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สั

งคมไทยเข้ า ใจว่ า รั ฐ ประหาร 19 กั น ยายน 2549 คื อ
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งแห่งปัจจุบัน นั่นคือความจริง
เพียงส่วนเดียว หากเปรียบรัฐประหารเป็นต้นไม้พิษ ผลที่เกิด
จากต้นไม้ชนิดนีย้ อ่ มเป็นพิษ ถึงทีส่ ดุ แล้ว รัฐประหารอาจเป็น
เพี ย งผลไม้ พิ ษ ของต้ น ไม้ พิ ษ ที่ ใ หญ่ โ ตกว่ า มี ร ากเหง้ า ที่
แข็ ง กระด้ า ง ปั ก ลึ ก แน่ น หนาอยู ่ ใ ต้ ดิ น และแผ่ ป กคลุ ม
ทุกองคาพยพของสังคมไทยมาเนิ่นนาน และเพราะรากมันซุกซอน
อยู่ ใต้ดนิ จึงไม่มใี ครมองเห็น ต้นไม้ชนิดนี้ อาจเรียกด้วยถ้อยค�าสัน้ ๆ
ได้ว่า “โครงสร้างสังคมอันอยุติธรรม”

“ปฏิรูปประเทศไทย”
ภำรกิจถอนต้นไม้พิษ
ที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน
ความเหลื่อมล�้า
บนโครงสร้างอันบิดเบีย้ ว
ต้นไม้พิษที่แท้จริง
‘ปัญหำเชิงโครงสร้ำง’ กลำย
เป็นค�ำติดหูคนไทยมำกขึน้ เมือ่ มีควำม
พยำยำมอธิบำยต้นสำยปลำยเหตุ
ของปรำกฏกำรณ์ควำมขัดแย้งทำง
กำรเมือง อันเป็นพื้นผิวของปัญหำ
ที่แท้จริงทุกวันนี้
ภำพชำวบ้ ำ นที่ ได้ รั บ ผล
กระทบจำกเขื่อนปำกมูล-รำษีษี ไศล
ต้องหอบผ้ำผผ่อนมำชุมนุ
มนุมหน้ำท�ำเนียบ
ควำมเจ็บป่วยจำกโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ
หรื อ นิ ค มอุ ต สำหกรรมมำบตำพุ ด
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อ�ำนาจครอบง�ำตลาดของบริษทั ขนาดใหญ่เพียงร้อยละ
10 แต่กวาดรายได้มากกว่าร้อยละ 89 ของจ�ำนวนบริษทั
จดทะเบียนทัง้ หมดในปี 25501 หรือกรณีอบุ ตั เิ หตุรถเก๋ง
ซีวิคชนกับรถตู้บนทางด่วน ที่สังคมต้องกดดันเพราะ
ไม่มั่นใจกระบวนการยุติธรรมว่า ตาชั่งจะโอนเอียงตาม
อ�ำนาจและความมั่งมีหรือไม่
เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยที่เปิดเปลือย
สังคมไทยว่า มีความผิดปกติบางประการทีท่ ำ� ให้โครงสร้าง
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อ�ำนาจ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ กระจุกตัวและ
ขับเคลือ่ นเพือ่ คนจ�ำนวนน้อย เกิดสิง่ ทีค่ อยกัดกร่อนสังคม
ไทย นามว่า “ความเหลื่อมล�ำ้ ”

และสร้างความเป็นธรรมใน 5 มิติ คือ ความเป็นธรรม
ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ด้ า นที่ ดิ น และทรั พ ยากร
ด้านโอกาส ด้านสิทธิ และด้านอ�ำนาจต่อรอง5
แม้ ก ลุ ่ ม คนเสื้ อ แดงจะไม่ ร ่ ว มสั ง ฆกรรมกั บ
คณะกรรมการทั้งสองชุด แต่ก็ต้องยอมรับว่าสามารถ
จุดกระแสสังคมให้ ใส่ ใจต่อการปฏิรปู อย่างจริงจัง ดึงดูด
หลายภาคส่วน ทัง้ ภาคธุรกิจ ราชการ เอ็นจี โอ ชาวบ้าน
สื่อมวลชน หรือกลุ่มที่ขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ เช่น
กลุม่ ผูห้ ญิง คนพิการ ป่าชุมชน ผูบ้ ริโภค และศิลปิน มา
ร่วมถกเถียง แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา
และค้นหาแนวทางแก้ ไข โดยชุดของนายอานันท์เปรียบ
เสมือนมันสมองที่คิดในเชิงยุทธศาสตร์ รวบรวมนักคิด
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไว้ ไม่น้อย อาทิ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นิธิ เอียวศรีวงศ์ ม.ร.ว.อคิน
รพีพฒ
ั น์ เป็นต้น และมีสมัชชาปฏิรปู เป็นผูส้ ร้างกระบวนการ
มีสว่ นร่วม รวบรวมข้อมูล ความคิด ความเห็นจากสังคม

