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พลวัตของการเมืองไทย (Dynamics of Thai Politics)

โดย  ศ.ดร. บวรศักดิ์  อุวรรณโณ    
       เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า   
       อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     

	 พลวัตของการเมืองไทยขึ้นอยู่กับส่วนประกอบของสังคมและการเมืองไทย	๔	ส่วน	คือ	
สถาบนัพระมหากษตัรยิ	์ขา้ราชการทหาร	และพลเรอืนชนชัน้กลางในกรงุเทพและเมอืงใหญ	่ซึง่สามารถ 
ต่อรองได้ในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด และประชาชนส่วนใหญ่ในชนบท ซึ่งเข้าถึงทรัพยากรได้ยาก	 
และไม่มีอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจ	ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของ	๔	ส่วนนี้เอง	ที่ก่อให้เกิด 
พลวัตทางการเมือง	สังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน	รวมทั้งก่อให้เกิดรัฐบาลและทำลายรัฐบาล 
ในระบอบประชาธิปไตย	หากไม่เข้าใจความสัมพันธ์เชิงอำนาจดังกล่าวนี้	ก็ไม่สามารถเข้าใจ	“พลวัต”	 
ของการเมืองไทยได้
  สถาบันพระมหากษัตริย์ 
		 พระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นเสาเอกแห่งการเมืองการปกครองไทยมาช้านานนับพันปี	 
นักประวัติศาสตร์ไทยและเทศเห็นพ้องกันว่า	การปกครองในอดีตของไทยเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 
แต่เพียงในนาม	เพราะมหากษัตริย์น้อยพระองค์ที่จะมีพระราชอำนาจสูงสุดล้นพ้นจริง	ส่วนใหญ่ 
พระราชอำนาจนั้นถูก	“ตรวจสอบ”	“แข่งขัน”	และ	“แย่งชิง”	โดยขุนนาง	ซึ่งโดยทฤษฎีแล้วเป็นเพียง	
“ข้าทูลละอองธุลีพระบาท”	แต่ในความเป็นจริงได้สะสมความมั่งคั่งและกำลังคน	จนมีการแย่งชิง 
ราชสมบตัมิาหลายครัง้ตลอดประวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน	ดงัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 
รัชกาลที่	๕	เคยทรงพระราชนิพนธ์ว่าขุนนางเมืองสยามตั้งพระเจ้าแผ่นดินมาเสียมากต่อมาก
									 แมก้ระทัง่	การเปลีย่นแปลงการปกครองมาเปน็ระบอบพระมหากษตัรยิภ์ายใตร้ฐัธรรมนญูเมือ่
ปี	๒๔๗๕	(๑๙๓๒)	ก็มีผู้วิเคราะห์ว่า	เป็นการ	“ผลัดเปลี่ยนพระราชอำนาจ”	มาจากพระมหากษัตริย์	
โดยข้าราชการทหารและพลเรือน	 ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศ 
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ผูท้ีศ่กึษาประวตัศิาสตรก์ารเมอืงไทยในระบอบประชาธปิไตยตา่งรูด้วีา่	ตัง้แตป่	ี๒๔๗๕-๒๕๐๐	(๑๙๕๗)		
อันเป็นช่วงรัชกาลที่	๗	รัชกาลที่	๘	และต้นรัชกาลนี้	รัฐบาลซึ่งมีผู้นำที่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 
เมือ่ป	ี๒๔๗๕	ทัง้รฐับาลทหารและพลเรอืน	ไดป้ฏบิตัใินลกัษณะทีใ่หเ้หน็วา่พระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุ 
ของประเทศในเชิงสัญลักษณ์	ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับมาเป็น
เสาหลักของการปกครองไทยอีก	เกิดขึ้นจากปัจจัยอย่างน้อย	๓	ประการ	คือ
          ประการแรก		เมือ่มกีารยดึอำนาจรฐับาลจอมพล	ป.พบิลูสงคราม	ในป	ี๒๕๐๐	โดย	จอมพลสฤษดิ	์	
ธนะรัชต์	นั้น	 เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างจากรัฐบาล	จอมพล	ป.พิบูลสงคราม	ที่ปฏิบัติต่อ 
พระมหากษัตริย์ในฐานะสัญลักษณ์	ภายหลังการยึดอำนาจหัวหน้าคณะปฏิวัติจึงได้นำประกาศ 
พระบรมราชโองการ	ซึ่งประกาศให้ข้าราชการและประชาชนอยู่ในความสงบ๑	และให้ความร่วมมือ 
คณะปฏวิตัใินการแกไ้ขปญัหาของประเทศขึน้ทลูเกลา้ฯ	ถวายเพือ่ทรงลงพระปรมาภไิธย	และประกาศ 
ให้ทราบเป็นการทั่วไป	การกระทำนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเป็นบรรทัดฐาน 
ในเวลาต่อมาให้คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	(NPKC)	ที่ยึดอำนาจเมื่อปี	๒๕๓๔	(๑๙๙๑)๒   
และคณะปฏริปูการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเปน็ประมขุเมือ่ปี	๒๕๔๙	
(๒๐๐๖)๓	ได้ยึดเป็นแบบอย่างทำตามต่อมา
