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ปี 2553 ปีที่เหตุการณ์ความรุนแรง 

ในประเทศไทยติดอันดับโลก  

และปีเริ่มต้นปฏิรูปประเทศไทย

ป ี2553 การชมุนมุของมอ็บเสือ้แดง เพือ่เรยีกรอ้ง
ให้รัฐบาลยุบสภา จนเกิดความรุนแรงเม่ือเดือนเมษายนถึง 
พฤษภาคม 2553 ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 92 ศพ และ 
ผูบ้าดเจบ็เกอืบ 2 พนัคน ทำาใหเ้หตกุารณน์ีต้ดิขา่วสำาคญั
อันดับโลก ได้แก่ สำานักข่าวซีเอ็นเอ็น ยกกรณีม็อบเส้ือแดง 

ในไทย เปน็อนัดบั 1 สดุยอดเหตกุารณเ์ปลีย่นแปลงโลก1 
นติยสารไทม ์จดัใหก้ารชมุนมุใหญข่องเสือ้แดง ตดิอนัดบั 
10 ของสิบข่าวเด่นทั่วโลกในปี 25532 ขณะที่ในระดับ
ภมูภิาค หนงัสอืพมิพ ์สเตรทไทมส ์ของสงิคโปร ์รายงาน
วา่ หวัหนา้คณะนกัวจิยัดา้นเศรษฐกจิจากธนาคาร HSBC 
ฮอ่งกง ระบวุา่ เหตจุลาจลในเดอืนเมษายน – พฤษภาคม 
2553 คือ ภาพสะท้อนความขัดแย้งทางการเมืองที่ 
เลวร้ายและสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจให้กับไทย
มากที่สุดในรอบ 20 ปี3

ปฏิรูปประเทศไทยเพื่อแก้ไข 

ความขัดแย้งทางการเมือง:  

ฝันไกล...แต่อาจไปไม่ถึง!

ค
วามขัดแย้งที่เกิดจากเหตุการณ์ 

ชุมนุมและน�าไปสู ่การจลาจลทาง 

การเมือง  ตั้งแต่ม็อบเสื้อเหลือง 

ต่อต้านระบอบทกัษณิ ก่อนการรฐัประหาร 

ป ี  2549  จนมาสู ่การยึดท�าเนียบ 

และสนามบิน ในปี 2551 พอปี 2552 

มอ็บเสือ้แดงบกุถล่มการประชมุสดุยอด

ผูน้�าอาเซยีนบวก 6 ทีโ่รงแรมในพทัยา 

และปี 2553 ก็เกิดม็อบเสื้อแดง น�าไป

สู ่เหตุการณ์รุนแรงที่สี่แยกคอกวัว 

และราชประสงค์ และจนบดันี ้มอ็บการเมอืง 

ก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ไม่มีทีท่าจะจบ

สิ้นได้ง่ายๆ หลายฝ่ายสรุปว่า ความขัดแย้ง

นี้มีสาเหตุหลักมาจากความเหลื่อมล�้าในสังคม 

สภาวการณ์สองมาตรฐาน  และความล้มเหลวของ 

ตุลาการภิวัตน์  น�ามาสู่ความคิดที่ว่าประเทศไทยต้องการ 

การปฏิรูป แบบยกเครื่องสุดๆ ทุกๆ เรื่อง  ...ฝันนี้จะไปไกลได้แค่ไหน 

เวลาเท่านั้นคือค�าตอบ
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ความบอบช้ำาอยา่งหนกัเกดิกบัประเทศ ประชาชน
แตกแยกรุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน มาตรการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อเยียวยาบาดแผลที่บาด
ลกึ และคนืความสงบสขุใหบ้า้นเมอืงถกูนำาเสนอจากหลาย
ภาคส่วน ก่อนจะตกผลึกเป็น “การปฏิรูปประเทศไทย 
ครั้งใหญ่” เพื่อแก้ไขปัญหา “ความไม่เป็นธรรม” และ 
“ความเหลื่อมล้ำา” และ “ภาวะสองมาตรฐาน” ที่เชื่อกัน
วา่เปน็ชนวนเหตสุำาคญัทีจ่ดุไฟความไมส่งบทางการเมอืง 
ให้ยืดเยื้อมานานหลายป ีมาตรการที่ว่านี ้มีทั้งผู้ที่มองว่า
เป็นการ “ซื้อเวลา” ของรัฐบาล เป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่ก็มี 
ผู้ที่ให้กำาลังใจ และเห็นว่าดีกว่า...ไม่ทำาอะไรเลย

