สัมภาษณ สุรชาติ บํารุงสุข : ถึงเวลาจัดความสัมพันธ...รัฐบาลเลือกตั้ง VS กองทัพ
สัมภาษณโดย ประวิตร โรจนพฤกษ และจิรนันท หาญธํารงวิทย
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แมดูเหมือนทหารจะกลับเขากรมกองไปแลวในคราวหลังเหตุการณเดือนพฤษภาคม 2535
แตเมื่อ 19 กันยายน 2549 ทหารก็ทํารัฐประหารและกลับเขาสูเสนทางการเมืองไทยอีกครั้ง จนถึงการ
เลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 ที่หวังกันวา จะเปนการคืนเวทีใหรัฐบาลพลเรือนเขามาจัดการตอ
กระนั้น จากเดจาวู 19 กันยาฯ ก็ทําใหไมอาจมั่นใจไดอีกแลววา ทหารจะกลับเขากรมกอง
จริงๆ แลววันนี้ที่ยืนของทหารจะอยูตรงไหน พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในที่เพิ่งผาน (ฉลุย) ไป
จะเกี่ยวอะไรกับการมีอยูของทหารในทางการเมืองหรือเปลา
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เรื่ อ งเหล า นี้ สุ ร ชาติ บํ า รุ ง สุ ข นั ก วิ ช าการสายความมั่ น คง แห ง รั ฐ ศาสตร จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย บอกไววา เพื่อจะตอบคําถามขางตน จะตองทําใหปญหา “ตกคางแตไมตกผลึก” อยาง
เรื่องการจัดความสัมพันธระหวางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับกองทัพเปนเรื่องที่คิดกันอยางจริงจัง
เสียที

สุรชาติ บํารุงสุข
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ทหารจะกลับกรมกองหลังการตั้งรัฐบาลเสร็จสิ้นหรือไม ตามที่ทหารหลายคนพยายามพูดเชนนั้น
เรื่องตรงนี้เราไดยินคนพูดกันเยอะมาก และเห็นทาทีจากผูนําทหารปจจุบัน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งจาก ผบ.ทบ. วา ทหารพยายามจะไมเขาไปยุงกับการเมือง แตคําพูดเฉยๆ ไมเพียงพอ ที่พูดอยางนี้
ไมไดหมายความวาเราควรจะเชื่อหรือไมเชื่อใจ พล.อ.อนุพงษ (เผาจินดา – ผูบัญชาการทหารบก) ผม
คิดวาคนละประเด็นกัน
ประเด็นใหญคือถาเราคิดวาทหารตองกลับเขากรมกอง หลังจากที่การเมืองเขาสูภาวะปกติ
ประเด็นสําคัญที่ตองเกิดจริงๆ ก็คือ กระบวนการที่จะทําให หนึ่ง ทหารกลับเขากรมกองจริง สอง การ
กลับเขากรมกองของทหารนั้นมีภาวะที่ยั่งยืนหรือถาวร
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ผมมีขอสังเกตอยางหนึ่งวา ถาเรายอนอดีตกลับไปสูเหตุการณพฤษภาคม ’35 สภาพมันก็มี
อะไรบางอยางที่เปนบทเรียนใหเรา หลังป ’35 เราพูดเรื่องทหารกลับเขากรมกองเยอะมาก แลวหลังป
’35 ถาพูดเรื่องการยึดอํานาจหรือการแทรกแซงทางการเมืองของทหาร ผมคิดวาไมมีคนเชื่อ แตจน
สุดทาย จากป ’35 ถึงป ’49 ประมาณ 14-15 ป สิ่งที่เราเห็นก็คือ กระบวนการกลับเขากรมกองของ
ทหารไมเกิดขึ้นจริง มันเปนเพียงความคาดหวังที่เราเชื่องายๆ วา หลังเกิดเหตุการณ พ.ค. 35 ทหาร
กลับเขาไปแลวละ
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เราปลอ ยกระบวนการของการจั ด ความสั มพั น ธ ร ะหว า งกองทั พ กั บรั ฐ บาลที่ม าจากการ
เลือกตั้งเปนไปตามยถากรรม ผมใชคํานี้เพราะเหตุวา เมื่อเราไมมีกรอบคิดหรือแนวนโยบายแลว
ความสัมพันธตรงนี้ไมถูกจัด เราไมมีคําตอบในหลายอยาง รวมถึงบทบาทของรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งในหลายประเด็นนั้นควรเปนอยางไร และในทํานองเดียวกัน บทบาทของกองทัพที่อยูใน
กรอบที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นควรจะเปนอยางไร เราไมมีวิธีคิด
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ถาตอบจนถึงที่สุด อาจเปนเพราะสังคมไทยเปนสังคมที่เราอยูกันงายๆ แลวไมตองคิดอะไร
มาก เราปลอยใหประเด็นสําคัญประเด็นนี้ เดินไปเรื่อยๆ ดวยตัวของมันเอง แตวาที่จริงกอนป 35 ก็
ปญหาเดียวกัน หลัง 14 ต.ค. ก็เชนกัน หลังเหตุการณ 6 ต.ค. เรามีปญหาอีกแบบหนึ่ง แตเมื่อชวงของ
รัฐบาลแบบประชาธิปไตยครึ่งใบเขามา การจัดตรงนี้ไมเกิดเลย

