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NGOs รัฐบาล และความรักชาติ

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

องคกรพฒันาเอกชน หรือที่รูจักกันในนามยอวา NGOs  (= Non-Government 
Organizations) ก ําลงัเปนเปาที่รัฐบาลพรรคประชาธิปตยจองเลนงาน ทั้งนี้ตามรายงานขาวของ
หนงัสือพิมพ The Nation (October 1, 2000)

รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมีความรูสึกวา องคกรพัฒนาเอกชนตั้งตัวเปน ‘ปรปกษ’
กับพรรคประชาธิปตย เพราะทุกครั้งคราที่พรรคประชาธิปตยจัดตั้งรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน 
จะเคลื่อนไหวตอตานและคัดคานการดํ าเนินนโยบายของรัฐบาล อาการหนามืดของผูนํ าพรรค 
ประชาธิปตยทํ าใหมองไมเห็นขอเท็จจริงที่วา การเคลื่อนไหวขององคกรพัฒนาเอกชนมีทุกยุค 
ทกุสมยัทกุรัฐบาล การเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนและกลุมเกษตรกรรายยอยที่เรียกรองสิทธิการ
ทํ ากินและการแกปญหาความยากจนก็ดี การเคลื่อนไหวของขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ตอตานการสรางเขื่อนและการสรางโรงงานไฟฟาก็ดี การเคลื่อนไหวของ
ขบวนการประชาชนที่ตอตานการขุดทอแกสก็ดี ลวนเปนผลจากการละเลยของรัฐบาลในอดีต 
ในการแกปญหาความยากจน และการไมยึดยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการไมยึด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและที่เปนมิตรกับคนจน พรรคประชาธิปตยมิอาจ
ปฏิเสธความรับผิดในเรื่องเหลานี้ได ในเมื่อมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลหลายครั้งหลายคราตั้งแต 2518 
เปนตนมา

อัตตาและความหลงอํ านาจทํ าใหผูนํ าพรรคประชาธิปตยมองไมเห็นความทุกข
เข็ญของราษฎร มองการเคลื่อนไหวและเรียกรองของประชาชนวาเปนอาการแหงปรปกษ ทั้งๆที่
การเคลือ่นไหวและการเรียกรองเชนนี้ปรากฏในยุครัฐบาลอื่นดวย เพียงแตรัฐบาลเหลานั้นสามารถ
เจรจากบัขบวนการประชาชนดวยความเปนมิตรมากกวารัฐบาลพรรคประชาธิปตย

ด วยเหตุที่ รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมองการเคลื่อนไหวและเรียกรองของ 
ประชาชนวามีเจตนารมณในการทํ าลายรัฐบาล จึงมุงเลนงานองคกรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาท 
ในการเคลื่อนไหว เรียกรอง และคัดคานรัฐบาล หนังสือพิมพ The Nation รายงานวา ตํ ารวจถึงกับ
ใชหมายคนตรวจสอบและถายวิดิโอสํ านักงานองคกรพัฒนาเอกชนบางองคกร ตรวจสอบบัญชีการ
เงินของผูนํ า NGOs บางคน รวมทัง้ถวงเวลาการออกใบอนุญาตการทํ างานและการตอวีซาของ
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อาสาสมัครชาวตางประเทศที่ของเกี่ยวกับ NGOs บางองคกร  ผูนํ า NGOs บางคนถกูสันติบาล
สะกดรอย และเชื่อกันวา มีการดักฟงโทรศัพท

ฤาองคกรพัฒนาเอกชนเปนองคกรขายชาติ ปลนชาติ และตองการประทุษราย
ชาตเิปนหลัก   จึงไดรับการปฏิบัติเยี่ยงอนารยชนเชนนี้

องคกรพัฒนาเอกชน ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเติบโตอยางรวดเร็ว
ในรอบสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ การเติบโตดังกลาวนี้เกิดขึ้นในชวงเวลา 
ที่ ลัทธเิสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) แผอิทธิพลครอบงํ าโลก ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมชี้นํ า 
การด ําเนนินโยบายเศรษฐกิจโดยยึดกลไกตลาด สงเสริมบทบาทของเอกชน ลดขนาดและบทบาท
ของรัฐบาล และถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน ขอเท็จจริงปรากฏวา การพัฒนา
ตามแนวทางเสรนียิมเปนการพัฒนาที่ไมเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และไมเปนมิตรกับคนยากจน ซึ่ง
เป ดช องให องคกรพัฒนาเอกชนเข าไปมีบทบาทได ขบวนการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติเติบโตและเบงบานทั้งในโลกฝายเหนือและตอมาในโลกฝายใต พรอมๆกับการ
เตบิโตขององคกรเอกชนที่ทํ างานดานการพัฒนาชนบท (NGDOs) ในโลกที่สาม

องคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยเติบใหญภายหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งแรก
ในป 2516 และยิ่งเติบใหญหลังวิกฤติการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ที่ยืดเยื้อยาวนานระหวางป 2523-2529 สรางความทุกขเข็ญแกประชาชนในชนบทเปนอันมาก  
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ NGOs ไดท ําหนาที่เปน ‘เพื่อนคูคิด มิตรคูใจ’ ของราษฎรในชนบท ชนิดที่
เจาหนาทีข่องรัฐมิอาจทํ าหนาที่เสมอเหมือนได ในแงนี้ NGOs มบีทบาทสํ าคัญในการสราง Safety 
Net ใหประชาชนในชนบท และเปนปากเสียงแทนชาวบานในการเรียกรองใหรัฐบาลสนใจ 
แกปญหาของคนยากจน

หากรฐับาลมไิดมีภยาคติในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งอคติ
ในการพัฒนาภาคอตุสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม (Sectoral Bias) อคตใินการพัฒนาภาค
ตัวเมอืงยิ่งกวาภาคชนบท (Urban Bias) และอคติในการใหความสํ าคัญแกเปาหมายการจํ าเริญ
เตบิโตทางเศรษฐกิจยิ่งกวาเปาหมายความยากจนและการกระจายรายได (Target Bias) องคกร
พฒันาเอกชนในประเทศไทยก็คงไมเติบใหญดังที่เปนอยูในปจจุบัน

แตเปนเพราะรัฐบาลดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในทางที่ไมเปนมิตรกับภาค 
เกษตรกรรม ไมเปนมิตรกับภาคชนบท และไมเปนมิตรกับคนจน องคกรพัฒนาเอกชนจึงสามารถ
ขยายบทบาทในประเทศไทยไดเปนอันมาก ยิ่งองคกรพัฒนาเอกชนขยายบทบาทในปริมณฑล
เหลานีไ้ดมากเพียงใด  ยิ่งเปนการตอกยํ้ าความบกพรองของรัฐบาลมากเพียงนั้น
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แทนที่รัฐบาลจะเห็นความสํ าคัญขององคกรพัฒนาเอกชนในฐานที่ชวยเยียวยา
ความบกพรองในการดํ าเนินนโยบาย รัฐบาลกลับมององคกรพัฒนาเอกชนในฐานะปรปกษทาง
การเมือง เพราะเหลานักเลือกตั้งมีจิตใตสํ านึกวา บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนเปนบทบาท 
ในการเปดเผยอัปลักษณะในการกํ าหนดนโยบายของรัฐบาล ในเมื่อเหลานักเลือกตั้งยังคงยึดกุม
ยทุธศาสตรการพัฒนาที่ไมเปนมิตรกับคนจนและสิ่งแวดลอม

หากปราศจากองคกรพัฒนาเอกชน ความลาหลังและความคุกรุนในสังคมชนบท
จะมีมากกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน สภาพนิเวศและสิ่งแวดลอมจะเลวรายยิ่งกวาปจจุบัน 
ทรัพยากรธรรมชาติจะถูกทํ าลายยิ่งกวาที่เห็นในปจจุบัน

