สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย A
เสนห จามริก
ความนํา
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมตอการริเริ่มจัดประชุมเสวนาในครั้งนี้ โดยมีวาระและทํานอง
เนื้อหาเปนการกระตุนเตือนจิตสํานึกถึงคุณคาความสําคัญของรัฐธรรมนูญ ที่ไดชื่อวา รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นปญหาเรื่องสิทธิมนุษยชน อันเปนหัวใจสําคัญของ
พัฒนาการทางสังคมการเมืองของมวลมนุษยชาติทั่วโลก สถานะความเปนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน
ที่พูด ๆ ถึงกันอยูนี้ มิใชเปนแตเพียงเรื่องของระบบวิธีการจัดตั้งและกระบวนการรางตัวบทกฎหมาย
รัฐธรรมนูญเทานั้น หากโดยสาระแลว รัฐธรรมนูญ 2540 นี้ ยังมีสวนฉายภาพสะทอนชีวิตความ
เคลื่อนไหวของการเมืองภาคประชาชนคนไทยทั้งในเมืองและระดับรากหญาในชนบท ศาสตราจารย
เฮอรแมน ไฟเนอร เคยเปรียบเปรยรัฐธรรมนูญไวนานมาแลววา เปรียบเสมือนอัตตชีวประวัติของสัม
พันธภาพทางอํานาจในรัฐ ในแงนี้ เมื่อยอนกลับไปดูรัฐธรรมนูญฉบับที่แลว ๆ มาในประวัติศาสตร
การเมืองไทย ก็จะเห็นวา ยกเวนรัฐธรรมนูญ 2517 ลวนแลวแตเปนเรื่องสัมพันธภาพทางอํานาจ ที่
บรรดากลุมอํานาจเปนผูกําหนดลงมาจากเบื้องบนทั้งสิ้น แมแตรูปแบบประชาธิปไตย ก็ถูกใชเปน
เครื่องมือผดุงฐานะบารมีความเปนใหญของกลุมอํานาจเปนสําคัญ จริงอยู การเมืองภาคประชาชน
ภายใตรัฐธรรมนูญ 2540 ก็ไมไดบงบอกไปถึงสถานะสิทธิเสรีภาพของมวลสามัญชนคนไทยอะไร
อยางจริงจังถึงขั้นบันดาลใหเกิดความโปรงใสและธรรมาภิบาลในกระบวนการเศรษฐกิจการเมือง แต
อยางนอย รัฐธรรมนูญ 2540 ก็เปนเสมือนอัตตชีวประวัติของพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในบริบทของ
การเมืองภาคประชาชน อันสะสมสืบทอดเปนลําดับมาจาก 14 ตุลา 16 สู พฤษภาทมิฬ 35 และ
กระแสชุมชนทองถิ่นที่กําลังกอตัวขึ้นอยางรวดเร็วในเวลานี้ ทั้งหมดประกอบเปนกระบวนพัฒนาการ
สิทธิมนุษยชนไทย ที่ฟนฝายุคเผด็จการทหาร มาสูกระแสอํานาจนิยมของโลกาภิวัตนยุคเศรษฐกิจ
ตลาดเสรีในปจจุบัน
โดยทัศนวิสัยของกระบวนพัฒนาการเมืองภาคประชาชนที่วานี้เอง ที่สิทธิมนุษยชนในสังคม
ไทยจะพึงไดรับการทบทวนและประเมิน
ความเขาใจเบื้องตนรวมกัน
อยางไรก็ตาม กอนที่จะพิจารณากันถึงที่มาและที่จะพึงเปนไปของสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
เห็นสมควรนําเสนอขอสังเกตเบื้องตนบางประการเพื่อประกอบเปนพื้นฐานความเขาใจรวมกัน กลาว
คือ
ปาฐกถานําเนื่องในการประชุมเสวนา “วาระครบรอบ 3 ป รัฐธรรมนูญของประชาชน : ทบทวนวาระสําหรับสิทธิ
มนุษยชน” จัดโดย Friedrich Ebert Stiftung 15 พฤศจิกายน 2543 ณ โรงแรมเจาพระยาพารค กรุงเทพฯ
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ประการแรกทีเดียว เปนเรื่องของมิติทางดานจิตวิญญาณหรือเจตนารมณของหลักการสิทธิ
มนุษยชน การพูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณในที่นี้ อาจฟงดูเปนเรื่องเพอฝนเปนนามธรรม จับตองไมได
แตจริง ๆ แลว เปนปจจัยสําคัญและจําเปนอยางยิ่งยวด ในทํานองเดียวกันกับที่จิตวิญญาณหรือ
เจตนารมณของกฎหมายในหลักทฤษฎีของปราชญฝรั่งเศส มองเตสกิเออ ถือเปนรากฐานของการจัด
ระเบียบกลไกทางการเมืองและนิติธรรม เพื่อดํารงความสมดุลของอํานาจ จิตวิญญาณหรือเจตนา
รมณของหลักการสิทธิมนุษยชน ก็นับเปนรากฐานของการจัดระเบียบสังคมวัฒนธรรม เพื่อการดํารง
ชีวิตรวมกันอยางสมดุลและเที่ยงธรรมของมวลมนุษยในสังคม รวมทั้งเปนรากฐานสําคัญและจําเปน
ตอการจัดระเบียบกลไกทางการเมืองและกฎหมายเพื่อความสมดุลแหงอํานาจดวย โดยนัยนี้ สิทธิ
มนุษยชนจึงไมใชเรื่องของการติดอาวุธ ทั้งทางวัตถุหรือปญญาใหผูคนตางถือตนเปนใหญชวงชิงแขง
ขันบั่นทอนทําลายซึ่งกันและกัน ดังตัวอยางของการยึดมั่นถือมั่นในสิทธิทรัพยสินกระทําการกาวราว
ทําลายสิทธิเสรีภาพของชนสวนใหญภายใตกระแสทุนอุตสาหกรรมนิยมในขณะนี้
ประการที่สอง บนพื้นฐานทางจิตวิญญาณหรือเจตนารมณของหลักการสิทธิมนุษยชน ดัง
กลาว สิทธิมนุษยชนจึงสื่อคุณคาความหมายเปนแบบแผนสัมพันธภาพอันสมดุลและเที่ยงธรรม
ประกอบเปนวิถีการดํารงชีวิตรวมกันอยางสันติของมนุษยในสังคม โดยนัยทางประวัติศาสตร โลก
ตะวันตกไดชื่อวา เปนผูบุกเบิกจุดประกายใหเกิดจิตสํานึกตื่นตัวเรียนรูถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย สิทธิของคนไดรับการเชิดชูภายใตคําขวัญ “เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ” อันหมาย
รวมถึงสิทธิเสรีภาพทั้งของตนเองและของเพื่อนมนุษย แตแลวโดยกระแสอํานาจทุนอุตสาหกรรม
นิยม การตอสูเพื่อสิทธิเสรีภาพในอดีต โดยเฉพาะสิทธิในทรัพยสินก็ไดกลับกลายเปนการทําลายสิทธิ
เสรีภาพของเพื่อนมนุษยไปดังที่ โซดจั๊ตโมโก (Soedjatmoko) แหงอินโดนีเชีย อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสหประชาชาติ ไดพยายามเตือนสติไวเมื่อกวายี่สิบปกอน รวมทั้งยังเปนการบีบบังคับ
กอกระแสการพัฒนาที่บั่นทอนทําลายฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนฐานตนทุนชีวิตของมวลมนุษย
ทั่วโลก ในสภาวะปญหาเชนนี้ ประเด็นอยูที่วา เราจะมองคุณคาและความหมายของสิทธิมนุษยชน
นอกเหนือไปจากที่เคยเรียนรูจากวัฒนธรรมโลกตะวันตกกันอยางไร
ประการที่สาม ในชีวิตความเปนจริง สิทธิมนุษยชนไมใชเปนเพียงการจัดกลุมรายชื่อหรือราย
การสิทธิประเภทตาง ๆ แบบเปนสูตรสําเร็จตายตัว เพื่อปกปองและสงเสริมคุณคาและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย หากแตเปนสื่อปจจัยของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภายใตโครงสรางอํานาจซึ่ง
แตกตางหลากหลายกันออกไปตามบริบททางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ปราชญ
ฝรั่งเศส รุสโซ ตั้งขอสังเกตไวอยางแหลมคมดวยประโยคแรกในงานเขียนเรื่อง สัญญาสังคม วา “คน
เกิดมาเปนเสรี แตทุกหนทุกแหงตองตกอยูภายใตพันธนาการ” พันธนาการที่วานั้น ก็คือ โครงสราง
อํานาจสังคมการเมืองที่จะมีปฏิสัมพันธตอกระแสสิทธิมนุษยชน โดยนัยที่เปนสื่อปจจัยของกระบวน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี่เอง สิทธิมนุษยชนจึงมีบทบาทหนาที่ในเชิงเปนเกณฑคุณคาของการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ในกระแสการพัฒนาภายใตกรอบของทุนอุตสาหกรรมนิยมที่สังคมการ
เมืองไทยกําลังหลงใหลไดปลื้มอยูในขณะนี้ ตัววัดเกณฑคุณคาจะมุงกันแตที่ความจําเริญเติบโตทาง
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เศรษฐกิจ ซึ่งหมายถึงการกระจุกอํานาจและความมั่งคั่งอยูที่กลุมเจาของทุนและกลุมอํานาจเปนใหญ
แตสําหรับหลักการสิทธิมนุษยชนแลว สิทธิเสรีภาพอันเปนรากฐานของคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ถือเปนเกณฑคุณคาวัดระดับความกาวหนาของสังคมมนุษยในกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง เปน
เกณฑคุณคาทํานองที่ ศาสตราจารย แวรไทม (W.F. Wertheim) เรียกวา “หลักการปลดปลอยสูอิสระ”
(Emancipation Principle) กลาวคือ อิสระจากแอกอํานาจกดขี่และครอบงําของเพื่อนมนุษยดวยกัน
เอง
ในฐานะที่เปนทั้งสื่อหรือเหตุปจจัย และเกณฑคุณคาในวิถีชีวิตของมนุษยและสังคมดังกลาว
ขอที่นาจะตองทําความเขาใจอันดับตอไป ก็คือ ปฏิสัมพันธของโครงสรางอํานาจและกระแสสิทธิมนุษย
ชนมีพื้นฐานความเปนมาอยางไร ในกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจการเมืองของไทย
สังคมไทยกับพัฒนาการสิทธิมนุษยชน
ในความนําขางตน ไดเอยไวบางแลวถึงพัฒนาการสิทธิมนุษยชนในกระแสการเมืองภาค
ประชาชนภายใตรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กระแสปฏิรูปการเมืองที่ขยายตัวกวางขวางหลังพฤษภา
ทมิฬ 35 ในตัวเองเปนเครื่องบงบอกวา รูปแบบและกลไกเศรษฐกิจการเมืองที่เรียกขานกันวา
ระบอบประชาธิปไตยนั้น โดยแทจริงแลว เปนเพียงเครื่องมือกดขี่ขูดรีดและลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนตลอดมา แทบไมแตกตางอะไรนักจากที่เคยเปนอยูในยุคเผด็จการทหาร จริง ๆ แลว เปน
ระบอบอํานาจนิยมที่ตอเนื่องสืบทอดกันมาทั้งในยุค “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” และ “ประชาธิปไตยเต็ม
ใบ” ในปจจุบัน แลวก็เพราะเปนระบอบที่ตอเนื่องสืบทอดกันมาเชนนี้เอง รัฐบาล รวมทั้งกลุมอํานาจ
ทั้งที่มาจาก “การเลือกตั้ง” จึงกระทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนคนไทยที่บัญญัติไวชัดแจงในรัฐธรรม
นูญอยางหนาตาเฉย โดยไมรูสึกผิดแปลกอะไรเลย ! ขบวนการปฏิรูปการเมืองพากันชูประเด็นเรื่อง
ทุจริตฉอราษฎรบังหลวงและซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง ซึ่งก็ประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเปน
ที่ขานรับกันโดยทั่วไป แตนั่นคงเปนเพียงประเด็นปญหาปลายเหตุ สมุฏฐานของเรื่องจริง ๆ ก็คือ
ความลมเหลวของสิทธิมนุษยชนในฐานะหลักการนําของสังคมการเมืองไทยภายใตโครงสรางอํานาจ
และกระบวนการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยในชวงศตวรรษที่ผานมา
เพื่อทําความเขาใจถึงประเด็นปญหาความลมเหลวที่วานี้ และเพื่อเปนบทเรียนสําหรับ
พัฒนาการสิทธิมนุษยชนตอ ๆ ไปในอนาคต ขอเชิญชวนใหรวมกันมองยอนกลับไปในประวัติศาสตร
สังคมการเมืองไทยโดยสังเขปในที่นี้
พิเคราะหจากแงมุมของโครงสรางสัมพันธภาพทางอํานาจและกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมแลว อาจสรุปไดวา ในรอบศตวรรษที่ผานมา เศรษฐกิจการเมืองไทยไดผานการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสราง 2 ยุคใหญ ๆ ดวยกัน กลาวคือ ยุคแรก เริ่มดวยแรงอิทธิพลกดดันจากจักรวรรดินิยม
ตะวันตกบีบบังคับใหเศรษฐกิจสังคมไทยตองตกอยูภายใตภาระจํายอมถูกจํากัดอธิปไตยบางสวนโดย
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สนธิสัญญาเบาริง พ.ศ. 2398 อิทธิพลผลักดันจากศูนยอํานาจภายนอกที่วานี้ เปนปจจัยหนุนเรงให
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในสังคมการเมืองไทย เริ่มตนดวยการตอสูทางการเมืองรวมศูนยอํานาจเขา
สูสถาบันพระมหากษัตริย จากนั้น การปฏิรูปในรัชสมัยรัชการที่ 5 ก็เปนแรงกระตุนใหเกิดขบวนการ
เรียกรองสิทธิเสียงทางการเมืองในหมูชนชั้นนําทั้งเกาและใหม ซึ่งขยายวงกวางออกไปเปนลําดับ
จาก “คํากราบบังคมทูลถวายความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน” ร.ศ.103 (พ.ศ.2428) สู
กบฎ ร.ศ.130 (พ.ศ.2455) และในที่สุด การปฏิวัติ 24 มิถุนายน 2475
ชวง 25 ปเศษตอจากนั้น เปนเรื่องของความผันผวนทางการเมืองอันเกิดจากการขัดแยงตอสู
ชวงชิงอํานาจกันเองในหมูชนชั้นนําภายในวงราชการ ลงทายดวยรัฐประหาร พ.ศ. 2490 เปนการสิ้น
สุดสถานะบทบาททางการเมืองของคณะราษฎรผูกอการปฏิวัติ 2475 พรอม ๆ กับเปนการสิ้นสุดของ
หลักการสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะราษฎรพยายามสถาปนาขึ้น ตามนัยของหลักหกประการ กลาวคือ
หลักอธิปไตยแหงชาติและสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคของประชาชน
ชวงสิบปเศษจากนั้น พลังอํานาจก็เปลี่ยนผานไปสูกลุมอํานาจรุนใหมภายใตการนําของจอม
พลสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส ดังเปนที่ทราบกัน นัยสําคัญของการเปลี่ยนผานอํานาจการเมืองที่วานี้
นับเปนการเปดศักราชใหมเขาสูยุคที่ 2 ของประวัติศาสตรการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางเศรษฐกิจการ
เมืองไทย กลาวคือ ควบคูกันไปกับการสถาปนาอํานาจตั้งตนรวมอยูในคาย “โลกเสรี” ตอตานปราบ
ปรามฝายคอมมิวนิสต ระบอบเผด็จการทหารยังไดเปดศักราชของการวางแผนพัฒนาประเทศในวิถี
ทางผลักดันใหเศรษฐกิจสังคมไทย ผนวกเขาสูกระแสทุนอุตสาหกรรมนิยมและระบบเศรษฐกิจตลาด
เสรีอยางเต็มตัวเปนลําดับมาจนถึงปจจุบัน และนี่คือ ที่มาที่ไปของกระแสอํานาจโลกาภิวัตนที่กําลัง
ครอบครองครอบงําเศรษฐกิจการเมืองไทยอยูในเวลานี้ ทั้งนี้โดยอาศัยสื่อเชื่อมโยงผานทางกลุมทุน
และชนชั้นกลาง รวมทั้งบรรดาขุนนางนักวิชาการปญญาชนทั้งหลาย ซึ่งประกอบกันเปนชนชั้นนํา
และกลุมอํานาจใหมของยุคพัฒนา
ขอที่พึงสังเกตและบันทึกไว ณ ที่นี้ ก็คือ พื้นฐานวัฒนธรรมการพึ่งพาของชนชั้นนําใหมเหลานี้
ซึ่งดางก็กอตัวเติบใหญขึ้นภายใตอํานาจอิทธิพลอุปถัมภค้ําจุนของราชการในชั้นตน และตอมาเขาสู
กระแสอํานาจครอบงําของศูนยอํานาจเศรษฐกิจการเมืองภายนอก อํานาจอิทธิพลอุปถัมภและการพึ่ง
พาที่วานี้ กลาวไดวา เปนไปอยางคอนขางเบ็ดเสร็จ ไมวาจะมองกันในดาน ทุน เทคโนโลยี หรือแม
กระทั่งตลาด วิกฤตเศรษฐกิจ 2540 และพันธะผูกพันเงินกูตางประเทศทั้งหลาย ซึ่งอุบัติขึ้นกอนรัฐ
ธรรมนูญเล็กนอย เปนสัญญาณบงบอกใหเห็นประจักษถึงสถานะบทบาทและทัศนคติพึ่งพิงและแปลก
แยกของกลุมทุนและชนชั้นกลางไทยหรือชนชั้นนําใหมไดเปนอยางดี
ไมตองสงสัยเลยวา สถานะและสถาวะภายใตการอุปถัมภพึ่งพาดังกลาวนี้ ยอมจะมีนัยและผล
กระทบอยางสําคัญตอบรรดากลไกสถาบันและกลุมการเมืองทั้งมวลของไทย ซึ่งตางกอตัวและหลอ
หลอมขึ้นมาภายใตทัศนวิสัยและทัศนคติอันเปนตัวกําหนดแนวนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนา
เจริญรอยตามกระแสทุนอุตสาหกรรมนิยมอยางเครงครัด รวมทั้งยังเปนการเปดชองทางโอกาสของ
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การแสวงอํานาจและความมั่งคั่งสําหรับตนเองและกลุมพันธมิตรทางการเมือง ดังนั้น ปญหาอุปสรรค
การพัฒนาประชาธิปไตย สาเหตุใหญจึงไมใชเรื่องของการซื้อสิทธิขายเสียงในหมูประชาชนคนไทยอัน
เปนปลายเหตุ หากอยูที่ความตกต่ําทางวัฒนธรรมการเมืองของชนชั้นนําและกลุมอํานาจเอง ความ
พยายามของขบวนการปฏิรูปการเมืองในเวลานี้ ในอันที่จะขจัดอิทธิพลของ “ธุรกิจการเมือง” ในรูป
แบบของการกําจัดปราบปรามการทุจริตฉอราษฎรบังหลวง อยางดีก็เทากับเปนการสะกิดสะเกาบน
พื้นผิวเทานั้น ตราบเทาที่ยังไมสามารถลวงลึกลงไปถึงแกนสารของนโยบายสาธารณะ และตราบเทา
ที่หลักการอธิปไตยแหงชาติและสิทธิเสรีภาพ เสมอภาคของประชาชน ซึ่งสังคมไทยตองสูญเสียไปตั้ง
แตรัฐประหาร 2490 ยังไมสามารถไดรับการฟนฟูขึ้นมาอยางเปนระบบจริงจัง และเรียนรูปฏิบัติกัน
อยางตอเนื่องและยั่งยืน
ในสภาวะการพึ่งพาและความแปลกแยกของชนชั้นนําเชนนี้ หลักการสิทธิมนุษยชนนับเปน
เงื่อนไขปจจัยสําคัญและจําเปนตอการเสริมสรางการเมืองภาคประชาชน ตามนัยเจตนารมณของรัฐ
ธรรมนูญ และในทางกลับกัน ความเปนตัวเปนตนของการเมืองภาคประชาชน ก็เปนชองทางสําหรับ
พัฒนาการอยางยั่งยืนของหลักการสิทธิมนุษยชน ทั้งการเมืองภาคประชาชนและหลักการสิทธิมนุษย
ชนตางประกอบกันเปนกระบวนการประชาสังคม อันจะนําไปสูการปฏิรูปการเมืองภาครัฐอยางแทจริง
ไมวาจะเปนไปในดานความโปรงใส หรือธรรมาภิบาล หรือความรับผิดชอบ รวมทั้งการขจัดการทุจริต
ฉอราษฎรบังหลวง และไมวาจะเปนในระดับชาติหรือระดับโลก
สิทธิมนุษยชนคนไทยในกระแสโลก
ขอควรสังเกตประการตอมา ก็คือวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางสัมพันธภาพทาง
อํานาจในสังคมการเมืองไทย ลวนแตเปนผลกระทบมาจากพลังกดดันภายนอกแทบทั้งสิ้น ขอแตก
ตางสําคัญอยูที่วา ในชวงแรกการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงเปนไปโดยมีเปาหมายกุศโลบายชัดเจน เพื่อธํารง
รักษาไวซึ่งอิสรภาพอธิปไตยของชาติ ซึ่งเปนพื้นฐานชองทางนําไปสูการสถาปนาหลักการสิทธิเสรี
ภาพและเสมอภาคของประชาชน ดังกลาวขางตน โดยนัยนี้ อิสรภาพอธิปไตยและสิทธิมนุษยชน จึง
ประกอบเปนหลักการนําสังคมควบคูกันไป ไมอาจแบงแยกออกจากกันได ในชวงที่สอง หลังจากการ
สูญเสียหลักการนําสังคมที่วานี้ไป สังคมไทยภายใตชนชั้นนําใหม ก็ถูกชักจูงใหเขาสูวิถีการเรงรัด
พัฒนา ผนวกเศรษฐกิจของประเทศใหตองพึ่งพาขึ้นตอศูนยอํานาจเศรษฐกิจการเมืองโลก ในฉายา
ของเศรษฐกิจตลาดเสรี วิกฤตเศรษฐกิจการเงินชวงทศวรรษ 2540 ที่ตองเผชิญกันในขณะนี้ ถาจะ
พิเคราะหกันใหถองแทแลว มิใชเรื่องของอุบัติเหตุ หรือเหตุการณฉับพลันเฉพาะหนาอยางที่อยากจะ
เขาใจหรือพยายามอางอิงกัน หากแตเปนบทสรุปอันเปนผลสืบเนื่องโดยแทจากกระบวนการเรงรัด
พัฒนาแบบพึ่งพาตลอดชวง 4 ทศวรรษที่ผานมา
ผลก็คือ สถานะเศรษฐกิจการเมืองของไทย ตองอิงอาศัยอยูกับสถานการณเปนไปตามแตจะ
กํากับจากศูนยอํานาจภายนอก ระบบวิธีคิดในหมูชนชั้นนําใหม รวมทั้งบรรดานักวิชาการปญญาชน
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นายหนาทั้งหลายก็โนมเอียงเปนเชนนั้น เสมือนหนึ่งเปนสูตรสําเร็จ นโยบายและมาตรการเศรษฐกิจ
การเมือง จึงเปนเรื่องของการตอบสนองความตองการภายนอกโดยแทบจะไมตองมีวิจารณญาณอะไร
นอกเหนือไปจากนั้นเลย ในสภาวะอับจนและทาสทางปญญาเชนนี้ กระบวนการทางการเมือง ไมวา
จะเปนการเลือกตั้ง พรรคการเมือง และพิธีกรรมอื่น ๆ ทั้งหลายภายใตระบบรัฐสภา จึงมองไมเห็น
ความจําเปนใด ๆ ที่จะตองใสใจจริงจังในเรื่องสิทธิเสียงของมวลสามัญชนในเบื้องลาง
ที่วามานี้ เปนภาพโดยสังเขปของสภาวะโครงสรางสัมพันธภาพทางอํานาจภายใตระบอบรัฐ
สภายุคพัฒนา สถานการณเศรษฐกิจการเมืองของโลกมีการผันแปรอยางสําคัญในชวง 2 ทศวรรษที่
ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกอตัวเติบใหญของบรรษัทขามชาติและตลาดกองทุนโลก เศรษฐกิจ
โลกตะวันตกถดถอย เปนการกระตุนความตองการระบายเงินลงทุนออกสูตางประเทศ ความเจริญ
กาวกระโดดของเทคโนโลยี ทั้งในดานขาวสารขอมูล และในดานชีวภาพ และมาในทศวรรษสุดทาย
การลมสลายของจักรวรรดิคอมมิวนิสต อันหมายถึง การสิ้นสุดของพลังถวงดุลอํานาจเศรษฐกิจการ
เมืองและการทหารในเวทีโลก เปนการเปดชองทางใหกระแสทุนนิยมไดแผขยายพลังอิทธิพลออกไป
อยางสุดเหวี่ยง ตอสถานการณผันแปร ทั้งหมดนี้ ทางดานของชนชั้นนําไทยก็ขานรับการแส
เศรษฐกิจ/เศรษฐศาสตรตลาดเสรีอยางสุดเหวี่ยงเชนกัน เริ่มตนดวยประกาศยกปายชื่อประเทศไทย
ขึ้นเปน “บรรษัทรวมไทย” เปดการลงทุนตางชาติดวยแรงจูงใจ แรงงานและทรัพยากรธรรมชาติราคา
ถูก ประกาศการเขาสูยุค “โชติชวงชัชวาล” ประกาศเปลี่ยนสนามรบใหเปนสนามการคา การเปด
เสรีทางการคา ตามดวยการเปดเสรีทางการเงิน และในทายที่สุด เกิดเศรษฐกิจฟองสบู และความลม
ละลายหายนะของบรรดาธุรกิจและสถาบันเศรษฐกิจการเงินทั้งหลาย ดังที่เห็น ๆ กันอยู
ที่จําเปนตองบรรยายถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของทุนนิยมโลกและการขานรับจากชนชั้นนํา
ไทย ก็เพื่อตองการที่จะบอกวา ทั้งหมดนี้สงผลกระทบอยางสําคัญอีกวาระหนึ่งตอสถานการณสิทธิ
มนุษยชนในสังคมไทย ไดกลาวมาแลวถึงสภาวะความเปนอํานาจนิยมของระบอบรัฐสภาอันสืบทอด
มาตั้งแตครั้งเผด็จการจอมพลสฤษดิ์-ถนอม-ประภาส เหตุการณ 14 ตุลา 16 และพฤษภาทมิฬ 35
แทบจะไมเกิดผลเปลี่ยนแปลงอะไรตอโครงสรางสัมพันธภาพเชิงอํานาจนิยมที่วานี้ ยิ่งไปกวานั้น ทัศ
นคติทาทีอันแปลกแยกของบรรดา “นักเลือกตั้ง” เองดูจะยิ่งทําใหสถานการณเลวรายหนักขึ้นไปอีกทั้ง
ในดานของสิทธิราษฎรและสิทธิทางการเมือง และในดานของสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
อยางไรก็ดี สถานการณสิทธิมนุษยชนที่วานี้ ก็ยังดูเปนปญหาระหวางอํานาจรัฐกับประชาชนตาม
ความเขาใจโดยทั่วไป ไมมีการตั้งคําถาม หรือขอกังขาอะไรมากนักถึงบทบาทอิทธิพลของอํานาจภาย
นอก แตความผันแปรของเศรษฐกิจการเมืองโลก โดยเฉพาะบทบาทของบรรษัทขามชาติและตลาด
กองทุนโลกซึ่งทรงพลานุภาพควบคุมครอบงําอยางคอนขางเบ็ดเสร็จทั้งในดานทุน เทคโนโลยีและ
ตลาด เหลานี้เปนเครื่องบงบอกใหเห็นอยางชัดแจง ทั้งฉากและตัวละครใหม ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ประเด็นปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน แมแตสถาบันเศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศ อยางเชน
กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก ซึ่งเคยเปนที่เชื่อถือเขาใจกันในฐานะเปนภาควิชา
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ชีพวิชาการที่เปนกลางปลอดจากคานิยมหรืออํานาจผลประโยชนใด ๆ ก็ไมพนจะถูกตั้งคําถามและ
ตรวจสอบ
ในสถานการใหมเชนนี้ ความหมายและเนื้อหาสาระของประเด็นปญหาการละเมิดสิทธิมนุษย
ชน ยอมจะตองขยายขอบขายออกไป ไมเฉพาะแตในดานของฝายผูกระทํา ซึ่งครอบคลุมรวมไปถึง
ฝายอํานาจรัฐ และบรรษัทขามชาติ รวมทั้งสถาบันเศรษฐกิจการเงินระหวางประเทศดังกลาวแลวเทา
นั้น หากยังเปนไปในทางดานของฝายผูถูกกระทําดวย กลาวคือ ไมไดจํากัดเพียงเรื่องของปจเจก
บุคคลภายในกรอบวัฒนธรรมและนิติธรรมแบบตะวันตก หากยังเกี่ยวของเชื่อมโยงไปถึงบูรณภาพ
ความเปนชุมชนและฐานทรัพยากรธรรมชาติอีกดวยตามแตกรณี รัฐธรรมนูญมาตรา 46 เปนตัวอยาง
หนึ่งของความพยายามทางนิติศาสตรที่ใหการรับรูรับรองถึงสิทธิชุมชนทองถิ่นชนบท ซึ่งเปนฐานของ
การปกปองคุมครองวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีอันผูกพันเชื่อมโยงอยูกับภูมิปญญาในการธํารง
รักษาไวซึ่งบูรณภาพของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ กรณีชัดเจนตัว
อยางก็มีอยางเชน ปาชุมชน ชุมชนลุมน้ํา ชุมชนประมงพื้นบาน เปนตน โดยนัยนี้ สิทธิชุมชนทองถิ่น
จึงสื่อความหมายสัมพันธไปดวยกันอยางใกลชิดกับคุณคาความสําคัญของหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
อันหมายรวมถึงวิถีชีวิตของทั้งคน ชุมชน และนิเวศ ตามความจริงแลว กระแสชุมชนทองถิ่นที่วานี้ มิ
ไดจํากัดอยูสําหรับสังคมไทยเทานั้น หากเปนปรากฏการณที่พบเห็นอยูทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
ดินแดนที่ตกอยูภายใตอํานาจการครอบครองของตางชาติมาชานานในประวัติศาสตร และนับวันจะ
ขยายตัวเรียนรูกวางขวางยิ่ง ๆ ขึ้นไปโดยลําดับ และในรูปลักษณที่แตกตางหลากหลายกันออกไป
ตามบริบททางภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐกิจการเมือง และวัฒนธรรม จะเรียกวา เปนโลกาภิ
วัตนอีกกระแสหนึ่งก็ยอมได จะแตกตางกันโดยนัยสําคัญ ก็ตรงที่เปนกระแสโลกาภิวัตนของมวล
สามัญชนจากเบื้องลางในฐานะเปนฝายผูถูกกระทําภายใตกระแสโลกาภิวัตนฝายผูกระทําจากเบื้องบน
ประเด็นปญหาสิทธิชุมชนทองถิ่นนี้ อาจฟงดูเปนเรื่องที่นอกเหนือออกไปจากเรื่องของสิทธิ
มนุษยชนที่เคยประสบและเรียนรูกันมา แตความจริงแลว โดยรากฐาน ก็คือ เรื่องของสิทธิในชีวิตนั่น
เอง ซึ่งเปนหลักการสิทธิสากลอันพึงมีพึงไดสําหรับมวลมนุษยทุกรูปทุกนาม เพียงแตวาขอบขายของ
ปญหาสิทธิชุมชน มิไดจํากัดอยูที่ปจเจกบุคคลเทานั้น หากครอบคลุมไปถึงระดับชุมชนและฐาน
ทรัพยากร อันประกอบเปนปจจัยของการดํารงชีวิตรวมกันในชุมชน นอกจากนั้น โดยธรรมชาติของ
ความเปนสังคมฐานทรัพยากร อยางเชนสังคมไทย อันเปนสวนหนึ่งของภูมิภาคปาเขตรอน ยังเปน
ปจจัยทําใหความหมายของ “สิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” คอนขางแตกตางไปจากที่เขาใจ
และปฏิบัติกันในสังคมอุตสาหกรรม กลาวคือ ในขณะที่สิทธิเศรษฐกิจ และสังคม สําหรับสังคมอุตสาห
กรรม สื่อความหมายกระเดียดไปในทางเปนสวัสดิการสังคมในความสัมพันธระหวางรัฐ นายจางกับลูก
จาง แตสําหรับสังคมฐานทรัพยากรแลว สิทธิเศรษฐกิจ และสังคม โดยสาระเปนไปในเรื่องของ สิทธิ
พัฒนาตนเองและพึ่งตนเองเปนหลักใหญ เรียกไดวา เปนสิทธิที่ตั้งอยูบนฐานของการกําหนดใจตนเอง
หรือปกครองตนเองโดยแทจริง ดังที่กําลังมีการกลาวขวัญกันถึงเรื่องของ ชุมชนชนบทพึ่งตนเอง
เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชน ฯลฯ อยูในเวลานี้ และทั้งหมดเปนขบวนการชุมชนที่ยืนหยัดตอ
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สู เพื่อปกปองสิทธิอันชอบธรรมของตนเอง ตอกระแสโลกาภิวัตน และนโยบายการพัฒนา ในนามของ
“ระเบียบเศรษฐกิจใหมระหวางประเทศ” หรือ เศรษฐกิจตลาดเสรี
ปญหาทาทายทางนิติศาสตรตอกรณีสิทธิชุมชนดังกลาวนี้ อยูที่วา จะมีชองทางใหไดบังเกิด
ผลบังคับทางกฎหมายอยางไร ในเมื่อระบบและวิธีคิดของนิติศาสตรไทยยึดมั่นถือมั่นอยูแตตัวบท
กฎหมายที่บัญญัติขึ้นเปนลายลักษรอักษร เปนระบบและวิธีคิดที่กระเดียดไปในทางอํานาจนิยม ซึ่งมี
สูตรสําเร็จกําหนดใหสิทธิทั้งหลายทั้งปวงตองมีอยูเปนอยู “ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย” หรืออีกนัย
หนึ่ง ก็คือ สิทธิเสรีภาพเปนเพียงเรื่องที่สุดแตฝายอํานาจจะประทานลงมาใหจากเบื้องบน และถายัง
คงเปนไปเชนนั้นแลวไซร หลักนิติธรรมก็ยอมไรความหมาย กลายเปนนิติทรราชยที่ขึ้นอยูกับอํานาจ
พลการของกลุมคนผูครองอํานาจ อนึ่ง นอกจากเปนปญหาทาทายเชิงวิชาการและสถาบันแลว ยังจะ
ตองเผชิญอยางไมอาจหลีกเลี่ยงไดกับการโตแยงจากชุมชนทองถิ่นเอง ที่กําลังมีเสียงเรียกรองใหวัฒน
ธรรมประเพณีการจัดระเบียบชุมชนไดรับการรับรูรับรองสถานะทางกฎหมายของบานเมืองในฐานะ
เปนเสมือนธรรมนูญชุมชนที่มีผลบังคับทางสังคมอันมีความศักดิ์สิทธิ์ในภาคปฏิบัติ เสียยิ่งกวาตัวบท
กฎหมายลายลักษณอักษรและกระบวนการยุติธรรมของรัฐ
ในประการสําคัญ รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” นี้ นอกเหนือไปจากบทบัญญัติหมวดวาดวย
สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยแลว ก็ยังมีบทบัญญัติแยกอํานาจศาลยุติธรรมใหเปนอิสระจากกระทรวง
ยุติธรรม อันเปนอํานาจฝายบริหารอยางชัดเจนขึ้น พรอมทั้งกําหนดใหมีศาลและองคกรอิสระอื่น ๆ
โดยเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญและศาลปกครอง ทั้งหมดเหลานี้ เปนการสะทอนเจตนารมณของรัฐธรรม
นูญอยางชัดแจงที่จะยึดถือเอาสิทธิมนุษยชนเปนหลักการนําของสังคมและกระบวนการยุติธรรม อัน
เปนทางเลือกจากวัฒนธรรมอํานาจนิยม ที่ยังคงครอบงําอยูทั้งในวงการเมืองและนิติศาสตรไทยตลอด
มา เปนปญหาความลักลั่นขัดแยงที่ดูจะทวีความรอนแรงและรุนแรงขึ้นโดยลําดับของความรอนแรง
และรุนแรงของกระแสโลกาภิวัตน อันกาวราวตอสิทธิมนุษยชนคนไทยทั้งหลาย แตทวาดูจะยังไมมีคํา
ตอบที่จะชวยบรรเทาคลี่คลายปญหาใหเปนไปในแนวทางที่เอื้อตอเจตนารมณแหงหลักการสิทธิเสรี
ภาพ และศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย ซึ่งจะเปนเงื่อนปมสําคัญยิ่งตอโอกาสชองทางของการพัฒนาที่
สรางสรรคและยั่งยืนโดยแทจริง
รวมความแลว พัฒนาการทางเศรษฐกิจการเมือง โดยเฉพาะในชวง 40 ปเศษที่ผานมา ยังผล
ใหปญหาสิทธิมนุษยชนทวีความยุงยากสลับซับซอน นอกเหนือออกไปจากองคความรูและประสบ
การณเปนมาในประวัติศาสตร จากแงมุมเฉพาะของวัฒนธรรมตะวันตก เปนองคความรูและกระบวน
ทัศนที่จํากัดแตเพียงวา สิทธิมนุษยชนเปนเรื่องปญหาของระดับปจเจกบุคคล และอะไรก็ตามที่จะเขา
ขายเรื่องของสิทธิมนุษยชน จะตองอยูภายในกรอบของตัวบทกฎหมายที่ใชบังคับ ความจริงมีอยูวา
องคความรูและกระบวนทัศนเชนวานี้ คับแคบเกินกวาที่จะใหคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปญหาสิทธิ
มนุษยชนยุคโลกาภิวัตน คริสตสหัสวรรษ 2000 นี้ได ที่รายยิ่งไปกวานั้น ก็คือ ปจเจกนิยมและสิทธิ
ทรัพยสินที่มีตามมาในลัทธิตะวันตก กําลังกอการคุกคามลวงละเมิดสิทธิมนุษยชนไปทั่วทั้งโลก ตรงนี้
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ไมใชหลักการสากลอยางแนนอน หากเปนเรื่องของประสบการณในประวัตศาสตรพัฒนาการสิทธิ
มนุษยชนของสังคมโลกตะวันตกเอง ขอที่จะตองยืนยัน ณ ที่นี้ ก็คือวา ความเปนสากลของหลักการ
สิทธิมนุษยชน จะตองไมใชสิทธิเสรีภาพที่ทําลายสิทธิเสรีภาพ ทั้งนี้ดวยหลักการเหตุผลที่วา สิทธิ
มนุษยชนประกอบเปนชุดของสิทธิดานตาง ๆ ที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และไมอาจแบงแยกออก
จากกันได และหลักการที่วานี้ ก็เปนที่รับรูรับรองและยืนยันตลอดมา ในระดับองคการสหประชาชาติ
สงทาย
จากการพิเคราะหทบทวนถึงพัฒนาการสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะในชวงยุคพัฒนาและสภาวะ
ปญหาจากผลกระทบภายใตกระแสเศรษฐกิจตลาดเสรี รวมทั้งสภาวะพึ่งพาและแปลกแยกของชนชั้น
นํา ทั้งหมดเหลานี้ชวนใหสรุปไดวา นอกเหนือไปจากความพยายามและมาตรการตาง ๆ ในอันที่จะ
ปกปองคุมครองสิทธิของมวลชนผูดอยโอกาสเปนเรื่องเปนรายเปนภารกิจเฉพาะหนาตามที่รัฐธรรม
นูญเปดชองไว ทั้งในดานสิทธิราษฎรและสิทธิการเมือง และในดานสิทธิเศรษฐกิจ สังคม และวัฒน
ธรรม เปาหมายและกระบวนการระยะยาวก็คงจะตองมุงไปที่ตัวโครงสรางสัมพันธภาพทางอํานาจ
เปนสําคัญ ในแงนี้ สําหรับสังคมไทยอันเปนสังคมฐานทรัพยากรโดยธรรมชาติ สิทธิชุมชนทองถิ่นดู
จะเปนกุญแจสําคัญ ในอันที่จะคลี่คลายเงื่อนปมของอํานาจนิยมและสภาวะความแปลกแยกภายใน
โครงสรางดังกลาว รวมทั้งยังจะมีสวนสําคัญในการผอนคลายปญหาการลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนระดับตาง ๆ และในประการสําคัญ เปนการปูพื้นฐานแนวทางพัฒนาไปสูประชาธิปไตย
ระดับรากหญาอยางแทจริง
แตนั่นยอมหมายถึงวา จําเปนตองมีการปรับองคความรูและกระบวนทัศนเรื่องสิทธิมนุษยชน
เสียใหม เปนทางเลือกจากลัทธิปจเจกนิยมสุดโตง ยึดถือเอาการแขงขันชวงชิงแสวงประโยชนสูงสุด
สวนตนเปนคุณธรรม ซึ่งในที่สุด สิทธิก็กลับกลายเปนเครื่องมืออํานาจนิยมที่ทําลายสิทธิเสรีภาพ
ในทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และสิทธิมนุษยชนที่เปนอยูในขณะนี้ กําลังมีเสียงเรียกรองให
ระดมกําลังความคิด เพื่อแสวงหาเกณฑคุณคาจากแหลงวัฒนธรรมนอกตะวันตก อยางนอย เพื่อ
ขยายกระบวนทัศนใหเกิดความตระหนักสํานึกในคุณคาของการถอยทีถอยอาศัยซึ่งกันและกันระหวาง
สิทธิเสรีภาพของตนเองกับเพื่อนมนุษยอื่น ๆ กับทั้งระหวางชนรุนปจจุบันกับอนุชนรุนตอไป โดย
เฉพาะ ในสวนที่เกี่ยวของกับบูรณภาพของฐานทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศ ทั้งนี้ ไมใชเปนการแบง
แยกหรือเผชิญหนาระหวางเกณฑคุณคาตะวันตกและนอกตะวันตก หากแตเพื่อใหเกิดการผสาน
สังเคราะหหลักการสิทธิมนุษยชนใหขึ้นสูระดับความชอบธรรม และความเปนสากลโดยแทจริง
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