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ยุทธศาสตรประชาคมไทยเพื่อแกวิกฤติการณแหงชาติ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สังคมไทยกํ าลังเผชิญภาวะวิกฤตทุกดาน เนื่องเพราะฐานรากทางเศรษฐกิจ
ออนแอ การเมืองดอยพัฒนา และสังคมเสื่อมทรามทั้งดานจริยธรรมและศีลธรรม จนถือเปน
วิกฤติการณแหงชาติ ในการแกไขภาวะวิกฤตเหลานี้ จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรประชาคมไทย
เพื่อสรางเสริมสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีสมานฉันท สมาชิกในสังคมมีความเอื้ออาทรตอกัน
ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง และมีสิทธิและเสรีภาพในการเลือกเสนทางการ
พัฒนาและกําหนดชะตากรรมของตนเอง มีสวนไดรับผลพวงจากการพัฒนาโดยทั่วหนาและอยาง
เสมอภาค โดยที่ประชาคมไทยมิไดตกอยูภายใตการบงการขององคกรโลกบาลและรัฐบาลประเทศ
มหาอํานาจ
ตอไปนีเ้ ปนขอเสนอวาดวยยุทธศาสตรประชาคมไทยเพื่อแกวิกฤติการณแหงชาติ
ขอที่ 1 ยุทธศาสตรประชาคมไทยเสนอใหปรับเสนทางการพัฒนาโดยเลือกทาง
สายกลาง ไมเลือกเสนทางการปดประเทศ โดยที่ในขณะเดียวกันจะตองไมตองมนตราลัทธิ
เสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) ถึงกับดํ าเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจชนิดสุดโตง
หากแตจะผสมผสานฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) เขากับ ฉันทมติแหง
กรุงรัตนโกสินทร (Bangkok Consensus) เพือ่ ใหไดยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมกับตัวตน
และศักยภาพของระบบเศรษฐกิจไทย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เปนมิตรกับ
ภาคชนบทและภาคเกษตรกรรม และเปนมิตรกับคนจนและผูดอยโอกาสในสังคม
ขอที่ 2 ยุทธศาสตรประชาคมไทยเสนอใหเวนวรรค … WTO โดยขอหมุนเข็ม
นาฬิ ก ากลั บ ไปสู  เ ดื อ นกรกฎาคม 2540 ประเทศไทยจะเป ด เสรี ก ารค า ในระดั บ เดี ย วกั บ
เดือนกรกฎาคม 2540 และจะไมเปดเสรีมากไปกวานั้น เมืองไทยจะหยุดยืนอยูกับที่ (Standstill)
บนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ ณ จุดเดียวกับวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 โดยจะไมเปดเสรีการคา
บริการมากไปกวาเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยลมหมอนนอนเสื่อ อันเปนผลจากโรคเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ บรรดาพันธะที่ประเทศไทยมีกับ WTO, AFTA และ OPEC ในประเด็นเกี่ยวกับการ
เปดเสรีทางเศรษฐกิจจะขอเวลาทบทวนจนถึงป 2550 ในขณะที่ประเทศไทยยืนอยูกับที่บนเสนทาง
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เสรีนิยมทางการคา แตจะขอกาวถอยหลังบนเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน โดยจะไมเปดเสรีทาง
การเงินชนิดสุดโตง หากแตจะมีการควบคุมและกํากับการเคลื่อนยายเงินทุนระยะสั้นอยางเขมงวด
การดําเนินนโยบายเสรีนิยมทางเศรษฐกิจจะเลือกขนาดการเปดประเทศระดับอุตมภาพ (Optimal
Openness) โดยคํ านึงความสามารถของสังคมเศรษฐกิจไทยในการจัดการและฝาคลื่นมรสุม
เศรษฐกิจเสรี
ขอที่ 3 ยุทธศาสตรประชาคมไทยเสนอใหปฏิรูปกฎหมายดังตอไปนี้
(ก) ขอประชามติเกี่ยวกับกฎหมาย 11 ฉบับที่ออกในยุครัฐบาลนายชวน
หลีกภัย (2540-2543) ซึ่งถูกกลาวหาวาเปนกฎหมายขายชาติและทําลายชาติ หากกฎหมายฉบับ
