บทสัมภาษณ รังสรรค ธนะพรพันธุ

หนึ่งทศวรรษพฤษภาคม 25351
เดือนกุมภาพันธ 2534 คณะทหารรุน 5 ในนาม รสช. กอการรัฐประหาร เหลาขุนศึก
เปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อควบคุมรัฐสภา มีการแตงตั้งผูบัญชาการทหารบกเปนนายกรัฐมนตรี
กลายเปนชนวนใหเกิดการลุกขึ้นตอตานจากประชาชนอยางกวางขวาง จนที่จุดแตกหักในเดือน
พฤษภาคม 2535
หลังจากนั้น มีปรากฏการณทางสังคมที่นาสนใจเกิดขึ้นหลายประการ ขบวนการ
ประชาธิปไตยไทยดูเหมือนจะเบงบานขึ้นอีกครั้ง ขบวนการปฏิรูปการเมืองกาวหนาอยางตอเนื่อง
จนมี รั ฐ ธรรมนูญฉบับธงเขียวเกิดขึ้น การเมืองภาคประชาชนกลายเปนคํ านิยมติดปากของผูคน
เกิดวิกฤตการณตมยํากุงในป 2540 ฯลฯ
การเมืองใหม เราจะพาทานไปสนทนากับ อ.รังสรรค ธนะพรพันธุ นักเศรษฐศาสตรแหง
สํานักทาพระจันทร ซึ่งในวาระ 2 ปหลังเดือนพฤษภาคม 2535 รังสรรคไดเคยแสดงทัศนะวา
วิ ก ฤติ ก ารณ ป  2535 เกิ ด จากความขั ด แย ง ระหว า งวั ฒ นธรรมอํ านาจนิ ย มกั บ กั บ วั ฒ นธรรม
ประชาธิ ป ไตย แต วิ ก ฤติ ก ารณ ดั ง กล า วหาได ยุ ติ ล งด ว ยชั ย ชนะของกระแสประชาธิ ป ไตยไม
ผูคนประเมินกระแสประชาธิปไตยสูงกวาความเปนจริง และเมื่อเวลาลวงเลยมา 1 ทศวรรษของ
เหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 การเมืองใหม ขอเชื้อเชิญใหยอนมองประวัติศาสตรที่ผานมา
โดยหวั ง ว า การพยายามทํ าความเข า ใจเนื้ อ แท ข องสั ง คมการเมื อ งไทย และสั ง เคราะห ก าร
เปลีย่ นแปลงอยางรอบดาน จะเปนสวนหนึ่งในการเสริมสรางการเมืองภาคประชาชน

การเมืองใหม : ฐานะทางประวัติศาสตรของเหตุการเดือนพฤษภาคม 2535 คืออะไร
รังสรรค :
เหตุการณพฤษภาคม 2535 เปนปฏิกิริยาที่มีตอการรัฐประหาร 23 กุมภาพันธ
2534 ผมคิ ด ว า พื้ น ฐานของปรากฏการณ ทั้ ง หมดเป น ความขั ดแย ง ในดา น
ผลประโยชนในหมูชนชั้นปกครอง ถาเราดูจากพัฒนาการของรัฐธรรมนูญ เราจะ
เห็นการแกวงไกวของทิศทางการเมือง อาจจะเริ่มตนจากยุคของสฤษดิ์ ธนะรัชต
1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารการเมืองใหม ปที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2545)
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ก็คอื การทํารัฐประหารป 2500 แลวใชเวลาเปน 10 ปในการรางรัฐธรรมนูญฉบับ
ป พ.ศ. 2511 หากถามวา รัฐธรรมนูญฉบับดังกลาวอยูที่จุดไหนในผังการเมืองไทย
คําตอบคือ มันอยูทางขวาคอนขางมาก แตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ตุลาคม 2516 ก็มีรัฐธรรมนูญใหม ฉบับป 2517 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญทีเ่ อียงมาทาง
ซาย ความหมายของคําวาเอียงมาทางซายก็คือ เปนรัฐธรรมนูญที่ใหหลักประกัน
เรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคอนขางสูง และวางหลักการมิใหขาราชการ
ประจํามาดํารงตําแหนงทางการเมือง ซึ่งเปนประเด็นที่มีการตอสูกันมาโดยตลอด
ถาดูจากประวัติศาสตรของรัฐธรรมนูญไทย เราจะพบวา รัฐธรรมนูญที่ราง
ในยุคเผด็จการหรือรางในยุคกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย ไมคอยมีนวัตกรรมทาง
รัฐธรรมนูญหรือนวัตกรรมดานอื่นในเรื่องกลไกทางการเมือง รัฐธรรมนูญซึ่งมี
นวัตกรรมมักจะเปนรัฐธรรมนูญที่รางในยุคที่ขบวนการสิทธิและเสรีภาพมีพลังทาง
การเมืองสูง ผมยกตัวอยางรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 กับฉบับป 2540 ฉบับป 2517
ร า งในบรรยากาศ ‘เมื่ อ ท อ งฟ า สี ท องผ อ งอํ าไพ ประชาชนจะเป น ใหญ ใ น
แผนดิน’ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รางหลังเกิดเหตุการณพฤษภาคม 2535 เพราะ
ฉะนัน้ การขับเคลื่อนของขบวนการสิทธิและเสรีภาพในเมืองไทยมีพลัง
ทีนี้ไปเกี่ยวพันอะไรกับนวัตกรรมทางรัฐธรรมนูญ ผมคิดวาประเด็นสําคัญคือ