บคุคลสองคนทีไ่ดร้บัความเคารพ เชือ่ถอืจากสงัคม 
คือ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และ 
นายแพทย์ประเวศ วะสี รับเทียบเชิญจากนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชวีะ นายกรฐัมนตร ี(ซึง่ไดร้บัขอ้เสนอจากภาคประชา
สังคมมาอีกต่อหนึ่ง) เข้ามาเป็นประธานคณะกรรมการ
ปฏิรูป (คปร.) และประธานคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป 
(คสป.) ตามลำาดับ 

“คณะกรรมการปฏริปู 2 ชดุ คลา้ยฝาแฝดอนิ – จนั 
ตอ้งไปดว้ย ทำาอะไรรว่มกนั ทำาคนละเรือ่งในเรือ่งเดยีวกนั 
สิ่งที่เราจะทำาคือ การเปลี่ยนสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มี
ความยตุธิรรมมากกวา่ในอดตี มคีวามเหลือ่มล้ำานอ้ยกวา่
ในอดีต เป็นระเบียบวาระของชาติที่ไม่ต้องอาศัยรัฐบาล
ไหน หรอืคนใดโดยตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุจากประชาชน” 
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปเปิดใจ และย้ำา ว่าข้อเสนอ
ของคณะกรรมการฯ “ต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง
ของสังคมไทย เท้าต้องติดดิน จะไม่เสนออะไรที่เป็น
นามธรรม จะเสนอเปน็แผนการปฏบิตั ิทีร่ฐับาล ราชการ 
เอกชน สามารถนำาไปปฏิบัติได้ ทำาได้ทันที”4

กอ่นหนา้นัน้ มกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการขึน้ 4 ชดุ 
ได้แก่ คณะกรรมการปฏิรูปตำารวจ คณะกรรมการปฏิรูปส่ือ  
แตท่ีถ่กูตอ่ตา้นจากพรรคเพือ่ไทยและแนวรว่มประชาชน
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ว่า “ไม่เป็นกลางและ
ไม่อิสระจริง”5 คือ “ดร.คณิต ณ นคร” อดีตอัยการสูงสุด 
ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) และ “ดร.สมบัติ  
ธำารงธญัวงศ”์ อธกิารบดสีถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
(นิด้า) ประธานคณะกรรมการอิสระพิจารณาแนวทาง
แก้ไขรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม 38 เครือข่ายนักศึกษาและภาค
ประชาชน ออกจดหมายเปิดผนึกลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2553 เรื่อง “คัดค้านวาทกรรมอำาพราง ต่อต้าน
กระบวนการปฏริปูประเทศไทยอำามหติ” เพราะมองวา่การ
ปฏริปูประเทศไทยเปน็เพยีงเครือ่งมอืทีร่ฐับาลใชเ้บีย่งเบน
ประเด็นความสนใจของสังคมต่อข้อเรียกร้องที่ให้มีการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงและรับผิดชอบในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต 
ผู้สูญหาย และผู้บาดเจ็บนับพันรายจากการที่รัฐบาลสั่ง 
“กระชับพื้นที่” การชุมนุมของคนเสื้อแดงในช่วงเดือน
เมษายน – พฤษภาคม 2553 และแยง้วา่ “ความไมเ่สมอ
ภาคทางการเมือง” ต่างหากคือประเด็นขัดแย้งหลักของ
สังคมไทย  