หนึง่ ฉบับใดหรือทัง้ 11 ฉบับมิไดรับความเห็นชอบจากประชาชน ใหประกาศยกเลิกกฎหมายฉบับ
ดังกลาว
(ข) เรงรัดและสงเสริมการตรากฎหมายเพื่อการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทัง้ กฎหมายเพื่อคนจนและกลุมผูดอยโอกาสในสังคม จงถามพรรคการเมือง
และนักการเมืองวา มีแผนในการเสนอกฎหมายอะไรบางตามแนวทางดังกลาวนี้
(ค) พิจารณาทบทวนและยกเลิกกฎหมายโลกานุวัตรที่ทํ าใหสูญเสีย
อธิปไตย รวมตลอดจนกฎหมายที่มีผลในการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคชนบทและ
ภาคเกษตรกรรม กฎหมายที่ไมเกื้อกูลการดํารงชีวิตอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนจน
กฎหมายทีม่ ผี ลในการทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และกฎหมายที่มีผลในการสราง
สายใยและอํานาจการผูกขาด จงถามพรรคการเมืองและนักการเมืองวา จะพิจารณาทบทวนและ
ยกเลิกกฎหมายอะไรบางตามแนวทางที่กลาวขางตนนี้
(ง) สาระสําคัญของ หนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Letter) เพื่อขอ
เงินกูฉุกเฉิน จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF Standby Arrangement) และหนังสือแสดง
นโยบายการพัฒนา (Letter of Development Policy) เพื่อขอเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural
Adjustment Loans) จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาอาเซีย ตองแจงใหสมาชิกรัฐสภาทราบ
กอนหรือในวันเดียวกับที่ยื่นขอเงินกู หลักการนี้ครอบคลุมถึงเงินกูใดๆที่มีเงื่อนไขการดํ าเนิน
นโยบาย (Policy Conditionalities) เงือ่ นไขการดําเนินนโยบายใด หากมีผลใหมีการแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายที่บังคับใชอยูเดิม หรือมีผลใหตองตรากฎหมายขึ้นใหม ตองไดรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภากอนยื่นหนังสือขอเงินกู
(จ) กฎหมายที่มีผลตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ และยังผล
ใหประชาชนบางหมูเหลาตองยายถิ่น ตองเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ และดํ าเนินการ
ประชาพิจารณโดยคณะบุคคลที่มีความเปนกลาง กอนที่จะประกาศใช หากประชาชนที่ไดรับ
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ผลกระทบโดยตรงเกินกวากึ่งหนึ่งไมเห็นชอบ กฎหมายนั้นก็มีอันตองพับไป หรือมิฉะนั้นรัฐบาล
ตองจายเงินชดเชยความเสียหายในอัตราที่เปนธรรม จึงจะบังคับใชได การกําหนดเงินชดเชยความ
เสียหายใหดาเนิ
ํ นการโดยคณะกรรมการไตรภาคี อันประกอบดวยผูแทนรัฐบาล ผูแทนประชาชน
ทีไ่ ดรบั ความเสียหาย และผูทรงคุณวุฒิที่ทั้งสองฝายรวมกันเลือก
(ฉ) กฎหมายเกี่ ย วด ว ยการเงิน อั นประกอบดว ยกฎหมายเงิ นตรา
กฎหมายสถาบันการเงิน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายรายจายรัฐบาล กฎหมายหนี้สาธารณะ
กฎหมายกองเงินทุนหมุนเวียน กฎหมายรัฐวิสาหกิจ กฎหมายการบริหารการคลัง และกฎหมาย
การบริหารการเงิน รวมตลอดจนกฎหมายที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมายที่ยังผลใหประชาชนตองยายถิ่น กฎหมายที่มีผลในการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากภาคชนบทและภาคเกษตรกรรม และกฎหมายที่ลิดรอนสวัสดิการของคนจนและผูดอยโอกาส
