่าระหว่างทีม่กีารเสดจ็เยอืนของซาเรวชิ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ 

เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ ก็แจ้งกับกงสุลใหญ่ซึ่งขณะนั้นเข้ามา 

ทำาหน้าที่เป็นทูตเฉพาะกิจว่าสยามได้ทำาสนธิสัญญาการค้ากับรัฐบาลเกือบ 

ทุกประเทศ รัชกาลที่ 5 จึงมีพระราชประสงค์ที่จะทำาสนธิสัญญาดังกล่าวกับ 

รัสเซียบ้าง โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องอยู ่บนพื้นฐานของชาติที่ได้รับความ 

อนุเคราะห์ยิ่ง กงสุลใหญ่ก็รายงานกลับไป รวมไปถึงในหลวงรัชกาลที่ 5 

มพีระราชปรารภว่าจะส่งปริน๊ซ์ดำารงหรอืกรมพระยาดำารงราชานภุาพเป็นทตูลบั 

ไปเยือนรัสเซียเพื่อจะถวายเครื่องราชย์ แต่ในเวลาเดียวกันมีการเจรจาเรื่อง 

ขอ้ตกลงด้านการค้าดงักลา่วด้วย ฉะนัน้ในมิตนิีเ้ราจะเห็นได้วา่ไทยเปน็ฝ่ายที่

อยากตดิต่อกบัทางรสัเซยีอย่างแขง็ขนัและมกีารทตูเชงิรกุในช่วงเวลาดงักล่าว

ด้วย แล้วกพ็ยายามทีจ่ะเจรจาประเดน็ดงักล่าว อย่างไรกต็ามรสัเซยีในช่วงนัน้

กำาลังเผชิญกับปัญหาภายในเรื่องการปฏิวัติทำาให้ต้องชะลอประเด็นนี้ออกไป

อยู่พอสมควร ดังนั้นกรณีนี้ถือเป็นหมุดหมายสำาคัญของความสัมพันธ์ไทย-

รัสเซีย จากนั้นไม่นานไทยก็เผชิญวิกฤตการณ์ ร.ศ. 112 กับฝรั่งเศส เป็น 

คำาอธิบายอีกชุดหนึ่งที่ไม่ได้กล่าวในที่นี้

 คณะทูตที่กรมพระยาดำารงราชานุภาพเสด็จเยือนรัสเซียไปอยู ่ที่ 

พระราชวังลิวาเดียแห่งไครเมีย ในช่วงนี้คำาอธิบายกระแสหลักหรือสภาพจริง

นิยมก็จะอธิบายจุดกำาเนิดในมิติของการแสวงหาความอยู่รอดของสยาม การ

ถ่วงดลุอำานาจกบัมหาอำานาจโดยใช้รสัเซยีเข้ามา รวมไปถงึข้อสรปุทีค่่อนข้างมี

ฉนัทามตว่ิาความอยูร่อดของสยามหรอืการคลีค่ลายวกิฤตการณ์ไทย-ฝรัง่เศส 

ช่วยคำ้าจุนเอกราชและอธิปไตยของไทย ประเด็นนี้ได้รับอิทธิพลหรือได้รับ

ความช่วยเหลือจากรัสเซียค่อนข้างมาก หลังจากนั้นก็ทำาให้รัสเซียกลายเป็น
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มหามิตรของไทย อย่างไรก็ตามถ้าเราย้อนกลับไปดูเอกสารประวัติศาสตร์ใน

ความเปน็จริงแลว้รัสเซยีมีบทบาทค่อนขา้งจำากดัในการช่วยไกลเ่กลีย่ประเดน็

ปัญหาระหว่างไทยกบัฝรัง่เศส ในช่วงของการเจรจา 10 ปี แม้ว่าจะมกีารเสดจ็ 

ประพาสรสัเซยีในปี 1897 ทีน่ำามาสูก่ารสถาปนาความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ 

กต็าม ยกตวัอย่างคอืไทยขอให้รสัเซยีเป็นอนญุาโตตลุาการในความขดัแย้งกบั

ฝรั่งเศสแต่ก็ล้มเหลว รายละเอียดดูได้ในหนังสือเล่มนี้ 

 อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะลองชี้ให้เห็นปัจจัยเรื่องวิเทศพาณิชย์

สัมพันธ์ที่มีบทบาทต่อความสัมพันธ์หรือการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทย

กับรัสเซียหลังการปฏิวัติรัสเซียก็คือ เรามักจะอธิบายว่าไทยกับรัสเซียนั้น 

มีปฏิสัมพันธ์หรือกลับมารื้อฟื้นความสัมพันธ์กันหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

สิ้นสุด เมื่อไทยจะต้องเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ แต่งาน

หลายชิน้เช่นงานของ ศ. (พเิศษ) นรนติ ิเศรษฐบตุร และงานของ ศ.ดร. จลุชพี 

ชินวรรโณ ก็อธิบายอีกแบบหนึ่งว่าเอาเข้าจริงแล้วการรื้อฟื้นความสัมพันธ์

ระหว่างไทยกับรัสเซียหรือสหภาพโซเวียตเกิดขึ้นในช่วงก่อนที่สงครามโลก

ครั้งที่สองจะสิ้นสุด ไทยกับโซเวียตมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

วันที่ 12 มีนาคม 1941 หรือฟื้นความสัมพันธ์ขึ้นมาในช่วงระหว่างสงคราม 

เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นคำาอธิบายหลักๆ จึงเป็นคำาอธิบายในเรื่องความขัดแย้ง 

เชงิอดุมการณ์ทางการเมอืง ทำาให้ไทยกบัโซเวยีตมคีวามสมัพนัธ์ทีเ่ป็นอปุสรรค 

หรือไม่ได้แนบแน่นระหว่างกัน นี่คือคำาอธิบายใหญ่ๆ

 งานอีกชุดหนึ่งที่สำาคัญก็คืองานที่ไปสำารวจทัศนคติหรือการรับรู้ถึง 

ภยัคกุคาม ไม่แน่ใจว่าอาศยัการถ่วงดลุด้านภยัคกุคาม (Balance of Threat)  

ดงัที ่รศ.ดร. กติต ิประเสรฐิสขุ กล่าวถงึหรอืไม่ แต่ว่ามงีานกลุม่นีท้ีด่เูรือ่งการ 

รับรู้อย่างเช่นงานของ รศ. ฉันทิมา อ่องสุรักษ์ พูดถึงประเด็นเรื่องภัยคุกคาม

ว่าไทยมองสหภาพโซเวียตเป็นภัยคุกคาม อย่างไรก็ตามคำาอธิบายชุดนี้ 

ไม่สามารถอธิบายความไม่ต่อเนื่อง การตัดขาด หรือการเปลี่ยนแปลงความ

สมัพนัธ์ระหวา่งไทยกบัโซเวียตได้ในมติทิีว่า่ไทยกบัโซเวียตมกีารรือ้ฟ้ืนความ
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สัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึงมีการปรับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในช่วง

ทศวรรษ 1970 

 ถ้าเราดูกรณีศึกษา 2 กรณี กรณีที่ 1 การปรับความสัมพันธ์ในช่วง

ก่อนหรอืระหว่างสงครามโลกครัง้ทีส่อง งานชิน้นีเ้สนอว่าเอาเข้าจรงิแล้วปัจจยั

ด้านการเมืองก็มีบทบาทสำาคัญแต่สิ่งที่ถูกละเลยไปก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

หรอืวเิทศพาณชิย์สมัพนัธ์ สิง่ทีร่สัเซยีหรอืสหภาพโซเวยีตปรบัตวักบัไทย ถ้า

เราลองดูงานชิ้นหนึ่งที่สำาคัญคือบันทึกของ ประยูร ภมรมนตรี ซึ่งเป็นทูตลับ 

ของจอมพล ป. พบิลูสงคราม จอมพล ป. ส่ง ประยรู ภมรมนตร ีไปยโุรป ไปพบ 

กับผู้นำาของเยอรมนีและรัสเซีย ท่านบันทึกไว้ว่าได้พบกับผู้นำาของโซเวียต

รฐัมนตรต่ีางประเทศ รฐัมนตรกีารค้าด้วย ประเดน็สำาคญัหนึง่ทีม่กีารพดูคยุกนั

คอืการเจรจาด้านการค้า การขอซือ้ยางและดบีกุกบัโซเวยีต นีค่อืสิง่ทีส่หภาพ 

โซเวียตต้องการ มีบันทึกในหนังสือเล่มนี้เขียนไว้ว่าเมื่อตอนที่ไปพบรัฐมนตรี 

กระทรวงเศรษฐกิจของโซเวียตก็ถามตรงไปตรงมาเลยว่าท่านต้องการอะไร 

ท่านรฐัมนตรกีระทรวงเศรษฐกจิกบ็อกว่า “เขาบอกว่าหวิ หวิยางมาก ข้าพเจ้า

ก็เรียนตอบไปว่าพร้อมจะแก้หิว จะเอายางสักกี่พันกี่หมื่นตันก็สั่งมาได้เลย”  

(จากบนัทกึของประยรู ภมรมนตร)ี16 จะเหน็ได้ว่าในกรณนีีม้มีติขิองเศรษฐกจิ

มาเกี่ยวข้องด้วย บันทึกของนักการทูตในเวลาต่อมายำ้าให้เห็นประเด็นนี้  

คณุอเลก็ซานเดอร์กเ็ขยีนไว้ว่าในช่วงระหว่างสงคราม ไทยเป็นมหามติรในการ

ช่วยขายยางให้กบัสหภาพโซเวยีต แล้วกจ่็ายเงนิผ่านธนาคารเอเชยีเป็นเงนิถงึ 

ประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ ซึง่เป็นจำานวนเงนิทีป่ระเทศไทยมคีวามจำาเป็นอย่าง

มากในช่วงนั้น 

 อีกช่วงหนึ่งที่สำาคัญที่คำาอธิบายกระแสหลักมองไม่เห็นก็คือทำาไมอยู่

ดีๆ ไทยกับสหภาพโซเวียตถึงมีการปรับความสัมพันธ์ระหว่างกันในเรื่องของ

 16 จิตติภัทร พูนขำา, วิเทศพาณิชย์สัมพันธ์สู่สงครามเย็น: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ไทยกับรัสเซีย (ค.ศ.1897-1991) 
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การผ่อนคลายความตึงเครียดหรือที่เรียกว่า “Détente” สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการ
ปรบัความสมัพนัธ์หรอืท่าทขีองไทยในช่วงปี 1968-1969 เป็นความรเิริม่ของ 

ฝ่ายไทยก่อนทีล่ทัธนิกิสนั (Nixon Doctrine) จะประกาศขึน้ในปี 1969 กรณี

ดังกล่าวนำามาสู่อะไรบ้าง ก็คือสปีชหรือสุนทรพจน์ของรัฐมนตรีกระทรวงการ

ต่างประเทศของไทยในขณะนัน้คอืคณุถนดั คอมนัตร์ กล่าวว่าเราจะปรบัความ

สมัพนัธ์กบัสหภาพโซเวยีตและจนี นำามาสูก่ารส่งคณะผูแ้ทนด้านการค้าไปยัง

สหภาพโซเวยีตในปี 1969 มกีารเจรจาสัง่ซือ้สนิค้าจากไทย  ปี 1970 มข้ีอตกลง 

ด้านการค้าระหว่างไทยกับสหภาพโซเวียตเป็นฉบับแรกซึ่งเราก็ยังใช้ฉบับนี้ 

อยู่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการแก้ไขหรือยังไม่มีการทำาสนธิสัญญาด้านการค้า

ระหว่างประเทศหรือ FTA (Free-Trade Area) กับรัสเซีย ข้อตกลงนี้ทำาโดย 

คุณถนัด คอมันตร์ กับท่านทูตรัสเซียประจำาประเทศไทยก็คือคุณอนาโตลี 

โรซานอฟ กม็กีารซือ้สนิค้าจากไทยค่อนข้างมาก เช่น ยางพารา แร่ต่างๆ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งแร่ฟลูออไรด์ แต่เดิมเป็นสินค้าหลักที่ญี่ปุ่นซื้อจากเราค่อนข้าง

มากจนกระทัง่ทางรสัเซยีให้ราคาทีส่งูกว่า หลงัจากนัน้กม็ข้ีอตกลงด้านการบนิ 

ไทยก็อนุญาตให้สายการบินแอโรฟลอตของโซเวียตบินผ่านไทยได้ ลงมาแวะ

จอดก่อนจะบินไปออสเตรเลียและประเทศเพื่อนบ้าน สายการบินไทยก็เริ่ม

เข้าไปยังรัสเซียได้ เพราะฉะนั้นการค้าระหว่างไทย-รัสเซียในช่วงนี้ระหว่างปี 

1970 เป็นต้นมาเพิม่ขึน้ถงึ 5 เท่า นอกจากนีย้งัมคีวามร่วมมอืด้านขนส่งทาง

ทะเล มีการยกเลิกกฎหมายจำากัดการค้ากับประเทศสังคมนิยมต่างๆ 

 ประเดน็สำาคญัของผมกค็อื คำาอธบิายแบบสภาพจรงินยิมหรอืกระแส

หลัก หรือคำาอธิบายแบบความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ทางการเมืองอาจจะ

ง่ายดายเกนิไปจนมองไม่เหน็ถงึพลวตัสำาคญัๆ ทีไ่ทยกบัรสัเซยีเป็น ซึง่ในทีส่ดุ 

ก็นำามาสู่การเยือนสหภาพโซเวียตของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ ขณะ

ดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี

 ประเดน็สดุท้าย เราจะฉลองอย่างไรในความสมัพนัธ์ 120 ปีไทย-รสัเซยี 

ผมคิดว่าเรามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียเป็นเรื่องเล่าหลักว่า
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เรามีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนือ่งยาวนานตัง้แต่สมัยรัชกาลที่ 5 แน่นอนว่า 

ด้านการทตูเป็นเรือ่งสำาคญั แต่ประเดน็หรอืโจทย์ใหญ่ของฝ่ายไทยคอืทำาอย่างไร 

เราจะเหน็จดุกำาเนดิปฏสิมัพนัธ์ไทย-รสัเซยีอกีแบบหนึง่ การทีเ่ราอยากจะปรบั

ความสัมพันธ์ทางด้านการค้า การลงทุน เศรษฐกิจกับรัสเซียในยุคนั้น เป็น

เรื่องเล่าที่อาจเรียกว่า “Lost Legacy” หรือเป็นมรดกตกทอดที่ถูกลืมไป ใน

ประเดน็นีโ้จทย์คอืเราจะทำาอย่างไรทีจ่ะเปลีย่นเรือ่งเล่าของการทตูความมัน่คง

ของสยามหรอืไทยในปัจจบุนัให้กลายเป็นเรือ่งเล่าทางด้านเศรษฐกจิทีท่ำาให้เรา

ได้เปรียบจากมิติตรงนี้ นี่เป็นประเด็นที่หนึ่ง 

 ประเด็นที่สอง ถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของปัจจุบันหรือวงศาวิทยา  

(Genealogy) เราเหน็อะไรบ้าง หนึง่ เราจะเข้าใจประวตัศิาสตร์ทีไ่ม่เป็นเส้นตรง 

แต่มองในเชิงการเปลี่ยน ตัดขาด ความไม่ต่อเนื่องของความสัมพันธ์ ซึ่งการ

ตดัขาด ความไม่ต่อเนือ่งนัน้ก่อให้เกดิความสมัพนัธ์เชงิอำานาจชดุใหม่ ความรู้ 

ชดุใหม่ และรวมไปถงึอตัลกัษณ์ใหม่ เช่นอตัลกัษณ์ในเชงิการเป็นมติรกบัรสัเซยี

แปรเปลี่ยนไป บางช่วงกลายเป็นศัตรูระหว่างกัน ตรงนี้จะเป็นผลประโยชน์ 

แห่งชาตขิองไทยในอนาคต  สองคอืความเป็นตวัแสดง พดูง่ายๆ กค็อืทัง้สองฝ่าย 

ระหว่างไทยกบัรสัเซยีมองกนัและกนัในฐานะตวัแสดงระดบัรองหรอื Secondary 

มากกว่าจะเป็นตัวแสดงหลัก เช่นช่วงสงครามเย็นไทยมองสหรัฐอเมริกาเป็น

ใหญ่ ปัจจุบันนี้เราก็มองเช่นนั้นแต่ไม่แน่ใจว่าเรามองว่าเป็นใหญ่ พูดง่ายๆ 

ได้ว่ารัสเซียไม่ได้เป็นประเด็นหลักในความสัมพันธ์ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น

อีกโจทย์หนึ่งที่ประวัติศาสตร์ของปัจจุบันหรือ Genealogy ทำาให้เห็น สามคือ 

Genealogy ทำาให้เข้าใจว่าปัจจัยอะไรที่เป็นตัวช่วยปรับความสัมพันธ์ไทย-

รสัเซยีได้ อะไรคอือปุสรรคขดัขวางในความสมัพนัธ์ กล่าวคอื Genealogy เปิด

ให้เราเห็นพลวัตของความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียที่ไม่ได้เป็นเส้นตรง

 ประเดน็ทีส่าม คอืประเดน็เรือ่งการทตู การเมอืงเป็นตวัแบบหรอืเป็น

ประเดน็นำาในเรือ่งการเปิดตลาดกบัรสัเซยี ต้องเขา้ใจวา่เงื่อนไขด้านการเมอืง

ภายในของรสัเซยีนัน้มลีกัษณะทีเ่ป็นระบอบ จะเรยีกว่าระบอบเผดจ็การกไ็ม่เชงิ 
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แต่เป็นระบอบประชาธปิไตยทีม่กีารจดัการ หรอืทีน่กัวชิาการหลายคนเรยีกว่า 

“ประชาธิปไตยที่เน้นองค์อธิปัตย์หรือเน้นอำานาจรัฐเป็นสำาคัญ” (Sovereign 

Democracy) พดูง่ายๆ คอืเมือ่ไรทีส่ทิธขิองประชาชนขดัแย้งกบัอำานาจอธปิไตย 

อำานาจอธปิไตยจะมาก่อนเสมอในมมุของรสัเซยี เพราะฉะนัน้รสัเซยีมลีกัษณะ

ดังกล่าว ดังนั้นทางการทูต การเมืองจึงเป็นประเด็นสำาคัญที่จะเปิดทางให้ 

ในความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

 ประเดน็สดุท้ายคอืความสมัพนัธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชน หรอื

ว่าการทูตสาธารณะอย่างแท้จริงมีอยู่ในความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียอยู่แล้ว 

ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการศกึษา องค์ความรูใ้นการแลกเปลีย่นของหอจดหมายเหตุ 

เอกสารหอจดหมายเหตตุ่างๆ ภาคธรุกจิทีม่ีความสมัพันธ์ระหวา่งกนัในระดบั

หนึ่ง รวมไปถึงการท่องเที่ยว 

 โดยสรปุ การฉลองความสมัพนัธ์ 120 ปีระหว่างไทยกบัรสัเซยีผมคดิว่า 

ถ้าเรากลบัไปดปูระวตัศิาสตร์ กลบัไปดจูดุกำาเนดิ เราจะเหน็มติหินึง่ทีเ่ราละเลย

ก็คือจุดกำาเนิดในเรื่องของวิเทศพาณิชย์สัมพันธ์ ขอบคุณครับ

อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์:

 อาจารย์จติตภิทัรกไ็ด้สรปุรวบยอดการนำาเสนอไว้ครบถ้วนแล้ว สิง่หนึง่ 

ทีอ่ยากจะชีใ้ห้เหน็ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งจนี เรือ่งความสมัพนัธ์อนิเดยีกบัญีปุ่น่ หรอื

แม้แต่ความสัมพันธ์ไทยกับรัสเซีย นอกจากมุมมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของ

ระเบียบโลก ความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างระหว่างประเทศที่ยังคงจะเป็น

สิ่งสำาคัญมากในการคำานวณการออกนโยบาย เรายังเห็นวิธีการศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ใช้วิธีการวิจัยและกระบวนการวิจัยหลากหลายมาก 

เป็นการเปิดวิธีการมองหรือวิธีการวิเคราะห์ได้ในหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็น 

สภาพจริงนิยมหรือ “Critical Theory” ที่นอกจากจะทำาให้เราเข้าใจว่า

ปรากฏการณ์ทีเ่ราเหน็อยูน่ีไ้ม่ใช่แค่เรือ่งของอำานาจอย่างเดยีว แต่ยงัมมีติอิืน่ๆ 

ที่อาจจะเปิดวิธีการมองที่เราละเลยไปจากการวิจัยแบบใดแบบหนึ่งได้
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  โดย ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำารงลักษณ์

หัวข้อที่ 2: อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กบัการ 

  ดำาเนินงานของประเทศไทย 

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ

หัวข้อที่ 3: การพฒันาขัน้ตอนปฏบิตัมิาตรฐานการเปิดใช้งานศนูย์ปฏบิตักิาร 

  ฉกุเฉนิจากแนวปฏบิตั ิเกณฑ์การตดัสนิระดบัการจดัการสาธารณภยั

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช

หัวข้อที่ 4: การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศและประสบการณ์ 

  ในภาครัฐของไทย

  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว 

S

 1 วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ร. 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจนัทร์ เรยีบเรยีงโดย นายธวชัชยั ปาลกัขะมาลย์ นสิติปรญิญาโท 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาสหวิทยาการ โครงการการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ:

 ขอนำาท่านเข้าสู่การนำาเสนอผลงานวิจัยและพูดคุยเรื่องงานวิจัยที่ได้

รับทุนจากศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วันนี้เรามีวิทยากรที่จะมานำาเสนอและร่วมพูดคุยกับเรา 4 ท่าน ท่านแรก 

ศาสตราจารย์ ดร. อมัพร ธำารงลกัษณ์ ในหวัข้อนโยบายประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

ประเทศไทย ท่านที่ 2 รองศาสตรจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ ในหัวข้อ 

อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กบัการดำาเนนิงาน

ของประเทศไทย ท่านที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช เรื่อง

การพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

จากแนวปฏบิตั ิเกณฑ์การตดัสนิระดบัการจดัการสาธารณภยั และท่านสดุท้าย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว ในหัวข้อการบริหารคนเก่ง: แนวคิด

ในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย
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การศึกษานโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ธำารงลักษณ์

“นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย
ในเชิงการก่อรูปของนโยบาย เราพบว่ามันเกิดจากเบื้องล่าง  

กว่าที่ Policy จะออกมาเป็น agenda ได้ต้องมีองค์ประกอบเยอะมาก 
ซึ่งสามองค์ประกอบนี้มาบรรจบกันพอดี คือความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มวิชาการแพทย์ ความเคลื่อนไหวของภาคประชาชน 

และเคลื่อนไหวของภาคการเมือง”
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 สวสัดทีกุท่าน ไม่คาดคดิมาก่อนว่าคนฟังจะมากมายจนล้นห้อง เรือ่ง

ทีจ่ะพดูนีเ้ป็นกระแสร้อนมาตัง้แต่อาทติย์ทีแ่ล้ว2 คอืงานวจิยัชิน้นีท้ำามาตัง้แต่ปี 

2557 วนันีก้จ็ะตอบคำาถามสามคำาถาม ทำาไมต้องทำาเรือ่งนี ้ทำาอะไร ทำาอย่างไร 

สุดท้ายคือทำาแล้วได้อะไร

 ทำาไมต้องทำาเรื่องนี้? ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัย University of  

Yogyakarta ประเทศอนิโดนเีซยี ซึง่เป็นพนัธมติรกบัคณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร์ โดยทางเราสนใจเรือ่งนี ้ทางอนิโดนเีซยีกส็นใจเรือ่งนีเ้ช่นกนั เขา

เหน็เราเป็นต้นแบบและเขากำาลงัจะมนีโยบายนีพ้อดใีนช่วงเวลานัน้ แต่ของไทย 

มพีฒันาการมาเป็น 10 ปีแล้วและได้รบัการยกย่องจากองค์การระหว่างประเทศ 

ว่าเป็น best practice โดยส่วนตัวก็สนใจเรื่องนี้อยู่เพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่อง 

ส่วนตัว แต่พออ่านไปเรื่อยๆ รู้สึกเริ่มซับซ้อน คือเวลาที่เรานำานโยบายอะไร 

ก็แล้วแต่ไปปฏิบัติมันไม่จบเพียงแค่นำานโยบายไปปฏิบัติ ไม่จบเพียงแค่การ

ดำาเนินนโยบายเท่านั้นที่ทำาให้ไม่ประสบความสำาเร็จ แต่ปัญหาอาจจะมาจาก

ตั้งแต่ตัวนโยบายเลยก็ได้ อันที่จริงบริหารรัฐกิจเราต้องมองเป็นองค์รวม ไม่

สามารถมองแยกเป็นส่วนๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ถ้าต้องไปตดิตามประเมนิผล 

ก็จะเห็นปัญหาบางอย่าง

 พวกเรา (รัฐศาสตร์) ไม่ค่อยสนใจการศึกษาแนวการแพทย์หรือ

สาธารณสขุ จะพบว่าเรือ่งนโยบายด้านสขุภาพ (Health Policy) ไม่ค่อยปรากฏ 

ในการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจทั่วๆ ไป ดังนั้นสิ่งที่ 

 2 นับแต่รัฐบาล คสช. เข้ามาบริหารประเทศ มีการโยนหินถามทางเรื่องการแก้ไข
โครงการบัตรทองให้ประชาชนเข้ามา “ร่วมจ่าย” มาโดยตลอด ซึ่งภาคประชาสังคม
ออกมาคดัค้านด้วยเหตผุลว่าจะเป็นการกดีกนัไม่ให้ประชาชนจำานวนหนึง่เข้าถงึบรกิาร
สาธารณสขุ โดยช่วง ม.ิย. 2560 เวทปีระชาพจิารณ์รบัฟังความคดิเหน็การแก้ไขร่าง 
พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพในหลายจังหวัดถูกกระแสคัดค้านจนส่งผลให้บางเวทีล่ม 
(https://www.bbc.com/thai/thailand-40269992) 
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ต้องทำาคอืไปรือ้ไล่ดตูัง้แต่แรกเริม่ว่าเกดิอะไรขึน้ ทำาความเข้าใจตัง้แต่ศนูย์เลย 

แล้วก็ได้เห็นว่าเวลาเรามองนโยบาย (Policy) นโยบายหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้าหรือที่เรียกกันว่า 30 บาท มันไม่ได้เริ่มเหมือนนโยบายทั่วไป นี่คือ 

ความพิเศษที่น่าสนใจ เพราะปกติในการสอนบริหารรัฐกิจส่วนใหญ่นโยบาย 

จะมาจากข้างบนลงล่าง และนโยบายนั้นก็เป็นเหมือนคุณพ่อรู้ดี รัฐบาลสั่ง

อะไรมาข้างล่างกท็ำาไปแล้วกม็าเจอปัญหาในขัน้ตอนดำาเนนิงาน (implement) 

ก็หลุดๆ ร่วงๆ ความเข้าใจคลาดเคลื่อนทำานองนั้น ทีนี้พออ่านนโยบายหลัก 

ประกนัสขุภาพถ้วนหน้าเราพบความน่าทึง่ ในเชงิการก่อรปูของนโยบาย (Policy 

formulation) เราพบว่ามันเกิดจากเบื้องล่าง เป็นที่มาว่าทำาไมคุณหมอสงวน 

นติยารมัภ์พงศ์3 ถงึได้เป็นปชูนยีบคุคล ถ้าพดูถงึหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

แล้วไม่เอ่ยนามนี้คงไม่ได้ อย่างไรก็ตามคุณหมอสงวนไม่ได้ทำางานคนเดียว 

จากทีค่ลกุคลไีปทกุซอกทกุมมุของหมูบ้่านชนบท เคาะประตทูำางานกบัทมีงาน 

ยันเที่ยงคืนก็พบว่ามันหยุดตรงนั้นไม่ได้ นั่นคือปฏิบัติมันไม่สำาเร็จผลต้องดัน 

สู่นโยบาย คุณหมอก็กลับมาที่กระทรวงแล้วหาหนทางต่างๆ แต่คุณหมอก็ไม่

หยุดความตั้งใจเดิมที่อยากให้ทุกคนเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม

และถ้วนหน้า แล้วด้วยความทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุกิศ็กึษาวจิยัร่วมกบัทมีงานต่างๆ 

คอืคณุหมอทำางานคนเดยีวไม่สำาเรจ็ เพราะฉะนัน้กว่าที ่Policy จะออกมาเป็น 

agenda ได้ต้องมีองค์ประกอบเยอะมาก

 ใครทีเ่รยีนแนวคดิ “หน้าต่างนโยบาย” (policy window) มากจ็ะพบว่า

มนัเปิดหน้าต่าง (window) ตรงนี ้มทีัง้การศกึษา การรวมตวั มกีารวจิยัทีย่อมรบั 

ในทางสาธารณสขุทางการแพทย์เกดิขึน้ คณุหมอและทมีงานกไ็ปนำาเสนอ ทมีงาน 

 3 นพ. สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำาคัญในการก่อรูปของหลักประกัน
สขุภาพถ้วนหน้าของไทย  ท่านเสยีชวีติเมือ่วนัที ่18 ม.ค. 2551 ด้วยโรคมะเรง็ปอด
ขณะอาย ุ55 ปี (ดปูระวตัแิละแนวคดิของ นพ. สงวน ได้ในรายงานวจิยัฉบบัสมบรูณ์
เรื่อง “การศึกษานโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าประเทศไทย” น. 58-65) 
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เหล่านี้ทำางานวิจัยมากมาย ตั้งศูนย์วิจัย ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ 

องค์การระหว่างประเทศก็ให้ทุนมาไปนำาเสนอในต่างประเทศ จึงเป็นที่มาว่า 

ทำาไมคอนเซ็ปต์นี้จึงลงตัวเพราะมีตัวแบบ ปัญหาคือแนวปฏิบัติเหล่านี้ไม่

สามารถนำาไปสูน่โยบายได้กต้็องไปขายแนวคดิ ซึง่มาเข้าจงัหวะพอดกีบัพรรค 

ไทยรักไทยบวกกับผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์ไกลก็รับโดยใช้คำาว่า “30 บาท” เมื่อไป 

ตรงกับความต้องการของภาคการเมืองพอดีก็เลยกลายเป็นแคมเปญหาเสียง 

ในช่วงนัน้ไทยรกัไทยกช็นะเลอืกตัง้ท่วมท้นเป็นประวตักิารณ์ แต่ยงัไม่พอทีจ่ะ 

ทำาให้เกิดการผลักดันไปสู่ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะต้องมีอีกกลไก 

หนึ่ง ประมาณปี 2544-2545 พรรคไทยรักไทยก็ตระเวนผลักดันเวอร์ชั่น

ของตวัเอง ขณะทีค่ณุหมอกม็เีวอร์ชัน่ของคณุหมออยูก่ผ็ลกัดนัออกไปแต่ว่ายงั

ผลกัดนัไม่ได้ ทีน่่าสนใจคอืในส่วนพลงัประชาชนซึง่นำาโดยนกัเคลือ่นไหวภาค

ประชาสงัคม คณุจอน อึง๊ภากรณ์4 กร็วบรวมรายชือ่ตามรฐัธรรมนญูฉบบัใหม่ 

2540 ซึ่งถือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนฉบับแรกในประเทศไทย ดังนั้น 

สามองค์ประกอบนี้ก็มาบรรจบกันพอดี (ความเคลื่อนไหวของกลุ่มวิชาการ

แพทย์ ความเคลือ่นไหวของภาคประชาชน และเคลือ่นไหวของภาคการเมอืง)

 เราได้นโยบาย (Policy) ออกมา ทนีีพ้อจะนำาไปใช้ (implementation) 

