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บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง 
 

ศาสตราจารย ดร.บวรศกัดิ์ อุวรรณโณ 

        ราชบณัฑิต 
   เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

 
ความนํา 

 เมื่อพูดถึงบทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง  ก็คงตองตั้งหลักกันที่การปฏิรูป

การเมืองกอน  แลวจึงพิจารณาบทบาททางสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมืองดังกลาว 
 พอเริ่มพูดถึง “การปฏิรูปการเมือง” หลายฝายก็คงจะระอาและรูสึกวา “ปฏิรูปกันอีก

แลวหรือนี่?” 
 คําวา “การปฏิรูปการเมือง” นี้ใชมาตั้งแต พ.ศ. 2538  เมื่อประธานรัฐสภา (นายมารุต 

บุนนาค)  ไดแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งมีนายแพทยประเวศ วะสี เปน

ประธาน  คณะกรรมการดังกลาวมีขอเสนอใหการปฏิรูปการเมือง พรอมเสนอกระบวนการ

จัดทํารัฐธรรมนูญใหมทั้งฉบับเพื่อการปฏิรูปดังกลาว  อันเปนที่มาของการแกไขรัฐธรรมนูญ 

จัดตั้งสภารางรัฐธรรมนูญและมีการจัดทํารัฐธรรมนูญป 2540 ที่เรียกกันวา รัฐธรรมนูญฉบับ
ประชาชนและทุกฝายก็ตองตั้งความหวังวา รัฐธรรมนูญฉบับนั้นทําการปฏิรูปการเมืองแลว  จึง

มีการ “ปฏิรูป” ตางๆ ตามกันมา ไมวา “ปฏิรูปการศึกษา”  “ปฏิรูปกฎหมาย” “ปฏิรูปสื่อ” 

ฯลฯ  
 ครั้นรัฐธรรมนูญป 2540 ใชมายังไมทันครบ 10 ป  ก็เกิดปญหาการเมืองและความ
ขัดแยงอยางรุนแรง  จนเกิดการยึดอํานาจเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549  และเลิกรัฐธรรมนูญฉบับ
นั้น  และมีการจัดทํารัฐธรรมนูญป 2550 ออกใชมาจนปจจุบัน  แตความขัดแยงทางการเมืองก็

ยังไมจบ ซ้ํากลับรุนแรงยิ่งขึ้นทั้งนอกสภาและในสภา  และประเด็นแหงความขัดแยงประเด็น

หนึ่งที่สําคัญก็คือ จะมีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2550  หรือจะกลับไปนํารัฐธรรมนูญ 2540 
มาใชบังคับอีก  คําวา “ปฏิรูปการเมือง”  จึงหวนกลับมาอีกวาระหนึ่ง โดยขอเสนอของ

นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
 แตขอเสนอใหมีการปฏิรูปการเมืองครั้งน้ีมีบริบทตางจากในป 2540 โดยสิ้นเชิง กลาวคือ 

ในป 2540 ขอเรียกรองใหปฏิรูปการเมืองมาจากนักวิชาการและประชาสังคมนอกสภา ดวยความ
ไมไววางใจนักการเมือง  แตขอเสนอครั้งน้ีมาจากฝายการเมืองในสภาซึ่งไมพอใจรัฐธรรมนูญป 

2550 ที่ถูกกลาวหาวาจัดทําขึ้นเพื่อ “เลนงาน” นักการเมืองประการหนึ่ง   นอกจากนั้น 

กระบวนการปฏิรูปการเมืองในป 2540 อาศัยคนนอกที่ไมใชนักการเมืองเปนหลัก โดยเฉพาะ
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การตั้งสภารางรัฐธรรมนูญมาปฏิรูปการเมือง  แตครั้งน้ีอาศัยสมาชิก 2 สภาเปนหลัก  โดยการ

ตั้งคณะกรรมการสมานฉันทเพื่อปฏิรูปการเมืองและแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญขึ้นดําเนินการ 

เปนประการที่สอง  และในประการสุดทาย การปฏิรูปการเมืองในป 2540  กอใหเกิดความหวัง

และกําลังใจในหมูประชาชนจนวิกฤตเศรษฐกิจในป 2540 ซึ่งรายแรง กลับไมสงผลตอจิตใจของ

ประชาชนมากเพราะสมหวังที่ไดรัฐธรรมนูญป 2540 แตขอเสนอใหปฏิรูปในครั้งนี้เกิดจากความ

ขัดแยงยืดเยื้อมาตั้งแตป 2551 ทั้งยังไมไดสรางความหวังใดๆ ใหประชาชนสวนใหญ  ตรงกัน

ขามกลับสรางความวิตกกังวลวา การปฏิรูปครั้งนี้เองจะสรางความขัดแยงรุนแรงใหเกิดขึ้นอีก

หรือไม  
 ไมวาจะเปนอยางไรก็ตาม  ทุกคนยอมรับรวมกันวามีปญหาและวิกฤตใหญหลวงทาง

การเมืองและการบริหารบานเมืองที่จะตองหาทางออกใหวิกฤตที่วานั้นยุติลง  และไมเกิดขึ้นอีก  

และนี่เองคือโจทยใหญที่การปฏิรูปครั้งน้ีตองตอบ 
 ดังนั้น ปาฐกถาในวันนี้ตองแยกพิจารณาเปน 2 ประเด็นหลัก คือ  

I. การปฏิรูปเพื่อยุติวิกฤต ปองกันความขัดแยงและสรางความเขมแข็งใหสังคมไทย และ 
II. บทบาทสื่อมวลชนในการปฏิรูปดังกลาว 
 
โปรดสังเกตคําที่ใชวา “ปฏิรูป” โดยไมมีคําวา “การเมือง” ตอทาย ที่เปนเชนนี้ เพราะ

ในทัศนะของผม คําตอบตอโจทยใหญที่วาทําอยางไรจะยุติวิกฤตปจจุบันและปองกันไมใหเกิด

ความขัดแยงเชนนี้อีกในอนาคต  เราอาจตองปฏิรูปอะไรๆ อีกหลายอยางที่ไปไกลกวาการ

ปฏิรูปการเมืองจนถึงขั้น “ปฏิรูปประเทศไทย” เลยทีเดียว 
 

I. การปฏิรูปประเทศเพื่อยุติวิกฤต ปองกันความขัดแยงและสรางความเขมแข็งให

สังคมไทย 
การที่เราจะปฏิรูปประเทศเพื่อยุติวิกฤตและปองกันประวัติศาสตรซ้ํารอย  เราจึงตองรู

สาเหตุของวิกฤตเสียกอน และเราไมอาจรูสาเหตุของวิกฤตได ดวยการพิจารณาขอขัดแยงใน

ปจจุบันเทานั้น แตตองคนหาสาเหตุของขอขัดแยงยอนไปในอดีต 
 1. ยอนอดีตหาสาเหตุแหงความขัดแยง  

 1.1 โลกกับประเทศไทย 

ประเทศไทยในยุครัตนโกสินทรไดเขาสูการเชื่อมโยงกับโลกทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง ใน 2 ระยะ คือ 
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ระยะแรก เมื่อมีการลงนามในสนธิสัญญาเบาริ่ง (Bowring’s Treaty) ในป พ.ศ. 

2398 โดยมีการเปดประเทศใหชาวตางประเทศสามารถมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจโดยตรง

กับคนไทย โดยไมตองผานการซื้อขายโดยรัฐผานพระคลังสินคา การเปดเสรีทางการคากับ

มหาอํานาจ 18 ประเทศดังกลาว นํามาซึ่งการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ สังคม และการปกครองใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวอยางมาก เพื่อตอบสนองแรงกดดันจากระบบ

เศรษฐกิจเสรีแบบตลาด แตไดเร่ิมมีการโอนทรัพยากรที่เคยมีเหลือเฟอและใหราษฎรและ

ชุมชนใชสอยไดเขาสูรัฐสวนกลางตามลําดับ อาทิ การจัดตั้งกรมปาไมในป พ.ศ. 2439 และโอน

อํานาจการจัดการปาไมมาไวที่สวนกลางตั้งแต พ.ศ. 2427 รวมทั้งรวมอํานาจการจัดการ

สาธารณูปโภคและสัมปทานทรัพยากรทั้ งปวงที่ เคยอยูที่ เจ า เมืองมาไวที่ส วนกลาง 

(พระราชบัญญัติสําหรับผูรักษาเมืองซึ่งทําสัญญากับชาวตางประเทศ พ.ศ. 2417) 
การเปดประเทศสูระบบเศรษฐกิจโลกยังนํามาซึ่งความจําเปนตองมีการปฏิรูปการ 

ปกครองและระบบราชการอีกมาก เชน การรวมศูนยอํานาจรัฐมาไวที่สวนกลาง การแทนที่

ระบบจตุสดมภ ดวยการบริหารแบบกระทรวง ทบวง กรม (พ.ศ. 2435) และการยกเลิกระบบ

เสนาบดีและการสถาปนาระบบราชการใหมการจัดตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนซึ่งตอมาไดกลายเปน

กระทรวงการคลังขึ้นในป พ.ศ. 2416 เพื่อเก็บภาษีอากรมาจัดทํางบประมาณใหประเทศ  

การเปดประเทศและการปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการปกครอง ที่เร่ิมตนใน

รัชกาลที่ 5 ไดสงผลใหเกิดคนมั่งมีและคนชั้นกลางขึ้นจํานวนหนึ่ง โดยเฉพาะเชื้อสายขุนนางเกา

และคนจีนที่เขามาคาขายจนเกิดความมั่งคั่งขึ้น นอกจากนั้น การเปดประเทศไปสูโลกตะวันตก

ดวยการสงคนไปเรียนตอตางประเทศก็ดี จางคนตางประเทศเขามาพัฒนาประเทศในฐานะที่

ปรึกษาก็ดี นํามาซึ่งความคิดในการเปลี่ยนแปลงการเมืองของประเทศ ดังจะเห็นไดวาแมในรัช

สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวก็ไดมีเจานายและขุนนางกราบบังคมทูลถวาย

ความเห็นใหเปลี่ยนแปลงราชการแผนดิน (ร.ศ. 103 หรือ พ.ศ. 2427) ซึ่งความพยายามใน

การใหเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองนี้มีมาตอเนื่องจนถึงรัชกาลที่ 6 ก็เกิดกบฏ ร.ศ. 130 ขึ้น 

(ร.ศ. 130 หรือ พ.ศ. 2454) โดยในขณะนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในตุรกี และในประเทศจีน

ดวย ความพยายามนี้มาบรรลุผลในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว เมื่อคณะราษฎรเขายึดอํานาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเปน

ระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

ระยะที่สอง ประเทศไทยเขาไปเชื่อมโยงกับระเบียบโลกใหม (New World Order) ที่

สถาปนาขึ้นโดยมหาอํานาจหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยในทางการเมืองแบบสงครามเย็น 

ประเทศไทยก็อยูในคายโลกเสรีที่นําโดยสหรัฐอเมริกาและนาโต (NATO) ในทางเศรษฐกิจนั้น 

มหาอํานาจตะวันตกไดสถาปนาธนาคารโลก (World Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(IMF) และขอตกลงทั่วไปวาดวยการคาและภาษีศุลกากร (GATT) เพื่อขยายระบบเศรษฐกิจ
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แบบตลาด ไทยก็เขาไปสูการเชื่อมโยงกับโลกอีกครั้งดวยการเปนภาคี IMF ในป พ.ศ. 2492 

และไดกูเงินธนาคารโลกครั้งแรกในป พ.ศ. 2493 โดยเพิ่งเขาเปนภาคี GATT ในป พ.ศ. 

2525 

การเชื่อมโยงครั้งที่สองกับระบบโลกใหมนี้ สงผลหลายประการตอการพัฒนาทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

ในทางเศรษฐกิจนั้น การจําเปนตองกูเงินธนาคารโลก และแหลงเงินกูตางๆ นํามาซึ่ง

การกอตั้งสภาพัฒนาเศรษฐกิจขึ้น (พ.ศ. 2493) และมีการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ

ขึ้น (พ.ศ. 2504-2509) โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศโดยเนนการผลิต

เพื่อทดแทนการนําเขา (import substitution) ซึ่งตองอาศัยการพึ่งพาเงินทุนมหาศาลจาก

ตางประเทศ นโยบายและกฎหมายตางๆ ที่ออกในชวงนี้ก็เปนไปเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร

ดังกลาวทั้งส้ิน เชน กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรม กฎหมายการ

ประกอบธุรกิจของคนตางดาว ฯลฯ ตอมายุทธศาสตรก็เปลี่ยนเปนการผลิตเพื่อสงออก (export 

oriented) ในแผน 4 และแผน 5 อยางไรก็ดี การเกษตรกรรมที่เคยเปนรายไดหลักของประเทศ

กลับไมไดรับความสําคัญ ดังนั้น การเพิ่มผลผลิตจึงเปนไปดวยการขยายพื้นที่ ไมใชดวยการ

เพิ่มผลิตภาพตอไร ทั้งยังไมมียุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร ซึ่งเปนคนสวน

ใหญของประเทศ นอกจากไมมียุทธศาสตรพัฒนายกเวนการพยุงราคาเมื่อมีปญหาแลว ใน

หลายกรณี รัฐก็กลับกระทําการที่เปนผลเสียตอเกษตรกรเสียเอง อาทิ การเก็บพรีเมี่ยมขาวที่

สงออก ซึ่งสงผลใหผูสงออกผลักภาระไปกดราคาซื้อขาวจากชาวนาใหตกต่ําลงไป นโยบาย

สงเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมขนาดใหญเพื่อการสงออก ละเลยธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก 

และไมไยดีกับการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกรซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศนี้ กอใหเกิด

ความกระจุกตัวของความมั่งคั่งอยางมหาศาล (ปราณี ทินกร, 2536, 2545; สหัชชัย เลิศพร

กุลรัตน, 2541)  ในขณะที่เกิด “คนมั่งมีมหาศาล” และ “คนชั้นกลาง” ที่มีอํานาจตอรองใน

ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และเขาถึงทรัพยากรขึ้นในเมือง ก็เกิด “คนจน” ที่เปนเกษตรกร

และอยูในชนบทมากขึ้น (ธวัช มกรพงศ 2537; เมธี กรองแกว, 2538) และแมวาประเทศไทย

จะมีรายไดประชาชาติตอคนเพิ่มขึ้น สัมประสิทธิ์จีนีก็ไมเปลี่ยนแปลงมากนัก (ชนินทร มีโภคี, 

2544) ดัง 2ตารางขางลางนี้ 
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ตารางที่ 1: ตารางการกระจายรายไดในชวงเวลา พ.ศ. 2505-2533 
 
รายการ 2505/0

6 

2511/12 2514/16 2518 2524 2529 2531 2533 

กลุมประชากรรอยละ 20 

ที่มีรายไดต่ําสุด (Quintile1) 
2.9 3.4 2.4 6.05 5.45 4.47 4.53 4.23 

กลุมประชากรรอยละ 20  

ที่มีรายไดต่ํา(Quintile2) 
6.2 6.1 5.1 9.72 9.26 7.82 7.89 7.43 

กลุมประชากรรอยละ 20 

ที่มีรายไดปานกลาง (Quintile3) 
10.5 10.4 

 

9.7 14.02 13.69 12.30 12.38 11.58 

กลุมประชากรรอยละ 20  

ที่มีรายไดสูง(Quintile4) 
20.9 19.2 18.4 20.97 21.08 20.43 20.17 19.49 

กลุมประชากรรอยละ 20 

ที่มีรายไดสูงสุด (Quintile5) 
59.5 60.9 64.4 49.24 50.52 54.98 54.40 57.26 

คาสัมประสิทธิ์จีนี 0.456 0.482 0.535 0.426 0.442 0.496 4.489 0.015 

อัตราสวนรายไดของกลุมรวย

ที่สุดตอกลุมจนสุด (Q5/Q1) 
20.5 17.9 26.8 8.1 9.3 12.3 12.0 13.5 

 

ตารางที่ 2 ตารางการกระจายรายไดในชวงเวลา พ.ศ. 2535-2549 
 

รายการ 2535 2537 2539 2541 2543 2542 2547 2549 

กลุมประชากรรอยละ 20 

 ที่มีรายไดต่ําสุด (Quintile1) 
3.98 3.97 4.16 4.27 3.89 4.23 4.54 3.84 

กลุมประชากรรอยละ 20  

ที่มีรายไดต่ํา(Quintile2) 
6.93 7.23 7.52 7.69 7.19 7.72 8.04 7.67 

กลุมประชากรรอยละ 20 

 ที่มีรายไดปานกลาง(Quintile3) 
10.96 11.61 11.78 11.91 11.39 12.07 12.41 12.12 

กลุมประชากรรอยละ 20 

 ที่มีรายไดสูง(Quintile4) 
18.80 19.81 19.88 19.74 19.76 20.07 20.16 20.08 

กลุมประชากรรอยละ 20  

ที่มีรายไดสูงสุด (Quintile5) 
59.43 57.37 56.66 56.39 57.77 55.91 54.86 56.29 

คาสัมประสิทธิ์จีนี 0.536 0.521 0.516 0.509 0.525 0.507 0.493 0.515 

อัตราสวนรายไดของกลุมรวยที่สุดตอ

กลุมจนสุด (Q5/Q1) 
14.9 14.5 13.6 13.2 14.9 13.23 12.10 14.66 

ท่ีมา: Medhi Krongkeaw (1979), สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (คํานวณจากเทป

ขอมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปตางๆ โดยใชน้ําหนักถวงขอมูลของสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย), 

ขอมูลจากการสํารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ประมวลผลโดยสํานักพัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนและการ

กระจายรายได ใน อัศวิน ไกรนุช (2550) รายงานการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้ําของการกระจาย

รายไดจากการพัฒนาประเทศ  
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 “คนจน” และเกษตรกรเหลานี้ไมมีอํานาจตอรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเหมือนคนชั้น

กลาง และเขาไมถึงทรัพยากร (ซึ่งในอดีตเคยเขาถึง แตถูกรัฐสวนกลางรวบอํานาจจัดการแตผู

เดียวไว) คนเหลานี้จึงตอง “พึ่งพิง” ผูมีทรัพยากรในหัวเมือง ซึ่งทําใหคนเหลานี้เปน “ผูมี

อิทธิพล” และสามารถไดรับความไววางใจเลือกใหเขามาทําหนาที่แทนในฐานะผูแทนราษฎรใน

ระบอบประชาธิปไตย และกาวไปสูอํานาจรัฐที่มากกวานั้นในฐานะรัฐมนตรี   
 

1.2 ความขัดแยงเชิงโครงสราง  

ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจไทยก็ยังไมใชระบบเศรษฐกิจเสรีที่อาศัยกลไกตลาดเต็มที่ 

เพราะรัฐยังคงครอบครองทรัพยากรสําคัญไวและใหสัมปทานแกเอกชน การเขาสูอํานาจ

การเมืองจึงไมไดหมายถึงการมี “อํานาจ” เทานั้น แตหมายถึง “โอกาส” ทางธุรกิจและ

เศรษฐกิจที่เกิดจากการมีอํานาจใหสัมปทาน หรืออาจไดรับสัมปทานเสียเอง ซึ่งในหลายกรณีทํา

ใหบุคคลเหลานี้กลายเปน “ผูมั่งมี” ขึ้นไดในเวลาอันรวดเร็ว การทุจริตและการประพฤติมิชอบ

ในรูปแบบตางๆก็เกิดขึ้นโดยทั่วไป ทั้งระดับการตัดสินใจของรัฐทางการเมือง ทั้งในระบบการ

เลือกตั้ง 

ระบบเศรษฐกิจกึ่งเสรี กึ่งผูกขาด นํามาซึ่งปญหาสังคมซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 – ฉบับที่ 10 พยายามแกไข แตยังไมเห็นผลเปนที่ประจักษ แตระบบ

นี้มีความเชื่อมโยงสําคัญกับระบอบการเมืองหลัง พ.ศ. 2475 ในหลายลักษณะ แตลักษณะ

สําคัญก็คือสภาพที่นักวิชาการเรียกวา “คนจน” ซึ่งตองพึ่งพิงการอุปถัมภและเปนคนสวนใหญ

ของประเทศ เปน “ฐานเสียง” และเปนผูกอใหเกิดเสียงขางมากในสภาและรัฐบาล แต “คนชั้น

กลาง” เปน “ฐานนโยบาย” เพราะเสียงดังกวาและมีอํานาจลมลางรัฐบาลที่ตนไมชอบได 

ในขณะที่ขาราชการทหารพลเรือนซึ่งเปนตัวแทนอํานาจรัฐที่แทจริง ก็ยังคงแยงชิงอํานาจทาง

การเมืองกับพรรคการเมืองและผูที่มาจากการเลือกตั้ง ซึ่งกอใหเกิดผลสําคัญในระบอบการ

เมืองไทย คือ ในระยะเวลา 78 ปของระบบรัฐสภา ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรี 27 คน มี

คณะรัฐมนตรี 59 ชุด มีรัฐธรรมนูญ 18 ฉบับ มีกบฏ 11 ครั้ง มีการปฏิวัติรัฐประหาร 9 ครั้ง 

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้แสดงใหเห็นวาความขัดแยงระหวาง “คนมั่งมีมหาศาล” และ“คน

ชั้นกลาง” ฝายหนึ่ง กับ “คนจนสวนใหญ” อีกฝายหนึ่งซอนตัวอยูใตเศรษฐกิจแบบกึ่งเปดกึ่ง

ปด และการเมืองแบบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย ความขัดแยงนี้ เปนความขัดแยงเชิง

โครงสรางที่รอวันปะทุขึ้น ไมวันใดก็วันหนึ่ง 
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แมวาจะมีความพยายามปฏิรูปการเมืองโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีเจตนารมณทําใหการเมืองเปนของพลเมืองดวยการขยายสิทธิ เสรีภาพ 

และสวนรวมทางการเมืองใหมากขึ้น พยายามทําใหระบอบการเมืองโปรงใสและสุจริตดวยการ

เพิ่มองคกรตรวจสอบมากถึง 8 องคกร และมีกระบวนการตรวจสอบหลายชั้น รวมทั้งการทําให

รัฐบาลมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพก็ตาม แตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ก็ไมไดปรับความขัดแยงเชิง

โครงสรางที่ฝงลึกและซอนอยูอยางจริงจัง โดยเฉพาะความขัดแยงที่เกิดมาจากการจัดสรร

ทรัพยากรของรัฐไทยซึ่งเปนปญหาทางเศรษฐกิจแมวารัฐธรรมนูญดังกลาวจะทิ้งเชื้อที่สําคัญไว

ในหมวดสิทธิเสรีภาพบางประการ เชน การศึกษาฟรี การชวยคนชรา คนพิการ และการตั้งสภา

ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติขึ้น แตการปรับโครงสรางการจัดสรรทรัพยากรยังคงมี

ลักษณะเดิม ที่เปนเชนนี้เพราะรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ มุงเนนการปฏิรูปการเมืองเพื่อแกปญหา

การเมืองเปนหลัก 

 

1.3 โครงสรางเศรษฐกิจและการจัดสรรผลประโยชนเดิมในโครงสรางการเมือง

แบบใหม 
เมื่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เนนการเพิ่มสวนรวม

ทางการเมืองของพลเมืองและการทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ ผลที่เกิดขึ้นจากการใชรัฐธรรมนูญ

ก็คือ 

ระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตและบัญชีรายชื่อทําใหพรรคการเมืองที่แขงขันตองเนน

เร่ือง “นโยบาย” มากขึ้นจากการหา (ซื้อ) เสียงธรรมดา จึงทําใหพรรคการเมืองบางพรรค 

โดยเฉพาะพรรคไทยรักไทย ใชนโยบายประชานิยมไปหาเสียง และระบบเลือกตั้งตาม

รัฐธรรมนูญก็สงผลใหพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งไดเสียงขางมากเกือบเด็ดขาดในการเลือกตั้ง

ครั้งแรกๆ ในป พ.ศ. 2544 และไดเสียงเลือกตั้งเปนเสียงขางมากเด็ดขาดในป พ.ศ. 2548 

 นโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยไดรับเลือก เมื่อเปนรัฐบาลแลว รัฐบาลที่มี

พรรคไทยรักไทยเปนแกนนําก็เรงคิดนโยบายประชานิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 
สภาวะเชนนี้ ทําใหความขัดแยงที่ถูกปกปดหรือซอนตัวอยู กลับเปดออก ทําใหคนจน

สวนใหญที่ไมมีอํานาจตอรอง และเขาไมถึงทรัพยากร ไดมีโอกาสลิ้มลองสิ่งที่ไมเคยไดลองมา

กอน ไมวาจะเปนการรักษาพยาบาลกึ่งฟรี การมีกองทุนหมูบาน การไดรับจัดสรรเงิน SML ราย

จังหวัด การไดทุนไปเรียนตางประเทศอําเภอละ 1 ทุน หรือการกูยืมเงินเพื่อการศึกษา การผลิต

สินคาพื้นบานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ฯลฯ ทําใหเกิด “สํานึกใหม” ทางการเมืองของคนจน 

ถึง “อํานาจ” ของคะแนนเสียงเลือกตั้ง และความสัมพันธระหวาง “นโยบาย” ของพรรค

การเมืองที่หาเสียงเปนรัฐบาล กับทรัพยากรที่ตนจะไดรับ และท่ีสําคัญทั้งหมดนี้เปนผลมาจาก

พรรคการเมืองที่ตนเลือก และเปนพรรคที่กําหนดนโยบายนี้สามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ



 8 

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเปนเสียงขางมาก จึงไมนาแปลกใจวาในการ

เลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ 2 พรรคไทยรักไทยจึงมีเสียงขางมากเด็ดขาด ในภาวะเชนนี้ เราอาจ

วิเคราะหไดวาคะแนนเสียง 1 เสียงที่ให คือ คําขอใหเขาถึงทรัพยากรที่คนเหลานั้นไมเคยคิดวา

จะได แตไดมาจากการเลือกตั้งครั้งกอน 

ผูเปนหัวหนารัฐบาลและบุคคลในคณะรัฐมนตรีสวนใหญเปน “ผูมั่งมีมหาศาล” 

ทั้งส้ิน ธุรกิจที่อยูในเครือขายก็มีทุนมหาศาลประมาณกันวาไมเคยมีรัฐบาลใดที่ชุมนุมผูมั่งคั่ง

ทางเศรษฐกิจไดมากเทารัฐบาลไทยรักไทย อํานาจของทุนดังกลาวที่มีตอส่ือมวลชนและบุคคล

ตางๆ ที่อยูในตําแหนงสําคัญเปนที่กลาวขวัญกันบอยขึ้น และจุดเปลี่ยนอยูที่เมื่อครองอํานาจไป

ระยะหนึ่ง รัฐบาลก็ออกนโยบายที่เปนประโยชนตอธุรกิจในเครือขายจนเปนที่มาของคํากลาว

ที่วา “ทุจริตเชิงนโยบาย” ทั้งนี้เพราะนโยบายตางๆออกมามักเปนการเอื้อประโยชนตอธุรกิจ

ของนักการเมืองเหลานั้น จึงเปนที่นาสังเกตวานักธุรกิจหลายคนเมื่อมาเขาสูวงการเมืองกลับมี

ฐานะร่ํารวยขึ้น รวมถึงคนในครอบครัวและพวกพอง ที่ลวนมีธุรกิจที่ตอเน่ืองกัน ถึงแมจะมี

องคกรตรวจสอบ และใหมีการเปดเผยบัญชีทรัพยสินหนี้สิน แตมิไดทําใหประเด็นเหลานี้หมด

ส้ินไป เพราะการเลี่ยงการตรวจสอบทําไดไมยากโดยมีผูอื่นครอบครองแทน  การทําธุรกิจขนาด

ใหญโดยคนที่เกี่ยวของกับคนในรัฐบาลมีมากมาย โครงการขนาดใหญจะอยูในการดําเนินการ

ของกลุมทุนที่เขาสนับสนุนทางการเมืองทั้งส้ิน คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนชั้นกลางถูกทอดทิ้ง 

แมวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540เพิ่มสวนรวมทางการเมือง

ใหประชาชนก็จริงอยู  มีการกระจายอํานาจมากขึ้น แตประชาชนสวนใหญที่ยังยากจนและตอง

พึ่งพิง ก็ยังไมมีสํานึกและทักษะพอที่จะใชเครื่องมือที่รัฐธรรมนูญใหไวอยางจริงจัง ประกอบกับ

ชองทางการเขาถึงกระบวนการมีสวนรวมยังไมเปดกวางพอ และภาครัฐเองยังขาดความจริงใจ

ในการใหประชาชนมีสวนรวม กฎหมายที่เกี่ยวของที่ตองออกมาตามรัฐธรรมนูญกลับมิได

ออกมา  เพราะกระบวนทัศนแบบเดิมๆที่ยังมิไดเปลี่ยนไปสูการบริหารราชการแนวใหมที่ให

ประชาชนเปนศูนยกลาง แมมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พุทธศักราช 2546 ออกมาก็ตาม อีกทั้งขาวการทุจริตในระดับตางๆมีมากขึ้น 

นอกจากนี้ประชาชนสวนใหญยังติดใจในความหอมหวานของทรัพยากรที่ไดจาก

นโยบายประชานิยม จึงทําใหการตรวจสอบรัฐบาลโดยประชาชนไมเกิดขึ้นจริงจัง กลาวอีกนัย

หนึ่งก็คือ สํานึกในการตรวจสอบรัฐบาลที่รับมอบอํานาจไปจากตน อยูในระดับต่ํากวาสํานึกใน

คะแนนเสียงเลือกตั้งที่ใชแลกกับทรัพยากรที่ไดมา นอกจากนั้น วัฒนธรรมในระบบอุปถัมภ

แบบเดิมในลักษณะ “ราษฎร” หรือ “ไพรฟา” ยังเปนหัวเชื้อใหประชาชนสวนใหญ “เชื่อฟง” 

และ “รอคอย” ความหวังจากรัฐบาล การเมืองภาคพลเมืองยังออนแอ ภาคประชาสังคมซึ่งเร่ิม

เติบโตก็ยังไมมีความเขมแข็งพอเพราะถูกกระแสโลกาภิวัตนโถมเขามากระทบ แมกลุมคนเริ่ม

รวมตัวกัน และเรียนรูมากขึ้น แตเปนไปแบบไรทิศทาง ตางคนตางทํา  อีกทั้งภาครัฐยังเขา
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แทรกภาคประชาสังคม และแยงงานภาคองคกรพัฒนาเอกชนมาทําเสียเอง หรือดึงคนเหลานั้น

ใหหันมาเห็นดีเห็นงามกับนโยบายประชานิยมของรัฐ  

ระบบการตรวจสอบในรัฐธรรมนูญเองซึ่งไดรับความไววางใจในระยะแรกก็ตกอยูใน

ภาวะลําบาก มีการสรรหาและแตงตั้งบุคคลในองคกรเหลานั้นขึ้นใหม ซึ่งสังคมเชื่อวา ตกอยู

ภายใตอิทธิพลทางการเมืองของรัฐบาล ความเชื่อมั่นองคกรดังกลาวในระยะหลังก็ลดลงมาก ทํา

ใหภาพลักษณขององคกรอิสระ และองคกรตามรัฐธรรมนูญตางๆตกต่ําลง ความนาเชื่อถือและ

ความไววางใจที่ประชาชนมีกลับลดลง เพราะความคลางแคลงใจในการทํางานขององคกร

เหลานี้ 

ส่ือมวลชนเองก็ตกอยูภายใตความจําเปนทางรายได เพื่อการดํารงอยู  เมื่อ

วิพากษวิจารณมากขึ้น ก็จะถูก “งดโฆษณา” จนในทายที่สุด เสียงวิจารณที่เคยดังในรัฐบาล

กอนๆ ก็คอยๆ หร่ีลงและเลือนหายไปในทายที่สุด ประกอบกับบุคลากรของรัฐบาลบางสวนยัง

ทําธุรกิจดานสื่อเสียเอง เปนเหตุใหสามารถควบคุมการทํางานของสื่อไดอยางเต็มที่และ

เบ็ดเสร็จ 

1.4 จุดแตกหัก 

หากสํารวจนโยบายรัฐบาลพรรคไทยรักไทยใหดีจะพบวานโยบายหรือยุทธศาสตรเพื่อ

คนมั่งมีหรือคนชั้นกลางอยางแทจริงดูจะไมเดนชัดเทานโยบายประชานิยม นโยบายบางนโยบาย

ที่ “นาจะดี” สําหรับคนกลุมนี้ เอาเขาจริงก็มีผลกระทบตอคนกลุมนี้เชนกัน เชน นโยบายเขต

การคาเสรีที่ทํากับออสเตรเลีย หรือนิวซีแลนด ก็อาจเปนผลดีตอสินคาและบริการบางตัว แต

กระทบตอสินคาและบริการตัวอื่น 
ส่ิงสําคัญที่สุดก็คือการเขาถึงอํานาจการเมืองและทรัพยากรของคนกลุมนี้ลดลง ไมวา

การยกเลิกการแตงตั้งสมาชิกวุฒิสภา เปลี่ยนมากเปนการเลือกตั้ง ทําใหขาราชการทหาร 

พลเรือน และคนกลุมนี้หมดอํานาจ “ดุลและคาน” พรรคการเมืองไป อาวุธสําคัญของคนกลุมนี้

คือ “เสียงดัง” ก็ถูกปดกั้นลง เมื่อส่ือตางๆ ขาดความอิสระอยางแทจริง และเกรงอํานาจทาง

เศรษฐกิจและทางกฎหมายของรัฐบาล จุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่อนายสนธิ ล้ิมทองกุล ถูกปดกั้น  

การแสดงความคิดเห็นในรายการโทรทัศนของรัฐบาล “เมืองไทยรายสัปดาห” ก็ยายสถานที่

จากสถานีโทรทัศนมาเปนสัญจร เกิด “ปรากฏการณสนธิ” ซึ่งเปนจุดรวมของผูที่รับรัฐบาล

ไมได  

หลังจากนั้น ความขัดแยงก็ขยายตัวและมีผูเขารวมขบวนการมากขึ้นเมื่ออดีตนายก 

รัฐมนตรีขายหุนชินคอรปอเรชั่น 73,000 ลานบาทโดยไมตองเสียภาษี เกิดปรากฏการณ 

“พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” และ “คนเสื้อเหลือง” ลุกลามไปทั่วประเทศ ทายที่สุด