โครงสร า งของคณะบุ ค คลที่ ร  า งรั ฐ ธรรมนู ญ ในยุ ค เผด็ จ การก็ ดี หรื อ ในยุ ค
กึ่ ง เผด็ จ การก็ดี โครงสรา งของสภารา งหรือคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญจะ
ประกอบดวยกลุม ขุนนางนักวิชาการ นักกฎหมายมหาชน นักรัฐศาสตร ซึ่งทํางาน
รับใชผูมีอํานาจเผด็จการ โครงสรางดังกลาวนี้เกือบไมเปลี่ยนเลย เราลองไปดู
รายชื่อ เราจะพบวา นักกฎหมายมหาชน นักรัฐศาสตรบางคนทํ าหนาที่ราง
รัฐธรรมนูญมาหลายตอหลายฉบับและไมมีนวัตกรรมใหมเลย แตเมื่อโครงสราง
ของคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนแปลงไป เราจะเห็นไดวา มีนวัตกรรม
ของรัฐธรรมนูญเกิดขึ้น
ที่ผมหยิบยกมาพิจารณาก็คือ ฉบับป 2517 กับ 2540 ในผังการเมือง
รัฐธรรมนูญฉบับ 2517 เอียงซาย เมื่อมองจากแงของชนชั้นปกครองที่ยึดอํานาจ
โดยผูน ําฝายทหาร ผลของการบังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ประกอบกับเหตุ
การณทางการเมืองที่เกิดขึ้นในอินโดจีน ทําใหชนชั้นปกครองในเมืองไทยหวั่นผวา
นี่ก็นํามาซึ่งการฆาประชาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเดือนตุลาคม 2519
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แลวเราก็มีรัฐธรรมนูญป 2521 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญทีร่ า งในยุคของเผด็จการ ถาดูใน
ผังการเมือง ก็เปนรัฐธรรมนูญเอียงขวา เอียงขวาพอๆกับรัฐธรรมนูญป 2511 แต
ดีกรีอาจจะนอยกวา ดังเปนที่ทราบกันวา รัฐธรรมนูญ 2521 รางเพื่อใหพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน สืบทอดอํานาจเผด็จการ แตพลเอกเกรียงศักดิ์มีโอกาส
เสพสุขจากการใชอํานาจไดไมนาน ผูที่อยูในตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดยาวนาน
ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 กลับเปนพลเอกเปรม ติณสูลานนท นับตั้งแต
ปลายยุครัฐบาลเปรม การเมืองไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางซึ่งมนุษยตางดาวที่
มาจากกระบวนการเลือกตั้งสามารถยึดกุมอํานาจรัฐได ซึ่งทําใหโครงสรางของ
ชนชัน้ ปกครองไทยเปลี่ยนแปลงไป
กอนหนานี้ Power Elite เกือบทัง้ หมด มีภูมิหลังเปนขุนนางขาราชการ แตผม
คิดวา ตัง้ แตรัฐบาลพลเอกเปรม 3, 4 และ 5 เปนตนมา โครงสรางชนชั้นปกครอง
ไทยเริ่มเปลี่ยนแปลง โดยมีคนสามารถไตเตาขึ้นมาเปนชนชั้นปกครองไดโดยผาน
กลไกการเลือกตั้ง การเปลี่ยนแปลงนี้นี้มีผลตอการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจที่
ไดมาจากกําหนดนโยบาย สวนเกินทางเศรษฐกิจที่ไดจากการกําหนดและบริหาร
นโยบายนัน้ เมือ่ กอนตกอยูในระบบราชการลวนๆ ผูนําฝายทหาร ผูนําขาราชการ
พลเรือน เปนผูดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ แตสวนเกินนี้เริ่มมีการรั่วไหลออกไป
สูช นชั้นปกครองซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
ผมคิดวาการรั่วไหลของสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้เองที่นํามาสูการรัฐประหารป
2534 ผมมองการรัฐประหารครั้งนั้นวาเปนความพยายามของกลุมพลังอํามาตยา
ธิปไตยทีจ่ ะยือ้ แยงสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดนโยบาย แลวก็มี
การรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 เพื่อสืบทอดอํานาจของผูนําฝายทหาร ผมคิดวา
ผูน าฝ
ํ ายทหารประเมินขบวนการสิทธิและเสรีภาพของเมืองไทยตํ่าเกินไป จึงมีการ
เขียนรัฐธรรมนูญเกือบจะไปในทางซึ่งจะทําใหพลเอกสุจินดา คราประยูร พลเอก
อิสระพงษ หนุนภักดีสามารถที่จะสืบทอดอํานาจตอไปได และผมคิดวาประเด็นนี้
เปนประเด็นซึ่งสรางความไมพอใจใหกับประชาชชน แมกระทั่งผูซึ่งไมอยูในขบวน
การขับเคลื่อนสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยก็ตาม ดังนั้น รัฐธรรมนูญฉบับป
2534 ซึ่งกลับมายอมใหขาราชการประจําสามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองได
ผังการเมืองของก็อยูทางขวาของรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 แลวการขับเคลื่อนทาง
การเมืองก็เดินหนาจนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ออกมา
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การเมืองใหม : ก อ นหน า นี้ ก ารเมื อ งไทยถูก อธิบ ายดว ยแนวคิดวงจรอุ บ าทว ท างการเมื อง มี
รัฐประหาร มีรัฐธรรมนูญ มีการเลือกตั้ง มีรัฐสภา มีวิกฤติการณ แลวนํามาสูการ
รัฐประหาร แตถาคิดยอนรอยวา เมื่อมีรัฐประหารกุมภาพันธ 2534 มีรัฐธรรมนูญ
ธันวาคม 2534 มีการเลือกตั้งมีนาคม 2535 มีรัฐสภาเมษายน 2535 และมี
วิกฤตการณพฤษภาคม 2535 ทําไมถึงไมกลับมาสูรัฐประหารอีก ทั้งที่เวลาผานมา
ตั้ง 10 ปแลว
รังสรรค :
คําตอบก็คงอยูที่ความเขมแข็งของขบวนการสิทธิและเสรีภาพวา มีความเขมแข็ง
ยั่งยืนสถาพรแคไหน ถาหากขบวนการสิทธิและเสรีภาพเมืองไทยมีเขมแข็งยั่งยืน
ผมคิดวา วงจรอุบาทวนั้นจะถูกทําลาย ผมคิดวา ในหมูผูนําฝายทหารก็ตระหนักถึง
ประเด็นนี้ จึงมีการปรับบทบาทใหม ผมไมคิดวาจะมีผูนําฝายทหารคนไหนที่จะมา
ธํารงวงจรอุบาทวอันนี้ ในประการสําคัญคือวา หลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เดือนตุลาคม 2516 ไมมีผูนําฝายทหารที่คุณจะสามารถชี้ตัวไดแนชัด คือไมมี
ผูน าฝ
ํ ายทหารคนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวที่สามารถรวบอํานาจได เหตุการณเดือน
กุมภาพันธ 2534 เกิดจากความพยายามในการรวบอํานาจของกลุม จปร. 5 ซึ่ง
บังเอิญเปนกลุมซึ่งสามัคคีกันไดชั่วคราว แตในเวลานี้ผมไมคิดวา จะมีผูนําฝาย
ทหารคนหนึ่งคนใดหรือกลุมหนึ่งกลุมใดที่จะมารวบรวมอํานาจได มันซับซอนและ
ทําไดยาก
การเมืองใหม : การสิ้นวงจรอุบาทวเกิดจากอะไร ระหวางดานที่พลังขบวนการสิทธิและเสรีภาพ
เขมแข็ง หรือพลังอํามาตยาธิปไตยมันออนตัวลง
รังสรรค :
ก็ดวยเหตุผล 2 อยาง เนื่องจากวาในโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจ กลุมพลัง
อํ ามาตยาธิปไตยถูกกัดเซาะอํานาจไปโดยกลุมนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
ถูกทําลายและบั่นทอนพลังลงไปทีละเล็กทีละนอย แลวในอีกดานหนึ่งขบวนการ
ประชาชนก็เขมแข็งมากขึ้น
การเมืองใหม : เราจะสรุปสั้นๆไดหรือไมวา พลังอํามาตยาธิปไตยสิ้นสุดลงเมื่อเหตุการณเดือน
พฤษภาคม 2535
รังสรรค :
ผมตอบสั้นๆไมไดวา เหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 คือจุดจบของกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยหรือไม ผมไมคิดวามันเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันที หลังป 2535
อํ านาจในการกํ าหนดนโยบายในหลายเรื่อ งยัง อยู ใ นมือ ของกลุ มเทคโนแครต
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มั น ค อ ยๆเปลี่ ย น ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงเริ่ ม เห็ น ในสมั ย รั ฐ บาลพลเอกชาติ ช าย
ชุณหะวัณ ตั้งแตป 2531 และเห็นไดชัดมากขึ้นในรัฐบาลทักษิณ คือหลังการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ถึงแมเทคโนแครตจะมีพลังนอยลง
ในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ แตวาอํ านาจในการกําหนดนโยบาย
ที่เปนโครงครอบใหญ คือพวกนโยบายเศรษฐกิจมหภาค อยูในมือเทคโนแครต
รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังไมสามารถยึดกุมเรื่องนี้ได ยุทธศาสตรการพัฒนา
โดยสวนรวมหรือยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมยังกํ าหนดโดยเทคโนแครต
ในยุคพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ พยายามจะยื้อแยงอํานาจนี้จากกลุมเทคโนแครต
โดยกลุมที่ปรึกษาบานพิษณุโลก เชนมีความขัดแยงระหวางรัฐบาลชาติชายกับ
กระทรวงการตางประเทศเรื่องนโยบายการแปรสนามรบเปนสนามการคา แตวา
