รัฐกับการใช้อานาจรัฐในการควบคุมสังคม:
วิเคราะห์รัฐบาลช่วงปี พ.ศ. 2544-2549 *

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
หากหั น หลั ง กลั บ ไปเพ่ ง พิ นิ จ ถึ ง เส้ น ทางการเมื อ งไทยในอดี ต ที่ ผ่ า นมา ภาพของ
นักการเมือ งที่โดดเด่น และทรงอิทธิพลต่อความเป็น ไปของการเมืองไทยอย่า งสูงคนหนึ่งก็คือ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ก้าวเข้าสู่อานาจทางการเมืองโดยการนาพาพรรคการเมืองของตนเข้ามา
เป็ น แกนน าในการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลได้ ส าเร็ จ นั บ แต่ ส มั ย แรกของการลงสมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะหัวหน้าพรรคการเมือง จากคะแนนเสียง “ข้างมาก” ในสภา
ผู้แทนราษรสู่คะแนนเสียง “ข้างมากยิ่งขึ้น” ด้วยการควบรวมพรรคการเมือง จนสามารถนาพารัฐ
นาวาอยู่ครบวาระ 4 ปี และตอกย้าความสาเร็จทางการเลือกตั้งด้วยการชนะการเลือกตั้งอย่างถล่ม
ทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ. 2548 และกลายเป็นรัฐบาลพรรคเดียวที่มี
เสียงข้างมากแบบเด็ดขาดในสภาผู้แทนราษฎร จนพรรคร่วมฝ่ายค้านถูกลดบทบาทลงไปอย่าง
ชนิดที่อาจกล่าวได้ว่าไร้ซึ่งอานาจในการถ่วงดุลและ/หรือตรวจสอบตามหลักการของประชาธิปไตย
ส่วนการเมืองภาคประชาชนเองก็ ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แตกต่างกัน นั่นคือ ถูกลดบทบาทลง
ให้เป็ น เพี ยงราษฎรที่มีหน้า ที่ “รอรับ ” และ “ปฏิบัติตาม” มากกว่า ที่เป็ น พลเมืองที่สามารถ
“เรียกร้อง” และ “มีส่วนร่วม”
จากความแหลมคมของการบริหารประเทศโดยรัฐบาลภายใต้การนาของ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ที่ได้กล่าวมาโดยสังเขปข้างต้น นาไปสู่การเลือกหยิบ เป็นกรณีเฉพาะเพื่อวิเคราะห์ถึง “รัฐ
กับการใช้อานาจรัฐเพื่อการควบคุมสังคม” ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของรัฐบาลทักษิณ 1 ถึงทักษิณ 2
โดยในส่วนแรกจะเป็น “การกวาดเรียง” ข้อมูล ก่อนที่จะนาสู่ “การจัดวาง” ข้อมูลเหล่านั้นลงใน
ส่วนสองและในส่วนสุดท้ายจะเป็น “การมองเรื่อง”ผ่านแว่น ความสัมพันธ์ระหว่างอานาจ วาท
กรรม และความรู้
ด้วยเงื่อ นไขของการกวาดเรียง การจัดวาง และการมองเรื่อง อัน เป็ น วิธีการของการ
นาเสนอ ผู้เขียนจึ งมิอ าจปฏิเสธหรือ ก้า วพ้น การลดทอน ละเลย และ/หรือรวบยอดข้อมูลใน
บางส่วนได้ ตรงกันข้าม ผู้เขียนขอแสดงการยอมรับอย่างถึงข้อจากัดที่กล่าวมาในทุกกรณี เพราะ
งานชิ้ น นี้ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ เสนอการวิเ คราะห์ ในอีก ส่ วนเสี้ ยวหนึ่ ง เพื่ อให้ เกิ ดการวิ วาทในเชิ ง
สร้างสรรค์มากกว่าที่จะเป็นการนาเสนอเพื่อโน้มน้าวหรือชี้นาไม่ว่าจะในฐานะอะไร

*


รัฐบาลภายใต้การนาของพรรคไทยรักไทย
อาจารย์ประจา สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ส่วนที่หนึ่ง การกวาดเรียง: ก้าวจังหวะแห่งการเปิดประตูสู่อานาจรัฐ
1. รัฐธรรมนูญ: ทางเปิดสาหรับผู้เปิดทาง
เนื่องจากเป้าหมายทางด้านการเมืองที่เป็นรากฐานในการร่างรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540
ประการหนึ่งก็คือ การสร้างเสถียรภาพให้กับการเมืองไทย และหนึ่งในวิธีการสร้างเสถียรภาพ
ให้กับการเมืองไทยก็คือ การบัญญัติกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ฝ่ายบริหารเพื่อให้เป็นสถาบัน
ทางการเมืองทีม่ ีความเข้มแข็ง เพราะจากอดีตที่ผ่านมา อานาจบริหารโดยคณะรัฐมนตรี ถูกมองว่า
มีความอ่อนแออันเนื่องมาจากในหลายปัจจัย แต่ปัจจัยที่ดูเหมือนจะถูกให้ความสาคัญมากที่สุด
ปัจจัยหนึ่งก็คือ การเป็นรัฐบาลผสม ทาให้รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารขาดเสถียรภาพจนนาไปสู่
ความจริงที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยประการหนึ่งก็คือ ไม่เคยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดใดที่
สามารถดารงตาแหน่ งทางการเมือ งได้จนครบวาระ เป้ า ประสงค์ที่สาคัญ อีกประการหนึ่งของ
รัฐธรรมนู ญ ฯ ก็ คือ ต้อ งการเสริมสร้างให้พรรคการเมืองมีพัฒนาการสู่ความเป็น สถาบันทาง
การเมืองอย่างแท้จริง ด้วยเป้าหมายที่กล่าวมาข้างต้น รัฐธรรมนูญฯ ฉบับนี้จึงมี ตัวอักษรในหลาย
มาตราเป็ น เครื่อ งก าหนดเสมื อ นพิ ม พ์ เ ขี ย วทางการเมื อ ง จนกลายเป็ น ทางเปิ ด ให้ กั บ พรรค
การเมืองที่มีโอกาสและมองเห็นช่องทางเพื่อกาหนดก้าวจังหวะสู่การเป็นผู้เปิดทางเข้าสู่อานาจรัฐ
และใช้เป็นอุปกรณ์ในการควบคุมสังคมให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ
1.1 ช่องเปิดที่หนึ่ง: ความเข้มแข็งของนายกรัฐมนตรี
ข้อกาหนดเรื่องการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ข้อความในมาตรา 185 ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ได้กาหนดจานวนขั้นต่าของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิป รายทั่วไป เพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี ว่าจะต้องมีจานวนไม่น้อยกว่าสองในห้าของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภาผู้แทนราษฎร และบัญญัติซ้าลงไปอีก ว่า ผู้เสนอญัตติดังกล่าวนั้นจะต้องเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี ค นต่ อ ไปมาพร้ อ มด้ ว ย และเมื่ อ ได้ มี ก ารเสนอญั ต ติ แ ล้ ว
นายกรัฐมนตรีจะยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ เว้นแต่จะมีการถอนญัตติ หรือการลงมตินั้นไม่ได้
คะแนนเสียงตามที่กฎหมายกาหนด นั่นคือ มีมติไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงไม่เกินกึ่งหนึ่งของ
จานวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร
การกาหนดเช่นนี้เป็น เครื่องชี้ถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ฯ ได้เป็นอย่างดี ว่าต้องการ
ให้นายกรัฐมนตรีมเี สถียรภาพ และสามารถบริหารประเทศได้อย่างต่อเนื่อง จึงต้องกาหนดจานวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะเข้าชื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
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มากกว่า จ านวนสมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรที่เข้า ชื่อขอเปิ ดอภิป รายทั่วไปเพื่อลงมติ ไม่ไว้วางใจ
รัฐมนตรี
นอกจากนี้ยังมีการป้องกันไม่ให้เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี
พร่าเพรื่อ โดยเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า หากการอภิปรายนั้นมีมติไม่ไว้วางใจด้วยคะแนนเสียงไม่
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้ แทนราษฎรแล้ว สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งเข้า ชื่อ เสนอญั ตติขอเปิ ดอภิป รายนั้ น เป็ น อัน หมดสิทธิที่จะเข้า ชื่อเสนอญั ตติขอเปิ ด
อภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีอีกตลอดสมัยประชุมนั้น
