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ระบบทางการเมืองไทย
ที่พึงปรารถนาของผูบริหารประเทศ และประชาชน
โดย ดร.สมชาย คุมพูล คณบดีคณะรัฐศาสตร มหาวิทบาลัยนอรทกรุงเทพ

**************************************************************************************************
1. บทนําภาพสถานการณทางการเมืองไทย
หลังจากพ.ศ. 2475 การเมืองไทยเริ่มมีสภาพเปลี่ยนแปลงเปนการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีการพัฒนามาก
ขึ้นเรื่อยๆ จากการปกครองดวยคณะและกลุมคนที่ยึดอํานาจคือ เชื้อพระวงศ สถาบันทหารและตุลาการ โดยพัฒนาเรื่อยๆ
มาประชาธิปไตยดวยกลุมคนและคณะที่มาจากการเลือกตั้งและหรือการแตงตั้งรวมกัน กลาวไดวา การเมืองไทยยิ่งมีความ
รุนแรง โดยเฉพาะมีทั้งการรัฐประหาร การปฎิวัติและการปฏิรูปทางการเมืองอยางตอเนื่อง 14 ครั้ง ที่ตางอางเหตุผลการ
กระทําดังกลาวคือ การแกไขและการยกเลิกรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน มีการใชรัฐธรรมนูญทั้งชั่วคราวและถาวรรวม 17
ฉบับ ฉบับสุดทายคือ รัฐธรรมนูญ 2550 และมีรัฐธรรมนูญเพียง 6 ฉบับ ไดแก รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2485, 2492, 2517, 2521,
2540, 2550 ที่มีองคประกอบความเปนประชาธิปไตย เนนเปนอํานาจอธิปไตยของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน
คือ เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชน การแยกอํานาจของขาราชการประจําและการเมือง การแยกธุรกิจเอกชนออกจาก
การเมือง การกระจายอํานาจ การมีสวนรวม สวนอีก 11 ฉบับ ใหโอกาสขาราชการดํารงตําแหนงทางการเมืองและจํากัด
สิทธิเสรีภาพของประชาชน กลาวไดวา เปนรัฐธรรมนูญแบบอํามาตยธิปไตย (รองศาสตราจารยประณต นันทิยะกุล, 2549
หนา 4-8) ที่มาของการไดเปรียบเสียเปรียบทางการเมืองในการจัดสรรความลงตัวในบทกฎหมายใหสอดคลองในการนําไป
ปฏิบัติคือ การจัดสรรผลประโยชนทางการเมืองที่เรียกวา การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย สืบเนื่องมาจากชองทางของโอกาสทาง
เศรษฐกิจและการเมืองจากสภาพการเปลี่ยนแปลงตามโลกาภิวัตน (Ades, A. and R.D. Tella (1996). "The Causes and
Consequences of Corruption: A Review of Recent Empirical Contributions" in B. Harris - White and G. White eds.
Liberalization and the New Corrupting ที่มีผลตอเนื่องตอสภาพจิตสํานึกของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไดรวดเร็วตามมา
เห็นไดวา การเมืองเปนเรื่องเกี่ยวของ อํานาจ (Power) อิทธิพล (Influence) และผลประโยชน (Interest) ดวยเหตุ
นี้ ทําใหการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยออนแอ วิสัยทัศนของนักการเมืองตางเนน คําวา “ชัยชนะ” มีการใชกลยุทธ
รูป แบบต างๆ เพื่ อ แยงชิ ง ผลประโยชนข องตําแหนง อํานาจอันเป นที่มาของงบประมาณ โดยไมคํ านึ งหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความเปนคนไทย ประโยชนสวนรวมคือประเทศไทย จึงเกิดความไมสมดุลในการใชทรัพยากรของประเทศให
เกิดประโยชนสูงสุด เชน คน ทรัพยสิน พลังงาน สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและแนวความคิด เชนเดียวกับวิสัยทัศนของ
ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตและดร.ลิขิต ธีรเวคิน ตลอดจนวิสัยทัศนของ Al Gore นักการเมืองสหรัฐอเมริกา คือ ความ
เชื่อถือเกี่ยวกับความสมดุล (Truth in the Balance) ใน พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 9 ทรงมีพระวิสัยทัศนตอการเมืองของไทยไมใหเกิดความ
วุนวาย ทรงมีพระบรมโชวาทวา “ในการปกครองบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีได
ทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหเปน
คนดีไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอน วุนวายได” (รองศาสตราจารย
ประณต นันทิยะกุล, 2549 หนา 28)
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2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. ความหมาย ความสําคัญและวิสัยทัศนการเมืองไทย
2. โครงสรางอํานาจทางการเมืองไทย
3. รูปแบบวิสัยทัศนทางการเมือง
4. การวิเคราะหวิกฤตอํานาจความเปนชาติไทย (Thai National Power Crisis analysis)
5. ระบบทางการเมืองไทยที่พึงปรารถนาของผูบริหารประเทศ และประชาชน
6. กรอบแนวความคิด

1. ความหมาย ความสําคัญและวิสัยทัศนการเมืองไทย
วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูนําและสมาชิกในองคกร รวมถึงภาพขององคกรในโลก ที่
มีการกําหนดจุดหมายปลายทางที่เชื่อมโยงกับภารกิจ คานิยม ความเชื่อเขาดวยกัน และมุงสูจุดหมายปลายทางที่ตองการ
จุดหมายปลายทางที่ตองการ ซึ่งตองมีความชัดเจน ทาทาย มีพลังและความเปนไปได ประกอบดวย ภาพฝนในอนาคต
(image) และการกระทํา (action) (http://school.obec.go.th/sup_br3/e_4.htm 14/11/08) มีความสําคัญมากตอการขับเคลื่อน
องคกร โดยเฉพาะประเทศไทยที่อยูในชวงหัวเลี้ยวหัวตอทางการเมืองปจจุบัน
วิสัยทัศนทางการเมืองไทย โดยทั่วไป หมายถึง การมองอนาคตการเมืองไทยวา เกิดภาพทางการเมืองอะไรบาง
เกี่ยวกับผูนํา และประชาชนในประเทศไทย รวมถึงภาพการเมืองของประเทศไทยในโลกวา ทําไมตองเกิด เกิดอยางไร เกิด
เมื่อไหร และวิสัยทัศนทางการเมืองไทยที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1. มีมุมมองแหงอนาคต (Future perspective) สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม คานิยม วัตถุประสงคและภารกิจของประเทศไทย
2. ริเริ่มโดยผูนําและประชนไทยตองมีสวนรวมคิดและใหการสนับสนุน (Share and Supported)
3. มีความนาเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจใหการสนับสนุนในการปฏิบัติตาม การมีสวนรวมของประชาชนมีผลทําให
เกิดความผูกพัน (Commitment) รวมกัน
4. มีสาระครบถวนและชัดเจน (Comprehensive & Clear) สะทอนใหเห็นถึงจุดหมายปลายทางและทิศทางที่
ตองการกาวไปในอนาคต โดยที่คนไทยทุกคนเขาใจงาย บรรลุผลสําเร็จไดตรงตามเปาหมาย สาระตางๆ
กระตุน ทาทายความสามารถและความรูสึกนึกคิดของบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน
5. ใหความฝนและพลังดลใจ (Positive & Inspiring) ทาทาย ทะเยอทะยาน ปลุกเราและสรางความคาดหวังที่
เปนสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได นั่นคือ มีเสนทางที่ทาทายความสามารถ
6. มีแผนปฏิบัติที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการที่มุงสูจุดหมายชัดเจน เมื่อปฏิบัติตามแลวใหผลคุมคา ในอนาคต ทั้ง
ดานประชาชน ผูนําและประเทศไทย สอดคลองกับจุดหมายปลายทางคือ วิสัยทัศน และวิสัยทัศนทางการ
เมืองไทยตองเขาใจสภาพของผูนํา ประชาชนและประเทศไทยในภาพรวม
ความสําคัญของวิสัยทัศนทางการเมืองไทย
1. ชวยกําหนดทิศทางวิธีดําเนินชีวิตหรือกิจกรรมใหองคกรหรือประเทศไทยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน
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2. ชวยใหสมาชิกองคกร โดยเฉพาะผูนําและประชาชนไทยทุกคนรูวา แตละคนมีความสําคัญตอการมุงไปสู
จุดหมายปลายทาง และรูวาจะตองทําอะไร (What) ทําไมตองทํา (Why) ทําอยางไร (How) และทําเมื่อใด
(When)
3. ชวยกระตุนใหผูนําและประชาชนไทยทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวยความ
เต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิตการทํางาน มีการทํางานและมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ
และทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ
4. ชวยกําหนดมาตรฐานของชีวิตผูนํา ประชาชนและสังคมไทยที่แสดงถึง การมีชีวิตที่มีคุณภาพ องคกรที่มี
คุณภาพ และสังคมที่เจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน วิสัยทัศน จึงเปนวิธีมองอนาคตในภาพของ
ตนเอง องคกร และองคกรในสังคมโลก
นอกจากนี้ องคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 9 ทรงมีพระวิสัยทัศนตอการเมืองของไทยไมใหเกิดความ
วุนวาย ทรงมีพระบรมโชวาทวา “ในการปกครองบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหทุกคนเปนคนดีได
ทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุข เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดีใหเปน
คนดีไดปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหกอความเดือดรอน วุนวายได” (รองศาสตราจารย
ประณต นันทิยะกุล, 2549 หนา 28)

2. โครงสรางอํานาจทางการเมืองไทย
อํานาจทางการเมืองไทยในแตละชวงเวลา มีโครงสรางที่มาจาก 2 เสนทาง คือ ทหารและประชาชน ประกอบดวย
ก) อํานาจสถาบันพระมหากษัตริย ดวยระบบราชวงศ
ข) อํานาจกลุมราชวงศ ดวยระบบทหาร
ค) อํานาจตัวแทนทางการเมือง (บุคคล) ดวยระบบการเลือกตั้งผลัดเปลี่ยนการสรรหาจากประชาชน
ง) อํานาจตัวแทนทางการเมือง (พรรค) ดวยระบบการเลือกตั้งรวมกับการสรรหาจากประชาชน
อํานาจทางการเมืองไทยทั้ง 2 เสนทางในแตละชวงเวลา สรุปไดดังนี้
ชวงแรก อํานาจทางการเมืองกอน พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีระบบการเมือง ที่อํานาจอธิปไตยอยูที่พระมหากษัตริย
เรียกวา ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช
อํานาจทางการเมืองชวง พ.ศ. 2475 – 2485 เปนชวงบุกเบิกและพัฒนาระบบการเมือง ที่เริ่มมีการถายอํานาจจาก
พระมาหากษัตริยมายังกลุมเชื้อพระวงศและประชาชนจํานวนหนึ่งหรือคณะหนึ่ง เรียกวา คณาธิปไตย (oligarchy) เปนการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญฉบับแรกเปนลายลักษณอักษร ณ วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 ชื่อวา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2475”
อํานาจทางการเมืองชวง พ.ศ. 2486 – 2536 เปนการตอสูแยงชิงอํานาจทางการเมืองอํานาจอธิปไตย เพื่อประชาชน
และฟนฟูประชาธิปไตยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยประชาชนแตละระดับตอสูกับกลุมทหาร ที่เรียกวา การปฏิวัติ
(รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475) รัฐประหาร (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2511) ปฏิรูป (รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2519) และ รสช. (รัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2524)) (http://thaienews.blogspot.com/2008/06/blog-post_1127.html) โดยมีโครงสรางกลุมประชาชนที่ตอสู ดังนี้
• พ.ศ. 2516-2519 เปนกลุมชนชั้นกลางมีสวนรวมและมุงเขาไปมีอํานาจทางการเมือง (ฐาน
สวนลางที่เปนกลุมในการผลิต) เชน ในเหตุการณวันที่ 14 ตุลาคม 2516 พลังประชาชนขับไล
ผูนําประชาธิปไตยแบบทหารชี้นํา เปนยุคที่มีความรูสึกทางการเมืองวา อํามาตยไตยเสื่อม
ประชาธิปไตยเกิดแทนที่ ตามคํากลาวของเฟรดริกส (อางในวิชัย ตันศิริ ,2548 หนา 271)
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• พ.ศ.2519-2535 เป น กลุ ม คนชั้ น ล า งหรื อ พรรคคอมมิ ว นิ ส ต (ฐานส ว นล า งที่ เ ป น กลุ ม
อุดมการณ) ที่เรียกวา "นักเคลื่อนไหว" ใชทฤษฎีชนชั้นปลุกระดม แตไมไดใชจิตสํานึกจริงๆ
ของคนชั้ น ล า งหรื อ คนชนบท ในเหตุ ก ารณ พ.ศ. 2535 โดยมี ก ารแก ไ ขปรั บ เปลี่ ย น
รัฐธรรมนูญมากที่สุด 5 ฉบับ คือ รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2511 2519 2524 2535 และ 2538
โดยกลุมประชาชนกลุมลางเริ่มสรางโอกาสมีสวนรวมและมุงเขาไปมีอํานาจทางการเมือง
เปนยุคที่มีความรูสึกทางการเมืองวา การเมืองไทยมีความเปนประชาธิปไตย 50 % (ครึ่งใบ)
(วิชัย ตันศิริ ,2548 หนา 277)
• พ.ศ. 2536– 2540 เปนการรวมกลุมของชนชั้นลางและกลาง (ฐานสวนลางที่เปนกลุม
อุดมการณ) มีรัฐธรรมนูญที่มาจากการไดมีสวนรวมและการเขาไปมีอํานาจทางการเมือง ซึ่ง
เนนนิยมเลือกตัวบุคคลใหเปนตัวแทนทางการเมือง การเมืองไทยมีความเปนประชาธิปไตย
100 % (วิชัย ตันศิริ, 2548 หนา 285) และอํานาจทางการเมืองเปลี่ยนถายมาที่ตัวนักการเมือง
• พ.ศ. 2541– 2550 เปนการรวมกลุมของชนชั้นลางและชั้นนําดวยระบบพรรคการเมือง และ
นโยบายพรรค (ฐานสวนบนรวมสวนลางที่เปนกลุมแรงงานและนายทุน) มีรัฐธรรมนูญที่มา
จากการไดมีสวนรวมและมุงเขาไปมีอํานาจทางการเมือง ซึ่งเนนนิยมเลือกพรรคใหเปน
ตัวแทนทางการเมือง กลาวไดวา อํานาจทางการเมือ งถูกครอบงําโดยประชาชน และถูก
ปรับเปลี่ยนครอบงําโดยทหาร ณ วันที่ 19 กันยายน 2549 เปนตนมา
อยางไรก็ตาม ชวงพ.ศ. 2536– 2540 เปนชวงประชาธิปไตยเบงบาน เปนการตอสูแยงชิงอํานาจอธิปไตยโดย
ประชาชน ของประชาชนและเพื่อประชาชน ประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกตั้งเนนการเลือกตัวบุคคล มีผลใหเกิดรัฐบาล
ทักษิณ ชินวัตร จากการใชนโยบายประชานิยมที่ตองรูวาประชาชนสวนใหญตองการอะไรไมตองการอะไร ประสบ
ความสําเร็จ (สถาบันพระปกเกลา โดย รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต วันที่ 26 กรกฎาคม 2549) สงผลผลเลือกตั้งอยูในรูปแบบ
กระจัดกระจายตามอํานาจการตัดสินใจที่ขึ้นอยูกับนักการเมือง ตอมาเปนกลุมชนชั้นนํานักธุรกิจรวมตัวกันประชาชน มีการ
พฤติกรรมเลือกตั้งของประชาชนในรูปพรรค เปนการตอสูแยงชิงอํานาจอธิปไตยดวยยุทธศาสตรเชิงนโยบายเพื่อประชาชน
โดยประชาชนและของประชาชน ที่เรียกวา การมีสวนรวมของประชาชน เชน โครงการสามสิบบาท กองทุนหมูบาน การ
ผลักดันเทคโนโลยีทันสมัยและพลังงานใหเติบโตอยางกาวกระโดด (ยรรยงศ อัมพวา, 2550 หนา 5) โดยที่ วิชัย ตันศิริ
(2548) ชี้วา พ.ศ.2521-2545 เปนยุคที่การเมืองไทยมีประชาธิปไตย 100 % (เต็มใบ) (วิชัย ตันศิริ ,2548 หนา 285) ที่มี
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือ อํานาจอธิปไตยเปนของมวลชนหรือมาจากประชาชน ซึ่งเปนฐานลางของประเทศตามแนวคิด
ของ มาซิลิโอและวอลเตอร อุลแมน ที่เรียกวา ประชานิยม (populist) (อางในวิชัย ตันศิริ ,2548 หนา 303) สงผลผลเลือก
ตั้งอยูในรูปแบบอํานาจการตัดสินใจขึ้นอยูกับพรรค ซึ่ง รุสโซ แนะวา อํานาจอธิปไตยนี้ เปนอํานาจออกกฎหมายและ
ประชาชนตองใชอํานาจโดยตรง จะมอบหมายมิได ตรงขามอํานาจบริหาร และมีผลตอเนื่องนําไปสูระบบการลมลางระบบ
กษัตริย ในประเทศฝรั่งเศส (วิชัย ตันศิริ, 2548 หนา 307) ชวงนี้โลกาภิวัตนเริ่มเขามาในประเทศไทย โดยเฉพาะการนําเอา
วิทยาศาสตรทางเทคโนโลยีดานสื่อสารสนเทศและการแลกเปลี่ยนขอมูลมาใชสรางอํานาจทางการเมืองเพื่อชัยชนะทาง
การเมืองมากกวาประโยชนของชาติ
ชวงพ.ศ. 2541-2550 เปนการตอสูแยงชิงอํานาจอธิปไตยโดยพรรคการเมือง และมีการใชนวัตกรรมทางความคิด
ตอสูที่เนนที่มาของอํานาจอธิปไตยและวัตถุประสงคเพื่อประชาชน โดยประชาชน ของประชาชน (หลักสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนและเสมอภาคตามกฎหมาย) โดยประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกตั้งยังคงเปนพรรค คือการนิยมพรรค ที่ชวยเสริม
อํานาจและความเขมแข็งใหพรรค ทําใหพรรครัฐบาลคือ รัฐบาลทักษิณมีอํานาจตอรองในรัฐสภาเขมแข็งมากขึ้นไมได
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ชวงพ.ศ. 2551 การเมืองชวงนี้ยิ่งมีปญหารุนแรงและปนปวน นับเปนวิกฤตทางการเมืองจากอํานาจความเปนชาติ
ไทย เปนการตอสูทั้งภายรัฐสภาและนอกรัฐสภา ที่ตางใชยุทธศาสตรเครือขายรวมกับวาทกรรมและการตีความเพื่อลมลางคู
ตอสูทางการเมืองชัดเจนคือ การใชอํานาจทางทหารชี้นํากับประชาชนชี้นํา
เห็นไดวา วิวัฒนาการการเมืองไทยที่อํานาจอธิไตยแปรตามสภาพธรรมชาติ ภายใตระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ที่มีระบบรัฐสภาดวยยึดหลักสําคัญ 4 ประการ เชนเดียวกับของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ
คือ 1) หลักอํานาจอธิปไตย 2) หลักสิทธิ เสรีภาพ 3) หลักการปกครองโดยกฎหมาย และ 4) หลักรวมศูนยอํานาจที่รัฐสภา
ดวยระบบการแยกอํานาจ (Separation of power) อํานาจนิติบัญญัติ บริหาร ตุลาการ กับระบบถวงดุลหรือคานอํานาจ
(Checks and balances) เพื่อปองกันการเผด็จการฝายใดฝายหนึ่ง อีกทั้งเปนหัวใจความสมดุลตอการใชทรัพยากรของ
ประเทศ ที่มาจากการจัดสรรงบประมาณ (วิชัย ตันศิริ, 2548 หนา 319) ฉะนั้น ระบอบประชาธิปไตยในเศรษฐกิจทั้งใน
ประเทศไทย และในประเทศแม บ ท คื อ ฝรั่ ง เศส อั ง กฤษ สหรั ฐ อเมริ ก ามี 2 ลั ก ษณะ คื อ ประชาธิ ป ไตยระบบ
พระมหากษัตริยและประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดี แตในชวงเปลี่ยนระบบพระมหากษัตริยเปนระบบประธานาธิบดี มี
ผลใหเกิดการตอสูอยางดุเดือดทารุณโหดรายทั้งภายในและระหวางประเทศ เชน การปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่ม พ.ศ. 2332 และ
สิ้นสุด พ.ศ. 2424 (82 ป) ในนามของทารุณแดง (red terror) และทารุณขาว (white terror) เครื่องกิลโยติน สงครามนโป
เลียน ที่มีระบอบประชาธิปไตยสลับไปมาระหวางระบอบพระมหากษัตริยกับระบอบสาธารณรัฐที่เปนฝายชนะในที่สุด (สุ
พจน ดานตระกูล 2524 หนา 97)
เฉกเชนเดียวกัน สภาพการเมืองไทยกําลังเริ่มตนเชนกันกับเหตุการณการปฏิวัติฝรั่งเศส แตเปนการตอสูในสัญญา
ลักษณสีเหลืองและสีแดงนั่นเอง
อยางไรก็ตาม การเมืองชวงนี้มีสภาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือ
1)
การแบงขั้วทางการเมืองและการแตกแยกทางความคิดของนักการเมืองยุคนี้ 2 พรรคใหญ คือ พรรค
ประชาธิปตยเปนฝายคานนิยมการเมืองแบบทหารชี้นํากับพรรคไทยรักไทยเปนฝายรัฐบาลนิยมการเมืองแบบประชาชน
ชี้นํา ทํานองเดียวกัน ธรรมชาตินั้นยอมมีทั้งผูที่ไดประโยชนและเสียประโยชน และความขัดแยงที่เกิดขึ้นในรัฐสภา ก็เปน
ความขัดแยงที่ชัดเจนเกี่ยวกับ อํานาจ (Power) อิทธิพล (Influence) และผลประโยชน (Interest)
2) ยุทธศาสตรทางการเมืองที่ใชตอสูคือ การสรางความเชื่อถือในการรวมกลุมหรือพรรคมากขึ้นจาก การแยง
นักการเมืองฝายตรงขามเปนวิธีตอยอดมากวาการคนหาที่ยากกวา
3) การนําเอาเทคโนโลยีอาทิเชน ระบบคอมพิวเตอร ดาวเทียมมาสรางความไดเปรียบทางการเมืองหรือตอสูทาง
การเมือง
4) ความขัดแยงทุกกลุมขยายวงกวางมากขึ้น คือ กลุมชนชั้นนํา ชั้นกลาง และชั้นลาง กลายเปนมวลชนมหาศาล
ทําใหกลไกรัฐสภาลมสลายหรือประชาธิปไตยออนแอ และเพื่อลดความขัดแยง ทําใหประเทศไทยเปนบานเมืองมีความ
ปกติสุข เรียบรอยตามทรงมีพระวิสัยทัศนตอการเมืองของไทยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชการที่ 9 คือ สงเสริมคน
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ดั ง นั้ น การศึ ก ษาถึ ง แก น การเมื อ งไทย ต อ งเข า ใจควบคู กั น ไปเรื่ อ งประชาธิ ป ไตยในเศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง วัฒนธรรม อันเปนที่มาของการเกิดอุดมการณและเปลี่ยนเปนวิสัยทัศนทางการเมือง เพราะเศรษฐกิจเปน
องคประกอบพื้นฐานของระบบประชาธิปไตย การปกครองตั้งอยูบนรากฐานของการเมืองและเศรษฐกิจ ที่มีวัฒนธรรมคือ
แกนชีวิตของผูปกครองและถูกปกครอง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การปกครองประชาธิปไตยตองมีระบบประชาธิปไตยเปน
พื้นฐานกอนเปนระบอบประชาธิปไตย และจึงมีรัฐธรรมนูญเกิดตามมา คือ การมีเศรษฐกิจและการเมืองเปนประชาธิปไตย
พอสมควรกอน (สุพจน ดานตระกูล 2524 หนา 98-9)