ในสังคม ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาดวยคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทีม่ อี ยู จึงจะตราเปนกฎหมายได
(ช) เปลี่ยนแปลงจารีตดานนิติบัญญัติ เพื่อลดทอนการใชดุลพินิจของ
ฝายบริหาร เพราะอํานาจในการใชดุลพินิจเปดชองใหมีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ขอที่ 4 ยุทธศาสตรประชาคมไทยตองการเห็นความโปรงใส (Transparency)
ของกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบาย จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) ตรากฎหมายหามบรรจุวาระจรในการประชุมคณะรัฐมนตรีและ
คณะกรรมการอื่นใด ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการอนุมัติโครงการลงทุนหรือโครงการใชจายเงินอื่นใด
ของหนวยราชการและองคการของรัฐ หากฝาฝน มีบทลงโทษที่รุนแรง
(ข) ถายทอดการประชุมคณะรัฐมนตรีทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุ
โทรทัศน
(ค) ถายทอดการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทน
ราษฎรและวุฒิสภาทางวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน
(ง) หามหนวยราชการหรือองคกรของรัฐทํ าสัญญาหรือนิติกรรมเพื่อ
ปกปดขาวสารสาธารณะหรือขอมูลทางราชการ หากฝาฝน มีบทลงโทษที่รุนแรง
(จ) หนวยราชการที่ถูกคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทางราชการสั่งให
เปดเผยขอมูล หากขัดขืนไมยอมเปดเผยหรือเปดเผยลาชากวากําหนด ใหมีความผิดตามกฎหมาย
และมีบทลงโทษที่รุนแรง
ขอที่ 5 ยุทธศาสตรประชาคมไทยไมตองการเห็นการฉอราษฎรบังหลวงและ
การประพฤติมิชอบ จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
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(ก) ใหผดู ํารงตําแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูงเปดเผยบัญชี
ทรัพยสนิ ของตนเอง คูสมรส และบุตรธิดา กอนเขาดํารงตําแหนงและเมื่อออกจากตําแหนง โดย
ตองรายงานรายการเคลื่อนยายบัญชีทรัพยสินทุก 6 เดือนดวย
(ข) ผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองและขาราชการระดับสูง แมมิไดมี
สถานภาพการสมรส แตถามีบุตรกับสตรีหรือบุรุษใด หรือมีหลักฐานวาอยูกินกับสตรีหรือบุรุษใด
ตองรายงานบัญชีทรัพยสินดุจเดียวกับคูสมรสและบุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย
(ค) ข า ราชการที่ มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบด า นการเงิ น การงบประมาณ
การพัสดุ และการตรวจเงินแผนดิน รวมตลอดจนขาราชการที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการประมูล
การจัดจางจัดซื้อ การออกใบอนุญาต การขายทรัพยสินของแผนดิน การจัดสรรโควตา และการ
จัดสรรสัมปทาน ตั้งแตระดับ C8 ขึน้ ไป ตองเปดเผยบัญชีทรัพยสินดุจเดียวกับผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและขาราชการระดับสูง
(ง) ใหยดึ ทรัพยผูที่ฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบเทากับสองเทา
ของมูลคาทีฉ่ อ ราษฎรบังหลวง ทั้งนี้โดยคิดดอกเบี้ยอัตราตลาดนับแตวันที่ฉอราษฎรบังหลวงจนถึง
วันทีถ่ กู ยึดทรัพยดวย
ขอที่ 6 ยุทธศาสตรประชาคมไทยตองการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
เพราะเชือ่ วา ความมั่นคงของชุมชนในระดับรากหญาเปนรากฐานของความมั่นคงของสังคม จึงมี
ขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) กระตุนใหประชาสังคมไทยรวมตัวและเชื่อมโยงกันเปนเครือขาย
ประชาคม พรอมทั้งสานสายสัมพันธกับองคกรประชาชนองคกรตางๆ เพื่อผลักดันนโยบายและ
ตรวจสอบชนชั้นปกครอง
(ข) คืนสิทธิชุมชนใหแกชุมชน เรงออกกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิชุมชน
โดยใหชมุ ชนมีอํานาจหนาที่ในการจัดการทรัพยากรภายในชุมชน
(ค) ใหชมุ ชนมีอํานาจหนาที่ในการผลิตบริการสาธารณะทองถิ่น (Local
Public Goods) หากมีความพรอมและความตองการเชนนั้น
(ง) รัฐจะใหคําปรึกษาและความชวยเหลือทางวิชาการแกชุมชนเมื่อไดรับ
คํ ารองขอ ในขณะเดียวกัน รัฐจะจัดสรรงบประมาณเพื่อเกื้อกูลใหชุมชนสามารถผลิตบริการ
สาธารณะทองถิน่ จํานวนงบประมาณผันแปรผกผันกับความเขมแข็งของชุมชน และผันแปรตาม
ศักยภาพในการผลิตบริการสาธารณะทองถิ่นของชุมชน
ขอที่ 7 ยุทธศาสตรประชาคมไทยสนับสนุนการจัดตั้งองคกรประชาชนและ
ตองการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกองคกรประชาชน จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
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(ก) รั ฐ จะไม กี ด ขวางและจะทลายทํ านบทางกฎหมายและสถาบั น
ที่ กี ด ขวางการจั ด ตั้ ง และการเติ บ โตขององค ก รประชาชน ตราบเทา ที่ อ งค ก รประชาชนไมมี
เปาหมายในการแบงแยกดินแดน โคนลมระบอบประชาธิปไตย และกอภาวะจลาจล
(ข) รัฐจะจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการทํางานขององคกรประชาชน
ในกิจกรรมที่มีผลในการเสริมการทํางานของรัฐบาลและหนวยราชการ รวมทั้งองคกรของรัฐ ทั้ง
ในดานการพัฒนาชนบท การจัดการศึกษา บริการสุขภาพอนามัย การพัฒนาเด็กและเยาวชน
การสงเสริมสถานภาพของสตรี การคุมครองแรงงาน การคุมครองผูบริโภค การชวยเหลือคนจน
และผูดอยโอกาสในสังคม ฯลฯ
(ค) เครื อข า ยประชาคมจะสง เสริมใหอ งคก รประชาชนติดตามและ
ตรวจสอบรัฐบาลและระบบราชการใหมีการทํางานอยางโปรงใส ในการนี้ จะมีการจัดตั้งประชาชน
ที่มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป เพื่อยื่นคํารองขอใหตรวจสอบผูดํารงตําแหนง
การเมืองและขาราชการระดับสูง กรณีที่ตองสงสัยวามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ง) สนับสนุนองคกรประชาชนในแตละภาคสวนของสังคมไทยจะมี
สวนรวมในการเสนอรางกฎหมายเพื่อเกื้อกูลการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ซึ่งไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาที่เปนมิตรกับภาค
ชนบทและภาคเกษตรกรรม และการพัฒนาที่เปนมิตรกับคนจนและผูดอยโอกาสในสังคม ทั้งนี้
ดวยการจัดตัง้ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งตั้งแต 50,000 คนขึ้นไปในการเสนอรางกฎหมายเหลานี้
(จ) สนับสนุนองคกรประชาชนภายในประเทศใหสานสายสัมพันธกับ
องคกรประชาชนระหวางประเทศ เพื่อผนึกกําลังในการตานกระแสเสรีนิยมชนิดสุดโตง รัฐจะ
ไมขัดขวางการเขามาขององคกรประชาชนระหวางประเทศดุจเดียวกับที่ไมขัดขวางการเขามาของ
กลุมทุนสากลและบรรษัทระหวางประเทศ รัฐจะปฏิบัติตอองคกรประชาชนระหวางประเทศ
ดุจเดียวกับที่ปฏิบัติตอบรรษัทระหวางประเทศ
ข อที่ 8 ยุ ท ธศาสตร ป ระชาคมไทยต อ งการให สั ง คมไทยพึ่ ง ตนเองในดา น
ภูมปิ ญญา จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) รัฐจะสงเสริมการรวบรวม ประมวล เผยแพร และพัฒนาภูมิปญญา
ชาวบานไทย