สังคมไทย...ยังไม่หยุดแตก

แต่การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทยครั้งใหญ่ 
ก็เดินหน้าไปอย่างเงียบเชียบ ท่ามกลางการโรมรันพันตู
รอบใหมข่องผูค้นในสงัคม กลุม่ “คนเสือ้แดง” หรอื นปช. 
เคลื่อนขบวนอีกครั้งด้วยปฏิบัติการเรียกร้องความเป็น
ธรรมใหป้ลอ่ยตวั หรอืใหป้ระกนัแกนนำาและผูร้ว่มชมุนมุ
ที่ถูกคุมขัง โดยนัดชุมนุมกันเดือนละ 2 ครั้ง ในพื้นที่
อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และย่านราชประสงค์ จนเกิด
การกระทบกระทั่งกับผู้ค้าในย่านนั้นในที่สุด 

ในขณะที่ “กลุ่มคนเสื้อเหลือง” หรือพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่ “แยกร่าง” ไปเป็นพรรค 
การเมืองใหม่ แต่ไม่ประสบความสำาเร็จในเวทีเลือกตั้ง 
ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ก็เริ่มมี “สัมพันธภาพที่
แปลกแปร่ง” กับรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ 
ความสัมพันธ์ดิ่งเหวลงตามลำาดับ จนมาถึงขั้น “ผีไม่เผา 
เงาไมเ่หยยีบ” เมือ่เหน็ไมต่รงกนัเรือ่งการทวงคนืดนิแดน
และปราสาทเขาพระวิหาร จนกระทั่งเคลื่อนมวลชนลงสู่
ท้องถนน ประกาศชุมนุมยืดเยื้ออีกครั้งเมื่อวันที่ 25 
มกราคม 25546

ดา้นพรรคเพือ่ไทยยงัคงผนกึกำาลงัเปน็เนือ้เดยีวกนั
กับกลุ่มคนเสื้อแดง โดยเฉพาะ “นายจตุพร พรหมพันธ์”  
ท่ีรับบท “หัวหมู่ทะลวงฟัน” เปิดศึกปะ ฉะ ดะ “นายธาริต  
เพ็งดิษฐ์” อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ที่ 
เดินหน้าลุยจับผู้ต้องหาคดีก่อการร้ายได้อย่างต่อเนื่อง 
แต่ภายในพรรคเพื่อไทยเองก็มีข่าวคราวความขัดแย้ง
แตกแยก ทั้งความไม่ลงตัวของตำาแหน่งหัวหน้าพรรค  
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ไปจนถงึการขบัสมาชกิพรรคบางคนทีเ่อาใจออกหา่ง เพราะ
เจอ “พลังดูด” จากพรรคภูมิใจไทย รวมไปถึงข่าวคราว
การแตกเป็นหลายก๊กหลายกลุ่มของ นปช. คนเสื้อแดง7 
และปรากฏการณ์ “น้ำาแยกสาย ไผ่แยกกอ” ของพันธมิตรฯ 
และคนเสื้อเหลือง8

แต่ที่ยังทรงอิทธิพล ทำาให้ประเทศไทยปั่นป่วน 
ต่อเนื่องมาหลายปี ก็คือความเคลื่อนไหวของอดีตนายก
รัฐมนตรี “พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร” ท่ีนอกจากจะ “ทวิต”  
“โฟนอนิ” “วดิโิอลงิค”์ มายงักลุม่ผูส้นบัสนนุโดยสม่ำาเสมอ
แล้ว ยังก้าวไปเป็นที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ ให้กับนายก
รัฐมนตรีกัมพูชา ช่วงปลายปี 2552 ก่อนจะลาออก 
ในเดือนสิงหาคม 2553 

ผลพวงความสัมพันธ์ของ “ทักษิณ – ฮุนเซ็น”  
ไดท้ำาใหค้วามสมัพนัธท์ีย่าวนานถงึ 60 ป ีระหวา่ง “ไทย – 
กมัพชูา” ตอ้ง “ลดระดบัลง” และมคีวามตงึเครยีดยดืเยือ้
ตามมา เมือ่ผนวกกบั “ปมทางประวตัศิาสตร”์ ทีค่าใจกนั
มานาน ผสานกับปัญหาปราสาทเขาพระวิหาร จึงบานปลาย 
กลายเปน็การปะทะกนัทีช่ายแดนบรเิวณ อ.กนัทรลกัษณ ์
จ.ศรีสะเกษ ตอนต้นปี 2554 และในห้วงเวลาใกล้เคียง
กันนั้น “โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม” ทนายความส่วนตัวของ
อดีตนายกฯ ทักษิณ ก็ได้ยื่นฟ้อง นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรฐัมนตรไีทย ตอ่ศาลอาญาระหวา่งประเทศในขอ้หา
สั่งสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง9

กว่าถั่วจะสุก...งาก็ไหม้?

จากสภาพการณ์ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการโรมรัน
พันตูทางการเมืองของตัวละครในส่วนการเมือง แทบจะ
ไมไ่ดล้ดระดบัลงไปเลย เพยีงแตย่งัไมเ่ขา้สู ่“เขตอนัตราย” 
ด้วยการใช้ความรุนแรงเหมือนห้วงเวลาก่อนหน้าเท่านั้น 
แตม่แีนวโนม้สงูมากทีจ่ะเกดิเหตกุารณค์วามไมส่งบขึน้มา
อีกครั้ง

คำาถามคือ งานของคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ 
จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้สร้างการปฏิรูป ปรองดอง สมานฉันท์  
ที่หลายภาคส่วนตั้งความหวังให้เป็น “ทางออก” ของ
วิกฤตการณ์ของบ้านเมือง จะมีโอกาสเป็นเช่นนั้นได้หรือ
ไม่ หรือจะเข้าตำารา “กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้” ไปเสียก่อน

ตอ่เรือ่งนี ้ดร.ณรงค ์เพช็รประเสรฐิ อาจารยป์ระจำา
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ควบรวม
ที่นั่งกรรมการทั้งชุด คปร. และ คสป. ได้ให้รายละเอียด

สำาคญัวา่ 3 เดอืนทีผ่า่นมา (กรกฏาคม – สงิหาคม 2553) 
เป็นช่วงของการประชุมเพื่อกำาหนดกรอบให้ชัดเจน ซึ่ง
สรปุเปา้หมายหลกัไดว้า่จะ “สรา้งความเปน็ธรรม เพือ่ลด
ความเหลื่อมล้ำาในสังคม” โดยจะมียุทธศาสตร์เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำาทั้ง 5 มิติ คือ เศรษฐกิจ สิทธิ โอกาส 
อำานาจตอ่รอง และรายได ้โดยจะตอ้งทำาการ “ปรบัเปลีย่น
ความสัมพันธ์เชิงอำานาจ” ก่อน เพราะเรื่องนี้คือ “กุญแจ
สำาคัญ” ที่จะทำาให้ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนไปได้10

ความเหลื่อมล้ำาไม่เป็นธรรม เกิดขึ้นเพราะความ
สัมพันธ์เชิงอำานาจของ 3 กลุ่มหลักในสังคม คือ “กลไก
รฐั – ทนุ – ภาคประชาชน” มคีวามไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบกนั
มากเกินไป ดังนั้น จึงต้องปรับความสัมพันธ์เชิงอำานาจ
เป็นลำาดับแรกเพื่อให้คนเล็กคนน้อยมีบทบาท มีความ
สำาคญัมากขึน้ ทัง้นีก้เ็พือ่ใหพ้วกเขาม ี“กำาลงัการตอ่รอง” 
มากขึน้” ซึง่กค็อื การทำาใหภ้าคประชาชนเปน็กลไกอำานาจ
ตวัหนึง่ทีส่ามารถดลุ ถว่ง คาน งดั กบักลไกรฐัและอำานาจ
ของทุนได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็โดยกลไกของการ 
“ปฏิรูปการเมือง”

ดูทีท่าแล้วเป็นเรื่องที่ “ใหญ่และยาก” เอาการ  
แต่ ดร.ณรงค์ บอกว่าต้องพยายาม เพราะสภาพปัญหาที่ 
เป็นอยู่เข้าขั้น “ไม่ทำาไม่ได้แล้ว” อย่างน้อยๆ ก็ต้องไม่ให้
อำานาจส่วนใดส่วนหนึ่งของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีมาก 
เกินไปจนต่อรองกันไม่ได้ และ

 “ประธานคณะกรรมการปฏิรูปท่านก็บอกว่า 
เราทำาของเราไป ไมส่นใจวา่รฐับาลจะอยูห่รอืไป ถา้รฐับาล
นี้ไป เราก็ลาออก รัฐบาลใหม่มาถ้าเขาให้เราทำางานต่อ 
เราก็ยินดี เพราะสิ่งที่ทำานั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะ
เห็นด้วยหรือไม่ หน้าที่เราคงแค่บอกสังคมว่า พวกเราทั้ง
สงัคมจะปฏริปูกนัไหม จะไปทางสายนีก้นัหรอืไม ่ถา้ตกลง
จะไปด้วยกัน...จะไปกันอย่างไร แต่ถ้าทุกคนในสังคม 
บอกว่าไม่ไป...มันก็จบ”
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จากปฏิรูป…สู่ประชาวิวัฒน์

ตน้ป ีพ.ศ. 2554 ขา่วคราวเรือ่งการปฏริปูประเทศ 
ยังคงเงียบงัน รัฐบาลกลับมีความเคลื่อนไหวครั้งสำาคัญ 
โดยนำาเสนอ “แผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศไทย” ที่มี 
วงเงินงบประมาณดำาเนินการถึง 9,190.30 ล้านบาท 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ

(1) ยุทธศาสตร์การสร้างอนาคตของชาติด้วยการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน 

(2) ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและขยายระบบสวัสดิการสังคม 

(3) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
การเมอืง และความไมเ่ทา่เทยีมในสงัคม และ 

(4) ยทุธศาสตรก์ารสรา้งระบบเศรษฐกจิทีเ่ทา่เทยีม
และเป็นธรรม

แผนปฏิบัติการดังกล่าว ดูเผินๆ แล้วราวกับว่า
รัฐบาลได้ชิงตัดหน้า “แย่งซีน” คณะกรรมการปฏิรูป โดย
เฉพาะในยุทธศาสตร์ที่ 4 นั้น เป็นมาตรการเดียวกันกับ 
“ของขวัญปีใหม่” ที่มอบให้ประชาชน 9 ข้อ ที่เป็นที่รู้จัก
ในเวลาต่อมาว่า โครงการ “ประชาวิวัฒน์” มาตรการ 
สำาคัญๆ ได้แก่ การลดอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร 
ร้อยละ 20 ภายใน 6 เดือน ค่าไฟฟรีสำาหรับผู้ใช้ไฟ  
น้อยกว่า 90 หน่วยต่อเดือน จัดระบบวินมอเตอร์ไซค์
รับจ้างถูกกฎหมาย ให้ผู้ประกอบอาชีพเข้าถึงแหล่งทุน 
เพิ่มจุดผ่อนผันให้แม่ค้าหาบเร่แผงลอยขยายการประกัน
สังคมให้ครอบคลุมชาวไทยทุกคน ลอยตัวก๊าซแอลพีจี
สำาหรบัภาคอตุสาหกรรม ลดตน้ทนุราคาอาหารสตัวแ์ละ
พันธุ์สัตว์ ขายไข่แบบชั่งกิโลฯ ฯลฯ11