3. รูปแบบวิสัยทัศนทางการเมือง
นายแพทย ป ระเวศ วะสี ได เ สนอแนะว า วิ สั ย ทั ศ น ท างการเมื อ งสามารถมองได
2
แบบ
(http://www.yehyeh.com/webboard-9844/)
แบบที่ 1) มองแบบเอาปจจุบันกําหนดอนาคต สมเหตุสมผลเปนหลักวิทยาศาสตร ดังนั้น การมองอดีตกําหนด
ปจจุบัน ปจจุบันกําหนดอนาคตนั้นมีใชโดยทั่วไป และวิกฤตการณที่มีอํานาจที่คาดวาจะเกิดอยูขางหนาที่มาบรรจบกัน
โดย อาจารยสอ เสถบุตรวิกฤต อาจารยเปลื้อง ณ นคร และความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน สรุปไดคือ
จุดความรูสึกของมนุษยถึงที่สุดที่ยอมรับวา มีอันตราย ในระยะหัวเลี้ยวหัวตอ ขั้นแตกหัก ไมปลอดภัย อยูในขั้นลอแหลม
ตออันตราย เชน การเมืองอยูในขั้นวิกฤติ มักใชแกเวลาหรือเหตุการณ เปนวิกฤติกาลหรือวิกฤติการณ อยูในระยะหัวเลี้ยว
หัวตอ เชน มุมวิกฤติ จุดวิกฤติ http://guru.sanook.com/search/knowledge_search.php?q=%C7%
1 /11/08) ไดแก
1. วิกฤตการณอํานาจทางเศรษฐกิจ (Economical Power Crisis)
2. วิกฤตการณอํานาจทางสังคม (Physical Power Crisis)
3. วิกฤตการณอํานาจทางการเมือง (Political Power Crisis)
4. วิกฤตการณอํานาจความลมเหลวการบริหารกลไกรัฐ คือ ระบบรัฐสภา (Parliament System Failure) ในการ
แยกอํานาจและการคานอํานาจ เชนเดียวกับรัฐสภาตามแบบอังกฤษและสหรัฐอเมริกา (วิชัย ตันศิริ, 2548 หนา 136-143) ซึ่ง
ระบบคานอํานาจมีใชคูกับการแยกอํานาจ (นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ) คือ อํานาจตรวจสอบความประพฤติของฝาย
บริหารที่เรียกวา impeachment เพื่อปองกันอํานาจเผด็จการจากเสียงสวนใหญในรัฐสภา เปนกลไกถวงดุลอํานาจนิติบัญญัติ
บริหารและตุลาการ ใหเกิดความรวมมือของทั้งสามอํานาจในระยะยาว
5. วิกฤตการณอํานาจสิ่งแวดลอม (Environment Power Crisis)
แตพลเอกมนัส อรามศรี ไดแนะเพิ่มคือ ขอ 6 และ 7
6. วิกฤตจากอํานาจวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและพลังงาน (Science Technology and Energy Power Crisis)
7. วิกฤตจากอํานาจทางหาร (Military Power Crisis)
8 วิกฤตการณอํานาจความขัดแยงทางศาสนา (Revelation Power Crisis) (วิชัย ตันศิริ, 2548 หนา 82) เปนความ
ขัดแยงของขอสมมติฐานของแนวทาง โดยไมทราบเหตุผล แตเปนเรื่องของความเชื่อ
แบบที่ 2 คือ เอาอนาคตมากําหนดปจจุบัน เปนวิธีการที่เพอฝน ตามวิธีการการใชความรูนํา ตามแนวคิด
ของอัลเบิรต คือ “ จินตนาการสําคัญกวาความรู ” ( Imagination is more important than knowledge ) เพราะ

7

แบบที่ 1 วิสัยทัศนจากการใชหลักการบูรณาการการเมืองในอดีตสูวิสัยทัศนในอนาคต ซึ่งวิสัยทัศนการเมืองของ
ไทยในแตละชวงนั้นเปลี่ยนแปลงตามสภาพการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
วิสัยทัศนทางการเมืองในแตละชวงเวลา
• วิสัยทัศนนักการเมือง 2475-2500 ภายใตระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยยุคแรก ขึ้นอยูกับ การจัดสรร
ผลประโยชน ขอตกลง ภายในพรรคหรือกลุมของตนเอง ซึ่งเปนกลุมหรือพรรคที่มีอํานาจอธิปไตยในมือ อาศัย
ขอมูลภายนอกไมมากนัก เชน สภากาแฟ ดังนั้น วิสัยทัศนนักการเมืองชวงนี้เนน การเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชน
• วิสัยทัศนนักการเมือง 2501-2550 ภายใตระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีการแขงขันรุนแรง ขึ้นอยูกับ
การจัดสรรผลประโยชน ขอตกลง ขอมูลระหวางกลุมหรือพรรคที่มีวิสัยทัศนแนวเดียวกันรวมกับการบูรณาการ
บนฐานขอมูลภายนอกที่มาจากการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนขอมูลบนเว็บไซตมากขึ้น เพื่อตอสูอุปสรรคใน
การเผชิญวิกฤตพลังงาน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2516-2517 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2523-2526 วิสัยทัศนนักการเมืองชวงนี้เนน
ชัยชนะเชิงนโยบาย ที่เรียกวา นโยบายประชานิยม ที่ตางละฝายตางอางการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชน มีการ
นําเอากลยุทธผสมผสานโอกาสจากโลกาภิวัฒนหลากรูปแบบมาใช และตองการใหกฎหมายสูงสุดของประเทศ
เอื้ อ ประโยชน คื อ เป น รั ฐ ธรรมนู ญ ของประชาชน โดยประชาชน มิ ใ ช เ พี ย งเพื่ อ ประชาชนเท า นั้ น ดั ง นั้ น
ประชาชนชวงนี้มีสิทธิและบทบาททางการเมืองในการรางรัฐธรรมนูญมากขึ้น คือ
1) ประชาชนมีบทบาทรางรัฐธรรมนูญอยางสมบูรณ (ซอนเรนดวยอํานาจทางการเมืองของพรรคการเมือง
ที่มีขนาดใหญ มีจุดประสงคเพื่อเอื้อประโยชนและการสืบทอดอํานาจทางการเมือง)
2) ประชาชน เปนตัวแปรสําคัญและมีบทบาทกําหนดทิศทางแนวนโยบายทางการเมืองของพรรคการเมือง
ที่มีผลตอชัยชนะทางการเมือง คือ ความตองการของประชาชน ซึ่งเปนที่มาของอํานาจการเมืองและซอนเรนดวยการใชเงิน
หรือที่มาของการคอรัปชั่น ดังนั้นวิสัยทัศนนักการเมืองชวงนี้ ตองอาศัย การใชระบบเศรษฐกิจควบคูการเมือง แตกตางจาก
การเมืองของอเมริกาที่เนนผูนําตองแสดงวิสัยทัศนทางเศรษฐกิจชัดเจนในการนําเสนอตนเองเพื่อใหประชาชนไดตัดสินใจ
ในตัวผูนําที่พวกเขาเลือก เรียกวา การดีเบส
เฉกเชนเดียวกัน การเมืองไทย พ.ศ. 2544-2550 นักการเมืองไทยมีวิสัยทัศน เชน (วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สถาบันพระปกเกลา, 2549 หนา 1, 47, 79-109)
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย ผูนําฝายคาน มีวิสัยทัศนทางการเมือง คือ เปนผูมีบทบาทฝาย
คานในสภาในระบอบประชาธิปไตย ที่เนน กระบวนการตรวจสอบถวงดุลผานกระทูถามกับญัตติ โดยไมสามารถมุงหวัง
ชัยชนะในสภา เนนการนําเสนอความจริงดวยขอมูลที่แตกตางหลากหลายจากรัฐบาลเปนสําคัญสรางประชานิยมจาก
ประเด็นความเชื่อถือไววางใจในความซื่อสัตยจงรักภักดีตอสถาบันกษัตริย มีเอกลักษณสนับสนุนการปฏิรูประบบรัฐสภา
ดวยกลุมอํานาจอมาตยาธิปไตยใหมรวมกับกลุมพันธมิตร จากเหตุการณรัฐประหารในวันที่ 19 กันยายน 2549 เปนตนมา
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นายอภิรักษ โกษะโยธิน อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นักการเมืองระดับเมืองมีวิสัยทัศน คือ เปนผูจัดสรร
งบประมาณบริหารงาน กทม. ยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนในการเปลี่ยนแปลงตอปญหา 1) การจราจร 2) มลภาวะ
สิ่งแวดลอม 3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ขาราชการประจํามาเปนนักการเมืองมีวิสัยทัศน คือ เปนผูรูวา
สูกับใคร และแกะใหออกวาอะไรเปนอะไร เนนการถูกตําหนิเรื่องการดูถูกตนเองและปดความรับผิดชอบ
ดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย อดีตรองนายกรัฐมนตรี ขาราชการการเมืองมีวิสัยทัศน คือ ความสมดุลในการอยูรวมกัน
ของประเทศไทยมียุทธศาสตรตามพระราชวิเทโศบายในรัชการที่ 5 กับประเทศอิทธิพลในกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน
อินเดีย จีน ญี่ปุน เกาหลี รวมถึงยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย ทําใหประเทศไทยเกิดโอกาสจากผูนําไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในประเด็นตางๆ ในการรวมตัวของอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก ไดแก ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
สอดคลองวิสัยทัศนของ Al Gore นักการเมืองสหรัฐอเมริกา คือ ความเชื่อถือเกี่ยวกับความสมดุล (Truth in the Balance)
ในชวง พ.ศ. 2560 (George Gilder http://politicalmavens.com/index. php/ 2007/ 05/ 28/ diagnosing-al-gore-truth-in-the-balance-2/)
และของดร.ลิขิต ธีรเวคิน ที่แนะวา การเมืองไทยควรยึดหลักสมดุลระหวางอํานาจกับทรัพยากร เพื่อทําใหประเทศไทยเปน
ชาติใหมที่มั่งคั่ง (เสวนาการเมืองไทยในรายการกรองสถานการณ โทรทัศนชอง NBT วันที่ 4 ตุลาคม 2551 เวลา 23.00 น
พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี นักการเมืองอาวุโสมีวิสัยทัศน คือ บานเมืองสันติสุขดวยการสราง
สันติภาพและลดความขัดแยงระหวางทหารกับเผด็จการรัฐสภา (http://tnews.teenee.com/politic/15159.html ,2550
หนังสือพิมพเดลินิวส วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2550 ปาฐกถาพิเศษหอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
เรื่อง "การสรางสันติภาพสูสันติสุขในภาวการณปจจุบัน" ชี้ถึงปญหาของประเทศไทย 4 เรื่อง คือ 1. บานเมืองมีความขัดแยง
มากขึ้น ความขัดแยงนี้จะเกิดไปอีก 7 ชั่วโคตร 2. ความขัดแยงในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใตรุนแรงที่มีการใชอาวุธเขาตอสู ทํา
ใหสูญเสียความรู สึกความเปนไทย 3. ภาวะเศรษฐกิจชาติถดถอยทําใหไทยสูญเสียโอกาสอยางมหาศาล และ 4. ปญหา
เกียรติยศชื่อเสียงของประเทศในสายตานานาชาติ
ฉะนั้น คนดีของพรรคการเมืองตามแนวคิดของพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ คือ การลดแนวคิดขัดแยง คือ 1. คนแกตอง
มีเกียรติภูมิ มีฐานะทางสังคม และมีประสบการณเพียงพอ 2. แนวทางแกไขตองยึดประชาธิปไตยเปนของปวงชน ไมเอน
เอียงฝายใดฝายหนึ่ง 3. อยาคิดทําลายบุคคล แตใหทําลายความคิด ถาทําลายบุคคลจะเกิดปญหาตามมา
รศ.ดร. ณรงค เพ็ชรประเสริฐ นักวิชาการดานเศรษฐศาสตรการเมือง ไดแนะวา ความทาทายทางการเมืองไทย
Challenge Thailand 2010 มาจากมุมมองตอความขัดแยงทางการเมืองตลอดระยะเวลากวา 2 ปที่ผานมา อาศัยการสัมภาษณ
ผูนําการเมือง ผูบริหารเชิงนโยบาย ผูนําประชาชน อธิบายความเปนไปไดของประเทศไทยในอนาคต ที่ถูกกําหนดโดย
สถานการณทั้งภายในและภายนอกประเทศ เชน สถานการณการเมืองหลังพันธมิตรฯ บุกทําเนียบรัฐบาล, ความแตกตาง
ระหวางทุนนิยมชนิดตางๆ, เศรษฐศาสตรการเมืองคืออะไร และอนาคตของประเทศไทย ตามหนังสือ Encyclopedia of
Political Economy ของ Phillip Anthony O’Hara
วิสัยทัศนศีลธรรมการเมือง ซึ่งมูลนิธิสวนแกวรวมกับหนังสือพิมพโลกวันนี้รายวัน จัดสัมมนาวาระพิเศษ เรื่อง
การเมืองเรื่องศีลธรรม โดยมีพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจาอาวาสวัดสวนแกว วันที่ 25 พฤศจิกายน 2550
เวลา 16:42 น. เสวนารวมกับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหนาพรรคประชาธิปตย และ นายสมัคร สุนทรเวช หัวหนาพรรค
พลังประชาชน โดยมีประชาชนรวมดวยจํานวนกวา 1,500 คน ไดสรุป วิสัยทัศนดานศีลธรรม ดังนี้
วิสัยทัศนของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะคือ องคกรทางศาสนาสามารถกระตุนใหคุณธรรมเขามาสูการเมือง โดยมี
นโยบายวาระประชาชนเปนพื้นฐานสําคัญที่สุด เพราะนโยบายที่ทําขึ้นโดยประชาชน เพื่อประชาชน และยึดผลประโยชน
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วิสัยทัศนของนายสมัคร สุนทรเวช คือ นายกรัฐมนตรีเปนคนดี มีศีลธรรม วัดไดดวย การเปนลูกศิษยวัด บานอยู
ขางวัด และอยูกับวัดมาตลอด แมไมไดบวช แตทํางานการเมืองมานานถึง 42 ป เคยเปนลูกศิษยวัด บานอยูบางลําพู อยูขาง
วัดและอยูกับวัดมาตลอด ไมไดบวช และประเทศไทยมีชาวพุทธรอยละ 95 แตไมบรรจุศาสนาพุทธไวในรัฐธรรมนูญ
(http://www.dailynews.co.th/web/html/popup_news/Default.aspx? Newsid)
วิสัยทัศนของพระพยอมคือ การเลือกนักการเมืองแบบถวงดุล การเมืองดีขึ้นเปรียบไดกับการเติมออกซิเจน เพื่อ
ไดน้ําสะอาดขึ้น เชน พื้นที่ภาคเหนือเปนของพรรคไทยรักไทย สวนพื้นที่ภาคใต เปนของพรรคประชาธิปตย หากตองการ
ตรวจสอบการโกงลําไย พรรคประชาธิปตยจะไปตรวจสอบไดอยางไร ดังนั้น นักการเมืองไทยตองฝกฝนศีลธรรมอีก
วิสัยทัศน ประชัย เลี่ยวไพรัตน หัวหนา พรรคมัชฌิมาธิปไตย คือ การจัดการพลังงานตองไมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
พลังงาน การจัดการรัฐตองลงทุน คุมราคาไมใหประชาชนเดือดรอนเสนอ พลังงานแสงอาทิตย ใหแตละบานมี เครื่องปน
ไฟ เพื่อลดรายจายในอนาคต (พรรคมัชฌิมาธิปไตย http://203.150.225.235/view/18646)
สรุปสถานการณทางการเมืองในภาพรวมชวงนี้ พบวา พ.ศ. 2544 ประเทศไทยยอมรับโลกาภิวัตนที่หลากหลาย
มากมาย เชน เศรษฐกิจการคาเสรี การลงทุนโดยตรงของนักลงทุนตางชาติในรูป FDI—Foreign Direct Investment ความ
เสี่ยงอันตรายและไมระมัดระวังในการเกิดอาชญากรรมจากการไหลเขาของเงินทุนตางชาติ ความเปนสวนตัว วัฒนธรรม
ตะวันตก เสื้อผา สื่อ ผลิตภัณฑ การกาวไปขางหนามากเกินไป และมีผลกระทบตอเนื่องถึงเศรษฐกิจการเมืองของไทย
สภาพแวดลอม อากาศเปนพิษ คุณภาพดินติดลบและปาไมถูกทําลาย ความโปรงใสจากสื่อการโฆษณาของตะวันตก การ
ขยายตัวของธุรกิจ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเพศและอาชญากรรม วัฒนธรรมและประเพณีไทยถูกทําลาย อันตรายจากความ
ยากจนและการกระจายรายไดของชุมชนชนบทที่มีผลใหระดับรายไดเกิดชองวางระหวางชาวชนบทกับชาวเมือง เกษตรกร
ยิ่งยากจน แตประชาชนชั้นกลางและชานกรุงเทพมหานครกลับร่ํารวยมีการสนุกสนานเฮฮาเต็มที่ นอกจากนี้โลกาภิวัฒน
ผลักดันบทบาททางการเมืองไทยใหเกิดการทําผิดกฎหมายและการคอรัปชั่นอยางแพรหลายทั้งในวงการตํารวจ ทหาร
ธุรกิจและกลุมผูมีอิทธิพล ศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการการเลือกตั้ง กลาวไดวา การเมืองไทยเปลี่ยนแปลงตามโลกา
ภิวัตน และมีผลใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง (http://lilt.ilstu.edu/critique/fall2001docs/mdougherty.htm)
ดังนี้
1) ความไมยุติธรรมเกี่ยวกับการจัดสรรผลประโยชนทางการเมือง และมีการคอรัปชั่นสูง
2) อิทธิพลทางการทหารเขมแข็งกับประชาธิปไตยที่ออนแอ
3) การแบกภาระระบบอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดลอม
4) พรรคการเมืองไมเสถียรภาพ
5) การศึกษาทางการเมืองมีบทบาท
6) สิทธิความเปนมนุษยชาติมีความสําคัญ
7) คุณธรรมและจริยธรรมสําคัญมากตอการเลือกนักการเมืองที่ดี
8) การเกษตรเกี่ยวกับการสืบพันธไรเพศ
9) การบริโภคขยายตัว
10) การบริจาคและอุทิศทําบุญใหเงินการกุศลตางๆ เปนเครื่องมือทางการเมือง
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11) ผลตอบแทนมากที่สุดจากผูมีอิทธิพลในการเขารวมชุมนุมที่เรียกวา mob (Cohen, Eric “Touting Tourists in
Thailand: Tourism-oriented crime and social structure”, from Tourism, Crime and International Security, Pizam, Abraham
and Mansfield, Yoel eds., 1996, John Wiley & Sons, New York, p44)

