สิทธิในการรับรูปญหา
และสิทธิการมีสวนรวมแกปญหาของประชาชน1
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมือ่ ไมนานมานี้ (มิถนุ ายน 2525) พลเอกเปรม ติณสูลานนทไดแสดงปาฐกถา
เรื่อง “สถานการณบานเมือง” ตามคําเชิญของชมรมนักบริหารขาราชการพลเรือน ดังมีรายงาน
ในหนังสือพิมพ มติชน ฉบับวันที่ 29 มิถุนายน 2525
ทานนายกรัฐมนตรีกลาวในปาฐกถาตอนหนึ่งวา ใครๆมักคิดกันวา ปญหาของ
บานเมืองอยูในความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเทานั้น คนอื่นๆไมเกี่ยว เสมือน
หนึง่ วา บานเมืองเปนของนายกรัฐมนตรีเทานั้น
ทุกคนมีสวนเปนเจาของประเทศ
ทานนายกรัฐมนตรียังกลาวอยางจับใจตอไปอีกดวยวา สถานการณบานเมือง
จะไมดีขึ้น โดยการมีคนดีศรีอยุธยาหรือคนกลารัตนโกสินทรเพียงคนเดียว แตชาวไทยทุกคน
โดยเฉพาะขาราชการจะตองรวมมือรวมใจกัน ในอันที่จะประคับประคองรัฐนาวาใหฝาพายุ
คลื่นลม
เพื่อนของขาพเจาหลายคนเคลิบเคลิ้มกับมธุรพจนของทานนายกรัฐมนตรี บาง
คนเดินยิ้มระรื่นตลอดวัน เพียงเพราะไดรับทราบวา ตนก็มีสวนเปนเจาของบานเมืองเหมือนกับ
ทานนายกรัฐมนตรี
เพือ่ นคนหนึง่ ของขาพเจาชี้ใหเห็นวา ยังมีคนไทยจํานวนมากที่ลืมไปวา ตนมีสวน
เปนเจาของเมืองไทย และดวยเหตุดังนั้น จึงกระทําการปูย ปี่ ยู าบ
ํ านเมืองจนเสื่อมโทรม คนเหลานี้
นับเปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคมอยางใหญหลวง
เพือ่ นคนนัน้ ของขาพเจาเสนอความเห็นวา เพื่อใหการใชงบประมาณแผนดินเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ สมควรที่จะใหบรรดาหนวยสืบราชการลับทั้งหลาย ไมวาจะเปนสันติบาล
หรือกรมประมวลขาวกลางคอยสอดสองดูแลวามีคนไทยคนใดบางที่ลืมไปวา ตนมีสวนเปนเจาของ
เมืองไทย หากพบบุคคลประเภทนี้ ก็ควรจะเตือนสติใหมีความสํานึกในความเปนเจาของเมืองไทย
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 5 กรกฎาคม 2525
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ดวยการสงไปรษณียบัตรไปให โดยที่ไปรษณียบัตรดังกลาวนี้ ตีพิมพขอความวา “โปรดอยาลืมวา
คุณเปนเจาของเมืองไทย”
ขอเสนอขางตนนี้ไดรับการสรรเสริญจากเพื่อนรวมงานของขาพเจาวา เปน
ขอเสนอที่ดีพอๆกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตราบเทาที่ยังไมมีการปฏิบัติ
แตเพื่อนอีกหลายคนของขาพเจาไมเห็นดวยกับความขางตนนี้ เขาเหลานั้นเห็นวา ความเปน
เจาของในบานเมืองของเรามิไดมีอยูโดยเทาเทียมกัน หากเมืองไทยมีลักษณะเปนบรรษัทประเทศ
ไทยอยางที่นายทุนผูอยากเปนนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งอยากใหเปน ลักษณะการกระจุกตัวของหุน
ยอมปรากฏอยางเดนชัด โดยที่ผูปกครองมีสวนเปนเจาของมากกวาผูอยูใตปกครอง
เราจะพูดอยางเต็มปากเต็มคําไดอยางไรวา ประชาชนคนไทยมีสวนเปนเจาของ
เมืองไทยโดยทัดเทียมกัน ในเมื่อผูมีอํานาจปกครองยังยึดถือความเห็นที่วา ราษฎรโงเขลาเกินกวา
ที่จะมีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ‘เต็มใบ’ และในเมื่อระบบอภิสิทธิ์และการบังคับใช
กฎหมายอยางลําเอียงเปนปรากฏการณอันเปนปกติวิสัยของสังคมนี้
ขาพเจาออกจะเห็นดวยกับความเห็นของคนกลุมหลังนี้ ทานนายกรัฐมนตรีเอง
ก็ยอมรับวา ลําพังแต ‘คนดีศรีอยุธยา’ หรือ ‘คนกลารัตนโกสินทร’ เพียงคนเดียวยอมมิอาจ
แกปญหาอันมากมายและสลับซับซอนของสังคมไทยได จําเปนที่จะตองไดรับความรวมมือรวมใจ
จากราษฎร แตความรวมมือรวมใจดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดอยางไร หากราษฎรปราศจากความ
สํ านึกในความเปนเจาของบานเกิดเมืองนอนและปราศจากความเอื้ออาทรตอสังคม ขาพเจา
เห็นดวยอยางยิ่งกับความเห็นที่วา ความสํานึกดังกลาวนี้จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อราษฎรมีสวนรวม
ในการปกครองประเทศอยางแทจริง และผูมีอํ านาจปกครองจักตองไมลิดรอนสิทธิในการรับรู
ปญหาและสิทธิในการมีสวนรวมแกปญหาของประชาชน
ราษฎรตองมีสิทธิรับรูปญหาของชาติ
จะใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาของชาติบานเมืองไดอยางไร หาก
ไมยนิ ยอมใหราษฎรมีสิทธิในการรับรูปญหาของชาติบานเมือง ผูมีอํานาจปกครองจักตองไมปดบัง
อําพรางปญหาของบานเมือง จักตองไมโกหกประชาชน และจักตองเปดโอกาสใหประชาชนไดรับ
ทราบปญหาที่เกิดขึ้นเพื่อจะไดชวยกันแกปญหารวมกัน แตพฤติกรรมของรัฐบาลที่เปนมาในอดีต
กลับตรงกันขามกับความขางตนนี้โดยสิ้นเชิง
เรามีปญ
 หาดุลการคาระหวางประเทศขาดดุลมาตั้งแตป 2499 ติดตอกันมาโดย
ไมขาดสาย แตเกือบทุกครั้งที่ผูมีอํานาจปกครองถูกซักถามเกี่ยวกับปญหานี้ คําตอบที่ราษฎรได
ก็คือ “ไมเปนไร” เราเปนประเทศดอยพัฒนา เราตองนําสินคาเขาจากตางประเทศเพื่อพัฒนา
ประเทศของเรา ดุลการคาของเราอาจตองขาดดุลในระยะแรก เพื่อที่จะไดเกินดุลในอนาคต
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นับตัง้ แตป 2516 เปนตนมา เราตองเผชิญกับปญหาเสถียรภาพของราคาและ
การเพิ่มขึ้นของคาครองชีพอยูเกือบตลอดเวลา แตคําตอบที่ราษฎรไดรับก็คือ “ไมเปนไร” เรา
ยังโชคดีกวาประเทศอื่นๆที่มีอัตราเงินเฟอสูงกวาเรา นับตั้งแตป 2519 เปนตนมา รัฐบาลใชวิธี
หาเงินมาใชจายดวยการวิ่งหาเงินกูจากตางประเทศมากขึ้น แตเมื่อถูกวิพากษวิจารณ คําตอบ
ที่ราษฎรไดรับก็คือ “ไมเปนไร” การทีเ่ รายังกูเงินจากตางประเทศได แสดงวา เรายังมี ‘เครดิต’
แตบัดนี้ เราเริ่มแนใจกันมากขึ้นวา ปญหาการขาดดุลการคาระหวางประเทศเปนปญหาที่มี
พืน้ ฐานสืบเนือ่ งมาจากโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ เราเริ่มยอมรับกันมากขึ้นวา พฤติกรรมการ
ใชจา ยอยางเกินตัวทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน มีสวนสรางปญหาเสถียรภาพของราคา และ
เราเริม่ ประจักษกนั มากยิ่งขึ้นวา การกูเงินจากตางประเทศจํานวนมหาศาลนั้นไดสรางภาระในการ
ชําระหนี้แกประชาชนมากเพียงใด
บัดนี้ ทานนายกรัฐมนตรีถึงกับยอมรับวา “… ถาประเทศเปรียบเสมือนคน คนที่
ชือ่ – ไทย – นี้ ปจจุบันจัดไดวาเปนคนไขที่มีอาการคอนขางหนักพอสมควรทีเดียว…” พรอมกันนี้
ทานก็เรียกรองใหประชาชนมีสวนรวมแกปญหาของชาติบานเมือง
นี่ไมเพียงเปนเปนการสรางการยอมรับอยางกลาหาญชาญชัยเทานั้น หากทวา
ยังเปนยางกาวที่ถูกตองอีกดวย ไมมีประโยชนอันใดที่จะปกปด อําพราง และไมเปดโอกาสให
ประชาชนไดรับรูปญหาของบานเกิดเมืองนอน ผูมีอํานาจปกครองในอดีตมักจะยึดถือคติที่วา
การใหประชาชนรับรูปญหาของประเทศชาติ จะมีผลในการบั่นทอนความนิยมที่มีตอผูมีอํานาจ
ปกครอง คติดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะมีพื้นฐานมาจากปรัชญาการปกครองแบบเผด็จการเทานั้น
แตในหลายตอหลายกรณีก็ไดพิสูจนใหเห็นแลวา เปนหลักการปกครองที่ลมเหลวอีกดวย
ราษฎรตองมีสวนรวมแกปญหาของชาติ
จะให ป ระชาชนมี สํ านึ ก ในความเปน เจา ของชาติบา นเมื องได อยา งไร หาก
ไมยนิ ยอมใหราษฎรมีสิทธิในการมีสวนรวมแกปญหาของประเทศชาติ
เมือ่ ไมนานมานี้ มีการโตเถียงกันจนเปนขาวในหนาหนังสือพิมพเกี่ยวกับการสราง
เขื่ อ นนํ้ าโจนตามโครงการไฟฟ า พลั ง นํ้ าแควใหญต อนบนของการไฟฟา ฝ า ยผลิต ฯในจั ง หวั ด
กาญจนบุรี โดยทางการไฟฟาฝายผลิตพยายามผลักดันใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติยอมรับโครงการดังกลาวนี้ แตไดรับการคัดคานจากกลุมนักอนุรักษ
สิง่ แวดลอม หนังสือพิมพไทยรัฐ ฉบับวันเสารที่ 19 มิถุนายน 2525 รายงานขาววา สํานักงาน
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสังคมแห ง ชาติไดกํ าชับให ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณหา มมิใหขาราชการของกระทรวงทุกระดับชี้แจงขอมูลและขอวินิจฉัยทางธรณีวิทยา ตลอด
จนขอมูลเกีย่ วกับการปองกันรักษาทรัพยากรปาไม และยํ้าดวยวา หากขาราชการของกระทรวงฯมี
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ขอขัดของประการใดเกี่ยวกับการสรางเขื่อนดังกลาวนี้ ก็ใหแจงโดยตรงตอสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยไมตองผานสื่อมวลชน ทั้งนี้เพื่อมิใหการคัดคานหรือ
ขอพิพาทตางๆแผขยายไปในหมูประชาชนทั่วๆไป อันอาจนํามาซึ่งผลเสียตอการสรางเขื่อนของการ
ไฟฟาฝายผลิตฯในอนาคตได กรณีที่เกิดขึ้นนี้นับเปนตัวอยางอันชัดเจนที่บงชี้ใหเห็นถึงทัศนคติ
ของกลมผูมีอํานาจปกครอง ซึง่ ยึดถือวา ราษฎรไมมีสิทธิในการรับรูปญหาของบานเมือง และไมมี
สิทธิในการมีสวนรวมแกปญหาของประเทศชาติ
จะใหประชาราษฎรมีสํานึกในความเปนเจาของบานเมืองไดอยางไร ตราบเทาที่
ยังมีการลิดรอนสิทธิในการรับรูปญหาและสิทธิในการมีสวนรวมแกปญหาของประชาชน