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นทันทีว่า “ประชาวิวัฒน์” 
ก็ไม่ต่างอะไรจาก “ประชานิยม” ในยุครัฐบาลทักษิณ  
ชินวัตร ซ่ึงส่งผลเสียต่อวินัยทางการเงินการคลังของประเทศ 
ในระยะยาว แต่ดูเหมือนรัฐบาลจะไม่หวั่นไหว เดินหน้า
เต็มสูบ แม้จะถูกโจมตีว่าเป็นการ “ซื้อใจ โปรยยาหอม 
หาเสยีงลว่งหนา้” เพือ่รองรบัการเลอืกตัง้ทีก่ำาลงัจะมาถงึ 
หรอืทำาใหเ้จตนารมณก์ารปฏริปูประเทศบดิเบีย้วไปกต็าม

ยกแรก...ปฏิรูปที่ดิน

ในที่สุด 7 กุมภาพันธ์ 2554 นายอานันท์  
ปันยารชุน ประธานคณะกรรมการปฏิรูปพร้อมคณะ
กรรมการได้แถลงถึง “ข้อเสนอแรก” ต่อรัฐบาล โดยระบุ
ว่า คณะกรรมการปฏิรูปได้พิจารณาแล้วว่าต้นเหตุของ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองคือการ “ขาดความยุติธรรม” 
ทำาให้เกิดความเหลื่อมล้ำาต่ำาสูงในสังคม มีการกระจุกตัว
ของรายไดท้ีด่นิและทรพัยากร ดงันัน้ ขอ้เสนอแรกจงึเปน็
เรือ่ง “การปฏริปูการจดัการทีด่นิเพือ่การเกษตร” ประกอบ
ด้วย 5 ประเด็นสำาคัญ คือ12

1.  ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนหลายแสนครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับ
คดีที่ดินคนจน

2.  ปฏิรูปการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
เพือ่ใหก้ระจายไปสูเ่กษตรกรรายยอ่ยทีท่ำาการ
เกษตรด้วยตนเอง ควรกำาหนดเพดานการ 
ถือครองที่ดินประเภทนี้ไม่เกินครอบครัวละ  
50 ไร่ หากต้องการมากกว่านี้ต้องเสียภาษี
อัตราก้าวหน้า

3. ตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตรเพื่อ 
นำาเงนิไปซือ้ทีด่นิจากผูถ้อืครองเกนิ 50 ไร ่และ
ซือ้ทีด่นิทีเ่ปน็หนีเ้สยีจากธนาคารและสถาบนั
การเงนิมากระจายใหเ้กษตรกรไรท้ีด่นิและทีม่ี
ที่ดินไม่พอทำากิน

4. ปฏิรูปการใช้ประโยชน์ที่ดิน ด้วยการกำาหนด
เขตและแผนการใช้ที่ดินใหม่ ออกกฎหมาย
คุม้ครองทีด่นิเพือ่ปอ้งกนัการกวา้นซือ้เกง็กำาไร

5. ปฏริปูระบบการจดัการทีด่นิเพือ่การเกษตรให้
เป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้สังคมได้รับทราบ
ว่าที่ดินไปกระจุกตัวอยู่ที่ใคร ใครเป็นเจ้าของ
ที่ดินรายใหญ่บ้าง

ขอ้เสนอของ คปร. ดงักลา่ว ไดร้บัการตอบรบัทนัที
จากนายกรฐัมนตร ีในโอกาสทีเ่ดนิทางไปมอบโฉนดชมุชน
ใบแรกของประเทศไทยให้กับสหกรณ์บ้านคลองโยง 
จ.นครปฐม วนัที ่12 กมุภาพนัธ ์2554 นายอภสิทิธิ ์ระบุ
วา่ เหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอของ คปร. ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบาย
ของรฐับาล และจะนำาขอ้เสนอดงักลา่วเขา้สูก่ารพจิารณา
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ของคณะรฐัมนตรใีน 2 สปัดาหข์า้งหนา้ โดยรา่งกฎหมาย
ทีเ่กีย่วกบัทีด่นิกอ่นหนา้คอื รา่งพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิ
และสิง่ปลกูสรา้งไดผ้า่นความเหน็ชอบของคณะรฐัมนตรี
ไปแล้ว13

เวลา...จะรักษาแผลใจ?...แต่ปฏิรูป... 

ไปไม่ถึงฝั่ง?

สถานการณ์บ้านเมืองในปี 2553 ต่อเนื่องถึงต้น
ป ี2554 ยงัมแีนวโนม้ที ่“ลมแหง่ความรนุแรงจะพดัหวน” 
เห็นได้จากสารพัดปัจจัยที่มะรุมมะตุ้ม ทั้งม็อบแดง  
ม็อบเหลืองที่เคลื่อนลงถนน ข่าวลือ ข่าวลวงเรื่องการ
รฐัประหาร ความตงึเครยีดทีช่ายแดนตะวนัออก ฝา่ยคา้น
จองกฐินอภิปรายรัฐบาล ข้าวของแพง ภัยแล้ง ภัยน้ำา 
กำาลังจะตามมา ฯลฯ

ในสภาพการณเ์ชน่นี ้มบีางฝา่ยคาดการณว์า่นายก
รฐัมนตรอีาจตดัสนิใจ “ตดัไฟแตต่น้ลม” ดว้ยการประกาศ
ยุบสภา นำาพาประเทศชาติเข้าสู่ “โหมดการเลือกตั้ง”  
เพื่อให้เกิดบรรยากาศทางการเมืองใหม่ๆ แต่บ้างก็ว่า
รฐับาล“ อาจอยูย่าว” ดว้ยเงือ่นไขทีน่ายกรฐัมนตรเีคยย้ำา
ไวห้ลายตอ่หลายครัง้วา่...ถา้ยบุสภาแลว้บา้นเมอืงวุน่วาย 
ยุบแล้วแก้ปัญหาไม่ได้...ก็ไม่ทำา ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงท่าที 
ของพรรคร่วมรัฐบาลที่เชียร์ให้นายกฯ ไม่ยุบสภา หรือ
ความเห็นจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการ
ทหารบกที่ส่งสัญญาณว่ายังไม่ควรมีการยุบสภา เพราะ
สถานการณ์ต่างๆ ยังวุ่นวายอยู่14

นั่นคือ สิ่งที่เกิดขึ้น...ที่อาจสรุปได้ว่า...จะยุบสภา...
หรือไม่ยุบสภา มีโอกาสที่ความขัดแย้ง แตกแยก วุ่นวาย
จะเกิดขึ้นได้ทั้งขึ้นทั้งล่อง เพราะดูเหมือนมันจะเป็นการ
โรมรนัทางการเมอืงดว้ย “เรือ่งเฉพาะหนา้” ไมไ่ดเ้นน้หนกั
ในเรือ่งของปญัหาความไมย่ตุธิรรม ความเหลือ่มล้ำา ทัง้ๆ 
ที่เป็นสภาพปัญหาสำาคัญที่ดำารงอยู่ในสังคมไทย ในขณะ 
ที่ภาระหน้าที่ของคณะที่จะทำาการ “ปฏิรูปประเทศไทย” 
ต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควร เพราะไม่ใช่งานง่ายๆ 
อุปสรรคที่วางกองอยู่ข้างหน้านั้นมากมายมหาศาล อาจ
ถอืไดว้า่เปน็การวางรากฐานใหก้บัการแกป้ญัหาใน “ระยะ
ยาว” แตก่อ็กีนัน่แหละ กม็กีารเกรงกนัวา่จะไมท่นักบัการ 
“ถอดสลักระเบิดการเมือง” ที่หากตูมตามขึ้นมา ก็อาจ
ไม่มีโอกาสพูดถึงเรื่องการปฏิรูปกันอีกต่อไป

นั่นอาจเป็นเรื่องของคนที่ “มองโลกในแง่ร้าย”  
จนเกินไป ผู้ท่ีมองในแง่ดีก็ยังมีอยู่ อาทิ นายธีรยุทธ บุญมี  
ผู้อำานวยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ไดว้เิคราะหก์ารเมอืงสงัคมไทย
ครั้งล่าสุดในงานเสวนา “สังคมสวนฯ สังคมไทย” จัดโดย
สมาคมศษิยเ์กา่สวนกหุลาบวทิยาลยั เมือ่วนัที ่25 มกราคม 
2554 โดยเชื่อว่าปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทย ไม่ว่า
จะเป็นเสื้อเหลือง เสื้อแดงจะคลี่ลายไปได้ในที่สุด15

“จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (จลาจลเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม 2553) เดิมผมคาดว่าอาจจะแรงกว่านั้น  
ทั้งโดยเงื่อนไข และมีคนผลักดันเต็มที่ มันน่าจะเสียหาย
กว่านั้นเยอะ แต่ความเสียหายที่ เกิดขึ้น เทียบกับ
สถานการณ์ที่ถูกปลุกขึ้นมา ถือว่าไม่มากจนเกินไปนัก 
แม้ว่าน่าเสียใจที่เกิดขึ้นก็ตาม นี่เป็นแง่ดีของสังคมไทย  
ทีไ่มเ่คยขดัแยง้กนัสดุขัว้ เพราะมหีลายกลุม่ทีผ่กูกนัไปมา 
เป็นพวกพ้องกัน จึงไม่ทำาตัวเป็นชนชั้น สองชนชั้น เป็น
สองกลุม่ใหญ่ๆ  ทีอ่อกมาทะเลาะกนั...ไมเ่คยม ีผมเชือ่วา่
เรื่องเสื้อเหลือง เสื้อแดง กำาลังคลี่คลายไปโดยธรรมชาติ 
แต่จะให้มาสมานฉันท์ด้วยคำาพูดคงไม่ได้ เพราะคนไทย
ติดเรื่องหน้าตา ใครผิด ใครถูก ต้องพูดกันให้ชัด ฉะนั้น 
ขอกันเฉยๆ คงไม่เกิด ผมรอให้เวลามันคลี่คลาย แล้ว 
ทุกอย่างจะดีขึ้นเอง”

แต่สำาหรับเรื่อง “การปฏิรูปการเมือง” นายธีรยุทธ
กลับ “ฟันธง” ลงไปเลยว่า “ไม่คิดว่าจะมีโอกาสเกิดการ
ปฏิรูปใดๆ ได้แม้ว่าเมืองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
ก็ตาม” โดยให้เหตุผลว่า “เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว เรา
ไม่มีความมุ่งมั่นพอที่จะแก้ปัญหาให้คลี่คลายเราเคยเชื่อ
ว่าเวลาคลี่คลาย (ปัญหา) ได้ โครงสร้างเราใหญ่ เผอิญ
ลงตัวได้โดยมือที่มองไม่เห็นหรือที่มักพูดว่า พระสยาม 
เทวาธิราช คุ้มครอง”

แต่ในทัศนะของ ดร.เกษียร เตชะพีระ แห่ง 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กลับมองว่า 
“บาดแผลใจกลางสังคมไทยที่กว้าง ลึก และเจ็บช้ำาสาหัส 
อย่างไม่เคยมีมาก่อนขนาดนั้นย่อมมิอาจปัดเป่าพ่วง 
หายไปได้เพียงด้วยลมปากโฆษณาปรองดองสมานฉันท์ 
ซึง่กระจายขยายเสยีงผกูขาดชอ่งทางสือ่สารมวลชนเกลือ่น
กลบสำาเนยีงเสยีงอืน่ นา่จะเปน็ไปไดม้ากกวา่วา่มนัอยูใ่น
สภาพเกบ็กด – ซมึลกึ รอวนัเวลาและเวททีีจ่ะระบายออก 
เหมือนภาวะอากาศนิ่งลมสงบก่อนพายุฝนใหญ่”16

54-03-001_001-120_new15_W.indd   54 15/3/2011   19:19