อาญาสิทธิของฝ่ายบริหารที่สาคัญในระบอบประชาธิปไตย เพื่อการควบคุม จัดระเบียบ
คณะรัฐมนตรี ก็คือ การให้สิทธิอานาจแก่หัวหน้าฝ่า ยบริหารในการปรับคณะรัฐมนตรี ซึ่งใน
รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ได้มีบัญญัติไว้เช่นกันในมาตรา 217 ว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระ
ราชอานาจในการให้รัฐมนตรี พ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคาแนะนา และ
อาญาสิทธินี้ยิ่งทวีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นเมื่อรัฐธรรมนูญฯ บัญญัติให้บุคคลที่ดารงตาแหน่งบริหาร
ต้องสิ้นสุดสถานภาพการเป็นสมาชิกในสภานิติบัญญัติดังที่จะได้กล่าวรายละเอียดในหัวข้อต่อไป
ข้อกาหนดให้ฝ่ายบริหารสิ้นสุดสมาชิกภาพจากฝ่ายนิติบัญญัติ
มาตรา 204 กาหนดให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือ
สมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ ฉะนั้นหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนใดได้รับแต่งตั้งเป็น
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ให้บุคคลนั้นพ้นจากตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันถัดจาก
วันที่ครบสามสิบวันนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
จากข้อกาหนดข้างต้น ย่อมหมายความว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ใดได้รับการแต่งตั้ง
ให้ เป็ น รั ฐมนตรี ย่อ มสิ้ น สภาพการเป็ น สมาชิ ก ภาพของสมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรลง ซึ่ งหาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านนั้นมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตที่ว่างลงนั้นใหม่ แต่หากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายชื่อ ก็ให้เลื่อนบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในอันดับถัดลงไปมาทา
หน้ า ที่ แ ทนในต าแหน่ ง สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎรที่ ว างลง การสิ้ น สุ ด ลงของสมาชิ ก ภาพ
สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎรของรัฐมนตรี เป็ น การสิ้น สุดอย่า งถาวรตลอดจนครบวาระของสภา
ผู้แทนราษฎร (ประเสริฐ ลิ่มประเสริฐ, มปป.) ฉะนั้นหากต่อมาบุคคลดังกล่าวจะพ้นจากตาแหน่ง
รัฐมนตรีไปแล้วก็ไม่อาจหวนกลับไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อีก นอกจากรอการเลือกตั้ง
ใหม่ในสมัยต่อไป
ด้วยเงื่อ นไขที่ถู ก ก าหนดโดยรัฐธรรมนูญ ฯ ทาให้รัฐมนตรีที่มาจากสมาชิกสภาผู้แ ทน
ราษฎรไม่ว่าจะด้วยบัญชีรายชื่อหรือแบบแบ่งเขตก็ตาม จะต้องให้ความสาคัญในการเข้าร่วมคณะ
รัฐบาล เพราะหากถูกนายกรัฐมนตรีปรับออกจากตาแหน่งรัฐมนตรี ก็หมายถึงการยุติบทบาททาง
การเมืองในลักษณะที่เป็นทางการของตนลง สภาวะดังกล่าวย่อมทาให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นา
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รัฐบาลมีอานาจต่อรองทางการเมืองสูงอย่างยิ่ง (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2547: 288-289) จนอาจ
เป็นเหตุนาไปสู่เผด็จการทางอานาจบริหารได้ไม่ยาก
1.2 ช่องเปิดที่สอง: ความเข้มแข็งของพรรคการเมือง
การจั ด ให้ มี สมาชิ ก สภาผู้แ ทนราษฎรแบบบั ญ ชี ร ายชื่อ นั้ น เป็ น การส่ง เสริ มให้ พรรค
การเมืองขนาดใหญ่เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ในขณะที่พรรคการเมืองขนาดเล็กกลับ ถูกกดลงให้
อ่อนแอลงไปอีก เพราะมาตรา 100 กาหนดให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนเสียงสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรประเภทบัญชีรายชื่อน้อยกว่าร้อยละห้าของจานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ให้ถือว่า
พรรคนั้นไม่มีผู้ใดในบัญชีได้รับเลือกตั้ง และไม่ให้นาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมในการคานวณ
เพื่อหาสัดส่วนจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ นั่นหมายความว่า พรรคการเมือง
เหล่านั้นย่อมมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลดน้อยลงไปอีก ในขณะที่พรรคการเมืองขนาด
ใหญ่ก็จะได้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพิ่มขึ้น
ข้อกาหนดที่ทาให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งที่น่าสะพรึงกลัวสาหรับนักการเมืองใน
สังกัดก็คือ การกาหนดให้สมาชิกพรรคการเมืองต้องปฏิบัติตามมติพรรคการเมือง หากสมาชิกคน
ใดฝ่าฝืนมติพรรค พรรคย่อมมีสิทธิในการลงโทษ ซึ่งอาจถึงขั้นคัดชื่อออกจากพรรคได้ การมอบ
สิทธิอานาจในลักษณะนี้ย่อมทาให้สมาชิกพรรคการเมืองจะต้องระแวดระวังตัวอย่างมากในการ
ปฏิบัติตน และสิทธิอานาจนี้ถูกเสริมต่อด้วยเงื่อนไขการลงสมัครรับเลือกตั้งของสมาชิกพรรค
การเมืองว่า จะสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในฐานะสมาชิกของพรรคการเมืองใดได้นั้น จะต้อง
เป็ นสมาชิก ของพรรคการเมือ งนั้ นมาก่อน ไม่น้ อยกว่า 90 วัน ฉะนั้ น หากการคัดชื่อออกจาก
สมาชิกพรรคการเมืองเดิมเกิดขึ้นเร็วกว่า 90 วันก่อนวันเลือกตั้ง ย่อมหมายความว่า สมาชิกพรรค
การเมืองคนนั้นย่อมไม่มีโอกาสลงสมัครรับเลือกตั้งได้ในสมัยนั้น แม้ย้ายไปสังกัดพรรคการเมือง
อื่นแล้วก็ตาม เพราะติดเงื่อนไข 90 วันที่จะต้องเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ลงสมัครก่อนวัน
เลือกตั้ง

ส่วนที่สอง การจัดวาง: เครื่องมือสาคัญสู่การยึดครองอานาจรัฐ
1. พรรคไทยรักไทย: อุปกรณ์สาคัญทางการเมือง
พรรคไทยรักไทย จดทะเบียนก่อตั้งพรรคเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2541 และเป็น
พรรคการเมืองแรกที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 โดยในช่วงแรก
พรรคไทยรักไทยจะเน้นคุณภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้เป็นคนรุ่น
ใหม่และปฏิเสธวิธีการดึงนักการเมืองเก่าจากพรรคการเมืองอื่น เข้ามาร่วมพรรค แต่หลังจากการ
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เลือกตั้งในปี พ.ศ. 2544 พรรคไทยรักไทยก็มีการผสมผสานกลุ่มทุนและนักการเมืองเก่า จาก
พรรคการเมืองอื่น จานวนมาก โดยเฉพาะการควบรวมพรรคการเมือง เมื่อพรรคความหวังใหม่
พรรคชาติพั ฒนา และพรรคเสรีธรรมมีมติยุบ พรรคเพื่อมารวมกับพรรคไทยรักไทย อีกทั้งมี
นักการเมืองจานวนมากได้ย้ายเข้ามาสังกัดพรรคไทยรักไทย ส่งผลให้พรรคไทยรักไทยกลายเป็น
พรรคการเมืองขนาดใหญ่และมีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาจานวนมาก
พรรคไทยรักไทยมีต้นทุนที่สาคัญหลายประการที่ทาให้กลายเป็นพรรคการเมืองที่มีความ
แตกต่างโดดเด่น และเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในขณะนั้น ตั้งแต่การ
เป็นพรรคการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยกาลังประสบวิกฤตการณ์ทางการเงิน การแสดง
ถึงความเป็นพรรคการเมืองสมัยใหม่ ที่มีกลุ่มนักวิชาการเป็นสมาชิกจานวนมาก นับเป็นการตอก
ย้าการคิดใหม่ ทาใหม่ และความพร้อมที่จะเข้ามาแก้ปัญหาวิกฤติของชาติอย่างมีหลักการ อัน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจุดเด่นของหัวหน้าพรรค ที่เป็นคนรุ่นใหม่และมีบุคลิกในการคิดและ
ปฏิบัติในสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม อีกทั้งยังเป็นการตอกลิ่มการให้ความสาคัญกับความรู้และ
วิทยาการสมัยใหม่ในการแก้ปั ญหาบ้านเมือง นอกจากนี้พรรคไทยรักไทยยัง แสดงให้ประชาชน
เห็นว่า เป็นพรรคการเมืองที่ให้ความสาคัญกับ การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเริ่มจากการให้
ประชาชนได้มี ส่วนร่ วมในการเสนอชื่อ พรรค ซึ่ง ถือเป็ น การประชาสัมพั น ธ์การเปิ ดตัว พรรค
การเมืองที่แหวกแนวไปจากพรรคการเมืองอื่น
หากพิจารณาถึงนโยบายพรรค ก็มีลักษณะที่แตกต่างไปจากพรรคการเมืองอื่นในขณะนั้น
เพราะพรรคไทยรัก ไทยหยิ บ ประเด็ น “การเมื องเชิ งสร้า งสรรค์ ” ซึ่ง หมายถึ ง “การเมือ งที่ ไ ม่
แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย ไม่ถือเขาถือเรา แล้วมุ่งทาลายอีกฝ่ายเพื่อเป็นผู้ชนะในสนามการเมือง แต่
เป็นการเมืองที่มุ่งคิดว่าจะรวมพลังกันอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาของชาติได้ ” (มติชน. ฉบับประจาวัน
ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542) การนาเสนอวัฒนธรรมทางการเมืองในลักษณะนี้ได้รับการตอบ
รับจากประชาชนเป็นอย่างมาก แม้จะเป็นเพียงการนาเสนอเชิงนามธรรมที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่
อย่างใด
พรรคไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองแรกๆ ที่ นาหลักการตลาดทางการเมืองมาใช้ โดย
พยายามแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของประเทศผ่านภาษาและกระบวนการที่มีลักษณะเป็นวิชาการ
ก่อนที่จะนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา และเมื่อมีการหยิบโยงสิ่งที่วิเคราะห์ไปถึงกระแสโลกาภิ
วัตน์และระบบการเมืองโลกยิ่งทาให้นโยบายนั้นดูทรงพลังและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น อันถือเป็นจุดแกร่ง
ที่เสริมเข้ากับลักษณะของหัวหน้าพรรคและปรัชญาของพรรคไทยรักไทยได้เป็นอย่างดี ประกอบ
กับเมื่อนามาสอดประสานกับนโยบายประชานิยม ยังผลให้เกิดการตอบรับอย่างสูงจากทุกภาค
ส่วนของสังคมในขณะนั้น เพราะประเทศไทยอยู่ในช่วงบอบช้าอย่างมากจากวิกฤตเศรษฐกิจ ความ
ยากจนขยายตัวในระดับสูง เมื่อรัฐบาลนาเสนอนโยบายประชานิยมที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้
อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วตรงตามความต้องการเฉพาะหน้ า ก็ยิ่งทาให้พรรคไทยรักไทยมี
นโยบายที่โดดเด่นแตกต่างไปจากพรรคการเมืองอื่น จนกระทั่งในการเลือกตั้งครั้งต่อมาในปี พ.ศ.
2548 พรรคการเมืองอื่นก็มีการนาเสนอแนวนโยบายประชานิยมเพื่อเรียกเสียงสนับสนุนจาก
ประชาชนด้วยเช่นกัน
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.
จุดแกร่งที่สาคัญ อีก ประการหนึ่ งก็ คือ การมีกลุ่มทุน จากหลากหลายกลุ่มธุร กิจให้การ
สนับสนุน อีกทั้งยังมีลักษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มทุนในธุรกิจประเภท
สื่อ สาร กลุ่มทุน ในธุร กิ จ อุ ตสาหกรรมการเกษตร และกลุ่มทุน ในธุร กิจด้า นการอุตสาหกรรม
รถยนต์และการเงิน ดังจะเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมจาก “กลุ่มชินคอร์ป” ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร “กลุ่มจัสมิน” ของนายอดิศัย โพธารามิก และ “กลุ่มเทเลคอมเอเชีย” ซึ่งเป็นธุรกิจในเครือ
เจริญโภคภัณฑ์ ที่มีความเชื่อมโยงประสานกันอย่างเหนียวแน่น (สุรัสวดี อินทร์ชัย, 2545: 8081)

2. หัวหน้าพรรค: ต้นทุนความได้เปรียบในบริบทสังคมไทย
ต้นทุนการให้ความสาคัญต่อความรู้
การจบจากโรงเรี ย นนายร้ อ ยต ารวจด้ ว ยผลการศึ ก ษาดีเ ยี่ ย ม เป็ น ที่ หนึ่ ง ของรุ่ น ของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกที่สหรัฐอเมริกา
(คมเดือน เจิดจรัสฟ้า , 2538: 45-50) นับเป็นทุนทางสังคมที่สาคัญสาหรับสังคมไทยที่มักมี
ทัศนคติยกย่องคนที่เรียนเก่งและจบการศึกษาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร พยายามแสดงตนให้สังคมเห็นว่า เป็นคนใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดเวลา ผ่านการนาเสนอตนว่า
เป็นบุคคลที่ชอบอ่านหนังสือและแนะนาหนังสือ ต่างประเทศให้กับคณะรัฐมนตรีอ่าน การเล่น
บทบาทผู้สอนหนังสือ ที่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย รวมไปถึงการดารงตาแหน่งรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ควบกับตาแหน่งนายกรัฐมนตรี (ตรีพล เจาะจิตต์ , 2545:89-95) ต้นทุน
ทางการศึกษาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ถูกนาไปใช้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงในการแสดง
ความโดดเด่นที่แตกต่างจากนักการเมืองคู่แข่ง หรือแม้แต่กับพรรคการเมืองคู่แข่ง โดยเฉพาะเป็น
การตอกย้าสโลแกนที่ว่า พรรคไทยรักไทย “คิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อไทยทุกคน”
ต้นทุนด้านวิธีคิด
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยอมรับว่าตนเองได้รับอิทธิพลทางความคิดที่เกิดขึ้นในช่วงของ
การเข้า ศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยตารวจ จนเกิดเป็น คติประจาใจ 3
ประการ คือ หนึ่ง ไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้ สอง ตายเสียดีกว่าอยู่อย่างผู้แพ้ และสาม ตายเสีย ดีกว่าละ
ทิ้งหน้าที่
“…โรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยตารวจ สามพราน ได้ปลูกฝัง
สิ่งที่ดีงามให้กับชีวิตเป็นอันมาก และนามาเป็นหลักของการทาธุรกิจได้ ...นักเรียน
เตรียมทหารนั้น มีคาปฏิญาณตนของนักเรียนเตรีย มทหารสามข้อ ที่จะต้องปฏิญาณ
ตนวันละหลายครั้ง...คือ หนึ่ง ไม่มีอะไรที่ทาไม่ได้ สอง ตายเสียดีกว่าจะอยู่อย่างผู้
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แพ้ และ สาม ตายเสียดีกว่าละทิ้งหน้าที่ ...ทั้งหมดนี้นับเป็นหลักชีวิตผมที่ทาอะไร
แล้วแพ้ไม่ได้ เพราะว่ายึดว่าตายเสียดีกว่าจะอยู่อย่างผู้แพ้ ...(หลักไทย ปีที่ 10 ฉบับ
วันที่ 13-19 มกราคม 2535 หน้า 14)
จากวิธีคิดเช่นนี้ได้ถูก แปลเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเสมอมา ซึ่งอีกทาง
หนึ่ งก็ เป็ น ที่ชื่น ชอบของคนไทยส่วนหนึ่ งที่มีร านคิดในอานาจนิ ยม และชื่น ชมความมุ่งมั่น ใน
เป้าหมายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ส่วนที่สาม การมองเรื่อง: ปฏิบัติการที่ถูกนามาใช้เพื่อการเปิดช่องทางสู่อานาจปฏิบัติ
