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ในช่่วงเวลัาที่ผ่านม่าม่ีการเปลัี่ยนแปลังส�าค้ญในโลักหลัายกระแส 
อาท่ 1. การพ์ัฒน์าเทคิโน์โลยุีป่วน์โลก (disruptive technology) ซึ�งสร้าง

โอกาสและคิวามิ่ท้าทายุทั�งใน์ด้าน์เศรษัฐก่จั สังคิมิ่ และคุิณภิาพ์ชีว่ต 

ของประชากรโลกอยุ่างมิ่หาศาล 2. คิวามิ่เจัร่ญเต่บโตทางเศรษัฐก่จั 

อยุ่างรวดเร็วของจีัน์ ทำให้จัีน์กลายุเป็น์ประเทศมิ่หาอำน์าจัที�มิ่ีอ่ทธี่พ์ล 

ต่อโลกมิ่ากขึ�น์ ส่งผลให้โลกก้าวเข้าสู่ยุุคิบูรพ์าภ่ิวัตน์์ 3. การบูรณาการ 

ระหว่างเทคิโน์โลยุี ภิาคิเศรษัฐก่จัจัร่ง และเศรษัฐก่จัการเง่น์ ทำให้โลก 

ก้าวเข้าสู่ยุุคิเศรษัฐก่จัด่จั่ทัล เก่ดโอกาสการลดต้น์ทุน์ธุีรกรรมิ่และ 

เก่ดส่น์คิ้าและบร่การใหม่ิ่มิ่ากมิ่ายุ แต่ใน์ขณะเดียุวกัน์ก็เพ์่�มิ่คิวามิ่เสี�ยุง 

จัากโอกาสเก่ดการผนั์ผวน์ดา้น์การเงน่์และอาชญากรรมิ่การเงน่์ขา้มิ่ชาต่  

และ 4. คิวามิ่ผัน์ผวน์ของภูิม่ิ่ศาสตร์การเม่ิ่องและระเบียุบโลก ที�ส่งผล

โดยุตรงต่อประเทศไทยุใน์ฐาน์ะประเทศขน์าดเล็กและดำเน์่น์น์โยุบายุ 

เศรษัฐก่จัแบบเปิด 
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ใน์ขณะเดียุวกัน์ประเทศไทยุก็เผช่ญกับปัญหาเช่งโคิรงสร้างที�เป็น์ 

ปัญหาเร่�อรังสะสมิ่มิ่าใน์หลายุประเด็น์ ได้แก่ 1. ปัญหากับดักรายุได้ 

ปาน์กลางที�เศรษัฐก่จัไมิ่่สามิ่ารถ้ยุกระดับผล่ตภิาพ์และศักยุภิาพ์ใน์การ 

แขง่ขัน์ได ้2. คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ การกระจักุตัวและการผกูขาดของเศรษัฐก่จั 

ภิายุใน์ประเทศ 3. ปัญหาคิวามิ่เส่�อมิ่โทรมิ่ของทรัพ์ยุากรธีรรมิ่ชาต่และ 

ส่�งแวดลอ้มิ่ และ 4. ปญัหาคิวามิ่ขดัแยุง้ทางการเม่ิ่องที�ยุ่ดเยุ่�อและถ้กูซ�ำเตม่ิ่ 

ด้วยุคิวามิ่ไมิ่่ลงรอยุระหว่างคิน์ต่างรุ่น์ 

ท่ามิ่กลางคิวามิ่ท้าทายุอัน์แหลมิ่คิมิ่เช่น์น์ี� ประเทศไทยุจัำเป็น์ต้อง

ตั�งหลักใหมิ่่ใน์แทบทุกมิ่่ต่

‘แผน์งาน์คิน์ไทยุ 4.0’ ภิายุใต้แผน์งาน์บูรณาการยุุทธีศาสตร์ 

เป้าหมิ่ายุ (spearhead) ด้าน์สังคิมิ่ คิน์ไทยุ 4.0 โดยุการสนั์บสนุ์น์

ของสำน์ักงาน์การว่จััยุแห่งชาต่ (วช.) เป็น์โคิรงการว่จััยุที�มิ่ีเป้าหมิ่ายุ 

ใน์การทำงาน์คิวามิ่รู้และการพ์ฒัน์าน์โยุบายุสาธีารณะ เพ่์�อเตรยีุมิ่คิน์ไทยุ 

ให้พ์ร้อมิ่กับการเผช่ญคิวามิ่ท้าทายุและคิวามิ่ผัน์ผวน์ ใน์ขณะเดียุวกัน์ 

ก็สามิ่ารถ้สร้างสรรค์ิเศรษัฐก่จัและสร้างมิู่ลคิ่าจัากคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง 

ที�เก่ดขึ�น์ได้ตั�งแต่ระดับรากหญ้าใน์ชุมิ่ชน์ท้องถ่้�น์ จัน์กระทั�งถึ้งระดับ

น์โยุบายุใน์ส่วน์กลาง โดยุที�ผา่น์มิ่า ‘แผน์งาน์คิน์ไทยุ 4.0’ ได้ทำงาน์ว่จัยัุเพ่์�อ

เป็น์ฐาน์สำหรับการเตรียุมิ่คิวามิ่พ์ร้อมิ่คิน์ไทยุใน์เจ็ัดกลุ่มิ่ประเด็น์หลัก  

ได้แก่ กลุ่มิ่อน์าคิตศึกษัา กลุ่มิ่น์โยุบายุสาธีารณะและกฎหมิ่ายุ กลุ่มิ่ 

คิวามิ่เช่�อและคิุณธีรรมิ่ศึกษัา กลุ่มิ่การศึกษัาและการเรียุน์รู้ตลอดชีว่ต 

กลุ่มิ่น์วัตกรรมิ่ทางสังคิมิ่ กลุ่มิ่ big data และดัชน์ีทางสังคิมิ่ไทยุ และ 

กลุ่มิ่ส่องโลกปร่ทัศน์์ ซึ�งมีิ่ผลงาน์ว่จััยุและการขับเคิล่�อน์น์โยุบายุที�เป็น์ 

รปูธีรรมิ่และเปิดบทสน์ทน์าใหม่ิ่ให้กบัสังคิมิ่ไทยุมิ่าอยุ่างต่อเน่์�อง (โปรดดู 

เว็บไซต์ https://www.khonthai4-0.net/)

หน์ังส่อ Thailand: The Great Reset ตั�งหลักใหมิ่� ประเทศไทย

แห�งอนุาคิต เป็น์อีกหน์ึ�งผลงาน์คิวามิ่รู้ที� ‘แผน์งาน์คิน์ไทยุ 4.0’ ให้การ

สน์บัสน์นุ์ โดยุร่วมิ่ม่ิ่อกับส่�อคิวามิ่รู้สร้างสรรค์ิ The101.world ใน์การสร้าง 
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บทสน์ทน์าสาธีารณะกับนั์กคิด่ ผูเ้ชี�ยุวชาญ น์กัว่ชาการ ผูก้ำหน์ดน์โยุบายุ 

ปญัญาชน์ และบคุิคิลที�มิ่สีว่น์สำคิญัใน์การขบัเคิล่�อน์สงัคิมิ่ไทยุใน์ปจััจับุนั์  

โดยุมีิ่คิวามิ่มุ่ิ่งหวังว่า บทสน์ทน์าที�เก่ดขึ�น์จัะมิ่ีส่วน์ช่วยุกำหน์ดประเด็น์

สาธีารณะ ตั�งคิำถ้ามิ่ท้าทายุ และชี�ให้เห็น์คิวามิ่เป็น์ไปได้ของทางออก

ของปัญหาที�สังคิมิ่ไทยุกำลังเผช่ญ 

แน์่น์อน์ว่า ข้อคิ่ดเห็น์และข้อเสน์อแน์ะของแต่ละบุคิคิลที�ปรากฏิ 

อยุู่ใน์หน์ังส่อเล่มิ่น์ี�คิงมิ่่ใช่ ‘คิำตอบสุดท้ายุ’ หร่อ ‘คิำตอบที�ถู้กต้องที�สุด’  

แต่สปิร่ตสำคัิญของการจััดทำเน์่�อหาใน์หนั์งส่อเล่มิ่น์ี�มีิ่อยุู่สามิ่ประการ 

สำคิัญ 

ปรั้ะการั้แรั้ก การตั�งหลักใหม่ิ่ประเทศไทยุจัำเป็น์ต้องอาศัยุ ‘คิวามิ่รู้’  

เป็น์ ‘หลัก’ สำคัิญ โดยุคิวามิ่รู้ม่ิ่เพี์ยุงแต่จัะเป็น์เคิร่�องม่ิ่อสำคัิญใน์การ 

ช่วยุให้เราเข้าใจัปัญหาและหาทางออกเท่าน์ั�น์ หากแต่ยุังเป็น์จัุดเร่�มิ่ต้น์ 

สำคิัญสำหรับสังคิมิ่ไทยุใน์การเผช่ญหน้์าและเร่�มิ่ต้น์บทสน์ทน์า 

ใน์ประเด็น์ที�มิ่ีคิวามิ่อ่อน์ไหวและแหลมิ่คิมิ่ แต่มิ่ีคิวามิ่สำคิัญอยุ่างยุ่�ง 

ใน์การตั�งหลักใหมิ่่ประเทศไทยุ

ปรั้ะการั้ท่�ส์อิง ปัญหาและคิวามิ่ท้าทายุที�ประเทศไทยุกำลัง

เผช่ญเป็น์ประเด็น์ที�เกี�ยุวข้องและส่งผลกระทบต่อคิน์ไทยุทุกคิน์ ทว่า

การตั�งหลักใหมิ่่ประเทศไทยุไมิ่่สามิ่ารถ้ทำได้โดยุการโยุน์ภิาระไปให ้

ปัจัเจักบุคิคิลเพ์ียุงอยุ่างเดียุว หากแต่ต้องอาศัยุ ‘น์โยุบายุสาธีารณะ’ ที�ดี  

(และอยุู่บน์ฐาน์คิวามิ่รู้) เป็น์เคิร่�องมิ่่อสำคิัญใน์การบรรลุเป้าหมิ่ายุ

ปรั้ะการั้ท่�ส์าม น์โยุบายุสาธีารณะที�ดีและอยุู่บน์ฐาน์คิวามิ่รู้เพี์ยุง

อยุ่างเดยีุวยุงัไมิ่เ่พ์ยีุงพ์อกบัการตั�งหลกัใหมิ่ป่ระเทศไทยุ หากแตต่อ้งอาศยัุ

การมิ่ีส่วน์ร่วมิ่จัากทุกภิาคิส่วน์ต่างๆ ดังน์ั�น์บทสน์ทน์าและข้อถ้กเถ้ียุง 

สาธีารณะ (public dialogues and debates) เป็น์กระบวน์การสำคัิญ 

ที�จัะช่วยุให้ประเทศไทยุตั�งหลักได้อยุ่างมัิ่�น์คิงและยุ่ดหยุุ่น์พ์อที�จัะรับม่ิ่อ 

คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงใหมิ่่ๆ ได้ 
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ดว้ยุสปริต่ทั�งสามิ่ประการ ‘แผน์งาน์คิน์ไทยุ 4.0’ และ The101.world 

หวังว่า หน์ังส่อ Thailand: The Great Reset ตั�งหลักใหมิ่� ประเทศไทย

แห�งอนุาคิต จัะมิ่ีส่วน์ช่วยุสร้างกระบวน์การมิ่ีส่วน์ร่วมิ่ใน์การสร้างและ 

ตอบโจัทยุ์น์โยุบายุที�ตอบสน์องต่อคิวามิ่ต้องการของสังคิมิ่ทั�งใน์ปัจัจัุบัน์

และใน์อน์าคิต รวมิ่ไปถ้ึงช่วยุพ์ัฒน์าและเสร่มิ่สร้างศักยุภิาพ์เคิร่อข่ายุ

ว่จััยุและสร้างคิวามิ่ต่�น์ตัวใน์บทบาทการพั์ฒน์าน์โยุบายุสาธีารณะที�ดี  

และเปิดโอกาสให้ทุกฝั่ายุใน์สังคิมิ่ ทั�งภิาคิราชการ ภิาคิเอกชน์ และ 

ภิาคิประชาสังคิมิ่ สามิ่ารถ้เข้าถ้ึงและเรียุน์รู้กระบวน์การพ์ัฒน์าน์โยุบายุ 

สาธีารณะที�ดีได้อยุ่างแพ์ร่หลายุ







ตั้้�งหลั้กใหม่่ ประเทศไทยแห่งอนาคตั้

บรรณาธิการ

สม่คิด พุทธศรี
วจนา วรรลัยางกูร

Thailand

The Great Reset



บทน�า
สม่คิด พุทธศรี

บรรณาธิการบริหาร The101.world
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ประเทศไทยในศตั้วรรษที่ 21

ศตวรรษัที� 21 ได้ช่�อว่าเป็น์ ‘ศตวรรษัแห่งคิวามิ่หวัง’ ทั�งของไทยุ

และของโลก การขยุายุตัวของโลกาภิ่วัตน์์ คิวามิ่ก้าวหน์้าของเทคิโน์โลยุี 

คิวามิ่เฟื่่�องฟูื่ของคิวามิ่ค่ิดเสรีน์่ยุมิ่ประชาธี่ปไตยุ และรัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับ

ประชาชน์ ทำให้หลายุคิน์เช่�อว่า ประเทศไทยุอัน์รุ่งเร่องกำลังรอเราอยุู่

แตส่ถ้าน์การณจ์ัร่งกลบัทำใหเ้ราต้องค่ิดทบทวน์ใหมิ่ ่เม่ิ่�อ 20 ปแีรก 

ของไทยุกลบัไมิ่ไ่ดร้าบร่�น์อยุา่งที�คิวรจัะเปน็์ ใน์ดา้น์เศรษัฐก่จั แมิ่เ้ศรษัฐก่จั 

ไทยุจัะกลับมิ่าเตบ่โตได้หลังจัากวก่ฤตการณ์เศรษัฐก่จั 2540 แต่กไ็ม่ิ่เคิยุ 

เต่บโตได้เท่าที�เคิยุเป็น์มิ่า (World Bank, 2020; สถ้าบัน์ว่จััยุเพ์่�อการ

พ์ัฒน์าประเทศไทยุ, 2558)1 ที�หน์ักหน์าไปกว่าน์ั�น์ค่ิอ คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ 

ทางเศรษัฐก่จัและสังคิมิ่ที�เพ์่�มิ่สูงขึ�น์อยุ่างไมิ่่เคิยุเป็น์มิ่าก่อน์ จัน์ได้ช่�อว่า 

เป็น์ประเทศที�มิ่ีคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำสูงเป็น์อัน์ดับต้น์ๆ ของโลก (ธีน์สักก์  

เจัน์มิ่าน์ะ, 2561)

1 การอ้างอ่งใน์งาน์ช่�น์น์ี�จัะมีิ่ 2 รูปแบบ รูปแบบแรกคิ่อ การอ้างอ่งวรรณกรรมิ่ว่ชาการ
และงาน์ว่จััยุ ซึ�งจัะใช้รูปแบบการอ้างอ่ง (ช่�อผู้เขียุน์, ปีที�ตีพ์่มิ่พ์์) รูปแบบที�สองคิ่อ  
การอา้งอง่เน์่�อหาบทสัมิ่ภิาษัณ์ที�อยูุ่ภิายุใน์หนั์งส่อ Thailand: The Great Reset ตั�งหลักใหมิ่� 
ประเทศไทยแห�งอนุาคิต ซึ�งจัะใช้รูปแบบการอ้างอ่ง (ช่�อผู้ให้สัมิ่ภิาษัณ์, หน์้า)
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ใน์ด้าน์การเมิ่่อง สองทศวรรษัแรกของศตวรรษัที� 21 คิ่อคิวามิ่จัร่ง 
อัน์โหดร้ายุ เมิ่่�อสังคิมิ่ไทยุใช้เวลากว่าสามิ่ใน์สี�ไปกับคิวามิ่ขัดแยุ้งทาง 
การเมิ่อ่ง 2 รัฐประหาร, 4 รัฐธีรรมิ่น์ูญ, 7 น์ายุกรัฐมิ่น์ตรี คิ่อหลักฐาน์ 
ของคิวามิ่วุน่์วายุที�ไมิ่ต่อ้งการการบรรยุายุเพ์่�มิ่ ทั�งน์ี� ไมิ่น่์บัการเส่�อมิ่ถ้อยุ 
และพ์งัทลายุของคิวามิ่น์า่เช่�อถ้อ่ของสถ้าบนั์ทางการเม่ิ่องตา่งๆ รวมิ่ไปถ้งึ 
คิวามิ่รนุ์แรงทางการเม่ิ่องที�น์ำไปสูก่ารบาดเจับ็และคิวามิ่สญูเสยีุของชวีต่
ที�ประเมิ่่น์คิ่าไมิ่่ได้ (Kongkirati, 2019)

ใน์ด้าน์สังคิมิ่ คิุณภิาพ์ชีว่ตคิน์ไทยุเข้าขั�น์ ‘ว่กฤต’ ใน์หลายุด้าน์ 
ตั�งแต่การพ์ัฒน์าโคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ของรัฐที�ไมิ่่ได้คิุณภิาพ์และไมิ่่เคิยุ
ตอบโจัทยุ์คิน์ส่วน์ใหญ่ของสังคิมิ่ การศึกษัาที�ไมิ่่สอดคิล้องกับโลกใหมิ่่
และเทคิโน์โลยุี ใน์ขณะที�ส่�งแวดล้อมิ่กำลังพ์ังทลายุ คิน์ไทยุต้องเผช่ญ
มิ่ลพ์ษ่ัอยุา่งฝัุน่์ ไฟื่ปา่ ภิยัุแลง้ เปน็์ประจัำแทบทกุป ีจัน์แทบจัะกลายุเปน็์ 
‘ฤดูกาล’ ไปแล้ว (ว่ษัณุ อรรถ้วาน์่ช, 2563)

ปัญหาเร่�อรังเหล่าน์ี�เมิ่่�อผน์วกเข้ากับว่กฤตโคิว่ด-19 อัน์ไมิ่่คิาดคิ่ด  
และคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงของระเบยีุบโลกและคิวามิ่กา้วหน์า้ทางเทคิโน์โลยุ ี
ที�คิาดเดาไมิ่่ได้ ผลลัพ์ธี์คิ่อสภิาพ์สังคิมิ่ไทยุใน์ปัจัจัุบัน์ 

ภิายุใต้สถ้าน์การณ์เช่น์น์ี� ระบบและว่ธีีคิ่ดแบบเก่าไมิ่่สามิ่ารถ้ 
ตอบโจัทยุ์ใหมิ่่ๆ ได้ ใน์ยุุคิสมิ่ัยุของ ‘การเปลี�ยุน์ผ่าน์คิรั�งใหญ่’ สังคิมิ่ไทยุ
ต้องการคิวามิ่รู้ ทักษัะ พ์ลังสร้างสรรคิ์ และน์โยุบายุสาธีารณะแบบใหมิ่่ 
อยุ่างไรก็ตามิ่ ส่�งเหล่าน์ี�ไมิ่่ได้เก่ดขึ�น์มิ่าอยุ่างลอยุๆ หากแต่ต้องอาศัยุ
การ ‘ตั�งหลัก’ คิ่ดทบทวน์อยุ่างเข้มิ่ข้น์และลึกซึ�ง โดยุอยุู่บน์ฐาน์คิวามิ่รู้ 
และประสบการณ์จัร่ง 

หน์ังส่อ Thailand: The Great Reset ตั�งหลักใหมิ่� ประเทศไทย 
แห�งอนุาคิต มิ่ีเป้าหมิ่ายุใน์การสังเคิราะห์คิวามิ่คิ่ด คิวามิ่รู้ และน์โยุบายุ  
จัากผู้เชี�ยุวชาญ น์ักค่ิด ผู้กำหน์ดน์โยุบายุ และบุคิคิลที�มิ่ีบทบาทใน์ 
สังคิมิ่ไทยุร่วมิ่สมัิ่ยุหลายุรุ่น์ หลากวงการ ที�โคิรงการจัะชวน์มิ่าร่วมิ่คิ่ด  
ถ้กเถ้ียุง และอภิ่ปรายุถ้ึง ‘ฉากทัศน์์’ ของประเทศไทยุและการเตรียุมิ่ตัว
รบัม่ิ่อ เพ์่�อมิ่ส่ีวน์ใน์การสรา้งและออกแบบน์โยุบายุสาธีารณะที�ตอบสน์อง

ต่อคิวามิ่ต้องการของสังคิมิ่ทั�งใน์ปัจัจัุบัน์และใน์อน์าคิต



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 19

ตั้้�งหลั้กใหม่่ประเทศไทย – คิดโจทย์ใหญ่ของประเทศ

หน์ังส่อ อนุาคิตประเทศไทย พ์ุทธศักราช 2585 (ม่ิ่�งสรรพ์์  

ขาวสอาด, อภิ่วัฒน์์ รัตน์วราหะ และจัักรี เตจั๊ะวารี, 2565) ได้ทบทวน์ 

และสังเคิราะห์แน์วโน์้มิ่การเปลี�ยุน์แปลงทางเศรษัฐก่จัและสังคิมิ่ผ่าน์ 

ชุดข้อมูิ่ลและงาน์ว่จััยุที�หลากหลายุ เข้มิ่ข้น์ และทัน์สมัิ่ยุ โดยุเสน์อว่า

ประเทศไทยุกำลังเผช่ญกับ ‘คิวามิ่เสี�ยุงเช่งระบบ’ ซึ�งมิ่ีสาเหตุมิ่าจัาก 

การเปลี�ยุน์แปลงโคิรงสร้างประชากร เศรษัฐก่จั ส่�งแวดล้อมิ่ การเม่ิ่อง

และวัฒน์ธีรรมิ่ ทั�งใน์ระดับประเทศและระดับโลกที�ไม่ิ่สมิ่ดลุสอดคิล้องกนั์  

ใน์ขณะเดยีุวกนั์กไ็ม่ิ่สามิ่ารถ้ยุกระดับขีดคิวามิ่สามิ่ารถ้และปรับตัวให้ทัน์

กับการเปลี�ยุน์แปลงได้ 

‘คิวามิ่เสี�ยุงเช่งระบบ’ ที�ประเทศไทยุเผช่ญเป็น์คิวามิ่เสี�ยุงที�หน่์วยุ

ทางสังคิมิ่ขน์าดเล็ก (ปัจัเจักบุคิคิล คิรอบคิรัว หร่อชุมิ่ชน์) ไมิ่่สามิ่ารถ้

รับม่ิ่อได้โดยุลำพ์ัง รัฐจัึงจัำเป็น์ต้องมิ่ีบทบาทสำคิัญใน์การจััดการ 

คิวามิ่เสี�ยุงผา่น์การกำหน์ดกฎระเบียุบและน์โยุบายุสาธีารณะที�เหมิ่าะสมิ่  

เพ์่�อให้ประเทศไทยุไปสู่อน์าคิตที�พ์ึงประสงคิ์ (preferable future) 

น์อกจัากการทำคิวามิ่เข้าใจัประเทศไทยุใน์ภิาพ์ใหญ่แล้ว การ

ทำคิวามิ่เข้าใจัอน์าคิตคิน์ไทยุใน์ระดับ ‘ว่ถ้ีชีว่ต’ จัะช่วยุให้คิวามิ่ท้าทายุ

ของสังคิมิ่ไทยุชัดเจัน์ยุ่�งขึ�น์ด้วยุ โคิรงการว่จััยุ ‘คิน์เม่ิ่อง 4.0: อน์าคิต 

ชีว่ตเม่ิ่องใน์ประเทศไทยุ’ (อภ่ิวัฒน์์ รัตน์วราหะ และคิณะ, 2564)  

ซึ�งเป็น์งาน์ว่จััยุล่าสุดที�มุ่ิ่งศึกษัาชีว่ตเม่ิ่องของคิน์ไทยุใน์อน์าคิตตั�งแต ่

เก่ดจัน์ตายุ ทั�งหมิ่ดหกด้าน์ (ได้แก่ การเก่ดใน์เม่ิ่อง การเด่น์ทาง 

ใน์เม่ิ่อง การทำงาน์ใน์เม่ิ่อง การอยุู่อาศัยุใน์เม่ิ่อง การซ่�อของใน์เม่ิ่อง  

และการตายุใน์เมิ่่อง) ได้น์ำเสน์อภิาพ์ ‘อน์าคิตฐาน์’ ของว่ถ้ีชีว่ตคิน์เมิ่่อง 

ใน์ประเทศไทยุ ซึ�งถู้กขับเคิล่�อน์ด้วยุพ์ลังทางเศรษัฐก่จัและสังคิมิ่ 

ที�สำคิัญ ได้แก่ 1. ระบบทุน์น์่ยุมิ่โลกาภิ่วัตน์์ 2. แพ์ลตฟื่อร์มิ่เทคิโน์โลยุี  

3. คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ 4. การเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิมู่ิ่อากาศ และ 5. คิวามิ่คิด่ 
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และคิ่าน์่ยุมิ่แบบเสรีน์่ยุมิ่ กล่าวได้ว่า ยุุทธีศาสตร์และน์โยุบายุสาธีารณะ 

ที�จัะช่วยุยุกระดับชีว่ตคิน์ (เมิ่่อง) ไทยุใน์อน์าคิตก็คิ่อ น์โยุบายุที�ช่วยุให ้

คิน์ไทยุสามิ่ารถ้รับม่ิ่อและปรับตัวให้เข้ากับแน์วทางข้างต้น์เหล่าน์ี�ได้ดี 

ยุ่�งขึ�น์ 

หากยุึด ‘คิวามิ่เสี�ยุงเช่งระบบ’ ตามิ่แน์วทางข้างต้น์ ผน์วกรวมิ่กับ 

‘การกวาดหาสัญญาณอน์าคิต’ (horizon scanning) ทั�งใน์ประเทศไทยุ

และใน์ระดับน์าน์าชาต่ (มิ่่�งสรรพ์์ ขาวสอาด, อภิ่วัฒน์์ รัตน์วราหะ และ

จัักรี เตจั๊ะวารี, อ้างแล้ว)2 รวมิ่ถ้ึงคิวามิ่ท้าทายุของชีว่ต ‘คิน์เม่ิ่อง 4.0’  

เป็น์โจัทยุ์ตั�งต้น์ของสังคิมิ่ไทยุ และใช้การสน์ทน์าเช่งลึกกับผู้เชี�ยุวชาญ 

น์ักค่ิด ผู้กำหน์ดน์โยุบายุ และบุคิคิลที�มิ่ีบทบาทใน์สังคิมิ่ไทยุหลากวัยุ  

หลายุวงการ เป็น์กระบวน์การหาคิำตอบ เราสามิ่ารถ้มิ่องหาแน์วทาง 

เพ์่�อ ‘ตั�งหลัก’ ประเทศไทยุใหมิ่่ใน์หกด้าน์ใหญ่ ดังน์ี�

ต้ั้�งหล้ักใหม่่การเมื่องไทย: กล้ัาเผชิ่ญหน้าโจทย์ยาก  
พาประช่าธิปไตั้ยออกจากเขาวงกตั้

การเม่ิ่องไทยุเป็น์จุัดเปราะบางและเป็น์ปัจัจััยุเช่งสาเหตุที�สำคัิญ

ที�สุดที�จัะกำหน์ดอน์าคิตประเทศไทยุใน์วัน์ข้างหน้์า น์ี�ค่ิอข้อสรุปสำคัิญ

ที�น์ักคิ่ด น์ักว่ชาการ และน์ักกำหน์ดน์โยุบายุส่วน์ใหญ่เห็น์พ์้องต้องกัน์ 

อยุ่างไรก็ตามิ่ ใน์รายุละเอียุดแล้ว ผู้เชี�ยุวชาญแต่ละคิน์ตีโจัทยุ์ มิ่ีคิวามิ่

กังวล และคิาดหวังต่อปัญหาทางการเมิ่่องแตกต่างกัน์ 

ใน์ภิาพ์ใหญท่ี�สดุ ปญัหาของการเม่ิ่องไทยุค่ิอ การไมิ่ส่ามิ่ารถ้เปลี�ยุน์ 

ผ่าน์ไปสู่ประชาธี่ปไตยุได้อยุ่างแท้จัร่ง แม้ิ่ประเทศไทยุจัะเปลี�ยุน์แปลง

การปกคิรองจัากระบอบสมิ่บูรณาญาส่ทธี่ราชย์ุมิ่าสู่ประชาธี่ปไตยุตั�งแต ่

2 คิวามิ่เสี�ยุงเช่งระบบและการกวาดหาสัญญาณใน์ที�น์ี�เป็น์การสังเคิราะห์ของผู้เขียุน์บท
บทน์ำช่�น์น์ี� ซึ�งมิ่ีคิวามิ่แตกต่างจัาก ม่ิ่�งสรรพ์์ ขาวสอาด, อภ่ิวัฒน์์ รัตน์วราหะ และจัักรี  
เตจั๊ะวารี (2565) ทั�งใน์แง่ของน์�ำหน์ักใน์แต่ละประเด็น์และว่ธีีการจััดเรียุงเน์่�อหา



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 21

ปี 2475 ทว่า เส้น์ทางการเปลี�ยุน์ผ่าน์กลับพ์ล่กผัน์ไปมิ่าคิล้ายุกำลัง 

หลงทางใน์เขาวงกต โดยุมีิ่การช่วงชง่ผลประโยุชน์ข์องชน์ชั�น์น์ำ กองทัพ์ 

และกลุ่มิ่ทุน์ (ทั�งเก่าและใหมิ่่) คิอยุกำกับและขับเคิล่�อน์อยุู่ข้างหลัง  

ใน์ขณะที�ประชาชน์ยุังไมิ่่สามิ่ารถ้เข้ามิ่ามิ่ีส่วน์ร่วมิ่ทางการเม่ิ่องได้อยุ่าง

แท้จัร่ง (ม่ิ่�งสรรพ์์ ขาวสอาด, อภิ่วัฒน์์ รัตน์วราหะ และจัักรี เตจั๊ะวารี,  

อ้างแล้ว) ใน์แง่น์ี�กล่าวได้ว่า ว่กฤตการเม่ิ่องที�สังคิมิ่ไทยุกำลังเผช่ญอยุู่ 

ใน์ปจััจับุนั์จังึเปน็์ส่วน์หน์ึ�งของกระบวน์การเปลี�ยุน์ผา่น์ไปสูป่ระชาธีป่ไตยุ 

(democratization) ของไทยุที�มิ่ีอายุุกว่า 90 ปีแล้ว

การทำคิวามิ่เข้าใจัว่กฤตการเม่ิ่องไทยุปัจัจัุบัน์แบ่งออกเป็น์สอง 

แน์วทางใหญ่ แน์วทางแรกคิ่อ การศึกษัา ‘เง่�อน์ไข’ และ ‘บร่บท’ ที�ทำให ้

คิน์รุน่์ใหม่ิ่และคิน์ระดับล่างออกมิ่าตั�งคิำถ้ามิ่และเคิล่�อน์ไหวทางการเม่ิ่อง

อยุ่างกว้างขวางอยุ่างที�ไมิ่่เคิยุเป็น์มิ่าก่อน์ แน์วทางที�สองคิ่อ การศึกษัา 

บทบาทของชน์ชั�น์น์ำ กองทัพ์ และกลุ่มิ่ทุน์ใน์ว่กฤตการเม่ิ่องไทยุ  

(กุลลดา เกษับุญชู มิ่ี�ด, หน์้า 154) 

สำหรับแน์วทางแรก การออกมิ่าเคิล่�อน์ไหวทางการเม่ิ่องของ 

คิน์รุ่น์ใหมิ่่และคิวามิ่ไมิ่่ลงรอยุของคิน์ต่างรุ่น์มิ่ีส่วน์สำคิัญที�ทำให้ 

การทำคิวามิ่เข้าใจัคิุณคิ่า คิวามิ่คิาดหวัง และคิวามิ่พ์ึงพ์อใจัของรุ่น์ใหมิ่่  

(รวมิ่ถ้ึงคิน์ต่างรุ่น์) เป็น์โจัทยุ์ว่จััยุที�ได้รับคิวามิ่สน์ใจัมิ่ากขึ�น์ อาท่ จัุลน์ี  

เทียุน์ไทยุ และคิณะ (2564) พ์บว่า คิุณลักษัณะสำคิัญของคิน์รุ่น์ใหมิ่่  

โดยุเฉพ์าะ ‘ชาวด่จั่ทัลไทยุ’ ค่ิอการยุึดหลักคุิณธีรรมิ่ที�อยูุ่บน์พ์่�น์ฐาน์ 

ของคิวามิ่เป็น์เหตุเป็น์ผล การประยุุกต์ใช้ได้จัร่ง คิวามิ่ยุ่ดหยุุ่น์ 

และคิวามิ่สอดคิล้องกับการเปลี�ยุน์แปลงของสังคิมิ่และวัฒน์ธีรรมิ่  

ดังน์ั�น์ หากหลักคิุณธีรรมิ่ใดไมิ่่สอดคิล้องกับหลักคิ่ดดังกล่าว ไมิ่่ว่าจัะ

เก่ดจัากภิาพ์จัำของการสอน์ที�ทำใหห้า่งไกลการประยุกุต์ใชใ้น์บร่บทของ 

การใช้ชีว่ตหร่อไมิ่่สามิ่ารถ้ตอบสน์องคิวามิ่สมิ่เหตุสมิ่ผลได้ ชาวด่จั่ทัล 

ก็มิ่ักจัะตอบสน์องโดยุการค่ิดโต้แยุ้งและปฏิ่เสธีที�จัะปฏ่ิบัต่ตามิ่  

กรอบคิ่าน์่ยุมิ่และคิุณธีรรมิ่พ์่�น์ฐาน์เช่น์น์ี�เป็น์พ์่�น์ฐาน์สำคัิญที�ทำให ้
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คิน์รุ่น์ใหมิ่่ไมิ่่ยุอมิ่จัำน์น์ต่อส่�งที�โคิรงสร้างสังคิมิ่กำหน์ด แต่พ์ยุายุามิ่ 

ต่อรองและปรับเปลี�ยุน์โคิรงสร้างภิายุใต้ทรัพ์ยุากรที�ตน์เองมีิ่อยูุ่ได้  

ใน์ทำน์องเดียุวกัน์ วรวรรณ ชาญด้วยุว่ทย์ุ และคิณะ (2563) ก็พ์บว่า  

คิน์รุ่น์ใหมิ่ ่(Gen Y) มิ่แีน์วโน์ม้ิ่ที�จัะใหค้ิวามิ่สน์ใจักบัสถ้าน์การณท์างสงัคิมิ่

และส่�งแวดล้อมิ่มิ่ากกว่าคิน์รุ่น์ก่อน์ (Gen X และ Baby Boomer) เป็น์ตน้์

แมิ่้คิน์รุ่น์ใหม่ิ่กับคิน์รุ่น์ก่อน์จัะให้คิุณค่ิาใน์หลายุส่�งแตกต่างกัน์  

แตม่่ิ่ไดห้มิ่ายุคิวามิ่วา่คิน์ตา่งรุน่์จัะไมิ่ม่ิ่คุีิณคิา่รว่มิ่กนั์เลยุ การศกึษัาพ์บวา่  

คิน์ไทยุใน์ทุกช่วงวัยุยุังให้คิุณคิ่ากับทุน์ทางสังคิมิ่ (การมีิ่คิรอบคิรัว 

ที�อบอุ่น์และการมิ่ีชุมิ่ชน์ที�ไว้วางใจักัน์) และการลดคิวามิ่เสี�ยุงทางสังคิมิ่ 

(คิวามิ่เสี�ยุงใน์การตกงาน์และคิวามิ่เสี�ยุงใน์การเจ็ับปว่ยุ) ดงัน์ั�น์ น์โยุบายุ

สาธีารณะที�ส่งเสร่มิ่ทุน์ทางสังคิมิ่และคิุ้มิ่คิรองคิวามิ่เสี�ยุงทางสังคิมิ่  

เชน่์ น์โยุบายุที�ประกัน์สท่ธีแ่ละสวัสด่การต่างๆ น์โยุบายุที�ชว่ยุให้คิน์รุ่น์ใหม่ิ่ 

เข้าถ้ึงทรัพ์ยุากร รวมิ่ไปถึ้งน์โยุบายุที�ปฏิ่รูปให้สังคิมิ่มิ่ีคิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ 

มิ่ากขึ�น์จัะมิ่ีส่วน์ช่วยุบรรเทาคิวามิ่ขัดแยุ้งของสังคิมิ่ได้ (วรวรรณ  

ชาญด้วยุว่ทยุ์ และคิณะ, 2563; อรรถ้จัักร์ สัตยุาน์ุรักษั์, หน์้า 60) 

สำหรบัแน์วทางการศกึษัาบทบาทของชน์ชั�น์น์ำ กองทพั์ และกลุ่มิ่ทนุ์  

ใน์กระบวน์การเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่ประชาธี่ปไตยุนั์บเป็น์โจัทย์ุยุากของ

สังคิมิ่ไทยุมิ่าโดยุตลอด ยุ่�งเมิ่่�อข้อเสน์อปฏ่ิรูปสถ้าบัน์พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุ 

และกองทัพ์ถู้กน์ำเสน์อต่อสาธีารณะอยุ่างตรงไปตรงมิ่าอยุ่างที�ไมิ่่เคิยุ 

เกด่ขึ�น์มิ่าก่อน์ โจัทยุก์ย็ุ่�งยุากและท้าทายุมิ่ากยุ่�งขึ�น์ ส่�งสำคัิญและจัำเป็น์ 

สำหรับสังคิมิ่ไทยุใน์ห้วงยุามิ่เช่น์นี์�ค่ิอ การตั�งหลักคิ่ดใหม่ิ่ด้วยุคิวามิ่รู ้

ที�เช่�อถ้่อได้ หน์ักแน์่น์ และเป็น์ว่ชาการ 

ทอมิ่ ก่น์สเบ่รก์ (Tom Ginsburg) ใชม้ิ่มุิ่มิ่องการเม่ิ่องเชง่เปรยีุบเทยีุบ 

และสายุตาแบบ ‘คิน์น์อก’ ถ้อดร่�อมิ่ายุาคิตท่ี�วา่ ‘ประเทศไทยุไมิ่เ่หม่ิ่อน์ใคิร 

ใน์โลก’ โดยุชี�ให้เห็น์ว่า ไทยุต้องเผช่ญปัญหาด้าน์การเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่

ประชาธี่ปไตยุไมิ่่ต่างจัากประเทศอ่�น์ๆ “...ซึ�งหมิ่ายุรวมิ่ถ้ึงการถ้กเถ้ียุง 

เร่�องระบอบประชาธี่ปไตยุอัน์มิ่ีพ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ทรงเป็น์ประมิุ่ขใน์บร่บท
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ไทยุด้วยุ” (ทอมิ่ ก่น์สเบ่ร์ก, หน์้า 120) ทั�งน์ี�ทอมิ่ยุ่น์ยุัน์ว่า สถ้าบัน์ 

พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์สามิ่ารถ้ดำรงอยุู่คิู่กับระบอบประชาธี่ปไตยุภิายุใต้

รัฐธีรรมิ่นู์ญได้เป็น์อยุ่างดี โดยุสามิ่ารถ้มีิ่บทบาทสำคัิญสองประการคิ่อ  

การเป็น์ที�พ์ึ�งสุดท้ายุใน์ภิาวะว่กฤตและการเป็น์เกราะปกป้องประชาชน์

จัากกระแสประชาน์่ยุมิ่ (populism) ภิายุใต้เง่�อน์ไขของการอยูุ่ภิายุใต้ 

รัฐธีรรมิ่น์ูญเช่น์เดียุวกับสถ้าบัน์และองคิาพ์ยุพ์อ่�น์ของสังคิมิ่

พ์ดูให้ถ้งึที�สดุ หมุิ่ดหมิ่ายุสำคัิญสำหรับการตั�งหลักใหม่ิ่การเม่ิ่องไทยุ 

คิ่อ การจััดวางสถ้าน์ะของสถ้าบัน์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ที�ชัดเจัน์ หากตั�งหลัก 

เช่น์น์ี� พ์่�น์ที�ของการถ้กเถ้ียุงและการปฏิ่รูปก็จัะเปิดมิ่ากขึ�น์ ไมิ่่ว่าจัะเป็น์ 

การแยุกก่จัการสาธีารณะ (รัฐบาลเป็น์ผู้ดูแล) และก่จัการส่วน์พ์ระองคิ์  

(ปราการ กล่�น์ฟืุ่้ง, หน์้า 200) การปฏ่ิรูปทุน์ที�แวดล้อมิ่สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์

และสำน์ักงาน์จััดการทรัพ์ยุ์ส่น์ส่วน์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ (ปวงชน์ อุน์จัะน์ำ,  

หน์้า 182; ปราการ กล่�น์ฟืุ่้ง, หน์้า 200) เป็น์ต้น์

กองทัพ์เป็น์อีกสถ้าบัน์หน์ึ�งที�มิ่ีบทบาทใน์การเม่ิ่องไทยุอยุ่างมิ่าก 

แต่กลับมิ่ีสถ้าน์ะเป็น์ ‘แดน์สน์ธียุา’ ที�ประชาชน์เข้าไมิ่่ถ้ึงและไมิ่่เคิยุ 

คิวบคุิมิ่ได้ การทำคิวามิ่เข้าใจัและจััดวางตำแหน่์งแห่งที�ของกองทัพ์ใน์

การเม่ิ่องไทยุจัึงเป็น์อีกหน์ึ�งหมิุ่ดหมิ่ายุใน์กระบวน์การเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู ่

ประชาธี่ปไตยุ

สุภิลักษัณ์ กาญจัน์ขุน์ดี (หน์้า 216) เสน์อว่า สังคิมิ่ไทยุตกอยุู ่

ภิายุใต้ระบอบแบบแผน์ทางการเม่ิ่องที�สร้างบน์ฐาน์ของสายุสัมิ่พั์น์ธ์ี 

ช่วงชั�น์ระหว่างสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุและกองทัพ์ โดยุมีิ่กองทัพ์เป็น์กลไกหลัก 

ที�ใช้สร้างคิวามิ่แข็งแกร่งให้กับ ‘สถ้าบัน์พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุ’ ทั�งใน์เช่ง

รากฐาน์ทางอุดมิ่การณ์ คิวามิ่ชอบธีรรมิ่ตามิ่ประเพ์ณีและกฎหมิ่ายุ  

รวมิ่ตลอดไปถ้ึงคิวามิ่น์่ยุมิ่ของระบอบ ดังน์ั�น์ การแก้โจัทยุ์การเม่ิ่อง

เพ่์�อเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่ประชาธี่ปไตยุจัึงจัำเป็น์ต้อง ‘ปฏิ่รูปกองทัพ์’ ด้วยุ  

โดยุมิ่โีจัทยุร์ปูธีรรมิ่สามิ่ระดบั ไดแ้ก ่1. การจัดัคิวามิ่สมัิ่พ์นั์ธีร์ะหวา่งกองทพั์

กับสถ้าบัน์พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุใหมิ่่ 2. การปรับคิวามิ่สัมิ่พั์น์ธี์ของกองทัพ์ 
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กับฝ่ัายุการเม่ิ่อง และ 3. การจััดภิารก่จัและโคิรงสร้างของกองทัพ์ใหม่ิ่ 

เพ์่�อรับมิ่่อกับภิัยุคิวามิ่มิ่ั�น์คิงรูปแบบใหมิ่่

อัน์ที�จัร่ง ปัญหาคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธ์ีระหว่างกองทัพ์กับฝ่ัายุการเม่ิ่อง 

และการจััดภิารก่จัและโคิรงสร้างของกองทัพ์ใหมิ่่เพ์่�อ รับม่ิ่อกับ 

ภิัยุคิวามิ่มัิ่�น์คิงรูปแบบใหม่ิ่ของกองทัพ์เป็น์ประเด็น์ที�ผู้สน์ใจัศึกษัา 

รปูแบบรฐัและคิวามิ่มัิ่�น์คิงเปน็์กงัวลมิ่าระยุะหน์ึ�งแลว้ โดยุเฉพ์าะอยุา่งยุ่�ง  

การที�กองทัพ์มิ่องกลุ่มิ่คิน์ที�เห็น์ต่างว่าเป็น์ ‘ภัิยุคุิกคิามิ่’ และพ์ร้อมิ่ที�จัะ 

ใช้กลไกคิวบคุิมิ่ทางสังคิมิ่ ลดทอน์คิวามิ่เป็น์มิ่น์ุษัยุ์ (dehumanize)  

และสร้างคิวามิ่เป็น์ปีศาจั (demonize) เพ์่�อสร้างคิวามิ่ชอบธีรรมิ่ 

ใน์การปราบปรามิ่ (พ์วงทอง ภิวัคิรพ์ัน์ธีุ์, หน์้า 230) แมิ่้การคิวบคิุมิ่ 

ทางสังคิมิ่จัะไม่ิ่ใช่เร่�องใหม่ิ่ของกองทัพ์ แต่น์ี�เป็น์คิรั�งแรกที�ปฏ่ิบัต่การ 

ของกองทัพ์มิ่ีคิวามิ่เข้มิ่ข้น์และลงลึกไประดับหมิู่่บ้าน์ สถ้าน์การณ์เช่น์น์ี�  

น์อกจัากจัะเป็น์การละเม่ิ่ดส่ทธี่ขั�น์พ์่�น์ฐาน์แล้ว ยุังเป็น์ต้น์ทุน์ที�สูงมิ่าก 

ต่อการพ์ัฒน์าประชาธี่ปไตยุใน์อน์าคิตด้วยุ ดังน์ั�น์ การปฏิ่รูปกองทัพ์ 

เพ์่�อถ้อดสลักกลไกเหล่าน์ี�จัึงเป็น์ส่�งที�ไมิ่่อาจัหลีกเลี�ยุงได้ใน์ระบอบ

ประชาธี่ปไตยุ (กุลลดา เกษับุญชู มิ่ี�ด, หน์้า 154) 

คิวรกล่าวด้วยุว่า การปฏ่ิรปูกองทัพ์ไม่ิ่ได้ตอบโจัทย์ุการเปลี�ยุน์ผ่าน์ 

ไปสู่ประชาธ่ีปไตยุเท่าน์ั�น์ หากแต่ยุังตอบโจัทย์ุด้าน์งบประมิ่าณด้วยุ  

เพ์ราะหากกองทัพ์มีิ่คิวามิ่ทัน์สมัิ่ยุและมีิ่ภิารก่จัที�สอดคิล้องกับคิวามิ่มัิ่�น์คิง

สมัิ่ยุใหม่ิ่ งบประมิ่าณจัำน์วน์มิ่หาศาลที�เกี�ยุวข้องกับก่จัการคิวามิ่มัิ่�น์คิง 

ภิายุใน์จัะถู้กน์ำไปใช้ใน์ก่จัการสาธีารณะที�เป็น์ประโยุชน์์ได้อยุ่าง 

มิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์มิ่ากกว่าด้วยุ (พ์วงทอง ภิวัคิรพ์ัน์ธีุ์, หน์้า 230)

ข้อถ้กเถ้ียุงว่าด้วยุตำแหน์่งแห่งที�ของสถ้าบัน์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์และ

กองทัพ์ใน์การเม่ิ่องไทยุยัุงคิงเป็น์ประเด็น์ที�ตอ้งถ้กเถี้ยุงกัน์ตอ่ไป และคิง 

มิ่ีแต่การกล้าเผช่ญกับโจัทย์ุยุากด้วยุปัญญา ด้วยุเหตุด้วยุผล และด้วยุ 

วฒุภ่ิาวะเท่านั์�น์ที�จัะประคัิบประคิองให้กระบวน์การพ์าประชาธีป่ไตยุไทยุ 

ออกจัากเขาวงกตเป็น์ไปอยุ่างราบร่�น์และสัน์ต่ที�สุด
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อยุ่างไรก็ตามิ่ โจัทยุ์ประชาธี่ปไตยุไทยุไมิ่่ได้มีิ่แคิ่ประเด็น์สถ้าบัน์ 

พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุและกองทัพ์เท่าน์ั�น์ กระบวน์การเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู ่

ประชาธี่ปไตยุน์ั�น์ยัุงเกี�ยุวพั์น์กับพั์ฒน์าการด้าน์เศรษัฐก่จัและสังคิมิ่ 

อยุ่างแยุกไม่ิ่ออก ดังน์ั�น์ การตั�งหลักใหม่ิ่ทางการเม่ิ่องจึังจัำเป็น์ต้องให้ 

คิวามิ่สำคัิญกับม่ิ่ต่ด้าน์เศรษัฐก่จัและสังคิมิ่ด้วยุ ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์การเต่บโต

ทางเศรษัฐก่จั คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ และคิวามิ่ยุากจัน์ (อรรถ้จักัร ์สตัยุาน์รุกัษั,์  

หน์้า 60; ทอมิ่ ก่น์สเบ่ร์ก, หน์้า 120) พ์ัฒน์าการของระบบเศรษัฐก่จั

ทนุ์น์ยุ่มิ่ (ปวงชน์ อนุ์จัะน์ำ, หน์า้ 182) ระบบน่์ตธ่ีรรมิ่และตลุาการ (สทุธีชั่ยุ  

งามิ่ช่�น์สุวรรณ, หน์้า 170) คิวามิ่อยุุต่ธีรรมิ่ทางสังคิมิ่ (พ์่ชญ์ พ์งษั์สวัสด่�,  

หน์้า 138) เป็น์ต้น์ 

ต้ั้�งหล้ักใหม่่เศรษฐกิจไทย: สร้างเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรือง 
ยืดหยุ่น ย้่งยืน แลัะเป็นธรรม่ 

การตั�งหลักใหม่ิ่เศรษัฐก่จัไทยุจัำเป็น์จัะต้องมุ่ิ่งสร้างเศรษัฐก่จั 

ที�ตอบโจัทยุ์สี�ม่ิ่ต่ ค่ิอ คิวามิ่เจัร่ญรุ่งเร่องยุกระดับคิวามิ่เป็น์อยุู่ของผู้คิน์  

(prosperity) การยุ่ดหยุุ่น์รับม่ิ่อกับคิวามิ่ผัน์ผวน์ได้ดี (resiliency)  

คิวามิ่ยัุ�งยุ่น์ตอบโจัทย์ุระยุะยุาว (sustainability) และการเต่บโตอยุ่าง 

ทั�วถ้ึง (inclusivity) เป็น์ธีรรมิ่ ไมิ่่ท่�งใคิรไว้ข้างหลัง (inclusivity) ที�ผ่าน์มิ่า  

กระบวน์การพ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัไทยุมุ่ิ่งตอบโจัทยุ์คิวามิ่รุ่งเร่องเป็น์หลัก  

และให้น์�ำหน์ักกับอีกสามิ่ม่ิ่ต่ที� เหล่อคิ่อน์ข้างน้์อยุ (กฤษัฎ์เ ล่ศ  

สัมิ่พ์ัน์ธีารักษั์, หน์้า 262)

การปรบัโคิรงสร้างเศรษัฐก่จัไทยุเพ่์�อให้ตอบโจัทย์ุบรรลซุึ�งเป้าหมิ่ายุ 

ทั�งสี�ม่ิ่ต่พ์ร้อมิ่กัน์ก็ไมิ่่ใช่เร่�องง่ายุ เพ์ราะเศรษัฐก่จัไทยุต้องเผช่ญกับ 

ขอ้จัำกดัหลกัสองดา้น์ ดา้น์แรกค่ิอปญัหาเช่งโคิรงสรา้งซึ�งเปน็์ปญัหาเกา่ 

เร่�อรังมิ่ายุาวน์าน์ เช่น์ การเข้าสู่สังคิมิ่สูงวัยุโดยุที�ยุังต่ดอยูุ่ใน์กับดัก 

รายุได้ปาน์กลาง หร่อที�เรียุกว่า ‘แก่ก่อน์รวยุ’ การสูญเสียุคิวามิ่สามิ่ารถ้
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ใน์การแข่งขัน์ของประเทศ ศักยุภิาพ์ที�ลดลงของเคิร่�องยุน์ต์เศรษัฐก่จั  

การถ้ดถ้อยุของภิาคิเกษัตร การเส่�อมิ่โทรมิ่ของทรัพ์ยุากรธีรรมิ่ชาต่และ 

ส่�งแวดล้อมิ่ และคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำที�รุน์แรง ด้าน์ที�สองค่ิอการปรับตัวเพ์่�อ

รับคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงใหมิ่่ที�เป็น์โอกาสแห่งอน์าคิต โดยุเฉพ์าะอยุ่างยุ่�ง 

การเปลี�ยุน์ผ่าน์ด่จั่ทัล (digital transformation) และคิวามิ่ยัุ�งยุ่น์ 

(sustainability) 

คิวามิ่ท้าทายุทั�งสองด้าน์ม่ิ่ได้แยุกขาดออกจัากกัน์ หากแต่เป็น์ 

คิำตอบของกัน์และกัน์ น์กักำหน์ดน์โยุบายุและนั์กค่ิดส่วน์ใหญ่เหน็์ตรงกัน์

ว่า น์โยุบายุด่จั่ทัลเป็น์กุญแจัสำคิัญที�จัะช่วยุยุกระดับผล่ตภิาพ์เศรษัฐก่จั

ไทยุได้ใน์แทบทุกภิาคิการผล่ต ไมิ่่ว่าจัะเป็น์การยุกระดับห่วงโซ่การผล่ต  

(move up value chain) การทดแทน์การขาดแคิลน์แรงงาน์ (เน์่�องจัาก

โคิรงสร้างประชากรเข้าสู่สังคิมิ่สูงวัยุ) ใน์ภิาคิอุตสาหกรรมิ่ การสร้าง

มิู่ลคิ่าเพ์่�มิ่ใน์ภิาคิบร่การ การเพ์่�มิ่ประส่ทธี่ภิาพ์ใน์ภิาคิเกษัตร รวมิ่ไปถ้ึง 

การยุกระดับประส่ทธี่ภิาพ์และมิ่ีคิวามิ่โปร่งใสมิ่ากยุ่�งขึ�น์ ที�สำคิัญค่ิอ  

เป็น์น์โยุบายุที�ตอบทั�งโจัทยุ์ระยุะสั�น์และโจัทยุ์ระยุะยุาว (เศรษัฐพ์ุฒ่  

สุทธี่วาทน์ฤพ์ุฒ่, หน์้า 248) 

ที�ผา่น์มิ่า แมิ่เ้ศรษัฐก่จัไทยุสามิ่ารถ้ปรบัตวัเขา้สูเ่ศรษัฐก่จัด่จัทั่ลได้

ใน์ระดบัหน์ึ�ง แตก่ลบัไมิ่ส่ามิ่ารถ้ใชป้ระโยุชน์จ์ัากเศรษัฐก่จัด่จัท่ลัไดอ้ยุา่ง

ที�คิวรจัะเปน็์ เชน่์ ภิาคิการทอ่งเที�ยุวที�เปน็์เคิร่�องยุน์ตข์บัเคิล่�อน์เศรษัฐกจ่ั

ไทยุมิ่าตลอดใน์ช่วงสองทศวรรษัหลัง และสามิ่ารถ้ทำรายุได้สูงมิ่าก

เป็น์อัน์ดับสามิ่ของโลก กลับไม่ิ่สามิ่ารถ้สะสมิ่ทุน์และต่อยุอดได้ใน์วัน์ที� 

ภิาคิการท่องเที�ยุวเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่ด่จั่ทัล (มิ่่�งสรรพ์์ ขาวสอาด, หน์้า 44)  

ใน์ขณะที�ภิาคิเศรษัฐก่จัอ่�น์ๆ ก็พ์ึ�งแพ์ลตฟื่อร์มิ่ของต่างประเทศเป็น์หลัก

ส่งผลให้กำไรที�เก่ดขึ�น์จัากเศรษัฐก่จัด่จั่ทัลต่อเศรษัฐก่จัไทยุไมิ่่สูงมิ่าก  

ส่วน์ภิาคิรัฐ ซึ�งคิวรจัะเป็น์พ์ลังขับเคิล่�อน์หลัก กลับเป็น์ภิาคิที� 

ขาดคิวามิ่พ์ร้อมิ่ใน์การปรับตัวเข้าสู่เศรษัฐก่จัด่จั่ทัลมิ่ากที�สุด (สมิ่เกียุรต่  

ตั�งก่จัวาน์่ชยุ์, หน์้า 86)
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ถ้ึงกระน์ั�น์ โอกาสของประเทศไทยุก็ยุังเปิดกว้างอยุู่ โดยุสังคิมิ่ไทยุ

จัะต้องให้คิวามิ่สำคิัญกับสามิ่เร่�อง เร่�องแรกคิ่อการเตรียุมิ่ทักษัะคิน์ไทยุ

ให้สอดคิล้องกับเศรษัฐก่จัด่จั่ทัล โดยุเฉพ์าะทักษัะด้าน์ด่จั่ทัลและทักษัะ 

ด้าน์มิ่นุ์ษัย์ุ (คิวามิ่เห็น์อกเห็น์ใจั การทำงาน์เป็น์ทีมิ่ การส่�อสาร คิวามิ่

เป็น์ผู้น์ำ) เร่�องที�สองค่ิอการเตรียุมิ่โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ทางด่จั่ทัล (digital  

infrastructure) เพ์่�อใหค้ิน์สามิ่ารถ้เขา้ถ้งึอน่์เทอรเ์น์ต็คิณุภิาพ์สงูไดอ้ยุา่ง

คิรอบคิลุมิ่ด้วยุต้น์ทุน์ที�ไมิ่่สูงเก่น์ไป และสุดท้ายุคิ่อการปรับกฎกต่กา  

(regulations) ที�ไม่ิ่จัำเป็น์เพ่์�อให้เก่ดคิวามิ่คิล่องตัวใน์การทำธุีรก่จั 

และพั์ฒน์าน์วัตกรรมิ่ (สัน์ต่ธีาร เสถี้ยุรไทยุ, หน้์า 276; เศรษัฐพุ์ฒ่  

สุทธี่วาทน์ฤพ์ุฒ่, หน์้า 248; สมิ่เกียุรต่ ตั�งก่จัวาน์่ชยุ์, หน์้า 86)

กระบวน์การเปลี�ยุน์ผ่าน์เศรษัฐก่จัไปสู่ด่จั่ทัลจัะมิ่ีส่วน์ช่วยุให้

เศรษัฐก่จัไทยุมิ่ีคิวามิ่ยุ่ดหยุุ่น์ไปใน์ตัวด้วยุ เพ์ราะใน์โลกด่จั่ทัล ผู้คิน์จัะ

ตระหนั์กอยูุ่เสมิ่อว่า โลกเปลี�ยุน์แปลงเร็ว และมัิ่กจัะคิอยุระแวดระวัง 

และเตรียุมิ่ตัวรับม่ิ่อคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงอยุู่เสมิ่อ (สัน์ต่ธีาร เสถี้ยุรไทยุ, 

หน์้า 276) 

การสร้างเศรษัฐกจ่ัที�เป็น์ม่ิ่ตรกับส่�งแวดล้อมิ่เป็น์อกีหน์ึ�งน์โยุบายุที�

ผูเ้ชี�ยุวชาญมิ่องว่าเป็น์อน์าคิตของเศรษัฐกจ่ัไทยุ ใน์ดา้น์หน์ึ�ง คิวามิ่ยัุ�งยุน่์ 

ถ้่อว่าเป็น์ ‘ภิาคิบังคัิบ’ เพ์ราะการจััดการปัญหาการเปลี�ยุน์แปลง 

สภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศ (climate change) จัะกลายุเป็น์บรรทัดฐาน์ใหม่ิ่ของโลก  

หากประเทศเล็กที�พ์ึ�งพ์าตลาดต่างประเทศอยุ่างไทยุไมิ่่ปฏิ่บัต่ตามิ่ก็จัะ

อยุู่ใน์ประชาคิมิ่โลกได้ยุากลำบากมิ่ากขึ�น์ (เพ์ชร มิ่โน์ปว่ตร, หน์้า 344; 

สมิ่เกียุรต่ ตั�งก่จัวาน์่ชยุ์, หน์้า 86; กฤษัฎ์เล่ศ สัมิ่พ์ัน์ธีารักษั์, หน์้า 262) 

ใน์อีกด้าน์หน์ึ�ง เศรษัฐก่จัสีเขียุวถ้่อว่าเป็น์ ‘ทางเล่อกที�ใช่’ เพ์ราะจัะช่วยุ 

ยุกระดับการผล่ตและมิู่ลคิ่าทั�งใน์ภิาคิอุตสาหกรรมิ่และภิาคิบร่การด้วยุ

คิวรกล่าวด้วยุว่า โจัทยุ์ด้าน์คิวามิ่ยัุ�งยุ่น์ไมิ่่ใช่แคิ่ เ ร่�องของ 

การยุกระดับการผล่ตและการบร่การเท่าน์ั�น์ อัน์ที�จัร่ง ภิาคิเกษัตรไทยุ 

ได้รับผลกระทบจัากการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศโดยุตรง  
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โดยุเฉพ์าะอยุา่งยุ่�ง ปญัหาสภิาพ์อากาศสดุขั�ว (extreme weather) ที�สรา้ง

คิวามิ่เสียุหายุให้กับเกษัตรไทยุเพ์่�มิ่ขึ�น์ทุกปี หากประเทศไทยุสามิ่ารถ้

เตรียุมิ่คิวามิ่พ์ร้อมิ่เช่งระบบเพ่์�อรับม่ิ่อกับปัญหาน์ี�ได้ น์อกจัากจัะทำให้

ภิาคิเกษัตรไทยุเปราะบางน์อ้ยุลงแล้ว ยุงัช่วยุยุกระดับการทำเกษัตรดว้ยุ  

(ว่ษัณุ อรรถ้วาน์่ช, หน์้า 296)

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำเป็น์ปัญหาที�กัดก่น์สังคิมิ่ไทยุอยุ่างรุน์แรง อุปมิ่า 

เปน็์เหม่ิ่อน์ ‘แผลกลดัหน์อง’ ที�ไมิ่เ่พ์ยีุงแตม่ิ่คีิวามิ่ยุุง่ยุากซบัซอ้น์หลากม่ิ่ต่  

เช่น์ คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำด้าน์รายุได้ คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำด้าน์ทรัพ์ยุ์ส่น์  

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำทางการศึกษัา คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำเช่งพ์่�น์ที� คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ

ข้ามิ่รุ่น์ ฯลฯ ทว่ายุังอักเสบลุกลามิ่ไปสู่ปัญหาอ่�น์ด้วยุ เช่น์ การบั�น์ทอน์ 

การเจัร่ญเตบ่โตทางเศรษัฐก่จั คิวามิ่อยุตุธ่ีรรมิ่ คิวามิ่ขัดแยุง้ดา้น์การเม่ิ่อง 

ฯลฯ (ม่ิ่�งสรรพ์์ ขาวสอาด, อภิ่วัฒน์์ รัตน์วราหะ และจัักรี เตจั๊ะวารี,  

อ้างแล้ว) อรรถ้จัักร์ สัตยุาน์ุรักษั์ ถ้ึงกับเสน์อว่า คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำที�สะสมิ่

มิ่าตลอดประวตัศ่าสตรก์ารพ์ฒัน์าเศรษัฐก่จัไทยุค่ิอ ‘รากเหงา้’ ของปญัหา 

สังคิมิ่การเมิ่่องไทยุที�ปะทุใน์ปัจัจัุบัน์ (หน์้า 60) 

หนึ์�งใน์แน์วทางที�ช่วยุให้เข้าใจัปัญหาคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำอยุ่างเป็น์ 

รูปธีรรมิ่ค่ิอ การแยุกแยุะลักษัณะของคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ ซึ�งแบ่งเป็น์ 

สองลักษัณะคิ่อ คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำด้าน์โอกาส (inequality of opportunity)  

กับคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำด้าน์ผลลัพ์ธี์ (inequality of outcomes) ผู้กำหน์ด

น์โยุบายุบางคิน์เสน์อว่า ส่�งที�ต้องแก้ไขอยุ่างเร่งด่วน์คิ่อ การสร้าง 

คิวามิ่เทา่เทียุมิ่ดา้น์โอกาส หร่อการทำใหก้ารแขง่ขนั์เป็น์ธีรรมิ่ ซึ�งเปรยีุบ 

ได้กับการว่�งแข่งที�สตาร์ตจัากจุัดเดียุวกัน์ ซึ�งหากคิน์ที�ว่�งเร็วกว่าเป็น์ 

ผู้ชน์ะ ก็เป็น์ผลลัพ์ธี์ที�ยุอมิ่รับได้ระดับหน์ึ�ง แต่หากจุัดเร่�มิ่ต้น์ไม่ิ่เท่ากัน์ 

การแพ์ช้น์ะที�เกด่ขึ�น์กไ็มิ่แ่ฟื่ร ์แลว้ที�ยุ่�งหน์กัเขา้ไปใหญค่่ิอ การที�กฎกตก่า

อาจัจัะไมิ่่ให้บางคิน์มิ่ีส่ทธี่�ว่�งเลยุ

แน์วน์โยุบายุสำคัิญที�ช่วยุให้ลดคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำด้าน์โอกาสค่ิอ  

การกระจัายุทรพั์ยุากรอยุา่งเป็น์ธีรรมิ่ โดยุเฉพ์าะอยุา่งยุ่�ง การปฏิรู่ปที�ด่น์ 



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 29

และทรัพ์ยุากรธีรรมิ่ชาต่ (อรรถ้จัักร์ สัตยุาน์ุรักษั์, หน์้า 60; ธีร ปีต่ดล,  

2564) สำหรับเศรษัฐก่จัด่จั่ทัล การกระจัายุทรัพ์ยุากรอยุ่างเป็น์ธีรรมิ่ 

ก็คิวรน์ับรวมิ่ ‘การเข้าถ้ึง’ โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ด้าน์ด่จั่ทัล ทักษัะพ์่�น์ฐาน์ 

ด่จั่ทัล และแหล่งเง่น์ทุน์ใน์การประกอบธีุรก่จัด้วยุ (สัน์ต่ธีาร เสถ้ียุรไทยุ,  

หน์้า 276) 

หากการเปลี�ยุน์ผ่าน์ประชาธี่ปไตยุเกี�ยุวข้องสัมิ่พ์ัน์ธี์กับการพ์ัฒน์า

ดา้น์เศรษัฐก่จัและสงัคิมิ่ฉนั์ใด การสรา้งเศรษัฐกจ่ัที�เจัรญ่รุง่เร่อง ยุด่หยุุน่์ 

ยุั�งยุ่น์ และเป็น์ธีรรมิ่ก็ไมิ่่สามิ่ารถ้แยุกออกจัากการเมิ่่องฉัน์น์ั�น์ พ์ูดให้ถ้ึง 

ที�สุด การตั�งหลักใหม่ิ่เศรษัฐก่จัไทยุไม่ิ่ใช่ปัญหาเช่งน์โยุบายุและเทคิน์่คิ

ของน์ักเศรษัฐศาสตร์เพ์ียุงอยุ่างเดียุว หากแต่เกี�ยุวพ์ัน์กับกระบวน์การ

ต่อรองเช่งอำน์าจัใน์ระบอบประชาธี่ปไตยุอยุ่างมีิ่น์ัยุสำคัิญ คิำถ้ามิ่ใหญ่ 

มิ่อียูุ่วา่ เราจัะหาแพ์ลตฟื่อรม์ิ่ใหมิ่่ๆ  ใน์การออกแบบประเทศไทยุที�ทกุคิน์ 

สามิ่ารถ้ทำงาน์ร่วมิ่กัน์ แชร์กัน์ แล้วเพ์่�มิ่มูิ่ลคิ่าให้กับทุกส่�งทุกอยุ่างบน์

แพ์ลตฟื่อร์มิ่ได้อยุ่างไร (พ์่ชญ์ พ์งษั์สวัสด่�, หน์้า 138)

ต้ั้�งหลั้กใหม่่เทคโนโลัยีแลัะสิ่งแวดล้ัอม่: ม่องอนาคตั้โลัก  
เพื่อก�าหนดอนาคตั้ไทย 

ประเทศไทยุไมิ่่ใช่ผู้น์ำและผู้ผล่ตเทคิโน์โลยุี แต่เป็น์ผู้น์ำเข้าและ

ปรับใช้เทคิโน์โลยุีใหมิ่่จัากโลกเป็น์หลัก ใน์ขณะเดียุวก็ไมิ่่ใช่ประเทศ 

ที�มีิ่บทบาทน์ำใน์การแก้ปัญหาการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศและ 

คิวามิ่เส่�อมิ่โทรมิ่ของส่�งแวดล้อมิ่ จัึงต้องปรับใช้กฎหมิ่ายุและข้อบังคิับ

ระหว่างประเทศเปน็์สำคิญั หัวใจัของการตั�งหลกัใหมิ่ด่า้น์เทคิโน์โลยุแีละ

ส่�งแวดลอ้มิ่จังึเปน็์การสำรวจัคิวามิ่เปน็์ไปของโลกเพ่์�อกำหน์ดยุทุธีศาสตร์ 

สำหรับประเทศไทยุ

น์โยุบายุเทคิโน์โลยุทีี�จัะพ์าประเทศไทยุไปสู ่‘อน์าคิตที�ดกีวา่’ จัะตอ้ง

ตอบโจัทย์ุสามิ่ด้าน์ ด้าน์แรกค่ิอประส่ทธี่ผลของน์โยุบายุ (ประเทศไทยุ 
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ดขีึ�น์กวา่เด่มิ่ไหมิ่) ดา้น์ที�สองค่ิอประสท่ธีภ่ิาพ์ (ใชท้รพั์ยุากรคุิม้ิ่คิา่หร่อไมิ่)่  

และด้าน์ที�สามิ่คิ่อคิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ (ผลกระทบของน์โยุบายุเป็น์ธีรรมิ่และ

เสมิ่อภิาคิหร่อไมิ่)่ โดยุแกน่์สำคิญัของการบรรลวุตัถ้ปุระสงคิทั์�งสามิ่ดา้น์ 

ค่ิอ กระบวน์การออกแบบและวางแผน์น์โยุบายุบน์ฐาน์ว่ทยุาศาสตร์  

กล่าวค่ิอ น์โยุบายุที�เล่อกใช้จัะต้องวัดผลเป็น์รูปธีรรมิ่ได้ว่าสร้างคิวามิ่

เปลี�ยุน์แปลงได้เท่าไหร่ ดีกว่าตัวเล่อกอ่�น์อยุ่างไร คิุ้มิ่คิ่าแคิ่ไหน์ อัตรา

ผลตอบแทน์เปน็์อยุ่างไร ฯลฯ ใน์แงน่์ี� รฐัจัำเปน็์ตอ้งลงทนุ์ดา้น์เทคิโน์โลยุี

ข้อมิู่ลเป็น์ลำดับต้น์ๆ เพ์ราะเป็น์ฐาน์ที�จัะทำให้น์โยุบายุเทคิโน์โลยุีที�เป็น์ 

ว่ทยุาศาสตร์เก่ดขึ�น์ได้ (ณภิัทร จัาตุศรีพ์่ทักษั์, หน์้า 312)

การกำกับดูแลเป็น์อีกหน์ึ�งโจัทย์ุยุากใน์ยุุคิ ‘เทคิโน์โลยีุด่สรัปชัน์’ 

เพ์ราะเทคิโน์โลยีุที�บรรจับกัน์ทำให้เส้น์แบ่งของอุตสาหกรรมิ่พ์ร่าเล่อน์ 

มิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ (ม่ิ่�งสรรพ์ ์ขาวสอาด, อภิว่ฒัน์ ์รตัน์วราหะ และจักัร ีเตจัะ๊วาร,ี  

อา้งแลว้) กระบวน์การกำกับดแูลแบบเด่มิ่ที�แบง่ไปตามิ่อุตสาหกรรมิ่จึังมีิ่ 

แน์วโน์้มิ่ที�จัะมิ่ีประส่ทธี่ผลลดลง ใน์ขณะเดียุวกัน์ การพ์ัฒน์าเทคิโน์โลยุี

ที�อยุู่บน์พ์่�น์ฐาน์ของการ ‘ผ่ดพ์ลาดเร็ว เรียุน์รู้เร็ว’ (fail fast, learn fast)  

ที�เน์้น์การลองผ่ดลองถู้ก ก็ทำให้การประเม่ิ่น์ผลกระทบของเทคิโน์โลยุ ี

ต่อสังคิมิ่ทำได้ยุากขึ�น์ การกำกับดูแลจัึงยุากตามิ่ไปด้วยุ

ดงัน์ั�น์ โจัทยุแ์รกของการกำกบัดแูลจังึเปน็์การตั�งหลกัคิด่พ์จ่ัารณาวา่  

หลักการ (principle) ของการกำกับดูแลคิวรจัะเป็น์เช่น์ไร กรณีศึกษัา 

ที�สะท้อน์เร่�องน์ี�ได้อยุ่างชัดเจัน์คิ่อ เทคิโน์โลยุี Web 3.0 ซึ�งใช้การกำกับ

ดูแลกัน์เองของผู้คิน์ใน์ชุมิ่ชน์ผ่าน์ตัวเทคิโน์โลยีุเอง ประเด็น์น์ี�สะท้อน์ 

ใหเ้หน็์คิวามิ่เป็น์ไปได้ใหม่ิ่ๆ ของเทคิโน์โลยีุใน์แง่ที�ว่า แม้ิ่ ‘การกำกับดูแล’  

จัะยุังสำคิัญและจัำเป็น์ แต่ไมิ่่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่าต้องมิ่ี ‘ผู้กำกับดูแล’  

เสมิ่อไป (ณภิัทร จัาตุศรีพ์่ทักษั์, หน์้า 312) 

แม้ิ่คิวามิ่ก้าวหน้์าทางเทคิโน์โลยุีถู้กขับเคิล่�อน์ด้วยุคิวามิ่รู้ทาง

ว่ทยุาศาสตร์ และน์โยุบายุที�รองรับคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงทางเทคิโน์โลยีุ 

มิ่ักเป็น์งาน์ด้าน์สังคิมิ่ศาสตร์ แต่การตั�งหลักใหมิ่่ด้าน์เทคิโน์โลยุีจัำเป็น์ 
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ต้องอาศัยุมุิ่มิ่มิ่องด้าน์มิ่น์ุษัยุศาสตร์ด้วยุ เพ์ราะถ้ึงที�สุดแล้ว การพ์ัฒน์า

เทคิโน์โลยุไีมิ่ไ่ด้เก่ดขึ�น์แบบลอยุๆ หร่อเป็น์เร่�องเทคิน์ค่ิทางวท่ยุาศาสตร์ 

เพ์ียุงอยุ่างเดียุว แต่ต้องกลับเข้ามิ่าอยูุ่ใน์บร่บทของสังคิมิ่เสมิ่อ  

ดังน์ั�น์ การตั�งคิำถ้ามิ่ต่อเทคิโน์โลยุีด้วยุประเด็น์พ์่�น์ฐาน์ที�สุดของมิ่น์ุษัยุ์  

เชน่์ เชง่สนุ์ทรยีุะ คิณุคิา่ และจัร่ยุธีรรมิ่ จัะชว่ยุใหส้งัคิมิ่ไดก้ลบัมิ่าทบทวน์ 

ว่าถ้ึงที�สุดแล้ว เราเข้าใจัเทคิโน์โลยุีดีแคิ่ไหน์ และเราจัะพ์ัฒน์าเทคิโน์โลยุ ี

ไปเพ์่�ออะไร (พ์่พ์ัฒน์์ สุยุะ, หน์้า 326)

ใน์มิุ่มิ่มิ่องของน์ักปรัชญาเทคิโน์โลยุี เง่�อน์ไขที�จัำเป็น์ของ 

การพ์ัฒน์าเทคิโน์โลยุีของสังคิมิ่หน์ึ�งๆ ค่ิอ การที�สังคิมิ่น์ั�น์จัะต้องมิ่ี  

‘ว่ธีีคิ่ดแบบว่ทยุาศาสตร์’ (scientific mind) ซึ�งแมิ่้จัะเกี�ยุวข้องกับคิวามิ่รู้

ทางวท่ยุาศาสตร์ แตก็่เป็น์คิน์ละส่วน์กัน์ กล่าวค่ิอ วธ่ีค่ีิดแบบวท่ยุาศาสตร์ 

จัะชว่ยุใหส้งัคิมิ่ตั�งคิำถ้ามิ่ คิรุ่น์คิด่อยุา่งมิ่เีหตผุล วพ่์ากษัว์จ่ัารณต์อ่คิวามิ่รู้ 

ว่ทยุาศาสตร์ (และเทคิโน์โลยีุ) ได้ ซึ�งเป็น์จุัดเร่�มิ่ต้น์สำคัิญใน์การค่ิด 

ต่อยุอด ม่ิ่ใช่เพ์ียุงแต่เป็น์ผู้น์ำเข้าและรับเทคิโน์โลยุีแต่เพ์ียุงอยุ่างเดียุว

เหมิ่่อน์อยุ่างที�เคิยุเป็น์มิ่าใน์ประวัต่ศาสตร์ไทยุ

เทคิโน์โลยุียุังสร้างคิวามิ่หวังให้กับการแก้ปัญหาส่�งแวดล้อมิ่ด้วยุ

เหตุผลที�เกี�ยุวพ์ัน์กัน์ใน์สองมิ่่ต่ มิ่่ต่แรก คิวามิ่ก้าวหน์้าอยุ่างรวดเร็วของ

เทคิโน์โลยุีทำให้ต้น์ทุน์พ์ลังงาน์สะอาดและพ์ลังงาน์หมุิ่น์เวียุน์ลดลงอยุ่าง

รวดเรว็จัน์เร่�มิ่สามิ่ารถ้แขง่ขัน์กับพ์ลังงาน์ฟื่อสซล่ได้แล้ว ม่ิ่ตท่ี�สอง กระแส

การลงทุน์ใน์น์โยุบายุ ‘กรีน์น์่วดีล’ (Green New Deal) ซึ�งเป็น์น์โยุบายุ 

ที�เปลี�ยุน์ผ่าน์สังคิมิ่ทุกภิาคิส่วน์ให้ไปสู่สีเขยีุวมิ่ากขึ�น์ ตั�งแต่การคิมิ่น์าคิมิ่  

การผล่ตอาหาร การอนุ์รักษั์คิวามิ่หลากหลายุทางชีวภิาพ์ ไปจัน์ถ้ึง 

การผลกัดนั์เศรษัฐก่จัหมิ่นุ์เวียุน์ กเ็ป็น์ตวัเร่งใหเ้ก่ดการพ์ฒัน์าเทคิโน์โลยุี

และน์วตักรรมิ่ใหมิ่ม่ิ่ากขึ�น์ ปฏ่ิสมัิ่พ์นั์ธีร์ะหวา่งเทคิโน์โลยุแีละส่�งแวดลอ้มิ่ 

ใน์ทั�งสองม่ิ่ต่น์ี�จัะน์ำไปสู่การเปลี�ยุน์ผ่าน์ทางเศรษัฐก่จัรูปแบบใหมิ่่ 

ที�เป้าหมิ่ายุการเจัร่ญเต่บโตทางเศรษัฐก่จัและการอนุ์รักษั์ส่�งแวดล้อมิ่

ไมิ่่ใช่ส่�งที�ต้องแลก (trade off) กัน์ (เพ์ชร มิ่โน์ปว่ตร, หน์้า 344)
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น์อกจัากเร่�องเศรษัฐก่จัแล้ว กระแสคิวามิ่เคิล่�อน์ไหวใน์ระดับ

น์าน์าชาตแ่ละภิาคิประชาสังคิมิ่ระดับโลกยัุงสะท้อน์ให้เห็น์ด้วยุว่า ประเด็น์

ดา้น์ส่�งแวดลอ้มิ่เป็น์เร่�องที�แยุกไมิ่อ่อกจัากประเด็น์สากลอ่�น์ๆ ไมิ่ว่า่จัะเป็น์ 

สท่ธีม่ิ่น์ษุัยุชน์ ประชาธีป่ไตยุ เสรภีิาพ์ ธีรรมิ่าภิบ่าล คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ ฯลฯ  
ซึ�งเป็น์ประเด็น์ที�คิน์รุ่น์ใหมิ่่ให้คิวามิ่สน์ใจั ดังนั์�น์ การตั�งหลักใหม่ิ่ 
ด้าน์ส่�งแวดล้อมิ่จัึงไมิ่่ใช่เร่�องเทคิน์่คิเช่งน์โยุบายุส่�งแวดล้อมิ่ หากแต่
เป็น์การสร้างการเปลี�ยุน์ผ่าน์สังคิมิ่ไปสู่โคิรงสร้างการเม่ิ่อง เศรษัฐก่จั  
และสังคิมิ่แบบใหมิ่่ ซึ�งต้องปรับปรุง ปฏิ่รูปน์โยุบายุแทบทั�งหมิ่ด (เพ์ชร 
มิ่โน์ปว่ตร, หน์้า 346) 

ตั้้�งหล้ักใหม่่เมื่องแห่งอนาคตั้: สร้างเมื่องใหม่เ่พือ่คนไทย 4.0

โคิรงการว่จััยุ ‘คิน์เม่ิ่อง 4.0: อน์าคิตชีว่ตเม่ิ่องใน์ประเทศไทยุ’  
(อภิว่ฒัน์์ รตัน์วราหะ และคิณะ, 2564) พ์บว่า กระบวน์การ ‘น์คิราภ่ิวฒัน์์’ 
(urbanization) ทั�งใน์ระดับโลกและไทยุกำลังเปลี�ยุน์ไปอยุ่างมีิ่นั์ยุสำคัิญ 
และจัำเป็น์อยุ่างยุ่�งที�สังคิมิ่ไทยุจัะต้องมิ่ียุุทธีศาสตร์ใหมิ่่เพ์่�อรับม่ิ่อกับ
อน์าคิตที�ไมิ่่แน์่น์อน์

แน์วน์โยุบายุและยุุทธีศาสตร์สำคิัญที� ‘โคิรงการว่จััยุคิน์เม่ิ่อง 4.0’ 
สังเคิราะห์และน์ำเสน์อคิ่อ การใช้แน์วค่ิดคิต่รวมิ่หมู่ิ่ (collectivism)  
เพ์่�อรับมิ่่อกับคิวามิ่ไมิ่่แน์่น์อน์ใน์อน์าคิต โดยุได้ทดลองน์ำเสน์อตัวอยุ่าง
รูปธีรรมิ่ของคิต่รวมิ่หมู่ิ่ใน์ด้าน์ต่างๆ ได้แก่ ยุุทธีศาสตร์การรองรับและ
ส่งเสร่มิ่การใช้ชีว่ตร่วมิ่ (collective living) ที�รองรับการอยุู่ร่วมิ่กัน์ของ
คิน์เม่ิ่องใน์หลากรูปแบบ ยุุทธีศาสตร์การสร้างปัญญาร่วมิ่ (collective 
wisdom) ที�มุ่ิ่งใช้ประโยุชน์์จัากการระเบ่ดและแตกกระจัายุของข้อมิู่ล 
ข่าวสาร และปัญญาอัน์หลากหลายุของผู้คิน์ที�อยุู่ใน์เม่ิ่อง ยุุทธีศาสตร ์
การเพ่์�มิ่พ์่�น์ที�ส่วน์รวมิ่ทั�งเก่าและใหม่ิ่ (old and new commons) เพ่์�อปรับ 
พ์่�น์ที�ส่วน์รวมิ่ทั�งออฟื่ไลน์์ (อาท่ ที�ด่น์) และออน์ไลน์์ (อาท่ แพ์ลตฟื่อร์มิ่
ขอ้มูิ่ลข่าวสาร) ให้มีิ่ปร่มิ่าณและคุิณภิาพ์เพี์ยุงพ์อกับชวีต่เม่ิ่องใน์อน์าคิต  
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รวมิ่ไปถ้ึงยุุทธีศาสตร์การปรับสมิ่ดุลอำน์าจัใน์การต่อรองบน์เศรษัฐก่จั 
แพ์ลตฟื่อร์มิ่ (collective bargaining) เพ่์�อเพ์่�มิ่อำน์าจัของผู้บร่โภิคิ  

ซึ�งเป็น์มิ่่ต่ใหญ่ของชีว่ตคิน์เมิ่่อง (อภิ่วัฒน์์ รัตน์วราหะ, 2565, หน์้า 7) 

โดยุแกน่์แทแ้ลว้ ยุทุธีศาสตร์แน์วค่ิดคิตร่วมิ่หมู่ิ่ค่ิอ การใชป้ระโยุชน์์

จัากลกัษัณะ (character) ของ ‘มิ่หาน์คิร’ ที�เตม็ิ่ไปด้วยุคิวามิ่หลากหลายุ 

และใช้พ์ลังของคิวามิ่หลากหลายุใน์การขับเคิล่�อน์เม่ิ่องไปข้างหน์้า 

อยุา่งไรกต็ามิ่ แน์วคิด่รวมิ่หมู่ิ่จัะสมัิ่ฤทธีผ่ลหรอ่ไมิ่ข่ึ�น์อยุูก่บัการออกแบบ 

การบร่หารจััดการเม่ิ่องเป็น์สำคัิญ โดยุชัชชาต่ ส่ทธี่พั์น์ธีุ์ (หน้์า 360)  

เสน์อว่า การสร้างเมิ่่องแห่งคิวามิ่ไว้วางใจัคิ่อคิำสำคิัญ (keyword) ของ 

การออกแบบเมิ่่องใน์อน์าคิต

สำหรับชัชชาต่แล้ว คิวามิ่หลากหลายุของเม่ิ่องมีิ่น์ัยุของ 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำรวมิ่อยุู่ด้วยุ เช่น์ การมิ่ีชุมิ่ชน์แออัดอยุู่ใน์เมิ่่องสะท้อน์ให้

เห็น์ว่า เม่ิ่องต้องการแรงงาน์มิ่าช่วยุทำงาน์และขับเคิล่�อน์เม่ิ่อง ดังน์ั�น์  

เม่ิ่องตอ้งมิ่กีารบร่หารจัดัการที�ดเีพ่์�อเอาทรพั์ยุากรมิ่ากระจัายุ หน์า้ที�ของ

รฐัค่ิอตอ้งดแูลโคิรงสรา้งพ์่�น์ฐาน์และสรา้งโอกาสใหเ้ทา่เทยีุมิ่กนั์เพ์่�อใหค้ิน์ 

มิ่ีคิุณภิาพ์ชีว่ตที�ดีภิายุใต้ทรัพ์ยุากรที�มิ่ี หร่อพ์ูดอีกแบบคิ่อต้องจััดการ 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำให้อยุู่ใน์สภิาพ์ที�เหมิ่าะสมิ่ ทั�งการรักษัาพ์ยุาบาล

และคุิณภิาพ์ชีว่ตโดยุรวมิ่ และน์ี�เป็น์หัวใจัของการสร้างเม่ิ่องแห่ง 

คิวามิ่ไว้วางใจั (ชัชชาต่ ส่ทธี่พ์ัน์ธีุ์, หน์้า 360) 

ใน์มิุ่มิ่ของการออกแบบผังเมิ่่อง แน์วทางหน์ึ�งที�ช่วยุให้ยุุทธีศาสตร์

แน์วค่ิดคิต่รวมิ่หมู่ิ่และคิวามิ่หลากหลายุสามิ่ารถ้ขับเคิล่�อน์เม่ิ่องได้จัร่ง 

คิ่อ การให้คิวามิ่สำคิัญกับ ‘จัุดเปราะบางของเมิ่่อง’ (urban weak spots)  

ที� มัิ่กเป็น์พ์่�น์ที�ที�อยุู่อาศัยุของกลุ่มิ่ผู้ มีิ่รายุได้น์้อยุและคิน์ชายุขอบ  

โดยุการแก้ปัญหาดังกล่าว ไมิ่่ใช่การเอา ‘คิน์จัน์’ ออกจัากพ์่�น์ที�เมิ่่องเพ์่�อ

ให้จัุดเปราะบางหายุไป แต่ต้องทำด้วยุการยุกระดับมิ่าตรฐาน์และสภิาพ์

แวดล้อมิ่ที�ดีใน์ระดับ ‘ยุ่าน์’ ต่างๆ ของเมิ่่อง กล่าวคิ่อ ต้องออกแบบผัง

ให้แต่ละยุ่าน์ของเม่ิ่องน่์าอยูุ่ ร่มิ่ร่�น์ มิ่ีสาธีารณูปการเพ์ียุงพ์อสำหรับ 
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การใชช้วีต่ ไมิ่ว่า่จัะเปน็์ทางเทา้และพ์่�น์ที�สาธีารณะที�รม่ิ่ร่�น์ มิ่รีา้น์คิา้ มิ่ตีลาด  

มิ่บีร่การสาธีารณสุข รวมิ่ไปถึ้งพ์่�น์ที�การเรียุน์รู ้ใหจ้ับคิรบถ้ว้น์ภิายุใน์ยุ่าน์ 

(น์่รมิ่ล เสรีสกุล, หน์้า 374)

อยุ่างไรก็ตามิ่ อุปสรรคิสำคัิญของการทำงาน์ขับเคิล่�อน์เร่�องเม่ิ่อง

ไมิ่่ใช่การขาดองคิ์คิวามิ่รู้หร่อข้อเสน์อเช่งน์โยุบายุเท่ากับว่าอำน์าจั 

ที�แท้จัร่งใน์การกำหน์ดชีว่ตและคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงของเม่ิ่องไม่ิ่ได้อยูุ่ที� 

ประชาชน์ ภิายุใต้โคิรงสร้างรัฐราชการแบบรวมิ่ศูน์ย์ุ องค์ิกรปกคิรอง 

ส่วน์ท้องถ้่�น์ (เช่น์ กรุงเทพ์มิ่หาน์คิร หร่อเทศบาล) ซึ�งมิ่ีหน์้าที�และ 

คิวามิ่รับผ่ดชอบใน์การพั์ฒน์าเม่ิ่องขาดยุ่อมิ่ไม่ิ่สามิ่ารถ้บร่หารจััดการ

เม่ิ่องได้อยุ่างที�คิวรจัะเป็น์ เพ์ราะขาดทั�งคิวามิ่อ่สระใน์การตัดส่น์ใจัและ 

งบประมิ่าณใน์การตัดส่น์ใจั พ์ูดอีกแบบคิ่อการจัะตั�งหลักใหม่ิ่เพ์่�อสร้าง 

เม่ิ่องแห่งอน์าคิตหลีกเลี�ยุงไม่ิ่ได้ที�จัะต้องแก้โจัทยุ์การเม่ิ่องและปฏ่ิรูป 

รัฐราชการ (ชัชชาต่ ส่ทธี่พ์ัน์ธีุ์, หน์้า 360; น์่รมิ่ล เสรีสกุล, หน์้า 374) 

ต้ั้�งหลั้กใหม่่การต่ั้างประเทศแลัะภูม่ิร้ฐศาสตั้ร์ไทย: ประก้น 
ความ่เสี่ยงในระเบียบการเม่ืองแบบโลักสองข้�ว 

การแข่งขัน์ระหว่างสหรัฐอเมิ่ร่กาและจัีน์คิ่อ การเปลี�ยุน์แปลง 

ภิมูิ่ศ่าสตร์การเมิ่่องโลก (geopolitics) ที�ทรงอ่ทธี่พ์ลที�สุด เสมิ่่อน์ว่าโลก

กำลังก้าวเข้าสู่ยุุคิแห่ง ‘การช่วงช่งอำน์าจับน์แผน์ที�’ (Mapfare) เข้าไป 

ทกุขณะ ทา่มิ่กลางกระแสลมิ่การเม่ิ่องโลกที�เชี�ยุวกรากเชน่์น์ี� ประเทศไทยุ 

ซึ�งเป็น์ประเทศขน์าดเล็ก ยุ่อมิ่เลี�ยุงคิวามิ่ท้าทายุและคิวามิ่เสี�ยุงจัาก 

สถ้าน์การณโ์ลกไมิ่พ่์น้์ โดยุเฉพ์าะอยุา่งยุ่�ง เม่ิ่�อพ์จ่ัารณาว่าภิมู่ิ่ภิาคิเอเชียุ

ตะวัน์ออกเฉียุงใต้ค่ิอพ์่�น์ที�ยุุทธีศาสตร์ที�สองมิ่หาอำน์าจัแข่งกัน์สร้าง 

อ่ทธี่พ์ลอยุ่างเข้มิ่ข้น์ 

ที�ผา่น์มิ่า รฐัไทยุมัิ่กเลอ่กใชยุุ้ทธีศาสตร์ ‘ไผลู่่ลมิ่’ (bend with the wind)  

เพ์่�อประกัน์คิวามิ่เสี�ยุงท่ามิ่กลางคิวามิ่ขัดแยุ้งของมิ่หาอำน์าจัใน์โลก  
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แต่การทำงาน์ของรัฐไมิ่่มิ่ีเอกภิาพ์ แต่ละกระทรวง ทบวง กรมิ่  

หรอ่ภิาคิเอกชน์  ตา่งไปคิน์ละทศ่คิน์ละทาง  สง่ผลใหใ้น์ทางปฏิบ่ตั ่ ‘ไผลู่่ลมิ่’ 

เป็น์การประกัน์คิวามิ่เสี�ยุงโดยุบังเอ่ญ ไมิ่่ใช่ยุุทธีศาสตร์การต่างประเทศ 

ที�ตั�งใจัวางไว้จัร่งๆ ที�สำคิัญไปกว่าน์ั�น์ ยุุทธีศาสตร์ ‘ไผ่ลู่ลมิ่’ ก็ถู้ก 

ตั�งข้อกังขาว่าจัะใช้การได้ดีเพี์ยุงใดใน์วัน์ที�กระแสลมิ่การแข่งขัน์ของ 

มิ่หาอำน์าจัพ์ัดรุน์แรงมิ่ากขึ�น์

แมิ่้ยุุทธีศาสตร์ ‘ไผ่ลู่ลมิ่’ จัะถู้กตั�งคิำถ้ามิ่ แต่ไม่ิ่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่า  

ประเทศไทยุต้องเล่อกมิ่หาอำน์าจัข้างใดข้างหน์ึ�ง น์ักว่ชาการยุังคิง 

เห็น์พ์้องต้องกัน์ว่า การรักษัาสมิ่ดุลระหว่างมิ่หาอำน์าจัยุังเป็น์น์โยุบายุ

ที�ประเทศไทยุได้ประโยุชน์์สูงสุด ทว่าต้องเปลี�ยุน์จัากการรักษัาสมิ่ดุล 

เช่งรับ (reactive balancing) มิ่าเป็น์การรักษัาสมิ่ดุลเช่งรุก (proactive  

balancing) กล่าวค่ิอ ประเทศไทยุจัะต้องเข้าใจัตั�งแต่ต้น์ว่าตน์เอง 

ต้องการอะไร และพ์ยุายุามิ่สร้างเง่�อน์ไขเพ่์�อต่อรองให้ได้ส่�งที�ต้องการ  

(อารม์ิ่ ตั�งน์รั่น์ดร, หน์า้ 406) แน์วน์โยุบายุเช่น์น์ี�เป็น์การประกนั์คิวามิ่เสี�ยุง 

เช่งยุุทธีศาสตร์อยุ่างแท้จัร่ง ซึ�งช่วยุป้องกัน์ไมิ่่ให้ประเทศไทยุไหลไปมิ่า 

ตามิ่วาระ (agenda) ของมิ่หาอำน์าจั

หน์ึ�งใน์ตัวอยุ่างรูปธีรรมิ่ของการรักษัาสมิ่ดุลเช่งรุกคิ่อ ยุุทธีศาสตร์

แบบการน์ำจัากรฐัขน์าดกลาง ซึ�งจัะช่วยุใหไ้ทยุมีิ่จัดุยุน่์และท่าทีที�ชดัเจัน์ 

มิ่ากขึ�น์ กล่าวคิ่อ ไทยุคิวรเล่น์บทบาทเป็น์ผู้น์ำใน์ระดับภูิม่ิ่ภิาคิมิ่ากขึ�น์  

และร่เร่�มิ่น์วัตกรรมิ่และชดุน์โยุบายุด้าน์การเม่ิ่องการทูตใน์ระดับภิมู่ิ่ภิาคิ

มิ่ากขึ�น์ รวมิ่ถ้ึงคิวรพ์ยุายุามิ่กำกับพ์ฤต่กรรมิ่ของรัฐมิ่หาอำน์าจั ภิายุใต ้

กต่กาหร่อปทัสถ้าน์บางอยุ่างของภิูมิ่่ภิาคิ (จั่ตต่ภิัทร พ์ูน์ขำ, หน์้า 392)

คิวามิ่ขัดแยุ้งทางอุดมิ่การณ์ทางการเม่ิ่องเป็น์อีกหน์ึ�งคิำถ้ามิ่ใหญ่ 

ของประเทศไทยุ เพ์ราะฝ่ัายุก้าวหน์้า (progressive) ที�เช่�อใน์คิุณคิ่า 

ประชาธี่ปไตยุสากลมิ่ักมิ่ีแน์วโน์้มิ่ที�จัะสน์ับสน์ุน์สหรัฐอเมิ่ร่กาและ 

ต่อต้าน์จัีน์ ใน์ขณะที�ฝั่ายุอน์ุรักษัน์่ยุมิ่ (conservative) ที�เช่�อว่า รัฐหน์ึ�งๆ  
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ไม่ิ่คิวรแทรกแซงก่จัการภิายุใน์รัฐอ่�น์ มิ่กัมีิ่แน์วโน้์มิ่ต่อต้าน์สหรัฐอเมิ่รก่า

และสน์ับสน์ุน์จัีน์ 

อยุ่างไรก็ตามิ่ ทางเล่อกแบบขาว-ดำ อาจัไมิ่่ใช่คิำตอบที�ดีน์ัก 

ใน์การวางยุุทธีศาสตร์การเม่ิ่องระหว่างประเทศ เพ์ราะระบบ ‘คิุณคิ่า’  

เป็น์เคิร่�องม่ิ่อสำคิัญที�มิ่หาอำน์าจัใช้ใน์การต่อสู้แข่งขัน์กัน์มิ่าตลอด  

ทางเล่อกที�เหมิ่าะสมิ่กว่าและเป็น์ไปได้สำหรับประเทศไทยุค่ิอ การรับ

คิณุคิา่กฎหมิ่ายุระหวา่งประเทศและระบบของสหประชาชาตใ่หม้ิ่ากที�สดุ  

แตก่ต็อ้งสอดคิลอ้งกบัผลประโยุชน์ข์องชาตด่ว้ยุ ทั�งสองอยุา่งน์ี�ตอ้งสมิ่ดลุ

และถ่้วงดุลกัน์พ์อสมิ่คิวร เพ่์�อจัะได้ประกัน์คิวามิ่เสี�ยุงอยุ่างมีิ่ประสท่ธีภ่ิาพ์ 

แน์วทางน์ี�จัะช่วยุให้น์โยุบายุของไทยุมีิ่คิวามิ่ชอบธีรรมิ่ (legitimacy)  

และถู้กต้องใน์ทางกฎหมิ่ายุระหว่างประเทศ พ์ร้อมิ่ไปกับการตอบสน์อง 

ต่อประชาชน์ใน์ประเทศด้วยุ (จั่ตต่ภิัทร พ์ูน์ขำ, หน์้า 392)

น์อกจัากน์ี� การต่างประเทศใน์โลกยุุคิใหม่ิ่คิวรเป็น์การทูตแบบอ่ง 

กบัประเด็น์ (issue-based) ซึ�งประเทศไทยุสามิ่ารถ้มีิ่จัดุยุน่์ได้หลายุแบบ  

บางประเด็น์อาจัจัะสน์ับสน์ุน์สหรัฐฯ บางประเด็น์อาจัคิล้อยุตามิ่จัีน์  

ขึ�น์อยูุ่กับว่าเกณฑ์์คิวามิ่ต้องการและผลประโยุชน์์ของประเทศใน์แต่ละ

ประเด็น์เป็น์อยุ่างไร อยุ่างไรก็ตามิ่ การจัะวางยุุทธีศาสตร์เช่น์น์ี�ได้  

ประเทศไทยุต้องมิ่ี ‘จัุดยุ่น์’ ใน์แต่ละประเด็น์ที�ชัดเจัน์ ซึ�งหมิ่ายุคิวามิ่ว่า  

การปฏิ่รูปกระบวน์การตัดส่น์ใจัเช่งน์โยุบายุให้มิ่ี เอกภิาพ์และ

ประส่ทธี่ภิาพ์จัึงคิวรต้องนั์บเป็น์ส่วน์หน์ึ�งของการวางยุุทธีศาสตร ์

การต่างประเทศด้วยุ (อาร์มิ่ ตั�งน์่รัน์ดร, 406)

ต้ั้�งหล้ักใหม่่คุณค่าแลัะอนาคตั้ไทย: เปิดร้บค�าถาม่ โอบร้บ
เรื่องเลั่าแห่งยุคสม่้ย 

ใน์ช่วงกว่า 100 ปีที�ผ่าน์มิ่า อายุุขัยุเฉลี�ยุของมิ่น์ุษัยุ์ทั�วโลกเพ์่�มิ่ขึ�น์ 

จัาก 32 ปีใน์ปี 1900 เป็น์ 71 ปีใน์ปี 2020 การมิ่ีอายุุยุ่น์ยุาวมิ่ากขึ�น์
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หมิ่ายุคิวามิ่ว่ามิ่น์ุษัยุ์มิ่ีโอกาสที�จัะอยูุ่ร่วมิ่กับคิน์ต่างรุ่น์มิ่ากขึ�น์ โดยุ 

ใน์ปัจัจัุบัน์โลกมิ่ีคิน์เจั็ดรุ่น์อาศัยุอยุู่ร่วมิ่กัน์ ได้แก่ Greatest Generation  

(เก่ด 1901-1927) Silent Generation (เกด่ 1928-1945) Baby Boomers 

(เก่ด 1946-1964) Generation X (เก่ด 1965-1980) Generation Y  

(เก่ด 1981-1996) Generation Z (เก่ด 1997-2012) และ Generation  

Alpha (เก่ด 2012-ปัจัจัุบัน์) น์ับเป็น์คิรั�งแรกใน์ประวัต่ศาสตร์ที�มิ่ี 

คิน์ต่างวัยุอยุู่ร่วมิ่กัน์มิ่ากรุ่น์ขน์าดน์ี�

การเต่บโตภิายุใต้เง่�อน์ไขและสภิาพ์แวดล้อมิ่ต่างแบบทำให้คิน์

แต่ละรุ่น์มีิ่คิวามิ่ไม่ิ่ลงรอยุทางคิวามิ่คิ่ด คิวามิ่เช่�อ การให้คิุณค่ิา และ

พ์ฤต่กรรมิ่อยุ่างมิ่ีน์ัยุสำคิัญ ใน์ขณะเดียุวกัน์ คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำระหว่างรุ่น์  

ซึ�งเป็น์ผลมิ่าจัากการที�คิน์รุน่์เก่าสะสมิ่ทุน์และอำน์าจั ถ้อ่คิรองทรัพ์ยุากร 

ไวม้ิ่าก กท็ำใหค้ิน์รุน่์ใหมิ่ม่ิ่โีอกาสแทรกตวัใน์สังคิมิ่ยุากมิ่ากขึ�น์ และทำให้  

‘คิวามิ่ไมิ่่ลงรอยุกัน์ระหว่างคิน์ต่างรุ่น์’ ปรากฏิชัดมิ่ากขึ�น์ โดยุเฉพ์าะ 

ใน์ประเด็น์ที�เกี�ยุวข้องกับคิุณคิ่าพ์่�น์ฐาน์ (เสมิ่อภิาคิ เสรีภิาพ์ และ 

ธีรรมิ่าภิ่บาล) และหลักค่ิดใน์การจััดระเบียุบสังคิมิ่ไทยุแบบดั�งเด่มิ่  

(ชาต่ ศาสน์์ กษััตร่ยุ์) (มิ่่�งสรรพ์์ ขาวสอาด, อภิ่วัฒน์์ รัตน์วราหะ และ 

จัักรี เตจั๊ะวารี, อ้างแล้ว; คิมิ่กฤช อุ่ยุเต็กเคิ่ง, หน์้า 422)

หากพ์ูดใน์ภิาษัาแบบคิน์รุ่น์ใหมิ่่ คิวามิ่ไมิ่่ลงรอยุระหว่างรุ่น์คิ่อ  

คิวามิ่แตกต่างของ ‘เร่�องเล่า’ ที�แต่ละคิน์อยุากเล่า ซึ�งโลกที�พ์วกเขา 

อยุากเห็น์ค่ิอ โลกที�ทุกคิน์สามิ่ารถ้สร้างเร่�องเล่าของตัวเองขึ�น์มิ่าได้  

เพ์ราะมิ่ีแต่การโอบรับเร่�องเล่าที�แตกต่างหลากหลายุเท่าน์ั�น์ที�จัะน์ำไปสู ่

สงัคิมิ่ที�มีิ่คิวามิ่รุม่ิ่รวยุทางวฒัน์ธีรรมิ่ได ้(พ์ร่ยุ่ะ กลุกาญจัน์าชวีน่์, จัตภุิทัร์ 

บญุภัิทรรักษัา และ พ์ทัน์ ์ภิทัรนุ์ธีาพ์ร, หน้์า 464) ทั�งน์ี�หวัใจัของการแก้ไข

คิวามิ่ไมิ่่ลงรอยุระหว่างรุ่น์ค่ิอ การประน์ปีระน์อมิ่ การปรับเข้าหากนั์ และ

การใช้ประโยุชน์์จัากเร่�องเล่าที�แตกต่างหลากหลายุให้มิ่ากที�สุด 

อยุ่างไรก็ตามิ่ การประนี์ประน์อมิ่และปรับเข้าหากัน์ไมิ่่ใช่

กระบวน์การที�เก่ดขึ�น์ได้โดยุง่ายุ แต่จัำเป็น์ต้องอาศัยุหลักการหร่อ
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แพ์ลตฟื่อรม์ิ่กลางที�สามิ่ารถ้ทำใหค้ิน์รุ่น์เก่าและคิน์รุ่น์ใหมิ่ม่ิ่าพ์ดูคิยุุกัน์ได้  

คิน์รุ่น์ใหมิ่่หลายุคิน์เสน์อว่า การรับประกัน์ส่ทธี่ใน์การแสดงคิวามิ่คิ่ด 

และการออกแบบรัฐธีรรมิ่น์ูญใหมิ่่ใน์ฐาน์ะกต่กากลางน์่าจัะเป็น์หลักการ

ที�ทุกคิน์พ์อยุอมิ่รับด้วยุกัน์ได้ ใน์ทางตรงข้ามิ่ หากไมิ่่มิ่ีส่�งเหล่าน์ี� สังคิมิ่

ก็จัะไมิ่่มิ่ีหลักยุึดและยุากที�จัะเด่น์หน์้าต่อไปได้ (จัตุภิัทร์ บุญภิัทรรักษัา,  

หน์้า 464, ยุุทธีน์า บุญอ้อมิ่, หน์้า 450)

น์อกจัากน์ี� ภิาระและบทบาทใน์การประน์ปีระน์อมิ่ของคิน์แตล่ะรุน่์

ก็ไมิ่่จัำเป็น์ต้องเท่ากัน์ สำหรับคิน์รุ่น์เก่า แน์วทางสำคัิญใน์การปรับตัว 

คิ่อ การเปดิกว้างเพ์่�อโอบรับเร่�องเล่าของคิน์รุน่์ใหมิ่ ่ต้องใช้ประสบการณ์

มิ่องให้ออกว่า อะไรคิ่อ ‘แก่น์’ ที�คิน์รุ่น์ใหมิ่่ต้องการ และต้องทำการบ้าน์

ให้หน์ักว่าทำอยุ่างไรคิน์รุ่น์ใหม่ิ่ถ้ึงจัะยุอมิ่รับฟื่ัง ใน์ขณะที�คิน์รุ่น์ใหม่ิ่ 

ต้องปรับการน์ำเสน์อให้แหลมิ่คิมิ่มิ่ากขึ�น์ เร่�มิ่ตั�งแต่ว่ธีีการค่ิดไปจัน์ถึ้ง 

วธ่ีกีารส่�อสาร ใน์แง่น์ี� การประนี์ประน์อมิ่จึังเรียุกร้องกับคิน์รุ่น์เก่ามิ่ากกว่า 

เพ์ราะหากคิน์รุ่น์เก่าปรับตัวได้ โดยุกระบวน์การก็จัะทำให้คิน์รุ่น์ใหม่ิ่ 

ได้เรียุน์รู้ไปโดยุปร่ยุายุ (ยุุทธีน์า บุญอ้อมิ่, หน์้า 450) ทั�งนี์� ว่ธีีการคิุยุ 

ของคิน์รุ่น์เก่าที�ดีที�สุดค่ิอการเปิดโอกาสให้คิน์รุ่น์ใหมิ่่ได้แสดงมิุ่มิ่มิ่อง  

ออกแบบโจัทยุ์ และตอบคิำถ้ามิ่ด้วยุตัวเขาเอง โดยุส่�งสำคิัญที�คิน์รุ่น์เก่า 

แน์ะน์ำให้คิน์รุ่น์ใหมิ่่ได้ค่ิอ ‘ประสบการณ์’ ส่วน์คิน์รุ่น์ใหม่ิ่จัะเล่อกใช้  

‘ว่ธีีการ’ อยุ่างไรต้องให้เขาเป็น์คิน์ตัดส่น์ใจั (เกรียุงไกร วช่รธีรรมิ่พ์ร,  

หน์้า 436; มิ่่�งสรรพ์์ ขาวสอาด, หน์้า 44)

‘ค�าตั้อบ’ อยู่ในส้งคม่ไทย

น์ับตั�งแต่ปลายุปี 2563 ถ้ึงกลางปี 2565 โลกและไทยุต้องเผช่ญกับ 

โคิว่ด-19 ซึ�งเป็น์ว่กฤตใหญ่ที�สุดตั�งแต่สงคิรามิ่โลกคิรั�งที�สองเป็น์ต้น์มิ่า 

ผลกระทบของโรคิระบาดสร้างคิวามิ่เด่อดร้อน์อยุ่างแสน์สาหัสต่อผู้คิน์

หลายุล้าน์คิน์ มิ่่พ์ักต้องพ์ูดถ้ึงผู้เสียุชีว่ตจัำน์วน์มิ่ากที�ประเมิ่่น์คิ่ามิ่่ได้
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แมิ่้ผลกระทบของโคิว่ด-19 หลายุเร่�องจัะเป็น์เร่�องใหมิ่่ และ 

หลายุประเด็น์คิงต้องมิ่ีการศึกษัาว่จััยุเพ่์�มิ่เต่มิ่ แต่คิงยุากจัะปฏ่ิเสธีว่า  

คิวามิ่เสียุหายุอยุ่างรุน์แรงที�เก่ดขึ�น์เป็น์ผลมิ่าจัากคิวามิ่เปราะบางของ

สังคิมิ่ไทยุใน์ทุกม่ิ่ต่ ทั�งด้าน์การเม่ิ่อง เศรษัฐก่จั วัฒน์ธีรรมิ่ เทคิโน์โลยีุ 

และส่�งแวดล้อมิ่ คิุณคิ่า เม่ิ่องและว่ถ้ีชีว่ต ซึ�งรวมิ่ถ้ึงการปรับเปลี�ยุน์ 

คิุณคิ่า การไร้ฝััน์และคิวามิ่คิับข้องใจัของคิน์รุ่น์ใหมิ่่ ใน์แง่น์ี� โคิว่ด-19  

จัึงไม่ิ่ใช่แคิ่เร่�องของโรคิระบาดที�ไม่ิ่คิาดค่ิด หร่อคิวามิ่บังเอ่ญที�เก่ดขึ�น์ 

เฉพ์าะหน้์า หากแต่เป็น์สัญญาณเต่อน์ภัิยุใหญ่ถึ้งคิวามิ่จัำเป็น์ที�จัะต้อง 

ตั�งหลกัประเทศไทยุใหม่ิ่เพ่์�อรบัม่ิ่อกบัคิวามิ่เสี�ยุงที�คิาดเดาไมิ่ไ่ดใ้น์อน์าคิต

คิวามิ่คิ่ดและข้อเสน์อที�ปรากฏิใน์หน์ังส่อ Thailand: The Great 

Reset ตั�งหลักใหมิ่� ประเทศไทยแห�งอนุาคิต เป็น์เพ์ียุงเสียุงบางส่วน์ของ

คิวามิ่พ์ยุายุามิ่ใน์การตั�งหลกัใหมิ่ป่ระเทศไทยุ ซึ�งยุอ่มิ่ไมิ่อ่าจัแกท้กุปญัหา

ของประเทศได้ใน์รายุละเอียุด และอาจัไม่ิ่ใช่กระทั�ง ‘คิำตอบ’ สุดท้ายุ 

ของสังคิมิ่ไทยุ กระนั์�น์ ส่�งหน์ึ�งที�ปรากฏิให้เห็น์ชัดใน์หน์ังส่อเล่มิ่น์ี�ค่ิอ 

ข้อเท็จัจัร่งที�ว่า สังคิมิ่ไทยุสะสมิ่องคิ์คิวามิ่รู้ ภิูม่ิ่ปัญญา และคิวามิ่หวัง 

ถ้ึงอน์าคิตที�ดีกว่าไว้มิ่ากพ์อที�จัะออกจัากว่กฤต 

คิำถ้ามิ่ที�เหล่อจังึมิ่อียุูว่่า ทำอยุ่างไรเราจังึจัะใช้องค์ิคิวามิ่รู ้ภิมู่ิ่ปัญญา 

และคิวามิ่หวังเหล่าน์ี�ขับเคิล่�อน์ประเทศสู่อน์าคิตได้จัร่ง 
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ศ.เกียรตั้ิคุณ ดร.ม่ิ่งสรรพ์ ขาวสอาด ประธานมู่ลันิธิสถาบ้นศึกษา
นโยบายสาธารณะ น์ักเศรษัฐศาสตร์และนั์กว่จััยุด้าน์น์โยุบายุสาธีารณะ

คิน์สำคิัญของประเทศไทยุ เป็น์หน์ึ�งใน์คิน์ที�ขบค่ิดถึ้งโจัทยุ์ใหญ่ของ

ประเทศไทยุมิ่าตลอดชีว่ตน์ักว่ชาการ 

จัากผู้เชี�ยุวชาญด้าน์เศรษัฐศาสตร์ส่�งแวดล้อมิ่และทรัพ์ยุากร 

ธีรรมิ่ชาต่ เศรษัฐศาสตร์การพั์ฒน์าและการเกษัตร ถ้ึงการพั์ฒน์าเม่ิ่อง 

และอตุสาหกรรมิ่ท่องเที�ยุว ล่าสุดม่ิ่�งสรรพ์์ร่วมิ่กับน์ักว่จััยุหลายุศาสตร์ 

หลากชวีต่ ทำงาน์ว่จัยัุชดุใหญ่ว่าด้วยุ ‘อน์าคิตประเทศไทยุ’ ใน์หลายุม่ิ่ต่ 

ผ่าน์แผน์งาน์ยุุทธีศาสตร์เป้าหมิ่ายุด้าน์สังคิมิ่ คิน์ไทยุ 4.0 เพ์่�อร่วมิ่หา

คิำตอบและทางออกให้กับสังคิมิ่ไทยุ 

ภิายุใต้สถ้าน์การณ์ที�สังคิมิ่ไทยุกำลังเผช่ญกับการเปลี�ยุน์ผ่าน์ 

คิรั�งใหญ่ทั�งทางสังคิมิ่ เศรษัฐก่จั และการเม่ิ่อง สังคิมิ่ไทยุต้องการ 

คิวามิ่รู้ ทักษัะ พ์ลังสร้างสรรค์ิ และน์โยุบายุสาธีารณะแบบใหม่ิ่  

เพ่์�อมิ่องหาและทำคิวามิ่เขา้ใจั ‘ฉากทศัน์แ์หง่อน์าคิต’ และเตรยีุมิ่ตั�งหลกั

ใหมิ่่ประเทศไทยุที�น์ับรวมิ่ทุกคิน์อยุ่างแท้จัร่ง

และผลงาน์ของมิ่่�งสรรพ์์มิ่ีคิุณสมิ่บัต่เช่น์น์ั�น์
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คุณเคยพูดถึงเศรษฐกิจไทยไว้ว่า ‘โช่ตั้ิช่่วงแตั้่ไม่่ช่้ช่วาลั’ เนื่องจาก
ตั้ิดอยู่ในก้บด้กรายได้ปานกลัาง แลัะมี่ความ่เปราะบางหลัายด้าน  
เช่่น ขาดการพ้ฒนาท้กษะแรงงานระด้บสูง ม่าว้นนี�ไทยก�าลั้งเผช่ิญ
ก้บวิกฤตั้โควิด คุณเห็นความ่เปราะบางอะไรเพิ่ม่เตั้ิม่ขึ�นบ้าง 

เศรษัฐก่จัไทยุมีิ่ปัญหาอยุู่ก่อน์หน้์าที�จัะเก่ดโคิว่ด ปัญหาหลักค่ิอ  

ภิาคิอุตสาหกรรมิ่ที�เคิยุหวังว่าจัะเป็น์เคิร่�องยุน์ต์สำคิัญใน์การขับเคิล่�อน์ 

ประเทศไปข้างหน้์ามีิ่อัตราการเจัร่ญเต่บโตช้ากว่าที�คิาดการณ์ไว้  

ใน์ทศวรรษัที�ผ่าน์มิ่าเศรษัฐก่จัไทยุโตเป็น์อัน์ดับสองของอาเซียุน์  

แต่ภิาคิอุตสาหกรรมิ่กลับไม่ิ่ได้เป็น์เคิร่�องยุน์ต์หลักของเศรษัฐก่จั

ไทยุอยุ่างที�คิาดหวังไว้ เด่มิ่ภิาคิอุตสาหกรรมิ่เคิยุมีิ่สัดส่วน์สูงถ้ึง 39%  

ของ GDP ไทยุ ใน์ปัจัจับุนั์ลดลงเหล่อเพ์ียุง 36-37% เท่าน์ั�น์

ใน์อีกด้าน์หน์ึ�ง ภิาคิการท่องเที�ยุวกลายุมิ่าเป็น์ภิาคิเศรษัฐก่จัใหญ่

ของไทยุ หลังว่กฤตต้มิ่ยุำกุ้ง ภิาคิการท่องเที�ยุวคิ่อยุๆ เพ์่�มิ่คิวามิ่สำคิัญ

มิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ จัน์กลายุเป็น์เคิร่�องยุน์ต์หลักของเศรษัฐก่จัไทยุ อยุ่างไร

กต็ามิ่ การพ์ึ�งพ์ง่ภิาคิท่องเที�ยุวมิ่ากเกน่์ไปกลับทำใหโ้คิรงสร้างเศรษัฐก่จั

ไทยุเปราะบาง เราพ์ึ�งพ์ง่ภิาคิการท่องเที�ยุวคิด่เป็น์ 18% ของ GDP ถ้อ่วา่

สูงมิ่าก แม้ิ่เมิ่่�อเทียุบกับประเทศอ่�น์ๆ ที�เน์้น์อุตสาหกรรมิ่การท่องเที�ยุว

ก็พ์บว่า ไทยุพ์ึ�งพ์่งภิาคิการท่องเที�ยุวสูงที�สุด และยุังมิ่ีสัดส่วน์การพ์ึ�งพ์่ง 

น์ักท่องเที�ยุวจัากต่างชาต่มิ่ากที�สุดเช่น์กัน์ การระบาดของโคิว่ด-19  

จัึงทำให้เศรษัฐก่จัไทยุเจั็บหน์ักมิ่าก

น์อกจัากน์ี� โคิวด่ยุงัไดต้อกยุ�ำปญัหาเร่�องการอาศยัุแรงงาน์ตา่งชาต่ 

มิ่ากเก่น์ไป เห็น์ได้ชัดว่าตามิ่โรงงาน์ต่างๆ มิ่ีแรงงาน์ไทยุลดน์้อยุลงมิ่าก 

ส่งผลให้แรงงาน์ไทยุขาดโอกาสพ์ัฒน์าทักษัะระดับสูง เร่�องน์ี�ถ้่อเป็น์ 

อีกหน์ึ�งคิวามิ่เปราะบางของภิาคิอุตสาหกรรมิ่
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คุณท�าวิจ้ยเก่ียวก้บการยกระด้บอุตั้สาหกรรม่การท่องเที่ยวอยู ่
หลัายช่ิ�น ซ่ึึ่งล้ัวนแต่ั้เป็นงานวิจ้ยที่ท�าก่อนโรคระบาด แต่ั้ในอีก
ด้านหนึ่ง คุณก็เห็นความ่เปราะบางของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพิง 
ภาคการท่องเที่ยวม่ากเกินไป ถ้าโควิดหายไป เราควรหว้งให้ 
การทอ่งเทีย่วกลับ้ม่าเปน็เครือ่งยนตั้ข์บ้เคลัือ่นเศรษฐกจิเหม่อืนเดมิ่ 
ได้ไหม่

เคิร่�องยุน์ต์ใน์การขับเคิล่�อน์เศรษัฐก่จัไมิ่่คิวรเป็น์อะไรที�แคิ่หาเง่น์

อยุ่างเดียุว แต่ต้องสะสมิ่ทุน์ได้ด้วยุ ยุกตัวอยุ่างภิาคิอุตสาหกรรมิ่  

การสะสมิ่ทุน์ค่ิอการซ่�อเทคิโน์โลยุี เพ์่�อปรับปรุงโรงงาน์ให้ดีขึ�น์  

ส่วน์แรงงาน์ก็ต้องพ์ัฒน์าทักษัะคิวามิ่รู้เพ่์�อพ์ัฒน์าส่น์ค้ิาให้ซับซ้อน์

ขึ�น์ เมิ่่�อแรงงาน์มิ่ีคิวามิ่รู้มิ่ากขึ�น์ มิ่ีผล่ตภิาพ์มิ่ากขึ�น์ คิ่าจั้างก็จัะสูงขึ�น์  



เครื่องยนต ์
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ไม่ควรเป็นอะไร 
ที่แค่หาเงินอย่างเดียว  
แต่ต้องสะสมทุนได้ด้วย
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และเก่ดโอกาสใน์การพ์ฒัน์าแรงงาน์ขึ�น์มิ่า แตภ่ิาคิการทอ่งเที�ยุวเน้์น์ขายุ

ธีรรมิ่ชาต่เป็น์หลัก ซึ�งเป็น์ทรัพ์ยุากรที�มิ่ีอยุู่แต่เด่มิ่และสึกหรอไปเร่�อยุๆ 

ขณะเดียุวกัน์ตัวเน์่�องาน์ก็ไมิ่่ได้ใช้ทักษัะขั�น์สูงใน์การทำงาน์มิ่ากน์ัก 

ก็ทำให้แรงงาน์ภิาคิการท่องเที�ยุวขาดโอกาสใน์การพ์ัฒน์าทักษัะ

น์อกจัากน์ี� การท่องเที�ยุวไทยุไม่ิ่ค่ิอยุให้คิวามิ่สำคัิญกับโลก 

หลงัอตุสาหกรรมิ่ (post industrial) อยุ่างโลกด่จั่ทัลมิ่ากน์ัก ทั�งๆ ที�เรามิ่ี

รายุไดส้ทุธีจ่ัากการทอ่งเที�ยุวเปน็์อนั์ดบัที�สามิ่ของโลก ถ้้าลองไปดปูระเทศ

เพ่์�อน์บ้าน์จัะเห็น์ว่าทุกประเทศล้วน์มีิ่แพ์ลตฟื่อร์มิ่จัากประเทศเขา  

เช่น์ Gojek ของอ่น์โดน์ีเซียุ Traveloka ของประเทศฟื่ิล่ปปิน์ส์ Grab  

ของมิ่าเลเซียุ ตัดภิาพ์มิ่าที�ไทยุ ไม่ิ่มิ่ีอะไรเลยุ เพ์ราะที�ผ่าน์มิ่าเราไม่ิ่ได้ 

สร้างเสร่มิ่น์วัตกรรมิ่เทคิโน์โลยีุหร่อทักษัะให้กับแรงงาน์ เม่ิ่�อมีิ่ภิาคิ

เศรษัฐก่จัใหมิ่่ที�แข็งแรงเต่บใหญ่เก่ดขึ�น์ เรามิ่ีแคิ่เง่น์ แต่ข้างใน์กลวง  

ไม่ิ่มิ่ีอะไรที�สามิ่ารถ้ใช้ต่อยุอดได้ กลายุเป็น์ว่าถ้้าเราอยุากขายุอะไร  

ก็ต้องไปฝัากขายุใน์แพ์ลตฟื่อร์มิ่ต่างชาต่

ไมิ่่ใช่แค่ิน์ั�น์ ภิาคิการท่องเที�ยุวไทยุยัุงพ์ึ�งพ์่งแรงงาน์ต่างชาต ่

คิ่อน์ข้างมิ่าก ซึ�งมิ่องโดยุผ่วเผ่น์อาจัจัะไมิ่่เห็น์พ์วกเขามิ่ากน์ัก  

เพ์ราะส่วน์ใหญ่จัะทำงาน์อยุู่ข้างหลัง เป็น์แรงงาน์ไร้ทักษัะ บวกกับ

ประเทศไทยุไม่ิ่เคิยุมีิ่น์โยุบายุเกี�ยุวกับแรงงาน์ต่างชาต่ที�ชัดเจัน์จึังทำให้

เก่ดปญัหาแรงงาน์ตา่งชาตผ่ด่กฎหมิ่ายุ ดา้น์บร่ษัทั หา้งรา้น์ หร่อโรงแรมิ่ 

ก็ไมิ่่มีิ่แรงจูังใจัที�จัะพ์ัฒน์าเทคิโน์โลยุีให้ดีขึ�น์ เพ์ราะใช้แรงงาน์ต่างชาต่

ราคิาถู้กคิุ้มิ่กว่า เราจัึงไปข้างหน์้าได้คิ่อน์ข้างช้าและน์้อยุมิ่าก 

ดังน์ั�น์ ถ้้ายุังอยุู่กัน์แบบเด่มิ่ การท่องเที�ยุวก็ไมิ่่คิวรเป็น์เคิร่�องยุน์ต ์

ทางเศรษัฐก่จัที�ไทยุฝัากคิวามิ่หวัง
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หากจะตั้้�งหลั้กใหม่่อุตั้สาหกรรม่การท่องเที่ยวประเทศไทย เราควร
ค�านึงถึงเรื่องอะไรบ้าง 

หนึ์�ง ต้องเปลี�ยุน์ให้อุตสาหกรรมิ่การท่องเที�ยุวเป็น์เศรษัฐก่จั

ด่จั่ทัลอยุ่างสมิ่บูรณ์ โดยุอาจัต่อยุอดจัากแอปพ์ล่เคิชัน์ ‘เป๋าตัง’ เพ์่�อ

สร้างระบบน์่เวศสำหรับการท่องเที�ยุวและการซ่�อส่น์ค้ิา ไม่ิ่ใช่เพ์ียุงเป็น์

แคิ่ e-wallet แบบที�เป็น์อยูุ่ น์อกจัากน์ี� การปรับไปสู่สังคิมิ่ไร้เง่น์สด 

กเ็ปน็์อกีหน์ึ�งแน์วทางที�ตอบสน์องพ์ฤตก่รรมิ่ของน์กัทอ่งเที�ยุวชาวจันี์ได้ 

ทุกวัน์น์ี�เวลาที�น์ักท่องเที�ยุวจีัน์มิ่าเที�ยุวบ้าน์เรา เขาใช้แพ์ลตฟื่อร์มิ่ของ

เขาหมิ่ดเลยุ ไมิ่่ว่าจัะซ่�อของหร่อจั่ายุเง่น์ เพ์ราะเราไมิ่่มีิ่แพ์ลตฟื่อร์มิ่ให้

เขาใช ้เราตอ้งกลบัมิ่าทำใหเ้งน่์โอน์เขา้สูป่ระเทศไทยุไมิ่ใ่ชไ่ปที�ประเทศจันี์

สอง ต้องเพ์่�มิ่ค่ิาใช้จั่ายุต่อหัวของน์ักท่องเที�ยุวให้มิ่ากขึ�น์ ทั�งใน์ 

รปูแบบของการท่องเที�ยุว หรอ่การอาศัยุใน์ระยุะยุาว เช่น์ กลุม่ิ่คิรอบคิรัว

น์ักท่องเที�ยุวจัีน์ที�ยุ้ายุมิ่าอยุู่อาศัยุใน์ประเทศไทยุ พ์บว่าใน์ปัจัจัุบัน์ 

มิ่เีด็กน์กัเรยีุน์จีัน์กวา่ 2,000 คิน์ศกึษัาอยุูใ่น์โรงเรียุน์น์าน์าชาตใ่น์จังัหวดั

เชียุงใหมิ่่ น์ักท่องเที�ยุวกลุ่มิ่น์ี�ถ้่อเป็น์กลุ่มิ่ที�เราคิวรให้คิวามิ่สน์ใจั

สามิ่ ต้องปรับให้สอดรับกับเทรน์ด์โลกมิ่ากขึ�น์ ไมิ่่ว่าจัะเป็น์เร่�อง 

การดูแลสุขภิาพ์ เร่�องส่�งแวดล้อมิ่ จัำเป็น์ต้องมิ่ีการพ์ัฒน์าตลอดเวลา 

เพ์่�อให้สอดรับกับพ์ฤต่กรรมิ่ของน์ักท่องเที�ยุวที�เปลี�ยุน์ไป

สี� ต้องดึงเศรษัฐก่จัฐาน์รากขึ�น์มิ่า เช่น์ ส่น์คิ้าท้องถ้่�น์ ภิูม่ิ่ปัญญา

ท้องถ้่�น์ ก่จักรรมิ่วัฒน์ธีรรมิ่ ใน์ชุมิ่ชน์อ่�น์ๆ ไม่ิ่ใช่เพ์ียุงชุมิ่ชน์ท่องเที�ยุว

อยุ่างเดียุว

เร่�องสุดท้ายุ ต้องเปลี�ยุน์จัากการซ่�อส่น์คิ้าคิรั�งเดียุว (one time 

product) หร่อการท่องเที�ยุวคิรั�งเดียุว (one time relationship) มิ่าเป็น์

คิวามิ่สัมิ่พั์น์ธ์ีระยุะยุาว (all time relationship) เพ่์�อให้เก่ดการต่ดต่อ

และซ่�อขายุกัน์ได้ตลอดเวลาผ่าน์เทคิโน์โลยุี ไมิ่่ใช่แคิ่เฉพ์าะยุามิ่มิ่าเที�ยุว 

ประเทศไทยุเท่าน์ั�น์ ยุกตัวอยุ่างเช่น์ สมิ่มิ่ต่เรามิ่ีปางช้าง แทน์ที�จัะขายุ

บรก่ารขี�ชา้งเพ์ยีุงอยุา่งเดียุว ลองให้เขาตั�งช่�อช้างเพ่์�อสรา้งคิวามิ่รู้สึกรว่มิ่ 

ใน์การเป็น์ผู้ดูแลช้างตัวน์ี� ช่วงที�โคิว่ดระบาด เราอาจัต่ดต่อเขาไปว่า 
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ช้างที�เขาดูแลไม่ิ่มิ่ีเง่น์ก่น์ข้าว ทางเขาก็ส่งเง่น์หร่อซ่�อของกลับมิ่าให้  

เราก็มิ่ีเง่น์ที�จัะเลี�ยุงช้างต่อไป หร่อจัะต่อยุอดเอามูิ่ลช้างไปทำส่น์ค้ิา 

เชน่์กระดาษั กไ็ดเ้หม่ิ่อน์กัน์ ถ้า้สามิ่ารถ้ทำไดใ้น์ลกัษัณะน์ี� คิวามิ่สัมิ่พ์นั์ธี ์

ใน์ระยุะยุาวก็จัะเก่ดขึ�น์ 

น์อกจัากน์ี�เราคิวรเสร่มิ่การขายุอัตลักษัณ์ของคิน์ไทยุอยุ่าง  

‘คิวามิ่อัธียุาศยัุดี’ หร่อ ‘คิวามิ่เปน็์เพ์่�อน์’ เพ์่�มิ่เขา้ไปดว้ยุ เราชอบคิด่กนั์วา่ 

สาเหตุที�น์ักท่องเที�ยุวต่างชาต่ชอบมิ่าเที�ยุวบ้าน์เราเป็น์เพ์ราะเรามิ่ีวัด 

ทะเล หร่อวัฒน์ธีรรมิ่ที�สวยุงามิ่ แต่จัากการสำรวจัของทุกสำนั์กต่างพ์ูด

ตรงกนั์วา่น์กัทอ่งเที�ยุวชอบคิน์ไทยุ ทำไมิ่เราไมิ่ท่ำให ้‘คิวามิ่เปน็์คิน์ไทยุ’ 

กลายุเปน็์สน่์ทรพั์ยุที์�ตด่อยูุ่กบัพ์่�น์ที�ของเรา (asset on location) คิณุตอ้ง 

มิ่าเที�ยุวที�น์ี�ถ้ึงจัะซ่�อคิวามิ่เป็น์คิน์ไทยุได้ ส่�งน์ี�จัะช่วยุดึงดูดน์ักท่องเที�ยุว

และสร้างคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ที�ดีได้มิ่ากขึ�น์

คุณย��าเรื่องการน�าดิจิท้ลัม่าประยุกตั้์ใช้่ในระบบเศรษฐกิจภาคต่ั้างๆ 
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ส�าหร้บคุณม่องว่าการเปลัี่ยนผ่าน 
ทางดิจิท้ลั (digital transformation) ในประเทศไทยควรมี่หน้าตั้า
อย่างไร 

ทุกภิาคิเศรษัฐก่จัจัำเป็น์ต้องหาแน์วทางการเปลี�ยุน์ผ่าน์ด่จั่ทัล  

เชน่์ ภิาคิธีรุก่จัการศกึษัา คิำถ้ามิ่ใหญต่อน์น์ี�ค่ิอ ใน์อน์าคิตมิ่หาวท่ยุาลยัุไทยุ

จัะยุังไปต่อได้หร่อไมิ่่ เพ์ราะทุกวัน์น์ี�เราเห็น์แล้วว่ามิ่หาว่ทยุาลัยุต่างชาต ่

เปิดคิอร์สให้เรียุน์ทางออน์ไลน์์ได้ทั�วโลก สมิ่มิ่ต่ว่าต่อไปเก่ดเคิร่�องม่ิ่อ 

ที�แปลส่�งที�อาจัารยุ์จัากมิ่หาว่ทยุาลัยุฮาร์วาร์ดสอน์ให้เป็น์ภิาษัาไทยุ  

คิุณค่ิดว่ามิ่หาว่ทยุาลัยุไทยุจัะขายุการศึกษัาสู้กับมิ่หาว่ทยุาลัยุฮาร์วาร์ด 

ได้ไหมิ่

ดังน์ั�น์ ภิาคิการศึกษัาต้องมิ่าค่ิดทบทวน์ใหม่ิ่ทั�งหมิ่ดว่าอะไรค่ิอ

ส่�งที�จัำเป็น์สำหรับการเรียุน์การสอน์จัร่งๆ ข้างต้น์เป็น์แคิ่ตัวอยุ่างหน์ึ�ง

เท่าน์ั�น์ โคิรงการว่จััยุใน์แผน์งาน์คิน์ไทยุ 4.0 บอกชัดว่า เมิ่่องใน์อน์าคิต 
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จัะเป็น์เม่ิ่องแพ์ลตฟื่อร์มิ่และพ์วกเราจัะกลายุเป็น์มิ่น์ุษัยุ์แพ์ลตฟื่อร์มิ่  

ชวีต่ประจัำวัน์ตั�งแต่ต่�น์ยุนั์น์อน์ของพ์วกเราจัะดำเน์น่์อยุูบ่น์แพ์ลตฟื่อร์มิ่

เปน็์หลัก ฉะน์ั�น์ใน์อน์าคิตคิน์จัะรวยุได้ กต็อ้งรวยุจัากการมีิ่คิวามิ่สัมิ่พั์น์ธี์

กบัแพ์ลตฟื่อร์มิ่ แต่ประเทศไทยุยัุงล้าหลังใน์เร่�องนี์�มิ่าก แล้วจัะไปก้าวข้ามิ่

รายุได้กับดักปาน์กลางได้อยุ่างไร

อะไรเป็นคอขวดส�าค้ญของส้งคม่เศรษฐกิจไทย
โคิรงสร้างประชากรของไทยุไม่ิ่เอ่�อตอ่การเจัร่ญเตบ่โตทางเศรษัฐก่จั 

เพ์ราะคิน์ไทยุแกก่อ่น์รวยุ การเข้าสูสั่งคิมิ่สงูวยัุสะทอ้น์วา่ เราไมิ่ม่ิ่แีรงงาน์

ที�จัะเป็น์ตัวผลักดัน์เศรษัฐก่จั

อีกเร่�องที� มีิ่คิวามิ่สำคัิญอยุ่างยุ่�งค่ิอการลงทุน์โดยุตรงจัาก 

ต่างประเทศของไทยุมีิ่น์้อยุมิ่าก เพ์ราะระยุะหลังบร่ษััทข้ามิ่ชาต่หนี์

ไปลงทุน์กับเวียุดน์ามิ่ อ่น์โดน์ีเซียุ หร่อจีัน์กัน์หมิ่ด ใน์ช่วงก่อน์โคิว่ด  

GDP ประเทศอ่�น์โตกัน์ 5-6% แต่ของไทยุโตแค่ิ 2-3% เท่าน์ั�น์ ไม่ิ่ว่า

คิุณจัะชอบหร่อไมิ่่ชอบอัตราการโตของ GDP แต่ต้องยุอมิ่รับว่า ตัวเลข 

การเต่บโตทางเศรษัฐก่จัแสดงถึ้งผลตอบแทน์เฉลี�ยุของการลงทุน์ใน์ 

ประเทศนั์�น์ๆ ถ้้า GDP ไทยุโตแค่ิ 2-3% น์ักลงทุน์ก็เล่อกไปลงทุน์ใน์

ประเทศอ่�น์แทน์ เมิ่่�อไมิ่่มิ่ีเง่น์มิ่าลงก็ทำให้เศรษัฐก่จัไทยุเต่บโตช้า 

แตท่ั�งหมิ่ดทั�งปวงไมิ่ไ่ดส้ำคิญัเทา่กบัวา่ ประเทศไทยุขาดวสั่ยุทัศน์์  

ด่ฉัน์เคิยุได้ยุ่น์เกษัตรกรคิน์หน์ึ�งว่จัารณ์เร่�องน์ี�ไว้อยุ่างแหลมิ่คิมิ่ว่า  

“คิน์ไทยุไมิ่่ได้พ์่ายุแพ์้ที�คิวามิ่สามิ่ารถ้ แต่พ์่ายุแพ์้ที�ว่สัยุทัศน์์และกลยุุทธี์

ใน์การจัะน์ำประเทศไปข้างหน้์า” ใน์ฐาน์ะคิน์ที�ศึกษัาเร่�องแผน์และ

น์โยุบายุสาธีารณะ ด่ฉัน์ฟื่ังแล้วรู้สึกประทับใจัมิ่าก 
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ท�าไม่เราจึงพ่ายแพ้ที่วิส้ยท้ศน์แลัะกลัยุทธ์ในการน�าประเทศไป 
ข้างหน้า  

เรามิ่องไมิ่่ถู้กเป้า แต่หลงตัวเอง ชอบคิ่ดว่าตัวเองทำดีอยูุ่แล้ว  

ไมิ่่จัำเป็น์ต้องพ์ัฒน์าต่อ ตัวอยุ่างที�ดีมิ่าก เช่น์ การส่งออกข้าวหอมิ่มิ่ะล่  

ซึ�งไทยุมัิ่กชอบทะน์งตัวว่าข้าวไทยุดีกว่าของที�อ่�น์ แต่แล้วกลับถู้ก 

ข้าวเวียุดน์ามิ่ตีตลาดเละเทะเลยุ เพ์ราะข้าวเวียุดน์ามิ่ทั�งหอมิ่ น์ุ่มิ่  

และถู้กกว่า ประเด็น์คิ่อเวียุดน์ามิ่มิ่าถ้ึงจัุดน์ี�ได้เพ์ราะศึกษัาพ์ัน์ธีุ์ข้าวของ

ไทยุและไมิ่ห่ยุดุที�จัะวจ่ัยัุเพ์่�อพ์ฒัน์าสายุพ์นั์ธีุข์า้วของตวัเองใหม้ิ่คีิณุภิาพ์

ยุ่�งขึ�น์

อีกเร่�องที�จัำเป็น์ต้องพ์ูดคิ่อ ว่สัยุทัศน์์และกลยุุทธี์จัำเป็น์ต้องอาศัยุ

คิวามิ่รู้และคิวามิ่สามิ่ารถ้ที�หลากหลายุ แต่ปัญหาหลักของสังคิมิ่ไทยุคิ่อ

รังเกียุจัการค่ิดต่าง ทั�งๆ ที�การยุอมิ่รับคิวามิ่แตกต่างหลากหลายุและ 

การบูรณาการเท่าน์ั�น์ถ้ึงจัะทำให้ประเทศไทยุก้าวไปข้างหน้์าได้  

การยุดึมัิ่�น์คิวามิ่คิด่อยุูเ่พ์ยีุงอยุา่งเดยีุวถ้อ่เปน็์วธ่ีคีิด่ที�ลา้สมิ่ยัุและจัะทำให้

เก่ดปัญหาตามิ่มิ่าอีกมิ่ากมิ่ายุไมิ่่ว่าจัะใน์ด้าน์สังคิมิ่ เศรษัฐก่จั การเมิ่่อง 

โจทย์ใหญ่แลัะยากที่คุณพูดถึงอยู่เสม่อคือ ความ่เหลัื่อม่ลั��า เริ่ม่เป็น 
ที่ประจ้กษ์ช้่ดแลั้วว่าหล้ังจากการระบาดของโควิด ความ่เหล่ืัอม่ลั��า
จะรุนแรงม่ากขึ�น ส้งคม่ไทยควรตั้้�งหลั้กคิดเรื่องนี�อย่างไร

รากฐาน์ของคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำเก่ดมิ่าจัากสองเร่�อง หน์ึ�ง ปัญหาเร่�อง

ที�ด่น์ทำก่น์ และสอง ปัญหาเร่�องการศึกษัาที�ไม่ิ่มีิ่คิุณภิาพ์ สองเร่�องน์ี�

เกี�ยุวโยุงกับคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำด้าน์โอกาส ถ้้าแก้สองโจัทยุ์น์ี�ไมิ่่ได้ก็ยุาก 

ที�จัะแก้ปัญหาคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ

งาน์ว่จััยุใน์ช่วงหลังหัน์ไปให้คิวามิ่สำคัิญกับคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ 

ดา้น์การศกึษัาเพ์่�มิ่มิ่ากขึ�น์ เพ์ราะใน์ชว่งหลายุสบ่ปทีี�ผา่น์มิ่าประเทศไทยุ

ประสบคิวามิ่สำเร็จัใน์การเอาคิน์จัากฐาน์พ์ีระม่ิ่ดเข้าสู่ระบบการศึกษัา

ได้เพ์่�มิ่มิ่ากขึ�น์ เรียุกได้ว่าประชากรส่วน์ใหญ่ของประเทศสามิ่ารถ้เข้าถ้ึง 

การศึกษัาได้แล้ว แต่ปัญหาที�ยุังแก้ไมิ่่ตกคิ่อปัญหาด้าน์คิุณภิาพ์  
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ซึ�งช่องว่างระหว่างชน์ชั�น์กลางกับคิน์ฐาน์ล่างของพ์ีระม่ิ่ดยุังสูงอยุู่มิ่าก  

งาน์ว่จััยุหลายุช่�น์กล่าวตรงกัน์ว่าคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำทางการศึกษัาเป็น์

ตัวแปรสำคัิญที�ส่งผลต่อการส่งต่อคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำข้ามิ่รุ่น์ พ์่อแม่ิ่จัน์

อยุ่างไร ลูกก็จัน์อยุู่อยุ่างน์ั�น์ ซึ�งสังคิมิ่ที�ผู้คิน์ไม่ิ่มิ่ีคิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์ 

การเล่�อน์ชั�น์ทางสังคิมิ่ถ้่อเป็น์สังคิมิ่ที�อน์ารยุะ

เม่ื่อพูดถึงความ่เหลัื่อม่ลั��าแลัะเสริม่ย��าด้วยวิกฤตั้โควิด ท�าให ้
หลัายคนนึกไปถึงระบบตั้าข่ายรองร้บทางส้งคม่ (social safety 
net) ตั้ลัอดไปจนระบบสว้สดิการตั้่างๆ คุณม่ีความ่คิดเห็นอย่างไร 
ตั้่อเรื่องนี� อะไรคือจุดเปราะบางหรือข้อควรปร้บปรุงของระบบ
ตั้าข่ายรองร้บทางส้งคม่

ชมุิ่ชน์ค่ิอตาขา่ยุรองรบัทางสงัคิมิ่ที�สำคิญัที�สุด จัะเหน็์วา่ตา่งจังัหวดั

มิ่ีคิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์การต่อสู้กับโคิว่ดดีกว่าใน์เมิ่่องมิ่าก สาเหตุเป็น์เพ์ราะ 

ใน์ต่างจัังหวัดยุังมิ่ีชุมิ่ชน์อยุู่ อยุ่างที�เชียุงใหมิ่่ ทัน์ทีที�เก่ดโคิว่ด ชาวบ้าน์

ต่างลุกขึ�น์มิ่าช่วยุทำกับข้าวเพ์่�อส่งอาหารให้ผู้ป่วยุต่ดเตียุงที�อาศัยุใน์

ชมุิ่ชน์

คิวามิ่เป็น์ชุมิ่ชน์ถ้่อเป็น์เร่�องสำคิัญ ถ้้ามิ่องไปใน์อน์าคิตมิ่ีแน์วโน์้มิ่ 

ที�คิน์ไทยุจัะถู้กตัดขาดจัากชุมิ่ชน์และกลายุเป็น์คิน์เปราะบางมิ่ากขึ�น์  

ฉะน์ั�น์เราจัำเป็น์ต้องสร้างคิวามิ่เป็น์ชุมิ่ชน์ใหม่ิ่ให้เก่ดขึ�น์ ตอน์น์ี� 

คิวามิ่เป็น์ชมุิ่ชน์ของคิน์เม่ิ่องอยุูบ่น์โลกไซเบอร์ แต่ใน์ห้วงเวลาที�เปราะบาง

แบบน์ี� ชุมิ่ชน์ออน์ไลน์์อยุ่างเดียุวสู้ไมิ่่ได้ เรายุังจัำเป็น์ต้องพ์ึ�งพ์าชุมิ่ชน์ 

ใน์เช่งกายุภิาพ์อยุู่ 

น์โยุบายุต่อจัากน์ี�ต้องเป็น์น์โยุบายุที�ผลักดัน์ให้เก่ดชุมิ่ชน์เช่ง

กายุภิาพ์มิ่ากขึ�น์ โดยุการสรา้งพ์่�น์ที�สาธีารณะเพ์่�มิ่ขึ�น์ เพ์่�อใหผู้ค้ิน์สามิ่ารถ้

ออกมิ่าเด่น์เล่น์ พ์ูดคิุยุ ตลอดจัน์ซ่�อขายุของ ไมิ่่ใช่ว่าทุกคิน์ไปเด่น์ซ่�อ 

ส่น์คิ้าใน์ห้างสรรพ์ส่น์คิ้าเสียุหมิ่ด เราจัำเป็น์ต้องเพ์่�มิ่พ์่�น์ที�สาธีารณะ 

เพ์่�อทำให้เก่ดการปฏิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ระหว่างผู้คิน์มิ่ากขึ�น์  
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นอกจากความ่เหลัื่อม่ลั��าทางเศรษฐกิจ ความ่เหล่ืัอม่ลั��าทางดิจิท้ลั
ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ ในขณะที่ส้งคม่อนาคตั้ก�าลั้งเข้าสู่โลัก 
ยคุดิจิท้ลัอย่างเตั้็ม่รูปแบบ แต่ั้ก็ย้งม่ีผู้คนอีกเป็นจ�านวนม่ากที่เข้า 
ไม่่ถึงเทคโนโลัยี เช่่นน้�น ภาคร้ฐควรท�าอย่างไรเพ่ือป้องก้นไม่่ให ้
ม่ีใครตั้้องตั้กขบวนความ่เปลัี่ยนแปลังนี�

หากประชาชน์เข้าถ้ึงอ่น์เทอร์เน์็ตได้ พ์วกเขาก็มิ่ีศักยุภิาพ์มิ่ากพ์อ 

ที�จัะใช้ประโยุชน์์ทางเศรษัฐก่จัได้ ดังน์ั�น์ต้องทำให้สมิ่าร์ตโฟื่น์ราคิา 

ถู้กลงและผู้คิน์สามิ่ารถ้เข้าถ้ึงอ่น์เทอร์เน์็ตได้ฟื่รี หร่อราคิาถู้กที�สุด

กรณี Wi-Fi สลัมิ่เป็น์ตัวอยุ่างที�น่์าสน์ใจัอยุ่างยุ่�ง จัากการลงไป

ทำงาน์ว่จััยุใน์สลัมิ่พ์บว่า แมิ่้คิน์ใน์สลัมิ่จัะอ่าน์หน์ังส่อไมิ่่ออก แต่เขา

สามิ่ารถ้ใช้สมิ่าร์ตโฟื่น์ขายุส่น์ค้ิาออน์ไลน์ไ์ด้ผา่น์การใชค้ิำสั�งเสียุง (voice 

command) หร่อชุมิ่ชน์ท่องเที�ยุวใน์ต่างจังัหวัดกส็ามิ่ารถ้ใช้โปรแกรมิ่แปล 

ภิาษัา (Google Translate) ใน์การต้อน์รับน์ักท่องเที�ยุวจัากต่างประเทศ

และตอน์น์ี�เรากำลังร่เร่�มิ่โคิรงการ blockchain ให้กับชาวบ้าน์ตามิ่

พ์่�น์ที�หา่งไกล เพ์่�อใหเ้ขาสามิ่ารถ้ซ่�อขายุสน่์คิา้โดยุไมิ่ต่อ้งผด่ใจักนั์ เด่มิ่ที

เวลาชาวบ้าน์ซ่�อขายุของจัะทะเลาะกัน์ตลอด เพ์ราะถ้่อสมิุ่ดบัญชีกัน์ 

คิน์ละเล่มิ่ ต่างคิน์ก็ต่างมิ่ีสมิุ่ดบัญชีของตัวเอง เป็น์เหตุให้ง่ายุที�จัะเก่ด

การเข้าใจัผ่ด เทคิโน์โลยุี blockchain เข้ามิ่าช่วยุแก้ปัญหาเร่�องน์ี� ตอน์น์ี� 

ทุกคิน์ต่างถ้่อสมิุ่ดบัญชีเล่มิ่เดียุวกัน์ ก็ไมิ่่มิ่ีสาเหตุให้ต้องทะเลาะกัน์ 

อีกต่อไป 

เราจัำเป็น์ต้องเปลี�ยุน์คิวามิ่คิ่ดที�ว่าคิน์ไทยุใช้อ่น์เทอร์เน์็ตเพ์่�อ 

การละเล่น์เพี์ยุงอยุ่างเดียุว ส่�งน์ี�ไมิ่่จัร่งเสมิ่อไป มิ่ีตัวอยุ่างหลายุกรณีที�

ทำใหเ้หน็์แลว้วา่คิน์ไทยุใชอ้น่์เทอรเ์น์ต็เพ์่�อหาเลี�ยุงชพี์ ส่�งที�รฐัคิวรทำคิอ่ 

การทำให้อ่น์เทอร์เน็์ตคิรอบคิลุมิ่ทุกพ์่�น์ที�และฟื่รี ชาวบ้าน์ไมิ่่ได้ใช้

อ่น์เทอร์เน์็ตไม่ิ่เป็น์ แต่เขาสู้กับราคิาสมิ่าร์ตโฟื่น์และราคิาอ่น์เทอร์เน์็ต 

ไม่ิ่ไหวต่างหาก ถ้้ารัฐเตรียุมิ่ส่�งน์ี�ให้พ์ร้อมิ่ ชาวบ้าน์ก็สามิ่ารถ้ใช้

อ่น์เทอร์เน์็ตใน์การทำมิ่าหาก่น์ได้ 



คนรุ่นดิฉันอายุมากเกินไปแล้ว 
ควรหยุดทึกทักว่าตัวเองรู้ไปหมด  

และควรต้องกล้าโยนภาระ 
ในการคิดให้กับคนรุ่นใหม่
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รูปแบบของร้ฐถือเป็นปัจจ้ยหนึ่งที่ส่งผลัให้การพ้ฒนาของไทย 
ย้งเดินหน้าได้ไม่่เตั้็ม่ขีดสุดหรือไม่่

ใช่ อยุ่างเร่�องการกระจัายุอำน์าจั จัร่งๆ ประเทศไทยุเคิยุมีิ่รัฐธีรรมิ่นู์ญ 

ปี 2540 ที�เน้์น์กระจัายุอำน์าจัให้กับท้องถ่้�น์ แต่มิ่าตอน์น์ี�ท่ศทางกลับ 

เป็น์ไปใน์ทางตรงกัน์ข้ามิ่ แทน์ที�ส่วน์กลางจัะปล่อยุให้ท้องถ่้�น์ได้ดูแล 

ส่�งที�เขาคิวรดูแล กลับออกกฎหมิ่ายุไม่ิ่ให้เขาทำ ลองค่ิดดูให้ดีว่า 

จัร่งๆ แล้วองคิ์กรปกคิรองส่วน์ท้องถ้่�น์ดูแลพ์่�น์ที�ทุกตารางน์่�วของ

ประเทศไทยุ แต่กลับมิ่อีำน์าจัจัำกัดมิ่าก ด่ฉนั์ชอบพ์ดูอยุูเ่สมิ่อว่า ปจััจับุนั์

ท้องถ้่�น์กำลังถู้กมิ่ัดตราสังโดยุรัฐบาลกลาง

อยุา่ล่มิ่วา่แตล่ะพ์่�น์ที�ของประเทศไทยุไมิ่เ่หม่ิ่อน์กนั์ ดงัน์ั�น์จังึจัำเปน็์

ต้องเอาคิวามิ่รู้และคิวามิ่ค่ิดของคิน์ใน์พ์่�น์ที�มิ่าช่วยุออกแบบการจััดการ 

ที�เหมิ่าะสมิ่กับตัวเอง แต่ประเทศไทยุใช้รูปแบบ one size fit all มิ่า

ตลอด คิ่อใส่เส่�อเบอร์เดียุวกัน์ทั�วประเทศ ซึ�งไมิ่่เหมิ่าะกับโลกที�แต่ละคิน์  

แต่ละพ์่�น์ที�มิ่ีรูปร่างของปัญหาแตกต่างกัน์ 

หัวใจัสำคิัญของการกระจัายุอำน์าจัค่ิอ ต้องให้คิน์ที�ได้รับอำน์าจั 

มิ่ีอ่สระพ์อที�จัะค่ิดว่าอะไรดีสำหรับเขา ไม่ิ่ต้องไปดูถู้กว่าเขาทำไมิ่่ได้  

ด่ฉนั์คิน้์พ์บวา่ทกุวนั์นี์�องค์ิกรปกคิรองสว่น์ทอ้งถ่้�น์สามิ่ารถ้สร้างสวสัด่การ

ที�ดีกับประชาชน์ได้มิ่าก เพี์ยุงแต่ที�ผ่าน์มิ่าขาดโอกาสเท่าน์ั�น์เอง ฉะน์ั�น์ 

การกระจัายุอำน์าจัจัึงไมิ่่ใช่แคิ่เปิดให้มิ่ีการเล่อกตั�ง แต่ต้องรวมิ่ไปถ้ึง 

การแก้ไขกฎหมิ่ายุอีกหลายุฉบับเพ่์�อให้องค์ิกรปกคิรองส่วน์ท้องถ่้�น์ 

ได้มิ่ีอำน์าจัใน์การจััดการท้องที�ของตัวเองอยุ่างแท้จัร่ง

ในโลักที่ม่ีการเปลัี่ยนแปลังแทบทุกวินาที ในฐานะที่คุณท�าวิจ้ย 
ด้านนโยบายสาธารณะม่าท้�งชี่วิตั้ อะไรจะเป็นหลั้กคิดส�าค้ญใน 
การท�านโยบายสาธารณะที่ตั้อบโจทย์อนาคตั้ได้จริง

ใน์อน์าคิตจัำเป็น์อยุ่างยุ่�งที�ต้องให้เด็กรุ่น์ใหมิ่่ตั�งโจัทยุ์ของตัวเอง 

ขึ�น์มิ่า และแลกเปลี�ยุน์กับคิน์รุ่น์เก่าที�มิ่ีประสบการณ์ คิน์รุ่น์ด่ฉัน์ 
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อายุุมิ่ากเก่น์ไปแล้ว คิวรหยุุดทกึทกัว่าตวัเองรู้ไปหมิ่ด และคิวรต้องกล้า 

โยุน์ภิาระใน์การคิด่ให้กับคิน์รุ่น์ใหมิ่่

สัมิ่ภิาษัณ์: วงศ์พ์ัน์ธี์ อมิ่ร่น์ทร์เทวา 

เรียุบเรียุง: ภิาว่ณี คิงฤทธี่� 

ภิาพ์ถ้่ายุ: แผน์งาน์บูรณาการ 

ยุุทธีศาสตร์เป้าหมิ่ายุด้าน์สังคิมิ่ คิน์ไทยุ 4.0

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 16 กรกฎาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





‘Precarious Thailand’ 
ปลัดแอกอนาคตั้ 
ส้งคม่ไทยจาก

ประว้ตั้ิศาสตั้ร์เศรษฐกิจ 
ที่กีดก้นผู้คน

อรรถจ้กร์ ส้ตั้ยานุร้กษ์
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ศ.ดร.อรรถจ้กร์ ส้ตั้ยานุร้กษ์ อาจารย์ประจ�าภาควิช่าประว้ตั้ิศาสตั้ร์  
คิณะมิ่นุ์ษัยุศาสตร์ มิ่หาว่ทยุาลัยุเชียุงใหม่ิ่ เป็น์ปัญญาชน์สาธีารณะ 

ที�ออกมิ่าให้ข้อคิ่ดเห็น์ต่อสถ้าน์การณ์บ้าน์เมิ่่องอยุ่างต่อเน์่�อง 

ใน์ฐาน์ะนั์กประวัตศ่าสตร์ อรรถ้จักัร์มิ่องเห็น์คิวามิ่เช่�อมิ่โยุงระหว่าง

เศรษัฐก่จั สงัคิมิ่ การเม่ิ่อง และวัฒน์ธีรรมิ่ วา่แตล่ะสว่น์เกี�ยุวขอ้งสมัิ่พ์นั์ธี ์

กัน์อยุ่างไร อีกทั�งยุังเห็น์ม่ิ่ต่ของ ‘เวลา’ ซึ�งเป็น์ส่�งที�น์ักสังเกตการณ์ 

ทางสังคิมิ่อ่�น์ๆ มิ่ักมิ่องข้ามิ่ไป

น์อกจัากบทว่เคิราะห์อัน์แหลมิ่คิมิ่แล้ว คิวามิ่เห็น์ของอรรถ้จัักร ์

มิ่ักแสดงออกอยุ่างไมิ่่ปกปิดว่า เล่อกยุ่น์อยุู่ข้างเดียุวกับผู้ที�ถู้กกดขี� 

ใน์สังคิมิ่ - คิน์ยุากคิน์จัน์ คิน์ชายุขอบ และรวมิ่ไปถ้ึงคิน์ที�ออกมิ่าต่อสู้ 

เพ์่�อส่ทธี่และเสรีภิาพ์ใน์สถ้าน์การณ์บ้าน์เมิ่่องปัจัจัุบัน์

ใน์ห้วงยุามิ่ที�สังคิมิ่ไทยุเด่น์มิ่าถึ้งทางแพ์ร่งอัน์ตรายุ น์ี�คิ่อโจัทย์ุ 

ที�อรรถ้จัักร์ชวน์สังคิมิ่ไทยุคิ่ดเพ์่�อตั�งหลักใหมิ่่ประเทศไทยุ
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ม่องย้อนทบทวนส้งคม่การเม่ืองไทยในช่่วงที่ผ่านม่า คุณเห็นอะไร 
แลัะภาพนี�ส่งผลัตั้่อบ้านเม่ืองในระยะใกลั้นี�อย่างไร

ส่�งที�เห็น์ชัดค่ิอแรงปะทุของรากเหง้าปัญหา ประวัต่ศาสตร์ของ

การพ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัไทยุทำให้คิน์จัำน์วน์มิ่ากของสังคิมิ่ไทยุกลายุเป็น์

คิน์ชายุขอบ 60% ข้างล่างที�ไปหล่อเลี�ยุงคิวามิ่ร�ำรวยุของคิน์ 20%  

ข้างบน์สุด หร่อหน์ักกว่าน์ั�น์อาจัจัะเป็น์คิน์แคิ่ 10% ข้างบน์สุด ทั�งหมิ่ด

เป็น์แรงปะทุของประวัต่ศาสตร์เศรษัฐก่จัแบบที� กีดกัน์คิน์ออกไป 

(exclusive history) ใน์ด้าน์หน์ึ�งเขาเอาคิน์เข้ามิ่ารว่มิ่แผน์พั์ฒน์าเศรษัฐก่จั 

ตั�งแต่แผน์ที� 1 อยุ่างการปลูกขา้วเพ่์�อขายุ เป็น์แรงงาน์ เขาดึงคิน์มิ่าเป็น์พ์วก  

แต่ก็จัำกัดพ์่�น์ที�ไมิ่่ให้มิ่ีโอกาสขยัุบเขยุ่�อน์ เช่น์ ปล่อยุให้ที�ด่น์เป็น์

สมิ่บัต่ส่วน์ตัว บางคิน์มิ่ีเป็น์แสน์ไร่ เมิ่่�อปัจัจััยุเร่�องที�ด่น์ตกอยูุ่ใน์ม่ิ่อ 

คิน์จัำน์วน์ไม่ิ่มิ่าก ทำให้คิน์ไทยุจัำน์วน์มิ่ากไม่ิ่มิ่ีโอกาสจัะขยัุบฐาน์ะและ

ไมิ่่มิ่ีโอกาสเข้าถ้ึงแหล่งเง่น์ทุน์

ประวัต่ศาสตร์เศรษัฐก่จัไทยุทำให้คิน์กลุ่มิ่น์ี�ตกเป็น์เบี�ยุล่างและ 

ดูดซับส่วน์เก่น์ไปเลี�ยุงคิน์ข้างบน์ น์อกจัากน์ี� ประวัต่ศาสตร์เศรษัฐก่จั

ไทยุยุังบอกว่าชน์ชั�น์น์ำทำให้พ์วกเราอ่อน์แอ เม่ิ่�ออำน์าจัการตัดส่น์ใจั 

ใช้ทรพั์ยุากรทั�งหมิ่ดกระจัุกตัว

‘ดึงเข้ามิ่าเป็น์พ์วก จัำกัดพ์่�น์ที� และทำให้อ่อน์แอ’ นี์�ค่ิอแกน์หลัก

ของประวตัศ่าสตรเ์ศรษัฐก่จัไทยุที�ดดูซับสว่น์เก่น์จัากเลอ่ดเน์่�อของพ์ี�น์อ้ง 

ทั�งประเทศเข้าไปหล่อเลี�ยุงคิน์ข้างบน์ พ์ร้อมิ่กนั์น์ั�น์เองประวตัศ่าสตร์แบบน์ี� 

ก็สร้างรหัสหมิ่ายุทางสังคิมิ่ที�จัะกดคิน์ข้างล่างไว้ เช่น์การบอกว่าไมิ่่มิ่ ี

คิวามิ่ยุากจัน์ใน์หมู่ิ่คิน์ขยุนั์ (ซึ�งถ้กูเน์น้์ใน์สมิ่ยัุพ์ลเอกเปรมิ่ ตณ่สลูาน์น์ท)์ 

หร่อเร่�องจัน์ เคิรียุด ก่น์เหล้า หร่อการบอกว่าคิน์เราเท่าเทียุมิ่กัน์ไม่ิ่ได้  

น์่�วม่ิ่อหา้น์่�วยุงัไม่ิ่เทา่กนั์เลยุ เพ์่�อที�จัะบอกวา่เหตทีุ�คุิณขยุบัชน์ชั�น์ไม่ิ่ไดน้์ั�น์ 

ไมิ่่ใช่เพ์ราะฉัน์หร่อโคิรงสร้าง แต่เป็น์เพ์ราะตัวคิุณเอง

ประวัต่ศาสตร์เศรษัฐก่จัของประเทศไทยุทำให้เก่ดชน์ชั�น์ใหม่ิ่  

คิ่อชน์ชั�น์คิน์ยุากจัน์ ใน์สมิ่ัยุพ์ลเอกเปรมิ่เร่�มิ่พ์ูดถ้ึงคิวามิ่ยุากจัน์ซ�ำซาก
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และพ์่�น์ที�ยุากจัน์ซ�ำซาก โดยุคิุณโฆส่ต ปั�น์เปี�ยุมิ่รัษัฎ์ ส่วน์ใน์แผน์

พ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัและสังคิมิ่แห่งชาต่ ฉบับที� 13 มิ่ีการพ์ูดถ้ึงคิน์จัน์ข้ามิ่รุ่น์ 

หมิ่ายุถ้ึงปู่จัน์ พ์่อก็จัน์ ลูกก็จัน์ คิวามิ่จัน์ข้ามิ่รุ่น์แบบน์ี�คิ่อชน์ชั�น์ แปลว่า 

ประวัต่ศาสตร์เศรษัฐก่จัของเราคิ่อประวัต่ศาสตร์ที�ทำให้คิน์ข้างล่าง 

กลายุเปน็์ชน์ชั�น์ที�ส่บเน์่�องคิวามิ่ยุากจัน์กนั์ตอ่มิ่า  น์ี�คิอ่ฐาน์ที�น์า่กงัวลที�สดุ  

แผน์พ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัฯ ฉบับที� 13 หวังจัะแก้คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำใน์ชน์บท  

แตแ่ปลกที�เขาไม่ิ่เขา้ใจัคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงใน์ชน์บท เขายัุงคิงค่ิดแบบเด่มิ่

ดังน์ั�น์ น์ักประวัต่ศาสตร์เศรษัฐก่จัจัะชี�ให้เห็น์ว่า ประวัต่ศาสตร์

เศรษัฐก่จัของเราค่ิอประวัต่ศาสตร์ที�ดูดซับส่วน์เก่น์จัากคิน์จัำน์วน์มิ่าก 

ปล่อยุให้คิน์จัำน์วน์มิ่ากกลายุเป็น์คิน์ชายุขอบ เพ่์�อทำให้คิน์ข้างบน์ 



ดึงเข้ามาเป็นพวก  
จ�ากัดพื้นที่ และท�าให้อ่อนแอ 

นี่คือแกนหลัก 
ของประวตัศิาสตร์เศรษฐกิจไทย 
ที่ดูดซับส่วนเกินจากเลือดเนื้อ
ของพี่น้องทั้งประเทศเข้าไป

หล่อเลี้ยงคนข้างบน
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มิ่คีิวามิ่สขุมิ่ากขึ�น์ พ์รอ้มิ่กับสร้างรหสัหมิ่ายุลงไป เพ์่�อที�จัะดดูซบัสว่น์เก่น์ 

ได้ง่ายุขึ�น์

น์บัแตก่ารรฐัประหาร 2557 คิวามิ่อดึอดัไมิ่พ่์อใจัทำใหค้ิน์จัำน์วน์มิ่าก 

เปลี�ยุน์ตัวเองและเร่�มิ่ตั�งคิำถ้ามิ่กับส่�งที�ถู้กสถ้าปน์า (establishment) 

ใน์ทุกเร่�องและทุกสถ้าบัน์ การตั�งคิำถ้ามิ่แบบน์ี�เป็น์ส่�งที�คิน์รุ่น์ผมิ่ 

คิ่ดไม่ิ่ถ้ึง เช่น์ การเรียุกพ์ระว่าแคิรอต เรียุกเณรว่าเบบี�แคิรอต หร่อ 

การเปลี�ยุน์ว่ธีีคิ่ดคิน์ไทยุ เมิ่่�อคิวามิ่เป็น์ไทยุทั�งหมิ่ดค่ิอคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ที�

ไมิ่่เท่าเทียุมิ่กัน์ เรามิ่ีคิวามิ่อ่อน์น์้อมิ่ รู้จัักผู้หลักผู้ใหญ่ แต่เด็กรุ่น์ใหมิ่่ก็

เปลี�ยุน์คิำว่าสัมิ่มิ่าคิารวะเป็น์สัมิ่มิ่าคิาราโอเกะ คิำพ์วกน์ี�สะท้อน์ให้เห็น์

ถ้ึงโคิรงสร้างคิวามิ่รู้สึกที�เปลี�ยุน์แปลง น์ี�ค่ิอผลผล่ตจัากประวัต่ศาสตร์

เศรษัฐก่จัที�กดคิน์จัำน์วน์หนึ์�งไว้ และคิวามิ่เจั็บปวดทำให้คิน์จัำน์วน์น์ี� 

เร่�มิ่ลุกมิ่าทำส่�งที�เราไมิ่่เคิยุเห็น์

น์ี�ค่ิอส่�งที�เก่ดขึ�น์จัากประวัต่ศาสตร์ของเราที�กีดกัน์คิน์อ่�น์ออกไป 

ประวัต่ศาสตร์แบบน์ี�อยุู่ไมิ่่ได้ อีกสักพ์ักหน์ึ�งจัะหน์ักหน์่วง ตอน์น์ี�โคิว่ด 

ก็มิ่ากระแทกคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำจัน์เป็น์แผลเป็น์หมิ่ดแล้ว

อะไรจะเป็นปัจจ้ยส�าค้ญที่จะท�าให้เกิดความ่เปล่ีัยนแปลังตั้่อ 
ความ่เหลัื่อม่ลั��าในส้งคม่ ให้คนข้างลั่างหลัุดพ้นจากการถูกกดไว้ได้

การจัะลดคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำต้องปฏ่ิรูปที�ด่น์ จัำกัดการถ้่อคิรองที�ด่น์ 

แต่แน์่น์อน์ว่าเป็น์ไปไมิ่่ได้ ตอน์น์ี�คิน์จัน์เม่ิ่องกับคิน์จัน์ชน์บทเป็น์เน์่�อ

เดียุวกัน์ คิน์จัน์ชน์บทที�ไม่ิ่มิ่ีที�ด่น์ก็ต้องส่งลูกหลาน์มิ่าทำงาน์ใน์เม่ิ่อง 

เป็น์แรงงาน์ราคิาถู้ก กลายุเป็น์คิน์จัน์เม่ิ่อง คิวามิ่จัน์เช่�อมิ่โยุงกัน์กลายุ

เป็น์คิวามิ่จัน์ข้ามิ่รุ่น์ คิวามิ่จัน์ข้ามิ่พ์่�น์ที� คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำสูงขึ�น์ จัึงต้อง 

มิ่ีการจัำกัดการถ้่อคิรองที�ด่น์ ตระกูลไหน์มิ่ีเก่น์ 2,000 ไร่ต้องค่ิน์หมิ่ด  

แต่มิ่ัน์เป็น์ไปไมิ่่ได้

ทำอยุ่างไรพ์ี�น้์องใน์ชน์บทจัะมิ่ีที�ด่น์ทำก่น์มิ่ากขึ�น์ เพ์่�อเขาจัะดึง 

พ์ี�น์้องใน์เม่ิ่องกลบัไปมิ่อีน์าคิตมิ่ากขึ�น์ สำหรบัคิน์จัน์เม่ิ่องที�เป็น์ฐาน์ล่าง
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หล่อเลี�ยุงเม่ิ่อง ทำอยุ่างไรให้เขาเข้าถึ้งแหล่งเง่น์ทุน์ง่ายุกว่าน์ี� เทศก่จั 

ตอ้งเปดิพ์่�น์ที�ใหค้ิน์ตวัเลก็ตวัน์อ้ยุขายุของมิ่ากขึ�น์ คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำสามิ่ารถ้

มิ่องได้จัากปัจัจััยุการผล่ตและโอกาสตรงน์ี� น์อกจัากน์ี�ค่ิอทำอยุ่างไร 

จัะทำให้เก่ดการใช้ที�ด่น์ส่วน์ตัวที�เปิดให้สาธีารณะเข้าไปใช้ได้ (privately 

owned public spaces - POPS) เพ์่�อที�คิน์ตัวเล็กตัวน์้อยุสามิ่ารถ้เข้าไป 

ใช้พ์่�น์ที�ได้เป็น์ประโยุชน์์มิ่ากขึ�น์

เร่�องคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำไม่ิ่ง่ายุแต่ต้องทำ ต้องเข้าใจัคิวามิ่ยุากจัน์ 

ให้มิ่ากกว่าที�สภิาพ์ัฒน์์ทำใน์แผน์พั์ฒน์าเศรษัฐก่จัฯ ฉบับที� 13 เราอาจั

คิด่ถ้งึชน์บทแบบเด่มิ่ที�มิ่เีคิร่อญาต ่ผล่ตพ์อกน่์ แตช่น์บทตอน์น์ี�เปลี�ยุน์ไป

มิ่หาศาล ชาวน์าที�ต่�น์เช้าเอาคิวายุไปไถ้น์าไม่ิ่มิ่อีีกแล้ว กระบวน์การทำน์า

ใช้การจั้างหมิ่ด เจั้าของสวน์ปาล์มิ่น์อน์อยุู่บ้าน์ จั้างแรงงาน์ไปแทงปาล์มิ่ 

ทั�งหมิ่ดเปน็์ผูป้ระกอบการ และสำนึ์กของผูป้ระกอบการเร่�มิ่เปน็์คิรอบคิรัว

เดี�ยุวมิ่ากขึ�น์ คิน์ยุากจัน์ใน์ชน์บทที�ไมิ่่มิ่ีที�ด่น์ก็กลายุเป็น์แรงงาน์รับจั้าง  

ใน์สังคิมิ่ผู้ประกอบการชน์บท คิน์ไม่ิ่มิ่ีที�ด่น์ต้องด่�น์รน์มิ่ากกว่าปกต่  

คิน์เหล่านี์�ก็ไหลสู่เม่ิ่อง ถ้้าเราเข้าใจัคิวามิ่หมิ่ายุของคิวามิ่ยุากจัน์และคิน์จัน์ 

แบบน์ี� แผน์พ์ฒัน์าเศรษัฐก่จัฯ จัะตอ้งคิด่อกีแบบ ไมิ่ใ่ชแ่ค่ิอดุหน์นุ์ขา้วหร่อ

ยุางพ์ารา แต่ทำอยุา่งไรจัะทำให้เกด่การเปลี�ยุน์มิ่าสู่สังคิมิ่ผู้ประกอบการ 

ได้มิ่ากขึ�น์ น์ี�คิ่อคิำถ้ามิ่ใหญ่ที�จัะต้องคิ่ด

แลั้ววาดภาพในอนาคตั้ของคนจนเม่ืองไหม่ว่าจะเป็นอย่างไร
คิน์จัน์เม่ิ่องใน์ช่วงหลังกำลังจัะถู้กถ้ีบให้ออกไปไกลเม่ิ่องมิ่ากขึ�น์ 

โดยุ gentrification ค่ิอกระบวน์การทำให้เม่ิ่องเป็น์สมิ่บัตข่องพ์วกชน์ชั�น์สูง 

คิวามิ่เป็น์เม่ิ่องที�เรียุกกัน์ว่าสมิ่าร์ตซ่ตี เม่ิ่องที�สวยุงามิ่ ทำคิลองให้เป็น์ 

ที�พ์ายุเร่อ ทำให้คิน์จัน์เมิ่่องเร่�มิ่ตัวเล็กลง

มิ่ีงาน์ว่จััยุสลัมิ่พ์บว่า คิน์ใน์สลัมิ่รุ่น์แรกๆ ที�เข้ามิ่าใน์กรุงเทพ์ฯ 

ช่วงปี 2500 ต้น์ๆ เขาสามิ่ารถ้เล่�อน์ตัวเองขึ�น์มิ่าระดับหน์ึ�งด้วยุการเป็น์

หาบเร่ การสร้างเคิร่อข่ายุ ใน์วัน์นี์�คิน์รุ่น์ใหม่ิ่ที�เข้ามิ่าใน์เม่ิ่องมีิ่โอกาส 
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สรา้งตวัแบบน์ี�น์อ้ยุลง ถ้า้เราสามิ่ารถ้สรา้งคิน์จัน์เม่ิ่องใหข้ยุบัขึ�น์มิ่าแบบ 
รุ่น์แรกๆ ได้ เราจัะสร้างตลาดภิายุใน์อีกมิ่หาศาลให้ส่น์คิ้าต่างๆ

คิุณศร่น์พ์ร พ์ุ่มิ่มิ่ณี บอกว่า เมิ่่�อก่อน์เม่ิ่องมิ่ัน์หน์า เหม่ิ่อน์เป็น์
ฟื่องน์�ำหน์า คิน์จัน์ก็เป็น์หยุดน์�ำเม็ิ่ดใหญ่ที�ไหลไปได้ ตอน์น์ี�ฟื่องน์�ำ 
แน์่น์ขึ�น์ หยุดน์�ำก็เล็กลงและไหลยุากขึ�น์ คิน์จัน์เมิ่่องก็มิ่ีชีว่ตลำบากขึ�น์

เราจัำเป็น์ต้องศึกษัาระบอบอารมิ่ณ์คิวามิ่รู้สึกให้มิ่ากขึ�น์ คิวามิ่
โกรธี คิวามิ่เกลียุด คิวามิ่หวัง ใน์แต่ละช่วงเวลาไม่ิ่เหม่ิ่อน์กัน์ ใน์แต่ละ
กลุ่มิ่คิน์ชน์ชั�น์ก็ไม่ิ่เหม่ิ่อน์กัน์ คิวามิ่โกรธี คิวามิ่เกลียุด คิวามิ่หวัง 
สัมิ่พ์ัน์ธี์กับระบบเกียุรต่ยุศของสังคิมิ่หร่อระบบเกียุรต่ยุศของคิน์ชุดน์ั�น์  
เช่น์ ผมิ่มีิ่คิวามิ่หวังชุดหน์ึ�ง ขณะเดียุวกัน์คิน์ใน์เศรษัฐก่จัน์อกระบบ 
(informal sector) ก็มิ่ีคิวามิ่หวังอีกชุดหน์ึ�งที�แตกต่างออกไป เขาหวังแคิ่
ขอมีิ่ที�พ์กัที�สะดวกสบายุหน์อ่ยุ มิ่ทีี�ขายุของไดง้า่ยุๆ เพ่์�อจัะไดม้ิ่เีงน่์ส่งลูก
เรยีุน์ ถ้า้เราศึกษัาตรงน์ี�ก็จัะเห็น์การถั้กทอคิวามิ่หวงัของผูค้ิน์ที�อยูุ่ใน์ภิาคิ
เศรษัฐก่จัน์อกระบบ ซึ�งเราสามิ่ารถ้ให้เขาได้ 

เราจะเขียนประว้ตั้ิศาสตั้ร์อย่างไรเพื่อไปสู่อนาคตั้ ท�าอย่างไร
ประว้ตั้ิศาสตั้ร์จึงจะไม่่ร้บใช่้เพียงแค่อดีตั้

อัน์ดับแรกคิ่อจัะทำอยุ่างไรให้ประวัต่ศาสตร์มิ่ีหลายุแบบ เราต้อง
พ์ยุายุามิ่ทำให้สังคิมิ่ไทยุมิ่ีพ์่�น์ที�ทางประวัต่ศาสตร์ที�หลากหลายุมิ่ากขึ�น์ 
มิ่ีประวัต่ศาสตร์แน์วพ์่น์่จั เช่น์ ประวัต่ศาสตร์เศรษัฐก่จั ประวัต่ศาสตร์
ภิมู่ิ่ปัญญา และอ่�น์ๆ เพ์่�อทำใหม้ิ่คีิวามิ่หลากหลายุของอดตี และประชาชน์
จัะเป็น์ผู้เล่อกว่าเขาจัะเช่�ออดีตใน์มิุ่มิ่ไหน์

ส่�งที�น์่าตกใจัคิ่อสังคิมิ่ไทยุรู้สึกเพ์ียุงพ์อกับประวัต่ศาสตร์แบบที� 
อ.ธีงชัยุ ว่น์่จัจัะกูล ใช้คิำว่า ประวัต่ศาสตร์ราชาชาต่น์่ยุมิ่ ซึ�งไมิ่่เพ์ียุงพ์อ 
ตอ่คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงที�เก่ดขึ�น์ใน์โลกวัน์น์ี� เรากำลังปลอ่ยุใหก้ารคิรอบงำ 
ประวัต่ศาสตร์ด้าน์เดียุวเก่ดขึ�น์อยุ่างเสรี การสัมิ่พ์ัน์ธี์กับอดีตอยุ่างมีิ่

เสรีภิาพ์และสร้างสรรค์ิจัะทำให้เราสามิ่ารถ้สร้างสังคิมิ่ปัจัจัุบัน์อยุ่าง 

สร้างสรรคิ์ไปด้วยุ



ผมกังวลที่สุดคือ 
ความขัดแย้งในสังคมจะรุนแรงขึ้น  

จะปะทุ ปะทะ และนองเลือด... 
กลายเป็นสังคมที่อันตราย  
คือ ฆ่ากันเอง รังแกกันเอง  

ขูดรีดกันเอง
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เราต้องเปิดให้คิน์ไทยุสัมิ่พั์น์ธ์ีกับอดีตได้อยุ่างมีิ่ว่จัารณญาณ  

อยุ่างหลากหลายุและสามิ่ารถ้เล่อกได้ หากเป็น์เช่น์น์ี�เราจัะสามิ่ารถ้ 

สร้างสรรคิ์อดีตเพ่์�อตอบปัจัจุับัน์ เพ่์�อให้เรามิ่องเห็น์ฉากทัศน์์ใน์อน์าคิต 

ได้ชัดขึ�น์ เมิ่่�อเราเป็น์ผู้เล่อก

อะไรคือความ่หว้งแลัะความ่ก้งวลัของคุณตั้่ออนาคตั้ส้งคม่ไทย
ผมิ่กังวลที�สุดคิ่อคิวามิ่ขัดแยุ้งใน์สังคิมิ่จัะรุน์แรงขึ�น์ จัะปะทุ ปะทะ 

และน์องเล่อด ใน์ขณะเดียุวกัน์ ผมิ่กังวลว่าถ้้ามิ่ัน์ไมิ่่ไปปะทุกับรัฐ มิ่ัน์จัะ

กลายุเป็น์สังคิมิ่ที�อัน์ตรายุ ค่ิอ ฆา่กัน์เอง รงัแกกัน์เอง ขดูรีดกัน์เองเหม่ิ่อน์

ใน์สังคิมิ่ลาต่น์อเมิ่ร่กาหลายุแห่งที�คิวามิ่ยุากจัน์หร่อคิวามิ่เจั็บปวดทำให้

คิน์จัน์กดขี�เอาเปรียุบกัน์เอง

คิวามิ่กังวลของผมิ่ค่ิอ 1. ถ้้าคิวามิ่ขัดแยุ้งปะทุ ปะทะ น์องเล่อด  

กอ็าจัน์ำมิ่าซึ�งคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง แต่ถ้้าน์องเล่อดโดยุไม่ิ่มีิ่คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง 

ก็จัะผลักสังคิมิ่ไทยุลงเหวลึกกว่าเด่มิ่ 2. หากเป็น์สังคิมิ่อัน์ตรายุที�ใคิร 

ก็สามิ่ารถ้ฆ่ากัน์ได้ ซึ�งเก่ดขึ�น์แล้วตอน์น์ี� สังคิมิ่ไทยุจัะเป็น์สังคิมิ่ที� 

ไมิ่่น์่าอยุู่ที�สุด ที�ฟิื่ล่ปปิน์ส์ แม้ิ่กระทั�งร้าน์ชำยุังต้องต่ดลูกกรง หน้์าห้าง 

สรรพ์สน่์ค้ิาก็จัะมิ่ียุามิ่ถ้่อป่น์ลูกซอง ผมิ่ไมิ่่ได้บอกว่าสังคิมิ่ฟื่ิล่ปปิน์ส์ไมิ่่ดี 

แต่มิ่ีคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำสูง precarious society แบบน์ี�จัะยุ่�งผลักสังคิมิ่ไทยุ 

ให้กลายุเป็น์สังคิมิ่ที�ไมิ่่น์่าอยุู่เลยุ

น์ี�ค่ิอคิวามิ่กังวลสองด้าน์ที�ผมิ่มิ่ี และมิ่ัน์มิ่ีแน์วโน์้มิ่ที�จัะเป็น์ทั�ง 

สองด้าน์

เร่�องคิวามิ่หวังสำหรับผมิ่น์ั�น์คิ่อน์ข้างเล่�อน์ลอยุ ผมิ่หวังว่า 

กลุ่มิ่ชน์ชั�น์น์ำทุกกลุ่มิ่ ทั�งกลุ่มิ่ที�สัมิ่พ์ัน์ธ์ีอยุู่กับเคิร่อข่ายุน์ักธีุรก่จั  

กลุ่มิ่ที�สัมิ่พั์น์ธี์อยูุ่กับเคิร่อข่ายุสถ้าบัน์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ ทั�งหมิ่ดจัะ 

ตระหนั์กและสำนึ์กหน่์อยุได้ไหมิ่ว่าจัะช่วยุกัน์ประคัิบประคิองสังคิมิ่ 

ที�คิุณรัก สังคิมิ่ที�ตระกูลคิุณร�ำรวยุ มิ่ีบทบาทและเกียุรต่ยุศขึ�น์มิ่าได้น์ั�น์ 

ชว่ยุกัน์มิ่าตะล่อมิ่จัดัคิวามิ่สัมิ่พ์นั์ธ์ีเชง่อำน์าจักัน์ใหม่ิ่ เปิดพ์่�น์ที�สาธีารณะ 
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ลดคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำให้กับผู้คิน์ ถ้้าทำแบบน์ี�จัะสร้างคิวามิ่หวังให้กับผู้คิน์

ใน์สังคิมิ่ไทยุ สังคิมิ่อัน์ตรายุที�คิน์จัะฆ่ากัน์เองก็จัะลดลง แต่คิวามิ่หวัง

น์ี�ก็เล่�อน์ลอยุ เพ์ราะจัน์ถึ้งวัน์น์ี�ผมิ่ยัุงไม่ิ่เห็น์สัญญาณอะไรเลยุว่ากลุ่มิ่ 

ชน์ชั�น์น์ำไทยุ 10% ข้างบน์จัะตระหน์ักเร่�องน์ี�

ผมิ่คิ่ดว่ารัฐธีรรมิ่นู์ญฉบับใหมิ่่ไมิ่่ใช่คิำตอบ รัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับใหม่ิ่ 

ไมิ่่ได้เปลี�ยุน์คิวามิ่สัมิ่พ์นั์ธ์ีทางอำน์าจั แต่เคิร่อข่ายุชน์ชั�น์น์ำ 10% ข้างบน์

ต่างหาก ถ้า้คิณุหวงัดีตอ่สังคิมิ่ไทยุจัรง่ ถ้า้คิณุรักสังคิมิ่ไทยุจัร่งกแ็สดงตวั

ออกมิ่า เพ์่�อให้การปรับอ่�น์ๆ จัะเป็น์ไปได้มิ่ากขึ�น์

ม่คีวาม่หวง้แลัะข้อกง้วลัต่ั้อการเคลัือ่นไหวของคนรุน่ใหม่่อย่างไรบ้าง
ผมิ่เป็น์ห่วงผู้ที�ถู้กคิุมิ่ขังทุกคิน์ เพ์ราะการถู้กคิุมิ่ขังที�ไมิ่่ได้รับ 

คิวามิ่ยุุตธ่ีรรมิ่พ์่�น์ฐาน์แบบน์ี�มิ่นั์แยุม่ิ่ากๆ แม้ิ่ว่าเราไมิ่รู้่จัะสู้อยุา่งไรให้คิณุ

ออกมิ่า แต่ใจัเราให้คิุณเต็มิ่ที�และหวังจัะผลักดัน์ให้คิวามิ่ยุุต่ธีรรมิ่เข้าไป

ถ้ึงมิ่่อทุกคิน์ให้ได้

สว่น์การเคิล่�อน์ไหวใน์ปีตอ่ไป จัร่งๆ แลว้กลุ่มิ่คิน์รุน่์ใหม่ิ่เขากไ็มิ่ไ่ด้

ฟื่งัคิน์อยุา่งผมิ่ ผมิ่หวงัวา่เยุาวม่ิ่ตรทั�งหลายุจัะค่ิดใหร้อบคิอบ ตดัสน่์ใจัให้

เดด็ขาดชัดเจัน์ เด่น์หน้์าไป เราพ์ร้อมิ่จัะช่วยุหลายุเร่�องใน์การสร้างสรรค์ิ

สงัคิมิ่ไทยุรว่มิ่กนั์ ส่�งที�อยุากบอกคิน์รุ่น์ใหม่ิ่และคิน์แก ่คิอ่ชยัุชน์ะไม่ิ่มิ่วีนั์ 

ม้ิ่วน์เดียุวจับ คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงของสังคิมิ่ใน์โลกนี์�นั์บจัากปี 1968 เร่�อยุมิ่า  

เราหวังว่าคิน์รุ่น์ใหมิ่่จัะสร้างโลกตั�งแต่น์ั�น์ ซึ�งแมิ่้ยุังไมิ่่เก่ดขึ�น์แต่ก็มีิ่ 

ผลสะเท่อน์ ส่�งที�คิน์รุ่น์ใหม่ิ่ทำวนั์น์ี�มิ่ผีลต่ออน์าคิตสังคิมิ่ไทยุแน่์ๆ ปฏ่ิเสธี

ไม่ิ่ได้

วนั์น์ี�เราอาจัจัะไม่ิ่ไดดั้�งใจั แมิ่ไ้มิ่�ได้ดั�งใจัในุวันุนุี� กฝ็ากให้มิ่คีิวามิ่หวัง

ไว้ในุวันุหนุ้า ด้วยคิวามิ่หวังชีว่ตและศรัทธา มิ่อบิให้แก�ประชาทุกผูู้้คินุ
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สัมิ่ภิาษัณ์: ปาณ่ส โพ์ธี่�ศรีวังชัยุ 

เรียุบเรียุง: วจัน์า วรรลยุางกูร 

ภิาพ์ถ้่ายุ: อรรถ้จัักร์ สัตยุาน์ุรักษั์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 18 มิ่กราคิมิ่ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�



วาระใหม่่ประเทศไทย 
ในโลักหลั้งโควิด-19 

สุวิทย์ เม่ษินทรีย์
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ดร.สวุทิย ์เม่ษนิทรยี ์เปน็หนึง่ใน ‘เทคโนแครตั้’ ทีก่า้วขึ�นม่าม่บีทบาท
ใน์เศรษัฐก่จัการเมิ่่องไทยุน์ับตั�งแต่รัฐประหาร 2557 โดยุดำรงตำแหน์่ง

สำคิัญหลายุตำแหน์่ง อาท่ อดีตสมิ่าช่กสภิาปฏิ่รูปแห่งชาต่ (2557)  

รฐัมิ่น์ตรชีว่ยุวา่การกระทรวงพ์าณ่ชยุ ์(2558-2559) รฐัมิ่น์ตรีประจัำสำน์กั

น์ายุกรฐัมิ่น์ตร ี(2559-2560) และรฐัมิ่น์ตรว่ีาการกระทรวงการอดุมิ่ศกึษัา 

ว่ทยุาศาสตร์ ว่จััยุและน์วัตกรรมิ่ (2560-2562)

ก่อน์เข้าสู่โลกการเม่ิ่อง ‘สุว่ทย์ุ’ เป็น์ที�รู้จัักใน์ฐาน์ะผู้อำน์วยุการ

สถ้าบัน์ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) และได้ช่�อว่าเป็น์  

‘นั์กทฤษัฎี’ ที�มิ่ีว่ชั�น์ต่ออน์าคิตประเทศไทยุใน์แบบฉบับเฉพ์าะตัว  

และใน์ชว่งพ์กัเบรกจัากการเม่ิ่อง เขากลบัมิ่าสน์ใจัคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงของ

โลกและที�ทางของประเทศอีกคิรั�ง

และน์ี�ค่ิอวาระประเทศไทยุที�สุว่ทยุ์ตกผลึก จัากการผน์วกคิวามิ่รู้

ทางว่ชาการเข้ากับประสบการณ์บร่หารประเทศโดยุตรง 
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ประเทศไทยบอบช่��าจากโควิด-19 ม่าม่าก แต่ั้ถา้ช่วนม่องไปในอนาคตั้
ที่ไกลัขึ�น เราม่ีโจทย์ส�าค้ญอะไรรออยู่บ้าง

ไทยุมีิ่ปัญหาเช่งโคิรงสร้างมิ่าตั�งแต่ก่อน์โคิว่ด เพ์ียุงแต่พ์อน์�ำลด 

ตอผดุ โคิวด่ทำให้เก่ดคิวามิ่หนั์กหน์ว่งมิ่ากขึ�น์ สำหรบัผมิ่แล้ว ประเทศไทยุ

กำลังเจัอกับดักสี�อยุ่างที�สำคัิญ เป็น์กับดักที�เร่�อรัง ไมิ่่ได้รับการแก้ไข 

หร่อปฏิ่รูปเช่งโคิรงสร้างอยุ่างแท้จัร่ง

กบัดักแรกค่ิอ กบัดกัคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ ประเทศไทยุมีิ่คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ 

สูงมิ่าก เป็น์คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำที�ผสมิ่ผสาน์กับคิวามิ่เป็น์อภ่ิส่ทธี่�ชน์และ 

การคิอร์รปัชนั์ เลยุกลายุเป็น์วก่ฤตเชง่ซ้อน์ที�แก้ยุากมิ่าก กบัดักน์ี�จัะต้อง 

ใช้เจัตจัำน์งทางการเม่ิ่อง (political will) ใช้คิวามิ่มุ่ิ่งมัิ่�น์ตั�งใจัของผู้น์ำ 

อยุ่างแท้จัร่งใน์การแก้

กบัดกัที�สองค่ิอ ปัญหาทางการเม่ิ่อง ซึ�งผมิ่ขอเรียุกว่า ‘กบัดกั 3 ป.’ 

