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History shows way out of Thai conflict
By Jeffrey Race
13/01/2014
มีค วามเชื่อกัน อยางงายๆ และตื้น เขิน วา การชุมนุมเดินขบวนที่กําลังครอบคลุมเกาะกุมกรุงเทพฯกอนหนาการเลือกตั้งซึ่ง
กําหนดเอาไว ณ วัน ที่ 2 กุมภาพัน ธน ี้ เปน การปะทะกัน ระหวางคนไทยชนบทผูยากไร กับชนชั้นกลางในเมือง แตสาเหตุเบื้อง
ลึกลงไปของความตึง เครียดคราวนี้ก ็ค ือ การที่อดีต นายกรัฐมนตรี ทัก ษิณ ชิน วัต ร ลวงละเมิด บรรทัดฐานทางสังคมของคนไทย
อยางโจงแจงอุก อาจ โดยที่เขาตองการกินรวบเหมาขนมหวานหมดทั้งเขง ทั้ง นี้เงื่อนไข 2 ประการที่จ ะทําใหค วามปน ปวน
วุน วายในปจจุบ ันคลี่คลายไปได ไดแก ประการแรก การที่ทักษิณ ตองลี้ภัยอยูใ นตางแดนอยางถาวร และตระกูลของเขาตอง
สละตัด ขาดจากอํานาจ ประการที่สอง ผูป ระกอบการทางการเมืองกลุมอื่น ๆ ตองนําเสนอนโยบายอัน ซื่อตรงไรเลหก ล ในการ
ยกระดับ คนชนบท ขึ้น มาแขงขัน กับของทักษิณ
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พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัต ร อดีต นายกรัฐมนตรีผูถูกโคนลมลงจากตําแหนง เปนผูซึ่งนําบางสิ่งบางอยางที่เปนเรื่องใหมมาสูประเทศไทย
มัน เปน สิ่งที่กําลังขัด ขวางไมใหเกิดหนทางออกอัน สัน ติแกค วามขัด แยงซึ่งเวลานี้กําลังแสดงความโกรธเกรี้ยวอยูต ามทองถนนสายตางๆ ใน
กรุงเทพฯ และมัน ไมใชเรื่องที่วาเขาเปนผูเปด ประตูทางการเมืองใหแกบรรดาผูด อยสิทธิ์ในชนบท อยางที่ส ื่อมวลชนและนักวิจารณแสดง
ความเห็นตอสาธารณชน (ของโลกตะวันตก) ชอบอธิบายอยางงายๆ แตต ื้นเขินเลย
สื่อมวลชนของโลกกําลังใหค วามสนใจเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ และอุทิศ ทั้งพื้นที่ในการเสนอขาวและในการเสนอบทความทัศนะความคิดเห็น
แกความขัดแยงที่กําลังเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเวลานี้กําลังบายหนาไปสูการเลือกตั้งในวัน ที่ 2 กุมภาพัน ธ โดยที่พรรคฝายคานหลัก
ประกาศแลววาจะคว่ําบาตรไมเขารวม
ทั้งสื่อมวลชนและบุคลากรสาธารณะที่เปน ชาวทองถิ่นในกรุงเทพฯ กําลังสงเสียงวิพากษวิจารณอยางทรงพลังมากขึ้น ทุกทีวา การ
เสนอขาวและความคิด เห็น ของสื่อมวลชนระหวางประเทศนั้น จํานวนมากทีเดียวเปนไปอยางโงเขลาและบิด เบือน เนื่องจากทัศนะอัน
หมกมุนฝงแนน และการมีความรับรูเขาใจประวัติศ าสตรทางการเมืองในแบบวัฒนธรรมที่แตกตางออกไปจากของไทยโดยสิ้น เชิง ในเวลา
เดียวกัน การวิจารณแสดงความเห็นแบบแสเขามาเองโดยไมไดรับเชิญของพวกเจาหนาที่ตางชาติทั้งหลาย ก็มีแตยิ่งสรางความขุนเคืองให
แกอารมณความรูส ึกของคนทองที่ การเสนอขาวและความคิด เห็น ของตางชาตินั้น มักจับใหความขัดแยงนี้อยูในแบบฉบับของการตอสูชวง
ชิงความไดเปรียบกันระหวางชนชั้น ตางๆ ในสังคม ขณะที่มิติด ังกลาวนี้ก็มีดํารงอยูจริงๆ แตการที่เอาแตมองงายๆ และตื้น ๆ เชน นี้ ก็ทําให
พลาดไมไดมองระนาบอื่น ๆ ของความขัด แยงนี้ ตลอดจนเกิด ความคลุมเครือมืดมัวมองไมเห็น ถึงวิธีที่มัน อาจจะจบลงในหนทางที่ส อดคลอง
กับวัฒนธรรมและประวัติศ าสตรข องไทย
ความขัดแยงในปจจุบัน ไดน ําเอาผูคนเปน แสนๆ คนออกมาสูทองถนนในกรุงเทพฯเปน ระยะๆ นับตั้งแตป 2006 เปนตน มา และองค
ประกอบซึ่งเปน ใจความสําคัญของมันก็เปน สิ่งที่ส ามารถเขาใจไดอยางงายดายในแงมุมของความเหมือนกัน กับสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในประเทศอื่น ๆ
กลาวคือ มีกลุมพันธมิตรขนาดใหญ 2 กลุมกําลังตอสูชวงชิงกัน เพื่อเขาครอบครองควบคุมรัฐไทย ซึ่งเปนแหลงที่มาของผลประโยชนชนิด
จับตองไดอัน อุด มสมบูรณ ดังที่จะเห็น ไดวาภายในเวลาเพียงแคไมกี่ปที่น ั่งเกาอี้นายกรัฐมนตรีกอนที่เขาจะตกลงจากอํานาจในป 2006
ทักษิณไดพุงผงาดจากเพียงแคเปนผูมีทรัพยส มบัติมั่งคั่ง กลายมาเปน หนึ่งในบุค คลผูร่ํารวยที่ส ุดในเอเชีย
ดวยแบบแผนปฏิบัติซ ึ่งเปนเรื่องสามัญทั่วไปของการเมืองไทย กลุมพันธมิต รรายหนึ่งจึงมีศูน ยกลางอยูที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ซึ่ง
แรกเริ่มเดิมทีคือ พรรคไทยรักไทย กอนที่พรรคนี้จะถูกคําพิพากษาของศาลสั่งยุบเลิกไปในป 2007 เนื่องจากมีการประพฤติมิชอบในการ
เลือกตั้ง จากนั้น ก็กลายมาเปนพรรคพลังประชาชน และถึงเวลานี้คือ พรรคเพื่อไทย โดยที่พรรคชื่อตางๆ เหลานี้ อยูในฐานะเปนเครื่องมือ
สําหรับการแผขยายผลประโยชนของเครือตระกูลชินวัตรและพรรคพวก
ในอดีต ก็เคยมีตัวอยางในทํานองนี้เกิด ขึ้น มาแลว ตั้งแตยุคทศวรรษ 1960 และทศวรรษ 1970 ไดแกกรณีของพรรคสหประชาไทย ซึ่ง
มีฐานะเปน เครื่องมือของตระกูลผูปกครองอยางตระกูล กิต ติข จร และตระกูล จารุเสถียร สําหรับการรักษาฐานะครอบงําของพวกเขาใหต อ
เนื่องไปเรื่อยๆ หรืออยางกรณีข องพรรคชาติไทย ซึ่งใหบริการแกตระกูลชุณหะวัณ และตระกูลอดิเรกสาร สําหรับพรรคเพื่อไทยและพรรคใน
อดีตชาติกอนหนานั้น ของพรรคนี้นั้น ปรากฏวามีมนตรเสนหด ึงดูดพวกผูส นับสนุน ทรงอิทธิพลทั้งในทางการเงิน และในทางการเมืองเปน
จํานวนมาก ซึ่งเปน พวกที่กะเก็งคาดคํานวณเอาไววา การมีสายผูกพันเชนนี้จะทําใหพวกเขาไดผลตอบแทนมากกวาทางเลือกอื่นๆ
พรรคการเมืองพรรคนี้ในปจจุบัน มีฐานะเปนผูครอบงํารัฐ โดยเขาไปมีบทบาทบงการอยางแข็งแกรงยิ่ง ในประดากระทรวงทบวงกรม
ทางดานพลเรือนทั้งหลาย แตล ดหลั่น ดอยนอยลงมาในหนวยงานฝายทหารและองคกรกึ่งอิสระ ขณะที่พรรคนี้หอหุมดวยอาภรณที่ประดับ
ประดาดวยวลีถอยคําปลุกเราอารมณ อยางเชน “ประชาธิปไตย”, “ความยุติธ รรม”, และ “สวัส ดิการของประชาชน” แตพวกผูน ําของพรรค
กลับไมไดมีเปาหมายอะไรอื่นนอกเหนือจากผลประโยชนส วนตัว ทวานี่ก็เปนบรรทัดฐานปกติข องแวดวงการเมืองในทุกๆ ประเทศ ถึงแมค ํา
นิยามจํากัดความในเรื่องที่วา อะไรเปนความถูกตองชอบธรรม และอะไรไมใช อาจจะมีค วามแตกตางกัน ไปในแตล ะที่แตละแหงก็ตามที
อยางไรก็ตาม พรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงใชชื่อตางๆ กันของทักษิณ เปนเพียงพลังทางการเมืองหนึ่งเดียวในระยะหลังๆ นี้ ซึ่งมุง
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ผลักดัน นโยบายตางๆ ที่กําลังนําเอาความเจริญอยางมีสาระสําคัญและอยางแทจริงไปสูพื้น ที่ชนบทตางๆ ของประเทศ ถึงแมวาในเวลา
เดียวกัน นั้น นโยบายของพวกเขาจํานวนมากก็อยูในลักษณะสวยแตรูป, ไมอาจดํารงคงอยูไดในระยะยาวไกล, และกลายเปนน้ําพุแหงการทุ
จริต คอรรัปชั่น เพื่อเปน ประโยชนแกต นเอง
พรรคที่เปน เครื่องมือของทักษิณ สามารถสรางความตื่นเตนเราใจใหแกค วามคิด จิน ตนาการ และสามารถกระตุน ใหผูค นที่อยูในระดับ
ลางๆ ของสังคม โดยเฉพาะผูที่มาจากภูมิภาคซึ่งมีความลําบากทุกขยากทางเศรษฐกิจ ใหเขามีสวนรวมในการชุมนุมเดิน ขบวนครั้งตางๆ นี่
ก็ค ือพวกที่เรียกขานกันวา “คนเสื้อแดง” ซึ่งเริ่มตน การชุมนุมเดินขบวนเมื่อป 2010 ของพวกเขาในรูปแบบวิธีการอัน สุภาพและสงบตาม
ธรรมดาของคนไทย แตแลวกลับยุต ิลงดวยการจุดไฟเผาอาคารศูนยการคาเวิล ดเทรดเซนเตอร ตลอดจนอาคารอื่น ๆ ในบริเวณใจกลาง
กรุงเทพฯ และตกอยูในฐานะเปนเหยื่อแหงการใชค วามรุนแรงของรัฐ
สวนในทางอีกฝายหนึ่งนั้น เปนกลุมผูค นที่มารวมตัวกัน เปน จํานวนมาก (ระดับแสนๆ คน) ซึ่งเวลานี้กําลังยึด ครองพื้นที่ยานใจกลาง
กรุงเทพฯเอาไว โดยที่คนไทยเรียกขานกันดวยความเอ็น ดูวา “ม็อบ” (ในภาษาอังกฤษ คําวา mob ปกติแลวหมายถึงฝูงชนที่กอความ
วุน วาย –ผูแปล) ถึงแมในทางเปน จริงแลว พวกเขามีปกติประพฤติต นอยางดีมาก, คอยดูแลจัด การจราจรใหสามารถเคลื่อนตัวไปได, และ
คอยเก็บกวาดทําความสะอาดสิ่งที่พวกตนทําสกปรกเปรอะเปอนไว ตลอดระยะเวลาหลายๆ ปที่ผานมา พวกเขาเติบใหญเขมแข็งมากขึ้น
และไดรับแรงบันดาลใจจากบุคคลตางๆ ซึ่งโดยทั่วไปแลวปรากฏขึ้นมาจากวงการธุรกิจ และในบางกรณีเปน ผูที่เคยมีส ายสัมพัน ธโยงใยใน
อดีตอยูกับพวกพรรคการเมืองที่เปนฝายคัด คานพรรคเครื่องมือของตระกูล ทักษิณ
กลุมผูชุมนุมเหลานี้มีเงิน ทองใชจายในระดับคลองมือ ซึ่งสามารถสังเกตเห็น ไดอยางชัดเจนแมเพียงมองดวยตาเปลา เปน ตน วา พวก
เขามีการจัด ทําปายสัญญาณจราจรเพื่อเตือนใหรถราที่ส ัญจรไปมาใหเปลี่ยนเสนทาง (ปายเขียนขอความวา “เลี้ยวขวา – มีมวลชนชุมนุม
อยูขางหนา”), มีการแจกจายอาหารใหรับประทานโดยไมค ิดมูลคา, มีระบบขนสงที่ประณีตซับซอนสําหรับผูชุมนุมประทวง, มีเครื่องมือ
อุปกรณด านการสื่อสาร, มีชองโทรทัศ นผานดาวเทียม, และมีจอมอนิเตอรแอลซีดีข นาด 72 นิ้วตั้งเรียงรายเปนระยะตลอดพื้นที่การชุมนุม
เพื่อใหผูเขารวมจํานวนมากซึ่งนั่งหรือยืนอยูหางจากเวทีกลาง (โดยที่เวทีกลางก็มีการเคลื่อนยายไปตามจุดตางๆ ทั่วเมือง ตามการปฏิบัต ิ
การที่วางแผนเอาไวเปนอยางดี) สามารถที่จะติด ตามรับชมรับฟงผูที่ขึ้น พูดกลาวปราศรัยบนเวทีได
พวกที่เปน ผูออกเงินทุน สนับสนุนการชุมนุมประทวงนี้ โดยทั่วไปแลวคือพวกซึ่งถูกบีบคั้นรังแกจนอยูอยางลําบากลําบน จากแผนการ
ของตระกูล ชิน วัต รที่จะเขาครอบงําบงการเศรษฐกิจในประเทศ โดยผา นการเขาผูกขาดกิจการตางๆ และการเขาครองสัมปทานอภิสิทธิ์
ตางๆ อยางไมขาดสาย หรือก็ค ือสิ่งที่พวกนักวิจารณแสดงความคิดเห็นผูมีข อมูลความรู และนักวิชาการชาวไทยเรียกกันวา “การทุจริต
คอรรัปชั่น เชิงนโยบาย” นั่น เอง มีเพียงบางครั้งบางคราวเทานั้นที่บุคคลจากตระกูล ผูออกเงินทุน เหลานี้จะมาปรากฏตัวในที่ชุมนุมประทวง
สวนใหญของ “ม็อบ” ประกอบดวยผูคนจากทุกระดับ โดยที่วาหลักๆ แลว มาจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล กับพวกจังหวัด ทางภาคใต
การสํารวจที่ผูเขียนไดจัด ทําเปนการสวนตัวเมื่อวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2013 ผูเขียนไดเปน ประจักษพยานถึงกระแสคลื่น เคลื่อนไหลของ
กลุมคนจํานวนมหึมา ซึ่งเคลื่อนตัวมาตามถนนราชดําเนินมุงสูบริเวณพระบรมมหาราชวัง มวลชนเหลานี้มีทั้งหนุมสาวและผูสูงวัย มีทั้งผูที่
แตงกายอยางดีและผูที่แตงกายแบบลําลอง มีทั้งที่เดิน กัน มา และมีทั้งที่ข ี่รถจักรยานและรถจักรยานยนต ตลอดจนขับรถเอสยูวีราคาแพง
มวลชนเหลานี้ส วนใหญเปนชาวไทยพุทธ แตก็มีมากมายที่แตงกายบงบอกวาเปนชาวไทยมุส ลิม พวกเขาลวนแตอยูในอารมณส นุกสนาน
ชื่นบาน
ความโดดเดน ของ “ม็อบ” เหลานี้ค ือ การมีปวงผูนําที่มาจากสถานภาพสูงของสังคม และเปน พวกที่ใหค วามชอบธรรมและคุมครองแก
มวลสมาชิกในอัน ที่จะครอบครองพื้นที่สาธารณะ อันเปนสิ่งที่ไมแมแตจะนึกสําหรับมวลสมาชิกซึ่งมาจากสถานะทางสังคมที่ดอยกวา และมา
จากขนบประเพณีอัน เขมงวดที่หามไว พวกเขามิไดถูกปลุกเราใหเขารวมโดยผลประโยชนจําพวกวัต ถุส ิ่งของ ทวา เฉกเชน ผูมีจิต อาสาที่
เขารวมในกิจกรรมการเมืองประเทศตางๆ พวกเขาถูกกระตุนเราโดยความปรารถนาในความตื่นเตน ความสนุกสนานรวมกับเพื่อนๆ และความ
ปรารถนาที่จะเขารวมอยูในความมุงหมายจะยกระดับประเทศชาติ
การเขาใจแรงจูงใจและฐานะของผูน ําที่มีส ถานภาพสังคมระดับสูงเหลานี้ จะเปนกุญแจสูการมองเห็น อนาคตของการตอสูค รั้งนี้
**แบบแผนในการปกครอง**
ใครก็ตามที่เดิน ทางมาถึงประเทศไทย ตางตระหนักไดภายในเวลาสองสามนาทีที่ออกจากสนามบินวา คนไทยแตกตางในเชิง
วัฒนธรรมเมื่อเทียบกับคนชาติอื่นๆ โดยเปนความตางในหลายๆ ดานซึ่งมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ การเมือง และเหนืออื่นใด ความสัมพันธ
ระหวางผูคน ทั้งนี้ ทุกแงมุมของชีวิต ลวนอยูในอิทธิพลของแนวคิดพุทธศาสนานิกายเถรวาท วาดวยมรรคแปด และทางสายกลาง
ณ จุด ยอดของสังคม คือพระมหากษัตริย ซึ่งแมในปจจุบันมิไดทรงเปนผูปกครองโดยตรงแลว แตก็ยังทรงครองราชยโดยยึด อยูในหลัก
ทศพิธราชธรรมตามคติแบบอิน เดียโบราณ รัฐมนตรีของพระองคอาจจะไมถึงขั้น สมบูรณแบบ แตพระองคทรงกําหนดแนวศีลธรรมของ
ประชาคม ซึ่งจะเปนเครื่องค้ําประกัน ความอยูรอดของประเทศ หากไมเขาใจเรื่องราวเหลานี้ ก็ยอมจะไมเขาใจการเมืองไทย หรือกระทั่งไม
เห็น แนวโนมความเปน ไปของสถานการณปจจุบัน
การควบคุมรัฐไทยในยุคใหมเปนไปโดยผานการเปลี่ยนผูนําในรูปแบบที่มีกติกาเรียบรอย จวบกระทั่งสิ้นการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยเมื่อตน ทศวรรษ 1930 ในการนี้ เพื่อจะธํารงทางสายกลาง บุค ลากรทางการเมืองมีการฉอโกงอยางพอประมาณ โดย
ยังยอมรับไดกับความไมยั่งยืน ของชีวิต (นี่ก็อีกที่เปนแนวคิด แบบพุทธ) และดังนั้น ก็จะยอมปลอยวาง ยอมกาวพน ออกไปโดยที่นําเอาสิ่งที่
สั่งสมมาติดไปดวย (หรือกระทั่งยอมละทิ้งสิ่งที่ไดมาไปทั้งหมด นี่ก็เปน สิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแลวในอดีต)
ที่ผานมา ไมเคยมีใครพยายามจะครอบงําบงการเหนือประเทศหรือเหนือระบบเศรษฐกิจ โดยมีบางเปน บางคราวที่ต องมีการขับไลผูทรง
อํานาจทางการเมือง (ดวยวิธ ีอยางเชน การเดินขบวนอยางมโหฬาร, การเคลื่อนรถถังไปตามทองถนน, การกระซิบสั่งที่วากันวามาจาก
สถาบันพระมหากษัต ริย) กระนั้น ก็ต าม การเมืองไทยเดิน หนาตอเนื่องโดยมีการผลัด เปลี่ยนผูนํา และทุกคนมีโอกาสจะไดสวนแบงกันไป
รัฐไทยสามารถสรางและควบคุมความมั่งคั่งอัน พิเศษพิส ดาร ซึ่งมีปริมาณเหลือเฟอใหแกทุกคน ไมมีใครที่อดตายในเมืองไทย ในเวลา
เดียวกัน แมพวกผูทรงอํานาจและผูมีอันจะรับประทานทั้งปวงตางพึงพอใจที่จะมีชื่อเสียง มีภาพปรากฏในหนาขาวสังคม แตพวกนี้จะไม
โปรยปรายอวดตัวแสดงความมั่งคั่งไปกับเรื่องตางๆ ดั่งที่ทํากัน ในสังคมอื่น ๆ ของเอเชีย หรือในที่ใดๆ ของโลก
ทักษิณ ซึ่งเปนจอมยุยงบงการผูฉลาดหลักแหลม แตขาดความรูสึกผิด ชอบชั่วดีและสามัญสํานึก ไดล าออกจากการรับราชการตํารวจ
ตั้งแตยังหนุม เพื่อแสวงหาโอกาสเชิงพาณิชยส ารพัดแนวทาง โดยผลที่ไดรับสวนใหญนั้น ไมดีเลย จนกระทั่งไปคนพบสูต รลับผูชนะสิบทิศ
นั่นคือ การไดรับงานโครงการใหญกําไรงามจากรัฐบาลโครงการแลวโครงการเลา แรกสุด เลยคือการเปนผูจัด ซื้อจัด หาวิทยุสื่อสารยี่หอโม
โตโรลา (Motorola) ใหแกกรมตํารวจ จากนั้น ก็เปนผูจัด จําหนายเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ของโมโตโรลาในตลาดเมืองไทย ในตอนนั้น (ซึ่ง
ปจจุบันคนสวนใหญคงหลงลืมกัน ไปหมดแลว) เปน ชวงเวลาที่โมโตโรลาคือผูน ําในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ และโทรศัพทมือถือเพิ่งกําลังเริ่ม
ตนกลายเปน สิ่งที่ผูคนทั่วไปจะตองมีไวใชสอยขึ้นมา
และแลวก็เชนเคย ทักษิณมีล ูกเลนชั้นเซียนที่จะสรางความร่ํารวยใหแกต ระกูล ของเขา นั่นคือ การปด ล็อกใหขายบริการโทรศัพท
เคลื่อนที่ (ซึ่งโดยรูปธรรมคือการขายบัต รซิมการดระบบจีเอสเอ็ม GSM SIM card) เฉพาะแกผูใชที่มาซื้อเครื่องโทรศัพทมือถือดวยเทานั้น

อัน ที่จริงแลวการกระทําเชน นี้เปนการละเมิดขอตกลงระหวางประเทศที่มีอยูในเวลานั้น ซึ่งตรวจสอบดูแลโดยสมาคมผูลงนามในบันทึก
ความเขาใจ จีเอสเอ็ม (GSM MoU Association) แตมัน ทําใหประสบความสําเร็จในการเพิ่มราคาเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ในเมืองไทย ใหอยู
ในระดับ 3 เทาตัวของราคาระหวางประเทศ โดยสวนที่เพิ่มขึ้น นี้ (จากเครื่องโทรศัพทมือถือยี่หอโมโตโรลา) จะไหลเขากระเปาของตระกูล
ทักษิณ มิหนําซ้ําเงิน จํานวนมากกวานั้น ดวยซ้ําของลูกคาผูจํายอม ก็จะไหลเขาสูบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (เอไอเอส) ที่เปนกิจการ
ใหบริการดานโทรศัพทเคลื่อนที่ข องตระกูล ของเขาในตอนนั้น
การดําเนินการในลักษณะผูกขาด ตั้งแตต อนตน ๆ ในเสนทางอาชีพการเมืองของทักษิณเชนนี้ เปนลางบอกเหตุลวงหนาถึงการบงการ
ปลุกปน และการใชกระบวนการของตลาดไปในทางที่ไมชอบมาพากล ซึ่งไดกลายเปน ลักษณะโดดเดน แหงวิถีทางในการจัด ทําและการ
ดําเนิน นโยบายสาธารณะของทักษิณและพรรคการเมืองในเครือของเขา กระนั้นก็ตาม ดวยพลังงานของทักษิณและดวยทาทางการวางตัวที่
สามารถจูงใจคนของเขา ก็ไดทําใหเขามีบทบาททางการเมืองซึ่งทรงความสําคัญเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ โดยที่เขาสามารถสรางภาพลักษณต ัวเอง
ใหผงาดโดดเดน ขึ้น มาอยางชัด เจน ในรูปแบบของบุคคลผูสามารถบัน ดาลใหเรื่องยากลําบากทั้งหลายประสบความสําเร็จได และภาพ
ลักษณเชน นี้ก็มีศ ักยภาพที่จะกระตุน เติมพลังชีวิต ชีวา ใหแกระบบราชการของรัฐที่เวลานั้น อยูในภาวะดําเนิน งานไปอยางกะปลกกะเปลี้ย
อุด มไปดวยความสะดุดติด ขัด
ทั้งนี้ในชวงทศวรรษ 1980 ผูเขียนคนนี้ไดเคยเขาพบนายตํารวจยศพลตํารวจตรีผูหนึ่ง ซึ่งเวลานั้นดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา
ของกองตํารวจตรวจคนเขาเมือง เพื่อสอบถามถึงเหตุผลวาทําไมการยื่นขอมีฐานะเปน ผูต ั้งถิ่น ฐานอยูในประเทศไทยของผูเขียนจึงถูก
ปฏิเสธ ปรากฏวานายตํารวจผูน ี้เปด ลิ้น ชักของเขา และดึงกระดาษออกมาแผนหนึ่ง จากนั้น อีกครูหนึ่งตอมาเขาก็ต อบวา ผูเขียนไมเคยจาย
สินบนตามธรรมเนียมอยางที่ปฏิบัต ิกัน ผูเขียนจึงบอกขอบคุณเขาและเดินจากมา ตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษหลังจากนั้น ผูเขียนจึงยังตอง
บินเขาบิน ออกประเทศนี้เปนประจําทุกๆ 3 เดือน
ภายหลังทักษิณเขาผลักดัน ใหระบบราชการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทํางานอยางกระฉับกระเฉงมีชีวิต ชีวาขึ้น มาใหม สิ่งที่เคยเปน กระ
บวนการอัน สรางความเจ็บปวดทั้งใจและกาย อีกทั้งเสียเวลาและมีราคาแพงลิ่ว สําหรับชาวตางประเทศ ก็กลับกลายเปนกระบวนการที่เสร็จ
สิ้นไปไดอยางรวดเร็ว, งายดาย, และแนนอน บรรดาพลเมืองชาวไทยก็มีประสบการณทํานองเดียวกันวา การติดตอกับทางราชการแบบ
ธรรมดาสามัญประจําวัน นั้นมีการปรับปรุงประสิทธิภาพดีขึ้น มากอยางนาตื่น ใจ
ทักษิณไดสรางพรรคไทยรักไทยขึ้นมาอยูรอบๆ ตัวเขา และพรรคนี้ก็ไดกลายเปน พาหะในการสรางความมั่งคั่งร่ํารวยใหแกตระกูลของ
เขาและเหลามิต รสหาย ในลักษณะแบบแผนไทยตามประเพณีเดิมๆ เอามากๆ ทวาสิ่งที่ขัด แยงกับประเพณีก็ค ือ กลุมพัน ธมิตรแหงผล
ประโยชนน ี้เริ่มตนบีบคั้น ขมเหงรังแกทุกๆ ภาคสวนของเศรษฐกิจและทุกๆ ภาคสวนของระบบการเมือง ทั้งนี้เครื่องมือทางสาธารณะที่ปูทาง
ทําใหกลุมพันธมิต รของทักษิณมีศ ักยภาพเปยมลนถึงขนาดกระทําสิ่งนี้ไดนั้น มาจากนโยบายแบบประชานิยมชุด หนึ่ง ซึ่งยังคงผลิด อกออก
ผลแจกจายผลประโยชนทางการเลือกตั้งใหแกพรรคเครื่องมือของเขาแมกระทั่งในทุกวัน นี้
มีบางคนมองวา ลักษณะอันหมกมุน ดึงดัน ของทักษิณ ทั้งในเรื่องไมปรารถนาที่จะประนีประนอม, ไมปรารถนาที่จะปลอยวางและยอม
กาวพนออกไป, ตลอดจน “ใครชนะก็กินรวบแบบเหมายกเขง” ทั้งในทางการเมืองและในทางเศรษฐกิจนั้น เติบโตงอกเงยมาจากการที่เขา
ไดรับการปฏิบัติอยางไรความสุข เมื่อตอนที่ยังเปน เยาวชนอยูในครอบครัวทางภาคเหนือของประเทศไทยที่มีรากเหงาอพยพมาจากเมืองจีน
แตไมวาแหลงที่มาแหงลักษณะเหลานี้ของเขาจะเปนอะไรก็ต ามที แรงจูงใจและการกระทําที่ต ามมาของทักษิณ ก็น ําไปสูการที่เขาปฏิเสธไม
ยอมรับสวนประกอบอันทรงอํานาจตางๆ ของสังคมไทย, การที่เขารูสึกไมส บายใจกับการทุจริต คอรรัปชั่นในระดับที่ไมเคยปรากฏมากอน,
และการที่กลาวกัน วาเขามีค วามสัมพัน ธอันขึงตึงกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เขาถูกโคน ลงจากอํานาจดวยการรัฐประหารในป 2006 จากนั้นจึงติด ตามมาดวยการที่เขาถูกสอบสวนดวยขอหาประพฤติมิชอบในขณะ
อยูในตําแหนงหลายคดี จนนําไปสูการที่เขาถูกตัด สิน วามีความผิดทางอาญาฐานใชอํานาจอยางไมถูกตอง และถูกยึด เอาทรัพยส ิน สวนที่
ไดมาอยางไมชอบธรรม พรรคของเขาก็ถูกยุบเลิกเนื่องจากพฤติกรรมละเมิด กฎหมายที่มีหลักฐานยืน ยัน อยางหนาแนน ทักษิณไดบิน ออกไป
นอกประเทศในป 2008 เพื่อหลบหนีโทษจําคุก แตจากสถานที่ลี้ภัยแหงตางๆ ของเขา เขายังคงออกเงิน ทุน และทําการชี้น ําบงการการจัด
ทํานโยบายตางๆ ตลอดจนการฟนฟูส รรสรางเครื่องมือทางการเมืองตางๆ ขึ้นมาใหม เพื่อทําการปกครองประเทศไทยตอไป โดยที่ในระยะ
หลังสุดนี้ เขาไดส ถาปนาให น.ส.ยิ่งลักษณ นองสาวของเขา ขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีผูเปน ตัวแทนของเขา หลังจากที่พรรคเพื่อไทยชนะการ
เลือกตั้งในชวงกลางป 2011
รัฐบาลยิ่งลักษณกําลังทํางานอยางขะมักเขมน โดยใชเทคนิค “การทุจริตเชิงนโยบาย” อันถูกขัด เกลาจนสมบูรณแบบ มาประคับ
ประคองรักษากระแสเงินทองที่เคลื่อนไหลเขาสูต ระกูล ชิน วัตรและเพื่อนมิตร นโยบายประชานิยมอยางแทจริงที่ผานการทดลองมาแลว ยัง
คงมีมนตรขลังในการเรียกเสียงโหวตคะแนนนิยม พวกสาวกผูต ิดตามที่เปนคนเสื้อแดงของเขาจํานวนมากทีเดียวยอมรับวา แนนอนอยูแลว
ที่ทักษิณทุจริตคอรรัปชั่น ทวานี่แหละคือจุดสําคัญ ทั้งหมดทั้งสิ้นของการขึ้นครองตําแหนงนั่งเกาอี้สําคัญในประเทศไทย แตส ําหรับทักษิณ
แลว อยางนอยที่ส ุดเขาก็ยังเจือจานใหอะไรบางอยางแกพวกเขาเปนการตอบแทน โดยที่ไมใชเปน เพียงความหวังลอยลม หากแตยัง
เปน การปรับปรุงยกระดับชีวิต ของพวกเขาใหดีข ึ้น อยางเปน เรื่องเปนราวอีกดวย
**การดวลกัน ของชนชั้น นํา 2 กลุม**
มีบางคนแสดงทัศนะวา ความขัด แยงอัน ดําเนินตอเนื่องมาอยางยืดเยื้อหลายปแลวในประเทศไทย ไมไดมีอะไรมากไปกวาการที่กลุม
พันธมิต รทางธุรกิจ 2 กลุมกําลังแขงขัน แยงชิงกัน เพื่อปลนสะดมประเทศชาติเลย แตในความเปน จริงแลว กลุมพัน ธมิตร 2 กลุมนี้ประกอบ
กิจการโดยใชหลักการกฎเกณฑที่ผิด แผกแตกตางกันเปนอยางยิ่ง ความแตกตางกันดังกลาวเหลานี้ทําใหส ถานการณปจจุบัน ยากยิ่งแกการ
รับมือคลี่คลาย กระนั้น ก็ต ามที กลับไมคอยมีการวิเคราะหถึงสิ่งเหลานี้ในสื่อมวลชนฝายตะวันตกเอาเสียเลย
กลุมพลังฝายที่เวลานี้เปนพวกคัด คานกลไกของตระกูลชินวัตรนั้น โดยองครวมแลวเปนพวกที่ในระยะเวลาหลายปที่ผานมา พรอมที่จะ
กาวเดิน ไปตามรูปแบบทางประชาธิปไตย, พรอมที่จะใหเปดเสรีเศรษฐกิจ, พรอมที่จะใหธํารงรักษาสื่อมวลชน ชีวิต สาธารณะ และการถก
เถียงอภิปรายสาธารณะ ซึ่งเปดกวางเอาไว, และพรอมที่จะคอยๆ ปรับปรุงความนาเชื่อถือของระบบตุล าการ ในทางวัฒนธรรมนั้น พวกเขา
เปน พวกที่เดินตาม “ทางสายกลาง”, ยอมรับในผลที่ต อเนื่องติด ตามมา, เขาหยิบเขาครอบครองเพียงเทาที่พึงมีพึงได ขณะที่ยอมปลอย
ยอมเหลืออยางอื่น ๆ ใหแกค นอื่นๆ , และเมื่อถึงเวลาที่จะตองลุกขึ้น กาวจากไป ก็จากไปอยางสงางาม แมวาในทางปฏิบัต ิแลว พวกเขา
ละเลยเมินเฉยตอเปาหมายหลักการในเรื่องการมุงยกระดับชีวิตความเปน อยูข องผูค นในภาคชนบท
ในทางตรงกันขาม สําหรับกลุมพัน ธมิตรของทักษิณและเพื่อนมิต รแลว นอกเหนือจากการเปดกวางใหแกผูค นที่อยูในระดับลางๆ ใน
สังคม กลไกของตระกูล ชิน วัต รยังไดน ําเอาหลักการกฎเกณฑใหมๆ เขามายังประเทศไทย มัน ไมใชหลักการกฎเกณฑแหง “ทางสายกลาง”
แตเปน “ทางของกู” (My Way) โดยที่พวกเขาไดแสดงใหเห็น อยางชัด เจนวาพวกเขาไมเคยยอมรับรูวาถึงเวลาที่จะตองพอไดแลว ทั้งๆ ที่
ในความรูส ึกของคนไทยนั้น การรูจักพอเปนสิ่งที่สําคัญมาก และไมมีอะไรยากลําบากเลยที่จะยอมรับวาถึงเวลาที่จะตองพอไดแลว
ระหวางชวงป 2001 – 2006 ซึ่งเปน ระยะเวลาแหงการครองอํานาจจากการเลือกตั้งอยางมั่นคงเหนียวแนน ของเขานั้น กลไกของ
ทักษิณที่มีชื่อวาไทยรักไทย ไดเริ่มตน โปรแกรมในการเขาครอบงําบงการทุกๆ ภาคสวนของระบบเศรษฐกิจและทุกๆ ภาคสวนของรัฐ ใน
นามของตระกูล ทักษิณและเพื่อนมิตร ไมวาจะเปน ภาคการธนาคาร, การสื่อสารโทรคมนาคม, สื่อมวลชน, กิจการตางประเทศ, ศาลยุติธ รรม,
ตํารวจ ในตอนทายพวกเขายังกําลังเคลื่อนเขาไปในวงการทหาร และแทรกเขาไปในที่มั่นสุด ทายของการตอตาน ซึ่งก็ค ือ สถาบัน พระมหา
กษัต ริย ขณะที่พวกเขายังไมไดถึงกับหยั่งรากลงลึกในระดับเดียวกับที่เกิด ขึ้น ในอารเจนตินาทุกวันนี้ แตทิศ ทางก็เปนที่ชัดเจนกระจางแจง

การทําความตกลงกัน ในเรื่องเกี่ยวกับ “สภาประชาชน” หรือในเรื่อง “กระบวนการทางประชาธิปไตย” ใดๆ ก็ตาม จะยังคงไมส ามารถยุต ิ
หรือกระทั่งผอนเพลาบรรเทาความปนปวนวุน วายที่กําลังเกิดขึ้นในกรุงเทพฯในปจจุบันได ผูที่ส รางความชอบธรรม ใหแกการประทวงในวัน
นี้ หรืออันที่จริงแลวก็ค ือ ผูที่ส รางความชอบธรรมใหแกการคัดคานทักษิณนับตั้งแตต อนเริ่มตนความไมส งบของภาคประชาชนจนกระทั่งนํา
ไปสูการโคนลมเขาใหตกลงจากอํานาจนั้น ไดใชชีวิต ผานมาดวยการปรับสมดุล ทางดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางชนชั้น ตางๆ ใน
ราชอาณาจักรแหงนี้กันเสียใหม และก็ยังคงสามารถกระทําเชน นั้น ไดอีกครั้งหนึ่ง พวกเขาสามารถที่จะยอมรับตัวแทนทางการเมืองของกลุม
ดอยอิทธิพลบารมี ชนิด ที่ผิด แผกแตกตางอยางมากมายกวานี้อีกดวยซ้ํา พวกเขาสามารถที่จะรับมือทําความตกลงกับพวกผูน ํากลุมเสื้อแดง
เฉกเชน ที่พวกเขาเคยทํามาในอดีต
ในเวลาที่ส ถานการณอยูในภาวะจลาจลเมื่อป 2010 ตอนที่กลุมคนเสื้อแดงกําลังเผาอาคารตางๆ ในนครหลวงของประเทศอยูนั้น ผู
เขียนคนนี้รูส ึกกังวลหวงใยวา ราชกรีฑาสโมสร (Royal Bangkok Sports Club) ซึ่งผูเขียนเคยมาวิ่งออกกําลังกายอยูแทบทุกวันจะตองถูก
เผาถูกทําลายไปดวย เนื่องจากสถานที่แหงนี้เปน สัญลักษณชั้นนําระดับแนวหนาของชนชั้นปกครอง โดยที่มีส นามหญาสีเขียวขจีขนาด
ใหญเนื้อที่ 400 เอเคอร (1,000 ไร) ซึ่งไดรับพระราชทานจากพระมหากษัต ริยเมื่อ 100 ปกอน และไมวาขณะใดก็ตามที สนามหญานี้ก็มัก
ถูกจับจองครอบครองโดยนักกอลฟสถานภาพสูงราวๆ 20 คนอยูเปน ประจํา ในชวงนั้นของเมื่อป 2010 สโมสรแหงนี้ถูกแยกหางเพียงดวยรั้ว
กั้น ธรรมดาๆ จากการชุมนุมของพวกคนเสื้อแดงผูน ิยมความรุน แรง ซึ่งกําลังรวมตัวกัน อยูตรงบริเวณใกลๆ กับดานหนาของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ทวามีสมาชิกคนหนึ่งของคณะกรรมการอํานวยการทั่วไปของราชกรีฑาสโมสร ไดพูดยืนยันใหความมั่นใจกับผูเขียนวา “เราไดไป
ทําความตกลงมาแลว พวกเขาจะไมเขามาหรอก” แลวพวกเขาก็ไมไดมาจริงๆ เสียดวย
ผูที่ส รางความชอบธรรมของขบวนการประทวงปจจุบัน มีค วามหลงใหลหมกมุนขั้น ต่ําสุดอยูประการหนึ่ง สําหรับพวกเขาแลว แนวความ
คิดที่วานักโทษหลบหนีคดีอาญาคนหนึ่ง และจริงๆ แลวก็ถูกมองถูกเขาใจวาเปนศัตรูข องพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้น สมควรแลวหรือที่
จะกลายเปน ผูควบคุมบงการการบริหารปกครองประเทศไทยจากระยะไกล เพื่อใหเกิด ผลประโยชนโภชนผลทั้งแกต ัวเขาเองและตระกูล ของ
เขา มันไมเพียงเปนสิ่งที่ยอมรับไมไดเทานั้น หากแตถึงขั้นวาแมกระทั่งแคจิน ตนาการถึงก็เปน เรื่องเหลือเชื่อแลว หากจะนําเอาเรื่องนี้มา
อธิบายในบริบทที่จะใหค นตางชาติเขาใจได ก็คงตองเปรียบเทียบวา วิธีในการเขาปกครองประเทศของทักษิณนั้น มันชางแปลกประหลาด
เขากัน ไมไดเลยกับคานิยมทางวัฒนธรรมของไทย และจึงกระตุนใหเกิด ความรูส ึกเกลียดชังเปน ปรปกษข ึ้นมาในความคิด จิต ใจของผูที่
คัดคานเขา ในระดับเดียวกัน และในรูปแบบชนิดเดียวกันกับที่คลิน ิกทําแทงกอใหเกิดขึ้น ในความคิด จิต ใจของพวกรณรงคตอสูใหเคารพ
ชีวิตมนุษย (pro-life) ในสหรัฐอเมริกา มัน แทบจะไมไดเกี่ยวอะไรกับเรื่องผลประโยชนทางเศรษฐกิจหรือการแบงสรรอํานาจทางการเมือง
เอาเลย แนวความคิด จําพวก “การแบงปนอํานาจ” หรือ “แผนการปฏิรูปที่ชัดเจน” หรือ “กระบวนการตางๆ ทางประชาธิปไตย” จึงลวนแตไม
สอดคลองและไมตรงกับสิ่งที่เปนแกนกลางของความขัด แยงในปจจุบัน เลย
ทวาสําหรับในสวนของทักษิณแลว ยอมพูดไดวาทั้งหมดเปนเรื่องเกี่ยวกับเงินทองและการควบคุมบงการ การที่ศ าลตัด สิน เมื่อป 2008
วาเขามีค วามผิด จริงในขอหาทุจริต คอรรัปชั่น นั้น เปนไปดวยความยุต ิธรรมอยางแทจริง โดยที่ศ าลพิพากษายึด ทรัพยส ิน ของเขาคิด เปน
มูล คาเทากับประมาณ 1,500 ลานดอลลารส หรัฐฯ ในฐานะที่เปนดอกผลซึ่งเขาไดมาโดยมิชอบ (พื้น ฐานทางกฎหมายสําหรับการพิพากษา
ตัดสินเชนนี้ เปน สิ่งที่อิงตามขอเท็จจริงอยางไรชองโหว) แตก็ยังเหลือทรัพยส ินใหเขาอีกเกือบๆ 1,000 ลานดอลลาร เพราะไมเปนที่
ชัดเจนวาเขาไดมาโดยเปน ผลของการใชอํานาจอยางมิชอบ มัน ดูเหมือนกับเปนคําเชื้อเชิญตามแบบฉบับไทยๆ ใหเดิน ทางไปอยูต าง
ประเทศ ซึ่งเขาจะยังคงมีทรัพยส ินทางการเงิน อยางเปนกอบเปน กําเอาไวใชสอยได
ตรงนี้เองซึ่งเปน ที่ต ั้งของอุปสรรคใหญข องการตอสูกัน ในกรุงเทพฯเวลานี้ การเมืองอันมีเสถียรภาพนั้น ยอมเรียกรองใหมีความ
สอดคลองเหมาะควรบางอยางบางประการระหวางพฤติกรรมทางการเมืองสาธารณะ กับความคาดหมายทางวัฒนธรรมที่ไดรับการยึด ถือกัน
อยูอยางแรงกลา ทวาพฤติกรรมของทักษิณกลับไมไดมีความเหมาะควรสอดคลองเลย ใครๆ ก็สามารถมองเห็น ความเคียดแคน บนใบหนา
ของเขาในตอนที่เขาปรากฏตัวทางโทรทัศน อัน เปน สิ่งที่กระทําไมไดในวัฒนธรรมไทย, นอกจากนั้น เขายังตองการอํานาจกลับคืนในแบบที่
กลับคืน มาสูตัวเขาเองแทๆ ดวย, เขาตองการทรัพยสิน เงิน ทองเปน หลายพัน ลานดอลลารของเขาคืน , และเขาไมต องการที่จะเขาคุก ถึงแม
ศาลตัดสิน แลววาเงิน ทองที่เขาไดมานั้นมีจํานวนมากที่มาจากการใชอํานาจอยางไมชอบ
ทักษิณโตแยงวา คดีความที่ใชมาเลนงานเขานั้น มีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง แนนอนทีเดียว นี่เปนขอโตแยงที่ถูกตองระดับหนึ่งในแง
ที่วา จากการที่เขาไดเที่ยวบีบคั้นขมเหงรังแกผูค นและสถาบัน ตางๆ เอาไวมากมายเหลือเกิน (อยางเชน สื่อมวลชน, ธนาคาร, ทหาร, และ
สถาบันพระมหากษัต ริย) นั้น ทําใหเขามีศ ัต รูทางการเมืองเยอะแยะเต็มไปหมด นอกจากนั้นยังเปน ความจริงที่กระบวนการยุติธรรมซึ่งใชเลน
งานฟองรองลงโทษเขานั้น เปน ผลโดยตรงจากการรัฐประหารยึด อํานาจในป 2006 ซึ่งยุต ิการครองตําแหนงนายกรัฐมนตรีของเขา
แตนี่แทบจะไมไดทําใหการกลาวโทษฟองรองเขากลายเปนความไมถูกตองชอบธรรมแตอยางใดเลย เนื่องจากขณะอยูในอํานาจนั้น
ทักษิณและตระกูล ของเขาทําตัวอยูเหนือกฎหมายเรื่อยมา อีกทั้งมีค วามมั่นอกมั่นใจวาพวกเขานั้นชางสะอาดบริสุทธิ์ไรจุด ดางพรอย ผูเขียน
ผูนี้ไดอานศึกษาคําพิพากษาภาษาไทยฉบับเต็มซึ่งวินิจฉัยลงโทษเขาและพรรคไทยรักไทยของเขา และพบวาคําพิพากษาเหลานี้ไมเพียง
ชี้ออกมาอยางปราศจากขอคลางแคลงอันสมดวยเหตุผลเทานั้น หากยังถึงขั้น ชี้ออกมาอยางชนิด ไมสามารถที่จะตั้งขอกังขาคลางแคลงที
เดียว
เปน เพราะทักษิณปฏิเสธไมยินยอมที่จะทําตามแบบแผนทางวัฒนธรรมแหงการแบงปน การปลอยวางและกาวพน จากไป (อันเปน
คุณสมบัต ิที่ทําใหการเปลี่ยนถายอํานาจในประเทศไทยมีลักษณะคอนขางสุภาพนุมนวลตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา) นั่นเอง ที่
ทําใหเขากลายเปน บุค คลซึ่งสุดจะอดทนอดกลั้นไดไหวสําหรับพวกที่ประทวงอยูตามทองถนนเวลานี้ สําหรับพวกเขาแลว ทักษิณคือวัต ถุ
“ตางดาว” ซึ่งควรที่จะปฏิเสธ และถาหากการบอกปดไมยอมรับดังกลาวนั้น เรียกรองใหตองฝาฝน รูปแบบพิธีกรรมทางประชาธิปไตย
เปน การชั่วคราว นั่นก็เปน ความจําเปน อัน นาสลดใจ เพื่อรักษาคุณลักษณะพรอมรอมชอมประนีประนอมแบบพิเศษของชีวิตประชาคมไทย
ตลอดจนเพื่อประคับประคองสภาวการณที่การเมืองไทยคอนขางปราศจากความอุบาทวชั่วราย ซึ่งเปนลักษณะอัน โดดเดนแตกตางจากชาติ
อื่น ๆ ของประเทศนี้
ผูที่ส รางความชอบธรรมใหแกการชุมนุมประทวงคราวนี้ หวังที่จะคุมครองรักษาประเทศไทยที่พวกเขารูจักเอาไว จากคานิยมตางดาว
ทั้งหลายที่ทักษิณนําเขามา และสําหรับพวกเขาแลว สิ่งนี้เปนเรื่องจําเปน เรงดวนสูงสุด เพราะการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่กําลังจะเกิดขึ้นใน
ระดับสูงสุดของสังคมไทย อาจจะทําใหเปาหมายของพวกเขากลายเปนสิ่งที่เปน ไปไมไดขึ้น มา ดวยเหตุด ังนี้ เงื่อนไขประการหนึ่งสําหรับ
การยุต ิความปนปวนวุนวายในปจจุบัน ก็ค ือการที่ทักษิณตองยิน ยอมที่จะไปพํานักลี้ภัยในตางแดนอยางถาวร, การที่ต ระกูล ของเขาตอง
ยิน ยอมที่จะสละตัด ขาดจากอํานาจ, และกลุมพัน ธมิตรของเขาก็จะตองละทิ้งหลักการกฎเกณฑทางการเมืองแบบ “ผูชนะกิน รวบเหมายก
เขง” ที่พวกเขาเสกสรรคข ึ้นมา
ทวา นี่ก็ยังเปนเพียงเงื่อนไขขอหนึ่งใน 2 ขอที่จะทําใหเมืองไทยสามารถกลับคืนเขาสูเสน ทางแหงการพัฒนาประเทศอันปลอดภัยและ
มีส ุขภาวะ ทั้งนี้ขอใหเฝาติดตามพัฒนาการอัน สําคัญที่สุด ประการแรกนี้เอาไวใหด ี ไมวาในปจจุบัน มัน ยังดูไมน าจะเกิดขึ้น มาไดสักแคไหน
ก็ต ามที
**แบบอยางที่ปฏิบ ัติก ัน มาไมขาดสาย**
หวงเวลาจํานวนมากของคริส ตศตวรรษที่แลว ความขัด แยงถึงขั้น รายแรงในเรื่องอุดมการณ, อํานาจ, และเงิน ทอง บังเกิดขึ้นอยูเปน
ประจําในประเทศไทย แตเนื่องดวยบรรทัด ฐานแบบชาวพุทธของคนไทย ประเทศไทยจึงไมเคยตองผานประสบการณข องความรุนแรงอัน

นาสยดสยอง เฉกเชนที่พวกชาติเพื่อนบานหรือประเทศอื่น ๆ จํานวนมากในโลกประสบมาเมื่ออยูในความขัดแยงทํานองเดียวกัน ตรงกัน ขาม
แทนที่จะสูรบเขน ฆากัน จนตายกัน ไปขางหนึ่งตามทองถนนในกรุงเทพฯ ฝายซึ่งชวงจังหวะเวลาของพวกเขาเริ่มตน ผัน ผานลาลับเสียแลว
มักเลือกใชวิธีเดินทางออกนอกประเทศ –เริ่มตนตั้งแตในป 1935 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสละราชสมบัต ิ และทรง
เสด็จไปประทับที่สหราชอาณาจักรจวบจนกระทั่งเสด็จสวรรคตในระหวางการลี้ภัย
เมื่อถึงคราวของเขาบาง นายปรีดี พนมยงค ผูนําที่มีชื่อเสียงโดงดังของขบวนการทางการเมืองซึ่งบีบบังคับใหพระบาทสมเด็จพระ
ปกเกลาเจาอยูหัวตองเสด็จไปลี้ภัยในตางแดน ก็เดินทางไปลี้ภัยในตางประเทศถึง 3 ครั้ง ในป 1934, ป 1947, และครั้งทายสุดคือในป
1949 ตอมาเขาถึงแกอสัญกรรมในกรุงปารีสเมื่อป 1983 บุค คลที่เปน ผูค อยจองลางจองผลาญนายปรีดีมาอยางยาวนาน ไดแก
พล.ต.อ.เผา ศรียานนท ก็เปน ฝายพายแพยอยยับในการตอสูชิงอํานาจในป 1957 และเดินทางออกไปอยูที่เจนีวา สุด ทายก็ถึงแกอนิจกรรม
ไปโดยไมไดกลับมาเห็นบานเกิด ของเขาอีกเลย
ในป 1973 จอมพลถนอม กิต ติข จร และจอมพลประภาส จารุเสถียร ตองขึ้นเครื่องบิน ไปลี้ภัยชั่วคราวในไตหวันและในสหรัฐฯ ถึงแมใน
ตอนทายยังไดกลับคืน มาใชชีวิตอยูอยางเงียบๆ ในกรุงเทพฯ ในป 1976 ดร.ปวย อึ้งภากรณ นักเศรษฐศาสตรผูไดรับความเคารพยกยอง
อยางสูง ซึ่งยืน อยูผิด ขางกับกระแสทางการเมืองในเวลานั้น ก็เดินทางไปลี้ภัยในลอนดอนเหมือนกัน
พวกปรปกษของทักษิณ มีเหตุผลอัน สอดคลองเหมาะควรในทางปฏิบัติอยางยิ่งบางประการ ที่จะวาดหวังใหเขาจากไปอยูที่อื่น เชน กัน
เริ่มตนตั้งแตค ุณสมบัต ิในการพิจารณาวิน ิจฉัยอัน ย่ําแยข องเขา ตัวอยางเชน ไมวาใครก็ตามในประเทศไทยที่มีความสามารถในการพิจารณา
วิน ิจฉัยอยางเปนปกติ ยอมตองทราบตองตระหนักในสิ่งๆ หนึ่งกอนสิ่งอื่น ใดทั้งหมด นั่น คือ ใครก็ต ามจักไมสามารถที่จะเจริญกาวหนาในราช
อาณาจักรแหงนี้ได หากกระทําการ หรือแมกระทั่งมีความคิดอานไปในทางตอตานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทวาเปนที่เขาใจกัน อยาง
กวางขวางวา ทักษิณเปนผูที่ไมเดินตามกฎเหล็กนี้ จนกอใหเกิดผลตอเนื่องอันเลวรายอยางหลีกเลี่ยงไมพนทั้งตอตัวเขาเองและตอประเทศ
ชาติ การพิจารณาวินิจฉัยอยางแยๆ เชนเดียวกันนี้ ยังปรากฏใหเห็น ในการตัดสินใจเลือกนโยบายทางเศรษฐกิจจํานวนมากอีกดวย
สวนประกอบอยางที่ส องก็คือ การที่ทักษิณมีค วามรังเกียจชิงชังเนื้อหาสาระของความเปน ประชาธิปไตย ถึงแมในขณะที่เกิดการขัด แยง
กับผูที่กําลังอยูบนทองถนนเวลานี้ พรรคของเขาจะไดพยายามหยิบยกอางอิงถึงหลักการตางๆ ของอุด มการณน ี้ก็ต ามที ออกจะเปนเรื่อง
ตลกรายทีเดียวที่ตัวทักษิณเองคือผูที่ไดประโยชนจากการที่สถาบันทางประชาธิปไตยทั้งหลายคอยๆ แข็งแรงมั่น คงขึ้น เรื่อยๆ ในรอบระยะ
เวลาหลายทศวรรษนับตั้งแตที่ไดผลิดอกเบงบานขึ้น ครั้งแรกในชวงกลางทศวรรษ 1970 โดยที่เขากลายเปนนายกรัฐมนตรีผูมาจากการ
เลือกตั้งคนแรกซึ่งสามารถอยูในตําแหนงไดจนเต็มครบตลอดวาระของเขา
ทวาพรรคไทยรักไทยของทักษิณนั้น ถึงแมเปน ผูไดรับประโยชนด ังที่กลาวมาขางตน ก็กลับกลายเปนผูทุบทําลายสวนประกอบตางๆ ที่
คอยสนับสนุน ค้ําจุนประชาธิปไตยเอาไว ดวยความรวดเร็วที่ส ุดเทาที่พวกเขาสามารถกระทําได ไมวาจะโดยการขมขูค ุกคามและใชอํานาจ
บาตรใหญเอากับสื่อมวลชน, การใชส ิน เชื่อธนาคารเปนเครื่องมือในการแบล็กเมลเชิงพาณิชย, การใชอํานาจของตํารวจแบบเลือกที่รักมักที่
ชัง, ตลอดจนการขมขูกรรโชกและการติด สิน บนศาล สําหรับตระกูล ชิน วัต รแลว การปกครองรัฐคือการประกอบธุรกิจอยางหนึ่ง คลายๆ กับ
การบริหารบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมสักแหงหนึ่ง ในธุรกิจแหงการปกครองรัฐนี้ การเลือกตั้ง, การแบล็กเมล, และการติดสินบน ลวนแลวแต
เปน ยุทธวิธีซ ึ่งพรรคการเมืองในเครือของพวกเขาใชกันเพื่อรักษาชองทางใหเงินทองไหลมาเทมา การเปดโอกาสใหแกชนชั้น ลางเพิ่มมาก
ขึ้น แทที่จริงแลวก็เปน เพียงยุทธวิธีอีกอยางหนึ่ง ซึ่งจะถูกโยนทิ้งไปอยางไมแยแสในทัน ทีที่พรรครูสึกปลอดภัย และพวกผูนําของคนเสื้อ
แดงจํานวนมากมาย ก็มีความรูส ึกวิต กกังวลเพียงแคในแงมุมนี้เทานั้น
การอธิบายแจกแจงใหเห็นถึงแรงจูงใจตางๆ ที่แทจริงของผูที่เขารวมการชุมนุมประทวงในเวลานี้ นาที่จะทําใหเราสามารถเขาอกเขาใจ
ถึงความเปน ไปไดทั้งปวงที่จะเกิด ขึ้น ในอนาคต คนไทยสวนใหญนั้น เปน ผูที่มีความออนไหวอยางลึกซึ้งยิ่งตอความรูสึกตางๆ ของคนอื่น ๆ
และพยายามที่จะตอบสนองอยางถูกตองเหมาะควร แตพวกเขาก็มีวลีอันงดงามในการแสดงความรูส ึกวาควรจะตองทําอยางไรตอพวกเบี่ยง
เบนนอกคอกทางสังคม นั่นคือ “เอาไมต ะพดตีหัว ” นี่แหละคือสิ่งที่ประชาชนซึ่งออกมาชุมนุมตามทองถนนในกรุงเทพฯเวลานี้กําลังพยายาม
ที่จะกระทํา
ความปนปวนวุน วายในทองถนนขณะนี้จะสามารถหยุด ยั้งลงได เมื่อทักษิณและตระกูล ของเขาคิด คํานวณไดวา พวกเขาไมส ามารถจะ
เสียสละนอยลงไปกวาที่ผูซ ึ่งอยูมากอนพวกเขาไดเคยกระทํากัน ทุกๆ ผูค นตั้งแตพระมหากษัต ริยล งมาทีเดียว กระทั่งเมื่อมีการเสียละดัง
กลาวนี้แลว ภาวะเครียดขึ้งทางสังคมทั้งหลาย ที่ต ระกูล ชิน วัต รไดฉวยใชหาประโยชนอยางนาหยามหยัน ก็ยังจะดําเนิน ตอไปอีก จนกวาจะ
มีบางภาคสวนของชนชั้น นําซึ่งยังไมเปน ที่ทราบแนชัด วาเปนภาคสวนใด จะไดพัฒนาโครงการสําหรับยกระดับชีวิตความเปน อยูข องผูค น
ในชนบท ซึ่งสามารถนํามาแขงขัน (อยางซื่อตรงปราศจากเลหกล), เนน ผลในทางปฏิบัต ,ิ และยั่งยืน ขึ้น มา
อัน ที่จริงสิ่งนี้เคยบังเกิด ขึ้นในชวงเวลากอนหนาจะถึงยุคแหงความขัดแยงภายในประเทศครั้งใหญโตในประเทศไทย ชวงเวลาดัง
กลาวก็คือในป 1973 เมื่อระบอบเผด็จการทหารที่ด ูเปนมิต รทวาเหินหางจากสภาพความเปน จริงมีอัน ลมคว่ําลงไป ในตอนนั้นมีกลุมนาย
แบงกและชนชั้น สูงกลุมหนึ่งจับมือกัน กอตั้งพรรคกิจสังคม ขึ้นมา พรรคนี้เ ดิน หนานําเอานวัต กรรมทางนโยบายชุดหนึ่งมาใชปฏิบัต ิ ซึ่งสราง
ความเปลี่ยนแปลงอยางนาตื่นใจใหแกอัต ราสวนทางการคาระหวางเขตชนบทกับเขตเมือง ดวยวิธีปรับปรุงแกไขนโยบายการจัด เก็บภาษี
จากขาว และการจัดเก็บอากรนําเขาจากผลผลิตทางการเกษตร
ทุกวัน นี้ ประเด็น ปญหาอื่นๆ เปน ตนวา ความลมเหลวของระบบการศึกษาในชนบท และการลงทุนของภาครัฐควรมีกระจายตัวในทาง
ภูมิศาสตรอยางไร กําลังกลายเปน สิ่งที่จะตองเขาไปใหค วามสนใจ สิ่งที่เปนปริศ นาอันเดนชัด ของทุกวัน นี้ก็คือ ทําไมจึงไมมีผูประกอบการ
ทางการเมืองกลุมใดเลยที่กาวผงาดขึ้น มาแขงขัน กับทักษิณ ในพื้นที่ซ ึ่งเต็มไปดวยชองวางอัน ใหญโตนี้ของตลาดการเมืองไทย
นี่แหละคือ (เฉกเชนเดียวกับในชวงทศวรรษ 1970) เงื่อนไขประการที่ส องที่จะตองมี เพื่อใหบังเกิด เสถียรภาพอัน แทจริงขึ้น มา ถาหาก
เมื่อใดเงื่อนไขเหลานี้เกิด ขึ้น แลว พวกที่อยูวงนอกทั้งหลายก็จะเริ่มตนรูส ึกมั่นอกมั่นใจขึ้น อีกครั้งเกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทย
เจฟฟรีย เรซ เปนนักวิเคราะหการเมืองผูผานการศึกษาอบรมจากฮารวาด ซึ่งไดพํานักอาศัยอยูในประเทศไทยมาเปน เวลา 45 ปแลว
เขาเคยอยูในทามกลางเหตุการณค วามไมส งบของสาธารณชนมาแลวหลายครั้งหลายครา เปนตนวา การรุกโจมตีชวงเทศกาลตรุษญวนใน
ไซงอนป 1968, การโคนลมประธานาธิบดีเฟอรด ินานด มารกอส แหงฟลิปปน สในป 1986, และการลมคว่ําของระบอบปกครองใน
ประเทศไทยรวม 3 ครั้ง คือในป 1973, 1976, และ 2006 ผลงานที่เกี่ยวของของเขาสามารถติด ตามไดจากเว็บไซต
http://www.jeffreyrace.com.

ขาวลาสุด ในหมวด
รัสเซียมองไกล ‘เสน ทางเดิน เรือทะเลสายเหนือ’ จะกลบรัศ มี ‘เสน ทางสายไหม’

อดีตผูนําอิส ราเอล ‘อาเรียล ชารอน’ ไมใชวีรบุรุษ
ฤาประเทศไทยกําลังจะเกิดปฏิวัติรัฐประหาร?
ชาวอียิปต ‘รับ’ รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม
ทางออกสําหรับความขัด แยงในเมืองไทยเวลานี้

จํานวนคนอาน 2446 คน

จํานวนคนโหวต 3 คน

คุณเห็นดวยกับ ขาว/บทความนี้หรือไม
เห็นดวย

เห็นดวย 3 คน
100 %

ไมเ ห็น ดวย
ยังไมม ีผูไ มเ ห็นดวย

0%

Showers for the Disabled
disabledbathing.com
Get Info On Our Line of Showers for the Disabled. Free Brochure!

ความคิดเห็น ที่ 6
ตาตอตา ฟน ตอฟน
ก
ความคิดเห็น ที่ 5
สไนทเปอรส งหัวเทพเทือกทุกอยางจบ รองมา มารค ถาวร ปลาบู หนองใน สุด ทาย ชวยเชื่องชา
กรูเอง

ไอกระจอก
ขอใหกลับเปนคนดี

ความคิดเห็น ที่ 4
http://www.change.org/th/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%8D%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%
turner-please-step-away-from-thailand#
ฝากลงชื่อตอตานการแทรกแซงจากสหรัฐ
ฟหกด

ความคิดเห็น ที่ 3
เขียนไดด ี การที่ทักษิณและตระกูล ชิน วัตรกินรวบคนเดียวทําผิด ประเพณีการเมืองไทย ผูน ําการเมืองหลายคนที่มีชื่อเสียงเมื่อเขาพายแพก็จะอยูอยางสงบ เชน นายปรีดี พลเอกเผา จอมพลถนอมและประภาส
เจาคิด เจาแคน ตามสัน ดานของเจ็กตางดาวที่เขามาอาศัยแผนดินไทยทํามาหากิน มักใหญใฝส ูง อยากจะเปนประธานาธิบดีคนแรกของเมืองไทย ใดยใชโครงการประชานิยมหวานลงไปในภาคชนบทเพื่อใหค
ภาคอีสานและภาคเหนือเพราะคนภาคนี้เชื่อคนงาย กลัวบาปยึด มั่น ในศาสนาพุทธเถรวาท ทําใหเขาไดกาวขึ้น มาเนนายกรัฐมนตรีจาก ทฤษฎีโครงการประชานิยม เก็บภาษีจากคนรวยและคนชั้นกลางมาแจก
ก็เขาไปผูกขาดสัมปทานโครงการตางของภาครัฐ ใชอํานาจรัฐบีบเอกชนและรัฐวิส าหกิจแปรรูปมาเปน ของตนเอง
seamilar@hotmail.com

"เจ็กตางดาวที่เขามาอาศัยแผน ดินไทยทํามาหากิน " มีทั้งคนดี และคนชั่ว อยาเหมาเขง(โวย)
... ถาไมมี "ลูกเจ็กตางดาวที่เขามาอาศัยแผนดินไทยทํามาหากิน " คนหนึ่งชวยกูบานเมืองจากพมา ... ปานนี้ ทรพี คห. 3 คงมีส ภาพไมต างจากโรฮิงญา
ลูกจีนเมืองไทย

ถูกตองอยางที่ค ุณลูกจีน เมืองไทยวาไวนั่น แหละ
ลูกจีนอีกคน

อยาเอาสัญชาติมาตําหนิกัน สมเด็จพระเจาตากสิน พระองคทานไมเคยประกาศตนวาเปนลูกเจกลูกแปะที่ไหน พระองคทนประกาศตัวเปน คนไทย กอบกูเอกราชเพื่อประเทศไทย และคนไทยท
ทานดวยซ้ํา และทานก็รักประเทศไทยของทานมาก
forever

ความคิดเห็น ที่ 2

จะบอกใหรูวา การจะแขงกับไอเหลี่ยมได ตองจายใตโตะกอน 30-50% นั้นคือตนทุน แขงไมไดหรอก
อยูมานานแตไมรูอะไรเลย
PSP
ความคิดเห็น ที่ 1
ขี้เกียจอาน แตขอบอก..ทางออกของประเทศไทยคือ..
กําจัด ระบบทักษิณใหหมดประเทศไทย เสดแลว
ตองปฏิรูประบบทุกระบบของประเทศไทย
กอนการเลือกตั้ง..จึงจัดการเลือกตั้ง..
ชัดไหม..

Learn to Speak English
www.biaenglish.com
Premium ESL at Discount Rates Learn Practical English at BIA
โปรดอานกฎกติก ากอนแสดงความคิด เห็น
1. โปรดงดเวน การใชคําหยาบคาย สอเสียด ดูหมิ่น กลาวหาใหราย สรางความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเปนที่เคารพ
2. ทุกความคิด เห็น ไมเกี่ยวของกับผูดําเนิน การเว็บไซต และไมสามารถนําไปอางอิงทางกฎหมายได
3. ทีมงานเว็บมาสเตอรขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิด เห็น โดยไมต องชี้แจงเหตุผลใดๆ ตอเจาของความคิด เห็น นั้น
4. เพื่อใหการแสดงความคิดเห็นเปนไปตามกฎกติกาที่วางไว ทางผูจัดการออนไลนไดปรับปรุงระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณารอสักครู กอนที่ความคิด เห็น ของทานจะถูกนําขึ้น แสดง
5. ผูรวมแสดงความคิดเห็นสามารถรวมตรวจสอบขอความที่ไมเหมาะสมได โดยการกดปุม "แจงลบ" หรือสงอีเมลแจงมาที่ cs@astvmanager.com หรือ cs.astvmanager@gmail.com ซึ่งทีม
งานจะทําการตรวจสอบ และลบขอความดังกลาวโดยเร็วที่ส ุด หรืออยางชาภายใน 3 วันทําการ

เพื่อใหก ารแสดงความคิด เห็น เปนไปตามกฎกติก าที่วางไว ทางผูจัด การออนไลนไดปรับ ปรุง ระบบการกรองคําใหเขมงวดยิ่งขึ้น กรุณ ารอสัก ครู กอนที่ความคิด เห็น ของทานจะ
ถูก นําขึ้นแสดง
แสดงความคิด เห็นเพิ่มเติม
โชวภาพผูใชทุก ครั้ง ที่แสดงความเห็น เพียงเขาสูระบบดวยบัญชีของเฟซบุก กดที่ป ุมดานลางนี้เลย!
Log In

ชื่อ/e-mail ของคุณ :

*
*

สงความคิดเห็น

กฎกติกาการแสดงความคิด เห็น ฉบับเต็ม
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