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NGOs รัฐบาล และความรักชาติ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
องคกรพัฒนาเอกชน หรือที่รูจักกันในนามยอวา NGOs (= Non-Government
Organizations) กําลังเปนเปาที่รัฐบาลพรรคประชาธิปตยจองเลนงาน ทั้งนี้ตามรายงานขาวของ
หนังสือพิมพ The Nation (October 1, 2000)
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมีความรูสึกวา องคกรพัฒนาเอกชนตั้งตัวเปน ‘ปรปกษ’
กับพรรคประชาธิปตย เพราะทุกครั้งคราที่พรรคประชาธิปตยจัดตั้งรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน
จะเคลื่อนไหวตอตานและคัดคานการดําเนินนโยบายของรัฐบาล อาการหนามืดของผูนําพรรค
ประชาธิปตยทํ าใหมองไมเห็นขอเท็จจริงที่วา การเคลื่อนไหวขององคกรพัฒนาเอกชนมีทุกยุค
ทุกสมัยทุกรัฐบาล การเคลื่อนไหวของสมัชชาคนจนและกลุมเกษตรกรรายยอยที่เรียกรองสิทธิการ
ทํากินและการแกปญหาความยากจนก็ดี การเคลื่อนไหวของขบวนการอนุรักษสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ตอตานการสรางเขื่อนและการสรางโรงงานไฟฟาก็ดี การเคลื่อนไหวของ
ขบวนการประชาชนที่ตอตานการขุดทอแกสก็ดี ลวนเปนผลจากการละเลยของรัฐบาลในอดีต
ในการแกปญหาความยากจน และการไมยึดยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการไมยึด
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและที่เปนมิตรกับคนจน พรรคประชาธิปตยมิอาจ
ปฏิเสธความรับผิดในเรื่องเหลานี้ได ในเมื่อมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลหลายครั้งหลายคราตั้งแต 2518
เปนตนมา
อัตตาและความหลงอํ านาจทํ าใหผูนํ าพรรคประชาธิปตยมองไมเห็นความทุกข
เข็ญของราษฎร มองการเคลื่อนไหวและเรียกรองของประชาชนวาเปนอาการแหงปรปกษ ทั้งๆที่
การเคลือ่ นไหวและการเรียกรองเชนนี้ปรากฏในยุครัฐบาลอื่นดวย เพียงแตรัฐบาลเหลานั้นสามารถ
เจรจากับขบวนการประชาชนดวยความเปนมิตรมากกวารัฐบาลพรรคประชาธิปตย
ด ว ยเหตุ ที่ รั ฐ บาลพรรคประชาธิ ป  ต ย ม องการเคลื่ อ นไหวและเรี ย กร อ งของ
ประชาชนวามีเจตนารมณในการทําลายรัฐบาล จึงมุงเลนงานองคกรพัฒนาเอกชนที่มีบทบาท
ในการเคลื่อนไหว เรียกรอง และคัดคานรัฐบาล หนังสือพิมพ The Nation รายงานวา ตํารวจถึงกับ
ใชหมายคนตรวจสอบและถายวิดิโอสํานักงานองคกรพัฒนาเอกชนบางองคกร ตรวจสอบบัญชีการ
เงินของผูนํา NGOs บางคน รวมทัง้ ถวงเวลาการออกใบอนุญาตการทํางานและการตอวีซาของ
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อาสาสมัครชาวตางประเทศที่ของเกี่ยวกับ NGOs บางองคกร ผูนํา NGOs บางคนถูกสันติบาล
สะกดรอย และเชื่อกันวา มีการดักฟงโทรศัพท
ฤาองคกรพัฒนาเอกชนเปนองคกรขายชาติ ปลนชาติ และตองการประทุษราย
ชาติเปนหลัก จึงไดรับการปฏิบัติเยี่ยงอนารยชนเชนนี้
องคกรพัฒนาเอกชน ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเติบโตอยางรวดเร็ว
ในรอบสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ขอที่นาสังเกตก็คือ การเติบโตดังกลาวนี้เกิดขึ้นในชวงเวลา