คิ่อ ‘ปฏิ่วัต่’ ‘ประชาธี่ปไตยุเทียุมิ่’ และ ‘ประท้วง’ เรากำลังเจัอกับวงจัร

อุบาทว์ของการปฏิ่วัต่รัฐประหาร หลังการปฏิ่วัต่ก็เก่ดประชาธี่ปไตยุ

ที�เป็น์ประชาธี่ปไตยุเทียุมิ่ (pseudo democracy) น์ำมิ่าสู่การประท้วง 

ต่อต้าน์ และเมิ่่�อมิ่ีการประท้วงต่อต้าน์ก็จัะเก่ดการปฏิ่วัต่ขึ�น์มิ่าอีก  

เป็น์วงจัรอุบาทว์ 3 ป. ที�ไมิ่่รู้จับ

กับดักที�สามิ่ค่ิอ กับดักเช่งซ้อน์ของทุน์มิ่นุ์ษัย์ุ ประเทศไทยุ 

มิ่ีคิุณภิาพ์คิน์คิ่อน์ข้างต�ำ แถ้มิ่เรายุังเข้าสู่สังคิมิ่ผู้สูงอายุุ ใน์ขณะที� 

คิน์วัยุอ่�น์ที�จัะมิ่าช่วยุเหล่อเก่�อหนุ์น์ผู้สูงอายุุก็มิ่ีคุิณภิาพ์ที�ต�ำลง ตรงน์ี� 

น์า่กลวัน์ะคิรบั เปน็์กบัดกัสองเดง้ เปรยีุบเทยีุบกบับางประเทศ เขาอาจัเปน็์ 

สังคิมิ่ผู้สูงอายุุ แต่คิุณภิาพ์คิน์เขาดี โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์เขาดี เขาก็อยุู่ได้

กับดักที�สี�ค่ิอ กับดักการเป็น์ประเทศรายุได้ปาน์กลาง (middle-

income trap) เป็น์กับดักที�หลายุคิน์พู์ดกัน์มิ่าน์าน์ ค่ิอเรารวยุกว่าน์ี� 

ไมิ่่ได้แล้ว แถ้มิ่เรายัุงรวยุแบบกระจุัก ไม่ิ่ได้รวยุกระจัายุ กับดักน์ี� 

เป็น์ประเด็น์เช่งโคิรงสร้างที�มิ่ีมิ่าก่อน์โคิว่ด ผมิ่จึังเรียุน์ว่าเราต้องไม่ิ่มิ่ัว 

งมิ่อยุู่แต่กับเร่�องโคิว่ด เราต้องมิ่องข้างหน์้า ถ้้าเราไมิ่่แก้ไขอยุ่างจัร่งจััง  
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หลังโคิว่ดเราจัะตามิ่ประเทศอ่�น์ไมิ่่ทัน์ เพ์ราะว่กฤตประเทศอ่�น์เร่�มิ่

คิลี�คิลายุแล้ว และเขาไมิ่่ได้มิ่ีปัญหาเช่งโคิรงสร้างเร่�อรังแบบเรา

คุณบอกเองว่าปัญหาเหล่ัานี�เป็นปัญหาเก่า อะไรคือสาเหตุั้ที่ท�าให้
เราแก้ไม่่ได้เสียที

คิวามิ่ไมิ่่จัร่งจััง! เราปฏ่ิรูปเร่�องต่างๆ ทีละ 10-20 เร่�อง และเป็น์ 

การปฏ่ิรปูใน์เชง่ functional reform หร่อการปฏ่ิรูปทีละเร่�องเล็กๆ แทน์ที�

จัะมิ่องการปฏ่ิรูปเช่งโคิรงสร้าง การปฏ่ิรูปที�แท้จัร่งต้องใช้เจัตจัำน์งทาง 

การเม่ิ่อง (political will) และต้องจัำไว้เลยุว่าการปฏ่ิรูปน์ั�น์ no pain,  

no gain ไมิ่่เจั็บปวด ก็ไมิ่่มิ่ีทางได้ เพ์ราะฉะน์ั�น์ถ้ึงเวลาที�สังคิมิ่ไทยุต้อง

ผ่าตัดอยุ่างเอาจัร่งเอาจััง



ปฐมบทของทุกเรื่อง 
คือความเป็นธรรม  

ถ้าเราสามารถ 
สร้างความเป็นธรรมขึ้นมา 

ได้อย่างแท้จริง  
กับดักต่างๆ จะคลายตัวลง
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ประเทศต่างๆ ที�เขาปฏิ่รูปได้อยุ่างต่อเน์่�อง เช่น์ จัีน์ ส่งคิโปร์  

ทำไปถึ้งระดับหน์ึ�งเขาก็ทะยุาน์ขึ�น์มิ่า  แต่ประเทศเราไม่ิ่ประสบคิวามิ่สำเร็จั 

ใน์การทำให้เก่ดการปฏิ่รูป ที�ผ่าน์มิ่ามิ่ีทั�งแรงต้าน์และแรงเฉ่�อยุ คิน์ที�

ได้ประโยุชน์์รู้สึกว่าไม่ิ่เห็น์จัำเป็น์ต้องปฏ่ิรูป แต่ยุังมีิ่คิน์ที�เด่อดร้อน์และ 

คิน์ที�ไมิ่รู่แ้ม้ิ่กระทั�งว่าจัรง่ๆ ตอ้งมิ่กีารปฏิร่ปูอยูุ่ เพ์ราะฉะน์ั�น์ประเทศไทยุ 

ต้องสร้างสปิร่ต ต้องทำให้ประชาชน์รู้สึกว่าไม่ิ่ปฏ่ิรูปไม่ิ่ได้ เขาต้อง 

ลุกขึ�น์มิ่าส่งเสียุงว่าต้องการอะไร ต้องการเห็น์การเปลี�ยุน์แปลงอะไร  

และเป็น์การเปลี�ยุน์แปลงที�ไมิ่่ใช่เพ์่�อตัวเองเพ์ียุงอยุ่างเดียุวด้วยุ

การปฏิ่รูปที�แท้จัร่งทุกภิาคิส่วน์ต้องมิ่ีส่วน์ร่วมิ่ แต่การปฏิ่รูป 

ที�ผ่าน์มิ่าเป็น์การปฏิ่รูปที�ขีดๆ เขียุน์ๆ โดยุคิน์ไม่ิ่กี�คิน์ ประชาชน์แทบ

ไมิ่่มิ่ีส่วน์ร่วมิ่เลยุ เราไมิ่่เคิยุ empower ภิาคิประชาชน์ให้แข็งแรง โอกาส 

ที�จัะผลกัดนั์ใหเ้กด่ผลจังึยุากมิ่าก พ์อเก่ดอะไรขึ�น์ภิาคิประชาชน์กย็ุงัตอ้ง

พ์ึ�งพ์ง่ภิาคิรัฐ และภิาคิรัฐก็ไม่ิ่ได้มิ่ทีรัพ์ยุากรและศักยุภิาพ์ที�จัะดูแลคิน์ได้ดี

มิ่ากพ์อ ถ้า้เปน็์อยุา่งน์ี�ตอ่ไป ถ้งึอยุา่งไรเรากไ็มิ่ส่ามิ่ารถ้รองรบัการพ์ึ�งพ์ง่ 

รูปแบบน์ี�ได้

การเคลัื่อนไหวแบบใดถึงจะเรียกว่าจริงจ้ง ปีที่ผ่านม่าเราเห็น 
การตั้ื่นตั้้วทางการเม่ืองแลัะการออกม่าเคล่ืัอนไหวของกลุ่ัม่ 
คนรุ่นใหม่่ คุณม่องว่าน่ีเป็นความ่คืบหน้าหรือความ่จริงจ้งใน 
การเปลัี่ยนแปลังประเทศไทยหรือเปลั่า

โลกสมิ่ยัุใหมิ่ที่�มิ่หีลากหลายุคิวามิ่ตอ้งการ มิ่กีลุ่มิ่กอ้น์ที�แตกตา่งกนั์ 

การเรียุกร้องเป็น์ส่ทธี่ของประชาชน์ เพ์ราะฉะน์ั�น์ผู้ใหญ่หร่อผู้มีิ่อำน์าจั 

จัึงต้องฟื่ังให้เยุอะ เป็น์ deep listener และ active listener หลายุส่วน์ 

ของการเรียุกร้องสะท้อน์คิวามิ่เด่อดร้อน์ที�แท้จัร่งของเขา สะท้อน์กับดัก 

ทั�งสี�และปะทุออกมิ่าเป็น์ข้อเรียุกร้องต่างๆ บางอยุ่างอาจัเก่น์เลยุไปบ้าง  

แต่บางอยุ่างก็เป็น์คิวามิ่จัร่ง
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ผมิ่เคิยุเรียุน์น์ายุกฯ ว่าจัร่งๆ แล้วถ้า้จัะทำแผน์การพั์ฒน์าฉบับที� 13  

ให้เป็น์เร่�องเป็น์ราว คิวรจัะมิ่ีน์โยุบายุที�เกี�ยุวข้องกับเยุาวชน์ โดยุเป็น์

น์โยุบายุที� ‘with youth, for youth, by youth’ ที�ใหเ้ยุาวชน์เขยีุน์รว่มิ่กบัเรา  

ไมิ่่ใช่ว่าเราเป็น์คุิณพ์่อผู้รู้ ดีเขียุน์น์โยุบายุเพ่์�อเยุาวชน์อยุ่างเดียุว  

โดยุส่วน์ใหญผ่มิ่ว่าพ์วกเขามิ่เีจัตน์ารมิ่ณ์ที�ด ีชว่งที�ผา่น์มิ่าอาจัเลยุเถ้ด่ไป

บา้ง แต่ใน์ที�สุดเราต้องตั�งหลักใหม่ิ่ว่าจัะอยุูร่่วมิ่กัน์ใน์สังคิมิ่แบบน์ี�อยุา่งไร  

ใน์สังคิมิ่ที�คิน์บางกลุ่มิ่อยุากจัะคิงสถ้าน์ะ มิ่องว่าอยุู่ใน์สภิาพ์เด่มิ่ดีแล้ว 

แต่ขณะเดียุวกัน์ก็มีิ่คิน์ที�รู้สึกว่าโลกเปลี�ยุน์ไปตั�งน์าน์แล้วและเขาอยุาก

จัะเห็น์การเปลี�ยุน์แปลงที�สำคิัญ ใน์สถ้าน์การณ์แบบน์ี�คิน์ที�อยูุ่ตรง

กลางระหว่างสองกลุ่มิ่ก้อน์ต้องพ์าเขามิ่าเจัอกัน์ ไมิ่่ใช่เพ์่�อมิ่าปะทะกัน์  

แต่ต้องมิ่าหาคิำตอบร่วมิ่กัน์

คุณคิดว่ากระบวนการส�าค้ญที่จะช่่วยให้กลัุ่ม่ก้อนที่ เ ห็นต่ั้าง 
หาค�าตั้อบร่วม่ก้นได้ควรเป็นแบบไหน

คิน์ที�มีิ่อำน์าจัต้องถ้อยุหน์ึ�งก้าว เพ์่�อให้คิน์ที�เด่อดร้อน์มิ่ีโอกาส 

เข้ามิ่า ทุกอยุ่างอยูุ่ที�สปิร่ตว่าสุดท้ายุเราต้องการอะไร ถ้้าเราต้องการ

เห็น์การเปลี�ยุน์แปลงใน์ท่ศทางที�ดีขึ�น์ แมิ่้คิน์บางกลุ่มิ่อาจัจัะมิ่องอะไร

อยุ่างสุดโต่ง เพ์ราะเขาอยูุ่ใน์โลกที�มิ่องไม่ิ่เห็น์คิวามิ่สวยุหรู เขามิ่องว่า 

ที�ผ่าน์มิ่ามัิ่น์ไม่ิ่ดี จัะจัร่งหร่อไม่ิ่จัร่งก็ไม่ิ่รู้ แต่เราต้องฟัื่งเขา และสร้าง 

คิวามิ่เข้าใจัพ์่�น์ฐาน์ที�มิ่รีว่มิ่กัน์ (common ground) ไม่ิ่อยุ่างน์ั�น์จัะเกด่เป็น์

สงัคิมิ่สองขั�วอยูุ่ตลอดเวลา ถ้า้ผมิ่มีิ่อำน์าจัหร่อเป็น์ภิาคิรัฐ ผมิ่ต้องเปิดใจั

รับฟื่ังมิ่ากกว่าจัะมิ่องเขาเป็น์คิู่ต่อสู้ ต้องฟื่ังเขาแบบจัร่งๆ จัังๆ ไมิ่่ใช่ว่า

สักแต่มิ่ีเวทีรับฟื่ังไปเร่�อยุ อัน์น์ั�น์มิ่ัน์ของปลอมิ่ เมิ่่�อมิ่ีคิวามิ่เข้าใจัร่วมิ่ถ้ึง

จัะมิ่ีเป้าหมิ่ายุร่วมิ่ได้

การบร่หารจัดัการภิาคิรัฐยุงัมิ่ว่ีธีค่ีิดที�ค่ิอน์ข้างเกา่ซึ�งตอ้งปลอ่ยุตามิ่

สภิาพ์ แต่เป้าหมิ่ายุยุังคิงเด่มิ่คิ่อคิวามิ่มิ่ั�น์คิง แต่เราจัะน์่ยุามิ่คิวามิ่มิ่ั�น์คิง

อยุา่งไร คิวามิ่มัิ่�น์คิงไมิ่ใ่ชแ่คิท่กุคิน์ต้องอยูุ่ใน์คิวามิ่สงบ แตม่ิ่นั์จัะมิ่พี์ลวตั 
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มิ่ากขึ�น์ มิ่ีสีสัน์มิ่ากขึ�น์ มิ่ีคิวามิ่ต่�น์รู้ต่�น์ตัวมิ่ากขึ�น์ ส่�งเหล่าน์ี�กดทับไมิ่่ได้

หรอกคิรับ ถ้ึงวัน์หน์ึ�งก็จัะเก่ดพ์ลวัตของการเปลี�ยุน์แปลง

หากเราอยากจะหลุัดพ้นจากก้บด้กเรื�อร้งท้�งส่ี ผู้ม่ีอ�านาจควรจะ
โฟก้สไปที่เรื่องไหน หรือควรม่ีแนวทางอย่างไรน้บจากว้นนี�

ก่อน์หน้์าน์ี�ผมิ่เคิยุเขียุน์ถึ้งเจ็ัดวาระประเทศไทยุหลังโคิว่ด ได้แก่ 

1. สร้างสังคิมิ่ที�เป็น์ธีรรมิ่ 2. ปูฐาน์ราก ปักเสาหลักประชาธี่ปไตยุ  

3. ซ่อมิ่วัฒน์ธีรรมิ่เด่มิ่ สร้างวัฒน์ธีรรมิ่ใหมิ่่ 4. รู้จัักเต่มิ่ รู้จัักพ์อ รู้จัักปัน์  

5. สร้างรัฐที�น่์าเช่�อถ้อ่ 6. เปลี�ยุน์กลไกขับเคิล่�อน์เศรษัฐก่จั และ 7. เตรียุมิ่ 

คิน์ไทยุสู่โลกที�หน์ึ�ง 

น์�ำหนั์กของเจ็ัดวาระไม่ิ่เทา่กัน์ แต่จุัดที�จัะทำให้เก่ดการเปลี�ยุน์แปลง

คิอ่การสรา้งสงัคิมิ่ที�เปน็์ธีรรมิ่ ที�สงัคิมิ่เราวุ่น์วายุกนั์อยุูท่กุวนั์น์ี�เพ์ราะเกด่

คิวามิ่ไมิ่เ่ปน็์ธีรรมิ่ใน์เร่�องการเม่ิ่อง เศรษัฐก่จั สงัคิมิ่ การเขา้ถึ้งทรัพ์ยุากร 

และอีกมิ่ากมิ่ายุ จัึงเก่ดคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำและทำให้เก่ดคิวามิ่ขัดแยุ้ง  

คิวามิ่ขัดแยุ้งก็ทำให้เก่ดคิวามิ่แตกแยุกตามิ่มิ่า กลายุเป็น์วงจัรอุบาทว์  

เพ์ราะฉะน์ั�น์ปฐมิ่บทของทุกเร่�องคิ่อคิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ ถ้้าเราสามิ่ารถ้สร้าง

คิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ขึ�น์มิ่าได้อยุ่างแท้จัร่ง กับดักต่างๆ จัะคิลายุตัวลง

โคิรงสร้างของเศรษัฐก่จัไทยุเป็น์แบบปลาใหญ่ก่น์ปลาเล็ก  

แลว้ยุ่�งถ้กูโหมิ่กระหน์�ำดว้ยุกระแสโลกาภิว่ตัน์ ์กย็ุ่�งเปน็์เร่�องที�ตอ้งตดัสน่์ใจั 

ทางการเม่ิ่องอยุ่างจัร่งจัังว่าเรากล้าจัะผ่าตัดไหมิ่ จัะทำอยุ่างไรให้เก่ด 

การแบ่งช่�น์พ์ายุที�เป็น์ธีรรมิ่มิ่ากขึ�น์

ใน์การสร้างคิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ประเด็น์สำคัิญค่ิอ ทำไมิ่เราไมิ่่ทำให้

พ์ายุใหญ่ขึ�น์เพ์่�อเผ่�อแผ่คิน์อ่�น์บ้าง ประเทศอ่�น์เขามิ่อง SMEs แบบจัร่งจังั  

บางประเทศมิ่ีกระทรวง SMEs ด้วยุซ�ำ แต่เรามิ่องสตาร์ตอัปหร่อ SMEs 

เหม่ิ่อน์ของเล่น์ ไม่ิ่ได้มิ่องว่าเขาเป็น์พ์ลังที�แท้จัร่ง จัร่งๆ ต้องยุกเคิร่�อง

ขน์าน์ใหญ ่เพ์ราะหลายุคิน์เร่�มิ่ล้มิ่หายุตายุจัากไปใน์ยุคุิโคิว่ด แลว้หลงัโคิว่ด 

เราจัะมิ่ีอะไรขับเคิล่�อน์ประเทศล่ะ น์อกเหน์่อจัากธีุรก่จัรายุใหญ่  
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ซึ�งมิ่นั์ไม่ิ่เพ์ยีุงพ์อ ผมิ่ไม่ิ่ได้ปฏิ่เสธีรายุใหญ่น์ะคิรับ แต่ผมิ่ค่ิดว่าประเทศ

อยุู่ไมิ่่ได้หรอก ถ้้าโคิรงสร้างเศรษัฐก่จัเปราะบางแบบน์ี�

เร่�องทรัพ์ยุากรมิ่นุ์ษัยุ์ พ์อเก่ดโคิว่ดเราก็บอกว่าเรียุน์ออน์ไลน์์ส ่ 

แต่มีิ่คิน์ที�มีิ่ปัญญาเรียุน์ออน์ไลน์์แบบมิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์มิ่ากน์้อยุแคิ่ไหน์  

แลว้ยุ่�งพ่์อแม่ิ่ตอ้ง work from home สว่น์บางคิน์ที�ตกงาน์หร่อไมิ่ม่ิ่งีาน์ทำ 

จัากโคิว่ด ก็ต้องคิ่ดว่าจัะอยุู่อยุ่างไร ผมิ่เห็น์ตัวเลขของเด็กที�ต้องหลุด 

ออกจัากระบบการศึกษัา ตอน์น์ี� 6,000 กว่าคิน์แล้ว ยุังมิ่ีการประเม่ิ่น์

ว่าจัะหลุดออกจัากระบบเก่อบ 65,000 คิน์ใน์ปีการศึกษัาน์ี�อีก น์ี�ค่ิอ 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำซึ�งมิ่าจัากคิวามิ่ไมิ่เ่ปน็์ธีรรมิ่ มิ่าจัากการปลอ่ยุปละละเลยุ  

จัากการที�รัฐไมิ่่ลงทุน์ใน์ทรัพ์ยุากรมิ่น์ุษัยุ์อยุ่างจัร่งจััง

โม่เดลัเศรษฐกิจทีเ่ราก�าล้ังใช้่อยูต่ั้อนนี�ถอืว่าเราม่าถูกทางหรือเปล่ัา 
ปัญหาส�าค้ญของการใช่้นโยบายข้บเคลัื่อนเศรษฐกิจไทยตั้อนนี� 
ม่ีเรื่องอะไรบ้าง

ถ้้ามิ่าถู้กทาง หน์ี�ส่น์ของภิาคิประชาชน์คิงไมิ่่เยุอะอยุ่างน์ี� โอกาส 

ใน์การสร้างรายุได้ของประชาชน์จัะไม่ิ่ถู้กจัำกัดจัำเขี�ยุแบบน์ี� ไม่ิ่ต้องมิ่า 

น์ั�งกลัวว่า เฮ้ยุ เราจัะถู้ก lay off หร่อเปล่า ถ้้ามิ่าถู้กทาง SMEs  

ต้องกลายุเป็น์พ์ลังสำคิัญแบบเดียุวกับไต้หวัน์และหลายุๆ ประเทศ  

ฉะน์ั�น์ ก็ยุังไมิ่่น์่าจัะถู้กทาง

บางอยุ่างเราก็ไปพ์ึ�งพ์่งอาศัยุต่างชาต่เพี์ยุงแค่ิเม็ิ่ดเง่น์ลงทุน์และ 

การจั้างงาน์ ซึ�งไม่ิ่ได้ถ้่ายุทอดทักษัะหร่อเทคิโน์โลยีุอะไรเท่าไหร่  

เราดูเหมิ่่อน์ประเทศที�ทัน์สมิ่ัยุแต่ไมิ่่พ์ัฒน์า เรามิ่ีทุกอยุ่าง แต่ถ้ามิ่ว่าเป็น์

ของเราหร่อเปล่า ก็ไมิ่่ใช่ ผมิ่เคิยุเรียุน์ท่าน์น์ายุกฯ ไปว่า ถ้ึงเวลาที�ต้อง

ปรับโคิรงสร้างเศรษัฐก่จัแบบจัร่งจััง แต่ต้องสรุปบทเรียุน์ของสี�กับดัก 

ทำอยุ่างไรให้คิน์ส่วน์ใหญ่มิ่ีโอกาสเข้ามิ่ามีิ่ส่วน์ร่วมิ่ เพ์ราะผมิ่ว่าน์ั�น์คิ่อ

กระบวน์การประชาธี่ปไตยุทางเศรษัฐก่จั
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กระบวน์การทำใหเ้ปน็์ประชาธีป่ไตยุมิ่อียูุ่สองอยุา่งค่ิอทางการเม่ิ่อง

กับเศรษัฐก่จั จัร่งๆ ปากท้องต้องมิ่าก่อน์ คิน์คิงไมิ่่เรียุกหาแต่อุดมิ่การณ์

ทางการเม่ิ่องโดยุที�เลี�ยุงปากท้องไมิ่่ได้ เพ์ราะฉะนั์�น์ว่ธีีแก้แรกสุดของรัฐ

คิ่อทำให้เก่ดประชาธี่ปไตยุทางเศรษัฐก่จั (economic democratization) 

จัึงเป็น์ที�มิ่าของโมิ่เดลเศรษัฐก่จั BCG (Bio-Circular-Green Economy: 

เศรษัฐก่จัชวีภิาพ์ เศรษัฐก่จัหมิ่นุ์เวียุน์ และเศรษัฐก่จัสีเขยีุว) ซึ�งกลายุเป็น์ 

วาระแห่งชาต่ คิ่อการน์ำส่�งที�เรามิ่ีอยุู่แล้วมิ่าสร้างคิวามิ่เข้มิ่แข็งจัาก

ภิายุใน์ และเช่�อมิ่ไทยุสูป่ระชาคิมิ่โลก ทั�งเร่�องการเกษัตร อาหาร สขุภิาพ์

และการแพ์ทยุ์ พ์ลังงาน์สะอาด การท่องเที�ยุว และเศรษัฐก่จัสร้างสรรคิ์ 

ทั�งหมิ่ดเป็น์ของเราอยูุ่แล้ว แต่เต่มิ่เต็มิ่ด้วยุการบร่หารจััดการ น์โยุบายุ

ที�ชัดเจัน์ และการใช้เทคิโน์โลยีุ น์อกจัากน์ี� อุตสาหกรรมิ่ที�อยุู่ใน์โมิ่เดล

เศรษัฐก่จั BCG เป็น์อุตสาหกรรมิ่ที�ประชาชน์มีิ่ส่วน์ร่วมิ่ BCG จัึงเป็น์

โมิ่เดลที�ไมิ่ไ่ดม้ิ่แีตธ่ีรุก่จัรายุใหญ ่แตม่ิ่ทัี�ง SMEs สตารต์อปั และวส่าหกจ่ั

ชุมิ่ชน์อยุู่ด้วยุกัน์

ผมิ่ค่ิดว่า BCG ตอบโจัทยุ์สามิ่เร่�อง หน์ึ�ง ตอบโจัทยุ์การเต่บโต

อยุ่างมิ่ีส่วน์ร่วมิ่ (inclusive growth) อยุ่างน์้อยุคิน์ส่วน์ใหญ่มีิ่โอกาส 

เข้ามิ่าหยุ่บส่วน์แบ่งช่�น์พ์ายุ สอง ตอบโจัทยุ์การขับเคิล่�อน์ผล่ตภิาพ์ด้วยุ

น์วัตกรรมิ่ (productive growth engine) เช่น์ จัะทำเกษัตรแบบสมิ่ัยุก่อน์

ไมิ่่ได้ ต้องเป็น์ smart farming ต้องมิ่องว่าเทคิโน์โลยุีเป็น์เร่�องใกล้ตัว  

สามิ่ ตอบโจัทยุ์คิวามิ่สมิ่ดุล โมิ่เดลเศรษัฐก่จัที�ผ่าน์มิ่าเน์้น์เร่�องเศรษัฐก่จั 

แต่มิ่ีต้น์ทุน์ที�ต้องจั่ายุทั�งใน์ด้าน์สังคิมิ่ ส่�งแวดล้อมิ่ และคิวามิ่เป็น์มิ่น์ุษัยุ์

เยุอะมิ่าก BCG ค่ิอการตัดส่น์ใจับน์ฐาน์ของโลกอน์าคิต ถ้้าทำดีๆ  

จัะไมิ่ไ่ดต้อบโจัทย์ุเฉพ์าะใน์ประเทศไทยุ แต่จัะตอบโจัทย์ุใน์ระดับโลกด้วยุ



นโยบายแห่งอนาคต 
ต้องประกอบด้วยค�าสองค�า 

คือ ‘ยุทธศาสตร์’  
และ  

‘ปฏิบัตินิยม’
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คุณเคยม่ีประสบการณ์บริหารประเทศแลัะก�าหนดนโยบายม่าแล้ัว  
แตั้่ดูแลั้วสิ่งที่คุณพูดม่าก็เกิดขึ�นเป็นรูปธรรม่น้อยม่าก อะไรคือ 
ปัญหาทีเ่ป็นคอขวดส�าค้ญในการผลัก้ด้นนโยบายทีด่ขีองประเทศไทย

คิวามิ่โชคิร้ายุของประเทศไทยุมีิ่อยุู่สองปัจัจััยุค่ิอ ปัจัจััยุภิายุใน์ 

และปัจัจััยุภิายุน์อก ปัจัจััยุภิายุน์อกตอน์น์ี�ค่ิอโคิว่ดซึ�งคิวบคิุมิ่ไมิ่่ได้  

ถ้่อว่าเป็น์ negative-sum game ค่ิอทุกคิน์โดน์หมิ่ด ตัวใคิรตัวมิ่ัน์  

สภิาพ์เศรษัฐก่จัทรุดตัวลงทั�งระบบทั�งโลก 

ส่วน์ปัจัจััยุภิายุใน์ค่ิอการที�การเม่ิ่องเราไม่ิ่น์่�ง ถ้้าการเม่ิ่องน์่�ง 

เราจัะสามิ่ารถ้บร่หารจััดการส่�งต่างๆ ได้เหมิ่่อน์กับการโต้คิล่�น์ ว่กฤตคิ่อ 

คิล่�น์ระลอกแล้วระลอกเล่า แต่วัดฝัีม่ิ่อกัน์ที�การโต้คิล่�น์ ไม่ิ่ใช่ฝีัม่ิ่อของ 

การทำให้ไม่ิ่เก่ดคิล่�น์ ฉะนั์�น์ถ้้าการเม่ิ่องน์่�ง ผู้น์ำมีิ่ว่สัยุทัศน์์ และกล้า

ตัดส่น์ใจัเร่�องที�สำคิัญ ผมิ่เช่�อว่าเราจัะรับม่ิ่อปัจัจััยุภิายุน์อกได้ไมิ่่ว่าจัะ

เป็น์อยุ่างไร

ในอนาคตั้ถ้าหากเราจะผล้ักด้นยุทธศาสตั้ร์ของประเทศไทยอย่าง 
ม้่น่คงแลัะถกูทิศทาง เราควรจะม่วิีธีการก�าหนดนโยบายประเทศไทย
อย่างไร

เร่�องแรก ผมิ่ว่าต้องช่วยุกัน์กล้าคิ่ดกล้าฝััน์ว่าประเทศไทยุใน์

อน์าคิตจัะมิ่หีน์า้ตาเปน็์อยุ่างไร โคิว่ดรเีซตทกุประเทศ มิ่โีอกาสที�จัะทำให ้

บางประเทศทรุดตัวลงและทำให้บางประเทศทะยุาน์ขึ�น์มิ่าได้ เราจัึงต้อง

มิ่องให้ขาดว่าประเทศไทยุจัะเด่น์ต่อไปอยุ่างไรหลังโคิว่ด

เร่�องที�สอง เราทำแผน์น์โยุบายุอยุู่บน์กระดาษัเยุอะ แต่ทำได้จัร่ง

และมีิ่อ่มิ่แพ์็กน์้อยุ สำหรับผมิ่ น์โยุบายุแห่งอน์าคิตต้องประกอบด้วยุ

คิำสองคิำคิ่อ ‘ยุุทธีศาสตร์’ (strategic) และ ‘ปฏิ่บัต่น์่ยุมิ่’ (pragmatism) 

กล่าวคิ่อ เราต้องมิ่องยุุทธีศาสตร์ภิาพ์ใหญ่เช่งโคิรงสร้าง ไมิ่่ต้องทำเยุอะ 

แต่ทำแล้วเก่ดการเปลี�ยุน์แปลงอยุ่างมีิ่ยุุทธีศาสตร์ และต้องปฏ่ิบัต่ได้  

ปัญหาบ้าน์เราค่ิอเขียุน์แผน์ไปปฏิ่บัต่ไม่ิ่ได้ แต่เราก็ปล่อยุให้มิ่ัน์เป็น์ 

แบบน์ี�แล้วก็เขียุน์ใหมิ่่
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น์อกจัากน์ี� ประชาชน์ต้องมีิ่สปิร่ตใน์การปฏ่ิรปู ตอ้งรู้สึกว่าอยูุ่อยุ่างน์ี�

ไมิ่ไ่ด ้อยุากจัะเปลี�ยุน์แปลง ตอ่ใหไ้มิ่รู่ว้า่จัะเปลี�ยุน์อยุา่งไร อยุา่งน์อ้ยุกใ็ห้

อยุากมิ่ีส่วน์ร่วมิ่ใน์การผลักดัน์ ถ้้าสปิร่ตแบบน์ี�ไมิ่่เก่ดขึ�น์ เราจัะไมิ่่มิ่ีทาง 

ที�จัะเห็น์รูปธีรรมิ่ของการเปลี�ยุน์แปลงอยุ่างชัดเจัน์ใน์อน์าคิต ผมิ่คิ่ดว่า

แผน์น์โยุบายุของเราคิ่อน์ข้างมิ่ีลักษัณะแบบบน์ลงล่าง แผน์บางอยุ่าง 

ใน์โลกหลังศตวรรษัที� 21 ต้องมิ่ีลักษัณะบน์ลงล่างจัร่ง เพ์ราะเป็น์ว่กฤต

ที�ต้องมีิ่ศูน์ย์ุกลางใน์การขับเคิล่�อน์ แต่หลายุเร่�องต้องปล่อยุออกไป 

ให้ชุมิ่ชน์ ให้พ์่�น์ที�ใน์การจััดการตัวเองได้ การค่ิดว่าประชาชน์มีิ่หน้์าที� 

เป็น์แคิ่ผู้ปฏิ่บัต่หร่อประชาชน์คิวรจัะมิ่ีส่วน์ร่วมิ่ แคิ่น์ี�ก็ต่างกัน์แล้ว

ร้ฐราช่การเป็นต้ั้วแปรหนึ่งที่ช่ี�ว้ดว่านโยบายที่ภาคร้ฐก�าหนด 
จะถูกน�าไปผลั้กด้นแลัะปฏิบ้ตั้ิตั้่ออย่างไร คุณม่องเห็นปัญหาของ 
ระบบราช่การไทยอย่างไร 

ข้อดีของระบบราชการค่ิอเป็น์ระบบที�มิ่ีคิวามิ่ต่อเน์่�อง เม่ิ่�อเทียุบ

กับระบบการเม่ิ่องที�ยุังลุ่มิ่ๆ ดอน์ๆ เดี�ยุวก็มิ่าเดี�ยุวก็ไป และเป็น์ระบบ 

ที�มิ่ีแบบแผน์กฎเกณฑ์์ที�ใช้กับทุกคิน์ได้ แต่ระบบราชการก็มิ่ีจัุดบกพ์ร่อง

อยูุ่หลายุจุัด จัุดแรกค่ิอคิวามิ่สัมิ่พั์น์ธ์ีระหว่างการเม่ิ่องกับข้าราชการ  

ถ้้าการเม่ิ่องยุังคิงแทรกแซงระบบราชการได้ จัะไปหวังอะไรกับระบบ

ราชการมิ่ากไมิ่่ได้ เพ์ราะเม่ิ่�อไหร่ที�มิ่ีอำน์าจัเหน์่อน์โยุบายุ หลายุอยุ่าง 

จัะรวน์หมิ่ด คิน์ดีๆ ที�อยุู่ใน์ระบบราชการก็เสียุกำลังใจั 

เพ์ราะฉะน์ั�น์ ก่อน์จัะออกแบบว่าทำอยุ่างไรให้ระบบราชการ 

มิ่ปีระชาชน์เป็น์ศูน์ย์ุกลาง คิำถ้ามิ่แรกค่ิอการจัดัวางคิวามิ่สัมิ่พั์น์ธ์ีระหว่าง

ฝั่ายุการเม่ิ่องกับระบบราชการ ทุกวัน์น์ี�คิวามิ่สัมิ่พั์น์ธ์ีระหว่างการเม่ิ่อง 

ซึ�งเป็น์ผู้วางน์โยุบายุ กับราชการที�คิวรเป็น์ผู้ดำเน์่น์การ มิ่ัน์ไมิ่่ชัดเจัน์  

และไม่ิ่มีิ่การตรวจัสอบถ้่วงดุลอำน์าจั ต้องปฏ่ิรูปคิรั�งใหญ่ว่าจัากน์ี�ไป 

การเมิ่่องกับราชการจัะอยุู่กัน์อยุ่างไร
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จัุดบกพ์ร่องที�สองค่ิอ หลายุๆ เร่�องไม่ิ่คิวรให้ราชการทำแล้ว  

บางเร่�องสามิ่ารถ้ให้ภิาคิเอกชน์หร่อภิาคิประชาสังคิมิ่ไปทำได้แล้ว  

บางคิรั�งเราปล่อยุให้เขาทำ แต่ยุังซ้อน์เขาไว้อยูุ่ ยุังกล้าๆ กลัวๆ ที�จัะ 

ปล่อยุสุด การร่วมิ่ทุน์ระหว่างภิาคิรัฐและเอกชน์ (public-private 

partnership) ที�ไมิ่ช่ดัเจัน์ทำใหร้ะบบราชการเรากลายุเปน็์ big government,  

small society และเป็น์ big government ที�ไม่ิ่มิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์ด้วยุ  

น์ี�เป็น์โจัทยุ์ที�ต้องคิ่ดว่าจัะแก้อยุ่างไร

สัมิ่ภิาษัณ์: จั่รัฐ่ต่ ขัน์ต่พ์ะโล

เรียุบเรียุง: ศุภิาวรรณ คิงสุวรรณ์

ภิาพ์ถ้่ายุ: สุว่ทยุ์ เมิ่ษั่น์ทรียุ์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 19 กรกฎาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�



เศรษฐกิจส้งคม่ไทย 
ในว้นที่เราย้ง  
‘ม่องข้างนอก’  

น้อยเกินไป

สม่เกียรตั้ิ ตั้้�งกิจวานิช่ย์
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ดร.สม่เกียรตั้ิ ตั้้�งกิจวานิช่ย์ ประธานสถาบ้นวิจ้ยเพ่ือการพ้ฒนา
ประเทศไทยุ (ทีดีอาร์ไอ) คิ่อ น์ักว่ชาการที�พ์ูดถ้ึงอน์าคิตเศรษัฐก่จัสังคิมิ่ 

ไทยุต่อสาธีารณะมิ่ากที�สุดคิน์หน์ึ�งใน์ช่วงกว่าทศวรรษัที�ผ่าน์มิ่า  

เรียุกได้ว่าเป็น์ ‘ขาประจัำ’ ที�หลายุคิน์คิุ้น์หน์้าคิุ้น์ตา

ยุุทธีศาสตร์การพ์ัฒน์าประเทศ น์โยุบายุส่�อและโทรคิมิ่น์าคิมิ่  

น์่ต่เศรษัฐศาสตร์ น์โยุบายุการคิ้าและการลงทุน์ระหว่างประเทศ และ

น์โยุบายุการวจ่ัยัุและพ์ฒัน์า - เหลา่น์ี�ค่ิอประเดน็์ที�สมิ่เกยีุรตไ่ดศ้กึษัาวจ่ัยัุ 

และออกมิ่าพ์ูดอยุ่างต่อเน์่�องด้วยุคิวามิ่คิ่ดเห็น์และข้อมิู่ลคิุณภิาพ์สูง  

ไมิ่่ใช่เร่�องน์่าแปลกใจัที�แวดวงผู้กำหน์ดน์โยุบายุ น์ักเศรษัฐศาสตร์  

และน์ักว่ชาการด้าน์น์โยุบายุสาธีารณะใน์ประเทศไทยุจัะยุอมิ่รับให้เขา

อยุู่แถ้วหน์้า

หากโจัทย์ุใหญ่คิอ่การตั�งหลักประเทศไทยุแห่งอน์าคิต - เสยีุงของ

สมิ่เกยีุรตค่ิ่อเสียุงที�จัะขาดไปเสียุไมิ่่ได้ 
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หลัายประเทศสาม่ารถฟ้�นตั้้วจากโรคระบาดได้เร็ว แตั้่ท�าไม่ไทย 
ถึงฟ้�นตั้้วช่้า

การที�ไทยุฟื่่�น์ตัวได้ช้า โดยุเฉพ์าะเม่ิ่�อเปรียุบเทียุบกับประเทศอ่�น์ 

สะท้อน์ถ้ึงโคิรงสร้างเศรษัฐก่จัไทยุเอง ส่วน์หน์ึ�งเป็น์เพ์ราะเราพ์ึ�งพ์า 

ภิาคิการท่องเที�ยุวคิอ่น์ขา้งมิ่าก แต่ใน์ป ี2564 มิ่นี์กัทอ่งเที�ยุวเพ์ยีุงประมิ่าณ 

สามิ่แสน์คิน์ แล้วใน์จัำน์วน์น์ี�ก็ไปอยูุ่ที�ภิูเก็ตเสียุเยุอะ ไมิ่่ต้องพ์ูดถึ้งว่า  

คิรึ�งหนึ์�งค่ิอคิน์ไทยุที�กลับมิ่าจัากเม่ิ่องน์อกแล้วไปอยูุ่ที�ภิเูกต็กนั์ระยุะหน์ึ�ง 

ใน์ขณะที�น์ักท่องเที�ยุวต่างชาต่ก็ถ้่อว่ายุังน้์อยุมิ่ากเมิ่่�อเทียุบกับตัวเลข  

40 ล้าน์คิน์ก่อน์โคิว่ด-19 เม็ิ่ดเง่น์ตรงน์ี�จัึงไม่ิ่เพ์ียุงพ์อต่อการช่วยุอัดฉีด 

ให้เศรษัฐก่จัไทยุฟื่่�น์ขึ�น์มิ่าได้เท่าไหร่น์ัก ใน์ปี 2565 คิ่ดว่าการท่องเที�ยุว 

ยุงัไม่ิ่ฟื่่�น์เหม่ิ่อน์กัน์ เพ์ราะนั์กทอ่งเที�ยุวจันี์จัะยัุงไม่ิ่ได้ออกมิ่าเร็ว เน่์�องจัาก 

จัีน์ยุังคิงใช้น์โยุบายุ ‘โคิว่ดเป็น์ศูน์ยุ์’ (zero-Covid policy)

น์อกจัากการท่องเที�ยุวแล้ว การฟ่ื่�น์ตวัช้ายุงับ่งบอกถ้งึคิวามิ่เปราะบาง 

เช่งโคิรงสร้างของเศรษัฐก่จัไทยุอีกสามิ่เร่�อง เร่�องแรกค่ิอคิวามิ่ไม่ิ่พ์ร้อมิ่ 

ตอ่การเขา้สู่เศรษัฐก่จัด่จัท่ลั ซึ�งมิ่โีคิวด่-19 เขา้มิ่าเรง่ ถ้งึแม้ิ่เราจัะปรบัตวั 

ได้ใน์ระดับหน์ึ�ง แต่ส่วน์มิ่ากเราใช้แพ์ลตฟื่อร์มิ่ของต่างประเทศ  

เพ์ราะฉะน์ั�น์กำไรที�เก่ดขึ�น์จัากเศรษัฐก่จัด่จั่ทัลต่อเศรษัฐก่จัไทยุจัะยัุงไม่ิ่

สูงมิ่าก เร่�องที�สองคิ่อ การเข้าสู่สังคิมิ่สูงอายุุ ที�ผลักให้เราต้องเปลี�ยุน์

โมิ่เดลธีุรก่จัใหมิ่่ และอีกเร่�องก็ค่ิอการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศโลก  

ซึ�งแรงกดดัน์จัากโลกกำลังเร่งให้เราต้องเปลี�ยุน์แปลง เช่น์ การลด 

การปล่อยุคิาร์บอน์ แต่ไทยุมิ่ีคิวามิ่พ์ร้อมิ่น์้อยุมิ่าก และจัะเป็น์โจัทยุ์ใหญ่

มิ่ากใน์อน์าคิต

ใน์เวลาเดียุวกัน์ เราต้องรอดูด้วยุว่าแผลเป็น์จัากโคิว่ด-19 เก่ด

ขึ�น์มิ่ากขน์าดไหน์ เท่าที�เห็น์ข้อมูิ่ล แมิ่้จัะไม่ิ่ได้สูงมิ่ากอยุ่างที�ผมิ่เคิยุ

คิ่ดไว้ตอน์แรก ก่จักรรมิ่ทางเศรษัฐก่จัใน์ประเทศเร่�มิ่กลับมิ่าพ์อสมิ่คิวร 

ถ้น์น์หน์ทางเร่�มิ่แน่์น์ รถ้เร่�มิ่กลับมิ่าต่ด หร่อห้างก็มิ่ีคิน์เด่น์เยุอะ ซึ�งก็

สะท้อน์ใน์ข้อมิู่ลคิวามิ่ถ้ี�สูงอยุ่าง Google Mobility แต่ก็น์่าเป็น์ห่วงอยุู ่



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 89

เพ์ราะหน์ี�คิรัวเร่อน์สูงมิ่าก คิ่ดเป็น์ราวๆ 90% ของ GDP ซึ�งแปลว่า 

การบร่โภิคิก็จัะไมิ่่ได้ฟื่่�น์ตัวเร็วมิ่าก และการสูญเสียุการเรียุน์รู้ของ

น์ักเรียุน์ ซึ�งจัะส่งผลเสียุใน์ระยุะยุาว

อีกหน์ึ�งตัวเลขที�ต้องจัับตามิ่องค่ิอการว่างงาน์ ถ้ึงแมิ่้ไทยุจัะมีิ่

ตวัเลขคิน์ว่างงาน์อยุูร่ะดับต�ำมิ่าตลอด แตเ่ราคิวรตอ้งนั์บรวมิ่ ‘คิน์เสม่ิ่อน์ 

ว่างงาน์’ ซึ�งก็ค่ิอคิน์ที�ทำงาน์น์้อยุกว่า 20 ชั�วโมิ่งต่อสัปดาห์ด้วยุ  

ถ้้ารวมิ่ตัวเลขคิน์เสม่ิ่อน์ว่างงาน์เข้าไปก็ทำให้ตัวเลขคิน์ว่างงาน์จัะอยูุ่

ที�ประมิ่าณสองล้าน์คิน์ เทียุบกับประเทศอ่�น์ๆ ตัวเลขน์ี�อาจัจัะไม่ิ่ขี�เหร่  

แต่มิ่ัน์บ่งบอกถ้ึงโคิรงสร้างเศรษัฐก่จัไทยุที�ดูไมิ่่ดีเท่าที�ผ่าน์มิ่า



สังคมไทยยังมีช่องว่าง 
ในเรื่องความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับโลกสูงมาก 
 โดยเฉพาะภาครัฐเอง 

ที่ตามไม่ทัน
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คุณเคยวิจารณ์ว่า ประเทศไทยม่องออกไปข้างนอกน้อยม่าก 
แลัะตั้าม่โลักไม่่ค่อยท้น อยากให้ขยายความ่ส้กหน่อย เพราะถ้าดู 
จากตั้้วเลัขเศรษฐกิจตั้่างๆ จะเห็นว่าเราพึ่งพิงโลักสูงม่ากท้�ง 
ภาคส่งออกแลัะการท่องเที่ยว

เป็น์คิวามิ่จัร่งที�เราพ์ึ�งพ์าโลกสูงมิ่ากทั�งใน์แง่ของการส่งออกและ

การเปิดรับน์ักท่องเที�ยุวจัากทั�วโลก แต่ปัญหาค่ิอเราสน์ใจัคิวามิ่เป็น์ไป

ของโลกน้์อยุเก่น์ไป เศรษัฐก่จัโลกไปเร็วมิ่าก เก่ดด่สรัปชนั์ขึ�น์มิ่ามิ่ากมิ่ายุ 

แต่คิน์ไทยุเพี์ยุงกระจัุกเดียุวเท่าน์ั�น์ที�สน์ใจัเร่�องเหล่าน์ี� สังคิมิ่ไทยุยัุง 

มิ่ีช่องว่างใน์เร่�องคิวามิ่รู้คิวามิ่เข้าใจัเกี�ยุวกับโลกสูงมิ่าก โดยุเฉพ์าะ 

ภิาคิรัฐเองที�ตามิ่ไมิ่่ทัน์

ตัวอยุ่างที�ชัดเจัน์ค่ิอ เร่�องด่จั่ทัลด่สรัปชัน์ (digital disruption)  

ภิาคิรัฐพู์ดเยุอะมิ่าก แต่แทบไม่ิ่ไปสู่การปฏ่ิบัต่ กว่าที�น์โยุบายุระดับบน์ 

จัะลงไปสู่ระบบราชการถ้่อว่าน์าน์มิ่าก ล่าสุดเม่ิ่�อเด่อน์ธัีน์วาคิมิ่ 2564  

กรมิ่การปกคิรองเพ์่�งประกาศว่าให้เล่กขอสำเน์าทะเบียุน์บ้าน์กับสำเน์า

บัตรประชาชน์ ทั�งที�รัฐบาลสั�งการน์่าจัะเก่น์สามิ่ปีมิ่าแล้ว น์ี�ค่ิอตัวอยุ่าง 

ของการไมิ่่ได้มิ่องออกไปข้างน์อก มิ่องไมิ่่เห็น์ว่าโลกไปถ้ึงไหน์แล้ว  

และไมิ่่เห็น์ว่าเราจัำเป็น์ต้องปรับตัวอยุ่างเร่งด่วน์

อกีกรณตีวัอยุ่างหน์ึ�งค่ิอ การทำ Thailand Pass เพ่์�อใหค้ิน์ต่างชาต ่

ลงทะเบียุน์เข้าประเทศไทยุ น์ักท่องเที�ยุวต่างชาต่ก็บ่น์กัน์เยุอะว่า 

เราใช้ปีพ์ุทธีศักราช ซึ�งเขาไมิ่่รู้ว่าค่ิออะไร แทน์ที�จัะเป็น์คิร่สต์ศักราช  

หร่อการใช้ตัวเลขไทยุใน์เอกสารราชการก็เป็น์อีกตัวอยุ่างหน์ึ�ง

เร่�องเหล่าน์ี�ดูเป็น์เร่�องเล็กน์้อยุ แต่ก็มิ่ีอีกหลายุเร่�องเหม่ิ่อน์กัน์ที� 

เป็น์เร่�องใหญ่ เช่น์ เร่�องการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศ ซึ�งคิน์ไทยุ 

ต่�น์ตัวกัน์น์้อยุมิ่าก ถ้้าคิุยุกับคิน์ใน์ประเทศพ์ัฒน์าแล้ว เขามิ่องว่าน์ี�ค่ิอ

เร่�องใหญ่สุดเร่�องหน์ึ�ง เพ์ราะใน์ช่วง 1-2 ปมีิ่าน์ี�เก่ดภิยัุพ์บั่ตท่างธีรรมิ่ชาต ่

ถ้ี�มิ่ากทั�วโลก น์ี�เป็น์เร่�องที�คิน์ไทยุคิวรจัะรู้สึกว่าเป็น์เร่�องใกลต้วัมิ่ากกว่าน์ี�



Thailand: The Great Reset92

จรงิๆ ประเทศไทยเองก็เจอภย้พิบติ้ั้ตั้า่งๆ เยอะเหมื่อนกน้ ท้�งน��าทว่ม่ 
ไฟป่า ฝุุ่่นลัะออง ฯลัฯ

แต่เราไมิ่่รู้สึกว่ามิ่ัน์ค่ิอเร่�องด่วน์!! ทั�งที�ประเด็น์น์ี�กำลังเปลี�ยุน์

โมิ่เดลธีุรก่จัของทั�งโลก แรงกดดัน์เร่�องส่�งแวดล้อมิ่ใน์ระดับโลกมิ่ีสูง

มิ่าก และเกี�ยุวโยุงกับแทบทุกก่จักรรมิ่ทางเศรษัฐก่จั เช่น์ การลดการ

ปล่อยุคิาร์บอน์ เราต้องค่ิดแล้วว่าภิาคิส่วน์ไหน์เราจัะได้รับผลกระทบ  

เพ์ราะอีกไมิ่่น์าน์เราจัะได้รับแรงกดดัน์แน์่ๆ

อุตสาหกรรมิ่ที�โดน์กดดัน์ไปแล้วก็ค่ิอรถ้ยุน์ต์ไฟื่ฟื่้า ซึ�งพ์ัฒน์า 

เร็วกว่าที�เคิยุคิาดหมิ่ายุกัน์ไว้มิ่าก แต่ไทยุปรับตัวได้ช้ามิ่าก ใน์ขณะที� 

ภิาคิพ์ลังงาน์ก็กำลังมิ่ีการเปลี�ยุน์ผ่าน์ขน์าน์ใหญ่ น์อกจัากนี์�การลด 

การปล่อยุคิาร์บอน์ จัะส่งผลกระทบอีกหลายุเร่�อง ทั�งการเกษัตร 

อตุสาหกรรมิ่ การขน์สง่ และการเด่น์ทาง ฯลฯ เรยีุกไดว้า่ไมิ่ม่ิ่สีาขาไหน์เลยุ 

ที�จัะไมิ่่ได้รับผลกระทบ แต่คิน์ใน์สาขาต่างๆ ยุังต่�น์ตัวและเตรียุมิ่การ

น์้อยุมิ่าก

เศรษฐกิจไทยตั้้องปร้บอย่างไร นโยบายแบบไหนที่ช่่วยสร้าง
เครื่องยนตั้์เศรษฐกิจใหม่่ที่ผลั้กด้นให้ไทยหลัุดพ้นจากเศรษฐกิจ
เตั้ิบโตั้ตั้�่าแบบนี�ได้

ต้องปรับโคิรงสร้างเศรษัฐก่จัให้ทัน์กับคิวามิ่ต้องการของตลาด

ที�เปลี�ยุน์ไป ซึ�งก็เกี�ยุวข้องกับหลายุเร่�อง เร่�องแรกคิ่อ การดึงดูด 

การลงทุน์จัากต่างประเทศ ซึ�งมิ่ีคิอขวดสำคิัญคิ่อ การขาดแคิลน์แรงงาน์ 

เน์่�องจัากสังคิมิ่ไทยุเข้าสู่สังคิมิ่สูงอายุุแล้ว ถ้้าอยุากดึงการลงทุน์เข้ามิ่า 

ได้อยุ่างจัร่งจััง เราจัำเป็น์ต้องแก้โจัทยุ์น์ี� ต้องเปิดให้แรงงาน์มิ่ีทักษัะจัาก

ต่างประเทศเข้ามิ่าทำงาน์ได้ง่ายุขึ�น์ แต่น์โยุบายุน์ี�ก็จัะเจัอแรงต่อต้าน์

จัากกลุ่มิ่ว่ชาชีพ์ต่างๆ ซึ�งเป็น์คิน์ไทยุกลุ่มิ่ที�น์่าจัะเก่ง แต่กลับไมิ่่กล้ารับ

คิวามิ่ท้าทายุจัากต่างประเทศ ไหน์จัะมีิ่กฎระเบียุบภิาคิรัฐที�ไมิ่ค่ิอ่ยุเอ่�ออกี  

เช่น์ ถ้้าจัะจั้างแรงงาน์ต่างชาต่หน์ึ�งคิน์ จัะต้องจั้างคิน์ไทยุอีกสี�คิน์  

ทั�งที�หาคิน์ไทยุเองก็ไมิ่่ง่ายุ แล้วคิน์ต่างประเทศที�เข้ามิ่าแล้วยุังต้อง 
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รายุงาน์ตัวหยุุมิ่หยุ่มิ่ตลอด ซึ�งเหม่ิ่อน์ช่วงเก่ดสงคิรามิ่เยุ็น์ใน์อดีต  

ดังน์ั�น์ การหวังจัะดึงดูดการลงทุน์เลยุทำได้ยุาก

การลงทุน์ทำว่จััยุและพ์ัฒน์าก็เป็น์อีกเร่�องหน์ึ�ง เร่�องน์ี�เป็น์โจัทยุ์

เก่าพ์ูดกัน์มิ่าน์าน์ ภิาคิรัฐเคิยุพ์ูดด้วยุซ�ำว่าอยุากจัะเพ์่�มิ่เมิ่็ดเง่น์ตรงน์ี�  

แต่กลับกลายุเป็น์ว่า ปีน์ี�มิ่หาว่ทยุาลัยุและหน่์วยุงาน์ต่างๆ ที�ทำว่จััยุ 

กลับถู้กตัดงบ แทน์ที�จัะได้รับงบว่จััยุเพ์่�มิ่เพ์่�อมิ่าสร้างเศรษัฐก่จัใหมิ่่

ม่ีนโยบายอะไรบ้างไหม่ที่สาม่ารถเป็น quick win ให้ก้บเศรษฐกิจ
ไทยได้

ใน์งาน์สัมิ่มิ่น์าว่ชาการประจัำปีของทีดีอาร์ไอ ผมิ่เสน์อไว้ว่า  

มิ่ีว่ธีีการที�จัะทำให้เศรษัฐก่จัไทยุกลับมิ่าโตได้สัก 4-5% ด้วยุชุดน์โยุบายุ

ที�ทำให้คิน์สามิ่ารถ้ทำงาน์ได้เต็มิ่ที�มิ่ากที�สุด น์ั�น์ค่ิอ การลดการสูญเสียุ

ทรัพ์ยุากรคิน์และการฟื่่�น์ฟืู่ทรัพ์ยุากรคิน์

การลดการสูญเสียุทรัพ์ยุากรคิน์มีิ่สามิ่แน์วทาง หน์ึ�งคิอ่ การจัดัการ

อุบัต่เหตุบน์ท้องถ้น์น์ที�ทำให้คิน์ตายุไปประมิ่าณปีละกว่าสองหม่ิ่�น์คิน์ 

ซึ�งเร่�องน์ี�เราจััดการไปพ์อสมิ่คิวรแล้วด้วยุการต่ด GPS ให้กับรถ้บรรทุก

และรถ้โดยุสารสาธีารณะ เพ์่�อคิวบคิุมิ่คิวามิ่เร็ว คิวบคิุมิ่เส้น์ทางเด่น์ทาง 

และคิวบคิุมิ่พ์ฤต่กรรมิ่คิน์ขับได้ อยุ่างไรก็ตามิ่ ปัญหาสำคิัญที�เหล่ออยูุ่ 

ใน์ปจััจุับนั์คิอ่อบุตัเ่หตุจัากมิ่อเตอร์ไซค์ิซึ�งเป็น์ 75% ของอบุตัเ่หตทัุ�งหมิ่ด 

ดงัน์ั�น์ โจัทย์ุสำคัิญค่ิอการลดคิวามิ่สูญเสียุจัากมิ่อเตอร์ไซค์ิ หากลดได้จัร่ง  

ผลประโยุชน์์ก็จัะค่ิอน์ข้างมิ่าก เพ์ราะคิน์ขี�มิ่อเตอร์ไซค์ิค่ิอคิน์หน์ุ่มิ่สาว 

เก่อบทั�งส่�น์

แน์วทางที�สองค่ิอ การจััดการเร่�องโรคิไม่ิ่ต่ดต่อเร่�อรงั เช่น์ เบาหวาน์ 

คิวามิ่ดัน์ และโรคิหัวใจั เพ์ราะโรคิพ์วกน์ี�ทำให้แต่ละปีคิน์ไทยุต้องเสียุ 

ปีสุขภิาวะไปสี�ล้าน์ปี หลายุคิน์ตายุก่อน์อายุุ คิน์ใน์วัยุทำงาน์เจั็บป่วยุ 

ไมิ่่สามิ่ารถ้ทำงาน์ได้ ถ้้าลดตัวเลขน์ี�ได้ก็จัะเป็น์ผลดีต่อเศรษัฐก่จัเช่น์กัน์
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แน์วทางที�สามิ่ค่ิอ การลดการเกณฑ์์ทหาร ปัจัจัุบัน์มิ่ีคิน์ไปเกณฑ์์
ทหารประมิ่าณแปดแสน์ถ้ึงหน์ึ�งล้าน์คิน์ต่อปี ซึ�งถ้่อว่าสูงมิ่ากเมิ่่�อเทียุบ
กบัประเทศอ่�น์ใน์โลก หากประเทศไทยุลดคิวามิ่สูญเสยีุสว่น์น์ี�ได้ จัะทำให้
แรงงาน์ชายุอายุุ 21-22 ปีประมิ่าณ 160,000-200,000 คิน์ สามิ่ารถ้ 
กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน์ได้ทัน์ที

ลำพ์ังการลดการสูญเสียุทรัพ์ยุากรคิน์ทั�งสามิ่แน์วทางน์ี�จัะช่วยุให้ 
GDP เพ์่�มิ่จัากปัจัจัุบัน์ได้อีกประมิ่าณ 0.6% ซึ�งหมิ่ายุคิวามิ่ว่า แทน์ที�
เศรษัฐก่จัจัะโตได้ 3% ก็จัะโตได้ 3.6% โดยุคิุณภิาพ์ของการเต่บโตก็จัะ
ดีมิ่ากขึ�น์ด้วยุ

อีกแน์วทางหน์ึ�งที�คิวรทำค่ิอการฟื่่�น์ฟืู่คุิณภิาพ์ประชากรโดยุการ
ลงทุน์ด้าน์การศึกษัา ถ้้าเราเอาเด็กเข้าโรงเรียุน์ได้มิ่ากขึ�น์ ไมิ่่ให้ตกหล่น์
มิ่ากมิ่ายุเหม่ิ่อน์ปัจัจุับัน์ แล้วสามิ่ารถ้ยุกระดับคิุณภิาพ์การศึกษัาผ่าน์
เกณฑ์์ขั�น์ต�ำได้ ตามิ่เกณฑ์์ของ PISA (Programmed for International 
Student Assessment) ของนั์กเรียุน์วัยุ 15 ป ีกจ็ัะทำให้เราได้ GDP มิ่าอีก  
0.2% ตัวเลขอาจัจัะดูน์้อยุเพ์ราะเป็น์เร่�องที�ต้องคิ่อยุๆ ทำ กว่าจัะปฏิ่รูป
ได้คิรบหมิ่ดก็ต้องใช้เวลากว่า 10 ปี แต่มิ่ัน์จัะส่งผลดีใน์ระยุะยุาว แล้ว 
จัะช่วยุลดคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำได้ด้วยุ

น์อกจัากน์ี� ถ้้าปฏิ่รูปภิาคิรัฐ โดยุยุกเล่กกฎระเบียุบต่างๆ ที�ล้าสมิ่ัยุ 
และทำบร่การรัฐบาลด่จั่ทัลด้วยุ ก็จัะทำให้เศรษัฐก่จัเต่บโตได้เร็วขึ�น์อีก  
ถ้า้ทำรวมิ่ๆ กนั์ทั�งหมิ่ดที�กล่าวมิ่าก็จัะทำให้เศรษัฐกจ่ัโตได้ปลีะ 5% ตอ่เน่์�อง 
ไปได้อีก 20 ปี และกระจัายุประโยุชน์์เต็มิ่ที�ให้แก่ประชาชน์

ส้งคม่ไทยพูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาม่าเป็นเวลัาหลัายสิบปี แลัะ
ตั้ลัอดระยะเวลัาที่เราไม่่ได้ปฏิรูป โลักก็เปลัี่ยนไปอย่างม่หาศาลั  
ถ้าจะพ้ฒนาการศึกษาให้เรามี่แรงงานที่ตั้อบโจทย์โลักใหม่่ ร้ฐควร
ม่ีแนวทางอย่างไร

สถ้าบัน์การศึกษัาส่วน์ใหญ่ไมิ่่ว่าจัะเป็น์โรงเรียุน์หร่อมิ่หาว่ทยุาลัยุ 
ที�เป็น์ของรัฐ ว่ทยุาลัยุอาชีวศึกษัาคิรึ�งหน์ึ�งก็เป็น์ของรัฐ แม้ิ่กระทั�ง 
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โรงเรียุน์เอกชน์หร่อมิ่หาว่ทยุาลยัุเอกชน์ รฐักย็ุงัมิ่สีว่น์อดุหน์นุ์ด้วยุ ตอ่ให้ 
รฐัจัะไมิ่ไ่ดเ้ป็น์เจัา้ของกต็ามิ่ ดงัน์ั�น์ใน์ภิาคิการศกึษัา รฐัคิอ่ผูเ้ลน่์รายุใหญ่ 
และไมิ่่สามิ่ารถ้หลีกเลี�ยุงคิวามิ่รับผ่ดชอบเร่�องน์ี�ได้

โจัทยุ์ของโลกใหมิ่่ คิ่อ การสร้างระบบการศึกษัาพ์่�น์ฐาน์ให้ดี แล้ว
ต่อยุอดด้วยุการฝัึกทักษัะแรงงาน์ต่อเน์่�องตลอดชีว่ต ดังน์ั�น์ รัฐต้องปรับ
บทบาทจัากการเป็น์คิน์ทำเองไปเป็น์คิน์จััดสรรเง่น์ แล้วให้ภิาคิเอกชน์ 
รวมิ่ทั�งภิาคิส่วน์อ่�น์ๆ ที�เกี�ยุวข้องมิ่าทำหน์้าที�ฝึักทักษัะคิน์ให้บรรลุ 
ศักยุภิาพ์สูงสุดของตัวเองและตอบโจัทย์ุตลาด รัฐคิวรมีิ่บทบาทเฉพ์าะ
การจััดการการศึกษัาขั�น์พ์่�น์ฐาน์ แต่ใน์ระดับปลายุๆ ก่อน์จัะเข้าสู่ตลาด 
แรงงาน์ เช่น์ อาชีวศึกษัา อุดมิ่ศึกษัา ไปจัน์ถ้ึงหลังจับอุดมิ่ศึกษัา รัฐคิวร 
จัะปรับเปลี�ยุน์ไปเป็น์ผู้สน์ับสน์ุน์มิ่ากกว่า

ใน์อน์าคิต เราต้องการการฝัึกทักษัะที�ไมิ่่ใช่แคิ่สถ้าบัน์ของรัฐ 
รับเง่น์แล้วไมิ่่ต้องรับผ่ดชอบว่าคิน์จัะหางาน์รายุได้ดีได้หร่อไมิ่่ แต่มิ่ ี
คิวามิ่รับผ่ดชอบตั�งแต่ต้น์ทางจัน์ปลายุทาง เช่น์ การฝึักให้คิน์มิ่ทีกัษัะสงู 
ทำงาน์ได้รายุได้ด ี ต้องเร่�มิ่จัากจััดหลักสูตรให้เหมิ่าะสมิ่ คิัดเล่อกคิน์ให้
ตรงคุิณสมิ่บัต่ มิ่ีการใช้ระบบทว่ภิาคิีหร่อสหศึกษัาที�มีิ่น์ายุจ้ัางมิ่าช่วยุ 
ฝักึทกัษัะ แลว้รบัผูเ้รียุน์เขา้ทำงาน์ดว้ยุ และตด่ตามิ่ตอ่เม่ิ่�อเข้าทำงาน์แลว้ 
จัากน์ั�น์เอาขอ้มิ่ลูทั�งหมิ่ดมิ่าประเม่ิ่น์ผล ตอ้งทำใหค้ิรบวงจัร ตรงน์ี�ถ้อ่เป็น์
หวัใจัสำคัิญ สว่น์รัฐที�เป็น์คิน์จัา่ยุเงน่์อุดหน์นุ์ก็ตอ้งเป็น์การอดุหน์นุ์ใหเ้ก่ด
คิวามิ่รับผ่ดชอบ คิ่อถ้้าเรียุน์จับไปแล้วหางาน์ทำไม่ิ่ได้หร่อมีิ่รายุได้ไม่ิ่ดี 
ก็ไมิ่่ต้องเก็บคิ่าเล่าเรียุน์

เรื่องการลังทุนโครงสร้างพื�นฐานเป็นเรื่องที่คนพูดก้นเยอะม่าก 
ในทางการเม่อืงกเ็ป็นนโยบายทีน่�าม่าขายได้ อย่างรถไฟความ่เรว็สงู 
หลัายคนก็อยากให้ประเทศไทยมี่ เราควรจะม่องโจทย์โครงสร้าง 
พื�นฐานของเราอย่างไร

อีกไมิ่่กี�ปี คิน์กรุงเทพ์ฯ ก็จัะมิ่ีรถ้ไฟื่ฟื่้าใช้กัน์เป็น์ส่บสายุ รถ้ไฟื่

คิวามิ่เรว็สงูเช่�อมิ่สามิ่สน์ามิ่บ่น์กก็ำลงัดำเน์น่์การ  รวมิ่ถ้งึรถ้ไฟื่คิวามิ่เรว็สงู 
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ไปน์คิรราชสีมิ่าก็ก่อสร้างไปบางส่วน์แล้ว ซึ�งถ้้าถึ้งเวลาก็คิงได้ใช้กัน์ 

โจัทย์ุดา้น์โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ต่อไปจัะต้องไม่ิ่ได้อยุูแ่ค่ิใน์กรงุเทพ์ฯ แตต่อ้ง

เป็น์โจัทยุ์ของหัวเมิ่่องใหญ่ๆ ด้วยุ อยุ่างขอน์แก่น์ ภิูเก็ต และเชียุงใหมิ่่ 

ที�มิ่ีคิวามิ่พ์ร้อมิ่ มิ่ีประชากรที�หน์าแน์่น์และอยุากทำรถ้ราง รัฐต้องช่วยุ

อดุหน์นุ์ใหเ้ขาทำใหไ้ด ้ซึ�งตอ้งดวูา่ใน์แตล่ะพ์่�น์ที�คิวรลงทนุ์สรา้งแบบไหน์  

อยุ่างไร เช่น์ เร่�องสน์ามิ่บ่น์ เม่ิ่องที�เป็น์เม่ิ่องท่องเที�ยุวก็จัำเป็น์ต้อง 

ขยุายุสน์ามิ่บ่น์ โดยุเฉพ์าะที�ที�มิ่ีคิอขวดมิ่ากอยุ่างเชียุงใหม่ิ่และภูิเก็ต  

อาจัจัะต้องคิ่ดเร่�องการมิ่ีสน์ามิ่บ่น์แห่งที�สอง

เร่�องรถ้ไฟื่คิวามิ่เร็วสูง ส่วน์ที�สร้างแล้วก็ต้องสร้างต่อไปให้เสร็จั  

แต่ผมิ่ไมิ่่คิ่ดว่าเราคิวรขยุายุไปมิ่ากกว่าน์ี� เพ์ราะมิ่ีคิวามิ่คิุ้มิ่คิ่าทาง

เศรษัฐก่จัต�ำ ส่วน์ที�ต้องให้คิวามิ่สำคัิญมิ่ากกว่าค่ิอรถ้ไฟื่ทางคิู่ ซึ�งได้ 

ทำรางไว้เยุอะมิ่ากและใกล้ทยุอยุเสร็จักัน์แล้ว แต่ยุังว่�งไมิ่่ได้เพ์ราะไมิ่่มิ่ี 

หวัรถ้จักัร ซึ�งกถ็้อ่เป็น์เร่�องที�ยุอ้น์แยุง้ และสะทอ้น์คิวามิ่ไมิ่ม่ิ่ปีระสท่ธีภ่ิาพ์

ของกระบวน์การจัดัซ่�อจัดัจัา้ง  รวมิ่ถึ้งการบร่หารที�ยุงัไม่ิ่ทนั์สมิ่ยัุ  อกีปญัหา 

ก็ค่ิอ คิ่าโดยุสารรถ้ไฟื่ฟ้ื่าใน์กรุงเทพ์ฯ และปร่มิ่ณฑ์ลที�จัะมิ่ีราคิาแพ์ง  

จัน์ทำให้คิน์ใช้น์้อยุ

โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ลำดับต่อไปที�เราคิวรมิ่อง คิ่อ โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์

ใน์ชน์บท เชน่์ แหลง่น์�ำขน์าดเลก็ น์ี�เป็น์โจัทยุท์ี�เกี�ยุวขอ้งกบัการแกปั้ญหา

การเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศ การผล่ตแบบยุั�งยุ่น์ และการป้องกัน์

ภิยัุพ์บั่ต ่เราต้องค่ิดเร่�องการทำแหล่งน์�ำขน์าดเล็กที�ออกแบบเพ่์�อปอ้งกัน์

น์�ำทว่มิ่ ชว่ยุใหมี้ิ่น์�ำจัด่ที�มิ่คีิณุภิาพ์ดีสำหรบัการทำเกษัตรกรรมิ่ สามิ่ารถ้ 

เป็น์เขตชลประทาน์ได้มิ่ากขึ�น์ ช่วยุให้มิ่ีผลผล่ตมิ่ากขึ�น์ รวมิ่ถ้ึงการฟื่่�น์ฟืู่

แหล่งท่องเที�ยุวและทรัพ์ยุากรธีรรมิ่ชาต่ น์อกจัากเร่�องน์ี� เรายุังต้อง 

ลงทุน์โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ที�จัะช่วยุยุกคิุณภิาพ์ของคิน์ให้มิ่ากขึ�น์ด้วยุ  

อยุา่งสถ้าน์ดูแลเด็กเลก็ ซึ�งทกุวนั์น์ี�มิ่อียุูพ่์อสมิ่คิวร แตยุ่งัไมิ่ไ่ดค้ิณุภิาพ์น์กั  

เราตอ้งยุกระดบัคิณุภิาพ์ของโคิรงสรา้งพ์่�น์ฐาน์ส่วน์น์ี� ซึ�งถ้้าทำได ้จัะช่วยุ

ลดคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำใน์ระยุะยุาวได้มิ่าก
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ประเทศไทยยง้ม่ปีญัหาเรง่ดว่นเร่ืองหนึง่ทีต้่ั้องแกก้ค็อืความ่ยากจน
แลัะความ่เหล่ืัอม่ลั��า ซึ่ึ่งโควิด-19 เข้าม่าทิ�งแผลัเป็นไว้ใหญ่ม่าก  
แลั้วแน่นอนว่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่ม่ากในการพ้ฒนาประเทศ  
เราจะตั้้องคิดเรื่องนี�ก้นอย่างไร

ประเทศไทยุมิ่ปีญัหาเร่�องคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำสงูมิ่าก เร่�องน์ี�เปน็์ปัญหา

เร่งด่วน์ที�คิวรได้รับการแก้ไขอยุู่แล้ว แต่ใน์เร่�องผลกระทบจัากโคิว่ด-19 

ข้อมูิ่ลล่าสุดจัาก ดร.สมิ่ชัยุ จั่ตสุชน์ ที�น์ำเสน์อใน์งาน์ TDRI Annual 

Public Virtual Conference 2021 กลบัใหภ้ิาพ์ที�น์า่แปลกใจัมิ่าก ใน์ขณะที� 

เราเห็น์อยูุ่ว่ามิ่ีคิน์ตกงาน์และคิน์ที�ต้องสูญเสียุรายุได้เป็น์จัำน์วน์มิ่าก  

แต่คิวามิ่ยุากจัน์และคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำจัากการบร่โภิคิไม่ิ่ได้เพ์่�มิ่ขึ�น์  

เพ์ราะรัฐอัดฉีดเง่น์เข้าไปผ่าน์โคิรงการต่างๆ เช่น์ คิน์ละคิรึ�ง เราชน์ะ  

และอกีสารพ์ดั ขอ้มิ่ลูนี์�สะทอ้น์ใหเ้ห็น์ขอ้ดขีองการมีิ่สวสัด่การอยุา่งชดัเจัน์ 

แต่อยุ่างไรเสียุ โคิรงการแบบน์ี�ก็ไมิ่่ทั�วถ้ึงอยุู่ดี

ว่ธีีการปรับระบบสวัสด่การตามิ่ข้อเสน์อของอาจัารยุ์สมิ่ชัยุค่ิอ  

ต้องทำสวัสด่การแบบถ้้วน์หน้์า (universal) อยุ่าไปเจัาะจังกลุ่มิ่คิน์  

เพ์ราะมิ่โีอกาสตกหลน่์สูง และคิน์ที�ตกหลน่์มิ่กัเป็น์คิน์จัน์ที�สดุ ซึ�งตอ้งการ

คิวามิ่ช่วยุเหล่อมิ่ากที�สุด ทั�งน์ี�ต่อให้เป็น์โคิรงการสวัสด่การที�มิ่ีช่�อเสียุง 

ระดับโลกและทำมิ่าหลายุปีแล้วก็ตามิ่ ก็มิ่ีปัญหาคิน์ตกหล่น์จัำน์วน์มิ่าก 

มิ่าตลอด แล้วยุ่�งประเทศไทยุมิ่ีเศรษัฐก่จัน์อกระบบที�ใหญ่มิ่ากเก่น์ 50%  

ของแรงงาน์ การจัะเจัาะจังบุคิคิลยุ่�งทำได้ยุากมิ่าก

อาจัารย์ุสมิ่ชัยุยุังคิำน์วณให้เห็น์ด้วยุว่า สวัสด่การแบบถ้้วน์หน้์า 

อยุูใ่น์วสั่ยุที�รฐัสามิ่ารถ้ทำได้ ไม่ิ่ได้ใช้เงน่์มิ่ากเก่น์ไปเมิ่่�อเทยีุบกบัคิวามิ่คุ้ิมิ่ค่ิา 

ข้อเสน์อของอาจัารย์ุไม่ิ่ใช่สวสัด่การแบบรายุได้พ์่�น์ฐาน์ถ้้วน์หน้์า (universal 

basic income) แต่เป็น์สวัสด่การพ์่�น์ฐาน์ที�ช่วยุให้คิน์ที�เปราะบางที�สุด 

พ์อเอาตัวรอดได้เมิ่่�อเจัอว่กฤต แล้วคิ่อยุเพ์่�มิ่เต่มิ่เอาตามิ่เง่�อน์ไขต่างๆ  

เช่น์ ให้น์ายุจั้างเต่มิ่สวัสด่การใน์ส่วน์ที�เก่น์กว่าสวัสด่การขั�น์พ์่�น์ฐาน์  

หร่อการให้เง่น์เพ์่�มิ่ใน์กลุ่มิ่ที�ยุากจัน์พ์่เศษั เป็น์ต้น์



เราต้องไปให้ไกลกว่า 
การปฏิรูปด้วยการด่า... 
การด่าเป็นจุดเริ่มต้น  

และจ�าเป็นต้องไป 
ให้ไกลกว่านั้น
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ประเทศไทยติั้ดก้บด้กทางการเมื่องม่าเกือบสองทศวรรษแล้ัว  
ในฐานะคนที่สนใจด้านยุทธศาสตั้ร์การพ้ฒนาคุณตั้ีโจทย์นี�อย่างไร 
เพราะปฏิเสธไม่่ได้ว ่าการเมื่องส่งผลัโดยตั้รงตั้่อท้�งนโยบาย 
แลัะกระบวนการพ้ฒนา แลัะถ้าส้งคม่ไทยแก้โจทย์การเมื่องไม่่ได้  
โจทย์อื่นก็คงไปตั้่อได้ยาก

ผมิ่คิ่ดว่า โจัทยุ์เร่�องประชาธี่ปไตยุมิ่ีโจัทยุ์สำคิัญสองโจัทยุ์  

โจัทยุแ์รกค่ิอเร่�อง democratization ซึ�งใน์ประเทศน์ี�มิ่นี์กัรฐัศาสตรท์ี�ศกึษัา 

เร่�องนี์�เยุอะอยุู่แล้ว และผมิ่เช่�อมิ่าตลอดว่า อยุ่างไรเสียุประเทศไทยุ 

ก็จัะกลับไปสู่ประชาธี่ปไตยุได้ ตอน์น์ี�อาจัจัะฟื่ังดูยุาก เพ์ราะสถ้าน์การณ ์

ไปไกลขึ�น์ทกุวนั์ แตท่ี�ผมิ่เช่�ออยุา่งน์ี�เพ์ราะประเทศก็เคิยุเป็น์ประชาธีป่ไตยุ

มิ่าไดแ้ลว้หลายุรอบ ไมิ่ว่่าจัะเปน็์หลงั 14 ตลุาหร่อพ์ฤษัภิาทม่ิ่ฬ แตป่ญัหา

คิ่อรักษัาประชาธี่ปไตยุไว้ไมิ่่ได้

จัึงมิ่ีอีกโจัทยุ์ที�ผมิ่คิ่ดว่าสำคิัญไมิ่่แพ์้กัน์คิ่อโจัทยุ์เร่�อง democratic  

consolidation คิ่อเมิ่่�อเป็น์ประชาธี่ปไตยุแล้ว จัะทำอยุ่างไรให้ลงหลัก 

ปักฐาน์ได้ ซึ�งผมิ่เช่�อว่า ประชาธี่ปไตยุจัะลงหลักปักฐาน์ได้มิ่ัน์ต้อง

ขับเคิล่�อน์น์โยุบายุต่างๆ ได้ด้วยุ ไมิ่่งั�น์คิน์ก็จัะเส่�อมิ่ศรัทธีารัฐบาล

ประชาธี่ปไตยุที�มิ่าจัากการเล่อกตั�ง ซึ�งโจัทยุ์เหล่าน์ี�เกี�ยุวข้องโดยุตรงกับ

เร่�องระบบราชการ ระบบธีรรมิ่าภ่ิบาล การปฏ่ิรูปภิาคิรัฐ ฯลฯ ซึ�งเป็น์

โจัทย์ุที�เราถ้น์ัดและน่์าจัะมีิ่ value added ได้มิ่ากกว่า อีกส่วน์หนึ์�งของ

โจัทยุน์์ี�ก็คิอ่ การสรา้งสถ้าบนั์และวฒัน์ธีรรมิ่ประชาธีป่ไตยุ ซึ�งน์กัวช่าการ 

ด้าน์อ่�น์น์่าจัะถ้น์ัดกว่าเรา

แต่ั้เม่ือ่ตีั้โจทย์แบบนี�กช็่วนให้เข้าใจผิดว่า คุณไม่ส่นใจความ่เดือดร้อน 
ทางการเม่ืองของผู้คนในสถานการณ์ปัจจุบ้นเลัย

ใน์ระยุะเฉพ์าะหน์า้ โจัทยุส์ำคิญัของการเม่ิ่องไทยุคิอ่ การหาทางออก 

การเม่ิ่องที�จัะน์ำไปสู่การปฏ่ิรูปและประนี์ประน์อมิ่ (compromise) ได้  

ใน์แง่น์ี� เราต้องไปให้ไกลกว่าการปฏ่ิรูปด้วยุการด่า ซึ�งผมิ่ก็เข้าใจัว่า 

ต้องด่าน์ะ แต่การด่าเป็น์จัุดเร่�มิ่ต้น์ และจัำเป็น์ต้องไปให้ไกลกว่าน์ั�น์
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ผมิ่เช่�อว่า เราต้องการองค์ิคิวามิ่รู้ใหม่ิ่ใน์การจััดการคิวามิ่ขัดแยุ้ง 

กรณอียุา่งแอฟื่ร่กาใตท้ี�เคิยุมิ่คีิวามิ่ขดัแยุง้คิล้ายุไทยุตอน์น์ี� หร่อไอรแ์ลน์ด์ 

ที�เคิยุถึ้งขั�น์ทำสงคิรามิ่กลางเม่ิ่องกัน์ ต้องดูว่าเขาหาทางออกกัน์มิ่า

ได้อยุ่างไร ซึ�งมัิ่น์ไมิ่่ใช่แคิ่เร่�องการเรียุกร้องขอให้เป็น์ประชาธี่ปไตยุ  

หร่อขอให้ไมิ่่ใช้คิวามิ่รุน์แรงแค่ิน์ั�น์จับ แต่มิ่ัน์มิ่ีรายุละเอียุดอะไรอีกเยุอะ

มิ่าก คิน์ที�ออกมิ่าพ์ดูและน์ำเสน์อกค็ิวรตอ้งเปน็์นั์กว่ชาการดา้น์รฐัศาสตร์ 

ที�ศึกษัาและรู้จัร่งใน์เร่�องเหล่าน์ี� ใน์ด้าน์กลับผมิ่ก็อยุากตั�งคิำถ้ามิ่ด้วยุว่า  

คิุณคิาดหวังให้ผมิ่หร่อน์ักว่ชาการคิน์อ่�น์ใน์ทีดีอาร์ไอทำโจัทยุ์เหล่าน์ี� 

จัร่งหร่อ

อัน์ที�จัร่งคิำถ้ามิ่ของคิุณสะท้อน์อะไรที�น์่าสน์ใจัอยุู่ ใน์สถ้าน์การณ์

ที�คิวามิ่ขดัแยุ้งสูงมิ่ากๆ เวลาใคิรน์ำเสน์ออะไรที�ไมิ่ต่รงกบัคิวามิ่คิาดหวัง

ของผู้คิน์ จัะถู้กทัวร์ลงทัน์ที และโดน์แต่ละทีก็แรงด้วยุ เช่น์ ถ้้ามิ่ีข้อเสน์อ 

อะไรที�ดู compromise ก็จัะโดน์ด่าก่อน์เลยุว่า “ก้าวหน้์าไม่ิ่พ์อ” หร่อ  

“แรงเก่น์ไป” เป็น์กัน์ทั�งสองฝั่ายุน์ะ

การทำงาน์คิวามิ่คิ่ดใน์บรรยุากาศแบบน์ี�ไมิ่่คิ่อยุสน์ุก แล้วที�สำคิัญ

คิ่อมิ่ัน์ทำให้การหาทางออกให้ประเทศไปต่อยุาก
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สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 
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รศ.ดร.อภิว้ฒน์ ร้ตั้นวราหะ อาจารย์คณะสถาปัตั้ยกรรม่ศาสตั้ร์ 
จัุฬาลงกรณ์มิ่หาว่ทยุาลัยุ เป็น์น์ักผังเมิ่่องที�สน์ใจัประเด็น์อน์าคิต ‘เมิ่่อง’ 

โดยุใช้คิวามิ่รู้ด้าน์อน์าคิตศึกษัา (future studies) มิ่าใช้ใน์การว่เคิราะห์ 

‘ฉากทัศน์์’ แห่งอน์าคิตของเมิ่่องใน์หลายุมิ่่ต่ 

น์อกจัากเร่�องเม่ิ่องแล้ว ใน์ระยุะหลังอภิ่วัฒน์์สน์ใจัศึกษัาอน์าคิต

และฉากทัศน์์ของประเทศไทยุ โดยุเป็น์หน์ึ�งใน์น์ักว่จััยุหลักของโคิรงการ

ประเทศไทยุใน์อน์าคิต (Future Thailand) ซึ�งต่อมิ่าได้กลายุมิ่าเป็น์

หน์ังส่อ อนุาคิตประเทศไทย พ์ุทธศักราช 2585

ประเทศไทยุคิวรตั�งหลักอยุ่างไรเพ์่�อเตรียุมิ่ตัวให้พ์ร้อมิ่สำหรับ 

การเด่น์ทางไปสู่อน์าคิตที�พึ์งประสงค์ิให้ดีที�สุด น์ี�ค่ิอคิำถ้ามิ่ที�อภ่ิวัฒน์ ์

มิุ่่งหาคิำตอบโดยุตรง
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หากอยากศึกษาอนาคตั้ไทยอีก 20 ปีข้างหน้า เราควรต้ั้�งค�าถาม่ 
ในไทยอย่างไร คุณเห็นข้อค้นพบใดจากการศึกษาวิจ้ยลั่าสุดที่คุณ
แลัะคณะวิจ้ยร่วม่ก้นท�า

ภิาพ์ใหญ่ที�โคิรงการน์ี�เสน์อคิ่อ จัะมิ่ีปัจัจััยุสำคิัญที�ส่งผลต่อท่ศทาง

ของประเทศไทยุใน์อีก 20 ปีข้างหน้์า น์ั�น์ค่ิอปัจัจััยุด้าน์การพั์ฒน์า

เศรษัฐก่จัที�เราเรียุกว่า ‘การพ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัแบบสีน์�ำตาล’ ซึ�งไม่ิ่คิ่อยุ

ยุั�งยุ่น์ หมิ่ายุถึ้งการใช้ทรัพ์ยุากรอยุ่างปู้ยีุ�ปู้ยุำและกอบโกยุ ซึ�งอีก 

ขั�วหนึ์�งของเศรษัฐก่จัสีน์�ำตาลหร่อเศรษัฐก่จัสีเขียุวหร่อค่ิอการคิ่อยุๆ  

ใช้ทรัพ์ยุากรที�มิ่ี ปัจัจััยุอีกด้าน์ค่ิออำน์าจัเหน์่อทรัพ์ยุากร ซึ�งใน์อน์าคิต 

เราจัะวัดกัน์ว่าอำน์าจัเหน์่อทรัพ์ยุากรน์ั�น์จัะกระจัายุตัวหร่อยัุงกระจัุกตัว

อยุู่ที�กรุงเทพ์ฯ และกลุ่มิ่คิน์ไมิ่่กี�กลุ่มิ่ 

ทั�งน์ี� เม่ิ่�อเอาปัจัจััยุทั�งสองหร่อแกน์ทั�งสองมิ่าไขว้กัน์ น์ั�น์ค่ิอแกน์

การพ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัซึ�งมิ่ีด้าน์สีน์�ำตาลกับด้าน์สีเขียุว และแกน์อำน์าจั

เหน์่อทรัพ์ยุากรที�มิ่ีด้าน์กระจัุกกับกระจัายุตัว เราก็จัะได้ scenario หร่อ

ฉากทัศน์์ออกมิ่าสี�แบบ

ฉากทัศน์์ที�น์่าจัะใกล้กับปัจัจัุบัน์มิ่ากที�สุดค่ิอการพ์ัฒน์าของไทยุ 

ที�ยุังมีิ่ลักษัณะของการบร่โภิคิและผล่ตอยุ่างส่�น์เปล่อง ขณะเดียุวกัน์ 

เราก็ยุังวน์เวียุน์อยูุ่กับเร่�องอำน์าจัเหน์่อทรัพ์ยุากร มิ่ีไมิ่่กี�คิน์ใน์สังคิมิ่

ที�เปลี�ยุน์ม่ิ่อการถ้่อคิรองอำน์าจัน์ั�น์โดยุที�อำน์าจัก็ยุังกระจุักตัวแคิ่ใน์

กรงุเทพ์ฯ ดว้ยุ ทั�งหมิ่ดน์ี�ทำใหฉ้ากทศัน์ข์องเราออกมิ่าเปน็์ ‘ก่�งกอ่ใน์เขา

วงกต’ คิ่อเราไปไมิ่่พ์้น์เสียุที

หากเราปล่อยุให้เป็น์แบบน์ี�ต่อไปเร่�อยุๆ ยุ่�งเศรษัฐก่จักระจัุกตัว  

ยุงัใชท้รัพ์ยุากรอยุ่างส่�น์เปล่อง ขณะที�กม็ิ่สีภิาวะโลกรวน์ เราคิงหนี์ไม่ิ่พ์น้์

สถ้าน์การณ์ที�เรียุกว่า ‘โศกน์าฏิกรรมิ่ไทยุ’ น์ั�น์คิ่อประเทศไมิ่่อาจัพ์ัฒน์า

ไปตอ่ไดจ้ัน์น์ำไปสู่คิวามิ่ขดัแยุง้ที�ไมิ่ใ่ช่แคิค่ิวามิ่ขดัแยุง้จัากสภิาพ์ปจััจับุนั์ 

แตยุ่งัมีิ่คิวามิ่ขดัแยุง้จัากปัญหาโลกรวน์ที�จัะยุ่�งทำใหปั้ญหาดา้น์การเม่ิ่อง

ที�หมิ่ักหมิ่มิ่มิ่าน์าน์ยุ่�งแยุ่เข้าไปอีก ถ้่อว่าเป็น์ฉากทัศน์์ที�แยุ่ยุ่�งกว่าก่�งก่อ
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ใน์เขาวงกต ดงัน์ั�น์ ชน์ชั�น์น์ำไทยุจังึตอ้งเจัรจัาตอ่รองเพ์่�อใหป้ระเทศไทยุ

เด่น์หน์้าไปต่อได้

สมิ่มิ่ต่ว่าระยุะสั�น์เราสามิ่ารถ้ต่อรอง ตกลงกัน์ได้ใน์ระดับหน์ึ�ง 

เราจัะไปถึ้งฉากทัศน์์ ‘ปลาไหลพ้์น์โคิลน์ตมิ่’ ค่ิอเรายัุงเป็น์ปลาไหล 

ที�อยุู่ใน์ตมิ่แต่ก็เร่�มิ่พ์้น์มิ่ากแล้ว แมิ่้จัะยุังอยุู่ใน์โคิลน์ตมิ่ซึ�งก็คิ่อเศรษัฐก่จั 

ที�ยุังเป็น์สีน์�ำตาล ขณะที�ใน์เช่งอำน์าจัเหน์่อทรัพ์ยุากรมิ่ัน์เร่�มิ่กระจัายุตัว  

มิ่กีารกระจัายุอำน์าจัจัากกลุ่มิ่ชน์ชั�น์น์ำ กลุ่มิ่ทนุ์ใน์กรงุเทพ์ฯ ทำใหภ้ิมู่ิ่ภิาคิ

เร่�มิ่โตขึ�น์ เรียุกว่าเป็น์เส้น์ทางกระจัายุอำน์าจัก่อน์ไปสู่รูปแบบเศรษัฐก่จั 

สีเขียุว ทั�งนี์� การกระจัายุอำน์าจัเหน์่อทรัพ์ยุากรไปสู่การปกคิรอง 

สว่น์ทอ้งถ้่�น์อยุา่งเดยีุวไมิ่ไ่ดเ้ปน็์เง่�อน์ไขที�จัะทำใหเ้ราไปสู่เศรษัฐกจ่ัสเีขยีุว

ได้ มิ่ัน์เพ์ียุงแต่ทำให้เราพ์้น์โคิลน์ตมิ่ขึ�น์มิ่าเท่าน์ั�น์



หากเราปล่อยให้เป็นแบบนี ้
ต่อไปเรื่อยๆ  

ยิ่งเศรษฐกิจกระจุกตัว  
ยังใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 

 ขณะที่ก็มีสภาวะโลกผันแปร  
เราคงหนีไม่พ้นสถานการณ ์

ที่เรียกว่า  
‘โศกนาฏกรรมไทย’
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อีกฉากทัศน์์หน์ึ�งค่ิอ ‘ไก่ออร์แกน์่กใน์เล้าไฮเทคิ’ คิวามิ่ออร์แกน์่ก 

ก็เป็น์สีเขียุวอยูุ่บ้าง ใช้ทรัพ์ยุากรน์้อยุลง แต่ว่ายุังอยุู่ใน์เล้า ไมิ่่ได้เป็น์

ไก่อ่สระและยุังต้องถู้กเช่อดอยุู่ดี แปลว่าประเทศไทยุมีิ่โอกาสเข้าไป

สู่เศรษัฐก่จัสีเขียุวได้ มิ่ีคิวามิ่เป็น์ไปได้ที�จัะเก่ดขึ�น์ด้วยุเพ์ราะกลุ่มิ่ทุน์ 

เร่�มิ่เห็น์แล้วว่าคิวามิ่มิ่ั�งคิั�งอยุู่ที�ธีุรก่จัสีเขียุวใน์อน์าคิต

อยุ่างเวลาน์ี�เราจัะเร่�มิ่เห็น์แล้วว่าชน์ชั�น์น์ำ ชน์ชั�น์กลางบร่โภิคิ 

ของออร์แกน์่ก เพ์ราะทุกคิน์เช่�อว่าเป็น์ส่�งดี การบร่โภิคิที�ยุั�งยุ่น์ สะอาด  

จัะน์ำไปสูก่ารผล่ตส่�งเหล่าน์ี� ยุงัไม่ิ่น์บัว่ามีิ่แรงกดดัน์จัากการค้ิาระดับโลก

ทั�งสหภิาพ์ยุโุรป (European Union - EU) อเมิ่ร่กา ญี�ปุ่น์ หร่อจันี์เองกต็ามิ่  

ทำให้กลุ่มิ่ทุน์ไทยุจัำเป็น์ต้องเคิล่�อน์ตัวเองไปสู่เศรษัฐก่จัสีเขียุวให้ได้  

แต่ใน์ฉากทัศน์์นี์� คิน์ไทยุก็ยุังเป็น์ไก่ใน์เล้าที�กลุ่มิ่ทุน์ใช้เทคิโน์โลยีุ 

ที�ทัน์สมิ่ัยุกอบโกยุจัากเศรษัฐก่จัอยุู่ดี 

ทั� งสองฉากทัศน์์นั์บเป็น์ทางสองแพ์ร่งที�มิ่ีคิวามิ่เสี�ยุงและ 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำสงู ฝัั�ง ‘ปลาไหลพ์้น์โคิลน์ตมิ่’ มิ่ีคิวามิ่เสี�ยุงเช่งระบบจัาก

การเม่ิ่องน์้อยุลงเพ์ราะมิ่ีการกระจัายุอำน์าจั คิน์เร่�มิ่เข้าถ้ึงอำน์าจัเช่ง

เศรษัฐก่จัได้บ้าง แต่ก็ยุังมิ่ีคิวามิ่เสี�ยุงเร่�องส่�งแวดล้อมิ่ ภิาวะโลกรวน์และ

เศรษัฐก่จัจัะยุังไมิ่่เต่บโตมิ่ากน์ักเพ์ราะเป็น์เศรษัฐก่จัแบบเด่มิ่ๆ

ใน์ทางกลับกัน์ ฉากทัศน์์ ‘ไก่ออร์แกน์่กใน์เล้าไฮเทคิ’ ก็จัะทำให้ 

เรารวยุขึ�น์ GDP ของประเทศก็คิงโตเพ์ราะบร่ษััทใหญ่ๆ ใช้เทคิโน์โลยีุ 

ทัน์สมิ่ัยุพ์าประเทศไปสู่เศรษัฐก่จัสีเขียุวได้ แต่ก็จัะมิ่ีคิวามิ่เสี�ยุงใน์เช่ง

ระบบ เพ์ราะมัิ่น์จัะไปสร้างคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำระหว่างชน์ชั�น์น์ำและชน์ชั�น์

อ่�น์ๆ ที�ไมิ่่ได้ผลประโยุชน์์จัากระบบเหล่าน์ี� ผมิ่เรียุกว่าเป็น์คิวามิ่ขัดแยุ้ง

ระหว่างกลุ่มิ่คิน์เศรษัฐก่จัสีเขียุวกับกลุ่มิ่คิน์เศรษัฐก่จัสีน์�ำตาล น์ำไปสู่ 

คิวามิ่เสี�ยุงเช่งระบบอีกแบบค่ิอเร่�องคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ ดังน์ั�น์ จัะเห็น์ว่า 

ทั�งสองฉากทศัน์์นี์�ยุงัมีิ่คิวามิ่เสี�ยุงเชง่ระบบอยุูแ่มิ่จ้ัะมิ่แีหล่งของคิวามิ่เสี�ยุง 

ต่างกัน์ก็ตามิ่
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ทา้ยุที�สุด เราอยุากไปใหถ้้งึฉากทศัน์ ์‘พ์ร่าบไรพ้์รมิ่แดน์’ เราหวงัวา่

ถ้้าเราพ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัแบบสีเขียุวพ์ร้อมิ่กับที�มิ่ีการกระจัายุอำน์าจัเหน์่อ

ทรัพ์ยุากรทุกรูปแบบ ก็จัะเป็น์ภิาพ์อุดมิ่คิต่ของไทยุที�ทำให้คิวามิ่เสี�ยุง

เช่งระบบน์้อยุลงทั�งเช่งเศรษัฐก่จัและเช่งการเมิ่่อง

กล่าวโดยุสรุป การจัะไปถึ้งฉากทัศน์์ที�ผมิ่กล่าวไปเบ่�องต้น์ได้น์ั�น์ 

มิ่ีเส้น์ทางของการกระจัายุอำน์าจัเหน์่อทรัพ์ยุากรก่อน์ที�จัะให้เศรษัฐก่จั 

เป็น์สีเขียุว หร่อก็คิ่อการกระจัายุอำน์าจัไปยุังเทศบาล คิ่อยุๆ พ์ยุายุามิ่ 

เปลี�ยุน์เศรษัฐก่จัใน์ระดับท้องถ้่�น์ จัังหวัด ชุมิ่ชน์ให้เข้าไปสู่การพั์ฒน์า 

เศรษัฐก่จัสีเขียุวให้ได้ โดยุมิ่ีเง่�อน์ไขคิ่อการกระจัายุอำน์าจัสู่ท้องถ้่�น์ 

อกีด้าน์หน์ึ�งค่ิอ ให้เศรษัฐก่จัเป็น์สเีขียุวก่อน์แล้วค่ิอยุกระจัายุอำน์าจั

เหน์อ่ทรัพ์ยุากร ค่ิอให้กลุม่ิ่ทุน์ลงทุน์ใน์โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ขน์าดใหญ่กอ่น์  

เพ์ราะเราจัำเป็น์ต้องลงทุน์ด้าน์โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ก่อน์ เรียุกว่าเป็น์  

The Green New Deal ซึ�งเป็น์โมิ่เดลใหมิ่่ จัะเก่ดได้ก็ต้องผ่าน์การลงทุน์ 

ระดับล้าน์ล้าน์บาทขึ�น์ไป 

ไมิ่่ว่าเราจัะไปทางไหน์ ยุ่อมิ่หน์ีไมิ่่พ์้น์การลดการผูกขาดกลุ่มิ่ทุน์

ด้วยุพ์ลังผู้บร่โภิคิและกฎหมิ่ายุ ไมิ่่เช่น์น์ั�น์เราคิงต่ดกับดักเศรษัฐก่จั 

สีเขียุวที�ผูกขาดแบบเด่มิ่

ถ้าเริ่ม่ต้ั้นด้วยการเห็นฉากท้ศน์แห่งอนาคตั้ ม่องประเทศไทยว้นนี�
แลั้ว คุณเห็นโจทย์ใหญ่อะไรรออยู่

ประการแรก เร่�องประชากร ไทยุกำลังก้าวสู่สังคิมิ่สูงวัยุซึ�งจัะเป็น์

เร่�องใหญ่มิ่ากใน์อน์าคิต ขณะที�เร่�องเศรษัฐก่จันั์�น์เช่�อว่าหลายุคิน์คิงรู้

กัน์ดีอยูุ่แล้วว่าเรามิ่ีแน์วโน์้มิ่ด้าน์เศรษัฐก่จัที�ไมิ่่คิ่อยุดีน์ัก เพ์ราะอัตรา

การเจัร่ญเต่บโตต�ำมิ่ากเม่ิ่�อเทียุบกับประเทศอ่�น์ๆ แม้ิ่แต่เพ์่�อน์บ้าน์  

เช่�อวา่อกีไม่ิ่น์าน์ที�เวียุดน์ามิ่จัะแซงไทยุไปเช่น์เดียุวกบัประเทศฟิื่ล่ปปิน์ส์ 

คิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์การแข่งขัน์ทางเศรษัฐก่จัของไทยุลดต�ำลง ขณะที�ด้าน์

การเกษัตรนั์�น์ก็พ์บว่าเราสูเ้พ่์�อน์บ้าน์ไม่ิ่ได้ เช่น์เดียุวกับด้าน์อุตสาหกรรมิ่
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คิน์รุ่น์ผมิ่เต่บโตมิ่ากับยุุคิที�มิ่ีคิำเรียุกว่าคิวามิ่โชต่ช่วงชัชวาลของ

ประเทศไทยุ น์ั�น์ค่ิอเป็น์ยุุคิอุตสาหกรรมิ่ที�เศรษัฐก่จัโตปีละ 10-20%  

แต่ใน์เวลานี์�เราไม่ิ่อาจัเป็น์เช่น์น์ั�น์ได้อีกแล้ว เพ์ราะเราไม่ิ่สามิ่ารถ้ 

ปรับเปลี�ยุน์การผล่ตใน์เช่งอุตสาหกรรมิ่ได้ ที�ผ่าน์มิ่าน์ั�น์เรารอดตัวมิ่าได ้

เพ์ราะการท่องเที�ยุวเป็น์หลัก ปีก่อน์ที�โคิว่ด-19 จัะเข้ามิ่าถ่้อเป็น์ปีทอง 

ของการท่องเที�ยุวไทยุขณะที�ภิาคิการเกษัตรและอุตสาหกรรมิ่ถ้ดถ้อยุ  

และน์ี�เองที�ทำใหม้ิ่คีิวามิ่เสี�ยุงเชง่ระบบมิ่ากขึ�น์เพ์ราะเราพ์ึ�งการทอ่งเที�ยุว 

อยุา่งหนั์ก  ทั�งที�อนั์ที�จัรง่เราคิวรพ์ยุายุามิ่กระจัายุคิวามิ่เสี�ยุงไปใน์เศรษัฐก่จั 

ดา้น์ต่างๆ ดว้ยุ แต่เมิ่่�อเราไม่ิ่ไดก้ระจัายุคิวามิ่เสี�ยุง เม่ิ่�อโรคิระบาดเข้ามิ่า

ก็กระทบการท่องเที�ยุวโดยุตรงจัน์ส่งผลดังที�ทราบกัน์

พ์รอ้มิ่กนั์น์ี� โลกกเ็ปลี�ยุน์ไปเยุอะ ที�เหน็์ไดช้ดัที�สดุค่ิอดา้น์เทคิโน์โลยุี 

ที�ผ่าน์มิ่าประเทศไทยุปรบัตวัทางด่จัทั่ลค่ิอน์ข้างช้าเม่ิ่�อเทียุบกบัประเทศอ่�น์ 

ปัจัจััยุสำคัิญที�ทำให้เราปรับตัวไมิ่่ทัน์คิ่อการบรรจับกัน์ของอุตสาหกรรมิ่ 

(industry convergence) แต่เด่มิ่ใคิรจัะไปคิ่ดว่าธีุรก่จัส่งอาหาร ส่งของ 

ขน์ส่ง และทำแอปพ์ล่เคิชัน์จัะไปด้วยุกัน์ได้

ขณะเดียุวกัน์ เร่�องของส่�งแวดล้อมิ่ ปญัหาโลกรวน์ การเปลี�ยุน์แปลง

สภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศของโลก ที�ไมิ่่เพ์ียุงแคิ่เป็น์เร่�องของน์�ำท่วมิ่ แต่ยุังเป็น์

เร่�องภิมู่ิ่อากาศและอณุหภิมู่ิ่ กท็ำใหป้ระเทศไทยุตอ้งเผชญ่กบัคิวามิ่เสี�ยุง

เช่งระบบมิ่ากขึ�น์

สุดท้ายุคิ่อเร่�องของการเม่ิ่อง ค่ิดว่าคิงทราบกัน์แล้วว่าอยุ่างน้์อยุ

ใน์ระยุะสั�น์และระยุะกลาง เราเหน็์คิวามิ่เสี�ยุงของไทยุดา้น์การเม่ิ่องอยุูใ่น์

ระดับสูงมิ่าก ดังน์ั�น์ เมิ่่�อประมิ่วลผลทุกอยุ่างเข้าด้วยุกัน์แล้วก็จัะพ์บว่า  

ประเทศไทยุมีิ่คิวามิ่เสี�ยุงเช่งระบบใหญ่ๆ ใน์สองแน์วค่ิด ซึ�งเราเรียุกว่า  

decoupling
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อยากให้ขยายความ่ว่าความ่เสี่ยงเช่ิงระบบด้งกลั่าวคืออะไร
ที�ผ่าน์มิ่า ผมิ่ยุังไมิ่่ได้กล่าวถ้ึงปัจัจััยุระดับโลกน์ั�น์คิ่อภิูม่ิ่รัฐศาสตร์ 

หมิ่ายุถ้ึงการแข่งขัน์กัน์เร่�องการทหาร เทคิโน์โลยุีและเศรษัฐก่จั ระหว่าง

ประเทศจีัน์กับสหรัฐอเมิ่ร่กา ซึ�งประเทศไทยุเองก็ต้องมีิ่ยุุทธีศาสตร์ต้อง

รับม่ิ่อกับการแข่งขัน์เหล่าน์ี�เช่น์กัน์ ส่วน์ใน์ประเทศเราเอง คิวามิ่เสี�ยุง

สำคัิญของเราอยุู่ที�ภิาคิรัฐ ทั�งใน์คิวามิ่หมิ่ายุของรัฐไทยุที�เป็น์ต้น์ตอ 

ของคิวามิ่เสี�ยุงเชง่ระบบที�ใหญที่�สดุ สำคัิญที�สดุ เป็น์หวัใจัของการพ์ฒัน์า

หร่อไมิ่่พ์ัฒน์าไปใน์อน์าคิต น์ับเป็น์คิวามิ่เสี�ยุงภิายุใน์

ขอจัำแน์กว่าใน์อน์าคิต ประเทศไทยุต้องเผช่ญหน้์ากับส่�งที�เรา 

เรยีุกวา่ ‘ตรศีลูของคิวามิ่ทา้ทายุ’ ประการแรกค่ิอเร่�องโลกรวน์ เปน็์ปจััจัยัุ 

ที�ใหญ่มิ่ากๆ ซึ�งประเทศใดๆ ใน์โลกไมิ่่มิ่ีทางหน์ีพ์้น์

ประการต่อมิ่าคิ่อคิวามิ่เคิรียุดสะสมิ่ (chronic stress) กับ shock 

ยุกตัวอยุ่างว่า โลกรวน์จัะน์ำมิ่าซึ�งการเปลี�ยุน์แปลงของอุณหภิูม่ิ่  

คิวามิ่เส่�อมิ่โทรมิ่ของสภิาพ์แวดล้อมิ่อัน์จัะสร้างคิวามิ่เคิรียุดสะสมิ่ 

น์อกจัากน์ี� โลกรวน์ก็จัะทำให้เก่ดภิาวะ shock ได้ด้วยุเช่น์กัน์ จัากกรณี

น์�ำท่วมิ่ใหญ่ฉับพ์ลัน์หร่อระดับน์�ำทะเลสูงขึ�น์ เป็น์ต้น์

ประการที�สามิ่ค่ิอ เทคิโน์โลยีุพ์ล่กผัน์ (artificial intelligence reality) 

คิ่อการใช้เทคิโน์โลยีุใน์ระดับฐาน์ราก ซึ�งจัะส่งผลอยุ่างมิ่าก โดยุเฉพ์าะ 

ใน์อน์าคิตที� อุตสาหกรรมิ่จัะบรรจับกัน์เร็วขึ�น์จัน์เราตั�งตัวไมิ่่ทัน์  

ดังน์ั�น์ คิวามิ่เสี�ยุงจัึงเก่ดขึ�น์อยุู่ตลอดเวลา

ทั�งหมิ่ดน์ี�น์ับเป็น์สามิ่คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำใน์ทุกม่ิ่ต่ ตั�งแต่ก่อน์คิรรภ์ิ 

มิ่ารดาจัน์ถึ้งเชง่ตะกอน์ และน่์าจัะเป็น์โจัทย์ุสำคิญัของอน์าคิตประเทศไทยุ

เรามิ่คีิวามิ่ทา้ทายุใน์เช่งยุุทธีศาสตรอ์ยูุ่สองประเดน็์ น์ั�น์ค่ิอการแยุก 

ออกจัากกัน์ (decoupling) ของการเต่บโตทางเศรษัฐก่จักับการใช้ 

ทรัพ์ยุากร เพ์ราะที�ผ่าน์มิ่า การเต่บโตทางเศรษัฐก่จัล้วน์แล้วแต่ 

มิ่าจัากการใช้ทรัพ์ยุากรอยุ่างปู้ยีุ�ปู้ยุำ โจัทยุ์สำคิัญของโลกต่อจัากน์ี�ค่ิอ 

จัะ decoupling อยุ่างไรระหว่างการเต่บโตทางเศรษัฐก่จักับการใช้

ทรพั์ยุากร หร่อจัะทำอยุา่งไรใหเ้ศรษัฐก่จัยุงัโตไดโ้ดยุใชท้รพั์ยุากรน์อ้ยุลง 
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การ decoupling ประการต่อมิ่าคิ่อ ใน์อน์าคิต ผล่ตภิาพ์จัะสูงขึ�น์ 

เพ์ราะมิ่กีารใชป้ญัญาประด่ษัฐ์ เราจังึต้องตั�งคิำถ้ามิ่ต่อผล่ตภิาพ์กบัคิา่จ้ัาง

แรงงาน์ดว้ยุ คิด่วา่ถ้า้เรายุงัใช้เทคิโน์โลยุใีหมิ่่ๆ  ใน์ประเทศไทยุไปเร่�อยุๆ  

เราน่์าจัะสรา้งผล่ตภิาพ์ได้มิ่ากขึ�น์ แตค่่ิาจัา้งแรงงาน์จัะไม่ิ่เพ่์�มิ่ตามิ่ แปลวา่ 

คิวามิ่ทา้ทายุเร่�องคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำใน์ประเทศไทยุจัะยุงัเพ์่�มิ่มิ่ากขึ�น์แน่์น์อน์ 

ดังน์ั�น์โจัทยุ์ใหญ่ค่ิอ เราจัึงต้องทำให้เศรษัฐก่จัโตได้โดยุใช้ทรัพ์ยุากร 

น์้อยุลง แต่หากเราจัะใช้เทคิโน์โลยีุเข้าช่วยุก็อาจัทำให้คิ่าจั้างไมิ่่เพ่์�มิ่ขึ�น์  

ถ้่อเป็น์ภิาวะ dilemma เลยุก็ว่าได้ 

น์ัยุหน์ึ�ง การจัะเปลี�ยุน์แปลงการเต่บโตทางเศรษัฐก่จัสีน์�ำตาล 

แบบเด่มิ่ไปสู่เศรษัฐก่จัสีเขียุวจึังต้องเป็น์การเปลี�ยุน์ระบบเศรษัฐก่จัทั�ง

ประเทศ เป็น์การเปลี�ยุน์ด้าน์การผล่ต การบร่โภิคิ และการขน์ส่งด้วยุ 

ทั�งน์ี� อน์าคิตไทยุตอ้งรับม่ิ่อกับภิาวะโลกรวน์ เราต้องเร่�มิ่การเปลี�ยุน์แปลง

เหลา่น์ี�ไดแ้ลว้ เพ์ราะการเปลี�ยุน์แปลงดังกล่าวตอ้งเปลี�ยุน์ตั�งแต่โคิรงสร้าง

พ์่�น์ฐาน์

ปญัหาคิอ่การเปลี�ยุน์น์ั�น์ตอ้งพ์ึ�งกำลงัภิายุใน์ของภิาคิรฐัพ์อสมิ่คิวร 

เพ์ราะการเปลี�ยุน์ทีละเล็กทีละน์้อยุอาจัไมิ่่ทัน์ และการเปลี�ยุน์คิรั�งใหญ่ 

มิ่ักมีิ่ลักษัณะเป็น์ top down และพ์ึ�งทุน์ แต่ขณะเดียุวกัน์เราก็ต้องการ 

คิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ด้วยุ กล่าวได้ว่าเราต้องทำใหญ่ ทำเร็ว แต่ก็ต้องเน้์น์ 

คิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ ต้องให้คิน์มิ่ีส่วน์ร่วมิ่ ถ้่อเป็น์ dilemma และเป็น์โจัทยุ ์

ที�ท้าทายุอยุ่างมิ่าก 

หมิ่ายุคิวามิ่ว่า เราต้องผสมิ่ผสาน์ decoupling ทั�งสองประเด็น์ 

กับภิาวะ dilemma เหล่าน์ี�ให้ได้

ม่องว่าความ่เสี่ยงไหนที่ส�าค้ญแลัะเป็นอ้นตั้รายตั้่อประเทศไทย 
ในปัจจุบ้นที่สุด

ถ้า้เทียุบภิาพ์ใน์ปัจัจับุนั์คิงหนี์ไม่ิ่พ์น้์เร่�องการเม่ิ่อง เพ์ราะการเม่ิ่อง 

เป็น์ส่�งที�กำหน์ดคิวามิ่สามิ่ารถ้ของรัฐที�จัะน์ำทางประเทศไทยุให้ไปสู่
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ท่ศทางเศรษัฐก่จั ซึ�งต้องเก่ดการเปลี�ยุน์แปลงเช่งโคิรงสร้างแต่ก็ต้อง 

เปน็์การเปลี�ยุน์แปลงที�เป็น์ธีรรมิ่ด้วยุ รฐัค่ิอตวักลางของการขับเคิล่�อน์ไทยุ 

ให้ไปสู่ภิาพ์อุดมิ่คิต่ใน์ฉากทัศน์์ที�เราตั�งไว้ 

แต่ตอน์นี์�การเม่ิ่องกับรัฐเป็น์เสม่ิ่อน์หัวใจัที�ไมิ่่รู้จัะลงตัวอยุ่างไร 

เม่ิ่�อรัฐกับการเม่ิ่องไมิ่่แน์่น์อน์ใน์ด้าน์ใดด้าน์หน์ึ�งก็ทำให้เก่ดคิวามิ่เสี�ยุง

ใน์เช่งระบบ หากมิ่องใน์ระยุะสั�น์ ผมิ่เช่�อว่าส่�งที�เป็น์โจัทยุ์ใหญ่สำคัิญ 

ใน์ประเทศไทยุคิ่อเร่�องการเปลี�ยุน์แปลงของสภิาพ์อากาศ ตอน์น์ี�เราเป็น์

เหม่ิ่อน์กบที�ทะเลาะกนั์อยูุ่โดยุที�สภิาพ์อากาศของโลกกก็ำลงัเปลี�ยุน์แปลง

ไปอยุา่งรวดเรว็ เมิ่่�อเราทะเลาะกนั์ใกล้จัะเสรจ็ัก็ปรากฏิวา่โลกแยุ่เก่น์กวา่ 

ที�เราจัะจััดการได้ แต่ถ้ึงอยุ่างไรเราก็ต้องลดและเลี�ยุงคิวามิ่เสี�ยุง  

หร่อหากว่าเก่ดผลกระทบ เราจัะฟื่่�น์ฟืู่อยุ่างไร ผมิ่ว่าส่�งเหล่าน์ี�เป็น์ 

คิวามิ่เสี�ยุงระยุะยุาวและน์่ากลัวอยุ่างยุ่�งใน์ภิายุภิาคิหน์้า

หากเราอยากแก้ไขปัญหาเชิ่งระบบท้�งหม่ดโดยเป็นธรรม่ จะแก้
ปัญหาความ่เสี่ยงเช่ิงระบบอย่างไรได้บ้าง

ประเดน็์น์ี�ถ้อ่เปน็์ส่วน์หน์ึ�งของการคิด่ภิาพ์อน์าคิต เราพ์ยุายุามิ่มิ่อง 

อน์าคิตให้ไกลๆ และพ์ยุายุามิ่ดูว่าอะไรเป็น์ปัจัจััยุโคิรงสร้างเช่งพ์่�น์ฐาน์ 

ที�ทำให้เก่ดการเปลี�ยุน์แปลงเชง่ระบบหร่อโคิรงสร้างที�ชว่ยุลดคิวามิ่เสี�ยุง

ไปด้วยุใน์ตัว

เม่ิ่�อว่เคิราะห์ดูแล้ว คิ่ดว่าเราต้องก้าวข้ามิ่รูปแบบการพ์ัฒน์า

เศรษัฐก่จัสีน์�ำตาลที�ใช้ทรัพ์ยุากรส่�น์เปล่องไปสู่การพั์ฒน์าเศรษัฐก่จั 

แบบสีเขียุวให้ได้ ซึ�งมิ่ีได้หลายุแบบ แต่อยุ่างน์้อยุใน์เช่งทรัพ์ยุากรก็ต้อง

มิ่ีการใช้เศรษัฐก่จัเช่งหมุิ่น์เวียุน์และเป็น์ธีรรมิ่มิ่ากขึ�น์ ดังน์ั�น์ การลด 

คิวามิ่เสี�ยุงเช่งระบบของไทยุมิ่ีเพ์ียุงแคิ่การเข้าไปสู่ระบบเศรษัฐก่จั 

แบบสีเขียุว ใน์คิวามิ่หมิ่ายุกว้างๆ คิ่อการใช้ทรัพ์ยุากรอยุ่างยุั�งยุ่น์

แต่ลำพ์ังด้าน์เศรษัฐก่จัอยุ่างเดียุวน์ั�น์ไมิ่่พ์อ เพ์ราะเราเช่�อว่า 

การเข้าสูร่ะบบเศรษัฐก่จัแบบสีเขยีุวก็อาจัไม่ิ่เป็น์ธีรรมิ่ก็ได้ เพ์ราะอำน์าจั 
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ยุังเป็น์ของชน์ชั�น์น์ำและน์ายุทุน์อยูุ่ ซึ�งจัะทำให้เก่ดคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ 

อนั์จัะน์ำไปสู่คิวามิ่เสี�ยุงใน์เช่งระบบไดอ้กี  เราจังึเช่�อวา่ตอ้งมิ่กีารกระจัายุ 

อำน์าจัเหน์่อทรัพ์ยุากร ไม่ิ่ให้กระจุักอยุู่แค่ิกลุ่มิ่คิน์ไม่ิ่กี�กลุ่มิ่คิน์หร่อ 

ไมิ่่กี�กลุ่มิ่ทุน์หร่อเฉพ์าะใน์มิ่หาน์คิรอยุ่างกรุงเทพ์ฯ ด้วยุ

คิวามิ่ท้าทายุคิ่อ เราจัะพ์ัฒน์าไปสู่เศรษัฐก่จัสีเขียุวอยุ่างไรโดยุที�มิ่ี

การกระจัายุอำน์าจัเหน์่อทรัพ์ยุากรให้เป็น์ธีรรมิ่ เพ์ราะทรัพ์ยุากรใน์ที�นี์� 

ไม่ิ่ใช่แคิ่ด่น์ น์�ำ หร่อปลา แต่ยุังเป็น์เร่�องของคิวามิ่รู้และข้อมูิ่ลด้วยุ  

เพ์ราะอน์าคิต ขอ้มิ่ลูจัะเป็น์ทรพั์ยุากรสำคัิญที�จัะเป็น์แหลง่ของคิวามิ่มัิ่�งคัิ�ง 

ใน์อน์าคิตด้วยุ และเวลาน์ี�ข้อมิู่ลก็อยุู่บน์แพ์ลตฟื่อร์มิ่ไมิ่่กี�เจั้า แปลว่า 

พ์่�น์ฐาน์คิวามิ่มิ่ั�งคิั�งใน์อน์าคิตตกอยุู่ใน์มิ่่อกลุ่มิ่คิน์ไมิ่่กี�กลุ่มิ่

นโยบายสาธารณะแบบไหนที่จะเป็นคานง้ดให้ไทยสาม่ารถมุ่่งไปสู่
อนาคตั้ที่พึงประสงค์ได้

เราแบง่ออกเปน็์สี�เร่�อง อยุา่งแรกค่ิอ การตอ่รองของคิน์ใน์สงัคิมิ่หร่อ

กระบวน์การสาน์เสวน์า เปน็์กตก่าประชาคิมิ่ที�ไม่ิ่ใชแ่คิเ่ร่�องประชาพ์จ่ัารณ์  

สองค่ิอเร่�องด่จั่ทัล ที�ผ่าน์มิ่าไทยุก็ทำน์โยุบายุด่จั่ทัล แต่ส่�งที�เก่ด

ขึ�น์ค่ิอการเปลี�ยุน์ผ่าน์ด่จั่ทัลไมิ่่น์ำไปสู่การฟื่่�น์ฟืู่และตั�งหลักใหม่ิ่ 

ของคิน์ด้อยุโอกาสใน์สังคิมิ่ ผมิ่ว่าน์โยุบายุรัฐใน์ปัจัจัุบัน์ยุังเน์้น์ส่�งสำคิัญ 

ที�สุดก่อน์แล้วค่ิอยุๆ ให้มิ่ัน์ไหลไปสู่คิน์ด้อยุโอกาส ซึ�งต้องเปลี�ยุน์ 

กระบวน์ทัศน์์ตรงน์ี� เพ์ราะเรามิ่ ีdigitalization ที�ทำใหก้ลุม่ิ่ทนุ์สรา้งรายุได้ 

ได้เยุอะ แต่เราละเลยุแรงงาน์ ละเลยุคิน์ชน์บท

ลำดับสามิ่ค่ิอการกระจัายุอำน์าจั หมิ่ายุถึ้งการกระจัายุอำน์าจั

ไปสู่เคิร่อข่ายุ ผมิ่อยุากเห็น์การอภิ่บาลด้วยุเคิร่อข่ายุไมิ่่ใช่การอภิ่บาล

ด้วยุ อปท. และลำดับสุดท้ายุค่ิอการร่�อสร้างและประกอบใหม่ิ่ของ

ประเทศไทยุ ตั�งแตไ่มิ่จ้ั่�มิ่ฟัื่น์ไปจัน์ถ้งึเร่อรบ น์ั�น์คิอ่เราตอ้งค่ิดกนั์ไดแ้ลว้วา่ 

เราคิวรจัะซ่�อเร่อรบเมิ่่�อไหร่



เราไม่ควรกระจายแค่อ�านาจ 
ในเชิงการปกครองอย่างเดียว 

แต่ยังรวมถึง 
การกระจายอ�านาจ 

เหนือทรัพยากรด้วย
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กตั้กิาทีเ่ป็นธรรม่ ดจิทิล้ั กระจายอ�านาจ แลัะสร้างพลัง้ผูป้ระกอบการ 
ถ้าท�าได้ท้�งหม่ดคงดี แตั้่หากตั้้องเลัือกลังทร้พยากรก้บบางอย่าง
ควรจะเป็นอะไร

ผมิ่เช่�อเร่�องการกระจัายุอำน์าจัน์ะ แต่ไมิ่่ได้เช่�อใน์คิวามิ่หมิ่ายุของ

การกระจัายุอำน์าจัสู่ท้องถ่้�น์อยุ่างเดียุว ตอน์น์ี�อำน์าจัเหน์่อทรัพ์ยุากร

มิ่ัน์กระจุักตัวอยุู่ใน์กรุงเทพ์ฯ และใน์ม่ิ่อกลุ่มิ่ทุน์ กลุ่มิ่คิน์ไม่ิ่กี�คิน์เท่าน์ั�น์  

ขั�น์แรก เราจัึงต้องกระจัายุอำน์าจั (decentralized) แต่ส่�งที�เราคิาดหวัง 

ค่ิอ เราหวังว่าเราจัะไปมิ่ากกว่าระบบอำน์าจัแบบแยุกศูน์ยุ์ ค่ิอไมิ่่ใช ่

กระจัายุอำน์าจัไปที� อปท. แล้วต้องพ์ึ�ง อปท. อยุ่างเดียุว เพ์ราะคิวรจัะให้ 

เก่ดการเก่�อหน์ุน์กัน์ระหว่างระบบชุมิ่ชน์กับระบบรัฐด้วยุ

แล้วเราไมิ่่คิวรกระจัายุแค่ิอำน์าจัใน์เช่งการปกคิรองอยุ่างเดียุว  

แต่ยุังรวมิ่ถึ้งการกระจัายุอำน์าจัเหน่์อทรัพ์ยุากรด้วยุ เพ์ราะฉากทัศน์ ์

ไก่ออร์แกน์่กใน์เล้าไฮเทคิก็น์่าห่วง มิ่ัน์แปลว่าถ้ึงที�สุดกลุ่มิ่ทุน์ไมิ่่น์่ายุอมิ่ 

ให้เราไปสู่ภิาพ์ใน์อุดมิ่คิต่ได้ คิงมีิ่การล็อบบี� มิ่ีว่ธีีการต่างๆ ที�ทำให้ 

เราเข้าไปสู่ เศรษัฐก่จัสีเขียุวภิายุใต้การคิรอบงำของกลุ่มิ่ทุน์เด่มิ่  

ดังน์ั�น์ หากให้เล่อก ก็อยุากให้ไปใน์เส้น์ทางของการกระจัายุอำน์าจั 

มิ่ากกว่า

ทั�งน์ี� ปญัหาเร่�องการกระจักุตวัของอำน์าจัใน์ประเทศไทยุ หากมิ่อง

ใน์เช่งเศรษัฐก่จัจัะพ์บว่า การลงทุน์ด้าน์โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์มิ่ากระจัุกตัว

ที�กรุงเทพ์ฯ เก่อบหมิ่ด ดังน์ั�น์ เราจัึงคิวรไปลงทุน์ด้าน์โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์

ที�ต่างจัังหวัดให้ได้ด้วยุ ไม่ิ่เพ์ียุงแคิ่เร่�องน์�ำประปา ไฟื่ฟ้ื่า ถ้น์น์หน์ทาง  

แตร่วมิ่ถ้งึเร่�องคิวามิ่รู้ ด่จัท่ลัตา่งๆ ซึ�งเปน็์การลงทนุ์จัากเอกชน์สว่น์ใหญ่  

ดังน์ั�น์ ใน์ด้าน์การลงทุน์ ด้าน์โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ ด้าน์คิวามิ่มัิ่�น์คิง 

ใน์ประเทศไทยุใน์อน์าคิตก็ยุังถู้กคิรอบงำโดยุกลุ่มิ่ทุน์ใน์กรุงเทพ์ฯ อยุู่ดี

ดงัน์ั�น์ ผมิ่ค่ิดว่าเปน็์ไปได้มิ่ากวา่เราจัะไปสู่ฉากทศัน์ท์ี�เปน็์เศรษัฐก่จั 

สเีขยีุวก่อน์การกระจัายุอำน์าจัเหน่์อทรพั์ยุากร จัะเหน็์ได้จัากการที�เวลาน์ี� 

คิน์รวยุจัำน์วน์มิ่ากลงทุน์ใน์เร่�องพ์ลังงาน์ทดแทน์ 
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ท้�งหม่ดท้�งม่วลันี� ม่ีประช่าช่นอยู่ตั้รงไหนในสม่การบ้าง แลัะเรา 
จะร่วม่ผลั้กด้นประเทศไทยไปสู่อนาคตั้ในอุดม่คตั้ิอย่างไร

อาจัต้องเร่�มิ่จัากการด่าก่อน์มิ่ั�ง (หัวเราะ) แต่คิงไมิ่่จับแคิ่น์ั�น์หรอก 

ประเทศไทยุจัำเป็น์ต้องร่�อสร้างโคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ก่อน์ ผมิ่ไมิ่่ได้

เชี�ยุวชาญเร่�องการเม่ิ่องน์ะ แต่ค่ิดว่าการไปสู่เศรษัฐก่จัสีเขียุวนั์�น์จัำเป็น์

ต้องเก่ดการร่�อสร้างโคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ใน์ไทยุอยูุ่มิ่าก ที�ผ่าน์มิ่าเราเข้าสู่

ระบบเศรษัฐก่จัใหมิ่โ่ดยุไมิ่ร่่�อสรา้งระบบเกา่ เราไปขา้งหน์า้โดยุไมิ่จ่ัดัการ 

ปัญหาข้างหลังและทำให้ทุกอยุ่างมิ่ัน์หมิ่ักหมิ่มิ่ไปหมิ่ด

ผมิ่ค่ิดวา่มัิ่น์ตอ้งมิ่เีวททีี�เราสามิ่ารถ้ตอ่รองกนั์ได ้โดยุเปน็์การตอ่รอง 

ทั�งใน์เช่งสาระและเช่งกต่กาด้วยุ ผมิ่คิ่ดว่าส่�งที�ยุังขาดไปคิ่อการเม่ิ่อง 

ใน์ชีว่ตประจัำวัน์ การต่อรองกับเพ์่�อน์บ้าน์ กับคิน์ขับมิ่อเตอร์ไซคิ์รับจั้าง 

กับคิน์ขายุของข้างทาง การต่อรองต่างๆ เหล่าน์ี�ถ้่อเป็น์เร่�องจัำเป็น์และ

เป็น์เร่�องพ์่�น์ฐาน์มิ่าก และเป็น์การต่อรองที�ไมิ่่ได้เก่ดขึ�น์จัากการเปลี�ยุน์

พ์รรคิการเม่ิ่องใน์สภิาด้วยุ มิ่ัน์ค่ิอเวทีการต่อรองใน์ชีว่ตประจัำวัน์ต่างๆ 

เราต้องรู้และปกป้องส่ทธี่ของตัวเองใน์ชีว่ตประจัำวัน์ ไม่ิ่ใช่ให้ปัญหา 

หมิ่ักหมิ่มิ่ไปแล้วปล่อยุไป และเม่ิ่�อเราส่งเสียุงพ์่ทักษั์ส่ทธี่ตัวเองแล้ว  

รัฐก็ต้องยุ่�น์ม่ิ่อเข้ามิ่าช่วยุด้วยุ โดยุจัะเป็น์ตัวขับเคิล่�อน์สำคิัญใน์ 

การเปลี�ยุน์โคิรงสร้างต่างๆ
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สัมิ่ภิาษัณ์: จั่รัฐ่ต่ ขัน์ต่พ์ะโล 

เรียุบเรียุง: พ์่มิ่พ์์ชน์ก พ์ุกสุข 

ภิาพ์ถ้่ายุ: กอบบุญ บูรโชคิว่วัฒน์์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 26 มิ่กราคิมิ่ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





อ่านบทสัมภาษณ์
ฉบับเต็มได้ที่

II
ตั้้�งหลั้กใหม่ ่

การเม่ืองไทย 



ถ้าระบอบประช่าธิปไตั้ยรอด 
สถาบ้นกษ้ตั้ริย ์
ก็จะรอดด้วย

ทอม่ กินสเบิร์ก
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ศ.ดร.ทอม่ กินสเบิร์ก (Tom Ginsburg) น้กวิช่าการด้านกฎหม่าย 
และรฐัศาสตรแ์หง่ University of Chicago เปน็์ผูเ้ชี�ยุวชาญดา้น์กฎหมิ่ายุ

รัฐธีรรมิ่น์ูญและการเมิ่่องเปรียุบเทียุบ ผลงาน์ที�โดดเด่น์อยุ่างยุ่�งของเขา

คิ่อ หน์ังส่อเล่มิ่ล่าสุดเร่�อง How to Save a Constitutional Democracy 

ซึ�งศึกษัาการถ้ดถ้อยุของประชาธี่ปไตยุทั�วโลกใน์รอบทศวรรษัที�ผ่าน์มิ่า  

น์อกจัากน์ี�ทอมิ่ยุังเป็น์ผู้อำน์วยุการร่วมิ่ของโคิรงการ Comparative 

Constitutions Project ซึ�งเป็น์โคิรงการศึกษัารัฐธีรรมิ่นู์ญเปรียุบเทียุบ

จัากทั�วโลก คิรอบคิลุมิ่ทุกช่วงเวลาตั�งแต่ก่อกำเน์่ดรัฐชาต่

ทอมิ่มีิ่ผลงาน์ว่ชาการเกี�ยุวกับรัฐธีรรมิ่น์ูญและการเม่ิ่องไทยุ 

หลายุช่�น์ และสน์ใจัระบอบประชาธี่ปไตยุอัน์มิ่ีพ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ทรงเป็น์ 

ประมุิ่ข (constitutional monarchy) ใน์โลกสมัิ่ยุใหม่ิ่ใน์ฐาน์ะส่วน์เสร่มิ่ 

ระบอบประชาธี่ปไตยุภิายุใต้รัฐธีรรมิ่น์ูญเป็น์พ์่เศษั 

น์่าสน์ใจัว่าคิน์ที�คิ่ด อ่าน์ เขียุน์ และผ่าน์หูผ่าน์ตาระบอบ

ประชาธี่ปไตยุจัากทั�วโลกนั์�น์มิ่อง ‘ประชาธ่ีปไตยุแบบไทยุๆ’ อยุ่างไร  

ไมิ่แ่น์มุ่ิ่มิ่มิ่องจัาก ‘คิน์น์อก’ อยุ่างทอมิ่อาจัช่วยุเปิดคิวามิ่ค่ิดให้สงัคิมิ่ไทยุ

มิ่องเห็น์ทางออกจัากกับดักทางการเม่ิ่องที�ต่ดหล่มิ่มิ่ากว่าสองทศวรรษั

แล้วก็เป็น์ได้
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คนม่้กพูดถึงประช่าธิปไตั้ยอ้นมี่พระม่หากษ้ตั้ริย์ทรงเป็นประมุ่ข
แบบไทยๆ ซ่ึึ่งมี่ลั้กษณะเฉพาะตั้้วม่าก แลัะคุณก็คงพอเห็นว่า 
ท�าไม่คนไทยจึงม่องเช่่นน้�น แตั้่ในฐานะ ‘คนนอก’ คุณท�าความ่เข้าใจ
ระบอบการเม่อืงไทยอยา่งไร โดยเฉพาะอยา่งย่ิง การม่องผา่นกรอบ  
constitutional democracy ซึ่ึ่งเป็นกรอบคิดหลั้กของคุณ

ผมิ่อ่าน์หนั์งส่อเกี�ยุวกับประวัต่ศาสตร์ไทยุอยุู่ไม่ิ่น์้อยุ และพ์บว่า

ประเทศไทยุมิ่ีลักษัณะเฉพ์าะทางการเมิ่่องมิ่ากๆ อยุ่างไรก็ตามิ่ เมิ่่�อผมิ่

ต้องคิ่ดและว่เคิราะห์เกี�ยุวกับประเทศใดประเทศหน์ึ�งผมิ่จัะถ้อยุออกมิ่า 

ก้าวหน์ึ�งแล้วคิ่อยุมิ่องกลับไป ดังน์ั�น์จัุดเร่�มิ่ต้น์ใน์การค่ิดของผมิ่ค่ิอ  

การมิ่องประเทศไทยุใน์ฐาน์ะที�เป็น์ประเทศหน์ึ�งใน์เอเชยีุตะวัน์ออกเฉยีุงใต้  

เป็น์ราชอาณาจัักรที�ไมิ่่เคิยุตกเป็น์อาณาน์่คิมิ่อยุ่างเป็น์ทางการ  

เป็น์ประเทศกำลังพั์ฒน์าที�มิ่ีระดับรายุได้ปาน์กลาง ฯลฯ พ์ูดอีกแบบค่ิอ  

ผมิ่หาลักษัณะหร่อเกณฑ์์ทั�วไปที�ทำให้สามิ่ารถ้เปรียุบเทียุบไทยุกับ

ประเทศอ่�น์ได้

หากเปรียุบเทียุบกับประเทศอ่�น์ๆ ใน์ภูิม่ิ่ภิาคิ การเม่ิ่องไทยุ

ถ้่อว่าเป็น์ทางสายุกลาง (moderate) ไมิ่่สุดโต่ง การตั�งต้น์เช่น์น์ี�อาจั

ทำให้ผมิ่มีิ่มุิ่มิ่มิ่องที�แตกต่างจัากคิน์ใน์ซึ�งกำลังเผช่ญคิวามิ่ขัดแยุ้งและ 

การต่อสู้ทางการเมิ่่องมิ่าต่อเน์่�องหลายุปี ถ้ึงกระน์ั�น์ ไทยุก็ยุังไมิ่่เคิยุผ่าน์ 

คิวามิ่ขัดแยุ้งที�มิ่ีการฆ่ากัน์ตายุหลายุล้าน์คิน์แบบที�อ่น์โดน์ีเซียุ กัมิ่พ์ูชา 

หรอ่เวยีุดน์ามิ่เคิยุเผช่ญ หากมิ่องผา่น์ประวตัศ่าสตรช์ว่งยุาวและการเม่ิ่อง

เช่งเปรียุบเทียุบ ไทยุถ้่อว่าเป็น์ประเทศที�มิ่ีเสถ้ียุรภิาพ์ทางการเม่ิ่อง 

ที�โดดเด่น์มิ่ากๆ ด้วยุซ�ำ

ใน์ด้าน์กลบักนั์ ประเทศไทยุก็มิ่ปีญัหาเหม่ิ่อน์ที�ประเทศกำลงัพ์ฒัน์า

อ่�น์ๆ ต้องเผช่ญ เช่น์ การต่ดกับดักรายุได้ปาน์กลาง คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ  

ซึ�งประเด็น์เหล่าน์ี�เกี�ยุวข้องอยุ่างสำคิัญกับกระบวน์การเปลี�ยุน์ผ่าน์ไป

สู่ประชาธี่ปไตยุ ซึ�งหมิ่ายุรวมิ่ถ้ึงการถ้กเถ้ียุงเร่�องระบอบประชาธี่ปไตยุ 

อัน์มิ่ีพ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ทรงเป็น์ประมิุ่ขใน์บร่บทไทยุด้วยุ
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แม่้ไทยจะผ่านช่่วงเวลัาแห่งเสถียรภาพอย่างที่คุณบอก แต่ั้ความ่
ข้ดแย้งทางการเม่ืองในรอบสองทศวรรษหลั้งก็ยากที่คนใน 
จะเรียกว่าช่่วงเวลัาที่ดีได้

ใน์รอบสองทศวรรษัที�ผ่าน์มิ่าไทยุไมิ่่ใช่ประเทศที� ‘การเมิ่่องดี’ และ

แน์วโน์้มิ่ใน์อน์าคิตก็ยุังคิงน์่ากังวลอยุ่างยุ่�ง คิำถ้ามิ่คิ่อเราจัะเข้าใจัส่�งที�

เก่ดขึ�น์น์ี�อยุ่างไร มิ่ีคิำอธี่บายุหลายุชุดใน์ประเด็น์น์ี� แต่คิำอธี่บายุที�ผมิ่

เห็น์ด้วยุคิ่อ สังคิมิ่ไทยุกำลังเปลี�ยุน์แปลงคิรั�งใหญ่ โดยุมิ่ีคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ

เป็น์รากฐาน์สำคิัญ

มิ่องยุ้อน์กลับไป การทะยุาน์ขึ�น์สู่อำน์าจัของคิุณทักษั่ณ (ช่น์วัตร) 

คิอ่ปรากฏิการณท์ี�สำคัิญมิ่ากใน์การเม่ิ่องไทยุ เพ์ราะไมิ่เ่คิยุมิ่นี์กัการเม่ิ่อง 



โจทย์พื้นฐานที่สุด 
ของการเป็นอนุรักษนิยม 
คือ การค่อยๆ ปรับตัว 

ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไป
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คิน์ไหน์ที�ขึ�น์สู่อำน์าจัและขยุายุอำน์าจัของตัวเองได้เร็วขน์าดน์ี�ใน์

การเม่ิ่องไทยุ โดยุปจััจัยัุที�ทำใหเ้ขาทรงอท่ธีพ่์ลไดร้วดเรว็และกวา้งขวาง 

คิ่อคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำใน์สังคิมิ่ไทยุ แต่ชน์ชั�น์น์ำไทยุกลับตีโจัทยุ์ผ่ด แทน์ที�

พ์วกเขาจัะสู้กับทักษั่ณด้วยุการมิ่องปัญหาคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำให้ทะลุ  

กลับเล่อกว่ถ้ีทางน์อกรัฐธีรรมิ่น์ูญใน์การขับไล่ทักษั่ณ ซ�ำร้ายุพ์วกเขายุัง

ใช้รัฐธีรรมิ่น์ูญใหมิ่่เป็น์เคิร่�องมิ่่อใน์การต่อสู้ทางการเมิ่่อง ซึ�งไมิ่่เป็น์ผลดี

เลยุต่อการสร้างประชาธี่ปไตยุภิายุใต้กรอบรัฐธีรรมิ่น์ูญ

เสถ้ียุรภิาพ์ทางการเม่ิ่องไทยุถู้กซ�ำเต่มิ่ด้วยุการเปลี�ยุน์ผ่าน์ 

รัชสมิ่ัยุ น์ี�คิ่อประเด็น์ใจักลางที�สำคิัญอยุ่างยุ่�ง ผมิ่เสน์อว่าจัุดเด่น์ 

ของระบอบประชาธ่ีปไตยุอัน์มิ่ีพ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุทรงเป็น์ประมุิ่ขค่ิอ  

การที�สถ้าบัน์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์เป็น์ศูน์ยุ์รวมิ่ของคิน์ทั�งชาต่และสามิ่ารถ้

เป็น์กลไกใน์การแก้ไขปัญหาทางการเม่ิ่องใน์ประเทศได้ ซึ�งคิน์ไทยุคิง 

คุ้ิน์เคิยุกบัภิาพ์ของใน์หลวงรชักาลที� 9 ที�ทรงดำรงบทบาทน์ี�ไดเ้ปน็์อยุา่งดี 

แตใ่น์สถ้าน์การณ์ปจััจับุนั์สถ้าบัน์กษัตัร่ย์ุไม่ิ่สามิ่ารถ้เล่น์บทบาท ‘คิน์กลาง’ 

ทา่มิ่กลางคิวามิ่ขดัแยุง้ไดอ้ยุา่งที�เคิยุเปน็์มิ่า และยุงัถ้กูทำใหเ้ปน็์สว่น์หน์ึ�ง 

ของคิวามิ่ขัดแยุ้งเสียุเอง น์ี�ค่ิอคิวามิ่ท้าทายุที�น์่ากังวลอยุ่างยุ่�งของ 

สังคิมิ่ไทยุ

หากว่ากน้ตั้าม่หล้ักประช่าธปิไตั้ยอย่างเคร่งครด้ เราม่ก้จะไม่่คาดหวง้
ให้สถาบ้นกษ้ตั้ริย์เข้าม่าม่ีบทบาททางการเม่ืองใดๆ แตั้่คุณกล้ับ 
เสนอบทบาทบางประการของสถาบ้นกษ้ตั้รย์ิในระบอบประช่าธปิไตั้ย  
อยากให้ขยายความ่ตั้รงนี�หน่อย

ผมิ่น์ยุ่ามิ่เกณฑ์์ขั�น์ต�ำของระบอบประชาธีป่ไตยุอนั์มิ่พี์ระมิ่หากษัตัร่ย์ุ

ทรงเป็น์ประมิุ่ข ไว้ว่า 1. เป็น์ระบอบการปกคิรองซึ�งมิ่ีสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ 

อยุู่คิู่กับรัฐธีรรมิ่น์ูญ  2. รัฐธีรรมิ่น์ูญจัะกำหน์ดกฎเกณฑ์์เกี�ยุวกับกษััตร่ยุ์  

และ 3. กษััตร่ยุ์ต้องไมิ่่อยุู่ใน์สถ้าน์ะหัวหน์้ารัฐบาล เพ์ราะหัวหน์้ารัฐบาล 

ต้องมิ่าจัากสถ้าบัน์การเล่อกตั�งเท่าน์ั�น์
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โดยุหลักการน์ี�กษััตร่ยุ์จัะมิ่ีอำน์าจัที�จัำกัดอยุ่างมิ่ากหร่อแทบ 

ไมิ่่มิ่ีอำน์าจัเลยุ แต่ใน์ทางปฏ่ิบัต่ การเป็น์สัญลักษัณ์และศูน์ยุ์รวมิ่จั่ตใจั

ของชาต่ทำให้สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์มิ่ีอำน์าจัทางวัฒน์ธีรรมิ่ใน์การเล่น์บทบาท

คิน์กลางเม่ิ่�อมีิ่ปัญหาคิวามิ่ขัดแยุ้งทางการเม่ิ่องรุน์แรง แต่อำน์าจัทาง

วัฒน์ธีรรมิ่เป็น์ส่�งที�ใช้พ์ร�ำเพ์ร่�อไมิ่่ได้ เพ์ราะจัะทำให้อำน์าจัถ้ดถ้อยุลง

และเป็น์แรงกดดัน์ต่อสถ้าบัน์ฯ เอง การออกมิ่าเล่น์บทบาทคิน์กลาง 

จัึงต้องเป็น์ที�พ์ึ�งสุดท้ายุ (the last resort) ของสังคิมิ่อยุ่างแท้จัร่ง  

กล่าวโดยุทั�วไป ใน์ช่วงชีว่ตหน์ึ�งอาจัจัะมีิ่แค่ิสักคิรั�งหร่ออาจัจัะไม่ิ่มีิ่เลยุที�

สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ต้องออกมิ่าเล่น์บทบาทน์ี�

แต่ใน์ระหว่างนั์�น์ สถ้าบัน์ฯ จัะต้องบร่หารอำน์าจัทางวัฒน์ธีรรมิ่

ของตวัเองอยูุ่ตลอด และว่ธีกีารบรห่ารที�ดทีี�สดุค่ิอการอยุูน่์่�งทางการเม่ิ่อง  

ถ้้าหากดูประเทศใน์ยุุโรปที�สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ได้รับการเคิารพ์จัากผู้คิน์  

