
“ทบทวนทศิทางประเทศไทย” 

ธีรยทุธ  บญุมี 

ปาฐกถาพเิศษ วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2551 ณ อาคารกีฬาเวสน์ ศนูย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญ่ีปุ่ น) 

(1) 

วิกฤตการเมืองไทยขยายตวั 

1.วิกฤตการเมืองไทยเกิดจากการคอร์รัปชัน่เป็นประวตักิารณ์  มีการครอบงําองค์กรตรวจสอบและขดัขวาง

กระบวนการยตุธิรรมในยคุรัฐบาลทกัษิณ  เกิดการรัฐประหาร 19 กนัยายน 2549 ขึน้แตพ่ปช.ดงึดนัแก้

รัฐธรรมนญูเพื่อรือ้ล้างผลงงานการตรวจสอบของคมช.  จงึเกิดการชมุนมุประท้วงของพนัธมิตรประชาชน

เพ่ือประชาธิปไตยอีกหน  และขยายตวัวกว้างไปตามจงัหวดัและภมูิภาคตา่ง ๆ  

2.พนัธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยยกระดบัการตอ่สู้จากกลุม่ตอ่ต้าน (protest group) เป็นขบวนการ

ทางการเมือง (political movement) ซึง่หมายถงึการเป็นกลุม่การเมืองท่ีมีพืน้ฐานเครือขา่ยและกําลงั

สนบัสนนุ  ซึง่เป็นชาวบ้านและพลงัจารีตนิยม  มีส่ือเผยแพร่ความคดิท่ีสําคญัคือ  ASTV จนเป็นขบวนการ

ท่ีตัง้อยูไ่ด้โดยตนเอง   และเคลื่อนไหวได้ยีดเยือ้ยาวนาน  มีเป้าหมายไมเ่พียงเพื่อลงโทษนกัการเมืองโกงกิน  

แตย่งัเพื่อปรับโครงสร้างอํานาจการเมืองใหม ่

 สองสว่นนีทํ้าให้ปัญหาการเมืองไทยทวีความยุง่ยา  คลีค่ลายลําบากยิ่ง 

 

ประเทศไทยถงึทางตนัของการแก้ปัญหา 

ปัญหายุง่ยากขึน้  แตห่นทางและวิถีทางแก้ปัญหากลบัตีบตนัเพราะ 

1.สังคมไทยผชิญภาวะที่สุดแห่งวกิฤตศรัทธา  เน่ืองจากความชอบธรรมของสถาบนัการปกครองตา่ง ๆ 

ลดลงตํ่าสดุเป็นประวตักิารณ์ เช่นภาคการเมือง  รัฐสภา  ไมไ่ด้รับศรัทธาวา่จะนําพาประเทศชาตได้  เพราะ

แทนท่ีจะดบัชนวนกลบัจดุชนวนวกิฤตด้ิวยการดงึดนัแก้รัฐธรรมนญู  ส่ือ  สถาบนัวชิาการก็มีศรัทธาตํ่าลง  

กองทพั  อดีตบคุคลชัน้นําก็ไมไ่ด้รับศรัทธาวา่จะมีบทบาทแก้ปัญหาได้ 



2.สัมไทยขาดเคร่ืองมือแก้ปัญหา  จมอยู่ในภาวับจนไร้ทางออก  เคร่ืองมือและวิธีการแก้ปัญหาของ

สงัคมไทยลดน้อยลง เชน่ การแก้ปัญหาโดยเวทีรัฐสภาไมไ่ด้ผล  การยบุสภาเลือกตัง้ใหมก็่ไมไ่ด้ผล   การ

แก้ปัญหาโดยการเสนอเหตผุลทางวิชาการ  ถกเถียงทางสสื่อสาธารณะและภาคสงัคมไมไ่ด้ผล  วิธีการ

แก้ปัญหาโดยการรัฐประหารก็ไมไ่ด้ผล 

3.อาํนาจตลุาการรับภาระหนักมากจนอาจเกิดอาการล้า  อาจพาประเทศฟันฝ่าวกิฤตไิม่ทนั  หวัใจ

ของตลุาการภวิฒัน์มีสองอยา่ง  คือการเปิดช่องทางให้ประชาชนได้รับความยตุธิรรมมากขึน้  และการปรับ

กระบวนการยตุธิรรมให้สามารถทําหน้าท่ีในภาวะการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วได้  การยื่นฟ้องตอ่ศาลอยา่ง

มากมายจากทกุฝ่ายเป็นปรากฎการณ์ปกต ิเช่น ในยคุสงครามเวียดนามของสหรัฐ หรือในประเทศยโุรป

ตะวนัออกเปลีย่นการปกครองใหมเ่ม่ือแยกตวัจากโซเวียต  ในท่ีสดุจะมีวิธีการกลัน่กรองเกิดขึน้เอง  อยา่งไร

ก็ตาม  สภาพปัจจบุนัเหมือนกบัทกุ ๆ ฝ่ายผลกัภาระมาให้ศาล  จนจะเกิดแรงกดดนัตอ่สถานภาพความ

น่าเช่ือถือของศาลขึน้ได้  ศาลควรเร่งพิจารณาคดีคอร์รัปชัน่ของนกัการเมือง  ซึง่เป็นต้นตอของวิกฤตอิยา่ง

เร่งดว่นให้ทนักาล  เพราะการคลี่คลายวกิฤตขิองบ้านเมืองก็เป็นภาระของสถาบนัศาลเช่นเดียวกบัสถาบนั

อ่ืนๆ ทัง้ยงัจะช่วยธํารงศรัทธาของสงัคมตอ่ศาลได้ดี   สว่นคดีความท่ีเก่ียวข้องกบัรัฐธรรนญูใหม ่ ซึง่เป็น

ประเดน็ขดัแย้ง 2 ฝ่ายวา่กฎหมายเขียนมายตุธิรรมหรือไม ่ ศาลก็ควรคํานงึถึงปัจจยัรอบด้านอยา่งถ่ีถ้วน  

เพ่ือเกิดความเป็นธรรมมากที่สดุ 

4.รัฐบาลกลับกระตุ้นสนับสนุนความรุนแรง  จากคําพดูก้าวร้าวสร้างศตัรูไปทัว่  นายกฯ สมคัรไมค่วร

เตมิไฟความรุนแรงด้วยคาํพดู เช่น “ให้คนของผมลกุขึน้มาฆา่บ้าง เพราะวา่ถกูฆา่มาเยอะแล้ว” เพราะกลุม่

สนบัสนนุทกัษิณมีจํานวนมากที่เป็นกลุม่ก๊วนท่ีมีอํานาจอิทธิพล  มีผลประโยชน์ในท้องถ่ินจงึพร้อมจะ

ออกมาใช้ความรุนแรงอยูแ่ล้ว  ซึง่ยิง่จะทําให้สงัคมถลาํสูค่วามรุนแรง  ไร้ความเป็นพ่ีน้องความมี

มนษุยธรรมมากยิง่ขึน้ 

 

 

 

 



ประเทศไทยอยู่ขอบเหวแห่งอนาธิปไตยและความรุนแรง 

ระวังเกิดบาดแผลประวัตศิาสตร์ซํา้รอยลึกซึง้ยิ่งกว่า 6 ตุลา 

ผลจากสภาวะดงักลา่วจะทําให้เกิดมิตติา่ง ๆ ดงันีข้ึน้ในประเทศไทย 

1.จะเกิดการเขย่าทางความคดิและนําไปสู่การปฏรูิปความคดิครัง้ใหญ่ในสังคมไทย  วิกฤตกิาร

เมืองไทยยกระดบัจากประเดน็ทกัษิณ  ไปเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อเปลีย่นความคดิและโครงสร้างการเมือง  

พปช. ต้องการเปลี่ยนอํานาจองค์กรตรวจสอบตา่ง ๆ ให้มีการลดอํานาจสถาบนัตลุาการ  สว่นพนัธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเสนอความคดิการเมืองใหม ่นพ.ประเวศ วะสี เสนอแนวคดิการปฎิวตัิ

ประชาธิปไตยใหมโ่ดยประชาชน  ภาวะเชน่นีจ้ะทําให้ทกุกลุม่ ทกุสถาบนัอํานาจในสงัคมไทยต้องทบทวน

ความคดิของตน  ตัง้คําถามใหม ่ และหาคําตอบท่ีชดัเจนขึน้สาํหรับบทบาทตวัเองและทิศทางการเมืองไทย 

2.เม่ือเกิดวกิฤตริากหญ้าและประชาชนถูกกีดกันออกไปจากสมการการแก้ไขปัญหามาโดยตลอด  

ปัญหาถกูแก้โดยระดบัสถาบนัหรือชนชัน้นําของประเทศ  และมุง่แก้โครงสร้างอํานาจระดบับนของสงัคม  

โดยท่ีชาวบ้านถกูทอดทิง้  ไมเ่คยได้รับการถ่ายโอนอํานาจให้ตดัสนิปัญหาของตวัเองและทิง้ถ่ินอยา่งจริงจงั  

การเคารพและสง่เสริมความตา่งทางอตัลกัษณ์และวฒันธรรมก็ทําได้ไมดี่พอ  วิกฤตปัิจจบุนักําลงัดงึราก

หญ้าให้มามีสว่นร่วมทัง้ในทางที่ถกูและท่ีผิด ๆ ซึง่ปมปัญหานีจ้ะขยายตวัและอาจเป็นปัญหาท่ีร้ายแรง

ท่ีสดุของบ้านเราได้   ถ้าไมแ่ก้ไขจริงจงั 

3.สัมคมไทยอาจเผชิญความรุนแรงขนาดใหญ่กว่าเหตุการณ์ 14 ตุลา 6 ตุลา หรือพฤษภา วิกฤติ

ทกัษิณท่ียืดเยือ้มากกวา่ 3 ปี ทําให้ความขดัแย้งกว้างและลกึขึน้  กลายเป็นระดบัมวลชนทัว่ประเทศ  และ

ลกึลงสูค่วามเช่ือในระดบัการดํารงอยูข่องสถาบนัชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ สถาบนัยตุธิรรม ศกัดิศ์รี

ของตวัตนหรือภมูิภาคนิยม ฯลฯ ความขดัแย้งในระดบัอดุมการณ์นีจ้ะทําให้คนมองโลกที่ซบัซ้อนเป็นมิติ

เดียว เช่น เรา-เขา ดี-ชัว่ รักชาต-ิขายชาต ิรักพวกพ้องอยา่งสดุขัว้  มีโอกาสเกิดภาวะอนาธิปไตยท่ีไมมี่ใคร

ฟังใคร  ใช้ความรุนแรงอยา่งไร้เหตผุล  โดยเฉพาะเมื่อกลุม่โกงกินบ้านเมืองใช้อามสิสนิจ้างมาซํา้เตมิ  

ขณะนีค้วามรุนแรงยอ่ย ๆ ระหวา่งมวลชนได้เกิดขึน้แล้วหลายจงัหวดั   และมีโอกาสขยายเป็นความรุนแรง

ยืด้เยือ้ในวงกว้างขึน้  อาจถงึขัน้จลาจล  ซึง่รัฐบาลสมคัร  ทกุองค์กร  ทกุสถาบนัของประเทศจะต้อง

ตระหนกัวา่ปัญหามากเกินกวา่ผู้คนบาดเจ็บล้มตาย  แตจ่ะขยายเป็นบาดแผลของประวตัศิาสตร์และสงัคม  

ซึง่จะลกึซึง้กลายเป็นการแบง่ข้าง  แบง่พวก  แบง่ภาคถาวรยาวนา  มีความเจ็บปวด  ความเคียดแค้น  ล้าง



แค้นระหวา่งกนั  ซึง่มีโอกาสลกุลามเป็นสงครามกลางเมือง  ซึง่แม้แตก่ารรัฐประหารก็อาจจะควบคมุ

สถานการณ์ไว้ไมอ่ยู ่

(2) 

6 รากเหง้าของปัญหา 

วิกฤตกิารเมืองปัจจบุนัเลวร้ายท่ีสดุ  เน่ืองจากเกิดขึน้เพราะการประจวบเหมาะของหลายรากเหง้า

ท่ีรุมเร้าในช่วงนีพ้อดี คือ 

1. รากเหง้าความคดิโลกาภวัิตน์นิยมขัดแย้งกับความคดิชาตนิิยม สถาบนันิยม ชุมชนนิยม ทําให้

ทกุประเทศมีการถกเถียงวา่ควรเปิดเสรีการเงินหรือไม ่ ควรแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือไม ่ ควรเปิดกว้างด้าน

วฒันธรรม  ขา่วสาร  อินเทอร์เน็ตแคไ่หน  ห้างค้าสง่-ปลีกขนาดยกัษ์ทําลายชมุชนหรือไม ่ หลายประเทศ

แก้ปัญหาได้ดี  แตป่ระเทศไทยปัญหารุนแรงเพราะนกัการเมืองไทยโกงกินมาก  จงึเกิดกงัวลใจวา่พวกเขา

จะแสวงประโยชน์ท่ามกลางการสญูเสยีอํานาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาต ิ

2.รากเหง้าอาํนาจทุนผนวกอาํนาจการเมืองอย่างสามานย์  2 ทศวรรษท่ีผา่นมาทนุการเงินโลก

เคลื่อนไหวเข้าออกประเทศตา่ง ๆ เพ่ือลงทนุในกิจการท่ีกําไรดี เช่น โทรคมนาคม  อสงัหาริมทรัพย์  

พลงังาน ฯลฯ ทําให้เกิดวกิฤตเิศรษฐกิจ  และทําให้เกิดกลุม่ทนุท่ีร่ํารวยใหญ่โตกวา่ในอดีต  ในประเทศไทย

กลุม่ทนุดงักลา่วได้ผนัอํานาจเงินเข้าสูก่ารเมือง   กลายเป็นทนุสามานย์ท่ีหวงัครองอํานาจเบด็เสร็จ

ยาวนาน 

3.คอร์รัปช่ันในประเทศสูงสุดเป็นประวัตกิารณ์  ทาํให้คนจาํนวนมากหมดความอดทนอดกลัน้ ทนุ

การเมืองสามานย์ทําให้เกิดการคอร์รัปชัน่โดยตรงและโดยนโยบาย  การทบัซ้อนผลประโยชน์  การฉกฉวย

ประโยชน์จากนโยบาย  โครงการ และทรัพยากรทกุด้านของรัฐอยา่งขนานใหญ่  และไร้ความละอาย 

4.ชนชัน้นําในวงการการเมืองการปกครองไทย  แก้ปัญหาแบบผัดผ่อน  หมักหมม  ไม่ทนัการ

เปล่ียนแปลงของโลก  เพราะพยายามตดัประชาชนออกจากการมีอาํนาจการเมืองมาตลอด ซึง่

สรุปภาพกว้าง ๆ ได้ดงันี ้ ชนชัน้นําในวิธีปกครองแบบเผดจ็การทหารมายาวนาน  จนนกัศกึษาประชาชนไม่

สามารถอดทนตอ่ไป  ต้องใช้ความจริงจงัเดด็ขาดจนเกิดเหตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 ขึน้ซึง่ชนชัน้นําก็ใช้

รูปแบบของประชาธิปไตยคร่ึงใบเป็นเคร่ืองมือผดัผอ่นปัญหา  หมกัหมมปัญหาใหม ่ คือการซือ้เสียง  การ



คอร์รัปชัน่ของนกัการเมืองตอ่มานบัสบิปี  เม่ือเปิดเป็นประชาธิปไตยเตม็ใบในปี พ.ศ.2532 ก็พิสจูน์วา่

แนวทางหมกัหมมปัญหาไมไ่ด้ผล  เกิดบฟุเฟ่ต์คาบเินต  จนต้องมีรัฐประหารของรสช.ในปี 2534 แตก็่

รอมชอมกนัเองจนไมแ่ก้ปัญหาอะไรอีก  ในท่ีสดุภาคประชาชนก็ต้องออกมาใช้วธีิการเดด็ขาด คือเกิด

เหตกุารณ์พฤษภาคม 2535 และการปฎิรูปรัฐธรรมนญู 2540 

 รัฐธรรมนญูสีเขียวสร้างกลไกตรวจสอบนกัการเมืองได้ไมท่นักาล  เพราะได้เกิดวิกฤตริะบอบ

ทกัษิณ นําไปสูรั่ฐประหาร 19 กนัยายน 2549 และรัฐบาลสรุยทุธ์  ซึง่ก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบผดัผอ่นเช่น

เคย  ในท่ีสดุพปช. กลบัคืนสูอํ่านาจและขดัแย้งกบักลุม่ตอ่ต้านทกัษิณในปัจจบุนัอีก  

5.ปัญหาคนไทยไม่อยู่กับปัญญาความรู้  แต่อยู่ กับศรัทธาปลอมๆ เพราะไมเ่คยมีอํานาจจริงจงั  ไม่

เคยแก้ปัญหาตวัเองและของประเทศด้วยหลกัเหตผุล  คนไทยจงึสอพลออดุมการณ์มานาน เชน่ ยดึมัน่

ประชาธิปไตยเลือกตัง้ท่ีมีแตก่ารซือ้เสียง  และผลลพัธ์ก็คือชาวบ้านไมไ่ด้อะไร  แตก่ลุม่ทนุการเมืองเป็นผู้

เสวยประโยชน์ระบอบประชาธิปไตยแบบทนุสามานย์รุ่งเรือง   บางสว่นก็ยดึมัน่ในอดุมการณ์ชาต-ิศาสน์-

กษัตริย์แบบปลอมๆ   คือไมไ่ด้เน้นการยดึมัน่แบบใช้ปัญญาท่ีจะทําให้สถาบนัหลกัของชาตก้ิาวหน้า  เกิด

ประโยชน์ท่ีสถาพรตอ่บ้านเมืองและประชาชนจริง ๆ เม่ือมีวิกฤตทิกุหนก็เกิดการขดัแย้งทางความคดิปลอม 

ๆ ซึง่ไมไ่ด้เกิดจากแก่นสารทางปัญญา จงึคลี่คลายไมไ่ด้ 

6.ปัญหาความกังวลและความไม่ม่ันคงของสังคมไทย  เน่ืองจากประเทศไทยปัจจบุนัอยูใ่นการเปลี่ยน

ผา่นทัง้ในด้านความคดิ  ความตื่นตวัของประชาชน  จนเกิดแรงกดดนัตอ่องค์กร  สถาบนัตา่ง ๆ ของ

ประเทศ  ในขณะเดียวกนั  การเปล่ียนผ่านโดยธรรมชาต ิก็เกิดขึน้ตลอดเวลา  เช่นการเปลี่ยนรุ่นบคุคล

ในสถาบนัตา่งๆ ทําให้เกิดความวิตกกงัวลตอ่ความไมแ่นน่อนในอนาคต  ท่ีสง่ผลให้ความขดัแย้งใน

สงัคมไทยยิ่งมีความเข้มข้นสงู 

 

 

 

 

 



(3) 

4 คาํถามท้าทายการทบทวนทศิทางประเทศไทย 

 ภาวะดงักลา่วเป็นการตัง้คําถามท่ีแหลมคมและท้าทายสงัคมไทยทัง้หมด  ใน 4 คําถามใหญ่คือ 

1.คาํถามว่าการปกครองเผดจ็การ หรือระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ ยังใช้ได้หรือไม่ เพราะมีคน

สว่นน้อยท่ียงัรําลกึถึงการใช้อํานาจเดด็ขาดแก้ปัญหา  แตป่ระเทศไทยควรได้ข้อสรุปจากเหตกุารณ์ 14 

ตลุาคม การปฎิวตัริสช. และเหตกุารณ์พฤษภาคม  การปฎิวตั ิ19 กนัยายน และรัฐบาลสรุยทุธ์ได้แล้ววา่  

ทัง้สองรูปแบบการปกครองแก้ไขปัญหาไมไ่ด้และเกิดผลเสียกบัประเทศ 

2.ประเทศไทยได้เลือกเส้นทางการปกครองแบบประชาธิปไตย มาตัง้แตเ่หตกุารณ์ 14 ตลุาคม 2516 

ในปี 2540 มีความพยายามแก้ไขข้อบกพร่องในเร่ืองการซือ้เสียงและการคอร์รัปชัน่  ด้วยแนวคดิ

ประชาธิปไตยสมดลุ คือให้มีประชาธิปไตยเลือกตัง้  แตต้่องมีการตรวจสอบถ่วงดลุท่ีดีด้วย  กลา่วคือ

ตรวจสอบถ่วงดลุแตไ่มแ่ทรกแซงอํานาจบริหาร  เป็นการตรวจสอบการใช้อํานาจถกูตามกฎหมาย 

(legalily) อยูใ่นกระบวนการใช้อํานาจท่ีถกูต้อง (procedura proprety) ตามหลกัสมเหตสุมผล 

(rationality) ตามหลกัความเป็นธรรม (fairness) หรือไม ่

 แตก่ารเกิดระบอบทกัษิณ  ซึง่องค์กรอิสระรวมทัง้ข้าราชการ  กองทพั  ถกูครอบงํา  กระบวนการ

ยตุธิรรมและศาลทํางานไมเ่ตม็ท่ี  ทําให้เกิดคําถามใหญ่ขึน้มาวา่  ประชาธิปไตยสมดลุนัน้สมดลุจริงหรือไม ่ 

ทํางานได้จริงหรือไม ่ แก้ปัญหาคอร์รัปชัน่ได้จริงหรือไม?่ ถ้าไมมี่ประชาชนแลพลงัสว่นอ่ืนๆคอย

ประคบัประคอง?  ในอีกมมุหนึง่คนสนบัสนนุแนวทางนีแ้ม้จะเป็นวงกว้าง  แตไ่มเ่ป็นขบวนการการเมือง

หรือเป็นแม้แตก่ลุม่   วธีิการของพวกเขาคอืการถกเถียงให้ความเห็นด้วยเหตแุละผล  ซึง่อาจใช้ได้ดีใน

ประเทศตะวนัตก  แตไ่ด้ผลน้อยในประเทศไทย  นอกจากนีย้ิง่บ้านเมืองมีวกฤตแิหลมคม  คนไทยมกัหนัเข้า

หาอํานาจเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการหลกัของการแก้ปัญหา 

3.ประเทศไทยควรใช้ระบอบประชาธิปไตยประชานิยมตามทรท.หรือพปช. หรือไม่ แนวนีจ้ะเน้น

เสรีนิยมสดุขัว้  คือการปลดลอ็กหรือสลายอํานาจดัง้เดมิของข้าราชการ ศาล กองทพั  องค์กรตรวจสอบตา่ง 

ๆ เพ่ือให้ทนุการเมืองจดัแจงผลประโยชน์ให้กลุม่ตนเองเตม็ท่ี  ชาวบ้านอาจได้ผลประโยชน์จากประชานิยม  

ได้ความฉบัไวในการแก้ปัญหา  แตแ่ลกมาด้วยการคอร์รัปชัน่  ทบัซ้อนผลประโยชน์กว้างขวาง?  แนวทาง



ประชานิยมมีฐานหนกัแนน่ในหมรูากหญ้า  จงึจะยงัคงมีบทบาทสงูในการเมืองไทยตอ่ไป  ทัง้ในทางรัฐสภา

และการเคลื่อนไหวรากหญ้า 

4.ประเทศไทยควรปฎิรูป “การเมืองใหม่” ตามแนวของพันธมิตรหรือไม่? แนวคดินีมุ้ง่แก้ปัญหา

คอร์รัปชัน่  นําพาประเทศไปสูว่ิถีความเจริญ  “แบบเอเชีย”  โดยอาศยัความมุง่มัน่หรือเจตนารมณ์ของ “คน

ดี” ในบ้านเมือง  โดยไมส่นใจประชาธิปไตยเลือกตัง้มากนกั   โดยอาจใช้การผสมผสานระหวา่งการสรรหา  

การเลือกจากอาชีพ  กบัการเลือกตัง้ทัว่ไป (นพ.ประเวศ ก็ได้เสนอการปฎิวตัปิระชาธิปไตยโดยประชาชน

เป็นการกระจายอํานาจสูร่ากหญ้า ชมุชน การมีสว่นร่วม เสรีภาพ ส่ือ การตรวจสอบ และการเมืองภาค

ประชาชน  แตไ่มเ่สนอชดัเจนวา่อํานาจของประชาชนโดยการเลือกตัง้มีฐานะเชน่ไร)  เน่ืองจากนบัวนัการ

เมืองไทยจะยิง่ไมมี่ทางเลือก  มีโอกาสที่คนจะหนัไปสนบัสนนุแนวทางนีม้ากขึน้  อยา่งไรก็ตาม  แนวทางนี ้

มีข้อออ่นคือ  เป็นการสวนทางประชาธิปไตยท่ีตอ่สู้กนัมานาน   และจากประสบการณ์ของการปฎิวตัทิัว่โลก  

คนดีมกัมีความคดิสดุขัว้และอยูใ่นกรอบจํากดั   ในระยะยาวคนดีก็เสื่อมได้เพราะอํานาจและผลประโยชน์  

ประเทศจงึมีความเสีย่งสงูเชน่กนัถ้าจะเดนิไปในเส้นทางนี ้

 

(4) 

อนาคต 

1.ความรุนแรงในสังคมไทย จะเกิดมากขึน้เร่ือย ๆ เพราะ หน่ึง ความรุนแรงยอ่ย ๆ ระหวา่งมวลชน 2 

ฝ่ายจะเกิดถ่ีมากขึน้  และมีโอกาสขยายตวัตามสถานการณ์โดยรวมในช่วง 6 เดือนข้างหน้า สอง พปช.จะ

รุกหนกัในเร่ืองการแก้รัฐธรรมนญู  ซึง่จะขยายการตอ่ต้านกว้างขึน้อีก  สาม  หากพปช.รุกหนกัในการขยาย

อํานาจเข้าครอบงํากองทพั  จะทําให้พลงัจารีตนิยมตืน่ตวั  เพิ่มความแหลมคมของความขดัแย้ง ส่ี หากเกิด

ประเดน็คอร์รัปชัน่ของรัฐบาล  ความขดัแย้งจะขยายตวัทนัที  ช่วเวลาภายใน 1-2 ปีข้างหน้า  จงึเป็น

ช่วงเวลาท่ีสุม่เสี่ยงมากตอ่การเกิดสถานการณ์ความรุนแรงท่ีควบคมุไมไ่ด้   และอาจตามมาด้วยการ

รัฐประหารท่ีเป็นเผดจ็การเตม็รูป   สว่นกลุม่สนบัสนนุทกัษิณมีโอกาสน้อยมากท่ีจะบรรลเุป้าหมาย  กลุม่

พนัธมิตรก็มีโอกาสน้อยกวา่ 50% ท่ีจะบรรลเุป้าหมายของตน 

2.ตุลาการภวัิตน์ ซึง่อาจสง่ผลเป็นรูปเป็นร่างได้บ้างในชว่งปลายปี 2551 ซึง่เม่ือถงึชว่งนัน้ได้โอกาสกํา้กึง่

ท่ีจะคลี่คลายวิกฤต ิ เพราะคนอาจมองวา่บรรลผุลน้อยเกินไป  และหนัไปมุง่แก้ปัญหาอยา่งสดุขัว้ 



3.พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  ซึง่ยกระดบัมาเป็นการตอ่สู้ เพ่ือเปลี่ยนความคดิและโครงสร้าง

อํานาจการเมือง  ซึง่เป็นเร่ืองระยะยาวมาก  จงึควรปรับวิธีการตอ่สู้ของตน  คือมีทัง้การเคลื่อนไหวทาง

ความคดิ   สลบักบัการเคลื่อนไหวมวลชน  ทัง้ผอ่นสลบักบัรุก  และเน่ืองจากพนัธมิตรเร่ิมต้นจากการ

เรียกร้องลงโทษนกัการเมืองโกงกินบ้านเมือง  เป็นพลงัทางคณุธรรมและพลงัตอ่ต้านการใช้

อํานาจบาตรใหญ่ให้สงัคม  จงึยิง่ต้องจําแนกวธีิการตอ่สู้ให้ชดัเจนวา่เป็นแนวสนัตวิธีิ  หลีกเลีย่งการดงึดนัท่ี

อาจดคูล้ายแนวอํานาจนิยม  ไมค่วรเป็นการรุกไปข้างหน้าตลอด  จนดคูล้ายการตะลมุบอนกบัฝ่ายโกงกิน

บ้านเมือง  ซึง่จะทําให้คนแยกแยะและเลอืกฝ่ายสนบัสนนุได้ลําบาก 

 ท่ีสําคญัในการเสนอความคดิใหมท่างการเมือง   ไมค่วรสวนทางประชาธิปไตย  ควรเคารพ

ประวตัศิาสตร์ประชาธิปไตยท่ีตอ่สู้กนัมานาน   ควรหาวธีิเปิดกว้างขวางสร้างเวทีความคดิสําหรับทกุฝ่าย  

ซึง่ต้องมีเวลา ขัน้ตอน  จงัหวะก้าวท่ีเหมาะสม 

 ในช่วงอยา่งน้อย 1 ปีข้างหน้าคนไทยต้องเจริญสต ิ มองการแก้ปัญหาทีละเปลาะ ๆ  ผู้เขียนเชื่อ

ว่าทางเลือกที่ม่ันคง  ถาวร  และดทีี่สุดสาํหรับระยะยาวของประเทศ  คือการสร้างประชาธิปไตย

สมดุล  ทัง้ยงัเป็นหนทางที่เส่ียงน้อยที่สุด สงัคมควรสนบัสนนุการทํางานของศาลในการลงโทษ

นกัการเมืองท่ีคอร์รัปชัน่  และสร้างกรอบวนิยัทางจริยธรรมให้กบันกัการเมือง  นกัวชิาการ ส่ือ  คนชัน้กลาง

และสงัคมทัว่ไปยงัควรต้องขยายพืน้ท่ีของการถกเถียงวจิารณ์ท่ีเป็นเหตเุป็นผล  และขยายองค์ความรู้ใน

ด้านประชาธิปไตยสมดลุมากขึน้ 

 


