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รายงานการวิจยัเร่ือง 
รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ กับการเมืองไทย 1 

 
โดย รองศาสตราจารย ดร. เกษียร เตชะพีระ 

คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

บทคัดยอ 
 
 งานวิจยัช้ินนีมุ้งบรรยายและวิเคราะหกระบวนการโคนรัฐบาลทักษิณ ซ่ึงเริ่มตนจาก ๑) ปรา-

กฏการณสนธิ ล้ิมทองกุลและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เปดฉากขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ตามมาดวย ๒) ตุลาการภิวตัน ภายหลังพระราชดํารัส ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และจบลง

ดวย ๓) กองทพัภิวตันกับรัฐประหาร ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) โดยเนนประเด็นพระราชอํานาจ (royal 

prerogative), ตุลาการภิวัตน (judicial review), และบทบาทของเครือขายขาราชบริพาร 

(monarchical network) ในการตอตานรฐับาลทักษิณ 

 จากนั้นงานวจิยักว็ิเคราะหวิจารณลักษณะแนวโนมการเมอืงไทยหลังรัฐประหารภายใตการ

ปกครองของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ จุลานนทและคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) 

โดยเนนประเด็นการพยายามทําลายฐานอาํนาจของระบอบทักษิณ, รางรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 

และการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 
 

                                                 
 1 เสนอตอการประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๐), ๑๓ – ๑๔ 
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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“ประชาธิปไตยนะ มันตองรฐัประหารบอย ๆ ไมอยางนั้นก็ไมใชประชาธิปไตย” 
 
  

 ในเรื่องสั้นของ “ลาว คําหอม” - อันเปนนามปากกาของคุณคําสิงห ศรีนอก (พ.ศ. ๒๔๗๓ – 

ปจจุบัน) นักประพันธหวักาวหนารุนหลังสงครามโลกครั้งที่สองผูมีฝมือดีที่สุดของไทยคนหนึ่งและ

ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป ประจําป พ.ศ. ๒๕๓๕ 2- ซ่ึงตีพิมพเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๐๑ ภายใตช่ือเร่ืองที่

จงใจสะกดใหเพี้ยนวา “นักกานเมือง” นั้น ตัวเอกปฏิลักษณ (anti-hero) ช่ืออาจารยเขิน เขียนรัก เปน

คนสํามะเลเทเมา ตื้นเขิน ฉวยโอกาส ไรหลักการอยูที่หวัเมืองแหงหนึ่ง อดีตเขาเคยเปนถึงสมภารเจาวัด

ทวาผาเหลืองรอนจนสึกตามแมหมายชื่อหวานอิ่มออกมา หลังจากอยูกินกนัหลายป เมียก็มาปวยตายไป

เสีย ความเสียดายเสียใจทําใหอาจารยเขนิหันไปกินเหลาแกทุกขอยางจริงจัง อาศัยเงนิทองที่แมหวานอิ่ม

ทิ้งไวใหเล้ียงเหลาบรรดาลูกนองขี้เมาสามสี่คนเชาจรดเยน็ไปวนั ๆ  

 มาวันหนึ่งดวยความไมชอบขี้หนาหมูหวดตํารวจทองที่บวกแรงยุของพรรคพวกในวงเหลา 

อาจารยเขินกต็ดัสินใจลงสมคัรรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรหลังเกิดรัฐประหารไลหลวงพิบูลหลวงเผา

ออกไป แลวก็เวรกรรมแกดันชนะเลือกตั้งขึน้มา อารามหวั่นวิตกกลัดกลุมวาหนาที่ ส.ส. ในกรุงเทพฯ

จะเปนชวีิตอกีแบบที่ยุงยากเดือดรอนวุนวายเหมือนหาเสนียดใหกับตวั แกจึงละทิ้งหนาที่ผูแทนฯแลว

เผนหนหีายไปเสียเฉย ๆ ในที่สุด 

 ตอนหนึ่งในเรือ่งระหวางกําลังตั้งวงกงเหลาเมาออแอรอบสาย อาจารยเขินก็อรรถาธิบาย

ความสัมพันธระหวางรัฐประหารกับประชาธิปไตยในการเมืองไทยแกขี้เมารวมวงวา: - 

                                                 
 2 ดูเอกสารบทความขอเขียนเกี่ยวกับประวัติภูมิหลังของคําสิงห ศรีนอกอยางพิสดารไดในหนังสือที่จัดพิมพ
ในวาระอายุครบรอบ ๗๐ ปของเขา  ชาติ กอบจิตติและคณะ, รวบรวม, งานและความคิดลาว คําหอม (กรุงเทพฯ: 
สํานักพิมพนักเขียน, ๒๕๔๔). 
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“ขยันยุงเหลือเกินน”ิ กอยออแอในลําคอ “นี่ละมังที่พวกปากมากมนัพูดปาว ๆ ตอนเลือก
ผูแทน มันวาไงนะ อาจารย อะไรนะ ไตไตนี่แหละ” ยืน่หนาไปทางเขิน 
 
“ประชาธิปไตยเวย ไมใชไตไต” เขินพูดอยางเครงขรึม “เขาเรียกวารัฐประหาร ประชาธิป-
ไตยนะ มันตองรัฐประหารบอย ๆ ไมอยางนั้นก็ไมใชประชาธิปไตย” 3 

 

 แมจะเปนแคคาํคุยโวของตัวละครสมมุติขี้โอขี้เมา ทวาคํากลาวเสียดสีนี้ก็ทรงไวซ่ึงแกนแกน

อันเปนสัจธรรมประการหนึ่งเกี่ยวกับการเมอืงไทยสมัยใหม นั่นคือใชวารัฐประหารทั้งหลายทั้งปวงจะ

เปนผลเสียตอประชาธิปไตยของไทยก็หาไม  

 ความจริงแลว การรัฐประหารนี่แหละที่ขาราชการทหารบก ทหารเรือและพลเรือนระดับกลาง 

(พวก “คุณหลวง”) กลุมหนึง่ผูเรียกตัวเองวา “คณะราษฎร” ใชเปนวธีิการโคนระบอบสมบูรณาญา-

สิทธิราชยลงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญขึ้นมาในการปฏิวตัิเมื่อวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕ 4 

 และในบรรดาการรัฐประหารที่ทําสําเร็จ ๑๒ คร้ังถัดมาเมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๖ (๒ คร้ัง), ๒๔๙๐, 

๒๔๙๑, ๒๔๙๔, ๒๕๐๐, ๒๕๐๑, ๒๕๑๔, ๒๕๑๙, ๒๕๒๐, ๒๕๓๔ และ ๒๕๔๙ นั้น 5 ก็มีอยางนอย 

๖ คร้ังที่กอการกันขึ้นเพื่อกอบกูหรือสงเสริมสิ่งที่รูจักกันในชั้นหลังวา “ระบอบประชาธิปไตยแบบ 

ไทย ๆ” ไดแก: -  

                                                 
 3 ลาว คําหอม (คําสิงห ศรีนอก), “นักกานเมือง”, ฟาบก้ัน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพกอไผ, ๒๕๓๐), หนา 
๙๘. 
 4 ชาญวิทย เกษตรศิริและธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, ปฏิวัติ 2475 = 1932 Revolution in Siam (กรุงเทพฯ: 
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, 2547). 

 5 ดูรายละเอียดใน ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, “ขออาง” การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏในเมืองไทยปจจุบัน: 
บทวิเคราะหและเอกสาร, เอกสารวิชาการ โครงการตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบาน หมายเลข ๖/๒๕๕๐/๒๐๐๗,  
ชาญวิทย เกษตรศิริและคณะ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๕๐), 
หนา ๑๒ – ๔๔. 
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 ๑) รัฐประหาร ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ซ่ึงพยายามตดัตอนอํานาจการเมืองของฝายพลเรือนปก

ซายของคณะราษฎรภายใตการนําของหลวงประดิษฐมนธูรรมดวยขออางภัยคอมมวินสิตและฟนฟพูระ

ราชอํานาจและสถานภาพของพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 

 ๒) รัฐประหาร ๘ พ.ย. พ.ศ. ๒๔๙๐ ซ่ึงขับโคนฝายพลเรือนปกซายของคณะราษฎรและขบวน-

การเสรีไทยภายใตการนําของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงคออกจากอํานาจไป 

 ๓) รัฐประหาร ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๐ ซ่ึงรุลางกลุมทหาร-ตํารวจตอตานคณะเจาใตการนํา

ของจอมพล ป. พิบูลสงครามกับ พล.ต.อ. เผา ศรียานนทออกจากอํานาจไป 

 ๔) รัฐประหาร ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ซ่ึงถอนรากถอนโคนการปกครองในระบอบรัฐธรรม-

นูญทิ้งและรื้อฟนระบอบสัมบูรณาญาสิทธิ์กลับคืนมาในรูปแบบเผด็จการทหารอาญาสิทธิ์อันมีพระ-

มหากษัตริยทรงเปนประมุขและมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตเปนอัตตาธิปตย 

 ๕) รัฐประหาร ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ซ่ึงฆาหมูปราบปรามขบวนการนักศึกษาและประชาชน

ในเมืองที่ตองการเปลี่ยนแปลงสังคมอยางขุดรากถอนโคนภายใตอํานาจนําของคอมมิวนิสตลงไป และ 

 ๖) รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงหยุดชะงักระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาจากการ

เลือกตั้งไว เพือ่ตัดตอนอํานาจนําทางการเมืองของกลุมธุรกิจใหญที่มีรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. 

ดร. ทักษณิ ชินวัตรแหงพรรคไทยรักไทยเปนตัวแทน จากนั้นก็พยายามปรับโครงสรางระบอบประชา-

ธิปไตยฯเสียใหม เพื่อปองกนัไมใหอํานาจนําดังกลาวโผลกลับมาอีก 

 คําบรรยายความสัมพันธระหวางรัฐประหารกับประชาธิปไตยของไทยขางตนอาจฟงดูเสมือน

เปนปฏิทรรศนชวนฉงน ทวานับแตราวตนพุทธทศวรรษที่ ๒๔๙๐ เปนตนมา ประชาธิปไตยของไทยก็

ไมเคยเปนระบอบประชาธิปไตยเฉย ๆ เลย หากเปน “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
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เปนประมุข” เสมอมา หากยดึตามถอยคําทีใ่ชในมาตรา ๒ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

ฉบับลงประชามติ พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 ทางลัดทางหนึง่ในการทําความเขาใจลักษณะเฉพาะพเิศษของ “ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” แบบไทย ๆ ก็คือยอนรอยประวัตคิําวา “ประชาธิปไตย” ด ู

 ศัพท “ประชาธิปตัย” (สะกดแบบเดิม) ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัทรงบัญญัติ

ขึ้นตั้งแตราวป พ.ศ. ๒๔๕๕ คํานี้ แรกเริ่มเดิมทีทรงใชในความหมายที่ตรงกับศัพทภาษาอังกฤษวา 

“republic” หรือที่แปลกันในชั้นหลังวา “สาธารณรัฐ” 6 อันหมายถึงระบอบการปกครองที่ไมมี

กษัตริย (a government with no king) 7 

 การเปลี่ยนยายความหมายของคําวา “ประชาธิปตัย” จาก “republic” ไปเปน“democracy” 

แบบที่เราเขาใจและใชกันอยูในปจจุบนันัน้เกิดขึ้นภายหลังการประนีประนอมระหวางคณะราษฎรกบั

สถาบันกษัตริยในการอภวิัฒนลมระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเมื่อป พ.ศ. ๒๔๗๕ เมือ่คณะผูปกครอง

ใหมเลือกใชระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ (constitutional monarchy) แทนที่จะเปลี่ยนไป

เปนระบอบสาธารณรัฐเสียทีเดียว  

                                                 
 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, จดหมายเหตุรายวันในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
(พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพหมอมเจาชัชวลิต เกษมสันต ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส, ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๗). 
ดังปรากฏขอความในจดหมายเหตุรายวันสวนพระองคประจําเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๕๕ ตอนหนึ่งวา: - 

“(แตก็) มีปญหาวาจะเปนไปไดจริงเชนนั้นฤาไม ตางวาเลิกเจาแผนดิน เลิกเจาและเลิกขุนนางเสียใหหมด เปลี่ยน
ลักษณปกครองเปนประชาธิปตัย (ริปบลิค) อันตามตําราวาเปนลักษณปกครองซึ่งใหโอกาศใหพลเมืองไดรับ
ความเสมอหนากันมากที่สุด เพราะใคร ๆ ก็มีโอกาศที่จะไดเปนถึงประธานาธิบดี ขอนี้ก็ดีอยู (ตามตํารา)...” 
(หนา ๗๒ เสนใตเนนโดยผูเขียน ตัวสะกดคงไวแบบเดิมตามตนฉบับ) 

 7 “A republic is a kind of government that has no king, queen, or other monarch and where the 
people are sovereign.” อางจาก “Republic”, Simple English Wikipedia, accessed 23 October 2007, <simple. 
wikipedia.org/wiki/Republic>.  
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 ดังปรากฏหลักฐานคําวา “ประชาธิปไตย” ถูกใชในความหมายใหมวา “democracy” ใน เคา

โครงการเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) ตั้งแตปลายป พ.ศ.  ๒๔๗๕ (ปฏิทิน

เดิม) โนนแลว 8 

 ผลพวงทางประวัติศาสตรของการประนีประนอมทางการเมืองครั้งนั้นจงึสงผลสืบเนื่องมาทํา

ใหเปนไปไดที่จะขนานนามระบอบการเมืองไทยปจจบุันวา “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 

กษัตริยทรงเปนประมุข” หรือ “a democratic form of government with the King as Head of 

State” (ตามคําแปลวลีนี้ที่ไดการรับรองเปนทางการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)  

 ซ่ึงหากเราทดลองแปลวลีไทยนี้ไปเปนภาษาอังกฤษโดยยึดตามความหมายดั้งเดิมของคําวา 

“ประชาธิปตยั” สมัยรัชกาลท่ี ๖ ดู ก็จะไดความวา: - 

 “a Republic with the King as Head of State” !?! 

 

 นี่เปนปฏิพจน (oxymoron) ที่เปนไปไดก็เพราะกระบวนการทางการเมอืงวัฒนธรรมที่ดล

บันดาลใหศพัทการเมืองจากตางชาติตางภาษาที่มีนัยเปลี่ยนแปลงแบบขดุรากถอนโคนกลับเชื่องหรือ

หมดเขี้ยวเล็บพิษสงลง (taming or metathesis) ดวยเดชานุภาพของพระราชอํานาจนํา 9 

 กลาวใหถึงที่สุด การกลับกลายความหมายอันนามหัศจรรยนี้เปนสัญลักษณแสดงความสําเร็จ

ของพระราชอํานาจนําที่ทรงสรางสมขึ้นดวยพระราชอุตสาหะวิริยะตอเนื่องยาวนานในรัชกาลปจจบุัน

                                                 
 8 ปรีดี พนมยงค, “เคาโครงการเศรษฐกิจ”, ปรีดี พนมยงคกับสังคมไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหา-
วิทยาลัยธรรมศาสตรและโครงการปรีดี พนมยงคกับสังคมไทย, ๒๕๒๖), หนา ๑๗๓ – ๗๔. ในขอความวา: - 

“ในการทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ขาพเจามิไดปรารถนาที่จะเปลี่ยนพระเจาแผนดินองคเดียวมาเปนหลาย
องค ซึ่งเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยแตเปลือกนอกเทานั้น ขาพเจามุงตอสาระสําคัญคือ “บํารุงความสุข
สมบูรณของราษฎร” (เนนโดยผูเขียน) 

 9 Kasian Tejapira, “The Politics of Translation”, Commodifying Marxism: The Formation of 
Modern Thai Radical Culture, 1927 – 1958 (Kyoto: Kyoto University Press and Trans Pacific Press, 2001), 
pp. 196 – 99.  
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จนสถาบันกษตัริยกลับมีสถานะทางการเมอืงโดดเดนเปนหลักในระบอบประชาธิปไตยภายใต

รัฐธรรมนูญอยางยิ่งยวดเหนอืลํ้ากวาในสมยัสมบูรณาญาสิทธิราชยในบางดานดวยซํ้าไป 10 

 

สูรัฐประหาร ๑๙ กันยาฯ 

 
 หาก “ทักษิโณมิคส” หรือแนวทางนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลทักษิณหมายถึง: - 

๑) การแปรกิจการภาคสาธารณะของรัฐชาติใหกลายเปนของเอกชนไมถือชาติตามแนวทาง

เสรีนิยมใหมสําหรับคนรวยผูมีเสนสายทางการเมือง; ควบคูกับ 

๒) ประชาบริโภคนิยมสําหรับคนจนผูออกเสียงเลือกตั้ง แลว 

 “ระบอบทักษณิ” ก็อาจหมายถึง ระบอบประชาธิปไตยอาํนาจนยิมภายใตอํานาจนําของกลุม

ทุนใหญ 

 ความขัดแยงหลักของการเมืองไทยกอนรัฐประหาร ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็คือความ

ขัดแยงระหวาง [ระบอบทักษิณ + ทักษิโณมิคส] กับ “ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข” หรือนัยหนึ่ง ระบอบเลือกตั้งธิปไตยภายใตพระราชอํานาจนํา นั่นเอง 

 พลังใหมฝายแรกไดเติบใหญแผขยายรุกคืบเขากระแทกโยกคลอนกรอบโครงอํานาจเกาฝาย

หลังอยางแข็งกราวรวดเร็วจนกอเกดิปฏิกิริยาตอตานคัดคานกวางขวางออกไปในที่สุด  

 ขณะสิ่งที่กลาวอางเรียกขานกันวา “ปฏิญญาฟนแลนด” จะจริงเทจ็อยางไรยังไมพิสูจนทราบ

ชัดนั้น11 แตที่แน ๆ ก็คือ [ทวงทํานองการนาํเดี่ยวแบบซีอีโอบรรษัทประเทศไทยของนายกฯทักษิณ, 

                                                 
 10 ดูกรณีตัวอยางและขอถกเถียงเรื่องนี้ใน เกษียร เตชะพีระ, “อํานาจนํา (hegemony)”, มติชนรายวัน, ๑๒ 
ต.ค. ๒๕๕๐, น. ๖; และ ชนิดา ชิตบัณฑิตย, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ: การสถาปนาพระราชอํานาจนําใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๕๐). 
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นโยบายทกัษโิณมิคส, และระบอบพรรคเดนพรรคเดยีวที่กําลังเติบกลาขึ้นมา] 12 สวนทวนกระแส 

[อุดมการณราชาชาตินิยม, ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง, และเครือขายขาราชบริพาร]13 อยางแจงชัด  

 กระแสคลื่นการรณรงคทางการเมืองเพื่อโคนรัฐบาลทักษิณทยอยเคลือ่นตัวซัดสาดเขามาเปน 

๓ ระลอกดวยกันโดยทั้งหมดกินเวลา ๑ ปจากเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ไดแก: - 

๑) ปรากฏการณสนธิ ล้ิมทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือขบวนการ

มวลชนราชาชาตินิยม (ก.ย. ๒๕๔๘ – เม.ย. ๒๕๔๙) 

๒) ตุลาการภิวัตน (เม.ย. – ก.ค. ๒๕๔๙) 

๓) กองทัพภวิัตนกับรัฐประหาร (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๔๙) 

 

ปรากฏการณสนธิ ล้ิมทองกุลกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

 

 คนชั้นกลางในเมืองและชนชั้นนําเดิมที่ประกอบกันเปนฝายคานนอกสภาตอรัฐบาลของนายกฯ

พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตรนั้นมีความแตกตางหลากหลายกันทางอดุมการณและการเมืองเกินกวาจะ

หลอหลอมเขาดวยกันเปนปกแผนเองได ในที่สุด จุดรวมเดียวที่สามารถรวมใจพลังการเมืองนานา

สารพัดประเภทเหลานี้ก็คือพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ดังปรากฏวาขอเรียกรองใจกลางที่คอย ๆ กอ

                                                                                                                                                 
 11 ดูบันทึกคําอภิปรายและรายงานขาวใน “ชําแหละ"ปฏิญญาฟนแลนด" ชู"ปฏิญญาธรรม-ศาสตร" ปกปอง
สถาบันกษัตริย”, มติชนรายวัน, ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๙, น. ๒; "ชัยอนันต"ช้ีเหตุ กค. "ทักษิณ" ไป มวลชนปะทะ ปกใจ 
"บางอํานาจ" เขาแทรกแซง "เกรียงกมล" โตฟนแลนดไรสาระ”, มติชนรายวัน, ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๙, น. ๑. 
 12 ดูขอถกเถียงละเอียดใน เกษียร เตชะพีระ, “ภาคสอง: ระบอบทักษิณ”, บุชกับทักษิณ: ระบอบอํานาจ
นิยมขวาใหมไทย-อเมริกัน (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๗), หนา ๑๒๑ – ๒๔๐. 
 13 ดูขอถกเถียงละเอียดใน เกษียร เตชะพีระ, “สถาบันกษัตริย”, จากระบอบทักษิณสูรัฐประหาร ๑๙ 
กันยายน ๒๕๔๙: วิกฤตประชาธิปไตยไทย (กรุงเทพฯ: มูลนิธิ ๑๔ ตุลา, ๒๕๕๐), หนา ๓๘ – ๕๓.  
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ตัวสุกงอมขึ้นทามกลางยุทธการสื่อมวลชนของสนธิ ล้ิมทองกุลกับเครือหนังสือพิมพผูจัดการจาก

กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึงกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดแกการถวายพระราชอํานาจคืนและขอพระราช-

ทานผูนําในการปฏิรูปการเมืองแทนที่นายกรัฐมนตรีทักษิณ 14 ในแงนี้ “ปรากฏการณสนธิ ล้ิมทองกุล” 

จึงนอมนําและอิงอาศัยความชอบธรรมจากการรณรงคตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่มีสมาชิกคณะองค-

มนตรีเปนแกนนําภายใตรมธง “ธรรมราชา” ประเด็นดังกลาวนี้บวกกบัแนวพระราชดําริ “เศรษฐกจิ

พอเพียง” ไดกลายมาเปนฐานคติรองรับใหแนวรวมอนักวางขวางไมวาจะเปนนักเคลื่อนไหวสื่อมวลชน

ตอตานการเซน็เซอร, องคกรพัฒนาเอกชนตอตานรัฐ, สหภาพแรงงานตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เปนของเอกชน, กลุมสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกตอตานทุนนยิม ฯลฯ มาปฏิบัติภารกิจรวมกนัทาง

การเมืองได   

 ถึงแมขอเรียกรองถวายคืนพระราชอํานาจที่ริเร่ิมโดยสนธิ ล้ิมทองกุลกับเครือหนังสือพิมพ

ผูจัดการจะเปนชนวนใหเกดิขอโตแยงถกเถียงกันในสาธารณชนอื้ออึงเพียงใด แตพนัธมิตรประชาชน

เพื่อประชาธิปไตยอันเปนเครือขายแนวรวมหลวม ๆ ของกลุมและบุคคลฝายคานสารพัดพวกคละเคลา

กันซึ่งเขาสวมบทแกนนําทางการของขบวนการตอตานทักษิณทีก่ําลังเติบใหญขยายตัวอยางกาว

กระโดดสืบตอเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็หนัมาเห็นชอบและเก็บรับมนัไปเปนขอเสนอ

ของตนเองในเวลาอันรวดเร็วราวเดือนครึ่งหลังกอตั้ง15 ฉะนั้นเองขบวนการตอตานทักษิณจึงเขาสวมรับ

                                                 
 14 เห็นไดจากคําถวายสัตยปฏิญาณรวมตอสูเพื่อถวายคืนพระราชอํานาจที่สนธิ ล้ิมทองกุลอานนําใหผูชม
กลาวตามในรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๔๘ ณ สวนลุมพินี และฎีกา ๔ 
กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ของสนธิ ล้ิมทองกุล, สโรชา พรอุดมศักดิ์และคณะ อางในคํานูณ สิทธิสมาน, ปรากฏการณสนธิ: 
จากเสื้อสีเหลืองถึงผาพันคอสีฟา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานพระอาทิตย, ๒๕๔๙), หนา ๓๐๔ – ๐๖, ๓๑๕ – ๒๒.  
 15 ดูแถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยฉบับที่ ๖/๒๕๔๙ นัดหมายชุมนุมใหญแสดงตนขอ
พ่ึงพระบารมีขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๗ ปลดชนวนวิกฤตของแผนดินเริ่มตนการปฏิรูป
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เอาเอกลักษณรวมหมูทางการเมืองแบบราชาชาตินิยม โดยนยิามทักษณิกับระบอบของเขาเปนศัตรูของ

ชาติ พุทธศาสนา และพระมหากษัตริย  

 เมื่อขบวนการมวลชนราชาชาตินิยมดังกลาวขางตนถูกจดุเครื่องติดและเริ่มเรงแรงขึ้นแลว ก็ได

แผขยายตวัจากกรุงเทพฯไปสูเมืองศูนยกลางอื่น ๆ ทั่วประเทศแมวาผลสะเทือนของมนัจะถูกหักกลบ

ลบลางไปบางจากการเคลื่อนไหวคูขนานของคาราวานคนจนผูสนับสนุนทักษณิทีชุ่มนุมสําแดงพลัง

ตอบโตอยูที่สวนจตจุักร  

 กลาวโดยรวมแลว นับวาขบวนการมวลชนราชาชาตินิยมประสบความสําเร็จในการกดดันให

นายกฯทักษิณประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร จัดเลือกตั้งใหม (๒๔ ก.พ. ๒๕๔๙) ,

ประกาศเวนวรรคตําแหนงนายกรัฐมนตรทีั้งที่ชนะเลือกตั้ง (๔ เม.ย. ๒๕๔๙) และลาพักราชการระยะ

ยาวจากตําแหนงรักษาการนายกรัฐมนตรี (๕ เม.ย. – ๒๓ พ.ค. ๒๕๔๙) 

 กระนั้นก็ตาม พรรคไทยรักไทยก็ชนะเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๔๙ อยูดีและสอทาทีแนชัด

วาจะครองอํานาจรัฐตอไปโดยยดึกุมสภาผูแทนราษฎรไวเบ็ดเสร็จและยงัมีทักษณิเปนหัวหนาพรรค  

 

วิเคราะหวิจารณพระราชอํานาจ: อํานาจสมบูรณาญาสิทธ์ิเฉพาะกิจ 

 

 ขอเสนอของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเรื่อง “ถวายพระราชอํานาจคืน”, “ขอให

ทรงใชพระราชอํานาจตามมาตรา ๗ แหงรัฐธรรมนูญ” หรือ “นายกฯพระราชทาน-รัฐบาลพระราช-

ทาน” ก็ตามลวนมีฐานคิดทีม่าจากปรัชญาและธรรมเนียมปฏิบัติของระบอบเสรีประชาธิปไตยตะวนัตก

ที่เรียกวา PREROGATIVE ซ่ึงราชบัณฑิตยสถานแปลเปนไทยวา “อํานาจพิเศษ” หรือ “พระราช

                                                                                                                                                 
การเมืองครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๔๙ ใน คนขาวอิสระ (นามแฝง), รวบรวม, ถอดรหัสเลือกตั้ง ๒๕๔๙ ตุลา
การภิวัฒน หยุด! ระบอบทักษิณ (กรุงเทพฯ: นาง สุนิสา อินทรนุรักษ, ๒๕๔๙), หนา ๑๖๑ – ๖๓.  
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อํานาจ” 16  นี่แหละคือรากเหงาทางความคดิและแบบธรรมเนียมปฏิบตัิของมาตรา ๗ ในรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 แตเดิม PREROGATIVE ถูกนิยามโดยนักคิดการเมืองเสรีประชาธิปไตยตะวนัตกวาหมาย 

ถึง: -  

-อํานาจของฝายบริหารที่จะดาํเนินการไปตามดุลพินิจเพื่อประโยชนสุขสวนรวม ในกรณีที่

กฎหมายมิไดระบุบงบอกไววาใหดําเนนิการอยางไร และบางครั้งกระทั่งในกรณีที่ฝาฝนกฎหมายดวย

ซํ้าไป 

-การที่ประชาชนอนุมัติใหผูปกครองสามารถเลือกกระทาํการตาง ๆ อยางเสรีเพื่อประโยชน

สวนรวมเมื่อกฎหมายเงยีบเสยีง (คือมิไดระบุบงบอกไว) และบางครั้งกระทั่งกระทําการฝาฝนบท 

บัญญัติของกฎหมายดวยซํ้าไป, รวมทั้งประชาชนยังยนิยอมรับผลสําเร็จของการกระทาํดังกลาวดวย 

-อํานาจในการทําประโยชนสวนรวมโดยไมมีกฎเกณฑกาํกับ 

-การที่ฝายบรหิารใชอํานาจเหนือกฎหมายเพื่อประโยชนสุขสวนรวม 17 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกบัเนื้อหาของมาตรา ๗ ในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ซ่ึงระบุวา: - 

“ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณใีดใหวนิิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณี

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข” 18 

                                                 
 16 ศัพทรัฐศาสตรฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๔), หนา ๑๖๙. 
 17 สรุปเรียบเรียงจาก John Locke, “Chap. XIV: Of Prerogative, The Second Treatise of 
Government: An Essay Concerning the True Original, Extent, and End of Civil Government”, Two 
Treatises of Government, Peter Laslett, ed., (New York: New American Library, 1965), pp. 421 - 27. 
ขอเขียนที่ถือเปนงานแมบทของปรัชญาเสรีประชาธิปไตยอังกฤษชิ้นนี้ตีพิมพครั้งแรกเมื่อป ค.ศ. ๑๖๘๙ 
 18 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม, รวบรวม, รวมรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
วิญูชน, ๒๕๔๑), หนา ๑๑. 
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จะเห็นไดวารัฐธรรมนูญมาตรา ๗ จํากัดขอบเขตของ PREROGATIVE ใหแคบเขาเฉพาะ

กรณีที่รัฐธรรมนูญไมไดระบุไวเทานัน้ (กลาวคือไมเปดชองใหใชในลกัษณะที่ฝาฝนบทบัญญัติประดามี

ของรัฐธรรมนูญ) และยังตีวงกํากับสําทับลงไปอีกชั้นหนึง่วาตองเปนไปตามประเพณีการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุเทานั้นดวย 

นั่นหมายความวาหากยึดการตีความมาตรา ๗ อยางเครงครัดตามตัวอักษร  ก็มิอาจใชอํานาจ

ตามมาตรา ๗ เพื่อ “ขอนายกฯพระราชทาน” ได เพราะมีมาตรา ๒๐๑ แหงหมวด ๗ ของรัฐธรรมนูญ

๒๕๔๐ กํากับการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีอยูแลว 

อยางไรก็ตาม หากอานเอาเรื่องบรรดาขอเสนอขางตนในสถานการณการเมืองปจจบุัน ความ 

หมายที่ชัดเจนเปนรูปธรรมในทางปฏิบัติของมันก็คือการเรียกรองใหใช อํานาจสมบูรณาญาสิทธ์ิเฉพาะ

กิจ (ad hoc absolutism) นั่นเอง กลาวคือมันสะทอนความมุงมาดปรารถนาอยากไดอํานาจเดด็ขาด

สมบูรณที่อยูนอกและเหนือรัฐธรรมนูญลงมาปฏิบัติการขจัดกวาดลางและจัดระเบยีบสังคมการเมือง

เสียใหมเปนการเฉพาะกิจเฉพาะกาล – กอนจะยอนกลับเขาสูหลักนิติรัฐและระบอบรัฐธรรมนูญปกติ

อีกครั้งหนึ่ง 

ทวาในสภาพการณและเงื่อนไขใดเลาที่การใชอํานาจสมบูรณาญาสิทธ์ิเฉพาะกิจจะมีฐาน

ความชอบธรรมที่พออางอิงไดในประวัตกิารเมืองประชาธิปไตยของไทย? 

ในทางหลักการ วาระความจาํเปนแหงอํานาจสมบูรณาญาสิทธ์ิเฉพาะกิจปรากฏขึ้นเมื่อเกิด

สภาพรัฐลมเหลว (failed state) ที่รัฐประสบความลมเหลวอยางเปนระบบในการปฏิบัติหนาที่พืน้ฐาน

ตามสัญญาประชาคมของมัน กลาวคือ: - 
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-รัฐไมสามารถปกปองสิทธิในรางกาย ชีวติและทรัพยสินของพลเมือง กอเกิดสภาพ “ภาวะ

ธรรมชาติ” (the state of nature) หรือนัยหนึ่งเสมือนไรรัฐ, ไมมีศาลสถิตยุติธรรมที่ทรงสิทธิอํานาจ

เปนที่ยอมรับของผูคนโดยทั่วไปใหเปนที่พึ่ง; หรือ 

-รัฐลวงละเมดิสิทธิในรางกาย ชีวิต ทรัพยสินของพลเมืองเสียเอง กอเกิดสภาพ “ภาวะ

สงคราม” (the state of war) ที่เจาหนาทีรั่ฐทําสงครามกับพลเมือง ใชกําลังประทุษรายรางกาย ชีวิต 

ทรัพยสินประชาชนโดยปราศจากสิทธิ์อันชอบที่จะทําเชนนั้น; หรือ 

-ประชาชนพลเมืองเพิกถอนความยินยอม (consent) จากรัฐ หรือนัยหนึ่งไมยอมรับไมยอม

ปฏิบัติตามอํานาจรัฐโดยทัว่ไป รัฐไดแตใชกําลังบังคับ (coercion) มาขมขี่ประชาชนพลเมืองใหทําตาม

คําสั่งเทานั้น 

เบื้องหนาภาวะรัฐลมเหลวอนัคับขันดังกลาวขางตน สังคมมีทางเลือกที่เผชิญหนาอยู ๒ ทาง 

กลาวคือ: - 

๑) กลับสูภาวะธรรมชาติที่ไรรัฐ ซ่ึงอาจสุมเสี่ยงตอการเกิดภาวะสงครามของทุกคนตอทุกคน 

(war of all against all) ทั้งนี้ขึ้นกับความคงอยูและเขมแข็งของสายใยเครือขายประชาสังคม หรือ 

๒) สถาปนาสังคมการเมืองขึ้นมาใหม (refounding political society) ซ่ึงเปนที่ยอมรับของ

บุคคลและฝายตาง ๆ ดวยการใชอํานาจสมบูรณาญาสิทธ์ิเฉพาะกิจ 

ในประสบการณการเมืองไทย สถานการณที่อาจจัดวาเขาขายหรือใกลเคียงภาวะรัฐลมเหลวดัง

กลาวคือเหตกุารณนักศกึษาประชาชนลุกขึ้นสูเผด็จการทหารเมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และเหต-ุ

การณประชาชนลุกขึ้นสูรัฐบาลทหารเมื่อพฤษภาทมิฬ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงกรณีแรกคลี่คลายไปดวยการที่

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัฯ ทรงแตงตัง้นายสัญญา ธรรมศักดิ์ องคมนตรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
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ธรรมศาสตรเปนนายกรัฐมนตรี “พระราชทาน” 19 สวนกรณีหลังคลี่คลายไปดวยปฏิบัติการพลิกโผชื่อ

นายกรัฐมนตรจีากพลอากาศเอกสมบุญ ระหงษเปนนายอานันท ปนยารชุนโดยประธานสภาผูแทน-

ราษฎรนายอาทิตย อุไรรัตนระหวางนํารายชื่อเขากราบถวายบังคมทูลฯแตงตั้ง 20 

อยางไรก็ตาม ขอนาคิดก็คือภาวะรัฐลมเหลวดังกลาวนี้ – เมื่อเรียนรูแลว มีประสบการณแลว – 

ก็อาจสามารถวิศวกรรมหรือสรางสถานการณความลมเหลวของรัฐ (to engineer a state failure) 

ขึ้นมาไดอยางนอยกด็วย ๒ วิธีการ ไดแก: - 

๑) ดวยความรุนแรง เชน กอจลาจล เผาบานเผาเมือง และ/หรือ ยัว่ยุใหกําลังทหาร-ตํารวจปราบ

ฆาผูคนกลางเมือง 21  

๒) ดวยปฏิบัตกิารไมรุนแรงหรืออารยะขัดขืน (civil disobedience) อันเปนมาตรการแสดง 

ออกอยางสันตวิิธีวาประชาชนพลเมืองเพิกถอนความยินยอม-ไมยอมรับไมยอมปฏิบัติตามอํานาจรฐั

โดยทั่วไป จนรัฐและระบอบการเมืองทํางานไมได ดังทีข่บวนการอหงิสาของมหาตมะคานธีกระทําตอ

รัฐเจาอาณานคิมอังกฤษเพื่อกูเอกราชของอินเดีย หรือขบวนการสิทธพิลเมืองของ ดร. มารติน ลูเธอร คิง 

                                                 
 19 วิมลพรรณ ปตธวัชชัย, สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผนดิน (กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารยสัญญา ธรรม
ศักดิ์, ๒๕๔๖).  
 คําบอกเลาของสัญญา ธรรมศักดิ์เกี่ยวกับการไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีครั้งนั้นบงช้ีชัดวาการดําเนินการ
แตงต้ังซึ่งเปนไปโดยชอบดวยมาตรา ๑๔ แหงธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรพุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยมีนายทวี 
แรงขํา รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่แทนประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนผูลงนามรับสนองพระ
บรมราชโองการนั้น เกิดขึ้นโดยเจาตัวงงงันไมรูเนื้อรูตัวมากอนเลย 
 20 อนุสรณ ศิริชาติ, “อาทิตย อุไรรัตน ไทมแมชชีน วันหักดิบ”, มติชนรายวัน, ๖ มี.ค. ๒๕๔๘, น. ๑๑. 
 21 ดูตัวอยางกรณีเหตุการณพฤษภาทมิฬ ๒๕๓๕ ในธนโชคและศิริกานดา, ผมผิดหรือ? ที่ยึดกรือเซะ! พล
เอกพัลลภ ปนมณี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพกูดมอรนิ่ง, ๒๕๔๗), หนา ๒๕๐ – ๕๖.  
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จูเนียรกระทําตอรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถ่ินอเมริกันเพื่อเรียกรองสทิธิพลเมืองเสมอภาคแกชนผิว

ดํา 22 

อยางไรก็ตามในประวัตกิารเมืองประชาธิปไตยของไทย อีกกรณหีนึ่งทีม่ีการใชอํานาจพิเศษ

หรือพระราชอาํนาจเขาแทรกแซงโดยตรงในทางการเมืองคือเมื่อพระบาทสมเด็จฯ พระปกเกลาเจาอยู-

หัวประกาศพระราชกฤษฎีกาใหปดประชมุสภาผูแทนราษฎรและตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม ณ วนัที ่๑ 

เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา ทั้งนี้ผูลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตาม

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ไดแกนายกรัฐมนตรีพระยามโนปกรณนิติธาดาและรัฐมนตรีอีก ๑๓ นายจาก

คณะรัฐมนตรีทั้งสิ้น ๒๐ นาย 23 

สถานการณตอนนั้นไมไดเกิดภาวะรัฐลมเหลวแตอยางใด ทวามีความขัดแยงทางการเมืองอยาง

รุนแรงในวงการรัฐบาลระหวาง [คณะเจาและขุนนางอนุรักษนยิมฝายนายกรัฐมนตรีพระยามโนปกรณ

นิติธาดา] กับ [ปกซายของคณะราษฎรและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบางสวนฝายรัฐมนตรีหลวง

ประดิษฐมนูธรรม] เกี่ยวกับเคาโครงการเศรษฐกิจทีห่ลวงประดิษฐมนธูรรมเสนอ  

การประกาศพระราชกฤษฎีกางดใชรัฐธรรมนูญบางมาตราครั้งนั้นจึงเทากับเปนการใชอํานาจ

สมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจของกลุมการเมอืงฝายหนึ่งเพือ่ขจัดกลุมการเมืองฝายตรงขามนั่นเอง 

ประเด็นสําคัญที่นาสนใจนอกเหนือจากวาใครฝายใดสถาบันใดเปนผูลงนามรับสนองพระบรม

ราชโองการเพื่อใชพระราชอาํนาจในพระราชกฤษฎีกานีแ้ลว ยังอยูตรงที่วาไมนานตอมา วันที่ ๒๐ 

                                                 
 22 ชัยวัฒน สถาอานันท, อารยะขัดขืน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมูลนิธิโกมล คีมทอง, ๒๕๔๙). 
 23 ดู ศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม, รวบรวมเรียบเรียง, “พระราชกฤษฎีกาใหปดประชุมสภาผูแทนราษฎร
และตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม”, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารสําคัญในทางการเมืองของประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๑๙), หนา ๒๔๙ – ๕๐. 
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มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ รัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดาก็ถูกยึดอํานาจโดยคณะทหารบก ทหารเรอื

และพลเรือนภายใตการนําของพันเอกพระยาพหลพลพยหุเสนาและพนัโทหลวงพิบลูสงคราม จากนั้น

รัฐบาลใหมทีม่ีพระยาพหลฯเปนนายกรัฐมนตรีก็เปดสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญขึ้นใหมและ

ออกพระราชบญัญัติใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่ไดปดประชุมสภาผูแทนราษฎรลงเมื่อวันที่ ๑ เมษายน 

พ.ศ. ๒๔๗๖ นั้นเสียเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖ โดยใหเหตผุลวาการที่รัฐบาลพระยามโน- 

ปกรณนิติธาดาปดประชุมสภาผูแทนราษฎรและงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรานั้น  “...มิไดอาศัยอํานาจ

ในรัฐธรรมนูญประการใด ซ่ึงทําใหเสื่อมทรามความศักดิ์สิทธิ์แหงรัฐธรรมนูญ” 24 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบสถานการณการเมืองชวงตนป พ.ศ. ๒๕๔๙ กับกรณีตวัอยางการใช

อํานาจพิเศษหรือพระราชอํานาจ (PREROGATIVE) ในอดีตของไทยแลว จะเหน็ไดวามันละมาย

ใกลเคียงกรณพีระราชกฤษฎีกางดใชรัฐธรรมนูญบางมาตราป พ.ศ. ๒๔๗๖ มากกวาเหตกุารณ ๑๔ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ หรือพฤษภาทมิฬ พ.ศ. ๒๕๓๕ กลาวคือเปนความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง

ระหวาง [ฝายรัฐบาลรักษาการทักษิณและผูสนับสนุน] กับ [ฝายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย

ที่ตอตานทักษณิ] มากกวาจะเปนภาวะรัฐลมเหลวใด ๆ 25 

                                                 
 24 อางจาก ศาสตราจารยไพโรจน ชัยนาม, รวบรวมเรียบเรียง, “พระราชบัญญัติใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาที่
ไดปดประชุมสภาผูแทนราษฎรลงวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๖”, รัฐธรรมนูญ บทกฎหมายและเอกสารสําคัญ
ในทางการเมืองของประเทศไทย, หนา ๒๖๘ – ๖๙. 
 25 การที่ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช นักรัฐศาสตรผูจงรักภักดีตอราชบัลลังก ผูบังคับการวชิราวุธ
วิทยาลัย มิตรสนิทเกาแกของสนธิ ล้ิมทองกุลและอดีตมันสมองวิชาการของเครือหนังสือพิมพผูจัดการ ไดตีพิมพบท 
ความ “การงดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา”,ผูจัดการรายวัน, ๒๗ ก.พ. ๒๕๔๙, น. ๑๒, ออกมา “ขอใหพระมหา-
กษัตริยทรงใชพระราชอํานาจตามมาตรา ๗ ของรัฐธรรมนูญประกาศงดใชรัฐธรรมนูญเปนการชั่วคราว เพื่อใหมีการ
จัดตั้งรัฐบาลรักษาการ ทําการแกไขรัฐธรรมนูญบางมาตรา ยังไมใหมีการเลือกตั้งจนกวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญ
เสร็จ”ประจวบเหมาะในจังหวะนั้นจึงมีนัยทางยุทธศาสตรการเมืองที่สําคัญคลองจองกับกรณีประวัติศาสตรขางตน 
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ในภาวะขัดแยงแบงฝกแบงฝายทางการเมืองเชนนั้น การขอใหทรงใชอํานาจพิเศษหรอืพระราช

อํานาจตามมาตรา ๗ พระราชทานนายกรัฐมนตรี ยอมเปนการเรียกรองใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยู  

หัวฯซึ่งทรงเปนประมุขของคนไทยทุกคนทุกฝาย ทรงเลือกขางเปนของบางคนบางฝายในทามกลาง

ความขัดแยงทางการเมือง อันจะสงผลกระทบตอสถานภาพและสัมพันธภาพของพระมหากษัตริยกบั

ฝายอื่น ๆ สถาบันอื่น ๆ ในสงัคมการเมืองไทยในระยะยาว 

ฉะนั้น การขอนายกฯพระราชทานดวยอํานาจมาตรา ๗ แหงรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ก็ตาม, ขอให

กองทัพเขาแทรกแซงทางการเมืองโดย “ยนือยูขางประชาชน” ก็ตาม, กลาวใหถึงที่สุดแลวมีสาระเปา 

หมายสําคัญเหมือนกัน คือขอใหมีการใชอํานาจสมบูรณาญาสิทธ์ิเฉพาะกิจมาขจัดฝายตรงขามทาง

การเมืองโดยอยูนอกและเหนอืรัฐธรรมนูญนั่นเอง  

 

ตุลาการภิวัตน 

 

 ในระหวางนายอักขราทร จฬุารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุดนําตุลาการศาลปกครองสูงสุด

และตอมานายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกานําผูพพิากษาประจําศาลสํานักงานศาลยุติธรรมทยอย

กันเขาเฝาฯถวายสัตยปฏิญาณตนกอนเขารับหนาที่ตามลาํดับ ณ พระตาํหนักเปยมสุข วังไกลกังวล 

อําเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น 

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดพระราชทานพระราชดํารัสขอรองใหคณะตุลาการศาลตาง ๆ 

พิจารณาปรึกษาชวยกันหาทางแกไขวิกฤตที่สุดในโลกที่กําลังเกิดขึ้นเนื่องจากการเลือกตั้งที่ไมเปน

ประชาธิปไตยและอาจเปนโมฆะ เพื่อปองกันไมใหชาตบิานเมืองลมจมไป พระองคยังทรงชี้แจงดวยวา

คําขอใหทรงใชพระราชอํานาจพระราชทานนายกรัฐมนตรีคนใหมแทนโดยอางมาตรา ๗ ของ
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รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ นัน้ทําใหพระองคเดือดรอนมากเพราะผิดรัฐธรรมนูญ ไมใชการปกครอง

แบบประชาธปิไตย เปนการปกครองแบบมั่ว ไมมีเหตุมผีล เปนการใหพระมหากษัตริยทําเกินหนาที่ ทํา

ตามใจชอบ26 

 สืบเนื่องจากพระราชดํารัสองคนั้น คณะตลุาการแหงศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุดและศาล

รัฐธรรมนูญก็เร่ิมเคลื่อนไหวปรึกษาหารือประสานกันอยางพรอมเพรยีงเปดเผยโดดเดนตอสาธารณะ

อยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรไทยสมัยใหม 27  นําไปสูการพจิารณาไตสวนดําเนินคดี  

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งอยางเรงดวนฉับไวเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งคอื: - 

 -๒๗ เม.ย. ๒๕๔๙ ศาลปกครองไตสวนฉุกเฉินกรณีพรรคประชาธิปตยยืน่คํารองขอใหเพกิ

ถอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ ๒ และ ๒๓ เม.ย. ทีผ่านมา รวมถึงการเลือกตั้งทีจ่ะมี

ขึ้นในวันที่ ๒๙ เม.ย. ศกนี้ เนื่องจากเปนการเลือกตั้งที่มิชอบดวยกฎหมาย ศาลปกครองไดออกมาตร-

การคุมครองชั่วคราวโดยสั่งใหคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ระงบัการจัดการเลอืกตั้งในวันที่ ๒๙ 

เม.ย.นี้ไวกอนจนกวาศาลจะมีคําพิพากษา 

 -๘ พ.ค. ๒๕๔๙ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป

เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. พ.ศ. ๒๕๔๙ ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญใหเพิกถอนเสยีและจัดเลือกตัง้ใหม 

 -๒๓ พ.ค. ๒๕๔๙ ศาลแขวงสงขลายกฟองคดีประชาชนฉีกบัตรเลือกตัง้ประทวงโดยถือเปน

การใชสิทธิตอตานการเลือกตั้งที่ไมชอบดวยรัฐธรรมนญูโดยสันติวิธี 

                                                 
 26 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, “พระราชดํารัส ๒๕ เม.ย. ๒๕๔๙”, ใน คนขาวอิสระ 
(นามแฝง), รวบรวม, ถอดรหัสเลือกตั้ง ๒๕๔๙, หนา ๗ – ๑๔. 
 27 คนขาวอิสระ (นามแฝง), รวบรวม, “บันทึกแหงตุลาการภิวัตน: ๓ ศาล...๓ ประสานผดุงความยุติธรรม”,  
ถอดรหัสเลือกตั้ง ๒๕๔๙, หนา ๖๗ – ๗๒. 
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 -๒๙ มิ.ย. ๒๕๔๙ ศาลปกครองเพิกถอนคําสั่ง กกต. ที่ใหใชตรายางประทับแทนกากบาทบัตร

เลือกตั้ง 

 -๑๓ ก.ค. ๒๕๔๙ ศาลรัฐธรรมนูญรับคํารองอัยการสูงสุดใหยุบ ๕ พรรคการเมืองรวมทั้งพรรค

ไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตยในขอหากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยพรรคการเมือง 

 -๒๕ ก.ค. ๒๕๔๙ ศาลอาญาพิพากษาจําคุก พล.ต.อ.วาสนา เพิ่มลาภ นายปริญญา นาคฉัตรีย

และนายวีระชยั แนวบุญเนยีร คณะกรรมการการเลือกตั้ง ๓ คนที่เหลือเปนเวลา ๔ ปโดยไมรอลงอาญา

และเพกิถอนสิทธิเลือกตั้ง ๑๐ ปฐานปลอยใหมกีารเวยีนเทียนรับสมคัรเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ เม.ย. 

๒๕๔๙ อีกทั้งสั่งไมใหปลอยตวัช่ัวคราว จนในที่สุดทั้งสามยอมลาออกจากตําแหนง กกต. หลังจากนั้น

ศาลไดอนุญาตใหทั้งสามคนประกันตัวออกไป 

 -๑๐ ส.ค. ๒๕๔๙ ที่ประชุมใหญศาลฎีกาประชุมสรรหาผูสมควรไดรับเสนอชื่อเปนคณะ 

กรรมการการเลือกตั้ง ๑๐ คนเพื่อสงใหวฒุิสภาคัดเหลือ ๕ คนทําหนาที่ กกต. ชุดใหม 

 ฯลฯ 

 ระหวางกระบวนการขางตนที่ถูกขนานนามในภาษาไทยวา “ตุลาการภวิัตน” (judicial 

review) กําลังดําเนินอยูนั้นเอง28 ดูเหมือนรักษาการนายกฯทักษณิจะเปลี่ยนใจและไมยอมวางมือ

ทางการเมือง โดยกลับเขามาปฏิบัติหนาทีรั่กษาการนายกฯอีกเมื่อวันที ่๒๓ พ.ค. ๒๕๔๙ และประกาศ

จะนําพรรคไทยรักไทยลงตอสูชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งใหม แตไมยอมเปดเผยวาตัวเองจะรับบทบาท

การเมืองใดหลังเลือกตั้ง 

                                                 
 28 ธีรยุทธ บุญมี, ตุลาการภิวัตน (Judicial review) (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๙).  
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 ขณะเดียวกนัรักษาการนายกฯทักษณิก็เร่ิมโจมตีตอบโตเครือขายขาราชบริพารดวยตนเองอยาง

เปดเผย นอกจากเขียนจดหมาย “สวนตวั” ลงวันที่ ๒๓ ม.ิย. ๒๕๔๙ กลาวโทษฟองรองไปถึง

ประธานาธิบดจีอรจ บุชผูลูกแหงสหรัฐอเมริกาแลว29 เขาก็กลาวหาโดยไมระบุนาม - ตอหนาที่ประชมุ

หัวหนาสวนราชการระดับสงูทุกกระทรวงทบวงกรมกวา ๕๐๐ คนที่ทําเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ ๒๙ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ - ถึง “บุคคลซ่ึงดูเหมือนมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ” วาเขามาสั่งการวุนวายการ

บริหารราชการแผนดินทั้งทีไ่มมีอํานาจหนาที่เพื่อบอนทําลายรัฐบาล 30  

 คํากลาวหานีน้าํไปสูการวิพากษวจิารณอยางกวางขวางในสื่อมวลชนวา “บุคคลฯ” ดังกลาว

หมายถึงใคร? พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั หรือพลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี? และมี

แรงกดดนัจากบุคคลชั้นนําใหรักษาการนายกฯทกัษณิระบุออกมาใหแจมแจง 31 

 ปรากฏรายงานขาวในชั้นหลังวา ประมาณหนึ่งเดือนถัดมา รักษาการนายกฯทักษิณไดขอนัด

รับประทานดนิเนอรหูฉลามสองตอสองกับอดีตนายกฯบรรหาร ศิลปอาชา หัวหนาพรรคชาติไทยที่ราน

ซงหูฉลาม ยานสะพานพระปนเกลาฯ เพื่อหาลูทางสมานฉันททางการเมือง ในโอกาสนั้นนายบรรหาร

ไดซักถามทักษิณเกี่ยวกับ “บุคคลซ่ึงดูเหมือนมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ” ที่เขากลาวถึงวา: - 

“.....จากวันที่ ๑๐ เมษายนมาเนี่ย คณุสรางเรื่อง ผูมีบารมี มาแลว แลวผูมีบารมี คุณบอกเปน
บุคคล แลวบุคคลคือใคร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนะสิ เขาก็บอกวา “เปลา พี่ผมไมได
หมายความวาอยางนั้น” ผมถามวา ปาเปรม หรือเปลา เขาเงียบ ผมบอกวา “คุณทําอยางนี้ไมได
นะ ตายนะเนีย่ ปากพูดตองระมัดระวังดวย”32 

                                                 
 29 “เปด จ.ม. โตตอบ ‘ทักษิณ-บุช’”, มติชนรายวัน, ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๙, น. ๒. 
 30 “ทักษิณประกาศสู ไมถอยใหอํานาจนอกรธน.”, มติชนรายวัน, ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๙, น. ๒. 
 31 มีชัย ฤชุพันธุ, “ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี”, ๔ ก.ค. ๒๕๔๙, www.meechaithailand.com/ 

index1.html.  

 32 อางจาก บรรหาร ศิลปอาชา, สัมภาษณพิเศษโดยชาลินี จงจิตร, “มังกรเติ้งเปดอินไซดดินเนอรหูฉลาม,” 
มติชนรายวัน, ๒๑ ส.ค. ๒๕๔๙, น. ๑๑. 
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วิเคราะหวิจารณตุลาการภิวัตน: การตีความ ๔ แนวทาง 

 

 ปรากฏการณที่ส่ือส่ิงพิมพบางฉบับเรียกวา “ศาลกูชาติ” หรือโดยเนื้อแททางรัฐศาสตรแลว

อาจเรียกไดวาเปน “การใชอํานาจตุลาการเขาแทรกแซงเพื่อวินิจฉยัช้ีขาดการไดมาซึง่อํานาจอธิปไตย” 

(judicial intervention to adjudicate on the acquisition of sovereign power) นี้ไดรับการ

ประเมินวิเคราะหทางวิชาการอยางเอาการเอางานและทันทวงทีโดยนักวิชาการ นกันติิศาสตรและผู

พิพากษามากมายหลายทาน ในที่นี้ ผูเขียนขอเลือกสรรขอวิเคราะหที่โดดเดนสําคัญทั้งโดยแนว

ทรรศนะและฐานะบทบาทของผูวิเคราะหมาสรุปเสนอโดยสังเขป ๔ ทาน ไดแก: - 

๑) ธีรยุทธ บุญมี อาจารยประจําคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

๒) ชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา (ตําแหนงขณะนัน้) ปจจุบันเปนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรมในรัฐบาลนายกรัฐมนตรพีลเอกสุรยุทธ จุลานนท 

๓) บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ปจจุบนัเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ

แหงชาตแิละเลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

๔) มีชัย ฤชุพันธ อดีตประธานวฒุิสภาและประธานรัฐสภา ปจจุบันเปนประธานสภานิติ

บัญญัติแหงชาติและประธานกรรมการกฤษฎีกาคณะที่ ๑ (กฎหมายการเมืองการปกครอง) 

 

หนึ่ง) ธีรยุทธ บุญมี 

 

 ธีรยุทธ บุญมีเปนผูคิดประดษิฐคําวา “ตุลการภิวตัน” มาเรียกขานปรากฏการณนี้เปนคนแรก 

โดยนยิามวา: - 
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 “กระบวนการตุลาการภิวัตน หรือกฎหมายภวิัตน หรือนติิธรรมภิวัตน (judicialization of 
politics) ... คือการใหอํานาจแกฝายตุลาการในการตรวจสอบถวงดุลสองอํานาจใหญ คือฝายบริหาร
และฝายนิติบญัญัติได” หรือ “กระบวนการตรวจสอบเชิงหลักกฎหมายของฝายตุลาการ” (judicial 
review) 33 

 
 ธีรยุทธเสนอวาเปาหมายของกระบวนการตลุาการภิวัตนกเ็พื่อโตแยงทดัทานและพัฒนาใหพน

จาก “แนวคิดประชาธิปไตยตามลัทธิเสียงสวนใหญ (majoritarianism)” หรือ “ลัทธิ ๑๖ ลานเสียง” 

ของพรรคไทยรักไทย ซ่ึงเมื่อบวกกับ “ลัทธิรัฐสภา” แลว “หากกาวไปสุดขั้วก็จะกลายเปนระบอบ

เผด็จการหรือเผด็จการโดยรฐัสภาได” 

หากวเิคราะหเปรียบเทียบกบัทางรัฐศาสตร ระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ 

(constitutional democracy) มีกลไกมาตรการใหญ ๆ ที่ใชมาปองกนักํากับควบคมุการใชอํานาจ

ประชาธิปไตยของเสียงขางมาก (majoritarian democracy) ไมใหเสือ่มทรามกลายเปน  ระบอบ

ทรราชของเสียงขางมาก (the tyranny of the majority) อยูดวยกัน ๔ ชนิดไดแก: - 

 ๑) บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กําหนดเงือ่นไขพิเศษในการลงมติบางกรณี เชน ตองใชมติเสียง

ขางมากเปนพิเศษอาทิสองในสามของจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดแทนเสียงขางมากธรรมดา หรือให

ถวงเวลาลงมตเินิ่นชาออกไป เปนตน 

 ๒) ศาลตุลาการคณะตาง ๆ เชนศาลรัฐธรรมนูญ - อันประกอบไปดวยชนชั้นนําผูเชีย่วชาญทาง

นิติศาสตร-รัฐศาสตรสวนนอย - ไดมีอํานาจทบทวนยับยั้งการที่เสียงขางมากในสภาฯจะละเมิด

รัฐธรรมนูญ 

                                                 
 33 ธีรยุทธ บุญมี, “พิพากษาหาความยุติธรรมใหประเทศ เพิ่มดุลยภาพการเมืองไทย กาวสูการปฏิรูป
การเมืองหน ๒”, ตุลาการภิวัตน (Judicial review) (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๙), หนา ๑๙, ๒๕, ๒๖. 
บทความนี้นําเสนอครั้งแรกในงานสัมมนา “วิกฤตประเทศไทยยุคทุนนิยมไลลา” ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปของ
หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ขอความอางอิงดานลางของธีรยุทธมาจากหนังสือเลมนี้ 
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 ๓) การแบงแยกอํานาจอธิปไตยออกเปนฝกฝายเพื่อคานอาํนาจกัน ไดแกฝายนิติบัญญตั,ิ 

บริหาร, ตุลาการ; รวมทั้งบทบาทของสถาบันสื่อมวลชนนักขาวนักหนงัสือพิมพ (บางครั้งเรียกวา 

“อํานาจที่ ๔”) หรือแมแตธนาคารชาติ (ในแงการเงนิการธนาคาร) 

 ๔) การจดัวางกลไกตรวจสอบ-ถวงดุลอํานาจระหวางสถาบันการเมืองตาง ๆ ไวในระบบ เชน 

ตําแหนงผูนาํฝายคานในสภาผูแทนราษฎร, กลไกการยื่นกระทูเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีและ

นายกรัฐมนตร,ี วุฒิสภาตรวจสอบทบทวนกฎหมายที่ผานโดยสภาผูแทนฯ, พระมหากษัตริยทรงไวซ่ึง

อํานาจยับยั้งรางกฎหมายที่ผานรัฐสภาแลวและสงคืนเพื่อใหพิจารณาทบทวนเมื่อพระองคไมทรงเห็น 

ชอบดวย, องคการมหาชนอสิระตาง ๆ ตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน เชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาต,ิ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต,ิ คณะกรรมการการเลือกตั้ง, คณะ 

กรรมการตรวจเงินแผนดิน เปนตน 34 

 ปญหาก็คือที่ผานมากลไกมาตรการทัดทานอํานาจเสียงขางมากประเภทตาง ๆ คอนขางไม

ทํางานหรือทํางานไมไดผลภายใตรัฐบาลทกัษิณ, มักถูกแทรกแซง บิดเบือน คุมกําเนดิและทําใหเปน

อัมพาตบอยครั้งดวยพลังเสียงขางมากที่ยดึกุมอํานาจบรหิารและนิติบญัญัติไว, จนในที่สุดสังคมตองหัน

ไปอาศัยตุลาการทั้ง ๓ ศาลใหชวยกัน “ตุลาการภิวตัน” ตามขอ ๒ ขางตนเปนที่พึ่งสดุทายในกรอบ

ระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ  

 ธีรยุทธไดตั้งคําถามชวนถกเถียงวากระบวนการตุลาการภิวัตนกาวกายอํานาจฝายนิตบิัญญัติซ่ึง

ไดรับฉันทานมุัติจากการเลือกตั้งของประชาชนหรือไม? หรือกลาวอีกนัยหนึ่งถูกตองชอบธรรมหรือ 

ไม? 

                                                 
 34 Jon Elster, “Majority Rule and Individual Rights”, in Obrad Savić, ed., The Politics of Human 
Rights (London and New York: Verso, 1999), pp. 120 – 48.  
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 เขาตอบวาเมื่อมองดูแบบปฏบิัติของประเทศตนตํารับประชาธิปไตยตะวันตกตาง ๆ แลว 

กระบวนการตลุาการภิวัตนนาจะถูกตองดวยเหตุผลประการตาง ๆ ไดแก: - 

 -ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนบกพรองตรงที่หลังเลือกตั้งแลว ผูแทนแยงชิงตดัขาด

อํานาจอธิปไตยไปจากประชาชน สิทธิการกําหนดตัวเองของประชาชนจึงเสมือนหนึ่งถูกแชแข็งไปเสีย 

จําตองใหฝายตุลาการซึ่งมีรากเหงาจากเจตจํานงของประชาชนแตดั้งเดิมเชนกนัมาตรวจสอบแกไขจุดนี ้

 -เอาเขาจริง การแยกอํานาจอธิปไตยเปนฝายตาง ๆ ไมไดชัดเจนเบด็เสรจ็มาแตตน 

 -เมื่อเปรียบเทยีบอํานาจทั้ง ๓ ฝาย ฝายตุลาการจะเนนมองผลประโยชนระยะยาวสุดและกวาง

สุดของประเทศจึงควรทําหนาที่ตรวจสอบฝายอื่น 

 -สังคมแหงความเสี่ยงสมัยใหม (risk society) แยกเปนระบบยอย ๆ อันซับซอน ประชาชนตก

อยูในความเสีย่งจากภยนัตรายใหม ๆ เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะจากบรรษัทธุรกิจใหญ จึงควรใหฝายตุลาการทํา

หนาที่ปกปองประชาชนจากความเสี่ยงภัยเหลานี้เพราะแยกหางจากกลุมธุรกิจที่สุดยิง่กวาอํานาจอืน่ 

 -ฝายรัฐสภาอยูใกลผลประโยชนและอารมณสาธารณชน, ขาดความสนใจและความชาํนาญที่

จะมองกฎหมายอยางรอบดานเปนระบบทัง้หมด จึงควรใหฝายศาลทบทวนกฎหมายจะดีที่สุด 

 อยางไรก็ตาม หากมองดูประสบการณของประเทศตนตํารับประชาธิปไตยตะวันตกชดุเดียวกนั

จากอีกมุมหนึง่ ก็จะพบวามขีอควรคํานึงเกี่ยวกับกระบวนการตุลาการภิวัตนเชนกนั ดังตอไปนี้คอื: - 

๑) พึงระมัดระวังวากระบวนการตุลาการภิวัตนอาจเปดชองใหนําไปสู “ตลุาการธิปไตย” 

หรือการปกครองโดยฝายตุลาการ (judicial rule) ไมเพียงแคการตรวจสอบเชิงหลัก

กฎหมายของฝายตุลาการ (judicial review) เทานั้น 
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๒) หากถึงขั้นนัน้ แทนที่ศาลจะเปนกลไกอันจาํเปนและเปนประโยชนเพื่อเหนีย่วร้ังจํากดัลัทธิ

เสียงสวนใหญ การณจะกลับกลายเปนวาศาลที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง (an unelected 

court) จะเขาแทนที่เสียงขางมากในฐานะกลไกหลักทางดานนติิบัญญตัิไปเสีย 

๓) กลาวในทางทฤษฎี กระบวนการตุลาการภวิัตนเปนคุณตรงที่มันชวยหลีกเลี่ยงปองกนัลัทธิ

ยึดติดตวับทหรือยึดติดเจตนารมณดั้งเดิมของรัฐธรรมนูญเปนเกณฑแบบแหงแลงเถรตรง

ตายตัวถายเดยีว (textualism and originalism) ทวาในทางกลับกันตุลาการภิวัตนก็อาจมี

โทษหากล้ําเสนเกินเลยกลายเปนลัทธิเอาอํานาจตุลาการไปเคลื่อนไหวทางสงัคมและ/หรือ

การเมืองแบบไมบันยะบันยงั (unconstrained judicial activism) 

๔) ความเสี่ยงอันตราย (risk) ในกรณหีลังอยูตรงฝายตุลาการอาจถูกชักจูงใหดําเนนิกระบวน 

การตุลาการภวัิตนไขวเขวไปตามอดุมการณของเสียงขางนอยตาง ๆ (minoritarian 

ideologies) หรือแมแตกระแสอารมณวูบไหวชั่วครูชั่วยามของเสียงขางมาก (the 

majoritarian passions of the moment) ก็เปนได อาทิ การที่ศาลฎีกาสหรัฐอเมริกา

ยืนยนัรับรองคําสั่งใหกักกนัชาวอเมริกนัเชื้อสายญี่ปุนทั้งหมดในระหวางสงครามโลกครั้ง

ที่สองทั้งที่คําสั่งนั้นตั้งอยูบนความระแวงสงสัยรวมหมูมากกวาหลักฐานหนกัแนนอนัใด 

๕) ฉะนั้น กลาวใหถึงที่สุด ที่พึ่งในการตอตานทัดทานลัทธเิสียงขางมาก (majoritarianism) 

อาจมิใชกระบวนการตุลาการภิวัตนโดยตวัมันเอง (เพราะฝายตุลาการกอ็าจโนมเอียงผิด 

พลาดได ดูขอ ๔) แตเปนวัฒนธรรมในการตีความและใชกฎหมายซึ่งววัิฒนคล่ีคลายไป

อยางเชื่องชาหรือจะเรียกวาธรรมนูญฉบับวฒันธรรมก็ได ส่ิงนี้ตางหากเปนตัวชวยเหนี่ยว

ร้ังใหศาลใชดลุพินิจอยางยับยั้งชั่งใจในกรอบขอบเขตอันพอเหมาะพอควร 
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สอง) ชาญชัย ลิขิตจิตถะ 

 

 ไลเล่ียกับการเผยแพรบทความของธีรยุทธ บุญมี ประธานศาลฎีกา นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ได

ทําหนังสือถึงประธานวุฒิสภา นายสุชน ชาลีเครือ กรณีที่ประชุมใหญศาลฎีกาพิจารณาสรรหาผูสมควร

เปนกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แทนตําแหนงทีว่างลง ๒ คน ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 35   

 ในหนังสือนี้ ประธานศาลฎีกาไดเสนอการตีความ [พระราชดํารัสพระราชทานแกตุลาการศาล

ปกครองสงูสดุและผูพิพากษาศาลฎีกาเมือ่วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙] รวมทั้ง [การปฏิบตัิงานสนอง

พระราชดํารัสสืบเนื่องตอมาของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและศาลฎีกาเพื่อตรวจสอบสถาบัน

การเมืองและองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๒ 

เมษายน ๒๕๔๙] ซ่ึงตัวเองเขารวมโดยตรงไวอยางมนีัยสําคัญ  

 ในที่นี้ผูเขียนใครนําเสนอเปรียบเทียบเนื้อหาในหนังสือของประธานศาลฎีกากับบทความของ 

ธีรยุทธโดยทําเปนตารางคูขนานเฉพาะประเด็นสําคัญเกีย่วกับเรื่องดังกลาวดังตอไปนี:้ - 

๑) หลักการทั่วไป 

๒) เงื่อนไขสถานการณพิเศษ 

๓) การตีความพระราชดํารัสและปฏิบัติการของ ๓ ศาล 

 

                                                 
 35  “เปดบันทึก ปธ. ศาลฎีกา ย้ําเหตุควํ่าบาตร ๓ กกต.”, มติชนรายวัน, ๒ มิ.ย. ๒๕๔๙, น. ๒. ขอความ
อางอิงดานลางของประธานศาลฎีกามาจากเอกสารชิ้นนี้ 
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๑) หลักการทั่วไป 

บทความของอาจารยธีรยุทธ หนังสือของประธานศาลฎีกา 
“พระราชดํารัสที่จะใหคณะผูพิพากษาเปนผูแก ปญหาวิกฤตของชาติ
.....เปนการมองอํานาจศาลอยางกวางขวาง แนวทีเ่ปดทางใหกับสิ่งที่
ประเทศยุโรปเรียกวา กระบวนการตุลาการภิวัตนของระบอบการ
ปกครอง (judicialization of politics) และสหรัฐอเมริกาเรียกการ
ตรวจสอบฝายบริหารและนติิบัญญัติโดยระบบตุลาการ (power of 

judicial review) ซ่ึงคือการที่อํานาจตุลาการเขาตรวจสอบการออก
กฎหมาย การใชอํานาจของนกัการเมืองอยางเขมงวดจริงจงั ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ประเทศไทยกก็าว
เดินมาสูกระบวนการตุลาการภิวัตนนี้โดยผานศาลรัฐธรรมนูญและ
ศาลปกครอง” (ตุลาการภวิัตน, น. ๑๖ – ๑๗) 

“ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริยทรงเปนประมุขนั้น 
องคพระมหากษัตริยทรงดํารง
อยูในฐานะอนัเปนที่เคารพ
สักการะ ผูใดจะละเมิดมไิด 
ทรงเปนผูใชอํานาจอธิปไตย
ของปวงชนชาวไทยโดยผาน
ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและ
ศาล”  

 
๒) เงื่อนไขสถานการณพิเศษ 

 
บทความของอาจารยธีรยุทธ หนังสือของประธานศาลฎีกา 

“แตเนื่องจากฝายบริหารเขารุกลํ้าแทรกแซงกลไก
ราชการและอาํนาจตรวจสอบอยางหนกัจนนําไปสู
วิกฤตดังกลาว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึง
ทรงแนะใหทัง้ ๓ ศาลไดเขามามีบทบาทรวมกัน
เพื่อแกวิกฤต” (ตุลาการภวิัตน, น. ๑๗) 
 

“แตในเวลาทีป่ระเทศตกอยูในภาวะวางเวน
รัฐสภา และคณะรัฐมนตรีตองพนจากตําแหนง
เพราะเหตุที่มกีารยุบสภาผูแทนราษฎร หากมีเหตุ
จําเปนเรงดวนที่จะตองสงวนรักษาระบอบการ
ปกครองและความสงบสุขแหงราชอาณาจกัรไว”  
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๓) การตีความพระราชดํารัสและปฏิบัติการของ ๓ ศาล 
 
 

บทความของอาจารยธีรยุทธ หนังสือของประธานศาลฎีกา 
“ตามทฤษฎีการเมือง เราจะมองการพระราชทานคําแนะนําครั้งนี้ได
อยางไร? 
“ตามรัฐธรรมนูญ ในฐานะประมุขของอํานาจอธิปไตยทั้ง ๓ ดาน เมือ่
เกิดวิกฤตการณทานทรงความชอบธรรมที่จะชี้ทางแนะนําอํานาจใด
อํานาจหนึ่งใหปฏิบัติเพื่อแกวิกฤตของชาต ิ
“ในฐานะประมุขของฝายตุลาการ ๓ ศาล ซ่ึงใชรูปแบบการประชุม
รวมเพื่อแนะนาํอํานาจฝายอืน่ เชน กกต. กม็ีความชอบธรรม เพราะแม
ประชาธิปไตยจะยดึหลักการแยกอํานาจ แตไมถือเปนหลักการแยก
อํานาจเดด็ขาด การวิพากษวิจารณ แนะนําซึง่กันและกันยอมทําได 
เชน ฝายบริหารหรือนักวิชาการอาจแนะนาํศาลวา การปฏิรูปการ
บริหารภายในเพื่อเรงรัดคดีตาง ๆ กย็อมได 
 “การแนะนําเปนการใชอํานาจอยางออนเปนทางออม เพราะเปนการ
แนะนําเชิงการเมือง ไมใชเชิงคดีความ แตผูไดรับคําแนะนําอาจเลือก
ไมกระทําก็ได เชนที่ กกต.เลือกที่จะไมลาออก โดยถือวาถูกตาม
กฎหมาย แตไมถูกโดยพฤตนิัยอยางยิ่ง โดย เฉพาะเมื่อขอแนะนํา
ประมุขศาลตอ กกต.เกิดขึ้น สืบเนื่องจากคาํแนะนําซึ่งประมุขของ
ประเทศไดพระราชทานลงมา” (ตุลาการภวิัตน, น. ๑๗) 

“พระมหากษตัริยยอมทรงใช
อํานาจอธิปไตยโดยผานทาง
ศาลได ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓ ดังที่ทรงมีพระราช
ดํารัสแกประธานศาลปกครอง
สูงสุดและประธานศาลฎีกา 
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ 
ดังนั้น การปฏิบัติภารกิจของ
ศาลตามที่ไดรับใสเกลาใส
กระหมอมมา จึงเปนไปโดย
ชอบดวยรัฐธรรมนูญ” 

 
 

เราอาจตั้งขอสังเกตเกีย่วกับการตีความ “ตุลาการภิวัตน” ๒ แนวทางขางตนไดดังนี:้ - 

๑) ขณะที่อาจารยธีรยุทธมุงตีความกรณีดังกลาววาสอดคลองกับแบบปฏิบตัิสากลของ

บรรดาประเทศตนตํารับประชาธิปไตยตะวันตกทั้งหลาย ประธานศาลฎีกากลับเนน

วามันเปนไปตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปน

ประมุขอันเปนลักษณะเฉพาะของไทย 
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๒) ขณะที่อาจารยธีรยุทธเห็นวากรณีดังกลาวเกิดขึ้นในเงื่อนไขสถานการณวิกฤตทาง

การเมืองของชาติท่ีกอขึน้โดยฝายบริหาร ประธานศาลฎีกาอธิบายวามันเปนเหตุ

จําเปนเรงดวนท่ีเกิดสุญญากาศทางอํานาจนิติบัญญัติและบริหารในระหวางยุบ  

สภาฯ อันเปนการตีความที่คอนขางปลอดการเมือง, เปนกลางและเชิงเทคนิคกวา 

๓) ขณะที่อาจารยธีรยุทธตีความกรณีตุลาการภวิัตนของไทยวาโดยเนื้อแทแลวเปนการ 

“แนะนํา” (ย้ําคํานี้ซํ้าถึง ๑๐ คร้ังใน ๔ ยอหนา) อันเปน “การใชอํานาจอยางออน

เปนทางออม” “ตามรัฐธรรมนูญ” ใน “เชิงการเมือง ไมใชเชิงคดีความ” ซ่ึง “ผู

ไดรับคําแนะนําอาจเลือกไมกระทํากไ็ด”, สอดคลองกับหลักพระราชอํานาจที่จะ

ทรงตักเตือนรฐับาล (The right to warn) ตามแนวคิดการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยแบบอังกฤษที ่Walter Bagehot สรุปประมวลไวในหนงัสือ The 

English Constitution (ค.ศ. ๑๘๖๕-๖๗) 36และไมถือวาฝายตุลาการแทรกแซง

อํานาจฝายอื่นแตอยางใด “เพราะแมประชาธิปไตยจะยึดหลักการแยกอาํนาจ แตไม

ถือเปนหลักการแยกอํานาจเดด็ขาด” นั้น ประธานศาลฎีกากลับอธิบายความหมาย

โดยอางอิงมาตรา ๓ ของรัฐธรรมนูญวาเปนกรณีที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจ

อธิปไตยผานทางศาลและเปนการปฏิบตัภิารกิจของศาลเพื่อสนองพระราชดํารัส

โดยชอบดวยรัฐธรรมนูญ, อันนับเปนการตีความการใชอํานาจครั้งนี้วามีลักษณะ

อยางแข็งเปนทางตรงตามรัฐธรรมนูญ, ไมจําแนกเชิงการเมืองออกจากเชิงคดีความ, 

และไมไดเปดชองใหเลือก 

                                                 
 36 Walter Bagehot, The English Constitution (London: The Fontana Library, 1963), pp. 111 – 20.  
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๔) ขอพิจารณาสําคัญที่สุดระหวางการตีความ “ตุลาการภิวัตน” ๒ แนวทางนี้นาจะอยู

ตรงหลักความพรอมรับผิด (accountability) วามีตําแหนงแหงที่อยูแตกตางกัน

ตรงไหนอยางไรในการตีความแตละแบบ? 

 

สาม) บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 

 

กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นกักฎหมายมหาชนชัน้นําภาครัฐกท็ยอยออกมาทําหนาที่

อธิบายความหมายกระบวนการ “ตุลาการภิวัตน”  

เร่ิมดวยบทความ "ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริยไทย" ของศาสตราจารยกิตตคิุณ ดร. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ซ่ึงขณะนั้นอุปสมบทเปนภกิษุฉายา “ปวรสกโก” 37 

ถัดมา นายมีชัย ฤชุพันธุ อดตีประธานวุฒสิภาและประธานรัฐสภา ทั้งยังเปนประธานกรรมการ

กฤษฎีกาคณะที่ ๑ (กฎหมายการเมืองการปกครอง) ไดใหสัมภาษณพิเศษแกหนังสือพมิพมติชนรายวัน

เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเร่ือง “๖ ทศวรรษ

...อัจฉริยภาพทางรัฐธรรมนูญ” 38 

                                                 
 37 ฉบับตัดตอนภาษาไทยไดแก บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, “ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริยไทย”, มติชน
รายวัน, ๑๑ มิ.ย. ๒๕๔๙, น. ๒; ฉบับสมบูรณภาษาอังกฤษทยอยลงตอกัน ๕ ตอนในหนังสือพิมพ Bangkok Post 

ไดแก 1) Borwornsak Uwanno, “Ten principles of a righteous King”, Bangkok Post, 12 June 2006, p. 8; 2) 
Borwornsak Uwanno, “Thailand’s Dhammaraja”, Bangkok Post, 13 June 2006, p. 10; 3) Borwornsak 
Uwanno, “King and the Constitution”, Bangkok Post, 14 June 2006, pp. 12 - 13; 4) Borwornsak Uwanno, 
“A Proof beyond any shadow of doubt”, Bangkok Post, 15 June 2006, p. 12; 5) Borwornsak Uwanno, “The 
King’s paternalistic governance”, Bangkok Post, 16 June 2006, p. 10. ขอความอางอิงดานลางของบวรศักดิ์มา
จากบทความเหลานี้ 
 38 มีชัย ฤชุพันธุ, สัมภาษณพิเศษโดยหทัยกาญจน ตรีสุวรรณ, “๖ ทศวรรษ...อัจฉริยภาพทางรัฐธรรมนูญ”, 
มติชนรายวัน, ๑๒ มิ.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๑; และควรอานขอเขียนของเขาอีกช้ินประกอบดวย มีชัย ฤชุพันธุ, “อํานาจ 
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การตีความปรากฏการณ “ตุลาการภิวัตน” ของทั้งสองมีความเหมือน/ความแตกตางบาง

ประการที่นาสนใจทั้งในแงหลักการ, เหตุผลขอถกเถียงและขอวินิจฉยั แตอาจประมวลสรุปในขั้นตน

ไดวา: -  

ขณะที่บวรศักดิ์ตีความอิงหลัก “ประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา-

กษัตริยทรงเปนประมุข” หรือที่เขาเรียกวา “ธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ” (Convention of the 

Constitution) ดังที่ปรากฏความในมาตรา ๗ แหงรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ โดยยึดโยงเขากับหลักทศพิธ-

ราชธรรมนั้น 

มีชัยเนนตีความอิงหลัก “พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทางศาล

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ” ในมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ โดยช้ีใหเหน็พระอัจฉริยภาพ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในการใชอํานาจทางตลุาการเขามาแกปญหา 

เพื่อความกระจางควรกลาวแตตนวาทั้งสองคนไมเห็นดวยกับการที่บางฝายขอใหพระบาท- 

สมเด็จพระเจาอยูหวัทรงใช “พระราชอํานาจ” (Royal Prerogative) พระราชทานนายกรัฐมนตรคีน

ใหมโดยอางมาตรา ๗ แหงรัฐธรรมนูญทามกลางการตอสูทางการเมืองเมื่อตนป ๒๕๔๙ ทั้งนี้เพราะ

ขัดแยงกับมาตราอื่น ๆ หลายมาตราในรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ซ่ึงจะตองถูกงดใชไป (เหตุผลของบวรศักดิ์) 

และยังเปนการใหพระองคตดัสินในลักษณะเขาขางใดขางหนึ่งทั้งที่พระองคทรงเปนกลางในเวลาเกิด

วิกฤต  (เหตุผลของมีชัย) 

กระนั้นแลว จะทําความเขาใจกระบวนการ “ตุลาการภิวตัน” ที่เกิดขึ้นในเวลาตอมาอยางไรดี? 

                                                                                                                                                 
กกต. ตาม ม. ๑๔๕”, มติชนรายวัน, ๑๔ มิ.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๑. ขอความอางอิงดานลางของมีชัยมาจากบทสัมภาษณและ
ขอเขียนนี้ 
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บทความขนาดยาวของบวรศักดิ์ช้ินนีม้ีจุดประสงคจะชี้วาตลอดรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหวั นับแตพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหงมหา 

ชนชาวสยาม” เปนตนมา พระองคทรงยึดมัน่ปฏิบัติหลักทศพิธราชธรรมอยางแนวแนสม่ําเสมอจนมัน

ไดแปรเปลี่ยนกลายเปน ๑) หลักการและแนวทางปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญ ๒) หลักบรหิารจัดการรัฐกิจ

และกิจการพลเมืองสําหรับนกับริหารภาครฐั ภาคเอกชนและประชาสังคมทุกระดับ และ ๓) หลัก การ

ทางสังคมสําหรับสมาชิกสังคมทั้งปวง กลาวคือ: - 

-หลักศีลและอวิโรธนะ (high moral character & non-deviation from righteousness or 

conformity to the law)  ซ่ึงสอดคลองเคียงคูไปกับหลักนิติรัฐและรัฐธรรมนูญแหงระบอบประชา-

ธิปไตย 

-หลักปริจจาคะและตปะ (self-sacrifice & austerity or self-control or non-indulgence) 

ซ่ึงสอดคลองเคียงคูไปกับหลักการมีสวนรวมในการตัดสนิใจและความโปรงใสในการบริหารอันเปน

เสาหลักสองในสามประการของธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล (good governance) ในยุคโลกาภิวตัน 

-หลักอวิหิงสา, มัททวะและอาชชวะ (non-violence or non-oppression; kindness and 

gentleness & honesty, integrity) ในการดําเนนิโครงการพระราชดําริเพื่อแกไขบรรเทาความทุกข

ยากเดือดรอนของประชาชน เปนตน 

สรุปรวมความคือดวยพระวิริยะอุตสาหะทีท่รงบําเพ็ญปฏิบัติมาตลอดรัชกาล หลักทศพิธ-

ราชธรรมไดเปลี่ยนสถานะกลายเปน “ธรรมเนียมปฏิบตัิทางรัฐธรรมนูญ” (Convention of the 

Constitution) - คือเปนเลือดเนื้อ (flesh and blood) ที่หอหุมโครงกระดูก (skeleton) ของ

รัฐธรรมนูญ – แหงระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของไทย 
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นั่นหมายความวา โดยผานการปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว บัดนี้หลักทศพิธราช-

ธรรมไดถูกแปรเปนธรรมเนียม (conventionalized) สวนที่ไมเปนลายลักษณอักษรของรัฐธรรมนูญ

ไทย, เปนทีย่อมรับ (consensus), มีผลผูกพัน (binding), แมไมมีสภาพบังคับทางกฎหมาย เอาไป

ฟองรองกันในศาลไมไดเวลาใครลวงละเมิด, แตก็มีสภาพบังคับทางการเมืองที่ผูลวงละเมิดจะถูก

วิพากษวจิารณ, วาทําการฝาฝนธรรมเนียมปฏิบัต ิ(unconventional) และไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

(unconstitutional) 

นับวาบทความของบวรศักดิ์ใหความหมายใหมทางวัฒนธรรมที่กระชับรัดกุมขึ้นแกมาตรา ๗ 

แหงรัฐธรรมนญู ๒๕๔๐ โดยยึดโยงนอมนาํหลักทศพิธราชธรรมไปรองรับกํากับการใชพระราชอํานาจ 

“ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” ในกรณีที่

ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญบังคับ 

กลาวสําหรับพระราชดํารัส ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ แกฝายตุลาการ บวรศักดิว์ิเคราะห

เชื่อมโยงตามหลักที่วางไวขางตนวาดงันี:้ - 

๑) จัดเปนกรณีที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงใชพระราชสิทธิที่จะทรงแนะนํา ทรงสนับ 

สนุนและทรงตักเตือน (หรือ advisory power; ไมใช decision-making power อันเปนอํานาจ

ตัดสินใจทีพ่วงตามมาดวยภาระรับผิดชอบทางการเมืองตอผลที่เกิดขึ้น ซ่ึงเปนขององคกรตามรัฐธรรม-

นูญอยางรัฐสภาและคณะรฐัมนตร)ี ตามธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญแหงระบอบกษัตริยภายใต

รัฐธรรมนูญของอังกฤษที่วางแบบอยางไวแตเดิม กลาวคอื: - 

“To state the matter shortly, the sovereign has, under a constitutional monarchy 
such as ours, three rights – the right to be consulted, the right to encourage, the 
right to warn.” 39 

                                                 
 39 Bagehot, The English Constitution, p. 111. 
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๒) ทวาในกรณีพระราชดํารัสองคนี้ยังจัดเปนขอยกเวนดวย เพราะพระองคพระราชทานพระ

ราชดํารัสครั้งนี้อยางเปดเผยซึ่งปกติจะไมทรงกระทํานอกจากในภาวะไมปกติจรงิ ๆ ฉะนั้น หลักเร่ือง

ความลับและการหามอางองิ (the principles of confidentiality and non-reference) ซ่ึงเปนธรรม

เนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญในกรณีพระราชทานคําแนะนําโดยทัว่ไปจงึไดรับยกเวน 

๓) อยางไรก็ตาม หลักเรื่อง “พระมหากษตัริยจะไมทรงกระทําผิดเลย” (The King can do 

no wrong.) ยังตองถือวาคงอยูแมในกรณนีี้ – โดยหลักดังกลาวถือวาพระมหากษัตริยไมทรงเกีย่วของ

กับการพิจารณาทางการเมอืงใด ๆ (is not involved in any political consideration) ดังนั้นพระองค

จึงไมทรงกระทําผิด, แตตัวผูกราบบังคมทูลฯ แนะนําและลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตางหาก

ที่มีเจตจํานงทางการเมืองและฉะนัน้จึงมีความรับผิดชอบทางการเมืองและกฎหมาย 

๔) นัน่หมายความวาการดําเนินการใด ๆ ตามพระราชดาํรัสตองเปนไปตามอํานาจหนาท่ีและ

ความรับผดิชอบขององคกรและบุคคลผูดํารงตําแหนงอนัเปน “สวนปฏิบัติการ” ของรัฐธรรมนูญ 

(efficient parts of the Constitution) 

ซ่ึงในกรณพีระราชดํารัส ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็หมายถึงอํานาจหนาท่ีและความรับผิด 

ชอบของฝายตลุาการทั้ง ๓ ศาลนั่นเอง 

นับวาการตีความกระบวนการ “ตุลาการภิวตัน” ของบวรศักดิ์มีลักษณะระมัดระวัง พยายาม

แยกแยะ และอิงธรรมเนียมประเพณแีบบอนุรักษนยิม อันนําไปสูขอสรุปที่เอาเขาจริงก็ไมตางจากของ

ธีรยุทธ บุญมี นัก กลาวคือ: -  

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยดึมั่นอยูในบทบาทของพระมหากษัตริยภายใตรัฐธรรมนูญ 
คือ ทรงแนะนาํใหองคกรตามรัฐธรรมนูญทําหนาที่ของตนเอง ไมใชใหพระมหากษตัริยมาทรง
กระทําสิ่งที่ผิดหนาที่ในรัฐธรรมนูญ” 40 

                                                 
 40 บวรศักดิ์, “ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริยไทย”, มติชนรายวัน, ๑๑ มิ.ย. ๒๕๔๙, น. ๒. 
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สี่) มีชัย ฤชุพนัธุ 

 

 ในคําใหสัมภาษณพเิศษแกหนังสือพิมพมตชินรายวนั (๑๒ มิ.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๑) มีชัย ฤชุพันธุ

เลือกอธิบายกระบวนการ “ตุลาการภิวัตน” หรือ [พระราชดาํรัสแกฝายตุลาการเมื่อ ๒๕ เมษายน 

๒๕๔๙] + [การปฏิบตัิงานสนองพระราชดํารัสของฝายตุลาการทั้ง ๓ ศาลสืบตอมา] แบบเดยีวกับคํา 

อธิบายของ ชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา ในหนังสือถึงประธานวุฒิสภา นายสุชน ชาลีเครือ ที่

อางถึงขางตน 

กลาวคือทั้งคูตคีวามพระราชดํารัส ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ โดยอิงมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญ 

๒๕๔๐ วาเปนกรณี “อํานาจอธิปไตยเปนของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผูทรงเปนประมุขทรงใช

อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรฐัมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี”้ 

ทวาความแตกตางโดดเดนทีน่าสนใจยิ่งอยูตรงการประเมนิคาและเหตุผลขอถกเถียงรองรับ

คําอธิบายขางตนของมีชัย 

มีชัยช้ีวานี่เปน “คร้ังแรก” (ย้ําคํานี้ ๒ คร้ังในบทสัมภาษณ) ที่พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจ

อธิปไตยทางศาลในลักษณะนี้ อันสะทอน “พระอัจฉริยภาพจริง ๆ”, “พระอัจฉริยภาพทางรัฐธรรมนูญ

อยางยิ่ง” ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั “ที่คนธรรมดานึกไมออก” 

ส่ิงที่ผูคนทั่วไปนึกคิดไมถึง - ทวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงนึกถึงดวยพระอัจฉริยภาพ 

- เกีย่วกับเนื้อความของมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ในทรรศนะของมีชัย พอแยกแยะออกได ๓ 

ประเด็นคือ: - 

๑) เวลานึกถึงอํานาจอธิปไตย คนทั่วไปจะนกึถึงแตฝายบรหิารอันไดแกคณะรัฐมนตรี

และฝายนิติบญัญัติอันไดแกรัฐสภาเปนหลัก, ไมคิดถงึฝายตุลาการ 
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๒) เวลาคิดถึงฝายตุลาการ คนทัว่ไปกจ็ะคิดแตในความหมายของการพิจารณาพิพากษา

คดี, ไมคิดถงึในแงท่ีเปนอํานาจสวนหนึ่งท่ีประกอบกันขึน้เปนอํานาจอธิปไตย 

๓) พระราชดํารัส ๒๕ เมษายน ๒๕๔๙ แสดงวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงนึก

ถึงฝายตุลาการในฐานะเปนองคอํานาจ ไมใชแคตัวการพจิารณาพิพากษาคดี, และ

ทรงใชอํานาจตุลาการในฐานะอํานาจอธิปไตยเปนครัง้แรก 

สําหรับสภาพเงื่อนไขอันเปนเหตุใหพระองคทรงตัดสินพระทัยริเร่ิมใชอํานาจตุลาการในฐานะ

อํานาจอธิปไตยเปนครั้งแรกนี้ก็ไดแกวิกฤตทางการเมืองครั้งที่ ๓ (เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙, สวนสองครั้ง

กอนคือ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕) ในครั้งนี้เกิดภาวะอํานาจอธิปไตยอีก 

๒ อํานาจไดแกบริหารและนิติบัญญัติใชไมไดเพราะเกิดปญหา (มีการยุบสภาฯ จึงเหลือเพียงรัฐบาล

รักษาการ), ทกุคนตันหมดแลว หมดทางไป มองไมเห็นลูทาง ไมรูวาจะทําอยางไร, บานเมืองทําทาจะ

เสียหายแลว 

โดยทุกครั้งทีท่รงลงมาแนะนําทางออกเพือ่แกวกิฤตดวยพระองคเอง พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหวัทรงมีหลัก ๒ ประการ คือเพื่อความสุขสงบของประเทศและความอยูรอดปลอดภัยของ

ประชาชน  

นอกจากนี้ เวลาที่จะทรงแกนัน้ ทรงระมัดระวังที่จะไมไปเกี่ยวของกับการเมืองโดยตรง ทรงแก

โดยปลอดจากการเมือง, และทรงเปนกลาง จะไมทรงลงมาในลักษณะทีจ่ะทําใหขางใดขางหนึ่งเกิด

ความรูสึกวาถูกหรือผิด หรือในลักษณะทีเ่ทากับวาเขาขางใครอีกขางหนึ่ง ไมทรงไปทําใหเห็นวาอยูฝาย

ใดฝายหนึ่ง - ซ่ึงยากลําบากมาก แตเพราะเหตุนั้นจึงทําใหเปนทีย่อมรับได 

มาในครั้งนี้ พระราชดํารัสที่พระราชทานแกฝายตุลาการก็ “เปนเพยีงการใหคําแนะนาํ” 

เหมือนดังทีเ่คย “ทรงชี้ทาง” แกฝายตาง ๆ ในอดีต, พระองค “เพียงแตบอกวาใครควรจะลงไปทํา...
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ลองไปคิดดูสิวาใครจะทําอะไร”, “อาศัยอํานาจที่มีอยูไปทํากันเอาเอง จะไปทําอยางไรก็ไปทํากนัเอา

เอง” 

สวนฝายตุลาการ ๓ ศาลที่รับสนองพระราชดํารัสนั้นก็ตอง “ดูวาจะทําอะไรไดบางในกรอบ

ของตัวเอง”, “โดยคนที่ไปทําก็จะมีขอบเขต อยางตุลาการก็มีขอบเขต” แบงออกเปน ๒ ขา ไดแก: - 

ขาแรก) อํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ซ่ึงมีตัวบทกาํหนดกรอบไวคอนขางชัดเจน มี

ระยะเวลา มีความเที่ยงธรรม โอกาสที่คูความทั้งสองฝายมีจะเทากัน อันเปนอํานาจปกติทั่วไปอยูแลว  

ขาหลัง) อํานาจตุลาการที่จะไปแกวิกฤตการเมือง ในฐานะที่เปนคนไมรูเร่ืองบริหารและนิติ

บัญญัติมากอน..... 

อํานาจขาหลังนี้เปนครั้งแรกที่ฝายตุลาการเริ่มใช คอนขางแปลกใหมและไมคุนเคย นับวาเปน

อาณาบริเวณทีฝ่ายตุลาการยังไมไดสํารวจทาํความรูจักมากอน (uncharted territory) จึงคอนขาง 

“อันตราย” (มีชัยย้ําคํานี้ถึง ๔ คร้ังในบทสมัภาษณ) และตองระมัดระวงัในการดําเนนิการวาทําอะไรได

บาง? ทําอะไรไมไดบาง? ควรทําอะไรบาง? ไมควรทําอะไรบาง?  

ที่สําคัญจะเดินเรื่องแคไหนอยางไรดี ขาหลัง – อันเปนเรือ่งการเมือง มีฝกมีฝาย มีพวกพอง มี

คนไดรับผลรายและไดรับผลดี เวลาเสียก็จะไมพอใจ วากลาวและอาจไมยอมรับ ลงไปรุมศาลได - จึงจะ

ไมไปขัดขาแรก – อันเปนเรือ่งการพิจารณาพิพากษาคดีตามหลักกฎหมายอยางเทีย่งธรรม - จนขาพนั

กันสะดดุลมลง? 

แมแตมีชัยเองก็พูดถึงประเดน็นี้ดวยถอยคําคลุมเครือแปลกแปรงพิกล คอืใชคําวา “เขา (หมาย 

ถึงฝายตุลาการ) ก็จะแกเทาที่เขาจะเอื้อม เขาก็แนะนําเทาทีเ่ขาจะทําได” โดยเสนอแนะหลักการปองกนั

สองขาเดินขัดกันเองแกฝายตุลาการไววา: - 
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-อาศัยกระบวนการตามอํานาจในการพิจารณาพิพากษาคดีใหสอดคลองกัน โดยกําหนดทิศทาง

รวมกันได 

-แตไมใชตองตัดสินอยางเดยีวกัน หรือไปตัดสินแทนกนั เพราะจะทําใหขาดความเปนอิสรภาพ

ที่ศาลแตละศาลสั่งกันไมได 

เราอาจดึงขอสรุปสําคัญบางประการเกีย่วกบักระบวนการตุลาการภิวัตนในทรรศนะของมีชัย

ไดวา: - 

๑) การใชอํานาจตุลาการในฐานะอํานาจอธิปไตยโดยองคพระประมุขเพื่อแกวกิฤตทาง

การเมืองครั้งนี้นับเปนครั้งแรกที่เกิดขึน้ในประวัติศาสตรของระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขภายใตรัฐธรรมนูญของไทย 

๒) โดยทรงตีความมาตรา ๓ แหงรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ทีว่าพระมหากษัตริยผูทรงเปน

ประมุขทรงใชอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ

ศาลตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ – ดวยพระอัจฉรยิภาพทางรัฐธรรมนูญชนิดที่

คนธรรมดานึกไมออก 

๓) อยางไรก็ตาม พระราชดํารัสของพระองคเพียงทรงชี้ทางแนะนําแกฝายตุลาการ 

สวนการปฏิบตัิสนองพระราชดํารัสของฝายตุลาการ ๓ ศาลนั้นยอมตองมีกรอบ มี

ขอบเขตของตัวเอง และตองรับผิดชอบเอง 

๔) ขอบเขตอํานาจของฝายตุลาการในเรื่องนีม้ี ๒ ขา คือขาแรกอํานาจในการพิจารณา

พิพากษาคดี และขาหลังอํานาจที่จะไปแกวกิฤตทางการเมืองซึ่งไมเคยทํามากอน 

เปนครั้งแรกเชนกัน จึงตองใชอยางระมัดระวังใหอํานาจสองขาเดินไปดวยกันได 

ไมขัดกันเอง 
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๕) ในทางวิชาการ อาจจะจริงทีก่ารใชอํานาจตุลาการมาแกวิกฤตทางการเมืองทําให

อันตรายตอศาล โดยเฉพาะถาใชไมถูกกาละเทศะ แตในภาวะวกิฤตทีห่มดทางไป

และฝุนยังตลบ อํานาจอธิปไตยดานอื่นไมอยูในฐานะที่จะแกปญหาได ก็จําเปนตอง

อาศัยอํานาจตลุาการอันเปนอํานาจเดยีวทีม่ีอยู โดยขอภาวนาใหเร่ืองจบเร็ว ๆ ศาล

จะไดไมตองออกมายุงกับการเมือง 

 

กองทัพภิวัตนกับรัฐประหาร 

 

 หลังจากรักษาการนายกฯทักษิณประกาศ “ไมยอมเดด็ขาด” แก “บุคคลซึ่งดูเหมือนมีบารมี

นอกรัฐธรรมนูญ” ตอที่ประชุมหวัหนาสวนราชการ ณ ทําเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๔๙ แลว  

 คร่ึงเดือนตอมา ในวนัที่ ๑๔ กรกฎาคม ศกเดียวกัน พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธาน

องคมนตรีและรัฐบุรุษ ในเครื่องแบบนายพลทหารมาสวมหมวกเบเรตดํา ก็ไดนําคณะอดตีนายทหารชั้น

ผูใหญคนสนทิใตบังคับบัญชา อาทิ พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ, พลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปนตน ไป

บรรยายพิเศษแกนกัเรียนนายรอยช้ันปที่ ๑ - ๔ และขาราชการโรงเรียนนายรอยพระจลุจอมเกลา ณ 

หอประชุม รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ในโอกาสนั้น พลเอกเปรมไดเปรียบเทียบทหาร

อาชีพกับมาแขงไวอยางเฉยีบคมจนเปนทีโ่จษขานกนักวางขวางวา: - 

“.....จะเลาใหฟงอยางนีก้็แลวกัน เปรียบเทยีบคนที่เปนทหารมาถึงจะรูเร่ืองมาดีและเรือ่งการ
แขงมา การแขงมา มาจะมีคอก มีเจาของคอก คอกหนึ่งมีมาหลายตัว ๕ ตวั ๑๐ ตัว ๒๐ ตัวก็ได 
เจาของคอกก็เปนเจาของมา เวลาจะไปแขง เขาก็ไปเอาเดก็ที่เราเรียกวาจอกกีห้รือเด็กขี่มา ไป
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จางใหเขามาขีม่า เขาจะขี่มา พอเสร็จจากการขี่มา  เขาก็กลับไปทํางานอยางอื่น วนันี้เขาขี่มา
คอกนี้ พรุงนี้เขาขี่มาอีกคอกหนึ่ง เขาไมไดเปนเจาของมาหรอก เขาเปนคนขี่..... 
 
“รัฐบาลก็เหมอืนกับจอกกี้ คอืเขามาดูแลทหาร แตไมใชเจาของทหาร เจาของทหารคือชาติ 
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัฐบาลเขามาดูแลกําหนดใชพวกเราตามที่ประกาศนโยบาย
ไวตอรัฐสภา เด็กขี่มาบางคนก็ขี่ดีขี่เกง บางคนก็ขี่ไมดีขี่ไมเกง รัฐบาลก็เหมือนกนั รัฐบาลบาง
รัฐบาลก็ทํางานดีทํางานเกง บางรัฐบาลก็ทํางานไมดหีรือไมเกงก็มี นี่เปนเรื่องจริง” 41 

 

 ตอมาวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ พลเรือเอกเปรม ติณสูลานนท ในเครื่องแบบนายพล

ทหารเรือก็ไดไปบรรยายพิเศษหวัขอ "การเสริมสรางการเปนผูนํา ดวยหลักคุณธรรม ความพอเพยีง 

และความเสยีสละ" ใหแกนกัเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ โดยกลาวสรุปเรื่อง    

คนดี/คนไมดีในแงคุณธรรมจริยธรรมวา:  

“คนดีนั้นตองมีคุณธรรมและจริยธรรม คนไมดีไมมี และจะทาํใหคนด ีจะตองทําใหเขามี
คุณธรรมและจริยธรรม คนที่มีหนาที่เกี่ยวของกับคนอื่น ๆ ไมวาจะโดยเปนขาราชการ เปน
อะไรก็ตาม และก็เปนผูบังคบับัญชา คนเปนผูกําหนดแนวทางใหกับหนวยนั้นองคกรนั้น ถาไม
มีคุณธรรมและจริยธรรม ทกุอยางก็ล มเหลวหมด จะมีการโกง การกิน การเห็นแกพรรคพวก 
การเห็นแกญาติพี่นอง การเห็นแกทุกสิ่งทกุอยาง เพราะวาเขาไมมีคณุธรรมและไมมีจริย-
ธรรม” 42 

  
 สุดทายวนัที่ ๓๑ สิงหาคม ศกเดยีวกัน พลอากาศเอกเปรม ติณสูลานนทในเครื่องแบบนายพล

ทหารอากาศไดไปบรรยายพเิศษเรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทกับการมสีวนรวมในการพัฒนาประเทศ

                                                 
 41 อางจาก “พล.อ. เปรมปลูกจิตสํานึกนายรอยจปร. เปนทหารของชาติ ทหารของพระเจาอยูหัว”, มติชน
รายวัน, ๑๕ ก.ค. ๒๕๔๙, น. ๒. 
 42 พลเอกเปรม ติณสูลานนท, “บทบรรยายพิเศษในหัวขอการเสริมสรางการเปนผูนําดวยหลักคุณธรรม 
ความพอเพียงและความเสียสละของ พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ โรงเรียนนาย
เรือ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙”, นาวิกศาสตร, ๙๐: ๒ (ก.พ. ๒๕๕๐), www.navy.mi.th/navic/document/ 
900202a.html.  
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ของทหารอาชีพ” ที่อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ เขตสายไหม กรุงเทพฯ โดยเกริ่นวา 

จากการบรรยายตามสถานศึกษาของทหารหลายสถาบัน บางคนชอบ บางคนไมชอบ วันนีจ้ะพดูอยาง

ตรงไปตรงมาในฐานะที่เปนครอบครัวและเปนญาติกัน จะชอบหรือไมชอบก็ได จากนั้นไดกลาวบาง

ตอนเกีย่วกับคนไมดีแตมีเงินซึ่งจะถูกพระสยามเทวาธิราชสาปแชงวา: - 

“ผมยกพระบรมราโชวาทใหฟง เพื่อใหเขาใจวาเราตองสงเสริมคนดี และรังเกยีจคนไมด ีการ
สงเสริมคนดีอาจทําไดงายกวาการรังเกียจคนไมดี เพราะวฒันธรรมไทยอาจเปนอุปสรรคตอ
การรังเกียจคนไมดี เรามักจะนับถือผูหลักผูใหญ คนมีเงนิ ในสวนของผูหลักผูใหญนาจะพอ
ยอมรับไดวาเปนผูใหญกย็กมือไหว แตคนมีเงินจะตองดใูหดวีาเขามีเงนิมาไดอยางไร มาดวย
ความซื่อสัตยสุจริตหรือไม หรือวามาดวยการฉอราษฎรบังหลวง เราควรจะตองแยกแยะใหได
วาใครที่เราควรจะเคารพนับถือ ใครคือคนที่เราควรจะตองถอยหางออกไป หากเราไมทําอยาง
นั้น ถาเรายังเคารพนับถือคนที่ไมดี แตเขามสีตางค มีเงิน เราก็กลายเปนคนมีสวนรวมโดย
ทางออม ในการที่ไปยกยองนับถือคนไมด.ี.... 
 
“ชาติบานเมืองเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใครก็ตามแมเพียงแตคิดจะยดึถือเปนของตนเอง หรือของ
พรรคพวกของตนเอง เพื่อประโยชนอันไมชอบธรรมตอตนเอง หรือตอพรรคพวกของตนเอง 
จะพบกับความหายนะในทีสุ่ด พระสยามเทวาธิราชจะปกปองคุมครองคนดีของชาตบิานเมือง
เสมอ และจะสาปแชงคนไมดีใหมีอันตองตกทุกขไดยากแสนสาหัสตลอดชีวิต ผมเชื่อในสิ่ง
เหลานี้ ผมเชื่อวาชาติบานเมอืงเปนสิ่งศักดิสิ์ทธิ์ ผมเชื่อวาพระสยามเทวาธิราชมีความศักดิ์สิทธิ์ 
มีบารมีจริง ๆ ที่จะคุมครองคนดีและสาปแชงคนไมดี.....”43 
 

 ดวยอิทธิพลผลสะเทือนแหงเสียงปลุกเราเรยีกรองในชดุคาํบรรยายพิเศษขางตนของอดีต

ผูบังคับบัญชา - ผูไดรับการเสนอใหเปน “เสาหลักจริยธรรมของสังคม ประสานภาคประชาชนเพือ่

                                                 
 43 อางจาก “‘เปรม’ ย้ําสํานึกทหารอาชีพ ใหถอยหาง ‘คนไมดีแตมีเงิน’”, มติชนรายวัน, ๑ ก.ย. ๒๕๔๙, 
น. ๒. 
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ปองกันคอรรัปชั่น” โดยอาจารยธีรยุทธ บุญมี44 - ซ่ึงชวยดลบันดาลมโนธรรมสํานึกและกระตุนจิต

วิญญาณทหารอาชีพ ปรากฏวาเหลา “ทหารหาญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ไดทยอยกันลุก

ขึ้นมาขานรับตอบแทนบุญคุณแผนดนิโดยตอแถวตบเทาถอยหางออกจาก “คนที่ไมดี แตเขามีสตางค 

มีเงิน” อยางคกึคักพรอมเพรยีง ไมวาจะเปนพลโทสพรั่ง กัลยาณมิตร แมทัพกองทัพภาคที่สาม,45  พล

เรือเอกบรรณวิทย เกงเรียน รองปลัดกระทรวงกลาโหม,46 ๔ นายพลจาก ๓ เหลาทัพสังกัดสํานักงาน

รองปลัดกระทรวงกลาโหม,47 และพลเอกมนตรี สุภาพร จเรทหารทั่วไป48 – ตางพากันประณาม

การเมืองที่เขากาวกายแทรกแซงกองทัพ, ปฏิญาณจะปกปองชาติและราชบัลลังกดวยชีวิต, และเขาชื่อ

กันสงหนังสือรองเรียนการแตงตั้งโยกยายนายทหารอยางไมเปนธรรมถึงประธานองคมนตรี เปนตน 

 แลวจู ๆ เมื่อวนัที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ก็มีคําสั่ง “ฟาผา” แตงตั้งโยกยายนายทหาร

ระดับผูบังคับกองพันของกองทัพภาคที่หนึ่งระลอกใหญนอกฤดูกาล ลงนามโดยพลโทอนุพงษ          

เผาจินดา แมทพักองทัพภาคที่หนึ่ง ดวยความเห็นชอบของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการ

กองทัพบก โดยสงพลเอกวิชิต ยาทิพย รองผูบัญชาการกองทัพบกมาเปนประธานการคัดเลือกผูถูก

โยกยาย ปรากฏวาบรรดาผูบังคับกองพันที่เปนผูใตบังคับบัญชาใกลชิดของเหลานายพลอดีตนักเรยีน

โรงเรียนเตรียมทหารรุน ๑๐ เพื่อนรวมรุนเดียวกันกับรักษาการนายกฯทักษิณซึ่งคุมกาํลังอยูในเขต 

                                                 
 44 "ธีรยุทธ บุญมี" ช้ีชะตา"ทักษิณ"บนเวทีการเมือง หนุนแก รธน. ถวงดุล พลังทุน”, มติชนรายวัน, ๒๓ 
ม.ค. ๒๕๔๙, น. ๒. 
 45 “แมทัพภาคที่ ๓ อัด ‘ทหารเลว’ สอพลอนายกฯ ปลอยขาวใสราย”, มติชนรายวัน,  ๒๑ ก.ค. ๒๕๔๙, 
น. ๒. 
 46 "บรรณวิทย"ของใจ การเมืองจุนตั้งปลัดกห. โวยอาวุโสสุดโดนแซง อางตท. ๗ ขวาง"เสธ.อู", มติชน 
รายวัน, ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๙, น. ๑. 
 47 “๔ นายพลยื่นจม.ปธ.องคมนตรี รองยายทหาร คําสั่งมิชอบ-สนองนักการเมือง "ไอซ"ช้ีไรวินัย-แฉเด็ก 
"บรรณวิทย", มติชนรายวัน, ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๙, น. ๑. 
 48 "มนตรี"ย้ํากลางวงสภากห. "ทหารเบี้ยลางนักการเมือง", มติชนรายวัน, ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๙, น. ๑๑. 
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กรุงเทพมหานครฯ ตางถูกโยกยายสับเปลีย่นแทนที่โดยนายทหารระดับนายพันซึ่งเปนผูใตบังคับบญัชา

ที่ไดรับความไววางใจจาก“ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั” นั่นเอง 49 

 ขณะเดียวกนัที่หลังฉาก นายทหารชั้นผูใหญที่ยังรับราชการอยูและปลดประจําการแลว ๕ นาย

ก็กําลังวางแผนรัฐประหารรฐับาลรักษาการทักษิณตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ จากคําให

สัมภาษณของนาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ – อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ สมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรและรัฐมนตรี และผูอํานวยการกับคอลัมนิสตนักวิจารณนายกฯทักษิณ “ขาประจํา” แหง

หนังสือพิมพแนวหนา ซ่ึงหลังรัฐประหารไดดํารงตําแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติและประธาน

คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ – ที่บอกเลาแกนาย Rodney Tasker ผูส่ือขาว Asia Times 

Online เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นัน้ เขาระบุวาสีใ่นหานายทหารผูริเร่ิมกอการรัฐประหารไดแก  

๑) พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการกองทัพบก 

๒) พลโทอนุพงษ เผาจินดา แมทัพกองทัพภาคที่หนึ่ง (ตําแหนงขณะนัน้) 

๓) พลโทสพรั่ง กัลยาณมิตร แมทัพกองทัพภาคที่สาม (ตําแหนงขณะนัน้) และ 

๔) นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ เอง  

 แมนาวาอากาศตรีประสงคจะมิไดแจงตอวานายทหารคนที่ ๕ คือใคร? แตเขากย็ืนยันวาพลเอก

เปรม ติณสูลานนทและพลเอกสุรยุทธ จุลานนทไมไดรวมอยูในคณะผูริเร่ิมกอรัฐประหาร ๕ คนนี ้50 

 วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เจาหนาที่ตํารวจอางวาไดเปดเผยและขัดขวางแผน “คาร-

บอมบ” ที่พยายามลอบสังหารรักษาการนายกฯทกัษณิไวกอนจะดําเนินการสําเร็จ จากนั้นก็จับกุม

                                                 
 49 “ยายฟาผา ‘ยังเติรก’ ตท.๑๐ สกัดขุมกําลัง ‘ทักษิณ’ ลือ...หวาดระแวง ‘ปฏิวัติ’”, มติชนรายวัน, ๒๑ 
ก.ค. ๒๕๔๙, น. ๑๑. 
 50 Rodney Tasker, “Grumbles, revelations of a Thai coup maker,” Asia Times Online, 22 
December 2006 www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HL22Ae01.html. 
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นายทหารสังกดักองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจาํนวนหนึ่งเปนผูตองหา บายวันเดยีวกันนัน้ 

รักษาการนายกฯทักษิณก็ส่ังปลด พล.อ.พัลลภ ปนมณี รองผูอํานวยการรักษาความมัน่คงภายใน จาก

ตําแหนง51 

 ทามกลางสถานการณที่เขม็งเกลียวรอนแรงพลิกผันขึ้นทกุทีถึงขั้นเกิดเหตุมวลชนฝายคัดคาน

รักษาการนายกฯทักษิณถูกอนัธพาลและเจาหนาที่ตํารวจฝายสนับสนุนรักษาการนายกฯรุมกลั่นแกลง

ทํารายจับกุมจนบาดเจ็บบอบช้ําเลือดอาบตอหนาสาธารณชน ณ ศูนยการคากลางกรุงติด ๆ กัน52 เพื่อน

มิตรของรักษาการนายกฯทักษิณที่ถดถอยลดนอยลงทุกทใีนกองทัพก็ไดรวมตัวแสดงพลังใหกําลังใจ

รักษาการนายกฯทักษิณและหารือเตรียมการหากเกดิกรณี “ไมคาดฝน” ขึ้นในกองพลทหารมาที่ ๒ 

รักษาพระองคเมื่อเชาวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ กอนเขาออกเดินทางไปรวมประชมุอาเซมที่

ประเทศฟนแลนดและประชุมกลุมประเทศไมฝกใฝฝายใดที่ประเทศควิบาตบทายดวยการรวมประชุม

สหประชาชาตทิี่กรุงนิวยอรค สหรัฐอเมริกานานกวาสิบวนั53  

 อยางไรก็ตาม คืนวันที่ ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ไมกี่ช่ัวโมงกอนที่นายกฯทกัษณิจะขึ้นกลาว

ปราศรัยตอที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอรค พลเอกสนธิกับคณะก็ไดชวงชิงกอการ

รัฐประหารตัดหนาเปนผลสําเร็จโดยไมเสียเลือดเนื้อและสยบความพยายามอันออนแอระส่ําระสายของ

ฝายรัฐบาลที่จะตอตานการรฐัประหารลงได เปนอันวาการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนตอเนื่องกนันาน 

๑๕ ปของประเทศไทยไดส้ินสุดลง 

                                                 
 51 Songpol Kaopatumtip and Surath Jinakul, “The Fall Guy?”, Bangkok Post, 3 September 2006, 
Perspective Section, p. 1. 
 52 “สถุล!รักทักษิณไลทุบในหางยัวะถูกดา'โกงชาติ'เหลี่ยมทาอยาเลือก”, ไทยโพสต, ๒๐ ส.ค. ๒๕๔๙,  
www.thaipost.net/index.asp?bk=sunday&post_date=20/Aug/2549&news_id=128916&cat_id=110100; 
“ม็อบ’หนุน-ไล’ทักษิณปะทะเดือดหนาหางเซ็นทรัลเวิลด”, เดลินิวส, ๒๒ ส.ค. ๒๕๔๙, www.parliament.go.th/ 

news/news_detail.php?prid=/25657. 
 53 “เหตุ ‘ดีเดย’ ๑๙ กันยาเพราะ ‘ขาวปฏิวัติรั่ว’”, มติชนรายวัน, ๒๓ ก.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๑. 
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 แตนอกเหนือจากคณะผูกอการแลว ใชวารัฐประหารครั้งนี้จะเปนที่แปลกใจและคาดไมถึงของ

ทุกคนกห็ามิได เพราะสี่วนักอนหนานัน้ สมเกียรติ พงษไพบูลย อาจารยประจําสถาบันราชภัฏนครราช-

สีมา ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน และหนึ่งในหาแกนนําพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตย ไดเขียนลง

คอลัมน “คล่ืนสังคม” ประจําของเขาในนิตยสาร เนชัน่สุดสัปดาห โดยอางอิงขอเขียนของเปลว สีเงิน 

(โรจน งามแมน) แหงหนังสือพิมพไทยโพสตและอดีตเอกอัครราชทูตสุรพงษ ชัยนามในหนังสือพิมพ

ผูจัดการรายวนัเมื่อเร็ว ๆ นีม้าประกอบวา: - 

“หากตุลาการภิวัตนเอาไมอยู คงเหลือเพยีงสิ่งเดียวเทานัน้ที่จะจัดการไดคือกองทัพภวิัตน..... 
(หรือนัยหนึ่ง) การอภิวัฒนสังคมโดยกองทพั....ใหทหารโคนลมระบอบเผด็จการพลเรอืนเพื่อ
คืนประชาธิปไตยใหกับประชาชนโดยปราศจากการนองเลือด.....” 54  

 

 

การขับเคล่ือนเครือขายขาราชบริพาร 

 

หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. ๒๕๑๘ – ๒๕๑๙) เคยใหสัมภาษณ

วาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีรายชื่อบุคคลที่เปนขาราชการทหาร ตํารวจ พลเรือนและประชา-

ชนที่เปนเครือขายของพระองค ขณะเสดจ็ตางจังหวัด พระองคจะมีเจาหนาที่แผนกหนึ่งคอยจดชื่อวาแต

ละคนทําอะไร และคนที่จดกแ็บงออกเปนแผนก ๆ เชน แผนกกลาโหม แผนกมหาดไทย แผนกราช-

เลขาฯ และอื่น ๆ อีกมาก โดยทําเปนดัชนบีัตรเอาไว คะเนวาในป พ.ศ. ๒๕๑๘ นัน้ พระองคมีรายช่ือใน

เครือขายแลวกวา ๖,๐๐๐ คน 55 ศาสตราจารย ดอกเตอร ดันแคน แมคคาโค ผูเชี่ยวชาญการเมืองไทย

                                                 
 54 สมเกียรติ พงษไพบูลย, “ลงจากอํานาจรอวันชําระโทษ”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๕: ๗๔๖ (๑๕ ก.ย. 
๒๕๔๙), ๒๖ – ๒๗. 
 55 อางใน ชนิดา, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร,ิ น. ๑๙๔; ชนิดาบรรยายขยายความเรื่อง “การสราง
สายสัมพันธและเครือขายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในโครงการพระราชดําริ” ไวโดยพิสดารนาสนใจที่หนา 



 46

แหงมหาวิทยาลัยลีดส สหราชอาณาจักร ไดวิเคราะหไวในบทความสําคัญชิ้นหนึ่งเมือ่สองปกอนวา

เครือขายที่เขาเรียกวา “Network Monarchy” นั้นแผขยายออกไปจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ผานคณะองคมนตรีและบรรดาองคกรพัฒนาเอกชนในพระบรมราชูปถัมภ (หรือเอ็นจีโอหลวง)56 ลงไป

ถึงขาราชบริพารทั้งปวง โดยสามารถขับเคล่ือนสงผลสะเทือนทางการเมืองอยางใหญหลวงในยามคบั

ขันจําเปน57 แมคคาโคยังไดตัง้ขอสังเกตที่นาสนใจไวในบทวิจารณของเขาเมื่อเร็ว ๆ นีว้าพลเอกเปรม 

ติณสูลานนท รัฐบุรุษและประธานองคมนตรีครอบครอง “บัญชีรายการหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ซ่ึง

ไมมีใครทัดเทยีมได” 58 

ในกระแสการเคลื่อนไหวโคนรัฐบาลทักษณิที่ผานมา เครือขายขาราชบริพารไดปรากฏบทบาท

ใหเห็นทุกขัน้ตอนทั้งตอหนาธารกํานัลและอยาง“ปดทองหลังพระ” กลาวคือ: -  

ในชวงการเคลื่อนไหวชุมนุมตอเนื่องของพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย กลุมราชนิกุล

ไดรวมลงชื่อถวายฎกีาเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉยัโปรดเกลาฯ แตงตัง้นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล

ช่ัวคราวตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗, จัดแถลงขาว รวมทั้งเขารวมชุมนุมตอตานรัฐบาล

ทักษิณ โดยศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมทุวณิชและ ดร. ปราโมทย นาครทรรพ เปนหัวเร่ียวหวัแรง

                                                                                                                                                 
๑๙๓ – ๒๐๒, และดูตัวอยางภูมิหลังและบทบาทโดยสังเขปของบุคคลสําคัญบางรายในเครือขายนี้ในบทที่ ๖ ของ
หนังสือ:“เครือขายในหลวง” หนา ๓๗๑ - ๔๕๓. 
 56 เกี่ยวกับเอ็นจีโอหลวง ดูงานวิจัยเรื่องนี้ของชนิดา ชิตบัณฑิตยกับคณะใน Chanida Chitbundid, 
Chaitahwat Thulathon, and Thanapol Eawsakul, “The Thai Monarchy and Non-governmental 
Organizations”, in Shinichi Shigetomi, Kasian Tejapira, and Apichart Thongyou, eds., The NGO Way: 
Perspectives and Experiences from Thailand (Chiba: Institute of Developing Economies, Japan External 
Trade Organization, 2004), pp. 99-145. 
 57 Duncan McCargo, “Network monarchy and legitimacy crises in Thailand”, Pacific Review, 
18:4 (December 2005), 499-519. 
 58 Duncan McCargo, “A Hollow Crown”, New Left Review, II/43 (January-February 2007), 
p.141. 
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และประกอบดวยสมาชกิชัน้นําไดแกหมอมราชวงศยงยุพลัษณ เกษมสันต, หมอมหลวงอนงค นิลอุบล, 

หมอมราชวงศรําพิอาภา เกษมศรี, นางสุมาลี วีระไวทยะ, นางปราไพ ประสาททองโอสถ เปนตน 59  

สําหรับชวงตลุาการภิวัตน ไดมีการเปดเผยบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพทระหวางบุคคล ๓ 

คนซึ่งถูกอางวาไดแก พล.ต.ต. พีรพันธุ เปรมภูติ อดีตเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ที่ปจจุบันเปนที่ปรึกษาระดับ ๑๑ ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กับ     

ตุลาการ ๒ คน คือ นายวิรัช ชินวินิจกุล ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา และนายไพโรจน นวานุช ผูพพิากษา

ศาลอุทธรณ ภาค ๖ ชวยงานประจําสํานักประธานศาลฎีกา ทั้งสองมีบทบาทเกี่ยวของกับการเคลื่อนไหว

ของฝายตุลาการเพื่อแกไขวกิฤตการเมืองตามพระราชดาํรัส ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ตอนหนึ่งของ

คําสนทนานั้นกลาวอางถึงการเชื่อมประสานระหวางฝายตุลาการกับประธานองคมนตรีดวย 60   

ในชวงกองทพัภิวตันกับรัฐประหาร ไดปรากฏขอมูลนาสนใจ – ซ่ึงยังไมไดถูกปฏิเสธโตแยง

จากฝายใด –  จากปากของสนธิ ล้ิมทองกุล แกนนําเครือขายหนังสือพมิพผูจัดการและพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยระหวางออกเดินสายปราศรยัแกคนไทยทีว่อชิงตัน ดี.ซี. ในสหรัฐอเมรกิา

                                                 
 59 “ราชนิกุลหนุนตั้งรัฐบาลชั่วคราว”, กรุงเทพธุรกิจออนไลน, ๖ มี.ค. ๒๕๔๙, www.bangkokbiznews. 

com/2005/special/sonti/news.php?news=vs268.html; “ชัยอนันตนําถวายฎีกา ขอนายกฯพระราชทาน”, ผูจัดการ
รายวัน, ๖ มี.ค. ๒๕๔๙, น. ๑; “ชมรมราชนิกุลฯเดือดคําพูด “แมว” เผด็จการ เตือนอยาพาดพิง-ดึง “ฟา” ตํ่า”,  
ผูจัดการออนไลน, ๓ ก.ค. ๒๕๔๙, www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9490000085715. 
 60 จักรภพ เพ็ญแข หนึ่งในแกนนําแนวรวมประชาธิปไตยขับไลเผด็จการเปนผูนําบันทึกเสียงดังกลาวมาเปด
บนเวทีปราศรัยสนามหลวงเมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๐ ดู “เปดโปงขบวนการ แอบอาง'พระเจาอยูหัว'”, เว็บไซตไฮ-
ทักษิณ, ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๐, www.hi-thaksin.org/lite/contentdetail.php?ParamID=70549. ไมปรากฏวาผูถูกกลาว
อางเปนเจาของเสียงสนทนาทั้งสามไดออกมาปฏิเสธวาไมใชเสียงของตนแตอยางใด ขณะเดียวกันตํารวจไดแจงขอ
กลาวหารวมกันดักฟงโทรศัพทฯตอนายจักรภพ เพ็ญแขกับพวกรวม ๓ คนเนื่องจากกรณีนี้ ดู “เจเพ็ญ” จํายอมรับ 
ทราบขอหาดักฟงโทรศัพท”, ผูจัดการออนไลน, ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๐, www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp? 
NewsID=9500000100559. 
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เมื่อไมนานมานี้ มีความบางตอนบงชี้ถึงบทบาทการขับเคลื่อนเครือขายขาราชบริพารในสถานการณ

ตอนนั้นวา: - 

“ผมมองวา พล.อ.สุรยุทธ โดยพื้นฐาน ผมรูกอนที่ทานจะเขาไปเปนนายกรัฐมนตรี (ขณะยัง
เปนองคมนตร ี- ผูเขียน) ตอนที่ผมสูกับทักษิณ ทานจะแอบโทรศัพทเขามา คุณสนธิสูไปนะ 
ทนไป ทนเจ็บหนอย ผมถึงรูไง มึงใหกูเจ็บ ใหกูอาบเลือด แลวมงึก็มาเสวยสุข แตไมเปนไรชาง
มัน ขอกันกนิมากกวานี้ เพื่อประเทศ ชาติ เร่ืองเล็ก ทนเจบ็หนอย ทีพู่ดใหฟงนีไ่มไดทวง
บุญคุณ สนธิ ผมยอมรับวาประเทศชาติขาดซึ่งองคความรู ผมเปนนายกฯ เมื่อไร ผมจะใหฟรีทีว ี
ใหคุณเอาฟรีทวีีไปทําเรื่องใหประชาชนรู นี่จากปาก พล.อ.สุรยุทธ พล.อ.สนธิ..... 
  
“.....ก็พอดีทกัษิณ made the biggest mistake in his life เขาไปถอดรายการเมืองไทยราย
สัปดาหตอนนัน้ ซ่ึงประวัติตรงนี้ผมเคยเลาใหคุณผูฟงฟงแลว เอาวาเปนครั้งแรกที่เราสามารถ
จะรวมพลไดเปนหมื่น หลายครั้งเปนแสน พวกนี้ก็เห็นแลว เฮย ไอเจกแซล้ิมมันใชได ก็เขามา
อยูขางหลัง ตอนนี้ก็เร่ิมแลวพล.อ.สุรยุทธ โทรมา พล.อ.สนธิ ใหคนใกลชิดโทรมา ในวังมีเยอะ 
เสนสายในวัง ทุกคนสนิทหมด ผมถงึเลย คุณไมตองพูดวาถึงไมถึง คณุมีอะไรก็พูดมา รับรอง
ถึงหูพระกรรณ ผมไมสนใจหรอก เสร็จเรยีบรอยแลวก็เร่ิมมาหนุนหลังกระบวนการเรา หนุน
หลังมาตลอด จนกระทั่งเริ่มรุนแรงขึ้น ๆ เเละเริ่มที่จะปะทะกัน ตวัช้ีขาดคือเหตุการณของตอน
นั้นทหารฮึ่ม ๆ อยูตลอดเวลา คุณสพรั่งเขา เดินเชาเดินเยน็ กินขาวกับ พล.อ.สนธิ กนิขาวจาน
เดียวกัน ยุให พล.อ.สนธิ ยึดอํานาจ ตลอดเวลา พล.อ.สนธิ คือสนธิ บัง คือยังดํารงความเจาเลห
เเสนกลเอาไว นั่งเงียบ ๆ คงคํานวณดี ๆ วาจะมูฟอยางไร จนกระทั่งมีสัญญาณบางสัญญาณ
มาถึงผม จู ๆ ผมสูอยูก็มีของขวัญชิ้นหนึ่งมาจากราชสํานัก ผานมาทางทานผูหญิงบุษบา ซ่ึงเปน
นองสาวพระราชินี ปรากฏวาผมไดรับแควนัเดียว ผมเขาไปรับดวยตัวเองกับทานผูหญิงบุษบา 
โทรศัพทมาหาผมเต็มเลย ปาเปรมใหคนสนิทโทรมา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ทุกคนโทรมาหมด
ถามวาจริงหรือเปลา.....” 61 

                                                 
 61 อางจาก “ยามเฝาแผนดิน: หว่ันอดีต ทรท.รวมตัวฟนระบอบทักษิณ”, ผูจัดการออนไลน, ๒๕ ส.ค. 
๒๕๕๐, www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9500000100015.  

 “ทานผูหญิงบุษบา” ที่สนธิกลาวอางขางตน นาจะหมายถึงทานผูหญิงบุษบา สธนพงศ นามเดิม หมอม
ราชวงศบุษบา กิติยากร พระขนิษฐาในสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ธิดาของทานคือทานผูหญิงสุธาวัลย 
เสถียรไทย เปนภริยาของอดีต รมว. ตางประเทศ สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย ผูรวมผลักดันกอต้ังพรรคเพื่อแผนดิน 
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การเมืองไทยหลังรัฐประหาร: บทวิเคราะหโดยภาพรวม 

 

 แมจะยังฟนธงใหคําตอบสุดทายเกีย่วกับรัฐประหาร ๑๙ กันยาฯกับประชาธิปไตยไทยไมได

หมดจดถี่ถวน แตก็พอจะตั้งขอสังเกตวิเคราะหวิจารณขัน้ตนไดดังตอไปนี:้ - 

 

 ๑) รัฐประหารเพื่อราชบัลลังก 

 โดยแกนแทแลว รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนรัฐประหารเพื่อราชบัลลังก  

 ดังที่แถลงการณของคณะผูกอการฯไดใหเหตุผลการยึดอาํนาจไวประการหนึ่งวา: - “การ

บริหารราชการแผนดินโดยรัฐบาลรักษาการปจจุบัน.....หมิ่นเหมตอการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแหง

องคพระมหากษัตริยผูทรงเปนที่เคารพเทดิทูนของปวงชนชาวไทยอยูบอยครั้ง” 62 

 ยิ่งไปกวานัน้ชือ่ของคณะผูกอการฯ ซ่ึงปรากฏรายงานขาววาพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูเปน

หัวหนาใครครวญไตรตรองอยูนานกอนจะตั้งใหวา “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” (คปค.) 63ก็บงชี้ชัดวารัฐประหารครั้งนี้กอขึ้นเพือ่ปฏิรูปการ

                                                                                                                                                 
 สําหรับเหตุการณที่สนธิเลาถึงตอนทาย มีการบันทึกรายละเอียดบางอยางที่นาสนใจไวใน คํานูณ, ปรากฏ-
การณสนธิ, บทที่ ๒๔ เสื้อสีเหลือง ผาพันคอสีฟา, โดยเฉพาะหนา ๒๘๑. 
 62 อางจาก พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน, “แถลงการณคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”, กองบรรณาธิการมติชน, รัฐประหาร ๑๙ กันยา’ ๔๙ เรียบแตลึก คณะปฏิรูปการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๙), น. 
๙๓. 
 63 พันเอกอัคร ทิพโรจน โฆษกกองทัพบกและผูชวยโฆษก คปค. ผูใหขอมูลนี้ยังเลาดวยวาพลเอกสนธิต้ังช่ือ
คณะรัฐประหารและคําแปลภาษาอังกฤษของชื่อนั้น (Council for Democratic Reform under Constitutional 

Monarchy – CDRM) ดวยตัวเองตั้งแตกอนกอรัฐประหารวันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๙ เพื่อใหช่ือดังกลาวบงบอกความตั้งใจ
ของตนที่กอรัฐประหารดวยกุศลเจตนาที่จะปกปองประเทศชาติ (“Royal endorsement for Sonthi”, Bangkok Post, 
23 September 2006, p. 3) 
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ปกครองภายในกรอบ – ไมใชลวงเลยออกไปขางนอกกรอบ - ของ “ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  

 กลาวอีกนยัหนึ่งคือกอรัฐประหารขึ้นก็เพือ่ปฏิรูปประชาธิปไตยไทยไปในลักษณะวถีิทางที่จะ

ทําใหมันปลอดภัยสําหรับสถาบันกษัตริยจากการทาทายดวยอํานาจนาํทางการเมืองของกลุมทุนใหญ

หรือที่พลเอกสนธิเรียกในเวลาตอมาวา “เผด็จการทุนนยิม” นั่นเอง 64 

 

 ๒) รัฐประหารเชิงตัง้รับ 

 ฉะนั้น รัฐประหารครั้งนี้จึงเปนรัฐประหารเชิงตั้งรับ ที่กอขึ้นโดย “ทหารของพระบาท- สมเด็จ

พระเจาอยูหวั” ซ่ึงสวนใหญเปนทหารอาชีพมากกวาทหารการเมือง 

 ในความหมายนี้ จึงจัดไดวามันเขาขายเปนการแทรกแซงทางการเมืองในแบบฉบับของกองทัพ

ผูพิทักษ/แกไข (the Guardian/Corrective Army) และ/หรือกองทพักรรมการเลือกขางลําเอียง (the 

Partial Moderator Type Army) มากกวากองทัพนักปกครอง (the Ruler Type Army) หากยดึ

                                                                                                                                                 
 ตอมา ทางราชการไดแกไขคําแปลภาษาอังกฤษของชื่อ คปค. จากเดิมไปเปน Council for Democratic 

Reform เฉย ๆ โดยตัดวลีสวนทายวา under Constitutional Monarchy ทิ้งเสีย ทั้งนี้เพื่อปองกันความเขาใจผิดใน
ประชาคมโลกวารัฐประหารครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเห็นชอบ (Achara Ashayagachat, “Council 
shortens its name to prevent misunderstanding”, Bangkok Post, 27 September 2006, p.3) 
 64 ในการใหสัมภาษณรายการ “สภาทาพระอาทิตย” ทางเอเอสทีวีของเครือหนังสือพิมพผูจัดการเมื่อเชา
วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พลเอกสนธิ บุณยรัตกลินไดเปดเผยเปนครั้งแรกวาสาเหตุที่แทจริงในการยึดอํานาจ
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อตองการเปลี่ยนแปลงจาก "ระบอบเผด็จการทุนนิยม" ไปเปน ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข อยางแทจริง สวนเรื่องเหตุผลหลัก ๔ ขอที่ระบุกอนหนานี้ยังถือเปนเรื่องรองลงไป ดู 
“ปธ.คมช.ล่ันลาง"เผด็จการทุนนิยม"ทาสสิงคโปรใหสิ้นซาก”, ผูจัดการออนไลน, ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๐, www.manager. 
co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9500000006469.  
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ตามการจัดแบงประเภทของศาสตราจารย Talukder Maniruzzaman นักรัฐศาสตรชาวบังคลาเทศผู

ศึกษาเปรียบเทียบทหารกับการเมืองทั่วโลก 65 

 มันจึงไมนาจะนําไปสูการปกครองโดยทหารแบบวางแผนไวตอเนื่องยาวนานอยางในสมัย

นายกฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. ๒๔๘๑ – ๒๔๘๗, ๒๔๙๑ – ๒๕๐๐) หรือจอมพลสฤษดิ์-

ถนอม-ประภาส (พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๖) แตนาจะเปนการแทรกแซงเฉพาะกจิเฉพาะการณที่คอนขาง

ส้ัน จากนั้นกฟ็นฟูการปกครองโดยพลเรือนคืนมาพรอมกับทหารพากันยกพลกลับสูกรมกองบางสวน 

 ที่กลาววาทหารจะพากนัยกพลกลับสูกรมกองบางสวนนั้น ก็เปนไปในความหมายเชิงอุปมา 

อุปไมยที่วาเมือ่บรรดาผูกอรัฐประหารขึ้น “ขี่เสือ” (หมายถึงใชกําลังอาวุธกอกบฏเขายึดอํานาจรัฐอยาง

ผิดกฎหมาย) แลว พวกเขากจ็ําตองหาทาง “ลงจากหลังเสือ” (วางมือจากอํานาจรัฐโดยตรง) อยางปลอด 

ภัยไมให “เสือ” (อํานาจรัฐในอนาคต) หนัมา “ขม้ํา” (เลนงานดวยขอหาตาง ๆ ยอนหลัง) เอาไดใน

ภายหลัง ดวยการพยายามธํารงรักษาอํานาจของตนและพวกพองใหตกทอดหลงเหลือไวในระบอบ

การเมืองหลังเลือกตั้งบางอยางนอยกใ็นดานกิจการกองทพั ทั้งนี้อาจดวยวิธีสงอิทธิพลตอผลการเลือก 

ตั้งอยางไมประเจิดประเจอ, ชวยสงเสริมใหผูที่เห็นอกเหน็ใจทหารไดครองตําแหนงนายกรัฐมนตรแีละ

รัฐมนตรีกลาโหม,  และร้ือฟนโครงสรางการจัดตั้งเคลื่อนไหวปลุกระดมมวลชนรากหญาเพื่อความ

มั่นคงที่ควบคมุโดยฝายทหารอยางในสมัยสงครามเย็นตอตานคอมมิวนิสตขึ้นมาเผื่อไวเรียกใชในกรณี

ตองจัดแสดงพลังมวลชนหรือมติมหาชนไดตามตองการ 66  

                                                 
 65 Talukder Maniruzzaman, Military Withdrawal from Politics: A Comparative Study(Cambridge, 
Massachusetts: Ballinger Publishing Company, 1987), pp. 63 - 82. 
 66 เจตนารมณดังกลาวของคณะรัฐประหารปรากฏชัดในรางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราช-
อาณาจักร พ.ศ..... ฉบับแรกที่ผลักดันโดยคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) และผานความเห็นชอบของคณะ 
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๐ ซึ่งรัฐบาลนายกฯพลเอกสุรยุทธ จุลานนทถือเปนวาระเรงดวนที่จะยื่นเสนอสภา  
นิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาออกเปนกฎหมายใหทันในรัฐบาลชุดนี้ ทามกลางการประสานเสียงคัดคานเซ็งแซอึงมี่จาก
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 ดังจะเห็นไดจากคํากลาวของพลเอก สพร่ัง กัลยาณมิตร - อดีตแมทพัภาคที่ ๓ และ ๑ ใน ๕ ผู

ริเร่ิมกอรัฐประหาร ๑๙ ก.ย.  ๒๕๔๙ ซ่ึงตอมาเลื่อนตําแหนงขึ้นเปนผูชวยผูบัญชาการทหารบกและ

ผูชวยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) - ในวงสัมมนาวาดภาพอนาคตประเทศไทย 

หัวขอ “ทหารกับการเมือง” จัดโดยสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เมื่อวนัที่ ๒๗ พ.ค. 

๒๕๕๐ ความบางตอนวา: - 

“ตนไมปฏิเสธความผิดพลาดของทหารในอดีตจากเหตุการณพฤษภา ความผิดพลาดครั้งนั้นทํา
ใหทหารกลับมาปรับบทบาท ตองกอบกูภาพลักษณกลับมา การที่เรากลับมาแทรกแซงในครั้งนี้
เพราะพฤติกรรมนักการเมืองที่เขามาอยูในอํานาจ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ เราไมมีสิทธิ ไมใชพวกเราจอง
หรือฉวยโอกาส เราหวงใยสถานการณในหลาย ๆ ดาน นักการเมืองทีซ่ื่อสัตยควรจะไดเขามา
เปนผูนํา และเหตุการณทีน่ํามาสูการรัฐประหารเปนสิ่งทีม่าจากการเปดโปงโดยประชาชนโดย

                                                                                                                                                 
ประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและวงวิชาการ เนื่องจากรางพระราชบัญญัติดังกลาวจะจัดวางโครงขาย
กลไกรักษาความมั่นคงภายในตั้งแตระดับชาติ-ภาค-จังหวัดและกรุงเทพมหานครขึ้นภายใตการกํากับบริหารของกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ที่มีผูบัญชาการทหารบกเปนผูอํานวยการ โปรดดู “เปดราง พ.ร.บ.
รักษาความมั่นคงฯ เขี้ยวเล็บ"กอ.รมน."!”, มติชนรายวัน, ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๐, น. ๒. 
 เนื่องดวยกระแสเสียงวิพากษวิจารณคัดคานอยางกวางขวาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงไดนําราง 
พ.ร.บ. รักษาความมั่นคงฯฉบับแรกไปปรับปรุงโดยไดตัดอํานาจพิเศษตามรางเดิมออกทั้งหมด, ใหนายกรัฐมนตรีเปน
ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรแทนที่ ผบ.ทบ., และให กอ.รมน. มีหนาที่เพียงปองกันและระวัง
เหตุเบื้องตน  แตในกรณีที่สถานการณรุนแรงขึ้นก็มิใชเปนอํานาจหนาที่ของ กอ.รมน. หากตองประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินเพื่อใหรัฐบาลมีอํานาจเต็มที่ในการระงับเหตุแทน ฯลฯ  
 รางฉบับปรับปรุงนี้ผานความเห็นชอบของคณะ รัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๐ แตก็ยังถูกยืนกราน
คัดคานอยางแข็งขันจากกลุมองคกรพัฒนาเอกชนและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเนื่องจากรางปรับปรุง
ยังคงใหอํานาจลนเหลือแก กอ.รมน. ในลักษณะที่ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพพ้ืนฐานของประชาชนจนขัดกับรัฐธรรมนูญ 
๒๕๕๐ ขาดการตรวจสอบทางตุลาการ ปกปองเจาหนาที่ใหไมตองรับผิดทั้งทางอาญา แพงและวินัย เปนตน จึงนาจะ
รอไวใหรัฐบาลใหมจากการเลือกตั้งมาพิจารณาเรื่องนี้ ลาสุด รางดังกลาวถูกคณะกรรมการประสานงานรัฐบาล-สภา
นิติบัญญัติแหงชาติ (วิปรัฐบาล) ลงมติเปนเอกฉันทตีกลับไปใหรัฐบาลปรับรางมาใหมอีกครั้งในประเด็นตาง ๆ ที่วิป
รัฐบาลยังติดใจเมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ศกเดียวกัน ดู “สรุปขาวประชุมคณะรัฐมนตรี ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐”, Royal Thai 

Government, ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๐, www.thaigov. go.th; “วิป รบ.-สนช. ตีกลับ ราง พ.ร.บ. ความมั่นคง”, ประชาไท
ออนไลน, ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๐, www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID= 
9983&System ModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai.    
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นักการเมืองดวยกัน ไมใชทหารเปนคนเปดโปง ทหารไมไดขุดคุยขึน้มา เราอยากมคีวามสุขบั้น
ปลายชีวิต เราไมอยากเปนโอลดโซเยอร เนเวอรดาย 
 
“เราทําสัญญาประชาคมวา ๑ ปแลวจะถอยออกไป เราทาํทุกอยางดวยความจําเปนเพราะทุก
อยางเดินตอไปไมได ส่ิงที่ทหารควรทําคือชดเชยในอดีตที่ผูบังคับบัญชาเคยทําผิดพลาดสมัย
พฤษภา และจากที่เขามาอยู ๘ เดือนเราอยากเห็นการเขามาจัดระเบยีบในอํานาจที่มีอยู..... เรา
ขอยืนยนัวาหลังจากนี้ คมช.จะไมเปนเหมอืนป ๓๕ จะไมเบี่ยงเบน ไมหลงติดกับอํานาจ เรา
เปนทหารยุคใหมมองเห็นอํานาจเปนสิ่งทีน่ากลัว..... 
 
“วันนี้ คมช. มกีรอบการทํางานชัดเจนวาจะสงมอบการทํางานใหรัฐบาลใหม ตองรูวาสงมอบ
ใหกับใคร ไมใชใครที่ไหนก็มารับ ไมอยางนั้นที่ทํามากสู็ญเปลา จุดที่เราพูดวาประชาธิปไตย
อยูที่การเลือกตั้ง การเลือกตัง้สําคัญก็จริง แตไมใชสาระสําคัญที่สุด ทั้งหมดอยูทีจ่ะใหใครมาใช
อํานาจแทนเรา ตองทําใหกลไกนั้นคิดเปนอยางอื่นไมได..... 
 
“...อยากบอกวาอยากลับมาเช็คบิลพวกเรา หากเช็คบิลเราก็จะเช็คบิลกลับ และหากมีนกัการ-
เมืองที่ตองการทําใหกองทพัออนแอเพราะตั้งขอรังเกียจ หากทําขอใหชวยออกมาตอตาน และ
หากตองการใหกองทัพออนแอเพราะระแวง คนอยางนั้นไมควรเลนการเมือง แมแต อบต.ก็ไม
ควรใหเปน” 67 

 
 ทั้งหลายทั้งปวงที่กลาวมานีก้าํลังดําเนินการอยู ฉะนัน้จึงคาดหมายไดวาหนทางที่ทหารจะเดนิ 

ทัพตบเทาออกจากการเมืองการปกครองกลับสูกรมกองอีกครั้งหนึ่งนัน้คงจะวกวนเปนเขาวงกต ยดืเยื้อ

ออมคอม ซิกแซกไปมา สลับซับซอนและกนิเวลาพอสมควร 68  

                                                 
 67 อางจาก “'สพรั่ง'ขูหลัง ๓๐ พ.ค.วุนวาย 'ทหารไมยอมแน'”, กรุงเทพธุรกิจออนไลน, ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๐,  
www.bangkokbiznews.com/2007/05/27/printnews.php?newsid=74139.  
 68 เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดคาดหมายไวใน
การอภิปรายเรื่อง "ประเทศไทยบนเสนทางสูอนาคต" ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๒๕๕๐ 
วาทหารจะยังคงเปนตัวแปรทางการเมืองอีกตัวแปรหนึ่งไปอีก ๔ – ๕ ปในลักษณะกลุมพลังเหนี่ยวรั้งทางการเมืองที่
แฝงตัวอยูในระบบราชการ (“"สนธิ"ย้ําความมั่นคงไมเลิกประกาศ "ชัยอนันต"ช้ีทหารตัวแปรการเมือง”, มติชนราย 
วัน, ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๐, น. ๑)  



 54

 ๓) เผด็จการหนอมแนมหรือเผด็จการครึ่งใบ 

 ในสภาพที่ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตัง้ตอเนื่องกันมานาน 

๑๕ ป จาก พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๙ ประชาสังคมไทย องคกรพัฒนาเอกชนและขบวนการประชา-ชนได

เติบใหญเขมแข็งหลากหลายซับซอนขึ้นกวากอนมาก จนถึงขนาดที่ทหารจะกอรัฐประหารยดึอํานาจ

สําเร็จไดในครั้งนี้ก็แตโดยไดความรวมมือจากประชาสังคมเทานั้น และดังนัน้เผด็จการทหารชนิดเดียว

ที่เปนไปไดในทุกวันนี้จึงไดแกเผดจ็การหนอมแนมหรือเผด็จการครึ่งใบ (softie or semi-

dictatorship)  

 ความขอนี้จะเห็นไดจากลักษณะการใชอํานาจของคณะรัฐประหารกับรัฐบาลสุรยุทธที่สวน

ใหญคอนขางระมัดระวัง ละลาละลัง อิหลักอิเหล่ือ ชักเขาชักออกและไมคอยกลาลวงละเมิดสิทธิเสรี-

ภาพของประชาชนมากนกั ถึงแมในทางทฤษฎีแลวพวกเขาจะมีอํานาจเดด็ขาดสัมบูรณก็ตาม69 จนอาจ

                                                                                                                                                 
 ในทางกลับกัน ก็มีขอเสนอจากพล.อ.ภาษิต สนธิขันธ รองผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ คณะมนตรีความ
มั่นคงแหงชาติ (คมช.) ในปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทหารกับการพัฒนาประชาธิปไตย” ในงานมหกรรมประชาธิปไตย 
ปฎิญญาพัฒนาการเมืองไทย ๒๕๕๐ ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ วา ทางแกรัฐประหารคือตอง
กําหนดบทบาททางการเมืองของทหารไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชนพมาและบางประเทศอัฟริกัน แมไม
พัฒนาก็ยังระบุชัดใหทหารเปน ส.ส., ส.ว.ก่ีเปอรเซนต เปนตน (“คมช.สอนแกรัฐประหาร ตองใหบทบาททหารไว
ในรธน.”, กรุงเทพธุรกิจออนไลน, ๔ ส.ค. ๒๕๕๐, www.bangkokbiznews.com/2007/08/04/WW03_0301_news.php? 

newsid= 87732) 

 69 ยกตัวอยางเชน กรณีพลเอกวินัย ภัททิยกุล เลขาธิการ คมช. หยิบยกประกาศ คปค. ฉบับที่ ๑๐, มาตรา ๑๑ 
ของกฎอัยการศึก, และอํานาจของคมช. ตามรัฐธรรมนูญ (ช่ัวคราว) ๒๕๔๙ มาขมขูสื่อมวลชนไมใหลงขาวที่เปนผล 
เสียตอสถานการณบานเมืองเมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๐ แตแลววันรุงขึ้น พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน ประธาน คมช. ก็
กลับกลาววาเปนเพียงการขอความรวมมือจากสื่อมวลชนโดยความสมัครใจ ถาไมให เราก็ไมไดรับอะไรเทานั้นเอง 
อางใน เกษียร เตชะพีระ, “เผด็จการหนอมแนม/เผด็จการครึ่งใบ”, มติชนรายวัน, ๒๖ ม.ค. ๒๕๕๐, น. ๖. 
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กลาวไดวาอํานาจที่ไดมาจากปนของคณะรัฐประหาร เอาเขาจริงกลับไมสามารถยิงปนนั้นได เพราะ

เกรงจะสูญเสยีความยอมรับจากประชาชน70 

 นอกจากนี้ บรรณาธิการและผูบริหารสื่อส่ิงพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกส, นักเคลื่อนไหวองคกร

พัฒนาเอกชนและองคกรประชาชน, นกัวชิาการ, เทคโนแครต, นายธนาคาร, สมาชิกเครือขายขาราช

บริพาร, และตวัแทนประชาสังคมอื่น ๆ มากหนาหลายตายังไดรับแตงตั้งโดยคณะรัฐประหารกับรัฐบาล

สุรยุทธใหเขาไปแบงปนกันใชอํานาจที่ไดมาจากการรัฐประหารในสถาบันตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นภายใต

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งประกาศและคําสั่งของ คปค. 

ฉบับตาง ๆ ไมวาจะเปนคณะรัฐมนตรี,71 สภานิติบัญญัติแหงชาติ,72 สมัชชาแหงชาติ,73 สภาราง

รัฐธรรมนูญ,74 คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ,75 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิด

ความเสียหายตอรัฐ,76 และคณะที่ปรึกษาอืน่ ๆ 77 จนมีเสียงวิพากษวจิารณโจมตีวาอํานาจรัฐของคณะ

รัฐประหารชุดนี้มี “ขุนนางเอ็นจีโอ” เขาไปรวมสวนดวยมาก เปนตน78 

                                                 
 70 ดูคําพูดที่สอความคิดความเขาใจดังกลาวของนายทหารระดับสูงใน คมช. และนายกฯพลเอกสุรยุทธ         
จุลานนท อางใน เกษียร เตชะพีระ, “อํานาจอิหลักอิเหลื่อ”, มติชนรายวัน, ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๙, น. ๖. 
 71 ดูรายช่ือและประวัติยอสมาชิกคณะรัฐมนตรี ๒๖ คน (ไมนับนายกฯสุรยุทธ) ใน กองบรรณาธิการมติชน, 
“โฉมหนา ครม.พอเพียง ‘สุรยุทธ ๑/๑’”, รัฐประหาร ๑๙ กันยา’ ๔๙, น. ๘๐ – ๘๕. 
 72 ดูรายช่ือสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดแรกเริ่ม ๒๔๒ คนไดใน กองบรรณาธิการมติชน, “๒๔๒ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ”, รัฐประหาร ๑๙ กันยา’ ๔๙, น. ๑๒๓. 
 73 ดูรายช่ือสมาชิกสมัชชาแหงชาติ ๑,๙๘๒ คนไดที่ “ประกาศแตงตั้งสมาชิกสมัชชาแหงชาติ”, เว็บไซต
รัฐสภา, ๑๑ ธ.ค. ๒๕๔๙, www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/sapa24-upload/24-20061211130143_p_ member.pdf. 

 74 ดูรายช่ือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ๑๐๐ คนไดที่ “สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ”, เว็บไซตรัฐสภา, ๑ 
ม.ค. ๒๕๔๙, www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/member_c/member_c.php.  

 75 ดูรายช่ือคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ๓๕ คนไดที่ “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ”,           
วิกิพีเดีย, ๒๙ ก.ค. ๒๐๐๗, th.wikipedia.org/. 

 76 ดูรายช่ือสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ ๑๒ คนไดที่ 
“คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ”, วิกิพีเดีย, ๘ ส.ค. ๒๐๐๗, th.wikipedia.org/. 
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 กลาวใหถึงที่สุดแลว หุนสวนทางการเมืองระหวางทหารกับภาคสวนสําคัญของประชาสังคม

ภายใตพระราชอํานาจนํานีแ่หละที่เปนฐานอํานาจแทจริงของรัฐบาลสุรยุทธ 

 

 ๔) กลไกรัฐราชการออนลง 

 เผด็จการหนอมแนมยังเกิดจากบุคลิกลักษณะของกลไกรัฐไทยที่เปลี่ยนไปดวย 

 นับแตยุครุงเรอืงของรัฐราชการไทยในพทุธทศวรรษที่ ๒๔๙๐ – กลางพุทธทศวรรษ ๒๕๑๐ 

เปนตนมา ระบบราชการที่เคยกุมอํานาจใหญโตและรวมศูนยปกครองประเทศดุจอาณานิคมของตนก็มิ

ปานนั้น79 ไดผานพบความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากมาย รัฐบาลในระบอบเลือกตั้งธิปไตยชุดตาง ๆ80 

ไดดึงเอาระบบราชการมาขึ้นตอและรับใชภาคการเมือง, เลนการเมือง, แทรกแซงระบบบริหารจัดการ

เศรษฐกิจมหภาคดานการเงินการคลังของพวกเทคโนแครตอันประกอบไปดวยกระทรวงการคลัง, 

ธนาคารแหงประเทศไทย, สํานักงบประมาณ, และสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

                                                                                                                                                 
 77 ดูรายช่ือคณะที่ปรึกษาฝายตาง ๆ รวม ๖๕ คนของคปค. ไดที่ กองบรรณาธิการมติชน, “คําสั่งหัวหนา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ ๑๗/๒๕๔๙”, รัฐประหาร 
๑๙ กันยา’ ๔๙, น. ๑๒๐. 
 78 สุรี มิ่งวรรณลักษณ, “บทความ ๑๕ ปพฤษภาฯ: องคกรประชาชนตองเปนอิสระจาก ‘รัฐ’ ‘ทุน’ และ 
‘ขุนนางเอ็นจีโอ’”, ประชาไทออนไลน, ๑๖ พ.ค. ๒๕๕๐, www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod 

=mod_ptcms&ContentID=8079&SystemModuleKey=HilightNews&SystemLanguage=Thai. 

 79 แรงบันดาลใจเริ่มแรกอันเปนแหลงที่มาของแนวคิดขอมูลวาดวยระบอบอัตตาณานิคม (auto-colony) และ
ความสืบเนื่องทางประวัติศาสตรระหวาง [รัฐอาณานิคมตะวันตกในอุษาคเนยและชมพูทวีป  รัฐสมบูรณาญา สิทธิ
ราชยสยาม  รัฐราชการหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕] แกผูเขียนคือบทความของ Michael Wright, 
“Travels of King Chulalongkorn misrepresented”, The Nation, 5 July 1997, p. C1. 
 80 บทวิเคราะหของผูเขียนวาดวยระบอบเลือกตั้งธิปไตยไทย (Thai Electocracy) อยูใน เกษียร เตชะพีระ, 
“ชําแหละระบอบเลือกตั้งธิปไตย: บทเรียนทางการเมืองจากวิกฤตเศรษฐกิจไทย”, ใน กาญจนี ละอองศรีและธเนศ 
อาภรณสุวรรณ, บรรณาธิการ, กระจกหลายดานฉายประวัติศาสตร: รวมบทความเนื่องในวาระครบรอบ ๖๐ ปชาญ-
วิทย เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔), หนา ๒๙-๕๙. 
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สังคมแหงชาต ิจนมันเสื่อมถอยพังพาบลงและไมอาจทําหนาที่ได เปนผลใหเกดิวกิฤตเศรษฐกิจการเงิน

คร้ังใหญเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐81 

 ในระยะหลังมานี้ ภายใตการนํารวบอํานาจแบบอัตตาธิปไตยเยี่ยงเถาแกซีอีโอของนายกฯ

ทักษิณ ความเปนอิสระทางการเมือง, ความเปนปกแผนภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพของระบบ

ราชการก็ยิ่งถูกพลังการเมืองนอกระบบราชการในรัฐบาลกัดกรอนบอนเบียนไปอีก82 ถึงขนาดที่กลาว

กันวาในสมัยรัฐบาลทักษิณนัน้ จะตามหาหรือเขาพบผูวาฯซีอีโอจังหวดัตาง ๆ ตอนเชาวันเสารไดยากยิ่ง 

เนื่องจากพวกทานตางตองพากันเอาหแูนบวิทยุจดจอรอฟงแนวนโยบายคําชี้แนะประจําสัปดาหลาสุด

จากนายกฯซูเปอรซีอีโอในรายการนายกฯทักษณิพบประชาชนทางวทิยุแหงประเทศไทยของกรม

ประชาสัมพันธ 

                                                 
 81 นี่เปนขอวิเคราะหสรุปมูลเหตุทางการเมืองและการบริหารเศรษฐกิจมหภาคของวิกฤตการเงินไทยในป 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่สอดคลองตองกันระหวางนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยางอัมมาร สยามวาลา กับคอลัมนิสต
เศรษฐศาสตรการเมืองเอียงซายผูใชนามปากกาวา Chang Noi โปรดดู เกษียร, “ชําแหละระบอบเลือกตั้งธิปไตย”, 
หนา ๕๕ – ๕๙. 
 82 การสอบสวน ปลดยาย ลงโทษทางวินัยและดําเนินคดีทางแพง ทางอาญาและทางการเมืองกับขาราชการ
ประจําฝายตาง ๆ ในขอหาทุจริตและฉวยใชอํานาจในทางมิชอบภายใตรัฐบาลทักษิณ เชน ตํารวจ (กรณีซอมผูชุมนุม
ตอตานนายกฯทักษิณที่หนาหางเซ็นทรัลเวิลด, คดีวิสามัญฆาตกรรมผูตองสงสัยคายาเสพติด), สรรพากร (กรณีไมเรียก
เก็บภาษีซื้อขายและโอนหุนของตระกูลชินวัตร-ดามาพงษครั้งตาง ๆ), ทหาร (คดีพรรคไทยรักไทยจางผูสมัครพรรค
เล็กลงเลือกตั้ง), ตุลาการ (กรณีพยายามติดสินบนตุลาการรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคไทยรักไทย) ฯลฯ ซึ่งเกิดขึ้นเปน
ระลอกภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ โดยหนวยราชการและองคกรตรวจสอบอํานาจรัฐตาง ๆ  โดยเฉพาะ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.), คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิด
ความเสียหายตอรัฐ (คตส.) และคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ เปนตน ลวนสะทอนความขอนี้ นอกจากนี้ โปรดดู 
นายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท, “คํากลาวการเปดประชุมเชิงปฏิบัติการและประกาศ“วาระแหงชาติดาน
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาคราชการ””, Royal Thai Government, 
๘ ธ.ค. ๒๐๐๖, www.thaigov.go.th/TH/News/New_Argument.aspx?Nid= A49000000115. 
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 จนกระทั่งที่สุดแลวในบรรดาขาราชการ ก็เหลือเพียงทหาร, ตุลาการและองคมนตรเีทานั้นที่ยัง

มีอิสระพอจะทัดทานรัฐบาลจากการเลือกตั้งได 83 

 ดังนั้น แมนายกฯทักษิณจะพนจากอํานาจไปแลวก็ตาม ขาราชการจํานวนมากกย็ังคงเสื่อมเสีย

ขวัญกําลังใจ, คุนชินการขึ้นตอนักการเมืองและหวั่นวิตกเรื่องความไมแนนอนทางการเมืองเสียจน 

กระทั่งพวกเขาเลือก “ใสเกยีรวาง” และรอดูสถานการณ มากกวาจะรวมมือกับรัฐบาลใหมที่ทหาร

แตงตั้งเขามาอยางขันแข็งจริงจังในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาลเกา84 โดย

คาดการณวามชิานานบรรดานักการเมืองอดีตผูนํารัฐบาลก็อาจจะไดหวนคืนสูอํานาจผานการเลือกตั้ง

อีก และไมแนวาสิ่งที่ตนทําสนองนโยบายรัฐบาลสุรยุทธและคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติในวันนี้

อาจสงผลใหตัวเองถูกผูเสียหายฟองรองตอศาลกลับในวนัขางหนาก็เปนได 85  

 

                                                 
 83 ขอวิเคราะหนี้พัฒนาปรับแปลงมาจากขอสังเกตอันแหลมคมของผูชวยศาสตราจารยสมชาย ปรีชาศิลป-
กุล คณบดีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับแนวโนมที่องคกรทั้ง ๓ นี้จะมีบทบาทสําคัญทางการเมืองใน ๒ – 
๓ ปขางหนา ดู “สมชาย ปรีชาศิลปกุล: เมื่อชนช้ันนํากําลังแยงชิงอํานาจกัน โดยใชประชาชนเปนเบี้ย”, ประชาไท
ออนไลน, ๑๗ ม.ค. ๒๕๕๐, www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID= 

6645&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai. 

 84 ถึงแกพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ผูชวย ผบ.ทบ. และผูชวยเลขาธิการ คมช. ตองออกมาโวยวายวา:  
“และผมอยากฝากทุกกระทรวง อยาใสเกียรวาง และคิดวาเหตุการณระเบิดในปมหามงคลคงไมเกิดขึ้น 
อยากจะบอกวาเลวบัดซบ ผมอยากบอกวาขาราชการทุกกระทรวงใสเกียรวางอยู ไมใหความรวมมือ”         
(มติชนรายวัน, ๕ ม.ค. ๒๕๕๐, น. ๒) 

 85 นี่เปนขอสังเกตที่เฉียบแหลมตรงจุดของอดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดา คราประยูร นายทหารที่เคย
รวมกอรัฐประหารในนาม “คณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ” (รสช.) เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๔ วา: 

“ถาม: รัฐบาลชุดนี้บริหารงานมาถูกทางหรือไม 
“สุจินดา: คนก็มองวาผลงานไมออก ไมรูวาไปติดขัดอะไร อาจเปนเพราะกฎหมายไมใหอํานาจ เจาหนาที่ก็
กลัววาทําไปแลวจะกลับมาถูกฟองภายหลัง สมมุติวาบอกวาเรื่องนี้ทุจริต แตเมื่อฟองไปสรุปไมเปนจริง เขาก็
กลับมาฟองกลับ อธิบดีก็โดนไป สูเขาไมทําดีกวา (หัวเราะ)” 

 ใน พลเอกสุจินดา คราประยูร, สัมภาษณพิเศษโดยอัครพงษ นครแกว, “๑๕ ปในความทรงจําพล.อ.สุจินดา 
คราประยูร มองคมช.จากประสบการณตรง”, มติชนรายวัน, ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐, น. ๑๑. 
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 ๕)  การเมืองอํานาจนิยมแบบไทย ๆ 

 เพื่อตอตานระบอบทักษิณและสรางความชอบธรรมใหแกอํานาจรัฐประหาร คณะทหารผูยึด

อํานาจการปกครองกับรัฐบาลสุรยุทธไดเลือกใชยุทธศาสตรทางการเมืองวัฒนธรรมสองดานอัน

ประกอบไปดวย [การเมืองอํานาจนยิมแบบไทย ๆ + เศรษฐกิจพอเพยีง]  

 กลาวคือ ในดานหนึ่ง พวกเขาพยายามรื้อฟนโครงสรางอํานาจที่เหล่ือมลํ้าลดหลั่นเปนลําดับชั้น

กลับมาใหมในการเมืองไทย อันเปนความไมเสมอภาคทางอํานาจที่ตัง้อยูบนอุดมการณชาติพันธุไทย

โสดหนึ่ง กับคติที่ถือวาชนชัน้นําเปนคนดมีีศีลธรรมอีกโสดหนึ่ง 86 โดยมีระบบราชการกับเครือขาย      

ขาราชบริพารเปนฐานรองรับค้ําจุนโครงสรางดังกลาวในเชิงสถาบัน 

 พูดงาย ๆ ก็คือ: - คนไทยไมควรมีอํานาจเทากัน คนไทยบางคนควรมีอํานาจมากกวาคนไทยคน

อ่ืน เพราะพวกเขามีความเปนไทยมากกวาและเปนคนดมีีศีลธรรมยิ่งกวาคนไทยคนอื่น  และเมืองไทยนี้

ดีแลวที่เปนเชนนี!้  

 สําหรับปญหาวาอะไรจะเปนมาตรฐานบงบอกความเปนไทยและคนดมีีศีลธรรม? และใครจะ

เปนผูกําหนดมาตรฐานดังกลาวรวมทั้งชี้วดัตัดสินตรวจสอบรับรองความเปนไทยและคนดีมีศีลธรรม

ของบุคคลตาง ๆ? นั้น ในทางปฏิบัติ ก็จะไดแก “ผูหลักผูใหญ” ของบานเมืองนั่นเอง อาทิเชน: - 

                                                 
 86 แกนความคิดเรื่องความเปนไทยดังกลาว รองศาสตราจารยสายชล สัตยานุรักษ แหงภาควิชาประวัติ-
ศาสตร คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม สรุปรวบยอดขึ้นมาจากโครงการวิจัยใหญของเธอเรื่อง “ประวัติ-
ศาสตรวิธีคิดเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมไทยของปญญาชน พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๕๓๕” ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โปรดดูบทสังเคราะหผลการคนพบจากโครงการวิจัยดังกลาวของเธอใน สายชล 
สัตยานุรักษ, “การสราง “ความเปนไทย” กระแสหลักและ “ความจริง” ที่ “ความเปนไทย” สราง”, ฟาเดียวกัน, ๓: 
๔ (ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๔๘), ๔๐ – ๖๗. โดยเฉพาะหนา ๔๙ – ๖๑. 
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 -พลเอกเปรม ติณสูลานนท รัฐบุรุษอาวุโสและประธานองคมนตรี รับประกันยืนยันซ้าํแลวซํ้า

อีกวานายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท “เปนคนที่ดีมาก ๆ และเห็นแกสวนรวมจริง ๆ” 87 

 -ในทางกลับกนั นายกฯ สุรยทุธก็แสดงความเห็นเรื่องการใหสัมภาษณของอดีตนายกฯทักษิณ

แกส่ือตางชาตเิกี่ยวกับเมืองไทยวา “คําพูดดังกลาวไมใชเปนคนไทย” 88 

 ฐานคติการเมอืงอํานาจนิยมแบบไทย ๆ ดงักลาวยังหมายรวมดวยวา เพื่อเห็นแกความสมาน-

ฉันทสามัคคีของคนในชาติ คนไทยไมควรขัดแยงกนัทางการเมือง, หากควรครองตนเปนขาแผนดนิที่มี

วินัย เชื่อถือไววางใจผูหลักผูใหญผูนํา แลวปลอยใหการเมืองเปนเรื่องของทานในทางปฏิบัตินั่นเอง  

 

 ๖) เศรษฐกิจพอเพียง 

 ในอีกดานหนึง่ เพื่อตานทานแนวโนมครอบงําเบ็ดเสร็จของทุนนิยมโลกาภิวัตน คณะทหารผู

ยึดอํานาจการปกครองกับรัฐบาลสุรยุทธไดรณรงคสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหวัอยางเอาจริงเอาจัง โดยประกาศเปนนโยบายรัฐบาลและเผยแพรตอนานาประเทศผานโครงการ

พัฒนาแหงสหประชาชาต8ิ9  พรอมกันนั้น รัฐบาลสุรยุทธก็ไดขยับปรับเปลี่ยนความเขาใจเรื่องนี้จาก 

“เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เปนทฤษฎีเศรษฐศาสตรหรือนโยบายเศรษฐกิจทางเลือกใหม” ไปเปน  

                                                 
 87 อางจาก "พล.อ.เปรม" การันตี "สุรยุทธ" คนดี ช้ี รัฐบาลนี้เปนรัฐบาลอาสาเขามาทํางานเพื่อชาติ”, 
เว็บไซตคมชัดลึก, ๗ มี.ค. ๒๕๕๐, www.komchadluek.net/2007/03/07/k001_96570.php?news_id=96570.  

 88 อางจาก "สุรยทุธ" ย้ํา 4 ปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน ช้ี"แมว"ไมใชคนไทย”, ผูจัดการออนไลน, ๕ มี.ค. 
๒๕๕๐, www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9500000026083.  

 89 Chris Baker, Thailand Human Development Report 2007: Sufficiency Economy and Human 
Development (Bangkok: United Nations Development Programme, 2007). 
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“เศรษฐกิจพอเพียงในฐานะที่เปนปรัชญาในการดําเนินชวีิต” ดวย ตามคําวิจารณเสนอแนะของสมาชิก

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดร. สมเกียรติ ออนวิมลและคนอื่น ๆ 90 

 นี่สะทอนวาในที่สุดแลว ทางเดินของเศรษฐกิจไทยในวิสัยทัศนชนชัน้นาํทหาร-ขาราชการเดิม

จะไมไกลไปกวา เศรษฐกิจโลกาภิวัตนอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ในความหมายทีว่า: - 

 -พระองคทรงเปน ประมุขแหงรัฐ อันเปนกลไกอํานาจสาธารณะที่จําเปนในการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและโอกาสที่มากบัเศรษฐกิจโลกาภวิัตนใหเกดิประโยชนโภคผล 

 -และพระองคยังทรงเปน ประมุขผูทรงชีน้าํคุณธรรมทางเศรษฐกิจ ที่พสกนิกรควรยดึถือ

ประพฤติปฏิบัติในการเดินเสนทางสุมเสี่ยงสายโลกาภิวัตน/เสรีนิยมใหมนี้สืบไป ดังที่โฆษิต ปนเปยม-

รัษฎ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอุตสาหกรรมในรฐับาลชุดนี้ใหสัมภาษณวา: - 

“ความจริง เศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การเอาคุณธรรมมาใสทุนนิยม ซ่ึงก็คือหลัก ๔ ป.ของทาน
นายกรัฐมนตร ีประกอบดวย ๑.โปรงใส ๒. เปนธรรม ๓. ประหยดั และ ๔. ประสิทธิภาพ 
เพราะถาไมมส่ิีงเหลานี้ โดยเฉพาะความโปรงใส กลไกการตลาดก็ทํางานไมได แลวถาไมมี
กลไกตลาด การแขงขันก็ไมเกิด สุดทายระบบเศรษฐกิจกไ็มเสรี ประสิทธิภาพก็สําคญั เพราะ
ถามีมากขึ้นก็จะทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น แตเบสิคคําหลัก ๆ จะอยูที่คณุธรรม เพราะทุนนิยมของ
ไทยจะเปนแบบที่ใชเศรษฐกจิพอเพียงเปนคุณธรรม เพราะมันเปนทางเลือกที่ผมมองวา เหมาะ 
สมสําหรับสังคมไทย ผมเชือ่ (เนนเสยีง) โดยสวนตวัของผมวาเหมาะสําหรับสังคมไทย”  91 

 
 ในทํานองเดียวกัน นายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท ไดกลาวปาฐกถาพิเศษหัวขอ 

"เศรษฐกจิและผูนําพอเพยีง ทางเลือกใหมของประเทศชาติ" ที่โรงแรมพลาซาแอทธินี เมื่อค่ําวันที่ ๑๑ 

ตุลาคม ๒๕๕๐ แกนักธุรกจิชั้นนําทั้งไทยและตางประเทศตอนหนึ่งวา: -  
                                                 
 90 สมเกียรติ ออนวิมล, สัมภาษณพิเศษโดยสรวิศ ชุมศรี, “เศรษฐกิจพอเพียงเปน ‘ปรัชญา’ ไมใช 
‘ทฤษฎี’”, มติชนรายวัน, ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๐, น. ๑๑. 
 91 อางจาก โฆษิต ปนเปยมรัษฎ, สัมภาษณพิเศษโดยวรินทร ตริโน, “โฆษิต ปนเปยมรัษฎ วิถี"ทุนนิยม"ใน
กรอบ "พอเพียง"”, มติชนรายวัน, ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๙, น. ๑๑. 
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“ส่ิงที่ยึดเสมอคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เพราะเหมือน
เปนทางสองแพรงระหวางทนุนิยมสุดขัว้ ที่เต็มไปดวยแสงสี กับธรรมาธิปไตย ที่ไมมีแสงสีแต
ปลายทางเปนความสุขทุกคน” 92 
 

 ทวาคําแถลงของรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางปรัชญาในอุดมคติดังกลาวสงผลโดยไมตั้งใจใหนัก

ลงทุนตางชาติพากันวิตกกังวลสับสนเรื่องแนวนโยบายเศรษฐกิจของไทยชนิดที่รัฐบาลตองสงผูแทน

ตามไปชี้แจงหลายตอหลายครั้ง 

 

รัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ = รัฐธรรมนูญเพื่อปองกันคนอยางทักษิณ 

 

“เราตองขอบคุณคุณทักษิณที่ทําตัวอยางทีเ่ลวไวและเทีย่วแสดงใหคนเห็น เราไมไดราง
รัฐธรรมนูญขึ้นมาเพื่อทําลายทาน แตเราเขียนมันเพื่อปองกันไมใหคนอื่นทําตัวอยางทานและ
สมัครพรรคพวก” 

นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ 

หนึ่งในหาผูริเร่ิมกอการรัฐประหาร ๑๙ กนัยายน ๒๕๔๙ 

และประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐93 
 

 ดวยสัดสวนคะแนนเสียงเหน็ชอบประมาณ ๕๖.๖๙% ตอไมเห็นชอบ ๔๑.๓๗% หรือเห็น 

ชอบ ๑๔,๗๒๗,๓๐๖ คนตอไมเห็นชอบ ๑๐,๗๔๗,๔๔๑ คน จากผูมาใชสิทธิ์ออกเสียงประชามติทัง้สิ้น

ราว ๕๗.๖๑% หรือ ๒๕,๙๗๘,๙๕๔ คนจากผูมีสิทธิทั้งสิ้น ๔๕,๐๙๒,๙๕๕ คนเมื่อวนัที่ ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๕๐ ตามการแถลงผลอยางเปนทางการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รางรัฐธรรมนูญของคณะ

                                                 
 92 อางจาก “สุรยทุธไมพอใจผลงาน ๑ ป”, มติชนรายวัน, ๑๒ ต.ค. ๒๕๕๐, น. ๑๓ 
 93 อางจาก Nattaya Chetchotiros, “CHARTER DEFENDED: Prasong says aim was to prevent 
future Thaksins gaining power”, Bangkok Post, 18 August 2007, p. 3. 
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รัฐประหารที่ออกแบบมาเพื่อปองกัน “คนอยางทักษณิ” ไมใหครองอํานาจไดอีกในอนาคตก็ผาน

ออกมาบังคับใชตามมาตรา ๓๑ แหงรัฐธรรมนูญ (ช่ัวคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 เปนอันวาสวนสําคัญของขั้นตอนที่ ๔ ในแผนปฏิรูปการเมือง ๔ ขั้นของพลเอกสนธิ บุญย-

รัตกลิน หัวหนาคณะรัฐประหาร เพื่อขจดั “ระบอบเผด็จการทุนนยิม” ของทักษิณไดลุลวงไป ในสภาพ

ที่อํานาจแทจริงของระบอบทักษิณอยูตรง [อํานาจทุน + คะแนนเสียงขางมากจากการเลือกตั้ง] แผน

ดังกลาวจึงถูกออกแบบมาใหประกอบดวย: -   

๑) ยุบพรรคไทยรักไทย อันเปนพรรคการเมอืงของกลุมทุนใหญและศูนยรวมคะแนนเสียงขาง

มากของคนจนคนชายขอบ พรอมทั้งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคมี

กําหนด ๕ ป 

๒) ดําเนินคดีอาญาทุจริตคอรรัปชั่น นําไปสูการอายัดทรัพยสินที่เปนกําลังทนุในประเทศของ

กลุมทุนใหญแกนนําพรรคไทยรักไทยโดย คตส. และอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในที่สุด 

๓) พรรคแตก ส.ส. ว่ิงกระจัดกระจาย และสิ้นสุด แยกสลายกําลังนักเลือกตั้งมุงตาง ๆ ออกไป  

โดดเดีย่วแกนนําการเมืองของกลุมทุนใหญใหเล็กลีบลง 

๔) การลงประชามติรางรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง เพื่อสงตอผองถายอํานาจรัฐใหแกพรรค

รัฐบาลใหมที่ไววางใจไดในความหมาย “จะตองรักชาติ ศาสน กษัตริย หมายถึงรัก

ประเทศไทย รักสถาบัน”  94 

 เหลือเพียงการจัดการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทัว่ไปในวนัที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๐ ภายใตการอํานวยการของรัฐบาลที่นับแตตนเดอืนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตนมา มีพลเอก
                                                 
 94 “ปธ.คมช.ล่ันลาง"เผด็จการทุนนิยม"ทาสสิงคโปรใหสิ้นซาก”, ผูจัดการออนไลน, ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๐, 
www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp? NewsID=9500000006469; และ “สนธิปฏิวัติเงียบ!”, ไทยโพสต, 
๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๐, น. ๑. 
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สนธิเองเปนรองนายกรัฐมนตรีกํากับดแูลกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครองและกรมสงเสริมการ

ปกครองสวนทองถ่ิน) และกอ.รมน. แทนนายกรัฐมนตร ีพรอมทั้งดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการ

ดําเนินการตามวาระแหงชาติวาดวยการรณรงคและแกไขปญหาการซื้อสิทธิขายเสียงดวย ดังที่พลเอก

สนธิไดกลาวกับรัฐมนตรีและขาราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยในการประชุมหารือคร้ังแรก

ภายหลังรับตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีวา: - 

“กระทรวงมหาดไทยถือเปนองคกรที่สําคัญมาก ทุกอยางอยูในมือเราทั้งผูวาราชการจังหวดั 
อบต. อบจ. กํานัน ผูใหญบาน มหาดไทยตองยึดมั่นไมวาพรรคการเมืองใดจะชี้แนะไปทางใดก็
ตาม เจาหนาทีม่หาดไทยตองชี้ใหชัดเจนวาสิ่งใดคือการเลือกตั้งที่ถูก ส่ิงใดผิด เพราะหากการ
เลือกตั้งครั้งนี้เกิดความผิดพลาด จะเกิดวงจรตีกลับ ประเทศชาติจะเปลีย่นแปลง คนมหาดไทย
ก็จะเสียใจดวย” 95 

 
 ความหมายสดุทายท่ีแทจริงทางการเมืองของรัฐธรรมนูญฉบับผานการลงประชามตจิึงไม

นาจะใชเร่ืองเทคนิคกฎหมายมหาชน สิทธเิสรีภาพและศลีธรรมจริยธรรมดังที่มักกลาวอางกัน แตเปน 

การปองกัน “คนอยางทักษณิ” หรือขจัด“ระบอบเผด็จการทุนนิยม” ตางหาก และรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ 

บรรลุเปาหมายที่วานี้ดวยการเปลี่ยนแปลงดุลอํานาจระหวางสถาบันการเมืองการปกครองตาง ๆ ผาน

การจัดวางความสัมพันธทางอํานาจระหวางสถาบันเหลานั้นเสียใหมใน ๔ ดานดวยกนักลาวคือ: - 

 ๑) ลดทอนอํานาจและอิสระของ [ฝายบริหาร] เมื่อเทียบกับ [ฝายนติบิัญญัติและฝายตุลาการ] 

ลง 

                                                 
 95 อางจาก “สนธิปลุกคนมท.สกัดวงจรตีกลับ”, มติชนรายวัน, ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๐, น.๑๓; และขาวเดียวกัน
ซึ่งหนังสือพิมพ Bangkok Post พาดหัวฟนธงไปเลยวา Wassana Nanuam & Mongkol Bangprapa, “Sonthi 
orders poll crusade, Interior told to prevent Thaksin allies winning”, Bangkok Post, 13 October 2007, p. 1. 
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 ๒) ลดทอนอํานาจและอิสระของ [นักการเมืองจากการเลือกตั้งโดยรวม] เมื่อเทียบกับอํานาจ

ตรวจสอบถวงดุลของ [สถาบันการเมือง องคกรอิสระและขาราชการประจําท่ีไมไดมาจากการเลือกตั้ง

โดยตรงของประชาชน] ลง 

 ๓) ลดทอนอํานาจและอิสระของ [แกนนําพรรคระดับชาต]ิ เมื่อเทียบกบั [หัวหนามุงระดับ

ทองถิ่น] ลง 

 ๔) ลดทอนชองทางความเปนไปไดที ่[พรรคใหญ-ทุนใหญ] จะผูกขาดการเมืองและครอบงํา

ควบรวม [พรรค-ทุนขนาดกลางและเล็ก] ลง 

 บรรดานักนิตศิาสตร นักรัฐศาสตรและวิศวกรการเมืองผูยกรางรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ มุงบรรลุ

ผลลัพธเหลานี้ดวยชุดกลไกมาตรการตาง ๆ ไดแก: -  

 -เปลี่ยนแปลงระบบเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณี ส.ส. เขต ๔๐๐ คนจากแบบแบง

เขตเบอรเดียว  เปนรวมเขตเรียงเบอร และในกรณี ส.ส. บัญชีรายช่ือของพรรค ๘๐ คนจากบัญชเีดียว

ทั้งประเทศ  เปน ๘ บัญชีแยกตาม ๘ กลุมจังหวดั ทั้งยงัให ส.ส. ที่ขึ้นเปนรัฐมนตรีในฝายบริหารคง

ตําแหนง ส.ส. ในฝายนิตบิัญญัติไวไดตอไป และเปดชองทางให ส.ส. ที่ถูกขับออกจากพรรคหรือถูกยุบ

พรรคเขาสังกัดพรรคใหมไดในเงื่อนไขทีแ่นนอน  

 -เหลานี้จะทําใหไดสภาผูแทนราษฎรหลายพรรค และบั่นทอนการนําระดับชาติของพรรคลง 

แตเพิ่มพนูอิทธิพลและอํานาจตอรองของนักเลือกตั้งทองถ่ินมุงตาง ๆ ขึ้น ฝายบริหารที่ไดจะเปนรัฐบาล

ผสมหลายพรรค (นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรีและหวัหนาพรรคชาติไทยคาดวาจะเปน

รัฐบาล ๕ พรรค) ซ่ึงออนแอ ไมมั่นคง ไมอาจริเร่ิมนโยบายใหมไดงาย เพราะอาจถูกถอดถอนการ

สนับสนุนจากพรรคหรือมุงรวมรัฐบาลที่เหน็ตางหรือเสยีประโยชนได 
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 -เปลี่ยนแปลงระบบการไดมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จากเลือกตั้งอยางเดียว  เปนสรรหากึ่งหนึ่ง 

เลือกตั้งกึ่งหนึง่ แตยังคงใหวฒุิสภามีอํานาจถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองระดับสูงจากการ

เลือกตั้ง เชน นายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีและ ส.ส. ได 

 -เพิ่มอํานาจขาราชการตุลาการและ “คนด”ี ที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งในการตรวจสอบถวงดุล

นักการเมืองจากการเลือกตั้งไมให “ทําชั่ว”ผานการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาและองคกรอิสระตาง ๆ และ

กระทั่งใหอํานาจนิติบัญญัติแกศาลและองคกรอิสระในการเสนอรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรม-

นูญได 

 -ค้ําประกันอิสระโดยสัมพัทธของขาราชการประจําในการปฏิบัติงาน บรรจุแตงตั้งโยกยายโอน

เล่ือนและปลดพนตําแหนง จากการกาวกายแทรกแซงของ ส.ส., ส.ว., นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีและ

นักการเมืองทองถ่ิน เพื่อประโยชนของตนเอง ผูอ่ืนหรือพรรค ไมวาโดยตรงหรือโดยออม เวนแตทํา

ตามอํานาจหนาที่ตามนโยบายหรือกฎหมายบัญญัติ (มาตรา ๒๖๖, ๒๖๘, ๒๘๔) 

 -ทหารไดการยอมรับและรบัรองวามีสิทธิอํานาจสูงสุดที่จะใชกําลังอาวุธตัดสินชี้ขาดคําถาม

หลักทางการเมืองวาใคร? ควรจะไดหรือไมไดอํานาจและทรัพยากรสาธารณะอะไร? ไปเมื่อไหร? 

อยางไร? วาทหารเปนผูกําหนดสถาปนากรอบกติกาและโครงสรางทางการเมืองการปกครองตาง ๆ ให

สังคมไทยในทายที่สุด – ทั้งโดยผานกระบวนการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นและภายในตัวบทบัญญตัิ

ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ (มาตรา ๓๐๙) 96  

                                                 
 96 โปรดดู สมยศ เช้ือไทยและกิตติศักดิ์ ปรกติ, “เมื่อบทเฉพาะกาลเปนบทลมลางรัฐธรรมนูญ”, มติชน
ออนไลน, ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๐, www.matichon.co.th/news_ detail.php?id= 1465&catid=16. 
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 สรุปผลลัพธโดยรวมของรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ จึงเปนการเหวีย่งสวิงดลุอํานาจการเมอืงจาก

กลุมทุนใหญกบัพันธมิตรเสียงขางมากที่เปนคนจนคนชายขอบ  ใหเอียงกระเทเรไปทางทหาร, ตุลา

การ, “คนด”ี ที่ไมไดมาจากการเลือกตั้งและขาราชการประจํากับพนัธมิตรคนชั้นกลางนั่นเอง 

 

แนวโนมการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง 

 

 กอนจะคาดการณแนวโนมการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๐ ควรที่จะลองหัน

กลับไปดูทิศทางการเมืองไทยในสองสามปที่ผานมาเปนภูมิหลังพื้นฐานสักเล็กนอย 

 Freedom House อันเปนองคกรเอกชนดานการวจิัยและวิชาการทางการเมืองของสหรัฐ-

อเมริกาซึ่งสงเสริมประชาธิปไตยแบบตะวันตก และตอตานเผด็จการรูปแบบตาง ๆ ไมวาฟสซิสต, 

คอมมิวนิสต, หรือเผด็จการทหาร ฯลฯ มาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้น จะทํารายงาน 

“Freedom in the World” ออกมาทุกปเพือ่ตรวจวดัระดบัสิทธิทางการเมืองกับเสรีภาพพลเมือง 

(Political Rights + Civil Liberties) ใน ๑๙๓ ประเทศทั่วโลกและจัดอนัดับความเปนเสรีประชาธิป-

ไตยในประเทศเหลานั้น แลวจําแนกออกเปน ๓ ประเภทดวยกัน กลาวคือ: - 

๑) Free หมายถึงประเทศเสรีที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตั้งมั่น (Established 

Democracy) 

๒) Partly Free หมายถึงประเทศกึ่งเสรีที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยระยะผาน 

(Transitional Democracy) และ 

๓) Not Free หมายถึงประเทศไมเสรีที่ปกครองในระบอบไมประชาธิปไตย (Non-

Democracy) หรือนัยหนึ่งเผด็จการ (Dictatorship) นั่นเอง 
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 ปรากฏวาในระยะ ๓ ปที่ผานมา อันดับประเทศไทยในรายงานดังกลาวเปนดังนี้คือ: - 97 

Thailand Political Rights Civil Liberties Freedom Rating 

ป ค.ศ. ๒๐๐๕ 2 3 Free 

ป ค.ศ. ๒๐๐๖ 3▼ 3 Partly Free 

ป ค.ศ. ๒๐๐๗ 7 ▼ 4 ▼ Not Free 

 
  

 การที่อันดับของประเทศไทยตกจาก Free อันเปนสภาพเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๗ มาเปน  Partly 

Free ในป พ.ศ. ๒๕๔๘ กพ็อเขาใจไดวาคงเปนเพราะ “ระบอบทักษณิ” สวนที่ตกดิ่งตอในป พ.ศ. 

๒๕๔๙ ถัดมาจนถึงขั้นลางสุด  Not Free ก็ยอมเปนเพราะรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข (คปค.)  

 แมจะมนีายพลบางทานเสนอใหประเทศไทยถือเอาพมาและบางประเทศอัฟริกาเปนตัวแบบ

ทางการเมืองการปกครอง (ดเูชิงอรรถที่ ๖๘ ขางตน) แตในฐานะที่ไทยเลือกดําเนนิยทุธศาสตรเปด

ประเทศพัฒนาการติดตอสัมพันธแลกเปลี่ยนคาขายกับนานาประเทศทุนนิยมทัว่โลกมาชานานและยงั

จะเดนิเสนทางเศรษฐกิจโลกาภวิัตนตอไปไมหันเหพลกิเปลี่ยน เรากค็งตองถูกชาวโลกผูเปนคูคา-

หุนสวนและนกัทองเที่ยวที่มาเยือนถามวา ประเทศไทยหลังรัฐประหารและระบอบเผด็จการจะกลับ

ไปสูเสรีประชาธิปไตยหรือ Free อีกครั้งอยางไร? 98 

                                                 
 97 รายงาน Freedom in the World ที่ Freedom House จัดทําขึ้นเผยแพรประจําปใด ยอมสะทอนสภาพ
การเมืองของประเทศตาง ๆ ที่เปนอยูในปกอนหนานั้น, ความหมายของตัวเลขระดับสิทธิเสรีภาพคือ ตัวเลขยิ่งนอย = 
ยิ่งเสรี ตัวเลขยิ่งมาก = ยิ่งไมเสรี, สัญลักษณหัวศรทิ่มลง▼สะทอนวาสภาพย่ําแยลงเมื่อเทียบกับปกอน, ดูรายละเอียด
ไดที่เว็บไซต www.freedomhouse.org  
 98 ในรายงานสํารวจ Globalization Index 2007 ซึ่งวารสาร Foreign Policy  ฉบบัประจําเดือน 

November/ December 2007 ของอเมริกาไดรวมกับ A.T. Kearney บริษัทที่ปรกึษาการจัดการเชิงยุทธศาสตรระดับ
โลกจัดทําขึ้นนั้น ปรากฏวาระดับความเปนโลกาภิวัตนของประเทศไทย (วัดจากดัชนีตัวแปร ๔ กลุมคือ: การประสาน
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 จากประสบการณบทเรียนการสรางประชาธิปไตย (democratization) ของนานาประเทศที่

เดินเสนทางเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจาก Not Free  Partly Free  Free นั้น ไดคนพบขอสรุป

ตรงกันวาปมเงื่อนอยูที่ตองเปลี่ยนกลไกรัฐระบบราชการซ่ึงมีบุคลิกแบบฉบับที่อํานาจลนเหลือ, ไมยอม

พรอมรับผิด, และทุจริตฉอฉล ตรงกันในระบอบเผด็จการทั้งหลายไปในทิศทาง ๓ ประการดวยกนั 

กลาวคือ: - 99 

๑) ยกอํานาจการเมืองจากการเลอืกตั้งใหอยูเหนืออํานาจระบบราชการที่ไมไดมาจากการ

เลือกตั้ง 

๒) ทําใหระบบราชการปลอดการเมืองและกลายเปนแบบมืออาชีพ  

๓) ใหทหารถอยทัพออกจากแวดวงการเมือง กลับสูภารกิจการทหารในกรมกองของตน 

ทวาเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับผานการลงประชามติ ๒๕๕๐ กลับตาลปตรสวนทวนกระแส

ทิศทางหลักทัง้ ๓ นี้ กลาวคอื: - 

๑) ลดทอนอํานาจและอิสระของนักการเมอืงจากการเลือกตั้งโดยรวมลง, เพิ่มอํานาจตรวจสอบ

ถวงดุลของขาราชการตุลาการและ “คนด”ี ที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง, และค้ําประกนัอิสระโดย

สัมพัทธของขาราชการประจําจากการกาวกายแทรกแซงของนักการเมอืงจากการเลือกตั้ง 

                                                                                                                                                 
เขากับโลกภายนอกทางเศรษฐกิจ, การติดตอสัมพันธสวนบุคคล, การเชื่อมตอทางเทคโนโลยี, และการเกี่ยวของพัวพัน
ทางการเมืองกับโลกภายนอก) อยูในอันดับที่ ๕๓ จากจํานวน ๗๒ ประเทศและเขตแควนที่สํารวจ โดยอันดับของไทย
ในปนี้ตกลงมาจากปที่แลวถึง ๘ อันดับ และยังต่ํากวาเวียดนามซึ่งอยูในอันดับที่ ๔๘ ในปนี้ดวยซ้ําไป ทั้งนี้การที่ไทย
ตกอันดับเปนเพราะสาเหตุทางการเมือง ดู “The Globalization Index 2007”, Foreign Policy, November/ 

December 2007, www.foreignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3995&print=1; และ “Vietnam named in 
globalisation index rankings”, Vietnam Economy, 30 October 2007, www.vneconomy.com.vn/eng/article 
_to_print.php?id=b945d8c4a43738. 
 99 Jeffrey Haynes, Comparative Politics in a Globalizing World (Cambridge: Polity, 2005), p. 54. 
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๒) ทําใหขาราชการตุลาการเขาไปยุงเกีย่วพัวพันกับการเมืองมากกวาเดมิ - โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทําใหกระบวนการตุลาการภิวัตนภายใตการปกครองระบอบประชาธปิไตยซ่ึงเกดิขึ้นภายหลังพระราช

ดํารัส ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ กลายสภาพไปเปน  กระบวนการตุลาการธิปไตยภายใตระบอบ

การเมืองท่ีทหารสรางขึน้ ภายหลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ (judicial review under 

democratic rule  judicial rule under military-established political regime) โดยที่ทั้งสอง

กระบวนการนี้มีความแตกตางกันทางการเมืองและหลกักฎหมายอยางมีนัยสําคัญ 100 

๓) รับรองสิทธิอํานาจของทหารในการใชกําลังอาวุธตัดสินชี้ขาดวาใครจะกุมอํานาจอธิปไตย

และสรางระเบยีบการเมืองขึน้ใหม วาเปนสิ่งชอบดวยกฎหมาย 

เหลานี้เปนเครือ่งชวยบงชีว้าการเมืองไทยภายใตรัฐธรรมนูญ ๒๕๕๐ กําลังจะบายหนาไปสู

ทิศทางใด 

 

สรุป: รัฐประหาร ๑๙ กันยาฯ กับวิกฤตโลกาภิวัตนไทย 

 

 ดวยขอจํากัดดานเวลา พลังงานและความสามารถของผูวิจัย งานวิจยัช้ินนี้จึงยังมิไดคนควา

วิเคราะหแงมมุตาง ๆ ที่สําคัญของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ กับการเมอืงไทยอยางรอบดาน 

อาทิ ความขัดแยงแบงฝกแบงฝายในกลุมอาํนาจรัฐประหารและรัฐบาลสุรยุทธหลังรัฐประหาร101 และ

                                                 
 100 บทความที่ประมวลสะทอนทรรศนะวิจารณเกี่ยวกับประเด็นนี้ไดดีคือ Daniel Ten Kate, “Verdict sets 
a dangerous precedent”, Bangkok Post, 9 June 2007, p. 8. 
 101 บทวิเคราะหที่ใหภาพรวมเรื่องนี้ไดกระชับชัดเจนยิ่งไดแก The Political Desk, “Romance of the 
Three Kingdoms”, The Nation, 4 October 2007, www.nationmultimedia.com/option/print.php?newsid 
=30051222. 
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การเคลื่อนไหวของกลุมฝายตาง ๆ ในสังคมเพื่อตอตานอาํนาจรัฐประหารและรัฐบาลสุรยุทธ 102 เปน

ตน ซ่ึงคงตองทิ้งเปนโจทยใหผูสนใจติดตามศึกษาตอไปขางหนา ในทีน่ี้เพื่อสรุปจบรายงานวจิัย ผูวิจัย

ใครจะพจิารณาคําถามหัวใจโดยภาพรวมวา: - 

 หากถือตามขอสันนิษฐานที่ผูวิจัยไดเสนอไววารัฐประหารครั้งนี้กอขึ้นเพื่อปฏิรูปประชาธิป-

ไตยไทยไปในลักษณะวิถีทางที่จะทําใหมนัปลอดภัยสําหรับสถาบันกษัตริยจากการทาทายดวยอํานาจ

นําทางการเมืองของกลุมทุนใหญหรือที่พลเอกสนธิเรียกในเวลาตอมาวา “เผด็จการทุนนิยม” แลว 

(หนา ๕๐ ของงานวิจยันี)้ 

 รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จะสามารถบรรลุเปาหมายทางการเมืองของมันเปนผล 

สําเร็จหรือไม? เพราะเหตุใด?  

 เพื่อตอบคําถามนี้ เราคงตองเทาความยอนกลับไปสักเล็กนอย..... 

 อาจกลาวไดวา ณ จุดใดจดุหนึ่งราวกลางพทุธทศวรรษที่ ๒๕๓๐ นั้น ชนชั้นนําไทยไดบรรลุ

ฉันทามติทางยทุธศาสตรที่จะพาประเทศไทยไปสูเสนทางโลกาภิวัตน/เสรีนิยมใหม 

 นี่ยอมมิไดหมายถึงการมารวมประชุมสมัชชาชนชั้นนําแหงชาติเพื่อลงมติกันที่ใดที่หนึ่งและ

คร้ังใดครั้งหนึง่ครั้งเดียวอยางเปนทางการ หากเปนผลสั่งสมจากการตัดสินใจจํานวนมากในหมูชนชั้น

นําไทย ที่สําคญั ๆ ก็เชน:  

 -การริเร่ิมเปดเสรีทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการเมืองหลายดานของรัฐบาลนายกฯอานันท 

ปนยารชุนชุด ๑ และ ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๓๕ 

                                                 
 102 บทบรรยายวิเคราะหที่ใหภาพรวมเรื่องนี้ไดกระชับชัดเจนไดแก สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, “สิบเดือนของ
การตอตานรัฐประหาร และ ประเมินสถานการณอนาคตระยะใกล”, เว็บบอรดสํานักพิมพฟาเดียวกัน, ๑๙ ก.ค. 
๒๕๕๐, www.sameskybooks.org/webboard/show.php?Category=sameskybooks&No=19367.  
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 -การสรางและเผยแพรวาทกรรม “โลกานวุัตร โลกาภิวัตน” ตอสาธารณชนอยางเขมขน

ตอเนื่องเปนระบบโดยปญญาชนสาธารณะและกลุมทุนสือ่สารมวลชนแหงเครือหนังสือพิมพผูจัดการ

ภายหลังเหตุการณพฤษภาประชาธรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ เร่ือยมา 

 -การตัดสินใจเปดเสรีบัญชีทุนโดยจดัตั้ง วเิทศธนกิจกรุงเทพฯ (Bangkok International 

Banking Facilities) ขึ้นมาในป พ.ศ. ๒๕๓๖ สมัยรัฐบาลชวน ๑ เพื่อเปนตัวกลางระดมเงินทุนจาก

ตางประเทศ ดวยการเชื่อมโยงตลาดเงินภายนอกเขากับตลาดเงินภายในประเทศ 

 -การรับเอาระเบียบวาระ “ปฏิรูปการเมือง” มาเปนแนวนโยบายหลักทางการเมืองในการ

รณรงคหาเสียงของพรรคชาติไทย และเมื่อไดเปนรัฐบาล นายกฯบรรหาร ศิลปอาชาก็ผลักดันใหรัฐสภา

แกไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเปดทางแกการคัดเลือกจัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญขึ้นมาจัดทํารางรัฐธรรมนูญ

ใหมทั้งฉบับในปลายป พ.ศ. ๒๕๓๙ สมัยรัฐบาลนายกฯพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ จนนําไปสูการปฏิรูป

เปลี่ยนแปลงระบอบเลือกตั้งธิปไตยไปเปนระบอบประชาธิปไตยที่มุงหมายใหปดทุจริต เปดประสิทธิ-

ภาพและสรางเสริมภาวะผูนาํของฝายบริหาร เพื่อรับมือการทาทายจากโลกาภิวัตนในป พ.ศ. ๒๕๔๐ 

เปนตน 

 ทวาการพาประเทศเดนิเขาสูเสนทางโลกาภิวัตน/เสรีนิยมใหมของชนชั้นนําไทยไดนําไปสู

ผลลัพธใหญ ๒ ประการที่พวกเขาคาดคดิไมถึงซึ่งสงผลบั่นทอนพลังและคุกคามฐานะชนชั้นนําเดิม

ของไทยอยางรายแรงที่สุด นั่นคือ: - 

 ๑) ในทางเศรษฐกิจ มนันําไปสูวิกฤตการเงินเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และความฉิบหาย

ลมจมครั้งใหญของเศรษฐกจิทุนนยิมไทยหลังจากนัน้ จนชนชั้นนายทนุใหญไทยถูกทําลายไป ๖๕% 

หรือ ๒ ใน ๓ (ตามการประเมินของชาตรี โสภณพนิช ประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพเมื่อป พ.ศ. 
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๒๕๔๐),103 หลังฝุนวิกฤตจางลง ปรากฏวาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไทย ๑๐๐ แหงหรือ

กวา ๑ ใน ๔ ของทั้งหมดถูกเพิกถอนการจดทะเบยีน ขณะที่ในบรรดากลุมธุรกิจใหญไทย ๒๒๐ กลุม มี

กวา ๕๐ กลุม (หรือ ๗ จาก ๓๐ กลุมธุรกิจใหญที่สุดของไทย) คิดเปนประมาณ ๑ ใน ๔ ที่ตองลมเลิก

กิจการไปหรือเสื่อมทรุดหดตัวอยางหนักเชนกัน104  

 ๒) ในทางการเมือง มันสงผลสืบตอเปดโอกาสและนําไปสูการตัดสินใจของกลุมทุนใหญซ่ึง

เหลือรอดจากวิกฤตเศรษฐกจิที่จะเขาสูวงการเมืองโดยตรง  นําไปสูการกอตั้งพรรคไทยรักไทยที่มี

ทักษิณเปนหัวหนา/CEO ทางการเมืองของชนชั้นนายทุนไทยเมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๔๑   และ

การสถาปนาระบอบทักษิณหรือระบอบประชาธิปไตยอาํนาจนิยมภายใตอํานาจนําทางการเมืองของ

กลุมทุนใหญโลกาภิวัตน ราวป พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ โดยที่ระบอบนี้กดขี่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนและบอนเบียนหลักนิติรัฐ ทั้งยังคุกคามทาทายระบอบเลือกตัง้ธิปไตยภายใตพระราชอํานาจ

นําโดยตรงในที่สุด 

 ถึงแมการเลือกเดินเสนทางโลกาภิวัตน/เสรีนิยมใหมจะนําพาชนชั้นนาํเดิมของไทยไปสูวิกฤต

เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐ และระบอบทักษิณ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙ อยางไมคาดหมาย จนพลังและฐานะ

ของพวกเขาถกูบั่นทอนคุกคามอยางรายแรง แตกระนั้นกลาวใหถึงที่สุด – แมจะสะบกัสะบอม เข็ดเขี้ยว

และละลาละลังเพียงใด - พวกเขาก็ไมคิดบายเบนหันเหออกไปจากทางสายนี้โดยพื้นฐาน ทั้งนี้ดวยความ

จําเปนทางภาววิสัยของเศรษฐกิจโลกปจจบุันกดดนับังคบั และดวยขอจํากัดกับผลประโยชนทางอตัวิสัย

ของพวกเขาเอง ดังที่ผูวิจยัไดเสนอขอวิเคราะหวาอยางไกลที่สุดที่วิสัยทศันชนชั้นนําทหาร-ขาราชการ

เดิมของไทยจะกาวไปนัน้จกัไมไกลไปกวา เศรษฐกิจโลกาภวัิตนอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 
                                                 
 103 อางจาก มติชนสุดสัปดาห, ๑๗๕๙๒ (๒๓ ก.ย. ๒๕๔๐), ๒๔. 
 104 Chang Noi, “10 years after the 1997 crisis”, The Nation, 12 June 2007. 
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 ในเมื่อดานหนึง่ไมคิดผละจากเสนทางเศรษฐกิจสายโลกาภิวัตน/เสรีนยิมใหม แตขณะเดยีวกัน

อีกดานหนึ่งกป็ฏิเสธไมเอา “ระบอบทักษณิ” อันเปนผลลัพธสืบเนื่องทางการเมืองของมัน ฉะนั้นทาง

เดียวที่ชนชั้นนําเดิมของไทยจะทําไดก็คือตอง ตัดตอน (emasculate) กลุมทุนใหญทางการเมือง 

 นี่เปนทาทีที่พดูใหถึงที่สุดแลวขัดแยงกันในตัวเองและทาํไมงายอยางทีค่ิด ทั้งนี้เพราะกระบวน 

การโลกาภิวัตน/เสรีนิยมใหมทางเศรษฐกจิในสิบกวาปมานี้ไดสรางและเพิ่มขยายคนกลุมใหมขึน้มา   

๒ กลุมในสังคมไทย ไดแก: - 

 ๑) กลุมทุนใหญท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลก แลว อาศัย “มือยาว” กวาเพื่อนของตน (หมายถึง

เงินทุน, ทักษะความรูความชาํนาญสมัยใหม, อิทธิพลผานเครือขายเสนสายพวกพองในวงธุรกจิ

การเมืองและราชการ ฯลฯ) ฉวยโอกาสยืน่มือไปควาจับเกาะเกี่ยวเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม เสี่ยง

ลงทุนในตลาดหุนและธุรกจิสินทรัพยการเงินทั้งในและตางประเทศ และเมื่อประสบความสําเร็จก็ทําให

รํ่ารวยผิดปกตฉิับพลัน  

 อาทิเชน คุณทกัษิณ ชินวัตรและเครือญาติมิตรพวกพองแกนนําแหงพรรคไทยรักไทย เปนตน 

 ๒) คนจนหรือคนชายขอบที่ “อยูไมได ไปไมถึง” เปนพวกตกหลุมดาํระหวางชนบทกับเมือง 

ประเภทอยูชนบททํานาทําไรอยางเดยีวตอกไ็มไดเพราะสูญเสียที่ดินทํากินและฐานทรัพยากรยังชพีของ

ชุมชนแลว แตไปเมืองก็ไมถึงเพราะขาดแคลนทั้งเงินทุน, ทักษะความรูความชํานาญสมัยใหม, อิทธพิล

เสนสาย ฯลฯ จนเกนิกวาจะลงหลักปกฐานสรางเนื้อสรางตัวเปนปจเจกบุคคลผูสูแลวรวยที่นั่นไดงาย ๆ 

จึงกลายเปนเหยื่อที่พลาดโอกาสจากโลกาภิวัตนเพราะ “มือส้ัน” และถูกตีนที่มองไมเห็นถีบหลุดเขา

ไปใชชีวิตทํามาหากินดิ้นรนเสี่ยงโชคเสี่ยงภัยอยูในตลาดเสรีโดยไรหลักประกนัความมั่นคงปลอดภัยใน

ชีวิตสุขภาพรางกายไปวัน ๆ  ทําใหคอนขางจนดักดาน  
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 เชน เกษตรกรรายยอยยากจนติดหนี้สินเรือ้รัง/ไรที่ทํากิน, แรงงานรับจางในหมูบานชนบท, 

คนขับแท็กซี-่สามลอ, มอเตอรไซครับจาง, พอคาแมขายหาบเรแผงลอย, ชาวสลัม, คนงานกอสราง, 

คนงานรับจางรายวัน, เด็กขายพวงมาลยัตามสี่แยกไฟแดง ฯลฯ 

  [แรงงานภาคเกษตรกรรม  แรงงานภาคเศรษฐกิจนอกระบบในเมือง] เหลานี้ อาจารย

ผาสุก พงษไพจิตรแหงคณะเศรษฐศาสตร จุฬาฯ คาดคะเนวามีราว ๖๗% (๔๑ + ๒๖%) อันเปนสวน

ขางมากของกาํลังแรงงานทั้งประเทศ เทียบกับที่เหลือซ่ึงประกอบดวยแรงงานปกคอขาวหรือคนชัน้

กลาง ๑๕%, แรงงานภาคอตุสาหกรรม ๘% และอื่น ๆ อีกราว ๑๐% 105  

 พวกเขานี่แหละที่เปนฐานคะแนนเสียงขางมากอยางแนนหนาใหแกแพก็เกจนโยบายประชา

นิยม-เอื้ออาทรตาง ๆ นานาของพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรทั่วไป ๓ คร้ังหลังที่

ผานมา เปนจํานวน ๑๑ ลานเสียงเมื่อ ก.พ. ๒๕๔๔, ๑๙ ลานเสียงเมื่อ ก.พ. ๒๕๔๘, และ ๑๖ ลานเสยีง

เมื่อ เม.ย. ๒๕๔๙ 

 เหมือนดังทีค่นชั้นกลางในเมืองและนักเลือกตั้งหัวเมืองชนบทอันเปนกลุมคนเกิดใหมจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติสมัยเผด็จการสฤษดิ์-ถนอม-ประภาสไดใชเวลารวมสองทศวรรษจาก ๑๔ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖  พฤษภาประชาธรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการดิน้รนตอสูดวยรูปแบบตาง ๆ เพื่อ

เขารวมสวนใชอํานาจรัฐ 

 ปจจุบัน เรากก็าํลังอยูในระยะผานอันยาวนานของการเปลี่ยนยายอํานาจ (power shift) อีกครั้ง 

ซ่ึงกลุมทุนใหญท่ีเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและคนจนคนชายขอบอันเปนกลุมคนที่เกิดใหมจากการ

พัฒนาเศรษฐกิจโลกาภวิัตน/เสรีนิยมใหมกําลังดิ้นรนตอสูเพื่อเขารวมสวนใชอํานาจรัฐเชนกัน 

                                                 
 105 Pasuk Phongpaichit, “Thai politics beyond 2006 coup”, Bangkok Post, 31 July 2007, p. 8. 
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 พวกเขาตองการไดอํานาจรฐัมาก็เพื่อใชมนับริหารจัดการโอกาสกับความเสี่ยงที่พวงติดมากับ

เศรษฐกิจโลกาภิวัตนดวยตวัเอง เพราะพวกเขาไดรับบทเรียนอันเจ็บปวดหวาดเสียวจากชวงวิกฤต

เศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐ วาการปลอยใหชนชั้นนํากลุมอื่นไมวานกัเลือกตั้ง เทคโนแครตและขาราชการ

ประจําไปบรหิารจัดการเศรษฐกิจโลกาภิวตันแทนนั้น อาจทําใหพวกเขาถึงแกฉิบหายลมละลาย ส้ินเนื้อ 

ประดาตัวหรือตกงานหมดอาชีพขาดที่พึ่งยามปวยไข ตองเอาลูกออกจากโรงเรียน พาครอบครัวซมซาน

กลับชนบทหรอืหันไปเสี่ยงคกุเสี่ยงตายคายาบาได 

 ในแงนี้ ระบอบทักษิณ ก็คือการขึ้นยึดกุมอาํนาจรัฐเองโดยตรงของกลุมทุนใหญ แลวตอทอ

ภาครัฐไปอุปถัมภคนจนคนชายขอบผานโครงการประชานิยม-เอื้ออาทรตาง ๆ หรือกลาวอีกนยัหนึง่มัน

คือระบอบประชาธิปไตยอํานาจนยิมภายใตอํานาจนําแหงพรรคการเมืองของกลุมทุนใหญที่มีคนจนคน

ชายขอบเปนฐานเสียงพันธมติร 

 ทวาแนวทางการเมืองอันผิดพลาดที่รวบอํานาจรวมศนูย ลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของ

ประชาชน ผลักไสมิตร เพิ่มศัตรู บริหารโลกาภิวัตนเพื่อกลุมทุนพวกพองเสนสายของระบอบทักษณิก็

นํามาซึ่งความลมสลายพายแพ   

 รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงเกิดขึ้นในลักษณะปฏิบัติการของแนวรวมระหวางรัฐ

ราชการ (ทหาร-ตุลาการ-เครือขายขาราชบริพาร) กับประชาสังคม (คนชั้นกลางกับชนชั้นนํานอกแวดวง

รัฐบาล) ภายใตการนําของทหาร เพื่อโคนอํานาจการเมืองของกลุมทุนใหญ ปฏิบัติการทางการเมืองของ

คณะรัฐประหารหลังจากนั้นจนถึงรางรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติและการจัดเลือกตั้งสภาผูแทน 

ราษฎรในลําดบัตอไปก็คือแบบฝกหัดวิศวกรรมทางการเมือง (an exercise in political engineering) 

ที่จะหลีกเลี่ยง “ระบอบทักษณิ” ดวยการพยายามตดัตอนกลุมทุนใหญทางการเมืองในระหวางนําพา

ประเทศไทยเดินหนาตอไปบนเสนทางเศรษฐกิจสายโลกาภวิัตน/เสรนีิยมใหมนัน่เอง 
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 แตบนแนวทางที่ขัดแยงกันในตัวเองและไมสอดรับกับแนวโนมความเปนจริงในทํานอง 

“เกลียดตวักินไข เกลียดปลาไหลกินน้ําแกง” หรือ “เอาโลกาภิวัตนทางเศรษฐกิจ แตกลับปฏิเสธผล

สืบเนื่องทางการเมืองของมัน” ดังกลาว ยอมยากที่รัฐประหาร ๑๙   กันยาฯ จะบรรลุเปาหมายตาม

ภารกิจได บทเรียนในอดีตสอนเราวา ณ จดุใดจดุหนึ่งบนเสนทางความขัดแยงที่ทอดยาวออกไปเบื้อง

หนาสังคมไทยนี้ การสะดุดกึกชะงกังัน การปะทะขัดแยง การสานเสวนาและการประนีประนอม

รอมชอมเพื่อหาสูตรแหงการอยูรวมกันและทะเลาะกันทางการเมืองอยางสันติจะตองเกิดขึ้นอยางไมมี

ทางเลี่ยงไมชาก็เร็วและไมวาจะชอบหรือไมก็ตาม 

 ในแงนี้ รัฐประหาร ๑๙ กันยาฯ เพียงแตทําใหการเปลีย่นยายอํานาจและจัดวางระเบยีบความ 

สัมพันธทางอํานาจใหมของการเมืองไทยผลัดเลื่อนวาระออกไป สุมเสี่ยงหวาดเสียวข้ึนและยุงยากซับ 

ซอนยิ่งขึ้นเทานั้น 