เชน่์ น์อรเ์วยุห์รอ่องักฤษั สถ้าบนั์ฯ จัะอยุูน่์่�งทางการเมิ่อ่ง แต่กม็ิ่ชีอ่งทาง

บร่หารอำน์าจัทางวัฒน์ธีรรมิ่ เช่น์ การทำก่จักรรมิ่ทางสังคิมิ่ ซึ�งส่งผล 

ต่อระบบการเมิ่่องใน์ภิาพ์รวมิ่ได้อยุ่างน์่าสน์ใจั

ลักษัณะเช่น์น์ี�ทำให้ระบอบประชาธี่ปไตยุอัน์มีิ่พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุ

ทรงเป็น์ประมุิ่ขน่์าสน์ใจั โดยุหลักการสถ้าบัน์พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุต้องไม่ิ่มีิ่

บทบาทใดๆ ต่อสังคิมิ่เลยุ แต่คิุณสมิ่บัต่ขององคิ์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์กลับ 

มิ่ผีลอยุา่งสำคิญัตอ่การบร่หารอำน์าจัทางวฒัน์ธีรรมิ่ ซึ�งเปน็์ออปชนั์เสร่มิ่

ของระบอบมิ่ากกว่าที�จัะเป็น์ฟื่ังก์ชัน์หลัก

คณุศกึษาสถาบน้กษ้ตั้ริย์แลัะร้ฐธรรม่นูญเปรียบเทียบโดยครอบคลุัม่
ช่่วงเวลัาตั้้�งแต่ั้ ค.ศ. 1800 จนถึงปัจจุบ้น อะไรเป็นปัจจ้ยส�าค้ญ 
ที่ท�าให้สถาบ้นกษ้ตั้ริย์ย้งคงด�ารงอยู่ได้ในโลักสม่้ยใหม่่

การปรับตัว (เน้์น์เสียุง) ประวัต่ศาสตร์บอกไว้ว่า เม่ิ่�อไหร่ก็ตามิ่ 

ที�มิ่หาชน์เรียุกร้องจัากสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ ทางเล่อกและทางรอดเดียุว

ของสถ้าบัน์ฯ ก็ค่ิอการปรับตัวตามิ่ข้อเรียุกร้อง ใน์ด้าน์กลับกัน์  
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หากกลุ่มิ่ชน์ชั�น์น์ำทางการเม่ิ่องเล่อกกดปราบประชาชน์ สุดท้ายุแล้ว 

ก็มิ่ักจัะลงเอยุไมิ่่สวยุน์ัก

อัน์ที�จัร่งสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์น์ั�น์มิ่ีพ์ลวัตอยุู่ตลอดเวลา ไมิ่่ว่าจัะเป็น์ 

ใน์แง่ของภิารก่จั กลยุุทธี์ หร่อกระทั�งว่ธีีมิ่องปัญหาเช่งสังคิมิ่การเม่ิ่อง 

อยุา่งไรกต็ามิ่ คิวามิ่ที�เป็น์สถ้าบนั์ที�มิ่คีิวามิ่เปน็์อน์รัุกษัน์ยุ่มิ่โดยุธีรรมิ่ชาต่ 

ก็อาจัทำให้การเปลี�ยุน์แปลงเก่ดขึ�น์ช้า หร่อสังเกตเห็น์ได้ช้า  

การปร้บตั้้วที่ว่าจ�าเป็นตั้้องเป็นไปในทิศทางประช่าธิปไตั้ยเพียง 
อย่างเดียวหรือไม่่ อย่างไร เพราะในปัจจุบ้นร้ฐม่ีเทคโนโลัยีแลัะ
เครื่องมื่อในการกดปราบประช่าช่นที่ท้นสม่้ย ไหนจะมี่ต้ั้วอย่าง 
จากจนีเปน็แรงบน้ดาลัใจใหเ้หน็วา่ การไม่เ่ปน็ประช่าธปิไตั้ยสาม่ารถ
ด�ารงอยู่ในโลักสม่้ยใหม่่ได้

ผมิ่ไม่ิ่ได้พ์ูดเอง แต่ประวัต่ศาสตร์บอกชัดว่าหากประเทศใด

เปลี�ยุน์แปลงไปสู่ระบอบประชาธี่ปไตยุอัน์มีิ่พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุทรงเป็น์ 

ประมิุ่ขแล้ว การกลับไปอยุู่ใน์ระบอบสมิ่บูรณาญาส่ทธี่�เป็น์เร่�องที�เป็น์ไป

ไมิ่่ได้ ราชวงศ์เน์ปาลเป็น์อุทาหรณ์ที�ดีมิ่ากใน์เร่�องน์ี� แมิ่้โศกน์าฏิกรรมิ่

ของราชวงศ์จัะจับลงด้วยุน์�ำมิ่่อสมิ่าช่กใน์คิรอบคิรัว แต่ต้น์ตอจัร่งๆ ของ 

คิวามิ่วุ่น์วายุเร่�มิ่ต้น์ขึ�น์เม่ิ่�อราชสำน์ักเน์ปาลพ์ยุายุามิ่เปลี�ยุน์ประเทศ 

กลบัไปสู่ระบอบราชาธีป่ไตยุและเขา้ไปแทรกแซงการเม่ิ่องโดยุตรงอกีคิรั�ง

ส่วน์เร่�องการกดปราบด้วยุเทคิโน์โลยุีและเคิร่�องม่ิ่อสมิ่ัยุใหม่ิ่  

ไมิ่่ใช่ว่าทุกรัฐจัะทำได้อยุ่างจีัน์หร่อเวียุดน์ามิ่ เพ์ราะการจัับคิน์เห็น์ต่าง

ทุกคิน์ขังคุิกแบบราบคิาบเป็น์เทคิโน์โลยีุและวัฒน์ธีรรมิ่ทางการเม่ิ่อง

ของบางรัฐเท่าน์ั�น์ ใน์กรณีของไทยุ แม้ิ่รัฐเล่อกที�จัะปิดปากคิน์เห็น์ต่าง  

แต่ผมิ่ฟัื่น์ธีงได้เลยุว่า ไม่ิ่มิ่ีทางสำเร็จั! และเป็น์การสร้างคิวามิ่เจ็ับปวด 

ให้แก่ประชาชน์อยุ่างไร้ประโยุชน์์ (ยุ�ำเสียุง)

มิ่คีิน์รุ่น์ใหมิ่ถ่้กูจับัไปหลายุคิน์แล้ว แต่กระแสวจ่ัารณรั์ฐหร่อสถ้าบนั์

กษััตร่ยุ์ไมิ่่ได้ลดลงเลยุ
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การเปลัี่ยนรูปแบบร้ฐให้กลั้บไปสู่ระบอบสม่บูรณาญาสิทธิ� 
คงเป็นไปไม่่ได้อย่างที่คุณบอก แตั้่น้กวิช่าการไทยบางคนก็ม่องว่า  
การเม่ืองไทยก�าล้ังอยู่ในระบอบสม่บูรณาญาสิทธิ�เสม่ือน (virtual 
absolutism) ซึ่ึ่งแม่้กฎหม่ายจะไม่่ได้ให้อ�านาจสถาบ้นฯ อย่างเป็น
ลัายลั้กษณ์อ้กษร แตั้่สถาบ้นฯ แลัะเครือข่ายก็ม่ีอ�านาจอย่างไม่่เป็น
ทางการ เกินไปกว่าที่กฎหม่ายก�าหนดไว้ เป็นไปได้ไหม่ว่า การกลั้บ 
ไปสู่ระบอบสม่บูรณาญาสิทธิ�ในโลักยุคใหม่่ไม่่จ�าเป็นตั้้องสนใจ 
สิ่งที่เขียนไว้ในร้ฐธรรม่นูญแลั้ว

สภิาวะเชน่์น์ี�น์า่กงัวลอยุา่งยุ่�ง (เน์น้์เสยีุง) ผมิ่ไมิ่มี่ิ่ขอ้แยุง้เร่�องอำน์าจั

อยุา่งไม่ิ่เป็น์ทางการของสถ้าบัน์กษัตัร่ย์ุไทยุ แต่ไม่ิ่แน่์ใจันั์กว่าน์ี�คิอ่สภิาวะ 

ที�มิ่ีเสถ้ียุรภิาพ์แล้ว

ระบอบการเม่ิ่องทุกระบอบใน์โลก อำน์าจัที�เป็น์ลายุลักษัณ์อักษัร

กับอำน์าจัโดยุพ์ฤต่นั์ยุไม่ิ่เคิยุเท่ากัน์อยุู่แล้ว ซึ�งเสถ้ียุรภิาพ์ของระบอบ

การเม่ิ่องก็ขึ�น์อยุู่กับว่า ช่องว่าง (gap) ของอำน์าจัทั�งสองแบบห่างกัน์ 

มิ่ากน์อ้ยุแค่ิไหน์ ใน์กรณทีี�อำน์าจัทั�งสองแบบตา่งกัน์มิ่าก คิวามิ่ตึงเคิรยีุด

ของระบอบจัะสูงและเสถ้ียุรภิาพ์ทางการเมิ่่องก็จัะน์้อยุ

ใน์กรณีของไทยุ คิวามิ่ตึงเคิรียุดยุ่�งสูงขึ�น์ไปอีกขั�น์ เพ์ราะกลไก 

ของอำน์าจัอยุ่างไมิ่่เป็น์ทางการของสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุยุึดโยุงกับสถ้าบัน์

อ่�น์ๆ ที�ต้องการคิวามิ่เป็น์อ่สระสูงใน์โลกสมิ่ัยุใหมิ่่ เช่น์ กองทัพ์ หร่อศาล  

เมิ่่�อใดที�สาธีารณะเคิล่อบแคิลงสงสัยุถึ้งคิวามิ่เป็น์อส่ระของสถ้าบนั์เหล่าน์ี�  

ก็เป็น์การยุากมิ่ากๆ ที�รัฐจัะฟื่ังก์ชัน์ได้ดีใน์โลกสมิ่ัยุใหมิ่่

ประเด็น์น์ี�เป็น์โจัทยุ์ที�สังคิมิ่ไทยุต้องคิ่ดอยุ่างจัร่งจััง เพ์ราะตราบ

เท่าที�สังคิมิ่ไทยุตกอยุู่ใน์กับดักน์ี� การก้าวไปไหน์ต่อจัะทำได้ยุากจัร่งๆ

ส้งคม่ไทยจะออกจากก้บด้กนี�ได้อย่างไร
จัากกรอบค่ิดเร่�อง constitutional democracy ผมิ่ยุ่น์ยัุน์ 

อยุ่างหน์ักแน่์น์ว่า สถ้าบัน์กษััตร่ ย์ุสามิ่ารถ้ดำรงอยุู่คิู่ กับระบอบ

ประชาธีป่ไตยุที�ใหค้ิวามิ่สำคัิญกบัรฐัธีรรมิ่นู์ญไดเ้ป็น์อยุา่งด ีโดยุสามิ่ารถ้
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มิ่บีทบาทสำคัิญสองประการค่ิอ การเป็น์ที�พ์ึ�งสดุทา้ยุใน์ภิาวะวก่ฤต ซึ�งได้

คิยุุกัน์ไปแลว้ และการเป็น์เกราะปกปอ้งประชาชน์จัากกระแสประชาน์ยุ่มิ่  

(populism) ซึ�งเป็น์การเก่ดขึ�น์ของกลุ่มิ่ที�อ้างว่าเป็น์ตัวแทน์ประชาชน์

แต่ประโยุชน์์ของระบอบประชาธี่ปไตยุอัน์มีิ่พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุทรง 

เป็น์ประมิุ่ขจัะเก่ดขึ�น์อยุ่างเต็มิ่เมิ่็ดเต็มิ่หน์่วยุก็ต่อเมิ่่�อสถ้าบัน์ฯ สามิ่ารถ้

เลน่์บทบาทที�กำหน์ดไวไ้ดอ้ยุา่งเหมิ่าะสมิ่ และเง่�อน์ไขเดยีุวที�จัะทำหน์า้ที�

ตรงน์ี�ได้คิ่อ การถู้กตีกรอบหร่อถู้กจัำกัดภิายุใต้รัฐธีรรมิ่น์ูญเช่น์เดียุวกับ 

สถ้าบัน์และองคิาพ์ยุพ์อ่�น์ของสังคิมิ่

หากมิ่องจัากมิ่มุิ่มิ่องทางประวตัศ่าสตร์ สถ้าบนั์กษัตัร่ย์ุเป็น์สถ้าบนั์

ที�มิ่ีคิวามิ่ชอบธีรรมิ่สูงมิ่าก เพ์ราะเป็น์สถ้าบัน์ฯ ที�ทำหน์้าที�สั�งสมิ่คุิณคิ่า 

ที� ‘ดีที�สุด’ ของสังคิมิ่จัากช่วงเวลาหน์ึ�งสู่ช่วงเวลาหน์ึ�ง แต่ลักษัณะเช่น์น์ี� 

ก็ทำให้สถ้าบัน์ฯ มิ่ีคิวามิ่เป็น์อน์ุรักษัน์่ยุมิ่โดยุธีรรมิ่ชาต่ และโจัทยุ ์

พ์่�น์ฐาน์ที�สุดของการเปน็์อนุ์รกัษัน์ยุ่มิ่คิอ่ การคิอ่ยุๆ ปรบัตวัใหส้อดคิลอ้ง 

กับสภิาพ์แวดล้อมิ่ที�เปลี�ยุน์แปลงไป

พ์ูดให้ถ้ึงที�สุด สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุจัะอยูุ่รอดได้ต้องอยูุ่ภิายุใต้ระบอบ

ประชาธี่ปไตยุกับรัฐธีรรมิ่น์ูญเท่าน์ั�น์ ถ้้าระบอบประชาธี่ปไตยุรอด  

สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ก็จัะรอดด้วยุ

ในหน้งสือ How to Save a Constitutional Democracy  
คุณพูดถึงการถดถอยของประช่าธิปไตั้ยโลักในทศวรรษที่ผ่านม่า  
พร้อม่ก้บแสดงความ่วิตั้กก้งวลัอย่างตั้รงไปตั้รงม่าก้บการทะยาน 
ขึ�นม่าของน้กการเม่ืองประช่านิยม่ขวาจ้ด ซึ่ึ่งน่าสนใจอย่างยิ่ง 
ที่คุณม่องเห็นบทบาทของสถาบ้นกษ้ตั้ริย์ในฐานะเกราะปกป้อง
ประช่าช่นจากกระแสประช่านิยม่

ผมิ่มีิ่ข้อสังเกตว่า ประเทศที�ปกคิรองด้วยุระบอบกษััตร่ย์ุภิายุใต้ 

รฐัธีรรมิ่น์ญูจัะเผช่ญกับปัญหานั์กการเม่ิ่องประชาน์่ยุมิ่น้์อยุกว่าประเทศ 

ที�เป็น์สาธีารณรัฐ คิำอธี่บายุค่ิอใน์รัฐหน์ึ�งรัฐไม่ิ่ต้องการสถ้าบัน์ที�

สามิ่ารถ้เคิลมิ่ตัวเองว่าเป็น์ตัวแทน์ของประชาชน์มิ่ากกว่าหน์ึ�งสถ้าบัน์  
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ดังน์ั�น์ หากสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ทำหน์้าที�น์ี�แล้ว น์ักการเมิ่่องประชาน์่ยุมิ่จัะไมิ่่

สามิ่ารถ้รุกล�ำเข้ามิ่าได้

การปล่อยุให้น์ักการเม่ิ่องประชาน่์ยุมิ่เคิลมิ่คิวามิ่เป็น์ตัวแทน์

ประชาชน์น์ั�น์สร้างคิวามิ่เสียุหายุต่อประชาธี่ปไตยุอยุ่างมิ่าก เพ์ราะใน์ 

ด้าน์หน์ึ�งน์ักการเม่ิ่องเหล่าน์ี�มิ่ีคิวามิ่ชอบธีรรมิ่จัากระบอบประชาธี่ปไตยุ

ใน์การใช้อำน์าจั แต่โดยุเน์่�อแท้พ์วกเขาไมิ่่มิ่ีคิวามิ่ไว้วางใจัใน์สถ้าบัน์

ประชาชน์ ตลอดถึ้งสถ้าบัน์อ่�น์ๆ ใน์สังคิมิ่ ไม่ิ่ว่าจัะสถ้าบัน์ส่�อมิ่วลชน์ 

หรอ่ระบบราชการ ใน์ทา้ยุที�สดุกระแสประชาน์ยุ่มิ่แบบน์ี�จัะกลายุพั์น์ธีุเ์ป็น์

สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์แบบใหมิ่่ เพ์ราะกลไกใน์การตรวจัสอบอำน์าจัไมิ่่ทำงาน์

โดนั์ลด์ ทรัมิ่ป์ แห่งสหรัฐอเมิ่ร่กา อูโก ชาเวซ แห่งเวเน์ซุเอลา  

ว่กเตอร์ ออร์บาน์ แห่งฮังการี ค่ิอตัวอยุ่างรูปธีรรมิ่ที�เก่ดขึ�น์แล้ว  

หร่อคิุณจัะรวมิ่ทักษั่ณ ช่น์วัตร ใน์ช่วงที�เขาเป็น์น์ายุกรัฐมิ่น์ตรีด้วยุก็ได้

จากประสบการณ์ของไทย การคาดหว้งให้สถาบ้นกษ้ตั้ริย์ม่ีบทบาท
ทด้ทานนก้การเม่อืงทีม่่าจากการเลัอืกตั้้�ง  หรอืการใช่ส้ถาบ้นกษ้ตั้รยิ์ 
เป็นเครื่องมื่อในการสู้ก้บน้กการเมื่องจะส่งผลัเสียตั้่อสถานะของ
สถาบ้นฯ ในระบอบประช่าธิปไตั้ยอ้นมี่พระม่หากษ้ตั้รย์ิทรงเป็นประมุ่ข 
เสียเองไหม่

ผมิ่มิ่สีองประเด็น์ใน์เร่�องน์ี� ประเด็น์แรกค่ิอการเม่ิ่องใน์เชง่การเม่ิ่อง

เปรยีุบเทียุบ ผมิ่ยัุงยุน่์ยัุน์วา่การมีิ่สถ้าบัน์กษัตัร่ย์ุมิ่ส่ีวน์ชว่ยุใน์การป้องกัน์

น์ักการเมิ่่องประชาน์่ยุมิ่

ประเด็น์ที�สอง ผมิ่เห็น์ด้วยุเช่น์กัน์ว่าใน์กรณีของไทยุ คิวามิ่ขัดแยุ้ง

ทางการเม่ิ่องซึ�งมิ่ีจัุดเร่�มิ่ต้น์มิ่าจัากการขับไล่ทักษั่ณได้ผลักให้สถ้าบัน์

กษััตร่ยุ์กลายุเป็น์ส่วน์หน์ึ�งของพ์ลังต่อต้าน์ประชาธี่ปไตยุ น์ั�น์เป็น์เพ์ราะ

ชน์ชั�น์น์ำไทยุเล่อกที�จัะใช้ว่ธีีการน์อกระบอบประชาธี่ปไตยุใน์การล้มิ่ 

ทกัษัณ่ หากพ์วกเขาเล่อกใช้การต่อสูใ้น์กรอบประชาธีป่ไตยุ  สถ้าน์การณ์

การเมิ่่องไทยุจัะไมิ่่บาน์ปลายุมิ่าจัน์ถ้ึงจัุดน์ี� 
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ขอ้ถกเถยีงในประเทศไทยเกีย่วกบ้นก้การเม่อืงประช่านยิม่เปลัีย่นไป
แล้ัวพอสม่ควร หลัายคนม่องว่า การวจิารณ์การเม่อืงแบบประช่านิยม่ 
ในตั้อนนี�ผิดท่ี ผิดเวลัา เพราะโจทย์ใหญ่กว่าคือระบอบเผด็จการ 
แลัะความ่ไม่่เป็นประช่าธิปไตั้ย

ไทยุเจัอโจัทย์ุที�ยุาก ซึ�งก็มิ่บีางประเทศที�มิ่ปัีญหาคิล้ายุกัน์ เช่น์ ตรุกี 

ใน์หน์งัสอ่ How to Save a Constitutional Democracy ผมิ่เรยีุกสภิาพ์น์ี�วา่  

‘ภิยัุคิกุคิามิ่แฝัดของประชาธีป่ไตยุ’ (twin threats) กลา่วค่ิอ ดา้น์หน์ึ�งตอ้ง

เผชญ่กบัน์กัการเม่ิ่องประชาน่์ยุมิ่ ใน์อกีดา้น์หน์ึ�งคิอ่พ์ลงัการเม่ิ่องที�ไมิ่เ่ปน็์

ประชาธี่ปไตยุ เช่น์ กองทัพ์และระบบราชการ

อยุ่างไรก็ตามิ่ ใน์การต่อสู้ทางการเม่ิ่องเราสามิ่ารถ้ปฏ่ิเสธีทั�งสอง

อยุ่างได้ คิุณไมิ่่จัำเป็น์ต้องยุอมิ่รับการเม่ิ่องแบบประชาน์่ยุมิ่เพ์่�อปฏ่ิเสธี

เผด็จัการ เพ่์�อน์คิน์ไทยุของผมิ่จัำน์วน์ไม่ิ่น์อ้ยุอดึอดักบัขอ้เสน์อทำน์องน์ี�  

ซึ�งก็เข้าใจัได้เพ์ราะสถ้าน์การณ์ที�พ์วกคิุณเผช่ญนั์�น์คิ่อน์ข้างยุากลำบาก  

หากมิ่องจัากมิ่มุิ่การเม่ิ่องเปรยีุบเทยีุบ ส่�งที�เป็น์โจัทย์ุร่วมิ่ของประชาธีป่ไตยุ 

ทั�วโลกคิ่อ การเรียุกร้องขั�น์ต�ำของระบอบประชาธี่ปไตยุ ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์

ส่ทธี่เสรีภิาพ์ใน์การแสดงคิวามิ่ค่ิดเห็น์ กต่กาการเล่อกตั�งที�เป็น์ธีรรมิ่

ทุกคิน์สามิ่ารถ้แข่งขัน์กัน์ได้ และมีิ่การปกคิรองตามิ่หลักน์่ต่รัฐและ 

รัฐธีรรมิ่น์ูญ 

พ์ูดอีกแบบค่ิอ การยุึดถ้่อหลักประชาธ่ีปไตยุแบบเชยุๆ น์ี�แหละ 

ที�จัะช่วยุให้ไทยุดีขึ�น์ได้ (หัวเราะ) แต่น์่าเสียุดายุที�หลักการน์ี�ไมิ่่ได ้

ลงหลักปักฐาน์ใน์สังคิมิ่ไทยุ

ในประเทศไทย คนม่้กพูดก้นว่าร้ฐธรรม่นูญ 2540 เป็นร้ฐธรรม่นูญ
ที่ดีที่สุด คุณเห็นด้วยหรือไม่่อย่างไร

ผมิ่เห็น์ด้วยุน์ะ น์ี�เป็น์รัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับที�ดีที�สุด ทั�งใน์แง่ของเน์่�อหา

และที�มิ่า ซึ�งมิ่าจัากคิวามิ่ต้องการของคิน์ส่วน์ใหญ่ หากให้ว่จัารณ์อยุ่าง

เปน็์ธีรรมิ่ รฐัธีรรมิ่น์ญูฉบบัน์ี�ถ้กูออกแบบมิ่าเพ์่�อตอบโจัทยุข์องยุุคิสมิ่ยัุน์ั�น์  
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ซึ�งก็ทำได้ดีใน์หลายุเร่�อง เช่น์ คิวามิ่ต้องการฝั่ายุบร่หารที�เข้มิ่แข็ง  

คิวามิ่ก้าวหน์้าเร่�องส่ทธี่เสรีภิาพ์ และการมิ่ีส่วน์ร่วมิ่ของประชาชน์

แต่มิ่องยุ้อน์หลังไปวัน์น์ี�เรากลับพ์บจัุดอ่อน์ที�ไมิ่่เคิยุเห็น์ ข้อสังเกต

หน์ึ�งที�ผมิ่เห็น์ด้วยุอยุ่างยุ่�งค่ิอรัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับน์ี�รังเกียุจั ‘การเม่ิ่อง’  

มิ่ากเก่น์ไปและพ์ยุายุามิ่ทำให้รัฐธีรรมิ่น์ูญปลอดการเม่ิ่อง ผมิ่ยุังเคิยุตั�ง 

ข้อสังเกตเล่น์ๆ ว่า แก่น์ของรัฐธีรรมิ่น์ูญไทยุคิ่อการน์ำคิต่ผู้น์ำแบบพ์ุทธี

มิ่าเขียุน์ด้วยุภิาษัาของการเมิ่่องสมิ่ัยุใหมิ่่ ซึ�งก็อัน์ตรายุไปอีกแบบ

เป็น์เร่�องตลกร้ายุไมิ่่น์้อยุที�รัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับที�พ์ยุายุามิ่ออกแบบให้

ปลอดการเม่ิ่องกลบัถ้กูว่จัารณอ์ยุา่งหนั์กวา่เป็น์ตน้์เหตขุองการคิอรรั์ปชนั์ 

เพ์่�อน์คิน์ไทยุของผมิ่มิ่ักพ์ูดกัน์ว่า รัฐธีรรมิ่น์ูญ 2540 ออกแบบมิ่าดีแล้ว 

แต่ปัญหาอยุู่ที�น์ักการเมิ่่อง ซึ�งผมิ่ก็เห็น์ด้วยุระดับหน์ึ�ง แต่ใน์ฐาน์ะคิน์ที�

ศึกษัารัฐธีรรมิ่น์ูญก็ต้องบอกว่า รัฐธีรรมิ่น์ูญอาจัจัะยุังดีไมิ่่พ์อ

จัะว่าไปแล้ว ปัญหาคิลาสส่กของการออกแบบรัฐธีรรมิ่น์ูญค่ิอ 

รัฐธีรรมิ่น์ูญอาจัแก้ปัญหาหน์ึ�งได้ แต่ก็สร้างปัญหาใหมิ่่ขึ�น์มิ่าแทน์ (ยุ่�มิ่)

ในฐานะผูเ้ช่ีย่วช่าญดา้นรฐ้ธรรม่นญูเปรียบเทียบ คุณคดิวา่อะไรคอื
ห้วใจของการออกแบบร้ฐธรรม่นูญให้ใช่้ได้ในโลักจริง

น์ี�กเ็ปน็์ปญัหาโลกแตกอกีขอ้ของการออกแบบรัฐธีรรมิ่น์ญู (หัวเราะ)

ใน์กรณีของไทยุ บทเรียุน์จัากรัฐธีรรมิ่น์ูญ 2540 คิ่อสังคิมิ่ไทยุต้อง

ให้โอกาสมัิ่น์มิ่ากกว่าน์ี� คิน์ไทยุจัำน์วน์มิ่ากให้คิวามิ่สำคัิญกับปัญหา

คิอร์รัปชัน์ ซึ�งเป็น์เร่�องที�ถู้กต้อง และมิ่ักคิาดหวังให้การเม่ิ่องปลอด 

การคิอร์รัปชัน์โดยุส่�น์เช่ง ซึ�งเป็น์การคิาดหวังที�สูงเก่น์ไป อัน์ที�จัร่ง  

การคิอร์รัปชัน์มิ่ีอยุู่ทุกที� แมิ่้กระทั�งใน์ระบอบที�มิ่ีคิวามิ่โปร่งใสมิ่ากที�สุด  

ดังน์ั�น์ หัวใจัสำคัิญคิ่อการยุอมิ่รับใน์คิวามิ่ไม่ิ่สมิ่บูรณ์และค่ิอยุๆ หาทาง 

อดุชอ่งวา่งน์ั�น์ไปเร่�อยุๆ สงัคิมิ่ไทยุให้โอกาสรัฐธีรรมิ่นู์ญ 2540 น์อ้ยุเก่น์ไป 

เมิ่่�อมีิ่การร่างรัฐธีรรมิ่นู์ญใหม่ิ่เน์่�อหาก็แยุ่กว่าเด่มิ่มิ่าก รังเกียุจัการเม่ิ่อง

ยุ่�งกว่าเด่มิ่เสียุอีก
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กลายุเป็น์ว่าระบอบการเม่ิ่องไทยุที�เป็น์อยูุ่ตอน์น์ี�ไมิ่่สามิ่ารถ้

ตอบสน์องต่อคิวามิ่ต้องการของประชาชน์ได้เลยุ ส่วน์ปัญหาเร่�องการ

คิอร์รัปชัน์ก็ไมิ่่ได้ดีขึ�น์ด้วยุเช่น์กัน์

โดยุส่วน์ตัว ผมิ่ชอบรัฐธีรรมิ่นู์ญที�เปิดโอกาสให้มิ่กีารบร่หารอำน์าจั

เพ์่�อให้การเม่ิ่องตอบสน์องประชาชน์ แล้วคิ่อยุหาว่ธีีตรวจัสอบและ

ถ้่วงดุลอำน์าจัอีกที

ถ้าจะมี่ส้กประเทศที่คุณแนะน�าให้เราศึกษาร้ฐธรรม่นูญเพื่อถอด
บทเรียน คุณแนะน�าประเทศไหน

มิ่าเลเซียุเป็น์ประเทศที�น์่าสน์ใจัมิ่าก รัฐธีรรมิ่น์ูญมิ่าเลเซียุถ้่อว่า

เป็น์ฉบับที�ประสบคิวามิ่สำเร็จัมิ่ากฉบับหน์ึ�ง อีกทั�งเป็น์ประเทศที�ยุังคิง

มิ่ีสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ ที�น์่าสน์ใจัไปกว่าน์ั�น์ค่ิอ สังคิมิ่มิ่าเลเซียุมีิ่คิวามิ่สลับ

ซับซ้อน์เป็น์อยุ่างยุ่�ง เพ์ราะมิ่ีประเด็น์เร่�องศาสน์าและชาต่พ์ัน์ธี์ุเข้ามิ่า

เกี�ยุวขอ้งด้วยุ ซึ�งรฐัธีรรมิ่น์ญูกถ็้กูออกแบบมิ่าเพ์่�อแกป้ญัหาน์ี�โดยุเฉพ์าะ

พ์ูดแบบน์ี�ไมิ่่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่าการเม่ิ่องมิ่าเลเซียุไมิ่่มิ่ีปัญหาเลยุ 

มิ่าเลเซียุยุังคิงมิ่ีปัญหาคิอร์รัปชัน์สูง มิ่ีคิวามิ่วุ่น์วายุทางการเม่ิ่องอยุู่ 

เป็น์ประจัำ แต่ระบบก็ประคิับประคิองตัวเองให้ผ่าน์ว่กฤตมิ่าได้และดีพ์อ 

ที�จัะผลักดัน์ให้การพ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัเก่ดขึ�น์ได้ การที�ระบบยุังคิงประคิับ

ประคิองตัวเองได้แมิ่้จัะผ่าน์ว่กฤตหนั์กหน่์วงเป็น์ส่�งที�ประเทศไทยุคิวร

เรียุน์รู้จัากมิ่าเลเซียุ

รัฐธีรรมิ่น์ูญเยุอรมิ่นี์ก็เป็น์ฉบับที�ดีมิ่ากๆ และเป็น์ฉบับที�ผมิ่ชอบ

โดยุส่วน์ตัวด้วยุ แต่มิ่ักมิ่ีคิำพ์ูดแบบต่ดตลกว่า อยุ่าแน์ะน์ำรัฐธีรรมิ่น์ูญ

เยุอรมิ่นี์ให้ใคิรทำตามิ่ เพ์ราะรัฐธีรรมิ่น์ูญเหมิ่าะสำหรับคิน์เถ้รตรง 

และไร้อารมิ่ณ์ขัน์แบบคิน์เยุอรมิ่ัน์เท่าน์ั�น์ (หัวเราะ)



การออกแบบรัฐธรรมนูญ 
โดยยึดหลักการพื้นฐาน... 

จะช่วยให้สถานการณ ์
การเมืองภายในประเทศ

คลี่คลายลงได้  
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ก็ควรอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์

เดียวกันนี้ด้วย
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ค�าแซึ่วร้ฐธรรม่นูญเยอรม่นีสะท้อนว่าว้ฒนธรรม่ส่งผลัต่ั้อ 
การท�างานของร้ฐธรรม่นูญด้วยหรือเปลั่า 

ส่งผลอยุ่างแน่์น์อน์ แต่ไม่ิ่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่า แต่ละประเทศต้องมีิ่
รฐัธีรรมิ่น์ญูเฉพ์าะที�เหมิ่าะสมิ่กับวัฒน์ธีรรมิ่ตัวเอง ที�สำคิัญไปกว่าน์ั�น์คิ่อ  
วัฒน์ธีรรมิ่การเม่ิ่องเปลี�ยุน์ตลอดเวลา และประเทศไทยุก็กำลังเผช่ญ 
กับการเปลี�ยุน์แปลงวัฒน์ธีรรมิ่ทางการเมิ่่องคิรั�งใหญ่

ส่�งที�น์่ากังวลใน์กรณีของประเทศไทยุคิ่อ การเปลี�ยุน์แปลง
วัฒน์ธีรรมิ่ทางการเม่ิ่องเก่ดขึ�น์ใน์บรรยุากาศที�ไม่ิ่เป็น์ธีรรมิ่ชาต่มิ่ากนั์ก 
ยุกตัวอยุ่างเช่น์ เมิ่่�อไมิ่่น์าน์มิ่านี์�พ์รรคิอน์าคิตใหมิ่่ซึ�งเป็น์ตัวแทน์ของ 
คิน์รุ่น์ใหม่ิ่เพ่์�งถ้กูยุบุไป คิำถ้ามิ่ง่ายุๆ ใน์การออกแบบสถ้าบัน์ทางการเม่ิ่อง
คิ่อ ถ้้าคิน์รุ่น์ใหม่ิ่ไมิ่่สามิ่ารถ้มีิ่พ์รรคิการเม่ิ่องที�ตอบโจัทย์ุคิวามิ่ต้องการ
ของพ์วกเขาและถู้กบีบให้ลงไปประท้วงบน์ท้องถ้น์น์เพี์ยุงอยุ่างเดียุว 
วัฒน์ธีรรมิ่การเมิ่่องใน์ระบบรัฐสภิาจัะถู้กสร้างขึ�น์มิ่าได้อยุ่างไร

อะไรคือสิ่งที่ไม่่ควรคาดหว้งจากการออกแบบร้ฐธรรม่นูญ
รฐัธีรรมิ่นู์ญไม่ิ่ใช่ยุาวเ่ศษัที�ใช้แก้ทกุปัญหาของประเทศ  มิ่บีางปัญหา 

ที�รัฐธีรรมิ่นู์ญแก้ได้โดยุตรง แต่บางปัญหาก็ไม่ิ่ใช่เร่�องที�คิวรจัะอยูุ่ใน์
รัฐธีรรมิ่นู์ญ อีกจัุดอ่อน์หน์ึ�งของรัฐธีรรมิ่นู์ญ 2540 คิ่อการพ์ยุายุามิ่ 
เอาทุกปัญหามิ่าใส่ไว้ใน์รัฐธีรรมิ่น์ูญ

ส่�งที�รัฐธีรรมิ่น์ูญให้ได้คิ่อ หลักใน์การแก้ปัญหา และองค์ิประกอบ
เหล่าน์ี�แหละที�คิวรจัะอยุู่ใน์รัฐธีรรมิ่นู์ญ ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์หลักประชาธี่ปไตยุ  
หลักน์่ต่รัฐ หลักการรับผ่ดต่อสาธีารณะ เป็น์ต้น์ ผมิ่เช่�อว่า ถ้ึงอยุ่างไร
ประเทศไทยุจัะต้องมิ่ีรัฐธีรรมิ่น์ูญใหมิ่่ใน์ไมิ่่ช้า การออกแบบรัฐธีรรมิ่น์ูญ
โดยุยึุดหลักการพ์่�น์ฐาน์เหล่าน์ี� บางทีอาจัจัะช่วยุให้สถ้าน์การณ์การเม่ิ่อง 
ภิายุใน์ประเทศคิลี�คิลายุลงได ้ซึ�งสถ้าบนั์พ์ระมิ่หากษัตัร่ยุก์ค็ิวรอยูุ่ภิายุใต้
หลักเกณฑ์์เดียุวกัน์น์ี�ด้วยุ
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สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

สมิ่คิ่ด พ์ุทธีศร ี

ภิาพ์ถ้่ายุ: Tom Ginsburg

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 11 ส่งหาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





ส้งคม่ไทย 
ก้บการออกจาก 

ดิสโทเปีย 

พิช่ญ์ พงษ์สว้สดิ�
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ผศ.ดร.พิช่ญ์ พงษ์สว้สดิ� อาจารย์ประจ�าภาควิช่าการปกครอง  
คิณะรฐัศาสตร์ จัฬุาลงกรณม์ิ่หาว่ทยุาลยัุ เป็น์ผู้สงัเกตการณก์ารเม่ิ่องไทยุ

อยุ่างใกล้ช่ด และมิ่ีบทว่เคิราะห์ทางการเมิ่่องใน์ฐาน์ะว่ทยุากร ผู้ดำเน์่น์

รายุการ และคิอลัมิ่น์่สต์อยุ่างต่อเน์่�องสมิ่�ำเสมิ่อ

การทำงาน์ส่�อสารกับสังคิมิ่วงกว้างผ่าน์พ์่�น์ที�ส่�อหลากแบบทำให้ 

บทว่เคิราะห์การเม่ิ่องของพ์่ชญ์มิ่ีคิวามิ่ร่วมิ่สมิ่ัยุ ทัน์เหตุการณ์  

และตอบโจัทย์ุที�สงัคิมิ่อยุากรูไ้ด้อยุา่งทนั์ทว่งท ีถ้งึอยุา่งน์ั�น์คิวามิ่เหน็์ของ

เขาก็ยุังคิงมีิ่องค์ิประกอบของคิวามิ่เป็น์ว่ชาการและยัุงคิงยึุดหลักว่ชา 

ด้าน์รัฐศาสตร์ไว้อยุ่างแมิ่่น์ยุำ และน์ี�อาจัเป็น์หน์ึ�งใน์เหตุผลที�ทำให้พ์่ชญ์ 

เป็น์น์ักรัฐศาสตร์ที�โดดเด่น์ที�สุดคิน์หน์ึ�งใน์บรรดาคิน์ทำงาน์คิวามิ่รู้ 

รุ่น์เดียุวกัน์

และน์ี�คิ่อโจัทย์ุการเม่ิ่องแห่งอน์าคิตที�พ์่ชญ์ชวน์ตั�งหลักค่ิดและ 

หาทางออกร่วมิ่กัน์
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คุณม่องการเม่ืองไทยในช่่วงที่ปี 2563-2564 ซึ่ึ่งถือเป็นปีที่
การเม่ืองเข้ม่ข้นที่สุดช่่วงหนึ่งอย่างไร 

ผมิ่เห็น์คิวามิ่ไมิ่่เปลี�ยุน์แปลงใน์เช่งบ้าน์เม่ิ่อง มิ่ัน์ไมิ่่คิ่อยุไปไหน์  

มิ่ีแรงเฉ่�อยุ แรงหน์่ด คิวามิ่ท้อแท้ และคิวามิ่หวังที�มิ่าด้วยุกัน์หมิ่ด  

รู้สึกว่าเด็กๆ เขาแสวงหาคิวามิ่หวัง เป็น์ยุุคิแห่งคิวามิ่หวัง ต้องการหา 

คิน์ที�ให้คิวามิ่หวังกับเขา แต่ผมิ่ไม่ิ่ได้ให้คิวามิ่หวังเขาขน์าดน์ั�น์ เด็กจัะ

บอกว่าไม่ิ่มิ่ีคิวามิ่หวังอะไรจัากอาจัารยุ์พ์่ชญ์ ผมิ่เป็น์สายุดาร์กมัิ่�ง (ยุ่�มิ่)  

คิน์แสวงหาคิวามิ่หวัง แต่ส่�งที�เห็น์มัิ่น์ไมิ่่ใช่คิวามิ่หวังไง แล้วเมิ่่�อ

สถ้าน์การณ์แยุ่ คิุณก็จัะเห็น์คิน์ที�อยุากไปอยุู่ต่างประเทศ เห็น์กระแส

คิวามิ่หดหู่กับสถ้าน์การณ์ต่างๆ มิ่ัน์เป็น์ The Empire Strikes Back 

เพ์ราะปีก่อน์น์ั�น์ (2563) มิ่ัน์เหม่ิ่อน์ภิาคิ A New Hope ที�มีิ่คิล้ายุๆ  

กลุ่มิ่ต่อต้าน์ขึ�น์มิ่า

ผมิ่ไมิ่่อยุากประเม่ิ่น์เร่�องคิวามิ่สำเร็จัหร่อคิวามิ่ล้มิ่เหลวใน์ 

การเคิล่�อน์ไหวซึ�งมิ่คีิน์พ์ดูเยุอะแลว้ ส่�งที�ตอ้งถ้ามิ่จัรง่ๆ ค่ิอ ตอ้งถ้ามิ่เดก็ๆ  

ว่าพ์วกเขามิ่ีน์่ยุามิ่คิวามิ่สำเร็จัและคิวามิ่ล้มิ่เหลวอยุ่างไร มิ่ัน์มิ่ีคิำว่า 

คิวามิ่พ์่ายุแพ์้ที�น์ำไปสู่คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงอยูุ่ ค่ิอปี 2564 มิ่ัน์แพ์้  

โดน์ไล่ตามิ่ ไล่จับั โดน์ปราบ แต่คิวามิ่พ่์ายุแพ้์น์ี�น์ำไปสูค่ิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง  

ถ้้าเรายุึดต่ดกับส่�งที�เราเรียุกว่า ชัยุชน์ะน์ำไปสู่คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง  

ส่�งที�คิุณเห็น์ใน์ปีน์ี�คิ่อคิวามิ่พ์่ายุแพ์้ที�น์ำไปสู่คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง

การเม่ิ่องใน์ช่วงหลังเป็น์การเม่ิ่องใน์ระดับวัฒน์ธีรรมิ่มิ่ากขึ�น์ 

เป็น์การเม่ิ่องใน์ระดับรูปการณ์จั่ตสำน์ึก การพ่์ายุแพ้์ การถู้กกดปราบ 

ใน์พ์่�น์ที�สาธีารณะ การห้ามิ่ชุมิ่นุ์มิ่ การโดน์ดำเน์น่์คิดียุอ้น์หลัง แต่อกีเร่�อง 

หน์ึ�งที�สำคิัญค่ิอ มิ่ัน์ไปโผล่ใน์โรงภิาพ์ยุน์ตร์ คิวามิ่เฟื่่�องฟืู่ของดน์ตร ี

คิน์รุ่น์ใหม่ิ่ ศล่ปนิ์ งาน์อาร์ตตา่งๆ หร่อจัากไลฟ์ื่สไตลท์ี�เปลี�ยุน์ไป มิ่นั์อาจั

ไม่ิ่ได้เป็น์การเปลี�ยุน์ใน์ตัวสถ้าบัน์ทางการเม่ิ่องหร่อตัวรัฐสภิา รัฐสภิา 

ถู้กกดปราบ พ์รรคิที�คุิณเล่อกถู้ก disqualified หลายุคิน์ก็ส่�น์หวังกับ

การเมิ่่องรัฐสภิา
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หลายุคิน์มิ่องว่า ช่วงที�ผ่าน์มิ่า มิ่็อบคิล้ายุจัะเป็น์คิวามิ่พ์่ายุแพ์้  

แต่ก็เป็น์คิวามิ่พ่์ายุแพ้์ที�น์ำไปสู่คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง ผมิ่ว่าเราต้องน์่ยุามิ่ 

คิวามิ่พ่์ายุแพ์้เสียุใหมิ่่ เหม่ิ่อน์คุิณดูหน์ัง tragedy แล้วเศร้า แต่มิ่ัน์น์ำ 

ไปสู่อะไรล่ะ บทบาทของส่�งที�เราเรียุกว่า tragedy มิ่ัน์ทำให้เก่ดอะไร  

หน์ังมิ่ัน์ไมิ่่ได้ happy ending แต่ว่ามิ่ัน์น์ำไปสู่คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงใน์ชีว่ต  

รูปการณ์จั่ตสำน์ึก การใช้ชีว่ตของคิน์รุ่น์ใหมิ่่มิ่ัน์เปลี�ยุน์ไปจัร่งๆ



คนยุคนี้อยู่ในดิสโทเปีย  
อย่าว่าแต่จบไปไม่มีงานท�าเลย 

แค่จะมาเรียนยังมาไม่ได้  
มันไม่ใช่หนังดิสโทเปียตรงไหนล่ะ  

นั่งเรียนอยู่ในบ้าน 
ที่อินเทอร์เน็ตติดๆ ดับๆ  

หรือเข้าไม่ถึงด้วยซ�้า  
คุณจะอธิบายสิ่งนี้อย่างไร
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ในเชิ่งประว้ตั้ิศาสตั้ร์โลัก ม่ีความ่พ่ายแพ้ของประช่าช่นที่น�าไปสู ่
การเปลัี่ยนแปลังระยะยาวไหม่

ใน์ยุุโรปช่วงปี 1968 มิ่็อบนั์กศึกษัาส่วน์ใหญ่ก็แพ์้ โดน์จัับ  

โดน์ปราบ แตก่ม็ิ่กีารเปลี�ยุน์แปลง คิำถ้ามิ่ค่ิอคิณุจัะกำหน์ดชยัุชน์ะอยุา่งไร  

ขบวน์การ civil movement ใน์อเมิ่ร่กาถ่้อว่าชน์ะไหมิ่ ใน์ขณะที�

ประธีาน์าธี่บดีและสถ้าบัน์ประธีาน์าธี่บดีก็ถ่้อว่าวน์เวียุน์มิ่าจัาก 

คิน์กลุ่มิ่เด่มิ่ๆ ระบบพ์รรคิการเม่ิ่องก็ยุังเป็น์แบบเด่มิ่ แต่เก่ด 

คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงเช่งวัฒน์ธีรรมิ่ เก่ดรูปแบบดน์ตรีใหมิ่่ วัฒน์ธีรรมิ่ใหมิ่่  

ใน์บ้าน์เรารัฐก็กลัวคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงใน์คิน์รุ่น์ใหม่ิ่จัน์ถึ้งขั�น์พ์ยุายุามิ่

คิวบคิุมิ่ แล้วเราจัะเห็น์ว่า คิวามิ่คิ่ดบางอยุ่างที�ไมิ่่เคิยุพ์ูดก็กลายุเป็น์

เปลี�ยุน์แปลงไปแล้ว พ์ูดถ้ึงได้มิ่ากขึ�น์

ส่�งที�ผมิ่พู์ดไม่ิ่ใชก่ารปลอบใจั แคิก่ำลังจัะบอกวา่ เราต้องมิ่ากำหน์ด

เร่�องชยัุชน์ะกับคิวามิ่พ่์ายุแพ์ใ้หมิ่ ่แม้ิ่เราจัะมิ่องมิ่นั์ใน์แงค่ิวามิ่พ์า่ยุแพ์ว้า่ 

ไมิ่เ่หน็์น์ำไปสู่คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงตามิ่ขอ้เรียุกรอ้งสกัขอ้หน์ึ�งเลยุ แตต่อ่ให้

คิุณเปลี�ยุน์ไมิ่่ได้เลยุสักข้อ แต่คิุณก็เปลี�ยุน์อยุ่างอ่�น์ไปหมิ่ดแล้ว มิ่ัน์เป็น์ 

cultural revolution เพ์ราะวัฒน์ธีรรมิ่ค่ิอชีว่ต มิ่ัน์ไมิ่่เหม่ิ่อน์เด่มิ่แล้ว  

ไอ้ที�บอกว่า ‘ให้มิ่ัน์จับที�รุ่น์เรา’ จับจัร่งน์ะ จับใน์หลายุๆ เร่�องเลยุ  

พ์อผมิ่สอน์หนั์งส่อเด็กก็พ์บว่าว่ธีีค่ิดมัิ่น์เปลี�ยุน์ การใช้ชีว่ตเปลี�ยุน์  

ผมิ่ว่าของพ์วกน์ี�เปลี�ยุน์จัรง่ เด็กบางคิน์อาจัยุงัไมิ่รู้่ตวัวา่คิณุเปลี�ยุน์แปลง

ตัวเองไปขน์าดน์ั�น์แล้ว

ด้านหนึ่งหลัายคนก็ลังถนนเพราะรู้สึกว่าการเม่ืองในสภา 
ไ ม่่ตั้อบ โจทย์  ม่อง ว่ าตั้อนนี� ร ะบบร้ ฐสภา ย้งตั้อบ โจทย์ 
ความ่ตั้้องการของผู้คนอยู่ไหม่

ใน์สงัคิมิ่ประชาธีป่ไตยุน์ั�น์การลงถ้น์น์เป็น์เร่�องปกต ่ไมิ่ไ่ดส้ะทอ้น์วา่

คิณุไม่ิ่มีิ่ศรัทธีาต่อการเม่ิ่องใน์ระบบ บางคิรั�งเป็น์เร่�องการแบ่งงาน์กัน์ทำ

หร่อร่เร่�มิ่ประเด็น์ก่อน์เข้าสู่สภิาเพ์่�อทำให้สภิาสน์ใจัเร่�องเหล่าน์ี�
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เราถ้กูหลอกวา่ถ้า้มิ่สีภิา เล่อก ส.ส. ที�ดมีิ่าแลว้ทกุอยุา่งจัะเด่น์หน์า้ไป  

แต่จัร่งๆ แล้วการเปิดพ์่�น์ที�การเมิ่่องท้องถ้น์น์น์ั�น์เป็น์เร่�องปกต่ เพ์ียุงแต่ 

ตอน์น์ี�เราไปสู่ขั�น์ที�เรียุน์รู้แล้วว่าสภิาพู์ดเร่�องใหญ่ที�เหน์่อกฎเกณฑ์์ 

ที�เขาเล่น์ไมิ่่ได้ ปี 2563-2564 เป็น์ปีที�ทุกคิน์เร่�มิ่รู้ว่ามิ่ัน์มีิ่ข้อจัำกัด  

และข้อจัำกัดของสภิานั์�น์กม็ิ่ไีด้หลายุด้าน์ สภิาเล่น์ตามิ่กตก่าเป็น์สว่น์ใหญ่

และเราก็รู้ว่ากต่กาที�วางไว้น์ั�น์วางโดยุคิน์มีิ่อำน์าจัที�ต้องทำทุกอยุ่างให้ 

ตัวเองมิ่ีอำน์าจั สภิาจัึงมิ่ีข้อจัำกัด ขณะที�บน์ถ้น์น์มิ่ีข้อจัำกัดแบบน์ั�น์ 

น์้อยุกว่า แต่ก็เจัอข้อจัำกัดเร่�องกฎหมิ่ายุ การดำเน์่น์คิดี เป็น์ต้น์

เราชอบไปมิ่องว่าสภิาคิ่อพ์่�น์ที�ของคิวามิ่ขัดแยุ้งอยุ่างเดียุว  

แต่สภิาคิ่อพ์่�น์ที�อุดมิ่คิต่ของการรวบรวมิ่คิวามิ่หลากหลายุ แต่ใน์สังคิมิ่ 

ที�ไม่ิ่มีิ่คิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ ระบบรัฐสภิาที�เน์้น์การทำงาน์ร่วมิ่กัน์แบบน์ี� 

โดยุเป็น์ระบบที�เปลี�ยุน์ผ่าน์มิ่าจัากระบอบเผด็จัการที�วางโคิรงสร้างเอาไว้  

มิ่ัน์ก็ยุังทำงาน์แบบที�เรามิุ่่งหวังไมิ่่ได้

ผมิ่ไมิ่่อยุากจัะบอกว่ารัฐสภิาเลวร้ายุ แต่อยุากให้เห็น์ว่ามัิ่น์ก็มิ่ี 

ข้อจัำกัดใน์เช่งหลักการเหมิ่่อน์กัน์

ถ้าน้่นคือข้อจ�าก้ดของระบบร้ฐสภาในส้งคม่ประช่าธิปไตั้ย  
แลั้วข้อจ�าก้ดของสภาในประเทศที่มี่รากม่าจากอ�านาจนิยม่หรือ
เผด็จการจะประนปีระนอม่หรอืตั้อบสนองข้อเรียกร้องของผู้ช่มุ่นมุ่ได้
อย่างไรบ้าง

(ถ้อน์หายุใจั) ต้องขึ�น์กับว่าใน์ระดับไหน์ อยุ่าล่มิ่ว่าส่�งที�เผด็จัการ

ต้องการคิ่อการยุอมิ่รับ และอยุ่าล่มิ่ว่าเผด็จัการไมิ่่ได้โง่ การลดทอน์ 

คิวามิ่เข้มิ่ข้น์ใน์บางเร่�องลงก็เป็น์เพ์ราะเผด็จัการต้องการจัะแลกเปลี�ยุน์

คิวามิ่จังรกัภิกัดกีับการอนุ์ญาตให้มิ่ีเสรีภิาพ์บางอยุ่าง หร่อการเปิดให้มิ่ี

เร่�องบางเร่�อง เช่น์ ฝั่ายุคิ้าน์ใน์สภิาหร่อส่�อ ส่วน์หน์ึ�งเพ์ราะเขาก็ต้องการ 

ข้อมิู่ล การไมิ่่มิ่ีข้อมิู่ลทำให้เขาอยุู่ไมิ่่ได้ เพ์ราะเขาตัดส่น์ใจัไมิ่่ได้ เราอยุ่า

ไปเช่�อวา่เผด็จัการแม่ิ่งโง่ สกัวนั์แม่ิ่งจัะไป ไม่ิ่จัร่งหรอก โลกสมัิ่ยุน์ี�เปน็์ช่วง 

ที�เขาเรียุกกัน์ว่า democratic backsliding หร่อประชาธี่ปไตยุถ้ดถ้อยุ
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คิดว่าสภาพที่เป็นอยู่นี�จะน�าไปสู่อะไรไหม่ เช่่น ในกรณีที่ประช่าช่น
เห็นว่าสภามี่ข้อจ�าก้ดที่ ไม่่อาจน�าไปสู่ ข้อเ รียกร้องของเขา  
ร่างแก้ร้ฐธรรม่นูญฉบ้บประช่าช่นก็ถูกตั้ีตั้กหม่ด จนถึงบทบาทของ
ตัุ้ลัาการ

ปี 2564 ทำให้ประชาชน์ได้เห็น์คิวามิ่เปล่อยุเปล่าของบางเร่�อง 

มิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ เช่น์ คิำตัดส่น์ของศาล การทำงาน์ของพ์รรคิการเม่ิ่อง 

เป็น์ปีที�สะสมิ่คิวามิ่ส่�น์หวังของหลายุเร่�อง เราต้องทำคิวามิ่เข้าใจัอยุ่าง 

เป็น์ระบบว่าน์ี�คิ่อคิวามิ่ส่�น์หวัง แต่มิ่ัน์เร่�มิ่เป็น์ที�ประจัักษั์มิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ

พ์้น์จัากเร่�องพ์วกน์ี�ไป ประเทศไทยุกำลังเข้าสู่ยุุคิด่สโทเปียุ 

(dystopia) มิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ แน์วค่ิดด่สโทเปียุเป็น์เร่�องสำคัิญใน์ 

การทำคิวามิ่เข้าใจัประเทศไทยุ ผมิ่สน์ใจัเร่�องด่สโทเปียุว่ามิ่ัน์จัะดาร์ก 

ไปถ้ึงไหน์ ยุุคิที�แล้วเราชอบพู์ดว่า เราต่ดกับดัก ค่ิอเรายัุงมิ่ีศักยุภิาพ์ 

แต่เราแคิ่ต่ดกับดัก แต่วัน์น์ี�ผมิ่ว่าเราไม่ิ่ได้ต่ดกับดักหรอก เราพั์งแบบ 

ด่สโทเปียุจัร่งๆ เพ์ราะศักยุภิาพ์อาจัจัะไมิ่่มิ่ีหร่อไมิ่่เหล่อแล้ว

ทำไมิ่เราต้องพ์ูดเร่�องด่สโทเปียุเยุอะๆ เพ์ราะใน์โลกทางการเม่ิ่อง 

หร่อโลกคิวามิ่เป็น์จัร่ง ทุกคิน์พ์ร้อมิ่จัะหยุ่บยุ่�น์ยุูโทเปียุ (utopia) ให้คิุณ  

ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์ศาสน์าที�มิ่ีทางรอดให้คุิณ รัฐบาลก็จัะมีิ่แผน์ 20 ปีให้คิุณ 

พ์รรคิการเม่ิ่องและน์ักเคิล่�อน์ไหวก็จัะมิ่ีโลกที�ดีกว่าให้คิุณ แต่ถ้้าเรา

พ์ยุายุามิ่เข้าใจัด่สโทเปียุ เราจัะเข้าใจัส่�งที�อยูุ่ตรงข้ามิ่รัฐบาล ส่�งที�อยูุ่ 

ตรงข้ามิ่กับส่�งที�คิน์เหล่าน์ั�น์ยุ่�น์ให้คิุณ ไมิ่่ว่าจัะผังเม่ิ่อง แผน์พ์ัฒน์า

ประเทศ น์โยุบายุ คิวามิ่ใฝ่ัฝััน์ของพ์รรคิการเม่ิ่อง อน์าคิตของส่�งโน้์น์ 

ส่�งน์ี� ส่�งที�เรากำลังอยุู่กับมิ่ัน์เป็น์ส่�งที� real-dystopia มิ่ากเลยุ เขาเรียุกว่า 

เป็น์ concrete dystopia ใน์คิวามิ่หมิ่ายุน์ี�จัร่งๆ จัะเห็น์ว่าประเทศไทยุ

มิ่าได้ถ้ึงขน์าดน์ี�จัร่งๆ เหรอวะ อะไรที�เราไม่ิ่เคิยุเห็น์ก็ได้เห็น์ใน์ 1-2 ปี 

ที�ผ่าน์มิ่า เราได้เห็น์รัฐบาลที�ไร้คิวามิ่สามิ่ารถ้ได้ขน์าดน์ี� พ์ูดจัาโดยุไมิ่่

แคิรว์า่ประชาชน์จัะรู้สกึอยุา่งไร หรอ่การบร่หารจัดัการเร่�องโคิวด่-19 เอง 

ก็ด่สโทเปียุมิ่าก ใน์คิวามิ่หมิ่ายุที�ว่า คิวามิ่ตายุเป็น์เร่�องปกต่ใน์ชีว่ต 

ประจัำวัน์ได้ขน์าดน์ี�เลยุเหรอ
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คิน์ยุุคิน์ี�อยูุ่ใน์ด่สโทเปียุ อยุ่าว่าแต่จับไปไมิ่่มีิ่งาน์ทำเลยุ แคิ่จัะ 

มิ่าเรยีุน์ยัุงมิ่าไมิ่ไ่ด ้มิ่นั์ไมิ่ใ่ช่หน์งัด่สโทเปยีุตรงไหน์ละ่ น์ั�งเรยีุน์อยุูใ่น์บา้น์ 

ที�อน่์เทอรเ์น์ต็ตด่ๆ ดบัๆ หร่อเขา้ไมิ่ถ่้งึดว้ยุซ�ำ คิณุจัะอธีบ่ายุส่�งน์ี�อยุา่งไร

ผมิ่รู้สึกว่าทุกคิน์กำลังเด่น์อยุู่ใน์โลกเหม่ิ่อน์เวลาคิุณดูหน์ังเร่�อง 

The Matrix (1999) คิุณถู้กคิน์รอบตัวทุกคิน์บอกว่าโลกเป็น์แบบน์ี� 

ประเทศไทยุเป็น์แบบน์ี� เราสวยุงามิ่ เรามิ่ีวัฒน์ธีรรมิ่ที�ดี แต่จัร่งๆ ถ้้ามิ่อง 

ด้วยุอีกมิ่่ต่หน์ึ�ง คิุณกลับอยุู่บน์ซากศพ์ ซากอะไรก็ไมิ่่รู้ ทุกวัน์น์ี�เรากำลัง

เด่น์อยูุ่ใน์โลกที�เราตอ้งบอกตวัเองตลอดวา่มิ่นั์จัะไมิ่แ่ยุไ่ปกวา่น์ี� โคิวด่-19  

จัะไมิ่แ่รงเท่าเด่มิ่แลว้ เรากำลงัจัะกลับไปมัิ่�งคัิ�งเหม่ิ่อน์เด่มิ่แลว้ สำหรบัผมิ่ 

ประเทศไทยุมัิ่น์จัึงพ์ังจัร่งๆ พ์ังจัน์คิน์ไม่ิ่มิ่ีอน์าคิต คิุณไมิ่่ได้มิ่ีอน์าคิต 

ที�จัะค่ิดว่าเรียุน์จับไปแล้วจัะทำงาน์ แต่งงาน์ มิ่ีลูก มิ่ีคิวามิ่สุขอยุู่ใน์ 

ประเทศน์ี� ไมิ่่ใช่เลยุ คิน์รุ่น์ใหมิ่่ไมิ่่ได้ค่ิดอะไรแบบน์ี�แล้ว มิ่ัน์วอดวายุ 

ฉ่บหายุไปหมิ่ดแล้ว

คิุณมีิ่คิวามิ่สุขคิรั�งสุดท้ายุเมิ่่�อไหร่ น์ี�ผมิ่ไมิ่่ได้อยุู่ดีๆ มิ่าบ้า 

ถ้ามิ่พ์วกคุิณน์ะ ผมิ่น์ั�งก่น์ข้าวกับลูกศ่ษัย์ุที�เพ์่�งเรียุน์จับ เขาถ้ามิ่ผมิ่ว่า

อาจัารยุ์มิ่ีคิวามิ่สุขที�สุดใน์ชีว่ตเมิ่่�อไหร่ วัยุไหน์ที�อาจัารย์ุมิ่ีคิวามิ่สุขที�สุด 

ผมิ่ตกใจัน์ะ ไมิ่่เคิยุเจัอคิำถ้ามิ่แบบน์ี� และเป็น์คิำถ้ามิ่ที�ไมิ่่เคิยุคิ่ดจัะถ้ามิ่

ใคิรด้วยุ

ค�าถาม่เกี่ยวก้บความ่สุขในช่ีวิตั้ของคนรุ่นใหม่่ถึงส�าค้ญ
ผมิ่ไมิ่่เคิยุถ้ามิ่คิำถ้ามิ่อยุ่างนี์� ผมิ่ไมิ่่รู้ว่าทั�งรุ่น์ผมิ่น์ี�มีิ่คิน์เคิยุถ้ามิ่

อะไรแบบน์ี�หร่อเปล่า ผมิ่ก็ด่�น์รน์มิ่าตลอดแหละ พ์อจัะมิ่ีคิวามิ่สุขแหละ 

แต่ไม่ิ่ใช่คิน์โลกสวยุ เพี์ยุงแต่ผมิ่ไม่ิ่เคิยุถ้ามิ่คิำถ้ามิ่แบบที�ถู้กเด็กสมัิ่ยุน์ี�

ถ้ามิ่ เพ์ราะมิ่ัน์เป็น์คิำถ้ามิ่ของคิน์เศร้า เป็น์คิำถ้ามิ่ของคิน์ที�ส่�น์หวังแล้ว 

เมิ่่�อไหรกู่จัะมิ่คีิวามิ่สขุ พ์รุง่น์ี�กจูัะแยุไ่ปกวา่น์ี�ไหมิ่ มิ่นั์เปน็์คิำถ้ามิ่ที�พ์ดูถ้งึ 

คิวามิ่ไม่ิ่แน่์น์อน์ (uncertainty) ผมิ่ตกใจักับคิำถ้ามิ่แบบน์ี� สมัิ่ยุก่อน์ไม่ิ่มิ่ใีคิร 

พ์ดูเร่�อง apocalypse ของประเทศ ทกุคิน์มิ่แีต่ให้คิวามิ่หวังว่ามิ่ัน์จัะดีขึ�น์ๆ
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แต่ตอน์น์ี�คิน์ที�มิ่ีอำน์าจัจัะไมิ่่พ์ูดถ้ึงคิวามิ่จัร่งของประเทศเลยุเหรอ

ว่าเป็น์ยุังไง ทุกคิน์ยุังให้ยุาสีแดงสีฟื่้าอยุู่เลยุ ทุกคิน์มิ่าพ์ร้อมิ่ยุูโทเปียุ 

มิ่าพ์ร้อมิ่แผน์ พ์ร้อมิ่คิำมัิ่�น์สัญญา สามิ่ปี ห้าปี แต่ทุกคิน์ยุังไมิ่่อธี่บายุ 

เลยุว่าตอน์น์ี�ประเทศเราเป็น์อยุ่างไร กำลังแยุ่ขน์าดไหน์ ผมิ่รู้สึกว่า 

มิ่ัน์โคิตรน์่ากลัวเลยุ

คนรุ่นใหม่่ที่โตั้ม่าก้บดิสโทเปีย เขาย้งม่องหายูโทเปียอยู่ไหม่
มิ่องหาตลอดเวลาเลยุ เด็กๆ อยุากได้คิวามิ่หวัง ไมิ่่มีิ่ทางเล่อก  

เขาโตมิ่าอยุ่างเปล่าเปลี�ยุวมิ่าก

ปญัหาเหล่านี์�เป็น์ปญัหาของ ‘regime’ กล่าวค่ิอ เป็น์ระบอบที�วางอยุู ่

ทั�งใน์แงโ่คิรงสรา้งการทำงาน์อยุา่งเปน็์ระบบและการสรา้งคิวามิ่ชอบธีรรมิ่  

การมิ่องแบบน์ี�จัะช่วยุให้เห็น์ว่า ปัญหาไม่ิ่ได้อยุู่ที�แค่ิสถ้าบัน์เดียุว 

หร่อคิน์คิน์เดียุว แต่ถ้้าคิุณชี�ไปแคิ่สถ้าบัน์เดียุว คิน์คิน์เดียุว คิุณก็จัะ 

ไมิ่่เข้าใจัระบบคิวามิ่สัมิ่พั์น์ธี์หร่อการทำงาน์ของส่�งเหล่าน์ั�น์ ไมิ่่เข้าใจั 

คิวามิ่ซับซ้อน์ของส่�งเหล่านั์�น์ เพ์ราะจัร่งๆ มิ่ัน์ร้อยุโยุงกัน์เป็น์ระบอบ 

ที�มิ่าทั�งชดุ ไม่ิ่วา่จัะเป็น์สถ้าบัน์ ระบบ คิวามิ่ชอบธีรรมิ่ มิ่าด้วยุกัน์ทั�งหมิ่ด

ใน์อเมิ่ร่กาจัะมีิ่ military-industrial complex (เคิร่อข่ายุอตุสาหกรรมิ่

การทหาร หมิ่ายุถึ้งการเป็น์พ์ัน์ธีม่ิ่ตรกัน์ของกองทัพ์และอุตสาหกรรมิ่ 

ซึ�งอาจัมิ่ีบทบาทใน์การกำหน์ดผลประโยุชน์์หร่อน์โยุบายุระดับชาต่)  

คิำถ้ามิ่ค่ิอ แล้วระบบเคิร่อข่ายุของการเม่ิ่องไทยุมีิ่อะไรบ้างที�ร้อยุเข้า 

ด้วยุกัน์

คนรุ่นก่อนหน้าบางคนอาจจะม่องว่าคนรุ่นใหม่่เสนอแนวคิดที ่
รื�อถอนทกุอย่างหม่ดเลัย  คณุเจอพวกเขาอยูต่ั้ลัอดพอเห็นบ้างไหม่ว่า  
คนรุ่นใหม่่ย้งยึดโยงก้บอะไรอยู่บ้าง

ต้องมิ่องสองด้าน์ บางคิรั�งโลกเก่ดจัากการขัดกัน์ เป็น์ tension  

ของหลายุๆ อยุ่าง เช่น์ ใน์โลกสมิ่ยัุใหม่ิ่ที�เราคิด่ว่าทกุคิน์เป็น์ปัจัเจักมิ่ากขึ�น์  



ถึงเวลาที่ต้องมา 
ออกแบบประเทศนี้ใหม ่

บนความเข้าใจว่า 
เราจะสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆ  
ที่ทุกคนสามารถท�างานร่วมกัน 

แชร์กัน แล้วเพิ่มมูลค่า 
ทุกสิ่งทุกอย่างยังไง



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 149

แต่ทุกคิน์แสวงหาคิวามิ่เป็น์ไปได้ใน์การเช่�อมิ่โยุงกัน์ โลกมิ่ีแรงถ้ีบ 

ทั�งสองด้าน์ ด้าน์หน์ึ�งทุกคิน์อยุากเป็น์ตัวเอง อยุากเป็น์มิ่ากกว่าทุกยุุคิ 

ทุกสมัิ่ยุ แต่ก็เป็น์โลกที�เรียุกร้องหาแพ์ลตฟื่อร์มิ่หร่ออน์าคิตที�ดีที�ทุกคิน์ 

จัะไปอยูุ่บน์น์ั�น์แล้วเป็น์ตัวเองได้ด้วยุ ผมิ่ว่าพ์วกคุิณต้องอ่าน์ตรงน์ี� 

ให้ออก เพ์ราะเขาต้องการแสวงหา connectivity, collectivity  

และคิวามิ่เป็น์ common ใน์แบบใหมิ่่ๆ ซึ�งอัน์น์ี�การเมิ่่องยุังไปไมิ่่ถ้ึง

ผมิ่อาจัอ่าน์หน์ังส่อไมิ่่พ์อ แต่รู้สึกว่า เรายุังไมิ่่เร่�มิ่ถ้ามิ่คิำถ้ามิ่น์ี�ว่า  

อะไรค่ิอส่�งซึ�งเด็กต้องการ อะไรคิ่อส่�งที�เรียุกว่าชุมิ่ชน์ใน์จั่น์ตน์าการ

ของพ์วกเขา จัร่งหร่อเปล่าที�พ์วกเขาไม่ิ่ต้องการชาต่ จัร่งหร่อเปล่า 

ที�พ์วกเขาแค่ิต้องการเป็น์พ์ลเม่ิ่องโลก ว่ธีีอธี่บายุแบบ duality แบบน์ี�

มิ่ัน์ไมิ่่ใช่ เพ์ราะพ์วกเขาไมิ่่ได้มิ่ีโลกแบบ duality โลกของคิน์รุ่น์ใหมิ่่เป็น์

อะไรที�เรายุังไมิ่่เข้าใจั แต่มิ่ัน์จัร่ง เขาสามิ่ารถ้ทำงาน์ร่วมิ่กัน์ได้บ้างและ

ไมิ่่ทำงาน์ร่วมิ่กัน์ได้

คุณพอเห็นทางไปต่ั้อของส้งคม่ที่มี่ความ่ข้ดแย้งทางการเมื่องสูง
ขนาดนี�ไหม่

ตอน์น์ี�แพ์ลตฟื่อร์มิ่เป็น์เร่�องสำคิัญ ถ้้าเรามิ่องว่าประชาธี่ปไตยุ 

เศรษัฐก่จัสร้างสรรคิ์ รัฐสวัสด่การเป็น์แพ์ลตฟื่อร์มิ่ ถ้ึงเวลาที�ต้องมิ่า

ออกแบบประเทศน์ี�ใหมิ่่บน์คิวามิ่เข้าใจัว่าเราจัะสร้างแพ์ลตฟื่อร์มิ่ใหม่ิ่ๆ  

ที�ทกุคิน์สามิ่ารถ้ทำงาน์รว่มิ่กัน์ แชรกั์น์ แลว้เพ์่�มิ่มิ่ลูคิา่ทกุส่�งทกุอยุา่งยุงัไง

ผมิ่ไม่ิ่ใช่ว่าโลกสวยุ แต่เราต้องไปถ้ึงขั�น์การหาแพ์ลตฟื่อร์มิ่ใหมิ่่ๆ 

ใน์ทุกเร่�อง และแพ์ลตฟื่อร์มิ่น์ั�น์มีิ่วัตถุ้ประสงค์ิหลักคิ่อการแบ่งปัน์และ

การเพ่์�มิ่คิวามิ่เป็น์มิ่น์ุษัยุ์ แต่เราจัะเพ์่�มิ่คิวามิ่เป็น์มิ่น์ุษัย์ุด้วยุการอยุู่

ใน์การเม่ิ่องแบบโหมิ่ดปะทะอยุ่างเดียุวไม่ิ่ได้ แต่ขณะเดียุวกัน์ ใน์โลก

ปจััจับุนั์ถ้า้คิณุไมิ่ป่ะทะ คิณุกจ็ัะไมิ่ไ่ดแ้พ์ลตฟื่อรม์ิ่แบบน์ั�น์ ผมิ่ไมิ่ไ่ดบ้อกวา่ 

จังกลับมิ่าน์ั�งยุ่�มิ่แล้วทำแต่เร่�องเล็กๆ รอบตัว ผมิ่พ์ยุายุามิ่จัะบอกว่า  

ทุกอยุ่างใน์โลกมิ่ัน์มิ่ีคิวามิ่ยุ้อน์แยุ้งกัน์อยุู่
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แล้วถ้้าเรามิ่องการเมิ่่อง เศรษัฐก่จั สังคิมิ่เป็น์แพ์ลตฟื่อร์มิ่ เราก็จัะ

รู้แล้วว่าเราจัะกำหน์ดคิวบคุิมิ่แพ์ลตฟื่อร์มิ่น์ั�น์อยุ่างไร มิ่ัน์น์่าจัะไกลกว่า

เร่�องประชาธี่ปไตยุกับเผด็จัการแล้ว

ถา้อยู่กน้แบบนี�ไปเรือ่ยๆ ส้งคม่ไทยในอนาคตั้จะหนา้ตั้าเปน็แบบไหน
คิงต้องเป็น์ประเทศด่สโทเปียุ คุ้ิยุขยุะกัน์ไปเร่�อยุๆ คิุณก็แสวงหา

โอกาส หาช่องทางของตัวเองกัน์ไป ไม่ิ่มิ่ีแพ์ลตฟื่อร์มิ่ที�จัะอยูุ่ด้วยุกัน์  

ค่ิอจัำเป็น์ต้องอยูุ่ด้วยุกัน์อยุ่างผ่วเผ่น์ที�สุดเพ์ราะไมิ่่รู้ว่าอีกฝ่ัายุเป็น์

อยุ่างไร อัน์น์ั�น์น์่ากลัวกว่าคิวามิ่ขัดแยุ้งเช่งสีเส่�ออีก เพ์ราะไม่ิ่มิ่ีอะไร 

ร่วมิ่กัน์อีกต่อไปแล้ว คิุณจัะลดการปะทะกับผู้คิน์ลงให้มิ่ากที�สุด  

เป็น์ political distancing

ปัญหาใน์ประเทศน์ี�ค่ิอมัิ่น์ทำให้ทุกคิน์ inauthentic เพ์ราะคุิณ 

ไมิ่่สามิ่ารถ้จัะพ์ูดใน์ส่�งที�คิุณเช่�อ แล้วไปเจัอคิน์มิ่ีอำน์าจัซึ�งพ์ูดอะไรก็ไมิ่่รู้ 

เขาไม่ิ่ไดห้วาดกลัวอะไรก็พ์ดูส่�งที�ไมิ่ม่ิ่สีาระ ให้ด่�มิ่มิ่ะน์าวโซดา ให้เลี�ยุงไก่

สองตัว เพ์ราะมิ่ีอำน์าจัล้น์เหล่อจัน์จัะพ์ูดอะไรก็ได้

วา่กน้ตั้าม่ทฤษฎรีฐ้ศาสตั้ร ์ เราพอเหน็ความ่หว้งทีจ่ะเปลัีย่นแปลังไป 
ในทางที่ดีขึ�นไหม่

ใน์ทฤษัฎีทางรัฐศาสตร์เขาก็จัะมิ่องเร่�องการเปลี�ยุน์แปลง 

สองกระแส ส่�งที�พ์วกคุิณถู้กสอน์ให้เช่�อมีิ่กระแสเดียุวค่ิอการปฏ่ิวัต่  

การปะทะที�จัะน์ำไปสู่คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง แล้วคิน์ที�สอน์เร่�องพ์วกน์ี� 

ส่วน์ใหญ่ก็ไมิ่่คิ่อยุบอกหรอกว่าต้น์ทุน์อยุู่ที�ไหน์ ไมิ่่ได้บอกว่าหลัง 

การปฏิ่วัต่ใหญ่จัะมิ่ีอะไรตามิ่มิ่า พ์ังไปกี�รอบ ใคิรได้ประโยุชน์์

ทฤษัฎีที�สองเป็น์ทฤษัฎีเปลี�ยุน์ผ่าน์ ส่�งที�เขาสน์ใจัส่วน์ใหญ่เป็น์

เร่�องที�วา่ การเปลี�ยุน์แปลงจัะเก่ดขึ�น์ได้ตอ้งมีิ่ดลี ตอ้งมีิ่การสร้างพ์นั์ธีม่ิ่ตร  

คิน์ที�จัะน์ำไปสู่การสร้างคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงค่ิอชน์ชั�น์น์ำ ไม่ิ่ได้หมิ่ายุคิวามิ่

ว่าต้องรอชน์ชั�น์น์ำตรัสรู้ได้ แต่ท่ศทางการเปลี�ยุน์แปลงจัะถู้กคิวบคิุมิ่ 
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ภิายุใต้แรงกดดัน์ที�มิ่าจัากคิน์ชั�น์ล่าง ดังน์ั�น์มัิ่น์จัึงไม่ิ่ใช่คิน์ชั�น์ล่าง 

ยุึดอำน์าจัชน์ะแล้วเปลี�ยุน์ แต่มิ่ัน์ค่ิอการสร้างต้น์ทุน์ สร้างแรงกดดัน์ให้

ชน์ชั�น์น์ำเปลี�ยุน์และประน์ีประน์อมิ่ทางอำน์าจั

ใน์โลกแห่งคิวามิ่เป็น์จัร่งหลายุๆ คิรั�ง การเปลี�ยุน์ผ่าน์เก่ด

จัากการสร้างข้อตกลง เก่ดจัากชน์ชั�น์น์ำบางคิน์ต้องการเอาตัวรอด  

ถ้า้เขาจัะรอดกต็อ้งมิ่อบอำน์าจับางสว่น์ให ้แลว้การเม่ิ่องคิอ่การปะทะกนั์ 

เพ์่�อจัะยึุดพ์่�น์ที�ไว้ให้ตัวเองได้เปรียุบ ผมิ่อยุู่ใน์สายุที�สองมิ่ากกว่า  

ผมิ่ไมิ่่เช่�อว่าการปฏิ่วัต่จัะน์ำไปสู่การเปลี�ยุน์แปลง การปฏิ่วัต่อาจัน์ำไปสู่

การ counter revolution ก็ได้

คนม่องโลักดาร์กแบบคุณเคยแอบคิดในใจบ้างไหม่ว่าอาจจะเกิด 
การเปลัี่ยนแปลังขึ�นได้จริงๆ

ผมิ่ไมิ่่ใช่ไมิ่่ทำอะไร ผมิ่ก็ทำใน์แบบของผมิ่ แต่ไมิ่่ได้เช่�อว่าส่�งที�

ผมิ่ทำมัิ่น์จัะเป็น์การเด็ดดอกไม้ิ่สะเท่อน์ถึ้งดวงดาว หร่อมัิ่น์ช่างเปี�ยุมิ่ 

คิวามิ่หมิ่ายุ ผมิ่เขียุน์หนั์งส่อแต่ละคิรั�งก็ไม่ิ่ได้ลากขวาน์มิ่าจัามิ่โคิรมิ่ๆ 

แล้วค่ิดว่าช่�น์น์ี�จัะมิ่ีคิน์อ่าน์ใน์ม็ิ่อบแล้วน์ำไปสู่การโคิ่น์ล้มิ่ ผมิ่ก็ทำอะไร

ของผมิ่ไปใน์ระบบแบบน์ี� ไมิ่่ใช่ผมิ่ไมิ่่ทำอะไร แต่ผมิ่ไมิ่่ใช่คิน์ที�จัะบอกว่า 

เช่�อผมิ่เถ้อะ หมิ่ัดเดียุวจัอด ไมิ่่เลยุ 

อยุ่าไปคิาดหวังกับผลการกระทำของเรามิ่ากน์ัก เอาแคิ่

พ์ยุายุามิ่อยุ่างจัร่งใจัที�สุดกับส่�งที�คิุณทำ จัะหลบบ้างอะไรบ้างก็ทำมิ่ัน์ 

ด้วยุคิวามิ่เพ์ียุรต่อไปน์ั�น์แหละ
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สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

พ์่มิ่พ์์ชน์ก พ์ุกสุข และวจัน์า วรรลยุางกูร 

ภิาพ์ถ้่ายุ: เมิ่ธี่ชัยุ เตียุวน์ะ

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 6 มิ่กราคิมิ่ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





ร้ฐศ้กดินาอาณานิคม่ 
แบบไทยๆ 

กุลัลัดา เกษบุญชู่ ม่ี�ด
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รศ.ดร.กุลัลัดา เกษบุญชู่ ม่ี�ด อดีตั้อาจารย์ประจ�าภาควิช่า 
คิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ระหว่างประเทศ คิณะรัฐศาสตร์ จัุฬาลงกรณ์มิ่หาว่ทยุาลัยุ  

โดยุมีิ่คิวามิ่สน์ใจัและคิวามิ่เชี�ยุวชาญใน์หัวขอ้ การเปลี�ยุน์ผ่าน์รูปแบบรัฐ 

เข้าสู่สมิ่ัยุใหมิ่่และกระบวน์การกลายุเป็น์ประชาธี่ปไตยุ โดยุมิ่องจัาก

ระบอบเศรษัฐก่จั การเมิ่่องระดับโลก

แม้ิ่จัะเกษัียุณไปหลายุปีแล้ว แต่กุลลดายุังคิงต่ดตามิ่สถ้าน์การณ์

ทางการเม่ิ่องอยุ่างต่อเน่์�อง โดยุยัุงคิงค่ิดและวเ่คิราะห์ใน์แบบนั์กวช่าการ

และแลกเปลี�ยุน์สน์ทน์ากับเพ์่�อน์และลูกศ่ษัยุ์ใน์แวดวงเสมิ่อ 

หากสังคิมิ่ไทยุกำลังเปลี�ยุน์ผ่าน์คิรั�งใหญ่ คิำถ้ามิ่คิ่อรัฐไทยุกำลัง 

เปลี�ยุน์ผ่าน์ด้วยุหร่อไมิ่่ และจัะทำอยุ่างไรให้การเปลี�ยุน์ผ่าน์เก่ดขึ�น์ 

โดยุสัน์ต่ น์ี�คิ่อโจัทยุ์ที�เหมิ่าะกับกุลลดาอยุ่างยุ่�ง
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หลัายคนพูดก้นว่า การเม่ืองไทยในช่่วง 2-3 ปีที่ผ่านม่าคือช่่วง
ห้วเลัี�ยวห้วตั้่อส�าค้ญทางประว้ติั้ศาสตั้ร์ คุณศึกษาการเกิดขึ�น
แลัะล่ัวงเลัยของระบอบสม่บูรณาญาสิทธิราช่ย์ ซึ่ึ่งเป็นห้วเลัี�ยว
ห้วต่ั้อส�าค้ญของการเมื่องไทยม่าก่อน คุณม่องปรากฏการณ์ 
ที่เกิดขึ�นอย่างไร

ปรากฏิการณ์ที�เก่ดขึ�น์เป็น์ส่วน์หน์ึ�งของกระบวน์การเปลี�ยุน์ผ่าน์

ไปสู่ประชาธี่ปไตยุ (democratization) ซึ�งพ์ูดให้เข้าใจัง่ายุที�สุดคิ่อ การที�

คิน์จัำน์วน์มิ่ากเข้ามิ่ามีิ่สว่น์ร่วมิ่ทางการเม่ิ่อง ดงัน์ั�น์ ถ้า้ถ้ามิ่ว่าเหตุการณ์

ทางการเม่ิ่องที�เก่ดขึ�น์เป็น์หัวเลี�ยุวหัวต่อทางการเม่ิ่องไหมิ่ ตอ้งตอบว่า ใช่!  

ใน์แง่ที�ว่ามิ่ีคิน์กลุ่มิ่ใหม่ิ่พ์ร้อมิ่เข้ามิ่ามีิ่ส่วน์ร่วมิ่ทางการเม่ิ่องเพ่์�มิ่ขึ�น์ 

อยุ่างมิ่ีน์ัยุสำคิัญ

อยุ่างไรก็ตามิ่ ใน์การพ์่จัารณาการเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่ประชาธี่ปไตยุ

ใน์แต่ละระลอก ด่ฉัน์จัะสน์ใจั ‘บร่บท’ ที�เข้ามิ่ามิ่ีส่วน์ร่วมิ่กับเหตุการณ์

เปน็์พ์เ่ศษั เขา้ไปศกึษัาดวู่าเง่�อน์ไขอะไรที�ทำใหค้ิน์กลุม่ิ่ตา่งๆ ที�มิ่จีัำน์วน์

มิ่ากขึ�น์ เข้ามิ่ามิ่ีส่วน์ร่วมิ่ใน์กระบวน์การทางการเม่ิ่อง ซึ�งด่ฉัน์คิ่ดว่า  

เรายัุงเหน็์ภิาพ์ตรงน์ี�ไมิ่ชั่ดมิ่ากนั์กวา่ เง่�อน์ไขแบบไหน์ที�ทำให้คิน์กลุ่มิ่ใหม่ิ่

เขา้มิ่ามีิ่สว่น์รว่มิ่ทางการเม่ิ่องมิ่ากขน์าดน์ี� สำคิญัค่ิอเรายุงัไม่ิ่รู้วา่ ชน์ชั�น์น์ำ 

ไทยุคิ่ดอ่าน์ทำอะไร หร่อเคิล่�อน์ไหวอยุ่างไร

ถ้ามิ่ว่าทำไมิ่ข้อมิู่ลส่วน์น์ี�ถ้ึงสำคิัญ ด่ฉัน์อยุากลองเปรียุบเทียุบ

กับเหตุการณ์ ‘14 ตุลา 16’ ที�ด่ฉัน์ศึกษัาคิ่อน์ข้างละเอียุด คิน์มิ่ักมิ่องว่า 

พ์ลังประชาธี่ปไตยุของน์่ส่ตและนั์กศึกษัามีิ่ส่วน์อยุ่างมิ่ากใน์การทำให้

เก่ด 14 ตุลา แต่ด่ฉัน์เห็น์ต่าง (ยุ่�มิ่) ว่า การมิ่ีส่วน์ร่วมิ่ของกลุ่มิ่คิน์จัำกัด

แคิน่์กัศกึษัาและคิน์ใน์เม่ิ่องเทา่น์ั�น์ เปน็์กลุ่มิ่คิน์ระดับบน์ที�ไมิ่พ่์อใจัรัฐบาล 

ทวา่ที�เหตกุารณ์สกุงอมิ่ขน์าดน์ั�น์ เพ์ราะชน์ชั�น์น์ำขัดแยุ้งกัน์ และบางกลุม่ิ่ 

ก็ฉวยุใช้และอ่งแอบพ์ลังประชาธี่ปไตยุเพ่์�อเอาชน์ะทางการเม่ิ่อง  

ถ้ามิ่วา่มีิ่ประชาธ่ีปไตยุไหมิ่ มิ่!ี แตก่ถ็้กูคิวบคุิมิ่สั�งการจัากขา้งบน์ ซึ�งด่ฉนั์

เรียุกส่�งที�เก่ดขึ�น์ว่า managed bureaucratic system ด่ฉัน์เคิยุคิุยุกับ 

อาจัารยุ์ใจัลส์ (ใจั อึ�งภิากรณ์) แบบน์ี� แล้วเขาด่าด่ฉัน์เลยุ (หัวเราะ)
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อยุ่างไรก็ตามิ่ พ์ูดแบบน์ี�ไม่ิ่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่าพ์ลังประชาธี่ปไตยุ

ใน์ 14 ตุลา ไม่ิ่สำคัิญ เพี์ยุงแต่ด่ฉัน์มิ่องคิวามิ่สำคัิญของคิน์ละแบบ 

สำหรับด่ฉัน์ 14 ตุลา ไมิ่่ใช่จัุดเปลี�ยุน์ที�ทำให้เก่ดประชาธี่ปไตยุ แต่เป็น์ 

คิรั�งแรกที�ประชาธี่ปไตยุเป็น์ไอเดียุหลักใน์การเม่ิ่องของชน์ชั�น์น์ำ  

เขาเอาประชาธี่ปไตยุมิ่าเป็น์ส่วน์หน์ึ�งของการเมิ่่อง 

กลับมิ่าที�ปัจัจัุบัน์ ด่ฉัน์พ์ูดได้แต่เพ์ียุงว่า น์ี�คิ่อส่วน์หน์ึ�งของ

กระบวน์การกลายุเป็น์ประชาธี่ปไตยุที�ก่น์ระยุะเวลามิ่ากว่า 90 ปี  

และจัดุที�น์า่สน์ใจัค่ิอ กลุ่มิ่คิน์เข้ามิ่ามีิ่ส่วน์รว่มิ่ทางการเม่ิ่องกว้างขวางมิ่าก 

และคิวามิ่ไมิ่่พ์อใจัที�เก่ดขึ�น์ก็เก่ดขึ�น์ทั�งใน์ระดับบน์และล่าง



ในวิกฤตปัจจุบัน  
เรายังรู้น้อยมากเกี่ยวกับ 
ชนชั้นน�าว่าคิดเห็นอย่างไร 
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

และตัวละครต่างๆ  
มีบทบาทอย่างไร
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แลั้วสิ่งที่คุณเรียกว่า managed bureaucratic system คลัี่คลัาย
ไปอย่างไร เม่ื่อม่องย้อนจากการเม่ืองในปัจจุบ้น 

ระบอบไมิ่่ได้หยุุดน์่�งตายุตัว แมิ่้กระทั�งใน์ช่วงหลัง 14 ตุลา ระบอบ

การเม่ิ่องไทยุทำท่าจัะหัน์ขวาสุดโต่งใน์สมัิ่ยุ 6 ตลุา 19 มิ่คีิน์อยุา่งธีาน์น่์ทร์ 

กรัยุว่เชียุร เป็น์น์ายุกรัฐมิ่น์ตรี แต่ชน์ชั�น์น์ำไทยุก็เห็น์ว่า ระบอบแบบ 

ธีาน์่น์ทร์ไปไม่ิ่รอด ต้องเอาลง ก็หัน์ไปใช้งาน์ชน์ชั�น์น์ำ เทคิโน์แคิรต  

น์ักการเม่ิ่อง ผู้น์ำทหาร ที�ไมิ่่สุดโต่ง ก็อาจัจัะสอดคิล้องกับภิาวะ 

‘ประชาธี่ปไตยุคิรึ�งใบ’ 

ใน์ขณะเดียุวกัน์ เมิ่่�อการเม่ิ่องโลกเปลี�ยุน์ สงคิรามิ่เยุ็น์ส่�น์สุดลง  

เศรษัฐก่จัไทยุเต่บโตแบบสุดๆ วาระทางการเม่ิ่องก็เร่�มิ่เปลี�ยุน์จัาก 

ฝั่ายุการเม่ิ่องไปสู่ฝั่ายุเศรษัฐก่จัมิ่ากขึ�น์ การที�สังคิมิ่ไทยุยุอมิ่รับอาน์ัน์ท์  

(ปัน์ยุารชุน์) สูงมิ่าก เป็น์สัญลักษัณ์ที�ชัดเจัน์มิ่ากว่าฝ่ัายุเศรษัฐก่จั 

มิ่บีทบาทน์ำสงู ซึ�งแยุกไมิ่อ่อกจัากวาระของเสรนี์ยุ่มิ่ใหมิ่ ่(neoliberalism) 

แล้ววาระแบบนี์�สอดคิล้องกับกระแสสังคิมิ่ที�อยุากเห็น์รัฐธีรรมิ่น์ูญ 

ที�สอดคิล้องกับหลักประชาธี่ปไตยุ มิ่ัน์มิ่าเป็น์แพ์็กเกจั 

แต่กฎกต่กาของรัฐธีรรมิ่น์ูญ 2540 กลับเปิดโอกาสให้ทุน์ใหญ ่

แบบทักษั่ณสามิ่ารถ้ขึ�น์มิ่ามิ่ีอำน์าจัได้ และเขาก็ฉลาดมิ่ากพ์อที�จัะมิ่อง

เห็น์ว่าการจัะอยูุ่ใน์อำน์าจัระยุะยุาวต้องสร้างพ์ัน์ธีม่ิ่ตรกับทุน์ท้องถ้่�น์  

เช่น์ คิุณบรรหาร คิุณเสน์าะ ทั�งกฎกต่กาของรัฐธีรรมิ่น์ูญ คิวามิ่พ์ร้อมิ่ 

ดา้น์ทุน์ และคิวามิ่สามิ่ารถ้ทางการเม่ิ่องก็เอ่�อใหท้กัษัณ่เป็น์พ์รรคิการเม่ิ่อง 

ที�มิ่ีเสียุงข้างมิ่ากใน์สภิาคิรั�งแรกได้

ชน์ชั�น์น์ำไทยุรับสถ้าน์การณ์แบบน์ี�ไมิ่่ได้ พ์วกเขามิ่องเห็น์ว่า 

การเม่ิ่องแบบประชาธีป่ไตยุที�เคิยุค่ิดวา่คิวบคิมุิ่และบร่หารจัดัการไดก้ำลงั

เปลี�ยุน์ไป สุดท้ายุเลยุลงเอยุด้วยุการรัฐประหารทักษั่ณและยุ่�งลักษัณ์ 

กลายุมิ่าเป็น์คิวามิ่วุ่น์วายุที�เราเห็น์อยุู่ใน์ปัจัจัุบัน์ 
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คุณให้ความ่ส�าค้ญก้บการม่ีส่วนร่วม่ทางการเม่ืองของคนกลัุ่ม่ลั่าง 
แลัะม่องว่าน่ีคือส่วนส�าคญ้ของกระบวนการกลัายเป็นประช่าธิปไตั้ย 
คุณม่องขบวนการคนเสื�อแดง ซึ่ึ่งขบวนการเคลัื่อนไหวที่เริ่ม่ตั้้น 
ม่าจากรากหญ้าหรือระด้บลั่างของส้งคม่ที่ขนาดใหญ่ม่ากอย่างไร  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบริบทที่คนรุ่นใหม่่จ�านวนม่ากออกม่าขอโทษ 
แลัะยกย่องคนเสื�อแดง

ปรากฏิการณ์เส่�อแดงก็เป็น์หมิุ่ดหมิ่ายุที�สำคิัญมิ่ากของขบวน์การ

ประชาธีป่ไตยุ เป็น์คิรั�งแรกๆ เลยุที�มิ่วลชน์ (mass) เข้ามิ่ามิ่บีทบาทขน์าดน์ี�  

พ์ลังของพ์วกเขาค่ิอ การออกมิ่าเรียุกร้อง เพ์ราะเห็น์ว่าประชาธี่ปไตยุ 

สง่ผลตอ่ชวีต่คิวามิ่เปน็์อยุูข่องพ์วกเขาโดยุตรง ใน์บางแงมุ่ิ่มิ่ประชาธีป่ไตยุ

กเ็รยีุบงา่ยุมิ่าก เพ์ราะถ้งึที�สดุคิน์จัะตดัสน่์ใจัการเม่ิ่องอยุา่งไรกขึ็�น์อยุูก่บั

ว่าระบบรักษัาผลประโยุชน์์ให้พ์วกเขามิ่ากน์้อยุแคิ่ไหน์

และด่ฉัน์คิ่ดว่า การถู้กกดทับและปราบปรามิ่ ลักษัณะเช่น์น์ี�เอง 

ที�ทำให้กลุ่มิ่ขบวน์การน์ักเรียุน์นั์กศึกษัาใน์ปัจัจุับัน์สามิ่ารถ้เช่�อมิ่กับ 

กลุ่มิ่คิน์เส่�อแดงได้

ถ้้ามิ่องโดยุเช่�อมิ่ต่อกับบร่บทปัจัจุับัน์ เราต้องมิ่องกระบวน์การ

เปลี�ยุน์ผ่าน์ประชาธ่ีปไตยุใน์แง่ประวัต่ศาสตร์ น์ับจัากตอน์ที�มิ่ีคิน์กลุ่มิ่

ข้าราชการกลุ่มิ่เล็กๆ เปลี�ยุน์แปลงประเทศมิ่าจัน์ถ้ึงวัน์ที�คิน์รุ่น์ใหมิ่่และ 

คิน์ระดับล่างทั�วประเทศเร่�มิ่ตั�งคิำถ้ามิ่อยุ่างทุกวัน์น์ี� ด่ฉัน์ถ่้อว่าสั�น์มิ่าก 

ประเทศอ่�น์ใช้เวลาสองสามิ่ศตวรรษั แต่ของเราอายุุ 90 ปเีทา่น์ั�น์ ถ่้อวา่สั�น์  

และยุังต้องเด่น์ต่อไป

อะไรคือบริบทแลัะเงื่อนไขที่ท�าให้การเคลัื่อนไหวของคนรุ่นใหม่่ 
ตั้่างออกไป

คิน์รุ่น์น์ี�เผช่ญกับปัญหาหลายุอยุ่าง บางข้อเรียุกร้องอาจัจัะเด่น์

และเป็น์ที�สน์ใจัมิ่ากกว่าข้อเรียุกร้องอ่�น์ แต่ถ้้าดูใน์รายุละเอียุดจัะพ์บว่า  

ขบวน์การเต็มิ่ไปด้วยุข้อเรียุกร้องที�หลากหลายุมิ่าก ซึ�งคิน์กลุ่มิ่น์ี�พ์บเจัอ

กับปัญหาที�ผสมิ่กัน์หลายุอยุ่าง และเห็น์ร่วมิ่กัน์ว่าการเม่ิ่องเป็น์ปัญหา
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สำคัิญ ซึ�งปรากฏิออกมิ่าเป็น์ข้อเรียุกรอ้งสามิ่ข้อ แตด่่ฉัน์ยัุงมิ่องไม่ิ่ชดัวา่ 
บร่บทและเง่�อน์ไขแบบไหน์ที�ทำให้ปรากฏิการณ์น์ี�เก่ดขึ�น์

ด่ฉัน์พ์ูดไปบ้างแล้วว่า ใน์ฐาน์ะน์ักว่ชาการ ส่�งที�ด่ฉัน์สน์ใจัค่ิอ 
‘บร่บท’ ที�ส่งผลให้ตัวละคิรทางการเม่ิ่องต่างๆ แสดงออกใน์แบบที�เป็น์ 
เชน่์ ใน์กรณ ี14 ตลุา หลายุคิน์จัะใหค้ิวามิ่สำคัิญขบวน์การน์ส่่ตน์กัศกึษัา 
ซึ�งมิ่คีิวามิ่สำคัิญ แตด่่ฉัน์ไมิ่ค่่ิดวา่เป็น์ส่วน์สำคัิญที�สดุ สว่น์ที�สำคิญัสดุค่ิอ 
การที�ชน์ชั�น์น์ำใน์ตอน์น์ั�น์ไม่ิ่พ์อใจัและไม่ิ่เอาถ้น์อมิ่-ประภิาสแล้ว  น์อกจัากน์ี� 
บทบาทของสหรัฐอเมิ่ร่กา น์ี�ค่ิอส่�งที�ด่ฉัน์ยัุงมิ่องเห็น์ไม่ิ่ชัดใน์ตอน์น์ี�  
หร่อบทบาทของการเม่ิ่องระหว่างประเทศก็เป็น์ส่�งที�ด่ฉัน์สน์ใจั ตอน์
น์ั�น์เร่�มิ่ต้น์สำคิัญเลยุค่ิอ ข้อตกลงสัน์ต่ภิาพ์ที�ปารีสที�ทำให้สหรัฐอเมิ่ร่กา 
เร่�มิ่เปลี�ยุน์บทบาทจัน์ทำให้ชน์ชั�น์น์ำเร่�มิ่ไม่ิ่พ์อใจั ด่ฉัน์ทำว่จััยุไว้แล้ว 
และบอกว่าตรงนี์�ค่ิอจุัดเปลี�ยุน์ รายุงาน์ของสถ้าน์ทูตที�ไปเม่ิ่องไทยุก็มีิ่ 
การเปลี�ยุน์ธีงอยุ่างชัดเจัน์ เร่�องนี์�สะท้อน์ให้เห็น์ว่าคิวามิ่พ์อใจัเก่ดขึ�น์
ใน์กลุ่มิ่คิน์ระดับบน์ ซึ�งเป็น์เง่�อน์ไขสำคัิญอยุ่างยุ่�งต่อการเก่ดขึ�น์ของ  
14 ตลุา ที�คิน์ไม่ิ่ค่ิอยุเข้าใจั

ใน์ว่กฤตปัจัจุับัน์ เรายัุงรู้น์้อยุมิ่ากเกี�ยุวกับชน์ชั�น์น์ำว่าค่ิดเห็น์
อยุ่างไรกับสถ้าน์การณ์ที�เก่ดขึ�น์และตัวละคิรต่างๆ มิ่ีบทบาทอยุ่างไร 

เรือ่งบทบาทของช่นช้่�นน�าดจูะเขา้ใจได ้แตั้ป่จัจบุ้นการเม่อืงระหวา่ง
ประเทศย้งมี่ส่วนก�าหนดการเมื่องไทยม่ากน้อยแค่ไหน เพราะโลัก
แลัะไทยก็เปลัี่ยนไปม่าก 

ตอน์ที�ทำว่จััยุเร่�อง 14 ตุลา เป็น์บร่บทของสหรัฐอเมิ่ร่กาใน์ยุุคิ
สงคิรามิ่เยุ็น์ ใน์สมิ่ัยุน์ั�น์สหรัฐฯ โดน์กล่าวหาว่าแทรกแซงทางการเม่ิ่อง
ใน์ประเทศต่างๆ กม็ิ่ส่ีวน์จัร่ง เช่น์ ใน์ไทยุก็มิ่กีารสร้างพ์รรคิสหประชาไทยุ 
ทั�งพ์รรคิ และเงน่์ที�เขาลงทนุ์เยุอะที�สดุค่ิอ งบฝัั�งกลาโหมิ่ ลงทนุ์กบักองทพั์
ไทยุน์ี�แหละ ดังน์ั�น์ ท่าทีและน์โยุบายุของสหรัฐฯ จัึงมิ่ีคิวามิ่สำคิัญมิ่าก  
ตอน์ที�สหรฐัฯ ประกาศจัะถ้อน์ฐาน์ทัพ์ออกจัากประเทศไทยุเป็น์เร่�องใหญ่

มิ่าก มิ่ีหลักฐาน์เอกสารมิ่ากมิ่ายุที�ชี�ชัดว่า ชน์ชั�น์น์ำไทยุกังวลเร่�องน์ี�มิ่าก
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ใน์ปัจัจัุบัน์บร่บทเปลี�ยุน์ไปพ์อสมิ่คิวร เวลาศึกษัาน์โยุบายุ 

ต่างประเทศต้องดูว่าเป็น์การดีลกัน์ระดับไหน์ ใคิรเป็น์ตัวละคิร 

สหรัฐอเมิ่ร่กาก็มีิ่กลไกกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมิ่  

มิ่ผีูน้์ำหลายุระดับ ตอ้งไปดูว่าใคิรดีลกบัใคิรยัุงไง ผลประโยุชน์ข์องสหรัฐฯ 

ใน์ประเทศไทยุก็มิ่ีหลากหลายุ ทั�งขายุอาวุธี คิวามิ่มัิ่�น์คิง การค้ิา ฯลฯ  

ที�ผ่าน์มิ่า บทบาทของสหรัฐฯ เปลี�ยุน์ไปมิ่าตลอด ถ้้าคิ่ดแบบง่ายุๆ 

สหรัฐฯ ก็คิวรสนั์บสนุ์น์ฝั่ายุประชาธี่ปไตยุ ต่อต้าน์ประยุุทธ์ี แต่ใน์ 

อกีดา้น์หน์ึ�ง รฐับาลไทยุกม็ิ่คีิวามิ่สัมิ่พั์น์ธีที์�ดีกับจีัน์มิ่ากขึ�น์ ชดัเจัน์วา่น์ี�เปน็์

ส่�งที�วอช่งตัน์กังวล ดังน์ั�น์ จัึงประเมิ่่น์ยุากมิ่ากว่าวอช่งตัน์มิ่องการเมิ่่อง

ไทยุอยุ่างไร ให้น์�ำหน์ักกับปัญหาไหน์มิ่ากกว่า อัน์น์ี�เป็น์โจัทยุ์ที�ยุังมิ่อง 

ไมิ่่เห็น์ เพ์ราะคิวามิ่รู้ของด่ฉัน์ก็จัำกัดเฉพ์าะที�อ่าน์ใน์เอกสารชั�น์ต้น์ 

เท่าน์ั�น์

แต่ไม่ิ่ว่าสหรัฐฯ จัะค่ิดอยุ่างไร ส่�งหน์ึ�งที� มัิ่�น์ใจัได้แน์่ๆ ค่ิอ  

เขาค่ิดบน์ฐาน์ผลประโยุชน์์ของเขา ดังน์ั�น์สหรัฐฯ ไมิ่่จัำเป็น์ต้องส่งเสร่มิ่ 

ประชาธี่ปไตยุใน์ไทยุเสมิ่อไป พ์ูดอีกแบบคิ่อ ไทยุจัะเป็น์ประชาธี่ปไตยุ

หร่อไมิ่่ ไมิ่่ได้สำคิัญกับสหรัฐฯ เท่ากับว่า การเป็น์ประชาธี่ปไตยุของไทยุ 

ให้ประโยุชน์์กับเขาแคิ่ไหน์ น์ี�ค่ิอข้อเท็จัจัร่งทางประวัต่ศาสตร์และ

การเมิ่่องระหว่างประเทศ

จุดเด่นของงานวิช่าการที่คุณท�าคือ การวิเคราะห์ระบบทุนนิยม่โลัก
ที่ส่งผลัตั้่อการเม่ืองไทย หากม่องผ่านกรอบนี� เราจะเข้าใจบทบาท
ของม่หาอ�านาจอย่างไร

ระบบทุน์น์่ยุมิ่โลกปัจัจัุบัน์คิ่อ การต่อสู้ระหว่างทุน์น์่ยุมิ่สหรัฐฯ กับ

ทุน์น์่ยุมิ่จัีน์ หัวใจัสำคิัญของเสรีน์่ยุมิ่ใหมิ่่ค่ิอ การที�สหรัฐฯ มุ่ิ่งสถ้าปน์า

ระเบียุบเศรษัฐก่จัโลกที�บบีใหป้ระเทศตา่งๆ ตอ้งปรบัโคิรงสรา้งเศรษัฐก่จั

การเม่ิ่องและการเง่น์ให้เข้ามิ่าตรฐาน์ที�มีิ่สหรัฐฯ เป็น์ศูน์ย์ุกลาง ตอน์น์ี�

แมิ่้เศรษัฐก่จัจัะก้าวเข้าสู่ทุน์น์่ยุมิ่ด่จั่ทัล สหรัฐฯ ก็ยุังคิงเป็น์ศูน์ยุ์กลางอยุู่ 
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เพ์ราะมีิ่คิวามิ่ก้าวหน์้าทางด้าน์เทคิโน์โลยีุด่จั่ทัล ลักษัณะเช่น์น์ี�ต่างจัาก 

ยุุคิสงคิรามิ่เยุ็น์โดยุส่�น์เช่ง เพ์ราะใน์โลกทุน์น์่ยุมิ่ด่จั่ทัลสหรัฐฯ ไมิ่่จัำเป็น์

ต้องเป็น์พ์ัน์ธีมิ่่ตรทางทุน์น์่ยุมิ่กับประเทศไทยุอีกต่อไป

พ์ดูอกีแบบค่ิอ วาระ (agenda) ของทุน์น์ยุ่มิ่เปลี�ยุน์ไปแล้ว ใน์สายุตา 

ของสหรัฐฯ การมิ่ีที�ตั�งทางยุุทธีศาสตร์ที�ดีทำให้ไทยุมีิ่บทบาทสำคัิญ 

แต่เป็น์บทบาทด้าน์คิวามิ่มิ่ั�น์คิง ไมิ่่ใช่พ์ัน์ธีมิ่่ตรทางทุน์น์่ยุมิ่ ซึ�งต่างจัาก 

ยุุคิสงคิรามิ่เย็ุน์ที�พ์ัน์ธีม่ิ่ตรด้าน์คิวามิ่มัิ่�น์คิงจัะเป็น์เน่์�อเดียุวกับพ์ัน์ธีม่ิ่ตร

ด้าน์ทุน์น์่ยุมิ่ด้วยุ และพ์ูดให้ถ้ึงที�สุด การเป็น์พ์ัน์ธีม่ิ่ตรด้าน์คิวามิ่มัิ่�น์คิง 

ก็ไมิ่่ได้มิ่ีคิวามิ่หมิ่ายุเท่ากับยุุคิสงคิรามิ่เยุ็น์ 

ใน์ด้าน์กลับ ไทยุกลับเป็น์พ์ัน์ธีมิ่่ตรด้าน์ทุน์น์่ยุมิ่กับจัีน์ เรียุกได้ว่า

หัน์ไปพ์ึ�งจัีน์เต็มิ่ที� น์ี�คิ่อการเปลี�ยุน์แปลงของระบบทุน์น์่ยุมิ่โลกที�กระทบ

คิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ระหว่างประเทศอยุ่างมิ่ีน์ัยุสำคิัญ ใน์แง่น์ี�ก็เป็น์ไปได้ว่า 

ทนุ์น์ยุ่มิ่จีัน์จัะเขา้มิ่ามีิ่บทบาทใน์การกำหน์ดกตก่าใน์ประเทศไทยุมิ่ากขึ�น์  

เราจัะเห็น์การออกแบบกฎระเบียุบที�เอ่�อจัีน์มิ่ากขึ�น์ ส่วน์สหรัฐฯ  

ได้ประโยุชน์์จัากด่จั่ทัลอยุู่ แล้ว  ก็ต้องการเห็น์บทบาทไทยุใน์ 

ด้าน์คิวามิ่มิ่ั�น์คิงมิ่ากกว่า

ถ้าเป็นแบบนี� การคาดหว้งว่า สหร้ฐอเม่ริกาจะบอยคอตั้ หากมี่ 
ร้ฐประหารหรือมี่การลัะเมิ่ดสิทธิม่นุษยช่นอย่างรุนแรงเป็นม่ายาคติั้
หรือเปลั่า

เปน็์การเลน่์ไปตามิ่เกมิ่เทา่น์ั�น์แหละ ถ้า้เกด่ยุงัคิยุุกบัรฐับาลทหารได ้

ยุังไงเขาก็คุิยุ ถ้้าเรายุอมิ่ทำตามิ่ที�เขาเสน์อและเป็น์ประโยุชน์์ใน์เช่ง

ยุุทธีศาสตร์ เขาก็พ์อใจั แคิ่น์ั�น์เอง 



รัฐธรรมนูญ 2560  
เป็นรัฐธรรมนูญที่ล้มเหลว  

ดังนั้น อย่างน้อยที่สุด 
คนที่มีบทบาท 

ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี ้
ต้องไม่เข้ามามีบทบาท 

ในการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่
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ถ้าดูจากข่าวเราจะเห็นว่า สถานทูตั้ยุโรปลังพื�นที่ไปส้งเกตั้การณ์
ม่็อบอยู่เรื่อย แลัะย้งส่งตั้้วแทนเข้าไปฟังการพิจารณาคดีของศาลั
ในคดีการเม่ืองด้วย การเม่ืองระหว่างประเทศแบบนี�ย้งม่ีผลัใน 
การก�าหนดการเม่ืองไทยไหม่ 

ส่�งที�เก่ดขึ�น์เปน็์วถี่้การทตูแบบยุุโรป ซึ�งจัะมิ่องว่าเขาเล่อกขา้งกไ็ด้

ไมิ่ผ่ด่ แต่ส่�งที�เก่ดขึ�น์ไม่ิ่ได้ขดัแยุ้งกับน์โยุบายุที�ยุุโรปทำใน์ที�อ่�น์ๆ เท่าไหร่  

และส่วน์ใหญ่กเ็ป็น์การกระทำใน์เช่งสัญลักษัณ ์(symbolic action) ซึ�งกอ็ยุู่

ใน์ขอบเขตที�เขาสามิ่ารถ้ทำได ้แตส่่�งเหลา่นี์�ก็จัะไมิ่ถู่้กยุกระดบัตราบเทา่ที�

โคิรงสร้างผลประโยุชน์์และระเบียุบการเม่ิ่องระหว่างประเทศยัุงเป็น์แบบน์ี� 

ใน์ระดบัลกึๆ สว่น์ตัว เขาอาจัจัะเอาใจัช่วยุขบวน์การประชาธีป่ไตยุ

จัร่งๆ เพ์ราะคิน์ที�เปน็์ว่ญญููชน์ทั�งหลายุกค็ิวรมิ่องเหน็์ว่าอะไรเปน็์อะไรน์ะ 

แต่เขาก็ทำได้อยุ่างจัำกัด 

การกระท�าเชิ่งส้ญล้ักษณ์ในโลักปัจจุบ้นย้งคงมี่พล้ังเหมื่อนที่
เคยเป็นม่าไหม่ เพราะคุณค่าแบบประช่าธิปไตั้ยก็ถดถอยลังม่าก 
ในระเบียบโลัก 

symbolic action ไม่ิ่ได้มิ่ีพ์ลังใน์ตัวเองมิ่าแต่ไหน์แต่ไรแล้ว  

แต่เก่ดจัากการใส่ทรัพ์ยุากรอะไรต่ออะไรลงไปมิ่ากมิ่ายุ ทั�งเคิร่อข่ายุ 

การสน์บัสนุ์น์ตา่งๆ พ์วกน์ี�จัะผนึ์กกำลังกัน์ พ์ดูงา่ยุๆ คิอ่ ถ้า้คิณุเล่อกขา้ง

ประชาธี่ปไตยุแล้วจัะได้ประโยุชน์์ แต่ตอน์น์ี�ส่�งเหล่าน์ี�ไมิ่่ชัด 

ในช่่วงที่ผ่านม่าค�าว่า ‘ศ้กดินา’ กลั้บม่าม่ีช่ีวิตั้อีกคร้�ง คุณเป็นคนที่
ศึกษาเรื่องร้ฐศ้กดินาม่าอย่างตั้่อเน่ือง การกลั้บม่าม่ีช่ีวิตั้อีกคร้�ง
ของค�าค�านี�ม่ีอะไรช่วนให้คิดตั้่อไหม่

แต่เด่มิ่คิำน์ี�มิ่ีน์ัยุแบบแอบแฝังไม่ิ่ชัดเจัน์ แต่ตอน์น์ี�คิวามิ่หมิ่ายุ

ชดัเจัน์มิ่ากขึ�น์ ใน์ทางว่ชาการมิ่นั์กส็ะทอ้น์ลกัษัณะของระบอบอยุูไ่มิ่น่์อ้ยุ 
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ค่ิอน์่าคิ่ดเหม่ิ่อน์กัน์ว่า รัฐไทยุอาจัไม่ิ่ได้ถ้อยุหลังกลับไปเป็น์รัฐ 

แบบสมิ่บูรณาญาส่ทธี่� แต่มิ่ีลักษัณะบางอยุ่างคิล้ายุรัฐศักด่น์า ซึ�งเป็น์รัฐ 

ก่อน์รัฐสมิ่ัยุใหมิ่่ โดยุเฉพ์าะว่ถ้ีการใช้อำน์าจั 

ด่ฉัน์อยุากลองชวน์ค่ิดว่า รัฐที�เป็น์อยุู่คิล้ายุเป็น์ระบบคู่ิขน์าน์  

ระบบหน์ึ�งทำงาน์เหม่ิ่อน์รัฐศักด่น์า อีกระบบหน์ึ�งทำงาน์แบบรัฐสมัิ่ยุ

ใหมิ่่ การบร่หารจััดการของคิุณประยุุทธี์ยุังมิ่ีลักษัณะแบบรัฐสมิ่ัยุใหมิ่่อยุู่  

แต่ไส้ใน์มิ่ีคิวามิ่เป็น์รัฐศักด่น์า การแต่งตั�งข้าราชการระดับสูงโดยุเฉพ์าะ 

ใน์กองทัพ์ล้วน์แต่ เ ป็น์คิน์ที� เ ล่อกสน์องประโยุชน์์ ให้กับระบอบ  

ดงัน์ั�น์ ภิาพ์ที�ออกมิ่าเลยุเปน็์ภิาพ์ที�ถ้า้เปน็์อะไรที�ไมิ่เ่กี�ยุวขอ้งกบัผูมี้ิ่อำน์าจั  

รัฐก็พ์อจัะฟื่ังก์ชัน์ได้ระดับหน์ึ�ง คิน์ธีรรมิ่ดาก็พ์อจัะได้ประโยุชน์์หร่อ 

มิ่ีส่วน์เกี�ยุวข้องอยุู่บ้าง แต่ถ้้าเมิ่่�อไหร่ที�เกี�ยุวข้องกับผู้มิ่ีอำน์าจัมิ่ัน์จัะเป็น์

คิน์ละเร่�องเลยุ เป็น์สองระบบที�คิู่ขน์าน์กัน์ไปขณะน์ี�

คิวามิ่น่์ากลัวและน่์ากังวลคิ่อ ระบบราชการแบบรัฐสมัิ่ยุใหมิ่่เร่�มิ่มีิ่

แน์วโน์้มิ่ที�จัะยุอมิ่รับการดำรงอยูุ่ของรัฐศักด่น์าคู่ิขน์าน์มิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ 

เมิ่่�อก่อน์ข้าราชการระดบัสงูจัะขึ�น์สู่ตำแหน่์งได้ก็ตอ้งได้รบัการยุอมิ่รับจัาก

คิน์ใน์ระบบใน์ระดับหน์ึ�ง แต่ตอน์น์ี�ระบบภิายุใน์กำลังเปลี�ยุน์ ขอเพ์ยีุงแคิ่

คิุณเอ่�อประโยุชน์์น์ายุทุน์และจังรักภิักดี คิุณจัะเต่บโต 

เป็นไปได้ไหม่ว่า ร้ฐศ้กดินาที่กลั้บม่าใหม่่รอบนี�จะแข็งแกร่งกว่า 
ที่เคยเป็นม่า เพราะสาม่ารถใช่้กลัไกของร้ฐสม่้ยใหม่่ในการจ้ดการ
ควบคุม่ส้งคม่ได้

(น์่�งคิ่ดและถ้อน์หายุใจั) ด่ฉัน์ไม่ิ่รู้ว่าจัะเรียุกว่าแข็งแกร่งได้ไหมิ่ 

แต่ที�แน์่ๆ ค่ิอเลวร้ายุมิ่าก ตอน์น์ี�มิ่ีปรากฏิการณ์ที�ไมิ่่เคิยุเห็น์มิ่าก่อน์ 

แมิ่้กระทั�งใน์ยุุคิสงคิรามิ่เยุ็น์ น์ั�น์คิ่อ เก่ดการขยุายุตัวของปฏ่ิบัต่การ

ข้อมิู่ลข่าวสารใน์วงกว้างและลงลึก ที�สำคิัญมิ่ากแต่คิน์มิ่องไมิ่่คิ่อยุเห็น์ 

คิ่อ การแทรกซึมิ่เข้าไปใน์ระดับหมิู่่บ้าน์ของ กอ.รมิ่น์. ที�ผ่าน์มิ่า รัฐไทยุ 

ไมิ่เ่คิยุลงไปถ้งึหมู่ิ่บา้น์ หรอ่ประชาชน์รากหญา้แบบใกล้ชด่ แตใ่น์ปจััจับุนั์
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กองทัพ์ลงไปประกบผูว่้าฯ ไปทำงาน์ ลงพ์่�น์ที�ลงไปจับัตาคิน์ใน์หมู่ิ่บ้าน์ว่า

ใคิรมิ่ีพ์ฤต่กรรมิ่ที� ‘ไมิ่่น์่าไว้วางใจั’ ก็จัะเข้าไปจัับไปอบรมิ่

การเอาทหารลงไปประกบใน์หมู่ิ่บ้าน์เป็น์ระบบที�รัฐบาลทหาร

ใน์ประเทศอาณาน์่คิมิ่ใช้กัน์ ด่ฉัน์เคิยุอ่าน์เจัอมิ่าบ้าง แต่ไมิ่่เคิยุคิ่ดว่า

ประเทศไทยุใน์ปัจัจัุบัน์จัะไปไกลถึ้งขน์าดน์ี� ประสบการณ์จัากประเทศ

อาณาน์่คิมิ่ชี�ชัดเลยุว่า ภิายุใต้ระบอบแบบน์ี�สุดท้ายุแล้วทหารและ 

เจั้าหน้์าที�รัฐจัะกลายุเป็น์ผู้ล่าเสียุเอง ระบบจัะทำให้พ์วกเขาแสวงหา 

ผลประโยุชน์์กัน์อยุ่างเต็มิ่ที� ที�สำคิัญคิ่อ ปัญหาที�เก่ดขึ�น์ไมิ่่ใช่เฉพ์าะเร่�อง

การละเมิ่่ดและกดประชาชน์เท่าน์ั�น์ แต่ต้น์ทุน์ยุังส่งผลไปยุังอน์าคิตด้วยุ 

น์่ากังวลว่ารัฐบาลประชาธี่ปไตยุจัะถ้อดสลักระบบน์ี�ออกไปได้อยุ่างไร

รฐ้แบบนี�จะกนิตั้ว้เองเหม่อืนทีค่ร้�งหนึง่รฐ้สม่บูรณาญาสทิธิ�เคยเป็น
แลัะท�าให้เกิด 2475 ไหม่ 

รัฐสมิ่บูรณาญาส่ทธี่�ใน์สมัิ่ยุน์ั�น์ล่มิ่สลายุด้วยุพ์ลังของคิน์กลุ่มิ่เล็กๆ 

แต่พ์ลังประชาธี่ปไตยุใน์ปัจัจุับัน์เต่บโตขึ�น์มิ่ากเม่ิ่�อเทียุบกับยุุคิ 2475  

ดังน์ั�น์คิวามิ่ขัดแยุ้งรอบน์ี�เป็น์คิน์ละเร่�องเลยุ หากสถ้าน์การณ์ยุังเป็น์ 

แบบน์ี� ส่�งที�น่์ากงัวลค่ิอคิวามิ่รุน์แรง เพ์ราะชน์ชั�น์น์ำเองก็ไม่ิ่ได้มิ่สีญัญาณ

เลยุว่าจัะมิ่ีการปรับตัวหร่อเปลี�ยุน์แปลงเพ์่�อแก้ไขปัญหาน์ี� ว่ากัน์ตามิ่

ทฤษัฎี การเปลี�ยุน์แปลงคิรั�งใหญ่คิงต้องเก่ดขึ�น์ เพ์ียุงแต่ไมิ่่รู้ว่าเมิ่่�อไหร่ 

อยุ่างไรก็ตามิ่ ส่�งที�ต้องตระหนั์กค่ิอ พ์ลังที�เป็น์ปฏ่ิปักษั์กับ

ประชาธี่ปไตยุก็มิ่ีมิ่วลชน์หน์ุน์อยุู่ เช่น์กัน์ คิน์อายุุรุ่น์ด่ฉัน์เต่บโต 

โดยุผ่าน์เผด็จัการทหารยุุคิสฤษัด่�มิ่า จัำน์วน์หน์ึ�งก็ไมิ่่ได้มิ่องเผด็จัการ 

ใน์แงล่บ เพ่์�อน์ด่ฉนั์หลายุคิน์ทกุวัน์น์ี�ยุงัชอบคุิณประยุทุธีอ์ยูุ่น์ะ (หัวเราะ) 

คุณย้งม่ีความ่หว้งก้บการเม่ืองไทยไหม่
มิ่ีคิวามิ่หวังน์ะ (ยุ่�มิ่) คิวามิ่แยุ่ของระบบการเม่ิ่องแบบที�เป็น์อยูุ่ 

ทำให้คิน์ตั�งคิำถ้ามิ่และออกมิ่าต่อต้าน์คิวามิ่อยุุต่ธีรรมิ่กัน์มิ่ากขึ�น์  
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ตอน์น์ี�ก็ต้องหวังว่า สังคิมิ่ไทยุจัะสามิ่ารถ้ประคิับประคิองให้ผ่าน์ไป 

โดยุไมิ่่ให้เก่ดคิวามิ่สูญเสียุ 

ประเทศไทยุยุังมิ่ีคิวามิ่หวัง เพ์ราะอยุ่างน์้อยุไทยุก็มิ่ีประวัต่ศาสตร์

ประชาธีป่ไตยุที�ยุาวน์าน์พ์อสมิ่คิวร ภิาคิเศรษัฐก่จัก็ค่ิอน์ข้างเป็น์สมัิ่ยุใหม่ิ่  

การเปลี�ยุน์แปลงที�เก่ดขึ�น์ใน์คิรั�งหน์้าไมิ่่ว่าจัะรุน์แรงหร่อไมิ่่รุน์แรง 

ก็จัะน์ำไปสู่คิวามิ่เป็น์ประชาธี่ปไตยุที�มิ่ากขึ�น์ ด่ฉัน์เช่�อแบบน์ี�

อะไรที่จะท�าให้ประเทศไทยหลัีกเลัี่ยงการปะทะนองเลัือดได้
การเม่ิ่องจัะไปต่อได้คิงต้องล้างไพ์่ระดับหน์ึ�งก่อน์ รัฐธีรรมิ่นู์ญ 

2560 เป็น์รัฐธีรรมิ่น์ูญที�ล้มิ่เหลว ดังน์ั�น์ อยุ่างน์้อยุที�สุดคิน์ที�มิ่ีบทบาทใน์ 

การร่างรัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับน์ี�ต้องไมิ่่เข้ามิ่ามิ่ีบทบาทใน์การร่างรัฐธีรรมิ่น์ูญ 

ชุดใหมิ่่ 

สังคิมิ่ไทยุต้องหาฉัน์ทมิ่ต่ขั�น์ต�ำร่วมิ่กัน์ให้ได้ว่าจัะเอาอยุ่างไร 

กับระบบการเม่ิ่อง เช่น์ ต้องไมิ่่เอา ส.ว. ที�มิ่าจัากการแต่งตั�ง หร่อจัะ 

ยุกเล่กส.ว. ไปเลยุก็ได้ 

แลั้วที่ทางของกลุ่ัม่อ�านาจเดิม่จะเอาอย่างไร เพราะปฏิเสธไม่่ได้ว่า
พวกเขาก็เป็นกลัุ่ม่พลั้งทางส้งคม่ 

ที�ทางมิ่ีได้ แต่คุิณต้องมิ่ีที�มิ่าด้วยุ ต้องอธ่ีบายุให้ได้ว่าการขึ�น์มิ่า 

มิ่ีอำน์าจัผ่าน์กลไกอะไร อยุู่บน์ฐาน์ค่ิดแบบไหน์ คิุณเป็น์กลุ่มิ่พ์ลังหน์ึ�ง

ทางสงัคิมิ่ แตที่�ผา่น์มิ่าการขึ�น์มิ่ามิ่อีำน์าจักลบัซอ่น์เรน้์แอบแฝัง วญ่ญููชน์

น์่าจัะเห็น์ตรงกัน์ว่า กระบวน์การใน์ภิาพ์รวมิ่แยุ่มิ่าก ทั�งเอาคิน์ไปเข้าคุิก  

ดำเน์น่์คิดสีารพ์ัด 
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คุณศึกษาการปฏิว้ตั้ิฝุ่ร้่งเศสแลัะการปฏิว้ติั้อ้งกฤษ อะไรที่เรา 
เรียนรู้จากการเปลัี่ยนผ่านประช่าธิปไตั้ยในท้�งสองประเทศได้

การประนี์ประน์อมิ่สำคัิญที�สดุ การต่อสูใ้น์อังกฤษัประนี์ประน์อมิ่กัน์ 

แตใ่น์ฝัรั�งเศสการประนี์ประน์อมิ่เก่ดขึ�น์ไม่ิ่ได้ ใน์อังกฤษัผูค้ิน์ตระหนั์กแล้ว

ว่า “สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ไมิ่่ใช่ปัญหาที�สำคิัญที�สุด” แต่ปัญหาที�สำคิัญที�สุดคิ่อ 

“การปฏิ่รูปใน์สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์” ดังน์ั�น์ ด่ฉัน์ก็หวังว่า การปฏิ่รูปสถ้าบัน์

กษััตร่ยุ์จัะเก่ดขึ�น์ได้ เพ์ราะน์ี�คิ่อหน์ทางใน์การประน์ีประน์อมิ่ 

สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง:  

สมิ่คิ่ด พ์ุทธีศร ี

ภิาพ์ถ้่ายุ: กมิ่ลชน์ก คิัชมิ่าตยุ์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 30 มิ่่ถุ้น์ายุน์ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�



อ�านาจตัุ้ลัาการ 
กลัางสายน��า 

แห่งความ่เปลัี่ยนแปลัง 

สุทธิช่้ย งาม่ช่ื่นสุวรรณ
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ผศ.สุทธิช่้ย งาม่ช่ื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติั้ศาสตั้ร์ ม่หาวิทยาลั้ย
สงขลาน์คิร่น์ทร์ เป็น์ผู้สอน์กฎหมิ่ายุมิ่หาชน์และกฎหมิ่ายุรัฐธีรรมิ่น์ูญ

รุ่น์ใหมิ่่ที�มิ่ีบทบาทใน์สังคิมิ่การเม่ิ่องมิ่ากขึ�น์ใน์ช่วงที�ผ่าน์มิ่า โดยุเฉพ์าะ 

การเคิล่�อน์ไหวใน์น์ามิ่คิณบดีคิณะน์่ต่ศาสตร์สี�สถ้าบัน์กับเพ์่�อน์คิณบดี

คิณะน์่ต่ศาสตร์จัากมิ่หาว่ทยุาลัยุธีรรมิ่ศาสตร์ จัุฬาลงกรณ์มิ่หาว่ทยุาลัยุ 

และมิ่หาว่ทยุาลัยุเชียุงใหมิ่่

ใน์ฐาน์ะน์ักกฎหมิ่ายุมิ่หาชน์ สุทธ่ีชัยุมิ่ีจัุดยุ่น์เคิียุงข้างน์่ต่รัฐ 

และส่ทธี่เสรีภิาพ์อยุ่างชัดเจัน์ คิวามิ่เห็น์ต่อสาธีารณะของเขาจึังมัิ่กเป็น์ 

การว่พ์ากษ์ัและตั�งคิำถ้ามิ่กับอำน์าจัตุลาการที�ล่วงล�ำเข้ามิ่าใน์พ์่�น์ที�

การเม่ิ่องแล้วสร้างคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงสำคิัญ ภิายุใต้อำน์าจัที�ไมิ่่ยุึดโยุง

กับประชาชน์ จัน์ทำให้คิวามิ่ขัดแยุ้งทางการเม่ิ่องยุ่�งซับซ้อน์และยุาก 

ไปกว่าเด่มิ่

ใน์วนั์ที�กฎหมิ่ายุและอำน์าจัตลุาการถ้กูใช้เป็น์เคิร่�องม่ิ่อใน์การต่อสู ้

ช่วงช่งทางการเม่ิ่อง มิุ่มิ่มิ่องของน์ักกฎหมิ่ายุมิ่หาชน์อยุ่างสุทธี่ชัยุ 

ยุ่�งมิ่คีิวามิ่สำคิญั
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คณุเปน็คนทีว่พิากษแ์ลัะตั้้�งค�าถาม่กบ้ศาลัรฐ้ธรรม่นญูในการตั้ด้สนิ
คดีทางการเมื่องม่าตั้ลัอด แต่ั้อยากช่วนคุณท�าความ่เข้าใจว่า  
อะไรเป็นเหตุั้ที่ท�าให้ศาลัร้ฐธรรม่นูญคิดแลัะเป็นอย่างที่เป็นอยู ่
ในปัจจุบ้น

ผมิ่อยุากมิ่ององค์ิรวมิ่ของสังคิมิ่ เราต้องยุอมิ่รับว่าคิน์รุ่น์ก่อน์อยูุ่ 

ภิายุใต้บรรยุากาศอีกแบบหน์ึ�ง ถู้กหล่อหลอมิ่มิ่าอีกแบบ คิวามิ่จัร่ง 

บางเร่�องสำหรบัเขาเป็น์คิวามิ่จัรง่คิน์ละชดุกบัที�น์กัศกึษัาใน์ปัจัจับุนั์กำลัง

พ์ูดถ้ึงอยุู่

คิ่ดอยุ่างมิ่องโลกใน์แง่ดี ตุลาการศาลรัฐธีรรมิ่น์ูญคิงคิ่ดว่ากำลังทำ

ส่�งที�ถู้กต้องใน์การพ์่ทักษั์บางส่�งไว้ ซึ�งเขาคิ่ดว่าเป็น์ส่�งที�คิน์ไทยุยึุดถ่้อ

แบบเด่มิ่ ใน์แบบที�เขาโตมิ่า แต่เมิ่่�อสังคิมิ่เปลี�ยุน์แปลงไปแล้ว ตุลาการ

จัับคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงน์ี�ได้หร่อเปล่า

อีกส่วน์หน์ึ�งค่ิอกระบวน์การศึกษัากฎหมิ่ายุใน์ปัจัจัุบัน์อาจัมีิ่ส่วน์

หล่อหลอมิ่คิน์ให้ออกไปเป็น์ลักษัณะน์ี� เช่น์ ผมิ่ไม่ิ่เห็น์ด้วยุอยุ่างมิ่าก 

ที�คิำพ์่พ์ากษัาจัะเขียุน์ไว้ใน์พ์ระปรมิ่าภิ่ไธียุพ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ ก่อน์ 2475  

หวัคิำพ์พ่์ากษัาเขียุน์ว่าใน์พ์ระปรมิ่าภ่ิไธียุพ์ระมิ่หากษัตัร่ย์ุ (in the name  

of the king) ผู้พ์่พ์ากษัาตัดส่น์ใน์น์ามิ่ของพ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ หลัง 2475  

ส่�งเหล่าน์ี�ก็ไมิ่่เคิยุเปลี�ยุน์ เร่�องน์ี�สะท้อน์อุดมิ่การณ์ว่ธีีคิ่ดบางอยุ่าง

คิำพ์่พ์ากษัาใน์เยุอรมิ่น์ีหร่ออเมิ่ร่กา ตอน์ต้น์เขาจัะบอกว่า in the 

name of the people ทำไมิ่เราไมิ่่สร้างคิวามิ่รู้สึกของการตัดส่น์คิดี 

ใน์น์ามิ่ของประชาชน์ว่าคิ่อคิวามิ่ภิาคิภูิม่ิ่ใจับ้าง ซึ�งมิ่ีม่ิ่ต่ต่างกัน์ เร่�องน์ี� 

ไมิ่่เคิยุเปลี�ยุน์ตั�งแต่ 2475 ดังน์ั�น์ส่�งที�เขาพ์่ทักษั์จัึงอาจัไมิ่่ใช่ระบอบ

ประชาธี่ปไตยุ อาจัไม่ิ่ใช่ประชาชน์ ไม่ิ่มิ่ีการเต่อน์สต่ว่าเขากำลังทำ 

ใน์น์ามิ่ของประชาชน์อยุู่

ใน์หมู่ิ่ตลุาการเองกม็ิ่คีิน์ที�มิ่แีน์วคิด่เสรปีระชาธีป่ไตยุอยุู ่แตภ่ิายุใต ้

ระบอบน์ั�น์อาจัทำให้เขาแสดงตัวได้ไม่ิ่มิ่ากนั์ก เหตุผลส่วน์หน์ึ�งค่ิอ 

กว่าใคิรสักคิน์จัะเข้าไปเป็น์ผู้พ์่พ์ากษัาได้น์ั�น์ไม่ิ่ง่ายุ ลองน์ึกภิาพ์ 

เดก็คิน์หน์ึ�งจับเน์ตบ่ณัฑ่์ตตอน์อายุ ุ22 อา่น์หน์งัสอ่ตลอดสามิ่ปี สอบไดต้อน์ 
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อายุุ 25 กว่าจัะเป็น์ผู้พ์่พ์ากษัาเขาแทบไม่ิ่เผช่ญโลกเลยุ โดยุเฉพ์าะ 

คิน์ที�คิรอบคิรัวสามิ่ารถ้สน์ับสน์ุน์ได้ พ์อเป็น์ผู้พ์่พ์ากษัาไป 10 ปี มิ่ีฐาน์ะ

มัิ่�น์คิง ตัดส่น์คิดีใน์กระดาษัมิ่าตลอด อยุู่มิ่าวัน์หน์ึ�งเขาเห็น์การกระทำ 

บางอยุ่างไมิ่่ถู้กต้องตามิ่หลักประชาธี่ปไตยุ หากเขากระทำการล�ำเส้น์  

ก็อาจักระทบต่อหน์้าที�การงาน์ คิำถ้ามิ่ค่ิอจัะทำอยุ่างไรเม่ิ่�อคิน์กลุ่มิ่น์ี� 

สูญเสียุทักษัะอยุ่างอ่�น์แล้ว จัะออกไปก็ทำอยุ่างอ่�น์ไมิ่่ได้ ระบบคิรอบคิน์ 

ไมิ่่ให้มิ่ีปากมิ่ีเสียุง
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ตั้้วอย่างในเยอรม่นีท�าอย่างไรให้ผู้ พิพากษาเป็นผู้ พิพากษา 
ของประช่าช่น ม่ีการเรียนรู ้โลักม่ากกว่าคนท่ีจะเรียนจบแลั้ว 
สอบเข้าเลัย

เยุอรมิ่น์ีผ่าน์ประสบการณ์ที�เลวร้ายุใน์อดีตมิ่า ส่�งที�ผมิ่พ์บว่า 

เจั๋งมิ่ากค่ิอเขามิ่ีการสอน์ส่ทธี่มิ่น์ุษัยุชน์ศึกษัาตั�งแต่ประถ้มิ่ มิ่ีการเรียุน์

รู้เร่�องส่ทธี่มิ่นุ์ษัยุชน์ตั�งแต่พ์่�น์ฐาน์ มิ่ีการปลูกฝัังคุิณค่ิาของการถ้กเถี้ยุง 

ใน์แบบประชาธี่ปไตยุ การให้เหตุผล คิน์เยุอรมิ่ัน์จัึงมิ่ีตรรกะ  

มิ่กีารให้เหตผุลสงู เร่�องเหล่านี์�เป็น์คุิณค่ิาพ์่�น์ฐาน์ที�อยูุ่ใน์ตวัของเขาอยุูแ่ล้ว

และระบบกฎหมิ่ายุเขาออกแบบบน์พ์่�น์ฐาน์เสรีประชาธีป่ไตยุเต็มิ่ที� ปญัหา

ลกัษัณะน์ี�จังึมีิ่น์อ้ยุ สว่น์หน์ึ�งค่ิอระบบการศึกษัาขั�น์พ์่�น์ฐาน์มีิ่คิวามิ่สำคัิญ

บ้าน์เราแทบไมิ่่ได้พ์ูดถ้ึงเร่�องส่ทธี่มิ่น์ุษัยุชน์ใน์ระดับประถ้มิ่ แต่เรา

กลับสอน์เขาแบบอำน์าจัน์่ยุมิ่ เข้าสู่ระบบอุปถ้ัมิ่ภิ์ตั�งแต่เด็ก

สว่น์เร่�องการเขา้สูต่ำแหน์ง่ผูพ้์พ่์ากษัาเยุอรมิ่นั์ใชก้ารสอบเปน็์หลกั  

เขาจัะเรียุน์ใน์มิ่หาว่ทยุาลัยุ 3-4 ปี แล้วไปฝัึกงาน์อยุ่างเต็มิ่ที�อีก 1 ป ี

จัึงสอบเพ์่�อเป็น์น์ักกฎหมิ่ายุ แล้วคิุณจัะไปเป็น์ทน์ายุคิวามิ่ อัยุการ  

ผู้พ์่พ์ากษัาก็เร่�มิ่ได้เลยุ มิ่ีการเก็บประสบการณ์อยุ่างอ่�น์ก่อน์ กว่าจัะสอบ

เป็น์น์ักกฎหมิ่ายุเตม็ิ่ตัวได้กม็ิ่วีฒุภ่ิาวะระดบัหน์ึ�งแล้ว และคิณุค่ิาพ์่�น์ฐาน์

เร่�องสท่ธีม่ิ่น์ษุัยุชน์ ประชาธี่ปไตยุ ก็เป็น์ส่�งที�ถู้กปลูกฝัังตั�งแต่การศึกษัา

ขั�น์พ์่�น์ฐาน์แล้ว ดังน์ั�น์ผมิ่ว่าเร่�องน์ี�เป็น์ปัญหาเช่งระบบ

หากย้อนม่องการตั้้ดสินคดีที่ส�าค้ญของศาลัร้ฐธรรม่นูญคร้�งที่
ผา่นๆ ม่า โดยเฉพาะคดีทางการเมื่อง การวินจิฉย้ออกม่าในล้ักษณะ 
ที่ส้งคม่พูดก้นว่าคาดเดาผลัได้ เรื่องนี�สะท้อนบทบาทอย่างไร 
ของศาลัร้ฐธรรม่นูญ

เราเห็น์ปัญหาชัดเจัน์ว่า สุดท้ายุหากศาลไมิ่่ตัดส่น์บน์หลักการ

และเหตุผล คิวามิ่ศรัทธีาของสังคิมิ่ที�มิ่ีต่อศาลก็จัะเส่�อมิ่ลง คิวามิ่เช่�อมิ่ั�น์ 

ศรัทธีาใน์กระบวน์การยุุต่ธีรรมิ่เป็น์เง่�อน์ไขหน์ึ�งที�ทำให้กระบวน์การ 

ยุุต่ธีรรมิ่อยุู่ได้ เมิ่่�อไหร่ที�ไมิ่่มิ่ีคิวามิ่ศรัทธีา ตัดส่น์อะไรคิน์ก็ตั�งคิำถ้ามิ่ว่า 
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ทำไมิ่ผลไปทางฝัั�งหน์ึ�งตลอด ทุกคิน์ก็จัะเก่ดคิำถ้ามิ่ ข้อเรียุกร้องให้
ยุุบศาลรัฐธีรรมิ่น์ูญที�เก่ดขึ�น์ใน์ช่วงที�ผ่าน์มิ่าเป็น์รูปธีรรมิ่ชัดเจัน์ว่า 
ศาลทำลายุคิวามิ่น์า่เช่�อถ้อ่ของตวัเองแล้วส่งผลตอ่กระบวน์การยุตุธ่ีรรมิ่
ทั�งหมิ่ด

ถ้ามิ่ว่าทำไมิ่บางเร่�องศาลก็ตัดส่น์ได้ดีแล้วไมิ่่พ์ูดถึ้งบ้าง แต่ไป
โฟื่กัสแต่เร่�องไมิ่่ให้ประกัน์ตัวหร่อเร่�อง 112 เพ์ราะว่าเร่�องอ่�น์คิุณทำดี
ให้ตายุอยุ่างไร แต่เร่�องที�ขัดกับหลักการชัดเจัน์มิ่ัน์เป็น์จัุดด่างพ์ร้อยุของ
กระบวน์การ ซึ�งศาลจัะสร้างจัุดด่างพ์ร้อยุแบบน์ี�ไมิ่่ได้ จัุดด่างพ์ร้อยุน์ั�น์ 
จัะขยุายุออกมิ่าเร่�อยุๆ แล้วคิน์ก็จัะหมิ่ดคิวามิ่เช่�อมัิ่�น์ศรัทธีาใน์กระบวน์การ
ยุุต่ธีรรมิ่ ซึ�งเป็น์เร่�องอัน์ตรายุมิ่าก

ตั�งแต่ปี 2549 ถ้ึงปัจัจัุบัน์ เก่อบ 20 ปีน์ี�คิน์เร่�มิ่ตั�งคิำถ้ามิ่กับ
กระบวน์การยุุต่ธีรรมิ่มิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ คิวามิ่น่์ากลัวก็ค่ิอ สุดท้ายุใน์ 
ทกุสงัคิมิ่ตอ้งการคิน์กลางที�ตดัสน่์คิด ีแตเ่มิ่่�อไหรท่ี�สงัคิมิ่น์ั�น์ไมิ่ม่ิ่คีิน์กลาง
ที�ทุกคิน์เช่�อถ้อ่ไดม้ิ่าตดัส่น์คิด ีจัดุจับของสงัคิมิ่แบบน์ั�น์มีิ่รูปแบบเดยีุวค่ิอ
คิวามิ่รุน์แรง ซึ�งเป็น์เร่�องอัน์ตรายุ

สภาพที่ศาลัร้ฐธรรม่นูญม่าเกี่ยวข้องก้บประเด็นการเม่ืองเยอะม่าก 
เป็นเพราะศาลัขยายอ�านาจเข้าไปอยู่ในทุกส่วน หรือเพราะว่าส้งคม่
หว้งพึ่งพิงศาลั จนเอาทุกเรื่องไปสู่ศาลั

ผมิ่คิด่ว่าคิน์ที�ออกแบบรฐัธีรรมิ่นู์ญน์ี�ออกแบบให้ปัญหาทางการเม่ิ่อง 
หลายุอยุ่างไปจับที�ศาลรัฐธีรรมิ่นู์ญ บางเร่�องที�มิ่คีิน์ไปยุ่�น์น์ั�น์ ศาลปฏ่ิเสธีได้ 
ถ้า้ไม่ิ่อยุูใ่น์อำน์าจัของตัวเอง แต่แน์วโน้์มิ่ที�เก่ดขึ�น์คิอ่ศาลพ์ยุายุามิ่ตีคิวามิ่
เพ์่�อขยุายุอำน์าจัของตัวเองอยูุ่ตลอดเวลา ตัวอยุ่างที�ชัดเจัน์มิ่ากค่ิอเม่ิ่�อ
หลายุปีก่อน์ คิุณว่รัตน์์ กัลยุาศ่ร่ พ์รรคิประชาธี่ปัตยุ์ ไปยุ่�น์ฟื่้องศาล 
เร่�องแก้ไขรัฐธีรรมิ่นู์ญให้ ส.ว. มิ่าจัากการเล่อกตั�งว่าเป็น์การใช้ 
ส่ทธี่เสรีภิาพ์เพ์่�อล้มิ่ล้างการปกคิรอง คิำถ้ามิ่พ์่�น์ฐาน์ที�สุดค่ิอการที�
รัฐสภิาพ์่จัารณาร่างแก้ไขรัฐธีรรมิ่นู์ญเป็น์การใช้ส่ทธี่เสรีภิาพ์อยุ่างไร  

น์ี�คิ่อการใช้อำน์าจัรัฐ สามิ่ารถ้ตัดไปได้ตั�งแต่ต้น์
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มิ่าตรา 49 อยุู่ใน์หมิ่วดส่ทธี่ขั�น์พ์่�น์ฐาน์ ป้องกัน์การใช้ส่ทธี่เสรีภิาพ์ 

ของประชาชน์เพ่์�อล้มิ่ล้างการปกคิรอง แต่การใช้อำน์าจัแก้ไข 

ร่างรัฐธีรรมิ่นู์ญนั์�น์มีิ่บทบัญญัต่อยูุ่แล้วเร่�องบทบัญญัต่ที�ห้ามิ่แก้ไขใน์ 

รัฐธีรรมิ่นู์ญ ซึ�งเป็น์คิน์ละเร่�องกัน์ กรณีอยุ่างน์ี�ศาลสามิ่ารถ้ตัดส่น์ได้ว่า 

ไมิ่่ใช่อำน์าจัตัวเอง แต่แน์วโน์้มิ่ของศาลคิ่อจัะตีคิวามิ่ขยุายุอำน์าจัตัวเอง

ระบบออกแบบให้ศาลเข้ามิ่ายุุ่งเกี�ยุวกับการเมิ่่อง ด้วยุคิวามิ่คิ่ดว่า 

ศาลยัุงเป็น์องค์ิกรที�น์่าเช่�อถ้่อใน์สายุตาประชาชน์ เพ์ราะประชาชน์ 

ไมิ่่คิ่อยุฟื่ังน์ักการเม่ิ่องอยูุ่แล้ว เร่�องจัึงถู้กโยุน์ไปที�ศาล แต่พ์อศาล 

ไปยุุ่งเกี�ยุวกับน์ักการเมิ่่องมิ่ากๆ ก็ถู้กตั�งคิำถ้ามิ่จัากสังคิมิ่

ปัจัจัุบัน์เรากำลังทำลายุสถ้าบัน์ที�ใช้ว่น่์จัฉัยุข้อขัดแยุ้งของสังคิมิ่

ดว้ยุการให้เขาเขา้มิ่ายุุ่งเกี�ยุวมิ่ากเก่น์ไป โดยุหลกัคิวรใหเ้ขา้มิ่ายุุ่งเฉพ์าะ

ประเด็น์ทางกฎหมิ่ายุที�จัำเป็น์เท่านั์�น์ ไมิ่่ใช่โยุน์ประเด็น์ทางการเม่ิ่อง 

ทุกอยุ่างไปที�ศาล ประเด็น์ทางการเม่ิ่องก็คิวรตัดส่น์ด้วยุองคิ์กรทาง 

การเมิ่่อง เช่น์ สภิาผู้แทน์ราษัฎร

จะตั้้องม่ีปัจจ้ยอะไรบ้าง เพ่ือให้เราม่ีศาลัร้ฐธรรม่นูญที่ท�าหน้าที่ 
แบบที่ควรจะเป็นจริงๆ มี่บทบาทในการพิท้กษ์ร้ฐธรรม่นูญแลัะ
ปกป้องสิทธิเสรีภาพของประช่าช่น

ส่วน์ตัวผมิ่เห็น์ด้วยุว่าคิวรมิ่ีศาลรัฐธีรรมิ่น์ูญ แต่อำน์าจัหลายุอยุ่าง

ของศาลรัฐธีรรมิ่นู์ญคิวรเอาออกไป ศาลรัฐธีรรมิ่นู์ญคิวรเข้ามิ่าตัดส่น์

กรณีที�มิ่ีการอ้างว่ากฎหมิ่ายุขัดหร่อแยุ้งกับรัฐธีรรมิ่นู์ญหร่อไม่ิ่เป็น์หลัก  

ส่วน์ประเด็น์ทางการเมิ่่องคิวรให้รัฐสภิาเป็น์ผู้ตัดส่น์

คิวรมีิ่การออกแบบระบบศาลรัฐธีรรมิ่นู์ญใหมิ่่ ส่�งสำคิัญค่ิอที�มิ่า 

ของศาลรัฐธีรรมิ่นู์ญคิวรต้องผูกพ์ัน์เช่�อมิ่โยุงกับสภิา ซึ�งตอน์นี์�คิน์ที� 

เห็น์ชอบสุดท้ายุคิ่อ ส.ว. ซึ�งเราก็รู้ที�มิ่าของ ส.ว. ว่าเป็น์อยุ่างไร แล้วเขา 

ก็ต้องเล่อกคิน์ที�มิ่ีแน์วคิ่ดเหมิ่่อน์กัน์
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ตวัอยุ่างใน์เยุอรมิ่นี์ คิน์จัะรู้ว่าตุลาการศาลรัฐธีรรมิ่นู์ญคิน์น์ี�สนั์บสนุ์น์ 
แน์วค่ิดทางการเม่ิ่องแบบไหน์ แต่เขากม็ิ่ตีลุาการศาลรฐัธีรรมิ่นู์ญที�มิ่แีน์วค่ิด 
หลากหลายุ ไม่ิ่ได้ถู้กก่น์รวบเป็น์แน์วค่ิดเดียุว เพ์ราะการเล่อกตุลาการ 
ศาลรัฐธีรรมิ่นู์ญต้องได้เสียุงสองใน์สามิ่ของสภิา ซึ�งใน์ประวัต่ศาสตร์
การเมิ่่องเยุอรมิ่ัน์ไมิ่่เคิยุมิ่ีพ์รรคิไหน์ได้เสียุงเก่น์คิรึ�งหน์ึ�ง ดังน์ั�น์ถ้้าอยุาก 
ให้ตุลาการของตัวเองเข้าไปใน์สภิาคิุณต้องประน์ีประน์อมิ่กับฝั่ายุคิ้าน์ 
เพ่์�อใหไ้ดเ้สยีุงสองใน์สามิ่ของสภิา ฝัา่ยุค้ิาน์จังึตอ่รองไดว้า่ตอ้งมิ่ตีลุาการ
ที�มิ่ีคิวามิ่คิ่ดทางการเม่ิ่องแบบฝ่ัายุตัวเองเข้าไปด้วยุจัึงยุอมิ่ยุกเสียุง
ส่วน์หน์ึ�งให้

เราไม่ิ่คิวรเหนี์ยุมิ่อายุว่าตุลาการศาลรัฐธีรรมิ่นู์ญต้องไม่ิ่ฝัักใฝ่ั
การเม่ิ่อง เราคิวรเปิดให้เห็น์ชัดเจัน์ว่าใคิรมิ่าจัากไหน์อยุ่างไร แล้วเรา 
จัะตรวจัสอบได้

ประเด็น์ถ้ัดมิ่าที�คิวรต้องปรับเปลี�ยุน์คิ่อคิุณสมิ่บัต่ ตุลาการ 
ศาลรฐัธีรรมิ่นู์ญที�มิ่ใีน์ปัจัจับุนั์ไมิ่ม่ิ่ใีคิรเชี�ยุวชาญกฎหมิ่ายุรัฐธีรรมิ่นู์ญเลยุ  
บางท่าน์มิ่าจัากศาลฎีกาซึ�งไมิ่่มิ่ีคิวามิ่เชี�ยุวชาญกฎหมิ่ายุรัฐธีรรมิ่น์ูญ 
บางท่าน์ก็เชี�ยุวชาญกฎหมิ่ายุอาญา คิำถ้ามิ่ค่ิอเราเอาน์ักกฎหมิ่ายุ
จัากศาลที�ตัดส่น์คิดีแพ์่ง-คิดีอาญามิ่าตลอดชีว่ตและเอาศาสตราจัารยุ์
ด้าน์กฎหมิ่ายุอาญามิ่าตัดส่น์คิดีรัฐธีรรมิ่น์ูญ ซึ�งเป็น์เร่�องเฉพ์าะมิ่ากๆ 
อ.สมิ่ชายุ ปรีชาศ่ลปกุล พ์ูดเสมิ่อว่า ตุลาการศาลรัฐธีรรมิ่นู์ญคิวรต้อง
มิ่ีคิวามิ่รู้ทางรัฐธีรรมิ่นู์ญอยุ่างเชี�ยุวชาญ ซึ�งผมิ่เห็น์ด้วยุเต็มิ่ที� แต่ไมิ่่
จัำเป็น์ต้องเป็น์ทั�งหมิ่ด คิวรมีิ่สัดส่วน์ที�ยุ่น์ยัุน์ได้ชัดเจัน์ว่าเขาเชี�ยุวชาญ 
ด้าน์รัฐธีรรมิ่น์ูญจัร่งๆ

ตอน์น์ี�ศาลรัฐธีรรมิ่น์ูญไมิ่่ได้เป็น์ไปอยุ่างที�ใจัเราคิ่ด แต่อยุ่างน์้อยุ
ผมิ่เห็น์ว่ายุงัคิวรมิ่ศีาลรฐัธีรรมิ่นู์ญอยูุ่ เช่�อว่ายุ่�งศาลรัฐธีรรมิ่น์ญูตดัส่น์คิด ี
ไปมิ่ากเท่าไหร่ เราจัะมีิ่กรณีตัวอยุ่างมิ่ากขึ�น์ ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์ตัวอยุ่างที�ด ี
หร่อตัวอยุ่างที�ไมิ่่ดี แล้วการศึกษัาทางว่ชาการจัะตามิ่มิ่า ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์ 
เร่�องการว่จัารณ์ การเอาคิดีเหล่าน์ี�มิ่าสอน์ จัากน์ั�น์องค์ิคิวามิ่รู้ 
เกี�ยุวกับส่ทธ่ีขั�น์พ์่�น์ฐาน์ใน์รัฐธีรรมิ่นู์ญจัะค่ิอยุๆ เจัร่ญเต่บโตมิ่ากขึ�น์  
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และหวงัว่าสกัวนั์หน์ึ�งจัะเข้ารูปเข้ารอยุ

ผมิ่เหน็์ว่ายุงัคิวรคิงศาลรฐัธีรรมิ่น์ญูไว้ แต่ต้องเปลี�ยุน์ที�มิ่า คิณุสมิ่บตั ่

และอำน์าจัหน์้าที�

ฟังดูแล้ัวน่าจะเปลัี่ยนแปลังไม่่ได้ถ้าไม่่มี่การเปลัี่ยนแปลังทาง 
การเม่ืองหรือเปลั่า

ถู้กต้อง ถ้้าไม่ิ่มิ่ีการเปลี�ยุน์แปลงทางการเม่ิ่องจัะไปถึ้งจัุดน์ั�น์ไม่ิ่ได้ 

ก่อน์จัะเปลี�ยุน์แปลงเราต้องเป็น์ประชาธี่ปไตยุที�สมิ่บูรณ์กว่าน์ี� ซึ�งเป็น์ 

เดดล็อก ขั�น์แรกค่ิอทำอยุ่างไรให้เป็น์ประชาธี่ปไตยุ ส่�งเหล่าน์ี�ต้องไป

ด้วยุกัน์

คิวามิ่กังวลของผมิ่ค่ิอ คิวามิ่พ์ยุายุามิ่แก้รัฐธีรรมิ่น์ูญจัาก 

ภิาคิประชาชน์สองคิรั�งที�ผ่าน์มิ่าล้มิ่เหลวหมิ่ดเลยุ ซึ�งไมิ่่ใช่เร่�องดีสำหรับ 

ชน์ชั�น์น์ำ เพ์ราะสร้างคิวามิ่โกรธีแค้ิน์ของผู้คิน์ให้มิ่ากขึ�น์ทุกวัน์  

เมิ่่�อไหร่ก็ตามิ่ที�เราปิดน์�ำเด่อดไม่ิ่ให้มิ่ีทางออก สุดท้ายุก็ระเบ่ด น์ี�ค่ิอ 

คิวามิ่น์่ากังวล ไมิ่่น์่าเช่�อว่าตั�งแต่ปี 2557 รัฐบาลน์ี�อยุู่มิ่าถ้ึงวัน์น์ี�ทั�งที� 

การบร่หารไมิ่่ดี สมิ่ัยุชาต่ชายุหร่อพ์ลเอกเปรมิ่ที�ไม่ิ่เป็น์ประชาธี่ปไตยุ  

แต่อยุ่างน้์อยุที�สุดคิ่อเศรษัฐก่จัโต เมิ่่�อคิน์ไมิ่่อดอยุากปากแห้ง เขาก็ไมิ่่

ออกมิ่าเรยีุกรอ้งน์กัหากไมิ่จ่ัำเปน็์ แตส่่�งที�เราเจัอค่ิอไมิ่เ่ปน็์ประชาธีป่ไตยุ

แล้วยุังปากกัดตีน์ถ้ีบอดอยุากปากแห้ง ทุกคิน์จัึงออกมิ่า อยุ่างส่งคิโปร์ที�

เปน็์อำน์าจัน์ยุ่มิ่เตม็ิ่ที� แตค่ิน์ไมิ่อ่อกมิ่า เพ์ราะเขายุงัมิ่ก่ีน์ ยุงัมิ่ชีว่ีตที�ดไีด้  

แต่รัฐบาลประยุุทธี์ไมิ่่น์่าเช่�อว่าไมิ่่มิ่ีอะไรรองรับให้อยุู่ได้น์าน์ขน์าดน์ี�

การท�าหน้าที่ของศาลัร้ฐธรรม่นูญในหลัายคดีที่ส้งคม่ม่องว่า 
เป็นการลัดทอนสิทธิเสรีภาพของประช่าช่นน้�น ส่งผลัอย่างไรตั้่อ
แวดวงนิตั้ิศาสตั้ร์ไทย

ประเด็น์ที�ชัดเจัน์สำหรับผมิ่ใน์ฐาน์ะคิน์สอน์กฎหมิ่ายุมิ่หาชน์และ

กฎหมิ่ายุรัฐธีรรมิ่นู์ญคิ่อ ตอน์น์ี�จัะอธี่บายุมิ่าตรา 3 ของรัฐธีรรมิ่นู์ญ 
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ที�บอกว่า อำน์าจัอธี่ปไตยุเป็น์ของปวงชน์ชาวไทยุอยุ่างไร

หลายุๆ เร่�องทำให้วงการน์่ต่ศาสตร์ไทยุต้องกลับมิ่าตั�งคิำถ้ามิ่ว่า

เราผล่ตนั์กกฎหมิ่ายุแบบไหน์ออกไป ที�ทำให้น์ำไปสู่การตัดสน่์คิดีที�ไม่ิ่ได้ 

คิำนึ์งถึ้งส่ทธี่เสรีภิาพ์ เวลาถ้ามิ่นั์กศึกษัาปี 1 ว่ากฎหมิ่ายุค่ิออะไร  

ทำไมิ่ต้องมิ่ีกฎหมิ่ายุ น์ักศึกษัามิ่ักตอบว่า กฎหมิ่ายุมิ่ีเพ์่�อคิวามิ่สงบ

เรยีุบรอ้ยุใน์สังคิมิ่ ซึ�งไมิ่ผ่ด่เสยีุทีเดียุว แตก่ารตอบแบบน์ี�บดบงัแงม่ิ่มุิ่อ่�น์ๆ 

ผมิ่จึังถ้ามิ่กลับว่า ถ้้าต้องการแค่ิคิวามิ่สงบเรียุบร้อยุใน์สังคิมิ่ก็เอาอาวุธี 

ทุกอยุ่างไว้ที�ใคิรคิน์หน์ึ�งไมิ่่ดีกว่าเหรอ ถ้้าใคิรคิน์หน์ึ�งมิ่ีรถ้ถ้ัง ป่น์ อาวุธี 

สงัคิมิ่ก็สงบเรียุบรอ้ยุไดเ้หม่ิ่อน์กนั์ แตเ่ปน็์คิวามิ่สงบแบบราบเรยีุบ ไม่ิ่มีิ่ใคิร 

ห่ออ่อ ไมิ่่ต้องใช้กฎหมิ่ายุก็ได้

การบอกว่ากฎหมิ่ายุเป็น์เร่�องการสร้างคิวามิ่สงบเรยีุบร้อยุของสงัคิมิ่ 

น์ั�น์ถู้กส่วน์หน์ึ�ง แต่เราจัะมิ่ีสังคิมิ่ที�สงบเรียุบร้อยุแบบไหน์ล่ะ คิวามิ่สงบ 

เรียุบร้อยุบน์พ์่�น์ฐาน์ว่าทุกคิน์มิ่ีเสรีภิาพ์และเคิารพ์เสรีภิาพ์ของคิน์อ่�น์ 

หร่อสังคิมิ่ที�สงบเรียุบร้อยุเพ์ราะคิน์ที�มิ่ีอำน์าจัไปกดคิน์อ่�น์ไมิ่่ให้พ์ูด

เวลาพ์ดูวา่กฎหมิ่ายุตอ้งทำใหสั้งคิมิ่สงบเรียุบร้อยุน์ั�น์เป็น์การพ์ดูถึ้ง 

ม่ิ่ต่อำน์าจัอยุ่างเดียุว แต่เราจัะไมิ่่เห็น์ม่ิ่ต่เร่�องส่ทธี่เสรีภิาพ์ น์ี�คิ่อปัญหา 

ของระบบการศึกษัาน์่ต่ศาสตร์

ปัญหาหลักคิ่อเราไมิ่่ได้สอน์ให้น์ักศึกษัาเข้าใจัว่าพ์่�น์ฐาน์ที�มิ่าของ

กฎหมิ่ายุทั�งหลายุที�เขาเรียุน์น์ั�น์ล้วน์เช่�อมิ่โยุงกับรฐัธีรรมิ่นู์ญ ทั�งกฎหมิ่ายุ

มิ่รดก กฎหมิ่ายุอาญา กฎหมิ่ายุคิรอบคิรัว กฎหมิ่ายุสัญญา คิน์สอน์ 

ส่วน์ใหญ่ไมิ่่ได้เช่�อมิ่โยุงกับรัฐธีรรมิ่นู์ญ เพ์ราะการเรียุน์กฎหมิ่ายุ

รัฐธีรรมิ่นู์ญใน์อดีตจัะเรียุน์แคิ่เร่�องโคิรงสร้างทางการเม่ิ่อง รัฐสภิา  

การแบ่งแยุกอำน์าจั ระบบเล่อกตั�ง แต่ส่วน์ที�คิน์ไม่ิ่คิ่อยุพ์ูดถึ้งค่ิอ 

เร่�องส่ทธี่ขั�น์พ์่�น์ฐาน์ ผมิ่เช่�อว่าน์่าจัะมิ่ีมิ่าไม่ิ่เก่น์ 10 ปีที�มิ่ีอาจัารยุ์สอน์

เร่�องส่ทธี่ขั�น์พ์่�น์ฐาน์อยุ่างเป็น์ระบบแล้วสามิ่ารถ้เอาส่ทธี่ขั�น์พ์่�น์ฐาน์มิ่า

ใช้ได้อยุ่างจัร่งจััง 
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อยุ่างเร่�องสมิ่รสเท่าเทียุมิ่ เป็น์ประเด็น์ที�ใช้บทบัญญัต่รัฐธีรรมิ่น์ูญ

เร่�องส่ทธี่ขั�น์พ์่�น์ฐาน์ได้อยุ่างชัดเจัน์มิ่าก กรณีน์ี�หากเป็น์ผมิ่จัะไมิ่่ฟื่้องว่า 

มิ่นั์ขดักบัหลกัคิวามิ่เสมิ่อภิาคิอยุา่งเดยีุว แตจ่ัะฟื่อ้งวา่มัิ่น์ขดักบัหลกัสท่ธี่ 

ใน์การก่อตั�งคิรอบคิรัว เมิ่่�อการก่อตั�งคิรอบคิรัวต้องเป็น์ชายุและหญ่ง 

อยุา่งละคิน์ ซึ�งเปน็์เร่�องเช่�อมิ่โยุงกบัรฐัธีรรมิ่น์ญู น์ี�ค่ิอการไมิ่ใ่ห้คิวามิ่สำคิญั 

กับการศึกษัารัฐธีรรมิ่น์ูญอยุ่างเพ์ียุงพ์อและเราไมิ่่ได้สอน์ให้คิรอบคิลุมิ่ 

ทุกอยุ่าง โดยุเฉพ์าะเร่�องส่ทธี่เสรีภิาพ์

ที�คิณะผมิ่แก้ไขหลักสูตรล่าสุด เรากำหน์ดให้น์ักศึกษัาต้องเรียุน์

รฐัธีรรมิ่น์ญู 6 หน์ว่ยุก่ต เวลาออกแบบหลกัสตูร เราตอ้งสง่ใหผู้ท้รงคิณุวฒุ่ 

อ่าน์ก่อน์ หน์ึ�งใน์ผู้ทรงคิุณวุฒ่ที�มิ่าจัากศาลยุุต่ธีรรมิ่ให้คิวามิ่เห็น์กลับ

มิ่าว่าเรียุน์ว่ชากฎหมิ่ายุรัฐธีรรมิ่น์ูญเยุอะเก่น์ไป ว่ชาน์ี�ไม่ิ่คิ่อยุได้ใช ้

หรอก ไมิ่่ได้มิ่ีคิวามิ่สำคิัญเท่าไหร่ ให้ลดหน์่วยุก่ตลง แต่ทางคิณะยุ่น์ยุัน์

วา่จัะสอน์ 6 หน่์วยุก่ต ไม่ิ่ได้ปรับตามิ่คิวามิ่เห็น์ของผูท้รงคุิณวุฒท่ี�แน์ะน์ำ

ใหไ้ปเรียุน์กฎหมิ่ายุอ่�น์ที�จัะได้ใช ้ทั�งที�จัร่งแล้วรากฐาน์ของกฎหมิ่ายุต่างๆ  

คิ่อรัฐธีรรมิ่น์ูญ

น์อกจัากน์ี�ส่วน์หน์ึ�งที�ทำให้น์ักกฎหมิ่ายุไทยุเป็น์หัวสี�เหลี�ยุมิ่ 

เพ์ราะมิ่หาว่ทยุาลัยุใน์ภูิม่ิ่ภิาคิแทบไม่ิ่สอน์กฎหมิ่ายุระหว่างประเทศเลยุ  

ทำให้ไมิ่่ได้เรียุน์อน์ุสัญญาส่ทธี่มิ่น์ุษัยุชน์ กฎหมิ่ายุทะเล กฎหมิ่ายุ 

การเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศ ไมิ่่ได้เห็น์ว่าใน์ทางระหว่างประเทศ 

เป็น์อยุ่างไรบ้าง กลายุเป็น์ว่านั์กเรียุน์กฎหมิ่ายุไทยุเรียุน์แค่ิกฎหมิ่ายุ 

ที�ต้องสอบเน์ต่บัณฑ์่ต ทำให้ไมิ่่เห็น์มิุ่มิ่มิ่องอ่�น์ๆ ที�หลากหลายุขึ�น์
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สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

วจัน์า วรรลยุางกูร 

ภิาพ์ถ้่ายุ: คิณะน์่ต่ศาสตร์ 

มิ่หาว่ทยุาลัยุสงขลาน์คิร่น์ทร์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 14 มิ่กราคิมิ่ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�



สถาบ้นกษ้ตั้ริย ์
ก้บการปฏิรูปทุนนิยม่ไทย 

ปวงช่น อุนจะน�า
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ดร.ปวงช่น อุนจะน�า อาจารย์ประจ�าภาควิช่าร้ฐศาสตั้ร์แลัะ
รัฐประศาสน์ศาสตร์ คิณะสังคิมิ่ศาสตร์ มิ่หาว่ทยุาลัยุน์เรศวร ค่ิอ  

น์ักรัฐศาสตร์รุ่น์ใหมิ่่ที�สน์ใจังาน์ด้าน์กษััตร่ยุ์ศึกษัามิ่าอยุ่างต่อเน์่�อง  

โดยุประเด็น์ที�เขาสน์ใจัเฉพ์าะคิ่อ บทบาทสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์กับพ์ัฒน์าการ

ระบบทุน์น์่ยุมิ่ไทยุ

ปวงชน์ตัดสน่์ใจัทำว่จัยัุหัวข้อน์ี�ใน์การทำวท่ยุาน์พ่์น์ธ์ีระดับปร่ญญา

เอกที� The City University of New York ประเทศสหรฐัอเมิ่ร่กา กอ่น์ที�จัะ

ปรบัปรุงเป็น์หนั์งสอ่ Royal Capitalism: Wealth, Class, and Monarchy 

in Thailand ที�มิ่ีกำหน์ดตีพ์่มิ่พ์์ใน์เด่อน์กุมิ่ภิาพ์ัน์ธี์ 2565

แน์่น์อน์ว่า การศึกษัาเกี�ยุวกับสถ้าบัน์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ทำให้งาน์

ของปวงชน์มิ่คีิวามิ่แหลมิ่คิมิ่อยุูแ่ลว้ แตค่ิวามิ่โดดเดน่์ของงาน์ที�เขาทำค่ิอ  

การเปิดโจัทย์ุใหม่ิ่ให้สังคิมิ่ไทยุขบค่ิด – เป็น์โจัทย์ุที�หลีกเลี�ยุงไม่ิ่ได้ใน์ 

ห้วงยุามิ่ของการปฏิ่รูปเศรษัฐก่จัการเมิ่่อง
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วา่กน้วา่กรอบการวเิคราะห์อ�านาจผา่น ‘ทนุ’ เปน็กรอบการวเิคราะห์
ที่จางหายไปในการม่องการเม่ืองไทยช่่วง 20-30 ปีที่ผ่านม่า  
ท�าไม่คุณถึงเลัือกท�าความ่เข้าใจสถาบ้นกษ้ตั้ริย์ผ่านทุน

มิ่หีลายุสาเหตุที�ทำให้ผมิ่หัน์มิ่าสน์ใจัคิวามิ่สมัิ่พ์ัน์ธี์ระหวา่งสถ้าบัน์
กษััตร่ยุ์และทุน์

สาเหตุแรก ใน์รอบหลายุปีที�ผ่าน์มิ่า สังคิมิ่และแวดวงว่ชาการ 
มิ่ีแน์วโน์้มิ่ที�จัะมิ่องทุกอยุ่างแบ่งออกเป็น์ขั�วตรงข้ามิ่ค่ิอ มิ่ีขั�วตรงข้ามิ่
ระหว่างทุน์สามิ่าน์ย์ุที�โลภิมิ่ากเห็น์แก่ตัวกับกษััตร่ย์ุผู้ทรงศีลธีรรมิ่ซึ�ง
เป็น์สัญลักษัณ์ของคิวามิ่พ์ออยุู่พ์อก่น์ มิ่ีการแบ่งขั�วตรงข้ามิ่ระหว่างการ
ศึกษัารัฐและตลาด ฝัั�งหน์ึ�งศึกษัาแคิ่เร่�องรัฐ อีกฝัั�งก็ศึกษัาแคิ่เร่�องตลาด 
แยุกออกไปเลยุ รวมิ่ไปถึ้งการมิ่องเศรษัฐก่จัการเม่ิ่องและวัฒน์ธีรรมิ่ 
แบบแยุกส่วน์ออกจัากกัน์ ดังน์ั�น์ผมิ่เลยุพ์ยุายุามิ่ศึกษัาสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ 
โดยุเช่�อมิ่โยุงเข้ากับทุน์ และมิ่องคิวามิ่สัมิ่พั์น์ธี์ระหว่างสองตัวแสดงน์ี� 
จัากทั�งมิุ่มิ่เศรษัฐก่จั การเมิ่่อง และวัฒน์ธีรรมิ่ร่วมิ่กัน์ไป

น์อกจัากน์ี� เรามัิ่กจัะมิ่องว่าตลาด ทนุ์ และคิวามิ่มัิ่�งคิั�งไม่ิ่คิอ่ยุเกี�ยุวกบั 
สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ หร่อละเลยุตรงจัุดน์ี�ไป หากเทียุบกับคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธ์ี 
ระหว่างทหารกับสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ ศาสน์ากับสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ หร่อ
ประชาธี่ปไตยุกับสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ น์ั�น์จัึงเป็น์สาเหตุที�ผมิ่อยุากเต่มิ่เต็มิ่ 
ช่องโหว่ตรงน์ี�ด้วยุการศึกษัาทุน์กับสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์

สาเหตุที�สอง ใน์ช่วงหลายุปีที�ผ่าน์มิ่ามิ่ีกระแสที�มิ่องว่ามิ่าร์กซ่สมิ่์
เป็น์อุดมิ่การณ์หร่อทฤษัฎีที�ตายุไปแล้ว ไม่ิ่สำคัิญ ใน์หมู่ิ่ฝ่ัายุซ้ายุเอง 
ก็ต้องเผช่ญกับสภิาวะ ‘ซ้ายุซึมิ่เศร้า’ หร่อ ‘ซ้ายุอกหัก’ โดยุเฉพ์าะหลัง 
การลม่ิ่สลายุของพ์รรคิคิอมิ่ม่ิ่วน์ส่ตแ์หง่ประเทศไทยุและหลงัชว่งทศวรรษั 
1990 เป็น์ต้น์มิ่า ไมิ่่เพี์ยุงเท่าน์ั�น์ ฝั่ายุซ้ายุใน์ไทยุหลายุคิน์ก็เปลี�ยุน์ไป
สมิ่าทาน์แน์วคิ่ดแบบกษััตร่ยุ์น์่ยุมิ่ สภิาวะเช่น์น์ี�ทำให้ผมิ่สน์ใจัน์ำทฤษัฎี
มิ่าร์กซ่สมิ่์มิ่าช่วยุอธี่บายุปรากฏิการณ์สังคิมิ่ไทยุ เพ์่�อกระตุ้น์ให้แวดวง
วช่าการและสงัคิมิ่หนั์มิ่าให้คิวามิ่สน์ใจักบัทฤษัฎมีิ่าร์กซส่ม์ิ่กบัการประยุกุต์

ใช้ทฤษัฎีน์ี�ใน์การศึกษัาเศรษัฐก่จัการเมิ่่องไทยุให้มิ่ากขึ�น์
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สาเหตุที�สามิ่ ค่ิอการผงาดขึ�น์มิ่าของแน์วค่ิดโพ์สต์โมิ่เด่ร์น์และ 

แน์วศึกษัาแบบชาต่พ์ัน์ธีุ์วรรณา (ethnography) ซึ�งแมิ่้ว่าการศึกษัา

การเม่ิ่องเช่งอัตลักษัณ์ กลุ่มิ่ชาต่พั์น์ธีุ์ หร่อผู้ถู้กกดขี�จัะเป็น์ส่�งที�ดีใน์

สงัคิมิ่ไทยุ แตใ่น์หลายุคิรั�งมิ่แีน์วโน์ม้ิ่ที�น์กัวช่าการเลอ่กจัะสน์ใจัการเม่ิ่อง 

ใน์ระดับทอ้งถ่้�น์ การเม่ิ่องใน์ชีวต่ประจัำวัน์ และการเม่ิ่องใน์ระดับจัลุภิาคิ 

แล้วกลับละเลยุประเด็น์ปัญหาการเม่ิ่องที�สำคัิญ ส่งอ่ทธี่พ์ลใน์วงกว้าง  

และอยูุ่ตรงหน้์าอยุ่างชัดแจั้งอยุ่างสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุและคิวามิ่มัิ่�งคัิ�งของ

สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์



ทุนนิยมและประชาธิปไตย 
ไม่จ�าเป็นต้องผูกติดกัน 

เป็นปาท่องโก๋  
มปีระเทศทีทุ่นนยิมก้าวหน้ามาก

แต่ถูกวิพากษ์วิจารณ ์
เรื่องสิทธิเสรีภาพ 

และความเป็นประชาธิปไตย
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สาเหตุสุดท้ายุ หลายุคิรั�งเวลามิ่ีการน์ำทฤษัฎีว่พ์ากษั์ทุน์น์่ยุมิ่มิ่า

ใช้อธี่บายุสังคิมิ่ไทยุ เราว่พ์ากษั์แต่ระบบทุน์น์่ยุมิ่อยุ่างเป็น์น์ามิ่ธีรรมิ่  

หร่ออยุ่างมิ่ากก็ว่พ์ากษั์บรรษััทข้ามิ่ชาต่ ว่พ์ากษั์สหรัฐฯ ใน์ฐาน์ะ

มิ่หาอำน์าจั ว่พ์ากษั์เจ้ัาสัวซีพ์ี แต่เราเล่อกที�จัะมิ่องข้ามิ่หร่อไม่ิ่มิ่อง

สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์และสำน์ักงาน์ทรัพ์ยุ์ส่น์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ ซึ�งมัิ่�งคัิ�งและมีิ่

คิวามิ่ร�ำรวยุไมิ่่ต่างจัากบรรษััทข้ามิ่ชาต่แต่อยุ่างใด

หากไม่่ม่องสถาบ้นกษ้ตั้ริย์ผ่านทุน เราจะพลัาดการม่องเห็นอะไร 
ไปบ้าง

หากไมิ่่มิ่องกษััตร่ยุ์ผ่าน์กรอบการว่เคิราะห์ทุน์น์่ยุมิ่ มิ่ีแน์วโน้์มิ่ว่า 

เราจัะมิ่องกษัตัร่ย์ุผา่น์แคิม่่ิ่ตก่ารเม่ิ่องและวฒัน์ธีรรมิ่เทา่น์ั�น์ และจัะพ์ลาด 

การมิ่องสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุใน์ม่ิ่ต่เศรษัฐก่จัไป เราจัะค่ิดว่าสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ

ไมิ่่ได้เป็น์ส่วน์หน์ึ�งของทุน์น์่ยุมิ่ ไม่ิ่ได้เป็น์ส่วน์หน์ึ�งของปัญหาของ 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ การผูกขาด การกดขี�ขูดรีด การลดทอน์สวัสด่การสังคิมิ่ 

การเปิดโรงงาน์ใหมิ่่ การตกงาน์ หุ้น์ใน์ตลาดหลักทรัพ์ยุ์ หร่อการที�รัฐ

ให้สัมิ่ปทาน์กับบร่ษััทเอกชน์ รวมิ่ทั�งจัะมิ่องไม่ิ่เห็น์ว่าสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ 

เกี�ยุวข้องกับการบร่โภิคิส่น์คิ้า การโฆษัณาส่น์คิ้า และวัฒน์ธีรรมิ่ป็อป 

ใน์ชีว่ตประจัำวัน์ ทั�งๆ ที�จัร่งๆ แล้วสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ผน์วกตัวเอง 

และกล่น์เข้าไปเป็น์ส่วน์หน์ึ�งของระบบทุน์น์่ยุมิ่เป็น์อยุ่างมิ่าก

น์อกจัากนี์� การละเลยุคิวามิ่สัมิ่พั์น์ธี์อัน์แน่์น์แฟ้ื่น์ระหว่างทุน์ 

และสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ทำให้เรามิ่องไมิ่่เห็น์คิำถ้ามิ่สำคิัญเหล่าน์ี�

คิำถ้ามิ่แรกคิ่อ เวลาเราต่อสู้กับทุน์ ต่อต้าน์น์ายุทุน์ ประท้วง  

และเรียุกร้องให้มิ่ีการปฏ่ิรูปทุน์น์่ยุมิ่ เราต้องการปฏ่ิรูปสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ

ด้วยุหร่อไมิ่่

คิำถ้ามิ่ที�สอง เวลาที�เราเรียุกร้องให้มิ่ีการปฏิ่รูปสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์  

การปฏิ่รูปที�ว่านี์�จัะประสบคิวามิ่สำเร็จัโดยุไมิ่่ปฏิ่รูประบบทุน์น์่ยุมิ่ 

ได้หร่อไมิ่่
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ตอน์น์ี�ดูเหม่ิ่อน์ว่า การปฏ่ิรูปทั�งสองมัิ่กจัะถู้กมิ่องแยุกขาดออก

จัากกัน์ คิำถ้ามิ่ที�ดูเหมิ่่อน์จัะละเลยุไปก็คิ่อ หากจัะปฏิ่รูปสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์  

แลว้ต้องทำอยุา่งไรต่อกบัทนุ์น์่ยุมิ่ หรอ่หากจัะลดคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ จัะตอ้ง

ปฏิ่รูปสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์อยุ่างไร

ทุนแลัะระบบทุนนิยม่ไม่่ ใ ช่่ เรื่องใหม่่ ในไทย แต่ั้งานที่ ศึกษา 
ความ่เกี่ยวพ้นก้นระหว่าง ‘ทุน’ แลัะ ‘สถาบ้นกษ้ตั้ริย์’ ก็ม่ีไม่่ม่ากน้ก  
งานของคุณที่ว่าด้วย ‘กษ้ตั้ริย์กระฎุม่พี’ สนทนาหรือถกเถียงอะไร
ก้บงานว่าด้วยทุนในช่่วงท่ีผ่านม่า ท้�งงานว่าด้วยระบบทุนนิยม่ 
โลัก การสะสม่ทุนของระบบทุนนิยม่ไทย แลัะพลัว้ตั้ทุนของสถาบ้น 
กษ้ตั้ริย์เอง

เร่�มิ่จัากงาน์ที�ว่าด้วยุระบบทุน์น์่ยุมิ่โลกต่อการเม่ิ่องไทยุ ซึ�งให้ 

คิวามิ่สน์ใจักับบรรษััทข้ามิ่ชาต่ การลงทุน์ของต่างชาต่ คิวามิ่ร่วมิ่ม่ิ่อ

ระหวา่งน์ายุทนุ์ไทยุและน์ายุทนุ์ตา่งชาต ่ขา้ราชการและน์กัการเม่ิ่องไทยุ 

แต่งาน์ประเภิทน์ี�ไมิ่่ได้รวมิ่สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์เข้าไปใน์การศึกษัา

คิำถ้ามิ่สำคิัญคิ่อ สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์มิ่ีคิวามิ่สำคิัญอยุ่างไรกับทุน์น์่ยุมิ่

ตา่งชาต ่สถ้าบนั์กษัตัร่ยุก์บัน์ายุทนุ์ตา่งชาตเ่กี�ยุวขอ้งกนั์อยุา่งไร สถ้าบนั์

กษััตร่ยุ์เกี�ยุวข้องอยุ่างไรกับการที�บรรษััทข้ามิ่ชาต่ช่�อดังอยุ่าง Toyota, 

Honda, BMW, Nestle, Philips หร่อ Microsoft มิ่าลงทุน์ใน์ไทยุ  

หร่อที�ใกล้ตัวที�สุดอยุ่างเร่�องวัคิซีน์ การที�แอสตร้าเซน์เน์ก้า บร่ษััทยุา 

และชีวเภิสัชภัิณฑ์์ระดับข้ามิ่ชาต่มิ่าเปิดโรงงาน์ใน์ไทยุ โดยุร่วมิ่ม่ิ่อกับ

บรษ่ัทัท้องถ่้�น์อยุ่างสยุามิ่ไบโอไซเอน์ซ ์สถ้าบนั์กษัตัรยุ่เ์กี�ยุวขอ้งอยุา่งไร 

ทำไมิ่น์ายุทุน์ต่างชาต่ต้องเข้าเฝั้าฯ ทำไมิ่น์ายุทุน์ไทยุที�ดูแลบร่ษััทลูก

ของ Honda ต้องพ์า CEO Honda จัากสำน์ักงาน์ใหญ่ที�ญี�ปุ่น์ไปเข้าเฝั้าฯ

ปรากฏิการณ์ที�ว่าน์ี�เป็น์แค่ิธีรรมิ่เน์ียุมิ่เฉยุๆ หร่อเกี�ยุวข้องกับ 

การสะสมิ่ทุน์ด้วยุ ทุน์ได้ประโยุชน์์อะไรจัากกระบวน์การน์ี� ทำไมิ่น์ายุทุน์

ต่างชาต่ต้องเช่ญราชน์่กุลไปเปิดโรงงาน์ด้วยุ แล้วทำไมิ่คิน์ที�ตัดร่บบ่�น์ 

เปิดโรงงาน์คิน์แรกต้องเป็น์ราชน์่กุล ไมิ่่ใช่น์ักการเม่ิ่องหร่อดารานั์กร้อง
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ทั�วไป ม่ิ่ต่เหล่าน์ี�ถู้กละเลยุใน์งาน์ที�ว่าด้วยุทุน์ไทยุกับทุน์โลก ไมิ่่คิ่อยุมิ่ี 

การกล่าวถ้ึงสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์เท่าไหร่ หร่อจัะบอกว่าไมิ่่กล่าวถ้ึงเลยุก็ได้  

เพ์ราะเรามัิ่กมิ่องสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุราวกับว่าไมิ่่เกี�ยุวข้องกับพ์ัฒน์าการ

ทุน์น์่ยุมิ่จัน์เป็น์ธีรรมิ่เน์ียุมิ่

งาน์ที� ว่ าด้วยุการสะสมิ่ทุน์ของทุน์น์่ยุมิ่ไทยุมิ่ักสน์ใจัไปที� 

คิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ระหว่างน์ายุทุน์ ทหาร ข้าราชการ และเทคิโน์แคิรต  

สน์ใจัการให้สัมิ่ปทาน์ ระบบอุปถ้ัมิ่ภิ์ และคิอร์รัปชัน์ของคิน์กลุ่มิ่น์ี�  

เช่น์ว่าเทคิโน์แคิรตสน์่ทกับใคิร หร่อให้สัมิ่ปทาน์กับทุน์ไหน์ แต่เมิ่่�อ 

ไม่ิ่ได้รวมิ่สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์เข้าไปใน์การศึกษัา คิำถ้ามิ่สำคิัญที�ไมิ่่ถู้กถ้ามิ่

ค่ิอ ฝั่ายุวังมีิ่คิวามิ่เกี�ยุวข้องอยุ่างไรกับการให้สัมิ่ปทาน์ ระบบอุปถั้มิ่ภิ์  

การคิอร์รัปชัน์หร่อไม่ิ่ น์ี�เป็น์คิำถ้ามิ่ที�สำคัิญอยุ่างมิ่าก กรณีวัคิซีน์เป็น์

ตัวอยุ่างที�ดีเพ์ราะเป็น์เร่�องใกล้ตัว จัะเห็น์ว่ารัฐเอาเง่น์ไปลงทุน์ให้บร่ษััท

สยุามิ่ไบโอไซเอน์ซ์ที�มีิ่คิวามิ่สัมิ่พั์น์ธ์ีอนั์ดีกับทนุ์ข้ามิ่ชาต ่เป็น์บร่ษัทัหลัก

ใน์การผล่ตวคัิซนี์ ซึ�งอาจัจัะถ้กูหร่อผด่กไ็ด้ เพ์ยีุงแตเ่ราไมิ่มี่ิ่หลักหร่อวธ่ีคีิด่ 

เกี�ยุวกับเร่�องน์ี�เลยุ

ส่วน์งาน์ที�ว่าด้วยุพ์ลวัตทุน์ของสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์จัะให้คิวามิ่สำคิัญ

กับสำน์ักงาน์ทรัพ์ยุ์ส่น์ส่วน์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ ซึ�งสำคิัญมิ่าก เพ์ราะทุน์ที�

สถ้าบนั์กษัตัรยุ่ถ์้อ่ใน์ฐาน์ะทรพั์ยุส์น่์อยุูน่์ั�น์มิ่ขีน์าดมิ่หาศาล แตส่ำหรบัผมิ่  

คิวามิ่สัมิ่พั์น์ธ์ีระหว่างทุน์และกษััตร่ย์ุไปไกลกว่าแค่ิสำนั์กงาน์ทรัพ์ย์ุส่น์ฯ  

เช่น์ การลงทุน์ส่วน์พ์ระองค์ิ การถ้่อหุ้น์ของสมิ่าช่กราชวงศ์ใน์ตลาด 

หลักทรัพ์ย์ุ การบร่จัาคิของภิาคิเอกชน์ให้กับสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ รวมิ่ไปถ้ึง

งบประมิ่าณที�สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ได้รับจัากภิาคิรัฐ ซึ�งอยุ่างหลังเพ์่�งกลายุมิ่า

เปน็์ประเดน็์รอ้น์ใน์ชว่งสองปทีี�ผา่น์มิ่า เพ์ราะงบประมิ่าณสถ้าบนั์กษัตัร่ยุ์

มิ่ากเก่น์ไปอยุ่างไม่ิ่ได้สดัส่วน์กับงบประมิ่าณที�สำคัิญต่อกจ่ัการสาธีารณะ

เวลาที�เรามิ่องสำนั์กงาน์ทรัพ์ยุ์ส่น์ส่วน์พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุ เรามัิ่กจัะ 

มิ่องว่าทรัพ์ย์ุส่น์เหล่าน์ั�น์คิ่อทุน์ทางเศรษัฐก่จั แต่สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์มิ่ีทุน์ 

ทางสังคิมิ่และทุน์ทางวัฒน์ธีรรมิ่เข้ามิ่าเกี�ยุวข้องด้วยุ น์ำมิ่าสู่คิำถ้ามิ่ว่า 

ทำไมิ่สำน์กังาน์ทรพั์ยุส์น่์สว่น์พ์ระมิ่หากษัตัร่ยุจ์ังึอยูุ่น์อกเหน์อ่คิวามิ่สน์ใจั



Thailand: The Great Reset190

ของสังคิมิ่มิ่าเน์่�น์น์าน์ทั�งๆ ที�สะสมิ่ทุน์มิ่าน์าน์ และไมิ่่ได้ถู้กตั�งคิำถ้ามิ่ 

เท่าที�คิวรจัน์กระทั�งเก่ดปรากฏิการณ์การประท้วงของคิน์รุ่น์ใหม่ิ่ ที�เร่�มิ่ 

ตั�งคิำถ้ามิ่กับคิวามิ่มัิ่�งคัิ�งของพ์ระราชทรัพ์ย์ุที�ต่างจัากทรัพ์ย์ุส่น์ของ

มิ่หาชน์ส่วน์ใหญ่

คิวามิ่พ์ยุายุามิ่ของผมิ่คิ่อการต่อจั่กซอว์ให้ได้ระหว่างม่ิ่ต่ทาง 

การเม่ิ่อง เศรษัฐก่จั และวัฒน์ธีรรมิ่ของสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ หลายุคิรั�งเวลา 

มิ่ีการอธี่บายุคิวามิ่มัิ่�งคัิ�งของสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ มิ่ีแน์วโน์้มิ่ที�เราจัะละเลยุ 

ม่ิ่ต่อ่�น์ๆ ไป เช่น์ ทำไมิ่กษััตร่ย์ุสามิ่ารถ้ตักตวงและสะสมิ่ทุน์ได้

มิ่ากขน์าดน์ี� ใน์ขณะที�ภิาพ์ลักษัณ์ที�ปรากฏิใน์ส่�อกลับตรงกัน์ข้ามิ่  

หร่อพ์ระราชอำน์าจัเกี�ยุวกับพ์ระราชทรัพ์ยุ์อยุ่างไร ทรัพ์ยุ์ของกษััตร่ย์ุ 

เกี�ยุวกบัพ์ระเกยีุรตห่ร่อคิวามิ่น์ยุ่มิ่กษัตัร่ยุใ์น์วฒัน์ธีรรมิ่ปอ็ปอยุา่งไร ตรงน์ี�

ขาดการอธีบ่ายุไป เพ์ราะฉะน์ั�น์ งาน์ของผมิ่พ์ยุายุามิ่มิ่องแบบเปน็์องคิร์วมิ่  

(totality) ต่อจั่กซอว์ให้ได้ระหว่างการเม่ิ่องของชน์ชั�น์น์ำและการเม่ิ่อง 

ใน์ระดับชีว่ตประจัำวัน์

ในเส้นทางสู่ประช่าธิปไตั้ยกว่า 89 กว่าปีที่ผ่านม่า ความ่ส้ม่พ้นธ์
ระหว่างสถาบ้นกษ้ตั้ริ ย์แลัะทุนเกี่ยวพ้นก้บการเปลัี่ยนผ่าน 
หรือการถดถอยของประช่าธิปไตั้ยไทยอย่างไรบ้าง

ใน์หนั์งส่อ Royal Capitalism ผมิ่เสน์อว่า สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุไม่ิ่ได้

มิ่ีจัุดยุ่น์ทางการเม่ิ่องประชาธี่ปไตยุที�ชัดเจัน์ สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุพ์ร้อมิ่จัะ

ปรับเปลี�ยุน์จุัดยุ่น์ได้ตลอด อยุ่างตอน์น์ี�เผด็จัการทหารคิรองอำน์าจั 

กษััตร่ยุ์ก็เป็น์พ์ัน์ธีม่ิ่ตรกับกองทัพ์ แต่พ์อกระแสประชาธี่ปไตยุมิ่าแรง 

ประชาชน์ประท้วงไล่ทหารให้กลับกรมิ่กอง กษััตร่ย์ุก็พ์ร้อมิ่ที�จัะอยูุ่

ใน์กระแสประชาธี่ปไตยุ เพ์ราะฉะนั์�น์ ไม่ิ่ว่าประชาธี่ปไตยุจัะเด่น์หน้์า 

หร่อถ้อยุหลังก็ตามิ่ สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ไมิ่่ใช่คิวามิ่หวังของการเปลี�ยุน์ผ่าน์

ไปสู่ประชาธี่ปไตยุ

หน์ึ�งใน์หลักการสำคิญัหร่อแก่น์ของประชาธีป่ไตยุค่ิอคิวามิ่เท่าเทยีุมิ่ 
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ไม่ิ่วา่จัะยุากดีมิ่จีัน์ ทกุคิน์ก็มิ่ส่ีทธี่�มิ่เีสียุงเท่าเทียุมิ่กัน์ใน์การเล่อกตั�งผูแ้ทน์ 

แตแ่กน่์ของระบอบกษัตัร่ย์ุตั�งอยุูบ่น์ฐาน์ของคิวามิ่สูงต�ำ ยุศถ้าบรรดาศักด่� 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ อภิส่ท่ธี่�มิ่าพ์รอ้มิ่กบัสายุเลอ่ดและส่บทอดผา่น์สายุเลอ่ด 

มิ่ีการแบ่งลำดับชน์ชั�น์ชัดเจัน์ว่าใคิรค่ิอเจั้า ใคิรคิ่อสามิ่ัญชน์ กระทั�ง 

ใน์หมิู่่เจั้าก็ยุังมิ่ีการจััดลำดับสูงต�ำกัน์อีก

ใน์สังคิมิ่ประชาธ่ีปไตยุสมัิ่ยุใหม่ิ่ที�มิ่หาชน์ทุกคิน์เท่าเทียุมิ่กัน์ 

สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุดำรงอยุู่อยุ่างลักลั�น์ แต่ตราบเท่าที�สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุเล่น์

บทบาทรอง เป็น์แคิ่สัญลักษัณ์เช่งประเพ์ณี วัฒน์ธีรรมิ่ ประวัต่ศาสตร์

เท่าน์ั�น์ สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ก็สามิ่ารถ้ดำรงอยุู่กับระบอบประชาธี่ปไตยุได้

ดังน์ั�น์ ใน์กระบวน์การเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่ประชาธี่ปไตยุ เราคิวร 

คิาดหวงัไปที�พ์ลงัของมิ่หาชน์ การสรา้งรัฐบาล รฐัสภิา และพ์รรคิการเม่ิ่อง 

ที�เข้มิ่แข็งมิ่ากกว่า ใน์ทางกลับกัน์ ภิาวะถ้อยุหลังกลับของประชาธี่ปไตยุ

ใน์ช่วงที�ผ่าน์มิ่า เรารู้ว่าสถ้าบัน์ไหน์ที�สร้างคิวามิ่ชอบธีรรมิ่ให้แก่กองทัพ์ 

กลุ่มิ่ผู้ประท้วงอน์ุรักษัน์่ยุมิ่อยุ่าง กปปส. ที�พ์าประชาธี่ปไตยุถ้ดถ้อยุ  

ไมิ่เ่อาหน์ึ�งสท่ธี่�หน์ึ�งเสียุงเท่ากนั์ทกุคิน์ และที�สำคัิญ เสาหลักที�ขบวน์การ 

อน์ุรักษัน์่ยุมิ่เหล่าน์ี�ยุึดโยุงคิ่ออุดมิ่การณ์กษััตร่ยุ์น์่ยุมิ่ ใน์แง่น์ี� อุดมิ่การณ ์

ที�เก่�อหน์ุน์ให้ประชาธี่ปไตยุถ้ดถ้อยุก็คิ่ออุดมิ่การณ์กษััตร่ยุ์น์่ยุมิ่

ว่าก้นว่าระบบเศรษฐกิจทุนนิยม่ไปด้วยก้นได้ดีก้บการเมื่อง
ประช่าธิปไตั้ย เพราะฉะน้�น สถาบ้นกษ้ตั้ริย์ที่เป็นกษ้ตั้ริย์กระฎุม่พี 
ควรจะไปได้ดีก้บระบอบประช่าธิปไตั้ยด้วยไหม่

เราจัะมิ่ีภิาพ์ต่ดตาว่าระบบทุน์น์่ยุมิ่มิ่ักจัะไปได้ดีกับระบอบ

ประชาธีป่ไตยุ ซึ�งเป็น์เร่�องที�เข้าใจัได้ เพ์ราะมิ่ปีระเทศที�ทนุ์น์ยุ่มิ่ก้าวหน้์าที�

มิ่คีิวามิ่เป็น์ประชาธีป่ไตยุสูง เคิารพ์สท่ธีเ่สรภีิาพ์ มิ่รีฐัธีรรมิ่นู์ญที�เข้มิ่แขง็ 

มิ่พี์รรคิการเม่ิ่องที�เขม้ิ่แขง็อยุา่งฝัรั�งเศส สหราชอาณาจักัร สหรฐัอเมิ่ร่กา 

หร่อกลุ่มิ่ประเทศน์อร์ด่ก

อยุ่างไรก็ดี น์ั�น์เป็น์เพี์ยุงสายุธีารหน์ึ�งเท่าน์ั�น์ เพ์ราะว่าทุน์น์่ยุมิ่ 



ต่อให้ปรับอ�านาจ 
ของสถาบันกษัตริย ์

ในเชงิการเมอืงหรอืวฒันธรรมได้  
แต่โจทย์ที่รออยู่คือ 

จะท�าอย่างไรกับอ�านาจ 
ของสถาบันกษัตริย ์

ในตลาด
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และประชาธี่ปไตยุไมิ่่จัำเป็น์ต้องผูกต่ดกัน์เป็น์ปาท่องโก๋ มิ่ีประเทศ

ที�ทุน์น่์ยุมิ่ก้าวหน้์ามิ่ากแต่ถู้กว่พ์ากษ์ัว่จัารณ์เร่�องส่ทธี่เสรีภิาพ์และ 

คิวามิ่เปน็์ประชาธีป่ไตยุอยุูเ่หม่ิ่อน์กนั์อยุา่งส่งคิโปร ์หร่ออยุา่งยุุคิน์ี�กไ็ม่ิ่มิ่ี

ใคิรกล้าปฏิ่เสธีแล้วว่าจีัน์ไมิ่่ใช่ทุน์น่์ยุมิ่และไม่ิ่มีิ่ชน์ชั�น์กระฎุุมิ่พ์ีจัำน์วน์

มิ่หาศาลที�มัิ่�งคัิ�งร�ำรวยุมิ่ากที�สุด แตก่ระน์ั�น์จีัน์ก็ไม่ิ่ใช่ระบอบประชาธีป่ไตยุ

น์ี�เป็น์ปัญหาสำคิัญใน์แง่ที�ว่ากระฎุุมิ่พ์ีไทยุมิ่องจัีน์เป็น์แบบอยุ่าง  

ไม่ิ่ต้องมิ่ีประชาธี่ปไตยุเศรษัฐก่จัก็โตได้ ประชาธี่ปไตยุวุ่น์วายุ  

เสียุงมิ่หาชน์ประท้วงหน์วกหู ให้พ์ลเอกประยุุทธ์ีคิรองอำน์าจัต่อจัะเป็น์

อะไรไป หร่อต่อให้เป็น์ระบอบสมิ่บูรณาญาส่ทธี่ราชยุ์ก็เข้ากับระบบ

ทนุ์น์ยุ่มิ่ได้ อยุ่างกษัตัรย์ุ่ซาอุดอีาระเบียุก็ลงทุน์ใน์ตลาดน์�ำมัิ่น์เหม่ิ่อน์กัน์

ใน์ศตวรรษัที� 21 มิ่ีทางเล่อกโมิ่เดลทุน์น์่ยุมิ่อ่�น์ๆ หลากหลายุขึ�น์ 

ส่วน์ไทยุจัะเล่อกเด่น์ไปใน์ท่ศทางไหน์ ก็ขึ�น์อยุู่กับว่าประชาชน์ต้องการ 

แบบไหน์ ซึ�งกม็ิ่คีิน์จัำน์วน์ไม่ิ่น้์อยุที�เช่�อว่าประชาธีป่ไตยุไม่ิ่สำคัิญตราบใด 

ที�ปากท้องยุังอ่�มิ่ เมิ่็ดเง่น์ยัุงไหลเวียุน์ ไมิ่่มิ่ีการประท้วงทางการเม่ิ่อง 

กลายุเป็น์ว่าเสรีภิาพ์ ส่ทธี่มิ่น์ุษัยุชน์ เสรีภิาพ์ส่�อกลายุเป็น์เร่�องรองลงไป 

จัากเร่�องเศรษัฐก่จั

ม่ีค�ากลั่าวที่ว่า “ทุนนิยม่ที่ก้าวหน้า ดีกว่าศ้กดินาที่ลั้าหลั้ง”  
แลั้ว ‘ทุนนิยม่ภายใตั้้ราชู่ปถ้ม่ภ์’ ก้าวหน้ากว่า ‘ศ้กดินา’ หรือไม่่

ถ้า้ตอบแบบสั�น์ๆ คิอ่ใช ่ทนุ์น์ยุ่มิ่ภิายุใตร้าชปูถ้มัิ่ภิย์ุอ่มิ่ดกีวา่ระบบ

ศกัด่น์าเมิ่่�อสองสามิ่รอ้ยุปกีอ่น์แน์น่์อน์ และระบบศกัด่น์ากด็กีวา่สงัคิมิ่ทาส  

เฉกเช่น์เดียุวกัน์กับการที�ผมิ่เช่�อว่า สังคิมิ่น์่ยุมิ่ยุ่อมิ่ดีกว่าทุน์น์่ยุมิ่  

นี์�ค่ิอการมิ่องประวัต่ศาสตร์ใน์แง่ที�ว่า สังคิมิ่มีิ่การพ์ัฒน์าต่อไปข้างหน้์า

เร่�อยุๆ

แตถ่้า้ตอบแบบยุาว กระทั�งน์กัค่ิดคิน์สำคัิญอยุา่งคิาร์ล มิ่ารก์ซ ์เอง 

กต็ระหน์กัดวีา่ การมิ่องวา่ทนุ์น์ยุ่มิ่กา้วหน์า้กวา่ศกัด่น์าเป็น์อะไรที�คิอ่น์ขา้ง 

ฉาบฉวยุ ภิายุใตร้ะบบทุน์น์ยุ่มิ่ ส่�งที�ปรากฏิอยุูต่รงหน์า้เหม่ิ่อน์จัะกา้วหน้์า 
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มิ่ารก์ซไ์ดก้ลา่วไวว้า่ ชน์ชั�น์แรงงาน์คิอ่มิ่หาชน์ใน์ระบบทนุ์น์ยุ่มิ่ ดเูหม่ิ่อน์ 

จัะได้รับการ ‘ปลดปล่อยุ’ ให้มิ่ี ‘อ่สระและเสรีภิาพ์’ แรงงาน์สามิ่ารถ้เด่น์

เห่น์ไปที�ไหน์ก็ได้ จัะสมิ่ัคิรงาน์ที�ไหน์ก็ได้ ไมิ่่พ์อใจัลาออกก็ได้ ต่�น์มิ่าจัะ

ทำงาน์ก็ได้ หร่อถ้้าขี�เกียุจัจัะไมิ่่ไปทำงาน์ก็ได้ ใน์ขณะที�ใน์ระบบศักด่น์า  

แรงงาน์ค่ิอไพ์ร่ที�ถู้กบังคัิบต้องทำงาน์ใน์ที�น์า ถู้กเจั้าขุน์มูิ่ลน์ายุกดขี� 

เฆี�ยุน์ตี

แตภ่ิายุใตฉ้ากหน์า้ของคิวามิ่กา้วหน์า้และอ่สรภิาพ์ใน์ระบบทนุ์น์ยุ่มิ่ 

กลับมิ่ีโคิรงสร้างทางเศรษัฐก่จัการเม่ิ่องที�ยุังกดทับอยุู่ ไม่ิ่ว่าจัะอยุ่างไร 

แรงงาน์ต่�น์มิ่าก็ตอ้งไปทำงาน์ เพ์ราะไมิ่เ่ช่น์น์ั�น์จัะไมิ่ม่ิ่อีะไรก่น์ และแม้ิ่วา่

โรงงาน์จัะให้คิ่าแรงน์้อยุ ไมิ่่พ์อซ่�ออาหารและดำรงชีพ์ อยุากจัะลาออก 

แต่ก็ลาออกไมิ่่ได้ ต่อให้ถู้กกดขี�แคิ่ไหน์ พ์รุ่งน์ี�ต่�น์มิ่าก็ต้องไปทำงาน์  

น์ี�คิอ่การกดขี�ขดูรีดและล่ดรอน์อ่สรภิาพ์ภิายุใต้ระบบทุน์น์ยุ่มิ่ น์อกจัากน์ั�น์  

ทุน์น์่ยุมิ่ก็ยุังมิ่ีคิวามิ่ล้าหลังใน์แบบของมิ่ัน์ อยุ่างเช่น์การที�คิวามิ่รุน์แรง

ก็ยุังถู้กน์ำมิ่าใช้เสมิ่อใน์ตอน์ที�คิวามิ่ขัดแยุ้งทางชน์ชั�น์ปะทุออกมิ่า 

จัน์น์ายุทุน์ไมิ่่สามิ่ารถ้คิวบคิุมิ่ได้ เช่น์ การที�ตำรวจัใช้อำน์าจัปราบปรามิ่ 

และสลายุการประท้วงน์ัดหยุุดงาน์ของชน์ชั�น์แรงงาน์

ยุ่�งไปกว่าน์ั�น์ ระบบทุน์น์่ยุมิ่ยัุงพ์ยุายุามิ่แยุกการเม่ิ่องออกจัาก

เศรษัฐก่จัอยุ่างแยุบยุล คิน์จัน์ แรงงาน์ กรรมิ่กรมิ่ีส่ทธี่�ทางการเม่ิ่อง  

มิ่ีส่ทธี่เล่อกตั�งได้โดยุไมิ่่ตั�งอยุู่บน์เพ์ศ สีผ่ว ศาสน์า แต่เม่ิ่�อไหร่ก็ตามิ่ 

ที�แรงงาน์ออกมิ่าประท้วงเรียุกร้องคิ่าแรง น์ั�น์คิ่อเร่�องใหญ่และเป็น์เร่�อง 

ที�ชน์ชั�น์น์ายุทุน์ยุอมิ่ไมิ่่ได้

ระบบทุน์น่์ยุมิ่ไทยุใน์ยุุคิปัจัจุับัน์ที�สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุมีิ่บทบาทสำคัิญ 

กม็ิ่ม่ีิ่ตที่�กา้วหน้์าเหม่ิ่อน์กนั์ เรามีิ่เสรีภิาพ์ใน์การบรโ่ภิคิ เราจัะดูซรีีสเ์กาหลี

หร่อเด่น์ห้างก็ได้ ไมิ่่ต้องอยุู่ใน์ระบบศักด่น์าที�ต้องถู้กบังคิับให้สักเลก  

ถู้กบังคิับให้ทำงาน์หกเด่อน์ให้วัง อีกหกเด่อน์ทำงาน์ให้เจั้าขุน์มิู่ลน์ายุ  

อำน์าจัไมิ่่ได้รวมิ่ศูน์ย์ุอยูุ่ที�สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุเหม่ิ่อน์ใน์สมิ่ัยุสมิ่บูรณาญา- 

สท่ธีร่าชย์ุอกีต่อไป เรามิ่รีฐัธีรรมิ่นู์ญ มิ่นัี์กการเม่ิ่องที�เป็น์ตวัแทน์ประชาชน์  
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มิ่ีกระบวน์การยุุต่ธีรรมิ่ องคิ์กรอ่สระ ศาลรัฐธีรรมิ่น์ูญ เรามิ่ีองคิ์กร 

ภิาคิประชาสังคิมิ่

แต่คิำถ้ามิ่สำคัิญค่ิอ ภิายุใต้เปล่อกน์อกที�ประชาชน์มีิ่ ‘เสรีภิาพ์ 

ทางการเม่ิ่อง’ เรามิ่ีส่ทธี่เล่อกผู้น์ำได้ร้อยุเปอร์เซ็น์ต์จัร่งหร่อไม่ิ่ 

รัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับ 2560 ที�ผ่าน์การลงประชามิ่ต่ ตกลงแล้วเสียุงของใคิร 

ดังกว่ากัน์ระหว่างประชาชน์ 10 กว่าล้าน์คิน์ที�โหวตรับหร่อเสียุงของ

กษััตร่ย์ุใน์การรับสั�งให้พ์่จัารณาทบทวน์แก้ไขรัฐธีรรมิ่นู์ญบางมิ่าตรา  

หร่อการจััดงบประมิ่าณของรัฐบาลที�สุดท้ายุขึ�น์อยุู่กับ ส.ส. ที�ประชาชน์ 

เล่อกเข้าสภิาจัร่งหร่อไมิ่่ น์ี�ยุังไมิ่่ต้องพู์ดถ้ึง ‘เสรีภิาพ์ทางเศรษัฐก่จั’  

ที�ดูจัะเป็น์อภ่ิส่ทธี่�ของคิน์ร�ำคิน์รวยุเท่าน์ั�น์ ใน์ขณะที�คิน์หาเช้าก่น์คิ�ำ 

ทั�งหลายุใน์ยุุคิปัจัจัุบัน์ไมิ่่มิ่ีทางเข้าถ้ึง

ปัจัจับุนั์ ทนุ์น์ยุ่มิ่ไทยุก้าวหน้์าและเป็น์เร่�องที�เราต้องยุ่น์ดว่ีาทกุวนั์น์ี�

เราก้าวหน้์ากว่าหลายุร้อยุกว่าปีก่อน์ แต่ภิายุใต้เปล่อกน์อก ผมิ่เช่�อว่า 

มิ่ีม่ิ่ต่ที�ล้าหลังอยุู่ และเราต้องพ์ยุายุามิ่ตีแผ่ให้เห็น์ม่ิ่ต่ที�เป็น์ปัญหาของ

ทุน์น์่ยุมิ่ไทยุ

เราควรเริ่ม่ปฏิรูปสถาบ้นกษ้ตั้ริย์จากจุดไหน อะไรคือเงื่อนไขที่ขาด
ไม่่ได้หากจะปฏิรูปสถาบ้นให้ด�ารงอยู่ตั้่อไปในระบอบประช่าธิปไตั้ย
ได้อย่างม่ีเสถียรภาพ

ส่�งที�ขาดไม่ิ่ได้หากจัะรักษัากระแสการปฏ่ิรูปสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุให้

ยัุ�งยุ่น์ได้ค่ิอ ต้องตระหน์ักว่า การต่อสู้เพ์่�อให้ได้มิ่าซึ�งการปฏิ่รูปต้องใช้

พ์ลังร่วมิ่กัน์ (collective power) ไม่ิ่ใช่การต่อสู้ของเพี์ยุงแค่ิใคิรคิน์ใด 

คิน์หน์ึ�ง ต้องไม่ิ่ปล่อยุให้คิน์ที�ออกมิ่าพู์ดเร่�องสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุกลายุเป็น์ 

เหยุ่�อของรัฐไทยุอยุ่างโดดเดี�ยุวอยุ่างที�เคิยุเป็น์มิ่าก่อน์หน้์ากระแส 

การประทว้ง ซึ�งตรงน์ี�เช่�อวา่ขบวน์การทำไดด้มีิ่ากอยูุ่แลว้ ตอน์น์ี�ไมิ่ว่า่ใคิร 

โดน์คิดี ก็จัะช่วยุกัน์ส่งเสียุง ช่วยุกัน์ปกป้อง และช่วยุให้กำลังใจั 

ซึ�งกัน์และกัน์
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อีกโจัทย์ุที�สำคัิญค่ิอ แมิ่้ขบวน์การจัะบอกว่า #ให้มัิ่น์จับที�รุ่น์เรา  

ซึ�งถ้า้จับใน์รุ่น์ได้ก็ด ี เพี์ยุงแตว่า่การตอ่สูท้างการเม่ิ่องค่ิอการต่อสูร้ะยุะยุาว  

อาจัจัะไม่ิ่จับใน์รุ่น์เราก็ได้ อาจัจัะอีกหลายุส่บปีหร่ออีกหลายุรัชกาลก็ได้  

ไม่ิ่มีิ่ใคิรรู้ อาจัจัะเก่ดปญัหาซ�ำแลว้ซ�ำเล่า อยุ่างคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำหร่อการที�

กษััตร่ยุ์ใน์รัชกาลต่อๆ ไปยุังคิงมิ่ีพ์ระราชอำน์าจัหร่อพ์ระราชทรัพ์ยุ์มิ่าก

ยุ่�งไปกว่านั์�น์ ตราบเท่าที�ทุน์ยุังเข้มิ่แข็ง น์ายุทุน์มิ่ีอำน์าจั 

ทางเศรษัฐก่จัการเม่ิ่องที� เข้มิ่แข็ง สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ยุังสน์่ทกับทุน์ 

อยุ่างแน์บแน์่น์ แถ้มิ่สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ยุังเล่น์บทน์ายุทุน์เอง การต่อสู้คิรั�งน์ี� 

ไมิ่ง่า่ยุ ตอ่ใหป้รบัอำน์าจัของสถ้าบนั์กษัตัรยุ่ใ์น์เชง่การเม่ิ่องหร่อวฒัน์ธีรรมิ่ 

ได ้แต่โจัทยุที์�รออยุูค่่ิอจัะทำอยุ่างไรกับอำน์าจัของสถ้าบัน์กษัตัร่ย์ุใน์ตลาด  

และถ้า้ตระหนั์กไดว้า่การต่อสูค้ิราวน์ี�ไมิ่ง่า่ยุ ใน์ระยุะยุาว คิำถ้ามิ่สำคัิญคิอ่  

ต้องทำอยุ่างไรไมิ่่ให้กระแสการปฏิ่รูปสถ้าบัน์หายุไป และดำรงอยุู่ต่อไป

อยุ่างมิ่ั�น์คิง

อยุ่างหน์ึ�งค่ิอต้องมีิ่การส่งต่ออุดมิ่การณ์และคิวามิ่ค่ิดไม่ิ่ให้กระแส 

การปฏิ่รูปหายุไป แต่อีกอยุ่างที�สำคิัญค่ิอต้องมิ่ีการจััดตั�งที�ดี มิ่ีพ์รรคิ 

การเม่ิ่องที�ดีที�ตอบโจัทยุ์การปฏิ่รูปสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ได้ มิ่ีองคิ์กรหร่อ

สถ้าบนั์บางอยุา่งทำใหก้ารตอ่สูค้ิรั�งน์ี�ดำเน์น่์ตอ่เน์่�องไปได ้ซึ�งผมิ่มัิ่�น์ใจัวา่  

ณ ตอน์น์ี� คิน์รุ่น์ใหม่ิ่กพ็์ยุายุามิ่รักษัาพ์ลังของขบวน์การไว้ แต่ทำอยุ่างไร

ให้ขบวน์การมิ่ีคิวามิ่เป็น์สถ้าบัน์มิ่ากขึ�น์ การที�คิน์รุ่น์ใหมิ่่น์่ยุมิ่ขบวน์การ

เคิล่�อน์ไหวแบบแกน์น์อน์ไมิ่่ใช่เร่�องผ่ด เป็น์การเคิล่�อน์ไหวที�มิ่ีคิวามิ่เป็น์ 

ประชาธี่ปไตยุสูงเสียุด้วยุซ�ำ แต่การน์ำ (leadership) ก็เป็น์เร่�องสำคิัญ

ใน์ระยุะยุาว หากถ้ามิ่ว่าจัะทำอยุ่างไรให้สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุดำรงอยุู ่

คิูร่าชอาณาจักัรไทยุตราบน์าน์เท่าน์าน์ ขอตอบว่า ทางออกของประเทศที� 

สถ้าบัน์กษัตัร่ยุผ์า่น์การพ์ส่จูัน์์จัากกาลเวลามิ่าแลว้อยุา่งสหราชอาณาจักัร

จัะเปน็์ทางออกที�ดี องักฤษัผ่าน์ยุคุิที�ล้มิ่สถ้าบัน์กษัตัร่ยุแ์ละกอบกู้สถ้าบัน์

กษััตร่ย์ุขึ�น์มิ่าใหม่ิ่ แต่สุดท้ายุ ทางออกที�ลงตัวที�สุดค่ิอการจัำกัดอำน์าจั

ทางการเม่ิ่องและเศรษัฐก่จัของสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ เหล่อเพ์ียุงแคิ่บทบาท 
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เช่งสัญลักษัณ์ ซึ�งน์ี�ไม่ิ่ใช่ทางออกใหม่ิ่ คิณะราษัฎรพ์ยุายุามิ่ผลักดัน์ให้

สถ้าบนั์กษัตัร่ยุม์ิ่สีถ้าน์ะเชน่์น์ี�มิ่าน์าน์แลว้ น์ี�ค่ิอส่�งที�ตอ้งสาน์ตอ่กนั์ตอ่ไป

แต่คิวามิ่น่์ากังวลก็คิ่อ เม่ิ่�อใดก็ตามิ่ที�สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุไม่ิ่ยุอมิ่หยุุด

บทบาทไว้แคิ่น์ั�น์ ปรารถ้น์าจัะน์ำสถ้าบัน์ไปผูกต่ดกับระบบการเม่ิ่อง

หร่อเจั้าสัวน์ายุทุน์ใหญ่ทั�งหลายุ ประวัต่ศาสตร์ก็เคิยุเผยุให้เห็น์แล้วว่า 

เม่ิ่�อกระแสการเม่ิ่องเปลี�ยุน์ท่ศยุ่อมิ่เก่ดคิวามิ่ผัน์ผวน์และคิวามิ่สุ่มิ่เสี�ยุง  

ไมิ่ว่า่ผูน้์ำจัะเปน็์เผดจ็ัการทหารหร่อพ์ลเร่อน์ เมิ่่�อมิ่หาชน์ประทว้งรฐับาล

และน์ายุทุน์แล้วระบอบการเม่ิ่องเก่ดคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง การที�สถ้าบัน์

กษััตร่ยุ์ ‘น์ำไข่ทุกใบมิ่าใส่ใน์ตะกร้าเดียุว’ ที�พ์ร้อมิ่จัะแตก จัะกลายุเป็น์

โศกน์าฏิกรรมิ่ที�พ์สกน์่กรไทยุจัำน์วน์ไม่ิ่น์้อยุไมิ่่อยุากให้เก่ดขึ�น์ นั์�น์ก็ค่ิอ

สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ไมิ่่ได้ดำรงอยุู่คิู่สังคิมิ่ไทยุอีกต่อไป

แลั้วเราจะปฏิรูป ‘กษ้ตั้ริย์กระฎุม่พี’ ในระบบทุนนิยม่อย่างไร
หากถ้ามิ่ว่า ใน์อน์าคิตอัน์ใกล้ ไทยุจัะยุังมีิ่ระบบทุน์น์่ยุมิ่ไหมิ่  

ก็ต้องตอบว่ายุังมิ่ีทุน์น์่ยุมิ่ใน์ไทยุ และเจั้าสัวไทยุก็ยุังคิงมัิ่�งคัิ�งร�ำรวยุอยุู่  

เช่น์เดียุวกัน์ สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุก็จัะยัุงดำรงอยูุ่ ยุังมีิ่บทบาทใน์ตลาด  

และยุังถ้่อคิรองคิวามิ่มัิ่�งคิั�ง แต่อยุ่างน์้อยุส่�งที�เราพ์อจัะทำได้ใน์ระยุะสั�น์

ก็ค่ิอ การสร้างกระบวน์การตรวจัสอบและถ้่วงดุล งบประมิ่าณสถ้าบัน์

กษััตร่ยุ์ต้องผ่าน์รัฐสภิา ให้รัฐสภิามิ่ีส่ทธี่เพ์่�มิ่งบ-ตัดงบกษััตร่ยุ์ หร่อหาก

จัะมิ่ีการประกาศใช้กฎหมิ่ายุฉบับไหน์ที�เกี�ยุวข้องกับสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ  

ก็ต้องผ่าน์การพ์่จัารณาของรัฐสภิาเสมิ่อ ไมิ่่ใช่ว่าไมิ่่มีิ่กฎระเบียุบหร่อ

กระบวน์การคิวบคิุมิ่จัน์สภิาเป็น์เพ์ียุงแคิ่ตรายุาง

ใน์ประเทศอ่�น์ที�มิ่ีสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์อยุ่างอังกฤษัหร่อญี�ปุ่น์ก็ยุังมีิ่

คิวามิ่เป็น์อภิ่ส่ทธี่�ชน์ ทุน์ก็ยุังมิ่ีอยุู่ การกดขี�ก็มิ่ีอยุู่ แต่ผมิ่ขอท่�งท้ายุไว้ว่า  

ใน์อังกฤษัและญี�ปุ่น์ แมิ่้ว่าการต่อสู้กับน์ายุทุน์เป็น์เร่�องที�เหน์็ดเหน์่�อยุ

และยุากลำบากกจ็ัร่ง แตอ่ยุา่งน์อ้ยุสถ้าบนั์กษัตัร่ยุไ์ม่ิ่ได้ลงมิ่าเลน่์บทบาท

น์ายุทุน์เอง
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สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

ณรจัญา ตัญจัพ์ัฒน์์กุล, 

สมิ่คิ่ด พ์ุทธีศรี 

และวร่ษัา สุขกำเน์่ด 

ภิาพ์ถ้่ายุ: เมิ่ธี่ชัยุ เตียุวน์ะ

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 13 ส่งหาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�

ส่วน์ใน์ไทยุ เราต้องเหน์่�อยุเป็น์สองเท่า เพ์ราะสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์แยุก

ไมิ่่ออกจัากทุน์ และสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์เองก็เป็น์น์ายุทุน์ด้วยุ ชน์ชั�น์แรงงาน์

กต็อ้งเผชญ่กับทั�งเจ้ัาของบรษ่ัทัที�พ์ร้อมิ่จัะปราบแรงงาน์ที�ประท้วงค่ิาแรง 

และกษััตร่ย์ุกระฎุุมิ่พ์ี ดังนั์�น์ตัวแบบหนึ์�งที�ไทยุน่์าจัะเอามิ่าใช้ก็ค่ิอ  

การใหก้ษัตัร่ยุร์บัเง่น์เด่อน์จัากรฐัใน์ฐาน์ะแหลง่รายุไดเ้ดยีุว ใหพ้์ระราชวงั

เป็น์ทรัพ์ย์ุส่น์ของรัฐ ตัดพ์ระราชกรณียุก่จัที� เกี�ยุวข้องกับก่จัการ

สาธีารณะและให้รัฐบาลเป็น์ผู้รับผ่ดชอบเองทั�งหมิ่ด ตัดโคิรงการหลวง 

เพ์ราะทับซ้อน์กับส่วน์ราชการ น์ี�ค่ิอปรับให้กษััตร่ยุ์กลับไปอยุู่เหน์่อ

การเม่ิ่องและเศรษัฐก่จั น์ี�ค่ิอโจัทยุที์�ทา้ทายุอยุา่งมิ่ากใน์การปฏ่ิรูปสถ้าบนั์

กษััตร่ยุ์ใน์ห้วงเวลาเช่น์น์ี�





คิดใหม่ ่
ว่าด้วยสถาบ้นกษ้ตั้ริย ์
ภายใตั้้ร้ฐธรรม่นูญ  

ปราการ กลัิ่นฟุ้ง



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 201

ดร.ปราการ กลัิ่นฟุ้ง อาจารย์ประจ�าภาควิช่าประว้ติั้ศาสตั้ร์  
คิณะมิ่น์ุษัยุศาสตร์ มิ่หาว่ทยุาลัยุรามิ่คิำแหง เป็น์น์ักว่ชาการที�สน์ใจั

ประวัต่ศาสตร์การเมิ่่องใน์ยุุคิหลังการอภิ่วัฒน์์ 2475 โดยุเฉพ์าะประเด็น์

วา่ดว้ยุสถ้าน์ะและพ์ระราชอำน์าจัของสถ้าบนั์กษัตัรยุ่ภ์ิายุใตร้ฐัธีรรมิ่น์ญู

ปราการเล่อกทำว่ทยุาน์่พ์น์ธ์ีปร่ญญาเอกเร่�อง ‘Crown Property 

and Constitutional Monarchy in Thailand, 1932-1948’ ที�ว่าด้วยุ

กระบวน์การจััดระเบียุบทรัพ์ยุ์ส่น์พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุใน์ระบอบรัฐธีรรมิ่นู์ญ

ยุุคิคิณะราษัฎร ซึ�งเขาใช้เป็น์กรณีศึกษัาที�สะท้อน์ให้เห็น์คิวามิ่เล่�อน์ไหล

ของสถ้าน์ะและพ์ระราชอำน์าจัของสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุภิายุใต้รัฐธีรรมิ่นู์ญ  

ซึ�งผัน์แปรไปตามิ่บร่บททางการเมิ่่อง

หลายุคิรั�งการทำคิวามิ่เข้าใจัปัจัจัุบัน์เพ์่�อหาทางออกสู่อน์าคิต  

จัำเป็น์ต้องหัน์กลับมิ่าทบทวน์ประวัต่ศาสตร์ที�จัุดตั�งต้น์ บทว่เคิราะห์ 

และคิวามิ่คิ่ดเห็น์ของปราการอาจัทำให้เราได้ส่�งน์ั�น์
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การออกม่าเรียกร้องให้ปฏิรปูสถาบน้พระม่หากษต้ั้ริยข์องคนรุน่ใหม่่  
ซึ่ึ่งเปลัี่ยนภูม่ิท้ศน์การเม่ืองร่วม่สม่้ยไปโดยสิ�นเชิ่ง ในฐานะคนที ่
ศึกษาประว้ติั้ศาสตั้ร์การเม่ืองไทย โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ก้บสถาบ้นกษ้ตั้ริย์ คุณม่องเห็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง

แมิ่้ประเด็น์เร่�องการปฏิ่รูปสถ้าบัน์ฯ จัะปะทุขึ�น์มิ่าอยุ่างชัดเจัน์ 

ใน์ช่วงปีที�ผ่าน์มิ่า แต่เราจัะทำคิวามิ่เข้าใจัเร่�องน์ี�ได้ดีขึ�น์ หากมิ่องใน์ 

แง่มิุ่มิ่ที�ว่า ปัญหาเกี�ยุวกับสถ้าน์ะและบทบาทของสถ้าบัน์ฯ มิ่ีรากฐาน์ 

มิ่าจัากรัชกาลที�แล้ว ประเด็น์ต่างๆ ใน์ข้อเรียุกร้องหลายุข้อสะท้อน์ถ้ึง

ปัญหาที�เก่ดขึ�น์ตั�งแต่รัชสมิ่ัยุก่อน์ เพ์ียุงแต่สถ้าน์การณ์ต่างๆ ที�เก่ดขึ�น์

ใน์รัชสมิ่ัยุปัจัจัุบัน์ อาจักระตุ้น์ให้คิน์เห็น์ปัญหาเหล่าน์ั�น์ชัดเจัน์มิ่ากขึ�น์ 

เราน์่าจัะลองเทียุบเคีิยุงข้อเสน์อปฏ่ิรูปสถ้าบัน์ฯ 10 ข้อของ 

กลุม่ิ่แน์วร่วมิ่ธีรรมิ่ศาสตร์และการชุมิ่นุ์มิ่ กบัข้อเสน์อการปฏ่ิรปูสถ้าบัน์ฯ   

8 ข้อของอาจัารยุ์สมิ่ศักด่� เจีัยุมิ่ธีีรสกุล ที�เสน์อไว้ตั�งแต่ต้น์ปี 2553  

ข้อเสน์อจัึงมิ่ีอายุุคิรบ 10 ปีเมิ่่�อปี 2563 ซึ�งบรรจับกับการเคิล่�อน์ไหว 

ของเยุาวชน์พ์อดี เพ์่�อเป็น์การให้เคิรด่ตอาจัารยุ์สมิ่ศักด่� ผมิ่จัึงอยุากพ์ูด 

ถ้ึงข้อเสน์อของอาจัารยุ์สักเล็กน์้อยุ เพ์ราะผมิ่เห็น์ว่า ส่�งที�เป็น์คิุณูปการ 

สำคัิญของอาจัารยุ์สมิ่ศักด่�ค่ิอการชี�ให้เห็น์คิวามิ่สำคัิญของหลักการ 

ที�เกี�ยุวขอ้งกบัคิวามิ่สมัิ่พ์นั์ธีร์ะหวา่งผูป้กคิรองกบัผูใ้ตป้กคิรองใน์ระบอบ 

ประชาธี่ปไตยุ คิ่อ ‘หลักการว่าด้วยุอำน์าจัและคิวามิ่รับผ่ดชอบ’

ยุ้อน์กลับไปประมิ่าณปลายุปี 2548 ช่วงเร่�มิ่ต้น์ของว่กฤตทักษั่ณ 

ช่น์วัตร มิ่ีการใช้ประเด็น์เร่�องสถ้าบัน์ฯ มิ่าโจัมิ่ตีคิุณทักษั่ณ และพั์ฒน์า

ไปเป็น์ข้อเรียุกร้องเกี�ยุวกับน์ายุกฯ พ์ระราชทาน์ ใน์สถ้าน์การณ์ตอน์น์ั�น์  

อาจัารย์ุสมิ่ศักด่�ได้ร่�อฟื่่�น์แน์วทางใน์การพ์จ่ัารณาแบบแผน์พ์ระราชอำน์าจั 

ของอาจัารยุ์หยุุด แสงอุทัยุ น์ักกฎหมิ่ายุมิ่หาชน์ ซึ�งเสน์อไว้ตั�งแต ่

ชว่งทศวรรษั 2490 ผา่น์บทคิวามิ่ ‘อำน์าจัและคิวามิ่รบัผด่ชอบใน์ระบอบ

ประชาธี่ปไตยุ’

อาจัารยุ์หยุุดบอกว่า ใน์ระบอบประชาธี่ปไตยุ อำน์าจัสูงสุด 

เปน็์ของประชาชน์ ฉะนั์�น์ผู้ที�ใช้อำน์าจัสาธีารณะซึ�งจัะกระทบตอ่ประชาชน์  
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ต้องใช้อำน์าจัตามิ่เจัตจัำน์งของประชาชน์และการใช้อำน์าจัน์ั�น์ 

ต้องเป็น์ไปโดยุมีิ่คิวามิ่รับผ่ดชอบต่อประชาชน์ หร่อองค์ิกรที�เป็น์ผู้แทน์

ของประชาชน์ หมิ่ายุคิวามิ่ว่าผู้ที�ใช้อำน์าจัสาธีารณะจัะต้องสามิ่ารถ้ถู้ก

ว่พ์ากษั์ว่จัารณ์ ตรวจัสอบ แมิ่้กระทั�งถู้กเอาผ่ดลงโทษัได้ โดยุมิ่ีการวาง

กระบวน์การต่างๆ ไว้ เช่น์ ถ้้ารัฐบาลใช้อำน์าจัสาธีารณะก็จัะสามิ่ารถ้

ถู้กตั�งกระทู้ถ้ามิ่ ถู้กอภิ่ปรายุไมิ่่ไว้วางใจั หร่อถู้กถ้อดถ้อน์จัากตำแหน์่ง

ที�อยุู่ใน์อำน์าจัได้

ใน์กรณีของพ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุซึ�งเป็น์ประมุิ่ขของประเทศที�ส่บทอด

ตำแหน์่งตามิ่ประเพ์ณี ไมิ่่ได้มิ่าจัากการเล่อกตั�ง เราไมิ่่ต้องการให้ 



ผมหวังว่าสถาบันรัฐสภา 
จะเป็นกลไกส�าคัญ 

ที่จะท�าให้การเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้น 
โดยที่ไม่ทะเลาะกัน 

แบบหัวร้างข้างแตก
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พ์ระมิ่หากษััตรยุ่์ต้องมิ่คีิวามิ่รับผ่ดชอบ ถู้กว่พ์ากษั์ว่จัารณ์ ถู้กตรวจัสอบ 

หร่อถู้กลงโทษัใดๆ จัึงต้องกำหน์ดว่า กษััตร่ยุ์ไมิ่่สามิ่ารถ้มิ่ีอำน์าจัใน์ 

การประกอบก่จัการสาธีารณะได้โดยุพ์ระองคิ์เอง การกระทำใดๆ ก็ตามิ่

จัะต้องผ่าน์กระบวน์การการรับสน์องพ์ระบรมิ่ราชโองการ โดยุถ่้อว่า 

ผู้ที�ลงน์ามิ่รับสน์องซึ�งเป็น์รัฐมิ่น์ตรีหร่อประธีาน์สภิาผู้แทน์ราษัฎร

ที� รับผ่ดชอบต่อประชาชน์ จัะรับผ่ดชอบต่อการกระทำน์ั�น์ของ 

พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ แล้วถ้่อว่าผู้ที�ลงน์ามิ่เป็น์ผู้ที�มีิ่อำน์าจัใน์การกระทำน์ั�น์ 

ไมิ่่ใช่องคิ์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์

น์ี�คิ่อหลักการของส่�งที�เรียุกกัน์ว่า ‘The King Can Do No Wrong’ 

เช่น์ กษััตร่ย์ุใน์การปกคิรองใน์ระบอบประชาธี่ปไตยุจัะไม่ิ่สามิ่ารถ้ 

มิ่ีพ์ระราชดำรัสสดต่อสาธีารณะได้ ถ้้ามิ่ีประชาชน์คิน์ใดก็ตามิ่ใน์ประเทศ 

ต้องการจัะว่พ์ากษั์ว่จัารณ์พ์ระราชดำรัสน์ั�น์ เขาก็จัะว่พ์ากษั์ว่จัารณ ์

คิน์ที�ลงน์ามิ่รับสน์อง ไมิ่่ใช่ว่จัารณ์องคิ์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ ใน์กระบวน์การ 

ที�พ์ระมิ่หากษัตัร่ยุไ์มิ่ส่ามิ่ารถ้ใชอ้ำน์าจัใน์ก่จัการสาธีารณะไดโ้ดยุพ์ระองคิ ์

เอง พ์ระองคิ์จัะได้รับการปกป้องจัากการต้องรับผ่ดชอบไปพ์ร้อมิ่ๆ กัน์

ประเด็น์ค่ิอ หลักการว่าด้วยุอำน์าจัและคิวามิ่รับผ่ดชอบถู้ก

ใช้กับก่จัการราชสำน์ักอยุ่างคิ่อน์ข้างเข้มิ่ข้น์ใน์สมิ่ัยุคิณะราษัฎร  

หลังเปลี�ยุน์แปลงการปกคิรอง 2475 หลังจัากคิณะราษัฎรพ้์น์อำน์าจั  

หรอ่ใน์ช่วงส่บปีแรกของรัชกาลที� 9 กม็ิ่คีิวามิ่พ์ยุายุามิ่จัะผลักดนั์หลกัการ

นี์�อยูุ่ แต่เม่ิ่�อจัอมิ่พ์ลสฤษัด่� ธีน์ะรัชต ์(อดีตน์ายุกรัฐมิ่น์ตรี) ขึ�น์มิ่ามีิ่อำน์าจั  

ส่�งที�เราเรียุกกัน์ว่า การฟื่่�น์ฟืู่สถ้าน์ะและบทบาทของสถ้าบัน์ฯ ก็เก่ดขึ�น์ 

ใน์การฟื่่�น์ฟืู่น์ี� น์อกจัากการร่�อฟื่่�น์พ์ระราชพ์่ธีีต่างๆ และสน์ับสน์ุน์ให ้

ทรงมิ่บีทบาททางสงัคิมิ่การเม่ิ่องแลว้ หลกัการอำน์าจัและคิวามิ่รบัผด่ชอบ 

ก็ถู้กละท่�งไปด้วยุ 

น์ี�ค่ิอคิำอธีบ่ายุว่า ส่�งที�ปะทขึุ�น์ชว่งปทีี�ผา่น์มิ่า มิ่รีากฐาน์คิวามิ่เป็น์มิ่า 

ตั�งแต่รัชสมิ่ัยุที�แล้ว การที�หลักน์โยุบายุเกี�ยุวกับสถ้าบัน์ฯ ที�คิณะราษัฎร

สรา้งไวถ้้กูละเลยุ เปน็์สนั์ปนั์น์�ำหร่อจัดุเปลี�ยุน์สำคิญัที�สง่ผลมิ่าถ้งึปจััจับุนั์



Thailand: The Great Reset206

ข้อเสนอปฏิรูปสถาบ้นของอาจารย์สม่ศ้กดิ� ม่ีข้อที่เสนอเรื่อง 
พ.ร.บ. จ้ดระเบียบทร้พย์สินฝุ่่ายพระม่หากษ้ตั้ริย์ พ.ศ. 2491 ไว้  
ขณะทีข้่อเสนอของกลัุม่่แนวร่วม่ธรรม่ศาสตั้ร์แลัะการช่มุ่นุม่ ก็พูดถงึ 
พ.ร.บ. จ้ดระเบียบทร้พย์สินส่วนพระม่หากษ้ตั้ริย์ พ.ศ. 2561 เช่่นก้น 
ในฐานะที่คุณศึกษาประเด็นด้งกลั่าว คุณเห็นอะไรบ้างจากข้อเสนอ 
เรื่องนี�

ใจักลางของประเด็น์เร่�องทรัพ์ยุ์ส่น์ส่วน์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์และ 

การจััดการราชสำนั์กโดยุรวมิ่คิ่อ เราจัะจััดการใน์ฐาน์ะที�เป็น์ก่จัการ

สาธีารณะหร่อก่จัการสว่น์พ์ระองคิ ์ถ้า้ยุอ้น์กลบัไปสมิ่ยัุคิณะราษัฎร ก่จัการ 

ราชสำนั์กเก่อบทั�งหมิ่ดถ้่อว่าเป็น์ก่จัการสาธีารณะ เม่ิ่�อถ่้อว่าเป็น์

ก่จัการสาธีารณะแล้ว ตามิ่หลักการว่าด้วยุอำน์าจัและคิวามิ่รับผ่ดชอบ  

พ์ระมิ่หากษััต ร่ยุ์ ก็ จั ะ ไมิ่่มิ่ีพ์ระราชอำน์าจัใน์ ก่จัการ เหล่ าน์ั� น์  

อำน์าจัใน์การจััดการถู้กเปลี�ยุน์มิ่าเป็น์ของรัฐบาลตามิ่กระบวน์การ  

ขณะที�พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุจัะเหล่อพ์ระราชอำน์าจัเพี์ยุงแค่ิการจััดการ 

ก่จัการส่วน์พ์ระองค์ิบางอยุ่างเท่าน์ั�น์ เช่น์ งบประมิ่าณส่วน์พ์ระองค์ิ เป็น์ตน้์ 

แตเ่ม่ิ่�อคิณะราษัฎรหมิ่ดอำน์าจัลง หลักการที�เคิยุใชกั้บก่จัการใน์ราชสำนั์ก

ก็คิ่อยุๆ ถู้กเปลี�ยุน์แปลงไป จัน์การจััดการก่จัการเหล่าน์ี�กลับกลายุเป็น์ 

พ์ระราชอำน์าจัอีกคิรั�งหน์ึ�ง 

สถ้าน์ะของทรัพ์ยุ์ส่น์ส่วน์พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุมิ่ีคิวามิ่คิลุมิ่เคิร่ออยุู ่ 

ตามิ่ที�ปรากฏิใน์พ์ระราชบัญญตัจ่ัดัระเบียุบทรัพ์ยุส่์น์ฝัา่ยุพ์ระมิ่หากษัตัร่ย์ุ 

ป ี2491 ตอน์ที�น์ต่ยุสาร Forbes จัดัอัน์ดับกษัตัร่ย์ุที�มิ่คีิวามิ่มัิ่�งคัิ�งมิ่ากที�สดุ

ใน์โลก แล้วรัชกาลที� 9 อยุู่ใน์ล่สต์หลายุปีต่ดต่อกัน์ ทางการไทยุก็แยุ้งว่า 

ทรพั์ย์ุสน่์ที�น์ำไปค่ิดเป็น์มูิ่ลค่ิาไม่ิ่ใช่ทรัพ์ยุส่์น์ส่วน์พ์ระองค์ิ เป็น์ทรัพ์ยุส์น่์

ของประชาชน์ไทยุทั�งประเทศ ฉะน์ั�น์จัะถ้อ่วา่พ์ระองคิเ์ปน็์กษัตัร่ยุที์�ร�ำรวยุ 

ขน์าดน์ั�น์ไมิ่่ได้ จัน์เม่ิ่�อมิ่าถ้ึงรัชสมิ่ัยุปัจัจัุบัน์ คิวามิ่คิลุมิ่เคิร่อน์ี�ส่�น์สุดลง 

จัากการออกกฎหมิ่ายุมิ่าสองฉบับ (พ์.ร.บ. จััดระเบียุบทรัพ์ย์ุส่น์ฯ  

พ์.ศ. 2560 และ 2561) ประเด็น์ดังกล่าวจัึงกลายุเป็น์ส่วน์หนึ์�งของ 

ข้อเรียุกร้อง 10 ข้อ
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คุณใ ห้น��าหน้กก้บ ร้ช่สม้่ยของร้ช่กาลั ท่ี  9  ค่อนข้างเยอะ 
ในฐานะรากฐานของปัญหา แลัะบ้งเอิญว่าเป็นร้ช่สม่้ยที่ยาวนาน  
เราพูดได้ไหม่ว่าจริงๆ แลั้วในช่่วงร้ช่กาลัที่ 9 หลั้กการตั้่างๆ  
เป็นความ่ผิดปกตั้ิ แตั้่คนไทยไปคิดว่าเป็นความ่ปกตั้ิ

ใช่คิรับ ถ้้ามิ่องจัากหลักการที�ผมิ่พ์ูดถึ้งเป็น์พ์่�น์ฐาน์ ค่ิอมิ่ี 

คิวามิ่เบี�ยุงเบน์ไปจัากหลักการค่ิอน์ข้างมิ่ากพ์อสมิ่คิวร รัชกาลที� 9 

เองยุังเคิยุมิ่ีพ์ระราชดำรัสพ์ูดถ้ึงเร่�องน์ี�ไว้ตรงๆ ใน์ปี 2503 ที�จัุฬาฯ ว่า  

การที�พ์ระองค์ิมีิ่พ์ระราชดำรัสสดต่อสาธีารณะ โดยุที�ไม่ิ่ต้องผ่าน์ 

การรับสน์องพ์ระบรมิ่ราชโองการจัากรัฐบาล ถ่้อว่าเป็น์การกระทำที� 

ผ่ดประเพ์ณีที�เคิยุปฏิ่บัต่มิ่าตั�งแต่เปลี�ยุน์แปลงการปกคิรอง

ด้วยุคิวามิ่ที�เป็น์รัชสมิ่ัยุที�ยุาวน์าน์ คิวามิ่เบี�ยุงเบน์จัากหลัก 

อาจัไมิ่่ได้ส่งผลกระทบตั�งแต่ต้น์ แต่มิ่าส่งผลใน์ช่วงหลังที�รัชกาลที� 9  

ทรงได้รับการยุอมิ่รับใน์สังคิมิ่ไทยุมิ่ากขึ�น์ ยุุคิหน์ึ�งพ์วกเราก็เฝั้ารอกัน์ว่า 

วนั์ที� 4 ธีนั์วาคิมิ่จัะมิ่พี์ระราชดำรสัพ์ดูถ้งึเร่�องการบา้น์การเม่ิ่องอยุา่งไรบา้ง  

หร่อพ์ระราชดำรัสที�ส่งผลต่อสังคิมิ่ไทยุอยุ่างเห็น์ได้ชัดค่ิอพ์ระราชดำรัส

เร่�องเศรษัฐก่จัพ์อเพ์ียุง 

ฉะนั์�น์ จัะเรียุกว่าผ่ดเพ์ี�ยุน์หร่อไมิ่่ อยูุ่ที�ว่าเรามิ่องจัากจัุดยุ่น์ไหน์  

ถ้า้มิ่องจัากหลักการที�ว่าประมิ่ขุของรฐัไม่ิ่ได้มิ่าจัากการเล่อกตั�ง คิวรได้รับ 

การปกป้อง ด้วยุการไม่ิ่ให้พ์ระองค์ิสามิ่ารถ้ปฏ่ิบัต่พ์ระราชกรณียุก่จั 

ที�มิ่ีผลกระทบต่อสาธีารณะ ซึ�งอาจัน์ำไปสู่การว่พ์ากษั์ว่จัารณ์และ 

การไมิ่่เห็น์ด้วยุได้ ก็ถ้่อว่าไมิ่่ตรงกับหลักการน์ั�น์

คณุท�าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเร่ืองการจด้การส�านก้งานทรพ้ย์สนิ
ส่วนพระม่หากษ้ตั้ริย์แลัะราช่ส�าน้ก โดยเฉพาะการแยกทร้พย์สิน 
ส่วนพระองค์ออกจากทร้พย์สินส่วนพระม่หากษ้ตั้ริย์ ประเด็นนี� 
ส�าค้ญอย่างไรก้บการปกครองแบบกษ้ตั้ริย์อยู่ใตั้้ร้ฐธรรม่นูญ

ประเด็น์สำคัิญค่ิอ เราจัะมิ่องก่จัการใน์ราชสำน์ัก ทั�งตัวองคิ์กร  

การบร่หารจััดการ การแต่งตั�งบุคิคิลใน์ราชสำน์ัก และทรัพ์ยุ์ส่น์ส่วน์
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พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุ ใน์ฐาน์ะที�เป็น์ก่จัการใน์พ์ระองค์ิหร่อใน์ฐาน์ะที�เป็น์ 
ก่จัการสาธีารณะ แน่์น์อน์ว่าทางฝั่ายุราชสำน์ักก็พ์ยุายุามิ่จัะบอกว่า 
เป็น์ก่จัการใน์พ์ระองค์ิ ส่�งที�เก่ดขึ�น์ตั�งแต่ 2475 เป็น์คิวามิ่ผ่ดที�ไปเอา 
ของพ์ระองคิ์ไป เป็น์ต้น์ 

ถ้้าเราไปดูงาน์ศึกษัาที�มิ่าของทรัพ์ยุ์ส่น์ส่วน์พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุ  
จัะพ์บวา่มัิ่น์เก่ดขึ�น์ใน์รชักาลที� 5 ที�มิ่กีารก่อตั�งกรมิ่พ์ระคิลงัขา้งที�ใน์ฐาน์ะ
องค์ิกรอยุ่างเป็น์ทางการ เป็น์องค์ิกรมีิ่บทบาทใน์การลงทุน์ใน์ก่จัการของ
พ์ระมิ่หากษัตัร่ยุต์ั�งแตส่มิ่ยัุรชักาลที� 5 เปน็์ตน้์มิ่า น์กัวช่าการเรยีุกทรพั์ยุส์น่์
ที�เก่ดขึ�น์มิ่าจัากบทบาทของพ์ระคิลังข้างที�ว่า ‘ทรัพ์ยุ์ส่น์อำน์าจัรัฐ’  
งาน์ว่จัยัุของอาจัารยุช์ลลดา วฒัน์ศ่ร่ ให้ขอ้มิ่ลูวา่ พ์ระคิลงัข้างที�มีิ่การลงทนุ์ 
สำคิัญๆ ใน์ที�ด่น์จัำพ์วกตึกแถ้ว และใช้กลไกอำน์าจัรัฐใน์การได้มิ่า 
ซึ�งที�ด่น์เหล่าน์ี�อยุ่างไรบ้าง เช่น์ การโอน์มิ่าให้พ์ระคิลังข้างที�เลยุ การรู ้
ล่วงหน์้าว่าจัะมิ่ีการตัดถ้น์น์ผ่าน์ไปใน์พ์่�น์ที�หน์ึ�ง ก็เลยุไปกว้าน์ซ่�อที�ด่น์ 
เพ์่�อมิ่าสร้างเป็น์ตึกแถ้วให้เช่าทำกำไร

น์ักว่ชาการจัะมิ่องว่า ทรัพ์ยุ์ส่น์อำน์าจัรัฐใน์สมิ่ัยุสมิ่บูรณาญา- 
ส่ทธี่ราชยุ์ก็อ ยูุ่ใน์พ์ระราชอำน์าจั แต่พ์ออำน์าจัรัฐเปลี�ยุน์ ก็มิ่ี 
คิวามิ่ชอบธีรรมิ่ที�ผูจ้ัดัการทรัพ์ย์ุสน่์ตรงน์ี�จัะเปลี�ยุน์ด้วยุ พ์ระมิ่หากษัตัร่ย์ุ 
ใน์ระบอบรัฐธีรรมิ่น์ูญไมิ่่ได้คิรองอำน์าจัรัฐใน์การเป็น์คิน์บร่หารจััดการ 
อำน์าจัเปลี�ยุน์ไปอยุู่ที�รัฐบาลซึ�งคิวามิ่ชอบธีรรมิ่มิ่าจัากประชาชน์  
โดยุองคิ์กรที�มิ่าจัากตัวแทน์ประชาชน์

คณุม่องความ่พยายาม่จด้ระเบยีบกจิการราช่ส�านก้ของรช้่กาลัที ่10  
อย่างไร

โดยุส่วน์ตัว ผมิ่ไมิ่่มิ่ีประเด็น์เร่�องเน์่�อหามิ่ากเท่าเร่�องกระบวน์การ 
กล่าวคิ่อเน์่�อหาอาจัเป็น์ปัญหาก็ได้ แต่ถ้้ากระบวน์การถู้กต้อง เราจัะ
สามิ่ารถ้แก้เน์่�อหาทีหลังได้ อยุ่างไรก็ตามิ่ กระบวน์การที�มิ่ีปัญหายุ่�ง 
ก่อให้เก่ดตัวเน์่�อหาที�คิน์จัำน์วน์มิ่ากมิ่องว่ามิ่ีปัญหาและยุ่�งทำให้เก่ด 

คิวามิ่ไมิ่่พ์อใจัมิ่ากขึ�น์
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กระบวน์การที�ผมิ่คิ่ดว่ามิ่ีปัญหาคิ่อ คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงของก่จัการ

ราชสำน์ักช่วงรัชสมิ่ัยุปัจัจัุบัน์ที�เก่ดหลังการรัฐประหารปี 2557 ที�เก่ด 

โดยุสภิาน่์ตบั่ญญตัแ่ห่งชาต ่จัากสภิาที�มิ่าจัากการแต่งตั�ง การจัดัระเบียุบ 

เช่น์น์ี�ทำให้น์ึกถ้ึง พ์.ร.บ. จััดระเบียุบทรัพ์ยุ์ส่น์ฝั่ายุพ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ 

พ์.ศ. 2491 เพ์ราะเก่ดขึ�น์หลังจัากการรัฐประหารปี 2490 และเก่ด 

โดยุวฒุส่ภิาที�มิ่าจัากการแต่งตั�ง ไม่ิ่ไดม้ิ่าจัากการเล่อกตั�งเหม่ิ่อน์กนั์ จังึเป็น์

ปัญหาเยุอะทั�งตัวกระบวน์การและเน์่�อหา ค่ิอพ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุกลับมิ่ามีิ่ 

พ์ระราชอำน์าจัใน์การจััดการทรัพ์ยุ์ส่น์และการจััดการราชสำนั์ก  

เป็น์คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงคิรั�งใหญ่ที�เก่ดขึ�น์กับทรัพ์ย์ุส่น์จัำน์วน์มิ่หาศาล 

หากปล่อยุให้การจัดัการคิลุมิ่เคิร่อต่อไปแบบใน์สมัิ่ยุรัชกาลที� 9 คิน์อาจัจัะ 

ไมิ่่รู้สึกมิ่ากอยุ่างที�เป็น์ก็ได้

แตั้่บางคนก็อาจจะแย้งว่า การเปลัี่ยนแปลังเกี่ยวก้บกิจการภายใน
ราช่ส�าน้ก เช่่น กองบ้ญช่าการทหารม่หาดเลั็กร้กษาพระองค์  
ก็เกิดขึ�นในสม่้ยร้ฐบาลัยิ่งลั้กษณ์ ชิ่นว้ตั้ร ที่ม่าจากการเลัือกต้ั้�ง

การเรียุกร้องตัวกระบวน์การก็ต้องมิ่ีเง่�อน์ไขอ่�น์ด้วยุ กล่าวค่ิอ  

คิวรจัะเปิดให้เป็น์ประเด็น์สาธีารณะก่อน์ที�จัะเข้าสู่การพ์่จัารณาของ 

สภิาผู้แทน์ราษัฎร คิวรมิ่ีกระบวน์การที�สาธีารณะสามิ่ารถ้อภิ่ปรายุ  

ว่พ์ากษั์ว่จัารณ์คิวามิ่เป็น์ไปได้แบบต่างๆ โดยุที�คิน์พ์ูดปลอดภิัยุ  

ไม่ิ่มิ่คีิวามิ่เสี�ยุงที�จัะถู้กลงโทษัว่าพ์ูดแล้วจัะผ่ดมิ่าตรา 112, 113 หร่อ 116  

ฉะนั์�น์ กระบวน์การที�ผมิ่พู์ดถ้ึงจัึงไมิ่่ได้จัำกัดแคิ่เฉพ์าะใน์สภิาที�มิ่าจัาก 

การเล่อกตั�งเท่านั์�น์ แต่รวมิ่ไปถ้ึงเสรีภิาพ์ของสังคิมิ่ที�จัะอภิ่ปรายุ 

ต่อประเด็น์น์ั�น์ๆ ได้อยุ่างเต็มิ่ที�



ความเปลี่ยนแปลง 
ที่ไม่นองเลือดและยั่งยืน 

จะต้องผ่านการเจรจาต่อรอง 
และท�าให้เกิดการยอมรับ 

ของแต่ละฝ่ายได้จริง
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ในวิทยานิพนธ์ของคุณ เนื�อหาส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นว่าแนวคิด 
เรื่องราช่าธิปไตั้ยภายใตั้้ร้ฐธรรม่นูญ (constitutional monarchy)  
จบลังไปพร้อม่ก้บคณะราษฎร ซ่ึึ่งเป็นผลัม่าจากการเมื่องภายใน  
เราจะถอดบทเรียนน้�นม่าใช่้ก้บการเม่ืองคณะปัจจุบ้นได้อย่างไร

คิวามิ่แตกต่างที�สำคัิญของการเม่ิ่องใน์สมิ่ัยุคิณะราษัฎรกับสมัิ่ยุ

ปัจัจุับัน์ค่ิอ การเม่ิ่องสมิ่ัยุคิณะราษัฎรเป็น์การเม่ิ่องของกลุ่มิ่ชน์ชั�น์น์ำ  

ขณะที�ปัจัจัุบัน์เป็น์การเมิ่่องมิ่วลชน์หร่อ mass politics ทั�งยุังมิ่ีเง่�อน์ไข 

สำคิัญที�ทำให้วาระทางการเม่ิ่องของคิณะราษัฎรเป็น์ไปได้ค่ิอการมีิ่

กองทัพ์หน์ุน์หลัง ผู้น์ำกองทัพ์ก็อยุู่ฝั่ายุคิณะราษัฎร

ข้อหน์ึ�งที�อาจัถ้อดบทเรียุน์จัากคิณะราษัฎรได้คิ่อ ส่�งที�คิณะราษัฎร 

ทำและประสบคิวามิ่สำเร็จัใน์ระยุะเวลาหน์ึ�ง เช่น์ การดึงพ์ระราชอำน์าจั 

ออกจัากการจัดัการทรพั์ย์ุส่น์ การจัดัการก่จัการของราชสำนั์ก คิณะราษัฎร 

ประสบคิวามิ่สำเร็จัจัร่งๆ หลังการสละราชสมิ่บัต่ของรัชกาลที� 7  

ช่วงต้น์ปี 2478 หลังจัากน์ั�น์ก็ไมิ่่มิ่ีพ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ที�บรรลุน์่ต่ภิาวะ 

ประทบัอยุูใ่น์ไทยุเป็น์เวลาเก่อบ 20 ป ีดา้น์หนึ์�งมิ่ขีอ้ดคีิอ่ทำใหก้ารผลักดนั์ 

วาระต่างๆ เป็น์ไปโดยุคิ่อน์ข้างราบร่�น์ รัฐบาลคิุมิ่เสียุงคิรึ�งหน์ึ�งใน์สภิา

อยูุ่แล้ว แต่จัดุอ่อน์ที�สง่ผลใน์ระยุะยุาวคิอ่ทำให้การผลักดัน์ประเด็น์ตา่งๆ  

โดยุเฉพ์าะประเด็น์ที�เกี�ยุวข้องกับราชสำน์ักเป็น์ไปโดยุไมิ่่มิ่ีการต่อรอง

กบัราชสำนั์กจัน์เปน็์ที�ยุอมิ่รบัอยุา่งแทจ้ัร่ง เหม่ิ่อน์รัฐบาลทำอยุูฝ่ัา่ยุเดยีุว 

พ์อฝั่ายุราชสำน์ักสามิ่ารถ้กลับมิ่ามิ่ีบทบาททางการเม่ิ่องได้ วาระทาง 

การเม่ิ่องแรกๆ ที�ถู้กผลักดัน์ให้แก้ไขค่ิอ โละท่�งส่�งที�คิณะราษัฎรทำกับ

ก่จัการราชสำนั์ก เช่น์ เร่�องอำน์าจัใน์ราชสำนั์ก การแต่งตั�งข้าราชการ 

ใน์พ์ระองคิ์ และการจััดการทรัพ์ยุ์ส่น์ส่วน์พ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์

คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงที�ไมิ่่น์องเล่อดและยุั�งยุ่น์จัะต้องผ่าน์การเจัรจัา 

ตอ่รองและทำใหเ้ก่ดการยุอมิ่รบัของแตล่ะฝัา่ยุไดจ้ัรง่ ไมิ่เ่ชน่์น์ั�น์น์อกจัาก

จัะเสี�ยุงที�จัะน์ำไปสู่การปะทะแล้ว การเปลี�ยุน์แปลงอาจัเก่ดขึ�น์ใน์ระยุะสั�น์ๆ 

เท่าน์ั�น์
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เราจะเหน็ว่าสภาหลัง้การเปลัีย่นแปลังการปกครอง 2475 ยนืหยด้ 
ปฏิบ้ตั้ิตั้าม่แนวทางของร้ฐธรรม่นูญแม่้จะมี่ประเด็นข้ดแย้งที่
เกีย่วข้องก้บพระราช่อ�านาจ ในเม่ื่อการเมื่องไทยย้งด�าเนนิผ่านสภา
แลัะม่ีกฎหม่ายสูงสุดเป็นร้ฐธรรม่นูญ เหตัุ้ใดการถกเถียงประเด็นที ่
อาจเกีย่วข้องก้บพระราช่อ�านาจ ดจูะเป็นเรือ่งทีท่�าได้ยากในปัจจบุ้น

อาจัารย์ุสมิ่ศักด่�เสน์อไว้ว่า กรณีสวรรคิตส่งผลสำคิัญต่อการพ์ูด
ถ้ึงสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุใน์สังคิมิ่ไทยุ ทั�งใน์สาธีารณะและใน์ที�ที�เป็น์ทางการ  
เชน่์ ใน์สภิาผูแ้ทน์ราษัฎร ใน์รฐัธีรรมิ่น์ญูที�ปรากฏิขึ�น์คิรั�งแรกเมิ่่�อป ี2492  
เร่�องผู้ใดจัะฟื่้องร้องดำเน์่น์คิดีพ์ระมิ่หากษััตร่ยุ์ไมิ่่ได้ การปรากฏิอยุู่ใน์ 
เอกสารที�เป็น์ทางการอยุ่างรัฐธีรรมิ่น์ูญ เป็น์การกำหน์ดวัฒน์ธีรรมิ่ 
ทางการเมิ่่องใน์เวลาต่อๆ มิ่าว่าใน์สภิาเราจัะพ์ูดถ้ึงสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ไมิ่่ได้ 

น์อกจัากนั์�น์ การเม่ิ่องน์อกสภิาก็มิ่ีวัฒน์ธีรรมิ่ใน์กลุ่มิ่ปัญญาชน์ 
น์ักว่ชาการ เป็น์วัฒน์ธีรรมิ่ที�ก่น์เวลาน์าน์หลายุส่บปี โดยุเฉพ์าะอยุ่างยุ่�ง 
ช่วงหลังเหตุการณ์พ์ฤษัภิา 35 เป็น์ต้น์มิ่า ค่ิอวัฒน์ธีรรมิ่การไมิ่่พ์ูดถ้ึง
สถ้าบนั์ฯ แบบวเ่คิราะห์วจ่ัารณ์ อาจัารย์ุสมิ่ศกัด่�ใช้คิำว่า ‘ค่ิน์ดีกบัสถ้าบนั์
กษััตร่ยุ์’ ไมิ่่ใช่การค่ิน์ดีใน์คิวามิ่หมิ่ายุของการรับใช้หร่อเขียุน์ชมิ่เท่านั์�น์ 
แต่ยุังไมิ่่มิ่องว่าสถ้าบัน์ฯ เป็น์ประเด็น์สำหรับการว่เคิราะห์สังคิมิ่ด้วยุ

แต่ผมิ่กเ็ห็น์คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงใน์ช่วงสองปมีิ่าน์ี� คิ่อมิ่กีารอภิ่ปรายุ
เร่�องงบสถ้าบัน์ฯ ใน์สภิาโดยุพ์รรคิก้าวไกล หร่อการที�คิณุธีน์าธีร จังึรุ่งเร่องกจ่ั  
ประธีาน์คิณะก้าวหน้์า ตั�งคิำถ้ามิ่ใน์คิณะกรรมิ่าธ่ีการงบประมิ่าณของ
หน์่วยุงาน์ใน์พ์ระองคิ์ ก็ถ้่อเป็น์จัุดเร่�มิ่ต้น์ที�น์่าสน์ใจัและน์่าต่ดตามิ่ว่า 
จัะเปลี�ยุน์วัฒน์ธีรรมิ่การอภิ่ปรายุใน์สภิา รวมิ่ถ้ึงใน์ที�สาธีารณะได้หร่อไมิ่่

คุณม่องปรากฏการณ์การประท้วงของคนรุ่นใหม่่ที่น�าไปสู่ 
ข้อเสนอปฏิรูปสถาบ้นกษ้ตั้ริย์อย่างไร เห็นอะไรที่น่าสนใจบ้าง  
ท้�งวิธีการประท้วง-การสื่อสารเรื่องสถาบ้นฯ ในที่สาธารณะ  
แลัะปฏิกิริยาของคน

ผมิ่มิ่องว่ากลุ่มิ่คิน์รุ่น์ใหม่ิ่ที�ออกมิ่ารุ่น์หลังแตกต่างจัากปัญญาชน์

ฝัา่ยุตอ่ตา้น์ที�ออกมิ่าก่อน์หน้์าน์ี�  อาจัารย์ุสมิ่ศักด่�เคิยุวจ่ัารณ์วา่ปัญญาชน์ 
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และภิาคิประชาสังคิมิ่ไทยุมิ่ีลักษัณะของ ‘การค่ิน์ดีกับสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์’  

เปน็์พ์วกต่อต้าน์การเล่อกตั�ง น์ยุ่มิ่ชาวบ้าน์ ลงชน์บท ซึ�งทำให้ ‘การเม่ิ่อง 

ภิาคิประชาชน์’ ที�เคิล่�อน์ไหวช่วงปี 2530-2540 กลายุเป็น์กลุ่มิ่ที�อยูุ่

ใน์กระแสคิวามิ่ค่ิดแบบเด่มิ่ และส่วน์หน์ึ�งกลายุเป็น์กำลังสำคัิญของ 

การชุมิ่น์ุมิ่พ์ัน์ธีมิ่่ตรและ กปปส. ใน์ช่วงหลัง 

น์ักก่จักรรมิ่รุ่น์ใหมิ่่ที�ขึ�น์มิ่าเคิล่�อน์ไหวใน์ช่วงปีที�ผ่าน์มิ่ามิ่ีลักษัณะ

สำคิัญอยุ่างหนึ์�งค่ิอ พ์วกเขาตัดขาดจัากกลุ่มิ่การเม่ิ่องภิาคิประชาชน์  

แทบจัะไมิ่รู่จ้ักักับ NGOs เลยุ อาจัจัะมิ่แีคิด่าวด่น์หร่อทน์ายุอาน์น์ท ์น์ำภิา  

ที�มีิ่คิวามิ่สมัิ่พ์นั์ธีก์บั NGOs มิ่ากอ่น์ และอาจัจัะมิ่องวา่เปน็์ขอ้ยุกเวน้์กไ็ด้  

และสองคิน์น์ี�ก็เหม่ิ่อน์อาวุโสใน์รุ่น์ เม่ิ่�อกลุ่มิ่นั์กก่จักรรมิ่เหล่าน์ี�ไม่ิ่ได้ 

มิ่คีิวามิ่สัมิ่พ์นั์ธีก์บักระแสว่ธีคีิด่แบบเด่มิ่ พ์อพ์วกเขาเจัอประเด็น์ที�มิ่องว่า

ใจักลางของปัญหาอยุูท่ี�สถ้าบัน์กษัตัรย์ุ่ พ์วกเขาจึังสามิ่ารถ้พ์ดูออกมิ่าได้ 

โดยุไมิ่่ได้ต่ดกำแพ์งคิวามิ่คิ่ดเหมิ่่อน์ปัญญาชน์รุ่น์เด่มิ่

อีกประเด็น์หน์ึ�งค่ิอ ปัญญาชน์นั์กก่จักรรมิ่กลุ่มิ่น์ี�ไม่ิ่ได้เป็น์คิน์

ที�สน์ใจัการเม่ิ่องมิ่าตั�งแต่ต้น์ เขามีิ่ก่จักรรมิ่หร่อคิวามิ่ถ้นั์ดส่วน์ตัว  

อาจัจัะตามิ่สาขาว่ชาที�เรียุน์มิ่า หลายุๆ คิน์เน์่ร์ดใน์ส่�งที�ตัวเองสน์ใจั  

เม่ิ่�อพ์วกเขาหนั์มิ่าสน์ใจัการเม่ิ่องและเคิล่�อน์ไหวทางการเม่ิ่อง จังึปรากฏิ

ภิาพ์ที�คิอ่น์ขา้งหลากหลายุและน์า่สน์ใจัมิ่าก เชน่์ ภิาพ์ที�คิณุเต่�ล (ณฐัน์น์ท์ 

ดวงสูงเน์น่์) จัากเพ์จั Spaceth.co ไปวางโบขาวใน์การชุมิ่นุ์มิ่วัน์ที� 16 ตลุา

แล้วโดน์จัับกุมิ่ตัว สะท้อน์ว่า กลุ่มิ่คิน์รุ่น์ใหมิ่่มิ่องว่าหากการเมิ่่องยุังเป็น์

แบบเด่มิ่ ก็จัะมิ่องไมิ่่เห็น์อน์าคิตใน์สายุงาน์ที�เขาสน์ใจั เขาก็ต้องออกมิ่า 

ผมิ่เข้าใจัว่าลักษัณะเหล่าน์ี�ส่งผลต่อภิาพ์ที�คิน์ข้างน์อกมิ่องเข้าไป 

ดว้ยุ อยุา่งที�มิ่กัพ์ดูกนั์วา่การเม่ิ่องเกี�ยุวขอ้งกบัชวีต่ประจัำวนั์ของพ์วกเรา  

อยุู่ใน์ทุกๆ อณูของชีว่ตเรา
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ม่องอนาคตั้เร่ืองการปฏิรูปสถาบ้นกษ้ตั้ริย์ย้งไงบ้าง เงื่อนไข  
กลัไกใดที่จะท�าให้ม่้นประสบความ่ส�าเร็จ

ผมิ่ยุังเช่�อว่าน์่าจัะยุังพ์อมิ่ีคิวามิ่เป็น์ไปได้ที�จัะเปลี�ยุน์แปลง 

โดยุไม่ิ่ตอ้งน์องเล่อดน์ะ ถ้า้พ์ดูอยุา่งเป็น์รปูธีรรมิ่ ผมิ่หวังวา่สถ้าบนั์รฐัสภิา

จัะเป็น์กลไกสำคิัญที�จัะทำให้การเปลี�ยุน์ผ่าน์เก่ดขึ�น์โดยุที�ไม่ิ่ทะเลาะกัน์ 

แบบหวัรา้งข้างแตก รฐัสภิาคิอ่ที�ที�คิวามิ่ขดัแยุ้งต่างๆ ไม่ิ่ว่าจัะเร่�องคิวามิ่คิด่ 

ทางการเม่ิ่อง เร่�องการจััดการทรัพ์ยุากร รวมิ่อยูุ่ใน์น์ั�น์ ก็ให้คิน์ข้างใน์ 

เถ้ียุงกัน์ไป

สัมิ่ภิาษัณ์: ศุภิาวรรณ คิงสุวรรณ์, 

สมิ่คิ่ด พ์ุทธีศรี 

และวจัน์า วรรลยุางกูร

เรียุบเรียุง: พ์่มิ่พ์์ชน์ก พ์ุกสุข  

ภิาพ์ถ้่ายุ: กอบบุญ บูรโชคิว่วัฒน์์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 16 ส่งหาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





ขุนศึก ศ้กดินา ประช่าธิปไตั้ย:  
ม่องอ�านาจ 

แลัะข้อเสนอปฏิรูปกองท้พ  

สุภลั้กษณ์ กาญจนขุนดี
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สุภล้ักษณ์ กาญจนขุนดี ส่ือม่วลัช่นอาวุโสที่คร�่าหวอดในวงการ 
มิ่าอยุ่างยุาวน์าน์ คิวามิ่รู้ของเขาเกี�ยุวกับกองทัพ์ คิวามิ่มัิ่�น์คิงและ 

คิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ระหว่างประเทศ โดยุเฉพ์าะภิูมิ่่ภิาคิอาเซียุน์ เป็น์ที�ยุอมิ่รับ 

ไม่ิ่ใช่แคิ่เฉพ์าะใน์วงการส่�อเท่าน์ั�น์ หากแต่ยุังหมิ่ายุรวมิ่ถ้ึงวงว่ชาการ 

และผู้กำหน์ดน์โยุบายุด้วยุ

หลงัออกจัากอาชีพ์ส่�อมิ่วลชน์  สภุิลกัษัณผ์นั์ตวัไปเป็น์นั์กวจ่ัยัุอส่ระ

เพ์่�อทำงาน์ต่อยุอดคิวามิ่รู้เด่มิ่ที�มิ่ีให้ลึกขึ�น์ โดยุได้เป็น์น์ักว่จััยุรับเช่ญ 

ที� Yusof Ishak Institute ประเทศส่งคิโปร์ ซึ�งเป็น์สถ้าบัน์ว่จััยุชั�น์น์ำ 

เกี�ยุวกับการเมิ่่องและคิวามิ่มิ่ั�น์คิงใน์อาเซียุน์ 

ใน์ฐาน์ะน์ักว่จััยุ สุภิลักษัณ์ยุังคิงเกาะต่ดทำคิวามิ่เข้าใจัใน์ประเด็น์

คิวามิ่มัิ่�น์คิงและกองทัพ์ พ์ร้อมิ่เสน์อแน์วทางปฏ่ิรูปกองทัพ์ที�จัะช่วยุให้

สังคิมิ่ไทยุเปลี�ยุน์ผ่าน์ทางการเมิ่่องเพ์่�ออน์าคิตได้
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คุณตั้ีโจทย์การปฏิรูปกองท้พอย่างไร
ระบบรัฐไทยุมิ่ีปัญหาตรงที�ว่ากองทัพ์ไมิ่่เคิยุถู้กปฏิ่รูปเลยุตั�งแต ่

ก่อตั�งมิ่า โอกาสคิรั�งสำคิัญที�น์่าจัะปฏิ่รูปได้คิ่อหลังพ์ฤษัภิา 35 แต่ก็ไมิ่่มิ่ี

การปฏ่ิรูปเก่ดขึ�น์ กองทัพ์แค่ิกลับกรมิ่กองไปชั�วคิราว แล้วก็ฟื่่�น์กลับ 

เข้ามิ่าใน์สน์ามิ่การเมิ่่องใหมิ่่ได้อีกคิรั�งใน์ช่วงระยุะเวลาแคิ่ส่บกว่าปี

ถ้้าพ์ูดถ้ึงการปฏิ่รูปกองทัพ์ อยุ่างแรกที�ผมิ่คิ่ดว่าเป็น์แกน์หลักของ

การปฏ่ิรูปค่ิอการจััดคิวามิ่สัมิ่พั์น์ธี์ระหว่างสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุและกองทัพ์ 

เสยีุใหม่ิ่ ยุ่�งใน์รัชกาลใหม่ิ่กย็ุ่�งเป็น์โอกาสอัน์ดีใน์การจัดัคิวามิ่สัมิ่พ์นั์ธีใ์หม่ิ่

ใน์การจััดคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธ์ีระหว่างกองทัพ์และสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ใหมิ่่  

ผมิ่คิ่ดว่ามิ่ีอยุู่ห้าประเด็น์ยุ่อยุที�จัะต้องพ์่จัารณา

อยุ่างแรก ใน์ระดับรัฐธีรรมิ่น์ูญ จัะต้องมิ่ีการตั�งคิำถ้ามิ่ต่อมิ่าตรา 8  

ใน์รัฐธีรรมิ่นู์ญฉบับปี 2560 ที�บัญญัต่ไว้ว่า ‘พ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุทรงดำรง

ตำแหน์่งจัอมิ่ทัพ์ไทยุ’ ใน์คิวามิ่เห็น์ของผมิ่ ต้องตัดถ้้อยุคิำตรงน์ี�ออก 

เพ์ราะพ์ระมิ่หากษัตัรย์ุ่ดำรงตำแหน่์งประมุิ่ขแห่งรัฐแล้ว ไม่ิ่มิ่คีิวามิ่จัำเป็น์

ตอ้งระบเุพ์่�มิ่วา่ดำรงตำแหน์ง่จัอมิ่ทพั์ พ์ระมิ่หากษัตัรยุ่ใ์น์โลกยุคุิสมิ่ยัุใหมิ่่

ไมิ่่มิ่ีคิวามิ่จัำเป็น์ต้องบังคิับบัญชากองทัพ์แล้ว

อยุ่างที�สอง ใน์ระดับอุดมิ่การณ์ ผมิ่ค่ิดว่าทัศน์คิต่ของกองทัพ์ 

ต่อสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์คิวรต้องเปลี�ยุน์แปลง โดยุเปลี�ยุน์จัาก Royal Army  

เป็น์ People’s Army เร่�องน์ี�คิงต้องเร่�มิ่ต้น์สอน์กัน์ใหมิ่่ว่ากองทัพ์ 

มิ่อีดุมิ่การณห์ลกัค่ิอปอ้งกัน์ประเทศและปกป้องประชาชน์จัากภัิยุคิกุคิามิ่

ชน์่ดต่างๆ ไมิ่่ใช่แคิ่ปกป้องราชบัลลังก์จัากการคิุกคิามิ่ของพ์วกล้มิ่เจั้า  

ซึ�งเป็น์ภิัยุคิุกคิามิ่ที�ไมิ่่มิ่ีอยุู่จัร่ง

อยุ่างที�สามิ่ ต้องเปลี�ยุน์แปลงโคิรงสร้างและสายุการบังคัิบบัญชา

ระหว่างพ์ระมิ่หากษััตร่ย์ุและกองทัพ์ให้ชัดเจัน์มิ่ากขึ�น์ กล่าวให้ชัดค่ิอ 

ต้องมีิ่การปรับลดขน์าดหน่์วยุถ้วายุคิวามิ่ปลอดภิัยุซึ�งมีิ่ขน์าดใหญ่โต 

ใน์รัชกาลปัจัจัุบัน์นี์� ใน์ฐาน์ะประมุิ่ขของรัฐ ยุังมิ่ีคิวามิ่จัำเป็น์ต้องมีิ่ 

การถ้วายุการรกัษัาคิวามิ่ปลอดภิยัุที�รดักมุิ่ใน์ระดบัหน์ึ�ง แตถึ่้งกบัระดบัที�มีิ่ 
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หน์่วยุภิายุใต้การบังคิับบัญชาการพ์ร้อมิ่รบที�มิ่ีลักษัณะเป็น์ elite squad 

ก็อาจัไมิ่่ใช่ส่�งที�ถู้กต้องเท่าไหร่น์ัก ประธีาน์าธี่บดีสหรัฐฯ ศัตรูเยุอะ 

น์ะคิรับ และเขาก็มิ่ีอำน์าจัใน์การบังคัิบบัญชากองทัพ์ด้วยุ แต่ไมิ่่เห็น์

จัำเป็น์ต้องมิ่ีกองกำลังส่วน์ตัวไว้รักษัาคิวามิ่ปลอดภิัยุเลยุ

อยุ่างที�สี� ต้องมิ่ีการยุกเล่กการระบุว่ารักษัาพ์ระองคิ์ (รอ.) ต่อท้ายุ

ช่�อหน่์วยุทหาร ค่ิอใน์สารบบของกองทัพ์ไทยุ จัะมีิ่หน่์วยุทหารที�ระบุ 

ตอ่ทา้ยุช่�อวา่หน์ว่ยุรกัษัาพ์ระองคิกั์บหน์ว่ยุที�ไมิ่ไ่ดร้ะบวุา่เปน็์หน์ว่ยุรกัษัา

พ์ระองค์ิ แต่ใน์บรรดาหน่์วยุที�ระบุว่าเป็น์หน่์วยุรักษัาพ์ระองค์ิต่อท้ายุ 

ช่�อประมิ่าณ 100 กว่าหน์่วยุก็ยุังมิ่ีแบ่งชั�น์ข้างใน์อีก มิ่ีหน์่วยุมิ่หาดเล็ก

รกัษัาพ์ระองค์ิที�น์บัไดว้า่เปน็์วงใน์ (inner circle) อยุ่างกรมิ่ทหารราบที� 1  



ถ้าพูดถึงการปฏิรูปกองทัพ
อย่างแรกที่ผมคิด 

ว่าเป็นแกนหลักของการปฏิรูป
คือการจัดความสัมพันธ ์
ระหว่างสถาบันกษัตริย ์
และกองทัพเสียใหม่
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และกรมิ่ทหารราบที� 11 ซึ�งยุา้ยุไปอยุูภ่ิายุใตก้ารบงัคิบับญัชาของกษัตัรยุ่์

โดยุตรงแลว้ แตห่น่์วยุอ่�น์ๆ ที�ไมิ่ไ่ด้อยูุ่ภิายุใตก้ารบงัคิบับญัชาของกษัตัร่ยุ์

โดยุตรงก็ยุงัมีิ่ รอ. ตอ่ท้ายุช่�อหน์ว่ยุและค่ิดวา่หน์ว่ยุของตน์มีิ่หน้์าที�รกัษัา

พ์ระองคิ์ ไมิ่่แน์่ใจัว่าจัะรักษัาพ์ระองคิ์หร่อจัะรักษัาประเทศชาต่กัน์แน่์  

ถ้้าเป็น์ไปได้ คิวรยุกเล่กการต่อท้ายุช่�อหน์่วยุงาน์ว่า รอ.

อยุ่างที�ห้า ซึ�งต่อเน์่�องมิ่าจัากการยุกเล่กการต่อท้ายุช่�อหน่์วยุงาน์

ว่ารักษัาพ์ระองคิ์ หากยุกเล่กตรงจัุดน์ี�ได้ ก็จัะทำให้กองทัพ์สามิ่ารถ้ 

จัดัลดงบประมิ่าณใน์การเช่ดชูและถ้วายุคิวามิ่ปลอดภัิยุสถ้าบัน์กษัตัร่ย์ุได้

จัากที�เคิยุศึกษัาเร่�องน์ี� พ์บว่าที�จัร่งแล้วมิ่ีหลายุหน์่วยุงาน์ที�จััด 

งบประมิ่าณจัำน์วน์หนึ์�งเพ์่�อการถ้วายุพ์ระเกียุรต่สถ้าบัน์พ์ระมิ่หา

กษััตร่ย์ุ แต่กองทัพ์เป็น์หน์่วยุงาน์ที�ทำมิ่ากที�สุด กองทัพ์ไมิ่่ได้แคิ่จััดงบ

ประมิ่าณเฉพ์าะใน์ส่วน์ของการถ้วายุคิวามิ่ปลอดภัิยุเท่าน์ั�น์ แต่มีิ่การจัดังบ

ประมิ่าณสำหรับถ้วายุพ์ระเกียุรต่ เช่ดชู ตอบโต้การหมิ่่�น์สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์  

หร่อใช้โฆษัณาชวน์เช่�อ เผยุแพ์ร่อุดมิ่การณ์ประมิ่าณเก่อบพั์น์ล้าน์บาท 

ตอ่ป ีเฉพ์าะกองทพั์บก จัดังบประมิ่าณใน์สว่น์น์ี�ประมิ่าณ 600 กวา่ลา้น์บาท  

ไม่ิ่เคิยุปรับลดตลอดทุกปี ทั�งๆ ที�ฝั่ายุวังก็มิ่ีหน์่วยุถ้วายุคิวามิ่ปลอดภัิยุ

อยุู่แล้ว ทำไมิ่กองทัพ์ต้องจััดงบประมิ่าณส่วน์นี์�เพ่์�มิ่เข้ามิ่าอีก ผมิ่คิ่ดว่า

ต้องมิ่ีการจััดงบประมิ่าณใหมิ่่

นอกจากความ่ส้ม่พ้นธ์ระหว่างกองท้พก้บสถาบ้นกษ้ตั้ริย์แลั้ว  
ย้งตั้้องปร้บความ่ส้ม่พ้นธ์ระหว่างกองท้พก้บสถาบ้นใดอีกบ้าง

ต้องมิ่ีการปรับคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ของกองทัพ์กับฝั่ายุการเม่ิ่องใหมิ่่  

หากจัะปรับแก้แบบเฉพ์าะหน้์า อยุ่างแรกค่ิอต้องปรับให้อำน์าจัใน์ 

การโยุกยุ้ายุหร่อแต่งตั�งน์ายุพ์ลระดับสูงของกองทัพ์อยุู่ภิายุใต้รัฐบาล

พ์ลเร่อน์ที�มิ่าจัากการเล่อกตั�ง เพ์ราะเมิ่่�อก่อน์ อำน์าจัใน์การเล่�อน์ลดปลด

ยุ้ายุภิายุใน์กองทัพ์ถู้กแทรกแซงจัากอำน์าจัน์อกกฎหมิ่ายุ หากกล่าว

อยุา่งตรงไปตรงมิ่าค่ิอ โผใน์การโยุกยุา้ยุทหารต้องผ่าน์ม่ิ่อองคิมิ่น์ตรีกอ่น์ 

จัะทูลเกล้าฯ
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ที�ผ่าน์มิ่า เม่ิ่�อมีิ่รัฐมิ่น์ตรีกลาโหมิ่มิ่าจัากรัฐบาลพ์ลเร่อน์ที�มิ่าจัาก 

การเล่อกตั�งอยุ่างเช่น์สมัิ่ยุคุิณยุ่�งลักษัณ์หร่อคุิณสมัิ่คิร ก็ทำอะไรไม่ิ่ได้ 

เพ์ราะคิน์ที�น์ั�งอยูุ่ใน์สภิากลาโหมิ่ค่ิอผู้น์ำเหล่าทัพ์ทั�งหมิ่ด การให้คิุณ 

ให้โทษั การว่�งเต้น์แทรกแซงทางการเมิ่่องจัึงอยุู่น์อกเหน์่ออำน์าจัรัฐบาล

ที�มิ่าจัากการเล่อกตั�ง ผมิ่มิ่องวา่อำน์าจัการโยุกยุา้ยุแตง่ตั�งน์ายุพ์ลระดบัสงู 

คิวรอยุู่ใน์ระดับรัฐมิ่น์ตรีกลาโหมิ่โดยุอยุ่างมิ่ากอาจัผ่าน์การปรึกษัาของ

สภิากลาโหมิ่ ผมิ่ยุอมิ่ให้มิ่ีเง่�อน์ไขแบบน์ั�น์

เร่�องที�สองค่ิออำน์าจัใน์การประกาศกฎอัยุการศึก ซึ�งสำคิัญ

มิ่าก กฎหมิ่ายุไทยุที�ให้อำน์าจัทหารใน์การประกาศกฎอัยุการศึกน์ั�น์

เป็น์กฎหมิ่ายุที�เก่ามิ่าก ตำแหน่์งระดับผู้บังคิับกองพั์น์ก็มิ่ีอำน์าจัใน์ 

การประกาศกฎอัยุการศึก ยุึดอำน์าจัรัฐบาลได้แล้ว แต่เวลายุกเล่ก 

กฎอัยุการศึกต้องมิ่ีการลงพ์ระปรมิ่าภ่ิไธียุ ตรงจัุดน์ี�ต้องเปลี�ยุน์แปลง  

เพ์่�อที�อยุ่างน์้อยุที�สุดทำให้อำน์าจัของกองทัพ์ไมิ่่เป็น์ที�หวาดกลัวสำหรับ

รัฐบาลพ์ลเร่อน์ที�มิ่าจัากการเล่อกตั�ง แต่ตอน์น์ี�เพ์ียุงแคิ่เป็น์ทหารระดับ

น์ายุพ์ัน์ ก็สามิ่ารถ้ใช้อำน์าจัใน์การประกาศกฎอัยุการศึกข่มิ่ขู่รัฐบาลได้

เร่�องต่อมิ่าคิ่อ ต้องมีิ่กฎหมิ่ายุห้ามิ่ไม่ิ่ให้ผู้บัญชาการทหารดำรง 

ตำแหน์่งทางการเม่ิ่องและตำแหน์่งใน์บร่ษััทธีุรก่จั เพ์ราะจัะทำให้เก่ด 

ผลประโยุชน์์ทับซ้อน์

แล้ัวตั้้องปฏิรูปหรือปร้บเปลัี่ยนโครงสร้างภายในกองท้พอย่างไร 
เพื่อให้ตั้อบโจทย์การเม่ืองแบบประช่าธิปไตั้ย

ต้องมีิ่การจััดภิารก่จัและโคิรงสร้างของกองทัพ์ใหม่ิ่ ซึ�งผมิ่มิ่องว่า 

เป็น์เร่�องหลักมิ่าก

หน์้าที�หลักของกองทัพ์คิ่อการป้องกัน์ประเทศจัากภิัยุคิุกคิามิ่ 

ทุกชน์่ด อยุ่างไรก็ตามิ่ กองทัพ์ต้องน์่ยุามิ่ภัิยุคิุกคิามิ่ใหม่ิ่ ซึ�งที�จัร่ง 

มิ่กีารปรบัเปลี�ยุน์อยูุ่ตลอดเวลาชว่งที�สำน์กังาน์สภิาคิวามิ่มัิ่�น์คิงแหง่ชาต่ 

(สมิ่ช.) เปลี�ยุน์แผน์ระดับชาต่ว่าด้วยุคิวามิ่มิ่ั�น์คิงฉบับใหมิ่่
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ผมิ่ค่ิดว่าเวลาน่์ยุามิ่ภัิยุคิวามิ่มัิ่�น์คิง ไม่ิ่ว่าจัะน์ยุ่ามิ่ว่าเป็น์คิวามิ่มัิ่�น์คิง 

แบบลูกผสมิ่หร่ออะไรก็ตามิ่ ต้องมิ่ีการแบ่งยุ่อยุประเภิทคิวามิ่มัิ่�น์คิง 

เพ์่�อให้เก่ดคิวามิ่ชัดเจัน์สักหน์่อยุ หากเป็น์ภิัยุคิวามิ่มิ่ั�น์คิงรูปแบบดั�งเด่มิ่ 

อยุ่างการทำสงคิรามิ่ระหว่างรัฐ ก็ยุกให้เป็น์หน์้าที�ของกองทัพ์ได้  

ส่วน์ภัิยุคิวามิ่มัิ่�น์คิงรูปแบบใหม่ิ่อาจัแบ่งให้กองทัพ์มิ่ีบทบาทเฉพ์าะแค่ิ

ใน์ส่วน์ที�ต้องอาศัยุการสู้รบที�เป็น์คิวามิ่ชำน์าญเฉพ์าะทางของกองทัพ์  

เช่น์ใน์การปราบปรามิ่ก่อการร้ายุ แต่อยุ่างไรก็ตามิ่ ใน์การจััดการ 

ภิัยุก่อการร้ายุก็มิ่ีหลากหลายุม่ิ่ต่ ไม่ิ่ได้อาศัยุแค่ิการใช้กำลังอยุ่างเดียุว 

เราไมิ่่สามิ่ารถ้มิ่อบหมิ่ายุให้กองทัพ์รับผ่ดชอบเร่�องน์ี�ได้ทั�งหมิ่ดแต่เพ์ียุง

หน่์วยุงาน์เดียุว พ์ูดตามิ่ตรง ทหารมีิ่ทักษัะใน์การจััดการคิวามิ่รุน์แรง  

แต่อาจัจัะไมิ่่สามิ่ารถ้ดูแลเร่�องคิวามิ่มิ่ั�น์คิงได้ทั�งหมิ่ด

ส่วน์ภิัยุคิวามิ่มัิ่�น์คิงรูปแบบใหมิ่่อ่�น์ๆ ที� ไมิ่่ต้องอาศัยุกำลัง 

ทางการทหาร (non-combat) ต้องให้ฝั่ายุพ์ลเร่อน์ที�มิ่ีคิวามิ่เชี�ยุวชาญ 

เฉพ์าะทางรบัผด่ชอบ ทั�งหมิ่ดน์ี�ตอ้งน์ำไปจัดัแจังภิารก่จัของกองทพั์ใหมิ่่  

และใน์ขณะเดียุวกัน์ต้องมิ่ีการจััดทำแผน์คิวามิ่มิ่ั�น์คิงใหมิ่่

ก่จัการคิวามิ่มัิ่�น์คิงก็ต้องมิ่ีการจััดหน์้าที�คิวามิ่รับผ่ดชอบใหมิ่่  

ต้องไมิ่่ใช่กองทพั์แล้วที�รบัผด่ชอบเร่�องน์ี� ต้องยุุบ กอ.รมิ่น์. แล้วเปลี�ยุน์ให้ 

หน่์วยุงาน์อ่�น์รับผด่ชอบงาน์คิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์แทน์ อาจัมีิ่การตั�งกระทรวง

คิวามิ่มัิ่�น์คิงแห่งมิ่าตุภิูม่ิ่ (homeland security) หร่อยุกให้กระทรวง

มิ่หาดไทยุหร่อตำรวจัดูแล ใน์ขณะเดียุวกัน์ก็ตอ้งยุบุหน่์วยุงาน์ที�รบัผด่ชอบ 

ก่จัการพ์ลเรอ่น์ของกองทพั์ ไม่ิ่มิ่คีิวามิ่จัำเป็น์ที�กองทพั์ต้องทำงาน์ก่จัการ

พ์ลเร่อน์

อีกส่�งหน์ึ�งที�ต้องยุุบค่ิอหน์่วยุธีุรก่จัทหาร ไมิ่่มิ่ีคิวามิ่จัำเป็น์ใดๆ 

เช่น์กัน์

ส่วน์ศาลทหารต้องใช้อำน์าจัใน์ขอบเขตของกองทัพ์เท่าน์ั�น์  

ห้ามิ่มิ่ีการน์ำพ์ลเร่อน์ขึ�น์ศาลทหารเด็ดขาดไมิ่่ว่าจัะกรณีใด
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เร่�องต่อมิ่า ต้องมิ่ีการจััดระบบสวัสด่การกำลังพ์ลเสียุใหมิ่่ ยุกเล่ก 

การเกณฑ์์ทหาร การรับสมัิ่คิรกำลังพ์ลของกองทัพ์ใน์โลกสมัิ่ยุใหม่ิ่

ต้องอาศัยุคิวามิ่ชำน์าญเฉพ์าะทาง อยุ่างสงคิรามิ่ใน์ยุุคิใหม่ิ่ ต่อให้เป็น์

หน์้าที�รักษัาคิวามิ่มิ่ั�น์คิงแบบดั�งเด่มิ่ก็ตามิ่ แต่การไปรบก็ต้องการคิวามิ่รู ้

คิวามิ่เข้าใจัมิ่ากกว่าพ์ลทหารเกณฑ์์ที�ผ่าน์การฝัึก ซึ�งคิน์เหล่าน์ี�ไม่ิ่ได้ 

สมัิ่คิรใจัเข้ามิ่าเป็น์ทหาร เพ์ราะฉะน์ั�น์ คิวรยุกเล่กการเกณฑ์์ทหารและ

เปลี�ยุน์ไปใชว้ธ่ีสีมิ่คัิรใจั ใคิรสน์ใจัอยุากเปน็์ทหาร มิ่คีิวามิ่รู้คิวามิ่เขา้ใจัเร่�อง 

คิวามิ่มัิ่�น์คิง การรบ และมีิ่จั่ตใจัอยุากจัะทำ คิวรมีิ่การรับสมัิ่คิรเข้ามิ่า  

อยุ่างใน์ปัจัจัุบัน์ กองทัพ์ก็มิ่ีการสอบคัิดเล่อกนั์กเรียุน์ทหารมิ่ากมิ่ายุ 

หลายุระดับทั�งประทวน์และสัญญาบัตร คิน์สมัิ่คิรเยุอะแยุะ ยุังจัะต้อง

เกณฑ์์คิน์ไปเป็น์พ์ลทหารอีกทำไมิ่กัน์

ปัจัจัุบัน์กองทัพ์ไทยุมิ่ีกำลังพ์ลที�ประจัำการ (active) อยุู่ประมิ่าณ 

360,000 น์ายุ ทหารเกณฑ์์ผลัดหน์ึ�งอยูุ่ที�ประมิ่าณ 100,000 น์ายุต่อปี 

กองทัพ์ไม่ิ่จัำเป็น์ต้องมีิ่พ์ลทหารเกณฑ์์แล้ว ไม่ิ่คิวรต้องให้ทหารเกณฑ์์

ไปรับใช้ที�บ้าน์น์ายุพ์ลกัน์แล้ว เราพ์้น์ยุุคิศักด่น์าที�ต้องการมิ่ีการเกณฑ์์ 

คิน์ไปรบหร่อรับใช้เจั้าน์ายุมิ่าน์าน์แล้ว แต่กองทัพ์ก็ยุังรักษัาระบบน์ี� 

เอาไว้จัน์กระทั�งปัจัจัุบัน์ ซึ�งดูจัะไมิ่่คิ่อยุเข้ากับยุุคิสมิ่ัยุเท่าไหร่

สุดท้ายุ หากปรับภิารก่จักองทัพ์ได้ ก็จัะสามิ่ารถ้ปรับลดขน์าดของ 

กองทัพ์และโคิรงสร้างสารบบอาวุธียุุทโธีปกรณ์ได้ ใน์คิวามิ่เห็น์ของผมิ่  

รถ้ถ้ังที�ใช้กัน์อยุู่ไมิ่่ได้ตอบสน์องภิารก่จัอะไรอีกต่อไปแล้ว เท่าที�เคิยุอ่าน์  

ใน์สมิ่รภูิม่ิ่ต่างๆ รถ้ถั้งใช้แทน์ป่น์ใหญ่ได้ ที�สมิ่รภูิม่ิ่บ้าน์ภิูม่ิ่ซรอลที�เคิยุ 

ปะทะกับกัมิ่พู์ชา ผมิ่เห็น์ทหารใช้รถ้ถั้งอยูุ่เยุอะ แต่ป่น์รถ้ถั้งยุ่งไม่ิ่ข้ามิ่ 

เขาพ์ระวห่าร กรณีแบบน์ี�ตอ้งใช้อาวุธีปล่อยุน์ำว่ถี้ (missile) ถ้งึจัะยุง่ข้ามิ่  

เพ์ราะฉะน์ั�น์การมิ่ีรถ้ถ้ังจัำน์วน์มิ่ากไมิ่่ตอบโจัทยุ์ หร่อแมิ่้แต่รถ้หุ้มิ่เกราะ

ก็ตามิ่ ที�ภิาคิใต้ผมิ่เห็น์เขาใช้รถ้กระบะเยุอะแยุะ แล้วทำไมิ่เราต้องใช ้

รถ้หุ้มิ่เกราะราคิาแพ์ง อาจัจัะซ่�อรถ้กระบะแล้วเอาเหล็กหน์าๆ มิ่าทำ 

เกราะกัน์กระสุน์แทน์ จัะซ่�อของแพ์งทำไมิ่ใน์เม่ิ่�อสามิ่ารถ้ดัดแปลงได้  
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เพ์ราะฉะน์ั�น์ ต้องมิ่ีการปรับปรุงโคิรงสร้างสารบบอาวุธียุุทโธีปกรณ์ใหม่ิ่

ให้สอดคิล้องกับภิัยุคิุกคิามิ่

อะไรคือเงื่อนไขส�าค้ญที่จะท�าให้ข้อเสนอการปฏิรูปกองท้พเกิดขึ�น
ได้จริง

เง่�อน์ไขอยุู่ที�การเม่ิ่องเป็น์หลัก ถ้้าฝ่ัายุการเม่ิ่องเข้มิ่แข็งพ์อ  

การปฏิ่รูปกองทัพ์ก็เป็น์ไปได้

จัากประวัต่ศาสตร์ที�ผ่าน์มิ่าใน์ไทยุ ใน์สภิาพ์การเม่ิ่องที�มีิ่ทหาร

คิรอบงำอยุู่ ข้อเสน์อการปฏิ่รูปกองทัพ์เป็น์ได้แคิ่การหาไอเดียุและเสน์อ

ต่อไปเร่�อยุๆ ว่าจัะปฏิ่รูปกองทัพ์อยุ่างไร

แต่จัากประสบการณ์ใน์ต่างประเทศ การปฏิ่รูปกองทัพ์เก่ดขึ�น์ 

ได้จัากสามิ่ส่วน์

อยุา่งหน์ึ�งค่ิอกองทพั์ปฏ่ิรูปจัากภิายุใน์เอง แตก่ารปฏ่ิรูปจัากภิายุใน์ 

จัะเก่ดขึ�น์เม่ิ่�อกองทัพ์แพ์้ราบคิาบเพ์ราะขาดคิวามิ่ชอบธีรรมิ่ใน์ผลงาน์  

(performance legitimacy) กลา่วค่ิอ ระบอบที�มีิ่ทหารหน์นุ์หลังอยูุ่ล้มิ่เหลว 

โดยุส่�น์เช่ง เช่น์ บร่หารเศรษัฐก่จัไม่ิ่ได้ เช่น์ใน์กรณีของอ่น์โดน์ีเซียุใน์ปี 

1997-1998

อยุ่างใน์ปัจัจัุบัน์ ผมิ่คิ่ดว่ามิ่ีเง่�อน์ไขบางประการที�น์่าสน์ใจัมิ่ากค่ิอ 

รฐับาลของพ์ลเอกประยุุทธีซึ์�งมีิ่กองทพั์และสถ้าบนั์กษัตัร่ยุห์น์นุ์หลังกำลงั

จัะล้มิ่เหลว เพ์ราะการบร่หารจััดการโคิว่ด-19 ไมิ่่ดี น์ี�เป็น์ส่�งที�สะท้อน์ว่า

โอกาสใน์การปฏิ่รูปกองทัพ์กำลังจัะเก่ดขึ�น์

ใน์คิวามิ่เห็น์ของผมิ่ การปฏ่ิรูปกองทัพ์ไมิ่่มิ่ีทางเก่ดขึ�น์โดยุคิน์ 

ใน์กองทัพ์ หากคิน์ใน์กองทัพ์จัะเด่น์หน์้าปฏิ่รูปกองทัพ์เอง อยุ่างมิ่าก 

ก็ค่ิอเปลี�ยุน์ไปซ่�ออาวุธีที�ทัน์สมิ่ัยุมิ่ากขึ�น์ แพ์งมิ่ากขึ�น์ โดยุให้เหตุผลว่า 

เพ์่�อเพ์่�มิ่ขีดคิวามิ่สามิ่ารถ้กองทัพ์ใน์การปกป้องประเทศ ซึ�งไม่ิ่ตรงโจัทย์ุ 

ปฏิร่ปูกองทพั์ที�คิน์ไทยุอยุากให้เก่ดขึ�น์



ถ้าฝ่ายการเมืองเข้มแข็งพอ 
การปฏิรูปกองทัพก็เป็นไปได้
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ส่วน์ที�สองมิ่าจัากฝั่ายุการเม่ิ่อง น์ักการเม่ิ่องพ์ลเร่อน์ที�มิ่าจัาก 
การเล่อกตั�งต้องเข้มิ่แข็งมิ่ากกว่าน์ี�และมิ่ีแน์วค่ิดการปฏ่ิรูปกองทัพ์ 
ที�ชัดเจัน์ยุ่�งขึ�น์

น์ักการเม่ิ่องไทยุส่วน์ใหญ่ประมิ่าณ 70-80% เม่ิ่�อได้อำน์าจั 
ก็พ์ยุายุามิ่ที�จัะตามิ่ใจักองทัพ์ ไมิ่่ว่าจัะชอบหร่อไมิ่่ชอบก็ตามิ่ แต่ทำเพ์่�อ 
คิวามิ่ปลอดภัิยุของตน์เอง ส่�งที�น์ักการเม่ิ่องส่วน์ใหญ่ทำคิ่อไม่ิ่ว่พ์ากษั์
วจ่ัารณ์กองทัพ์ ไม่ิ่แตะปัญหาคิอร์รปัชนั์ใน์กองทัพ์ ทั�งๆ ที�จัร่งๆ มิ่เียุอะมิ่าก  
แต่กลับกัน์ รัฐบาลพ์ลเร่อน์มัิ่กจัะโดน์กองทัพ์ว่พ์ากษ์ัว่จัารณ์ตลอด 
ทั�งเร่�องบร่หารงาน์หร่อคิอร์รัปชัน์

เพ์ราะฉะน์ั�น์ รัฐบาลพ์ลเร่อน์ก็จัะตามิ่ใจักองทัพ์ กองทัพ์อยุาก
ซ่�ออาวุธี ต่อให้ใช้ไมิ่่ได้ รัฐบาลก็ยุอมิ่ซ่�อให้ เห็น์ได้ชัดเจัน์มิ่ากใน์สมิ่ัยุ 
รัฐบาลสมิ่ัคิร รัฐบาลอภิ่ส่ทธี่� รัฐบาลยุ่�งลักษัณ์ ต่อให้เป็น์รัฐบาลที�มิ่าจัาก 
การเล่อกตั�ง ได้รับคิวามิ่น์่ยุมิ่สูงมิ่ากและได้รับอำน์าจัและการสน์ับสน์ุน์
จัากประชาชน์ที�แข็งแรงมิ่าก แต่กไ็ม่ิ่สามิ่ารถ้ทำอะไรกองทัพ์ได้น์อกจัาก
ตามิ่ใจักองทัพ์ อยุ่างสมิ่ัยุรัฐบาลอภิ่ส่ทธี่�ซ่�อ GT200 กัน์เยุอะแยุะทั�งๆ 
ที�ใช้งาน์ไมิ่่ได้ ผมิ่เห็น์น์ายุกฯ อภิ่ส่ทธี่�ทำท่าจัะตรวจัสอบแต่ก็เหลว  
สมิ่ัยุรัฐบาลยุ่�งลักษัณ์ ไมิ่่ว่ากองทัพ์ต้องการปรับปรุงอะไร รัฐบาลก็ยุอมิ่ 
ทั�งน์ั�น์ เพ์ราะรัฐบาลไมิ่่สามิ่ารถ้คิวบคิุมิ่กองทัพ์ได้ กองทัพ์ต่างหากที�
คิรอบงำรัฐบาล รัฐบาลต้องยุอมิ่แสวงหาพ์ัน์ธีมิ่่ตรให้รัฐบาลอยุู่รอด

คิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ระหว่างกองทัพ์กับรัฐบาลพ์ลเร่อน์เช่น์น์ี�ต้องเปลี�ยุน์ 
รัฐบาลพ์ลเร่อน์ต้องคิวบคุิมิ่กองทัพ์ได้ เม่ิ่�อไหร่จัะรบหร่อไม่ิ่รบ จัะถ้อน์
ทหารเมิ่่�อไหร่ ต้องการกำลังไว้ที�ชายุแดน์มิ่ากน์้อยุแคิ่ไหน์ น์ักการเมิ่่อง
ที�มิ่าจัากการเล่อกตั�งคิวรจัะมีิ่แน์วค่ิดใน์เร่�องเหล่าน์ี�ชัดเจัน์ ส่วน์ทหาร 
ก็ให้มีิ่หน้์าที�เฉพ์าะส่วน์ที�ทหารมิ่ีคิวามิ่รู้ทางเทคิน์่คิ แต่การตัดส่น์ใจั 
ทางการเมิ่่องต้องไมิ่่ใช่หน์้าที�ของทหาร

ถ้้ารัฐบาลพ์ลเร่อน์ชัดเจัน์ มิ่ีคิวามิ่เข้มิ่แข็งใน์การกดดัน์ ก็น์่าจัะ 
มิ่ีเอกภิาพ์ใน์การตั�งคิำถ้ามิ่ ตรวจัสอบ ปรับลดหร่อปรับโคิรงสร้าง 

งบประมิ่าณที�ไมิ่่จัำเป็น์ของกองทัพ์ได้มิ่ากขึ�น์
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สัมิ่ภิาษัณ์: ยุ่�งชีพ์ อัชฌาน์น์ท์ 

และณรจัญา ตัญจัพ์ัฒน์์กุล

เรียุบเรียุง: ณรจัญา ตัญจัพ์ัฒน์์กุล 

ภิาพ์ถ้่ายุ: ธี่ต่ มิ่ีแต้มิ่

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 22 กรกฎาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�

ส่วน์ที�สามิ่ ซึ�งอาจัจัะทำให้เก่ดการปฏิ่รูปกองทัพ์ได้คิ่อ ประชาชน์ 

ค่ิอเมิ่่�อประชาชน์สามิ่ารถ้พ์ูดได้ว่าพ์อกัน์ทีระบอบทหาร พ์อกัน์ทีกับ

พ์วกน์ายุพ์ลทั�งหลายุที�ทำตัวเป็น์เจั้าของประเทศ ผูกขาดคิวามิ่รักชาต่ 

หวงอำน์าจัทางการเมิ่่อง แต่ไมิ่่มิ่ีคิวามิ่สามิ่ารถ้จัะบร่หารประเทศเพ์่�อให ้

ประชาชน์อยุู่รอดปลอดภัิยุอยูุ่ดีมิ่ีสุขได้ ประชาชน์ทั�งหลายุพึ์งรู้ว่า 

เรามิ่ีส่ทธ่ีอัน์ชอบธีรรมิ่ที�จัะได้กองทัพ์ที�มิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์ใน์การป้องกัน์

ประเทศและปกป้องประชาชน์ ไมิ่่ใช่กองทัพ์ที�เอาแต่ข่มิ่เหงรังแก ข่มิ่ขู่

คิุกคิามิ่ประชาชน์อยุ่างที�เป็น์อยุู่ทุกวัน์น์ี�





เม่ือ่กองท้พ ‘แทรกซึ่มึ่’ สง้คม่:  
ม่องอ�านาจกองท้พ  
‘นอกร้ฐประหาร’ 

พวงทอง ภว้ครพ้นธุ์
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รศ.ดร.พวงทอง ภว้ครพ้นธุ์  อาจารย์ประจ�าคณะร้ฐศาสตั้ร์  
จัุฬาลงกรณ์มิ่หาว่ทยุาลัยุ ค่ิอบุคิคิลคุ้ิน์หน้์าคุ้ิน์ตาใน์แวดวงผู้สน์ใจั

การเม่ิ่องไทยุ และเป็น์หน์ึ�งใน์น์ักว่ชาการที�ศึกษัากองทัพ์ไทยุมิ่ากที�สุด 

คิน์หน์ึ�ง ทั�งใน์ม่ิ่ต่ของการเม่ิ่องระหว่างประเทศและการเม่ิ่องภิายุใน์

ประเทศ

ใน์ช่วงหลายุปีที�ผ่าน์มิ่า พ์วงทองสน์ใจัก่จัการคิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์

ของกองทัพ์เป็น์พ์่เศษัและศึกษัาลงลึกอยุ่างเข้มิ่ข้น์จัน์ตกผลึกกลายุ

มิ่าเป็น์หน์ังส่อเร่�อง Infiltrating Society: The Thai Military’s Internal 

Security Affairs ซึ�งได้รับการเผยุแพ์ร่ตีพ์่มิ่พ์์ใน์ปี 2564 น์ับเป็น์ 

งาน์ว่ชาการช่�น์แรกๆ ที�ศกึษัาก่จัการคิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์ของกองทพั์ไทยุ 

และน์ัยุที�มิ่ีต่อการเมิ่่องอยุ่างเป็น์ระบบและเป็น์รูปธีรรมิ่

กองทัพ์ไมิ่่ได้เข้ามิ่าแทรกแซงทางการเม่ิ่องผ่าน์การรัฐประหาร

เท่าน์ั�น์ หากแต่แทรกซึมิ่สังคิมิ่ผ่าน์ก่จัการน์อกรัฐประหารอยุ่างลึกซึ�ง  

คิำถ้ามิ่ใหญ่ที�พ์วงทองชวน์ค่ิดคิ่อ สภิาพ์การณ์เช่น์น์ี�ดีกับสังคิมิ่ 

การเมิ่่องไทยุจัร่งหร่อ และเราคิวรจัะตั�งหลักจััดการเร่�องน์ี�กัน์อยุ่างไร 
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ท�าไม่การท�าความ่เข้าใจกิจการภายในของกองทพ้จึงมี่ความ่ส�าคญ้
ตั้่อการท�าความ่เข้าใจการเม่ืองไทย

การมิ่องบทบาทกองทัพ์แคิ่ว่าอยูุ่ที�การรัฐประหารหร่อการจััดตั�ง

รฐับาลทหารเทา่น์ั�น์ทำใหม้ิ่องไมิ่เ่หน็์อำน์าจัที�แทจ้ัรง่ของกองทพั์ที�ฝังัอยุู่

ใน์ระบบการเมิ่่อง ระบบราชการ และกฎหมิ่ายุต่างๆ มิ่องไมิ่่เห็น์อ่ทธี่พ์ล

ทางสังคิมิ่และการเมิ่่องใน์ก่จัการที�กองทัพ์ดำเน์่น์การเป็น์ก่จัวัตร 

พ์อไมิ่่เห็น์อำน์าจักองทัพ์ที�ฝัังใน์ระบบการเม่ิ่อง บางคิรั�งรัฐบาล 

พ์ลเร่อน์เองก็กลับขยุายุอำน์าจัและบทบาทการเม่ิ่องของกองทัพ์โดยุ 

ไมิ่รู่ต้วัดว้ยุซ�ำ เชน่์ ใน์สมิ่ยัุรฐับาลชวน์ หลกีภิยัุ หลงัพ์ฤษัภิา 35 กส็น์บัสน์นุ์ 

ให้กองทัพ์เข้าไปมีิ่หน์้าที�ช่วยุพ์ัฒน์าเศรษัฐก่จั ให้บร่การสาธีารณสุข 

มิ่ากขึ�น์ ให้ทำงาน์บรรเทาสาธีารณภัิยุ ให้ปกป้องทรัพ์ยุากรธีรรมิ่ชาตป่่า 

และส่�งแวดล้อมิ่ หร่อใน์สมัิ่ยุรฐับาลทักษัณ่ ช่น์วตัร ชว่งที�มีิ่การปราบปรามิ่ 

ยุาเสพ์ต่ด ก็มิ่ีคิำสั�งให้กองทัพ์ทำงาน์ปราบปรามิ่ยุาเสพ์ต่ด โดยุเฉพ์าะ

อยุ่างยุ่�งใน์ระดับหมู่ิ่บ้าน์ทั�วประเทศ รวมิ่ทั�งปัญหาสามิ่จัังหวัดชายุแดน์

ภิาคิใตด้้วยุ สดุทา้ยุกลไกเหล่าน์ี�จัะแปรมิ่าเป็น์กลไกทางการเม่ิ่องที�สำคัิญ  

โดยุเฉพ์าะอยุ่างยุ่�งใน์ช่วงที�การเม่ิ่องไทยุตกอยุู่ ใน์สภิาวะว่กฤต 

หร่อการเผช่ญหน้์ากัน์ระหว่างฝ่ัายุสนั์บสนุ์น์ประชาธี่ปไตยุรัฐสภิา 

และกองทัพ์กับชน์ชั�น์น์ำเก่า

ในเม่ื่อ กอ.รม่น. คือหน่วยงานหลั้กของกองท้พที่ร้บผิดช่อบกิจการ
ความ่ม่้่นคงภายใน เราควรม่อง กอ.รม่น. ในฐานะต้ั้วลัะครหนึ่ง 
ในการเม่ืองไทยอย่างไร

เราต้องมิ่อง กอ.รมิ่น์. ใน์ฐาน์ะเคิร่�องม่ิ่อทางการเม่ิ่องของรัฐไทยุ 

ที�มิ่ีทหารคิรอบงำอยุู่ เอาไว้รับม่ิ่อกับกลุ่มิ่คิน์ที�รัฐน์่ยุามิ่ว่าเป็น์ศัตรู 

หร่อเป็น์ภัิยุคุิกคิามิ่คิวามิ่มัิ่�น์คิงแห่งรัฐ โดยุเฉพ์าะอยุ่างยุ่�งภัิยุคุิกคิามิ่ 

ที�เก่ดขึ�น์ภิายุใน์สังคิมิ่ไทยุ รวมิ่ทั�งใน์ฐาน์ะเคิร่�องม่ิ่อที�รัฐหวังใช้เพ์่�อที�จัะ

แทรกซึมิ่เข้าสู่สังคิมิ่
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ประการสำคัิญ เราต้องมิ่องว่า กอ.รมิ่น์. เป็น์หน์ว่ยุงาน์ที�ถ้กูคิวบคุิมิ่

โดยุกองทัพ์บกตลอดมิ่า กอ.รมิ่น์. จัึงเป็น์กลไกการเม่ิ่องที�อนุ์ญาตให้

กองทพั์มิ่อีำน์าจัเหน์อ่หน์ว่ยุงาน์พ์ลเร่อน์ทั�งหมิ่ดตราบเทา่ที�พ์วกเขาอา้ง

ว่าเป็น์เร่�องคิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์ น์ี�ค่ิออำน์าจัที� กอ.รมิ่น์. มีิ่ตั�งแต่ก่อตั�ง  

กอ.รมิ่น์. ใน์ปี 2508 หร่อกล่าวอีกอยุ่างหน์ึ�งคิ่อ องคิ์กรน์ี�มิ่ีไว้เพ์่�อให ้

ชน์ชั�น์น์ำและกองทพั์สามิ่ารถ้คิวบคิมุิ่ท่ศทางการเม่ิ่องและสงัคิมิ่ ซึ�งรวมิ่ถ้งึ 

การคิวบคิุมิ่และปราบปรามิ่ประชาชน์ด้วยุ

ด่ฉัน์อยุากยุ�ำว่าไม่ิ่มิ่ีประเทศประชาธี่ปไตยุที�ไหน์ใน์โลกน์ี�ที� 

ตรากฎหมิ่ายุให้กองทัพ์มีิ่อำน์าจัสั�งการข้ามิ่กระทรวงและมีิ่อำน์าจัเหน์่อ 

หน์่วยุงาน์พ์ลเร่อน์เช่น์น์ี� และน์ี�เป็น์ส่�งที�ภิาคิประชาสังคิมิ่ของไทยุ 

มิ่องไมิ่่เห็น์หร่อมิ่องข้ามิ่มิ่าน์าน์อยุ่างไมิ่่น์่าเช่�อ



ไม่มีประเทศประชาธิปไตย 
ที่ไหนในโลกนี ้

ที่ตรากฎหมายให้กองทัพ 
มีอ�านาจสั่งการข้ามกระทรวง

และมีอ�านาจ 
เหนือหน่วยงานพลเรือนเช่นนี้  

และนี่เป็นสิ่งที ่
ภาคประชาสังคมของไทย 
มองไม่เห็นหรือมองข้าม 
มานานอย่างไม่น่าเชื่อ
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กลัไกอะไรบ้างที่สร้างความ่ช่อบธรรม่แลัะเอื�อให้กองท้พแลัะ 
กอ.รม่น. ขย้บขยายบทบาททางการเมื่องผ่านกิจการความ่ม้่่นคง
ภายในจนแทรกซึ่ึม่แลัะควบคุม่ส้งคม่ได้

มิ่ีกฎหมิ่ายุหลายุฉบับที�ระบุไว้ว่าทหารต้องเข้ามิ่ามิ่ีบทบาทใน์ 

การพ์ัฒน์าประเทศ ซึ�งเมิ่่�อดูทั�งหมิ่ดจัะเห็น์คิวามิ่พ์ยุายุามิ่ของชน์ชั�น์น์ำ 

ใน์การรว่มิ่ม่ิ่อกบักองทพั์และสรา้งพ์่�น์ที�ทางการเม่ิ่องและสงัคิมิ่ใหก้องทพั์

มิ่าตลอด อยุ่างรัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับปี 2517 ซึ�งเก่ดจัากสภิาสน์ามิ่มิ่้าใน์ช่วง

รัฐบาลสัญญา ธีรรมิ่ศักด่� น์ายุกรัฐมิ่น์ตรีพ์ระราชทาน์ ระบุให้มิ่ีการขยุายุ

บทบาทหน์า้ที�ทหารไปสูก่ารพ์ฒัน์า การปกปอ้งสถ้าบนั์กษัตัร่ย์ุ การปราบ

จัลาจัล และการดูแลรักษัาคิวามิ่มิ่ั�น์คิงภิายุใน์ ใน์ขณะที�รัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับ

ปี 2475 ไมิ่่ได้ระบุอำน์าจัของกองทัพ์ไว้กว้างเท่าน์ี�

รัฐธีรรมิ่นู์ญฉบับน์ี�เขียุน์ขึ�น์มิ่าใน์ยุุคิที�รัฐไทยุกำลังเผช่ญภิัยุ

คิอมิ่ม่ิ่วน์่สต์และชน์ชั�น์น์ำกำลังว่ตกว่าไทยุจัะกลายุเป็น์โดม่ิ่โน์ตัวต่อไป 

ใน์เอเชียุตะวัน์ออกเฉียุงใต้ จัึงหาหน์ทางใน์การขยุายุอำน์าจักองทัพ์  

แมิ่้ว่าหลัง 14 ตุลา 2516 ไทยุจัะมิ่ีรัฐบาลพ์ลเร่อน์ที�มิ่าจัากการเล่อก

ตั�ง แต่ก็ไม่ิ่ได้เขียุน์ให้จัำกัดบทบาทอำน์าจัของกองทัพ์ใน์การรักษัา 

คิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์ ภิารก่จัของกองทัพ์ตามิ่ที�บัญญัต่ไว้ใน์รัฐธีรรมิ่น์ูญ 

ปี 2517 ก็ถู้กส่บทอดมิ่าจัน์ถ้ึงปัจัจัุบัน์ ฉะน์ั�น์ ต่อให้มิ่ีการเปลี�ยุน์รัฐบาล 

แต่อำน์าจัเร่�องคิวามิ่มิ่ั�น์คิงยุังอยุู่ใน์มิ่่อกองทัพ์ทั�งหมิ่ด 

น์อกจัากรัฐธีรรมิ่น์ูญฉบับปี 2517 แผน์พ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัและสังคิมิ่

แห่งชาต่ฉบับที� 4 ปี 2520-2524 ซึ�งผลักดัน์ใน์สมิ่ัยุรัฐบาลคิึกฤทธี่�  

ปราโมิ่ช ก็ระบุไว้ชัดเจัน์ว่า ‘การพั์ฒน์าประเทศจัะต้องเป็น์ไปเพ่์�อ 

คิวามิ่มิ่ั�น์คิง’ ซึ�งเมิ่่�อรัฐบอกว่าน์ี�เป็น์เร่�องคิวามิ่มิ่ั�น์คิง ก็เท่ากับเปิดพ์่�น์ที�

ให้กองทัพ์เข้ามิ่ามีิ่บทบาทมิ่ากขึ�น์ ทหารก็ชอบอ้างกฎหมิ่ายุเหล่าน์ี� 

เพ์่�อสร้างคิวามิ่ชอบธีรรมิ่ให้กับโคิรงการพ์ัฒน์าสารพ์ัดของตน์เองเสมิ่อ 

เมิ่่�อสถ้าน์การณ์การเมิ่่องเปลี�ยุน์ คิอมิ่มิ่่วน์่สต์ไมิ่่ใช่ภิัยุคิวามิ่มิ่ั�น์คิง

ของรัฐไทยุอีกต่อไป  การน์่ยุามิ่ภัิยุคิวามิ่มัิ่�น์คิงก็เปลี�ยุน์  เราจัะเห็น์ 

คิวามิ่พ์ยุายุามิ่ของกองทัพ์ใน์การหาทางขยุายุบทบาทไปสู่เร่�องอ่�น์ๆ 
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อีกมิ่ากมิ่ายุ เช่น์ การกำหน์ดว่าคิวามิ่ยุากจัน์ของประชาชน์คิ่อภิัยุ 

คิวามิ่มัิ่�น์คิงแห่งชาต่ (และแปรรูปไปเป็น์การส่งเสร่มิ่คิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์ 

การแข่งขัน์ทางเศรษัฐก่จัใน์ภิายุหลัง) และแน่์น์อน์ว่าเม่ิ่�อคิวามิ่ยุากจัน์

กลายุเป็น์ปัญหาคิวามิ่มัิ่�น์คิง กองทัพ์ก็ยุ่อมิ่ต้องเข้ามิ่ามีิ่บทบาทใน์

การแก้ไขปัญหาคิวามิ่ยุากจัน์ด้วยุ ทั�งๆ ที�คิวามิ่ยุากจัน์เป็น์ปัญหา 

ทางเศรษัฐก่จั ไม่ิ่ได้เกี�ยุวข้องกับก่จัการทหารใดๆ ทั�งส่�น์ แต่จัะเห็น์ว่า

กองทัพ์ระบุเร่�องเหล่าน์ี�ไว้ใน์แผน์ภิารก่จัยุุทธีศาสตร์ของกองทัพ์ หร่อใน์

พ์ระราชดำรัสของรัชกาลที� 9 เมิ่่�อประมิ่าณต้น์ทศวรรษั 2530 ก็ระบุไว้

ชัดเจัน์ว่า ไทยุยุังต้องเผช่ญต่อภิัยุคิวามิ่ยุากจัน์ที�กระจัายุอยุู่ทั�วประเทศ 

ซึ�งร้ายุแรงกว่าภิัยุคิอมิ่ม่ิ่วน์่สต์ที�ส่�น์สุดไปแล้วเสียุอีก กองทัพ์จัึงต้อง 

เขา้มิ่ามิ่บีทบาทใน์การสน์บัสน์นุ์และแกไ้ขปญัหาคิวามิ่ยุากจัน์ใน์ประเทศ

ด้วยุ

สว่น์ใน์เชง่กลไก พ์.ร.บ. คิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์ฯ 2551 กำหน์ดอำน์าจั

หน์้าที�ของ กอ.รมิ่น์. ให้เป็น์หน์่วยุงาน์ที�เอ่�อให้กองทัพ์สามิ่ารถ้เข้ามิ่า 

มิ่ีอำน์าจัเหน์อ่หน่์วยุงาน์พ์ลเร่อน์ สั�งการและประสาน์งาน์กระทรวงต่างๆ  

ได้ทั�งหมิ่ด แต่ที�จัร่งแล้วภิาวะเช่น์น์ี�ดำรงอยูุ่ตลอดช่วงตั�งแต่ก่อตั�ง 

กอ.รมิ่น์. ขึ�น์มิ่าตั�งแต่ปี 2508 ใน์สมิ่ัยุรัฐบาลถ้น์อมิ่ ก่ตต่ขจัร และแมิ่้ว่า

ตั�งแตยุุ่คิพ์ลเอกเปรมิ่ ตณ่สูลาน์น์ท ์กอ.รมิ่น์. จัะอยุูภ่ิายุใตส้ำน์กัรฐัมิ่น์ตรี

ก็ตามิ่

กองท้พแลัะ กอ.รม่น. ก�าหนดขอบเขตั้อ�านาจหน้าท่ีในการลังไป
แทรกซึ่ึม่ในส้งคม่ไว้อย่างไร

ใน์แผน์ยุุทธีศาสตร์ของทุกเหล่าทัพ์ ทุกหน์่วยุงาน์ของกองทัพ์ 

ตั�งแต่กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนั์กงาน์ปลัดกระทรวงกลาโหมิ่ 

กอ.รมิ่น์. ไปจัน์ถึ้งใน์งบประมิ่าณของกระทรวงกลาโหมิ่จัะมีิ่การระบุไว้วา่

อะไรค่ิอภิยัุคิวามิ่มัิ่�น์คิงแหง่ชาต ่ซึ�งจัะน์ำไปสูก่ารกำหน์ดขอบเขตอำน์าจั

หน์้าที� บทบาทและภิารก่จัที�กองทัพ์และ กอ.รมิ่น์. รับผ่ดชอบ 



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 237

หลักๆ ที�กองทัพ์และ กอ.รมิ่น์. ระบุไว้มิ่ีประมิ่าณ 10 ข้อ อาจัจัะ 
ต่างกัน์ไปบ้างใน์บางหน์่วยุงาน์ แต่จัะไมิ่่หน์ีไปจัาก 10 ข้อน์ี�

ภิัยุคิวามิ่มัิ่�น์คิงอยุ่างแรกที�กองทัพ์ระบุไว้เลยุค่ิอ การละเม่ิ่ด
สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ ซึ�งหากไปดูใน์แผน์ยุุทธีศาสตร์ฉบับเก่าๆ จัะพ์บว่า 
การละเม่ิ่ดสถ้าบนั์ฯ ไมิ่ไ่ดถ้้กูระบไุวเ้ปน็์ขอ้แรก สอง ค่ิอคิวามิ่เหน็์ตา่งและ 
คิวามิ่ขัดแยุ้งทางคิวามิ่คิ่ดของคิน์ใน์ชาต่ ซึ�งเป็น์ภิัยุคิวามิ่มัิ่�น์คิงที�
เพ์่�งถู้กบรรจุัหลังการรัฐประหารปี 2549 ใน์ที�น์ี�ค่ิอเร่�องการเม่ิ่องสีเส่�อ  
สามิ่ สามิ่จัังหวัดชายุแดน์ภิาคิใต้ สี� แรงงาน์ต่างด้าวและคิน์เข้าเมิ่่องผ่ด
กฎหมิ่ายุ หา้ การก่อการร้ายุและอาชญากรรมิ่ข้ามิ่ชาต ่หก การค้ิามิ่นุ์ษัยุ์  
เจั็ด ปัญหายุาเสพ์ต่ด แปด ปัญหาทรัพ์ยุากรธีรรมิ่ชาต่และส่�งแวดล้อมิ่ 
เก้า อาชญากรรมิ่คิอมิ่พ์่วเตอร์ และส่บ การแข่งขัน์ทางเศรษัฐก่จั
ระหว่างประเทศที�รุน์แรงมิ่ากขึ�น์และจัะกระทบต่อคิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์ 
อยุ่างเช่น์โลกาภิ่วัตน์์ 

จัะเห็น์ว่าน์่ยุามิ่ขอบเขตภัิยุคิวามิ่มิ่ั�น์คิงแห่งชาต่ของกองทัพ์กว้าง
คิรอบจัักรวาลมิ่าก แต่มิ่ีอยุู่เร่�องเดียุวที�เกี�ยุวกับคิวามิ่มัิ่�น์คิงแบบทหาร 
หร่อแบบดั�งเด่มิ่ ค่ิอการก่อการร้ายุข้ามิ่ชาต่ น์อกจัากน์ั�น์เป็น์ปัญหา
ภิายุใน์ประเทศ ทั�งเร่�องเศรษัฐก่จั ส่�งแวดล้อมิ่ ปัญหาทางสังคิมิ่ 
อยุา่งภัิยุยุาเสพ์ตด่ ปญัหาทางการเม่ิ่องอยุา่งคิวามิ่แตกตา่งทางคิวามิ่คิด่ 
ทางการเม่ิ่อง ฯลฯ ซึ�งหลายุข้อเกี�ยุวพ์ัน์กับคิวามิ่มัิ่�น์คิงรูปแบบใหม่ิ่  
(non-traditional security)

ที�จัร่งคิวามิ่ตั�งใจัใน์การแยุกคิวามิ่มัิ่�น์คิงรูปแบบใหม่ิ่ออกจัาก 
คิวามิ่มัิ่�น์คิงแบบทหารใน์ยุุคิหลังสงคิรามิ่เยุ็น์ก็เพ์่�อให้ประเทศต่างๆ  
โดยุเฉพ์าะอยุ่างยุ่�งประเทศที�ทหารมิ่ีอ่ทธี่พ์ลทางการเม่ิ่องมิ่าก  
ลดคิวามิ่สำคัิญและบทบาทของกองทัพ์ลง ตัดลดงบประมิ่าณทางทหาร
เพ์่�อน์ำไปรับม่ิ่อกับคิวามิ่มัิ่�น์คิงรูปแบบใหม่ิ่ ซึ�งเกี�ยุวข้องกับประชาชน์
มิ่ากกว่า อยุ่างใน์ประเทศพ์ัฒน์าแล้ว ปัญหาคิวามิ่มิ่ั�น์คิงเหล่าน์ี�จัะอยุู่ใน์
ภิารก่จัของหน์่วยุงาน์พ์ลเร่อน์ที�มิ่ีคิวามิ่เชี�ยุวชาญ เพ์่�อรับม่ิ่อกับปัญหา

ที�ซับซ้อน์ ละเอียุดอ่อน์ ต้องใช้องคิ์คิวามิ่รู้เฉพ์าะทางใน์การแก้ปัญหา 
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แตใ่น์กรณไีทยุจัะเหน็์วา่กลบักนั์เลยุ เมิ่่�อไทยุขยุายุขอบเขตปญัหา
คิวามิ่มัิ่�น์คิงไปสู่คิวามิ่มัิ่�น์คิงรูปแบบใหมิ่ ่กองทพั์กลับเข้ามิ่าแสดงบทบาท 
ผน์วกรวมิ่ปัญหาคิวามิ่มัิ่�น์คิงรูปแบบใหม่ิ่เขา้ใน์อำน์าจัหน้์าที�ของกองทัพ์ 
ด้วยุ ซึ�งไมิ่่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่าหน์่วยุงาน์พ์ลเร่อน์ไมิ่่มิ่ีอำน์าจัหน์้าที�เลยุ 
อยุา่งปัญหายุาเสพ์ตด่ ป.ป.ส. ก็เขา้มิ่ารับผด่ชอบด้วยุ หรอ่ปัญหาน์�ำท่วมิ่  
กรมิ่ป้องกัน์และบรรเทาสาธีารณภิัยุก็ไมิ่่ได้ถู้กกัน์ออกไป แต่ปัญหาค่ิอ  
การที�สังคิมิ่ไทยุเป็น์สังคิมิ่ที�ทหารมิ่ีบทบาทสูง โดยุเฉพ์าะอยุ่างยุ่�งตั�งแต่
หลังรัฐประหาร 2549 ทหารกลายุเป็น์ผู้น์ำใน์การจััดการหร่อแก้ปัญหา
ก่จัการพ์ลเร่อน์ ไมิ่่ใช่ผู้ตามิ่ ทั�งๆ ที�ทหารไมิ่่ได้มิ่ีคิวามิ่รู้คิวามิ่เชี�ยุวชาญ
เฉพ์าะใน์การแก้ไขปัญหาอยุ่างเป็น์ระบบ อยุ่างเวลาเก่ดน์�ำท่วมิ่  
ส่�งที�กองทัพ์ทำคิ่อบรรเทาภิัยุเป็น์จัุดๆ ไป เช่น์ น์ำรถ้แบ็กโฮมิ่าขุด 
ระบายุน์�ำ หร่อใช้กำลังพ์ลช่วยุคิน์ออกจัากพ์่�น์ที�ที�น์�ำท่วมิ่ ทั�งๆ ที� 
การจััดการปัญหาน์�ำท่วมิ่ที�มิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์ต้องอาศัยุองคิ์คิวามิ่รู้เร่�อง
ท่ศทางน์�ำ และลักษัณะทางธีรรมิ่ชาต่ใน์พ์่�น์ที� หร่อแมิ่้กระทั�งการจััดการ
การก่อการร้ายุข้ามิ่ชาต่ก็ต้องอาศัยุคิวามิ่เชี�ยุวชาญด้าน์การข่าวหร่อ 
ขา่วกรองประกอบกบัหน์ว่ยุทหารแบบ elite troops ไมิ่ใ่ช่การใชก้องกำลงั
ปราบปรามิ่อยุ่างเดียุว

กองท้พแลัะ กอ.รม่น. แทรกซึ่ึม่ตั้้วเองลังไปในส้งคม่อย่างไรบ้าง
กลไกแทรกซึมิ่สังคิมิ่ของ กอ.รมิ่น์. จัะถู้กใช้คิวบคิู่และทับซ้อน์ 

กับกลไกอ่�น์ๆ ของหน่์วยุงาน์รัฐด้วยุ เช่น์ สภิาคิวามิ่มัิ่�น์คิงแห่งชาต ่ 
สำน์ักข่าวกรองแห่งชาต่ กระทรวงมิ่หาดไทยุ หน่์วยุงาน์การพั์ฒน์าที�
อยุู่ใน์กระทรวงมิ่หาดไทยุอยุ่างกรมิ่การพ์ัฒน์าชุมิ่ชน์ กรมิ่การปกคิรอง 
ส่วน์ท้องถ้่�น์ หร่อแมิ่้กระทั�งกระทรวงศึกษัาธี่การ 

กลไกเหล่าน์ี�ทำหน์้าที�หลายุอยุ่างและทำหน์้าที�ร่วมิ่กัน์ไปเพ์่�อ
แทรกซึมิ่ลงไปให้ถ้ึงระดับมิ่วลชน์รากหญ้า ทั�งกลไกการปกคิรอง 
การพ์ัฒน์า กลไกการปราบปรามิ่ กลไกจั่ตว่ทยุาการเมิ่่อง กลไกปลูกฝััง 
อุดมิ่การณ์หลักของชาต่ ทั�งหมิ่ดน์ี�เป็น์ไปเพ่์�อการแยุ่งช่งฐาน์มิ่วลชน์ 
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ทั�งใน์เช่งอุดมิ่การณ์และเช่งการจััดตั�ง

ตัวอยุ่างภิาพ์ที�ปรากฏิออกมิ่าเป็น์รูปธีรรมิ่ของการขยุายุบทบาท 

และลงมิ่าแทรกซึมิ่ใน์สังคิมิ่อยุ่างแรกเลยุค่ิอ การจััดการภัิยุคิุกคิามิ่ที� 

เก่ดจัากปญัหาทรพั์ยุากรและส่�งแวดลอ้มิ่ จัะเหน็์วา่หลงัรฐัประหาร 2557  

คิสช. ให้คิวามิ่สำคิัญกับภิารก่จัทวงคิ่น์ผ่น์ป่ามิ่าก เร่�มิ่ปฏิ่บัต่การใน์ระยุะ 

เวลาไมิ่่เก่น์หน์ึ�งเด่อน์หลังรัฐประหาร ส่�งที�กองทัพ์ทำค่ิอ ใช้แน์วทาง

แบบทหารอยุ่างการปราบปรามิ่จััดการปัญหาป่าไมิ่้และส่�งแวดล้อมิ่  

ไล่ชาวบ้าน์ที�อาศัยุอยูุ่ใน์พ์่�น์ที� ทำลายุพ์่ชผลที�ชาวบ้าน์ปลูกโดยุไมิ่่มีิ่ 

การชดเชยุใดๆ รวมิ่ทั�งยุงัสอดแทรกโคิรงการจัต่วท่ยุามิ่วลชน์เขา้ไปดว้ยุ 

และจัะเห็น์ว่าไมิ่่ได้มิ่ีแคิ่กองทัพ์หร่อ กอ.รมิ่น์. เท่าน์ั�น์ที�เข้าไปเกี�ยุวข้อง 

ใน์ภิารก่จั แต่ยุังมิ่ีกระทรวงมิ่หาดไทยุ และมิ่วลชน์จััดตั�งของกองทัพ์ 

อยุ่างอาสารักษัาด่น์แดน์ด้วยุ

อีกโคิรงการหน์ึ�งที�อยุู่ภิายุใต้ภิารก่จัทวงคิ่น์ผ่น์ป่าค่ิอ โคิรงการ

เยุาวชน์ร่วมิ่ปกป้องผ่น์ป่าและทรัพ์ยุากรธีรรมิ่ชาต่ กล่าวอีกอยุ่างค่ิอ 

กองทัพ์แปรรูปการจััดการภิัยุคิุกคิามิ่คิวามิ่มัิ่�น์คิงป่าไมิ่้และธีรรมิ่ชาต่

ออกมิ่าเป็น์โคิรงการจััดอบรมิ่เยุาวชน์ จััดให้มิ่ีก่จักรรมิ่ปลูกป่าแทบจัะ

ทุกจัังหวัด เพ์ราะ กอ.รมิ่น์. มีิ่สำนั์กงาน์ใน์ทุกจัังหวัด หากลองไปดูใน์

เว็บไซต์ของ กอ.รมิ่น์. หร่อเส่ร์ชใน์กูเก่ลก็จัะเจัอข้อมิู่ลเกี�ยุวกับโคิรงการ

เต็มิ่ไปหมิ่ด

แตใ่น์การอบรมิ่ น์อกจัากจัะอบรมิ่เร่�องการอนุ์รักษัผ่์น์ป่าแล้ว หวัข้อ

หลักใน์การอบรมิ่คิ่อการปลูกฝัังอุดมิ่การณ์หลักของรัฐ คิวามิ่จังรักภิักดี 

ต่อสถ้าบัน์กษััตร่ยุ์ เศรษัฐก่จัพ์อเพ์ียุง คิ่าน์่ยุมิ่ 12 ประการ ปัญหาของ

ระบอบประชาธี่ปไตยุแบบตะวัน์ตก คิอร์รัปชัน์ของนั์กการเม่ิ่อง ฯลฯ  

ยุ่�งไปกว่านั์�น์ ยุังมิ่ีการอบรมิ่ให้จัับตาการเคิล่�อน์ไหวหร่อพ์ฤต่กรรมิ่ที� 

เป็น์ภิัยุคิุกคิามิ่ของประชาชน์ด้วยุกัน์เอง ทั�งที�โพ์สต์ใน์โซเชียุลมิ่ีเดียุและ

ที�ทำใน์โลกจัร่ง
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การอบรมิ่แบบน์ี�ไมิ่่ได้แทรกอยุู่แคิ่ใน์โคิรงการอบรมิ่ปกป้องผ่น์ป่า

อยุ่างเดียุว แต่ยุังอยุู่ใน์โคิรงการอบรมิ่อีกน์ับร้อยุน์ับพ์ัน์ ไมิ่่ว่าจัะเปลี�ยุน์

หวัข้ออบรมิ่ไปเป็น์เร่�องทรพั์ยุากรธีรรมิ่ชาต ่ภิยัุยุาเสพ์ตด่ หร่อการปกป้อง

สถ้าบัน์กษััตร่ย์ุ แกน์หลักการอบรมิ่จัะวน์อยูุ่ใน์เร่�องเหล่าน์ี� น์อกจัากน์ี� 

โคิรงการอบรมิ่มิ่ีทั�งที�จััดโดยุ กอ.รมิ่น์. และกระทรวงมิ่หาดไทยุ ร่วมิ่ม่ิ่อ

กับกระทรวงศึกษัาธี่การ ผู้บร่หารมิ่หาว่ทยุาลัยุ แทรกซึมิ่ลงไปใน์ระดับ

โรงเรียุน์และมิ่หาว่ทยุาลัยุ หร่อแมิ่้กระทั�งอาสาสมิ่ัคิรสาธีารณสุข (อสมิ่.)  

ที�ดูไม่ิ่เกี�ยุวข้องกับการเม่ิ่องก็ถู้ก กอ.รมิ่น์. เรียุกมิ่าอบรมิ่เช่น์กัน์  

เพ์ราะ อสมิ่. ทำงาน์ใกล้ช่ดกับชาวบ้าน์ มิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์ใน์การเข้าถึ้ง 

ทุกคิรัวเร่อน์

ยุ่�งไปกว่าน์ั�น์ กองทัพ์ยุังมิ่ีการจััดตั�งมิ่วลชน์เพ่์�อเป็น์เคิร่�องม่ิ่อ 

ทางการเม่ิ่อง อยุ่างใน์ช่วงสงคิรามิ่เย็ุน์ จัะเหน็์ว่ากองทัพ์ลงไปจัดัตั�งกองอาสา 

รักษัาด่น์แดน์ (ช่วงทศวรรษั 2500) ไทยุอาสาป้องกัน์ชาต่ (2521)  

กองหน์ุน์เพ์่�อคิวามิ่มิ่ั�น์คิงแห่งชาต่ (2523) ลูกเส่อชาวบ้าน์ หร่อหมิู่่บ้าน์

อาสาและพ์ัฒน์าตน์เอง ซึ�งมิ่วลชน์เหล่าน์ี�ก็ยุังมิ่ีอยุู่ใน์ปัจัจัุบัน์ อีกระลอก

หน์ึ�งหลังการรัฐประหาร 2549 การระดมิ่และจััดตั�งมิ่วลชน์ขยุายุตัวลงไป 

สู่น์ักเรียุน์ น์่ส่ตนั์กศึกษัา และน์ักธีุรก่จัใน์จัังหวัดต่างๆ และล่าสุด 

เมิ่่�อเด่อน์ตุลาคิมิ่ 2563 หลังเก่ดกระแสการเคิล่�อน์ไหวต่อต้าน์รัฐบาล 

และเรียุกร้องการปฏ่ิรูปสถ้าบัน์ กอ.รมิ่น์. ก็ลงไปจััดตั�งและระดมิ่มิ่วลชน์ 

เส่�อเหล่องให้ออกมิ่าเด่น์ขบวน์ปกป้องสถ้าบัน์ใน์หลายุจังัหวัดทั�วประเทศ  

ซึ�งก็ค่ิอการส่งสัญญาณต่อต้าน์ขบวน์การของคิน์รุ่น์ใหมิ่่ที�กล้าว่พ์ากษั ์

ว่จัารณ์สถ้าบัน์กษััตร่ยุ์มิ่ากขึ�น์น์ั�น์เอง

การที่กองท้พแลัะ กอ.รม่น. ลังไปแทรกซึ่ึม่ส้งคม่ส่งผลัตั้่อ
ประช่าธิปไตั้ยอย่างไร

หากไปดูเน์่�อหาที�กองทัพ์และ กอ.รมิ่น์. อบรมิ่ น์อกจัากจัะส่งเสร่มิ่ 

อุดมิ่การณ์หลักของชาต่และคิวามิ่สำคัิญของสถ้าบัน์กษััตร่ย์ุเพ์่�อให้
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ประชาชน์เล่�อมิ่ใสและศรัทธีาอุดมิ่การณ์ชาต่น์่ยุมิ่-กษััตร่ย์ุน์่ยุมิ่แล้ว  

ยุังอบรมิ่เน์่�อหาที�ทำให้คิน์ไมิ่่เช่�อหร่อต่อต้าน์ระบอบประชาธี่ปไตยุด้วยุ 

เช่น์ ปัญหาของระบอบประชาธี่ปไตยุและการเม่ิ่องรัฐสภิาแบบตะวัน์ตก 

วพ่์ากษ์ัวจ่ัารณ์คิวามิ่ไร้ระเบียุบของสังคิมิ่เสรีประชาธีป่ไตยุ คิวามิ่เน่์าเฟื่ะ

ของการพั์ฒน์าโดยุนั์กการเม่ิ่องตามิ่แน์วทางทุน์น์่ยุมิ่ แต่เราคิวรอยูุ่กับ

เศรษัฐก่จัแบบพ์อเพ์ียุง หร่อว่พ์ากษั์น์ักการเม่ิ่องว่าคิอร์รัปชัน์ โกงก่น์

บ้าน์เมิ่่อง แต่ละเลยุไมิ่่พ์ูดถ้ึงการคิอร์รัปชัน์ใน์ระบบราชการและกองทัพ์

น์อกจัากน์ี� มิ่ีหลายุเหตุการณ์ที�ชี�ชัดว่ารัฐจััดตั�งมิ่วลชน์ขึ�น์มิ่าเพ์่�อ

ชน์ประชาชน์อกีฝัา่ยุและสน์บัสนุ์น์แน์วทางหร่อน์โยุบายุบางอยุา่งของรฐั  

อยุ่างที�เม่ิ่�อปีที�ผ่าน์มิ่าก็มิ่ีการจััดม็ิ่อบชน์ม็ิ่อบ เกณฑ์์ข้าราชการ ทหาร 

ตำรวจัใน์ต่างจัังหวัดเข้ามิ่าจััดตั�งเป็น์มิ่็อบเส่�อเหล่องชน์ม็ิ่อบคิน์รุ่น์ใหม่ิ่ 

บางกรณกีไ็มิ่เ่กี�ยุวขอ้งกบัคิวามิ่ขดัแยุง้เชง่อดุมิ่การณ ์อยุา่งพ์อประชาชน์

ประท้วงโคิรงการสร้างโรงไฟื่ฟื่้าถ้่าน์ห่น์เทพ์า จัังหวัดสงขลา ของรัฐบาล 

กจ็ัะเหน็์ว่ามิ่มีิ่วลชน์อกีกลุ่มิ่ประกาศสนั์บสน์นุ์น์โยุบายุน์ี�ขึ�น์มิ่า น์อกจัากน์ี�

ยุังพ์บว่าใน์โคิรงการแบบน์ี� กอ.รมิ่น์. มิ่ีส่วน์เข้าไปจััดอบรมิ่ น์ำว่ทยุากร 

ไปอบรมิ่ชาวบ้าน์ว่าโคิรงการจัะส่งผลดีต่อชุมิ่ชน์อยุ่างไรบ้าง  

คิวามิ่เห็น์ต่างเป็น์เร่�องปกต่ของสังคิมิ่ประชาธี่ปไตยุ แต่ปัญหา 

ของสภิาวะเช่น์น์ี�ค่ิอคิวามิ่เห็น์ต่างไมิ่่ได้เก่ดขึ�น์เองใน์หมู่ิ่ประชาชน์  

ส่�งที�รฐัคิวรทำค่ิอปลอ่ยุใหม้ิ่กีารรบัขอ้มิ่ลู แลกเปลี�ยุน์ขอ้มิ่ลูอยุา่งเสรผีา่น์

ส่�อมิ่วลชน์หร่อภิาคิประชาสังคิมิ่ ปล่อยุให้ประชาชน์เป็น์ผู้ใช้เหตุผลและ 

คิวามิ่คิ่ดไตร่ตรองเองว่าจัะเช่�อหร่อไมิ่่เช่�ออะไร ไมิ่่ใช่ใช้กลไกรัฐเข้ามิ่า 

แทรกแซงคิวามิ่คิ่ดของประชาชน์ จััดตั�งประชาชน์อีกกลุ่มิ่มิ่าปะทะ  

แลว้ใหอ้ภ่ิสท่ธี่�อะไรบางอยุา่งหรอ่ผลตอบแทน์แกค่ิน์อีกกลุ่มิ่ เหน็์ชัดเจัน์วา่ 

มิ่ัน์เป็น์การเล่น์เกมิ่ที�ไมิ่่แฟื่ร์

ทั�งหมิ่ดที�เก่ดขึ�น์น์ี�ขัดแยุ้งกับคิวามิ่เป็น์สังคิมิ่เสรีประชาธี่ปไตยุ 

สังคิมิ่เสรีประชาธี่ปไตยุจัะเก่ดไม่ิ่ได้ภิายุใต้สภิาวะที�สังคิมิ่ถู้กรัฐ

เข้าไปแทรกซึมิ่และประชาชน์จัำน์วน์มิ่ากถู้กคิวบคุิมิ่โดยุเจั้าหน้์าที�รัฐ  



การปฏิรูปกองทัพ 
ต้องเริ่มจากการก�าหนด 

อ�านาจหน้าที่ของกองทัพใหม่ว่า
ภารกิจเกี่ยวกับความมั่นคง 

มิติไหนบ้าง 
ที่ควรหรือไม่ควรอยู่ในมือกองทัพ
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ใน์ขณะเดียุวกัน์ กลุ่มิ่คิน์อีกกลุ่มิ่ที�ออกมิ่าต่อต้าน์ก็ถู้กข่มิ่ขู่คุิกคิามิ่  

น์ี�ค่ิอการทำลายุภิาคิประชาสงัคิมิ่และทำใหส้งัคิมิ่ไมิ่ส่ามิ่ารถ้เขม้ิ่แขง็ขึ�น์ได้

หากจะพาการเม่อืงไทยเปลัีย่นผา่นไปสูป่ระช่าธปิไตั้ยทีม่่เีสถยีรภาพ
แลัะย้่งยืน ตั้้องเริ่ม่ปฏิรูปกองท้พจากตั้รงจุดไหน

ที�ผ่าน์มิ่าน์ั�น์มิ่ีข้อเสน์อใน์การปฏิ่รูปกองทัพ์ออกมิ่ามิ่ากมิ่ายุ  
ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์ข้อเสน์อให้ยุกเล่กการเกณฑ์์ทหาร ลดตำแหน่์งน์ายุพ์ล  
ลดงบประมิ่าณกองทัพ์ หร่อแมิ่้กระทั�งยุกเล่กสมิ่าช่กวุฒ่สภิาที�ส่บทอด
อำน์าจัมิ่าจัากรัฐบาล คิสช.

ส่วน์ตัวไมิ่่คัิดคิ้าน์การผลักดัน์ข้อเสน์อเป็น์ประเด็น์ๆ แบบน์ี�  
เพ์ราะที�สำคิัญค่ิอข้อเสน์อทำให้ประชาชน์ตระหน์ักถ้ึงปัญหาอำน์าจั
กองทัพ์ อยุ่างไรก็ตามิ่ ข้อเสน์อปฏิ่รูปกองทัพ์เหล่าน์ี�อาจัจัะแก้ปัญหา
ได้เป็น์จัุดๆ เท่าน์ั�น์ ไมิ่่ได้ถ้อดร่�ออำน์าจัทางการเมิ่่องของกองทัพ์ใน์เช่ง
โคิรงสร้าง ซึ�งสาเหตุที�ข้อเสน์อปฏิ่รูปกองทัพ์ที�ผ่าน์มิ่าเสน์อเป็น์จัุดๆ  
เท่าน์ั�น์ เพ์ราะทั�งนั์กการเม่ิ่อง พ์รรคิการเม่ิ่อง หร่อภิาคิประชาชน์เอง
ก็ยัุงมิ่องไม่ิ่เห็น์กลไกทางการเม่ิ่องของกองทัพ์ทั�งหมิ่ดที�ไมิ่่ได้มีิ่แค่ิ 
การรฐัประหารอยุ่างเดียุว มิ่องไมิ่เ่ห็น์ว่าภิารก่จัหลกัที�แทจ้ัร่งของกองทพั์ 
ค่ิอก่จัการคิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์ ซึ�งหากตัดอำน์าจับทบาทของกองทัพ์ 
ที�เกี�ยุวข้องกับก่จัการคิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์ออกไป เหตุผลใน์การดำรงอยุู่ 
ของกองทพั์แทบจัะไมิ่เ่หล่อเลยุ กองทพั์แทบจัะไมิ่เ่หล่องาน์ใหท้ำดว้ยุซ�ำ

เพ์ราะฉะน์ั�น์ การปฏ่ิรูปกองทัพ์ต้องเร่�มิ่จัากการกำหน์ดอำน์าจั
หน์้าที�ของกองทัพ์ใหมิ่่ว่าภิารก่จัเกี�ยุวกับคิวามิ่มัิ่�น์คิงม่ิ่ต่ไหน์บ้างที�คิวร
หร่อไมิ่ค่ิวรอยูุ่ใน์ม่ิ่อกองทพั์ ด่ฉัน์เสน์อวา่ตอ้งน์ำทหารออกไปจัากภิารก่จั
คิวามิ่มัิ่�น์คิงรูปแบบใหม่ิ่ทั�งหมิ่ด กองทัพ์เป็น์ได้แคิ่ผู้ช่วยุที�จัะถู้กสั�งการ
จัากหน่์วยุงาน์พ์ลเร่อน์ที�มิ่คีิวามิ่เชี�ยุวชาญใน์การรับม่ิ่อต่อภัิยุคิวามิ่มัิ่�น์คิง 
น์ั�น์ๆ ซึ�งหมิ่ายุคิวามิ่ว่าภัิยุคุิกคิามิ่คิวามิ่มัิ่�น์คิง 10 ประการที�กองทัพ์
และ กอ.รมิ่น์. ระบุไว้แทบจัะไมิ่่มิ่ีอะไรที�คิวรเหล่อเลยุที�อยุู่ใน์ภิารก่จัของ 
กองทัพ์ กองทัพ์ตอ้งเหล่อเพี์ยุงแค่ิหน้์าที�ใน์การปกป้องประเทศชาตเ่ท่าน์ั�น์  
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หร่อแมิ่้กระทั�งปัญหาสามิ่จัังหวัดชายุแดน์ภิาคิใต้ ก็ถ้ึงเวลาแล้ว 
ที�ต้องน์ำทหารออกไป เพ์ราะว่ธีีการแก้ไขปัญหาแบบทหารที�ใช้กำลัง 

ปราบปรามิ่มิ่าตั�งแต่ปี 2547 ยุ่�งทำให้สถ้าน์การณ์เลวร้ายุลง

และเมิ่่�อขอบเขตอำน์าจัหน์า้ที�กองทพั์ปรากฏิอยูุ่ใน์กฎหมิ่ายุสารพ์ดั

ชน์ด่ ตั�งแตร่ฐัธีรรมิ่นู์ญ แผน์พั์ฒน์าเศรษัฐก่จัและสังคิมิ่แหง่ชาตท่ี�ระบุถ้งึ

การพ์ัฒน์าเพ์่�อคิวามิ่มิ่ั�น์คิง แผน์ยุุทธีศาสตร์ชาต่ 20 ปี แผน์ยุุทธีศาสตร์

ของทุกเหล่าทัพ์ กระทรวงกลาโหมิ่ และ กอ.รมิ่น์. ก็ต้องไปจััดการกับ

กฎหมิ่ายุเหล่าน์ี�เพ์่�อทำลายุคิวามิ่ชอบธีรรมิ่ทางกฎหมิ่ายุเป็น์เบ่�องต้น์

การเปลี�ยุน์ขอบเขตบทบาทอำน์าจัหน์้าที�ของกองทัพ์จัะน์ำไปสู่ 

ข้อเสน์อที�สองค่ิอ ตัดโคิรงการหน่์วยุงาน์ก่จัการพ์ลเร่อน์ใน์กองทัพ์และ

งบประมิ่าณจัำน์วน์มิ่หาศาลที�เกี�ยุวข้องกับก่จัการคิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์

ของทั�ง กอ.รมิ่น์. กองทัพ์บก กองทัพ์เร่อ กองทัพ์อากาศ กองบัญชาการ

ทหารสงูสดุ หร่อสำน์กังาน์ปลดักระทรวงกลาโหมิ่ และเมิ่่�อตดังบประมิ่าณ

มิ่หาศาลที�อยุูใ่น์โคิรงการได ้กจ็ัะสามิ่ารถ้ตดัตำแหน์ง่น์ายุพ์ลและกำลงัพ์ล

ใน์ประเทศไทยุที�ส่วน์ใหญ่รับผ่ดชอบงาน์คิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์ พ์อปัญหา

คิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์ใน์ม่ิ่อของกองทัพ์ลดขน์าดลง ก็จัะยุุบ กอ.รมิ่น์. ได้

และใหส้ภิาคิวามิ่มัิ่�น์คิงแหง่ชาตรั่บผด่ชอบก่จัการคิวามิ่มัิ่�น์คิงภิายุใน์แทน์  

กจ็ัะตดัอำน์าจัการแทรกแซงทางการเม่ิ่องและสังคิมิ่ของกองทัพ์ออกไปได้

น์อกจัากนี์� โคิรงการอบรมิ่เช่งอุดมิ่การณ์โดยุกองทัพ์ตอ้งถ้กูยุกเลก่ 

และห้ามิ่กระทำต่อไปโดยุเด็ดขาด เพ์่�อหยุุดกระบวน์การบ่อน์เซาะ

ประชาธี่ปไตยุลงด้วยุ

อะไรคือเงื่อนไขส�าค้ญที่จะท�าให้ข้อเสนอการปฏิรูปของกองท้พ 
เกิดขึ�นได้จริง

ส่วน์ตัวมิ่องว่ามิ่ีอยุู่สองเง่�อน์ไข

อยุ่างแรกคิ่อกองทัพ์สูญเสียุคิวามิ่ชอบธีรรมิ่ทางการเม่ิ่องและเก่ด

ฉนั์ทมิ่ตใ่น์สังคิมิ่ว่าต้องกัน์กองทัพ์ออกจัากการเม่ิ่อง ซึ�งสังคิมิ่ก็ตอ้งเข้าใจั



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 245

ใหต้รงกัน์วา่ ‘การเม่ิ่อง’ ที�กองทัพ์ไม่ิ่คิวรเข้ามิ่ายุุ่งเกี�ยุวหมิ่ายุรวมิ่ถึ้งอะไร

บ้าง หร่อภิารก่จัแบบไหน์ที�กองทัพ์ห้ามิ่แตะ 
สว่น์ตวัคิด่ว่าขอ้น์ี�เปน็์ไปไดไ้มิ่ยุ่าก เพ์ราะตอน์น์ี�ขอ้เรยีุกรอ้งปฏิร่ปู 

กองทัพ์เสียุงดังมิ่าก และที�สำคิัญ กองทัพ์และรัฐบาลภิายุใต้การน์ำของ 
พ์ลเอกประยุทุธ์ี จันั์ทร์โอชา สญูเสียุคิวามิ่ชอบธีรรมิ่ทางการเม่ิ่องมิ่ากแล้ว 

แต่จัะทำข้อแรกได้ก็ต้องมิ่ีการเปลี�ยุน์แปลงการเม่ิ่องใน์เช่งระบอบ
ด้วยุ ต้องมิ่ีการแก้ไขรัฐธีรรมิ่น์ูญ ปรับอำน์าจัของกองทัพ์ก่อน์แล้วคิ่อยุ
ลงม่ิ่อปฏิรู่ป ไมิ่ใ่ชเ่ปลี�ยุน์แคิต่วัผูน้์ำรัฐบาลที�เป็น์ทหาร ไมิ่ใ่ชว่า่ไลป่ระยุทุธี ์
ออกจัากเก้าอี�น์ายุกฯ แล้วได้พ์ลเอกประว่ตร (วงษั์สุวรรณ) มิ่าแทน์ ต้อง
ใหพ้์รรคิการเม่ิ่องที�มิ่าจัากการเล่อกตั�งมิ่อีำน์าจั ยุดึโยุงกบัประชาชน์และ
สะทอ้น์อำน์าจัประชาชน์อยุา่งชดัเจัน์ มิ่คีิวามิ่กลา้หาญที�จัะปฏิรู่ปกองทพั์ 

แต่มิ่ัน์ไมิ่่ง่ายุ เราไมิ่่รู้ว่าวัน์น์ั�น์จัะมิ่าถ้ึงเมิ่่�อไหร่ เห็น์ได้อยุ่างชัดเจัน์
ว่าตอน์น์ี�ฝั่ายุชน์ชั�น์น์ำและกองทัพ์ไม่ิ่ยุอมิ่ถ้อยุเลยุเพ์ราะการต่อสู้คิรั�งน์ี� 
เด่มิ่พั์น์สูง ถ้้าแพ์้ เขาต้องเสียุเยุอะหร่ออาจัจัะไม่ิ่เหล่ออะไรเลยุก็ได้ 
เพ์ราะฉะน์ั�น์ไมิ่รู่เ้ลยุวา่วก่ฤตการเม่ิ่องไทยุจัะอยุูไ่ปอกีน์าน์แค่ิไหน์ แต่เช่�อว่า 
ใน์ระยุะยุาวฝั่ายุประชาธี่ปไตยุน์่าจัะมิ่ีอำน์าจัทางการเมิ่่องเพ์่�มิ่มิ่ากขึ�น์

สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

ยุ่�งชีพ์ อัชฌาน์น์ท์ 

และณรจัญา ตัญจัพ์ัฒน์์กุล

เรียุบเรียุง: ณรจัญา ตัญจัพ์ัฒน์์กุล 

ภิาพ์ถ้่ายุ: กมิ่ลชน์ก คิัชมิ่าตยุ์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 22 กัน์ยุายุน์ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





อ่านบทสัมภาษณ์
ฉบับเต็มได้ที่

III
ตั้้�งหลั้กใหม่ ่

เศรษฐกิจไทย



ตั้้�งหลั้กใหม่ ่
เศรษฐกิจไทย  

ในว้นที่โลักไม่่ได้เป็นใจ 
ให้ก้บเรา 

เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
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ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 
ลำดับที� 24 น์ักเศรษัฐศาสตร์แถ้วหน้์าของไทยุที�ได้รับการยุอมิ่รับทั�งใน์

ภิาคิรัฐและเอกชน์ และทั�งใน์ไทยุและใน์ระดับสากล

เศรษัฐพ์ุฒ่ ผ่าน์ประสบการณ์ทำงาน์ใน์หลากหลายุแวดวง  

ทั�งภิาคิรฐั ภิาคิเอกชน์ และภิาคิวช่าการ – ผูอ้ำน์วยุการรว่มิ่ สถ้าบนั์วจ่ัยัุ

น์โยุบายุการคิลัง กระทรวงการคิลัง ใน์ช่วงว่กฤตเศรษัฐก่จั 2540,  

น์กัเศรษัฐศาสตร์อาวุโส ธีน์าคิารโลก ณ กรงุวอชง่ตนั์ ด.ีซ.ี, ผูช้ว่ยุผูจ้ัดัการ

ใหญ่ ตลาดหลักทรัพ์ยุ์แห่งประเทศไทยุ, ผู้ช่วยุผู้จััดการใหญ่และหัวหน์้า

น์ักเศรษัฐศาสตร์ ธีน์าคิารไทยุพ์าณ่ชยุ์ ใน์ช่วงว่กฤตซับไพ์รมิ่์, ประธีาน์

กรรมิ่การบร่หาร สถ้าบัน์อน์าคิตไทยุศึกษัา, กรรมิ่การใน์คิณะกรรมิ่การ

ธีน์าคิารแห่งประเทศไทยุ และคิณะกรรมิ่การน์โยุบายุการเง่น์ (กน์ง.) 

ของธีน์าคิารแห่งประเทศไทยุ (ธีปท.) และกรรมิ่การบร่ษััทขน์าดใหญ่

หลายุแห่ง เช่น์ บร่ษััท ปตท. สำรวจัและผล่ตปิโตรเลียุมิ่ จัำกัด (มิ่หาชน์) 

ธีน์าคิารทหารไทยุ และบร่ษััท โอสถ้สภิา จัำกัด (มิ่หาชน์)

ด้วยุประสบการณ์ คิวามิ่รู ้และหน้์าที�รบัผด่ชอบใน์ปัจัจับุนั์ จังึน่์าสน์ใจั

อยุ่างยุ่�งว่าเศรษัฐพ์ฒุตี่โจัทย์ุเศรษัฐก่จัไทยุ เพ์่�อเตรียุมิ่ตั�งหลักใหม่ิ่อยุ่างไร



Thailand: The Great Reset250

คุณเคยท�างานท้�งในองค์กรระด้บโลัก ธนาคารพาณิช่ย์ช่้�นน�า  
หนว่ยงานรฐ้ สถาบ้นวจิย้ แลัะลัา่สุดเปน็ผูก้�าหนดนโยบายระดบ้ทอ็ป
ของประเทศ ม่องเห็นนว้ตั้กรรม่เช่ิงนโยบายใหม่่ๆ บ้างไหม่

น์โยุบายุที�ตอบโจัทย์ุทั�งระยุะสั�น์และยุาวคิ่อเร่�อง ‘ด่จั่ทัล’ อาจัจัะ 
ไมิ่่ตอบทุกโจัทยุ์ แต่ตอบหลายุโจัทยุ์

ใน์เร่�องของคิวามิ่คิรอบคิลมุิ่ทั�วถ้งึทางการเงน่์ มิ่าตรการของรฐัที�น์ำ  
QR code มิ่าใช้ เช่น์โคิรงการคิน์ละคิรึ�ง ไม่ิ่เพ์ียุงแต่ช่วยุให้คิน์เข้าถ้ึง 
และใชป้ระโยุชน์์จัากน์โยุบายุไดม้ิ่ากขึ�น์ แตยุ่งัชว่ยุใหก้ารเยุยีุวยุาตรงเปา้ 
มิ่ากขึ�น์ หร่อธีุรกรรมิ่ออน์ไลน์์ก็ช่วยุลดต้น์ทุน์อยุ่างมิ่หาศาล เป็น์ต้น์

ใน์ภิาคิการผล่ต ด่จั่ทัลมิ่ีศักยุภิาพ์ใน์การปลดล็อกจัุดอ่อน์ของเรา 
ที�มิ่ีมิ่าน์าน์ได้หลายุเร่�อง เช่น์ คิวามิ่ไร้สามิ่ารถ้ใน์การยุกระดับห่วงโซ่
การผล่ต (move up value chain) หร่อการขาดแคิลน์แรงงาน์ เน์่�องจัาก 
โคิรงสร้างประชากรเข้าสู่สังคิมิ่สูงวัยุ ใน์อน์าคิต AI และระบบอัตโน์มัิ่ต ่ 
(automation) น์่าจัะมิ่ีบทบาทใน์ภิาคิการผล่ตของไทยุมิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ

ภิาคิบร่การก็มิ่ีศักยุภิาพ์ที�จัะเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่ด่จั่ทัล ยุกตัวอยุ่าง
เร่�องธีุรก่จัอาหาร ทุกวัน์น์ี�สามิ่ารถ้ต่ดตามิ่ได้เลยุว่าวัตถุ้ด่บมิ่าจัากที�ไหน์ 
กระบวน์การผล่ตเป็น์อยุ่างไร ซึ�งข้อมิู่ลเหล่าน์ี�น์ำไปใช้ยุกระดับธีุรก่จัได้ 
เชน่์ รบัม่ิ่อกบัเทรน์ดที์�คิน์หนั์มิ่าสน์ใจัสขุภิาพ์มิ่ากขึ�น์ รวมิ่ถ้งึกลุ่มิ่ผูบ้ร่โภิคิ 
ที�สน์ใจัเร่�องคิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ ซึ�งกำลังเต่บโตมิ่ากขึ�น์

โจัทยุ์ใน์ภิาคิท่องเที�ยุวยุ่�งชัด กว่าเราจัะได้เห็น์นั์กท่องเที�ยุว  
40 ล้าน์คิน์กลับมิ่า ไมิ่่รู้ว่าต้องใช้เวลาน์าน์เท่าไหร่ ดังน์ั�น์เราต้องเปลี�ยุน์
ไปดงึดดูน์กัทอ่งเที�ยุวที�มิ่ศัีกยุภิาพ์ใน์การอยุูยุ่าว ซึ�งไดแ้กก่ลุ่มิ่คิน์ที�พ์รอ้มิ่
ทำงาน์ที�ไหน์ก็ได้ (work from anywhere) แต่การจัะดึงดูดคิน์กลุ่มิ่น์ี�ได ้
ก็จัำเป็น์ต้องมิ่ีโคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ด่จั่ทัลที�ดี

อีกตัวอยุ่างใน์ภิาคิบร่การค่ิอการแพ์ทย์ุทางไกล (telemedicine)  
ซึ�งมิ่ศีกัยุภิาพ์สงูมิ่ากใน์การกลายุเป็น์อตุสาหกรรมิ่ใหม่ิ่ของไทยุ  โดยุเฉพ์าะ 
ใน์ยุคุิหลงัโรคิระบาดที�คิน์จัะหนั์มิ่าใหค้ิวามิ่สำคัิญกับเร่�องสุขภิาพ์มิ่ากขึ�น์ 

และหน์่วยุบร่การสาธีารณสุขถู้กบังคิับให้ต้องปรับตัวขน์าน์ใหญ่
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ที�สำคัิญ เทคิโน์โลยีุจัะช่วยุให้ภิาคิรัฐมีิ่ประส่ทธี่ภิาพ์และมีิ่ 

คิวามิ่โปร่งใสมิ่ากยุ่�งขึ�น์ ผมิ่ไมิ่่ได้บอกว่ามิ่ีเทคิโน์โลยุีแล้วจัะแก้ไขทุก

อยุ่างได้เลยุทัน์ที แต่จัะดีขึ�น์ น์โยุบายุที�ดำเน์่น์การผ่าน์ช่องทางด่จั่ทัล  

เช่น์ การจั่ายุเง่น์ไปที�คิน์โดยุตรง ทำให้เราตรวจัสอบได้ว่าเง่น์ถู้กจั่ายุไป

ที�ใคิร ไปถ้ึงคิน์ที�เราต้องการที�จัะช่วยุไหมิ่ เป็น์ต้น์  

โจทย์ใหญ่ของเศรษฐกิจไทยคือภาคอุตั้สาหกรรม่ ซึ่ึ่งก�าลั้งสูญเสีย 
ความ่สาม่ารถในการแข่งข้นในตั้ลัาดโลัก เราควรตั้้องต้ั้�งหล้ัก 
ในเรื่องนี�อย่างไร

โจัทยุ์น์ี�ยุากมิ่าก ภิาคิอุตสาหกรรมิ่เคิยุเป็น์ engine of growth  

หร่อพ์ลงัขบัเคิล่�อน์เศรษัฐก่จัที�สำคิญัของไทยุ เปน็์หวัใจัของการยุกระดบั 



ผมไม่ชอบค�าว่า  
‘engine of growth’ เลยนะ

เพราะค�านี้มักจะท�าให้เราคิดว่า
ต้องมีสักภาคเศรษฐกิจหนึ่ง 
เป็นค�าตอบ….แต่สิ่งที่ดีกว่า 

คือการสร้างระบบนิเวศ 
ที่เปิดโอกาสให้คนมากที่สุด
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ผล่ตภิาพ์และคิ่าจั้างมิ่าโดยุตลอด แต่ตอน์น์ี�สภิาพ์น์่าเป็น์ห่วงมิ่าก  

พ์ระเอกของอุตสาหกรรมิ่มิ่าจัากสามิ่เซกเตอร์ใหญ่คิ่อ ช่�น์ส่วน์ยุาน์ยุน์ต์  

อ่เล็กทรอน์่กส์ และปิโตรเคิมีิ่ หากมิ่องไปที�อน์าคิต ทั�งสามิ่เซกเตอร์

ได้รับผลกระทบจัากกระแสสีเขียุวทั�งหมิ่ดเลยุ จัากรถ้ยุน์ต์ไฟื่ฟื่้า ขยุะ

อ่เล็กทรอน์ก่ส์ สว่น์ปิโตรเคิมีิ่ยุ่�งไม่ิ่ตอ้งพู์ดถึ้งเพ์ราะขัดกบักระแสโดยุตรง  

แล้วถ้้าลงไปดูใน์รายุละเอียุดจัะเห็น์ว่าอุตสาหกรรมิ่ไทยุกำลังถู้กท้าทายุ 

เช่น์ ช่�น์ส่วน์อ่เล็กทรอน์่กส์ที�เราผล่ตได้มิ่ากที�สุดค่ิอฮาร์ดไดรฟ์ื่ แต่โลก 

กำลงัหนั์ไปใชค้ิลาวดก์นั์หมิ่ด เปน็์ตน้์ ใน์ภิาพ์ใหญ ่ภิาคิอตุสาหกรรมิ่ไทยุ

กำลังเด่น์ทวน์กระแส ทำให้การปรับตัวคิ่อน์ข้างลำบาก

เพ์ราะฉะน์ั�น์ โจัทย์ุของเราคิ่อทำอยุ่างไรที�จัะใช้กระแสใหม่ิ่น์ี� 

เป็น์ลมิ่ส่งท้ายุ (tailwind) แทน์ที�จัะเป็น์ลมิ่ต้าน์ (headwind) ถ้้าให้น์ึก

เรว็ๆ ทางออกคิอ่อตุสาหกรรมิ่ไทยุตอ้งเขยีุวกวา่เด่มิ่ เชน่์ ตอ้งขยุบัไปทำ 

รถ้ยุน์ต์ไฟื่ฟื่้า หร่อทำปิโตรเคิมีิ่ที�เป็น์ม่ิ่ตรกับส่�งแวดล้อมิ่มิ่ากขึ�น์  

ใน์อน์าคิตประเด็น์ด้าน์ส่�งแวดล้อมิ่จัะกลายุเป็น์มิ่าตรฐาน์ใหมิ่่ของตลาด

โลกเหม่ิ่อน์กับมิ่าตรฐาน์แรงงาน์ใน์วัน์น์ี� ถ้้าเราไมิ่่ทำก็จัะโดน์กระแส 

ต่อต้าน์อยุ่างหน์ักจัน์ไมิ่่สามิ่ารถ้ส่งออกได้

อกีประเด็น์หน์ึ�งที�เปน็์เร่�องใหญ่มิ่ากค่ิอ  การลงทุน์  ซึ�งเร่�องน์ี�เกี�ยุวโยุง 

กบั ธีปท. โดยุออ้มิ่ด้วยุ  ตอน์น์ี�เราเกน่์ดุลบญัชีทนุ์ค่ิอน์ข้างมิ่าก  ทนุ์ต่างชาต ่

เข้ามิ่าลงทุน์ใน์ประเทศไทยุมิ่ากกว่าทุน์ไทยุไปลงทุน์ใน์ต่างประเทศ  

ซึ�งเปน็์ผลทำใหค้ิา่เงน่์บาทแขง็และ ธีปท. ตอ้งเขา้ไปแทรกแซงอยุูเ่ร่�อยุๆ  

แต่ต้น์ตอหน์ึ�งของปัญหาน์ี�คิ่อการที�เราลงทุน์น์้อยุเก่น์ไป

เศรษฐกิจไทยเป็นแบบนี�ม่า 20 ปีกว่าแลั้ว ต้ั้�งแต่ั้วิกฤตั้เศรษฐกิจ 
2540 พอจะม่วิีธกีระตัุ้น้ใหบ้รษิท้ไทยกลัา้เส่ียงลังทนุม่ากขึ�นบา้งไหม่

เร่�องระดับคิวามิ่กล้าเสี�ยุงคิงยุากที�จัะไปปรับเปลี�ยุน์ได้ทัน์ที ถ้้าไป 

ถ้ามิ่บร่ษััทเอกชน์ คิุณจัะพ์บว่าเขาพ์ร้อมิ่ลงทุน์ หากมิ่องเห็น์โอกาส  

แตท่ี�เขาไม่ิ่ลงทุน์ก็เพ์ราะเห็น์ว่าโอกาสใน์ประเทศยัุงไม่ิ่ดพี์อ ถ้า้ดูแน์วโน้์มิ่ 
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ตอน์น์ี�บร่ษััทไทยุจัำน์วน์หน์ึ�งที�แข็งแรงพ์อก็เร่�มิ่ที�จัะขยุับไปลงทุน์ 

ต่างประเทศมิ่ากขึ�น์ ซึ�งสะท้อน์ให้เห็น์ว่าโอกาสและผลตอบแทน์ 

ใน์ต่างประเทศสูงกว่าไทยุ 

ถ้้าอยุากให้เขากล้าเสี�ยุงลงทุน์มิ่ากกว่าน์ี� เราต้องการทั�งเร่�องเล่า

ว่าด้วยุการเต่บโตชุดใหมิ่่และ engine of growth ตัวใหมิ่่ เราขาดตรงน์ี� 

มิ่าน์าน์มิ่าก ยุ้อน์ไปช่วงก่อน์ว่กฤตเศรษัฐก่จั 2540 เรามีิ่เร่�องเล่า 

เกี�ยุวกับการเต่บโตที�ชัดมิ่าก น์ั�น์คิ่อ ‘การลงทุน์จัากต่างประเทศที�เข้ามิ่า

ผล่ตเพ์่�อส่งออก’ แต่ปัจัจัุบัน์เร่�องเล่าน์ี�กลายุเป็น์ของเวียุดน์ามิ่ไปแล้ว  

ที�ผ่าน์มิ่าภิาคิการท่องเที�ยุวของไทยุพ์อจัะเป็น์ engine of growth ใหม่ิ่ได้ 

แต่ตอน์น์ี�ก็ได้รับผลกระทบจัากโคิว่ด-19 คิ่อน์ข้างสาหัส

อีกกระแสหน์ึ�งที�ต้องคิ่ดค่ิอการลงทุน์โดยุตรงของบร่ษััทไทยุ 

ใน์ต่างประเทศ หร่อ TDI (Thai Direct Investment) น์ี�อาจัไมิ่่ใช่ทางเล่อก 

ที�ดทีี�สดุ เพ์ราะอยุา่งไรเสยีุการลงทนุ์ภิายุใน์ประเทศกส็รา้งงาน์ไดม้ิ่ากกวา่

และส่งผลต่อการเต่บโตทางเศรษัฐก่จัมิ่ากกว่า แต่ดีกว่าไม่ิ่ทำอะไรเลยุ 

คิำถ้ามิ่คิ่อเราอาจัจัะต้องเปลี�ยุน์มิุ่มิ่มิ่องหร่อไมิ่่ จัากการมุ่ิ่งเน์้น์ GDP  

(Gross Domestic Product) หร่อมิู่ลคิ่าผลผล่ตที�เก่ดขึ�น์ภิายุใน์ขอบเขต

ประเทศไทยุ มิ่าเป็น์การมุ่ิ่งเน์้น์ GNP (Gross National Product)  

หร่อมูิ่ลค่ิาผลผล่ตที�เก่ดขึ�น์จัากฝีัม่ิ่อของคิน์ไทยุไม่ิ่ว่าจัะผล่ตที�ประเทศ

ไหน์ใน์โลก ค่ิอคิน์ไทยุโตแล้วก็ไปหาก่น์ที�อ่�น์แล้วส่งรายุได้กลับมิ่า 

ประเด็น์น์ี�เป็น์คิำถ้ามิ่ชวน์คิ่ดมิ่ากกว่าจัะเป็น์คิำตอบ

คุณพอม่องเห็นไหม่ว่าอะไรคือเรื่องเลั่าชุ่ดใหม่่แลัะ engine of 
growth ตั้้วใหม่่

ผมิ่ตอบไม่ิ่ได้ และไม่ิ่คิ่ดว่าจัะมีิ่ข้าราชการหร่อนั์กว่ชาการคิน์ไหน์

ตอบได ้ตอน์ที�ภิาคิท่องเที�ยุวของไทยุเตบ่โต กไ็มิ่ไ่ดเ้ก่ดจัากการออกแบบ

ของใคิรเลยุน์ะ จัู่ๆ มิ่ัน์ก็คิ่อยุๆ เก่ดขึ�น์มิ่าเอง ตอน์น์ั�น์คิงไมิ่่มิ่ีใคิรคิ่ดว่า
คิน์จีัน์จัะเข้ามิ่าท่องเที�ยุวใน์เม่ิ่องไทยุมิ่ากมิ่ายุขน์าดน์ี� แต่ประเด็น์ค่ิอ 
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เม่ิ่�อเขามิ่าแล้วเราพ์ร้อมิ่ ประเทศไทยุพ์ร้อมิ่เปิดประตูรับนั์กท่องเที�ยุว 
มิ่าโดยุตลอด เรียุกได้ว่าแทบไมิ่่มิ่ีอุปสรรคิเลยุ เราสามิ่ารถ้ขี�กระแสได้ 

จัร่งๆ แล้ว ผมิ่ไมิ่่ชอบคิำว่า ‘engine of growth’ เลยุน์ะ (หัวเราะ) 
เพ์ราะคิำน์ี�มิ่ักจัะทำให้เราค่ิดว่าต้องมีิ่สักภิาคิเศรษัฐก่จัหน์ึ�งเป็น์คิำตอบ 
แล้วก็พ์ยุายุามิ่มิ่องหาว่าภิาคิไหน์ที�ใช่ แต่ส่�งที�ดีกว่าคิ่อการสร้างระบบ
น์่เวศที�เปิดโอกาสให้คิน์มิ่ากที�สุด แล้วใคิรจัะแจั้งเก่ดก็ให้เขาได้เก่ด  
ใคิรจัะล้มิ่เหลวก็ไมิ่่เป็น์ไร ขอให้มิ่ีโอกาสกลับมิ่าทดลองใหมิ่่ ยุ่�งใน์โลกที� 
ทุกอยุ่างเปลี�ยุน์เร็ว ยุ่�งไมิ่่มิ่ีใคิรรู้อน์าคิตเลยุ ทุกวัน์น์ี�ขน์าดคิน์ทำงาน์ใน์ 
ซ่ลค่ิอน์แวลลียุที์�มิ่ศัีกยุภิาพ์ใน์การสรา้งน์วัตกรรมิ่และกำหน์ดเทรน์ดใ์หม่ิ่ 
ก็ยุังทำไมิ่่ได้เลยุ เขายุังต้องเล่อกลงทุน์กระจัายุเต็มิ่ไปหมิ่ด

ระบบนิเวศทางเศรษฐกิจแบบไหนที่ตั้อบโจทย์ของคุณ
อยุ่างแรกเลยุคิ่อ โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ด้าน์ด่จั่ทัล อยุากจัะเน้์น์ยุ�ำว่า 

โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ด้าน์ด่จั่ทัลไมิ่่เหมิ่่อน์กับการสร้างถ้น์น์ เพ์ราะการสร้าง
ถ้น์น์เปน็์การสรา้งภิายุใตข้อ้จัำกดัเช่งกายุภิาพ์ เราตอ้งรู้วา่สรา้งผา่น์พ์่�น์ที�
ไหน์ สง่เสร่มิ่อะไร เปน็์การพ์ฒัน์าที�ค่ิอน์ขา้งเจัาะจัง แตด่่จัท่ลัไมิ่ม่ิ่ขีอ้จัำกดั
ใน์เร่�องน์ี� คิล้ายุกับเราใส่ปุ๋ยุลงไปใน์ด่น์ แต่เราไม่ิ่รู้ว่าอะไรจัะโผล่ขึ�น์มิ่า  
ซึ�งผลที�ได้ก็อาจัเป็น์ของใหมิ่่ที�คิ่ดไมิ่่ถ้ึง

แต่อีกเร่�องที�สำคิัญมิ่ากคิ่อ สน์ามิ่แข่งขัน์ที�เท่าเทียุมิ่และเป็น์ธีรรมิ่ 
ซึ�งไม่ิ่ใช่แคิ่ใน์แง่ของปัจัเจักบุคิคิลเท่าน์ั�น์ แต่ยุังรวมิ่ถึ้งการทำธุีรก่จัด้วยุ 
เรามิ่ีผู้ประกอบการเอสเอ็มิ่อีจัำน์วน์มิ่าก แต่ยุังไมิ่่คิ่อยุโต เพ์ราะแข่งกับ
บร่ษัทัใหญไ่มิ่ไ่ด ้สว่น์บร่ษัทัใหญก่ม็ิ่แีคิไ่มิ่กี่�เจ้ัา และไมิ่ค่ิอ่ยุเก่ดการแขง่ขนั์

เอาเข้าจัร่ง ปัญหาของไทยุไมิ่่ได้อยุู่ที�การคิ่ดน์โยุบายุ เพ์ราะคิน์คิ่ด
มิ่ีเยุอะ เราเห็น์น์โยุบายุต่างๆ สารพ์ัดอยูุ่แล้ว แต่ปัญหาอยุู่ที�การน์ำไป 
ปฏ่ิบัต่ให้เก่ดผลสำเร็จั ซึ�งต้องประสาน์หลายุฝ่ัายุ และแต่ละฝ่ัายุ 
ต่างก็มิ่ีกรอบของตัวเองที�แตกต่างกัน์ บางทีก็ขัดกัน์ น์ี�เป็น์อีกหน์ึ�ง

โคิรงสร้างที�ต้องแก้
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ความ่เหล่ืัอม่ลั��า เป็นอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ท้�งในระด้บโลักแลัะ 
ในเม่ืองไทย คุณม่องประเด็นนี�อย่างไร

(น์่�งคิด่) วก่ฤตโคิว่ด-19 ตอ่ใหห้น์กัแคิไ่หน์ ก่น์เวลายุาวน์าน์เทา่ไหร่  

สุดท้ายุเศรษัฐก่จัไทยุก็จัะกลับมิ่าเต่บโตจัน์ได้ มิ่ากน์้อยุก็ว่ากัน์ไป  

แตส่่�งที�น์า่กังวลจัากวก่ฤตคิรั�งน์ี�คิอ่ปัญหาคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ เพ์ราะคิน์ที�ได้รับ

คิวามิ่เด่อดรอ้น์มิ่ากที�สดุจัากว่กฤตรอบน์ี�คิอ่คิน์รายุไดน้์อ้ยุ ลกูจัา้งรายุวัน์  

และแรงงาน์ใน์ภิาคิบร่การ ซึ�งภิาระคิวามิ่รับผ่ดชอบเด่มิ่มิ่ากอยูุ่แล้ว  

ผมิ่มิ่ีโอกาสพ์ูดคิุยุกับผู้เชี�ยุวชาญหลายุคิน์ ทุกคิน์กังวลใน์เร่�องน์ี�  

และเป็น์คิวามิ่จัร่งที�น์่าเศร้าว่า เรายุังค่ิดกัน์ไมิ่่ออกว่าจัะแก้ปัญหานี์�

อยุ่างไรดี

ใน์ประเทศไทยุ เม่ิ่�อพ์ูดเร่�องคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำก็ต้องพ์ูดเร่�อง 

คิวามิ่ยุากจัน์ด้วยุ ซึ�งเป็น์คิน์ละปัญหาแตเ่กี�ยุวพั์น์กัน์ ที�ผา่น์มิ่าประเทศไทยุ

แก้ไขปัญหาคิวามิ่ยุากจัน์ได้ดี ถ้้ายุึดจัากเส้น์คิวามิ่ยุากจัน์เป็น์หลัก  

จัะเห็น์เลยุว่าจัำน์วน์คิน์ที�อยูุ่ใต้เส้น์คิวามิ่ยุากจัน์ลดลงอยุ่างต่อเน์่�อง  

แต่ใน์คิวามิ่เป็น์จัร่ง กลุ่มิ่คิน์ที�เก่อบจัน์ใน์ประเทศไทยุมิ่ีคิวามิ่เปราะบาง

มิ่าก ใน์ทางสถ้่ต่อยุู่เหน์่อคิวามิ่ยุากจัน์ก็จัร่ง แต่พ์อเจัอช็อกน์่ดหน์่อยุ 

กล็ำบากทัน์ท ีพ์รอ้มิ่กลายุเปน็์คิน์จัน์ไดเ้สมิ่อ ซึ�งคิน์กลุม่ิ่น์ี�มิ่จีัำน์วน์เยุอะ

มิ่าก เน่์�องจัากตาข่ายุทางสังคิมิ่ของประเทศไทยุยัุงไม่ิ่คิรอบคิลุมิ่เท่าที�คิวร  

หน์ทางแก้ไขแบบทางลัดคิ่อการเพ์่�มิ่สวัสด่การสังคิมิ่ให้มิ่ากขึ�น์  

และใน์ระยุะยุาวก็ตอ้งเน์น้์น์โยุบายุที�ชว่ยุเพ์่�มิ่โอกาสให้ผูค้ิน์ เช่น์ การเข้าถ้งึ 

การศึกษัาที�มิ่ีคิุณภิาพ์ อยุ่างไรก็ตามิ่ สำหรับโจัทยุ์เร่�องคิวามิ่ยุากจัน์ 

และกลุ่มิ่คิน์เปราะบาง ผมิ่คิ่ดว่าเรายุังพ์อมิ่ีเคิร่�องม่ิ่อเช่งน์โยุบายุ 

และศักยุภิาพ์ที�จัะจััดการได้บ้าง

ทีนี�เม่ื่อห้นกล้ับม่าดูโจทย์เรื่องความ่เหลัื่อม่ลั��า พอเห็นแสงสว่าง 
บ้างไหม่

นี์�เปน็์ปญัหาโลกแตก ผมิ่ยัุงน์กึไม่ิ่ออกว่ามีิ่ประเทศไหน์ที�แก้ปญัหา 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำไดส้ำเรจ็ัอยุา่งจัร่งจังั เพ์ราะน์โยุบายุแกไ้ขคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ 
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จัะได้ผลหร่อไม่ิ่ขึ�น์อยูุ่กับเง่�อน์ไขตั�งต้น์ของประเทศน์ั�น์เองค่ิอน์ข้าง

มิ่าก ประเทศที�คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำต�ำมิ่ักจัะเป็น์ประเทศที�มีิ่พ์่�น์ฐาน์ 

คิ่อน์ข้างดีมิ่าตั�งแต่ต้น์ อยุ่างประเทศแถ้บสแกน์ด่เน์เวียุหร่อเอเชียุ 

ตะวนั์ออก แตถ่้า้เปน็์ประเทศที�เร่�มิ่ดว้ยุคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำสงูแลว้กลบัมิ่าต�ำ

นั์�น์ไมิ่มี่ิ่เลยุ ยุกเวน้์แตจ่ัะเจัอชอ็กขน์าดใหญ ่เชน่์ สงคิรามิ่ หลายุคิน์เสน์อ

ใหแ้ก้ด้วยุมิ่าตรการทางการคิลัง เช่น์ ภิาษั ีแต่ใน์ทางปฏ่ิบตัจ่ัร่งทำได้ยุาก 

คิ่อทำได้ก็ดีน์ะ แต่จัะให้คิาดหวังผลสำเร็จัสมิ่บูรณ์คิงยุาก

ส่�งหน์ึ�งที�ผมิ่หวังว่าจัะช่วยุลดคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำได้ก็คิ่อการสร้าง 

‘คิวามิ่เท่าเทียุมิ่ทางโอกาส’ (equality of opportunity) คิล้ายุกับเวลา 

ว่�งแข่ง ถ้้าสตาร์ตจัากจัุดเดียุวกัน์ แล้วคิุณแพ์้ คิุณก็คิงรับได้ว่าคิน์น์ั�น์ 

ว่�งเร็วกว่า แต่ถ้้าจัุดเร่�มิ่ต้น์ไมิ่่เท่ากัน์ การแพ์้ชน์ะที�เก่ดขึ�น์ก็ไมิ่่แฟื่ร์  

แล้วที�ยุ่�งหน์ักเข้าไปใหญ่คิ่อ การที�กฎกต่กาอาจัจัะไมิ่่ให้คิุณมิ่ีส่ทธี่�ว่�งเลยุ 

พ์ูดอีกแบบค่ิอ เราอาจัจัำเป็น์ต้องแยุกแยุะลักษัณะของคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ  

ถ้้าเป็น์คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำของผลลัพ์ธี์ (inequality of outcomes) ก็อาจั

ยุอมิ่รับได้ใน์ระดับหน์ึ�ง แต่ถ้้าเป็น์คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำด้าน์โอกาสก็ต้องแก้ไข  

เพ์ราะคิวามิ่รู้สึกไมิ่่เป็น์ธีรรมิ่จัะรุน์แรง

เราเพ์่�งคุิยุกัน์เร่�อง engine of growth ตัวใหม่ิ่ใช่ไหมิ่ การสร้าง 

คิวามิ่เทา่เทยีุมิ่ทางโอกาสน์า่จัะเปน็์ว่ธีสีรา้งการเตบ่โตทางเศรษัฐก่จัไดด้ ี

และยัุ�งยุ่น์ที�สุด เพ์ราะมัิ่น์ช่วยุปลดปล่อยุศักยุภิาพ์ของคิน์ตัวเล็กๆ ที� 

รวมิ่กัน์แล้วจัะมีิ่พ์ลังมิ่หาศาล น์ักเศรษัฐศาสตร์สมิ่ัยุก่อน์ชอบค่ิดว่า 

การเตบ่โตกับคิวามิ่ไม่ิ่เทา่เทียุมิ่เป็น์เร่�องที�ตอ้งแลกกัน์ แต่ตอน์น์ี�ไมิ่ใ่ช่แล้ว

เรามี่จุดคานง้ดหรือจุดพลิักที่จะจ้ดการปัญหาความ่เหลัื่อม่ลั��า 
ด้านโอกาสอย่างเป็นรูปธรรม่ไหม่

กฎหมิ่ายุและกตก่าต่างๆ ตอ้งถู้กบังคัิบใชก้บัทกุคิน์อยุา่งเสมิ่อหน์า้

กัน์ แล้วประชาชน์จัะมิ่ีคิวามิ่หวัง ต้องทำให้คิน์เห็น์ว่า คิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่

เก่ดขึ�น์ได้จัร่ง ประเทศไทยุชอบเสน์อกฎหมิ่ายุใน์เช่งเทคิน์่คิเพ่์�อแก้ไข



การสร้าง 
ความเท่าเทียมด้านโอกาส 
ยังเป็นทางหนึ่งที่จะน�าไปสู ่

การหาฉันทมติใหม่ของสังคมได้
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ปัญหาคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ เช่น์ ภิาษัีที�ด่น์และส่�งปลูกสร้าง หร่อภิาษัีมิ่รดก  

แตต่ราบที�คิณุไม่ิ่สามิ่ารถ้บังคัิบใชก้ฎหมิ่ายุกับทุกคิน์อยุ่างเสมิ่อหน้์าจัร่ง

ก็ไมิ่่เว่ร์กหรอก

การสร้างคิวามิ่เท่าเทียุมิ่ด้าน์โอกาสยุังเป็น์ทางหน์ึ�งที�จัะน์ำไปสู่ 

การหาฉัน์ทมิ่ต่ใหม่ิ่ (new consensus) ใน์สังคิมิ่ได้ด้วยุ เพ์ราะเป็น์ 

ทางเล่อกที�ทุกคิน์ได้ประโยุชน์์ (win-win solution) ต่างจัากโจัทย์ุเร่�อง 

การกระจัายุทรัพ์ยุากรใหม่ิ่ เช่น์ การกระจัายุรายุได้หร่อคิวามิ่มัิ่�งคิั�ง  

ซึ�งยุากกว่า เพ์ราะมิ่ีบางคิน์ได้ประโยุชน์์และบางคิน์เสียุประโยุชน์์

คุณเคยให้ส้ม่ภาษณ์ไว้ว่า สิ่งหนึ่งที่น่าเสียดายหลั้งวิกฤตั้เศรษฐกิจ 
2540 คือ เราปฏิรูปเชิ่งสถาบ้นน้อยเกินไป ไม่่ว่าจะเป็นกฎหม่าย 
กระบวนการก�าหนดนโยบาย รวม่ไปถึงระบบราช่การ ถ้าต้ั้อง 
ตั้้�งหลั้กใหม่่ประเทศไทยจากวิกฤตั้โควิด-19 ควรปฏิรูปเช่ิงสถาบ้น
อย่างไร เพื่อที่ว่าในอนาคตั้จะได้ไม่่ตั้้องม่าน้่งเสียดายก้นอีก

ส่�งที�อยุากเห็น์ค่ิอการปฏ่ิรูประบบราชการ โดยุเฉพ์าะลักษัณะ

ของระบบราชการที�มิ่ีคิวามิ่เป็น์ไซโล แยุกส่วน์ ไมิ่่เป็น์เอกภิาพ์ ทุกวัน์น์ี� 

ออกน์โยุบายุคิรั�งหน์ึ�งอาจัต้องประสาน์หน์่วยุงาน์น์ับส่บแห่ง ซึ�งต่างก็มิ่ี

กรอบและคิวามิ่ต้องการของตัวเอง ส่วน์เร่�องกฎหมิ่ายุและกฎระเบียุบ

ต่างๆ ยุังมิ่ีคิวามิ่ซ�ำซ้อน์กัน์อยุู่มิ่าก ทำให้การน์ำน์โยุบายุไปขับเคิล่�อน์ 

และใช้จัร่งทำได้ยุากมิ่าก ดังน์ั�น์ต้องมีิ่การปฏ่ิรูปกฎหมิ่ายุให้เท่าทัน์ 

ยุุคิสมิ่ัยุ เพ์่�อไมิ่่ให้เป็น์อุปสรรคิต่อการพ์ัฒน์าประเทศด้วยุ

ข้อเสน์อว่าด้วยุการปฏ่ิรูปมิ่ีผู้เสน์อไว้มิ่ากมิ่ายุ แต่การปฏ่ิรูป 

เก่ดขึ�น์ได้ยุากมิ่ากตราบที�สงัคิมิ่ไม่ิ่มิ่คีิวามิ่ไว้วางใจัต่อกนั์ โดยุธีรรมิ่ชาตน่์ั�น์  

การปฏ่ิรูปเป็น์ของยุากอยูุ่แล้ว เป็น์งาน์ที�ทำแล้วไม่ิ่ได้คิะแน์น์น์่ยุมิ่  

ทางหน์ึ�งที�อาจัเป็น์ไปได้ค่ิอหาประเด็น์ร่วมิ่ที�คิน์เห็น์พ้์องต้องกัน์ 

จัำน์วน์มิ่าก ตอบโจัทยุห์ลายุฝัา่ยุ สามิ่ารถ้ดงึแน์วรว่มิ่เขา้มิ่าชว่ยุกนั์ทำได้ 

เมิ่่�อทางออกเป็น์แบบน์ี� หลายุเร่�องทำใน์ระดับประเทศอาจัจัะลำบาก  
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เพ์ราะฉะนั์�น์อาจัจัะลองขยัุบใน์ระดับท้องถ่้�น์ดูก่อน์ แสวงหาฉัน์ทมิ่ต่ใน์

ระดับที�เล็กยุ่อยุลงมิ่า เพ์ราะคิน์ที�อยุูใ่น์พ์่�น์ที�เดียุวกัน์ มิ่แีน์วค่ิดและค่ิาน์ยุ่มิ่ 

ต่างๆ ใกล้เคิียุงกัน์  อาจัมิ่ีโอกาสที�จัะหาฉัน์ทมิ่ต่ร่วมิ่กัน์ได้ง่ายุกว่ามิ่าก  

การปฏ่ิรปูจังึผกูโยุงกับการกระจัายุอำน์าจั  โดยุเฉพ์าะการกระจัายุอำน์าจั  

ทรพั์ยุากร และโอกาสดา้น์ตา่งๆ ออกไปจัากกรงุเทพ์ฯ ที�ผกูขาดรวมิ่ศูน์ย์ุ

ทุกอยุ่างไว้

สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

ปกป้อง จััน์ว่ทยุ์

สมิ่คิ่ด พ์ุทธีศรี 

และวงศ์พ์ัน์ธี์ อมิ่ร่น์ทร์เทวา 

ภิาพ์ถ้่ายุ: ธีน์าคิารแห่งประเทศไทยุ

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 8 กรกฎาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





โลักหลั้งโควิด?  
สิ่งที่ประเทศไทย 
ขาดม่ากที่สุดคือ  

‘ความ่หว้ง’ 

กฤษฎ์เลัิศ ส้ม่พ้นธาร้กษ์
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ศ.ดร.กฤษฎ์เลิัศ ส้ม่พ้นธาร้กษ์ ศาสตั้ราจารย์ด้านเศรษฐศาสตั้ร์ 
แห่ง School of Global Policy and Strategy ที� University of California 

San Diego และอดีตผู้อำน์วยุการสถ้าบัน์ว่จััยุเศรษัฐก่จัป๋วยุ อึ�งภิากรณ์  

ธีน์าคิารแห่งประเทศไทยุ เป็น์น์ักเศรษัฐศาสตร์ไทยุรุ่น์ใหมิ่่ที�ได้รับ 

การยุอมิ่รับใน์ระดับสากลมิ่ากที�สุดคิน์หน์ึ�ง

คิวามิ่เชี�ยุวชาญเฉพ์าะของกฤษัฎ์เล่ศค่ิอ การเง่น์ การพ์ัฒน์า

เศรษัฐก่จั และน์โยุบายุสาธีารณะ โดยุมิ่ีผลงาน์ตีพ์่มิ่พ์์ใน์วารสารว่ชาการ

ชั�น์น์ำด้าน์เศรษัฐศาสตร์อยุ่างต่อเน่์�อง และแม้ิ่จัะทำงาน์ว่ชาการ 

ใน์ตา่งประเทศเปน็์หลกั แตเ่ขาสน์ใจัเศรษัฐก่จัไทยุและอาเซยีุน์เปน็์พ์เ่ศษั  

ยุ่�งใน์ช่วงระยุะห้าปีหลัง เขาทำงาน์ว่จััยุเจัาะลึกเพ์่�อทำคิวามิ่เข้าใจั 

เศรษัฐก่จัไทยุด้วยุข้อมิู่ลและว่ธีีการศึกษัาใหมิ่่ๆ โดยุเฉพ์าะ

เม่ิ่�อโจัทยุค่์ิอการตั�งหลกัใหมิ่เ่ศรษัฐก่จัไทยุ  คิวามิ่เหน็์ของกฤษัฎ์เล่ศ 

จัึงน์่าสน์ใจัยุ่�ง
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ตั้อนนี�นานาประเทศต่ั้างม่องไปย้งโลักยุคหลั้งโควิด ส�าหร้บคุณ 
ม่องว่าโลักหล้ังโควิดจะเปลัี่ยนแปลังไปอย่างไร แลัะอะไรเป็น 
ความ่ท้าทายระยะยาวที่ก�าลั้งรอเราอยู่

จัร่งอยูุ่ที�โคิว่ดเข้ามิ่าเปลี�ยุน์โลก แต่ก็ยุังมิ่ีอะไรอีกหลายุอยุ่างที�ถ้ึง

แมิ่้จัะไมิ่่มิ่ีโคิว่ด มิ่ัน์ก็จัะเก่ดขึ�น์ เราเรียุกส่�งน์ั�น์รวมิ่ๆ กัน์ว่า megatrends 

ซึ�งมิ่ีทั�งหมิ่ดอยุู่หลายุอยุ่างด้วยุกัน์

อยุ่างแรกค่ิอ สังคิมิ่สูงวัยุ (aging society) สำหรับประเทศไทยุ  

เราเห็น์ปัญหานี์�ชัดเจัน์มิ่าตั�งแต่ก่อน์โคิว่ดแล้ว สังคิมิ่ไทยุเข้าสู่สังคิมิ่ 

สูงวัยุอยุ่างรวดเร็วใน์ขณะที�รายุได้ประเทศยุังไมิ่่ได้สูงมิ่ากและยุังจััด

อยุู่ใน์กลุ่มิ่ประเทศรายุได้ปาน์กลาง กลายุเป็น์ว่าเราจัะ ‘แก่ก่อน์รวยุ’  

ขณะเดียุวกัน์คิน์ก็อายุุยุน่์ ฉะน์ั�น์ช่วงเวลาหลังวัยุเกษีัยุณที�คิน์ไม่ิ่มิ่รีายุได้

แตยุ่งัคิงตอ้งใชช้วีต่จัะมีิ่ระยุะเวลาที�ยุาวน์าน์ขึ�น์เม่ิ่�อเทียุบกบัอดตี ถ้ามิ่วา่ 

เขาจัะจััดการกับชีว่ตตัวเองใน์ตอน์น์ั�น์อยุ่างไร คิำตอบก็ขึ�น์อยุู่กับว่า 

เง่น์ที�ออมิ่มิ่ีพ์อไหมิ่ ซึ�งไมิ่่ได้มิ่ีพ์อสำหรับแคิ่เลี�ยุงตัวเองอยุ่างเดียุว  

แต่ต้องสามิ่ารถ้ที�จัะดูแลรักษัาพ์ยุาบาลตัวเองได้ ม่ิ่ฉะน์ั�น์น์อกจัากจัะ  

‘แก่ก่อน์รวยุ’ แล้ว ยุังจัะ ‘ป่วยุก่อน์ตายุ’ อีกด้วยุ

น์ี�เปน็์ภิาระที�เราจัะเหน็์ใน์อน์าคิต ใน์แงข่องคิรวัเร่อน์ เราเหน็์แลว้วา่ 

ผู้สูงอายุุมิ่ีมิ่ากขึ�น์ แต่ลูกหลาน์ที�จัะดูแลผู้สูงอายุุมิ่ีจัำน์วน์น์้อยุลง ใน์แง ่

ของธีุรก่จั ทั�งภิาคิธีุรก่จั (non-farm) และภิาคิเกษัตร (farm) จัะมิ่ีแรงงาน์

เป็น์แรงงาน์สูงวัยุมิ่ากขึ�น์ ซึ�งแปลได้ว่าใน์อน์าคิตเราอาจัจัะขาดแคิลน์

แรงงาน์ คิำถ้ามิ่ที�ตามิ่มิ่าค่ิอ แล้วเราจัะทำอยุ่างไรกับปัญหาน์ี� จัะใช้

น์โยุบายุพ์ึ�งพ์าแรงงาน์ต่างชาต่มิ่ากขึ�น์ หร่อจัะใช้เทคิโน์โลยุีใหม่ิ่ๆ  

แทน์แรงงาน์คิน์ ทั�งหมิ่ดเป็น์โจัทยุ์ที�จัะต้องคิ่ดต่อไป

ส่วน์ใน์แง่ของเศรษัฐก่จัมิ่หภิาคิจัะมิ่ีปัญหาเร่�องคิน์ออมิ่น์้อยุลง  

เมิ่่�อมิ่ีการออมิ่น้์อยุลงก็หมิ่ายุคิวามิ่ว่าการลงทุน์ก็จัะน์้อยุลงตามิ่ไปด้วยุ 

เพ์ราะฉะน์ั�น์เศรษัฐก่จัจัากเดม่ิ่ที�มิ่ปีญัหาการลงทนุ์ต�ำอยูุ่แลว้กม็ิ่แีน์วโน์ม้ิ่ 

ที�จัะต�ำต่อไป ใน์แง่การคิลังจัะเก่ดปัญหาแล้วว่า ถ้้าคิน์ออมิ่ไมิ่่พ์อ  
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ใคิรจัะมิ่าปดิชอ่งวา่งตรงนี์� สดุทา้ยุแล้วก็ค่ิอรฐับาล ซึ�งจัะเปน็์การเพ์่�มิ่ภิาระ 

ทางการคิลังของประเทศ

ไมิ่่ว่าอยุ่างไรสังคิมิ่สูงวัยุเก่ดขึ�น์แล้วแน่์ๆ เป็น์ปัญหาที�มิ่ีมิ่า 

ก่อน์หน์้าที�จัะเก่ดโคิว่ด แต่ผลกระทบจัากโคิว่ดเข้ามิ่าเสร่มิ่ยุ�ำแผลตรงน์ี� 

เพ์ราะเราออกจัากโคิว่ดแบบร่างกายุเต็มิ่ไปด้วยุแผลเป็น์ กลายุเป็น์ว่า 

ตอน์นี์�น์อกจัากเราจัะแก่ก่อน์รวยุแล้ว เรายุังมิ่ีหน์ี�เยุอะมิ่ากขึ�น์กว่าเด่มิ่  



จริงอยู่ที่โควิดเข้ามาเปลี่ยนโลก 
แต่ก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่าง 

ที่ถึงแม้จะไม่มีโควิด  
มันก็จะเกิดขึ้น
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แถ้มิ่กลุ่มิ่คิน์ที�มิ่หีนี์�เยุอะที�สุดก็ดัน์เป็น์กลุ่มิ่เปราะบางที�มิ่เีงน่์ออมิ่น้์อยุที�สดุ

สำหรับการใช้จั่ายุใน์วัยุเกษัียุณ คิำถ้ามิ่สำคิัญคิ่อเราจัะทำอยุ่างไรต่อไป  

เร่�องโคิว่ดจัึงเป็น์ปัญหาที�เข้ามิ่าซ�ำเต่มิ่เร่�องสังคิมิ่สูงวัยุ

อยุา่งที�สองค่ิอ การเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศ (climate change) 

ซึ�งเก่ดเร็วขึ�น์และแรงขึ�น์กว่าที�เคิยุคิาดการณ์ไว้มิ่ากๆ เวลาพ์ูดถ้ึง 

การเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศ หลายุคิน์ก็อาจัจัะรู้สึกว่าเป็น์ปัญหา 

ระยุะไกลเพ์ราะเป็น์การพ์ูดถ้ึงเร่�องที�จัะเก่ดขึ�น์ใน์อีก 50 ปี หร่อ 100 ปี

ข้างหน้์า แต่ปัญหาที�สำคัิญของการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศคิ่อ  

ถ้้าเราเลยุจัุดหน์ึ�ง (tipping point) ไปแล้วจัะกลายุเป็น์ point of no return  

ฉะน์ั�น์เราจัำเป็น์ต้องทำอะไรสักอยุ่างหน์ึ�ง ตั�งแต่ก่อน์ที�ผลกระทบ 

จัะปรากฏิให้เห็น์อยุ่างชัดเจัน์ ประเด็น์เร่�องคิวามิ่ตระหน์ักรู้จัึงสำคิัญ

ประเทศไทยุอยูุ่ใน์ภิูม่ิ่ภิาคิเอเชียุตะวัน์ออกเฉียุงใต้ เป็น์เขตมิ่รสุมิ่

และมิ่ีชายุฝัั�งทะเลคิ่อน์ข้างยุาว ภิาคิเกษัตรก็เป็น์ภิาคิที�มีิ่คิวามิ่สำคัิญ 

ต่อเศรษัฐก่จัไทยุ ฉะน์ั�น์ปัญหาการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศ 

สง่ผลกระทบกับเราเต็มิ่ๆ และจัากการศึกษัา ประเทศไทยุก็เปน็์ฮอตสปอต 

ของปัญหาการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศและปัญหาสภิาพ์อากาศ 

สุดขั�ว (extreme weather) ซึ�งส่งผลกระทบต่อการผล่ตภิาคิเกษัตร 

อยุ่างเลี�ยุงไม่ิ่ได้

ทั�งหมิ่ดน์ี�ยุ้อน์กลับมิ่าที�ประเด็น์เศรษัฐก่จัว่า การจััดการกับ

ภิาวะโลกร้อน์เป็น์บรรทัดฐาน์ใหม่ิ่ของโลก ไมิ่่ใช่แคิ่ทางเล่อกอีกต่อไป  

ไมิ่ว่า่อยุา่งไรเรากต็อ้งทำเพ์ราะทั�งโลกกำลงัทำอยูุ่ ฉะน์ั�น์ถ้้าเราไมิ่ท่ำกจ็ัะ 

ไมิ่่สามิ่ารถ้อยูุ่ใน์ประชาคิมิ่โลกได้ เราพ์ึ�งพ์าต่างประเทศใน์การส่งออก

คิ่อน์ข้างเยุอะ ถ้้าไม่ิ่จััดการกับปัญหาส่�งแวดล้อมิ่ก็อาจัจัะโดน์กีดกัน์

ทางการคิ้าได้

อีกหน์ึ�ง megatrend ค่ิอการเปลี�ยุน์แปลงภูิม่ิ่ศาสตร์การเม่ิ่องโลก  

(geopolitics) ประเดน็์น์ี�เก่ดขึ�น์ตั�งแตก่อ่น์โคิวด่ เชน่์ เร่�องสงคิรามิ่การคิา้ 

จัีน์-อเมิ่ร่กา เด่มิ่ทีคิาดการณ์กัน์ว่าจัะมิ่ีการยุ้ายุห่วงโซ่การผล่ตจัากจัีน์
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มิ่ายุังภูิม่ิ่ภิาคิเอเชียุตะวัน์ออกเฉียุงใต้ เป็น์รูปแบบ China plus one  

หลายุคิน์ก็บอกว่าไทยุอาจัจัะได้ประโยุชน์์ตรงน์ี�บ้าง แต่ก็ไมิ่่เทียุบเท่ากับ

เวียุดน์ามิ่ แต่กลายุเป็น์ว่าพ์อโคิว่ดมิ่า เก่ดการปิดพ์รมิ่แดน์ก็ทำให้ 

การยุ้ายุฐาน์การผล่ตหลายุอัน์หยุุดชะงัก

คิำถ้ามิ่สำคัิญคิ่อเราจัะอยุู่ใน์โลกน์ี�ได้อยุ่างไรใน์ฐาน์ะประเทศเล็ก  

ที�ผ่าน์มิ่าน์โยุบายุหร่อยุุทธีศาสตร์ที�ประเทศไทยุและประเทศอ่�น์ๆ  

ใน์เอเชียุตะวัน์ออกเฉียุงใต้ใช้ร่วมิ่กัน์ค่ิอกลไกการรวมิ่กลุ่มิ่ของอาเซียุน์

ทั�ง 10 ประเทศ ใน์อดีตการรวมิ่กลุ่มิ่กัน์ของชาต่ใน์อาเซียุน์ก็ช่วยุให้ 

การต่อรองกับชาต่มิ่หาอำน์าจัต่างๆ มิ่ีน์�ำหน์ักขึ�น์ เน์่�องจัากเรามิ่ีส่�งที� 

เรียุกว่า ‘unity’ ภิายุใน์อาเซียุน์ โดยุแต่เด่มิ่มิ่าใน์รูปแบบของ ASEAN 

centrality หร่อแน์วค่ิดที�อาเซียุน์เป็น์ศูน์ยุ์กลางใน์การต่อรองใน์รูปแบบ 

อาเซียุน์+1 อาเซียุน์+3 อาเซียุน์+6 หร่อแมิ่้กระทั�ง RCEP

อยุ่างไรก็ตามิ่ ใน์ระยุะหลังเราเห็น์การเร่�มิ่แตกกัน์ของประเทศ 

ใน์กลุ่มิ่อาเซียุน์ ใน์แน์วน์โยุบายุระหว่างประเทศ บางประเทศหัน์ไป 

เข้าข้างจัีน์ บางประเทศไมิ่่ถู้กกับจัีน์ ขณะเดียุวกัน์ด้าน์เศรษัฐก่จั เด่มิ่เรา

มิ่ีเขตการคิ้าเสรีอาเซียุน์ ซึ�งยุกโขยุงทั�งอาเซียุน์ไปเซ็น์กับชาวบ้าน์เขา 

แต่พ์อกลับมิ่ามิ่อง CPTPP เราเห็น์อาการต่างคิน์ต่างไป ไม่ิ่ได้รวมิ่กัน์ 

เป็น์อาเซียุน์ทั�งกลุ่มิ่ เก่ดการแยุกตัวกัน์ใน์กลุ่มิ่ประเทศอาเซียุน์  

เพ์ราะฉะนั์�น์ ฐาน์ะใน์อน์าคิตของแตล่ะประเทศใน์เวทโีลกจัะอยูุ่ที�ตรงไหน์ 

เราจัะใช้อะไรไปเจัรจัาต่อรองกับ super power ทั�งหลายุ ถ้้าบทบาทของ 

อาเซียุน์ไมิ่่สามิ่ารถ้ทำงาน์ได้เหมิ่่อน์แต่ก่อน์

แลั้วประเทศไทยพร้อม่ร้บม่ือก้บความ่เสี่ยงตั้่างๆ ที่จะเกิดขึ�นนี� 
ม่ากน้อยแค่ไหน

ผมิ่ว่าไมิ่่พ์ร้อมิ่สักเท่าไร (หัวเราะ)

การที�เศรษัฐก่จัของเราสูญหายุมิ่าเป็น์เวลาน์าน์แปลว่ามัิ่น์มีิ่ปญัหา 

อยุู่ทุน์เด่มิ่แล้ว เพ์ราะฉะน์ั�น์ถ้ึงแมิ่้ megatrends พ์วกน์ี�จัะไมิ่่รุน์แรง  
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หร่อแมิ่้โคิว่ดจัะไมิ่่เก่ด เศรษัฐก่จัของเราก็มิ่ีปัญหา

เศรษัฐก่จัไทยุมีิ่ผล่ตภิาพ์ต�ำ (productivity) น์วตักรรมิ่และเทคิโน์โลยีุ

ต�ำ มิ่ีเศรษัฐก่จัน์อกระบบคิ่อน์ข้างเยุอะและคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำสูง การมิ่า 

ของ megatrends ยุ่�งทำให้คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำพ์ุ่งสูงขึ�น์ เพ์ราะคิน์ที�ได้รับ 

ผลกระทบมิ่ากที�สุดเป็น์กลุ่มิ่เปราะบางเช่น์กัน์ เป็น์การซ�ำเต่มิ่แผลเป็น์

จัากโคิว่ดอีกที ตอน์น์ี�เลยุเหม่ิ่อน์เรากำลังโดน์สามิ่เด้ง ถ้้าถ้ามิ่ว่าพ์ร้อมิ่ 

แค่ิไหน์ ผมิ่ว่าไมิ่่พ์ร้อมิ่ตั�งแต่ก่อน์โคิว่ดแล้ว และหลังโคิว่ดก็จัะมิ่ ี

คิวามิ่ท้าทายุมิ่ากขึ�น์

เราควรออกแบบนโยบายเศรษฐกิจหล้ังจากนี�อย่างไรเพื่อแก้ไข
ปญัหาเช่งิโครงสรา้งทีม่่แีลัะเตั้รยีม่รบ้ม่อืกบ้ความ่ทา้ทายในอนาคตั้

เราต้องถ้ามิ่ตัวเองก่อน์ว่า เป้าหมิ่ายุของการพั์ฒน์าเศรษัฐก่จั 

ของเราค่ิออะไร ถ้้าเป้าหมิ่ายุสูงสุดค่ิอการให้ผู้คิน์มีิ่คิวามิ่ก่น์ดีอยูุ่ดี  

มิ่คีิวามิ่มัิ่�งคัิ�งมิ่ากขึ�น์ ม่ิ่ตแ่รกที�คิวรมิ่องค่ิอคิวามิ่เจัร่ญรุ่งเร่อง (prosperity) 

ทำอยุ่างไรถ้งึจัะมีิ่คิวามิ่มัิ่�งคัิ�งมิ่ากขึ�น์ ถ้า้ดูจัากบร่บทโลก การเตบ่โตที� 4%  

ก็ถ้่อว่าไมิ่่ได้เลวร้ายุมิ่ากน์ัก แต่ปัญหาที�เก่ดขึ�น์คิ่อเราอาจัต้องเผช่ญ 

ทศวรรษัที�สองของการสูญหายุ หลังโคิว่ดมีิ่แน์วโน์้มิ่ที�ทำให้เห็น์ว่า 

การจัะกลับไปเต่บโตใน์ระดับ 4% อาจัไมิ่่ใช่เร่�องง่ายุ มิ่่ต่เร่�องคิวามิ่เจัร่ญ 

รุ่งเร่องเลยุกลายุมิ่าเป็น์คิวามิ่ท้าทายุใหมิ่่ใน์อน์าคิต

ม่ิ่ต่ถ้ัดไปที�คิวรมิ่องค่ิอคิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์การรับม่ิ่อและปรับตัวกับ 

ผลกระทบที�เข้ามิ่า หร่อคิวามิ่ยุ่ดหยุุ่น์ (resiliency) เราอาจัจัะล้มิ่ได้ 

แตต่อ้งลกุขึ�น์มิ่าให้เรว็ ใน์อดีตจัะเหน็์วา่เราเน์น้์การเตบ่โตภิาคิต่างประเทศ

คิ่อน์ข้างเยุอะ อยุ่างการส่งออกส่น์คิ้าและบร่การ โดยุเฉพ์าะการบร่การ 

ก็อ่งอยูุ่กับภิาคิการท่องเที�ยุว พ์อเจัอโคิว่ดเข้าไปก็รู้เลยุว่ากลยุุทธ์ีน์ี�ใช้ 

ต่อไปไมิ่่ได้ ฉะน์ั�น์ใน์อน์าคิตต้องมิ่าพ์่จัารณากัน์แล้วว่าทำอยุ่างไรเราจัึง 

จัะสามิ่ารถ้รับมิ่่อกับคิวามิ่ไมิ่่แน์่น์อน์ที�จัะเก่ดขึ�น์ได้

ม่ิ่ต่สามิ่คิ่อคิวามิ่ยัุ�งยุ่น์ (sustainability) เราคิงไมิ่่ใช้น์โยุบายุที�
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ช่วยุให้เต่บโตแค่ิภิายุใน์ปีนี์�หร่อปีหน้์า แต่ต้องมิ่องใน์ระยุะยุาวด้วยุว่า 

เราจัะไปทางไหน์และจัะเต่บโตอยุ่างไรให้มิ่ั�น์คิงยุั�งยุ่น์

ม่ิ่ตสุ่ดทา้ยุ คิอ่การเจัร่ญเตบ่โตอยุ่างทั�วถ้งึ (inclusivity) โจัทย์ุสำคัิญ

ค่ิอจัะทำอยุ่างไรให้เศรษัฐก่จัโตโดยุที�ทุกคิน์ได้ประโยุชน์์และไมิ่่ท่�งใคิร 

ไว้ข้างหลัง

prosperity, resiliency, sustainability แลัะ inclusivity  
ชุ่ดค�าเหลั่านี�เป็นค�าที่ขายได้ในการท�านโยบาย แตั้่ในโลักแห่ง 
ความ่เป็นจริง เป้าหม่ายเหลั่านี�ก็ไม่่ได้ไปในทางเดียวก้นเสม่อไป

โจัทยุ์สำคิัญคิ่อ การรักษัาสมิ่ดุลระหว่าง prosperity กับเป้าหมิ่ายุ 

ด้าน์อ่�น์ๆ น์โยุบายุเศรษัฐก่จัใน์อน์าคิตจัำเป็น์ต้องมิ่ีการสร้างสมิ่ดุล

ระหว่างการเจัร่ญเต่บโตทางเศรษัฐก่จักับการบร่หารคิวามิ่เสี�ยุง  

ระหว่างการเจัร่ญเต่บโตทางเศรษัฐก่จัใน์ระยุะสั�น์กับคิวามิ่ยัุ�งยุ่น์ใน์ 

ระยุะยุาว และระหว่างประส่ทธี่ภิาพ์การผล่ตกับคิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ใน์สังคิมิ่

เท่าที่เห็น เศรษฐกิจไทยย้งคาดหว้งให้ภาคการท่องเที่ยวช่่วยฟ้�น
เศรษฐกจิ ภาคการทอ่งเทีย่วย้งคงเปน็กลัไกส�าคญ้ในการขบ้เคลัือ่น
เศรษฐกิจได้อีกไหม่ แลัะเราควรหว้งให้เป็นอย่างน้�นไหม่

เร่�องน์ี�สัมิ่พ์ัน์ธี์กับคิำถ้ามิ่ที�สำคิัญและใหญ่กว่าแคิ่ภิาคิท่องเที�ยุว 

น์ั�น์คิ่อ คิวามิ่ได้เปรียุบเช่งเปรียุบเทียุบ (comparative advantage) 

ของเศรษัฐก่จัไทยุอยูุ่ที�ไหน์ และภิาคิเศรษัฐก่จัใดที�คิวรส่งเสร่มิ่ต่อไป 

ใน์อน์าคิต เพ์ราะถ้้าเราฝั่น์ทำอะไรที�ไม่ิ่ถ้น์ัด สุดท้ายุแล้วเราก็สู้กับ 

ชาวบ้าน์ไมิ่่ได้ ถ้้าจัะให้แข่งกัน์ได้ใน์ระยุะยุาว เราต้องเล่อกทำอะไรที�เรา 

ทำได้ดีกว่าคิน์อ่�น์

หากดูจัากอดีตที�ผ่าน์มิ่าก็พ์่สูจัน์์แล้วว่าการท่องเที�ยุวเป็น์ส่�งที�

เราเอาชน์ะคิน์อ่�น์ได้ แต่ต่อไปคิงจัะไม่ิ่ใช่การท่องเที�ยุวใน์รูปแบบเด่มิ่  

ตอ้งเรียุน์รู้จัากอดตีเพ่์�อปรบักลยุุทธีส์ำหรบัอน์าคิต เช่น์ ตอ้งมิ่กีารผลักดนั์ 
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ภิาคิการผล่ตอ่�น์ๆ เพ์่�อมิ่าช่วยุสร้างสมิ่ดุลด้าน์รายุได้และการจ้ัางงาน์

ใน์ภิาคิการท่องเที�ยุว หร่อต้องเปลี�ยุน์จัากการเน้์น์จัำน์วน์นั์กท่องเที�ยุว  

มิ่าเน์้น์เร่�องการใช้จั่ายุต่อหัว เป็น์ต้น์

นอกเหนือจากการท่องเที่ยว ย้งม่ีภาคเศรษฐกิจไหนที่ไทยม่ ี
ความ่ได้เปรียบแลัะม่ีศ้กยภาพที่จะช่่วยฟ้�นเศรษฐกิจได้อีก  
หลัายประเทศประกาศเลัยว่าจะห้นม่าม่องตั้ลัาดภายในม่ากขึ�น  
งดการพึ่งพิงจากภายนอก

ไทยุเป็น์ประเทศขน์าดเล็ก มิ่ตีลาดใน์ประเทศจัำกัด การปิดประเทศ 

ใน์ช่วงโคิว่ดเป็น์การทดลอง หร่อ experiment ใน์โลกแห่งคิวามิ่เป็น์จัร่ง 

ที�ทำให้เห็น์ชัดเลยุว่า ไม่ิ่ว่าอยุ่างไรประเทศไทยุก็หนี์การพ์ึ�งพ์า 

ภิาคิต่างประเทศไมิ่่ได้ แต่อาจัจัะลดคิวามิ่เสี�ยุงว่าไมิ่่ต้องพ์ึ�งพ์าภิาคิใด 

ภิาคิหน์ึ�งมิ่ากเก่น์ไป หร่อไมิ่่พ์ึ�งพ์าส่น์คิ้าส่งออกตัวใดตัวหน์ึ�งมิ่ากเก่น์ไป  

เราเห็น์ได้ว่าแมิ่้ภิาคิท่องเที�ยุวจัะซบเซา เศรษัฐก่จัจัะเจ็ับหน์ัก  

แต่ถ้้าเทียุบกัน์แล้ว การส่งออกยุังพ์อไปได้

ที�ผ่าน์มิ่าการส่งออกของไทยุคิ่อน์ข้างกระจัุกอยูุ่แคิ่ประเทศคิู่คิ้า 

ไมิ่่กี�แห่ง เมิ่่�อเศรษัฐก่จัใน์ประเทศเหล่าน์ั�น์ทรุดลงก็ส่งผลกระทบต่อไทยุ 

แลว้ ถ้า้ไปดสูถ่้ตท่ี�ผา่น์มิ่าจัะพ์บเลยุว่า การที�ตวัเลขสง่ออกเหวี�ยุงลว้น์แต่

เก่ดจัากปัจัจััยุภิายุน์อกเสียุส่วน์ใหญ่

ถา้วน้นี�จะม่าต้ั้�งหล้ักเศรษฐกิจไทยกน้ใหม่่ คุณมี่ขอ้เสนอทางนโยบาย
ในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้าง

ประเทศไทยุมิ่หีลายุส่�งที�ต้องเปลี�ยุน์หากเราจัะปฏิรู่ประบบเศรษัฐก่จั 

แต่ตอน์น์ี�ส่�งสำคิัญที�เราขาดมิ่ากที�สุดคิ่อ คิวามิ่หวัง

เราไร้ซึ�งคิวามิ่หวัง คิน์ไทยุจัำน์วน์มิ่ากมิ่องไม่ิ่เห็น์อน์าคิตของ

ประเทศไทยุว่าจัะเป็น์อยุ่างไรต่อไป

ใน์ฐาน์ะที�เป็น์นั์กเศรษัฐศาสตร์ คิณุอาจัสงสัยุว่าทำไมิ่ผมิ่ตอบแบบน์ี�  



ประเทศไทยมีหลายสิ่ง 
ที่ต้องเปลี่ยน 

หากเราจะปฏิรูประบบเศรษฐกิจ 
แต่ตอนนี้สิ่งส�าคัญ 

ที่เราขาดมากที่สุดคือ  
ความหวัง
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แต่ผมิ่มิ่องว่าคิวามิ่หวังทำให้เราค่ิดถ้ึงอน์าคิต หากเราเช่�อว่าต่อไป 

ประเทศจัะดขึี�น์ คิน์จัะมิ่กีำลงัใจัและมิ่แีรงจังูใจัใน์การลงทนุ์ เพ์ราะเราคิด่วา่ 

ใน์เมิ่่�ออน์าคิตจัะดีขึ�น์ เราลงทุน์ไปเดี�ยุวก็ได้ผลตอบแทน์กลับคิ่น์มิ่า  

แต่ถ้้าคิ่ดว่าอน์าคิตม่ิ่ดมิ่น์ คิน์ก็เล่อกไมิ่่ทำอะไร เพ์ราะทำไปเดี�ยุวก็

คิงเจั๊งอยุู่ดี อัน์น์ี�ไมิ่่ใช่แคิ่การลงทุน์ของธีุรก่จั แต่ยุังรวมิ่ถ้ึงการลงทุน์ 

ใน์การศึกษัาของเยุาวชน์และการพ์ัฒน์าทักษัะของแรงงาน์ด้วยุ และถ้้า

มิ่องใน์ภิาพ์รวมิ่ หากคิน์จัำน์วน์มิ่ากใน์ประเทศไร้คิวามิ่หวังก็คิงหลีกเลี�ยุง

ไมิ่่ได้ที�เศรษัฐก่จัจัะเป็น์เศรษัฐก่จัที�ไร้คิวามิ่หวัง-ไร้อน์าคิตด้วยุเช่น์กัน์

คิวามิ่หวังสามิ่ารถ้เปลี�ยุน์ทัศน์คิต่และพ์ฤต่กรรมิ่ของคิน์ได้ 

อยุ่างมีิ่พ์ลัง คิำถ้ามิ่คิอ่ สงัคิมิ่ไทยุจัะสร้างคิวามิ่หวังให้กบัผูค้ิน์ได้อยุา่งไร  

สำหรับผมิ่ คิวามิ่หวังต้องมิ่าพ์ร้อมิ่กับโอกาส การที�ผู้คิน์หมิ่ดหวัง  

เพ์ราะรู้สึกว่าตัวเองไมิ่่มิ่ีโอกาส ดังน์ั�น์ คิวามิ่หวังจัึงสัมิ่พั์น์ธี์กับเร่�อง 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำและคิวามิ่เท่าเทียุมิ่ด้วยุ คิน์จัำน์วน์ไมิ่่น้์อยุใน์สังคิมิ่ไทยุ 

กำลังรู้สึกว่า ต่อให้พ์วกเขาพ์ยุายุามิ่แทบตายุอยุ่างไรก็ไมิ่่สามิ่ารถ้ 

ไปแข่งกับคิน์อ่�น์ได้ เพ์ราะคิน์อ่�น์มิ่ีแต้มิ่ต่อมิ่ากกว่าเขาตั�งแต่ต้น์ แล้วเขา

จัะพ์ยุายุามิ่ไปเพ์่�ออะไร

การสร้างเศรษัฐก่จัแห่งคิวามิ่หวังจึังแยุกไมิ่่ออกกับการปรับ

โคิรงสรา้งเศรษัฐกจ่ัใหม้ิ่ ี‘คิวามิ่เสมิ่อภิาคิทางโอกาส’ มิ่ากขึ�น์ โดยุภิาคิรฐั 

ต้องเข้ามิ่ามิ่ีส่วน์สำคัิญใน์การแก้ไขปัญหาคิวามิ่ล้มิ่เหลวของตลาด  

การเข้าไม่ิ่ถ้งึเงน่์ทุน์ การเข้าไม่ิ่ถ้งึเทคิโน์โลยุแีละองค์ิคิวามิ่รู้ การสร้างกตก่า 

การแข่งขัน์ที�เป็น์ธีรรมิ่เพ์่�อขยุายุโอกาสให้ผู้ประกอบการรายุยุ่อยุ  

และที�สำคิัญ รัฐจัะต้องไม่ิ่เป็น์ตัวสร้างคิวามิ่ไม่ิ่เสมิ่อภิาคิใน์สังคิมิ่ขึ�น์ 

เสียุเองด้วยุ

ใครหรอืองค์กรใดทีส่าม่ารถสร้างความ่หวง้ให้กบ้ประเทศไทยบ้างไหม่
เราไม่ิ่คิวรฝัากคิวามิ่หวังไว้กบัอศัวน่์ขี�ม้ิ่าขาวคิน์ใดคิน์หน์ึ�ง เพ์ราะมัิ่น์ 

ไมิ่่ยุั�งยุ่น์ คิวามิ่หวังต้องเก่ดขึ�น์ผ่าน์การออกแบบระบบ กฎ กต่กา  
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ที�เป็น์ธีรรมิ่ ซึ�งสุดท้ายุก็หลีกไมิ่่ได้ที� เร่�องน์ี�จัะโยุงกลับไปสู่ปัจัจััยุ 

ทางการเมิ่่อง เพ์ราะไมิ่่ว่าอยุ่างไรก็ตามิ่ เศรษัฐก่จักับการเมิ่่องเป็น์เร่�อง

ที�แยุกจัากกัน์ไมิ่่ได้

คิรั�งหน์ึ�งต่างชาต่เคิยุเรียุกเศรษัฐก่จัไทยุว่าเป็น์ ‘Teflon Thailand’ 

เป็น์คิำเปรียุบเปรยุใน์อดีตที�ว่า ไมิ่่ว่าการเม่ิ่องไทยุจัะมิ่ีคิวามิ่ไมิ่่แน์่น์อน์ 

อยุ่างไรก็ตามิ่ เศรษัฐก่จัไทยุก็ยุังคิงดำเน์่น์ต่อไปได้ดี ไมิ่่ต่างจัากกระทะ 

เทฟื่ลอน์ที�ไมิ่ว่า่จัะใสอ่ะไรลงไปทอดก็ไมิ่ต่ด่กระทะ แต่วา่จัดุเปลี�ยุน์สำคิญั 

เก่ดขึ�น์ใน์ช่วงสองทศวรรษัที�ผ่าน์มิ่า เมิ่่�อปัจัจััยุทางการเมิ่่องมิ่ีผลกระทบ 

ชัดเจัน์มิ่ากขึ�น์ต่อเศรษัฐก่จัไทยุ เช่น์ งาน์ว่จััยุของสถ้าบัน์ว่จััยุเศรษัฐก่จั 

ป๋วยุฯ เมิ่่�อปีที�แล้วก็แสดงให้เห็น์ว่าคิวามิ่ไม่ิ่แน์่น์อน์ทางการเม่ิ่องส่งผล 

ต่อการลงทุน์อยุ่างมิ่าก

ดังน์ั�น์ การเมิ่่องจัึงส่งผลต่อการฟื่่�น์ฟืู่ การปรับตัว และการเต่บโต

ของเศรษัฐก่จัไทยุหลังโคิว่ดอยุ่างหลีกเลี�ยุงไมิ่่ได้

โคิรงสร้างทางการเม่ิ่องหลังจัากน์ี�ต้องเป็น์โคิรงสร้างที�สร้าง 

คิวามิ่หวังให้คิน์ไทยุ เปิดโอกาสให้ผู้คิน์มิ่ีส่วน์ร่วมิ่มิ่ากขึ�น์ ผู้คิน์ต้อง 

สามิ่ารถ้เข้ามิ่าเป็น์ส่วน์หน์ึ�งใน์การร่วมิ่กำหน์ดน์โยุบายุ ตั�งแต่ระดับ 

ท้องถ่้�น์ไปจัน์ถึ้งน์โยุบายุระดับประเทศ การออกแบบระบบการเม่ิ่อง 

ต้องทำให้ผู้ มีิ่อำน์าจัตอบสน์องต่อคิวามิ่ต้องการของประชาชน์  

โดยุประชาชน์สามิ่ารถ้เล่อกผู้น์ำที�สามิ่ารถ้ตอบโจัทยุ์เขาได้พ์ร้อมิ่ๆ กับ

ช่วยุตรวจัสอบการทำงาน์ของคิน์ที�ตัวเองเล่อกเข้าไป

การปฏิ่รูปภิาคิรัฐก็เป็น์ส่�งสำคัิญอยุ่างยุ่�งคิวบคู่ิไปกับการปฏิ่รูป 

การเม่ิ่อง ระบบราชการไม่ิ่ใช่ส่�งเลวร้ายุโดยุตัวมัิ่น์เอง แต่ประเทศไทยุ 

มิ่ีระบบราชการที�ใหญ่และรวมิ่ศูน์ยุ์อำน์าจัมิ่ากเก่น์ไป รัฐรวมิ่ศูน์ยุ ์

ที�บร่หารโดยุข้าราชการส่วน์กลางไม่ิ่มิ่ีทางทราบว่าท้องถ่้�น์ต้องการอะไร  

หรอ่น์โยุบายุตอบสน์องคิวามิ่ต้องการของท้องถ่้�น์หรอ่ไม่ิ่ ดงัน์ั�น์จึังจัำเป็น์ 

อยุ่างยุ่�งที�ต้องมีิ่การกระจัายุอำน์าจัเพ่์�อให้คิน์ท้องถ่้�น์สามิ่ารถ้เล่อกได้ว่า 

จัะเอาใคิรมิ่าเป็น์คิน์ดำเน์่น์น์โยุบายุใน์ท้องที�ของเขา และหากคิน์ที� 
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เขาเล่อกทำงาน์ได้ไม่ิ่ดีก็ต้องถู้กลงโทษัตามิ่กต่กาด้วยุการไม่ิ่ได้รับเล่อก 

ให้อยูุ่ใน์ตำแหน่์งน์ี�ต่อไปใน์อน์าคิต ประเด็น์เร่�องคิวามิ่รับผ่ดรับชอบ 

(accountability) ก็จัะเก่ดขึ�น์โดยุธีรรมิ่ชาต่

น์อกจัากจัะกระจัายุอำน์าจัแล้วต้องมีิ่การกระจัายุทรัพ์ยุากรด้วยุ 

ไมิ่่ใช่แคิ่ให้ท้องถ้่�น์เล่อกผู้น์ำของตัวเอง แต่สุดท้ายุไมิ่่มิ่ีทรัพ์ยุากรให ้

เขาใช้เลยุ อยุ่างน์ี�ก็คิงไมิ่่ได้ อัน์น์ี�เป็น์อีกหน์ึ�งจัุดที�ทำให้ผู้คิน์รู้สึกว่า 

เขาสามิ่ารถ้มิ่ีปากมิ่ีเสียุงใน์ส่�งที�เขาต้องการและเป็น์ส่�งสำคิัญกับชีว่ต

เขาได้

ทั�งหมิ่ดน์ี�ค่ิอสว่น์หน์ึ�งของโคิรงสรา้งเศรษัฐก่จัการเม่ิ่องที�จัะชว่ยุให้

เศรษัฐก่จัไทยุสามิ่ารถ้หลุดออกจัากทศวรรษัที�สูญหายุ (lost decades) 

และไมิ่่กลายุเป็น์เศรษัฐก่จัที�ไร้คิวามิ่หวัง (hopeless economy) ใน์ที�สุด

สัมิ่ภิาษัณ์: จั่รัฐ่ต่ ขัน์ต่พ์ะโล 

เรียุบเรียุง: ภิาว่ณี คิงฤทธี่� และสมิ่คิ่ด พ์ุทธีศร ี

ภิาพ์ถ้่ายุ: กฤษัฎ์เล่ศ สัมิ่พ์ัน์ธีารักษั์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 3 พ์ฤศจั่กายุน์ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�



Remake ประเทศไทย  
สู่เวอร์ช่้นใหม่ ่
ที่ดีกว่าเดิม่ 

ส้นตั้ิธาร เสถียรไทย
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ดร.ส้นตั้ิธาร เสถียรไทย ประธานทีม่เศรษฐกิจ (Group Chief  
Economist) และกรรมิ่การผู้จััดการของ Sea Group บร่ษััทแพ์ลตฟื่อร์มิ่

ด่จั่ทัลเจั้าของ Garena, Shopee และ SeaMoney เป็น์น์ักบร่หาร 

ที�ได้รับการจัับตามิ่องมิ่ากที�สุดใน์วัน์ที�เทคิโน์โลยีุและแพ์ลตฟื่อร์มิ่กำลัง 

ขับเคิล่�อน์เศรษัฐก่จั

คิวามิ่โดดเด่น์ของเขาใน์ฐาน์ะ ‘นั์กเศรษัฐศาสตร์เทคิโน์โลยีุ’ และ 

ผูบ้ร่หารบร่ษัทัเทคิโน์โลยุทีี�มิ่มีิ่ลูคิา่สงูเปน็์อนั์ดับตน้์ๆ ของเอเชยีุ สง่ผลให้ 

สนั์ตธ่ีารเป็น์คิน์แรกใน์กลุ่มิ่ชาตอ่าเซยีุน์ที�ไดร้บัเชญ่จัาก World Economic  

Forum ให้เปน็์สมิ่าช่กกลุ่มิ่นั์กเศรษัฐศาสตร์ชั�น์น์ำใน์การออกแบบอน์าคิต

เศรษัฐก่จัโลกหลังโคิว่ด-19 

แมิ่้จัะอายุุน์้อยุ แต่คิวามิ่รู้และประสบการณ์เฉพ์าะตัวของสัน์ต่ธีาร

จัะชว่ยุใหสั้งคิมิ่ไทยุตั�งโจัทยุใ์หมิ่ ่เพ์่�อตั�งหลักใน์โลกอน์าคิตอนั์ไมิ่แ่น์น่์อน์
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ในช่่วงสองปีที่โลักแลัะไทยตั้้องเผช่ิญหน้าก้บโควิด-19 คุณเห็น 
ความ่เปลัี่ยนแปลังอะไรบ้าง

ผมิ่ขอสรุปเป็น์ 6D ซึ�ง D ทั�งหกตัวน์ี�จัะมิ่ีคิวามิ่สำคัิญกับเทรน์ด ์

การดีเบตเช่งน์โยุบายุของโลกใน์อน์าคิต ค่ิอ debt (หนี์�), divided  

(คิวามิ่ไมิ่่เท่าเทียุมิ่), divergence (การเปลี�ยุน์ขั�วอำน์าจัทางเศรษัฐก่จั), 

deglobalization (กระแสโลกาภิ่วัตน์์ที�ถ้ดถ้อยุ), degradation 

(คิวามิ่เส่�อมิ่โทรมิ่ของส่�งแวดล้อมิ่) และ digitalization (การเปลี�ยุน์ผ่าน์ 

ทางด่จั่ทัล)

D แต่ั้ลัะต้ั้วคืออะไร ก�าล้ังม่าเปลัี่ยนแปลังโลักอย่างไร แล้ัวโควิด 
ม่าเร่ง D พวกนี�อย่างไร

D ตัวแรก ‘debt’ คิ่อตัวที�ส่งผลใน์ระดับมิ่หภิาคิมิ่ากที�สุด  

เพ์ราะตอน์น์ี�เศรษัฐก่จัเรากำลังอยุู่ใน์สภิาพ์ ‘2 เตี�ยุ 2 สูง’ ตัวที�เตี�ยุค่ิอ 

ดอกเบี�ยุและการเต่บโตทางเศรษัฐก่จั (growth) ส่วน์ตัวที�สูงคิ่อหน์ี�และ 

คิ่าเง่น์ที�แข็ง โดยุ growth ที�เตี�ยุลงส่วน์หน์ึ�งเป็น์ผลมิ่าจัากหน์ี�ที�สูงขึ�น์  

รวมิ่ถ้ึงอาจัมิ่ีภิาคิเศรษัฐก่จับางภิาคิที�อาจัไมิ่่สามิ่ารถ้ฟื่่�น์ค่ิน์กลับมิ่า

เหม่ิ่อน์เด่มิ่ได้ เช่น์ ภิาคิการท่องเที�ยุว ซึ�งทำให้ศักยุภิาพ์การเต่บโต 

ระยุะยุาวต�ำลง ส่วน์เตี�ยุอีกตัวหน์ึ�งคิ่ออัตราดอกเบี�ยุที�กำลังต�ำลงยุาวทั�ว

โลก เป็น์ผลมิ่าจัากหน์ี�ที�สงูขึ�น์เช่น์กัน์ และจัะมีิ่ผลเช่�อมิ่โยุงไปถึ้งน์โยุบายุ

การเงน่์ ที�จัะเหน็์แน์วโน์ม้ิ่การใชน้์โยุบายุแบบน์อกกรอบ (unconventional 

monetary policy) มิ่ากขึ�น์ เพ์ราะหากดอกเบี�ยุยุังต�ำไมิ่่พ์อ ก็จัะทำให้

ธีน์าคิารกลางอาจัต้องอัดน์โยุบายุผ่อน์คิลายุเช่งปร่มิ่าณ (quantitative  

easing - QE) ผสมิ่เข้าไปอีก และจัะมีิ่ผลต่อเน่์�องให้เก่ดภิาวะเงน่์ท่วมิ่โลก  

ไหลเข้ามิ่าที�ประเทศกำลังพ์ัฒน์าอยุ่างไทยุด้วยุ ทำให้ใน์อน์าคิต  

เม่ิ่�อประเทศไทยุผ่าน์พ้์น์การระบาดรนุ์แรงไปแลว้ คิา่เงน่์บาทอาจัจัะกลบั

มิ่าแข็งอีก ซึ�งจัะไปกระทบภิาคิส่งออก น์ี�จัึงสร้างโจัทยุ์ใหมิ่่ทางน์โยุบายุ 

ขึ�น์มิ่าอีกว่า เราจัะทำอยุ่างไรกับเง่น์ที�จัะไหลเข้ามิ่าเยุอะเก่น์ไป
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D ตัวที�สอง ‘divided’ ก็สำคิัญไมิ่่แพ์้กัน์ เพ์ราะว่กฤตคิรั�งน์ี�ต่างจัาก

คิรั�งอ่�น์ ตรงที�คิรั�งอ่�น์เก่ดขึ�น์ที�ภิาคิการเง่น์แล้วลามิ่ไปภิาคิอ่�น์ แต่คิรั�งนี์�

กระทบไปที�ภิาคิบร่การ แรงงาน์ทักษัะน้์อยุ และกลุ่มิ่ SMEs โดยุตรง 

ทำให้คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำและคิวามิ่ยุากจัน์สูงขึ�น์มิ่าก ตอน์น์ี�แบงก์ชาต ่

เลยุจัำเป็น์ต้องใส่ใจัเร่�องน์ี�มิ่ากขึ�น์ พ์ูดไม่ิ่ได้เต็มิ่ปากอีกต่อไปแล้วว่า 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำไมิ่เ่กี�ยุวกบัน์โยุบายุการเงน่์ กลายุเปน็์วา่แบงกช์าตม่ิ่โีจัทยุ์

ใหม่ิ่ที�ต้องค่ิดทั�งการแก้ปัญหาเร่�องหน์ี�ส่น์ รวมิ่ถึ้งการเข้าถึ้งส่น์เช่�อและ

บร่การการเง่น์ต่างๆ โดยุเฉพ์าะสำหรับคิน์จัน์ น์อกจัากน์โยุบายุการเง่น์

แล้ว การคิลังก็ต้องคิ่ดถ้ึงเร่�องน์ี�มิ่ากขึ�น์ด้วยุเหม่ิ่อน์กัน์ เราจัะมิ่องแค่ิว่า

มิ่าตรการกระตุ้น์เศรษัฐก่จัช่วยุให้ GDP กระเต่�องขึ�น์เท่าไหร่ไม่ิ่ได้แล้ว  



ประเทศไทยต้องมองลูกค้า 
เป็นศูนย์กลาง  

มองจากโลกภายนอก 
เข้ามาข้างใน ดูว่าต่างประเทศ 

จะต้องการอะไรจากเรา
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แต่ต้องมิ่องด้วยุว่าเง่น์ที�เข้าไปกระตุ้น์ไปถ้ึงกลุ่มิ่คิน์เปราะบางมิ่าก 

ขน์าดไหน์

D ตวัที�สามิ่ ‘divergence’ เปน็์ปรากฏิการณ์ที�ขั�วอำน์าจัเศรษัฐก่จัโลก 

กำลังขยุับมิ่าจัากโลกตะวัน์ตกมิ่าสู่โลกตะวัน์ออกมิ่ากขึ�น์ และพ์อเก่ด 

โคิว่ด-19 ขึ�น์มิ่า ปรากฏิการณ์น์ี�กเ็รง่ขึ�น์ชัดเจัน์ โดยุเฉพ์าะใน์ช่วงปีที�แล้ว 

ที�ประเทศฝัั�งโลกตะวัน์ตกคิวบคุิมิ่การระบาดไม่ิ่คิอ่ยุได้  จัน์อาจัเก่ดแผลเป็น์ 

ทางเศรษัฐก่จัระยุะยุาว ใน์อน์าคิต เราก็จัะเห็น์เอเชียุขึ�น์มิ่ามิ่ีบทบาท 

ใน์ระเบียุบโลกมิ่ากขึ�น์

D ตัวที�สี� ‘digitalization’ เป็น์ธีีมิ่ที�ชัดเจัน์มิ่ากว่ามิ่าแรงขึ�น์ใน์ช่วง

โคิว่ด ไม่ิ่ใช่แค่ิว่าคิน์ที�ใช้เทคิโน์โลยีุด่จั่ทัลอยูุ่แล้ว ต้องมิ่าใช้กัน์มิ่ากขึ�น์

เท่าน์ั�น์ แต่คิน์หร่อธีุรก่จัที�ไมิ่่เคิยุใช้ด่จั่ทัลมิ่าก่อน์ก็ถู้กผลักดัน์ให้ต้อง 

มิ่าใช้กัน์ร้อยุเปอร์เซ็น์ต์ แล้ว digitalization น์ี�จัะเก่ดขึ�น์แบบถ้าวรเลยุ  

จัน์เก่ดธีีมิ่ digital by default ซึ�งแปลว่าต่อไปน์ี� การที�คิน์ไหน์หร่อธีุรก่จั

ไหน์ไมิ่่ใช้ด่จั่ทัลจัะกลายุเป็น์เร่�องแปลก เพ์ราะคิน์จัะเร่�มิ่เคิยุช่น์กับ 

การใช้ชีว่ตอยุู่กับด่จั่ทัลใน์เก่อบทุกเร่�อง และจัะยุ้อน์กลับไปโลกออฟื่ไลน์์

กัน์ไมิ่่คิ่อยุได้แล้ว ด่จั่ทัลจัะแผ่เข้าไปใน์ทุกส่วน์ของชีว่ต ไมิ่่ว่าคิุณจัะเป็น์ 

ผู้บร่โภิคิ น์ักเรียุน์ พ์น์ักงาน์ออฟื่ฟื่ิศ หร่อว่าผู้ประกอบการ แต่ก็ไมิ่่ใช่ว่า 

ด่จั่ทัลใน์ก่จักรรมิ่ทางเศรษัฐก่จัทุกภิาคิส่วน์จัะได้รับอาน่์สงส์จัากโคิว่ดนี์� 

เหม่ิ่อน์กัน์หมิ่ด มิ่ีทั�งคิน์ได้และคิน์เสียุ โดยุด่จั่ทัลจัำพ์วกอีคิอมิ่เม่ิ่ร์ซ 

(e-commerce) อีเพ์ยุ์เมิ่น์ต์ (e-payment) และการเรียุน์ออน์ไลน์์ จัะถู้ก

เร่งหน์ักมิ่าก กลับกัน์ ด่จั่ทัลที�อยุู่กับภิาคิการท่องเที�ยุวจัะฟืุ่บลงไป

D ตัวที�ห้าค่ิอ ‘deglobalization’ ปกต่แล้วพ์อเราพ์ูดถ้ึงคิำว่า 

globalization (โลกาภ่ิวัตน์์) เราอาจัจัะนึ์กถึ้งการค้ิาระหว่างประเทศ 

อยุ่างเดียุว แต่ที�จัรง่มัิ่น์ยัุงมีิ่อกีหลายุม่ิ่ต ่อยุ่างการลงทุน์ระหว่างประเทศ

ก็ค่ิอการเคิล่�อน์ของเง่น์ข้ามิ่พ์รมิ่แดน์ การท่องเที�ยุวก็ค่ิอการเคิล่�อน์ 

ของคิน์ข้ามิ่พ์รมิ่แดน์  รวมิ่ถึ้งด่จ่ัทลัซึ�งก็ค่ิอการเคิล่�อน์ข้อมิ่ลูข้ามิ่พ์รมิ่แดน์  

การเกด่ deglobalization ขึ�น์มิ่าค่ิอการบง่บอกวา่บางส่�งใน์น์ี�กำลงัถ้ดถ้อยุ 
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ไป ใน์ช่วงโคิว่ด เร่�องที�ถ้ดถ้อยุชัดเจัน์ที�สุดก็คิ่อการเด่น์ทางข้ามิ่ประเทศ 

แต่น์ั�น์ไม่ิ่ได้แปลว่า globalization ถ้ดถ้อยุเสียุทีเดียุว แต่เป็น์เพี์ยุง 

การเปลี�ยุน์รปูแบบจัากการที�คิน์เด่น์ทางออกไปเจัอกนั์ไปเปน็์การเจัอกนั์ 

ผ่าน์ Zoom และถ้ึงแมิ่้การเด่น์ทางของคิน์อาจัจัะน์้อยุลง แต่อีกด้าน์  

การเด่น์ทางของข้อมิู่ลมิ่ีมิ่ากขึ�น์

และ D ตวัสุดท้ายุ ‘degradation’ เป็น์ธีมีิ่ที�น์า่สน์ใจั เพ์ราะใน์ช่วงโคิวด่  

คิน์มีิ่คิวามิ่กังวลและเห็น์คิวามิ่สำคัิญของส่�งแวดล้อมิ่เพ์่�มิ่ขึ�น์มิ่าก  

อาจัเป็น์เพ์ราะคิน์ได้มิ่าน์ั�งคิ่ดว่า ที�เก่ดโรคิระบาดขึ�น์มิ่าเป็น์เพ์ราะ

เราไม่ิ่ได้ดูแลธีรรมิ่ชาต่ดีพ์อหร่อเปล่า ตอน์น์ี�เราจัะเร่�มิ่เห็น์ภิาพ์ของ

บร่ษััทหร่อกองทุน์ใหญ่ๆ เร่�มิ่ออกมิ่าผลักดัน์เร่�องการดำเน์่น์ธุีรก่จัที�ให้ 

คิวามิ่สำคิญักับส่�งแวดล้อมิ่ สงัคิมิ่ และธีรรมิ่าภิบ่าล (Environmental Social  

Governance - ESG) เพ์่�มิ่ขึ�น์มิ่าก น์อกจัากบรษ่ัทัแลว้ รฐักเ็ขา้สูเ่ทรน์ดน์์ี� 

เหม่ิ่อน์กัน์ ใน์ปีที�ผ่าน์มิ่า เห็น์ได้ว่าประเทศที�สัญญาว่าจัะลดคิาร์บอน์ 

มิ่ีจัำน์วน์มิ่ากเป็น์ประวัต่การณ์ของโลก แล้วตอน์น์ี� การจัะวัดเศรษัฐก่จั

ด้วยุ GDP หร่อกำไรอยุ่างเดียุวก็แคิบเก่น์ไปแล้ว เราจัะต้องมิ่ีการวัดผล 

ที�กว้างขึ�น์ ต้องมิ่องเร่�อง ESG ด้วยุ เหม่ิ่อน์ที�ผมิ่เขียุน์ไว้ใน์หน์ังส่อ 

ใน์บท ‘ไมิ่้บรรทัดที�อยุู่ผ่ดยุุคิ’

การจะช่นะความ่ท้าทายภายใต้ั้เทรนด์ 6D แน่นอนว่าประเทศไทยต้ั้อง 
ห้นม่าทบทวนตั้้�งหลั้กตั้ว้เองก้นใหม่่ ถ้าเราจะตั้้องรีเม่คประเทศไทย  
คุณว่าเราควรจะเริ่ม่จากตั้รงไหน

ช่วงเวลาน์ี�ทำให้เรามิ่ีโอกาสทบทวน์ตัวเองว่าเรามิ่ีจัุดดีหร่อไมิ่่ดี 

ตรงไหน์ ประเทศไทยุตอ้งมิ่องลกูค้ิาเปน็์ศูน์ยุก์ลาง มิ่องจัากโลกภิายุน์อก

เข้ามิ่าข้างใน์ ดูว่าต่างประเทศจัะต้องการอะไรจัากเรา

ถ้้าเรามิ่องหาจัุดเด่น์ของประเทศเรา บางคิน์อาจัจัะบอกว่าจัุดแข็ง 

ของเราคิ่อการท่องเที�ยุวหร่อเกษัตรอ่น์ทรียุ์ แต่ผมิ่ว่าอยุ่างน์ั�น์ไม่ิ่ใช่  

เพ์ราะเปน็์ผล่ตภิณัฑ์์ที�เรามิ่อียุูแ่ลว้ ไมิ่ถ่้อ่วา่เปน็์จัดุแขง็ เวลามิ่องหาจัดุแขง็  
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ต้องถ้อยุออกมิ่าก้าวหน์ึ�ง มิ่องจัุดแข็งเป็น์ธีีมิ่กว้างขึ�น์ เพ์ราะเมิ่่�อมิ่อง

เป็น์ธีีมิ่ใหญ่ๆ เราจัะสามิ่ารถ้เอาธีีมิ่ต่างๆ มิ่าผสมิ่ผสาน์กัน์ แล้วสร้าง 
ผล่ตภิัณฑ์์ใหมิ่่ๆ ของเราขึ�น์มิ่าได้มิ่ากขึ�น์อีก และผมิ่มิ่องว่าจัุดเด่น์ของ
แบรน์ด์ประเทศไทยุมิ่ีอยุู่ห้าอยุ่าง ผมิ่ขอสรุปออกมิ่าเป็น์ 5C

C แรกค่ิอ ‘culinary’ ที�ไมิ่ใ่ชแ่คิเ่ร่�องอาหารไทยุอยุา่งเดียุว แตร่วมิ่ถึ้ง 
คิรัวไทยุ สมุิ่น์ไพ์รไทยุ วัตถุ้ด่บไทยุ และศาสตร์การทำอาหารของไทยุ  
ที�เราสามิ่ารถ้ทำให้เป็น์อำน์าจัอ่อน์ (soft power) ของเราได้ อาจัจัะผ่าน์
ทางรายุการทำอาหาร หร่อการที�มิ่ีคิน์เอาอาหารไทยุไปผสมิ่ผสาน์กับ 
อาหารอ่�น์ๆ เช่น์ตามิ่ร้าน์อาหารฟื่ิวชัน์ ก็ถ้่อเป็น์การโปรโมิ่ตอาหารไทยุ 
อีกรูปแบบหน์ึ�ง เพ์ราะฉะน์ั�น์ เมิ่่�อพ์ูดถ้ึงอาหารไทยุ มิ่ัน์ไม่ิ่ได้จัำกัดแคิ่
อาหารจัำพ์วกแกงส้มิ่หรอ่แกงเขียุวหวาน์เทา่น์ั�น์ แตส่ามิ่ารถ้เอาไปพ์ฒัน์า
ต่อยุอดได้อีกมิ่าก

C ที�สองค่ิอ ‘creativity’ (คิวามิ่ค่ิดสร้างสรรค์ิ) ซึ�งผมิ่เช่�อว่าไทยุ 
โดดเด่น์มิ่ากพ์อสมิ่คิวร เช่น์หน์้ากากอน์ามิ่ัยุ ของไทยุจัะมิ่ีสีสัน์ลวดลายุ
ที�สวยุงามิ่แปลกตามิ่าก พ์อเราใส่แล้วจัะมีิ่คิวามิ่โดดเด่น์ ต่างกับของ
ส่งคิโปร์ ทำให้ผมิ่แยุกออกเลยุว่าคิน์ไหน์ใช้หน์้ากากจัากเม่ิ่องไทยุ  
คิน์ไหน์ใช้หน์้ากากส่งคิโปร์

C ที�สามิ่ค่ิอ ‘culture’ (วัฒน์ธีรรมิ่) น์อกจัากเร่�องเพ์ลงหร่อ 
การฟื่อ้น์รำต่างๆ ยุงัมิ่อีีกอยุ่างที�คิน์ไม่ิ่ค่ิอยุนึ์กถ้งึกค่็ิอศล่ปะการปอ้งกนั์ตัว 
อยุา่งมิ่วยุไทยุ ซึ�งเราสามิ่ารถ้แตกแขน์งออกมิ่าได้เปน็์ธีรุก่จัหลายุรูปแบบ  
น์อกจัากการจััดการแข่งขัน์ เรายุังทำใน์เช่งการออกกำลังกายุได้ด้วยุ

C ที�สี�คิ่อ ‘corridor’ (คิวามิ่ได้เปรียุบทางภิูมิ่่ศาสตร์) ประเทศไทยุ
เป็น์จัุดยุุทธีศาสตร์ที� ดีมิ่าก อยูุ่ตรงกลางระหว่างอ่น์เดียุกับจัีน์  
และอยูุ่ตำแหน่์งค่ิอน์ข้างกลางใน์กลุ่มิ่ประเทศอาเซียุน์ เรายัุงมีิ่ทั�งเส้น์ทาง 
ทางทะเลและทางบกที�เป็น์จัุดเช่�อมิ่โยุงได้ดี เพ์ราะฉะน์ั�น์ถ้้าเราเช่�อว่า 
ต่อไปเป็น์ยุุคิที�เศรษัฐก่จัแห่งเอเชียุจัะผงาดมีิ่อำน์าจัมิ่ากขึ�น์ ก็ถ้่อว่า 

เราอยุู่ใน์จัุดยุุทธีศาสตร์ที�ถู้กต้องแล้ว
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C สุดท้ายุ ‘care’ ค่ิอสาธีารณสุขที�ดี เรามิ่ีคิวามิ่โดดเด่น์ใน์ด้าน์นี์�

มิ่าน์าน์ แล้วใน์ยุุคิหลังโคิว่ด ผู้คิน์ก็จัะให้คิวามิ่สำคิัญกับเร่�องสุขภิาพ์ 

กัน์เยุอะขึ�น์ ถ้่อเป็น์โอกาสที�ดีของเรา และต้องไมิ่่ใช่แคิ่เร่�องสุขภิาพ์ 

อยุ่างเดียุว แต่ต้องเป็น์สุขภิาพ์ที�มิ่าพ์ร้อมิ่กับบร่การที�ดี ซึ�งน์ี�ก็เป็น์ 

จัุดเด่น์ของเราเหมิ่่อน์กัน์

แตั้่ตั้อนนี�ประเทศไทยก�าลั้งเผช่ิญวิกฤตั้สาธารณสุขจากการระบาด
ระลัอกใหม่่นี�อยู ่แลัว้ care จะยง้เปน็จดุเดน่ของแบรนดป์ระเทศไทย
ได้อยู่หรือเปลั่า หรือพอม่ีทางที่เราจะพลัิกวิกฤตั้เป็นโอกาสได้ไหม่

เป็น์คิำถ้ามิ่ที�ดีมิ่าก ถ้้าตอบสั�น์ๆ ผมิ่ค่ิดว่ายัุงเป็น์จัุดเด่น์ได้อยูุ่  

ผมิ่ไม่ิ่ค่ิดวา่คิน์ต่างประเทศมิ่องสาธีารณสุขไทยุว่าลม้ิ่เหลว เขาน่์าจัะมิ่อง

วา่เก่ดจัากการตัดส่น์ใจัและบร่หารงาน์ที�ผด่พ์ลาดของรัฐมิ่ากกว่า ช่�อเสียุง

ของไทยุตรงน์ี�ไม่ิ่น่์าจัะถ้กูทำลายุไปมิ่าก แถ้มิ่เรายุงัอาจัมิ่บีทเรยีุน์ที�จัะน์ำ

ไปใช้พ์ฒัน์าปรบัปรงุระบบสาธีารณสุขของเราใน์อน์าคิตได้อกีใน์ระยุะยุาว 

บทเรียุน์ที�ผมิ่คิ่ดได้ตอน์น์ี�มิ่ีสองข้อ

ข้อแรกค่ิอ การปรับตัวเพ่์�อเพ่์�มิ่ศักยุภิาพ์ใน์การรักษัาคิน์คิรั�งน์ี�

อาจัจัะทำให้เราเจัอว่ธีีการใหมิ่่ๆ ใน์การรักษัา อยุ่างหน์ึ�งแน์่ๆ คิ่อการใช้

เทคิโน์โลยุีใน์การรักษัามิ่ากขึ�น์ เช่น์ การรักษัาทางไกล (telemedicine) 

และการรักษัาที�บ้าน์ (home-based therapy) สมิ่มิ่ต่ว่าอน์าคิต 

มิ่ีคิน์ต่างชาต่เด่น์ทางเข้ามิ่าใน์รูปแบบการท่องเที�ยุวเช่งสุขภิาพ์  

(medical tourism) บางทีเขาอาจัจัะไมิ่่อยุากน์อน์โรงพ์ยุาบาล เราก็อาจั 

ใช้ระบบต่ดตามิ่สุขภิาพ์เขาแทน์ได้ และการใช้ระบบพ์วกน์ี�ก็จัะต้อง

ใช้เทคิโน์โลยุีและข้อมิู่ลมิ่ากขึ�น์ ซึ�งอาจัจัะเป็น์พ์่�น์ฐาน์ไปสู่การพ์ัฒน์า

โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์บางอยุ่างใน์อน์าคิตด้วยุ

อกีขอ้หน์ึ�งเกี�ยุวขอ้งกบัเร่�องทศัน์คิตข่องคิน์ บางทคีิำวา่ healthcare  

กับ medicine ก็ไมิ่่เหม่ิ่อน์กัน์ ผมิ่ว่าประเทศไทยุเก่งมิ่ากๆ อยุู่แล้ว 

ใน์เร่�อง medicine เพ์ราะว่าเรามิ่ีคุิณหมิ่อที�รักษัาเก่ง แต่สุดท้ายุแล้ว  
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healthcare มิ่ัน์มิ่ีมิ่ากกว่าแคิ่เร่�องยุาและการรักษัาโรคิอยุ่างเดียุว  

แต่ยุังเกี�ยุวข้องกับการให้บร่การ (service) ซึ�งเราจัะต้องมีิ่คิวามิ่ใส่ใจั  

โดยุเฉพ์าะใน์เร่�องการส่�อสารและการตั�งใจัฟื่ังกัน์และกัน์

ผมิ่เคิยุอา่น์บทหนึ์�งจัากหน์งัส่อ Ten Lessons for a Post-Pandemic  

World เขียุน์ไว้ว่า ประชาชน์ต้องฟื่ังผู้เชี�ยุวชาญ และผู้เชี�ยุวชาญก็ต้อง 

ฟื่ังประชาชน์ ผมิ่ว่าอยุ่างหลังสำคิัญมิ่าก เพ์ราะผู้เชี�ยุวชาญทั�งหมิ่อและ

พ์ยุาบาลต้องมิ่ีคิวามิ่เป็น์ service-provider และผมิ่ว่าว่กฤตคิรั�งน์ี�ทำให้

บุคิลากรทางการแพ์ทยุ์มิ่าคิลุกคิลีกับคิน์ เปิดใจัฟื่ังคิน์มิ่ากขึ�น์ ถ้ึงจัะมิ่ี

ดรามิ่่าเกี�ยุวกับเร่�องน์ี�บ้างก็ตามิ่ใน์ช่วงน์ี� แต่มิ่ัน์ก็เป็น์โอกาสที�จัะพ์ัฒน์า 

empathy (คิวามิ่เขา้อกเข้าใจั) ของเจ้ัาหน้์าที�แพ์ทย์ุ และจัะเป็น์ประโยุชน์์

ต่อการทำ healthcare ต้อน์รับคิน์จัากทั�วโลกมิ่ากขึ�น์

แล้ัวจาก 5C ที่คุณว่าม่านี� ม่้นจะน�าไปสู่การสร้างแบรนด์ใหม่ ่
ให้ประเทศไทยอย่างไร

เราสามิ่ารถ้เอาทั�งห้าธีีมิ่น์ี�มิ่าผสมิ่ผสาน์กัน์ได้หลายุรูปแบบ  

และพ์อเราผสมิ่ออกมิ่าจัน์ได้ผล่ตภิัณฑ์์ใหมิ่่แล้ว ก็อยุู่ที�ขั�น์ต่อไปว่า 

เราจัะส่งออกรูปแบบไหน์ อยุ่างไร ซึ�งผมิ่ว่าด่จั่ทัลจัะเข้ามิ่าช่วยุได้มิ่าก

ส่�งที�เก่ดขึ�น์ใน์ช่วงโคิว่ดค่ิอว่า ทุกๆ วงการต้องมิ่าน์ั�งคิ่ดใหมิ่่ว่า 

เราจัะใหป้ระสบการณค์ิน์ไดอ้ยุา่งไรโดยุที�ไมิ่ไ่ดเ้จัอหน์า้กนั์ ผมิ่ว่าการสรา้ง 

ประสบการณ์ทางด่จั่ทัล (digital experience) เป็น์หน์ทางสำคิัญที�จัะ

ทำให้คิน์เข้าถ้ึงเราได้ ใน์หน์ังส่อของผมิ่ ผมิ่เลยุแยุกออกมิ่าบทหน์ึ�งเลยุ

ใน์ช่�อ ‘Digital Soft Power’ โจัทย์ุคิอ่ประเทศที�พ์ึ�งพ์าการท่องเที�ยุวเยุอะๆ  

คิวรจัะทำอยุ่างไรให้คิน์รู้สึกเหม่ิ่อน์กับว่าได้มิ่าเยุี�ยุมิ่เยุ่อน์ประเทศไทยุ 

และมิ่ีคิวามิ่ประทับใจัตั�งแต่ก่อน์ที� เขาจัะสามิ่ารถ้ขึ�น์เคิร่�องบ่น์ได้  

ไมิ่่ว่าจัะด้วยุหน์ัง ซีรีส์ เพ์ลง หร่อเกมิ่

ถ้้าเราสามิ่ารถ้ใช้ยุุคิที�คิน์เสพ์ข้อมิู่ลเยุอะขึ�น์มิ่าสร้าง soft power  

ที�เปน็์แบรน์ด์ของไทยุได้ กจ็ัะเป็น์โอกาสที�จัะสร้างมูิ่ลคิา่ได้อยุา่งมิ่หาศาล 



ในโลกดิจิทัล  
ไม่มีวันที่จะมีใครพร้อม 

ร้อยเปอร์เซ็นต์  
แม้แต่บริษัท 

ที่เป็นดิจิทัลเต็มตัวก็ตาม
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แล้วทัน์ทีที�เขาเด่น์ทางได้ เขาก็จัะเด่น์ทางมิ่าที�ไทยุ ส่วน์ตอน์ที�ยุัง 

เด่น์ทางไม่ิ่ได้ เขาก็อาจัจัะซ่�อส่น์ค้ิาไทยุด้วยุว่ามัิ่น์มีิ่มูิ่ลค่ิาของแบรน์ด์

อยุู่ เช่น์ เกาหลีที�มิ่ีซีรีส์ที�ชวน์คิน์ให้อยุากไปเที�ยุวที�น์ั�น์ หร่อด่สน์ียุ์แลน์ด์ 

(Disneyland) ที�เราอาจัจัะยุอมิ่เสียุเง่น์กับการซ่�อของเล่น์ของเขา ทั�งๆ 

ที�เราอาจัจัะไมิ่่เคิยุไปด้วยุซ�ำ หร่อญี�ปุ่น์ที�ใช้หมิ่ีคิุมิ่ะมิ่ง (Kumamon)  

เป็น์แบรน์ด์แอมิ่บาสเดอร์ (brand ambassador) ของส่น์คิ้าเกษัตร

น้่นแปลัว่าดิจิท้ลัเป็นปัจจ้ยส�าค้ญม่ากที่จะช่่วยเปลัี่ยนโฉม่
ประเทศไทย แลั้วตั้อนนี�ประเทศไทยม่ีศ้กยภาพพร้อม่แค่ไหน 
ที่จะร้บม่ือการเข้าสู่ยุคดิจิท้ลั เราตั้้องปร้บตั้้วก้นอย่างไร

ใน์โลกด่จั่ทัล ไมิ่่มิ่ีวัน์ที�จัะมิ่ีใคิรพ์ร้อมิ่ร้อยุเปอร์เซ็น์ต์ แม้ิ่แต่

บร่ษััทที�เป็น์ด่จั่ทัลเต็มิ่ตัวก็ตามิ่ ทุกคิน์ยุ่อมิ่มีิ่คิวามิ่กลัวอยุู่ระดับหนึ์�งว่า 

เราไมิ่่พ์ร้อมิ่เพ์ราะโลกเปลี�ยุน์แปลงเร็ว ถ้ึงแมิ่้ตอน์น์ี�เราอาจัจัะน์ำเทรน์ด์

อยุูอั่น์ดับหน์ึ�งกต็ามิ่ เรากต็อ้งคิอยุระวงัหลงัอยุูต่ลอด เพ์ราะอยุูด่ีๆ  วนั์หน์ึ�ง 

อาจัมิ่ีคิน์ที�พ์ร้อมิ่กว่ากระโดดมิ่ายุ่น์ข้างหน์้าเรา แล้วกลายุเป็น์เราที� 

ปรับตัวไม่ิ่ทัน์เอง สำหรับประเทศไทยุ ผมิ่ว่ามีิ่หลายุอยุ่างที�เราต้อง 

ปรับตัว โดยุเฉพ์าะอยุ่างยุ่�งเลยุคิ่อการเตรียุมิ่พ์ร้อมิ่ทักษัะ

ถ้าอย่างน้�น คุณคิดว่าท้กษะอะไรที่เราจ�าเป็นตั้้องม่ีบ้างในยุคนี�
ผมิ่ว่าใน์ยุุคิหลังโคิว่ด เราจัำเป็น์ต้องมีิ่ 3 ทักษัะ + 2 mindsets 

(กรอบคิวามิ่คิ่ด)

ทักษัะแรกคิ่อ ‘คิวามิ่รู้ด่จั่ทัลพ์่�น์ฐาน์’ (basic digital literacy)  

เราเห็น์ชัดมิ่ากใน์ช่วงโคิว่ดว่าคิน์ที�ไมิ่่มิ่ีทักษัะด่จั่ทัลพ์่�น์ฐาน์  เช่น์ ซ่�อ-

ขายุของออน์ไลน์์ไม่ิ่เป็น์ เรียุน์ออน์ไลน์์ไม่ิ่เป็น์ ก็จัะเด่อดร้อน์กัน์หนั์ก  

และที�สำคิัญยุังต้องมีิ่พ์่�น์ฐาน์ของการแยุกแยุะข่าวจัร่ง-ข่าวปลอมิ่  

และรู้เท่าทัน์การหลอกลวงทางออน์ไลน์์ เพ์ราะใน์ช่วงโคิว่ด ก็เห็น์ว่า 

มิ่ีคิน์จัำน์วน์มิ่ากที�ถู้กหลอก
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ทักษัะที�สองค่ิอ ‘ทักษัะด่จั่ทัลขั�น์สูง’ (advanced digital skill)  

เชน่์ การเขียุน์โคิด้ ปญัญาประด่ษัฐ์ คิวามิ่มัิ่�น์คิงทางไซเบอร์ และบล็อกเชน์  

ทักษัะเหล่าน์ี�เป็น์ทักษัะที�คิน์เพี์ยุงหยุ่บม่ิ่อเดียุวมิ่ี และเราจัำเป็น์ต้อง 
สร้างคิน์เพี์ยุงหยุ่บม่ิ่อเดียุวน์ี�ให้มิ่ีจัำน์วน์มิ่ากและเก่งให้ได้ นี์�จัะเป็น์ 
ตัวชี�วัดศักยุภิาพ์การแข่งขัน์ที�สำคิัญมิ่าก

ทักษัะที�สามิ่คิ่อ ‘ทักษัะที�มิ่น์ุษัยุ์เท่าน์ั�น์ทำได้’ (human skill)  
ต่างจัากสองทักษัะแรกที�ต้องพ์ึ�งเทคิโน์โลยุี อยุ่างเช่น์ทักษัะการบร่การ  
การเข้าอกเข้าใจัผู้อ่�น์ คิวามิ่เป็น์ผู้น์ำ คิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์การส่�อสาร  
และการทำงาน์เป็น์ทีมิ่ ถ้ึงทักษัะพ์วกน์ี�จัะมีิ่คิวามิ่เป็น์มิ่นุ์ษัย์ุมิ่ากๆ  
แต่ก็สำคัิญมิ่ากใน์ยุุคิของหุ่น์ยุน์ต์เช่น์กัน์ เพ์ราะถ้้าสังเกตใน์ช่วงโคิว่ด  
ผู้คิน์อาจัต่ดต่อกัน์ได้แคิ่ทางออน์ไลน์์ แต่เอาเข้าจัร่งก็ยุังต้องการ
ปฏิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์กัน์แบบตัวเป็น์ๆ อยุู่ ผมิ่ว่าใน์แง่ทักษัะที�มิ่ีคิวามิ่เป็น์มิ่น์ุษัยุ์น์ี� 
ไทยุคิอ่น์ขา้งทำไดด้อียูุ่แลว้ โดยุเฉพ์าะใน์ดา้น์การบรก่ารและคิวามิ่เหน็์อก 
เห็น์ใจั เป็น์ส่�งที�เราต้องรักษัาไว้

ถ้ัดจัาก 3 ทักษัะก็คิ่ออีก 2 mindsets อัน์แรกคิ่อ growth mindset 
ซึ�งก็คิ่อการมิ่ีคิวามิ่คิ่ดที�ว่าตัวเราใน์วัน์พ์รุ่งน์ี�จัะสามิ่ารถ้ดีได้กว่าวัน์น์ี�  
ลม้ิ่แลว้สามิ่ารถ้ลกุขึ�น์มิ่าแขง็แกรง่กวา่เด่มิ่ได ้และมิ่องคิวามิ่ลม้ิ่เหลวเปน็์
บทเรียุน์ที�จัะพ์ัฒน์าตัวเอง ทำให้เรากล้าทดลองส่�งใหมิ่่ๆ น์ี�เป็น์ mindset 
ที�สำคิัญมิ่าก เพ์ราะจัะทำให้เราสามิ่ารถ้เผช่ญกับการเปลี�ยุน์แปลงต่างๆ 
ไดด้ใีน์โลกที�มีิ่คิวามิ่ไมิ่แ่น์น่์อน์สงู แตผ่มิ่เคิยุทำว่จัยัุและพ์บวา่ไทยุยุงัขาด  
mindset แบบน์ี�อยูุ่เยุอะเม่ิ่�อเทยีุบกับชาตอ่่�น์ๆ ถ้อ่เป็น์ปญัหาใหญ่ของเรา

อีกอัน์หนึ์�งค่ิอ global mindset ซึ�งก็ค่ิอคิวามิ่กล้ามิ่องใน์ระดับ 
ที�กว้างแค่ิประเทศตัวเอง ผมิ่พ์บมิ่าว่าที�จัร่งแล้ว ผู้ประกอบการไทยุก็มิ่ี
คิวามิ่สามิ่ารถ้กัน์มิ่ากมิ่ายุ แต่ปญัหาค่ิอไม่ิ่ค่ิอยุมิ่องกว้างกวา่ประเทศไทยุ 
เท่าไหร่ เพ์ราะด้วยุขน์าดประชากรไทยุที�มิ่ีอยุู่ 60-70 ล้าน์คิน์ ถ้ึงแม้ิ่
จัะใหญ่ระดับหน์ึ�ง แต่ก็ไมิ่่ได้ใหญ่พ์อที�จัะสร้างธีุรก่จัให้ไปไกลระดับ 
ยุูน์่คิอร์น์ได้ และการไม่ิ่อยุากขยุายุออกไปน์อกประเทศน์ี�ก็จัะไปจัำกัด 
การเต่บโตของตัวเอง ผมิ่อยุากให้มิ่องตัวอยุ่างส่งคิโปร์ ด้วยุคิวามิ่ที� 
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เขาคิ่ดว่าประเทศตัวเองเล็กมิ่าก ทำให้เขาต้องดึงดูดคิน์และบร่ษััทเก่งๆ 
ระดับโลกเข้ามิ่า และทำให้ตอน์น์ี�ประเทศเขามิ่ีธีุรก่จัระดับยุูน์่คิอร์น์ 
ประมิ่าณห้าตัวแล้ว ซึ�งส่วน์มิ่ากก็ไม่ิ่ได้ขายุแค่ิใน์ตลาดส่งคิโปร์ แต่ใช้ 

ส่งคิโปร์เป็น์ฮับเพ์่�อออกไปสู่ตลาดโลก

ทีคุ่ณพดูเอาไวก้อ่นหนา้นี�วา่ไม่ใ่ช่่ทกุคนแลัะทกุธรุกจิทีจ่ะไดป้ระโยช่น์
จาก  digitalization  แลัะอาจถกูทิ�งไวข้า้งหลัง้เลัยดว้ยซึ่��า  ประเทศไทย 
ควรจะแก้ปัญหานี�อย่างไร

ใช่คิรับ จัุดอ่อน์ของยุุคิด่จั่ทัลค่ิอมัิ่น์จัะมีิ่คิน์ที�ไม่ิ่สามิ่ารถ้เข้าถึ้งได้

หร่ออาจัจัะเข้าถ้ึงได้ไมิ่่เร็วพ์อ ถ้ึงวัน์หน์ึ�งอาจัจัะเข้าถ้ึงได้ แต่ก็จัะตามิ่ 

คิน์อ่�น์ไมิ่่ทัน์แล้ว น์ี�เป็น์โจัทยุ์ใหญ่ที�ทุกภิาคิส่วน์ต้องร่วมิ่มิ่่อกัน์

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำทางด่จั่ทัลมิ่ีอยูุ่สามิ่ประเด็น์ อยุ่างแรกที�ชัดเจัน์ 

ที�สุดเลยุค่ิอ ‘การเข้าไม่ิ่ถ้ึง’ ต่อให้เราจัะเก่งขน์าดไหน์ แต่ถ้้าสัญญาณ 

อ่น์เทอรเ์น์ต็ไมิ่ด่ ีกล็ำบากหมิ่ด ผมิ่วา่เราจัะตอ้งทำใหก้ารเขา้ถ้งึสญัญาณ 

อ่น์เทอร์เน์็ตกลายุเป็น์ส่ทธี่ขั�น์พ์่�น์ฐาน์

เร่�องที�สองคิอ่ ‘ทกัษัะด่จัท่ลัพ์่�น์ฐาน์’ คิน์ไทยุจัำน์วน์ไมิ่น่์อ้ยุไมิ่มี่ิ่ทกัษัะ 

ตรงน์ี� โดยุเฉพ์าะใน์สงัคิมิ่ไทยุที�เปน็์สงัคิมิ่สงูอายุ ุคิน์สงูวยัุที�ไมิ่คุ้่ิน์กบัด่จัท่ลั 

มิ่มีิ่ากพ์อสมิ่คิวร ใน์ช่วงโคิว่ด เราก็จัะเห็น์ว่าลูกหลาน์ต้องสอน์ญาตผู้่ใหญ ่

ใน์บา้น์ใชเ้ทคิโน์โลยุกัีน์เยุอะ ผมิ่วา่เราอาจัจัะตอ้งจัา้งคิน์รุ่น์ใหมิ่ใ่น์ปจััจับุนั์ 

ที�กำลังหางาน์ยุาก ให้ไปเป็น์โค้ิชสอน์ด่จั่ทัลพ์่�น์ฐาน์ให้กับคิน์ใน์ชุมิ่ชน์ 

ของตัวเอง แทน์ที�จัะให้เง่น์ช่วยุเหล่อคิน์รุ่น์ใหมิ่่กลุ่มิ่น์ี�เปล่าๆ

และเร่�องที�สามิ่ก็ค่ิอ ‘การเข้าถ้ึงแหล่งการเง่น์’ บางคิน์อาจัจัะมีิ่

อ่น์เทอร์เน์็ตใช้และมิ่ีทักษัะ แต่กลับไมิ่่มิ่ีเง่น์ทุน์ที�จัะมิ่าตั�งต้น์ทำธีุรก่จั

ออน์ไลน์์ หร่อไปเข้าคิอร์สเรียุน์รู้เกี�ยุวกับการทำธีุรก่จัออน์ไลน์์ ประเทศ 

รอบภิูม่ิ่ภิาคิเราอยุ่างส่งคิโปร์และอ่น์โดน์ีเซียุ มิ่ีการให้เง่น์สนั์บสนุ์น์ 

คิน์ที�อยุากเร่�มิ่ทำธีรุก่จัขายุของออน์ไลน์ ์โดยุส่วน์มิ่ากไม่ิ่ได้ใหเ้ปน็์เงน่์สด 

แต่ให้เป็น์เง่น์เคิรด่ต เอาไปตั�งต้น์ทำธีุรก่จัใน์แพ์ลตฟื่อร์มิ่ e-commerce  

ไหน์ก็ได ้รวมิ่ถึ้งเอาไปเข้าคิอร์สออน์ไลน์เ์พ่์�อเรียุน์รู้ทักษัะใน์การทำธุีรก่จั 
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ผมิ่ว่าถ้้าเราทำตรงน์ี�ได้ ก็จัะช่วยุลดต้น์ทุน์การเข้าถ้ึงด่จั่ทัลของผู้คิน์ได้  

และเม่ิ่�อคิน์เข้าถึ้งด่จั่ทัลได้มิ่ากขึ�น์ ก็เป็น์โอกาสที�พ์วกเขาจัะได้เข้าถึ้ง 

ส่น์เช่�อด่จั่ทัล (digital lending) เป็น์แหล่งเง่น์ทุน์อีกช่องทางหน์ึ�งด้วยุ

ถ้าม่องไปที่นโยบายของร้ฐไทยเกี่ยวก้บการเปลัี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิท้ลั
ตั้อนนี� คุณคิดว่าเป็นอย่างไร

ผมิ่ว่าส่วน์ที�สำเร็จัก็ค่ิอการสร้างคิวามิ่ต่�น์ตัวใหก้บัคิน์ อยุ่างน์โยุบายุ

ไทยุแลน์ด์ 4.0 ก็ปลุกให้คิน์ต่�น์ตัวขึ�น์ ทำให้รู้ตัวว่าการเปลี�ยุน์ผ่าน์กำลัง

จัะมิ่าถ้ึง และ 4.0 ก็กลายุเป็น์คิำที�ทุกคิน์คิุ้น์หู

ผมิ่ว่าต่อจัากน์ี�ภิาคิรัฐจัะต้องให้คิวามิ่สำคิัญกับสามิ่เร่�องเพ์่�มิ่ขึ�น์  

เร่�องแรกคิ่อทักษัะคิวามิ่สามิ่ารถ้ (talent) ที�ผมิ่พ์ูดถ้ึงไปแล้ว เร่�องที�สอง

คิ่อ โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ทางด่จั่ทัล (digital infrastructure) และสุดท้ายุคิ่อ 

กฎกต่กา (regulation)

ใน์ด้าน์ ‘digital infrastructure’ ปัญหาสำคัิญคิ่อเร่�องการเข้า

ถ้ึงอ่น์เทอร์เน็์ต โดยุเฉพ์าะใน์พ์่�น์ที�น์อกกรุงเทพ์ฯ ที�ยุังไม่ิ่คิ่อยุเข้าถึ้ง  

หร่อสัญญาณไม่ิ่ค่ิอยุดี ซึ�งส่งผลกระทบมิ่ากกับก่จักรรมิ่ที�ต้องใช้

อ่น์เทอร์เน์็ตอยุ่างการเรียุน์ออน์ไลน์์ รัฐคิวรใช้โอกาสจัากตอน์น์ี�ที�  

5G เข้ามิ่า แก้ปัญหาเร่�องน์ี�

อีกเร่�องที�คิวรทำก็ค่ิอ digital ID (กระบวน์การพ์่สูจัน์์และยุ่น์ยุัน์ 

ตวัตน์ทางด่จัทั่ล) ซึ�งจัะช่วยุให้ประชาชน์สะดวกสบายุขึ�น์มิ่าก โดยุเฉพ์าะ

ช่วยุลดคิวามิ่จัำเป็น์ใน์การใช้เอกสารไปแสดงตัวตน์ได้ ไมิ่่ว่าจัะเป็น์ 

การเปิดบัญชี การลงทุน์ การขอส่น์เช่�อ ไปจัน์ถ้ึงการเข้าโรงพ์ยุาบาล  

ส่วน์มิ่ากแล้ว digital ID จัะเกี�ยุวโยุงกบัธีรุกรรมิ่การเงน่์สงู อยุ่างไทยุกมี็ิ่

พ์ร้อมิ่เพ์ย์ุ ซึ�งก็ถ้่อว่าทำได้ดี

สว่น์ของสง่คิโปรก็์พั์ฒน์าล�ำขึ�น์ไปอกีขั�น์หน์ึ�ง ค่ิอเขามิ่รีะบบ My Info 

ซึ�งมีิ่หลักการค่ิอตัวเราเป็น์เจ้ัาของข้อมูิ่ลของเราเอง ไมิ่่ว่าข้อมูิ่ลนี์�จัะถู้ก

เก็บไว้ที�หน์่วยุงาน์ไหน์ก็ตามิ่ และตรงน์ี�ก็น์ำไปสู่การพ์ัฒน์าแพ์ลตฟื่อร์มิ่ 
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ใหมิ่่ๆ เช่น์ Singapore Financial Data Exchange (SGFinDex)  

ซึ�งมิ่หีลกัการวา่เรามิ่ขีอ้มิ่ลูสว่น์หน์ึ�งอยูุ่ที�ภิาคิรฐั  และอกีสว่น์อยุูที่�สถ้าบนั์ 

การเง่น์ต่างๆ โดยุเราสามิ่ารถ้ดึงข้อมูิ่ลทั�งหมิ่ดของเรามิ่ารวมิ่กัน์อยุู่ใน์

แพ์ลตฟื่อร์มิ่เดียุวกัน์ได้หมิ่ด ทำให้เราสามิ่ารถ้เห็น์ข้อมิู่ลภิาพ์รวมิ่ของ

ตัวเองได้หมิ่ดว่ามิ่ีทรัพ์ยุ์ส่น์ หุ้น์ หน์ี�ส่น์ และส่น์เช่�อต่างๆ อยุู่เท่าไหร่บ้าง 

ภิายุใน์แอปพ์ล่เคิชัน์เดียุวกัน์ โดยุที�ธีน์าคิารจัะปฏ่ิเสธีไม่ิ่ให้ดึงข้อมิู่ล

เพี์ยุงเพ์ราะแพ์ลตฟื่อร์มิ่น์ั�น์ไม่ิ่ใช่ของธีน์าคิารตัวเองไม่ิ่ได้ เช่น์เดยีุวกับรัฐ 

ที�ปฏ่ิเสธีไม่ิ่ได้เหม่ิ่อน์กัน์ เพ์ราะฉะน์ั�น์ น์วัตกรรมิ่น์ี�ช่วยุให้เราบร่หาร

จััดการส่น์ทรัพ์ยุ์ตัวเองและทำธุีรกรรมิ่ต่างๆ ง่ายุขึ�น์ เพี์ยุงแค่ิเราเซ็น์

ยุ่น์ยุอมิ่ให้ธีน์าคิารเอาข้อมิู่ลการเง่น์และข้อมิู่ลที�อยุู่กับรัฐไปใช้ โดยุที�เรา

ไมิ่ต่อ้งกรอกเอกสารซ�ำหลายุรอบ ผมิ่ก็หวังว่าประเทศไทยุจัะไปถึ้งขั�น์น์ั�น์ 

ได้วัน์หน์ึ�ง

ส่วน์ทางด้าน์ ‘regulation’ ตอน์น์ี�เรามิ่ีปัญหาว่ากฎกต่กาของเรา 

ซับซ้อน์ มิ่ีเป็น์แสน์ๆ ฉบับ ซึ�งมัิ่น์ทำให้เก่ดคิวามิ่ไม่ิ่คิล่องตัวใน์ 

การทำธีุรก่จั ผมิ่ว่าเราต้องใช้โอกาสช่วงโคิว่ดน์ี�ทำ regulatory guillotine  

คิอ่ตอ้งมิ่าทบทวน์กนั์ว่ากฎอะไรที�ไมิ่จ่ัำเปน็์ อยุา่งตน้์ปทีี�แลว้ เรามิ่กีารแก้ 

กฎเกี�ยุวกับการประชุมิ่ออน์ไลน์์ ซึ�งก็ช่วยุปลดล็อกได้หลายุเร่�อง ถ้้าเรา 

แก้ไขเร่�องน์ี�ได้ ก็จัะทำให้เราเข้าสู่โลกด่จั่ทัลได้มิ่ากขึ�น์

อย่างไรก็ตั้าม่ หลัายคนม่องว่าศ้กยภาพร้ฐไทยก�าลั้งม่ีปัญหา  
โดยเฉพาะในช่่วงโควิดที่ เราม่องเห็นข้อบกพร่องของระบบ 
ราช่การไทยเตั้็ม่ไปหม่ด ถ้าแก้ตั้รงนี�ไม่่ได้ ก็อาจจะแก้เรื่องอ่ืนยาก  
คุณคิดว่าเราควรจะถือโอกาสนี�ปฏิรูประบบราช่การก้นอย่างไร

ยุอมิ่รับเลยุคิรับว่าระบบราชการไทยุมีิ่ปัญหาเยุอะ เวลาที�ผมิ่คุิยุ

กับคิน์เก่งๆ ใน์ภิาคิรัฐ ผมิ่จัะรู้สึกมิ่ีคิวามิ่หวังและหมิ่ดหวังพ์ร้อมิ่ๆ กัน์ 

ซึ�งมิ่ัน์ยุ้อน์แยุ้งมิ่าก ผมิ่มิ่ีคิวามิ่หวังตรงที�ว่า คิน์เก่งไฟื่แรงที�เข้าใจัปัญหา 

ที�ทำงาน์อยูุ่ใน์ภิาคิรัฐมิ่ีเยุอะกว่าที�ค่ิด พ์อไปคิุยุกับเขาเวลาที�ไมิ่่ต้องใส่ 
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หมิ่วกข้าราชการ เราก็จัะเห็น์ว่าเขาเก่งน์ะ เขาพ์ยุายุามิ่เปลี�ยุน์แปลง  

แต่ขณะเดียุวกัน์ ผมิ่ก็รู้สึกว่าทั�งๆ ที�ระบบราชการมีิ่คิน์เก่งมิ่ากขน์าดนี์�  

ทำไมิ่ผลออกมิ่าถ้ึงจัำกัดขน์าดน์ี� เราเห็น์ได้เลยุว่าระบบของมิ่ัน์เป็น์ 

โซ่ตรวน์ที�ผูกคิน์เหล่าน์ี�ไว้เยุอะมิ่าก

ถ้้าถ้ามิ่ว่าเราจัะปรับกัน์อยุ่างไร อาจัจัะต้องกลับไปดูที�หนั์งส่อ  

The Great Remake มิ่บีทหน์ึ�งที�ดเูหม่ิ่อน์ว่าจัะไม่ิ่เกี�ยุวแต่จัร่งๆ มิ่นั์เกี�ยุว 

ผมิ่พ์ูดถ้ึงการเอาโมิ่เดลแพ์ลตฟื่อร์มิ่มิ่าใช้กับรัฐ ซึ�งมิ่ัน์ไมิ่่ได้แปลแคิ่ว่า 

ให้รัฐสร้างแอปพ์ล่เคิชัน์หร่อสร้างแพ์ลตฟื่อร์มิ่ นั์�น์คิ่อการตีคิวามิ่แบบ 

กำปั�น์ทุบด่น์ที�น์่ากลัวมิ่าก การเป็น์แพ์ลตฟื่อร์มิ่ด่จั่ทัลไมิ่่ได้อยุู่ที�ว่า 

มิ่ัน์ด่จั่ทัลหร่อเปล่า มิ่ัน์อยูุ่ที�ปรัชญาของมิ่ัน์ซึ�งมิ่ีสี�ตัว แบ่งเป็น์ตัวอักษัร  

A B C D เป็น์หลักที�สตาร์ตอัปรุ่น์ใหมิ่่ใช้กัน์ และผมิ่ว่าถ้อดมิ่าใช้กับ 

ภิาคิรัฐได้ ผมิ่ขอไล่จัาก D ขึ�น์ไปจัะง่ายุกว่า

D-data ค่ิอการใช้ข้อมิู่ลให้มิ่ากขึ�น์ เหม่ิ่อน์กับแพ์ลตฟื่อร์มิ่ที�ต้อง

ใช้ข้อมูิ่ลมิ่หาศาลใน์การฟื่ังเสียุงของคิน์ เพ์่�อจัะน์ำไปสู่การปรับตัว  

น์ี�เปน็์ส่�งที�จัำเปน็์มิ่ากสำหรบัรฐั โดยุเฉพ์าะใน์ยุุคิน์ี�ที�มิ่คีิวามิ่ไมิ่แ่น์น่์อน์สงู  

เราต้องหัน์ได้เร็ว ทำผด่ได้แตอ่ยุ่าผด่น์าน์ ซึ�งการที�จัะรู้ว่ามัิ่น์ผด่หร่อไม่ิ่ผด่ 

เราต้องมิ่ีข้อมิู่ล และใน์แง่ข้อมิู่ล ยุังรวมิ่ถึ้งเร่�องการให้ข้อมิู่ลด้วยุ  

คิ่อต้องส่�อสารกับประชาชน์ให้เข้าใจัว่ารัฐกำลังทำอะไรอยุู่

C-customer-centric หมิ่ายุถึ้ง mindset ใน์การให้บร่การลูกคิ้า  

ใน์กรณขีองรฐัค่ิอตอ้งใหบ้รก่ารประชาชน์ รฐัจัำเปน็์ตอ้งปรบักฎกตก่าเพ์่�อ

ตอบโจัทย์ุประชาชน์ให้ได้ ไม่ิ่ใช่ใหป้ระชาชน์เข้าใจัรัฐฝัั�งเดียุว อยุ่างตอน์น์ี� 

ที�ประชาชน์บ่น์เร่�องวัคิซีน์ ถ้้ารัฐมิ่ีแน์วค่ิดแบบบน์ลงล่าง (top-down)  

หร่อไมิ่่ได้รู้สึกว่ามีิ่หน์้าที�ต้องรับใช้ประชาชน์ ส่�งที�รัฐจัะรู้สึกก็คิ่อทำไมิ่ 

คิน์พ์วกน์ี�ขี�บ่น์จััง แต่ถ้้ารัฐมิ่ี customer-centric mindset ก็จัะมิ่องว่า 

น์ี�เป็น์เร่�องปกต่ เพ์ราะลูกคิ้ามิ่ีตั�ง 60-70 ล้าน์คิน์ ยุ่อมิ่มีิ่คิวามิ่แตกต่าง 

เหม่ิ่อน์กบัพ์วกธีรุก่จัแพ์ลตฟื่อรม์ิ่ที�อยุา่งไรก็ตอ้งมิ่ลูีกคิา้บน่์บา้ง แตห่น์า้ที�

ของเราคิ่อการรับการด่าของคิน์แล้วก็ปรับตัวเท่าที�เราจัะทำได้มิ่ากที�สุด  



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 293

อีกอยุ่างค่ิอรัฐต้องไม่ิ่อ้างแต่กฎระเบียุบ แทน์ที�จัะเร่�มิ่จัากกฎระเบียุบ  

เราตอ้งเอาโจัทย์ุเป็น์ที�ตั�งมิ่ากกว่า  เช่น์ตั�งโจัทย์ุวา่เวลาน์ี�เราต้องหาวัคิซีน์ 

ให้ได้มิ่ากที�สดุ  แล้วถ้งึจัะไปมิ่องวา่เราตอ้งแกก้ฎอะไรบา้งใหเ้ราทำโจัทยุน์์ี� 

ได้ ไมิ่่ใช่มิ่าบอกว่าประชาชน์ต้องเข้าใจัระเบียุบกระบวน์การของรัฐ

B-bridge the gap เป็น์บทบาทที�รัฐบาลไมิ่่ต้องเข้าไปทำทุกอยุ่าง

เอง แต่คิอยุหาช่องว่างที�เอกชน์ทำไม่ิ่ได้ แล้วเข้าไปช่วยุแก้ปัญหา  

แล้วการที�รัฐจัะทำตรงน์ี�ได้ดีจัำเป็น์ต้องมิ่ีคิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์การประสาน์

งาน์ เพ์ราะบางทปีญัหาอาจัเก่ดขึ�น์คิน์ละหน์ว่ยุงาน์ เลยุต้องมิ่กีารประสาน์
ข้ามิ่หน์่วยุงาน์ตลอดเวลา เช่น์หน่์วยุงาน์ด้าน์สาธีารณสุขกับหน่์วยุงาน์
ด้าน์เศรษัฐก่จั อยุ่างใน์ช่วงน์ี�จัะเห็น์เลยุว่าพ์อประสาน์งาน์กัน์ไม่ิ่ดีก็เก่ด
ปญัหาขึ�น์มิ่าเยุอะ สว่น์ตวัผมิ่แน์ะน์ำวา่อยุากใหมี้ิ่คิณะทำงาน์ (task force) 
ที�รวมิ่ทั�งสาธีารณสุขและเศรษัฐก่จัอยุู่ด้วยุกัน์เลยุ จัะได้ไมิ่่มิ่ีการเกี�ยุงกัน์
ระหว่างหน์่วยุงาน์

สุดท้ายุ A-attract ค่ิอการดึงดูด ปกต่แล้ว แพ์ลตฟื่อร์มิ่ไม่ิ่จัำเป็น์ 
ต้องทำทุกอยุ่างเอง เราอาจัจัะไปหาพ์าร์ตเน์อร์มิ่าช่วยุทำบางด้าน์  
เชน่์ การโฆษัณา หร่อการขน์สง่ รฐักเ็หม่ิ่อน์กนั์ สามิ่ารถ้ดงึดูดคิน์หร่อองคิก์ร
ขา้งน์อกมิ่าชว่ยุงาน์ได ้ใน์ประเทศไทยุมีิ่คิน์และองคิก์รเกง่ๆ เยุอะอยูุ่แลว้ 
รฐัแคิศ่กึษัาดูวา่มิ่นี์วัตกรรมิ่สงัคิมิ่ (social innovation) อะไรบา้งที�เอกชน์ 
ทำ แล้วรัฐแคิ่ไปช่วยุสน์ับสน์ุน์ให้เขาไปได้ไกลขึ�น์ และที�สำคัิญรัฐต้อง
มิ่ีระบบที�ดี ที�ทำให้คิน์เก่งที�กล้าตัดส่น์ใจั ยุอมิ่ฝั่น์กฎเพ่์�อประโยุชน์์ของ
สงัคิมิ่ยุามิ่วก่ฤต กลา้อยุูใ่น์ระบบตอ่ และเราต้องมิ่รีะบบที�ปกปอ้งเขาด้วยุ  
ไมิ่่อยุ่างน์ั�น์ทุกคิน์จัะปล่อยุเกียุร์ว่าง คิน์เก่งออกจัากราชการหมิ่ด

จากที่คุณเลั่าม่าท้�งหม่ดบ่งบอกว่าเราก�าล้ังถูกบีบทุกทางให้ตั้้อง
เปลัี่ยนแปลัง สุดท้ายนี� คุณอยากฝุ่ากข้อคิดอะไรถึงคนที่ก�าล้ัง 
ตั้้องเผช่ิญหน้าก้บการเปลัี่ยนแปลังคร้�งใหญ่นี�อย่างเลัี่ยงไม่่ได้?

ใน์หน์งัสอ่ผมิ่มิ่ปีระโยุคิหน์ึ�งบอกไว้วา่ “ประวตัศ่าสตรย์ุอ่มิ่ถู้กเขยีุน์

จัากอน์าคิตที�เราเล่อกเด่น์”
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วัน์ข้างหน์้าอาจัมีิ่คิน์ทำหนั์งเร่�องโคิว่ดขึ�น์มิ่า เหตุการณ์น์ี�จัะถู้ก 

บัน์ทึกใน์ประวัต่ศาสตร์เหม่ิ่อน์กับช่วงไข้หวัดสเปน์หร่อสงคิรามิ่โลก  

และแน์น่์อน์วา่ใน์บนั์ทกึตอ้งเขยีุน์ไวว่้าประเทศน์ี�ทำอะไรบา้ง ผูน้์ำคิน์น์ั�น์ 

คิน์น์ี�ทำอะไรบ้างใน์ช่วงน์ั�น์ แต่ละคิน์ก็เหม่ิ่อน์กัน์ เราเองอาจัจัะเขียุน์ 

ไดอะรี�ให้เราได้มิ่องยุ้อน์กลับมิ่า

เราเลอ่กได้วา่อยุากจัะมิ่คีิาแรก็เตอร์อยุ่างไร เป็น์ตัวละคิรแบบไหน์ 

ใน์หน์ังเร่�องน์ี� เราได้พ์ยุายุามิ่พ์ัฒน์าตัวเองหร่อเปล่าใน์ตอน์น์ั�น์ เราผ่าน์ 

ว่กฤตน์ั�น์ไปอยุ่างไร ก้าวข้ามิ่คิวามิ่สูญเสียุอยุ่างไร หร่อช่วยุคิน์ที�สูญเสียุ 

อยุา่งไร ไม่ิ่วา่เราอยุากจัะถู้กจัารึกไว้ใน์ 10-20 ปขีา้งหน้์าอยุ่างไรก็แล้วแต่  

เราต้องทำส่�งน์ั�น์เลยุตั�งแต่วัน์น์ี�

โดยุเฉพ์าะอยุ่างยุ่�ง ถ้้าคิุณเป็น์ผู้น์ำองคิ์กรหร่อผู้น์ำประเทศ  

ผมิ่อยุากใหคุ้ิณคิด่วา่ สดุทา้ยุแลว้คิณุจัะถ้กูจัารกึใน์ประวตัศ่าสตรอ์ยุา่งไร

สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

วงศ์พ์ัน์ธี์ อมิ่ร่น์ทร์เทวา 

ภิาพ์ถ้่ายุ: เมิ่ธี่ชัยุ เตียุวน์ะ

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 16 ส่งหาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





เกษตั้รกรไทย 
พร้อม่ปร้บตั้้ว 

ม่ากกว่าที่ร้ฐคิด 

วิษณุ อรรถวานิช่
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รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช่ อาจารย์ประจ�าคณะเศรษฐศาสตั้ร์ 
มิ่หาว่ทยุาลัยุเกษัตรศาสตร์ คิ่อน์ักเศรษัฐศาสตร์ที�หลงใหลการว่จััยุ 

ใน์ภิาคิเกษัตร และมิ่ีผลการศึกษัาว่จััยุใน์ภิาคิเกษัตรมิ่าอยุ่างต่อเน์่�อง 

น์อกจัากน์ี�  ว่ษัณุยุังเป็น์เจั้าของรางวัล ‘ป๋วยุ อึ�งภิากรณ์ ’  

น์ักเศรษัฐศาสตร์รุ่น์ใหมิ่่ที�มิ่ีผลงาน์ดีเด่น์ ประจัำปี 2562 และยุังสน์ใจั

ศึกษัาปัญหาการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศ (ซึ�งส่งผลกระทบ 

ต่อภิาคิเกษัตรโดยุตรง) และปัญหามิ่ลพ์่ษัอีกด้วยุ คิวามิ่โดดเด่น์ของ

ว่ษัณุคิ่อการทำงาน์ว่จััยุเช่งน์โยุบายุที�อยูุ่บน์ฐาน์ข้อมูิ่ลเช่งประจัักษั์  

เพ่์�อน์ำเสน์อน์โยุบายุที�น์ำไปสู่การแก้ปัญหาภิาคิเกษัตรและพั์ฒน์า

คิุณภิาพ์ชีว่ตเกษัตรกรใน์ระยุะยุาวได้จัร่ง

การยุกระดับภิาคิเกษัตรไทยุค่ิอเป้าหมิ่ายุใน์การทำงาน์ว่ชาการ 

ของว่ษัณุ และน์ี� ค่ิอผลึกคิวามิ่ค่ิดจัากการทำงาน์ว่จััยุและข้อมูิ่ล 

อยุ่างเข้มิ่ข้น์
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คณุท�าวจิย้ภาคเกษตั้รม่าตั้อ่เน่ืองหลัายปโีดยใช้่ขอ้ม่ลูัระดบ้ครว้เรือน
หลัายลั้านคร้วเรือนเป็นฐานในการวิเคราะห์ การส่องลึักเข้าไปใน
ระด้บคร้วเรือนช่่วยสะท้อนให้เห็นหน้าตั้าของโครงสร้างภาคเกษตั้ร
ไทยในปัจจุบ้นอย่างไร

งาน์วจั่ัยุใชฐ้าน์ขอ้มิ่ลูขน์าดใหญจ่ัากทะเบียุน์เกษัตรกรและสำมิ่ะโน์

เกษัตร ซึ�งคิรอบคิลุมิ่คิรวัเรอ่น์เกษัตรเก่อบทั�งหมิ่ดทั�วประเทศใน์ช่วงเวลา 

14 ปี และยุังมิ่ีข้อมิู่ลสถ้่ต่อ่�น์ประกอบด้วยุ

ใน์ภิาพ์ใหญ ่ภิาคิเกษัตรยุงัคิงมิ่คีิวามิ่สำคัิญอยุา่งมิ่ากต่อเศรษัฐก่จั

และสงัคิมิ่ของประเทศไทยุ เพ์ราะมิ่กีารจัา้งแรงงาน์สงูกวา่ 34% ของกำลงั

แรงงาน์ทั�งประเทศ คิรอบคิลุมิ่จัำน์วน์คิรัวเร่อน์ถ้ึง 8.02 ล้าน์คิรัวเร่อน์  

อยุ่างไรก็ตามิ่ ภิาคิเกษัตรโดยุรวมิ่กลับมิ่ีสัดส่วน์คิ่ดเป็น์แคิ่ประมิ่าณ 9% 

ของ GDP เท่าน์ั�น์ และเป็น์ภิาคิที�มีิ่ปัญหาคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำสูงทั�งใน์แง่

ของผล่ตภิาพ์ (productivity) และรายุได้ อีกทั�งยุังมิ่ีคิวามิ่เปราะบางสูง  

เมิ่่�อเปรียุบเทียุบกับภิาคิเศรษัฐก่จัอ่�น์ๆ ใน์ประเทศพ์ัฒน์าแล้ว หาก

แรงงาน์ภิาคิเกษัตรมีิ่สดัสว่น์เทา่ไหร่ต่อกำลงัแรงงาน์ทั�งหมิ่ด มิ่ลูค่ิาเพ์่�มิ่ใน์ 

ภิาคิเกษัตรต่อ GDP ก็จัะอยูุ่ใน์ระดับที�ไมิ่่ต่างกัน์มิ่าก แต่ของไทยุ 

อยูุ่ที� 10% ถ้้าเอาจัำน์วน์คิน์ใน์ภิาคิเกษัตรมิ่าหารก็จัะได้ข้อสรุป 

เบ่�องตน้์วา่ คิน์สว่น์ใหญใ่น์ภิาคิเกษัตรค่ิอคิน์ที�มิ่ทีางเศรษัฐก่จัที�ดอ้ยุกวา่

ภิาคิเศรษัฐก่จัอ่�น์

ใน์รายุละเอียุดข้อมิู่ลชี�ว่า ภิาคิเกษัตรไทยุกำลังเผช่ญกับปัญหา 

ดา้น์ทนุ์มิ่นุ์ษัย์ุ แมิ่เ้กษัตรกรไทยุจัะมีิ่การศึกษัาที�ดีขึ�น์เม่ิ่�อเทียุบกบัใน์อดีต 

โดยุมีิ่คิน์ที�จับมิ่ัธียุมิ่ปลายุเพ์่�มิ่ขึ�น์จัาก 12.1% ใน์ปี 2546 เป็น์ 21.5%  

ใน์ปี 2556 และเพ์่�มิ่ขึ�น์ใน์ทุกช่วงอายุุ แต่เกษัตรกรไทยุมิ่ีการศึกษัาน์้อยุ 

โดยุเฉลี�ยุเมิ่่�อเทียุบกับอาชีพ์ที�ไมิ่่ได้อยุู่ใน์ภิาคิเกษัตร

น์อกจัากการศึกษัาน์้อยุแล้ว ภิาคิเกษัตรไทยุยัุงเข้าสู่สังคิมิ่สูงวัยุ 

เรว็กว่าภิาคิอ่�น์ๆ ดว้ยุ สดัส่วน์ของแรงงาน์เกษัตรสูงอายุุที�มิ่อีายุุ 40-60 ปี  

เพ์่�มิ่ขึ�น์จัาก 39% ใน์ปี 2546 เป็น์ 50% ใน์ปี 2563 เช่น์เดียุวกับสัดส่วน์

ของแรงงาน์ที�มิ่ีอายุุมิ่ากกว่า 60 ปี ที�เพ์่�มิ่ขึ�น์ด้วยุจัาก 13% ใน์ปี 2546 
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เป็น์ 20% ใน์ปี 2563 (ค่ิาเฉลี�ยุของประเทศมีิ่ประชากรอายุุ 40-60 ปี  

และมิ่ากกว่า 60 ปี มิ่ีสัดส่วน์อยุู่ที� 35% และ 14% ตามิ่ลำดับ) ใน์ทาง

กลับกัน์ สัดส่วน์ของแรงงาน์อายุุน้์อยุ (15-40 ปี) ใน์ภิาคิเกษัตรกลับ 

ลดลงอยุา่งมิ่าก 48% ใน์ป ี2546 เปน็์ 30% ใน์ป ี2563 (ใน์ขณะที�ประชากร

อายุุน์้อยุใน์ประเทศมิ่ีสัดส่วน์ 51%)

สม้่ยเรียนหน้งสือเม่ื่อส้ก 20 ปีก่อน หน้งสือจะบอกเลัยว่า 
ข้าวเป็นพืช่หลั้กของเศรษฐกิจไทย ปัจจุบ้นย้งเป็นแบบน้�นไหม่

ใช่คิรับ แมิ่้จัำน์วน์ชาวน์าจัะลดลงมิ่าก แต่คิรัวเร่อน์เกษัตรกร 3.5 

ล้าน์คิรัวเร่อน์จัาก 8 ล้าน์คิรัวเร่อน์ปลูกข้าวเป็น์หลัก และถ้้านั์บรวมิ่ 



อุตสาหกรรมข้าวส่งออก 
เป็นมูลค่าหลักแสนล้านบาท  

แต่งบวิจัยน้อยมาก  
เพราะฉะนั้นอนาคต 

ก็คงต้องปรับ  
ไม่อย่างนั้นในระยะยาว 

จะไม่สามารถแข่งได้เลย
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พ์่ชเศรษัฐก่จัอีกห้าชน์่ด คิ่อ ยุางพ์ารา มิ่ัน์สำปะหลัง ข้าวโพ์ดเลี�ยุงสัตว์ 

ออ้ยุ และปาล์มิ่น์�ำมัิ่น์ กค็ิด่เป็น์ประมิ่าณ 90% ของเกษัตรกรไทยุทั�งหมิ่ด 

แล้ว จัากการศึกษัาของเราพ์บว่า เกษัตรกรไทยุมีิ่แน์วโน้์มิ่ที�จัะปลูกพ์่ช 

เช่งเดี�ยุวเป็น์หลักและมิ่ีแน์วโน์้มิ่มิ่ากขึ�น์มิ่าตลอด

ผลที�ตามิ่มิ่าคิ่อคิวามิ่เสี�ยุง โดยุทฤษัฎีถ้้าปลูกพ์่ชหลากหลายุก็

จัะสามิ่ารถ้กระจัายุคิวามิ่เสี�ยุงได้ดีกว่า ปีน์ี�ข้าวราคิาไม่ิ่ดี แต่พ์่ชอ่�น์ยุัง

พ์อไปได้ ก็เฉลี�ยุกัน์ไป งาน์ศึกษัาเช่งประจัักษ์ัที�เราทำก็ยุ่น์ยัุน์เร่�องน์ี�  

โดยุพ์บว่า 92% ของเกษัตรกรที�ปลูกพ์่ชหลากหลายุ เช่น์ ปลูกข้าวและ

ขา้วโพ์ด หรอ่ขา้วและออ้ยุ จัะมิ่รีายุไดเ้ฉลี�ยุมิ่ากกวา่เกษัตรกรที�ปลกูขา้ว

อยุ่างเดียุว

เดมิ่เราม่ก้พดูกน้วา่ เกษตั้รกรไม่่ม่ทีนุในการผลัติั้ ภาพนี�เปลัีย่นแปลัง
ไปม่ากน้อยแค่ไหน

ภิาคิเกษัตรไทยุยุงัมิ่ปีญัหาเร่�อง ‘ทนุ์’ หรอ่ทรพั์ยุส์น่์ทางการเกษัตร

ด้วยุ อยุ่างแรกคิ่อน์�ำ เกษัตรกรไทยุเข้าถ้ึงแหล่งน์�ำน์้อยุมิ่าก มิ่ีคิรัวเร่อน์

แคิ่ 26% เท่าน์ั�น์ที�เข้าถ้ึงระบบชลประทาน์ ถ้้าน์ับรวมิ่แหล่งน์�ำทั�งหมิ่ด 

อยุ่างแหล่งน์�ำส่วน์ตัว ก็มิ่ีประมิ่าณเพ์ียุง 40% การเข้าไมิ่่ถึ้งแหล่งน์�ำ

ทำให้เกษัตรไทยุเปราะบางมิ่ากๆ และจัะยุ่�งเปราะบางมิ่ากขึ�น์เม่ิ่�อต้อง

เผช่ญกับการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิูมิ่่อากาศ ซึ�งจัะทำให้ภิัยุแล้งทั�งรุน์แรง

และถ้ี�ขึ�น์ใน์อน์าคิต

อยุ่างที�สองคิอ่ที�ดน่์ เกษัตรกรส่วน์ใหญ่มิ่ทีี�ด่น์ขน์าดเล็ก ราวคิรึ�งหน์ึ�ง 

ของเกษัตรกรไทยุมิ่ีที�ด่น์ไมิ่่ถ้ึง 10 ไร่ ยุ่�งถ้้าใช้เกณฑ์์ 20 ไร่ ตัวเลข

จัะสูงถ้ึง 80% ที�สำคิัญคิ่อ ขน์าดที�ด่น์ทำก่น์มิ่ีแน์วโน์้มิ่ลดลงมิ่าตลอด 

ใน์ช่วงที�ผ่าน์มิ่า ซึ�งส่งผลโดยุตรงต่อผล่ตภิาพ์ เพ์ราะที�ด่น์ขน์าดเล็ก

ทำให้ไม่ิ่สามิ่ารถ้ใช้เคิร่�องจัักรกลและเทคิโน์โลยุีสมิ่ัยุใหม่ิ่ได้ หร่อหากได ้

ก็คิ่อน์ข้างจัำกัด เพ์ราะต้น์ทุน์จัะสูงมิ่าก ถ้้าพ์ูดแบบเศรษัฐศาสตร์ค่ิอ  

ไม่ิ่ได้รับประโยุชน์์จัากการประหยุัดต่อขน์าด (economy of scale)  
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ถ้้าทำฟื่าร์มิ่ขน์าดใหญ่ การลงทุน์ใน์เคิร่�องจัักรและเทคิโน์โลยีุเพ์่�อขยุายุ

การผล่ตจัะทำให้ต้น์ทุน์เฉลี�ยุถู้กลง แต่ฟื่าร์มิ่เล็กจัะไมิ่่ได้ประโยุชน์์ตรงน์ี� 

เมิ่่�อเข้าถ้ึงเคิร่�องจัักรสมิ่ัยุใหมิ่่ไมิ่่ได้ ผล่ตภิาพ์การผล่ตก็ต�ำ

เวลัาเราได้ยินเรื่องของภาคเกษตั้รก็ม่้กจะบอกก้นว่า เกษตั้รกร 
ส่วนใหญ่กห็น้ม่าใช้่เคร่ืองจก้รกน้หม่ดแล้ัว เช่่น ไม่่ม่ใีครใช้่ควายไถนา
ก้นแลั้ว ห้นม่าใช่้รถไถนาก้นหม่ด ท�าไม่ข้อมู่ลัจึงช่ี�ว่า เกษตั้รกรไทย 
ไม่่ใช่้เครื่องจ้กรแลัะผลัิตั้ภาพย้งตั้�่าอยู่

ใน์โลกของการเกษัตรสมัิ่ยุใหม่ิ่ เคิร่�องจัักรสามิ่ารถ้แบ่งได้เป็น์ 

สองแบบ ค่ิอ ‘เคิร่�องจักัรแบบดั�งเด่มิ่’ กบั ‘เคิร่�องจักัรสมัิ่ยุใหม่ิ่’ เคิร่�องจักัร 

แบบดั�งเด่มิ่เป็น์เทคิโน์โลยุีเด่มิ่ๆ ที�มิ่ีการใช้อยุู่แล้ว และมิ่ักจัะมิ่ีประโยุชน์์

แคิ่การใช้งาน์อยุ่างใดอยุ่างหน์ึ�ง เช่น์ รถ้ไถ้น์า ซึ�งแทบจัะมิ่ีการใช้กัน์เป็น์

ปกต่ทั�วประเทศแล้วเหม่ิ่อน์ที�ถ้ามิ่แยุ้งมิ่า แต่รถ้ไถ้น์าทำได้อยุ่างเดียุว 

เลยุคิ่อไถ้น์า และอาจัปรับประยุุกต์ใช้อ่�น์ๆ ได้บ้าง แต่ก็จัำกัดมิ่าก  

แต่เคิร่�องจัักรสมัิ่ยุใหมิ่่จัะมิ่ีคิวามิ่อเน์กประสงคิ์ เช่น์ รถ้แทรกเตอร์  

ซึ�งสามิ่ารถ้เอาไปใชไ้ดห้ลายุรปูแบบมิ่าก เอาไปพ์ว่งทา้ยุกบัเคิร่�องเตรยีุมิ่

ด่น์ ตดัหญา้ ไถ้น์า พ์น่์ยุา เกบ็เกี�ยุว อกีตวัอยุา่งหน์ึ�งค่ิอเคิร่�องเกบ็เกี�ยุวขา้ว 

ที�เก็บเกี�ยุวอยุ่างเดียุว ก็จัะจััดให้เป็น์เคิร่�องจัักรดั�งเด่มิ่ ใน์ขณะที� 

เคิร่�องน์วดข้าวสามิ่ารถ้ทำได้ทั�งเก็บเกี�ยุวและสีข้าวด้วยุ ก็จัะถ่้อว่า

เคิร่�องจัักรสมิ่ัยุใหมิ่่มิ่ากขึ�น์

สรุปได้เลัยไหม่ว่า เกษตั้รกรที่มี่ที่ดินแปลังใหญ่ เข้าถึงเครื่องจ้กร
สม่้ยใหม่่ คือกลัุ่ม่เกษตั้รกรที่ม่ีรายได้ดี

โดยุส่วน์ใหญ่เป็น์แบบน์ั�น์ ยุ่�งที�ด่น์มิ่ีขน์าดใหญ่และไมิ่่ได้เช่าที�ด่น์ 

ทำกน่์ ถ้า้เขา้ถ้งึเคิร่�องจักัรสมิ่ยัุใหมิ่ไ่ดด้ ีจัะยุ่�งไดผ้ลประโยุชน์ต์อ่ขน์าดมิ่าก 

และรายุได้สุทธี่ก็มิ่ักจัะดีกว่า เพ์ราะปร่มิ่าณผลผล่ตมิ่ากกว่าและต้น์ทุน์

ต่อหน่์วยุที�ถู้กกว่า ใน์ทางตรงกัน์ข้ามิ่ เกษัตรกรที�มีิ่ที�ด่น์จัำน์วน์น์้อยุ  
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เด่มิ่มิ่ักจัะยุากจัน์อยุู่แล้ว เมิ่่�อลงทุน์แล้วผล่ตภิาพ์ต�ำ ต้น์ทุน์สูง ก็จัะเจัอ

ปัญหาคิวามิ่เปราะบางของรายุได้สุทธี่ หากมิ่ีเหตุไม่ิ่คิาดคิ่ดเมิ่่�อไหร่  

ส่�งที�ตามิ่มิ่าก็ค่ิอหน์ี� ซึ�งเป็น์อีกหน์ึ�งปัญหาของเกษัตรกรรายุยุ่อยุที� 

งาน์ว่จััยุพ์บเจัอ

ที่ผ่านม่าเคยได้ยินเรื่องนโยบายการส่งเสริม่เกษตั้รแปลังใหญ่อยู ่ 
ในทางปฏิบ้ตั้ิจริงท�าได้ม่ากน้อยแค่ไหน

การที�เกษัตรกรแต่ละคิน์มิ่ีที�ด่น์น์้อยุ การรวมิ่ให้เป็น์แปลงใหญ่ 

ไมิ่่ใช่เร่�องง่ายุเลยุ แม้ิ่จัะพ์ยุายุามิ่ส่งเสร่มิ่กัน์ แต่ผลสัมิ่ฤทธี่�ก็คิ่อน์ข้าง 

จัำกัด

อยุ่างไรก็ตามิ่ ที�ด่น์แปลงใหญ่และเคิร่�องจักัรสมัิ่ยุใหม่ิ่กไ็ม่ิ่ใช่ทั�งหมิ่ด

ของปัญหา ผล่ตภิาพ์ที�ต�ำยัุงเป็น์ผลมิ่าจัากการลงทุน์ว่จััยุและพั์ฒน์าที� 

ไมิ่่เพ์ียุงพ์อด้วยุ ยุกตัวอยุ่างกรณีข้าวไทยุ ใน์บรรดาผู้ผล่ตข้าวทั�งหลายุ 

ผล่ตภิาพ์การผล่ตข้าวไทยุอยุู่ใน์กลุ่มิ่ที�ต�ำที�สุด ผลผล่ตข้าวของเราเพ่์�มิ่

ขึ�น์ช้ามิ่าก แต่ผล่ตภิาพ์ของการปลูกข้าวของเพ่์�อน์บ้าน์อยุ่างเวียุดน์ามิ่ 

กลับเพ์่�มิ่เอาๆ ข้อเท็จัจัร่งน์ี�สะท้อน์ว่า ภิาคิรัฐไทยุให้คิวามิ่สำคัิญกับ 

การวจ่ัยัุพั์น์ธี์ขุ้าวน้์อยุมิ่าก สายุพั์น์ธีุข้์าวเลยุไม่ิ่หลากหลายุและขาดแคิลน์

ผมิ่เคิยุทำงาน์ว่จัยัุเร่�องการพ์ฒัน์ากำลังคิน์ใน์ภิาคิการเกษัตร พ์บวา่ 

สาเหตุสำคิัญของการขาดแคิลน์พ์ัน์ธีุ์ข้าวใน์ไทยุค่ิอการไมิ่่มีิ่งบประมิ่าณ

มิ่าว่จััยุอยุ่างสมิ่�ำเสมิ่อ กล่าวค่ิอ มิ่ีการให้ทุน์ว่จััยุอยุู่บ้าง แต่ไม่ิ่ต่อเน่์�อง  

ส่งผลให้ไทยุขาดแคิลน์น์ักว่จััยุพั์น์ธ์ุีข้าวด้วยุ เพ์ราะคิ่าตอบแทน์ไม่ิ่ได้

ดึงดูดน์ักว่จััยุให้เข้ามิ่าทำงาน์และงบว่จััยุก็น์้อยุ เรียุกกัน์แบบสน์ุกๆ  

คิ่อ เป็น์อาชีพ์ที�ไมิ่่มิ่ีการเต่บโตใน์หน์้าที�การงาน์และการเง่น์ (หัวเราะ)  

สุดท้ายุแล้วคิน์ที�เป็น์กำลังสำคิัญใน์การว่จััยุและพ์ัฒน์าเลยุมิ่ีน์้อยุ

เร่�องน์ี�สำคัิญมิ่าก ลองค่ิดดูว่า อุตสาหกรรมิ่ข้าวส่งออกเป็น์มูิ่ลค่ิา

หลกัแสน์ลา้น์บาท แต่งบวจ่ัยัุน้์อยุมิ่าก เพ์ราะฉะน์ั�น์อน์าคิตกค็ิงตอ้งปรบั 

ไมิ่่อยุ่างน์ั�น์ใน์ระยุะยุาวจัะไมิ่่สามิ่ารถ้แข่งได้เลยุ



Thailand: The Great Reset304

ภายใตั้้โครงสร้างของภาคเกษตั้รแบบนี� หากปลั่อยให้กลัไกตั้ลัาด
ท�างานเต็ั้ม่ที่ ไม่่มี่การแทรกแซึ่งเชิ่งนโยบายใดๆ เพ่ือให้คนได้  
‘ปร้บตั้้ว’ สิ่งที่จะเกิดขึ�นคืออะไร

ประการแรก ส่น์ค้ิาเกษัตรไทยุจัะสูญเสียุคิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์ 

การแข่งขัน์ใน์ตลาดโลก ข้อมิู่ลของธีน์าคิารโลกชี�ว่า ผล่ตภิาพ์ของ 

ภิาคิเกษัตรไทยุเพ์่�มิ่ขึ�น์ช้ามิ่ากเม่ิ่�อเทียุบกบัประเทศผูส้ง่ออกสน่์ค้ิาเกษัตร

อ่�น์ๆ เช่น์ เวียุดน์ามิ่ที�ผล่ตภิาพ์รวมิ่ของการผล่ตใน์ภิาคิเกษัตรแซงหน์้า

เราไปแล้ว

ประการที�สอง เม่ิ่�อสูญเสียุคิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์การแข่งขัน์ยุ่อมิ่เสียุ

ตลาด น์ั�น์หมิ่ายุคิวามิ่ว่า รายุไดข้องเกษัตรที�ปลกูสน่์คิา้สง่ออกยุอ่มิ่ลดลง 

ขา้วเปน็์ตวัอยุา่งที�ชดัเจัน์ใน์กรณนี์ี� ถ้า้ลองยุอ้น์กลบัไปด ูจัะเหน็์แน์วโน์ม้ิ่

ว่ามิู่ลค่ิาการส่งออกข้าวลดลงอยุ่างต่อเน์่�อง ใน์ขณะที�มูิ่ลคิ่าการซ่�อขายุ

ข้าวใน์ตลาดโลกยุังคิงเต่บโตอยุู่

ประการที�สามิ่ ผล่ตภิาพ์ใน์ภิาคิเกษัตรที�ลดลงหมิ่ายุคิวามิ่ว่า  

ไทยุอาจักำลังสญูเสียุคิวามิ่มัิ่�น์คิงทางอาหารตามิ่ไปดว้ยุ ประเด็น์น์ี� แมิ่ไ้มิ่ใ่ช ่

ประเด็น์เช่งเศรษัฐก่จัโดยุตรง แต่เป็น์ประเด็น์ที�มีิ่คิวามิ่สำคัิญมิ่าก  

ถ้้าเราไมิ่่ทำอะไรเลยุ อน์าคิตจัะลำบากแน์่น์อน์ 

ภายใตั้้โครงสร้างแลัะข้อจ�าก้ดแบบที่เราเผช่ิญอยู่ อะไรคือโจทย์ 
แห่งอนาคตั้ของภาคเกษตั้รไทย แลัะเราควรต้ั้�งหล้ักเรื่องนี�ก้น
อย่างไร

โจัทยุ์แรกค่ิอ การเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศ ซึ�งภิาคิเกษัตร

ไทยุเจัอคิวามิ่เสียุหายุมิ่ากขึ�น์ทุกปีๆ เราขาดคิวามิ่พ์ร้อมิ่เช่งระบบและ

ภิูม่ิ่คิุ้มิ่กัน์ด้าน์น์ี�อยูุ่มิ่าก ส่�งแรกที�ต้องค่ิดก็ค่ิอ ทำอยุ่างไรให้คิรัวเร่อน์

เกษัตรเข้าถ้ึงแหล่งน์�ำได้มิ่ากที�สุด หากแก้โจัทย์ุน์ี�ได้ น์อกจัากจัะทำให้

เปราะบางน้์อยุลงแล้ว ยุังช่วยุยุกระดับการทำเกษัตรด้วยุ เพ์ราะถ้้า

น์�ำเพี์ยุงพ์อก็จัะสามิ่ารถ้ทำเกษัตรได้ปีละหลายุคิรั�ง จัากที�ทำได้ปีละ 

หน์ึ�งฤดูกาล
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การจััดการน์�ำใน์ปัจัจัุบัน์ใช้งบประมิ่าณปีละ 60,000 ล้าน์บาท  
แต่ส่วน์ใหญ่งบประมิ่าณจัะกระจัุกอยุู่ใน์พ์่�น์ที�ที�มิ่ีเขตชลประทาน์อยุู่แล้ว  
ซึ�งคิรอบคิลุมิ่คิรัวเร่อน์เกษัตรราว 26% เท่าน์ั�น์ ผมิ่เสน์อว่าต้องเปลี�ยุน์
แน์วทางจััดสรรใหมิ่่โดยุให้คิวามิ่สำคิัญกับพ์่�น์ที�น์อกเขตชลประทาน์  
ซึ�งคิรอบคิลุมิ่คิรวัเร่อน์เกษัตรอกี 74% ใหม้ิ่ากขึ�น์ น์อกจัากน์ี� วธ่ีกีารจัดัการ
น์�ำก็สามิ่ารถ้ทำได้หลายุรูปแบบ ทั�งการลงทุน์ใน์แหล่งน์�ำสาธีารณะใหมิ่่  
และการขุดลอกคูิคิลองที�ต่�น์เข่น์เพ่์�อให้กักเก็บน์�ำได้ การจััดการน์�ำต้อง
มิ่องทั�งระบบ เห็น์คิวามิ่เช่�อมิ่โยุงของแมิ่่น์�ำลำคิลองทั�งหมิ่ด

โจัทย์ุใหญ่เร่�องที�สองค่ิอ การใช้ประโยุชน์์จัากเทคิโน์โลยุีด่จั่ทัล
ทางการเกษัตร ซึ�งมิ่ีคิวามิ่เป็น์ไปได้หลากหลายุมิ่าก การตรวจัสภิาพ์ด่น์ 
ตรวจัน์�ำ ถ้่ายุรูปแล้วเห็น์แมิ่ลงเกาะ ว่เคิราะห์โรคิและสถ้าน์การณ์ได้เลยุ 
ตรงนี์�เปน็์เร่�องที�ทำได้ไม่ิ่ยุาก แต่ประโยุชน์สู์งมิ่าก หวัใจัสำคัิญของเร่�องน์ี� 
คิ่อ การยุกระดับการใช้เทคิโน์โลยุีด่จั่ทัลใน์เช่งคิุณภิาพ์ การเพ์่�มิ่ทักษัะ
และคิวามิ่รู้ด่จั่ทัลให้แก่เกษัตรกร

น์อกจัากน์ี� รัฐต้องลงทุน์โคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ด้าน์ด่จั่ทัลด้วยุ เพ์่�อให้
ต้น์ทุน์ใน์การใช้เทคิโน์โลยุีไมิ่่สูงจัน์เก่น์ไป ทุกวัน์น์ี�ระบบอ่น์เทอร์เน์็ต
ของเราถู้กออกแบบมิ่าให้ใช้ใน์เม่ิ่องที�เป็น์บ้าน์หร่อออฟื่ฟิื่ศเป็น์หลัก  
ซึ�งทำให้การน์ำไปใช้ใน์ฟื่าร์มิ่ขน์าดใหญ่มิ่ีต้น์ทุน์สูงมิ่าก ใน์ต่างประเทศ 
มิ่ีการพ์ัฒน์า inclusive sim card ซึ�งเหมิ่าะกับการใช้ใน์ฟื่าร์มิ่ โดยุซ่มิ่น์ี� 
จัะส่งข้อมิู่ลเป็น์ช่วงๆ เช่น์ ทุก 10 น์าที ไมิ่่ได้ส่งถ้ี�เหมิ่่อน์ซ่มิ่ที�เราใช้กัน์ 
ใน์ปัจัจัุบัน์ น์ี�เป็น์ตัวอยุ่างการออกแบบระบบเพ์่�อรองรับภิาคิเกษัตร

การพ์ัฒน์าแอปพ์ล่เคิชัน์สำหรับเกษัตรกรก็เป็น์อีกหน์ึ�งโจัทยุ์  
ซึ�งภิาคิรัฐไม่ิ่คิวรทำเอง แต่ต้องให้เอกชน์มีิ่บทบาทน์ำ โดยุภิาคิรัฐคิวร 
ทำหน์้าที�สน์ับสน์ุน์ด้าน์ข้อมิู่ลให้ถู้กต้อง แมิ่่น์ยุำ และทัน์ท่วงที  
และมิ่าตรการส่งเสร่มิ่บางส่วน์ ทุกวัน์น์ี�หน่์วยุงาน์รัฐไทยุชอบทำ
แอปพ์ลเ่คิชนั์กนั์ ซึ�งส่วน์ใหญไ่มิ่ค่่ิอยุยุดึผูใ้ชเ้ป็น์ตวัตั�งเทา่ไหร ่สร้างเพ์ราะ

ผูบ้ร่หารอยุากได ้(หวัเราะ) แลว้กไ็มิ่ม่ิ่คีิน์ใชแ้ละใชง้าน์ไดจ้ัำกัด ไมิ่ใ่ชแ่คิน่์ั�น์  

ทุกหน์่วยุงาน์ต่างคิ่ดแอปฯ ของตัวเอง กลายุเป็น์งาน์ซ�ำซ้อน์อีก



เกษตรกรส่วนใหญ่พร้อมปรับตัว  
พวกเขาคิดและตัดสินใจ 

ภายใต้โครงสร้างแรงจูงใจ 
ที่ตัวเองเผชิญ 

ไม่ต่างจากคนในภาคการผลติอืน่ๆ  
อะไรที่คิดว่าท�าแล้วคุ้มค่า  

เขาท�าแน่นอน
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เวลัาพูดเรื่องดิจิท้ลัก้บน้กเศรษฐศาสตั้ร์ ค�าตั้อบก็จะคลั้ายก้นหม่ด
คอืตั้อ้งท�าโครงสรา้งพื�นฐานแลัะใหเ้อกช่นม่บีทบาทน�าในการพฒ้นา
นว้ตั้กรรม่ ม่ีต้ั้วอย่างรูปธรรม่ของนโยบายที่เหม่าะก้บภาคเกษตั้ร
บ้างไหม่

เศรษัฐก่จัแบบแบ่งปัน์ (sharing economy) เป็น์ตัวอยุ่างที�ดี 

ใน์เร่�องน์ี� หากทำได้สำเร็จั เกษัตรกรก็จัะสามิ่ารถ้ใช้เทคิโน์โลยุีด่จั่ทัล 

และเคิร่�องจัักรสมิ่ัยุใหมิ่่อยุ่างรถ้ตัดอ้อยุหร่อรถ้เก็บเกี�ยุวข้าวได้ แม้ิ่จัะมีิ่

พ์่�น์ที�เพ์าะปลูกไมิ่่ใหญ่มิ่าก สมิ่มิ่ต่ผมิ่เป็น์เกษัตรกร มิ่ีพ์่�น์ที�ไมิ่่ใหญ่มิ่าก  

อยุากใช้โดรน์ ก็ใช้แอปฯ หาคิน์มิ่าบ่น์ให้ได้ด้วยุค่ิาบร่การที�ถู้กลง 

และเหมิ่าะกับขน์าดของตัวเอง ไมิ่่ต้องซ่�อโดรน์ตัวละกว่าแสน์บาท 

น์อกจัากนี์� การทำ sharing economy ไมิ่่ใช่การแบ่งให้เช่าเคิร่�องจัักร

เท่านั์�น์ แตยุ่งัทำใหค้ิวามิ่รู้กระจัายุด้วยุ เพ์ราะคิน์ที�เป็น์เจัา้ของเคิร่�องจักัร

ก็มิ่ี know how สามิ่ารถ้ให้คิำแน์ะน์ำกับผู้เช่าได้โดยุตรง

พ์ูดแบบภิาษัาเศรษัฐศาสตร์ค่ิอ รัฐต้องส่งเสร่มิ่ตลาดเช่าบร่การ  

ต้องส่งเสร่มิ่และสน์บัสน์นุ์ให้เอกชน์เข้าไปประกอบธีรุก่จัใน์พ์่�น์ที�ที�ยุงัไม่ิ่มิ่ี

ตลาดเช่าบร่การ อาจัจัะลดภิาษีัเง่น์ได้น์่ต่บุคิคิล หร่อลดภิาษีัน์ำเข้า

เคิร่�องจัักร ต้องลองออกแบบกัน์ดู หากพ์่�น์ที�ไหน์ที�มิ่ีคิน์ให้บร่การอยุู่แล้ว 

รัฐก็ต้องเข้าไปกระตุ้น์ให้เก่ดการแข่งขัน์ ส่งเสร่มิ่ให้บร่ษััทแข่งขัน์กัน์ 

และสามิ่ารถ้มีิ่กำไรระดับหนึ์�งที�เหมิ่าะสมิ่ เร่�องน์ี�เทคิโน์โลยีุเรามิ่พี์รอ้มิ่แล้ว 

แคิ่ต้องการตัวช่วยุจัากภิาคิรัฐ ที�ผ่าน์มิ่างาน์ว่จััยุพ์บว่า ตลาดเช่าบร่การ

เคิร่�องจัักรกลทางการเกษัตรเด่น์ไปได้ดีด้วยุตัวของมิ่ัน์เองระดับหน์ึ�ง 

ขอ้มูิ่ลพ์บเลยุว่าตลาดนี์�ช่วยุใหเ้กษัตรกรไทยุใช้เคิร่�องจักัรสมัิ่ยุใหม่ิ่มิ่ากขึ�น์ 

และช่วยุเพ์่�มิ่รายุได้ให้เกษัตรกร โดยุธีรรมิ่ชาต่ตลาดไปอยุู่แล้ว รัฐเพ์ียุง

แคิ่เข้าไปช่วยุเสร่มิ่เท่าน์ั�น์
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สถาบ้นด้านเกษตั้รอย่างสหกรณ์ หรือการรวม่กลุ่ัม่ก้น จะเป็น 
ส่วนหนึ่งของค�าตั้อบส�าหร้บโลักอนาคตั้ไหม่

ยุงัคิงเปน็์คิำตอบน์ะ! การรวมิ่กลุ่มิ่ยัุงมิ่คีิวามิ่สำคัิญมิ่าก การศึกษัา

ที�ผ่าน์มิ่าก็ชี�ชัดเจัน์ว่า ไทยุทำเร่�องน์ี�ได้สำเร็จัระดับหน์ึ�ง เพี์ยุงแต่ไม่ิ่ได้ 

เขม้ิ่แข็งทกุกลุม่ิ่ คิวามิ่ท้าทายุใน์เร่�องน์ี�จังึเป็น์เร่�องการทำให้การรวมิ่กลุม่ิ่ 

เข้มิ่แข็งทุกกลุ่มิ่ เพ์ราะหากทำสำเร็จัจัะช่วยุเหล่อเกษัตรกรได้มิ่าก  

โดยุเฉพ์าะใน์เร่�องอำน์าจัการต่อรอง

คิวามิ่ยุั�งยุ่น์ก็เป็น์อีกหน์ึ�งโจัทยุ์สำคิัญ ที�ผ่าน์มิ่าคิวามิ่เข้มิ่แข็ง 

ของกลุ่มิ่เกษัตรกรไทยุมัิ่กยุึดต่ดกับผู้น์ำกลุ่มิ่เป็น์หลัก ไม่ิ่ได้ยุึดกับ

ระบบ สหกรณ์ไหน์มิ่ีผู้น์ำที�ดี สหกรณ์น์ั�น์ก็รุ่งโรจัน์์ แต่พ์อเปลี�ยุน์ผู้น์ำ 

คิวามิ่เขม้ิ่แขง็ก็ลดน้์อยุลง หากตอ้งการใหส้ถ้าบนั์เกษัตรมีิ่คิวามิ่เขม้ิ่แขง็ 

อยุ่างยัุ�งยุ่น์ ก็จัำเป็น์ต้องมีิ่ระบบที�ดีด้วยุ ระบบที�ทำให้ทุกคิน์อยุากมิ่า 

รวมิ่ตัวกัน์ มิ่องเห็น์ว่าการรวมิ่ตัวแล้วทุกคิน์ได้ผลประโยุชน์์และมิ่ ี

การแบ่งผลประโยุชน์์อยุ่างเป็น์ธีรรมิ่ ไม่ิ่ใช่รวมิ่ตัวกัน์แล้วมิ่ีแต่ผู้น์ำที�ได้

ประโยุชน์์ หร่อไมิ่่ก็ต้องเสียุสละทำงาน์ส่วน์รวมิ่โดยุไมิ่่ได้อะไรเลยุ

ระบบสหกรณ์ใน์ต่างประเทศน์่าทึ�งมิ่าก เกษัตรกรที�ขายุผลผล่ตได้

ต้องหักเง่น์เข้าส่วน์กลางทุกก่โลกรัมิ่ สหกรณ์ก็จัะมิ่ีเง่น์ก้อน์ไว้สำหรับ 

เป็น์ค่ิาตอบแทน์คิน์ทำงาน์ และสามิ่ารถ้ลงทุน์ด้าน์การว่จััยุและพ์ัฒน์า  

ดงึผูเ้ชี�ยุวชาญเกง่ๆ มิ่าชว่ยุคิน์ใน์กลุ่มิ่ ไมิ่ต่อ้งรอรฐับาล ประเดน็์ที�สมิ่าชก่ 

ไมิ่่มิ่ีองคิ์คิวามิ่รู้ก็ไปหาคิน์มิ่าช่วยุอบรมิ่และฝัึกสอน์ได้

อะไรเป็นม่ายาคตั้ิที่คนนอกม่้กเข้าใจผิดเกี่ยวก้บภาคเกษตั้ร
เกษัตรกรส่วน์ใหญ่พ์ร้อมิ่ปรับตัว พ์วกเขาคิ่ดและตัดส่น์ใจัภิายุใต ้

โคิรงสร้างแรงจัูงใจัที�ตัวเองเผช่ญไมิ่่ต่างจัากคิน์ใน์ภิาคิการผล่ตอ่�น์ๆ 

อะไรที�ค่ิดว่าทำแล้วคุ้ิมิ่คิ่า เขาทำแน์่น์อน์ ดังน์ั�น์ก้าวแรกของการปรับ

ภิาคิเกษัตรค่ิอการมีิ่น์โยุบายุที�สามิ่ารถ้จูังใจัให้เขาปรับได้ ทำให้มัิ่�น์ใจั

ว่าการปรับตัวจัะทำให้กำไรมิ่ากขึ�น์
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ใน์ภิาคิเกษัตรไมิ่่ได้มิ่ีข้อมิู่ลมิ่ากมิ่ายุ ระบบของเกษัตรกรไทยุคิ่อ

การมิ่องหาคิวามิ่สำเร็จัจัากคิน์ที�อยูุ่ใกล้ตัว เช่น์ แปลงข้างๆ หร่อคิน์ใน์

พ์่�น์ที�เดียุวกัน์ หากมิ่ีโชว์เคิสที�ทำให้เห็น์ได้ว่า ถ้้าทำตามิ่แล้วมิ่ีโอกาส

ได้ผล เขาก็พ์ร้อมิ่จัะทำ ที�สำคัิญคิ่อการเรียุน์รู้จัากคิน์ที�อยูุ่ใกล้ทำได้ 

งา่ยุกวา่ ภิาษัาที�ใชส้่�อสารกนั์จัะเป็น์ภิาษัางา่ยุๆ ไมิ่ซ่บัซอ้น์ แตเ่ขาเข้าใจักนั์ 

และที�สำคัิญค่ิอเช่�อใจักัน์ ใน์แง่น์ี� รัฐต้องทำให้เกษัตรกรเห็น์ให้ได้ว่า 

การปรับตัวแต่ละคิรั�งเป็น์การลงทุน์ที�คิุ้มิ่คิ่า ต้องทำให้เขามัิ่�น์ใจัและ 

เช่�อใจัวา่การปรับตวัจัะมีิ่คิน์คิอยุช่วยุสนั์บสนุ์น์ ใหค้ิำแน์ะน์ำ และไม่ิ่ท่�งเขา 

หากว่าการปรับตัวน์ั�น์ล้มิ่เหลว

สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

สมิ่คิ่ด พ์ุทธีศร ี

ภิาพ์ถ้่ายุ: กมิ่ลชน์ก คิัชมิ่าตยุ์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 11 มิ่ีน์าคิมิ่ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





อ่านบทสัมภาษณ์
ฉบับเต็มได้ที่

IV
ตั้้�งหลั้กใหม่่

เทคโนโลัยีแลัะสิ่งแวดลั้อม่



ม่องอนาคตั้โลัก  
อ่านอนาคตั้ไทย  
เราอยู่ตั้รงไหน 

ในโลักแห่งเทคโนโลัยี 

ณภ้ทร จาตัุ้ศรีพิท้กษ์
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ดร.ณภ้ทร จาตัุ้ศรีพิท้กษ์ กรรม่การผู้จ้ดการ สถาบ้นอนาคตั้ 
ไทยุศึกษัา (Thailand Future) สถ้าบัน์คิลังสมิ่องด้าน์น์โยุบายุสาธีารณะ

ใน์ประเด็น์ที�เกี�ยุวข้องกับอน์าคิตประเทศไทยุ และยัุงเป็น์ผู้ก่อตั�งและ 

ซีอีโอบร่ษััท Siametrics Consulting บร่ษััทที�ปรึกษัาด้าน์การใช้ข้อมิู่ล

และปัญญาประด่ษัฐ์

ณภิัทรจับปร่ญญาเอกด้าน์เศรษัฐศาสตร์ประยุุกต์ และเป็น์น์ักว่จััยุ

ประจัำสถ้าบัน์คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงของโลกที� University of Minnesota 

คิวามิ่สน์ใจัดั�งเด่มิ่ของเขาค่ิอเศรษัฐศาสตร์การศึกษัา  กอ่น์ที�จัะขยัุบขยุายุ 

มิ่าสู่โลกของเทคิโน์โลยุีด่จั่ทัล ข้อมิู่ล และปัญญาประด่ษัฐ์ เพ์ราะเห็น์ว่า 

เคิร่�องมิ่่อเหล่าน์ี�มิ่ีประโยุชน์์อยุ่างยุ่�งใน์การว่เคิราะห์และแก้ไขปัญหา

ใน์ฐาน์ะนั์กเศรษัฐศาสตร์ น์ักว่ทยุาศาสตร์ข้อมูิ่ล และนั์กว่ชาการ

ที�สน์ใจัน์โยุบายุสาธีารณะ ณภิัทรจัึงชวน์สังคิมิ่ไทยุตั�งหลักใหม่ิ่ 

ด้าน์เทคิโน์โลยุีด่จั่ทัลได้อยุ่างน์่าสน์ใจัยุ่�ง
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ถ้าม่องภาพใหญ่ของเทรนด์โลักตั้อนนี� เราเห็นประเด็นเทคโนโลัยี
อะไรที่น่าสนใจหรือน่าจ้บตั้าม่องบ้าง

ผมิ่จัะมิ่องเทคิโน์โลยุจีัากสามิ่ม่ิ่ต ่คิอ่ ม่ิ่ตข่องปจััเจัก ม่ิ่ตข่องเอกชน์ 

และสุดท้ายุคิ่อมิ่่ต่ของภิาคิรัฐหร่อสังคิมิ่โดยุรวมิ่

ถ้้าให้มิ่องเทคิโน์โลยุีที�น์่าสน์ใจัใน์ระยุะสั�น์ไปจัน์ถ้ึงระยุะกลางๆ  

คิงหนี์ไม่ิ่พ้์น์เร่�อง AI และบ่�กดาต้า ส่วน์อีกด้าน์คิ่อบล็อกเชน์ คิร่ปโต- 

เคิอร์เรน์ซี (cryptocurrency) เมิ่ตาเว่ร์ส (metaverse) หร่อ web 3.0  

แต่จัร่งๆ ทั�งสองซีกน์ี�ก็เข้ามิ่าปะปน์กัน์อยุู่แล้ว
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อยากช่วนคุณลัองคลัี่แตั้่ลัะเรื่องออกม่าให้เห็นเป็นรูปธรรม่ 
เทคโนโลัยีเหลั่านี�คืออะไร แลัะจะเข้าม่าม่ีบทบาทก้บช่ีวิตั้ของเราได้
อย่างไรบ้าง

ผมิ่ขอเร่�มิ่จัาก AI กับบ่�กดาต้าก่อน์ จัร่งๆ ก็เป็น์เร่�องที�เร่�มิ่เก่า
แล้วด้วยุ เพ์ราะตอน์น์ี�ทุกคิน์หัน์ไปพ์ูดเร่�องเมิ่ตาเว่ร์ส คิร่ปโตเคิอร์เรน์ซี  

หร่อเหรียุญเกมิ่ใน์โลกเสมิ่่อน์จัร่งแทน์ แต่ที�น์่าสน์ใจัคิ่อ ผมิ่คิ่ดว่าตอน์น์ี�  

AI หร่อเทคิโน์โลยุีที�ถู้กขับเคิล่�อน์ด้วยุข้อมิู่ล (data-driven technology)  
ทั�งหลายุกำลังถู้กน์ำไปใช้ใน์ธุีรก่จัหร่อปฏ่ิบัต่การขององค์ิกรต่างๆ  
แบบเต็มิ่ที�กว่าใน์ช่วงห้าปีที�ผ่าน์มิ่า และเป็น์การใช้ใน์การประกอบธีุรก่จั

ที�เป็น์แก่น์หลักเลยุ เช่น์ บร่ษััทขน์ส่งใช้ AI ช่วยุปรับแต่ง (optimised)  
ว่าจัะส่งของอยุ่างไรให้ประหยุัดทั�งน์�ำมิ่ัน์ คิน์ และเวลาที�สุด

ส่�งสำคัิญค่ิอเทคิโน์โลยีุพ์วกน์ี� เข้ามิ่ากระทบหัวใจัของธุีรก่จั  
ไม่ิ่ใช่แค่ิลดต้น์ทุน์หร่อหาว่ธีียุ่งโฆษัณาให้ดี ซึ�งก็เป็น์เร่�องสำคัิญ 
เหม่ิ่อน์กัน์ แต่ตอน์น์ี�มิ่ัน์เข้ามิ่ากระทบแก่น์หลักของธุีรก่จัที�จัะต้องใช้
เทคิโน์โลยุีใน์การแสวงหาประโยุชน์์ให้ได้มิ่ากที�สุด และใน์อีก 1-2 ป ี
ขา้งหน้์าเราจัะเห็น์การประยุุกต์ใชเ้ทคิโน์โลยีุมิ่ากขึ�น์ และจัะชัดเจัน์มิ่ากขึ�น์ 
ว่าบร่ษััทไหน์ทำได้แคิ่คิุยุ บร่ษััทไหน์สร้างผลลัพ์ธี์ได้จัร่งๆ

ในมิ่ตั้ปิจัเจกบุคคลั เทคโนโลัยีเหล่ัานี�จะมี่ผลักบ้ชี่วติั้ของคนธรรม่ดา
อย่างไรบ้าง

มิ่ีผลแน่์น์อน์และกระทบแทบจัะทุกม่ิ่ต่ของชีว่ตมิ่นุ์ษัย์ุเลยุ ถ้้ามิ่อง 
กว้างๆ ส่�งที�กระทบมิ่ากที�สุดน์่าจัะเป็น์เร่�องการเง่น์ การคิ้า การเม่ิ่อง 
การปกคิรอง และการเรยีุกรอ้งส่ทธ่ีกบัน์โยุบายุที�ดจีัากภิาคิรฐั และแน์น่์อน์ 
คิ่อเร่�องคิวามิ่รักกับคิวามิ่ตายุ

เร่�องการคิ้า ข้อดีอยุ่างหน์ึ�งค่ิอเราคิวรได้รับส่น์คิ้าและบร่การที�เรา
อยุากได้แบบไมิ่่ต้องน์ึกถ้ึง ลองคิ่ดถ้ึงโลกที�วัน์หน์ึ�งการซ่�อของจัะหายุไป 
อาจัจัะไปถ้ึงขั�น์ว่าเราไมิ่่ได้คิ่ดว่าเราอยุากได้อะไร ไมิ่่มิ่ีคิวามิ่อยุากเลยุ 
แต่อยุู่ดีๆ ของก็มิ่าที�บ้าน์เฉยุเลยุโดยุที�เราไมิ่่รู้ตัว



สิ่งที่เทคโนโลยีกระทบมากที่สุด
น่าจะเป็นเรื่องการเงิน  

การค้า การเมืองการปกครอง 
และการเรียกร้องสิทธ ิ

กับนโยบายที่ดีจากภาครัฐ  
และแน่นอนคือ 

เรื่องความรักกับความตาย
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โมิ่เดลของแอมิ่ะซอน์ที�โตมิ่ากๆ ใน์สหรัฐฯ จัะเห็น์ว่าข้อได้เปรียุบ

ทางธีุรก่จัของเขาค่ิอการให้ข้อเสน์อชน์่ดที�ลูกคิ้าคิน์น์ั�น์ต้องโง่จัร่งๆ  

ถ้ึงจัะกล้าปฏ่ิเสธี หร่อธุีรก่จับางเจ้ัาไม่ิ่ว่าจัะสั�งของเวลาไหน์ก็มิ่าส่งได้

ภิายุใน์ไม่ิ่กี�ชั�วโมิ่งพ์ร้อมิ่ใหข้องแถ้มิ่เตม็ิ่ไปหมิ่ด ซึ�งเก่ดจัากการประมิ่วลผล 

ข้อมิู่ลของลูกคิ้าเยุอะมิ่าก

แลั้วถ้าเป็นความ่ร้กก้บความ่ตั้าย?
ผมิ่เขียุน์หน์ังส่ออยูุ่เล่มิ่หน์ึ�ง เป็น์เร่�องของเม่ิ่องที�ทุกคิน์รู้ว่า 

ตัวเองจัะตายุเมิ่่�อไหร่ ถ้ามิ่ว่าจัะรู้ได้อยุ่างไร ต้องบอกก่อน์ว่าเราสามิ่ารถ้

ทำน์ายุหลายุอยุ่างใน์ชีว่ตได้คิ่อน์ข้างดีน์ะคิรับ ถ้ึงอาจัจัะไมิ่่ได้แมิ่่น์ 

ร้อยุเปอร์เซ็น์ต์ก็ตามิ่ โดยุอาศัยุปัจัจััยุพ์วกพ์ฤต่กรรมิ่ การก่น์อาหาร 

หร่อยุีน์ เดี�ยุวน์ี�มิ่ีบางบร่ษััทยุาที�มิ่ีข้อมิู่ลจัีโน์มิ่ของเรา แมิ่้กระทั�งข้อมูิ่ล

การก่น์อาหารหร่อไลฟื่์สไตล์ที�วัดจัากน์าฬิิกาหร่ออุปกรณ์สวมิ่ใส่ต่างๆ  

แตเ่ป้าหมิ่ายุอาจัไมิ่ใ่ชเ่พ่์�อรู้วัน์ตายุ แตเ่ป็น์การยุด่เวลาการใชช้วีต่ออกไป 

ใหไ้ด้น์าน์ที�สุด ถ้า้เรารู้อายุุขยัุของตัวเอง จัะเปลี�ยุน์พ์ฤตก่รรมิ่หลายุอยุ่าง 

ของเราไปเลยุ  และจัะเปลี�ยุน์การวางแผน์พ์ฤตก่รรมิ่ของเราและปฏ่ิสมัิ่พ์นั์ธ์ี 

ที�เรามิ่ีต่อคิน์อ่�น์ด้วยุ

น์อกจัากน์ี�เร่�มิ่มิ่กีารพ์ดูถ้งึชวีต่ด่จัท่ลัหลงัคิวามิ่ตายุบ้างแล้ว ทกุวนั์น์ี�

เราสร้าง (generate) ข้อมิู่ลเกี�ยุวกับตัวเราเยุอะมิ่าก ทั�งภิาพ์ เสียุง แชต 

ทุกอยุ่างเลยุ และถ้้าข้อมูิ่ลพ์วกน์ี�เยุอะพ์อก็จัะสามิ่ารถ้ถู้กก๊อปปี�ออกมิ่า

เป็น์ตัวตน์ของเราได้ สมิ่มิ่ต่ลูกหลาน์อยุากมิ่ีปฏ่ิสัมิ่พั์น์ธ์ีกับเราก็อาจัจัะ

ทำได้ผ่าน์โฮโลแกรมิ่หร่อว่ดีโอของเรา

ส่วน์ใน์แง่คิวามิ่รัก เราคิงเคิยุเห็น์แอปพ์ล่เคิชัน์หาคิู่ ซึ�งก็ไมิ่่ได้ผ่ด 

โดยุเฉพ์าะกับเด็กเจัน์ Z ลงไปน์ี�อาจัจัะเป็น์เร่�องปกต่เลยุด้วยุซ�ำ มิ่ัน์มิ่ี

ประส่ทธี่ภิาพ์ใน์ตลาดหาคิู่ คิ่อแก้ปัญหาการจัับคิู่แบบผ่ดๆ (mismatch) 

ของอุปสงคิ์-อุปทาน์ได้ดีมิ่ากๆ แต่ทั�งหมิ่ดน์ี�ก็สะท้อน์ให้เห็น์น์ัยุของ

การคิ้าอยูุ่ด้วยุ เพ์ราะการคิ้าค่ิอการสน์องคิวามิ่ต้องการใน์การบร่โภิคิ 
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บางอยุ่าง ถ้้าเรามิ่องคิวามิ่รักใน์แง่ว่าเราต้องการคิน์แบบน์ี� รายุได้เท่าน์ี�  
แตผ่มิ่ว่ามัิ่น์ไม่ิ่ใชทั่�งหมิ่ด แอปพ์ล่เคิชัน์หาคู่ิอาจัช่วยุให้เราเจัอคิน์คิน์หน์ึ�ง 
ใน์ตลาดแบบรวดเร็วและทำให้เราไมิ่่เสียุเวลา แต่ทั�งหมิ่ดน์ี�อาจัทำให ้
เราเผลอล่มิ่ไปว่าเราหาคู่ิทำไมิ่ เพ์ราะเพ์่�อน์เราแต่งงาน์กัน์หมิ่ดแล้ว  
หร่อเราต้องรีบหาอะไรบางอยุ่างหร่อเปล่า

สำหรับผมิ่ คิวามิ่รักที�แท้จัร่งไมิ่่คิวรทำน์ายุได้ ไมิ่่คิวรมิ่ีเหตุผล 
ด้วยุซ�ำ เพ์ราะถ้้าเราคิ่ดแบบที�ว่ามิ่าข้างต้น์ สมิ่มิ่ต่แฟื่น์เราทำอะไรที�เรา
ไมิ่่ชอบมิ่ากๆ ขึ�น์มิ่า อัลกอร่ธีึมิ่คิวรจัะเขี�ยุเขาออกทัน์ทีและให้เราไปหา 
คูิ่ใหมิ่่ ผมิ่ว่ามัิ่น์อัน์ตรายุน์ะ และโลกที�เราคุ้ิน์ช่น์กับเทคิโน์โลยุีมิ่ากๆ  
อาจัทำให้เราสูญเสียุทักษัะใน์การบร่หารคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์กับคิน์รอบตัวไป  
ทั�งพ์่อแมิ่่ ญาต่ เพ์่�อน์ ซึ�งน์ี�ก็ค่ิอคิวามิ่รักแบบหน์ึ�งเหม่ิ่อน์กัน์ และผมิ่ 
คิ่ดว่าเร่�องพ์วกน์ี�จัะเก่ดขึ�น์แบบที�เราไมิ่่รู้ตัวเลยุด้วยุ

คุณคิดว่าเทคโนโลัยีส่งผลัอย่างไรก้บภาคร้ฐ หรือถ้าพูดไปถึง
เรื่องการก�าก้บดูแลัด้านเทคโนโลัยี คุณคิดว่าภาคร้ฐควรจะเข้าม่า
ม่ีบทบาทอย่างไรในเรื่องนี�

การกำกบัดแูลเปน็์เร่�องที�สำคัิญมิ่ากกับทกุคิน์ใน์สังคิมิ่ และผมิ่เช่�อ
อยุา่งหน์ึ�งวา่การพ์ฒัน์าสงัคิมิ่ไมิ่จ่ัำเปน็์ตอ้งมิ่าจัากภิาคิรัฐร้อยุเปอร์เซน็์ต์ 
บางทอีาจัจัะดกีวา่ถ้า้การพ์ฒัน์าน์ั�น์มิ่าจัากภิาคิเอกชน์หร่อภิาคิประชาชน์  
ทั�งน์ี� ผมิ่ค่ิดว่าเราสามิ่ารถ้ประเม่ิ่น์การพั์ฒน์าสังคิมิ่ได้ใน์หลายุม่ิ่ต ่ 
ดา้นุแรก ค่ิอ ประสท่ธีผ่ลของน์โยุบายุ ลองดงูา่ยุๆ วา่ประเทศเราดขีึ�น์กวา่
เมิ่่�อวาน์ไหมิ่ ถ้้าคิำตอบคิ่อไม่ิ่ แปลว่ากระบวน์การค่ิดหร่อกระบวน์การ
ทำมิ่ัน์ผ่ด ส่วน์ ด้านุที�สอง คิ่อเร่�องประส่ทธี่ภิาพ์ พ์ูดง่ายุๆ คิ่อเราใช้เง่น์  
เวลา และทรัพ์ยุากรคิุ้มิ่คิ่าไหมิ่ สามิ่ารถ้ออกกฎหมิ่ายุหร่อน์โยุบายุมิ่าได้
รวดเร็วทัน์กับเทคิโน์โลยุีไหมิ่ และ ด้านุสุดท้าย คิ่อด้าน์คิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่ 
และเสมิ่อภิาคิ

ทั�งหมิ่ดน์ี� ผมิ่ว่าเมิ่่องไทยุล้มิ่เหลวแทบจัะทุกด้าน์ หร่อเอาเข้าจัร่ง 

หลายุประเทศก็ไม่ิ่ได้ดนี์กั แตใ่น์ฐาน์ะพ์ลเม่ิ่องไทยุ ผมิ่รูสึ้กว่าเรามีิ่ปญัหา
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เยุอะมิ่าก และหลายุปัญหาถู้กดองมิ่าเป็น์ส่บปีโดยุไมิ่่มิ่ีการแก้ไข ยุ่�งเจัอ

ว่กฤตหร่อสถ้าน์การณ์ที�ท้าทายุมิ่ากๆ ก็ยุ่�งแสดงให้เห็น์ว่ากระบวน์การ

แบบเด่มิ่แก้ปัญหาใหมิ่่ไมิ่่ได้

แลั้วเราจะแก้ปัญหาเหล่ัาน้�นได้อย่างไร หรือเทคโนโลัยีจะเข้าม่า 
ม่ีบทบาทอย่างไรได้บ้าง

แทน์ที�จัะมิ่าน์ั�งไล่แก้ทีละปัญหา เราต้องแก้ตรงแก่น์ของมิ่ัน์เลยุ 

กระบวน์การค่ิดและวางแผน์น์โยุบายุของเราไม่ิ่คิ่อยุอ่งกับหลักฐาน์เช่ง

ว่ทยุาศาสตร์ หร่ออาจัจัะเป็น์เพ์ราะเวลาเราค่ิดถึ้งเร่�องการพั์ฒน์าสังคิมิ่ 

การเมิ่่องการปกคิรอง หร่อรัฐศาสตร์ มิ่ัน์ฟื่ังดูไปทางศ่ลป์ ซึ�งก็ไมิ่่ผ่ดน์ะ 

แต่การวัดผลเป็น์เร่�องของว่ทยุาศาสตร์มิ่ากกว่า

อีกอยุ่างหน์ึ�งค่ิอ เวลาเราเล่อกผู้น์ำอะไรสักอยุ่าง เรามิ่ักจัะเล่อก

คิน์ที�มิ่ีอายุุเพ์ราะค่ิดว่าเขาอยุู่มิ่าน์าน์กว่า หร่อเล่อกคิน์ที�เรามิ่องว่า

เป็น์ผู้เชี�ยุวชาญด้าน์น์ั�น์ๆ ซึ�งก็ไมิ่่ผ่ด แต่ผมิ่คิ่ดว่าบางคิรั�งมิ่ัน์อาจัจัะดี  

เป็น์ธีรรมิ่ หร่อเหมิ่าะสมิ่กว่าใน์แง่บรรทัดฐาน์ทางสังคิมิ่ที�เราจัะเปิดช่อง 

การออกน์โยุบายุให้เป็น์แบบห้องเปิดแทน์ที�จัะเป็น์ห้องปิด เพ์ราะเวลา 

เราออกน์โยุบายุโดยุคิน์ที�จับสูงๆ บางทีคิน์ทั�วไปไมิ่่ได้รู้สึกเช่�อมิ่โยุงกับ 

คิน์เหลา่น์ั�น์ หร่อรูส้กึวา่พ์วกเขาไมิ่ม่ิ่ส่ีทธี่�มิ่เีสยีุงอะไร หรอ่ถ้า้แยุไ่ปกวา่น์ั�น์ 

คิ่อพ์วกเขาได้รับผลกระทบทางลบบางอยุ่างด้วยุซ�ำ

ทั�งหมิ่ดน์ี�จัะกลับมิ่าสู่เร่�องเทคิโน์โลยีุ เพ์ราะถ้้าเราไม่ิ่มิ่ีเทคิโน์โลยีุ

ด้าน์ข้อมิู่ลจัะทำทั�งหมิ่ดน์ี�ไมิ่่ได้ อยุ่างใน์กรณีเร่�องประส่ทธี่ภิาพ์และ

ประส่ทธี่ผล คิุณต้องเอาข้อมูิ่ลมิ่าทำการทดลอง หาหลักฐาน์เช่งสถ้่ต่

ว่าถ้้าทำน์โยุบายุน์ี�ไปแล้วได้ผลเท่าไหร่ ดกีว่าตวัเลอ่กอ่�น์อยุ่างไร คิุม้ิ่ค่ิา 

แค่ิไหน์ อตัราผลตอบแทน์เป็น์อยุ่างไร และเราต้องทำอะไรที�มิ่ากไปกว่า

ประชาพ์่จัารณ์ (public hearing) ซึ�งบางคิน์ไมิ่่รู้ด้วยุซ�ำว่ามิ่ี มิ่ัน์คิวรเป็น์

อะไรที�เข้าถ้ึงง่ายุกว่าน์ั�น์
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หลายุคิน์อาจัจัะมิ่องว่าน์โยุบายุเป็น์เร่�องที�หา่งไกลชาวบ้าน์ธีรรมิ่ดา 

ซึ�งก็อาจัจัะจัร่ง แต่ก็มิ่องได้ด้วยุว่าเพ์ราะคุิณไม่ิ่เคิยุลงแรงไปบอกเขา  

คิ่ดว่าอยุ่างไรเขาก็ไมิ่่มิ่ีบทบาทหร่อไมิ่่ฟื่ัง ทั�งที�เขาอาจัจัะมิ่ีไอเดียุดีๆ  

ก็ได้ใน์บางเร่�อง โดยุเฉพ์าะที�เกี�ยุวกับเศรษัฐก่จัฐาน์ราก ซึ�งผมิ่เช่�อว่า 

ไมิ่่มิ่ีทางทำได้ดีถ้้าออกมิ่าจัากส่วน์กลาง

ดูเหม่ือนภาคร้ฐไทยก้บเรื่องข้อมู่ลัจะเป็นประเด็นท่ีเจอความ่ท้าทาย
อกีม่าก แลัะถา้โลักเดนิไปขา้งหนา้แบบนี� คณุม่องวา่ไทยอยูต่ั้รงไหน
ในโลักอนาคตั้นี�

อยุู่ที�ว่าเราอยุากให้ภิาคิรัฐมิ่ีส่วน์พ์ัฒน์าสังคิมิ่และเศรษัฐก่จัมิ่าก

แคิ่ไหน์ ซึ�งส่วน์ตัวผมิ่ไม่ิ่อยุากให้ภิาคิรัฐมิ่าทำตรงน์ี�เยุอะเก่น์ไปน์ะ  

แน์่น์อน์ว่าภิาคิรัฐมิ่ีโอกาสที�เหมิ่าะสมิ่ใน์การแทรกแซงระบบตลาด  

แต่บางคิรั�งเราแทรกแซงผ่ด ค่ิอไปทำบางอยุ่างใน์เวลาที�ไม่ิ่คิวรทำ  

และไมิ่่ทำบางอยุ่างใน์เวลาที�คิวรทำ

ตอน์น์ี�โลกยัุงมีิ่ธีุรก่จัแบบใน์โลกเก่าเยุอะ แต่การเจัร่ญเต่บโตทาง

เศรษัฐก่จัไม่ิ่ได้มิ่าจัากโลกแบบเก่าแน่์น์อน์ และไม่ิ่ได้มิ่าจัากการอัดฉีด

ดว้ยุ เพ์ราะการอัดฉดีไมิ่ไ่ดท้ำใหเ้ก่ดส่�งใหม่ิ่ๆ ขึ�น์ การเตบ่โตของประเทศ

หร่อการพ์ัฒน์าของสังคิมิ่จัะมิ่าจัากการที�ว่าถ้ึงเราจัะมิ่ีกัน์แคิ่สองคิน์  

แตเ่ราสามิ่ารถ้สรา้งอะไรที�มิ่คุีิณคิา่ไดม้ิ่ากกวา่เมิ่่�อวาน์ ซึ�งจัะทำไดต้อ่เมิ่่�อ 

มิ่ีเทคิโน์โลยุีที�มิ่ีคิุณคิ่าใน์การผล่ตหร่อมิ่ีตลาดส่งออกที�ดีๆ เยุอะขึ�น์

เพ์ราะฉะนั์�น์ ส่�งที�น์่าห่วงคิ่อการรับเอาเทคิโน์โลยุีเข้ามิ่าใช้ 

และผลักดัน์ให้กลับเป็น์เง่น์ได้เร็วที�สุด ถ้้าเราไปดูธีุรก่จัใหญ่ๆ ใน์สหรัฐฯ 

จัะเห็น์ว่าทั�งหมิ่ดแทบจัะเป็น์บร่ษััทเทคิโน์โลยุีหมิ่ดแล้ว ซึ�งไม่ิ่ได้ใช้

ทรัพ์ยุากรเยุอะ แต่ได้ผลตอบแทน์กลับมิ่าเยุอะมิ่าก
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ตั้อนนี�หลัายคนพูดถึงเรื่องเทคโนโลัยี web 3.0 ที่ก�าลั้งจะเข้าม่า 
ม่ีบทบาทม่ากในส้งคม่ อยากช่วนคุณอธิบายว่า web 3.0 คืออะไร 
แลัะจะเข้าม่าสร้างภูม่ิท้ศน์ใหม่่ๆ ในช่ีวิตั้เราอย่างไรบ้าง

จัร่งๆ เร่�อง web 3.0 เป็น์อะไรที�คิุณไมิ่่สามิ่ารถ้ฟื่ังผมิ่แล้วเข้าใจัได้ 
แต่คิุณต้องลอง ต้องเจั็บ ต้องชน์ะ ต้องอยูุ่กับมิ่ัน์ถึ้งจัะเข้าใจัได้เต็มิ่ร้อยุ 
แต่อธี่บายุแบบน์ี�ก่อน์ว่า web 2.0 เป็น์การรวมิ่ศูน์ยุ์เทคิโน์โลยุีและข้อมิู่ล
เข้ามิ่าไว้ใน์แพ์ลตฟื่อร์มิ่เพ์่�อสร้างประโยุชน์์บางอยุ่าง มิ่ีการประหยุัดต่อ 
ขน์าด (economy of scale) เก่ดขึ�น์ และมีิ่ธีุรก่จัอยุ่างแอมิ่ะซอน์หร่อ 
อาลีบาบาเก่ดขึ�น์ ถ้ามิ่ว่าได้ประโยุชน์์เยุอะไหมิ่ เยุอะคิรับ แต่ประโยุชน์์
จัะกระจัุกตัวอยุู่ตรงกลาง ซึ�งไมิ่่แปลกเพ์ราะเขาเป็น์น์ักลงทุน์ เขาก็คิวร
ได้รับผลประโยุชน์์ น์ั�น์คิ่อเร่�องของทุน์

แต่ web 3.0 เป็น์อะไรที�ต่างจัากน์ั�น์ เพ์ราะมัิ่น์คิ่อเทคิโน์โลยุี
อ่น์เทอร์เน็์ตที�อยูุ่บน์รากฐาน์ของระบบบล็อกเชน์ที�กระจัายุศูน์ยุ์ โดยุมีิ่
อดุมิ่การณท์ี�ตอ้งการใหเ้ก่ดคิวามิ่เทา่เทยีุมิ่ (fair) ของการถ้า่ยุโอน์คิณุคิา่
ระหว่างผู้เล่น์ทางเศรษัฐก่จั อารมิ่ณ์ประมิ่าณว่า ถ้้าผมิ่ผล่ตของได้ส่บ
บาท ผมิ่ก็สมิ่คิวรได้รับส่บบาทน์ั�น์โดยุไมิ่่มิ่ีใคิรชักกำไรไปแมิ่้แต่คิน์เดียุว  
ค่ิอเป็น์ตลาดทุน์ที�มิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์ที�สุด ใคิรสร้างอะไรก็คิวรได้รับ 
การตอบแทน์ แต่ขณะเดียุวกัน์ ถ้้าผมิ่ผล่ตอะไรที�ไม่ิ่มีิ่คุิณค่ิาจัร่งๆ ก็จัะ
ไม่ิ่มีิ่ใคิรสน์ใจัเลยุ เราจัะโดน์ฆา่เพ์ราะตลาดน์ี�ไมิ่ม่ิ่ขีอบเขตใน์การปกปอ้ง
ทุกคิน์ แต่ต้องแข่งกับทุกคิน์ เป็น์ตลาดแข่งขัน์เก่อบสมิ่บูรณ์

ถ้ามิ่ว่า web 3.0 อยุู่ตรงไหน์ มิ่ัน์อยูุ่ใน์โลกคิร่ปโตเคิอร์เรน์ซี  
เป็น์เหมิ่่อน์ประตูสำหรับคิน์ทั�วไปเพ์่�อเข้าสู่โลก web 3.0 และเป็น์โอกาส 
ที�สำคัิญมิ่ากด้วยุ ซึ�งผมิ่แบ่งโอกาสที�ว่าออกเป็น์สามิ่ม่ิ่ต่ ค่ิอการบร่โภิคิ 
สน่์ค้ิา การกระจัายุอำน์าจัและการถ้อน์รากถ้อน์โคิน์อำน์าจัเก่า และสุดท้ายุ 
คิ่อการตัดส่น์ใจัร่วมิ่กัน์ ทั�งหมิ่ดน์ี� เป็น์คิาแร็กเตอร์ของโลกใบน์ี�  
ซึ�งถ้้ามิ่องจัากข้างน์อกเราจัะไมิ่่เห็น์เลยุ จัะเห็น์แต่กราฟื่สีแดงบ้าง 
สเีขียุวบา้ง เหน็์คิน์บอกวา่ไดบ่้ตคิอยุน์ ์(bitcoin) บา้ง แตจ่ัร่งๆ มิ่นั์มิ่อีะไร 
มิ่ากกวา่น์ั�น์ ทั�งหมิ่ดน์ี�ไมิ่ใ่ชแ่คิเ่งน่์ แตเ่ป็น์ทั�งหุน้์ เงน่์ และระบบเศรษัฐก่จั  

เป็น์เหมิ่่อน์ระบบน์่เวศของอีกประเทศที�มิ่ีทุกอยุ่างอยุู่บน์น์ั�น์



อันดับแรกของการก�ากับดูแล
ควรจะเป็นการพิจารณาว่า  

สิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะท�าได ้
ควรจะมีหลักการ (principle) 

แบบไหน...เราต้องการ  
‘การก�ากับดูแล’  

แต่อาจจะไม่ได้ต้องการ  
‘ผู้ก�ากับดูแล’  

หรืออาจจะมีการ privatised  
ผู้ก�ากับดูแลไปเลยก็ได้
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ถ้าน่ีเป็นเหมื่อนโลักอีกใบหนึ่ง คุณม่องเห็นประเด็นน่าสนใจอะไร 
ในโลักใหม่่ใบนี�บ้าง

นี์�เป็น์โอกาสที�ดีมิ่ากสำหรับคิน์ไทยุเลยุ แต่ใน์อีกแง่ มิ่ัน์ก็มิ่ ี

คิวามิ่ไมิ่เ่ที�ยุงธีรรมิ่อยูุ่เชน่์กนั์ โดยุเฉพ์าะกบัผูส้รา้งสรรค์ิ เชน่์ กลุ่มิ่ดไีซเน์อร์  

น์ักเขียุน์เพ์ลง ศ่ลปิน์ พ์วกเขามิ่ักไมิ่่ได้รับผลประโยุชน์์ทางเศรษัฐก่จั 

(economic benefit) เท่ากับผลผล่ตส่วน์เพ่์�มิ่ (marginal product)  

ที�ตน์เองผล่ตให้สังคิมิ่เพ์ราะถู้กแพ์ลตฟื่อร์มิ่เก็บไปหมิ่ด ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์ 

แพ์ลตฟื่อร์มิ่เทคิโน์โลยุี พ์่อคิ้าคิน์กลาง หร่อคิน์ที�มิ่ีอำน์าจัสูงใน์ตลาด

อีกเร่�องค่ิอประเด็น์เกี�ยุวกับการตัดส่น์ใจัร่วมิ่กัน์ ซึ�งผมิ่มิ่องว่า 

เปน็์คิวามิ่ทา้ทายุใน์การบร่หารชาตแ่ละองคิก์รอยุา่งมิ่าก ปกตเ่ราเคิยุเลอ่ก

คิน์มิ่าตัดส่น์ใจัแทน์เราใน์สังคิมิ่ ที�จัร่งมิ่นุ์ษัยุ์ไม่ิ่เก่งใน์เร่�องการตัดส่น์ใจั 

ร่วมิ่กัน์ ทั�งๆ ที�การตัดส่น์ใจัร่วมิ่กัน์คิ่อส่�งที�ทำให้โฮโมิ่เซเปียุน์ส์รอด

มิ่าจัน์ถึ้งทุกวัน์น์ี�น์ะคิรับ ถ้้ายุ้อน์กลับไปดูประวัต่ศาสตร์ของมิ่นุ์ษัย์ุ  

ส่�งที�ทำให้เราเหน์่อกว่าสัตว์ทั�วไปค่ิอการตัดส่น์ใจัแบบรวมิ่หมู่ิ่ ซึ�งมัิ่น์ 

คิอ่น์ข้างหายุไปใน์ชว่งหลงัๆ ที�อำน์าจักระจักุตวัมิ่ากขึ�น์ ทั�งอำน์าจัใน์ทาง 

สังคิมิ่และอำน์าจัใน์ทางเทคิโน์โลยุี มิ่ีอัลกอร่ธีึมิ่บางตัวที�มิ่าตัดส่น์ใจัแทน์

เราทุกอยุ่าง ตรงน์ี�เองที� web 3.0 เสน์อทางออกหน์ึ�งให้เรา ซึ�งก็จัะน์ำ 

ไปสู่ประเด็น์เร่�องการกำกับดูแลด้วยุ

แลั้วร้ฐจะเข้าไปก�าก้บดูแลัโลักใบใหม่่นี�ได้อย่างไร
ผมิ่ค่ิดว่าตอน์น์ี�มิ่ัน์กำกับดูแลไม่ิ่ได้ ซึ�งไม่ิ่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่าเป็น์

เร่�องไม่ิ่ดี จัร่งๆ ผมิ่ว่ามิ่ัน์ต้องค่ิดเยุอะมิ่ากว่าแก่น์ของการกำกับดูแล 

คิวรเป็น์อยุ่างไร อะไรคิ่อส่�งที�ไมิ่่จัำเป็น์ เราต้องรับผ่ดชอบทุกอยุ่าง 

ที�เก่ดขึ�น์หร่อช่วยุทุกคิน์ที�เจั็บตัวจัากการลงทุน์ หร่อว่าอยุ่างไรดี

ดังน์ั�น์ อัน์ดับแรกของการกำกับดูแลคิวรจัะเป็น์การพ์่จัารณาว่า 

ส่�งที�ดีที�สุดที�เราจัะทำได้คิวรจัะมิ่ีหลักการ (principle) แบบไหน์ อยุ่างถ้้า 

คิุณไปดูใน์ web 3.0 จัะเห็น์ว่าไมิ่่มิ่ีใคิรบ่น์เร่�องปั�น์หุ้น์เลยุน์ะคิรับ  

ทกุคิน์ปั�น์กระแสกนั์หมิ่ด มิ่นั์เปน็์แน์วปฏิบ่ตัป่กตใ่น์น์ั�น์ อาจัจัะเปน็์เพ์ราะ
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ไม่ิ่มิ่อีงคิก์รกำกบัดแูลกไ็ด้ ผมิ่ค่ิดวา่เราต้องการ ‘การกำกับดแูล’ แต่อาจัจัะ 

ไมิ่่ได้ต้องการ ‘ผู้กำกับดูแล’ หร่ออาจัจัะมีิ่การ privatised ผู้กำกับดูแล 

ไปเลยุก็ได้ เพ์ราะเราอาศัยุคิวามิ่ไว้เน์่�อเช่�อใจัของคิน์ หร่อการเป็น์ 

ชุมิ่ชน์แบบรวมิ่หมิู่่ (collective community) กัน์

ผมิ่วา่มัิ่น์น่์าทึ�งน์ะ ใน์โลกที�ทกุคิน์เป็น์คิน์แปลกหน้์าของกัน์และกัน์ 

แตก่ลบัสามิ่ารถ้กำกับกนั์เองโดยุอาศัยุคิวามิ่ไว้เน์่�อเช่�อใจัและคิวามิ่เข้าใจั

กัน์ได้โดยุไม่ิ่ต้องมีิ่ภิาคิรัฐเข้ามิ่ากำกับดูแล ถ้ามิ่ว่าตอน์นี์�มัิ่น์เพ์อร์เฟื่็กต์

ไหมิ่ ก็ยุังคิรับ ยุังเร็วไปเยุอะมิ่าก แต่น์ี�ก็เป็น์อะไรที�น์่าจัับตามิ่องต่อไป

เหมิ่่อน์กัน์ และต้องเข้าไปลองสัมิ่ผัสเอง

สัมิ่ภิาษัณ์: ปาณ่ส โพ์ธี่�ศรีวังชัยุ 

เรียุบเรียุง: กองบรรณาธี่การ 

ภิาพ์ถ้่ายุ: ณภิัทร จัาตุศรีพ์่ทักษั์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 8 กุมิ่ภิาพ์ัน์ธี์ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





จินตั้นาการโลักใหม่ ่
ในเลันส์ปร้ช่ญาเทคโนโลัยี 

พิพ้ฒน์ สุยะ
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ผศ.พิพ้ฒน์ สุยะ ห้วหน้าภาควิช่าปร้ช่ญา คณะอ้กษรศาสตั้ร์ 
มิ่หาว่ทยุาลัยุศ่ลปากร เป็น์หนึ์�งใน์น์ักปรัชญาจัำน์วน์น์้อยุยุ่�งกว่าน์้อยุ 

ใน์ประเทศไทยุที�มิ่ีคิวามิ่เชี�ยุวชาญและสน์ใจั ‘ปรัชญาเทคิโน์โลยุี’ 

แม้ิ่คิวามิ่ก้าวหน้์าทางเทคิโน์โลยุีถู้กขับเคิล่�อน์ด้วยุคิวามิ่รู้ 

ทางว่ทยุาศาสตร์เป็น์หลัก และน์โยุบายุที�รองรับคิวามิ่เปลี�ยุน์แปลง 

ทางเทคิโน์โลยีุมิ่ักเป็น์งาน์ด้าน์สังคิมิ่ศาสตร์ แต่การมิ่องคิวามิ่ก้าวหน้์า

ของเทคิโน์โลยุผีา่น์เลน์สป์รชัญา ซึ�งเป็น์งาน์ด้าน์มิ่น์ษุัยุศาสตร ์น์า่จัะเปน็์ 

ก้าวแรกที�ทำให้สังคิมิ่ไทยุเข้าใจัแก่น์ของเทคิโน์โลยุี ข้อดีข้อเสียุ  

และเตรียุมิ่ตัวรับมิ่่อกับสังคิมิ่อน์าคิตได้ดียุ่�งขึ�น์

คิวามิ่รูแ้ละมิ่มุิ่มิ่องของคิน์อยุ่างพ์พ่์ฒัน์์จึังสำคิญั เมิ่่�อเราต้องเตรยีุมิ่

ตั�งหลกัใหมิ่่เพ์่�อรับมิ่่อกับเทคิโน์โลยุี
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ขอเริ่ม่ต้ั้นจากค�าถาม่พื�นฐานที่สุดว่า ปร้ช่ญาเทคโนโลัยีคืออะไร 
ศึกษาเกี่ยวก้บอะไร

ปรัชญาเทคิโน์โลยีุเป็น์ว่ชาปรัชญาประยุุกต์อีกว่ชาหน์ึ�งซึ�งใช้ 

มิ่มุิ่มิ่องจัากปรัชญาพ์่�น์ฐาน์ ไมิ่ว่า่จัะเปน็์อภิป่รชัญา ญาณวท่ยุา จัรยุ่ศาสตร์  

สุน์ทรียุศาสตร์ มิ่าพ์่จัารณาประเด็น์ต่างๆ ที� เก่ดจัากเทคิโน์โลยุี 

หร่อเกี�ยุวกับเทคิโน์โลยุี

อัน์ที�จัร่งแล้ว คิำว่าปรัชญาเทคิโน์โลยุีเร่�มิ่มีิ่มิ่าตั�งแต่ปี 1877 

โดยุ เอ่น์สต์ แคิปป์ (Ernst Kapp) น์ักปรัชญาชาวเยุอรมัิ่น์ เรียุกว่า 

Technikphilosophie โดยุใช้ใน์แง่ว่พ์ากษั์ว่จัารณ์เทคิโน์โลยุีเท่าน์ั�น์  

ยุงัไม่ิ่ไดแ้พ์รห่ลายุอะไรมิ่ากนั์ก จัน์กระทั�งอกี 100 กว่าปผีา่น์มิ่า ราวปี 1979  

น์ักปรัชญาว่ทยุาศาสตร์ช่�อว่า มิ่าร่โอ บูน์เฆ (Mario Bunge) พ์ัฒน์า 

คิวามิ่สน์ใจัของเขาใน์สาขาน์ี� ใชค้ิำวา่ Technophilosophy และพ์ฒัน์าตอ่มิ่า 

เร่�อยุๆ โดยุมิ่ีน์ักปรัชญาคิน์อ่�น์ๆ ให้คิวามิ่สน์ใจั จัึงกลายุมิ่าเป็น์ว่ชา  

Philosophy of Technology อยุ่างทุกวัน์น์ี�

ถ้้าเทียุบกัน์แล้ว ใน์ยุุคิของเราเทคิโน์โลยุีเปลี�ยุน์แปลงเร็วมิ่าก  

ชน์่ดที�เรียุกว่าก้าวกระโดดเลยุก็ว่าได้ ต่างจัากสมิ่ัยุก่อน์ที�เทคิโน์โลยุ ี

อาจัจัะพ์ัฒน์าช้าหร่อคิวามิ่รู้ว่ทยุาศาสตร์บางอยุ่างร้อยุปีกว่าจัะเปลี�ยุน์ 

ทีน์ึง พ์อปัจัจุับัน์มัิ่น์รุดหน้์ามิ่ากใน์เวลาไมิ่่กี�ปี เราไมิ่่อาจัหลีกเลี�ยุง 

ผลกระทบที�เก่ดต่อมิ่นุ์ษัยุ์และสังคิมิ่ได้ไปโดยุปร่ยุายุ ว่ชาปรัชญา

เทคิโน์โลยุีเลยุได้รับคิวามิ่สน์ใจัมิ่ากขึ�น์ มิ่ีคิำถ้ามิ่ต่างๆ เก่ดขึ�น์  

และบางคิำถ้ามิ่ก็เป็น์พ์่�น์ที�ที�ว่ชาปรัชญาสน์ใจัถ้กเถ้ียุงกัน์มิ่าน์าน์

ถ้ามิ่ว่าปรัชญาเทคิโน์โลยีุสน์ใจัอะไรบ้าง ปรัชญาเทคิโน์โลยีุสน์ใจั

ตั�งแตค่ิำถ้ามิ่พ์่�น์ฐาน์วา่เทคิโน์โลยุค่ีิออะไร เราน์ยุ่ามิ่ว่าเทคิโน์โลยุค่ีิออะไร

กัน์แน์่ เพ์ราะคิำน์่ยุามิ่หร่อคิวามิ่เข้าใจัต่อเทคิโน์โลยุีต่างกัน์ยุ่อมิ่มิ่ีผลต่อ

มิุ่มิ่มิ่องหร่อทัศน์ะของมิ่น์ุษัยุ์และสังคิมิ่ต่อเทคิโน์โลยุีแตกต่างกัน์ออกไป

ต่อมิ่าค่ิอว่ทยุาศาสตร์กับเทคิโน์โลยีุสัมิ่พั์น์ธ์ีกัน์อยุ่างไร แยุกออก 

จัากกัน์ได้ไหมิ่ ปกต่เรามัิ่กค่ิดว่าเทคิโน์โลยุีคิ่อว่ทยุาศาสตร์ประยุุกต์  
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แต่น์ักปรัชญาหลายุคิน์ก็ชี�ให้เห็น์ว่าคิวามิ่เข้าใจัแบบน์ี�ค่ิอน์ข้างมิ่ีปัญหา 

เพ์ราะมิ่ัน์มิ่ีเทคิโน์โลยุีบางอยุ่างเก่ดขึ�น์ก่อน์คิวามิ่รู้ทางว่ทยุาศาสตร์ด้วยุ

น์อกจัากน์ี�ยุังมีิ่คิำถ้ามิ่ว่า ตัวเทคิโน์โลยีุมิ่ีสารัตถ้ะหร่อเน์่�อแท้  

แกน่์แกน์บางอยุา่งที�กำหน์ดใหม้ิ่นั์เปน็์เทคิโน์โลยุไีหมิ่ ถ้้ามิ่ ีหมิ่ายุคิวามิ่วา่ 

มิ่ัน์มีิ่ลักษัณะบางอยุ่างอยูุ่แล้วตั�งแต่ต้น์ ลักษัณะเช่น์น์ั�น์ส่งผลคิวบคุิมิ่

กำกบัมิ่น์ษุัยุห์ร่อไมิ่ ่เพ์ราะหนึ์�งใน์ปญัหาที�ถ้กเถ้ยีุงกนั์ตอ่มิ่าคิอ่เทคิโน์โลยุ ี

เป็น์กลางหร่อไมิ่่เป็น์กลาง

บางคิน์อาจัแปลกใจัว่าเทคิโน์โลยีุมิ่ีคิวามิ่เป็น์กลางไม่ิ่เป็น์กลาง

ด้วยุหร่อ ประเด็น์น์ี�มิ่ีน์ักปรัชญาสองกลุ่มิ่หลักๆ ที�มิ่องแตกต่างกัน์  

กลุ่มิ่แรกค่ิอพ์วกอุปกรณ์น์่ยุมิ่ (instrumentalism) มิ่องว่าเทคิโน์โลยุี 



ตัววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ได้พัฒนามาอย่างลอยๆ 

สุดท้ายมันกลับเข้ามา 
อยู่ในสังคม  

ดังนั้น เราต้องเห็นภาพมิติอื่นๆ 
ของมนุษย์ด้วย
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เป็น์เพ์ยีุงเคิร่�องม่ิ่อ อุปกรณ์ที�ถู้กน์ำมิ่าใช้ประโยุชน์์เท่านั์�น์ ส่วน์อีกกลุ่มิ่ 

จัะบอกว่าไมิ่่ใช่ ตัวเทคิโน์โลยุีมิ่ีคิุณคิ่าบางอยุ่างแฝังมิ่าอยุู่แล้วตั�งแต่ต้น์ 

และคุิณค่ิาที�ว่าน์ั�น์แหละจัะมีิ่อ่ทธี่พ์ลมิ่าคิวบคุิมิ่กำกับเรา เทคิโน์โลยีุ 

จัึงไมิ่่เป็น์กลาง

ด้าน์จัร่ยุศาสตร์ (ethics) ก็มีิ่การถ้กเถี้ยุงกัน์เร่�องผลกระทบของ

เทคิโน์โลยีุที�มิ่ีต่อมิ่นุ์ษัยุ์ ว่าถ้้ามิ่นุ์ษัยุ์ถู้กกำหน์ดโดยุเทคิโน์โลยีุ ที�เรา

เรียุกคิวามิ่คิ่ดทำน์องน์ี�ว่า น์่ยัุต่น์่ยุมิ่ทางเทคิโน์โลยุี (technological 

determinism) แล้วจัะส่งผลให้มิ่นุ์ษัยุ์เรายุังมีิ่เจัตจัำน์งเสรี (free will) 

หร่อเปล่า เร่�องส่ทธี่ คิวามิ่เป็น์ส่วน์ตัวที�เทคิโน์โลยุีเข้ามิ่าเปลี�ยุน์แปลง 

น์อกจัากน์ี�ก็จัะเป็น์ประเด็น์เร่�องคิวามิ่เสี�ยุงว่าเราน์่ยุามิ่คิวามิ่เสี�ยุงทาง

เทคิโน์โลยีุไว้อยุ่างไร เพ์ราะบ่อยุคิรั�งที�น์ักเทคิโน์โลยีุหร่อว่ศวกรน์่ยุามิ่ 

คิวามิ่เสี�ยุงทางเทคิโน์โลยุไีว้แคิอ่นั์ตรายุทางกายุภิาพ์ น์ั�น์เพ์ยีุงพ์อหร่อไมิ่่  

หร่อคิำถ้ามิ่อีกแง่ก็มิ่ักจัะถ้ามิ่ว่า คิวามิ่ปลอดภิัยุแคิ่ไหน์ถึ้งจัะปลอดภัิยุ

เพี์ยุงพ์อที�เราจัะอนุ์ญาตให้มิ่เีทคิโน์โลยีุบางอยุ่างเก่ดขึ�น์ใน์สังคิมิ่  ยุงัไม่ิ่ตอ้ง 

น์ับประเด็น์ทางจัร่ยุศาสตร์ทั�วไปที�เก่ดกับเทคิโน์โลยีุเฉพ์าะทาง  

เช่น์ GMO โคิลน์น่์�ง หร่อคิวามิ่ก้าวหน้์าทางเทคิโน์โลยีุจัากเทคิโน์โลยีุ

ชีวภิาพ์หร่อพ์ัน์ธีุว่ศวกรรมิ่ ใน์รายุละเอียุดมิ่ีเยุอะมิ่ากคิรับ ทั�งหมิ่ดน์ี� 

เป็น์เพ์ียุงภิาพ์รวมิ่คิร่าวๆ ที�ปรัชญาเทคิโน์โลยุีสน์ใจัศึกษัากัน์เท่าน์ั�น์

การท�าความ่เข้าใจเทคโนโลัยีด้วยมุ่ม่ม่องทางปร้ช่ญาส�าค้ญ 
ตั้่อส้งคม่อย่างไร

เวลาเทคิโน์โลยุีเข้ามิ่าเป็น์ส่วน์หน์ึ�งของสังคิมิ่ เราอาจัจัะมิ่อง

แต่ประโยุชน์์ของมิ่ัน์ที�น์ำพ์าเราไปสู่คิวามิ่สะดวกสบายุและเคิยุช่น์กับ 

มิ่ัน์ง่ายุๆ โดยุไมิ่่ทัน์ได้ฉุกคิ่ดตั�งคิำถ้ามิ่กับมัิ่น์ ขณะเดียุวกัน์ ปรัชญา 

จัะพ์าเราถ้ามิ่คิำถ้ามิ่ลึกไปถึ้งรากฐาน์หรอ่ธีรรมิ่ชาตข่องส่�งน์ั�น์ และทำให้ 

เรายุ้อน์กลับมิ่าทบทวน์ว่าตกลงแล้วเราเข้าใจัมิ่ัน์จัร่งๆ หร่อเปล่า
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อยุ่างประเด็น์แรกที�เราถ้ามิ่กัน์ว่าเทคิโน์โลยีุค่ิออะไร บางคิน์

อาจัจัะบอกว่ารู้อยูุ่แล้ว แต่ปรัชญาจัะถ้ามิ่ซ�ำว่าคิุณเข้าใจัมิ่ัน์จัร่งไหมิ่  

เพ์ราะน์่ยุามิ่ของเทคิโน์โลยุีมิ่ีหลายุแบบมิ่าก น์่ยุามิ่แรกที�เราคุ้ิน์เคิยุกัน์ 

อาจับอกวา่มิ่นั์เปน็์ hardware ตามิ่ภิาษัาของวศ่วกร หร่อเปน็์ artifact ใน์

มิ่มุิ่มิ่องของนั์กมิ่านุ์ษัยุว่ทยุา พ์ดูงา่ยุๆ วา่เป็น์ส่�งประด่ษัฐ์ที�มิ่น์ษุัยุส์รา้งขึ�น์  

ตรงกนั์ขา้มิ่กบัส่�งที�เก่ดขึ�น์ตามิ่ธีรรมิ่ชาต ่คิำถ้ามิ่ตรงน์ี�กค่็ิอ แลว้กฎหมิ่ายุ 

พ์่ธีีกรรมิ่ต่างๆ ที�มิ่นุ์ษัย์ุสร้างขึ�น์ ทำไมิ่เราไม่ิ่เรียุกมิ่ัน์ว่าเทคิโน์โลยุี  

น์ยุ่ามิ่แบบน์ี�อาจัไมิ่พ่์อที�จัะชว่ยุใหเ้ราเขา้ใจัเทคิโน์โลยุไีดม้ิ่ากขึ�น์เทา่ไหรมั่ิ่�ง 

มิ่าถ้งึน์ยุ่ามิ่แบบที�สอง  มิ่คีิน์บอกวา่เทคิโน์โลยุค่ีิอระบบที�ผสมิ่ผสาน์ 

ด้าน์เทคิน์่คิและสังคิมิ่สำหรับการผล่ตบางอยุ่างขึ�น์มิ่า หร่อเรียุกว่า 

sociotechnical systems of manufacture เป็น์ระบบการทำงาน์ระบบหน์ึ�ง 

ที�เรารวมิ่ทรัพ์ยุากรต่างๆ ไมิ่่ว่าจัะเป็น์ วัตถุ้ด่บ คิน์งาน์ เคิร่�องจัักร ฯลฯ  

เข้าด้วยุกัน์จัน์กลายุเป็น์เทคิโน์โลยีุ ไมิ่่ได้หมิ่ายุถึ้งแค่ิส่�งประด่ษัฐ์  

และต้องสัมิ่พั์น์ธ์ีกับระบบการผล่ตด้วยุ ประเด็น์ค่ิอการอธี่บายุให้เป็น์ 

ระบบการทำงาน์ของหลายุอยุ่างรวมิ่กัน์แบบน์ี�อาจัไมิ่่ได้สะท้อน์ถ้ึง

ตัวเทคิโน์โลยุีจัร่งๆ การน์่ยุามิ่แบบน์ี�ก็คิงไม่ิ่ได้ทำให้เก่ดคิวามิ่กระจ่ัาง 

มิ่ากขึ�น์เท่าไหร่น์กั

อีกพ์วกหนึ์�งบอกว่าเทคิโน์โลยีุไมิ่่ได้เป็น์แค่ิเร่�องส่�งประด่ษัฐ์

หร่อเร่�องระบบการผล่ตที�คิรบวงจัรเท่าน์ั�น์ มิ่ัน์ยัุงเป็น์เร่�องของคิวามิ่รู้  

เป็น์ know how เช่น์เวลาเราซ่�อแฟื่รน์ไชส์ร้าน์สะดวกซ่�อมิ่าทำ เราไมิ่่ได้

ซ่�อแคิ่ส่น์คิ้า แต่ซ่�อเทคิโน์โลยีุใน์การจััดการด้วยุ ถ้้าเราสังเกตตู้เย็ุน์ใน์ 

ร้าน์สะดวกซ่�อจัะเห็น์ว่ามิ่ัน์เอียุงลงมิ่าเล็กน์้อยุเพ์่�อให้พ์น์ักงาน์เต่มิ่ของ 

ไดง้า่ยุ และลกูคิา้หยุ่บของที�จัดัไวข้า้งหน์า้ไปกอ่น์ เมิ่่�อของใหมิ่เ่ตม่ิ่เขา้มิ่า  

ของเก่าก็ไม่ิ่คิ้าง ส่�งเหล่าน์ี�เป็น์ ‘ว่ธีีการและคิวามิ่รู้เกี�ยุวกับการจััดการ

ให้มิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์สูงสุด’ เป็น์ระบบการจััดการเฉพ์าะหร่อ know how  

ซึ�งบางกลุ่มิ่ก็มิ่องว่าเป็น์เทคิโน์โลยุี แต่เทคิโน์โลยุีสำหรับเราคิงไมิ่่ได้ 

หมิ่ายุถ้ึงแคิ่ว่ธีีการจััดการมิ่ั�ง น์่าจัะมิ่ีอะไรมิ่ากกว่าน์ี�
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ยุังมิ่ีอีกพ์วกหน์ึ�งบอกว่าเทคิโน์โลยุีเป็น์ sociotechnical systems 

of use ค่ิอเห็น์ว่าเทคิโน์โลยุีไมิ่่ได้เป็น์เพ์ียุงแค่ิ hardware แต่ยุังเป็น์ 

ระบบที�ผสมิ่ผสาน์ด้าน์เทคิน่์คิและสังคิมิ่เกี�ยุวกับการใชง้าน์ใดๆ ให้ประสบ

คิวามิ่สำเร็จัขึ�น์มิ่า ซึ�งมิ่น์ุษัยุ์อาจัจัะทำไมิ่่ได้หากไมิ่่มิ่ีส่�งเหล่าน์ี�ช่วยุเหล่อ  

มิ่ัน์เหมิ่่อน์เป็น์ส่�งที�มิ่าเพ์่�มิ่ศักยุภิาพ์ของมิ่น์ุษัยุ์ เช่น์ รถ้ยุน์ต์ เรามิ่ีระบบ

ผล่ต มิ่ีคิวามิ่รู้ใน์การใช้งาน์ แต่มิ่ัน์จัะใช้ไมิ่่ได้เลยุถ้้าสังคิมิ่ไม่ิ่มิ่ีระบบ

กฎหมิ่ายุ ระบบถ้น์น์ กฎจัราจัรที�เกี�ยุวข้องกัน์ เห็น์ไหมิ่คิรับว่าแคิ่น์่ยุามิ่

ของเทคิโน์โลยีุก็สามิ่ารถ้เข้าใจัแตกต่างกัน์หลายุแบบ ดังนั์�น์ตัวปรัชญา

จัะคิ่อยุๆ แงะคิำตอบแต่ละแบบออกมิ่า ชวน์ให้คิน์ถ้กเถ้ียุงและทำ 

คิวามิ่เข้าใจัไปกับมิ่ัน์

ม่ีประเด็นอะไรอีกไหม่ที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเข้าใจแล้ัว แต่ั้จริงๆ  
ม่้นซึ่้บซึ่้อนกว่าน้�น

ประเดน็์เร่�องเทคิโน์โลยุกีบัว่ทยุาศาสตร ์เด่มิ่เราเขา้ใจัวา่เทคิโน์โลยุี

คิ่อว่ทยุาศาสตร์ประยุุกต์ เราใช้คิวามิ่รู้ทางว่ทยุาศาสตร์สร้างเทคิโน์โลยุี

เพ์่�อใชป้ระโยุชน์์ แต่มิ่นัี์กปรชัญาเสน์อวา่เราผูกว่ทยุาศาสตรก์บัเทคิโน์โลยุี

เข้าด้วยุกัน์แบบน์ี�ไมิ่่ได้ เพ์ราะบางกรณี เทคิโน์โลยุีก็เก่ดขึ�น์โดยุที�ยุังไมิ่่มิ่ี

ทฤษัฎีทางว่ทยุาศาสตร์รองรับเลยุ ยุกตัวอยุ่างเช่น์ กล้องโทรทรรศน์์

ของกาล่เลโอ มิ่ัน์วางอยุู่บน์ทฤษัฎีการมิ่องเห็น์ที�ผ่ด แต่สร้างออกมิ่าแล้ว

ใช้ได้ พ์อมีิ่การอธ่ีบายุด้วยุทฤษัฎีว่ทยุาศาสตร์ใน์ภิายุหลัง เราถึ้งรู้ว่า 

กาล่เลโออธี่บายุการทำงาน์ของกล้องน์ี�ผ่ดไป แต่ใน์เมิ่่�อมิ่ัน์ใช้ได้  

แสดงว่าเทคิโน์โลยีุสามิ่ารถ้มีิ่มิ่าก่อน์ทฤษัฎีทางวท่ยุาศาสตร์ได้หร่อเปล่า  

มิ่นั์ขดักบัคิวามิ่เขา้ใจัที�เราเคิยุมิ่หีร่อไมิ่ ่ยุงัไมิ่ร่วมิ่ถึ้งพ์รีะม่ิ่ดที�เราสงสยัุวา่

คิน์ยุุคิน์ั�น์สร้างกัน์ได้ยุังไง มิ่ีหลายุคิน์พ์ยุายุามิ่น์ำว่ทยุาศาสตร์สมัิ่ยุใหม่ิ่

ไปอธีบ่ายุ ยุงัสรุปว่าสร้างได้กย็ุงัยุากลำบากมิ่าก ทำไมิ่คิน์อียุ่ปต์ตอน์น์ั�น์ 

ที�ไมิ่่มิ่ีทฤษัฎีอะไรเลยุถ้ึงสร้างได้
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แต่เวลาพ์ูดแบบนี์� บางทีก็มิ่ีคิำถ้ามิ่เก่ดขึ�น์อีกว่าคิน์สมิ่ัยุน์ั�น์ไมิ่่มิ่ี

ทฤษัฎจีัร่งๆ หร่อ เขาอาจัจัะมิ่ ีแตไ่มิ่เ่หม่ิ่อน์ทฤษัฎีวท่ยุาศาสตร์สมิ่ยัุใหมิ่่ 

ที�เรารู้จัักก็ได้ แล้วหลักการ ว่ธีีคิ่ดของเขาจัะเรียุกว่าเป็น์ทฤษัฎี

ว่ทยุาศาสตร์ได้หร่อเปล่า

คิำตอบเป็น์ยัุงไงอาจัไมิ่่สำคิัญเท่าคิำถ้ามิ่พ์วกน์ี�ทำให้เราหัน์กลับ

มิ่าทบทวน์วา่ ตกลงแลว้เราเขา้ใจัว่ทยุาศาสตรแ์ละเทคิโน์โลยุไีดด้แีคิไ่หน์  

ที�ผา่น์มิ่า เรามิ่กัค่ิดวา่ว่ทยุาศาสตร์เป็น์คิวามิ่รู้บร่สุทธี่� และคิวามิ่รู้บร่สุทธี่�

มิ่ักมีิ่เซน์ส์ของคิวามิ่ ‘เหน์่อกว่า’ คิวามิ่รู้อ่�น์ๆ ซึ�งจัร่งๆ ว่ธีีคิ่ดแบบน์ี�

เป็น์มิ่าตั�งแต่กรีกแล้ว กรีกมิ่องเทคิโน์โลยีุหร่อ Techne ว่าเป็น์คิวามิ่รู ้

แบบช่างฝีัม่ิ่อ เป็น์คิวามิ่รู้ที�ต�ำกว่าทฤษัฎี ไมิ่่ว่าจัะเป็น์ว่ทยุาศาสตร์ 

ปรัชญา หร่อคิวามิ่รู้ว่าด้วยุเร่�องชีว่ตที�ดี ซึ�งต่างกับโรมัิ่น์ที�ว่ชาปรัชญา 

ว่ทยุาศาสตร์ไมิ่่มีิ่อะไรใหมิ่่เลยุ แต่เทคิโน์โลยุีมิ่ีคิวามิ่ก้าวหน้์ามิ่าก  

ตรงน์ี�มีิ่นั์กมิ่านุ์ษัยุว่ทยุาบางคิน์เคิยุอธี่บายุไว้ว่าเพ์ราะสังคิมิ่กรีก 

เปน็์สงัคิมิ่แบบทาส คิน์เปน็์เจ้ัาน์ายุมิ่ชีีว่ตสุขสบายุ กจ็ัะมีิ่เวลาคิด่ไตรต่รอง

เร่�องน์ามิ่ธีรรมิ่ ขณะที�โรมิ่นั์เปน็์อาณาจักัรขน์าดใหญ ่การคิา้เจัรญ่รุง่เร่อง  

คิน์ส่วน์ใหญ่ต้องการตอบสน์องปัญหาปากท้องจัึงคิ่ดเคิร่�องไม้ิ่เคิร่�องม่ิ่อ

มิ่าช่วยุตอบสน์องคิวามิ่ต้องการมิ่ากกว่า

เวลาผมิ่เล่าแบบน์ี�มิ่ักมีิ่นั์กศึกษัาถ้ามิ่ว่า ไทยุเองก็เป็น์สังคิมิ่ 

แบบทาส ทำไมิ่ว่ทยุาศาสตร์ ปรัชญาไมิ่่รุ่งเร่องบ้าง (หัวเราะ) เร่�องน์ี� 

คิงมิ่ีหลายุปัจัจััยุน์ะคิรับ คิน์กรีกคิงมิ่ีอุปน์่สัยุชอบคิ่ดชอบถ้กเถ้ียุงด้วยุ

เรารูแ้ล้ัวว่าการม่องเทคโนโลัยีดว้ยเลันสป์ร้ช่ญามี่ประโยช่น์อย่างไร 
แตั้่ถ้าถาม่ในแง่การด�าเนินช่ีวิตั้ประจ�าว้น เราจ�าเป็นตั้้องเข้าใจ
เทคโนโลัยีถึงนิยาม่แลัะแก่นของม่้นขนาดนี�ไหม่

ผมิ่ว่ามิ่ัน์สำคิัญมิ่ากเลยุน์ะคิรับ เอาเข้าจัร่งคิำถ้ามิ่ทางปรัชญา

บางอยุ่างก็ไม่ิ่ได้ห่างไกลจัากชีว่ตเลยุ เช่น์ ประเด็น์คิวามิ่เป็น์กลางของ 

เทคิโน์โลยีุ ทำให้เรากลับมิ่าตั�งคิำถ้ามิ่กับชีว่ตประจัำวัน์ได้ด้วยุว่า 
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เรารู้ตัวหร่อไมิ่่ว่าบางอยุ่างเราถู้กมิ่ัน์คิวบคิุมิ่อยุู่ อยุ่างทุกวัน์น์ี�เราซ่�อของ  

ช็อปปิงออน์ไลน์์ บางอยุ่างเราต้องการมิ่ัน์จัร่งๆ ใช่ไหมิ่ หร่อแคิ่เพ์ราะว่า

เราสั�งซ่�อได้ง่ายุขึ�น์ ถ้้าเป็น์แต่ก่อน์ เราอาจัจัะยัุบยุั�งชั�งใจัค่ิดอยุู่น์าน์ว่า 

จัะซ่�อดีไมิ่่ซ่�อดี แต่ทุกวัน์น์ี�เราคิ่ดว่าลองดู คิล่กแป๊บเดียุว ของก็มิ่าละ  

น์ี�เราอาจัจัะไมิ่เ่คิยุตั�งคิำถ้ามิ่ดว้ยุซ�ำวา่เทคิโน์โลยุมีิ่นั์เขา้มิ่าเปลี�ยุน์รปูแบบ

การตัดส่น์ใจัตลอดจัน์ว่ถ้ีชีว่ตเราอยุ่างไร และถ้ึงแมิ่้หลายุคิำถ้ามิ่อาจัดู 

เหม่ิ่อน์ไมิ่่สำคิัญใน์ชีว่ตประจัำวัน์ แต่ถ้้าเราต้องการพ์ัฒน์าคิวามิ่รู้ที�เป็น์

ของสังคิมิ่เราเอง อยุ่างที�มิ่กัถ้ามิ่กัน์อยุูเ่สมิ่อว่าทำไมิ่คิวามิ่รู้วท่ยุาศาสตร์ 

หร่อเทคิโน์โลยุีไมิ่่ก้าวหน์้าใน์สังคิมิ่ไทยุ เราก็คิงต้องรู้จัักพ์่�น์ฐาน์ของ 

ส่�งเหล่าน์ี�ให้ดีพ์อ อยุ่างน์้อยุถ้้าเราพ์ยุายุามิ่ทำคิวามิ่เข้าใจัผ่าน์เลน์ส์ของ

ปรชัญา คิวามิ่รู้ของเราจัะไมิ่จ่ัำกดัอยูุ่แคิม่ิ่มุิ่มิ่องเดยีุว มิ่นั์จัะเปดิใหเ้หน็์ถ้งึ 

คิวามิ่เป็น์ไปได้ว่ามิ่ีคิวามิ่รู้อ่�น์ๆ ช่องทางแบบอ่�น์ๆ อยุู่

เวลัาที่ เห็นเทคโนโลัยีตั้่างๆ พ้ฒนารุดหน้า ค�าถาม่คลัาสสิก 
ที่ม่้กเกิดขึ�นในวงการน้กปร้ช่ญาเทคโนโลัยีคืออะไร

เป็น์คิำถ้ามิ่ที�ผมิ่เกร่�น์ไว้แล้ว ค่ิอตัวเทคิโน์โลยุีมิ่ีสารัตถ้ะหร่อไมิ่่  

สารัตถ้ะใน์ที�น์ี�ค่ิอคิวามิ่เป็น์แก่น์แท้ หร่อส่�งที�ทำให้ส่�งน์ั�น์เป็น์ส่�งน์ั�น์  

ไม่ิ่เป็น์ส่�งอ่�น์ เวลาเราบอกว่าตัวเทคิโน์โลยุีมีิ่สารัตถ้ะ ก็ค่ิอมิ่ีคุิณค่ิา 

บางอยุ่างมิ่าตั�งแต่ต้น์ แล้วคิุณคิ่าที�ว่าน์ี�จัะเป็น์ตัวกำหน์ด คิวบคิุมิ่เราให้

เป็น์ไปตามิ่ว่ถ้ีของเทคิโน์โลยุี ซึ�งน์ำไปสู่คิำถ้ามิ่เร่�องคิวามิ่เป็น์กลางของ

เทคิโน์โลยีุว่า แท้จัร่งแล้วมิ่ัน์เป็น์เพ์ียุงเคิร่�องไม้ิ่เคิร่�องม่ิ่อที�เราน์ำมิ่าใช้

รองรบัคิวามิ่ตอ้งการของเราหร่อมัิ่น์สามิ่ารถ้พ์ฒัน์าคิณุคิา่อะไรบางอยุ่าง

ให้เรายุึดถ้่อด้วยุ

แน์วโน้์มิ่คิวามิ่เห็น์ส่วน์ใหญ่อาจัจัะเป็น์แบบแรกใน์ยุุคิเร่�มิ่ต้น์  

แต่พ์อเทคิโน์โลยุีก้าวหน์้ามิ่ากๆ คิน์และน์ักปรัชญาเร่�มิ่มิ่องเห็น์แล้วว่า 

มิ่ัน์กำหน์ดสังคิมิ่และมิ่น์ุษัยุ์ได้ กลายุเป็น์คิำถ้ามิ่ว่า ถ้้ามิ่ัน์กำหน์ดเราได้  

เราจัะจััดการหร่อเข้าใจัมิ่ัน์แบบไหน์
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ยุกตัวอยุ่างให้เห็น์ภิาพ์ค่ิอ เม่ิ่�อก่อน์เวลาผมิ่นั์ดกับใคิรสักคิน์  

เราจัะนั์ดเวลาและสถ้าน์ที�ที�แน่์น์อน์เป๊ะๆ เลยุ เพ์ราะระหว่างทางตด่ต่อกัน์ 

ไมิ่ไ่ด้ ม่ิ่อถ้อ่ก็ไมิ่ม่ิ่ ีตอ้งโทร.ผ่าน์ตูโ้ทรศัพ์ท ์หรอ่ออกจัากบ้าน์มิ่าแล้วกต็อ้ง

รออยุ่างเดียุว แต่เดี�ยุวน์ี�เราน์ัดเพ์่�อน์แบบกะๆ เอาก็ได้ เจัอกัน์ที�เซ็น์ทรัล

ประมิ่าณบ่ายุสองน์ะ ไปถ้ึงแล้วจัะน์ัดเจัอตรงไหน์คิ่อยุว่ากัน์ เทคิโน์โลยุี

มิ่ัน์เปลี�ยุน์รูปแบบหร่อว่ถ้ีชีว่ตบางอยุ่าง รวมิ่ถ้ึงเปลี�ยุน์แปลงคุิณคิ่า 

บางอยุ่างใน์ชีว่ตเราด้วยุซ�ำ

ตัวอยุ่างคิุณคิ่าที�ชัดเจัน์อยุ่างหน์ึ�งคิ่อ คิวามิ่เร็ว เทคิโน์โลยุีบอกว่า

คิวามิ่เร็วค่ิอส่�งที�ดีที�สุด สมิ่ัยุน์ี�ถ้้าเราไปซ่�อคิอมิ่พ์่วเตอร์ คิงไมิ่่บอกกับ 

คิน์ขายุว่าขอเคิร่�องที�ไมิ่่เร็วมิ่าก แคิ่ใช้ได้ก็พ์อใช่ไหมิ่คิรับ เราจัะขอแบบ 

เร็วที�สุด เม่ิ่�อก่อน์เราต่ออ่น์เทอร์เน็์ตผ่าน์สายุโทรศัพ์ท์ รอหลายุน์าที 

กวา่มิ่นั์จัะตด่ได ้แตท่กุวนั์น์ี�ตอ่ใหเ้ปดิเคิร่�องมิ่าแลว้ตอ่อน่์เทอรเ์น์ต็ไดเ้ลยุ  

บางคิน์ก็ยัุงบ่น์ว่าช้า หร่อกระทั�งเวลาเราไปขึ�น์รถ้ไฟื่ฟ้ื่า บางคิน์ต่อให้รู้ว่า 

รถ้คัิน์ใหม่ิ่จัะมิ่าไม่ิ่เก่น์ 15 น์าทีก็รอไม่ิ่ได้ เราต้องเบียุดเข้าไปใน์รถ้

คิัน์แรกที�มิ่าถ้ึง เพ์ราะอยุากเร็วที�สุด ไมิ่่รู้ว่าจัะรีบไปไหน์ ถ้้าตอน์น์ั�น์ 

รีบร้อน์ก็ไมิ่่เป็น์ไร แต่หลายุคิน์ไมิ่่รู้ตัว ไมิ่่ได้รีบด้วยุ แคิ่อยุากไปให้เร็ว

ที�สุดก็พ์อ ผมิ่เช่�อว่าใน์ชีว่ตประจัำวัน์ เราแทบไมิ่่ฉุกใจัคิ่ดแล้วว่าส่�งที�เรา

คิ่ดว่ายุ่�งเร็วยุ่�งดีมิ่ีที�มิ่าจัากไหน์

นอกจากค�าถาม่เรื่องสาร้ตั้ถะแลัะความ่เป็นกลัาง เทคโนโลัยี 
ยุคใหม่่สร้างค�าถาม่ใหม่่ให้แก่วงการปร้ช่ญาบ้างไหม่

อัน์ที�จัร่ง หลายุคิำถ้ามิ่ที�เราถ้ามิ่เม่ิ่�อมิ่ีเทคิโน์โลยีุใหม่ิ่ๆ เก่ดขึ�น์ 

ก็ยุังเป็น์คิำถ้ามิ่เด่มิ่ของปรัชญาน์ะคิรับ เพี์ยุงแต่มิ่ีรายุละเอียุด 

หร่อคิวามิ่ท้าทายุใน์การตอบคิำถ้ามิ่มิ่ากขึ�น์ อยุ่างคิำถ้ามิ่ทาง

จัร่ยุศาสตร์ คิวร ไมิ่่คิวร น์ี�อยุู่คิู่กับมิ่น์ุษัยุ์มิ่าตลอดประวัต่ศาสตร์ก็ว่าได้  

ฉะน์ั�น์มิ่ีหร่อไมิ่่ มีิ่เทคิโน์โลยุี คิำถ้ามิ่พ์วกน์ี�ก็มิ่ีอยุู่แล้ว เพ์ียุงแต ่

เทคิโน์โลยุีมิ่าเพ์่�มิ่รายุละเอียุดและท้าทายุด้วยุสถ้าน์การณ์ใหม่ิ่ๆ ตลอด  
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ตัวอยุ่างเช่น์ เราจัะยุอมิ่ให้ใช้เทคิโน์โลยุี GMO กับสังคิมิ่เราหร่อเปล่า  

สมิ่ยัุกรกีอาจัจัะไมิ่ม่ิ่คีิำถ้ามิ่เร่�อง GMO เพ์ราะมิ่นั์ยุงัไมิ่มี่ิ่ แตค่ิำถ้ามิ่เร่�องคิวร

ไมิ่ค่ิวร ตลอดจัน์คิำถ้ามิ่ถึ้งชีวต่และสังคิมิ่ที�ด ีกย็ุงัคิงมีิ่อยุูต่ลอด หรอ่คิำถ้ามิ่

ที�วา่ เราคิวรอยูุ่กบั AI ยุงัไง การถ้ามิ่ว่าคิวรไมิ่ค่ิวรกม็ิ่าตั�งแตส่มัิ่ยุกรกีแล้ววา่ 

เราจัะมีิ่ชวีต่ที�ดแีละอยุูร่ว่มิ่กบัคิน์อ่�น์ยุงัไง เพ์ยีุงแตโ่จัทยุเ์ปน็์ AI ที�วนั์หน์ึ�ง 

อาจัจัะมิ่ีศักยุภิาพ์ไมิ่่ต่างจัากมิ่นุ์ษัย์ุเลยุ น์ี�ก็เป็น์คิวามิ่ท้าทายุที�เก่ดขึ�น์ 

จัากการพ์ัฒน์าของเทคิโน์โลยุี

อ้นที่จริงถ้าไม่่อยากให้เทคโนโลัยีม่าม่ีอ�านาจก�าหนดเรา เราควร 
จะช่ิงก�าก้บตั้้�งแตั้่ตั้อนที่ม่้นเกิดขึ�นใหม่่ๆ เลัยไหม่

พ์วกต่อต้าน์เทคิโน์โลยุีหร่อลัดไดต์ (Luddite) อาจัจัะคิ่ดแบบน์ี�  

แตผ่มิ่วา่สดุโตง่ไปหน่์อยุ  คิงไมิ่เ่สยีุหายุที�เราจัะพ์ยุายุามิ่ทำคิวามิ่เขา้ใจัมิ่นั์ 

ก่อน์ เหตุผลที�ปรัชญาเทคิโน์โลยุีเก่ดขึ�น์ก็เพ์่�อทำให้เราเข้าใจัเทคิโน์โลยุี

มิ่ากขึ�น์ ถ้้าเราเข้าใจัมัิ่น์ เราจัะจััดการมิ่ัน์ได้ง่ายุขึ�น์และเห็น์ทางออก 

ที�หลากหลายุมิ่ากกว่าการไมิ่่เข้าใจั เห็น์ว่าจััดการมัิ่น์ไมิ่่ได้ ทางออก 

จัะเป็น์อีกแบบหน์ึ�ง

เพ์ยีุงแตเ่ร่�องการเก่ดสถ้าบนั์กำกบัคิวบคิมุิ่เทคิโน์โลยุคีิงตอ้งอาศยัุ

รัฐที�มิ่ีว่สัยุทัศน์์พ์อสมิ่คิวร ถ้้าใน์อน์าคิตรัฐยัุงจัำเป็น์อยุู่ เช่น์ ใน์สเปน์ 

ออกกฎหมิ่ายุเกี�ยุวกบัส่ทธีท่างด่จัท่ลัและโลกด่จัท่ลัแล้ว แตบ่า้น์เราถ่้อวา่

ช้าอยูุ่ ขน์าดคิร่ปโตยุังมิ่องว่าเป็น์การพ์น์ัน์ มิ่ัน์สะท้อน์โลกทัศน์์ว่าเรา 

ไมิ่พ่์รอ้มิ่ปรบัเปลี�ยุน์ เร่�องคิร่ปโตเปน็์ตวัอยุา่งที�ชดัมิ่ากวา่มิ่นั์ democratize 

หร่อที�เรียุกว่า decentralize โลกระบบการเง่น์ คิน์บางกลุ่มิ่อาจัมิ่องว่า 

มิ่ัน์เป็น์แคิ่สกุลเง่น์ใน์อากาศ แต่เง่น์ที�เราใช้ทุกวัน์น์ี�จัะไปต่างอะไรกัน์  

มิ่ัน์ก็เป็น์กระดาษัที�เราสมิ่มิ่ต่มิู่ลคิ่าขึ�น์มิ่า มิ่ัน์กำลังเข้ามิ่าท้าทายุ 

และอาจัทำให้ทุกคิน์เข้าถ้ึงมิ่ัน์ได้ เพ์ียุงแคิ่มิ่ัน์ยุังอยุู่ใน์ขั�น์พ์ัฒน์า  

คิน์ที�ต่อต้าน์ทุกวัน์น์ี�อาจัจัะมิ่ีมิุ่มิ่มิ่องเกี�ยุวกับสถ้าบัน์การเง่น์แบบเด่มิ่  



ถ้าเราไม่จริงจังกับวิธีคิด  
วิธีมองโลก  

รอใช้แค่สิ่งที่คนอื่นคิดค้น  
จะไม่มีวันรู้เท่าทัน 

หรือไม่ก็เป็นผู้ตามไปตลอด
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มิุ่มิ่มิ่องเศรษัฐก่จัแบบเด่มิ่ หร่อไม่ิ่ก็เป็น์ผู้ได้รับผลกระทบ แต่สุดท้ายุ

เราหลีกเลี�ยุงมิ่ัน์ไมิ่่ได้หรอกคิรับ ผมิ่ไมิ่่แน์่ใจัว่าตอน์น์ี�รัฐบาลของเราเร่�มิ่

ศึกษัามิ่ัน์หร่อยุัง แคิ่ห้ามิ่ไมิ่่พ์อหรอก ถ้้าเราปิดกั�น์ตั�งแต่ตอน์ต้น์คิงไมิ่่มิ่ี

ทางเข้าใจั และถ้ึงจัุดหน์ึ�ง เราจัะกลายุเป็น์คิน์ถู้กท่�งไว้ข้างหลัง

ทำคิวามิ่รู้จัักมัิ่น์ให้ดีพ์อก่อน์ปฏ่ิเสธีหร่อยุอมิ่รับมัิ่น์ หลายุส่�ง 

หลายุอยุ่างโดยุเฉพ์าะเทคิโน์โลยุี บางทีเราเล่อกไมิ่่ได้ว่าจัะอยุู่หร่อไมิ่่อยุู่

กับมิ่ัน์

ท่าม่กลัางการพ้ฒนาทางเทคโนโลัยีอย่างก้าวกระโดด คุณม่องว่า
ม่เีรือ่งอะไรทีต่ั้อ้งเราท�าความ่เขา้ใจ ตั้้�งหลัก้ใหม่ ่ท้�งในฐานะประเทศ
แลัะบุคคลั

เปน็์คิำถ้ามิ่ที�ยุากมิ่ากเลยุน์ะคิรับ อยุ่างแรกผมิ่อยุากชวน์ให้สงัเกต 

ว่ธีีการทำคิวามิ่เข้าใจัว่ธีีคิ่ดของเราที�มิ่ีต่อว่ทยุาศาสตร์และเทคิโน์โลยุี 

ว่าเราเข้าใจัมิ่ัน์จัร่งๆ หร่อเปล่า ผมิ่ไมิ่่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่าว่ทยุาศาสตร์และ

เทคิโน์โลยีุเป็น์ส่�งที�ดี เป็น์ตัวตัดส่น์คิวามิ่ถู้กต้องทั�งหมิ่ด แต่เราเข้าใจั

มิ่ัน์ไหมิ่ว่าไมิ่่มิ่ีอะไรดีหร่อเลวร้อยุเปอร์เซ็น์ต์ เราคิวรว่พ์ากษั์กระทั�ง

ว่ทยุาศาสตร์ที�เราเช่�อว่าถู้กต้อง ยุ่�งเป็น์คิน์เรียุน์สายุว่ทยุ์ยุ่�งคิวรต้อง 

ว่พ์ากษั์ส่�งที�ตัวเองเชี�ยุวชาญ

ตัวว่ทยุาศาสตร์และเทคิโน์โลยุีไมิ่่ได้พ์ัฒน์ามิ่าอยุ่างลอยุๆ สุดท้ายุ

มิ่ัน์กลับเข้ามิ่าอยุู่ใน์สังคิมิ่ ดังน์ั�น์ เราต้องเห็น์ภิาพ์ม่ิ่ต่อ่�น์ๆ ของมิ่น์ุษัยุ์

ด้วยุ อยุ่าคิ่ดว่ามิ่ัน์เป็น์ส่�งว่เศษัที�แก้ไขทุกอยุ่างได้ ไมิ่่อยุ่างน์ั�น์เราอาจัจัะ

พ์ัฒน์าไปผ่ดทาง ใน์ช่วงสองปีที�แล้วโคิว่ดระบาดจัน์เก่ดการล็อกดาวน์์

หลายุประเทศ ที�เยุอรมิ่นี์เขาเรียุกนั์กว่ชาการ ทั�งนั์กปรัชญา เทวว่ทยุา 

น์กัประวัตศ่าสตร์ น์กักฎหมิ่ายุเข้าไปให้คิวามิ่เห็น์เร่�องน์โยุบายุการจัดัการ

น์อกเหน์่อไปจัากน์ักว่ทยุาศาสตร์ น์ี�แสดงว่าผู้น์ำและสังคิมิ่ของเขา 

เข้าใจัว่าปัญหาของสังคิมิ่ไมิ่่ได้แก้ไขใน์เช่งเทคิน์่คิทางว่ทยุาศาสตร์และ

เทคิโน์โลยุีอยุ่างเดียุว มิ่น์ุษัยุ์มิ่ีมิ่่ต่อ่�น์ มิ่ีคิุณคิ่า มิ่ีศักด่�ศรีคิวามิ่เป็น์มิ่น์ุษัยุ ์
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ใน์การแก้ไขปัญหา อยุ่างปัญหาวัคิซีน์ใน์บ้าน์เราจัะเห็น์เลยุว่าเราไมิ่่ได้ 

แก้ปัญหาโดยุใช้ส่�งเหล่าน์ี�เป็น์ตัวตั�ง เรามิ่องมิ่นุ์ษัยุ์หร่อเพ่์�อน์ใน์สังคิมิ่ 

เป็น์แค่ิตัวปัญหา หร่อเป็น์แค่ิจัำน์วน์คิน์ที�ต้องจััดหาส่�งของให้ เราล่มิ่ 

ไปว่าคิวรแก้ปัญหาโดยุยุึดถ้่อศักด่�ศรีคิวามิ่เป็น์มิ่น์ุษัยุ์ของเขาด้วยุ

อีกเร่�องที�อยุากฝัากไว้ค่ิอคิวามิ่ก้าวหน์้าของเทคิโน์โลยุีเป็น์ส่�งที�

โลกหลีกเลี�ยุงไมิ่่ได้ เราต้องเผช่ญหน์้าและสังคิมิ่ต้องเตรียุมิ่แผน์รับม่ิ่อ 

ต้องทำคิวามิ่เข้าใจั ไมิ่่ปฏิ่เสธีมิ่ัน์ ไมิ่่มิ่องมิ่ัน์เป็น์ศัตรู แต่ว่พ์ากษั์ว่จัารณ์

มิ่ัน์เมิ่่�อมิ่ีปัญหา และการรับเทคิโน์โลยุีเข้ามิ่าคิวรมิ่าพ์ร้อมิ่กับว่ธีีคิ่ด

แบบว่ทยุาศาสตร์ด้วยุ ถ้ึงแมิ่้ตอน์แรกเราจัะชวน์ถ้กว่าเทคิโน์โลยุีกับ

ว่ทยุาศาสตร์ไมิ่่จัำเป็น์ต้องเกี�ยุวข้องกัน์ แต่เทคิโน์โลยุีสมิ่ัยุใหมิ่่ก็เป็น์ 

scientific-based technology แทบทั�งส่�น์ เมิ่่�อหัน์กลับมิ่ามิ่องสังคิมิ่ไทยุ  

ลองสังเกตดูก็อาจัจัะพ์บว่า scientific mind มิ่ัน์ไม่ิ่เคิยุเต่บโตได้เลยุ 

ใน์สังคิมิ่เรา ต่อให้มิ่ีเทคิโน์โลยุีก้าวหน์้าขน์าดไหน์ก็ตามิ่ ว่ธีีคิ่ดของเรา 

กลับให้คิวามิ่สำคิัญกับอะไรก็ได้ที�แก้ปัญหาได้แบบง่ายุๆ อะไรก็ได ้

ที�ใช้แล้วไปสู่เป้าหมิ่ายุตามิ่ที�เราต้องการ

มิ่ัน์เคิยุมิ่ีคิน์อธี่บายุไว้ใน์ทางประวัต่ศาสตร์อยูุ่น์ะคิรับ ว่าทำไมิ่

พ์อเรารับคิวามิ่รู้ว่ทยุาศาสตร์และเทคิโน์โลยุีจัากต่างชาต่เข้ามิ่าแล้ว

เราไม่ิ่รับว่ธีีค่ิดของเขามิ่าด้วยุ เพ์ราะสาเหตุหนึ์�งก็ค่ิอสังคิมิ่ไทยุค่ิดว่า 

พ์ทุธีศาสน์าเป็น์คิำตอบที�ดกีว่าถ้งึขั�น์สดุแล้ว เป็น์คิำตอบที�สมิ่บรูณแ์บบ

ทุกอยุ่าง เราอาจัจัะเอาการแพ์ทยุ์ การคิมิ่น์าคิมิ่ของเขามิ่า แต่ใน์ทาง 

คิวามิ่คิ่ด ภิูมิ่่ปัญญา พ์ุทธีศาสน์าดีที�สุด มิ่ีทางออกให้เสมิ่อ แต่พ์อสังคิมิ่ 

เราล่วงเลยุมิ่าถ้ึงตอน์น์ี� เราน์่าจัะพ์อรู้แล้วว่าพ์ุทธีศาสน์าเองก็เป็น์

ภิูมิ่่ปัญญาหน์ึ�ง ไมิ่่ได้สูงสุดหร่อดีกว่าทุกอยุ่างบน์โลก เราตั�งคิำถ้ามิ่ได้

ปัญหาอีกอยุ่างคิ่อการศึกษัาของเราไมิ่่มิ่ีสปิร่ตแบบตะวัน์ตกหร่อ

กรกีที�ทำใหค้ิวามิ่รู้กา้วหน์า้ ค่ิอ สปร่ิตแบบ ‘knowledge for knowledge’s 

sake’ หร่อคิวามิ่รู้เพ์่�อรู้ สังคิมิ่เรามิ่ักตั�งคิำถ้ามิ่ว่าเรารู้ส่�งน์ี�ไปเพ์่�ออะไร  

เรยีุน์ปรชัญาไปทำอะไร ถ้้าเป็น์สงัคิมิ่ตะวนั์ตกเขาจัะตอบแค่ิว่า กอ็ยุากรูน้์ะ่ 
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ว่ชาปรัชญาน์ี�แหละที�มิ่ีสปิร่ตแบบน์ี� รู้เพ์่�อรู้ สงสัยุใคิร่รู้ ถ้้าเรารู้ พ์ยุายุามิ่ 

ทำคิวามิ่เข้าใจั สุดท้ายุจัะน์ำไปใช้ประโยุชน์์อยุ่างไรเป็น์อีกเร่�องหน์ึ�ง  

อยุ่างวัคิซีน์ mRNA ผู้พ์ัฒน์าก็ทำมิ่าก่อน์เก่ดโคิว่ดเพ์ราะอยุากรู้ว่า 

จัะทำได้ไหมิ่ ต่อมิ่าเก่ดว่กฤตก็ได้ใช้ ดังน์ั�น์เราไม่ิ่รู้หรอกว่าองค์ิคิวามิ่รู ้

จัะเป็น์ประโยุชน์์อยุ่างไรจัน์กว่าจัะถ้ึงเวลาของมิ่ัน์ เรามิ่ักหยุุดแคิ่รู้ 

เพ์่�อเอาไปทำอะไรสักอยุ่าง มิ่ักถ้ามิ่ว่าเรียุน์ไปทำไมิ่ เรียุน์ไปก็ไมิ่่รู้ว่า 

ทำอาชีพ์อะไรได้ สังคิมิ่เราเลยุไมิ่่ได้เป็น์สังคิมิ่ที�ให้คิวามิ่สำคิัญกับ 

คิวามิ่รู้จัร่งๆ

ถ้้าเราไมิ่่จัร่งจัังกับว่ธีีคิ่ด ว่ธีีมิ่องโลก รอใช้แค่ิส่�งที�คิน์อ่�น์ค่ิดค้ิน์  

จัะไมิ่่มีิ่วัน์รู้เท่าทัน์หร่อไมิ่่ก็เป็น์ผู้ตามิ่ไปตลอด ถ้ึงจัะมิ่ีคิน์แยุ้งบ่อยุๆ  

ว่าน์ั�น์เป็น์คิวามิ่รู้ เป็น์ว่ธีีค่ิดแบบตะวัน์ตก แต่ผมิ่ว่าการแบ่งตะวัน์ออก

ตะวัน์ตกไมิ่่มีิ่คิวามิ่หมิ่ายุอีกแล้วใน์ปัจัจุับัน์ องคิ์คิวามิ่รู้เป็น์เร่�องของ

มิ่น์ุษัยุชาต่ จัะตะวัน์ตกหร่อตะวัน์ออก ใน์ฐาน์ะมิ่น์ุษัยุ์เราก็ไมิ่่แตกต่าง 

กัน์

เพื่อสร้างวิธีคิด มุ่ม่ม่องแบบใหม่่ให้ส้งคม่ คุณคิดว่าเราควรเรียน
ปร้ช่ญาก้นตั้้�งแตั้่เด็กไหม่

ผมิ่ก็ไมิ่่อยุากจัะพู์ดแบบน์ั�น์ เดี�ยุวคิน์บอกว่าผมิ่สอน์ปรัชญาแล้ว

สน์ับสน์ุน์ส่�งที�ตัวเองสอน์ ผมิ่ค่ิดแค่ิว่ามิ่ัน์คิวรเป็น์ทางเล่อกหน์ึ�งสำหรับ

สังคิมิ่ไทยุ ว่ชาปรัชญาช่วยุให้เราได้คิรุ่น์ค่ิดอยุ่างมีิ่เหตุผล ตั�งคิำถ้ามิ่  

การวพ่์ากษัว่์จัารณ ์ส่�งเหลา่นี์�ไมิ่ไ่ด้น่์ากลัวอยุา่งที�หลายุคิน์คิด่ ตรงกนั์ข้ามิ่ 

กระบวน์การค่ิดแบบปรัชญามิ่ัน์ช่วยุให้เราเข้าใจัทั�งต่อตัวเองและผู้อ่�น์  

เปิดโอกาสให้จ่ัน์ตน์าการถ้ึงคิวามิ่เป็น์ไปได้ที�หลากหลายุ เมิ่่�อเราโอบ

รับคิวามิ่เป็น์ไปได้ที�หลากหลายุนั์�น์ได้ เมิ่่�อน์ั�น์ปัญญาก็จัะตามิ่มิ่า แต่

ทั�งหมิ่ดทั�งมิ่วลก็ขึ�น์อยุู่กับว่าสังคิมิ่ต้องการอะไร จัะสนั์บสนุ์น์ให้เด็ก ให้

เยุาวชน์เราคิ่ดยุังไง ทุกวัน์น์ี�เขากลัวการที�เด็กเยุาวชน์คิ่ดเองเป็น์จัะแยุ่  

ว่ชาที�เรียุน์เลยุวน์อยูุ่แค่ิไมิ่่กี�ว่ชา อยุ่างหน์้าที�พ์ลเม่ิ่องหร่อศาสน์า  
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ถ้้าเราลองพ์่จัารณาสักน์่ดว่าการศึกษัาของเรามีิ่ปัญหามิ่าตลอด ไม่ิ่ว่า 

ยุุคิไหน์สมิ่ัยุไหน์ ลองปรับเปลี�ยุน์ดูสักทีไหมิ่ล่ะ คิงไมิ่่เสียุหายุหร่อไมิ่่แยุ่

กว่าที�เป็น์อยุู่อยุ่างแน์่น์อน์

สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

ภิาวรรณ ธีน์าเล่ศสมิ่บูรณ ์

ภิาพ์ถ้่ายุ: พ์่พ์ัฒน์์ สุยุะ

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 8 กุมิ่ภิาพ์ัน์ธี์ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





เม่ื่อโลักไม่่ม่ีใบที่สอง 
นโยบายสิ่งแวดลั้อม่ 
ตั้้องไม่่ใช่่ประเด็นรอง 

อีกตั้่อไป 

เพช่ร ม่โนปวิตั้ร
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ดร.เพช่ร ม่โนปวิตั้ร เลัขาธิการมู่ลันธิโิลักสีเขยีว เป็นนก้วิทยาศาสตั้ร์
ด้าน์การอนุ์รักษั์ที�ทำงาน์ทั�งใน์เม่ิ่องไทยุและองค์ิกรระดับโลกหลายุแห่ง 

มิ่ากว่า 20 ปี ทั�งองคิ์การระหว่างประเทศเพ์่�อการอน์ุรักษั์ธีรรมิ่ชาต่ 

(IUCN) องคิ์การกองทุน์สัตว์ป่าโลกสากล (WWF) และสมิ่าคิมิ่อน์ุรักษั ์

สัตว์ป่า (WCS) เป็น์ต้น์ 

น์อกจัากน์ี� เพ์ชรยุังเป็น์น์ักส่�อสารคิวามิ่รู้ด้าน์ส่�งแวดล้อมิ่และ

ทางออกด้าน์การอน์ุรักษั์ผ่าน์การเป็น์น์ักเขียุน์และน์ักแปลบทคิวามิ่ 

รวมิ่ถึ้งเป็น์ผู้ร่วมิ่ก่อตั�ง ReReef บร่ษััทสตาร์ตอัปที�เน้์น์การแก้ปัญหา 

ส่�งแวดล้อมิ่และคิวามิ่ยุั�งยุ่น์ด้วยุพ์ลังผู้บร่โภิคิ

บทวเ่คิราะหข์องเพ์ชรน์อกจัากจัะลกึและอยุูใ่กลข้อบฟื่า้คิวามิ่รู้แลว้ 

ยุังเปี�ยุมิ่ด้วยุคิวามิ่หวัง มิ่ีพ์ลังบวก แมิ่้ใน์วัน์ที�มิ่น์ุษัยุชาต่จัะถู้กธีรรมิ่ชาต่

ส่งสัญญาณเต่อน์อยุ่างรุน์แรง
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ภาวะการเปลัี่ยนแปลังสภาพภูม่ิอากาศของโลักตั้อนนี�ถือว่าก�าล้ัง
รุนแรงม่ากขนาดไหน

ก่อน์หน์้าที�จัะมิ่ีเวที COP26 เมิ่่�อเด่อน์พ์ฤศจั่กายุน์ที� 2021 ทุกคิน์

มิ่องกัน์ว่าปี 2021-2030 จัะเป็น์ทศวรรษัที�ชี�เป็น์ชี�ตายุของมิ่นุ์ษัยุชาต ่

(defining decade) เลยุก็ว่าได้ เพ์ราะมิ่ีข้อมิู่ลใน์เช่งว่ทยุาศาสตร์

ชัดเจัน์มิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ และมิ่ีรายุงาน์การประเม่ิ่น์คิรั�งที� 6 (The Sixth 

Assessment Report - AR6) ว่าด้วยุคิวามิ่เข้าใจัเช่งกายุภิาพ์ของระบบ

ภิูม่ิ่อากาศและการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศ ซึ�งเป็น์รายุงาน์ของ 

คิณะกรรมิ่การระหว่างรัฐบาลว่าด้วยุการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศ 

(The Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) ออกมิ่า 

โดยุการทำรายุงาน์ของ IPCC ใช้ว่ธีีระดมิ่อาสาสมิ่ัคิรน์ักว่ทยุาศาสตร์

ทั�วโลกมิ่าทำงาน์ร่วมิ่กัน์ จัากน์ั�น์จึังส่งผลรายุงาน์การประเม่ิ่น์ให้ 

แต่ละประเทศตรวจัสอบรับรองก่อน์ เพ์ราะฉะน์ั�น์น์ี�จัึงเป็น์หลักฐาน์ 

ทางว่ทยุาศาสตร์ที�ทุกประเทศไมิ่่สามิ่ารถ้ปฏิ่เสธีได้ และเป็น์กลไกที�น์ำ

ไปสู่การตัดส่น์ใจัเด่น์หน์้าหลายุๆ มิ่าตรการที�ทุกชาต่คิวรจัะต้องร่วมิ่กัน์

น์อกจัากน์ี�ยุังมิ่ีรายุงาน์พ์่เศษัหลายุๆ ฉบับส่งสัญญาณว่า  

หากอุณหภูิม่ิ่เฉลี�ยุของโลกเพ่์�มิ่ขึ�น์ 2 องศาเซลเซียุสจัะเป็น์อัน์ตรายุ  

แมิ่้กระทั�งอุณหภิูม่ิ่ใน์ปัจัจัุบัน์ที�เพ่์�มิ่อยุู่ประมิ่าณ 1.1 องศาเซลเซียุส  

ก็ทำให้เราได้เห็น์ภัิยุธีรรมิ่ชาต่ที�ทวีคิวามิ่รุน์แรงขึ�น์แบบคิวบคุิมิ่ได้ยุาก  

อยุ่างเป็น์ที�ประจัักษั์แล้ว

ม่ีความ่ท้าทายอื่นใดบ้างที่ส่งผลัตั้่อเป้าหม่ายความ่พยายาม่ควบคุม่ 
อุณหภู มิ่ เฉลัี่ยของโลักเพิ่ม่ขึ�นไม่่ เกิน 1 .5 องศาเซึ่ลัเซึ่ียส  
หรืออย่างม่ากไม่่เกิน 2 องศาเซึ่ลัเซึ่ียส

ณ ตอน์น์ี� หากมิ่องโลกใน์แง่ดทีี�สดุ เม่ิ่�อเอาเป้าหมิ่ายุการลดอุณหภูิม่ิ่ 

ของแต่ละประเทศ (nationally determined contributions - NDCs)  

มิ่ารวมิ่กัน์จัะพ์บว่า ถ้้าทุกประเทศทำได้ตามิ่เป้าหมิ่ายุ ตัวเลขอุณหภูิม่ิ่ 

เฉลี�ยุทั�วโลกอาจัคิวบคิุมิ่ให้เพ์่�มิ่ขึ�น์ไมิ่่เก่น์ 1.8 องศาเซลเซียุส  
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ซึ�งหลายุคิน์ก็ยุังตั�งข้อสงสัยุกับตัวเลขน์ี� รายุงาน์ของ The Washington 

Post พ์บว่า ตัวเลขที�หลายุประเทศเสน์อขึ�น์มิ่ามีิ่พ์่�น์ฐาน์จัากตัวเลข

ที�พ์่สูจัน์์ไมิ่่ได้จัร่ง ยุกตัวอยุ่างมิ่าเลเซียุที�ใช้ตัวเลขชี�วัดการดูดซับ

คิาร์บอน์ไดออกไซด์ของป่า ที�สูงกว่าประเทศอ่น์โดน์ีเซียุถึ้งสี�เท่า  

ทั�งที�สภิาพ์แวดล้อมิ่เป็น์ป่าเขตร้อน์เหม่ิ่อน์กัน์ น์ี�จัึงเป็น์ตัวชี�วัดว่า 

ตวัเลขที�แตล่ะประเทศส่งมิ่าก็ยุงัเปน็์ตวัเลขที�ไมิ่รู้่วา่จัรง่หรอ่เปล่า อาจัจัะ

เป็น์การตั�งเป้าหลอกๆ ก็ได้ น์ักว่ชาการจัึงยุังเคิล่อบแคิลง และยุังต้องมิ่ี 

กระบวน์การอีกหลายุอยุ่างเพ์่�อพ์่สูจัน์์ว่า ตัวเลขที�แต่ละประเทศเสน์อ 

เป็น์จัร่งตามิ่น์ั�น์หร่อเปล่า



การจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคม 
ที่เป็นกลางทางคาร์บอน 

หรือปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
สุทธิเป็นศูนย์  

จึงไม่ใช่แค่เรื่องพลังงาน  
แต่ต้องเปลี่ยนผ่าน ปรับปรุง 
ปฏิรูปนโยบายแทบทั้งหมด
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น์อกจัากน์ี� ถ้า้ยุ้อน์กลับไปเจ็ัดปทีี�แลว้ กเ็คิยุมีิ่ปฏิญ่ญาวา่ดว้ยุปา่ไมิ่้

แห่งน่์วยุอรก์ ซึ�งเปน็์ปฏิญ่ญาวา่ดว้ยุการยุตุก่ารตดัไมิ่ท้ำลายุปา่ ลกัษัณะ

เดียุวกัน์กับที�กลาสโกว์ โดยุกล่าวถึ้งการลดการตัดไม้ิ่ทำลายุป่าให้ได้ 

คิรึ�งหน์ึ�งภิายุใน์ปี 2020 และตอ้งยุุตก่ารตดัไมิ่ท้ำลายุป่าโดยุส่�น์เชง่ภิายุใน์

ปี 2030 ซึ�งมิ่ี 200 กว่าประเทศร่วมิ่ลงน์ามิ่ แต่ผลปรากฏิว่าผ่าน์มิ่าเจั็ดปี  

ลม้ิ่เหลวอยุา่งส่�น์เชง่ จังึเปน็์ขอ้พ์ส่จูัน์ว์า่คิำประกาศหร่อการตั�งเปา้หมิ่ายุ 

ที�คิ่อน์ข้างมิ่องโลกใน์แง่ดี หลายุๆ คิรั�งก็ไมิ่่สามิ่ารถ้เป็น์จัร่งได้  

และยุ่�งเปน็์เร่�องภิาวะโลกรอ้น์ กย็ุ่�งยุากเขา้ไปใหญ ่มิ่หีลายุคิน์บอกวา่ผูน้์ำ 

ที�ออกมิ่าประกาศเร่�องการปลอ่ยุก๊าซเรอ่น์กระจักสุทธีเ่ป็น์ศูน์ย์ุ (net zero)  

ส่วน์ใหญ่ก็แทบไมิ่่ได้อยุู่ใน์ตำแหน์่งแล้วทั�งน์ั�น์

เม่ิ่�อเปา้หมิ่ายุตา่งๆ ไมิ่ถ่้กูรองรบัดว้ยุน์โยุบายุที�เปน็์จัร่ง กไ็มิ่แ่ปลก

ที�กลุ่มิ่รณรงคิ์ข้างน์อกหร่อกลุ่มิ่องคิ์กรอน์ุรักษั์จัะมิ่องว่า ตอน์น์ี�ยุังไม่ิ่มีิ่

ผลลัพ์ธี์น์โยุบายุการเปลี�ยุน์ผ่าน์ให้เห็น์อยุ่างชัดเจัน์ เรียุกได้ว่าเป็น์เพ์ียุง

คิวามิ่ฝััน์ลมิ่ๆ แล้งๆ เพ์่�อลดแรงกดดัน์

ถา้จะแกป้ญัหาเร่ืองนี� ม่องวา่ม่นีโยบายหรอืแนวทางอะไรทีเ่ปน็ไปได ้
บ้าง

สหภิาพ์ยุโุรปค่ิอน์ข้างที�จัะก้าวหน้์าใน์การแก้ปัญหาการเปลี�ยุน์แปลง

สภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศ โดยุช่วงก่อน์โคิว่ด สหภิาพ์ยุุโรปได้ประกาศผลักดัน์  

‘กรีน์น์่วดีล’ (Green New Deal) ซึ�งเป็น์น์โยุบายุที�เปลี�ยุน์ผ่าน์สังคิมิ่ 

ทุกภิาคิส่วน์ให้ไปสู่สีเขียุวมิ่ากขึ�น์ ตั�งแต่การคิมิ่น์าคิมิ่ การผล่ตอาหาร 

การอนุ์รกัษ์ัคิวามิ่หลากหลายุทางชีวภิาพ์ ไปจัน์ถึ้งการผลักดัน์เศรษัฐกจ่ั

หมิุ่น์เวียุน์ ไมิ่่ใช่ให้คิวามิ่สำคิัญเพ์ียุงภิาคิพ์ลังงาน์อีกต่อไปแล้ว

การเก่ดโรคิระบาดเองก็สะท้อน์ให้เห็น์คิวามิ่เช่�อมิ่โยุงกับเร่�อง 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำด้วยุ เพ์ราะว่าคิน์ที�ไม่ิ่ได้เป็น์ต้น์เหตุ ซึ�งก็คิ่อกลุ่มิ่ 

คิน์เปราะบางที�มิ่ีภิูม่ิ่คิุ้มิ่กัน์น์้อยุที�สุดใน์ประเทศและไมิ่่ได้มิ่ีระบบตาข่ายุ 

คิวามิ่ปลอดภิัยุ (safety net) กลับเป็น์กลุ่มิ่คิน์แรกๆ ที�ได้รับผลกระทบ  
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และเม่ิ่�อพ์อมิ่ามิ่องภิาพ์ใหญ่ใน์เร่�องสภิาพ์ภูิม่ิ่อากาศก็คิล้ายุกัน์  

เพ์ราะประเทศที�ปล่อยุก๊าซเร่อน์กระจักน้์อยุก็กลายุเป็น์กลุ่มิ่ประเทศ

แรกๆ ที�ต้องเผช่ญกับผลกระทบจัากภิัยุพ์่บัต่

ดังน์ั�น์ การจัะเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่สังคิมิ่ที�เป็น์กลางทางคิาร์บอน์ 

(carbon neutral) หร่อปล่อยุก๊าซเร่อน์กระจักสุทธี่เป็น์ศูน์ยุ์ (net zero)  

จัึงไม่ิ่ใช่แคิ่เร่�องพ์ลังงาน์ แต่ต้องเปลี�ยุน์ผ่าน์ ปรับปรุง ปฏ่ิรูปน์โยุบายุ 

แทบทั�งหมิ่ด ต้องมิ่องเร่�องการอนุ์รักษ์ัต้น์ทุน์ทางธีรรมิ่ชาต่ที�มิ่ีอยุู ่ 

การผล่ตที�มิ่ีคิวามิ่ยุั�งยุ่น์ การออกแบบเม่ิ่องแบบใหม่ิ่ การออกแบบ 

การปรับปรุงโคิรงสร้างที�จัะต้อง รับม่ิ่อกับภิัยุพ์่ บัต่ ให้ ดีมิ่ากขึ�น์  

และการเพ์่�มิ่คิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์การปรับตัวของชุมิ่ชน์ด้วยุ 

กลัไกเพิ่ม่เติั้ม่อะไรที่จะช่่วยสน้บสนุนเป้าหม่ายการควบคุม่อุณหภูม่ิ
เฉลัี่ยของโลัก

สุดท้ายุแล้ว กลไกที�ดีที�สุดใน์การที�จัะทำให้โลกเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่

สังคิมิ่คิาร์บอน์ต�ำ หร่อไปสู่สังคิมิ่ที�เห็น์คิวามิ่สำคัิญของส่�งแวดล้อมิ่ได้  

ก็ต้องผ่าน์การเจัรจัาตกลงใน์ระดับน์าน์าชาต่ และที�จัร่งเวที COP เอง 

กเ็ปน็์กลไกที�ดีที�สุด แตผ่มิ่คิด่วา่แรงกดดนั์จัากภิายุน์อกกส็ำคิญัไมิ่แ่พ์ก้นั์  

น์ั�น์ค่ิอแรงกดดัน์จัากภิาคิประชาสังคิมิ่ อยุ่างการออกมิ่าประท้วงของ 

พ์วกเขาก็มิ่ีอ่ทธี่พ์ลมิ่ากพ์อสมิ่คิวร เช่น์เดียุวกับบทบาทของส่�อมิ่วลชน์ 

ที�เข้าไปเจัาะลึกประเด็น์ต่างๆ

ผมิ่คิ่ดว่าประเด็น์โลกร้อน์ ที�จัากเด่มิ่เป็น์ประเด็น์ชายุขอบ ได้ถู้ก

โยุกมิ่าอยูุ่เวทกีลางแล้ว และอยุา่ล่มิ่วา่อน์สุญัญาวา่ดว้ยุการเปลี�ยุน์แปลง

สภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศมิ่ีพ์่�น์ฐาน์อยุู่บน์ว่ทยุาศาสตร์ ผมิ่ค่ิดว่าว่ทยุาศาสตร์ 

จัะเปน็์ตวัยุ่น์ยุนั์เองวา่ ไมิ่ว่่าคิณุจัะมิ่คีิำประกาศสวยุหรยูุงัไง แตถ่้า้เก่ดวา่

ผลลัพ์ธี์ไม่ิ่เป็น์ไปได้ มิ่ัน์ก็จัะถู้กน์ำมิ่าตอกยุ�ำให้แต่ละชาต่จัำเป็น์จัะต้อง 

มิ่ีการปรับเปลี�ยุน์น์โยุบายุ
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ม่ีการพูดก้นว่านโยบายลัดโลักร้อนข้ดแย้งก้บการเติั้บโตั้ทาง
เศรษฐกิจ ซ่ึึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศก�าล้ังพ้ฒนาหลัายประเทศต้ั้อง
เผช่ิญ คุณม่ีความ่เห็นอย่างไร

ผมิ่คิ่ดว่ามิ่ัน์เป็น์ข้ออ้างที�จัร่งเพ์ียุงส่วน์เดียุว ปัจัจัุบัน์เทคิโน์โลยุี

เปลี�ยุน์ไปเร็วมิ่าก ข้ออ้างที�จัำเป็น์จัะต้องใช้ถ้่าน์ห่น์หร่อว่าเช่�อเพ์ล่ง

ฟื่อสซ่ล เน์่�องจัากราคิาถ้กูที�สดุ อาจัจัะไมิ่จ่ัร่งอกีตอ่ไปแลว้ อกีเพ์ยีุงไมิ่กี่�ปี 

ข้างหน์้าหร่อแมิ่้แต่ตอน์น์ี�เอง ราคิาต้น์ทุน์พ์ลังงาน์หมิุ่น์เวียุน์ก็ลงมิ่าสูสี

กับพ์ลังงาน์ดั�งเด่มิ่แล้ว เพ์ราะฉะน์ั�น์ ส่�งที�คิวรจัะเก่ดขึ�น์ค่ิอต้องส่งเสร่มิ่

ให้มิ่ีการเปลี�ยุน์ผ่าน์ได้เร็วที�สุด

ประเด็น์หน์ึ�งที�มิ่ีการถ้กเถ้ียุงกัน์เยุอะที� COP26 ก็คิ่อการลดเง่น์

อุดหน์ุน์ให้กับภิาคิอุตสาหกรรมิ่เช่�อเพ์ล่งฟื่อสซ่ล ซึ�งจัะได้เง่น์มิ่หาศาล

เอามิ่าสนั์บสนุ์น์ให้ประเทศกำลังพ์ัฒน์าสามิ่ารถ้ที�จัะเปลี�ยุน์ผ่าน์สู ่

การใชพ้์ลงังาน์หมิ่นุ์เวียุน์ หมิ่ายุคิวามิ่ว่าประเทศเหล่าน์ี�ยุงัสามิ่ารถ้พ์ฒัน์า 

ประเทศไปได้ โดยุก้าวข้ามิ่วงจัรการพ์ัฒน์าแบบประเทศพ์ัฒน์าแล้ว 

ที�พ์ึ�งพ์าถ้่าน์ห่น์ใน์สมิ่ัยุก่อน์

อีกประเด็น์ที�สำคิัญก็คิ่อเร่�องเง่น์ทุน์ โดยุหน์ึ�งใน์ข้อตกลงปารีส 

ตั�งเป้าไว้ว่า ประเทศที�พั์ฒน์าแล้วจัะช่วยุอุดหน์ุน์เง่น์ให้ประเทศกำลัง

พ์ฒัน์าใน์การรับม่ิ่อคิวามิ่เสยีุหายุและเปลี�ยุน์ผ่าน์ทางเศรษัฐก่จัจัากภิาวะ

โลกร้อน์ปีละ 1 แสน์ล้าน์ดอลลาร์สหรัฐ แมิ่้ผลการประเมิ่่น์ทางเศรษัฐก่จั

จัะว่เคิราะห์ว่า มิู่ลคิ่าที�จัะช่วยุประเทศเหล่าน์ี�ได้คิวรเป็น์หลักล้าน์ล้าน์

ดอลลาร์สหรฐัขึ�น์ไปต่อปี แต่ลำพ์งัเป้าหมิ่ายุที�ปีละแสน์ล้าน์ดอลลาร์ตอน์น์ี�  

ก็ยุังทำไมิ่่ได้ ตรงน์ี�จัึงเป็น์ข้อถ้กเถี้ยุงที�คิลาสส่กระหว่างประเทศร�ำรวยุ

และประเทศยุากจัน์ ขณะที�ประเทศร�ำรวยุไมิ่่ได้อยุากผูกมัิ่ดที�จัะลงขัน์

เง่น์ตรงน์ี�เสียุเท่าไหร่ ประเทศกำลังพ์ัฒน์าก็มิ่องว่าประเทศร�ำรวยุคิวรมิ่ี 

คิวามิ่รับผ่ดชอบมิ่ากกว่าน์ี� เพ์ราะถ้่อเป็น์กลุ่มิ่ประเทศที�ใช้ทรัพ์ยุากร

ของโลกล่วงหน์้าไป จัน์น์ำมิ่าสู่ภิัยุพ์่บัต่ที�ทั�วโลกกำลังเผช่ญอยุู่ จัึงเก่ด 

การเรียุกร้องให้ประเทศร�ำรวยุเหล่าน์ี�ลงขัน์เง่น์ให้พ์วกเขาให้ได้
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มิ่ีคิน์พ์ูดกัน์เยุอะว่า บางประเทศต้องพ์ัฒน์าก่อน์ คิ่อต้องทำลายุ

ทรัพ์ยุากรก่อน์ จัากน์ั�น์จัึงค่ิอยุเข้าสู่การอนุ์รักษั์ แต่ผมิ่ว่ากรณีของ

การเตรียุมิ่พ์ร้อมิ่รับว่กฤตอยุ่างสภิาวะโลกร้อน์หร่อว่าโรคิระบาด  

เราได้เห็น์ว่าต้น์ทุน์ที�จัะทำให้สังคิมิ่น์ั�น์อยูุ่รอดได้หร่อไม่ิ่ก็ค่ิอการเข้าถ้ึง

ทรพั์ยุากรธีรรมิ่ชาต ่ผมิ่คิด่วา่การอนุ์รักษัต์น้์ทุน์ทางธีรรมิ่ชาตท่ี�มีิ่อยุูค่ิวร

ต้องเป็น์ประเด็น์หลักของสังคิมิ่ ซึ�งที�ผ่าน์มิ่าก็มิ่ีการพ์ูดกัน์เยุอะว่าเราจัะ

ตอ้งเอาธีรรมิ่ชาตก่ลับมิ่าเป็น์ศูน์ยุก์ลางใน์การแก้ปญัหา (Nature-based 

Solutions - NBS)

ย้อนม่าม่องทีป่ระเทศไทย คณุม่องถงึท่าทขีองร้ฐบาลัไทยต่ั้อปัญหานี�
อย่างไร ท�าได้ม่ากพอหรือย้ง

กว็ดัไดยุ้ากน์ะคิรบั แตอ่ยุา่งน์อ้ยุที�สดุที�เราเหน็์กค่็ิอน์ายุกฯ เด่น์ทาง

ไปประชุมิ่ COP26 ด้วยุตัวเอง ตรงน์ี�ก็ต้องให้เคิรด่ต เพ์ราะผู้น์ำสูงสุด

หลายุประเทศก็ไม่ิ่ได้ไปเอง ซึ�งก็อาจัสะท้อน์ว่าไม่ิ่ได้สน์ใจัอยุ่างส่�น์เช่ง 

สว่น์คิำประกาศที�น์ายุกฯ บอกวา่จัะเพ่์�มิ่การลดการปลอ่ยุก๊าซเร่อน์กระจัก

ให้ได้ 40% ภิายุใน์ปี 2030 จัะเป็น์กลางทางคิาร์บอน์ (carbon neutral) 

ภิายุใน์ปี 2050 และจัะปลอ่ยุกา๊ซเร่อน์กระจักสทุธีเ่ป็น์ศนู์ยุ ์ภิายุใน์ปี 2065 

กต็อ้งยุอ้น์กลบัมิ่ามิ่องวา่ น์โยุบายุที�จัะรองรบัการเปลี�ยุน์แปลงน์ั�น์สอดรบั

กับส่�งที�ได้ไปประกาศหร่อเปล่า

น์ายุกฯ ได้พู์ดถึ้งน์โยุบายุเศรษัฐก่จั BCG (Bio-Circular-Green 

Economy) ซึ�งมีิ่สามิ่องค์ิประกอบ ได้แก ่bioeconomy (เศรษัฐก่จัชีวภิาพ์) 

ซึ�งก็ค่ิอเศรษัฐก่จัที�พ์ัฒน์าและเพ์่�มิ่มิู่ลค่ิามิ่าจัากทรัพ์ยุากรชีวภิาพ์ใน์ 

ท้องถ่้�น์ ตามิ่ด้วยุ circular economy (เศรษัฐก่จัหมุิ่น์เวียุน์) ซึ�งก็ค่ิอ 

การใช้ทรัพ์ยุากรอยุ่างมิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์ และเก่ดของเสียุน์้อยุที�สุด เพ์่�อให้ 

เก่ดเป็น์วงจัรหมิุ่น์เวียุน์กลับไปได้ และ green economy (เศรษัฐก่จั 

สีเขียุว) ซึ�งก็ค่ิอการพ์ัฒน์าเศรษัฐก่จัที�ไมิ่่ทำให้เก่ดผลกระทบต่อ 

ส่�งแวดล้อมิ่
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ผมิ่คิด่วา่เหล่าน์ี�เป็น์กรอบน์โยุบายุที�ดีมิ่าก และสอดรับกับเป้าหมิ่ายุ 

การพ์ัฒน์าอยุ่างยุั� งยุ่น์ (SDGs) แต่ก็ต้องมิ่าดูน์โยุบายุที� ใช้ ใน์ 

การขับเคิล่�อน์ ซึ�งผมิ่คิ่ดว่าส่�งที�เราขาดก็คิ่อโรดแมิ่ป แล้วถ้้าดูใน์ปัจัจัุบัน์  

เราจัะเห็น์ว่าแคิ่เร่�องการแยุกขยุะ เราก็ยุังล้มิ่เหลวอยุู่ เพ์ราะภิาคิรัฐยัุง 

ไม่ิ่ได้มิ่ีโคิรงสร้างหร่อส่�งที�เอ่�อให้คิน์แยุกขยุะได้อยุ่างง่ายุดายุ ส่�งที�ฝััน์ 

กบัส่�งที�เปน็์จังึตา่งกนั์เยุอะ  แมิ่เ้ราจัะไปประกาศวา่จัะรว่มิ่ม่ิ่อกบัประชาคิมิ่

โลกตอ่สูอ้ยุา่งเตม็ิ่ที� แตน่์โยุบายุใน์ประเทศเรากย็ุงัไมิ่ไ่ดส้อดรับสกัเทา่ไหร่

เพ์ราะฉะน์ั�น์ ถ้้าเราเอา BCG มิ่าเปลี�ยุน์เป็น์โรดแมิ่ปและใส่เข้าไป

ใน์แผน์พ์ฒัน์าเศรษัฐกจ่ัและสงัคิมิ่แหง่ชาต ่เราก็จัะเหน็์ภิาพ์ไดช้ดัเจัน์ขึ�น์ 

แล้วถ้้าเราน์ำไปสู่การเปลี�ยุน์แปลงได้ BCG ก็อาจัเรียุกว่าเป็น์กรีน์น์่วดีล 

ของประเทศเราได้

หากพิจารณาเป้าหม่ายท่ีประเทศไทยประกาศไว้ อย่างการเป็น 
Carbon Neutral ในปี 2050 แลัะ Net Zero ในปี 2065 คุณว่า 
เป้าหม่ายด้งกลั่าวม่ีความ่เป็นไปได้แค่ไหน

ผมิ่อยุากเน์น้์วา่ เปา้หมิ่ายุอาจัไมิ่ส่ำคิญัเทา่กบัน์โยุบายุที�จัะเกด่ขึ�น์

จัร่งๆ อยุา่งการเปลี�ยุน์ผา่น์การพ์ึ�งพ์าถ้า่น์หน่์ และการทุ่มิ่เทงบประมิ่าณ

ลงทุน์ใน์ภิาคิพ์ลังงาน์หมิุ่น์เวียุน์ ซึ�งตอน์น์ี�ใน์เช่งเทคิโน์โลยุี มิ่ัน์ก็แทบจัะ

เป็น์การกึ�งบังคิับให้มิ่ีการเปลี�ยุน์ผ่าน์อยูุ่แล้ว เพ์ราะต้น์ทุน์ใน์การผล่ต 

พ์ลงังาน์หมุิ่น์เวียุน์ก็ต�ำลงมิ่า  เพี์ยุงแต่ว่าระบบผล่ตพ์ลังงาน์ของประเทศไทยุ

ยุังค่ิอน์ข้างถู้กผูกขาดอยุู่ จัึงต้องค่ิดว่าถึ้งเวลาหร่อยัุงที�จัะมีิ่การกระจัายุ 

อำน์าจั (decentralize) เช่น์ ประชาชน์ทุกคิน์อาจัมิ่ีส่วน์ร่วมิ่ที�จัะผล่ต 

ไฟื่ฟื่้าเองได้ อยุ่างการต่ดโซลาร์เซลล์บน์หลังคิา จัน์สามิ่ารถ้พ์ึ�งตน์เอง  

และยุังป้อน์กระแสไฟื่ฟื่้าเข้าสู่ระบบได้ด้วยุ

แลว้เราก็ตอ้งคิอยุจับัตากัน์ว่า น์โยุบายุประกอบต่างๆ ที�จัะเอ่�อใหม้ิ่ี

การเปลี�ยุน์ผา่น์เร็วขึ�น์ จัะมิ่คีิวามิ่จัรง่จังัขน์าดไหน์ อยุ่างน์โยุบายุเกี�ยุวกับ 

รถ้ยุน์ต์ไฟื่ฟื่้า (electric vehicles - EV) ซึ�งถ้้าจัร่งจัังก็อาจัจัะต้องแก้ไข 



ผมคิดว่าประเด็นสิ่งแวดล้อม 
แยกกนัไม่ออกกับประเด็นสากลอืน่ๆ  

ไม่ว่าจะเรื่องสิทธิมนุษยชน 
ประชาธิปไตย หรือความไม่เท่าเทียม
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เร่�องกำแพ์งภิาษัี เปิดให้มิ่ีการแข่งขัน์มิ่ากขึ�น์ และราคิารถ้ยุน์ต์ไฟื่ฟื่้า 

ก็คิวรจัะต้องสูสีกับรถ้ยุน์ต์ที�ใช้น์�ำมัิ่น์ ถ้้าไปดูหลายุๆ ประเทศ อยุ่างใน์

ยุุโรปเองก็ประกาศแล้วว่าภิายุใน์ คิ.ศ. 2030 จัะเล่กจัำหน่์ายุรถ้ยุน์ต์ 

ที�เป็น์เคิร่�องยุน์ต์แบบเด่มิ่ โดยุจัะกลายุเป็น์ EV ทั�งหมิ่ด ถ้้าเก่ดว่า 

ประเทศไทยุไมิ่่อยุากตกขบวน์เร่�องน์ี� ก็ต้องเร่�มิ่ส่งเสร่มิ่และปรับปรุง 

กฎเกณฑ์์ภิายุใน์อยุ่างจัร่งจััง

คุณว่ามี่ปัจจ้ยใดบ้างที่จะช่่วยข้บเคลัื่อนให้ประเทศไทยใส่ใจก้บ 
การป้องก้นแลัะแก้ไขปัญหาการเปล่ีัยนแปลังสภาพภูมิ่อากาศ 
ม่ากขึ�น

ถ้้าการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศว่กฤตขึ�น์ไปเร่�อยุๆ เราก็จัะ 

ถู้กบังคิับไปโดยุปร่ยุายุให้ต้องกัน์มิ่าใช้กลไกต่างๆ เข้ามิ่าจััดการ 

อยุ่างเข้มิ่ข้น์ขึ�น์ เช่น์ กลไกของ COP ซึ�งถ้้ารัฐบาลจัับกระแสโลกได้ รัฐก็

จัะตอ้งเข้ามิ่าสน์บัสน์นุ์ใหม้ิ่กีารเปลี�ยุน์ผ่าน์ เช่น์ทำใหก้ารผลต่ทกุอยุา่งมิ่ ี

การคิำน์งึถ้งึเร่�องคิวามิ่ยัุ�งยุน่์และเร่�องรอยุเทา้คิารบ์อน์ (carbon footprint) 

มิ่ากขึ�น์ เพ์ราะต่อไปการแข่งขัน์ทางเศรษัฐก่จัจัะข้องเกี�ยุวมิ่ากกับเร่�อง 

มิ่าตรฐาน์คิวามิ่ยุั�งยุ่น์ ไมิ่่ได้แข่งกัน์แคิ่ใน์เร่�องราคิาอยุ่างเดียุวอีกต่อไป