									 การที่	จอมพลสฤษดิ์	ธนะรัชต์	กระทำดังกล่าวก็เพื่อแสดงให้ประชาชนเห็นว่า	คณะปฏิวัติ 
ในฐานะผู้มีอำนาจทางการเมืองสูงสุด	ยอมอยู่ใต้พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์	(an	act	
of	submission)	และยกย่องเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขดังเดิม	ซึ่งก็เป็นดำริที่ชาญฉลาด 
เพราะกอ่นหนา้นัน้พระมหากษตัรยิท์รงมบีทบาทนอ้ยมาตัง้แตเ่มือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครอง	ดงันัน้ 
การยดึอำนาจและมกีารออกประกาศดงักลา่วจงึเทา่กบัมผีลทางจติวทิยามวลชนทีม่นียัสำคญั	ดว้ยเหตนุี ้
แถลงการณ์ของคณะปฏิวัติฉบับแรก	ๆ ๔	จึงต้องยืนยันถึงการที่คณะปฏิวัติจะจงรักภักดีต่อ 
องค์พระมหากษัตริย์	
		 ดังนั้น	การที่มีความเข้าใจว่า	การมีพระบรมราชโองการดังกล่าวภายหลังการยึดอำนาจเมื่อ 
วนัที	่๑๙	กนัยายน	๒๕๔๙	เปน็ปรากฏการณค์รัง้แรกจงึไมถ่กูตอ้ง	รวมทัง้ความเขา้ใจทีว่า่การมปีระกาศ 
พระบรมราชโองการดังกล่าวแสดงว่าพระมหากษัตริย์ทรงสนับสนุนการยึดอำนาจซึ่งกระทำการสำเร็จ 
อันเป็นสิ่งที่ล่วงไปไม่อาจแก้ไขได้แล้ว	(fait	accompli)	จึงเป็นความเข้าใจผิดพลาดอย่างรุนแรง	 
เพราะอันที่จริงแล้วการยึดอำนาจทุกครั้งมีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงไม่น้อย 
ไปกว่าผลกระทบต่อรัฐธรรมนูญและรัฐบาล	เนื่องจาก	
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 ๑ดูประกาศพระบรมราชโองการตั้งผู้รักษาพระนครฝ่ายทหาร	ลงวันที่	๑๖	กันยายน	๒๕๐๐.
  ๒ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	ลงวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๓๔.
  ๓ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ลงวันที่	๒๐	
กันยายน	๒๕๔๙.
 ๔ดูแถลงการณ์คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	ฉบับที่	๑	 
ลงวันที่	๑๙	 กันยายน	 ๒๕๔๙	 ซึ่งมีความตอนสุดท้ายว่า	 “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข........เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกคน”.
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  ประการแรก	เมือ่ยดึอำนาจสำเรจ็	หวัหนา้คณะผูย้ดึอำนาจกจ็ะออกกฎหมายไดเ้องโดยไมต่อ้ง 
ทูลเกล้าฯ	ถวายเพื่อขอให้ทรงลงพระปรมาภิไธยอีก	การบริหารและการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง	 
ซึ่งเคยต้องขอพระบรมราชวินิจฉัยให้ทรงโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้ง	หัวหน้าคณะผู้ยึดอำนาจก็ทำได้เอง	
ซึ่งเท่ากับว่าในระหว่างนั้น	พระมหากษัตริย์ไม่ทรงมีพระราชอำนาจใด	ๆ 	
  ประการทีส่อง	การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงไทยตัง้แตโ่บราณมาจนถงึปี	๒๔๗๕	นัน้กระทำโดย 
ขนุนางผูถ้อือาวธุทัง้สิน้	ดงันัน้	การยดึอำนาจทกุครัง้จงึทำใหส้ถาบนัพระมหากษตัรยิอ์ยูใ่นภาวะสุม่เสีย่ง	 
(vulnerable)	ที่สุด
								 ดังนั้น	 เมื่อจอมพลสฤษดิ์	 ได้เปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ	 (convention	of	 the	
constitution)	มายกย่องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	สถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ปี	๒๕๐๐	 
จึงโดดเด่นเป็นเสาหลักของการปกครองไทยอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่บัดนั้น	เป็นต้นมา
         ประการที่สอง		พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ		 
ตัง้แตเ่สวยราชยม์าจนถงึปจัจบุนักวา่	๖๐	ป	ีโดยทรงรเิริม่โครงการตา่ง	ๆ 	กวา่	๔,๐๐๐	โครงการทัว่ประเทศ 
ครอบคลมุทัง้เรือ่งแหลง่นำ้	การชลประทาน	การเกษตร	สิง่แวดลอ้ม	การพฒันาอาชพี	การพฒันาคนและ	
คุณภาพชีวิต	การจราจร	การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่คนยากจนและชาวเขา	ฯลฯ	จนได้รับการยกย่อง 
จากทั่วโลกว่าทรงเป็น“พระมหากษัตริย์นักพัฒนา”	พระราชกรณียกิจเหล่านี้ทำให้พระมหากษัตริย์ 
ใกล้ชิดกับประชาชนอย่างไม่เคยมีมาก่อน	ทั้งในประวัติศาสตร์ไทย	และประวัติศาสตร์โลก	ส่งผล 
ให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีฐานะเป็น 
“สถาบันสังคม”	(social	institution) 
กล่าวคือไม่ทรงเป็นเพียงประมุขทาง 
รัฐธรรมนูญเท่านั้น	แต่ยังเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสังคมไทยที่ขาดไม่ได้	เช่นเดียวกับ 
สถาบันครอบครัว ด้วยเหตุน้ี คนไทยจึงรัก 
และเทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เหมือน	“พ่อ”	ผู้มีพระคุณ

	 พระราชกรณียกิจกว่า	๖๐	ปี	และพระราชประสบการณ์ที่ผ่านรัฐบาลมาหลายสิบรัฐบาลนี้เอง	 
ที่ทำให้เกิดสภาวะ	“ศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ”	และทำให้สถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในประเทศไทยปัจจุบันโดดเด่นเป็นพิเศษ
         ประการทีส่าม		การทีพ่ระมหากษตัรยิท์รงครองราชยย์าวนานนัน้	เปน็ธรรมดาอยูเ่องทีจ่ะตอ้งทรง 
ผา่นวกิฤตกิารณท์างการเมอืงหลายตอ่หลายครัง้และเนือ่งจากพระราชสถานะทีโ่ดดเดน่เปน็ศนูยร์วมใจ 
ของคนทั้งชาติ	และพระราชประสบการณ์	ทำให้ต้องทรงเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาวิกฤติทาง 
การเมอืงอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด	้รวมทัง้ทำใหก้ลุม่ตา่ง	ๆ 	ทีต่อ้งการทีอ่า้งองิทางการเมอืง	ใชป้ระโยชนจ์าก
การอ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มั่นคงมาเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของกลุ่มตัว
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	 สำหรับเรื่องวิกฤติการณ์ทางการเมืองนั้น	 เป็นที่เห็นประจักษ์ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ไดท้รงระงบัความขดัแยง้ทีถ่งึขัน้ปะทะและเสยีเลอืดเนือ้ไดต้ามวถิทีางรฐัธรรมนญูทกุประการ	เหตกุารณ	์
๑๔	ตุลาคม	๒๕๑๖	(๑๙๗๓)	ก็ดี	เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ	๒๕๓๕	(๑๙๙๒)	ก็ดี	ล้วนเป็นประจักษ์พยาน 
ได้เป็นอย่างดี	การทรงแก้วิกฤติทุกครั้งทรงยึดรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการแต่งตั้ง	 
นายสัญญา	ธรรมศักดิ์	เป็นนายกรัฐมนตรี	ภายหลังการลาออกของ	จอมพลถนอม	กิตติขจร	ก็มีผู้รับ 
สนองพระบรมราชโองการ	คือรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะผู้รักษาการแทนประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในเวลานั้น	 แม้การยุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ที่จอมพลถนอม	 ตั้งขึ้นเพราะมี 
ผู้ลาออกจนเหลือสมาชิกเพียง	๑๑	คน	รวมทั้งการตั้งสมัชชาแห่งชาติเพื่อสรรหาสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ	ก็ทรงตามคำแนะนำของนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นทั้งสิ้น
	 การยึดมั่นในหลักการพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญปรากฏชัดที่สุด	เมื่อเกิดความขัดแย้ง 
ทางการเมืองอย่างรุนแรงระหว่างรัฐบาลของ	พ.ต.ท.	ทักษิณ	ชินวัตร	กับพันธมิตรประชาชนเพื่อ 
ประชาธิปไตย	ในเวลานั้น	ทั้งนักวิชาการที่มีชื่อเสียง	และสื่อมวลชนต่างเรียกร้องให้ใช้ประเพณีการ 
ปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยตามมาตรา	๗	ของรัฐธรรมนูญ	ฉบับปี	๒๕๔๐	

ซึ่งหมายถึง	ทรงใช้พระราชอำนาจ 
โปรดเกล้าฯให้นายกรัฐมนตรีพ้นจาก 
ตำแหน่งและทรงแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 
ใหม่	แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ไมท่รงทำตามกระแสเรยีกรอ้งทีท่รงเหน็ 
ว่าผิด	โดยพระราชทานพระราชดำรัสที่
รู้จักกันดีในวันที่	 ๒๕	 เมษายน	 ๒๕๔๙	
(๒๐๐๖)	ว่าการเรียกร้องดังกล่าวเป็น 
การเรยีกรอ้งทีข่ดัรฐัธรรมนญู	และทรงให ้

หาทางออกโดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ	คือ	ให้รอคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลปกครอง	และ 
ศาลยุติธรรม	จนมีชาวต่างประเทศเขียนบทความว่า	การที่ทรงกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	ข่าวลือ 
ที่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทางการเมืองนั้นไม่เป็นความจริง	
		 ในเรื่องนี้	เมื่อมีการยึดอำนาจซึ่งได้กระทำโดยสำเร็จไปแล้ว	(fait	accomplice)	เมื่อวันที่	 
๑๙	กนัยายน	๒๕๔๙	หวัหนา้คณะผูย้ดึอำนาจกจ็ะเขา้เฝา้ถวายรายงานสถานการณใ์หท้รงทราบในฐานะ 
ที่ทรงเป็นประมุขของประเทศ	ซึ่งมีพระราชอำนาจตามธรรมเนียมปฏิบัติในรัฐธรรมนูญที่จะทรงได้รับ 
การกราบบังคมทูลถวายรายงาน	(right	to	be	informed)	โดยไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธ	หรือ	
สนับสนุนสิ่งที่เกิดขึ้นและเสร็จสิ้นไปแล้วได้	เพราะถ้าทรงปฏิเสธ	ก็จะก่อวิกฤติทางการเมืองซ้ำสอง	
และถ้าทรงสนับสนุน	 ก็จะสร้างความชอบธรรมให้คณะผู้ยึดอำนาจ	 ดังนั้น	 การทรงยึดมั่นในหลักการ 
ตามประเพณกีารปกครอง	คอื	การทรงกระทำการตามการถวายคำแนะนำของผูม้อีำนาจทีแ่ทจ้รงิจงึเปน็ 
ทางออกที่ดีที่สุดดังที่ได้ลงพระปรมาภิไธยในประกาศพระบรมราชโองการที่พลเอกสนธ	ิบุณยรัตกลิน	
หัวหน้าคณะปฏิรูปฯ	ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการนำขึ้นทูลเกล้าถวาย	ฯ	จึงเป็นการกระทำที่
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พลวัตของการเมืองไทย (Dynamics of Thai Politics)

เป็นกลางและสอดคล้องกับประเพณีการปกครองประเทศที่สุด	มิได้เป็นไปดังข่าวลือที่ว่าทรงสนับสนุน
การยึดอำนาจแต่อย่างใด
	 ข่าวลือที่ดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้น		 
ทุกครั้งที่มีความขัดแย้ง	คู่กรณีต่างพยายามหาที่พึ่งพิงเพื่อให้ฝ่ายตนเหนือกว่า	จึงมักใช้สถาบัน 
พระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติเป็นที่อ้างอิง	เพื่อสร้างความชอบธรรมให้การกระทำ 
ของตน	หรือเพื่อขจัดฝ่ายตรงข้าม	จุดอ่อนของระบบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญก็คือ	 
พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะทรงออกมาแถลงว่าไม่เป็นความจริง	จึงทำให้ 
ผู้สร้างข่าวได้ใจและใช้ประโยชน์ทางการเมืองด้วยการปล่อยข่าวลืออยู่ตลอดเวลา	
		 อยา่งไรกต็าม	การกระทำยอ่มสำคญักวา่คำพดู	(Action	speaks	louder	than	words)	คดหีมิน่ 
พระบรมเดชานภุาพเกอืบทกุคดี	ตัง้แตใ่นอดตีมาจนปจัจบุนัไดร้บัการพระราชทานอภยัโทษ	ไมว่า่กอ่น 
หรือหลังการมีคำพิพากษา	เป็นเหตุให้ผู้ที่ต้องการใช้ความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพไปขจัดฝ่าย 
ตรงขา้มไมอ่าจทำไดโ้ดยงา่ย	ขนาดวา่เมือ่กอ่นเปลีย่นแปลงการปกครองกเ็คยพระราชทานอภยัโทษแกผู่้
เขยีนบทความโจมตสีถาบนัพระมหากษตัรยิม์าแลว้โดยรบัสัง่วา่	“เสยีงของความคดิเปน็เสยีงของสมอง	 
ส่วนเสียงของความภักดีเป็นเสียงของหัวใจ”	ต้องแยกให้ออก	ดังนั้น	หากข่าวลืออื่นมีช่องทางที่ 
พระมหากษตัรยิจ์ะทรงใชก้ารกระทำพสิจูนไ์ด้	โดยไมต่อ้งทรงใชว้าจามาแถลงแกร้ายวนั	เรากจ็ะไดเ้หน็ 
ความเป็นกลางทางการเมืองของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างชัดเจน
	 โดยสรุป	สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยมีลักษณะโดดเด่นเป็นเสาหลักของการปกครอง	 
เพราะเปน็ศนูยร์วมใจของคนไทยทัง้ชาต	ิมคีวามผกูพนัทางสงัคมกบัคนไทยเหมอืนพอ่	ทรงวางพระองค ์
เป็นกลางทางการเมืองและทรงยึดวิถีทางรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัด	และทรงเป็น	“ผู้ไกล่เกลี่ยสูงสุด”	

ที่แก้วิกฤติการณ์ทางการเมืองของชาติจากร้ายให้ 
กลายเป็นดีตามครรลองพระมหากษัตริย์ภายใต้ 
รัฐธรรมนูญ	 แต่ความสำเร็จนี้ก็นำมาซึ่งปัญหาที่มี 
การอ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ไปสร้างความ 
ชอบธรรมให้กลุ่มการเมืองต่าง	ๆ 	โดยพระมหากษัตริย์ 
ไม่ทรงอยู่ในฐานะที่จะแก้ข่าวได้	นอกจากโอกาส 
เปิดช่องทรงแสดงด้วยการกระทำตามวิถีแห่ง 
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย	

ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบท
										คนไทยส่วนใหญ่กว่าร้อยละ	๘๐	เป็นคนยากจน	กระจายอยู่ทั่วประเทศ	คนเหล่านี้ส่วนใหญ่ 
ยากจนและไม่มีอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด	ทั้งยังไม่อาจเข้าถึงทรัพยากรส่วนใหญ่ 
ของประเทศซึ่งเป็นของคนที่มีฐานะดีที่สุด	เพียงร้อยละ	๒๐	ตัวเลขการกระจายรายได้ปี	๒๕๔๙	ที่ 
สำนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิดร้ะบไุวแ้สดงใหเ้หน็สภาวะดงักลา่วดทีีส่ดุ	 
กล่าวคือ	คนที่มีฐานะดีที่สุดของประเทศร้อยละ	๒๐	เป็นเจ้าของรายได้ประชาชาติถึงร้อยละ	๕๖.๓	
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ในขณะที่คนจนที่สุดของประเทศ	 ร้อยละ	 ๒๐	 เป็นเจ้าของรายได้ดังกล่าวเพียงร้อยละ	 ๓.๘	 รายได้ที่ 
คนจนสุดห่างจากคนรวยสุดมีมากถึง	๑๔.๖๖	เท่า	ความไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากร	และไม่สามารถ 
ตอ่รองในระบบเศรษฐกจิแบบตลาดนีเ้อง	ประกอบกบัความดอ้ยโอกาสในเรือ่งตา่ง	ๆ 	เชน่การศกึษาทำให ้
คนส่วนใหญ่ในชนบทของประเทศต้อง	“พึ่งพา”	การช่วยเหลือของกลุ่มอื่นในสังคม
	 ระบบการพึง่พาในอดตีกอ่นรชักาลที	่๕	กค็อืระบบศกัดนิาทีไ่พรแ่ละขนุนางผูม้ัง่คัง่และมอีำนาจ	 
ตา่งแลกเปลีย่น	“ความจงรกัภกัด”ี	และ	“การอปุถมัภ”์	ซึง่กนัและกนั	เมือ่ระบบนีถ้กูทำลายลงในปลาย 
รชักาลที	่๕	ความสมัพนัธข์องคนจนสว่นใหญท่ีเ่คยเปน็ไพรก่ข็าดจากสายอปุถมัภข์องขนุนาง	โดยเฉพาะ 
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงการปกครอง	เปน็เหตใุหพ้ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัตอ้งทรงลงไปอดุชอ่งวา่ง 
นี้ด้วยโครงการตามพระราชดำริกว่า	๔,๐๐๐	โครงการ	เพื่อเกื้อกูลคนส่วนใหญ่ให้มีที่พึ่งพิง
									 การเลือกตั้งผู้แทนราษฎรในระบบเศรษฐกิจเช่นนี้	จึงไม่ได้มีความหมายเชิงการเมืองของการ 
เลือกผู้แทนเข้าไปเป็นปากเสียงแทนตนเท่านั้น	แต่มีความหมายเชิงเศรษฐกิจของการแลกเปลี่ยนใน 
ระบบอุปถัมภ์ด้วยการ	“ซื้อเสียง”	จึงไม่ใช่เพียงการเอาเงินไปแจกและคะแนนที่ลงให้แต่หมายถึง	
“การตอบแทน”	บญุคณุทีผู่ส้มคัรรบัเลอืกตัง้	เคยชว่ยเหลอือปุถมัภค์นในเขตเลอืกตัง้มากอ่น	ยิง่เมือ่เกดิ 
นโยบายประชานยิมขึน้ครัง้แรกในการเมอืงไทยโดยรฐับาลทกัษณิ	๑	สง่ผลใหค้นจนสว่นใหญข่องประเทศ 
รูส้กึวา่ตนได	้“เขา้ถงึ”	ทรพัยากรทีไ่มม่โีอกาสเขา้ถงึมากอ่น	จงึทำใหค้ะแนนนยิมของพรรคไทยรกัไทย 
สูงขึ้นอย่างมาก	แม้ว่านโยบายส่วนใหญ่ดังกล่าวจะเป็นการเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ในระยะยาว	เพราะนำเงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน	แต่คนส่วนใหญ่ที่ไม่มีการศึกษาเพียงพอ และได้	
“ลิ้มลอง” ของหวานหอมเช่นนี้แล้วย่อมจะต้องติดใจ	สิ่งนี้จะสร้างปัญหาใหม่ให้รัฐบาลทุกรัฐบาล 
ตั้งแต่นี้ว่า	จะบริหารการเข้าถึงทรัพยากรของคนจนส่วนใหญ่โดยไม่ใช้นโยบายประชานิยมที่เสี่ยงต่อ 
อนาคตเศรษฐกิจของประเทศระยะยาวได้อย่างไร	?
	 ในสภาพเศรษฐกิจการเมืองเช่นนี้	เป็นที่แน่นอนว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ส่วนใหญ่ที่ได้รับเลือกตั้งย่อมมาจากคนจนส่วนใหญ่ในชนบท	รัฐบาลที่เกิดขึ้นก็อาศัย 
คะแนนเสียงข้างมากของ	ส.ส.	ชนบทเหล่านี้จึงมีคำกล่าวว่าในประเทศไทย	ว่าคนชนบท 
เปน็คน	“ตัง้รฐับาล”	เมือ่ตัง้รฐับาลแลว้	รฐับาลกจ็ะลงมอืบรหิารโดยตกลงอยูภ่ายใตแ้รงกดดนั 
ทางการเมืองของคนชั้นกลางที่มี	“เสียงดังกว่า”	นโยบายในอดีตจึงถูกกำหนดโดยคน 
ชัน้กลาง	เขา้ทำนองที	่นธิ	ิเอยีวศรวีงศ	์เคยกลา่ววา่	คนชนบทเปน็	
“ฐานเสียง”	แต่คนชั้นกลาง	 ในเมืองที่มีเสียงดังเป็น	
“ฐานนโยบาย”
	 แตภ่มูริฐัศาสตรด์งักลา่วเปลีย่นแปลงไปเมือ่รฐับาล 
ทีแ่ลว้	เริม่ตระหนกัถงึความสำคญัของ“ฐานเสยีง”	ดว้ยการ 
กำหนดนโยบายประชานยิม	ทำให้	“ฐานเสยีง”	กลายเปน็ 
“ฐานนโยบาย”	ไปด้วย	อย่างไรก็ตามความอ่อนแอของ 
ระบบธรรมาภบิาลในสงัคมไทยทำใหก้าร	“กระจายโอกาส 
เข้าถึงทรัพยากร”	กลายเป็นการกระจายโอกาสทุจริตและแสวงหา 
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ประโยชนส์ว่นตวัไปดว้ยความรูส้กึทีว่า่มกีารทจุรติประพฤตมิชิอบอยา่งกวา้งขวาง	ตัง้แตร่ะดบับนจนลงไป 
ถึงระดับล่างก็เกิดขึ้น	และเป็นที่มาของเหตุแห่งการยึดอำนาจในท้ายที่สุด

คนชั้นกลาง
	 นกัสงัคมศาสตรไ์ทยสว่นใหญย่อมรบัตรงกนัวา่	คนชัน้กลาง	(middle	class)	ซึง่สามารถตอ่รอง	
ค่าแรง	ค่าสินค้าและบริการได้ในระบบตลาดในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในอดีตก่อนการเปลี่ยนแปลง	 
การปกครอง ด้วยการ “พึ่งพิง” อภิสิทธิ์จากรัฐ เช่น เป็นเจ้าภาษีนายอากร หรือได้รับสัมปทาน	
การอนุมัติ	อนุญาตจากรัฐให้ประกอบธุรกิจ	ซึ่งเป็นที่มาของความมั่งคั่งและความเป็นอิสระจากรัฐ 
ในระดับหนึ่ง	ไม่เหมือนคนชั้นกลางในตะวันตกที่ต้อง	“ต่อสู้”	กับรัฐเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ	เสรีภาพ	และ 
ส่วนร่วมทางการเมือง	จึงหวงแหนสิทธิ	เสรีภาพ	และส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย	
ในประเทศตะวนัตก	การทำรา้ยระบอบประชาธปิไตยกค็อืคนทำรา้ยคนชัน้กลาง	ซึง่คนเหลา่นีจ้ะยอมไมไ่ด	้
ประชาธิปไตยจึงเป็นทั้งวิธีการ	 (means)	 และเป้าหมาย	 (ends)	 ในตัวเอง	แต่ในประเทศไทยระบอบ 
ประชาธิปไตยเป็นเพียง	“ทางเลือก”	ทางหนึ่งของการรักษาสิทธิและส่วนร่วมทางการเมืองของ 
ชนช้ันกลางไทย ตราบใดทีรั่ฐไทยยังมีทางเลือกอ่ืนทีจ่ะรักษาสิทธิ และส่วนร่วมทางการเมืองของคนช้ันกลางได้  
แม้ทางเลือกนั้นจะไม่ใช่ประชาธิปไตย	คนชั้นกลางไทยก็พร้อมที่จะยอมรับ	เราจึงมักได้ยินคำพูดที่ว่า	
“ประชาธิปไตยเป็นเพียงวิธีการ	 (means)	ที่ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย	 (ends)	คือความสงบเรียบร้อย
และความอยู่ดีกินดี”
	 อย่างไรก็ตาม	คนชั้นกลางไทยก็มีส่วนคล้ายคลึงกับคนชั้นกลางตะวันตกตรงที่หวงแหนสิทธ	ิ 
เสรีภาพ	และส่วนร่วมทางการเมืองและเกลียดการทุจริตประพฤติมิชอบ รัฐบาลที่แล้วต้องล้มไป 
ในท้ายที่สุดก็เพราะ	“เสียง”	ของคนช้ันกลางที่เคยดังกว่า	ชัดเจนกว่าในอดีตกลับเบาลงจนแทบหายไป	 
ซ้ำร้ายโครงสรา้งทางการเมอืงในรฐัธรรมนญูป	ี๒๕๔๐	ซึง่เปดิโอกาสใหม้กีารเลอืกตัง้สมาชกิวฒุสิภา	กท็ำให ้
ตัวแทนคนชั้นกลางและข้าราชการ	ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลก่อนปี	๒๕๔๐	เข้าไปในวุฒิสภา	
กลับถูกกีดกันออกไปจากวุฒิสภาและเปิดทางให้คนชนบทส่วนใหญ่เลือกผู้แทนคนชนบทเข้าไปใน 
วุฒิสภาอีก	เมื่อปรากฏว่ารัฐบาลที่แล้วได้พยายามปิดกั้นการแสดงออกของคนชั้นกลางนอกโครงสร้าง 
ทางการเมือง	ด้วยการใช้วิธีการทางธุรกิจและทางการเมือง	กำกับทั้งสื่อของรัฐและของเอกชนไม่ให้	 
“เสียงของคนชั้นกลาง”	เล็ดลอดออกไปในสังคม	ประกอบกับรัฐบาลที่แล้วเองก็มีจุดอ่อนในเรื่อง 
ธรรมาภิบาลอย่างมาก	การลด	“เสียง”	และ	“ส่วนร่วมทางการเมือง”	ของคนชั้นกลางไทยลงโดย 
รฐัธรรมนญูป	ี๒๕๔๐	และโดยการกระทำของรฐับาลทีแ่ลว้นีเ้อง	เปน็ทีม่าของความขดัแยง้ทางการเมอืง 
รุนแรงจนถึงขั้นที่คนชั้นกลางต้องออกมา	“ขับไล่”	รัฐบาลชุดที่แล้ว	เป็นอันว่าตำนาน	“สองนัครา 
ประชาธปิไตย”		(a	Tale	of	Two	Democracies)	ของ	เอนก	เหลา่ธรรมทศัน	์ทีว่า่	“คนชนบทตัง้รฐับาล	
และคนชั้นกลางล้มรัฐบาล”	ก็เป็นความจริงอีกครั้งหนึ่ง
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ข้าราชการทหารและพลเรือน
	 ขา้ราชการไทยมบีทบาททางการเมอืงมาตัง้แตโ่บราณทัง้ในทาง	“สง่เสรมิ”	พระราชอำนาจของ 
พระมหากษัตริย์ในภาวะที่พระมหากษัตริย์ทรงพระบรมเดชานุภาพล้นพ้นอย่างในรัชสมัยสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราช	แตก่พ็รอ้มทีจ่ะ	“แขง่ขนั”	และ	“แยง่ชงิ”	อำนาจในภาวะทีพ่ระบรมเดชานภุาพ
ลดถอยลง	การเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี	๒๔๗๕	ก็อยู่ในลักษณะนี้
	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อการปกครองเปลี่ยนมาเป็นประชาธิปไตย	และพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้ 
รฐัธรรมนญู	ทำใหภ้าวะการแขง่ขนัและแยง่ชงิอำนาจการเมอืงเปลีย่นขัว้มาเปน็การแขง่ขนัและแยง่ชงิ 
อำนาจการเมืองจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแทน	การรัฐประหารสำเร็จและไม่สำเร็จ	๑๗	ครั้ง	 
รวมทั้งครั้งหลังสุด	คือข้อพิสูจน์ความจริงข้อนี้	จึงมีคำกล่าว	Secretary	General	ที่รู้จักกันดีของ	 
ชัยอนันต์	สมุทวณิช	ที่ว่าในประเทศไทย	“อำนาจการเมือง	 (political	power)	กับอำนาจรัฐ	 (state	
power)	ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน”	เพราะอำนาจการเมืองเป็นของรัฐบาล	แต่อำนาจรัฐที่แท้จริงเป็นของระบบ 
ราชการ	รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานภาครัฐ	คนที่คุมอำนาจการเมืองได้ในประเทศตะวันตกย่อม 
คมุอำนาจรฐัทัง้หมด	แตร่ฐับาลไทยอาจคมุไดเ้ฉพาะอำนาจการเมอืง	แตอ่าจไมส่ามารถควบคมุอำนาจรฐั 
ได้อย่างแท้จริง	โดยเฉพาะรัฐบาลผสมที่อ่อนแอ	ซึ่งมีอายุเพียงประมาณ	๑	ปี	ระบบราชการทหาร 
และพลเรือนจึงเป็นตัวดุลและคานอำนาจของพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งโดยตลอด
	 ดลุแหง่อำนาจนีเ้ปลีย่นไปเมือ่รฐับาลทีแ่ลว้เปน็รฐับาลพรรคเดยีวทีอ่ยูย่าวนานถงึ	๕	ป	ีประกอบ 
กับนโยบายปฏิรูปราชการ	รวมทั้งการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทหารและพลเรือนระดับสูงทำให้	
“อำนาจการเมือง”	 เริ่มเข้าควบคุม	 “อำนาจรัฐ”	 ได้อย่างจริงจัง	 จนกระทั่งเมื่อความขัดแย้งระหว่าง 
คนชัน้กลางกบัรฐับาลทีแ่ลว้สกุงอม	การรฐัประหารเมือ่	๑๙	กนัยายน	๒๕๔๙	กเ็กดิอกีวาระหนึง่	แตเ่มือ่ 
มีรัฐบาลหลังรัฐประหารที่ประกอบด้วยข้าราชการเกษียณอายุเป็นส่วนใหญ	่ปัญหาก็เกิดขึ้นทันที	คือ 
นอกจากปัญหาเรื่องความชอบธรรมแล้ว	วัฒนธรรมและการทำงานของข้าราชการซึ่งต้องยึดระเบียบ 
แบบแผนอย่างเคร่งครัด	ไม่เหมาะกับภาวะโลกาภิวัตน์ที่ต้องการการตัดสินใจอย่างรวดเร็วให้ทันภาวะ 
การแข่งขันของโลกที่มีอยู่สูงมากจึงปรากฏว่า	เพียงไม่กี่เดือนความนิยมในรัฐบาลที่มีอยู่สูงมากเมื่อ 
นายกรัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่งใหม่	ๆ 	ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว	จนมีผู้ตั้งคำถามว่าเวลานี้ถึงจุดจบของ	
“อมาตยาธิปไตย”	หรือยัง	?	
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มองไปข้างหน้า
	 เมื่อพลวัตของการเมืองไทยขึ้นอยู่กับสี่ส่วนหลักของสังคมไทย	คำถามจึงมีว่า	แล้วควรจะทำ 
อยา่งไรตอ่ไปเพือ่ใหก้ารเมอืงไทยมเีสถยีรภาพและประสทิธภิาพทีจ่ะสรา้งความมัน่คงและความอยูด่กีนิด ี
ให้คนไทยทั้งชาติได้	?
	 สำหรับผู้เขียนแล้ว	เสถียรภาพและประสิทธิภาพของการเมืองไทยจะเกิดขึ้นเมื่อ
 ๑. สถาบันพระมหากษัตริย์	ยังคงต้องเป็นเสาหลักของการเมืองการปกครองที่วางพระองค์ 
เป็นกลางทางการเมือง	และยึดรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อย่างเคร่งครัดดังเช่น	ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงยึดมั่นมาตลอดรัชกาล	และ 
พระราชอำนาจพิเศษในฐานะที่ทรงเป็น	“ผู้ไกล่เกลี่ยสูงสุด”	จะทรงใช้เมื่อชาติเกิดวิกฤติจนสถาบัน 
การเมืองและสถาบันอื่นไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามวิถีทางปกติ	และจะต้องมีช่องทางให้สำนัก 
ราชเลขาธิการสามารถแถลงการณ์แก้ไขข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงในส่วนที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ 
และพระราชวงศ์ได้อย่างเป็นทางการ
 ๒. โครงสรา้งทางการเมอืงในรฐัธรรมนญู	ตอ้งออกแบบใหส้ามารถรองรบักลุม่พลงัทางการเมอืง	 
๓	กลุม่	ใหอ้ยูใ่นโครงสรา้งทางการไดอ้ยา่งเหมาะสม	เพือ่ให	้“ตรยีานภุาพ”	อนัประกอบดว้ยประชาชน 
สว่นใหญใ่นชนบท	คนชัน้กลางในเมอืง	และขา้ราชการทหาร	พลเรอืน	สามารถทำให้	“เสยีง”	ของตน 
ได้ยินอย่างเป็นทางการ	และเพื่อให้	“ส่วนร่วม”	ทางการเมืองสะท้อนภาพตรียานุภาพในสังคมไทยได้	 
ความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่	คนที่ศึกษาหนังสือ	“เจตนารมณ์แห่งกฎหมาย”	(de	l’Esprit	des	Lois)	 
ของมองเตสกเิออ	ตา่งกร็ูว้า่ที	่มองเตสกเิออ	ชืน่ชมการปกครององักฤษในครสิตศ์ตวรรษที่	๑๘	กเ็พราะ 
สังคมอังกฤษมีรัฐธรรมนูญที่ผนวกตรียานุภาพของอังกฤษไว้	คือ	สถาบันพระมหากษัตริย์	พระ 
และขุนนางในสภาขุนนาง	และสามัญชนไว้ในสภาสามัญ
	 เพื่อการนี้	รัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่นี	้ควรมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง	โดยตรง
ของประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทเป็นสภาที่เป็นที่มาของรัฐบาล	และมีอำนาจทั้งทางการออกกฎหมาย	
การอนุมัติงบประมาณ	และการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน	เหนือวุฒิสภาและเพื่อให้ได้สัดส่วน 
คนชั้นกลางในรัฐบาล	การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อระบบสัดส่วนคงต้องมีอยู่เพื่อให้คนชั้นกลางที่ 
ไม่เคยชินกับการหาเสียงในชนบทสามารถเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร	และเป็นส่วนหนึง่ของรัฐบาลได้	แต่วุฒิสภา 
ไม่ควรใช้ระบบเลือกตั้งโดยตรงเหมือนปี	๒๕๔๐	อีก	เพราะจะทำให้ได้ผู้แทนของประชาชนในชนบท 
ซ้ำกับสภาผู้แทนราษฎรและเป็นการกีดกันคนชั้นกลาง	และข้าราชการทหาร	และพลเรือน	อันเป็น 
ทุติยานุภาพสำคัญในสังคมไทยออกไปจากโครงสร้างทางการเมือง	อันจะนำไปสู่ความขัดแย้งดังที่เคย 
เกิดในอดีตอีก	ระบบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจึงต้องออกแบบใหม่	ให้คนชั้นกลางหลากหลายอาชีพ 
ที่สุด	รวมทั้งข้าราชการทหารและพลเรือนเข้าไปเป็นสมาชิกได้	โดยต้องห้ามการสังกัดพรรคการเมือง	
ซึง่อาจใชร้ะบบการสรรหากอ่น	แลว้ใหป้ระชาชนลงมตเิลอืกจากทีไ่ดส้รรหานัน้	เพือ่สรา้งความเชือ่มโยง 
และความชอบธรรมอันมาจากประชาชน	ถ้าใช้ระบบนี้	ก็อาจเพิ่มอำนาจวุฒิสภาให้ถอดถอนผู้ดำรง 
ตำแหน่งการเมือง	ให้แต่งตั้งองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ	และให้เสนอร่างกฎหมายได้ด้วย
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บทความทางวิชาการ

จุลนิติ พ.ค.- มิ.ย. ๕๒

	 นอกจากนัน้ระบบการตรวจสอบรฐับาลกต็อ้งทำใหเ้ขม้แขง็ขึน้	และเปน็อสิระขึน้โดยไมท่ำลาย 
ความมปีระสทิธภิาพในการบรหิารรวมทัง้เรง่สรา้งระบบธรรมาภบิาลทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนใหช้ดัเจน	 
เข้มแข็ง	และมีประสิทธิภาพ
 ๓. วัฒนธรรมการเมือง	(political	culture)	แบบไทยเดิม	ต้องมีการปรับให้เข้ากับวัฒนธรรม 
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 ซึ่งต้องเริ่มด้วยการให้เสรีภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรัฐไม่ควบคุมอีก 
เพือ่ใหค้นชัน้กลางเลกิพึง่พงิรฐั	สำหรบัคนจนนัน้รฐัสวสัดกิารควบคูไ่ปกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	จะช่วยเปิดพื้นที่ทางสังคมและการเข้าถึงทรัพยากรของคนจนชนบทได้
	 เมื่อวิถีการผลิตเปลี่ยนไปเช่นนี้	โครงสร้างสังคมและวัฒนธรรมก็จะเปลี่ยนตามไปด้วย	การให้ 
การศึกษาเรื่องค่านิยมและพฤติกรรมประชาธิปไตยซึ่งต้องทำควบคู่กันไปกับการเปลี่ยนวิถีการผลิต	 
กจ็ะไดผ้ลเพราะวฒันธรรมอปุถมัภแ์บบไทยเดมิ	เปน็ผลมาจากวถิกีารผลติและความสมัพนัธเ์ชงิโครงสรา้ง 
ในระบบเศรษฐกจิ	ลำพงัแตก่ารสอนคา่นยิมประชาธปิไตย	โดยไมป่รบัวถิกีารผลติและโครงสรา้งทางสงัคม 
ก็คือการสอนให้ท่องจำเพื่อสอบไล่	 แต่ใช้ไม่ได้จริงในชีวิตประจำวัน	 ซึ่งถูกกำหนดโดยวิถีการผลิตและ 
โครงสร้างสังคมและเศรษฐกิจเดิม
	 กล่าวโดยสรุปก็คือ	พลวัตการเมืองไทยถูกกำหนดด้วยสองส่วน	คือ	ส่วนโครงสร้างเป็นทางการ 
ซึ่งกำหนดโดยรัฐธรรมนูญและส่วนโครงสร้างที่ไม่เป็นทางการ	ที่ถูกกำหนดโดยวัฒนธรรมการเมือง 
อนัเปน็ผลมาจากโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคม	การปฏริปูทีมุ่ง่แกเ้ฉพาะโครงสรา้งทางการ	จะประสบ 
ปญัหาเชน่เดยีวกนัทีร่ฐัธรรมนญูปี	๒๕๔๐	ประสบ	ความทา้ทายจงึอยูต่รงที่	เราจะปฏริปูทัง้สองสว่นนี้
ไปด้วยกันได้หรือไม่	เพื่อให้	“อัจตวานุภาพ”	๔	ส่วนของสังคมไทยเกิดดุลยภาพและสร้างการเมืองไทย
ที่มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนได้	
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