องคกรประชาชนมิไดมีบทบาทเฉพาะแตการพัฒนาชนบทและการอนุรักษ 
ส่ิงแวดลอมและทรพัยากรธรรมชาติเทานั้น หากยังมีบทบาทอันหลากหลาย ทั้งในปริมณฑลทาง
การเมอืง ดังเชนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และปริมณฑลทางสังคม ดังเชนงานดานการศึกษา
และการสาธารณสุข (โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคเอดส) ดวยเหตุดังนี้ นานาอารยประเทศจึงเห็นความ
สํ าคัญและสงเสริมบทบาทขององคกรประชาชน เพราะองคกรประชาชนชวยเสริมและเยียวยา 
ขอบกพรองการทํ างานของรัฐบาลและหนวยราชการได การที่อารยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 
แผนดนิเกือ้หนนุการทํ างานขององคกรประชาชนก็ดวยตรรกดังที่กลาวขางตนนี้

รัฐบาลพรรคประชาธิปตยหวาดระแวงวา ผูนํ า NGOs บางหมูเหลารับเงินจาก
ตางประเทศมาโคนลมรัฐบาล รายงานของนายตํ ารวจบางนายที่ไรคลื่นสมองชี้นํ าประเด็นนี้  
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา จะมีองคการตางประเทศองคการใด หรือรัฐบาลตางประเทศรัฐบาลใด
เกลียดชังพรรคประชาธิปตย และเกลียดชังนายชวน หลีกภัย ถึงกับใหเงินอุดหนุนเพื่อโคนลม 
รัฐบาลพรรคประชาธิปตย พรรคประชาธิปตยมีความสํ าคัญในยุทธศาสตรโลกมากถึงปานนี้
กระนั้นหรือ และจะโคนลมพรรคประชาธปิตยไปทํ าไมกัน ในเมื่อความผุกรอนภายในพรรคก็เพียง
พอทีจ่ะทํ าใหพรรคประชาธิปตยลมไดเอง

ขอเทจ็จริงมอียูวา องคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยสัดสวนสํ าคัญพึ่งพิงเงินทุน
จากตางประเทศ ทั้งจากองคกรพัฒนาเอกชนและมูลนิธิในโลกฝายเหนือ รวมทั้งหนวยรัฐการใน
ประเทศทีพ่ฒันาแลว ซึ่งใหความชวยเหลือโลกที่สามผานองคกรประชาชน

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา การที่ NGOs ไทยพึง่พงิเงนิทุนจากตางประเทศเปนเรื่อง 
สมควรหรือไม
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พรรคประชาธิปตยโจมตี NGOs ในประเด็นการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ 
ประดจุวา เงินทุนจากตางประเทศเปนสิ่งชั่วราย แตรัฐบาลพรรคประชาธิปตยตองตอบคํ าถามให
ไดวา ในเมือ่รัฐบาลรับความชวยเหลือจากตางประเทศได และกูเงินจากตางประเทศได เหตุไฉน
ประชาชนจึงรับความชวยเหลือจากตางประเทศมิไดเลา ในเมื่อเงินชวยเหลือตางประเทศที่ผาน 
NGOs ไทยจ ํานวนมากถกูใชไปในการบรรเทาทุกขเข็ญของคนยากจนในชนบท เกื้อหนุนชนตํ่ าชั้น
ในสงัคม สงเสริมการวางแผนครอบครัว ชวยเหลือผูเปนโรคเอดสและโรคเรื้อน รณรงคเร่ืองสิทธิ
และเสรภีาพ สงเสริมสิทธิและความเสมอภาคของสตรี อนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
ฯลฯ

ในเมื่อรัฐบาลไทยมิไดใหความสํ าคัญและสงเสริมองคกรประชาชน อีกทั้งเศรษฐี
ไทยทีย่นิดบีริจาคเงนิเพื่อการพัฒนาชนบท พัฒนาสังคม พัฒนาการเมือง และอนุรักษส่ิงแวดลอม
มีนอย จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ NGOs ไทยตองพึ่งพิงเงินชวยเหลือจากตางประเทศ เพราะ
มนษุยธรรมของชาวตางชาติสูงสงกวามนุษยธรรมของคนไทยและรัฐบาลไทย

คํ าถามพืน้ฐานขอตอไปก็คือ การรับเงินทุนจากตางประเทศเปนการขายชาติและ
การปลนชาติหรือไม คํ าตอบคํ าถามพื้นฐานขอนี้ยอมข้ึนอยูกับเงื่อนไขผูกพันเงินกู แมจนบัดนี้  
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยยังไมสามารถพิสูจนไดวา มีองคกรพัฒนาเอกชนองคกรใดรับเงินทุน 
จากตางประเทศเพื่อมากอการรายในประเทศไทย สรางภาวะจลาจลในสังคมไทย หรือแมแตโคน
ลมรัฐบาลพรรคประชาธิปตย หากมีประจักษพยานขอเท็จจริงในประเด็นเหลานี้แมแตนอยนิด  
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยคงไมลังเลที่จะประโคมขาว

ในขณะที่มิอาจพิสูจนไดวา NGOs ขายชาติ รัฐบาลพรรคประธปิตยกลับเปนฝาย
ถกูกลาวหาวา ‘ขายชาติ’ เสยีเอง ในเมื่อรัฐบาลนายชวน หลีกภัยปฏิบัติตามเงื่อนไขการดํ าเนิน
นโยบาย (Policy Conditionalities) ทีผู่กติดมากับเงินกูฉุกเฉนิของกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
(IMF Standby Arrangement) และเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural Adjustment Loans) ของ
ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาอาเซีย เงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายเหลานี้ทํ าใหเมืองไทยตอง 
สูญเสียอธิปไตยในการกํ าหนดนโยบาย รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมิเพียงแตตองดํ าเนินนโยบาย
ตามคํ าบงการขององคกรโลกบาลเทานั้น หากยังตองตรากฎหมายตามพันธะที่มีกับองคกร
โลกบาลเหลานี้อีกดวย ในประการสํ าคัญ รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนํ ากับของนาย 
ธารินทร นิมมานเหมินท มุงขายทรัพยสินใหชาวตางประเทศ จนโครงสรางความเปนเจาของ 
อุตสาหกรรม (Structure of Industrial Ownership) ถกูยดึกมุโดยชาวตางชาติในสัดสวนสํ าคัญ 
ภายใตการบริหารของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย เมืองไทยมิไดสูญเสียแตอธิปไตยในการกํ าหนด
นโยบายเทานัน้  หากยังสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจอีกดวย
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เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ NGOs เปนปถุชุนดุจเดียวกับเหลานักเลือกตั้ง มีกิเลส 
ตัณหา และราคะไมแตกตางกัน มีความดีความเลวไมตางกัน ความแตกตางสํ าคัญอยูที่วา  
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน NGOs มไิดแสวงหาอํ านาจ และไมมีโอกาสฉอฉลอํ านาจ หรือใชอํ านาจเพื่อ
ผลประโยชนสวนบุคคล ในขณะที่นักเลือกตั้งมุงแสวงหาอํ านาจ และมีโอกาสฉอฉลอํ านาจ

ผูนํ า NGOs ทีเ่ปนคนดกีม็มีาก ที่เปนคนเลวก็มีหานอยไม แตคนเหลานั้นไมมี
อํ านาจในการออกเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินแจกจายแกเศรษฐีที่เปนบริวาร คนเหลานั้นไมมีโอกาส 
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการจัดสรรสัมปทานโทรคมนาคม คนเหลานั้นไมมีโอกาส 
หากินกับการกอสรางสนามบินหนองงูเหา คนเหลานั้นไมสามารถฉอฉลอํ านาจในการผัน 
งบประมาณแผนดินใหเปนประโยชนแกสมุนบริวาร ในประการสํ าคัญ คนเหลานั้นไมมีโอกาสไดรับ
แมแตหุนจากสหกรณใดๆ

ใครเปนคนปลนชาติ ?
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