ก็จบลงดวยรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 และการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหมในป 

พ.ศ. 2550 เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 ที่เนนการแกปญหาของ
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ซึ่งถูกบิดเบือนโดยนักการเมืองในรัฐบาล

ที่ผานมา และใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางสถาบันทางการเมืองโดยไมใหความสําคัญ

กับเสถียรภาพและประสิทธิภาพของรัฐบาลในการบริหารบานเมืองอีกตอไป แตเนนระบบ

ตรวจสอบให เขมแข็ งขึ้น  มีการยุบพรรคการเมืองไดหากมีการทุจริตเลือกตั้ งและ

กรรมการบริหารพรรคมีสวนรับรูหรือทําทุจริตเสียเอง 

แตกระนั้นการเลือกตั้งในปลายป พ.ศ. 2550 ทําใหพรรคการเมืองใหมที่มาจากพรรค

ไทยรักไทยเดิมไดรับเลือกตั้งมากที่สุดอีกครั้ง ความขัดแยงก็เร่ิมตนขึ้นและทวีความรุนแรงจนมี

ผูเสียชีวิตหลายรายในหลายเหตุการณ ที่สําคัญก็คือ มีความสงสัยวามีการ “ปลุกกระแส” คน

เส้ือแดงจากรากหญาจังหวัดตางๆ ขึ้นสูกับคนชั้นกลางในเมือง ในที่สุดการลุกขึ้นตอตานคนที่

อยูฝายตรงขามเกิดขึ้น และมีการแบงแยกในสังคมอยางชัดเจนถึงกับใสเส้ือแยกสี และมาถึงขั้น

แตกหักเมื่อทั้งสองฝายปะทะกัน และมีการปราบปรามเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 จนมี

ผูเสียชีวิต จนถึงสงกรานตเลือดในป 2552 แมวาวันนี้ ดูเหมือนคลื่นลมจะสงบลงชั่วคราว แต

ไมมีใครแนใจวามรสุมใหญแหงความขัดแยงจะเกิดขึ้นเมื่อใดอีก 
 
ดังนั้นความขัดแยงนี้ยังไมจบ และยังไมรูวาจะจบลงดวยความรุนแรงหรือสันติ 
 

 

ตัวแบบที่ 1  

การจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชนแบบเลือกขางที่นํามาสูความขัดแยง 

คนจนสวนใหญ สภาผูแทนราษฎร 

รัฐบาล 

ขาราชการทหาร/พลเรือน 
คนมั่งมี/ชนช้ันกลาง วุฒิสภา 

ขัดแยง 
การจัดสรรทรัพยากร 

และผลประโยชนแบบเลือกขาง 

เปนโทษ 

เปนประโยชน 

พรรคการเมือง 

ประชานิยม 

ความขัดแยง 
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1.5 เราจะวิเคราะหความขัดแยงน้ีอยางไร? 
ทางเลือกวิเคราะหมีหลายทาง แตสองทางหลักนาจะเปนสิ่งนาคิด 

ทางแรก ความขัดแยงนี้ เปนเรื่อง “บุคคล” ระหวางอดีตนายกรัฐมนตรีและ

ผูสนับสนุน กับฝายตอตาน ถาวิเคราะหแนวนี้ เราก็พอจะมองออกวา เมื่ออดีตนายกรัฐมนตรี

และผูสนับสนุนกับฝายตอตาน ฝายใดฝายหนึ่งเลิกราไปไมวาจะดวยเหตุใด ความขัดแยงนี้ก็จบ 

และประเทศไทยก็เดินตอไปไดตามปกติ 
การวิเคราะหแนวทางนี้ แมจะมีสวนจริงอยูบาง เพราะวัฒนธรรมการเมืองไทยเปน 

วัฒนธรรมอํานาจนิยม ดังนั้น ถาผูมีอํานาจ (ไมวาจะเปนอํานาจในความเปนจริงที่เรียกวา  

“อิทธิพล” หรืออํานาจเงิน) ยอมยุติ ไมวาเพราะยอมจํานน หรือเพราะเหตุอื่นใด บรรดาผู

จงรักภักดีก็จะยุติดวย 
แตจุดออนการวิเคราะหแนวนี้ก็คือ ไมไดดูที่ “ตนเหตุ” ของการไดมาซึ่งอํานาจ 

การเมืองของผูมีอํานาจเดิม และการใชอํานาจ (ซึ่งรวมถึงอํานาจตามกฎหมาย อิทธิพลหรือ

อํานาจในความเปนจริงและเงิน) วามีฐานมาจากความขัดแยงเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจและ

ทางสังคมที่ซอนตัวอยู และนโยบายประชานิยมที่อดีตนายกรัฐมนตรีใชเพื่อใหไดมาซึ่งคะแนน

เสียงอยางทวมทนไดเปนเสมือนการเปดพรมที่ปดฝุนที่ซุกอยูใตพรมใหฟุงขึ้นมาแลว  ดังนั้น 

แมวันนี้ คูขัดแยงฝายใดฝายหน่ึงยอมยุติ ซึ่งอาจทําใหประเทศสงบลงไดชั่วคราว  คําถามใหญก็

คือวา ถาวันหนามีผูนําการเมืองคนใหมมาใชวิธีการในทํานองเดียวกับที่อดีตนายกรัฐมนตรีเคย

ใชไดผลมาแลวอีก ทั้งในวิธีการเขาสูอํานาจและการใชอํานาจในตําแหนง ประวัติศาสตรจะซ้ํา

รอยอีกหรือไม 
ทางที่สอง คือ วิเคราะหวา ความขัดแยงดังกลาวมีลักษณะบุคคลของคูขัดแยงอยูก็จริง 

แตรากฐานสําคัญก็คือความขัดแยงเชิงโครงสรางในการจัดสรรทรัพยากรและความมั่งคั่ง

ระหวาง “คนมี” กับ “คนไมมี” ซึ่งวันนี้มีสํานึกทางการเมืองถึงอํานาจของคะแนนเสียงในการ

เลือกตั้งวาสามารถใหเขาถึงทรัพยากรได และจะใชอํานาจนี้ใหตนเขาถึงทรัพยากรกับพรรค

การเมืองและนักการเมืองซึ่งอยากไดอํานาจการเมืองในฐานะรัฐบาล 
ถาเปนเชนนี้ ก็พยากรณไดวา ตอแตนี้ไป นโยบายพรรคการเมืองทุกพรรคจะเปน

ประชานิยมหมด และจะแขงขันกัน “แจก” ทรัพยากรอยางไมเปนระบบ และโดยไมคํานึงถึง 

ผลกระทบในระยะยาววา นโยบายประชานิยมฉาบฉวยที่คํานึงถึงแตวารัฐบาลจะใหอะไรกับ 

ประชาชน แตไมไดคํานึงวา รัฐบาลจะหารายไดมาเจือจุนนโยบายเชนนั้นใหยั่งยืนไดอยางไร  

ในทายที่สุด นโยบายประชานิยมก็จะเปนนโยบายเอาเงินในอนาคตมาใช แลวผลักหนี้ไปใหคน

ในอนาคตรับ อันจะนําไปสูวิกฤติที่รุนแรงในโครงสรางเศรษฐกิจระยะยาวดังที่ประเทศหลาย

ประเทศในละตินอเมริกาประสบมาแลวในอดีต 
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2. การปฏิรูปประเทศไทย : ทางรอดที่เหลืออยู 
ดวยเหตุนี้ ถาเราวิเคราะหสาเหตุรากฐานที่แทจริงของความขัดแยงวาเปนความ

ขัดแยงเชิงโครงสราง คําถามที่จะเปนโจทยใหญของการปฏิรูปก็คือ อะไรคือยุทธศาสตรการ

ฟนฟูประเทศเพื่อปองกันไมใหเกิดความขัดแยงเชนนี้อีก? 

ถาเหลียวหลังไปดูความสัมพันธระหวางโลกกับประเทศไทยและความเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอันเกิดมาจากแรงกดดันภายนอกและปจจัยภายในดังได

กลาวมาในขอ 1 ขางตนแลว เราจะพบวา ในปจจุบัน สถานการณในโลกและในประเทศ

เปลี่ยนไปในระดับโลก  
- ประชาธิปไตยเปนสิ่งที่หลีกเล่ียงไมไดอีกตอไป ถาประเทศไทยจะอยูอยางมีศักดิ์ศรี

ในเวทีโลก และประชาธิปไตยจะมั่นคงและหยั่งรากลึกก็ตอเมื่อมีคนชั้นกลางเปนสวนใหญใน

สังคม  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือประชาธิปไตยเปนการปกครองที่ เหมาะสมกับสังคมที่มี 

คนชั้นกลางเปนสวนใหญ (ในขณะที่ประเทศไทย คนสวนใหญไมใชคนชั้นกลาง) 

-ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีเต็มที่ดังที่ เปนมาหลังกําแพงเบอรลินลมสลายในป  

ค.ศ. 1989 ไดสงผลใหตนตํารับทุนนิยมโลกคือทั้งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจอยางรายแรงชนิดที่ไมเคยมีมากอน และลุกลามไปทั่วโลก จนบัดนี้ เร่ิมมีเสียง

เรียกรองจากประเทศดังกลาวและจากองคกรโลกบาลอยางธนาคารโลก หรือกองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ ถึงการปฏิรูป ซึ่งอาจสงผลตอระบบคิดและกระบวนทัศนของนักเศรษฐศาสตร

โลกคายเสรีนิยม และการจัดระเบียบเศรษฐกิจใหมของโลก 
- ความยากจน การเขาถึงทรัพยากรของคนจนและความเปนธรรมในสังคมเปนวาระ

สําคัญของโลกที่บรรจุอยูในคําประกาศสหัสวรรษ (The Millennium Declaration) ซึ่งตั้งเปา

สหัสวรรษ (millennium goals) เอาไววาจะตองแกไขโดยเรงดวน 

ดังนั้น ในประเทศไทยที่คนสวนใหญยังยากจน ไมมีอํานาจตอรองในระบบเศรษฐกิจ

แบบตลาดอยางแทจริง และเขาไมถึงทรัพยากร ทั้งยังนิยมชมชอบนโยบายประชานิยม (แบบไม

มีอนาคต) แตเราตองเปนประชาธิปไตยเพื่อใหอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกและเพื่อตัวเรา

เอง เพราะประชาธิปไตยใหสิทธิ เสรีภาพ และทางเลือกที่อิสระตอเรา ในขณะที่เผด็จการไมมีให 

เราจะตองมียุทธศาสตรอยางไร? 
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2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 : การปฏิรูประบบเศรษฐกิจเพื่อการจัดสรรผลประโยชนใหม
ในสังคม 

เราจะตองปรับโครงสรางการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชนทางเศรษฐกิจเสียใหม 

เพื่อใหคนจนสวนใหญสามารถเขาถึงทรัพยากร และมีอํานาจตอรองในระบบเศรษฐกิจแบบ

ตลาด โดยไมตองพึ่งพานโยบายประชานิยมซึ่งจะสรางปญหาในระยะยาว ทั้งน้ี เพื่อใหใน

ทายที่สุด สังคมไทยมีคนชั้นกลางเพิ่มขึ้นมากพอที่จะทําใหประชาธิปไตยมีประสิทธิภาพไดจริง 

การปรับโครงสรางการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชนทางเศรษฐกิจใหมเปนการ

ถาวรโดยไมพึ่งพานโยบายประชานิยมของบรรดาพรรคการเมืองจะกระทําไดตอเมื่อมีการปรับ

กฎหมายเศรษฐกิจทั้งปวงใน 3 แนวทาง คือ 

 (1) รัฐธรรมนูญและกฎหมายตองเปดใหคนจนสวนใหญเขาถึงทรัพยากร

และผลประโยชนทางเศรษฐกิจไดมากขึ้น โดยไมตองรอใหรัฐบาลแตละรัฐบาลเปนผูแจก 

-  การเขาถึงและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่น เชน ปา

ไม ที่ดิน แหลงน้ํา ฯลฯ อยางยั่งยืน โดยมีระบบตรวจสอบทางสังคมที่ดี 

-  การเขาถึงและใชประโยชนจากกลไกของระบบตลาด (market 

mechanism) ดวยความชวยเหลือของรัฐ โดยเฉพาะ แหลงทุน เทคโนโลยี ระบบการขนสง 

(logistic) และการตลาด ฯลฯ 

-  การสรางอํานาจตอรองในระบบตลาดโดยความสงเสริมของรัฐ อาทิ 

การพาณิชยอิเล็คโทรนิกส ระบบสหกรณ และการรวมกลุมรูปแบบอื่น การกอตั้งสภาเกษตรกร 

สภาธุรกิจรายยอย ฯลฯ  
-  การเขาถึงและใชประโยชนจากกลไกอื่นที่มิใชระบบตลาด แตสงเสริม

การแขงขันในระบบตลาด (non-market institution) โดยเฉพาะการศึกษา การรักษาพยาบาล 

การสงเคราะหผูดอยโอกาส การพัฒนาฝมอืแรงงาน ฯลฯ  

-  การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมที่สะดวก รวดเร็วและเสียคาใชจาย

นอย 
 (2) รัฐธรรมนูญและกฎหมายตองปรับระบบภาษีอากร เพื่อใหรัฐมีรายได

เพิ่มขึ้นจาก “ผูมั่งคั่งมหาศาล” เพื่อนําไปใชในรัฐสวัสดิการใหม ซึ่งอาจจําเปนตองมีระบบภาษี

มรดก ภาษีทรัพยสิน และระบบภาษีอื่นๆ ที่จําเปน การปรับระบบภาษีอากรนี้จะทําใหรัฐไมตอง

ผลักภาระการกูเงินไปใหลูกหลานในอนาคตตองรับเหมือนการหาเงินมาใชในนโยบายประชา

นิยม 
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 (3) รัฐธรรมนูญและกฎหมายตองสามารถกระจายการกระจุกตัวของความ

มั่งคั่งของกลุมธุรกิจขนาดใหญ โดยผานกลไกการใชกฎหมายปองกันการผูกขาดอยางแทจริง 

และตรงไปตรงมา  

 ทั้งหมดนี้ คือ การทําให “ประชานิยม” ตามอําเภอใจของแตละรัฐบาล 

กลายเปน “รัฐสวัสดิการ” (welfare state) โดยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  ที่ไมตองอาศัย

การหาเสียงของรัฐบาลใดๆ อีก 

 อยางไรก็ตามการปรับโครงสรางดังกลาวจะตองมีลักษณะไมรุนแรง ฉับพลัน 

ซึ่งจะเปนตนเหตุใหมแหงความรุนแรงอีกวาระหนึ่ง ดังน้ันการปรับโครงสรางเศรษฐกิจดังกลาว  
อาจมีกลไกแบบ “คอยเปนคอยไป” เพื่อลดแรงตานและความขัดแยง 
 

2.2 ยุทธศาสตรที่ 2 : การปฏิรูประบบการบริหารรัฐ 

เมื่อปรับโครงสรางการจัดสรรทรัพยากรและผลประโยชนในสังคมใหมแลว ก็ตองปรบั

ระบบการบริหารภาครัฐ ทั้งภาคการเมือง ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่กระจกุตัวอยูที่รัฐสวนกลาง

เสียใหม โดยมี 4 แนวทาง คือ 
1.  การปรับภารกิจของรัฐเสียใหมโดยอาจตองลดกฎเกณฑ ซึ่งควบคุมหรือแทรกแซง

ธุรกิจหรือเศรษฐกิจโดยไมจําเปนในบางเรื่อง เพื่อใหบุคคลมีเสรีภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 

(และลดการทุจริตโดยเจาหนาที่ของรัฐไปในตัว) 
การปรับภารกิจนี้จะตองรวมไปถึงการถายโอนสิ่งที่รัฐทําอยูแตเดิมไปใหองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น ชุมชนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน องคกรภาคประชาสังคม เปนผูทําแทน 

เชน ปาชุมชน การดูแลสวัสดิการของคนชราหรือผูดอยโอกาสในทองถิ่นโดยอาจตองเพิ่มกลไก

ใหองคกรเหลานี้สามารถพิสูจนไดวา ตน ใหบริการนั้นๆ ไดดีกวารัฐและมีประสิทธิภาพกวารัฐ 

(contestability) 
ดังนั้น การจัดความสัมพันธใหมระหวางรัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน

ทองถิ่น ภาคธุรกจิเอกชน ภาคประชาสังคม จึงมีความจําเปน  

 2. การปรับความสัมพันธระหวางกลุมทุนขนาดใหญ และกลุมทุนที่ควบคุม 

ส่ือมวลชนรูปแบบตางๆ กับการเมือง เพื่อสกัดโอกาสการใชทุนเพื่อเขาสูอํานาจรัฐ และเพื่อ 

ควบคุมสื่อมวลชน และสกัดการใชอํานาจรัฐไปเอื้อประโยชนแกธุรกิจหรือกลุมธุรกิจตน ในการ
นี้จะตองมีการปฏิรูประบบการบริจาคใหพรรคการเมืองและการตรวจสอบ 
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 3. การปรับโครงสรางและกระบวนการทางการเมือง 
ประเด็นการปรับโครงสรางและกระบวนการทางการเมืองน้ีอาจยึดโครงและสาระ

หลักของรัฐธรรมนูญป 2540 รวมกับสวนดีของรัฐธรรมนูญป 2550 ได แตควรตัดสิ่งที่

รัฐธรรมนูญ ป 2550 เพิ่มเขามาโดยสรางปญหาใหกับการบริหารออกไป  โดยมีประเด็นหลักๆ 

ดังนี้ 
3.1 รัฐสภาควรมี 2 สภาดังเดิม  เพื่อประโยชนในการกลั่นกรองเรื่องสําคัญๆ ของ

ประเทศใหรอบคอบ  โดยใหสภาผูแทนราษฎรเปนสภาหลักอันเปนที่มาของรัฐบาล และรัฐบาล

จะอยูไดดวยความไววางใจของสภานี้เทานั้น 
 สวนวุฒิสภาไมจําเปนตองมาจากการเลือกตั้ง (เพราะการจะเปนประชาธิปไตย

หรือไม ดูกับที่สภาลางซึ่งมีอํานาจการเมืองที่แทจริง) เพราะถาใหวุฒิสภามาจากการเลือกตั้งอีก    

ก็จะประสบปญหาการครอบงําของพรรคการเมืองดังที่มีประสบการณมาแลวในรัฐธรรมนูญ     

ป 2540 อีก แตควรเปนสภาที่สรรหามาจากหลากอาชีพใหมากที่สุด และมีผูดํารงตําแหนงโดย

ตําแหนง เชน ปลัดกระทรวง ผูบัญชาการเหลาทัพ นายกหรือประธานองคกรวิชาชีพที่มี

กฎหมายจัดตั้ง  และเปนสภากล่ันกรอง และตองเปน “สภากันชน” ระหวางสถาบัน

พระมหากษัตริยและพรรคการเมือง ทั้งน้ี เพื่อใหโครงสรางทางการเมืองสามารถรวมทุกกลุมที่

มีบทบาทและอํานาจทางเศรษฐกิจและการเมืองอยางแทจริง โดยเฉพาะขาราชการทหารและ 

พลเรือนผูมีอํานาจรัฐ และบรรดาคนชั้นกลางที่ไมพรอมที่จะลงเลือกตั้ง 
      สําหรับขอเสนอที่ใหมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงนั้น แมจะใชไดระดับ

ทองถิ่น ก็ไมควรนํามาใชระดับชาติ เพราะเราไมอาจมีพระอาทิตยสองดวงไดฉันใด เราก็ไมควร

สรางตําแหนงการเมืองที่อาจสงผลกระทบโดยตรงตอสถาบันประมุขของรัฐที่มีอยูฉันนั้น  

3.2  การไดมาซึ่ง ส.ส. ควรมีการปรับปรุงดังน้ี 
-ไมบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรค  แตสนับสนุนพรรคการเมืองเทานั้น เพื่อ

ปองกัน “เผด็จการของผูบริหารพรรค” 
-ระบบเลือกตั้งกลับไปสูระบบเขตเดียวคนเดียว 400 เขต และบัญชีรายชื่อ 100 

คน โดยไมมคีะแนนขั้นต่ําที่แตละบัญชีตองได 
-การลดความสําคัญของหัวคะแนนและเพิ่มการติดตอโดยตรงระหวางผูสมัคร

กับผูมีสิทธิเลือกตัง้ (เชน ใหฉายหนังได แสดงมหรสพได) 
-ควรแยกการจัดการเลือกตั้งโดยสวนราชการออกจากการควบคุมตรวจสอบ

การเลือกตั้งโดย กกต. 
 

 



 16 

3.3  ความสัมพันธระหวางฝายนิติบัญญัติ – ฝายบริหาร – ศาล/องคกรอิสระ 
-ลดระดับความสัมพันธของศาลกับการเมืองลง เชน การเสนอกฎหมายโดย

ศาล หรือการแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายจายประจําปไดโดยตรง 
-ปรับมาตรา 190 ใหชัดเจน โดยระบุประเภทตางๆ ของสนธิสัญญาที่ตองเขา

สภาใหชัดเจนโดยไมตองตีความ เชน สนธิสัญญาเขตการคาเสรี สนธิสัญญากอตั้งสหภาพ

ศุลกากร(customs union) สนธิสัญญาพันธมิตรทางทหาร 
-กําหนดใหการที่ สส. หรือ สว. แจงปญหาของประชาชนใหสวนราชการทราบ

เพื่อแกไข ไมถือเปนการกาวกาย – แทรกแซงการทํางาน 
-การนําระบบงบประมาณ 2 ขา (งบประมาณรายได – งบประมาณรายจาย) มา

แทนของเดิม ระบบการมีกฎหมายแผน (งบประมาณ) สําหรับการปฏิรูปเรื่องสําคัญที่ผูกพัน

หลายป 
3.4 การเพิ่มสวนรวมของพลเมืองในการเมืองทุกระดับ กลาวคือ ระดับหมูบาน 

ตําบล อําเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ โดยมีหนวยงาน (อาทิ สํานักงานสงเสริมการมีสวน

รวมของประชาชน ฯลฯ) และทรัพยากร (งบประมาณ) เพื่อการดังกลาว รวมทั้งการสราง

จิตสํานึกสาธารณะ (civic mind) โดยผานพลเมืองศึกษา (civic education) ทั้งนี้ โดยใชชุมชน
ทองถิ่นและชุมชนอื่นเปนตัวขับเคลื่อน อยางไรก็ตาม จะตองมีกติกาทางสังคมหรือกฎหมายให

ชัดเจนในการชุมนุมโดยสงบ เพื่อมิใหมีการละเมิดกฎหมายและเสรีภาพผูอื่น ทั้งตองมีเกณฑใน

การสลายการชุมนุมที่ชัดเจนดวย 
3.5 การกําหนดใหการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญทุกครั้ง ตองไดรับประชามติ

เห็นชอบจากประชาชน 
4. การปรับการบริหารภาครัฐทั้งระบบ 
 การดําเนินการปรับภาครัฐทั้งระบบเพื่อตอบสนองการจัดสรรทรัพยากรใหม 

อยางนอยตองกระทําดงันี้ 
- การปฏิรูประบบราชการโดยเนนที่การเพิ่มธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

ควบคูไปกับการปฏิรูปกระบวนการบริหารราชการแผนดิน โดยตอง

ใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐรายงานรายได ที่มา และการดํารง

ตําแหนงอื่น และมีการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งจัด

ความสัมพันธระหวางฝายการเมืองและฝายประจําใหเหมาะสมมาก

ขึ้นโดยเฉพาะการโยกยายผูวาราชการจังหวัด 
- การปฏิรูปกฎหมาย โดยเฉพาะมีกระบวนการใหมีการทบทวนความ

จําเปนที่ตองจํากัดและควบคุมเสรีภาพโดยการออกใบอนุญาตเปน
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ระยะสม่ําเสมอ หากพบวาไมมีความจําเปนก็ตองยกเลิกการจํากัด

เสรีภาพดังกลาว 
- การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมชั้นตน โดยเฉพาะตํารวจ ซึ่งเปนผูใช

บังคับกฎหมายหลักของประเทศ ใหมีอิสระตามควรในการรักษา

กฎหมาย โดยไมตกเปนเคร่ืองมือทางการเมืองของฝายการเมือง 
 

II. บทบาทสื่อมวลชนในการปฏิรูปประเทศไทย 
ในกระบวนการปฏิรูปดังกลาว ส่ือมวลชนอาจมีบทบาทสําคัญใน 2 ทางคือ ส่ือผูรายงานการ

ปฏิรูปประการหนึ่ง และส่ือผูรวมการปฏิรูปอีกประการหนึ่ง  
1. ในฐานะ “ส่ือผูรายงานการปฏิรูปประเทศไทย”  
   ในฐานะนี้ ส่ือมวลชนควรศึกษาติดตามทั้ง “เน้ือหาสาระ” และ “กระบวนการ” ปฏิรูป 

(ซึ่งสําคัญไมแหเนื้อหา) ใหถองแท ควรเรียกรองใหการดําเนินการของผูเกี่ยวของเปนไปอยาง

โปรงใส ใหสาธารณชนติดตามไดตลอดเวลา และควรเปดพื้นที่ส่ือใหฝายตางๆ ไดมีโอกาส

เสนอความคิดของตนใหสาธารณชนไดพิจารณาอยางสมดุล 
 บทบาทนี้ ส่ือมวลชนทําหนาที่ไดดีตามควรอยูแลว จึงไมจําเปนตองเนนย้ํา 
2 .ในฐานะ “ส่ือผูรวมการปฏิรูป” 
ในฐานะนี้ มีประเด็นสําคัญที่จะตองถกเถียงกันเพื่อนําไปสูการปฏิรูปสื่อมวลชนแขนง

ตางๆ ซึ่งเปนสวนหนึ่งอันเปนทั้งเหตุและผลของวิกฤตที่ผานมาดวย 
ประเด็นแรก ที่จะตองทบทวนคือ เมื่อส่ือเปนอิสระออกจากรัฐมาตามสมควรโดยเฉพาะ

ตั้งแตการมีรัฐธรรมนูญ 2540 เปนตนมาแลว แตส่ือมวลชนหลายแขนงยังหาเปนอิสระออกจาก
เจาของกิจการไม กลาวคือ 

- ส่ือของรัฐหรือแผนดินจะตองแยกออกจากส่ือของรัฐบาล ในขณะที่

ส่ือของรัฐและแผนดินตองทําหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมของรัฐและ

แผนดิน ไมเปนฝกฝายทางการเมือง แตส่ือของรัฐบาลตองทําหนาที่

เผยแพรนโยบายและผลงานของรัฐบาล องคกรเดียวกันไมควรทํา

หนาที่ทั้ง 2 อยาง เพราะในความเปนจริง อํานาจทางการเมืองจะทํา
ใหส่ือที่ทําหนาที่รวมนี้กลับกลายเปนสื่อที่ทําหนาที่ “ส่ือของรัฐบาล” 

เปนหลัก ดังน้ัน ควรแยกสื่อที่มีบทบาทตางกันนี้ออกเปน 2 องคกร 
และส่ือที่ทําหนาที่ส่ือของรัฐบาลก็ตองมีความเปนอิสระตามหลัก

ความเปนอิสระของส่ือ โดยเฉพาะจะตองคุมครองขาราชการ 

พนักงาน และลูกจางของรัฐ ในสื่อที่เปนของรัฐและของรัฐบาล มี
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อิสระในการนําเสนอขาวสารและความเห็นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด

ไวอยางแทจริง 
- ส่ือเอกชนควรตองทบทวนอยางจริงจังวา แมส่ือมวลชนอิสระออก

จากรัฐ แตยังอยูภายใตอํานาจของเจาของกิจการแลว ความเปนอิสระ

แทจริงก็ไมเกิด ดังนั้น จึงตองทบทวนโครงสรางความเปนเจาของ

ส่ือ วาส่ือประเภทใด (เชน วิทยุ โทรทัศน ฯลฯ) ควรเปนบริษัท

มหาชน จํากัด ในตลาดหลักทรัพย หรือ บรรษัทพิเศษ ที่ไมมีบุคคล

ใดสามารถเปนเจาของหุนไดเกินกวารอยละหา เพื่อปองกันการ

ครอบงําส่ือ และควรออกกฎหมายคุมครองบุคลากรในกิจการ

ส่ือมวลชนใหมีอิสระในการนําเสนอขาวสารและความเห็นตามที่

รัฐธรรมนูญรับรองไว เชนเดียวกับบุคคลากรภาครัฐ   

 ประเด็นที่ 2 ที่สมควรจะมีการปฏิรูปสื่อมวลชนอยางจริงจังก็คือ การมีจรรยาบรรณและ

การควบคุมจรรยาบรรณอยางจริงจัง โดยองคกรวิชาชีพส่ือ ทั้งน้ีเพื่อคุมครองเสรีภาพในการ

รับรูขอมูลขาวสารของประชาชนอยางแทจริง ใหไดความสมดุลกับเสรีภาพในการนําเสนอขาว

และความคิดเห็น ประเด็นใหญที่องคกรวิชาชีพส่ือจะตองใหความสําคัญคือ 
- การคุมครองผูที่ถูกส่ือละเมิด (เยาวชน หญิง ฯลฯ)  
- การใชส่ือไปเพื่อประโยชนทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของเจาของ

กิจการ 
ประเด็นที่ 3 ที่ควรจะตองมีการพิจารณาอยางจริงจังก็คือการคุกคามสื่อทุกรูปแบบ และ

ความคุมครองที่รัฐและสังคมตองมีใหส่ือผูทําหนาที่เสมือน “สุนัขเฝาบาน” โดยเฉพาะในความ

ขัดแยงทางการเมืองที่รุนแรงนั้น ส่ือมวลชนมักตกเปนเหยื่อของการคุกคามโดยตลอด 
ประเด็นที่ 4 อันควรไดรับการพิจารณาทบทวนอยางแทจริงก็คือ “ความหลากหลายและ

ทางเลือก” โดยเฉพาะในสื่อวิทยุและโทรทัศน ซึ่งหากปลอยใหเปนไปโดยอิสระ ส่ือก็จะตกอยู

ภายใตระบบพาณิชยของระบบทุน ทําใหการนําเสนอเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคสวนใหญ โดยละเลยสิทธิในทางเลือก และความหลากหลายของผูบริโภคขางนอย ใน

เร่ืองนี้อาจตองทบทวนตัวกฎหมายหรือหลักเกณฑบางประการที่บางประเทศ เชน ฝร่ังเศส หรือ 

คานาดา ใชอยู ในการบังคับใหตองใชภาษาหลักของประเทศ และตองมีความหลากหลายเชิง

วัฒนธรรมในบรรดาเพลง และความบันเทิงรูปแบบอื่นที่นําเสนอตอสาธารณะ หรืออาจใช

รูปแบบการจูงใจดวยระบบภาษีอากร เชน มีการลดภาษีเงินไดและไมเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม

รายการที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสรางทางเลือกใหผูบริโภค เปนตน  
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บทสรุป 
 ปาฐกถานี้ถูกตั้งชื่อวา “บทบาทสื่อมวลชนกับการปฏิรูปการเมือง” แตเมื่อวิเคราะหมา

จนถึงจุดสุดทาย การปฏิรูปที่ตองกระทํากลับเปนการปฏิรูปประเทศที่ยิ่งใหญกวาปฏิรูป

การเมือง และการปฏิรูปการเมืองเปนเพียงเสี้ยวสวนเดียวของการปฏิรูปประเทศเทานั้น และ

ส่ือมวลชนเองนอกจากเปนผูรายงานการปฏิรูปแลวยังตองมีการปฏิรูปตัวเองหรือตัวเองจะตอง

ถูกปฏิรูปดวย 
 ดังนั้น การปฏิรูปครั้งนี้จึงเปนภารกิจที่สําคัญทางสังคมไทย เปนภารกิจที่ยิ่งใหญและ

ยากเย็นกวาการปฏิรูปการเมืองเมื่อป 2540 เปนอันมาก แตสูตรความสําเร็จของการปฏิรูป

การเมืองเมื่อป 2540 ก็ยังคงใชไดอยูในปจจุบัน สูตรความสําเร็จนี้ประกอบดวยสิ่งที่ ศ.นพ.

ประเวศ วะสี เรียกวา “สามเหล่ียมเขยื้อนภูเขา” คือ ความรูอันเปนรากฐานแหงการปฏิรูป            

ความเคลื่อนไหวทางสังคม และอํานาจการเมือง ที่จะทําใหขอเสนอการปฏิรูปสําเร็จไดจริง

ดวยการแกรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ใน 3 ปจจัยนี้ ส่ือมวลชนเปนกําลังสําคัญทั้ง 3 ปจจัย     

ในเวลานี้ สถาบันพระปกเกลาไดรวมมือกับ TDRI สํานักงาน ก.พ.ร.  ส.ส.ส. และสกว. เพื่อ

ศึกษาขอเสนอในยุทธศาสตรทั้งสองอยางจริงจัง ซึ่งผลการศึกษาบางสวนจะไดนําเสนอในการ

ประชุมวิชาการประจําปของสถาบันพระปกเกลา(KPI Congress)ปนี้ ระหวางวันที่ 4-6 

พฤศจิกายน เร่ือง “ความขัดแยง ความชอบธรรม และการปฏิรูประบบรัฐบาล เพื่อสรางความ

เปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากร”  
 กระผมจึงหวังวาส่ือมวลชนจะไดชวยทําหนาที่สรางความรู สงเสริมใหมีการเคลื่อนไหว

ทางสังคมและผลักดันใหอํานาจการเมืองดําเนินการปฏิรูปประเทศไทยใหสําเร็จ เพื่อยุติความ

ขัดแยงแบงฝายและวิกฤตในปจจุบัน ทั้งยังปองกันไมใหเกิดประวัติศาสตรซ้ํารอยเกิดขึ้นไดอีก 

เพื่อความสันติสุขสถาพรทางสังคมไทยอยางแทจริง 
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