เมื่อพิจารณาถึงปฏิบัติการแห่งอานาจที่รัฐบาลใช้เพื่อเป็นการเปิดช่องทางสู่อานาจปฏิบัติ
ในการควบคุมสังคม อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ ปฏิบัติการแห่งอานาจโดยใช้
อานาจ กับปฏิบัติการแห่งอานาจผ่านวาทกรรม
1. ปฏิบัติการแห่งอานาจโดยใช้อานาจ
การใช้อานาจในที่นี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีการ คือ ปฏิบัติการแห่งอานาจโดยใช้
อานาจผ่านความรุนแรง และปฏิบัติการแห่งอานาจโดยใช้อานาจที่ปราศจากความรุนแรง ความ
รุนแรงในที่นี้หมายถึงเฉพาะความรุนแรงทางกายภาพที่สามารถรับรู้ได้โดยทั่วไป
1.1 ปฏิบัติการแห่งอานาจโดยใช้อานาจผ่านความรุนแรง
ความรุนแรงที่ถูกกฎหมาย
ในช่วงทีร่ ัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศสงครามกับยาเสพติด การทุจริตคอรัปชั่น
และผู้มีอิทธิพล พบว่ามีการใช้ความรุนแรงถึงขั้นการสังหารชีวิตบุคคลที่ถูกติดฉลากว่าเป็นผู้ค้ายา
เสพติ ด เป็ น ผู้มี อิ ทธิพ ลอั น น าไปสู่ก ารทุจริต คอรั ป ชั่น จ านวนมาก โดยผ่า นชุ ดคาอธิบ ายที่ว่ า
“วิสามัญฆาตกรรม” และ “เป็นผู้ทาลายชาติ” อย่างปราศจากการพิสูจน์ความผิดตามกระบวนการ
ยุติธรรม ซึ่งการกระทาเหล่านั้นล้วนเป็ นการกระทาที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐอย่างถูกต้อง ซึ่งในประเด็นนี้สามารถรับทราบได้โดยง่าย
เป็นผลให้สังคมในช่วงเวลานั้นถูกปูทับให้ดูเหมือนสงบด้วยผ้าคลุมของความหวาดกลัวที่ยากแก่
การเรียกร้องในสิ่งที่สูญเสียไปหากเกิดการวิสามัญฆาตกรรมจากอานาจรัฐผ่านบุคคลของรัฐที่มี
กฎหมายของรัฐเป็นเกราะป้องกันตัว
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ความรุนแรงที่ผิดกฎหมาย
การใช้ความรุนแรงกับผู้ต่อต้านรัฐ เช่นกรณี ของ นายเจริญ วัดอักษร ประธานกลุ่มรักษ์
ท้อ งถิ่ น บ่อ นอก อ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2547 †
กรณีนายสมชาย นีละไพจิตร ‡ ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิมและรองประธานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชน สภาทนายความ นอกจากนี้ยังมีแกนนาชาวบ้านอีกหลายคนที่ถูกสังหารในขณะที่
ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของชุมชน เช่น นายจุรินทร์ ราชพล § นายนรินทร์ โพธิ์แดง ** นายพิทักษ์
โตนวุธ†† นายสมพร ชนะพล‡‡ นายบุญยงค์ อินต๊ะวงศ์ §§ นายสุวัฒน์ วงปิยะสถิตย์ *** และนายบุญ
สม นิ่มน้อย†††
แม้ทั้งหมดจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการกระทาของรัฐ หรือรัฐมีส่วน
เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ แต่เป็นที่น่ าสังเกตว่า การจากไปของนักต่อสู้เหล่านี้ ล้วนเป็น
กรณีของความขัดแย้งในผลประโยชน์ที่มีรัฐหรือกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับบุคคลในรัฐ บาลเกี่ยวข้อง
ทั้งสิ้น อีกทั้งรัฐมีหน้าที่บาบัดทุกข์บารุงสุข ต้องสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชน รัฐจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดตรงนี้ ได้ และเมื่อรัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ประกาศสงครามกั บ กลุ่ ม ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล แต่ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น กลั บ กลายเป็ น ว่ า ประชาชนผู้ บ ริ สุ ท ธิ์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งในฐานะฝ่ า ยตรงข้ า มกั บ รั ฐ ต้ อ งถู ก คุ ก คามจนในหลายกรณี ถึ ง กั บต้ อ งจบชี วิ ต ลง
เหตุการณ์เช่นนี้จึงส่งผลให้ประชาชนจาต้องสยบยอมหรือไม่ก็พยายามอย่างที่สุดที่จะไม่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวในผลประโยชน์ที่รัฐจะดาเนินการและ/หรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใกล้ชิดในคณะ

ถูกคนร้ายดักซุ่มยิงระหว่างกลับจากกรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือเรื่องปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะกว่า 50 ไร่ มูลค่านับร้อยล้าน
บาทต่อคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตวุฒิสภา สาเหตุที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์นี้เชื่อได้ว่าเป็นผลมาจากการขัด
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มประชาชนที่นายเจริญ วัดอักษร พยายามช่วยเหลือกับกลุ่มทุนที่อิงแอบอยู่กับฝ่ายรัฐ เพราะนายเจริญ วัดอักษร
เป็นแกนนาคนสาคัญในการคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าบ่อนอก ของบริษัทกัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จากัด และต่อต้านโครงการสร้าง
โรงไฟฟ้าหินกรูด อาเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนโครงการดังกล่าว ต้องมีอันยกเลิกไป (ไทยโพสต์.
ฉบับประจาวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2547: 2 และกรุงเทพธุรกิจ. ฉบับประจาวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2547: 25)
‡
เชื่อว่าถูกอุ้มหายตัวไปเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2547 ภายหลังการรับว่าความให้กับผู้ต้องหาชาวมุสลิมที่ถูกตั้งข้อหาว่า ปล้นอาวุธปืน
จากค่ายกองพันพัฒนา อาเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และยังเป็นทนายความให้กับผู้ต้องสงสัยจานวน 3 คน ที่ถูกสงสัยว่าเป็น
“สมาชิกองค์การก่อการร้ายเจมาร์ อิสลามิยาห์” หรือ “เจไอ” ซึ่งต่อมาศาลได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหา ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(วัฏจักร. ฉบับประจาวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2547. 8 และแนวหน้า. ฉบับประจาวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2548: 5)
§
นักอนุรักษ์ป่าชายเลน อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เคลื่อนไหวคัดค้านการบุกรุกทาลายพื้นที่ป่าชายเลน
**
ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เขาชะอางกลางทุ่ง อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง แกนนาต่อต้านโรงโม่หินของนักการเมือง
ระดับชาติในจังหวัด
††
ที่ปรึกษาชาวบ้านน้าชมพู จังหวัดพิษณุโลก แกนนาชาวบ้านคัดค้านโรงโม่หินที่รุกป่าอนุรักษ์
‡‡
แกนนากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ากระแดะ อาเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คัดค้านการสร้างเขื่อนคลองกระแดะ
§§
แกนนากลุ่มต่อต้านโรงโม่หินดอยออกรู อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
***
แกนนาผู้คัดค้านโครงการกาจัดขยะราชาเทวะ เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร
†††
แกนนากลุ่มอนุรักษ์คัดค้านการก่อสร้างโครงการโรงแยกคอนเดนเสทในพื้นที่ อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี (ไทยโพสต์. ฉบับ
ประจาวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2547: 2)
†
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รัฐบาล อันถือเป็นการกากับ ควบคุมสังคมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจ
หรือไม่ก็ตาม

1.2 ปฏิบัติการแห่งอานาจโดยใช้อานาจที่ปราศจากความรุนแรง
อานาจที่ขาดความเท่าเทียมของสถาบันทางการเมือง
จากต้น ทุนอั นเป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 ที่มีบทบัญญั ติให้ฝ่า ยบริหาร
เข้มแข็ง ทาให้กระบวนการตรวจสอบการบริหารงานของนายกรัฐมนตรีโดยรัฐสภานั้น กลายเป็นสิ่ง
ที่ ย ากจะกระท าได้ โดยเฉพาะเมื่ อ รั ฐ บาลคุ ม เสี ย งข้ า งมากอย่ า งค่ อ นข้ า งเด็ ด ขาดในสภา
ผู้แทนราษฎร จนจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคฝ่ายค้านมีไม่พอที่จะเข้าชื่อกัน
เสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี ทาให้ตลอดระยะเวลาของรัฐบาล
จึงไม่เคยมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีแม้แต่ครั้งเดียว
ปฏิบัติการของอานาจเพื่อควบคุมพฤติกรรมของรัฐสภาได้กระทาผ่านการยุบรวมพรรค
การเมือง โดยพรรคเสรีธรรม พรรคความหวังใหม่ และพรรคชาติ พัฒนายุบรวมเข้ากับพรรคไทย
รัก ไทย ในสมัยแรกรัฐบาลทักษิณ 1 ทาให้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาของพรรคไทย
รักไทยมีจานวนมาก ประกอบกับการเป็นพันธมิตรกับพรรคชาติไทย ทาให้มเี สียงสนับสนุนรัฐบาล
อย่า งท่วมท้น ในขณะที่ พ รรคประชาธิปั ตย์ ในฐานะพรรคฝ่า ยค้า นมีจานวนสมาชิกสภาผู้แ ทน
ราษฎรในสภาน้อยจนเกินกว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้ ต่อมาในสมัยรัฐบาล
ทักษิณ 2 ยิ่งเป็นการยากยิ่งขึ้น เพื่อ พรรคไทยรักไทยมีจานวนที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรมากถึง
376 เสียง ในขณะที่พรรคร่วมฝ่ายค้านแม้รวมกันแล้วก็มีจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่เพียง
พอที่จะลงชื่อเพื่อยื่นญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีได้
การยื่ น เปิ ด อภิ ป รายไม่ ไ ว้ ว างใจนายกรั ฐ มนตรี ดู เ หมื อ นจะถู ก ปิ ด ทึ บ ยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ
พระราชบัญญัติพรรคการเมืองและรัฐธรรมนูญฯ ได้มีบัญญัติไว้ในหลายมาตราในลักษณะของการ
เอื้ออานาจให้สามารถควบคุมสมาชิกของพรรคได้เป็นอย่างดี ทาให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่
สังกัดพรรคไม่กล้าที่จะแตกแถวหรือกระทาตนแตกต่างไปจากมติพรรค ประชาชนจึงมีโอกาสน้อย
มากที่จะตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีผ่านช่องทางการอภิปรายจากฝ่าย
ค้านในระบบรัฐสภา
นโยบายประชานิยม: ประชาชนคือผู้รอรับและ/หรือผู้ปฏิบัติตาม
นโยบายประชานิยมเปิดโอกาสให้ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายรัฐ
เพียงเล็กน้อยหรืออาจไม่มีเลย เพราะรัฐจะเป็นผู้ตัดสินใจมอบในสิ่งที่ประชาชนต้องการโดยไม่
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จาเป็นต้องคานึงถึงความเหมาะสม หรือปัญหาที่อาจขึ้นตามมา (ไสว บุญมา, 2546) แม้โดย
หลักการแล้วหลักประชานิยมไม่ได้เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เพราะประชาชนขาดการ
มีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะ แต่หลักประชานิยมกลับมีพลังอย่างมากในการสร้าง
เสี ยงสนั บ สนุ น จากประชาชนจนสามารถสร้ า งเสถี ยรภาพให้กั บ รั ฐบาลได้ เป็ น อย่า งดี เพรา ะ
นโยบายรัฐจะเป็นไปตามความต้องการเฉพาะหน้าของประชาชน และเมื่อประชาชนได้รับในสิ่งที่
ตนเองต้องการอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ก็เป็นการง่ายที่รัฐบาลจะโน้มน้าวและ/หรือชี้นา
ประชาชนไปในทิศทางที่ตนเองต้องการ
รัฐ บาลภายใต้ ก ารน าของ พ.ต.ท.ทั ก ษิณ ชิน วั ต รก็ ไ ด้ น านโยบายประชานิ ย มมาเป็ น
เครื่องมือในการเรียกเสียงสนับสนุนจากประชาชน อันจะส่งผลให้สามารถกากับ ควบคุมสังคมได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเมื่อนโยบายประชาสังคมถูกนามาประสานกับการตลาดทางการเมือง
ทาให้ประชาชนถูกทาให้อยู่ในฐานะเป็นผู้บริโภค ในขณะที่รัฐ จะอยู่ในฐานะของผู้ผลิตสินค้า ที่
จะต้องแสวงหาสินค้า อันหมายถึงนโยบายที่ผู้บริโภคต้องการบริโภคมากที่สุด มานาเสนอ เพราะ
หากประชาชนพึงพอใจในสินค้าเหล่านั้นมากเท่าไร ประชาชนก็จะเกิดความภักดีต่อ ซื้อสินค้าและ
ผู้ผลิตอันหมายถึงการเลือกสมาชิกของพรรคไทยรักไทยมากขึ้นเท่านั้น
แล้วพรรคไทยรักไทยก็สามารถผลักดันนโยบายประชานิยมไปสู่การปฏิบัติได้จริงตั้งแต่ใน
สมัยของรัฐบาลทักษิณ 1 ไม่ว่าจะเป็น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการแจกโคล้านตัว และ
โครงการรับซื้อหนี้สินเกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์และธนาคารพาณิชย์ การ
ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่าทั่วประเทศ ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ลดค่าผ่านดอนเมืองโทลล์เวย์ และ
ลดภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจา 1 ปีให้กับผู้เกษียณอายุ เป็นต้น จะเห็นได้ว่านโยบายประชานิยม
ได้ถูกผลิตออกมาให้สอดคล้องกับลักษณะความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
การกาหนดนโยบายประชานิยมจึงเป็นเครื่องมือสาคัญในการเอื้อให้ปฏิบัติการแห่งอานาจ
ของรัฐสามารถดาเนินได้อย่างเป็นอย่างดีในมิติของการกากับควบคุมสังคมโดยปราศจากความ
รุนแรง
ระบบอุปถัมภ์: ความผุกร่อนต่อเนื่อง
ระบบอุปถัมภ์เป็นบันใดที่มั่นคงในการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งผู้นาทางการเมือง ระบบอุปถัมภ์
มิได้เพียงทาให้หัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้ดารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ระบบอุปถัมภ์
สามารถสร้างพลังอานาจให้แก่รั ฐในการสร้างความมั่นคงและได้รับการสนับสนุนจากประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศ จากวิกฤติทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ. 2540 อันเป็นผลมาจากความล้มเหลว
ของระบบตลาดเสรี ได้กลายเป็นโอกาสที่สาคัญให้พรรคไทยรักไทยสามารถนาระบบอุปถัมภ์มาใช้
ให้เกิดผลดีกับตนเองได้โดยง่าย โดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยมีวัฒนธรรมแบบอานาจนิยมแฝงอยู่ ยิ่ง
ทาให้ ร ะบบอุ ป ถั ม ภ์ใ นช่ ว งเวลานี้ ไ ด้รั บ การตอบรั บ อย่ า งดีจ ากทุ กภาคส่ วนของสัง คม ภาพที่
ปรากฏการณ์ ให้เห็น ได้เสมอมาตลอดยุคสมัยของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัตร ก็คือการที่
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รัฐบาลปฏิบัติตนเสมือนผู้ให้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา ในขณะที่ประชาชนถูกจัดวางตาแหน่งให้