(ข) รัฐจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหเยาชนมีความคิดสรางสรรค
(ค) รัฐจะสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพือ่ ลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีและภูมิปญญาตางประเทศ
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(ง) รัฐจะใหความสําคัญในการพัฒนาหอสมุดแหงชาติและพิพิธภัณฑ
สถานแหงชาติ รวมตลอดจนขยายหองสมุดประชาชนและพิพิธภัณฑประชาชนระดับทองถิ่น
ขอที่ 9 ยุทธศาสตรประชาคมไทยตองการใหสังคมการเมืองเกื้อกูลการอํานวย
ประโยชนสุขแกราษฎรใหมีชีวิตที่ดี จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) รัฐและประชาสังคมไทยจะรวมกันผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมือง
เพื่อใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) และประชาชนมีสวนรวม
ในการกําหนดชะตากรรมของบานเมืองมากขึ้น
(ข) รั ฐ และประชาสั ง คมไทยจะรว มกัน ผลั ก ดัน ให มีก ารปฏิรูประบบ
ราชการ เพื่อสรางกลไกความรับผิด (Accountability) และกลไกความโปรงใส (Transparency
Mechanism) ทีม่ ีประสิทธิผล
ขอที่ 10 ยุทธศาสตรประชาคมไทยตองการเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกสังคม
เศรษฐกิจไทย จึงมีขอเสนอดังตอไปนี้
(ก) ความเขมแข็งของชุมชนเปนรากฐานของความแข็งแกรงของสังคม
เศรษฐกิจ ดังนั้น รัฐจึงตองเนนการพัฒนาชนบทและการพัฒนาการเกษตร รัฐจะตองเลิกให
สิทธิประโยชนทางดานภาษีอากรในการสงเสริมการลงทุน และเลิกมาตรการการพยุง/ประกันราคา
พืชผล ซึง่ ไมเปนประโยชนแกเกษตรกร เพื่อนําทรัพยากรเหลานี้ไปใชในการพัฒนาชุมชน รวมทั้ง
การจัดตัง้ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับเกษตรกร เพื่อความมั่นคงแหงชีวิต
(ข) รัฐจะสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยวนเกษตรกรรมรูปแบบตางๆใน
ภูมภิ าคตางๆ เพือ่ ใหชุมชนสามารถพึ่งตนเอง และพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
(ค) รั ฐ จะดํ าเนิ น การปรั บ โครงสร า งอุ ต สากรรม (Industrial
Restructuring) เพือ่ ขจัดการผูกขาดตัดตอน และสงเสริมใหมีการแขงขัน ทั้งนี้โดยยกเลิกระบบการ
ใหเงินอุดหนุน ทั้งโดยชัดแจงและโดยแอบแฝง และยกเลิกระบบการใหสิทธิประโยชนทางดานภาษี
อากร รวมทั้งการลดกําแพงภาษี
(ง) รัฐจะปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อใหมีการกําหนด
หนาทีค่ วามรับผิดชอบอยางชัดเจน (Target Assignment) มีการกําหนดอํานาจการใชเครื่องมือ
อยางชัดเจน (Instrument Assignment) มีการประสานการดําเนินนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ
(Policy Coordination) มีความรับผิดในการดําเนินนโยบาย (Accountability) มีความโปรงใส
ในการกําหนดนโยบาย (Transparency) และเกือ้ กูลใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
(Participation)
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หากทานเห็นดวยกับยุทธศาสตรประชาคมไทยที่เสนอขางตนนี้ เพียงขอหนึ่งขอใด
หรือทั้งหมด จงรวมพลังผลักดันใหมีการนํายุทธศาสตรนี้ไปปฏิบัติ จงถามพรรคการเมืองและ
นักการเมืองในเขตการเลือกตั้งของทานวา จะแปรยุทธศาสตรประชาคมไทยขอใดเปนนโยบายบาง
และใชดลุ พินจิ ของทานในการเลือกตั้งในทางที่เกื้อประโยชนแกสังคมไทยอยางยิ่ง