พอมาถึงรัฐบาลทักษิณ เห็นไดชัดแลววา อํานาจของกลุมเทคโนแครตในกระบวน
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาก็ดี หรือนโยบายเศรษฐกิจมหภาคก็ดี ลดลง
ไปเยอะ ดังนั้น ผมจึงไมอยากตอบวา พฤษภาคม 2535 เปนจุดจบของกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตย มันไมฉับพลัน มันคอยๆเปลี่ยน
การเมืองใหม : ถาพื้นที่ทางอํ านาจของอํ ามาตยาธิปไตยลดลง มีสว นอื่นเขามาแทนมากขึ้น
นอกจากมีนกั การเมืองเขามาแลว ยังมีสวนอื่นๆอีกหรือเปลา
รังสรรค :
ในขณะนี้นักการเมืองก็คือกลุมทุน หมายความวากลุมทุนเขามายึดพื้นที่ของ
กระบวนการกําหนดนโยบายในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อันนี้ก็เปนปรากฏการณ
ธรรมชาติของประเทศที่ใชระบบทุนนิยมโดยทั่วไป
การเมืองใหม : ปจจัยที่ทําลายวงจรอุบาทวทางการเมือง มีปจจัยอื่นอีกหรือไม นอกเหนือจาก
ความเขมแข็งของฝายประชาชน และการออนตัวลงของฝายอํามาตยาธิปไตย เชน
พลวัตทางเศรษฐกิจที่เสรีมากขึ้น
รังสรรค :
สิ่งนี้เปนปจจัยสําคัญ ความซับซอนทางเศรษฐกิจทําใหผูนําฝายทหารตองคิดวา
ถาจะยึดอํานาจ คําถามคือวา เขาจะจัดการระบบเศรษฐกิจอยางไร เขาจะทําโดย
ไมสนใจกลุม ทุน หรือวาใหความสนใจไมมาก มันทําไมไดแลว เขาอาจจะมีมือปน
รับจาง ยกตัวอยางเชน อาจจะมีเทคโนแครตบางคนมาชวยทํางาน แตวาปญหา
ใหญของเขาเมื่อยึดอํานาจไดแลว ไมใชมีเฉพาะเรื่องการจัดการระบบเศรษฐกิจ แต
จะจัดการขบวนการสิทธิและเสรีภาพยังไง ซึ่งเปนปญหาใหญกวาดวยซํ้า
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การเมืองใหม : อยางกรณีที่ รสช. ไปเอาตัวคุณอานันท ปนยารชุน เขามาเปนนายกรัฐมนตรี
รัฐบาลคุณอานันทก็ไมมีปญหากับทุนนิยมเสรี
รังสรรค :
กรณีของคุณอานันท เปนเรื่องอุบัติเหตุทางประวัติศาสตร เพราะวา คุณอานันท
สนิทกับสุจินดา คุณสุจินดาเคยเปนทูตทหารที่สหรัฐอเมริกา ในจังหวะเวลาที่
คุณ อานัน ทเปนทูตประจํ าสหประชาชาติ อันนี้ก็คงตองถามคุณอานันทเองวา
ทําไมจึงรับตําแหนง
การเมืองใหม : อยางพลวัตในระดับโลก หลังกําแพงเบอรลินลมสลาย กระแสการรังเกียจพวก
รัฐประหาร มีผลทําใหตัวคณะรัฐประหารไมสามารถดํารงอยูไดดวยหรือไม
รังสรรค :
คุณกําลังพูดเรื่องระเบียบโลก ซึ่งก็เปนสวนสําคัญ ที่จริงปจจัยภายนอกประเทศก็มี
ความสําคัญ ยกตัวอยาง รัฐประหารในป 2490 ผูนําประเทศมหาอํานาจไมพอใจ
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม รัฐมนตรีตางประเทศในชวงนั้นมีปญหามาก
ในการที่จะใหประเทศมหาอํานาจยอมรับประเทศไทยหลังการรัฐประหารป 2490
แตวาในตอนนั้นพลังของ democratization ยังไมรุนแรงเทาหลังทศวรรษ 2530
เพราะวา democratization กลายมาเปนเงื่อนไขของการจัดระเบียบโลกตั้งแต
ทศวรรษ 2530 อยูในฉันทมติแหงวอชิงตันดวย มีเรื่องของ good governance มี
เรื่องของ democratization
คุณจะไดเห็นวา ในชวง 10 ปเศษที่ผานมา ธนาคารโลกก็ดี หรือกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศก็ดี เมื่อใหเงินกูกับประเทศโลกที่สาม ที่เคยมีประวัติการปกครอง
แบบเผด็จการ จะมี conditionality อยูข อ หนึ่งวา ถาคุณเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ไปสู  ร ะบอบเผด็ จ การ จะตั ด เงิ น กู  จะตั ด ความช ว ยเหลื อ เพราะฉะนั้ น
democratization กลายมาเปน policy conditionality ขององคกรโลกบาล
ทัง้ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแหงเอเชีย
นี้ก็เปนปจจัยที่มีความสําคัญ ฝายทหารจะตระหนักถึงปจจัยนี้หรือเปลาไมทราบ
แตวาอันนี้ก็เปนอุปสรรคขวางกั้นการทํารัฐประหาร เพราะวาถาคุณทํารัฐประหาร
คุณจะตองเผชิญกับการตอตานขององคกรโลกบาล
การเมืองใหม : ถาอยางนั้น นี่ก็คือดานบวกขององคกรโลกบาล
รังสรรค :
คงเปนปจจัยดานบวก ก็อยางที่จอรจ โซรอส บอกก็คือ โลกกําลังเปลี่ยนแปลงสู
One World Consensus เปนฉันทมติวา ดวยโลกเดียว โลกเดียวที่วานี้ ถาทางการ
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เมืองก็เปนระบอบประชาธิปไตย ในทางเศรษฐกิจก็เปนระบบทุนนิยม โลกจะเดิน
อยูบนเสนทางนี้
การเมืองใหม : หลังจากเหตุการณพฤษภาคม 2535 พูดไดหรือเปลาวา การเปลี่ยนแปลงในสังคม
การเมืองไทยที่เดนชัดที่สุด คือขบวนการปฏิรูปการเมือง
รังสรรค :
ผมคิดวา พูดไดนะ ผมวาความเขมแข็งของขบวนการประชาชน ความเขมแข็งของ
องคกรประชาชนเปนการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน ผมคิดวาการเติบใหญของการเมือง
ภาคประชาชนเปนเรื่องซึ่งเห็นไดชัด และการเมืองภาคประชาชนเปนปจจัยซึ่ง
การเมืองในระบบการเลือกตั้งไมสามารถมองขามไดอีกตอไป
การเมืองใหม : ความเขมแข็งที่วา เกิดจากเหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535 หรือวาแมไมมีเหตุ
การณนี้ ขบวนการปฏิรูปการเมืองก็เกิด
รังสรรค :
ผมคิดวา ถาจะสาวไปในอดีต วิกฤติการณทางเศรษฐกิจในอดีตมีสวนในการ
เสริมสรางความเข็มแข็งของขบวนการประชาน วิกฤติการณนํ้ามันในป 2516 และ
ป 2522 ทําใหขบวนการพึ่งตนเองในชนบทเติบโตขึ้น ถาคุณไปดูประวัติของผูใหญ
วิบลู ย เข็มเฉลิม วิกฤติการณนํ้ามันครั้งที่ 2 ซึ่งยืดเยื้อยาวนาน สรางความลําบาก
ใหประชาชนในชนบทที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว นี้เปนที่มาของการพยายามพึ่งตนเอง
ผมคิดวา ทุกครั้งที่มีวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ขบวนการพึ่งตนเองในชนบท
จะเติบโต รวมทั้งวิกฤติการณในป 2540 ดวย แลวการเติบโตของขบวนการพึ่ง
ตนเองในชนบทมีสวนในการเสริมสรางการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ผมไม
คิดวา เราสามารถตัดตอนไดวา เหตุการณพฤษภา 2535 เปนปจจัยเพียงปจจัย
เดียวทีท่ าให
ํ สิทธิและเสรีภาพเติบโต จริงๆแลว ผมคิดวา เริ่มตั้งแตการเปลี่ยนแปลง
เดือนตุลาคม 2516 ดวยซํ้า การที่นิสิตนักศึกษาออกไปสูชนบทแลวสอนเรื่อง
ประชาธิปไตย ถึงแมวาจะเปนความลมเหลวในทางการเมือง แตเปนการเพาะเชื้อ
ในชนบท และผมเห็นลักษณะที่ชัดเจนอันหนึ่ง ก็คือ ขบวนการสิทธิเสรีภาพที่ทรง
พลังเดินบนแนวทางยุทธศาสตรแนวทางหลักอันเดียวกัน คือ ยุทธศาสตรที่ผมตั้ง
ชือ่ วา ชุมชนทองถิ่นพัฒนา ที่นาประหลาดคือวา ไมมีองคกรประชาชนที่จะนําเสนอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ออกไปจากกรอบอันนี้ ทําไมจึงไมมีองคกรประชาชนบอก
วา จะเดินบนเสนทางของฉันทมติแหงวอชิงตัน ทําไมจึงมีแตทิศทางของการพัฒนา
อยางยั่งยืน เรื่องลัทธิสิ่งแวดลอม
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การเมืองใหม : ถาพูดวา ขบวนการสิทธิและเสรีภาพมียุทธศาสตรอยางนั้น แตทําไมผลสัมฤทธิ์
จริงๆของการปฏิรูปการเมือง ถึงไมไดตอบสนองกับยุทธศาสตรที่วาซักเทาไร
รังสรรค :
เราก็ตองดูกระบวนการกําหนดนโยบายวา ขบวนการประชาชนมีอํานาจตอรอง
มากนอยแคไหน ในขณะนี้ อํานาจตอรองยังมีไมมาก แตผมคิดวามีพัฒนาการที่ดี
ขึน้ โดยลําดับ อยางนอยดวยการหนุนเนื่องของรัฐธรรมนูญป 2540 รัฐบาลจําเปน
ตองยอมใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ รัฐบาลจําเปนตองรับฟงความ
คิดเห็นจากประชาชน ถึงแมวากระบวนการประชาพิจารณในเวลานี้จะไมมีความ
เปนประชาธิปไตย แตมันคงจะตองพัฒนาไป ในกรอบใหญของกระบวนการ
กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ กอนนี้อํานาจในการกําหนดนโยบายยังอยูในมือของ
เทคโนแครต แตในปจจุบันไมไดเปนอยางนั้นแลว ปจจุบันขบวนการประชาชนเริ่มมี
บทบาทมากขึน้ เพียงแตวา อํานาจชี้ขาดที่สําคัญตกอยูในมือของกลุมทุน เปลี่ยน
จากเทคโนแครตมาเปนกลุมทุน ซึ่งผมคิดวา จุดเปลี่ยนที่สําคัญก็คือ การเปลี่ยน
แปลงทางการเมืองเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2516 และในชวง 10 ปหลัง จะเห็น
