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อคิน

รพีพัฒน์

ค�ำน�ำ
 ในโอกาสครบรอบอายุ ๘๐ ปี ของอาจารย์อคิน รพีพัฒน์   
กลัยาณมติรทีเ่คยท�างานร่วมกบัอาจารย์อคนิ  มกีารปรึกษาหารือ  และ
ร่วมกันจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องทั้งเรื่องกระบวนการยุติธรรมของคนจน งานศึกษาวิจัยต่างๆ
และข้อเสนอแนะของอาจารย์อคินที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่าง
ยิ่ง อีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์อคิน จึงร่วมกัน
ระดมทนุจัดตัง้ “กองทนุยตุธิรรม	๘๐	ปี	อคนิ	รพพีฒัน์” เพือ่ช่วยเหลอื
ผูท่ี้เข้าไม่ถงึกระบวนการยตุธิรรมหรอืไม่ได้รบัความเป็นธรรม ตามเจตนา
รมย์ของอาจารย์อคิน  ที่ประสงค์จะลดความเหลื่อมล�้า และสร้างความ
เป็นธรรมในสังคมไทย 
 การจัดท�าหนังสือเล่มนี้ ส�าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีท่ามกลางการ
สนบัสนนุเนือ้หา บทความ ช่วยกนัตรวจทาน และค้นหารปูของอาจารย์  
ต้องขอขอบคณุเป็นพิเศษ ท้ังอาจารย์ธนจกัร เยน็บ�ารงุ ภาสกร จ�าลองราช
บทกวีจากอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ จ�านงค์ จิตรนิรัตน์ สุวัฒน์ คง
แป้น และบทสมัภาษณ์อาจารย์อคนิของเพญ็ลกัษณ์ ภกัดีเจริญ บทความ
จากกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งบทสัมภาษณ์ของคุณกฤษกร วงศ์กร
วุฒิ จากหนังสือนิตยสาร ฅ.คน และภาพหน้าปกที่น้องๆ สื่อมวลชนเคย
ให้ไว้ที่มูลนิชุมชนไท แต่ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่จ�าชื่อผู้ให้ไม่ได้ 
 ในโอกาสนี ้ขอขอบพระคณุทุกท่านท่ีมส่ีวนร่วมแสดงมทุติาจติแด่
อาจารย์อคิน ผู้เป็นที่รัก และเคารพของพวกเราทุกคน หวังว่าหนังสือ
เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้บ้าง

ด้วยความเคารพ

ปรีดา	คงแป้น

มูลนิธิชุมชนไท
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 ปัญหาความขดัแย้งเรือ่งทีด่นิ และทรัพยากรอยูใ่นระดับวกิฤติ 

ซึง่เป็นความรนุแรงเชงิโครงสร้าง เนือ่งจากไม่จ�ากดัการถอืครองทีดิ่น

และมีการทุจริตคอรัปชั่นซึ่งก่อให้เกิด ความเหลื่อมล�้า	ความไม่เป็น

ธรรมในสังคม การท่ีท่ีดินส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๐ กระจุกตัวอยู่ในมือ

คนเพียงร้อยละ ๑๐ ของประเทศ และปล่อยที่ดินรกร้างรอเก็งก�าไร

ถึง ๔๘ ล้านไร่ รวมทั้งที่ดินส่วนหนึ่งครอบครองโดยต่างชาติ ในขณะ

ทีเ่กษตรกรกลบัไม่มทีีด่นิท�ากนิหรอืมไีม่เพียงพอ ข้อมลูปี ๒๕๔๗ พบ

ว่า การขึ้นทะเบียนคนจนปัญหาที่ดินมีถึง ๔.๘ ล้านครัวเรือน ปัญหา

ทีด่นิรฐัทบัซ้อนกบัชมุชน ๑.๒ ล้านครวัเรอืนในพืน้ที ่๒๑ ล้านไร่ ทีด่นิ

เกษตรกร ๓๙ ล้านไร่เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องเพื่อขายทอดตลาด 

ถูกฟ้องร้องไล่ที่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ถูกจ�าคุกและช�าระค่าเสียหาย 

ถูกคุมขังอยู่ในคุกแล้ว ๘๓๖ ราย (ธันวาคม ๒๕๕๓)  และงานศึกษา

วจิยัของนกัวชิาการเรือ่งข้อพพิาทและความขดัแย้งปัญหาทีด่นิระบมุี

จ�านวนไม่น้อยกว่า ๗๔๐ คดีใน ๖๘ จังหวัด (๒๕๔๙) โดยมีข้อสังเกต

ว่าส่วนใหญ่เมือ่เป็นคดคีวาม ดงักล่าว ชาวบ้าน หรอืเกษตรกรมกัเป็น

ฝ่ายแพ้คดี 

 เมือ่ชาวบ้าน เกษตรกร ถกูฟ้องร้องหรอืด�าเนนิคดมีกัพบว่าจะมี

ความยากล�าบากในการเข้าถงึกระบวนการยตุธิรรม โดยเฉพาะคนจน

และมีความรูน้้อย ถงึแม้ว่ารฐับาลจะได้จดัตัง้กองทนุยตุธิรรมแล้ว แต่

“กองทุนยุติธรรม
๘๐ ปี อคิน รพีพัฒน์”
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กองทนุยงัมข้ีอจ�ากดัในการช่วยเหลอื เนือ่งจากระเบยีบวธิปีฏบิติัท่ียงั

ไม่คล่องตัว ท�าให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ด้อยโอกาสและคนจนไม่

สามารถเข้าถงึกองทนุได้ อาจารย์อคนิ รพพีฒัน์ ซึง่เคยด�ารงต�าแหน่ง

ประธานอนกุรรมการปฏริปูทีด่นิ ทรพัยากร และน�า้ ในคณะกรรมการ

ปฏริปู จงึมดี�ารจิดัตัง้กองทุนยตุธิรรมภาคประชาชนขึน้ เพือ่สนบัสนนุ

ผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกรณีที่ดินและทรัพยากรที่อยู่นอก

เหนือเงื่อนไขการช่วยเหลือจากภาครัฐและสนับสนุนกระบวนการให้

ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีหลักการเบื้อง

ต้นคือ 

	 1)	จัดตั้งคณะกรรมการกองทุน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักวชิาการ องค์กรพฒันาเอกชน และผูแ้ทนองค์กรชาวบ้าน ฯลฯ เพ่ือ

ด�าเนินการยกร่างบทบาทหน้าท่ี กิจรรม และบริหารจัดการกองทุน

ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

	 2)	 ด�าเนินการระดมทุนเป็นระยะๆ โดยเริ่มระดมทุนจาก

งานเวทีวิชาการและแสดงมุทิตาจิต ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ เนื่องใน

โอกาสครบรอบอายุ ๘๐ ปี เป็นปฐมฤกษ์

	 3)	บัญชี	“กองทุนยุติธรรม	๘๐	ปี	อคิน	รพีพัฒน์” ธนาคาร

กรุงไทย สาขาศรีนครินทร์ บัญชีเลขที่ ๐๖๑-๐-๒๒๗๘๖-๖
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ธนะจักร เย็นบ�ารุง

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ในช่วงกว่า ๕ ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ประเทศไทยได้รับ

อิทธพิลการพฒันาตามแนวทางการสร้างความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ

ตามรอยประเทศมหาอ�านาจทนุนยิมตะวนัตกอย่างเข้มข้น โดยผ่านแผน

พฒันาเศรษฐกิจฉบบัแรกทีป่ระกาศใช้เมือ่ปีพทุธศกัราช ๒๕๐๔ อนัเป็น

ปีทีเ่ช้ือพระวงศ์ท่านหนึง่ในฐานะพระนดัดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม

หลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หรือพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ 

เพิ่งส�าเร็จการศึกษาวิชากฎหมาย จากมหาวิทยาลัย Oxford ประเทศ

อังกฤษ และราชนิกูลท่านนี้ได้กลายมาเป็นนักมานุษยวิทยาท่ีมีผลงาน

ที่โดดเด่นที่สุดด้านประวัติศาสตร์สังคม รวมทั้งการพัฒนาชุมชนเมือง

และชนบทท่านหนึ่งของประเทศไทยในช่วงกึ่งศตวรรษที่ผ่านมา

 หม่อมราชวงศ์อคิน รพีพัฒน์ บุตรชายคนโตของ หม่อมเจ้าเพลิง

นภดล รพีพัฒน์ กับ หม่อมเจ้าทรงอับษร (สกุลเดิม กิติยากร) เกิดเมื่อ

วันที่ ๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

 ชวีติในวยัเยาว์ของอาจารย์อคนิ ไม่แตกต่างจากเด็กทัว่ไปในยคุนัน้

ท่านเข้าเรยีนในโรงเรยีนหลายแห่งในประเทศ จนจบชัน้มธัยมทีโ่รงเรยีน

อ�านวยศิลป์ ก่อนไปศึกษาต่อโรงเรียนประจ�าชื่อ Wellingborough

๘๐ ปี อคิน รพีพัฒน์ 
: จากคนธรรมดา ถึง เจ้าชาวบ้าน
: ๘ ทศวรรษแห่งการตามหา
ความยุติธรรมในสังคมไทย
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ในแคว้น Nothampton ประเทศอังกฤษ จากนั้นเข้าศึกษาต่อในส�านัก 

Christchurch ของมหาวิทยาลัย Oxford จนส�าเร็จปริญญาตรี ด้าน

กฎหมาย จึงเดินทางกลับประเทศไทยในปี ๒๕๐๓ หลังใช้ชีวิตอยู่ใน

ประเทศอังกฤษเกือบสิบปี

 อาจารย์อคิน กลับมารับราชการต�ารวจประมาณ ๒ ปี ได้รับ

พระราชทานยศ “ร้อยต�ารวจเอก” ก่อนที่จะโอนย้ายมาท�างานวิชาการ

ครั้งแรก ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีพุทธศักราช ๒๕๐๕ ใน

ต�าแหน่งเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ พร้อมกับสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

และหลักกฎหมายเบื้องต้น จนถึงปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ท่านก็ได้รับทุน

จากมลูนธิริอ็กกี ้เฟลเลอร์ ไปศกึษาต่อวชิามานษุยวทิยา ณ มหาวทิยาลัย 

Cornell สหรัฐอเมริกา

 กล่าวกันว่า แรงบันดาลใจที่อาจารย์อคิน ได้หันเหชีวิต จากการ

เป็นนักกฎหมายที่สืบเชื้อสายมาจาก “ท่านปู่” กรมหลวงราชบุรีดิเรก

ฤทธิ์ มาสู่นักมานุษยวิทยา ก็คือ การที่ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมการ

ศึกษาแบบอังกฤษ น�ามาสู่ความสนใจปรัชญา วรรณกรรม ศิลปะ กวี

นิพนธ์ แม้แต่การวาดภาพซึ่งกลายมาเป็นงานอดิเรกที่ท่านรัก ก็ได้เกิด

จากแรงบนัดาลใจในการได้มโีอกาสเข้าชมพพิธิภณัฑ์ศลิปะหลายแห่งใน

อังกฤษนั่นเอง

 และเมื่อกลับมาท�างานเป็นต�ารวจที่เมืองไทย อาจารย์อคิน ต้อง

พบกบัระบบการท�างานในวถิขีองต�ารวจทีท่�าให้ท่านไม่เข้าใจระบบความ

ยุติธรรมของสังคมไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเลือกปฏิบัติในการใช้

กฎหมายต่อคนยากคนจน แม่ค้า กรรมการ สามล้อ ชาวสลัม ท�าให้ท่าน

ใคร่ที่จะท�าความเข้าใจวิถีชีวิต และปรากฏการณ์เหล่านี้อย่างกระจ่าง 

และลุ่มลึกมากข้ึน เพื่อจะช่วยให้ผู้คนด้อยโอกาสได้รับความเป็นธรรม 
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ซึง่คนกลุ่มน้ีเอง ได้กลายมาเป็นกลุม่คนทีท่่านศกึษาและท�างานในระยะ

ต่อมา

 ผลงานทางการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา จาก

มหาวิทยาลัย Cornell ของอาจารย์อคิน อันประกอบด้วย วิทยานิพนธ์

เรือ่ง  Bangkok Slum: Aspect of Social Organization บทความเรือ่ง

สตรไีทยในสลมั และบทความเรือ่ง “The Rise and Fall of a Bangkok 

Slum” หรอื “ชวีติ และจดุจบของสลมัแห่งหนึง่ในกรุงเทพฯ” ล้วนเป็น

เรื่องราวที่มีเนื้อหาสะท้อนวิถีชีวิต ความสัมพันธ์ของชาวชุมชนตรอกใต้ 

วดัญวน สะพานขาว ทีส่ามารถวเิคราะห์ให้เหน็ถงึวถิชีวีติ บทบาท ความ

สัมพันธ์ของผู้คนในสังคมไทยภายใต้ระบบอุปถัมภ์ จนงานวิชาการชิ้น

นี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นงานที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตคนจนได้อย่างลึก

ซึ้งด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเป็นแบบอย่าง และแนวทางของ

การศึกษาชุมชนในเชิงมานุษยวิทยาท้ังในประเทศและระดับนานาชาติ

มาจนถึงปัจจุบัน

 ท่ามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ที่เน้นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานในเมอืง โดยหวงัว่าเมือ่เศรษฐกจิระดบัเมอืง

เตบิโต กจ็ะกระจายความเตบิโตน้ันไปถึงชนบท และระดบัท้องถิน่ ท�าให้

การพัฒนาสู่ความทันสมัยของไทยต้องประสบปัญหา เมื่อพบว่าผลพวง

ของความเติบโตล้วนไปสร้างความร�่ารวยแก่กลุ่มคนจ�านวนน้อย แต่

กลับสร้างปัญหาความเลื่อมล�้าและความยากจนแก่คนกลุ่มใหญ่ของ

ประเทศ โดยพวกเขาเหล่านั้นไม่มีส่วนร่วมต่อโครงการต่างๆ ที่รัฐและ

ชนชัน้น�าก�าหนดขึน้ ซ�า้ยงัพบว่าเกดิการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อมให้เสือ่มโทรมเป็นอนัมาก ผูค้นในชนบทล้วนได้รับผลกระทบ

จาการพัฒนาดังกล่าวโดยถ้วนทั่ว 
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อ.อคิน และอ.ระพี พบปะกันในวันงานเปิดบ้านใหม่มูลนิธิชุมชนไท 

ปี พ.ศ.2552
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ดังนั้นในปี ๒๕๑๗ ศาสตราจารย์	ดร.ป๋วย	อึ๊งภากรณ์	อดีตอธิการบดี	

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ได้ริเริ่มโครงการพัฒนาชนบทที่มีรูปแบบ

ผสมผสาน เพื่อหารูปแบบแนวทางการพัฒนาชนบทที่สอดคล้องกับ

ความต้องการและเกดิประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพชวีติของชาวบ้าน

อย่างยั่งยืน โดยเน้นให้นักวิชาการท่ีมีความรู้ ความช�านาญสาขาต่างๆ 

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และมหิดล ร่วมท�างาน

พัฒนากับชาวบ้าน... เป็นงานวิจัยที่ท�าควบคู่กับงานพัฒนา ซึ่งอาจารย์

อคิน	รพีพัฒน์	ท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้อ�านวยการโครงการ	และรับผิด

ชอบงานด้านสังคมของโครงการ	

 บทเรียนจาก “โครงการพัฒนาชนบทลุ่มน�้าแม่กลอง” ที่อาจารย์

อคิน มีส่วนร่วมอย่างส�าคัญ ได้ถูกน�ามาถ่ายทอดประสบการณ์การ

ท�างานผ่านบทความ หนังสือหลายรายการ โดยเฉพาะกระบวนการ

ท�างานแบบสหวิทยาการของนักวิจัย และวิธีการศึกษาภาคสนาม

ของนักมานุษยวิทยาเพื่อให้เข้าใจบริบทของชุมชนโดยรวม รวมทั้ง

บทบาทของการพัฒนาที่น่าจะอยู่ในฐานะผู้เรียนรู้จากชาวบ้าน ภายใต้

การเคารพศกัดิศ์ร	ีเชือ่มัน่ในภมูปัิญญา	และใช้ศกัยภาพของชาวบ้าน

แก้ไขปัญหาของตนเอง...

 ในบทบาทของนักวิชาการและผู ้บริหารองค์กรในรั้วแม่โดม

อาจารย์อคนิ เคยด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโครงการประกาศนียบตัร

ชั้นสูงบัณฑิตอาสาสมัคร หัวหน้าแผนกอิสระสังคมวิทยา และ

มานษุยวทิยา ตัง้แต่ปีพทุธศกัราช ๒๕๑๙ ถงึ ๒๕๒๔ ท่านด�ารงต�าแหน่ง

ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีผล

งานรเิริม่โครงการประวตัศิาสตร์หมูบ้่าน และการศกึษาเรือ่งชนบท การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม และน�ากระบวนการศึกษาท่ีใช้การศึกษาภาค

สนามมาใช้อย่างกว้างขวาง
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 ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๕๒๕ อาจารย์อคิน ก็พลิกผันชีวิต

นักวิชาการในเมืองสู่นักวิชาการชนบทอย่างเต็มตัว ด้วยการบุกเบิก

สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 หรือ	 RDI ให้เป็น

สถาบันที่มีทั้งนักวิชาการทั้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและสถาบัน

อุดมศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นักพัฒนาภาครัฐและ

องค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงผู้น�าชาวบ้าน เข้ามามีบทบาทในการร่วม

กันก�าหนดพันธกิจและสร้างเครือข่ายการท�างานวิจัยและพัฒนา...เป็น

ครัง้แรกทีส่ถาบนัการศกึษาแต่งตัง้ผูน้�าชาวบ้านหลายท่านเป็นกรรมการ

ประจ�าสถาบัน โดยเน้นให้ “การวิจัยต้องรับใช้ชุมชน” ซึ่งตลอดกว่า 

๗ ปี ที่ท่านด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันแห่งนี้ อาจารย์ได้สร้าง

คุณูปการต่อการพัฒนาชนบทอีสานและท�างานร่วมกับกัลยาณมิตร

ในการส่งเสรมิการพฒันาท้องถิน่จากฐานราก รวมทัง้การอบรมความรู้

เกีย่วกับวธิกีารวจิยัภาคสนามทีเ่รยีกว่า “การวจัิยเชงิคณุภาพ” ให้เป็น

เครื่องมือการท�างานกับชุมชนได้อย่างประสบความส�าเร็จ

 ในช่วงเวลาดังกล่าว อาจารย์อคิน ได้เข้าไปร่วมท�างานโครงการ

ต่างๆ กับภาคีเครือข่ายอย่างใกล้ชิด และลงสนามไปใช้ชีวิตกับชาวบ้าน

ในหลายพื้นที่ ไม่แตกต่างกับสมัยที่ท่านท�างานในชุมชนเมือง ด้วยวิถี

ปฏิบัติและบุคลิกที่อ่อนน้อมถ่อมตนแบบติดดิน ท�าให้กัลยาณมิตรทาง

วิชาการ ลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิด ผู้น�าชาวบ้าน นิยามท่านว่าเป็น	“คน

ธรรมดา”	 บ้าง	 “เจ้าชาวบ้าน”	 บ้าง ซึ่งนิยามดังกล่าวได้ติดตัวท่าน

มาโดยตลอด แม้อาจารย์อคิน จะกลับมาท�างานวิชาการในเมืองกรุง

อีกครั้งที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	หรือ	ทีดีอาร์ไอ ใน

ปีพุทธศักราช ๒๕๓๓ ก่อนท่ีจะรับต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถาบันวิจัย

ชมุชนเมอืง	และทีป่รกึษาด้านชมุชน	ส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหา
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กษัตริย์	รวมทั้งที่ปรึกษาองค์กรวิชาการ และสังคมอื่นๆ อีกมากมายใน

ช่วง ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา

 ด้วยประสบการณ์การเป็นนักมานุษยวิทยา ท่ีท�างานด้านชุมชน

เมืองและชนบทมาอย่างต่อเนื่อง อาจารย์อคิน รพีพัฒน์ ได้รับการแต่ง

ตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานอนุกรรมการปฏิรูปที่ดิน ทรัพยากรและน�้า 

ในคณะกรรมการปฏิรูป ในปี ๒๕๕๐ และได้พยายามท�างานขับเคลื่อน

เรือ่งการลดความเหลือ่มล�า้ในสงัคมไทย โดยเฉพาะในมติทิีเ่กีย่วข้องกบั

สิทธชิมุชน	และชาวบ้านทีไ่ด้รบัผลกระทบจากการพฒันาของรฐัจาก

ปัญหาท่ีดินท�ากนิ	และทรพัยากรต่างๆ รวมถงึการมบีทบาท และความ

พยายามทีจ่ะท�าให้ชาวบ้าน	เกษตรกรเข้าถึงกระบวนการยติุธรรมใน

สังคมอย่างเท่าเทยีมกบัคนกลุม่อืน่ๆ ในสงัคม และท่านได้ท�าการศกึษา

วิจัยเรื่อง “กระบวนการยุติธรรม	ปัญหาและแนวทางแก้ไข”	กรณีคดี

ความเรื่องที่ดิน ร่วมกับสถาบันรพีพัฒนศักด์ิ ส�านักงานปฏิรูป มูลนิธิ

ส�านักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ และมูลนิธิชุมชนไท เพื่อศึกษา

เหตุปัจจัย เงื่อนไข ข้อจ�ากัดที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม อันจะน�าไป

สู่กระบวนการเรียนรู้เพื่อปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม

 บทบาทในช่วง ๕ ปีหลังของอาจารย์จึงเป็นผู้แสวงหาความเป็น

ธรรมแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมผ่านงานวิจัย บทความ และบทสัมภาษณ์

ผ่านสื่อต่างๆ และท่านปรารถเสมอว่า “ศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของ

ประชาชน	ผมเป็นห่วงศาลอยากช่วยศาล	เพราะหากประชาชนเห็น

ว่าศาลไม่ยุติธรรมแล้วบ้านเมืองจะวุ่นวาย” โดยหวังว่าจะเกิดการ

เปลีย่นแปลงทีด่ใีนด้านการใช้กฎหมายเพือ่ให้ความยตุธิรรมอย่างแท้จรงิ 

ควบคูไ่ปกบัการใช้ชีวติท่ีเรยีบง่าย พอเพยีง กบัการศกึษาวจิยัวถิชีวีติชาว

บ้าน ชุมชนท้องถิ่น การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์แก่กัลยาณมิตร
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ลูกศิษย์ลูกหา รวมทั้งการวาดภาพ ซึ่งเป็นงานที่ท่านรักและมีผลงาน

ภาพวาดหลายร้อยชิ้น ทั้งมอบเป็นของก�านัลแก่ญาติมิตร ผู้รักใคร่ ไป

จนถึงการจัดแสดงนิทรรศการภาพวาดในสถานที่ต่างๆ เป็นระยะเสมอ

มา...อาทเิช่น ภาพลายเส้นพร้อมบทกวทีีล่กึซึง้ “รฐัควรก�าจดัความจน	

ไม่ใช่คนจน”....เป็นต้น

 แม้กระทัง่วนันี ้วนัทีท่่านอาจารย์อคนิ รพพีฒัน์ มอีายคุรบ ๘๐ ปี 

ความพยายามในฐานะประธานมูลนิธิชุมชนไท และ “คนธรรมดา” คน

หนึง่ในสงัคม เพือ่ตามหาความยตุธิรรมยงัคงด�าเนนิไปอย่างไม่ลดละ โดย

หวังว่า สักวันหนึ่งคนด้อยโอกาสในสังคมจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น

ธรรมและเท่าเทียมกันโดยไม่ค�านึงถึงความแตกต่างทางสถานภาพทาง

เศรษฐกิจ สังคม ชาติพันธุ์ หรือวัฒนธรรม เพื่อลดความขัดแย้ง สร้าง

ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมไทยต่อไป....

ส่วนหนึ่งเรียบเรียงจาก : 

 • ชีวิต ความคิด และงานของ ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ โดย 

  ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ใน “เจ้าชาวบ้าน”. 

  ไชยันต์ รัชชกูล บรรณาธิการ

 • อาจารย์อคิน รพีพัฒน์ : คนธรรมดา ที่คนธรรมดาควร

  รู้จัก โดย ธนะจักร เย็นบ�ารุง และจารุภรณ์ เภาธะทัต ใน 

  “คนธรรมดา”. นิธิ เอียวศรีวงศ์ บรรณาธิการ
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บทเรียนจำก... อคิน
                                                         

ให้ข้ามพ้น

        เพราะมีความเป็นธรรม ในหัวใจ จึงเห็นผู้ยากไร้ ทุกแห่งหน

 เพื่อศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์ ของผู้คน จึงไม่มีช่องชนชั้น ให้ห่างไกล

  อคิน..แม้เกิดใน อีกชั้นชน กลับข้ามพ้น มายาจริตได้

 แล้วก้าวสู่ความจริง สังคมไทย ที่ความจนกล่นกราย เต็มแผ่นดิน

ให้ท�า

  เขียนชุมชนเมืองหนึ่ง ที่หายไป เขียนวิจัยคนอยู่ได้ กับท้องถิ่น

         ศาลขังคนไร้ที่อยู่ ที่ท�ากิน อคิน..วิเคราะห์แก้ กระบวนธรรม

  เรียกร้องสิทธิชาวเล ไทยพลัดถิ่น ปฏิรูปที่ดิน ลดเหลื่อมล�้า

 ฟื้นวิถีชาวบ้านๆ อันงดงาม ฟื้นวัฒนธรรม สิทธิชุมชน...ฯลฯ

ให้สติ

  80 ปี ในวัย เหมือนใกล้ฝั่ง แต่เหมือนฝั่ง อยู่ไกลใจของท่าน

 สังขารที่ร่วงโรย ไปตามกาล ไม่อาจต้าน พลังใจอุดมการณ์

  ยุคสมัย...ประเทศไทย กลียุค สังคมสุขแบบเก่า นั้นพ้นผ่าน

 อยู่อย่างไรในบ้านเมือง ที่ร้าวราน ศึกษางานอาจารย์.. อคิน..เป็นบทเรียน

ให้พลังใจ

  80 ปี คนชายขอบ มี... ดนตรีให้  เป็นเสียงสายพลิ้วไหว จากพื้นถิ่น 

 ทั้งขลุ่ย ปี่ ซอ รองแง็ง แคนพิณ คือพลังใจที่ไม่สิ้น เพราะความจน

จ�านงค์	จิตรนิรัตน์
1๐	ม.ค.	56

ห้วยวังนอง	อุบลราชธานี
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 “...สมัยที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการปฏิรูป ได้รับมอบหมายให้ดูแล

เรื่องปัญหาที่ดิน กรณีที่ประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบ และไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม พบว่ามีคดีความที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

ค่อนข้างมาก ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมีฐานะยากจนต้องติดคุก สูญเสีย

ที่ดิน ครอบครัวได้รับความยากล�าบาก จึงมีแนวคิดว่า ในงานปฏิรูปจะ

ช่วยให้คนเหล่านี้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นได้

อย่างไร 

 ความสามัคคีของคนในชาติ และความมั่นคงของสถาบันต่างๆ 

จะเกิดขึ้นเม่ือทุกคนได้รับความเป็นธรรม แต่หากประชาชนถูกข่มเหง  

หรอืรูส้กึว่าไม่ได้รบัความเป็นธรรมจนเกดิความรูส้กึไม่พอใจต่อสถาบนัที่

เกีย่วข้องกบักระบวนการยตุธิรรมซึง่นบัว่าเป็นทีพ่ึง่ส�าคญัของประชาชน

แล้วนั้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมได้ 

ประชำชนส่วนใหญ่ที่มีฐำนะยำกจนต้องติดคุก สูญเสียที่ดิน  
ครอบครัวได้รับควำมยำกล�ำบำก

กระบวนกำรยุติธรรม 
ที่พึ่งส�าคัญของประชาชน

ดร.ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ : 

การประชุมทางวิชาการ “เรียนรู้สู่การปฏิรูป

กระบวนการยุติธรรม” 

เรียบเรียง..มณฑลี เนื้อทอง
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 จึงต้องมีการระดมความคิดเห็นหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่าง

สร้างสรรค์ ในฐานะที่ทุกคนเป็นหุ้นส่วนในการบ�ารุงรักษาประเทศชาติ

ให้สงบสุข...”

 “...ชาวบ้านเหมอืนคนทีไ่ม่มหีนทางใดจะต่อสู ้มคีวามเสยีเปรยีบ

มาก ทางทีจ่ะช่วยชาวบ้านให้ได้รบัความเป็นธรรมได้ ทกุคนจะต้องเข้าไป

ช่วยให้ความรู้ให้ชาวบ้านมีความเสมอภาคมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษา

และนักกฎหมาย  ควรช่วยให้ความรูช้าวบ้านในเรือ่งกฎหมาย  นอกจาก

นีช้าวบ้านยงัต้องประสบปัญหาแบกรบัภาระในการพิสูจน์ข้อมลูเอกสาร

หลกัฐาน ไม่มทีนุทรพัย์ในการรวบรวมเอกสาร จะขอหลกัฐานจากหน่วย

งานราชการก็ไม่กล้า  ล�าบากในการต่อสู้ในระบบกล่าวหา  ทุกคนไม่ว่า

จะเป็นหน่วยงานราชการ ศาล อัยการ ทนายความ ฯลฯ ต้องพยายาม

เข้าใจชาวบ้านให้มากข้ึน แม้คนจนจะมท้ัีงด ีและเลวปะปน แต่ต้องค�านงึ

ถึงสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทยด้วย”  

 “...ชาวบ้านรู้สึกมีความทุกข์จากการท�างานของกระบวนการ

ยุติธรรม และรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้การต่อว่ากันไม่ได้

ท�าให้เกิดผลดีอะไร ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในกระบวนการยุติธรรม

ทั้งต�ารวจ	อัยการ	ผู้พิพากษา	ทุกฝ่ายล้วนหวังดีต่อประเทศชาติ	ควร

ร่วมกนัคดิหาทางออก เพราะหากมคีนไทยรู้สึกว่าไม่ได้รับความยติุธรรม

มากๆ จะสร้างสถานะที่น่ากลัวขึ้นในสังคมไทย และเป็นโอกาสให้คนที่

ทะเยอทะยาน และต้องการมีอ�านาจเข้าไปเกลี้ยกล่อมประชาชนที่รู้สึก

มีความทุกข์ ท�าให้เกิดความแตกร้าวในประเทศชาติได้ หากทุกฝ่ายทั้ง

ผู้พิพากษา อัยการ โจทก์ จ�าเลย ร่วมพูดคุย และช่วยกันแก้ไข จะน�ามา

ซึ่งความเป็นธรรมในสังคม...”
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 “...ปัจจุบันในประเทศไทยมีความแปลกแยกของชนชั้นปกครอง

กบัชาวบ้านหรอืชนเผ่าท่ีไม่สามารถเข้าใจเขาได้ ท�าให้เกดิปัญหามากมาย

และมีผู้พิพากษาจ�านวนน้อยมากท่ีมองเห็น การศึกษาด้านกฎหมาย

ของไทยยงัขาดความเหน็อกเหน็ใจ	ความเข้าใจมนษุย์	หรอืความทกุข์

ยาก	ซึ่งเป็นพลังที่จะช่วยให้เขาช่วยเหลือคนได้...” 

 “...คร้ังน้ีเป็นเวททีีไ่ด้เรยีนรูอ้ย่างยิง่ ได้เหน็ความพยายามของทกุ

คนที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหา บ้านเมืองมีปัญหามากขึ้น ดังนั้นต้องอาศัย

หลายสิ่ง สิ่งแรกคือความเข้าใจซึ่งกันและกัน เน่ืองจากคนแต่ละระดับ 

แต่ละกลุม่เข้าใจต่างกนั นอกจากนีช้มุชนมกีารเกดิและตาย อกีทัง้ปัญหา

ระบบทุนนิยมได้เข้ามาท�าให้ชุมชนมีการขัดแย้งแตกแยกเพราะคนมุ่ง

หวงัผลประโยชน์และพรรคพวกตนเอง ดงันัน้จงึไม่ใช่มเีพยีงเฉพาะข้อ

กฎหมายแต่ต้องมข้ีอสงัคมทีเ่กดิขึน้ด้วย ซึง่งานวจิยัจะมคีวามส�าคญัใน

การหาทางออกในการแก้ปัญหาสังคมไทยได้อีกหลายประการ...”

 “...คณะผู้วิจัยมีความต้องการช่วยหาวิธีหรือหนทางออกจาก

ปัญหาทีเ่กิดขึน้ ซึง่กรณทีีเ่กดิขึน้ลกัษณะนีม้อีกีมากมาย ล้วนเป็นปัญหา

ที่รัฐเข้าไปเรียกร้องเอาที่ดินที่มีผู้ครอบครองอยู่ก่อนแล้วโดยการขีด

เส้นทับ	 อีกท้ังกระแสอนุรักษ์ป่าไม้ที่มองหาคนผิดที่ท�าให้ป่าหายไป		

มองว่าชาวบ้านบุกรุกป่า	ซึ่งอาจเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน	และ

ไม่ได้หาสาเหตุที่ชัดเจน	ปัจจุบันที่ดินว่างเปล่ามีมากมาย	คนไร้ที่ดิน

กม็มีากมาย คนเกบ็สะสมทีด่นิไว้ขายกม็มีากมาย จนเป็นทีดิ่นว่างเปล่า

ซึง่เป็นการสญูเสยีคณุค่าทางท่ีดนิอย่างมหาศาล แนวคดิเรือ่งกรรมสทิธิ์

มาพร้อมกบัระบบทนุนยิม ท�าให้เกดิการสะสมเพือ่ผลประโยชน์ในการ

แข่งขันท�ามาหากิน ส่วนหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากรัฐท่ีมีลักษณะ

รวมศูนย์ สามารถแย่งชิงทรัพยากรของชาวบ้านได้มาก สิ่งส�าคัญคือ ถ้า



๘๐ ปี อคิน รพีพัฒน์22

คนไม่มทีีด่นิจ�านวนมากแล้วร้องเรยีนเรือ่งความไม่เป็นธรรม จะมปัีญหา

มากมายตามมา เนือ่งจากเมือ่ชาวบ้านรูส้กึไม่ได้รับความยติุธรรมมากๆ 

จะท�าให้นักการเมืองที่ต้องการมีอ�านาจเข้าไปเกลี้ยกล่อมชาวบ้านให้

ท�าลายสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะสถาบันในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น

ผูเ้กีย่วข้องต้องหาวธิกีารร่วมกนัในการรกัษาสถาบนัต่างๆ ของชาตไิว้...”

 “...เปรียบราชการเหมือนม้าที่ถูกบังด้านข้าง	 มองเห็นเฉพาะ

ข้างหน้า	ซึง่ราชการต้องปรบัตวัให้เข้ากบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปไม่เพยีงเฉพาะท�างานของตนให้เสรจ็สิน้ไปโดยลืมมองรอบข้าง ซ่ึงจะ

ก่อให้เกดิปัญหาต่างๆ ตามมา และหวงัว่า แนวทางทีร่่วมเสนอกนัในครัง้

นี้จะช่วยจุดประกายให้ทุกฝ่ายเปิดตามองรอบด้านมากขึ้น

 
..คนส่วนใหญ่มักไม่รู้สึกว่ำ...ควำมไม่เท่ำเทียมในโครงสร้ำง

ที่บีบคนกลุ่มหนึ่งให้ต้องทนทุกข์ทรมำนเป็นสิ่งส�ำคัญมำก   
 

 

	 ในส่วนของศาลต้องเปิดตามองมากขึ้นเช่นกัน เราไม่อาจมอง

ได้ว่าโจทก์และจ�าเลยนั้นเท่ากัน เนื่องจากมีความแตกต่าง และความ

เหลื่อมล�้าในสังคมมาก แม้คนจนมีทั้งดี และเลว แต่ต้องไม่ลืมว่ามี

โครงสร้างสงัคมบบีเขาอยู ่คนส่วนใหญ่มกัไม่รู้สกึว่าความไม่เท่าเทยีม

ในโครงสร้างที่บีบคนกลุ่มหนึ่งให้ต้องทนทุกข์ทรมานเป็นสิ่งส�าคัญ

มาก หากเราไม่คิด ไม่มอง ไม่เห็นใจ หรือพยายามเข้าใจคนอีกกลุ่มหนึ่ง

ทีไ่ม่เหมอืนเรา เราจะท�างานล�าบากมาก ววิฒันาการของประเทศทกุแห่ง

ก�าลงัมีปัญหาเพราะได้รบักระแสเรือ่งสทิธทิีจ่ะท�าให้เกดิความเท่าเทยีม

กันมากขึ้น ในระยะยาว ทั้งนี้การที่ประเทศมีทรัพยากรมากขึ้น ถ้าเรา

แย่งชิงกันมากขึ้นต่อไปคนไทยจะต่อสู้กันเอง มหาอ�านาจก็จะน�าอาวุธ

มาให้แต่ละฝ่ายสูก้นั นัน่คอืจดุจบประเทศไทย เพราะฉะนัน้ทกุฝ่ายต้อง

ช่วยกันประเทศไทยจึงจะอยู่รอดได้...”
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รพีพัฒน์

อำจำรย์อคินกับควำมห่วงใย
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล

อ.อคิน อ.ศรีศักร อ.นฤมล เยี่ยมชุมชนชาวเลภูเก็ต หลังประสบภัยสึนามิ
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ถ่ายภาพเรือจ�าลองของชาวเล : มอแกน
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รพีพัฒน์สองผู้อาวุโส เยี่ยมชุมชนชาวเล
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หลังเป็นคณะกรรมการปฎิรูป ปี 2554 อาจารย์อคิน 

ลงเยี่ยมชาวเล ในชุมชนหาดราไวย์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีปัญหาเรื่องที่ดิน 

ถูกฟ้องขับไล่ ทั้งที่อาศัยมานานประมาณ 300  ปี

อ.อคิน อ.ศรีศักร และคณะ

ประชุมรับฟังปัญหาชาวเลในฐานะคณะกรรมการปฎิรูป
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๘๐ ปี 
อคิน

รพีพัฒน์

ร่วมกิจกรรม	“ตามหาหลุมฝังศพชาวเล”	กับสื่อมวลชน

	 ม.ร.ว.อคนิ	รพีพฒัน์	นางเตือนใจ ดเีทศน์ คณะกรรมการสมชัชา

ปฏิรูป พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการสถาบันพัฒนา

องค์กรชมุชน และอาจารย์กติตศิกัดิ ์ปรกต ิคณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ ลงเยี่ยมชุมชนชาวเล บ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต เมื่อ ๒๘ 

กรกฎาคม ๕๕  ร่วมกบัทมีสือ่มวลชนในกจิกรรม “ชวนสือ่มวลชนตาม

หาหลุมฝังศพชาวเล”

 ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยมานานกว่า ๓๐๐ ปี แต่มี

เอกชนออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ และอ้างสิทธิเหนือที่ดินชุมชนชาวเล ซ่ึง

ปัจจุบันมีผู้อยู่อาศัยจ�านวน ๒๒๔ ครอบครัว กว่า ๒,๐๓๖ คน อยู่ใน

สภาพแออัด มีปัญหาคุณภาพชีวิต ไม่มีสิทธิที่จะได้น�้าได้ไฟ ต้องต่อ

พ่วงจากคนอื่น และจ่ายในราคาที่แพง ขาดโอกาสในการรับการพัฒนา

ถนนหนทางในชุมชน ไม่มีสิทธิในการปรับปรุงต่อเติมบ้าน มีกว่า ๑๐ 

ครอบครัวที่ก�าลังถูกฟ้องขับไล่ และคาดว่าผู้อ้างสิทธิจะทยอยฟ้องทั้ง

ชุมชน

 ลงุหงมี ประธานชมุชนชาวเลราไวย์ เล่าให้ฟังว่า ต้ังแต่ด้ังเดิมมามี

อาชีพท�าประมง สามารถไปได้ทกุเกาะแก่ง แต่ปัจจบุนัพืน้ทีท่�ามาหากนิ

เริม่แคบลง การส่งเสรมิการท่องเทีย่วทีเ่กดิขึน้จะดสี�าหรบักลุม่ทีม่เีงนิทนุ 

แต่ส�าหรบัชาวเลทีด้่อยโอกาสไม่มผีลอะไร แล้วยงัท�าให้การท�ามาหากนิ

ต้องล�าบากมากขึ้น เราไม่มีความรู้ ไม่มีโอกาสที่จะไปต่อสู้กับคนอื่นได้

ม.ร.ว.อคิน	รพีพัฒน์	: 

 เราได้อยูอ่าศยัทีน่ีม่านานแล้ว แล้วถกูคนอืน่ออกเอกสารสทิธิท์บัที่

ในที่ของพวกเรา เราจะต้องสู้ เพราะเขาใช้กฎหมาย ใช้ตัวอักษร มาบีบ

พวกเรา การสู้ของเรามีอยู่ ๒ อย่าง คือ
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	 ศาลปกครอง พอมทีางสูไ้ด้ เพราะกฎหมายรฐัธรรมนญูในปัจจบุนั

มีคุ้มครองอยูว่่า ชมุชนทีเ่ป็นชมุชนดัง้เดมิมสีทิธใินทีด่นิของตวัเอง ใน

ทรพัยากรของตวัเอง คอืการสูข้องเราต้องไปสูท้ีศ่าลปกครองให้เพกิถอน

โฉนดที่ดิน และการที่เราสามารถขอเพิกถอนได้  ถึงแม้ว่าเขามีเอกสาร

สทิธิก์ต็าม เราจะต้องแสดงให้ศาลเหน็ถงึประวติัของเราให้ได้ว่าเรามทีีอ่ยู่

อาศยัทีน่ีม่าก่อน แล้วเขามาอ้างสทิธิท์หีลงั มาออกโฉนดทบัทีข่องเรา ที่

เราอยูอ่าศัยมานานแล้ว เพราะฉะนัน้ประวตัขิองชมุชน และข้อมลูต่างๆ 

ต้องแสดงให้ชัด ทั้งเรื่องสุสาน การท�าผังสาแหรกตระกูล มีความส�าคัญ

มากๆ ทั้งหมด เราท�าข้อมูลเพื่อท่ีจะช้ีแจงว่าพวกเราได้อาศัยอยู่ที่นี่มา

ก่อน

 ในการที่เราจะต่อสู้ทั้งหมดนี้ เข้าใจว่าเรื่องชุมชนศาลก็มีความ

อดึอดัมากอยูเ่หมอืนกนั และมคีวามระมดัระวงัมาก เพราะไม่รู้จักชมุชน 

และธรรมดาผูพ้พิากษาจะตคีวามตามลายลกัษณ์อกัษร เพราะฉะนัน้จะ

ท�าอย่างไรจึงจะให้ผู้พิพากษามีแนวโน้มที่จะคิดว่าพิพากษาตามความ

เป็นธรรมมากกว่าที่จะพิพากษาตามลายลักษณ์อักษร และเราต้องให้

สื่อมวลชนช่วยพวกเรา เพื่อที่จะสร้างกระแสท�าให้เกิดความเป็นธรรม     

ให้ศาลรูส้กึไปด้านนีด้้วย และการตดัสนิจะต้องมคีวามเป็นธรรม มคีวาม

เมตตากรุณาด้วย แต่ถ้าศาลช่วยไม่ได้จริงๆ คิดว่ากระทรวงวัฒนธรรม 

เขาน่าจะช่วยได้ ในเรื่องพื้นที่วัฒนธรรม แต่จะช่วยได้แค่ไหนนั้นต้องดู

กันต่อไป

 ผมมคีวามหวงัว่าทีพ่วกเราได้ร่วมกนัต่อสูจ้ะประสบผลส�าเรจ็  ให้

ความเป็นธรรมเกิดข้ึนให้ได้ พวกเราจะช่วยให้ได้เท่าที่จะท�าได้ เราจะ

ต้องจับมือกันไปด้วยกัน สร้างความเข้าใจให้ศาลได้เข้าใจและให้ความ

เป็นธรรม และต้องให้สื่อช่วยด้วย เพราะสื่อนั้นมีความส�าคัญมากๆ
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๘๐ ปี 
อคิน

รพีพัฒน์

 ขอให้พวกเราเข้มแข็งไว้ และมีความสามัคคีกัน เพราะถ้าเราขาด

ความสามคัคจีะท�าให้อีกฝ่ายหน่ึงสามารถรงัแกพวกเราได้ง่าย และขอให้

พวกเราทุกคนร่วมมือกันจริงๆ อย่าท้อ และขอให้พวกเราประสบความ

ส�าเร็จสามารถท�าให้เกิดความยุติธรรมขึ้นมาได้ และมีความส�าเร็จอยู่ได้

อย่างมีความสุข มีไฟฟ้า น�้าประปา มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ให้ได้ตามความ

ปรารถนาทุกอย่าง

พลเอกสุรินทร์	พิกุลทอง	:

 ผมเห็นว่าสุสานจะเป็นหลักฐานท่ีส�าคัญ เช่น ที่เกาะทรายด�า  

ชุมชนบ้านทุ่งหว้า ส่วนในชุมชนราไวย์ข้อมูลแผนที่ ข้อมูลสุสาน และ

สาแหรกตระกูลทีท่�าได้ตอนนี ้กต้็องท�าต่อไปให้ครบถ้วน และต้องหารปู

มาใส่ด้วย และถ้าสามารถโยงต่อไปว่าคนกลุม่นีไ้ด้ท�ามาหากนิทีเ่กาะไหน

บ้าง โดยท�าแผนที่แสดงประกอบก็จะชัดเจนยิ่งข้ึน เพื่อที่จะเอาข้อมูล

เหล่าน้ีเป็นหลักฐานส�าคญัให้ได้ และการทีจ่ะเป็นหลกัฐานส�าคญัได้ต้อง

มผีูท้ีร่บัรองข้อมลูเหล่านีเ้ป็นจรงิ เชือ่ถอืได้ โดยการหาข้อมลูจากเอกสาร

วิจัย จากนักประวัติศาสตร์ ต้องหาว่ามีใครบ้างที่ได้ท�าเรื่องนี้ไว้ แล้วมา

รวมกลุ่มกัน แต่ชาวเลท�าเองตามล�าพังไม่ได้ ต้องมีสื่อมวลชน มีองค์กร

ต่างๆ มาช่วยเพื่อมารับรองข้อมูลที่ท�านี้ว่าเป็นข้อมูลจริง
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 การท่ีเราจะรับรองข้อมูลนี้ว่าเป็นจริงได้ เราต้องจับมือกับฝ่าย

ปกครองด้วย ตั้งแต่นายอ�าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และหาพันธมิตร

โดยเฉพาะศาล พูดคุยกับศาล และขออย่าเพิ่งพิพากษา ขอชะลอเพื่อ

จัดท�าข้อมูลเหล่านีก่้อน โดยการขอศาลนัน้ต้องมภีาคประชาสงัคม ภาค

สื่อมวลชนไปช่วยด้วย

 ข้อมลูหลกัฐานทีเ่ราหามาได้ แล้วท�าให้เป็นทีน่่าเชือ่ถอืได้ว่าข้อมลู

หลักฐานนี้เป็นจริง แล้วสามารถที่จะไปยื่นศาลได้จะต้องท�าอย่างไร 

เพราะฉะนั้นหลายๆ ฝ่ายต้องเข้ามาร่วมกันทั้งชุมชน องค์กรต่างๆ  

สื่อมวลชน และที่ส�าคัญมากที่สุดในขณะนี้ คือ ฝ่ายปกครอง โดยที่เรา

จะท�าอย่างไรให้เห็นว่านี่คือชุมชนหนึ่งของประเทศไทย

 ในคราวที่มาครั้งที่แล้ว ได้พูดกับฝ่ายปกครองว่าให้จัดการให้ถูก

ต้อง และเหน็ว่าชมุชนชาวเลนัน้เป็นชมุชนหนึง่ในพ้ืนท่ีนี ้และมศีกัด์ิและ

สิทธิ์ที่จะอยู่ได้

 สิ่งที่ยากที่สุดคือฝ่ายโจทย์ไม่ใช่รัฐ แต่เป็นเอกชน เราต้องคุยกับ

เอกชนเหมือนกันโดยมีองค์กรท่ีช่วยเหลือเรื่องนี้ท�าหน้าที่ประสานให้มี

การจับเข่าคุยกัน สร้างความเข้าใจร่วมกัน

 เรื่องแผนที่ การท�าข้อมูลสืบประวัติ โดยเขียนเป็นโครงการ ท�า

เป็นแผนงานขึ้นมาแล้วเสนอ พอช.ขอสนับสนุนงบประมาณได้ และขอ

ให้ท�าเร่งด่วนก่อนที่จะหมดวาระ ส่วนการบ้านของชุมชนคือเราต้องมี

ความสามัคคี เรื่องใดที่ผิดกฎหมายอย่าท�า ท�าให้เห็นว่าชุมชนเราเป็น

ชุมชนที่สะอาดทั้งใจ ทั้งกาย มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

ม.ร.ว.อคิน	รพีพัฒน์	:

 ผงัตระกลูต้องเชือ่มโยงกบัสถานทีด้่วยว่าตระกลูไหน อยูท่ีไ่หน มี

อาชีพอะไร เอามาเชื่อมกับที่ชุมชนราไวย์ และสุสานต้องรู้ว่าเก่าขนาด

ไหน เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ ต้องเอามาเชื่อมกับผังตระกูลด้วย
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คุณเตือนใจ	ดีเทศน์	:

 มติคณะรัฐมนตรีฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล เป็นเครื่องมือที่เราจะต้อง

ท�าให้เป็นจริง เพราะเป็นมติท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๕๐ เพราะปัญหา

หลักของพวกเรา คือที่อยู่อาศัย ที่ท�ากินและพื้นที่ทางวัฒนธรรม 

 การฟ้องศาลปกครอง ตอนนี้เรามีเพื่อนท่ีเป็นนักวิชาการทาง

ด้านมานุษยวิทยาแล้ว และเพื่อนที่เราต้องหาคือนักวิชาการด้าน

ประวตัศิาสตร์ นกัวชิาการด้านกฎหมายทีจ่ะสามารถช่วยให้พวกเราชนะ

คดีหรือประนีประนอมกับเอกชน 

 พื้นที่ที่อยู่อาศัยนี้ได้เกี่ยวข้องกับกระทรวงวัฒนธรรม กรมที่ดิน  

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อม ท่ีเกีย่วกบักรมทรพัยากร

ทางทะเล และชายฝั่งของกรมประมง

 เรื่องเฉพาะหน้าที่ยังไม่ได้แก้ไขคือคุณภาพชีวิตของพวกเรา 

 ๑) เรื่อง ไฟฟ้า น�้าประปา ห้องส้วม ปัญหาตอนนี้คือ ชุมชนเป็น

พื้นที่ที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ ท�าให้การประปา ไฟฟ้า ไม่สามารถเข้ามาต่อ

น�้า ต่อไฟ ให้ได้

 ๒) เรื่องการศึกษา เพราะส่วนใหญ่เด็กๆ จะเรียนจบแค่ ป.๖ แล้ว

ไม่ได้เรียนต่อ ท�าให้ไม่มีอาวุธทางปัญญาที่จะต้องสู้กับนายทุนเรื่องการ

ฟ้องร้องคด ีเพราะฉะนัน้ชมุชนของเราต้องมาร่วมกนัคดิว่าลูกหลานของ

เราต้องมีการศึกษาที่ดีขึ้น

 ๓) เร่ืองอาชีพ ท่ีจะต้องมีรายได้ให้พอดี พอกิน ที่จะท�าให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งส่วนใหญ่ในชุมชนผู้หญิงจะมีอาชีพต่อยหอย ส่วน

ผู้ชายจะออกเรือประมง ส่วนคนที่ไม่มีเรือก็จะไปหาปลาโดยไปกับเรือ

ประมงของเพื่อนบ้าน

 ผู้ที่จะสามารถมาช่วยเราได้ในเรื่องคดี  คือฝ่ายตุลาการ หรือศาล

ปกครอง และฝ่ายนติบิญัญตั ิส.ส., ส.ว. เราต้องส่งตวัแทนไปหาเขา เพ่ือ
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ให้เขาเข้ามาสนใจ และช่วยเหลือเรา เพราะว่าเขาสามารถตั้งกระทู้ถาม

รฐับาลในเรือ่งปัญหาของพวกเราได้ เป็นต้น และองค์กรอสิระ เช่น คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชน ที่ได้เคยร้องเรียนรัฐบาลไปแล้วนั้น เราต้อง

ตดิตามความคบืหน้าด้วย และการสร้างกระแสสังคมเพ่ือให้สังคมเข้าใจ 

โดยผ่านทางสื่อมวลชน โดยเราต้องใช้หลายๆ ช่องทางเพื่อให้เกิดความ

ส�าเร็จทีละน้อย

 ขอให้เรามีก�าลังใจ เข้มแข็ง ใช้ปัญญา ใช้ความรู้ ต่อสู้ด้วยความรู้

ด้วยกฎหมายให้มากขึ้น และให้มีเพื่อนมาช่วยพวกเราให้มากขึ้น
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 ปี ๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จมาเยี่ยม

ชาวเลชุมชนราไวย์ และได้ประทับยืน ณ จุดนี้ ซึ่งประวัติศาสตร์

ครั้งนั้น พี่น้องเห็นว่าเป็นความส�าคัญ และจดจ�าไม่เคยลืม

 นบัจากนัน้มา ๕๓ ปีทีไ่ด้เคยเสดจ็ประพาสชมุชนราไวย์ วนันี้

พวกเราชาวเลชุมชนราไวย์ได้แสดงความจงรกัภกัดแีละส�านกึในพระ

มหากรุณาธิคุณยิ่ง โดยตั้งชื่อถนนสายนี้ว่า “ถนนในหลวงเสด็จ” 

เพื่อร�าลึกถึงพระองค์ท่าน และเป็นที่ยืนยันว่าพวกเราคือกลุ่มคนที่

อาศัยในดินผืนนี้มายาวนาน

ผู้น�ำชำวเล อ่ำนค�ำประกำศประวัติศำสตร์ชุมชนชำวเลรำไวย์ 

จังหวัดภูเก็ต และท�ำพิธีเปิดป้ำย “ถนนในหลวงเสด็จ”
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ชำวเล : ชุมชนดั้งเดิม 
มีสิทธิตำมรัฐธรรมนูญ
: ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ
คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ทางออกในการช่วยเหลือชาวเล	:	

 หลังจากที่ได้ไปที่สุสานบนเกาะเฮ แล้วท�าให้เชื่อได้ว่า ชาวบ้าน

ชุมชนราไวย์ได้เคยอาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นร้อยปีแล้ว ที่สุสาน เป็นที่ที่มีไว้

เพื่อประโยชน์สาธารณะ ถ้าเราตั้งสุสาน เหตุผลส�าคัญ คือว่าเราได้ให้

สาธารณะชนเอามาใช้ส�าหรับเป็นกุศลสถานกับผู้ท่ีตายไปแล้ว สุสาน

จึงมีลักษณะเป็นที่สาธารณะประโยชน์ และที่สาธารณะประโยชน์นั้น

เอกชนถอืกรรมสทิธิไ์ม่ได้  และถ้ามกีารออกเอกสารสทิธิ ์เช่น มกีารออก

โฉนดทบัทีส่สุาน ผูท้ีใ่ช้สสุานหรอืสาธารณะชนทัว่ไปซ่ึงเป็นผู้ใช้สุสาน ก็

ไปพสิจูน์ว่าทีต่รงนีเ้ป็นทีส่สุาน การออกโฉนดจึงเป็นการออกโฉนดทับท่ี

สาธารณะ การออกโฉนดทับที่สาธารณะประชาชนซึ่งมีสิทธิ์ที่จะใช้ที่

สาธารณะนั้นก็ไปขอร้อง ยื่นค�าร้องกับกรมที่ดินขอให้ไปเพิกถอนโฉนด

ได้ ไม่ว่าโฉนดนัน้จะออกมานานแค่ไหนแล้วกต็าม กส็ามารถเพกิถอนได้
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ควรใช้เอกสารหลักฐานอะไรที่บอกได้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะ?

 ในกรณีสุสาน หลักฐานคือตัวของสุสาน สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ 

กรณีชาวเลควรจะเริ่มต้นอย่างไรในการพิสูจน์สิทธิ์ตรงที่สุสาน	:

 อย่างแรกสุดถ้าหากว่าเป็นที่สุสาน ก็ให้ไปยืนค�าร้องขอต่อศาล

ให้ศาลแสดงสิทธิ์ว่าท่ีตรงน้ีเป็นท่ีสาธารณะ แต่ก่อนจะยื่นไปที่ศาล   

สามารถยื่นไปที่กรมที่ดินก่อนก็ได้ โดยขอให้กรมที่ดินไปแสดงสิทธิ์ว่าที่

ตรงนี้เป็นที่สาธารณะ เป็นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน แล้วกรม

ที่ดินได้ออกโฉนดไปผิดพลาด ผิดหลง แต่ถ้ากรมที่ดินไม่ยอมในกรณีนี้  

เราก็ไปขอให้ศาลปกครองเขาพิจารณาเพื่อท่ีจะสั่งให้กรมที่ดินด�าเนิน

การ

 แต่วิธีที่โดยทั่วไปท่ีจะเกิดข้ึน คือว่าประชาชนจะเข้าไปใช้ที่

สาธารณะนั้น  เอกชนที่เขาเป็นเจ้าของหรืออ้างตัวว่าเป็นเจ้าของเขาจะ

ไม่ยอมให้ใช้ ในกรณีอย่างนีป้ระชาชนกฟ้็องว่าเขามสีทิธิใ์ช้  หรอืมฉิะนัน้

กจ็ะถกูฟ้องจากเจ้าของทีด่นิว่าเข้ามาโดยไม่ได้รบัอนญุาตแล้วกต่็อสู้คดี

กันในศาลว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะหรือไม่

 หลักฐาน คือ ๑.ตัวที่ดิน ๒.พยานบุคคลซึ่งรู้เห็นอยู่ว่าที่ตรงนี้เป็น

ที่สาธารณะหรือเป็นที่สุสานเก่า แต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นที่สุสานจริง

ในหมูบ้่านชมุชนชาวเลราไวย์ทีอ่ยูปั่จจุบนัมกีรณีคอืเป็นชมุชนดัง้เดมิ

ทีช่าวบ้านเชือ่ว่าได้สบืทอดมานาน	หลายร้อยปี	อยู่ๆ 	มเีอกชนมาออก

เอกสารสิทธิ์	มีการฟ้องร้องกับชาวเล	1๐	ราย	และชาวเลแพ้คดีไป	

2	ราย	ปัญหา	คือชาวเลมีปัญหาในเรื่องกฎหมาย

 ผมได้อ่านค�าพิพากษาแล้ว ศาลได้ต่อว่าชุมชนว่านอกจากเจ้าตัว

กับภรรยาที่อ้างว่าที่ตรงนี้เป็นสาธารณะแล้ว ไม่มีคนอื่นมาให้การเลย  
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ไม่มีคนในชุมชนมายืนยันว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะ หรือยืนยันว่าตรง

นี้เป็นที่ที่เขาสร้างบ้านมาแต่เก่าก่อน  ศาลบอกว่ามีแต่จ�าเลยกับภรรยา

ของจ�าเลยมาอ้างว่าตรงนีเ้ป็นทีท่ีต่วัเองอยูม่าเก่า ส่วนอกีฝ่ายหนึง่เขามี

หนังสือทางราชการ มีโฉนดที่ดิน แล้วจะให้ศาลเชื่อใครละครับ?

 เพราะฉะนั้นชุมชนต้องรวมตัวกันให้เหนี่ยวแน่น ต้องช่วยเหลือ

กัน ถ้าใครเป็นคดีต้องไปให้ความจริงกับศาล ถ้าชุมชนไม่ช่วยกันไปเป็น

พยานในศาลท�าให้น�้าหนักของฝ่ายจ�าเลยน้อย

กรณีพิพาทเกิดขึ้นระหว่างชาวเลที่ถูกนายทุนออกเอกสารสิทธิ์ทับ

พื้นที่ในฝั่งอันดามัน	มีมากมาย

 ตัวชุมชนมีสิทธิ์เข้าไปร่วมแสดงหลักฐานหรือชุมชนขอให้ศาล

แสดงสิทธิ์ หรือว่าไปช่วยกันให้การว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ชุมชนเคยใช้กัน

มา วธิทีีด่ทีีส่ดุหลกัฐานทีใ่ช้พสิจูน์ได้ว่าเคยเป็นชมุชนมาตัง้แต่ก่อน พ.ศ.

๒๔๘๔ ซึ่งเป็นปีที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติป่าไม้

 ก่อนปี พ.ศ.๒๔๘๔ นั้น ใครมาอยู่ในที่ดินได้ ๙-๑๐ ขึ้นไป ตาม

กฎหมายตรา ๓ ดวง หรือกฎหมายเก่าสมัยโบราณ เค้าถือว่าคนนั้นมี

สิทธิ์

 เท่าที่ฟังมา ชาวเลอยู ่ในหลายชุมชนก็มีหลักฐานว่าเคยเข้า

โรงเรยีนมาแล้วตัง้แต่หลงั พ.ศ.๒๔๗๕  เพราะฉะนัน้หลกัฐานว่าเคยเรยีน

ในโรงเรียน ก็แสดงว่ามีหลักฐานว่าเคยเป็นแหล่งชุมชน เพราะโรงเรียน

ย่อมไม่ตั้งอยู่ในป่า ส่วนเอกสารสิทธิ์จะมีกันก็ต้องหลังจากประกาศใช้

ประมวลกฎหมายที่ดินแล้วใน พ.ศ.๒๔๙๗ 

 ถ้าหากว่าเค้าอ้างสิทธิ์ทับท่ีท่ีเป็นที่ของชุมชนมาแต่ก่อน แล้ว

ชุมชนนั้นใช้ที่ในฐานะที่เป็นที่สาธารณะ (เพราะสมัยก่อนการต้ังชุมชน
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ไม่ใช้การเอาที่ดินน้ันเป็นเจ้าของ) เป็นการตั้งชุมชนหมายความว่าอ้าง

สิทธิ์ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ท�ากิน สิทธิ์นั้นก็ยังคงด�ารงอยู่จน

กระทั่งปัจจุบันนี้ และรัฐธรรมนูญตั้งปี พ.ศ.๒๕๔๐  ก็ยังรับรองอีกชั้น

หนึ่ง และในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับรองไว้ในมาตรา ๖๖ ว่า

 “ชมุชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ชมุชนท้องถิน่ดัง้เดมิ มสีทิธิใ์ช้สอย และ

ได้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม รวมทัง้ทีอ่ยูอ่าศยั

ใช้ท�ากินด้วยฯ”

 แนะน�าว่า (๑) ควรท�าความรู้เหล่านี้ให้เป็นที่เข้าใจกันของพี่น้อง

ประชาชน  (๒) นกักฎหมายทีเ่กีย่วข้องในการเป็นทีป่รึกษาหรือว่าท�าคดี

ให้กบัพีน้่องชาวเล กต้็องอ้างสทิธิอ์นันี ้แต่เท่าทีไ่ด้ดใูนคดีท่ีผ่านมามกัจะ

อ้างว่าชาวเลได้กรรมสิทธิ์ว่าที่ดินแปลงนั้น แปลงนี้ เป็นของครอบครัว

นั้น ครอบครัวนี้ พอไปอ้างอย่างนั้น คนอื่นเขาไม่เอาด้วย เพื่อนบ้านคน

อื่นๆ เขาบอกเขาไม่รู้ ไม่เห็น แต่ถ้าหากว่าเราจะต่อสู้อ้างสิทธิ์เราก็ต้อง

อ้างสิทธิ์ว่าเป็นที่อยู่ท่ีพวกเราใช้อาศัยอยู่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิม อย่างนี้ก็มี

คนสนับสนุน

 สมัยก่อนคนที่มาอยู่ในที่ของชาวเล เขาไม่ได้คิดว่าจะเอาไว้เป็น

กรรมสิทธิ์ คืออยู่อาศัยไว้พักแดด พักลม ในระหว่างการท�ามาหากิน 

แล้วเมื่อถึงเวลาพ้นหน้าลมแล้วเค้าก็โยกย้ายไปอยู่ถิ่นอื่น แต่ที่นี่เห็นได้

ชัดว่าได้อยู่อย่างต่อเนื่องมาตลอดก่อน พ.ศ.๒๔๘๒  เราก็ต้องไปอ้างกัน

ให้ชัดเจนในศาล
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อาจารย์มองอย่างไรว่าที่ผ่านมาคดีของคนจนเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่อยู่

อาศัยมานานแล้วถูกเอกสารสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิของเอกชนหรือ

ราชการเข้าไปทับที่ชาวบ้าน	ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเป็นฝ่ายแพ้	มีข้อ

สังเกตพิจารณาอย่างไรว่าคนอยู่เก่าก่อนท�าไมถึงไม่ได้รับความเป็น

ธรรม

 ปัญหาข้อที ่๑ เรือ่งการพสิจูน์ความจริงว่าข้อเทจ็จริงเป็นอย่างไร 

ถ้าชาวบ้านไม่สนใจเรื่องความเป็นจริง หรือไม่พยายามน�าหลักฐานไป

พิสูจน์ความจริง ผลก็คือศาลจะรับฟังหลักฐานของทางราชการ ซึ่งโดย

ทั่วไปคือคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของที่ดินก็มักจะอ้างเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 

ซึ่งเป็นเอกสารทางราชการ ศาลก็ต้องรับฟังอยู่แล้ว แต่ว่าเอกสารทาง

ราชการนั้นจะรับฟังได้ก็ต่อเมื่อ เป็นเอกสารที่ได้มาโดยถูกต้อง เอกสาร

บางกรณีได้มาไม่ถูกต้องเพราะว่าเป็นการออกโฉนดทับที่ ซ่ึงมีผู้อื่นอยู่

ก่อน และผู้อยู่ก่อนถ้าเขาอ้างได้ว่าเขาอยู่บนที่สาธารณะ คือที่ดินที่มี

ไว้ส�าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือมีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วเขา

ไปใช้ประโยชน์อยู่ มีคนมาออกโฉนดทับที่ลงไป โฉนดนั้นก็ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย เมื่อโฉนดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ขอให้เพิกถอนโฉนดได้

ปัญหาคือตัวชาวบ้านเองไม่รู้วิธีการพิจารณาอะไรสักอย่าง	คือศาลก็

พิจารณาไปตามตัวอักษร

 จึงจ�าเป็นต้องมีทนาย และทนายตามปกติก็มีคนที่จะให้บริการ

นี้ เช่น สภาทนายความ กรมอัยการ ซึ่งมีฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย หรือกระทรวงยุติธรรมก็มีการช่วยเหลือ แต่ท่ีส�าคัญท่ีสุดคือ

สภาทนายความ รวมท้ังทนายความท้ังหลายที่เป็นนักกฎหมายที่จะไป

ว่าคดีแทนประชาชน ก็ต้องเอาความจริงมาว่ากัน
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การพิสูจน์ความจริง	โดยที่ศาลคนกลางเป็นคนฟัง	โดยให้ทั้ง	2	ฝ่าย	

ซึ่งตัวชาวบ้านหรือตัวคนฟ้องเองก็ว่ากันไปตามค�าถามที่ทนายของ

อีกคนหนึ่งถาม	 ซึ่งชาวบ้านก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีให้มีน�้าหนัก	 และ

ศาลก็ไม่มีกระบวนการในการไต่สวนที่ลงลึกไปถึงความยุติธรรมน้ัน	

มีปัญหาหรือไม่ว่าศาลสามารถมีเครื่องมือที่จะไปพิสูจน์ตรงจุดนั้นได้

 ศาลมีเครื่องมือครับ ตามกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ศาล

ซักไซ้ได้ แต่มีปัญหาว่าจะมีประเด็นท่ีศาลควรซักไซ้หรือไม่ ซึ่งกรณีนี้

ต้องโต้แย้งกันก่อน การโต้แย้งกันประชาชนที่ไปขึ้นศาล  ถ้าหากว่าเห็น

ว่ามข้ีออะไรทีต่วัเองจะขอกล่าวกข็ออนญุาตศาล แบบเป็นเรือ่งธรรมดา

เหมอืนกับทีเ่ราพดูกนั เพยีงแต่เราไปกลวัศาลไม่กล้าพดูในศาลเอง เวลา

ที่เราจะขอพูดความจริงเราก็ขออนุญาตศาลว่า “ใต้เท้าขอรับ หรือศาล

ที่เคารพขอรับผมมีเรื่องที่อยากจะแถลงต่อศาลฯ” ก็ขอเขาแถลงได้ แต่

โดยทั่วไปประชาชนคิดว่าท�าไม่ได้ เราต้องคิดว่าศาล คือผู้ให้บริการ  

ให้ความเป็นธรรม ความเป็นธรรมก็อยู่บนความเป็นจริง ถ้าเราพูดเพื่อ

แสวงหาความเป็นธรรม เอาความจริงมาตีแผ่ ศาลก็อนุญาต

โดยความเป็นจริงแล้วทุกวันนี้การให้ความเป็นธรรมกับประชาชน

ที่มีปัญหาเรื่องที่ดิน	 ที่ท�ากิน	 กลายเป็นปัญหามากมายทั่วประเทศ	

อาจารย์คิดว่าได้เกิดอะไรขึ้น

 ๑. ปัญหาเกิดจากนกักฎหมายจ�านวนหนึง่กด็หีรอืว่าโจทย์กด็ ีมกั

จะไปกล่อมจ�าเลยบอกไม่ต้องไปศาล บอกว่าที่ฟ้องไปนั้นไม่ได้ต้องการ

อะไร แต่ฟ้องเพื่อเป็นหลักฐานถึงเวลาคุณไม่ต้องไปศาล ผลลัพท์ก็คือ 

“จ�าเลยทิง้ความ” ภาษากฎหมายเรยีกว่า “จ�าเลยขาดนดั” คอืไม่ไปต่อสู้

คดี เมื่อไม่ไปต่อสู้คดี ศาลก็ตัดสินฝ่ายเดียว แล้วเอาพยานหลักฐานของ
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ฝ่ายโจทย์ที่กล่าวอ้างขึ้นมาแล้วตัดสินไปตามนั้น ถ้าไม่มีข้อสงสัยเพราะ

ว่าจ�าเลยไม่มาให้การ อันนี้เป็นข้อเสียเปรียบของฝ่ายจ�าเลยที่ไว้วางใจ

โจทย์ เป็นข้อเสียเปรียบของคนจนที่ไม่เข้าใจในสิทธิของตัวเอง ทีนี้เมื่อ

ไปถึงที่ศาล ศาลก็จะให้พูดเฉพาะเท่าท่ีศาลถาม แต่ความจริงแล้วศาล

ที่ดีเขาจะซัก โดยซักว่าคุณเข้าใจค�าถามหรือเปล่า และเข้าใจว่าอย่างไร 

และทนายความ อัยการ ก็ต้องถามใหม่ ให้ประชาชนที่ไปเป็นจ�าเลย

หรือไปเป็นพยานได้เข้าใจและตอบได้ถูก แต่ถ้าเราไม่เข้าใจค�าถามเราก็

ถามเลยว่าค�าถามหมายความว่าอย่างไร เราต้องเห็นศาลว่าเป็นผู้ใหญ่

คนหนึ่งที่มาตัดสินความ ถ้าเรากลัวจนพูดไม่ออก คิดไม่ออก ก็จะลงไป

ตามช่องทางที่โจทย์ก�าหนดไว้ ก็มีโอกาสที่แพ้คดีมากขึ้น 

 ๒. ประชาชนไม่ไปศาล หรือไปศาลแล้วไม่ต่อสู้ เพราะคิดว่าเสีย

ค่าใช้จ่ายแพง ไม่มีเงินที่จะไปสู้ ถ้าไม่โกรธกันจริงๆ ก็ยอมไปก่อน พอ

ยอมแล้วถกูเขาเกลีย้กล่อมว่าสารภาพดกีว่า ถ้าสารภาพแล้วคณุเสยีน้อย

ที่สุด พอสารภาพแล้วความจริงจะเสียมากกว่าที่เขาบอก

 มีคนจ�านวนมากถูกฟ้องข้อหาบุกรุก ความจริงไม่ได้บุกรุก แต่ถูก

กล่อมว่าคุณสารภาพซิ ถ้าสารภาพแล้วจะเสีย ๒-๓ พันบาท ไม่ต้องติด

คกุ ไม่ต้องประกนัตวั อย่างนีบ้างทปีระชาชนทีไ่ม่ผิดอะไรเลยกไ็ม่สู้ยอม

สารภาพไปว่าบุกรุกจากท่ีถูกเขากล่อม อย่างมีก็เป็นปัญหาในเรื่องการ

ศึกษา

 การสื่อสารมวลชนของเราเรื่องสิทธิ์ยังมีน้อยอยู่ ว่าใครมีสิทธิ์

อย่างไร เป็นเรือ่งทีต้่องท�าให้เกดิความเข้าใจในสงัคมของเรา เพราะเราจะ

อยูก่นั ต้องอยูด้่วยความจรงิ และความถกูต้อง ศาล อยัการ ทนายความ 

ประชาชน ก็มีหน้าที่แบบเดียวกัน
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ในส่วนของศาลเอง	 มาตรฐานของศาล	 ยังเป็นเรื่องที่ตัวคนจนยัง

สามารถไว้วางใจ

 ต้องไว้วางใจศาลครบั เพราะเขาเป็นคนกลางในการตดัสนิ แต่เรา

ต้องให้ความจรงิกบัเขาให้มากทีส่ดุ แต่ถ้ากลวั กบ็อกศาลเลยว่าตอนนีผ้ม

กลัวพูดอะไรไม่ออก เพื่อให้เขารู้ว่าตอนนี้ประชาชนตกตื่นใจไม่สามารถ

จะพูดกล่าวตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองได้ และศาลก็จะมีวิธีที่จะ

ท�าให้ไม่กลัว เพราะศาลมีหน้าที่จะต้องหาความจริง  แต่ถ้าไม่บอกศาล

ก็จะไม่รู้ เพราะเข้าใจว่าทุกคนที่เข้ามาที่ศาลก็รู้เรื่องดีอยู่แล้ว

ในกรณีของชาวเล	 แม้แต่การที่เขาจะสื่อสารกับคนภายนอกก็ยังมี

ปัญหาเลยเพราะภาษามีความแตกต่าง	ชาวบ้านมีสิทธิ์ขอใช้ล่าม

 ในส่วนของศาล และกระบวนการยุติธรรม เขาเอาเรื่องวิถีชีวิต 

ประเพณี ของชาติพันธุ์หรือคนกลุ่มน้อยเข้าไปพิจารณาด้วยหรือไม่

ศาลต้องพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ตามความเป็นจริง รวมทั้งสภาพทาง

ภมูศิาสตร์ สภาพทางจารตีประเพณ ีสภาพทางจติวทิยา ของผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ทั้งหมด เราซึ่งไปเป็นคดีในศาล เราก็ต้องให้ความจริงกับศาล และศาล

กต็ดัสนิเร่ืองราวต่างๆ ให้ความเป็นธรรมโดยพจิารณาจากความเป็นจรงิ 

เราอย่าไปคิดว่าศาลรู้เรื่องราวท้ังหมดได้ แต่ศาลตัดสินเรื่องราวต่างๆ 

โดยดวู่าข้อเทจ็จรงิเป็นอย่างไร รวบรวมข้อเท็จจรงิ และพจิารณาข้อเทจ็

จริงตามส�านวน ว่ามีความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลกันอย่างไร แล้วตัดสิน

ไปตามเหตุผลที่อยู่ในข้อเท็จจริง เพราะฉะนั้นถ้าข้อเท็จจริงไม่พอ ศาล

อาจจะตดัสนิพลาดได้ เพราะฉะนัน้หน้าท่ีของผูท่ี้เกีย่วข้องกบัคดีในศาล

คือท�าให้ความจริงปรากฏกับศาลมากที่สุด และสิ่งไหนที่เราเห็นว่าเป็น

ความจริงที่ส�าคัญ ท้ังเรื่องจารีตประเพณี วัฒนธรรม ความรู้สึกนึกคิด 

เราก็กล่าวกับศาลได้
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ขอให้อาจารย์แนะน�ากับคนที่ก�าลังต่อสู้อยู่	 มีวิธีการอะไรที่จะเป็น

ความหวังว่าตัวเองจะสามารถชนะคดีได้

 ๑. ต้องแสวงหาข้อเทจ็จรงิ ต้องรูว่้าคดีเป็นอย่างไร ต้องคยุกบันกั

กฎหมาย กบัทนายความของเราว่าคดนีัน้เป็นอย่างไร ทางสู้เป็นอย่างไร 

เพื่อที่เขาจะได้หาข้อเท็จจริงได้ ในส่วนของนักกฎหมายก็ต้องให้ข้อเท็จ

จริง ให้ความคิดเห็น ให้แนวการด�าเนินคดีกับเขา 

 ๒. ในส่วนของชุมชน ต้องเชื่อในความเป็นจริง เอาความเป็นจริง

มาตีแผ่ และกฎหมายก็ได้คุ้มครองสิทธิชุมชน ถือว่าชุมชนมีสิทธิที่จะ

ใช้ ได้ประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และเราก็ต้องร่วมกันต่อสู้ ร่วมกันชี้แจงท�าให้คนเข้าใจ แล้ว

ท�าให้เป็นจริงตามที่กฎหมายได้ว่าไว้

ของจริงทั้งหลายหามีไม่

กลายเป็นหุ่นไปหมดแล้ว

รวมทั้งสัตว์และมนุษย์

        อคิน รพีพัฒน์
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อำจำรย์อคิน : ก�าลังใจส�าคัญของ 
คนไทยพลัดถิ่น : คนไร้สัญชาติ

 อาจารย์อคิน รพีพัฒน์ และอีกหลายท่าน เยี่ยมให้ก�าลังใจ เครือ

ข่ายคนไทยพลัดถิ่น : คนไร้สัญชาติ  ณ หน้ารัฐสภาฯ ในขณะมาร่วมกัน

ผลักดันกฎหมายสัญชาติ... ว่าด้วยการคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัด

ถิน่... ซึง่ปัจจบัุนกฎหมายดงักล่าวผ่านสภาฯ แล้ว  และมกีารจดัตัง้คณะ

กรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นที่มีส่วนร่วมจากหลายฝ่าย 

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ใช้เวลาในการผลักดันยาวนานถึง ๑๐ ปี
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สส. สว. กรรมการสิทธิ์ และผู้อาวุโสล้อมวงหารือเรื่อง

การผลักดันกฎหมายคนไทยพลัดถิ่น
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อคิน รพีพัฒน์.. เจ้าที่ท�าตัวเป็นไพร่

โดย เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ

กรุงเทพธุรกิจ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

	 ค�าว่า	 ชนชั้นในสังคมได้กลายเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งทางการ

เมือง	 เรื่องนี้นักมานุษยวิทยารุ่นบุกเบิกที่เป็นเจ้า	 แต่ชอบท�าตัวเป็น

ไพร่...มีมุมชวนคิด

 แม้จะผ่านช่วงวัย ๗๗ ปีมาไม่นาน แต่นักมานุษยวิทยาคนนี้ 

ยังห่วงใยสังคม และท�างานเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง ดร.ม.ร.ว.อคิน

รพีพัฒน์ เป็นที่รู้จักในเครือข่ายชุมชนและนักวิชาการเป็นอย่างดี

 ท่านเป็นโอรสในหม่อมเจ้าเพลิงนภดล	 รพีพัฒน์ (พระโอรสใน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ กรมหลวงราชบุรีดิเรก

ฤทธิ์ และหม่อมอ่อน) กับ หม่อมเจ้าหญิงทรงอัปสร	กิติยากร	ท่านมี

ฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้า แต่ชอบท�าตัวเป็นไพร่
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ปัจจุบันท่านเป็นประธานมูลนิธิชุมชนไท และที่ปรึกษาด้านชุมชน 

ส�านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นนักวิชาการรุ่นแรกๆ ที่ท�า

วิจัยเชิงคุณภาพ เคยท�างานองค์การพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับชุมชนและ

เอดส์ มีผลงานเขียนมากมาย โดยเฉพาะเรื่อง “สังคมไทยในสมัยต้น

รตันโกสนิทร์ ๒๓๒๕-๒๔๑๖” หนงัสอืหนึง่ในร้อยเล่มทีค่นไทยควรอ่าน

 ในช่วงทีท่่านอายมุากขึน้ จงึท�างานชมุชนน้อยลง แต่ยงัคงท�างาน

กับคนยากจนอย่างต่อเนื่อง ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช บอกว่า ท่านเป็นนัก

เล่านิทาน เล่าเรื่องสลัมตรอกใต้ นางเลิ้ง ด้วยการตีความตามความเป็น

จริง และไม่ชอบพูดภาษาวิชาการที่ฟังดูยากๆ

 หากอยากรู้ว่า ท�าไมเป็นเจ้าแล้วชอบท�าตัวเป็นไพร่ อาจารย์

บอกว่า ลองไปอ่านที่ผมเขียนในหนังสือ ‘มองสังคมผ่านชีวิตในชุมชน’ 

แล้วจะเข้าใจผม

หากมีคนพูดถึงนักวิชาการที่เป็นเจ้า	 แต่อยากเป็นไพร่	 นั่นหมายถึง

อาจารย์ใช่ไหมคะ

 ในยุคหนึ่งกลุ่มชนชั้นสูงก็มองว่าผมเป็นแกะด�า เวลาผมอยู่กับ

ชนชัน้ระดบัเดยีวกัน ผมจะรูส้กึวางตวัไม่ค่อยถกู ผมจะคยุกบัคนในสลมั

ได้ดกีว่านายทนุหรอืนกัธรุกจิ สมยัหนึง่ผมท�างานกบัอาจารย์ป๋วย อึง้ภา

กรณ์ ท�าให้ผมเข้าใจคนยากคนจนสมัยเรียนที่อังกฤษ ผมเรียนวิทยาลัย

ทีม่ช่ืีอเสยีงมาก ตอนนัน้เสดจ็ปู่ผมกเ็รยีนทีน่ัน่ มทีัง้พวกผูด้อีงักฤษ และ

นักเรยีนทนุ ถ้าผมเดนิมากบัเพือ่นนกัเรยีนทนุ กลุม่เพ่ือนทีเ่ป็นผู้ดีจะไม่

ทักผม เพราะในอังกฤษมีความต่างทางชนชั้นสูงมาก
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เป็นนักวิชาการที่เข้าใจคนระดับรากหญ้าเป็นอย่างดี	?	

 ตอนเด็กๆ ช่วงท่ีพ่อผมเป็นผู้พิพากษา ผมต้องมาคอยพ่อที่ศาล

เพื่อกลับบ้านกับพ่อ ผมชอบเดินไปคุยกับนักโทษที่ถูกคุมขัง ผมสนใจ

ชีวิตคนที่มีปัญหา การที่ผมเป็นนักมนุษยวิทยา ผมต้องท�าการค้นคว้าที่

ลกึซึง้ โดยให้สนใจชวีติคนยากไร้ ตอนผมท�าวจัิยปริญญาเอกผมท�าเร่ือง

ชุมชน ผมยังจ�าได้ว่า ตอนเข้าไปท�างานสลัมแถวนางเลิ้งสองปี ตอนนั้น

บ้านผมอยูแ่ถวนัน้ พอดกึๆ คนในสลมักเ็ดนิมาส่งผม พวกเขามนี�า้ใจมาก 

แต่คนในสลัมก็กลัวคนข้างนอก

แล้วอาจารย์มองเรื่องชนชั้นในสังคมอย่างไรคะ

 เรื่องชนชั้นพูดยากครับ แล้วคุณหมายความชนชั้นว่ายังไง ตอน

นี้มีการเอาเรื่องชนชั้นมาเป็นเครื่องมือ แต่ชาวบ้านคิดอีกแบบ เพราะ

มีการบิดทางวาทกรรม ผมคิดว่าค�าว่า อ�ามาตย์ ชาวบ้านไม่รู้จักหรอก

ครับ จริงๆ แล้วชาวบ้านไม่ชอบข้าราชการ อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง

ระบบ แต่มคีนมาเปลีย่นใช้ค�าว่า อ�ามาตย์ เพราะมุง่ประเดน็ทีส่งูกว่านัน้ 

แม้กระทัง่นกัวชิาการกใ็ห้ความหมายชนชัน้ไม่เหมอืนกนั จรงิๆ แล้วชาว

บ้านไม่ได้คิดเรื่องชนช้ัน แต่มีคนจับเรื่องชนชั้นขึ้นมา เพราะคนร�่ารวย

เป็นที่พึ่งไม่ได้ มักจะเอาเปรียบคนจน

แม้กระทั่งค�าว่าชนชั้นในสังคมก็ยังตีความต่างกัน?

 คือเรามีนักวิชาการหรือนักการเมืองที่ฉลาดพยายามปั้นแต่งค�า

เพือ่ประโยชน์ตวัเอง ความขดัแย้งจรงิๆ ในระบบชาวบ้าน ไม่ใช่อ�ามาตย์

กับชาวบ้าน ชาวบ้านขัดกับคนสองพวกคือ ข้าราชการกับนายทุน เวลา

มีปัญหา ข้าราชการมักไปช่วยนายทุน ชนชั้นที่เกิดขึ้นจริงๆ ผมว่าเป็น

ชนชั้นนายทุนกับชาวบ้าน
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ในทัศนะของอาจารย์	ชนชั้นเป็นปัญหาหรือไม่	 เพราะมีการถกเถียง

ในสังคมมากในเรื่องนี้

 สมยัรตันโกสนิทร์มไีพร่ มเีจ้านาย สมยันัน้มกีารแบ่งแยกระหว่าง

ขนุนางกับพระเจ้าแผ่นดนิ โดยระบบสถาบนัพระมหากษตัรย์ิเข้าไปค้าน

อ�านาจเพื่อไม่ให้ขุนนางที่มีอ�านาจกดขี่ขูดรีดไพร่ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่

ท�าให้สถาบนักษัตรย์ิเป็นทีเ่คารพของประชาชน เพราะพระมหากษตัรย์ิ

ไม่ได้เข้าข้างขุนนาง

 แต่พอมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่พวกเจ้า

นายก็ยงัคุมขนุนางอยู ่จนมาถงึสมยัรชักาลที ่๗ ขนุนางเริม่มอี�านาจมาก

และระบบสถาบันกษัตริย์จะค้านอ�านาจพวกอ�ามาตย์หรือข้าราชการ

เหมือนสมัยโบราณไม่ได้แล้ว ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองอย่างไร 

ระบบอุปถัมภ์ก็ยังคงอยู่ในสังคม

ค�าว่า	ชนชั้นในสังคมไทย	กลายเป็นเครื่องมือทางการเมือง?

 ถ้าชนชัน้หมายถงึคนทีม่ฐีานะไล่เลีย่กนั มคีวามเป็นอยูค่ล้ายๆ กนั 

มีความคดิเหน็ร่วมกนัว่าเป็นพวกเดยีวกนั ส่วนระบบอปุถมัภ์ มผีูอ้ปุถมัภ์ 

ผู้เป็นนาย และผู้รับการอุปถัมภ์ รูปแบบนี้เรียกว่าความสัมพันธ์แนวตั้ง 

แต่ความสัมพันธ์ชนชั้นเป็นความสัมพันธ์แนวราบ

 ถ้าเราเป็นสังคมแบบอุปถัมภ์จริงๆ ก็จะไม่มีชนชั้น ถ้าความ

สัมพันธ์แนวราบมีมาก และความสัมพันธ์แนวตั้งมีน้อย ถึงจะมีชนชั้น 

เมืองไทยอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากสังคมท่ีเป็นระบบอุปถัมภ์มา

สู่สังคมอีกแบบ เราพบว่า คนท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีเป็นระดับเดียวกันจะ

มารวมตัวกันมากขึ้นและต่อต้านคนอีกชั้น ระบบทุนนิยมท�าให้เกิดการ

แบ่งแยกแบบน้ีมากขึน้ ทัง้ๆ ทีส่มยัก่อนสงัคมไทยไม่มชีนชัน้ เพราะเป็น

สังคมแนวตั้งมากกว่า แต่ตอนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน
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เป็นช่วงที่สังคมก�าลังเปลี่ยนแปลง?

 ในกรุงเทพฯ มีชนชั้นกลางและพวกทุนนิยมจ�านวนมาก คน

กรงุเทพฯ มรีะบบอปุถมัภ์น้อยกว่า พวกเขาเลอืกผูแ้ทนเพือ่เป็นตวัแทน 

แต่คนต่างจังหวัดบางแห่ง ไม่ได้เลือกผู้แทน แต่เลือกผู้อุปถัมภ์

จะเรียกว่า	 สังคมไทยมีการจัดล�าดับชนชั้นด้วยอ�านาจและเงินจะได้

ไหม?

 เม่ือก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี ้ผมจะเล่านทิานให้ฟังเรือ่งหนึง่ จะได้ไม่

พดูเชงินามธรรมอย่างเดยีว เมือ่หลายสบิปีทีแ่ล้ว ผมท�างานทีก่องคดีศาล

แขวง มเีศรษฐคีนหนึง่มาหาหวัหน้ากอง เขาเดินเข้ามาในห้องทีม่ตี�ารวจ 

ต�ารวจพวกหนึ่งยกมือไหว้อย่างนอบน้อม อีกพวกถอยหลังมา แล้วบอก

ว่า “จะไหว้มนัดไีหม เพราะมนัรวยมหาศาล แต่เลวระย�า” สมยัก่อนเรา

ยังจัดล�าดบัคนดว้ยคุณธรรม แต่ปจัจบุันสังคมเปลี่ยน คนเห็นเงินส�าคญั

มากขึ้น
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ระบบอุปถัมภ์ในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไรคะ

 ระบบอปุถมัภ์สมยัโบราณยงัใช้ได้ คนร�่ารวยมฐีานะไม่รูจ้ะเอาเงนิ

ไปใช้ท�าอะไร ก็แจกจ่ายแบ่งปันให้คนอ่ืน และค�้าจุนพุทธศาสนา สมัย

ก่อนเราวัดคนคุณภาพด้วยความดี และธรรมะ เวลาเลือกคนมาเป็น

ผูใ้หญ่บ้าน ต้องเลอืกคนทีม่คีณุธรรม เคยบวชเป็นพระ แต่ตอนหลงัเลอืก

คนมเีงนิ จากฐานทีเ่คยยดึว่าต้องเป็นคนทีม่คีณุความดีเปล่ียนมาเป็นคน

มีเงนิ เพราะสมยันีร้ะบบทนุนยิมเข้ามาครอบง�า สะสมเพ่ือตัวเอง ใช้เงิน

ซื้ออุปกรณ์เพื่อความสุขทุกอย่าง

หลายคนคิดว่า	เราก�าลังสู้กับชนชั้นที่ไม่เป็นธรรมในสังคม?

 ผมไม่รูว่้า พวกทีอ่อกจากป่าคดิยงัไง มหีลายคนเคยีดแค้นสถาบนั 

คิดว่า สถาบันมีส่วนเกี่ยวข้อง มีความแค้นอยู่ในใจ มีความคิดจะต่อสู้ 

ผมคิดว่า ถ้าเมืองไทยไม่มีสถาบันกษัตริย์จะล�าบากมาก คนไทยจะฆ่า

กันมากขึ้น เมื่อก่อนสยามประเทศจะมีหลายเผ่าพันธุ์ แต่มาอยู่ร่วมกัน

เพราะสวามิภักดิ์ต่อสถาบันเดียวกัน 

 จ�าได้ว่า หลังสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พวกอเมริกันพยายาม

มากในการดึงให้คนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศ ผมอยู่ต่างประเทศนาน

จนมองเห็นความบกพร่องของสังคมตะวันตก ถ้าคุณไปเรียนเมืองนอก

นานๆ สิบหรือยี่สิบปี เมื่อคุณกลับมาอยู่เมืองไทย คุณจะเรียนรู้สังคม

ไทยมากขึ้น แต่ถ้าไปแบบที่อเมริกันพยายามท�า คือไปเรียน ๒-๓ ปี ก็

เหมือนถูกล้างสมอง จะเห็นอเมริกาวิเศษ จะไม่พยายามเข้าใจคนไทย
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แล้วสังคมไทยมีจุดร่วมตรงไหนคะ

 สมัยก่อนจดุร่วมของคนไทยคอื สถาบนัพระมหากษตัรย์ิ แต่ตอนนี้

มคีนน�าเรือ่งสถาบันกษตัรย์ิมาเล่น ซึง่ในประวตัศิาสตร์ไม่เคยปรากฏ สบื

เนือ่งมาจากความคดิระบบสงัคมนิยมหรอือทิธพิลความคดิจากตะวนัตก 

แต่ผมให้ข้อสงัเกตว่า สถาบนักษตัรย์ิของไทยไม่เหมอืนต่างชาติ ซ่ึงเร่ือง

พวกนี้ ผมคิดว่าไม่ได้อยู่ในความคิดของคนรากหญ้า แต่เป็นเรื่องชนชั้น

กลาง

 ถ้าไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ เมืองไทยก็ไม่ต่างฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย แถบนั้นคนฆ่ากันตายเยอะ ฟิลิปปินส์ได้รับอิทธิพลจาก

อเมริกา ลึกๆ แล้วคนไทยต้องการความสงบและเล่ือมใสพุทธศาสนา 

แต่องค์กรพุทธศาสนาก็ตกอยู่ในบ่วงทุนนิยม

จะเรียกว่า	ผิดพลาดตั้งแต่การเลือกผู้แทนของประชาชนได้ไหมคะ

 คนไทยคิดแต่จะเลือกคนมาเป็นที่พึ่ง ผมเคยไปศึกษากลุ ่ม

เกษตรกรทีป่ากช่องเจด็กลุม่ ผมเคยออกแบบสอบ แล้วถามว่า การเลือก

ประธานกรรมการต้องเป็นคนแบบไหน ทุกคนตอบว่า เลือกคนซื่อสัตย์ 

ไม่ทุจริต ผมก็ไปศึกษาประวัติคนท่ีพวกเขาเลือกมาปรากฏว่า ไม่มีคน

ซื่อสัตย์เลย มีแต่คนรวย มีเส้น มีสาย

 เรื่องนี้ผมมีค�าอธิบายคือ ผมไม่ได้เรียกคนเหล่านั้นว่า คนโกหก 

พวกเขาตอบแบบสอบถามตามแบบอุดมคติ ไม่ได้ตอบตามความจริง 

ผมกลับไปถามพวกเขา พวกเขาหัวเราะแล้วบอกว่า ต้องเลือกคนที่เรา

พึ่งได้ คนรวยๆ นี่แหละ แต่ในทางตรงกันข้าม ชาวบ้านเลือกคนพวกนี้ 

ก็ต้องมานั่งยองๆ ยกมือไหว้
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แล้วจะแก้ไขอย่างไรคะ

 ต้องท�าให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองให้ได้ ในความคิดของผม ถูกหรือ

ผิดผมไม่ทราบ ประชาชนในภาคเหนือ อีสานและภาคใต้ไม่เหมือนกัน 

คนภาคใต้เป็นนักสู้ เวลาข้าราชการกดขี่ข่มเหง พวกเขาจะสู้เลย แต่คน

ภาคอีสานจะเป็นคนสุภาพ ซื่อสัตย์ กตัญญู ความคิดในการพึ่งคนอื่นมี

มากกว่า จะเคารพคนมีสูงศักดิ์ และเคารพข้าราชการมาก พวกเขาจึง

เสียใจมากที่ถูกดูถูกว่า โง่ จน เจ็บ ท�าให้รู้สึกผิดหวังกับระบบ

กลุม่เครอืข่ายทีม่ลูนธิชิมุชนไทท�างานด้วย	มทีางออกกับปัญหาให้คน

รากหญ้าอย่างไรคะ

 เราจะรวมกลุม่คนท�างานเพือ่ชมุชน และได้พบกบันายกรัฐมนตรี

แล้ว โดยมีนักวิชาการอาวุโส นักธุรกิจเพื่อสังคม ผู้แทนเครือข่ายชุมชน 

นักพฒันา เพราะนกัการเมอืงมุง่ท่ีจะต่อสูก้นัเอง เพือ่อ�านาจและกลุม่ตัว

เอง น่าจะมามุ่งเพื่อปฏิรูปสังคมและการเมือง อยากให้นายกรัฐมนตรี

ปฏริปูประเทศไทยจรงิจงั เราจะจดัให้มกีารพดูคยุกบัชาวบ้านว่าปัญหา

คืออะไร ชาวบ้านจะเป็นฝ่ายไหนผมไม่รู้ แต่พวกเขาเดือดร้อน เราต้อง

ดงึจากปัญหาการเมอืงมาสูก่ารแก้ปัญหาสงัคม พวกชมุชนหรอืเครอืข่าย

ก็จะคุยกันเรื่องการสร้างสังคมใหม่ท่ีน่าอยู่ ชาวบ้านหลายแห่งก็คุยกัน

เรื่องนี้ อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องหลัก

 แต่พอมาเถียงกันว่ายุบสภาหรือไม่ยุบสภา ผมว่าเร่ืองนี้ไม่มีทาง

จบ เพราะแต่ละฝ่ายไม่มีเหตุผล ต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน แล้วใครล่ะ

จะแก้ปัญหาน้ี ผมอยากให้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไข

ปัญหาบ้านเมือง คนกลุ่มนี้ต้องมีพลัง ..
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โดย ภาสกร จ�าลองราช

ข้อชี้แนะจำกผู้อำวุโส 
“ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์” 
ร่วมกันหาทางออกในห้วงวิกฤต

 ในข้อเสนอปรองดองแห่งชาติท่ีนายกฯอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ประกาศนั้น ได้ให้น�้าหนักในข้อ ๒ เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศมากพอ

สมควร โดยเขาพูดถึงการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรม และการดูแล

สวัสดิการในสังคม

 แน่นอนว่าเรื่องนี้มิใช่จู่ๆ จะผุดขึ้นมาบนแปลงนักการเมืองหรือ

ข้าราชการได้ แต่เป็นข้อเสนอที่ภาคประชาสังคมร่วมกันผลักดันให้เกิด

ขึ้น
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 วกิฤต ของความขดัแย้ง และการเผชญิหน้ากนัระหว่างกลุม่คนเสือ้

แดงและรัฐบาลในช่วง กว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา เครือข่ายภาคประชาชน

หลายกลุม่ หลายองค์กรท่ีพยายามดดีตวัเองให้พ้นกรอบของคูข่ดัแย้ง ได้

เคลือ่นไหวหาทางออกของประเทศกนัอย่างคกึคกั แม้ต่างคนต่างด�าเนนิ

การในรูปแบบของตัวเอง แต่ข้อสรุปของเป้าหมายตรงกันคือ การผลัก

ดนัแนวทางสทิธชิมุชน (หรอืจะเรยีกว่าอะไรกต็าม) ให้เป็นวาระของบ้าน

เมือง

 แนวทางดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็น โอกาส เพราะ

นอกจากเป็นการประนีประนอมกันโดยมีความเดือดร้อนของชาวบ้าน

เป็นโจทย์ แล้ว ยงัครอบคลมุไปถงึการปรบัโครงสร้างของสงัคมไทยด้วย

 ในช่วงกว่า ๑ เดือนที่ผ่านมา ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ หรืออาจารย์ 

อคนิ ประธานมูลนิธชิุมชนไท และผู้อาวโุสแห่งวงการนักพัฒนา รว่มกบั

ผู้อาวุโสของบ้านเมืองอีกหลายท่าน อาทิ อาจารย์ระพี สาคริก อาจารย์

บัณฑร อ่อนด�า อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม รวมทั้งกลุ่มนักวิชาการ นัก

พัฒนาและเครือข่ายชาวบ้านหลายสิบองค์กร ได้ต้ังวงปรึกษาหารือ

กันเพื่อผลักดันแนวทางของภาคประชาสังคมให้เป็นวาระ ส�าคัญของ

ประเทศ

 “จรงิๆ แล้วแนวทางทีเ่ราคยุกนันีต้้องให้ภาคประชาชนและเครอื

ข่ายเป็นหลกัจรงิๆ เพยีงแต่รฐับาลเป็นผูฟั้งแล้วสนบัสนนุหรือท�าตามข้อ

เสนอ เพราะหลายเรือ่งรฐับาลกท็�าเองไม่ได้และไม่เข้าใจ” แม้จะเหน็ด้วย

ในแนวทางทีน่ายกฯประกาศโดยเฉพาะในข้อ ๒ แต่อาจารย์อคนิไม่เหน็

ด้วย หากรัฐบาลจะเป็นเจ้าภาพหรือเป็นหัวโต๊ะในการท�าเรื่องนี้เสียเอง

 “อย่าง การปฏริปูต�ารวจ หรอืปฏริปูระบบราชการ ผมเหน็ท�ากนั

มาหลายรอบ แต่ก็ท�าไม่ได้สักที หากให้ภาคประชาชนด�าเนินการก็จะมี

พลังมากกว่านี้เยอะ”
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 ประธาน มูลนิธิชุมชนไทมองว่าทุกวันนี้สังคมไทยมีความเหลื่อม

ล�้าเยอะมาก นับตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ เราได้เห็นความเหลื่อมล�้า และช่องว่าง

ระหว่างคนรวยกับคนจนเพิ่มสูงข้ึนทุกที จึงจ�าเป็นต้องแก้ไข และต้อง

เป็นการแก้ไขทัง้ระบบ จะแก้ด้านการเมอืงอย่างเดียวไม่ได้ ส่ิงทีส่�าคญัคอื

ต้องฟังเสียงประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยาก และถูกเอารัดเอา เปรียบ 

เพื่อหาทางออกที่เป็นไปได้ แล้วเสนอหรือกดดันให้ทุกรัฐบาลแก้ไข

 ประสบการณ์ วิเคราะห์วิจัยสังคมกว่า ๔๐ ปี ท�าให้ผู้อาวุโสเชื่อ

ว่า รากเหง้าของปัญหาท้ังหมดเริม่ต้นเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเอาทนุนยิม

เข้าสู่ ประเทศไทย ยิ่งปัจจุบันมีธุรกิจข้ามชาติเข้ามามาก จึงท�าให้ผล

ประโยชน์ขัดแย้งกันทันทีระหว่างชาวบ้านและนายทุน โดยชาวบ้าน

พยายามปกป้องชุมชน และสิ่งแวดล้อมของตัวเอง ในขณะที่ทุนใหญ่ก็

จ้องแต่แสวงหาทรพัยากรท้องถ่ิน แต่สดุท้ายนายทนุมกัเป็นผูช้นะเพราะ

เข้าถึงราชการได้มากกว่า

 “เวลา นีค้วามไม่ยตุธิรรมในสงัคมมสีงู และหวัใจของความขดัแย้ง

จริงๆ คือเรือ่งความเหลือ่มล�า้ และความไม่เป็นธรรม ซึง่นกัการเมอืงเอง

กฉ็วยโอกาสเอาปัญหาเหล่านีเ้ข้าไปเป็นประเด็นเพ่ือเสริม ก�าลังให้ตัวเอง

มีอ�านาจ ผมคิดว่าการชุมนุมของคนเสื้อแดงครั้งนี้ท�าให้ปัญหานี้เด่นชัด

ขึ้นมาก”

 ประเดน็หนึง่ทีม่กีารวพิากษ์วจิารณ์ใน เวทเีหล่านกัพฒันากนัอย่าง

กว้างขวางคือระบบประชาธิปไตยที่เลือกตัวแทน ประชาชนเข้าไปใช้

อ�านาจต่างๆ ล้มเหลวมาโดยตลอด เพราะสุดท้ายแล้ว นักการเมืองต่าง

ก็ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง และพรรคพวก ที่ส�าคัญคือท่ามกลาง

สถานการณ์อนัร้อนระอขุองบ้านเมอืง กลไกทางการเมอืงเหล่านีก้ลบัไม่

เป็นทีพ่ึง่ของสงัคมเลยในทางตรงกนัข้ามกลบัยงัเพ่ิมอณุหภมูยิิง่ขึน้ไปอกี
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 “ปัญหาคือ ประชาธิปไตยระบบตัวแทนของเรา ยังท�าหน้าที่

ไม่ค่อยได้ ประชาธิปไตยแบบนี้ท�าหน้าท่ีได้ดีในประเทศอุตสาหกรรม

หรือประเทศตะวันตก พอเราไปรับเอาของเขามาก็ท�าไม่ได้ จริงๆ แล้ว

ประชาธปิไตยของสงัคมไทยมมีานานแล้ว เพยีงแต่ไม่ใช่จากการเลอืกต้ัง 

เรามรีะบบคณุธรรมในการคดัผูน้�าหมูบ้่าน แต่เมือ่น�าระบบเลอืกต้ังแบบ

ลงคะแนนเข้ามา ซึ่งเป็นการท�าตามพิธีกรรมของแนวตะวันตก ท�าให้

เกดิความแตกแยก” อาจารย์อคนิกล่าว ก่อนจะหวัเราะ เมือ่ยกตัวอย่าง

ประเทศพม่าซึ่งมีระบบปกครองแบบเผด็จการทหาร แต่ยังถูกประเทศ

ตะวันตกบังคับให้เลือกตั้งแบบลงคะแนนเพื่อความเป็นประชาธิปไตย

ในแบบตะวันตก

 “ประชาธิปไตยแบบนี้ หากไม่มีความเช่ือมั่นในกติกาเดียวกัน

ก่อนก็ท�าไม่ส�าเรจ็ ซึง่ประเทศไทยไม่เชือ่มัน่ในกตกิาเดยีวกนัอยูแ่ล้ว พอ

เลอืกตัง้ทกีช็ีห้น้าด่ากนั ไม่ว่าจะเขียนรฐัธรรมนญูอกีกีฉ่บบักไ็ม่มใีครเชือ่ 

เพราะสิง่ทีเ่ขยีนนัน้ไม่ได้เข้ากบัสงัคมไทย แต่ลอกเลยีนแบบมาจากฝรัง่” 

ผู้อาวุโสวิเคราะห์ความล้มเหลวระบบประชาธิปไตยแบบไทยๆ

 “สงัคม ไทยเป็นสงัคมอปุถมัภ์ และเรือ่งนีเ้ป็นทัศนคติของคนไทย 

พอมีการลงคะแนนเสียงก็มักจะเลือกเอาผู้ท่ีอุปถัมภ์เข้าไปตัวแทน ผม

เคยลงพืน้ทีห่ลายแห่งเพือ่ท�าวจิยั พอสอบถามชาวบ้านว่าท�าไมถงึเลือก

คนนั้นคนนี้ เข้าไปเป็นตัวแทนในกรรมการชุดต่างๆ ตอนแรกเขาก็ตอบ

ว่าเลือกคนดีที่ซื่อสัตย์ แต่พอไปถามลึกๆ เข้า เขาเลือกคนรวยและคนที่

อุปถัมภ์กันได้เพราะเขาจะได้มีเส้นสายคอยช่วยเหลือ”

 ตลอดชั่วชีวิตการท�างานอาจารย์อคิน ได้มุ่งหน้าสู่ชาวบ้าน และ

ชาวเมือง เพราะต้องการท�าให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตัวเอง

ได้ โดยผูอ้าวโุสเหน็ว่าสภาพสงัคมชนบทวนันีแ้ตกตา่งจากเมือ่หลายสบิ

ปีก่อนมาก เพราะชาวบ้านกล้าพูดกล้าแสดงความคิดโต้แย้งราชการ
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 อาจารย์อคินเห็นด้วย หากการปฏิรูปประเทศครั้งนี้จะมีการตั้ง

สมัชชาประชาชน หรือสภาประชาชน หรือจะเรียกว่าอะไรก็ตาม ให้

ท�างานควบคูไ่ปกบัสภาผูแ้ทน โดยให้ชาวบ้านและเครอืข่ายภาคประชา

สังคมเข้ามาร่วมกันคิด และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน 

แล้วส่งให้รฐับาลด�าเนินการ ไม่ว่าใครเข้ามาเป็นรฐับาลกต้็องฟังเสยีงตรง

นี้มิเช่นนั้นต้องถูกกดดัน

 “สถานการณ์ ขณะนีท้�าให้เปลีย่นแปลงวกิฤตให้เป็นโอกาสอย่าง

ดียิ่ง เราต้องแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระดับต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องผล

ประโยชน์ระหว่างนายทนุสมยัใหม่กบัคนท้องถิน่ เราควรมรีะบบต่อรอง

ที่ยุติธรรม” ม.ร.ว.อคิน ให้ความเห็น และมองว่าสภาพปัจจุบันจ�าเป็น

ต้องปฏิรูปองค์กรหลักของประเทศจ�านวนมาก

 “เพื่อให้เกิดความปรองดองได้ ทุกฝ่ายต้องเข้าถึงความยุติธรรม 

ผมเข้าใจถึงการแสวงหาผลประโยชน์ของฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ แต่การแสวงหา

ผลประโยชน์เหล่านัน้ ต้องมคีณุธรรม ศลีธรรมและจริยธรรมคอยก�ากบั

ควบคุม เพื่อให้เกิดความสมดุลภายใต้ระบบธรรมาภิบาล”

 วิกฤตการณ์ของบ้านเมือง ในครั้งนี้ เหล่าผู้อาวุโสของชาติหลาย

คน ต่างมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกับอาจารย์อคิน เพราะต้องการ

ปฏริปูประเทศให้เป็นไปในทิศทางใหม่และอยูบ่นพืน้ฐานของสงัคม ไทย

อย่างแท้จริง

 แม้เป้าหมายของเหล่าผู้อาวุโสเหล่านี้จะอธิบายได้ ไม่ยาก แต่ก็

ไม่ง่ายในการท�าความเข้าใจเพื่อผลักดันเป็นวาระส�าคัญของชาติเพราะ

แม้แต่ผู้บริหารในรัฐบาลเองก็ใช่ว่าจะลึกซึ้งในยุทธศาสตร์นี้สักเท่าไหร่

 แสงเรืองรองของทางออกประเทศสายนี้ดับแน่หากสังคมไม่ช่วย

กันตะกุย และแผ้วถาง
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อำจำรย์อคิน รพีพัฒน์ กับคดีคนจน
รอรับชาวบ้านที่ถูกจ�าคุก กรณีปัญหา
ที่ดินล�าพูน ในวันที่ได้รับการปล่อยตัว
จากเรือนจ�าจังหวัดล�าพูน
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อาจารย์อคิน รพีพัฒน์ ร่วมเวที “การสร้างความยุติธรรมให้กับผู้ที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม” วันที่ 23 มิถุนายน 2554

อาจารย์อคิน รพีพัฒน์ ร่วมเวที “คนจนกับความไม่เป็นธรรม  

ในกระบวนการยุติธรรม” วันที่ 19 กรกฎาคม 2553
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รพีพัฒน์

อำจำรย์อคิน รพีพัฒน์ 
ให้ก�าลังใจเครือข่ายสลัมสี่ภาค และเปิดศูนย์
ศิลป์ที่ดินรถไฟ

ประธานบอร์ดรถไฟ อ.อคิน ประธานเคลือข่ายสลัมสี่ภาค 

และสถาปนิกชุมชนคนรุ่นใหม่
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คกก.ปฏิรูปฯ จี้รัฐเดินหน้ำ
ร่ำง พ.ร.บ.ที่ดิน 3 ฉบับ

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 

๒๗ กันยายน ๒๕๕๕

	 คณะกรรมการปฏรูิปฯจ้ี	“ยิง่ลกัษณ์”เดินหน้านโยบายธนาคาร

ที่ดิน-ก.ม.ภาษีที่ดิน	 ชี้	 1	ปียังไร้ผลงานเกษตรกร	หวั่นนายทุน	 ฮุบ

ที่ดินภาคเกษตร

 สมัชชาปฏิรูประดับชาติ ได้จัดเวทีระดมความคิดเห็นต่อการร่าง

พระราชบญัญตั ิ(พ.ร.บ.)ทีเ่กีย่วข้องเรือ่งทีด่นิ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ธนาคาร

ทีด่นิ ร่าง พ.ร.บ.โฉนดชมุชน และร่าง พ.ร.บ.การจัดเกบ็ภาษทีีดิ่น โดยมี

เครอืข่ายภาคประชาสงัคมและเครอืข่ายประชาชนภาคเกษตรกรรมกว่า 

๘๐ คนมาร่วมระดมความคิดเห็น หลังจากที่คณะกรรมการร่วมเอกชน 
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รพีพัฒน์

๓ สถาบัน (กกร.) ที่มีมติไม่เห็นด้วยกับมติของสมัชชาในการเดินหน้า

จ�ากัดการถือครองที่ดินให้เอื้อประโยชน์กับเกษตรกรรมภายใต้การขับ

เคลื่อน ร่าง พ.ร.บ.ที่เกี่ยวกับที่ดินทั้ง ๓ ฉบับ

 ม.ร.ว.อคนิ รพพีฒัน์ ประธานคณะกรรมการปฏริปูทีดิ่น ทรพัยากร

และน�้า ในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวว่าหลังจากที่สมัชชา

ปฏริปูระดบัชาต ิครัง้ท่ี ๒ การปฏิรปูโครงสร้างและกฎหมายด้านทีดิ่น มี

มตใินการบรหิารจดัการทีด่นิให้มกีารคุม้ครองทีด่นิของเกษตรกร โดยให้

มีการจ�ากดัการถอืครองทีด่นิได้ไม่เกนิ ๕๐ ไร่ โดยสามารถให้ซ้ือขายทีดิ่น

ได้เฉพาะกลุม่สหกรณ์การเกษตร และกองทนุจดัการทีด่นิของเกษตรกร 

ในรปูแบบของโฉนดชมุชน เพือ่ไม่ให้มกีารเปลีย่นมอืผูถ้อืครองเป็นกลุม่

นายทุนทาง กกร. และทางรัฐบาลเองไม่เห็นด้วย เพราะเป็นการจ�ากัด

การถือครองที่ดินที่ไม่เป็นผลดีกับระบบการเกษตรอุตสาหกรรมของ

ประเทศ ซึ่งทั้งฝ่ายค่อนข้างต่อต้านสูง ดังน้ัน มองว่าสมัชชาเครือข่าย

ภาคประชาชนจะต้องมาระดมความเห็นกันต่อว่าจะเดินหน้าอย่างไร 

เพราะหากยังเป็นเหมือนเดิมระบบทุนนิยม เช่นให้ภาคอุตสาหกรรมก็

จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่เกษตรกรรม จนเกิดความไม่เป็นธรรม 

และความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย ซึ่งข้อสรุปจากเวทีก็จะน�าเสนอ กกร.

อีกครั้ง

 “จะเห็นว่าการถือครองที่ดินในปัจจุบันส่วนใหญ่ ๙๐% อยู่ใน

มือของคนรวยเพียง ๑๐% คน ส่วนที่ดินที่เหลืออีก ๑๐% คน ๙๐% 

ต้องแย่งกันใช้ที่ดิน ในขณะที่ที่ดินว่างเปล่าที่คนรวยหรือกลุ ่มคน 

๑๐% ที่ซื้อสะสมไว้ตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจกลับไม่ได้ถูกใช้

ประโยชน์ เพราะรอขายเก็งก�าไรมีมากกว่า ๔๐% ของที่ดินที่ถือครอง

โดยประชาชน สภาพปัญหาคอืนายทนุ กลุม่อตุสาหกรรมอยากได้ท่ีดินก็
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ซือ้หากรรมสทิธิใ์นการถอืครอง ขณะทีช่าวบ้านตาด�าๆ ไม่มสีทิธปิกป้อง

พื้นที่ในชุมชนของตัวเอง และไม่มีสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของ

ชมุชน จงึเป็นท่ีมาของการเรยีกร้องกฎหมายโฉนดชมุชน เพือ่รบัประกนั

ความม่ันคงของทีด่นิว่ายงัเป็นของคนในชมุชนและชมุชนสามารถเข้าใช้

ประโยชน์ได้” มรว.อคิน กล่าว

ชี้โฉนดชุมชนสวนทางระบบทุนนิยม

 เขาบอกอีกว่า แม้ที่ผ่านมา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายท่ีดิน

ได้มีการเสนอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ปัญหา และให้มีการปฏิรูปที่ดินให้

เอื้อประโยชน์กับเกษตรกร แต่ข้อเสนอไม่เป็นที่ยอมรับเพราะ ขัดกับ

ระบบทนุนยิมท่ีทุกรฐับาลพยายามจะสร้างให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่

ร�า่รวย จากการพฒันาอตุสาหกรรม ซึง่สนบัสนนุให้ต่างชาติเข้ามาลงทนุ

แล้วจ้างแรงงานราคาถกู ท�าให้ภาคการเกษตรไม่พัฒนา และต้องสูญเสีย

ทีด่นิไป ชมุชนไม่สามารถปกป้องทรพัยากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีของตัวเองได้ จึง

เสนอว่าโฉนดชมุชนจะเป็นส่วนทีช่่วยรกัษาทีดิ่นให้ยงัอยูก่บัชมุชน และ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการเข้าไปก�ากับดูแลจัดสรร

พื้นที่อย่างเข้มแข็ง เพราะที่ผ่านมารัฐบาลมักใช้ชุมชนเป็นฐานการผลิต

ให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ

จี้	นายกฯ	ท�าตามนโยบายปฏิรูป	ก.ม.ที่ดิน	

 ด้านนายโสภณ ชมชาญ นักวิชาการอิสระ กล่าวว่าการจัดต้ัง

ธนาคารที่ดินเป็นเรื่องที่คิดกันมากว่า ๓๐ ปีแล้ว และได้มีการทดลอง

ครัง้หนึง่เมือ่ปี ๒๕๓๔ โดยมกีารเสนอเข้าทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

และครม.มีมติเห็นชอบให้แก้กฎหมายและให้มีการต้ังกองทุนท่ีดินข้ึน 
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ซ่ึงมีการด�าเนินการตามแบบจ�าลองของธนาคารที่ดิน แต่หลังจากนั้น

กองทุนดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไป  ซึ่งปัจจุบันที่ประชุมสมัชชาปฏิรูประดับ

ชาติ ครั้งที่ ๑ ได้มีมติเห็นชอบมีการจัดตั้งธนาคารที่ดิน กลับมาอีก โดย

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสถาบันบริหารจัดการที่ดิน 

(องค์การมหาชน พ.ศ. ....) เสนอโดยส�านักปลักส�านักนายกรัฐมนตรีให้

มีผลบงัคบัภายใน ๑ ปี จากนัน้วนัที ่๑๐ พ.ศ.๒๕๕๔ มกีารประกาศพระ

ราชกฤษฎกีารดงักล่าวในราชกจิจานเุบกษาแล้ว แต่ยงัไม่ทนัได้ใช้กม็กีาร

ประกาศยบุสภาให้มกีารเลอืกตัง้รฐับาลใหม่ เมือ่ได้รฐับาล น.ส.ยิง่ลกัษณ์ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มาบริหารประเทศต่อได้มีการแถลงนโยบาย

ของรัฐบาล โดยจะผลักดันให้เกิดธนาคารที่ดินซึ่งก�าหนดชัดเจนว่าเป็น

นโยบายของรัฐบาล แต่ผ่านมา ๑ ปีแล้วนโยบายดังกล่าวยังเดินหน้าไป

ไม่ได้ 

 จากนัน้มกีารประชมุสมชัชาชาตคิรัง้ที ่๒ เมือ่เดอืน เม.ย. ๒๕๕๕ ก็

มมีตใิห้จดัตัง้ธนาคารทีด่นิ โดยยกระดบัพระราชกฤษฎกีาสถาบนับรหิาร

จดัการทีด่นิเดมิเป็น พ.ร.บ. ธนาคารทีด่นิ โดยก่อนหน้านีท้างจฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัก็ได้ท�าร่าง พ.ร.บ.ธนาคารทีด่นิอกีฉบบัหนึง่มาใช้ควบคูก่นั 

โดยตนเสนอว่าสมัชชาปฏิรูปควรจะมีร่าง พ.ร.บ. ธนาคารที่ดินเป็นของ

ตวัเอง โดยเรามร่ีาง พระราชกฤษฎกีา และร่าง พ.ร.บ. ทีจ่ฬุาฯ ได้ท�าขึน้

อยู่แล้ว มาระดมความเห็นว่าจะมีการปรับแก้ไข หรืออย่างไร เพื่อเสนอ

ให้รัฐบาลพิจารณาอีกครั้ง
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ดันแก้	ก.ม.ที่ดินสอดรับโฉนดชุมชน

 นายอทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ อาจารย์คณะนติศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาทีด่นิในชมุชนควรก�าหนดเง่ือนไข

อย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ให้ชมุชนมสีทิธใินการถอืครองทีด่นิ ทีส่่วนใหญ่ชาว

บ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ของรัฐ โดยให้ชุมชนบริหารจัดการตัวเองให้

สอดคล้องกบัวถิชีวีติของชมุชนนัน้ๆ ซึง่ไม่จ�าเป็นว่าทกุชมุชนต้องเหมอืน

กัน ดังนั้นโฉนดชุมชน จึงเป็นเครื่องรับรองว่าชาวบ้านสามารถถือครอง

ที่ดินของชุมชนได้อย่างถูกต้อง และมีสิทธิเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 

ดงันัน้เพือ่ให้ชมุชนมสีทิธใินการปกป้องรกัษาพืน้ที ่ต้องมกีฎหมายรองรบั

พวกเขา โดยต้องมีการแก้กฎหมายท่ีดินหลายฉบับ เพื่อให้รองรับกับ

สิทธิของชุมชนในการจัดการที่ดินมากขึ้น และต้องสอดคล้องไปกับการ

ด�าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินที่สนับสนุนซึ่งกัน และกันด้วย

จี้รัฐใช้กลไกภาษีที่ดิน

 ผศ.ดร.ดวงมณี เลาวกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ กล่าวว่าท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่มีการจัดเก็บภาษีจาก

มูลค่าของทีด่นิ และสิง่ปลกูสร้างทีป่ระชาชนครอบครองเป็นเจ้าของ ส่ง

ผลให้ไม่มกีารใช้ประโยชน์ในทีด่นิ และสิง่ปลูกสร้างอย่างมปีระสิทธภิาพ 

เน่ืองจากผูเ้ป็นเจ้าของไม่มต้ีนทนุทางด้านภาษใีนการถอืครอง นอกจาก

น้ียงัส่งผลให้เกดิการกระจายการถอืครองทีด่นิทีไ่ม่เป็นธรรมในประเทศ

ด้วย 
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 ดังนั้น ร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ... จึงเป็นมิติ

ใหม่ที่ท�าให้ประเทศไทยมีระบบการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินอย่าง

แท้จรงิ และเป็นการเพิม่รายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมากข้ึน 

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และสิ่ง

ปลกูสร้างมากขึน้ สามารถกระจายการถือครองท่ีดนิอย่างเป็นธรรมมาก

ขึ้น แต่ปัจจุบันในภาคการเมืองไม่มีใครเห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.นี้ เพราะ

ผู้พิจารณาร่างกฎหมาย หรือผู้ผลักดันกฎหมายส่วนใหญ่ล้วนเป็นผู้ถือ

ครองที่ดินจ�านวนมาก ซึ่งหากใช้กลไกของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะ

จะต้องเสียภาษีตามจริง โดยค�านวณภาษีจากความมั่นคั่งที่แท้จริง คน

ที่มีที่ดินมาก และมีมูลค่าของที่ดินสูง จึงไม่อยากเสียภาษีแพง

 “ภาษทีีดิ่นจะเป็นกลไกทีท่�าให้เกดิการบริหารจดัการทีด่นิอย่าง

เป็นธรรม	 ซึ่งตอบโจทย์ที่รัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาที่ดิน	 แม้ว่าที่

ผ่านมาจะมกีารเสนอร่าง	พ.ร.บ.ภาษีทีด่นิเข้าทีป่ระชมุสภาฯ	แต่เรือ่ง

ดังกล่าวก็ยังถูกพับไว้	ดังนั้น	ในเมื่อเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนโยบายของ

รัฐบาลที่ประกาศในรัฐสภา	ควรจะผลักดันให้เกิดขึ้นได้แล้ว” ผศ.ดร.

ดวงมณี กล่าว
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ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์
ปัญหาที่ดิน และการปฏิรูปประเทศไทย
สัมภาษณ์พิเศษ 

เรื่อง : กฤษกร วงศ์กรวุฒิ ภาพ : สุเมธา เพ็ชรจันทร์

นิตยสาร ฅ.คน ฉบับที่ ๕๘ สิงหาคม ๒๕๕๓

	 เป็นหลานใหญ่ของเสดจ็ในกรม	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์

เจ้ารพีพัฒนศักดิ์	กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์	พระบิดาแห่งกฎหมาย

ไทย	จงึเป็นดังท่ีคาดหวงัว่า	จะเตบิโตขึน้มาเพือ่เจริญรอยตาม	“ท่าน

พ่อ”	หม่อมเจ้าเพลิงนภดล	รพีพัฒน์	และเสด็จปู่ฯ

  ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขากฎหมายจากมหาวทิยาลัย

ออกซ์ฟอร์ด ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขา มานุษยวิทยา จากมหา

วิทยาลัยคอร์เนลล์ ใช้ชีวิตในอังกฤษนาน ๑๐ ปี และสหรัฐอเมริกาอีก 

๕ ปี ม.ร.ว.อคนิ รพพีฒัน์ กลบัเลอืกท�าวทิยานพินธ์ปริญญาเอกด้วยการ

ลงไปคลุกคลีอยู่กับสลัม

 เคยให้สัมภาษณ์ ประหนึ่งค�าสารภาพว่า เป็นแกะด�าในหมู่ชนชั้น

สงู เวลาผมอยูกั่บชนชัน้ระดบัเดยีวกนั ผมวางตวัไม่ค่อยถกู ผมจะคยุกบั

คนในสลมัได้ดกีว่านายทนุหรอืนกัธรุกจิ และทีเ่ลอืกเรียนกฎหมายกด้็วย

เหตุผลเดียว คือตามใจพ่อ

  เคยท�างานกับ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย 

เคยเป็นผู้อ�านวยการโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาชุมชน ส�านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ก็เลือกใช้

ชีวิตเรียบง่าย ทุ่มเพื่อคนเล็กคนน้อย ตั้งแต่ชาวบ้านในชนบท ไปจนถึง

คนด้อยโอกาสในชุมชนแออัด
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  หยิบยกปัญหาท่ีดินมาเป็นเรื่องเอกแห่งการปฏิรูปประเทศไทย 

ด้วยเหน็ว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมาความไม่เป็นธรรม อนัเป็นเหตแุห่ง

ความแตกแยกนั้น ไปปรากฏชัดอยู่บนปัญหาการใช้ที่ดินเพ่ือการผลิต

ที่เหลื่อมล�้าอย่างท่ีสุด และน่ีอาจเป็นปมเงื่อนที่น่าหวาดหวั่น ในฐานะ

ประเทศผูส่้งออกสนิค้าเกษตรรายใหญ่ ได้ปล่อยให้ปัญหาท่ีดินส่ังสมเสีย

จนความเจ็บแค้นสะสม เป็นเหตุหนึ่งที่โยงไปได้ถึงการจลาจลเผาเมือง

 ...เมื่อหลายสิบปีท่ีแล้ว ผมท�างานที่กองคดีศาลแขวง มีเศรษฐี

คนหนึ่งมาหาหัวหน้ากอง เขาเดินมาในห้อง ต�ารวจพวกหนึ่งยกมือไหว้

อย่างนอบน้อม อีกพวกถอยหลังมา แล้วบอกว่า “จะไหว้มันดีไหม มัน

รวยมหาศาล แต่เลวระย�า” 

 สมยัก่อนเรายงัจดัล�าดบัคนด้วยคณุธรรม แต่ปัจจบุนัสงัคมเปลีย่น 

คนเห็นเงินส�าคัญมากขึ้น...

 เรื่องที่เล่าไว้ในการให้สัมภาษณ์กับ เพ็ญลักษณ์ ภักดีเจริญ ใน

กรุงเทพธุรกิจ อาจไม่ใช่เพียงนิทานของคุณปู่ใจดี แต่เป็นการขมวดปม

เงื่อนส�าคัญที่น�าพาสังคมไทยมาถึงวันนี้

วันที่เราก�าลังปฏิิรูปประเทศ	 โดยที่ไม่มีใครเช่ือว่าจะปฏิิรูปได้ท�าไม

ปัญหาที่ดินจึงเป็นปัญหาส�าคัญอันดับแรกๆ	ที่ถูกน�ามาพูดถึงในการ

ปฏิรูปประเทศไทย

  เพราะว่าทีด่นินีเ่ป็นเรือ่งของปัจจยั ปัจจัยทีส่�าคญัในการด�ารงชวีติ 

เป็นทั้งเครื่องมือในการท�ามาหากิน แล้วเร่ืองท่ีดินเป็นเร่ืองท่ีมีปัญหา

มากที่สุดในเวลานี้ คนที่มีปัญหาในเรื่องที่ดินนี้ตกอยู่ประมาณล้านคน

ทั่วประเทศ มีปัญหามากๆ ในหลายๆ ด้าน ผมเองก็ดูจากปัญหาที่ชาว

บ้านได้รบัอยูใ่นปัจจบัุนนี ้เรือ่งทีด่นินีเ่ป็นเรือ่งหลกั เป็นเรือ่งใหญ่ อยาก

ได้ที่ดิน ต้องการที่ดิน
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ล้านคนที่พูดถึงนี้หมายถึงเกษตรกรทั้งหมด

  เกษตรกรครับ แต่ปัญหาก็รวมไปถึงเรื่องที่อยู่อาศัยด้วย แล้วมี

พวกชุมชนชาวบ้าน ที่เคยอยู่อาศัยอย่างชาวเลอย่างไรนี้ พอเกิดสึนามิ

กม็คีนออกโฉนดมาทบัทีด่นิทีเ่ขาเคยอยู ่เรือ่งนีเ้กดิกบัชาวเล เรือ่งนีเ้กดิ

กับชาวเลที่ภูเก็ต ที่ราไวย์ หลายแห่งเหมือนกันที่ภูเก็ต พังงา

โดยภาพรวมของปัญหาที่ดินที่เราก�าลังพูดถึงนี้	 เรื่องหลักคือการที่

คนจนเข้าไม่ถึงโอกาส

  ประการแรก... ที่ใหญ่ที่สุดคือ การที่อุทยานแห่งชาติไปทับที่เขา

อยู่อาศัย เมื่อมีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแล้ว ก็ขับไล่เขา มีการ

จับกมุท�าให้เขาเดอืดร้อน นีเ่ป็นเรือ่งใหญ่มากอทุยานแห่งชาติทีไ่ปทบัที่

ท�ามาหากินนี่เยอะมาก ปัญหามีมาตั้งแต่เป็นกรมป่าไม้ จนเป็นกรม

อุทยานแห่งชาติแล้วในปัจจุบัน

การประกาศเขตอทุยานแห่งชาต	ิเป็นความพยายามทีจ่ะก�าหนดพืน้ที่

อนุรักษ์	เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมไม่ใช่หรือ	

  แต่เขาต้องส�ารวจก่อนว่าในท้องท่ีน้ันมีชาวบ้านอยู่บ้างหรือเปล่า 

ถ้าในบริเวณน้ันมีคนท�ามาหากิน เขาก็ต้องพิจารณา ต้องอนุญาตเป็น

พิเศษให้อยู่บ้าง แต่นี่เวลาประกาศเขานั่งโต๊ะในห้องแอร์ แล้วก็ขีดเอา

ดื้อๆ เลย... ก็อย่างท่ีในหลวงทรงมีพระราชด�ารัสว่า ไปขีดทับที่ท�ามา

หากินเขา จ�าได้ไหมขีดเอาดื้อๆ ทีนี้ก็มีปัญหา ไปอ้างว่า ไม่มีคนอยู่ทั้งๆ 

ทีเ่ขาอยูม่าตัง้นานก็ไล่เขาออก เมือ่ไม่มทีีท่�ามาหากนิกเ็ดอืดร้อนกนัมาก
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สังเกตว่าประเทศไทยระดมประกาศพื้นที่อนุรักษ์กันมากในช่วง	2๐	

ปี	หลังนี้เอง	ยิ่งท�าให้ปัญหารุนแรงมากขึ้น?

 ประกาศออกมาเยอะแยะมาก และตอนนี้ที่เป็นเรื่องนะ คือ การ

ประกาศพื้นที่จ�านวนมากๆ แล้วไม่ใช้ ก็ไปให้เอกชนรายใหญ่เช่าท�าเสีย

ด้วย ให้ปลูกยูคาบ้าง ท�ารีสอร์ท อะไรอย่างนี้ มันก็เป็นการไม่ยุติธรรม 

เรื่องเหล่านี้ แม้จะต้องอนุมัติโดย ครม. แต่ ครม. ก็ไม่รู้ว่าคืออะไร จะ

สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนขนาดไหน

มองว่าเป็นปัญหาของหลักเกณฑ์และมาตรการในการด�าเนินการ

 คอืเวลานีท้ีเ่ราเรยีกร้องกนัมากกค็อื อยากให้ส�ารวจพืน้ทีใ่ห้ชดัเจน

เสียก่อน กันพื้นที่ให้รู้ว่าพื้นที่ไหนที่คนเขาอยู่ พื้นที่ไหนที่คนไม่อยู่แล้ว

จัดให้มันรู้ แต่นี่มันไม่ได้ส�ารวจอะไรให้ชัดเจนเลย ประกาศออกมาด้วย

การขีดเส้นเอาดื้อๆ ตรงนั้นควรจะเป็น ตรงนี้ควรจะเป็น พระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระราชด�ารัสไว้ถึงเรื่องนี้โดยตรงเลย

“เรำมักจะท�ำอะไรโดยอ้ำงนโยบำยแล้วมำบอกว่ำเป็นเรื่อง
ส่วนรวม ไม่ ได้ค�ำนึงถึงผลกระทบที่จะมีกับชำวบ้ำนในท้องถิ่น”

สรปุว่าปัญหาคอื	การด�าเนนิการของรฐัภายใต้มาตรการทีไ่ม่สามารถ

อ�านวยความเป็นธรรมได้

  ถูกต้องฮะ คือ ไม่ได้ค�านึงถึงชาวบ้าน ไม่ใช้ความละเอียดหรือว่า

ไม่ใช้ความพยายาม และนี่เป็นปัญหาหลักของข้าราชการ เรามักจะท�า

อะไรโดยอ้างนโยบายแล้วมาบอกว่าเป็นเรื่องส่วนรวม ไม่ได้ค�านึงถึงผล 

กระทบทีจ่ะมกีบัชาวบ้านในท้องถิน่ อนันีเ้ป็นปัญหาหลัก... เร่ืองเขือ่นก็
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เหมือนกัน เรื่องน�้านี่ผมจ�าได้ เมื่อตอนไปเขื่อนที่เรารู้จักกันดีอย่างเขื่อน

สิรินธร อยู่ที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ผมเคยไปที่นิคมชาวบ้านที่ถูก

อพยพมา เขาเอาชาวบ้านมาจัดสรรที่ให้ตอนสร้างเขื่อนแล้วน�้ามันท่วม 

กเ็อาชาวบ้านขึน้ไปอยูข้่างบนเขา ผลกระทบทีเ่กดิขึน้คอื มนัท�ากนิไม่ได้ 

ดนิมันเตม็ไปด้วยหนิ อฐิ กรวดหมดเลย คนท�าเพาะปลกูไม่ได้ มองลงมา

กเ็หน็สทิีด่นิจมน�า้อยูข้่างล่าง เมือ่ก่อนเขาอยูก่นัรมิแม่น�า้กอ็ดุมสมบรูณ์

ใช่ไหม

ในฐานะนักวิชาการที่ท�างานด้านพัฒนาเมือง	เป็นเรื่องสมเหตุสมผล

หรือไม่กับการที่รัฐอ้างให้เสียสละเพื่อส่วนรวม

 การอ้างเนี่ยไม่ชอบธรรม ของที่จะชอบธรรมคือ คุณอาจจะท�าได้

ของหลายอย่างทีค่ณุท�ามา คณุอาจจะท�าได้โดยการทีว่่าคณุเตรยีมอย่าง

อืน่ให้เขา เหมือนกับการเวนคนืทีด่นินะ ท�าไมคณุไม่แปลกใจหรอืว่าท�าไม

ในต่างประเทศ ในอังกฤษ ในอเมริกา เขายินดีจะให้เวนคืน เขาอยากให้

เวนคืนเลยนะ เพราะเขาได้ประโยชน์จากเวนคืนนี้เยอะเลย แต่เราเล่น

เวนคืนเขาเปล่าๆ (หัวเราะ)

มัดมือชก

  ไปมัดมือชกเขาก็ล�าบากสิ ในประเทศอย่างอังกฤษ อเมริกานั้น 

ชาวบ้านจะได้ค่าตอบแทนท่ีคุ้มค่าเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า คนก็ยอมคนก็

ดีใจ ถ้าหากว่าคุณจะย้ายเขาจากท่ีหนึ่งเพื่อสร้างเขื่อน คุณหาที่ดินดีๆ 

ที่เขาอยู่ได้สบายเหมือนอย่างที่เขาเคยอยู่ได้ไหมและให้ค่าทดแทนเขา 

ให้สิ่งอ�านวยความสะดวกพื้นฐานอย่างน�้าไฟ เขาก็คงจะสบายขึ้น เขาก็

อยากจะไป ทีนี้ไปแล้วมันแย่เขาก็ไม่ไหว
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แล้วเรื่องท�านองนี้เกิดขึ้นซ�้าๆ	ด้วย

 ใช่ เหมือนกับย้ายคนจากสลัมในกรุงเทพฯเหมือนกัน เราจะรื้อ

ล้างสลัมเนี่ย ไล่เขาออกไป เราก็ย้ายเขาไปอยู่โน่น เขาต้องไปอยู่รังสิต 

หมายถึงสมัยโน้นนะ รังสิตนอกเมืองออกไปไกลเลยเขาก็ไม่รู้จะท�ามา

หากินอะไร คนเรามันอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันหากินกับที่นั่นมา เขาเคยอยู่ใกล้

ตลาดกห็ากนิได้ใกล้บ้าน กไ็ปจบัย้ายไปโดยไม่ค�านงึถึงชวีติท่ียากล�าบาก

ของเขาเลย

  แล้วสมยัก่อนรฐักบ็อกเขา บอกชาวบ้านให้เสยีสละเพือ่ส่วนรวม... 

แต่เดีย๋วนีค้นเขารูม้ากขึน้แล้วตืน่ตวัมากขึน้ว่า เอ๊ะ! เสียสละให้ใครล่ะ พอ

สร้างเขื่อนมีไฟฟ้ามาแล้ว ใครได้ประโยชน์จากอันนั้น เขาไม่ได้นะ ที่ได้

ประโยชน์ก็คืออุตสาหกรรม

แท้จริงเป็นเร่ืองของผลประโยชน์ของคนไม่กี่คน	 ไม่ใช่เพื่อผล

ประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

  ใช่ มนัไม่ได้ประโยชน์กบัคนส่วนใหญ่ มนัไปได้กบัคนส่วนน้อย มนั

กเ็ป็นส่วนหนึง่ทีท่�าให้เกดิความเหลือ่มล�า้เหน็ไหม... ปัญหาคอื เราพูดว่า 

สิ่งที่เราพยายามท�าก็คือ การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อม

ล�้าในสังคมใช่ไหม เราสร้างความเป็นธรรม เพราะว่าความไม่เป็นธรรม

นี้ มันท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้า มันถึงท�าให้คนรวยในประเทศ ซึ่งเป็น

กระจุกอยู่นิดเดียวรวยกว่าคนที่อยู่ข้างล่างถึง ๒๑ เท่า เกือบจะเรียกว่า

เป็นความเหลื่อมล�้าระหว่างคนจนกับคนรวยที่สูงที่สุดรองจากบราซิล

เท่านัน้ บราซลิมนัร้ายมาก ประเทศเราก�าลงัจะเป็นอย่างนัน้ ไม่เป็นอย่าง

ประเทศสวีเดนหรือแม้แต่ญี่ปุ่นซึ่งความเหลื่อมล�้าไม่มาก



๘๐ ปี อคิน รพีพัฒน์ ๘๐ ปี อคิน รพีพัฒน์ 79

๘๐ ปี 
อคิน

รพีพัฒน์

ตัวเลขทางเศรษฐกิจจะพิจารณาแต่จีดีพี	 รายได้ต่อหัวอย่างเดียวไม่

ได้	ต้องมองถึงช่องว่างรายได้ระหว่างคนจนกับคนรวย?

  แก๊ปยิง่มากกอ็นัตรายมาก ส่วนหนึง่ของแก๊ปมนักว้างมาก เพราะ

มันเกิดจากความไม่เป็นธรรมหลายๆ อย่าง นอกจากนั้นเรื่องที่ดินยังมี

ปัญหาการกระจายการใช้ท่ีดิน นอกจากเรื่องอุทยานแห่งชาติโครงการ

สาธารณะแล้วกย็งัมพีวกท่ีมนัไปออกโฉนดทับท่ีของชาวบ้านทีเ่ขาอยูม่า

ก่อน ทีภู่เก็ตก็มีเยอะเลยอย่างกรณขีองชาวเล หรอืชาวบ้านจรงิๆ ทีเ่ป็น

คนไทย ก็มีผู้มีอิทธิพลไปออกโฉนดทับที่คนอื่นเขาท�ากินอยู่แล้ว มีเยอะ

นะครับ

หมายถึงว่า	คนที่ท�ามาหากินอยู่เดิมไม่ได้มีโฉนด	ไม่มีเอกสารสิทธิ์

  ที่มันไม่มีโฉนด ใช่! แต่เขาท�ากินมานานแล้ว เวลาจะออกโฉนดนี่

คุณจะต้องตรวจดูก่อนว่า มีคนท�ากินอยู่หรือเปล่า ปัญหานี้ก็มีการพูด

ถงึ... ความจรงิคอืเวลาเขาจะออกโฉนดออก นส.๓ คอื เอกสารสทิธิท์ีดิ่น

นี้ บางทีก็เป็น นส.๓ บางทีก็เป็นโฉนด แต่เวลาเขาจะออกให้เป็นโฉนด

เขาต้องตดิประกาศให้เห็น กฎหมายก�าหนดไว้ให้ประกาศกเ็อาไปตดิไว้ที่

อ�าเภอ คือคนมันไม่รู้ ไปติดในที่ที่คนไม่ได้ไปเห็น เมื่อไม่มีคนท้วงก็ออก

โฉนดไป ปัญหาเรือ่งนีม้นัเกีย่วข้องกบัการคอร์รปัชัน่เยอะมากโดยเฉพาะ

ในกรมที่ดิน การคอร์รัปชั่นสูงมาก มีข้าราชการจ�านวนหนึ่งที่รวยมากๆ 

จากการท�าแบบนี้ มีคนเคยบอกผมว่า ออกโฉนดให้ ๒ ที ก็ลาออกจาก

ราชการไปอยู่ได้สบายเลย

  คุณมีอ�านาจนี ่คณุมอีทิธพิลมเีงนิคณุกเ็อาไปให้เขา แล้วขอให้เขา

ออกโฉนดให้ เขาก็ออกให้แล้วมนักไ็ปทบัทีท่ีค่นเขาเคยอยูม่าก่อน อย่าง

กรณีที่อุบลราชธานีเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งตอนนี้ก�าลังมีปัญหาอยู่ ชาวบ้านเขา
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ท�ามาหากินอยู่มาก่อนนานเกือบร้อยปี ปู่ย่าตายายสืบทอดกันมา วันดี

คนืดกีเ็กดิมโีฉนดออกมาเป็นของนกัการเมอืงด้วยนะเป็นของคนมฐีานะ

แล้วชาวบ้านเขากลับไปท�าเกษตรท่ีน่ันอีก ปรากฏว่าถูกจับ ถูกฟ้องว่า 

ไปบุกรุกโดนจับเข้าคุก

   เวลาขึน้ศาลคดเีหล่านีก้ม็ปัีญหา เพราะระบบของเรานี ้เวลาออก

โฉนดมา กไ็ม่ได้ดอูย่างทีว่่า ออกกนัมาชุย่ๆ อย่างนี ้ออกกนัมาแบบทจุรติ

บ้าง คอร์รัปชั่นกัน เมื่อออกมาแล้วเวลามีปัญหาเกิดขึ้น เกิดการฟ้อง

บุกรุกต่อศาล ศาลของเราถือเอาแบบฝรั่งคือ กระบวนการยุติธรรมของ

เราน่ีจะถอืเอาแบบฝรัง่คอืยดึเอกสารเป็นหลกัไม่สบือะไรเลย เอาเอกสาร

มาก็เชื่อ พิพากษาไปตามเอกสาร ถือว่าเอกสารนั้นเป็นหลักฐานส�าคัญ 

  ถกูต้อง เอกสารทางราชการเป็นหลกัฐานท่ีใช้ก�าหนดเลย แต่อย่า

ลมืว่าเรากับฝรัง่ไม่เหมอืนกนั ฝรัง่เวลามนัออกเอกสาร มนัออกกนัอย่าง

บริสุทธิ์ไง แต่ของเราเวลาออกมาแล้วมันมีความน่าเคลือบแคลงในบาง

พื้นที่

  ปัญหานีก้ม็คีนเสนอข้ึนมาในสองแนวทาง อย่างหนึง่กค็อื ให้กรณี

ของเรื่องที่ดิน ไม่ให้เข้ามาในหลักเกณฑ์ การพิจารณาแบบธรรมดา แต่

ให้เป็นระบบการไต่สวนแทน เห็นไหม ถ้าเกิดการพิจารณาธรรมดาๆ 

ศาลจะต้องยึดเอกสารหลักฐานเป็นหลัก แต่ถ้าหากว่าเป็นการไต่สวน

ศาลก็สามารถที่จะถามลงไปได้ถึงว่ามันเป็นมาอย่างไร และก็มีข้อเสนอ

ให้เข้าไปในระบบอนญุาโตตลุาการแทนท่ีจะไปขึน้ศาลธรรมดา เหน็ไหม

ถงึแม้มีคณะกรรมการสองฝ่ายนีพ้จิารณาตกลงกนั อนันัน้เขากจ็ะสบืไป

ได้ว่า ความเป็นมามนัเป็นอย่างไร ปัญหาทีด่นิของเรานัน้เยอะมากจรงิๆ
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แนวทางนี้ถ้าน�ามาใช้	คิดว่าจะยอมรับได้ไหม

  ยอมรบัได้ อนัแรกจะมปัีญหามากในแง่ทีว่่า ต้องให้ศาลเขาเปลีย่น 

ก็อาจจะต้องตั้งศาลขึ้นมาเป็นการเฉพาะส�าหรับเร่ืองท่ีดิน มีคนท่ีเขา

เสนอที่ผมได้ยินก็คือ ตั้งศาลเฉพาะพิเศษขึ้นมาเลยส�าหรับพิจารณา

เรือ่งทีด่นิและเรือ่งสิง่แวดล้อม โดยให้ใช้วธิกีารไต่สวนแทนทีจ่ะเป็นการ

พิพากษาแบบธรรมดา อันน้ันผมคิดว่า คงจะท�าได้ แต่อย่างน้อยที่สุด 

เร่ืองที่ชาวบ้านอย่างที่เกิดขึ้นที่ จ.ล�าพูน เรื่องที่ดินของชาวบ้านโฉนด

ทีด่นิไปทบัทีท่ีช่าวบ้านท่ีเขาเคยท�ากนิกนัมาเก่าก่อน แล้วชาวบ้านเข้าไป

ท�ามาหากินอย่างเดมิกโ็ดนจบัหาว่าบุกรกุ ของอย่างนีม้นัอาจจะต้องออก

ระเบยีบมาก่อนว่า อย่าจบั เวลาเกดิเรือ่งอย่าจบัให้รอพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่า 

มันเป็นที่ดินอะไร ของใคร อย่างไรแน่

แม้ฝ่ายโจทก์จะอ้างโฉนดแล้วก็จะต้องพิสูจน์ที่มาเสียก่อน?

  ถูก เพราะโฉนดมันออกมาอย่างไร คุณก็รู้มีการแจ้งออกโฉนดตั้ง

เยอะ แต่พอตอนหลังเกิดกรณีฟ้องร้องกันแล้ว ก็โดนเพิกถอนไป เพราะ

มันออกมาผิดปกติ

เท่าทีอ่าจารย์ได้ศกึษาเรือ่งชมุชน	คนไทยเราให้ความส�าคญักับโฉนด

กันมากน้อยเพียงใดในสมัยโบราณ

  สมัยโบราณจริงๆ น่ะ วิธีการโบราณจริงๆ ประเทศไทยนี่ที่ดินไม่

ได้เป็นของใคร ไม่มกีรรมสทิธิท์ีด่นิทัง้หมดเป็นของหลวง ท่ีใดกต็ามท่ีคน

ไปท�าการเพาะปลกูท�าประโยชน์ เขากไ็ด้สทิธไิปใช้ประใยชน์บนทีดิ่นนัน้ 

แล้วเมี่อเขาตายลงลูกเขาก็ได้ แต่ถ้าหากทิ้งไปไม่ใช้ประโยชน์ในนั้น มัน

ก็จะตกเป็นของคนอื่นที่เขามาใช้นั้น ในสมัยก่อนมันขึ้นอยู่กับการใช้



๘๐ ปี อคิน รพีพัฒน์๘2

“เรำสร้ำงควำมเป็นธรรม เพรำะว่ำควำมไม่เป็นธรรมนี้ 
มันท�ำให้เกิดควำมเหลื่อมล�้ำ มันถึงท�ำให้คนรวยในประเทศ

ซึ่งเป็นกระจุกอยู่นิดเดียวรวยกว่ำคนที่อยู่ข้ำงล่ำงถึง 21 เท่ำ”

ประโยชน์ ตราบใดท่ียงัใช้อยูก่ถื็อว่าเป็นเจ้าของ แต่ถ้าไม่ใช้คนอกีนกึเอา

ไปใช้ได้ คือจะเป็นว่าที่ดินนี้จะเป็นของใครก็ต่อเมื่อคนนั้นใช้ 

 ต่อมาเราเอาเรื่องกรรมสิทธิ์เข้ามา เมื่อก่อนไม่มีกรรมสิทธิ์ มีแต่ 

สิทธิ ที่จะให้ประโยชน์จากที่ดินนั้น แต่ว่าตอนหลังมาเอากรรมสิทธิ์

เข้ามา เอาความคิดของต่างประเทศมาใช้แล้วก็มีปัญหาเยอะมาก แล้ว

ปัญหาก็ขยายตัวออกไปเป็นเรึ่องการออกโฉนด การออกโฉนดของ

เราในปัจจุบันนี้มันยังไม่ทั่วถึง มันออกน้อยมากนะ ที่ดินที่มีโฉนดใน

ประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ออกได้น้อยมาก

 งานผมทีท่�าเคยศกึษาในชมุชน อย่างชมุชนทีข้่างวดัญวน สะพาน

ขาว ในกรุงเทพฯ นี่เอง ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นที่ดินของส�านักทรัพย์สินฯ เมื่อ

ก่อนผมไปสืบประวัติ สมัยก่อนมีคนญวนอยู่ที่นั่นเยอะเขาก็ปลูกบ้าน

ให้เช่าบ้าง ให้เช่าที่ดินนั้นบ้าง แต่ว่าตอนที่จะออกโฉนด เขาก็บอกว่า

ใครก็ตามที่ถือครองที่ดินอยู่ให้ไปแจ้งเพื่อไปเอาโฉนด แต่ปรากฏว่าคน

ญวนที่เป็นเจ้าของท่ีดินในครั้งนั้นไม่ให้ไปขอท�าโฉนดเลย อาจจะเป็น

เพราะเขาไม่รูห้รอืเป็นเพราะอะไรกต็าม แต่ทนีีรั่ฐบาลถอืว่าถ้าหากไมมี

ใครมาอ้างว่า ตัวเองใช้ที่ดินนั้นอยู่ อันนี้ในกรุงเทพฯ นะ ก็จะยกให้เป็น

ทีข่องกรมธนารกัษ์ หรอืส�านกังานทรพัย์สนิส่วนพระมหากษตัริย์เพราะ

ฉะนัน้จะเหน็ว่า กรมธนารกัษ์หรอืส�านกังานทรัพย์สินฯ มท่ีีดินเยอะแยะ
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เมื่อก่อนไม่สนใจเพราะไม่ได้คิดว่าจะเอาที่ดินไปขายท�าก�าไร?

 กรณีแบบนี้เดี๋ยวนี้มันมีเยอะ อย่างที่ภูเก็ตนี่ที่ดินบริเวณนั้นมันมี

มูลค่าสูงขึ้นมากๆ คนก็จะแย่งนักการเมือง เศรษฐี มีเยอะมากที่ไปออก

โฉนดทับบริเวณที่คนเขาเคยอยู่มาก่อน

เคยได้ยินชาวบ้านปากมูลเล่าว่าที่โขงเจียม	ทางอ�าเภอ

 เขาไม่เคยมีโฉนดเขาท�าประมงเป็นหลัก หน้าฝนก็ท�านาบ้างไม่มี

ใครสนใจจับจองที่ดิน พอรับเข้าไปไม่นาน วันดีคืนดีก็ออกโฉนดจนเต็ม

พื้นที่ ปรากฏว่าชาวบ้านไม่มีที่จะท�ากิน ไม่มีแม้แต่ที่จะซุกหัวนอนมันก็

เป็นแบบนั้นน่ะ ใช่ฮะ

ถ้าเป็นแบบนี้	 แสดงว่าน่าจะมีปัญหาบางอย่างในสังคมเราที่ไม่

สอดคล้องระหว่างวถิเีก่ากบัวถิใีหม่	และไม่มวีธิทีจีะช่วยคนในวถิเีก่า

ไม่ให้สูญเสียโอกาส

 มันเป็นแบบนี้ไปเกือบทุกแห่ง เท่าที่ได้ดูเท่าที่ได้ทราบมา เรื่อง

ที่ดินนี่มันปรากฏเยอะในหลายเรึ่องหลายระดับ ตั้งแต่เมื่อ ๓๐-๔๐ ปี

ก่อนที่ผมไปที่ อ.บางเลน จ.นครปฐม ก็เห็นที่ดินทิ้งรกร้างว่างเปล่าอยู่

ตั้งเยอะแยะ แต่พอไปถามเขาบอกว่าเป็นของคนกรุงเทพฯ มันมีที่ดิน

ที่คนในเมืองไปซื้อทิ้งไว้ไม่ท�าอะไรเลยนะ ซื้อเพื่อหวังว่าวันดีคืนดีราคา

มันขึ้น ก็ขายไป

เป็นค่านิยมของคนในเมือง	ถือว่าเป็นการออมอย่างหนึ่ง

 ส�าหรับตัวเขา ใช่ แต่ส�าหรับคนที่ไม่ที่ดินท�ากินมีเยอะแยะมาก 

จะให้ท�ายังไงกัน
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ประเด็นของอาจารย์คอื	แทนทีจ่ะถกูทิง้ร้าง	ทีด่นิควรจะปล่อยให้เป็น

ปัจจัยในการผลิต

 คือคนมสีทิธิท่ี์จะซือ้มาครอบครองได้ไม่จ�ากดั แต่กม็คีนอืน่อกีมาก

ทีข่าดปัจจยั กเ็ลยท�าให้เกดิความคดิหนึง่ขึน้มาในเรือ่งภาษทีีด่นิ เกบ็ภาษี

ให้แรงเลยส�าหรับที่ดินจ�านวนมาก รู้สึกรัฐบาลจะพยายามท�าอยู่ในการ

เก็บภาษีให้หนักๆ ส�าหรับคนที่มีที่ดินเยอะๆ กักตุนไม่ได้ใช้ประโยชน์

ด้วยความคิดว่าต่อไปราคาสูงข้ึนจะได้ขายต่อ แบบนี้ต้องเก็บภาษีให้

หนักๆ อันน้ีคือการบีบทางอ้อมไม่ให้คนไปกักตุนที่ดินมากเกินไปจะได้

เกิตการกระจายตัวที่ดินอีกอย่างหนึ่ง ในสมัยจอมพลแปลก (จอมพล 

ป.พิบูลย์สงคราม) เคยมีก�าหนดไว้ว่า คนๆ หนึ่งให้มีที่ดินได้ไม่เกิน ๕๐ 

ไร่ ต่อมาได้ยกเลิกไปสมัยจอมพลสฤษดิ์ ก็คงคิดเรื่องอุตสาหกรรม เมี่อ

การท�าอุตสาหกรรมขยายตัวอาจต้องใช้ที่ดินมากมาย ที่นี้มันก็มีความ

คิดเหมือนกันว่าอย่างญี่ปุ่นนี่ เขาแบ่งเขตบริเวณนี้เป็นเขตอุตสาหกรรม 

ตรงนีเ้ป็นเกษตรกรรม และกจ็�ากดัขนาด จ�านวน ในการถอืครอง ในเขต

อตุสาหกรรมจ�ากดัไว้อย่างหนึง่เป็นจ�านวนเท่าไหร่ คนแต่ละคนในแต่ละ

บริษัท มีที่ดินได้เท่าไร มากกว่านี้ไม่ได้ มันควรจะมีการก�าหนดการถือ

ครองในแต่ละเขตท่ีก�าหนดไว้เพื่อกระจายการครอบครองที่ดินในการ

ใช้ประโยชน์

คือการโซนนิ่ง

 ใช่ ก�าหนดบริเวณที่ใช้ประโยชน์ การเก็บภาษีนั้นเป็นมาตรการที่

เขาท�าแน่ๆ การขึ้นภาษีที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า กักตุนไว้ เขาขึ้นแน่ๆ อัน

น้ีเป็นมาตรการแรกเลยที่ต้องท�า มาบริการที่สองคือ การขีดเส้นพื้นที่

อุตสาหกรรมหรือการประกาศว่าในแต่ละโซนมีที่ดินครอบครองได้กี่ไร่
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อกีเรือ่งหนึง่ทีส่�าคญักค่็อยท�าอย่างไรให้สามารถกระจายการครอบครอง

ที่ดิน เพราะคนที่ไร้ที่ดินคนยากจนไม่มีที่ดินมีเยอะมาก

 ปัญหาที่ทะเลาะกันมากในเมืองไทยก็คือเรี่องท่ีดินเรียกว่าฆ่ากัน

ตายได้เลย ปัญหาระหว่างชาวบ้านกับรัฐออกมาเดินขบวนกันก็เร่ือง

ทีด่นินีเ่อง ใช่ไหม มคีนต้องตดิตารางเพราะเรือ่งนีก้มี็เยอะมาก คร้ังหลัง

ที่เกิตขึ้นนี่ชาวบ้านเขาเคยท�ากินอยู่แล้ว ทีนี้ที่ของเขามันเกิดมีโฉนดขึ้น

มาพอชาวบ้านกลับไปท�า อย่างสวนปาล์มอะไรพวกนี้ก็โดนจับนี่เป็น

ปัญหาใหญ่ ซึ่งเกิดจากการออกโฉนดมันเกี่ยวพันกัน ปัญหาที่มันต้อง

แก้คือปัญหาเรื่องการออกโฉนด วิธีการออกโฉนดท�าอย่างไรไม่ให้เกิด

การออกโฉนดทับที่คนเขา ทับที่คนเขาอยู่อาศัยแล้วยึดถือใบโฉนดเป็น

ส�าคัญ ถือเป็นเอกสารส�าคัญเอาไปฟ้องจับกุมคน มันต้องพิจารณากัน

ใหม่ ซึ่งอันนั้นมันก็มีหนทางแก้ปัญหา กรณีการพิจารณาของศาลดังที่

ได้พูดถึงไปอย่างหนึ่ง หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องแก้ไขที่การออกโฉนด อาจ

จะก�าหนดวิธีการอีกแบบหนึ่งที่รัดกุมขึ้น มีคนพูดถึงการออกโฉนด ที่

เดมิกฎหมายก�าหนดให้คนมาขอท�าเป็นโฉนดเอาไปตดิประกาศไว้ว่าใคร

เป็นเจ้าของ ที่ใคร ใครท�าอะไรในที่ต้นนี้ให้มาแจ้งที่อ�าเภอ แต่ทีนี้คนไม่

เห็นประกาศ ก็ไม่รู้เรื่องก็ให้เปลี่ยนเป็นให้ทางอ�าเภอแจ้งไปยังคนที่อยู่

รอบข้างพื้นที่หรือ ให้ชุมชนเข้ามาจัดการ 

 ก็มองกันไปไกลถึงขั้นว่าเรื่องที่ดินทั้งหมดนั้น ให้อ�านาจชุมชน

จดัการแทนทีจ่ะให้กรมทีด่นิเป็นผูไ้ปจดัการว่าจะจดัสรรท่ีดินกนัอย่างไร 

ปัณหาเรื่องนี้มันยุ่งยากซับซ้อนแต่การคิดถึงการจะแก้ปัญหา เราก็ควร

จะแก้จากของที่มันท�าได้ง่าย และต้องเป็นปัญหาที่ส�าคัญมากๆ ไปก่อน 

ใช่ไหม สมมุติว่าปัญหาท่ีเดือดร้อนมากท่ีสุดก็คือ การขับไล่เขา จับกุม

เขาในข้อหาบุกรุกโดยที่ยังไม่มีความ แน่นอนว่า สิทธิ์การครองเป็นของ
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ใครกันแน่ อาศัยแค่โฉนดเป็นหลักในการขับไล่ เพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท 

ก็ไม่ให้มีการจับกุมกันก่อน แต่ให้รอพิสูจน์ให้แน่ชัดเสียก่อนไม่ใช่เอาไป

ขึ้นศาลแล้ว หรือรออนุญาโตตุลาการมาพิจารณา 

 การแก้หลักเกณฑ์ของศาลมันยาก การตั้งศาลขึ้นมาใหม่มัน

ยากเป็นกระบวนการท่ีช้า แต่มันมีปัญหาเรื่องความยุติธรรมที่รอไม่ได้ 

ฉะนัน้เรือ่งนีผ้มคดิว่า ต้องมท้ัีงมาตรการระยะสัน้กบัมาตรการระยะยาว 

มาตรการระยะสั้นก็คือ ไม่จับ ต้องหยุดยั้งการจับ และไม่ใช่เอาเรื่องไป

ขึ้นศาลแต่จะต้องมีการพิสูจน์เสียก่อน ให้ใช้หลักการประณีประนอมใช้

หลกัอนญุาโตตลุาการ พดูกนัแล้วกส็บื ต้องมกีารพิสูจน์ให้ชดัเจน ซ่ึงอนั

นีช้มุชนควรจะกฟ้็องเป็นผูพ้สิจูน์ว่า ชาวบ้านอยูต่รงนัน้มาก่อนหรอืเปล่า

แทนที่จะเป็นกรมที่ดินเข้ามาท�า

คือ	แทนที่จะให้ใครไม่รู้เข้ามาพิสูจน์ก็ควรเป็นเรื่องของ	ชุมชน

 ใช่ ก็ที่เขาท�าการ reshape พื้นที่อนุรักษ์ การ reshape ก็คือการ

พิสูจน์ว่าคนอยู่ในป่าหรือเปล่า ในอุทยานที่ประกาศออกไปก็ต้องใช้คน

ให้ชุมชนมาร่วมด้วย เพราะการ reshape ไปใช้เทคโนโลยีอย่างเดียว 

มันก่อปัญหามาตลอดว่า มีคนอยู่ในอุทยานที่ประกาศไป หรือเปล่า มี

หมู่บ้านหรือเปล่า ใช้ดาวเทียมอย่างเดียวบางทีมันมองไม่เห็น ไม่เห็นก็

บอกว่าไม่มีก็ประกาศตูมออกไปแล้วก็เลยต้องไปไล่คนออก

ปัญหาที่ดินถ้าเราจะให้ชุมชนเข้ามาร่วมคลี่คลายปัญหาก็คือ	 ชุมชน

ของเรานั้นเข้มแข็งพอหรือไม่

 นั่นละที่มีปัญหา ถ้าจะท�าขึ้นมาก็ต้องสร้างความเข้มแข็ง
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“ก็เห็นที่ดินทิ้งรกร้ำงว่ำงเปล่ำตั้งอยู่เยอะแยะ 
แต่พอไปถำมเขำบอกว่ำเป็นของคนกรุงเทพฯ 

มันมีที่ดินที่คนในเมืองไปซื้อทิ้งไว้ ไม่ท�ำอะไรเยอะเลยนะ 
ซื้อเพื่อหวังว่ำวันดีคืนดี รำคำมันขึ้น ก็ขำยไป”

เรื่องที่ดินเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ไม่น้อย

 เรี่องนื้มันควรจะต้องมีล�าดับก่อนหลังอันน้ันเป็นระยะยาวที่เรา

จะต้องท�า... ความจริงเรื่องการเมือง เรื่องอะไรท้ังหมด เรื่องการสร้าง

ชุมชนให้เข้มแข็งเป็นสิ่งท่ีส�าคัญมากๆ และโดยมากต้องท�ากันในระยะ

ยาวทั้งนั้นกินเวลายาวนานต้องมีชนชั้นที่เข้มแข็งและเครือข่ายชุมชน

เข้มแข็งที่ต้องขยายออกไปอีกไม่ใช่น้อยแต่มันยังน้อยอยู่ในตอนนี้

นอกจากเรือ่งโฉนด	เรือ่งเวนคนื	ตอนนีช้าวบ้านยงัถกูรฐัฟ้องร้องด้วย

ว่าเป็นตัวการท�าโลกร้อนจากการรุกป่า

 เออ นี่ตลกมันมากเลย เห็นไหมว่านี่แหละคือความอยุติธรรม มัน

เป็นการแปลความหมายผิด แปลเจตนาของกฎหมายผิด ปัญหาในเรื่อง

กระบวนการยตุธิรรมมนัมจีรงิๆ และโดยมากคนจนทีจ่ะต้องรบัปัญหานี้

คือไปเอาผิดกับบริษัทใหญ่ๆ	ไม่ได้ก็มาจับชาวบ้านแทน

 ...ก็จะมาเอาผิดกับคนเล็กคนน้อย ค�าว่าโลกร้อนนี่มันตลกมาก

จริงๆ ซึ่งงานที่มูลนิธิชุมชนไทก�าลังท�าก็คือ พยายามท่ีจะ organize 

ชุมชน เราท�าอยูห่ลายอนัในชมุชนในเมอืงน่าอยูก่ท็�าเยอะหลายโครงการ 

ในปักษ์ใต้ก็เยอะมาก มูลนิธิชุมชนไทท�างานกับชาวเล และผู้ประสบภัย

สึนามิ ปัญหาที่ดิน คนไทยพลัดถิ่น ท�าไว้เยอะมากคือ สร้างชุมชน และ

ก็สร้างเครือข่ายชุมชนนั้นคือสิ่งที่เราท�า
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ชาวบ้านเองก็อยากจะขายได้เงินมากๆ	 ตกเป็นจ�าเลยสังคมของการ

รุกป่าเพื่อขาย	แล้วบุกเบิกใหม่มาตลอด

 คือปัญหาที่มันเกิดขึ้น ชาวบ้านนั้นเมื่อได้ที่มาก็มักจะขายเพราะ

เก็บไว้มันก็ไม่ได้อะไรมาก ความจริงก็มีความพยายามแก้ไขเรื่องนี้อยู่

นะ แต่ก็มีปัญหาเยอะคือ มีความพยายามออกโฉนดที่ขายไม่ได้ใช้สิทธิ์ 

สปก. ที่ดินในบริเวณเขายายเที่ยง นั่นก็ใช่ ให้สิทธิ์แล้วขายไม่ได้แต่ว่า

ชาวบ้านก็ขาย มันมีอีกทางข้ึนมาก็คีอ โฉนดชุมชนที่ยังติดค้างอยู่ ผม

เองก็เห็นด้วยนะว่าดีแต่ส�าคัญที่สุดอีกอย่างคือ หลัก ซึ่งต้องพิจารณา

จริงๆ ก็คือเรื่องอุตสาหกรรมกับเรื่องกสิกรรม เกษตรกรรม ประเทศ

เราจะเอาอะไร ถ้าเราจะรักษาเกษตรกรรมไว้ เราจะต้องมีมาตรฐาน

ในการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างมาก และดีกว่าที่เป็นอยู่ ประเทศ

อุตสาหกรรมหลายประเทศเมื่อได้เป็นอุตสาหกรรมเต็มตัวแล้ว ก็หัน

มาสนใจเกษตรกรรมมากๆ เพราะเป็นห่วงว่าต่อไปจะไม่มีอะไรกินคือ 

คิดถึงความมั่นคงในเรี่องอาหารตัวอย่างอเมริกา มีเงินช่วยเหลือภาค

เกษตรกรรมเยอะมากเพราะเขาเป็นห่วงเรื่องอาหาร ประเทศเราเองมี

อาหารเยอะ มีมากพอที่จะส่งออกไปต่างประเทศได้ ผมค่อนข้างคิดว่า

ประเทศไทยน่าจะสนบัสนนุด้านการเกษตรให้มากกว่าอตุสาหกรรม การ

เป็นประเทศอตุสาหกรรมมนัมคีวามเสีย่งมากกว่า โดยเฉพาะเวลาคณุท�า

อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ถ้าเกิดว่าเขาไม่ซ้ือขึ้นมา หรือว่าไม่มีเงิน

ซื้อ เราตายเลยนะ แต่ถ้าตราบใดเรายังมีอาหารพอกินอยู่..มีเหลือเฟือ

ที่จะกินได้เต็มที่ เราปลอดภัย ผมว่า ประเทศอุตสาหกรรมก็คิดอย่างนี้

เหมือนกันเขาถึงพยายามสนับสนุนเกษตรกรรมกันมาก
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ทั้งๆ	ที่อุตสาหกรรมเองท�าเงินเข้าประเทศมหาศาล

 มันท�าเงินมหาศาลแต่ความเสีย่งมนัสงูมาก ยิง่ปัจจบุนัความเสีย่ง

ยิ่งสูงขึ้น และยิ่งส�าหรับประเทศเราแล้วความเสี่ยงยิ่งสูงมากเพราะว่า

เราเป็นประเทศที่แปลกกว่าเขา เราไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลย บริษัท

ต่างๆ ล้วนเป็นบริษัทฝรั่งเข้ามาท�า ใช่ไหม เราเป็นแรงงานถูกๆ ให้เขา..

แต่ต่อไปนะ เวียตนาม จีน ที่เขามีแรงงานที่ถูกกว่าเรา ถ้าเราไม่สามารถ

พฒันาสร้างงานทีเ่ป็นของเราเอง ผลติอะไรทีเ่ป็นของเราเอง และกส็ร้าง

คนที่มีประสิทธิภาพ เก่ง มีความช�านาญ ท�าอะไรเก่ามากๆ ขึ้นมาให้ได้

เราจะล�าบากมากเลย

เราควรเปลี่ยนกลับมาเป็นประเทศเกษตรกรรมเต็มตัวเลยหรือไม่

 ไม่ถึงกับเต็มตัวครับแต่ก็ในสัดส่วนที่มาก อุตสาหกรรมเราก็

พยายามรักษาไว้ ต้องพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมของเราเองขึ้นมาให้

ได้ แล้วสร้างคนที่มีความช�านาญขึ้นมา แต่การสร้างคนขึ้นมามันจะมี

จ�านวนน้อย และเราจะมีความสามารถในการสร้างแค่ไหนก็ไม่รู้ มันไป

ขึ้นอยู่กับระบบการศึกษาของเราเองด้วยว่าจะท�าได้แค่ไหน

  ปัญหามันเยอะนะ ตรงโน้น ตรงนี้ก็เจอหมดเลย แต่ทั้งหมดเรื่อง

ที่ดินมันเป็นเรื่องที่ส�าคัญที่จะเริ่มต้น คือเป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง ถ้าเรา

ยังปล่อยให้ที่ดินมันอยู่เปล่าๆ อย่างนี้ ถ้ายังปล่อยให้มีการเอาที่ดินไป

กักตุน มันเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรม แล้วจะท�าให้เกิดความเหลื่อมล�้าสูงมาก

ในสังคมมันจะเป็นอันตรายต่อประเทศชาติ
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ถ้ายังคงใช้นโยบายจ�ากัดการถือครองคนละ	 5๐	 ไร่	 ของจอมพล

ป.พิบูลสงคราม	จนถึงปัจจุบันจะเป็นผลดีไหม	

 มันเป็นอย่างนี้นะ มันดีระดับหนึ่ง แต่ว ่าเรามานึกถึงเรื่อง

อุตสาหกรรมท่ีมันใช้ท่ีดินขนาดใหญ่ อันนี้มีปัญหา มันคงจะต้องแบ่ง

แยกว่า ที่ไหนจะท�าอุตสาหกรรม ท�ากันอย่างไร แบ่งแล้วก�าหนดมา

ว่าแต่ละโซนเป็นอย่างไร ผมว่ามันต้องการโซนนิ่ง ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน

ว่าอุตสาหกรรม ต้องการที่ดินขนาดไหน หรือว่าพวกที่ท�ารีสอร์ท ท�า

โรงแรมท�าสนามกอล์ฟ มันใช้ท่ีดินขนาดไหนต้องก�าหนดไว้ว่าที่ไหนท�า

ไม่ได้ไม่งั้นจะเปรอะหมด เหมือนอย่างศูนย์การค้าจะต้องก�าหนดว่าจะ

อยู่ที่ไหนได้บ้าง เราปล่อยให้มันเลอะ เยอะไปหมด จนร้านโชห่วยของ

เราก็เจ๊งหมด ปล่อยแบบนื้ไม่ได้มันต้องมีก�าหนด
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“จับกุมเขำในข้อหำบุกรุก โดยที่ยังไม่มีควำมแน่นอนว่ำ
สิทธิ์กำรครองเป็นของใครกันแน่ 

อำศัยแค่โฉนดเป็นหลักในกำรขับไล่”

ส�าหรับการเกษตร	5๐	ไร่	พอไหม

 การเกษตรเชิงอุตสาหกรรม ผมคิดว่าพอ ๕๐ ไร่ พอ... ท�าได้

เยอะมันไม่ควรจะเกินไปจากนี้ คนก็จะมีที่พอ คือเวลานี้คนก็คิดว่าใน

โรงงานมาช่วย absorb คนเข้าไป ดึงคนเข้าไปท�างานคือหางานให้คน

ท�า การเกษตรมันก็ผุพังไป การเกษตรก็พังไปเพราะว่ามันโดนหลาย 

อย่าง อย่างการปลูกข้าวนี่เมื่อก่อนมีเหมือนกับภาษีข้าวส่งออก จะต้อง

เสีย แต่ตอนหลังเขาเลิกไปแล้ว อันนั้นมันเท่ากับเป็นภาษีของการผลิต

ข้าวเก็บจากผู้ส่งออกซึ่งท�าลายการค้าข้าวหลายๆ อย่าง ความจริงมัน

น่าเกลียดนะ อย่างเช่น เวลาสร้างเขื่อน เขาบอกว่าเข่ือนท�าประโยชน์ 

ให้ทั้งน�้าให้ทั้งไฟ ให้พลังงาน แต่ความจริงเมื่อท�าแล้วลองสังเกตดู กว่า

จะมรีะบบชลประทานตามมารองรบักแ็ทบแย่ กว่าจะมคีลองย่อยชกัน�า้

เข้าไป เมือ่ไม่มรีะบบชลประทานรองรบัประโยชน์ท่ีได้มนัได้เฉพาะไฟฟ้า

มาใช้กับอุตสาหกรรมเสีย ส่วนมากลึกๆ นี้มันไปถึงขนาดนี้ว่า เราอยาก

จะให้ประเทศชาตริ�า่รวย อยากให้ประเทศมเีงนิเยอะๆ ม ีGDP สงูๆ รวย

น่ะอยากให้ประเทศรุง่เรอืงเจรญิ หรอืว่าคณุอยากให้คนในประเทศชาติ

ทัง้หมดอยูด้่วยความสขุสบาย มคีวามเท่าเทยีมกนัมากขึน้ คณุต้องเลอืก

เอาเพราะเท่าทีป่รากฏนี ้เราพฒันามาตัง้แต่สมยั พ.ศ.๒๕๐๐ เป็นต้นมา 

ที่ระบบทุนนิยมเข้ามาเต็มที่ ตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ไล่

มาจนถงึปัจจบุนั ช่องว่างระหว่างคนจนกบัคนรวยมนัสงูขึน้ทกุทแีละมนั

ก็ไปปรากฏในปัญหาท่ีดิน เท่าท่ีติดตามดูมาหลายแห่งแม้แต่ที่ชุมชน
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เก้าเส้ง จ.สงขลา ทีเ่ขาจะเอาทีด่นิไปสร้างรสีอร์ท แต่ชาวบ้านกป็ระท้วง

ทะเลาะกนัอยูน่าน และทีน่ัน่เป็นทีท่ีช่าวบ้านเขาชนะ เขาเข้มแข็ง เขาอยู่

ได้และมีแบบนี้อีกหลายแห่ง

ประเทศเราเปิดเรือ่งการท่องเทีย่ว	ด้วยเหตน้ีุจงึแทบจะเปิดเสรีรีสอร์ท	

สนามกอล์ฟจะสร้างทีไ่หนกไ็ด้	ถ้าซือ้ทีไ่ด้และส่วนใหญ่ก็ไปสร้างอยูใ่น

พื้นที่แหล่งต้นน�้าอาจารย์มีความเห็นอย่างไร	

 ผมคิดว่าเราจะต้องมี Limit นะ อย่างสนามกอล์ฟมันก็ต้องเป็น

เหมือนเรื่องศูนย์การค้าต้องจ�ากัดว่าควรอยู่ท่ีไหนบ้าง ไม่ควรอยู่ท่ีไหน

บ้าง มันกินที่เยอะและก็มีปัญหาตามมาอีกเยอะแยะ อย่างรีสอร์ททาง

ภาคเหนือที่ไปสร้างเขื่อน เอาน�้าไปใช้เองแล้วก็ไปแย่งน�้าที่ชาวบ้านเขา

เองก็ต้องใช้ ผมว่าของพวกนี้มันต้องมี Limitation ต้องก�ากับให้ดีแล้ว

ก็ก�าหนดให้ชัดเจนว่า ท่องเที่ยวที่ไหน อย่างไร ถ้าเราปล่อยให้เปรอะไป

หมดอย่างนี้ มันก็ท�าลายตัวเองไปในที่สุด เฉพาะกรณีขยะที่มาจากท่อง

เที่ยวอย่างเดียวก็แย่อยู่แล้ว มันไปท�าลายธรรมชาติหรือการที่ไปเรียก

ร้องให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันตั้งเยอะแยะมันก็เกินไปเหมือนกันผมว่า 

มันอยู่ที่ความสมดุลความพอดี คนเรานะเวลามันโลภมาก... ถ้ามันโลภ

มากในที่สุดมักจะพัง

อาจารย์คิดว่าเรื่องการกว้านซื้อที่ของนายทุนต่างชาติผ่านนอมินี

คนไทยเป็นปัญหาหรือไม่เพียงใด

 เรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มาก ในเวลานี้เราก็มีเยอะอยู่นะคือคน

ไทยเป็นนอมินีให้ต่างชาดิ โดยเฉพาะในเรื่องที่ดิน คือเรื่องนี้เรายังไม่ได้

คดิว่าจะด�าเนนิการอย่างไร คนไทยเราเนีย่... ผมขอโทษทีต้่องว่าคนไทย
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นะ คนไทยทีเ่ป็นพวกอลีทิ หรอืนกัการเมอืงเนีย่ ท�างานเป็นนายหน้าให้

บริษัทฝรั่งหรือบริษัทต่างชาตินี่เยอะมาก เชื่อไหมฮะ คน ไทยไม่รักชาดิ 

เราหากิน... คือความจริงเรา... คือถ้าคนไทยเขารู้จักที่จะคิดถึงส่วนรวม

มากกว่าส่วนตัวก็จะดี แต่คนไทยนี่คิดถึงส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมกัน

เยอะมาก เป็นเรื่องใหญ่มากท่ีว่าต้องปลูกฝังให้อยู่ในระบบการศึกษา

ด้วย และความเป็นอยู่ในชุมชนด้วย

 ถ้าเผื่อการสร้างชุมชนท�าได้ มันเป็นการช่วยให้คิดถึงประโยชน์

ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตวัและเป็นเรือ่งใหญ่นะท่ีว่าต้องปลกูฝังในเรือ่ง

ระบบการศกึษาด้วยนะและความเป็นอยูใ่นชมุชนด้วย คนไทยเราไม่ค่อย

รู้สึกว่าส่วนรวมกับส่วนตัวน่ีมันเกี่ยวข้องกันมาก ถ้าสามารถรักษาส่วน

รวมไว้ให้ดีได้ส่วนตัวเราก็จะสบายด้วย เราไปคิดว่าเราสบายอย่างเดียว 

ส่วนรวมมันพังก็ช่างไม่ต้องไปยุ่งซึ่งไม่มีใครคิดถึงความจริงที่ว่าทั้งสอง

ส่วนนี้มันผูกพันกันมากๆ เลย

สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราขณะนี้	 ภาคเกษตรถูกครอบง�าด้วย

บริษัทขนาดใหญ่	ความเหลื่อมล�้าก็เพิ่มขึ้นทุกทีแนวโน้มที่จะเกิดกับ

เราในอนาคตเป็นอย่างไร

 อันน้ีท�าลายได้ยากมนัมอียูส่องอย่าง ในด้านหนึง่บรษิทัใหญ่ๆ จะ

เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น การลงทุนจะเข้ามาๆ ในเวลาเดียวกันเรา

ก็เริ่มต้นมีชุมชนที่แข็งขึ้นแล้วก็ต่อต้านได้มากขึ้น อันนี้คือของที่ส�าคัญ

ส�าหรับคณะกรรมการปฎิรูปต้องท�า คือการสร้างให้ชุมชนหรือว่าชาว

บ้านมีพลังมากขึ้น ให้ประชาชนมีพลังมากขึ้นพอที่จะต่อรองและต่อ

ต้านพวกบริษัทใหญ่ๆ หน้าที่ของเราก็คือสร้างพลัง ส่งเสริมให้เกิดพลัง

ในระดบัล่างให้มากขึน้เพือ่ทีจ่ะต่อต้านพวกบรษิทัใหญ่ๆ หรือว่ารัฐทีจ่ะ

เอาเปรียบชาวบ้าน
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พลังจะมาจากไหน	

 พลงักจ็ะมาจากคนท่ีรวมกนัแล้วแสดงความคดิออกมาว่าต้องการ

อะไรในสิง่ทีด่งีาม แล้วกไ็ด้รบัการสนบัสนนุโดยเฉพาะจากสือ่ สือ่นีส่�าคญั

นะ เห็นไหม พอสื่อมันแรงคุณไม่กล้าท�าอะไร คนรวมตัวกันมากๆ อย่าง

ทีท่�ามาแล้วเดนิขบวนมาหลายแห่งแม้แต่เก้าเส้งกเ็ถดิ ทีเ่ขารวมตัวกนัอยู่

มากๆ แล้วมีคนข้างนอกเข้าไปช่วยก็สามารถยับยั้งนายทุนใหญ่ได้

 คณุจะเหน็ว่าบางแห่งเขาท�าเรือ่งแบบนี ้มใีช่ไหมทีบ่อกว่าสามารถ

ต่อต้านเทสโก้โลตสัได้ ทีเ่ขารวมตวักนัต่อต้านแมค็โคร บางแห่งบางต�าบล

เขากท็�าได้ ทีน้ีถ้าหากว่าเราให้พลงัของคนพวกนีท้ีเ่คยกระจดักระจายมา

รวมตัวกันมากขี้น มันคือช่องทางให้เขาสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น

หรือผลักดันในสิ่งที่เขาต้องการ โอกาสมันก็มีคือเรามองในแง่ดีก็มองได้

นะ วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับเรา การจลาจลอะไรต่างๆ นานา เสื้อแดงเสี้อ

เหลืองนั้นในด้านหนึ่งมันท�าให้รัฐหรือคนหลายพวกซึ่งมีอ�านาจ รู้สึกถึง

พลังของประชาชนที่เมื่อก่อนอาจไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลย 

 มันเป็นพลังของประชาชนไม่ว่าแดงว่าเหลือง ที่มันเหมีอนกันก็

คือเป็นพลังที่แสดงออกมาว่ามันมีเยอะมาก แล้วประชาชนเขาเร่ิมต่ืน

ตัวมาก ผมเห็นนะคุณไปดูในเกาหลีในญี่ปุ่นนี่ไม่ค่อยมีนะอย่างเทสโก้

โลตสันีไ่ม่มนีะ ในญีปุ่น่ในเกาหล ีคนทีน่ัน่เขาต่อต้านของพวกนี ้ผมเหน็ที่

เขาต่อต้าน เขาเก่งนะบริษัทซันยอง เมื่อตอนที่เศรษฐกิจมันทรุด บริษัท

รถยนต์ซนัยองของเกาหลใีต้ทีม่นัหยดุไม่เข้ามาในประเทศไทยนานหลาย

เดือน เพราะว่าเจ้าของบริษัทนี้ไปขายบริษัทให้จีน แล้วจะเอาพวกผู้

บรหิารระดบัสงูระบบแอดมนิสิเตเตอร์แบบจนีเข้ามาใช้ในบรษิทั คนงาน

บริษัทไม่ยอมท�างาน สไตรก์คอืกม็คีนบอกนะพวกนกัวชิาการสมยัใหม่ก็

บอกว่าไอ้ความรักชาตินี่นะเป็นของเลว แต่เขาไม่เข้าใจว่า ความรักชาติ

มนัมไีด้ทัง้ดทีัง้เลว คณุบอกว่าคณุรกัชาตแิต่คณุไปเทีย่วตีหวัเขา อย่างตี
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หวัคนจนีอะไรอย่างนี ้สมยัก่อนใช่ไหม อนันัน้คอืความเลวคอืความเส่ือม 

แต่คุณรักชาติอย่างคนญี่ปุ่นล่ะ คนญี่ปุ่นไม่ซื้อของของคนต่างชาติชื้อ

แต่ของตัวเองที่ผลิตในประเทศ เห็นไหม เรารักชาติเราซื้อของที่ผลิตใน

ประเทศของเรา ใช่ไหม เราช่วยสนบัสนนุพวกเรากนัเองใช่ไหม อย่างนัน้

มันเป็นความรักชาติในด้านที่ดี คือความรักชาติมันเป็นของดีนะ แต่มัน

ต้องในด้านที่สร้างสรรค์ไม่ใช่ด้านท�าลาย

 คือเอาความรกัชาตมิาใช้ในแง่ของการสร้างจดุร่วมผมมองเหน็ว่า

ประเทศทีก้่าวหน้าทุกประเทศคนของเขากร็กัชาตกินัมากนะ ไม่ว่าญีปุ่น่ 

เกาหลใีต้เขารกัชาตมิาก แต่เขาไม่ได้รกัชาตไิปในทางทีเ่ลวคอืไปรังแกคน

อื่น เขารักชาติไปในทางที่ดี

แล้วคนไทยเรารักชาติกันแบบไหน

 ผมพูดจริงๆ นะ คนไทยรักชาติน้อย ความจริงเราก็มีส่วนที่ดีอยู่ 

คือเราเป็นข้อดีที่ชอบต้อนรับแขก เราเป็นชาติที่อ่อนน้อม ความจริงคน

ไทยเราไม่ได้คิดว่าตัวเองวิเศษและสิ่งนี้ท่ีช่วยให้เรารอดมาได้หลายครั้ง 

เมื่อก่อนสมัยโบราณอาณาจักรจีนเขายิ่งใหญ่ เราก็เคารพจีนนะเรายัง

ส่งบรรณาการไปเมืองจีนเลย ต่อไปพอเราเห็นฝรั่งมันแข็งแรงเราก็ยอม

เราเจรจากบัเขากย็อมเขา ไม่เหมอืนพม่านะ ถึงได้ตกเป็นเมอืงขึน้ แต่เรา

คนไทย เพราะว่าความนอบน้อม เรารู้จักที่จะผ่อนปรน หยวนๆ แบ่งให้

บ้าง อะไรบ้าง ช่วยให้เราอยูไ่ด้ เรากอ็ยูร่อดได้เพราะเหตนุัน้แต่ว่าบางทกี็

เกนิไป เพราะว่าเราหลงใหลมากกว่าฝรัง่นีม่นั มอี�านาจมาก มนัท�าอะไร

เก่งกาจ เราก็ไปหงอเขาเกินไป เพราะเราไปหากินกับเขาด้วยเรียกไม่ได้

คิดถึงพวกเรากันเองคิดถึงตัวเราเองมากกว่าท่ีจะคิดถึงส่วนรวม แล้วก็

ไปเป็นนายหน้าให้เขาบ้าง อะไรบ้าง มากดขี่พวกเรากันเอง



๘๐ ปี อคิน รพีพัฒน์96

“คนไทยนี่คิดถึงส่วนตัวมำกกว่ำส่วนรวมกันเยอะมำก
เป็นเรื่องใหญ่มำกที่ว่ำต้องปลูกฝัง

ให้อยู่ในระบบกำรศึกษำด้วย”

อาจารย์พดูถงึเรือ่งการสร้างพลงัต่อรอง	ท�าให้นึกถึงปัญหาไข่แพงว่า	

มสีาเหตุส่วนหนึง่มาจากบริษัทขนาดใหญ่ครอบง�าตลาดเพราะมแีม่ไก่

มากกว่าครึ่งของตลาดทั้งประเทศ	 สงสัยว่ามีจุดอ่อนอะไรในสังคมที่

ปล่อยให้เรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นได้

 ทีจ่รงิกแ็บบเดยีวกบัปัญหาทีด่นิ ใช่ไหม มนัไม่มอีะไรทีจ่ะไปกดีกนั 

อันนี้มันไปท�าให้เกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น เราคงต้องหามาตรการที่จะไป

คุ้มกันระงับยับยั้งพวกคนมีเงิน... เราพูดถึงเรื่องที่ดิน ปัญหาที่ดินก็เป็น

อันดับแรกเลยว่า ท่ีดินต้องกระจายตัวให้ดีจะไปกระจุกอยู่แห่งเดียวไม่

ได้

 ต่อจากที่ดินก็ยังมีอะไรอีกหลายอย่าง ก็ถึงได้บอกว่าเราจะต้องมี

การเก็บภาษี ต้องเปลี่ยนระบบภาษีใหม่ ระบบภาษี ต้องแก้เลย ความ

จริงอันนี้คนก็รู้สึกกันเยอะนะ มันต้องเป็นระบบภาษีซ่ึงท�าให้การกระ

จายรายได้ดีขึ้นไม่ใช้เงินไปกระจุกอยู่ที่ใดที่นนึ่ง เวลานี้มันกระจุกมาก

มนัจะเป็นไปได้เพยีงใดในเมือ่ทัง้เงนิและท่ีดินทีไ่ปกระจกุอยูก็่กลุ่มทนุ

ขนาดใหญ่	คือกลุ่มที่ให้เงินสนับสนุน

 พรรคการเมืองก็ใช่ ก็ไม่รู้ว่าจะท�าได้แค่ไหน แต่ทีนี้ก็เข้าใจว่าถ้า

หากเรามีพลังประชาชนมากๆ บีบเข้ามาคนพวกนี้ก็จะต้องยอม
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คณะกรรมการปฏริปูประเทศไทยชดุทีอ่าจารย์เป็นกรรมการอยูจ่ะเข้า

มามีบทบาทได้มากน้อยเพียงใดมันเป็นหน้าที่ของเราทีเดียว	

 มันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุดน้ีท่ีจะสร้างที่จะส่งเสริมและ

สร้างพลงัให้ประชาชนเข้ามา เรากจ็ะต้องท�าให้เกดิการกระจายทรัพย์สิน

กระจายอ�านาจ เราจึงได้พูดว่าจะสร้างความเป็นธรรมเพื่อลด ความ 

เหลื่อมล�้า

บรรยากาศในการประชุมคณะกรรมการฯ	เป็นอย่างไร

 กรรมการชุดนีเ้ป็นกรรมการทีน่่าสนใจ คอืมคีนทีม่คีวามเหน็แตก

ต่างกันเยอะมาก แต่ว่าผมมคีวามมัน่ใจอยูอ่ย่างหนึง่ว่าประธานกรรมการ 

คุณอานันท์เป็นคนที่มีความสามารถในการที่จะ conduct ที่ประชุมได้

เก่งมากๆ เก่งที่สุด ผมไม่เคยเห็นใครที่เก่งเท่านี้ในการ conduct การ

ประชุม ในการที่จะให้ทุกคนสามารถแสดงความเห็นต่างๆ นานาแล้ว

ปรับเข้ามาหากันและก็สรุปได้ เพราะฉะนั้นก็คิดว่า ถ้าหากว่ากรรมการ

ชุดนี้ท�างานได้ดีก็จะต้องเป็นความสามารถของประธานนี้เยอะเหมือน

กัน ส่วนจะท�าได้แค่ไหนมีคนหลายๆ คนไม่มีทางที่ความคิดจะตรงกัน

ได้ อย่างนิธิ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ) กับชัยอนันต์ (ชัยอนันต์ 

สมุทรวณิช อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ) อย่างนี้ คนละอย่างกันเลยใช่

ไหม... ผมว่า อาจารย์นิธิแกเป็นคนที่... แก critical เป็นคนลึกนะ ความ

คดิก็เหนือไปอีกแบบ คนทีค่วามคดิไปอกีอย่างหนึง่เลก็มเียอะนะ แต่คน

ทีค่บกันอย่างสนิทได้อย่างอาจารย์ศรศีกัร (ศรศีกัร วลัลโิภดม กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร) กับอาจารย์นิธิ ก็เป็นเพื่อนสนิท

กนันะ แต่เป็นคนละอย่างกนัเลยนะ เขาจะส่งทางความคดิมกีารเชือ่มต่อ

กันอยู่ อาจารย์บัณฑร (บัณฑร อ่อนด�า ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กร
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ชุมชน) ทั้งอาจารย์ศรีศักร ผม อ.นิธิ คุณสมสุข (สมสุข บุญญะบัญชา 

อดีตผู้อ�านวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) ก็ค่อนข้างมาทางนี้

กลุ่มนี้เป็นขั้วหนึ่งเลยไหม

 มันคล้ายๆ กับมาเป็นขั้วหนึ่ง แต่ถึงแม้ในข้ัวนี้ก็ไม่ได้เหมีอนกัน

เลยทีเดียวนะ ก็มีความแตกต่างกันอยู่เยอะเหมือนกัน

การประชุมที่ผ่านไปแล้ว	 2	 ครั้ง	 (สัมภาษณ์ในช่วงกลางเดือน

กรกฎาคม	2553)	มีวาระอะไรที่ได้พูดกันบ้าง

 ในตอนเริ่มต้นประธานให้ทุกคนแสดงความเห็นกันออกมาต่อ

สถานการณ์ในบ้านมองว่าอะไรเป็นอย่างไร ทุกคนคิดเห็นอย่างไร ท่าน

บ้างและท่านก็ค่อยๆ รวบรวมถ้อยค�า และต่อไปท่านจะเสนอเป็นแผน

เข้าใจว่าเป็นคราวหน้า ท่านจะดงึอนันีอ้อกมาและกจั็บมาให้เราพิจารณา

ว่า เราจะจัดกรอบของการท�างานเป็นอย่างไร แล้วก็... หลังจากนั้นก็จะ

ท�าเป็นแผน

มีท่านใดที่แสดงความเห็น	แล้วอาจารย์มองว่าโดดเด่นแหลมคม

 กม็หีลายคนทีเดยีว ถึงแม้ทางด้านโน้น ผมไม่ค่อยรูจ้กั แต่กย็งัเป็น

ที่น่าสนใจ

ด้านโน้นนี่หมายถึงอย่างไร

 ก็ที่มาจากกระทรวงมหาดไทย ก็เก่ง เอ้อ! คุณพงษ์โพยม (พงษ์

โพยม วาศภูดิ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย) ก็แปลกดี น่าสนใจ พงษ์

โพยม เขามาจากข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ใช่ เป็นอดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทย
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มุมมองของข้าราชการจริงๆ	ต่อเหตุการณ์ในบ้านเมืองเป็น	อย่างไร

 ทีแ่ปลกกค็อื เขาคดิว่า... เขาเห็นปัญหาคอืมองปัญหาในกระทรวง

ในกรมของเขาเอง อย่างปัญหาของกรมท่ีดินเขาก็ชัดเจน เขารู้นะเขารู้

ปัญหา

หมายถึงว่ามีการพูดถึงเรื่องปัญหาในหน่วยงานของกระทรวงข็้นมา

 ก็พดูกันหลายเรือ่งหลายอย่าง เขารู้ๆ  แต่วธิกีารแก้เนีย่มนัอาจจะ

ไม่ค่อยเหมอืนกนั แต่เข้าใจว่ามนัเป็นในแนวทางเดยีวกนันะในการทีผ่ม

พูดว่า การสร้างพลังให้กับประชาชนและการสร้างความเป็นธรรมเพื่อ

ลดความเหลื่อมล�้า ผมว่าเป็นไปในแนวเดียวกันทุกคน อันนี้น่าสนใจว่า

ไปในแนวเดียวกัน แต่บางคนที่ไม่ค่อยพูดก็มี

  อาจารย์นิธิ ท่านเก่ง ท่านก็แย้งท่านก็ให้เหตุผลดี คุณสมสุขก็มี

แนวความคิดของตัวเองที่ชัดเจนมาก อาจารย์ชัยอนันต์ ยังไม่ค่อยพูด

มากเท่าไร อาจจะยังงงๆ อยู่เหมือนกัน อาจารย์ณรงค์ เพชรประเสริฐ 

ก็ดี

  อ้อ อาจารย์เสกสรรค์ ก็แปลกดี... น่าดูเหมือนกันดี ผมเห็นด้วย

กับอาจารย์เสกสรรค์เยอะ ที่ท่านพูดมาในที่ประชุมผมเห็นด้วยเยอะก็

นั่งอยู่ข้างๆ ผมก็คุยกันเข้าใจกัน

บรรยากาศการประชุม	ไม่ได้เคร่งเครียดอะไรใช่ไหม

 ครบัไม่เคร่งเครยีดเลย คณุอานนัท์รกัษาบรรยากาศเก่งมากคอืได้

เนื้อหาสาระในเวลาเดียวกันไม่เคร่งเครียด ท่านมีลูกเล่นที่จะให้คนรู้สึก

ด ีมคีวามรูสึ้กทีด่คืีอคนทีม่คีวามเหน็ตรงกนัข้ามกนักส็ามารถทีค่ยุกนัได้

อย่างดี
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“ผมว่ำคนธรรมดำไม่ว่ำใครเมื่อได้มีโอกำสไปใกล้ชิด
กับชำวบ้ำนจะต้องรู้สึกอย่ำงเดียวกัน ทุกคนว่ำมันมีอะไร

หลำยอย่ำงที่เรำจะต้องท�ำเพื่อช่วยเหลือเขำ...”

คนที่มีความเห็นตรงกัน	นั่งตรงข้ามกันไหม

 (หัวเราะ) บางคนก็นั่งตรงกันข้ามบางคนก็ไม่ตรงข้าม (หัวเราะ) 

คราวหน้าเขาจะเปลีย่นห้องประชมุไปอกีห้องหนึง่ คอือนันีม้นัมโีต๊ะยาว

ห้องมันแคบโต๊ะมันยาวมองกันไม่ถนัด เขาจะเปลี่ยนเป็นอีกห้องหนึ่งที่

เป็นห้องสี่เหลี่ยมมากขึ้นและตั้งที่ประชุมเป็นคล้ายๆ ตัวยู ตอนนี้เขาใช้

ห้องด้านขวาของตึกบ้านพิษณุโลก ท่านห้ามไว้นะไม่ให้อ้างชื่อใคร ใคร

พูดอะไรในที่ประชุมท่านประธานขอร้องไว้ จะสัมภาษณ์อะไรก็ได้แต่

อย่างอ้างว่าใครพูดอะไร อันนี้ต้องขอ... 

อาจารย์มบีทบาทในมลูนธิชิมุชนไททีท่�างานกบัชาวบ้านในชมุชนด้วย

 ใช่ครับ ผมเป็นประธานกรรมการ ผมท�ามาตั้งแต่คุณสมสุขตั้ง

มูลนิธิชุมชนไทขึ้นมาใหม่ๆ ท�ามานานแล้วก่อนหน้าต้ังคณะกรรมการ

ปฏริปูประเทศกม็แีถลงการณ์ออกมาในเรือ่งท่ีดิน ปัญหาเร่ืองท่ีดินระยะ

หลังมันมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเยอะมาก ระหว่างชาวบ้านกับนักธุรกิจ ชาว

บ้านกับนักการเมืองเยอะมาก ทั่วไปเลย ก็คิดว่าถ้าปล่อยไว้มันจะเป็น

ปัญหาที่รุนแรง เวลานี้มันก็รุนแรงมากอยู่แล้ว การที่ชาวบ้านเข้าไปเอา

ที่ดินคืน ที่ของเก่าเคยเป็นของดัวเองใช่ไหม แล้วมาโดนออกโฉนดทับที่

หรือโดนอุทยานประกาศทับที่ของตัวเองเข้าไปท�ากินไม่ได้
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ถูกจับข้อหาบุกรุกในที่ดินของตัวเอง

 ใช่ครับ มันเป็นเรื่องที่ร้ายแรงนะครับ ร้ายแรงเป็นเรื่องทื่เกิดขึ้น

เยอะมาก แต่คนในเมืองไม่ค่อยจะรู้เรื่อง คือความโกรธแค้นของคนเป็น

ความรู้สึกที่รุนแรงมาก เป็นความรู้สึกท่ีว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็เลย

เป็นสิ่งที่รุนแรง

เรื่องพวกนี้เชื่อมโยงมาถึงการชุมนุมของพวกเสื้อแดง

 ในกรุงเทพฯ ด้วยหรือไม่ไม่รู้ แต่ผมสงสัยว่ามีแต่ก็ไม่แน่ใจ ผมคิด

ว่ามนัใช่คอื... ไอ้ความไม่พอใจของคนนัน้นะมนัสะสมมานานมากทนีีพ้อ

เกดิมฟูเมนด์อย่างเสือ้แดงข้ึนกด็งึคนเข้ามา คนท่ีไม่พอใจเรือ่งอะไรต่างๆ 

เยอะแยะ ดงึเข้ามาคนกไ็ม่ได้เข้าใจอะไรมาก แต่กไ็ปดงึเข้ามา เขากย็งัไง

ก็ได้ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงก็พอ

อาจารย์เสกสรรค์	เรียกว่าการเปิดตลาดนัดคนทุกข์

 ใช่ ตลาดนัดคนทุกข์ เออ ใช่ๆ อาจารย์เสกสรรค์ เรียกอย่างนั้น

เหรอ ใช่ คือคนมีทุกข์อยู่แล้ว อันนี้พอโดนจูงเข้าไป แต่มันก็เป็นโอกาส

เหมือนกันว่า คนจูงมันจะจูงไปทางไหนมันก็จูงไปได้

สถานการณ์แบบที่ว่า	 ดูเหมือนน่าจะอันตรายเพราะคนถูกชักจูงไป

ได้ง่าย

 เพราะฉะนั้นหน้าท่ีของเราก็คือพยายามที่จะปลดล๊อคของที่

อันตราย หน้าที่ของเราส่วนหนึ่งก็คือเราต้องสร้างช่องทางที่ควรจะ

สามารถระบายออกได้ แก้ความทุกข์ของเขาได้เราจะต้องสร้างกลไก

อะไรบางอย่าง บางสิ่งที่จะให้ชาวบ้านสามารถแสดงออกแล้วก็แทนที่
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จะต้องเข้าไปประท้วง ก็ให้มันมีทางให้เขาเข้ามาผลักดันให้รัฐบาลท�าใน

สิ่งที่ต้องการได้ แด่อันนั้นก็ของที่เราจะต้องพยายามท�ามากกว่านี้ สร้าง

ช่องทาง ก็คือ... เป็นการให้อ�านาจ สร้างพลัง ชุมชน

ต้องเป็นช่องทางทีีมีการรับรองตามกฎหมายไหม

 อันนั้นคือท่ีเราจะต้องท�า ซึ่งมันก็ควรจะได้รับการรับรองตาม

กฎหมาย หรือว่าเราจะท�าเป็นช่องทางของเราซึ่งถ้าเผื่อราษฎรทุกคน

ยินดีจะให้มีช่องทางนี้เกิดขึ้น ในที่สุดมันต้องเป็นกฎหมายไป มีคนพูด

ถึงว่ามันอาจจะต้องเข้าไปก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญก็มีคนคิดอยู่ นัก

กฎหมายก็คิดอยู่ว่าจะต้องไปอยู่ในรัฐธรรมนูญ

ฐานะอย่างอาจารย์ท�าไมจงึหนัมาสนใจปัญหาของชาวบ้าน	หมายถงึ

อยู่ในตระกูลสูง	มีการศึกษาดีมีโอกาสใน	ชีวิตมาก

 ผมสนใจมานานแล้ว ตอนที่ท�าวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ผมก็ท�า

ในสลัมมันก็ใกล้ชิดมาตลอด แล้วก็มาท�างานกับอาจารย์ป๋วย ผมมา

ท�างานโครงการลุม่น�า้แม่กลองของอาจารย์ป๋วย เป็นผู้ช่วยอาจารย์ป๋วย

นะ ก็ได้ออกไปพบปะกับชาวบ้านอยู่เรื่อยๆ ความจริงการที่เราได้ออก

ไปพบชาวบ้าน เราเริ่มต้นเห็นว่า ชาวบ้านไม่ว่าในสลัมในชุมชนแออัด 

หรือว่าในหมู่บ้านชนบทน้ันมีปัญหาอะไรบ้าง ก็จะเข้าใจมันจะอดไม่ได้

หรอก ผมว่าคนธรรมดาไม่ว่า ใครเมื่อได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับชาวบ้าน

จะต้องรู้สึกอย่างเดียวกันทุกคนว่ามันมีอะไรหลายอย่างท่ีเราจะต้องท�า

เพื่อช่วยเหลือเขา... ชาวบ้านก็มีดีบ้าง เลวบ้าง มันก็มีทั้งนั้นไม่ใช่ว่าชาว

บ้านจะดีเท่านั้น มันก็มีหลายอย่าง
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เราไม่ได้พูดถึงว่าดีหรือเลว	แต่เป็นเรื่องการเข้าถึงโอกาส

 อือ ใช่ ชาวบ้านบางคนแม้แต่ชาวบ้านในสลัมเองที่เอาเปรียบคน

อื่น เอาเปรียบคนในสลัมด้วยกันเองก็มีเยอะมีทั้งนั้น

ท�าไมอาจารย์จึงไปท�าวิจัยเรื่องในสลัม

 ผมได้เล่าความในใจไว้ในหนงัสอืของผมแล้ว หนงัสือชือ่ มองสังคม

ผ่านชีวิตในชุมชน พิมพ์โดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เป็นงานวิจัยแต่ก็

เป็นหนังสือที่อ่านง่าย...เพราะผมได้ไปสมัครเรียนต่อวิชามานุษยวิทยา

สังคมและพบว่าวิชานี้ได้เปิดโลกใหม่ให้ ตอบสนองความปรารถนาที่

อยากรู้จัก และเข้าใจมนุษย์ในหลากหลายแห่งและแง่มุมโลกใหม่ของ

ผมคือโลกที่ปราศจากความกลัว หรืออย่างน้อยก็ลดลงไปมาก คนเรา

กลัวผีเพราะไม่รู้จัก และไม่เข้าใจผี เมี่อรู้จักและเข้าใจก็จะหายกลัว คน

ไทยทุกชนชั้น ทุกวงการเคยเป็นเสมือนผีปิศาจส�าหรับผม ท�าให้ไม่กล้า

ท�าอะไรเพราะกลัวจะผิดไปเสียหมด แต่ก็เพราะกลัวจึงท�าผิดอยู่เสมอ 

วิชามานุษยวิทยาสร้างความหาญกล้าให้เข้าไปใกล้ พยายามเรียนรู้และ

เข้าใจ แทนทีจ่ะถอยห่างและถกูครอบง�าด้วยความกลัว ผมจึงเลือกเข้าไป

ศกึษาในสลมัและสนทิสนมกบัผูอ้ยูอ่าศยัในสลมั แล้วจงึพบสิง่ทีผ่มเสาะ

แสวงหามาแต่เยาว์วัย สิ่งที่ผมพบนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผมนึกว่า ผมประสงค์ท่ี

จะแสวงหาคือวิธีการท่ีจะเข้ากับคนในสังคมทุกประเภทได้ดี เพราะผม

ยังรู้สึกอยากที่จะปรับตัวให้ถูกต้องตามขนบประเพณีในทุกกาละเทศะ 

แต่สิ่งที่ชีวิตคนในชุมชนสลัมได้สอนให้ผมเข้าใจน้ัน คืออะไรที่ผมอยาก

เรียกว่า ความเป็นมนุษย์...
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“มันต้องมีควำมเป็นธรรมเสียก่อน
ถึงจะลดควำมเหลื่อมล�้ำได้”

เท่าที่ได้สัมผัส	 ในชุมชนแออัดจะมีลักษณะร่วมอย่างหน่ึงคล้ายกับ

สังคมชนบทคนจะรู้จักเกื้อกูลกัน	เช่นเดียวกับเรื่องนินทาก็มาก

 ใช่ๆ คนมนัจะรูจ้กักนั ในชมุชนแออดัมนัจะรู้จักกนัหมด ไม่เหมอืน

ในสงัคมแบบเมอืงแบบบ้านจดัสรร หรอืคอนโดมเินยีม คอนโดเเห่งหนึง่

ที่ผมไป คุณเชื่อไหมมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งเป็นนักศึกษานะ ไปเช่าอยู่เสร็จ

แล้วเขาเกดิยงิกนัตาย ไม่รูเ้ขายงิตวัตายหรอืเขายงิกนัตายทัง้สองคน พ่อ

แม่เขาก็ไม่รู้ออกเที่ยวตามหา เด็กที่ตายก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจเลยนะ 

จนกระทั่งกลิ่นมันออกมาจากห้องถึงได้รู้ผ่านไปสามวันเจ็ดวันแล้ว พ่อ

แม่เขามาตามหารู้จากคนที่ว่า ได้กลิ่น ถึงได้รู้ว่า “อ้าว! ลูกเขามาตาย

อย่างนี้นี่เอง
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มันสะท้อนอะไร?	ชีวิตโดดเดี่ยวในเมือง?

 แย่กว่าโดดเดี่ยวมาก ชีวิตมันแย่ ชีวิตคนเราในคอนโด มันแย่ 

เปรียบกับชีวิตในสังคมสลัมถึงคนจะจน ไม่ค่อยมีหวังมากแต่มันอบอุ่น

นะถ้าจะมีเหตุยิงตัวตาย เขาก็รู้กันตั้งแต่กระสุนลั่นแล้ว แต่นี่กระสุน

ลั่นแล้วไอ้ข้างห้องมัน ยังไม่รู้เรื่องเลย หรือรู้แล้วไม่สนใจ ล�าบากนะ แต่

บ้านเมืองจะเป็นอย่างนั้น เป็นปัจเจกขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเกิดเราไปเอาระบบ

ทุนนิยมเข้ามามากๆ เข้ามันก็เป็นปัจเจกไปเรื่อย แต่ว่ามันก็มีกระแสอยู่

อยู่ในเวลานี้

ถ้าบอกว่า	 เราอยู่ในทุนนิยมท�าให้มีความเป็นปัจเจกมากขึ้น	 ท�าไม

คนในสลัมในเมืองใหญ่	ไม่เป็นอาจารย์วิเคราะห์	อย่างไร

 คนสลัมไม่ได้อยู่ในระบบทุนนิยมแท้จริง เขาเองก็พยายามแต่ก็

เข้าไม่ถึงทุน สลัมในสมัยน้ันท่ีผมท�าวิจัย มันก็เหมือนก�าแพงที่เขาล้อม

อยู่ จะท�ามาหากินก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกันเยอะ เขายังต้องพึ่งพาอาศัย

กันในการท�ามาหากิน เพื่อให้อยู่รอดได้ จังหวะที่ผมเข้าไปศึกษาอยู่นั้น 

ในสลมัมพีวกช่างต่างๆ เยอะมาก เขาต้องช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัช่วยกนั

หางานให้ท�า การเป็นเพือ่นส�าคญั ชวีติในชมุชนนัน้คุณไปท�าอะไรกต็าม 

เพือ่นส�าคัญ อย่างผมเข้าไปวนัไหนนะเขาไปไม่ได้บอกใคร ผมแค่จอดรถ

เอาไว้แล้วเดนิเข้าไป พอถงึกลางชมุชน ผูน้�าชมุชน เขากบ็อกเลยว่า กลวั

รถอาจารย์จะโดนงดั กเ็ลยให้คนไปเฝ้าให้แล้ว คอืเขารูก้นัหมดแล้วว่าเรา

มาตั้งแต่จอดรถแล้ว
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เรื่องในสลัมมีแก่นที่น่าสนใจที่พอจะเอามาประยุกต์ใช้ให้กับคนใน

เมืองใหญ่	ได้บ้างไหม

 ผมคดิว่าเขาต้องพึง่พากนัเพือ่ท�ามาหากนิ อกีอย่างหนึง่คอื ตัง้แต่

เขาอพยพเข้ามาในชุมชนแออัด ส่วนใหญ่แล้วเขาก็รู้จักกันมาก่อนบ้าง 

แต่สมัยที่ผมเข้าไปท�า เขาก็พึ่งพากันหลายเรื่องนะบ้านมันก็ชิดติดกัน 

ถึงยังไงมันเห็นกันอยู่แล้ว สังเกตไหม ในชุมชนแออัดนี่ของไม่ค่อยหาย

หรือมันไม่ค่อยมีของให้ขโมย

 บางทีมันก็มีนะ ในชุมชนแออัดที่ผมเข้าไป บางบ้านที่มีโทรทัศน์

เขาไม่เห็นจะหายเลย จาน ชาม เขาวางไว้ แต่ว่ามันแปลกอยู่อย่างนะ 

ไอ้บ้านที่อยู่รอบๆ นี่จะหายเสื้อผ้าหายประจ�าเลย และเขาก็บอกผม... 

ช่างตดัผมทีผ่มเคยไปตดัผม ตรงตลาดนางเลิง้ เขาบอกว่าบ้านเขาตดิกบั

ชุมชนแออดัทีผ่มไปศกึษา เข าบอกว่า โอ๊ย! มนัเหลอืเกนิ เสือ้ผ้าเขาฝาก

ไว้ทีร่าวนีห่ายไปหมดเลยโดนสอยไปหมด ตากไม่ได้เลย แต่ในชมุชนเอง 

ตลอดทั้งคืนเขาวางข้าว วางของ วางอะไรต่ออะไรไว้ โทรทัศน์ก็ยังมีเลย 

ทีเ่ฉลยีงหน้าบ้านไม่หาย แต่เขามบีางอย่างนะ พอเวลามคีนข้างนอกเข้า

มา เขาจะมเีดก็วยัรุน่กลุม่หนึง่คอยดแูลรกัษาเขากลวัเหมอืนกนั เขากลวั

เวลาคนข้างนอกเข้ามาและอกีอย่างเขากลวัมาก น่าสนใจมากคนท่ีอยูใ่น

สลัมที่ผมไปศึกษาวิจัยเขามีสตางค์นะ ถ้ามีสร้อยคอคือเวลาเขาจะออก

ไปตลาดนางเลิ้ง เขาจะถอดสร้อยคอเขาใส่ไว้ให้เมีย เขาไม่ใส่สร้อยคอ

ออกไปนอกชุมชน แล้วเวลาที่ผมคุ้นกับเขามากๆ ผมกลับออกมาตอน

ดึกๆ เขากจะเดินมาส่งผม กลัวว่าผมจะโดนจี้กลางทาง แล้วบ้านที่เมื่อ

ก่อนผมอยูห่่างจากชมุชนแค่ไม่ถงึกโิลเมตรเขากเ็ดินออกมาส่งผมคอื คน

ข้างในเขาไม่กลัว เขากลัวคนข้างนอก
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หน่วยงานของหลวงที่มีที่ดินมากๆ	 เช่นกรมธนารักษ์	 ส�านักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีที่ดินจ�านวนมาก	 ต้องมีวิธีบริหาร

จัดการที่ดีพอหรือไม่

 ก็เหมอืนกับรถไฟ ทีด่นิพวกนีจ้ะมคีนเข้ามาอยูเ่ยอะ พดูว่า บกุรกุ 

ความจริงไม่ใช่บุกรุกหรอก คนท่ีเข้ามา จะเป็นคนที่มาซ้ือคือ มีคนมา

ปลูกกระต๊อบปลูกอะไรไว้ก่อนแล้วพวกนี้ก็มาซื้อ บางทีราคาเป็นหมื่น

คือซื้อบ้านที่จะอยู่นี้ แต่มันไม่มีสิทธิตามกฎหมายหรอก ก็มีคนในหน่วย

งานนั้นๆ เองที่ชักจูงให้คนเข้ามาซื้อไปแนะน�าให้คนข้างนอกเข้ามาอยู่ 

โดยไปเก็บสตางค์ พูดง่ายๆ ว่าหากินกันน่ะ ส่วนมากองค์กรใหญ่ๆ ไม่

สามารถปกครองคนได้ดีทั้งหมดหรอก

สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้	 เรื่องใดส�าคัญที่สุดในการที่จะปฏิรูป

ของเราขึ้นใหม่

 สิ่งส�าคัญที่สุดในช่วงเวลาวิกฤตนั้นผมคิดว่าก็คือการสร้างความ

เป็นธรรมดาเพ่ีอลดความเหลื่อมล�้าในสังคม นี่ว่าไปตามแนวทางของ

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ แต่ทีแรกนั้นอาจารย์ประเวศท่านพูดว่า 

ต้องลดความเหลื่อมล�้าเพื่อสร้างความเป็นธรรม แต่ผมก็ขอบอกว่ามัน

ตรงกันข้าม มันคือการสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้า มัน

ต้องมีความเป็นธรรมเสียก่อน ถึงจะลดความเหลื่อมล�้าได้
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รพีพัฒน์ทอดผ้าป่า ท�าบุญครบรอบ 79 ปี ณ วัดใหม่ประชุมพล นครหลวง จ.อยุธยา

พร้อมศิษย์ และกัลยาณมิตร
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ทีมมูลนิธิชุมชนไท รดน�้ำขอพร จำก อ.อคิน วันสงกรำนต์
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รพีพัฒน์



แด่...อาจารย์อคิน รพีพัฒน์

สุวัฒน์ คงแป้น

 คนคมค่าควรคู่ คนไทย

    ลงต�่าเพื่อคิดไกล สู่ฟ้า

     แปดสิบปีล่วงไป ใจยัง คงมั่น

    หวังให้คนจนไซร้ หมดทุกข์ ทั่วกัน