ผมไมรูวาจะเปรียบไดไหมวา สังคมไทยเหมือนอาหารสําเร็จรูป เราคุนกับการเปดบะหมี่ ฉีก
ซอง แลวเติมน้ํารอน เราคุนกับการเปดขวดกาแฟ ตักกาแฟผง แลวเอาน้ํารอนใส
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เราอยูในสังคมที่สําเร็จรูปซะจนเคย จนเราคิดวา การเมืองก็คงเหมือนอาหารสําเร็จรูปที่เอาน้ํา
รอ นใสแ ลวเราทานได เลย แตผมคิ ด วาในความเปน จริง ประชาธิ ปไตยต องการกระบวนการคิด
ต อ งการระยะเวลาของการพั ฒ นาตั ว เอง เพราะฉะนั้ น เมื่ อ เราไม มี ก ระบวนการคิ ด รองรั บ หลั ง
เหตุการณ พ.ค. 35 ทุกครั้งที่เรามีปญหา ถาสังเกต จะเห็นสื่อถามวา ทหารจะเอายังไง ทําไมเราไมถาม
ในมุมกลับวาสังคมจะเอาอยางไร
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ที่ผานมา เราโชคดีวาวิกฤตที่เกิดขึ้นในบานเรา อยางกรณีวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อ พ.ค. ป 40 ที่มี
ความผันผวนทางเศรษฐกิจมาก แตขอดีคือทหารไมไดกลับเขามา เรามีวิกฤตการณที่ซอน ไมวาจะ
เปนสงครามการกอการรายที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรา เชน 11 กันยายน 2544 หรือแมกระทั่งเหตุการณ
ความรุนแรงในภาคใต ทหารก็ไมกลับ จนสุดทายทหารตัดสินใจกลับมา เมื่อ 19 กันยายน 49 ดวย
ความเชื่อวา ถาทหารไมกลับจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นบนถนน
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ค่ําของคืนวันยึดอํานาจ ถาใครเปดโทรทัศนดู จะเห็นการประทวงรัฐบาลของคนในฮังการี
ซึ่งออกมาบนถนนแลวปะทะกับตํารวจ การปะทะกับตํารวจถาดูจากขาวตางประเทศถึงขั้นใชระเบิด
เพลิงปาใสตํารวจ ผมนั่งดูขาวฮังการีแลวผมมีคําถามอยูในใจ ทําไมกองทัพบกฮังการีไมยึด ในขณะที่
เหตุการณบนถนนที่กรุงเทพฯ ยังไมถึงขั้นปะทะ แตทําไมยึด หรือวาสุดทาย เรากลัวการสูญเสีย เรา
กลัววาการเมืองจะพาไปสูการสูญเสีย
แตผมคิดวา เราคงจะตองยอมรับเหมือนกันวา ความขัดแยงในระบบประชาธิปไตยเปนภาวะ
ปกติ ถาความขัดแยงในระบบประชาธิปไตยเปนภาวะปกติ ปญหาใหญคือทําอยางไรที่ความขัดแยงนี้
จะไมขยายตัวเปนความรุนแรงจนเกินขอบเขตตางหาก
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วันกอนมีขาวการวิวาทในรัฐสภาในเกาหลีใต หรือหลายครั้ง เราเห็นเหตุวิวาทในรัฐสภาใน
ประเทศแถบเอเชีย มันก็มีคําถามคลายกัน แลวทําไมทหารไมยึด หรือแมกระทั่ง กองทัพที่แข็งกวาเรา
ในอดี ต อย า งกองทั พ เกาหลี ใ ต วั น นี้ เ กาหลี เ หนื อ มี อ าวุ ธ นิ ว เคลี ย ร กลุ ม ทุ น ในเกาหลี ใ ต ไ ม ก ลั ว
คอมมิวนิสตจากเกาหลีเหนือที่มีอาวุธจากนิวเคลียรเหรอ หรือวาวันนี้ กลุมทุน-กลุมชนชั้นกลางใน
เกาหลีใต รวมถึงกลุมตางๆ ในเกาหลีใตมีวุฒิภาวะพอที่จะอยูกับสังคมประชาธิปไตยที่มีความขัดแยง
ภายใน ซึ่งประเด็นนี้ผมคิดวาสังคมอาหารสําเร็จรูปแบบไทย คงตองเรียนรูพอสมควร ทําอยางไรที่เรา
จะใจเย็นพอและใจแข็งพอที่จะใหโอกาสประชาธิปไตยพัฒนา
ถา เราไม ใ ห โอกาสประชาธิ ป ไตยพัฒ นา แล ว เราคาดหวั งทุ ก อย า งแบบอาหารสํา เร็จ รู ป
สุดทายเราไมใชคนปรุงอาหาร แลวแยท่ีสุดคือ เราก็ไมใชคนที่ไดชิมอาหารในชามนั้นดวย ถาเราคิด

วาเราใจเย็นพอ ใจแข็งพอ วันนี้สังคมไทยปรุงอาหารดวยกันไหม แลวก็รับประทานดวยกัน ไมตอง
ไปเชื้อเชิญคนอื่นมารับประทานแทนเรา
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วันนี้ สังคมไทยเริ่มถอยสูอดีต คําถามสําคัญยังเปนคําถามเดิม ทําอยางไรที่กระบวนการถอน
ตัวของทหารจะมีความเปนสถาบัน ผมใชความหมายของการเปนสถาบัน คือมีฐานะที่ยั่งยืนและถาวร
ถากระบวนการอยางนี้เกิดไมได ประชาธิปไตยไทยจะไมมีวุฒิภาวะเลย พูดงายๆ ผมเคยใชเสมอวา
สุดทายประชาธิปไตยไทยเปนแคเด็กชาย เพราะพอเริ่มตั้งไขก็ลม เริ่มตั้งไขไดระยะหนึ่ง ก็ลม หรือ
บางทีไมลมก็มีคนมาเตะตัดขา ด.ช.ประชาธิปไตยใหลมอีก
ผมคิดวาประเด็นตรงนี้ เรามีบทเรียนเยอะ ใครจะชอบหรือไมชอบเหตุการณรัฐประหารเมื่อ
1 ปเศษๆ ที่ผานมา แตถาเราตั้งสติแลวลองมองยอนกลับเปรียบเทียบกอนรัฐประหารจนถึงปจจุบัน
ผมคิดวาสิ่งที่เห็นชัดคือ ปญหาที่เกิดขึ้นภายในสังคมไทยเอง ถาบอกวากอนรัฐประหารแตกแยก ผม
เชื่อวา หลังรัฐประหารแตกแยกมากกวา พูดงายๆ ก็คือรัฐประหารไมแกปญหา
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สิ่ งที่ผ มเคยพู ด เสมอ ถาใช สํา นวนของเกมโชว เ มื อ งไทย ก็คือ รัฐ ประหารไมใ ชคํ า ตอบ
สุดทายของการเมืองไทย แตเมื่อไหรก็ตามที่รัฐประหารเปนคําตอบของการเมืองไทย คุณเปนยาจก
ดวยกันพรอมกันหมด เพราะเศรษฐกิจไมสามารถขับเคลื่อนภายใตเงื่อนไขการรัฐประหารได การ
ลงทุนจากตางชาติก็ไมมี ในเกมโชว คําตอบสุดทายคุณอาจไดเปนเศรษฐี แตในเกมการเมืองไทยวันนี้
ถาคําตอบสุดทายคือรัฐประหาร ผลพวงจากรัฐประหารตอบชัดวา วันนี้เราเปนยากจนดวยกันทั้ง
สังคม
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ทหารตองถอนตัวไปเปนสถาบัน เปนอยางไร
กระบวนการถอนตัวของทหารตองมีความเปนสถาบันคือ ตองเกิดอยางมีกระบวนการรองรับ
แลวสามารถทําใหกระบวนการรองรับนั้น ทําใหผลของการถอนตัวมีความยั่งยืน ในระบบของบาน
เรา เมื่อเราไมแตะเรื่องพวกนี้อยางจริงจัง กระบวนการถอนตัวของกองทัพจากการเมืองไมเคยถูกสราง
ใหเปนกระบวนการ มันเปนแตเพียงความหวัง
ถาสังเกต พ.ค. 35 เปนตัวอยางที่ดีที่สุด พ.ค. 35 เรามีความหวัง แลวเราไมสรางกระบวนการ
ตัวนี้รองรับ แลววันนี้ พอปญหาเกิด สิ่งที่ตองคิดตอคือ ถาวันนี้ทหารอยากถอนตัวจริงๆ คําพูดของ
ผูนําทหารอยางเดียวไมพอ ไมใชวาผูนําทหาร ดีไมดี เชื่อไดหรือเชื่อไมได เพราะกอนการยึดอํานาจ
ทหารก็บอกไมยึด ไมตางกัน
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แตปญหาที่ตองคิดคือ บทเรียนในตางประเทศมีแลว สิ่งที่เห็นชัดคือ การเมืองในอเมริกาใต
ไม ว า จะในบราซิ ล ชิ ลี เปรู มี ก ารยึ ด อํ า นาจมากกว า และรุ น แรงกว า ในสั ง คมไทย แต วั น นี้ ก าร
รัฐประหารในอเมริกาใตไมมี ทั้งที่กอนหนานี้ การรัฐประหารในอเมริกาใตเกิดขึ้นบอยครั้ง อาจจะ
มากกวาประเทศแถบภูมิภาคเราอีก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคืออะไร ผมคิดวา คําตอบมันตอบจากละ
ตินอเมริกา ก็คือ การถอนตัวของกองทัพออกจากการเมืองในอเมริกาใตนั้นมีกระบวนการรองรับและ
มีความเปนสถาบันที่ทําใหทหาร ถอยออกไปแลวดํารงตัวเองอยูนอกการเมืองได
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ในกระบวนการอยางนี้มันมีหลายเงื่อนไข ที่จริงผมเคยเขียนบทความตั้งแตหลังป ’35 เพื่อ
อธิบายกระบวนการถอนตัวของทหารออกจากการเมืองไทยหลังป ’35 วามีทั้งปจจัยภายนอก คือ
เงื่ อนไขระหวางประเทศที่ไม เ อื้อ เงื่อนไขของปจ จัยระดับชาติ ที่สงครามคอมมิว นิสตไ มมีห รือ
สงครามเย็นยุติ เงื่อนไขภายในกองทัพเอง ทหารก็เริ่มไมอยากยุงการเมือง แตวันนี้ ปจจัย ป ’35
อธิบายป ’49 ไมได แตอธิบายในมุมกลับ ถาจะถามวาโลกาภิวัตนสนับสนุนใหทหารยึดอํานาจไหม
ผมวาก็ไมใช ในระดับชาติเรามีสงครามที่ตองกลัวจนทหารตองยึดอํานาจ เหมือนกับยุคที่พรรค
คอมมิวนิสตกําลังทําสงครามไหม ก็ไมใช
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ตกลงวันนี้ ปญหาเงื่อนไขมีปญหาเดียวคือ ผูนําทหารไทยคิดอยางไรกับการเมืองของไทย
พูดงายๆ ก็คือ วันนี้ผูนําทหารไทยพรอมที่จะยอมรับกระบวนการทางการเมืองในภาวะปกติหรือไม
หรื อ ผู นํ า ทหารไทยเชื่ อ ว า ผลประโยชน ข องผู นํ า ทหารเท า กั บ ผลประโยชน ข องกองทั พ และ
ผลประโยชนของกองทัพเท ากับผลประโยชนของชาติ ถ าสมการเปน อย างนี้ มันตอบอย างเดีย ว
ผลประโยชนของผูนําทหารเทากับผลประโยชนของชาติ สุดทาย การยึดอํานาจจะเปนสิ่งที่ยังเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลาในสังคมไทยเพราะถาผูนําทหารเชื่อวา ผลประโยชนของเขาถูกคุกคาม เขายึดอํานาจได
และชอบธรรม เพราะผลประโยชนของเขาเทากับผลประโยชนของชาติ ถาผลประโยชนของเขาถูก
คุกคาม ก็คือผลประโยชนของชาติถูกคุกคาม
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สื่อยังถามอยูแมกระทั่งเมื่อวานวา จะมีรัฐประหารหรือเปลา คําถามแบบนี้ อาจเปนการใหความชอบ
ธรรมกับรัฐประหารหรือเปลา ทั้งที่ในความเปนจริงแลว รัฐประหารควรจะขัดกับรัฐธรรมนูญ แตสื่อ
กลับมองวานี่เปนคําถามที่ชอบธรรม ที่ถามไดในการรายงานขาวประจําวัน สําหรับผมแลว มันไมตาง
จากการถามวา คุณจะไปฆาขมขืนใครรึ เปลา เพราะมันเปนการกระทํา ที่ผิดกฎหมายและขัด ตอ
รัฐธรรมนูญ
ในระบอบประชาธิปไตย บทบาทสื่อสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สังคมที่อยูในระยะเปลี่ยน
ผานอยางสังคมไทย บทบาทของสื่อมีสวนชวยโดยตรง ดานหนึ่งสื่อมีบทบาทในการใหความรู อีก

ดานหนึ่งสื่อมีบทบาทในการใหขอเท็จจริง เพราะฉะนั้นในสภาพอยางนี้ สื่อมีบทที่สามารถเปนผูชี้นํา
สังคม แมวากระบวนการเมืองประชาธิปไตยจะดํารงอยู ซึ่งผมคิดวาไมตางจากในประเทศตะวันตก
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แตปญหาที่สําคัญสําหรับในประเทศที่การเมืองอยูในระยะเปลี่ยนผานแบบไทย ผมคิดวาสื่อ
ตอ งตระหนั ก ถึ ง บทบาทที่ ส รา งสรรค ใ นทางการเมื อ ง แต ก็ มุ ม หนึ่ ง ก็เ ข า ใจได ว าคํ า ถามของสื่ อ
บางอยาง ถาไมถือวาสะทอนอะไร ก็คงสะทอนความกังวลของคนในสังคมไทยโดยรวม ในมุมนี้ก็คง
วาสื่อไมได คนจํานวนมากในสังคมไทยมองการเลือกตั้งครั้งนี้ดวยความกังวลวา ตกลงกองทัพรวมถึง
ผูนําทหารที่มาจากการยึดอํานาจพรอมเขาสูภาวะปกติ ที่มีการเลือกตั้งเปนการขับเคลื่อนเดินไป
ขางหนาไดหรือไม แลวถาผลไมเปนอยางที่พวกเขาตองการ เขาจะยึดอํานาจรอบใหมไหม
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ตั้งแตการลงประชามติรัฐธรรมนูญ จนถึงการออกกฎหมายเลือกตั้ง คนก็พูดกันเยอะวา ถาผล
ออกมาไมตรงกับที่กองทัพตองการ กองทัพอาจจะยึด ซึ่งหลายทานคงเห็นตัวอยาง อยางนอยบทเรียน
ของพมาคงเปนขอคิดใหเราได วาตอนการเลือกตั้ง เดือนสิงหาคม 1988 ซึ่งผลการเลือกตั้งออกมาไม
เปนดังใจที่ผูนําทหารอยากเห็น ผลสุดทาย ผูนําทหารของพมาจับนางอองซาน ซูจี คุมขัง หรือ house
arrest เพราะฉะนั้น ในมุมอยางนี้เขาใจไดวาทําไมคนไทยกังวล
หรือในภาพคูขนานกับระยะเปลี่ยนผานทางการเมืองไทยวันนี้ คือ การเมืองปากีสถาน ถา
มองภาพกวางๆ มองการเมืองไทย แลวมองการเมืองปากีสถานแลวมองคูขนานอีกมุมคือ การเมือง
พมา นาสนใจมาก

ww

w.

ที่สื่อถามผูนําทหารวาจะมีรัฐประหารอีกหรือไมนั้น ในแงคาดหวังคําตอบ แทบจะไมมีประโยชน
เพราะทหารก็ อ า งว า ตั ว เองจะไปยอมรั บ ได อ ย า งไรว า จะก อ การปฏิ วั ติ ถ า ยอมรั บ ก็ ทํ า ไม สํ า เร็ จ
หมายความวา เขาจะตอบ No แตนั่นก็ไมไดหมายความวานั่นคือคําตอบที่เชื่อถือได
ผมถึงบอกวา สุดทายแลว มันยอนกลับมาที่ประเด็นตอนตนวา กระบวนการถอนตัวของ
ทหารจากการเมืองตองมีนโยบายและกรอบคิดรองรับ เพราะคําพูดลอยๆ ของใครก็ไมมีหลักประกัน
เห็นไดจาก คําพูดของ ผบ.ทบ. ย้ํากับสื่อทุกฉบับวา ไมยึดอํานาจ เพราะฉะนั้น วันนี้ไมใชคําพูดที่ทํา
ใหเกิดหลักประกันทางการเมือง แตเปนนโยบาย กรอบคิด และที่สําคัญ ยุทธศาสตรของรัฐบาลที่มา
จากการเลือกตั้งในการจัดความสัมพันธกับกองทัพ วันนี้ตองคิด สังคมไทยปลอยเรื่องนี้มานานมาก
ประเด็นนี้ยอนหลังไปอดีตไกลๆ เปนปญหามาตั้งแต 14 ต.ค. 16

หากจะจัดความสัมพันธแบบใหมควรจะมีลักษณะอยางไร
ตอบยาก เพราะเราไมรูวา หนึ่ง นักการเมืองจะคิดอยางไร สอง รัฐมนตรีกลาโหม ซึ่งเปน
กุญแจหลัก ถาไขกุญแจไมไดจะทําอยางไร
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เราชอบมองวาสังคมไทยเปนสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ (unique) ผมคิดวาในความเปนจริง เรา
ไม มี ลั ก ษณะเฉพาะ เพราะเราเห็ น บทเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น ในทั่ ว โลก การเมื อ งในระยะเปลี่ ย นผ า นสู
ประชาธิป ไตย ผมคิ ด ว า ตั ว แบบในละติ น อเมริ ก าให ขอ คิ ด กั บ เรามาก ต อ งมียุ ท ธศาสตร แ ลว ใน
ยุทธศาสตร ตองมีบุคคลที่ทําใหยุทธศาสตรเกิดเปนจริง และในขณะเดียวกัน ตองทําใหกองทัพ
ยอมรับตรงนี้ดวย
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ยกตัวอยางงายๆ ตกลงการแตงตั้ง ผบ.ทบ. ในอนาคต จะเอายังไง เราไมมีอะไรเลย ผมเคยลอ
เสมอวา มีลูกคนหนึ่งซึ่งคลอดยากมาก คือ เด็กชายโผ ไมรูเมื่อไหรจะคลอด คางอยูในครรภมารดา
นานมาก แลวไมรูวาใครเปนมารดา หรือใครเปนหมอทําคลอด เพราะฉะนั้น แคการแตงตั้ง ผบ.ทบ. นี่
คือตัวปญหา ยึดอํานาจกุมภาพันธป 34 ก็ปญหาขาวลือปลด ผบ.ทบ. ยึดอํานาจ ก.ย. 49 ก็ปญหาขาว
ลือปลด ผบ.ทบ. วันนี้ เรื่องของการทําโผทหารตองคิดใหม นี่เฉพาะเรื่องเดียว ยังไมแตะเรื่องการซื้อ
อาวุธยุทโธปกรณ
เรื่องการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงในกองทัพ เรื่องของการทํางบประมาณทหาร เพราะฉะนั้น
กรอบตรงนี้ใหญมาก มันอาจจะกินระยะเวลาพอสมควรในอนาคต ที่ตองหากลุมคนที่ตองเริ่มคิดวาง
ยุทธศาสตรตรงนี้จริงๆ
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คําถามที่ใหญที่สุด สังคมไทยพรอมไหมที่จะมีการปฏิรูปกองทัพและการเมืองคูขนานกัน ย้ํา
วา ตอง ‘ปฏิรูปกองทัพและการเมือง’ คูขนานกัน เพราะถาการเมืองจะปฏิรูป ตองปฏิรูปกองทัพดวย
นั่นคือถาจะทําใหการเมืองเปนประชาธิปไตย ก็ตองทําใหกองทัพก็ตองเปนประชาธิปไตย โดยนัยยะ
เดียวกันถาจะทําใหกองทัพเปนประชาธิปไตยได การเมืองก็ตองเปนประชาธิปไตยคูขนานกัน

ww

มีการสืบทอดอํานาจของทหาร หลังเหตุการณ 19 ก.ย. หรือไม มีอะไรบาง
มีสองส ว น ส ว นทางการเมื อง ชัด คื อ บทบาททหารทางการเมือ งขยายตัว มาก คื อ หนึ่ ง
กฎหมายความมั่นคง สอง การขยายบทบาทของ กอ.รมน. สาม การขยายบทบาทของทหาร และสี่
การขยายบทบาทที่เกินเลยกวาบทบาทของการปองกันประเทศ คือการนําเอาสถาบันทหารเขามายุง
กับการเมืองโดยตรง ซึ่งกรณีหลังจะเห็นชัดวา หลังป ’35 บทบาทสวนนี้หายไปเยอะมาก
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ผลพวงจาก 19 ก.ย. ตรงนี้ตองยอมรับวาเรื่องใหญ ปญหาในระยะเปลี่ยนผานสั้นๆ ของการเมืองไทย
คือ ผลพวงตรงนี้ใครจะเปนคนแก เชน วันนี้รัฐบาลอยากลดบทบาทของกองทัพในทางการเมือง ถาม
ดวยคําถามที่งายที่สุดคือ ผูนํากองทัพยอมไหม เพราะผูนํากองทัพบางคนยังออกมาใหสัมภาษณใน
ลักษณะที่ไมยอม และถาไมยอมตกลง กองทัพจะเอาอยางไร กองทัพจะเปนสถาบันนอกการเมืองที่
สามารถครอบการเมืองไทยไดใชไหม วันนี้สังคมไทยยอมรับสถานะของการเปนรัฐซอนรัฐในเชิง
อํานาจทางการเมืองที่กองทัพมีหรือไม
แตถาบอกวา เราคิดวาไมยอมรับ วันนี้สังคมไทยตองคิดดวยกันใหมทั้งกระบวน พูดงายๆ
ตองเลิกคิดดวยวิธีการสําเร็จรูป แบบประเภทฉีกซองบะหมี่แลวเติมน้ํารอน สังคมไทยตองคิดดวยกัน
ใหมทั้งหมด อยาโทษกันไปโทษกันมา ทางทหารมักจะพูดวา ตองใหการเมืองปฏิรูปกอน ผมคิดวา
ไมใช ตองปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปกองทัพพรอมๆ กัน
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ตอนนี้ ไมวาใครจะมาเปนนายกฯ ก็ตาม แตเมื่อมี พ.ร.บ.ความมั่นคง ทหารก็จะสถาปนาตัวเองเปนอีก
หนึ่งองคกรในการเมือง
ผมตอกย้ําเสมอวา พ.ร.บ.ความมั่นคง คือการทําใหอํานาจของทหารในการเมืองไทยมีความ
เปนสถาบัน พูด ง า ยๆ คื อ ทํา ให อํา นาจของทหารอยู อยา งถาวรในการเมือ งไทยมากขึ้น ผมมีข อ
เรียกรองในการพูดในวันรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. วา จริงๆ แลว นาจะเรียกรองสัญญาประชาคม
จากทุกพรรคการเมือง วาใครก็ตามที่มาเปนรัฐบาล ขอใหยกเลิก พ.ร.บ. ความมั่นคง เพราะ พ.ร.บ. นี้
ไมเปนประโยชน อานดูในเชิงสาระ พ.ร.บ.นี้ไมไดแกปญหาความมั่นคง สาระหลักคือ การตั้ง กอ.
รมน.ใหเปนองคกรถาวร
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ผมไมไดตอตานกฎหมายความมั่นคงแบบชนิดไมรับเลย ใครที่เคยอานขอเขียนผม ผมพูด
ตั้งแตหลังการยกเลิก พ.ร.บ.คอมมิวนิสตวา สังคมไทยควรมีกฎหมายความมั่นคง แตไมใชกฎหมาย
ความมั่ นคงกรอบใหญ ที่ ใ หอํา นาจกับรัฐแบบครอบคลุมทุก อยางที่ ไ มรูวา ในทา ยที่สุด มูลฐาน
ความผิดที่เกิดขึ้นในปญหาความมั่นคงคืออะไร
ผมคิดวา ตัวอยางของ พ.ร.บ.ความมั่นคงปจจุบันคือสิ่งที่เราเห็นไดชัดเจน วันนี้ถาเราคิดวา
เราชอบ พ.ร.บ.ความมั่นคง ลองตั้งสติ แลวถามวา เกิดอะไรขึ้นกับปญหาการใชกฎหมายความมั่นคง
ในมาเลเซีย

ผมพยายามนําเสนอตัวแบบของปญหาที่เกิดขึ้นในมาเลเซียใหสังคมไทยคิด แตย้ําวา ผม
ไมไดปฏิเสธกฎหมายความมั่นคงทั้งหมด ยังยืนยันวาเราควรมีกฎหมายความมั่นคง แตเปนกฎหมาย
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ความมั่นคงกรอบเล็ก คือเปนกฎหมายความมั่นคงเฉพาะเรื่อง เชน กฎหมายการตอตานการกอการราย
กฎหมายตอตานการกอวินาศกรรมหรือกฎหมายตอตานงานขาวกรองที่ขาศึกกระทํากับเรา เปนตน
แตไมใชกฎหมายที่ขยายมูลฐานความผิดแบบครอบคลุมทุกอยาง แลวใหอํานาจแกฝายบริหารโดยไม
มีขอจํากัด เพราะถาเราทําอยางนั้น สุดทายปญหาจะหวนกลับสูระบอบประชาธิปไตยของเราเอง คือ
กฎหมายอยางนี้จะเกิดปญหาใหเจาหนาที่รัฐใชอํานาจเกินขอบเขตไดงาย หรือในทํานองเดียวกัน จะ
นําไปสูปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอนาคต ซึ่งก็ไมเปนผลดีตอการพัฒนาประชาธิปไตยใน
ประเทศ
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ทําไมดูเหมือนคนจํานวนมากไมไดสนใจกับเรื่องนี้ ถานับจากผูที่ไปเคลื่อนไหวหนา สนช. เมื่อวัน
กอนหรือการเคลื่อนไหวกอนหนานี้ ดูเหมือนจะเปนประชากรจํานวนนอยมากของประเทศ
ผมเห็นดวยนะ มีขอสังเกตคลายๆ กันคือ ในสภาพที่ผมเคลื่อนไหวคัดคานกฎหมายความ
มั่นคงนั้น ไมสามารถขยายการเคลื่อนไหวได เปนการเคลื่อนไหวที่โดดเดี่ยวมาก เพราะไมสามารถ
สรางแนวรวมในมหาวิทยาลัยได ถาเปนสมัยกอน ผมเชื่อวาปญญาชนในมหาวิทยาลัยเอาดวยกับผม
แตหลัง19 ก.ย. เห็นไดชัดวา ปญญาชนบางสวนหันไปสนับสนุนทหารในการยึดอํานาจ ผลพวงที่
ตามมาก็คือ พวกนี้ไมกลาคัดคานกฎหมายความมั่นคง เพราะคิดวาสิ่งที่ทหารทําถูกตอง หรือโดยนัย
ยะคือถาตองเลือกระหวางกฎหมายความมั่นคง หรือตองคัดคานทหาร เขาเลือกที่จะเลือกกฎหมาย
ความมั่นคงดีกวา
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มี ค นบอกผมว า สิ่ ง ที่ ผ มเสนอซั บ ซ อ นเกิ น ไปในสั ง คมไทย คนในสั ง คมไทยไม เ ข า ใจ
ผลกระทบของกฎหมายความมั่นคง แลวยังมองวาไมมีอะไร ผมยังจําไดวา ตัวแทนสื่อที่มาพูดเรื่อง
กฎหมายความมั่นคง กอนวันที่ 10 ธ.ค. ก็ยังบอกวาไมเปนไร เพราะในความเปนจริง รัฐบาลไมเคยใช
กฎหมายความมั่นคงหรอก เพราะฉะนั้นอยาไปกลัว อะไรอยางนั้น เปนตน
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นักวิชาการบางคน อางวา การออกกฎหมายความมั่นคง เพื่อแกปญหาความรุนแรงในภาคใต
กฎหมายความมั่นคงไมมีนัยยะเกี่ยวของกับปญหาภาคใต ผมคิดวา รัฐบาลจงใจที่จะเบี่ยงเบน
ประเด็น รัฐบาลพยายามที่จะบอกวา การที่รัฐบาลไมออก พ.ร.ก.หรือ พ.ร.บ. ที่เกี่ยวของกับ ศอ.บต.
ใหนั้นจําเปนตองรอกฎหมายความมั่นคงกอน ผมคิดวาไมใช

ถึงกฎหมายความมั่นคงออกมา หลักการจริงก็คือ การใหอํานาจกับ กอ.รมน. ซึ่งก็ไมเกี่ยวกับ
ศอ.บต. โดยตรง คําถามผม กรณี ศอ.บต. เปนปญหามาตลอด ทําไมรัฐบาลไมตัดสินใจรางกฎหมาย
ให ศอ.บต. ตั้งแตตน ถารัฐบาลคิดวา รัฐบาลเดิมมีปญหาในการยุบ ศอ.บต. แลวรัฐบาลปจจุบันหลัง
การยึดอํานาจ ออกคําสั่งตั้ง ศอ.บต.ใหม แตตั้งแลวไมมีกฎหมายรองรับ พูดงายๆ คือสงไปทํางานแต

ไมมีอํานาจอะไรให แลวรัฐบาลก็มาพูดในภายหลังวา ตองรอใหกฎหมายความมั่นคงออกกอน ซึ่งผม
คิดวาเปนคนละประเด็น

m

โดยนัยยะคือกฎหมายความมั่นคงในกรณีนี้เปนเพียงตัวหลอกใหคนในสังคมไทยเชื่อวา ถา
อยากแกปญหาใตตองสนับสนุนใหกฎหมายความมั่นคงออก
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ทําไมไมคิดในมุมกลับวา กฎหมายความมั่นคงที่ออกมาจะทําใหปญหาในภาคใตมีความ
ซับซอนขึ้น เพราะอะไร เพราะกลุมคนบางสวนจะเอากฎหมายความมั่นคงไปโฆษณาตอบโตวา
รัฐบาลกําลังมีเครื่องมือที่อาจจะใชในการละเมิดสิทธิมนุษยชนกับปญหาในภาคใต ซึ่งไมเปนผลดี
วันนี้เรามี พ.ร.ก. ที่ออกตั้งแตสมัยรัฐบาลที่แลว ปญหาเดิมคือ ทําไมเราไมใจแข็งใชแคนั้น
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ราง พ.ร.บ.ใหมกับ พ.ร.ก. ที่ออกในสมัยรัฐบาลที่แลว มีความซ้ําซอนกันอยูมาก ทั้งที่ไมมี
ความจําเปนตองออกกฎหมายซ้ําซอนกัน ปญหาเหมือนเดิมที่ตองถามคือเราใจแข็งพอไหมที่จะตั้ง
หลักในการคิด
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แตทางผูยกราง สมาชิกใน สนช. อางวาไดปรับแกไปจนไมมีอะไรนาเปนหวงแลว เชน ผูไดรับความ
เดือดรอนจากกฎหมายนี้อยางไมชอบธรรม สามารถฟองศาลปกครองได หรือผูที่จะเปน ผอ.รมน.
โดยตําแหนงเปนนายกฯ ไมใช ผบ.ทบ. อยางรางแรก อาจารยคิดวา ตัดแลวฟงขึ้นไหม
ผมคิดวาเรากําลังถูกหลอกดวยภาษาทางกฎหมาย เพราะโดยสภาพแลว นายกฯ ไมไดเปน
ผูใชกฎหมาย เพราะกฎหมายนี้ในความเปนจริงเปนกฎหมาย กอ.รมน. ไมใชกฎหมายความมั่นคง
เพราะเปนการรางกฎหมายที่ทําให กอ.รมน. มีฐานะเปนองคกรถาวร เพราะฉะนั้นเราถูกหลอกวา
อํานาจในฐานะประธานคือ นายกฯ แตในรางที่เปนจริง จะเห็นวา อํานาจถูกฝากไวที่ตัว ผบ.ทบ.
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ในมาตรา 5 “ในการปฏิบัติหนาที่และการใชอํานาจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอํานวยการจะ
มอบอํานาจเปนหนังสือใหรองผูอํานวยการเปนผูปฏิบัติหรือใชอํานาจแทนก็ได” เพราะฉะนั้น ใน
ความเปนจริง ผมไมไดคิดวา นายกฯ ลงมานั่งคุมหนวยงานอยางนี้ เรากําลังถูกหลอกดวยวลีทาง
กฎหมาย เสมือนหนึ่งวานายกฯ เปนผูบังคับบัญชา แตในความเปนผูบังคับบัญชานั้น นายกฯ ไดมอบ
อํานาจนี้ใหกับ ผบ.ทบ.ตางหาก แลวมันยังถูกกําหนดดวยวาในการตั้งอันนี้ เสธ.กอ.รมน. ก็จะเปน
เหมื อ นกั บ เลขาธิ ก ารขององค ก รในการใช ก ฎหมายนี้ พู ด ง า ยๆ คื อ กฎหมายความมั่ น คง เป น
‘กฎหมายของ กอ.รมน. โดย กอ.รมน. เพื่อ กอ.รมน.’เทานั้นเอง
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อีกดานหนึ่ง ในชวง 15 เดือนที่ผานมา ก็เปนที่ประจักษแลววา รัฐบาลที่มาจากการแตงตั้งของทหาร
บริหารบานเมืองอยางไรประสิทธิภาพ และเศรษฐกิจตกต่ําลงไปมาก ในแงนี้ คิดวาความชอบธรรม
ของทหารยังมีอยูอีกหรือ ทหารจะเขามาแทรกแซงการเมืองหลังการเลือกตั้งอีกไหม
ตองยอมรับวาในสังคมไทยยังมีคนอีกกลุมหนึ่ง และอาจตองยอมรับดวยวา มีจํานวนมาก
พอสมควรที่เชื่อวา ทหารแกปญหาได หลัง 19 กันยา เราเริ่มเห็นพลังของประชาธิปไตย 4 สวนซึ่งเปน
สวนที่มีบทบาทมากในเหตุการณ พ.ค. 35 เคลื่อนไหวชัดเจน คือ สื่อ ปญญาชน เอ็นจีโอ และชนชั้น
กลาง ขอสังเกตที่ชัดของ 4 พลังคือ เมื่อถึง 19 ก.ย. คนเหลานี้บางสวน ย้ําวา ‘บางสวน’ เลนบทบาท
ของพลังเผด็จการ แลวมีสวนขับเคลื่อนใหเกิดการรัฐประหาร
ถามวาวันนี้ทหารยังแทรกแซงไดไหม ผมวาทหารแทรกแซง เพราะผูนําทหารเชื่อวา วันนี้ ถา
พวกเขาเคลื่อน อาจยังมีคนที่เอาดอกไมไปให แมวาในทัศนะเรา อาจจะเชื่อวา กอนอิฐนาจะเปนของ
แทนดอกไม สําหรับการยึดอํานาจรอบหนา
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แตถาเราเชื่อวาวันนี้รัฐประหารอาจจะเกิดขึ้นไดลําบาก ก็ตองลองยอนอดีตวา หลังป 35 เราก็
คิดอยางนั้นไมใชหรือ นั่นหมายความวายังมีพลังแฝงในสังคมไทยบางสวน ที่ตองการใชกองทัพเปน
เครื่องมือทางการเมือง ที่จะจัดการกับปญหาทางการเมืองที่จะเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต
ตรงนี้จึ งเปน จุด ที่ผมย้ําเสมอว า กระบวนการถอนตัวของทหารออกจากการเมือง ตองมี
นโยบายและยุทธศาสตร รองรับ
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อาจารยเคยบอกวา รัฐธรรมนูญ 50 ออกแบบใหการเมืองออนแอ และจะทําใหทหารเขามาดูแล ถา
อยางนั้น ตองแกรัฐธรรมนูญ 50 หรือไม
ประชาธิปไตยที่เกิดจากการเลือกตั้ง ดวยรัฐธรรมนูญ 50 นั้นเปนประชาธิปไตยบงการ คือมี
กลุมพลังแฝงบางสวนเคลื่อนไหวคูขนานกับกระบวนการประชาธิปไตยที่เราเห็นตามเวทีปกติ
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ถาถามผม คําตอบอาจจะสุดโตง ผมอยากใชรัฐธรรมนูญ ป 40 แลวแกสวนที่มีปญหา ยกเลิก
รัฐธรรมนูญ 50 พรอมกับยกเลิกกฎหมายหลายฉบับที่ สนช. ออกคูขนานกัน ผมยังอยากเห็นรัฐบาล
ใหมและรัฐสภาใหมเกิดขึ้นบนจิตสํานึกของประชาธิปไตย เลิกคิดเสียทีวาใครยึดอํานาจแลว ก็เปน
องครัฐฐาธิปตย หรือมีอํานาจถูกตอง

ผมคิ ด ว า ความถู ก ต อ งมี ทั้ ง ความถู ก ต อ งทางกฎหมายและความถู ก ต อ งทางการเมื อ ง ที่ ต อ งการ
ความชอบธรรม ถากระบวนการยึดอํานาจไมถูกตองทั้งทางการเมืองและทางกฎหมายตั้งแตตน เอา
ไหม ยกเลิก รัฐธรรมนูญ 50 ใช รัฐธรรมนูญ 40 แลวแกสวนที่มีปญหา
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อะไรบางที่ตองแก และอะไรบางที่ตองยกเลิก
ตองถามคนในสังคมวาอะไรคือขอออน จุดเสียหายของรัฐธรรมนูญ 40 อยางไรก็ตาม
สําหรับผม รัฐธรรมนูญ 40 เปนรัฐธรรมนูญที่ดี เพราะอยางนอยเปนรัฐธรรมนูญที่ถูกสรางบน
ความเห็นของคนหลายๆ ฝาย และเพิ่งถูกใช มีอายุอยูเพียง 9 ปแลวเราก็ตัดสินใจยกเลิก
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ผมคิ ด ว า คนไทยไม ใ จแข็ ง เลย ทํ า ไมเราไมใ จแข็ง แก รัฐ ธรรมนู ญ ด ว ยกระบวนการตาม
รัฐธรรมนูญ พูดงายๆคือแกปญหารัฐสภาดวยกระบวนการรัฐสภา เมื่อเราไมใจแข็ง สิ่งที่ผมเคยเปรียบ
เปรยคือเลิก คิดที่ จะเอาทหารมาเปนเทศบาลลางทอเวลาท อตัน เพราะถาท อตันแลวเราตองเรีย ก
เทศบาลที่เปนทหารมาลางทอเรื่อยๆ ประชาธิปไตยไมมีวุฒิภาวะ กระบวนการทางรัฐสภาก็เกิดขึ้น
ไมได สุดทายปญหาที่จะเกิดก็มีอยูอยางเดียวคือที่สื่อจะถามทุกครั้งที่มีปญหาวาตกลงจะมีรัฐทหาร
หรือไม ตกลงกองทัพจะเอาอยางไร คําถามอยางนี้จะคาราคาซังอยูกับคนในสังคมไทยไปอีกนาน
ผมจึงพูดเสมอวาหลัง 14 ตุลา 16 จนถึงปจจุบัน สังเกตหรือไม เรื่องเรื่องหนึ่งที่เปนปญหา
ตกคางในสังคมไทย แลวไมมีขอยุติในเชิงยุทธศาสตร นโยบาย แลวไมมีแนวคิดที่ชัดเจน คือการจัด
ความสัมพันธระหวางรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับกองทัพ ปญหานี้กลายเปนปญหาตกคางแตไม
ตกผลึก
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พ.ร.บ.ที่ สนช.ออก ควรจะยกเลิกบางสวนหรือควรตองยกเลิกทั้งหมด
ผมอยากเห็นกฎหมายหลักๆ ที่ สนช. ออก แลวเปนกฎหมายซึ่งควรจะรอรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งเปนผูดําเนินการ รวมถึงผมไมไดพูดในฐานะของคนในจุฬา การเอาจุฬาฯ ออกนอกระบบคือ
ตัวอยาง รัฐบาลชุดนี้ที่มาจากการรัฐประหารบวกรัฐสภาที่มาจากการรัฐประหาร สังเกตอยางหนึ่ง
หรือไม ทําในเรื่องที่ไมใชกิจของสงฆ แตเรื่องที่ควรทําไมทํา

ถาหลังการรัฐประหาร รัฐบาลบวกรัฐสภาเดิม คิดวามีปญหาที่ตองแกไขในหลายเรื่อง เชน
กระบวนการทางการเมือง ผมยังไมเห็นอะไรเลยที่เปนการออกมาตรการหรือกฎหมายรองรับจริงๆ
แตสิ่งที่วันนี้เราเริ่มเห็นคือ ออกกฎหมายความมั่นคง เอามหาวิทยาลัยออกจากระบบ เรื่องเรื่องหนึ่ง
ฝากย้ํา รัฐบาลชุดนี้พยายามผานกฎหมายหนึ่งแลวไมทันออกคือ พ.ร.บ. น้ํา
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นั่นหมายความวา ถา พ.ร.บ.น้ําออกสูสังคมไทย น้ําจะเปนสมบัติของรัฐแลวคนที่ใชน้ําทุกคนตองจาย
สตางค หมายความวาพี่นองเกษตรกรในชนบททั้งหมดทั่วประเทศ ตองจายสตางคคาน้ําทันที ผมย้ําวา
เปนมหาวิกฤติทางการเมืองทันที แตโชคดีที่มีคนคงพยายามไปรั้ง พ.ร.บ.น้ํา สวนมหาวิทยาลัยวันนี้
ไมมีน้ํายา ก็เอามหาวิทยาลัยออก กฎหมายความมั่นคงก็ชนะอีก เพราะรัฐสภาที่มาจากการรัฐประหาร
ก็หนุนกฎหมายที่ทหารเสนออยูแลว
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ในโลกาภิวัตน ทหารมีที่ยืนหรือไม
ผมเคยพูดเสมอวา ปญหาหลังพฤษภาคม 2535 หนึ่งในสิ่งที่ตองถกคือพื้นที่ทางการเมืองของ
ทหาร อยูตรงไหนและคืออะไร แตถาบอกพื้นที่ทางการเมืองของทหารคือมีสถานะ มีอํานาจเสมือน
หนึ่งเปนรัฐแบบเดิม มันจะเกิดอาการรัฐซอนรัฐ
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สงครามถูกมองวาเปนเรื่องเชยไปแลวใชไหม
คิดวามี แตมันไมอยูในรูปแบบเกาที่เราคุนเคย และทหารไมไดเปนปจจัยหลักหรือองคกร
เดียวที่อยูในภาวะเงื่อนไขที่ตองรับมือกับสงคราม
สงครามรูปแบบใหมคือปญหาที่เราพูดกันในความหมายของความขัดแยง ความรุนแรงใน
โลกสมัยใหม ก็ไมใชตัวแบบหรือสงครามแบบที่เราทําสงครามในยุคคอมมิวนิสต ตรงนี้ผมจึงมี
คําถามวา กฎหมายความมั่นคงออกมารองรับอะไร
กฎหมายความมั่นคงทําเสมือนหนึ่งไมตางกับกฎหมายที่เราสูกับพรรคคอมมิวนิสต คือ เอา
องคกรทหารเขาไปสูกับ พคท.
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ถึงตอนนี้ยังมีความหวังวา พ.ร.บ.ความมั่นคงจะถูกยกเลิกหรือไม
ยังอยากเห็น แตหวังหรือไมไมกลาตอบ ไดขาววาในชวงรณรงคหาเสียงหลายพรรคการเมือง
ยืนยันวาไมเอา
ปญหาคือคนไมรูตัววามันเปนปญหา...ตราบใดที่ยังเปน ‘เด็กดี’
ผมเห็นดวย สังเกตหรือไม ตั้งแต พ.ร.บ.ความมั่นคง ออก สื่อไมเลนเทาที่ควร สื่ออาจจะรูสึก
วาคงไมเทาไหร ปญญาชนก็ไมเลน แลวตกลงยังไง ทั้งสื่อและปญญาชนไมเลน โทษใครละ

ผมจึงบอกวาพลังนําในสังคมสองสวนหลัก สื่อ ปญญาชน รวมถึงเอ็นจีโอก็ไมเลน ไมเคลื่อนหนักเลย
ในขอสังเกตผม แลวถาอยางนั้นเราคาดหวังอะไร ผมถึงมีความรูสึกวาความเคลื่อนไหวเรื่องนี้ เฉพาะ
ในกรอบของมหาวิทยาลัย แรงสนับสนุนไมมาก แตก็ย้ําวาเราไมใชแกะดํา เราเปนแกะขาว
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เพราะการเมืองภาคประชาชนออนแอรึเปลา
ปญหาใหญท่สี ุดคือหลังพฤษภาคม 2535 จําไดวามาประชุมกัน แลวพูดกันเรื่องความเขมแข็ง
ของภาคประชาสังคม แลวภาคประชาสังคมเขมแข็งที่เราพูดกันเมื่อ 2534 และ 2535 คืออะไร แลวเรา
ใจแข็งพอที่จะสรางประชาสังคมใหเขมแข็งอยางที่เราคาดหวังหรือไม
โดยหลักการประชาธิปไตยพัฒนาไมได ถาภาคประชาสังคมไมเขมแข็ง เมื่อพัฒนาไมได
แลวภาคประชาสังคมไมเขมแข็ง สุดทายก็กลับมาที่คําถามเดิมจะยึดหรือไม ทหารจะทําอะไร คําถาม
วนอยูแคนั้น
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ผมจึ งบอกว าต อ งเริ่มคิด ปญหากระบวนการการเมืองไทยอย า งเปน จริง เป น จัง ไม ใ ชใ น
ความหมายของการฉีกซองบะหมี่แลวเทน้ํารอน
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งั้นคําถามจบที่ตองถามคือ ตกลงจะมีรัฐประหารอีกหรือไม
จะมีรัฐประหารอีกหรือไม ตองตอบดวยความหวังวา เมื่อกระบวนการเลือกตั้งเดินไดขนาดนี้
แลว ตองคาดหวังวาไมมี แลวตองเชื่อวา เมื่อประชาชนตัดสินแลวก็ตองคิดวา อยางนอยอํานาจการ
ตัดสินทางการเมืองนั้น ถอยกลับไปอยูที่กระบวนการการเมืองปกติ หรือไปอยูในมือประชาชนมาก
ขึ้น เชื่อวาผูนําทหารหรืออํานาจแอบแฝงทั้งหลายนาจะตระหนักวา 1 ปเศษที่ผานมา พวกเขาไมได
แกปญหาอะไรเลย
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วันนี้ตองบอกทั้งปญญาชนที่เคยสนับสนุนรัฐประหาร สื่อที่หนุนรัฐประหาร และเอ็นจีโอที่
หนุนรัฐประหารวา ผลพวงชัดแลว อยาดื้อเลย ไมมีประโยชนที่จะดื้อแลวดันทุรังวารัฐประหารเปนสิง่
ที่ถูกตอง
โดย : ประชาไท วันที่ : 29/12/2550