ความเหลื่อมล�้ำอาจแบ่งได้เป็น 4 ด้านคือ สิทธิ
โอกาส อ�ำนาจ และศักดิศ์ รี2 หมายความว่าคนส่วนใหญ่
ในสังคมไทยถูกกีดกันออกจาก 4 สิ่งนี้มานาน จวบจน
สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงรอบด้านพัดสู่สังคมไทย
ประชาชนเริ่มตระหนักในสิทธิและเสียงของตนมากขึ้น
การระดมความคิ ด เห็ น ผ่ า นเวที ส มั ช ชาปฏิ รู ป
จากรัฐธรรมนูญปี 2540 และประชาธิปไตยกินได้ทรี่ ฐั บาล ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม 2554 เห็นพ้องว่าจะลด
ความเหลื่ อ มล�้ ำ และสร้ า งความเป็ น ธรรม โดยให้
สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หยิบยื่นให้
ไม่ว่าระบบทักษิ โณมิกส์จะดี-เลวอย่างไร แต่ก็ คณะกรรมการปฏิรปู และสมัชชาปฏิรปู วิเคราะห์ขอ้ เสนอ
ท�ำให้พวกเขาได้มที อี่ ยูท่ ยี่ นื มีปากมีเสียง อย่างที่ ไม่เคย เชิงนโยบายและจัดสมัชชาปฏิรปู ทุกระดับอย่างต่อเนื6อ่ ง
เกิดขึน้ มาก่อนกับระบอบประชาธิปไตยทีว่ างแน่นงิ่ อยูบ่ น โดยด�ำเนินการเป็นอิสระจากรัฐบาล ใน 8 ประเด็น
พาน กระทัง่ รัฐประหารปี 2549 พรากมันไป แปรเปลีย่ น
เป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ก่อเกิดคณะกรรมการปฏิรูป

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สูงอายุ
6.
7.
8.
สังคม

การจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การคืนความเป็นธรรมกรณีทดี่ นิ และทรัพยากร
การปฏิรูประบบประกันสังคม
หลั ก ประกั น และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะ

หลังเหตุการณ์จลาจลพฤษภาคม 2553 ความ
บอบช�้ำบีบสังคมไทยให้ต้องหาทางออก เมื่อรากเหง้า
สังคมที่คนไทยอยู่เป็นสุขร่วมกัน
ปัญหาแท้จริงคือโครงสร้างสังคมและความเหลื่อมล�้ำ
การกระจายอ�ำนาจ และ
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ได้จดุ
ศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์และเยียวยา
กระแสการปฏิรูปประเทศ พร้อมกับออกระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการปฏิรปู พ.ศ. 2553 ตามมาด้วย
การตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) มีนายอานันท์
ู ทีด่ นิ ” “รือ้ โครงสร้างอ�ำนาจรัฐ”
ปันยารชุน เป็นประธาน และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรปู “ปฏิรป
มี น ายแพทย์ ป ระเวศ วะสี เป็ น ประธาน มุ ่ ง เน้ น ยาแรงที่ไร้ค�ำตอบจากรัฐบาล
การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง และลดความเหลื่อมล�้ำ3
ผ่านไป 6 เดือนนับจาก คปร. เป็นรูปเป็นร่าง
4
ใน 5 ด้าน คือ รายได้ สิทธิ โอกาส อ�ำนาจ และศักดิศ์ รี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 คปร. จึงจัดแถลงข่าวเรื่อง
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“การปฏิรปู การจัดการทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร” เป็นข้อเสนอ
แรกต่อรัฐบาล เพราะเห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจทุนนิยม
ก�ำลังแปลงที่ดินจากสิ่งที่เคยเป็นฐานชีวิตไปสู่สินค้า
น�ำไปสู่การครอบครองที่ดินเพื่อเก็งก�ำไรโดยมิ ได้ ใช้
ประโยชน์