ขบวนการประชาชนมีบทบาทมากขึ้น แตอํานาจตอรองยังตํ่าอยู
การเมืองใหม : ตัวละครอาจเปลี่ยนจากเทคโนแครตมาเปนกลุมทุน แตเปาหมายของการพัฒนา
เปลี่ยนหรือไม
รังสรรค :
ไมเปลีย่ น ผมพูดเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจ ถาคุณดูเทคโนแครตที่อยูในฐานะชี้นํา
นโยบายในทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนกระทรวงการคลัง สภาพัฒน สํ านัก
งบประมาณ ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงเกษตร กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพาณิชย พวกนี้เดินแนวทางฉันทมติแหงวอชิงตันหมด เดินแนวทาง
เปดเสรี การเปดเสรีอาจทําใหทุนไทยตองแขงขันกับทุนตางชาติ แตกลุมทุนก็ไป
สรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับกลุมทุนสากลทั้งนั้น ไมวาจะเปนเครือเจริญโภค
ภัณฑ ปูนซีเมนตไทย ลวนแลวแตมีกลุมทุนสากลเปนพันธมิตรทั้งนั้น ดังนั้น
กลุมทุนเหลานี้เห็นรวมกันในแนวทางฉันทมติแหงวอชิงตัน แลวรัฐบาลไมมีทาง
จะเปลี่ยนจากแนวทางนี้ แมวาหลังวิกฤติการณ 2540 จะมีความรูสึกชาตินิยม
มากขึ้น แตคุณไมสามารถเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาประเทศที่กํากับโดยองคการ
การคาโลก ธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหวางประเทศ
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การเมืองใหม : แลวอยางนี้ จะมีอะไรที่เปลี่ยน
รังสรรค :
สิง่ ทีเ่ ราเห็นคือ รัฐบาลทักษิณก็จะเสนอนโยบายลักษณะประชานิยมมากขึ้นเพื่อที่
จะหาคะแนนเสียงทางการเมือง แตคุณทักษิณไมไดเบี่ยงเบนออกไปจากแนวทาง
ฉันทมติแหงวอชิงตัน ก็เขาหากินในแนวทางนี้ตลอด จะใหเขาเบี่ยงเบนออกไปได
อยางไร
การเมืองใหม : แลวถาจะออกจากแนวทางฉันทมติแหงวอชิงตัน จะตองเปลี่ยนอะไร
รังสรรค :
ผมคิดวาลําบาก เบี่ยงเบนยาก อันนี้ก็เปนเรื่องที่ผมพูดตั้งแตป 2536 วา เมืองไทย
มีทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา อยางที่อาจารยนิธิ เอียวศรีวงศ บอกวา
ทางใคร ใครเลือก ชนชั้นปกครองก็นํ าเราไปสูฉันทมติแหงวอชิงตัน ขณะที่
ประชาชนในชนบทก็เลือกยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา ทวิลักษณะดังกลาวนี้
ก็ยังดํารงอยู
การเมืองใหม : วิกฤติการณทางเศรษฐกิจป 2540 มิใชเปนเพียงแควิกฤติภายในประเทศ แตได
ลุกลามไปทัว่ โลก ซึง่ เกิดจากแนวทางของฉันทมติแหงวอชิงตันดวย ดังนั้น จะไมสง
ผลใหทนุ ขนาดกลางและเล็กพยายามที่จะหายุทธศาสตรใหมซึ่งแหวกออก หรือตอ
รองกับฉันทมติแหงวอชิงตันมากขึ้น หรือเพื่อความอยูรอดของทุนพวกนั้น
รังสรรค :
ในเมือ่ นโยบายหลักยังเปนนโยบายเปดเสรี ความสําคัญของกลุมทุนขนาดเล็กพวก
SMEs นอยมากในโครงสรางของระบบเศรษฐกิจไทย ถารัฐบาลยังคงดํ าเนิน
นโยบายนี้ พวกผูประกอบการรายยอยก็ตองเผชิญกับการแขงขันจากตางชาติ
คุณจะปรับตัวอยางไร หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลจอมพล ป. ดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิ จ ชาติ นิ ย ม รั ฐ บาลจอมพล ป. ก็ เ ผชิ ญ กั บ แรงกดดั น ของประเทศ
มหาอํานาจในการเปดประตูการคาระหวางประเทศ นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
เปนนโยบายที่ไมเอื้อตอการเติบโตของทุนนิยมโลก ไมมีทางที่ประเทศมหาอํานาจ
และองคกรโลกบาลจะปลอยใหคุณแตกแถว ถาคุณสามารถอยูรอดดวยตัวของคุณ
เองได คุณไมตองพึ่งพาประเทศมหาอํานาจ ไมตองพึ่งองคกรโลกบาล ก็ไมเปนไร
แตในเมื่อระดับของการพึ่งพาตางประเทศสูงมากในกรณีของระบบเศรษฐกิจไทย
เปนเรือ่ งยากที่จะแตกออกมาจากแนวทางเศรษฐกิจเสรี
การเมืองใหม : การเปลีย่ นแปลงในรอบ 10 ปที่ผานมา นอกจากมิติเศรษฐกิจแลว ยังมีมติอื่นๆ
หรือไม
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รังสรรค :

การครอบงําของวัฒนธรรมแองโกล แซคซัน (Anglo-Saxon) ก็เปนสิ่งที่เห็นไดชัด
นานมาแล ว ผมเคยเขี ย นบทความบางชิ้ น ที่ พ ยายามจะบอกว า วั ฒ นธรรม
ของประเทศมหาอํานาจจะกลายมาเปนวัฒนธรรมหลักของโลก ถาหากวามีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจโลก ก็จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของโลกดวย
ผมเคยพูดถึงความสําคัญของภาษาสากลวา ภาษาจีนกับภาษาญี่ปุนจะดีดตัว
ขึ้นมามีความสําคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต กรณีภาษาจีนเปนเรื่องชัดเจน สวนกรณี
ของภาษาญี่ ปุ  น นี้ เนื่ อ งจากญี่ ปุ  น เผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ ก ารณ ท างเศรษฐกิ จ แล ว
ยังไมสามารถจากหลุดพนมาจากกับดักสภาพคลองได อิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
ญีป่ นุ เปนเรือ่ งซึง่ สามารถโตเถียงกันไดวา ญี่ปุนจะมีอิทธิพลมากเหมือนอยางที่เรา
มองเมื่อทศวรรษ 2530 หรือไม แตวาสิ่งซึ่งกําลังเกิดขึ้นก็คือ การเติบโตของ
วัฒนธรรมญี่ปุน ในเมืองไทยเห็นไดอยางชัดเจนวา วัยรุนไทยไดรับอิทธิพลจาก
วั ฒ นธรรมญี่ ปุ  น สู ง มาก วั ฒ นธรรมในเรื่ อ งอาหารการกิ น กระบวนการ
nipponization japanization ขยายไปสูยุโรปตะวันตก และขยายไปสูสหรัฐอเมริกา
ไมใชเฉพาะในอุษาคเนย รานอาหารญี่ปุนผุดขึ้นเต็มไปหมด ฉะนั้นเรากําลังเห็น
สภาพที่ประเทศตางๆในโลกไมเฉพาะแตประเทศไทยกําลังถูกครอบงําโดยอิทธิพล
ของวัฒนธรรมแองโกล-แซคซัน และขณะนี้กําลังไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมญี่ปุน
เพิม่ มากขึน้ เรื่อยๆ อันนี้เปนการเปลี่ยนแปลงในดานวัฒนธรรม สวนในทางดานการ
ศึกษา ผมคิดวากระบวนการสากลานุวัตรของการศึกษาแบบแองโกล-แซคซัน
ยังคงมีพลวัตที่เราเห็น เวลานี้ก็เริ่มมาตั้งแตสาขาดูดนักเรียนไทยไปประเทศตางๆ
เพราะบริ ก ารการศึ ก ษากลายมาเป น แหล ง รายได ด  า นการส ง ออกที่ สํ าคั ญ
มหาวิทยาลัยอยางเชน London School of Economic (ทีอ่ าจารยปวยเคยเรียน)
ตอนนี้ไดรับรางวัล The Queen’s Award for Export Achievement ไดรับรางวัล
จากควีนอลิซาเบธในฐานะที่ประสบความสําเร็จในการสงอก

การเมืองใหม : เรือ่ งความกาวหนาของขบวนการประชาชนในรอบ 10 ป ถาจะใหลองประเมิน
อาจารยเห็นอยางไร
รังสรรค :
ผมมองว า การเติ บ โตในเชิ ง ปริ ม าณเห็ น ชั ด แต ก ารเติ บ โตในเชิ ง คุ ณ ภาพ
ผมไมสามารถประเมินได เนื่องจากผมไมคอยไดใกลชิด
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การเมืองใหม : ในมุมมองของคนที่ไมใกลชิด ถาภาคประชาชนจะประเมินตัวเอง อาจารยคิดวา
อะไรบางจะเปนตัวชี้วัดคุณภาพของกระบวนการ
รังสรรค :
ประเด็นหนึ่งที่ตองประเมินก็คือ NGOs เมืองไทยหลุดพนจากอิทธิพลของขบวน
การ NGOs ระหวางประเทศหรือไม สิ่งซึ่ง NGOs ไทยทํา ถูกชี้นําโดย NGOs
ระหวางประเทศหรือไม ผมคิดวา การชวยเหลือทางการเงินระหวางประเทศไมใช
เรือ่ งนาเสียหายและไมจําเปนตองปดบัง ควรจะเปดเผย ทําไมรัฐบาลไทยรับความ
ชวยเหลือทางการการเงินระหวางประเทศได แตทํ าไมเอกชนไทยจะรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศไมได
ผมคิ ด ว า เราควรต อ งหั น มาเรี ย กร อ งว า รั ฐ บาลไทยควรต อ งจั ด สรร
งบประมาณใหกับ NGOs ใหกบั ขบวนการประชาชน ผมพูดในที่ประชุมของสํานัก
งบประมาณหลายครั้งวา ทํ าไมรัฐบาลไทยจัดสรรงบประมาณใหรัฐบาลพมา
แลวก็นําเงินไปกดขี่ประชาชนในพมาได แตทําไมจึงไมจัดสรรงบประมาณใหคน
อยางพวกผูใ หญวิบูลย เข็มเฉลิม ถาเราเชื่อวา กระบวนการพัฒนาเปนกระบวนการ
ที่ตองไดรับความรวมมือชวยเหลือจากประชาชน ถามีกลุมชาวบานหรือมีองคกร
ประชาชนอะไรซึ่ ง มี โ ครงการที่ ดี การจั ด สรรงบประมาณที่ ดี ไ ม ค วรจะจํ ากั ด
กรอบเฉพาะการจัดสรรใหหนวยงานราชการ คุณจะตองเปลี่ยนแปลงความคิดอันนี้
ในยุโรปตะวันตกและในสหรัฐอเมริกา รัฐบาลสามารถจัดสรรงบประมาณใหองคกร
ประชาชนได เราจะตองลุกคืบไปเพื่อชูประเด็นนี้วา องคกรประชาชนซึ่งดําเนิน
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม ทําไมรัฐบาลจึงไมมาใหเงินชวยเหลือทดแทน
เงินชวยเหลือจากตางประเทศ
การเมืองใหม : แลวตัวชี้วัดอื่น เชนกระบวนการที่ประชาชนเขาไปกํ าหนดนโยบายมีมากนอย
แคไหนในรอบ 10 ปที่ผานมา
รังสรรค :
เป น บทบาทในทางรับ มากกวา บทบาทในทางรุ ก เปน บทบาทในทางต อต า น
เสียมาก บทบาทในทางรุกเลนลํ าบาก กลุมทุนเปนกลุมซึ่งมีบทบาทในทางรุก
ในเรือ่ งนโยบาย ถาคุณดูจากกระบวนการกําหนดนโยบาย กลุมทุนสามารถผลักดัน
นโยบายไดในทางซึ่งใหประโยชนแกตัวเอง ขบวนการประชาชนไมคอยไดเลนบทนี้
และผมคิดวาเลนลําบาก ยกตัวอยางเชน ขบวนการประชาชนจะชูนโยบายชาติ
นิยมทางเศรษฐกิจ เรื่องการตอตานพวกซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญอะไรพวกนี้
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ก็เ ล น ลํ าบาก ส ว นมากเปน บทบาทในทางตั้ ง รับ ไมวาจะเปนเรื่องโรงไฟฟา
ทีป่ ระจวบ เรือ่ งวางทอกาซที่สงขลา ซึ่งเรื่องพวกนี้ผุดขึ้นมาแลว คุณถึงมาตั้งรับ
ตอตานมัน
การเมืองใหม : กรณีนโยบายรัฐบาลทักษิณ เอาเขาจริงสวนหนึ่งก็มาจากนโยบายที่ NGOs ทําอยู
แลว เชนเรื่องประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค
รังสรรค :
แตการทํ าของรัฐบาลฉาบฉวยมากนะ ไมใหความสนใจกับเรื่องการจัดการเลย
ไมตองพูดถึงเรื่องการออกแบบเชิงสถาบัน ผมคิดวาในระยะยาวจะเปนปญหา
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค หรือกองทุนหมูบานอะไรพวกนี้
การเมืองใหม : แตการทีร่ ฐั บาลชุดนี้ทําตามนโยบายที่หาเสียงไวแลว ซึ่งตางจากเมื่อกอนที่รัฐบาล
ไมไดทาตามสิ
ํ
่งที่หาเสียงไว ตรงนี้สะทอนใหเห็นอะไรบาง
รังสรรค :
อั น นี้ เ ป น การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี น ะ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 ไม ไ ด ส ร า ง
accountability mechanism หรือกลไกความรับผิดขึ้นมา ในอดีตเรามีประสบ
การณกับการที่พรรคประชาธิปต ยโฆษณาวา จะใหมีการเลือกตั้งผูวา แตพอมาเปน
รัฐบาลแลวเบี้ยว แตการที่รัฐบาลทักษิณพยายามที่จะทําตามสัญญา ผมคิดวา
เรือ่ งนีเ้ ปนการเปลี่ยนแปลงที่ดี ผมคิดวา รัฐบาลถัดไปก็ตองทําแบบนี้ ประเด็นจะมี
อยูแตวา นโยบายที่ใหสัญญานั้นเปนนโยบายที่ดีหรือไมดี ผมคิดวาประชาชน
ก็ตอ งเรียนรูในระยะยาว
การเมืองใหม : ถาอยางนัน้ จําเปนหรือไมที่จะตองมาสรางกลไกความรับผิดขึ้นอีกในรัฐธรรมนูญ
รังสรรค :
กลไกความรั บ ผิ ด โดยธรรมชาติ ค วรจะต อ งมี ควรจะต อ งสร า ง รั ฐธรรมนู ญ
ฉบับปจจุบันสรางผิด รัฐธรรมนูญสรางกลไกการรับผิดตอ สสร. กําหนดวา รัฐบาล
ตองแถลงตอรัฐสภาวา นโยบายที่จะทํามีอะไรบางที่อยูในหมวด 5 วาดวยแนว
นโยบายพืน้ ฐานแหงรัฐ แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐรางโดย สสร. แลวประชาชน
ไมไดมีการลงประชามติวารับหรือไมรับรัฐธรรมนูญทัง้ ฉบับ เราไมเคยมีจารีตในการ
ทีจ่ ะกลับไปขอความเห็นชอบจากประชาชน เราควรจะสรางกลไกอีกอันหนึ่ง คือ
รัฐบาลจะตองแถลงวา นโยบายที่ประกาศวาจะทํา มีนโยบายอะไรบางที่ใชในการ
หาเสียง และมีนโยบายที่ใชในการหาเสียงอะไรบางที่ไมอยูในนโยบายที่แถลง อันนี้
จะเปนการสรางกลไกความรับผิดตอประชาชน กลไกความรับผิดนั้น มีทั้งกลไกที่
เปนทางการและไมเปนทางการ การที่รัฐบาลไทยรักไทยไดดําเนินนโยบายตามที่
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หาเสียงไว เปนการสรางกลไกความรับผิดที่ไมเปนทางการขึ้น ในอนาคตถา
ประชาธิปตยไดกลับมาเปนรัฐบาล ประชาธิปตยไมสามารถจะเบี้ยวไดอีกแลว
เพราะมีตัวอยาง ถาคุณเบี้ยว จะมีผลตอการเลือกตั้งครั้งถัดไป แตวาที่ผานมา
ประชาชนไมเคยลงโทษพรรคที่เบี้ยวประชาชน

