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คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 

บทคัดยอ 
 
 งานวิจยัช้ินนีบ้รรยายและวิเคราะหวจิารณความเปนมา การบริหารประเทศและการสิน้อํานาจ
ของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พนัตํารวจโท ดอกเตอร ทักษณิ ชินวัตรแหงพรรคไทยรักไทย (กุมภาพนัธ 
พ.ศ. ๒๕๔๔ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) ในบริบทของประวัติศาสตรการเมืองไทยสมัยใหมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหลังเหตุการณนกัศึกษาประชาชนลกุฮือโคนรัฐบาลทหารเมื่อ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนตน
มา โดยใหความสําคัญกับความคลี่คลายเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจการเมืองและการเมืองวัฒนธรรมที่
นําไปสูการกอตัวของระบอบเลือกตั้งธิปไตยและพระราชอํานาจนําของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลปจจุบนั รวมทั้งวกิฤตเศรษฐกจิและการปฏิรูปการเมืองใน พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนเงื่อนปมสําคัญที่
แวดลอมกํากบั จํากัดกดดนัและปฏิสัมพันธตอบโตใหระบอบทักษณิกอตัวข้ึนและถูกโคนไปในที่สุด 

 ในสวนทาย งานวิจยับรรยายกระบวนการโคนรัฐบาลทักษิณจากเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ – 
เดือนกนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ซ่ึงประกอบไปดวยข้ันตอนตาง ๆ ๓ ขั้นตอน ไดแก ๑) ปรากฏการณสนธิ 
ล้ิมทองกุลและพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย หรือนัยหนึ่งขบวนการมวลชนราชาชาตินิยม
ประชาธิปไตย ๒) ตุลาการภวิัตน และ ๓) กองทัพภวิัตนกับรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ของ
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ (คปค.) จากนั้น
ก็วิเคราะหวิจารณลักษณะแนวโนมการเมืองไทยหลังรัฐประหารภายใตการปกครองของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรพีลเอกสุรยุทธ จุลานนทและคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.)  
 
                                                 
 1 รายงานการวิจัยเรื่องนี้เปนผลสรุปจากโครงการวิจัยเรื่อง “การขึ้นสูอํานาจและความเสื่อมถอยของระบอบ
ทักษิณ: การ ปฏิรูป, ปฏิปกษปฏิรูปและฟนฟูพระราชอํานาจในระบอบประชาธิปไตยไทย” (The Rise and Decline 

of the Thaksin Regime: Reform, Counter-Reform and Restoration in Thai Democracy) ของผูเขียนซึ่งไดรับ
ทุนอุดหนุนจากศูนยวิจัยคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึง มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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จุดเริ่มของฉากจบ: พันธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย vs. รัฐบาลทักษิณ + คาราวานคนจน 

 

 พันตํารวจโท ดอกเตอร ทักษิณ ชินวัตร อภิมหาเศรษฐีเจาของธุรกิจโทรคมนาคมมูลคานับหมื่น

ลานบาทผูกลายมาเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๓ ของไทย ไดปรากฏตัวแพรภาพออกอากาศทาง

โทรทัศนทั่วประเทศเมื่อคืนวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อประกาศชัยชนะอยางทวมทนในการ

เลือกตั้งทั่วไปที่มีนัยทํานองการลงประชามติรับรองรัฐบาล เบื้องหนาการคว่ําบาตรของพรรคฝายคาน

ทั้งสามในสภาผูแทนราษฎรอันไดแกพรรคประชาธิปตย, พรรคชาติไทยและพรรคมหาชน ทักษิณชนะ

เลือกตั้งดวยคะแนนเสียงราว ๕๖% ของทั้งหมด ในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคไทยรกัไทยของเขาได

คะแนน ๑๖ ลานเสียงจากผูออกมาใชสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดราว ๒๙ ลานคน นับวาตกต่าํลงมาจากที่เคย

ไดสูงเปนประวัติการณถึง ๑๙ ลานเสียงในการเลือกตั้งเดอืนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ บาง แตกระนัน้ก็

ยังสูงกวาคะแนน ๑๑ ลานเสยีงที่พัดพาตัวเขาขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนกุมภาพนัธ พ.ศ. 

๒๕๔๔ อักโข นอกจากนี้ ผูสมัครรับเลือกตั้งพรรคไทยรักไทยก็ชนะไดที่นั่งเกือบหมดในสภาผูแทน 

ราษฎร 2 ดวยอาการแชมชื่นคกึคักกระปรีก้ระเปราที่อาณัตใินอํานาจของตนไดรับการตออายุใหมโดยผู

ออกคะแนนเสียงเลือกตั้งซึ่งสวนมากเปนชาวชนบท ทักษิณทําทาวาจะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี

                                                 
 2 พรรคไทยรักไทยกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑โดยมีทักษิณเปนผูนําและผูสนับสนุน
การเงินหลักของพรรค การออกเสียงลงคะแนนในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้นสอดคลอง
กับแบบแผนประชานิยมปกติทั่วไป กลาวคือชาวชนบทซึ่งเปนผูออกเสียงเลือกตั้งสวนใหญกับคนจนเมืองบางสวนลง 
คะแนนใหพรรคไทยรักไทย ขณะที่ชนช้ันกลางและชนชั้นสูงในเมืองซึ่งเปนผูออกเสียงเลือกตั้งสวนนอยลงใหพรรค
อื่นหรืองดออกเสียง ดังปรากฏวาในเขตเมืองศูนยกลาง ๓๐ แหงทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานคร บัตรงดออกเสียง
เลือกตั้งมีจํานวนมากกวาคะแนนเสียงที่เลือกพรรคไทยรักไทย ขอมูลการเลือกตั้งประมวลเรียบเรียงจากหนังสือพิมพ 
Bangkok Post, 6 April 2006, p.4; “๓๐ ศูนยกลางจังหวัดไมเอาไทยรักไทย”, มติชนรายวัน, ๕ เม.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๐; 
มติชนรายวัน, ๗ เม.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๓; และ มติชนรายวัน, ๑๓ เม.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๐. 
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ตอไปจนครบวาระแน ๆ แตแลวเพยีงชั่ว ๒๔ ช่ัวโมงตอมาหลังจากไดเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระเจา- 

อยูหวัอยางเรงดวนกวาหมายกําหนดการ ทกัษิณก็กลับมาปรากฏตัวเชิงบันไดดานหนาทําเนียบรัฐบาล

ดวยสีหนาซีดเซียวทามกลางการแวดลอมของครอบครัวบริษัทบริวารซึ่งอยูในอาการตกตะลึงและบางก็

ถึงแกหล่ังน้ําตา แลวเขาก็ประกาศผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจวามีเหตุผลจําเปนอยางยิ่งที่จะขอถอย

โดยไมขอรับตาํแหนงนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งรอบนี้เพื่อสรางความสมานฉันทของคนในชาติใน

วโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงครองราชยครบ ๖๐ ป 3 

 ทักษิณตองทานรับมรสุมการชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลแทบจะรายวันในกรุงเทพฯและ

เมืองใหญอ่ืน ๆ อยางไมเคยปรากฏมากอนเปนเวลานานรวมสองเดือนกอนการเลือกตั้งครั้งลาสุดนี้ 4 

การรณรงคตอตานทักษณิเริม่ขึ้นเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายใตการนําของสนธิ ล้ิมทองกุล 

มหาเศรษฐ ี“ผูกอตั้งและผูนําตลอดกาลของเครือหนังสือพิมพผูจัดการ” (ตามคําบรรยายเฉพาะเจาะจง

ของคํานูณ สิทธิสมาน)5 แหงบริษัทเมเนเจอร มีเดีย (มหาชน) และหนึ่งในพวกพองของทักษิณผูหนัมา

เปนหวัขบวนสูรบคัดคานรัฐบาลเสียเอง เมื่อรายการสนทนาการเมืองยอดนยิม “เมอืงไทยรายสัปดาห” 

ของเขาถูกถอดจากสถานีโทรทัศนชอง ๙ อสมท. (องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยซึ่งเปน

บริษัทมหาชนใตการกํากับของรัฐบาล) หลังออกอากาศทกุวันศกุรตอกนัอยู ๒ ป ๒ เดือนเนื่องจากเปด

                                                 
 3 “คําแถลงทักษิณไมรับตําแหนงนายกฯ”, มติชนรายวัน, ๕ เม.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๕. และดูรายงานขาวที่
เปดเผยขอมูลนาสนใจเกี่ยวกับลําดับเหตุการณการเคลื่อนไหวของเขาในวันประกาศไมรับตําแหนงจาก “นาที...กอน
ทักษิณประกาศเวนวรรค”, มติชนรายวัน, ๖ เม.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๑. 
 4 สนธิ ล้ิมทองกุลและสโรชา พรอุดมศักดิ์, เมืองไทยรายสัปดาหสัญจรฉบับถวายคืนพระราชอํานาจ 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานพระอาทิตย, ๒๕๔๙); นิติราษฎร บุญโย, “ยืดเยื้อยาวนาน..ไมชนะ ไมเลิก?”, เนชั่นสุด
สัปดาห, ๑๔: ๗๒๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๔๙), ๑๘; “Chronology”, Bangkok Post, 5 April 2006, p.3. 

 5 คํานูณ สิทธิสมาน, ปรากฏการณสนธ:ิ จากเสื้อสีเหลืองถึงผาพันคอสีฟา (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบานพระ
อาทิตย, ๒๕๔๙), น. ๒๖ และหนาอื่น ๆ.  คําบรรยายที่กินใจแตกํากวมนี้นาจะสะทอนเงื่อนไขการดําเนินธุรกิจที่กวา
สนธิจะพนภาวะลมละลายสืบเนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ในป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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โปงโจมตีการทุจริตและใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบของรัฐบาลหนักหนวงรุนแรงขึ้นทกุที สนธิพลิก

เปลี่ยนรายการของเขาไปเปนการสนทนาสดรายสัปดาหออกตระเวนสัญจรไปเปดแสดงนอกหองสง

พรอมกับถายทอดสดทางโทรทัศนผานดาวเทียม ซ่ึงสามารถดึงดูดผูชมที่ตอตานทักษิณไดอยางเอกิเกริก

ครึกโครม  หนังสือพิมพในเครือผูจัดการของเขายังตีพมิพคําเทศนาของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปนโน

หรือพระธรรมวิสุทธิมงคลผูเปนที่เคารพนับถืออยางกวางขวางโดยเฉพาะทางภาคอีสานและมีบทบาท

ชวยชาติผาดแผลงโดดเดน ซ่ึงกลาวอางวาทักษิณจะ “มุงใสประธานาธิบด”ี, 6 รวมทั้งตีพิมพรายงาน

ขาวกลาวหานายกฯทกัษณิวาหมิ่นพระบรมเดชานภุาพดวยการไปเปนประธานในพธีิศาสนสัมพันธ

สมานฉันทแหงชาติหรือพิธีทําบุญประเทศที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามซึ่งเปนพระอาราม

หลวงอันศักดิสิ์ทธิ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัและพระบรมวงศานวุงศใชประกอบราชพิธี อัน

เสมือนหนึ่งเปนการยกตนเสมอเบื้องสูงโดยมิบังควร 7 ยุทธการโหมรุกปลุกระดมโฆษณาโจมตีรัฐบาล

ทักษิณอยางหนักหนวงตอเนื่องนาน ๔ เดอืนของสนธิโดยผานชองทางสื่อสารมวลชนทั้งหมดในเครือ

หนังสือพิมพผูจัดการ – ไมวาจะเปนเคเบิ้ลทีวี, หนังสือพมิพ, นิตยสาร, หนังสือ, ซีดีและเว็บไซต - ใน

ที่สุดก็ชวยใหพลังฝายคานที่กระจายกวางแตสวนใหญคอนขางเฉื่อยเนือยตกเปนฝายถูกกระทํา สามารถ

ทะลุทะลวงดานปดกั้นทางสื่อมวลชนของรัฐบาลและสรางสมพลังผลักดันทางการเมอืงขึ้นมาไดสําเร็จ 

มิชานานรายการสนทนาสดสัญจรของเขาก็ถูกขนานนามวา “ปรากฏการณสนธิ ล้ิมทองกุล” 8และทํา

                                                 
 6 “หลวงตามหาบัวเทศนเรื่อง “เทวทัตยังรูโทษ” ฉบับเต็ม”, ผูจัดการออนไลน, ๒๗ ก.ย. ๒๕๔๘, www. 
manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9480000132593. 
 7 “นครบาลดองคดีแจงจับทักษิณหมิ่นเบื้องสูง”, ผูจัดการออนไลน, ๑๒ ม.ค. ๒๕๔๙, www.manager. 
co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9490000004634. 
 8 ผูขนานนามและตีความหมายทางวารสารศาสตรของ “ปรากฏการณสนธิ ล้ิมทองกุล” เปนรายแรกนาจะ
ไดแก รศ. ดร. บุญรักษ บุญญะเขตมาลาแหงคณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ใน   
บุญรักษ บุญญะเขตมาลา, “ปรากฏการณ ‘สนธิ ล้ิมทองกุล’ ในฐานะที่เปน ‘ขาว’”, ผูจัดการรายวัน, ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๘, 
www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=9480000159551; และ บุญรักษ บุญญะเขตมาลา, 
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หนาที่เสมือนเปนเวทีฝกซอมการเคลื่อนไหวมวลชนขนาดใหญที่จะเกดิตามมาในเดอืนกุมภาพันธถึง

เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ทั้งในแงการออกแบบรูปแบบและเนื้อหา 9 

 การชุมนุมใหญตอตานทักษณิครั้งแรกจดัขึ้น ณ ลานพระบรมรูปทรงมาในกรุงเทพฯเมื่อวันที่ 

๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙  มีผูเขารวมเรือนแสนเนื่องจากกระแสความโกรธเคืองที่ครอบครัวทักษณิ

และญาติสนิทขายหุน ๔๙.๖% ของตนในบริษัทชินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใหแกบริษัทลงทนุเท

มาเส็ก โฮลดิ้งสของทางการสิงคโปรในราคา ๑.๙ พันลานดอลลารสหรัฐฯโดยไมเสียภาษี 10 ส่ีวันถัดมา 

องคการแนวรวมหลวม ๆ ในชื่อ“พันธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย” ก็ถูกกอตั้งขึ้นอยางเปน

ทางการภายใตการนํารวมหมูของสนธิ ล้ิมทองกุลกับคณะอีก ๔ คนซึ่งเปนตัวแทนกลุมฝายคานหลัก ๆ 

ไดแก: - 

๑) พลตรีจําลอง ศรีเมือง อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูนําการลุกฮือโคนรัฐบาลทหาร

เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ หัวหนาฝายฆราวาสของสํานักสันตอิโศก ซ่ึงเคยเปนที่

ปรึกษาผูใหญและพันธมิตรของทักษิณ 

๒) พิภพ ธงไชย นักเคลื่อนไหวอาวุโสองคกรพัฒนาเอกชนและนักปฏิรูปการศึกษา 

๓) สมศักดิ์ โกศัยสุข ผูนําแรงงานรัฐวิสาหกิจที่มีประสบการณยาวนาน 

๔) สมเกียรติ พงษไพบูลย อาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและที่ปรึกษาสมัชชาคน

จน 

                                                                                                                                                 
“ปรากฏการณ ‘สนธิ ล้ิมทองกุล’ (๒) สูวารสารศาสตรสายพันธุใหม?”, ผูจัดการรายวัน, ๘ ธ.ค. ๒๕๔๘, 
www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=9480000169054.  

 9 ดูความตอเนื่องเช่ือมโยงอยางสํานึกระหวางการออกแบบรายการทีวีเมืองไทยรายสัปดาหไปเปน  การ
ออกแบบรายการบนเวทีและเนื้อหาการชุมนุมไดใน คํานูณ, ปรากฏการณสนธ,ิ น. ๒๕. 
 10 ดูขอวิเคราะหวิจารณกรณีนี้ไดใน มานอกและเด็กนอกกรอบ (นามแฝง), ๒๕ คําถามเบื้องหลังดีลเทค     
โอเวอรชินคอรป (กรุงเทพฯ: สํานัก-พิมพ openbooks, ๒๕๔๙). 
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นอกจากนี้ในการประชุมระดมสมองของแกนนําพันธมติรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้ง ๕ 

ทุกคืน ยังมีผูเขารวมสําคัญอีก ๒ คนในฐานะผูประสานงานพันธมิตรฯ จากฟากของสนธิไดแก คาํนูณ 

สิทธิสมาน บรรณาธิการและคอลัมนิสตคนสนิทมากคนหนึ่งของสนธิ นักหนังสือพิมพอาวุโสและ

นักวเิคราะหวจิารณการเมืองมือเกาผูยึดมัน่จงรักภกัดีตอราชบัลลังก และจากฟากของแกนนําอีก ๔ คน

ไดแกสุริยะใส กตะศิลา นกัเคลื่อนไหวการเมืองภาคประชาชนมืออาชีพ11 เปาหมายของพันธมิตรฯคือ

ขับไลทักษิณออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีและลมลางระบอบทักษณิผานการปฏิรูปการเมือง/แกไข

รัฐธรรมนูญรอบใหม โดยถวายฎกีาแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขอ “พึ่งพระบารมี” ให

พระราชทานพระบรมราชวนิิจฉัยเกี่ยวกับการ “ถวายคนืพระราชอํานาจ” เพื่อทรงใชในการนี้ 12 แกน

นําพันธมิตรฯมุงสรางเครือขายตอตานทักษิณเชื่อมโยงกนัทั่วประเทศเพื่อเพิ่มพลังกดดันของประชาชน

และหลีกเลีย่งความรุนแรงและการนองเลอืด พันธมิตรฯไดจัดชุมนุมใหญหลายครั้งหลายรอบตอเนื่อง 

กันในกรุงเทพฯ เร่ิมจากวันที ่๔ และ ๑๑ กมุภาพันธที่ลานพระบรมรูปทรงมา, ตามมาดวย ๒๖ กุมภา-

พันธ และ ๕ มีนาคมที่สนามหลวง 

การระดมมวลชนเคลื่อนไหวสนับสนุนรัฐบาลเพื่อตอบโตขบวนการตอตานทักษณิโดยตรงเริ่ม

ขึ้นตนเดือนกมุภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ แรกทีเดียวก็ออกมาในรูปการใชชองทางกลไกราชการขนเจาหนา-

ที่ราชการ ชาวบานและเด็กนกัเรียนที่ออกจะตื่นเตนสนุกเพลิดเพลินขึ้นรถเมลมายังทําเนียบรัฐบาลเพื่อ

เขาแถวชูปายสนับสนุนและมอบดอกกุหลาบเปนกําลังใจแกนายกฯผูกําลังถูกโจมตีอยางหนกัตอหนา

                                                 
 11 “เจาะวอรรูมพันธมิตรกูชาติ”, มติชนรายวัน, ๑๓ มี.ค. ๒๕๔๙, น. ๑๕; คํานูณ, ปรากฏการณสนธ,ิ น. 
๓๒. 
 12 ขอความในตัวเอนทั้ง ๒ คือ “ธง ๒ ผืน” ที่ถูกชูเปนแกนเรื่องหลักของขอเรียกรองในการชุมนุม ตามการ
สรุปรวบยอดของ คํานูณ, ปรากฏการณสนธ,ิ น. ๒๕-๒๖. 
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กลองบันทึกภาพโทรทัศน  ตอมาหลังวันที่ ๒๔ กุมภาพันธเมื่อนายกฯทักษณิประกาศยุบสภาผูแทน 

ราษฎรและจัดเลือกตั้งดวนทามกลางเสียงเรียกรองใหเขาลาออกแลว สมาชิกคณะรัฐมนตร ี“สาย

เหยีย่ว” ที่เปนอดีตคอมมิวนสิต ผูมีอิทธิพลตางจังหวดัและนายพลนอกราชการก็เขากุมการเคลื่อนไหว

แทนและชักนาํมันไปประจนักับการชุมนมุตอตานทักษณิในกรุงเทพฯ 13  ปรากฏวาตลอดเดือนมนีาคม 

มีการจัดชุมนมุมวลชนตอเนื่องเปนชุดทั้งในกรุงเทพฯและหัวเมืองใหญอ่ืน ๆ โดยเฉพาะในภาคเหนือ

และอีสานซึ่งเปนฐานเสียงของพรรคไทยรักไทย เพื่อแสดงพลังสนับสนุนนายกรัฐมนตรีรักษาการและ

เปดเวทใีหเขาปราศรัยตอบโตฝายคานอยางเผ็ดรอน ในการจัดชุมนุมใหญเปดฉากรณรงคหาเสียง

เลือกตั้งทั่วไปของพรรคไทยรักไทยในกรุงเทพฯเมื่อวันที ่๓ มีนาคมนั้น มีการกลาวอางวาสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรพรรคไทยรักไทยและผูวาราชการจังหวัด กํานัน ผูใหญบานไดกะเกณฑชาวบานกวา ๒ 

แสนคนโดยสารรถเมลกวา ๓,๐๐๐ คันจากตางจังหวัดมารวมชุมนุมทีส่นามหลวงเพือ่ฟงทักษณิปราศรัย 

เปนผลใหหองพักราคาถูกทั่วกรุงเทพฯถูกจองไวรองรับเตม็หมด 14 

ขณะเดียวกนั วันที่ ๒ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ชาวบานที่รวมตัวจัดตั้งกนั ๒ ขบวน ๆ ละราว 

๒,๐๐๐ คนซึ่งเรียกตนเองวา “ขบวนอีแตน” และ “คาราวานคนจนเดนิเทา” ก็เร่ิมออกเดินทางจาก

ภาคเหนือและอีสานไปยังกรงุเทพฯ มีการจดัหาเสบียงอาหารและสิ่งของจําเปนคอยรองรับและตกเปน
                                                 
 13 ดู เสี้ยมเสาหลง (นามแฝง), “จับตาเหยี่ยวไทยรักไทย!”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๑๘ (๓ มี.ค. ๒๕๔๙), 
๘; สะพานสายประชา (นามแฝง), คอลัมน “ชุมนุมคลื่นสังคมใหม”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๒๐ (๑๗ มี.ค. ๒๕๔๙), 
๓๒; และ Pradit Ruangdit, “Doves make Thaksin opt for peace”, Bangkok Post, 19 April 2006, p.10.  ผูที่ถูก
พาดพิงวาเปน “สายเหยี่ยว” ในคณะรัฐมนตรีมีเชนนายแพทยพรหมินทร เลิศสุริยเดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, เนวิน 
ชิดชอบ รมว.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี, ยงยุทธ  ติยะไพรัช รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, พลเอกธรรม
รักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมว.กลาโหม เปนตน 

 14 ทั้งนี้ตามคํากลาวอางของนายชูวิทย กมลวิศิษฏ รองหัวหนาพรรคชาติไทย และสุริยะใส กตะศิลา ผู
ประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ดู ณ บางนา (นามแฝง),คอลัมน “ถอดรหัสขาว”, เนชั่นสุดสัปดาห, 
๑๔: ๗๑๘ (๓ มี.ค. ๒๕๔๙), ๗; และ “แฉทรท.ขนม็อบ ๒ แสนหวังเปดเกมคนรักทักษิณ”, เว็บไซตมติชนรายวัน, ๒ 
มี.ค. ๒๕๔๙, www.matichon.co.th/matichon/. 
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ขาวแพรหลายครึกโครมไปตลอดทาง สองสัปดาหใหหลัง ขบวนทั้งสองก็มาบรรจบกนัชานเมือง

กรุงเทพฯและนายกรัฐมนตรรัีกษาการก็เขาตอนรับขับสูดวยตวัเองอยางเรารอน ขบวนเคลื่อนตอไป 

สมทบกับกลุมคนขับรถแท็กซี่และจักรยานยนตรับจางทีส่วนจตุจกัรแลวปกหลักเปดหมูบาน“คาราวาน

คนจน คนรักประชาธิปไตย” เพื่อชุมนุมยดืเยื้อ การชุมนมุแสดงพลังตอบโตของคนจนเรือนหมืน่ผูได

ประโยชนจากโครงการประชานิยมตาง ๆ ของทักษิณนี้ประกาศเปาหมายไว ๓ ประการคือ เพื่อให

กําลังใจแกนายกรัฐมนตรี, เพื่อค้ําจุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยผานการเลอืกตั้ง, และเพือ่เรียก 

รองใหรัฐบาลชวยแกปญหาอันหลายหลากมากมายของคนจนตอไป 15 

วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อบีบบังคับใหนายกฯทักษิณลาออกกอนการเลือกตั้งซึ่งมีนัย

ทํานองการลงประชามติรับรองรัฐบาล พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตยไดนําผูชุมนุมราว ๑ แสน

คนเดินขบวนใหญจากสนามหลวงตามถนนราชดําเนนิไปทําเนียบรัฐบาลแลวปกหลักชุมนุมอยูรอบ

ทําเนียบฯ 16 พันธมิตรฯจัดชุมนุมใหญที่นัน่อีกครั้งในวนัที่ ๒๕ มีนาคมเพื่อบีบคั้นรัฐบาล แตทักษณิก็

สามารถหลบเลี่ยงการเผชิญหนากับผูชุมนมุประทวงไปได  ทายที่สุด เพื่อกดดนักลุมธุรกิจการคาใหญที่

สวนมากยังเงยีบเฉยตอความขัดแยงทางการเมือง พันธมิตรฯไดจดัชุมนุมที่ศูนยการคาการทองเที่ยว

สยามสแควรบนถนนสุขุมวทิในวนัที่ ๒๙ มีนาคม แลวยดึบริเวณนั้นอยูสองวัน 17 นอกจากนี้   

                                                 
 15 ประมวลเรียบเรียงจากรายงานขาวใน ผูสื่อขาวพิเศษ, “กองทัพประชาชนเดินทัพทางไกลเพื่อใคร?”, 
เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๒๐ (๑๗ มี.ค. ๒๕๔๙), ๒๓; สะพานสายประชา, คอลัมน “ชุมนุมคลื่นสังคมใหม”, เนชั่นสุด
สัปดาห, ๑๔: ๗๒๐ (๑๗ มี.ค. ๒๕๔๙), ๓๒; ไพศาล สังโวลี, “สญัญาณอันตราย”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๒๑ (๒๔ 
มี.ค. ๒๕๔๙), ๑๑; นภาพร แจมทับทิม, “เวทีประชานิยม คาราวานคนรักทักษิณ”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๒๑ (๒๔ 
มี.ค. ๒๕๔๙), ๒๒. 
 16 นิติราษฎร บุญโย, “วันประชาชนเดิน พ.ศ. ๒๕๔๙”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๒๐ (๑๗ มี.ค. ๒๕๔๙), 
๑๔-๑๕. 
 17 นิติราษฎร บุญโย, “ยืดเยื้อยาวนาน..ไมชนะ ไมเลิก?”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๒๒ (๓๑ มี.ค. ๒๕๔๙), 
๑๘. 
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พันธมิตรฯยังจัดสงขบวนผูชุมนุมขนาดยอมแยกยายกันไปประทวงจรยุทธตามสถานที่สําคัญตาง ๆ 

อาทิยานธุรกิจถนนสีลม, สถานเอกอัครรัฐทูตสิงคโปร, สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปนตน 18  

บรรยากาศโดยทั่วไปของการชุมนุมเดินขบวนเหลานี้ทั้งปลอดภัยและผอนคลาย คอนขาง

ครึกครื้น เด็ดเดี่ยว มีเอะอะมะเทิ่งและอึกทกึครึกโครมบางเปนพัก ๆ แตไมถึงกับเกิดความรุนแรงหรือ

จะฆาแกงกนั คูหนุมสาว คนแกเฒาและครอบครัวพากนัจูงลูกจูงหลานเขามาในที่ชุมนุมเดินปะปนกับ

หนวยอาสาสมัครรักษาความปลอดภัยใสเสื้อยืดสีดํา กลุมนักเคลื่อนไหวองคกรพัฒนาเอกชนและ

สหภาพแรงงาน พระภิกษุสงฆ ราชนิกุล เจาหนาที่ตํารวจ ผูส่ือขาวและกระทั่งนกัทองเที่ยวชาวตางชาติ

ที่แซมอยูเปนกระสาย นอกจากการกลาวปราศรัยและอานประกาศปลกุเราเปนระยะแลว ผูจัดชุมนมุยัง

สรรหาสารพัดรายการที่ใหความรูความบันเทิงมาแสดงบนเวที ไมวาจะโดยอาจารยมหาวิทยาลัย19 

วุฒิสมาชิกฝายคาน20 อดีตนักการทูต21 วงดนตรีดารานักรอง22 นักดนตรีคลาสสิก23 และกระทั่งคณะ

งิ้วการเมืองสมัครเลนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 24 

                                                 
 18 นิติราษฎร บุญโย, “จรยุทธสูใจกลางทุนนิยมไทย”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๒๑ (๒๔ มี.ค. ๒๕๔๙), ๑๘. 
 19 เชน สุวินัย ภรณวลัย, บรรเจิด สิงคะเนติ, สมชัย ศรีสุทธิยากร, วีรวิทย เศรษฐวงศ (มหาวิทยาลัยธรรม-
ศาสตร), ไชยันต   ไชยพร, จรัส สุวรรณมาลา, อนันต เหลาเลิศวรกุล (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย), ภูวดล ทรงประเสริฐ 
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), ทิวา    เงินยวง, ศาสตรา โตออน (มหาวิทยาลัยรังสิต), เสรี วงษมณฑา (มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏสวนดุสิต), นายแพทยเกรียงศักดิ์ หลิวจันทรพัฒนา (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ) เปนตน 
 20 เชน เจิมศักดิ์ ปนทอง, ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, แกวสรร อติโพธิ, การุณ ใสงาม, จอน อึ๊งภากรณ, นิรันดร 
พิทักษวัชระ เปนตน 
 21 เชน อัษฎา ชัยนาม, สุรพงษ ชัยนาม, กษิต ภิรมย เปนตน 
 22 เชน วงคาราวาน, วงคีตาญชลี, วงแฮมเมอร, วงมาลีฮวนนา, วงบัน บราซิล, วงสิบลอ, พงษสิทธิ์ คําภีร,    
จุลจักร จักรพงษ, พงษพัฒน วชิรบรรจง, ศรัญู วงศกระจาง, ดี๋ ดอกมะดัน, วรรณพร ฉิมบรรจง เปนตน 

 23 ณัฐกับพวงเดือน ยนตรรักษ สองสามีภรรยานักดนตรีคลาสสิกมีช่ือถึงกับขนเปยโนมาบรรเลงขับรองบน
เวทีชุมนุมหนาทําเนียบรัฐบาล 
 24 ภาพรวม ความเปนมาและเบื้องหลังกระบวนการตัดสินใจวงในที่ลึกที่สุดของการเคลื่อนไหวชุมนุมเหลา 
นี้โดยเฉพาะในชวง “ปรากฏการณสนธิ ล้ิมทองกุล” (ตามคํานิยมจากสนธิ ล้ิมทองกุลและคํานําผูเขียน) ไดถูกบันทึก



 10

ขางคาราวานคนจนกพ็ยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหนากับการชุมนุมของพันธมิตรฯโดยรวมตวั

อยูที่สวนจตุจกัรเปนสวนใหญ แตกไ็ดจดัสงกลุมผูชุมนุมเคลื่อนที่ไปประทวงยังแหลงที่มั่นสําคัญตาง ๆ 

ของฝายคานรัฐบาลในกรุงเทพฯ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร, สํานกังานเครือหนงัสือ-

พิมพผูจัดการ, และสํานักงานเครือหนังสือพิมพเดอะเนชัน่ ทําใหเกิดกระทบกระทั่งกนับางเล็กนอย  

สําหรับบรรยากาศในที่ชุมนมุสวนจตุจกัรนั้นก็ครึกครื้นสนุกสนานแบบชาวบาน คอนไปทางงานวดั

มากกวาการชมุนุมทางการเมืองอยางเครงขรึมจริงจัง มีการกลาวปราศรัยสนับสนุนรัฐบาลและโจมตี

พันธมิตรฯสลับกับการแสดงดนตรีลูกทุง ตลกคาเฟและแมแตประกวดตําสมตํา ในที่สุดคาราวานคนจน

ก็สลายตัวกลับบานไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งวนัที่ ๒ เมษายน ซ่ึงหนุนสงทักษิณกับพรรคไทย

รักไทยใหไดชัยชนะลนหลามในการแขงขันเลือกตั้งขางเดียว ทวาชยัชนะดังกลาวกก็ลับตาลปตรเปน

หมันไปในวันรุงขึ้น 25 

ถาจะวานี่เปนบทลงเอยที่คอนขางผิดปกตวิิสัยสําหรับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

ภายใตรัฐธรรมนูญแลว มันก็เปนเครื่องเตอืนใจใหรําลึกดวยวาเอาเขาจริงราชอาณาจกัรไทยไมเคย

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเฉย ๆ เลย หากเปน “การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

                                                                                                                                                 
ไวใน คํานูณ, ปรากฏการณสนธิ; สวนในชวงที่การเคลื่อนไหวพัฒนาไปเปนพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
แลว โปรดดู สุริยะใส กตะศิลา, พันธมิตร ประชาชน ประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ openbooks, ๒๕๕๐).  
อนึ่ง บันทึกรายการปราศรัยและการแสดงของบุคคลและวงดนตรีตาง ๆ บนเวทีชุมนุมพันธมิตรฯถูกเก็บรวบรวมไวที่
เว็บไซต Manager Radio ที่ <www.managerradio.com/Radio/DetailRadio.asp?program_no=1002&mmsID= 
1002%2F1002%2D1863%2Ewma+&program_id=3794>. 

 25 อาจเพราะดวยอํานาจ “เสียงกระซิบจากสวรรค” ดังที่นายกฯทักษิณเคยกลาวผานรายการ "นายกฯทักษิณ 
คุยกับประชาชน" ทางวิทยุกรมประชาสัมพันธเมื่อวันที่ ๔ ก.พ. ๒๕๔๙ อยางอื้อฉาวตอนหนึ่งวา:- “คนที่จะใหผมออก
จากตําแหนงนายกฯ ได ไมตองหลายคนเลยครับ คนเดียวใหออกไดเลย นั่นคือพระเจาอยูหัว ถาพระเจาอยูหัวกระซิบ
ผม รับสั่งคําเดียว "ทักษิณ ออกเถอะ" รับรองกราบพระบาทออกแนนอนครับ”  
 อางจาก “คําตอคําแมวบังอาจหมิ่น - อางหากในหลวงทรงกระซิบ ลาออกแน”, ผูจัดการออนไลน, ๔ ก.พ. 
๒๕๔๙, www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=9490000015661.  
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พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” (ตามขอความในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๐) เร่ือยมานับแตตนพุทธทศวรรษ ๒๔๙๐ แลวเปนอยางชา 26 

กลาวไดวารัฐบาลทักษิณเปนตัวแทนการที่กลุมนายทุนใหญเขายดึกุมอํานาจรัฐในระบบทุน

นิยมเปนครั้งแรกในเมืองไทย มันผนวกรวมแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมที่กาวราวเขากับการเลน

พรรคเลนพวกในหมูนายทนุ, และดําเนินการเมืองอาญาสิทธิ์ปฏิปกษปฏิรูปควบคูไปกับนโยบายทาง

สังคมแบบประชานิยม เพื่อพลิกเปลี่ยนแบบแผนความสัมพันธทางอํานาจและการจัดสรรทรัพยากรใน

หมูชนชั้นนําดงัที่เปนอยูอยางขุดรากถอนโคน ทวาผลสะเทือนที่ส่ันคลอนเสถียรภาพจากโครงการของ

ทักษิณไดปลุกแรงคัดคานอยางกวางไพศาลจากชนชั้นนําเกาขึ้นมา – ไมวาจะเปนสถาบันกษัตริย ระบบ

ราชการและคณะนายทหารชั้นผูใหญ – ไปจนถึงขบวนการแยกดินแดนภาคใต ชนชัน้กลางชาวเมอืง 

แรงงานจัดตัง้และกลุมรากหญา รวมทั้งอดตีพวกพองที่หนัมาขัดเคืองกบัทักษิณเองเชนสนธิ ล้ิมทองกุล  

ผูวิจัยใครเสนอวาเราอาจเขาใจการปกครองนาน ๕ ปของทักษิณไดดทีีสุ่ดจากมุมมองระยะยาว

เชิงประวัติศาสตรแหงพัฒนาการอันไมสม่าํเสมอของการเมืองและเศรษฐกิจไทย  การมาประจวบ

บรรจบกันของ ๑) วกิฤตเศรษฐกิจการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงเปนผลลัพธบั้นปลายจากทศวรรษแหงการ

หลงระเริงเติบโตอยางลืมตนในสภาพโลกาภิวัตนทุนนยิม กับ ๒) รัฐธรรมนูญปฏิรูปการเมือง พ.ศ. 

๒๕๔๐ ซ่ึงเปนความเพยีรพยายามโดยขบวนการเมืองหลากสายหลายฝายที่จะโละรือ้ระบอบ “เลือก

ตั้งธิปไตย” ไทยเสียใหม - สองปจจัยหลักนี่แหละที่เปดทางใหทกัษณิกับพรรคไทยรักไทยขึ้นสูอํานาจ 

และแมจะเกิดรัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิป-

ไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (คปค.) รวมทัง้ความพยายามของคณะมนตรีความมั่นคง
                                                 
 26 เกี่ยวกับเรื่องนี้ โปรดดู สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, “ความหมายและความเปนมาของ ‘ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข’”, เว็บไซตมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, ๒๓ ก.ย. ๒๕๔๙, www.midnightuniv. 
org/midnight2544/0009999885.html.  บทความชุดนี้ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจเมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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แหงชาติ (คมช.) และรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ จุลานนทหลังจากนั้นก็ตาม ก็ไมงายเลยทีจ่ะรุลางระบอบ

ทักษิณใหหมดไปและยากเย็นแสนเข็ญกวานั้นอกีที่จะรื้อฟนระบอบอํานาจเกากอนหนานั้นกลับขึ้นมา

ใหม 27 

 

ประเทศไทยในระบบทุนนิยม 

 

การกอตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระบบทุนนยิมยุคใหมสืบสาวยอนรอยไปไดถึงตน

พุทธทศวรรษที่ ๒๕๐๐ และสงครามของสหรัฐอเมริกาตอเวียดนามในสมัยที่ราชอาณาจักรไทยทํา

หนาที่เปนรัฐแนวหนาในการตอตานคอมมิวนิสต คอยบรกิารสิ่งอํานวยความสะดวกดาน “พักผอน

หยอนใจและบันเทิงเริงรมย” แกฐานทพัใหญของอเมริกา ๘ แหงในดนิแดนไทย ตอนนั้นประเทศไทย

มีประชากรราว ๒๖ ลานคน, ๘๐ % ทํางานภาคเกษตรซึ่งเปนแหลงผลิตสินคาออกหลัก กรุงเทพมหา-

นครมีคนอยูราว ๓ ลานและสวนใหญเปนเมืองที่ตั้งหนวยราชการกระทรวงทบวงกรม แนวนโยบายการ

พัฒนาซึ่งเนนการผลิตสินคาทดแทนการนาํเขาตามคําชี้แนะของธนาคารโลกโดยไดความชวยเหลือ

อยางมหาศาลจากสหรัฐอเมริกานั้นยอมเอนเอียงไปสนองความตองการของสหรัฐฯเปนธรรมดา ตัว 

อยางเดน ๆ ของผลพวงจากนโยบายนี้ไดแกอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบรกิารทางเพศเปนตน 

                                                 
 27 แนวการวิเคราะห “ระบอบทักษิณ” ขางตนนี้สรุปมาจาก เกษียร เตชะพีระ, บุชกับทักษิณ: ระบอบอํานาจ
นิยมขวาใหมไทย-อเมริกัน (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๗). งานชิ้นอื่นที่มีขอสรุปไปในทํานองเดียวกัน
มีอาทิ Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, Thaksin: The Business of Politics in Thailand (Chiang Mai: 

Silkworm Books, 2004); และ Duncan McCargo and Ukrist Pathmanand, The Thaksinization of Thailand 
(Copenhagen: NIAS Press, 2005).  
 การสัมมนาถกเถียงเกี่ยวกับการปรากฏขึ้นและเสื่อมถอยของ “ระบอบทักษิณ” อยางหลากหลายมีชีวิตชีวา
ในหมูปญญาชนนักวิชาการ นักหนังสือพิมพและนักเคลื่อนไหวการเมืองภาคประชาชนหลายสิบคนไดบันทึกไวใน 
“ระบอบทักษิณ ความเปนมาและความเปนไปในอนาคต”, ฟาเดียวกัน, ๒: ๑ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๔๗), ๖๒-๑๘๑; และ 

“โครงการเปลี่ยนประเทศไทย”, ฟาเดียวกัน, ๔: ๓ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๔๙), ๗๐-๒๔๑. 
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ตลอดชวงสี่ทศวรรษถัดมา เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยปละ ๗%, ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

ตอหัว (Per Capita GDP) เพิ่มจาก ๑๐๐ ดอลลารสหรัฐฯในป พ.ศ. ๒๕๐๔ เปน ๒,๗๕๐ ดอลลาร

สหรัฐฯในป พ.ศ. ๒๕๓๘  ถึงประมาณกลางพุทธทศวรรษที่ ๒๕๒๐ การผลิตภาคอุตสาหกรรมก็

กลายเปนองคประกอบหลักของสินคาออกและผลิตภณัฑมวลรวมในประเทศแทนภาคเกษตรกรรมแต

เดิม  ระหวางป พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๒๗ นายกรัฐมนตรพีลเอกเปรม ตณิสูลานนทไดผลักดันโครงการ

ปรับโครงสรางเศรษฐกิจครัง้ใหญตามแนวทางของธนาคารโลกจนลุลวง ลดคาเงินบาทและแทนทีต่ัว

แบบการพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่นนการผลิตเพื่อทดแทนการนาํเขาดวยภาคอตุสาหกรรมเพือ่การสงออกซึ่ง

ใชแรงงานมากและมีอุตสาหกรรมเสื้อผาและสิ่งทอเปนพื้นฐาน 28 

การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลําเอียงเขาขางเมอืงดังกลาวนีพุ้งถึงจุดสุดยอดในชวงเศรษฐกิจเฟองฟู

อยางนาตื่นตาตื่นใจนานหนึง่ทศวรรษจากป พ.ศ. ๒๕๒๘ – ๒๕๓๘ ในระยะ ๕ ปแรก เศรษฐกจิโตเร็ว

จนชวนหวัหมนุตาลายในอตัราตัวเลขสองหลัก และพอถงึปลายทศวรรษแหงความเฟองฟู เศรษฐกจิ

โดยรวมก็พองตัวใหญกวาเดมิสองเทาครึ่ง ชนชั้นกลางในเมืองเพิ่มขึ้นกวาสามเทา และลูกจางภาคธุรกิจ

เอกชนกก็ลับมีจํานวนมากกวาขาราชการดวยซํ้าไป เนื่องจากคาเงินเยนแข็งขึ้นดวยอานิสงสขอตกลง

พลาซาป พ.ศ. ๒๕๒๘ (the Plaza Accord) ในหมูประเทศร่ํารวยของโลกเพื่อหาทางลดคาเงินดอล-

ลารสหรัฐฯและบรรเทาภาวะการคาไมสมดลุตอนนั้น ทําใหญ่ีปุนกลายเปนแหลงเงนิลงทุนโดยตรงจาก

ตางชาติใหญทีสุ่ดของไทยโดยมีภาคอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย การคาและบริการเปนธุรกิจหลักที่

ไดรับเงินทุนเหลานี้ เมื่อถึงป พ.ศ. ๒๕๔๓ ประชากรไทยก็ขึ้นไปถึง ๖๑ ลานคน และในสภาพทีก่ารทํา
                                                 
 28 ขอมูลขอวิเคราะหพ้ืนฐานเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจในยอหนานี้และถัด ๆ ไปประมวลเรียบเรียงจาก 
Pasuk and Baker, Thaksin: The Business of Politics in Thailand, pp. 9-12; และ Kasian Tejapira, “The 
Emergence of NGO Movement in Thailand and the Sarit Regime”, 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. 21-37. 
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ใหเปนเมืองเขมขนขึ้น ประชากรของกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลก็เพิ่มเปนสี่เทา อยางไรก็ตาม 

ความเหลื่อมลํ้าทางชนชั้นและระหวางภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศกย็ิ่งปริแยกแตกหางมากขึ้น ในป พ.ศ. 

๒๕๓๙ เมื่อจวนจะเกดิวกิฤตเศรษฐกจินั้น คนไทยที่รวยที่สุด ๒๐% มีสวนแบงรายไดประชาชาติเพิ่ม

เปน ๕๗%  จากเดิม ๔๙% เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙, สวนคนไทยที่จนที่สุด ๒๐% กลับมีสวนแบงรายได

ประชาชาติลดลงจาก ๖% เหลือแค ๔% ในชวงเวลาเดียวกัน กลาวอกีนยัหนึ่งคือหลังจากผานการ

พัฒนาทุนนยิมความเร็วสูงมาสี่ทศวรรษ ประเทศไทยไดบรรลุถึงซึ่งการกระจายรายไดที่ไมเสมอภาค

ที่สุดแหงหนึ่งของโลก ย่ําแยกวาประเทศบานใกลเรือนเคยีงในเอเชียตะวันออกและเอเชียอาคเนย

ดวยกัน และเทียบไดกับกรณีเลวรายที่สุดในบรรดาประเทศแถบลาตินอเมริกา 

เงินทุนตางชาติสวนใหญที่สุดไหลเทไปลงที่กรุงเทพฯและบริเวณที่ราบดินดอนสามเหลี่ยม

ปากแมน้ําเจาพระยาในภาคกลาง ทิ้งใหภาคเหนือซ่ึงสวนใหญเปนปาเขา ภาคอีสานซึ่งสวนมากเปนทุง

หญาที่ราบสูง และคาบสมุทรมลายูภาคใตซ่ึงมีปาทึบหนาแนนขาดแคลนเงินทุน ความแตกตางเหล่ือม

ลํ้าระหวางภูมภิาคยังคงดํารงอยูในสมัยรัฐบาลทักษิณดังจะเห็นไดจากตารางตอไปนี:้ -  

 
๑) ตารางเปรียบเทียบสัดสวนประชากรกบัสวนแบง GDP ของกรุงเทพฯและภูมภิาคตาง ๆ ในป พ.ศ. 
๒๕๔๗ (คิดเปนรอยละ) 
 สัดสวนประชากร สวนแบง GDP 

กรุงเทพมหานคร ๑๗.๓๖ ๔๔.๐๘ 

ภาคกลาง (ไมนับกรุงเทพฯ) ๑๗.๐๙ ๒๖.๙๘ 

ภาคใต ๑๓.๕๐ ๙.๓๓ 

ภาคเหนือ ๑๘.๑๕ ๘.๙๙ 

ภาคอีสาน ๓๓.๙๐ ๑๐.๖๒ 

รวม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
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(สรุปจากขอมลูใน Thailand Development Research Institute, Thailand Economic 

Information Kit November 2005 (Bangkok: Thailand Development Research Institute, 

2005), p. 22) 
 
 นอกจากนี้ ความเหลื่อมลํ้าดานรายไดระหวางภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ก็หนกัหนาสาหัสพอกัน 

กลาวคือ: - 

 
๒) ตารางเปรยีบเทียบสัดสวนการจางงานกับสวนแบง GDP ของภาคเศรษฐกิจตาง ๆ ในป พ.ศ. 
๒๕๔๗ (คิดเปนรอยละ) 
 สัดสวนการจางงาน สวนแบง GDP 

ภาคเกษตรกรรม ๔๒.๒ ๙.๙๑ 

ภาคอุตสาหกรรม ๒๐.๖ ๔๐.๙๒ 

ภาคบริการ ๓๗.๒ ๔๙.๑๗ 

รวม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
(สรุปจากขอมลูใน Thailand Development Research Institute, Thailand Economic 

Information Kit November 2005 (Bangkok: Thailand Development Research Institute, 

2005), p. 16, 23) 
 

 

สําหรับปญหาที่ดิน ปรากฏวากรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศไทยภายใตระบบทุนนิยมยุคใหมรวม

ศูนยอยูในมือชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง อยางไรก็ตามมนัหาไดมีลักษณะเยี่ยงระบบเจาที่ดินแบบดัง้เดิม

ไม กลาวในทางประวัติศาสตร ชาวนาไทยสวนใหญเปนเจาของที่ดินรายยอยจนถึงราวพุทธทศวรรษที่ 

๒๕๐๐ การเปดฉากพัฒนาทนุนิยมซึ่งรัฐสงเสริมสมัยนั้นนําไปสูการแปรที่ดินชนบทเปนสินคาขนาน

ใหญ ทําใหมนัไมไดเปนปจจัยการผลติราคาถูกที่มีเหลือเฟอในเศรษฐกิจชาวนาแบบเดิมอีกตอไป หาก

กลับกลายเปนสินทรัพยสําหรับซื้อขายเก็งกําไรที่แพงขึ้นทุกทีในเศรษฐกิจตลาด เมื่อถึงพุทธทศวรรษที่ 

๒๕๑๐ การไรที่ดินทํากนิก็กลายเปนปญหาระดับชาติ การประทวงขนานใหญของชาวนาสงผลให
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รัฐบาลพลเรือนหลังเหตกุารณนักศกึษาประชาชนลุกขึ้นสู ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ กอตั้งโครงการ

ปฏิรูปที่ดินขึ้น อยางไรก็ตาม เพื่อเอาอกเอาใจพวกเจาที่ดนิใหญ โครงการดังกลาวกไ็มแตะตองทีด่นิ

เอกชน แตหันไปเอาพื้นที่ปาเสื่อมโทรมหรือที่สาธารณะซึ่งถูกบุกรุกมานานปมาจัดสรรแจกจายให

ชาวนาไรที่ดนิแทน – ซ่ึงก็เทากับเอาที่หลวงมาแจกคนจนนั่นเอง ในทศวรรษถัดมา รัฐบาลโดยการ

สนับสนุนของธนาคารโลกไดริเร่ิมสํารวจกรรมสิทธิ์ที่ดินและเรงรัดออกโฉนดทั่วประเทศเพื่อหวงัผล

สงเสริมการลงทุนปรับปรุงที่ดินทํากนิและเพาะปลูกพืชผล ทวาในสภาพที่เจาหนาทีข่าราชการทองถ่ิน

ทุจริตกันแพรหลาย เอาเขาจริงการสํารวจดังกลาวกลับโอละพอกลายเปนการโมเมเหมาแปรรูปทีด่ิน

สวนรวมของชุมชนใหกลายเปนของเอกชนขนานใหญ เพื่อเอาไปใชสรางที่พักตากอากาศสําหรับ

นักทองเที่ยวบาง โรงแรมบาง สนามกอลฟบาง หมูบานจดัสรรบาง หรือเอาทรัพยสินที่ไดมาโดยมิชอบ

เหลานี้ไปวางค้ําประกันกับธนาคารเพื่อกูเงินมาเลนหุนเก็งกําไรในตลาดหลักทรัพย 29 

 

จากระบอบเผด็จการสูเลือกตั้งธปิไตย 

 

 รัฐไทยสมัยใหมซ่ึงสรางขึ้นโดยสมบูรณาญาสิทธิราชเจาแหงราชวงศจกัรีในตอนตนถึงกลาง

พุทธศตวรรษที่ ๒๕ นั้นจงใจเอาอยางตวัแบบระบอบอาณานิคมขององักฤษในอนิเดยีและสิงคโปรซ่ึง

อยูใกลเคยีงเปนพื้น ระบอบรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลทหารอํานาจนยิมชุดตาง ๆ สรางขึ้นในชั้นหลังจะปรับ 

เปลี่ยนโครงสรางพื้นฐานของราชอาณาจักรดังกลาวไปบางก็เพียงเล็กนอย โดยแกนแทแลวมันยังคงเปน

พีระมิดอัตตาณานิคมที่รวมศูนยอํานาจสงูทวาแบงแยกเปนเสี่ยง ๆ ภายใตการกํากับควบคุมของระบบ

                                                 
 29 เกษียร, บุชกับทักษิณ, น. ๑๕๓-๕๔; ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใน ศยามล ไกรยูรวงศและคณะ, ขอพิพาท
และความขัดแยงปญหาที่ดินในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๙), บทที่ ๓  
ปญหาทางนโยบายและกฎหมาย. 
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ราชการ 30 เมื่อนกัศึกษานํามวลชนราวครึ่งลานเดินขบวนลกุขึ้นสูบนถนนราชดําเนินในเหตกุารณ ๑๔ 

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ นัน้ อาจกลาวไดวารัฐไทยตองเผชญิกับปศาจที่ตนเองปลุกขึ้นมา - ไดแกพลังชน

ช้ันนายทนุและนายทนุนอยที่กําลังเติบกลาซึ่งถือกําเนิดขึ้นจากนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบไม

เสมอภาคและการขยายแผนการศึกษาแหงชาติของรัฐนั่นเอง การลุกขึ้นสูคร้ังนั้นในทีสุ่ดก็ไดโคนการ

ปกครองระบอบเผด็จการทหารนาน ๑๕ ปของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต-ถนอม กิตติขจร-ประภาส      

จารุเสถียรลงและนําไปสูระบอบประชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ 

 แตหากแมนเหตุการณ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เปรียบไดกับการปฏิวตัิกระฎมพี ค.ศ. ๑๗๘๙ 

ของฝรั่งเศสที่โคนรัฐสัมบูรณาญาสิทธิ์ลงแลว มันก็ตามมาติด ๆ ช่ัวสามปใหหลังดวยเหตกุารณ “เธอร-

มิดอร” 31 ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ เมื่อนักศกึษาประชาชนผูชุมนุมประทวงโดยสงบและปราศจากอาวธุ

ในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ทาพระจันทร เพื่อตอตานการลอบบวชกลับเขาประเทศของจอมพลถนอม 

กิตติขจร อดีตนายกรัฐมนตรสีมัย ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ถูกปายสีกลาวหาวาหมิน่พระบรมเดชา-      

นุภาพสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราช และถูกปดลอมยิงถลมฆาหมูอยางโหดเหีย้มทารณุโดยม็อบฝายขวา

และกําลังตํารวจติดอาวุธสงคราม 32 เหตุการณฆาหมูนองเลือดนี้เปนขออางเบิกทางใหทํารัฐประหาร

                                                 
 30 แนวการวิเคราะหนี้ผูเขียนปรับมาจาก Michael Wright, “Travels of King Chulalongkorn 
misrepresented,” The Nation, 5 July 1997, p. C1. 
 31 Thermidor หมายถึงกบฏที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศสระหวางวันที่ ๙ – ๑๐ เดือนเธอรมิดอร ศักราชที่ ๒ แหง
ปฏิทินปฏิวัติ (หรือวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๙๔) เมื่อคณะบริหารฝายปฏิวัติหัวรุนแรงแข็งกราวใตการนํา
ของแม็กซิมิเลียง โรเบสปแอรที่กวาดลางปราบปรามฝายปฏิปกษปฏิวัติอยางโหดเหี้ยมสยดสยองไมไวหนาโดยจับมา
ขึ้นศาลปฏิวัติและตัดสินประหารชีวิตดวยเครื่องกิโยตีนถึง ๑๗,๐๐๐ คน ถูกโคนดวยกระแสปฏิกิริยาโตกลับของ
บรรดาผูแทนในสภาแหงชาติ สงผลใหโรเบสปแอรกับพวกถูกจับกุมและประหารชีวิตดวยเครื่องกิโยตีนนั่นเองในวัน
ถัด ๆ มา เปนอันสิ้นสุดยุคแหงการเขนฆาอันสยดสยองที่สืบเนื่องจากการปฏิวัติฝรั่งเศสในป ค.ศ. ๑๗๘๙ ลง ดู 
Georges Lefebvre, The French Revolution Volume II From 1793 To 1799, John Hall Stewart and James 
Friguglietti, trans., (New York: Columbia University Press, 1964), pp. 131-36. 
 32 บทวิเคราะหรวบยอดที่ดีที่สุดเกี่ยวกับความเปนมาของการลุกขึ้นสู ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ และการ
คลี่คลายขยายตัวไปสูการฆาหมูและรัฐประหาร ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ ไดแก เบเนดิก แอนเดอรสัน, “บานเมืองของ
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เพื่อราชบัลลังกและฟนฟูระบอบเผด็จการทหารขึ้นใหม  นักศึกษา กรรมกรและนกัเคลื่อนไหวทาง

การเมืองฝายซายประมาณ ๓,๐๐๐ คนจึงตอบโตดวยการหนีจากเมืองเขาเขตปาเขาอันทุรกันดารทั่ว

ประเทศเพื่อจบัอาวุธรวมตอสูปฏิวัติกับกองกําลังจรยุทธใตการนําของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ

ไทยตามแนวคดิเหมาเจอตง กอตัวเปนพันธมิตรเพื่อการปฏิวัติระหวางปญญาชนชาวเมืองที่ตองการ

เปลี่ยนแปลงสงัคมอยางถึงรากกับกบฏชาวนาที่มีการจัดตัง้ในชนบทอยางที่ไมเคยปรากฏมากอนใน

ประวัติศาสตรไทย 33  

 อยางไรก็ตาม ในป พ.ศ. ๒๕๒๐ คณะนายพลที่มองการณไกลกวากก็อรัฐประหารซ้ําและริเร่ิม

ใหนิรโทษกรรมแกนักศกึษาประชาชนที่เขาปาพรอมทั้งปฏิรูปการเมืองอยางจํากดั ปรากฏวาบรรดา

นักรบจรยุทธอดีตนักศกึษาผูไดรับนิรโทษกรรมพากันทยอยกลับออกจากปานับแตป พ.ศ. ๒๕๒๓ เปน

ตนมาในสภาพพายแพทางการเมืองและบอบช้ําเหนื่อยลาทั้งกายและใจเนื่องจากความขัดแยงกับพรรค

คอมมิวนิสตและเสื่อมสิ้นศรัทธากับขบวนการปฏิวัติเปนสําคญั คร้ันคืนสูเมือง พวกเขาก็พบวาระบบ

รัฐสภาที่ทุจริตฉอฉลเสียจนมันปลอดภัยสําหรับชนชั้นปกครองไดถูกตดิตั้งขึ้นแลว มนัเปดชองให

                                                                                                                                                 
เราลงแดง: แงมุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร ๖ ตุลาคม,” เกษียร เตชะพีระ, ธเนศ อาภรณสุวรรณ, และ
ชาญวิทย เกษตรศิริ, แปล, ใน ชาญวิทย เกษตรศิริและธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต, บรรณาธิการ, จาก ๑๔ ถึง ๖ ตุลา 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร, ๒๕๔๑), หนา ๙๗ – ๑๖๒. นอกจากนี้ โปรดดู ใจ อึ๊ง
ภากรณ, สุธาชัย ยิ้มประเสริฐและคณะ, อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการรับขอมูล
และสืบพยานเหตุการณ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙, ๒๕๔๔). 
 33 หนังสือเอกสารที่บอกเลาเรื่องราวและวิเคราะหประสบการณ “พันธมิตรปฏิวัติของนักศึกษาปญญาชน
กับชาวนา” ในเขตปาเขาดังกลาวถูกผลิตออกมามากขึ้นเรื่อย ๆ ในหลายปหลังนี้นับเปนรอยเลม เกือบทั้งหมดโดยอดีต
สหายนักศึกษาปญญาชนที่คืนสูเหยา ที่นาสนใจเชน ชัยอนันต สมุทวณิชและคณะ, จากปาสูเมือง: การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในอุดมการของนักศึกษาไทยจากป ๒๕๑๙ (กรุงเทพฯ: สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ จุฬา-    
ลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๒๙); เสกสรรค ประเสริฐกุล, ปากคําประวัติศาสตร: รวมบทสัมภาษณของเสกสรรค 
ประเสริฐกุล ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๓๑ (กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพธรณธวัชจํากัด, ๒๕๓๑); และ สันติสุข โสภณสิริ, 
ดุษฎี ราชเกษรและคณะ, บรรณาธิการ, ปูมประวัติศาสตรมหิดลเพื่อประชาธิปไตยภาคที่ ๓: ฟนความหวัง สราง
กําลังใจ มุงรับใชสังคม (หลัง ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ – ๒๕๒๕) (กรุงเทพฯ: ม.ป.พ., ๒๕๔๘). 
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พรรคการเมืองของนายทุนไดแบงปนอํานาจกับทหาร, ใหอดีต “ผูกอการรายคอมมิวนิสต” อยางพวก

เขาถูกดูดซึมกลับสูสังคมการเมืองกระแสหลักไดอยางไมเปนพิษภัยในนาม “ผูรวมพัฒนาชาติไทย” 

ผานการกลมกลืนเขารวมกับองคกรพัฒนาเอกชน ส่ือมวลชน สถาบันวิจยั มหาวิทยาลยัและพรรค

การเมืองเปนตน 34 ขณะเดยีวกนันั้น เวทีการเมืองกลับถูกขึ้นครองโดยคนจําพวกใหมที่เรียกวา “นัก

เลือกตั้ง” 

 “นักเลือกตั้ง” ก็คือนักการเมอืงผูลงสมัครแขงขันและไดรับเลือกตั้งเขาดาํรงตําแหนงในสภา

ผูแทนราษฎรและสถาบันตวัแทนทางการเมืองอื่น ๆ ทั้งในระดบัชาติและทองถ่ิน พวกเขามักมภีูมิหลัง

เปนนักธุรกจิหัวเมืองตางจังหวัดบวกเจาพอผูมีอิทธิพลทองถ่ิน และฉะนั้นสวนใหญจงึไมสันทัดเชี่ยว 

ชาญการบริหารรัฐกิจและเศรษฐกิจมหภาค หากพะวงสนใจแสวงหาประโยชนเฉพาะหนาเขาตัวหรือ

พวกพองเปนสําคัญ 35 สําหรับบรรดานักเลอืกตั้งเหลานี้ การลุกขึ้นสูของนักศึกษาเมือ่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๑๖ และการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาหลังจากนัน้นบัเปนของกํานลัที่สวรรคประทาน

ลงมาโดยไมคาดหมายและเปดโอกาสทองใหพวกเขาผนัแปรอิทธิพลในระดบัทองถ่ินและทรัพยสินซึ่ง

                                                 
 34 งานศึกษาชิ้นดีเดนวาดวย “ระบอบประชาธิปไตยครี่งใบ” นานรวมทศวรรษภายใตรัฐบาลของนายก-
รัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนทนี้ไดแก เอนก เหลาธรรมทัศน, มองเศรษฐกิจการเมืองไทยผานการเคลื่อนไหวของ
สมาคมธุรกิจ, สายทิพย สุคติพันธ, แปล, (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพคบไฟ มูลนิธิเพื่อการศึกษาประชาธิปไตยและ 
การพัฒนา, ๒๕๓๙); ซึ่งแปลจากหนังสือภาษาอังกฤษที่ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูเขียน 
 35 คําวา “นักเลือกตั้ง” และ “ระบอบเลือกตั้งธิปไตย” คิดประดิษฐขึ้นเปนครั้งแรกโดยคํานูณ สิทธิสมาน 
บรรณาธิการและคอลัมนิสตอาวุโสเครือหนังสือพิมพผูจัดการ ภายหลังเหตุการณลุกขึ้นสูพฤษภาประชาธรรม พ.ศ. 
๒๕๓๕ ทามกลางการเคลื่อนไหวเรียกรองใหปฏิรูปการเมืองเพ่ือแกไขปญหาการทุจริตและใชอํานาจโดยมิชอบของ
นักการเมืองจากการเลือกตั้งซึ่งลุกลามเรื้อรังมาตั้งแตสมัยรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ. 
๒๕๓๑ – ๒๕๓๔)  
 การรวบยอดคําทั้งสองขึ้นเปนแนวคิดทฤษฎีและวิเคราะหขยายความทางวิชาการของผูเขียนปรากฏใน 
เกษียร เตชะพีระ, “ชําแหละระบอบเลือกตั้งธิปไตย: บทเรียนทางการเมืองจากวิกฤตเศรษฐกิจไทย”, ใน กาญจนี 
ละอองศรีและธเนศ อาภรณสุวรรณ, บรรณาธิการ, กระจกหลายดานฉายประวัติศาสตร: รวมบทความเนื่องในวาระ
ครบรอบ ๖๐ ปชาญวิทย เกษตรศิริ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๔), น. ๒๙-๕๙. 
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ไดมาโดยคลุมเครือชอบกลกอนหนานี้ของตน ไปเปนอํานาจโดยชอบดวยกฎหมาย ณ ศูนยกลาง

การเมืองการปกครองระดับชาติ 

 กลาวโดยทัว่ไปแลว นกัเลือกตั้งแบบฉบับสรางฐานะอันมั่งคั่งของตัวข้ึนมาในชวงสอง

ทศวรรษหลัง พ.ศ. ๒๕๐๔ ภายใตการอุปถัมภของขาราชการทุจริตในทองถ่ิน โดยฉกฉวยประโยชน

จากความชวยเหลือที่อเมริกาสงมาใหทําสงครามกับขบวนการคอมมิวนิสตในประเทศเพื่อนบาน 

รวมทั้งจากโครงการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจตลาดเสรีของรัฐบาลทหาร ปกติพวกเขาทําธุรกิจกึ่ง

ถูกกฎหมายเกีย่วของกับใบอนุญาต โฉนดและสัมปทาน ซ่ึงเสนสายทางการเมืองถือเปนปจจยัสําคัญ

ที่สุด อาทิเชน การคาที่ดินเกง็กําไร ตัดไม สรางสาธารณูปโภค ขนสง ปลูกพืชเศรษฐกิจ เปดสถาน

บันเทิง บอนการพนัน ซองโสเภณี ออกหวยใตดนิ กล่ันเหลาเถ่ือน ลักลอบขนสินคาเถ่ือน คาอาวุธเถื่อน 

คายาเสพติด เปนตน สวนการพิพาทขัดแยงที่ยุงยากกับคูแขงธุรกิจและขาราชการที่ไมใหความรวมมือก็

มักจะถูกแกตกไปดวยบริการมือปนรับจางเปนนิจ 36 

 ภายใต “ระบอบประชาธิปไตย” ที่เพิ่งสรางขึ้นใหมหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

เครือขายของพวกพองบรวิารและชาวบานใตการอุปถัมภในทองถ่ินที่เกีย่วกับกิจการเหลานี้สามารถ

นํามาฟอกลางเพื่อปรับใชในการเลือกตั้งไดเปนอยางดี ขณะเดียวกนัตัวพวกนักเลือกตัง้เองก็จําแลง

แปลงกายจากเจาพอบานนอกต่ําตอยผูตองคอยคอมคํานับประจบเอาใจหัวหนาสวนราชการในทองถ่ิน 

ไปเปน ฯพณฯ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและรัฐมนตรีผูทรงเกียรติ ณ ศนูยอํานาจที่กรุงเทพมหานครซึ่ง

กุมอํานาจบังคบับัญชาตามกฎหมายเหนือการแตงตั้งโยกยายและเลื่อนลดปลดขั้น/ตําแหนงบรรดา

ขาราชการอดีต “เจานาย” ของตน 
                                                 
 36 งานวิชาการที่ชวยปูพ้ืนภูมิหลังความเปนมาของ “นักเลือกตั้ง” และเชื่อมโยงกับ “มือปนรับจาง” ในชั้น
หลังไดเปนอยางดี ไดแก แอนเดอรสัน, “บานเมืองของเราลงแดง,” อางแลว; และ Benedict Anderson, “Chapter 8. 
Modern and Progress in Modern Siam,” The Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia and the 
World (London & New York: Verso, 1998), pp. 174-91; 
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 เมื่อไดรับเลือกตั้งเขามา บรรดานักเลือกตัง้ก็ทํากับการเมืองราวมันเปนธุรกิจอยางหนึ่ง ซ่ึงใน 

ทางเปนจริงกค็ือคาขายนโยบายสาธารณะ ตําแหนงราชการ สัมปทานหรือโฉนดแกผูประมูลมันดวย

ราคาสูงสุด ความละโมบโลภมากไรยางอายนี้ถูกขับดันดวยความจําเปนตองหา “กระสุน” ไวรณรงค

หาเสียงเลือกตัง้เพื่อจะไดกุมอํานาจการเมืองตอไปภายหนา ดวยเหตุดังกลาวมานี้ จึงอาจเรียกระบบการ

เมืองไทยจากตนพุทธทศวรรษ ๒๕๓๐ ไปจนถึงการประกาศใชรัฐธรรมนูญปฏิรูปการเมืองป พ.ศ. 

๒๕๔๐ ไดวา “ระบอบเลือกตั้งธิปไตยบนฐานรัฐรวมศูนย” (an electocracy perched on top of a 

centralized bureaucratic state) ซ่ึงมีองคประกอบตาง ๆ ซอนทับกันขึ้นไป ๔ ช้ันดวยกัน ไดแก     

๑) บรรดาผูมีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ๒) หัวคะแนนทองถ่ิน ๓) มุงการเมืองในพรรคตาง ๆ และ        

๔) คณะรัฐมนตรี 37
  โดยจะขอกลาวถึงองคประกอบเหลานีต้อไปตามลําดบั: - 

๓) แผนภาพโครงสรางของระบอบเลือกตัง้ธิปไตย (The Structure of Thai Electocracy) ตาม
หลักเกณฑในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 
                                                 
 37 งานวิชาการที่ผูวิจัยใชฉายภาพปะติดปะตอโครงสรางองคประกอบของ “ระบอบเลือกตั้งธิปไตย” เขา
ดวยกันไดแก James OcKey, “Chapter 2. Leadership, Political Parties, and Patronage,” Making Democracy: 
Leadership, Class, Gender, and Political Participation in Thailand (Chiang Mai: Silkworm Books, 2005), 
pp. 22-55. นอกจากนี้โปรดดู Ruth McVey, ed., Money and Power in Provincial Thailand (Chiang Mai: 
Silkworm Books, 2000). 
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 ฐานของระบอบเลือกตั้งธิปไตยไดแกบรรดาผูมีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศราว ๔๔.๕ ลานคน ซ่ึง

สวนใหญเปนชาวชนบทยากไรขาดการศึกษา  (สัดสวนของผูมีสิทธิเลือกตั้งชาวชนบท : ชาวเมือง = 

ประมาณ ๗ : ๓) ในสภาพทีสิ่ทธิตามรัฐธรรมนูญของผูลงคะแนนเสียงเลือกตั้งชาวชนบทถูกละเมิด

เหยยีบย่ําเปนนิจศีลโดยเจาหนาที่ราชการ เจาพอผูมีอิทธิพลและนักการเมืองทองถ่ินที่ชอบวางอํานาจ 

บาตรใหญ พวกเขาจึงหนัมาฉวยใชประโยชนเต็มที่จากสทิธิอยางเดียวที่เหลืออยูจริงของตน นั่นคอืสิทธิ

ที่จะลง (ขาย) คะแนนเสียงใหแกผูอุปถัมภทางการเมืองในทองถ่ินแลกกับเงิน ตําแหนงการงาน การคุม 

ครองหรือประโยชนสวัสดิการอันไมเปนทางการตาง ๆ  ก็ในเมื่อเทคโนแครตชาวเมอืงผูวางนโยบาย

เศรษฐกิจสังคมละเลยผลประโยชนของพวกเขาเรื่อยมา อีกทั้งทรัพยากรทองถ่ินของพวกเขาก็ถูกภาครัฐ

และภาคเอกชนเขามารวมกนัตักตวงฉวยใชจนงวดเหีย้น, สภาพการณจึงบีบคั้นกดดนัใหพวกเขาเหลานี้

สมัครใจสมคบกับนักเลือกตั้งทําการซื้อขายเสียงจน “ระบอบประชาธิปไตย” จากการเลือกตั้งถูกฉอฉล

อยางเปนระบบ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะพวกเขาไดเรียนรูบทเรียนอันเจ็บปวดวาถาหากไมขายเสียงตอนเลือก 

ตั้งแลว กไ็มมปีระโยชนโภคผลรูปธรรมอ่ืนใดที่พวกเขาจะไดจากระบบการเมืองดงัที่เปนอยูเลย ฉะนั้น

เองผูมีสิทธิเลือกตั้งเสียงขางมากในชนบทจึงกอตัวเปนฐานคะแนนเสียงอันแข็งแกรงมหึมาที่ค้ําประกัน

ชัยชนะและอํานาจการเมืองใหแกพวกนักเลือกตั้ง ทวากลับตกอยูในภาวะพดูไมไดไอไมดังไปเสียใน

กระบวนการกาํหนดนโยบายระดบัชาต ิ

 ในทางกลับกนั ตัวเลขเสียงขางมากบวกกบั “สิทธิ” อยางไมเปนทางการที่จะขายเสียงของชาว

ชนบทกลับถูกประสบรูสึกโดยผูมีสิทธิเลือกตั้งคนชั้นกลางชาวเมืองทั้งหลายโดยเฉพาะในกรุงเทพฯวา

เปนเสมือนเหนึ่ง “ทรราชของเสียงชนบทขางมาก” ที่เปดชองใหพวกนักเลือกตั้งเสอืหิวไรหิริโอตตัป-

ปะจากชนบทไดแหเขามากนิเมืองและปูยีปู่ยําเศรษฐกิจ ขณะเดียวกนั หลักกรรมสิทธิ์ในทรัพยสิน

เอกชนบวกกบัอํานาจซื้อที่เหนือกวาและเสรีภาพทางเศรษฐกิจทีจ่ะคาขาย ลงทุน บริโภค สุรุยสุราย ขูด
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รีดและกอมลพิษของชาวเมอืงซึ่งไมสอดคลองกับแกนแทของประชาธิปไตย ก็ถูกมองจากชาวบาน

ชนบทวาเปน “สังคมเมืองอันปาเถื่อน” ที่สงเจาหนาที่ราชการ นักลงทุนและทวัริสตขบวนแลวขบวน

เลามาปลนชิงทรัพยากรชนบทไปใชอยางไมรูจักอิ่มจกัพอ ภาวะ “สองนัคราประชาธิปไตย” ระหวาง

ชนบทกับเมืองที่วานี้เปนผลใหสังคมไทยตกอยูในสภาพทอนกําลังและแบงแยกรวมตัวไมติด ซ่ึงชวยค้ํา

จุนและผลิตซ้าํระบอบเลือกตั้งธิปไตยใหยัง่ยืนสืบไปโดยไมมีพลังพอจะไปกํากับควบคุมมัน 38 

 

หัวคะแนนกับมุงการเมือง 

 

 หัวคะแนนทองถ่ินประมาณ ๑ ลานคนเปนหวงเชื่อมทางยุทธศาสตรระหวางนกัเลือกตั้งผูไม

คอยอยูในพื้นที่กับฐานเสียงในเขตเลือกตั้งชนบท ยามรณรงคหาเสียง พวกเขาจะรวบรวมคะแนนเสียง

ชาวบานเปนกอบเปนกํามาใหผูสมัครรับเลือกตั้งและแจกจายเงินหรือความชวยเหลืออ่ืน ๆ แกชาวบาน

ฐานเสียงเปนการตอบแทน ดวยความทีห่ัวคะแนนฝงรกรากอยูกับองคการปกครองทองถ่ิน วัดวาอาราม 

โรงเรียนหรือธุรกิจการคาในพื้นที่ทั้งแบบเถื่อนและถูกกฎหมาย พวกเขาจึงสามารถปลูกสรางความ 

สัมพันธระยะยาวและเปนทีไ่วเนื้อเชื่อใจของชาวบานไดโดยคอยชวยเหลือเจือจานชาวบานในยาม

จําเปนหรือออกหนาวิ่งเตนตดิตอเจาหนาทีรั่ฐหรือตัวแทนตลาดการคาภายนอกให ผูปฏิบัติงานทาง

การเมืองเหลานี้เปนหลักประกันชยัชนะอนัขาดเสียมิไดสําหรับผูสมัครรับเลือกตั้ง มหินําซ้ําจู ๆ จะหา

ใครมาสวมบทแทนพวกเขาอยางปจจุบนัทันดวนก็ไมไดในทางปฏิบตัิเสียดวย ไมเหมือนพวกผูสมัคร

รับเลือกตั้งหรือนายทุนหนุนหลังซึ่งมีตัวเลือกทดแทนมากหนาหลายตา แตที่แยสําหรับหัวคะแนนกค็ือ

                                                 
 38 ขอวิเคราะหสวนนี้ไดมาจาก เอนก เหลาธรรมทัศน, สองนัคราประชาธิปไตย : แนวทางการปฏิรูป
การเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาธิปไตย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๘).  ตอนหนึ่งของนิยายสองนัครา
ประชาธิปไตยนี้ถูกบรรยายและวิเคราะหเจาะลึกไวใน Chang Noi (Pasuk Phongpaichit and Chris Baker), 

"Bangkok Takes on the Northeast," The Nation, 20 November 1996, p. A4. 
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พอถึงหนาเลือกตั้ง พวกเขามกัตกเปนเปาลอบสังหารโดยมือปนที่ผูสมัครรับเลือกตั้งคูแขงจางวานมา

กอนใครเพื่อนและกลายเปนมรณสักขี (martyr) คนแรก ๆ ที่ตองพลีชีพเพื่อ “ประชาธิปไตย” อยางไม

สมัครใจ 

 นักเลือกตั้งทัว่ประเทศมีประมาณ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ คนหากดูจากยอดจาํนวนผูสมัครรับเลือก 

ตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือ ส.ส. หลายครั้งที่ผานมา โดยแบบแผนแลว พวกเขายอมสังกัด

พรรคการเมือง อยางไรก็ตาม ในทางเปนจริง พวกเขาจัดตั้งกันเปน “มุง” ตางหาก เปาหมายสูงสุดของ

มุงการเมืองทุกหลังคือเขารวมรัฐบาลผสมใหจงไดแลวใชคะแนนเสียง ส.ส. ในสังกัดตอรองเอา        

ตําแหนงรัฐมนตรีมาใหหัวหนามุงตามหลักคณิตศาสตรการเมือง (สูตรคํานวณตามเกณฑบทบญัญัติใน

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ คอืประมาณ ๙ – ๑๐ ส.ส.: ๑ รมว.) ฉะนั้น ภายใตระบอบเลือกตั้งธิปไตย 

พรรคการเมืองจึงหาความมัน่คงยั่งยนือะไรไมใครไดและสวนใหญอายุส้ัน มักตั้งแลวกย็ุบตามอําเภอใจ 

ขณะที่โดยท่ัวไปมุงการเมืองตางหากที่เหนียวแนนเปนปกแผนกวามากและมกัเกาะกลุมติดกันตอให

ยายพรรคบอยก็ตาม ดังนัน้จงึกลาวไดวามุงแทบจะเปนทกุสิ่งทุกอยางในการเมืองระบอบเลือกตั้งธิป-

ไตยไทย สวนพรรคนั้นแทบไมมีความหมายอะไรเลย 

 ในมุงเหลานี้นีแ่หละทีก่ระบวนการรวมผลประโยชนใหเปนกลุมกอน (interest aggregation)

ซ่ึงสําคัญทางการเมืองบังเกดิขึ้น ทวามีแตผลประโยชนของเครือขายผูอุปถัมภเสนสายดีเทานั้นที่ไดการ

ยอมรับนับรวมและก็ไมมีความพยายามจริงจังอันใดทีจ่ะวางนโยบายทางเลือกโดยรวมตางหากขึ้นมา 

มุงกับพรรคทั้งหลายเพยีงแตไปคัดลอกกรอบนโยบายที่เทคโนแครตของรัฐจัดวางเอาไวมาเปนแนว 

นโยบายของพรรคเทานั้น ซ่ึงกรอบนโยบายดังกลาวกเ็ก็บตกมาจากแถว ๆ นิวยอรคหรือชิคาโกอีกที

หนึ่งนี่เอง 
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 ในฐานะคณะกรรมการบริหารผลประโยชนของบรรดาหัวหนามุงในทางเปนจริง คณะ 

รัฐมนตรี (ครม.) ก็คือสถาบันสุดยอดของระบอบเลือกตัง้ธิปไตยไทย อีกทั้งเปนองคกรสูงสุดในการ

แจกจายการอุปถัมภ ภายใตคํากลาวอางทีฟ่งดูดวีาทําหนาที่ปกครองบานเมืองและจัดการเศรษฐกิจ 

หนาที่แทจริงของคณะรัฐมนตรีในระบอบนี้ก็คือฉวยยดึทรัพยากรและงบประมาณสวนรวมไปโดยมิ

ชอบ รีดไถคาเชาเศรษฐกิจ แลวผองถายมันผานชองทางสวนตวัและสวนมุงไปยังองคประกอบชั้นถัด ๆ 

ลงไปของระบบเลือกตั้งธิปไตย ดวยฐานะเพียงแคหัวหนามุงอันดับหนึง่ในคณะรัฐมนตรี เอาเขาจรงิ

นายกรัฐมนตรไีมคอยมีอํานาจเหนือเพื่อนหวัหนามุงรวมครม.เทาใดนกั ตรงกันขาม เขามักถูกฝายหลัง

ขมขูจะถอนตวัและถอนเสยีงสนับสนุนของ ส.ส. ลูกมุงจากฝายรัฐบาลทั้งยวง อํานาจยับยั้งอันชะงัดของ

พวกเขาบัน่ทอนกระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลลงไปอยางสาหัสสากรรจ ผลลัพธโดยรวมของการนี้ก็

คือระบบการเมืองที่ “เปดทุจริต ปดประสทิธิภาพและบัน่ทอนภาวะผูนํา” ตามที่นายแพทยประเวศ    

วะสี ผูนําหลักคนหนึ่งของขบวนการปฏิรูปการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๐ ไดสรุปฟนธงไวอยาง

กระชับจับใจ39 ระบบดังกลาวยังสกัดขัดขวางกลุมสังคมและชนชั้นตาง ๆ ไมใหมีชองทางไดแสดงผล

ประโยชนของตนใหชัดแจง (interest articulation) โดยอิสระ ใครกต็ามไมเวนแมแตนายทุนถาลงไม

มีสายสัมพันธอุปถัมภกับนักเลือกตั้งเสียแลว ก็มิอาจเขาถึงระบบการเมอืงและนําขอเรียกรองตองการ

ของตนเขาสูกระบวนการนติิบัญญัติได กลาวโดยสรุปกค็ือระบอบเลือกตั้งธิปไตยกลายเปนการปก-

ครองของ, โดยและเพื่อนักเลือกตั้งกับเครือขายอุปถัมภของพวกเขาเทานั้นเอง 40 

 

 
                                                 
 39 ประเวศ วะสี, “ปฏิรูปการเมือง-ปฏิรูปการจัดการ: ทางออกจากสภาวะวิกฤต,” ผูจัดการรายวัน, ๑๑ เม.ย. 
๒๕๓๘, น.๙. 
 40 เสกสรรค ประเสริฐกุล, รัฐไทยในศตวรรษที่ ๒๑: ปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๖ ปสยามรัฐ
สัปดาหวิจารณ (กรุงเทพฯ: กลุมประชาธิปไตยเพื่อประชาชน, ๒๕๔๓). 
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สถาบันกษัตรยิ 

 

 พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงประมุขรัฐและองคประธานของระบบการเมืองไทย 

ศาสตราจารย ดร. ธงชัย วินจิจะกูล ผูเชี่ยวชาญประวัติศาสตรไทยแหงมหาวิทยาลัยวสิคอนซิน สหรัฐ-

อเมริกาไดเสนอแนะไวเมื่อเร็ว ๆ นี้วาในระบบ “ประชาธิปไตย” แบบหลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๑๖ นัน้ มปีริมณฑล “การเมือง” ของนักการเมืองอยูขางลางซึ่งถูกมองวาสาธารณและขาดความ 

ชอบธรรมเรื้อรัง ดังนั้นมันจงึตองพึ่งพาอาศัยการใหความชอบธรรมจากปริมณฑล “เหนือการเมือง” 

ของสถาบันกษัตริยซ่ึงอยูขางบนในระบบเดียวกัน41  ปริมณฑลหลังนี้เปนที่ยอมรับนับถือของมหาชน

วาสูงสง ปลอดการเมือง ปราศจากการทะเลาะเบาะแวงแบงฝกแบงฝายเร่ืองผลประโยชน  พระมหา 

กษัตริยรัชกาลปจจุบันทรงไดรับยกยองวามีพระราชหฤทัยยึดถือผลประโยชนแหงชาติเหนือส่ิงอื่นใด

และทรงอุทิศทุมเทพระองคเองเพื่อความอยูดีมีสุขของพสกนิกรดวยพระปรีชาญาณเยี่ยงบิดารกัดแูล

บุตรหลาน พระองคทรงเสียสละตรากตรํางานเพื่อประกนัใหบานเมืองสามัคคีเปนปกแผนและเจรญิ 

รุงเรือง พระองคจะเสดจ็ลงจากปริมณฑลสูงสงขางบนพรอมทั้งบรรดาองคมนตรีที่ไดรับความไววาง

พระราชหฤทยัมายุงเกี่ยวปรมิณฑล “การเมือง” ก็ตอเมื่อจําเปนอยางที่สุดแลวเทานัน้ เนื่องจาก

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงไดรับยกยองเปนธรรมราชาผูทรงปลอดการเมืองเพยีงลําพังพระองค

เดียวในจักรวาลแหงระบอบเลือกตั้งธิปไตยไทย พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวแกปริมณฑล “การเมือง” จึง

เปนที่ตอนรับแซซองสดุดีของพสกนิกรแทบถวนหนาวาหาใช “การแทรกแซง” หรือ “การเมือง” แต

อยางใดไม และฉะนัน้จึงเปนไปไดที่จะมีเสยีงรองขอใหทรงใชพระราชอํานาจนอกเหนือรัฐธรรมนูญ

อยางใสซื่อบริสุทธิ์ในนามของ “ประชาธิปไตย”  
                                                 
 41 ธงชัย วินิจจะกูล, ขามใหพนประชาธิปไตยแบบหลัง ๑๔ ตุลา: ปาฐกถา ๑๔ ตุลาประจําป ๒๕๔๘ 
(กรุงเทพฯ: มูลนิธิ ๑๔ ตุลา, ๒๕๔๘), น. ๔๐-๔๑. 
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 พระบรมฉายาลักษณและพระบรมสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัปรากฏอยูทุก

หนทุกแหงในเมืองไทย ไมวาจะเปนกระตอบผุโทรมของชาวชนบทยากไรหรือสํานกังานหรหูราติด

แอรของบรรษัทขามชาติ วัดวาอารามของผูทรงศีลหรือสถานบริการในหลืบตรอกซอกซอย บนปาย

โฆษณายกัษริมถนนกลางกรุงหรือบนธนบัตรและเหรยีญเงินในกระเปาของทุกคน ภาพขาวในพระราช 

สํานักเกีย่วกับพระราชกรณยีกิจลาสุดของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและพระบรมวงศานวุงศออก 

อากาศตอนสองทุมทุกคืนทางสถานีโทรทัศนฟรีทีวีทั้ง ๖ ชอง พระราชดํารัสของพระองคในวโรกาส

ตาง ๆ ไดรับการบันทึกภาพและเสียงไว ตรวจตราดแูลอยางระมัดระวังโดยเจาหนาทีผู่รับผิดชอบและ

นําออกอากาศพรอมกันทางโทรทัศนและวิทยุทกุสถานีตามพระบรมราชวินิจฉยั จากนั้นหนังสือพิมพ

และนิตยสารฉบับตาง ๆ ก็จะนําขอความในพระราชดํารัสไปตีพิมพเผยแพรอีกทอดหนึง่ กลาวไดวา

ในชวงชวีิตสมาชิกชนชั้นนาํของประเทศทุกคนยอมตีพมิพตราตรึงไวดวยภาพประทับใจที่ไดเขาเฝา

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ณ วาระโอกาสสําคัญตาง ๆ โดยทั่วกนั เปนเวลาตอเนือ่งนานกวา ๔๐ ปที่

บัณฑิตมหาวทิยาลัยทุกคนไดรับพระราชทานปริญญาบัตรและนายตํารวจกับนายทหารชั้นนายพลทุก

เหลาทุกนายไดรับพระราชทานยศโดยพระองคเองในพระราชพิธีอันเครงขรึมศักดิ์สิทธิ์ ภาพถายเหตุ- 

การณตอนเขารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถและรับพระราชทานยศโดยทรงใชคทาแตะบา

อันนาปลื้มปติภาคภูมใิจจะประดับเดนหราอยูในหองรับแขกหรือหองทํางานของทุกคนก็วาได พระ

บรมฉายาสาทิสลักษณของพระองคผูทรงเมตตาอาทรประดุจบดิาปกปกษรักษาบุตรซึ่งเห็นไดทัว่ทุกหัว

ระแหงนั้นในอีกแงหนึ่งก็เปนสัญลักษณตวัแทนของความเปนรัฐไทยและศีลธรรมสวนรวมอยางรวม

ศูนยเบด็เสร็จที่ครอบคลุมผูชมทั้งปวงอยูในคลองพระเนตรดวยตลอดเวลา 

 แมการปฏิวัติเพื่อสรางระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นในป พ.ศ. ๒๔๗๕ โดยนายทหารและขาราชการ

ระดับกลางแหงคณะราษฎรจะพรากอํานาจสมบูรณาญาสิทธิ์ไปจากสถาบันกษัตริย ทวาการปฏิปกษ
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ปฏิวัติทางวัฒนธรรมจากฐานะที่เปนฝายถูกกระทํา (a cultural passive counter-revolution)42 ใน

ช่ัวเวลากวา ๕ ทศวรรษที่ผานมาก็ไดทําใหพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรัชกาลปจจุบนั (ประสูติ พ.ศ. 

๒๔๗๐) ทรงกลายเปนพระมหากษัตริยผูทรงมีพระราชอํานาจนํา (royal hegemony) สูงสุดใน

ประวัติศาสตรไทยสมัยใหม กลาวไดวาในทางเปนจริงแลวพระบรมเดชานุภาพของพระองคยังเหนือลํ้า

กวาบูรพสมบรูณาญาสิทธิราชเจารัชกาลกอน ๆ ดวยซํ้าไป เมื่อพระองคเสด็จขึ้นครองราชยขณะทรง

เจริญพระชนมพรรษาได ๑๙ ป สืบตอจากพระเชษฐาธิราชเจาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัอานันท-

มหิดลผูทรงตองพระแสงปนถึงแกสวรรคตอยางลึกลับในพระบรมมหาราชวังเมื่อวนัที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. 

๒๔๘๙ นั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัรัชกาลปจจุบนัยังหาไดทรงมีประสบการณทางการเมืองหรือ

ฐานอํานาจในเมืองไทยไม ความที่ทรงประทับอยูตางประเทศในสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปเปนสวนใหญ

ขณะยังทรงพระเยาว คร้ันเสด็จนวิัตประเทศหลังทรงศึกษาวิชาความรูที่จําเปนแกพระราชภารกจิเสร็จ

ตามพระราชประสงคในป พ.ศ. ๒๔๙๔ นัน้ พระองคจึงไดทรงคอย ๆ สรางสมพระเดชาบารมีทาง
                                                 
 42 ปรับประยุกตใชจากแนวคิด Passive Revolution หรือ “การปฏิวัติโดยไมมีการปฏิวัติ” ซึ่งเปนศัพทของ 
Antonio Gramsci นักปฏิวัติคอมมิวนิสตและนักทฤษฎีการเมืองวัฒนธรรมชาวอิตาลี หมายถึงการปฏิรูปทางสังคม
และการเมืองที่ชนช้ันนํากอต้ังดําเนินการ มันมักเกิดขึ้นเมื่อระบอบปกครองหนึ่ง ๆ มีอํานาจครอบงําดวยกําลัง 
(domination) แตขาดอํานาจนํา (hegemony) และจําตองระงับยับยั้งพลังฝายกาวหนาไวโดยไมใชความรุนแรงหาก
เปนไปไดหรืออยางนอยก็ไมตองตอสูกันยืดเยื้อ ซึ่งทําไดโดยยุทธวิธีริเริ่มการรณรงคทางการเมืองที่กาวหนาในระดับ
ตํ่าสุดเสียเองเพื่อเตะสกัดปดขาชนชั้นที่กาวหนาแทจริงไปเสีย ในทางกลับกัน สถานการณดังกลาวก็อาจเปดโอกาสให
พลังฝายกาวหนาฉกฉวยความดอยอํานาจนําของระบอบปกครองใหเปนประโยชนดวยการอาศัยฐานกําลังอิสระของ
ตนเปดพื้นที่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวคืบหนาอยางแนบเนียนราว “โมเลกุล” เพื่อกุมอํานาจนํา อาทิ คริสตศาสนาภายใต
จักรวรรดิโรมัน, กระฎมพีฝรั่งเศสภายใตระบอบกษัตริยที่ฟนฟูขึ้นใหม (ค.ศ. ๑๘๑๕ – ๓๐) และขบวนการคานธีใน
อินเดียใตระบอบอาณานิคมของอังกฤษ เปนตน จะเห็นไดวาขบวนการเหลานี้กุมอํานาจนําไวไดแตปราศจาก
สมรรถนะที่จะเขาครอบงําดวยกําลัง ซึ่งกลับตาลปตรกับสถานะที่สามารถครอบงําดวยกําลังแตปราศจากอํานาจนํา
ของระบอบปกครองอันเปนนัยทั่วไปที่เกิด Passive Revolution ขึ้น ดู Walter L.Adamson, Hegemony and 

Revolution: A Study of Antonio Gramsci’s Political and Cultural Theory (Berkeley: University of 

California Press, 1980), p. 186. หากกลับตาลปตรขั้วฝายทางการเมืองที่เกี่ยวของในขอความที่ขีดเสนใตขางตนก็จะ
เห็นนัยความหมายของการใชคําวา “a cultural passive counter-revolution” ของผูเขียน 
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การเมืองวัฒนธรรมขึ้นมาภายใตการปกครองของจอมเผด็จการทหารคนตาง ๆ ที่ทั้งตั้งทาคอยพิทักษ

ปกปองและเฝาระวังหวงแหนราชบัลลังกสืบตอกันมา 

 

การสถาปนาพระราชอํานาจนํา 

 

 ในสภาพทีเ่อาเขาจริงไมมีประเพณีการปกครองในระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญใด ๆ 

ดํารงอยูมากอนหนานั้นเลย จึงจําเปนอยูเองที่สถาบันกษตัริยจักตองประดิษฐคิดสรางมันขึ้นมา หลังจาก

ผานชวงเวลายาวนานหลายปในรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรัชกาลปจจุบนั ไดบังเกิด

ส่ิงประดิษฐใหมเกีย่วกับประเพณีดังกลาวขึ้น ๓ ประการซึ่งโดดเดนเปนเสาเอกคอยค้ําจุนพระราช

อํานาจนําที่สถาปนาขึ้นใหมไว ไดแก ๑) โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ๒) เครือขายขาราช

บริพาร และ ๓) อุดมการณราชาชาตินิยมประชาธิปไตย 

๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

นับแตราวกลางพุทธทศวรรษที่ ๒๔๙๐ เปนตนมา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัไดเสด็จพระ

ราชดําเนินไปทรงเยี่ยมหมูบานชนบทที่หางไกลทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศและทรงริเร่ิมโครง 

การพัฒนาตาง ๆ รวมแลวกวา ๓,๗๐๐ โครงการที่มีเปาหมายเพื่อบรรเทาความยากไรของชาวบานอนัจะ

ชวยตอสูการแทรกซึมบอนทําลายของคอมมิวนิสตอีกโสดหนึ่ง ดวยการสรางฐานชาวนาปฏิปกษปฏิวัติ

อันเขมแข็งขึ้นในชนบท 43  ถึงกลางพุทธทศวรรษที่ ๒๕๒๐ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกแ็ผ

ขยายออกไปอยางกวางขวางจนตองจัดตั้งหนวยราชการใหมขึ้นมาประสานงาน โดยแรกทีเดียวสังกัด

                                                 
 43 ดูงานวิจัยบุกเบิกที่ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนของ ชนิดา ชิตบัณฑิตย, “โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ: การสถาปนาพระราชอํานาจนํา (พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๔๖)” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๗). 
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สํานักนายกรัฐมนตรี และตอมาก็ไดพัฒนาปรับเปลี่ยนองคกรมาเปนลําดับ จนกลายมาเปนสํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ใน

ปจจุบัน สํานกังาน กปร.มีฐานะเปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงใด 

หากขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และไดรับจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยราว ๒ พันลานบาทตอป 44 ในทาง

เปนจริง โครงการเหลานี้เสมอืนหวงเชื่อมอันสัมผัสจับตองไดที่ยดึโยงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัผู

ทรงเสียสละตรากตรํางานหนักเขากับพสกนิกรผูยากจนไรที่พึ่งของพระองคโดยตรง ภาพพระราช

กรณียกิจเกี่ยวเนื่องกับโครงการดังกลาวไดแพรหลายกระจายออกไปสูการรับรูซึมซับของประชาชน

ผานทางสื่อส่ิงพิมพและโทรทัศนอยางตอเนื่องไมขาดสาย อาจกลาวไดวาบรรดาโครงการอันเนื่องมา 

จากพระราชดาํริประกอบกนัขึ้นเปนที่มัน่ในระบบรัฐของสถาบันกษตัริยแมจะมิไดทรงไวซ่ึงอํานาจ

อธิปไตยโดยเด็ดขาดสัมบูรณดังในอดีต 

๒) เครือขายขาราชบริพาร 

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 45 ศาสตราจารย ดอกเตอร ดันแคน แมคคาโค ผูเชี่ยวชาญการเมืองไทย

                                                 
 44 ขอมูลจาก เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ, รองเลขาธิการ กปร., “การดําเนินงานเพื่อสนองพระราชดําร”ิ, ๒๕๔๙,
www.rdpb.go.th. 
 45 อางใน ชนิดา, “โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ”, น. ๑๗๙; และดูตัวอยางภูมิหลังและบทบาทโดย 
สังเขปของบุคคลสําคัญบางรายในสิ่งที่ชนิดาเรียกวา “เครือขายของโครงการพระราชดําร”ิ ที่ หนา ๑๙๖-๒๑๘. 
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แหงมหาวิทยาลัยลีดส สหราชอาณาจักร ยังไดตั้งขอสังเกตที่นาสนใจไวในบทวิจารณของเขาเมื่อเร็ว ๆ 

นี้วาพลเอกเปรม ติณสูลานนท รัฐบุรุษและประธานองคมนตรีนั้นครอบครอง “บัญชีรายการหมายเลข

โทรศัพทเคลื่อนที่ซ่ึงไมมีใครทัดเทียมได” 46 เขาไดวิเคราะหไวในบทความสําคัญชิ้นหนึ่งกอนนีว้า

เครือขายดังกลาวซึ่งแผขยายออกไปจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผานคณะองคมนตรีและบรรดา

องคกรพัฒนาเอกชนในพระบรมราชูปถัมภ (หรือเอน็จีโอหลวง)47 ลงไปถึงขาราชบริพารทั้งปวงนี้

แหละที่สามารถใชขับเคลื่อนสงผลสะเทือนทางการเมืองอยางใหญหลวงในยามคับขันจําเปน48 

นอกเหนือจากเคาโครงการจัดตั้งในรูปเครอืขายดังกลาว ก็ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับขอหาที่มักเรียก

กันวา “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” คอยบังคับปกปกรักษาสถานะอนัลวงละเมิดมไิดของพระมหา- 

กษัตริยอีกชั้นหนึ่ง ตามที่มาตรา ๑๑๒ ของประมวลกฎหมายอาญาระบุวา “ผูใดหมิน่ประมาท ดหูมิ่น 

หรือแสดงความอาฆาตมาดรายพระมหากษตัริย พระราชนิี รัชทายาท หรือผูสําเร็จราชการแทนพระองค 

ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป” ทวาบอยคร้ังที่ขอหาดังกลาวถูกกลุมฝายตาง ๆ ใชใสราย

ปายสีศัตรูทางการเมือง เนื่องจากในวัฒนธรรมการเมืองไทย ขอหาทํานองนี้มีนัยอุกฉกรรจถึงขั้นเปน

ตราสังหารได ดังปรากฏใหเห็นประจักษในการฆาหมูผูชุมนุมประทวงในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทา

พระจันทรเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ 49 

                                                 
 46 Duncan McCargo, “A Hollow Crown”, New Left Review, II/43 (January-February 2007), 
p.141. 
 47 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. 
 48 Duncan McCargo, “Network monarchy and legitimacy crises in Thailand”, Pacific Review, 
18:4 (December 2005), 499-519. 
 49 ดูคําอธิบายเนื้อหากฎหมายและบทวิจารณการใชขอหานี้ทางการเมืองใน ปยบุตร แสงกนกกุล, “ ‘หมิ่น
พระบรมเดชานุภาพ’ อาวุธทรงพลังในหมู ‘ลูกแกะ’”, พระราชอํานาจ องคมนตรีและผูมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ 
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๓) อุดมการณราชาชาตินิยมประชาธิปไตย 

ปจจัยสําคัญหนึ่งที่รวมประกอบสวนสรางพระราชอํานาจนําในรัชกาลปจจุบันไดแกการพัฒนา

อุดมการณราชาชาตินิยมประชาธิปไตย ตามที่ปญญาชนและนักอดุมการณแหงสถาบันกษัตริย อาทิ

พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลาเจาอยูหวั, สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานภุาพ, พระวรวงศเธอกรมหมืน่

พิทยลาภพฤฒยิากร, ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช, ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช เปนตน 50 ไดอรรถาธิบายไวนัน้ 

อุดมการณนี้มแีกนเรื่องหลัก ๒ ประการ กลาวคือ: - 

๓.๑) แกนเรื่องราชาชาตินิยม เปนตํานานประวัติศาสตรที่เพิ่งสรางแหงยุคอาณานิคมตะวนัตก

แผอํานาจมาถงึสยามประเทศ ซ่ึงบรรยายวาบูรพกษัตริยาธิราชเจาผูทรงพระปรีชาญาณแหงราชจักรีวงศ

โดยเฉพาะอยางยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๕ (ครองราชยระหวาง พ.ศ. 

๒๔๑๑ – ๒๔๕๓) สมเด็จพระอัยกาเจาในรัชกาลปจจุบนั ไดทรงกอบกูสยามใหพนการยึดครองของ

ฝร่ังยุโรปนานาชาติดวยการทําประเทศใหทันสมัยและปฏิรูปการปกครองแผนดินอยางทันกาล 51 

                                                                                                                                                 
(กรุงเทพฯ: openbooks, ๒๕๕๐), หนา ๓๖-๔๔. เกี่ยวกับกรณี ๖ ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๑๙ ดู ใจ อึ๊งภากรณ, สุธาชัย        
ยิ้มประเสริฐ และคณะ, อาชญากรรมรัฐในวิกฤตการเปลี่ยนแปลง. 
 50 บทบาทของปญญาชนอนุรักษนิยมคนสําคัญ ๆ ที่รวมกันสราง “ความเปนไทย” กระแสหลักขึ้นไดถูก
คนควาเรียบเรียงไวอยางกวางขวางลึกซึ้งเปนระบบในโครงการวิจัยใหญของ รองศาสตราจารย ดร. สายชล สัตยานุ-
รักษ แหงภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม บทสรุปขอคนพบหลัก ๆ ของโครงการวิจัยนี้ปรากฏในสายชล 
สัตยานุรักษ, “การสราง ‘ความเปนไทย’ กระแสหลักและ ‘ความจริง’ ที่ ‘ความเปนไทย’ สราง”, ฟาเดียวกัน, ๓: ๔ 
(ต.ค. – ธ.ค. ๒๕๔๘), ๔๐ – ๖๗. 
 51 แนวคิดขอวิเคราะหเกี่ยวกับ “ราชาชาตินิยม” ไดมาจาก ธงชัย วินิจจะกูล, “ประวัติศาสตรไทยแบบราชา
ชาตินิยมจากยุคอาณานิคมอําพรางสูราชาชาตินิยมใหมหรือลัทธิเสด็จพอของกระฎมพีไทยในปจจุบัน”, ศิลปวัฒน-
ธรรม, ๒๓: ๑ (พ.ย. ๒๕๔๔), ๕๖-๖๕. และ เบเนดิคท อาร. โอ จี. แอนเดอรสัน, ดาริน อินทรเหมือน, แปล, “ศึกษารัฐ
ไทย: วิพากษไทยศึกษา,” ฟาเดียวกัน, ๑: ๓ (ก.ค. – ก.ย. ๒๕๔๖), ๙๘ – ๑๔๗. 
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เพราะฉะนั้น [ราชา + ชาติ] จึงเปนอันหนึง่อันเดียว มิสามารถแยกออกจากกนัได ดังที่พระ- 

บาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหวัไดทรงใชนามปากกา“อัศวพาห”ุ พระราชนิพนธเร่ือง “ความเปน

ชาติโดยแทจริง” ไวในหนังสือพิมพ พิมพไทย ฉบับวนัที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๘ ตอนหนึ่งวา: - 

“นอกจากนี้กม็ีหลักวางเกณฑไดอีกสถานหนึ่ง คือการทีจ่ะตัดสินวาผูใดเปนชาติใดโดยแทจริง
นั้น ตองพิจารณาวาผูนัน้มีความจงรักภักดตีอใคร? ถาเขาจงรักภกัดีตอพระบาทสมเดจ็พระเจา
แผนดินสยาม เขาจึงจะเปนไทยแท แตถาใครแสดงตนวาเปนอิสระแกตน ไมมีความจงรักภักดี
ตอผูใดดงันี้ ตองจัดวาผูนัน้เปนคนไมมีชาติ เพราะคน ๆ เดียวหรือหมูเดียว จะตัง้ตนขึ้นเปน
ชาติตางหากหาไดไม” 52 
 
๓.๒) แกนเรื่องกษัตริยประชาธิปไตย ฉายภาพสถาบันกษตัริยวาเปนหลักค้ําประกันระบอบ

ประชาธิปไตย เร่ืองเลาการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ตํารับกษัตริยประชาธิปไตยจะ

ลดทอน ปฏิเสธและวิพากษบทบาทของผูกอการคณะราษฎร และหนัไปเชิดชูพระบาทสมเด็จพระ-     

ปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๗ (ครองราชยระหวาง พ.ศ. ๒๔๖๘- ๒๔๗๗) สมเด็จพระปตุลาเจาใน

รัชกาลปจจุบนั วาทรงสละพระราชอํานาจสมบูรณาญาสิทธิ์โดยไมเหน็แกพระองคเองเพื่อชักนําการ

เปลี่ยนผานอยางสันติไปสูระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตย 

เพราะฉะนั้น [กษัตริย + ประชาธิปไตย] จงึเปนอันหนึ่งอันเดียว มิสามารถแยกออกจากกนัได 

ดังที่ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช ภายใตนามปากกา “แมลงหวี”่ ไดเขียนไวในหนังสือ “เบื้องหลังประวัต-ิ

ศาสตร เลม ๑” เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๑ วา: - 

“พระปกเกลาทรงเปนกษัตริยที่มีหวัใจเปนนักประชาธิปไตย...เปนผูทีด่ําริริเร่ิมที่จะใหสยาม
ไดกาวสูระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง...ทรงมีพระราชดําริที่พระราชทานรัฐธรรมนูญแก
ปวงชนชาวไทยมากอน...ดวยหลักฐานเหลานี้ จึงพอจะกลาวยืนยันไดวา พระมหากษตัริยไทย

                                                 
 52 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, “ความเปนชาติโดยแทจริง”, ปกิณกคดี (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
คลังวิทยา, ๒๕๑๘), น. ๒๔๔. 
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เปนประชาธิปไตยมากอนทีส่ยามจะไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนประชาธิปไตยดวย     
ซํ้า” 53 
 
ในกระบวนการกอตัวทางการเมืองวัฒนธรรมของขบวนการนักศึกษาปญญาชนตั้งแตราวกลาง

พุทธทศวรรษที่ ๒๕๐๐ จนนําไปสูการลุกฮือโคนเผด็จการทหารในเหตุการณ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ 

ในที่สุดนัน้ แกนเรื่องราชาชาตินิยมกับกษตัริยประชาธิปไตยก็มาสมทบหลอมรวมเขาดวยกันในองค

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ทรงกลายเปนบุคลาทิษฐานแหงอดุมการณราชาชาตินยิมประชาธิปไตย 

ในความหมายที่วาพระราชกรณียกจิของพระองคสมัยนัน้ทําใหทรงไดรับยกยองในหมูนักศึกษา

ปญญาชนและกระฎมพีไทยวาทรงกอบกูชาติบานเมือง (เหมือนสมเด็จพระอัยกาเจา) และระบอบ

ประชาธิปไตย (เหมือนสมเดจ็พระปตุลาเจา) ไวจากทั้งเผด็จการทหารและภัยคอมมวินิสต ซ่ึงเราอาจ

สรุปเปนสูตรสัญลักษณที่กระชับชัดเจนงายแกการจดจําเขาใจวา:  

[ราชาชาตินิยม + กษัตริยประชาธิปไตย = ราชาชาตินิยมประชาธิปไตย] หรือ 

[ร.๕ + ร.๗ = ร.๙] นั่นเอง 54 

ในบริบทของการชุมนุมเดนิขบวนแสดงพลังตอตานรัฐบาลขนานใหญและวกิฤตความชอบ

ธรรมของชนชั้นปกครองสมัยนั้น การแทรกแซงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยพระองคเองเปน

ปจจัยช้ีขาดทีช่วยระงับเหตกุารณปราบปรามตอสูอยางดุเดือดรุนแรงนองเลือดระหวางเจาหนาทีท่หาร

ตํารวจกับประชาชนตามทองถนนในกรุงเทพฯ ฟนฟูความสงบเรียบรอยของบานเมืองและผลักดัน

                                                 
 53 อางใน ณัฐพล ใจจริง, “การรื้อสราง ๒๔๗๕: ฝนจริงของนักอุดมคติน้ําเงินแท”, ศิลปวัฒนธรรม, ๒๗: ๒ 
(ธ.ค. ๒๕๔๘), ๙๖-๙๗. บทความของณัฐพลไดสืบสาวความเปนมาของวาทกรรม “กษัตริยประชาธิปไตย” หลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ มาจนถึงพุทธทศวรรษ ๒๔๙๐ ไวอยางละเอียดพิสดาร 
 54 แนวคิดขอวิเคราะหเกี่ยวกับ “ราชาชาตินิยมประชาธิปไตย” ไดมาจาก ประจักษ กองกีรติ, และแลวความ
เคลื่อนไหวก็ปรากฏ: การเมืองวัฒนธรรมของนักศึกษาและปญญาชนกอน ๑๔ ตุลาฯ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหา-
วิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๘), น.  ๔๖๔ – ๕๑๙, ๕๓๒ – ๓๕. 
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รัฐบาลทหารซึ่งเปนที่เคียดแคนเกลียดชังของประชาชนออกไปแลวตั้งรัฐบาลพระราชทานเขาแทนที5่5  

ทั้งนี้ยังผลใหภัยที่คุกคามสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริยในสายตาสาธารณชนถูกขจัด พระเกยีรติ

คุณบุญญาบารมีขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัยิ่งเพิ่มพูนสูงสงจนประชาชนทัว่ไปถือวา

พระองคเปนแหลงที่มาของความชอบธรรมทางการเมือง 

แมกระทั่งเมื่อเกิดวกิฤตการเงินป พ.ศ. ๒๕๔๐ ซ่ึงสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย

พลอยไดรับผลกระทบขาดทุนเสียหายอยางหนัก รายไดและผลกําไรลดลงมหาศาล 56 แตกระนั้น

พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัก็ทรงสามารถแปรวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนัน้เปนโอกาสสรางภูมิคุมกันระวัง

หลังทางอุดมการณได อุดมการณราชาชาตินิยมประชาธปิไตยจึงไดรับการหนุนเสริมดวยแนวพระราช-

ดําริ “เศรษฐกิจพอเพยีง” ซ่ึงเนนความสาํคัญและเชิดชสูงเสริมวิถีชีวิตที่เรียบงาย ไมบริโภคนิยมและ

วัตถุนิยม จนในที่สุด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ก็ถูกปลูกปนเปนแนวทางเลือกในการพฒันา

ประเทศที่เปนตัวเปรียบเอกเทศจากระบบทุนนิยมโลกาภิวัตนสุดโตง 57  

                                                 
 55 นครินทร เมฆไตรรัตนและคณะ, พระผูทรงปกเกลาฯประชาธิปไตย: ๖๐ ปสิริราชสมบัติกับการเมืองการ
ปกครองไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๙), น. ๑๒๐ – ๒๑. และ วิมลพรรณ ปตธวัชชัย, 
สัญญา ธรรมศักดิ์ คนของแผนดิน (กรุงเทพฯ : กองทุนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์, ๒๕๔๖), บทที่ ๑๘ วิกฤต ๑๔ 
ตุลาคม ๒๕๑๖ และบทที่ ๑๙ นายกรัฐมนตรีพระราชทาน. 
 56 มีผูประเมินวาในครั้งนั้นธุรกิจการลงทุนตาง ๆ ของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเสียหาย
หลายพันลานบาท รายไดลดลงถึง ๗๕% ดู พอพันธ อุยยานนท, “สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยกับบทบาท
การลงทุนทางธุรกิจ”, ใน ผาสุก พงษไพจิตร, บก., การตอสูของทุนไทย ๒ การเมือง วัฒนธรรม เพื่อความอยูรอด 
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๙), น. ๑๐๒-๐๕. สําหรับสถานะทางกฎหมายอันกํากวมเปนพิเศษของสํานักงาน
ทรัพยสินฯ ดู สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, “สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยคืออะไร?”, ฟาเดียวกัน, ๔: ๑ (ม.ค. – 
มี.ค. ๒๕๔๙), ๖๗ – ๙๓. 
 57 โปรดดู เกษียร เตชะพีระ, ประจักษ กองกีรติ, แปล, “จุดอับทางเศรษฐกิจกับการฟนตัวทางการเมืองหลัง
วิกฤตในประเทศไทย: การเฟองฟูใหมของชาตินิยมทางเศรษฐกิจ,” จุลสารไทยคดีศึกษา, ๑๙: ๑ (สิงหาคม-ตุลาคม 
๒๕๔๕), ๓-๒๙; Pasuk Phongpaichit and Chris Baker, “Chapter 8 Walking Backwards into a Khlong: 

Thinking Social Alternatives,” Thailand’s Crisis (Chiang Mai: Silkworm Books, 2000), pp. 193-216; ลาสุด
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อยางไรก็ตาม ธุรกิจในเศรษฐกิจตลาดทุนนิยมของสํานกังานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยก็

ประสบความสําเร็จไมนอย ประมาณการณวากอนเกิดวกิฤตเศรษฐกจิป พ.ศ. ๒๕๔๐ สํานักงานทรัพย-

สินฯมีทรัพยสินและยอดเงินลงทุนในกจิการตาง ๆ ราว ๒๐,๐๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ สํานักงาน

ทรัพยสินฯยังรับผิดชอบดูแลจัดการทรัพยสินสวนพระองคมูลคาราว ๒ – ๘ พันลานดอลลารสหรัฐฯ 

ซ่ึงรวมหุนในบริษัทชั้นนําของประเทศเชนเครือซิเมนตไทยและธนาคารไทยพาณิชยดวย นอกจากนี้

สํานักงานทรพัยสินฯยังเปนเจาของอสังหาริมทรัพยใหเชามากมายโดยเฉพาะที่ดนิและอาคารในทําเลดี

ที่สุดของกรุงเทพฯ เชน บริเวณถนนราชดาํเนิน สยามสแควร สวนลุมไนทบาซารและคลองถม เปนตน 

โดยมีโครงการจะลงทุนพัฒนาที่ดินเหลานีท้างธุรกิจเปนมูลคาหลายหมื่นลานบาท 58 

ทวาดังที่ไดช้ีไวแลวตอนตน ขบวนการ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ รวมทัง้ผลสะเทือนสืบเนื่อง

ตอมากลับนําไปสูระบอบเลือกตั้งธิปไตยซึ่งเลนพรรคเลนพวกและวสัิยทัศนคับแคบเฉพาะถิ่น มองใน

แงนี้ รัฐประหารและระบอบเผด็จการอายุส้ันของคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) ในป 

พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๕ อาจถือไดวาเปนความพยายามผิดยุคผิดสมัยในอันที่จะแกไขปญหาอันถมทับ

ซับซอนของระบบเลือกตั้งธปิไตยดวยอาญาสิทธิ์ของทหารแบบเดิม ไมวาจะเปนการสั่งยึดทรัพยสินซึ่ง

ไดมาอยางไมโปรงใสของพวกนกัการเมืองที่ “รํ่ารวยผิดปกต”ิ โดยพลการ หรือประกาศใชรัฐธรรม-

นูญฉบับใหมเพื่อร้ือฟนระบอบ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” ภายใตการครอบงํากํากับของระบบราชการ

เหมือนสมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๑) กลับคืนมาก็ตาม 
                                                                                                                                                 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดแพรหลายสูวงการนักพัฒนาทั่วโลกผานสิ่งพิมพของ
โครงการ United Nations Development Programme ใน Thailand Human Development Report 2007: 
Sufficiency Economy and Human Development (Bangkok: United Nations Development Programme, 
2007). 
 58 พอพันธ, “สํานักงานทรัพยสินฯ”, น. ๑๐๕; และ “Thailand’s Royal Wealth,” Asia Sentinel, 1 

March 2007, www.asiasentinel.com/index.php?option=com_content&task=view&id=402&Itemid=32; and 
“Royal Wealth (continued),” Asia Sentinel, 1 March 2007, www.asiasentinel.com/index.php?option=com 
_content&task=view&id=403&Itemid=32. 
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แตในบริบทของการเมืองโลกยุคหลังสงครามเย็น (สงครามเย็นเกิดระหวาง พ.ศ. ๒๔๘๙ - 

๒๕๓๒)  ส่ิงที่คณะรสช.ทํานับเปนการ “ยอนศร” หรือ “ทวนเข็มนาฬิกา” ตามสํานวนนักวิจารณ

การเมืองรวมสมัย เชน ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมทุวณิชและคํานูณ สิทธิสมาน เปนตน เนื่องจาก

ในชวงเศรษฐกิจเฟองฟูสิบปนับแตปลายพุทธทศวรรษที่ ๒๕๒๐ เปนตนมา ชนชัน้นายทนุไทยไดเติบ

ใหญขยายตัวทั้งในแงขนาด ความมั่งคั่งและความมั่นใจ เศรษฐกิจไทยไดเปดกวางและโลกานุวัตรยิ่งขึ้น 

และคนชั้นกลางก็ไดพัฒนาถึงขั้นไมยอมรับ “ประชาธิปไตยครึ่งใบ” อีกตอไป การที่ประชาชนลุกฮือ

โคนรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดา คราประยูรเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ แมจะดู

เหมือนทําซ้ําการลุกฮือ ๑๔ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ แตกระนั้นกแ็ตกตางออกไปอยางมนีัยสําคัญ กลาวคือ 

สําหรับอดีตคอมมิวนิสตและฝายซายแตเดมิที่เขารวม “ขบวนการพฤษภาประชาธรรม” นั้น บัดนี้

นอกจากแกชราลงและอาจมัง่คั่งมั่นคงขึ้นแลว พวกเขาสวนใหญและขบวนการพฤษภาประชาธรรม

โดยรวมก็หาไดมีอุดมการณโนมเอียงไปทางชาตินิยมแบบขุดรากถอนโคนหรือสังคมนิยมดังขบวนการ

นักศึกษาประชาชนสมัยเหตกุารณ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ไม ฉะนัน้จึงไมเกดิความขัดแยงแยกขัว้ทาง

อุดมการณและการสังหารหมูตามมาเหมือนเหตกุารณ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ แตอยางใด59  

อยางไรก็ตาม การแทรกแซงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัยังคงเปนปจจยัพลิกเปลี่ยน

เหตุการณพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกเชนกันเมื่อพระองคตรัสเตือนสติทุกฝายใหหยุดตอสูดึงดนัเอา 

                                                 
 59 นิธิ เอียวศรีวงศ, “ชาตินิยมในขบวนการประชาธิปไตย”, ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย: 
วาดวยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสํานึก (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๓๘), น. ๑๗๒ – ๙๔; เกษียร เตชะพีระ, 
“๑๐ ปพฤษภาประชาธรรม: ความทรงจํากับการปฏิรูป” (๑), มติชนสุดสัปดาห, ๒๒: ๑๑๓๖ (๒๗ พ.ค. – ๒ มิ.ย. 
๒๕๔๕), ๓๔ – ๓๕; เกษียร เตชะพีระ, “๑๐ ปพฤษภาประชาธรรม: ความทรงจํากับการปฏิรูป” (จบ), มติชนสุด
สัปดาห, ๒๒: ๑๑๓๗ (๓ – ๙ มิ.ย. ๒๕๔๕), ๔๑ – ๔๒; สําหรับบทวิเคราะหที่มาของเหตุการณลุกขึ้นสูพฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่คมชัดครอบคลุมไดแก เอนก เหลาธรรมทัศน, “ฤาเปนยักษที่เพิ่งตื่น: ชนช้ันกลางกับการเมืองไทย,” 

วารสารธรรมศาสตร, ๑๙: ๑ (๒๕๓๖), ๔๓–๖๘. 
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ชนะกนัดวยความรุนแรงจนประชาชนตกเปนผูพายแพเสียหายและฟนฟูความสงบกลับคืนมา จากนั้นก็

โปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐบาลใหมที่มีนายอานันท ปนยารชุนเปนนายกรัฐมนตรีวาระที่ ๒ อยางพลิกความ

คาดหมาย เขาแทนที่รัฐบาลพลเอกสุจินดาซึ่งลาออกไป ทรัพยสินของบรรดานักการเมืองที่ถูกยึดไปโดย   

มิชอบดวยรัฐธรรมนูญก็ถูกสงคืนเจาของผูตองสงสัย และกองทัพก็ถอนตัวจากเวทกีารเมืองกลับกรม

กองนานกวาทศวรรษ  

หลังจากนัน้มา ความขัดแยงระหวางนายทหารอดีตนักเรยีนโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา

รุนตาง ๆ ที่เคยเปนมูลเหตุของความขัดแยงแบงฝายทางการเมืองในกองทัพ (เชน ระหวางจปร.รุน ๕ 

ของพลเอกสุจินดา คราประยรู กับ จปร.รุน ๗ ของพลตรีจําลอง ศรีเมืองในกรณีพฤษภาประชาธรรม 

พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน) ก็บรรเทาเบาบางลง และนายทหารอาชีพที่ถือตนเปน “ทหารของพระบาท- 

สมเด็จพระเจาอยูหวั” กอนอื่นและเหนือส่ิงอื่นใดก็เขากํากับควบคุมกองทัพ ผูโดดเดนที่สุดในบรรดา

นายทหารเหลานี้ไดแกพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ผูรับตําแหนงผูบัญชาการทหารบกระหวางป พ.ศ. 

๒๕๔๑ – ๒๕๔๕ จากนั้นก็เล่ือนขึ้นเปนผูบัญชาการทหารสูงสุดจนเกษียณอายุราชการในป พ.ศ. 

๒๕๔๖ แลวไดรับแตงตั้งเปนองคมนตรีในเวลาตอมา ในอดีต พลเอกสุรยุทธเคยทําหนาที่เปน

นายทหารฝายเสนาธิการคนสนิทคอยติดตามนายกรัฐมนตรีพลเอกเปรม ติณสูลานนท อดีตผูบัญชาการ

ทหารบก ซ่ึงปจจุบันเปนประธานองคมนตรีและหนึ่งในสองของผูที่ไดรับโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน 

“รัฐบุรุษ” ในประวัตกิารเมืองไทย จนกระทั่งสมัยรัฐบาลของนายกรฐัมนตรี พ.ต.ท. ดร. ทักษณิ       

ชินวัตร (พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๙) นี่เองทีก่องทัพถูกดึงกลับมาพัวพนัใกลชิดการเมอืงอีกครั้งโดยผาน
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เสนสายเครือญาติและบรรดานายทหารทีเ่ปนเพื่อนนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารรุน ๑๐ ของนายกฯ

ทักษิณซึ่งไดรับการผลักดันสงเสริมจากฝายการเมืองใหขึน้ดํารงตําแหนงสําคัญในกองทัพ60 

 

 

ปฏิรูปการเมือง 

 

 อยางไรก็ตาม การเมืองไทยก็โผลพนการลุกฮือพฤษภาประชาธรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ กลับมาเผชิญ

กับปญหาระบอบเลือกตั้งธิปไตยอันเดิมนัน่เอง มันจึงกลายเปนจดุเริ่มของขบวนการปฏิรูปการเมืองที่

มุงขบแกปญหาระบอบเลือกตั้งธิปไตยโดยไมหันไปใชวธีิการผิดรัฐธรรมนูญ ซ่ึงในที่สุดก็นําไปสูการ

ยกรางรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๐ ขึน้มา 

 ขบวนการปฏรูิปการเมืองประกอบไปดวยกระแส ๒ กระแสที่แตกตางและบางทีก็ขัดแยงกนั

ซ่ึงควรจําแนกแยกแยะใหชัดเจน ไดแก โครงการปฏิรูปเสรีนิยมกับโครงการปฏิรูปประชาธิปไตย 61 

๑) โครงการปฏิรูปเสรีนิยม สะทอนน้ําหนกัทางสังคมและความมั่นใจที่เพิม่ทวีขึ้นของชนชั้น

พอคาวาณิชยใหม ๆ ซ่ึงมักเปนเจกจีน พวกเขาเห็นวาซีอีโอมืออาชีพหรือนักบริหารการเงิน

ชอบธรรมที่จะครองตําแหนงการเมืองมากกวานายพลหรอืนักเลือกตั้งซึง่ไมประสีประสา

วิธีจัดการโลกาภิวัตน พวกเขาแหกนัสนับสนุนฉันทามตเิสรีนิยมของบรรดาสถาบันโลกา-

                                                 
 60 วาสนา นานวม, เสนทางเหล็ก พล.อ. สุรยุทธ จุลานนท จากลูกคอมมิวนิสตสู ผบ.ทบ. (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๖). 
 61 เนื้อหาสวนนี้นําเสนอครั้งแรกใน เกษียร, “๑๐ ปพฤษภาประชาธรรม: ความทรงจํากับการปฏิรูป” (๑) 
และ (จบ), อางแลว; และ เกษียร เตชะพีระ, สัมภาษณ “การเมืองภาคประชาชน: ผาซับน้ําตาโลกาภิวัตนภายใตรมพระ
บรมโพธิสมภาร,” ฟาเดียวกัน, ๑: ๑ (ม.ค. – เม.ย. ๒๕๔๖), ๓๖ – ๕๑.  สําหรับบทความวิชาการภาษาอังกฤษที่ให
ภาพรวมการปฏิรูปการเมืองจากมุมมองวิเคราะหวิจารณไดอยางรอบดานกระชับชัดเจน โปรดดู Michael Kelly 
Connors, “Political Reform and the State in Thailand”, Journal of Contemporary Asia, 29: 2 (1999), 202-
26. 
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ภิบาลทั้งหลาย ที่ถือวาระบบการเมืองที่พึงปรารถนาจะตองยึดหลักสิทธิมนุษยชน จํากัด

การแทรกแซงของรัฐ และประกันการพัฒนาเศรษฐกจิตลาดเสรีที่ปลอดการกํากับควบคุม 

ตนเสียงปาวรองสนับสนุนโครงการปฏิรูปเสรีนิยมมีทั้งนกับริหารธุรกิจใหญ นักการเมือง

ชาวกรุง นกัเศรษฐศาสตรกระแสหลัก เทคโนแครตภาครฐัและนกัเคลื่อนไหวรณรงคสิทธิ

มนุษยชน 

๒) โครงการปฏิรูปประชาธิปไตย กลับหนัไปเนน “การเมืองภาคประชาชน” และมุงหวังจะ

เชื่อมโยงองคการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวรณรงคระดับทองถ่ินตาง ๆ, บรรดาองคกร

พัฒนาเอกชนและปญญาชนสาธารณะเขาดวยกันเพื่อสรางเปนเครือขายพันธมิตรระดับ 

ชาติภายใตแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ยึดหลักเสมอภาคนิยมบนพื้นฐานชุมชน

ชนบท ในบรรยากาศการเมืองที่เปดกวางขึน้ภายหลังการโคนรัฐบาลทหารในป พ.ศ. 

๒๕๓๕ การตอสูประทวงของมวลชนรากหญาเพื่อคัดคานความไมเปนธรรมทางสังคม

เศรษฐกิจและนิเวศวิทยาอนัเปนผลพวงจากเศรษฐกจิบูมในแนวทางเสรีนิยมใหมไดขึ้นสู

กระแสสูง ปรากฏวามีการชมุนุมประทวงของมวลชน ๗๓๙ คร้ังในป พ.ศ. ๒๕๓๗, เพิ่ม

เปน ๗๕๔ คร้ังในป พ.ศ. ๒๕๓๘ และพุงสูงถึง ๑,๒๐๐ คร้ังในป พ.ศ. ๒๕๔๐ 62 ใน

ฐานะ “คนเดอืนตุลาฯ” ผูผานการเคลื่อนไหวตอสูสมัยเหตุการณ ๑๔ ถึง ๖ ตุลาฯ และ

หลังจากนัน้มาดวยกัน บรรดานักเคลื่อนไหว “การเมืองภาคประชาชน” ที่คลุกคลีกับการ

                                                 
 62 ดู ประภาส ปนตบแตง, การเมืองบนทองถนน: ๙๙ วันสมัชชาคนจนและประวัติศาสตรการเดินขบวน
ชุมนุมประทวงในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: ศูนยวิจัยและผลิตตํารา มหาวิทยาลัยเกริก, ๒๕๔๑), น. ๑๒๑. งานศึกษาอื่น
เกี่ยวกับขบวนการ “การเมืองภาคประชาชน” หลังเหตุการณพฤษภาประชาธรรม ๒๕๓๕ ไดแก ผาสุก พงษไพจิตร
และคณะ, วิถีชีวิต วิธีสู: ขบวนการประชาชนรวมสมัย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพตรัสวิน, ๒๕๔๕); และ เสกสรรค 
ประเสริฐกุล, การเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพอมรินทร, ๒๕๔๘). 
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ประทวงเหลานี้มากที่สุดตางก็มีภูมหิลัง วธีิคิดและทวงทํานองคลายกนั กลาวคือนยิม

ชมชอบการเคลื่อนไหวมวลชนโดยละเลยมองขามรัฐสภาและสถาบันทางการอื่น ๆ สนาม

การเมืองที่พวกเขาโปรดปรานคือทองถนนและอุดมคตขิองพวกเขาไดแกระบอบประชา-

ธิปไตยโดยตรงแบบมีสวนรวม ขณะเดยีวกันพวกเขาก็มุงเปลี่ยนระบบราชการใหกลาย 

เปนเวทีสาธารณะสําหรับการตอรองระหวางกลุมผลประโยชนตาง ๆ อันหลากหลาย  

โดยทั่วไปขบวนการ “การเมืองภาคประชาชน” เนนความสําคัญของชาวนากับชนบท

กอนอื่น เหนือชาวเมืองกับกรรมกร วาทกรรมของพวกเขามักไมเนนย้ําชนชั้นและความ

ขัดแยงทางชนชั้น หากชอบพูดถึง “คนจน” หรือ “คนชายขอบ” มากกวา ขบวนการ 

“การเมืองภาคประชาชน”ยังยอมรับนับถือวาทกรรมราชาชาตินิยมประชาธิปไตยใน

ระบอบราชาธิปไตยภายใตรัฐธรรมนูญ ตางจากฝายซายถึงรากสมัยพุทธทศวรรษที่ ๒๕๑๐ 

กลาวใหถึงที่สุด มันประกอบขึ้นเปนฝายคานนอกสภาทีจ่งรักภักดีภายใตสูตร “ระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ” ของทางการไทย 

 

วิกฤตเศรษฐกิจกับรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ 

 

 นับแตราวป พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา กระแสปฏิรูปการเมืองทั้ง ๒ ก็มาบรรจบสมทบกันภายใต

การนําของนายแพทยประเวศ วะสี, อดีตนายกรัฐมนตรนีายอานันท ปนยารชุน และศาสตราจารย ดร. 

ชัยอนันต สมทุวณิช กอรูปเปนขบวนการปฏิรูประดับชาติที่กดดนัสถาบันอํานาจทางการเมืองใหยอม
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รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมไดสําเร็จ63  แนนอนวารัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทยพทุธศักราช 

๒๕๔๐ ที่เปนผลจากการปฏิรูปการเมืองยอมยืนกรานวา “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” (มาตรา ๒) และยืนยนักรรมสิทธิ์ทรัพยสิน

เอกชนและเสรีภาพพลเมืองดังเคย สภานิตบิัญญัติถูกปรับร้ือใหมเปนสภาผูแทนราษฎร ๕๐๐ คน 

(แบงเปน ส.ส. จากการเลือกตั้งแบบแบงเขต ๔๐๐ คนและจากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือของพรรค 

๑๐๐ คน) และวุฒิสภา ๒๐๐ คนซึ่งตางมาจากการเลือกตั้ง โดยกําหนดเกณฑสัดสวนคะแนนเสียงขั้นต่ํา

ที่พรรคการเมืองจะตองไดเพื่อรับสวนแบง ส.ส. ในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายช่ือพรรคไวที่รอยละ ๕ 

อันเปนการกดีกันพรรคเล็ก ๆ รัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ยังกําหนดใหสถาปนาองคกรของรัฐที่เปนอิสระขึ้น 

๑๑ องคกร อาทิเชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง, ศาลรัฐธรรมนูญ, คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เปนตน โดยมุงประกันใหกระบวนการเลือกตั้งและนติิบัญญัติสุจริต

โปรงใส นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตองยื่นแสดงบัญชรีายการทรัพยสินและหนี้สินของตนเอง คูสมรส

และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะตอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเมื่อเขารับ

และพนจากตําแหนง64 

 ทวาที่สําคัญที่สุดคือรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองพยายามแกไขความไรประสิทธิภาพของ

ระบอบเลือกตัง้ธิปไตย โดยรวมศูนยอํานาจบริหารไวทีน่ายกรัฐมนตรเีหนือคณะรัฐมนตรี ระบบ

ราชการและรฐัสภาอยางไมเคยปรากฏมากอน มันใหอํานาจนายกรัฐมนตรีอยางกวางขวางที่จะแตงตัง้

                                                 
 63 ดูหนังสือรวมบทความเชิงบันทึกความนึกคิดควบคูกับกิจกรรมขับเคลื่อนผลักดันเรื่องนี้ใน ประเวศ วะสี, 
การเดินทางแหงความคิดปฏิรูปการเมือง (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพหมอชาวบาน, ๒๕๔๐). 
 64 ดูตัวบทรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ไดใน รศ. ดร. วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม, รวบรวม, รวมรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายประกอบ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๑); และคําอธิบายสาระสําคัญที่แบงหมวดหมูสั้นกระชับ
ชัดเจนโดย ชาติ ชัยเดชสุริยะและมานิตย จุมปา, รัฐธรรมนูญของเรา (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสถาบันกฎหมายอาญา, 
๒๕๔๑). 
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และปลดรัฐมนตรีและขาราชการชั้นผูใหญ รวมทั้งจัดโครงสรางหนวยราชการใหมโดยออกพระราช

กฤษฎีการวมหรือโอนหรือยุบกระทรวง ทบวง กรม มนัยังทําใหฝายคานยื่นเสนอญัตติไมไววางใจ

รัฐบาลตอสภาผูแทนราษฎรยากขึ้น กลาวโดยรวมแลว ระเบียบวาระเงือ่นงําประการที่ ๓ ซ่ึงมีลักษณะ

อํานาจนยิมนีแ้หละที่ทําใหรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ เปนเอกสารที่กํากวมยิ่ง เบื้องหลังหนาฉากเสรีนิยม-

ประชาธิปไตยที่กลาวถึงแลวขางตน รัฐธรรมนญูฉบับนี้ยงับรรจุบทบัญญัติที่นิยมชนชั้นนําลวน ๆ อยู

ดวย อาทหิามผูไมสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนสมาชิกรัฐสภา บทบัญญัติ

ซ่ึงสอดใสเขาไปโดยนกัวิชาการ “ชาวเมืองสวนขางนอย” ผูระแวงแคลงใจ “ทรราชของเสียงชนบท

ขางมาก” ดังกลาวนี้เอาเขาจริงก็ไมไดชวยยกระดับการศึกษาของสมาชิกรัฐสภาแตอยางใด โดยที่

นักการเมืองฉอฉลตางสามารถหาซื้อวุฒิปริญญาตรีราคาถูกจากโรงงานผลิตปริญญาบัตรที่มีอยูเกลือ่น

กลนไดงาย ๆ แตมันกลับเปนการสบประมาทคนไทยผูยากไรสวนใหญหลายสิบลานวา: “รัฐธรรมนูญ

ฉบับนี้มีไวสําหรับพวกขา ไมใชพวกเอ็ง!” 

 กระนั้นก็ตาม รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปการเมืองก็อาจคางเติ่งคาสภาฯอยูก็ไดหากมิใชเปนเพราะ

วิกฤตทางการเงินปะทุขึ้นเมือ่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และนําไปสูความลมจมทางเศรษฐกิจที่เลว 

รายที่สุดในประวัติศาสตรไทยสมัยใหม ตลอดชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยไดเดิน   

ตอย ๆ ตามหลักลัทธิเศรษฐกิจอเมริกันที่ผันเวยีนเปลี่ยนแปรไปอยางเชื่อง ๆ  จากโครงการอุตสาห-

กรรมการผลิตทดแทนการนาํเขาในชวงพทุธทศวรรษที่ ๒๔๙๐ และ ๒๕๐๐ มาจนถึงการปรับโครง 

สรางเศรษฐกจิในพุทธทศวรรษที่ ๒๕๒๐ ในพุทธทศวรรษที่ ๒๕๓๐ การตรึงคาเงินบาทกับดอลลาร

สหรัฐฯที่กําลังแข็งคาขึ้นอยางรวดเร็วกลายเปนอุดมการณที่ใครตอใครพากันยดึมั่นสมาทาน ซ่ึงไมชา

มันก็สงผลกรอนเซาะสมรรถนะในการแขงขันของภาคอตุสาหกรรมเพือ่การสงออก (เชนเสื้อผา, ส่ิง

ทอ) และเพิ่มความยากลําบากใหแกภาคอุตสาหกรรมประกอบผลิตภณัฑไฮเทคที่พึ่งพาการนําเขา (เชน
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อุปกรณคอมพวิเตอร, อะไหลรถยนต) นับแตป พ.ศ. ๒๕๓๘ เปนตนมา ภาวะขาดดุลบัญชีเดินสะพดัที่

หนักหนาขึ้นกไ็ดแตอาศยัเงนิทุนไหลเขาระยะสั้นมาชดเชย สวนสภาพเศรษฐกิจบูมทีห่ลอเล้ียงดวย

สินเชื่อก็ดําเนนิไปบนพืน้ฐานการลงทุนทีไ่รการกํากับควบคุมและมกัจะสุมเสี่ยง พอถึงหนารอนป พ.ศ. 

๒๕๔๐ ทั้งปญหาผลิตภาพลนเกิน, สินคาสงออกตกต่ําและหนี้ไมกอใหเกิดรายไดกป็ระเดประดังสุม

รุมเรากันเขามา ทุนตางชาติไหลทะลักออก อารามตื่นกลัว เจาหนาที่ธนาคารแหงประเทศไทยก็ทุม

เงินตราตางประเทศสํารองออกไปเพื่อดิน้รนหาทางค้ํายนัคาเงินบาทเอาไว แตไรผล ในที่สุด วันที่ ๒ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ธนาคารแหงประเทศไทยก็ถูกบบีคั้นจนตองเลิกตรึงคาเงินบาทกับดอลลาร

สหรัฐฯ สงผลใหคาเงินบาทรวงดิ่งลง ปถัดมา ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศหดตัวอยางแรงถึง ๑๐.๕%   

วิกฤตเศรษฐกจิที่คล่ีคลายขยายตัวไปสงผลใหกลุมธุรกิจใหญไทยลมละลายราว ๑ ใน ๔, บริษัทใหญ

ประมาณ ๑๐๐ แหงตองถอนตัวจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, และบรรดาธนาคารพาณิชย

เอกชนกอนวกิฤตพากันลมจมและเปลี่ยนมอืถึง ๒ ใน ๓ คนงานราวหนึง่ลานคนตกงานและอีกสามลาน

คนตกไปอยูใตเสนแบงระดบัความยากจน65 

 การที่รัฐบาลในระบอบเลือกตั้งธิปไตยชุดตาง ๆ บริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาคผิดพลาด

ตอเนื่องกันนัน้ แมจะมิใชตวัการเดยีวที่กอใหเกดิวกิฤตเศรษฐกิจขึน้มา แตก็ทําใหวกิฤตดังกลาวหนัก

หนวงรุนแรงขึน้ ฉะนั้น วิกฤตครั้งนี้จึงสงผลไปเสริมเจตจาํนงปฏิรูปการเมืองใหแข็งแกรงและนําไปสู

                                                 
 65 ดูรายงานการวิเคราะหประเมินขอเท็จจริงเบื้องหลังวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้โดยคณะกรรมการของทาง
ราชการที่มีคุณนุกูล ประจวบเหมาะเปนประธานใน คณะกรรมการศึกษาและเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ (ศ.ป.ร.), ศ.ป.ร. รายงานผลการวิเคราะหและวินิจฉัยขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
สถานการณวิกฤตทางเศรษฐกิจ (กรุงเทพฯ: [ม.ป.พ.], ๒๕๔๑); นอกจากนี้โปรดดู Pasuk and Baker, Thailand’s 

Crisis. และ Chang Noi (Pasuk Phongpaichit and Chris Baker), “10 Years after the 1997 Crisis”, The 

Nation, 12 June 2007. สําหรับมุมมองเปรียบเทียบวิกฤตเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเอเชียอาคเนย โปรดดูบทวิเคราะห
ของ Benedict Anderson, “Chapter 14. Sauve Qui Peut”, The Spectre of Comparisons, pp. 299–317. 
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การประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับใหมในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ในที่สุด นอกจากนี้มันยังกระตุน

ผูคนใหเกดิระแวงแคลงใจโครงการโลกาภิวัตนเสรีนิยมใหมกวางขวางออกไป อุตสาหกรรมการผลิต

ไทยโดยเฉพาะบรรดาบริษทัขนาดใหญที่ผลิตเพื่อสงออกตางหวุดหวดิจะลมละลายเพราะวกิฤตครั้งนี้

และสวนใหญรอดมาไดโดยหุนสวนตางชาติอัดฉีดเงินทนุเขามาครอบงํากิจการ ดวยเหตุนี้เองกระแส

ชาตินิยมทางเศรษฐกิจจึงกลบัมาเฟองฟูใหมอยางกวางขวางในกลุมทนุอุตสาหกรรมเหลานี้รวมทัง้ใน

หมูคนงานจํานวนมากที่ถูกเลิกจางดวย โดยเปนปฏิกิริยาตอบกลับตอวกิฤตเศรษฐกจิและดวยการนยิาม 

“ชาติไทย” ใหเปนคูตรงขามของโลกาภิวตัน ทั้งหลายทัง้ปวงนี้ทําใหคนชั้นกลางไทยพะวาพะวังลังเล

อยางยิ่ง เพราะพวกเขาไตเตาเลื่อนชั้นทางสังคมขึ้นมาไดกโ็ดยอาศัยเศรษฐกิจที่คอนขางเปดเสรี ทวา

ขณะเดียวกนัพวกเขาก็คนพบวาตัวเองอาจสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอยางไปก็ไดในเศรษฐกจิแบบนี้ดังที่คนชั้น

กลางจาํนวนมากพากันหมดเนื้อหมดตวัไปจริง ๆ 66 บาดแผลทางใจจากการตระหนักรูถึงความไม

มั่นคงแหงฐานะของตนเองในคราวนีไ้ดไปเสริมสรางวัฒนธรรมใหมแบบตัวใครตัวมันตางคนตางเมิน

เฉยไมแยแสใสใจกันและกนัขึ้นมาในหมูพวกเขาควบคูไปกับกระแสสูงของชาตินิยมทางเศรษฐกจิ 

ทามกลางการดิ้นรนตอสูปากกัดตนีถีบของแตละคนเพื่อปรับตัวรับมือวิกฤตเศรษฐกจินั้น พวกเขาไดแต

เบือนหนาหนแีสรงเปนไมรูไมเห็นความทกุขยากของคนอื่นดวยเหตุผลงาย ๆ ที่วาตวัเองก็เอาตัวแทบ

ไมรอดอยูแลว สภาพเชนนี้สงผลใหปฏิบัติการรวมหมูเพือ่ปกปองซึ่งกันและกนัลดฮวบลงและประชา

สังคมออนเปลี้ยเพลียแรง67 

                                                 
 66 เกษียร, “จุดอับทางเศรษฐกิจ”, น. ๙. 
 67 นิธิ เอียวศรีวงศไดต้ังขอสังเกตอันแหลมคมนี้ไวระหวางการอภิปรายรางรายงานประเมินสถานการณสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติป พ.ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๖ ดูรายงานขาวใน “นิธิ-
ไกรศักดิ์ช้ีทิศทาง-อนาคตกสม.”,  มติชนรายวัน, ๘ ส.ค. ๒๕๔๗, น. ๘.  ขอถกเถียงทํานองเดียวกันยังปรากฏใน 
เกษียร, บุชกับทักษิณ, น. ๒๑๙ – ๒๑. ดวย 
 



 46

 แตใชวาทุกคนจะย่ําแยเพราะวิกฤตเศรษฐกจิก็หามไิด พวกท่ีรอดตัวมกัจะเปนมหาเศรษฐีพัน 

ลานหมื่นลานที่รํ่ารวยขึ้นมาจากสัมปทานผูกขาดตลาดโทรคมนาคมในประเทศ  พวกเขายังมีเงนิลน

เหลือเฟอฟายขณะที่กลุมทนุในประเทศกลุมอื่นพากันลมจมหรือถูกครอบงํากิจการ พวกเขาสามารถ

กวานซื้อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรหรือผูสมัครตัวเก็งไดในยามที่มุงนักเลือกตั้งทั้งหลายกําลังขาดสภาพ

คลอง มองจากมุมของชนชั้นนํานักธุรกิจใหญแลว เหตุผลที่พวกเขาตองการจัดระเบียบการเมืองใหมก็

เปนที่เหน็ไดชัด กลาวคือ ในสภาพที่ตองเผชิญคลื่นพายุระบบทุนนยิมโลกาภิวัตนอันผันผวนปรวนแปร

และสุมเสี่ยงซดักระหน่ําทางสากล สวนในประเทศก็ตองเจอกับขบวนการประทวงของมวลชนที่ฮึกหาว

เหิมหาญและปนปวนวุนวายกระหนาบซ้ําอีกดวยนัน้ การมีรัฐบาลที่ทํางานเพื่อพวกเขาแตบริหารโดย

คนอื่นไมวาจะเปนทหาร เทคโนแครตหรือนักเลือกตั้ง มนัไมเพยีงพออกีตอไป เพราะชนชั้นปกครอง

เกา ๆ เหลานี้ตางลมเหลวในอันที่จะปกปองผลประโยชนของธุรกิจใหญ นั่นคือเหตุผลที่ทําไมทักษณิ

กับนายทนุใหญอ่ืน ๆ เห็นความจําเปนที่จะตองกอตั้งพรรคของตนเองขึ้นมาเพื่อเขาไปยึดกุมรัฐเอามา

บริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสตาง ๆ ของโลกาภิวตันทางเศรษฐกิจเสียใหมใหเปนประโยชนแก

ตนเองและพวกพองดวยตวัของตัวเอง 68 กลุมธุรกิจและครอบครัวเหลานีแ้หละทีก่อตัวเปนแกนกลาง

ของพรรคไทยรักไทยและรัฐบาลทักษิณในเวลาตอมา 

 

เสนทางสูอํานาจของทักษิณ ชินวัตร 

 

 ทักษิณ ชินวตัรเกิดป พ.ศ. ๒๔๙๒ ทีจ่ังหวดัเชียงใหม เปนลูกหลานรุนที่ ๓ ของตระกูลจีน

อพยพแซคูที่ผสมกลมกลืนเปนไทยทางวฒันธรรมและทํามาคาขายผาไหมจนมฐีานะมั่งคั่งมั่นคงอยูใน

                                                 
 68 Pasuk Phongpaichit, “A country is a company, a pm is a CEO”, Bangkok Post, 21 
April 2004. 
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แวดวงชนชัน้นําทางธุรกิจและการเมืองทองถ่ิน เลิศ ชินวัตร ผูเปนบิดาเลนการเมืองดวยและไดรับเลือก

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเชียงใหม ๒ คร้ัง ตัวทักษิณเองเขาโรงเรียนเตรยีมทหาร จบแลวเลือกไป

เรียนตอที่โรงเรียนนายรอยตาํรวจ (สามพราน นครปฐม) จนสําเร็จการศกึษาเปนทีห่นึง่ของรุนเมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๑๖ ทักษิณฝกฝนเรียนรูงานการเมืองจากปรีดา พัฒนถาบุตร เพื่อนของบิดาซึ่งเปน ส.ส. 

เชียงใหมและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของนายกฯ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (พ.ศ. 

มี.ค. ๒๕๑๘ – ม.ค. ๒๕๑๙) ในฐานะนายตํารวจติดตามรัฐมนตรีปรีดาที่ทําหนาทีเ่หมือนเลขานกุาร

สวนตัว เขาไดหัดทํางานการเมืองตาง ๆ รวมทั้งการเมือง “แบบพิเศษ” “ที่ไมสะอาดนัก” เชนเก็บ

รวบรวมเงินจากนายทหารใหญ ยืมเงินจากรัฐมนตรีบางคน แลวเอาเงนินั้นไปแจกจาย ส.ส. กับรัฐมนตรี

ที่รัฐบาลตองการใหชวยยกมอืลงคะแนนสนับสนุนในสภาฯ 69  ตอมาเขาแตงงานกับพจมาน ดามาพงศ 

ธิดาคนเดียวของ พล.ต.ท. เสมอ ดามาพงศ รองผูบังคับการตํารวจนครบาลเหนือสมัยนั้น แลวเดินทาง

กับภรรยาไปเรียนตอตางประเทศจนจบดษุฎีบัณฑิตสาขาอาชญาวิทยา (criminal justice) จาก Sam 

Houston University มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๑)  หลังกลับมารับราชการตํารวจ

ในงานดานวิชาการ ทักษณิกเ็ร่ิมทําธุรกิจสวนตวัตอกันหลายอยางโดยใหภรรยารับผิดชอบดูแล แต

กิจการสวนใหญลมเหลว ติดหนี้สินรุงรัง จนกระทั่งมาประสบความสําเร็จครั้งแรกเมือ่ตั้งบริษัทเขา

ประมูลงานใหเชาเครื่องคอมพิวเตอรไอบีเอ็มแกศูนยประมวลขาวสาร สํานักงานเลขานุการ กรมตํารวจ

ได 

 ชวงพุทธทศวรรษที่ ๒๕๓๐ ระบอบเลือกตั้งธิปไตยที่รุงเรือง เศรษฐกจิฟองสบูที่เฟองฟู และ

หลักเศรษฐกิจเสรีนิยมใหมทีแ่พรหลาย เปดโอกาสทองใหทักษณิสรางอาณาจักรโทรคมนาคมของตัว
                                                 
 69 Pasuk and Baker, Thaksin, p. 38. วัลยา (นามแฝง), ทักษิณ ชินวัตร: ตาดูดาว เทาติดดิน (กรุงเทพฯ: 

สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๘), น. ๘๕ – ๘๖.  ขอมูลภูมิหลังชีวประวัติของทักษิณสวนนี้ประมวลเรียบเรียงมาจากแหลง
อางอิงทั้งสองเลม 
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ขึ้นมาและเริ่มกาวไปบนวิถีการเมืองของตนเอง โดยผสมผสานความรูไฮเทคและเสนสายการเมืองเขา

กับการทุมเทหลอล่ืนกลไกราชการและการเมืองอยางใจกวาง เขาก็สามารถปลูกฝงสายสัมพันธกับ

ขาราชการชั้นผูใหญและรัฐมนตรีทานตาง ๆ ไดอยางช่ําชองจนชนะการประมูลสัมปทานและขอใบ 

อนุญาตโครงการโทรคมนาคมใหญ ๆ กําไรมหาศาลมาหลายครั้งตอกนัเชนบริการวทิยุติดตามตวั, 

โทรศัพทเคลื่อนที่, เคเบิ้ลทีวี, ดาวเทยีม ฯลฯ ทักษณิวิ่งเตนกระทรวงการคลังจนนําบริษัทสัมปทาน   

ตาง ๆ ของตัวเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยซ่ึงกําลังบูมสําเร็จทามกลางเงินทุนตางชาติที่ไหลทะลัก

เขามาทวมทนตลาดหลังการลดกฎเกณฑทางการเงิน ถึงป พ.ศ. ๒๕๓๗ ยอดมูลคาสินทรัพยของบริษัท

ในเครือชินวัตรก็รวมกันสูงถึง ๒.๔ พันลานดอลลารสหรัฐฯหรือราว ๖ หมื่นลานบาท นับวาทักษณิได

แปลงตนจากเถาแกดิ้นรนปากกัดตนีถีบกลายเปนเจาสวัโทรคมนาคมหมื่นลานไดในเวลาเพยีง ๔ ป70 

 ในสภาพที่ธุรกิจโทรคมนาคมกับกระทรวงทบวงกรมซึ่งรับผิดชอบอนุมัติสัมปทานพัวพันกัน

ใกลชิด ก็เปนที่เขาใจไดวาเหตุใดทกัษณิจงึจําตองเขาสูวงการเมือง ดวยเงินหลายหมืน่ลานในมือ เขาเขา

รวมพรรคพลังธรรมและในไมชาก็รับชวงการนําพรรคตอจากพลตรีจําลอง ศรีเมือง อยางไรก็ตาม 

ภาพลักษณนกัลาสัมปทานของทักษิณก็ตามมารังควานสั่นคลอนเกาอี้รัฐมนตรีของเขาและทําลายพรรค 

พลังธรรมจนแตกแยกยอยยบัลงในที่สุด ทกัษิณตัดสินใจทิ้งพรรคพลังธรรมแลวกอตั้งพรรคไทยรักไทย

ของตัวเองขึ้นมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ จังหวะนั้นเขาอยูในฐานะที่ฉวยใชประโยชนไดเต็มที่

จากการมาบรรจบกันของวกิฤตเศรษฐกจิอันหนักหนาสาหัสกับระเบยีบวาระการปฏรูิปการเมืองที่เรง

รอนทวาคลุมเครือ ในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรทั่วไปเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔ อันเปนครั้ง

                                                 
 70 เรื่องเลาเกี่ยวกับเสนทางฟนฝาไตเตาทางธุรกิจการเมืองของทักษิณชวงนี้ที่นาสนใจรับฟงดวยวิจารณญาณ
มาเปนมุมมองประกอบไดแก สนธิ ล้ิมทองกุล, “ยามเฝาแผนดิน : “สนธ”ิปลุกพลังเงียบสู”แมว”ถลกกําพืดนักว่ิงเตน-
ผูกขาด”, ผูจัดการออนไลน, ๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๐ www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx?NewsID=b 
9500000069801. 
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แรกที่จัดขึน้ภายใตรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น ทักษณิไดอาศยัอดตีนักกจิกรรม ๑๔ – ๖ ตุลาฯ มาชวย

รณรงคหาเสียงแบบไฮเทคใหบนพื้นฐานนโยบายประชานิยมนานัปการที่มุงเอาใจผูเลือกตั้งชาวชนบท 

ดวยอานิสงสของระบบกฎเกณฑการเลือกตัง้ใหม พรรคไทยรักไทยไดคะแนนเสียงของผูมีสิทธิเลือกตั้ง

สูงอยางไมเคยปรากฏมากอนถึง ๑๑ ลานเสียงและครองที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรถึง ๒๔๘ จาก ๕๐๐ 

ทําใหพรรคอืน่ ๆ ที่เหลือตกอับไปโดยมพีรรคประชาธิปตยซ่ึงมีจุดยนืขวากลางเปนพรรคฝายคานใหญ

ที่สุด 

 สนธิ ล้ิมทองกุลก็เปนผูหนึ่งที่หนุนหลังทักษิณดวย โดยตอนแรก ๆ เครือหนังสือพิมพผูจัดการ

ของเขาถึงแกยกยองทักษิณวาเปนนายกรัฐมนตรีดีที่สุดเทาที่เมืองไทยเคยมีมาเลยทีเดยีว ขอที่นาสังเกต

ยิ่งคือเสนทางอาชีพของทั้งสองละมายเหมือนกันราวกบัแกะ71 สนธิหรือช่ือจีนวาหลินหมิงตา  (林 明 

達 ) เกดิในครอบครัวจีนไหหลําที่สุโขทัยในป พ.ศ. ๒๔๙๐ เปนบุตรของนายวเิชียร ล้ิมทองกุลซ่ึงเปน

ลูกครึ่งจีนไทยเกิดในเมืองไทย กับนางไชยง ซ่ึงเปนจีนอพยพ บิดาเคยกลบัไปเมืองจีน เรียนจบโรงเรียน

นายรอยหวางผูและไดเปนนายทหารกกมนิตั๋ง เมื่อกลับเมืองไทย วเิชียรเปดกิจการโรงพิมพออกหนงั-

สือพิมพจีนขายจีนอพยพดวยกันในกรุงเทพฯและตอมาไดทําสัมปทานคาไมจนร่ํารวย ทวากิจการคาไม

ของเขาไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสมัยนายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต

จนลมละลาย ทําใหนางไชยงตองหันมาดิน้รนตมกาแฟขายเลี้ยงครอบครัว  

 สนธิไดเรียนทีโ่รงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจนจบมัธยมศึกษา จากนั้นไปเรียนภาษาจีนและ

วิศวกรรมเครื่องกลที่มหาวทิยาลัยแหงชาติไตหวัน (ไถตา) ปเศษ แลวไปเรียนตอทางประวัติศาสตรที่ 

                                                 
 71 ขอมูลเกี่ยวกับชีวประวัติสังเขปของสนธิ ล้ิมทองกุลตอไปนี้รวบรวมเรียบเรียงจาก “สนธิ ล้ิมทองกุล”,         
วิกิพีเดีย, ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๐, th.wikipedia.org/wiki/; “Sondhi Limthongkul”, Wikipedia, 12 June 2007, 

en.wikipedia.org/wiki/Sondhi_Limthongkul. และ เทิดธรรม ทรงไทย (นามแฝง), คนโคนทักษิณ (สํานักพิมพรวม
ดวยชวยกัน, ๒๕๔๙), หนา ๖ – ๔๙.  
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University of California, Los Angeles และ Utah State University ในสหรัฐอเมริกาจนจบ

ปริญญาโท เมื่อกลับเมืองไทยป พ.ศ. ๒๕๑๖ เขาไดเปนบรรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ

ประชาธิปไตยซึ่งมีแนวทางเอียงซายดวยอายุเพยีง ๒๗ ปและเริ่มกาวหนาไปในวงการธุรกิจสิ่งพิมพ

เร่ือยมา ถึงป พ.ศ. ๒๕๒๖ สนธิก็ออกหนงัสือพิมพนิตยสารตอกันหลายฉบับและสามารถนําเครือ

บริษัทหนังสือพิมพผูจัดการเขาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยซ่ึงกําลังบูมสําเร็จในป พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 สนธิตองล้ีภัยการเมืองไปอยูอังกฤษชวงสั้น ๆ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ เนือ่งจากนําพา

เครือหนังสือพิมพผูจัดการคัดคานรัฐประหารของคณะรกัษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) นบัแต

เดือนกุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๓๔ และตอตานรัฐบาลทหารของนายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดา คราประยูร 

(เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕) อยางเปดเผยเต็มตวั ตอมาเขากจ็ดัวางตําแหนงเครือหนังสือพิมพ

ผูจัดการอยูแถวหนาสุดในขบวนเฉลิมฉลอง “เศรษฐกจิใหม” หลังเหตุการณพฤษภาทมิฬ พ.ศ. 

๒๕๓๕ ปาวรองโฆษณาวาทกรรมแฟชั่นยอดนยิมเรื่อง “โลกานุวัตร-โลกาภิวัตน”, “การปฏิวัติ

เทคโนโลยีสารสนเทศ”, “สังคมความรู” ฯลฯ ตัวสนธิเองไมเพียงเกงแตปาก หากยังทําตามที่พดูอยาง

สุมเสี่ยงบาระห่ําทางธุรกิจดวย อาศยัเงินกูธนาคารกอนมหึมาที่ไดจากการเอาหุนราคาสูงเกินจริงของตัว

ไปวางค้ําประกัน เขาเทีย่วไลซ้ือบริษัท, สํานักพิมพและนิตยสารตาง ๆ ทั้งในและตางประเทศ ทุมทุน

มหาศาลลงไปในโครงการดาวเทียมรวมกบัรัฐบาลลาวเพื่อถายทอดคลื่นโทรทัศนดิจิตอลใหครอบคลุม

ผูชมราว ๒ พนัลานคนในภมูิภาคเอเชีย-แปซิฟค และวางแผนจะโดดเขาตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่ซ่ึง

แขงขันกันดุเดอืดรุนแรง กอนวิกฤตการเงนิป พ.ศ. ๒๕๔๐ จะปะทุขึน้นั้น นิตยสารฟอรจูนของอเมริกา

รายงานวามหาเศรษฐีขี่เครื่องบินเจ็ต ชอบตบทิปหนัก ๆ และมักใหญใฝเปน “เจาพอส่ือแหงเอเชยี” 

คนนี้มีสินทรัพยมูลคาสูงถึง ๖๐๐ ลานดอลลารสหรัฐฯ 
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 แตแลวเมื่อเกดิวิกฤตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ อาณาจักรธุรกิจที่ขยายใหญเกินตวัของสนธิ

ก็ติดคางหนี้สินถึง ๒ หมื่นลานบาทขณะทีต่ัวเขาเองกเ็ปนหนี้ธนาคารกรุงไทย ๑,๕๐๐ ลานบาทและถูก

ศาลประกาศใหเปนบุคคลลมละลายอยู ๓ ป สนธิโทษวาเขาเคราะหรายครั้งนี้สวนหนึ่งเพราะนโยบาย

การเงินการคลงัของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภยักบัรัฐมนตรีคลังธารินทร นิมมานเหมินทร (พ.ย. 

๒๕๔๐ – ก.พ. ๒๕๔๔) ภายใตการชี้นําของกองทุนการเงินระหวางประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ดังนัน้เขาจึง

หันเหเครือหนงัสือพิมพผูจัดการไปสนับสนุนทักษิณในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรป พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ทําใหหลังเลือกตั้งและทกัษณิไดเปนนายกฯ ธุรกิจของเขาก็พลิกฟนทนัตาเห็น ดวยอานิสงสของมิตร

สหายและเพื่อนรวมงานเกาแกที่เขาไปรวมงานวงในของรัฐบาลทักษณิหลายคน อาทิ: -  

 -ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ รัฐมนตรีพาณิชยและการคลังคนใหมในรัฐบาลทักษิณ เคยเปนผูรวม

กอตั้งเครือหนงัสือพิมพผูจัดการและคอลัมนิสตในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน 

 -พันศักดิ์ วิญญรัตน ประธานที่ปรึกษาดานนโยบายของนายกฯ ทักษณิ เคยเปนบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ Asia Times ของสนธิที่ลมเลิกไปและแปลงสภาพเปนเว็บไซตขาว www.atimes.com 

 -ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช ประธานกรรมการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

เคยเปนมนัสมองและแกนหลักทางวิชาการของเครือหนังสือพิมพผูจัดการ รวมทั้งประธานมูลนิธิหลาย

แหงที่สนธิตั้งขึ้น 

 -กนก อภิรดี กรรมการผูอํานวยการใหญบริษัทการบินไทยจํากดั (มหาชน) เคยรับผิดชอบดูแล

บริษัทไออีซี ในเครือหนังสือพิมพผูจัดการของสนธิ 

 -วิโรจน นวลแข กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงไทยของรัฐ เคยเปนนายธนาคารที่ดําเนิน 

งานทางการเงนิใหสนธิมากอน เปนตน 
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 ปรากฏวาเงินคาโฆษณากอนใหญจากรัฐวิสาหกจิตาง ๆ เร่ิมหล่ังไหลเขาสูเครือหนังสือพิมพ

ผูจัดการ หนี้สิน ๑,๘๐๐ ลานบาทที่เครือหนังสือพิมพผูจดัการติดคางธนาคารกรุงไทยอยูถูกยกใหเสีย

เปนสวนใหญ เครือหนังสือพิมพผูจัดการยังเปดบริการโทรทัศนดาวเทยีม ASTV ในไตหวันทีแ่พร

สัญญาณครอบคลุมยานเอเชีย-แปซิฟก และสถานีโทรทัศนชอง ๙ ขององคการสื่อสารมวลชนแหง

ประเทศไทยกเ็ปดชวงเวลาใหสนธิจัดรายการสนทนายอดนิยม “เมืองไทยรายสัปดาห” ที่สนับสนุน

รัฐบาล 72 

 

ใชเงินหลวงสรางฐานเสียง  

 

 กรณีความสัมพันธอันผกผันยอกยอนระหวางสนธิ ล้ิมทองกุลกับทักษณิ ซ่ึงละมายใกลเคียงกับ

กรณีอ่ืน ๆ อีกหลายตอหลายกรณีในระดับที่แตกตางกันไปนั้น เปนตวัอยางรูปธรรมที่แสดงใหเห็นถึง

ยุทธศาสตร “โลกาภิวัตนเพือ่กลุมทุนพวกพอง” (crony capitalist-oriented globalization) ที่

รัฐบาลทักษิณดําเนินอยางแข็งขันทามกลางเสียงปรบมือรองเชียรดังอึกทึกของสื่อส่ิงพิมพการเงิน

ตะวนัตก ยุทธศาสตรดังกลาวผสมผสาน: -  

 ๑) โครงการอันทะเยอทะยานที่จะแปรกิจการตาง ๆ ของรัฐใหกลายเปนของเอกชนครั้ง

มโหฬาร (เชน พลังงาน, น้ําประปา, ขนสง, โทรคมนาคม) ซ่ึงจะเปดชองใหสมัครพรรคพวกของผูกุม

อํานาจแสวงประโยชนเขาพกเขาหอไดนับพัน ๆ ลานบาท, เขากับ  

                                                 
 72 บริษัทไทยเดยด็อท คอมของสนธิเขามารับจัดรายการสนทนา “เมืองไทยรายวัน” ทุกวันจันทรถึงศุกรให
ทางชอง ๙ อสมท. ต้ังแต ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตอมาในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ รายการถูกปรับลดเวลาลงเหลือ
สัปดาหละครั้งและเปลี่ยนช่ือรายการเปน “เมืองไทยรายสัปดาห” ในที่สุดนับแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ สนธิได
เขามาเปนพิธีกรเองจนรายการถูกรัฐบาลทักษิณปดไปในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดู คํานูณ, ปรากฏการณสนธิ, น. 
๓๖. 



 53

 ๒) เศษทานทีห่วานโปรยจนุเจือฐานเสียงในหมูบานชนบท อาทิ โครงการตาง ๆ ที่จัดหา

สินเชื่อใหคนยากไรแบบไมโครเครดิต, พักชําระหนี้เกษตรกร, ๓๐ บาทรักษาทุกโรค เปนตน  

 โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติจัดสรรเงินสําหรับปลอยกูแกหมูบานชนบท 

๗๐,๐๐๐ กวาหมูบานและชมุชนเมือง ๔,๐๐๐ กวาชุมชนแหงละ ๑ ลานบาท โดยใหชาวบานจดัตั้งกนั

ขึ้นมาเปนคณะกรรมการบรหิารจัดการเอง โครงการ ๓๐ บาทรักษาทุกโรคนับเปนหนึง่ในความพยายาม

ริเร่ิมปรับปรุงกิจการสาธารณสุขในชนบทใหดีขึน้ที่นาชื่นชมยินดี ทวามันรีบทํากนัลวก ๆ บริหาร

จัดการแยและขัดสนงบประมาณ สงผลใหเจาหนาที่บุคลากรทางการแพทยและพยาบาลตองทํางาน

เหลือบากวาแรงและเสียขวญักําลังใจ อีกทั้งโรงพยาบาลชนบทหลายแหงก็ชักหนาไมถึงหลังใกลลม 

ละลาย สําหรับโครงการไมโครเครดิตตาง ๆ ไมวากองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ, ธนาคาร

ประชาชนหรอืกองทุนเอสเอ็มแอล (Small, Medium & Large Villages) นอกจากชวยขยายตลาด

โทรศัพทมือถือและรถมอเตอรไซคแลว กย็ังสงผลใหปริมาณหนี้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากครวั 

เรือนละ ๗๐,๕๘๖ บาทหรอื ๕.๗ เทาของรายไดครัวเรือนโดยเฉลี่ยตอเดือนในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไปเปน 

 ครัวเรือนละ ๘๔,๖๐๓ บาทหรือ ๖.๑ เทาของรายไดตอเดือนในป พ.ศ. ๒๕๔๕ สําหรับครัวเรือนที่

ยากจนมาก ปริมาณหนี้โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากครัวเรือนละ ๒๐,๐๘๓ บาทหรือ ๑๑.๕ เทาของรายได

ครัวเรือนโดยเฉลี่ยตอเดือนไปเปน  ครัวเรือนละ ๒๔,๑๘๘ บาทหรอื ๑๕.๒ เทาของรายไดตอเดอืน 

ในระยะเวลาเดียวกัน 73 

                                                 
 73 อางจาก อนุสรณ อุณโณ, “นโยบายประชานิยมรัฐบาลพรรคไทยรักไทย: ขอพิจารณาเบื้องตน”, ฟา
เดียวกัน, ๓: ๑ (ม.ค. – มี.ค. ๒๕๔๘), ๕๒ – ๙๖. โดยเฉพาะตารางที่ ๑๐ หนา ๗๖; สําหรับตัวเลขหนี้สินเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนลาสุดจากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพิ่มขึ้นเปน 
๑๑๖,๕๘๘ บาท/ครัวเรือนในป พ.ศ. ๒๕๔๙ ดู “ช้ี ๖ ปคนไทยอยูดีมีสุขเพิ่ม”, มติชนรายวัน, ๓ ก.ค. ๒๕๕๐, น. ๑, 
๑๖. 
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 การสํารวจวจิยัเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ พบวาการเก็งกําไรที่ดินในเศรษฐกิจฟองสบูทําใหที่ดนิ 

๗๐% ของประเทศใชประโยชนไมเตม็ที่ ที่ดินเกษตรกรรมถูกปลอยทิ้งรกรางถึง ๓๐ ลานไร ขณะที่

เกษตรกรไมต่าํกวา ๕๐๐,๐๐๐ ครอบครัวกลับไรที่ทํากิน สถานการณวปิริตที่เกษตรกรกับที่ดินทํากนิถูก

แยกพรากจากกันนี้ทําใหประเทศสูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจทีจ่ะนําที่ดินทิ้งรางเหลานั้นมาพัฒนาการ

เกษตรคิดเปนมูลคาไมต่ํากวา ๑๒๗,๓๘๔.๐๓ ลานบาทตอป 74 เห็นชัดวาโครงการปรับการกระจาย

ที่ดินใหมคร้ังใหญคือคําตอบที่สมเหตุสมผลเพียงอยางเดียวเทานั้น ทวาเนื่องจากไมมีโครงการดังกลาว 

ชาวนาไทยจึงถูกบีบใหตองดิ้นรนปรับตัวเอาตัวรอดไปตามเวรตามกรรม แมวาประชากรประมาณ 

๗๐% ยังอยูในชนบท 75 แตกระนั้นทุกวันนีร้ายไดราว ๖๐% ของพวกเขาก็มาจากงานนอกภาคเกษตร-

กรรม 76 งานดังกลาวรวมทั้งการจางงานในเศรษฐกิจนอกระบบทองถ่ินและงานรับจางในตวัเมืองทีม่ี

                                                 
 74 วารินทร วงศหาญเชาวและคณะ, บทคัดยอการวิจัย “การถือครองและใชประโยชนที่ดินและมาตรการทาง
เศรษฐศาสตรและกฎหมายเพื่อใหการใชประโยชนที่ดินเกิดประโยชนสูงสุด (๒๕๔๒ – ๒๕๔๔)”, เว็บไซต
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๕, www.trf.or.th/research/abstract/Thai/RDG4240020.txt.  นอกจาก 
นี้ดูเพิ่มเติมใน Prasong Charasdamrong, “Hard Times, Withering Rural Roots”, Bangkok Post, 30 October 
2005, Perspective Section, p. 1, 6. 
 75 อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาวิจัยลาสุดของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลช้ีวา
สังคมไทยกําลังเปลี่ยนไปสูสภาพที่ประชากรครึ่งหนึ่งราว ๓๒ ลานคนหรือ ๕๑% จากทั้งสิ้น ๖๒.๘ ลานคน อาศัยอยู
ในเขตเมือง ดู “มหิดลเตือนภาครัฐรับมือเบบี้บูม”, ผูจัดการรายวัน, ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๐, www.manager.co.th/asp-

bin/mgrView.asp?NewsID=9500000072720.  

 76 แนวคิดขอวิเคราะหเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชาวนาไทยที่เช่ือมโยงกับเศรษฐกิจนอกระบบตอไปนี้
ประมวลเรียบเรียงจากรายงานการเสวนา ๒ ช้ินโดย กตัญู ประยุกตศิลป, “มวลชนคนรากหญาคือฐานรากระบอบ
ทักษิณ”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๑๙ (๑๐ มี.ค. ๒๕๔๙), ๑๔ – ๑๕; และ กตัญู ประยุกตศิลป, “ประชานิยม: 

สงครามชนชั้นครั้งใหม”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๔: ๗๒๐ (๑๗ มี.ค. ๒๕๔๙), ๒๔ – ๒๕; รวมทั้งการตีความตอยอดของ 
นิธิ เอียวศรีวงศ, “บานนอกคอกนาและประชานิยม”, มติชนรายวัน, ๓ เม.ย. ๒๕๔๙, น.๖. 
 อนึ่ง ในการแสดงปาฐกถาสุภา ศิริมานนทอนุสรณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการ-
เมือง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ศกนี้ ศาสตราจารย ดร. ผาสุก พงษไพจิตร ไดจําแนกสัดสวน
กําลังแรงงานไทยปจจุบันไวคราว ๆ วา: ภาคเกษตร ๔๑%, ภาคนอกระบบในเมือง ๒๖%, ภาคปกคอขาวหรือคนชั้น
กลาง ๑๕%, ภาคอุตสาหกรรมในระบบ ๘%, และอื่น ๆ ๑๐%  เธอชี้ใหเห็นวากําลังแรงงานภาคเกษตรกับภาคนอก
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นายหนาคนกลางคอยจัดหาติดตอ งานประเภทนี้ไมประจําและไมมัน่คง อีกทั้งไมอยูในขายที่มีประกัน 

สังคมรองรับ พอคนงานหนุมสาวเหลานี้เกีย่วพนักับเศรษฐกิจเงนิตราและวิถีชีวิตบริโภคนิยมลึกซึ้งขึ้น 

สายสัมพันธเงินตราก็เขาแทนที่ความกลมเกลียวเปนปกแผนของชุมชน และวัฒนธรรมการกูยืมก็เขา

สวมบทรับหนาที่แทนตาขายรองรับความปลอดภัยของชมุชนซึ่งนับวันเลือนหายไป ในแงเศรษฐกิจ  

พวกเขาตองพึง่พาอาศัยนายหนาคนกลางที่เปนหวงเชื่อมเมืองเขากับชนบทยิ่งขึ้นทกุที คนเหลานี้ไดแก

พอคาพืชคา, นายหนาหาคนงาน, ตัวแทนนายทนุเงินกูที่อยูในเมือง, หัวหนากลุมคนงานสัญญาจางภาค

เกษตร, ผูรับจางชวงทองถ่ิน เปนตน สวนในแงการเมือง นายหนาคนกลางเหลานี้ยังเลนบทเปนหวั-

คะแนนทองถ่ินคอยระดมผูคนในเครือขายของตัวใหแกนักเลือกตั้งดวย กลาวในแงนี้แลว นโยบาย

ประชานิยมของทักษิณจึงเทากับเปนการใชเงินหลวงซื้อเหมาหวัคะแนนเหลานี้ใหแกพรรคไทยรักไทย

ของตน 

 ในอุงมือของทักษิณ ปรากฏวารัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ถูกนําไปปรับใหรับใชรัฐบาลอํานาจนยิม-

ประชานิยมเพือ่และโดยกลุมธุรกิจใหญอยางสมบูรณแบบ ราวกับความใฝฝนของบรรดานักปฏิรูป

การเมืองหลัง พ.ศ. ๒๕๓๕ ถูกปรับแตงยนีสใหกลายสภาพเปนปศาจก็มิปาน ดวยทรัพยากรทางการเงิน

สวนตัว อํานาจบริหารที่เพิ่มพูนขึ้นและเสียงขางมากอยางทวมทนในรฐัสภา ทักษณิใชมันอยางเต็มที่ไม

รีรอเพื่อสงพวกพองเขาไปครอบงําหรือโนมนาวจูงใจองคกรตรวจสอบถวงดุลอิสระตาง ๆ ที่ตั้งขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญ จัดการบอนทําลายหรือสกัดจดุอํานาจขององคกรเหลานั้นเสีย 77  รัฐบาลทักษิณไดแทรก 

                                                                                                                                                 
ระบบในเมืองจะแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมา พลังคนงานในทั้งสองภาครวมราว ๖๗% นี้แหละที่เปนฐานเสียงอัน
กวางใหญแข็งแกรงแกนโยบายประชานิยมของรัฐบาลนายกฯทักษิณแหงพรรคไทยรักไทย ดู Pasuk Phongpaichit, 
“Thai politics beyond 2006 coup”, Bangkok Post, 31 July 2007, p. 8. 
 77 รังสรรค ธนะพรพันธุ, “๕ ปปฏิรูปการเมืองไทยในมุมมองเศรษฐศาสตร”, ฟาเดียวกัน, ๑: ๓ (ก.ค. – ก.ย. 
๒๕๔๖), ๔๐ – ๕๖; เสนห จามริก, “วิกฤตรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ คือวิบากกรรมของแผนดิน”, ขาวสด, ๑๓ ม.ค. 
๒๕๔๖, น. ๑๐. 
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แซงการคัดเลอืกผูสมัครเขาสูองคกรเหลานี้ ไมยอมรวมมือดวย ขดัขวางการทํางานหรือกระทั่งเสนอให

สินบน 78  กรณตีัวอยางที่เปนบททดสอบเรื่องนี้แตแรกไดแกคดีที่คณะกรรมการปองกันและปราบ 

ปรามการทุจริตแหงชาตกิลาวหา พ.ต.ท. ทกัษิณวาจงใจปกปดทรัพยสินเปนหุนมูลคาราว ๔,๕๐๐ ลาน

บาทระหวางดาํรงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยจดทะเบยีนหุนเหลานั้นไวในชื่อ

ของคนใช, คนขับรถ, ยามรักษาความปลอดภัย เปนตน คดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในป 

พ.ศ. ๒๕๔๔ และหากทักษณิถูกตัดสินวาผิดจริงก็จะถูกหามมิใหดํารงตําแหนงทางการเมืองใด ๆ เปน

เวลา ๕ ปนับแตวันที่พนจากตําแหนงซึ่งจะทําใหเขาตองลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรีทันที ใน

เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ภายใตแรงกดดันทางการเมอืงอยางหนกัหนวงจากฝายสนับสนุนนายกฯ 

ทักษิณ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็วนิิจฉัยใหเขาพนผิดดวยคะแนนเสยีงขางมาก ๘ ตอ ๗ อยางอื้อ     

ฉาว 79 หลังจากนั้น นายกฯทกัษิณกเ็ร่ิมพลิกสถานการณเปนฝายกระทําดวยการประกาศ “สงคราม” 

ตอปญหา ตาง ๆ ตอเนื่องกันเปนชุดไดแกผูคายาเสพติด, ผูมีอิทธิพล, องคกรพัฒนาเอกชนและสิทธิ

มนุษยชน, ขบวนการประทวงของมวลชนรากหญา, และผูกอความไมสงบแยกดินแดนมลายูมุสลิมใน

ชายแดนภาคใต โดยบอยครัง้วัดผลสําเร็จของสงครามเปนจํานวนศพ 80 

                                                 
 78 ตัวอยางเชน Anucha Charoenpo, “Warning on ‘secret killings’,” Bangkok Post, 3 February 
2003, p.1; Supawadee Susanpoolthong, “Groups lament govt meddling in media,” Bangkok Post, 3 
February 2003, p.3; Pradit Ruangdit, “A terribly important short-cut?,” Bangkok Post, 23 August 2003; 
Mongkol Bangprapa, “Govt rejects rights panel's probe report; Commission finds police in the wrong,” 
Bangkok Post, 27 August 2003; Post Reporters, “Judge 'lobbied' in PM's assets case; Court told of judge's 
reluctance to face fact,” Bangkok Post, 14 October 2004, p.1. 
 79 Pasuk and Baker, Thaksin: The Business of Politics in Thailand, pp. 1-7. 
 80 สงครามตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดรอบแรกจาก ๑ ก.พ. – ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๖ ปรากฏวามีผูถูกสังหาร 
๒,๖๒๕ คน (“เหยื่อ...สงครามยาบา เหยื่อ...รัฐบาลทักษิณ”, มติชนรายวัน, ๒๔ พ.ย. ๒๕๔๙, น. ๒); จรัญ ภักดีธนา
กุล ปลัดกระทรวงยุติธรรมกลาววากรณีปราบปรามผูกอความไมสงบชายแดนภาคใตในสมัยรัฐบาลทักษิณ มีการสั่ง
การใหอุมฆาตัวการ ๒๐๐ คน (“จรัญอัดฆาตัดตอนไรสติปญญา แฉขอมูลอุมฆาภาคใต ๒๐๐ คน”, มติชนรายวัน, ๓๐ 
พ.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๒); ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดนครราชสีมาอางวาตนรวบรวมจํานวนผูตกเปนเหยื่อ 
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ปญหาชายแดนภาคใต 81 

 
 การกอการกําเริบเพื่อแยกดินแดนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตติดประเทศมาเลเซียอันไดแก

จังหวดัปตตานี ยะลา นราธวิาส สตูลและสงขลานั้น เร่ิมตนขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง

ไมนาน เพื่อตอบโตการผนวกดินแดน ปราบปรามและเลือกปฏิบัติโดยรัฐไทยของชนชาวพุทธสวน

ใหญที่มีกรุงเทพฯเปนศนูยกลางซึ่งมีประวัติการณมาชานาน การตอสูของขบวนการแยกดนิแดนมีขึน้มี

ลง ขึ้นอยูกับนโยบายรัฐบาลและความขัดแยงภายในขบวนการเอง ในป พ.ศ. ๒๕๒๔ รัฐบาล

นายกรัฐมนตรพีลเอกเปรม ตณิสูลานนท (พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๑) ไดกอตั้งศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวดัชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองบัญชาการผสมพลเรือนตํารวจทหารที่ ๔๓ (พตท. ๔๓) ขึ้น

ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๘/๒๕๒๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔ เพื่อ “ทําหนาที่คลาย

กับเปนรัฐบาลสวนหนา มาตัง้หนวยอํานวยการอยูในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต โดยจําลองหนวยงาน

อํานวยการดานแผนงาน แผนเงิน และแผนคนของรัฐบาลกลางมาอยูดวยกัน” อันเปนการปรับระบบ

สายการบังคับบัญชาราชการใหคลองตัวข้ึนและเปดชองใหผูนําศาสนาและชุมชนทองถ่ินสามารถเขาถึง

อํานาจฝายปกครองไดโดยตรง82 จากนัน้ การกอการกําเริบแยกดินแดนกซ็าลง ผูกอการจํานวนมากพา

                                                                                                                                                 
“สงคราม” ตาง ๆ ในสมัยรัฐบาลทักษิณไดกวา ๗,๐๐๐ คน (“โตงจี้เอาผิดรบ.แมวฆาตัดตอน”, มติชนรายวัน, ๒๔ 
พ.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๕ กรอบบาย) 
 81 เนื้อหาสวนนี้ที่สําคัญประมวลเรียบเรียงจาก สุภลักษณ กาญจนขุนดี, ดอน ปาทานและทีมขาวภาคสนาม
เครือเนชั่น, สันติภาพในเปลวเพลิง (กรุงเทพฯ: บริษัทเนชั่นบุคส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด, ๒๕๔๗); คณะกรรมการ
อิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ, รายงานคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ (กอส.): เอาชนะความ
รุนแรงดวยพลังสมานฉันท (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ, ๒๕๔๙); และ นิธิ เอียวศรี
วงศ, บรรณาธิการ, มลายูศึกษา: ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับประชาชนมลายูมุสลิมในภาคใต (กรุงเทพฯ; สํานักพิมพ
อมรินทร, ๒๕๕๐). 
 82 อางจาก “ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต: บทบาทและภารกิจ”, โฮมเพจเพื่อการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต, www.sbpac.moi.go.th/sbpacor1.html . 
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กันมอบตัวกับทางราชการเพือ่กลับไปดําเนนิชีวิตตามปกติ และบางกห็นัไปทํามาหากินดวยการขนของ

เถ่ือนขามชายแดนและคาขายในตลาดมดืภายใตการคุมครองของเจาหนาที่ทองถ่ิน ดวยเหตุนีใ้นระยะ

สองทศวรรษตอมา เขตชายแดนภาคใตจึงคอนขางสงบสันติ ถึงแมจะเจือดวยความทุจริตฉอฉล แต

กระนั้นก็นับวาเปนสันติภาพ ซ่ึงมี ศอ.บต. และ พตท. ๔๓ คอยคํ้าจุน โดยทําหนาที่เหมือนสํานักหกั

บัญชี ไกลเกลี่ยรอมชอมประสานบรรดากลุมผลประโยชนและชุมชนทองถ่ินทั้งหลายเขาดวยกัน 

ภายใตการครอบงําดูแลของกองทัพภาคที่ ๔, เครือขายขาราชบริพารและนักการเมืองทองถ่ินสังกัด

พรรคประชาธิปตย 

 เปาหมายของนายกฯทักษิณในพื้นทีเ่ขตชายแดนภาคใตคอืถอดรื้อระเบียบเดิมดังกลาวขางตน

ทิ้งแลวแทนทีด่วยระเบยีบใหมภายใตการควบคุมของตํารวจ  เนื่องจากนายกฯทักษิณไดรับฟงขอมลู

จากนายตํารวจระดับผูบังคบับัญชาวาปญหาที่หลงเหลืออยูในพืน้ที่เปนแคอาชญากรรมที่กอโดย “โจร

กระจอก” ไมกี่รอยคน กอปรกับภูมิหลังที่เคยเปนนายตํารวจมากอนบวกทวงทํานองการนําแบบซีอีโอ

อัตตาธิปไตยทําใหเขาโนมเอียงที่จะมองปญหาสังคมแกยากเรื้อรังเปนเรื่องอาชญากรรมที่ตองจัดการ

อยางเด็ดขาดดวยกําลัง ปจจัยเหลานี้สงผลใหทักษณิตัดสนิใจออกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๒๓/

๒๕๔๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ยกเลิกโครงสราง ศอ.บต. – พตท. ๔๓ ที่ใชมานานทิ้งเสยี 

ถอนทหารกลับกรมกอง ใหตํารวจเขารับผิดชอบดูแลความสงบเรียบรอยแทน โดยไมฟงเสียงทัดทาน 

ของผูบัญชาการทหารทองถ่ิน ปรากฏวาโครงสรางการบริหารใหมซ่ึงขึ้นตรงตอศูนยอํานาจทีก่รุงเทพฯ

มากกวาจะตอบสนองขอเรียกรองและเสียงรองทุกขในพื้นที่ ไมเปดชองใหชาวบานชายแดนภาคใต

เขาถึงไดโดยตรงดังกอน ยิ่งกวานัน้ตํารวจซึ่งเขาพื้นที่มาใหมยังพยายามหาขาวดวยการจับกุมลักพา

เครือขายสายขาวทองถ่ินของทหารแตเดิมไปรีดเคนปากคาํ บางก็ถูกฆาทิ้งในภายหลัง มิหนําซ้ํา 

สงครามตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาลทักษิณเมือ่ป พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ่ึงมีผูตองสงสัยถูกฆาตัดตอน
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ลมตายเปนใบไมรวงก็สรางผลงานคนตายและรอยแคนไวเชนกันในเขตชายแดนภาคใตซ่ึงยาเสพตดิ

แพรระบาด83 ถึงตอนนั้น ตํารวจในพื้นทีก่็ตกเปนเปาโจมตีดวยอาวุธปนอยางลึกลับหลายครั้ง ทําให

เจาหนาทีต่ํารวจลมตายนับสิบนาย 84 

 จะเห็นไดวาทีก่ารกอการกําเริบแยกดินแดนชายแดนภาคใตปะทุขึ้นใหมในครั้งนี้เปนผลลัพธ

โดยตรงจากนโยบายของรัฐบาลทักษิณทีพ่ยายามปรับการบริหารพื้นที่ชายแดนภาคใตใหกลับสูภาวะ

ปกติ (normalization policy) คล่ืนการกอความไมสงบและการกอการรายระลอกนี้เร่ิมขึ้นเมื่อคืนวนัที่ 

๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยผูกอความไมสงบประมาณ ๕๐ คนบุกโจมตีกองพันพัฒนาที่ ๔ คายกรม

หลวงนราธิวาสราชนครินทร ที่บานปเหล็ง ตําบลมะรือโบออก อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

สังหารทหารไป ๔ นายและปลนปนไป ๔๐๓ กระบอก ประสานกับการลอบวางเพลิงอาคารโรงเรียน

และที่พักสายตรวจทั่วจังหวดันราธิวาส ๒๒ จุด หลังจากนั้นก็เกิดเหตวุางระเบดิ ลอบยิง สังหารและทํา

รายเจาหนาที่และชาวบานทั้งไทยพุทธและมลายูมุสลิม กอวินาศกรรมและวางเพลิงทีท่ําการ เสนทาง

คมนาคมและทรัพยสินของทางราชการและเอกชนตอเนื่องรายวนัไมขาดสายเรื่อยมาจนปจจุบนั 85

 เหตุการณรุนแรงครั้งสําคัญไดแกการลุกฮือโจมตีเจาหนาที่ทหาร-ตํารวจแบบพลีชีพประสาน 

กัน ๑๑ จุดในจังหวดัปตตานี, ยะลา, และสงขลาเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ทําใหเจาหนาที่

เสียชีวิต ๕ คน ผูกอความไมสงบเสียชีวิต ๑๐๖ คน ในนีร้วมทั้งเหตกุารณมัสยิดกรือเซะที่จังหวัด

                                                 
 83 พล.ต.ท.จงรัก จุฑานนท ผูชวย ผบ.ตร.ในฐานะหัวหนาชุดตรวจสอบติดตามคดีฆาตกรรมอันเนื่องมาจาก
นโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติด ป ๒๕๔๖ ระบุวาในชวงวันที่ ๑ ก.พ.- ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๖ มีคดีฆาตกรรมอัน
เนื่องมาจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ๑,๒๗๓ คดี ในจํานวนนี้ เกิดเหตุในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๙ (ตรัง 
พัทลุงและ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต) รวม ๖๗ คดี (“‘จงรัก’ สางคดีฆาตัดตอน! ยังไมคืบ”, ผูจัดการออนไลน, ๓๐ 
เม.ย. ๒๕๕๐, www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9500000049233 ) 
 84 สุภลักษณและคณะ, สันติภาพในเปลวเพลิง, น. ๓๐๒ – ๐๕.  
 85 คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ, เอาชนะความรุนแรงดวยพลังสมานฉันท, น. ๔๑ – 
๕๐.   
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ปตตานีซ่ึงกําลังทหารติดอาวธุสงครามหนักใตการบังคับบัญชาในเหตกุารณของพลเอกพัลลภ ปนมณี 

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ปดลอม ยิงถลมและบุกยึด

มัสยิดกรือเซะเนื่อง จากผูกอความไมสงบมลายูมุสลิมติดอาวุธสงครามจํานวนหนึ่งที่แยงชิงมาได ๓๒ 

คนหนีเขาไปหลบซอนและยิงตอสูอยูภายใน ปรากฏวาไมมีผูกอความไมสงบคนใดรอดชีวิตจากเหตุ

นองเลือดในมสัยิดครั้งนี้ 86  ตอมา วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เจาหนาที่ทหารตํารวจไดใชความ

รุนแรงและอาวุธปนสลายการชุมนุมของชาวบานมลายูมสุลิมประมาณ ๓,๐๐๐ คนหนาสถานีตํารวจ 

ภูธรอําเภอตากใบ จังหวดันราธิวาสเพื่อเรียกรองทางราชการใหประกนัตัวชาวบานมลายูมุสลิมที่เปนชุด

รักษาความปลอดภัยในหมูบาน ๖ คน ปรากฏวาผูชุมนุมเพศชายที่เปนผูใหญและเด็กเสียชีวิตในที่ชุมนุม 

๗ คนและเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจถึง ๗๘ คนเพราะถูกบังคบัใหนอนคว่ําหนาซอนทับกนั

หลายชั้นเปนเวลานานถึง ๕ ช่ัวโมงขณะถูกจับกุมลําเลียงไปคายอิงคยทุธบริหารจังหวัดปตตานี 87 ผล

                                                 
 86 “รายงานคณะกรรมการอิสระไตสวนขอเท็จจริงกรณีเหตุการณมัสยิดกรือเซะ”, ประชาไทออนไลน, ๒๖ 
ก.ค. ๒๕๔๗, www.prachatai.com/report_gresae.pdf.       
 เสียงขางมากของคณะกรรมการฯที่แตงตั้งโดยรัฐบาลทักษิณตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๐๔/๒๕๔๗ 
ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ชุดนี้สรุปความเห็นวาการยุติเหตุการณมัสยิดกรือเซะดวยสันติวิธีเหมาะสมกวาวิธี
รุนแรง, ทวาเจาหนาที่ขาดความพรอมและอุปกรณในการเผชิญเหตุและยุติเหตุการณดวยสันติวิธี, การเลือกใชอาวุธ
หนักของฝายเจาหนาที่รัฐไมสอดคลองกับความจําเปนและไมไดสัดสวนกับการใชกําลังของผูกอความไมสงบ 

 87 “รายงานของคณะกรรมการอิสระสอบขอเท็จจริงกรณีมีผูเสียชีวิตในเหตุการณอําเภอตากใบ 

จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗”, ประชาไทออนไลน, ๑๗ ธ.ค. ๒๕๔๗, www.prachatai.com/ 
takbai.pdf.  
 คณะกรรมการฯที่แตงตั้งโดยรัฐบาลทักษิณชุดนี้สรุปความเห็นบางประเด็นที่นาสนใจวาการชุมนุมหนา
สถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบมีการจัดตั้งและวางแผนยั่วยุ, ผูชุมนุมที่พกอาวุธมามีไมก่ีคนและจํานวนอาวุธไมมาก, 
มาตรการที่เจาหนาที่ใชกอนสลายการชุมนุมเชนการสกัดกั้นและเจรจากับผูชุมนุมเหมาะสมแลวแตไมสําเร็จ, การ
สลายการชุมนุมของฝายเจาหนาที่มีเหตุผลอันสมควรแตวิธีการไมเหมาะสม, การควบคุมตัวผูชุมนุมทั้งหมดเปนการ
ปรับแผนตามสถานการณที่เปลี่ยนไป ทําใหการเตรียมการและปฏิบัติการบกพรองหลายประการ แตการควบคุมตัวนั้น
แมทัพภาค ๔ มีอํานาจทําไดตามกฎอัยการศึก, การตัดสินใจเลือกใชคายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปตตานีเปนสถานที่
ควบคุมตัวเหมาะสมแลว, การเคลื่อนยายผูถูกควบคุมจากตากใบไปยังคายอิงคยุทธบริหารเปนไปอยางฉุกละหุกสับสน 
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สะเทือนจากกรณีตากใบทําใหนานาชาติ องคการระหวางประเทศและองคกรดานสิทธิมนุษยชนพากัน

รุมประณามทางการไทย รัฐบาลทักษิณสนองตอบดวยการริเร่ิมปฏิบัติการที่ส่ือมวลชนตางชาติเรียกวา 

“ระเบิดสันตภิาพ” โดยใหขาราชการ ประชาชน นกัเรียนนิสิตนักศกึษาทั่วประเทศรวมกันพับกระดาษ

เปนรูปนกโอรกิามิ สัญลักษณแหงสันติภาพของญี่ปุนราว ๑๐๐ ลานตัว ขนขึ้นเครื่องบินทหารนําไป

โปรยลงในพืน้ที่เกิดเหตกุารณไมสงบในภาคใตเพื่อแสดงความปรารถนาดี 88 

 การตอบโตของนายกฯทักษณิตอการกอการกําเริบชายแดนภาคใตที่ปะทุขึ้นใหมนับวาตองตรง

กับความประสงคของกลุมผูกอการกําเรบิทุกอยางทุกประการ กลาวคือ ปากพลอยไมยั้งคิด, ปากรายฉุน 

เฉียว, ปากมากอวดรู89 ทวากลาวในแงที่จริงจังกวานั้น ปฏิกิริยาของรัฐบาลทักษิณตอสถานการณ

ชายแดนภาคใตมีองคประกอบหลัก ๓ ประการไดแก: - 

                                                                                                                                                 
การเตรียมรถและทาของผูถูกควบคุมบนรถบรรทุกบกพรอง กอความเสียหายรายแรง ผูบังคับบัญชาที่เกี่ยวของขาดการ
ใชวิจารณญาณมาก ละเลยไมดูแลการลําเลียงและเคลื่อนยายผูถูกควบคุมใหแลวเสร็จ ปลอยใหเจาหนาที่ทหารชั้น
ผูนอยที่มีประสบการณจํากัดและมุงแตเพียงปฏิบัติภารกิจใหลุลวงไปโดยไมคํานึงถึงปจจัยอื่นประกอบ จึงคาดไมถึงวา
จะเกิดการตายขึ้น, การใชเวลาถึง ๕ ช่ัวโมงในการเคลื่อนยายผูถูกควบคุมแมจะลาชาแตก็เหมาะสมกับขอจํากัดของ
สถานการณ อยางไรก็ตาม เมื่อพบวามีผูเสียชีวิตในรถบรรทุก เจาหนาที่ที่ควบคุมดูแลการลําเลียงกลับละเลยไม
คํานึงถึงการบรรเทาความเสียหายนับวาไมนาจะเกิดขึ้นและเปนการไมรับผิดชอบ, การดูแลผูถูกควบคุม ณ คายอิงค-
ยุทธบริหารเปนไปอยางดี, มีผูสูญหายในเหตุการณวันนั้น ๗ คน, เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเหตุการณครั้งนี้ที่สําคัญไดแก 
พล.ท.พิศาล วัฒนวงษคีรี แมทัพภาค ๔ และ พล.ต.เฉลิมชัย วิรุฬหเพชรผูบัญชาการกองพลทหารราบที่ ๕ 
 88 Kylie Morris, “Thais drop origami 'peace bombs'”, BBC News, Bangkok, 5 December 2004, 
www.news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/asia-pacific/4069471.stm . 
 89 ถอยคําวิพากษวิจารณนี้แมคอนขางรุนแรงแตก็ต้ังอยูบนพื้นฐานขอมูลขอเท็จจริงมากมาย อาทิเชน:   
 นายกฯทักษิณวิจารณกรณีกองพันพัฒนาที่ ๔ จังหวัดนราธิวาสถูกผูกอความไมสงบบุกปลนปนและสังหาร
ทหารยามไป ๔ นายเมื่อตนป พ.ศ. ๒๕๔๗ วา: - “บางคนที่มีอาวุธอยูตองรูอยูแลววา เขาลาหาอาวุธก็ยังประมาท มี
คลังอาวุธอยู แลวประมาท และมีทหารอยูทั้งกองพันยังประมาทอยู ก็ถือวา สมควร สมควร สมควรตาย” (“ทักษิณลั่น
จับโจรไมไดไมตองกลับ”, ผูจัดการออนไลน, ๗ ม.ค. ๒๕๔๗, www.manager.co.th/asp-bin/PrintNews.aspx? 
NewsID=4741030164956) 
 นายกฯทักษิณตอบคําถามของผูสื่อขาวที่ภาคใตวาไมกลัวคนบาวางระเบิดเอาบางหรือ? วา: - "ไมกลัว ผมก็
บาเปนเหมือนกัน บามาก็บาไป" (มติชนรายวัน, ๒๘ ส.ค. ๒๕๔๗, น. ๑๔) 
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๑) การกอการรายโดยรัฐ เชน ขึน้บัญชีดํา, กวาดจับ, ทรมาน, ควบคุมตัวและอบรมใหม

ทางการเมือง, บังคับอุมหายคนในพืน้ที่อยางนอย ๑๘ ราย,90 วิสามัญฆาตกรรมผูกอการ

กําเริบที่ถูกจับกุม 91 เปนตน ยงัปรากฏหลักฐานแวดลอมที่ชวนใหสงสัยวาเจาหนาที่รัฐมี

สวนเกีย่วของกับฆาตกรรมผูนําศาสนาอิสลาม ครูสอนศาสนาอิสลามและกระทั่ง

ครอบครัวผูตองสงสัยกอการกําเริบอีกหลายราย จนชาวบานทั่วไปปกใจเชื่อเชนนั้น 

๒) ใชกฎหมายอํานาจนยิม เร่ิมตนดวยการประกาศกฎอัยการศึกและตอดวยการประกาศ

สถานการณฉุกเฉินตอเนื่องกันในเขตจังหวัดชายแดนภาคใตตามพระราชบัญญัติการ

บริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน ซ่ึงสงผลเปนการระงับสิทธิตามรัฐธรรมนูญของ

พลเมืองในพืน้ที่โดยไมประจักษชัดวาทําใหสถานการณมั่นคงขึ้นอยางจริงจัง  

                                                                                                                                                 
 นายกฯทักษิณตอบขอเสนอของนักวิชาการใหนายกฯทักษิณกลาวคําขอโทษคนใตในกรณีตากใบวา: - “ไอ
นั่นมันเรื่องขี้หมา” (มติชนรายวัน, ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๗, น. ๑) 
 นายกฯทักษิณกลาวถึงผูกอความไมสงบภาคใตวา: - “คนที่ทํามันไมใชไทยมุสลิมพันธุแท” และ “ปลอยให
พวกที่คิดมักใหญใฝสูงเพียงไมก่ีคน เดี๋ยวเราจัดการเอง ไมตองหวงผมจัดการแน ผมไมเอาไวทําพอสักคนหนึ่ง” (แนว
หนา, ๑๘ พ.ย. ๒๕๔๗) 
 นายกฯทักษิณยังไดตอบโตผูวิจารณแนวทางนโยบายรัฐบาลตอการกอการกําเริบชายแดนภาคใตในรายการ 
“นายกฯทักษิณคุยกับประชาชน” ทางวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๔๘ ตอนหนึ่งวา: - 
“.....ตอนนี้พ่ีนองคนไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งนักวิชาการบางทาน หรือวุฒิสมาชิกบางทาน ซึ่งไมเขาใจหลักศาสนาที่
ถูกตอง จะไปคิดวาเปนเรื่องที่เราไมเขาใจหลักศาสนาเขา เราไมทําอะไรเขา ความจริงแลวเราเขาใจ.....” 
(นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโททักษิณ ชินวัตร, รายการ “นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน”, สถานีวิทยุกระจายเสียง
ประเทศไทย คลื่นเอฟ.เอ็ม. ๙๒.๕, ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘, เว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ, library.uru.ac.th/webdb/ images/sp30apr48.htm) เปนตน 
 90 The Asian Human Rights Commission, “Relatives of disappeared reject UN's findings, demand 
proper investigations and answers”, Prachataien, 22 June 2007,http://www.prachatai.com/english/ print 

version.php?id=51 . 
 91 เชนกรณีที่อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน ดู Pradit Ruangdit, 
“PM reviving culture of fear, warn critics; Kraisak: 19 youths 'executed' in South”, Bangkok Post, 9 
December 2004. 
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๓) การใชกําลังทหารเขาจัดการ ทหารกวา ๒ หมื่นนายไดถูกสงเขาไปปฏิบัติการรักษาความ

สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต โดยสวนใหญเปนชาวไทยหรือลาวพุทธซึ่งพูดภาษามลายพูื้น

ถ่ินไมเปนและไมรูวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณอิีสลามหรือมลายู แตกระนัน้พวก

เขาก็มีสิทธิอํานาจตามกฎหมายอยางกวางขวางเหนือชาวบานทองถ่ิน จะเห็นภาพรถถัง รถ

เกราะและทหารในชุดลายพรางสะพายปนเอ็ม ๑๖ ยืนเดนสะดุดตาอยูทั่วไป คอยเฝารักษา-

การณตามดานตรวจ สถานทีร่าชการ โรงเรียน มหาวิทยาลยั สถานีรถไฟ สนามบินและ

ตลาดริมถนน ตางพรอมใชอาวุธปองกันตวั จับกุมผูตองสงสัยและตรวจคนไดโดยไมตองมี

หมายคนไมวาจะเปนโรงเรยีนสอนศาสนา หอพักนกัศึกษาและบานเรือน โดยมีสุนัขดม

กล่ินที่ศาสนาอิสลามถือวาเปนสัตว “ไมสะอาด” ตามเขานอกออกในดวย 92 สภาพที่

ทหารกระจายกําลังอยูทั่วทกุหัวระแหงทําใหสถานการณชายแดนภาคใตปานประหนึง่อิรัก

ภายใตการยดึครองของกองกําลังอเมริกันและพันธมิตรที่ไมใชชาวมุสลิมนั่นเทียว 
                                                 
 92 ดูรายงานสถานการณช้ันตนเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบชายแดนภาคใตโดยคุณศุภรา จันทรชิดฟา 
ผูสื่อขาวหญิงหนังสือพิมพ Bangkok Post ที่ฝงตัวอยูในชุมชนมลายูมุสลิมในพื้นที่ตอเนื่องยาวนานและไดรับรางวัล
สหประชาชาติจากผลงานของเธอใน Supara Janchitfah, Violence in the Mist: Reporting on the Presence of 
Pain in Southern Thailand (Bangkok: Kobfai Publishing Project, 2005).  
 อนึ่งรายงานการศึกษาลาสุดของผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรีแหงคณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี (มอ.ปตตานี) ซึ่งตามเกาะติดวิจัยเรื่องนี้มาแตตนป ๒๕๔๗ พบวาใน
ระยะเวลา ๓๘ เดือนตั้งแต ม.ค. ๒๕๔๗ – ก.พ. ๒๕๕๐ ไดเกิดเหตุการณรุนแรงที่เกี่ยวของกับสถานการณกอความไม
สงบในพื้นที่จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาสและบางสวนของจังหวัดสงขลารวมทั้งสิ้น ๖,๒๑๔ ครั้ง มีผูเสียชีวิต 
๒,๐๘๘ คนและบาดเจ็บ ๓,๒๙๐ คน โดยอาจารยศรีสมภพตั้งขอสังเกตวาชาวบานตกเปนเหยื่อของการโจมตีมากที่สุด 
รองลงมาคือตํารวจและทหาร นอกจากนี้ในแงกลุมศาสนิก ปรากฏวาคนมุสลิมและคนพุทธตางก็มีโอกาสตกเปนเหยื่อ
ของความรุนแรงมากพอ ๆ กัน (คนมุสลิมตาย ๑,๐๖๑ ราย, คนพุทธตาย ๙๑๘ ราย, ไมระบุศาสนา ๑๐๙ ราย)  แตคน
พุทธจะไดรับบาดเจ็บมากกวา (คนพุทธบาดเจ็บ ๑,๙๘๘ ราย, คนมุสลิมบาดเจ็บ ๘๙๓ ราย, ไมระบุศาสนา ๔๐๙ ราย) 
 ดู ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี, “๓๘ เดือนสถานการณชายแดนใต: ความรุนแรงกอนและ
หลังรัฐประหาร ๑๙ กันยายน”, ประชาไทออนไลน, ๗ มี.ค. ๒๕๕๐, www.prachatai.com/05web/th/home/ 

page2_print.php?mod=mod_ptcms&ContentID=7208&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_
Language=Thai.  
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 ความตระหนกที่สถานการณชายแดนภาคใตเลวรายย่ําแยลงอยางเหน็ไดชัดทําใหฝายตาง ๆ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทัพ ราชสํานักและองคมนตรี รวมทัง้ผูนําศาสนาอิสลามทองถ่ินและกลุมสิทธิ

มนุษยชนพากนัทัดทานคัดคานแนวนโยบายของรัฐบาล เหลานี้เปนผลใหรัฐบาลทักษณิยนิยอมกอตัง้

คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติขึ้นโดยมีอดีตนายกรัฐมนตรีนายอานันท ปนยารชุน 

เปนประธานเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘  เบื้องหนาการแทรกแซงของกลุมพลังที่เขมแข็งทั้งในและ

ตางประเทศ นายกฯทกัษณิจาํตองประนีประนอมดวย ทวามันก็กอใหเกดิสภาพการบรหิารที่ไรหางเสือ

ขึ้นมาในเขตชายแดนภาคใต โดยหนวยราชการและกองกาํลังความมั่นคงทั้งหลายตางเดินแนวทางใคร

แนวทางมันทีป่นเกลียวขัดแยงกัน ผลก็คือเขตพื้นที่ใตอํานาจกอการรายทั้งของผูกอความไมสงบและ

เจาหนาที่รัฐแผกวางลุกลามออกไป 93 

 

หลากฝายคานรวมพลัง 

 

 ขณะเปนที่คาดหมายไดวาพรรคไทยรักไทยจะแพแทบราบคาบในพื้นทีภ่าคใตในการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเดอืนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ กลาวคือได ส.ส. เพียง ๑ คนจากจํานวน ส.ส. 

ภาคใตทั้งสิ้น ๕๔ คน ทวาในที่อ่ืน ๆ ของประเทศพรรคไทยรักไทยยังไดคะแนนเสยีงสนับสนุนเพิม่ขึ้น

จนรวมแลวสูงเปนประวัติการณถึง ๑๙ ลานเสียง อีกทั้งสามารถครองเสียงขางมากเดด็ขาดในสภา

                                                 
 93 ดูรายงานลาสุด ๒ ช้ินของศุภรา จันทรชิดฟา ไดแก ๑)  Supara Janchitfah, “Living in the Crossfire”, 

Bangkok Post, 29 July 2007, p. 12, 8. ซึ่งเนนความหวาดกลัวของชาวบานเนื่องจากปฏิบัติการฝายเจาหนาที่รัฐ และ 
๒) Supara Janchitfah, “A Tale of Towns in Fear”, Bangkok Post, 29 July 2007, p. 8. ซึ่งเนนความหวาดกลัว
ของชาวบานเนื่องจากปฏิบัติการฝายผูกอการแยกดินแดน 
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ผูแทนราษฎรชนิดไมเคยปรากฏมากอนถึง ๓๗๗ จากทั้งสิ้น ๕๐๐ ที่นั่ง แตกระนั้นกต็าม ในรอบป พ.ศ. 

๒๕๔๘ เหตุปจจัยตาง ๆ ก็มาบรรจบกันซึ่งจะนําไปสูการสิ้นอํานาจของนายกฯทักษิณ กลาวคือ: 

 ๑) ราคาน้ํามันถีบตัวสูงเนื่องจากสถานการณเศรษฐกิจการเมืองโลกที่ตึงเครียดยิ่งขึน้ เมื่อ

ประจวบกับผลกระทบของขอตกลงการคาเสรีที่รัฐบาลทักษิณทาํกับจนีและประเทศอื่น ๆ ก็ทําให

ดุลการคาไทยย่ําแยลงจนเริ่มติดลบ เศรษฐกิจแบบเปดไรเกราะคุมกนัของไทยยิ่งลอแหลมเปราะบางตอ

ภัยพิบัตทิางธรรมชาติหรือที่มนุษยกอขึ้นอาทิเชนโรคระบาดทัว่โลก (ไขหวดันก, โรคทางเดินหายใจ

เฉียบพลันรุนแรง ฯลฯ), คล่ืนสนึามิ, พายุเฮอรริเคน, สงครามและการโจมตีกอการราย เปนตน ซ่ึงตาง

สงผลเสียหายรายแรงตออุตสาหกรรมอาหาร, การเกษตรและทองเที่ยวทองถ่ิน ภาวะเศรษฐกิจฟุบบาง

ฟนบางหลังป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนทําทาจะซวดเซอีก การใชจายภาครัฐและโครงการสินเชื่อตาง ๆ ทํา

เอาเงินคงคลังงวดลงและซึมซับสภาพคลองสวนเกนิในระบบธนาคารพาณิชยจนแหงเหือด เมื่อเงนิฝด

พลิกกลับเปนเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ยกเ็ร่ิมไตสูงขึ้นและรัฐบาลทักษิณก็มอิาจรักษาคํามัน่สัญญาสองตอที่

ใหไวกับ “สองนัคราประชาธิปไตย” อีกตอไป นั่นคือ สัญญาที่ใหกับคนชั้นกลางชาวเมืองวาจะทําให

เศรษฐกิจเติบโตในระดับราคาที่มีเสถียรภาพ, และสัญญาที่ใหกับมวลชนรากหญาชนบทวาจะจัดหา

สินเชื่อดอกเบีย้ต่ําใหเพื่อจะไดเขารวมวิถีชีวิตบริโภคนยิมบาง ในภาวะเชนนี้ เล่ียงไมไดที่ฝายใดฝาย

หนึ่งตองบอกเลิก และปรากฏวาคนชั้นกลางชาวเมืองนัน่แหละที่ตีจากไปกอน 

 ๒) แรกเริ่มเดมิที ทาทีที่เปนปฏิปกษกับทกัษิณของบรรดาชนชั้นนําเกานั้นดานหลักแลวเปน

เร่ืองทางวัฒนธรรม ทวานโยบายตอภาคใตของทักษิณยิง่ทําใหทาทีดังกลาวแข็งกราวขึ้น โดยเฉพาะใน

หมูทหาร ราชสํานักและองคมนตรี  

 ในทางเปนจรงิ กลาวไดวาชวงกอนรัฐบาลทักษิณจะขึน้สูอํานาจในป พ.ศ. ๒๕๔๔ พระเดชา

บารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัรัชกาลปจจุบันขึน้สูจุดสูงสุด ดงัจะเห็นไดวากลุมพลังทางสังคม
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และการเมืองทั้งหลายซ่ึงแสดงบทบาทโคนสถาบันกษัตริยในประเทศเพื่อนบาน - อันไดแกทหารใน

กรณีกัมพูชา คอมมิวนิสตในกรณีลาว และกระฎมพีในกรณีจีนนัน้ ในกรณีไทย ลวนแตจงรักภักดีอยู

ภายใตพระราชอํานาจนําของพระองคทั้งสิ้น แมวาในทางรัฐธรรมนูญ พระองคจะมไิดทรงเปนองค

อธิปตยดังในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแตกาลกอน แตกระนัน้บทบาทการนําของพระองคก็ทรง

น้ําหนกัทวมทนในสังคมไทย  

 ขณะเดียวกนัพันตํารวจโท ดอกเตอรทักษณิ ชินวัตร ซ่ึงขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีใน

เดือนกุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๔ ก็มภีูมิหลังฐานะบุคลิกอปุนิสัยพิเศษเฉพาะตวัโดดเดนตางจาก

นายกรัฐมนตรคีนอื่น ๆ ที่ผานมา กลาวคือ เปนเศรษฐหีมืน่ลานจากธุรกจิสื่อสารคมนาคมใหม ปาก 

เปราะเราะราย ชอบนําเดี่ยว เด็ดขาดและไมฟงใคร อีกทั้งมีคะแนนเสียงเลือกตั้งของประชาชนหนุนหลัง

มหาศาล ในสภาพเชนนี้ จึงเริ่มปรากฏสัญญาณไมราบรื่นขึ้นในความสัมพันธขององคพระประมขุกับ

นายกฯทักษิณตั้งแตกลางป พ.ศ. ๒๕๔๔ เมื่อศาสตราจารยนายแพทยเกษม วฒันชัย รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศกึษาธิการ กับนายพลากร สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝายกิจการพิเศษและ

ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ตางทยอยลาออกจากรัฐบาล/ราชการ

เนื่องจากความขัดแยงดานนโยบายกับนายกฯทักษณิ ในวนัที่ ๑๑ มิถุนายนและ ๑๘ กรกฎาคมตามลําดับ

นั้น ทั้งสองก็ไดรับแตงตั้งเปนองคมนตรีพรอมกันทันทีในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ นั่นเอง ถึง

ปลายป พ.ศ. ๒๕๔๔ คําแนะนําเตือนสติวพิากษวิจารณผูมีหนาที่รับผิดชอบบริหารบานเมืองจากราช

สํานักและองคมนตรีก็เร่ิมไดยินไดฟงกนัเปนระยะ และในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทองค 

ตาง ๆ ก็ไดทรงแนะนําตักเตอืนขาราชการและผูนํารัฐบาลทั้งโดยออมและตอหนาเกี่ยวกับทาทีไมชอบ

และไมฟงการวิจารณ การนําแบบซีอีโอ นโยบายแกไขความยากจน การปราบปรามยาเสพติด การทุจริต
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ที่มากขึ้นและการฟองรองขอหาละเมิดพระมหากษัตริย เปนตน ซ่ึงมีเนือ้หาเขมขนหนักหนวงแตกตาง

จากพระราชดาํรัสที่เคยทรงแนะนําตักเตือนรัฐบาลจากการเลือกตั้งกอนหนานี้  94 

 ในพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัพระราชทานแกผูวาราชการจังหวัดที่ผาน

การอบรมหลักสูตรผูวาราชการจังหวัดระบบบูรณาการ (ผูวาฯซีอีโอ) เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ณ วังไกลกังวล หัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ทรงตรัสตอนหนึ่งวา: - 

“.....ผูวาฯซีอีโอตองเปนคนที่สุจริต ทุจริตไมได ถาทุจริตแมแตนิดเดยีวก็ขอแชงใหมอัีนเปน 
พูดอยางนีห้ยาบคาย แตวาขอใหมีอันเปน ถาไมทุจริต ถาสุจริตและมีความตั้งใจในธรรม ขอให
ตออายุไดถึง ๑๐๐ ป ถาอายุมากแลวก็แข็งแรง แลวสุจริต ประเทศไทยจะรอดพนอนัตรายอยาง
มาก.....”95 
 

 พระบรมราโชวาททอนนี้ ซ่ึง ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและขาราช-

บริพารผูรับใชใกลชิดเบื้องพระยุคลบาท ไดตั้งขอสังเกตวา: - “ในฐานะที่ไดถวายงานมากวา ๒๐ ป ไม

เคยไดยินพระราชกระแสรับสั่งครั้งใดที่รุนแรงเทากับครั้งนี้เลย” 96 ไดกลายเปนพืน้ฐานบันดาลใจให

เกิดการเคลื่อนไหวรณรงคตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทั่วประเทศโดยมีสมาชิกคณะองคมนตรีเปนหัว

หอกภายใตการดําเนินการของมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดที่มี ดร. สุเมธ ตันติเวชกลุ เปนประธาน และ 

                                                 
 94 อาทิเชน “พระบรมราโชวาท"ในหลวง" พระราชทานแกผูวาฯซีอีโอ (ฉบับเต็ม)”, มติชนรายวัน, ๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖, น. ๒; “พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(ฉบับไมเปนทางการ)”, เว็บไซตเครือขายกาญจนาภิเษก, ๔ ธ.ค. ๒๕๔๖,kanchanapisek.or.th/speeches/2003/ 
1204.th.html; “พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วันอาทิตยที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับไมเปน 
ทางการ)”, เว็บไซตเครือขายกาญจนาภิเษก, ๔ ธ.ค. ๒๕๔๘, kanchanapisek.or.th/speeches/2005/1204.th.html. 
 95 “พระบรมราโชวาท"ในหลวง" พระราชทานแกผูวาฯซีอีโอ (ฉบับเต็ม)”, มติชนรายวัน, ๒พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๔๖, น. ๒. 
 96 สุเมธ ตันติเวชกุล, คําบรรยายเรื่อง “ภาครัฐและเอกชนรวมตานทุจริต”, ไทยโพสต, ๑๗ มี.ค. ๒๕๔๗. 
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พลเอกเปรม ตณิสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เปนประธานกิตติมศักดิ์ การรณรงคนี้ไดหยิบ

แนวคดิ Good Governance ของกองทนุการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกที่แปลเปนไทยวา 

“ธรรมรัฐ”หรือ “ธรรมาภิบาล” มาแปรเปนไทยอกีชั้นหนึ่งวาตรงกับพระปฐมบรมราชโองการของ

พระบาท-สมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อทรงขึ้นครองราชยวา “เราจะครองแผนดินโดยธรรม” ซ่ึงครอบคลุม

หลักทศพิธราชธรรม อันเปน“ธรรมาภิบาล ที่สมบูรณ ลึกซึ้ง ครบถวน ครบทุกมิติยิ่งกวา Good 

Governance เสียอีก” ตามความเหน็ของ ดร. สุเมธ ภายใตแนวคิดนําแหง “ธรรมราชา” ดังกลาว การ

รณรงคไดเขาขับเคลื่อนระดมพลังชาวบานทองที่ตาง ๆ นับหมื่น ๆ คนในเครือขายขาราชบริพารใหลุก

ขึ้นมาประณามการทุจริตคอรรัปชั่นและเปดโปงผูปกครองที่เลว มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดไดจดั

ประชุมใหญกลุมมวลชนในเครือขายตอตานคอรรัปชั่นถายทอดสดทางโทรทัศนไปทั่วประเทศที่

จังหวดันครราชสีมาเมื่อวันที ่๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยพลเอกเปรมกลาวปาฐกถานํา พรอมทั้ง

ประกาศแผนที่จะจดัการประชมุทํานองเดยีวกันนี้อีกหลายครั้งตอเนื่องกันในทุก ๆ ภาคของประเทศ 97

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเหลานี้ดําเนินไปทามกลางขาวคราวอื้อฉาวและเสียงครหาวิพากษวจิารณกรณี

ทุจริตคอรรัปชั่นที่เกีย่วพนักับรัฐบาลทักษิณและพวกพองซึ่งปะทุขึ้นไมขาดสายหลายกรณี เชน 

  -ปลายเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ มกีารเปดโปงความไมชอบมาพากลกรณีจดัซื้อเครื่อง 

เอกซเรยตรวจวัตถุระเบิด CTX 9000 ๒๖ เครื่อง รวมทั้งระบบสายพาน อุปกรณอ่ืน ๆ และบริการ

มูลคา ๔,๓๐๐ ลานบาทเพื่อตดิตั้งที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิแหงใหม ซ่ึงปรากฏวาบริษัทอเมริกัน

คูสัญญาปลายทาง INVISION (GE INVISION) ยอมรับสารภาพผิดและเสยีคาปรับใหกระทรวง

ยุติธรรมสหรัฐฯวาไดใชสวนตางของราคาไมต่ํากวา ๖๐๐ ลานบาทไปจายเปนสนิบนใหแกเจาหนาที่

                                                 
 97 สําหรับลําดับเคาโครงการเคลื่อนไหว “ธรรมราชา” และการรับประเด็นตอเนื่องของแกนนําตอตานทุจริต
ในเครือขายขาราชบริพาร โปรดดู เกษียร เตชะพีระ, “ธรรมราชยาตรา”, มติชนรายวัน, ๒๗ ม.ค. ๒๕๔๙, น. ๖. 
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รัฐบาลและพรรคการเมืองไทยผานบริษัทตัวแทน เปนผลใหพรรคประชาธิปตยฝายคานเปดอภิปรายไม

ไววางใจนายสุริยะ จึงรุงเรอืงกิจ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการพรรคไทยรักไทยใน

สภาผูแทนราษฎร แมสภาฯซึ่งพรรคไทยรักไทยกุมเสียงขางมากเด็ดขาดจะลงมติไววางใจ รมว. สุริยะ 

แตแรงครหากท็ําใหนายกฯทักษิณตัดสินใจเปลี่ยนยายเขาไปดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมแทนในเวลาตอมา  นาย อลงกรณ พลบุตร อดตีสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรจังหวดัเพชรบรีุและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย ไดประเมนิความสําคัญของกรณ ี

CTX 9000 วา: - “...เปนการเริ่มตนของจุดจบของระบอบทักษิณ เมื่อศรัทธาที่ประชาชนมีตอนายก-

รัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรและรัฐบาลลดลงอยางรวดเรว็” 98   

 -สืบเนื่องจากนางสาวสุภิญญา กลางณรงค เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อการปฏิรูปสื่อ 

ใหสัมภาษณหนังสือพิมพไทยโพสตฉบับวนัที่ ๑๖ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๔๖ กลาวหารัฐบาลทักษิณวามี

พฤติการณผลประโยชนทับซอนโดยตัดสนิใจเชิงนโยบายตาง ๆ เอื้อประโยชนแกบริษัทชินคอรปอ-

เรชั่น จํากัด (มหาชน) จนทํากําไรพุงสูง บริษัทชินคอรปอเรชั่นจึงฟองหม่ินประมาทนางสาวสุภญิญา 

รวมทั้งเจาของและกองบรรณาธิการหนังสือพิมพไทยโพสตเปนคดีอาญาเมื่อวันที่ ๒ ต.ค. พ.ศ. ๒๕๔๖ 

และฟองทางแพงเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเรียกคาเสียหายถึง ๔๐๐ ลานบาท ปรากฏวาใน

ที่สุดศาลอาญาตัดสินยกฟองเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยใหเหตุผลวาคําใหสัมภาษณดงั 

                                                 
 98 ศิริโชค โสภา, “เมนูที่ ๓ คดีคอรรัปชันอัปยศ CTX 9000”, และ อลงกรณ พลบุตร, “เบื้องหลังเบื้องลึกคดี
ทุจริต CTX”, ใน อลงกรณ พลบุตรและคณะ, สมุดปกดําเมนูคอรรัปชันระบอบทักษิณ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพธรรม
รัฐไทย, ๒๕๕๐), หนา ๑๗ – ๒๓, ๒๔ – ๓๗.  
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กลาวเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะและติชมดวยความเปนธรรม เปนผลใหบริษัทชนิคอรปอเรชั่นยอม

ถอนฟองคดีแพงในเวลาตอมา 99 

 การที่สนธิ ล้ิมทองกุลหันมาตอตานผูที่เครือหนังสือพิมพผูจัดการของเขาเคยยกยองวาเปน

นายกรัฐมนตรดีีที่สุดเทาที่เมอืงไทยเคยมีมานั้นเปนไปไดวาอาจเกี่ยวพนักับกรณีธนาคารแหงประเทศ

ไทยโดยความเห็นชอบของนายกฯทักษิณไดคัดคานมตขิองคณะกรรมการธนาคารกรุงไทยทีแ่ตงตั้งนาย

วิโรจน นวลแขกลับเขามารับตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญรอบ ๒ หลังเขาหมดวาระรอบแรกไปเมื่อ

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทยไดตรวจพบหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

ในบญัชีของธนาคารกรุงไทยเพิ่มขึ้น ๔.๖ หมื่นลานบาทตามนิยามการจัดชั้นหนี้ใหมที่นํามาใชเปน

เกณฑ 100, และก็เปนไปไดวานาจะเกี่ยวพันกับการที่รัฐบาลทักษิณตัดสินใจเลิกลมแผนพฒันาสถานี 

โทรทัศนใหม ๒ ชอง (ชอง ๑๑/๑ และ ๑๑/๒) โดยแตกหนอมาจากสถานีโทรทัศนชอง ๑๑ ของกรม

ประชาสัมพันธและเปดใหบริษัทเอกชน ๒ แหงที่มีสายสัมพันธเชื่อมโยงกับสนธิเขามาบริหารโดย

บริษัททั้งสองไดลงทุนสรางสตูดิโอและจางทีมขาวไปลวงหนาแลวหลายรอยลานบาท 101 ทวาสําหรับ

ความแข็งกราวดุดนัเปนพเิศษของ “ปรากฏการณสนธิ ล้ิมทองกุล” หลังจากรายการเมืองไทยราย
                                                 
 99 “ภาคผนวก: การฟองคดีหมิ่นประมาท น.ส. สุภิญญา กลางณรงค โดย บริษัท ชินคอรปอเรชั่น จํากัด  
(มหาชน)”, ใน อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์, บรรณาธิการ, ปดหู ปดตา ปดปาก: สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ 
(กรุงเทพฯ: โครงการ UNESCO Chair in Freedom of Expression, คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
โครงการจัดพิมพคบไฟ, ๒๕๔๘), หนา ๓๐๘ – ๒๘. และ “ยกฟองสุภิญญาไมหมิ่นชิน”, มติชนรายวัน, ๑๖ มี.ค. 
๒๕๔๙, น. ๑.  
 100 “๓ เดือนแหงความคลุมเครือ”, นิตยสารผูจัดการ, พ.ย. ๒๕๔๗, www.gotomanager.com/news/ 
details.aspx?id=26400; และ “ละเลย?”, นิตยสารผูจัดการ, พ.ย. ๒๕๔๗, www.gotomanager.com/news/ 
details.aspx?id=26399 
 101 “Newcomer”, นิตยสารผูจัดการ, ก.ค. ๒๕๔๗,www.gotomanager.com/news/details.aspx?id 
=23069; สุนันท ศรีจันทรา, “ไอทีวี-ชอง ๑๑-ททบ. ๕ บทสรุปที่ทํานายไดลวงหนา”, กรุงเทพธุรกิจ, ๒๘ มิ.ย. 
๒๕๔๗; เทิดธรรม, คนโคนทักษิณ, หนา ๓๙ – ๔๑. 
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สัปดาหของเขาถูกถอดจากสถานีโทรทัศนชอง ๙ อสมท. แลวนั้น อาจอธิบายไดดวยเหตุปจจยัทาง

จิตวิทยา-วัฒนธรรม กลาวคือเอาเขาจริงบุคคลทั้งสองที่กลายมาเปนศตัรูคูอาฆาตกันมีสวนคลายคลึงกัน

อยางนาประหลาด ทั้งคูตางร่ํารวยขึ้นมาจากการเก็งกําไรในตลาดหุนชวงบูมพุทธทศวรรษที่ ๒๕๓๐, 

ตางพูดจาดวยศัพทแสงถอยคําใหญโตเขื่องโขตามประสาผูอางตนเปนซีอีโอระดับโลก, ตางชอบคบหา

สมาคมปญญาชนและนกัวิชาชีพช้ันนําวงแคบ ๆ, ตางเปนคนขี้โมและกลาเสี่ยงที่ชอบคุยโอเร่ืองวสัิย-

ทัศนของตน จดุหลักที่แตกตางกันก็คือขณะที่คนหนึ่งสูแลวรวยลนฟา อีกคนที่สุมเสี่ยงบาเลือดกวากลับ

ลมกอนถึงดวงดาว  ความทีแ่ตละฝายตางเห็นแจงแทงตลอดถึงดานมืดของอีกฝายรังแตทําใหยิ่งยากที่

สองฝายจะประนีประนอมกนัได 102 

 ๓) ปจจยัอีกประการหนึ่งทีท่ําใหเกิดความแปลกแยกเปนปฏิปกษกับรัฐบาลทักษิณไดแกการ

ประกาศ “กรอบการดําเนินการเพื่อประเทศไทยที่ทันสมยั” (The Kingdom of Thailand 

Modernization Framework) ซ่ึงจะเปดกวางสินทรัพยและภาระหนาที่ตาง ๆ นานาของรัฐ - ไมวา 

สาธารณูปโภค, การขนสงคมนาคม, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, เทคโนโลยีและการสื่อสาร, 

ความมั่นคงแหงชาติและการขาวกรอง, เกษตรกรรม, การศึกษาและวฒันธรรม, บริการทางการแพทย

และสาธารณสุข - ใหนักลงทนุเอกชนตางชาติเขามาประมลูดําเนินโครงการเปนหุนสวนกับรัฐเพื่อการ

พัฒนา 103 การริเร่ิมนโยบายทีว่านี้ยิ่งทําใหคนชั้นกลางรูสึกโกรธแคนและไมมั่นคงยิ่งขึ้นดวยเกรงวา

ราชอาณาจักรไทยอันเปนทีรั่กยิ่งของพวกเขาซึ่งค้ําจุนดวยแรงงานราคาถูกและบริการที่ถูกกดคาแรง

ภายใตการค้ําประกันของรัฐบาลพอขุนอุปถัมภที่เขาอกเขาใจจะถูกทักษิณกับพวกพองกึ่งแปรรูปไปเปน

                                                 
  102 เทิดธรรม, คนโคนทักษิณ, หนา ๓๕ – ๓๗. โดยเฉพาะคําสัมภาษณของสนธิที่บรรยายบุคลิกอุปนิสัย
ของทักษิณและความสัมพันธระหวางทั้งสอง 
 103 ทักษิณ ชินวัตร, “ทักษิณเปดทําเนียบดึงตางชาติปนเมกะโปรเจ็คตปลุกฝนอนาคตไทย”, มติชนรายวัน, 
๒๗ ม.ค. ๒๕๔๙, น. ๒. 
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ของเอกชนแลวขายเลหลังใหหุนสวนชาวตางชาติในอนาคตอันไมไกลนัก แมตอนแรกบรรดาสมาชิก

คนชั้นกลางในเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯจะประทับใจการนําที่เขมแขง็ คิดใหมทําใหมและมุงสัมฤทธิ์

ผลเปนที่ตั้งของรัฐบาลซึ่งดูเหมือนจะชวยใหเศรษฐกิจฟนตัวเร็วและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ

ยาเสพติดลดลงทันตาเหน็ แตยิ่งนานวันพวกเขาก็ยิ่งตาสวางเหน็ธาตุแทของรัฐบาลทักษิณมากขึ้นทุกที

จากกรณีทุจริตอื้อฉาว ผลประโยชนขัดกนั เงินที่ชักไวจากโครงการจดัซื้อจัดจางของรัฐบาล การปน

ราคาหุน การซื้อขายหลักทรัพยโดยใชขอมูลภายใน ฯลฯ ที่แผขยายเพิม่จํานวนขึ้นเรือ่ย ๆ เหตุทั้งหลาย

แหลนี้ทําใหภาพลักษณผูรักชาติที่ซ่ือสัตยเสียสละของทักษิณแตกสลาย และคนชัน้กลางกลับมองเขา

ใหมเปนคนทจุริตเห็นแกไดซ่ึงทั้งที่รวยขนาดนั้นก็ยังคดิจะควาเอาพุงปลามัน ๆ ไปโดยฉวยใชฐานะ

อภิสิทธิ์ของตน เหลือแตเศษเดนของเหลือใหคนที่ไมใชพวกพองเสนสาย “อยางเรา” 104 มิพักตอง

กลาวถึงคําพูดอวดโออหังการ ไมฟงเสียงใครและหยาบคายที่ใชตอบโตคําวิจารณในทางลบใด ๆ เปน

ปกติวิสัยซ่ึงยิ่งผลักไสผูคนใหแปลกแยกไกลออกไปอีก 105 การที่ครอบครัวตระกูลชินวตัรและ         

                                                 
 104 ตัวอยางสะทอนภาพลักษณที่เปลี่ยนไปในทางลบอยางรายแรงอยางนอยก็ในสายตาของสาธารณชน
บางสวนนี้ไดแกเพลง “คนหนาเหลี่ยม” ซึ่งไมทราบผูแตงที่เผยแพรไปอยางกวางขวางในชวงการประทวงรัฐบาล
ทักษิณของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตนป พ.ศ. ๒๕๔๙ โปรดดูเนื้อรองไดที่ “มาแลว “คนหนาเหลี่ยม” 

เพลงสุดฮอตของคนยุคนี้”, ผูจัดการออนไลน, ๒๗ มี.ค. ๒๕๔๙,  www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx? 
NewsID=9490000040970.  
 105 ตัวอยาง “วาทะทักษิณ” ทํานองนี้มีเยอะแยกมากมาย เชน: - 

 “ไอนี่เปดมาก็ดาอยางเดียว แลวจะมากินเงินเดือนหลวงทําไมวะ อยากดาก็โนนเลยไปเปนฝายคาน” 
(“ทักษิณไลสงธีรยุทธ ใหไปเปนฝายคาน!”, ไทยรัฐ, ๑๕ ก.ย. ๒๕๔๖, น. ๑) 
 “ยังไมทราบรายละเอียดแนชัด แตเบื้องตนทราบวายังหลบหนีอยูในกรุงเทพมหานคร เนื่องมาจากนาย
สมชายมีปญหากับครอบครัว ไมนาจะเกี่ยวของกับการทําคดีใหกลุมเจไอ.” (“เจาหนาที่ตํารวจพบรถของ นายสมชาย 
นีละไพจิตร ประธานชมรมทนายมุสลิม ที่หายตัวไปอยางลึกลับ จอดอยู ริมถนนกําแพงเพชรในสภาพถูกเฉี่ยวชนดาน
ทาย แตไมพบตัวนายสมชาย”, BECNEWS Online, ๑๖ มี.ค. ๒๕๔๗, www.becnews.com/backissue/hot-
news/2004_03_16_news.html.) 
 “..โอย ตาย! คิดกันไปเอง ใชแตสมองขางซาย คมเหลือเกิน สมองขางขวาทื่อ..ผมตัวเบอเรอเทานี้ ผมทํา 
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ดามาพงษของนายกฯทักษิณทํากําไรมหาศาลจากการขายหุนในบริษัทชนิคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ใหแกบริษัทลงทุนเทมาเส็ก โฮลดิ้งสของทางการสิงคโปรโดยปลอดภาษี อันเปนการจําหนายถายโอน

อํานาจควบคุมเหนือสินทรัพยสําคัญยิ่งของชาติ อาทิเชนใบอนุญาตและสัมปทานประกอบกิจการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ ดาวเทียม สถานีโทรทัศนและสายการบินพลเรือนในประเทศไปพรอมกันดวยนั้น จึง

ประหนึ่งฟางเสนสุดทายนั่นเอง 

 สําหรับชนชั้นนําเดิมอันไดแกทหาร ขาราชการ เทคโนแครตและนักเลือกตั้ง ทางเลือกเทาที่มี

ภายใตการปกครองของทักษิณไมใครนาอภิรมยนกั กลาวคือ พวกเขาอาจฝนกล้ํากลนืความอัปยศ สยบ

ยอมตอทักษณิกับพรรคไทยรักไทย แลวกมหนากมตารบัสวนแบงไป หรือมิฉะนั้นพวกเขาก็อาจสงวน

รักษาศักดิ์ศรีและความเปนอสิระไว กระทัง่ลุกขึ้นยืนขวางทานผูนําและประกาศโพลงความในใจ แลว

จากนั้นก็อาจประสบกบัการรังควาน กดีกัน เบียดขับและสูญเสียฐานะกับโอกาสตาง ๆ ไปเพราะเหตนุั้น 

จึงไมนาแปลกใจที่บรรดาอดตีรัฐมนตรี วุฒสิมาชิก สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ผูบริหารพรรคไทยรัก

ไทยที่ถูกปลด นายพลเกษียณอายุ เอกอัครราชทูต ซีอีโอบรรษัทเอกชนหรือแมกระทัง่ราชนิกูลผูเลือก

                                                                                                                                                 
ไมตรงไปตรงมาไดอยางไร..อิจฉาละซิ แคนั้นแหละ..ก็คนที่ติดใจมันเห็นเงินเยอะ มันอยากได เขาใจมั๊ย" (“รายงาน
พิเศษ : แกะรอยวาทะ'ทักษิณ'จวก'กุขาว-คนขี้อิจฉา'”, กรุงเทพธุรกิจออนไลน, ๒๕ ม.ค. ๒๕๔๙,www. 
bangkokbiznews.com/2006/special/shincorp/news.php?news=news5.html.)  
 “ผมเปนนายกฯที่ทํามาหากินสุจริต เอะอะอะไรก็บอกวาไมเสียภาษี ผมเสียภาษีเยอะกวาพวกมันรวมกันทั้ง
ประเทศอีก” (“วาทะ “ทักษิณ” เสียภาษีเยอะกวาพวกมันทั้งปท.”, มติชนรายวัน, ๑๐ มี.ค. ๒๕๔๙, น. ๑) 
 “ไอนี่ใครก็ไมรู รูแคไหนก็ไมรู เดินขบวน ไมเคารพกติกามาเรียกรองใหผมลาออก ชาติหนาสาย ๆ นะครับ 
ถาไอกลุมพวกนี้เรียกรอง ผมมาโดยประชาชนเกือบ ๑๙ ลานคน อยู ๆ คนไมก่ีพันคนมาบอกใหผมลาออก คุณเปนใคร 
แลวออกมาบาบออยางนี้ ผมไมเขาใจไอพวกนี้ อยู ๆ มาถึงก็เยว ๆ เอ็งเปนใคร บุกพังประตูทําเนียบฯ บุกเขามายาม
วิกาล แนจริงทําไมไมทํากลางวัน ทําทําไมกลางคืน” (“เกาะติด'มวลชน'เดินเทาไล'ทักษิณ' เคลื่อนทัพ-รวมพล'ยึด
ทําเนียบ' แนวรวมสะทาน'เกินกวาจะรับไหว'”, ไทยโพสต, ๑๕ ม.ค. ๒๕๔๙, www.thaipost.net/index.asp?bk= 
sunday&post_date=15/Jan/2549&news_id=118686&cat_id=110200.)  
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ทางหลังแลวตองประสบเคราะหกรรมตาง ๆ จากการนั้น ตางพากันตอแถวยาวเหยียดตามที่ชุมนุม

ตอตานรัฐบาลทักษิณเพื่อผลัดกันขึ้นเวทีไปรองตะโกนสุดเสียงดังกัมปนาทวา “ทักษิณออกไป!” 106 

 กระนั้นก็ตาม กลุมตาง ๆ ขางตนก็แตกตางหลากหลายกนัทางอุดมการณและการเมืองเกินกวา

จะหลอหลอมเขาดวยกันเปนฝายคานรัฐบาลทักษิณที่เปนปกแผนได ในที่สุด จุดรวมเดียวที่สามารถรวม

ใจพลังการเมอืงนานาสารพัดประเภทเหลานี้ก็คือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ดังปรากฏวาขอเรียกรอง

ใจกลางแหงยทุธการสื่อมวลชนนานตอเนื่องกัน ๔ เดือนของสนธิ ล้ิมทองกุลจากพฤศจิกายน พ.ศ. 

๒๕๔๘ ถึงมนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ไดแกการถวายคืนพระราชอํานาจและขอพระราชทานนายกรัฐมนตรี

คนใหมแทนทีท่ักษิณ 107 แมวากลาวอยางเครงครัดแลว นี่เทากับเรียกรองใหพระมหากษตัริยใชอํานาจ

สมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ (ad hoc absolutism) เพื่อปลดนายกรัฐมนตรีผูไดอํานาจมาจากการเลือก 

ตั้งออกจากตําแหนง อันนับไดวาเปนรัฐประหารที่ขัดรัฐธรรมนูญก็ตาม 108 ในแงนี้ “ปรากฏการณ

                                                 
 106 บัญชีรายช่ือผูขึ้นปราศรัยบนเวทีชุมนุมตอตานรัฐบาลทักษิณมีอยูที่เว็บไซตวิทยุผูจัดการ www. 
managerradio.com การที่สนธิ ล้ิมทองกุลทุมสื่อมวลชนทุกแขนงที่มีในมือไปบันทึกเหตุการณชุมนุมเหลานี้ไวอยาง
ต้ังอกต้ังใจทําใหการเคลื่อนไหวรณรงคตอตานทักษิณเที่ยวนี้นาจะเปนขบวนการประทวงที่ไดรับการบันทึกหลักฐาน
ไวดีที่สุดเทาที่เคยมีมาในประวัติศาสตรไทย 
 107 เห็นไดจากคําสัตยปฏิญาณถวายคืนพระราชอํานาจแดในหลวงที่สนธิ ล้ิมทองกุลกลาวนําใหผูชมกลาว
ตามในรายการเมืองไทยรายสัปดาหสัญจรครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๔๘ ณ สวนลุมพินี (สนธิและสโรชา, 
เมืองไทยรายสัปดาหสัญจรฉบับถวายคืนพระราชอํานาจ, หนา ๓๓๔ – ๔๓) และ แถลงการณพันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตยฉบับที่ ๖/๒๕๔๙ นัดหมายชุมนุมใหญแสดงตนขอพึ่งพระบารมีขอพระราชทานนายกรัฐมนตรีตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา ๗ ปลดชนวนวิกฤตของแผนดินเริ่มตนการปฏิรูปการเมืองครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๔๙ 
(คนขาวอิสระ (นามแฝง), รวบรวม, ถอดรหัสเลือกตั้ง ๒๕๔๙ ตุลาการภิวัฒน หยุด! ระบอบทักษิณ (กรุงเทพฯ: นาง  
สุนิสา อินทรนุรักษ, ๒๕๔๙), หนา ๑๖๑ – ๖๓) 
 108 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยอางอิงมาตรา ๗ แหงรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ มารองรับขอ
เรียกรองดังกลาวของตน ขอความในมาตรานี้มีวา: 
 “มาตรา ๗ ในเมื่อไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้บังคับแกกรณีใด ใหวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการ
 ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” 
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สนธิ ล้ิมทองกุล” จึงนอมนําและอิงอาศัยความชอบธรรมจากการรณรงคตอตานทุจริตคอรรัปชั่นที่มี

สมาชิกคณะองคมนตรีเปนแกนนําภายใตรมธง “ธรรมราชา” ประเด็นดังกลาวนี้บวกกับแนวพระราช 

ดําริ “เศรษฐกจิพอเพียง” ไดกลายมาเปนฐานคติรองรับใหแนวรวมอนักวางขวางไมวาจะเปนนัก

เคลื่อนไหวสื่อมวลชนตอตานการเซ็นเซอร, องคกรพัฒนาเอกชนตอตานรัฐ, สหภาพแรงงานตอตาน

การแปรรูปรัฐวิสาหกจิเปนของเอกชน, กลุมสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกตอตานทุนนิยม ฯลฯ มา

ปฏิบัติภารกิจรวมกันทางการเมืองได  ถึงแมขอเรียกรองถวายคืนพระราชอํานาจที่ริเร่ิมโดยสนธิ         

ล้ิมทองกุลกับเครือหนังสือพิมพผูจัดการจะเปนชนวนใหเกิดขอโตแยงถกเถียงกนัในสาธารณชนอื้ออึง

เพียงใด แตพนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเขาสวมบทแกนนาํทางการของขบวนการตอตาน

ทักษิณทีก่ําลังเติบใหญขยายตัวอยางกาวกระโดดสืบตอ ก็หันมาเห็นชอบและเก็บรับมันไปเปนขอเสนอ

ของตนเองในเวลาอันรวดเร็วราวเดือนครึ่งหลังกอตั้ง ฉะนั้นเองขบวนการตอตานทักษิณจึงเขาสวมรับ

เอาเอกลักษณรวมหมูทางการเมืองแบบราชาชาตินิยม โดยนยิามทักษณิกับระบอบของเขาเปนศัตรูของ

ชาติ พุทธศาสนา และพระมหากษัตริย ความแตกตางเปรียบตัดระหวางขบวนการตอตานทักษณิในไทย

กับขบวนการตอตานรัฐบาลของกษัตริยคยาเนนทราในเนปาลที่รวมพลังลุกฮือขึ้นในระยะเวลาใกลเคียง

กันนับวาเดนถนัดชัดยิ่งทีเดยีว 109 

 
 

 

                                                                                                                                                 
 เห็นไดชัดวามาตรานี้มิอาจประยุกตใชกับกรณีแตงตั้งนายกรัฐมนตรีได เพราะมีมาตราอื่นแหงรัฐธรรมนูญ 
๒๕๔๐ บังคับกํากับอยู โดยเฉพาะมาตรา ๒๐๑ โปรดดูขอถกเถียงเพิ่มเติมใน เกษียร เตชะพีระ, “อํานาจสมบูรณาญา
สิทธิ์เฉพาะกิจ”, มติชนรายวัน, ๓๑ มี.ค. ๒๕๔๙, น. ๖. 
 109 International Crisis Group, Nepal: From People Power to Peace?, Asia Report N°115, 10 May 
2006, www.crisisgroup.org/library/documents/asia/south_asia/115_nepal_from_people_power_to_ 
peace.pdf.  
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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

ชัดนั้น110 แตที่แน ๆ ก็คือ [ทวงทํานองการนาํเดี่ยวแบบซีอีโอบรรษัทประเทศไทยของนายกฯทักษิณ, 

นโยบายทกัษโิณมิคส, และระบอบพรรคเดนพรรคเดยีวที่กําลังเติบกลาขึ้นมา] สวนทวนกระแส 

[อุดมการณราชาชาตินิยม, ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง, และเครือขายขาราชบริพาร] อยางแจงชัด  

                                                 
 110 ดูบันทึกคําอภิปรายและรายงานขาวใน “ชําแหละ"ปฏิญญาฟนแลนด" ชู"ปฏิญญาธรรม-ศาสตร" 
ปกปองสถาบันกษัตริย”, 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. 
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 กระแสคลื่นการรณรงคทางการเมืองเพื่อโคนรัฐบาลทักษิณทยอยเคลือ่นตัวซัดสาดเขามาเปน 

๓ ระลอกดวยกันไดแก: - 

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 

 

 ขบวนการมวลชนราชาชาตินิยมถูกจดุปะทุขับเคลื่อนเขาปะทะรัฐบาลทักษิณโดยสนธิ ล้ิมทอง-

กุลกับสื่อมวลชนในเครือผูจดัการ เมื่อเครือ่งติดและเริ่มเรงแรงขึ้นแลว ขบวนดังกลาวก็ผสานเขาอยูใต

การนําของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธปิไตยอันเปนเครือขายแนวรวมหลวม ๆ ของกลุมและบคุคล

ฝายคานสารพัดพวกคละเคลากัน พันธมิตรไดขยายตัวจากกรุงเทพฯไปสูเมืองศูนยกลางอื่น ๆ ทั่ว

ประเทศแมวาผลสะเทือนของมันจะถูกหกักลบลบลางไปบางจากการเคลื่อนไหวคูขนานของคาราวาน

คนจนผูสนับสนุนทักษณิทีชุ่มนุมสําแดงพลังตอบโตอยูที่สวนจตุจักร  

 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 
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ตุลาการภิวัตน 

 ในระหวางประธานศาลปกครองสูงสุดนําตุลาการศาลปกครองสูงสุดและตอมาประธานศาล

ฎีกานําผูพิพากษาประจําศาลสํานักงานศาลยุติธรรมทยอยกันเขาเฝาฯถวายสัตยปฏิญาณตนกอนเขารับ

หนาที่ ณ พระตําหนักเปยมสขุ วังไกลกังวล อําเภอหวัหนิ จังหวดัประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๒๕ 

เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น 

 พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดพระราชทานพระราชดํารัสขอรองใหคณะตุลาการศาลตาง ๆ 

พิจารณาปรึกษาชวยกันหาทางแกไขวิกฤตที่สุดในโลกที่กําลังเกิดขึ้นเนื่องจากการเลือกตั้งที่ไมเปน

ประชาธิปไตยและอาจเปนโมฆะ เพื่อปองกันไมใหชาตบิานเมืองลมจมไป พระองคยังทรงชี้แจงดวยวา

คําขอใหทรงใชพระราชอํานาจพระราชทานนายกรัฐมนตรีคนใหมแทนโดยอางมาตรา ๗ ของ

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ นัน้ทําใหพระองคเดือดรอนมากเพราะผิดรัฐธรรมนูญ ไมใชการปกครอง

แบบประชาธปิไตย เปนการปกครองแบบมั่ว ไมมีเหตุมผีล เปนการใหพระมหากษัตริยทําเกินหนาที่ ทํา

ตามใจชอบ111 

 สืบเนื่องจากพระราชดํารัสองคนั้น คณะตลุาการแหงศาลฎีกา ศาลปกครองสูงสุดและศาล

รัฐธรรมนูญก็เร่ิมเคลื่อนไหวปรึกษาหารือประสานกันอยางพรอมเพรยีงเปดเผยโดดเดนตอสาธารณะ

อยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรไทยสมัยใหม112  นําไปสูการพจิารณาไตสวนดําเนินคดี

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเลือกตั้งอยางเรงดวนฉับไวเปนพิเศษ โดยเฉพาะอยางยิ่งคอื: - 

                                                 
 111 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช, “พระราชดํารัส ๒๕ เม.ย. ๒๕๔๙”, ใน คนขาวอิสระ 
(นาม แฝง), รวบรวม, ถอดรหัสเลือกตั้ง ๒๕๔๙, หนา ๗ – ๑๔. 
 112 คนขาวอิสระ (นามแฝง), รวบรวม, “บันทึกแหงตุลาการภิวัตน: ๓ ศาล...๓ ประสานผดุงความยุติธรรม”,  
ถอดรหัสเลือกตั้ง ๒๕๔๙, หนา ๖๗ – ๗๒. 
 



 79

 -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 

 -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 ๔ ปโดยไมรอลงอาญาและเพิกถอนสิทธิ

เลือกตั้ง ๑๐ ปฐานปลอยใหมีการเวยีนเทยีนรับสมัครเลือกตั้งในวันที่ ๒๓ เม.ย. ๒๕๔๙ อีกทั้งสั่งไมให

ปลอยตัวช่ัวคราวจนในที่สุดทั้งสามยอมลาออกจากตําแหนง กกต. 

 -๑๐ ส.ค. ๒๕๔๙ ที่ประชุมใหญศาลฎีกาประชุมสรรหาผูสมควรไดรับเสนอชื่อเปน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง๑๐ คนเพื่อสงใหวุฒิสภาคดัเหลือ ๕ คนทําหนาที่ กกต. ชุดใหม 
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 ฯลฯ 

 ระหวางกระบวนการขางตนที่ถูกขนานนามในภาษาไทยวา “ตุลาการภวิัตน” (judicial 

review) กําลังดําเนินอยูนั้นเอง113 ดูเหมือนรักษาการนายกฯทักษณิจะเปลี่ยนใจและไมยอมวางมือ

ทางการเมือง โดยกลับเขามาปฏิบัติหนาทีรั่กษาการนายกฯอีกเมื่อวันที ่๒๓ พ.ค. ๒๕๔๙ และประกาศ

จะนําพรรคไทยรักไทยลงตอสูชิงชัยในการเลือกตั้งครั้งใหม แตไมยอมเปดเผยวาตัวเองจะรับบทบาท

การเมืองใดหลังเลือกตั้ง 

 ขณะเดียวกนัรักษาการนายกฯทักษณิก็เร่ิมโจมตีตอบโตเครือขายขาราชบริพารดวยตนเองอยาง

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

ประธานาธิบดจีอรจ บุชผูลูกแหงสหรัฐอเมริกาแลว114 เขาก็กลาวหาโดยไมระบุนาม - ตอหนาที่

ประชุมหัวหนาสวนราชการระดับสูงทุกกระทรวงทบวงกรมกวา ๕๐๐ คนที่ทําเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่ 

๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ - ถึง “บุคคลซ่ึงดูเหมือนมีบารมีนอกรัฐธรรมนูญ” วาเขามาสั่งการวุนวาย

การบริหารราชการแผนดินทั้งที่ไมมีอํานาจหนาที่เพื่อบอนทําลายรัฐบาล 115  

 คํากลาวหานีน้าํไปสูการวิพากษวจิารณอยางกวางขวางในสื่อมวลชนวา “บุคคลฯ” ดังกลาว

หมายถึงใคร? พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั หรือพลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรี? และมี

แรงกดดนัจากบุคคลชั้นนําใหรักษาการนายกฯทกัษณิระบุออกมาใหแจมแจง116 

                                                 
 113 ธีรยุทธ บุญมี, ตุลาการภิวัตน (Judicial review) (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพวิญูชน, ๒๕๔๙).  
 114 “เปด จ.ม. โตตอบ ‘ทักษิณ-บุช’”, มติชนรายวัน, ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๙, น. ๒. 
 115 “ทักษิณประกาศสู ไมถอยใหอํานาจนอกรธน.”, มติชนรายวัน, ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๙, น. ๒. 
 116 มีชัย ฤชุพันธุ, “ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตร”ี, ๔ ก.ค. ๒๕๔๙, www.meechaithailand.com/ 
index1.html.  
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 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”117 

 
 

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 

                                                 
 117 อางจาก ชาลินี จงจิตร, สัมภาษณพิเศษ “มังกรเติ้งเปดอินไซดดินเนอรหูฉลาม,” มติชนรายวัน, ๒๑ ส.ค. 
๒๕๔๙, น. ๑๑. 
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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
จางใหเขามาขีม่า เขาจะขี่มา พอเสร็จจากการขี่มา  เขาก็กลับไปทํางานอยางอื่น วนันี้เขาขี่มา
คอกนี้ พรุงนี้เขาขี่มาอีกคอกหนึ่ง เขาไมไดเปนเจาของมาหรอก เขาเปนคนขี่..... 
 
“รัฐบาลก็เหมอืนกับจอกกี้ คอืเขามาดูแลทหาร แตไมใชเจาของทหาร เจาของทหารคือชาติ 
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั รัฐบาลเขามาดูแลกําหนดใชพวกเราตามที่ประกาศนโยบาย
ไวตอรัฐสภา เด็กขี่มาบางคนก็ขี่ดีขี่เกง บางคนก็ขี่ไมดีขี่ไมเกง รัฐบาลก็เหมือนกนั รัฐบาลบาง
รัฐบาลก็ทํางานดีทํางานเกง บางรัฐบาลก็ทํางานไมดหีรือไมเกงก็มี นี่เปนเรื่องจริง” 118 

 

 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” 119 

                                                 
 118 อางจาก “พล.อ. เปรมปลูกจิตสํานึกนายรอยจปร. เปนทหารของชาติ ทหารของพระเจาอยูหัว”, มติชน
รายวัน, ๑๕ ก.ค. ๒๕๔๙, น. ๒. 
 119 พลเอกเปรม ติณสูลานนท, “บทบรรยายพิเศษในหัวขอการเสริมสรางการเปนผูนําดวยหลักคุณธรรม 
ความพอเพียงและความเสียสละของ พลเรือเอก เปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ณ โรงเรียนนาย
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 สุดทายวนัที่ ๓๑ สิงหาคม ศกเดยีวกัน พลอากาศเอกเปรม ติณสูลานนทในเครื่องแบบนายพล

ทหารอากาศไดไปบรรยายพเิศษเรื่อง “ตามรอยพระยุคลบาทกับการมสีวนรวมในการพัฒนาประเทศ

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.....”120 
 

                                                                                                                                                 
เรือ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๙”, นาวิกศาสตร, ๙๐: ๒ (ก.พ. ๒๕๕๐), www.navy.mi.th/navic/document/ 
900202a.html.  
 120 อางจาก “‘เปรม’ ย้ําสํานึกทหารอาชีพ ใหถอยหาง ‘คนไมดีแตมีเงิน’”, มติชนรายวัน, ๑ ก.ย. ๒๕๔๙, น. 
๒. 
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 ดวยอิทธิพลผลสะเทือนแหงเสียงปลุกเราเรยีกรองในชดุคาํบรรยายพิเศษขางตนของอดีต

ผูบังคับบัญชา - ผูไดรับการเสนอใหเปน “เสาหลักจริยธรรมของสังคม ประสานภาคประชาชนเพือ่

ปองกันคอรรัปชั่น” โดยอาจารยธีรยุทธ บุญมี121 - ซ่ึงชวยดลบันดาลมโนธรรมสํานึกและกระตุนจิต

วิญญาณทหารอาชีพ ปรากฏวาเหลา “ทหารหาญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” ไดทยอยกันลุก

ขึ้นมาขานรับตอบแทนบุญคุณแผนดนิโดยตอแถวตบเทาถอยหางออกจาก “คนที่ไมดี แตเขามีสตางค 

มีเงิน” อยางคกึคักพรอมเพรยีง ไมวาจะเปนพลโทสพรั่ง กัลยาณมิตร แมทัพกองทัพภาคที่สาม,122  

พลเรือเอกบรรณวิทย เกงเรยีน รองปลัดกระทรวงกลาโหม,123 ๔ นายพลจาก ๓ เหลาทัพสังกัดสํานกั-

งานรองปลัดกระทรวงกลาโหม,124 และพลเอกมนตรี   สุภาพร จเรทหารทัว่ไป125 – ตางพากัน

ประณามการเมืองที่เขากาวกายแทรกแซงกองทัพ, ปฏิญาณจะปกปองชาติและราชบลัลังกดวยชีวิต, และ

เขาชื่อกันสงหนังสือรองเรียนการแตงตั้งโยกยายนายทหารอยางไมเปนธรรมถึงประธานองคมนตรี เปน

ตน 

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

ระดับผูบังคับกองพันของกองทัพภาคที่หนึ่งระลอกใหญนอกฤดูกาล ลงนามโดยพลโทอนุพงษ          

เผาจินดา แมทพักองทัพภาคที่หนึ่ง ดวยความเห็นชอบของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการ

                                                 
 121 "ธีรยุทธ บุญมี" ช้ีชะตา"ทักษิณ"บนเวทีการเมือง หนุนแก รธน. ถวงดุล พลังทุน”, มติชนรายวัน, ๒๓ 
ม.ค. ๒๕๔๙, น. ๒. 
 122 “แมทัพภาคที่ ๓ อัด ‘ทหารเลว’ สอพลอนายกฯ ปลอยขาวใสราย”, มติชนรายวัน,  ๒๑ ก.ค. ๒๕๔๙, น. 
๒. 
 123 "บรรณวิทย"ของใจ การเมืองจุนตั้งปลัดกห. โวยอาวุโสสุดโดนแซง อางตท. ๗ ขวาง"เสธ.อู", มติชน 
รายวัน, ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๙, น. ๑. 
 124 “๔ นายพลยื่นจม.ปธ.องคมนตรี รองยายทหาร คําสั่งมิชอบ-สนองนักการเมือง "ไอซ"ช้ีไรวินัย-แฉเด็ก"
บรรณวิทย", มติชนรายวัน, ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๙, น. ๑. 
 125 "มนตรี"ย้ํากลางวงสภากห. "ทหารเบี้ยลางนักการเมือง", มติชนรายวัน, ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๙, น. ๑๑. 
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กองทัพบก โดยสงพลเอกวิชิต ยาทิพย รองผูบัญชาการกองทัพบกมาเปนประธานการคัดเลือกผูถูก

โยกยาย ปรากฏวาบรรดาผูบังคับกองพันที่เปนผูใตบังคับบัญชาใกลชิดของเหลานายพลอดีตนักเรยีน

โรงเรียนเตรียมทหารรุน ๑๐ เพื่อนรวมรุนเดียวกันกับรักษาการนายกฯทักษิณซึ่งคุมกาํลังอยูในเขต 

กรุงเทพมหานครฯ ตางถูกโยกยายสับเปลีย่นแทนที่โดยนายทหารระดับนายพันซึ่งเปนผูใตบังคับบญัชา

ที่ไดรับความไววางใจจาก“ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั” นั่นเอง 126 

 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  

                                                 
 126 “ยายฟาผา ‘ยังเติรก’ ตท.๑๐ สกัดขุมกําลัง ‘ทักษิณ’ ลือ...หวาดระแวง ‘ปฏิวัติ’”, มติชนรายวัน, ๒๑ ก.ค. 
๒๕๔๙, น. ๑๑. 



 86

 แมนาวาอากาศตรีประสงคจะมิไดแจงตอวานายทหารคนที่ ๕ คือใคร? แตเขากย็ืนยันวาพลเอก

เปรม ติณสูลานนทและพลเอกสุรยุทธ จุลานนทไมไดรวมอยูในคณะผูริเร่ิมกอรัฐประหาร ๕ คนนี ้127 

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

บอมบ” ที่พยายามลอบสังหารนายกฯทกัษณิไวกอนจะดาํเนินการสําเรจ็ จากนัน้กจ็ับกุมนายทหารสังกัด

กองอํานวยการรักษาความมัน่คงภายในจํานวนหนึ่งเปนผูตองหา บายวันเดียวกันนัน้ รักษาการนายกฯ

ทักษิณก็ส่ังปลด พล.อ.พัลลภ ปนมณี รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน จากตําแหนง128 

 ทามกลางสถานการณที่เขม็งเกลียวรอนแรงพลิกผันขึ้นทกุทีถึงขั้นเกิดเหตุมวลชนฝายคัดคาน

นายกฯทักษิณถูกอันธพาลและเจาหนาที่ตาํรวจฝายสนับสนุนนายกฯรมุกลั่นแกลงทาํรายจับกุมจน

บาดเจ็บบอบช้าํเลือดอาบตอหนาสาธารณชน ณ ศูนยการคากลางกรุงติด ๆ กัน129 เพื่อนมิตรของ

นายกฯทักษิณที่ถดถอยลดนอยลงทุกทีในกองทัพก็ไดรวมตัวแสดงพลังใหกําลังใจนายกฯทักษิณและ

หารือเตรียมการหากเกดิกรณี “ไมคาดฝน” ขึ้นในกองพลทหารมาที่ ๒ รักษาพระองคเมื่อเชาวันที่ ๘ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ กอนเขาออกเดินทางไปรวมประชมุอาเซมที่ประเทศฟนแลนดและประชุมกลุม

ประเทศไมฝกใฝฝายใดที่ประเทศคิวบาตบทายดวยการรวมประชุมสหประชาชาติที่กรุงนิวยอรค 

สหรัฐอเมริกานานกวาสิบวนั130  

                                                 
 127 Rodney Tasker, “Grumbles, revelations of a Thai coup maker,” Asia Times Online, 22 
December 2006 www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HL22Ae01.html. 
 128 Songpol Kaopatumtip and Surath Jinakul, “The Fall Guy?”, Bangkok Post, 3 September 2006, 
Perspective Section, p. 1. 
 129 “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. 
 130 “เหตุ ‘ดีเดย’ ๑๙ กันยาเพราะ ‘ขาวปฏิวัติรั่ว’”, มติชนรายวัน, ๒๓ ก.ย. ๒๕๔๙, น. ๑๑. 
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 อยางไรก็ตาม คืนวันที่ ๑๙ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ไมกี่ช่ัวโมงกอนที่นายกฯทกัษณิจะขึ้นกลาว

ปราศรัยตอที่ประชุมสมัชชาใหญสหประชาชาติ ณ กรุงนิวยอรค พลเอกสนธิกับคณะก็ไดชวงชิงกอการ

รัฐประหารตัดหนาเปนผลสําเร็จโดยไมเสียเลือดเนื้อและสยบความพยายามอันออนแอระส่ําระสายของ

ฝายรัฐบาลที่จะตอตานการรฐัประหารลงได เปนอันวาการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนตอเนื่องกนันาน 

๑๕ ปของประเทศไทยไดส้ินสุดลง 

 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.....” 131 

  
 

สรุป: แนวโนมการเมืองไทยหลังรัฐประหาร 

 

 แมจะยังฟนธงใหคําตอบสุดทายเกีย่วกับรัฐประหาร ๑๙ กันยาฯกับประชาธิปไตยไทยไมได

หมดจดถี่ถวน แตผมคิดวากพ็อจะตั้งขอสังเกตวเิคราะหวจิารณขั้นตนไดดังตอไปนี:้ - 

                                                 
 131 สมเกียรติ พงษไพบูลย, “ลงจากอํานาจรอวันชําระโทษ”, เนชั่นสุดสัปดาห, ๑๕: ๗๔๖ (๑๕ ก.ย. 
๒๕๔๙), ๒๖ – ๒๗. 
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 ๑) โดยแกนแทแลว รัฐประหาร ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนรัฐประหารเพื่อราชบัลลังก  

 ดังที่แถลงการณของคณะผูกอการฯไดใหเหตุผลการยึดอาํนาจไวประการหนึ่งวา: - “การ

บริหารราชการแผนดินโดยรัฐบาลรักษาการปจจุบัน.....หมิ่นเหมตอการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแหง

องคพระมหากษัตริยผูทรงเปนที่เคารพเทดิทูนของปวงชนชาวไทยอยูบอยครั้ง” 132 

 ยิ่งไปกวานัน้ชือ่ของคณะผูกอการฯ ซ่ึงปรากฏรายงานขาววาพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูเปน

หัวหนาใครครวญไตรตรองอยูนานกอนจะตั้งใหวา “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข” (คปค.) 133ก็บงชี้ชัดวารัฐประหารครั้งนี้กอขึ้นเพือ่ปฏิรูปการ

ปกครองภายในกรอบ – ไมใชลวงเลยออกไปขางนอกกรอบ - ของ “ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข”  

                                                 
 132 อางจาก พลเอกสนธิ บุณยรัตกลิน, “แถลงการณคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข”, กองบรรณาธิการมติชน, รัฐประหาร ๑๙ กันยา’ ๔๙ เรียบแตลึก คณะปฏิรูปการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมติชน, ๒๕๔๙), น. ๙๓. 
 133 พันเอกอัคร ทิพโรจน โฆษกกองทัพบกและผูชวยโฆษก คปค. ผูใหขอมูลนี้ยังเลาดวยวาพลเอกสนธิต้ัง
ช่ือคณะรัฐประหารและคําแปลภาษาอังกฤษของชื่อนั้น (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) 
 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) 
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 กลาวอีกนยัหนึ่งคือกอรัฐประหารขึ้นก็เพือ่ปฏิรูปประชาธิปไตยไทยไปในลักษณะวถีิทางที่จะ

ทําใหมันปลอดภัยสําหรับสถาบันกษัตริยจากการทาทายดวยอํานาจนาํทางการเมืองของกลุมทุนใหญ

หรือที่พลเอกสนธิเรียกในเวลาตอมาวา “เผด็จการทุนนยิม” นั่นเอง 134 

 ๒) ฉะนั้น รัฐประหารครั้งนีจ้ึงเปนรัฐประหารเชิงตั้งรับ ที่กอขึ้นโดย “ทหารของพระบาท- 

สมเด็จพระเจาอยูหวั” ซ่ึงสวนใหญเปนทหารอาชีพมากกวาทหารการเมอืง 

 ในความหมายนี้ จึงจัดไดวามันเขาขายเปนการแทรกแซงทางการเมืองในแบบฉบับของกองทัพ

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

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

ตามการจัดแบงประเภทของศาสตราจารย Talukder Maniruzzaman นักรัฐศาสตรชาวบังคลาเทศผู

ศึกษาเปรียบเทียบทหารกับการเมืองทั่วโลก 135 

 มันจึงไมนาจะนําไปสูการปกครองโดยทหารแบบวางแผนไวตอเนื่องยาวนานอยางในสมัย

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

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

ส้ัน จากนั้นกฟ็นฟูการปกครองโดยพลเรือนคืนมาพรอมกับทหารพากันยกพลกลับสูกรมกองบางสวน 

                                                 
 134 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.  
 135 Talukder Maniruzzaman, Military Withdrawal from Politics: A Comparative Study 
(Cambridge, Massachusetts: Ballinger Publishing Company, 1987), pp. 63 - 82. 
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 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 136 

 ดังจะเห็นไดจากคํากลาวของ พลเอก สพร่ัง กัลยาณมิตร - อดีตแมทพัภาคที่ ๓ และ ๑ ใน ๕ ผู

ริเร่ิมกอรัฐประหาร ๑๙ ก.ย.  ๒๕๔๙ ซ่ึงตอมาเลื่อนตําแหนงขึ้นเปนผูชวยผูบัญชาการทหารบกและ

ผูชวยเลขาธิการคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) อีกทั้งถูกคาดหมายวาอาจไดขึ้นเปนผูบัญชาการ

ทหารบกตอจากพลเอกสนธิ ประธาน คมช. ในปลายป พ.ศ. ๒๕๕๐ นี้ดวย - ในวงสัมมนาวาดภาพ

                                                 
 136 เจตนารมณดังกลาวของคณะรัฐประหารปรากฏชัดในรางพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราช-
อาณาจักร พ.ศ..... ที่ผลักดันโดยคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.) และผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๐ ซึ่งรัฐบาลนายกฯพลเอกสุรยุทธ จุลานนทถือเปนวาระเรงดวนที่จะยื่นเสนอสภานิติบัญญัติแหง 
ชาติพิจารณาออกเปนกฎหมายใหทันในรัฐบาลชุดนี้ ทามกลางการประสานเสียงคัดคานเซ็งแซอึงมี่จากประชาสังคม 
องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและวงวิชาการ  
 รางพระราชบัญญัติดังกลาวจะจัดวางโครงขายกลไกรักษาความมั่นคงภายในตั้งแตระดับชาติ-ภาค-จังหวัด
และกรุงเทพมหานครขึ้นภายใตการกํากับบริหารของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ที่มีผู
บัญชาการทหารบกเปนผูอํานวยการ โปรดดู “เปดราง พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงฯ เขี้ยวเล็บ"กอ.รมน."!”, มติชนรายวัน, 
๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๐, น. ๒. 
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อนาคตประเทศไทย หวัขอ “ทหารกับการเมือง” จัดโดยสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) เมื่อ

วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๐ ความบางตอนวา: - 

“ตนไมปฏิเสธความผิดพลาดของทหารในอดีตจากเหตุการณพฤษภา ความผิดพลาดครั้งนั้นทํา
ใหทหารกลับมาปรับบทบาท ตองกอบกูภาพลักษณกลับมา การที่เรากลับมาแทรกแซงในครั้งนี้
เพราะพฤติกรรมนักการเมืองที่เขามาอยูในอํานาจ ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ เราไมมีสิทธิ ไมใชพวกเราจอง
หรือฉวยโอกาส เราหวงใยสถานการณในหลาย ๆ ดาน นักการเมืองทีซ่ื่อสัตยควรจะไดเขามา
เปนผูนํา และเหตุการณทีน่ํามาสูการรัฐประหารเปนสิ่งทีม่าจากการเปดโปงโดยประชาชนโดย
นักการเมืองดวยกัน ไมใชทหารเปนคนเปดโปง ทหารไมไดขุดคุยขึน้มา เราอยากมคีวามสุขบั้น
ปลายชีวิต เราไมอยากเปนโอลดโซเยอร เนเวอรดาย 
 
“เราทําสัญญาประชาคมวา ๑ ปแลวจะถอยออกไป เราทาํทุกอยางดวยความจําเปนเพราะทุก
อยางเดินตอไป ไมได ส่ิงทีท่หารควรทําคอืชดเชยในอดตีที่ผูบังคับบัญชาเคยทําผิดพลาดสมัย
พฤษภา และจากที่เขามาอยู ๘ เดือนเราอยากเห็นการเขามาจัดระเบยีบในอํานาจที่มีอยู..... เรา
ขอยืนยนัวาหลังจากนี้ คมช.จะไมเปนเหมอืนป ๓๕ จะไมเบี่ยงเบน ไมหลงติดกับอํานาจ เรา
เปนหหารยุคใหมมองเหน็อํานาจเปนสิ่งทีน่ากลัว..... 
 
“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” 137 

 

                                                 
 137 อางจาก “'สพรั่ง'ขูหลัง ๓๐ พ.ค.วุนวาย 'ทหารไมยอมแน'”, กรุงเทพธุรกิจออนไลน, ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๐,  
www.bangkokbiznews.com/2007/05/27/printnews.php?newsid=74139.  
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 ทั้งหลายทั้งปวงที่กลาวมานีก้าํลังดําเนินการอยู ฉะนัน้จึงคาดหมายไดวาหนทางที่ทหารจะเดนิ 

ทัพตบเทาออกจากการเมืองการปกครองกลับสูกรมกองอีกครั้งหนึ่งนัน้คงจะวกวนเปนเขาวงกต ยดืเยื้อ

ออมคอม ซิกแซกไปมา สลับซับซอนและกนิเวลาพอสมควร 138  

 ๓) ในสภาพทีป่ระเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากการเลอืกตั้งตอเนื่องกันมา

นาน ๑๕ ป จาก พ.ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๔๙ ประชาสังคมไทย องคกรพัฒนาเอกชนและขบวนการ

ประชาชนไดเติบใหญเขมแข็งหลากหลายซับซอนขึ้นกวากอนมาก จนถึงขนาดที่ทหารจะกอรัฐประหาร

ยึดอํานาจสําเร็จไดในครั้งนี้กแ็ตโดยไดความรวมมือจากประชาสังคมเทานั้น และดังนัน้เผด็จการทหาร

ชนิดเดยีวทีเ่ปนไปไดในทุกวันนีจ้ึงไดแกเผด็จการหนอมแนมหรือเผด็จการครึ่งใบ (softie or semi-

dictatorship)  

 ความขอนี้จะเห็นไดจากลักษณะการใชอํานาจของคณะรัฐประหารกับรัฐบาลสุรยุทธที่สวน

ใหญคอนขางระมัดระวัง ละลาละลัง อิหลักอิเหล่ือ ชักเขาชักออกและไมคอยกลาลวงละเมิดสิทธิ

                                                 
 138 เกี่ยวกับเรื่องนี้ ศาสตราจารย ดร. ชัยอนันต สมุทวณิช นักรัฐศาสตรอาวุโส สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แหงชาติและผูบังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ไดคาดหมายไวในการอภิปรายเรื่อง "ประเทศไทยบนเสนทางสูอนาคต" ที่
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๐ วาทหารจะยังคงเปนตัวแปรทางการเมืองอีกตัวแปร
หนึ่งไปอีก ๔ – ๕ ปในลักษณะกลุมพลังเหนี่ยวรั้งทางการเมืองที่แฝงตัวอยูในระบบราชการ (“"สนธิ"ย้ําความมั่นคงไม
เลิกประกาศ "ชัยอนันต"ช้ีทหารตัวแปรการเมือง”, มติชนรายวัน, ๑๖ ก.พ. ๒๕๕๐, น. ๑)  
 ในทางกลับกัน ก็มีขอเสนอจากพล.อ.ภาษิต สนธิขันธ รองผ.อ.สํานักงานเลขาธิการ คณะมนตรีความมั่นคง
แหงชาติ(คมช.) ในปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ทหารกับการพัฒนาประชาธิปไตย” ในงานมหกรรมประชาธิปไตย ปฎิญญา 
พัฒนาการเมืองไทย ๒๕๕๐ ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ วา ทางแกรัฐประหารคือตองกําหนด
บทบาททางการเมืองของทหารไวอยางชัดเจนในรัฐธรรมนูญ ตัวอยางเชนพมาและบางประเทศอัฟริกัน แมไมพัฒนาก็
ยังระบุชัดใหทหารเปน ส.ส., ส.ว.ก่ีเปอรเซนต เปนตน (“คมช.สอนแกรัฐประหาร ตองใหบทบาททหารไวในรธน.”, 
กรุงเทพธุรกิจออนไลน, ๔ ส.ค. ๒๕๕๐, www.bangkokbiznews.com/2007/08/04/WW03_0301_news.php? 
newsid= 87732) 



 93

เสรีภาพของประชาชนมากนกั ถึงแมในทางทฤษฎีแลวพวกเขาจะมีอํานาจเดด็ขาดสมับูรณก็ตาม139 จน

อาจกลาวไดวาอํานาจที่ไดมาจากปนของคณะรัฐประหาร เอาเขาจริงกลับไมสามารถยิงปนนัน้ได เพราะ

เกรงจะสูญเสยีความยอมรับจากประชาชน140 

 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,141 สภานิติบัญญัติแหงชาติ,142 สมัชชาแหงชาติ,143 สภาราง

รัฐธรรมนูญ,144 คณะกรรมาธกิารยกรางรัฐธรรมนูญ,145 คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่

                                                 
 139 ยกตัวอยางเชน กรณีพลเอกวินัย ภัททิยกุล เลขาธิการ คมช. หยิบยกประกาศ คปค. ฉบับที่ ๑๐, มาตรา ๑๑ 
ของกฎอัยการศึก, และอํานาจของคมช. ตามรัฐธรรมนูญ (ช่ัวคราว) ๒๕๔๙ มาขมขูสื่อมวลชนไมใหลงขาวที่เปน
ผลเสียตอสถานการณบานเมืองเมื่อวันที่ 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. 
 140 ดูคําพูดที่สอความคิดความเขาใจดังกลาวของนายทหารระดับสูงใน คมช. และนายกฯพลเอกสุรยุทธ       
จุลานนท อางใน เกษียร เตชะพีระ, “อํานาจอิหลักอิเหลื่อ”, มติชนรายวัน, ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๙, น. ๖. 
 141 ดูรายช่ือและประวัติยอสมาชิกคณะรัฐมนตรี ๒๖ คน (ไมนับนายกฯสุรยุทธ) ใน กองบรรณาธิการมติชน, 
“โฉมหนา ครม.พอเพียง ‘สุรยุทธ ๑/๑’”, รัฐประหาร ๑๙ กันยา’ ๔๙, น. ๘๐ – ๘๕. 
 142 ดูรายช่ือสมาชิกสภานิติบัญญัติชุดแรกเริ่ม ๒๔๒ คนไดใน กองบรรณาธิการมติชน, “๒๔๒ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ”, รัฐประหาร ๑๙ กันยา’ ๔๙, น. ๑๒๓. 
 143 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. 
 144 ดูรายช่ือสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ ๑๐๐ คนไดที่ “สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ”, เว็บไซตรัฐสภา, ๑ 
ม.ค. ๒๕๔๙, www.parliament.go.th/parcy/sapa_db/member_c/member_c.php.  
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กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ,146 และคณะทีป่รึกษาอื่น ๆ 147 จนมีเสียงวิพากษวจิารณโจมตีวาอํานาจ

รัฐของคณะรัฐประหารชุดนีม้ี “ขุนนางเอน็จีโอ” เขาไปรวมสวนดวยมาก เปนตน148 

 กลาวใหถึงที่สุดแลว หุนสวนทางการเมืองระหวางทหารกับภาคสวนสําคัญของประชาสังคม

ภายใตพระราชอํานาจนํานีแ่หละที่เปนฐานอํานาจทีแ่ทจริงของรัฐบาลสุรยุทธ 

 ๔) เผดจ็การหนอมแนมยังเกดิจากบุคลิกลักษณะของกลไกรัฐไทยที่เปลี่ยนไปดวย 

 นับแตยุครุงเรอืงของรัฐราชการไทยในพทุธทศวรรษที่ ๒๔๙๐ – กลางพุทธทศวรรษ ๒๕๑๐ 

เปนตนมา ระบบราชการที่เคยกุมอํานาจใหญโตและรวมศูนยปกครองประเทศดุจอาณานิคมของตนก็มิ

ปานนั้น149 ไดผานพบความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากมาย รัฐบาลในระบอบเลือกตั้งธิปไตยชุดตาง ๆ 

ไดดึงเอาระบบราชการมาขึ้นตอและรับใชภาคการเมือง, เลนการเมือง, แทรกแซงระบบบริหารจัดการ

เศรษฐกิจมหภาคดานการเงินการคลังของพวกเทคโนแครตอันประกอบไปดวยกระทรวงการคลัง, 

ธนาคารแหงประเทศไทย, สํานักงบประมาณ, และสํานกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

                                                                                                                                                 
 145 ดูรายช่ือคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ๓๕ คนไดที่ “คณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ”,           
วิกิพีเดีย, ๒๙ ก.ค. ๒๐๐๗, th.wikipedia.org/. 
 146 ดูรายช่ือสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ ๑๒ คนไดที่ 
“คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายตอรัฐ”, วิกิพีเดีย, ๘ ส.ค. ๒๐๐๗, th.wikipedia.org/. 
 147 ดูรายช่ือคณะที่ปรึกษาฝายตาง ๆ รวม ๖๕ คนของคปค. ไดที่ กองบรรณาธิการมติชน, “คําสั่งหัวหนา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ ๑๗/๒๕๔๙”, รัฐประหาร ๑๙ 
กันยา’ ๔๙, น. ๑๒๐. 
 148 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. 
 149 แรงบันดาลใจเริ่มแรกอันเปนแหลงที่มาของแนวคิดขอมูลวาดวยระบอบอัตตาณานิคม (auto-colony) 
และความสืบเนื่องทางประวัติศาสตรระหวาง [รัฐอาณานิคมตะวันตกในอุษาคเนยและชมพูทวีป  รัฐสมบูรณาญา 
สิทธิราชยสยาม  รัฐราชการหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕] แกผูเขียนคือบทความของ Michael Wright, 

“Travels of King Chulalongkorn misrepresented” (1997) ที่อางถึงแลวขางตน 
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สังคมแหงชาต ิจนมันเสื่อมถอยพังพาบลงและไมอาจทําหนาที่ได เปนผลใหเกดิวกิฤตเศรษฐกิจการเงิน

คร้ังใหญเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๐150 

 ในระยะหลังมานี้ ภายใตการนํารวบอํานาจแบบอัตตาธิปไตยเยี่ยงเถาแกซีอีโอของนายกฯ

ทักษิณ ความเปนอิสระทางการเมือง, ความเปนปกแผนภายในและจรรยาบรรณวิชาชีพของระบบ

ราชการก็ยิ่งถูกพลังการเมืองนอกระบบราชการในรัฐบาลกัดกรอนบอนเบียนไปอีก151 ถึงขนาดที่กลาว

กันวาในสมัยรัฐบาลทักษิณนัน้ จะตามหาหรือเขาพบผูวาฯซีอีโอจังหวดัตาง ๆ ตอนเชาวันเสารไดยากยิ่ง 

เนื่องจากพวกทานตางตองพากันเอาหแูนบวิทยุจดจอรอฟงแนวนโยบายคําชี้แนะประจําสัปดาหลาสุด

จากนายกฯซูเปอรซีอีโอในรายการนายกฯทักษณิพบประชาชนทางวทิยุแหงประเทศไทยของกรม

ประชาสัมพันธ 

                                                 
 150 นี่เปนขอวิเคราะหสรุปมูลเหตุทางการเมืองและการบริหารเศรษฐกิจมหภาคของวิกฤตการเงินไทยในป 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่สอดคลองตองกันระหวางนักเศรษฐศาสตรกระแสหลักอยางอัมมาร สยามวาลา กับคอลัมนิสต
เศรษฐศาสตรการเมืองเอียงซายผูใชนามปากกาวา Chang Noi โปรดดู เกษียร, “ชําแหละระบอบเลือกตั้งธิปไตย”, 
หนา ๕๕ – ๕๙. 
 151 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

มีอิสระพอจะทัดทานรัฐบาลจากการเลือกตั้งได152 

 ดังนั้น แมนายกฯทักษิณจะพนจากอํานาจไปแลวก็ตาม ขาราชการจํานวนมากกย็ังคงเสื่อมเสีย

ขวัญกําลังใจ, คุนชินการขึ้นตอนักการเมืองและหวั่นวิตกเรื่องความไมแนนอนทางการเมืองเสียจน 

กระทั่งพวกเขาเลือก “ใสเกยีรวาง” และรอดูสถานการณ มากกวาจะรวมมือกับรัฐบาลใหมที่ทหาร

แตงตั้งเขามาอยางขันแข็งจริงจังในการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบของรัฐบาลเกา153 โดย

คาดการณวามชิานานบรรดานักการเมืองอดีตผูนํารัฐบาลก็อาจจะไดหวนคืนสูอํานาจผานการเลือกตั้ง

อีก และไมแนวาสิ่งที่ตนทําสนองนโยบายรัฐบาลสุรยุทธและคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติในวันนี้

อาจสงผลใหตัวเองถูกผูเสียหายฟองรองตอศาลกลับในวนัขางหนาก็เปนได 154 

                                                 
 152 ขอวิเคราะหนี้พัฒนาปรับแปลงมาจากขอสังเกตอันแหลมคมของผูชวยศาสตราจารยสมชาย ปรีชาศิลป-
กุล คณบดีนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับแนวโนมที่องคกรทั้ง ๓ นี้จะมีบทบาทสําคัญทางการเมืองใน ๒ – 
๓ ปขางหนา ดู “สมชาย ปรีชาศิลปกุล: เมื่อชนชั้นนํากําลังแยงชิงอํานาจกัน 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. 
 153 ถึงแกพลเอกสพรั่ง กัลยาณมิตร ผูชวย ผบ.ทบ. และผูชวยเลขาธิการ คมช. ตองออกมาโวยวายวา:  

“และผมอยากฝากทุกกระทรวง อยาใสเกียรวาง และคิดวาเหตุการณระเบิดในปมหามงคลคงไมเกิดขึ้น 
อยากจะบอกวาเลวบัดซบ ผมอยากบอกวาขาราชการทุกกระทรวงใสเกียรวางอยู ไมใหความรวมมือ”         
(มติชนรายวัน, ๕ ม.ค. ๒๕๕๐, น. ๒) 

 154 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 อัครพงษ นครแกว, สัมภาษณพิเศษ “๑๕ ปในความทรงจําพล.อ.สุจินดา คราประยูร มองคมช.จาก
ประสบการณตรง”, มติชนรายวัน, ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๐, น. ๑๑. 
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 ๕)  เพื่อตอตานระบอบทักษณิ คณะทหารผูยึดอํานาจการปกครองกับรัฐบาลสุรยุทธไดเลือกใช

ยุทธศาสตรสองดานอันประกอบไปดวย [การเมืองอํานาจนิยมแบบไทย ๆ + เศรษฐกิจพอเพียง]  

 กลาวคือ ในดานหนึ่ง พวกเขาพยายามรื้อฟนโครงสรางอํานาจที่เหล่ือมลํ้าลดหลั่นเปนลําดับชั้น

กลับมาใหมในการเมืองไทย อันเปนความไมเสมอภาคทางอํานาจที่ตัง้อยูบนอุดมการณชาติพันธุไทย

โสดหนึ่ง กับคติที่ถือวาชนชัน้นําเปนคนดมีีศีลธรรมอีกโสดหนึ่ง 155 โดยมีระบบราชการกับเครือขาย      

ขาราชบริพารเปนฐานรองรับค้ําจุนโครงสรางดังกลาวในเชิงสถาบัน 

 พูดงาย ๆ ก็คือ: - คนไทยไมควรมีอํานาจเทากัน คนไทยบางคนควรมีอํานาจมากกวาคนไทยคน

อ่ืน เพราะพวกเขามีความเปนไทยมากกวาและเปนคนดมีีศีลธรรมยิ่งกวาคนไทยคนอื่น  และเมืองไทยนี้

ดีแลวที่เปนเชนนี!้  

 สําหรับปญหาวาอะไรจะเปนมาตรฐานบงบอกความเปนไทยและคนดมีีศีลธรรม? และใครจะ

เปนผูกําหนดมาตรฐานดังกลาวรวมทั้งชี้วดัตัดสินตรวจสอบรับรองความเปนไทยและคนดีมีศีลธรรม

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

 -พลเอกเปรม ติณสูลานนท รัฐบุรุษอาวุโสและประธานองคมนตรี รับประกันยืนยันซ้าํแลวซํ้า

อีกวานายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ จุลานนท “เปนคนที่ดีมาก ๆ และเห็นแกสวนรวมจริง ๆ” 156 

                                                 
 155 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. 
 156 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.  
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 -ในทางกลับกนั นายกฯ สุรยทุธก็แสดงความเห็นเรื่องการใหสัมภาษณของอดีตนายกฯทักษิณ

แกส่ือตางชาตเิกี่ยวกับเมืองไทยวา “คําพูดดังกลาวไมใชเปนคนไทย” 157 

 ฐานคติการเมอืงอํานาจนิยมแบบไทย ๆ ดงักลาวยังหมายรวมดวยวา เพื่อเห็นแกความสมาน-

ฉันทสามัคคีของคนในชาติ คนไทยไมควรขัดแยงกนัทางการเมือง, หากควรครองตนเปนขาแผนดนิที่มี

วินัย เชื่อถือไววางใจผูหลักผูใหญผูนํา แลวปลอยใหการเมืองเปนเรื่องของทานในทางปฏิบัตินั่นเอง 

 ๖) ในอกีดานหนึ่ง เพื่อตานทานแนวโนมครอบงําเบ็ดเสร็จของทุนนิยมโลกาภิวัตน คณะทหาร

ผูยึดอํานาจการปกครองกับรัฐบาลสุรยุทธไดรณรงคสงเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงในพระบาท- 

สมเด็จพระเจาอยูหวัอยางเอาจริงเอาจัง โดยประกาศเปนนโยบายรัฐบาลและเผยแพรตอนานาประเทศ

ผานโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาต1ิ58  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาห-

กรรม นายโฆษิต ปนเปยมรัษฎไดตีความ “เศรษฐกิจพอเพียง” วา: - 

 “ความจริง เศรษฐกิจพอเพียงก็คือ การเอาคุณธรรมมาใสทุนนิยม ซ่ึงก็คือหลัก ๔ ป.ของทาน 

นายกรัฐมนตร ีประกอบดวย ๑.โปรงใส ๒.เปนธรรม ๓.ประหยดั และ ๔.ประสิทธิภาพ” 159 

 ปรากฏวาคําแถลงของรัฐบาลเกี่ยวกับแนวทางปรัชญาในอุดมคติดังกลาวสงผลโดยไมตั้งใจให

นักลงทุนตางชาติพากันวิตกกังวลสับสนเรื่องแนวนโยบายเศรษฐกิจของไทยชนิดทีรั่ฐบาลตองสง

ผูแทนตามไปชี้แจงหลายตอหลายครั้ง160 

                                                 
 157 อางจาก "สุรยุทธ" ย้ํา 4 ปฏิรูปเพื่อความยั่งยืน ช้ี"แมว"ไมใชคนไทย”, ผูจัดการออนไลน, ๕ มี.ค. 
๒๕๕๐, www.manager.co.th/asp-bin/mgrView.asp?NewsID=9500000026083.  
 158 Chris Baker, Thailand Human Development Report 2007: Sufficiency Economy and Human 
Development (Bangkok: United Nations Development Programme, 2007). 
 159 อางจาก วรินทร ตริโน, สัมภาษณพิเศษ “โฆสิต ปนเปยมรัษฎ วิถี"ทุนนิยม"ในกรอบ "พอเพียง"”, มติชน
รายวัน, ๑๖ ต.ค. ๒๕๔๙, น. ๑๑. 
 160 สรวิศ ชุมศรี, สัมภาษณพิเศษ “เศรษฐกิจพอเพียงเปน ‘ปรัชญา’ ไมใช ‘ทฤษฎ’ี”, มติชนรายวัน, ๒๖ ก.พ. 
๒๕๕๐, น. ๑๑. 
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 อยางไรก็ตาม การสรางเศรษฐกิจทางเลือกตามหลักปรัชญาที่วานี้ใหอยูรอดยั่งยืนนอกเหนือไป 

จากวิถีทางทุนนิยมตลาดไรคณุธรรมก็ยังไมบังเกิดผลจริง 

 ๗) จากขอสังเกตประการตาง ๆ ขางตน อนาคตการเมืองไทยจะออกมาเปนเชนใดบาง? 

 อาจพอสรุปไดวา ในที่สุด ประเทศไทยคงจะลงเอยโดยมีรัฐบาลจากการเลือกตั้ง  

 -แตดวยนายกรัฐมนตรีที่ออนแอกวาเดิม 

 -วุฒิสภาทีก่ึ่งหนึ่งมาจากการสรรหา  

 -สภาผูแทนราษฎรจากการเลอืกตั้งแบบรวมเขตเรียงเบอรที่แตกแยกเปนมุงเล็กมุงนอย  

 -และระบบพรรคการเมืองแบบหลายพรรคที่ออนแอ 161 

 กลาวโดยสรุปก็คือมันจะเปนระบอบเลือกตั้งธิปไตยภายใตพระราชอํานาจนํา ที่ซ่ึงทหาร,    

ตุลาการ, และเครือขายขาราชบริพาร – หรือนัยหนึ่งชนชัน้นําผูเปยมลนดวยความเปนไทยและคุณธรรม

ที่ไมไดมาจากการเลือกตั้ง –รับบทเปนผูพิทักษ/แกไขหรอืตุลาการ/กรรมการคอยกํากบัชักใยอยูหลัง

ฉาก 

 หากถามวาระบอบดังกลาวนี้ใชประชาธปิไตยหรือไม?  คําตอบยอมขึ้นอยูกับคํานยิาม กลาวคือ  

 หากเรานยิาม “ประชาธิปไตย” วาหมายถึงเพียงแครัฐบาลจากการเลือกตั้ง มันก็ยอมใช 

                                                 
 161 ดูคําอภิปรายและใหสัมภาษณของรองประธานคณะกรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญ ๒ ทานที่สอ
แนวโนมดังกลาวและสะทอนเจตคติอันแรงกลาที่อยูเบื้องหลังไดใน สรวิศ ชุมศรี และอริน เจียจันทรพงษ, สัมภาษณ
พิเศษ “ถอดรหัสใจ "จรัญ ภักดีธนากุล" ถอดความ "ประธานาธิบดีแบบลับๆ"”, มติชนรายวัน, ๕ ก.พ. ๒๕๕๐, น. ๑๑; 
ภมรศรี ไพบูลยรวมศิลป, “"จรัญ ภักดีธนากุล" แจงสี่เบี้ยปมรอน"รธน."”, มติชนรายวัน, ๓๐ เม.ย. ๒๕๕๐, น. ๑๑; 
“‘วิชา’ ยกดํารัสพระมหากษัตริยไวใจศาล ทานจะประณามหรือ”, ประชาไทออนไลน, ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๐, www. 
prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID=7866&SystemModuleKey=Hilight
News&SystemLanguage=Thai. 
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 แตถาหากเรายดึถือนิยาม “ประชาธิปไตย” ตามจิตวิญญาณของมันในตนตํารับปรัชญา

การเมืองกรีกสมัยคลาสสิก ซ่ึงศาสตราจารยกิตติคุณ Jacques Rancière (จาค ร็องซีแอร, ค.ศ. ๑๙๔๐ 

– ปจจุบัน) แหงคณะปรัชญา มหาวิทยาลัยปารีสที่ ๘ ชาวฝรั่งเศส สรุปไววาหมายถึง: -  

 “การปกครอง...ของผูไมมีคุณสมบัติจะปกครอง” (“le gouvernement…de ceux qui n’ont 

pas de titres à gouverner”) 162 
 
 หรือนัยหนึ่ง การปกครองของใครก็ได - ไมวาจะมีชาติตระกูล เพศ ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา

วัฒนธรรม ฐานะชนชัน้ คุณวุฒิทางการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม ลัทธิความเชื่อ ฯลฯ อันใดกไ็ด - ก็

ลวนสามารถจะเปนใหญและรวมสวนใชอํานาจปกครองไดทั้งสิ้น 

 อันเปนนยิาม“ประชาธิปไตย” ที่ยึดความเสมอภาคเปนรากฐานทีแ่ทและถือการมองตางมุม

เปนบุคลิกลักษณะประจําระบอบแลวไซร, 

 ประเทศไทยแหงความสมานฉันทและการวาอะไรวาตามกัน - ที่ซ่ึงคนไทยบางคนมีความเปน

ไทยมากกวา, เปนคนดีมีศีลธรรมยิ่งกวาและดังนัน้จึงมีความเสมอภาคเทาเทียมกนันอยกวาคนไทยคน

อ่ืน – ก็คงไมใช “ประชาธิปไตย” มิไยวาจะเรียกขานตนเองวากระไรก็ตาม 

 และเบื้องหนากระแสคลื่นทนุนิยมโลกาภวิัตนที่เชีย่วกรากกระหน่ําซัด เห็นจะมีแตระบอบ

ประชาธิปไตยอันเสมอภาคเทาเทียมกนัเทานั้นที่พอมีโอกาสจะรับมือ จัดการและเอาตัวรอดจากมันได

บาง 

 
 

                                                 
 162 อางจาก Jacques Rancière, “La Haine de la démocratie – Chroniques des temps consensuels II”, 
Multitudes, 8 January 2006, multitudes.samizdat.net/article2255.html.  