ภาคประชาชนต่างๆ สื่อสารมวลชน รัฐบาล รวมถึง
พรรคการเมืองต่างๆ ทีอ่ ยากจะน�ำแนวคิดนี้ ไปจัดท�ำเป็น
นโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง”9

“เจตนารมณ์ของข้อเสนอนี้คือ การสื่อสารกับ
สาธารณะ ให้ประชาชนเกิดความตืน่ ตัว น�ำเรือ่ งนีม้ าเป็น
ข้อถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเป็นวาระของสังคมและช่วย
ผลักดันให้เกิดขึ้น หลังจากนี้จะส่งหนังสือไปถึงองค์กร

ตัวอ�ำนาจในเมืองหลวง เช่น ความมั่งคั่ง อุตสาหกรรม
การคมนาคม โอกาสและอ�ำนาจที่ ได้รับ ที่ส�ำคัญคือ
การรวมอ� ำ นาจจั ด การสิ่ ง ต่ า งๆ ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
โดยเฉพาะชาวรากหญ้ า จะผิ ด จะถู ก ก็ แ ล้ ว แต่

ต่อมาในวันที่ 18 เมษายน 2554 คปร. จัดแถลง
ข้อเสนอปฏิรปู ประเทศอีกครัง้ คราวนีพ้ งุ่ เป้าไปทีก่ ารรือ้
ข้อมูลจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย โครงสร้างอ�ำนาจรัฐรวมศูนย์และมุง่ กระจายอ�ำนาจแทน
มูลนิธิสถาบันที่ดินแห่งประเทศไทย ประเมินว่า คนไทย โดยมีข้อเสนอดังนี10้
ร้อยละ 90 ถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ส่วนคนกลุ่มน้อย
1. ยกเลิ ก การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
เพียงร้อยละ 10 ถือครองที่ดินมากกว่าคนละ 100 ไร่ โอนอ�ำนาจบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เศรษฐกิจ
และสูงถึงร้อยละ 70 ของที่ดินที่มีการจับจองถูกทิ้งร้าง ท้องถิ่น และการเมืองท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครอง
โดยมิได้ ใช้ประโยชน์ แต่เพื่อเก็งก�ำไร7 คณะกรรมการ ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ปฏิรูปได้เสนอ 5 แนวทางการปฏิรูปการจัดการที่ดิน
2. สร้ า งกระบวนการทางการเมื อ งที่ เ ปิ ด ให้
เพื่อการเกษตร ได้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ อปท. ในการบริหาร
1. จ�ำกัดเพดานการถือครองทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร อย่างเป็นรูปธรรม
ไว้ ไม่เกิน 50 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อลดการกระจุกตัวของ
3. รัฐบาลกลางมีภาระหน้าที่รับผิดชอบกิจการ
การถือครองที่ดิน
ระดับชาติ แต่ ไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะแต่งตั้ง
2. จัดระบบข้อมูลการถือครองทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร ถอดถอนผู้บริหาร อปท. หรือพนักงานในสังกัด อปท.
ทั้งประเทศเป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อใช้ ในการบริหาร
4. ต้ อ งปฏิ รู ป ระบบการคลั ง และการบริ ห าร
จัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์และเกิดความเป็นธรรม
บุคลากรของท้องถิ่น เพื่อให้ อปท. มีก�ำลังในการปฏิบัติ
3. จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร ภาระหน้าที่
ท�ำหน้าทีจ่ ดั ซือ้ ทีด่ นิ ที่ ไม่ ใช้ประโยชน์หรือทีม่ กี ารถือครอง
ไม่ ต ้ อ งแปลกใจ หากข้ อ เสนอที่ มุ ่ ง ถอนราก
ล้นเกินมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินท�ำกิน
ถอนโคนโครงสร้างอันเหลื่อมล�้ำเช่นนี้จะถูกคัดค้านและ
4. ให้มกี ารจัดเก็บภาษีทดี่ นิ เกษตรกรรมในอัตรา ไม่ ได้รับการสานต่ออย่างจริงจังจากภาครัฐ
ก้าวหน้า เพื่อลดแรงจูงใจในการสะสมที่ดินไว้ โดยไม่ท�ำ
หลั ง การแถลงข้ อ เสนอครั้ ง ที่ 2 ไม่ ถึ ง เดื อ น
ประโยชน์
นายอานันท์ ในฐานะประธาน คปร. ก็ ได้ประกาศลาออก
5. ให้มกี ารก�ำหนดเขตการใช้ทดี่ นิ เพือ่ การเกษตร ยกชุด ภายหลังการประกาศยุบสภาของนายอภิสิทธิ์
อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดให้ผู้ถือครองต้องเป็นผู้ท�ำ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 โดยนายอานันท์ได้เน้นย�ำ้
การเกษตรด้วยตนเองเท่านั้น8
ความส�ำคัญถึงข้อเสนอของ คปร. 2 เรื่องนี้ว่า
มิตอ้ งสงสัยว่า ข้อเสนอของ คปร. ถือเป็นยาแรง
“หั ว ใจของปั ญ หาสั ง คมไทยที่ น�ำ ไปสู ่ ค วาม
แสลงใจแลนด์ลอร์ดทั้งหลาย การแถลงข้อเสนอจึง เหลือ่ มล�ำ้ คือโครงสร้างอ�ำนาจ สิง่ นีค้ อื ต้นเหตุ ราชการ
เป็นการโยนหินถามทางให้สังคมช่วยกันถกเถียงและ ที่ ไม่มคี วามยุตธิ รรมในอ�ำนาจ ไม่เปิดโอกาส ไม่เปิดพืน้ ที่
สร้างแรงกดดัน
ให้กับคนทั่วไป มันก็จะน�ำไปสู่ปัญหาต่างๆ การกระจุก