อยุ่างทางยุุโรปตอน์น์ี�ก็เร่�มิ่มิ่ีการออกกฎเกณฑ์์ CBAM (Carbon 

Border Adjustment Mechanism) ซึ�งเป็น์สัญญาว่าต่อไปการส่งส่น์คิ้า

เข้าไปจัำหน์่ายุที�น์ั�น์จัะต้องมิ่ีการรายุงาน์ carbon footprint ของส่น์ค้ิา  

ซึ�งถ้้า carbon footprint สูง ก็อาจัไมิ่่ได้รับอน์ุญาตให้น์ำเข้าไปจัำหน์่ายุ

ก็เป็น์ไปได้ โดยุการยุกเหตุผลแบบน์ี�เพ์่�อใช้การกีดกัน์ทางการคิ้า (trade  

barrier) ถ้่อว่ามิ่ีผลใน์การที�จัะเปลี�ยุน์แปลงน์โยุบายุภิายุใน์ประเทศ 

พ์อสมิ่คิวร ตรงนี์�ก็จัะบีบให้เราต้องปรับเปลี�ยุน์ เหม่ิ่อน์ตอน์ที�เราโดน์

สหภิาพ์ยุุโรปให้ใบเหล่องใน์เร่�องการทำประมิ่ง ก่อน์หน์้าน์ี�เราไม่ิ่ได้แก้ 

มิ่าน์าน์ พ์อโดน์ใบเหล่อง เราถ้ึงมิ่าร่�อระบบเร่�องน์ี�กัน์อยุ่างจัร่งจััง  

เพ์ราะไมิ่่อยุ่างน์ั�น์ก็จัะส่งออกส่น์คิ้าไปไมิ่่ได้
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แรงกดด้นจากประช่าช่นมี่พลั้งไหม่ท่ีจะช่่วยผล้ักด้นให้เป้าหม่าย
ส�าเร็จ แลั้วถ้าม่องประเทศไทย คุณว่ากระแสความ่ตั้ื่นตั้้วของเรา
ม่ากพอที่จะเป็นแรงกดด้นได้หรือย้ง

ผมิ่คิ่ดว่าขบวน์การเคิล่�อน์ไหวข้างน์อก อยุ่างขบวน์การของเกรต้า 

ธีัน์เบ่ร์ก (Greta Thunberg) ถ้่อเป็น์ปัจัจััยุสำคิัญอยุ่างยุ่�ง เพ์ราะถ้้าไมิ่่มิ่ี

แรงกดดัน์หร่อมิ่ีการตรวจัสอบอยุ่างเข้มิ่ข้น์ ผมิ่เช่�อว่าเป้าหมิ่ายุจัะยุ่�ง

เล่�อน์ลอยุ

ผมิ่ว่าเกรต้าเป็น์คิน์ตรงและกล้าพู์ดเบ่�องลึกเบ่�องหลัง ที�เม่ิ่�อก่อน์ 

มิ่ักจัะไมิ่่คิ่อยุมีิ่คิน์พู์ดกัน์ อยุ่างเร่�องการตกแต่งตัวเลขหร่อการวาง 

เป้าหมิ่ายุที�มิ่นั์ไมิ่ม่ิ่แีผน์รองรบั เธีอสามิ่ารถ้แปลขอ้มิ่ลูทางวช่าการมิ่าเปน็์

ขบวน์การเคิล่�อน์ไหวได้อยุ่างแหลมิ่คิมิ่ และช่วยุทำให้ข้อต่อรองต่างๆ  

เข้าใกล้เป้าหมิ่ายุที�แท้จัร่งมิ่ากขึ�น์

ผมิ่คิ่ดว่าประเด็น์ส่�งแวดล้อมิ่แยุกกัน์ไมิ่่ออกกับประเด็น์สากล

อ่�น์ๆ ไมิ่่ว่าจัะเร่�องส่ทธี่มิ่น์ุษัยุชน์ ประชาธี่ปไตยุ หร่อคิวามิ่ไมิ่่เท่าเทียุมิ่  

ซึ�งคิวามิ่จัรง่แลว้ เยุาวชน์ไทยุใน์ชว่งที�ผา่น์มิ่าต่�น์ตัวใน์เร่�องประชาธีป่ไตยุ

กัน์เยุอะ แต่พ์อเป็น์เร่�องส่�งแวดล้อมิ่ อาจัไมิ่่ได้มิ่ีการเคิล่�อน์ไหวได้

ชัดเจัน์เท่า ทั�งที�สองเร่�องน์ี�มิ่ีคิวามิ่เช่�อมิ่โยุงและไปด้วยุกัน์ได้ ตรงน์ี�อาจั 

มิ่ีคิำอธี่บายุว่า ประเทศที�มิ่ีประชาธี่ปไตยุ อาจัไม่ิ่ต้องไปเรียุกร้อง

ประชาธี่ปไตยุแล้ว แต่สามิ่ารถ้ไปเรียุกร้องประเด็น์อ่�น์ๆ ขณะที�ประเทศ

ที�ยุังไมิ่่เป็น์ประชาธี่ปไตยุ การเรียุกร้องประชาธี่ปไตยุก็เหม่ิ่อน์กับ

เป็น์บัน์ไดขั�น์แรกใน์การได้มิ่าซึ�งประเด็น์อ่�น์ๆ รวมิ่ถึ้งเร่�องส่�งแวดล้อมิ่  

อาจัจัะเพ์ราะอยุ่างน์ี� เลยุกลายุเป็น์ว่าการเรียุกร้องประชาธี่ปไตยุได้รับ

คิวามิ่สำคิญัเปน็์อนั์ดบัตน้์ๆ กอ่น์ แตจ่ัรง่ๆ ผมิ่วา่เยุาวชน์ไทยุกส็น์ใจัเร่�อง 

ส่�งแวดล้อมิ่อยูุ่แล้ว เพี์ยุงแต่การเคิล่�อน์ไหวไม่ิ่ชดัเจัน์เท่าเร่�องประชาธีป่ไตยุ
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สดุทา้ย คณุวา่เราควรจะบอกคนไทยอยา่งไร วา่พวกเขาจ�าเปน็ตั้อ้ง
ห้นม่าสนใจก้บเรื่องโลักร้อนม่ากขึ�นก้นเสียแตั้่ตั้อนนี�

ที�ผ่าน์มิ่า คิน์อาจัจัะรู้สึกว่ามิ่ัน์เป็น์เร่�องไกลตัว และเป็น์ผลกระทบ

ที�จัะเก่ดขึ�น์ใน์ระยุะยุาว ซึ�งผมิ่อยุากจัะให้เปลี�ยุน์ภิาพ์จัำอัน์น์ี�เป็น์อยุ่างยุ่�ง 

เพ์ราะที�จัร่งภัิยุพ์่บัต่หร่อการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์อากาศเป็น์ส่�งที�ทุกคิน์

สัมิ่ผัสได้โดยุตรง ไม่ิ่ใช่เร่�องอน์าคิต ต่อไปน์ี�เราจัะไปหวังกับการพ์ัฒน์า

เศรษัฐก่จัหร่อประเด็น์สังคิมิ่อ่�น์ๆ อยุ่างเดียุวไม่ิ่ได้ เพ์ราะเม่ิ่�อถึ้งเวลา

ที�เราได้รับผลกระทบจัากภิัยุพ์่บัต่จัร่งจััง เราก็ไมิ่่สามิ่ารถ้คิาดหวังกับ 

ส่�งเหล่าน์ั�น์ได้อีกต่อไป

เพ์ราะฉะน์ั�น์ การให้คิวามิ่สำคิัญใน์การเตรียุมิ่คิวามิ่พ์ร้อมิ่รับม่ิ่อ

กับโลกร้อน์ต้องอยุู่ใน์หัวข้อหลักที�เราจัะต้องคิุยุกัน์หน์ักกว่าเด่มิ่ รวมิ่ทั�ง 

คิวรเป็น์ประเด็น์ที�ต้องมิ่ีการแข่งขัน์ทางน์โยุบายุใน์การเล่อกตั�ง  

ถ้้าไปมิ่องหลายุๆ ประเทศทั�วโลก ประเด็น์เร่�องส่�งแวดล้อมิ่ถู้กขยุับมิ่า

เป็น์ประเด็น์หลักประเด็น์หน์ึ�งแล้ว ไมิ่่ใช่เฉพ์าะเร่�องเศรษัฐก่จัปากท้อง 

อยุ่างเดียุวอีกต่อไป

สัมิ่ภิาษัณ์: วงศ์พ์ัน์ธี์ อมิ่ร่น์ทร์เทวา

เรียุบเรียุง: กรกมิ่ล ศรีวัฒน์ ์

ภิาพ์ถ้่ายุ: ชุต่กาญจัน์์ บุญสุทธี่

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 10 กุมิ่ภิาพ์ัน์ธี์ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





อ่านบทสัมภาษณ์
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V
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เม่ืองแห่งอนาคตั้



ม่องใหม่่เม่ือง 

ช่้ช่ช่าตั้ิ สิทธิพ้นธุ์
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รศ.ดร.ช่้ช่ช่าตั้ิ สิทธิพ้นธุ์ ผู้ว่าราช่การกรุงเทพม่หานครคนที่ 17  
เป็น์หน์ึ�งใน์คิน์ที�ทำให้การเล่อกตั�งกรุงเทพ์มิ่หาน์คิรใน์ปี 2565  

เป็น์การเล่อกตั�งที�น์่าจัับตามิ่องและมิ่ีสีสัน์มิ่ากที�สุดคิรั�งหน์ึ�ง

คิวามิ่ได้เปรียุบของชัชชาต่เหน์่อผู้สมิ่ัคิรรับเล่อกตั�งผู้ว่ากรุงเทพ์ฯ  

คิน์อ่�น์คิ่อ การประกาศตัวและเตรียุมิ่คิวามิ่พ์ร้อมิ่ก่อน์ใคิร ทั�งใน์เร่�องของ

การลงพ์่�น์ที� การทำเคิร่อข่ายุ และการเตรียุมิ่น์โยุบายุสำหรับเม่ิ่องใหญ่

อยุ่างกรุงเทพ์ฯ

โจัทย์ุที�ชัชชาต่ตั�งไว้ยุ่�งน์่าสน์ใจัและมิ่ีคิวามิ่หมิ่ายุมิ่ากขึ�น์ เม่ิ่�อเขา

เปลี�ยุน์สถ้าน์ะจัากน์ักว่ชาการมิ่าเป็น์ผู้บร่หารเมิ่่องโดยุตรง
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คุณม่องวิกฤตั้โควิดคร้�งนี�แลั้วเห็นอะไร ม่ีประเด็นอะไรที่เช่ื่อม่โยง
ก้บปัญหาเรื่องเม่ืองบ้าง

เม่ิ่องของเราเปราะบางจัากโคิว่ดมิ่าก ผมิ่มิ่าน์ั�งว่เคิราะห์ว่าทำไมิ่ 

แล้วพ์บว่าเม่ิ่องค่ิอตลาดแรงงาน์ เพ์ราะฉะน์ั�น์หัวใจัของเม่ิ่องมิ่ีสี�ข้อ 

ที�ทำให้ปัญหาโคิว่ดรุน์แรงขึ�น์

ข้อแรก ค่ิอเร่�องคิวามิ่หน์าแน่์น์ (density) กับการเช่�อมิ่ต่อ 

(connectivity) เม่ิ่องตอ้งการคิวามิ่หน์าแน์น่์เพ์่�อใหง้าน์มีิ่ประส่ทธีภ่ิาพ์สงู  

คิน์ต้องอยูุ่ใกล้งาน์ เพ์ราะฉะนั์�น์พ์อมิ่ีคิวามิ่หน์าแน์่น์และการเช่�อมิ่ต่อ  

โคิว่ดก็กระจัายุไปเร็ว

ข้อสอง เมิ่่องจัะมิ่ีคิวามิ่ specialized เยุอะขึ�น์ แต่ละคิน์เป็น์เหมิ่่อน์

ฟื่ัน์เฟื่่องตัวหน์ึ�งของเมิ่่อง เช่น์ เราทำหน์้าที�เป็น์พ์น์ักงาน์ขับรถ้ แมิ่่บ้าน์ 

พ์น์กังาน์รกัษัาคิวามิ่ปลอดภิยัุ ฯลฯ เราไมิ่ไ่ดม้ิ่คีิวามิ่สามิ่ารถ้เหม่ิ่อน์ตอน์ 

อยุูใ่น์ชน์บทที�อยูุ่ไดด้ว้ยุตวัเอง ทำใหพ้์อมิ่ปีญัหาเก่ดขึ�น์ เชน่์ ตอ้งหยุดุงาน์  

คิน์ใน์เม่ิ่องจัะมิ่ีปัญหาทางเศรษัฐก่จัทัน์ที ถ้้าไมิ่่มิ่ีเง่น์ส่บบาท หาน์�ำก่น์ 

ใน์กรุงเทพ์ฯ ไมิ่่ได้น์ะ ยุากมิ่าก เราอยุู่รอดได้เพ์ราะเรา specialized 

ข้อสามิ่ คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำไมิ่่ใช่ปัญหาของเมิ่่อง แต่เป็น์คิาแร็กเตอร์

ของเม่ิ่อง มิ่หาน์คิรต้องมิ่ีคิน์หลากหลายุใน์การขับเคิล่�อน์ ถ้ามิ่ว่าทำไมิ่

เรามิ่ีคิน์หน์ึ�งแสน์คิน์อยุู่ใน์ชุมิ่ชน์แออัดที�คิลองเตยุ ก็เพ์ราะคิน์เหล่าน์ี� 

คิ่อคิน์ขับเคิล่�อน์เม่ิ่อง คิน์ที�ต้องมิ่าช่วยุทำงาน์ แล้วเขาต้องอยูุ่ใกล้งาน์  

เพ์ราะฉะน์ั�น์คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำเป็น์คิาแร็กเตอร์ของเม่ิ่องที�เราปฏิ่เสธี 

ไมิ่่ได้

แต่หัวใจัค่ิอข้อสี� ค่ิอเม่ิ่องต้องมิ่ีการบร่หารจััดการที�ดีเพ์่�อเอา

ทรพั์ยุากรมิ่ากระจัายุ แลว้ดูแลคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำใหอ้ยุูใ่น์สภิาพ์ที�เหมิ่าะสมิ่ 

ทั�งการรักษัาพ์ยุาบาลและคิุณภิาพ์ชีว่ตโดยุรวมิ่
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ถ้าความ่เหลัื่อม่ลั��าเป็นคาแร็กเตั้อร์ของเม่ือง แลั้วเราจะท�าเม่ือง 
ให้เหลัื่อม่ลั��าน้อยลังอย่างไร

อยุ่างที�ผมิ่บอกว่าเม่ิ่องเป็น์เร่�องของ specialized ต้องมิ่ีฟื่ัน์เฟื่่อง 

หลายุตัว มิ่ีทั�งคิน์ที�รายุได้น์้อยุ รายุได้ปาน์กลาง รายุได้สูง ดังน์ั�น์ 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำของผมิ่จัึงหมิ่ายุคิวามิ่ว่า รายุได้ของคิน์คิงไมิ่่เท่ากัน์  

มิ่คีิน์ที�อาจัจัะตอ้งอยุูใ่น์พ์่�น์ที�แออัด อยูุ่คิอน์โด หร่ออยูุ่บา้น์เดี�ยุว แตห่น์า้ที� 

ของรัฐค่ิอต้องดูแลโคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์และสร้างโอกาสให้เท่าเทียุมิ่กัน์  

รัฐต้องลงไปดูแลให้คิน์มิ่ีคิุณภิาพ์ชีว่ตที�ดีใน์ทรัพ์ยุากรที�มิ่ี 



ความเหลื่อมล�้า 
ไม่ใช่ปัญหาของเมือง  

แต่เป็นคาแร็กเตอร์ของเมือง 
มหานครต้องมีคนหลากหลาย 

ในการขับเคลื่อน... 
เมืองต้องม ี

การบริหารจัดการเมืองที่ด ี
เพื่อเอาทรัพยากรมากระจาย  

แล้วดูแลความเหลื่อมล�้า 
ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
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วิกฤตั้โควิดที่ผ่านม่ากว่า 1 ปี สะท้อนปัญหาอะไรที่ซึ่่อนอยู่ใตั้้พรม่ 
ในประเทศไทยบ้าง

ผมิ่มิ่องปัญหาไว้ห้าเร่�อง

เร่�องแรก เมิ่่องเรามิ่ีแต่สโลแกน์แต่ไมิ่่มิ่ียุุทธีศาสตร์ เช่น์ เราจัะเป็น์

เม่ิ่องประชาธี่ปไตยุ เม่ิ่องแห่งคิวามิ่สุข เม่ิ่องแห่งคิวามิ่ปลอดภิัยุ ฯลฯ  

แต่เราไมิ่่มิ่ียุุทธีศาสตร์ชัดเจัน์ ไล่แก้ปัญหาไปเร่�อยุๆ คิล้ายุๆ การหาเช้า 

ก่น์คิ�ำ อยุ่างมิ่ีปัญหาที�คิลองเตยุ เราก็ลงไปตรวจัคิลองเตยุ มิ่ีปัญหา 

ที�เร่อน์จัำ เราก็ของบเพ์่�มิ่เพ์่�อแก้ปัญหาที�เร่อน์จัำ พ์อเรามิ่ีปัญหาแคิมิ่ป ์

คิน์งาน์  กม็ิ่มีิ่าตรการออกมิ่าไม่ิ่ให้คิน์งาน์น์ั�งบน์รถ้ตด่กัน์เก่น์ 50 เซน์ตเ่มิ่ตร 

พ์อเราไมิ่่มิ่ียุุทธีศาสตร์ก็แก้ปัญหายุาก

มิ่ีคิน์ถ้ามิ่ว่าแล้วยุุทธีศาสตร์ชาต่ 20 ปีไมิ่่ช่วยุเหรอ ถ้้าเราลอง

ไปอ่าน์ดู ใน์ยุุทธีศาสตร์ชาต่มิ่ีคิำว่าโรคิระบาดอยุู่แคิ่คิำเดียุว และเป็น์ 

โรคิระบาดจัากการเปลี�ยุน์แปลงอุณหภูิม่ิ่ของโลกด้วยุ ไม่ิ่ได้เกี�ยุวกับ 

โคิว่ดเลยุ เพ์ราะฉะน์ั�น์เร่�องยุุทธีศาสตร์จัึงสำคิัญ 

เร่�องที�สอง เราขาดการทำงาน์รว่มิ่กัน์ กรงุเทพ์ฯ เปน็์ที�รวมิ่สดุยุอด

โรงพ์ยุาบาล มิ่ทีั�งโรงพ์ยุาบาลของมิ่หาว่ทยุาลัยุ ของ กทมิ่. ของกระทรวง

สาธีารณสุข และของเอกชน์ แต่ปัญหาของการบร่หารจััดการเมิ่่องคิ่อเรา 

ไม่ิ่สามิ่ารถ้เอาทรพั์ยุากรพ์วกนี์�มิ่ารวมิ่กนั์ได ้ ใน์ตา่งจังัหวดัอาจัจัะงา่ยุกวา่  

เพ์ราะเขามิ่ีผู้ว่าราชการจัังหวัด มิ่ีสาธีารณสุขจัังหวัดที�คิุมิ่ทรัพ์ยุากร 

ทั�งหมิ่ดใน์จัังหวัดได้ แต่ของกรุงเทพ์ฯ คิ่อน์ข้างแยุกส่วน์ ต่างคิน์ 

ต่างบร่หาร ยุังไมิ่่ได้รวมิ่พ์ลังกัน์มิ่าก ทำให้เราดูเหมิ่่อน์มิ่ีทรัพ์ยุากรเยุอะ 

แต่จัร่งๆ แล้วเอามิ่ารวมิ่กัน์ไมิ่่ได้ 

เม่ิ่องเราขาดคิวามิ่ร่วมิ่ม่ิ่อกัน์ระหว่างรัฐ เอกชน์ ว่ชาการ  

และประชาชน์ เราต้องสรา้งเกลยีุวที�เก่ดจัากสี�อยุ่างน์ี� ที�ผา่น์มิ่ายุงัเป็น์เส้น์ 

แยุกกัน์ ไมิ่่ได้เสร่มิ่พ์ลังกัน์ การออกแบบเมิ่่องใน์อน์าคิตต้องมิ่ีสี�ประสาน์  

เอาทุกคิน์มิ่าเป็น์ส่วน์ร่วมิ่กัน์แล้วดึงพ์ลังขึ�น์มิ่าให้ได้

เร่�องที�สามิ่ เราขาดคิวามิ่เชี�ยุวชาญ ถ้้าเราดูการจััดการโคิว่ด

ของกรุงเทพ์ฯ เราก็ยุังไมิ่่เห็น์เลยุว่าใคิรเป็น์หัวหน้์าทีมิ่ของเม่ิ่อง 
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หร่อหัวหน้์าทีมิ่วัคิซีน์ของเม่ิ่องที�จัะพ์ูดให้เรามัิ่�น์ใจัได้ หร่อแม้ิ่กระทั�งใน์
ระดับประเทศเอง เราไมิ่่มิ่ีซีอีโอของปัญหาโคิว่ด เราอาจัมิ่ีน์ายุกรัฐมิ่น์ตรี

ตามิ่ พ์.ร.ก. ฉุกเฉ่น์ แต่เราต้องการผู้เชี�ยุวชาญ ต้องการทีมิ่อเวน์เจัอร์ที�
เก่งแต่ละด้าน์ เช่น์ ด้าน์วัคิซีน์ ด้าน์โลจั่สต่กส์ ฯลฯ

ผมิ่เช่�อว่าเรามิ่ีคิน์เก่งเยุอะ แต่รูปแบบการบร่หารจััดการของเมิ่่อง
หร่อประเทศไมิ่่เอ่�อให้คิน์เก่งมิ่าดำเน์่น์การ พ์อเราไมิ่่มีิ่คิน์เก่งมิ่าน์ำทีมิ่ 
ก็เก่ดคิวามิ่ไมิ่่ไว้ใจัใน์สังคิมิ่ขึ�น์ จัะเห็น์ได้ว่าเราไมิ่่รู้จัะฟื่ังเร่�องวัคิซีน์จัาก
ใคิร สดุท้ายุต้องไปให้ดารามิ่ารีว่ววัคิซีน์ เหม่ิ่อน์สุดท้ายุไม่ิ่รู้จัะฟัื่งใคิรแล้ว  
สังคิมิ่ก็เลยุสับสน์ เพ์ราะฉะน์ั�น์ทีมิ่ของผู้เชี�ยุวชาญต้องมิ่ีผู้น์ำ เช่น์ ผู้ว่า
ราชการหร่อน์ายุกรัฐมิ่น์ตรีดูภิาพ์รวมิ่ แล้วให้ผู้เชี�ยุวชาญมิ่าดำเน์่น์การ

เร่�องที�สี� เรามิ่ีปัญหาเร่�องกฎหมิ่ายุ เช่น์ จัุดมุ่ิ่งหมิ่ายุของ พ์.ร.ก. 
ฉุกเฉ่น์มิ่ีเพ์่�อคิวามิ่มัิ่�น์คิงเป็น์หลัก แต่เราเอามิ่าใช้กับโคิว่ด ซึ�งโคิว่ด 
ไมิ่่ได้กลัวป่น์หร่อทหาร แต่โคิว่ดกลัวคิวามิ่รู้ทางการแพ์ทย์ุ พ์อเรา
เอากฎหมิ่ายุเร่�องคิวามิ่มัิ่�น์คิงมิ่าคิวบคิุมิ่สาธีารณสุขก็มิ่ีปัญหาแล้ว  
เพ์ราะบางทีอาจัจัะรวมิ่ศูน์ยุ์มิ่ากเก่น์ไป รวมิ่ถ้ึงกฎหมิ่ายุอ่�น์ๆ ด้วยุ

ผมิ่ยุกตัวอยุ่าง ตอน์เราลงพ์่�น์ที�คิลองเตยุ ผู้ป่วยุที�คิลองเตยุ 
มิ่ีผลตรวจัออกมิ่าว่าต่ดโคิว่ดแล้ว แต่ไมิ่่ถู้กส่งโรงพ์ยุาบาล หร่อบางคิน์ 
หาที�รกัษัาไม่ิ่ได้ เพ์ราะมิ่มีิ่าตรการของกรมิ่สน์บัสน์นุ์บร่การสขุภิาพ์บอกว่า 
ตรวจัเจัอโคิว่ดที�ไหน์ โรงพ์ยุาบาลน์ั�น์ต้องรับเอาไว้ เพ์ราะฉะน์ั�น์บางคิน์ 
ใน์คิลองเตยุพ์อตรวจัเจัอเช่�อก็โดน์บอกว่าให้กลับไปบ้าน์ก่อน์เดี�ยุวรถ้ 
มิ่ารับ แต่ผ่าน์ไปส่บวัน์ยุังไมิ่่มิ่ีรถ้มิ่ารับเลยุ เพ์ราะไมิ่่มีิ่เตียุง ตรวจัเจัอ 

แล้วก็ถู้กท่�งให้กลับมิ่าอยุู่บ้าน์ ซึ�ง พ์.ร.บ. โรคิต่ดต่อบอกว่า พ์อเป็น์โคิว่ด
แล้วห้ามิ่ไปพ์ักอยุู่ที�อ่�น์ ต้องส่งสถ้าน์พ์ยุาบาล พ์อที�คิลองเตยุจัะเปลี�ยุน์ 

วัดสะพ์าน์ให้เป็น์ศูน์ยุ์พ์ักคิน์ป่วยุก็ทำไมิ่่ได้ เพ์ราะต่ด พ์.ร.บ. โรคิต่ดต่อ  
น์ี�คิ่อปัญหาที�ทำให้เราไมิ่่สามิ่ารถ้บร่หารจััดการเมิ่่องได้อยุ่างราบร่�น์

เร่�องสุดท้ายุ เรามิ่ีระบบเส้น์เล่อดฝัอยุที�อ่อน์แอ กทมิ่. มิ่ักเน์้น์ 
โคิรงการเมิ่กะโปรเจั็กต์ เรามิ่ีโรงพ์ยุาบาลดีๆ เต็มิ่ไปหมิ่ดเลยุ เส้น์เล่อด

ใหญ่แข็งแรงมิ่าก ใน์ช่วงการระบาดระลอกแรก เราคุิมิ่สถ้าน์การณ์ได้ดี  
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โรงพ์ยุาบาลใหญ่สามิ่ารถ้รับผู้ป่วยุไอซียุูได้ จััดการกับคิน์ไข้ได้ทุกระดับ 

ว่กฤต แต่เส้น์เล่อดฝัอยุเราอ่อน์แอ ถ้้าเราดูศูน์ยุ์บร่การสาธีารณสุข 

ใน์กรุงเทพ์มิ่หาน์คิร มิ่ี 69 แห่ง และสาขาอีก 73 แห่ง กำลังไมิ่่พ์อจัะ

รับมิ่่อแล้ว

ผมิ่ยุกตัวอยุ่างศูน์ยุ์บร่การสาธีารณสุขที�คิลองเตยุ มิ่ีบุคิลากร 

ส่บกว่าคิน์ที�รับผ่ดชอบประชากรหลายุหมิ่่�น์คิน์ เราอาจัจัะโชคิดีที�รอด

จัากการระบาดระลอกแรกได้ แต่พ์อระบาดระลอกสองเรามิ่ีปัญหา  

แลว้ เมิ่่�อเก่ดการระบาดระลอกสามิ่ เสน้์เลอ่ดฝัอยุกแ็ตก ทำใหเ้สน้์เล่อดใหญ่ 

ก็รับไมิ่่ไหว ใน์อน์าคิตเราต้องปรับปรุงระบบเส้น์เล่อดฝัอยุให้เข้มิ่แข็งขึ�น์ 

น์ี�คิ่อภิาพ์รวมิ่ปัญหาของการจััดการเมิ่่อง

คุณเป็นคนหนึ่งที่ประกาศตั้้วลังสม่้ครร้บเลัือกต้ั้�งผู้ว่ากรุงเทพ-
ม่หานคร ถ้าคุณเลั่นเกม่จ�าลัองสถานการณ์ จินตั้นาการตั้้วเอง 
เป็นผู้ว่าราช่การกรุงเทพม่หานคร คุณจะท�าอะไรตั้่างออกไปจาก 
ที่ผู้ว่าฯ ทุกว้นนี�ท�าอยู่บ้าง คุณจะบริหารจ้ดการวิกฤตั้อย่างไร

ผูว่้าราชการกรุงเทพ์มิ่หาน์คิรต้องเป็น์เจ้ัาภิาพ์ของเม่ิ่อง ผูว่้าฯ เป็น์

ตำแหน่์งที�มิ่ีคิน์เล่อกมิ่ากที�สุดใน์ประเทศไทยุ ตามิ่หลักแล้วคิน์มิ่ีส่ทธี่�

เล่อกตั�งหกล้าน์คิน์ ซึ�งคิน์ที�จัะชน์ะเล่อกตั�งได้ต้องมิ่ีคิน์ลงคิะแน์น์ให้ 

เป็น์ล้าน์คิน์ เพ์ราะฉะน์ั�น์ผู้ว่าฯ เป็น์ตัวแทน์ของเม่ิ่องที�ต้องมิ่าดูแลเม่ิ่อง 

อยุ่างเข้มิ่แข็ง และบางเร่�องถ้้าไมิ่่เห็น์ด้วยุกับรัฐบาลก็ต้องกล้าพ์ูด  

เช่น์ เร่�องวัคิซีน์ ถ้้า กทมิ่. ต้องการวัคิซีน์อยุ่างรวดเร็วเพ์่�อป้องกัน์ 

การกระจัายุ ถ้้าผู้ว่าฯ เห็น์ไมิ่่ตรงกับรัฐบาลก็ต้องกล้าพ์ูด เพ์ราะผู้ว่าฯ 

เป็น์ตัวแทน์ประชาชน์และต้องประสาน์แต่ละหน่์วยุงาน์ ทำอยุ่างไรให้

ทั�งหมิ่ดน์ี�ประสาน์งาน์กัน์ได้อยุ่างเต็มิ่ที� โดยุที�เราไมิ่่ได้เป็น์ตัวปัญหาเอง
น์ี�คิ่อคิวามิ่พ์ยุายุามิ่สร้างการทำงาน์ร่วมิ่กัน์ของทรัพ์ยุากร  

เอกชน์เองก็มิ่ีส่วน์ช่วยุ กทมิ่. มิ่าก เพ์ราะ กทมิ่. ไม่ิ่ได้มิ่ีทรัพ์ยุากรเยุอะ 
เพ์ราะฉะน์ั�น์ใน์ฐาน์ะผู้ว่าฯ ต้องมิ่ีทีมิ่คิน์เก่งมิ่าช่วยุ มิ่ีการประสาน์งาน์ 
และทำงาน์ร่วมิ่กัน์กับหน์่วยุงาน์อ่�น์ใน์ กทมิ่. เพ์่�อให้ได้ประโยุชน์์สูงสุด
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ผู้ว่าฯ กทม่. อาจโดนม้่ดม่ือม้่ดเท้าในการท�างาน เพราะกฎหม่าย 
ไม่ไ่ดใ้หอ้�านาจม่าก ภายใตั้โ้ครงสรา้งเช่งิสถาบน้แลัะกฎหม่ายแบบนี�  
ก้บโจทย์ยากๆ อย่างการเจอโรคอุบ้ตั้ิ ใหม่่ ถ้ายกต้ั้วอย่าง 
กรณีชุ่ม่ช่นคลัองเตั้ย คุณจะบริหารจ้ดการอย่างไร

หัวใจัค่ิอการป้องกัน์ โคิว่ดเป็น์แล้วเหน์่�อยุน์ะ เพ์ราะฉะน์ั�น์หัวใจั
ค่ิอเราต้องมีิ่เคิร่อข่ายุใน์ชุมิ่ชน์ที�เข้มิ่แข็ง พ์อเราลงไปจัะรู้เลยุว่าชุมิ่ชน์
เขาเข้มิ่แข็งน์ะ มิ่ีหลายุกลุ่มิ่คิอยุช่วยุเหล่อ เช่น์ มิู่ลน์่ธี่ดวงประทีป  
กลุม่ิ่คิลองเตยุดจีังั ฯลฯ ถ้า้เราแคิส่น์บัสน์นุ์ใหเ้ขาดูแลชมุิ่ชน์ไดเ้ขม้ิ่แขง็ขึ�น์  
ผมิ่เช่�อว่าจัะคิวบคิุมิ่การระบาดได้รวดเร็วกว่าน์ี� 

เราต้องยุอมิ่รับว่าอาจัยุังแก้กฎหมิ่ายุไมิ่่ได้ แต่ผมิ่เช่�อว่าว่ธีีการ 
แก้ปัญหาเม่ิ่องค่ิอเราหาแน์วร่วมิ่ได้ ทำงาน์ร่วมิ่กัน์กับชุมิ่ชน์แล้ว
เสร่มิ่อาวุธีให้เขา ผมิ่เช่�อว่าเขาเข้าใจัปัญหาตัวเองน์ะว่าชุมิ่ชน์อ่อน์แอ  
เพ์ราะฉะน์ั�น์ช่วงหน์ึ�งปีที�ผ่าน์มิ่า คิลองเตยุพ์ัฒน์าฐาน์ข้อมิู่ล ชุมิ่ชน์ไหน์
พ์ฒัน์าฐาน์ข้อมิ่ลูแลว้จัะคิวบคุิมิ่การระบาดได้ดขีึ�น์ เพ์ราะเขารู้วา่คิน์ป่วยุ
อยุู่ที�ไหน์ จัะส่งอาหารอยุ่างไร หัวใจัคิ่อต้องอาศัยุแรงเหวี�ยุงแน์วร่วมิ่ให้
เข้มิ่แข็งขึ�น์ ให้คิวามิ่สำคิัญ และกระจัายุอำน์าจัลงไป

ในฐานะน้กบริหารแลัะคนที่ออกม่าพูดเรื่องการจ้ดการเมื่อง  
อยากช่วนคุณม่องไปในอนาคตั้ว่า เราจะออกแบบเม่ืองอย่างไร 
ในอนาคตั้ ม่ีข้�นตั้อนหรือวิธีการไหนที่เราจะไปถึงเป้าหม่ายได้บ้าง

ถ้้าโจัทยุ์คิ่อคิำว่าออกแบบเม่ิ่อง ผมิ่ก็มิ่าน์ั�งคิ่ดว่า สุดท้ายุแล้วใคิร
เป็น์คิน์ที�ออกแบบเม่ิ่อง น์ักผังเม่ิ่องก็อาจัมิ่ีส่วน์ใน์การออกแบบเม่ิ่อง  

แตสุ่ดท้ายุแล้วตลาด (market) จัะเป็น์ตัวออกแบบเมิ่่อง 

กระบวน์การออกแบบเม่ิ่องหลังโคิว่ดเร่�มิ่แล้วน์ะ ตอน์น์ี�จัะเห็น์ว่า 

ตลาดคิอน์โดใน์เม่ิ่องยุอดขายุตกลง แต่ตลาดบ้าน์เดี�ยุวที�ออกไปอยูุ่

ชาน์เม่ิ่องยุอดขายุดี แลว้ผมิ่ว่าใน์อน์าคิตร้าน์อาหารอาจัมีิ่บทบาทน้์อยุลง  

คิน์สั�งออน์ไลน์์เยุอะขึ�น์ คิน์ซ่�อมิ่อเตอร์ไซคิ์เยุอะขึ�น์ สำน์ักงาน์จัะน์้อยุลง  

ผมิ่คิ่ดว่าการออกแบบเม่ิ่องใน์โลกหลังโคิว่ดส่วน์หน์ึ�งเป็น์เร่�องตลาด

สุดท้ายุแล้วขึ�น์อยุู่กับว่าตลาดต้องการอยุ่างไร แล้วคิน์เร่�มิ่ไปก่อน์แล้ว 
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แต่ที�ผมิ่สน์ใจัมิ่ากกว่าค่ิอการออกแบบการบร่หารเม่ิ่อง ซึ�งเรา 

น์า่จัะมิ่คีิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์การคิวบคิมุิ่ไดร้ะดบัหน์ึ�ง อยุา่งที�ผมิ่บอกวา่หวัใจั

ของเม่ิ่องค่ิอต้องมิ่ีการบร่หารจััดการที�ดี เพ์ราะเม่ิ่องมีิ่คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ 

และต้องมีิ่การกระจัายุทรัพ์ยุากร ดังน์ั�น์หัวใจัของการออกแบบเม่ิ่อง

ค่ิอเราต้องค่ิดใหม่ิ่ ใช้ว่ธีีค่ิดเด่มิ่ไม่ิ่ได้ ปัญหาที�เก่ดขึ�น์ใน์เม่ิ่องส่วน์หน์ึ�ง 

เพ์ราะเราใช้ว่ธีีค่ิดแบบเด่มิ่ ถ้้าเราใช้ว่ธีีคิ่ดเด่มิ่มิ่าแก้ เราก็ไมิ่่มิ่ีทางแก้

ปัญหาที�เราสร้างขึ�น์มิ่าได้ 

หน์ึ�งใน์คิียุ์เว่ร์ดของการออกแบบเม่ิ่องหลังโคิว่ด ค่ิอคิำว่า trust  

เช่น์ trust economy หร่อเศรษัฐก่จัของคิวามิ่ไว้วางใจั เพ์ราะโคิว่ดทำให ้

เราสูญเสียุคิวามิ่ไว้วางใจัไป เพ์ราะฉะน์ั�น์ส่�งที�ต้องเร่�มิ่ทำใน์อน์าคิตค่ิอ 

ต้องสร้าง trust economy ให้ได้ ซึ�งจัะสะท้อน์อยุู่ใน์การออกแบบ  

และตอ้งเก่ดขึ�น์ใน์ทกุระดับ ตั�งแต่ trust nation เลยุ ทำอยุา่งไรใหโ้ลกรู้วา่ 

ไวใ้จัเม่ิ่องไทยุได ้ เราจัะมิ่มีิ่าตรการอยุา่งไรที�จัะเอาน์กัทอ่งเที�ยุวกลบัคิน่์มิ่า  

หร่อเป็น์ trust city เราจัะไว้ใจักรุงเทพ์ฯ ได้อยุ่างไร ไว้ใจังาน์ ไว้ใจับร่ษััท 

หร่อแมิ่้กระทั�งไว้ใจับุคิคิลได้อยุ่างไร คิำว่า trust คิ่อหัวใจั

trust มิ่าจัากสามิ่อยุ่าง คิ่อ คิวามิ่ประพ์ฤต่ (character) คิวามิ่เก่ง 

(competency) และคิวามิ่เช่�อมัิ่�น์ร่วมิ่กัน์ (core value) ต้องทำให้เป็น์ 

วาระแห่งชาต่ ซึ�งผมิ่หวังว่าหลังโคิว่ดเราจัะไมิ่่เหมิ่่อน์เด่มิ่ ถ้้าเหมิ่่อน์เด่มิ่

ก็เจ๊ังอีก เพ์ราะฉะน์ั�น์เราต้องทำให้ดีกว่าเด่มิ่ ออกแบบส่�งที�สร้างคิวามิ่ 

ไว้วางใจักลับคิ่น์มิ่าให้ได้ 

คณุบอกวา่ตั้ลัาดม่บีทบาทในการออกแบบเม่อืง ซึ่ึง่ถา้ปลัอ่ยใหต้ั้ลัาด
ท�างานไปกอ็าจม่ผีลักระทบภายนอกดา้นลับ (negative externality) 
เช่่น ถ้าไม่่คุม่เรื่องผ้งเม่ือง ปลั่อยให้เกิดโรงงานก็อาจกระทบเรื่อง 
สิ่งแวดลั้อม่ เป็นตั้้น เพราะฉะน้�นบทบาทที่เหม่าะสม่ของร้ฐใน 
การเข้าไปช่่วยออกแบบเม่ืองควรจะอยู่ตั้รงไหน

บางทรีฐัประเม่ิ่น์คิวามิ่สามิ่ารถ้ใน์การวางแผน์ของตวัเองสงูเกน่์ไป 
อยุ่าไปประมิ่าทพ์ลังของตลาด เพ์ราะฉะน์ั�น์หน์้าที�ของรัฐคิ่อต้องคิวบคิุมิ่



หนึ่งในคีย์เวิร์ด 
ของการออกแบบเมืองหลังโควิด  

คือค�าว่า trust... 
เพราะโควิดท�าให้เราสูญเสีย 

ความไว้วางใจไป
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ให้ตลาดอยุู่ใน์สภิาพ์ที�เหมิ่าะสมิ่ รัฐต้องสมิ่ดุลพ์ลังของตลาด แต่อยุ่า
ไปคิาดหวังว่าเราจัะออกแบบเม่ิ่องได้ร้อยุเปอร์เซ็น์ต์ด้วยุการวางแผน์ 
เพ์ราะสุดท้ายุถ้้าผมิ่บอกว่า ผมิ่อยุากกำหน์ด FAR (floor area ratio)  
ให้สรา้งคิอน์โดได้ตรงน์ี� แต่ถ้า้ตลาดไม่ิ่ไปก็ไมิ่ม่ิ่ใีคิรมิ่าสร้าง ตอ้งเก่ดสมิ่ดุล 
ระหว่างการวางแผน์และตลาด แล้วก็อยุ่าหวังว่าสุดท้ายุแล้วรัฐจัะเป็น์
ผู้ออกแบบเม่ิ่องคิน์เดียุว หน์้าที�ของรัฐค่ิออยุ่าให้ตลาดทำปัญหาให้ 
เก่ดขึ�น์ ต้องให้สมิ่ดุลให้ดี

คุณเป็นท้�งอาจารย์ม่หาวิทยาลั้ย เคยเข้าม่าท�างานการเม่ือง  
แลัะเปน็ผูบ้รหิารบรษิท้ แลัว้คณุกบ็อกวา่เราตั้อ้งสรา้งสีป่ระสานใหไ้ด้  
ตั้อนนี�สตูั้รแบบช่ช้่ช่าตั้ใินการท�าเม่อืงให้พร้อม่รบ้ม่อือนาคตั้คอือะไร 
อะไรคือนโยบายรูปธรรม่ของคุณ

หัวใจัค่ิอต้องมิ่ีทีมิ่ที�เก่ง สมิ่มิ่ต่เราเป็น์ผู้บร่หาร เรามิ่ีทีมิ่หร่อเปล่า 
คิน์เก่งส่วน์ใหญ่ไมิ่่ได้อยูุ่ใน์ระบบราชการ เพ์ราะฉะน์ั�น์ต้องมิ่ีการคุิยุ  
ต้องเอาคิน์เก่งๆ จัากหลายุภิาคิส่วน์มิ่าช่วยุกัน์พ์ัฒน์าน์โยุบายุ และเรา
ต้องฟัื่งให้เยุอะ ถ้้าเราไม่ิ่ฟัื่งเอกชน์หร่อชุมิ่ชน์ เราก็ไม่ิ่สามิ่ารถ้เข้าใจั 
ต้น์เหตุของปัญหาได้

เราต้องมิ่ีคิน์ที�ไว้ใจัได้ ต้องมิ่ีทีมิ่ที�เข้าใจัปัญหาของคิน์เม่ิ่องจัร่งๆ 
ไม่ิ่ใช่ว่าเป็น์น์ักว่ชาการ แต่ไมิ่่เข้าใจัปัญหาของเม่ิ่องจัร่งๆ หัวใจัคิ่อ
ต้องฟื่ังให้เยุอะๆ ให้เอาใจัใส่ปัญหา จัากน์ั�น์คิ่อยุพ์ัฒน์าขึ�น์มิ่า ไมิ่่ใช่ว่า 
รัฐเป็น์ใหญ่ ต้อง empower คิน์ที�เกี�ยุวข้อง โดยุทีมิ่ต้องมิ่ีคิวามิ่มิ่ั�น์ใจัพ์อ  
ถ้้าเรามีิ่ทีมิ่ที�คิน์ไมิ่่ไว้ใจั โอกาสที�จัะดึงแน์วร่วมิ่จัากส่วน์อ่�น์มิ่าก็ยุาก  

ถ้้าเรามิ่ทีมีิ่ที�เก่ง เราก็หาแน์วร่วมิ่จัากสี�ประสาน์น์ี�แหละ แล้วก็เด่น์หน้์าไป

แต่ปัญหาผ่าน์มิ่าที�ผมิ่เจัอค่ิอรัฐไม่ิ่คิ่อยุฟื่ังส่วน์อ่�น์ รัฐก็จัะลุยุของ 

ตัวเองไป ทำให้ว่ธีีแก้ปัญหาที�ออกมิ่าไมิ่่ได้ตอบโจัทยุ์จัร่งๆ ของ 

คิน์ใน์เมิ่่อง เช่น์ การจัะไปสร้างแฟื่ลตให้ชุมิ่ชน์คิลองเตยุ แต่คิน์ใน์ชุมิ่ชน์ 

บอกวา่ รฐัไม่ิ่เคิยุมิ่าถ้ามิ่เลยุวา่พ์วกเขาตอ้งการอะไร วถี่้ชวีต่ของพ์วกเขา 

เข้ากับแฟื่ลตไหมิ่ อยุ่างเขามีิ่รถ้เข็น์ก็ไม่ิ่มิ่ีที�เก็บเพ์ราะอยูุ่บน์ตึกสูง  
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เพ์ราะฉะนั์�น์ผมิ่ว่าถ้้าเรามีิ่คิน์เก่ง แต่ไมิ่่ได้ไปคิุยุหร่อมีิ่ส่วน์ร่วมิ่กับ 

คิน์ที�มิ่ีปัญหาจัร่งๆ สุดท้ายุว่ธีีแก้ปัญหาก็อาจัจัะผ่ดก็ได้ 

สรุปค่ิอต้องมิ่ีทีมิ่ที�ดี ต้องฟื่ัง และเอาคิน์ที�มิ่ีส่วน์ร่วมิ่มิ่าเกี�ยุวข้อง 

เราก็จัะเด่น์หน์้าต่อไปได้

ถ้าเราท�าทุกอย่างนี�ได้แลั้ว แก้ไขข้อบกพร่องที่เราม่ีอยู่ได้หม่ดแลั้ว 
เราเปลัีย่นเม่อืงให้ดขีึ�นได้จรงิๆ เรือ่งต่ั้อไปทีเ่ราจะต้ั้องพฒ้นาคอือะไร

เมิ่่องมิ่ีไดน์ามิ่่ก เพ์ราะฉะน์ั�น์ปัญหาเมิ่่องไมิ่่มิ่ีที�ส่�น์สุดหรอก ก็ต้อง

พ์ัฒน์าไปเร่�อยุๆ แต่ถ้้าเราเร่�มิ่ด้วยุพ์่�น์ฐาน์ที�ดี เช่น์ กระจัายุอำน์าจัให้ 

ประชาชน์ ตอน์น์ี�ประชาชน์มิ่ีอำน์าจัแคิ่สี�ปีหน์ ระยุะเวลาห้าว่น์าทีตอน์ที� 

เข้าคิูหากาเล่อกตั�ง แต่ถ้้าเราออกแบบให้เก่ดสี�ประสาน์ ทำให้ประชาชน์ 

มิ่ีส่วน์ร่วมิ่ใน์การบร่หารเมิ่่องได้ ก็จัะเป็น์การสร้างพ์่�น์ฐาน์ที�ดี 

ปจััจับุนั์มิ่แีพ์ลตฟื่อรม์ิ่มิ่ากมิ่ายุ เราใหป้ระชาชน์แสดงคิวามิ่คิด่เหน็์ 

ทุกวัน์ก็ได้ เม่ิ่องที�ดีต้องเป็น์เม่ิ่องที�ตอบสน์องต่อคิวามิ่ต้องการของ 

ประชาชน์ เราสามิ่ารถ้ใช ้open data ใชแ้พ์ลตฟื่อรม์ิ่ชว่ยุใหป้ระชาชน์โหวต  

พ์อออกแบบเม่ิ่องให้ประชาชน์มิ่ีส่วน์ร่วมิ่แล้ว เม่ิ่องก็จัะตอบสน์องต่อ 

คิวามิ่ต้องการของคิน์ได้ เพ์ราะเม่ิ่องคิ่อคิน์ เม่ิ่องไม่ิ่ใช่อาคิารน์ะ ถ้้าเรา 

สามิ่ารถ้ตอบสน์องคิวามิ่ต้องการของคิน์ได้เร็วขึ�น์ก็จัะช่วยุแก้ปัญหาได ้

รวดเร็ว



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 373

สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

ปาณ่ส โพ์ธี่�ศรีวังชัยุ 

ภิาพ์ถ้่ายุ: กมิ่ลชน์ก คิัชมิ่าตยุ์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 23 มิ่่ถุ้น์ายุน์ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�



‘เราตั้้องการเม่ืองสุขภาพดี’ 
รีเซึ่ตั้เม่ืองใหม่ ่

จากภ้ยโรคระบาดแห่งศตั้วรรษ 

นิรม่ลั เสรีสกุลั
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ผศ.ดร.นิรม่ลั เสรีสกุลั ผู้อ�านวยการศูนย์ออกแบบแลัะพ้ฒนาเม่ือง  
(Urban Design and Development Center - UddC) และอาจัารยุ ์

ประจัำภิาคิว่ชาการวางแผน์ภิาคิและเม่ิ่อง คิณะสถ้าปัตยุกรรมิ่ศาสตร์  

จัุฬาลงกรณ์มิ่หาว่ทยุาลัยุ คิ่อน์ักผังเมิ่่องเบอร์ต้น์ๆ ของไทยุ

ใน์ชว่งหลายุปทีี�ผา่น์มิ่า น์ร่มิ่ลและทมีิ่ UddC ทำงาน์คิวามิ่รู้เร่�องเม่ิ่อง 

อยุ่างต่อเน่์�อง โดยุเฉพ์าะงาน์ด้าน์การออกแบบและวางผังเม่ิ่อง  

และการว่จััยุและว่เคิราะห์ข้อมิู่ลเม่ิ่อง เพ์่�อให้ตอบโจัทย์ุว่ถ้ีชีว่ตคิน์เม่ิ่อง 

สมิ่ัยุใหมิ่่ให้มิ่ีคิวามิ่สะดวกสบายุ เป็น์ธีรรมิ่ และยุั�งยุ่น์

ไมิ่่เก่น์เลยุน์ักหากจัะบอกว่า การตั�งหลักใหมิ่่เพ์่�อออกแบบ 

และค่ิดเร่�องเม่ิ่อง แท้จัร่งแล้วคิ่อโจัทย์ุที�น์่รมิ่ลและทีมิ่คิรุ่น์ค่ิดอยูุ่ใน์ 

ชีว่ตประจัำวัน์ 
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อะไรคือโจทย์ใหญ่ของการออกแบบเมื่องในระยะยาว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เม่ื่อเราตั้้องร้บม่ือก้บกระบวนการกลัายเป็นเม่ือง 
(urbanization) แลัะความ่เสีย่งใหม่่ๆ  เช่น่ โรคระบาด ไปพร้อม่ๆ กน้ 

การจััดการเม่ิ่องใน์ระยุะยุาวคิงต้องถ้อยุออกไปมิ่องภิาพ์ใหญ ่

ใน์ระดับผังเม่ิ่องและภิาคิ ที�สำคิัญค่ิอการมิ่องแค่ิสุขภิาพ์ของคิน์ 

เพ์ียุงอยุ่างเดียุวคิงไมิ่่เพ์ียุงพ์ออีกต่อไป แต่ต้องมิ่ององคิ์รวมิ่คิรอบคิลุมิ่

สขุภิาพ์สัตว์และสุขภิาพ์ระบบน์เ่วศด้วยุ เป็น์แน์วค่ิดที�เรียุกว่า One Health  

หร่อสุขภิาพ์หน์ึ�งเดียุว

เราคิงได้ยุ่น์กัน์มิ่าเยุอะแล้วว่าโคิว่ดเป็น์เพ์ียุงส่วน์ปลายุของยุอด

ภิูเขาน์�ำแข็ง แต่ก็เป็น์ super wake-up call ที�ทำให้เราต้องมิ่าช่วยุกัน์คิ่ด 

และบูรณาการองคิ์คิวามิ่รู้ของสาธีารณสุขเพ์่�อให้เก่ดการปฏ่ิรูปหร่อ  

The Great Reset ทางผังเมิ่่องอีกคิรั�ง หลังจัากแยุกยุ้ายุกัน์ไปเมิ่่�อต่อสู้

กับอห่วาต์และวัณโรคิได้เรียุบร้อยุเมิ่่�อศตวรรษัที� 19

โคิว่ดเป็น์โรคิต่ดเช่�อจัากสัตว์สู่คิน์หร่อ zoonotic diseases  

เชน่์ อโีบลา ซารส์ เมิ่อรส์ ซก่า ไขเ้ล่อดออก มิ่าลาเรยีุ ฯลฯ ขอ้มิ่ลูจัาก WHO 

ประเม่ิ่น์ว่าประมิ่าณ 60% ของโรคิใน์มิ่นุ์ษัยุม์ิ่จุีัดกำเน์ด่จัากโรคิตด่เช่�อจัาก

สัตว์สู่คิน์ และ 75% หร่อสามิ่ใน์สี�ของโรคิอุบัต่ใหมิ่่ใน์ทศวรรษัที�ผ่าน์มิ่า 

เปน็์โรคิตด่เช่�อจัากสตัว์สูค่ิน์ทั�งส่�น์ ซึ�งการเพ่์�มิ่ขึ�น์ของโรคิตด่เช่�อจัากสตัว ์

สูค่ิน์ใน์ระดบัน์า่สะพ์รึงกลวันี์� เป็น์ผลจัากการที�เส้น์แบง่ระหว่างเรากับสตัว์ 

เร่�มิ่บางลงเร่�อยุๆ จัากหลายุปัจัจััยุ

กระบวน์การกลายุเป็น์เม่ิ่องและการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศ

ของโลกก็ถู้กระบุว่าเป็น์ปัจัจััยุอัน์ดับต้น์ๆ 

จัำน์วน์ประชากรซึ�งเพ์่�มิ่ขึ�น์ใน์เขตเม่ิ่องตลอดคิรึ�งศตวรรษัที�ผา่น์มิ่า

ส่งผลให้เม่ิ่องต้องขยุายุตัวเพ์่�อรองรับจัำน์วน์คิน์ ทั�งยุังมีิ่คิวามิ่ต้องการ

อาหารที�มิ่ากขึ�น์ ประกอบกับวัฒน์ธีรรมิ่บร่โภิคิน์่ยุมิ่ ทำให้เก่ดการใช้

ประโยุชน์์จัากที�ด่น์เพ์่�อทำการเกษัตรแบบเข้มิ่ข้น์ ทำปศุสัตว์โดยุเฉพ์าะ

บร่เวณใกล้ๆ เมิ่่อง ที�เรียุกว่าเขต peri urban ซึ�งการขยุายุตัวของเมิ่่อง

อยุ่างรวดเร็วโดยุไมิ่่ได้วางแผน์ไว้ทำลายุทรัพ์ยุากรธีรรมิ่ชาต่อยุ่างมิ่าก 
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อีกทั�งการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ภิูม่ิ่อากาศก็ทำให้แหล่งที�อยูุ่อาศัยุของ 

สัตว์ป่าหดตัวลง ผลักดัน์ให้สัตว์ป่าเข้าใกล้คิน์มิ่ากขึ�น์ เป็น์สาเหตุให้ 

เช่�อโรคิจัากสัตว์ ไมิ่่ว่าจัากการดำเน่์น์ก่จัการปศุสัตว์ การล่าสัตว์  

หร่อการคิ้าสัตว์ป่า แพ์ร่กระจัายุสู่คิน์ใน์เม่ิ่องได้ง่ายุขึ�น์ หลังเข้าสู่เม่ิ่อง 

ก็กระโดดขึ�น์เคิร่�องบ่น์สู่กระแสโลกาภิ่วัตน์์

หากกระบวน์การกลายุเป็น์เม่ิ่องยุังคิงดำเน์่น์ต่อไปเป็น์แน์วโน์้มิ่

ใหญ่ของโลก และหากเรายัุงพ์ัฒน์าใน์แน์วทางเด่มิ่ๆ ก็เป็น์ไปได้ว่า 

ใน์อน์าคิตจัะมีิ่โรคิ X-disease เป็น์โรคิอุบัต่ใหม่ิ่ที�เก่ดจัากสัตว์แพ์ร่สู่คิน์ 

และอาจัจัะมิ่ีอาการรุน์แรงกว่าโคิว่ดแบบที�ใน์หน์ังด่สโทเปียุหลายุเร่�อง

ได้จั่น์ตน์าการไว้



โควิดเป็นเพียงส่วนปลาย 
ของยอดภูเขาน�้าแข็ง  

แต่ก็เป็น super wake-up call 
ที่ท�าให้เราต้องมาช่วยกันคิด…

เพื่อให้เกิดการปฏิรูป 
หรือ The Great Reset  

ทางผังเมืองอีกครั้ง
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คิำถ้ามิ่สำคิัญคิ่อ ทำอยุ่างไรที�จัะบูรณาการองคิ์คิวามิ่รู้จัาก 

หลากหลายุศาสตร์และสร้างคิวามิ่ร่วมิ่ม่ิ่อเพ์่�อป้องกัน์การแพ์ร่ระบาด 

คิรั�งต่อไปใน์เม่ิ่อง โดยุใน์ขณะเดียุวกัน์ เม่ิ่องก็ยุังสามิ่ารถ้ตอบสน์อง 

การเพ์่�มิ่ขึ�น์ของจัำน์วน์ประชากรและคิวามิ่ต้องการด้าน์อาหารได้

จากโลักถึงไทย โควิดเผยให้เราเห็นความ่เสี่ยงอะไรในเม่ืองใหญ่
อย่างกรุงเทพม่หานคร

หากอ้างอ่งผลการว่จััยุ UN-Habitat ที�ชี�ว่า การเข้าถึ้งบร่การ

สาธีารณสุข รวมิ่ทั�งประส่ทธี่ภิาพ์และคิวามิ่ทัน์ท่วงทีของมิ่าตรการ 

ตอบสน์องโรคิระบาด ค่ิอปัจัจััยุสำคัิญที�ส่งผลต่อจัำน์วน์ผู้ต่ดเช่�อหร่อ 

อัตราการเสียุชีว่ตจัากโคิว่ด จัะพ์บว่าสอดคิล้องกับผลที�ปรากฏิจัาก 

การจััดการว่กฤตโคิว่ดใน์กรุงเทพ์มิ่หาน์คิรตลอดปีที�ผ่าน์มิ่า โดยุเฉพ์าะ 

จัากการแพ์ร่ระบาดระลอกสามิ่ ซึ�งสังคิมิ่ได้อภ่ิปรายุกัน์อยุ่างกว้างขวาง

ไปแล้ว คิงไมิ่่ขอกล่าวซ�ำ

ส่�งที�อยุากเพ์่�มิ่เตม่ิ่ค่ิอประเด็น์ urban weak spots หร่อจุัดเปราะบาง

ของเม่ิ่องที�มิ่กัเป็น์พ์่�น์ที�ที�อยุูอ่าศัยุของกลุ่มิ่ผูมี้ิ่รายุได้น์อ้ยุและคิน์ชายุขอบ 

ซึ�งมีิ่ข้อจัำกัดใน์การรกัษัาสุขอน์ามิ่ยัุเช่งป้องกัน์และการเว้น์ระยุะหา่งทาง

สงัคิมิ่ ไมิ่ว่า่จัะมิ่าจัากคิวามิ่เส่�อมิ่โทรมิ่และคิวามิ่แออดัของสภิาพ์แวดลอ้มิ่

อยูุ่อาศัยุ สมิ่าช่กคิรอบคิรัวหลายุคิน์น์อน์ใน์ห้องเดียุวกัน์ การเข้าไมิ่่ถึ้ง 

สุขาภิ่บาลขั�น์พ์่�น์ฐาน์และบร่การสาธีารณสุข อาหารการก่น์ที�ไมิ่่ดี  

รวมิ่ทั�งการพ์ึ�งพ์าอาศัยุระบบขน์ส่งสาธีารณะใน์การเด่น์ทางไปทำงาน์ 

พ์่�น์ที�เหล่าน์ี�ค่ิอพ์่�น์ที�ที�มิ่ีคิวามิ่เสี�ยุงต่อการต่ดเช่�อสูงกว่าปกต่และทำให้

เก่ดการแพ์ร่กระจัายุใน์วงกว้าง และหากมิ่ีจัำน์วน์ผู้ต่ดเช่�อเพ์่�มิ่มิ่ากขึ�น์

แบบก้าวกระโดดแล้ว กอ็าจัจัะน์ำไปสูก่ารกลายุพั์น์ธีุเ์ป็น์เช่�อโรคิสายุพ์นั์ธีุ ์

ใหมิ่่ (new variant) ได้

สภิาพ์การณ์น์ี�ก็มิ่ีงาน์ว่จััยุรองรับ ที�น์่าสน์ใจัคิ่องาน์ว่จััยุของ  

UN-Habitat (2021) ที�ศึกษัาคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ระหว่างอัตราการต่ดเช่�อโคิว่ด 
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กับค่ิาสัมิ่ประส่ทธ่ี� Gini ใน์กลุ่มิ่ประเทศตั�งแต่ระดับรายุได้น์้อยุถึ้งสูง  

ผลการศึกษัาชี�ชัดว่า คิวามิ่ไม่ิ่เท่าเทียุมิ่กัน์ทางสังคิมิ่ส่งผลกระทบ 

อยุา่งมิ่ากตอ่การแพ์รก่ระจัายุของโคิว่ด สรา้งคิวามิ่เสยีุหายุและเปน็์ตวัเรง่ 

ให้เก่ดการล่มิ่สลายุของระบบบร่การสาธีารณสุข

น์อกจัากคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำภิายุใน์เม่ิ่องที�ทำให้การคิวบคิุมิ่การแพ์ร่

ระบาดทำได้ยุาก เราก็ยุงัเหน็์ปญัหาน์ี�ใน์ระดับโลกดว้ยุ ใน์ขณะที�ประเทศ

พ์ัฒน์าแล้วสามิ่ารถ้จััดหาวัคิซีน์ที�มิ่ีคิุณภิาพ์ให้ประชาชน์และเร่�มิ่คิวบคิุมิ่

การแพ์รก่ระจัายุของเช่�อได ้แตใ่น์อีกหลายุประเทศ ประชาชน์จัำน์วน์มิ่าก 

ยุงัเข้าไมิ่ถ่้งึวัคิซีน์ดีและยัุงมีิ่การแพ์รร่ะบาดสงูอยุู ่กลายุเป็น์จุัดกำเน์ด่ของ

เช่�อสายุพ์นั์ธีุใ์หมิ่แ่ละกเ็ล็ดลอดกลบัไปสรา้งการแพ์รร่ะบาดซ�ำแลว้ซ�ำอกี 

อยุากจัะเปดิประเทศกย็ุงัไมิ่ไ่ด ้เพ์ราะโลกกย็ุงัมิ่ปีระเทศที�ยุงัตด่ hotspots 

สแีดงเหล่ออยุู ่เศรษัฐกจ่ัก็ตด่หล่มิ่กนั์อยุูแ่บบน์ี� โคิว่ดจึังตอ้งการการแก้ไข 

ตั�งแต่ระดับคิวามิ่ร่วมิ่ม่ิ่อของน์าน์าชาต่ วัคิซีน์ดีๆ ต้องไมิ่่มิ่ีล่ขส่ทธี่�  

ให้ประเทศยุากจัน์ผล่ตฉีดเองได้ ซึ�งก็ยุังไมิ่่เก่ด และระดับจัุลภิาคิ  

โรคิจัากสัตวสู่์คิน์ จัากชาน์เม่ิ่องสูเ่ม่ิ่อง สูโ่ลกาภ่ิวัตน์ ์เกี�ยุวพ์นั์เช่�อมิ่โยุงกัน์

ใน์กรณขีองกรงุเทพ์มิ่หาน์คิร คิลัสเตอรแ์พ์รร่ะบาดที�ผา่น์มิ่ามิ่กัเก่ด 

ที�ชุมิ่ชน์แออัดหร่อที�พ์ักอาศัยุคิน์งาน์ ซึ�งกรุงเทพ์ฯ มิ่ีชุมิ่ชน์แออัด 

รวมิ่ 641 แห่ง มิ่ีประชากรราว 600,000 คิน์ มิ่ีแคิมิ่ป์คิน์งาน์ใน์กรุงเทพ์ฯ  

รวมิ่ 409 แห่ง มิ่ีจัำน์วน์แรงงาน์ประมิ่าณ 62,000 คิน์ พ์่�น์ที�เหล่าน์ี�คิ่อ  

urban weak spots พ์่�น์ที�เหล่าน์ี�คิ่อที�อยุู่อาศัยุของกลุ่มิ่คิน์มิ่ีรายุได้น์้อยุ 

แรงงาน์น์อกระบบที�ขับเคิล่�อน์เศรษัฐก่จัเมิ่่อง มิ่ีสภิาพ์แออัดเส่�อมิ่โทรมิ่  

ตั�งทน์โท่อยูุ่กลางเม่ิ่อง กลางยุ่าน์เศรษัฐก่จั แต่เราก็เหม่ิ่อน์เห็น์เป็น์ 

เร่�องปกต่ เห็น์เป็น์เร่�องไกลตัว คิวามิ่ทุกข์ของพ์วกเขา ไมิ่่เกี�ยุวกับเรา 

ที�อยุู่ใน์คิอน์โด แต่ตอน์น์ี�เราเห็น์แล้วว่าว่กฤตกระทบทุกคิน์ ยุากดีมีิ่จัน์ 

รบัพ์ร้อมิ่กนั์เต็มิ่ๆ แบบถ้้วน์หน์้า

บทเรียุน์สำคิญัที�ไมิ่ค่ิวรปล่อยุผา่น์ ค่ิอเราคิวรชว่ยุกนั์เรยีุกรอ้งใหม้ิ่ี 

การแกป้ญัหาและยุกระดบัคิณุภิาพ์ชวีต่ของพ์่�น์ที�ที�เป็น์ urban weak spots  
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เหล่าน์ี� ไม่ิ่ใช่ไปลบเขาออกจัากแผน์ที�เม่ิ่องน์ะ อยุ่าค่ิดง่ายุๆ แบบน์ั�น์ 

เพ์ราะเศรษัฐก่จัเม่ิ่องพ์ึ�งพ์าแรงงาน์น์อกระบบเหล่าน์ี� เราต้องช่วยุกัน์ 

เรียุกร้องให้มิ่ีการยุกระดับคิุณภิาพ์ชีว่ตของชุมิ่ชน์แออัดใน์เม่ิ่อง เรียุน์รู้ 

จัากประวัต่ศาสตร์ โรคิระบาดทำให้เม่ิ่องลอน์ดอน์สร้างมิ่าตรฐาน์ 

ที�อยูุ่อาศัยุใหม่ิ่ใน์ชน์ชั�น์แรงงาน์ สร้างให้เกด่คิวามิ่เท่าเทียุมิ่ใน์การเข้าถึ้ง 

สภิาพ์แวดล้อมิ่อยุู่อาศัยุที�ดี แก้ปัญหา hotspots อห่วาต์ หร่อล่าสุด 

ก็ส่งคิโปร์ที�ค้ิน์พ์บว่าที�พ์ักคิน์งาน์คิ่อ hotspots ของโคิว่ด รัฐบาลก็เร่ง 

ยุกระดับคิุณภิาพ์ชีว่ตของคิน์กลุ่มิ่น์ี� ไมิ่่ปล่อยุผ่าน์

เม่ืองตั้่างๆ ม่ีเงื่อนไขแลัะปัญหาแตั้กตั้่างก้น ส�าหร้บกรุงเทพฯ  
ม่ีโจทย์เฉพาะอะไรที่ตั้้องพ้ฒนาเพิ่ม่เตั้ิม่หลั้งจากที่เราได้เห็น 
ผลักระทบจากโควิด

กรงุเทพ์มิ่หาน์คิรคิวรจัะมีิ่ทศ่ทางไปใน์แน์วเดียุวกับเม่ิ่องอ่�น์ๆ ที�ได้

กล่าวมิ่าข้างต้น์ จัากน์ี�ไป อาจัเป็น์ไปได้ว่าจัะเก่ดโรคิระบาดหร่อภิัยุพ์่บัต่

อ่�น์ที�ทำใหเ้ราตอ้งอยูุ่บา้น์มิ่ากขึ�น์ เม่ิ่องเดี�ยุวปดิเดี�ยุวเปดิ ดงัน์ั�น์ ส่�งสำคิญั

คิ่อยุ่าน์ละแวกรอบบ้าน์ของเรา ทุกคิรั�งที�เก่ดโรคิระบาด เม่ิ่องของเรา 

จัะหดเล็กลงเหล่อแค่ิยุ่าน์ รัศมิ่ีการใช้ชีว่ตของเราก็หดลง ดังน์ั�น์ ยุ่าน์ 

ของเราจัึงต้องมิ่ีการออกแบบวางผังสภิาพ์แวดล้อมิ่ เพ่์�อให้เราสามิ่ารถ้

กักตัวโดยุยุังคิงรักษัาสุขภิาวะทางกายุและจั่ตใจัได้

เราคิวรเรียุกร้องให้เก่ดการเปลี�ยุน์แปลงและเตรียุมิ่พ์ร้อมิ่เม่ิ่อง

และยุ่าน์ของเรา ให้เก่ดการออกแบบวางผังให้ยุ่าน์เราเป็น์ยุ่าน์ที�น์่าอยูุ่ 

ร่มิ่ร่�น์ มิ่ีสาธีารณูปการเพี์ยุงพ์อสำหรับการใช้ชีว่ต ไมิ่่ว่าจัะเป็น์ทางเท้า

และพ์่�น์ที�สาธีารณะที�ร่มิ่ร่�น์ มิ่ีร้าน์คิ้า มิ่ีตลาด มิ่ีบร่การสาธีารณสุข  

จับคิรบถ้้วน์ภิายุใน์ยุ่าน์ เพ์่�อให้สามิ่ารถ้ดำเน์่น์ชีว่ตอยุ่างใกล้ปกต่ที�สุด

ยุามิ่เก่ดโรคิระบาด 

พ์่�น์ที�สีเขยีุวเปน็์ประเดน็์ใหญข่องกรงุเทพ์ฯ จัากการศกึษัาของ UddC  

พ์บว่า พ์่�น์ที�สีเขียุวของกรุงเทพ์ฯ มิ่ีคิ่าเฉลี�ยุราว 7.6 ตารางเมิ่ตรต่อคิน์  
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ซึ�งต�ำกว่ามิ่าตรฐาน์ขั�น์ต�ำขององค์ิการอน์ามิ่ัยุโลกที�กำหน์ดไว้ที�  

9 ตารางเมิ่ตรต่อคิน์ ที�สำคิัญ 7.6 ตารางเมิ่ตรน์ั�น์ทั�งหมิ่ดไมิ่่ใช่สวน์

สาธีารณะ แต่ได้น์ับรวมิ่พ์่�น์ที�สีเขียุวประเภิทต่างๆ เช่น์ สวน์เกาะ

กลางถ้น์น์ สวน์ทางแยุกเล็กๆ น์้อยุๆ ส่วน์พ์่�น์ที�สวน์สาธีารณะที�คิน์

เข้าไปใช้งาน์ได้จัร่งๆ ทั�งน์ี� หากคิำน์วณตามิ่จัำน์วน์ประชากรตามิ่ 

ทะเบียุน์ราษัฎร์ และประชากรแฝัง (ประชากรกลางวัน์-กลางคิ่น์  

เช่น์ บ้าน์อยุู่ปร่มิ่ณฑ์ลแต่เด่น์ทางเข้ามิ่าเรียุน์หร่อทำงาน์ใน์กรุงเทพ์ฯ)  

เฉพ์าะพ์่�น์ที�สเีขียุวสาธีารณะที�สามิ่ารถ้เขา้ไปใชง้าน์ได ้1 จัะมิ่พี์่�น์ที�สเีขียุว 

เฉลี�ยุอยุู่ที� 2.3 ตารางเมิ่ตรต่อคิน์

น์อกจัากนี์� การเข้าถ้ึงพ์่�น์ที�สวน์สาธีารณะของคิน์แต่ละเขต 

ก็เหล่�อมิ่ล�ำกัน์ อยุ่างใน์เขตกลางเม่ิ่อง เช่น์ ปทุมิ่วัน์ สีลมิ่ สาทร  

มิ่ีสวน์สาธีารณะขน์าดใหญ่อยูุ่หลายุแห่ง เขตเหล่าน์ี� ประชาชน์เข้าถ้ึง

พ์่�น์ที�สวน์สาธีารณะได้โดยุการเด่น์เท้า แต่ใน์ขณะที�มีิ่อีกหลายุเขตที�มีิ่

คิน์อยุู่หน์าแน์่น์แต่ไมิ่่มิ่ีสวน์สาธีารณะใกล้บ้าน์ คิ่อเข้าไมิ่่ถ้ึงด้วยุการเด่น์  

หร่อระยุะทางจัากบ้าน์ถึ้งสวน์สาธีารณะไกลกว่า 1.5 ก่โลเมิ่ตรขึ�น์ไป 

(ประมิ่าณ 2.5-5 ก่โลเมิ่ตร) มิ่ีอยูุ่ถ้ึง 23 เขตหร่อเก่อบคิรึ�งหน์ึ�งของ

กรุงเทพ์มิ่หาน์คิร คิ่อหากจัะไปสวน์สาธีารณะต้องขับรถ้ไป เพ์ราะเด่น์

ไปไมิ่่ถ้ึง อยุ่างบางเขตที�เป็น์พ์่�น์ที� up and coming เช่น์เขตพ์ระโขน์ง  

มิ่ีคิอน์โดขึ�น์ใหม่ิ่เป็น์จัำน์วน์มิ่าก ผู้คิน์น์่ยุมิ่ไปอยูุ่อาศัยุ แต่กลับไมิ่่มิ่ ี

สวน์สาธีารณะ ลองคิ่ดว่าหากเราต้องอยุู่ใน์เขตที�มิ่ีคิน์อยุู่เยุอะๆ แต่ไมิ่่มิ่ี

พ์่�น์ที�สีเขียุวใกล้บ้าน์ เวลาที�เมิ่่องปิดแล้วกักตัวที�บ้าน์ จัะอึดอัด ส่งผลต่อ 

สุขภิาพ์

ดงันั์�น์ หากกรุงเทพ์มิ่หาน์คิรจัะลงทุน์งบประมิ่าณกับการสร้างพ์่�น์ที�

สวน์สาธีารณะ คิวรเล่อกน์โยุบายุที�กระจัายุให้สวน์สาธีารณะมีิ่ทุกเขต 

1 พ์่�น์ที�สีเขียุวสาธีารณะที�สามิ่ารถ้เข้าไปใช้งาน์ได้ ประกอบด้วยุ สวน์ระดับเม่ิ่อง  
สวน์ระดับยุ่าน์ และสวน์ระดับชุมิ่ชน์
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ทั�วเมิ่่อง แทน์ที�จัะ reinvest งบกับสวน์ขน์าดใหญ่ที�มิ่ีอยุู่แล้วใน์เขตกลาง

เม่ิ่อง เช่น์ สวน์ลุมิ่พ์่นี์ ที�ทำอยุู่ตอน์นี์� งบประมิ่าณที�เตรียุมิ่ไว้สำหรับ 

การปรบัปรงุสวน์ลมุิ่พ์น่์มีิ่กีรอบงบประมิ่าณอยุูที่� 3,800 ลา้น์บาท ตามิ่ขา่ว2  

หากเอาไปหารแบ่งใน์เขตที�มิ่ีคิน์อยูุ่หน์าแน์่น์แต่ยุังขาดสวน์สาธีารณะ 

ก็จัะทำให้เขตเหล่าน์ั�น์ได้งบประมิ่าณเขตละ 80-100 ล้าน์บาท ช่วยุ 

ยุกระดับคุิณภิาพ์ชีว่ตคิน์ได้จัำน์วน์มิ่าก แก้ปัญหาคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำของ 

การเข้าถ้ึงพ์่�น์ที�สวน์สาธีารณะได้

น์อกจัากพ์่�น์ที�สีเขียุวแล้ว โคิว่ดทำให้เราต้องให้คิวามิ่สำคิัญใน์

การพ์ัฒน์าให้เม่ิ่องเด่น์ได้เด่น์ดีอยุ่างจัร่งจััง ภิาคิรัฐลงทุน์งบสาธีารณะ

มิ่หาศาลไปกับการพั์ฒน์าระบบรางใน์กรุงเทพ์ฯ และปร่มิ่ณฑ์ล แต่เน์่�อเม่ิ่อง 

ไมิ่่ตามิ่ ยุังเด่น์ไมิ่่ได้ เด่น์ไมิ่่ดี โดยุเฉพ์าะ first mile - last mile จัากบ้าน์ 

หร่อที�ทำงาน์ไปถ้ึงจัุดเปลี�ยุน์ถ้่ายุการสัญจัรยุังไมิ่่สะดวก ไมิ่่ปลอดภิัยุ 

ไมิ่่น์่าเด่น์ คิน์ก็ตัดส่น์ใจัใช้รถ้อยูุ่ดี แมิ่้ว่ากรุงเทพ์ฯ มิ่ีระบบราง แต่ว่ถ้ี

กรุงเทพ์ฯ ยุังคิงเป็น์ว่ถ้ีชาน์เมิ่่อง คิ่อ รถ้ยุน์ต์ ถ้น์น์ใหญ่ ห้างสรรพ์ส่น์คิ้า 

พ์อโคิว่ดระบาด ห้างปิด ก็ได้รับผลกระทบกัน์มิ่าก ดังน์ั�น์ ระบบรางต้อง 

มิ่าพ์ร้อมิ่กับการปรับเปลี�ยุน์สภิาพ์แวดล้อมิ่ที�สน์ับสน์ุน์ว่ถ้ี เม่ิ่อง 

2 สำน์ักข่าวอ่ศรารายุงาน์ใน์ปี  2565 ว่ า  ใน์การปรับปรุงสวน์ลุมิ่พ์่ นี์  กทมิ่.  
ได้ทำหน์ังส่อที� กท 0910/3855 ลงวัน์ที� 12 ตุลาคิมิ่ 2564 แจั้งงบประมิ่าณคิ่าใช้จั่ายุ 
ใน์การดำเน์่น์การโคิรงการฯ ไปให้อธี่บดีกรมิ่บัญชีกลางรับทราบ เพ่์�อดำเน์่น์การ 
ของบอุดหน์ุน์จัากรัฐบาล โดยุระบุว่า ใน์ส่วน์ของงบโคิรงการปรับปรุงสวน์ลุมิ่พ์่น์ ี
ใน์วาระคิรบรอบ 100 ปี มิ่ีวงเง่น์คิ่าใช้จั่ายุ 1,700 ล้าน์บาท จัากเด่มิ่ที� กทมิ่. ประเม่ิ่น์ 
ว่าค่ิาใช้จั่ายุจัะอยุู่ที�  1,000 ล้าน์บาท ขณะเดียุวกัน์ ภิายุใต้โคิรงการปรับปรุง 
สวน์ลุมิ่พ์่นี์ กทมิ่. ได้เสน์อขอรับการอุดหนุ์น์งบจัากรัฐบาลอีก 2 โคิรงการ ประกอบด้วยุ  
1. โคิรงการก่อสร้างอาคิารจัอดรถ้สวน์ลุมิ่พ์่นี์บน์ด่น์ 2 ชั�น์ ใต้ด่น์ 4 ชั�น์ ซึ�งจัอดรถ้ 
ได้ 800 คิัน์ วงเง่น์ 1,600 ล้าน์บาท และ 2. โคิรงการปรับปรุงเร่งด่วน์ใน์การเช่�อมิ่ 
สวน์เบญจัก่ต่และสวน์ลุมิ่พ์่น์ี วงเง่น์ 500 ล้าน์บาท ซึ�งโคิรงการน์ี�จัะมิ่ีการสร้าง 
หอชมิ่เมิ่่องสูง 5 ชั�น์ ทางลาดรูปหอยุโข่ง และทางเช่�อมิ่ไปยุังสวน์เบญจัก่ต่



การเมืองคืออุปสรรคใหญ่ 
อ�านาจในการก�าหนดชีวิต 

และความเปลี่ยนแปลงของเมือง
ไม่ได้อยู่ที่เรา  

ในฐานะประชาชน  
เรากลับเข้าไม่ถึงอ�านาจ 

ที่เราพึงมี  
และนี่คือสิ่งที่ต้องแก้ไข

เปลี่ยนแปลง



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 385

หร่อ urban lifestyle ด้วยุ การเด่น์เท้า จัักรยุาน์ ตรอกซอกซอยุน์่าเด่น์  

ร้าน์คิ้าเล็กๆ อยุู่ได้

อีกประเด็น์ที�ท้าทายุ คิ่อการเรียุน์รู้ หากน์ักเรียุน์จัะมิ่ีโอกาสที�ต้อง

เรียุน์ from home มิ่ากขึ�น์ ประสบการณ์จัากการสอน์น์่ส่ตผ่าน์ช่องทาง

ออน์ไลน์ม์ิ่าตั�งแตป่ทีี�แลว้ สงัเกตเหน็์วา่ การเรยีุน์ที�บา้น์ทำใหน้์ส่ต่บางคิน์

เคิรียุดและมิ่ีโอกาสซึมิ่เศร้า คิน์ที�มิ่ีลูก ลูกเรียุน์ที�บ้าน์ แทน์ที�จัะดีเหมิ่่อน์ 

home school แตบ่างสว่น์กลบักลายุเป็น์คิวามิ่เคิรียุดของพ์อ่แมิ่ ่เน์่�องจัาก

วัฒน์ธีรรมิ่การเรียุน์ของประเทศไทยุ ค่ิอฝัากไว้ที�โรงเรียุน์แปดชั�วโมิ่ง 

ของการเรียุน์ตั�งแต่ ป.1 ถ้ึง มิ่.6 คิ่อเรียุน์ใน์ห้องเรียุน์กับคิุณคิรู

การลงทุน์ของเม่ิ่องหร่อรัฐบาลกระจุักไว้ที�โรงเรียุน์ซึ�งเป็น์พ์่�น์ที� 

การศึกษัาใน์ระบบ แต่หากเราเปลี�ยุน์การศึกษัาเป็น์การเรียุน์รู้แล้ว  

คิรึ�งหน์ึ�งเรียุน์ใน์ห้องเรียุน์ ส่วน์อีกคิรึ�งหน์ึ�งน์ักเรียุน์เรียุน์ด้วยุตัวเองจัาก 

พ์่�น์ที�การเรียุน์รู้ของเม่ิ่อง เช่น์ หอ้งสมุิ่ด พ์พ่์ธ่ีภัิณฑ์์ พ์่�น์ที�สาธีารณะต่างๆ  

คิวามิ่เคิรียุดกว่าแปดชั�วโมิ่งที�ต้องน์ั�งอยูุ่หน์้าจัอแล้วเรียุน์กับอาจัารยุ์ 

ก็อาจัจัะเปลี�ยุน์ไป

น์ี�ค่ิอท่ศทางของอน์าคิตการเรียุน์รู้ที�สถ้าน์การณ์โคิว่ดเป็น์ตัวเร่ง

กระบวน์การ ทำให้เก่ดคิวามิ่ต้องการใน์การเปลี�ยุน์แปลงของกระบวน์ทศัน์์

ที�มีิ่ตอ่การเรียุน์รูแ้ละการลงทุน์จัากภิาคิรัฐและเอกชน์เพ่์�อสง่เสร่มิ่ให้เกด่

พ์่�น์ที�เหล่าน์ี�ให้แก่เมิ่่อง

ซึ�งใน์ปัจัจับุนั์ จัากการศึกษัาของ UddC พ์บวา่ ใน์กรุงเทพ์มิ่หาน์คิร

มิ่ีพ์่�น์ที�ที�ส่งเสร่มิ่การเรียุน์รู้กระจัุกตัวเฉพ์าะพ์่�น์ที�กลางเม่ิ่อง เช่น์ เขต

ปทุมิ่วัน์ บางรัก ธีน์บุรี คิลองสาน์ เท่านั์�น์ แต่พ์่�น์ที�อ่�น์ๆ โดยุเฉพ์าะ

ชาน์เมิ่่องน์ั�น์แทบไมิ่่มิ่ีเลยุ น์ี�ก็เป็น์ปัญหาคิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำที�ต้องแก้ไข

นี์�เป็น์คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำของกรงุเทพ์ฯ ที�คิวรใชโ้อกาสจัากวก่ฤตโคิวด่

ใน์การทบทวน์และกระตุ้น์ให้เก่ดการรีเซตทางน์โยุบายุ
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หลัายปัญหาเป็นเรื่องที่มี่ม่าก่อนการระบาดของโควิด รวม่ถึง 
เป็นเรือ่งทีอ่าจต้ั้องพ้ฒนาก้นในระยะยาว ถงึตั้อนนี�อะไรคอือปุสรรค 
ของกรุงเทพม่หานครแลัะเม่ืองอื่นๆ ของไทย

การเม่ิ่องค่ิออุปสรรคิใหญ่ อำน์าจัใน์การกำหน์ดชีว่ตและ 

คิวามิ่เปลี�ยุน์แปลงของเมิ่่องไมิ่่ได้อยุู่ที�เรา ใน์ฐาน์ะประชาชน์ เรากลับเข้า

ไมิ่่ถ้ึงอำน์าจัที�เราพ์ึงมิ่ี และน์ี�คิ่อส่�งที�ต้องแก้ไขเปลี�ยุน์แปลง

ต้องเรียุน์ว่างาน์ฟื่่�น์ฟูื่เม่ิ่องที�พู์ดมิ่าทั�งหมิ่ด เป็น์งาน์ขององค์ิกร 

ปกคิรองส่วน์ท้องถ้่�น์ ซึ�งมิ่ีหน์้าที�และคิวามิ่รับผ่ดชอบใน์การพ์ัฒน์าเมิ่่อง 

สร้างสรรคิ์สภิาพ์แวดล้อมิ่เมิ่่อง และจััดหาบร่การสาธีารณะที�ได้คิุณภิาพ์ 

และเพ์ียุงพ์อแก่ประชาชน์

ใน์กรณขีองกรงุเทพ์มิ่หาน์คิร แม้ิ่จัะเปน็์หน์ว่ยุการปกคิรองท้องถ้่�น์

รปูแบบพ์เ่ศษัที�ผูว่้าราชการมิ่าจัากการเล่อกตั�งโดยุตรง อกีทั�งมิ่งีบประมิ่าณ

มิ่หาศาลเทียุบเท่าบางกระทรวง แต่แท้จัร่งแล้ว การบร่หารจััดการก็ขาด

อ่สระ ไม่ิ่ได้มิ่ีอำน์าจัเต็มิ่ใน์การพั์ฒน์าพ์่�น์ที�ตัวเอง แต่ต้องประสาน์หร่อ

ขออนุ์ญาตหน่์วยุงาน์อ่�น์ๆ ยุกตัวอยุ่าง พ์่�น์ที�ใต้ทางด่วน์ใจักลางเม่ิ่อง  

ซึ�งค่ิดเป็น์เน์่�อที�กว่า 600 ไร่ หร่อเท่ากับสวน์ลุมิ่พ์่นี์สองสวน์ ปัจัจุับัน์

มิ่ีสภิาพ์เส่�อมิ่โทรมิ่ กลายุเป็น์แหล่งเพ์าะพ์ัน์ธีุ์ยุุง หากเป็น์เม่ิ่อง

อ่�น์ก็คิงเอาไปพั์ฒน์าเป็น์พ์่�น์ที�สาธีารณะ เป็น์ทางจัักรยุาน์ไปแล้ว  

แต่กรุงเทพ์มิ่หาน์คิรไม่ิ่สามิ่ารถ้ทำได้โดยุอ่สระ ต้องขออนุ์ญาตจัาก

หน์่วยุงาน์เจั้าของที�ด่น์ก่อน์ หร่อแม้ิ่กระทั�งถ้้าอยุากจัะปรับปรุงทางเท้าให้ 

เม่ิ่องเด่น์ได้เด่น์ดี กไ็ม่ิ่สามิ่ารถ้ทำไดท้นั์ท ีเพ์ราะตอ้งอาศยัุคิวามิ่รว่มิ่ม่ิ่อจัาก 

หลายุหน่์วยุงาน์ใน์การเคิล่�อน์ยุ้ายุเสาไฟื่ฟ้ื่าระบบสายุส่ง การวางท่อ

สาธีารณูปโภิคิ ตู้โทรศัพ์ท์ สายุโทรศัพ์ท์ อ่น์เทอร์เน์็ตต่างๆ

น์อกจัากการขาดอ่สระแล้ว ปัญหาสำคิัญค่ิอโคิรงสร้างการบร่หาร

จัดัการที�รวมิ่ศูน์ย์ุไปที�กรุงเทพ์มิ่หาน์คิร ทำให้การปกคิรองท้องถ่้�น์ระดับเขต 

ที�ใกล้ช่ดกับประชาชน์ที�สุดแทบไม่ิ่มิ่ีบทบาทใน์การพั์ฒน์าฟื่่�น์ฟืู่เม่ิ่อง  

ผู้อำน์วยุการเขตซึ�งเป็น์ผู้บร่หารของสำน์ักงาน์เขตไม่ิ่ได้มิ่าจัาก 

การเล่อกตั�ง แต่มิ่าจัากการแต่งตั�ง งบประมิ่าณและอำน์าจัหน้์าที�กม็ิ่จีัำกดั  
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เช่น์ บำรุงรักษัาหร่อโคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์ขน์าดเล็ก อยุ่างการรักษัา 

คิวามิ่สะอาด การปลูกต้น์ไมิ่้ การจััดเก็บรายุได้ แต่ไปไมิ่่ถ้ึงการพ์ัฒน์า

ฟื่่�น์ฟืู่เมิ่่องที�เป็น์ภิาพ์อน์าคิตระยุะยุาวของเขตของยุ่าน์ 

ถ้าเป็นเมื่องในต่ั้างจ้งหว้ด บริบทหรือปัญหาที่เจอมี่ความ่เหมื่อน 
หรือตั้่างจากกรุงเทพฯ บ้างไหม่

จัากประสบการณ์ที�ผ่าน์มิ่า พ์บว่าข้อได้เปรยีุบของเม่ิ่องใน์ต่างจังัหวดั

ค่ิอ องค์ิกรปกคิรองส่วน์ท้องถ่้�น์มีิ่การทำงาน์ที�ใกล้ช่ดกับประชาชน์

และภิาคิส่วน์ต่างๆ ใน์พ์่�น์ที�ที�ดี เทศบาลรู้จัักประชาชน์ ภิาคิเอกชน์  

ภิาคิการศึกษัา ภิาคิประชาสังคิมิ่ ระยุะห่างระหว่างเทศบาลกับภิาคิส่วน์

ตา่งๆ น์อ้ยุกว่ากรุงเทพ์ฯ เม่ิ่องใหญ่บางแห่งอยุ่างขอน์แก่น์มีิ่คิวามิ่ก้าวหน้์า 

มิ่ากๆ จัุดประกายุให้เก่ดปรากฏิการณ์การรวมิ่กลุ่มิ่กัน์ของน์ักธีุรก่จัหร่อ

สมิ่าคิมิ่ผู้ประกอบการที�มิ่ีศักยุภิาพ์ ร่วมิ่กัน์จััดตั�งองคิ์กรรูปแบบใหมิ่่ๆ 

เช่น์ บร่ษััทพ์ัฒน์าเมิ่่อง เพ์่�อพ์ัฒน์าฟื่่�น์ฟืู่เมิ่่อง พ์ัฒน์าโคิรงสร้างพ์่�น์ฐาน์

เพ์่�อยุกระดับคิุณภิาพ์ชีว่ต สังคิมิ่ และเศรษัฐก่จัของท้องถ้่�น์ แต่หาก 

เราศกึษัาเบ่�องหลังคิวามิ่สำเรจ็ัเหล่าน์ี� พ์บว่าไมิ่ไ่ด้เก่ดขึ�น์โดยุง่ายุ แตต่อ้ง

ใชท้รัพ์ยุากร คิวามิ่พ์ยุายุามิ่ คิวามิ่อึด จังึอาจัเกด่ขึ�น์ได้ยุากหรอ่ไม่ิ่ได้เลยุ

ใน์เมิ่่องเล็กๆ ที�มิ่ีปัจัจััยุและทรัพ์ยุากรจัำกัด

น์อกจัากน์ี� บ่อยุคิรั�งการตัดส่น์ใจัใน์ระดับท้องถ้่�น์ก็ถู้กแทรกแซง

ดว้ยุหน์่วยุงาน์ระดบัสว่น์กลางหรอ่ภิูมิ่ภ่ิาคิ ยุงัต้องรอคิวามิ่เห็น์ชอบจัาก

ภิาคิรัฐส่วน์กลาง งบประมิ่าณก็จัำกัด เวลาเก่ดว่กฤต มิ่ัน์จัะเห็น์ปัญหา

จัุดน์ี�ชัด ไมิ่่ว่าจัะโคิว่ดหร่อน์�ำท่วมิ่ การรวมิ่ศูน์ยุ์อำน์าจัใน์การจััดการมิ่ัน์

อุ้ยุอ้ายุ ล่าช้า ไร้ประส่ทธี่ภิาพ์ ส่วน์กลางยุังหวงอำน์าจั หวงงบประมิ่าณ

ไมิ่ใ่หท้อ้งถ้่�น์จัดัการเอง มิ่นั์ก็ลากถ้ว่งคิวามิ่เจัร่ญกัน์ไปแบบน์ี� การพ์ฒัน์า

เม่ิ่องก็เช่น์กัน์ เป็น์เร่�องของท้องถ้่�น์ หากยุ่าน์ดี เม่ิ่องก็ดี หากเข้มิ่แข็ง 

จัากหน์่วยุยุ่อยุ สังคิมิ่และประเทศก็เข้มิ่แข็ง
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อยุากขอท่�งท้ายุว่าเมิ่่องส่งผลกับ well-being ของผู้คิน์ และส่งผล 

อยุ่างลึกซึ�งช่วงว่กฤตอยุ่างโรคิระบาด

โคิว่ด-19 ทำให้เห็น์ว่า เม่ิ่องที�มิ่ีการออกแบบวางผังไว้ดี ช่วยุให้

ชุมิ่ชน์และสังคิมิ่รับม่ิ่อกับว่กฤตสุขภิาพ์และคิวามิ่เคิรียุดได้ดีขึ�น์ ยุังมิ่ี 

ว่ถ้ีชีว่ตที�กระฉับกระเฉง และเศรษัฐก่จัเม่ิ่องยัุงพ์อดำเน์่น์ต่อไปได้  

ใน์ทางกลบักนั์ เม่ิ่องที�เหล่�อมิ่ล�ำสงู การเข้าถ้งึบร่การสาธีารณะขั�น์พ์่�น์ฐาน์ 

ไมิ่่เท่าเทียุมิ่ ส่งผลกระทบต่อการระบาดของโรคิ สร้างคิวามิ่เสียุหายุ 

และเป็น์ตัวเร่งให้เก่ดการล่มิ่สลายุของระบบบร่การสาธีารณสุข

เม่ิ่องที�เราเห็น์ว่ามีิ่การออกแบบวางผังที�ดี เม่ิ่�อสองศตวรรษั 

ที�ผ่าน์มิ่า เขาถ้่อโอกาสใช้ว่กฤตโรคิระบาดใน์การรีเซตเมิ่่อง ปัญหาเมิ่่อง 

ของไทยุน์่าจัะซับซ้อน์ ทับถ้มิ่ หมัิ่กหมิ่มิ่ เหม่ิ่อน์ก้น์แมิ่่น์�ำเทมิ่ส์ก่อน์ 

การปฏ่ิรูป แต่หากเราพ์ลาดใน์การใช้โอกาสน์ี�มิ่าร่วมิ่เรียุน์รู้และร่วมิ่กัน์ 

ผลักดัน์ให้เก่ดการเปลี�ยุน์แปลงกับเม่ิ่องอยุ่างมิ่ีคิวามิ่หมิ่ายุ อน์าคิตของ

เราอาจัเต็มิ่ไปด้วยุคิวามิ่เสี�ยุง และคิวามิ่เสียุหายุที�อาจัเก่ดขึ�น์ใน์อน์าคิต

จัากโรคิระบาด X อาจัจัะหน์ักหน์าสาหัสกว่าและยุาวน์าน์กว่าที�เรา 

ทุกคิน์กำลังเผช่ญอยุู่ ณ ขณะน์ี�ก็ได้
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สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

กองบรรณาธี่การ 

ภิาพ์ถ้่ายุ: น์่รมิ่ล เสรีสกุล

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 30 กัน์ยุายุน์ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





อ่านบทสัมภาษณ์
ฉบับเต็มได้ที่

VI
ตั้้�งหลั้กใหม่ ่

การตั้่างประเทศ 
แลัะภูม่ิร้ฐศาสตั้ร์ไทย



ตั้้�งหลั้กยุทธศาสตั้ร์ไทย 
ในว้นที่โลักผ้นแปร 

จิตั้ตั้ิภ้ทร พูนข�า 
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รศ.ดร.จิตั้ติั้ภ้ทร พูนข�า อาจารย์ประจ�าสาขาการระหว่างประเทศ  
คิณะรัฐศาสตร์ มิ่หาว่ทยุาลัยุธีรรมิ่ศาสตร์ น์ักว่ชาการรุ่น์ใหมิ่่ที�มีิ่คิวามิ่

เชี�ยุวชาญด้าน์ทฤษัฎีคิวามิ่สัมิ่พั์น์ธ์ีระหว่างประเทศ น์โยุบายุต่างประเทศ

ของรัสเซียุและเคิร่อรัฐเอกราช สหรัฐอเมิ่ร่กา และยุุโรป

จั่ตต่ภัิทรจับการศึกษัาระดับปร่ญญาเอกด้าน์การเม่ิ่องระหว่าง

ประเทศจัาก Aberystwyth University สหราชอาณาจัักร ซึ�งได้ช่�อว่า 

เป็น์มิ่หาว่ทยุาลัยุอัน์ดับหน์ึ�งด้าน์การศึกษัาการเม่ิ่องระหว่างประเทศ 

แน์วว่พ์ากษ์ั ด้วยุเหตุน์ี�มิุ่มิ่มิ่องด้าน์ภูิม่ิ่รัฐศาสตร์การเม่ิ่องโลกของ 

จั่ตต่ภิัทรจัึงโดดเด่น์และน์่าสน์ใจั

ใน์วัน์ที�โลกรวน์เรพ์ล่กผัน์ ประเทศไทยุคิวรวางยุุทธีศาสตร์บน์เวท ี

การเม่ิ่องระหว่างประเทศอยุ่างไร น์ี�คิ่อโจัทยุ์ที�จั่ตต่ภัิทรอยุากชวน์ 

สังคิมิ่ไทยุขบคิ่ดร่วมิ่กัน์
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ภายใต้ั้การเปลัี่ยนผ่านของระเบียบโลัก แลัะการแข่งข้นท่ีรุนแรง 
ม่ากขึ�นของม่หาอ�านาจในภูมิ่ศาสตั้ร์การเมื่องระหว่างประเทศ  
โจทย์ใหญ่ของการระหว่างประเทศไทยคืออะไร

ผมิ่ลองเสน์อแบบนี์� โจัทยุ์ใหญ่ข้อแรกของไทยุค่ิอ เราจัะวางตัว

อยุา่งไรใน์โลกที�มีิ่คิวามิ่เปน็์สองขั�วอำน์าจัอยุา่งชดัเจัน์ แมิ่ว้า่ระดบัลา่งจัะ

มิ่คีิวามิ่เปน็์โลกที�หลากหลายุ (multiplex world) ใน์ระดบับน์ มิ่กีารถ้กเถ้ยีุง 

กัน์ว่าโลกจัะยัุงเป็น์ Pax Americana หร่อเปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่ Pax 

Sinica แต่ผมิ่ว่าน์ี�เป็น์ทางเล่อกที�ถู้กบังคิับ (forced choices) ของไทยุ 

พ์อสมิ่คิวร คิำถ้ามิ่คิ่อ จัำเป็น์ไหมิ่ที�เราต้องเล่อกข้าง ซึ�งผมิ่ค่ิดว่า 

เราอาจัจัะไมิ่่จัำเป็น์ต้องเล่อกเสียุทีเดียุว แต่ต้องมีิ่ทางเล่อกให้ได้  

และเป็น์ทางเล่อกที�ออกแบบหร่อวางอยุู่บน์ยุุทธีศาสตร์ที�ชัดเจัน์ของเรา 

ซึ�งผมิ่อยุากเรยีุกวา่เปน็์สว่น์ผสมิ่ระหวา่งการประกนั์คิวามิ่เสี�ยุง (hedging)  

กับยุุทธีศาสตร์การน์ำจัากรัฐขน์าดกลาง (leading from the middle 

strategy) ซึ�งรัฐขน์าดกลาง (middle power) พ์ึงที�จัะมิ่ีคิวามิ่เป็น์ผู้น์ำ 

ใน์ระดบัภิมู่ิ่ภิาคิใน์การร่เร่�มิ่ยุทุธีศาสตร์ใหมิ่แ่ละอาศยัุกลไกหร่อปทสัถ้าน์

ระดับภิูมิ่่ภิาคิใน์การกำกับหร่อกดดัน์พ์ฤต่กรรมิ่ของมิ่หาอำน์าจั

โจัทย์ุข้อที�สองคิอ่ ไทยุจัะรับม่ิ่อและมีิ่ยุทุธีศาสตรต์อ่การเปลี�ยุน์แปลง 

ขน์าน์ใหญ่หลงัโคิวด่อยุ่างไร ที�จัะมีิ่ทั�งการแยุกตัว (decoupling) การลดทอน์ 

กระแสโลกาภิว่ตัน์์ (deglobalisation) และการปกป้องการค้ิา (protectionism) 

โจัทยุ์เหล่าน์ี�เป็น์โจัทยุ์ที�เราต้องคิลี�ให้ออก

และโจัทยุ์ข้อที�สามิ่ค่ิอ ไทยุจัะรับม่ิ่อและมิ่ียุุทธีศาสตร์ต่อ 

การเปลี�ยุน์แปลงขน์าน์ใหญ่ของเทคิโน์โลยุี (disruptive technology) 

อยุ่างไร เพ์ราะโลกกำลังเปลี�ยุน์ ตรงน์ี�ผมิ่เต่มิ่ประเด็น์เล็กๆ น์่ดหน์ึ�งว่า  

ส่�งที�เราเหน็์จัากการเปลี�ยุน์แปลงไปสูยุุ่คิ 4.0 ค่ิอเร่�องของทนุ์ ทั�งทนุ์โดยุรฐั

หร่อโดยุเอกชน์ มิ่ีบร่ษััทเทคิโน์โลยุียุักษั์ใหญ่ของโลก ซึ�งตรงน์ี�จัะกระทบ

ระบบเศรษัฐก่จัทุน์น์่ยุมิ่โลกด้วยุ เรากำลังเร่�มิ่เห็น์การเปลี�ยุน์แปลงจัาก

ยุุทธีศาสตร์ offshore (การโยุกยุ้ายุฐาน์การผล่ตไปบร่เวณที�มิ่ีแรงงาน์

ราคิาถู้กทั�วโลกใน์ประเทศกลุ่มิ่ใต้) มิ่าสู่ยุุทธีศาสตร์ใหมิ่่ค่ิอ reshoring 
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โดยุผ่าน์กลไกของปัญญาประด่ษัฐ์ (AI) หรอ่หุน่์ยุน์ต์ซึ�งจัะเข้ามิ่าทำหน้์าที� 

แทน์มิ่น์ุษัยุ์มิ่ากขึ�น์ใน์อน์าคิต

เทรน์ด์ที�ว่ามิ่าจัะก่อให้เก่ดปัญหาและคิวามิ่ท้าทายุมิ่ากมิ่ายุ  

เช่น์ การว่างงาน์เพ์ราะเทคิโน์โลยีุ (technological unemployment)  

เมิ่่�อรัฐและบร่ษััทหัน์ไปหา AI มิ่ากกว่าคิน์ หร่อการเก่ดอำน์าจัอธี่ปไตยุ 

ทางเทคิโน์โลยุี (technological sovereignty) ที�เพ์่�มิ่ขึ�น์ ซึ�งเป็น์คิำที� 

ประธีาน์าธี่บดีรัสเซียุ วลาด่มิ่ีร์ ปูต่น์ ใช้ใน์ปี 2019 กล่าวคิ่อใคิรผูกขาด

เทคิโน์โลยุีและ AI ได้ ผู้น์ั�น์จัะสามิ่ารถ้ปกคิรองโลกได้ 



เราต้องประกันความเสี่ยง 
แบบเป็นยุทธศาสตร์จริงๆ  

ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างท�า  
ปล่อยให้เป็นเรื่องของ 

ระบบราชการไป
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น์อกจัากนี์� มิ่หาอำน์าจัจัะหนั์มิ่าแขง่ขนั์กัน์ใน์เร่�องเทคิโน์โลยุมีิ่ากขึ�น์  

เพ์ราะต่างฝั่ายุต่างกำลังจัะกลับขึ�น์ฝัั�งใหมิ่่ (reshoring) โดยุไมิ่่โยุกยุ้ายุ 

ฐาน์การผล่ตไปยุังประเทศที�มีิ่แรงงาน์ราคิาถู้กอีกต่อไป ผมิ่จึังค่ิดว่า 

เราต้องสร้างแพ์ลตฟื่อร์มิ่เทคิโน์โลยุีขึ�น์มิ่าให้สามิ่ารถ้แข่งขัน์ได้  

แตก่ต็อ้งดูแลให้มิ่ ีsafety net สำหรับโจัทย์ุการว่างงาน์ที�อาจัจัะเก่ดขึ�น์จัาก 

เทคิโน์โลยุีด้วยุ ค่ิอเราอาจัจัะต้องค่ิดไปถ้ึงการออกแบบรัฐสวัสด่การ 

แบบคิรบวงจัร ใน์กรณีของสหรัฐฯ เราเห็น์คิวามิ่พ์ยุายุามิ่จัะเก็บภิาษัี 

จัากบรรษัทัมิ่ากขึ�น์ ชว่ยุเหล่อคิน์ตวัเลก็ตัวน์อ้ยุมิ่ากขึ�น์ และทำใหม้ิ่รีะบบ 

การเก็บภิาษัีที�เท่าเทียุมิ่มิ่ากขึ�น์ 

การตั้า่งประเทศของไทยในปัจจบุน้เปน็แบบไหน ยุทธศาสตั้รปั์จจบุ้น
ของเราเป็นอย่างไร แลัะเราควรปร้บตั้้วอย่างไรเพ่ือพร้อม่ร้บก้บ
ความ่ท้าทายที่เกิดขึ�น

หลายุคิน์บอกว่าเราใช้การประกัน์คิวามิ่เสี�ยุง (hedging) บางคิน์ 

กว็า่เราเป็น์ไผ่ลู่ลมิ่ (bend with the wind) บา้ง ซึ�งผมิ่มิ่องว่าเรามีิ่ปญัหา

อยุู่เหมิ่่อน์กัน์ 

ประการแรก รากปัญหาค่ิอ เราดำเน์่น์น์โยุบายุแบบประกัน์ 

คิวามิ่เสี�ยุงจัร่งหร่อเปล่า หร่อเราใช้การประกัน์คิวามิ่เสี�ยุงโดยุบังเอ่ญ  

(by default) พ์ูดง่ายุๆ คิ่อ แต่ละกระทรวง ทบวง กรมิ่ หร่อภิาคิเอกชน์ 

ตา่งไปคิน์ละทศ่คิน์ละทาง หน์ว่ยุงาน์หน์ึ�งอาจัจัะเข้ากบัสหรฐัฯ มิ่ากหน์อ่ยุ  

อีกหน์่วยุงาน์ก็อาจัจัะไปทางจัีน์แทน์ กลายุเป็น์ไมิ่่ได้มิ่ียุุทธีศาสตร ์

ใน์ภิาพ์รวมิ่  ผลที�เก่ดตามิ่มิ่าค่ิอแมิ่ก้ารรกัษัาระยุะหา่งระหวา่งมิ่หาอำน์าจั 

ดเูหม่ิ่อน์จัะเกด่ขึ�น์ใน์ทางปฏ่ิบตั ่ แต่ใน์คิวามิ่เป็น์จัร่งแล้วเราไม่ิ่มีิ่ยุทุธีศาสตร์ 

ด้าน์การต่างประเทศที�ชัดเจัน์ว่าจัะวางตัวเองอยุู่ตรงไหน์

ประการที�สอง หากบอกว่าไทยุถู้กมิ่องว่าเป็น์ไผ่ลู่ลมิ่ คิำถ้ามิ่คิ่อ

จัรง่ๆ เราเปน็์แบบน์ั�น์ไหมิ่ หร่อไทยุกถ็้กูกระแสลมิ่ของมิ่หาอำน์าจัพ์ดัพ์า 

ไปอยูุ่ดี ค่ิอไหลไปตามิ่วาระ (agenda) ของมิ่หาอำน์าจัไม่ิ่ว่าจัะรู้ตัว 
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หร่อไมิ่่ก็ตามิ่ และปัจัจัุบัน์น์ี� การทำตัวเป็น์ไผ่ก็ลำบากมิ่ากขึ�น์น์ะ  

เพ์ราะลมิ่แรงมิ่าก ไมิ่่ว่าจัะเป็น์การแข่งขัน์ทางภิูม่ิ่รัฐศาสตร์และ 

ภิูมิ่่เศรษัฐศาสตร์ น์ี�ก็เป็น์คิวามิ่ลักลั�น์ (paradox) ที�เก่ดขึ�น์ และไมิ่่ได้เก่ด

ขึ�น์เฉพ์าะใน์รัฐไทยุ แต่เป็น์ปัญหาน์โยุบายุเช่งยุุทธีศาสตร์ของรัฐทั�วโลก

เลยุก็ว่าได้

ประการที�สามิ่ ถ้้ามิ่องไปใน์ระดับภิูม่ิ่ภิาคิหร่อระดับสถ้าบัน์  

การประกัน์คิวามิ่เสี�ยุงก็ไมิ่่ได้เก่ดขึ�น์จัร่งๆ สักเท่าไหร่ ยุังไมิ่่น์ับว่าไทยุ 

ไมิ่ไ่ดเ้ลน่์บทบาทผูน้์ำใน์ระดบัอาเซยีุน์มิ่ากน์กั คิวามิ่ร่เร่�มิ่ใหญ่ๆ  กม็ิ่าจัาก

ประเทศอ่�น์อยุ่างอ่น์โดน์ีเซียุและส่งคิโปร์ ยุกตัวอยุ่างกรณีพ์มิ่่า ไทยุก็ถู้ก

ว่จัารณ์ว่าอยุู่ข้างรัฐบาลทหารพ์มิ่่าและอ่งกับว่ถ้ีอาเซียุน์ (ASEAN Way) 

ล่าสุดที�มิ่ีการประชุมิ่ที�สหประชาชาต่ (UN) เราก็เล่อกจัะงดออกเสียุง 

ใน์กรณีที�มิ่ีการเรียุกร้องให้หยุุดขายุอาวุธีให้กองทัพ์พ์มิ่่า

เมิ่่�อเป็น์เช่น์น์ี� ผมิ่คิด่ว่าเราอาจัจัะต้องการว่สัยุทศัน์์ด้าน์ยุุทธีศาสตร์

ที�ชัดเจัน์ขึ�น์ ต้องการแน์วน์โยุบายุที�ตอบโจัทยุ์ผลประโยุชน์์แห่งชาต่  

ซึ�งชาต่ใน์ที�น์ี�หมิ่ายุถึ้งประชาชน์ใน์ภิาพ์รวมิ่ และผู้น์ำมีิ่ว่สัยุทัศน์์ที�จัะ

กำหน์ดท่ศทางได้

‘ยุทธศาสตั้ร์’ ที่ไทยควรคิดแลัะควรท�าในยุคที่การแข่งข้นรุนแรง
เช่่นนี�เป็นยุทธศาสตั้ร์แบบใด

ผมิ่ว่าอยุ่างแรก เราต้องประกัน์คิวามิ่เสี�ยุงแบบเป็น์ยุุทธีศาสตร์ 

จัร่งๆ ไมิ่่ใช่ว่าต่างคิน์ต่างทำ ปล่อยุให้เป็น์เร่�องของระบบราชการไป  

แต่จัะประกัน์คิวามิ่เสี�ยุงอยุ่างเดียุวก็ลำบาก เพ์ราะทั�งสหรัฐฯ กับจัีน์

แขง่ขนั์กนั์รนุ์แรงจัร่งๆ ผมิ่จึังอยุากเสน์อวา่ เราอาจัจัะดำเน์น่์ยุุทธีศาสตร์ 

แบบการน์ำจัากรัฐขน์าดกลางดังที�กล่าวไปแล้ว ซึ�งจัะช่วยุให้เรามิ่ีจัุดยุ่น์

และท่าทีที�ชัดเจัน์มิ่ากขึ�น์ กล่าวคิ่อไทยุคิวรที�จัะเล่น์บทบาทเป็น์ผู้น์ำ 

ใน์ระดับภิมู่ิ่ภิาคิมิ่ากขึ�น์  และรเ่ร่�มิ่น์วัตกรรมิ่และชุดน์โยุบายุด้าน์การเม่ิ่อง 

การทตูใน์ระดบัภิมู่ิ่ภิาคิมิ่ากขึ�น์ รวมิ่ถึ้งคิวรที�จัะพ์ยุายุามิ่กำกับพ์ฤตก่รรมิ่ 
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ของรัฐมิ่หาอำน์าจั ภิายุใต้กต่กาหร่อปทัสถ้าน์บางอยุ่างของภิูมิ่่ภิาคิด้วยุ

ถ้ามิ่ว่ายุุทธีศาสตร์เช่น์น์ี�เรียุกร้องเยุอะไหมิ่ เยุอะคิรับ แต่ก็มีิ่ 

กลุ่มิ่ประเทศต่างๆ พ์ยุายุามิ่ทำน์ะ ใน์อดีต ถ้้าเราพ์ูดถึ้งยุุทธีศาสตร์ 

การต่างประเทศใน์ช่วงสงคิรามิ่เย็ุน์ที�โลกแบ่งออกเป็น์สองขั�วอำน์าจั

ระหว่างสหรัฐฯ กับโซเวียุต เราเห็น์การเก่ดขึ�น์ของขบวน์การไม่ิ่ฝัักใฝ่ั 

ฝั่ายุใด (Non-Aligned Movement - NAM) น์ี�ก็เป็น์การร่เร่�มิ่ที�ดี  

และอาจัเปน็์ตวัแบบหน์ึ�งของยุุทธีศาสตรแ์บบการน์ำจัากรฐัขน์าดกลางได้

ถ้้าจัะให้พ์ูดรวมิ่ๆ ก็คิ่อ ยุุทธีศาสตร์ของเราไมิ่่ชัด ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์

อน์ุรักษัน์่ยุมิ่ (conservative) หร่อแบบก้าวหน์้า (progressive) ก็ต้องมิ่ี

วสั่ยุทศัน์ช์ดัเจัน์ เพ์ราะยุทุธีศาสตรค่์ิอการคิด่ใคิรค่ิรวญระหวา่งเปา้หมิ่ายุ

ทางการต่างประเทศกับเคิร่�องม่ิ่อที�จัะใช้อยุ่างเหมิ่าะเจัาะลงตัว ตอน์น์ี� 

กระทรวงการต่างประเทศมิ่ียุุทธีศาสตร์ 5S ซึ�งก็เป็น์จัุดเร่�มิ่ต้น์ที�ดี  

แต่โจัทยุ์คิ่อรัฐบาลใน์ภิาพ์รวมิ่จัะน์ำแน์วค่ิดดังกล่าวไปแปรเปลี�ยุน์เป็น์ 

ว่สัยุทัศน์์ทางยุุทธีศาสตร์และน์ำไปปรับใช้เพ์่�อผลประโยุชน์์ของชาต่

อยุ่างไรมิ่ากกว่า เพ์ราะน์โยุบายุต่างประเทศไมิ่่ใช่แคิ่เร่�องของกระทรวง 

การต่างประเทศ แต่ต้องบูรณาการหน์่วยุงาน์ต่างๆ เข้าไว้ด้วยุกัน์และ 

ยุกระดับให้เป็น์ยุุทธีศาสตร์หลักให้ได้

ผมิ่อยุากท่�งท้ายุไว้แบบน์ี� ถ้้าเรายุ้อน์ดูบทเรียุน์ใน์อดีต จัะเห็น์ว่า

เม่ิ่�อใดก็ตามิ่ที�รัฐไมิ่่คิ่ดถ้ึงคิวามิ่มัิ่�น์คิงหร่อประโยุชน์์โดยุรวมิ่เป็น์สำคิัญ 

แต่หัน์ไปมิ่องอุดมิ่การณ์หร่อค่ิดใคิร่คิรวญเร่�องสถ้าน์ะ (status) ก่อน์

ประเด็น์ผลประโยุชน์ใ์หญ่ มิ่กัจัะทำใหร้ฐัน์ั�น์คิอ่น์ขา้งสุม่ิ่เสี�ยุงและออ่น์แอ

ต่อการดำเน่์น์น์โยุบายุต่างประเทศที�ไมิ่่คิ่อยุมิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์หร่อเก่น์ตัว 

เช่น์ การขยุายุอำน์าจัมิ่ากจัน์เก่น์ไป หร่อทำให้น์โยุบายุต่างประเทศ 

เก่ดคิวามิ่ผ่ดพ์ลาดขึ�น์เหม่ิ่อน์น์โยุบายุคิวามิ่มัิ่�น์คิงใน์ช่วงสงคิรามิ่

เวียุดน์ามิ่
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ม่ีประเทศไหนไหม่ที่คลั้ายไทย คือไม่่ใช่่ประเทศขนาดใหญ่ แต่ั้ม่ ี
นโยบายประก้นความ่เส่ียงแลัะใช่้การน�าจากประเทศขนาดกลัาง 
ได้ดี

จัร่งๆ ก็มีิ่ตัวแบบพ์อสมิ่คิวร เช่น์ การเสน์อแน์วคิวามิ่ค่ิดเร่�อง 

การแทรกแซงเพ์่�อมิ่น์ุษัยุธีรรมิ่ (humanitarian intervention) เราจัะเห็น์

รัฐขน์าดเล็กอยุ่างใน์แถ้บสแกน์ด่เน์เวียุหร่อรัฐขน์าดกลางอยุ่างแคิน์าดา  

ก็มิ่ีบทบาทสำคิัญที�จัะมิ่ากำกับพ์ฤต่กรรมิ่ของมิ่หาอำน์าจัได้ หร่ออยุ่าง

ช่วงสงคิรามิ่เยุ็น์ กลุ่มิ่ NAM ก็เป็น์ตัวอยุ่างที�ดี

น้กคิดหลัายคนเช่ื่อว่า ‘นโยบายตั้่างประเทศเริ่ม่ตั้้นจากเรื่องภายใน
ประเทศ’ ม่องจากกรอบนี�เราม่องเห็นอะไร การเมื่องไทยส่งผลั 
ตั้่อนโยบายตั้่างประเทศไทยม่ากน้อยแค่ไหน

ผมิ่คิด่วา่น์โยุบายุการตา่งประเทศไทยุมิ่ช่ีวงเวลาขึ�น์ๆ ลงๆ ของมิ่นั์  

ซึ�งอยูุ่กับการมิ่องของเราด้วยุว่าเราใช้เกณฑ์์อะไรเป็น์ตัวชี�วัด แต่ต้อง 

ยุอมิ่รับอยุ่างหน์ึ�งว่า ตัวแบบที�ประสบคิวามิ่สำเร็จัมิ่ักจัะเป็น์ตัวแบบ 

ที�อยุู่กับระบอบการเม่ิ่องที�เป็น์ประชาธี่ปไตยุหน์่อยุ เพ์ราะสามิ่ารถ้ที�จัะ 

ถ้กเถี้ยุงกัน์ทางน์โยุบายุ มิ่ีการคัิดง้างและถ่้วงดุลอำน์าจัระหว่างกัน์ได้  

รวมิ่ทั�งผู้น์ำที�มิ่าจัากการเล่อกตั�งก็ต้องคิำน์ึงถ้ึงผลประโยุชน์์ของ

ประชาชน์ด้วยุ อยุ่างช่วงน์โยุบายุสัน์ต่ภิาพ์และน์โยุบายุเป็น์กลางใน์ช่วง

น์ายุกฯ ปรีดี พ์น์มิ่ยุงคิ์ หร่อพ์ลเอกชาต่ชายุ ชุณหะวัณ ก็เป็น์ช่วงที�เรา

เปลี�ยุน์วธี่ีคิด่ใน์น์โยุบายุตา่งประเทศมิ่ากทเีดียุว โดยุการเปลี�ยุน์สน์ามิ่รบ

เป็น์สน์ามิ่การค้ิาและทำให้เก่ดสัน์ต่ภิาพ์ใน์กัมิ่พู์ชา แต่ก็ต้องดูด้วยุว่า  

แต่ละตัวแสดงมิ่ีเอกภิาพ์มิ่ากน์้อยุแคิ่ไหน์ เพ์ราะถ้้าเป็น์ประชาธี่ปไตยุ

ที�มิ่ีการโต้แยุ้งกัน์ทางน์โยุบายุมิ่ากๆ ก็อาจัจัะทำให้เก่ดคิวามิ่ท้าทายุ

ได้ เช่น์ ช่วงพ์ลเอกชาต่ชายุ ที�มิ่ีการเผช่ญหน์้ากัน์ระหว่างบ้าน์

พ์่ษัณุโลกกับกระทรวงการต่างประเทศ แต่โดยุภิาพ์รวมิ่ ยุุทธีศาสตร์ 

การต่างประเทศไทยุคิวรไปด้วยุกัน์กับพ์ัฒน์าการของประชาธี่ปไตยุ 
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อีกประเด็น์น์่าสน์ใจัที�อยุากท่�งท้ายุไว้ค่ิอ เรามิ่ักจัะชอบพ์ูดว่า 

เราเป็น์ไผ่ลู่ลมิ่ตลอดเวลา แต่ใน์บางช่วง เราเล่อกข้างใน์น์โยุบายุต่าง

ประเทศน์ะคิรับ เช่น์ ช่วงสงคิรามิ่เวียุดน์ามิ่ที�เราอยุู่ข้างสหรัฐฯ ซึ�งตรงน์ี�

ก็น์ำมิ่าซึ�งปัญหาไมิ่่น์้อยุเลยุทีเดียุว

เม่ื่อไทยอยู่บนเวทีระหว่างประเทศ เราควรยืนย้นในเรื่องคุณค่า
ประช่าธิปไตั้ยแลัะสิทธิม่นุษยช่นหรือไม่่ จุดยืนแบบนี�จะอยู่ตั้รงไหน 
ในการด�าเนินนโยบายแบบประก้นความ่เสี่ยงหรือร้กษาสม่ดุลั

ผมิ่คิ่ดว่าหลายุคิรั�งที�รัฐชาต่ใช้ ‘คิุณคิ่า’ เป็น์เคิร่�องมิ่่อ เช่น์ ระบบ

คิุณค่ิาอุดมิ่การณ์ที�เก่ดขึ�น์ใน์ช่วงสงคิรามิ่เยุ็น์ หร่อแมิ่้แต่ใน์ปัจัจัุบัน์ 

คิุณคิ่าถู้กมิ่องว่าเป็น์แคิ่เคิร่�องม่ิ่อใน์การอธี่บายุผลประโยุชน์์ของรัฐ  

เพ์ราะฉะน์ั�น์ ผมิ่จัึงคิ่ดว่าเราคิวรอ่งกับคิุณคิ่าของกฎหมิ่ายุระหว่าง

ประเทศ และระบบของสหประชาชาตใ่หม้ิ่ากที�สดุ แตก่ต็อ้งสอดคิลอ้งกบั 

ผลประโยุชน์์ของชาต่ด้วยุ ทั�งสองอยุ่างน์ี�ต้องสมิ่ดุลและถ้่วงดุลกัน์ 

พ์อสมิ่คิวร เพ์่�อจัะได้ประกัน์คิวามิ่เสี�ยุงอยุ่างมิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์ และทำให้

น์โยุบายุของเรามิ่ีคิวามิ่ชอบธีรรมิ่ (legitimacy) และถู้กต้องใน์ทาง

กฎหมิ่ายุระหว่างประเทศ พ์ร้อมิ่ไปกับการตอบสน์องต่อประชาชน์ 

ใน์ประเทศด้วยุ

คุณพูดถึงอ�านาจอธิปไตั้ยในทางเทคโนโลัยี (technological 
sovereignty) ซ่ึึ่งน�าม่าสู่โจทย์ความ่ส้ม่พ้นธ์ระหว่างร้ฐก้บบริษ้ท
เทคโนโลัยี เพราะด้านหนึ่ง ร้ฐควรต้ั้องพยายาม่ควบคุม่บริษ้ท
เทคโนโลัยี แตั้่ในอีกด้านหนึ่งก็ควรส่งเสริม่ให้ม่ีการแข่งข้นเพ่ือไป
ตั้ีตั้ลัาดภายนอกประเทศด้วย คุณม่องว่าจริงๆ แลั้ว ความ่ส้ม่พ้นธ์
ระหว่างร้ฐก้บบริษ้ทเทคโนโลัยีย้กษ์ใหญ่ท้�งหลัายควรเป็นอย่างไร

โจัทย์ุนี์�เป็น์โจัทย์ุที�น์่าสน์ใจัมิ่ากคิรับ แต่เราอาจัจัะต้องเร่�มิ่จัาก 

การดสูภิาพ์จัร่งกอ่น์วา่ คิวามิ่สมัิ่พ์นั์ธีร์ะหวา่งรฐักบับร่ษัทัเทคิโน์โลยุเีปน็์ 

ยุังไง ซึ�งผมิ่ว่ามิ่ีหลายุเทรน์ด์ที�พ์อมิ่องเห็น์อยุู่ตอน์น์ี�



ไทยควรที่จะเล่นบทบาท 
เป็นผู้น�าในระดบัภมูภิาคมากข้ึน  

และริเริ่มนวัตกรรม 
และชุดนโยบายด้านการเมือง
การทูตในระดับภูมิภาคมากขึ้น 
รวมถึงควรที่จะพยายามก�ากับ
พฤติกรรมของรัฐมหาอ�านาจ 

ภายใต้กติกาหรือปทัสถาน 
บางอย่างของภูมิภาคด้วย



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 403

เทรน์ด์แรกคิ่อ เทคิโน์โลยุีถู้กมิ่องว่าเป็น์ภิาคิส่วน์ยุุทธีศาสตร์ 

มิ่ากขึ�น์ พ์ูดง่ายุๆ ค่ิอ เทคิโน์โลยุี 5G เป็น์เร่�องคิวามิ่มัิ่�น์คิงแห่งชาต่  

เป็น์เร่�องของส่วน์ยุุทธีศาสตร์เป็น์สำคัิญ ซึ�งตรงน์ี�จัะมิ่ีผลกระทบมิ่าก 

เพ์ราะเม่ิ่�อรัฐเปลี�ยุน์ภิาคิเทคิโน์โลยุีเป็น์เร่�องของยุุทธีศาสตร์แล้ว ก็จัะ

น์ำมิ่าสู่การที�รัฐเข้ามิ่ามิ่ีบทบาทสำคิัญ ไมิ่่ว่าจัะเป็น์การให้เง่น์อุดหน์ุน์  

(subsidy) ซึ�งตรงน์ี�เป็น์โมิ่เดลที�สหรัฐฯ กับจัีน์มิ่ีคิวามิ่คิล้ายุกัน์อยุู่

เทรน์ด์อีกเร่�องคิ่อ อำน์าจัอธี่ปไตยุใน์ทางเทคิโน์โลยุี รัฐจัะเข้ามิ่า 

มิ่ีบทบาทสำคัิญมิ่ากขึ�น์ต่อการพั์ฒน์า หร่อร่วมิ่พ์ัฒน์าเทคิโน์โลยุีกับ

บร่ษััท และพ์ยุายุามิ่จัะทำให้เร่�องเหล่าน์ี�กลายุเป็น์คิวามิ่มัิ่�น์คิงของชาต ่ 

เมิ่่�อมิ่องต่อไปถึ้งการเคิล่�อน์ไหวใน์อน์าคิต เราอาจัจัะเห็น์การผลักดัน์

ให้มีิ่การพ์ึ�งพ์่งกับห่วงโซ่อุปทาน์ของตน์เองมิ่ากขึ�น์ พ์ร้อมิ่กับการแบน์ 

การเข้าถ้ึงทรัพ์ยุากรหร่อ know-how ของเทคิโน์โลยุีระดับสูง เช่น์ที�

สหรฐัฯ พ์ยุายุามิ่แบน์บร่ษัทัหวัเวยุ่ (Huawei) ใน์การเขา้ถ้งึชป่หร่อเขา้ถ้งึ 

ตลาดต่างๆ

ถ้้าพู์ดให้ชัดขึ�น์ เราจัะเห็น์ส่�งที�เรียุกว่า ‘ดุลแห่งการพ์ึ�งพ์่งทาง

เทคิโน์โลยุี’ สูงขึ�น์ เมิ่่�อก่อน์เรามิ่ักพ์ูดถ้ึงดุลแห่งอำน์าจั แต่วัน์น์ี� มิ่่ต่หน์ึ�ง 

ที�สำคิัญใน์ดุลแห่งอำน์าจัคิ่อ การสร้างดุลแห่งการพ์ึ�งพ์่ง (balance of 

dependency) ที�จัะพ์ยุายุามิ่สร้างคิวามิ่พ์ึ�งพ์ง่ของรัฐขน์าดเล็กตอ่ประเทศ

ที�มิ่ีเทคิโน์โลยีุระดับสูงอยุ่างสหรัฐฯ และสหรัฐฯ ก็พ์ยุายุามิ่ผูกขาด

เทคิโน์โลยุีเพ์่�อจัะเป็น์ผู้น์ำด้าน์น์ี�ต่อไปอีกด้วยุ

เพ์ราะฉะน์ั�น์ ถ้้ามิ่องเร่�องของการแข่งขัน์ใน์มิ่่ต่ต่างๆ ไมิ่่ว่าจัะเป็น์

อำน์าจัอธ่ีปไตยุด้าน์เทคิโน์โลยีุ ชาต่น์่ยุมิ่ หร่อมิ่องว่ารัฐมีิ่บทบาทใน์

ฐาน์ะผู้วางยุุทธีศาสตร์ (strategic setter) ใน์ด้าน์เทคิโน์โลยุี เราจัะเห็น์ 

การแข่งขัน์ของมิ่หาอำน์าจัรุน์แรงมิ่ากขึ�น์ เพ์ราะเทคิโน์โลยีุกลายุเป็น์

อำน์าจัที�จัะช่วยุเสร่มิ่สร้างฐาน์อำน์าจัของรัฐไปด้วยุใน์เวลาเดียุวกัน์  

คิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์ระหว่างรัฐกับบร่ษััทเทคิโน์โลยุีจัึงสำคิัญมิ่าก โดยุเฉพ์าะ 

ใน์กรณีจัีน์ อยุ่างที�เราเห็น์กรณีของแจั็ก หมิ่่า หร่ออาลีบาบา มิ่ีประเด็น์ 
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ที�รัฐเข้าไปคิวบคิุมิ่บรรษััทเหล่าน์ี�ให้เห็น์เร่�อยุๆ

อกีกรณทีี�ผมิ่อยุากพ์ดูถ้งึค่ิอ บรษ่ัทั TSMC (Taiwan Semiconductor 

Manufacturing Company) ของไต้หวัน์ ซึ�งเป็น์บร่ษััทผล่ตช่ปและ 

สารกึ�งตัวน์ำ (semiconductor) รายุใหญ่ที�สุดใน์โลก สามิ่ารถ้ผล่ตช่ป 

ขน์าดเล็กมิ่ากและป้อน์ให้ตลาดโลกได้ เร่�องน์ี�เป็น์ประเด็น์ขึ�น์มิ่าเพ์ราะ

จัีน์ต้องการจัะเข้าถ้ึงช่ปและสารกึ�งตัวน์ำมิ่ากขึ�น์ แต่จัีน์ก็ถู้กแบน์จัาก

สหรัฐฯ และพ์ัน์ธีมิ่่ตร ประเด็น์ไต้หวัน์เลยุเป็น์ประเด็น์ฮอตขึ�น์มิ่า เพ์ราะ

ไมิ่ใ่ชแ่ค่ิเร่�องอำน์าจัอธีป่ไตยุของจีัน์ หรอ่คิวามิ่สัมิ่พั์น์ธีร์ะหว่างจีัน์ ไต้หวนั์  

และสหรัฐฯ เท่าน์ั�น์ แต่มิ่ีเร่�องการถ้่อคิรองหร่อคิรอบคิรองทรัพ์ยุากรที�มิ่ี

คิ่าใน์โลกปัจัจัุบัน์ ซึ�งก็คิ่อช่ปหร่อสารกึ�งตัวน์ำด้วยุ เร่�องน์ี�ร้อน์แรงขน์าด

ที�ผู้บัญชาการทหารกองบัญชาการภิาคิพ์่�น์อ่น์โด-แปซ่ฟื่ิก (Indo-Pacific 

Command) พ์ูดไว้ช่วงเด่อน์มิ่ีน์าคิมิ่ปีน์ี�ว่า จัีน์มิ่ีแน์วโน์้มิ่จัะโจัมิ่ตีไต้หวัน์ 

ภิายุใน์ปี 2027 ด้วยุซ�ำ

ในโลักที่เทคโนโลัยีคืออ�านาจ แลัะการลังทุนในเทคโนโลัยีตั้้อง
ลังทุนค่อนข้างเยอะเนื่องด้วยการประหย้ดต่ั้อขนาด (economies 
of scale) แลัะม่หาอ�านาจก็แข่งข้นก้นทางเทคโนโลัยีอยู่ตั้ลัอด
เวลัา ประเทศไทยในฐานะประเทศที่ร้บเทคโนโลัยีม่าตั้ลัอดควรมี่ 
ยุทธศาสตั้ร์ทางเทคโนโลัยีอย่างไร

เร่�องน์ี�เป็น์โจัทย์ุที�น์่าสน์ใจัมิ่ากคิรับ เพ์ราะถ้้ายุุทธีศาสตร์น์ี�ไป 

สุดทางจัร่งๆ หมิ่ายุถ้งึการ reshoring กลายุเป็น์ยุทุธีศาสตร์หลัก AI และ 

หุ่น์ยุน์ต์เข้ามิ่าทำงาน์เต็มิ่ที� ประเทศที�จัะเจัอปัญหาก็คิ่อประเทศกำลัง

พ์ฒัน์าทั�งหลายุ เพ์ราะประเทศตะวัน์ตกก็คิงไม่ิ่โยุกยุ้ายุฐาน์การผลต่แล้ว  

ทำให้เก่ดปัญหาการตกงาน์เพ์ราะเทคิโน์โลยุีแทน์ รัฐต่างๆ จัึงมิ่ีแน์วโน์้มิ่ 

ต้องอัปสก่ลมิ่ากขึ�น์ รวมิ่ถ้ึงต้องพ์ัฒน์าแพ์ลตฟื่อร์มิ่ที�เป็น์เทคิโน์โลยุ ี

มิ่ากขึ�น์ ซึ�งมัิ่น์แพ์งและตอ้งลงทนุ์แหละ แต่เรากอ็าจัต้องไปใน์ทศ่ทางน์ั�น์

คิวามิ่พ์ยุายุามิ่อีกอยุ่างที�น์่าสน์ใจัค่ิอ คิวามิ่ร่วมิ่ม่ิ่อกัน์ระหว่าง

ภิูม่ิ่ภิาคิที�จัะอาศัยุห่วงโซ่อุปทาน์ใน์ภิูม่ิ่ภิาคิ (regional supply chain) 
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ร่วมิ่กัน์ เพ์ราะเราอาจัต้องอ่งอาศัยุกัน์ใน์เร่�องทรัพ์ยุากรต่างๆ  

และการพั์ฒน์าเทคิโน์โลยุีร่วมิ่กัน์ น์ี�ก็อาจัจัะเป็น์โมิ่เดลหน์ึ�งที�เราทำได้ 

เพ์ราะใน์อน์าคิต แพ์ลตฟื่อร์มิ่เทคิโน์โลยุีจัะอาศัยุคิวามิ่ใกล้กัน์มิ่ากกว่า

จัะอาศยัุการโยุกยุา้ยุฐาน์การผล่ตราคิาถ้กูอยุา่งเดยีุว ทำใหเ้ก่ดอปุสงคิใ์น์

ประเทศ (domestic demand) หร่อใน์ระดับภิมู่ิ่ภิาคิ (regional demand) ที�จัะ 

พ์ัฒน์าแพ์ลตฟื่อร์มิ่เทคิโน์โลยุีใน์ระดับภิูมิ่่ภิาคิให้เก่ดขึ�น์ได้จัร่ง

แต่เราก็ต้องไมิ่่ล่มิ่ว่ายุังมิ่ีคิวามิ่ท้าทายุอีกหลายุประเด็น์รออยุู่ 

เช่น์กัน์ ที�คิน์คิาดการณ์กัน์ไว้ก็เช่น์ การให้คิวามิ่สำคิัญต่อการทดแทน์ 

การน์ำเข้า (import-substitution) จัะเก่ดขึ�น์อีกรอบไหมิ่ หร่อเร่�อง 

คิวามิ่เข้มิ่ข้น์ของชาตน่์ยุ่มิ่ดา้น์เทคิโน์โลยุ ีที�อำน์าจัอธีป่ไตยุและรฐัจัะเข้า

มิ่ามิ่ีบทบาทใน์การจััดการทรัพ์ยุากรที�เป็น์ด้าน์ยุุทธีศาสตร์ตรงนี์�มิ่ากขึ�น์  

ซึ�งจัะยุ่�งทำใหก้ารแขง่ขนั์ทางภิมู่ิ่รฐัศาสตรเ์ขม้ิ่ข้น์มิ่ากยุ่�งขึ�น์ดว้ยุ ถ้า้มิ่อง

ใน์ระดับมิ่หาอำน์าจั ผมิ่คิ่ดคิล้ายุๆ ปูต่น์คิ่อ โลกใน์อน์าคิตอาจัจัะเป็น์ 

โลกที�รัฐใดสามิ่ารถ้ผูกขาดเทคิโน์โลยุีได้ รัฐน์ั�น์สามิ่ารถ้ปกคิรองโลกได้

สัมิ่ภิาษัณ์: สมิ่คิ่ด พ์ุทธีศรี

เรียุบเรียุง: กาน์ต์ธีีรา ภิูร่ว่กรัยุ 

ภิาพ์ถ้่ายุ: กมิ่ลชน์ก คิัชมิ่าตยุ์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 21 กรกฎาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�



ยุทธศาสตั้ร์ไทย 
ในกระดานหม่ากลั้อม่

ม่หาอ�านาจ 

อาร์ม่ ตั้้�งนิร้นดร
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ดร.อาร์ม่ ตั้้�งนิร้นดร อาจารย์ประจ�าคณะนิตั้ิศาสตั้ร์ จุฬาลังกรณ ์
มิ่หาว่ทยุาลัยุ เป็น์ผู้เชี�ยุวชาญด้าน์จัีน์และการเม่ิ่องระหว่างประเทศ 

ที�เป็น์ที�รู้จัักกว้างขวางที�สุดคิน์หน์ึ�งใน์สังคิมิ่ไทยุปัจัจัุบัน์

อารม์ิ่ทำคิวามิ่เขา้ใจัทั�งจันี์และสหรฐัอเมิ่ร่กา ซึ�งเปน็์สองมิ่หาอำน์าจั

หลักบน์เวทีการเม่ิ่องโลก อยุ่างลึกซึ�งและเสมิ่อกัน์ และน์ี�เป็น์เหตุผล 

ที�ทำให้คิวามิ่เห็น์และบทว่เคิราะห์ของเขาแตกต่าง 

ใน์วัน์ที�ระเบียุบโลกถู้กขับเคิล่�อน์ไปด้วยุการแข่งขัน์ระหว่าง 

สองยัุกษ์ัมิ่หาอำน์าจั  คิมิ่คิวามิ่ค่ิดของอาร์มิ่ยุ่อมิ่มีิ่สว่น์ช่วยุให้ประเทศไทยุ 

ตั�งหลักบน์เวทีโลกได้อยุ่างมิ่ั�น์คิง
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เม่ื่อพูดถึงประเด็นเรื่องระเบียบโลักใหม่่ บางคนคาดการณ์ว่า 
ระเบียบโลักจะเป็นแบบสองข้�วอ�านาจม่ากขึ�น คือมี่สหร้ฐฯ เป็น
ม่หาอ�านาจเดิม่ แลัะม่ีจีนที่ก�าล้ังทะยานไลั่ตั้าม่ม่าตั้ิดๆ ในฐานะของ
คนทีศึ่กษาท้�งสหรฐ้ฯ แลัะจนี คณุคดิวา่ม่หาอ�านาจท้�งสองประเทศนี� 
ม่องตั้นเองในระเบียบโลักใหม่่อย่างไร

ผมิ่ค่ิดว่ามีิ่ชดุคิวามิ่ค่ิดอยุูส่ามิ่แบบ ซึ�งสะท้อน์ภิาพ์ที�สหรัฐฯ และจีัน์ 

ใช้มิ่องตัวเองได้เป็น์อยุ่างดี และเป็น์ภิาพ์สะท้อน์ให้เราเห็น์การดีเบต 

ใหญ่ใน์ประเด็น์เร่�องภิูมิ่่ศาสตร์การเมิ่่องโลกด้วยุ

ชุดความคิดแรั้ก ค่ิอ เร่�องเกี�ยุวกับประวัต่ศาสตร์ จัีน์เช่�อว่า 

เมิ่่�อมิ่องจัากลักษัณะของประวัต่ศาสตร์ มิ่หาอำน์าจัโลกเปลี�ยุน์แปลง 

มิ่าโดยุตลอด  ดงัที�จันี์เคิยุเป็น์มิ่หาอำน์าจัด้าน์เศรษัฐกจ่ัอัน์ดับหน์ึ�งของโลก 

มิ่ายุาวน์าน์ จัน์กระทั�งคิวามิ่พ์่ายุแพ์้ใน์ช่วงสงคิรามิ่ฝัิ�น์ซึ�งน์ำจัีน์ไปสู่ช่วง

เวลาที�เรียุกว่า ‘ศตวรรษัแห่งคิวามิ่อัปยุศอดสู’ (Century of Humiliation) 

ของตน์เอง ทำให้อำน์าจัของจีัน์เร่�มิ่ลดลง และกลายุมิ่าเป็น์ยุุคิของสหรัฐฯ 

อยุ่างที�เราเห็น์กัน์

จัน์กระทั�งยุุคิหลังน์ี� เราเห็น์ฝัั�งจัีน์ หร่ออยุ่างน์้อยุคิ่อฝัั�งชาต่น์่ยุมิ่

ใน์จีัน์ เร่�มิ่ออกมิ่าแสดงคิวามิ่ค่ิดเห็น์ชัดเจัน์ว่า สหรัฐฯ ไม่ิ่เข้าใจัว่า

ประวัต่ศาสตร์กำลังเปลี�ยุน์ และจัีน์กำลังจัะกลับมิ่าเป็น์ผู้น์ำโลกอีกคิรั�ง

แต่ถ้้าเป็น์ฝัั�งสหรัฐฯ เขาจัะบอกว่า ถ้้าดูประวัต่ศาสตร์แคิ่ 100 ปี

ที�ผ่าน์มิ่า มิ่ีคิู่แข่งอยุ่างน้์อยุสามิ่รายุขึ�น์มิ่าท้าช่งคิวามิ่เป็น์มิ่หาอำน์าจั 

กบัสหรัฐฯ รายุแรกคิอ่น์าซีเยุอรมิ่นี์ใน์ยุคุิสงคิรามิ่โลกคิรั�งที�สอง รายุที�สอง

คิ่อโซเวียุตใน์ยุุคิสงคิรามิ่เยุ็น์ และรายุสุดท้ายุค่ิอญี�ปุ่น์ที�แข่งกัน์ใน์เร่�อง 

เศรษัฐก่จั ซึ�งจัะเห็น์ว่าทั�งสามิ่รายุล้วน์แพ์้สหรัฐฯ ใน์ท้ายุที�สุด ขณะที� 

คิ่ชอร์ มิ่าห์บูบาน์ี (Kishore Mahbubani) น์ักภิูม่ิ่รัฐศาสตร์ช่�อดังของ 

ส่งคิโปร์ก็ออกมิ่าตั�งข้อสังเกตว่า ชน์ชั�น์น์ำอเมิ่ร่กัน์ไม่ิ่เคิยุค่ิดเลยุว่า 

ตัวเองมิ่ีโอกาสจัะแพ์้ คิ่ดว่าสุดท้ายุจัีน์ก็จัะไมิ่่ต่างอะไรกับคิู่แข่งที�ผ่าน์มิ่า  

คิ่อโดน์สหรัฐฯ ทุบกลับไป
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ชุดความคิดท่�ส์อิง จัีน์เช่�อว่าตอน์น์ี�สหรัฐฯ ไมิ่่สามิ่ารถ้หยุุดจัีน์ 

ได้แล้ว เพ์ราะสหรัฐฯ รู้ตัวช้าไปหลายุส่บปี ดังน์ั�น์สหรัฐฯ ต้องยุอมิ่รับ 

คิวามิ่จัรง่ว่าตน์เองจัะตอ้งอยูุ่รว่มิ่กับจีัน์ แต่ฝัั�งชน์ชั�น์น์ำอเมิ่ร่กนั์ อยุ่างน์อ้ยุ 

ใน์ยุุคิโดน์ัลด์ ทรัมิ่ป์ เช่�อว่าถ้้าวัน์น์ี�สหรัฐฯ ดำเน์่น์น์โยุบายุทางเศรษัฐก่จั 

หร่อเทคิโน์โลยีุได้อยุ่างถู้กต้อง กเ็ปน็์ไปได้ที�สหรัฐฯ จัะหยุดุจีัน์ได้เหม่ิ่อน์ 

กบัที�เคิยุหยุุดยุั�งน์าซี โซเวยีุต และญี�ปุ่น์มิ่าแลว้ ซึ�งผมิ่ใชค้ิำวา่ ‘ยุุคิทรมัิ่ป’์  

เพ์ราะส่�งที�น์่าสน์ใจัคิ่อสมิ่ัยุบารัก โอบามิ่า หร่อแมิ่้กระทั�งจัอร์จั บุช  

ก็ไมิ่่ได้เช่�อแบบนี์� แต่เช่�อว่าสหรัฐฯ ต้องอยุู่กับจัีน์ให้ได้ เพ์ราะไมิ่่รู้จัะ 

หยุุดยุั�งจัีน์ยุังไง เน์่�องจัากจัีน์มิ่ีลักษัณะหลายุอยุ่างแตกต่างจัากประเทศ 

ที�ผ่าน์ๆ มิ่า



เมื่อยักษ์ใหญ่สองตัวตีกัน  
เราจะเห็นว่าภูมิภาค 

ที่เขาอยากหาเป็นพวก 
ก็คือภูมิภาคเอเชีย 

นี่แหละ
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และ ชุดความคิดส์ุดท้าย สหรัฐฯ เช่�อว่ามิ่ีคิุณคิ่าสากลอยูุ่  

มิ่รีะบบที�เปน็์โลกสมิ่ยัุใหมิ่ ่ค่ิอคิวามิ่เช่�อที�เปน็์แบบเสรนี์ยุ่มิ่ประชาธีป่ไตยุ  

อยุ่างที�ฟื่ราน์ซ่ส ฟืุ่กุยุามิ่ะ เคิยุพ์ูดถ้ึงเร่�องจัุดจับของประวัต่ศาสตร์  

(the end of history) ซึ�งแมิ่้ใน์สภิาพ์คิวามิ่เป็น์จัร่ง สังคิมิ่อเมิ่ร่กัน์จัะยุัง

เจัอคิวามิ่ท้าทายุอยูุ่บ้าง แต่ใน์ทางคิวามิ่เช่�อ เขาเช่�อจัร่งๆ วา่โลกมีิ่คิณุคิา่

ร่วมิ่กัน์อยุู่ และเป็น์บทสรุปที�สุดท้ายุทั�งโลกต้องไปใน์ท่ศทางน์ั�น์

ขณะที�ฝัั�งจัีน์มิ่องแยุ้งคิวามิ่คิ่ดดังกล่าวและเช่�อใน์เร่�องโลกพ์หุน์่ยุมิ่  

ค่ิอโลกน่์าจัะมีิ่ระบบการเม่ิ่องการปกคิรอง ว่ธีีการบร่หารจััดการ  

และเศรษัฐก่จัที�หลากหลายุ ไม่ิ่จัำเปน็์ตอ้งมิ่คีิณุคิา่หร่อระบบการเม่ิ่องเดียุว  

ซึ�งจัีน์ก็ออกมิ่าบอกว่า ระบบการเม่ิ่องของจัีน์ชอบธีรรมิ่ไมิ่่แพ์้ระบบ

การเม่ิ่องสหรัฐฯ ฝัั�งน์ักว่ชาการจีัน์ก็มิ่องว่าน์ี�เป็น์เร่�องเช่งวัฒน์ธีรรมิ่  

คิ่อเป็น์เร่�องอารยุธีรรมิ่ตะวัน์ออกกับตะวัน์ตก

แลั้วคุณตั้ีความ่ชุ่ดความ่คิดท้�งสาม่แบบอย่างไร หรือเช่ื่อแบบไหน 
เป็นพิเศษไหม่

ผมิ่อยุากเสน์อว่า เป็น์ไปได้ไหมิ่ที�เราจัะไม่ิ่ต้องเล่อกระหว่าง 

คิวามิ่เช่�อใดๆ เพ์ราะโลกตอน์น์ี�มิ่คีิวามิ่ซบัซอ้น์สงู ประวตัศ่าสตรที์�อาจัจัะ

เปน็์ทศ่ทางของโลกจัรง่ๆ ค่ิอเป็น์โลกาภ่ิวตัน์ท์ี�ไม่ิ่มิ่มีิ่หาอำน์าจัโลก เป็น์โลก 

ที�ทุกคิน์มีิ่ส่ทธี่�มิ่ีเสียุงเท่าเทียุมิ่กัน์ สหรัฐฯ ก็เรียุน์รู้ที�จัะอยูุ่กับจัีน์ให้ได้  

และต่างคิน์อาจัจัะยุ่�งใกล้กัน์ด้วยุใน์อน์าคิต ผมิ่มิ่ักจัะบอกเสมิ่อว่า  

อยุ่าเพ์่�งค่ิดว่าการเม่ิ่องจีัน์จัะเป็น์อำน์าจัน์่ยุมิ่ต่อไป เพ์ราะใน์จีัน์เองก็

มิ่ีกลุ่มิ่หัวก้าวหน้์าเช่น์กัน์ อน์าคิตจีัน์อาจัจัะมีิ่ระบบที�เป็น์เสรีมิ่ากขึ�น์  

เปิดรับคิุณคิ่าที�ต่างชาต่เห็น์ว่าเป็น์สากลมิ่ากขึ�น์ และตะวัน์ตกก็อาจัจัะ 

หัน์มิ่ายุอมิ่รับคิุณคิ่าและระบบการเมิ่่องที�แตกต่างออกไปด้วยุเช่น์กัน์

ใน์ฐาน์ะน์กัว่ชาการ ผมิ่มิ่องว่าโลกจัะสนุ์กมิ่ากขึ�น์ถ้้าเรามิ่ทีางเล่อก 

ใน์ทางเศรษัฐศาสตร์ก็บอกว่าต้องมีิ่การแข่งขัน์ถึ้งจัะดี ถ้้าเรามิ่ีระบบ

การเม่ิ่องสองระบบที�แข่งขัน์กัน์ เราจัะเห็น์ทางเล่อกและการปรับตัว 
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มิ่ากขึ�น์ ซึ�งโลกก็อาจัจัะมิ่ีสีสัน์และสน์ุกมิ่ากขึ�น์ แข่งขัน์กัน์ไปใน์ทาง

ที�สร้างสรรคิ์มิ่ากขึ�น์ และใน์ทางทฤษัฎีการเม่ิ่องก็อาจัจัะมิ่ีอะไรให้เรา

ขบคิ่ดมิ่ากขึ�น์ด้วยุ ดังน์ั�น์ เป็น์ไปได้ว่าเราจัะเห็น์โลกพ์หุน์่ยุมิ่ใน์อน์าคิต  

แต่พ์หุน์่ยุมิ่น์ี�ไมิ่่ใช่เผด็จัการกับประชาธี่ปไตยุน์ะคิรับ แต่เป็น์สองระบบ 

ที�ชอบธีรรมิ่ทั�งคิู่

ช่่วยขยายความ่ได้ไหม่ว่า โลักพหุนิยม่ซึ่ึ่งม่ีสองระบบท่ีช่อบธรรม่
ท้�งคู่จะเป็นอย่างไร ม่ีรูปร่างหน้าตั้าแบบไหน

สมิ่มิ่ต่วัน์น์ี�เราบอกว่าจีัน์เป็น์เผด็จัการ แน่์น์อน์ว่าเม่ิ่�อพ์ูดถึ้ง

เผด็จัการก็ไมิ่่ชอบธีรรมิ่แล้ว แต่ถ้้าเราบอกว่าจัีน์สามิ่ารถ้ปรับระบบ

ของเขา ถ้ึงจัะยุังเป็น์พ์รรคิเดียุวปกคิรอง แต่อาจัจัะเป็น์ระบบที�เสรีและ 

เปดิกวา้งมิ่ากขึ�น์กไ็ด ้ มิ่นัี์กว่ชาการที�เป็น์น์กัทฤษัฎีการเม่ิ่องเคิยุวาดภิาพ์ 

ระบบนั์�น์ไว้เหม่ิ่อน์กัน์ ค่ิอไม่ิ่ใช่ประชาธี่ปไตยุเพ์ราะไม่ิ่มิ่ีการเล่อกตั�ง  

แต่มิ่ีปัจัจััยุบางอยุ่างที�ทำให้เรายุอมิ่รับได้ว่าชอบธีรรมิ่

ขณะเดียุวกัน์ เราเห็น์ว่าระบบของโลกตะวัน์ตกเจัอคิวามิ่ท้าทายุ

มิ่หาศาลมิ่าตั�งแต่ยุุคิทรัมิ่ป์ ก็มิ่ีส่�งที�ต้องปรับปรุงเปลี�ยุน์แปลง ทำให ้

ตะวนั์ตกต้องหาทางตอบโจัทย์ุคิวามิ่ทา้ทายุของประชาธีป่ไตยุที�กอ่ใหเ้กด่

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำมิ่หาศาลเช่น์กัน์

พ์ูดง่ายุๆ ผมิ่กำลังจัะส่�อว่า ท่ศทางใน์อน์าคิตอาจัจัะไมิ่ใ่ช่การเล่อก

ระหว่างสองขั�วคิวามิ่คิ่ด แต่อาจัจัะเป็น์ท่ศทางอีกแบบหน์ึ�ง

ถ้าโลักในอนาคตั้ก�าลั้งมุ่่งไปสู่แนวโน้ม่ที่จะม่ี ‘ทางเลัือกที่สาม่’  
ซึ่ึง่ไม่่ใช่่การเลัอืกระหว่างสหรฐ้ฯ กบ้จีนเกดิขึ�น อะไรเป็นปัจจย้ช่ี�ขาด
ที่จะท�าให้ทางเลัือกที่สาม่เกิดขึ�นจริง

ผมิ่อยุากลองชวน์คิ่ดแบบน์ี�ว่า สหรัฐฯ และจัีน์อาจัจัะหัน์กลับมิ่า 

ทบทวน์น์โยุบายุของตน์เอง ซึ�งประเทศระดับกลางหลายุประเทศมิ่ักจัะ

ทำให้มิ่หาอำน์าจัได้หัน์กลับมิ่าทบทวน์เร่�องน์ี�ว่า น์โยุบายุของพ์วกเขา 
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เป็น์ประโยุชน์์กับประเทศจัร่งๆ หร่อเปล่า ตอน์น์ี�เราจัะเห็น์ทั�งสหรัฐฯ 

และจัีน์สาดกระแสใส่กัน์ ฝัั�งสหรัฐฯ จัะพู์ดเร่�องคิุณค่ิาประชาธี่ปไตยุ  

สท่ธีม่ิ่นุ์ษัยุชน์ และใชค้ิำเรียุกจันี์วา่เปน็์อตัตาธ่ีปไตยุ (autocracy) หร่อเป็น์ 

อำน์าจัน์่ยุมิ่ (authoritarianism) ส่วน์คิวามิ่คิ่ดที�กำลังแพ์ร่หลายุใน์ฝัั�งจัีน์ 

คิ่อ มิ่องว่าตะวัน์ตกเป็น์พ์วกม่ิ่อถ้่อสากปากถ้่อศีล (hypocrite)  

ค่ิอพ์ูดเอง แต่ตัวเองก็ทำไมิ่่ได้ และจีัน์ก็พ์ยุายุามิ่ชี�ให้เห็น์ว่าสหรัฐฯ 

ก็มิ่ีปัญหาส่ทธี่มิ่น์ุษัยุชน์ ปัญหาการเหยุียุดคิน์เอเชียุ หร่อปัญหา 

คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำและคิวามิ่ยุากจัน์อยุ่างรุน์แรงเก่ดขึ�น์

ตรรกะของผมิ่คิ่อ เป็น์ไปได้ไหมิ่ที�ทั�งสองฝั่ายุจัะมีิ่ส่วน์ถู้ก ทั�งจัีน์ 

และสหรฐัฯ ตา่งกม็ิ่ปีญัหาตามิ่ที�ถ้กูว่จัารณ ์ดงัน์ั�น์จัะเปน็์ไปไดไ้หมิ่ ถ้้าเรา

จัะยุ่น์หยัุดใน์คุิณค่ิาทางการเม่ิ่อง โดยุไม่ิ่จัำเป็น์ว่าคุิณค่ิาทางการเม่ิ่องน์ั�น์ 

ต้องผูกโยุงกับการเล่อกข้าง แต่ยุ่น์หยุัดใน์กฎหมิ่ายุระหว่างประเทศ

และกฎเกณฑ์์สากล ซึ�งจัร่งๆ ถ้้าไปดูทั�งสหรัฐฯ และจัีน์ก็พ์ูดเร่�องการอ่ง 

กับกฎเกณฑ์์ (rule-based) เหม่ิ่อน์กัน์ แต่มิ่องกัน์คิน์ละเร่�อง  

เพ์ราะโจั ไบเดน์ ยุ่น์ยุัน์ว่าสหรัฐฯ ต้องการกฎเกณฑ์์ที�อ่งกับระเบียุบ

ระหว่างประเทศ (international order) ขณะที�โฆษักจัีน์มิ่ักจัะออกมิ่า 

บอกวา่ จันี์ยุดึมัิ่�น์ใน์ระเบยีุบระหวา่งประเทศน์ั�น์แหละ แตร่ะเบยีุบระหวา่ง

ประเทศของเขาคิ่อสหประชาชาต่ (UN) หร่อองคิ์การการคิ้าโลก (WTO)  

ไมิ่ใ่ชก่ลุ่มิ่ G7 หรอ่ส่�งที�สหรฐัฯ พ์ดูออกมิ่า เพ์ราะสหรฐัฯ กล็ะเม่ิ่ดกฎเกณฑ์์ 

เหล่าน์ี�หลายุคิรั�ง ไมิ่่ว่าจัะเป็น์ตอน์สงคิรามิ่อ่รักหร่อสงคิรามิ่การคิ้า

ดังน์ั�น์ ส่�งที�คิวรจัะเป็น์จัุดยุ่น์ชัดเจัน์ใน์เร่�องคิุณคิ่าค่ิอการยุึดมัิ่�น์ใน์

คิุณสากล และกฎเกณฑ์์รวมิ่ถ้ึงกฎหมิ่ายุระหว่างประเทศ การที�ประเทศ

ใดมิ่หีลักการใน์ลกัษัณะน์ี�กอ็าจัจัะชว่ยุใหยุ้น่์หยุดัใน์น์โยุบายุตา่งประเทศ

ของตน์เองได้โดยุไม่ิ่จัำเป็น์ต้องเล่อกข้าง และสามิ่ารถ้รักษัาสมิ่ดุลได้ 

เช่น์เดียุวกัน์
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ฟังดูแลั้วท้�งสองฝุ่่ายอาจม่ีจุดที่คลั้ายก้นม่ากกว่าที่หลัายคนคิด
จัร่งๆ น์ี�เป็น์ยุุคิที�น่์าสน์ใจัที�สุดใน์เร่�องภิูม่ิ่ศาสตร์การเม่ิ่อง มิ่ีคิน์

บอกว่าตอน์น์ี�จัีน์กำลังเล่น์หมิ่ากล้อมิ่อยุู่ สหรัฐฯ ก็เล่น์หมิ่ากล้อมิ่เช่น์กัน์

คิรับ เพ์ราะตอน์น์ี�สหรัฐฯ กำลังจัะมิ่ียุุทธีศาสตร์ 3BW ที�จัะเอามิ่าแข่งกับ  

Belt and Road ซึ�งก็น์่าจัะเป็น์โจัทยุ์ที�สน์ุกพ์อดู เพ์ราะมิ่ีทั�งสองคิ่ายุ 

ลงมิ่าแข่งกัน์

เร่�องกลุ่มิ่ทุน์ก็น์่าสน์ใจั เพ์ราะหลายุคิน์มิ่องว่าโลกกำลังเจัอกับ 

การแข่งขัน์ระหว่างทุน์เอกชน์ใน์ระบบตะวัน์ตก และทุน์ที�น์ำโดยุรัฐ แต่ที� 

น์า่สน์ใจัค่ิอ กฎหมิ่ายุล่าสุดที�เพ่์�งผ่าน์วุฒส่ภิาและกำลังถู้กพ์จ่ัารณาอยูุ่ใน์

สภิาลา่งของสหรฐัฯ ทำใหเ้ราเหน็์แน์วโน์ม้ิ่วา่ ตอ่ไปรฐับาลสหรฐัฯ อาจัจัะ 

สน์ับสน์ุน์กลุ่มิ่ทุน์เช่น์กัน์ เพ์ราะเขาเตรียุมิ่ให้เง่น์อุดหน์ุน์ (subsidy) 

มิ่หาศาลกับกลุ่มิ่เทคิโน์โลยุีใน์การพ์ัฒน์าเทคิโน์โลยุี รวมิ่ถึ้งการทำว่จััยุ

และพ์ัฒน์า (R&D)

ตรงน์ี�ผมิ่เรียุกว่าเป็น์ยุุทธีศาสตร์กระจักสะท้อน์ และแมิ่้เราจัะไมิ่่รู้

ว่าจีัน์กับสหรัฐฯ ใคิรเลียุน์แบบใคิรกัน์แน่์ แต่ส่�งที�แน่์ชัดค่ิอทั�งคู่ิทำอะไร

เหม่ิ่อน์ๆ กัน์ และเมิ่่�อยุักษั์ใหญ่สองตัวตีกัน์ เราจัะเห็น์ว่าภูิม่ิ่ภิาคิที� 

เขาอยุากหาเปน็์พ์วกก็คิ่อภิูมิ่ภ่ิาคิเอเชียุน์ี�แหละ อยุ่างสหรฐัฯ ก็พ์ยุายุามิ่ 

จัะน์ำฐาน์การผล่ตหร่อโรงงาน์ของตัวเองออกจัากจัีน์มิ่าตั�งที�เอเชียุ 

ตะวัน์ออกเฉียุงใต้แทน์ ส่วน์จีัน์ก็ยุ้ายุมิ่าแถ้บน์ี�เช่น์กัน์ เพ์ราะโรงงาน์ 

ของเขาที�ส่งไปสหรัฐฯ ทั�งโดน์เก็บภิาษีัน์ำเข้าและถู้กหาว่าจัะไปแอบ

ดักฟื่ังอะไรเขาอีก ตรงน์ี�ก็กลายุเป็น์โอกาสมิ่หาศาลของเราเช่น์กัน์

เม่ือ่พูดถึงโจทย์การต่ั้างประเทศของไทย นบ้ตั้้�งแต่ั้รฐ้ประหาร 2557 
หลัายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยดูจะโน้ม่เอียงเข้าหาจีนเป็นพิเศษ  
คุณม่องเรื่องนี�อย่างไร 

เร่�องน์ี�เป็น์เร่�องที�น์่าสน์ใจัคิรับ เพ์ราะโดยุสถ้าน์ะบน์เวทีการเม่ิ่อง

ระหว่างประเทศเราเป็น์พ์ัน์ธีม่ิ่ตรกับสหรัฐฯ ชัดเจัน์ มิ่ีประวัต่ยุาวน์าน์
มิ่าตั�งแต่สงคิรามิ่เยุ็น์ แต่ด้วยุการรัฐประหารที�ผ่าน์มิ่าทำให้ฝัั�งตะวัน์ตก 
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ทั�งสหรัฐฯ และสหภิาพ์ยุุโรป (EU) ลดระดับคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์กับเรา ตรงน์ี� 
กไ็ม่ิ่ใช่เพ์ราะไทยุเป็น์ตวัตั�งเสียุทีเดียุว แต่เป็น์ไปโดยุธีรรมิ่ชาตข่องระบบ
ที�เก่ดขึ�น์และมิุ่มิ่มิ่องของตะวัน์ตกด้วยุ 

ตรงน์ี�จัึงเก่ดเป็น์คิำถ้ามิ่ว่า เราไมิ่่มิ่ีทางเล่อกหร่อเปล่าจัึงต้องไป
สน์่ทกับจัีน์มิ่ากขึ�น์ หร่อหลายุคิน์ก็มิ่ักจัะบอกว่า กัมิ่พ์ูชากับลาวเหมิ่่อน์
เล่อกขา้งจีัน์แลว้ แตส่องประเทศน์ี�กม็ิ่กัจัะบอกเสมิ่อวา่ เขาไมิ่ม่ิ่ทีางเลอ่ก 
เพ์ราะตะวัน์ตกไมิ่่เล่อกเขา ดังน์ั�น์ ส่�งที�ไบเดน์พ์ยุายุามิ่บอกคิ่อ สหรัฐฯ 
ต้องให้ทางเล่อกกับประเทศกำลังพ์ัฒน์าเพ์่�อสร้างสมิ่ดุลคิวามิ่สัมิ่พ์ัน์ธี์
กับจัีน์ด้วยุ

อีกคิำถ้ามิ่สำคิัญคิ่อ เราจัะทำยุังไงจัึงจัะแยุกน์โยุบายุต่างประเทศ
ออกจัากการเม่ิ่องภิายุใน์ได้ เพ์ราะตอน์น์ี� การต่อสู้ระหว่างประเทศ 
มิ่ีทั�งเร่�องอุดมิ่การณ์และคุิณค่ิาทางการเม่ิ่อง ซึ�งไบเดน์ยุ�ำเร่�องน์ี�มิ่ากๆ 
เพ์ราะมิ่ัน์เป็น์ประโยุชน์์กับทั�งการเม่ิ่องภิายุใน์สหรัฐฯ และการกดดัน์
พ์นั์ธีม่ิ่ตรทั�งหลายุ อยุ่างสหภิาพ์ยุโุรปก็ออกมิ่าบอกชัดวา่ จัะตอ้งยุน่์หยัุด 
ใน์เร่�องส่ทธี่มิ่นุ์ษัยุชน์และการกดดัน์จัีน์ เพ่์�อตอบรับเสียุงประชาชน์ 
ของเขา ส่วน์ใน์ออสเตรเลียุกับไต้หวัน์ ก็เห็น์ชัดเจัน์ว่าการเม่ิ่องภิายุใน์ 
มิ่ีผลกับการเล่อกข้าง ผมิ่ไม่ิ่อยุากให้ไทยุเป็น์แบบน์ั�น์ ค่ิอไม่ิ่ใช่ว่า 
พ์อขั�วการเม่ิ่องหน์ึ�งขึ�น์มิ่าจัะเล่อกจันี์ ถ้า้เป็น์อีกขั�วจัะเลอ่กสหรัฐฯ แตเ่รา 
คิวรดูเป็น์ประเด็น์มิ่ากกว่า รวมิ่ถ้ึงเข้าใจัจัุดยุ่น์และผลประโยุชน์์ของ 
ประเทศด้วยุ เพ์ราะใน์คิวามิ่เป็น์จัร่งของโลก ไทยุเล่อกข้างไมิ่่ได้  
เน์่�องจัากผลประโยุชน์์ของเราผูกพ์ัน์มิ่หาศาลกับมิ่หาอำน์าจัทั�งสองฝัั�ง

เราพอเห็นอยู่ว่า ม่หาอ�านาจท้�งสองฝุ่ั�งห้นม่าแข่งข้นก้นในเอเช่ีย
ม่ากขึ�น ไทยควรวางตั้้วอย่างไร แลัะจะสาม่ารถใช้่ประโยช่น์อะไร
ได้บ้างจากเรื่องนี�

มิ่ีหลายุคิน์ตั�งข้อสังเกตว่า ภิูม่ิ่ศาสตร์การเม่ิ่องโลกใหม่ิ่คิง

ไม่ิ่ใช่แคิ่เร่�องระหว่างรัฐ แต่เป็น์เร่�องกลุ่มิ่ทุน์ รถ้ไฟื่ ทำให้ไทยุต้อง

เจัรจัากับรัฐว่สาหก่จัจัีน์ หร่อบร่ษััทเทคิโน์โลยุีของทั�งจัีน์และสหรัฐฯ  



การทูตยุคใหม ่
เป็นการทูตที่ซับซ้อน 

และกว้างไปกว่ารัฐ-รัฐ  
แต่มีเรื่องของรัฐ-ธุรกิจ  

หรือรัฐ-ภาคประชาชนด้วย
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ดงัน์ั�น์ การทูตยุคุิใหม่ิ่เปน็์การทูตที�ซบัซอ้น์และกว้างไปกว่ารฐั-รฐั แต่มิ่เีร่�อง 
ของรัฐ-ธีุรก่จั หร่อรัฐ-ภิาคิประชาชน์ด้วยุ คิ่อมิ่ีหลายุมิ่่ต่มิ่าก

ผมิ่เคิยุมีิ่โอกาสได้คิุยุกับบร่ษััทจัีน์รายุใหญ่รายุหน์ึ�งที�มิ่าเจัรจัากับ
รัฐบาลไทยุ เขาบอกว่าการเจัรจัากับไทยุยุากมิ่าก ลองน์ึกภิาพ์ว่าฝัั�งจัีน์ 
มิ่ีตัวแทน์มิ่าคิน์หน์ึ�ง สามิ่ารถ้เป็น์ตัวแทน์พ์ูดจัุดยุ่น์ของบร่ษััทได้ว่า
ตอ้งการอะไร จัะประนี์ประน์อมิ่ใน์เร่�องอะไร แต่ฝัั�งไทยุมีิ่ตวัแทน์เปน็์สบ่คิน์  
และทั�งหมิ่ดมิ่าจัากคิน์ละหน่์วยุงาน์ พ์อพ์ูดประเด็น์หน์ึ�งขึ�น์มิ่า ตัวแทน์ 
คิน์หน์ึ�งก็อาจัจัะบอกว่า เขาต้องกลับไปถ้ามิ่หน์่วยุงาน์ตัวเองก่อน์  
และหน์่วยุงาน์ทั�งหมิ่ดที�มิ่าก็ไมิ่่ได้มิ่ีคิวามิ่ร่วมิ่ม่ิ่อหร่อมิ่าน์ั�งรวมิ่กลุ่มิ่
ประชมุิ่กนั์ เพ์ราะแตล่ะหน์ว่ยุงาน์กม็ิ่จีัดุยุน่์และลกัษัณะคิวามิ่คิด่ที�แตกตา่ง
กนั์ไป มิ่องแบบเป็น์ไซโล ไม่ิ่ได้เป็น์ภิาพ์ใหญ่ ทำใหฝั้ั�งจีัน์บอกวา่ ไทยุไม่ิ่รู้ว่า 
ตวัเองตอ้งการอะไร ไม่ิ่รู้จัดุยุน่์ของตัวเอง ทำใหเ้กมิ่การทตูหร่อการเจัรจัา 
เชง่รุกขับเคิล่�อน์ไดยุ้ากมิ่าก  ซึ�งเร่�องนี์�สะทอ้น์สามิ่ม่ิ่ตที่�ผมิ่อยุากจัะเน์น้์ยุ�ำ 
ไว้ตรงน์ี�

มิติแรั้ก คิ่อเร่�อง mindset ผมิ่สังเกตว่าการถ้กเถี้ยุงหลายุอยุ่าง 
ใน์สังคิมิ่มิ่ักจัะเป็น์ลักษัณะว่าจัะเอาหร่อไมิ่่เอา เช่น์ จัะเอารถ้ไฟื่จัีน์หร่อ 
ไมิ่่เอารถ้ไฟื่จีัน์ มิ่ากกว่าจัะเป็น์คิำถ้ามิ่ใน์เช่งว่า ถ้้าคุิณจัะเอารถ้ไฟื่จีัน์  
จัะทำอยุ่างไร หรอ่ทำด้วยุเง่�อน์ไขใด ใช้เกณฑ์์อะไร หร่ออยุ่างคิำถ้ามิ่เกี�ยุวกบั 
การเล่อกข้าง เรามัิ่กจัะบอกว่าต้องเล่อกจีัน์หร่อสหรัฐฯ แต่เป็น์ไปได้ไหมิ่ 
ที�จัะมีิ่เกณฑ์์ว่าเราต้องการอะไร เป็น์ไปได้ไหมิ่ที�เราจัะยุอมิ่รับว่า 
มิ่ีทั�งโคิรงการจัีน์ที�ดี สอดคิล้องกับมิ่าตรฐาน์ส่�งแวดล้อมิ่และแรงงาน์  
ส่วน์โคิรงการสหรัฐฯ ก็อาจัจัะเจัอกับปัญหาคิวามิ่ท้าทายุเช่น์กัน์  
มิ่ัน์ไมิ่่คิวรเป็น์คิำถ้ามิ่ง่ายุๆ แคิ่ว่าจัะเล่อกจัีน์หร่อสหรัฐฯ 

มติิท่�ส์อิง คิอ่เร่�องจุัดยุ่น์ ถ้า้เราฟื่งันั์กวช่าการดา้น์การตา่งประเทศ
หร่อชน์ชั�น์น์ำด้าน์การทูต ผมิ่เข้าใจัว่าทุกคิน์จัะพ์ูดประสาน์เสียุงกัน์ว่า  
เราต้องรักษัาสมิ่ดุล แทบไม่ิ่มิ่ีใคิรฟื่ัน์ธีงเลยุว่าเราต้องเล่อกข้าง แต่ผมิ่ 
มิ่ข้ีอสงัเกตวา่ การรกัษัาสมิ่ดลุมิ่ไีดส้องแบบ แบบแรกค่ิอการรกัษัาสมิ่ดลุ

เช่งรับ (reactive balancing) ค่ิออยุู่เงียุบๆ ไมิ่่ทำอะไร คิอยุแต่ตั�งรับ 
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แต่ส่�งที�เราคิวรมิ่องคิ่อ ทำยัุงไงเราถึ้งจัะรักษัาสมิ่ดุลเช่งรุก (proactive 

balancing) ได้ แต่น์ี�ก็ต้องมิ่าพ์ร้อมิ่กับการที�ไทยุรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร

และจัะตั�งเง่�อน์ไขยุังไงเพ์่�อให้สามิ่ารถ้ต่อรองให้ได้ส่�งที�ต้องการ แต่มัิ่น์

ต้องตั�งต้น์จัากการที�เราเข้าใจัจัร่งๆ ก่อน์ว่า ผลประโยุชน์์ของประเทศ 

หร่อจัุดยุ่น์ใน์การเจัรจัาเร่�องต่างๆ ของเราเป็น์ยุังไง

ตรงน์ี�จัึงกลับมิ่าสู่ มิติท่�ส์าม ค่ิอเร่�องกลไก ผมิ่คิ่ดว่าปัจัจัุบัน์  

การทูตคิวรจัะเป็น์แบบอ่งกับประเด็น์ (issue-based) ไมิ่่ว่าเร่�องอะไร 

ไทยุต้องมิ่ีจัุดยุ่น์ และอยุ่าล่มิ่ว่าประเด็น์ปัญหาต่างๆ ทับซ้อน์กับ

ภิารก่จัของหลายุหน์่วยุงาน์ แต่ส่�งที�เราเห็น์คิ่อ ไทยุมิ่ักจัะแก้กฎหมิ่ายุ  

ปรบักฎระเบียุบ หร่อที�ชอบมิ่ากค่ิอแต่งตั�งคิณะกรรมิ่การ ซึ�งอาจัจัะมีิ่ปัญหา

ทั�งด้าน์การตัดสน่์ใจัและเช่งระบบบรห่ารที�ตอ้งมีิ่พ์ธ่ีรีีตอง (bureaucracy) 

ด้วยุ ทำให้ทุกอยุ่างต้องรอคิณะกรรมิ่การตัดส่น์ ต้องรอการประชุมิ่  

น์ี�ก็อาจัมิ่องได้ว่าเป็น์ปัญหาเช่น์กัน์ แต่ถ้้ามิ่องใน์ต่างประเทศ เช่น์ใน์

สหรัฐฯ ตอน์น์ี� ไบเดน์แต่งตั�งทตูที�จัดัการกับเร่�องการเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์ 

ภิูมิ่่อากาศ (climate change) โดยุเฉพ์าะ คิ่อจัอห์น์ เคิอร์รี� (John Kerry) 

หร่ออยุ่างจัีน์ก็มีิ่การแต่งตั�งหล่ว เฮ่อ (Liu He) เป็น์ semiconductor 

czar ที�มิ่ีหน์้าที�ประสาน์งาน์กับทุกกระทรวง และดูแลเร่�องสารกึ�งตัวน์ำ  

(semiconductor) ทั�งใน์และน์อกประเทศ เพ์ราะเร่�องเหล่าน์ี�ไมิ่่ใช่แค่ิ

เร่�องภิายุใน์ประเทศ แต่เกี�ยุวข้องกับการเจัรจัาน์โยุบายุต่างประเทศด้วยุ  

น์ี�ก็เป็น์ตัวแบบที�น์่าสน์ใจัของต่างประเทศ ซึ�งไทยุอาจัจัะน์ำแน์วค่ิด 

บางอยุ่างมิ่าปรับใช้ได้

ผมิ่อยุากท่�งท้ายุไว้ว่า โจัทยุใ์หญ่ของไทยุค่ิอจัะทำอยุ่างไรใหม้ิ่กีลไก

ประสาน์งาน์ที�ดีขึ�น์ มิ่ีจัุดยุ่น์ที�จัะประสาน์แต่ละหน์่วยุงาน์เข้าด้วยุกัน์  

จัน์กลายุเป็น์จัุดยุ่น์ของประเทศสำหรับการเจัรจัาใน์ที�สุด
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สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

สมิ่คิ่ด พ์ุทธีศร ี

ภิาพ์ถ้่ายุ: เมิ่ธี่ชัยุ เตียุวน์ะ

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 28 มิ่่ถุ้น์ายุน์ 2565

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





อ่านบทสัมภาษณ์
ฉบับเต็มได้ที่

VII
ตั้้�งหลั้กใหม่ ่

คุณค่า 
แลัะอนาคตั้ไทย



อ่านศาสนา  
อ�านาจ  

แลัะเกม่ความ่เช่ื่อ 

คม่กฤช่ อุ่ยเตั้็กเค่ง
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ผศ.คม่กฤช่ อุ่ยเต็ั้กเค่ง อาจารย์ประจ�าสาขาวิช่าปร้ช่ญา คณะ 
อักษัรศาสตร์ มิ่หาว่ทยุาลัยุศ่ลปากร เป็น์น์ักว่ชาการด้าน์ศาสน์า  

(น์อกขน์บ) ที�มิ่ีผลงาน์อยุ่างต่อเน์่�องผ่าน์งาน์เขียุน์และการให้คิวามิ่เห็น์

ต่อสาธีารณะ

คิอลัมิ่น์์ ‘ผี-พ์ราหมิ่ณ์-พ์ุทธี’ ที�คิมิ่กฤชเขียุน์เป็น์ประจัำใน์มิ่ต่ชนุ 

สุดสัปดาห์ค่ิอการสำรวจัแก่น์และคุิณค่ิาของศาสน์า ซึ�งสะท้อน์ให้เห็น์

การเปลี�ยุน์แปลงคิณุคิา่ของสงัคิมิ่ไทยุอยุา่งแหลมิ่คิมิ่ รอบดา้น์ หลากม่ิ่ต่  

ตั�งแต่เร่�องว่ถี้ชีว่ตศาสน์่กชน์ บทบาทของสงฆ์ การมิ่องอำน์าจัและ

ศกัด่น์าที�อยุูใ่น์ศาสน์า ไปจัน์ถ้งึการยุ้อน์มิ่องคิวามิ่สมัิ่พ์นั์ธีร์ะหวา่งศาสน์า 

กับรัฐไทยุ 

ใน์ห้วงเวลาที�ศาสน์า (ทกุศาสน์า) ถ้กูตั�งคิำถ้ามิ่มิ่ากขึ�น์ น์า่สน์ใจัวา่

คิมิ่กฤชตั�งหลักมิ่องเร่�องน์ี�อยุ่างไร
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ในปัจจบุน้ คนรุน่ใหม่่จ�านวนม่ากรู้สกึว่าไม่่เช่ื่อม่้่นแลัะไม่น่บ้ถอืศาสนา
อีกตั้่อไป คุณม่องปรากฏการณ์นี�อย่างไร แลัะคิดว่าส้งคม่ควร 
ตั้้องท�าอย่างไรบ้างไหม่

การเป็น์อศาสน์่กโอเคิน์ะ แต่ตัวผมิ่เองก็เต่บโตมิ่าใน์สังคิมิ่ชน์บท 

ที�มีิ่ศาสน์าและมิ่องเห็น์พ์ลังมิ่ัน์ใน์หลายุแง่มุิ่มิ่ ผมิ่เลยุคิ่ดว่า ถ้้าศาสน์า

จัะอยุู่ได้ต้องถู้กตีคิวามิ่ใหมิ่่ ตอน์น์ี�มิ่ีแน์วโน์้มิ่หน์ึ�งใน์ฝัั�งตะวัน์ตกเรียุกว่า

ศาสน์าที�มีิ่คิวามิ่เป็น์โลกว่สัยุ (secular religion) คิ่อการที�คิุณสามิ่ารถ้ 

น์ำเอาแน์วปฏิ่บัต่ทางศาสน์าหร่อระบบคิุณคิ่าบางอยุ่างไปใช้ได้โดยุ 

ไมิ่่ต้องแปะป้ายุตน์เองว่าคิุณเป็น์ศาสน์่กหร่อเข้าประกอบพ์่ธีีกรรมิ่  

และเร่�มิ่มีิ่การตีคิวามิ่ศาสน์ธีรรมิ่ให้ไปกัน์ได้กับคิุณคิ่าของโลกสมิ่ัยุใหมิ่่  

ผมิ่ว่านี์�เป็น์เร่�องจัำเป็น์และเช่�อว่ามิ่ีคิุณคิ่าแบบน์ี� แต่ที�มิ่ัน์ยุังไมิ่่ถู้ก

เน์้น์เพ์ราะคิุณคิ่าเช่น์นี์�ไมิ่่เป็น์ประโยุชน์์กับผู้มิ่ีอำน์าจัหร่อคิน์บางกลุ่มิ่  

เชน่์ ถ้ามิ่วา่ศาสน์ามิ่สีว่น์ที�มิ่องวา่ชายุหญง่เทา่เทยีุมิ่กนั์ไหมิ่ มิ่ ีแตค่ิณุกลบั

หยุ่บส่วน์อ่�น์มิ่าแทน์ เพ์ราะคิน์พู์ดคิอ่ผูช้ายุที�ได้ประโยุชน์ไ์ง เพ์ราะฉะน์ั�น์  

มิ่ัน์จัึงต้องเร่�มิ่จัากการเปิดให้ตีคิวามิ่อยุ่างที�ผมิ่พ์ูดไปแล้ว และไปดึงเอา

ส่วน์ที�ดีออกมิ่าแทน์

ประเด็น์ที�น์่าสน์ใจัต่อมิ่าคิ่อ การตีคิวามิ่มิ่าพ์ร้อมิ่กับอำน์าจัใน์ 

การตคีิวามิ่ (authority of interpretation) แต่ตอน์น์ี�ยุงัไมิ่เ่กด่กระบวน์การ

ตีคิวามิ่เพ์ราะมิ่ีผู้ผูกขาดอำน์าจัใน์เร่�องนี์�อยุู่ รวมิ่ถึ้งมิ่ีอำน์าจัรัฐเข้าไป

จััดการด้วยุ เช่น์ ถ้้าผมิ่บอกว่าจัะตั�งสำนั์กที�ตีคิวามิ่พ์ระว่น์ัยุแบบใหม่ิ่  

ผมิ่จัะถู้กเรียุกว่าพ์วกอลัชชีและถู้กกฎหมิ่ายุจััดการ เราจัึงยุังไม่ิ่เห็น์ 

การกระจัายุอำน์าจัใน์การตีคิวามิ่ แต่ถ้้าถ้ามิ่ว่าจัร่งๆ แล้วใคิรมีิ่อำน์าจั

ใน์การตีคิวามิ่ ตอ้งบอกวา่ทกุคิน์ และอยุา่ลม่ิ่วา่การตีคิวามิ่ตอ้งมิ่าพ์รอ้มิ่

การโตเ้ถ้ยีุง ตอ้งพ์รอ้มิ่โดน์ว่จัารณว่์าที�ตคีิวามิ่มิ่เีหตผุลไหมิ่ มิ่ข้ีอบกพ์รอ่ง

อยุ่างไร ต้องมิ่าพ์ร้อมิ่กัน์เช่น์น์ี�การตีคิวามิ่จัึงจัะงอกงามิ่ได้
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ปัจจุบ้น มี่บางกลัุ่ม่วิพากษ์วิจารณ์ว่าศาสนาช่อบบอกให้เราม่อง 
ที่ตั้้วเอง ท�าใจให้ว่าง ซึ่ึ่งดูจะข้ดก้บการพูดถึงปัญหาเช่ิงโครงสร้าง
ในส้งคม่ม่ากขึ�น ศาสนาจะไปก้บความ่คิดเช่่นนี�อย่างไร

ใน์แง่หน์ึ�ง ผู้น์ำทางศาสน์าหลายุท่าน์ก็พ์ูดว่าสัน์ต่ภิาพ์เร่�มิ่ต้น์จัาก

ตัวเราเอง ซึ�งไมิ่่ใช่เร่�องผ่ดไปจัากว่ธีีคิ่ดทางศาสน์า แต่ไมิ่่ได้หมิ่ายุคิวามิ่

วา่ไมิ่ม่ิ่ม่ีิ่ตด่า้น์สงัคิมิ่เลยุ ผมิ่มิ่องว่าศาสน์ามีิ่คิำสอน์ทกุดา้น์ ขดัแยุง้กนั์เอง

ก็มิ่ี แต่ประเด็น์อยูุ่ที�คุิณหยุ่บตรงไหน์มิ่าโปรโมิ่ตมิ่ากกว่า ซึ�งบ้าน์เรา 

เน้์น์โปรโมิ่ตอุดมิ่คิต่ที�ต้องทำตัวเองให้บร่สุทธี่�ก่อน์ ดีก่อน์ และคิ่อยุไป

ช่วยุคิน์อ่�น์ ผมิ่คิ่ดว่ามิ่โน์คิต่แบบน์ี�ต่างหากที�ทำให้การเข้าใจัเร่�องเหล่าน์ี� 

เป็น์ปัญหาและถู้กตอกยุ�ำมิ่ากขึ�น์



ถ้าศาสนาจะอยู่ได ้
ต้องถูกตีความใหม่…  

และอย่าลืมว่าการตีความ 
ต้องมาพร้อมการโต้เถียง  
ต้องพร้อมโดนวิจารณ์ว่า 

ที่ตีความมีเหตุผลไหม  
มีข้อบกพร่องอย่างไร  
ต้องมาพร้อมกันเช่นนี ้

การตีความจึงจะงอกงามได้
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แต่แน์่น์อน์ การถู้กตอกยุ�ำว่าทุกปัญหาเก่ดจัากเราเป็น์เร่�องที�เรา 

ถ้กูบม่ิ่เพ์าะมิ่า จัรง่ๆ ตอ้งโทษัระบบทนุ์น์ยุ่มิ่ดว้ยุที�สอน์ใหเ้ราพ์ฒัน์าตวัเอง  

ต้องเป็น์คิน์มิ่ีคิุณคิ่า เก่ง สู้ และจัะประสบคิวามิ่สำเร็จั แต่ทุน์น์่ยุมิ่ก็ไมิ่่ได้

บอกเราวา่สงัคิมิ่เปน็์แบบน์ั�น์ มิ่โีคิรงสรา้งทางเศรษัฐก่จัที�กดทบัอยูุ่ ทกุคิน์ 

จัะมุ่ิ่งเป้าแสวงหาคิำตอบเฉพ์าะของตัวเอง พ์อบางคิน์เห็น์ช่องพ์วกน์ี� 

ก็เอาคิำสอน์ทางศาสน์ามิ่าสอดรับกับประเด็น์เหล่าน์ี� มิ่ัน์ก็เหม่ิ่อน์ 

การไปตอบรบัพ์อด ีซึ�งจัร่งๆ แลว้ศาสน์ามิ่มีิ่มุิ่ว่พ์ากษัว์จ่ัารณเ์ชง่โคิรงสรา้ง

แหละ แต่น์้อยุ ซึ�งพ์ูดตรงๆ มิ่ัน์ก็ต้องน์้อยุ แต่ขณะเดียุวกัน์ไมิ่่ได้แปลว่า 

ไมิ่่มิ่ี แต่มิ่ัน์ยุังไมิ่่ถู้กเน์้น์ยุ�ำและไมิ่่ถู้กพ์ูดให้ไปด้วยุกัน์ได้ กลายุเป็น์ว่า

ศาสน์าเฝั้าพ์ูดแต่ว่าต้องพ์ัฒน์าตัวเอง เร่�มิ่จัากตัวเอง อยุ่าโทษัคิน์อ่�น์  

ซึ�งจัร่งๆ มิ่ัน์ไม่ิ่ใช่แค่ิน์ั�น์เลยุ เพ์ราะชีว่ตคิน์เรามีิ่ปัจัจััยุอะไรมิ่ากมิ่ายุ 

กว่าน์ั�น์

ตั้้วคุณใช่้ศาสนาในช่ีวิตั้ประจ�าว้นม่ากน้อยแค่ไหน ศาสนาเข้าม่า 
ช่่วยสน้บสนุนอะไรคุณบ้าง

ผมิ่รู้จัักพ์ี�คิน์หน์ึ�งที�เป็น์อศาสน์่ก เขาพู์ดไว้ดีมิ่ากว่าตน์เองไม่ิ่ได้ 

แอน์ตี�ศาสน์า แต่คิ่ดว่าส่�งที�มิ่ีอยุู่รอบตัวพ์อแล้ว คิำว่าพ์อใน์ที�น์ี�คิ่อ 

ม่ิ่ต่ทางใจั เพ์ราะเขามีิ่ดน์ตรี วรรณกรรมิ่ กวีน์่พ์น์ธ์ี เขาบอกว่าน์ั�น์ค่ิอ

พ์อสำหรับเขาที�จัะรู้สึกว่าชีว่ตรุ่มิ่รวยุได้ แต่สำหรับผมิ่แล้ว ผมิ่ยุังไมิ่่พ์อ 

และยุังต้องการอยุ่างอ่�น์อีก เพ์ราะฉะน์ั�น์ ผมิ่ว่าอัน์น์ี�เป็น์เร่�องพ์อกับ 

ไมิ่่พ์อมิ่ากกว่า

ตอ้งพ์ดูกอ่น์วา่ศาสน์าไมิ่ไ่ดท้ำใหเ้ราสงบอยุา่งเดยีุวน์ะ แตเ่ปน็์ภิาระ

บน์ไหล่เราด้วยุ เพ์ราะศาสน์าไมิ่่ได้เป็น์แคิ่พ์่ธีีกรรมิ่ ไมิ่่อยุ่างน์ั�น์ก็จัะเป็น์

แคิ่การน์ับถ้่อลัทธี่พ์่ธีี (cult) แต่การรับศาสน์าหมิ่ายุถ้ึงการรับเอาระบบ

จัร่ยุธีรรมิ่หร่อระบบคุิณคิ่าบางอยุ่างมิ่าไว้กับตัวด้วยุ เช่น์ ผมิ่อยุากเป็น์

คิน์สบายุๆ ไมิ่่ต้องพ์ูดเร่�องการเม่ิ่องหร่อสังคิมิ่อะไรมิ่ากมิ่ายุ แต่พ์อเรา

รับศาสน์าที�เป็น์อุดมิ่คิต่เข้ามิ่าก็เร่�มิ่ดลใจัให้เราเขียุน์หร่อพ์ูดบางอยุ่าง
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เกี�ยุวกับประเด็น์ศาสน์า ทำให้ผมิ่สามิ่ารถ้ทำงาน์บางอยุ่างหร่อสัมิ่พ์ัน์ธี์

กับคิน์อ่�น์รอบตัวน์อกเหน์่อจัากม่ิ่ต่คิวามิ่สัมิ่พั์น์ธี์ทั�วไป จัะบอกว่าเป็น์

เร่�องอุดมิ่คิต่บางอยุ่างด้วยุก็ได้

ที�น์อกเหน์อ่จัากคิวามิ่สมัิ่พ์นั์ธีทั์�วไป กม็ิ่เีร่�องอุดมิ่คิตบ่างอยุา่งด้วยุ 

สำหรับผมิ่ ศาสน์าเป็น์เร่�องอุดมิ่คิต่บางอยุ่างของชีว่ต

แลัว้ตั้า่งอยา่งไรกบ้คนทีอ่ยากท�าอะไรใหเ้พือ่นม่นุษย์  แตั้ไ่ม่ไ่ดน้บ้ถอื 
ศาสนา

ไม่ิ่ต่างคิรับ (หัวเราะ) ใน์แง่การมิ่ีอุดมิ่คิต่เพ์่�อช่วยุเหล่อคิน์อ่�น์ 

ไม่ิ่ต่างกัน์เลยุ จั่ตใจัเป็น์แบบเดียุวกัน์ ไมิ่่ต่างกัน์ แต่อยุ่างที�บอก มิ่ัน์มีิ่

เร่�องกล่�น์ รส มิ่ีคิำอธี่บายุบางอยุ่างเพ่์�มิ่เต่มิ่ต่อส่�งที�เราทำหร่อเป็น์ที�มิ่า

ของแรงดลใจั ผมิ่ว่าเวลาคิน์อยุากออกไปทำอะไรสักอยุา่งมิ่นั์เกด่แรงดลใจั 

บางอยุ่างน์ะ และแหล่งที�มิ่าของแรงดลใจัมิ่ี ได้หลายุประเภิท  

เช่น์ คิวามิ่ใฝั่ฝััน์ที�อยุากเห็น์สังคิมิ่ดีขึ�น์ หน์ังส่อบางเล่มิ่ ประโยุคิบาง

ประโยุคิ ส่วน์ของผมิ่ ที�มิ่าของแรงดลใจัคิ่อศาสน์า

ที่ทางของศาสนาในโลักยุคใหม่่ควรเป็นอย่างไร
ผมิ่มัิ่กพ์ูดกับเพ์่�อน์ว่า ถ้้าสุดท้ายุศาสน์าไม่ิ่ปรับตัวและไปกับ

เขาไมิ่่ได้ก็จัะถู้กท่�งไปเลยุ ไมิ่่มิ่ีใคิรช่วยุอะไรได้ แต่ผมิ่คิ่ดน์ะว่าผมิ่เป็น์

คิน์ที�ยัุงหวังดีกับศาสน์ามิ่าก เพ์ราะถ้้ามิ่องภิาพ์ของสังคิมิ่ไทยุตอน์น์ี�  

เราเห็น์คิวามิ่พ์ยุายุามิ่จัะร่�อทุกอยุ่างเพ่์�อไปสู่สังคิมิ่ใหม่ิ่ แต่เราไม่ิ่คิ่อยุ

ถ้ามิ่ต่อหรอกว่าแล้วเราจัะอยูุ่กัน์อยุ่างไรใน์สังคิมิ่ใหมิ่่ ผมิ่เช่�อน์ะว่า 

เราร่�อได้แน่์ๆ แต่อยุ่าล่มิ่ว่าเม่ิ่องไทยุไม่ิ่ได้มิ่ีแต่สังคิมิ่เม่ิ่อง แต่มิ่ีสังคิมิ่ 

ต่างจัังหวัดที�มิ่ีศาสน์าด้วยุ และศาสน์ายัุงเป็น์พ์ลังของผู้คิน์จัำน์วน์มิ่าก 

เพ์ราะฉะน์ั�น์ ถ้า้เรามีิ่สงัคิมิ่ใหม่ิ่ที�หา้มิ่มีิ่ศาสน์าเลยุ แล้วคิน์เหล่าน์ั�น์จัะอยูุ่

ที�ไหน์ จัะมิ่ีที�ทางอยุ่างไรให้เขา และจัะอยุู่ร่วมิ่กัน์อยุ่างไร
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สำหรับผมิ่ ศาสน์าเหม่ิ่อน์มิ่รดกโบราณสักอยุ่าง แต่เราสามิ่ารถ้

ตีคิวามิ่ใหม่ิ่และให้พ์่�น์ที�อยุู่ร่วมิ่กับคิน์ไม่ิ่มิ่ีศาสน์าได้ น์ี�เป็น์เจัตน์ารมิ่ณ์

ของผมิ่ ถ้ามิ่ว่าจัะอยุู่ร่วมิ่กัน์ได้อยุ่างไร คิุณก็ต้องปรับตัวให้เข้ากัน์ได้

กับคิุณคิ่าของโลกสมิ่ัยุใหมิ่่ และแน์่น์อน์ว่าเราต้องเปิดพ์่�น์ที�ใน์สังคิมิ่ให้

เป็น์ที�ที�ไม่ิ่ว่าคิน์มีิ่ศาสน์าหร่อไม่ิ่มิ่ีก็อยูุ่ร่วมิ่กัน์ได้และว่จัารณ์กัน์ได้ด้วยุ  

ไมิ่่ใช่อยุู่กัน์แบบต่างคิน์ต่างอยุู่

ในประเทศญี่ปุ่น เราจะเห็นว่าเขาสาม่ารถสอดแทรกศาสนาพุทธ 
เข้าไปอยู ่ในว้ฒนธรรม่ป็อปที่หลัากหลัายม่าก เช่่น ม่้งงะหรือ 
แอนิเม่ช้่น แตั้่ในไทยไม่่สาม่ารถท�าแบบน้�นได้เลัย คุณคิดว่า 
ปรากฏการณ์นี�สะท้อนอะไรบ้าง

ศาสน์าใน์ญี�ปุ่น์ปรับตัวคิ่อน์ข้างมิ่ากเพ์ราะเขามีิ่ประวัต่ศาสตร์ 

บางอยุ่าง เช่น์ ศาสน์าช่น์โตเคิยุถู้กใช้เพ์่�ออุดมิ่การณ์รัฐจัน์พ์าคิน์ไปตายุ

จัำน์วน์มิ่ากเพ์่�อพ์ระจัักรพ์รรด่ หร่อแมิ่้แต่พ์ุทธีศาสน์าน์่กายุเซน์ที�พ์ระ

ไปเป็น์นั์กรบ เพ์ราะฉะน์ั�น์ ศาสน์าจึังต้องแยุกจัากรัฐ แต่คิน์ก็ยุังนั์บถ้่อ

ศาสน์าอยุู่ และศาสน์าก็ต้องปรับตัวเพ์่�อให้คิงอยุู่ได้ด้วยุ และการปรับตัว 

ใน์ญี�ปุ่น์ค่ิอการถ้อดม่ิ่ต่คิวามิ่ศักด่�ส่ทธี่�ออกไปค่ิอน์ข้างเยุอะ ขณะที� 

ของไทยุยัุงมิ่ีม่ิ่ต่ตรงน์ี�คิ่อน์ข้างมิ่าก และเป็น์ผลผล่ตจัากวัฒน์ธีรรมิ่ 

ของเราเอง ไมิ่่ใช่แก่น์คิำสอน์ทางศาสน์า

ถ้้าพ์ูดให้ชัดขึ�น์ สมิ่มิ่ต่เราปฏิ่บัต่ต่อพ์ระพ์ุทธีรูป เราจัะปฏิ่บัต่ 

ใน์ฐาน์ะของศักด่�ส่ทธี่� มิ่ีอำน์าจั ห้ามิ่ลบหลู่ แต่ไมิ่่ได้ปฏิ่บัต่ใน์แง่ระลึกถ้ึง 

พ์ระพ์ทุธีเจ้ัา ซึ�งถ้า้เราไม่ิ่ถ้อดคิวามิ่คิด่แบบน์ี�ออกไป ศาสน์าจัะไม่ิ่สามิ่ารถ้ 

ดัดแปลงไปสู่วัฒน์ธีรรมิ่ใดๆ ได้เลยุ เพ์ราะเราจัะยึุดมัิ่�น์แต่ ใน์ 

คิวามิ่ศักด่�ส่ทธี่�ที�ละเมิ่่ดไมิ่่ได้ ตรงน์ี�ก็มิ่ีปัจัจััยุทางวัฒน์ธีรรมิ่อยุู่ด้วยุ



ศีลธรรมมาได้จากหลายแหล่ง  
อาจจะมาจากความคิดทางปรัชญา  
โลกวิสัย การเห็นคุณค่าคนเท่ากัน  

หรือการเน้นเรื่องสิทธิเสรีภาพ  
ไม่ต้องมาจากศาสนาเลยก็ได้
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หลัายคนพูดถึงประเด็นเรื่องร้ฐฆราวาส (secular state) หรือ 
การแยกศาสนาออกจากรฐ้อย่างช่ด้เจน ถ้าเราม่องกลับ้ม่าทีร่ฐ้ไทย 
เราอยู่ก้บศาสนาพุทธอย่างไร เป็นไปได้หรือไม่่หากจะน�าแนวคิด 
ร้ฐฆราวาสม่าประยุกตั้์ใช่้แลัะเป็นที่ทางของศาสนาพุทธในส้งคม่
ปัจจุบ้น

ต้องอธี่บายุก่อน์ว่าคิวามิ่สัมิ่พั์น์ธี์ระหว่างรัฐกับศาสน์ามีิ่สามิ่แบบ 

หลักๆ แบบแรกค่ิอรัฐศาสน์า (religious state) หมิ่ายุคิวามิ่ว่า 

ทุกข้อกำหน์ด คิำสอน์ หร่อคิวามิ่เช่�อทางศาสน์าจัะถู้กยุกขึ�น์มิ่าเป็น์

น์โยุบายุและแน์วกฎหมิ่ายุของรัฐ เช่น์ ประเทศที�น์ับถ้่อศาสน์าอ่สลามิ่

แบบที�สองค่ิอรัฐที�แอน์ตี�ศาสน์า เช่น์ ประเทศคิอมิ่ม่ิ่วน์่สต์ ซึ�งจัะ

หา้มิ่นั์บถ้อ่และไม่ิ่มิ่เีร่�องศาสน์าเลยุ และแบบสุดทา้ยุคิอ่รัฐที�เป็น์ทางกลาง

ทางศาสน์าหร่อฆราวาสว่สัยุ (secular state) ซึ�งผมิ่ว่าน์่าสน์ใจั เพ์ราะรัฐ

ที�เป็น์แบบนี์�มิ่ีแน์วโน์้มิ่จัะเป็น์รัฐที�ใช้ระบอบประชาธี่ปไตยุซึ�งเป็น์ระบบ

ที�เปิดพ์่�น์ที�ให้คิวามิ่เห็น์ส่วน์ใหญ่ด้วยุ เพ์ราะศาสน์าเป็น์เร่�องคิวามิ่เช่�อ

ที�หลากหลายุของประชาชน์ ถ้้าคิุณหยุ่บเอาแคิ่น์โยุบายุของศาสน์าใด 

ศาสน์าหน์ึ�งมิ่าเป็น์น์โยุบายุรัฐก็เท่ากับคุิณละเลยุเสียุงส่วน์น้์อยุหร่อละเลยุ 

คิน์ส่วน์อ่�น์ของประเทศไป

รัฐที�เป็น์ประชาธี่ปไตยุและเป็น์รัฐฆราวาสด้วยุก็มิ่ีหลายุแบบ  

เช่น์ ฝัรั�งเศส ศาสน์าต้องอยุู่ใน์รูปขององค์ิกรที�ไม่ิ่ใช่องค์ิกรของรัฐ  

และรัฐต้องไม่ิ่สนั์บสนุ์น์ศาสน์าด้วยุ ถ้้ามีิ่รายุได้ก็ต้องโดน์เก็บภิาษีัไป  

หร่ออยุ่างอ่น์เดียุก็จัะเป็น์อีกแบบหน์ึ�ง คิ่อรัฐส่งเสร่มิ่ศาสน์าได้ แต่ต้อง

ส่งเสร่มิ่ศาสน์าเท่าๆ กัน์ ใช้กฎหมิ่ายุของศาสน์าได้ แต่ต้องไมิ่่ใหญ่กว่า

กฎหมิ่ายุของรัฐ เพ์ราะใน์อ่น์เดียุมิ่ีศาสน์าเยุอะมิ่าก ถ้้ารัฐไปบงการหร่อ

จัำกัดมิ่ากจัะเก่ดปัญหาได้ แน์วค่ิดแบบอน่์เดียุจังึเปน็์การจัำกัดระยุะห่าง

ที�พ์อดี ก็ทั�งคิล้ายุและมิ่ีปัจัจััยุที�แตกต่างจัากของไทยุ

ถ้้าเรากลับมิ่าว่เคิราะห์รัฐไทยุ อัน์ดับแรกคิ่อเราเป็น์ประชาธี่ปไตยุ

หร่อไมิ่่ หร่อเป็น์แค่ิใน์น์ามิ่ อีกอยุ่างค่ิอรัฐไทยุมิ่ีคิวามิ่โปรศาสน์า  

อาจัจัะไมิ่่ถ้ึงขั�น์รัฐศาสน์า แต่แน์่น์อน์ว่าโปรศาสน์าใดศาสน์าหน์ึ�ง 
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และยุกคิวามิ่เช่�อทางศีลธีรรมิ่เป็น์แน์วน์โยุบายุของรัฐด้วยุ เช่น์ ที�เห็น์

กฎหมิ่ายุห้ามิ่ด่�มิ่เหล้าใน์วัน์สำคิัญทางศาสน์า ซึ�งเขาจัะบอกว่า ศาสน์า

พ์ุทธีเป็น์ศาสน์าของคิน์ส่วน์ใหญ่ ซึ�งก็ถู้กใน์เช่งข้อเท็จัจัร่ง แต่การเป็น์

ศาสน์าของคิน์ส่วน์ใหญ่ไม่ิ่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่าคุิณจัะต้องสนั์บสนุ์น์ศาสน์า

พ์ุทธีมิ่ากกว่าศาสน์าอ่�น์น์ะ ถ้้าคุิณเช่�อมัิ่�น์ว่าพ์ุทธีศาสน์าเป็น์ศาสน์า

ของคิน์ส่วน์ใหญ่ก็ให้ศาสน่์กชน์เขาดูแลส่ การเรียุกร้องให้รัฐดูแลเป็น์ 

การกระทำราวกบัวา่คิณุไมิ่เ่ช่�อวา่ศาสน์ก่ชน์จัะดแูลศาสน์าของตน์เองได้ 

หร่อถ้้ารัฐจัะดูแลก็ต้องดูแลศาสน์าให้เป็น์กลางเท่าๆ กัน์มิ่ากกว่า

แตั้่หลัายคนก็ม่้กอ้างว่าถ้าร้ฐไม่่เข้าม่าส่งเสริม่สน้บสนุนศาสนา 
บ้านเม่ืองจะไร้ศีลัธรรม่ ไม่่ม่ีอะไรม่าคอยควบคุม่ความ่ดีงาม่ของ
ประช่ากรในร้ฐ

ผมิ่ก็เรียุน์ศีลธีรรมิ่มิ่าตั�งแต่เด็กน์ะ คิน์รุ่น์ผมิ่ก็เต็มิ่ประเทศแล้ว 

ตอน์น์ี� แต่โจัรยุังมิ่ีไหมิ่ล่ะ และเป็น์โจัรใน์ทุกระดับเลยุใช่ไหมิ่ ตรงน์ี�เห็น์

ถ้ึงคิวามิ่ล้มิ่เหลวของการให้รัฐเป็น์ผู้กล่อมิ่เกลาทางศีลธีรรมิ่ชัดเจัน์  

และผมิ่มิ่องว่าปัญหาอยุ่างหนึ์�งของสังคิมิ่ไทยุตอน์น์ี�ค่ิอการมิ่องว่า 

ศีลธีรรมิ่มิ่ีแบบเดียุวคิ่อศีลธีรรมิ่ที�มิ่าจัากศาสน์าเท่าน์ั�น์ แบบนี์�โคิตรเชยุ

เลยุ เพ์ราะศีลธีรรมิ่มิ่าได้จัากหลายุแหล่ง อาจัจัะมิ่าจัากคิวามิ่ค่ิดทาง

ปรชัญา โลกวสั่ยุ การเห็น์คุิณค่ิาคิน์เท่ากัน์ หรอ่การเน้์น์เร่�องสท่ธีเ่สรีภิาพ์ 

ไม่ิ่ตอ้งมิ่าจัากศาสน์าเลยุก็ได้ ซึ�งผมิ่ไม่ิ่ได้บอกวา่ไมิ่ดี่ แตมั่ิ่น์มีิ่คิวามิ่จัำเพ์าะ 

เก่น์ไป

ถ้าเราจะคิดเรื่องแยกศาสนาออกจากร้ฐ จ�าเป็นไหม่ว่าเราจะต้ั้อง
ยกเลัิกพิธีกรรม่ทางศาสนาหรือว้นหยุดที่ม่าจากศาสนาด้วย

อาจัจัะไมิ่่ถ้ึงขั�น์ต้องยุกเล่กน์ะ เพ์ราะผมิ่ว่าปัญหาจัร่งๆ ของเรา

มิ่าจัากการที�วัน์หยุุดทางศาสน์าเป็น์เร่�องศาสน์ามิ่ากๆ ไม่ิ่ได้มิ่องใน์แง่
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ของเทศกาลที�คิุณจัะสามิ่ารถ้ฉลองได้โดยุไมิ่่เกี�ยุวกับศาสน์า มิ่ัน์เลยุดู

เป็น์อัน์หน์ึ�งอัน์เดียุวกัน์ไปหน์่อยุ เช่น์ วัน์คิร่สต์มิ่าสใน์โลกตะวัน์ตกไมิ่่ใช ่

แคิ่เร่�องศาสน์า แต่เป็น์เทศกาลที�คิรอบคิรัวกลับมิ่ารวมิ่ตัวกัน์ มิ่ีเซน์ส์

คิวามิ่เป็น์ secular ด้วยุ ดังน์ั�น์ ถ้้าเราจัะพ์ูดเร่�องน์ี�กับสังคิมิ่ไทยุ เราอาจั

จัะต้องกลับมิ่าค่ิดกัน์ใหมิ่่ว่าวัน์หยุุดของเราจัะเป็น์อยุ่างไร มิ่ีคิวามิ่เป็น์

ศาสน์าแคิ่ไหน์ หร่ออยุ่างพ์่ธีีกรรมิ่ เราอาจัจัะเร่�มิ่พ์่จัารณาจัากพ์่ธีีกรรมิ่ 

ที�เป็น์ศาสน์ามิ่ากๆ จัน์ข่มิ่คุิณค่ิาอยุ่างอ่�น์ไปจัน์หมิ่ดก่อน์ว่าสมิ่คิวรยุกเล่ก

ไหมิ่ อยุ่างไร หร่อจัะต้องปรับรูปแบบไปอยุ่างไร

อีกทางหน์ึ�งถ้้าเป็น์เร่�องวัน์หยุุดค่ิอ รัฐอาจัจัะไมิ่่จัำเป็น์ต้องระบุ 

ใหห้ยุุดกไ็ด้ เช่น์ ใน์อน่์เดียุ ถ้า้จัะหยุุดทกุวนั์เก่ดเทพ์เจ้ัาคิงไม่ิ่ตอ้งทำงาน์ 

กัน์พ์อดี เพ์ราะทั�งปีจัะเต็มิ่ไปด้วยุวัน์หยุุด ดังน์ั�น์ เม่ิ่�อถึ้งวัน์เก่ดของ 

เทพ์เจั้าที�ใคิรศรัทธีา คิน์น์ั�น์ก็อาจัจัะหยุุดไปเอง รัฐก็ประกาศเฉพ์าะ 

วัน์ที�สำคิัญจัร่งๆ ไป

ท�าไม่รฐ้ไทยถงึปดิก้�นการม่ภีกิษณุ ี แลัะคณุคดิวา่ควรเปดิใหม้่ภีกิษณุี
ในไทยไหม่ อย่างไร

คิวรมิ่ีที�สุดเลยุคิรับ แต่ผมิ่ต้องให้ข้อมิู่ลก่อน์ว่า ใน์ไทยุมิ่ีภิ่กษัุณี

หลายุร้อยุรูปแล้วซึ�งก็ขวน์ขวายุไปบวชกัน์เองที�ลังกา กลับมิ่ามิ่ีชุมิ่ชน์ 

ของตน์เอง แต่ไมิ่่ได้รับการรับรองจัากรัฐ ไมิ่่ได้แมิ่้แต่สถ้าน์ภิาพ์ของ 

คิวามิ่เป็น์น์ักบวชใน์ทางกฎหมิ่ายุ

ถ้้ายุ้อน์กลับไป เรามิ่ีคิวามิ่พ์ยุายุามิ่จัะสร้างภิ่กษัุณีขึ�น์ แต่รัฐไทยุ 

หร่อผู้มิ่ีอำน์าจัมิ่ักจัะเข้ามิ่าจััดการโดยุอ้างเหตุผลเด่มิ่ๆ ว่าภิ่กษัุณ ี

ขาดหายุไปแล้ว ซึ�งไม่ิ่ใช่เลยุ การพู์ดแบบน์ี�ขาดทั�งองค์ิคิวามิ่รู้และ 

คิวามิ่เข้าใจัเร่�องพ์ระว่น์ัยุด้วยุ เพ์ราะจัร่งๆ ภิ่กษัุณีไม่ิ่ได้ขาด แต่มีิ่ 

การส่บสายุวงศ์โยุกไปมิ่า เช่น์ จัากอ่น์เดียุไปลังกา จัากลังกาไปจัีน์  

มิ่ีคิวามิ่ส่บเน์่�องบางอยุ่างอยุู่ ผมิ่คิ่ดว่าการอ้างแบบน์ั�น์เป็น์เพ์ียุงข้ออ้าง 
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ที�จัะไม่ิ่ให้มิ่ีภิ่กษุัณีมิ่ากกว่า เหตุผลที�แท้จัร่งค่ิอเพ์ศชายุผู้กุมิ่อำน์าจั 

ไมิ่่ยุอมิ่ให้มิ่ีคิณะน์ักบวชที�จัะขึ�น์มิ่าเป็น์คู่ิแข่ง แยุ่งคิวามิ่ศักด่�ส่ทธี่�  

คิวามิ่เคิารพ์น์ับถ้่อ ทรัพ์ยุากร และประชาชน์ของคิุณไป

สัมิ่ภิาษัณ์: ปาณ่ส โพ์ธี่�ศรีวังชัยุ

เรียุบเรียุง: กองบรรณาธี่การ 

ภิาพ์ถ้่ายุ: กมิ่ลชน์ก คิัชมิ่าตยุ์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 29 พ์ฤศจั่กายุน์ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�





โลักว้นข้างหน้า 
คือยุคสม่้ยแห่งการตั้้�งค�าถาม่ 

เกรียงไกร วช่ิรธรรม่พร
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ปิง-เกรียงไกร วชิ่รธรรม่พร หนึ่งในผู้เขียนบทแลัะผู้ก�าก้บซีึ่รีส ์
ฮอร์โมิ่นุส์ วัยว้าวุ�นุ และเป็น์ผู้อยุู่เบ่�องหลังภิาพ์ยุน์ตร์วัยุรุ่น์หลายุเร่�อง

ผลงาน์ของปิงแทบทุกงาน์เข้าถ้ึง ‘แมิ่ส’ ใน์ระดับหลายุล้าน์คิน์  

และผลงาน์บางช่�น์ เช่น์ ซีรีส์ฮอร์โมิ่นุส์ฯก็ดังระดับเป็น์ ‘ทอล์กออฟื่ 

เดอะทาวน์์’ ใน์ช่วงออกอากาศ แต่คิวามิ่แตกต่างระหว่างงาน์ของปิง 

กับงาน์ส่�อแมิ่สทั�วไปค่ิอ การจัับปมิ่หร่อจัุดเจั็บปวดของคิน์รุ่น์ใหมิ่่มิ่าขยีุ� 

และคิลี�ให้เห็น์จัน์เก่ดข้อถ้กเถ้ียุงได้อยุ่างแหลมิ่คิมิ่

คิวามิ่ค่ิดเหน็์ของปิงน่์าจัะมีิ่สว่น์ให้สงัคิมิ่ไทยุตั�งหลกัทำคิวามิ่เข้าใจั

ได้ว่า อะไรคิ่อลมิ่หายุใจัที�ขับเคิล่�อน์ยุุคิสมิ่ัยุ 
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คุณท�างานก้บน้กแสดงว้ยรุ่นม่าเยอะ คุณม่องปรากฏการณ ์
คนรุ ่นใหม่่ที่ออกม่าประท้วงแลัะเสนอค่านิยม่ใหม่่ๆ ในส้งคม่ 
อย่างไรบ้าง

เวลาผมิ่มิ่องน้์องๆ ผมิ่มัิ่กจัะเทียุบกับตัวเองวัยุน์ั�น์วา่เราเป็น์อยุ่างไร 

บ่อยุคิรั�งมิ่ากที�รู้สึกว่าเขาเจ๋ังกว่าเราใน์วัยุน์ั�น์อีก ตอน์น์ี�ผมิ่อายุุ 36  

พ์อยุ้อน์กลับไปใน์ยุุคิน์ั�น์ ถ้่อว่าผมิ่ทำอะไรน์้อยุมิ่าก เราใช้ชีว่ตแคิ่มิ่ ี

คิวามิ่สขุกบัส่�งที�อยุากทำ ผมิ่เรียุน์หน์งักอ็ยุูค่ิณะ ทำหนั์งกบัเพ์่�อน์ ฟื่งัเพ์ลง  

ไปก่น์เหล้า มิ่ีชีว่ตที�สุขสบายุประมิ่าณหน์ึ�ง เลยุทำให้ไมิ่่คิ่อยุตั�งคิำถ้ามิ่ 

แต่ตอน์น์ี�สังคิมิ่กำลังได้ active citizen จัำน์วน์มิ่ากขึ�น์มิ่า  

ซึ�งเก่ดขึ�น์โดยุอัตโน์มัิ่ต่จัากการที�โดน์กดทับด้วยุสังคิมิ่เอง สังคิมิ่มิ่ี 

คิวามิ่ไมิ่ยุ่ตุธ่ีรรมิ่อยุู ่จัน์ทำให้เด็กอยุากลกุขึ�น์มิ่าพู์ด วยัุรุ่น์เปน็์วัยุที�อาจัจัะ 

ไม่ิ่เข้าใจัอะไรทั�งหมิ่ดหรอก แต่จัะเก่ดคิำถ้ามิ่เต็มิ่ไปหมิ่ด แล้วอยุากได้ 

คิำตอบที�สมิ่เหตุสมิ่ผลด้วยุ ผมิ่คิ่ดว่าวัยุรุ่น์ไมิ่่อยุากออกมิ่าพ์ูดอะไร 

ซีเรียุสๆ หรอก อยุากมีิ่ชีว่ตสน์ุกๆ ดูหน์ัง ฟื่ังเพ์ลง หวีดศ่ลปิน์เกาหลี  

แตเ่พ์ราะมิ่บีางอยุา่งที�ไม่ิ่โอเคิจัรง่ๆ แล้วเขารู้สกึว่าถ้้าไม่ิ่พ์ดู เขาจัะไม่ิ่มิ่วีนั์ 

เอน็์จัอยุกบัส่�งเหล่าน์ั�น์เต็มิ่ที� เลยุทำให้ต้องลุกขึ�น์มิ่าพ์ูด 

ใน์ประเทศหน์ึ�งการที�คิน์จัะอยุู่อยุ่างช่ลๆ ได้มิ่ีอยูุ่สองอยุ่าง  

หน์ึ�ง ประเทศนั์�น์ดีจัร่งๆ จัน์ไม่ิ่มีิ่อะไรให้เป็น์ปัญหา ทำงาน์ได้เง่น์มิ่าก็

หาคิวามิ่สุขใหต้วัเอง มิ่คีิณุภิาพ์ชีวต่ดี และสอง ค่ิอตัวผมิ่เองใน์อดีตน์ี�แหละ 

คิอ่การถ้กูประเทศบอกวา่ไมิ่ม่ิ่ปีญัหาอะไร แตจ่ัร่งๆ แลว้มิ่อีะไรอยุูข้่างหลงั 

ซึ�งเราไมิ่่เคิยุรู้เลยุ แต่ ณ วัน์น์ี� เราไมิ่่เห็น์ประชาชน์หร่อเยุาวรุ่น์ช่ลๆ  

อีกแล้ว เพ์ราะเขารู้และอ่าน์มิ่ากพ์อที�จัะเข้าใจัว่าคุิณอยุ่ามิ่าหลอกเรา 

ผูใ้หญ่อยุา่มิ่าบอกวา่ประเทศไมิ่มี่ิ่ปัญหาอะไร เราต้องหัน์มิ่าคิยุุกัน์ไดแ้ลว้ 

น์ี�ค่ิอส่�งที�น่์าสน์ใจัมิ่ากของคิน์รุ่น์ใหม่ิ่ที�คิน์ยุุคิผมิ่ทำได้ดไีม่ิ่เท่าเขาด้วยุซ�ำ
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ม่ีความ่แตั้กตั้่างอะไรระหว่างช่่วงเวลัา ท�าไม่น้กศึกษาหนุ่ม่เช่่นคุณ 
ในว้นน้�นถึงไม่่รู้สึกว่าประเทศม่ีปัญหา แลั้วท�าไม่เด็กรุ่นนี�ถึงรู้สึก

การรู้เห็น์ทางการเม่ิ่อง ซึ�งเก่ดจัากการต้อง ‘เห็น์’ ก่อน์จัร่งๆ  

การรู้เหน็์ที�ว่านี์� สามิ่ารถ้เหน็์ได้ด้วยุการเด่น์เท้า เห็น์ผู้คิน์ที�แตกต่างจัาก

เรา เห็น์คิน์จัน์ คิน์ใช้รถ้เมิ่ล์ ช่วงชีว่ตที�ผมิ่ขับรถ้สมิ่ัยุน์ักศึกษัา ผมิ่รู้จััก

โลกภิายุน์อกน์้อยุมิ่ากเลยุ แต่พ์อขายุรถ้ท่�งมิ่าใช้รถ้สาธีารณะก็พ์บว่ามิ่ี

อีกหลายุอยุ่างมิ่ากที�ไมิ่่เคิยุเห็น์ มิ่ีผู้คิน์ ร้าน์ข้างทางเปิดใหมิ่่ที�เราไมิ่่เคิยุ

รู้ เห็น์ว่าเขากำลังด่�น์รน์อยูุ่ การเด่น์เท้าทำให้เราเห็น์คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำ  

แต่ดีไซน์์ของเมิ่่องน์ี�ทำให้เราไมิ่่เห็น์กัน์ 



ในประเทศหนึ่ง 
การที่คนจะอยู่อย่างชิลๆ ได ้

มีอยู่สองอย่าง  
หนึ่ง ประเทศนั้นดีจริงๆ… 

และสอง คือการถูกประเทศบอกว่า 
ไม่มีปัญหาอะไร
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คิน์เราจัะเห็น์กัน์ก็ต่อเมิ่่�อมิ่ีการตัดผ่าน์กัน์ใน์ชีว่ต ซึ�งใน์ยุุคิก่อน์ 

เราตัดผา่น์กัน์ด้วยุการเด่น์เท้าอยุ่างเดียุว แตยุ่คุิสมัิ่ยุน์ี�เราตัดผา่น์กัน์ด้วยุ

อ่น์เทอร์เน์็ต และอ่น์เทอร์เน์็ตน์ี�แหละคิ่อคิียุ์ที�ทำให้เราเห็น์กัน์เยุอะขึ�น์ 

เด็กรุ่น์ใหม่ิ่เห็น์คิน์ที�แตกต่างจัากตัวเองเยุอะขึ�น์ เห็น์คิน์เจัเน์อเรชัน์อ่�น์ 

ที�ต้องต่อสู้เยุอะขึ�น์ ซึ�งส่�งน์ี�คิน์เจัเน์อเรชัน์เก่าน์่าจัะน์ึกไมิ่่ถ้ึง 

คิน์ใน์เจัเน์อเรชัน์น์ี�เข้าถ้ึงอ่น์เทอร์เน็์ตง่ายุขึ�น์และเร็วขึ�น์มิ่าก  

แทบจัะกลายุเป็น์แขน์ขาของเด็กยุุคิใหม่ิ่แล้ว เลยุทำให้การมิ่องเห็น์น์ี� 

เก่ดขึ�น์ทุกวัน์ ส่�งที�เขาตามิ่อยุู่ใน์อ่น์เทอร์เน์็ตทำให้เขาเห็น์ส่�งที�ปกต่แล้ว

เราไมิ่่เห็น์ เลยุทำให้คิน์รุ่น์ใหมิ่่รู้สึกเอ๊ะได้ง่ายุกว่าเรามิ่ากๆ

วัยุรุ่น์เป็น์วัยุตั�งคิำถ้ามิ่อยุู่แล้ว แต่ยุุคินี์�มีิ่อะไรให้เอ๊ะเยุอะมิ่าก 

เป็น์ยุุคิสมัิ่ยุแห่งการเอ๊ะ ทำไมิ่คิน์อ่�น์ถ้ึงเป็น์แบบน์ั�น์ ทำไมิ่แต่ละชุมิ่ชน์ 

ไมิ่่เหม่ิ่อน์กัน์ เขาก็จัะเก่ดคิำถ้ามิ่ว่าทำไมิ่ๆๆ แล้วก็จัะว่�งหาคิำตอบ  

คิวามิ่สนุ์กเก่ดตรงนี์� ค่ิอเขาจัะได้คิำตอบมิ่าจัากไหน์ ได้มิ่าจัากผู้ใหญ่

รอบๆ ตวั หรอ่ผูใ้หญไ่มิ่ไ่ด้ใหค้ิำตอบที�เขาพ์งึพ์อใจั แลว้เขาไปไดจ้ัากที�อ่�น์  

เลยุก่อให้เก่ดการกระจัายุมิ่ายุด์แมิ่ปไปไกลมิ่าก

ในสายตั้าของผู้ใหญ่หลัายคนอาจจะไม่่เข้าใจเด็กรุ่นนี� ไม่่รู้ว่า 
เด็กคิดอะไร ท�าอะไร คุณม่ีข้อมู่ลัเชิ่งลัึกหรือแก่นของเด็กยุคนี� 
ที่คิดว่าน่าสนใจไหม่

ผมิ่ก็น์ึกถ้ึงอ่น์เทอร์เน์็ตอยูุ่ดี บางทีผู้ใหญ่มัิ่กจั่น์ตน์าการได้แค่ิ

ประสบการณข์องตัวเราที�เป็น์เด็ก แตส่่�งหน์ึ�งที�ตอ้งเข้าใจัค่ิอวัยุรุ่น์ทุกวัน์น์ี� 

หลากหลายุใน์ระดับที�เราไม่ิ่มิ่ีทางจัับเขาได้เป็น์กลุ่มิ่ก้อน์เดียุว น์ี�อาจั

เป็น์ส่วน์สำคิัญมิ่าก ตอน์น์ี�เก่ดการแบ่งซับคิัลเจัอร์ แบ่งกลุ่มิ่ยุ่อยุออกไป

เยุอะมิ่าก

ถ้้าจัะจั่น์ตน์าการว่าวัยุรุ่น์ยุุคิน์ี�เป็น์อยุ่างไร ต้องจั่น์ตน์าการว่าเขา

มิ่ีชมิ่รมิ่เต็มิ่ไปหมิ่ด เขาสน์ใจัได้ทั�งวงดน์ตรีเกาหลี การเมิ่่อง วัฒน์ธีรรมิ่

อเมิ่ร่กัน์ ฯลฯ เพ์ราะฉะน์ั�น์การที�จัะลงไปตัดส่น์หร่อเล่อกคิุยุกับเขาด้วยุ 
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เน์่�อหาแบบเดียุวอาจัจัะคิุยุไมิ่่รู้เร่�อง ไมิ่่เหมิ่่อน์ยุุคิก่อน์หน์้าน์ั�น์ที�เราผล่ต

คิน์แบบอุตสาหกรรมิ่ การศึกษัาผล่ตคิน์ออกมิ่าเป็น์รูปแบบเดียุวกัน์ 

รัฐบาลพ์ูดประโยุคิหน์ึ�งแล้วคิน์รู้สึกว่า อุ๊ยุ กลัวๆๆ เช่�อๆๆ แต่เด็กยุุคิน์ี�

ไมิ่่เป็น์อยุ่างน์ั�น์แล้ว พ์อเราพ์ูดอะไรออกไปจัะมิ่ีทั�งคิน์ที�เช่�อและไมิ่่เช่�อ 

ใน์ห้าพั์น์ชมิ่รมิ่อาจัจัะมีิ่สักพั์น์ชมิ่รมิ่ที�เช่�อประโยุคิน์ี�ของรัฐบาล  

แต่อีกสี�พ์ัน์ชมิ่รมิ่อาจัจัะสงสัยุ ซึ�งสงสัยุด้วยุคิำถ้ามิ่ที�ต่างกัน์ด้วยุ  

เขาก็จัะหาคิำตอบใน์แบบของเขาเอง จัน์ทำให้เก่ดเสียุงที�หลากหลายุ 

แล้วก็จัับกลุ่มิ่ยุ่อยุออกไปอีกใน์คิน์ที�เช่�อแบบเดียุวกัน์ ซึ�งเก่ดเร่�องแบบน์ี� 

เต็มิ่ไปหมิ่ดทุกวัน์เลยุ ใน์สภิาวะน์ี� ผู้ใหญ่จั่น์ตน์าการไมิ่่ทัน์แน์่น์อน์ 

เป็น์ภิาวะที�แมิ่้กระทั�งตัวผมิ่เองที�ค่ิดว่าใกล้วัยุรุ่น์ยัุงเหน์่�อยุเลยุ 

เหน่์�อยุมิ่ากกับการตามิ่เทรน์ด์ทว่ตเตอร์ทุกวัน์ เหม่ิ่อน์อยูุ่บน์ลู่ว่�งของ

ข้อมิู่ล และว่�งเร็วด้วยุ ถ้้าไมิ่่ว่�งเราก็จัะร่วงหัวแตกไปกับลู่ว่�งน์ั�น์ แต่วัยุรุ่น์ 

อยูุ่ใน์ลู่ว่�งเหล่าน์ี�ทุกวัน์ น์ัยุหน์ึ�งเขาก็เก่งมิ่ากใน์การรับม่ิ่อกับข้อมูิ่ลใน์

ปร่มิ่าณล้น์หลามิ่ แต่อกีทางหน์ึ�งกต้็องยุอมิ่รับว่าเขาอ่อน์ประสบการณ์มิ่าก

เหม่ิ่อน์กัน์ ใน์การเลอ่กตัดสน่์ได้ทนั์ทว่ีาอะไรถู้กหรอ่ผด่ ซึ�งปรากฏิการณ์

ทุกอยุ่างที�เก่ดขึ�น์ของวัยุรุ่น์ทุกวัน์นี์� ผู้ใหญ่ทุกคิน์เจัอมิ่าแบบเดียุวกัน์  

แต่ไมิ่่เข้มิ่ข้น์เท่าน์ี� เราทุกคิน์จัะต้องเคิยุมิ่ีคิวามิ่เช่�อบางอยุ่างที�ผ่ดๆ  

แลว้กเ็กลียุดตวัเองใน์วยัุเดก็ แต่กระบวน์การที�คิน์ยุคุิกอ่น์ใชเ้วลาปีสองป ี

กว่าจัะเรียุน์รู้ วัยุรุ่น์ยุุคิน์ี�เก่ดกระบวน์การใน์เวลาอาท่ตยุ์สองอาท่ตยุ์เอง 

ผมิ่ไม่ิ่เช่�อเวลาผู้ใหญ่พ์ูดว่าวัยุรุ่น์รู้น้์อยุ วัยุรุ่น์รู้เยุอะมิ่าก แต่เขา 

เล่อกไม่ิ่ถู้กว่าอะไรค่ิอคิวามิ่รู้ที�เอาไปใช้งาน์ได้จัร่งและมีิ่ประโยุชน์์

กับชีว่ตประจัำวัน์ เขาอาจัจัะยัุงเล่อกไม่ิ่ได้ดีมิ่าก แต่กำลังหัดอยุู่  

วัยุรุ่น์อยูุ่ใน์ขั�น์ตอน์การเรียุน์รู้ที�แตกต่างจัากคิน์เจัเน์อเรชัน์ก่อน์หน้์าน์ี�

มิ่ากๆ แล้วสน์ุกตรงที�มิ่ีคิน์ที�เล่อกได้ดีกว่าผู้ใหญ่อยุู่เยุอะมิ่าก 
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ม่ผีูใ้หญท่ีเ่ปน็อนรุก้ษนยิม่หลัายคนบอกวา่เดก็ยคุนี�รบ้ขอ้ม่ลูัทว่ม่ทน้
ม่าก ถูกปั�นห้วได้ง่าย แลั้วก็ไม่่รู้ว่าเด็กเหลั่านี�ยึดหลั้กอะไรในช่ีวิตั้  
คุณคิดอย่างไรก้บประเด็นนี�

ผมิ่คิอ่น์ขา้งเช่�อวา่มิ่น์ษุัยุค์ิน์หน์ึ�งคิวรจัะมิ่กีระดกูสนั์หลงัของตวัเอง 

ทางคิวามิ่คิ่ด คิวามิ่เช่�อ ทัศน์คิต่ แต่การที�เราจัะเช่�อบางอยุ่างแบบ

โคิตรเช่�อได้ต้องใช้เวลาน์าน์มิ่ากๆ กว่าจัะกลั�น์กรองจัน์เป็น์คิน์คิน์หน์ึ�ง 

ที�เช่�อแบบน์ี� บางทผีูใ้หญ่ด่วน์ตดัสน่์วัยุรุ่น์ว่าเขาไม่ิ่มีิ่กระดกูสนั์หลัง แตต่อ้ง 

คิ่ดว่าเขาแคิ่กำลังอยุู่ใน์กระบวน์การ ระหว่างจัะไปถ้ึงจัุดที�เขาเล่อกจัรง่ๆ  

ว่าเช่�อใน์อะไร หร่อบางคิน์เล่อกได้แล้วด้วยุซ�ำ ซึ�งระหว่างกระบวน์การ  

วัยุรุ่น์ไมิ่่ได้ไมิ่่ต้องการผู้ใหญ่น์ะ แต่เขาต้องการผู้ใหญ่ที�คุิยุกับเขารู้เร่�อง  

ซึ�งช่องว่างระหว่างวัยุก็เป็น์ปัญหาใหญ่มิ่ากที�ยุงัน์กึไม่ิ่ออกว่าจัะแก้อยุ่างไร 

บางทถี้า้เราปกัธีงเลยุวา่คิน์รุ่น์ใหมิ่โ่ดน์หลอกงา่ยุ อาจัจัะกลายุเปน็์ 

ว่าเรากำลังปักธีงด้วยุเหม่ิ่อน์กัน์ว่าคิวามิ่เช่�อของเราถู้ก ซึ�งใน์ 

คิวามิ่เป็น์จัร่งแลว้ไมิ่ม่ิ่อีะไรถ้กูตลอดกาล ผมิ่ชอบประโยุคิหน์ึ�งใน์การศกึษัา 

วท่ยุาศาสตร์มิ่าก เขาบอกว่าส่�งที�ว่ทยุาศาสตร์พ์สู่จัน์แ์ล้ววา่เปน็์จัรง่จัะถ้กู 

จัน์กว่าจัะมิ่ีส่�งใหมิ่่มิ่าลบล้าง ผู้ใหญ่เองก็ไมิ่่ได้ถู้กตลอดเวลา บางทีอาจั

เผลอค่ิดวา่เราผ่าน์ประสบการณ์น์ั�น์มิ่าแล้ว เจ็ับแล้ว เป็น์คิวามิ่ปรารถ้น์าดี  

ไม่ิ่อยุากให้วัยุรุ่น์เจ็ับแบบเรา ส่�งน์ั�น์อาจัจัะถู้กเม่ิ่�อปี 2540 ก็ได้ แต่อีก  

20 ปีต่อมิ่าอาจัจัะผ่ดแล้วน์ะ เราต้องกลับมิ่าคิุยุกัน์ใหมิ่่แล้วหร่อเปล่า 

เพ์ราะโลกเปลี�ยุน์ตลอดเวลา 

ว่ธีีการคิุยุที�ดีที�สุดของผู้ใหญ่คิ่อการเปิดโอกาสให้วัยุรุ่น์แสดง 

มิุ่มิ่มิ่องของเขา ต้องตั�งสต่แล้วมิ่องแคิ่แก่น์จัร่งๆ ว่าวัยุรุ่น์อยุากพ์ูดอะไร  

เขากำลังต้องการอะไรอยุูน่์ะ แล้วส่�งที�เราแน์ะน์ำเขาได้ไมิ่ใ่ชว่ธ่ีกีาร แต่ค่ิอ 

ประสบการณ์ ที�เหล่อเป็น์ส่ทธี่�ของเขาที�จัะตัดส่น์ว่าจัะเช่�ออะไร

ผูใ้หญท่ี�โอบอุม้ิ่เดก็ด้วยุคิวามิ่เขา้ใจัจัรง่ๆ น์า่จัะดกีวา่ไปบอกเขาวา่

คิุณไมิ่่คิวรคิ่ดและพ์ูดอะไร ซึ�งใช้การไมิ่่ได้แล้วสำหรับยุุคิสมิ่ัยุน์ี�
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คุณคิดว่างานซึ่ีรีส์หรือภาพยนตั้ร์สาม่ารถส่งเสียงทางการเม่ือง 
ได้ไหม่ แค่ไหน อย่างไร 

ทำได้ ผมิ่เช่�อเร่�องพ์ลังของส่�อมิ่ากๆ ผมิ่โตมิ่าใน์ยุุคิที�เห็น์ 

การเปลี�ยุน์แปลงของส่�อใน์หลายุประเทศ เช่น์ ยุุคิเปลี�ยุน์ผ่าน์ระหว่าง 

คิวามิ่ชายุเป็น์ใหญ่มิ่ากๆ ใน์เกาหลีกับหน์ังเกาหลี จัำได้เลยุตอน์น์ั�น์มิ่ี  

My Sassy Girl เปน็์หน์งัโรแมิ่น์ตก่คิอเมิ่ดทีี�น์างเอกมิ่ปีากมิ่เีสยีุงสูพ้์ระเอก

ได้ หลังจัากน์ั�น์ท่ศทางของกระแสชายุเป็น์ใหญ่ก็เร่�มิ่เปลี�ยุน์ไป ผมิ่เจัอ 

มิ่าเองด้วยุจัากการทำซีรีส์ฮอร์โมิ่นุส์ฯ ว่าส่�อส่งผลต่อการเปลี�ยุน์แปลง 

ใน์ระดับทัศน์คิต่ของคิน์ 

ผลกระทบที�ส่�อทำต่อคิน์ได้มิ่ีหลายุระดับ ระดับแรกให้ข้อมิู่ล 

ระดับสองทำให้คิน์รู้สึกกับส่�งน์ั�น์ได้ และระดับสามิ่คิ่อมิ่ีอ่ทธี่พ์ลใน์ 

การเปลี�ยุน์แปลงระดับคิวามิ่คิ่ดได้ ใน์ฐาน์ะคิน์ทำ การจัะส่�อสารให้ถึ้ง

ระดับสามิ่ทำยุากมิ่าก เราจัะทำระดับสามิ่โดยุที�ไม่ิ่มีิ่ระดับสองไม่ิ่ได้  

และอุตสาหกรรมิ่บัน์เท่งบ้าน์เรายัุงต้องเสพ์ปน์ไปกับคิวามิ่บัน์เท่งอยุู ่

ไมิ่่ว่าเราจัะทำประเด็น์อะไรก็ต้องคิลอไปกับคิวามิ่สน์ุกและคิวามิ่บัน์เท่ง

ถ้้าคิุณจัะทำหนั์งจัร่งจัังมิ่ากๆ โดยุไม่ิ่มิ่ีคิวามิ่สนุ์กเลยุก็ไมิ่่มีิ่คิน์ดู

อยูุ่ดี เพ์ราะฉะน์ั�น์เลยุเป็น์เร่�องการสมิ่ดุลของคิน์ทำที�แคิ่ทำให้สน์ุกปกต่

ก็ยุากมิ่ากแล้ว แล้วการจัะน์ำเสน์อประเด็น์ทางสังคิมิ่ด้วยุก็ต้องการ 

การขบค่ิดและใช้เวลากับมัิ่น์ แต่ถ้ามิ่ว่าอยุากทำไหมิ่ อยุากทำแน่์น์อน์  

ผมิ่พ์ยุายุามิ่แทรกประเดน็์ทางสงัคิมิ่อยูุ่ใน์งาน์เลก็ๆ น์อ้ยุๆ คิวรจัะเปลี�ยุน์

อะไรสักอยุ่างใน์สังคิมิ่ได้ ถ้ึงเป็น์เร่�องเล็กๆ เราก็ดีใจั 
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ซึ่ีรีส์เร่ือง ฮอร์โม่นส์ฯ ที่คุณร่วม่เขียนบทแลัะเป็นผู้ก�าก้บด้วย  
ถกูน้บเป็นต้ั้นแบบของซีึ่รส์ีทีท้่�งเล่ัาเรือ่งสนกุแลัะเล่ัาถงึประเดน็ทาง
ส้งคม่ด้วย ตั้อนน้�นเนื�อหาในฮอร์โม่นส์ฯ ถือว่าน�าส้งคม่ไปประม่าณ
หนึ่ง แตั้่ตั้อนนี�ดูเหม่ือนว่าความ่คิดในส้งคม่อาจจะน�าเนื�อหาในซีึ่รีส์
หรือภาพยนตั้ร์ไปแลั้วหรือไม่่ คุณม่องประเด็นนี�อย่างไร

ผมิ่เห็น์ด้วยุ รู้สกึดีกับการที�สงัคิมิ่เคิล่�อน์ไปข้างหน้์าเร็วมิ่าก กลับไป 

ตอน์ต้น์ที�เราคิุยุกัน์ว่าทุกคิน์กำลังเป็น์ active citizen กัน์อยุู่ แล้วเรา 

กำลังมิ่องหาคิอน์เทน์ต์ที�คิวรจัะน์ำเราไปสู่ส่�งที�ดีกว่าได้แล้ว แต่ใน์ขณะ

เดียุวกัน์ก็จัะตามิ่มิ่าด้วยุปัญหาว่าการทำคิอน์เทน์ต์เร่�องหน์ึ�งใช้เวลา 

น์าน์มิ่าก ผมิ่อยูุ่กับโปรเจั็กต์หน์ึ�งมิ่าสองปี ประเด็น์ที�เราตั�งใจัจัะไปแตะ 

ก็เด่น์ไปข้างหน์้าเร่�อยุๆ ใน์ช่วงเวลาสองปีที�ผ่าน์มิ่า 

ผูช้มิ่พั์ฒน์าตัวเองไปข้างหน้์าตลอดเวลา เราเองก็ตอ้งพั์ฒน์าตัวเอง 

ไปตลอดเวลาเหม่ิ่อน์กัน์ ส่�งที�ฮอร์โมิ่นุส์ฯ พ์ูดหลายุอยุ่างใน์วัน์น์ั�น์ 

กเ็ปลี�ยุน์ไปแล้วใน์วัน์น์ี� ถ้า้เราทำฮอรโ์มิ่นุส์ฯ ชา้กว่าน์ี�สกั 5-6 ปกีไ็ม่ิ่มิ่ทีาง

ที�เราจัะพู์ดแบบน์ั�น์ ต้องหาว่ธีีพู์ดแบบอ่�น์ให้ได้ หร่อพู์ดอยุ่างที�ปัจัจัุบัน์ 

เป็น์อยุู่ที�สุดเท่าที�จัะทำได้ เพ์ราะฉะน์ั�น์ส่�งดีที�สุดเท่าที�คิน์ทำส่�อทำได้คิ่อ 

อยุ่างน์้อยุๆ ต้องตระหน์ักเร่�องน์ี� 

เร่�องคิวามิ่บนั์เทง่กม็ิ่ปีระโยุชน์ก์บัคิน์กลุ่มิ่ใหญ่ๆ  อยุูเ่หม่ิ่อน์กนั์แหละ  

เหน์่�อยุๆ กลับบ้าน์มิ่าก็ไม่ิ่อยุากดูอะไรซีเรียุส อยุากดูแค่ิน์ี� สนุ์กแล้ว 

กจ็ับ ผมิ่ไมิ่ไ่ดถ้้งึขั�น์อยุากจัะใหท้กุเจัา้เปลี�ยุน์มิ่าทำคิอน์เทน์ตท์ี�มิ่ปีระเด็น์

ทางสังคิมิ่ ที�เล่าเร่�องใน์ระดับทำงาน์กับคิวามิ่คิ่ดคิน์ แต่การเพ์่�มิ่จัำน์วน์ 

ใหไ้ด้มิ่ากขึ�น์ก็ยุ่�งดี กจ็ัะมีิ่ประเด็น์ที�พ์ดูไดห้ลากหลายุขึ�น์ น์า่จัะเป็น์เร่�องดี



วัยรุ่นรู้เยอะมาก  
แต่เขาเลือกไม่ถูกว่าอะไร 

คือความรู้ที่เอาไปใช้งานได้จริง
และมีประโยชน์กับชีวิตประจ�าวัน
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ท้�งๆ ที่ประเทศไทยม่ีว้ตั้ถุดิบเยอะม่ากเลัย ท้�งเรื่องความ่เหล่ืัอม่ลั��า 
แลัะประเด็นทางส้งคม่ตั้่างๆ แตั้่ท�าไม่พอถึงเวลัาจะท�างานไปสู ่
ระด้บโลักจริงๆ ถึงไม่่มี่งานในอุตั้สาหกรรม่บ้นเทิงที่ท�าคุณภาพได ้
ระด้บน้�น เราตั้ิดปัญหาคอขวดตั้รงไหน

สเกลของอุตสาหกรรมิ่บ้าน์เรายัุงไม่ิ่จัร่งอยูุ่ ใน์ที�น์ี�ค่ิอเราทำตัว

เหม่ิ่อน์เราจัะทำซีรสี ์แต่เรายุงัมิ่ทีนุ์สร้างแค่ิ 10% ของการทำซีรสีแ์บบน์ั�น์  

การทำหนั์งหร่อซีรีส์เป็น์การผล่ตที�ต้องมีิ่รายุได้กลับมิ่า แต่กำไรใน์ 

การทำซีรีส์หร่อหน์ังก็มิ่ีล่มิ่่ตอยุู่ 

มิ่ียุุคิหน์ึ�งที�เราเคิยุคิ่ดว่าเป็น์เร่�องกำแพ์งภิาษัา เพ์ราะเราไม่ิ่ใช้

ภิาษัาอังกฤษัเลยุขายุไมิ่่ได้หลายุประเทศเหม่ิ่อน์ซีรีส์อเมิ่ร่กา แต่ก็พ์บ

ว่าโลกทุกวัน์น์ี�เร่�มิ่ไมิ่่คิ่อยุใช่แล้ว ซีรีส์เกาหลีญี�ปุ่น์ก็ไปได้ เราก็มิ่าน์ั�งคิ่ด

ว่าปัญหาอยุู่ตรงไหน์ แล้วพ์บว่า คิ่อเร่�องข้อจัำกัดของผู้ชมิ่ที�ยุังมิ่ีบาร์อยุู่  

ก่อน์หน้์านี์�เราทำงาน์แค่ิให้คิน์ไทยุด้วยุกัน์เองดู ตั�งเป้าอยูุ่ที�การฉายุ 

ใน์ประเทศ เลยุทำให้เรามีิ่เพ์ดาน์สูงสุดของผลตอบแทน์อยูุ่ ไม่ิ่ว่า

หน์ังเร่�องนั์�น์จัะดีแคิ่ไหน์ก็ตามิ่ ก็จัะมิ่ียุอดคิน์ดูประมิ่าณน์ี� ยุกเว้น์ว่า 

หน์ังเร่�องน์ั�น์จัะดีจัน์คิน์ดูซ�ำมิ่ากๆ เก่ดปรากฏิการณ์แบบพ์ี�มิ่าก…

พ์ระโขนุง ถ้ึงจัะทะลุเกณฑ์์ได้ ซึ�งพ์อรายุได้ไปไมิ่่เก่น์น์ี� ว่ธีีการทำงาน์ที�

จัะทำใหเ้ราทำเปน็์อตุสาหกรรมิ่ต่อเน์่�องไดก้ค็ิอ่การทำให้ต้น์ทนุ์ไมิ่เ่กน่์น์ี�  

เลยุต้องทำของช่�น์น์ี�ใน์ราคิาที�เจั็บตัวน์้อยุที�สุด 

ตอน์ที� Parasite ได้ออสการ์ เขามิ่ีชาร์ตว่าหน์ังออสการ์เหล่าน์ั�น์ 

ใช้เวลาถ้่ายุกัน์กี�วัน์ Parasite ถ้่ายุ 77 วัน์ The Irishman ถ้่ายุ 108 วัน์  

แต่หนั์งไทยุหน์ึ�งเร่�องถ่้ายุกัน์แค่ิ 20-30 วัน์เองน์ะ เพ์ราะฉะน์ั�น์เร่�อง 

คิุณภิาพ์ คิวามิ่คิราฟื่ต์ ไม่ิ่มิ่ีทางเทียุบกัน์ได้ ต่างประเทศมีิ่เวลาใน์ 

การทำงาน์เยุอะมิ่าก ใช้เง่น์ลงไปกับหน์ังสูงกว่ามิ่าก ซึ�งเขาเห็น์แล้วว่า 

ปลายุทางน์ั�น์มิ่ากกว่าแคิ่ใน์ประเทศ พ์อหน์ังเขาส่งออกได้ เร่�มิ่มิ่ีคิน์ดู 

ที�ต่างประเทศ เขาก็กล้าลงทุน์มิ่ากขึ�น์ เมิ่็ดเง่น์ที�จัะใช้กับอุตสาหกรรมิ่ 

ก็ใหญ่ขึ�น์ ไทยุยุังไปไมิ่่ถ้ึงจัุดน์ั�น์สักทีทั�งหน์ังและซีรีส์
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ซีรีส์ถ้่อเป็น์บาร์ที�ยุ�ำแยุ่มิ่าก คิน์ทำซีรีส์เหน่์�อยุมิ่าก ได้คิ่าตัว 

น์้อยุมิ่าก เราต้องทำงาน์หนั์กมิ่ากเพ่์�อแลกกับคิอน์เทน์ต์ที�ดี ผมิ่เช่�อ

ว่าคิน์ทำงาน์ทุกคิน์พ์ยุายุามิ่จัะถี้บตัวเองให้เก่งขึ�น์ โตขึ�น์ มิ่ีคิน์รุ่น์ใหม่ิ่

เก่งๆ เต็มิ่ไปหมิ่ดเลยุตอน์น์ี� แต่ระบบไมิ่่เอ่�อให้เขาเก่งขึ�น์แบบชอบธีรรมิ่  

เพ์ราะคิ่าแรงยุังไมิ่่ยุุต่ธีรรมิ่ร้อยุเปอร์เซ็น์ต์ แล้วคิน์ทำงาน์เหล่าน์ี�ก็มิ่ัก

เขา้ใจัไปว่าน์ายุทุน์กดเงน่์ แต่พ์อมิ่าคุิยุกับน์ายุทุน์แล้วจัะรูว่้าน์ายุทุน์ไม่ิ่ได้

อยุากกดเงน่์ แตเ่ขามิ่เีงน่์แคิน่์ี� การขายุแพ็์กสปอน์เซอรใ์หม้ิ่สีปอน์เซอร์เขา้ 

ใน์ซีรีส์ ล่ม่ิ่ตอยุู่ที�ประมิ่าณนี์� ทำมิ่ากกว่านี์�คุิณก็จัะเห็น์โฆษัณาทุกซีน์  

แล้วคิุณเอาเหรอ เราก็ไมิ่่เอา ไมิ่่อยุากทำ น์ายุทุน์เองก็พ์ยุายุามิ่จัะสมิ่ดุล 

เร่�องตัวเลขกับอรรถ้รสของคิน์ดู

ตอน์น์ี�เลยุไมิ่่เก่ดคิวามิ่เข้าใจักัน์ตรงกลางสักทีของอุตสาหกรรมิ่ 

แลว้พ์อมิ่ข้ีอจัำกดัแบบน์ี�อยูุ่ เลยุทำใหที้�ผา่น์มิ่าเวลาจัะทำคิอน์เทน์ตอ์ะไร

กต็ามิ่ วธ่ีแีก้ปญัหาค่ิอการมิ่องให้ไกลขึ�น์ คิอน์เทน์ต์ที�เราจัะทำต้องสากล

พ์อ มิ่องออกไปประเทศเพ์่�อน์บา้น์ใหไ้ดก้อ่น์ พ์อไปไดก้เ็ปน็์โอกาสที�ทำให้

เราไปได้ไกลขึ�น์เร่�อยุๆ

ส่�งเหล่าน์ี�ไปแคิ่บร่ษััทเดียุวไมิ่่ได้ ต้องไปทั�งอุตสาหกรรมิ่ ถ้ามิ่ว่า 

คิอขวดของปญัหาอยุูต่รงไหน์ เปน็์เร่�องของทั�งอุตสาหกรรมิ่ คิน์ใน์วงการ

สู้กัน์มิ่ากแล้วกับการทำงาน์บน์ข้อจัำกัด แต่เราต้องการการสนั์บสนุ์น์

มิ่ากกว่าน์ี�มิ่ากๆ ทั�งใน์เชง่โอกาสทางการฉายุและใน์เชง่ต้น์ทุน์การสร้างด้วยุ

ใน์เช่งน์โยุบายุจัากภิาคิรัฐ การช่วยุเหล่อหร่อการให้ทุน์คิน์ทำหน์ัง

หน์้าใหมิ่่ๆ ยุังน์้อยุอยุู่ คิน์ทำหน์ังหลายุคิน์โตขึ�น์มิ่าจัากศูน์ยุ์ ก็ต้องหา

โอกาส ถ้้าได้รับโอกาสที�ดีจัากภิาคิรัฐก็อาจัจัะโตได้ ทุกวัน์น์ี�รัฐชอบพ์ูด

เร่�อง soft power แต่รัฐไมิ่่เคิยุสน์ับสน์ุน์ soft power จัร่งๆ เลยุ รัฐใช้แต่ 

soft power ที�ดังไปแล้ว เป็น์ระบบที�โคิตรไทยุเลยุ คิุณดังแล้ว มิ่าถ้่ายุรูป

กับเรา แต่ ณ วัน์ที�เขายุังไมิ่่ดัง คิุณไมิ่่เคิยุดัน์ก้น์เขาเลยุน์ะ 

คิน์ทำหน์ังไมิ่่เคิยุรู้สึกปลอดภิัยุเลยุกับการทำงาน์อุตสาหกรรมิ่น์ี�  

ทุกคิน์ต้องมีิ่อะไรรองรับตลอด คิน์ทำหนั์งทุกคิน์รอดได้ด้วยุการเป็น์ 
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ผู้กำกับโฆษัณา หร่อทำงาน์อ่�น์ไปด้วยุถ้ึงจัะรอด ซึ�งน์ี�ไมิ่่ใช่อุตสาหกรรมิ่

ที�แท้จัร่ง ถ้้าจัะเปลี�ยุน์ต้องเปลี�ยุน์ทั�งหมิ่ด

สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

ปาณ่ส โพ์ธี่�ศรีวังชัยุ 

ภิาพ์ถ้่ายุ: กมิ่ลชน์ก คิัชมิ่าตยุ์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 30 กรกฎาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�



ดนตั้รี  
คนรุ่นใหม่่  

แลัะส้งคม่ไทยในฝุ่ัน
ป๋าเตั้็ด-ยุทธนา บุญอ้อม่
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ยุทธนา บุญอ้อม่ หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จ้กก้นในนาม่ ‘ป๋าเตั้็ด’ คือ 
หน์ึ�งใน์บคุิคิลผู้คิร�ำหวอดใน์วงการดน์ตร ีจัน์ได้ช่�อวา่เป็น์ ‘เจัา้พ์อ่เดก็แน์ว’  

มิ่าเก่น์กว่าส่บปี เขาเป็น์ทั�งดีเจั คิน์จััดคิอน์เส่ร์ต และเป็น์ส่วน์หนึ์�งของ

ผู้ขับเคิล่�อน์วงการเพ์ลงไทยุ ก่อน์จัะทำรายุการ ‘ป๋าเต็ดทอล์ก’ ชวน์

ศ่ลปิน์-น์ักดน์ตรีมิ่าพู์ดคิุยุเร่�องชีว่ตและผลงาน์กัน์ลึกๆ เข้มิ่ๆ อยุ่างที� 

ไมิ่่เคิยุคิุยุที�ไหน์

ใน์ช่วงสองปีที�ผ่าน์มิ่าที�การเม่ิ่องไทยุเข้มิ่ข้น์ร้อน์แรง เก่ด 

การประท้วงรฐับาลบน์ทอ้งถ้น์น์ โดยุมิ่คีิน์หน์ุม่ิ่สาวเปน็์ตวัขับเคิล่�อน์หลกั  

วงการบัน์เท่งเป็น์หน์ึ�งใน์วงการที�ถู้ก ‘ด่สรัปต์’ อยุ่างไม่ิ่เคิยุเป็น์มิ่าก่อน์  

เม่ิ่�อศล่ปนิ์และดาราตา่งถ้กูเรยีุกรอ้งใหอ้อกมิ่าแสดงจัดุยุน่์ โดยุปา๋เตด็เอง 

ก็ออกมิ่าแสดงคิวามิ่คิ่ดเห็น์ว่พ์ากษั์รัฐบาลอยุ่างตรงไปตรงมิ่า 

แม้ิ่อายุุจัะลว่งเลยุ แตป่า๋เตด็ก็ยุงัทำงาน์กบัคิน์รุ่น์ใหมิ่ม่ิ่าตลอดชวีต่ 

น์่าสน์ใจัไมิ่่น์้อยุว่า วัน์น์ี�ป๋าเต็ดมิ่องปรากฏิการณ์คิน์รุ่น์ใหมิ่่อยุ่างไร
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ทุกว้นนี�อุตั้สาหกรรม่บ้นเทิง โดยเฉพาะอุตั้สาหกรรม่ดนตั้รีไทย 
ย้งท�างานก้บคนรุ่นใหม่่ไหม่ บางคนตั้้�งข้อส้งเกตั้ว่า วงดนตั้รีด้งๆ  
ที่ฟังกระหึ่ม่ก้นท้่วประเทศไม่่ม่ีอีกแลั้ว ไม่่ม่ี ใครหาเงินจาก 
การท�าเพลังได้ม่ากขนาดน้�นอีกแลั้ว

ประเด็น์แรก ที�บอกว่าทกุวัน์น์ี�แทบจัะไม่ิ่มิ่คีิำว่าซูเปอรส์ตาร์อกีแลว้  

เพ์่�อคิวามิ่ยุุต่ธีรรมิ่ต่ออุตสาหกรรมิ่เพ์ลงไทยุ ผมิ่ว่าไม่ิ่ได้เป็น์เฉพ์าะ 

บา้น์เรา แต่เปน็์ทั�วโลก ลองนึ์กถ้งึศ่ลปิน์ระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกวัน์น์ี�ดสู่

วา่เราจัำกัน์ได้กี�ช่�อเม่ิ่�อเทียุบกับสมัิ่ยุก่อน์ อยุ่างผมิ่เป็น์คิน์ยุุคิ 80 มิ่ไีมิ่เคิล่ 

แจั็กสัน์ มิ่าดอน์น์า ตอน์น์ี�มิ่ีใคิรที�ดังระดับน์ั�น์บ้าง บางคิน์อาจัจัะตอบว่า 

โคิลด์เพ์ลยุ์ แต่บางคิน์อาจัยุังไมิ่่รู้เลยุว่าวงน์ี�มิ่ีเพ์ลงอะไรบ้าง แต่ยุุคิน์ั�น์ 

ไมิ่เคิล่ แจัก็สนั์ มิ่าเม่ิ่องไทยุขึ�น์หน์า้หนึ์�งไทยรฐัน์ะ ลกูเดก็เลก็แดงทั�งหมิ่ด

รู้จักัไมิ่เคิล่ แจัก็สนั์ คิาราบาวกเ็คิยุน์ำช่�อไมิ่เคิล่ไปใสไ่ว้ใน์เพ์ลง แมิ่สมิ่าก

ทกุวนั์น์ี�หายุากมิ่าก แตเ่ป็น์เร่�องปกต ่ผมิ่ไมิ่ต่่�น์เต้น์ เพ์ราะเปลี�ยุน์ไป 

ตามิ่พ์ฤต่กรรมิ่การเสพ์ส่�อ ซึ�งก็เปลี�ยุน์ไปตามิ่เทคิโน์โลยีุของส่�อ 

ที�ส่งเสร่มิ่ให้เก่ด subculture มิ่ากกว่า mass superstar

ถ้้าถ้ามิ่ว่าการขาดซูเปอร์สตาร์เป็น์ข้อเสียุหร่อไมิ่่ ตัวผมิ่เองก็ 

ไมิ่่ปักใจัเช่�อน์ะว่าเป็น์ข้อเสียุ เพ์ราะมิ่ีทั�งข้อดีและข้อเสียุแน์่ๆ

ใน์สมิ่ยัุกอ่น์ทกุคิน์วาดฝันั์ตอ้งเปน็์ซเูปอรส์ตาร ์การจัะเปน็์ศ่ลปนิ์ดงั 

ต้องออกอัลบั�มิ่ ออก 7 สีคิอน์เส่ร์ต มิ่ีคิอน์เส่ร์ตที� MBK Hall ดังน์ั�น์

ข้อเสียุค่ิอยุุคิน์ั�น์ทุกคิน์มิ่ีตะแกรงอะไรบางอยุ่างที�ถ้้าคิุณไมิ่่คิรบเกณฑ์์ 

ที�ว่าน์ี� คิุณเป็น์ซูเปอร์สตาร์ไมิ่่ได้

ทกุวนั์น์ี�คิณุไมิ่จ่ัำเปน็์ตอ้งเปน็์ซเูปอรส์ตาร ์แน์วดน์ตรหีลากหลายุขึ�น์  

คิณุไม่ิ่ตอ้งด่�น์รน์ขึ�น์ 7 สคีิอน์เสร์่ตหรอ่โลกดน์ตรี ไม่ิ่ตอ้งกังวลว่าถ้า้ไม่ิ่ได้ 

จััดคิอน์เส่ร์ตที� MBK Hall แล้วจัะเป็น์คิวามิ่ล้มิ่เหลวของชีว่ต จัึงทำให ้

เราเหน็์ดน์ตรหีลายุแน์ว เหน็์ปรากฏิการณศ่์ลปนิ์ดงัชั�วขา้มิ่ค่ิน์ เก่ดกระแส 

ใหมิ่่ๆ มิ่ากมิ่ายุ

ประเดน็์ที�สอง อตุสาหกรรมิ่ไทยุถ้อยุหลงัเขา้คิลองหร่อไมิ่ ่ผมิ่มิ่อง

ว่าใน์เช่งคิรีเอทีฟื่ เราก้าวเร็วขึ�น์ด้วยุซ�ำไป ส่บเน์่�องจัากที�เราไมิ่่ต้องเป็น์
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ซูเปอร์สตาร์ แต่เป็น์อะไรก็ได้คิุณก็พ์ร้อมิ่จัะมิ่ีผู้สน์ับสน์ุน์ เก่ดแฟื่น์คิลับ

และคิอมิ่มูิ่น์่ตี�โดยุไม่ิ่ต้องง้อช่องทางอ่�น์ อยุ่างเม่ิ่�อก่อน์จัะวางขายุอัลบั�มิ่

ใหม่ิ่ต้องได้ลงหน้์าหน์ึ�งไทยรัฐ ทกุวัน์น์ี�แค่ิมิ่เีพ์จัของคุิณเอง คิณุก็สามิ่ารถ้

ส่�อสารกับคิน์อ่�น์ๆ ได้แล้ว

ปัญหาค่ิอผมิ่ยุังรู้สึกว่า ใน์ระดับผู้บร่หารประเทศ อุตสาหกรรมิ่

ดน์ตรีของไทยุยุังได้รับการให้ค่ิาน์้อยุอยุู่ เทียุบไมิ่่ได้กับอุตสาหกรรมิ่

ท่องเที�ยุว ส่งออก หร่ออาหาร โดยุขน์าดแล้วเทียุบไมิ่่ได้หรอก แต่เพ์ราะ

อุตสาหกรรมิ่ดน์ตรีไม่ิ่เคิยุถู้กยุกมิ่าดูและพั์ฒน์าให้ขน์าดอุตสาหกรรมิ่ 

โตขึ�น์สักที ทั�งๆ ที�มิ่ีคิวามิ่สามิ่ารถ้จัะทำได้ 



ไม่ว่าที่ไหนในโลก 
สังคมต้องขับเคลื่อน 

ด้วยคนรุ่นใหม่
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เม่ิ่�อก่อน์เราต้องเทียุบกับอเมิ่ร่กาและยุุโรป แต่ตอน์น์ี�ใน์เอเชียุ 

ก็เร่�มิ่เห็น์ตัวอยุ่างที�ชัดขึ�น์เร่�อยุๆ เอาแคิ่ 20 ปีที�แล้ว ผมิ่ยัุงไมิ่่รู้จััก 

วงเกาหลีเลยุน์ะ จัะน์ึกถ้ึงก็แต่เพ์ลงโบราณ ฟื่ังดูก็อาจัตลก แต่เมิ่่�อก่อน์

เราไมิ่่ได้แพ์้เขาเลยุน์ะ ดังนั์�น์ผมิ่เห็น์ว่าการที�ผู้บร่หารประเทศไมิ่่มิ่อง 

อุตสาหกรรมิ่ดน์ตรีเป็น์ธีุรก่จัสำคิัญทำให้วงการดน์ตรีไมิ่่เคิล่�อน์ไปไหน์

นอกจากอุตั้สาหกรรม่ดนตั้รี ย้งม่ี อุตั้สาหกรรม่ภาพยนตั้ร์ 
อุตั้สาหกรรม่หน้งสือ ที่รู้สึกคลั้ายๆ ก้นว่า ไม่่ได้ร้บการเหลัียวแลั
จากภาคร้ฐท้�งที่มี่คนมี่ความ่สาม่ารถม่ากม่าย คุณคิดว่ามี่สาเหตุั้
อะไรที่ท�าให้อุตั้สาหกรรม่สร้างสรรค์เหล่ัานี�ไม่่ได้ร้บการสน้บสนุน 
จากภาคร้ฐเท่าที่ควรจะเป็น

ไม่ิ่น่์าเช่�อเลยุคิรับว่าผมิ่ตอบคิำถ้ามิ่น์ี�ไม่ิ่ได้ ผมิ่ก็ไม่ิ่เข้าใจัเหม่ิ่อน์กัน์  

ถ้้าให้ผมิ่เดา เราอาจัเต่บโตมิ่ากับคิำว่าเต้น์ก่น์รำก่น์ เป็น์เง่�อน์สลัก

บางอยุ่างหร่อเปล่า บางบ้าน์คิุณพ์่อคิุณแมิ่่ก็อาจัจัะไมิ่่ได้สน์ับสน์ุน์ให ้

ลูกเข้ามิ่าอยุู่ใน์อุตสาหกรรมิ่บัน์เท่งแบบสน์่ทใจัตั�งแต่ต้น์ แต่เดี�ยุวน์ี� 

ดีขึ�น์น์ะ

อีกเร่�องหน์ึ�งค่ิอคิวามิ่สำคิัญของระบบการศึกษัาที�เกี�ยุวข้องกับ

ดน์ตรี อะไรที�เราให้คิวามิ่สำคัิญใน์การศึกษัาก็มิ่ักได้รับการยุกสถ้าน์ะ

โดยุอัตโน์มิ่ตั ่แตอ่าจัจัะไมิ่ใ่ช่เหตผุลสำคิญัที�สดุ ตอน์น์ี�เรามิ่มีิ่หาวท่ยุาลยัุ

และสถ้าบัน์ที�สอน์ดน์ตรีเพ์่�มิ่ขึ�น์มิ่าก ทั�งเอกชน์ระดับห้องเล็กๆ ไปจัน์ถ้ึง

มิ่หาว่ทยุาลัยุ เราผล่ตบุคิลากรดีๆ ออกมิ่ามิ่ากมิ่ายุ ศ่ลปิน์รุ่น์ใหมิ่่ๆ 

จัำน์วน์มิ่ากผ่าน์การศึกษัาด้าน์ดน์ตรีจัากสถ้าบัน์เหล่าน์ี�

อีกสาเหตุหน์ึ�งค่ิออุตสาหกรรมิ่บัน์เท่งอาจัทำรายุได้ให้ประเทศ 

ไม่ิ่มิ่ากพ์อ จัน์ทำใหเ้ขาไปให้คิวามิ่สำคัิญกับเร่�องการส่งออกและท่องเที�ยุว  

เลยุไมิ่่โตขึ�น์ไปสักที
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สม่ม่ตั้ิร้ฐบาลัให้การสน้บสนุนเตั้็ม่ที่ ทุ่ม่งบให้อุตั้สาหกรรม่ดนตั้รี–
บ้นเทิงให้ท�าทุกอย่างได้เท่าที่ตั้้องการ คุณคิดว่าเราจะได้เห็นภาพ
อย่างที่ฝุ่ันไว้ไหม่

การสน์ับสน์ุน์ไมิ่่มิ่ีทางลัด เวลาพ์ูดเร่�องการสน์ับสน์ุน์ส่�งที�ยุัง 

ไมิ่ส่ำเรจ็ั เรามิ่กัจัะตั�งเปา้ทางลดั เชน่์ ทำอยุา่งไรไทยุจัะไดไ้ปฟื่ตุบอลโลก 

ทำอยุ่างไรหน์ังไทยุจัะได้ไปออสการ์ การตั�งเป้าสูงๆ แบบน์ั�น์เป็น์เร่�องดี 

แต่อยุ่างไรก็ไมิ่่มิ่ีทางลัด ต้องใช้เวลา 

ผมิ่ต่ดตามิ่การพ์ัฒน์าอุตสาหกรรมิ่บัน์เท่งของเกาหลีมิ่าตลอด  

เมิ่่�อ 20 ปีที�แล้วเรามิ่องเกาหลีเป็น์แคิ่ทางผ่าน์ไปอเมิ่ร่กา แต่ขณะน์ั�น์มิ่ี  

Busan International Film Festival มิ่าส่บกว่าปีแล้ว ซึ�งยุังไมิ่่เห็น์หน์ัง

เกาหลีที�ดังมิ่ากๆ แต่เขาไมิ่่ท้อถ้อยุและทำอยุ่างต่อเน์่�อง จัน์ทุกวัน์น์ี� 

Busan International Film Festival เป็น์เทศกาลหนั์งหลักของเอเชียุ 

ใน์ทุกๆ ด้าน์ ถ้้าคุิณต้องการระดมิ่ทุน์ หร่ออยุากพ์บอะไรใหม่ิ่ๆ  

ใน์แง่การตลาด คิ้าขายุ และว่ชาการก็ต้องไปงาน์น์ี� 

หรอ่เร่�องเพ์ลง ผมิ่ไดร้บัเกยีุรตเ่ปน็์คิณะกรรมิ่การคิดัเลอ่กวงดน์ตรี

ใน์เทศกาลดน์ตรีเอเชียุตะวัน์ออกเฉียุงใต้ที�เกาหลี ผมิ่ต้องน์ั�งดูวงเกาหลี 

57 วงเล่น์เพ์ลงพ์่�น์บ้าน์ของเกาหลี แต่ผสมิ่ผสาน์ดน์ตรีรุ่น์ใหมิ่่เข้าไป 

ใน์ใจัตอน์นั์�น์คิ่ดว่าต้องหลับแน์่น์อน์ แต่พ์อได้ดู ผ่ดคิาดเลยุ ประมิ่าณ 

80% ขึ�น์ไป น์กัดน์ตรเีปน็์คิน์รุ่น์ใหมิ่ ่ไมิ่ม่ิ่คีิำวา่เชยุเลยุ เทม่ิ่าก เราไดเ้หน็์ 

เพ์ลงพ์่�น์บ้าน์ผสมิ่แจัซ ร็อก อ่เล็กทรอน์่กส์ บางวงก็พ์่�น์บ้าน์แท ้

แต่น์ำเสน์อผ่าน์มิุ่มิ่มิ่องที�เท่มิ่ากๆ ทั�งการจััดไฟื่และการแต่งตัว

พ์่�น์บ้าน์ไมิ่่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ว่าต้องแต่งตัวเหม่ิ่อน์กัน์หมิ่ด ผมิ่ไมิ่่ได้

จัะกระทบกระทั�งเพ์ลงไทยุเด่มิ่น์ะคิรับ แต่จัะแสดงให้เห็น์ว่ารัฐบาลเขา

สน์บัสน์นุ์ตั�งแตร่ะดับรากหญา้ จังึเตม็ิ่ไปดว้ยุน์กัดน์ตรรีุน่์ใหมิ่ท่ี�เลน่์เพ์ลง

พ์่�น์บ้าน์ผสมิ่ผสาน์ไอเดียุใหมิ่่ๆ เข้าไป และไมิ่่เคิยุปฏิ่เสธีการผสมิ่ผสาน์ 

ไมิ่่มิ่ีปัญหามิ่ากมิ่ายุอยุ่างบ้าน์เรา เขามิ่องว่าเมิ่่�อผสมิ่กัน์ดี ผู้ชมิ่ก็จัะรู้สึก

ต่�น์เต้น์ว่าทำแบบน์ั�น์ได้ด้วยุ น์ี�เป็น์แคิ่ตัวอยุ่างโปรเจั็กต์ ยุังมีิ่ตัวอยุ่าง 

อกีมิ่ากมิ่ายุใน์แงก่ารสนั์บสน์นุ์ คิณุต้องทำอยุ่างตอ่เน์่�องและคิรบทกุดา้น์  
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เช่น์ ถ้้าตั�งเป้าว่าศ่ลปิน์ไทยุจัะไปแกรมิ่มีิ่�อวอร์ด ต้องตั�งเป้าว่าแผน์น์ั�น์ 

จัะใช้เวลาเท่าไหร่และทำอยุ่างไร

ม่องย้อนกลั้บม่าที่ว้ฒนธรรม่ดนตั้รีของไทยเรา ม่ีความ่เข้าใจอะไร 
ที่ผิดของภาคร้ฐบ้าง เช่่น อาจจะไม่่เข้าใจว่าว้ฒนธรรม่ดนตั้รีเป็น
อย่างไร ไม่่รู้จะพ้ฒนาไปทางไหน หรือตั้ิดก้บด้กความ่คิดอะไรอยู่

อยุา่งแรกค่ิอ มิ่หีน์ว่ยุงาน์มิ่ากมิ่ายุที�ทำเร่�องศล่ปะ หลายุหน์ว่ยุงาน์

ผมิ่เห็น์คิน์รุ่น์ใหมิ่่ที�เต็มิ่ไปด้วยุไอเดียุเข้าไปทำงาน์ เขาทำเร่�องน์่าช่�น์ชมิ่ 

มิ่าก แต่อุตสาหกรรมิ่น์ี�ไมิ่่เคิยุอยุู่ใน์ชั�น์ที�สูงพ์อที�คิน์คิุมิ่น์โยุบายุจัะให ้

คิวามิ่สำคัิญ ตอ่ให้คิน์ตัวเล็กทำเต็มิ่ที�กจ็ัะไปตัน์ที�ขอ้จัำกัด อยุ่างที�เราเห็น์ 

ว่าเร่�องที�มิ่ีคิวามิ่พ์่เศษัก็จัะได้รับทางด่วน์หน์่อยุ อน์ุมัิ่ต่เร็ว กลายุเป็น์ 

วาระแห่งชาต่ แต่พ์อเป็น์เร่�องที�เกี�ยุวข้องกับศ่ลปวัฒน์ธีรรมิ่ โดยุเฉพ์าะ

ศ่ลปวัฒน์ธีรรมิ่ร่วมิ่สมิ่ัยุ มิ่ักจัะอยุู่ใน์ลำดับที�ไมิ่่สูงพ์อเสมิ่อ

ตั้ลัอดเวลัาที่คุยก้นเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่่เป็นต้ั้วลัะครส�าค้ญใน 
การพ้ฒนาศิลัปว้ฒนธรรม่ เราจะข้บเคลัื่อนส้งคม่ไปข้างหน้าได้
อย่างไรโดยม่ีคนรุ่นใหม่่เป็นแกนหลั้ก ม่ีอะไรที่เราตั้้องติั้ดอาวุธให้
คนรุน่ใหม่ต่ั้อนนี�บา้งไหม่ แลัะสง้คม่แบบไหนทีเ่อื�อใหค้นรุน่ใหม่ไ่ดท้�า
ในสิ่งที่เขาอยากท�าจริงๆ

เป็น์เร่�องพ์่�น์ฐาน์มิ่ากคิรับ ไมิ่่ว่าที�ไหน์ใน์โลก สังคิมิ่ต้องขับเคิล่�อน์

ด้วยุคิน์รุ่น์ใหมิ่่ ทุกคิน์เคิยุเป็น์คิน์รุ่น์ใหมิ่่มิ่าก่อน์ ผมิ่ก็เคิยุได้ช่�อว่าเป็น์ 

คิน์รุ่น์ใหมิ่่มิ่าก่อน์ใน์วัน์แรกๆ ที�เร่�มิ่ทำงาน์ แล้วก็จัะมิ่ีคิน์รุ่น์ใหมิ่่เข้ามิ่า

ทุกวัน์

ที�เม่ิ่องไทยุ การต่ดอาวุธีให้คิน์รุ่น์ใหมิ่่ไมิ่่เป็น์ปัญหาใหญ่เท่ากับ 

การปรับทัศน์คิต่ของคิน์รุ่น์ก่อน์ หากเจัอกัน์คิรึ�งทางได้ ปรับเข้าหากัน์ 

และกัน์ก็จัะไปได้ ผมิ่ไมิ่่ได้บอกว่าคิน์รุ่น์ก่อน์ผ่ดหมิ่ด คิน์รุ่น์ใหมิ่่ถู้กหมิ่ด  

เป็น์ไปไมิ่่ได้ ที�ชัดเจัน์ค่ิอคิน์สองรุ่น์นี์�มิ่ีมิุ่มิ่มิ่องไมิ่่เหม่ิ่อน์กัน์ งาน์ที�ทำ 

ร่วมิ่กัน์ได้ อยุ่างไรมิ่ัน์ก็ดี เพ์ราะงาน์ที�ช่วยุกัน์มิ่องจัากคิน์ละมิุ่มิ่ 



ทุกคนเคยเป็นเด็ก 
และทุกคนเคยเถียงผู้ใหญ่  

กระทั่งคนที่อนุรักษนิยมที่สุดวันนี ้
ก็เคยเป็นเด็กมาก่อน  

เคยดื้อมาก่อน
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ก็มิ่ักจัะช่วยุกัน์ขัดแยุ้ง เถ้ียุง น์ำเสน์อไอเดียุหลากหลายุ และเล่อกไอเดียุ 

ที�ดทีี�สดุ เราจัะทำอยุา่งไรใหค้ิน์อกีรุน่์หน์ึ�งมีิ่เมิ่ตตา เปดิกว้างกบัคิน์รุ่น์ใหมิ่่  

ทำอยุ่างไรให้เขาฟัื่งและทำคิวามิ่เข้าใจัว่าคิน์รุ่น์ใหม่ิ่น์ำเสน์ออะไร 

หร่อพ์ูดถ้ึงปัญหาอะไรก่อน์จัะพ์ูดว่าอาบน์�ำร้อน์มิ่าก่อน์

ทุกคิน์เคิยุเป็น์เด็กและทุกคิน์เคิยุเถี้ยุงผู้ ใหญ่ กระทั�งคิน์ที�

อน์ุรักษัน่์ยุมิ่ที�สุดวัน์น์ี�ก็เคิยุเป็น์เด็กมิ่าก่อน์ เคิยุด่�อมิ่าก่อน์ ต้องน์ึกถึ้ง 

วัน์น์ั�น์ให้ได้ พ์อเราจัำได้ว่าเคิยุคิ่ดอะไร จัะได้เล่อกใช้ภิาษัาให้ดี คิุยุกัน์

เข้าใจั อยุ่าไปโกรธีมิ่ากเวลาที�เขาผ่ด หร่อบางเร่�องมิ่ีแก่น์ที�ถู้กแต่ผ่ด 

ใน์เร่�องอ่�น์ เช่น์ ใช้คิำไมิ่่สุภิาพ์ ถ้้าเรามิ่ัวแต่ไปมิ่องที�คิวามิ่หยุาบคิายุ 

ก็ทำให้ประเด็น์หลักถู้กหลงล่มิ่ไป น์่าเสียุดายุ 

ถ้้าส่�อสารกัน์ลักษัณะน์ี�ค่ิอการต่ดอาวุธีคิน์รุ่น์ใหมิ่่ไปใน์ตัวเลยุน์ะ 

คิุณจัะเอาอาวุธีอะไรไปให้เขาใน์เมิ่่�อคิุณยุังไมิ่่เช่�อ ไมิ่่รับฟื่ัง ดูถู้กทัศน์คิต่

ของเขาขน์าดน์ั�น์

ช่ว่งทีค่นรุน่ใหม่อ่อกม่าประทว้ง ม่ผีูใ้หญห่ลัายคนบอกวา่เดก็พวกนี� 
พูดไม่่เพราะ มี่ท่าทีก้าวร้าว ใช่้ความ่รุนแรง คุณม่องประเด็น 
ความ่ข้ดแย้งระหว่างเจเนอเรช่้นท่ีม่ีเรื่องการเม่ืองเข้าม่าเกี่ยวข้อง
ด้วยอย่างไรบ้าง

ผมิ่ช่�น์ชมิ่คิน์รุ่น์ใหมิ่่ที�เขาเสาะแสวงหาข้อมิู่ล พ์ยุายุามิ่เผยุแพ์ร่

ข้อมิู่ลให้เข้าถ้ึงคิน์หมิู่่มิ่ากได้ยุ่�งขึ�น์ ขณะเดียุวกัน์ผมิ่ก็ช่�น์ชมิ่คิน์บางส่วน์

ซึ�งเห็น์ต่างที�เล่อกใช้ว่ธีีฟื่ัง ทำคิวามิ่เข้าใจั และตอบโต้แบบมิ่ีอารยุธีรรมิ่ 

เหรียุญมิ่ีสองด้าน์

ส่�งที�เราคิวรใหค้ิวามิ่สำคิญัทั�งสองเร่�องค่ิอ เร่�องที�เขาน์ำเสน์ออยูุ่น์ั�น์

ใจัคิวามิ่คิ่ออะไร บางคิรั�งเราสน์ใจัเปล่อกมิ่ากเก่น์ไป ทั�งคิวามิ่ก้าวร้าว 

ไมิ่่สุภิาพ์ ขัดหูขัดตา ไมิ่่ยุอมิ่มิ่องแก่น์หลัก กลายุเป็น์ว่าทะเลาะกัน์ด้วยุ

เร่�องปลีกยุ่อยุจัน์ขัดแยุ้งกัน์รุน์แรงขึ�น์ หลักการบางอยุ่างที�คิน์รุ่น์ใหมิ่่

เสน์อจัน์คิน์อีกรุ่น์หน์ึ�งรับไมิ่่ได้ก็มิ่ี แต่ผมิ่คิ่ดว่าเราคิุยุกัน์ได้แบบอารยุชน์ 

ทั�งสองฝ่ัายุไม่ิ่จัำเป็น์ต้องเหน็์ตรงกนั์ เพ์ราะเราอยุูใ่น์ประเทศประชาธีป่ไตยุ 
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แต่เปล่อกทำให้เราทะเลาะกัน์ ขยุายุใหญ่โตทั�งโดยุธีรรมิ่ชาต่และบางคิน์

ตั�งใจัขยุายุเพ์่�อกลบเกล่�อน์เร่�องอ่�น์จัน์น์ำไปสูค่ิวามิ่ขดัแยุง้ตอ่เน์่�องมิ่าอกี

ผมิ่พู์ดอ้อมิ่คิ้อมิ่มิ่าก แต่อยุากให้คิวามิ่เป็น์ธีรรมิ่กับทุกฝ่ัายุที�สุด 

ผมิ่ดีใจัที�เราได้ถ้กเถี้ยุงกัน์ใน์เร่�องที�ไมิ่่คิ่ดฝััน์มิ่าก่อน์ว่าจัะถ้กเถี้ยุงเร่�อง

แบบน์ี�ได้ แต่เสยีุใจัที�การถ้กเถ้ยีุงแบบอารยุชน์ถ้กูกลบด้วยุเร่�องที�เกด่ขึ�น์ 

ซ�ำแล้วซ�ำอีกทุกสมัิ่ยุ กลายุเป็น์สงคิรามิ่ข่าวสาร สงคิรามิ่ที�ไร้สาระ  

ไมิ่่น์ำไปสู่การอยุู่ร่วมิ่กัน์อยุ่างอารยุชน์

ถ้าช่วนกล้ับไปที่ฐานของประเทศคือเรื่องร้ฐธรรม่นูญซ่ึึ่งเป็น
กฎหม่ายสูงสุดของประเทศ ที่ ผ่านม่าเราคุยก้นว่าควรจะมี่ 
การแก้ร้ฐธรรม่นูญเพื่อให้เป็นร้ฐธรรม่นูญของทุกคน ให้ทุกคน 
ม่ีสิทธิเสรีภาพ ม่ีช่ีวิตั้ที่ดีขึ�น ถ้าถาม่คุณในฐานะประช่าช่นคนหนึ่ง  
คุณม่ีร้ฐธรรม่นูญในฝุ่ันอย่างไร

มิ่ีหลายุประเด็น์มิ่าก ผมิ่อาจัจัะรู้น้์อยุเก่น์ไป แต่ถ้้าเอาแบบเร็วๆ  

ข้อเดียุว กฎหมิ่ายุสูงสุดใน์ระบอบประชาธี่ปไตยุคิวรให้คิวามิ่สำคัิญกับ 

ส่ทธี่เสรีภิาพ์ของประชาชน์เป็น์เร่�องใหญ่ที�สุด อยุ่างน้์อยุที�สุดเราคิวร 

มิ่ีส่ทธี่�ออกคิวามิ่เห็น์ทุกเร่�อง เช่น์ เร่�องการแก้รัฐธีรรมิ่น์ูญ เราคิวรมิ่ีส่ทธี่�

ใน์การออกคิวามิ่เห็น์ด้วยุว่าเราอยุากได้อะไร 

ส่วน์ข้อปลีกยุ่อยุอ่�น์ๆ เราก็ต้องกลับไปที�ข้อแรกค่ิอประชาชน์

คิวรมีิ่ส่ทธี่เสรีภิาพ์ใน์การแสดงออก เรียุกร้องใน์ส่�งที�เป็น์ประโยุชน์ ์

ของประชาชน์เอง แต่ใน์เม่ิ่�อแต่ละคิน์เรียุกร้องส่ทธี่ของตน์เองก็อาจั 

มิ่ีข้อเรียุกร้องที� ขัดแยุ้งซึ�งกัน์และกัน์ ก็จังไปทำให้เ ง่�อน์ไขอ่�น์ๆ  

ทางกฎหมิ่ายุช่วยุทำให้คิวามิ่ขัดแยุ้งน์ั�น์คิลี�คิลายุแบบประชาธี่ปไตยุ

ทุกวัน์น์ี�กลายุเป็น์ว่าบางเร่�องพ์ูดได้ บางเร่�องพ์ูดไมิ่่ได้ แล้วทำให้

น์ำเสน์อคิวามิ่เห็น์ได้ไมิ่่คิรบทุกมิุ่มิ่ ใน์ที�สุดแล้วถ้้าเราน์ำเสน์อคิวามิ่เห็น์ 

ไมิ่่คิรบทุกมิุ่มิ่ เราก็จัะไมิ่่เห็น์ปัญหา การพ์ูดถ้ึงทำให้เราเห็น์ปัญหาได ้

คิรบถ้้วน์และหาทางเด่น์หน์้าไปด้วยุกัน์ได้อยุ่างสมิ่บูรณ์กว่าที�เป็น์อยุู่
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คุณให้ส้ม่ภาษณ์ในรายการป๋าเตั้็ดทอลั์ก ตั้อน ป๋าเตั้็ด ที่คุณม่าโนช่ 
พฒุตั้าลั ม่าส้ม่ภาษณไ์วว้า่ คณุเปน็คนเดนิสายกลัาง ในความ่หม่าย
ว่าช่ะโงกไปดูทางซึ่้ายบ้าง ทางขวาบ้าง แตั้่พอเป็นเรื่องการเมื่อง
การเดินทางสายกลัางย้งใช่้ได้ไหม่

เวลาที�ผมิ่ใช้คิำว่าเด่น์สายุกลางตอน์น์ั�น์ก็มีิ่ปัญหาเหม่ิ่อน์กัน์  
เพ์ราะเวลาที�เราไดยุ่้น์คิำว่าเด่น์ทางสายุกลางแลว้กมั็ิ่กจัะน์กึไปถ้งึคิำสอน์ 
ของพ์ระพุ์ทธีเจ้ัา ซึ�งผมิ่ไม่ิ่ได้หมิ่ายุคิวามิ่ตรงกับที�พ์ระพุ์ทธีเจ้ัาท่าน์
เคิยุตรัสไว้ ผมิ่พ์ยุายุามิ่ค่ิดว่า wording ที�ใช้ไม่ิ่ถู้กต้อง สำหรับผมิ่แล้ว 
การเด่น์ทางสายุกลางมิ่สีองเร่�องผสมิ่กนั์อยูุ่ ค่ิอคิำวา่ ‘สมิ่ดลุ’ กบั ‘หลกัการ’  
ซึ�งใน์บางกรณีผมิ่หมิ่ายุถ้ึงคิวามิ่สมิ่ดุล ใน์บางกรณีผมิ่หมิ่ายุถ้ึงหลักการ 

ใน์กรณทีี�สมิ่ดลุหมิ่ายุคิวามิ่ว่า เราต้องเข้าใจัคิวามิ่เหน็์หร่อรายุละเอียุด 
ของทั�งสองฟื่ากฝัั�ง ไมิ่่จัำเป็น์ต้องเป็น์เร่�องการเมิ่่องเท่าน์ั�น์ สมิ่มิ่ต่พ์ูดถ้ึง
เร่�องเพ์ลง เพ์ลงอ่น์ดี�กับเพ์ลงกระแสหลัก เราต้องเข้าใจัทั�งสองฝัั�ง เราจัะ
ไม่ิ่บอกว่าเพ์ลงอ่น์ดี�ดีกว่าเพ์ลงกระแสหลัก หร่อเพ์ลงกระแสหลักดีกว่า
อ่น์ดี� เพ์ราะผมิ่มิ่องว่าไม่ิ่แฟื่ร์ การจัะบอกได้ว่าอะไรดี-ไม่ิ่ดี เราต้องฟัื่ง 
ทั�งสองฝัั�งก่อน์ ซ้ายุก็ต้องชะโงกไปดู ขวาก็ต้องชะโงกไปฟัื่ง แล้วเอา 
ข้อดีข้อเสียุมิ่าหาจัุดตรงกลาง ผมิ่จัะไมิ่่ใช่คิน์ที�หลงรักเพ์ลงอ่น์ดี�จัน์หมิ่ด  
แม้ิ่ผมิ่จัะเคิยุได้ช่�อว่าเป็น์เจ้ัาพ์่อเด็กแน์ว แต่ผมิ่ก็ไม่ิ่ได้ช่�น์ชมิ่เพ์ลงอ่น์ดี� 
เสียุจัน์ทำให้เพ์ลงกระแสหลักผด่ไปหมิ่ดใน์สายุตาเรา อนั์น์ั�น์คิอ่คิวามิ่หมิ่ายุ
ที�หน์ึ�ง

คิวามิ่หมิ่ายุที�สองค่ิอเร่�องหลักการ หลักการใน์ที�น์ี�ค่ิอคิน์เคิยุถ้ามิ่
ว่าผมิ่เล่อกข้างไหน์ทางการเมิ่่อง ผมิ่ไมิ่่ได้เล่อกข้างที�ตัวบุคิคิล ผมิ่เล่อก
ขา้งจัากหลักการที�ถ้กูตอ้ง ไม่ิ่วา่ใคิร คิน์ไหน์ พ์รรคิไหน์ ฝัั�งไหน์ สมัิ่ยุไหน์
ก็ตามิ่ทำเร่�องที�ถู้กต้อง ผมิ่จัะไปยุ่น์อยูุ่ข้างน์ั�น์ ดังนั์�น์ผมิ่จึังเรียุกส่�งน์ี�ว่า
เป็น์การเด่น์อยุู่สายุกลาง ไมิ่่ได้เล่อกคิน์แต่เล่อกหลักการ เร่�องเดียุวกัน์ 
ที�เรามิ่องว่าผ่ด ไม่ิ่สนั์บสนุ์น์ แค่ิเปลี�ยุน์ช่�อคิน์ทำ ไม่ิ่ว่าจัะเป็น์ใคิร  
ผมิ่จัะยุ่น์หยัุดใน์จัุดยุ่น์ทางการเม่ิ่อง จัะทักษั่ณ ประยุุทธ์ี หร่อธีน์าธีร 
ทำเร่�องผ่ดผมิ่ก็ไมิ่่เห็น์ด้วยุ ไมิ่่ใช่ว่าถ้้าเร่�องเดียุวกัน์ คิุณธีน์าธีรทำผ่ด  

แต่คิุณประยุุทธี์ทำกลายุเป็น์ถู้ก อยุ่างน์ี�ผมิ่ไมิ่่เห็น์ด้วยุ
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หล้ักการที่ถูกต้ั้องของคุณในทางการเมื่องคืออะไร ถ้าคนท�าผิด 
จากหลั้กการนี�คือร้บไม่่ได้แลั้ว ไม่่เห็นดีเห็นงาม่ก้บเขาแลั้ว

รายุละเอียุดปลีกยุ่อยุเยุอะมิ่าก แต่ถ้้าพ์ูดถ้ึงการเมิ่่อง ส่�งแรกที�ผมิ่

จัะพู์ดค่ิอส่ทธี่เสรีภิาพ์ของประชาชน์ อะไรก็ตามิ่ที�ไมิ่่เปิดให้ประชาชน์

มิ่ีส่ทธี่�มีิ่เสียุงใน์การแสดงคิวามิ่เห็น์อยุ่างยุุต่ธีรรมิ่ บางเร่�องอาจัจัะมิ่ ี

กฎระเบียุบของมัิ่น์ ผมิ่เข้าใจัได้ แต่โดยุหลักการใหญ่ๆ แล้ว รฐับาลชุดไหน์ 

ก็ตามิ่ที�ปิดกั�น์ส่ทธี่�ใน์การแสดงออกของประชาชน์ ผมิ่ก็ไมิ่่ยุ่น์อยุู่ข้างน์ั�น์

เป็น์อัน์ขาด

ถ้าม่ีโอกาสจ้ดรายการป๋าเตั้็ดทอลั์กก้บประยุทธ์ จ้นทร์โอช่า  
คุณจะถาม่อะไร 

ผมิ่คิงถ้ามิ่ว่า ถ้้ายุ้อน์เวลากลับไปวัน์ก่อน์หน้์าที�จัะตัดส่น์ใจัทำ

รัฐประหาร ทบทวน์ทุกอยุ่างที�เก่ดขึ�น์ใน์เจ็ัดปีที�ผ่าน์มิ่า คิุณประยุุทธ์ี 

ยุงัจัะตดัส่น์ใจัเหม่ิ่อน์เด่มิ่หร่อเปลา่ เพ์ราะอะไร และถ้า้ตดัสน่์ใจัเปลี�ยุน์ไป  

จัะเปลี�ยุน์เป็น์แบบไหน์ เพ์ราะอะไร
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สัมิ่ภิาษัณ์และเรียุบเรียุง: 

ปาณ่ส โพ์ธี่�ศรีวังชัยุ 

ภิาพ์ถ้่ายุ: 

a day BULLETIN 

ภิาสกร ธีวัชธีาตรี

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 12 กรกฎาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�



เปลัี่ยนส้งคม่แลั้งฝุ่ัน 
ด้วยความ่หว้ง 
ของคนรุ่นใหม่่ 

พ้ทน์ ภ้ทรนุธาพร  
จตัุ้ภ้ทร์ บุญภ้ทรร้กษา  
พิริยะ กุลักาญจนาช่ีวิน
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พ้ทน ์ภ้ทรนธุาพร นก้ศกึษาปรญิญาเอก MIT Media Lab ผูห้ลังใหลั 
ว่ทยุาศาสตร์ ที�เช่�อว่าเทคิโน์โลยุีเปลี�ยุน์ชีว่ตผู้คิน์ได้จัร่ง 

จตุั้ภ้ทร์ บุญภ้ทรร้กษา (ไผ่ ดาวดิน) น้กเคลัื่อนไหวทางการเมื่อง  
และน์ักต่อสู้เพ์่�อส่ทธี่มิ่น์ุษัยุชน์ 

พิริยะ กุลักาญจนาชี่วิน License holder of TEDxBangkok 
และผูร่้วมิ่ก่อตั�ง Glow Story บร่ษัทัน์กัเล่าเร่�องเพ่์�อสรา้งการเปลี�ยุน์แปลง

น์ี�คิ่อบทสน์ทน์าของคิน์รุ่น์ใหมิ่่สามิ่คิน์ที�พ์ยุายุามิ่ ‘ขยุับ’ คิวามิ่ฝััน์

ของตวัเอง ดว้ยุหวังว่าฝันั์น์ั�น์จัะ ‘เขยุ่�อน์’ สงัคิมิ่ไทยุไปสูอ่น์าคิตที�ดกีวา่ได้
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หากจะตั้้�งหลั้กใหม่่ในส้งคม่ไทยจะเริ่ม่ที่เรื่องไหนก่อน แลัะจะท�า
อย่างไรถึงจะเดินไปถึงจุดที่เราอยากให้เป็น

จตุภ้ทร์ั้: หลักที�ดีต้องเร่�มิ่ที�กฎหมิ่ายุรัฐธีรรมิ่น์ูญ เพ์ราะใน์ 

คิวามิ่เปน็์จัร่งเราไมิ่ส่ามิ่ารถ้ยุดึอยูุ่กบัตวับคุิคิลไดต้ลอด มิ่น์ษุัยุแ์ปรเปลี�ยุน์

อยุู่เสมิ่อ แต่ถ้้าโคิรงหลักมิ่ั�น์คิง สังคิมิ่ก็มิ่ีตัวยุึด ปัญหาที�เก่ดขึ�น์ทุกวัน์น์ี� 

เป็น์เพ์ราะรัฐไมิ่่ยุึดกฎหมิ่ายุสูงสุด เช่น์ ชาวบ้าน์ร้องเรียุน์ใน์ประเด็น์

ปัญหาทรัพ์ยุากรโดยุใช้ส่ทธี่�ตามิ่รัฐธีรรมิ่น์ูญ แต่ส่�งที�รัฐและน์ายุทุน์ 

ใช้กดปราบชาวบ้าน์ ค่ิอการออก พ์.ร.บ. หร่อน์โยุบายุต่างๆ ซึ�งมีิ่ศักด่� 

ต�ำกว่ารัฐธีรรมิ่น์ูญเสียุอีก พ์อเราไมิ่่ยุึดรัฐธีรรมิ่น์ูญ กฎหมิ่ายุก็กลายุเป็น์ 

เคิร่�องมิ่่อทางการเมิ่่อง ประเทศไทยุก็ไมิ่่เหล่อหลักอะไรเลยุ 

ฉะน์ั�น์ถ้า้จัะกลบัมิ่าตั�งตน้์ใน์สงัคิมิ่ที�ทกุคิน์จัะอยุูร่ว่มิ่กนั์ได ้ผมิ่คิด่วา่ 

ต้องจััดสรรกฎหมิ่ายุใหม่ิ่ ปรับให้ทัน์ยุุคิสมัิ่ยุกับสังคิมิ่ ต้องยุอมิ่รับว่า 

มิ่ีคิน์อยูุ่ร่วมิ่กัน์หลายุรุ่น์ การออกแบบโคิรงสร้างทางการเม่ิ่องคิวรจัะ

เป็น์ธีรรมิ่สำหรับทุกฝั่ายุ การวางยุุทธีศาสตร์ชาต่ 20 ปีตอกยุ�ำให้เห็น์

ว่าจั่น์ตน์าการโลกใน์อีก 20 ปีของคิุณประยุุทธี์ต่างจัากเรา เรามิ่องโลก 

อีกแบบหน์ึ�ง แต่ทำไมิ่ไมิ่่มิ่ีโอกาสกำหน์ดประเทศน์ี� ทำไมิ่ต้องเป็น์เขา

เท่าน์ั�น์ที�กำหน์ด ประชาชน์ทุกคิน์คิวรมิ่ีส่วน์ร่วมิ่ใน์การวางโคิรงสร้าง

กระบวน์การที�จัะไปถ้ึงจัุดน์ั�น์ได้ อัน์ดับแรกต้องเปลี�ยุน์คิวามิ่เช่�อ  

ตอ้งทำให้ประชาชน์ตระหนั์กวา่พ์วกเราต้องช่วยุกัน์สร้างกฎหมิ่ายุอัน์เป็น์ 

หลักการสูงสุดที�จัะกลายุเป็น์โคิรงสร้างของบ้าน์เม่ิ่อง เพ์ราะไม่ิ่มีิ่ใคิร 

มิ่าปกป้องพ์วกเราน์อกจัากพ์วกเราเอง ฉะน์ั�น์คิวรเร่�มิ่จัากบรรทัดฐาน์

การเมิ่่องที�ทุกคิน์มิ่าแสดงออกได้ บรรยุากาศปัจัจัุบัน์ที�ใคิรออกมิ่าแสดง 

คิวามิ่ค่ิดเห็น์ก็โดน์จัับ ไม่ิ่ได้น์ำมิ่าซึ�งการมีิ่ส่วน์ร่วมิ่ แต่ถ้้าเราทำให้

กฎหมิ่ายุเปน็์ของทกุคิน์และทกุคิน์ร่วมิ่กัน์ออกแบบ คิน์จัะเคิารพ์กฎหมิ่ายุ 

น์ี�เอง

ถ้้าเราแก้รัฐธีรรมิ่นู์ญได้ อำน์าจับร่หาร น์่ต่บัญญัต่ และตุลาการ

กลับมิ่าอยูุ่ใน์ร่องใน์รอยุ บรรยุากาศทางการเม่ิ่องที�เปิดกว้างจัะ

ทำให้คิน์กล้าแสดงออกมิ่ากขึ�น์ ประเด็น์ปัญหาไหน์ที�ยุังไมิ่่ตกผลึก  
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เมิ่่�อคิน์ใน์สังคิมิ่มิ่ีโอกาสถ้กเถ้ียุงแลกเปลี�ยุน์กัน์ จัะทำให้เห็น์ทางแก้หร่อ

ทางออกของปัญหาต่างๆ ได้มิ่ากขึ�น์

พิ้ทนิ์: ผมิ่เห็น์ด้วยุว่าเราอยุู่ใน์สังคิมิ่ที�มีิ่จั่น์ตน์าการแตกต่างกัน์

ออกไป จัึงอยุากเสน์ออีกจั่น์ตน์าการซึ�งตั�งอยูุ่บน์ฐาน์ค่ิดที�ว่า ทุกๆ 

การปฏ่ิวัต่เก่ดขึ�น์โดยุมิ่ีฉากหลังเป็น์เทคิโน์โลยีุ เช่น์ การเรียุกร้อง

ประชาธี่ปไตยุใน์เกาหลีเก่ดขึ�น์ใน์ช่วงเปลี�ยุน์ผ่าน์จัากอุตสาหกรรมิ่หน์ัก

มิ่าเปน็์อตุสาหกรรมิ่ด่จัทั่ล หร่อการปฏ่ิวัตใ่น์ฝัรั�งเศสกเ็ปน็์ผลสบ่เน่์�องจัาก 

การปฏิว่ตัอุ่ตสาหกรรมิ่ ดงัน์ั�น์ถ้า้เราจัะมิ่องการปฏิว่ตัใ่น์อน์าคิตขา้งหน์า้  

เราจัะต้องมิ่องเห็น์การปฏิ่วัต่ทางวัฒน์ธีรรมิ่และเทคิโน์โลยุีที�จัะเก่ดขึ�น์

พ้ทน์ ภ้ทรนุธาพร



เราอาจไม่รู้ว่า 
ประเทศจะพัฒนาไปทิศทางไหน 
แต่การที่...เราสามารถเลือกได้  

แบ่งปันได้ว่า 
อยากให้สังคมเป็นแบบไหน  

อย่างน้อยก็สร้างความหวังได้บ้าง

- จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา 
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เราบอกว่าศาลก็ช่วยุไมิ่่ได้ เพ์ราะศาลดำเน์่น์งาน์โดยุคิน์ และคิน์

ไม่ิ่มิ่ีคิวามิ่ยุุต่ธีรรมิ่เลยุ ดังนั์�น์จัะเป็น์อยุ่างไรถ้้าประเทศไทยุจัะเปลี�ยุน์

ให้ AI มิ่าบร่หารเพ์่�อขจััดปัญหาอคิต่จัากมิ่น์ุษัยุ์ใน์กระบวน์การยุุต่ธีรรมิ่  

มิ่คีิน์บอกวา่เราฉีกรฐัธีรรมิ่นู์ญกัน์บ่อยุ ดงันั์�น์จัะเป็น์อยุ่างไรถ้า้รฐัธีรรมิ่นู์ญ

อยุู่ใน์บล็อกเชน์หร่อเคิร่อข่ายุบางอยุ่างที�กระจัายุศูน์ยุ์ (decentralized)  

ซึ�งไมิ่่มิ่ีให้ฉีกอีกแล้ว 

คิวามิ่น์่าสน์ใจัจัึงอยุู่ที�ว่า การเปลี�ยุน์แปลงทางการเม่ิ่องใน์อน์าคิต 

จัะไมิ่่ใช่การกลับไปสู่กต่กาเด่มิ่แล้วเปลี�ยุน์คิน์เล่น์ แต่จัะทำอยุ่างไรที�จัะ

เปลี�ยุน์กต่กา แล้วเอาเทคิโน์โลยุีหร่อน์วัตกรรมิ่ใหมิ่่ๆ เข้ามิ่าใช้ ตอน์น์ี�ที�

อเมิ่ร่กาเร่�มิ่มิ่กีารตั�งคิำถ้ามิ่ถึ้งการเอาเทคิโน์โลยุหีุน่์ยุน์ต์มิ่าบร่หารองคิก์ร  

มิ่ีการทดลองใน์บางหน์่วยุงาน์ให้ไมิ่่ต้องมิ่ีผู้น์ำเป็น์มิ่น์ุษัย์ุ แต่ให้ AI  

ทำหน์้าที�ประมิ่วลผลและแจักจั่ายุงาน์ คิวบด้วยุหน์้าที�ว่ เคิราะห์ 

คิวามิ่ต้องการคิน์และประมิ่วลผลออกมิ่า ต่อไปสงคิรามิ่จัะไมิ่่ใช่ใคิรสู้

กับใคิรแล้ว แต่เป็น์การแยุ่งช่งการเข้าถ้ึงและคิรอบคิรอง AI ว่ทยุาการ 

เหล่าน์ี�เปลี�ยุน์ว่ธีีการที�เรามิ่องการเมิ่่องไปตลอดกาลเลยุ

ด้าน์การศึกษัา หลายุคิน์กลัวว่าเทคิโน์โลยุีจัะแยุ่งงาน์มิ่นุ์ษัยุ ์

หร่อเปล่า เช่น์ virtual influencer ที�ไมิ่่มิ่ีตัวตน์อยุู่จัร่ง แต่คิน์กดต่ดตามิ่ 

เป็น์ล้าน์ ขณะเดียุวกัน์เราต้องมิ่องให้เห็น์ว่าเทคิโน์โลยุีสร้างงาน์ใหมิ่่ๆ  

มิ่ากขึ�น์ เมิ่่�อกอ่น์ที�ไมิ่ม่ิ่ ีAI เราตอ้งทำงาน์ที�คิวบคิมุิ่เองหลายุอยุา่ง แตพ่์อ 

มิ่ี AI เข้ามิ่าแทน์ เราก็มิ่ีอ่สระที�จัะไปทำอยุ่างอ่�น์ได้ การศึกษัาใน์อน์าคิต 

จัึงต้องตั�งคิำถ้ามิ่ว่า เด็กที�จัะเต่บโตมิ่าใน์โลกที� AI หุ่น์ยุน์ต์ เคิร่�องจัักร 

และอปุกรณอั์จัฉรยุ่ะเขา้มิ่ามิ่บีทบาทมิ่ากขึ�น์เร่�อยุๆ พ์วกเขาจัะเตบ่โตไป 

ทำหน์้าที�อะไร และงาน์ใน์อน์าคิตจัะเป็น์อยุ่างไร 

ที� MIT Media Lab มิ่ีแน์วคิ่ด 4P Creative Learning ส่งเสร่มิ่ให้ 

เด็กคิน้์พ์บส่�งสน์ใจัและหลงใหล (passion) ผา่น์การทำโปรเจัก็ต ์(project) 

เพ์่�อใหเ้ดก็มิ่ทีกัษัะการทำงาน์รว่มิ่กบัคิน์อ่�น์และมิ่เีพ์่�อน์ (peers) ซึ�งระหวา่ง 

การทำโปรเจั็กต์เด็กก็จัะได้เล่น์สน์ุก (play) ส่�งเหล่าน์ี�จัะจัุดประกายุ 
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ให้เก่ดไอเดียุสร้างสรรคิ์ ตอบโจัทยุ์ที�ว่า ต่อให้โลกเปลี�ยุน์ไปอยุ่างไร  

เราจัะยุังสามิ่ารถ้คิ่ดส่�งใหมิ่่ๆ ออกมิ่าได้ 

ใน์แวดวงธีรุก่จัใน์อน์าคิต เราตอ้งมิ่องหาพ์รมิ่แดน์ใหมิ่่ๆ  ที�จัะเก่ดขึ�น์

หลังจัากโลกน์ี�เปลี�ยุน์ไป ปัญหาส่�งแวดล้อมิ่ เช่น์การเปลี�ยุน์แปลงสภิาพ์

ภิูม่ิ่อากาศที�มิ่ีแน์วโน์้มิ่รุน์แรงขึ�น์จัน์อาจัไมิ่่สามิ่ารถ้บอกได้ว่าอยุู่ฤดูไหน์  

ฉะน์ั�น์เราต้องตั�งคิำถ้ามิ่ถ้ึงทรัพ์ยุากรหร่อองคิ์คิวามิ่รู้ใหม่ิ่ๆ ที�เราอาจัจัะ

ยุังไมิ่่ได้ประยุุกต์เข้าไปใน์วัน์น์ี� เช่น์ องคิ์การสำรวจัอวกาศญี�ปุ่น์ (JAXA) 

มิ่ีภิารก่จัขุดเจัาะพ์่�น์ผ่วดวงจััน์ทร์และดาวอังคิาร ปูทางสู่คิวามิ่เป็น์ไปได ้

ที�จัะทำเหม่ิ่องบน์พ์่�น์ผ่วดาวเคิราะห์อ่�น์ที�ไมิ่่ใช่โลก อีกธีุรก่จัที�น์่าสน์ใจั 

คิ่อการสร้างคิุณคิ่าใหมิ่่ๆ ใน์ยุุคิเศรษัฐก่จัด่จั่ทัล เช่น์ บน์โลกออน์ไลน์์

จตัุ้ภ้ทร์ บุญภ้ทรร้กษา
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ที�มีิ่การใช้มีิ่มิ่ (meme) อยุ่างแพ์ร่หลายุ ปัจัจัุบัน์สามิ่ารถ้ซ่�อขายุกัน์ได้  

แม้ิ่งาน์ศล่ปะน์ั�น์จัะอยูุ่ใน์รูปแบบด่จ่ัทัล แต่ก็มิ่กีารเข้ารหัสให้รู้ว่ามีิ่ช่�น์เดียุว

ใน์โลก (Non-Fungible Token - NFTs art) โดยุสรุป เทคิโน์โลยีุทำใหเ้ก่ด 

คิุณคิ่าหร่อธีุรก่จัแบบใหมิ่่เก่ดขึ�น์

พิิรั้ิยะ: ผมิ่มิ่องว่าใน์วัน์ที�อำน์าจัยัุงไม่ิ่อยุู่ใน์ม่ิ่อประชาชน์เต็มิ่ที� 

และเทคิโน์โลยุียุังไมิ่่พ์ร้อมิ่ การสร้างการเปลี�ยุน์แปลงจัะต้องตั�งหลัก 

ที�ว่ธีีการส่�อสาร ว่ธีีการเล่าเร่�องของคิน์ที�อยุากสร้างการเปลี�ยุน์แปลง 

เป็น์เร่�องที�สำคิัญมิ่าก 

งาน์ของศาสตราจัารย์ุเอร่กา เชโน์เวธี (Erica Chenoweth) จัาก 

Harvard Kennedy School ที�ทำการศึกษัาการระดมิ่มิ่วลชน์เคิล่�อน์ไหว 

(mass mobilization) เพ์่�อเปลี�ยุน์แปลงการปกคิรองกว่า 323 ขบวน์การ

จัากทั�วโลกใน์ระหว่างปี 1900-2006 ผลการศึกษัาชี�ว่าการเคิล่�อน์ไหว 

ที�ใช้คิวามิ่รุน์แรง (violent movement) มิ่ีโอกาสสำเร็จัประมิ่าณ 25%  

แต่หลังจัากเปลี�ยุน์แปลงได้ จัะเป็น์เผด็จัการคิน์ใหมิ่่ที�ขึ�น์มิ่าปกคิรอง  

พ์ดูใหเ้ข้าใจังา่ยุคิอ่ เปลี�ยุน์แลว้กย็ุงัเจับ็ปวดกนั์อกีแบบการปฏิวั่ตฝ่ัรั�งเศส 

แต่ถ้้าใช้การเคิล่�อน์ไหวแบบสัน์ต่ว่ธีี (non-violent movement) มิ่ีโอกาส 

สำเร็จัประมิ่าณ 53-55% และได้ประชาธี่ปไตยุที�ตั�งมัิ่�น์กว่า ข้อสรุป 

ที�น่์าสน์ใจัอีกประการค่ิอ ถ้้าผู้น์ำการเปลี�ยุน์แปลงคิน์ไหน์สามิ่ารถ้รวมิ่

ประชาชน์ได้ 3.5% จัากประชากรทั�งหมิ่ด การเรียุกร้องมีิ่โอกาสสำเร็จัสงู

ถ้้าอ่งตามิ่กฎ 3.5% ตีเป็น์ตัวเลขใน์ไทยุก็ประมิ่าณสองล้าน์คิน์  

ถ้า้เราอยุากจัะสร้างคิวามิ่แข็งแกร่งใหข้บวน์การ  คิน์ที�อยูุ่ขา้งเราอยุ่างเดยีุว 

คิงไม่ิ่พ์อ แต่ต้องเร่�มิ่เปิดใจัฟัื่งคิน์ที�เห็น์ต่าง และดึงให้เขาก้าวเข้ามิ่าอยุู่

ใน์เสน้์ที�เช่�อวา่เราอยูุ่รว่มิ่กนั์ใน์ประเทศน์ี�ได ้ตอน์น์ี�คิวามิ่หลากหลายุของ

คิน์ที�อยุากสร้างการเปลี�ยุน์แปลงยุังน์้อยุไป ถ้้าหลังจัากน์ี�เรามิ่ีกลยุุทธี ์

การส่�อสารเพ์่�อเปลี�ยุน์แปลงผู้คิน์ ไมิ่่ใช่ผลักเขาออกไป เช่�อว่าจัะไปถ้ึง  

3.5% ได้เร็วขึ�น์ 



การเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองในอนาคต  

จะไม่ใช่การกลับไปสู่กติกาเดิม
แล้วเปลี่ยนคนเล่น  

แต่จะท�าอย่างไรที่จะเปลี่ยนกติกา  
แล้วเอาเทคโนโลย ี

หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ 

- พัทน์ ภัทรนุธาพร
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อยากช่วนก้นม่าออกแบบหน้าตั้าส้งคม่ในอนาคตั้หน่อยว่า ส้งคม่
แบบไหนที่คนรุ่นใหม่่อยากเห็น

จตภุท้รั้:์ ผมิ่อยุากเห็น์ภิาพ์ที�คิน์รู้สึกวา่ตวัเองเปน็์เจัา้ของประเทศน์ี� 

และมิ่าออกแบบร่วมิ่กัน์ เราอาจัไมิ่่รู้ว่าประเทศจัะพ์ัฒน์าไปท่ศทางไหน์  

แต่การที�คิน์รู้สึกว่าเราเป็น์เจ้ัาของประเทศน์ี� เราสามิ่ารถ้เล่อกได้  

แบ่งปัน์ได้ว่าอยุากให้สังคิมิ่เป็น์แบบไหน์ อยุ่างน์้อยุก็สร้างคิวามิ่หวัง 

ไดบ้า้ง เหม่ิ่อน์คิน์ใน์กลุ่มิ่ยุ้ายุประเทศ (‘โยุกยุ้ายุ มิ่าส่ายุสะโพ์กโยุกยุ้ายุ’)  

เขาสามิ่ารถ้จ่ัน์ตน์าการได้ว่าไปอยุู่ประเทศน์ั�น์ประเทศน์ี� คิุณภิาพ์ชีว่ต

น์่าจัะดี นี์�คิ่อบรรยุากาศที�รัฐคิวรให้กับประชาชน์ ไม่ิ่ใช่บังคัิบทุกทาง  

พ์อไมิ่่เป็น์ใน์แบบที�เขาอยุากให้เป็น์ก็ถู้กผลักเป็น์ศัตรู

สังคิมิ่ที�ผมิ่อยุากเห็น์อีกประการจัากมิุ่มิ่มิ่องคิน์ต่างจัังหวัด  

คิอ่การกระจัายุอำน์าจัออกจัากส่วน์กลาง ปญัหาทุกวนั์น์ี�คิอ่การรวมิ่ศูน์ยุ ์

อำน์าจัรัฐไว้ที�สว่น์กลาง ใน์แต่ละภูิม่ิ่ภิาคิมีิ่บรบ่ทวัฒน์ธีรรมิ่ไม่ิ่เหม่ิ่อน์กัน์  

ทำไมิ่การพ์ัฒน์าต้องเป็น์เหมิ่่อน์กัน์ ทำไมิ่คิน์จัะต้องเป็น์เหมิ่่อน์กัน์หมิ่ด  

ทำไมิ่การพ์ฒัน์าจัะแตกตา่งไมิ่ไ่ด ้ทำไมิ่ไมิ่ม่ิ่กีารกระจัายุทรพั์ยุากร ทกุวนั์น์ี� 

มิ่แีคิก่รงุเทพ์ฯ ที�มีิ่รถ้ไฟื่ฟื่า้ ทกุคิน์ก็เสียุภิาษีั แตท่ำไมิ่ทุกอยุ่างไปกระจุัก

อยุู่กรุงเทพ์ฯ หมิ่ด

กรณทีี�คิน์บางกลอยุต้องไปเรียุกรอ้งอยุูก่รงุเทพ์ฯ ทำใหเ้ห็น์ชัดเลยุ

ว่าอำน์าจัใน์ภิูม่ิ่ภิาคิไมิ่่สามิ่ารถ้ตัดส่น์ใจัเร่�องนี์�ได้ ดังน์ั�น์ปัญหาทุกอยุ่าง

เลยุต้องไปรวมิ่กัน์อยูุ่ที�กรุงเทพ์ฯ เพ์ราะคิน์ตัดส่น์ใจัอยูุ่ที�น์ั�น์ ใน์ฐาน์ะ 

คิน์ต่างจัังหวัดจัึงอยุากบอกว่าคิน์กรุงเทพ์ฯ อยุากมิ่ีอะไร คิน์ต่างภิูมิ่่ภิาคิ 

ก็อยุากมิ่ีเหมิ่่อน์กัน์ 

พิ้ทนิ์: ผมิ่อยุากเห็น์การให้เกียุรต่ซึ�งกัน์และกัน์ ผมิ่เองไมิ่่ได้เป็น์

พ์ลเม่ิ่องอเมิ่ร่กัน์ แต่ก็สามิ่ารถ้ไปร่วมิ่ออกแบบการฉีดวัคิซีน์ให้เม่ิ่อง

บอสตัน์ สังคิมิ่ที�ดีต้องเช่�อมัิ่�น์ใน์พ์ลังของคิน์ตัวเล็กๆ ทุกคิน์เป็น์มิ่นุ์ษัย์ุ

เหมิ่่อน์กัน์หมิ่ด ทุกคิน์สามิ่ารถ้บอกได้ว่าส่�งไหน์เราชอบ-ไมิ่่ชอบ ส่�งไหน์

ดี-ไมิ่่ดี ที�อเมิ่ร่กา น์ักศึกษัาถู้กปฏิ่บัต่เทียุบเท่ากับอาจัารย์ุ เพ์ราะเขา 

ก็สามิ่ารถ้สร้างการเปลี�ยุน์แปลงให้แก่สังคิมิ่ได้ ผมิ่มิ่องว่าน์ี�ค่ิอการเด่น์ 
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ไปข้างหน้์าอยุ่างมีิ่เกียุรต่ภูิม่ิ่ การอยุู่ใน์สังคิมิ่ที�เคิารพ์คิวามิ่เป็น์มิ่นุ์ษัย์ุ 

จัึงเป็น์พ์่�น์ฐาน์สำคัิญที�สุด พ์อมิ่องคิน์เท่ากัน์ก็จัะต่อยุอดคิวามิ่คิ่ด 

สร้างสรรคิ์ให้ส่�งต่างๆ ดีขึ�น์ได้ 

ใน์วัน์นี์�ที�สังคิมิ่ไทยุยัุงไปไมิ่่ถ้ึงจัุดน์ั�น์ ถ้้าให้รอเปลี�ยุน์รัฐธีรรมิ่น์ูญ

ก็ไมิ่่รู้จัะได้เห็น์เร็วๆ น์ี�ไหมิ่ หน์ึ�งใน์ส่�งที�จัะมิ่าผลักดัน์ไปสู่สังคิมิ่ที�โอบรับ

คิน์ทุกคิน์ได้เร็วกว่านั์�น์ค่ิอแพ์ลตฟื่อร์มิ่สำหรับส่งเสียุงใน์เร่�องที�อาจัจัะ 

พ์ูดไม่ิ่ได้บน์พ์่�น์ที�สาธีารณะใน์โลกออฟื่ไลน์์แต่พ์ูดได้บน์ออน์ไลน์์  

โจัทยุท์างเทคิโน์โลยุทีี�สำคิญัคิอ่ทำอยุา่งไรใหเ้สียุงใน์โซเชยีุลแพ์ลตฟื่อรม์ิ่

ดังขึ�น์จัน์สามิ่ารถ้สร้างการเปลี�ยุน์แปลงได้

ทุกวัน์น์ี�ต่อให้จัะอยุู่ที�ไหน์บน์โลก ทุกคิน์สามิ่ารถ้มีิ่ส่วน์ร่วมิ่ใน์ 

การเปลี�ยุน์แปลงประเทศไดทั้�งส่�น์ เดก็ยุคุินี์�มิ่องไปไกลถ้งึการเปน็์พ์ลเม่ิ่อง

โลกที�ไมิ่ยุ่ึดต่ดอยุูก่ับชาต่ใดชาต่หน์ึ�ง ถ้้าเขามิ่ศีักยุภิาพ์และอยุากออกไป

ก็ไมิ่่คิวรห้ามิ่ สุดท้ายุส่�งที�เขาทำจัะกลับมิ่าช่วยุประเทศได้ เช่น์ ผมิ่ร่วมิ่

ออกแบบการกระจัายุวัคิซีน์ให้บอสตัน์ พ์อเห็น์ผลลัพ์ธี์ที�มิ่ีประส่ทธี่ภิาพ์

ก็ได้แบ่งปัน์และพ์ัฒน์าโมิ่เดลการฉีดวัคิซีน์สำหรับใช้ใน์ไทยุร่วมิ่กับกลุ่มิ่ 

HackVax

พิิรั้ิยะ: กระบวน์การที�เม่ิ่องไทยุจัะไปรอดและเป็น์พ์่�น์ที�สำหรับ 

ทุกคิน์ได้คิ่อการกระจัายุอำน์าจั เพ์่�อไปสู่สามิ่อยุ่างที�อยุากเห็น์ ได้แก่

มิ่ก่ีนุ สถ้าน์การณ์โคิว่ดใน์ปัจัจุับนั์ฉายุภิาพ์ใหเ้ห็น์ชัดเจัน์วา่ คิน์ไทยุ 

จัะมีิ่ก่น์เป็น์ส่�งที�ไมิ่่ง่ายุเลยุ ดังน์ั�น์การทำให้คิน์มีิ่ก่น์เป็น์พ์่�น์ฐาน์หลัก 

และเป็น์เร่�องเร่งด่วน์ที�รัฐต้องจััดการ

มิ่ีเกียรต่ น์โยุบายุการให้แบบสงเคิราะห์ที�คิน์ต้องมิ่าแยุ่งกัน์ 

ลงทะเบียุน์ใน์แอปพ์ล่เคิชัน์กดทับคิวามิ่เป็น์มิ่น์ุษัยุ์ของคิน์ไทยุ ทุกคิน์ที�

ได้รับการดูแลจัากรัฐไมิ่่คิวรจัะรับด้วยุคิวามิ่รู้สึกว่าได้รับการสงเคิราะห์

หร่อได้รับคิวามิ่เมิ่ตตา เพ์ราะมิ่ัน์คิ่อเง่น์ภิาษัี คิ่อส่�งที�เราสร้างมิ่าร่วมิ่กัน์ 

สว่น์ตวัอยุากให้ผลักดนั์รฐัสวัสด่การ เช่น์ แน์วค่ิดรายุได้พ์่�น์ฐาน์ถ้้วน์หน้์า  

(universal basic income) ซึ�งไมิ่่ได้มิ่องว่าเป็น์การแจักเง่น์ แต่เป็น์ 
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การผลักดัน์คิน์ที�อยุู่ต�ำกว่าฐาน์รากให้ขึ�น์มิ่าจัากเส้น์คิวามิ่เหล่�อมิ่ล�ำน์ั�น์ 

ได้เร็วขึ�น์ เราจัะแบ่งภิาษัีจัากคิน์มัิ่�งมิ่ีมิ่าทำให้สังคิมิ่เป็น์ธีรรมิ่กับทุกคิน์ 

มิ่ากขึ�น์

มิ่ีโอกาส ทุกวัน์น์ี�คิวามิ่เป็น์ไปได้ของโอกาสน์้อยุมิ่าก โดยุเฉพ์าะ

คิน์รุ่น์ใหมิ่่ที�ต้องอยุู่ไปอีกราวๆ 60 ปี ดูเป็น์ 60 ปีที�น์่ากลัวและส่�น์หวัง 

มิ่าก การเปลี�ยุน์ใหพ้์่�น์ที�น์ี�ของประเทศใหดู้มีิ่โอกาสได้ตอ้งแกท้ี�โคิรงสรา้ง  

ขจััดการออกน์โยุบายุที�เอ่�อให้คิน์ตัวใหญ่ๆ เช่น์ เร่�องคิราฟื่ต์เบียุร์ 

การเกษัตร หร่อตลาดคิร่ปโต ว่ธีีค่ิดของผู้มิ่ีอำน์าจัทุกวัน์น์ี�เป็น์การกด 

ไมิ่่ให้คิน์มิ่ีโอกาสมิ่ากเก่น์ไป พ์อคิน์ฝััน์ว่าไปอยูุ่ประเทศอ่�น์ แมิ่้จัะแคิ ่

วางแผน์ไว้ คิุณยุังจัะไปปิดกลุ่มิ่เขาเลยุ อัน์น์ี�เป็น์การกดทางว่ธีีค่ิด 

พิริยะ กุลักาญจนาช่ีวิน
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ที�น์่ากลัวมิ่าก ไทยุกลายุเป็น์ประเทศที�ไมิ่่อน์ุญาตให้คิน์มิ่ีโอกาส  

มิ่ีคิวามิ่หวัง หร่อแมิ่้แต่คิวามิ่ฝััน์ 

ผมิ่เช่�อวา่สามิ่ส่�งที�อยุากเห็น์จัะเกด่ขึ�น์ได้ เราจัะต้องหาเร่�องเล่าใหม่ิ่ 

(new narrative) มิ่ารว่มิ่กัน์น์ยุ่ามิ่ส่�งต่างๆ รอบตวัใน์ประเทศไทยุวา่คิวรจัะ

เปน็์แบบไหน์ เช่น์ เดก็ดขีองสังคิมิ่ไทยุคิวรจัะเป็น์อยุา่งไร เราสอน์ใหเ้ด็ก

กลา้แสดงออก แล้วพ์อเด็กตั�งคิำถ้ามิ่ ผูใ้หญ่ทำอยุ่างไรกับเขา น์ยุ่ามิ่ของ

ผูบ้รห่ารที�ดคีิวรเปน็์คิน์ดหีร่อคิน์มิ่ศัีกยุภิาพ์ หร่อน์ยุ่ามิ่ของวฒัน์ธีรรมิ่ไทยุ  

สามิ่ารถ้ฉีกออกจัากขน์บเด่มิ่ได้ไหมิ่ ซีรีส์วายุที�คิน์ต่างประเทศเปิดรับ

มิ่ากกว่าวัฒน์ธีรรมิ่ดั�งเด่มิ่คิวรถู้กจััดให้เป็น์วัฒน์ธีรรมิ่ไทยุด้วยุหร่อเปล่า

ใน์วัน์น์ี�ไม่ิ่ว่าจัะอยุู่ช่วงวัยุไหน์ ต้องยุอมิ่รับได้แล้วว่าเรามิ่าถึ้ง 

จัดุเปลี�ยุน์สำคัิญ เราต้องการเร่�องเล่าแบบใหม่ิ่และส่�งยุดึเหน์ี�ยุวแบบใหม่ิ่ 

ใน์การยุดึเกาะ ไมิ่ว่า่จัะอยุูฝ่ัา่ยุไหน์ เราไมิ่ส่ามิ่ารถ้ผลกัใคิรออกจัากประเทศ 

ได้ เราไม่ิ่มีิ่ทางเล่อกน์อกจัากพ์ยุายุามิ่มิ่องตาเงี�ยุหูฟื่ังกัน์และพ์ูดคิุยุ 

เพ์่�อหาเส้น์เร่�องที�ทุกคิน์ยุอมิ่รับร่วมิ่กัน์ได้

เรื่องเล่ัาหล้ักที่จะเปลัี่ยนความ่คิดความ่เช่ื่อของส้งคม่ควรจะเป็น
เรื่องเลั่าเกี่ยวก้บอะไร

พิิรั้ิยะ: ผมิ่สน์ใจัอยุู่สองวาทกรรมิ่ที�ไดยุ้น่์บอ่ยุๆ กัน์ วาทกรรมิ่แรก

คิ่อ คิน์ขายุชาต่ ส่วน์ตัวมิ่องว่าเราขายุชาต่ไมิ่่ได้ ถ้้าถ้ามิ่ว่า เร่�องเล่าของ

ชาตค่่ิออะไร สำหรบัผมิ่ ชาตค่่ิอประชาชน์ใน์ประเทศน์ี� ถ้า้เราอยุากพ์ฒัน์า

ชาต่ น์่าจัะมิ่าตั�งคิำถ้ามิ่กัน์ใหมิ่่ว่าชาต่คิ่ออะไรกัน์แน์่ อยุ่างคิุณประยุุทธี์

ก็บอกว่าทำเพ่์�อชาต่ตลอด แต่น์่ยุามิ่ชาต่แบบคิุณประยุุทธี์เหม่ิ่อน์กับ 

อกีหลายุๆ คิน์หรอ่ไมิ่ ่ถ้า้เรามิ่องวา่ชาตค่ิอ่ประชาชน์ เราจัะตั�งคิำถ้ามิ่วา่

ต้องทำอยุ่างไร ประชาชน์จัึงจัะได้ประโยุชน์์สูงสุด

วาทกรรมิ่ที�สองคิ่อ ไท ที�แปลว่าอ่สระ อ่สรภิาพ์เป็น์ส่�งที�คิน์ไมิ่่เคิยุ 

สูญเสียุจัะไม่ิ่คิ่อยุรู้คุิณค่ิาหร่อเข้าใจัคิวามิ่เจ็ับปวดของการขาดอ่สระ  

ยุกตัวอยุ่างเด็กโรงเรียุน์อ่น์เตอร์ ไม่ิ่เคิยุถู้กบังคัิบเร่�องทรงผมิ่ จับไป 
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ก็ทำงาน์ต่างชาต่ ไมิ่่เคิยุเจัอการกดทับใน์ระบบ เขาจัะไมิ่่เข้าใจั 

คิวามิ่สูญเสียุน์ี� ดงัน์ั�น์ตอ้งพึ์งตระหนั์กว่าไม่ิ่มิ่ใีคิรอยุากเสียุอส่รภิาพ์เหล่า

น์ี�ไป ไมิ่่ว่าจัะเป็น์การคิ่ด การถ้ามิ่ หร่อการแสดงออก ไทยุเป็น์ประเทศที�

มิ่ีคิวามิ่หลากหลายุทั�งเช่�อชาต่ ศาสน์า แต่ทุกวัน์น์ี�ถู้กกดและบังคิับให้มิ่ ี

คิวามิ่เป็น์ไทยุแบบเดียุว จัะดีกว่าไหมิ่ถ้า้เราสามิ่ารถ้คิงคิวามิ่หลากหลายุ

ใน์เสรีภิาพ์น์ั�น์ได้ เคิารพ์คิวามิ่เป็น์มิ่นุ์ษัยุ์ของกัน์และกัน์อยุู่ จัึงคิ่ดว่า 

น์่าจัะเป็น์เร่�องเล่าที�คิวรเปลี�ยุน์

พ้ิทนิ์: ผมิ่เช่�อว่าเราอยูุ่ใน์โลกที�ทุกคิน์สามิ่ารถ้สร้างเร่�องเล่า

ของตัวเองขึ�น์มิ่าได้ ทุกคิน์ไมิ่่ได้ถู้กดึงดูดเข้าหากัน์ด้วยุเร่�องเล่าเพ์ียุง

รูปแบบเดียุว คิวามิ่แตกต่างหลากหลายุของเร่�องเล่าค่ิอส่�งสะท้อน์ 

คิวามิ่เป็น์มิ่น์ษุัยุ ์ซึ�งจัะน์ำไปสูก่ารสร้างสังคิมิ่ที�แตกต่างหลากหลายุและมีิ่ 

คิวามิ่ร�ำรวยุทางวัฒน์ธีรรมิ่

เร่�องเลา่อกีประการที�อยุากเหน็์ ค่ิอเร่�องเลา่ที�ยุงัดำเน์น่์ตอ่ไปเร่�อยุๆ 

การที�เราเห็น์ทุกอยุ่างเป็น์งาน์ที�ยุังทำไมิ่่เสร็จั ทำให้เราสามิ่ารถ้ทดลอง

แน์วคิด่ใหม่ิ่ๆ ผ่ดพ์ลาด ลม้ิ่เหลว และเรียุน์รู้ได้ เพ์ราะน์ั�น์ไมิ่ใ่ชส่่�งสดุทา้ยุที� 

เราจัะทำ ถ้า้เรามิ่องวา่ส่�งที�เราทำเป็น์งาน์โบแดงช่�น์สดุทา้ยุ เราจัะยุอมิ่รับ

คิวามิ่ผ่ดพ์ลาดและก้าวต่อไปได้ยุาก อะไรที�เรามิ่องว่าทำสำเร็จัแล้ว  

เช่น์ การปฏิ่รูปการศึกษัา การปฏิ่รูปศาสน์า ที�จัร่งแล้วเป็น์แคิ่จัุดเร่�มิ่ต้น์ 

จัุดหน์ึ�งใน์ประวัต่ศาสตร์ของมิ่นุ์ษัยุชาต่เท่าน์ั�น์ ดังน์ั�น์จัึงอยุากเห็น์ 

เร่�องเล่าที�มิ่ีว่วัฒน์าการ คิ่อยุๆ ขยุับขับเคิล่�อน์ไปข้างหน์้า

จตุภ้ทร์ั้: ผมิ่คิ่ดว่าถ้้าเราอยุากให้ประเทศน์ี�เป็น์อยุ่างไร เราต้อง

สร้างเร่�องเล่าที�อยุากเล่าขึ�น์มิ่าเอง ตัวอยุ่างเช่น์การต่อสู้ของประชาชน์

ใน์เม่ิ่องกวางจัู ประเทศเกาหลีใต้ ใน์ปี 1980 รัฐบาลเผด็จัการทหาร

ไมิ่่อยุากให้ประวัต่ศาสตร์ถู้กเขียุน์ว่าตัวเองเป็น์ตัวร้ายุ เป็น์เผด็จัการ 

ที�ใช้กฎหมิ่ายุอยุ่างไม่ิ่ชอบธีรรมิ่ ออกรัฐธีรรมิ่น์ูญเพ่์�อต่ออายุุให้ตัวเอง 

อยุู่ใน์อำน์าจัได้น์าน์ขึ�น์ เอากลุ่มิ่ก้อน์ตัวเองเข้าไปอยุู่ใน์อำน์าจั และยุังมิ่ี

การจัับขัง เข่น์ฆ่าผู้ประท้วง สลายุการชุมิ่น์ุมิ่ด้วยุคิวามิ่รุน์แรง 



ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหน... 
เราไม่มีทางเลือกนอกจาก

พยายามมองตาเงี่ยหูฟังกัน 
และพูดคุยเพื่อหาเส้นเรื่อง 
ที่ทุกคนยอมรับร่วมกันได้

 - พิริยะ กุลกาญจนาชีวิน 



ตั้งหลักใหม่ ประเทศไทยแห่งอนาคต 479

แต่ท้ายุสุด เผด็จัการเหล่าน์ี�ก็ถู้กโคิ่น์ล้มิ่ ต้องมิ่ารับผ่ด ต่ดคุิก  

โดน์ยุึดทรัพ์ยุ์ เกาหลีใต้สามิ่ารถ้เปลี�ยุน์ผ่าน์ไปสู่ประชาธี่ปไตยุได้  

เร่�องเล่าที�สวยุงามิ่แบบน์ี�เก่ดจัากการที�ประชาชน์กลุ่มิ่ก้อน์ต่างๆ ไมิ่่ว่า

จัะเป็น์ น์ักศึกษัา แรงงาน์ ออกมิ่าต่อสู้เรียุกร้องจัน์ได้ชัยุชน์ะ ดังน์ั�น์แล้ว  

การกระทำของทกุคิน์ลว้น์เปน็์เร่�องเลา่ การตอ่สูท้างการเม่ิ่องของพ์วกเรา 

ก็จัะเป็น์อีกหน์ึ�งเร่�องเล่าที�ถู้กส่งต่อสู่รุ่น์ลูกรุ่น์หลาน์เช่น์กัน์

สัมิ่ภิาษัณ์: ปาณ่ส โพ์ธี่�ศรีวังชัยุ 

และวจัน์า วรรลยุางกูร

เรียุบเรียุง: เพ์็ญพ์่ชชา มิุ่่งงามิ่ 

ภิาพ์ถ้่ายุ: 

พ์ัทน์์ ภิัทรน์ุธีาพ์ร - Stanford Medicine X 

จัตุภิัทร์ บุญภิัทรรักษัา - กมิ่ลชน์ก คิัชมิ่าตยุ์ 

พ์่ร่ยุะ กุลกาญจัน์าชีว่น์ -  

a day ดวงสุดา ก่ตต่วัฒน์าน์น์ท์

เผยุแพ์ร่คิรั�งแรกใน์เว็บไซต์ The101.world 

เมิ่่�อวัน์ที� 2 กรกฎาคิมิ่ 2564

อ่าน์บทสัมิ่ภิาษัณ ์

ฉบับเต็มิ่ได้ที�




