ปัจฉิมลิขิต ๒
ว่าด้วยหลุมพรางประชาธิปไตย
ประชาธิปไตยต้องมีศีลธรรมเป็นรากฐาน ไม่อย่างนั้น จะเป็นประชาธิปไตย
ไม่ได้ ที่พูดกันว่า ประชาธิปไตยดีกว่าระบบใดนั้น หลับตาพูด คนไทยนับ
ถือ ฝรั่ งเป็น อาจารย์ เมื่อ ฝรั่งเขาว่าอย่างไร ก็พู ดตามกันไปอย่างนั้นว่ า
ประชาธิ ปไตยนี้ เพื่ อ ประชาชน ของประชาชน โดยประชาชน แต่ลื มพูด
ไปว่า ที่มีศีลธรรม
เมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว ระบบประชาธิปไตยนั่นแหละจะเป็นระบบ
ที่เลวร้ายที่สุดแห่งระบบทั้งหลาย มีเผด็จการเสียดีกว่า.....
พุทธทาสภิกขุ ๑
ผู้สื่อข่าว: “นี่แสดงว่า ในแง่กฎหมาย ขอให้ถูกกฎหมายเท่านั้นก็พอ
ไม่ต้องพูดถึงจริยธรรมใช่หรือไม่”
สุวรรณ วลัยเสถียร “คือผมวันนี้ ไม่ได้มาพูดเรื่องจริยธรรม ต้องขออภัยจริงๆ
ไม่ได้มาโฟกัสตรงนี้ครับ ผมก็มั่นใจว่า ทุกอย่างตรงไปตรงมา ๒
“รัฐบาลที่มีแต่กลุ่มพวกพ้องพ่อค้าวาณิชย์ บางทีจะเลวที่สุดในบรรดา
รัฐบาลทั้งหลายทั้งปวง ไม่ว่าของประเทศใดๆ”
อดัม สมิธ ค.ศ.๑๗๗๖๓
เท้าความ
ในช่วงของ “ปัจฉิมลิขิต” ครั้งแรกว่าด้วย “ปฏิรูปการเมือง” ได้นาเอาข้อสังเกตของทั้งนักวิชาการ
และสื่อมวลชนมาพิเคราะห์ทบทวนกันดู ซึ่งสรุปใจความได้ว่า ขณะนี้เศรษฐกิจการเมืองไทยได้พัฒนา
มาถึงจุดที่เป็นปัญหาขัดแย้งแข่งดีระหว่าง “ทุนใหญ่และทุนขุนนาง” กับ “ทุนหัวเมืองท้องถิ่น” หรือตีวงให้
กว้างขึ้นไปก็เป็นระหว่าง “ทุนท้องถิ่น อิทธิพลท้องถิ่น ” กับ “ทุนชาติที่เป็นพันธมิตรกับทุนนานาชาติ ”
เป้าหมายหลักของการปฏิรูปการเมือ งก็คือ เปิดช่อ งทางให้กลุ่ม ทุนใหญ่หรือ ทุนชาติดังกล่าวได้ขึ้นสู่
อานาจรัฐโดยมี “นักบริหารมืออาชีพเข้าไปเป็นรัฐมนตรีมากขึ้น ” เพื่อเป็นทางออกให้กับ “ลัทธิเสรีนิยม
ทางเศรษฐกิจ”
ข้ อ สั ง เกตที่ ว่ า นี้ มี ส่ ว นถู ก ต้ อ งตรงที่ ห ยิ บ ยกเอาประเด็ น เรื่ อ งกลุ่ ม ทุ น ใหม่ ขึ้ น มาอธิ บ าย
ประกอบการนาเสนอแนวทางปฏิรูป การเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยให้ได้ตระหนักกันถึงพัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจการเมืองไทย ซึ่งตั้งเค้ามาตั้งแต่ช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ เมื่อกลุ่ม
ทุนภาคเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในเวทีอานาจการเมืองโดยตรงยิ่งๆ ขึ้นโดยลาดับ และทั้งเห็นพ้องกับ

ข้อวิพากษ์ต่อระบบและพฤติกรรม “นักเลือกตั้ง” จากฐานอานาจของกลุ่ม “ทุนท้องถิ่น อิทธิพลท้องถิ่น ”
ซึ่งเป็นสมุฏฐานที่มาของปัญหาความชั่วร้ายนานัปการในบ้านเมือง และเป็นเหตุให้ต้องมาคิดอ่านทาการ
ปฏิรูปการเมืองกันครั้งแล้วครั้งเล่า
ข้อที่ไม่อาจเห็นด้วยเลย ก็ตรงที่ไปทึกทักเอากลุ่ มทุนใหม่มาเป็นคาตอบ และทางเลือกสาหรับ
ปฏิรูปการเมือง ในขณะเดียวกันกับที่มองข้ามละเลยพื้นฐานทางสังคมและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะใน
ภาคเกษตรชนบท ซึ่งต้องตกอยู่ภายใต้อุ้งระบอบอานาจนิยมในรูปแบบต่างๆ ของศูนย์อานาจส่วนกลาง
ตลอดมา ในประการสาคัญเราคงต้องถามตัวเองเสียก่อ นว่า เราเรียนรู้เรื่องของ “ทุนชาติที่เป็นพันธมิตร
กับทุนนานาชาติ” เพียงใด รวมถึงลัทธิอุดมการณ์ที่เรียกว่า “เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ”
คงจะเป็ น เพราะมุ่ ง ยึ ด ถื อ เอา “ทุ น ชาติ ที่ เ ป็ น พั น ธมิ ต รกั บ ทุ น นานาชาติ ” เป็ น ที่ ตั้ ง นี่ เ อง
รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” ๒๕๔๐ จึงต้องแทรกไว้ด้วย มาตรา ๘๗ กาหนดให้ “รัฐต้องสนับสนุนระบบ
เศรษฐกิจเสรี โดยอาศัยกลไกตลาด” หรือเป็นที่รู้จักในนามของ “เศรษฐกิจตลาดเสรี” ข้อนี้เป็นจุดแบ่ง
ระหว่ า งกระแสปฏิ รู ป การเมื อ ง ๒๕๓๕-๔๐ กั บ ที่ ก าลั ง เป็ น ปั ญ หาวิ ก ฤตในปี ๒๕๔๙ นี้ หลั ง จาก
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” มาไม่ถึง ๙ ปี ครั้งแรก โดยพื้นฐาน มีสมุฏฐานมาจากกระแสชน
ชั้นกลางพากันต่อต้านรัฐประหาร “หลงยุค” ของคณะผู้รักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (ร.ส.ช) และ
รัฐบาลทหารภายใต้การนาของพลเอกสุจินดา คราประยูร แต่มาในคราวนี้เป็นปัญหาวิกฤตอันเกิดแต่
“ระบอบทักษิณ ” หรือ “ทักษิโณมิกส์ ” ซึ่งจัดอยู่ในแนวของ “ทุนชาติที่เป็นพันธมิตรกับทุนนานาชาติ ”
อย่างลงตัว และมีความซับซ้อนมากมาย แตกต่างห่างไกลกับกรณีของเผด็จการทหาร เรียกได้ว่า เวที
อานาจเศรษฐกิจการเมืองไทยได้เปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วเกือบโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุที่เป็นระบอบอานาจที่
เปิดช่องให้อ้างสถานะความชอบธรรมตามกฎกติการะบอบรัฐธรรมนูญ “ประชาธิปไตย” โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งอ้างได้ว่า เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งทั่วไปด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ทั้งในขณะเดียวกัน สิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมืองก็ได้แผ่กระจายออกไปในหมู่ชนชั้น
กลางนายทุน ซึ่งมีบทบาทสาคัญในกระแสการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่ครั้งเหตุการณ์ “มหาวิปโยค” ๑๔
ตุลาคม ๒๕๑๖ ที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือ ทั้งในพรรคไทยรักไทยและคณะรัฐบาล ได้มี “กลุ่มคนตุลา” ระดับ
นาเข้าร่วมอยู่เป็นจานวนไม่น้อยตั้งแต่แรกเริ่มของการก่อตั้งพรรค “ระบอบทักษิณ” หรือ “ทักษิโณมิกส์”
จึง เป็ น ระบอบของอ านาจและผลประโยชน์ ทับ ซ้ อ นโดยธรรมชาติ ซึ่ ง ไม่ใ ช่ เ รื่ อ งที่ จ าเป็ นต้ อ งมี ก าร
ตรวจสอบอะไร ในเมื่อตกอยู่ในเงื้อมมือของคนกลุ่มเดียวพรรคเดียวกัน และใช้อานาจการปกครองใน
นามของระบอบรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย
เงื่อนปมปฏิรูปประชาธิปไตย
ประเด็นก็คือว่า ตัวระบอบรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตยนั้นเองที่เป็นปัญหา เป็นโจทย์ที่จะต้อง
สะสางทาความกระจ่างในห้วงของกระแสปฏิรูปการเมืองรอบสองนี้ เริ่มต้นที่เดียว ถ้าจะพิเคราะห์ย้อน
อดีตไปถึงกระแสปฏิรูปการเมืองของอังกฤษ ซึ่งกล่าวได้ว่ามีกาเนิดที่มาจาก “กฎหมายปฏิรูป” (Reform
Bill) ปี ค.ศ.๑๘๓๒ คือเมื่อกว่า ๑๗๐ ปีมาแล้ว เพื่อขยายสิทธิออกเสียงเลือกตั้งออกไปครอบคลุมถึง
กลุ่มชนชั้นกลางนายทุน จากแต่เดิมที่จากัดอยู่เฉพาะกลุ่มชนชั้นขุนนางเจ้าที่ดิน และมีพัฒนาการต่อๆ
๒

มาจนถึงเป็นระบบสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป อย่างที่เรารู้จักมักคุ้นกันในทุกวันนี้ แต่ในเบื้องใต้ของ
รูปแบบสถาปนาระบอบรัฐธรรมนูญเสรีประชาธิปไตย ที่ว่านี้ ซึ่งมักมองข้ามกัน ก็คือ เจตนารมณ์เพื่อเป็น
ฐานรองรับสถานะความชอบธรรมในสิทธิประโยชน์ของกลุ่มชนชั้นกลางนายทุนอุตสาหกรรมที่ขยายตัว
เติบใหญ่ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอานาจในสังคมการเมืองของอังกฤษนั่นเอง ระบอบรัฐธรรมนูญเสรี
ประชาธิปไตย จึงเป็นระบอบอานาจของยุคทุนนิยมโดยแท้
ยิ่งไปกว่านั้น กระแสการปฏิรูปการเมืองยังขยายวงไปถึงเป็นการปฏิวัติระบบนิติศาสตร์ โดย
นิยามความหมายของ “กฎหมาย” ให้เป็นแต่เพียงคาสั่งหรือคาบัญชาของอานาจองค์อธิปัตย์ ซึ่งก็ได้แก่
สถาบันรัฐสภาอันเป็นอานาจฝ่ายนิติบัญญัติ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง กฎหมายมีคุณค่าเป็นเพียงเครื่องมือ
หรือกลไกของระบบอานาจแท้ๆ ซึ่งแตกต่างตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงจากหลักคิดแต่เดิมที่ว่า กฎหมายเป็น
กฎระเบียบสังคมที่ถือกาเนิดมาจากกฎธรรมชาติ จารีตประเพณีและความคิดความเชื่อของสังคมและ
ชุมชนโดยรวม ไม่ใ ช่บัญชาลงมาจากอานาจเบื้องบน โดยนัยนี้ ระบบนิติศาสตร์ใหม่และกฎหมายที่
รัฐสภาบัญญัติขึ้น จึงเท่ากับเป็นอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด สังคมไทยเราก็รับเอาหลักนิติศาสตร์และระบบ
กฎหมายเดียวกันนี้มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่ยุคการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัยภายใต้อานาจอิทธิพลจักรวรรดิ
นิยมตะวันตก ความแตกต่างสาคัญอยู่ที่ตรงที่ว่า ในบริบทของโครงสร้างและสังคมวัฒนธรรมตะวันตก
อานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของกฎหมายและระบบนิติบัญ ญั ติที่ว่านี้ เป็นระบบที่ดารงอยู่ภายใต้กรอบ
โครงสร้างการถ่วงดุลของสิทธิอานาจประชาคมส่วนท้องถิ่น และวัฒ นธรรมทางการเมือง ไม่ใช่ปล่อยให้
ทุกสิ่งทุกอย่างตกอยู่ใต้อุ้งอานาจบารมีการอุปถัมภ์ของชนชั้นปกครอง อย่างเช่นในสังคมการเมืองของ
ไทยเรา
ภายใต้ ร ะบบโครงสร้ า งรวมศู น ย์ อ านาจและวั ฒ นธรรมอุ ป ถั ม ภ์ เ ช่ น นี้ บรรดาระบบสถาบั น
การเมืองทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะคิดค้นขึ้นมาจากตารับตาราสูงส่งสักเพียงใดก็ตาม ในที่สุดแล้วก็ย่อมจะ
กลายพันธุ์ไปเป็นเครื่องมือกลไกรับใช้อานาจอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในกรณีเช่นนั้น ประชาธิปไตยที่
พากันต่อสู้ให้ได้มาด้วยความอดทนเหนื่อยยาก และแม้กระทั่งถึงขั้นเสียเลือดเนื้อ อย่างดีก็จะมีคุณค่า
ความหมายเป็ นแต่เ พี ยงประชาธิ ปไตยใน “รูปแบบ” ปราศจากเนื้อ หาสาระใดๆ ดังเช่นที่สั งคมการ
เมืองไทยต้องเป็นมาโดยตลอด ผลงานปฏิรูปการเมือง ๒๕๓๕-๔๐ ก็เป็นเช่นนี้ภายใต้รัฐธรรมนูญที่ได้ชื่อ
ว่า “ฉบับประชาชน”
ผลที่ตามจากปฏิรูปการเมือง ๒๕๔๐ ก็เป็นดังที่เห็นๆ กันอยู่ กล่าวคือ สังคมการเมืองไทยยังคง
ผูกติดอยู่กับวัฏจักรของการผลัดเปลี่ยนอานาจภายในแวดวงของกลุ่มอานาจต่างๆ หากแต่ว่ามาในชั้นนี้
มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยสาคัญ ตรงที่ระบบอานาจตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนซึ่งมีสายสัมพันธ์อยู่ใน
เครือข่ายของระบบทุนและตลาดโลก หรือที่มาใช้เรียกอย่างแยบคายว่า “ทุนชาติที่เป็นพันธมิตรกับทุน
นานาชาติ” ดังกล่าวข้างต้น พรรคไทยรักไทยภายใต้การนาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จัดเข้าอยู่ใน
ลัก ษณะนี้อย่างเหมาะเจาะ เป็นผลพวงจากพัฒนาการระบบทุนไทยในรูปแบบใหม่ โดยแยกตัวเป็น
เอกเทศจากระบบ “ทุนขุนนาง” อย่างที่เคยเป็นมาในอดีต และดังนั้น จึ งเป็นพรรคการเมืองที่มีทิศทาง
นโยบายเศรษฐกิจการเงินชัดเจน และเป็นพลวัตพร้อมด้วยระบบการจัดสรรอิทธิพลผลประโยชน์เฉพาะ
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ของตนเอง ในแบบแผนที่เ ป็น สากล สอดคล้ อ งต่ อ กระแสโลกาภิวัต น์ขึ้นโดยล าดับ หรือ อีก นัยหนึ่ ง
กระบวนการผนวกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจตลาดโลก
โดยนัยของกระแสโลกาภิวัตน์ กลุ่มทุนและการเมืองแบบเก่า จึงตกอยู่ในสถานการณ์ของระบบ
ล้าหลัง ซึ่งสุกงอมพร้อมที่จะเปิดประตูสู่อานาจให้กับกลุ่มทุนและธุรกิจการเมืองใหม่ การก้าวขึ้นสู่เวที
อานาจของพรรคไทยรัก ไทยของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัต ร หมายถึ งเป็นการเสื่ อ มถอยของกลุ่ ม “ทุน
ท้องถิ่น อิทธิพลท้องถิ่น” อันเป็นฐานค้าจุนระบบ “นักเลือกตั้ง” ความจริงแล้วพรรคไทยรักไทยเป็นเพียง
พรรคหน้าใหม่ประกอบด้วยลูกพรรคแกนนาเพียงหยิบมือเดียว และก่อตั้งขึ้นไม่ทันชั่วข้ามคืน แต่นั่นก็ไม่
เป็นอุปสรรคอะไรที่จะสามารถกว้านต้อนเหล่านักเลือกตั้งอาชีพ ซึ่งตั้งหน้าตั้งตาคอยสอดส่ายแสวงหา
หนทางแหล่งอานาจและความมั่งคั่งอยู่แล้วเป็นกิจวัตร นี่คือตัวแทนของ “๑๖ ล้านเสียง” ๔ ที่ผู้นาพรรค
ไทยรั ก ไทยน ามาใช้ อ้ า งอิ ง ฐานะความชอบธรรมอย่ า งเบ็ ด เสร็ จ โดยเฉพาะในยามที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ
สถานการณ์ที่ต้องถูกตั้งคาถามท้าทายพฤติกรรมการใช้อานาจเบ็ดเสร็จและผลประโยชน์ทับซ้อน เหนือ
กติกาใดๆ ตามรัฐธรรมนูญ แล้วในขณะเดียวกัน ยังได้รับเสียงแซ่ซ้องสนับสนุนอย่างพร้อมเพรียงเป็น
เสียงอันหนึ่งอันเดียวกันในสถาบัน “ประชาธิปไตย” รัฐสภา
เรียนรู้อะไรจาก “ระบอบทักษิณ”
ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ นับได้ว่าเป็นหลักหมายของพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสาคัญอีกช่วงหนึ่งในวิถีชีวิต
เศรษฐกิจการเมืองไทย กล่าวคือ เป็นปีของวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งใหญ่ เดือนกรกฎาคม และการ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” เดือนตุลาคม ทั้งสองเหตุการณ์อาจพิเคราะห์สรุปได้อย่างไม่
ห่างไกลจากความเป็นจริงนักว่า ต่างประกอบเป็นปัจจัยเสริมซึ่งกันและกัน เป็นแรงหนุนการก้าวหน้าขึ้น
สู่อานาจของระบอบทักษิณ วิกฤตเศรษฐกิจเดือนกรกฎาคมสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาล
ชุดต่ างๆ ก่ อ นหน้านั้ น ที่น าพาเศรษฐกิ จไทยเข้ าสู่ ว งจรเศรษฐกิจตลาดโลก ตามรอยกลุ่ มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ในเอเชียตั้งแต่ช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ จนกระทั่งถึงแก่หายนะจากวิกฤตปี ๒๕๔๐ ใน
ส่วนของรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ อันเป็นผลงานจากกระแสปฏิรูปการเมือง ๒๕๓๕-๔๐ ดังกล่าว ก็เป็นเครื่อง
บ่ ง บอกชี้ ชั ด ถึ ง วิ ก ฤตศรั ท ธาต่ อ ระบอบ “นั ก เลื อ กตั้ ง ” ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยการทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น และไร้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในท่ามกลางวิกฤตที่ประดังขึ้นมานี้ กลุ่มทุนใหม่ในรูปลักษณ์ของนักธุรกิจมหา
เศรษฐีอย่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับพรรคไทยรักไทย จึงก่อตัวขึ้น พร้อมด้วยคาขวัญนโยบาย “คิด
ใหม่ ทาใหม่” เสมือนหนึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่ของเศรษฐกิจการเมืองไทย เรื่องราวของตัว พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่ พื้นฐานของชีวิตครอบครัว ประสบการณ์ล้มลุกคลุกคลานในการต่อสู้สร้างฐานะ
ทางเศรษฐกิจ จนกระทั่งประสบความสาเร็จร่ารวยอย่างรวดเร็วจากธุรกิจโทรคมนาคม และในที่สุดเข้าสู่
เวทีการเมืองผ่านพรรคพลังธรรมของพลตรีจาลอง ศรีเมือง ร่วมเป็นรัฐมนตรีชั่วเวลาสั้นๆ ในรัฐบาลชวน
หลีกภัย ชุดแรก เหล่านี้เป็นเรื่องน่าสนใจ อย่างน้อยก็ในแง่มุมของปรากฏการณ์ทางการเมืองในยุคโลกา
ภิวัต น์ อันร้อ นแรงแต่ส าหรับในที่นี้ จุดสนใจจริ งๆ อยู่ที่ห ลั กคิ ด และกระบวนการทัศ น์อั นเป็น ต้นตอ
พื้นฐานของนโยบายเศรษฐกิจของระบอบทักษิณ ซึ่งถือว่ามีนัยสาคัญจนได้รับขนานนามว่ าทักษิโณมิกส์
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(Thaksinomics) และสะท้อนออกมาชัดเจนด้วยสองสามประโยคจากปากของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เอง
ในฐานะนายกรัฐมนตรี ที่ว่า :
บริษัทก็คือประเทศ ประเทศคือบริษัท คล้ายกันครับ บริหารเหมือนกัน เป็น
การบริ ห ารด้ ว ยเศรษฐกิ จ ทั้ ง นั้ น ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น ยุ ค ของการบริ ห ารด้ ว ย
เศรษฐกิจ ไม่ใช่เป็นการบริหารด้วยตัวอื่น เศรษฐกิจเป็นตัวกาหนด ๕
ความจริงแล้ว แนวคิดทานองนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมาเกิดเอาในยุคของระบอบทักษิณ หากมีมาตั้งแต่ช่วง
รัฐ บาล “ประชาธิ ป ไตยครึ่ ง ใบ” ของพลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท์ (พ.ศ.๒๕๒๓-๓๑) เมื่ อ สถานการณ์
บ้านเมืองคลี่คลายลงจากเหตุ การณ์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และ “ขวาพิฆาตซ้าย” ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ โดยมี
“ดรีม ทีมเศรษฐกิ จ ” จากภาคธุ ร กิ จเอกชนเข้ามากุ มบัง เหีย นทิ ศ ทางนโยบายเศรษฐกิ จโดยตรง ก็ไ ด้
ประกาศตั้งฉายาประเทศไทยว่า “บรรษัทรวมไทย” หรือ Thailand Inc. ตามแบบอย่าง Japan Inc. ของ
ญี่ปุ่น ซึ่งพรั่งพร้อมไปทุกๆ ด้าน ไม่ว่าทุน เทคโนโลยี หรือตลาด ผิดกับเศรษฐกิจแบบพึ่งพาของไทย
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เศรษฐกิจการเมืองไทยในคราบของ “บรรษัทรวมไทย” ก็ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว
เข้าสู่ “หลุมดา” ในท่ามกลางกระแสคลื่นเงินลงทุนจากภายนอก เริ่มด้วยนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบให้เป็น
สนามการค้า” ภายใต้รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (พ.ศ.๒๕๓๑-๓๔) นโยบายการเปิดเสรีทางการค้า
ช่วง รัฐบาลอานันท์ ปันยารชุน (พ.ศ.๒๕๓๔-๓๕) และนโยบายการเปิดเสรีทางการเงินวิเทศธนกิจ ภายใต้
รัฐบาลชวน หลีกภัย (พ.ศ.๒๕๓๕-๓๘) จนในที่สุด ต้องถึงแก่ล้มละลายหายนะในช่วงรัฐบาลบรรหาร ศิลป
อาชา (พ.ศ.๒๕๓๘-๓๙) ถึงกับต้องยอมประกาศลอยตัวค่าเงินบาทช่วงรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
(พ.ศ.๒๕๓๙-๔๐) ยังผลให้ค่าเงินบาทตกลงไปอย่างฮวบฮาบ และส่งผลกระทบกระเทือนไปทั่ว เพียง
เท่านั้นยังไม่พอรัฐบาลชวน หลีกภัย กลับเข้ามาเป็นรอบสอง (พ.ศ.๒๕๔๐-๔๔) ก็เร่งรัดดาเนินมาตรการ
ฟื้ นฟู เ ศรษฐกิ จตามเกณฑ์เ งื่ อ นไข “การปรั บโครงสร้า ง” ที่กาหนดแกมบั งคั บ มาจากกองทุน การเงิ น
ระหว่างประเทศ: ไอ.เอ็ม.เอฟ. พร้อมทั้งรวบรัดออกกฎหมายอันอื้อฉาว ๑๑ ฉบับ เปิดทางสะดวกให้กับ
ธุ รกิ จ ต่างชาติ เข้า มาครอบครองครอบงาเศรษฐกิจไทย ด้ว ยมาตรการต่างๆ อย่ างเช่ น การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ การประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ และการฟ้องร้องคดีล้มละลาย ฯลฯ ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อ
ผลประโยชน์ของบรรดาบรรษัทข้ามชาติทั้งสิ้น ในนามของหลักการตลาดการแข่งขันโดยเสรี
ที่จาเป็นต้องลาดับความเป็นมาและผลกระทบต่อสิทธิ อธิปไตยของชาติและประชาชน ก็เ พื่อ
ประกอบการประเมิน “ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีโดยอาศัยกลไกตลาด” ตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๔๐ ดังที่อ้าง
ถึงข้างต้น รวมทั้งหลักนโยบาย “บริษัทก็คือประเทศ ประเทศคือบริษัท ” ซึ่งส่อสาเนียงของความเป็น
เบ็ดเสร็จชัดเจน ภายใต้รัฐบาลทักษิณ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๔- ) อันเป็นผลจากชัยชนะการเลือกตั้ งทั่วไปด้วย
คะแนนเสียงท่วมท้น “๑๖ ล้านเสียง” ตามที่ยกมาอ้างอิงกันไว้ ถึงฐานะความชอบธรรมแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดของระบอบทักษิณโดยรวม ด้วยทัศนคติท่าทีเช่นนี้เอง พ.ต.ท.ทักษิณ จึงวาดภาพตนเองเป็น
เสมือนประธานบริหารสูงสุดของบริษัท อย่างที่เรียกกันในหมู่บริษัทข้ามชาติ ว่า ซี.อี.โอ (Chilf Executive
Officer) และทางด้านของประชาชนก็เปรียบเสมือนผู้ถือหุ้น ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ารัฐบาลกับ
ประชาชนเป็นเพียงเรื่องของผลกาไรเป็นตัวเงิน และจะต้องทาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่
จับต้องได้ ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริ ยธรรมใดๆ ทั้งสิ้น แล้วความคิดความเชื่อแบบ ซี.อี.โอ นี้ ก็
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ไม่ได้จากัดอยู่แค่ตาแหน่งหัวหน้ารัฐบาลเท่านั้น หากยังแผ่ไปถึงตาแหน่งหัวหน้าเขตการปกครองท้องที่
อย่างเช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วก็ลามปามไปถึงพยายามออกกฎหมายจัดตั้ง “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนแต่ขัดต่อหลักการกระจายอานาจตามรัฐธรรมนูญทั้งสิ้น และถูกต่อต้านอย่างกว้างขวาง
รวมความแล้วการบริหารประเทศภายใต้ระบอบทักษิณ จึงถือได้ว่าไม่ต่างอะไรกับการบริหาร
เศรษฐกิจหรือธุรกิจการค้า ซื้อถูกขายแพง ที่นาผลสาเร็จความร่ารวยในทานองเดียวกันกับประสบการณ์
ชีวิตส่วนตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เอง ผลกาไรหรืออัตราการเพิ่มรายได้ประชาชาติเหล่าบรรดาผู้ถือหุ้น
เท่านั้น ที่เป็นเครื่องตัดสินความถูกต้อง หรือไม่ถูกต้อง ความคิดอ่าน ความต้องการ การตัดสินใจ และ
การกระทาของผู้นาในฐานะ ซี.อี.โอ เท่านั้น ที่เป็นตัวชี้ความถูกผิด และอยู่เหนือกฎเกณฑ์ความชอบ
ธรรมใดๆ รวมทั้งรัฐธรรมนูญของประเทศ
เพียงแต่ว่าประเทศไทยไม่ใช่บริษัทธุรกิจการค้าแน่นอน และประชาชนก็ไม่ใช่เป็นเพียงผู้ถือหุ้น
คอยแต่เก็บเกี่ยวผลกาไร หากเป็นหน่วยสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วยมวลสมาชิกผู้ทรงสิทธิ และ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ในฐานะเสรีชน ดังนั้น จึงไม่เป็นที่แปลกประหลาดอันใด ที่ระบอบทักษิณ จึง
ต้องถูกต่อต้านอย่างกว้างขวางรุนแรง ดังที่ระเบิดออกมาเกิดเป็นวิกฤตร้ายแรงของบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้
แล้วก็ไม่เกินความจริงที่ได้เคยมีผู้ตั้งข้อสังเกตทายทักเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่นานว่า “จุดตายทางการเมืองของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ในอนาคต จึงคือความเบ็ดเสร็จ และการมีอิทธิพลทางความคิดของตัว พ.ต.ท.ทักษิณเอง” ๖
มองการณ์ข้างหน้าอย่างไร
บนพื้นฐานของปรากฏการณ์ “ระบอบทักษิณ” หรือ “ทักษิโณมิกส์” และสถานการณ์แปรปรวน
ทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคมวัฒนธรรม ตามที่ประมวลมาข้างต้น คาถามที่ตามมาก็คือว่า เราจะมี
หลักการและแนวทางอะไร และอย่างไร ในเรื่องการปฏิรูปการเมืองรอบสอง ที่กาลังถกเถียงเรียกร้องกันอยู่
ขณะนี้
ก่อนอื่นทีเดียว เพื่อความเข้าใจร่วมกันในท่ามกลางความสับสน จากกระแสเรียกร้องให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตราต่ างๆ ซึ่งเน้นหนักไปในเรื่องของเกมกลไกเกี่ยวกับอานาจเสียเป็น
ส่วนใหญ่ ขอให้เรามาเริ่มต้นกันที่เจตนารมณ์พื้นฐานของรัฐธรรมนูญ “ฉบับประชาชน” อันประกอบด้วย
เป้าหมายหลัก ๓-๔ ประการ ซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน คือ เพื่อ “เป็นการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง และตรวจสอบการใช้อานาจรัฐเพิ่มขึ้น
ตลอดทั้งปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองให้มีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” (อารัมภบท)
เป้าหมายเหล่ านี้ เป็นการสะท้อนอย่างถูกต้องครบถ้ว นถึ งปัญหาวิกฤตการเมืองของไทยซึ่ง
เรื้อรังกันมาช้านานภายใต้ระบอบ “นักเลือกตั้ง” หากแต่ผลที่ได้รับหลังจากที่ใช้รัฐธรรมนูญไม่กี่ปี เราได้
“ระบอบทักษิณ” ซึ่งเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญต้องถูกแปลความหมายของ “เสถียรภาพและประสิทธิภาพ”
ให้กลับกลายมาเป็นความมั่นคงยั่งยืนของอานาจเบ็ดเสร็จ โดยเสียงข้างมาก ข้อนี้เป็ นเครื่องอธิบาย
อย่างชัดเจนเกี่ยวกั บ “นโยบายประชานิยม” ของระบอบทักษิณ แต่ก็เป็นเรื่อ งยากที่จะเข้าใจส าหรับ
มหาชนคนไทยทั่ว ไป ทั้งนี้ทั้งนั้น จะถือเป็นข้อตาหนิติเตียน หรือวิพากษ์วิจารณ์กัน คงจะไม่ถูกต้อ ง
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ทีเดียวนัก ด้วยเหตุจากปัญหาทุกข์สุขของประชาชนไม่เคยอยู่ในสายตาใส่ใจจริงจังในยุคสมัยก่อนๆ ใน
ขณะเดียวกัน “ประชานิยม” ในอีกด้านหนึ่งที่สาคัญก็คือ เป็นการบั่นทอนทาลายสิทธิเสรีภาพ และขีด
ความสามารถการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาตนเอง จาเป็นต้องสยบอยู่ ภายใต้ระบอบอานาจ
เบ็ดเสร็จตลอดไปไม่มีที่สิ้ นสุด จริงอยู่ เรื่องปัญ หาปากท้องและสวัสดิการเฉพาะหน้า มีความสาคั ญ
ยิ่งยวดแน่นอน แต่ที่แน่ๆ เห็นกันได้ชัดก็คือ ประชาชนคนไทยจะต้องขาดภูมิคุ้มกันจากนโยบายและการ
บริหารเศรษฐกิจการเงิน ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแบบ ซี.อี.โอ.ของระบอบทักษิณ ยิ่งไปกว่านั้น คู่ขนานกันไป
กับ “ประชานิยม” รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ยังพยายามผลักดันนโยบายมาตรการต่างๆ ทั้งในระดับอภิ
มหาโครงการ และระดับการเปลี่ยนโครงสร้าง อย่างเช่น ร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ การแปลง
สินทรัพย์เป็นทุน การเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี และมาล่าสุดเรื่องของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการ
วางแผนที่จะขยายอาณาบริเ วณออกไปเป็น สุ วรรณภูมิมหานคร ในอนาคตอันใกล้ ทั้งหลายทั้งปวง
เหล่านี้ ล้วนแต่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ สิทธิเสรีภาพ และความมั่นคงมนุษย์ รวมตลอดไปถึงเป็นการ
คุกคามต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นต้นทุนชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และของคนทั้งชาติ
ในประการสาคัญที่มักไม่เป็นที่สนใจของประชาชนคนไทยเท่าที่ควร ก็คือ ระบบวิธีการของ ซี.อี.
โอ. พยายามจัดการหัก หาญผลั กดันนโยบายและโครงการต่างๆ เหล่ านี้โดยพลการ ไม่ส นใจใยดีกับ
กฎเกณฑ์หรือขั้นตอนดาเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด เพื่อเป็นหลักประกันความโปร่งใส และธรร
มาภิบาล ซึ่งกาลังเป็นปัญหาวิกฤติในวงการ ซี.อี.โอ ทั่วโลก
รวมความแล้ว ปัญหารากฐานสาคัญที่สุดจึงอยู่ที่โอกาสและขีดความสามารถในหมู่มหาชนคน
ไทยเอง ที่จาเป็นต้องคานึงถึงก่อนสิ่งอื่นใด แก่นสารของการปฏิรูปการเมืองอยู่ที่ตรงนี้ เป็นประเด็นอัน
ควรค่าแก่การใคร่ครวญแสวงหาลู่ทางให้บังเกิดผลเป็นจริง เพื่อว่าเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง
ของไทย จะได้บรรลุ ถึ งความเป็นประชาธิ ปไตย ในเนื้อ หาสาระโดยแท้จริง ไม่ใ ช่เ ป็นเพียงเรื่องของ
รู ป แบบ ดั ง ที่ ใ ช้ ป ฏิ บั ติ กั น ตลอดมา จุ ด ส าคั ญ ที่ จ าเป็ น ต้ อ งตระหนั ก กั น ให้ ม ากๆ ก็ คื อ การปฏิ รู ป
ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องของสูตรสาเร็ จที่พยายามถอดต้นแบบกันมาจากในบริบทเศรษฐกิจและสังคม
วัฒนธรรมอื่น โดยปราศจากพื้นฐานความเข้าใจในประวัติศาสตร์และสังคมวัฒนธรรมของตนเอง โดยนัย
นี้ การปฏิรูปการเมืองประชาธิปไตย จึงไม่ได้มีความหมายแต่เพียงการแสวงหาระบบที่ดีมีความเหมาะสม
หากโดยสาระเป็นเรื่องของกระบวนพัฒนาการ ซึ่งไม่มีอะไรดีไปไปกว่าเปิดโอกาสให้มหาชนคนไทย
ผู้เป็นเจ้าของชีวิตและจินตนาการของตนเอง ได้เข้ามาเป็นตัวบทบาทหลักในภารกิจการปฏิรูปรอบสองนี้
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