52 สุขภาพคนไทย 2555

แต่ความรู้สึกเป็นเบี้ยล่าง ความรู้สึกที่ว่าอนาคตไม่มี รัฐบาล แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรัฐนี้
นี่คือปัญหาที่ต้องแก้ ไขโดยด่วน ซึ่งทางคณะกรรมการ เช่นกัน”12
ต้องเร่งด�ำเนินการ 2 เรื่อง ทั้งที่เกษตรและโครงสร้าง
หลายฝ่ายเห็นพ้องว่าข้อเสนอของ คปร. จัดเป็น
อ�ำนาจ”11
ยาแรง ซึ่งอาจเป็นการเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการ
คปร. ได้จดั ท�ำรายงานชิน้ สุดท้ายเพือ่ เสนอให้แก่ สร้างการแลกเปลี่ยนในสังคม และสร้างเงื่อนไขไว้สูง
ประชาชนและพรรคการเมืองน�ำไปสานต่อ นายอานันท์ เพือ่ เผชิญกับการประนีประนอมทางการเมือง ถึงกระนัน้
ทิง้ ท้ายเช่นเดียวกับเมือ่ ครัง้ เสนอเรือ่ งการปฏิรปู ทีด่ นิ ว่า สังคมกลับไม่มั่นใจว่า ข้อเสนอต่า งๆ จะได้ รั บ การ
การปฏิรปู ประเทศจะส�ำเร็จหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั สังคมทีต่ อ้ ง ตอบรับ ทัง้ ไม่แน่ ใจด้วยซ�ำ้ ไปว่าการปฏิรปู ประเทศจะได้
ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป ขณะที่สมัชชาปฏิรูปของนาย ผลจริงจังและต่อเนื่อง ผลส�ำรวจจากส�ำนักวิจัยเอแบค
แพทย์ประเวศยังคงท�ำงาน เพือ่ รวบรวมประเด็นปัญหา โพลล์ ทีท่ ำ� การส�ำรวจระหว่างวันที่ 1-12 มิถนุ ายน 2553
ข้อเสนอจากสังคมต่อไปตามระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบ ระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 66 ไม่เชื่อมั่น
ว่าแผนปฏิรูปประเทศจะได้ผลจริงจังและต่อเนื่อง13
ส�ำนักนายกฯ ว่าด้วยการปฏิรูป

เมื่อสายลมเปลี่ยนทิศ
ก็ไร้ค�ำตอบจากสภา
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ คปร. ยังท�ำหน้าที่ร่วมกับ
สมัชชาปฏิรูปนั้น ได้สร้ างความเคลื่อนไหวในหลาย
ภาคส่วนของสังคม มีการเสนอแนวทางการปฏิรูปหรือ
หนุนข้อเสนอของ คปร. จากหลายกลุ่ม เช่น เครือข่าย
องค์ ก รชุ ม ชนเพื่ อ การปฏิ รู ป เสนอให้ มี ก ารออกแบบ
คณะกรรมการปฏิรูประดับจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่
ระดับหมูบ่ า้ นถึงจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชนได้เสนอ
วาระเร่งด่วน เช่น ยุติโครงการพัฒนาของรัฐหรือโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน
ปัญหาหนี้สินเกษตรกรและหนี้นอกระบบ เป็นต้น

สันนิษฐานว่า ส่วนหนึ่งคงหนี ไม่พ้นสายลมทาง
การเมืองอันไม่แน่นอน ระหว่างที่ คปร. ยังท�ำหน้าที่
อยูน่ นั้ ทางมูลนิธสิ ถาบันศึกษาเพือ่ สังคมทีเ่ ป็นธรรม ได้
เสนอให้เพิม่ รัฐธรรมนูญ หมวด 16 ว่าด้วยคณะกรรมการ
ปฏิรูป เพื่อเป็นหลักประกันว่า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล คปร. ก็จะยังคงสานงานต่อเนื่อง ทว่า ข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่ ได้รับการตอบรับจากสภาอีกเช่นเคย

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม
2554 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ไม่มีพรรคการเมืองใดน�ำ
ข้อเสนอต่างๆ ของ คปร. ไปปรับเป็นนโยบาย แต่ละ
พรรคต่างมุง่ เน้นนโยบายประชานิยม เพือ่ ให้ ได้รบั เลือก
ตั้งเป็นหลัก และเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนน�ำจัดตั้ง
รัฐบาล เรื่องการปฏิรูปประเทศไทยก็เงียบหายไปตาม
ทั้งนี้รวมไปถึงข้อติติงที่น่าสนใจจากนักวิชาการ วัฏจักรแห่งการเมือง
เช่น พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ที่ ให้ความเห็นว่า
ถึงที่สุดแล้ว การปฏิรูปประเทศจะส�ำเร็จหรือไม่

คงมิ ใช่การฝากผีฝากไข้ ไว้กับการเมืองหรือใครคนใด
คนหนึ่ง แต่น่าจะเป็นดังที่นายอานันท์มักกล่าวย�ำ้ เสมอ
ว่า การปฏิรปู ประเทศควรเป็นเจตจ�ำนงร่วมกันทีท่ งั้ สังคม
ต้องช่วยกันผลักดัน หากเห็นว่าจ�ำเป็นที่จะต้องขุดราก
ประเด็นเรือ่ งการเกาะเกีย่ วจึงเป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญ ถอนโคนต้นไม้พิษที่แท้จริงออกไปจากสังคมไทย
กว่าประเด็นการเป็นอิสระ เพราะเป็นเรื่องของการ
ตอบค� ำ ถามความเป็ นตั ว แทนและความเป็ นเจ้ า ของ
ประเทศของคนที่ยืนอยู่ตรงข้ าม และถูกกระท�ำจาก
“ประเด็ น อยู ่ ที่ ว ่า คณะกรรมการชุ ด อานั น ท์ ประเวศนี้จะเกาะเกี่ยวกับประชาชนอย่างไร โดยเฉพาะ
ประชาชนที่เป็นคนเสื้อแดง หรือจะให้กล่าวเน้นก็คือ
กับคนที่ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล

