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รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ความไมเปนประชาธิปไตยในกระบวนการตัดสินใจยายคณะวิชาตางๆในประชา
คมธรรมศาสตรทาพระจันทรไปสูวิทยาเขตรังสิต นับเปนเหตุผลสํ าคัญประการหนึ่งที่ใชคัดคาน
นโยบายดังกลาวนี้

การขาดการสื่อสารอย างมีประสิทธิภาพระหว าง  ‘ชนชั้นปกครอง’  ใ น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกับ ‘ราษฎร’ ระดับรากหญาในธรรมศาสตร ทํ าใหการดํ าเนินโยบาย 
ดังกลาวนี้ ถึงจะมิไดมีเจตนาที่จะทํ าใหไมโปรงใส แตก็ปรากฏอยางไมโปรงใส สมาชิกชุมชน 
ธรรมศาสตรสวนใหญมิไดรับทราบวา แผนการยายคณะวิชาตางๆจากทาพระจันทรสูรังสิตปรากฏ
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ทั้งมิไดรับทราบวา สภา
มหาวทิยาลัยมีมติเห็นชอบนโยบายนี้ต้ังแตป 2539

การขาดการรับรูมิใชความผิดของ ‘ราษฎร’ หากแตเปนความผิดของ ‘ชนชั้น 
ปกครอง’ ทีห่ลกีเลี่ยงการทํ าประชาพิจารณ (Public Hearings) มิหนํ าซํ้ า ‘ชนชัน้ปกครอง’ ใน 
ธรรมศาสตรก็ไมแสดงความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการ ‘อพยพ’ ราษฎรจากทาพระจันทรไปสูทุงรังสิต 
จะ ‘อพยพ’ อยางไร จะ ‘อพยพ’ เมือ่ไร ทุงรังสิตมีความพรอมที่จะรองรับการ ‘อพยพ’ ของ ‘ราษฎร’
จากทาพระจันทรหรือไม และจะใชประโยชนวิทยาเขตทาพระจันทรภายหลังการอพยพอยางไร 
ประเด็นคํ าถามตางๆเหลานี้ แมบางคํ าถามจะมีคํ าตอบที่ชัดเจนมากขึ้นในป 2543 แต 
คํ าตอบบางค ําถามไมเปนที่ยอมรับของสมาชิกชุมชนธรรมศาสตรทาพระจันทรจํ านวนมาก

‘ชนชั้นปกครอง’ ในธรรมศาสตรกลาวอางอยูเสมอวา ไดแจงเรื่องการ ‘อพยพ’
ราษฎรจากทาพระจันทรใหรับทราบมากอนแลว หากมองจาก ‘ราษฎร’ ในระดับรากหญา ‘ราษฎร’
ในธรรมศาสตรไมเคยมีโอกาสไดแสดงความเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับแผนการ ‘อพยพ’ ราษฎร 
ส่ิงที่พวกเขาไดรับมีแต ‘ใบปลิว’ ทีส่อบถามความตองการที่อยูอาศัยที่รังสิต แตมิใช ‘ใบปลิว’ ที่
สอบถามความตองการยายถิ่นฐาน

การหลกีเลีย่งการทํ าประชาพิจารณ มิพักตองกลาวถึงการลงประชามติ เปนผล
จากวัฒนธรรมอํ านาจนิยม ความเคยชินกับการใชอํ านาจเปนธรรม ทํ าใหมองไมเห็นหัวอกของ 
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‘ราษฎร’ ในระดบัรากหญา ตัวอยางของการใชอํ านาจเปนธรรม ไดแก การบังคับใหอาจารยจัดการ
เรียนการสอนนักศึกษาชั้นปที่หนึ่ง ณ ทุ งรังสิตในป 2529 ทั้งๆที่วิทยาเขตรังสิตของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในขณะนั้นมีความไมพรอมที่จะเปนชุมชนวิชาการ สรางภาวะทุกขเข็ญ
ทัง้แกคณาจารยและนักศึกษาอยางยิ่ง และสรางภาวะโกลาหลในการจัดการเรียนการสอนอยางหา
ที่เปรียบมิได ‘ชนชั้นปกครอง’ ผูใชอํ านาจเปนธรรมมิใชเปนฝายรับทุกข ‘ราษฎร’ ในระดับรากหญา
ตางหากที่ตองรับทุกข

ภาพความจลาจลในการจัดการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
ระหวางป 2529-2531 ยังตรึงอยูภายในดวงจิตของคณาจารยจํ านวนมาก ดังนั้น เมื่อมีขาวระแคะ
ระคายวา จะมีการอพยพคณะวิชาตางๆจากทาพระจันทรไปสูทุงรังสิต คํ าถามที่ผุดขึ้นในใจของ
สมาชิกประชาคมธรรมศาสตรทาพระจันทร ก็คือ ทุงรังสิตมีโครงสรางพื้นฐานทางวิชาการ 
(Academic Infrastructure) พอเพียงที่จะรองรับการอพยพของผูคนจากทาพระจันทรมากนอย
เพียงใด

‘ชนชั้นปกครอง’ ในธรรมศาสตรมักจะยึดกุมยุทธวิธี ‘อพยพไปกอน แกปญหา 
ทหีลัง’ เพราะการอพยพไปกอนสรางแรงกดดันสํ านักงบประมาณใหตองจัดสรรงบประมาณในภาย
หลัง แตยทุธวิธี ‘อพยพไปกอน แกปญหาทีหลัง’ สรางภาวะทุกขเข็ญแกอาจารยและขาราชการที่
ถูกบังคับใหอพยพ ผูคนที่คัดคานการยายธรรมศาสตรจํ านวนไมนอยคัดคานวิธีการอพยพ คน
เหลานี้ตองการเห็นวิธีการอพยพเยี่ยงอารยชน หากจะมีการอพยพ ก็ควรจะเปนการอพยพไปสู
สภาพการณที่ดีกวาเดิม มิใชเลวกวาเดิม กลาวอยางเปนเศรษฐศาสตรก็คือ ยุทธศาสตรและ 
ยุทธวธิกีารอพยพควรจะทํ ามาซึ่งอุตมภาวะของพาเรโต (Pareto Optimality)

แตการยายคณะวิชาจากทาพระจันทรไปสูรังสิตมีผลกระทบตอการตั้งถิ่นฐานของ
ผูคนในประชาคมธรรมศาสตรทาพระจันทร คนที่เลือกทํ างานที่ทาพระจันทร สวนหนึ่งมีบานเรือน
ไมไกลจากทาพระจันทร สวนผูที่มีที่อยูอาศัยหางไกลจากทาพระจันทร เมื่อไดงานทํ าที่ทา 
พระจนัทร กต็องหาทางขยับขยายบานเรือนเพื่อลดตนทุนการเดินทางและเวลาที่ตองเสียไปในการ
สัญจร ขาราชการและอาจารยจํ านวนมากกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อผอนสงซื้อบาน โดยที่บานที่
เลอืกซือ้อยูในละแวกที่จะเดินทางสูทาพระจันทรในเวลาอันสมควร คนเหลานี้ไมมีรายไดและกํ าลัง
ความสามารถในการผอนสงซื้อบานหลังที่สอง เพื่อขยับขยายเขาใกลรังสิต แมมหาวิทยาลัยจะมี
บริการหอพกั แตหอพักที่มหาวิทยาลัยมีอยูมิใชบานที่จะใชชีวิตครอบครัวเยี่ยงอารยชน ในประการ
สํ าคญั จ ํานวนหอพักมหาวิทยาลัยไมพอเพียงที่จะรองรับการอพยพ ‘ราษฎร’ จากทาพระจันทรได
ทัง้หมด
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สํ าหรบัขาราชการและอาจารยรุนหนุมสาวที่มีลูกอายุนอย การเลือกโรงเรียนและ
การรบัสงลกูกลายเปนปญหาสํ าคัญยิ่ง สวนผูที่มีบุตรธิดาวัยรุน ก็จะมีปญหาการใชชีวิตครอบครัว 
เนือ่งจากตองสูญเสียเวลาในสัดสวนสํ าคัญในการเดินทาง

ดวยเหตุที่การยายคณะวิชาจากทาพระจันทรไปสูรังสิตมีผลกระทบตอการตั้ง 
ถิ่นฐานและชีวิตของผูคนในธรรมศาสตรดังกลาวขางตนนี้ กระบวนการอพยพ ‘ราษฎร’ จาก 
ทาพระจันทรจึงควรเริ่มตนดวยประชาพิจารณ เพื่อไตสวนปญหาขอขัดของ แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแสวงหาหนทางในการแกปญหารวมกัน เยี่ยงพี่เยี่ยงนอง เยี่ยงเพื่อนสมาชิกใน 
ประชาคมเดียวกัน ควรจะมีการปรึกษาหารือรวมกันวา สมควรจะอพยพ ‘ราษฎร’ จาก 
ทาพระจนัทรหรือไม หากเห็นวา การอพยพใหประโยชนสุทธิแกสังคมไทย ก็ตองปรึกษาหารือรวม
กนัวา จะอพยพอยางไร และจะอพยพเมื่อไร ในประการสํ าคัญ จะชวยแกและบรรเทาปญหาของ
สมาชกิที่จํ าตองอพยพไดอยางไร