ตอนนั้นเป็นช่วงปฏิรูประบบราชการเนื่องจากรัฐบาลใหม่ที่นำาโดยพรรค

ไทยรักไทยได้ไอเดียในทาง Public Administration ก็ได้แนวคิดการจัดการ

ภาครฐัแนวใหม่ (NPM: New Public Management) ซึง่เข้ามาในช่วงปฏริปูนี้ 

 4 ในช่วงนั้นภาคประชาชนได้ “ร่วมผลักดัน” กฎหมายหลักประกันสุขภาพด้วยการ 
“ขับเคลื่อนสังคม” อย่างกว้างขวาง นำาโดย สว. จอน อึ๊งภากรณ์ และคณะกรรมการ
ประสานงานพัฒนาเอกชน (กปอพช.) ร่วมผลักดันเพื่อเสนอกฎหมายต่อรัฐสภาจน
สำาเรจ็ เสนอร่างพระราชบญัญตัหิลกัประกนัสขุภาพแห่งชาตเิข้าพจิารณาในสภาผูแ้ทน 
ราษฎรเป็นวาระแรก สภาฯ มมีตริบัร่างกฎหมายนีโ้ดยไม่มเีสยีงค้าน (https://www.
nhso.go.th/ARCHIVES/section1/detail3.aspx) 
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พอด ีหลายๆ ประเทศเกดิภาวะป่ันป่วนตัง้แต่ปี 2540 เป็นต้นมา มนัมาลงตวั

ช่วงนี ้ไอเดยีกค็อืหลกัการในเรือ่งทฤษฎตีวัการและตวัแทนจากการบรหิารงาน

ในภาคเอกชน (Principal/Agent Theory) นั่นเอง 

 เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างที่สำาคัญอีกประการออกมา 

เป็นหน่วยงานตระกูล ส ในปัจจุบัน5 การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญก็คือว่าเราแยก 

ผูผ้ลติ/ผูจ้ดัหา (Provider) ออกจากผูซ้ือ้ (Purchaser) ตามหลกัการนี ้เพราะ 

แต่ก่อนคนใช้เงนิ คนขอเงนิ คนบรกิาร คนผลติ คอืคนคนเดยีวกนัอยูท่ีก่ระทรวง 

สาธารณสขุ แต่พอแนวคดินีเ้ข้ามาผสมผสานตวัแบบ (model) ของหลกัประกนั 

สขุภาพถ้วนหน้าด้วยเรากเ็ลยแยกผูผ้ลติ หมายความว่า Provider กก็ลายเป็น 

กระทรวงสาธารณสขุ (โรงพยาบาล หน่วยบรกิารสขุภาพต่างๆ ทีอ่ยูใ่นกำากบั

ดแูล) นอกจากนีห้น่วยทีส่ำาคญัคอื สปสช. (สำานกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่ง

ชาติ) เรามีผู้เล่นใหม่เกิดขึ้น บริหารในรูปของคณะกรรมการ แล้วก็มีตัวแปร

อีกตัวหนึ่งขึ้นมา คือมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

สาธารณสขุ คอยตรวจเชก็การให้บรกิารสขุภาพ เพราะฉะนัน้เราแยกสองหน่วย

ออกจากกนัแล้ว สปสช. กม็าถอืเงนิ จดุนีท้ีเ่ป็นโจทย์ทะเลาะกนัอยูท่กุวนันี ้เงนิ

ก็โอนจากกระทรวงสาธารณสุขมาอยู่ สปสช. เป็นผู้ใช้เงิน (เป็นผู้ซื้อบริการ) 

แปลว่าการบริการจะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพก็มีหน่วยตรวจสอบและ 

มหีน่วยอืน่ๆ อกีตามมา หน่วยวจิยักย็งัคงอยูต่่อไปจากทีผ่ลกัดนัมาแต่เริม่ต้น 

คราวนี้เรามองต่อไปว่าบริการแล้วเกิดอะไรขึ้น มองในเชิงบริหารรัฐกิจ

 5 “องค์กรตระกูล ส” เช่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
สำานกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิ(สช.) สถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล 
(สรพ.) และ สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รายละเอียดเกี่ยวกับ
องค์กรตระกูล ส เหล่านี้หาอ่านได้จาก นพ. วิชัย โชควัฒน, ความจริงเรื่องตระกูล ส. 
(นนทบุรี: บริษัทวิกิ จำากัด, 2557) 
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ถ�ม: อาจารย์อมัพรศกึษาเรือ่งหลกัประกนัสขุภาพแห่งประเทศไทย ซึง่ของ

เรามี model จัดโครงสร้างองค์กรแบบ NPM ที่มีการแยกระหว่างผู้ให้บริการ

กับผู้จ่ายเงินออกจากกัน อยากทราบว่าการแยกแบบนี้ตามแนวคิด NPM มี

ข้อดีข้อเสียอย่างไร และการเอาแนวคิดนี้มาปฏิบัติในไทยมันประสบผลสำาเร็จ

หรือมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง รวมถึงถ้าเกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาอย่าง 

ทุกวันนี้อาจารย์เสนอแนวทางแก้ไขอย่างไร

ศ.ดร. อัมพร ธำ�รงลักษณ์: ขอเล่าย้อนไปจุดเริ่มต้นคือเราได้เข้าไปเก็บ

ข้อมูลที่โรงพยาบาลสองแห่ง ทั้งสองโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ คือ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว เราอยากด ูbest practice เพราะว่างานวจิยัชิน้แรกเป็น 

แบบ foundation เบื้องต้นเลย แล้วก็ไปเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลเอกชนแห่ง

หนึ่งเพื่อมาเปรียบเทียบกัน ก็ได้สัมภาษณ์หมอและคนไข้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 

ผลทีอ่อกมาเมือ่เราแยกบรกิารออกมาแล้วเราได้คำาตอบว่าบรกิารนีด้มีคีณุภาพ 

service quality 

 จากประสบการณ์ที่เราได้ไปทำาโฟกัสกรุ๊ปกับหมอและผู้เกี่ยวข้อง

เนื่องจากเป็นนโยบายที่มีผู ้เกี่ยวข้องจำานวนมากทั้งภาคประชาสังคมและ

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานก็มาประชุมกับเรา เราเชิญเขามาให้ข้อมูลก็พบว่า 

มีปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับโครงสร้าง คือมีปัญหาเรื่องการจ่าย คนซื้อเขา 

ซื้อแทนเรา เราในที่นี้หมายถึงประชาชน แสดงว่าเขาต้องซื้อสิ่งที่ดีที่สุดให้ 

แก่เรา สมมตว่ิาของบประมาณไป 100 บาท ซึง่ทีจ่รงิรายจ่ายต่อหวักเ็พิม่ขึน้ 

ทกุปี จาก 1,900 บาท ซึง่เฉลีย่กต็กประมาณ 3,000 บาทต่อหวัต่อประชากร 

ทุกคนที่มีสิทธิ์ แล้วสิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้น มีเรื่องพัวพันหลายประเด็นนอกจาก 

ตอนนี้ที่เป็นประเด็นว่า สปสช. ของบประมาณและได้งบประมาณมาซึ่งจริงๆ 

ก็ตั้งงบประมาณรายหัวของผู้มีสิทธิ์คูณเข้าไป 3,000 งบตัวนี้ก็มาจากภาษี

ของประชาชน โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปี เพราะฉะนั้นเงิน UC: 
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Universal Coverage6 เขาเอาเงินเราไปแต่ว่าเขาส่งให้ไม่เต็มร้อยซึ่งกำาลัง

เป็นประเด็นกันตอนนี้ สมมติขอเราไป 100 แต่ส่งมา 60 บาท เพราะฉะนั้น 

สิ่งที่ได้คือบริการที่ประชาชนได้เพราะเป็นบริการขั้นพื้นฐาน เราได้บริการดี 

ถงึแม้ว่าจะเทยีบไม่ได้กบัอกีกลุม่หนึง่ ตอนนีก้ม็คีนเสนอว่าสามกองทนุรวมเหลอื 

กองเดียวได้หรือไม่ ตอนนี้เรามีกองทุนข้าราชการซึ่งดีที่สุด กองทุนประกัน

สงัคมซึง่จ่ายสมทบ และกองทนุหลกัประกนัสขุภาพทีแ่จกให้ทกุคนซึง่แต่ก่อน

ไม่มี แต่ก่อนจะเป็นลักษณะจ่ายโดยสมัครใจ (voluntary) หัวละ 500 บาท 

ใครอยากได้กไ็ปซือ้เอา แต่ตอนนีเ้ราได้เสมอภาคถ้วนหน้าแบ่งทกุข์แบ่งสขุกนั

ตามนโยบายนั้น หลักการเป็นอย่างนั้น 

 คราวนี้เกดิอะไรขึน้ เงินส่งกลับไป 60 บาทแลว้อกี 40 บาทไปไหน 

นีเ่ป็นประเดน็ทีเ่ราอ่านแล้วงงๆ ว่าเถยีงอะไรกนั เขากบ็อกว่า 60 บาทตรงนี้ 

ไปหักเป็นค่าบุคลากร ค่าอุปกรณ์ที่ สปสช. ไปซื้อ บางทีก็ลงไปในมูลนิธิ

ต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในรายการแล้วก็กลายเป็นประเด็นที่จะต้องแก้ พ.ร.บ. ที่เกิด

ขึ้นในตอนนี้ให้มันลงตัวให้ครอบคลุมจะได้ไม่มีการตกหล่นไป เวลานี้มีมูลนิธิ

ต่างๆ ทีไ่ด้ประโยชน์จากตรงนี ้เขาถงึเรยีกตระกลู “ส” ซึง่มเียอะมากทีม่ลูนธิิ

ได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่ประชาชนได้แค่ 60 บ. ก็เป็นประเด็นว่าประชาชน

ได้มาน้อยแล้วไปจ่ายเพื่อไปปรับปรุงการบริการจะเป็นไปได้อย่างไร แต่ก็จะ

มีหน่วยที่มาตรวจสอบคุณภาพ ในปัจจุบันเราพบว่าหน่วยหลักที่ให้บริการก็

คือ Primary care unit ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลของรัฐ อีกหน่วยหนึ่ง

คือหน่วยประจำาซึ่งเป็นไปตาม contract และอีกหน่วยหนึ่งคือคลินิกเอกชน 

 6 UC: Universal Coverage คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรายการบริการ
ทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหวั เป็นงบประมาณสำาหรบัการบรกิารตามสทิธปิระโยชน์ 
โดยในแต่ละปีกองทุนหลักประกันสุขภาพจะกำาหนดสิทธิประโยชน์ในแต่ละด้านและ
กำาหนดงบประมาณต่อหัวประชากร (https://www.nhso.go.th/files/userfiles/
file/2017/004/A3_ผอ_สสส_ผู้แทนปลัดมหาดไทย.pdf) 
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สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าหน่วยเหล่านี้ที่มีอยู่ไม่ใช่ว่าจะได้มาตรฐานเท่ากันหมด 

เราถึงได้บ่นอยู่ว่าทำาไมมาตรฐานไม่เท่ากัน แต่เขาก็จะมีเกณฑ์ขั้นตำ่าว่าใน 1 

โรงพยาบาลต้องมเีครือ่งมอืเท่าไร จำานวนแพทย์เท่าไร พยาบาลกีค่น ซึง่ต้อง

ผ่านมาตรฐานระหว่างประเทศด้วย เราพบข้อถกเถยีงว่า สปสช. ทำาหน้าทีจ่ดัซือ้ 

แต่ตอนนี้ พ.ร.บ. กำาลังจะเปลี่ยน มันเปลี่ยนหลายอย่างที่เราจะต้องมานั่งคิด

ว่าเปลี่ยนอะไร แล้วการเปลี่ยนนั้นมีผลกระทบต่อบริการของพวกเราหรือไม่ 

คอืสิง่ทีเ่ราต้องคดิ เราได้รบับรกิารเตม็เมด็เตม็หน่วยหรอืไม่ การได้รบับรกิาร

เตม็เมด็เตม็หน่วยครอบคลมุถงึอะไร โรคไตเรือ้รงั HIV และ Preventive Care 

จนถึงวัยชราซึ่งงานวิจัยนี้เจาะตั้งแต่วัย 60 ปีขึ้นไปซึ่งจะมีโรคเรื้อรังรวมทั้ง 

มีเรื่องผู้สูงอายุตามมา อันนี้เป็นก็เป็นวาระ (issue) ที่ไม่ไกล เรากำาลังเข้าสู่

วยันัน้แล้วจงึต้องสนใจตรงนีม้ากหน่อยว่าผลประโยชน์ตรงนีเ้ราจะได้รบัเพิม่ขึน้

หรือน้อยลงตาม พ.ร.บ. ใหม่ มันไม่ควรจะลดลง ปัญหาคือด้วยเงินที่ไม่พอ 

และกระบวนการจัดซื้อที่มีปัญหา

 เวลานี้เราถกกันอยู่หลายเรื่องแต่อยากให้มองทั้งระบบตั้งแต่ Policy 

ตอนนี้เรากลับมาถกกันเรื่องกฎหมายตั้งแต่ Policy ตั้งแต่การกำาหนดคณะ

กรรมการ ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าเนื่องจากนโยบายสาธารณสุขเป็นนโยบาย

พิเศษที่ไม่ได้เกิดจากข้างบน Top-down approach แต่เป็น bottom-up 

approach ดังนั้นธรรมชาติ (nature) ของนโยบายนี้คือต้องให้ทุกคนเข้ามามี

ส่วนร่วม ทกุๆ ปีกจ็ะมสีมชัชา อาสาต่างๆ เข้ามามส่ีวนร่วม เพราะฉะนัน้เป็น 

ธรรมชาติของนโยบายที่น่าสนใจมาก และสอดคล้องกับมาตรา 77 ของ

รัฐธรรมนูญใหม่ที่กำาหนดให้ต้องมีส่วนร่วมในเชิงนโยบายในทุกเรื่อง ดังนั้น

การแก้ไขโครงการนี้ดิฉันมองว่ามันคือเสน่ห์ มันคือต้นแบบของการกำาหนด

นโยบายซึ่งอยากให้มองไปถึงนโยบายอื่นๆ ด้วยเช่นนโยบายทางการศึกษา 

อย่ามองว่ารฐัมนตรหีรอืนกัการเมอืงเป็นผูรู้ด้ ีข้างล่างต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมด้วย

ว่าเราต้องการอะไร เราเห็นปัญหาอะไร ซึ่งนโยบายสาธารณสุขเป็นนโยบาย 

ที่เป็นตัวอย่างและสอดคล้องกับการให้บริการที่ทั่วถึง นี่คือหัวใจของการ 
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บริหารรัฐกิจ เสมอภาคเท่าเทียมถ้วนหน้า (equal access to all) แต่อาจ

จะไม่ได้เท่ากันก็ได้

 สิง่หนึง่ทีพ่บกค็อืในขัน้การดำาเนนิงาน (implementation) คอืเรามอง

ว่าในเชงินโยบาย พ.ร.บ. นีจ้ะมกีารปรบัเปลีย่นทีเ่หน็ได้ชดัทีถ่กกนัอยู ่14 ข้อ 

ส่วนตวัเหน็โครงสร้างการบรหิารของกรรมการ สปสช. ทีถ่กกนัอยูต่อนนีว่้าจะ

มีผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมกี่คน ตอนนี้มีข้อสังเกต 

กนัว่าตวัแทนภาคประชาชนหายไปแล้วไปเอาตวัแทน สธ. เข้ามาใส่ซึง่กจ็ะเกดิ

ผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะต้องเอาเงินตรงนี้ไปซื้อบริการจาก สธ. ประเด็นนี้

ต้องฟังความทัง้คู ่อยากให้ทกุฝ่ายมาคยุกนัเหมอืนทีค่ยุกนัมาในอดตีมากกว่า

จะทะเลาะกนัแบบนี ้นีค่อืส่วนของกฎหมาย พ.ร.บ. ทีเ่กดิขึน้ Implementation 

ค่อนข้างน่าเป็นห่วงถ้ามันไม่ชัดเจนว่านโยบายจะเอาตรงไหน จะมีส่วนร่วม

อย่างไร โรงพยาบาลจะได้รบัเท่าไร จะจดัซือ้อย่างไร และในเรือ่งคณุภาพการ

จ่ายเงินกับการให้บริการซึ่งจะมาเกี่ยวโยงกับเรื่อง “กำาลังคน”

 ตอนนี้ช่วงปฏิรูปก็ได้ไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการการปฏิรูป ไปช่วย
ปฏิรูปด้านกำาลังคนว่าประเทศไทยควรจะต้องเดินหน้ามองอุปสงค์อุปทาน 
ให้ชดั ตอนนีเ้ราไม่เหน็ภาคอปุสงค์อปุทาน เรากำาลงัผลติบคุลากรภาค supply 
ต่างๆ มหาวทิยาลยัเราเองกม็ส่ีวนโดยตรง ขณะที ่demand น้อยลงในบาง sector 
พูดตรงๆ ว่าสายเราผลิตเกินไป over supply แต่ว่า demand น้อยลงหรือว่า 
supply ไม่ตรงกบั demand ในยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี มัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื 
ประเดน็นีข้อยำา้ซึง่ยงัได้รบัความสนใจน้อยอยูใ่นตอนนี ้เราตอบไม่ได้ว่าภาครฐั 
ตอนนี้มีกำาลังพลเท่าไรแล้วและเป็นลักษณะใด เรื่องสุดท้ายคือจะตรวจสอบ
อย่างไรด ีเราต้องม ีpartner ทีด่ทีีต่รวจสอบ ตอนนีเ้รามทีัง้ ป.ป.ช. (สำานกังาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ) ทั้ง คตร. (คณะ
กรรมการตดิตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครฐั) เข้าไปตรวจสอบ 
การใช้เงินทั้งในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการให้บริการซึ่งเขาทำาหน้าที่ 
แทนเรา ทำาอย่างไรให้ได้บรกิารทีม่คีณุภาพ อย่างไรกต็ามเราใช้มาตรฐานของ 
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ต่างประเทศระดับนานาชาติซึ่งรับรองว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานก็คงไม่ได้เป็น
ตัวอย่าง
 ตอนนี้คิดว่ามีหลายส่วนหลายคนที่ได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วนร่วม
ในการเจรจาพดูคยุ การเจรจาพดูคยุกนัทำาให้เกดิเวทสีาธารณะขึน้ซึง่อดตีเคย
ทำาได้และทำามาแล้ว เป็นวัฒนธรรมในการทำางานของภาคสาธารณสุข อยาก
เหน็กระบวนการนัน้กลบัมาใหม่นอกจากทีล้่มเหลวในหลายเวทดีงัทีเ่ป็นอยูใ่น
ปัจจุบัน

ผศ.ดร. ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ:

 งานชิ้นนี้ก็ชี้ให้เห็นว่า Policy stream, Politics stream แล้วก็กระแส
ปัญหาทัง้สามกระแสทำาให้เกดิ Policy window ได้เป็นอย่างด ีเป็นกรณศีกึษาที่
เหมาะสมทีส่ดุ ซึง่หลกัการของการแยกผูซ้ือ้กบัผูใ้ห้บรกิารยงัจำาเป็นอยูห่รอืไม่
ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ปัจจุบันนี้ หัวข้อต่อไปขอเรียนเชิญอาจารย์
โสภารัตน์ จารุสมบัติ ในหัวข้ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล  
ค.ศ. 1982 กับการดำาเนินงานของประเทศไทย
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อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
กับการดำาเนินงานของประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร. โสภารัตน์ จารุสมบัติ

“คนรุ่นใหม่ไม่มีความรู้ในเรื่องอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ซึ่งในยุคนี้ไม่รู้ไม่ได้ เพราะถ้าไม่รู้เราจะไม่เข้าใจว่าเราเสียผลประโยชน์ 

ตอนนี้อ่าวไทยมีแท่นขุดเจาะนำ้ามัน 400 กว่าแท่น 
กำาลังจะหมดอนุสัญญาในอีกไม่กี่ปีนับร้อยแท่น จะทำาอย่างไร

สารพัดประโยชน์แต่เรายังไม่มีนโยบายระดับชาติในเรื่องนี้
งานทางรัฐศาสตร์เราพยายามจะผลักดันให้มีนโยบายแห่งชาติทางทะเล 
อยากให้คนรุ่นใหม่เปิดพื้นที่ทางการศึกษาให้ไกลกว่าสิ่งที่เราเคยทำาอยู่”
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 วันนี้จะพาไปเที่ยวทะเล เชื่อว่าเป็นประเด็นหนึ่งที่พวกเราเองคงไม่

ค่อยคุน้เท่าไร เรื่องอนสุญัญาระหวา่งประเทศวา่ด้วยกฎหมายทะเล หลายคน 

อาจไม่ค่อยรู้จักกฎหมายฉบับนี้ หรือไม่คุ้นเคยเพราะเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับเรา 

เป็นเรือ่งอนสุญัญาระหว่างประเทศ ทัง้ทีค่วามจรงิแล้วภายใต้กฎหมายฉบบันี้ 

มหีลายอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัเราและประเทศชาตมิหาศาลดงัทีจ่ะนำาเสนอในวนันี้ 

ความสนใจเรือ่งนีเ้ริม่มาจากว่ามหีลายประเดน็ทีน่กัวจิยัอยากทำา แต่พืน้ทีส่่วน

ใหญ่จะอยูบ่นบกมากกว่า ทะเลมคีนสนใจค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะนกัรฐัศาสตร์ 

จึงเกิดคำาถามว่าถ้าเราจะทำาวิจัยทางทะเลบ้างจะมีประเด็นอะไรน่าสนใจและ 
มเีรือ่งอะไรทีเ่ราทำาได้ ปรากฏว่ามเียอะมากทีไ่ม่ค่อยมกีารศกึษาในแง่มมุของ 
รฐัศาสตร์และบรหิารรฐักจิ ส่วนใหญ่จะเป็นประเดน็ความมัน่คงและวทิยาศาสตร์ 
ทางทะเล 

 พอตัง้คำาถามว่าจะมปีระเดน็อะไรทีร่ฐัศาสตร์สามารถศกึษาได้ กค้็นพบ 

ว่าในเชิงนโยบายปัจจุบันมีคำาคำาหนึ่งที่น่าสนใจและอาจจะเป็นบริบทสำาคัญ

ในการศึกษาเชิงนโยบายของเราต่อไป คือคำาว่า “policy space” เวลาที่เรา

กำาหนดนโยบายหรือแม้กระทั่งดำาเนินนโยบายเราไม่ได้อยู่ในจุดที่คงที่หรือ 

ไม่ได้อยูใ่นสญุญากาศ แต่มอีทิธพิลต่างๆ มกีรอบต่างๆ โลกมนัเคลือ่นไปมาก 

แล้วในยคุปัจจบุนั สิง่เหล่านีก้ม็ากระทบกบัการกำาหนดนโยบายทัง้ของเราเอง

และของต่างประเทศ แม้กระทัง่วถิกีารดำาเนนิชวีติของเรา ถ้าเราไม่รูว่้าอนสุญัญา 

ฉบับนี้เกี่ยวอะไรกับเรา เวลาเราไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวโรงแรมที่อยู่ติดทะเล 

หรือไปทำากิจกรรมทางทะเล ก็จะไม่รู้ว่ากระทบกับเราอย่างไรทั้งที่มีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย ดังนั้นจึงเกิดคำาถามว่าในอนุสัญญา

ต่างๆ ที่เราเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศนี้กระทบกับเราอย่างไร

 หลายคนอาจจะบอกว่าชื่ออนุสัญญาโบราณมาก ตั้งแต่ ค.ศ. 1982 

แต่ประเทศไทยใช้เวลา 30 ปีในการเข้าสู่การเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับนี้ และ

หลงัจากนัน้ 30 ปีมาจนถงึทกุวนันีเ้ราให้สตัยาบนัเมือ่ปี พ.ศ. 2554 จนถงึปี 

2560 หลงัจากนัน้เรายงัไม่ได้ทำาอะไรกบัมนัเลย เพราะฉะนัน้ space ของเรา
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ในแง่การกำาหนดนโยบายมองอย่างไร คือมองว่าเมื่อมันมีความเคลื่อนไหวใน

เวทโีลกทีเ่ปลีย่นไป มกีารพดูเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (climate 

change) ภยัพบิตัทิีจ่ะเกดิตามมา แต่ในบรบิทต่างๆ นัน้ย้อนกลบัมาทัง้ในระดบั 

ประเทศและระดบัท้องถิน่เพราะว่ามกีรอบหลายอย่างทีถ่กูวางไว้ เราเข้าไปใน 

ภาคีอนุสัญญาของเขาเราเองก็ต้องมีการดำาเนินการบางอย่างหรือไม่ หรือมัน

เปิดพืน้ทีใ่ห้เราในการทำาอะไรได้มากน้อยแค่ไหน ทำาไมเราต้องไปฟังเขา หรอื

ถ้าเราอยากทำาแบบนั้นเราทำาได้หรือไม่ นี่คือโจทย์ที่ตั้งเป็นคำาถามขึ้นมาแล้ว

ยกประเด็นทางด้านทะเลเป็นตัวประกอบ 

 ภายใต้อนุสัญญาฉบับนี้ไม่ได้พูดแค่ทะเลหรือพื้นผิว แต่พูดตั้งแต่พื้น

ผิวชายหาดลงไปจนถึงทะเล ไปถึงส่วนต่างๆ ของทะเล มีความเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์ต่างๆ ซึง่เรา (รฐัศาสตร์) ไม่รูแ้ต่เราเกีย่วข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นไหล่ทวปี 

เขตเศรษฐกจิพเิศษ ทะเลหลวง คำาอกีมากมายทีเ่กีย่วข้องกบัเรา เราใช้ประโยชน์ 

จากทรัพยากรทางทะเลตั้งแต่นำ้ามันไปจนถึงปะการัง ปลา ตลอดจนการทำา

กิจกรรมต่างๆ เราอาจจะไม่ได้ทำาประมงแต่เรากินปลา ดังนั้นจำาเป็นอย่างยิ่ง

ที่ต้องรู้ว่าสิ่งเหล่านี้กระทบกับเราอย่างไร 

 ตอนนีอ้อกทะเลมาหลายปีแล้ว ทะเลในทางวชิาการ ทกุวนันีย้งัไม่ได้

กลบัเลยเพราะว่าคลกุอยูก่บัวงการทะเลมาโดยตลอด พอเข้าไปจรงิๆ แล้วเรา

แทบจะไม่ได้ศกึษาเชงิลกึเท่าไร ในแง่มมุของการศกึษาจดุเริม่ต้นมาจากการที่

แวดวงของวิทยาศาสตร์มีการศึกษาทางทะเลมาแล้วค่อนข้างเยอะในมุมมอง

เรื่องความมั่นคง (security) วงการอาหารเขาก็สนใจทะเลมาตลอดแต่เป็นใน

เชิงความมั่นคงทางอาหาร ในมิติความมั่นคงดังกล่าวได้มีการทำางานร่วมกัน 

ประจวบเหมาะกับเมื่อมีโอกาสได้เข้าไปศึกษา “ยุทธศาสตร์การจัดการผล

ประโยชน์แห่งชาติทางทะเล” มีทั้งคำาว่า “ยุทธศาสตร์”, “การจัดการผล

ประโยชน์” และ “ทางทะเล" จากคำา 3 คำาทีม่ารวมกนัทำาให้เราเหน็ว่ามปีระเดน็ 

อีกมากที่คนที่จะศึกษาเรื่องนี้ต้องทำา เมื่อได้เข้าไปศึกษาและทำางานในแวดวง

ทางทะเลกพ็บว่ามปีระเดน็ทีเ่กีย่วข้องทีเ่ป็นความท้าทายหลายอย่างในแง่ของ
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การจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล ซึ่งหนึ่งในความท้าทายเหล่านั้น

คือการที่เราต้องกำาหนดนโยบายภายในประเทศรวมถึงการดำาเนินนโยบาย

ต่างๆ ให้สอดรบักบัการทีเ่ราอยูภ่ายใต้โลกทีม่รีะบบการวางกรอบกตกิาต่างๆ  

ด้วยเหตุนี้จึงนำามาสู่การศึกษาอนุสัญญาฉบับนี้ 

 หลังจากที่เราศึกษาหัวข้อนี้จบไปก็มีงานตามมาอีกมาก ตอนนี้ก็

เป็นผู้ประสานงานชุดโครงการทางทะเลให้กับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย (สกว.) มีหน้าที่ในการให้ทุนนักวิจัยภายใต้กรอบของทะเล ที่จริง สกว.  

กอ็ยากหานกัวจิยัรุน่ใหม่ทีท่ำาเรือ่งทะเล กม็โีจทย์มปีระเดน็ต่างๆ ตามมาเพราะ

ว่าในท้ายที่สุดแล้วการจัดการทางทะเลที่จะให้ได้รับประโยชน์จริงๆ นั้นมีสิ่งที่ 

เรียกว่า “โรดแม็ป” (Road Map) อยู่ด้วยที่จะเป็น “แผนที่นำาทาง” ต้องทำา

โรดแม็ปให้เขา เพราะว่าแผนที่นำาทางในการวิจัยนั้นจะบอกโจทย์วิจัยสำาหรับ

นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ ซึ่งเราก็ได้สกัดมาให้แล้วว่าคนที่สนใจเรื่องทะเลมันมีโจทย์

อะไรบ้างในแง่มุมไหนทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วิทยาศาสตร์ หรือเรื่อง

เกี่ยวกับความมั่นคง เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม มีโจทย์ต่างๆ อยู่ในนี้ รวมทั้ง

รายละเอียดทุกแง่มุมรวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องกับทะเลเกือบทั้งหมด ทั้งทหาร  

นักธุรกิจ นักวิชาการที่เขียนเรื่องทะเล ฯลฯ สุดท้ายที่กำาลังเห็นอยู่ตอนนี้จาก

ที่ทำาโรดแม็ปทางทะเลก็พบว่าต้องมองทั้งในแง่การหาข้อมูลพื้นฐานที่สำาคัญ 

การวางยทุธศาสตร์และนโยบายของชาตใินเรือ่งการจดัการทางทะเล มปีระเดน็

ที่เราศึกษาเรียกว่าการกำาหนดทิศทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางทะเล

ให้เชื่อมโยงกับความยั่งยืนที่เรียกว่า SDGs (Sustainable Development 

Goals)7 เราก็ตั้งโจทย์เรียกว่า “ความยั่งยืนทางทะเล” เป็นการพัฒนา  

 7 SDGs คอื เป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื 17 เป้าหมาย ซึง่เป็นกรอบทศิทางการพฒันา
ของโลกภายหลงัปี ค.ศ. 2015 ทีอ่งค์การสหประชาชาตกิำาหนดขึน้เพือ่ให้ประเทศต่างๆ 
นำาไปปฏบิตัใิห้บรรลผุลสำาเรจ็ เกดิการพฒันาอย่างยัง่ยนืในด้านเศรษฐกจิ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม (https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs) 
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“เศรฐกจิสนีำา้เงนิ” (blue economy)8 กจ็ะเป็นการศกึษาในอกีประเดน็หนึง่ที่

เริม่ดำาเนนิการอยู ่นีค่อืภาพรวมทัง้หมดของงานทีท่ำาและกำาลงัจะทำาในอนาคต

เกี่ยวกับเรื่องทะเล

 ในส่วน “อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982” 

(United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS 1982) 

เรยีกย่อๆ ว่า UNCLOS เราศกึษาในทางธรุกจิในแง่ทีว่่าเราทำาอะไรในประเดน็

ทีเ่ป็นเงือ่นไขสำาคญัของกตกิาระหว่างประเทศ เดมิเราอาจจะมองว่ารฐัไปเป็น

ภาคอีนสุญัญากเ็รือ่งของรฐั แต่จรงิๆ ไม่ใช่ เราต้องปรบัวธิคีดิใหม่ โดยเฉพาะ

คนทีศ่กึษาบรหิารรฐักจิในปัจจบุนันีเ้ราศกึษาเฉพาะในองค์กรไม่พอ เรยีนแบบ

เดมิไม่ได้แล้ว เราจะนัง่แต่ในองค์กรอย่างเดยีวไม่ได้ ต้องมองไปข้างนอก ข้าง

นอกเขาเป็นอย่างไร รูปแบบองค์กรแบบใหม่ควรเป็นอย่างไร กระบวนการ

ในการทำางานควรเป็นอย่างไร อะไรคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงบ้าง ในส่วนนี้เรา

มีองค์ความรู้แบบเก่าที่ใช้ไม่ได้ก็จะต้องมีองค์ความรู้แบบใหม่เข้ามา ในการ

ศึกษานี้ก็จะดูว่ากฎหมายที่เราเรียกว่า “Unclosed” มันมีผลกระทบอย่างไร 

 ในการศกึษากจ็ำาแนก (classify) ออกมาว่าผลบวกผลลบคอือะไร ซึง่

เราค้นพบว่าผลบวกหากมองในเรือ่งอำานาจอธปิไตยของรฐักเ็ป็นข้อดเีพราะว่า

 8 “เศรษฐกิจสีนำ้าเงิน” คือ เศรษฐกิจฐานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะลทั้งทางตรงและทางอ้อม 
อาท ิการเป็นแหล่งอาหาร แร่ ทรพัยากรธรรมชาต ิการเป็นแหล่งพลงังาน การท่องเทีย่ว 
การขนส่ง และภาคบริการที่เกี่ยวเนื่อง ฯลฯ ธนาคารโลกเชื่อว่า เศรษฐกิจสีนำ้าเงิน
จะเป็นกุญแจสำาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศที่เป็นชายฝั่งและ
เกาะขนาดเล็ก ซึ่งมักเป็นประเทศรายได้ตำ่าหรือรายได้ปานกลางค่อนมาทางตำ่า ส่วน
ประเทศทีม่เีศรษฐกจิบนแผ่นดนิ (land-based economy) เข้มแขง็อยูแ่ล้ว เศรษฐกจิ
สีนำ้าเงินจะเป็นฐานสำาคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและนับรวมทุกคน 
(sustainable and inclusive growth) (http://www.knowledgefarm.in.th/report-
blue-economy/) 
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ช่วยให้เราได้มีโอกาสแม้จะมีเงื่อนไขต่างๆ แต่ผลกระทบเชิงลบน่าสนใจมาก

เพราะเราสูญเสียพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นอธิปไตยของเราไปโดยปริยาย ในแง่ที่

ว่ามีข้อกำาหนดภายใต้อนุสัญญา UNCLOS ว่าแต่ละประเทศที่เป็นรัฐชายฝั่ง

สามารถที่จะขยายเขตเศรษฐกิจของตัวเองออกไปได้จาก 12 ไมล์ทะเลเดิม 

ไปเป็น 200 ไมล์ทะเล ลองนกึภาพดจูากเดมิทีว่่าเรามอีำานาจอธปิไตย 12 ไมล์ 

ทะเล แล้วเรากใ็ช้สทิธขิองเรา พอไกลกว่า 12 ไมล์ทะเลไปจะเป็นทะเลหลวง

เราก็สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่ภายใต้อนุสัญญา UNCLOS 1982 

มันขยายไปเป็น 200 ไมล์ทะเล ถ้าทุกประเทศที่เป็นรัฐชายฝั่งประกาศตาม

กฎหมายเป็น 200 ไมล์ทะเลทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้น? เราจะเป็นประเทศ

ที่ไม่มีอาณาเขตติดทะเล (Land-Locked States) โดยปริยาย เพราะพอ

เราจะใช้ประโยชน์เราก็เจอกับมาเลเซีย เจออินโดนีเซีย เจอฟิลิปปินส์ เจอ

กัมพูชา เรื่องนี้เราไม่ได้คิดไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ภายใต้เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตาม UNCLOS 1982 มีการกำาหนดเรื่องเขตเศรษฐกิจจำาเพาะ (Exclusive 

Economic Zone: EEZ)9 เราจะต้องมกีฎหมายภายในของเราเพือ่ทีจ่ะพทิกัษ์

ปกป้องคนของเราในการใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะทำาประมงกด็ ีเพาะเลีย้งชายฝ่ังก็

ด ีหรอืแหล่งท่องเทีย่วกด็ ีจะต้องมสีิง่เหล่านี ้แต่เรายงัไม่ได้ทำาอะไรเลย นีเ่ป็น

แค่ประเด็นเดียวยังมีแง่ลบอีกมากมายที่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะ

ต้องมเีงือ่นไขต่างๆ เพือ่ให้เราสามารถดแูลผลประโยชน์ของเราได้อย่างเตม็ที่ 

 ข้อค้นพบที่สำาคัญอีกประการก็คือ ในเชิงการบริหารมี 3 เรื่องที่เรา

ต้องปรบั เรยีกว่าเป็นช่องโหว่ (gap) มาก หนึง่ ในส่วนของนโยบาย (Policy 

 9 เขตเศรษฐกจิจำาเพาะ ตามอนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทะเล เป็นพืน้ทีท่ะเล 
ซึ่งรัฐมีสิทธิพิเศษเหนือเขตดังกล่าวในการสำารวจและใช้ทรัพยากรทางทะเล  
เขตเศรษฐกิจจำาเพาะครอบคลุมพื้นที่ถัดจากอาณาเขตบนฝั่งไปสองร้อยไมล์ทะเล  
บางครัง้อาจรวมถงึน่านนำา้อาณาเขตและไหล่ทวปีทีเ่ลยเขตจำากดั 200 ไมล์ทะเลไปด้วย 
(https://th.wikipedia.org/wiki/เขตเศรษฐกิจจำาเพาะ) 



Direk Talk ❖ 2560

98

Framework) พบว่า ระดบันโยบายทีใ่ห้ความสำาคญักบัเรือ่งนีไ้ม่มกีารทำาอะไร 

ที่ขับเคลื่อนในเชิงปฏิบัติ ทุกวันนี้กฎหมายก็ยังไม่มีการปรับ มีการตั้งคณะ

กรรมการมากมายแต่ยังไม่ชัดเจนในการทำางาน (function) หน่วยงานที่

เกีย่วข้องมทีัง้หมด 16 กระทรวงกท็ำางานแบบยงัไม่ได้บรูณาการกนั ทัง้ทีค่วรจะ 

ทำางานบรูณาการกนั “คน” ถอืเป็นเรือ่งใหญ่ในทางสาธารณะ คนรุน่ใหม่ไม่ได้ 

มคีวามรูใ้นเรือ่งอนสุญัญาระหว่างประเทศ ซึง่ในยคุปัจจบุนันีไ้ม่รูไ้ม่ได้ เพราะว่า

ถ้าเราไม่รูเ้ราจะไม่เข้าใจเลยว่าเราเสยีผลประโยชน์ของเรา เราจะไม่รูว่้าโอกาส 

ที่จะใช้ประโยชน์ที่เราควรได้คืออะไร สอง ในส่วนขององค์กร (institution) 

เราก็ไม่มีองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องการใช้ประโยชน์ทางทะเลโดยตรงขณะที่ใน

หลายๆ ประเทศเขาม ีเรือ่งทะเลเรากจ็ะนกึถงึทหารเรอืซึง่เขามองในแง่ความ

มั่นคง ไม่ได้มองแง่ผลประโยชน์ ไม่ได้มองในแง่ของการปกป้องสิ่งแวดล้อม  

แท่นขดุเจาะนำา้มนักลางทะเลมใีครสนใจบ้าง ตอนนีอ่้าวไทยของเราม ี400 กว่า 

แท่นและจะหมดอนสุญัญาในอกีไม่กีปี่ข้างหน้าอกีนบัร้อยๆ แท่น ถามว่าจะทำา

อย่างไรกบัมนั จะใช้ประโยชน์อย่างไร ทำาปะการงัดหีรอืไม่ หรอืจะทบุทิง้ รือ้ทิง้ 

สารพดัประโยชน์ในทางนโยบาย ถามว่าสดุท้ายแล้วตำาแหน่งแห่งที ่(position) 

ในทางรฐัศาสตร์อยูท่ีไ่หน ในเรือ่งทะเลควรเป็นอย่างไร ควรทำาอย่างไร มเียอะ 

มากเพราะว่างานทางรฐัศาสตร์ตอบโจทย์ของมนั แต่ในเชงิของนโยบายระดบั

ชาตเิรายงัไม่ม ีกพ็ยายามจะผลกัดนัให้ม ี“นโยบายแห่งชาตทิางทะเล” (National 

Marine Policy) นอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นที่จะต้องมีการศึกษาเชื่อมโยงกับ

ประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมต่อไป ก็อยากให้คนรุ่นใหม่เปิดพื้นที่การศึกษาให้ไกล

กว่าสิ่งที่เราเคยทำาอยู่

ถ�ม: ตอนนี้ TDRI กำาลังมีโครงการวิจัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์แห่งชาติเรื่อง

การประมง มส่ีวนหนึง่ทีเ่กีย่วข้องกบักฎหมายประมงนานาชาตซิึง่กก็ว้างมาก 

รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่มีความสับสนมาก อยากจะให้อาจารย์สรุปว่ามันมีอยู่

ทัง้หมดกีด้่าน ด้านไหนเป็นด้านหลกั เช่น เศรษฐกจิ การประมง ความมัน่คง 
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ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการทะเล การท่องเที่ยว แล้วหน้าที่รับผิดชอบใน

แต่ละด้านมีหน่วยงานไหนบ้างที่รับผิดชอบ และใครควรเป็นแม่งาน

รศ.ดร. โสภ�รัตน์ จ�รุสมบัติ: ต้องขออภัยที่พูดกว้างมากเพราะว่าทะเลก็

ค่อนข้างกว้างอยูแ่ล้วและโจทย์ทีท่ำากค่็อนข้างกว้าง ในงานทีศ่กึษากจ็ะลงราย

ละเอียดมากกว่านี้ 

 เวลาเราพดูถงึการจดัการผลประโยชน์แห่งชาตทิางทะเล หน่วยงานใด

เป็นหน่วยงานหลักหรือแม้กระทั่งการดำาเนินงาน (implement) ตามเงื่อนไข

ของอนสุญัญา UNCLOS 1982 มกีารแบ่งว่าหน่วยงานทีด่ำาเนนิตามอนสุญัญา 

UNCLOS 1982 มสีองระดบัด้วยกนัคอืหน่วยงานระดบันโยบายและหน่วยงาน 

ระดับปฏิบัติ

 หน่วยงานที่ดำาเนินงานระดับนโยบายก็จะมี 3 หน่วยงานหลักๆ คือ

สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการ 

ต่างประเทศ ซึ่งต้องทำาหน้าที่ในการกำาหนดกรอบนโยบายและทิศทางภายใต้

หน่วยงานทีก่ำาหนดนโยบาย อาท ิสภาความมัน่คงแห่งชาต ิ(สมช.) มกีารกำาหนด 

คณะอนกุรรมการขึน้มาหลายชดุ ไม่ว่าจะเป็นคณะอนกุรรมการด้านการจดัการ

ความรู้ คณะอนุกรรมการเรื่องเกี่ยวกับการจัดการด้านกฎหมาย เป็นต้น จะมี

ตัวบทกฎหมายต่างๆ เป็นกรอบกำาหนดว่าจะต้องทำาอะไร

 ส่วนในระดบัปฏบิตักิจ็ะมหีน่วยงานปฏบิตัหิลกัและหน่วยงานประสาน 

หน่วยงานปฏิบัติหลักจะมีกองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมประมง กองบังคับการ

ตำารวจ กรมศลุกากร กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ส่วนหน่วยงานทีเ่ป็น

ระดบัปฏบิตักิารร่วมอกี 17 หน่วยงาน ยงัไม่รวมหน่วยงานอืน่ซึง่ประเดน็ทาง

ทะเลมเียอะมาก อาท ิประมง ท่องเทีย่ว การขนส่ง การอนรุกัษ์ เรือ่งเกีย่วกบั 

ขยะ เรื่องเกี่ยวกบัการขุดเจาะนำา้มัน ฉะนัน้ไมส่ามารถทำางานเพียงหน่วยงาน

ใดหน่วยงานหนึ่งได้ จะต้องมีการทำางานที่เชื่อมโยงกัน ถ้าถามว่าหน่วยงาน 

ไหนเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบการดำาเนินงานภายในอนุสัญญา 



Direk Talk ❖ 2560

100

สหประชาชาติฯ ก็คือขึ้นอยู่กับภารกิจของเรื่องนั้น

 ถามว่ามีกี่ด้าน? ถ้าเราแบ่งตามกรอบกติกาแล้วกิจกรรมต่างๆ ที่

เกีย่วข้องทางทะเลแบ่งเป็น 6 ด้านหลกัๆ คอื การจดัการทรพัยากรทางทะเล 

การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตว่ิาด้วยสิง่แวดล้อม เรือ่งธรุกจิการส่งออก เรือ่ง

ธรุกจิการท่องเทีย่ว การขนส่ง เรือ่งเกีย่วกบัการกำาหนดกฎหมายการคุม้ครอง

แรงงาน และวทิยาศาสตร์ทางทะเล นีค่อืภาคส่วน (sector) ทีส่ำาคญั นอกจาก

ประเดน็ทางทะเลแล้วถ้าจะต้องทำากจิกรรมทีใ่ช้ประโยชน์ทางทะเลเรากจ็ะแบ่ง

ได้อีกมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงาน แร่ธาตุ เรื่องของปลา เรื่องเกี่ยวกับ

ปะการัง การทำาประมง การดูแลชุมชน การท่องเที่ยว การรักษาผลประโยชน์

ต่างๆ มีอีกเป็นร้อยๆ เรื่องที่เกี่ยวกับทะเล

 เวลาทำางานเรือ่งนีห้ลายคนถามว่ารฐัศาสตร์เกีย่วอะไรกบัทะเล จรงิๆ 

เราไม่ได้พูดถึงรัฐศาสตร์แบบเดิมที่เป็น traditional security อีกต่อไปแล้ว 

ประเด็นทางทะเลเป็น non-traditional security เพราะว่าไม่ได้พูดถึงเฉพาะ

เรือ่งความสงบเรยีบร้อย ความขดัแย้ง ความปลอดภยั เพราะฉะนัน้เวลาทีเ่รา

ทำางานรฐัศาสตร์จะได้เปรยีบเพราะเราจะเป็นคนมองภาพรวมงานเกอืบทัง้หมด 

แต่ในแต่ละภาคส่วนเขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่ แต่เขาไม่เชื่อมโยงกัน คือความ

ทีม่นัเป็นวทิยาศาสตร์เขากจ็ะทำางานเฉพาะส่วนของเขา เวลาเขาจะทำางานเชงิ

นโยบายเขาต้องเอาคนแบบเราเข้าไปนั่งมองแล้วเชื่อมโยงจุดต่างๆ ให้ เวลา

ไปทำางานหลายคนถามว่าอาจารย์มาจากทีไ่หน เรยีนอะไรมา ทำาไมมาอยูต่รง

นี้ ทำาไมถึงทำาตรงนี้ น่าสนใจว่าเรา (รัฐศาสตร์) มักจะทำางานเฉพาะสิ่งที่เรา

สนใจจนลมืมองว่าผลประโยชน์ของประเทศมอีกีมากรวมทัง้เรามกัจะไม่ได้มอง

ผลประโยชน์ทางทะเลทีเ่ป็นเรือ่งใหญ่ ถ้าเราไม่ดใูห้ดปีระเทศเราจะสญูเสยีผล

ประโยชน์มหาศาล

 อกีประเดน็หนึง่ทีก่ล่าวถงึข้างต้น คอืแท่นขดุเจาะนำา้มนัทีจ่ะหมดอายุ

สมัปทานในอกีไม่กีปี่ข้างหน้าซึง่มนัอยูข้่างนอกพืน้ทีแ่ต่ว่าเวลามนัหมดจะต้อง

จัดการยังไง จะทำาปะการังเทียมดีหรือไม่ ถ้าทำาประการังเทียมคือเอาสิ่งที่อยู่
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ข้างนอกเรากลับเข้ามาในอ่าวไทยได้หรือไม่ แล้วถ้าเอาเข้ามาอ่าวไทยอะไร

จะเกิดขึ้น ตอนขุดเจาะก็เรื่องหนึ่ง ตอนรื้อก็อีกเรื่องหนึ่ง รื้อแล้วเอากลับมา

หรือยังไง ตอนนี้ปะการังเทียมเรารื้อมา 6 แห่งแล้วยังไม่เคยมีใครศึกษา ยัง

มีประเด็น (issue) อีกมากที่ถูกละเลย รัฐสนใจ (concern) สิ่งเหล่านี้หรือไม่  

มีงานวิจัยรองรับหรือยัง ยังไม่มีใครทำาหรือแม้กระทั่งการทำาวิจัยทางทะเล 

ภายใต้อนุสัญญา UNCLOS 1982 ก็จะเขียนว่าเรามีอำานาจอธิปไตยในการ

กำาหนด แต่พอเราไม่ได้ทำาอะไรเลยก็มีโอกาสที่เราจะสูญเสียผลประโยชน์

เพราะว่าการทำาวิจัยทางทะเลต้องมีการเอาข้อมูลเข้ามา ญี่ปุ่น จีน เกาหลี

เขาเอาสาหร่ายมาทำายามากมายแต่เรายังไม่มีสิ่งเหล่านี้ เพราะฉะนั้นจะ

ต้องมีประเด็นเชิงนโยบายในเชิงลึก ทุกวันนี้ก็อาจจะมีหน่วยงานที่เขาทำาอยู่

แต่ในเชิงนโยบายงานพวกนี้ยังไม่ออกมาจึงทำาให้พูดได้ค่อนข้างกว้าง ถ้า

ใครสนใจประเด็นใดติดตามได้และก็ศึกษาได้เพราะว่าเขาต้องการนักศึกษา 

รุ่นใหม่ๆ เข้าไปวิจัยเพื่อตอบโจทย์เหล่านี้แล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ออกมาทำา 

ในระดับนโยบายให้มากขึ้น

ผศ.ดร. ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ:

 งานของ อ.โสภารตัน์จะมส่ีวนของเชงิสถาบนั (Constitution) ค่อนข้าง 

มาก ซึ่งจากที่เห็นมีช่องว่างของนโยบาย (Policy gap) อยู่พอสมควรที่อาจ 

ใช้เป็นโจทย์ต่อยอดการวจิยัในอนาคตได้ ซึง่จะมกีารเปิดพืน้ที ่Marine Policy 

สำาหรบัผูท้ีส่นใจในนโยบายสาธารณะ หวัข้อต่อไปขอเชญิ อ. ทวดิา กมลเวชช 

นำาเสนอเรื่องการพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติมาตรฐานการเปิดใช้งานศูนย์ 

ปฏบิตักิารฉกุเฉนิจากแนวปฏบิตั ิเกณฑ์การตดัสนิระดบัการจดัการสาธารณภยั
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การพัฒนาขั้นตอนปฏิบัติมาตรฐาน
การเปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินจากแนวปฏิบัติ 

เกณฑ์การตัดสินใจระดับการจัดการสาธารณภัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทวิดา กมลเวชช

“เกณฑ์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยทั้ง 4 ข้อ คือ 1. พื้นที่ที่เสียหาย 
2. จำานวนประชากรที่ได้รับผลกระทบและบาดเจ็บล้มตาย 

3. ความซับซ้อนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
และ 4. ขอบเขตและดุลพินิจในการปกครอง 

เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าเมื่อใดจะใช้ทรัพยากร 
ถ้าทำาได้ดังนี้ การจัดการสาธารณภัยจะรวดเร็ว เข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึง 

งานชิ้นนี้ตอบโจทย์ว่าเวลาเกิดเรื่องขึ้น
ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ทำางานได้เต็มที่และได้ผลประโยชน์เต็มที”่
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 ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากในศาสตร์ของนโยบายสาธารณะ คือ

เนือ่งจากว่าเราเป็นบรหิารรฐักจิซึง่มกัพดูถงึนโยบายสาธารณะเพยีงในมมุของ

การออกแบบนโยบาย (policy design) หรอืพดูถงึนโยบายสาธารณะในมมุของ

การวพิากษ์ประเดน็ของนโยบาย เราจะเหน็ได้ว่าทีอ่าจารย์ทัง้สองท่านนำาเสนอ

ไปนัน้กล่าวถงึการออกแบบ การชีช่้องว่างเพือ่ให้นโยบายสาธารณะมตีำาแหน่ง

แห่งที่และเป็นตำาแหน่งแห่งที่ซึ่งต้องอาศัยความรู้ในเชิงสหวิทยาการ ในขณะ

เดียวกันนโยบายสาธารณะที่เราพูดถึงในเชิงบริหารรัฐกิจเราไม่ได้พูดถึงว่า

นโยบายหน้าตาเป็นอย่างไร สิง่สำาคญัพอๆ กบัว่านโยบายหน้าตาเป็นอย่างไร 

คือเอาไปทำาอย่างไร เพราะเรารู้กันอยู่ว่านโยบายประเทศนี้ออกมาเป็นแผน

ยทุธศาสตร์หรอืแผนอะไรกจ็ะวางไว้แน่นิง่หลงัตู ้ไม่เคยถกูใช้ไม่เคยถกูเอามา

ปฏิบัติ ดังนั้นเราจะพูดถึงนโยบายสาธารณะผนวกกับเครื่องมือในการจัดการ 

เนือ่งจากว่าปัญหาหลกัใหญ่ทีส่ดุในแวดวงของนโยบายสาธารณะคอื นโยบาย

ปัจจุบันในประเด็นสาธารณะนั้นเป็นสหวิทยาการ ด้วยเหตุนี้การออกแบบ

การบริหารจัดการภายใต้นโยบายลักษณะนี้จึงต้องเป็น “การบริหารจัดการ 

ที่บูรณาการ” (Collaborative Governance) ดังนั้นจะต้องมีการออกแบบซึ่ง

เป็นที่มาของงานชิ้นนี้

 ดิฉันทำางานเกี่ยวกับด้านภัยพิบัติ อาจารย์โสภารัตน์ท่านออกทะเล

ไปแล้วพอคลื่นซัดเข้าฝั่งก็กลายเป็นปัญหาของดิฉัน พอเกิดประเด็นปัญหา

ภัยพิบัติขึ้นงานชิ้นนี้ทำาอะไร เนื่องจากงานวิจัยของเราถือเป็นการออกแบบ 

เชงิสถาบนัเพือ่ให้หน่วยงานเอาไปใช้ได้จรงิ ทางศนูย์วจิยัดเิรก ชยันาม จงึให้

งบประมาณสนบัสนนุเพิม่เตมิเพือ่ออกมาเป็นงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมไม่ใช่

ขึ้นหิ้ง ประจวบกับทาง UNDP (โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ) 

กม็าบอกว่าอทุกภยัเมือ่ปี 2554 มนัแปลกประหลาด ประหลาดทีว่่าทำาไมบาง 

พื้นที่จัดการโดยจังหวัด บางพื้นที่จัดการโดยท้องถิ่น บางพื้นที่จัดการโดย

กระทรวงมหาดไทย อะไรเป็นเงื่อนไขให้ประเทศนี้ตัดสินใจว่าพื้นที่ไหนจะ

บริหารจัดการสาธารณภัยในระดับที่เท่าใด คำาว่าระดับที่เท่าใดมีความสำาคัญ
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ต่อการกำาหนดใช้ทรัพยากรว่าจะใช้ภายใต้ขอบเขตการปกครองขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิน่ หรอืให้ทางอำาเภอหรอืจงัหวดัเข้ามาช่วย อะไรจะเป็นตวั

บอกให้ทกุคนเคลือ่นย้ายทรพัยากรเข้าสูพ่ืน้ทีว่่าต้องทำางานร่วมกนั ผลปรากฏ

ว่าประเทศไทยไม่มีเกณฑ์บ่งบอกชัดเจนในจุดดังกล่าว คำาถามต่อมาคือแล้ว 

ทีผ่่านมาประเทศไทยจดัการอย่างไร หลายท่านทีใ่ห้ข้อมลูกบ็อกว่าใช้ดลุพนิจิ 

ดิฉันจึงสงสัยว่าดุลพินิจที่ว่านี้คืออะไร

 จากข้อสงสยัและคำาถามข้างต้น ดฉินัจงึไปถามว่าเขาบรหิารจดัการกนั 

อย่างไรเวลาเกิดอุทกภัย รู้ได้อย่างไรว่าต้องเคลื่อนย้ายทรัพยากรอย่างไร 

เมือ่ไร คำาตอบทีไ่ด้คอื “มนัมาจากสมอง” ดฉินักส็งสยัต่อว่าสมองทีว่่าคอือะไร 

“คือประสบการณ์ที่เราเคยเจอกันมา” ดิฉันก็สงสัยอีกว่าแล้วประสบการณ์ที่

ว่ามันเป็นอย่างไร คำาตอบที่ได้ก็ชวนขำาว่าเราต้องทำาบุญให้มากเข้าไว้ ดิฉัน

เลยบอกว่าแล้วถ้าบุญไม่มีแล้วประสบการณ์ที่เคยเจอก็ดันไม่มีอีกจะต้องทำา

อย่างไร คำาตอบที่ได้คือปล่อยให้เป็นไปตามใจปรารถนา ดิฉันมองว่าแบบนี้

ไม่ได้การละ บทสนทนาข้างต้นอาจเป็นอะไรทีต่ลกขบขนั แต่ถ้ามนัเกดิขึน้จรงิ 

การบรหิารจดัการไม่เป็นระบบ ยิง่โดยเฉพาะในภาวะวกิฤต คณุมเีวลาตดัสนิใจ 

น้อย ทักษะในการตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของ 

ขั้นตอนการทำางานที่วางไว้ตามเกณฑ์มาเป็นอย่างดี ถามว่าการเอาเกณฑ์มา

วางในการทำางานให้เป็นระบบ กรณสีาธารณภยัจะให้ใครเป็นหลกั ใครจะเสรมิ

เข้ามาเมือ่ไร จงัหวะใด ใช้ทรพัยากรเท่าไร มนัต้องมเีกณฑ์บอกไว้ชดัเจนเพือ่

ช่วยให้เราตดัสนิใจได้ในภาวะเร่งด่วน หรอืภาวะทีเ่ราตืน่ตระหนก (panic attack) 

เพื่อที่เราจะได้ใช้สมองที่เหลือในการตัดสินใจต่อโจทย์ใหม่ อะไรที่เป็นโจทย์

ปกตกิใ็ช้ระบบและเงือ่นไขทีว่างไว้ เป็นทีม่าของการจะสร้างโจทย์ขึน้มาตกลง

ว่าในพื้นที่เวลาเกิดเรื่องจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสินใจ จะใช้ทรัพยากรใคร 

เมือ่ไรถงึจะบอกได้ว่าอยากได้ความช่วยเหลอืจากทีอ่ืน่ เมือ่ไรควรมทีรพัยากร

มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ หรือหน่วยงานที่สูงกว่าจะได้ปล่อยทรัพยากรตัวเอง

ให้เข้าสู่พื้นที่เพื่อช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของงานชิ้นนี้ 
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 เนือ่งจากทางศนูย์วจิยัดเิรก ชยันาม บอกว่าอาจารย์ทวดิาถ้าจะทำาเรือ่ง 

การออกแบบเชิงสถาบัน (institutional design) เพื่อให้หน่วยงานใช้ โจทย์ 

ต่อมาคือทางหน่วยงานหรือทางกรมจะใช้กับอาจารย์หรือไม่ ด้วยเหตุนี้ทำาให้

ออกแบบงานวจิยัทีเ่ป็น Action Research ร่วมกนั ซึง่เป็นโจทย์วจิยัทีน่ยิมมาก

สำาหรับบริหารรัฐกิจในช่วงปัจจุบันโดยเฉพาะถ้าเป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ กล่าว

ง่ายๆ คือ ให้ทางกรมส่งคนมาร่วมทำาวิจัยกับเรา เราศึกษาอะไรเขาก็ศึกษา

เหมอืนเรา เราไปลงพืน้ทีเ่ขากล็งพืน้ทีไ่ปกบัเรา เวลานำาเสนออะไรกจ็ะร่วมกนั 

เสนอร่วมกนัแก้ไขไปตลอดทาง เพราะท้ายทีส่ดุเวลางานเราเสรจ็แล้วเราส่งมอบ 

ให้เขาแล้วเขาก็จะนำาไปใช้ต่อและใช้เป็นได้เลย 

 จากการศกึษาทำาให้ได้เกณฑ์หลกัๆ มา 4 เกณฑ์ในการบรหิารจดัการ 

สาธารณภยั 1. พืน้ทีท่ีเ่สยีหาย 2. จำานวนประชากรทีไ่ด้รบัผลกระทบบาดเจบ็ 

ล้มตาย 3. ความซับซ้อนของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นนำ้ามันรั่วที่ระยอง 

ในพืน้นำา้ถอืว่าเกนิขอบเขตจงัหวดัหรอืยงั ดฉินัถามใหม่ว่าตกลงจงัหวดัระยอง 

มขีอบเขตในนำา้ด้วยหรอืไม่ เฉพาะนำา้มนัทีร่ัว่ออกมากไ็ม่มอีปุกรณ์ทีจ่ะจดัการ

กบัมนัแล้ว สรปุว่าต้องเลือ่นระดบัสาธารณภยัให้สงูขึน้ ทัง้ๆ ทีพ่ืน้ทีแ่ละประชากร

ไม่ได้มีความเสียหายเท่าไร ทำาไมต้องเลื่อนระดับ ก็เพื่อใช้อำานาจในการขอ 

เครื่องมือพิเศษจากต่างประเทศ ซึ่งในส่วนนี้อำานาจขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นไม่มีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันก็ต้องขยาย นี่คือตัวอย่างความซับซ้อน  

4. ขอบเขตและดลุพนิจิในการปกครอง โดย 4 เกณฑ์นีต้้องเกบ็ข้อมลูพอสมควร 

อาทิ บอกว่าพื้นที่เสียหายเพราะนำ้าท่วมเป็นพื้นที่ปลูกผักชีกับพื้นที่ปลูก

กล้วยไม้ การเข้าช่วยไม่เหมือนกัน คำาถามมีอยู่เกณฑ์เดียวว่าต้องเข้าที่ไหน 

ก่อน ต้องเข้าพื้นที่ปลูกกล้วยไม้ก่อนเพราะผักชีมันแช่นำ้าได้แต่กล้วยไม้แช่นำ้า 

ไม่ได้ก็ต้องช่วยกล้วยไม้ก่อน อันนี้ไม่ได้พูดเรื่องมูลค่าแต่พูดเรื่องธรรมชาติ 

ของพชืทีท่นนำา้ซึง่เป็นเรือ่งทีต้่องมคีวามรูใ้นพืน้ทีอ่กี เพราะฉะนัน้เกณฑ์ 4 ข้อนี้ 

ถกูวางไว้ให้ท้องถิน่ นายอำาเภอ ผูว่้าราชการจงัหวดั กระทรวงมหาดไทย และ

นายกรัฐมนตรี ใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจว่าเมื่อใดจะใช้ทรัพยากร
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 ถามว่าทั้งหมดนี้พอเขียนเสร็จแล้วจะมีฤทธิ์แค่ไหนก็ต้องตอบแบบนี้ 

สิง่ทีท่ำาทัง้หมดนีท้างหน่วยงานราชการรบัทราบและนำาไปใช้แล้ว ตอนนีอ้ยูใ่น

แผนชาติฯ (แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ) รับรองโดย 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทยแล้ว รอเพยีงการประกาศอย่างเป็นทางการ 

ถามว่าจะเกิดประโยชน์อะไร ถ้าทำางานได้ตามระบบนี้การจัดการสาธารณภัย

จะรวดเร็วเข้าถึงประชาชนได้ทั่วถึงมากขึ้น ประชาชนได้ประโยชน์ ในขณะ

เดยีวกนัหากเกดิสถานการณ์ทีค่าดไม่ถงึจรงิๆ จนอาจกลายเป็นข้ออ้างได้ คอื 

ถ้าเกิดเหตกุารณ์คาดไม่ถงึแต่เจ้าหน้าที่ทำางานอย่างเตม็ความรู้ความสามารถ

ตามระบบขั้นตอนที่วางไว้ก็ให้ถือเป็นหลักประกันเจ้าหน้าที่ไม่ต้องถูกฟ้อง  

ถอืเป็นหลกัประกนัให้เจ้าหน้าทีท่ำางานได้อย่างเตม็ที ่ซึง่ทีผ่่านมามคีดฟ้ีองร้อง 

ภาครัฐอยู่ในระบบไม่น้อยกว่า 2,000 คดี ดิฉันทำางานชิ้นนี้เพื่อตอบโจทย์ว่า

เวลาทีเ่กดิเรือ่งขึน้ทัง้ประชาชนและเจ้าหน้าทีท่ำางานได้เตม็ที ่ช่วยเหลอืตวัเอง

ได้เต็มที่ และได้ผลประโยชน์เต็มที่ทั้งหมดทั้งสิ้น 

 ดิฉันโชคดีมากที่สิ่งที่ทำาทั้งหมดนี้ได้ถูกใช้ตอนเหตุการณ์นำ้าท่วม 

ภาคใต้ทีจ่งัหวดัประจวบครีขีนัธ์และจงัหวดันครศรธีรรมราชเมือ่ต้นปี 256010 

ที่บางสะพานและชะอำาก็มีการเปิดใช้ศูนย์อำานวยการฉุกเฉินและใช้ขั้นตอน

เหลา่นีใ้นการบริหารจดัการ ซึง่แน่นอนวา่ยังต้องปรับปรงุพฒันากนัต่อไป แต่ 

หากถามดิฉันว่ามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นมั้ย ก็ต้องตอบว่ามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นรวดเร็วขึ้น