ที่ ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) แผอทิ ธิพลครอบงําโลก ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมชี้นํา
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจโดยยึดกลไกตลาด สงเสริมบทบาทของเอกชน ลดขนาดและบทบาท
ของรัฐบาล และถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน ขอเท็จจริงปรากฏวา การพัฒนา
ตามแนวทางเสรีนยิ มเปนการพัฒนาที่ไมเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และไมเปนมิตรกับคนยากจน ซึ่ง
เป ด ช อ งให อ งค ก รพั ฒ นาเอกชนเข า ไปมี บ ทบาทได ขบวนการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติเติบโตและเบงบานทั้งในโลกฝายเหนือและตอมาในโลกฝายใต พรอมๆกับการ
เติบโตขององคกรเอกชนที่ทํางานดานการพัฒนาชนบท (NGDOs) ในโลกที่สาม
องคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยเติบใหญภายหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งแรก
ในป 2516 และยิ่งเติบใหญหลังวิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ
ที่ยืดเยื้อยาวนานระหวางป 2523-2529 สรางความทุกขเข็ญแกประชาชนในชนบทเปนอันมาก
ในชวงเวลาดังกลาวนี้ NGOs ไดทาหน
ํ าที่เปน ‘เพื่อนคูคิด มิตรคูใจ’ ของราษฎรในชนบท ชนิดที่
เจาหนาทีข่ องรัฐมิอาจทําหนาที่เสมอเหมือนได ในแงนี้ NGOs มีบทบาทสําคัญในการสราง Safety
Net ใหประชาชนในชนบท และเปนปากเสียงแทนชาวบานในการเรียกรองใหรัฐบาลสนใจ
แกปญหาของคนยากจน
หากรัฐบาลมิไดมีภยาคติในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งอคติ
ในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมากกวาภาคเกษตรกรรม (Sectoral Bias) อคติในการพัฒนาภาค
ตัวเมืองยิ่งกวาภาคชนบท (Urban Bias) และอคติในการใหความสําคัญแกเปาหมายการจําเริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจยิ่งกวาเปาหมายความยากจนและการกระจายรายได (Target Bias) องคกร
พัฒนาเอกชนในประเทศไทยก็คงไมเติบใหญดังที่เปนอยูในปจจุบัน
แต เ ป น เพราะรั ฐ บาลดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ ในทางที่ ไ ม เ ป น มิ ต รกั บ ภาค
เกษตรกรรม ไมเปนมิตรกับภาคชนบท และไมเปนมิตรกับคนจน องคกรพัฒนาเอกชนจึงสามารถ
ขยายบทบาทในประเทศไทยไดเปนอันมาก ยิ่งองคกรพัฒนาเอกชนขยายบทบาทในปริมณฑล
เหลานีไ้ ดมากเพียงใด ยิ่งเปนการตอกยํ้าความบกพรองของรัฐบาลมากเพียงนั้น
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แทนที่รัฐบาลจะเห็นความสําคัญขององคกรพัฒนาเอกชนในฐานที่ชวยเยียวยา
ความบกพรองในการดําเนินนโยบาย รัฐบาลกลับมององคกรพัฒนาเอกชนในฐานะปรปกษทาง
การเมือง เพราะเหลานักเลือกตั้งมีจิตใตสํานึกวา บทบาทขององคกรพัฒนาเอกชนเปนบทบาท
ในการเปดเผยอัปลักษณะในการกําหนดนโยบายของรัฐบาล ในเมื่อเหลานักเลือกตั้งยังคงยึดกุม
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมเปนมิตรกับคนจนและสิ่งแวดลอม
หากปราศจากองคกรพัฒนาเอกชน ความลาหลังและความคุกรุนในสังคมชนบท
จะมีมากกวาสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน สภาพนิเวศและสิ่งแวดลอมจะเลวรายยิ่งกวาปจจุบัน
ทรัพยากรธรรมชาติจะถูกทําลายยิ่งกวาที่เห็นในปจจุบัน
องค ก รประชาชนมิ ไ ด มี บ ทบาทเฉพาะแต ก ารพั ฒ นาชนบทและการอนุ รั ก ษ
สิง่ แวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติเทานั้น หากยังมีบทบาทอันหลากหลาย ทั้งในปริมณฑลทาง
การเมือง ดังเชนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และปริมณฑลทางสังคม ดังเชนงานดานการศึกษา
และการสาธารณสุข (โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคเอดส) ดวยเหตุดังนี้ นานาอารยประเทศจึงเห็นความ
สํ าคัญและสงเสริมบทบาทขององคกรประชาชน เพราะองคกรประชาชนชวยเสริมและเยียวยา
ขอบกพรองการทํ างานของรัฐบาลและหนวยราชการได การที่อารยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
แผนดินเกือ้ หนุนการทํางานขององคกรประชาชนก็ดวยตรรกดังที่กลาวขางตนนี้
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยหวาดระแวงวา ผูนํา NGOs บางหมูเหลารับเงินจาก
ตางประเทศมาโคนลมรัฐบาล รายงานของนายตํ ารวจบางนายที่ไรคลื่นสมองชี้นํ าประเด็นนี้
คําถามพื้นฐานมีอยูวา จะมีองคการตางประเทศองคการใด หรือรัฐบาลตางประเทศรัฐบาลใด
เกลียดชังพรรคประชาธิปตย และเกลียดชังนายชวน หลีกภัย ถึงกับใหเงินอุดหนุนเพื่อโคนลม
รัฐ บาลพรรคประชาธิปตย พรรคประชาธิปตยมีความสํ าคัญในยุทธศาสตรโลกมากถึงปานนี้
กระนั้นหรือ และจะโคนลมพรรคประชาธิปต ยไปทําไมกัน ในเมื่อความผุกรอนภายในพรรคก็เพียง
พอทีจ่ ะทําใหพรรคประชาธิปตยลมไดเอง
ขอเท็จจริงมีอยูวา องคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยสัดสวนสําคัญพึ่งพิงเงินทุน
จากตางประเทศ ทั้งจากองคกรพัฒนาเอกชนและมูลนิธิในโลกฝายเหนือ รวมทั้งหนวยรัฐการใน
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว ซึ่งใหความชวยเหลือโลกที่สามผานองคกรประชาชน
คําถามพื้นฐานมีอยูวา การที่ NGOs ไทยพึง่ พิงเงินทุนจากตางประเทศเปนเรื่อง
สมควรหรือไม
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พรรคประชาธิปตยโจมตี NGOs ในประเด็นการพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ
ประดุจวา เงินทุนจากตางประเทศเปนสิ่งชั่วราย แตรัฐบาลพรรคประชาธิปตยตองตอบคําถามให
ไดวา ในเมือ่ รัฐบาลรับความชวยเหลือจากตางประเทศได และกูเงินจากตางประเทศได เหตุไฉน
ประชาชนจึงรับความชวยเหลือจากตางประเทศมิไดเลา ในเมื่อเงินชวยเหลือตางประเทศที่ผาน
NGOs ไทยจํานวนมากถูกใชไปในการบรรเทาทุกขเข็ญของคนยากจนในชนบท เกื้อหนุนชนตํ่าชั้น
ในสังคม สงเสริมการวางแผนครอบครัว ชวยเหลือผูเปนโรคเอดสและโรคเรื้อน รณรงคเรื่องสิทธิ
และเสรีภาพ สงเสริมสิทธิและความเสมอภาคของสตรี อนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
ฯลฯ
ในเมื่อรัฐบาลไทยมิไดใหความสําคัญและสงเสริมองคกรประชาชน อีกทั้งเศรษฐี
ไทยทีย่ นิ ดีบริจาคเงินเพื่อการพัฒนาชนบท พัฒนาสังคม พัฒนาการเมือง และอนุรักษสิ่งแวดลอม
มีนอย จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ NGOs ไทยตองพึ่งพิงเงินชวยเหลือจากตางประเทศ เพราะ