เป็นผู้รอรับการอุปถัมภ์จากรัฐบาลมากกว่าที่จะพยายามพึงตนเองในฐานะพลเมืองที่มีศักยภาพ
การรวมศูนย์อานาจ: นโยบายรัฐบนเงื่อนไขเหตุการณ์ไม่ปกติ
จากที่รัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2540 บัญญัติให้อานาจฝ่ายบริหารในการตราพระราชกาหนด
ได้โดยไม่ต้องฝ่านความเห็นชอบของฝ่ายบริหาร ได้กลายเป็นเครื่องมือประการหนึ่งที่รัฐบาลใช้ใน
การดึงอานาจกลับสู่ส่วนกลางโดยใช้สถานการณ์ที่ไม่ปกติของประเทศเป็นเงื่อนไขในการสร้าง
ความชอบธรรมที่จะตราพระราชกาหนดอัน เป็น กฎหมายที่มีศักดิ์เทียบเท่าพระราชบัญ ญัติ ใน
สถานการณ์ปกติ
เหตุการณ์ความสงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ ได้กลายเป็นเงื่อนไขสาคัญที่รัฐบาลชูขึ้นเป็น
เหตุผลในการสร้างฐานอานาจผ่านทางกฎหมายด้วยการตราพระราชกาหนด แล้วปฏิบัติการแห่ง
อานาจก็เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อปลายปี พ.ศ. 2546 รัฐบาลก็ได้ตราพระราชกาหนดแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา โดยการเพิ่มฐานความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายขึ้นอีกฐานหนึ่ง
นอกจากนี้ยังมีการตราพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน โดยขยายฐานความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินให้ครอบคลุมไปถึงความผิดฐานก่อ
การร้ายอีกด้วย และจากนั้นไม่นานก็มีการตราพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขึ้นบังคับใช้ ซึ่งเท่ากับว่า เป็นการดึงอานาจสู่การบริหารจัดการของรัฐบาล
ส่วนกลางโดยกฎหมายที่ตราขึ้นโดยฝ่ายบริหารที่ทาหน้าที่อยู่ในรัฐบาลส่วนกลาง
การตราพระราชกาหนดข้างต้น ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากในหลายส่วนของสังคมถึง
ขอบเขต ความเหมาะสม รวมถึงผลที่จะเกิดตามมา (รายละเอียดศึกษาได้ใน กิตติศักดิ์ ปรกติ,
2547) นอกจากนี้ยังมีในอีกหลายกรณี ที่การตรากฎหมายถูกตั้งข้อเคลือบแคลงสงสัย ทั้งใน
กระบวนการที่เร่งรีบและผลของกฎหมายกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น กฎหมาย
ปฏิรูปราชการ และกฎหมายกาหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต ที่ไม่มีความจาเป็นที่จะต้องรีบเร่ง
ประกาศใช้ทั้งที่มีกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับที่มีความจาเป็นเร่งด่วนมากกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กฎหมายลูกที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองไว้ เช่น กฎหมายว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นจาก
สาธารณะ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครอง
ผู้บริโภค และกฎหมายที่ว่าด้วยการคืนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน เป็นต้น (สมคิด เลิศไพฑูรย์,
2547: 154)
การแทรกแซงหน่วยงานตรวจสอบ
ปฏิบัติแห่งอานาจรัฐอีกวิธีการหนึ่งที่ทรงพลังก็คือ การเข้าแทรกแซงสถาบันที่มีอิทธิพล
ต่อเสถียรภาพของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภา ซึ่งมีทั้งผ่านความสัมพันธ์ทางเครือญาติ การสมรส
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และ/หรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับฝ่ายรัฐบาล การแทรกแซงองค์กรอิสระที่ทาหน้าที่ตรวจสอบ
รัฐบาล โดยเฉพาะในกรณีที่องค์กรอิสระนั้นต้องมีผู้แทนของพรรคการเมืองเข้าไปเป็นองค์คณะ
ด้วย ก็มักเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกของพรรคฝ่ายรัฐบาล ยิ่งถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ รัฐบาลเป็นฝ่าย
กาหนดกรรมการสรรหาองค์คณะในองค์กรอิสระ ก็จะพบว่า บุคคลที่ถูกสรรหาเข้าไปก็จะเป็น
บุคคลที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลเกือบทั้งสิ้น ทาให้ระบบการตรวจสอบรัฐบาลโดยองค์กรอิสระ
เกิดความล้มเหลว เกิดภาวะ “คนตรวจสอบกับคนถูกตรวจสอบเป็นพวกเดียวกัน ” (สมคิด เลิศ
ไพฑูรย์, 2547: 166)
สื่ อ มวลชนในก็ ห นี ไ ม่ พ้ น ที่ จ ะถู ก ตั้ ง ข้ อ สงสั ย ถึ ง การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ว่ า ตกอยู่ ภ ายใต้
ปฏิบัติการแห่งอานาจรัฐ หรือไม่ เพราะเกิดกรณีที่ตกเป็นเป้าสายตาในหลายกรณี ไม่ว่าจะเป็น
การเข้าถือหุ้นของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีจานวนมากโดยกลุ่มทุนชินคอร์ป ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร กรณีกลุ่มการเมืองตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจเข้าซื้อหุ้น สื่อของกลุ่มเนชั่นมัลติมีเดีย (NMG) หรือ
กรณีความพยายามที่จะเข้าไปซื้อหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์กลุ่มมติชนและบางกอกโพสต์จากกลุ่มคนสนิทของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (The City Journal. ฉบับประจาวันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ. 2548: 9)
ไม่ใช่เพียงสื่อโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์เท่านั้น เพราะการก่อตั้งวิทยุชุมชนก็ตกอยู่ในชะตา
กรรมเดียวกัน เพราะรัฐมีปฏิบัติการแห่งอานาจที่อนุญาตให้สถานีวิทยุชุมชนมีโฆษณาได้ ซึ่งขัดกับ
หลักการของวิทยุชุมชน จึงเป็นการเอื้อโอกาสให้ระบบทุนเข้ามามีส่วนเกี่ยวพันกับการดาเนินการ
ของสถานีวิทยุชุมชนได้ และย่อมเป็นความได้เปรียบของฝ่ายรัฐที่มีกลุ่มทุนอยู่ในมือจานวนมาก
จึงไม่ใช่เรื่องยากหากจะเข้าไปแทรกแซงกิจการของสถานีวิทยุชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ
หากพิ จ ารณาถึ ง ทุ น เดิ ม ของรั ฐ แล้ ว พบว่ า รั ฐ มี สื่ อ อยู่ ใ นอ านาจจ านวนมาก ตั้ ง แต่
สถานี โ ทรทั ศ น์ ช่ อ ง 5 และช่ อ ง 7 ที่ เ ป็ น ของทหาร สถานี โ ทรทั ศ น์ ช่ อ ง 9 ขององค์ ก าร
สื่ อ สารมวลชนแห่ ง ประเทศไทย และสถานี ท าทั ศ น์ ช่ อ ง 11 ของกรมประชาสั ม พั น ธ์ แม้ แ ต่
สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ก็มีกลุ่ม BEC ของนายประชา มาลีนนท์ แกนนาพรรคไทยรักไทยซึ่งดารง
ตาแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลถือหุ้นดาเนินกิจการอยู่ จะเห็นได้ว่า ในยุคสมัยของรัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร สถาบันสื่อสารมวลชนทุกแขนงต้องเผชิญกับปฏิบัติการแห่งอานาจรัฐในการเข้า
ครอบงาภายใต้กลุ่มทุนของรัฐบาล
2. ปฏิบัติการแห่งอานาจผ่านวาทกรรม
สิ่งที่โดดเด่นที่สุดอีกประการหนึ่งของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็คือ ความสามารถ
ในการใช้ปฏิบัติการแห่งอานาจรัฐผ่านชุดวาทกรรม (Discourse) เพื่อการกากับ ควบคุม และ
ตรวจตราประชาชน ให้อยู่ในระเบียบวินัยของสังคมได้เป็นอย่างดีนอกเหนื อจากการใช้อานาจผ่าน
ปฏิบัติการของอานาจแบบดั้งเดิม
วาทกรรมในที่นี้ หมายถึง โครงข่ายอันเกิดจากการสื่อความระหว่างกัน โดยไม่คานึงว่า
การสื่อความระหว่างกันนั้นจะเกิดขึ้นโดยมีระบบคิดชัดเจนเป็นรากฐานหรือไม่ และไม่คานึงว่า
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โครงข่ายนั้นจะต้องมีความสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ มีตรรกะที่เป็นระเบียบ หรือมีระบบความ
เชื่อที่เป็นชุดเดียว ไม่จาเป็นต้องมีแหล่งกาเนิดจากนักคิดหรือสกุลความคิดใดโดยเฉพาะ แต่
โครงข่ายดังกล่าวอาจเป็นผลมาจากการแสดงออกและการสื่อความของคนจานวนมากจนอาจกล่าว
ได้ว่า “ไม่มีใครสามารถอ้างความเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ ให้กาเนิดวาทกรรมนั้นได้” (ธงชัย วินิจจะ
กูล, 2534: 23 - 24)
การสร้างสรรพสิ่งของวาทกรรมจึงเกิดจากการผลิตซ้าของวาทกรรมจากหลายช่องทาง
เพื่อตอกย้าวาทกรรมเดิมให้ดารงอยู่และแผ่ขยายจนเกิดการยอมรับในสังคมอย่างกว้างขวาง หรือ
อาจกล่าวได้ว่า วาทกรรมเป็นตัวกาหนดกฎเกณฑ์ เงื่อนไข และกลไกในการพูดและ/หรือการ
เขียนของมนุษย์ในสังคม (Foucault, 1970: 79 - 80) อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ใน
สังคมอีกทีหนึ่ง วาทกรรมจึงเต็มไปด้วยพลังอานาจ เพียงแต่อานาจนั้นถูกปิดบังไว้ด้วยวาทกรรม
ที่มีอยู่เต็มไปหมดในสัง คม เป็นผลให้อานาจสามารถกระจัดกระจายอยู่ในรูปของโครงข่ายแห่ง
อานาจ ครอบคลุมพื้นที่ของสังคม เป็นผลให้บุคคลในสังคมต้องตกอยู่ภายใต้การครอบงาของ
อานาจไปด้วยในขณะเดียวกัน (Foucualt, 1980: 98)
หาก “มองเรื่อง” การใช้วาทกรรมของรัฐบาลในสมัย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สามารถแยก
ออกได้เป็น 3 ลักษณะใหญ่ๆ โดยพิจารณาจากกระบวนการอันเป็นที่มาของวาทกรรมคือ การ
สร้างวาทกรรมใหม่ การตรึงวาทกรรมเดิม และการจัดเรียงใหม่ในวาทกรรมเดิม
การสร้างวาทกรรมใหม่
การสร้างวาทกรรมของรัฐบาลภายใต้การนาของพรรคไทยรักไทย เกิดจากการส่งต่อวาท
กรรมของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาที่แกนนาพรรคไทยรักไทย และถูกขานรับจากคณะรัฐบาลที่มี
พรรคไทยรักไทยเป็นแกนนาในสมัยแรกและเป็นพรรคการเมืองเดียวของรัฐบาลในสมัยที่สอง
การสร้างวาทกรรมความเป็น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในลักษณะ 2 ด้านที่ขัดแย้งกันได้ถูกนาเสนอ
ผ่านช่องทางการสื่อสารตลอดมา เช่น ภาพความเป็นบุคคลที่ไม่ได้มีความแตกต่างไปจากคนส่วน
ใหญ่ในสังคมไทยที่ต้องต่อสู้ชีวิตมาแต่วัยเยาว์
“...ชีวิตวัยเด็กต้องช่วยพ่อแม่ทาทุกอย่าง ตอนเด็กๆ พ่อมีร้านกาแฟที่
ตลาดสัน ก าแพง ผมต้อ งช่วยที่ร้า น ไม่ ว่า จะล้า งแก้ว กระป๋ อง สมัยก่อนเป็ น
กระป๋องนมที่ใช้แล้วนามาใส่โอเลี้ยง แล้วขายหวานเย็น เรียงเบอร์ นั่นคือชีวิตใน
สมัยเป็นเด็ก...” (คู่แข่งรายวัน 5 มิถุนายน 2538)
ในขณะที่ ฉ ายภาพความเป็ น สามั ญ ชนที่ ไ ม่ แ ตกต่ า ง ก็ จ ะเสนอภาพของการเป็ น นั ก
บริ ห ารธุ ร กิ จ ที่ แ ตกต่ า งด้ ว ยการประสบความส าเร็ จ ตั้ ง แต่ ใ นวั ย หนุ่ ม หรื อ ภาพของการเป็ น
นายตารวจไทยที่มีภูมิลาเนาอยู่ในต่างจังหวัด ที่ถูกนาเสนอพร้อมกับภาพของความสนิทสนมกับ
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ผู้นาของประเทศมหาอานาจอย่างสหรัฐอเมริกา (รายละเอียดใน เกษียร เตชะพีระ, 2547) อัน
เป็นการฉายภาพให้เห็นถึงการเป็นคนไทยที่ต่างชาติให้การยอมรับ
การสร้างวาทกรรมในลักษณะเช่นนี้เพื่อให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นไปในรูปแบบที่
ต้องการ การผลิตซ้าวาทกรรมในลักษณะตอกย้าเพื่อการดารงอยู่จนเกิดเป็นวาทกรรมหลักของ
ความเป็น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็เกิดขึ้นตามมา ไม่ว่าจะเป็นการผลิตหนังสือที่เล่าถึงประวัติของ
ครอบครัว เลยไปถึงต้นตระกูลชินวัตรที่สืบค้นกลับไปถึงในยุคสมัยของรัชกาลที่ 5 หรือการยกย่อง
ให้เป็นอัศวินคลื่นลูกที่ 3 (รายละเอียดใน สรกล อดุลยานนท์, 2547) อันเป็นการผลิตวาทกรรม
ที่แฝงไปด้วยความเป็นนานาชาติ เป้าหมายของการสร้างวาทกรรมการเป็น พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ก็คือ การจัดวางให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อยู่ในฐานะเป็น “ผู้มาปลดปล่อย” ประเทศชาติให้หลุด
พ้นจากหายนะภัยจากวิกฤติเศรษฐกิจ (บูฆอรี ยีหมะ, 2547) เมื่อวาทกรรมการสร้างลักษณะที่
แตกต่างให้กับหัวหน้าพรรคไทยรักไทยได้รับการยอมรับมากขึ้น การขยายพื้นที่ให้แก่วาทกรรม
ความเป็น พรรคไทยรักไทยก็ถูกผลิตซ้าออกมา เพื่อสร้างให้พรรคไทยรักไทยมีความแตกต่างจาก
พรรคการเมื อ งอื่ น ที่ มี ห รื อ เคยมี อ ยู่ ใ นสั ง คมไทย โดยเน้ น ย้ าความสอดคล้ อ งต้ อ งกั น กั บ
บุคลิกลักษณะของหัวหน้าพรรค นั่นคือ เป็น พรรคของคนรุ่นใหม่ ที่คิดใหม่ ทาใหม่ เพื่อไทยทุก
คน
วาทกรรมพรรคไทยรักไทยได้รับการฉายภาพเชื่อมโยงไปถึงสมาชิกพรรคไทยรักไทย ที่
ส่งผ่านออกมาในลักษณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนตั้งแต่กระบวนการคัดสรรตลอดไป
จนถึงคุณสมบัติของสมาชิกพรรคที่ได้รับการคัดสรรเข้ามาเป็นตัวแทนของพรรคไทยรักไทยในการ
ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
การสร้างสิ่งแปลกใหม่อีกประการของพรรคไทยรักไทยที่ต้องการชูความแตกต่างก็คือ
การแสดงตนว่าเป็นพรรคการเมืองที่เปิดรับ การมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่เปิดรับชื่อพรรค
จากประชาชนทั้งประเทศ และการเสนอช่องทางที่หลากหลายในการเปิ ดรับความคิดเห็น จาก
ประชาชนเป็นต้น แม้ในความเป็นจริง สิ่งที่ประชาชนได้เสนอความคิดเห็นหรือแสดงทัศนคติทาง
การเมืองนั้นจะไม่ได้นาเข้าไปสู่กระบวนการตัดสินใจในนโยบายสาธารณะเลยก็ตาม แต่ด้วยอานาจ
ของวาทกรรมที่สามารถสร้างความรู้ที่ดีให้แก่ประชาชนได้ก็ทาให้วาทกรรมของพรรคไทยรักไทย
สามารถเข้าแย่งยึดพื้นที่ของวาทกรรมเดิมได้เป็นอย่างดี
การตรึงวาทกรรมเดิม
การตรึง วาทกรรมเดิ มเป็ น สิ่ งที่ สามารถเกิด ขึ้น คู่ข นานกั บ การสร้า งวาทกรรมใหม่ ไ ด้
ตลอดเวลา เพราะการสร้างวาทกรรมใหม่ให้กับพรรคไทยรักไทยและผู้นาพรรค ย่อมต้องพยายาม
อย่างยิ่งที่จะต้องตรึงวาทกรรมเดิมเพื่อ ให้เกิดความต่างของสิ่งที่นาเสนอกับสิ่งที่กาลังเป็นอยู่ เช่น
การทีห่ ัวหน้าพรรคไทยรักไทยกล่าวในวันเปิดตัวพรรคอย่างเป็นทางการว่า นโยบายของพรรคไทย
รักไทยมิได้สร้า งขึ้นอย่างขาดเหตุผลรองรับ แต่เป็น การกาหนดนโยบายผ่านกระบวนการทาง
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วิชาการ โดยการแสดงให้เห็นถึงจุดอ่อนของประเทศผ่านภาษาและกระบวนการที่มีลักษณะเป็น
วิชาการก่อนที่จะนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา ผ่านชุดวาทกรรมที่ว่า
“...เพราะจุดอ่อนของชาติคือ ขาดหน่วยงานหรือผู้นาที่บริหารประเทศ
แบบมีกลยุทธ์ จนพาประเทศหลงทางสู่วิกฤตเศรษฐกิจ พรรคไทยรักไทย จึงขอ
เสนอตัวมาบริหารประเทศแบบมีกลยุทธ์นาทาง...
