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ธรรมศาสตรกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองเคยเปนหัวหอกในการขับเคลื่อนพลัง
ประชาธิปไตย เรียกรองความเปนธรรมในสังคม และตอสูเพื่อคนยากคนจน จนครั้งหนึ่งไดชื่อวา
เปนดินแดนแหงธรรม บัดนี้ ภาพความรุงโรจนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในฐานะกลไก
พลังประชาธิปไตยกําลังเลือนหายไป โดยที่แสงธรรมที่เคยสาดสองทั่วแดนโดมเกือบจะไมปรากฏ
ใหเห็นอีกเลย
ภายหลั ง เหตุ ก ารณ ก ารเข น ฆ า ประชาชนและนั ก ศึ ก ษา ณ มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตรเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519 บทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในการขับเคลื่อนพลัง
ประชาธิปไตยตกตํ่าลงไปเปนอันมาก ผูบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนอยคนนักที่แสดงจุดยืน
รวมกับกลุมพลังประชาธิปไตย แมเมื่อเกิดการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ก็ไมมีเสียง
คัดคานจากผูนํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ในขณะที่ผูนํามหาวิทยาลัยอื่นบางมหาวิทยาลัยแสดง
อาการการคัดคาน เพื่อสื่อขาวสารแสดงความไมเห็นดวยกับการถอยหลังเขาคลองทางการเมือง
ธรรมศาสตรเขารวมในขบวนการพฤษภาคม 2535 มิใชดวยความเห็นชอบของ
ผูนํามหาวิทยาลัย หากแตดวยภาวะจํายอม กลุมพลังประชาธิปไตยอันนอยนิดในธรรมศาสตร
ผสานกับกลุมพลังนอกธรรมศาสตรดวยการเกื้อหนุนของคณบดีบางคณะ ชวยใหมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรรอดพนจากการตกเวทีประวัติศาสตร อยางนอยที่สุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังคง
ไดชอื่ วามีบทบาทในการขับเคลื่อนพลังประชาธิปไตยในขบวนการพฤษภาคม 2535
ในชวงเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมานี้ ความตื่นตัวและความสํานึกทางการเมือง
ในประชาคมธรรมศาสตร ต กตํ่ าเป น อั น มาก ทั้ ง ในหมู  อ าจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา การเติ บ โต
ของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม ประกอบกับการขยายตัวของกระบวนการโลกานุวัตร ทําใหมนุษยมี
สัญชาตญาณแหงสัตวเศรษฐกิจมากขึ้น เห็นแกผลประโยชนสวนตัวมากขึ้น และมีลักษณะ
ปจเจกชนนิยม (Individualism) มากขึ้น เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเบงบาน (2530-2539)
อาจารยและขาราชการจํานวนไมนอยตบเทาเขาไปหาผลประโยชนสวนบุคคลในตลาดหลักทรัพย
และตลาดอสังหาริมทรัพย อันเปนกระบวนการที่ไมเพียงแตมีผลในการบมเพาะความเห็นแกตัว
และความเห็นแกไดเทานั้น หากยังมีผลบั่นทอนสํ านึกทางการเมืองอีกดวย ในอีกดานหนึ่ง
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กระบวนการโลกานุวัตร ประกอบกับการขยายตัวของเศรษฐกิจฟองสบู ทําใหชนชาวไทยเลียนแบบ
วิถีการดํารงชีวิตตามอยางสังคมตะวันตกมากยิ่งขึ้น ผลกระทบดังกลาวนี้มีมากในหมูชนชั้นกลาง
และชนชั้นสูง อาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยจํานวนไมนอยตองพยายามแสวงหารายได
ในการธํารงมาตรฐานการครองชีพของชนชั้นกลางระดับสูง (Upper Middle Class) สภาพการณ
ดังกลาวขางตนนี้ นอกจากจะทําใหอาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยแปลกแยกจากมวลชน
แลว ยังทํ าลายสํ านึกทางการเมืองและความเอื้ออาทรที่มีตอชนตํ่ าชั้นและชนชั้นตํ่ าในสังคม
อีกดวย
ภายหลังการประกอบอาชญากรรมของรัฐในเดือนตุลาคม 2519 ชนชั้นปกครอง
ไทยประสบความสํ าเร็จในการทอนกํ าลังขบวนการนักศึกษา การขยายตัวอยางรวดเร็วของ
กระบวนการโลกานุ วั ต รยั ง ผลให วั ฒ นธรรมตะวั น ตกและวั ฒ นธรรมญี่ ปุ  น ถี บ ตั ว ขึ้ น มาเป น
วัฒนธรรมโลก โดยที่สามารถแผอิทธิพลครอบงําวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในโลกที่สาม การ
ตกอยูในกับดักของวัฒนธรรมประเทศมหาอํานาจ ทําใหคนหนุมสาวเขาสูลูวิ่งแขงทางวัฒนธรรม
และจมอยูในโลกแหงแฟชั่น ภาพยนตร ดนตรี สันทนาการรูปแบบตางๆ หนังสือการตูน
คอมพิวเตอรเกมส ฯลฯ ละเลยโลกแหงการเมือง นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจมอยูใน
กระแสดังกลาวนี้ดวย ในประการสําคัญ โครงสรางนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปลี่ยนแปร
ไปเปนอันมากในชวงเวลากวาสองทศวรรษที่ผานนี้ สัดสวนของนักศึกษาที่มาจากครอบครัว
ยากจนลดลงอยางนาใจหาย
ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดแกอาจารย ขาราชการ และนักศึกษาดังกลาว
ขางตนนี้ กลุมอํานาจหรือ ‘ชนชั้นปกครอง’ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรฉวยโอกาสในการสถาปนา
กฎกติกาเพื่อทําใหสมาชิกประชาคมธรรมศาสตรมึนชาและเมินเฉยตอการมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย การมีสวนรวม (Participation) นับเปนหัวใจของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ในชวงเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมานี้ ’ชนชั้ น ปกครอง’ ในมหาวิ ทยาลัย
ธรรมศาสตร ไ ด ดํ าเนิ น การทํ าลายการมี สว นรว มของสมาชิ กประชาคมธรรมศาสตร ที ล ะเล็ก
ทีละนอย แมในประเด็นการสรรหาคณบดีคณะตางๆ ก็มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาเพื่อให
เสียงของอาจารย ขาราชการ และนักศึกษาไมมีความสําคัญ เสียงของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทานั้นที่เปนใหญในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ภายใตกติกาดังกลาวนี้ คณบดีมิตองรับผิดตอ
สมาชิกในคณะของตน หากแตรับผิดตอสภามหาวิทยาลัย เสียงของอาจารย ขาราชการ และ
นักศึกษาในคณะหามีความหมายไม ขอแตเพียงวิ่งเตนขอเสียงจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยให
ไดเกินกวากึ่งหนึ่งเทานั้น แตกติกาเชนนี้จะไมมีผลบังคับอยางมีประสิทธิภาพได หากสมาชิก
ประชาคมธรรมศาสตรมีจิตวิญญาณประชาธิปไตย นาอนาถที่สปริตแหงประชาธิปไตยสูญหายไป
จากประชาคมธรรมศาสตร คณบดีจํานวนไมนอยขึ้นสูตําแหนงอยางไมสงางาม ทั้งๆที่พายแพการ
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หยัง่ คะแนนเสียงทัง้ จากอาจารย ขาราชการ และนักศึกษา แตก็ไมมีความกลาหาญทางจริยธรรมที่
จะขอถอนตัวจากการพิจารณา
ในเมื่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เป น ใหญ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ผู  บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยมักจะอางอิงมติสภามหาวิทยาลัยประดุจกฎหมายศักดิ์สิทธิ์อันละเมิดมิได ในสภาพ
การณ ดั ง ที่ เ ป น อยู  ใ นป จ จุ บั น ไม มี ก ลไกที่ ทํ าให ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ต อ งรั บ ผิ ด ต อ ประชาคม
ธรรมศาสตร (Accountability Mechanism) แมกรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งตองผาน
กระบวนการเลือกตั้ง แตการสรรหาและแตงตั้งกรรมการสวนใหญเปนกระบวนการเลนแรแปรธาตุ
ในหมู ‘ชนชั้นปกครอง’ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรนั้นเอง
กระบวนการทําใหการมีสวนรวมของสมาชิกประชาคมธรรมศาสตรไรความหมาย
ประสบความสําเร็จในการทําใหผูคนในธรรมศาสตรมึนชาและเฉยเมยตอการมีสวนรวมทีละเล็ก
ที ล ะน อ ย ‘ความสํ าเร็ จ’ ดั ง กล า วนี้ เ กื้ อ กู ล การรวมศู น ย อํ านาจของ ‘ชนชั้ น ปกครอง ใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และทําลายลักษณะธรรมาภิบาล (Good Governance) ของการบริหาร
มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดนโยบายในลักษณะ
การสัง่ การจากเบื้องบนสูเบื้องลาง (Top – Dow Process) มิจาต
ํ องฟงความเห็นของผูคนใน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพราะเสียงของคนเหลานั้นเปนเพียงเสียงนกเสียงกา
การตัดสินใจยายคณะวิชาตางๆจากวิทยาเขตทาพระจันทรไปสูวิทยาเขตรังสิต
ในป 2539 นับเปนอุทาหรณของความขางตนนี้ การลงมติของสภามหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ดําเนินไป
โดยที่ไมมีการศึกษา Feasibility Study และ Cost – Benefit Analysis อันเปนกระบวนการที่ผูมี
ปญญาในชุ ม ชนวิช าการพึ ง ปฏิบัติ ในประการสํ าคัญ ไม เ คยมี ก ระบวนการไถ ถามสมาชิก
ประชาคมธรรมศาสตรกอนการลงมติ อันเปนกระบวนการตัดสินใจที่ปราศจากความเปนมนุษย
‘ชนชั้นปกครอง’ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรคุนเคยกับการใชอํานาจเปนธรรม
ดวยกฎกติกาทีต่ นเองสถาปนาขึ้น การอางอิงมติของสภามหาวิทยาลัยประดุจสิ่งศักดิ์สิทธิที่ละเมิด
มิได มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมอํานาจนิยม
ฤามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปน Animal Farm
ฤาสภามหาวิทยาลัยเปน Napoleon ผูพ นคาถา ‘All animals are equal, but
some animals are more equal than others.’
ฤาสมาชิกประชาคมธรรมศาสตรตองมนตรา ‘Four legs good, two legs bad.’
ทีพ่ น เปาโดยผูบริหารมหาวิทยาลัย
หากเปนเชนนั้น สภามหาวิทยาลัยแตกตางจาก Politburo หรือสภา Presidium
อยางไร
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การอางอิงมติสภามหาวิทยาลัยประดุจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังสะทอนใหเห็นขาวสารที่
ซอนเรนวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยรับผิดตอสภามหาวิทยาลัย หาไดรับผิดตอสมาชิกประชาคม
ธรรมศาสตรไม เพราะอธิการบดีมาจากสภามหาวิทยาลัย หาไดมาจากประชาคมธรรมศาสตรไม
ในขณะที่สังคมการเมืองไทยกําลังขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการเมือง ระบบ
การบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรยังคงถูกจองจําดวยวัฒนธรรมอํานาจนิยม ขาดการมีสวนรวม
ของสมาชิกในชุมชน ขาดความโปรงใส (Transparency) และขาดความรับผิด (Accountability)