12) วิกฤตทางการเงิน (Cohen, Eric “Touting Tourists in Thailand: Tourism-oriented crime and social structure”, from
Tourism, Crime and International Security, Pizam, Abraham and Mansfield, Yoel eds., 1996, John Wiley & Sons, New
York, p79)

13) การซื้อเสียงเพื่อชนะเลือกตั้ง (Cohen, Eric “Touting Tourists in Thailand: Tourism-oriented crime and social structure”,
from Tourism, Crime and International Security, Pizam, Abraham and Mansfield, Yoel eds., 1996, John Wiley & Sons,
New York, p40)

14) การรวมทําขอตกลงระหวางประเทศ ภายใตระบบการคาเสรี WTO / FTA ที่มีการเมืองของประเทศ
มหาอํานาจอยูเบื้องหลัง เรื่องเขาพระวิหาร การทําเขื่อนหรือฝายรวมที่แมน้ําโขงกับลาวและจีน
สรุปวิสัยทัศนทางการเมือง
การบูรณาการรูปแบบที่ 1 การประมวลขอมูลทางการเมืองจากอดีตตั้งแต พ.ศ. 2475 จนถึงปจจุบัน พ.ศ. 2550 คือ
จุดออนหรือปญหาทางการเมืองไทยสําคัญ คือ
1. การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีการผสมผสานของการชี้นําในการบริหารประเทศคือ ผูนําประเทศชี้นํา
และโดยทหาร
2. รัฐธรรมนูญไทยซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ เปนที่รวมของอํานาจ ผลประโยชนและอิทธิพลโดยที่
รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ 2540 เปนกลไกสรางความเขมแข็งใหพรรคการเมือง ที่เนนความเปนประชาธิปไตยมากที่สุด แต
ถูกกลาวหาวาเปนเครื่องมือใหระบอบทักษิณหรือประชาชนชี้นํา และในทางตรงขามรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ 2550 เปน
กลไกลลดอํานาจระบบพรรคการเมืองใหออนแอ ที่ถูกกลาวหาวาไมมีความเปนประชาธิปไตยเปนเครื่องมือที่มีทหาร
เปนผูชี้นํา
สวนจุดออนภายหลังโลกาภิวัฒนไหลเขาประเทศไทยที่รวดเร็วและมีหลากหลายมากมายนับคณามีผลจนทําให
เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมืองและความลมเหลวแหงกลไกรัฐ คือ
1. การขาดจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง ผูนําพรรคการเมืองและผูดํารงตําแหนง
ทางการเมือง เชน ความโปรงใสชอบธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ความเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวา
ประโยชนสวนตัวและพวกพองที่ยึดประโยชนของชาติเหนืออื่นใด การสรางความรูรักสามัคคีคนใน
ชาติไทย
2. ระบบ กลไกของรัฐสภาลมเหลวในระบอบประชาธิปไตยกับอํามาตยาธิปไตย มีการตอสูกันในระบบ
รัฐสภา มีผลใหกลุมทหารหรือเชื้อพระวงศ เจาขุนมูลนาย และศักดินาสืบทอดอํานาจอันยาวนานและ
ตอเนื่องไมได จึงตองใชวิธีรวบอํานาจปกครองดวยการปฏิวัติ รัฐประหาร เชน จอมพล ป.พิบูลย
สงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จอมพล ถนอม กิตติขจร ลวนเปนการสืบทอดอํานาจในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย จึงเปนจุดออนของประชาธิปไตย ตั้งแตอดีตกระทั่งปจจุบันของไทย
3. การคอรัปชั่นของนักการเมืองและขาราชการประจําทุกระดับเชิงนโยบาย มีผลประโยชนทับซอน และ
ระบบเครือ ญาติรั บผลประโยชน (nominee) (สังศิต พิริ ย ะรั งสรรค นวลนอย จรีรัตน และนพนันท
วรรณเทพสกุล, 2547 หนา 1-300) เชน องคกรอิสระ การสรางนโยบายประชานิยมในระดับรากหญา
4. ความขัดแยงทางความคิดของนักการเมืองยุคใหมกับยุคเกากับการสืบทอดอํานาจทางการเมือง รวมถึง
การใชวาทกรรมการเมืองโตตอบโดยขาดความรับผิดชอบในการตีความ
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5. ความไมเสถียรภาพของพรรคการเมืองไทย
6. การขาดแหลงพลังงานและเชื้อเพลิงพัฒนาประเทศดานตางๆ
7. การแทรกแซงดวยระบบอุปถัมภทางวัฒนธรรม จารีต ความเชื่อ วิถีชีวิตของสังคมไทย การพึ่งพาอาศัย
กัน และศาสนา
8. ประชาธิปไตยทางการเมืองถูกแกงแยงระหวางกลุมอภิชนกับคนกลุมนอย มีผลใหชองวางระหวางคน
จนและคนรวยสูง จากความยุติธรรมประชาธิปไตยในระบบเศรษฐกิจมีนอย ประเทศกําลังพัฒนามี
ประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนอยกวาประเทศที่พัฒนาแลว (สุพจน ดานตระกูล 2524, หนา 92-3) การ
ครอบครองที่ดินกับภาษีมรดก
สวนโอกาส แนวโนมทางการเมืองสําหรับประเทศไทย จากวิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา
1. การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน เชนเดียวกับกลุม EU
2. ความสมดุลในการใชทรัพยากรของประเทศไทยใหคุมคา เชน ครัวโลกมูสลิมสนับสนุนการเมือง
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน จากจุดแข็งของประเทศดานการขนสงและการสื่อสาร
4. การมีองคพระมหากษัตริยที่ตั้งอยูในทศพิธราชธรรม ทรงเปนอัฉริยะทางปญญานําพาประเทศใหเปน
สังคมที่พึ่งพาตนเองภายใตระบอบประชาธิปไตย
ชวง พ.ศ. 2551-2575 วิสัยทัศนนักการเมืองไซเบอร ภายใตระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่เนน
ประชาชนมีบทบาทรางรัฐ ธรรมนูญ ขึ้น อยู กับ การจัด สรรผลประโยชน ขอตกลง ดวยขอ มูล ระหวางพรรครวมบน
ฐานขอมูลมาจากการบูรณาการการมีสวนรวมและการแลกเปลี่ยนขอมูลบนเว็บไซต โดยเนนการเมืองนําเศรษฐกิจ และ
การเมืองมีการเปลี่ยนถายอํานาจทางการเมือง และนักการเมืองไมไววางใจตอกัน คือ
1) ประชาชนมีบทบาทรางรัฐธรรมนูญที่มาจากการคัดสรรและการแตงตั้ง ซึ่งซอนเรนดวยอํานาจทางการเมือง
ดวยทหาร เปนระบบการเมืองนําเศรษฐกิจ
2) นโยบายทางการเมื อ งที่ ม าของอํา นาจการเมื อ งคื อ ประชาชนซึ่ ง ซ อ นเร น ด ว ยการใช เ งิ น และเป น ระบบ
เศรษฐกิจนําการเมือง
3) ความหลากหลายรูปแบบการคอรัปชั่นที่ยากตอการตรวจสอบ โดยเฉพาะนักการเมืองทองถิ่นอาศัยงบประมาณ
ตําแหนงเพื่อชนะการเลือกตั้งหรือสืบทอดอํานาจทางการเมือง จากรัฐธรรมนูญ 2550 เนนการกระจายอํานาจในการ
ปกครองสูทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
การบูรณาการรูปแบบที่ 2 วิสัยทัศนจากการใชหลักการบูรณาการความรูทางการเมืองของอนาคตหรือจินตนาการ
หรือความฝนใหญรวมกัน เปนแรงฉุดมหาศาลที่ทําใหคนไทยทั้งประเทศเพียรพยายามที่จะทําใหไดจริง นี่แหละที่เรียกวา
เอาอนาคตมากําหนดปจจุบัน และวิสัยทัศนคือ พลังดังกลาวที่จะดึงชาวไทยออกจากวิกฤตการณปจจุบัน (นายแพทย
ประเวศ วะสี, 2550 http://www.yehyeh.com/webboard-9844/)
โดยมีรัฐธรรมนูญ 2550 เนนการมองอนาคตของประเทศไทยดวย การยึดแนวพระราชดํารัสองคพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวดวยจินตนาการนํา คนไทยทั้งประเทศมีความฝนใหญรวมกันทําให...ประเทศไทยเปนดินแดนแหงความ
พอเพียง และความสุขถวนหนาภายในป 2560 และวิสัยทัศนที่เปนฐานของสังคมไทย คือ วิสัยทัศนทางการเมืองชุมชน

การวิเคราะหวิกฤตอํานาจของความเปนชาติไทย (Thai National Power Crisis analysis)
การไดมาซึ่งขอสรุปวิสัยทัศนทางการเมืองในประเทศไทยในชวง พ.ศ.2551-2560 ตองอาศัย การศึกษาวิเคราะห
สถานการณตางๆ ที่เปนที่มาของอํานาจระบบทางการเมืองไทยในอดีตถึงปจจุบันคือ วันที่ 1 ธันวาคม ป พ.ศ. 2551 อํานาจ
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1) ภาพของผูนํา นักการเมืองและประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย
2) ภาพของประเทศไทย เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกับเหตุการณทางการเมือง
3) ภาพของประเทศไทยในโลก เกี่ยวกับความเสถียรภาพทางการเมืองกับการมีเครือขายกับประเทศเพื่อนบานและ
ประเทศที่พัฒนาแลวในการเปดและสรางโอกาสใหกับประชาชนในเรื่องสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค
1) ภาพของผูนํา นักการเมืองและประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย
รัฐธรรมนูญของไทยเปนอํานาจอธิปไตยสูงสุดสําหรับประเทศไทย ที่มีภาพผูนําของประเทศไทย 2 โครงสราง
ในระบอบประชาธิปไตย เรียกวา ระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข ที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญมาตรา 2
บนผืนแผนดินของประเทศไทยในอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวตามมาตรา 1 ซึ่งอํานาจอธิปไตยนี้เปนของประชาชนที่
พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล โดยที่ทั้ง 3 องคกรรวมถึงองคกรอิสระตองปฏิบัติ ตาม
หลักนิติธรรมตามมาตรา 3 ภาพของนักการเมืองที่เนนผลประโยชนที่ไดรับในการลงทุนเชนเดียวกับการทําธุรกิจที่ตองการ
ทายาทสืบสกุลในการทําธุรกิจอยางยั่งยืนโดยขาดจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรมของความเปนชาติไทย และประชาชนสวน
ใหญคือ เกษตรกรที่มีการศึกษาไมมากนัก ยากจนมีหนี้สินมาก
2) ภาพของประเทศไทย
ประชาธิปไตยในประเทศไทย ที่มีการตอสูระหวางนักการเมืองโดยประชาชนกับทหารที่อางเพื่อความมั่นคงของ
ประเทศ อาจกลาวไดวา ประเทศไทยมีภาพการปกครองผสมผสาน คือ การปกครองที่ชี้นําโดยทหาร และการปกครองที่
ชี้นําดดยภาคประชาชน
3) ภาพของประเทศไทยในโลก
ประเทศไทยในสายตาชาวโลก พบวา เปนสยามเมืองยิ้ม ที่อุดมสมบูรณมั่งคั่งดวยทรัพยากรธรรมชาติทั้งแหลง
อาหารและแหล ง ท อ งเที่ ย ว โดยเฉพาะการเมื อ งแม มี ค วามรุ น แรงแต ป ญ หาสามารถแก ไ ขได ภายใต พ ระบารมี อ งค
พระมหากษัตริยที่เปนเสาหลักของความสามัคคีของคนไทยทั้งประเทศ
ทั้ง 3 ภาพ สรุปเปนขอคนพบในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
1. อิทธิพลคุณลักษณะของคนไทย ประกอบดวย การศึกษา คาใชจายตอเดือน หนี้สิน การสืบทอดอํานาจ
ของนักการเมืองและจิตสํานึกทางจริยธรรม
จิตสํานึกทางจริยธรรม ประกอบดวย ความชอบธรรมทางการเมือง การใชอํานาจของผูนําทางการเมือง การ
บริหารงานใหมีความโปรงใส โดยคํานึงถึง ผลประโยชนของประชาชนสวนรวมและถูกตองสอดคลองกับหลักจริยธรรม
ของสังคม ไมเพียงเฉพาะถูกกฎหมายเพียงอยางเดียว
คุณธรรมทางการเมือง คือ การเสียสละเพื่อรัฐและเพื่อสวนรวม หมายถึงการเสียสละ การมีวินัย การไมเห็นแกตัว
ของเราเอง ไมมีความละโมบกระหายในสิ่งตาง ๆ
คุณธรรมของนักการเมือง คือ ความซื่อสัตย สุจริต ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่นและตอหนาที่ ตอชาติ
จริยธรรมสําคัญขั้นพื้นฐาน คือ ทุกคนตองปฏิบัติตามกฎหมายเหมือนกันและไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
2. อิทธิพลระบบเศรษฐกิจพอเพียงกับเสรีนิยมหรือทุนนิยม (ไมศึกษา)
3. อิทธิพลวาทกรรมหรือโตตอบทางการเมืองกับความรับผิดชอบในการตีความวาทกรรม
4. อิทธิพลระบบพรรคการเมือง
5. อิทธิพลผลประโยชนทางการเมือง
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6. อิทธิพลระบบการแยกอํานาจ
7. อิทธิพลระบบการถวงดุลอํานาจ
8. อิทธิพลปมความขัดแยงศาสนา
9. อิทธิพลความเชื่อในความยิ่งใหญของศาสนาในตางประเทศ
10. อิทธิพลสื่อสารสนเทศ
11. อิทธิพลชื่อเสียง
12. อิทธิพลระบบทหาร
13. อิทธิพลการเมืองประเทศไทยในระดับโลก
1. อิทธิพลระบบเศรษฐกิจพอเพียงกับเสรีนิยมหรือทุนนิยม (ไมศึกษา)
โลกอนาคตเปนการขับเคลื่อนโลกาภิวัฒนภายใตโลกเสรีนิยม ที่มีบทบาทผลักดันตอเศรษฐกิจของแตละประเทศ
ใหเกิดความมั่งคั่ง “ The Wealth of Nations” (1776) ที่วัดดวยมูลคา GDP ซึ่งสามารถเติบโตแบบกาวกระโดดได โดย
อาศัยการพัฒนาฐานการผลิตดวยระบบการพัฒนาคุณภาพคนคูกับเทคโนโลยี จากความพยายามตอสูการกีดกันทางการคา
เพื่อนําไปสูเศรษฐกิจเสรีนิยมแบบ 100 เปอรเซ็นต ภายใตเงื่อนไขขอตกลงฉันทานุมัติวอชิงตัน 1990 (Washington
Consensus 1990) ซึ่งเปนกลไกอํานาจระดับโลกดวยการสงเสริมคือ การเปดเสรีทางการคาและการเงิน การลงทุนโดยตรง
ของชาวตางชาติ (FDI- -foreign direct investment) การทําลายขอจํากัด กฎระเบียบขอบังคับเพื่อเปดการคาการลงทุน
โดยตรงของตางชาติและการเงินแบบเสรี การทําลายกําแพงภาษีและลดอํานาจรัฐ การจัดงบประมาณแบบผูกขาดเขมงวด
การพัฒนาการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การสรางความยืดหยุนในตลาดแรงงานเพื่อลดภาระใหแกเจาของเงินทุน (รศ.ดร.วัฒนชัย
อัตถากรwww.geocities.com/nida9_udon/29_9_45.doc..30/11/08) หรือกลุมนายทุนใหมที่มีเครือขายในตางประเทศ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจ ทําใหเกิดวิกฤตทางการเมืองไทยในปจจุบัน
อันหมายถึง ประเทศนั้นตองมีการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
ความสําเร็จดังกลาว เพราะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงใหเกิดการบริโภคของมนุษยเปลี่ยนแปลง การเกิดวิกฤตตางๆ
โดยเฉพาะการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง เนื่องจากการไหลของความหลากหลายทั้งแรงงานหรือมนุษย แนวความคิดหรือองค
ความรู ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี การคาและการเงินอยางเสรี ที่ชี้ถึง เบื้องหลังของการเคลื่อนยายดังกลาวทั้งดาน
อิทธิพล อํานาจและผลประโยชนดวยระบบเครือขายขององคกรในระบบแนวนอน (horizontal integrations) และแนวตั้ง
(vertical integrations) ทั้งกลุมเดียวกันและตางกลุมกัน (conglomerated integrations) เชน กลุมเครือขายการเมืองรวมกับ
เครือขายธุรกิจหรือเครือขายเจาหนาที่รัฐที่เชื่อมโยงและเอื้อประโยชนตอกันที่ยิ่งใหญ ไดแก โครงการสัมปทานนั่นเอง
ดังนั้นการรวมเครือขาย จึงเปนเครื่องมือสรางความมั่งคั่งใหแตประเทศในยุคปจจุบัน เชน กลุมภูมิภาคยุโรป (EU) กลุม
ภูมิภาคอาเซียน (AFTA) ภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 15 ประเทศ ภูมิภาคลาตินอเมริกา 15 ประเทศ (NAFTA) กลุมAPEC กลุม
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ กลุมASEM และกลุมประเทศผลประโยชนเพื่อขับเคลื่อนการคาเสรีคือ องคการการคาโลก (W.T.O.-World Trade Organization) กลุม G 7 กลุมกองทุนเงินระหวางประเทศ (IMF- -International Monetary Foreign)
ในทิศทางตรงขาม ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงเปนการพัฒนาประเทศใหเติบโตอยางยั่งยืน ไดเชนกัน คือ เปน
การพัฒนาฐานการผลิตดวยระบบคุณภาพคนมากกวาเทคโนโลยีคูกับการมีจิตสํานึกหรือจริยธรรมเปนหลัก (ดร.กฤษฎา
ภรณ รุจิธํารงกุล 2548) สอดคลองพระราชดําริองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
อย า งไรก็ ต าม ยัง มี คํ า ถามว า โอกาสจากโลกาภิวั ต น ประเทศไทยมี ค วามพร อ มในการเผชิ ญ การเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยรอยเปอรเซ็นตหรือไม เพราะประชาธิปไตยทําใหความหลากหลายเคลื่อนยายเกิดขึ้นตามมาทั้งทิศทางบวก
และลบ รวมถึงรายไดมีการกระจุกตัวเฉพาะบางกลุมมากกวาการกระจายสูทองถิ่นเชนเดียวกับเศรษฐกิจในชวงกอน พ.ศ.
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กลาวไดวา ประชาชนไทยสวนใหญยังมีฐานะยากจน มีรายไดจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 56.41
จากประชากร 64 ลานคนในพ.ศ. 2545 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546) คิดเปนรอยละ 60 ของประชากร 65,068,149
คน ใน พ.ศ.2550 เปนระดับที่ 9 ของโลก (nongkhai.doae.go.th..30/11/08) สวนที่เหลือเปนอาชีพอุตสาหกรรมและบริการ
และความยากจนนาเปนอันตรายตอการถูกใชเปนเครื่องมือทางการเมือง เชน นโยบายทุนนิยมของพรรคที่ร่ํารวยมีอิทธิพล
เชื่อมโยงกับประเทศมหาอํานาจได และความโปรงใสในการบริหารบานเมือง (ธนาคารไทยพาณิชย: ปญหาความยากจนใน
สั ง คมไทยกั บ ภาระหนี้ สิ น ภาคครั ว เรื อ น ป ที่ 10
ฉบั บ ที่ 1593
วั น ที่ 10
มิ ถุ น ายน
2547
http://www.scb.co.th/LIB/th/article/kra/2547/k1593.html30/11/08)
ดังนั้น ความเปนประชาธิปไตยในประเทศไทย นามาจากปญหาคุณสมบัติของประชาชนไทยกับระบบเศรษฐกิจ
เปนตัวชี้สัดสวนอํานาจของความเปนชาติไทยในอนาคตได เพราะสามารถอธิบายสภาพความเปนจริงไมวา การศึกษา
รายได ชองวางความยากจน ภาวะหนี้สิน การกระจายรายได คานิยมกับจิตสํานึก ที่มีผลตอเนื่องตอความตองการอยูรอด
ของทั้งประชาชน พรรคการเมืองหรือองคกรตางๆและประเทศชาติไทย นอกจากนี้ สัดสวนความเปนชาติไทยมีมากขึ้นนั้น
มาจากการพัฒนาใชวาทกรรมหรือการโตตอบดวยสัญญะกับความรับผิดชอบในการตีความวาทกรรมของนักการเมืองและ
พรรคการเมือง เพื่อตอสูเอาชนะทางการเมืองตอไป
2. อิทธิพลวาทกรรมทางการเมืองกับความรับผิดชอบในการตีความ
ประเทศไทยมีรัฐ ธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 ซึ่ง เปน กฎหมายสูง สุ ดที่ ใหสิ ท ธิเ สรี ภ าพและความเสมอภาคแก
ประชาชนมากที่สุด กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจในรัฐธรรมนูญ มีผลใหเกิดการใชเทคนิคการโตตอบ
ทางการเมืองยิ่งรุนแรงมากขึ้น โดยขาดความรับผิดชอบในการตีความวาทกรรม ทําใหเกิดวิกฤตทางการเมืองไทยใน
ปจจุบัน อาทิเชน การใชเสื้อสีเหลืองและสีแดง การที่ ธีรยุทธ บุญมี นักวิชาการที่ไดรับการตั้งชื่อวา นักประดิษฐคําทาง
การเมืองหรือเสื้อกั๊กขาประจําหรือคนเดือนตุลาคม สวนนักการเมือง ไดแก สมัคร สุนทรเวช (รัฐบาลลูกกรอก 1 หรือ
รักเลี๊ยบ ยมนิ่งหรือกุมารทองคะนองฤทธิ์ กุมารทองคะนองปาก) ชวน หลีกภัย (จอมนินจาหลักการหรือนายหัวชวน)
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (รัฐบาลเสียสติแหงชาติหรือม.แมวหรือแมว จกมกหรือหรืออัคร-ยําประเทศหรือหรือซุปเปอรนายก
หรือพรรคคอรัปชั่นเชิงนโยบายหรือโครตนุวัฒนหรือระบอบทุษิณ) สมชาย วงศสวัสดิ์ (รัฐบาลชายกระโปรง) บรรหาร
ศิลปอาชา (หลงจูหมดเครดิต) พลเอกเชาวลิตร ยงใจยุทธ (จิ๋วสองใจหรือวิกฤตเงินบาทลอยตัว) พลเอกสุรยุทธ จุลานนท
(รัฐบาลฤาษีเลี้ยงเตา) (หนังสือมติชนรายวัน: ที่สุด วันจันทรที่ 8 ธันวาคม 2551 หนา 11)
นอกจากนี้ รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ยังไดชี้ถึง วาทกรรมคําวา
‘ระบอบทั ก ษิ ณ ’ ที่ ถู ก ประดิ ษ ฐ ขึ้ น โดยนั ก วิ ช าการรั ฐ ศาสตร -คอลั ม นิ ส ต ที่ เ ป น พวกขวาจั ด อิ ง แอบอยู กั บ สถาบั น จารี ต
ประเพณีมาตอตานประชาธิปไตย ปฏิเสธทุนนิยม และตอตานโลกาภิวัฒน วาเปนการจงใจผสมปนเปทางความคิดดวยการ
จับเอาระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 2540 และสถาบันการเมืองประชาธิปไตยทั้งหมด มาผูกติดกับตัวบุคคล
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(http://www.prachatai.com/05web/th/home/ page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID =6795 &SystemModuleKey=
HilightNews&System_Session_Language=Thai)
การประยุกตใชทั้งคําพูด สัญญะหรือสัญญาลักษณที่หลากหลายเชิงบูรณาการกับการใชยุทธศาสตรเครือขายตอสู
แยงชิงอํานาจทางการเมือง เชน กลุมการเมืองชื่อวา กลุมพันธมิตรที่อางเหตุผลตอสูทางการเมืองคือ เพื่อกูชาติและลมระบบ
ทั ก ษิ ณ ด ว ยการใช สี เ หลื อ งแทนเอกลั ก ษณ ข องตนเอง และอี ก กลุ ม การเมื อ งฝ า ยรั ฐ บาลที่ อ า งเหตุ ผ ลในการต อ สู เ พื่ อ
ประชาธิปไตยเต็มใบหรือรอยเปอรเซ็นตดวยการใชสีแดงแทนเอกลักษณของตนนั้น พบวา ตางฝายตางใชทั้งคําพูด สัญญา
ลักษณ กิริยาการแสดงภาพที่มีการรวมเครือขายสรางพลังอํานาจตอรอง โดยปราศจิตสํานึกทางดานคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวนั้นเปนการยึดหลักมุงใชกฎหมายที่เปนลายลักษณอักษรเปนเครื่องมือตีความจากการรื้อ
สรางคําพูด สัญญาลักษณ การแสดง กิริยาตางๆ ที่แตฝายตางใชโตตอบซึ่งกัน เพื่อสนองตอความคาดหวังของตนเอง คือ ชัย
ชนะ ที่ฝายหนึ่งเลียนแบบประเทศสหรัฐอเมริกาคือประชาธิปไตยเต็มรอยที่มีประธานาธิบดีเปนผูนําประเทศ สวนอีกฝาย
กลับโตแยงวาประเทศไทยควรมีรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยนั้นควรเลียนแบบประเทศฝงยุโรปที่ผูนําประเทศมี
ทั้งสถาบันกษัตริยและนายกรัฐมนตรี
เฉกเชนเดียวกัน ภาพของผูนําทางการเมืองของประเทศไทย จึงสะทอนภาพผูนําออกมาคือ ตางใชกฎหมายเปน
เครื่องมือแยงชิงอํานาจทางการเมืองที่เรียกวา ผูนําซอนรูป เชนเดียวกับเหตุการณนายกรัฐมนตรีสมชาย วงศสวัสด กับกลุม
พันธมิตรที่ใชเทคนิคดังกลาว สรางอิทธิพลและอํานาจทางการเมือง เพื่อสรางความรุงเรืองและชื่อเสียงใหพรรคการเมือง
เห็นไดวา การใชวาทกรรม เปนกลไกสําคัญทางการเมือ ง จากการเปลี่ ยนแปลงความสั ม พั นธ เชิงอํานาจใน
รัฐธรรมนูญที่นักการเมืองยุคใหมนิยมใชสรางวิกฤตอํานาจความเปนชาติไทยและโอกาสทางการเมืองโดยเฉพาะใหกับ
พรรค กลาวไดวา อํานาจนี้ยิ่งมีมาก ขึ้นอยูกับ ระบบพรรคมาสนับสนุน
3. อิทธิพลระบบพรรคการเมือง
ระบบพรรคการเมืองในประเทศไทยเปนหัวใจสําคัญทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไทย ทั้งนี้เพราะที่มา
ของระบบพรรคการเมืองนั้นเปนกลไกชี้ถึง ความออนแอและความเขมแข็งของความเปนประชาธิปไตย เห็นได จาก
เหตุการณตางๆ ที่ผานมานั้นใหผลสะทอนของรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ที่เขมงวดที่มาของนักการเมืองมากกวาเรื่อง
สิทธิเสรีภาพในการมีสวนรวมตรวจสอบนักการเมืองที่เปนรูปธรรมทําใหซอนเรนหรือแฝงดวยอํานาจของพรรคการเมือง
เกิดความเขมแข็งและมีเสถียรภาพอยางมาก แตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 ที่เขมงวดเรื่องที่มาของนักการเมือง
และสิทธิเสรีภาพในการตรวจสอบอยางเปนรูปธรรมมากกวา เกิดการซอนเรนหรือแฝงเรนการลดอํานาจดังกลาวทําให