 10 สถานการณ์นำา้ท่วมภาคใต้ตัง้แต่เดอืน ธ.ค. 2559 ต่อเนือ่งมาถงึ ม.ค. 2560 กรมป้องกนั 
และบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย ได้รายงานสถานการณ์อทุกภยั วาตภยั 
และนำา้ป่าไหลหลากในพืน้ทีภ่าคใต้ มจีงัหวดัทีไ่ด้รบัผลกระทบทัง้สิน้ 12 จงัหวดั คอื 
นครศรธีรรมราช สรุาษฎร์ธาน ีนราธวิาส ยะลา พทัลงุ สงขลา ปัตตาน ีตรงั กระบี ่ระนอง 
ชมุพร และประจวบครีขีนัธ์ มผีูเ้สยีชวีติทัง้สิน้ 95 ราย (http://www.thaiwater.net/
current/2017/floodsouthjan2017/body.html)
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ถ�ม: น่าสนใจว่าตอนเกิดภัยพิบัติใครเป็นคนจัดการดูแล อำานาจหลักอยู่ที่ 

ใคร ในการทำาวิจัยอาจารย์มีวิธีการอย่างไรในการนำางานวิจัยเข้าสู่ผู้กำาหนด

นโยบายอย่างเช่นกระทรวงกรมต่างๆ หรือว่าการเอางานวิจัยไปให้เขาปฏิบัติ

บรรจุเป็นแผนแห่งชาติ รวมถึงการเอาแผนแห่งชาติไปสู่ท้องถิ่นอาจารย์มี 

วิธีการอย่างไร

ผศ.ดร. ทวิด� กมลเวชช: ไม่มีอำานาจปกครองใดใช้ได้โดยไม่ผ่านเครื่องมือ 

การจดัการ คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ไม่แยกสาขาจากกนัโดย 

เดด็ขาดด้วยเหตผุลนี ้เดก็ปกครองต้องเรยีนรูเ้ครือ่งมอืการจดัการ เดก็บรหิาร

ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และอำานาจทางปกครอง ตอบคำาถามแรกเรื่องว่า 

ใครทำาอะไรทีไ่หน เหตกุารณ์จรงิ ฝนตกหนกันำา้เริม่ขงั อปท. (องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น) ออก นั่นคือพื้นที่ของ อปท. นายกเทศมนตรีเป็นคนบัญชาการ

สาธารณภัยในระดับที่ 1 นำ้าท่วมเกินกว่าที่บางสะพานจะรับได้แล้วเลยไปที่ 

อปท. ข้างเคยีง นายกเทศมนตร ี2 คนออกมาบญัชาการในพืน้ทีต่นเอง พืน้ที่

รอยต่อหรือการตัดสินใจใดที่จะมีผลกระทบต่อพื้นที่ของกันและกันให้ใช้คำาสั่ง

นายอำาเภอ นี่ถือเป็นการบริหารจัดการสาธารณภัยระดับที่ 1 นายอำาเภอ 

ทำาไปทำามาเกนิความสามารถตดัสนิไม่ไหวแล้วนายอำาเภอกใ็ห้ผูว่้าฯ ช่วย ผูว่้า

ราชการจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์เข้าถอืระบบบญัชาการ ถามว่านายกเทศมนตรี 

ไปไหน นายกเทศมนตรีลงไปอยู่ในพื้นที่ ผู้ว่าฯ บัญชาการอยู่ในส่วนที่เป็น 

จงัหวดั พอเกนิจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ ถ้านครศรธีรรมราชเกดิได้รบัผลกระทบ 

ด้วย ผูว่้าราชการจงัหวดั 2 จงัหวดัอำานาจเท่ากนั ต่างคนต่างตดัสนิเอาจงัหวดั

ตัวเองเป็นใหญ่ไม่ได้ การตัดสินจะมีผลกระทบต่อจังหวัด ทั้ง 2 จังหวัดนี้ 

จะถกูบญัชาการโดยผูบ้ญัชาการส่วนหน้า รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย 

ก็จะถูกส่งลงมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่จะมี 

ผลกระทบต่อทัง้ 2 พืน้ที่ แล้วถามวา่ผูว้า่ราชการจังหวัดไปไหน ผูว้า่ราชการ 

จังหวัดก็ไปคุมในจังหวัด นายกเทศมนตรีก็ไปคุมด่านหน้าที่เกิดเหตุ นี่คือ 
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ระบบบัญชาการที่สร้างขึ้นในภาวะวิกฤต ให้ใช้อำานาจปกครองในภาวะวิกฤต 

รับรองโดยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 

ดังนั้นถ้าเกิดภาวะวิกฤตรัฐบาลจะต้องไม่ใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534 แต่ต้องมาใช้พระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทา

สาธารณภัย พ.ศ. 2550

 คำาถามต่อมาเวลาสร้างงานวิจัยแบบนี้ ในเมื่อพวกเราบริหารรัฐกิจ 

ชื่นชอบ “การบริหารจัดการที่บูรณาการ” (Collaborative Governance)  

การที่จะบริหารจัดการในรูปแบบนี้ได้ดิฉันคนเดียวไม่มีทางไปบังคับให้ 

หน่วยงานใช้ เนือ่งจากศนูย์วจิยั ดเิรก ชยันาม ซึง่เปิดกว้างมาก่อนว่าสามารถ 

ทำางานวจิยัแบบนีไ้ด้ประกอบกบัดฉินัขอให้ UNDP สนบัสนนุ ดงันัน้มาตรฐาน 

ที่ก่อมากับ UNDP จะเป็นตัวกำาหนดให้เกิดความเชื่อมั่นของหน่วยงานที่อยู่

ในประเทศไทยว่าถ้านักวิจัยคนนี้ไปแปลงมาตรฐานระดับโลกให้มาเข้ากับ 

วถิไีทยได้หน่วยงานกจ็ะใช้ได้อย่างไม่ยากลำาบากนกั ระหว่างนกัวจิยั หน่วยงาน 

ทีค่มุมาตรฐานและหน่วยงานราชการ ว่าสิง่ทีจ่ะทำาถ้าเขาทำาตามแล้วเขาจะได้

ประโยชน์ คดีฟ้องร้องจะลดลง การทำางานจะเป็นระบบมากขึ้น ข้าราชการ

สามารถตัดสินใจบริหารจัดการขัดคำาสั่งลึกลับของนักการเมืองได้ด้วยการยัน

เอาขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน (Standard Operating Procedures) 

หรือ SOPs และเกณฑ์ที่ออกแบบไว้อย่างชัดเจนไปใช้ในการบริหารจัดการ 

 ส่วนสุดท้ายบังเอิญว่าช่วงที่เราทำาทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงที่ประเทศนี้

กำาลงัต้องการแผนชาตฯิ ฉบบัใหม่ ว่าประเทศนีจ้ะมกีารเคลือ่นไหวการบรหิาร

จัดการสาธารณภัยแบบไหนให้เป็นระบบที่ได้มาตรฐานโลกด้วยส่วนหนึ่ง ใน

ขณะเดยีวกนัชือ่เข้ากบัอาเซยีนได้ในประเทศต่างๆ และรวมถงึสามารถบรหิาร 

จดัการระหว่าง อปท. ด้วยกนัเองได้ ซึง่ถอืว่าประเทศมคีวามต้องการในส่วนนี้

อยู ่สำาหรบัดฉินัแล้วถ้าถามว่าพอไปถงึ อปท. แล้วจะทำาอย่างไร Collaborative 

Governance หรือการบริหารจัดการงานภาครัฐแบบร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมคิด 

ร่วมทำา ตำาแหน่งหนึง่ทีม่คีวามหมายมากเราเรยีกว่า network manager เพราะ 
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network manager คือคนที่ช่วยบูรณาการให้งานมันเดินหลายต่อหลายครั้ง 

network manager สำาคัญอย่างไร คนคนนี้เป็นคนบูรณาการปฏิบัติการของ 

Collaborative Governance หลายต่อหลายครั้ง network manager คือคน

ภายนอกเอน็จโีอเข้ามา ซึง่ขณะนี ้network manager ของแผนฯ ฉบบันี ้การ 

นำาเอาบทเรียนไปสอน อปท. ไปช่วย อปท. เขียนงานทั้งแผนปฏิบัติการและ

แผนเงนิคอืตวัดฉินัเอง กต้็องมกีารอทุศิตวับางอย่างร่วมด้วย เพราะฉะนัน้พอ

รวมกันมันก็จะได้คอนเซ็ปต์ของการทำางานแบบนี้ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

 ก่อนจบขอทิ้งท้ายไว้เล็กน้อย บทความของดิฉันตีพิมพ์ในวารสาร 

รัฐศาสตร์สาร ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถ้าใครอยากจะ

อ่านงานวิจัยซึ่งเป็นกึ่งนวัตกรรมออกแบบให้ใช้ได้จริง ลงไปสู่พื้นดินได้จริง 

นโยบายจะแก้สิ่งที่เราเรียกว่า Collaborative Governance ที่เคยเกิดขึ้นจริง

ได้ก็ขอเชิญอ่านบทความเพิ่มเติม

ผศ.ดร. ภ�คภูมิ ฤกขะเมธ:

 งานของอาจารย์ทวดิาถอืว่าเป็นการจดัระบบบนความไร้ระบบเรยีกว่า 

เป็นสิง่ทีย่ากทีส่ดุ แต่ว่าปัจจยัทีเ่ป็นความสำาเรจ็ผมคดิว่าเป็นเรือ่งทีจ่ำาเป็นมาก

สำาหรับการใช้ SOPs ของอาจารย์ก็คือเรื่องการรวมศูนย์ของข้อมูล ในลำาดับ

ต่อไปขอเชญิอาจารย์สนุสิา ช่อแก้ว นำาเสนอหวัข้อการบรหิารคนเก่ง: แนวคดิ

ในต่างประเทศและประสบการณ์ในภาครัฐของไทย
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การบริหารคนเก่ง: แนวคิดในต่างประเทศ
และประสบการณ์ในภาครัฐของไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิสา ช่อแก้ว

“ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องผูกระบบคนเก่งเอาไว้กับแผนอัตรากำาลัง 
เพราะถ้าเราไม่ผูกไว้ด้วยกัน สิ่งที่เรามั่นหมายว่าจะได้คือ contribution 
หรือสิ่งที่ส่งมอบ  ไม่มีทางได้ และ contribution นั้นคือให้ประเทศเรา 

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องทำาข้อมูลและแนวโน้มด้านอัตรากำาลัง 
หรือทำา HR Analysis ได้แล้ว”
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 สวสัดทีกุท่าน คาดว่าในห้องนีร้าว 60% น่าจะเป็น Generation Y11

เราฟังเรื่องที่เป็นนโยบาย (policy) และระบบกันมาแล้ว มาฟังเรื่องที่เป็น

เครื่องมือกันบ้าง หัวข้อที่จะพูดในวันนี้เป็นเรื่องเครื่องมือในการจัดการคนเก่ง

 จุดเริ่มต้นของงานวิจัยชิ้นนี้เกิดจากการที่ได้มีโอกาสไปทำางานเป็น 

ที่ปรึกษาในภาครัฐ ย้อนไปก่อนหน้านี้ 2 ปีงานที่ทำาในส่วนที่เป็นการพัฒนา

ผู้บริหารระดับสูง ระหว่างทางที่พัฒนาผู้บริหารระดับสูงก็ได้มีการพูดคุย 

แลกเปลี่ยน ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงมักสะท้อนกลับมาคือเรื่องของ 

Generation Y โดยเฉพาะ Generation Y ทีเ่ป็นกลุม่คนเก่ง (talent) จากการ

ทีไ่ด้ฟังเสยีงสะท้อน (feedback) เรือ่ยๆ กเ็กดิความสนใจว่าคนกลุม่นีซ้ึง่โดย 

ธรรมชาตแิล้วเราเรยีกเขาว่าเป็นคนเก่ง เราจะจำาแนกเขาว่าเป็นคนเก่งแบบใด 

มิติใด และก็อยากจะเห็นว่าระบบที่ทำาในบ้านเราเป็นระบบที่เรียกว่า “การ

บรหิารคนเก่ง” เราวดัอะไรจากคนทีเ่ป็นคนเก่ง แล้วคนเก่งส่งมอบสิง่ใดให้แก่ 

ระบบราชการบ้าง

 จากความสนใจดังกล่าวแต่คิดว่าเรายังมีความรู้เรื่องนี้ไม่พอจึงไป

ค้นงานศึกษาเพิ่มเติม กระทั่งได้อ่าน paper ที่เป็นแรงบันดาลใจ คืองาน

ของ ผศ.ดร. อรอร ภู่เจริญ12 ซึ่งท่านได้เปรียบเทียบงานเกี่ยวกับการพัฒนา 

 11 Generation Y, Gen Y หรอื Why Generation คอื กลุม่คนทีเ่กดิระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 
2533 อายุ 19-28 ปี ในปี 2553 คาดว่ามีประชากรไทยอยู่ในกลุ่มอายุ Gen Y 
ประมาณ 10 ล้านคน คดิเป็นประมาณ 16% ของประชากรทัง้หมด  Gen Y คอืประชากร 
กลุม่ทีเ่กดิหลงั Extraordinary Generation หรอื Generation X, Gen X พวกเขาเกดิ 
ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมเศรษฐกจิและการเมอืง รวมทัง้เทคโนโลยทีีก้่าวหน้า เป็นวยัที่ 
เพิง่เริม่เข้าสูว่ยัทำางาน มลีกัษณะนสิยัชอบแสดงออก มคีวามเป็นตวัของตวัเองสงู ไม่ชอบ 
อยู่ในกรอบ (http://www.impressionconsult.com/web/index.php/articles/256-
why-generation-generation-y-gen-y.html) 

 12 Poocharoen, O. and Lee, C. 2013. “Talent Management in the Public Sector: 
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บริหารคนเก่งไว้เป็น 3 ประเภท ความจริงงานวิจัยดั้งเดิม (original) ไม่ได้ 

มาจากภาครัฐ แต่มาจากงานวิจัยของบริษัทที่ปรึกษาแม็คคินซี่ (McKinsey 

& Company, Inc.) ช่วงที่แม็คคินซี่สนใจศึกษาเรื่องคนเก่งในปี 2540 หรือ 

20 กว่าปีทีแ่ล้วช่วงทีบ้่านเราเกดิวกิฤตการณ์ต้มยำากุง้ ในขณะทีอ่กีซกีโลกหนึง่ 

ทางฝั่งตะวันตกเขาสนใจเรื่องการขับเคลื่อนหน่วยงานเรื่องของการพัฒนา

บริหารคนเก่ง พอกลับมาดูงานวิจัยที่เป็นงานคลาสสิกศึกษาว่าในศตวรรษที่

ผ่านมาตัง้แต่มข้ีาราชการคนแรกทีไ่ด้เงนิเดอืนในปี 2418 จนกระทัง่ถงึปัจจบุนั 

ระบบการบริหารคนในภาครัฐของเราเปลี่ยนไปอย่างไร ช่วงปี 2418 เรามี

ข้าราชการคนแรกทีไ่ด้เงนิเดอืนคอื เจ้าฟ้ามหามาลา (สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำาราบปรปักษ์) เจ้าพระยากระทรวงการคลงั (พ.ศ. 

2416-2429) ยคุที ่2 ยคุปฏริปูระบบราชการภาค 2 เรามกีระทรวงครัง้แรก 

12 กระทรวง ยคุที ่3 ยคุรบัราชการ ในยคุนัน้ปรากฏสำานวน “สบิพ่อค้าไม่เท่า 

พระยาเลีย้ง” ดงันัน้จงึไม่มเีหตกุารณ์สมองไหลในระบบราชการเลย คนอยาก

เป็นข้าราชการกนัทัง้นัน้ จนกระทัง่ยคุที ่4 ตัง้แต่ พ.ศ. 2530-2539 ยคุของ 

การดำาเนนิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่6-7 ในยคุนัน้เกดิ

ปรากฏการณ์สมองไหล แม้ว่าในช่วง 10 ปีนัน้จะมกีารปรบัระบบค่าตอบแทน

ในภาครัฐมากกว่า 20 ครั้งแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดให้คนโดยเฉพาะคนที่อยู่ใน

สายงานสำาคญั เช่นสายการแพทย์ ไม่ให้ไหลออกในภาครฐัได้ ซึง่ยงัเป็นปัญหา

อยู่จนทุกวันนี้นับตั้งแต่วิกฤตต้มยำากุ้งเป็นต้นมา

 เหตุที่เริ่มต้นที่ปี 2540 เพราะปี 2540 มีจุดเปลี่ยนสำาคัญคือเริ่มมี 

เครือ่งไม้เครือ่งมอืมากขึน้ ไม่ว่าตะวนัตกมสีิง่ใดประเทศไทยจะมสีิง่นัน้ ทัง้ระบบ 

บริหารคนเก่ง ระบบพิเศษๆ เรามีหมด ประเด็นคำาถามสำาคัญก็คือระบบที่มี

สามารถตอบโจทย์ปัญหาเหล่านั้นได้หรือไม่ 

A Comparative Study of Singapore, Malaysia, and Thailand”. Public Management 
Review,12: 8; 1185-1207. 
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 พอย้อนกลับไปดู ท้ายที่สุดคำาว่า “talent” คืออะไรกันแน่ ถ้ามอง

คำานยิามจะพบว่าพจนานกุรมไทยและต่างประเทศให้คำาจำากดัความ talent ไว้

ว่า “พรสวรรค์ที่ติดตัวมาตั้งแต่กำาเนิด” แต่พอไปดูคำานิยามของสายจิตวิทยา

ปรากฏว่านกัจติวทิยาไม่ได้มองอย่างนัน้ คนเก่งไม่จำาเป็นต้องมาจากพรสวรรค์

อย่างเดยีว จะมทีัง้ส่วนทีอ่ยูด้่านบนและส่วนทีอ่ยูด้่านล่างซึง่พฒันาได้ ทีส่ำาคญั

คือคนเก่งไม่ได้วัดเพียง IQ อย่างเดียวแต่มี EQ ด้วย นี่คือคีย์เวิร์ดสำาคัญใน

การออกแบบ (design) ระบบบริหารคนเก่ง (talent management) ทั้งใน

ต่างประเทศและบ้านเรา 

 เดฟ อลุรชิ (Dave Ulrich) เจ้าพ่อ HR ชือ่ดงั ประมาณ 4-5 ปีทีแ่ล้ว 

มาพูดที่ เมืองไทยโดยการเชิญของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง

ประเทศไทย ในเรื่องบทบาทของ HR อุลริชบอกว่าถ้าจะเป็น talent จริงๆ 

นับแค่ความสามารถไม่พอ แต่จะต้องมีองค์ประกอบ 3 อย่าง คือ มีความ 

สามารถ (Competence) มีพันธะผูกพัน (Commitment) และมีสิ่งที่ส่งมอบ 

(Contribution)13 โดยเฉพาะตัวสุดท้าย contribution อุลริชบอกว่าการเป็น 

talent ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องลงทุนกับคุณแล้วคุณไม่ส่งมอบอะไรให้ แต่สิ่ง

สำาคญัคอืถ้าคณุเป็น talent คณุต้องส่งมอบสิง่สำาคญัให้แก่หน่วยงานด้วย และ

ยิ่งเป็น talent ของภาครัฐคุณต้องส่งมอบอะไรให้ประชาชนด้วย

 ระบบ talent ในงานของอาจารย์อรอรเราได้คีย์เวิร์ดสำาคัญมา 2 ตัว 

คือคำาว่า “exclusive” กับ “inclusive” exclusive (การบริหารคนเก่งตาม 

มุมมองแบบเฉพาะกลุ่ม: Exclusive Approach) แปลว่าเราใช้ระบบแบบ  

exclusive นั่นหมายความว่าเราจะทำาระบบพิเศษของ talent แบบแตกต่าง 

สมมติว่าอาจารย์ทวิดาเป็น talent แล้วพวกเราเป็นคนธรรมดา เดินเข้ามา 

อาจารย์ทวดิาคอืระบบ talent ส่วนพวกเราเป็นระบบปกต ิเราต้องเดนิอกีลูห่นึง่ 

 13 Ulrich, D. 2006. “The Talent Trifecta”, Workforce Management. September, 
32-33. 
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นี่คือระบบ exclusive แต่ยังมีอีกระบบหนึ่งคือ inclusive (การบริหารคนเก่ง

ตามมุมมองแบบภาพรวม: Inclusive Approach) หมายความว่า talent กับ

คนในระบบปกตอิยูใ่นลูว่ิง่เดยีวกนั ซึง่ถ้าคณุวิง่ไม่แรงพอนัน่หมายความว่าใน

อนาคตคณุกอ็าจจะไม่ใช่ talent กไ็ด้ ดงันัน้ในระบบ inclusive ทกุคนมโีอกาส

ที่จะเป็น talent ได้อย่างเท่าเทียมกัน

 จะเหน็วา่เวลาทำาเรื่อง talent ในแต่ละประเทศ ไมว่า่จะเปน็มาเลเซยี 

สิงคโปร์ หรือว่าประเทศไทย เราไปเล่นกันที่ระบบ HR (Human Resource:  

การบรหิารทรพัยากรมนษุย)์ สำาคญัๆ นัน่คอืระบบการสรรหาคดัเลือก ระบบ 

การพัฒนา และระบบการรักษาเอาไว้ แต่ว่าที่สิงคโปร์จะมีจุดที่แตกต่างจาก

บ้านเรา เขามีสิ่งที่เรียกว่า Green Harvesting Recruitment คือไปสรรหา 

ตั้งแต่คนเก่งอยู่ระดับมัธยมต้น นั่นหมายความว่าระบบ talent ของสิงคโปร์

ค่อนข้างเป็น exclusive คนที่เป็น talent ถูกกำาหนดมาตั้งแต่เด็กๆ ว่าคนนี้

คือ talent

 ในประเทศไทยเราลองดูระบบ นปร. และระบบ HIPPS (ระบบ 

ข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง: High Performance and Potential System)  

นปร. มาจาก นกับรหิารการเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ เรามนีกับรหิารการเปลีย่นแปลง 

รุน่ใหม่มาตอนนีป้ระมาณรุน่ที ่11 แล้ว เราจะรบัเฉพาะคนทีเ่ป็นนกับรหิารการ

เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ปีละประมาณ 40 คนเท่านั้น นปร. จะมี 7 ด่านคัดเลือก 

ด่านแรกๆ จะเป็นด่านที่ screen profile ซึ่ง profile อย่างหนึ่งก็คือใช้ภาษา

องักฤษเป็นตวัตดั TOEFL 550 profile จะถกูกำาหนดไว้เข้มงวด (strict) มาก 

คอื ระบบ talent แบบ นปร. ค่อนข้างทีจ่ะ exclusive ถ้าเปรยีบเทยีบกบัระบบ 

HIPPS ของสำานักงาน ก.พ. (สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) 

ต้องบอกว่าระบบ 2 ระบบนี้ผู้รับผิดชอบไม่เหมือนกัน ระบบแรก โครงการ 

พฒันานกับรหิารการเปลีย่นแปลงรุน่ใหม่ (นปร.) คนรบัผดิชอบคอืสำานกังาน

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึง่ปกตจิะทำางานเรือ่งโครงสร้าง 

เขาให้เหตผุลว่าสาเหตทุีท่ำาเรือ่ง talent เพราะไม่ได้มอง talent เป็นตวัคน แต่ 
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มอง talent เป็นโครงสร้าง ในขณะทีร่ะบบ “โครงการส่งเสรมิพนกังานทีม่ศีกัยภาพ 

หรือ High Performance and Potential Staffs: HiPPS” อีกอันหนึ่ง HIPPS 

(High Performance and Potential System) เขาใช้คำาว่า “system” 

หมายความว่าเขาลงทุนกับคนเก่ง เพื่อให้คนเก่งสร้างความเปลี่ยนแปลงให้

ระบบราชการ แต่ว่าจุดที่แตกต่างกันก็คือถ้าดูตั้งแต่ screen profile นปร. มี

จำากดัอาย ุถ้าจบปรญิญาเอกต้องอายไุม่เกนิ 35 ปี จบปรญิญาโทกจ็ำากดัอายุ

เช่นเดยีวกนั คอืมองความคุม้ค่าในการลงทนุด้วย แต่ในขณะเดยีวกนั HIPPS 

จะไม่ใช่ ถ้าจะเป็น HIPPS ได้นั้น ย้อนกลับไปยุคแรกๆ ของระบบราชการ 

อย่างแรกคือต้องทำางานในระบบราชการมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สองคือนายต้อง

โปรโมต อนันีส้ำาคญัและค่อนข้างทีจ่ะ inclusive ถ้าเปรยีบเทยีบกนันีเ่ป็น key 

point สำาคญักค็อื ยงัมวีธิกีารจำาแนก talent ว่าได้จากตวับคุคล (key people) 

หรือตัวตำาแหน่ง (key position) 

 ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศฝ่ังยโุรปเช่นองักฤษ จะใช้วธิกีาร 

ผูกระบบคนเก่งเอาไว้กับแผนอัตรากำาลัง และไม่ได้มองคนเก่งแค่แนวตั้ง  

บ้านเรามองแนวตั้งอย่างเดียว คือสร้างคนเก่งขึ้นไปเป็นนาย แต่ที่นั่นไม่ใช่ 

คนเก่งไม่จำาเป็นต้องเป็นนายก็ได้ คนเก่งเป็นมืออาชีพ (professional) ก็ได้ 

คนเก่งทำาเรือ่งภยัพบิตักิไ็ด้ ทำาเรือ่งทะเลกไ็ด้ เมือ่มองย้อนกลบัมาดวู่าระบบใน

บ้านเราเป็นแบบไหน ปรากฏว่าระบบทีม่ใีนบ้านเราทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นระบบ 

นปร. ระบบ HIPPS หรอืแม้กระทัง่ในงานวจิยั จะมอีกีกรณศีกึษา (case study) 

หนึง่ทีไ่ด้เข้าไปสงัเกตการณ์ (observe) ระบบแบบใกล้ชดิ ได้เข้าไปสมัภาษณ์ 

สงัเกตการณ์ พบว่าระบบทีม่ใีนระบบบ้านเราเป็นระบบตวับคุคล (key people) 

หมดเลย ไม่มกีารผกูระบบ talent เอาไว้กบัอตัรากำาลงั จงึนำามาสูข้่อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะประการแรกคือ ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราต้องผูกระบบ

คนเก่งเอาไว้กับแผนอัตรากำาลัง เพราะว่าถ้าเราไม่ผูกระบบเอาไว้ด้วยกัน  

สิ่งที่เรามั่นหมายว่าจะได้คือ contribution ไม่มีทางได้ และ contribution นั้น

คือ contribution ให้ประเทศเรา อย่างที่สองก็คือ ถึงเวลาหรือยังที่เราต้องทำา
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ข้อมลูและแนวโน้มด้านอตัรากำาลงั (Workforce Facts and Figures) หรอืทำา 

HR Analysis ได้แล้ว เมื่อสองสัปดาห์ก่อนไปดูงานที่มิตรผล ซึ่งเขาได้รางวัล  

2 รางวัลคือ รางวัลนายจ้างแห่งทางเลือกและรางวัลนายจ้างของคน Gen Y  

วนันีต้ลาดในบ้านเรา Gen Y ครองตลาดทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน เกอืบ 50%  

แล้ว ทีม่ติรผลม ีGen Y 68% ยิง่ในธรุกจิใหม่ทีท่ำาเรือ่งพลงังานม ีGen Y เกอืบ 

80% ดังนั้นสิ่งที่เขาทำาก็คือเขาเก็บข้อมูลแบบละเอียดแล้วเอาข้อมูลนั้นมา

ออกแบบแพก็เกจเพือ่ให้คนเก่งทำางานได้ และ contribution ประเดน็ถดัมากค็อื 

talent and change driven หมายความว่า talent ไม่ใช่แค่เรื่องระบบ แต่ต้อง

สร้างความเปลี่ยนแปลง สุดท้ายคือต้องทำาแบรนดิ้ง

ถ�ม: มองว่ามีเรื่องของ culture กับอำานาจอยู่ในนั้น รวมถึง contribution 

อาจต้องเชื่อมโยงอยู่กับ KPI ที่วัดได้จริงๆ แล้วก็นำาไปสู่งาน รวมทั้งมีค่า

ตอบแทน (rewards) ทีส่มนำา้สมเนือ้ เช่นเอกชนซึง่ชดัเจนว่าทำางานเท่าไรให้ได้ 

เงินเท่าไรจะให้โปรเมตอย่างไร แต่ในภาคราชการบางทีมันไม่ชัดและบางที

ทำางานแทบตายได้สองพันหรือพันกว่าบาท ซึ่งไม่นำาไปสู่แรงจูงใจเท่าที่ควร 

อยากทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ผศ.ดร. สนุสิ� ช่อแก้ว: ตอนนีส้ดัส่วนกลุม่ talent ในภาครฐั 70% เป็น Gen Y 

30% เป็น Gen X ไม่มี Baby Boomer ในกลุ่ม talent เนื่องจากว่ากลุ่มที่ทำา 

ทำามาราว 13 ปี ตอนนีค้นทีอ่ยูร่ะบบ talent รุน่แรกๆ เริม่เป็นรองอธบิดกีนัแล้ว 

เราได้เห็นอธิบดีอายุ 40 ต้นๆ เราได้เห็น C9 อายุ 30 ปลายๆ ล่าสุดเราไป

ทำา project change ที่กระทรวงการคลังมีอาจารย์ทวิดาไปร่วมด้วย ในคลาส 

ทั้ง 14 คนเราเชิญ C9 ไปร่วมก็มีท่านรองอธิบดีด้วย อายุน้อยสุด 39 อายุ

มากสุด 45 นี่เป็นตัวเลขบางส่วนแต่ก็มีหลายคนที่เป็น talent แล้วไม่โต 

ไม่สมหวังก็มีอยู่หลายส่วน

 ต้องบอกว่าระบบ talent และ HIPPS ไม่เหมอืนกนั นปร. หลงัจากที่
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ได้รบัคดัเลอืกเข้ามาเขาจะพฒันาเราอยูส่องปีโดยไม่ต้องทำางาน ให้เป็น policy 

analyst ทำาหน้าที่ปรึกษานโยบาย ในขณะที่ระบบ HIPPS ถ้าไปดูวิชาที่สอน 

เขาจะไม่ได้สอนเราตลอดปี ต้องมาอบรมด้วยทำางานด้วย วิธีที่เขาพัฒนาเรา

จะเป็นเรือ่งการจดัการคน (soft skills) ถามว่าในระบบราชการตอนนีม้ทีัง้คน

จาก นปร. และ HIPPS และคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นคนที่โตเร็วด้วย 

 จากตวัอย่างทีย่กมานัน้สะท้อนให้เหน็ว่า ตวัทีเ่ป็นปัจจยัดงึดดู คอืการ

ที่เขามี track ลู่วิ่งที่ทำาให้เขาได้วิ่งได้เร็วกว่าคนที่อยู่ใน track ปกติ นี่คือสิ่งที่ 

ดงึดดูซึง่ผลทีอ่อกมาในประเทศไทยถ้าเทยีบกบัต่างประเทศผลออกมาคล้ายกนั 

เนือ่งจากว่าภาครฐัจะมเีงือ่นไขข้อจำากดัในการทีจ่ะให้ค่าตอบแทนทีส่งู ถ้าแข่ง

กับเอกชน ในบรรดาประเทศที่ศึกษามามีเพียงประเทศเดียวที่สามารถให้ค่า

ตอบแทน talent ในภาครัฐที่สูงพอๆ กับเอกชนหรือมากกว่าเอกชน และให้

เป็นแพ็กเกจรายบุคคล ก็คือสิงคโปร์ มีการดีลเป็นรายบุคคล นับว่าน่าสนใจ 

แต่ถ้าไปถึงจุดนั้นได้ก็ต้องไปปลดล็อกประการหนึ่ง คือระบบการจ้างงานเป็น

สญัญาจ้างและในสญัญาจ้างต้องระบใุห้ชดัเจนว่า ในระหว่างทีค่ณุอยูใ่นสญัญา

จ้าง 1 ปีหรอื 2 ปี คณุต้องส่งมอบอะไร ถ้าส่งมอบไม่ได้ไม่ไล่ออกแต่ไม่จ้างต่อ 

อันนี้เป็นสิ่งที่ระบบสามารถออกแบบได้ เท่าที่ดู ณ ตอนนี้แต่ละปีมีคนเข้ามา

สมัครในโครงการ talent ก็ยังเยอะอยู่ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือระบบ นปร. 

