คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2544

ความเปนประชาธิปไตย
กับกระบวนการบังคับยายถิ่นฐานประชาคมธรรมศาสตรทาพระจันทร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ความไมเปนประชาธิปไตยในกระบวนการตัดสินใจยายคณะวิชาตางๆในประชา
คมธรรมศาสตรทาพระจันทรไปสูวิทยาเขตรังสิต นับเปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ใชคัดคาน
นโยบายดังกลาวนี้
การขาดการสื่ อ สารอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพระหว า ง ‘ชนชั้ น ปกครอง’ ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับ ‘ราษฎร’ ระดับรากหญาในธรรมศาสตร ทําใหการดําเนินโยบาย
ดังกลาวนี้ ถึงจะมิไดมีเจตนาที่จะทําใหไมโปรงใส แตก็ปรากฏอยางไมโปรงใส สมาชิกชุมชน
ธรรมศาสตรสวนใหญมิไดรับทราบวา แผนการยายคณะวิชาตางๆจากทาพระจันทรสูรังสิตปรากฏ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ทั้งมิไดรับทราบวา สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบนโยบายนี้ตั้งแตป 2539
การขาดการรับรูมิใชความผิดของ ‘ราษฎร’ หากแตเปนความผิดของ ‘ชนชั้น
ปกครอง’ ทีห่ ลีกเลี่ยงการทําประชาพิจารณ (Public Hearings) มิหนําซํ้า ‘ชนชัน้ ปกครอง’ ใน
ธรรมศาสตรก็ไมแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการ ‘อพยพ’ ราษฎรจากทาพระจันทรไปสูทุงรังสิต
จะ ‘อพยพ’ อยางไร จะ ‘อพยพ’ เมือ่ ไร ทุงรังสิตมีความพรอมที่จะรองรับการ ‘อพยพ’ ของ ‘ราษฎร’
จากทาพระจันทรหรือไม และจะใชประโยชนวิทยาเขตทาพระจันทรภายหลังการอพยพอยางไร
ประเด็ น คํ าถามต า งๆเหล า นี้ แม บ างคํ าถามจะมี คํ าตอบที่ ชั ด เจนมากขึ้ น ในป 2543 แต
คําตอบบางคําถามไมเปนที่ยอมรับของสมาชิกชุมชนธรรมศาสตรทาพระจันทรจํานวนมาก
‘ชนชั้นปกครอง’ ในธรรมศาสตรกลาวอางอยูเสมอวา ไดแจงเรื่องการ ‘อพยพ’
ราษฎรจากทาพระจันทรใหรับทราบมากอนแลว หากมองจาก ‘ราษฎร’ ในระดับรากหญา ‘ราษฎร’
ในธรรมศาสตรไมเคยมีโอกาสไดแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับแผนการ ‘อพยพ’ ราษฎร
สิง่ ที่พวกเขาไดรับมีแต ‘ใบปลิว’ ทีส่ อบถามความตองการที่อยูอาศัยที่รังสิต แตมิใช ‘ใบปลิว’ ที่
สอบถามความตองการยายถิ่นฐาน
การหลีกเลีย่ งการทําประชาพิจารณ มิพักตองกลาวถึงการลงประชามติ เปนผล
จากวัฒนธรรมอํานาจนิยม ความเคยชินกับการใชอํานาจเปนธรรม ทําใหมองไมเห็นหัวอกของ
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‘ราษฎร’ ในระดับรากหญา ตัวอยางของการใชอํานาจเปนธรรม ไดแก การบังคับใหอาจารยจัดการ
เรี ย นการสอนนั ก ศึ ก ษาชั้ น ป ที่ ห นึ่ ง ณ ทุ  ง รั ง สิ ต ในป 2529 ทั้ ง ๆที่ วิ ท ยาเขตรั ง สิ ต ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในขณะนั้นมีความไมพรอมที่จะเปนชุมชนวิชาการ สรางภาวะทุกขเข็ญ
ทัง้ แกคณาจารยและนักศึกษาอยางยิ่ง และสรางภาวะโกลาหลในการจัดการเรียนการสอนอยางหา
ที่เปรียบมิได ‘ชนชั้นปกครอง’ ผูใ ชอานาจเป
ํ
นธรรมมิใชเปนฝายรับทุกข ‘ราษฎร’ ในระดับรากหญา
ตางหากที่ตองรับทุกข
ภาพความจลาจลในการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ระหวางป 2529-2531 ยังตรึงอยูภายในดวงจิตของคณาจารยจํานวนมาก ดังนั้น เมื่อมีขาวระแคะ
ระคายวา จะมีการอพยพคณะวิชาตางๆจากทาพระจันทรไปสูทุงรังสิต คําถามที่ผุดขึ้นในใจของ
สมาชิกประชาคมธรรมศาสตรทาพระจันทร ก็คือ ทุงรังสิตมีโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ
(Academic Infrastructure) พอเพียงที่จะรองรับการอพยพของผูคนจากทาพระจันทรมากนอย
เพียงใด
‘ชนชั้นปกครอง’ ในธรรมศาสตรมักจะยึดกุมยุทธวิธี ‘อพยพไปกอน แกปญหา
ทีหลัง’ เพราะการอพยพไปกอนสรางแรงกดดันสํานักงบประมาณใหตองจัดสรรงบประมาณในภาย
หลัง แตยทุ ธวิธี ‘อพยพไปกอน แกปญหาทีหลัง’ สรางภาวะทุกขเข็ญแกอาจารยและขาราชการที่
ถูกบังคับใหอพยพ ผูคนที่คัดคานการยายธรรมศาสตรจํานวนไมนอยคัดคานวิธีการอพยพ คน
เหลานี้ตองการเห็นวิธีการอพยพเยี่ยงอารยชน หากจะมีการอพยพ ก็ควรจะเปนการอพยพไปสู
สภาพการณที่ดีกวาเดิม มิใชเลวกวาเดิม กลาวอยางเปนเศรษฐศาสตรก็คือ ยุทธศาสตรและ
ยุทธวิธกี ารอพยพควรจะทํามาซึ่งอุตมภาวะของพาเรโต (Pareto Optimality)
แตการยายคณะวิชาจากทาพระจันทรไปสูรังสิตมีผลกระทบตอการตั้งถิ่นฐานของ
ผูค นในประชาคมธรรมศาสตรทาพระจันทร คนที่เลือกทํางานที่ทาพระจันทร สวนหนึ่งมีบานเรือน
ไมไกลจากทาพระจันทร สวนผูที่มีที่อยูอาศัยหางไกลจากทาพระจันทร เมื่อไดงานทํ าที่ทา
พระจันทร ก็ตอ งหาทางขยับขยายบานเรือนเพื่อลดตนทุนการเดินทางและเวลาที่ตองเสียไปในการ
สัญจร ขาราชการและอาจารยจํานวนมากกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อผอนสงซื้อบาน โดยที่บานที่
เลือกซือ้ อยูใ นละแวกที่จะเดินทางสูทาพระจันทรในเวลาอันสมควร คนเหลานี้ไมมีรายไดและกําลัง
ความสามารถในการผอนสงซื้อบานหลังที่สอง เพื่อขยับขยายเขาใกลรังสิต แมมหาวิทยาลัยจะมี
บริการหอพัก แตหอพักที่มหาวิทยาลัยมีอยูมิใชบานที่จะใชชีวิตครอบครัวเยี่ยงอารยชน ในประการ
สําคัญ จํานวนหอพักมหาวิทยาลัยไมพอเพียงที่จะรองรับการอพยพ ‘ราษฎร’ จากทาพระจันทรได
ทัง้ หมด
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สําหรับขาราชการและอาจารยรุนหนุมสาวที่มีลูกอายุนอย การเลือกโรงเรียนและ
การรับสงลูกกลายเปนปญหาสําคัญยิ่ง สวนผูที่มีบุตรธิดาวัยรุน ก็จะมีปญหาการใชชีวิตครอบครัว
เนือ่ งจากตองสูญเสียเวลาในสัดสวนสําคัญในการเดินทาง
ดวยเหตุที่การยายคณะวิชาจากทาพระจันทรไปสูรังสิตมีผลกระทบตอการตั้ง
ถิ่นฐานและชีวิตของผูคนในธรรมศาสตรดังกลาวขางตนนี้ กระบวนการอพยพ ‘ราษฎร’ จาก
ทาพระจันทรจึงควรเริ่มตนดวยประชาพิจารณ เพื่อไตสวนปญหาขอขัดของ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแสวงหาหนทางในการแกปญหารวมกัน เยี่ยงพี่เยี่ยงนอง เยี่ยงเพื่อนสมาชิกใน
ประชาคมเดี ย วกั น ควรจะมีก ารปรึก ษาหารือร ว มกัน ว า สมควรจะอพยพ ‘ราษฎร’ จาก
ทาพระจันทรหรือไม หากเห็นวา การอพยพใหประโยชนสุทธิแกสังคมไทย ก็ตองปรึกษาหารือรวม
กันวา จะอพยพอยางไร และจะอพยพเมื่อไร ในประการสําคัญ จะชวยแกและบรรเทาปญหาของ
สมาชิกที่จําตองอพยพไดอยางไร
กระบวนการประชาพิจารณดวยไมตรีจิตดังที่กลาวขางตนนี้มิไดเกิดขึ้น เพราะ
ธรรมศาสตรถูกจองจําดวยวัฒนธรรมอํานาจนิยม และเคยชินกับการใชอํานาจเปนธรรม มีแต
อางอิงวา แผนการอพยพ ‘ราษฎร’ อยูในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ทั้งๆที่สมาชิกประชาคม
ธรรมศาสตร ส  ว นใหญ มิ ไ ด มี ส  ว นร ว มในการจัดทํ าและรับรูเ นื้อ หาสาระของแผนพั ฒ นาฉบั บ
ดังกลาว และทัง้ ๆที่แผนพัฒนาฯมิไดผานกระบวนการใหความเห็นชอบของรัฐสภา มีแตการอางอิง
วา แผนการอพยพ ‘ราษฎร’ เปนมติของสภามหาวิทยาลัย ประดุจวา สภามหาวิทยาลัยเปน
Politburo หรือ Presidium ในระบอบเผด็จการ ‘ชนชั้นปกครอง’ บางคนถึงกับกลาว ‘มธุรสวาจา’
วา หากไมตอ งการยายไปรังสิตก็มีทางเลือกที่จะลาออกจากราชการ หรือยายไปหนวยราชการอื่น
ความขัดแยงในประเด็นการอพยพ ‘ราษฎร’ จากประชาคมธรรมศาสตรทา
พระจันทรทเี่ กิดขึน้ ครัง้ นี้ ใหบทเรียนสําคัญวา ความไมพยายามทําใหการดําเนินนโยบายมีความ
โปรงใสนั้นสรางปญหา ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับแผนการอพยพ ‘ราษฎร’ ไมเพียงแตไมสมบูรณ
เทานัน้ หากทวา กระบวนการถายทอดขอมูลจาก ‘ชนชัน้ ปกครอง’ ไปสู ‘ราษฎร’ ในธรรมศาสตรยัง
กินเวลาเนิ่นนานกวาที่ควรอีกดวย ในประการสํ าคัญ กระบวนการลิดรอนการมีสวนรวมของ
สมาชิกประชาคมธรรมศาสตร ซึ่งรุกคืบทีละเล็กทีละนอยมาเปนเวลากวาสองทศวรรษ กลับกอผล
กระทบยอนกลับในบั้นปลาย เพราะการลิดรอนการมีสวนรวมของ ‘ราษฎร’ ทําให ‘ชนชัน้ ปกครอง’
ในธรรมศาสตรตายใจและหลงคิดวา จะสามารถใชอํานาจเปนธรรมไดตลอดกาล
มหาวิทยาลัยในระบอบประชาธิปไตยจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หากมหาวิทยาลัยตองออกจากระบบราชการ ธรรมาภิบาลยิ่ง
เปนสถาบันที่จําเปน การมีสวนรวม (Participation) ความโปรงใส (Transparency) ความรับผิด
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(Accountability) รวมตลอดจนการกระจายอํานาจ (Decentralization) นับเปนการบริหารจัดการ
ที่ตองดวยลักษณะธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยในฐานะชุมชนวิชาการจําเปนตองผนึกตัวเปนอัน
หนึง่ อันเดียวกัน เพือ่ สรางพลังทางวิชาการ แตการผนึกตัวดังกลาวนี้มิอาจเปนไปได หากชุมชน
ขาดสมานฉันท โดยที่สมานฉันทเปนทุนทางสังคม (Social Capital) ทีส่ าคั
ํ ญ ในการไดมาซึ่งทุน
ทางสังคม เงื่อนไขจําเปนพื้นฐาน ก็คือ การสลัดออกจากแอกของวัฒนธรรมอํานาจนิยม