กระบวนการประชาพิจารณดวยไมตรีจิตดังที่กลาวขางตนนี้มิไดเกิดขึ้น เพราะ
ธรรมศาสตรถูกจองจํ าดวยวัฒนธรรมอํ านาจนิยม และเคยชินกับการใชอํ านาจเปนธรรม มีแต 
อางอิงวา แผนการอพยพ ‘ราษฎร’ อยูในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ทั้งๆที่สมาชิกประชาคม 
ธรรมศาสตรสวนใหญมิไดมีสวนรวมในการจัดทํ าและรับรูเนื้อหาสาระของแผนพัฒนาฉบับ 
ดังกลาว และทัง้ๆที่แผนพัฒนาฯมิไดผานกระบวนการใหความเห็นชอบของรัฐสภา มีแตการอางอิง
วา แผนการอพยพ ‘ราษฎร’ เปนมติของสภามหาวิทยาลัย ประดุจวา สภามหาวิทยาลัยเปน
Politburo หรือ Presidium ในระบอบเผด็จการ ‘ชนชั้นปกครอง’ บางคนถงึกับกลาว ‘มธรุสวาจา’
วา หากไมตองการยายไปรังสิตก็มีทางเลือกที่จะลาออกจากราชการ หรือยายไปหนวยราชการอื่น

ความขัดแยงในประเด็นการอพยพ ‘ราษฎร’ จากประชาคมธรรมศาสตรทา 
พระจนัทรทีเ่กดิขึน้ครัง้นี้ ใหบทเรียนสํ าคัญวา ความไมพยายามทํ าใหการดํ าเนินนโยบายมีความ
โปรงใสนั้นสรางปญหา ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับแผนการอพยพ ‘ราษฎร’ ไมเพียงแตไมสมบูรณ 
เทานัน้ หากทวา กระบวนการถายทอดขอมูลจาก ‘ชนชัน้ปกครอง’ ไปสู ‘ราษฎร’ ในธรรมศาสตรยัง
กินเวลาเนิ่นนานกวาที่ควรอีกดวย ในประการสํ าคัญ กระบวนการลิดรอนการมีสวนรวมของ
สมาชกิประชาคมธรรมศาสตร ซึ่งรุกคืบทีละเล็กทีละนอยมาเปนเวลากวาสองทศวรรษ กลับกอผล
กระทบยอนกลับในบ้ันปลาย เพราะการลิดรอนการมีสวนรวมของ ‘ราษฎร’ ทํ าให ‘ชนชัน้ปกครอง’
ในธรรมศาสตรตายใจและหลงคิดวา จะสามารถใชอํ านาจเปนธรรมไดตลอดกาล

มหาวิทยาลัยในระบอบประชาธิปไตยจํ าเปนตองมีการบริหารจัดการที่มีลักษณะ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หากมหาวิทยาลัยตองออกจากระบบราชการ ธรรมาภิบาลยิ่ง
เปนสถาบันที่จํ าเปน การมีสวนรวม (Participation) ความโปรงใส (Transparency) ความรับผิด 
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(Accountability) รวมตลอดจนการกระจายอํ านาจ (Decentralization) นบัเปนการบริหารจัดการ
ที่ตองดวยลักษณะธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยในฐานะชุมชนวิชาการจํ าเปนตองผนึกตัวเปนอัน
หนึง่อนัเดยีวกนั เพือ่สรางพลังทางวิชาการ แตการผนึกตัวดังกลาวนี้มิอาจเปนไปได หากชุมชน
ขาดสมานฉนัท โดยที่สมานฉันทเปนทุนทางสังคม (Social Capital) ทีสํ่ าคัญ ในการไดมาซึ่งทุน
ทางสงัคม เงื่อนไขจํ าเปนพื้นฐาน ก็คือ การสลัดออกจากแอกของวฒันธรรมอํ านาจนิยม


	¤ÇÒÁäÁèà»ç¹»ÃÐªÒ¸Ô»äµÂã¹¡ÃÐºÇ¹�

