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ความเหลื่อมล�้า 

บนโครงสร้างอนับดิเบีย้ว  

ต้นไม้พิษที่แท้จริง

‘ปัญหำเชิงโครงสร้ำง’ กลำย
เป็นค�ำตดิหคูนไทยมำกขึน้เมือ่มคีวำม
พยำยำมอธิบำยต้นสำยปลำยเหตุ
ของปรำกฏกำรณ์ควำมขัดแย้งทำง 
กำรเมือง อันเป็นพื้นผิวของปัญหำ
ที่แท้จริงทุกวันนี้

ภำพชำวบ ้ ำนที่ ได ้ รับผล 
กระทบจำกเขื่อนปำกมูล-รำษี ไศล 
ต้องหอบผ้ำผ่อนมำชมุนมุหน้ำท�ำเนยีบ  
ควำมเจ็บป่วยจำกโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ
หรือนิคมอุตสำหกรรมมำบตำพุด 

สั
งคมไทยเข้าใจว่ารัฐประหาร 19 กันยายน 2549 คือ 

จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งแห่งปัจจุบัน นั่นคือความจริง

เพียงส่วนเดียว หากเปรียบรัฐประหารเป็นต้นไม้พิษ ผลที่เกิด

จากต้นไม้ชนดินีย่้อมเป็นพษิ ถงึทีส่ดุแล้ว รฐัประหารอาจเป็น

เพียงผลไม้พิษของต้นไม้พิษที่ใหญ่โตกว่า มีรากเหง้าที่ 

แข็งกระด้าง ปักลึกแน่นหนาอยู ่ ใต ้ดิน และแผ่ปกคลุม 

ทุกองคาพยพของสังคมไทยมาเนิ่นนาน และเพราะรากมันซุกซอน 

อยู่ใต้ดนิจงึไม่มใีครมองเหน็ ต้นไม้ชนดินี ้อาจเรยีกด้วยถอ้ยค�าสัน้ๆ 

ได้ว่า “โครงสร้างสังคมอันอยุติธรรม”

“ปฏิรูปประเทศไทย”  

ภำรกิจถอนต้นไม้พิษ  

ที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน
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อ�ำนำจครอบง�ำตลำดของบริษทัขนำดใหญ่เพยีงร้อยละ 
10 แต่กวำดรำยได้มำกกว่ำร้อยละ 89 ของจ�ำนวนบรษิทั
จดทะเบยีนทัง้หมดในปี 25501 หรอืกรณอีบุตัเิหตรุถเก๋ง
ซีวิคชนกับรถตู้บนทำงด่วน ที่สังคมต้องกดดันเพรำะ 
ไม่มั่นใจกระบวนกำรยุติธรรมว่ำ ตำชั่งจะโอนเอียงตำม
อ�ำนำจและควำมมั่งมีหรือไม่

เหล่ำนี้เป็นเพียงตัวอย่ำงเล็กน้อยที่เปิดเปลือย
สงัคมไทยว่ำ มคีวำมผดิปกตบิำงประกำรทีท่�ำให้โครงสร้ำง 
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม อ�ำนำจ 
กฎหมำย กระบวนกำรยุติธรรม ฯลฯ กระจุกตัวและ 
ขบัเคลือ่นเพือ่คนจ�ำนวนน้อย เกดิสิง่ทีค่อยกดักร่อนสงัคม
ไทย นำมว่ำ “ความเหลื่อมล�้า”

ควำมเหลื่อมล�้ำอำจแบ่งได้เป็น 4 ด้ำนคือ สิทธิ 
โอกำส อ�ำนำจ และศกัดิศ์รี2 หมำยควำมว่ำคนส่วนใหญ่
ในสังคมไทยถูกกีดกันออกจำก 4 สิ่งนี้มำนำน จวบจน
สำยลมแห่งควำมเปลี่ยนแปลงรอบด้ำนพัดสู่สังคมไทย 
ประชำชนเริ่มตระหนักในสิทธิและเสียงของตนมำกขึ้น
จำกรฐัธรรมนญูปี 2540 และประชำธปิไตยกนิได้ทีร่ฐับำล
สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หยิบยื่นให้ 

ไม่ว่ำระบบทักษิโณมิกส์จะดี-เลวอย่ำงไร แต่ก็
ท�ำให้พวกเขำได้มทีีอ่ยูท่ีย่นื มปีำกมเีสยีง อย่ำงที่ ไม่เคย
เกดิขึน้มำก่อนกบัระบอบประชำธปิไตยทีว่ำงแน่นิง่อยูบ่น
พำน กระทัง่รฐัประหำรปี 2549 พรำกมนัไป แปรเปลีย่น 
เป็นควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่ทวีควำมรุนแรงขึ้น

ก่อเกิดคณะกรรมการปฏิรูป

หลังเหตุกำรณ์จลำจลพฤษภำคม 2553 ควำม
บอบช�้ำบีบสังคมไทยให้ต้องหำทำงออก เมื่อรำกเหง้ำ
ปัญหำแท้จริงคือโครงสร้ำงสังคมและควำมเหลื่อมล�้ำ 
นำยอภสิทิธิ ์เวชชำชวีะ นำยกรฐัมนตรีในขณะนัน้ ได้จดุ
กระแสกำรปฏิรูปประเทศ พร้อมกับออกระเบียบส�ำนัก
นำยกรฐัมนตรว่ีำด้วยกำรปฏริปู พ.ศ. 2553 ตำมมำด้วย
กำรตั้งคณะกรรมกำรปฏิรูป (คปร.) มีนำยอำนันท์  
ปันยำรชนุ เป็นประธำน และคณะกรรมกำรสมชัชำปฏริปู 
มีนำยแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธำน มุ ่งเน้น 
กำรแก้ปัญหำเชิงโครงสร้ำง และลดควำมเหลื่อมล�้ำ3  
ใน 5 ด้ำน คอื รำยได้ สทิธ ิโอกำส อ�ำนำจ และศกัดิศ์รี4 

และสรำ้งควำมเป็นธรรมใน 5 มิติ คือ ควำมเป็นธรรม
ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม ด้ำนที่ดินและทรัพยำกร  
ด้ำนโอกำส ด้ำนสิทธิ และดำ้นอ�ำนำจต่อรอง5

แม้กลุ ่มคนเสื้อแดงจะไม ่ร ่วมสังฆกรรมกับ 
คณะกรรมกำรทั้งสองชุด แต่ก็ต้องยอมรับว่ำสำมำรถ
จดุกระแสสงัคมให้ใส่ใจต่อกำรปฏริปูอย่ำงจรงิจงั ดงึดดู
หลำยภำคส่วน ทัง้ภำคธรุกจิ รำชกำร เอน็จีโอ ชำวบ้ำน 
สื่อมวลชน หรือกลุ่มที่ขับเคลื่อนในประเด็นต่ำงๆ เช่น 
กลุม่ผูห้ญงิ คนพกิำร ป่ำชมุชน ผูบ้ริโภค และศลิปิน มำ
ร่วมถกเถียง แลกเปลี่ยน วิเครำะห์ สังเครำะห์ปัญหำ 
และค้นหำแนวทำงแก้ไข โดยชดุของนำยอำนนัท์เปรยีบ
เสมือนมันสมองที่คิดในเชิงยุทธศำสตร์ รวบรวมนักคิด 
นักวิชำกำรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไว้ ไม่น้อย อำทิ  
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นิธิ เอียวศรีวงศ์ ม.ร.ว.อคิน  
รพพีฒัน์ เป็นต้น และมสีมชัชำปฏริปูเป็นผูส้ร้ำงกระบวนกำร 
มส่ีวนร่วม รวบรวมข้อมลู ควำมคดิ ควำมเหน็จำกสงัคม

กำรระดมควำมคิดเห็นผ่ำนเวทีสมัชชำปฏิรูป 
ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนำคม 2554 เห็นพ้องว่ำจะลด 
ควำมเหลื่อมล�้ำและสร้ำงควำมเป็นธรรม โดยให้ 
คณะกรรมกำรปฏริปูและสมชัชำปฏริปูวเิครำะห์ข้อเสนอ
เชงินโยบำยและจดัสมชัชำปฏริปูทกุระดบัอย่ำงต่อเนือ่ง
โดยด�ำเนินกำรเป็นอิสระจำกรัฐบำล ใน 8 ประเด็น6

1. กำรจัดสรรที่ดินอยำ่งเป็นธรรมและยั่งยืน
2. กำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง
3. กำรคนืควำมเป็นธรรมกรณทีีด่นิและทรพัยำกร
4. กำรปฏิรูประบบประกันสังคม
5. หลักประกันและกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะ 

ผู้สูงอำยุ
6. สังคมที่คนไทยอยู่เป็นสุขร่วมกัน
7. กำรกระจำยอ�ำนำจ และ
8. ศลิปวฒันธรรมกบักำรสร้ำงสรรค์และเยยีวยำ

สังคม

“ปฏริปูทีด่นิ” “รือ้โครงสร้างอ�านาจรฐั”  

ยาแรงที่ไร้ค�าตอบจากรัฐบาล

ผ่ำนไป 6 เดือนนับจำก คปร. เป็นรูปเป็นร่ำง  
วันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2554 คปร. จึงจัดแถลงข่ำวเรื่อง 
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“กำรปฏริปูกำรจดักำรทีด่นิเพือ่กำรเกษตร” เป็นข้อเสนอ
แรกต่อรฐับำล เพรำะเหน็ว่ำโครงสร้ำงเศรษฐกจิทนุนยิม
ก�ำลังแปลงที่ดินจำกสิ่งที่เคยเป็นฐำนชีวิตไปสู่สินค้ำ  
น�ำไปสู่กำรครอบครองที่ดินเพื่อเก็งก�ำไรโดยมิได้ ใช้
ประโยชน์

ข้อมูลจำกเครือข่ำยปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย 
มูลนิธิสถำบันที่ดินแห่งประเทศไทย ประเมินว่ำ คนไทย
ร้อยละ 90 ถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ส่วนคนกลุ่มน้อย
เพียงร้อยละ 10 ถือครองที่ดินมำกกว่ำคนละ 100 ไร่ 
และสูงถึงร้อยละ 70 ของที่ดินที่มีกำรจับจองถูกทิ้งร้ำง
โดยมิได้ ใช้ประโยชน์ แต่เพื่อเก็งก�ำไร7 คณะกรรมกำร
ปฏิรูปได้เสนอ 5 แนวทำงกำรปฏิรูปกำรจัดกำรที่ดิน 
เพื่อกำรเกษตร ได้แก่

1.  จ�ำกดัเพดำนกำรถอืครองทีด่นิเพือ่กำรเกษตร
ไว้ไม่เกิน 50 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อลดกำรกระจุกตัวของ
กำรถือครองที่ดิน

2. จดัระบบข้อมลูกำรถอืครองทีด่นิเพือ่กำรเกษตร 
ทั้งประเทศเป็นข้อมูลสำธำรณะ เพื่อใช้ ในกำรบริหำร
จัดกำรที่ดินให้เกิดประโยชน์และเกิดควำมเป็นธรรม

3. จัดตั้งกองทุนธนำคำรที่ดินเพื่อกำรเกษตร  
ท�ำหน้ำทีจ่ดัซือ้ทีด่นิที่ ไม่ใช้ประโยชน์หรอืทีม่กีำรถอืครอง
ล้นเกินมำจัดสรรให้เกษตรกรที่ขำดแคลนที่ดินท�ำกิน

4. ให้มกีำรจดัเกบ็ภำษทีีด่นิเกษตรกรรมในอตัรำ
ก้ำวหนำ้ เพื่อลดแรงจูงใจในกำรสะสมที่ดินไว้โดยไม่ท�ำ
ประโยชน์

5. ให้มกีำรก�ำหนดเขตกำรใช้ทีด่นิเพือ่กำรเกษตร
อย่ำงชัดเจน โดยก�ำหนดให้ผู ้ถือครองต้องเป็นผู้ท�ำ 
กำรเกษตรด้วยตนเองเทำ่นั้น8

มต้ิองสงสยัว่ำ ข้อเสนอของ คปร. ถอืเป็นยำแรง
แสลงใจแลนด์ลอร์ดทั้งหลำย กำรแถลงข้อเสนอจึง
เป็นกำรโยนหินถำมทำงให้สังคมช่วยกันถกเถียงและ 
สรำ้งแรงกดดัน

“เจตนำรมณ์ของข้อเสนอนี้คือ กำรสื่อสำรกับ
สำธำรณะ ให้ประชำชนเกดิควำมตืน่ตวั น�ำเรือ่งนีม้ำเป็น
ข้อถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเป็นวำระของสังคมและช่วย
ผลักดันให้เกิดขึ้น หลังจำกนี้จะส่งหนังสือไปถึงองค์กร

ภำคประชำชนต่ำงๆ สื่อสำรมวลชน รัฐบำล รวมถึง
พรรคกำรเมอืงต่ำงๆ ทีอ่ยำกจะน�ำแนวคดินี้ ไปจดัท�ำเป็น
นโยบำยในกำรหำเสียงเลือกตั้ง”9

ต่อมำในวันที่ 18 เมษำยน 2554 คปร. จัดแถลง
ข้อเสนอปฏริปูประเทศอกีครัง้ ครำวนีพุ้ง่เป้ำไปทีก่ำรรือ้
โครงสร้ำงอ�ำนำจรฐัรวมศนูย์และมุง่กระจำยอ�ำนำจแทน 
โดยมีข้อเสนอดังนี้10

1. ยกเลิกกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำค 
โอนอ�ำนำจบริหำรจัดกำรทรัพยำกรท้องถิ่น เศรษฐกิจ
ท้องถิ่น และกำรเมืองท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อปท.)

2. สร้ำงกระบวนกำรทำงกำรเมืองที่เปิดให้
ประชำชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ อปท. ในกำรบริหำร
อยำ่งเป็นรูปธรรม

3. รัฐบำลกลำงมีภำระหน้ำที่รับผิดชอบกิจกำร
ระดับชำติ แต่ ไม่มีอ�ำนำจตำมกฎหมำยที่จะแต่งตั้ง 
ถอดถอนผู้บริหำร อปท. หรือพนักงำนในสังกัด อปท.

4. ต้องปฏิรูประบบกำรคลังและกำรบริหำร
บุคลำกรของท้องถิ่น เพื่อให้ อปท. มีก�ำลังในกำรปฏิบัติ
ภำระหนำ้ที่

ไม ่ต ้องแปลกใจ หำกข้อเสนอที่มุ ่งถอนรำก 
ถอนโคนโครงสร้ำงอันเหลื่อมล�้ำเช่นนี้จะถูกคัดค้ำนและ
ไม่ได้รับกำรสำนต่ออย่ำงจริงจังจำกภำครัฐ

หลังกำรแถลงข้อเสนอครั้งที่ 2 ไม่ถึงเดือน  
นำยอำนนัท์ ในฐำนะประธำน คปร. ก็ได้ประกำศลำออก
ยกชุด ภำยหลังกำรประกำศยุบสภำของนำยอภิสิทธิ์  
เมือ่วนัที ่9 พฤษภำคม 2554 โดยนำยอำนนัท์ได้เน้นย�ำ้
ควำมส�ำคัญถึงข้อเสนอของ คปร. 2 เรื่องนี้ว่ำ

“หัวใจของปัญหาสังคมไทยที่น�าไปสู ่ความ 
เหลือ่มล�า้ คอืโครงสร้างอ�านาจ สิง่นีค้อืต้นเหต ุรำชกำร
ที่ ไม่มคีวำมยตุธิรรมในอ�ำนำจ ไม่เปิดโอกำส ไม่เปิดพืน้ที่
ให้กับคนทั่วไป มันก็จะน�ำไปสู่ปัญหำต่ำงๆ กำรกระจุก
ตัวอ�ำนำจในเมืองหลวง เช่น ควำมมั่งคั่ง อุตสำหกรรม  
กำรคมนำคม โอกำสและอ�ำนำจที่ ได้รับ ที่ส�ำคัญคือ  
กำรรวมอ�ำนำจจัดกำรสิ่งต่ำงๆ ในกำรด�ำเนินชีวิต  
โดยเฉพำะชำวรำกหญ้ำ จะผิดจะถูกก็แล ้วแต ่  
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แต่ควำมรู้สึกเป็นเบี้ยล่ำง ควำมรู้สึกที่ว่ำอนำคตไม่มี  
นี่คือปัญหำที่ต้องแก้ไขโดยด่วน ซึ่งทำงคณะกรรมกำร
ต้องเร่งด�ำเนินกำร 2 เรื่อง ทั้งที่เกษตรและโครงสรำ้ง
อ�ำนำจ”11

คปร. ได้จดัท�ำรำยงำนชิน้สดุท้ำยเพือ่เสนอให้แก่
ประชำชนและพรรคกำรเมืองน�ำไปสำนต่อ นำยอำนันท์
ทิง้ท้ำยเช่นเดยีวกบัเมือ่ครัง้เสนอเรือ่งกำรปฏริปูทีด่นิว่ำ 
กำรปฏริปูประเทศจะส�ำเรจ็หรอืไม่ ขึน้อยูก่บัสงัคมทีต้่อง
ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป ขณะที่สมัชชำปฏิรูปของนำย
แพทย์ประเวศยงัคงท�ำงำน เพือ่รวบรวมประเดน็ปัญหำ 
ข้อเสนอจำกสงัคมต่อไปตำมระยะเวลำ 3 ปี ตำมระเบยีบ
ส�ำนักนำยกฯ ว่ำด้วยกำรปฏิรูป

เมื่อสายลมเปลี่ยนทิศ  

ก็ไร้ค�าตอบจากสภา

อย่ำงไรก็ตำม ขณะที่ คปร. ยังท�ำหน้ำที่ร่วมกับ
สมัชชำปฏิรูปนั้น ได้สร้ำงควำมเคลื่อนไหวในหลำย 
ภำคส่วนของสังคม มีกำรเสนอแนวทำงกำรปฏิรูปหรือ
หนุนข้อเสนอของ คปร. จำกหลำยกลุ่ม เช่น เครือข่ำย
องค์กรชุมชนเพื่อกำรปฏิรูปเสนอให้มีกำรออกแบบ 
คณะกรรมกำรปฏิรูประดับจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่
ระดบัหมูบ้่ำนถงึจงัหวดั เครอืข่ำยภำคประชำชนได้เสนอ
วำระเร่งด่วน เช่น ยตุิโครงกำรพฒันำของรฐัหรอืโครงกำร
ลงทุนขนำดใหญ่ของเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน 
ปัญหำหนี้สินเกษตรกรและหนี้นอกระบบ เป็นต้น

ทั้งนี้รวมไปถึงข้อติติงที่น่ำสนใจจำกนักวิชำกำร 
เช่น พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ที่ ให้ควำมเห็นวำ่

“ประเด็นอยู ่ที่ว่ำ คณะกรรมกำรชุดอำนันท์-
ประเวศนี้จะเกำะเกี่ยวกับประชำชนอย่ำงไร โดยเฉพำะ
ประชำชนที่เป็นคนเสื้อแดง หรือจะให้กล่ำวเน้นก็คือ  
กับคนที่ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบำล

ประเดน็เรือ่งกำรเกำะเกีย่วจงึเป็นประเดน็ทีส่�ำคญั
กว่ำประเด็นกำรเป็นอิสระ เพรำะเป็นเรื่องของกำร 
ตอบค�ำถำมควำมเป็นตัวแทนและควำมเป็นเจ้ำของ
ประเทศของคนที่ยืนอยู่ตรงข้ำม และถูกกระท�ำจำก

รัฐบำล แต่เขำเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้ำเข้ำเจ้ำของรัฐนี้
เช่นกัน”12

หลำยฝ่ำยเห็นพ้องว่ำข้อเสนอของ คปร. จัดเป็น
ยำแรง ซึ่งอำจเป็นกำรเสนอเชิงยุทธศำสตร์ที่ต้องกำร
สร้ำงกำรแลกเปลี่ยนในสังคม และสร้ำงเงื่อนไขไว้สูง 
เพือ่เผชญิกบักำรประนปีระนอมทำงกำรเมอืง ถงึกระนัน้ 
สังคมกลับไม่มั่นใจว่ำ ข้อเสนอต่ำงๆ จะได้รับกำร 
ตอบรบั ทัง้ไม่แน่ใจด้วยซ�ำ้ไปว่ำกำรปฏริปูประเทศจะได้
ผลจริงจังและต่อเนื่อง ผลส�ำรวจจำกส�ำนักวิจัยเอแบค
โพลล์ ทีท่�ำกำรส�ำรวจระหว่ำงวนัที ่1-12 มถินุำยน 2553 
ระบุว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมถึงร้อยละ 66 ไม่เชื่อมั่น 
ว่ำแผนปฏิรูปประเทศจะได้ผลจริงจังและต่อเนื่อง13

สันนิษฐำนว่ำ ส่วนหนึ่งคงหนีไม่พ้นสำยลมทำง 
กำรเมืองอันไม่แน่นอน ระหวำ่งที่ คปร. ยังท�ำหน้ำที ่
อยูน่ัน้ ทำงมลูนธิสิถำบนัศกึษำเพือ่สงัคมทีเ่ป็นธรรม ได้
เสนอให้เพิม่รฐัธรรมนญู หมวด 16 ว่ำด้วยคณะกรรมกำร
ปฏิรูป เพื่อเป็นหลักประกันว่ำ แม้จะมีกำรเปลี่ยนแปลง
รัฐบำล คปร. ก็จะยังคงสำนงำนต่อเนื่อง ทวำ่ ข้อเสนอ
ดังกล่ำวไม่ได้รับกำรตอบรับจำกสภำอีกเช่นเคย

อย่ำงไรก็ตำม กำรเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎำคม 
2554 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่ำ ไม่มีพรรคกำรเมืองใดน�ำ
ข้อเสนอต่ำงๆ ของ คปร. ไปปรับเป็นนโยบำย แต่ละ
พรรคต่ำงมุง่เน้นนโยบำยประชำนยิม เพือ่ให้ได้รบัเลอืก
ตั้งเป็นหลัก และเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนน�ำจัดตั้ง
รัฐบำล เรื่องกำรปฏิรูปประเทศไทยก็เงียบหำยไปตำม
วัฏจักรแห่งกำรเมือง

ถึงที่สุดแล้ว การปฏิรูปประเทศจะส�าเร็จหรือไม่ 
คงมิใช่การฝากผีฝากไข้ ไว้กับการเมืองหรือใครคนใด 
คนหนึ่ง แต่น่าจะเป็นดังที่นายอานันท์มักกล่าวย�้าเสมอ
ว่า การปฏริปูประเทศควรเป็นเจตจ�านงร่วมกนัทีท่ัง้สงัคม
ต้องช่วยกันผลักดัน หากเห็นว่าจ�าเป็นที่จะต้องขุดราก
ถอนโคนต้นไม้พิษที่แท้จริงออกไปจากสังคมไทย
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