มนุษยธรรมของชาวตางชาติสูงสงกวามนุษยธรรมของคนไทยและรัฐบาลไทย
คําถามพืน้ ฐานขอตอไปก็คือ การรับเงินทุนจากตางประเทศเปนการขายชาติและ
การปลนชาติหรือไม คําตอบคําถามพื้นฐานขอนี้ยอมขึ้นอยูกับเงื่อนไขผูกพันเงินกู แมจนบัดนี้
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยยังไมสามารถพิสูจนไดวา มีองคกรพัฒนาเอกชนองคกรใดรับเงินทุน
จากตางประเทศเพื่อมากอการรายในประเทศไทย สรางภาวะจลาจลในสังคมไทย หรือแมแตโคน
ลมรัฐบาลพรรคประชาธิปตย หากมีประจักษพยานขอเท็จจริงในประเด็นเหลานี้แมแตนอยนิด
รัฐบาลพรรคประชาธิปตยคงไมลังเลที่จะประโคมขาว
ในขณะที่มิอาจพิสูจนไดวา NGOs ขายชาติ รัฐบาลพรรคประธิปตยกลับเปนฝาย
ถูกกลาวหาวา ‘ขายชาติ’ เสียเอง ในเมื่อรัฐบาลนายชวน หลีกภัยปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนิน
นโยบาย (Policy Conditionalities) ทีผ่ กู ติดมากับเงินกูฉุกเฉินของกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(IMF Standby Arrangement) และเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural Adjustment Loans) ของ
ธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาอาเซีย เงื่อนไขการดํ าเนินนโยบายเหลานี้ทําใหเมืองไทยตอง
สูญเสียอธิปไตยในการกําหนดนโยบาย รัฐบาลพรรคประชาธิปตยมิเพียงแตตองดําเนินนโยบาย
ตามคํ าบงการขององคกรโลกบาลเทานั้น หากยังตองตรากฎหมายตามพันธะที่มีกับองคกร
โลกบาลเหลานี้อีกดวย ในประการสําคัญ รัฐบาลพรรคประชาธิปตยภายใตการนํากับของนาย
ธารินทร นิมมานเหมินท มุงขายทรัพยสินใหชาวตางประเทศ จนโครงสรางความเปนเจาของ
อุตสาหกรรม (Structure of Industrial Ownership) ถูกยึดกุมโดยชาวตางชาติในสัดสวนสําคัญ
ภายใตการบริหารของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย เมืองไทยมิไดสูญเสียแตอธิปไตยในการกําหนด
นโยบายเทานัน้ หากยังสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจอีกดวย

5
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของ NGOs เปนปุถชุ นดุจเดียวกับเหลานักเลือกตั้ง มีกิเลส
ตัณหา และราคะไมแตกตางกัน มีความดีความเลวไมตางกัน ความแตกตางสําคัญอยูที่วา
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน NGOs มิไดแสวงหาอํานาจ และไมมีโอกาสฉอฉลอํานาจ หรือใชอํานาจเพื่อ
ผลประโยชนสว นบุคคล ในขณะที่นักเลือกตั้งมุงแสวงหาอํานาจ และมีโอกาสฉอฉลอํานาจ
ผูนํา NGOs ทีเ่ ปนคนดีกม็ มี าก ที่เปนคนเลวก็มีหานอยไม แตคนเหลานั้นไมมี
อํานาจในการออกเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดินแจกจายแกเศรษฐีที่เปนบริวาร คนเหลานั้นไมมีโอกาส
ดู ดซั บส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิจ จากการจัดสรรสัม ปทานโทรคมนาคม คนเหล า นั้นไมมีโอกาส
หากิ น กั บ การก อ สร า งสนามบิ น หนองงู เ ห า คนเหล า นั้ น ไม ส ามารถฉ อฉลอํ านาจในการผัน
งบประมาณแผนดินใหเปนประโยชนแกสมุนบริวาร ในประการสําคัญ คนเหลานั้นไมมีโอกาสไดรับ
แมแตหุนจากสหกรณใดๆ
ใครเปนคนปลนชาติ ?