16

ระบบพรรคการเมือง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจ (อุกฤษฏ ปทมานันท สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ในรัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิดวิกฤตทางการเมืองไทยในปจจุบัน
สอดคลองความคิดเห็นของประจักษ พันธชูเพชร ( 2542 : 185 - 189 ) ที่เนนวา พรรคเปนเรื่องเกี่ยวกับความชอบ
ธรรมในการคัดเลือกตัวแทนในการเลือกตั้ง (election) เพื่อใหไดบุคคลหรือกลุมบุคคลอุดมการณทางการเมืองคลายกัน
รวมกันจัดตั้งองคกรดวยความสมัครใจเพื่อผลประโยชนทางการเมืองที่มีจุดประสงคเขาไปมีอํานาจทางการเมือง ในการ
จัดสรรสิ่งที่มีคุณคาในสังคม พรรคการเมือง ซึ่ง Sigmund Neuman ( 1956 : 395-397) ชี้วา เปนองคการกลุมตัวแทนทาง
การเมือง ที่เขามาแขงขันกับกลุมหรือพรรคการเมืองอื่น ๆ ที่มีแนวความคิดที่แตกตางกัน เพื่อใหไดมาซึ่งการสนับสนุนจาก
ประชาชนโดยทั่วไป มีจุดประสงคมุงควบคุมอํานาจของรัฐบาล แต Wiliam Goodman ( 1956 : 6-8 ) วาเปนองคกรที่มี
สมาชิกที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาอยูรวมกัน มีเจตนาเปดเผยลงแขงขันทางการเมืองแขงขันทางการเมือง โดยวิธีการ
เลือกตั้งและไดชัยชนะเพื่อเขาไปใชอํานาจรัฐ ที่ทําใหมีสิทธิในการบริหาร การปกครอง เพื่อผลประโยชนและเปน
ประโยชนที่ทับซอนจากการไดมาซึ่งอํานาจทางการเมือง สวน Joseph La Palombara and Myron Weiner ( 1966 : 28-30 )
เห็นวาเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแสวงการสนับสนุนจากประชาชนโดยสวนรวม เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจในรัฐบาลทั้งหมด
หรือบางสวน นอกจากนี้ยังมี Maurice Durverger ( 1972 : 1-5 ) สรุปวา เปนองคกรที่มุงตอสูทางการเมืองเพื่อใหไดชัยชนะ
ในการเลือกตั้งเขาไปเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือคณะรัฐบาล เพื่อใหไดมาซึ่งอํานาจ หรือสวนแบงในการใชอํานาจ
บริหารปกครองประเทศในการเขาไปควบคุม หรือกําหนดนโยบายรัฐบาล แตนักการเมืองไทย เชน สิทธิพันธ พุทธหุน
( 2519 : 167) กลับแนะวา เปนกลุมบุคคลที่มีแนวความคิดทางการเมืองเหมือน ๆ กัน รวมตัวกันเพื่อที่จะสงสมาชิกเขา
สมัครรับเลือกตั้ง โดยหวังที่จะไดเปนรัฐบาล หรือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของรัฐ เชนเดียวกับ สุขุม นวลสกุล
วิทยา นภาศิริกุลกิจและวิศิษฐ ทวีเศรษฐ (2528 : 208) เสริมวาเปนที่รวมกลุมบุคคลที่มีแนวความคิดทางการเมือง สังคม
และเศรษฐกิจ คลายคลึงกันรวมกัน มิเพียงเพื่อสมัครรับเลือกตั้งและใหไดเสียงขางมากในสภามีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลแต
ตองการบริหารประเทศตามนโยบายที่สอดคลองกับอุดมการณของกลุม
ระบบพรรคการเมืองในประเทศไทยมีบทบาทมากที่สุดในยุครัฐบาลทักษิณ พ.ศ. 2539 เนื่องจากมิใชเพื่อชัยชนะ
ในการเปนรัฐบาลเทานั้น แตมุงเพื่อเขาไปเปนผูรางกฎหมายตามที่พรรคตองการผลักดันสอดคลองอุดมการณของพรรค ซึ่ง
ลิขิต ธีรเวคิน (2536) กลาววา วัฎจักรระบบพรรคในประเทศไทยมีการพัฒนาตามลําดับ แบงเปน 4 ประเภท ดังนี้
1) พรรคการเมืองระบบพรรคเดียว (One-Party System) เปนระบบที่มีพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวที่ถูกตองตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และมีบทบาทในวงการเมือง ทําใหพรรคการเมืองอื่นไมสามารถมีสิทธิ์ทางการเมืองไดเชนเดียวกับ
ประเทศระบบสังคมนิยม ไดแก พรรคคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียตกอนลมสลาย พรรคฟาสซิสมในอิตาลี พรรคนาซีใน
เยอรมันนี ดังนั้น พรรคมีอํานาจสูงสุดเหนือรัฐบาล การแขงขันทางการเมืองมีลักษณะตอสูระหวางสมาชิกภายในพรรค ซึ่ง
ประเทศไทยมีลักษณะเชนนี้ภายหลังการปฏิวัติ รัฐประหาร
2) พรรคการเมืองระบบสองพรรค (Two-Party System) เปนระบบที่ประชาชนมีเสรีภาพในการตั้งพรรคการเมือง
ขึ้นมาแขงขันกันไดอยางเสรี แมวามีหลายพรรคการเมืองเล็กๆ หรือหลากหลาย แตจะมีเพียงสองพรรคการเมืองเทานั้นที่มี
บทบาทและแยงชิงอํานาจซึ่งกันและกัน คือมีเพียงพรรคเดียวที่ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งอยางเด็ดขาดจากการมีเสียงขาง
มากที่เขาไปบริหารประเทศ ไมจําเปนตองรวมกับพรรคการเมืองอื่นๆ ระบบสองพรรคนี้มีการแขงขันทางการเมืองชัดเจน
ภายใตเกณฑพรรคใดไดคะแนนเสียงขางมากไดเปนรัฐบาล สวนอีกฝายก็จะเปนพรรคฝายคานโดยปริยาย ระบบสองพรรค
ทําใหรัฐบาลมีเสถียรภาพ เกิดความมั่นคงและตอเนื่องในการบริหารปกครองและประหยัดทรัพยากรบุคคล ซึ่งพบใน
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3) พรรคการเมืองระบบหลายพรรค (Multi-Party System) เปนการรวมพรรคการเมืองหลายพรรคภายหลังการ
เลือกตั้ง โดยไมมีพรรคการเมืองใดไดครองเสียงขางมากในสภาที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได จึงตองรวมมือกับพรรคการเมือง
อื่น ๆ เพื่อใหไดเสียงขางมากแลวจัดตั้งรัฐบาล ฉะนั้นระบบนี้จึงเกิดรัฐบาลผสม (Coalition Government) จากการที่เปน
รัฐบาลผสม ทําใหรัฐบาลไมมีเสถียรภาพ และไมมั่นคงในการบริหารบานเมือง เกิดการยุบสภาบอยครั้ง แตมีขอดีตรงที่
ประชาชนสามารถเลือกพรรคที่มีแนวนโยบายตรงตามความตองการของตนไดจริง ๆ สอดคลองพรรคการเมืองไทยใน
ปจจุบันแมภาพที่ออกมาเสมือนสองพรรคคือ พรรคประชาธิปตยกับพรรคเพื่อไทย (ไทยรักไทย/พลังประชาชน) แต
แตกตางกันที่เปนการรวมตัวของพรรคเล็กหลังการเลือกตั้งภายใตเงื่อนไขคือ การแลกเปลี่ยนผลประโยชน อํานาจและ
อิทธิพล ซึ่งประเทศไทยมีลักษณะเชนนี้ในชวงหลังพ.ศ. 2551
4) พรรคการเมืองระบบพรรคเดนพรรคเดียว (One-Party Dominant System) ระบบนี้มีพรรคการเมืองพรรคใด
พรรคหนึ่งที่มีอํานาจและความไดเปรียบทางการเมืองอยางเด็ดขาด จนมีลักษณะการผูกขาดการเปนรัฐบาล เชน รัฐบาล
ทักษิณในนามพรรคไทยรักไทย ที่เปนพรรคการเมืองเพียงพรรคเดียว แมวาในการเลือกตั้งทุกครั้งมีพรรคการเมืองลง
แขงขันหลายพรรคก็ตาม เชนเดียวกับพรรค Congress ในประเทศอินเดีย พรรค People 's Action ในประเทศสิงคโปร และ
พรรค Liberal Demo crate ในประเทศญี่ปุน
สวนประเทศสหรัฐอเมริกามีการพัฒนาระบบพรรคการเมืองที่มีทิศทางเขมแข็งที่ Garbriel A Almond (1967)
แบงเปน 4 ประเภท (http://phrae.ect.go.th/partyy.html 30/11/08) คือ
1) พรรคการเมืองระบบพรรคอํานาจนิยม (Authoritarion)
2) พรรคการเมืองระบบพรรคหลักไมใชอํานาจนิยม (Dominant non-Authoritarion)
3) พรรคการเมืองระบบพรรคสองพรรคแขงขันกัน (Competitive two-party )
4) พรรคการเมืองระบบหลายพรรคแขงขันกัน (Competitive multi-party )
ประเทศไทยพัฒนาระบบพรรคการเมืองแตกลับมีปญหา เพราะแตละพรรคตางแยงสมาชิกซึ่งกันและกัน ทําให
สะทอนภาพปญหาทางการเมืองไทยคือ การมีสมาชิกพรรคซ้ําซอนมากกวา 5 ลานคน (http://www.parliament. go.th /news/
news_detail.php?prid=11712) เพื่อ ใหเกิดสิทธิ์ในการสงสมาชิกของพรรคสมัครรับเลือ กตั้งเปน ส.ส. หรือเพื่อขอเงิน
อุดหนุนจากรัฐ หรือเพื่อรับจางพรรคใหญ ตั้งพรรคในการสงคนสมัคร ส.ส หรือเลื่อมใสศรัทธา ในอุดมการณ นโยบายและ
คณะผูบริหารพรรค หรือใหไดมาซึ่งผลประโยชนในรูปแบบตางๆ เมื่อเปนสมาชิกพรรค
นอกจากนี้ กระมล ทองธรรมชาติ (2531) เห็นวา การพัฒนาการของพรรคการเมืองไทยประสบกับปญหา 5
ประการ คือ
1) การพัฒนาระบบพรรคไมตอเนื่อง เนื่องจากมีการยุบพรรคจากการทําผิดกฎหมายเชน ซื้อเสียงในการเลือกตั้ง
หรือการยึดอํานาจของฝายทหาร อาจทําใหอายุพรรคการเมืองมีชวงเวลาการเจริญเติบโตและโอกาสสรางความศรัทธา
ใหกับประชาชนและสมาชิกของพรรคการเมืองสั้น
2) การจัดตั้งพรรคขึ้นที่มีวัตถุประสงคเฉพาะหนา เพื่อตอรองผลประโยชน สรางความชอบธรรมในการปกครอง
หรือการจัดตั้งรัฐบาลของคนบางกลุมเปนสวนใหญ มิไดรวมกันดวยอุดมการณและมีเจตนาระดมการสนับสนุนจากมวลชน
มากนัก เปนเครื่องมือใหพรรคขนาดใหญขยายฐานของพรรคไดกวางขวาง
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3) พรรคการเมืองไมมีฐานสนับสนุนจากประชาชน ไมมีสาขาพรรคที่ใกลชิดกับมวลชน ผูแทนราษฎรจะมี
พฤติกรรมเบี่ยงเบน ทําใหประชาชนมองพรรคการเมืองวา มิไดเปนตัวแทนที่จะพิทักษผลประโยชนใหกับตนแตมุง
แสวงหาผลประโยชนสวนตนและพรรคพวกดวยวิธีการที่มิชอบ มีผลใหการเขาเปนสมาชิกพรรคมาจากการหวัง
ผลตอบแทนมากกวาความศรัทธาหรือผูกพันกับอุดมการณของพรรค
4) ความไรระเบียบวินัย และขัดแยงกันภายในพรรค เปนปจจัยที่บั่นทอนความศรัทธาของประชาชนที่มีตอพรรค
การเมือง ทําใหเกิดความขัดแยงในการจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัว
5) การรวมกันของสมาชิกพรรคการเมือง ขึ้นอยูกับ ความสัมพันธสวนตัวบุคคลและความผูกพันธระหวางสมาชิก
พรรคในแตละกลุมมีความสัมพันธซึ่งกันในรูประบบอุปถัมภและบารมี อํานาจของหัวหนาพรรค
อาจกลาวไดวา ระบบพรรคการเมืองของไทยในอดีตมีระยะเวลาพัฒนาที่สั้นไมตอเนื่อง เพราะไมมีฐานการ
สนั บ สนุ น จากประชาชน วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ตั้ ง ส ว นใหญ เ ป น ไปเพื่ อ สร า งความชอบธรรมในการปกครองและ
ผลประโยชนของคณะผูจัดตั้งและพวกพอง ทั้งไมมีระเบียบวินัย มีความขัดแยงภายในพรรค ประชาชนโดยทั่วไปมองวา
ไม ไ ด เ ป น ตั ว แทนที่ จ ะพิ ทั ก ษ ผ ลประโยชน ข องประชาชนแต อ ย า งใด และเปลี่ ย นแปลงมี ทิ ศ ทางผกผั น ภายหลั ง ที่ มี
รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540 ซึ่งระบบพรรคสวนใหญไดรับการสนับสนุนจากประชาชนซึ่งคาดวามีระยะเวลายาวกวา แต
กลับพลิกผันยิ่งสั้นลงในปจจุบัน เพราะระบบพรรคปจจุบันถูกควบคุมดวยรัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ.2550 เพื่อปกปองการ
แสวงหาผลประโยชนทางการเมืองจากการใชอิทธิพลจากการซื้อเสียงหรือทําผิดกฎหมายเลือกตั้งเพื่อใหไดชัยชนะในการ
เลือกตั้งทางการเมืองคือ การยุบพรรคซึ่งถูกตัดสินโดยตุลาการ ที่นักการเมืองไทยใหชื่อวา เปนยุคตุลาภิวัฒน
4. อิทธิพลผลประโยชนทางการเมือง
ประเทศไทยมี รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ แ ตกต า งชั ด เจนคื อ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ พ.ศ. 2550 ให ค วามสํ า คั ญ การปกป อ ง
ผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติมากกวาผลประโยชนของพรรคการเมือง คือ คุมครอง สงเสริม ขยายสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนอยางเต็มที่ ลดการผูกขาดอํานาจรัฐ และเพิ่มอํานาจประชาชน เนนการเมืองที่มีความโปรงใส มี
คุณธรรม และจริยธรรม ใหองคกรตรวจสอบระบบบริหารมีความอิสระ เขมแข็ง และทํางานอยางมีประสิทธิภาพ จึงทําใหมี
ความแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 ในเรื่องของสิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ที่มา
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ องคกรอิสระ อํานาจตุลาการ การเงินการคลัง
งบประมาณ
ผลประโยชนทางการเมืองกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจในรัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิดวิกฤต
ทางการเมืองไทยหรือยุติการเกิดวิกฤตทางการเมืองในปจจุบัน
เห็นไดวา ผลประโยชนทางการเมืองสามารถควบคุมไดดวยรัฐธรรมนูญที่ตองระวังวัฒนธรรมการเมืองไทยที่มี
ระบบอุปถัมภทางวัฒนธรรม จารีต ความเชื่อ วิถีชีวิตของสังคมไทย การพึ่งพาอาศัยกันสามารถแทรกแซงทางการเมืองได
ดวยผลประโยชนทางการเมือง เชน การฉอราษฎรบังหลวงหรือการคอรัปชั่นเชิงนโยบาย การละเมิดสิทธิความเปนมุษย
หรือสิทธิมนุษยชน เชน กรณีการฆาตัดตอน 2 พันศพ การอุมฆาแกนนําภาคประชาชนที่ตอสูกับความไมเปนธรรมในพื้นที่
ของ สมชาย นีละไพจิตร
นอกจากนี้ ในการจัดสรรผลประโยชน ขอตกลงทางการเมืองระหวางนักการเมืองกับพรรครวมรัฐบาลยอมมี
ผลกระทบทางการเมืองตอเนื่องถึง การสรางกลุมคนตอสูตามมาตรา 63 ที่เรียกวา mob ที่สามารถยึดทําเนียบยและสนามบิน
ในประเทศไทยได การเมืองมีการเปลี่ยนถายอํานาจทางการเมือง การคอรัปชั่นดวยการใชเงินซื้อตัวนักการเมืองแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนการเมือง เชน ตําแหนงในรัฐบาลเพื่อไดคะแนนเสียงแหงชัยชนะ ผลที่ตามมาคือนักการเมืองไมไววางใจตอ
กัน การคอรัปชั่นของนักการเมืองและขาราชการประจําทุกระดับเชิงนโยบาย มีผลประโยชนทับซอน และระบบเครือญาติ
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ดังนั้น ผลประโยชนทางการเมืองไทยหากวิเคราะหตามรัฐธรรมนูญ อาจกลาวไดวา รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540
เปนกลไกเพิ่มอํานาจผลประโยชนทางการเมืองใหพรรคการเมืองเกิดความเขมแข็ง ตัวอยาง พรรคการเมืองไทยรักไทยที่ถูก
วิจารณวา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําใหฝายการเมืองเขมแข็งเกินไปและอาจจะเกิดระบบผูนํากึ่งประธานาธิบดีหรือเผด็จการทุน
นิยม ใชอํานาจผานพรรคการเมืองใหญ ทําใหเกิดผูนําเดี่ยวที่สามารถใชอํานาจไดเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ละเลยตอเสียงอภิชนใน
สังคม สุดทายจึงสรางปญหาตอระบอบประชาธิปไตยจนกอตัวเปนวิกฤตการเมือง สวนรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 เปน
กลไกลดอํานาจผลประโยชนทางการเมืองใหพรรคการเมืองออนแอ และถูกวิจารณวา มีอคติตอ "ระบอบทักษิณ" ตลอดจน
ควบคุ ม พฤติ ก รรมในการแสวงหาผลประโยชน ท างการเมื อ งในระบอบทั ก ษิ ณ เกี่ ย วกั บ นโยบาย ตํ า แหน ง การเมื อ ง
งบประมาณ คะแนนเสียง เชน หามการทําเอฟทีเอตองฟงความเห็นจากรัฐสภา เขมงวดตอการแปรรูปรัฐวิสาหกิจและ
จริ ยธรรมของนักการเมือง การควบรวมพรรคการเมืองในระหวางอายุของสภาผู แทนราษฎร สรางมาตรการปองกัน
ผลประโยชนทับซอนทางการเมืองในรูประบบราชการ เชนผูวา CEO อบต.และอบจ. ตัวแทน (demine) เชน คนใช ญาติพี่
น อ งเพื่ อ นฝู ง รวมถึ ง กลุ ม นายทุ น เก า เช น นายธนาคาร กลุ ม ทุ น ใหม ที่ อิ ง พรรคการเมื อ ง ได แ ก กลุ ม นั ก ลงทุ น จาก
ตางประเทศ (FDI- -foreign direct investment) กลุมทุนสัมปทานและกลุมทุนโทรคมนาคมหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา
Modern Money Politics เพื่อสรางโอกาสจากโลกาภิวัตนในการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของความมั่งคั่งและอํานาจ
“Recomposition of Wealth and Power” จากระบบเครือขายรวมระหวางประเทศกับนโยบายประชานิยมที่พรรคใชเปน
เครื่องมือสรางความเขมแข็งในคะแนนเสียงเพื่อแกปญหาความยากจน ไดแก 30 บาทรักษาทุกโรค หนึ่งทุนหนึ่งอําเภอ
กองทุนหมูบาน บานเอื้ออาทร แท็กซี่เอื้ออาทร วินมอเตอรไซค (อุกฤษฏ ปทมานันท สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย) เปนการกระจายรายไดและใหโอกาสคนยากจนของรายไดตอเดือน หากรายไดตอเดือนต่ํากวาประมาณ 1,230
บาท ถือวาคนนั้นมีรายไดต่ํากวาเสนความยากจน (poverty line) ถือวา เปนคนยากจน ซึ่งประเทศไทยมีคนกลุมนี้อยู
ประมาณ 7-8 ลานคน แตแกไขได 5 แนวทาง คือ 1) ใหรายไดของคนรวยลดลง ในขณะที่รายไดของกลุมคนจนมีเทาเดิม 2)
ทําใหรายไดของคนรวยลดลง ในขณะที่ทําใหรายไดของกลุมคนจนเพิ่มขึ้น 3) ใหรายไดของคนรวยลดลง ในขณะที่ทําให
รายไดของกลุมคนจนลดลงในอัตรานอยกวาอัตรารายไดที่ลดลงของกลุมคนรวย 4) ปลอยใหคนรวยมีรายไดเพิ่มขึ้น
ในขณะที่ทําใหรายไดของกลุมคนจนเพิ่มขึ้นเชนกัน แตเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาอัตรารายไดที่เพิ่มขึ้นของกลุมคนรวย
5) ใหรายไดของกลุมคนรวยเทาเดิม แตกลุมคนจนรวยขึ้นฝายเดียว (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2248 30 ส.ค. - 01
ก.ย. 2550 http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=T1422481&issue=2248)
กลาวไดวา รัฐธรรมนูญใหความสําคัญที่มาในทางการเมืองมากที่สุดคือ ระบบพรรคทั้งในมิติปกปองการแสวงหา
ผลประโยชนทางการเมืองและการคอรัปชั่นทางการเมืองแบบโปรงใสตอการเลือกตั้งและการดํารงตําแหนงทางการเมือง
ตั้งแต มาตรา 99-105 ไมวาเรื่อง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรค สิทธิในการลงสมัครและคุณสมบัติ
ผู ส มั ค รวุ ฒิ ส ภาในมาตรา 116 (8) ตํ า แหน ง ทางการเมื อ ง ล ว นเป น เกี่ ย วข อ งผลประโยชน ท างการเมื อ ง
(http://www.weopenmind.com/ board/ index.php? topic=2650.0;prev_next=next 30/11/08) และยังมีกฎหมายเลือกตั้งที่ได
กําหนดให กกต. ตองจัดเวลาสนับสนุนให "พรรคการเมือง" มีโอกาสแถลงนโยบายอยางเทาเทียมกัน สะทอนภาพที่แตละ
พรรคไดรับผลประโยชนจากการเขาถึงประชาชนในการรับฟงแนวความคิดเห็นและแนวทางการทํางานของแตละพรรค
เห็นไดวา การตั้งพรรคการเมือง เปนจุดเริ่มตน ในการเขาสูอํานาจรัฐและการแทรกตัวเขาไปมีสวนรวมในการราง
รัฐธรรมนูญหรือมีตัวแทนรางรัฐธรรมนูญที่เอื้ออํานวยประโยชนตอพรรค ไมวาฐานการเงิน สิทธิในการสงผูลงสมัครรับ
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ผลประโยชนระบบพรรคนั้น รวมถึง การควบคุมสภาลางและสภาสูงที่สมบูรณ กฎหมายที่ผานการราง
กลายเปนเครื่องมืออันดีของรัฐบาล การเปดอภิปรายไมไววางใจเชนแบบรัฐสภาอังกฤษ ยอมทําใหความถูกตองไมสามารถ
เกิดขึ้นไดหรือเปนหมัน การทําใหฝายคานมีคะแนนเสียงไมพอที่จะเปดอภิปราย การควบคุมรัฐบาลดวยองคกรตาม
รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบการถอดถอนผูนําฝายบริหารหรือระบบประธานาธิบดี ซึ่งถูกควบคุมไมสามารถทํางาน
ได เชน องคกรเหลานี้ไดรับการแตงตั้งโดยสภาสูงหรือการคัดสรร ดังนั้นพรรคการเมืองที่กุมอํานาจฝายบริหารและฝายนิติ
บัญญัติสามารถแทรกแซงได องคกรตามรัฐธรรมนูญอาจไมสามารถควบคุมทํางานไดไมเต็มที่ตามเจตนารมณของกฎหมาย
เรียกวา การมีระบบเผด็จการในการปกครองแบบประชาธิปไตยได เพราะการกุมอํานาจเบ็ดเสร็จโดยคนกลุมเดียว ดวยการ
ใชพรรคการเมืองเปนบันไดเขากุมรัฐสภาในที่สุดได
ดังนั้น สิ่งที่กลาวมานั้นลวนเปนอํานาจจากผลประโยชนที่อยูเบื้องหลังระบบพรรคการเมืองไทยที่ทําใหเกิดวิกฤต
ทางการเมืองไทย ที่ตองควบคุมระบบพรรคการเมืองไทย ตอเนื่องการควบคุมกลไกการออกกฎหมายเพื่อผลประโยชนของ
ความเปนชาติไทย ในระบบกลไกรัฐสภาตอไป
5. อิทธิพลระบบการแยกอํานาจ
ระบบกลไกรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ ประกอบดวย 3
อํานาจ คือ บริหาร นิติบัญญัติและตุลาการ ที่ประชาชนของประเทศเปนผูใชโดยตรง
ประเทศไทยมีระบบการแยกอํานาจในการบริหาร นิติบัญญัติและตุลาการตามที่รัฐธรรมนูญระบุไวเปนลายลักษณ
อักษรเชนเดียวกับประเทศอเมริกา เรียกวา common law แตในขณะเดียวกันวัฒนธรรมไทยก็มีรูปแบบคลายประเทศอังกฤษ
ที่ใชระบบจารีตประเพณีเปนหลักคือ civil law (http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/2549/m6-5/no3643/history/sec03p07.htm .22/12/08) ฉนั้น จึงเกิดความสับสนและเปนที่มาของวิกฤติทางการเมืองไทย เนื่องจาก กลไก
รัฐสภาระบบการแยกอํานาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจ (อุกฤษฏ ปทมานันท สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) ในรัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิดวิกฤตทางการเมืองไทยหรือยุติการเกิดวิกฤตทางการเมืองในปจจุบัน
กลาวไดวา รัฐธรรมนูญมีความสําคัญตอประเทศ คือ เปนภาพที่แสดงใหความเปนประเทศเอกราชกับอิทธิพลใน
สายตาของประชาคมโลกที่ไดเห็นภาพที่มาของรูปแบบรัฐบาลกับอํานาจอธิปไตยในการปกครองประเทศ การเติบโตและ
การพัฒนาทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิทธิมนุษยชน ขณะเดียวกัน โดยทั่วไปมีรัฐธรรมนูญอยู 3 ลักษณะ (ดร. เชาวนะ ไตร
มาศ ผูอํานวยการสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ “ขอมูลจากวารสารจุลนิติ ปที่ ๒ ฉบับที่ ๒ มีนาคม
– เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘” http://www.senate.go.th/structure/misc/thai.pdf 30/11/08) คือ
1) รัฐธรรมนูญตามแบบประเทศในกลุมยุโรป (มีอุตสาหกรรมมากกวาเกษตรกรรม) คือ มีรูปแบบไมเปนลาย
ลักษณอักษร (unwritten constitution) โดยยึดจารีตประเพณีและแบบลายลักษณอักษร (written constitution) ปกครองแบบ
ประชาธิปไตย (Democracy) ซึ่งสวนใหญอยูในยุโรปตะวันตก ยกเวน สังคมนิยม (Socialism) อยูในยุโรปที่เปนประเทศใน
กลุมสแกนดิเนเวีย และคอมมิวนิสต (Communism) อยูในยุโรปตะวันออกที่มีประชาธิปไตยพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ มี
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มีจุดเดนคือ มีรากฐานมาจากประสบการณในการตอสูเพื่อประชาธิปไตยกับปฏิญญาที่วาดวย สิทธิของมนุษยและ
พลเมือง รวมถึงอิทธิพลทางความคิดคือ การแบงแยกอํานาจของ มองเตสกิเออ (Montesquieu) รัฐบาลประชาธิปไตยของ
อเล็กซิส เดอ ท็อกเกอวิลล (Alexis de Tocqueville) สิทธิเสรีภาพของ จอหน ล็อค (Locke) และความเปนเจาของอํานาจ
อธิปไตยของปวงชนของ รุสโซ (Rousseau) โดยกําหนดสถานะรัฐธรรมนูญตามหลักประชาธิปไตยแบบเสรีนิยม (liberal
democracy) มีการออกแบบการแบงแยกอํานาจควบคูกับการถวงดุลอํานาจไวดวยกันในรูปของรัฐบาลแบบพิเศษที่เรียกวา
กึ่งประธานาธิบดี-กึ่งรัฐสภา (quasi – presidential system) สรางรัฐบาลที่มีเสถียรภาพแบบที่เรียกวา “ฝายบริหารที่เขมแข็ง”
หรือ “Strong Executive” ยึดหลักปฏิบัติทางการเมืองการปกครองที่สอดคลองกับหลักผสมผสานการใชทฤษฎี
ประชาธิปไตยจากหลายสํานักความคิดเขาดวยกันอยางเครงครัด แตจํากัดอํานาจรัฐสภาและสรางความเขมแข็งใหฝาย
บริหารเปนหลักสําคัญทางการเมืองการปกครอง คือ
- กําหนดกรอบ เขตอํานาจการตรารัฐบัญญัติของรัฐสภา เพื่อทอนอํานาจฝายนิติบัญญัติ
- ใหความสําคัญการใชอํานาจรัฐสภาอยางมีเหตุผล เพื่อลดและควบคุมอํานาจของฝายบริหารในกระบวนการ
ใชอาจทางรัฐสภากับการเพิ่มความสมดุลของกลไกรัฐสภา
- เพิ่มเสริมอํานาจผูนํารัฐบาลหรือฝายบริหารคือ ประธานาธิบดี โดยการเลือกตั้งโดยตรงมาจากประชาชน เพื่อ
เพิ่มศักดิ์ศรีและอํานาจใหประธานาธิบดี เปดชองใหประธานาธิบดีแตงตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญไดสามคน
และรองขอใหวินิจฉัย ขอ ผูกพันระหวางประเทศและรางรัฐบัญญัติที่อ าจขัดตอรัฐธรรมนู ญกอนการลง
สัตยาบัน เพื่อเสริมสรางอํานาจบริหารของประธานาธิบดี นอกจากนี้ ยังรวมถึง การประกาศใหมีการออก
เสียงประชามติของประชาชน เมื่อมีขอพิพาทเกี่ยวกับรางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบสถาบัน
การเมืองของรัฐ รางกฎหมายที่เกี่ยวของกับนโยบายเศรษฐกิจ สังคม และบริการสาธารณะและรางกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการรับรองสนธิสัญญาที่มีผลกระทบกระเทือนตอการทําหนาที่ของสถาบันสําคัญ ตลอดจนการ
ใหอํานาจการยุบสภาแกประธานาธิบดีดวย
2) รัฐ ธรรมนูญ ตามแบบประเทศสหรัฐ อเมริกา (ประเทศอุต สาหกรรม) คือ มีรูป แบบเปนลายลัก ษณอั กษร
ปกครองระบอบประชาธิ ป ไตย ที่ มี ผู นํ า รั ฐ บาลในระบบรั ฐ สภา คื อ ประธานาธิ บ ดี มี ก ารเผยแพร ก ารปกครองตาม
รัฐธรรมนูญของตนไปใชกับประเทศทั้งในลาตินอเมริกา ฟลิปปนส เกาหลีใต และญี่ปุน ที่มาของรัฐธรรมนูญมาจากการทํา
ความตกลงระหวางผูยกรางที่เปนผูแทนจากมลรัฐของสมาพันธรัฐเดิมกับราษฎร ที่มีสาเหตุมาจากการเกิดรัฐใหมใน
รูปแบบรัฐรวมเรียกวา สหพันธรัฐ (Federation) มีการประกาศใชครั้งแรกเมื่อ ค.ศ. 1789
จุดเดนคือ มีรากฐานมาจากแรงบันดาลใจในการแสวงหาเอกราชของประเทศและความมุงมั่นสรางประเทศเรื่อง
สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคที่เทาเทียมกันทุกคน คือ สิทธิในชีวิต เสรีภาพและการแสวงหาความสุข (life, liberty and the
pursuit of happiness) (อางใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, การเมืองอเมริกา (กรุงเทพ: เสมาธรรม, 2542 หนา 10) โดยกําหนด
สถานะทางกฎหมายของรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ มีการวางเงื่อนไขใหแกไขไดยาก มีประธานาธิบดี
เปนประมุขของรัฐ มาจากการเลือกตั้งของประชาชน มีรัฐบาลแบบสาธารณรัฐ ออกแบบวิธีปฏิบัติทางการเมืองการ
ปกครองสอดคลองกับจุดมุงหมายของประเทศและอุดมการณทางการเมือง มีการแบงแยกอํานาจการปกครองอยางเด็ดขาด
มีกรอบความเปนประชาธิปไตยในความเปนจริงหรือในทางปฏิบัติ

22

3) รัฐธรรมนูญตามประเทศในกลุมเอเชีย (มีเกษตรกรรมมากวาอุตสาหกรรม) คือ เปนรัฐธรรมนูญแบบลายลักษณ
อักษร มีการปกครองทั้งระบอบประชาธิปไตย สังคมนิยม และคอมมิวนิสต ที่มีผูนํารัฐบาลในระบบรัฐสภาทั้งแบบรัฐสภา
และประธานาธิบดี โดยมีลักษณะที่แตกตางหลากหลายมาก เพราะมีการนําเอารัฐธรรมนูญของจากหลายประเทศหลาย
รูปแบบผสมผสานเขาดวยกัน เพื่อประยุกตใชเปนแนวทาง เชน ประเทศยุโรป อเมริกา โซเวียตรัสเซีย ที่มีสาเหตุมาจากการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองการชวงชิงอํานาจระหวางชนชั้นนําทางการเมืองการปกครอง การรับอิทธิพลและการปลดแอก
จากประเทศเจ าอาณานิค ม ที่ม าของรัฐ ธรรมนูญมาจากผูป กครองสูงสุด หรือประมุข ของประเทศกับคณะปฏิวัติ และ
ประชาชนที่เปนแนวรวมพันธมิตร คือ การยินยอมประนีประนอมออมชอมใหผูปกครองเดิมรักษาฐานะอํานาจอยูตอไป
หลังเปลี่ยนการปกครองหรือไดรับการปลดเอกเปนเอกราช ลิดรอนอํานาจของตนและเพิ่มสิทธิเสรีภาพใหประชาชนมาก
ขึ้น มีอํานาจจากภายนอกประเทศเปนผูจัดทําหรือใชอิทธิพลแทรกแซงการจัดทํารัฐธรรมนูญคอนขางมาก เนื่องมาจาก
เหตุผลของระบบจักรวรรดินิยม สงครามโลก และสงครามเย็น
ดังนั้น รัฐธรรมนูญ จึงเปนหัวใจที่อธิบายอํานาจอธิปไตยในความเปนประชาธิปไตยของแตละประเทศ ประเทศ
ไทยมีการแยกอํานาจแตกตางจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศฟลิปนส ที่มีระบบการแยกอํานาจของฝายบริหารและ
นิติบัญญัติอยางเด็ดขาด โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) มีห นาที่ร างและเสนอกฎหมายแตเพียงอยางเดีย ว สวน
ประเทศไทยมีหนาที่เพิ่มอีกคือ มีสิทธิเลือกผูดํารงตําแหนงที่มีอํานาจในตําแหนงการบริหารประเทศ รวมทั้งควบคุมการ
บริหารของรัฐบาล ยอมเกิดการไขวของอํานาจ ผลประโยชนและอิทธิพล และที่มาของการคอรับชั่นเชิงนโยบายตามมา
จากการศึกษาความเห็นของนักธุรกิจชาติตางๆ 1,400 คน ของเพิรค (Political and Economic Risk Consultancy
Ltd.) บริษัทที่ปรึกษาความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ตั้งอยูที่ฮองกง แนวโนมการคอรรัปชั่นในชวงป พ.ศ.2540-2551
ของ 13 ประเทศเอเชีย คือ จีน ฮองกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุน มาเกา มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร เกาหลีใต ไตหวัน ไทย
และเวียดนาม พบวา ประเทศที่มีการทุจริตรุนแรงที่สุด 4 อันดับแรก คือ ฟลิปปนส ไทย อินโดนีเซีย จีน โดยที่ประเทศไทย
เปนประเทศที่มีการคอรรัปชั่นสูงอันดับ 2 จากตัวอยาง 13 ประเทศในเอเชีย มีแนวโนมทิศทางการคอรรัปชั่นที่เลวลง
กวาเดิม ชวงที่แยที่สุดอยูระหวางป พ.ศ.2543-2546 เทากับ 8.20, 8.55, 8.89 และ 8.75 ตามลําดับ (คะแนน 0 เปนเกรดที่ดี
ที่สุด และ 10 เปนเกรดที่แยที่สุด) และมีดัชนีชี้วัดภาพลักษณคอรรัปชั่นประเทศไทยในป พ.ศ.2538, 2542, 2546 และ 2550
เปน 2.79, 3.20, 3.30 และ 3.30 ชี้ใหเห็นวาภาพลักษณเรื่องคอรรัปชั่นของประเทศไทยในชวง 10 ปที่ผานมาเลวรายอยาง
มาก และลาสุดประจําป พ.ศ.2551 พบวา ประเทศไทยดีขึ้นเปน 3.5 คะแนน
เห็นไดวา ระบบ กลไกรัฐสภานั้นเมื่อมีระบบการแยกอํานาจนั้นตองชัดเจน และความชัดเจนนั้นตรวจสอบดวย
ระบบการถวงดุลอํานาจ
6. อิทธิพลระบบการถวงดุลอํานาจ
ประเทศไทยมีประชาธิปไตยที่มีระบบถวงดุลอํานาจในระบบกลไกรัฐสภา ภายใตรัฐธรรมนูญที่ประชาชนจาก
แทบทุกอาชีพ เปนผูรางคือ มีการตรวจสอบรัฐบาลในฐานะฝายบริหาร โดยอาศัยกลไกทางรัฐสภาคือ สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (สส.) วุฒิสภา (สว.) และองคกรอิสระ ประกอบดวย ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลทหาร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช) คณะกรรมการปองกัน
และปราปปราม คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา ซึ่งมีหนาที่เพิ่ม
อีกตามแบบ ประเทศแสกนดิเนเวีย คือ คอยรับเรื่องราวความไมชอบธรรมและขอรองเรียนวากฎหมายไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญฯ

23

ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลทหาร มีบทบาทมากที่สุดในระบบถวงดุลอํานาจของไทย เชน
การตรวจสอบทรัพยสินนักการเมืองในมาตรา 259-264 เชน คดีที่ดินรัชดาของครอบครัวชินวัตร การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย
หรือการแสวงหาผลประโยชนทับซอนทางการเมืองในมาตรา 265-269 และการยุบพรรค ที่นักการเมืองเรียกวา ยุคตุลาการ
ภิวัฒน (รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ,12 กรกฎาคม 2551http://www.nocoup.net/cgi-bin/board/simpleforum_pro.cgi?fid=01&topic_id=
1215873900) ดังนั้น ระบบถวงดุลอํานาจ จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจในรัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิด
วิกฤตทางการเมืองไทยหรือยุติการเกิดวิกฤตทางการเมืองในปจจุบัน
1.
สวนประเทศสหรัฐและฟลิปปนสมีการถวงดุลอํานาจฝายบริหารที่ผูนําไดรับการเลือกตั้งทางตรงจากประชาชน
ดวยการใหแตละรัฐเลือกตัวแทนตามจํานวน ส.ว.และ ส.ส.ของแตละรัฐ (electoral college) ลงคะแนนเสียงใหอีกครั้ง เชน
การมี ส.ว. 2 คน และ ส.ส. 45 คน จึงมีตัวแทนที่เรียกวา ระบบ electoral votes 47 คนใน electoral college คลายคลึงประเทศ
สวิตเซอรแลนด สรุปคือ การไดรับเสียงขางมาก 2 ระดับ (double majority) หมายถึง ประชาชนสวนใหญเห็นชอบมีเสียง
ข า งมาก และต อ งเป น เสี ย งข า งมากจากแต ล ะพื้ น ที่ ห รื อ จั ง หวั ด อี ก ด ว ย เพื่ อ ถ ว งดุ ล และป อ งกั น ผู นํ า ฝ า ยบริ ห ารหรื อ
ประธานาธิบดีที่ไดคะแนนแบบประชานิยม แตไรคุณภาพเปนลําดับขั้นในตนเอง เชน ดาราภาพยนตรในประเทศฟลิปปนส
ที่ไดรับเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีดวยนโยบายประชานิยม ที่ถูกขับออกดวยขอหาคอรรัปชั่น เปนการถวงดุลแบบ double
majority และมีอํานาจรัฐสภาไตสวนและขับประธานาธิบดีออกได (impeachment) และมีคณะศาลฎีกา ที่เสนอชื่อจากฝาย
บริหารที่ตองผานมติสภาสูง ทําหนาที่ตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญวา ฝายบริหารละเมิดรัฐธรรมนูญหรือไม นอกจากนี้
ยังใหประธานาธิบดีมีอํานาจยับยั้งกฎหมายและลงมติเห็นดวยหรือคัดคานการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี โดยระบบรัฐสภามี 2
สภา คือ ส.ส.กับส.ว. ไมมีสิทธิลดเงินเดือนฝายตุลาการและประธานาธิบดี ใหส.ว.มีอํานาจเสนอกฎหมาย กลั่นกรอง ยับยั้ง
กฎหมาย นโยบายของฝายบริหารและลงมติเห็นชอบแตงตั้งตําแหนงสําคัญๆ ของฝายบริหาร รวมทั้งการดูแลนโยบาย
ตางประเทศดวย เปนการถวงดุลอํานาจรัฐธรรมนูญของอเมริกาที่มีอายุยาวนานกวา 200 ป ที่มีเสถียรภาพ เนื่องจาก เจมส
แมดดิสันซึ่งเปนผูรางและสรางระบบถวงดุล คานอํานาจและใชอํานาจอยางสมดุลไมเชื่อในเรื่องอุดมคติที่วา มนุษยเปนคน
ดี (Federalist Paper ฉบับที่ 78) กอนเขียนรัฐธรรมนูญ โดยไดกลาววา ถามนุษยทุกคนเปนเทวดา (คนดี) ก็ไมจําเปนตองมี
รัฐบาล ถาเทวดาเปนรัฐบาล ก็ไมมีความจําเปนตองสรางระบบขึ้นมาควบคุมรัฐบาล กลาวคือ รัฐบาล ประกอบดวย มนุษยที่
เรียกตัวเองวา นักการเมือง เปนผูมีผลประโยชนมาปกครองมนุษย เราจึงตองสรางกลไกและระบบขึ้นมาถวงดุลและคาน
อํานาจกัน และรวมกันใชอํานาจ เพื่อใหแตละกลุมมีอํานาจสามารถปกปองผลประโยชนของตนได
2.
อีกนัยหนึ่งคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนจุดกําเนิดของระบบตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย (legality) ของ
รัฐสภา เรียกวา อํานาจ Judicial Review ของโลกที่มีศาลสูงสุด ทําหนาที่สําคัญ คือ การตรวจสอบความชอบดวยกฎหมาย
คือ การนําหลักการตรวจสอบกฎหมายโดยองคกรศาล มีศาลยุติธรรมเปนผูตรวจสอบความชอบดวยรัฐธรรมนูญของ
กฎหมาย เชนเดียวกับประเทศเยอรมัน แตแตกตางตรงที่ประเทศเยอรมันใชศาลเปนระบบคูขนานที่แยกศาลรัฐธรรมนูญ
ออกจากศาลยุติธรรม เห็นไดวาศาลสูงสุดที่สหรัฐสรางไวนั้นเปนที่ยอมรับ คือ การกระทําบางอยางของรัฐบาล ไมอยูใน
ขอบขายที่ศาลจะทําการตรวจสอบได โดยเฉพาะการกระทําที่เกี่ยวกับความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศแลว ศาล
ถือวา เปนการกระทําในขอบอํานาจของรัฐบาลโดยแท หลักนี้ เปนที่ยอมรับทั่วโลก หากรัฐบาลกระทําการผิดพลาด ก็ตอง
รับผิดชอบในทางการเมือง โดยประชาชนจะตองเปนผูตัดสินใจดวยกระบวนการทางเมือง
3.
โดยน าเปน แนวคิ ด การเมือ งใหม ในยุค ปจ จุ บัน เพื่อ ปอ งกันสงครามกลางเมื อ ง เศรษฐกิ จ ล ม สลาย การคลั ง
ล ม ละลายและสั ง คมวิ บั ติ ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยตามรั ฐ ธร รมนู ญ ของสหรั ฐ อเมริ ก า(http://webboard.
news.sanook.com/forum/? action=printpage ;topic=2510447 30/11/08) ที่มีฐานมาจากนักกฎหมายไทย ยังสับสนในระบบ
กฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองของสหรัฐอเมริกา เนื่องมาจากการศึกษานักกฎหมายไทยในอดีตราชวงศสวนใหญ
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7. อิทธิพลปมขอขัดแยงทางศาสนา
ประเทศไทยมีศาสนาพุทธ เปนศาสนาประจําชาติไทย มีระบุไวในรัฐธรรมนูญใหประชาชนไทยรวมถึงองค
พระมหากษัตริย ทรงเปนองคพุทมามกะและอัครศาสนูปถัมภกในมาตรา 9 โดยรัฐตองดูแลและเปดโอกาสใหสิทธิ เสรีภาพ
ความเสมอภาคแกประชาชนไทยนับถือศาสนาอื่นๆ ในมาตรา 30, 79 ซึ่ง ศาสนาเปนเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา

ความรูสึกที่ออนไหวที่งายตอการสรางปมความขัดแยง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจใน
รัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิดวิกฤตทางการเมืองไทยหรือยุติการเกิดวิกฤตทางการเมืองในปจจุบัน
อยางไรก็ตาม ศาสนาเปนเรื่องของการปฎิบัติกับแกนที่เปนฐานแนวความคิดที่สืบทอดกันมาตั้งแตบรรพบุรุษ
และมีความแตกตางในแตละพื้นที่ของประเทศไทย จากโลกาภิวัฒนมีผลใหเกิดการไหลของเผาพันธมนุษยและความคิด
ของมนุษยเกิดการขัดแยง โดยเฉพาะความตองการความยิ่งใหญหรืออัตลักษณของตนใหขยายมากที่สุดและการปกปอง
ความรูสึกกลัวการสูญเสียในสิ่งที่ตนเชื่อมั่นศรัทธาทางติตใจที่บรรพบุรุษถายทอด จึงทําใหเกิดการตอสูหรือความขัดแยง
ทางการเมือง เพื่อความยิ่งใหญระหวางมหาอํานาจระหวางศาสนาของโลก เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต ศาสนาพุทธ
ยิ่งมีนักพยากรณทํานายทายทักวา กลุมมุสลิมที่ถูกวิจารณวาเปนกลุมหัวรุนแรงที่กําลังขยายกําลังทั่วโลกเพื่อตอตานกลุม
ตะวันตกกับการแพรกระจายของแผนยึดครองประเทศไทยใน 10 ป ชื่อวา “ตาลาตี้ตั่มปง” สอดคลองกับเหตุการณทางการ
เมือง พ.ศ. 2549 จากกลุมนายทหารที่ทํารัฐประหาร ยึดอํานาจการปกครองประเทศไทยสําเร็จ เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.
2549 ประกาศให รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง มีคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ (คมช.)
ที่มีผูนํานับถือศาสนาอิสลามขึ้นเปนผูนํารัฐบาลไทย
ดังนั้น ศาสนาจึงเกี่ยวของกับความรูสึกปลอดภัยของคนไทยสวนใหญ หรือความมั่นคงของประเทศ จึงเปน
เครื่องมือทางการเมืองที่ถูกผลักดันใหกําหนดในรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2550 อยางไรก็ตามความรูสึกดังกลาวเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ขึ้นอยูกับความเชื่อวาศาสนาของตนนั้นตองเปนศาสนาที่ยิ่งใหญที่สุดในโลก

8. อิทธิพลความยิ่งใหญของศาสนาในตางประเทศ
ประเทศไทยไดรับอิทธิพลจากโลกาภิวัฒนกับการเชื่อมโยงระดับโลก มีผลใหศาสนาเกิดการขยายตัวทั้งอิทธิพล
และอํานาจทางการเมืองเชนเดียวกับประเทศฟลิปปนสที่เชื่อวา นักบวชเปนผูมีบทบาทชักจูงหรือสรางความเชื่อที่ชวย
ผลักดันทางออมที่ทําใหเกิดความยิ่งใหญได เพราะใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด แมวากฎหมายไทยระบุไมใหนักบวชยุง
เกี่ยวการเมืองก็ตาม ความเชื่อในความยิ่งใหญของศาสนาในตางประเทศไหลเขาสูประเทศไทย เชน กลุมมุสลิมภาคใตของ
ประเทศไทย กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจแฝงในรัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิดวิกฤตทางการเมืองไทยหรือ
ยุติการเกิดวิกฤตทางการเมืองในปจจุบัน
การตอสูทางการเมืองในประวัติศาสตรของยุโรปคือ สงครามศาสนาในศตวรรษที่ 16 -17 ที่มี ตอเนื่องกวา 30 ป
นับเปนการตอสูทางการเมืองที่ไรจุดหมาย เพราะเปนขอจํากัดของคุณลักษณะที่อยูภายใตเหตุผลที่ซับซอนของความเปน
ธรรมชาติ 3 สมัย คือ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม ยุคขอมูลขาวสาร และยุคการแลกเปลี่ยน
อยางไรก็ตาม ความรูสึกของประชาชนไทยในเรื่องดังกลาวมากหรือนอย มาจากอิทธิพลสื่อสารสนเทศที่เผยแพร
และใหความสําคัญ เพราะเปนเครื่องมือทางการเมืองตอการปลุกกระแสความรูสึกที่รวดเร็วและงายที่สุดตอการถายทอด
ความรูสึกของผูรับสื่อ
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9. อิทธิพลสื่อสารสนเทศ
ประเทศไทย ไดใหความสําคัญสิทธิ เสรีภาพของประชาชนในการรับขอมูลขาวสารและการรองเรียนระบุไวใน
รัฐธรรมนูญในมาตรา 56-62 ทั้งนี้เพราะ สื่อสารสนเทศชวยสรางชื่อเสียงใหนักการเมืองทั้งในทิศทางบวกและทิศทางลบ
กลาวคือ มีบทบาทมากตอการไดเปรียบในการแขงขันในทางการเมืองนั่นเอง
ดังนั้น สื่อสารสนเทศ จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจในรัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิดวิกฤต
ทางการเมืองไทยหรือยุติการเกิดวิกฤตทางการเมืองในปจจุบันปจจุบัน สื่อสารสนเทศมีอิทธิพลมากทีสุดในการเขาถึง
ประชาชนและเปนเครื่องมือหรือยุทธศาสตรในการครอบครองคะแนนเสียงและการตอสู เชน ทักษิณใชสื่อจากประเทศ
อังกฤษในขณะที่ตนเองไมมีสิทธิเขาประเทศ ไทย ตลอดจนการเผยแพรขาวสารจากสื่อตางๆ ใหประชาชนไดรับรู เมษายนพ ฤ ษ ภ า ค ม - มิ ถุ น า ย น 2 5 4 8 ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง ดั ช นี ค ว า ม เ ชื่ อ มั่ น ท า ง ก า ร เ มื อ ง ที่ “สู ง สุ ด ”ใ น ร อ บ 5 เ ดื อ น
(http://www.ryt9.com/news/2005-09-01/3344386/)
อยางไรก็ตาม การไดชัยชนะหรือครอบครองคะแนนเสียงทางการเมืองจากประชาชนมากที่สุดนั้น ตองอาศัย
ชื่อเสียงเปนสําคัญ
10. อิทธิพลชื่อเสียง
ประเทศไทยใหความสําคัญเกี่ยวกับสิทธิในชื่อเสียงชื่อเสียง และการปกปองการครอบครองสื่อเพื่อสรางชื่อเสียง
หรือประโยชนทางการเมือง ตามคํากลาวที่วา ผูใดครอบครองสื่อผูนั้นเปนเจาโลก โดยระบุในรัฐธรรมนูญในมาตรา 35
และ 45 ถึง 48
นักการเมืองสมัยใหมยุคโลกาภิวัฒนนิยมใชยุทธศาสตรเชยเดียวกับในทางธุรกิจ พบวา ชื่อเสียงชวยใหธุรกิจ
เติบโตแบบกาวกระโดดและยั่งยืน (ดร.กฤษฎาภรณ รุจิธํารงกุล, 2548) ดังนั้น ชื่อเสียง จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ความสัมพันธเชิงอํานาจในรัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิดวิกฤตทางการเมืองไทยหรือยุติการเกิดวิกฤตทางการเมืองในปจจุบัน
กระนั้น การเมืองสมัยใหมยุคโลกาภิวัฒน ที่เทคโนโลยีพัฒนากาวหนาเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทย ชื่อเสียง
หรือขาวสารที่เผยแพรนั้นกลายเปนเครื่องมือสรางประโยชนทางการเมือง ซึ่งมีทั้งขอมูลที่เปนความจริงและเปนเท็จ กระแส
ทางการเมืองกับการกระทําที่ไมถูกตองสามารถกลับกลายเปนถูกตองได ที่มีผลใหประชาชนถูกชักจูงโดยงายและเกิดการ
ระส่ําระสายทางสังคม เนื่องจากคุณสมบัติจากองคความรูทางการเมืองมีคอนขางนอย ยากจน มีแตหนี้สิน จึงเกิดความรูสึก
การแบงแยกขั้วการเมืองหรือพรรคที่ตนชอบพรรคที่ตนไมชอบและตอสูกันตอมา เหตุนี้จึงเปนขออางทางทหารเพื่อรักษา
ความมั่นคงของประเทศ ทหารจึงเปนกลไก
11. อิทธิพลระบบทหาร
ประชาธิปไตยในประเทศไทย มีการตอสูทางการเมืองภายหลังพ.ศ. 2475 เพื่อรักษาความสงบหรือลดความ
ขัดแยงหรือการตอสูหรือตอตานอํานาจของรัฐบาลหรือการรุกรานของตางชาติ จึงเปนเหตุผลของทหารในการรัฐประหาร
และปฏิวัติ การสรางพลังอํานาจแหงชาติทางทหารมี 2 รูปแบบ คือ การจูงใจ (attract) และการกดดัน (pressure) พิจาณา 3
ปจจัย คือ ความพอดี ความอดกลั้น จริยธรรม ความเด็ดขาด โดยไดระบุไวในรัฐธรรมนูญวาดวยแนวนโยบายดานความมั่ง
คงตามมาตรา 77 ทหาร จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธเชิงอํานาจในรัฐธรรมนูญ ที่ทําใหเกิดวิกฤตทางการ
เมืองไทยหรือยุติการเกิดวิกฤตทางการเมืองในปจจุบัน
การเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัยมี 3 รูปแบบ คือ การรัฐประหารลมคณะรัฐบาล (government coup) การ
รัฐประหารโคนบัลลังก (palace coup) เชนเดียวกับวันที่ 24 มิถุนายน 2475 การรัฐประหารเพื่อการปฏิวัติ (revolutionary
coup) รัฐประหารเกี่ยวของทางการเมืองและผูสนับสนุนทางการเมือง เพราะเปนการเปลี่ยนผูนําหรือหัวหนารัฐบาล หรือ
บีบใหรัฐบาลลาออกดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง

26

ประเทศไทยกําลังถูกนักการเมืองวิจารณวา การทํารัฐประหารแฝงหรือรัฐประหารเงียบ ดวยกลุมที่มิใชมาจาก
ทหาร แตสามารถแฝงในรูปของการใชมาตรการทางตุลาการที่เปนองคกรในระบบถวงดุลในกลไกรัฐสภาประสานกับการ
รวมกลุมตอตาน เชน พันธมิตรกลุมเสื้อเหลืองและกลุมตอตานเผด็จการเสื้อแดง กอเปนสถานการณวิกฤตที่ใช “มาตรการ
พิเศษนอกรัฐธรรมนูญ” (รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ 12 กรกฎาคม 2551 http://www.nocoup.net/cgi-bin/board/simpleforum_pro.
cgi?fid=01&topic_id=1215873900) ซึ่งแตกตางจากการรัฐประหารของทหารที่ใชกําลังอาวุธอยางเปดเผย รัฐประหารเปน
สัญญาลักษณของความเปนเอกราช (พลเอกมนัส อรามศรี 2549 : 15) นับเปนจุดเริ่มตนการเมืองใหม ในการพัฒนาประเทศ
ซึ่ ง ผู ก ระทํ า การมั ก เป น นายทหารชั้ น นายพั น และเป น เหล า ทั พ บก เป น ผู ดํ า เนิ น การ ทั้ ง นี้ เ พราะ ทหารยศระดั บ นี้ มี
แนวความคิดชาตินิยมรุนแรง มีความสัมพันธกับชนชั้นกลางและขาราชการพลเรือนชั้นหัวหนามากวานายทหารยศที่สูงกวา
ซึ่งทหารยศสูงมักเปนผูมีแนวความคิดเกกับคนใกลชิดกับผูเปนหัวหนารัฐบาล แตกตางจากสหรัฐอเมริกาที่ทหารมาจาก
กระบวนการคัดสรรทางการเมือง ที่มีประธานคณะเสนาธิการรวม (chairman Joint chief of staff- -CJCOS) ทําหนาที่
เทียบเทาผูบัญชาการสูงสุด ที่พัฒนาโดยคณะกรรมาธิการทหารประจํารัฐสภา (http://www.taharn.net/ warmachine/ 49d28.
html..22/12/08)
ทหารจึงมีความสําคัญในการลดความขัดแยงทางการเมืองเปนกลไกลดอํานาจของรัฐบาลหรืออํานาจความเปน
ชาติ กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและผูสนับสนุนทางการเมืองใหม และความมั่นคงของประเทศชาติตามมา
อยา งไรก็ ต าม ทหารมี บ ทบาทหนา ที่ป กป อ งสถาบัน พระมหากษั ต ริย ใ นระบอบประชาธิ ป ไตยเช น เดี ย วกั บ
ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย เชน ประเทศอังกฤษ หลังจากที่มีการ
ปฏิวัติตอสูระหวางสภาสามัญชนกับสถาบันกษัตริย ที่เรียกวา สงครามกลางเมืองในศตวรรษที่ 18 สภาขุนนางมีอํานาจ
มากกวาสภาสามัญ จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติปฏิรูปรัฐสภา ( ค.ศ.1832-1867 ) มอบสิทธิการเลือกตั้งใหกับสามัญ
ชนมากขึ้น สภาขุนนางมีหนาที่แคใหคําปรึกษา กษัตริยเปนประมุข นายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร กฏหมาย
รัฐธรรมนูญที่ไมไดเขียนเปนลายลักษณ สวนประเทศฝรั่งเศสชนชั้นกลางตอสูสถาบันกษัตริย ในค.ศ. 1789 โดยกลาวหาวา
สถาบันกษัตริยปกครองไมมีประสิทธิภาพไมมีแบบแผน ราชสํานักฟุมเฟอย ประชาชนไมไดรับความยุติธรรม พระและขุน
นางเปนชนชั้นที่มีอภิสิทธิ์มาก ดังนั้น บทบาททหารกับการตอสูประชาธิปไตยในแตละประเทศแตกตางกันขึ้นอยูกับ
วัฒนธรรมประเทศนั้นๆ กับการผลักดันการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในระดับโลก
12. อิทธิพลการเมืองประเทศไทยในระดับโลก
ภาพของประเทศไทยในระดับโลก คือ เสถียภาพทางการเมืองที่มีความสงบและบานเมืองตองมีความมั่นคง กับ
การเปนมิตรที่ดีทางการเมืองเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุมเพื่อนบานในภูมิภาคเอเชีย กับการรวมทํา
สนธิสัญญา ขอตกลงรวมกัน เพื่อการรักษาผลประโยชนของชาติตางๆ ในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ทําใหสถานการณ
เมืองระหวางประเทศไดกอตัวขึ้นอยางนอย 3 กระแส ไดแก 1) กระแสพหุภาคีนิยม 2) กระแสทวิภาคีนิยม 3) กระแสเอก
ภาคีนิยม
กระแสพหุภาคีนิยม (multilateralism) มีองคกร GATT และ WTO จัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศ ใน
ลักษณะพหุภาคีเพื่อวางกฎกติกาใหภาคีสมาชิกปฎิบัติตาม ( The United Nations Conference on trade and Development - UNCTAD) เปนการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนา เพื่อผลักดันของโลกที่สามมีภาคีสมาชิก 4 กลุม
กลุมที่ 1 ประเทศในอัฟริกา เอเชียยกเวนญี่ปุน และยูโกสลาเวีย
กลุมที่ 2 ประเทศที่พัฒนาแลวมีเศรษฐกิจทุนนิยม ไดแก ยุโรปตะวันตก-สหรัฐอเมริกา แคนดา ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด และญี่ปุน
กลุมที่ 3 ประกอบดวยประเทศในกลุม “ ละตินอเมริกา”
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กลุมที่ 4 ประกอบดวยสหภาพโซเวียต และยุโรปตะวันออก
รวมถึง ธนาคารระหวางประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา (Intermational Bank for Reconstrution and
Development - - IBRD] กับ “ กองทุนการเงินระหวางประเทศ” (International Monetary Fund - - IMF) เปนองคกรที่ดูแล
และจัดการระเบียบการเงินระหวางประเทศ ประมาณ 1 ใน 3 ของเงินกองทุนมาจากสหรัฐอเมริกา-ญี่ปุน-เยอรมัน มีการ
กําหนดใหสิทธิในการลงคะแนนเสียงที่มิไดยึดถือตามหลักการ “ หนึ่งประเทศ หนึ่งคะแนนเสียง
กระแสที่ 2 กระแสทวิภาคีนิยม (bilateralism) ไดแก กลุมประเทศตางๆ รวมตัวเปนการรวมกลุมผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ในระดับภูมิภาค เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุม และกีดกันทางการคากับประเทศที่อยูนอกกลุมและจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจเสรีหรือการคาเสรีตอกัน เชน กลุมเศรษฐกิจ ประชาคมยุโรป EC European Community สหภาพยุโรป EU
European Unioon เขตเศรษฐกิจยุโรป EEA European Economic Area ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ECC European free
trade Association เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ NAFTA North America free trade Area เขตการคาเสรีมหาสมุทร
แอตแลนติก TAFTA Tranb Atlantic Free Trade Area
กระ แสที่ 3 เอกภาคีนิยม มีสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายนําไปบังคับใหประเทศอื่นๆทั่วโลกปฏิบัติตาม รวมทั้งการ
กลาวหาและพิจารณาลงโทษประเทศคูคาเชน
กฎหมายสิ่งทอ (Textile and Apparel Global Compositeness Act) เปนกฏหมายควบคุมเกี่ยวกับประเทศแหลง
ผลิตหรือประเทศตนกําเนิด
กฎหมายตอตานคิวบา Helms – Burton Act มีเจตนาที่จะเลนประเทศที่เขาไปลงทุนในประเทศคิวบา ทั้งบริษัท
อเมริกาและไมใชบริษัทอเมริกาเพื่อโดดเดี่ยวคิวบาทางดานเศรษฐกิจ-การเมือง ทั้งในประเทศและทางสากล
กฏหมายตอตานอิหราน- ลิเบีย (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) มีเจตนาที่จะเลนงานประเทศที่เขาไป
ลงทุนใน อิหราน – ลิเบีย ทั้งบริษัทอเมริกาและบริษัทที่ไมใชอเมริกาเพื่อโดดเดี่ยว อิหราน-ลิเบีย ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง ทั้งภายในประเทศและทางสากล
กฏหมายคุมครองสัตวและพืช (Convention on Intimation trade in Endangered Species Wild Fauna and Flora - CITES) รูจักกันใน Washington Convention
กฎหมายใหอํานาจอเมริกาพิพากษาคูคาไมเปนธรรม ในปพ.ศ. 2531 รัฐสภาอเมริกาผานกฎหมายการคาชื่อ
(Omnibus Trade and Compositeness Act of 1988 - - OTCA) และมีใชบอย ไดแก มาตร 301, Special 301, Super 301
กฎหมายวาดวยชาติที่ควรไดรับความอนุเคราะหยิ่ง (The most Favored-Nation Principle - - MFN) เปนกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับผลประโยชนของอเมริกา เชน การพยายามนํากฎหมายฉบับนี้มีบทบาทอยางมากในการเจรจาตอรองทางการคา
กับรัฐบาลจีน
ในการจัดระเบียบเศรษฐกิจโลกใหมแอบแฝงอํานาจทางเศรษฐกิจการเมืองโลก จากการสรางความมั่งคั่งแกสังคม
อเมริกา เกิดกระแสความขัดแยงระหวางประเทศ คือ การเอาเปรียบของประเทศอภิมหาอํานาจอเมริกาตองการครอบครอง
ความเปนเจาโลก แทรกแซงการเจรจาทางการคา ควบคุมเปลี่ยนแปลงทิศทางกระแสโลก จากการใชการเปลี่ยนแปลงดาน
ทุนและเทคโนโลยีทําใหประเทศดอยพัฒนาลมสลาย เชน อาเจนตินา เปนตน
อีกกระแสคือ การขัดขวางทุกวิถีทางไมใหมีการการรวมกลุมประเทศตามกระแสทวิภาคีนิยม แตยอมรับกฎหมาย
ของสภาอเมริกา แมไมเปนธรรมและขัดตอขอตกลงระหวางประเทศก็ตาม กลับผลักดันทั่วโลกยอมรับกระแสเอกภาคีนิยม
เพื่อผลประโยชนมหาอํานาจอเมริกา
อยางไรก็ตาม การรวมกลุมระหวางประเทศมีทั้งผลดีและผลกระทบ เนื่องจากมีเบื้องหลังของการเคลื่อนยาย ทั้ง
ดานอิทธิพล อํานาจและผลประโยชนจากระบบเครือขายระหวางประเทศของไทยทั้งในระบบแนวนอนและแนวตั้ง ทั้งกลุม
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ดังนั้นคําถามเพื่อพัฒนาทางการเมืองไทยในอนาคตคือ ‘ทําอยางไรจึงจะไดคนดีมาปกครองบานเมือง’ เพื่อพัฒนา
ระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญ รวมถึงระบบกฎหมาย องคกรอิสระ ตลอดจนสถาบันและประเพณีปฏิบัติทาง
ประชาธิปไตยตาง ๆ ตามหลักการตรวจสอบและถวงดุล เพื่อเปนกรอบจํากัดและกดดันใหผูนําและนักการเมืองมีพฤติกรรม
การใชอํานาจแหงชาติไปในแนวทางที่เปนประโยชนตอประชาชนใหมากที่สุด
การศึกษาวิเคราะหอิทธิพลขางตนนี้ ทั้งอิทธิพลในภาพของประเทศไทยและประเทศไทยในระดับโลก รวมถึง
ภาพของผูนําและประชาชนในอดีตแลว ยังชวยชี้ใหเห็นถึงวิสัยทัศนและทิศทางทางการเมืองไทยที่เกิดตามมาในอนาคต
และควรศึกษาตอไปอีก วิสัยทัศนทางการเมืองที่เปนพลังผลักดันระดับภาพของประชาชนไทยอยูดี มีสขุ แบบยั่งยืน
6. ระบบทางการเมืองไทยที่พึงปรารถนาของผูบริหารประเทศ และประชาชน
ระบบการเมืองไทยที่มาจากพลังผลักดันทําใหประชาชนอยูดี มีสุขแบบยั่งยืนตอไปในอนาคต 2 ประการ คือ
1. การเมืองไทยในอนาคตที่พึงปรารถนา
2. วิสัยทัศนนักการเมืองไทยในอนาคต ที่พึงปรารถนา
1. การเมืองไทยในอนาคตที่พึงปรารถนา
วิสัยทัศนของนักการเมืองในชนชั้นแตละชวงวาระในอดีตและปจจุบัน มีความแตกตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากสภาพ
ความเป น จริ ง ผลประโยชน ข องตนเองและพวกพอ งที่เ ปน กลุม ผูบ ริ ห ารมือ อาชี พ กั บ ความทาทายในอนาคต ดั งนั้ น
วิสัยทัศนในอนาคตจึงเปนมุมมองที่มีความกวางไกลมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อันแสดงใหเห็นถึงชวงเวลา
หรือความกวางของเวลาที่ตองการหรือมุงมั่นใหเปนไปนั้นเปนวิสัยทัศนที่สั้นลงในการพยากรณ
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ กลาวถึง วิสัยทัศน คือ แนวคิดการสราง “อุดมการณแหงชาติไทยป 2560 จากการรวม
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สรุปไดวา กระบวนทัศนการสรางชาติสูความเจริญรวมกัน
อยางยั่งยืน ไดแก การกําหนดอุดมการณแหงชาติ การกําหนดวิสัยทัศนแหงชาติ การกําหนดนโยบายแหงชาติ และการ
กํ า หนดวาระแห ง ชาติ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค คื อ มุ ง สู ผ ลประโยชน แ ห ง ชาติ ใ นวั น ข า งหน า ป 2560 ว า “ประเทศไทยที่ พึ ง
ปรารถนา” อันประกอบดวยวิสัยทัศนดานตาง ๆ ไดแก วิสัยทัศนสังคมไทยในอนาคตที่พึงปรารถนา วิสัยทัศนการเมืองไทย
ที่พึงปรารถนา วิสัยทัศนเศรษฐกิจไทยที่พึงปรารถนา วิสัยทัศนการศึกษาไทยที่พึงปรารถนาวิสัยทัศนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ทําใหประเทศไทยประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม (http://www.ifd.or.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?)
จากรายการกรองสถานการณชอง NBT วันที่ 4 ตุลาคา 2551 เวลา 23.30 น. ดร.โคธม อารียา ใหขอคิดเห็นวา
อํานาจในการตรวจสอบการเมืองของไทยอยูในมือขาราชการมากวาประชาชน ควรแกไขรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 291 คือ
แนะนําใหปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนในระยะยาว จริยธรรมและระบบความคิด และดร.ลิขิต ธีระเวคิน แนะวา การ
เมืองไทยควรใชระบบสมดุล
นอกจากนี้ ยังมี จักรภพ เพ็ญแข อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ชี้ถึง Challenge Thailand 2553 คือ การ
ถูกฟองรองเรื่องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ, สถานการณ 24 ชั่วโมงในชวงรัฐประหาร 19 กันยายน 2549, ความพยายาม
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คุณสุริยะใส กตะศิลา เลขาธิการคณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ผูประสานงานพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย มีมุมมองสถานการณทางการเมือง จากการลี้ภัยไปที่อังกฤษของพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีต
นายกรัฐมนตรี ที่ไมมารวมคัดคานการรัฐประหารหรือขับไลคมช. แตรวมกับกลุมนปก. และขัดแยงในความคิดเห็นที่
แตกแยกในภาคประชาชน ตลอดจนมีความเชื่อมั่นทางการเมืองที่พันธมิตรดําเนินการ การวิพากษวิจารณขอเสนอการเมือง
ใหมและการเมืองในอนาคตของเมืองไทย โดยเล็งเห็นวา พ.ต.ท. ทักษิณ หนีคดีและถอยเพื่อตอสูใหมในรูปสังคมหลังทุน
นิยมหรือโลกหลังยุคบรรษัทครองเมือง” (DAVID C KORTEN ; POST CORPORATE WORLD, 1999
http://www.siamintelligence.com/wordpress/ suriyasai_interview/ Practical Utopia สัมภาษณคุณสุริยะใส กตะศิลา
August 19, 2008
วิสัยทัศนแนวไกล คือ มองถึงระบบสื่อสาร โทรคมนาคมจะบูมในไทยตอไป จึงใชการเมือง เพื่อสรางประโยชน
ทุกรูปแบบ เชน การสัมปทานระบบโทรศัพท ดาวเทียม (
http://www.dektriam.net/TopicRead.aspx?topicID=83690&start=10)
2. วิสัยทัศนนักการเมืองไทยในอนาคต ที่พึงปรารถนา
วิสัยทัศนนักการเมืองไทย 2551-2575 ภายใตระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีการแยงอํานาจอธิปไตย
คือ ระบบการเมืองแบบผสม คือ กลุมทหารกับกลุมประชาชน
ในช ว งนี้ แ นวโน ม ระบอบบการเมื อ งมี รู ป แบบชี้ นํ า โดยทหารมากกว า สิ ท ธิ ป ระชาชน ปรั บ เปลี่ ย นไปมากั บ
ประชาธิปไตยที่สิทธิประชาชนมากวาแบบชี้นําโดยทหาร ที่เนนประชาชนมีสิทธิและบทบาทรางรัฐธรรมนูญและกําเนิด
นักการเมืองที่วิสัยทัศนกวางไกลในอนาคต ขึ้นอยู กับ การจัดสรรผลประโยชน ขอตกลง ดวยขอมูลระหวางพรรครวม บน
ฐานข อมูลมาจากการ บูรณาการการมีสวนรวม การแลกเปลี่ย นขอ มูลบนเว็ บไซตและการให ความสําคัญต อที่มาของ
นักการเมืองนักการเมืองยุคใหม เปนที่มาของพรรคการเมืองรูปแบบใหม ในดานสําคัญๆ ดังนี้
1. นักการเมืองที่ดีเชิงจริยธรรม คุณธรรม ดวยวิธีการตรวจสอบ
สถาบั น การศึ ก ษาทางการเมื อ ง สื่ อ ต า งๆ และประชาชนมี บ ทบาทกระตุ น คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมและการ
ตรวจสอบนักการเมืองมากขึ้น เชน สํานักขาว กรมประชาสัมพันธ : 5 พรรคการเมือง มีรวมเวทีนําเสนอมุมมองการทํางาน
การเมืองดวยคุณธรรม แสดงวิสัยทัศนการบริหารประเทศโดยใชหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนแนวทางสงเสริมสังคมดวย
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม (http://thainews.prd.go.th/previewnews.php?tb=NEWS&m_newsid= 2550111 70 193) (สถาบั น
พระปกเกลา โดยศาสตราจารยอนันต เกตุวงศ วันที่ 18 ตุลาคม 2549)
2. นักการเมืองเชิงการมีสวนรวมรับผิดชอบตอสังคม (CSR- -corporate social responsibility) เชน การคุมคาทาง
พลังงานและสิ่งแวดลอม
3. นักการเมืองหรือพรรคการเมืองรูปแบบใหม ที่มีความรู ความสามารถ ที่ตองเผชิญโลกาภิวัฒน คือ การบูรณา
การความสําคัญทางเศรษฐกิจควบคูกับการเมืองรูปแบบใหม ประกอบดวย นโยบายเศรษฐกิจของพรรค การเมืองสนับสนุน
เศรษฐกิจของพรรค ความสัมพันธกับภาคธุรกิจและภาครัฐ เชื่อมโยงกับ การมีสวนรวม การกระจายศูนยอํานาจและการ
สรางนโยบายสาธารณะแนวใหม (สถาบันพระปกเกลา โดยดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ วันที่ 18 ตุลาคม 2549) ตรงขามความ
เชื่อของกลุมอภิชนาธิปไตย (aristocracy) วา คนมีความรูความสามารถในระบอบประชาธิปไตยไมมี ดังนั้น ควรมีสัดสวน
สรรหาตอเลือกตั้งเทากับ 70:30 (ชํานาญ จันทรเรือง http://www.midnightuniv.org/forum/index.php 2/11/08)
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4. นักการเมืองวิสัยทัศนแนวไกล ใชการเมืองสรางประโยชนทุกรูปแบบใหกับประเทศไทย เชน การสื่อสาร
โ ท ร ค ม น า ค ม ก า ร สั ม ป ท า น ร ะ บ บ โ ท ร ศั พ ท ด า ว เ ที ย ม ( http://www.dektriam.net/TopicRead.aspx?topicID=
83690&start=10)
ทิศทาง แนวโนมการเมืองไทยในอนาคตแตละ 5 ชวงป
วัฒนธรรมทางการเมืองของชนชั้นแตละชวงวาระในอดีตและปจจุบัน มีความแตกตางกัน ซึ่งเปนผลมาจากสภาพ
ความเปนจริง และผลประโยชนของตนเองและพวกพองที่เปนกลุมผูบริหารมืออาชีพและมีวิสัยทัศนกวางไกลมากขึ้นมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แสดงถึง ความกวางของวิสัยทัศนสั้นลง และวิสัยทัศนแตละชวง สามารถพยากรณแนวโนมใน
แตละชวง ดังนี้
1. พุทธศักราช 2550 -2555
วิสัยทัศนทางการเมืองชวงที่ 1 คือ รัฐสภาเปนองคกรการเมืองที่มีกลไกสรางความเชื่อถือในความสมดุลใน
การใชทรัพยากรของประเทศ รวมกับการรวมตัวเปนพันธมิตรการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนเพื่อโอกาส ภายใน 5 ป
ภายใตประชาธิปไตยแบบแยงชิงอํานาจอธิปไตยระหวางแบบชี้นําทหารกับสิทธิโดยประชาชน ปรับเปลี่ยนไปมาระหวาง
พรรคที่มีเสียงมาก 2 พรรคใหญ และการเขาสูการเกิดรัฐบาลชุดเฉพาะกาล เพื่อแกปญหาการใชแนวคิดตอสูแยงชิงอํานาจ
อธิปไตย
แนวโนม องคกรการเมืองไทยควรที่มีนโยบายตอไปนี้
1.1 เรงพัฒนาองคความรูทางการเมืองใหคนไทย เนนการเปนนักการเมืองเชิงจริยธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=276307...1/10/08) ควบคูนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร สนับสนุน
โครงการพลังงานทดแทน โครงการครัวโลกและอาหารมุสลิม และระบบการอํานวยความสะดวกดานพิธีการศุลกากรดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ณ จุดเดียว ( ASEAN Single Window) มีประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ไทยและฟลิปปนส
จัดตั้ง National Single Window เสร็จภายใน พ.ศ. 2551 เชื่อมตอเปน ASEAN Single Window กับประเทศกัมพูชา ลาว พมา
เวียดนาม ใหเสร็จภายใน พ.ศ. 2555 โดยมีโอกาสเปนวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Engineer)
1.2 นําระบบการถวงดุลอํานาจตามแบบสหรัฐอเมริกามาใชในการแบงอํานาจและการแยกอํานาจ (วิชัย
ตันศิริ, 2548 หนา 136-143) ซึ่งระบบคานอํานาจที่มีใชคูกับการแยกอํานาจ (นิติบัญญัติ บริหารและตุลาการ) คือ อํานาจ
ตรวจสอบความประพฤติของฝายบริหารที่เรียกวา impeachment เพื่อปองกันอํานาจเผด็จการจากเสียงสวนใหญในรัฐสภา
เปนกลไกถวงดุลอํานาจนิติบัญญัติ บริหารและตุลาการในระยะยาวใหเกิดความรวมมือของทั้งสามอํานาจ
1.3 ใชแกนแทเนนเศรษฐกิจนําการเมือง เพื่อฟนฟูประเทศ โดยมีลัทธิสหกรณโดยรัฐแบบสมานฉันท (solidarist
state co-operativism) ที่ใหรัฐมีบทบาทหลักจัดการเศรษฐกิจแหงชาติ ประสานเชื่อมโยงสหกรณการผลิตในทองถิ่นทั่ว
ประเทศเขาดวยกัน การประกอบการภาคเอกชน กลไกตลาดเสรีแบบทุนนิยมถูกจํากัด ซึ่งปรีดี พนมยงค เนน “การบํารุง
ความสุขสมบูรณของราษฎรนี้ เปนจุดประสงคอันใหญยิ่งในการทําการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มิไดปรารถนาที่จะ
เปลี่ยนพระเจาแผนดินองคเดียวมาเปนหลายองค ซึ่งเปนการปกครองแบบประชาธิปไตยแตเปลือกนอกเทานั้น ปรีดี พนม
ยงคมุงตอสาระสําคัญคือ บํารุงความสุขสมบูรณของราษฎร และถือวารัฐธรรมนูญเปรียบประดุจกุญแจที่จะไขประตูเปด
ชองทางใหราษฎรไดมีสวนมีเสียงในการปกครอง ใหจัดถูกตองตามความตองการของตน และเมื่อประตูที่กีดกั้นอยูไดเปด
ออกแลว รัฐบาลก็จะตองนําราษฎรผานประตูนั้นเขาไปสูชัยภูมิแหงความสุขสมบูรณ มิใชนําใหราษฎรเดินถอยหลังเขา
คลอง...” (อางจาก ปรีดี พนมยงค กับสังคมไทย (2526), น.173-74,241)
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2. พุทธศักราช 2556-2559
วิสัยทัศนทางการเมืองชวงที่ 2 คือ รัฐสภาเปนองคกรการเมืองที่มีกลไกพัฒนาความเชื่อถือในความสมดุล
ในการใชทรัพยากรของประเทศรวมกับภูมิภาคอาเซียนอยางสมบูรณ
แนวโนม องคกรการเมืองไทยควรที่มีนโยบาย ดังนี้
2.1 เรงพัฒนาทักษะในการเปนนักการเมืองไทยที่ดีมีความรับผิดชอบตอสังคมควบคูการมีเทคโนโลยีและ
พลังงานทดแทนใหสมบูรณภายใน 5 ป
2.2 มุงการเมืองนําเศรษฐกิจภายใตระบบการปฏิวัติ 2 ประการ
1) การปฏิวัติสังคมนิยมตอตานทุนนิยม ลมเลิกทามกลางวิกฤตอุดมการณและระบอบสังคมนิยมทั่วโลก จากนั้นก็
คอยๆ หันเหเปลี่ยนรูปไปเปน การเมืองภาคประชาชนเพื่อเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงใตพระราชอํานาจนํา ที่มีนัย
วิพากษวิจารณดานที่สุดขั้วเกินเลยของสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมและเสนอตัวเปนทางเลือกของชุมชนภายใตระบบทุนนิยม
2) ภารกิจปฏิวัติประชาธิปไตยกฎมพีตอตานรัฐราชการเผด็จการ พายแพ คอยๆ เปลี่ยนรูปเปนการพยายามปฏิรูป
รัฐราชการใตพระราชอํานาจนํา ภายใตระบอบประชาธิปไตยมีเงื่อนไขโดยพลเอกเปรม ติณสูลานนท จนคลี่คลายไปสูจุด
เริ่มแรกของระบอบเลือกตั้งธิปไตยสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยแนวใหม กับการเผชิญปฏิกิริยาตอบกลับจากพลัง เผด็จการ
และขบวนการประชาธรรมกับวิกฤตโลกาภิวัตนไทยลดลง ประชาชนลุกขึ้นสูรัฐบาลทหารอีกครั้งเพื่อชนะเลือกตั้งเลือกตั้ง
มีลักษณะเจตจํานงและพลวัตแตกตางจากอดีต 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 คือ เปนการปฏิวัติประชาธิปไตยในตัวเอง ปลอดเปลา
มิติของภารกิจดานสังคมนิยมตอตานทุนนิยมอยางสิ้นเชิง ดังที่นิธิ เอียวศรีวงศ ชี้ไวในบทความ ชาตินิยมในขบวนการ
ประชาธิปไตย (2535 ; ใน ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย : วาดวยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสํานึก, 2538)
3. พุทธศักราช 2560-2565
วิสัยทัศนทางการเมืองชวงที่ 3 คือ รัฐสภาเปนองคกรการเมืองที่มีกลไกพัฒนานักการเมืองหรือพรรค
การเมืองรูปแบบใหม ที่มีวิสัยทัศนนักการเมือง CRS- -corporate social responsibility และเริ่มขยายตัวสูความสัมพันธใน
ภูมิภาคตะวันตก
แนวโนม องคกรการเมืองไทยควรที่มีนโยบาย
3.1 เรงพัฒนาความสามารถดานการเมืองสูเวทีโลกภายใน 5 ป เชน การประชุมสุดยอดอาเซียนหัวขอ "หนึ่ง
วิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม" (One vision, one identity, one com munity) มุงหวังใหผูนําอาเซียนเสริมสราง
ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในดานตางๆ เพื่อมุงไปสูการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน การประชุมสุดยอด
ตางๆ นี้ เปนโอกาสใหผูนําไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในประเด็นตางๆ รวมทั้งเรงรัดการรวมตัวของอาเซียนทั้ง 3 เสา
หลัก ไดแก ดานความมั่นคง, เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
"หนึ่งวิสัยทัศน หนึ่งอัตลักษณ หนึ่งประชาคม" (One vision, one identity, one com munity) มุงหวังใหผูนํา
อาเซียนและเอเชียตะวันออก 16 ประเทศ เสริมสรางความรวมมือตอกันในดานตางๆ มุงไปสูการรวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน (East Asia Summit) ใหไดภายในป 2560 (ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 12-15 ธันวาคม พ.ศ. 2548
http://www.mfa.go.th/ jtepa/archives/news_1823.html)
3.2 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองควบคูกันไป คือ ทุนนิยมโลกาภิวัตน + พระราชอํานาจนํา
วิสัยทัศนประเทศไทยหลังป 2560 เปนแนวคิดสรางสรรคของประชาชนไทยที่ตองการมองฝนวันขางหนาสําหรับ
การเมืองของไทย เพื่อสรุปแนวคิด “อุดมการณแหงชาติ อันเปนแกนของเปาหมายหลักอยางหนึ่งที่มีความสําคัญที่สุด ที่จะ
สงผลใหวิสัยทัศนของประเทศไทยประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม และนําไปสูเสนอกระบวนทัศนการสรางชาติสู
ความเจริญรวมกันอยางยั่งยืนตามลําดับตอไป คือ อุดมการณแหงชาติ วิสัยทัศนแหงชาติ นโยบายแหงชาติ วาระแหงชาติ
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4. พุทธศักราช 2566-2570
วิสัยทัศนทางการเมืองชวงที่ 4 คือ รัฐสภาเปนองคกรการเมืองที่มีกลไกพัฒนานักการเมืองหรือพรรคการเมือง
รูปแบบใหม ที่บูรณาการจาก สังคมไทยในอนาคตที่พึงปรารถนา การเมืองไทยที่พึงปรารถนา เศรษฐกิจไทยที่พึง
ปรารถนา และการศึกษาไทยที่พึงปรารถนาวิสัยทัศนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
( http://www.ifd.or.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dig&db=Main&pat)
แนวโนม การเมืองไทยควรที่มีนโยบายเรงพัฒนา………………….…………..
5. พุทธศักราช 2571-2575
วิสัยทัศนทางการเมืองชวงที่ 5 คือ รัฐสภาเปนองคกรการเมืองที่มีกลไกพัฒนานักการเมืองหรือพรรค
การเมืองรูปแบบใหม ที่บูรณาการจาก สังคม การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษาภายนอกประเทศไทยมากขึ้น
แนวโนม การเมืองไทยควรที่มีนโยบายเรงพัฒนา……………………………………
กระแสโลกาภิวัตนเขาสูประเทศไทยรอบที่ 3 เห็นไดจากผลกระทบจากวิกฤตน้ํามัน และการสื่อสารมีบทบาทตอ
ชีวิตทางการเมืองของนักการเมืองยุค 2550-1 ซึ่งประชาชนยากที่แยกแยะ อะไรเปนจริง เปนเท็จ ในการอธิบายปรากฏการณ
ที่เกิดขึ้น ไมวาการยึดหลักการ “ตรรกะศาสตร คณิตศาสตร หรือวิทยาศาสตรหรือไมก็ตาม ดังนั้น จิตสํานึกจากการเรียนรู
และประสบการณ จึ งต อ งถู กนํ า มาใช อ ย า งมากในยุ ค นี้ เพื่ อ กํา หนดอุ ด มการณท างการเมื อ งสูวิ สั ย ทั ศ น แ ห ง ชาติ ไ ทย
(http://www.visitsurin.com/?mo=3&art=22315 --วิสัยทัศน กระแสโลก 2000 ปรีชา วรเศรษฐสิน ๒๕-๓-๒๕๔๔)
วิสัยทัศนยอมยืนอยูบนพื้นฐานการวิเคราะหวิกฤตของอํานาจแหงชาติไทยที่เรียกวา อํานาจอธิปไตย ที่บังเกิดผลประโยชน
และยุติธรรมตอทุกฝาย ดังนั้น วิสัยทัศนทางการเมืองไทย และนักการเมืองไทยที่พึงปรารถนาจึงงตองเรงศึกษาทั้งดานผูนํา
ประชาชนไทยและประเทศไทย
จากขอมูลที่รวบรวมขางตน สามารถสรุปเปนกรอบแนวความคิด ภายใตโลกาภิวัฒนในการศึกษาครั้งนี้ ดังนี้
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กรอบแนวความคิดศึกษา
กรอบแนวความคิดที่ 1 (ที่มา)
ตัวแปรอิสระ
•

ระดับคุณภาพคนไทย : การศึกษา คาใชจายราย
เดือน หนี้สินกับจิตสํานึกทางจริยธรรม

ตัวแปรตาม
10 ระดับประชาธิปไตยในประเทศไทย

ประชาชนชี้นํา (10 คะแนน)
• ทหารชี้นํา (0 คะแนน)

•

การวิเคราะหวิกฤตอํานาจความเปนชาติไทย
(Thai National Power Crisis analysis):
•
•

•
•

•

•

•
•

วิกฤตอํานาจทางเศรษฐกิจ (Economical Power
Crisis) : ความพอเพียง กับทุนนิยม
วิกฤตอํานาจทางสังคม (Physical Power
Crisis) : วาทกรรมกับความรับผิดชอบในการ
ตีความ
วิกฤตอํานาจทางการเมือง (Political Power
Crisis) : ระบบพรรคการเมืองกับประโยชน
วิกฤตอํานาจบริหารกลไก ระบบรัฐสภา
(Parliament System Power Crisis)
: การแยกอํานาจกับการถวงดุลอํานาจ
วิกฤตอํานาจทางศาสนา (Revelation Power
Crisis) : ความขัดแยงความศรัทธากับความ
ยิ่งใหญ
วิกฤตอํานาจวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (Science
Technology Power Crisis): สื่อสารสนเทศกับ
ชื่อเสียง
วิกฤตอํานาจทางทหาร (Military Power Crisis)
: ความมั่นคงกับอํานาจกษัตริยและราชวงศ
วิกฤตอํานาจสิ่งแวดลอม (Environment Power
Crisis): ความระแวงกับภัยคุกคามชีวิต

วิสัยทัศน (Vision)
ชวง 1: พ.ศ. 2551-2555
ชวง 2: พ.ศ. 2556-2559
แนวโนม (Trend)
ชวง 1: พ.ศ. 2551-2555
ชวง 2: พ.ศ. 2556-2559

วิสัยทัศน (Vision) ที่พึงปรารถนา
ชวง 3: พ.ศ. 2561-2565
ชวง 4: พ.ศ. 2566-2570
ชวง 5: พ.ศ. 2571-2575

แนวโนม (Trend) ที่พึงปรารถนา
ชวง 3: พ.ศ. 2561-2565
ชวง 4: พ.ศ. 2566-2570
ชวง 5: พ.ศ. 2571-2575
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กรอบแนวความคิดศึกษา 2
ตัวแปรอิสระ
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อิทธิพลการศึกษา
อิทธิพลคาใชจายรายเดือน
อิทธิพลหนี้สิน
อิทธิพลการสืบทอดอํานาจของนักการเมือง
อิทธิพลจิตสํานึกทางจริยธรรม

อิทธิพลระบบเศรษฐกิจพอเพียง
อิทธิพลระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
อิทธิพลวาทกรรมหรือการโตตอบในสังคม
อิทธิพลความรับผิดชอบในการตีความวาทกรรม
ในสังคม
อิทธิพลระบบพรรคการเมือง ในทางการเมือง
อิทธิพลประโยชน ในทางการเมือง
อิทธิพลระบบการแยกอํานาจในระบบรัฐสภา
อิทธิพลระบบถวงดุลอํานาจในรัฐสภา
อิทธิพลความขัดแยงในความศรัทธาตอศาสนา
อิทธิพลความยิ่งใหญในศาสนาของตนเอง
อิทธิพลสื่อสารสนเทศ
อิทธิพลชื่อเสียง
อิทธิพลความมั่นคง ในระบบทหาร
อิทธิพลของกษัตริยและราชวงศ ในระบบทหาร
อิทธิพลความรูสึกระแวงในภัยคุกคามชีวิต

ตัวแปรตาม

ระดับประชาธิปไตยในประเทศไทย
• ประชาชนชี้นํา
• ทหารชี้นํา

วิสัยทัศน (Vision)
ชวง 1: พ.ศ. 2551-2555
ชวง 2: พ.ศ. 2556-2559
แนวโนม (Trend)
ชวง 1: พ.ศ. 2551-2555
ชวง 2: พ.ศ. 2556-2559

วิสัยทัศน (Vision) ที่พึงปรารถนา
ชวง 3: พ.ศ. 2561-2565
ชวง 4: พ.ศ. 2566-2570
ชวง 5: พ.ศ. 2571-2575

แนวโนม (Trend) ที่พึงปรารถนา
ชวง 3: พ.ศ. 2561-2565
ชวง 4: พ.ศ. 2566-2570
ชวง 5: พ.ศ. 2571-2575
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ความเชื่อของพวกอภิชนาธิปไตย(aristocracy)นั้น เชื่อวาระบอบการปกครองที่ดีจะตองมาจากคนที่มี
ความสามารถ ซึ่งเปนกลุมคนที่สมควรมีสิทธิในการปกครองเทานั้น โดยเห็นวา ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบที่ไม
สามารถหาคนที่มีความรูความสามารถมาปกครองประเทศไดอยางแทจริง ดังนั้น ในความคิดของพวกอภิสิทธิ์ชนเหลานี้จึง
ตองการใหคนกลุมนอยที่มีความสามารถเขามาปกครองประเทศ บางคนเลยเถิดไปถึงกับเสนอใหมีระบบ “การเมืองใหม”
ที่เสนอสูตรผสมของผูเขาสูอํานาจในสัดสวน 70:30 กลาวคือเพิ่มกระบวนการสรรหาผูดํารงตําแหนงทางการเมืองเปน
รอยละ 70 และลดที่มาของผูดํารงตําแหนงโดยวิธีการเลือกตั้งลงเหลือรอยละ 30 ซึ่งจะเห็นไดวา ขอเรียกรองของบุคคลที่
อางวาทําเพื่อ “ประชาธิปไตย” แตกลับมีขอเรียกรองในเชิง “อภิชนาธิปไตย” เชนนี้
http://www.midnightuniv.org/forum/index.php?topic=8613.msg8691 2/11/08
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บทความสิงหาคม

2548 โดยสํารวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จํานวน 6,987 คน

ระหวาง วัน
ที่ 20 — 31 สิงหาคม 2548 สรุปดัชนีชี้วัด 25 ประเด็นไดดังนี้
ดัชนีความเชื่อมั่นการเมืองไทย เดือนสิงหาคม 2548
อยูทรี่ ะดับ 101.16 จุด
ความเชื่อมั่นเพิม
่ ขึ้นจากเดือนกรกฎาคม +2.31 จุด
เปรียบเทียบความเชื่อมั่น
เมษายน2548 พฤษภาคม 2548 มิถุนายน 2548 กรกฎาคม
2548 สิงหาคม2548
คาความเชื่อมั่น
102.65 จุด
102.17 จุด
98.08 จุด
98.85 จุด
101.16 จุด
คาความตางจาก เดือน ที่ผานมา - 0.48 จุด
-4.09 จุด
+0.77 จุด
+2.31 จุด
โดยสามารถเรียงลําดับดัชนีชี้วัด 25 ประเด็น ตามความเชื่อมั่นทีม
่ ากที่สด
ุ ไปหานอยทีส
่ ุดดังนี้
อันดับที่ ดัชนีชี้วัดการเมืองไทย
คาระดับความเชื่อมั่น
(จุด)
-ลดลง/+เพิ่มขึ้น(จุด) 4อันดับที่ลดลง
(จําแนกตามประเด็น)
เม.ย.2548
พ.ค.2548
มิ.ย.2548
ก.ค.2548
ส.ค.
2548
1
ขาวสารที่เผยแพรจากสื่อตางๆ
ใหประชาชนไดรับ
รู
114.51
115.98
114.31
116.76
117.13
+0.37
2
ผลงานของ
นายกรัฐมนตรี
114.34
113.42
107.84
108.97
113.26
+4.29
3
การพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนา
110.66
111.09
107.88
108.83
111.36
+2.53
4
การจัดการศึกษาสําหรับ
ประชาชน
108.52
109.38
108.87
109.80
110.19
+0.39
5
การปฏิบต
ั ิงานของฝาย
คาน
108.50
107.08
109.05
111.40
110.09
-1.31
*ลดลง
6
การบริหารประเทศตามนโยบาย
ที่ประกาศ
ไว
109.85
108.73
105.36
106.20
109.51
+3.31
7
ผลงานของ
รัฐบาล
110.14
108.67
102.89
104.20
109.07
+4.87
8
การแกปญหา
ยาเสพติด
111.95
110.83
110.18
111.21
108.43
2.78
*ลดลง
9
การมีสวนรวมของประชาชน
และองคกร
อิสระ
106.81
105.85
104.29
106.02
107.91
+1.89
10
การดําเนินงานของพรรคการเมือง
โดย
ภาพรวม
108.30
105.83
102.40
104.32
107.17
+2.85
11

การแกปญหาตางๆ ของรัฐบาล
ใน
ภาพรวม
107.07

106.31

101.44

103.11

104.49

12
การแกปญหาผูมี
อิทธิพล
107.64
107.31
103.63
105.52
103.04
-2.48
ลดลง
13
ความสามัคคีของคนใน
ชาติ
100.78
102.98
99.46
101.11
102.00
+0.89
14
สภาพของสังคมโดย
ภาพรวม
100.60
100.18
94.78
93.21
96.81
+3.60
15
การแกปญหาความ
ยากจน
100.41
98.31
94.84
94.92
96.48
+1.56
16
การแกปญหาการ

+1.38
*
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