มนัมคีวามขดัแย้งกนัระหว่างคนทีเ่ข้าไปอยูใ่นระบบซึง่เป็นเดก็รุน่ใหม่กบัเวลา

เขาลงระบบจริงเขาไปอยู่บางกระทรวง แต่พอลงพื้นที่ในต่างจังหวัด วิธีการ

คดัเลอืกคนลงพืน้ทีก่ค็อืคนทีไ่ด้ลำาดบัทีส่งู คนทีไ่ด้ทีห่นึง่ทีส่องจะได้เลอืกก่อน

จนกระทั่งที่สุดท้ายถึงจะมีสิทธิ์เลือกหรือแทบจะไม่ได้เลือกแล้วต้องไปลงใน

กระทรวงทีไ่ม่ได้อยากเลอืก สดุท้ายเจอความขดัแย้งกค็อืเราไปอยูใ่นทีท่ีท่กุคน 

ไม่เหมอืนเราเลย ซึง่ถอืว่าเป็นการลงทนุทีส่ญูเปล่า เพราะ นปร. ใช้งบประมาณ 

ต่อหัวราว 2 ล้านบาท
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ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 สวสัดแีขกผูม้เีกยีรต ินกัศกึษา เพือ่นนกัวชิาการ และสือ่มวลชนทกุท่าน 

ขอบคุณที่อยู่กับเราตั้งแต่เช้ามาจนถึงเซสชั่นสุดท้ายในวันนี้ซึ่งปิดด้วยสาขา

การเมอืงการปกครอง เพือ่ไม่ให้เป็นการเสยีเวลา เรามวีทิยากร 3 ท่าน จะเริม่จาก 

อาจารย์วรรณภาก่อน ต่อด้วยอาจารย์อรรถสทิธิ ์และปิดท้ายด้วยอาจารย์เกษยีร 

หลังจากนั้นจะเปิดเวทีให้ทุกท่านได้ซักถาม ขอเริ่มจากอาจารย์วรรณภาใน

หวัข้อ “รฐัธรรมนญูกบัการรบัรองและคุม้ครองสทิธขิัน้พืน้ฐานด้านสิง่แวดล้อม” 



รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
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รัฐธรรมนูญกับการรับรองและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ติระสังขะ

“สิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นได้ ไม่ได้อาศัยเพียง
ตัวบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ยังอาศัยเครื่องมือกลไกอื่นๆ

โดยผ่านนโยบายภาครัฐ ผ่านการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม
และผ่านกระบวนการยุติธรรม  ทำาอย่างไรให้เราทุกคนคิดว่า

เราเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
มีสิทธิที่จะใช้ ดำารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และเข้าไป

บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคน”
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 หวัข้อนีเ้ป็นหวัข้องานวจิยัทีไ่ด้รบัทนุจากศนูย์วจิยั ดเิรก ชยันาม เมือ่

ปี 2559 ตอนที่ทำาวิจัยนี้รัฐธรรมนูญปี 2560 ยังไม่ประกาศใช้ พอประกาศ

ใช้หลังจากการออกเสียงประชามติพบว่าเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง

สิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้เปลี่ยนมาก อยากจะชวนคุยในเรื่องสิทธิ 

พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องอะไรบ้าง เวลาเรา

พดูถงึเรือ่งสิง่แวดล้อม ดฉินัคดิว่าสิง่แวดล้อมอยูร่อบตวัเรา และเราดำารงอยูไ่ด้ 

เรามีชีวิตอยู่ได้ เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อม

ที่ดี ขอยกคำากล่าวนี้มากระตุ้นพวกเรา

 “การด�ารงไว้ซึง่ความหลากหลายทางชวีภาพจะส่งผลให้เกดิสทิธทิีจ่ะ

ได้รับประโยชน์จากธรรมชาติในรูปแบบของความเป็นอยู่ที่ดี และมีชีวิตอย่าง 

มีคุณค่า มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ท�าให้มีแหล่งอาหารส�าหรับคน 

รุน่นีแ้ละรุน่ต่อๆ ไป มนี�า้ ทีอ่ยูอ่าศยั และสขุภาพทีด่ ีมสีทิธด้ิานสงัคม เศรษฐกจิ 

วัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการด�ารงอยู่อย่างเป็นระบบของระบบนิเวศ

และความหลากหลายทางชีวภาพ” 

 พดูง่ายๆ คอืสทิธพิืน้ฐานด้านสิง่แวดล้อมไม่สามารถมเีป็นสทิธเิดีย่วๆ 

โดดๆ ได้ มนัเกีย่วกบัสทิธด้ิานอืน่ๆ ด้วย หวัข้อนำาเสนอวนันีจ้ะพดูถงึสทิธพิืน้ฐาน 

ด้านสิ่งแวดล้อมว่าคืออะไรและเป็นอย่างไร ในเรื่องของการรับรองสิทธิขั้น 

พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมนั้นงานวิจัยได้ศึกษาตัวอย่างในฝรั่งเศส และคำาถาม

สุดท้ายคือเราจะไปถึงการรับรองสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ

ปี 2560 ของรัฐไทยได้หรือไม่อย่างไร 

 หัวข้อแรกสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมคอือะไรและอยา่งไร งานชิ้นนี้ 

มองว่าสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมคือเรื่องของการใช้อำานาจในการจัดสรร 

ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม หมายความว่าในแต่ละประเทศ ในแต่ละรฐั ใน 

แต่ละสงัคมต่างกม็วีธิกีารจดัการกบัการใช้อำานาจโดยผ่านการจดัสรรทรพัยากร 

ธรรมชาตสิิง่แวดล้อม เวลาเราพดูถงึทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมเราอาจจะ

นึกถึง นำ้า ป่า อากาศ แต่จริงๆ แล้วมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
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มากไปกว่านัน้ ยกตวัอย่างเช่น คลืน่ความถี ่พลงังาน เป็นต้น นีก่เ็ป็นการพดู

ถงึการใช้อำานาจในรฐันัน้ๆ ว่ามวีธิกีารจดัการอย่างไร ซึง่ดฉินัคดิว่าสิง่ทีส่ำาคญั 

ที่สุดของแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม คือการดำารงอยู่หรือมีอยู่ของสิทธิมนุษยชน

ในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี 

 สิทธิมนุษยชนในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้น ในทางกฎหมายระหว่าง

ประเทศและในระดับสากลถือว่าการที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิตามธรรมชาติ และ

เป็นสิทธิมนุษยชนที่จะดำารงอยู่ในการมีนำ้า มีอากาศ มีสภาพแวดล้อมที่ดี  

นีค่อืสทิธมินษุยชนอย่างหนึง่ สทิธมินษุยชนในด้านสิง่แวดล้อมเป็นเรือ่งสำาคญั  

ทำาอย่างไรให้คนในรัฐนั้นในประเทศนั้นมีพื้นฐานการดำารงชีวิตผ่านการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นี่คือหัวใจสำาคัญที่

เราต้องจัดการ

 อีกแนวคิดหนึ่งคือสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นหรือว่ามีอยู่

พร้อมๆ กับแนวคิดเรื่องสมบัติสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

พลงังาน คลืน่ความถีห่รอือะไรกแ็ล้วแต่มนัเป็นสมบตัขิองชาต ิพอบอกว่าเป็น

สมบัติของชาติ วิธีคิดคือเราเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรนั้น เรา

เป็นเจ้าของในการจดัการทรพัยากรนัน้ผ่านกระบวนการหลายๆ กระบวนการ 

เพราะฉะนั้นแนวคิดเรื่องสมบัติสาธารณะจึงผูกโยงกับการที่เราจำาเป็นต้องมี

สิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยรัฐมีหน้าที่ต้องจัดหาให้ ในความเป็น

จรงิแล้วเวลาเราพดูถงึสทิธมินัผกูพนักบัหน้าทีด้่วย สทิธก่ิอให้เกดิหน้าที ่สทิธิ

มันก่อให้เกิดการที่คนอื่นต้องปฏิบัติต่อเราเพื่อรับรองสิทธินั้นด้วย ดิฉันคิดว่า 

แนวความคิดเรื่องสมบัติสาธารณะในสังคมไทยยังมีข้ออ่อนด้อยเรื่องเกี่ยวกับ 

ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อม เพราะในความเป็นจรงิคนเมอืงทีใ่ช้ชวีติอยูใ่น 

เมอืงอาจจะไม่รูส้กึว่าเราเป็นเจ้าของอากาศ เป็นเจ้าของนำา้ เป็นเจ้าของพลงังาน 

เป็นเจ้าของคลื่นความถี่ เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการหรือ 

มอีำานาจในการไปมส่ีวนร่วมบรหิารจดัการจงึอยูใ่นเกณฑ์ทีต่ำา่ด้วย วธิคีดิในการ

จดัการทรพัยากรธรรมชาตทิีด่หีรอืวธิคีดิทีว่่าเราเป็นเจ้าของสมบตัสิาธารณะนี้
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มันผ่านรูปแบบใดได้บ้าง ก็ผ่านรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อครู่ 

อาจารย์โสภารัตน์พูดถึงการจัดการทางทะเลด้วย ถ้ามองในมุมนี้ทะเลก็เป็น

สมบตัสิาธารณะ ทำาอย่างไรให้เราในฐานะทีเ่ป็นเจ้าของอำานาจ เจ้าของทรพัยากร 

ธรรมชาตสิิง่แวดล้อมของประเทศได้เข้าไปมส่ีวนร่วมมากทีส่ดุโดยผ่านรปูแบบ

ต่างๆ ดิฉันจะเล่าต่อไปว่าในรัฐธรรมนูญปี 2560 และการที่ คสช. มีคำาสั่ง

ต่างๆ ออกมาอาจจะทำาให้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนอ่อนด้อย

ลงไปด้วย แต่อย่างไรก็ดีในทางระหว่างประเทศ สิทธิด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมผูกโยงกับการมี 

สิง่แวดล้อมทีด่ด้ีวย ในเมือ่คณุบอกว่าคณุจำาเป็นต้องดำารงอยูภ่ายใต้สิง่แวดล้อม 

ที่ดี คุณก็มีโอกาสหรือมีส่วนร่วมในการเข้าไปจัดการหรือบอกว่าการมี 

สิ่งแวดล้อมที่ดีแบบที่เราต้องการนั้นมันคืออะไร ก็จะผูกโยงกับสิทธิในการมี

ส่วนร่วมของประชาชนด้วย 

 อย่างไรก็ตาม สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเชื่อมและ

สัมพันธ์กับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม คุณจะไม่สามารถเข้าไป

มีส่วนร่วมหรือเข้าไป participate กับอะไรได้ถ้าหากคุณไม่มีข้อมูลในมือ ซึ่ง

สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุในเรือ่งข้อมลูด้านสิง่แวดล้อมคอืข้อมลูทีค่นทกุคนทีเ่ป็นเจ้าของ

ทรัพยากรธรรมชาตินั้นควรจะต้องมี ข้อมูลเป็นอาวุธสำาคัญที่ทำาให้คุณเข้าไป

ต่อรอง เข้าไปมีส่วนร่วม และเข้าไปบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมได้ในฐานะ

ที่คุณเป็นเจ้าของสิ่งแวดล้อมนั้น

 สิทธิต่อมาคือเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นอีกขั้นหนึ่งที่พูดถึงว่า 

การมีสิ่งแวดล้อมที่ดีผ่านรูปแบบใดได้บ้าง การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นแนวคิด

ที่ไม่ได้ใหม่มากนักแต่มีการพูดถึงในประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้ การพัฒนา 

อย่างยั่งยืนเราคงทราบกันดีว่าควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

คอืทำาอย่างไรให้การมชีวีติอยูใ่นสิง่แวดล้อมทีด่มีนัดำารงอยูไ่ด้ในรุน่ลกูรุน่หลาน

ต่อไปด้วย 

 อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำาคัญและจะทำาให้สิทธิมนุษยชนในการมี 
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สิ่งแวดล้อมที่ดีหรือสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการตรวจสอบ ขอยก

ตัวอย่างการรับรองสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส ฝรั่งเศสถือว่า

เป็นผู้นำาด้านสิ่งแวดล้อมประเทศหนึ่ง เหตุที่กล่าวเช่นนั้นเพราะประเทศนี้

ปล่อยมลพิษเยอะพอสมควร จะเห็นว่าประเทศไหนที่เป็นผู้นำาของโลกอย่าง

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส มักจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ผลิตมลพิษ

ด้านสิ่งแวดล้อมเยอะพอสมควร แต่ว่าอย่างไรก็ดีวิธีคิดด้านสิ่งแวดล้อมใน

ฝรั่งเศสนั้นมีความน่าสนใจ นั่นคือแนวความคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศส 

ถกูกำากบัโดยการสวมบทฮโีร่การเป็นผูน้ำาสิง่แวดล้อมของโลก ไม่ว่าจะเป็นการ

ประชุม COP 21 ล่าสุด2 และมีการออกมาพูดถึงการที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ 

โดนลัด์ ทรมัป์ ขอถอนตวัออกไป ซึง่ประธานาธบิด ีเอม็มานเูอล มาครง แห่ง 

ฝรั่งเศสก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์อยู่พอสมควร ดิฉันคิดว่าวิธีการแบบนี้ทำาให้

ฝรัง่เศสดจูะเป็นผูน้ำาเรือ่งเกีย่วกบัการจดัการดแูลและพทิกัษ์สิง่แวดล้อม รวมถงึ 

การให้สตัยาบนัระหว่างประเทศในหลายๆ เรือ่ง ฝรัง่เศสเองกพ็ยายามทีจ่ะเป็น 

ผู้นำาด้านนี้

 นอกจากนีฝ้รัง่เศสยงัมเีรือ่งหนึง่ทีถ่กูเขยีนไว้ในรฐัธรรมนญูอย่างเป็น 

รปูธรรมคอื “กฎบตัรว่าด้วยเรือ่งสิง่แวดล้อม” (la charte de l’environnement)  

กฎบัตรนี้เขียนขึ้นท้ายผนวกของรัฐธรรมนูญ แปลว่าฝรั่งเศสเขียนกฎบัตร 

ขึน้มา 10 กว่าข้อแล้วเอากฎบตัรนีม้าแนบท้ายรฐัธรรมนญูให้เป็นเสมอืนหนึง่ 

 2 COP21 หรือในชื่อเต็มคือ Conference of Parties เป็นการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 21 ซึ่งเป็นการเจรจา
ระหว่างผูน้ำาประเทศจากกว่า 190 ประเทศทัว่โลก รวมถงึประเทศไทยด้วย มผีูเ้ข้าร่วม 
กว่า 50,000 คน ทัง้จากภาคการเมอืง ชมุชนทางวทิยาศาสตร์ และภาคประชาสงัคม 
จดัขึน้ในวนัที ่30 พ.ย.-11 ธ.ค. 2015 ทีก่รงุปารสี ประเทศฝรัง่เศส เป็นการเจรจา
เพือ่บรรลขุ้อตกลงเพือ่หลกีเลีย่งผลกระทบทีเ่ลวร้ายทีส่ดุทีจ่ะเกดิขึน้จากวกิฤตโลกร้อน 
(http://www.ispacethailand.org/ไลฟ์สไตล์/7651.html)
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รัฐธรรมนูญจริงๆ ในประเทศไทยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สิทธิชุมชน การมี 

ส่วนร่วมของประชาชนถกูบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูตัง้แต่รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 

ฝรัง่เศสมาช้ากว่า แต่การมาช้ากว่าของฝรัง่เศสมาอย่างเป็นชดุและเป็นรปูธรรม 

มากกว่า กฎบตัรว่าด้วยสิง่แวดล้อมของเขาไม่ได้เขยีนอะไรทีเ่ป็นรายละเอยีด

ปลีกย่อยแต่เขียนหลักการพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักการพื้นฐาน 

ด้านสิ่งแวดล้อมนี้น ่าสนใจตรงที่ทำาให ้คนในสังคมเข ้าใจว ่าสิทธิด ้าน 

สิง่แวดล้อมเกีย่วโยงกบัเรือ่งอะไรบ้าง ยกตวัอย่างเช่น ผูก่้อมลพษิเป็นผูช้ดใช้ 

หลักป้องกันล่วงหน้า หลักการมีส่วนร่วม หลักการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ 

อกีหลายๆ หลกัการทีเ่กดิขึน้ หลกัการเหล่านีท้ีม่สีถานะเทยีบเท่ารฐัธรรมนญู 

ส่งผลต่อการสร้างหลายๆ เรือ่งตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการสร้างกระบวนการ 

ยุติธรรมที่เข้มแข็งผ่านการตรวจสอบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก

ฝรั่งเศสใช้ระบอบรูปแบบของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ ก็จะมีการควบคุม

กฎหมายที่ออกมาหรือหากมีการใช้สิทธิที่ขัดต่อสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ

การบัญญัติไว้เทียบเท่ารัฐธรรมนูญนี้ก็จะต้องถูกยกเลิกไป พูดง่ายๆ ก็คือ

คณะตลุาการรฐัธรรมนญูฝรัง่เศสจะดงึเอาประเดน็สทิธพิืน้ฐานด้านสิง่แวดล้อม

ที่ได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญออกมาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นผ่าน

กระบวนการทางศาล 

 สิ่งที่น่าสนใจในฝรั่งเศสอีกประการคือ “ประมวลกฎหมายด้าน 

สิ่งแวดล้อม” เข้าใจว่าในไทยเองคนที่ทำางานด้านสิ่งแวดล้อมก็อยากให้มี

ประมวลกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมขึน้ เพราะกฎหมายด้านสิง่แวดล้อมของไทย

กระจัดกระจายหลายเรื่องทั้งเรื่องนำ้า มลพิษ ขยะ กระจัดกระจายไปหมด แต่

ในฝรั่งเศสมีการจัดทำาประมวลกฎหมายสิ่งแวดล้อมขึ้นมาและเรียงลำาดับแยก

ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นี่คือจุดดี แปลว่ามีเล่มเดียว

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ หมวดแรกพดูถงึเรือ่งหลกัการพืน้ฐานด้าน

สิง่แวดล้อมทัง้หมด หมวดถดัไปกจ็ะแยกตามมลพษิ เขตอตุสาหกรรมทัง้หลาย 

รวมไปถึงนำ้า อากาศ ของเสีย มีทุกเรื่องและเป็นไปอย่างเรียงลำาดับตั้งแต่
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กฎหมายระดับรัฐบัญญัติ กฤษฎีกา รวมถึงกฎหมายลูกทั้งหลายที่สอดรับกัน

ไม่ว่าจะออกมาจากกระทรวงหรอืหน่วยงานใด ซึง่แปลว่าการบงัคบัใช้กฎหมาย

จะง่าย ไม่ใช่ไปดวู่ากฎหมายกระทรวงนีจ้ะไปขดัต่อกฎหมายอกีกระทรวงหรอื

เปล่า หรอืว่าระเบยีบนีอ้อกมาไปขดัต่อระเบยีบของอกีกระทรวงหรอืเปล่า แต่

มันจะถูกเรียงลำาดับให้เป็นเหตุเป็นผลกัน เพราะฉะนั้นการทำางานหรือการ

บังคับใช้หรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในฝรั่งเศสจะไม่ได้ดูที่หน่วยงานเป็น

หลัก แต่ดูที่ content หรือตัววัตถุหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ซึ่งก็ทำาให้การ 

บงัคบัใช้กฎหมาย รวมถงึการดแูลจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมเป็นไป 

อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้หลังจากที่มีการรณรงค์หรือทำากฎบัตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เป็นต้นมา รูปแบบของฝรั่งเศสก็เปลี่ยนไป กระทรวงถูก 

ตั้งชื่อใหม่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลายเป็นกระทรวง 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดรับกับบทบาทของการเป็นผู้นำา มีการทำา

นโยบายเป็นชุดอย่างเป็นรูปธรรม และถูกนำาไปประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วน 

รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

 ดิฉันคิดว่าสิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่งคือการตระหนักรู ้ของคนใน 

ฝรั่งเศสเอง ฝรั่งเศสเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กระแสการดูแลจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มขึ้นสูง ไม่ว่าจะเรื่องการใช้รถ เรื่องการแยกขยะ 

ที่น่าสนใจคือพรรคการเมืองสีเขียวในฝรั่งเศสได้รับคะแนนนิยมสูงพอๆ กับ

พรรคเขียวในเยอรมนีอีกด้วย นี่คือกระแสที่ฝรั่งเศสพยายามมีบทบาทเป็น

ผู้นำา ผ่านกระบวนการเขียนกฎหมายให้ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีสถานะ

เทียบเท่ารัฐธรรมนูญให้กลายเป็นกฎหมายของประเทศ และทำาให้การออก

นโยบายขององค์กรต่างๆ รวมถงึกระบวนการยตุธิรรมสอดรบักนัได้อย่างลงตวั

 ในไทยเราเขียนมาเยอะพอสมควรก่อนหลายๆ ประเทศ เมื่อครั้ง

รัฐธรรมนูญ 2540 ออกมาเราดีใจที่มีเรื่องสิทธิชุมชน เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่อง
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การมีส่วนร่วมในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ แต่จริงๆ แล้วสังคมไทยเรา

ไปถึงหรือเปล่ากับเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ คือเราเขียนเยอะด้วย

ลายลักษณ์อักษรเราทำาเยอะแต่ไปถึงมั้ย ไม่ถึง ดิฉันคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะ

ต้องทำาความเข้าใจคือเวลาเราบอกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมันคือการให้

หรอืการรบัรอง คนในสงัคมส่วนใหญ่เข้าใจว่าสทิธคิอืการทีร่ฐัธรรมนญูมอบให้ 

แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ สิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสิทธิตามธรรมชาติของ 

มนุษย์ รัฐธรรมนูญเพียงแค่รับรองว่าคุณจะใช้สิทธินี้ผ่านองค์กร กระบวนการ 

เครื่องมือ กลไกอย่างไร แปลว่าไม่ได้มีใครให้สิทธิแก่คุณ แต่มันเป็นสิทธิตาม

ธรรมชาติของมนุษย์ คุณมีอยู่แล้วเพียงแต่คุณจะใช้มันอย่างไรจะมีเครื่องมือ

อย่างไร รัฐจะอำานวยความสะดวกอย่างไรผ่านกลไกหรือเครื่องมืออย่างไร 

ต่างหาก มันไม่เหมือนกับการให้แต่คือการรับรอง เวลาเราพูดว่าบทบัญญัตินี้

ถูกรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญก็คือให้สิทธิอย่างเป็นรูปธรรม

 นอกจากนี้ปัญหาของไทยเองที่ดิฉันคิดว่ามันยังไปไม่ถึง เนื่องจาก

ว่าหลายๆ เรื่องในกฎหมายไทย เท่าที่งานวิจัยสำารวจดูก็พบว่ากฎหมาย 

สิ่งแวดล้อมไทยกระจัดกระจายหลายฉบับมีทั้งประกาศระเบียบเต็มไปหมด 

บางประกาศบางระเบียบแต่ละกระทรวงล้วนแล้วแต่ขัดแย้งกันเอง เจ้าของ

หน่วยงาน หรือบางเรื่องไม่มีเจ้าของงานก็จะถกเถียงกันว่าใครจะเป็นแม่งาน

อย่างนี้เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาอยู่พอสมควรในการประมวลกฎหมาย  

คำาว่าประมวลคอืรวบรวมกฎหมายในการบรหิารจดัการเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ ดงันัน้

การมีหรือการจัดทำาประมวลกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบสอดรับ

กนัเป็นสิง่ทีจ่ำาเป็นทีจ่ะทำาให้สทิธพิืน้ฐานด้านสิง่แวดล้อมของไทยไปถงึได้จรงิๆ 

 นอกจากนี้การบังคับใช้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นได้

จริงหรือไม่ก็อาศัยหลายเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

เอง ในรฐัธรรมนญู 2560 มหีลายมาตราทีพ่ดูถงึสทิธด้ิานสิง่แวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น 

มาตรา 52, 58 ฯลฯ แต่สทิธทิีถ่กูเขยีนไว้ในรฐัธรรมนญูจะไม่มทีางเกดิขึน้จรงิ 

ถ้าไม่มกีารบงัคบัใช้อย่างเป็นรปูธรรม การบงัคบัใช้ไม่ได้อาศยัการทีร่ฐับงัคบัใช้ 
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อย่างเดียวเพราะเนื่องจากมันเป็นสิทธิของเรา การบังคับใช้คือต้อง active 

แปลว่าทีห่ลายคนถกเถยีงบอกว่ารฐัธรรมนญู 2560 ตดัถ้อยคำาเรือ่งสทิธชิมุชน 

ออกไปมันทำาให้สิทธิชุมชนนั้นหายไป แต่ดิฉันคิดว่าไม่ได้หายไปไหน 

เพราะมันเป็นสิทธิที่มีดำารงอยู ่แล้วในการพิทักษ์รักษาจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งเราเป็นเจ้าของมัน ถ้าคอนเซ็ปต์นี้ได้ต่อให้มันไม่ได้ 

ถูกเขียนไว้คุณก็มีสิทธิเข้าไปจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่ง

พวกเราเป็นเจ้าของ คุณอยู่กรุงเทพฯ แต่คุณก็เป็นเจ้าของต้นไม้ที่เขาใหญ่ 

วิธีคิดแบบนี้อาจทำาให้สิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จริงในอนาคต 

 แต่อย่างไรก็ดี อย่าลืมว่าเรามีอุปสรรคบางอย่างที่ทำาให้การบังคับใช้

สทิธด้ิานสิง่แวดล้อมหยดุชะงกัลง ถ้าสำารวจดใูนคำาสัง่ คสช. มคีำาสัง่ คสช. หลาย 

คำาสัง่ทีอ่าศยัอำานาจตามมาตรา 44 ทีไ่ปกระทบต่อเรือ่งการจดัการทรพัยากร 

ธรรมชาตสิิง่แวดล้อม ทีเ่ด่นๆ ม ี3 เรือ่ง เรือ่งแรก คำาสัง่ คสช. ที ่3/2558 เรือ่ง

การชุมนุมเกิน 5 คน เราไม่แน่ใจว่าถ้าหากไปประท้วงเรื่องโรงไฟฟ้าที่กระบี่ 

อาจโดนเรือ่งชมุนมุเกนิ 5 คนหรอืเปล่า จะเหน็ว่าอปุสรรคสำาคญัของการเข้าถงึ 

หรอืเข้าไปบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม คอืการออกคำาสัง่

เหล่านี ้หรอืคำาสัง่ที ่4/2559 เรือ่งเกีย่วกบัผงัเมอืง คอืการยกเว้นการบงัคบัใช้ 

กฎกระทรวงในเรื่องการใช้บังคับให้ผังเมืองรวมยกเว้นบางประเภท แปลว่า

ผงัเมอืงทีเ่คยวางแผนไว้ว่าโซนนี้ๆ  ถกูยกเว้นไป และรวมถงึคำาสัง่ คสช. ที ่9/ 

2559 เกีย่วกบัเรือ่ง EIA คอืยกเว้นการทำา EIA ปกตถ้ิาทำาโครงการรฐัขนาด

ใหญ่หรือแค่ทำาคอนโดก่อสร้างขนาดใหญ่ก็ต้องทำา EIA แต่คำาสั่งนี้ยกเว้นการ

ทำา EIA คือสามารถไปหาผู้รับเหมาหาคนจัดทำาโครงการแล้วค่อยมาทำา EIA 

ภายหลงั ข้อกงัวลหรอืข้อน่าห่วงกค็อืว่าสทิธทิัง้หลายทีเ่กีย่วข้องกบัสิง่แวดล้อม

มันถูกอุปสรรคเหล่านี้ถูกเหตุยกเว้นเหล่านี้ ซึ่งเหตุยกเว้นเหล่านี้ไม่ได้เป็น

เหตุยกเว้นเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นเหตุยกเว้นที่มันนาน เราก็อยู่กับคำาสั่งนี้มา

สักพักแล้ว เราก็รู้สึกว่าการออกคำาสั่งแบบนี้มันไปกระทบต่อวิธีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม หรือการป้องกันก่อนจะเกิด
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เหตุทางสิ่งแวดล้อม มันถูกทำาลายลงโดยข้อยกเว้นชั่วคราวเหล่านี้ กลายเป็น

ว่าคำาสั่งตามมาตรา 44 นอกจากจะทำาลายระบบการเมืองในทางกระแสหลัก 

ภาวะทางการเมอืงทัว่ๆ ไปทีเ่ราเหน็แล้วยงักระทบต่อด้านสิง่แวดล้อมด้วย มนั

ครอบคลมุไปทกุๆ เรือ่งซึง่ดแูล้วหมดหวงั เมือ่ลองเข้าไปดคูดต่ีางๆ ทีเ่กดิขึน้

ในศาลไทยมีที่น่าสนใจอยู่หลายคดี คดีที่เราอาจจะเคยได้ยินคือคดีของศาล

ปกครองเองที่คุ้มครองสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มแข็ง แต่ศาลรัฐธรรมนูญ

ก็ยังไม่มีคดีที่เป็นกรณีศึกษามากนักจากการสำารวจ อย่างไรก็ดีศาลไทยไม่มี

ศาลไหนกล้าที่จะตัดสินว่าคำาสั่งตามมาตรา 44 เป็นการออกคำาสั่งที่ขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพทั้งหลายที่เขียนไว้ใน

รฐัธรรมนญู แต่ถ้าออกคำาสัง่ตามมาตรา 44 กท็ำาทกุอย่างได้ นบัว่าน่าเป็นห่วง 

พอสมควร

 ดิฉันคิดว่าสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมมันจะ 

เกิดขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการผ่านกระบวนการสร้างความเป็นประชาธิปไตย

ทำาได้หรือเปล่า สำาหรับดิฉันแล้วคอนเซ็ปต์ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการ

สิ่งแวดล้อมหรือสิทธิพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม คือการที่เราเป็นเจ้าของ

ทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมนัน้เราต้องเข้าไปมส่ีวนร่วม มนัไม่แปลกถ้าเรา

ฝึกการสร้างกระบวนการประชาธปิไตยในชวีติประจำาวนัของเรา ในการทำางาน

ของเราและในทกุๆ เรือ่ง กระบวนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมก็

เอาแนวคดิเรือ่งเกีย่วกบักระบวนการสร้างประชาธปิไตยมาใช้ได้ ลองสงัเกตดู

ง่ายๆ ได้ว่าประเทศไหนประชาธปิไตยเข้มแขง็ประเทศนัน้กจ็ะมรีะบบเกีย่วกบั 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมทีด่ ีโดยคำานงึถงึคนทกุคนในสงัคม 

นั้นๆ ในประเทศนั้นๆ ให้มีการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ในประเทศของตนเองได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด 

 เรื่องที่สองที่ควรคิดก็คือว่าเวลาเราพูดถึงสิทธิเรามักจะพูดว่าใน

รฐัธรรมนญูเราเขยีนเรือ่งสทิธด้ิานสิง่แวดล้อมไว้มากมาย แต่จรงิๆ แล้วมกีลไก 

หรอืเครือ่งมอือืน่ๆ นอกจากตวับทกฎหมาย ดฉินัคดิว่าตวับทกฎหมายอาจจะ 
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เป็นเพียงแค่การรับรองอย่างเป็นทางการ ส่วนที่ไม่เป็นทางการมีอยู่มากมาย 

ลองดูกระแสเรื่องโรงไฟฟ้าที่กระบี่ เป็นเรื่องน่าแปลกใจมากว่าทำาไมรัฐบาล 

ทหารทบุโต๊ะผ่านเรือ่งนีไ้ม่ได้ สดุท้ายกต้็องยอมพ่ายแพ้ ดฉินัคดิว่าสิง่สำาคญัทีส่ดุ 

ทีจ่ะทำาให้สทิธพิืน้ฐานด้านสิง่แวดล้อมสามารถเกดิขึน้ได้จรงิไม่อาจอาศยัเพยีง

ตวับทบญัญตัใินรฐัธรรมนญูเท่านัน้ แต่ยงัต้องอาศยัเครือ่งมอืกลไกอืน่ทีส่ำาคญั

ทั้งผ่านนโยบายภาครัฐ ผ่านการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมที่ไม่ใช่ประชารัฐ 

แน่นอน และผ่านกระบวนการยตุธิรรมอืน่ๆ ทีท่ำาให้มนัเกดิขึน้ได้จรงิ ซึง่กต้็อง 

ย้อนกลับไปคอนเซ็ปต์ที่พูดมาแต่ต้นว่าทำาอย่างไรให้เราทุกคนคิดว่าเราเป็น

เจ้าของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้น มีสิทธิที่จะใช้ มีสิทธิที่จะดำารงอยู่

ในสภาพแวดล้อมทีด่ ีและมสีทิธทิีจ่ะเข้าไปบรหิารจดัการสิง่แวดล้อมนัน้ให้เกดิ

ประโยชน์สูงสุดแก่ทุกคน

ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ขอบคณุ อ. วรรณภา ผมคดิว่าน่าสนใจเพราะอาจารย์เปิดเรือ่งโดยโยง 

เรื่องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมมาผูกกับเรื่องอำานาจ ผูกกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 

และผกูกบัเรือ่งสมบตัสิาธารณะ มนัขยายคอนเซป็ต์ออกไป พอมองตามโจทย์

แบบนีท้ำาให้เรือ่งสิง่แวดล้อมมาผกูกบัเรือ่งประชาธปิไตยในตอนท้ายทีอ่าจารย์

ขมวดปมให้เห็น มันไม่ได้แยกขาดจากกัน บางทีในสังคมไทยเรามองเรื่อง

การต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยแยกขาดออกจากกัน 

อาจารย์ชี้ให้เห็นว่าที่จริงอาจเป็นโจทย์เดียวกันได้จากบทเรียนของประเทศ 

อื่นๆ พื้นที่ของการมีส่วนร่วม พื้นที่ของภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งก็อาจเป็น

เครื่องมือสำาคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ลำาดับถัดไปขอเชิญอาจารย์

อรรถสทิธิ ์เดมิงานวจิยัของอาจารย์ศกึษาพฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง

ของคนไทยในปี 2545-2554 แต่ว่าล่าสดุอาจารย์มข้ีอมลูมาถงึปี 2557 ด้วย  

กจ็ะมานำาเสนอข้อมลูในวนันี ้โดยใช้เครือ่งมอืเชงิปรมิาณ แบบสอบถาม มผีลสรปุ 

ที่น่าสนใจหลายประการทีเดียว 
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นอกเมืองไม่นอกการเมือง: พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของคนไทย พ.ศ. 2545-2554

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถสิทธิ์ พานแก้ว

“ทุนทางสังคมคือการรวมกลุ่ม เป็นสิ่งที่จะสร้างและรักษาประชาธิปไตยได้ 
การรวมกลุ่มทำาให้คนเกิดการเรียนรู้ 

สร้างบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
แต่การรวมกลุ่มของประเทศไทยมักถูกมองว่าเป็นเรื่องของการไม่เอารัฐ 

เราต้องมองใหม่ว่าการที่มีกลุ่มทางสังคม กลุ่มนอกเหนือภาครัฐ 
ถือเป็นการหนุนเสริมและเสริมสร้างให้เกิดประชาธิปไตย” 
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 งานชิน้นีใ้นช่วงแรกใช้ชือ่ว่า “นอกเมอืงไม่นอกการเมอืง: พฤตกิรรม

การมส่ีวนร่วมของคนไทยตัง้แต่ปี 2545-2554” เขยีนร่วมกบัอาจารย์สตธิร 

ธนานิธิโชติ แห่งสถาบันพระปกเกล้า งานชิ้นนี้ใช้การสำารวจ เราวิเคราะห์ผล

สำารวจจากชุดข้อมูลที่เรียกว่า Asian barometer ซึ่งเป็นการสำารวจทั่วทวีป

เอเชยีรวมถงึประเทศไทย เราใช้ผลตัง้แต่ปี 2545 แล้วผลของปี 2557 ออกมา 

เมือ่ประมาณสองอาทติย์ พอเจอข้อมลูปี 2557 ใหม่ จากทีเ่คยตัง้ชือ่ว่า “นอก 

เมืองไม่นอกการเมือง” เพราะสาเหตุข้อค้นพบไม่ใช่แบบที่คิดแล้ว ปี 2557 

เกิดอะไรอย่างหนึ่งต่อตัวข้อมูล ผมจะค่อยๆ อธิบายว่าผมตอบคำาถามอะไร 

 งานชิ้นนี้ถามคำาถามง่ายๆ ว่า “การจะมีส่วนร่วมของคนไทยในทาง 

การเมืองอะไรคือปัจจัย” เป็นคำาถามที่ไม่ใช่คำาถามใหม่และไม่ใช่คำาถามเก่า 

เป็นคำาถามที่ถูกถามอยู่เสมอเพียงแต่ว่าปัจจัยที่ถูกใช้อธิบายเปลี่ยนไปตาม 

ยคุสมยั นีค่อืหวัข้อ แล้วความแตกต่างของงานนีอ้ยูต่รงไหน การถามว่าทำาไม 

คนมพีฤตกิรรมทางการเมอืงแบบนีห้รอืมส่ีวนร่วมทางการเมอืงแบบไหนมงีาน

หลายชิ้นที่ทำา แต่ว่าข้อจำากัดของงานเหล่านั้นก็คือเป็นงานศึกษาเฉพาะพื้นที่ 

เลก็ๆ เป็นพืน้ทีจ่งัหวดับ้าง พืน้ทีเ่ขต อบต. บ้าง แม้จะเป็นพืน้ทีป่ระเทศกจ็ะถาม 

แค่ปีเดยีว ขณะทีง่านชิน้นีเ้ราถาม 12 ปี ตัง้แต่ปี 2545-2557 อาจไม่ได้ถาม 

ทกุปี ถาม 4 ปีครัง้คอืปี 2545, 2549, 2553 และ 25573 ถ้าเราดเูวลาช่วงปี 

2545-2557 เป็นช่วงทีก่ารเมอืงมกีารเปลีย่น เรยีกว่าสถานการณ์การเมอืง

ทำาให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพอสมควร ซึ่งผลการศึกษาก็สะท้อนแบบนั้น 

 เมื่อก่อนเราอธิบายอย่างไร คนจะมีส่วนร่วมทางการเมืองจากอะไร 

ส่วนใหญ่จะบอกว่ามนัเป็นเรือ่งของสภาพทางเศรษฐกจิสงัคม เพศ อาย ุรายได้ 

การศึกษา ส่วนใหญ่จะบอกแบบนี้ งานศึกษาย้อนไปถึงปี 2526 งานของ  

อ. สุจิต บุญบงการ และ อ. พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว4 ก็จะบอกว่าในประเทศไทย 

 3 ผลการศึกษาปี 2557 มาจากการสำารวจเมื่อปลายปี 2556
 4 สจุติ บญุบงการ และ พรศกัดิ ์ผ่องแผ้ว, พฤตกิรรมการลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้ของคนไทย 
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เพศหญงิมส่ีวนร่วมมากกว่า คนทีม่อีายมุากกว่า 50 ปีกจ็ะมส่ีวนร่วมมากกว่า  

คนทีอ่าศยัอยูใ่นชนบทกจ็ะมส่ีวนร่วมมากกว่า คนทีม่กีารศกึษาในระบบทีส่งูกว่า 

ก็จะมีส่วนร่วมมากกว่า งานแต่ละชิ้นจะอธิบายไปในทำานองนี้ แต่คำาอธิบาย

ว่าคนชนบทมส่ีวนร่วมมากกว่ากจ็ะถกูชดุคำาอธบิายทีว่่าเนือ่งจากเป็นลกัษณะ

เฉพาะของประเทศไทย ในความเป็นจริงแล้วในต่างประเทศเขาบอกว่าคนใน

เมืองจะ active ทางการเมืองมากกว่า แต่ในประเทศไทยบอกว่าถ้าคนชนบท 

active นั้นเปน็เพราะคนชนบทถกูระดม เปน็เรื่องของระบบอุปถัมภ์ เป็นเรื่อง

ของการซือ้สทิธิข์ายเสยีง เรายงัจะใช้คำาอธบิายแบบนีห้รอืไม่ เพราะฉะนัน้ภาพ

ที่เราเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองในอดีตจะเห็นเป็นเรื่องของคนที่มีความรู้ 

ความเข้าใจทางการเมอืงน้อย ไม่สนใจการเมอืง ถกูชกัจงู ถงึเวลากไ็ปมส่ีวนร่วม 

ไปเลือกตั้ง ไม่ได้ไปเพราะว่ามีแรงขับอย่างอื่น ถามว่าแล้วงานนี้เราจะตอบ

อย่างไร งานชิ้นนี้เราเอาคำาอธิบายเดิมมาใช้เพียงแต่ว่าเราเพิ่มคำาอธิบายใหม่

เข้าไปว่ามันคงไม่ใช่แค่สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเดียว งานนี้

เราใช้ทศันคตทิางการเมอืงและความสนใจทางการเมอืงเข้าไปช่วยอธบิายด้วย 

คอืในงานพฤตกิรรมทางการเมอืงแบบใหม่เราเชือ่ว่าเรือ่งจติวทิยาของคนเป็น

ตัวผลักมากกว่าเรื่องสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น ความคิดของ

คนส่งผลให้คนมีพฤติกรรมแบบนั้นแบบนี้มากกว่า ดังนั้นงานนี้เราใช้ตัวแปร

คำาอธิบายแบบเดิมบวกกับตัวแปรการอธิบายแบบใหม่เอามารวมกัน เราใช้ 

ข้อมูลของชุด Asian barometer และวิธีการวิเคราะห์เป็นเทคนิคเชิงปริมาณ

และสถิติประยุกต์ หมายความว่าเวลาเราวิเคราะห์เราจะไม่มองอย่างเดียวว่า

เป็นเพศหญงิแล้วมส่ีวนร่วม หรอืคนมกีารศกึษาสงูหรอืน้อยแล้วมส่ีวนร่วม แต่

เรามองว่าคนกค็อืคน คนหนึง่คนประกอบไปด้วยหลายๆ อย่าง เราใส่หลายๆ 

ปัจจัยเข้าไป แล้วปัจจัยอะไรบ้างที่เราใช้อธิบาย

(กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527)
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 ขออธบิายก่อนว่าแล้วจะวดัอย่างไรกบัเรือ่งทีว่่าการทีค่นจะมส่ีวนร่วม

ทางการเมืองเราใช้อะไรวัดบ้าง เราใช้กิจกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมือง 6 

กิจกรรม ซึ่งจะรวมทั้งการมีส่วนร่วมแบบทางการและไม่เป็นทางการ เราต้อง

แยกให้ออกก่อนว่าการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนั้นเป็นจุดเล็กอยู่ในร่มใหญ่ของ

สิ่งที่เรียกว่าการมีส่วนร่วมทางการเมือง ดังนั้นการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

งานชิ้นนี้วัดด้วย 6 กิจกรรม คือ 1. คุณออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือไม่ 2. เว

ลามีการเลือกตั้งเขามีแคมเปญรณรงค์หาเสียงคุณไปร่วมด้วยหรือไม่ หรือแม้

กระทั่งเอาป้ายหาเสียงไปปักไว้หน้าบ้านตัวเองหรือเปล่า 3. คุณได้ออกตัว

สนับสนุนพรรคการเมืองหรือไม่ คุณไปนั่งกับเพื่อนบ้านแล้วบอกว่ามาเลือก

พรรคนีส้หิรอืไม่ 4. การตดิต่อราชการ หลายคนอาจสงสยัว่าเกีย่วด้วยหรอื คอื 

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงไม่ใช่การตดิต่อราชการเฉยๆ แต่เป็นการตดิต่อเพือ่ 

แสดงความต้องการในเชิงนโยบายและการเมือง นี่จึงถือว่าคุณมีส่วนร่วมทาง 

การเมือง 5. การติดต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา 6. การมี

ส่วนร่วมประท้วงหรือเดินขบวน เป็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ไม่ได้อยู่ใน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบทางการ ถือเป็นการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

เช่นกัน 

 เรามาดสูถติกิารมส่ีวนร่วมทางการเมอืงในแต่ละเรือ่ง ในแบบสอบถาม 

จะถามว่าเมือ่การเลอืกตัง้ครัง้ทีแ่ล้วครัง้ก่อนหน้านัน้ท่านออกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ 

หรือไม่ ทุกคนอาจแปลกใจที่คนไทยตอบว่าตนไปเลือกตั้งร้อยละ 95 ถามว่า 

จรงิหรอืไม่ โดยเฉลีย่ในประเทศไทยคนออกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้ประมาณร้อยละ 

70-75 แต่ถ้าท่านไปลำาพูน คนลำาพูนประมาณร้อยละ 97 ออกไปเลือกตั้ง 

การเลือกตั้งในประเทศไทยทุกคนออกไปเลือกตั้ง คำาอธิบายง่ายๆ คือการ 

เลือกตั้งเป็นพฤติกรรมทางการเมืองที่เราสามารถทำาได้ง่ายที่สุด ในแต่ละปี 

คนจะออกไปใช้สทิธเิลอืกตัง้มากพอสมควรยกเว้นปี 2549 เรากร็ูก้นัดปีี 2549 

คล้ายกับเป็นหลุมดำาของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของไทย สิ่งที่น่าสนใจที่

ผมอยากจะให้ดคูอืคำาถามทีว่่าท่านเคยมส่ีวนร่วมในการประท้วงหรอืเดนิขบวน 
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หรือไม่ ในปี 2545 มีประมาณร้อยละ 5.7 ปี 2549 มีประมาณร้อยละ 3.2 

ปี 2553 มร้ีอยละ 6.5 ส่วนปี 2557 คนไทย 100 คนม ี9 คนเคยประท้วง

 เมือ่เราถามว่าท่านเคยทำากจิกรรมเหล่านีห้รอืไม่ในบรรดา 6 กจิกรรม 

ผมจะแบ่งกิจกรรมออกมาเป็นว่า ใน 6 กิจกรรมมีค่ากลางค่าเฉลี่ยของคนอยู่

ที่กี่กิจกรรมแล้วแบ่งคนว่าคนที่มีส่วนร่วมน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคนปกติเป็น

พวกทีม่ส่ีวนร่วมแบบมาๆ หายๆ ผมเรยีกว่าเป็น passive participant พวกที่ 

มากกว่าค่าเฉลีย่ค่ากลางผมเรยีกว่าเป็นคนทีม่ส่ีวนร่วมแบบกระตอืรอืร้น เป็น 

active participant จะเห็นว่าสัดส่วนในปี 2545, 2549, 2553 จะเห็นคน

มาๆ หายๆ ค่อยๆ ใกล้เคยีงกนั แต่พอปี 2553, 2557 คนรูส้กึเบือ่การเมอืง

มากขึ้น จะเห็นว่าช่องว่าง (gap) การมีส่วนรวมของคนที่กระตือรือร้นกับ 

คนที่มาๆ หายๆ เริ่มน้อยลงไปในปี 2557 คือในที่สุดแล้วคนรู้สึกไม่ค่อยมี

ส่วนร่วมเท่าไร อย่างมากทุกคนไปเลือกตั้งแต่อย่างอื่นแทบจะไม่มีส่วนร่วม

ทางการเมืองเลย 

 ผมจะอธิบายว่าความน่าจะเป็นของคนที่มีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น

กับแบบมาๆ หายๆ เราอธิบายด้วยอะไรได้บ้าง เราใช้ตวัปัจจัยในการอธิบาย 

ออกเป็น 4 กลุม่ กจ็ะมาจากฐานคดิเดมิ คอื สถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคม 

เรื่องของเพศ อายุ ระดับรายได้ ระดับการศึกษา และถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นเรื่อง 

คลาสสิกที่ต้องถาม ไม่ถามเรื่องนี้ไม่ได้ หลังจากนั้นมีอยู่ 3 อย่างที่เพิ่มเติม

ในงานนีท้ีแ่ตกต่างกค็อืเราถามว่า เวลาคนเราอยากจะมส่ีวนร่วมทางการเมอืง 

ท่านมีความมั่นใจไหมว่าท่านสามารถมีส่วนร่วมแล้วมันเกิดผลจริงๆ หรือมี

ส่วนร่วมไปงั้นๆ เราจะมีคำาถามแบบนี้ ท่านคิดว่าคนเราถ้าไม่พึงพอใจกับ

ระบอบทีเ่ราอยูเ่ราอาจจะไม่อยากมส่ีวนร่วมกไ็ด้ นีเ่ป็นทศันคตสิองอย่างทีเ่รา

ถาม อีกเรื่องหนึ่งเรามีสมมติฐานว่าคนที่สนใจทางการเมืองน่าจะมีส่วนร่วม 

มากกว่าคนที่ไม่สนใจทางการเมือง ซึ่งในจุดนีี้เราวัดอยู่สองข้อคือถามว่าท่าน 

มีความสนใจทางการเมืองหรือไม่ กับท่านได้ติดตามข่าวสารการเมืองหรือไม่ 

สิ่งนี้บอกอะไร เวลาที่คุณบอกว่าตัวเองรู้เรื่องการเมืองคือรู้เรื่องดราม่าทาง 
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การเมืองคือใครทะเลาะกับใคร ใครไม่ถูกกับใคร คนในห้องนี้สามารถตอบได้ 

หรอืไม่ว่าตลุาการศาลรฐัธรรมนญูทัง้ 9 คนชือ่อะไรบ้าง ผมตอบได้ 2 คน แสดง 

ว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจทางการเมืองหรือไม่ เวลาเราบอกว่าเรามีความรู้

ความเข้าใจทางการเมืองมากแต่ศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นคนตัดสินทุกอย่างเรา

รู้จักเกิน 4 คนหรือไม่ 

 จากนัน้เราถามเรือ่งของกลุม่ปัจจยัด้านต้นทนุทางสงัคม การรวมกลุม่ 

เราถอืว่าเป็นการขัดเกลาทางสังคม เมื่ออยู่ในกลุ่มเราจะเรียนรู้การอยู่ด้วยกัน 

ใครเป็นประชาธิปไตย ใครเป็นเผด็จการ ใครมีแววผู้นำา เราก็ถามสองคำาถาม

ว่า ท่านคิดว่ามีพรรคการเมืองที่รู้สึกว่าพรรคของเขาใกล้เคียงกับความคิด

ทางการเมืองของท่านหรือไม่ เราไม่ได้ถามว่าท่านสามารถบอกได้หรือไม่ว่า

เป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่เราถามว่ามีพรรคไหนที่ท่านคดิว่าสามารถเป็น

พรรคที่แทนความคิดของตนเองได้ และอีกข้อหนึ่งถามว่า ท่านเป็นสมาชิก 

ของกลุม่สงัคมอะไรบ้าง เหล่านีค้อืปัจจยัทัง้หมดประมาณ 12-13 ตวั ถามว่า 

ถ้าเราเอาปัจจยัทัง้หมดมาวเิคราะห์ร่วมกนัพร้อมกนั ปัจจยัอะไรบอกได้ดทีีส่ดุ

ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองแบบกระตือรือร้น หรือเป็น 

คนที่มีส่วนร่วมแบบมาๆ หายๆ เราก็ใช้เทคนิคทางสถิตินี้ ค้นพบอะไรบ้าง

เราจะแสดงให้เห็นในแต่ละปี

 ทกุปีเรากจ็ะใช้ตวัแปรเหมอืนกนัทัง้หมด เมือ่ผลออกมาแล้วเราเจอว่า

ตัวแปรที่บอกว่าในปี 2545 นั้นโอกาสที่คนจะมามีส่วนร่วมแบบกระตือรือร้น

หรือแบบมาๆ หายๆ มีแค่ตัวแปรเหล่านี้ ได้แก่ เพศ เพศชายจะมีส่วนร่วม

มากกว่า คนทีม่รีะดบัการศกึษาสงูจะมส่ีวนร่วมทางการเมอืงแบบกระตอืรอืร้น

มากกว่าคนที่มีการศึกษาน้อย คนชนบทจะมีส่วนร่วมทางการเมืองมากกว่า 

คนทีม่คีวามสนใจทางการเมอืงมากกว่ากจ็ะมส่ีวนร่วมมากกว่า ความน่าสนใจ 

คือคนที่บอกว่ามีพรรคที่แทนความคิดของตนเองได้ก็จะมีส่วนร่วมแบบ

กระตือรือร้น ในขณะเดียวกันคนที่มีส่วนร่วมในกลุ่มก็จะมีส่วนร่วมมากกว่า  

โดยสรุปก็คือคนที่มีลักษณะเหล่านี้จะเป็นคนที่มีพฤติกรรมทางการเมืองแบบ
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กระตือรือร้น นี่คือผลปี 2545

 เมือ่เราดปีู 2549 ปัจจยัเหมอืนเดมิ ทำาเหมอืนเดมิ มคีวามเปลีย่นแปลง 

อยูบ้่าง เราพบว่าปี 2545 ตวัแปรในเรือ่งของเพศหายไปแต่เรือ่งรายได้เข้ามา

แทน ส่วนเรือ่งการศกึษา ทีอ่ยูอ่าศยั ทศันคตทิางการเมอืงทีเ่คยมใีนปี 2545 

ไม่มีแล้ว ความสนใจทางการเมืองยังอยู่ และปัจจัยด้านต้นทุนทางสังคมคือ

ถ้าคุณรวมกลุ่มในสังคมคุณก็ยังมีส่วนร่วมอยู่ เราก็จะเห็นว่าในปี 2545 กับ 

2549 คำาอธิบายจะแตกต่างกันออกไป ความเหมือนยังอยู่ ความต่างก็ยังมี

 เรามาดทูีปี่ 2553 ถามเหมอืนเดมิ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปคอืตวัแปรเรือ่ง

เพศกลบัมาใหม่ ระดบัการศกึษาหายไป ในแต่ละปีแล้วแต่บรบิททางการเมอืง 

ในปีนัน้ ในปี 2549 ความสนใจทางการเมอืงกลบัมาทัง้คู ่การรวมกลุม่ยงัอยู่ 

ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัในชนบทยงัอยู ่นีค่อืปี 2553 พอปี 2557 ขอ้มลูทีอ่อกมาใหม่ 

เป็นแบบนี้คือ ถ้าคุณคิดว่าคุณมั่นใจในการมีส่วนร่วมทางการเมืองคุณจะ

กระตอืรอืร้น คณุมคีวามรูส้กึว่าพรรคการเมอืงและคณุมกีารรวมกลุม่ทางสงัคม 

 เมื่อเราเอาตัวแปรทั้งหมดมาดูว่าทั้งปี 2545-2557 สิ่งที่อยู่รอด 

ตลอด 12 ปีเท่าที่เห็นมีตัวแปรเดียว คือการมีส่วนร่วมทางการเมือง เรามอง

ปี 2545-2553 ก่อน นีเ่ป็นเหตผุลว่าทำาไมผมตัง้ชือ่งานชิน้นีว่้า “นอกเมอืง

ไม่นอกการเมอืง” คอืคณุอาจจะอยูน่อกเมอืงแต่คณุไม่ได้อยูน่อกการเมอืงเลย 

ผมกำาลงัจะบอกว่าตัง้แต่ปี 2545-2553 ถ้าเราเป็นคนในชนบท มคีวามสนใจ

ทางการเมืองและได้เข้าไปรวมกลุ่มทางสังคม เขาคือคนที่มีส่วนร่วมทางการ

เมอืง กส็อดคล้องกบัทีท่กุคนบอกว่าคนชนบทเปลีย่นไป คนชนบทตืน่ขึน้ แต่

เมือ่ตืน่ขึน้เยอะๆ ในปี 2557 ชนบทอธบิายไม่ได้แล้ว ไม่ได้บอกว่าคนชนบท

คนที่อยู่เขตนอกเมืองแล้วจะมีส่วนร่วมมากกว่าคนในเมือง ในปี 2557 บอก

ว่ามันอธิบายไม่ได้แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ไหนก็ตาม สิ่งเดียวที่อยู่รอดทั้ง 

12 ปีที่อธิบายได้ก็คือคุณต้องมีส่วนร่วมทางการเมือง

 ทำาไมผมถึงบอกได้ว่าปี 2545-2553 คนชนบทตื่นขึ้น เราลองมา

ดทูศันคตทิางการเมอืงของเขาในบางข้อ คอืรฐัธรรมนญู 2540 ทำาให้คนรูส้กึ 
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ตืน่ตวัทางการเมอืง ประชาธปิไตยทีก่นิได้ ปรากฏการณ์ทกัษณิ การตืน่ตวัของ

ชนบท ลองดทูศันคตติวัแรก เมือ่เราถามว่าประชาธปิไตยเหมาะกบัประเทศไทย 

หรอืไม่ให้แสดงความคดิเหน็ 0 คอืไม่เหมาะเลย 10 เหมาะมากทีส่ดุ หาค่าเฉลีย่ 

ออกมา เราจะเหน็ว่า ปี 2545 หลงัเราได้รฐัธรรมนญูใหม่ๆ ปี 2544 ทกุคนมี

ความสขุมาก ทกุคนให้คะแนนสงูสดุ เฉลีย่ทัง้ประเทศอยูท่ี ่8.7 คนชนบทบอก 

ร้อยละ 8.8 คนเมอืงบอกร้อยละ 8.6 บางคนอาจจะบอกว่าผลทีอ่อกมาแตกต่าง 

กันเล็กน้อย แต่ในทางสถิติความแตกต่างระหว่างคนชนบทกับคนเมือง

มีนัยสำาคัญคือแตกต่างกันจริง แต่เราจะเห็นว่าเมื่อเวลาผ่านไปคำาถามว่า

ประชาธปิไตยเหมาะสมกบัประเทศไทยหรอืไม่ คนเมอืงทีเ่คยตอบร้อยละ 8.6 

เหลือแค่ร้อยละ 7.9 เมื่อเวลาผ่านไป 8 ปี 

 อกีคำาถามหนึง่ถามว่าในบางสถานการณ์ระบอบเผดจ็การกน่็าพงึพอใจ

มากกว่าระบอบประชาธิปไตย เราจะเห็นว่าในปี 2545 ทั่วประเทศบอกว่า 

ร้อยละ 11 คนในเมอืงบอกร้อยละ 14.5 พอปี 2549 ดจูะน้อยกว่า แต่พอปี 

2553 คนเมืองบอกว่าในบางสถานการณ์ระบอบเผด็จการก็น่าสนใจมากกว่า  

อีกคำาถามหนึ่งเราถามว่าในบางสถานการณ์ระบอบประชาธิปไตยเอายังไง 

คนทีต่อบว่าบางสถานการณ์เผดจ็การดกีว่า บางคนตอบว่าเฉยๆ ไม่สำาคญัอะไร 

คนทีบ่อกเฉยๆ ไม่สำาคญัอะไรเราจะเหน็ว่าพอปี 2553 คนเมอืงทีร้่อยละ 3.8 

ในปี 2545 บอกเฉยๆ คนเมอืงเกอืบร้อยละ 10 บอกไม่เป็นไรหรอกยงัไงกไ็ด้ 

ในขณะทีค่่าเฉลีย่ของคนทัง้ประเทศอยูท่ีร้่อยละ 6.8 คนชนบทอยูท่ีร้่อยละ 5.1 

 ตวัแปรสดุท้ายจะเป็นตวัทีบ่อกว่าความคดิในเรือ่งประชาธปิไตยผลกั

ให้คนไปมส่ีวนร่วมทางการเมอืง คนชนบททีม่คีวามคดิเกีย่วกบัประชาธปิไตย

เปลีย่นไป ในสามข้อข้างต้นคนตอบว่าไม่ว่าอย่างไรประชาธปิไตยกน่็าพงึพอใจ

กว่า ในช่วงปี 2545 2549 คำาตอบยงัเกาะกลุม่ เมือ่ถงึปี 2553 คนเมอืงร้อยละ 

72 เท่านั้นที่บอกว่ายังไงประชาธิปไตยก็น่าพึงพอใจกว่า ในขณะเดียวกัน 

คนชนบทไม่ได้ลดลง อาจจะลดลงปี 2549 แต่เพิม่ขึน้มาเท่าๆ กนัคอืค่าเฉลีย่ 

เท่ากนั ความแตกต่างนีถ้ามว่าอาจแค่ร้อยละ 10 แต่ว่าเป็นความแตกต่างทีม่ี 
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นยัสำาคญัทางสถติ ิหมายความว่าคนคดิต่างกนัจรงิๆ ปี 2545-2553 ความคดิ 

แบบนี้ทำาให้คนชนบทที่มีความสนใจทางการเมืองและรวมกลุ่มได้รับการ

ขัดเกลาทางการเมือง กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) อยู่ 

ในกลุม่ เรยีนรูว่้าเราทำาอะไรได้ทำาอะไรไม่ได้กจ็ะตอบคำาถามนีไ้ด้ พอปี 2557 

เราใช้ผลนีไ้ม่ได้แล้ว ปี 2557 เราไม่สามารถบอกได้ว่าคนชนบทหรอืคนเมอืง 

ออกไปเลือกตั้ง เหลือแค่ในเรื่องของการรวมกลุ่มอย่างเดียว ได้คำาอธิบายว่า 

ปี 2545-2553 ชนบทถกูปลกุ ปลกุมากตืน่ตวัมาก ต่อมาคนเมอืงรูส้กึว่าปลกุ 

คนชนบทมากไปแล้ว พอปี 2553 เราใช้คำาว่าคนเมอืงก ็strike back กลบัมา 

 ขอกลับมาในเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมือง แล้วแต่ว่าท่านจะมอง

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงเป็นอย่างไร หลงัปี 2553 เป็นเรือ่งของขบวนการ 

ต่อต้านของชนชั้นกลางกับการเมืองในขณะนั้นทำาให้คนชนชั้นกลางตื่นขึ้นมา 

อกีครัง้หนึง่ ดงันัน้ถ้าจะบอกว่าปัจจยัของชนบทอย่างเดยีวหรอืไม่ ถ้าจะให้ผม

บอกว่าปี 2545-2557 อธบิายอะไรได้ ผมบอกได้อย่างเดยีวคอืการทำาให้คน 

มีส่วนร่วมทางการเมืองนั้นคือการรวมกลุ่ม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วม

กลุม่กนั การขดัเกลาทางสงัคมและการเมอืงเป็นเรือ่งของการหนนุเสรมิให้มกีาร 

มีส่วนร่วมและถ้าการมีส่วนร่วมทางการเมืองได้เกิดขึ้นแล้วมันไม่หยุด 

 ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำาโคว้ตจาก โรเบิร์ต พัทนัม (Robert Putnam)  

ที่พูดเรื่องของ social capital ว่า social capital หรือทุนทางสังคมคือการ 

รวมกลุ่มของคนในสังคมมันเป็นสิ่งที่จะสร้างและรักษาประชาธิปไตยได้ การ

รวมกลุ่มทำาให้คนเกิดการเรียนรู้ สร้างบรรทัดฐานของการแลกเปลี่ยนซึ่งกัน 

และกนั เข้าใจกนั หากถามว่างานนีจ้ะบอกอะไร เราควรจะปล่อยให้คนรวมกลุม่ 

ให้การเมอืงเป็นเรือ่งของสิง่ทีค่นได้เรยีนรู ้คอืหนึง่ คนถกูปลกุมาเรยีบร้อยแล้ว 

และการเรียนรู้ของคนเกิดจากการรวมกลุ่ม แต่เราจะเห็นว่าในการรวมกลุ่ม 

ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคประชาสังคม มักถูกมองว่าเป็นเรื่องของการ

ไม่เอารฐั เราต้องมองว่าการทีม่กีลุม่ทางสงัคม กลุม่นอกเหนอืภาครฐั มนัเป็น

เรื่องของการหนุนเสริมและเสริมสร้างให้เกิดประชาธิปไตย
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ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 มีข้อมูลที่น่าสนใจหลายอย่างที่ชวนถกเถียงกันได้ต่อ คือก่อนหน้านี ้

การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทย มีนักมานุษยวิทยา 

นกัสงัคมวทิยาศกึษาไว้เยอะ งานแบบอาจารย์กลบัมน้ีอยกว่าทีใ่ช้เชงิสถติแิละ

เชิงปริมาณ แต่ว่าบางส่วนก็สอดรับกันในเรื่องที่ว่าคนชนบทมีส่วนร่วมทาง 

การเมืองเยอะขึ้นแล้ว ไม่เหมือนแต่ก่อนที่เราเรียนในสมัยทศวรรษ 2520-

2530 ว่าคนชนบทเฉยชาทางการเมือง เป็นข้อมูลที่มาเสริมตรงนี้ แต่ว่าก็มี 

หลายอย่างที่ดูเหมือนเป็นปริศนาที่ต้องอภิปรายกันต่อ สำาหรับหัวข้อสุดท้าย

ขอเชิญอาจารย์เกษียร เตชะพีระ
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ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์: 
ความย้อนแย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตย

กับพระราชอำานาจนำาในสังคมไทย 

ศาสตราจารย์ ดร. เกษียร เตชะพีระ

“กลุ่มอำานาจและสถาบันต่างๆ ต่างก็อาศัยช่วงที่เส้นอำานาจเดิม
คลอนแคลนคลี่คลาย พากันหาทางปรับเส้นอำานาจและเขตอำานาจกันใหม่ 

โดยผลักดันเส้นอำานาจใหม่ของตนออกไปให้กว้างไกลที่สุด 
ด้วยความหวังว่าเส้นอำานาจไกลที่สุดของตน ฝ่ายอื่นจะยอมรับโดยดุษณี 

ข้อความเสี่ยงที่ชวนวิตกคือ เส้นเขตอำานาจต่างๆ ที่ต่างกลุ่มต่างลากขึ้นใหม่ 
อาจพาดเกยเบียดเสียดกัน กระทั่งปะทะชนกันได้ 

จะยืดเยื้อไปนานเท่าใดจึงจะบรรลุฉันทามติใหม่ที่ค่อนข้างลงตัว
และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มพลังฝ่ายต่างๆ”
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 สวสัดคีรบั ผมอยากจะเริม่โดยการพดูถงึทีม่าของงานวจิยัสกัเลก็น้อย

และพูดถึงสิ่งที่ตั้งใจจะพูดวันนี้ คือชื่อมันยาวและพยายามจะรวมทุกอย่างไว้

ด้วยกัน “ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์: ความย้อน

แย้งของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยกับพระราชอำานาจนำาในสังคมไทย”  

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทุนจากศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม เมื่อคนให้ทุนบอกให้มาพูดจึง 

ต้องมาพดูไม่มทีางเลอืก ผมเริม่คดิเขยีนบทความนีช่้วง กปปส. ปิดกรงุเทพฯ5 

แล้วบังเอิญนำาเสนอบทความนี้ครั้งแรกที่ลอนดอน ได้รับเชิญไปพูดเรื่อง

การเมืองไทยที่ London School of Economics วันรัฐประหารพอดีคือวันที่ 

22 พฤษภาคม 2557 ผมตั้งใจจะทำาอะไรในงานวิจัยชิ้นนี้ คือตั้งใจจะมอง

ความขดัแย้งทางการเมอืงไทยในรอบ 2 ทศวรรษทีผ่่านมาโดยวางมนัลงไปใน 

ภมูหิลงัของประวตักิารเมอืงไทยสมยัใหม่ ทีท่ำาอย่างนัน้เพราะว่าเผอญิผมเป็น

คนสอนวชิาการเมอืงการปกครองไทย (ร. 321) สอนมาประมาณสบิกว่าปีแล้ว

มข้ีอสรปุข้อค้นพบจำานวนหนึง่เกีย่วกบัภาพของประวตักิารเมอืงไทยสมยัใหม่ 

ดังนั้นสิ่งที่อยากจะเขียนในบทความนี้แทนที่จะโฟกัสไปที่การรัฐประหาร ผม

อยากจะมองดคูวามขดัแย้งในรอบ 2 ทศวรรษว่ามนัแปลว่าอะไร มนัหมายถงึ 

อะไรถ้าเราดูมันในภูมิหลังของประวัติการเมืองไทยสมัยใหม่ งานชิ้นนี้ถูก 

นำาเสนอแล้วครัง้แรกในเมอืงไทยทีง่านวชิาการ 40 ปี 6 ตลุา คนทีช่่วยนำาเสนอ 

คือ ดร. เอกสิทธิ์ หนนุภักดี คือตอนนั้นผมรับปากไปพูดอีกเรื่องที่ออสเตรเลีย

ตรงกับวันนั้นพอดีเลยต้องไหว้วาน ดร. เอกสิทธิ์ให้ช่วยนำาเสนอ หลังจากนั้น

 5 นายสเุทพ เทอืกสบุรรณ แกนนำา กปปส. ประกาศยทุธศาสตร์ “Shutdown กรงุเทพฯ” 
ในวนัที ่13 มกราคม 2557 เริม่เคลือ่นขบวนโดยยบุเวทรีาชดำาเนนิ กระจายผูช้มุนมุ 
เข้าตรึงพื้นที่ 7 แห่งที่สำาคัญทางเศรษฐกิจทั่วกรุงเทพฯ เพื่อกดดันรัฐบาลยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร ให้ลาออกจากรัฐบาลรักษาการ การเคลื่อนไหวของ กปปส. ครั้งนี้ยังเลยไป
ถึงการขัดขวางการเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557 จนนำาไปสู่การรัฐประหารในเวลาต่อมา 
(http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=Shutdown_กรุงเทพฯ) 
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ได้รับการตีพิมพ์ใน ฟ้าเดียวกัน ฉบับ 40 ปี 6 ตุลา6

 เนื่องจากมันถูกนำาเสนอแล้วและเนื่องจากมีการตีพิมพ์แล้วผมเลย

เตรยีมสครปิต์มา 2 สครปิต์ สครปิต์หนึง่เป็นสครปิต์ทีจ่ะพดูถงึตวังานวจิยั อกี

สครปิต์หนึง่ผมเผือ่ไว้ สครปิต์ทีเ่ผือ่ไว้คอือะไร คอืการคดิต่อยอด เพราะงานถกู 

นำาเสนอแล้วถ้าท่านสนใจจรงิท่านคงไปหาอ่านเองได้ ผมเอาข้อค้นพบทีไ่ด้จาก

งานวจิยันีม้ามองดสูถานการณ์ปัจจบุนัผมเหน็อะไรบ้างผมจงึเตรยีมสครปิต์ 2 

มาด้วยให้มันได้ต่อยอดงานวิจัยออกไป แล้วเผอิญเช้านี้ได้มาฟังอาจารย์

เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ปาฐกถาแล้วท่านทิ้งประเด็นที่น่าคิดไว้ ผมรู้สึกว่ามี

เรื่องสำาคัญอยู่สองเรื่องซึ่งท่านมีโอกาสพูดถึงแต่อาจจะไม่มีโอกาสได้อธิบาย

ขยายความ เรื่องที่หนึ่งคือเรื่องรัฐพันลึก หรือ Deep State อีกเรื่องหนึ่งเป็น

ประโยคสั้นๆ ที่ท่านพูดปิดท้ายปาฐกถาที่น่าสนใจมาก ท่านบอกว่าการที่มี

นักการเมืองนอกระบบมากขึ้น ท่านใช้คำาว่า State elite หรือนักการเมืองที่

จรงิๆ เป็นข้าราชการประจำาแต่ออกมาเล่นการเมอืงในภาวะทีไ่ม่มกีารเลอืกตัง้ 

มันน่าสนใจว่า State elite เหล่านี้ การเมืองเข้าไปยุ่งกับเขา เขามาเล่น

การเมืองแล้วจะนำาไปสู่ความขัดแย้งอะไรบ้าง กล่าวคือท่านนำาเสนอประเด็น

ว่าน่าคิดต่อ ท่านยังไม่ขยายความว่า State elite หรือ Bureaucratic elite 

เมื่อถูก politicize ถูกดึงเข้ามาเล่นการเมืองจะมี conflict อะไรเกิดขึ้นบ้าง  

ผมอยากจะหยิบเอาสองเรื่องนี้มาพูดต่อ คือผมอยากทำาในสิ่งที่อาจารย์ 

เสกสรรค์เปรยขึ้นหลังจากที่ท่านปาฐกถา ท่านบอกว่าสิ่งที่เราควรทำาคือการ

วิเคราะห์สถานการณ์รูปธรรมอย่างเป็นรูปธรรม concrete analysis of the 

concrete situation ผมคิดว่าทำาแบบนี้อาจจะเป็นประโยชน์ อาจจะน่าสนใจ

และอาจจะมีความเชื่อมร้อยกับสิ่งที่อาจารย์เสกสรรค์พูดไว้ ดังนั้นหัวข้อ 

ทำานองนี้ ผมจะต่อยอดจากงานวิจัยคือพูดถึงภูมิทัศน์ใหม่ทางการเมือง มี 

 6 ฟ้าเดียวกัน ฉบับ 40 ปี 6 ตุลา ความขัดแย้งและวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิดในสังคม
ไทย, ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-ธันวาคม 2559) 
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4 ประเด็นย่อยคือ ประเด็นที่ 1 ตุ๊กตาแม่ลูกดกรัสเซีย Matryoshka doll 

ประเด็นที่ 2 คือกระบวนการเปลี่ยนเป็นแบบสมัยใหม่ หรือสภาวะสมัยใหม่

แบบไทยๆ (Modernization/Modernism Thai Style) ประเดน็ที ่3 ฉนัทามติ 

แห่งรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศ อาจจะเรยีกได้ว่า 

The Bhumibol Consensus และประเด็นที่ 4 คือการลากเส้นแบ่งเขตอำานาจ

กันใหม่และการเมืองวัฒนธรรมของการหวนหาอดีต (Re-demarcation of 

Power Boundaries & the Cultural Poltics of Nostalgia)

 เริ่มที่ตุ๊กตาแม่ลูกดก ซึ่งท่านก็คงนึกออกคือตุ๊กตารัสเซียที่มันถอด

เป็นชั้นๆ ในแวดวงรัฐศาสตร์สังคมศาสตร์ไทย การค้นพบทางวิชาการแห่งปี 

พ.ศ. 2559 น่าจะได้แก่แนวคิดวิเคราะห์เรื่อง “รัฐพันลึก” หรือ Deep State 

ของอาจารย์ ดร. เออเชนี เมรีโอ (Eugénie	Mérieau) แห่ง Paris Institute 

of Political Studies (Sciences-Po) ในบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ

ชื่อว่า “Thailand’s Deep State, Royal Power and the Constitutional 

Court (1997-2015)” ลงใน Journal of Contemporary Asia ปี 25597 

บทความนีถ้กูกล่าวขวญัถงึมาก ถกูวเิคราะห์วจิารณ์คดิต่อยอดจากนกัวชิาการ

ไทยหลายคน เช่น ดร. ผาสกุ พงษ์ไพจติร อ. นธิ ิเอยีวศรวีงศ์ รวมทัง้ผมด้วย 

และมกีารแปลเป็นไทย ชือ่บทความว่า “รฐัเร้นลกึในไทย พระราชอำานาจ และ 

ศาลรัฐธรรมนูญ (พ.ศ. 2540-2558)” แปลโดย วีระ อนามศิลป์8  แนวคิด

รัฐพันลึกเสนอว่าในรัฐสมัยใหม่บางรัฐอย่างตุรกี อเมริกา หรือไทย ภายใต้ 

 7 Eugénie	Mérieau, “Thailand’s Deep State, Royal Power and the Constitutional 
Court (1997–2015)”, Journal of Contemporary Asia, 46: 3 (2016); 445-
466 

 8 เออเจน ีเมรโิอ, “รฐัเร้นลกึในไทย พระราชอำานาจ และศาลรฐัธรรมนญู (พ.ศ. 2540-
2558)”, แปลโดย วีระ อนามศิลป์, ฟ้าเดียวกัน ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2559): 13-46 
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รฐับาลจากการเลอืกตัง้ทางการยงัมอีงค์กรรฐัราชการประจำาต่างๆ โดยเฉพาะ

หน่วยงานฝ่ายความมัน่คง-ข่าวกรอง ตลุาการบางหน่วย ถ้าคดิถงึในกรณไีทย 

คงจะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญบางแห่ง หรือแม้แต่ผู ้บริหารบาง

มหาวิทยาลัย ที่เป็นรัฐส่วนลึกหรือเร้นลึกซ้อนทับอยู่ในลักษณะรัฐซ้อนรัฐ

หรือรัฐในรัฐ รัฐพันลึกที่ว่านี้มีตรรกะและผลประโยชน์ต่างหากของตัวเอง 

สามารถดำาเนินงานอิสระจากรัฐบาลเลือกตั้งและอาจแข็งขืนหรือกระทั่งโค่น

อำานาจรฐับาลเลอืกตัง้ได้ภายใต้เงือ่นไขทีแ่น่นอน แต่ไม่ทนัข้ามปีสภาพการณ์

ความเป็นจรงิของการเมอืงไทยกเ็ปลีย่นไปแล้ว เมือ่คดิถงึข่าวสารบ้านเมอืงอนั

แปลกพลิกึพสิดารชวนพศิวงระยะหลงัมามหีลายข่าว ลองนกึว่าเดอืนทีผ่่านมา 

มข่ีาวแปลกๆ เยอะ อะไรทีเ่คยอยูก่ห็ายไป อะไรทีไ่ม่น่าจะแก้ได้กแ็ก้ได้ ผมนกึ

ข่าวรปูธรรมไม่ออก คอืมข่ีาวแปลกๆ พสิดารชวนพศิวงเยอะ สมดงัทีอ่าจารย์

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ได้กล่าวทักไว้ในระยะหลังว่า “อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้

เหน็ และอะไรทีเ่คยเหน็กอ็าจจะไม่ได้เหน็อกีแล้ว” ผมคดิว่ามนัสะท้อนแนวคดิ

รัฐพันลึกหรือรัฐซ้อนรัฐ a state within a state อาจจะไม่พอเพียงแล้วที่จะ

ทำาความเข้าใจสภาพการเมืองไทยที่เปลี่ยนภูมิทัศน์ไปใหม่ในปี พ.ศ. 2560 

ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เรากำาลังประสบพบเห็นมันเหมือนตุ๊กตาแม่ลูกดกรัสเซียที่เรียก

ว่า Matryoshka doll กล่าวคอืมนัดเูสมอืนหนึง่ a state within a state within 

a state within a state เป็นชั้น เป็นชั้น เป็นชั้น เป็นชั้น หลายต่อหลายชั้น

ซ้อนทับกัน คำาถามคือสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

 หวัข้อทีส่อง กระบวนการเปลีย่นเป็นแบบสมยัใหม่หรอืภาวะสมยัใหม่ 

แบบไทยๆ Modernization หรือ Modernism Thai Style ผมคิดว่าต้องย้อน

ไปถงึจะเหน็ว่ามคีวามเป็นมาอย่างไร สิง่ทีเ่รยีกว่ากระบวนการเปลีย่นเป็นแบบ

สมยัใหม่หรอืภาวะสมยัใหม่ (modernization/modernism) อนัเป็นกระบวนการ 

สบืเนือ่งมาจากปรชัญายคุรูแ้จ้งของยโุรป-อเมรกิาเมือ่ครสิต์ศตวรรษที ่17-18 

แล้วแผ่กระจายไปทั่วโลกรวมทั้งสยามด้วยผ่านระบอบอาณานิคมในคริสต์-

ศตวรรษที่ 19-20 ประกอบไปด้วยการปฏิวัติใหญ่ 3 ด้านด้วยกัน คือ หนึ่ง 
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การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ (scientific revolution) ในด้านปัญญา ความรู้ 

วัฒนธรรม โดยเฉพาะกระแสเหตุผลนิยม ประสบการณ์นิยม วิธีการศึกษา

ค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คติโลกวิสัย (rationalism, empiricism,  

scientific method, secularism) เข้ามาแทนทีค่วามเชือ่ทางศาสนาหรอืความเชือ่ 

ในเทวสิทธิ์ของผู้ปกครองหรือพระเจ้าแผ่นดิน สองคือการปฏิรูปอุตสาหกรรม 

(industrial revolution) ในด้านเศรษฐกจิสงัคม โดยเฉพาะระบบตลาด เศรษฐกจิ 

ทุนนิยม การแบ่งงานกันทำา การผลิตแบบอุตสาหกรรมเป็นต้น และสาม การ

ปฏิวัติกระฎุมพี (bourgeois revolution) ในด้านการเมือง โดยเฉพาะระบอบ

รัฐธรรมนูญ เสรีนิยม ประชาธิปไตย ชาตินิยม เป็นต้น

 ในประสบการณ์ประเทศต่างๆ ของโลก กระบวนการปฏิวัติ 3 ด้าน

เพือ่ไปสูภ่าวะสมยัใหม่ดงักล่าวมลีกัษณะพลกิฟ้าควำา่แผ่นดนิ รนุแรงนองเลอืด 

และทิ้งบาดแผลทางความคิดจิตใจไว้ในสังคมมาก แต่ในกรณีประสบการณ์

ของสยามในเมอืงไทยค่อนข้างต่างออกไป กล่าวคอืมลีกัษณะไปครึง่ทาง กึง่ๆ 

กลางๆ มีการประนีประนอมรอมชอมกันมาก หรือจะมองในทางกลับกันก็ได้

ว่ากระบวนการไปสู่ภาวะสมัยใหม่ในเมืองไทยนั้นไม่เสร็จสิ้น ค้างเติ่ง เปลี่ยน

ผ่านเท่าไรก็ไม่ถึงจุดหมาย ไม่สำาเร็จสมบูรณ์สักที (unfinished transition) 

ศาสตราจารย์เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน ครูของผมซึ่งท่านพึ่งล่วงลับไปรวมทั้ง

นักวิชาการที่ศึกษาการเมืองไทยแบบทวนกระแสหลายคน ผมขอเอ่ยชื่อบาง

ท่าน อาจารย์ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ ไมเคิล ไรท์ 

ไมเคิล เฮิร์ซเฟลด์ ธงชัย วิจนิจจะกูล ไชยันต์ รัชชกูล กุลธิดา เกษบุญชู มี้ด 

คนเหล่านีเ้สนอไว้คล้ายๆ กนัว่าเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ ในเอเชยีอาคเนย์แล้ว 

ถึงแม้สยามไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกเต็มตัว แต่ก็อยู่ในสภาพ

อาณานิคมทางอ้อมหรืออาณานิคมอำาพราง (crypto-colonosism) ที่ผนวก 

เข้ากับระบบทุนนิยมของอาณานิคมตะวันตกทั่วโลกในทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม และการทูตการเมือง ภายใต้อำานาจอำานวยการของเจ้านาย

ขุนนางท้องถิ่นในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ สยามจึงมีลักษณะเป็นอัตตา
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อาณานคิม เอาคำาว่าอตัตาทีแ่ปลว่าตวัตนมาบวกกบัอาณานคิม หรอือาณานคิม

ภายใน (autocolony/internal colonialism) ของ “คนไทย” ด้วยกันเอง 

ไม่มีคนต่างชาติมาเป็นเจ้าอาณานิคม ฉะนั้นจึงไม่มีขบวนการชาตินิยมของ

ประชาชนเพือ่กูช้าตจิากต่างชาต ิมแีต่ “กบฏลีล้บัครึง่ๆ กลางๆ” (“the partial, 

mystified revolt” นีเ้ป็นคำาของครเูบนของผม) ของคณะราษฎรเมือ่ พ.ศ. 2475 

ใครทีน่ยิมชมชอบคณะราษฎรพอมาฟังเรือ่งนีแ้ล้วอาจจะไม่ชอบ ซึง่สมาชกิของ 

คณะราษฎรผูก่้อการล้วนแต่เป็นชนชัน้นำาตวัแทนกลไกปกครองระบบราชการ

ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นเอง ฉะนั้นสยามหลังเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองแล้วจงึยงัไม่เป็นรฐัชาตสิมบรูณ์จรงิเตม็ตวัเสยีทเีดยีว เป็นแค่รฐัราชการ 

รวมศูนย์ที่มีปัญหาความชอบธรรมเรื้อรังอยู่ภายใต้อุดมการณ์ราชาชาตินิยม

บ้าง เสนาชาตินิยมบ้างสลับกันไป หากพูดในภาษาของอาจารย์นิธิที่ท่าน 

กล่าวเมือ่เรว็ๆ นีใ้นงานเสวนาครัง้หนึง่ สยามกลายเป็นรฐัทีไ่ม่มชีาต ิไม่มชีาติ

ทีแ่ท้จรงิ ในความหมายชมุชนในจนิตนากรรมของพลเมอืงทีเ่สมอภาคและเป็น

ภราดรภาพต่อกัน และที่กุมอำานาจอธิปไตยร่วมกัน ถ้าว่าชาติหมายถึงสิ่งนี้ 

ชุมชนในจินตนากรรมที่เสมอภาคแล้วเป็นภราดรภาพที่กุมอำานาจอธิปไตยไว้

ร่วมกัน (imagined community of equal citizens) ไม่มี ไทยจึงตกอยู่ใน

สภาพสังคมที่ไม่เป็นชุมชนในจินตนากรรมของคนไทยและคนไม่ไทยที่ไม่เท่า

เทียมกัน (imagine uncommunity of unequal Thais & un-Thais) และ

เพราะฉะนั้นจึงเกิดกรณีเหยื่อของรัฐที่ไม่มีชาติดังกล่าวนี้ให้พบเห็นอยู่เนืองๆ 

ไม่ว่าจะเป็นทนายสมชาย นลีะไพจติร บลิลี ่พอละจ ีรกัจงเจรญิ ชยัภมู ิป่าแส 

ไปจนถึงไผ่ ดาวดิน 

 หัวข้อที่สาม ฉันทามติแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในพระบรมโกศ สงัคมไทยหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง 2475 ผ่านการ 

เดนิทางแสวงหาสลบัพลกิผนัปรบัเปลีย่นไปมาระหว่างแรงผลกัดนัต่อสูข้ดัแย้ง

ของโครงการเปลี่ยนเป็นแบบสมัยใหม่หรือเดินไปสู่ภาวะสมัยใหม่ในแนวทาง

ต่างๆ มหีลายโปรเจก็ต์ หลายโครงการ ขดัแย้งต่อสูพ้ลกิผนัไปมา เช่น โครงการ
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เสรีประชาธิปไตย โครงการสังคมนิยมประชาธิปไตยของ ปรีดี พนมยงค์ 

โครงการชาตินิยมแบบอำานาจนิยมทหารของจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

โครงการเสรีนิยมรอยัลลิสต์ของหม่อมราชวงศ์เสนีย์และคึกฤทธิ์ ปราโมช 

โครงการเผด็จการทหารอาญาสิทธิ์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ โครงการ

ปฏวิตัปิระชาชาตปิระชาธปิไตยของขบวนการคอมมวินสิต์ เป็นต้น เหล่านีค้อื 

ทางเลอืกของโครงการต่างๆ ทีมุ่ง่สูค่วามทนัสมยัในแบบและความเชือ่แตกต่าง 

กันไป กระทั่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ คือ

ในหลวงรัชกาลที่ 9 สังคมไทยจึงได้บรรลุฉันทามติของการประนีประนอม

รอมชอมระหว่างกระบวนการเปลี่ยนเป็นแบบสมัยใหม่หรือเปลี่ยนไปสู่ภาวะ

สมยัใหม่กบัฐานการเมอืงวฒันธรรมไทยแบบอนรุกัษนยิมทีล่งตวัในระดบัหนึง่ 

ระหว่างช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เป็นต้นมา ซึ่งพอจะสรุปสาระ

สังเขปในด้านต่างๆ โดยสังเขปได้ดังนี้ 

 ในแง่เศรษฐกจิ เอาเศรษฐกจิทนุนยิมทีเ่ตบิโตอย่างไม่สมดลุ เมอืงโต 

ชนบทลีบ อุตสาหกรรมโตเกษตรกรรมลีบ เศรษฐกิจทุนนิยมที่เติบโตอย่าง

ไมส่มดลุโดยถกูทานไวด้้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในแงก่ารเมือง ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้านอุดมการณ์ ราชา

ชาตินิยม มีชาตินิยมบวกราชาชาตินิยม หรืออุดมการณ์ชาติพันธุ์ไทยภายใต้ 

พระราชอำานาจนำา ในแง่ศาสนา เมือ่พจิารณาดจูะพบว่าฉลาดมาก พระมหา-

กษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก เป็นทางเลือกที่

ไม่ใช่ secularism เต็มที่ ไม่ใช่รัฐทางโลกที่เป็นกลางของทุกศาสนา แต่ใน

ขณะเดยีวกนักไ็ม่ใช่รฐัทีเ่ป็นพทุธเตม็ตวั แต่ให้องค์พระประมขุเป็นพทุธมามกะ

และเป็นอัครศาสนูปถัมภก 

 อาจกล่าวได้ว่าฉนัทามตแิห่งรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ในพระบรมโกศเป็นแบบวถิกีารเปลีย่นผ่านสูค่วามทนัสมยัแบบไทยๆ ผ่านการ

ประนีประนอมต่อรอง ที่ไม่หักราญจนเหี้ยน ไม่ใหม่หมด คนข้างล่างได้บ้าง

แม้จะได้ไม่มากเท่าคนข้างบน คนชั้นกลางได้มากกว่าและเติบใหญ่ขยายตัว
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ออกไป ส่วนคนข้างบนได้มากทีส่ดุ มนัช่วยให้หลกีเลีย่งการแตกหกักวาดล้าง

รนุแรงของกระบวนการเปลีย่นไปเป็นแบบสมยัใหม่/ภาวะสมยัใหม่มาได้ และ

มีฐานรองรับสนับสนุนจากคนชั้นต่างๆ พอสมควร ทั้งคนชั้นบน คนชั้นล่าง 

และคนชั้นกลาง 

 ขณะเดียวกันก็มีเส้นอำานาจ (power boundaries) และการแบ่งเขต

อำานาจ (jurisdiction) เชิงปฏิบัติหรือเสมือนจริงที่ใช้การได้ เส้นอำานาจที่ว่า

อาจไม่ต้องตรงกับเส้นเขตอำานาจและการแบ่งเขตอำานาจตามกฎหมายตาม

รฐัธรรมนญูเสยีเลยทเีดยีว แต่กเ็ป็นทีย่อมรบัเคารพกนัว่าอำานาจของฝ่ายหนึง่

หยุดตรงนี้ อำานาจของอีกฝ่ายเริ่มตรงนั้น ไม่ก้าวก่ายกัน ยอมรับเคารพกัน

โดยมีสถาบันกษัตริย์เป็นประหนึ่งอนุญาโตตุลาการสุดท้ายในยามเกิดความ

แตกต่างขัดแย้ง นอกจากนี้ ภายใต้ฉันทามติแห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศนั้น โครงการเปลี่ยนเป็นแบบสมัยใหม่/ภาวะ 

สมัยใหม่ทางเลือกอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางเสรีประชาธิปไตย สังคมนิยม 

ชมุชนนยิม ทหารนยิม สมบรูณาญาสทิธิ ์ฟาสซสิต์ คอมมวินสิต์ ต่างถกูแช่แขง็ 

ให้หยดุยัง้ชะงกัไว้ชัว่คราวด้วยบารมแีห่งพระราชอำานาจนำา จวบจนการปรากฏ

ขึ้นของโครงการทางเลือกเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบสมัยใหม่หรือเปลี่ยนสู่ภาวะ 

สมยัใหม่ในแนวทางประชานยิมเพือ่ทนุนยิมบวกประชาธปิไตยอำานาจนยิมโดย

ผ่านการเลอืกตัง้ของรฐับาล พ.ต.ท. ดร. ทกัษณิ ชนิวตัร แห่งพรรคไทยรกัไทย

ใน พ.ศ. 2544 เป็นต้นมา ตั้งแต่ 14 ตุลาคม 2516 ถึง 2544 อันนี้คือ 

period ของ The Bhumibol Consensus จนกระทั่งมีโครงการทางเลือกของ

รัฐบาลทักษิณ

 ประเด็นสุดท้าย การลากเส้นแบ่งเขตอำานาจกันใหม่และการเมือง

วัฒนธรรมของการหวนหาอดีต ปัจจุบันการที่เกิดสภาพ “อะไรที่ไม่เคยเห็น 

กจ็ะได้เหน็ และอะไรทีเ่คยเหน็กอ็าจจะไม่ได้เหน็อกีแล้ว” ดงัทีอ่าจารย์ชาญวทิย์ 

เอ่ยทกันัน้ เพราะผูท้ีส่นบัสนนุโครงการเปลีย่นเป็นแบบสมยัใหม่หรอืเปลีย่นสู่

ภาวะสมัยใหม่อันเป็นทางเลือกในแนวทางต่างๆ ได้ฟื้นตัวโผล่ออกมาแย่งชิง



ความขัดแย้งทางชนชั้นกับการเมืองมวลชนรอยัลลิสต์

151

พืน้ทีป่ะทะกนัเพือ่ผลกัดนัแนวทาง modernization หรอื modernism ของตวัเอง 

ในสถานการณ์อันเปราะบางที่ไม่มีอำานาจนำาทางการเมืองอันเป็นที่ยอมรับ

ในแง่ความชอบธรรม ไม่มีกรอบกฎเกณฑ์กติกาปกติของการดำาเนินการ 

หรือแก้ไขยุติความขัดแย้ง มีแต่กระบวนการยุติธรรมที่ถูกตั้งคำาถามมากขึ้น

และอำานาจการบงัคบัด้วยกำาลงัทีไ่ม่อาจแก้ไขข้อขดัแย้งให้หมดไปได้ โดยฝ่าย

ต่างๆ ซึง่เป็นเจ้าของโครงการเปลีย่นเป็นแบบสมยัใหม่ในเวลาต่างๆ พยายาม

หวนหาช่วงอดีตหรือบ้านเก่าที่สอดรับกับอุดมคติของกลุ่มตนมากที่สุด บ้าง

ก็หวนไปหาสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีอยู่ไม่น้อยโดยเฉพาะในละครสร้างจำาลอง

สมัย ร. 5 ท่านขุนท่านหลวง บ้างก็หวนไปหาสมัยรัชกาลที่ 7 บ้างก็หวนหา

ยุคปฏิวัติและมาตรา 17 ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นต้น เกิดเป็นกลุ่ม

อาการทางการเมืองวัฒนธรรมของการหวนหาอดีต 

 ประเด็นคือผมคิดว่าเราเจอแบบนี้มาก เกิดเป็นกลุ่มในการหวนหา 

อดีตและวัฒนธรรมทางการเมือง เป็นเพราะอะไร หวนหาอดีตกันเยอะเพราะ

อะไร ผมคิดว่าประเด็นไม่ใช่อดีต ประเด็นคือกลุ่มฝ่ายต่างๆ ที่มีโปรเจ็กต์ 

modernization ของตัวเองไปเลือกหยิบอดีตที่คิดว่าตอนนั้นโปรเจ็กต์ของ

ตนเองตั้งอยู่ที่สุด เหมาะที่สุด เด่นชัดที่สุดแล้วหวนหา ขณะเดียวกันกลุ่ม

อำานาจและสถาบนัต่างๆ ซึง่เสมอืนตุก๊ตาแม่ลกูดกของรสัเซยี (a state within 

a state within a state within a state) ต่างอาศัยช่วงที่เส้นอำานาจเดิม

คลอนแคลนคลี่คลาย ฐานรองรับแนวทางปฏิบัติตามประเพณีเดิมขยับขยาย

เปลีย่นแปลง พากนัหาทางพยายามปรบัเส้นอำานาจและเขตอำานาจกนัใหม่ โดย

ผลักดันเส้นอำานาจใหม่ของตนออกไปให้กว้างไกลที่สุด ให้เขตอำานาจของตน

แผ่ขยายออกไปให้มากทีส่ดุ กนิพืน้ทีอ่ำานาจเก่าใหม่ให้ใหญ่ทีส่ดุด้วยความหวงั

ว่าเส้นอำานาจทีไ่กลทีส่ดุของตนซึง่อยากให้อยูต่รงนีน้ัน้ ฝ่ายอืน่จะยอมรบัโดย

ดษุณ ีได้ข้อยตุกินัตรงนี ้ทกุฝ่ายคดิแบบนี ้หวงัแบบนี ้และทำาแบบนี ้ดงัเช่นที่ 

คสช. และสถาบนัอำานาจในเครอืเร่งรบีผลกัดนักฎหมายใหม่ๆ สารพดัออกมา 

แผ่ขยายเขตอำานาจของฝ่ายความมัน่คงและหน่วยราชการไปสดุเอือ้มก่อนทีจ่ะ
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จดัการเลอืกตัง้และมสีภากบัรฐับาลใหม่ขึน้มา ข้อความเสีย่งทีช่วนวติกคอื เส้น

เขตอำานาจต่างๆ ที่ต่างกลุ่มต่างลากขึ้นมาอาจพาดเกยกันได้ เบียดเสียดกัน

ได้ กระทั่งปะทะชนกันได้ แล้วจะหาข้อยุติอย่างไร จะยืดเยื้อไปนานเท่าใดจึง

จะบรรลฉุนัทามตใิหม่ทีค่่อนข้างลงตวัและเป็นทีย่อมรบัของกลุม่พลงัฝ่ายต่างๆ 

 “อะไรที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็น และอะไรที่เคยเห็นก็อาจจะไม่ได้เห็น

อกีแล้ว” ในแง่หนึง่จงึเป็นการแสดงออกของภมูทิศัน์ใหม่ทางการเมอืงดงักล่าว

มานี้เอง 

ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ขอบคุณครับ หากใครติดตามงานของอาจารย์เกษียรมาตลอดใน

ช่วง 10 ปีทีผ่่านมาตัง้แต่เกดิวกิฤตการเมอืง อาจารย์เขยีนบทความหลายชิน้ 

แต่ว่าทีน่ำาเสนอวนันีผ้มคดิว่าน่าสนใจ เหมอืนอาจารย์ได้ประมวลความคดิของ 

อาจารย์ทั้งหมดกลั่นออกมาอย่างตกผลึกเป็นบทความชิ้นนี้แล้วเอามามอง

สถานการณ์ปัจจุบัน สำาหรับผมคิดว่าเป็นคำาอธิบายเกี่ยวกับสภาวะที่เราดำารง

อยู่ในปัจจุบันที่เป็นระบบและลึกซึ้งที่สุดในตอนนี้ ผมคิดว่ายิ่งถ้าใครได้ฟังต่อ

จากอาจารย์เสกสรรค์เมื่อเช้านี้ก็จะเห็นภาพทิศทางของสังคมไทยในอนาคต

ซึ่งน่าหวั่นวิตกไม่น้อยเพราะมีความสับสนอลหม่านในความไม่ชัดเจน ตอนนี ้

ผมจะยังไม่ใช้สิทธิของผู้ดำาเนินรายการในการชวนทั้งสามท่านคุยเพราะจะ

เป็นการผูกขาดเวทีมากเกินไป เชื่อว่าผู้ฟังน่าจะมีคำาถามหรือมีความเห็นต่อ

การนำาเสนองานวจิยัของอาจารย์ทัง้สามท่านซึง่น่าสนใจทัง้สิน้ จงึอยากจะเปิด

เวทีให้ได้ซักถามแลกเปลี่ยน เชิญครับ
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ถามตอบ Q&A

ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ: 
 ผมมคีนละคำาถามเพือ่ชวนอภปิรายต่อ ประเดน็หนึง่ของ อ. วรรณภา 

คอืตอนนีใ้นแง่ลำาดบัชัน้ทางกฎหมายหลายคนสบัสน ตอนนีม้รีฐัธรรมนญูแล้ว 

แต่ว่า ม. 44 ทีเ่ป็นอำานาจเดด็ขาดของนายกรฐัมนตรยีงัคงซ้อนอยูซ่ึง่มนัอยูใ่น 

หลายๆ เรือ่ง แล้วมติด้ิานสิง่แวดล้อมกเ็หน็ชดัเช่นทีอ่าจารย์บอกว่ามกีารยกเว้น 

ในเรือ่งผงัเมอืง เรือ่งการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมหรอื EIA สมมตผิม

ถามจากจดุยนืภาคประชาสงัคมทีต่่อสูเ้รือ่งสิง่แวดล้อม เขาจะสามารถอ้างองิกบั 

รัฐธรรมนูญได้หรือไม่ว่าจริงๆ รัฐธรรมนูญควรจะบังคับใช้แล้วทำาให้ ม. 44 ที่

ไปยกเว้นเรื่องพวกนี้มันตกไป สามารถต่อสู้ในแง่มุมทางกฎหมายได้หรือไม่

ผศ.ดร. วรรณภ� ติระสังขะ:

 มกีลุม่ทีไ่ปฟ้องคำาสัง่ตามมาตรา 44 เรือ่งเกีย่วกบัการทำา EIA แต่ศาล

ไม่รบัฟ้อง ในหลายๆ คดทีีฟ้่องเกีย่วกบัการใช้อำานาจมาตรา 44 ศาลบอกว่า 

ถอืเป็นทีส่ิน้สดุ ไม่มกีารตรวจสอบอกี แปลว่าต่อให้สดุท้ายคำาสัง่ตามมาตรา 44 นี้ 

ยังคงอยู่ไปตราบเท่าที่จะมีการเลือกตั้ง มีรัฐบาลใหม่และมีการออก พ.ร.บ.  

ให้คำาสัง่เหล่านีส้ิน้สดุลง นีค่อืสิง่ทีอ่นัตรายมาก คอืใช้ข้อยกเว้นเป็นหลกั ดฉินั

คดิว่าอย่างนัน้ มคีนฟ้องแล้วศาลไม่รบัฟ้อง ศาลปกครองไม่รบัฟ้องในหลายๆ 

คดีที่เกี่ยวกับเสรีภาพ ยกตัวอย่างหนึ่งที่อาจจะรู้จักกันดีคือเสรีภาพเรื่องการ

เดินทาง มีคำาสั่งตามมาตรา 44 ห้ามเดินทางออกนอกประเทศของคุณวัฒนา 

เมอืงสขุ คณุวฒันา เมอืงสขุ ไปฟ้องศาลปกครอง ปรากฏว่าศาลปกครองไม่รบั

ฟ้องเพราะถอืว่าคำาสัง่ตามมาตรา 44 ถอืเป็นทีส่ดุแม้ว่าการห้ามการเดนิทางจะ
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ขดัต่อเสรภีาพของประชาชนทีร่บัรองไว้ในรฐัธรรมนญูกต็าม9 แม้ว่ารฐัธรรมนญู

ใหม่จะประกาศใช้แต่คำาสั่งตามมาตรา 44 ยังคงอยู่ เพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่า

เราไม่อาจคาดหวังกระบวนการยุติธรรมกับศาลไทยในสถานการณ์แบบนี้ เรา

ชอบพูดว่านักกฎหมายไปติดปากหล่มเสมอซึ่งมันคือเรื่องจริง กระบวนการ

ยุติธรรมโดยเฉพาะศาลไทยเรายังไม่เห็นคำาที่เราเคยพูดกันว่าตุลาการภิวัฒน์

ในแง่ความหมายแบบนี้ยังไม่เห็น

ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 อีกคำาถามหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นการโยนเผือกร้อนหรือเปล่า ตอนนี้

โครงการรถไฟไทย-จนีทีก่ำาลงัเป็นประเดน็อยู่10 แต่ว่ามปีระเดน็ทีเ่ชือ่มโยงกบั 

เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย ในแง่นี้เท่ากับช่องทางทางกฎหมายในการต่อสู้ก็ถูกปิด

ประตูแล้วเช่นกัน

 9 นายโสภณ บญุกลู รองอธบิดศีาลปกครองกลาง เจ้าของสำานวนคด ีและองค์คณะ มคีำาสัง่ 
ไม่รบัฟ้อง คดหีมายเลขดำา 1343/2558 ทีน่ายวฒันา เมอืงสขุ ยืน่ฟ้อง พล.อ.ประยทุธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
เป็นผู้ถูกฟ้อง เรื่องกระทำาการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย จากกรณีที่มีการออกประกาศ 
คสช. ฉบบัที ่21/2557 ลงวนัที ่23 พ.ค. 2557 ห้ามบคุคลทีม่ชีือ่ 155 ราย เดนิทาง 
ออกนอกราชอาณาจกัรเว้นแต่จะได้รบัอนญุาต ซึง่นายวฒันาผูฟ้้อง เป็น 1 ใน 155 รายชือ่ 
ดังกล่าวด้วย (http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/659300)

 10 รฐับาล คสช. ประกาศขบัเคลือ่นขบวนรถไฟไทย-จนีด้วยมาตรา 44 เพือ่สร้างรถไฟ
ความเรว็สงู ความเรว็ 250 กม. ต่อ ชม. โดยฝ่ายไทยจะเป็นฝ่ายลงทนุเอง 100% ทัง้นี้ 
รถไฟความเร็วสูงไทย-จีนถือเป็นหนึ่งในโครงการสำาคัญภายใต้ความริเริ่มหนึ่งแถบ
หนึง่เส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) แต่รฐับาลเลอืกทีจ่ะไม่เผยแพร่ผลการ 
วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบหรือผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและสงัคม ตรงกนัข้ามกลบัเร่งผลกัดนัโครงการอย่างเงยีบๆ จน 
เกดิคำาถามมากมายต่อโครงการนี ้(https://thaipublica.org/2019/03/will-thailands 
-chinese-high-speed-railway-be-worth-it-pechnipa-dominique-lam/)
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ผศ.ดร. วรรณภ� ติระสังขะ:

 ดิฉันคิดว่าสิ่งสำาคัญที่สุดถ้าเป็นดิฉัน ดิฉันจะลองฟ้องไปเรื่อยๆ ไม่

เสียหาย แม้ว่าการฟ้องอาจจะเจ็บตัว แต่การฟ้องจะทำาให้ประเด็นเหล่านี้ถูก

หยิบยกขึ้นมาพูดในสังคมมากขึ้น กรณีคุณวัฒนา เมืองสุข หรือคดีที่เกี่ยวกับ 

การฟ้องคำาสั่งตามมาตรา 44 ในหลายๆ คดีมันถูกหยิบยกและถูกทำาให้เห็น 

เด่นชัดขึ้นในสังคม ดิฉันคิดว่าต่อให้ศาลไม่รับฟ้องก็น่าจะลองไปเรื่อยๆ เป็น

ความท้าทาย เข้าใจว่ามีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องรถไฟไทย-จีน 

มปีระเดน็เกีย่วกบัการไม่มใีบอนญุาตของผูอ้อกแบบสถาปนกิด้วย เรือ่งนีเ้ป็น 

ประเดน็อยูพ่อสมควร ดฉินัคดิว่ากระบวนการเคลือ่นไหวต่างๆ จะเป็นส่วนทีผ่ลกั 

ให้มีการทบทวนการออกคำาสั่งนี้ เป็นไปได้แต่ไม่หวังอะไรมากนัก อย่างไรก็ดี 

อย่าลืมว่าการเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมหลายประเด็นก็ยังอยู่ในคำาสั่งตาม

มาตรา 44 เช่นเดยีวกนั รวมถงึ พ.ร.บ. การชมุนมุสาธารณะ พ.ศ.  2558 ด้วย 

ก็อยู่ภายใต้กรอบกติกาที่อึดอัดพอสมควร ดิฉันคิดว่าสิ่งสำาคัญที่สุด ต่อให้เรา

บอกว่าเรามีกฎหมายมีถ้อยคำาตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมากมายขนาดไหน 

มีการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม แต่ประเด็นสำาคัญคือพื้นที่ของ

ความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยมันไม่เปิดกว้างต่อการขับเคลื่อน ดังนั้น

การทำาให้มันเกิดขึ้นได้จริงในเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็เป็นไปได้ยากลำาบาก

พอสมควร

ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ขอบคณุครบั อาจารย์อรรถสทิธิผ์มมคีำาถามสองคำาถาม น่าสนใจถ้าจะ

ให้สรปุงานของอาจารย์จากมมุผม คอืงานของอาจารย์ไปตอกยำ้าสิง่ที ่โรเบร์ิต 

พทันมั อธบิายไว้ว่าทนุทางสงัคมสำาคญัทีส่ดุในการทำาให้คนออกไปมส่ีวนร่วม 

ทางการเมอืง ถอืเป็นปัจจยัทีอ่ยูม่าตลอดในการทำาสรปุผลการวจิยัทัง้ 4 ครัง้ ทนุ

ทางสงัคมเป็นปัจจยัทีอ่ยูร่อดในขณะทีปั่จจยัอืน่ไม่เหลอืทัง้ 4 ครัง้ หมายความว่า 

ถ้ายิง่คนรวมกลุม่อยูแ่ล้ว ไม่ว่าจะเหลอืงจะแดงจะ กปปส. ในท้องถิน่ทีร่วมกลุม่
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มีสังกัดอยู่แล้วจะมีแนวโน้ม active มากกว่า จะออกไปชุมนุมทางการเมือง

มากกว่า เท่ากบัว่าคนทีเ่ป็นปัจเจกล่องลอยจะไม่ค่อยออกไปชมุนมุทางการเมอืง 

เท่าไร ในแง่นี้ผมลองสรุปจากงานของอาจารย์ คำาถามแรกคือ สิ่งหนึ่งที่ผม

สังเกตว่าตั้งแต่หลังรัฐประหารเป็นต้นมาเป็นเวลา 3 ปี ชนชั้นนำาข้าราชการ

ถ้าใช้คำาของอาจารย์เสกสรรค์ พยายามจะทำาลาย social capital ตรงนีห้รอืไม่ 

ทำาให้คนกลับไปเป็นปัจเจกเป็นอะตอมอยู่แยกโดดเดี่ยว คือทำาลายกลุ่มทาง

สงัคมซึง่จะทำาให้ควบคมุได้งา่ยขึน้เพราะวา่มันจะทำาลายความกระตอืรอืรน้ใน

การที่จะไปมีส่วนร่วมทางการเมือง อาจารย์เห็นแนวโน้มตรงนี้มั้ย แล้วมันจะ 

ส่งผลระยะยาวต่อไปอย่างไรในแง่พฤตกิรรมการมส่ีวนร่วมทางการเมอืง หรอืว่า 

มนัเป็นแค่เพยีงชัว่คราวคอืพอกลบัมาสูภ่าวะปกตมิกีารเลอืกตัง้มรีฐับาล ระดบั

การมส่ีวนร่วมทางการเมอืงจะกลบัมาคกึคกัอกี social capital จะกลบัมา หรอื

อาจารย์คิดว่ามันมีการเปลี่ยนอย่างแท้จริงตอนนี้ที่จะส่งผลในระยะยาวจาก 

สิ่งที่ คสช. ทำาอยู่ในปัจจุบัน 

 คำาถามที่สองคือในระยะหลังงานวิจัยที่พูดถึงทุนทางสังคม social 

capital บอกว่ามันมีผลด้านลบเช่นกันต่อประชาธิปไตย คือคนอาจจะ active 

แต่ทัง้สองกลุม่ สมมตสิงักดักลุม่ทางสงัคมต่างกนั ไม่คยุกนั ไม่มคีวามสมัพนัธ์

กันในแนวราบ คือเป็นกลุ่มในภาคประชาสังคมที่ต่อสู้กัน ตรงนี้อาจจะทำาลาย

ประชาธปิไตยทีม่เีสถยีรภาพในระยะยาวด้วย คอืเป็น active citizens สองกลุม่

ที่สู้กัน เกลียดกัน และไม่สามารถหาฉันทามติภายใต้เผด็จการประชาธิปไตย

ได้ ถ้าเช่นนั้นทางแก้คืออย่างไรจากมุมของพฤติกรรมทางการเมือง หรือทุน

ทางสงัคมทีว่่า คอืมส่ีวนร่วมทางการเมอืงคกึคกัแต่อาจจะไม่ได้ส่งผลด้านบวก

โดยตรงต่อประชาธิปไตยเสมอไป อาจารย์มองว่าอย่างไร

ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พ�นแก้ว:

 คำาถามแรกจะตอบว่าอย่างไรด ีคอืระยะหลงัเราจะเหน็ว่าตัง้แต่ คสช. 

เข้ามา การรวมกลุม่มนัจะถกูจำากดัไปมัย้ ขอตอบแบบนี ้คอืระยะหลงัผมได้ไป
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ร่วมงานกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติหรือแม้แต่ สปสช. โครงการ 30 บาท 

คำาถามคอืว่าเราแน่ใจหรอืว่ากลุม่ทางสงัคมถกูตดัตอนเข้าไปจรงิๆ ถ้าเราบอก

ว่าการที ่สสส. ถกูเข้าไปยดึบางอย่าง ในการให้โครงการจะเป็นแบบนัน้หรอืไม่ 

การเข้าไปในโครงการ 30 บาท คนไปยือ้เรือ่ง 30 บาทเพราะเครอืข่าย สปสช. 

เองหรือเรื่องอะไรกันแน่ ผมมองว่าความพยายามในการจัดการการรวมกลุ่ม

ของคนเพื่อไม่ให้เกิดการเรียนรู้มันทำาให้กลุ่มรวมตัวกันได้มากกว่า กล่าวคือ

พอรวมกลุม่แล้วเจอการตดัตอนกลุม่จะไม่ตาย ผมไม่ได้บอกว่าการรวมกลุม่คอื

การทีค่นมารวมกลุม่กนัเฉยๆ แต่มปัีจจยัทางด้านจติวทิยาในเรือ่งทศันคตด้ิวย 

ผมเชือ่ว่าทศันคต ิ(attitude) ของคนคอืตวัผลกัทีท่ำาให้คนมส่ีวนร่วมหรอืออก

ไปมกีจิกรรมการมส่ีวนร่วม ดงันัน้ถ้าหากทศันคตขิองคนมองว่าการมส่ีวนร่วม 

ยังโอเค คนก็จะมีส่วนร่วม

 คำาถามที่สอง เป็นเรื่องปกติของคนไทยของประเทศไทยผมมองว่า 

การรวมกลุม่ของคนไทยเป็นการรวมกลุม่ทีไ่ม่มกีารพฒันาในทางการเมอืง คอื

รวมกลุ่มเพื่อบางอย่างแล้วเสร็จแล้วไม่พัฒนาต่อให้กลายเป็นกลุ่มการเมือง

กลุ่มผลประโยชน์แล้วกลายเป็นพรรคการเมือง คือเรามีกลุ่มแต่ว่าในการต่อสู้ 

ในระบบการเมืองโดยใช้กลุ่มนอกการเมืองไม่ได้ไปอยู่ในระบบ ผมมักยก

ตัวอย่างกลุ่มผลประโยชน์เช่นเรามีสมัชชาคนจน ในที่สุดสมัชชาคนจนก็แตก

ออกไปเป็นหลายกลุ่ม คุณบำารุง คะโยธา เองก็ไปเป็นนายก อบต. ผมกำาลัง

จะบอกว่าคนอาจจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันในแนวราบแต่เราต้องทำาอย่างไรก็ได้

ทำาให้การมปีฏสิมัพนัธ์ของกลุม่เข้าไปอยูใ่นระบบให้ได้ พดูถงึรฐัธรรมนญูฉบบั

ปัจจบุนัโดยเฉพาะ พ.ร.ป. ว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 ดตูวัเนือ้หาก่อน

ว่าเขาพยายามทำาให้เกดิพรรคการเมอืงทีม่คีวามเป็นสถาบนั ต้องมสีาขาพรรค 

มีสมาชิกพรรค มีความเป็น Party organization มีองค์กรทางการเมือง ผม

คิดว่าถ้าเราทำาให้กลุ่มองค์กรที่อยู่นอกระบบกลุ่มต่างๆ ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้

ทำาได้จริงแล้วคนที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาไปแบบนี้ได้จริง ความแตกต่างของคนก็

จะถูกเข้ามาต่อสู้ในระบบ คือไม่แน่ใจว่าตอบคำาถามหรือไม่ โอเคสองกลุ่มเขา
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เกลยีดกนัแต่ถ้าคณุต่อสูน้อกระบบมนัจะเป็นแบบนี ้แต่ถ้าเราสามารถออกแบบ

ระบบการเมืองให้คนเข้ามาต่อสู้ในระบบการเมือง เรื่องความแตกต่างของคน

กจ็ะเข้ามาอยูใ่นระบบกอ็าจจะแก้ไขได้ เพยีงแต่ว่าระบบต้องไปด้วย ถ้าระบบ

ถูกแทรกแซงแทรกซ้อนก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 อาจารย์เสนอว่าในระยะยาวในแง่ยุทธศาสตร์ กลุ่มทางสังคมใน

ภาคประชาชนที่เป็นการเมืองบนท้องถนนควรจะคิดถึงการยกระดับเป็น

พรรคการเมอืงทางเลอืกไปสูก้นัในระบบ เช่น กลุม่ กปปส. ของคณุสเุทพอาจ

จะกลายเป็นพรรคการเมอืงขึน้มา จากมลูนธิขิองคณุสเุทพเป็นพรรคการเมอืง

ขึ้นมาเป็นทางเลือกไปสู้กันในระบบ 

ผศ.ดร. อรรถสิทธิ์ พ�นแก้ว: 

 บางทีภาคประชาสังคมของประเทศไทยก็เรียนรู้ว่าการต่อสู้ในระบบ

อาจไม่ชนะ เราจะเห็นว่าในการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมบางอย่างหรือ

การผลักดันนโยบายของประเทศไทยที่เป็นเรื่องพลิกสังคมมักจะประสบความ

สำาเร็จเมื่อเรามีสภาเดียวหลังการปฏิวัติ โดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุข ท่านจะ

เห็นเลยว่าจะประสบความสำาเร็จเมื่อเรามีสภาเดียว ถ้ากลุ่มหมอที่รวมตัวกัน

เข้มแข็งมากเป็นกลุ่มประชาสังคมต่อสู้ในระบบก็อาจต้องใช้วิธีแบบนี้ ถ้าเรา

สามารถยกทกุอย่างเข้าไปในระบบปกตไิด้ความแตกต่างอาจจะไม่ม ีถ้าจะชน

กันขอให้ชนกันในระบบ ถ้าชนข้างนอกระบบมันก็จะพังไปด้วย 

ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 ขอบคุณครับ สุดท้ายอาจารย์เกษียร ฟังแล้วตอนนี้กลุ่มต่างๆ พลัง

ต่างๆ ลากเส้นกันใหม่ แล้ว consensus เดิมมันยังไม่เกิดใช่หรือไม่ เหมือน

กบั consensus เดมิหายไปแล้ว คำาถามอาจเป็นคำาถามทีก่ว้างมากคอื อาจารย์
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มองว่ามีแนวโน้มที่จะเกิด consensus ใหม่ขึ้นได้หรือไมอ่ย่างสันตโิดยไมต้่อง

มกีารนองเลอืดหรอืความรนุแรงทีใ่นทีส่ดุเส้นต่างๆ จะถกูลากอย่างชดัเจนแล้ว

เกิดเป็นระเบียบอำานาจขึ้นมาใหม่ภายใต้ฉันทามติใหม่แม้ว่าจะไม่เหมือนเดิม

กต็าม อาจารย์มองว่าแนวโน้มพอจะเป็นไปได้หรอืไม่อย่างน้อยในช่วง 4-5 ปี 

ข้างหน้านี้ 

ศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ:

 ผมมีความรู้สึกว่าฉันทามติถ้าจะเกิดมีขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นจาก ม. 44  

ในแนวคิดทางสังคมศาสตร์มีแนวคิดเรื่อง state capacity คือความสามารถ

ของรฐั ผมคดิว่าในรอบสบิปีทีผ่่านมาเหน็ได้ชดัว่า state capacity ของรฐัไทย

มนัอ่อนเปลีย้ลงมาก คสช. ขึน้มาสูอ่ำานาจ มกีารค้นพบว่ากองการบนิพลเรอืน 

ไม่เวิร์กมีปัญหาเต็มไปหมด คือด้วยกลไกระบบราชการอย่างที่เห็น ในเรื่อง

การใช้อำานาจเด็ดขาดมันจะทดแทน state capacity ที่ลดถอยลงได้หรือ ผม

รู้สึกว่า state capacity จะตั้งมั่นอยู่ได้อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่าง state กับ 

society พูดให้ถึงที่สุด state capacity เป็นเรื่องของ state society ตราบใด

ที่ state ยังระแวง society ยังมอง society ในแง่ไม่ไว้วางใจมองในแง่ร้าย 

ระแวงการรวมตวัรปูแบบต่างๆ ของ society ทีอ่ยูน่อกเหนอืการควบคมุกำากบั

ของตัวเองแล้ว state capacity ไม่เกิด แล้วไม่สามารถที่จะขอมาแทนได้ด้วย

ระบบราชการอย่างที่เห็นคือ ม. 44 

 ผมอยากถอยออกมานดิ ลองคดิดดูีๆ  ผมคดิว่าตัง้แต่ 2475 มาจนถงึ

ปัจจบุนัมนัมด้ีานกลบัของการเปลีย่นไม่เสรจ็ ถ้าเปลีย่นเสรจ็อำานาจจะเป็นองค์

เดียว คือมันจะมีเผด็จการแบบฮิตเลอร์ แบบมุสโสลินี หรือแบบซูฮาร์โตได้  

ผมคดิว่าเขาเปลีย่นไม่เสรจ็ การเมอืงไทยตัง้แต่ 2475 จนถงึปัจจบุนัในหลายแง่ 

ที่สำาคัญ คนที่พยายามจะพูดเรื่องนี้ถ้าพูดภาษาแบบกฎหมายมหาชนคือ

อาจารย์บวรศกัดิ ์อวุรรณโณ บอกว่าดสูริฐัธรรมนญูเราทกุฉบบับอกว่าอำานาจ 

อธปิไตยมาจากปวงชนชาวไทย วรรคถดัไปทนัท ีพระมหากษตัรย์ิทรงใช้อำานาจ 
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จากข้อความนี้ อำานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ 

ทรงใช้อำานาจ ข้อสรปุของบวรศกัดิค์อืในเมอืงไทยมคีนทีก่มุอำานาจคอืกษตัรย์ิ

กบัประชาชนจบัมอืรว่มกนั กลา่วคอืมองในแงร่ะบอบประชาธปิไตยเราไมเ่คย 

มีภาวะที่ประชาชนกุมอำานาจฝ่ายเดียวเลย มองในแง่กลับกันทุกครั้งที่มี

รฐัประหารเนือ่งจากการเปลีย่นผ่านไม่เสรจ็สิน้ ไม่เคยแก้ปัญหาความชอบธรรม 

ของปัญหาการเมืองได้สำาเร็จ ดังนั้นเมื่อมีการรัฐประหาร ผู้รัฐประหารจึง

แสวงหาความชอบธรรมจากสถาบนั จงึไม่มภีาวะทีม่อีำานาจอธปิไตยเดยีวอย่าง

เด็ดขาดแบบนั้นเลยจริงๆ ดังนั้นจะต้องแทนสิ่งนี้ด้วย ม. 44 ลองพิจารณาดู 

ว่า ม. 44 มเีพดาน เราไม่ได้อยูใ่นภาวะทีม่อีำานาจคนเดยีวอย่างเดด็ขาด การใช้ 

อำานาจ ม. 44 มนัมขีดีจำากดับางอย่างอยู ่ในแง่กลบักนัคอืกลไกราชการมนัเละ 

อาจารย์นิธิเคยกล่าวว่า กลไกราชการเหมือนตัวตลก ทำาดีมากก็ไม่ได้ 

ทำาเหี้ยมากก็ไม่ได้ มันทำาได้ประมาณนี้ ตลกดี น่ารัก ผมไม่นึกว่ากลไก 

รฐัราชการปัจจบุนัมนัจะดขีึน้มาได้ทนัท่วงท ียกเว้นในสองเรือ่ง ข้าราชการกำาลงั 

หมดรุ ่น รุ ่นที่โตมาช่วงสงครามเย็นปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือ 

ไม่เห็นด้วยแต่ต้องทำาเพราะว่ารักชาติ เราเสียสละเพื่อชาติ รุ่นที่เติมเข้ามา 

แทนที่กำาลังจะเป็นผู้นำาคือรุ่นที่เข้าระบบราชการตอนโต เห็นระบบราชการ

แล้วร้องยีไ้ม่อยากทำางานด้วย หนัไปเข้าภาคเอกชน เป็นช่วงทีค่นส่วนใหญ่วิง่

เข้าไปในระบบเอกชนช่วงทีเ่ศรษฐกจิบมู ช่วงนัน้ระบบราชการกลบักลายเป็น

ที่อยู่ของ not the best คนกลุ่มนี้กำาลังจะขึ้นมาเป็นแกนนำาของระบบราชการ 

แล้วงานที่ออกมาหรือคุณภาพงานที่ออกมาไม่ดีเลย ยังไม่พูดถึงว่าเนื่องจาก

กลัวโกงกันมาก มีการไปแก้ไขปรับปรุงระเบียบการจัดสรรงบประมาณ 

จนตอนนี้ข้าราชการไม่กล้าใช้งบประมาณเพราะกลัวติดคุก สมัยทักษิณ

ทำาให้มันกระจายออกไปให้ใช้งบประมาณง่ายเข้า ระบบราชการมีช่องทาง 

ที่จะพลิกแพลงวิธีการระเบียบบริหารงบประมาณที่เหมาะกับการทำางาน แต่

ตอนนี้กลัวโกงกันรวมศูนย์หมด ข้าราชการจำานวนมากนั่งทับเงินงบประมาณ 

ไม่ใช้ เพราะใช้แล้วกลัวติดคุก นี่หรือจะไปทำา Thailand 4.0 นี่หรือจะไปทำา 
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ประชารฐั ผมรูส้กึว่าในความหมายแบบทีเ่ราพดูมมุกลบัของอาจารย์เสกสรรค์ 

เมื่อเช้านี้คือ ผมคิดว่า project populism ฟังขึ้นเมื่อมันใหญ่ ดุลอำานาจที่มี 

คือคุณไม่สามารถใช้ ม. 44 ไปตลอดได้ หรือแม้แต่ ม. 44 ในปัจจุบันก็ไม่ใช่

ไม่มีปัญหา ในอีกแง่หนึ่งกลไกราชการแบบนี้ผมไม่คิดว่า populism project 

จะสำาเร็จ แล้วยิ่งคุณระแวงสังคม คุณเห็นสังคมขยับตัวคุณไปบลั๊ฟกลับว่านี่มี 

เบือ้งหลงัหรอืเปล่าชมุนมุเรือ่งหลกัประกนัสขุภาพ เป็นรฐัทีร่ะแวง ทะเลาะ ด่าทอ 

นนิทาสงัคม แอบส่องเฟซบุก๊อเีมลของประชาชน สัง่ห้ามดหูน้าเวบ็หรอืเฟซบุก๊ 

นั้นๆ หมายความว่าอะไร ถ้าคุณระแวงขนาดนั้นคุณจะร่วมแรงร่วมใจกับเรา

ไปสร้างชาติไทยได้อย่างไร

ผศ.ดร. ประจักษ์ ก้องกีรติ:

 รฐัเรากพ็ลิกึหลายอย่าง ผมไม่เคยรูจ้กัคณุลำาไย ไหทองคำา มาก่อนใน

ชวีติ พึง่รูจ้กัตอนรฐับาลกล่าวถงึ ตอนนีย้อดววิคลปิคณุลำาไย 200 ล้านววิแล้ว 

มคีนบอกว่าตอน พล.อ. ประยทุธ์ออกมาพดู 100 ล้านววิ ในเมือ่อาจารย์เกษยีร 

จบแบบนี้ผมคงต้องจบแบบนี้ อยากให้ทุกท่านปรบมือให้กับวิทยากรบนเวที

ทั้งสามท่าน ทิ้งท้ายด้วยการแนะนำาศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม ศูนย์ตั้งชื่อตาม

บุคคลสำาคัญอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงของคณะรัฐศาสตร์ แต่เป็นบุคคลสำาคัญของ

ประเทศ คือท่านดิเรก ชัยนาม ท่านเป็นคณบดีคนแรกของคณะรัฐศาสตร์ 

เคยเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หลายสมัย กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง 

เราตั้งชื่อห้องสมุดและชื่อศูนย์วิจัยตามท่าน ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านทั้งที่ 

อยู่ในห้องและที่รับชมอยู่ทางบ้านที่ติดตามชมมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น หวังว่า

จะได้เจอทกุท่านอกีครัง้ในเวทถีดัไปทีจ่ดัขึน้โดยศนูย์วจิยั ดเิรก ชยันาม คณะ

รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
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