... เพราะจุดอ่อนของชาติคือ การมักยึดกฎหมายนาในการแก้ไขปัญหา
พรรคไทยรั ก ไทยจึ ง ขอเสนอให้ ใ ช้ ห ลั ก การบริ ห ารน าการแก้ ปั ญ หา โดยใช้
กฎหมายเป็นเพียงส่วนประกอบ และรัฐบาลจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย
โดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก เพราะเราต้องรวมพลังคนไทยด้วยกันเพื่อคนไทย
ด้วยกัน...
... เพราะจุดอ่อนของชาติคื อ ขาดการมีส่วนร่วมในการปกครอง พรรค
ไทยรักไทยจึงขอเสนอให้สร้างคนมีความสามารถ ที่คิดและมีอิสระในการทางาน
สูง ทางานเป็นทีม และบริหารแบบผสมผสาน ประนีประนอม แต่กล้าตัดสินใจที่
เด็ดขาด โดยยึดประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นหลัก...
...เพราะจุดอ่อนของชาติคือ ความล่าช้ าของระบบราชการ พรรคไทยรัก
ไทยจึ งขอเสนอให้คิดแบบนอกกรอบของระบบราชการ และลัดขั้น ตอนที่ไ ม่
จาเป็นเพื่อประสิทธิภาพและความฉับไว...”
จะเห็นได้ว่ามีการพยายามตรึงวาทกรรมเดิมในหลายช่วงของการนาเสนอนโยบาย เช่น
ประโยคที่ว่า “...ขาดหน่วยงานหรือผู้นาที่บริหารประเทศแบบมี กลยุทธ์ จนพาประเทศหลงทางสู่
วิกฤตเศรษฐกิจ...” “... การมักยึดกฎหมายนาในการแก้ไข...” “...ขาดการมีส่วนร่วมในการ
ปกครอง...” และ “...ความล่าช้าของระบบราชการ...” ทั้งหมดล้วนเป็นสาระที่แสดงถึงวาทกรรม
ชุดเดิมที่สามารถยึดพื้นที่ของความเชื่อจนกลายเป็นทัศนคติที่ประชาชนทั่วไปยอมรับ การตรึงวาท
กรรมเดิมจึงเป็นสิ่งสาคัญเพื่อที่จะสามารถนาเสนอวาทกรรมชุดใหม่ให้เห็นถึงความแตกต่างได้
วาทกรรมชุ ด ดั้ ง เดิ ม อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ การเน้ น ย้ าความส าคั ญ ของผู้ น าที่ ต้ อ งมี
บุคลิก ภาพความเด็ดขาด อัน เป็นชุดวาทกรรมดั้งเดิมที่สังคมไทยผลิตซ้าจนกลายเป็นแนวคิด
กระแสหลักของสังคม กรณีตัวอย่างที่ดีที่สุดประการหนึ่งก็คือ การที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แสดง
ท่า ทีที่แ ข็งกร้า วต่อการจลาจลของชาวกัมพูชาด้วยการรีบ ดาเนิ น การรับ ชาวไทยที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศกัมพูชากลับอย่างเร่งด่ วน พร้อมกับลดความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งประชาชนชาวไทย
แสดงความพึงพอใจต่อพฤติกรรมดังกล่าวของผู้นารัฐบาลไทยเป็นอย่างมาก (ผู้จัดการรายวัน .
ฉบับประจาวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2546: 15)
จากกรณีตัวอย่างที่ได้กล่า วมาเป็ นเพียงส่วนเล็กๆ จากพฤติกรรมในลักษณะเช่นนี้อีก
จานวนมากของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่แสดงออกมาทั้งในฐานะส่วนตัว ฐานะหัวหน้าพรรคไทย
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รักไทย และฐานะนายกรัฐมนตรี ต่างกรรม ต่างวาระตลอดระยะเวลาการดารงตาแหน่งผู้นารัฐบาล
ทั้งสองสมัย
การจัดเรียงวาทกรรมใหม่ในวาทกรรมเดิม
ลักษณะของการจัดวางวาทกรรม คือ การนาวาทกรรมเดิมที่มีอยู่มาเรียงร้อยใหม่อีกครั้ง
ภายใต้การลดทอน ลบทิ้ง และ/หรือบิดเบือนเพื่อให้กลายเป็นวาทกรรมที่มีเหตุมีผล น่าเชื่อถือ
อันเป็นเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ประชาชนผู้ได้รับทราบยอมรับให้วาทกรรมนั้นเข้าไปแย่งยึดพื้นที่
เพื่อสร้างความชอบธรรมได้โดยง่าย ตัวอย่างของการจัดวางวาทกรรม เริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่การ
เล่าเรื่องที่เป็นประวัติของตนเองและครอบครัว ที่มีการลดลอนข้อเท็จจริง ลบทิ้งในสิ่งที่อาจทาให้
อานาจของวาทกรรมลดลง และบิดเบือนในเรื่องที่เล็งเห็นแล้วว่า ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใดที่จะ
นาเรื่องนั้นมาจัดวางไว้ในชุดวาทกรรมที่สร้างขึ้นหากไม่มีการบิดเบือนไปจากความจริง
นอกจากเรื่องชีวประวัติแล้ว การเสนอนโยบายประชานิยมรวมไปถึงการยอมรับระบบ
อุปถัมภ์ก็อยู่ในกลุ่มของการจัดวางวาทกรรมทั้งสิ้น เพราะทุกนโยบายที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร ประกาศใช้ จะต้องมีชุดคาอธิบายถึงความจาเป็นที่จะต้องดาเนินนโยบายนั้น และขยายผลต่อ
ด้วยการชี้ชวนให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังการดาเนินนโยบายประชานิยมนั้นๆ ซึ่ง
หลายต่อหลายครั้งที่ความจริงภายหลังการดาเนินนโยบายประชานิยม กลับไม่ได้เป็นตามที่รัฐบาล
พยายามกล่า วอ้ า งหรือ ชี้น าเลย เช่น โครงการกล้า ยางพารา ที่ท้า ยที่สุดเต็มไปด้วยการทุจริต
คอรัปชั่นที่คนในคณะรัฐบาลกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ประชาชนส่วนรวม
โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ที่แท้จริงแล้วคือการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนของบุคคลในรัฐบาลหรือ
บุคคลใกล้ชิดได้เข้าถึงผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นการช่วยประเทศชาติ โครงการเปิดเสรีทางการ
ค้า (FTA) ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโครงการนี้ มีเพียงกลุ่มนายทุนจานวนน้อยที่
ได้ประโยชน์จากการเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศคู่ค้า เป็นต้น
วาทกรรมที่รัฐสร้างออกมาอย่างต่อเนื่องโดยการจัดวางคาอธิบายใหม่ก็คือ การส่งเสริม
ระบบทุน นิ ยม โดยการชี้ ชวนให้ม องเห็น แต่ด้า นดี ของระบบทุน นิ ยมเพียงด้ า นเดียว ผลักดั น
โครงการพัฒนาทุนนิยมไทยให้ลึกลงไปในระดับรากหญ้า ด้วยการบูรณาการเศรษฐกิจชาวนาและ
เศรษฐกิจมืดให้เข้ามาอยู่ในระบบที่เป็นทางการเสีย ดังที่พบได้ในนโยบายแปลงสินทรัพ ย์ให้เป็น
ทุน และการจัดระเบียบเศรษฐกิจใต้ดินทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย (ผาสุก พงษ์ไพจิตร, 2547:
217-219) สิ่งเหล่านี้ได้สร้างปัญหาให้กับสังคมไทยอย่างยิ่ง ในขณะที่กลุ่มนายทุนจะเป็นผู้ได้
ประโยชน์สูงสุดจากการขายสินค้าและบริการให้กับประชาชน ในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ไ ม่มี
ความสามารถในการจัดการเพื่อดึงประโยชน์จากระบบทุนนิยม
5. บทส่งท้าย
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แม้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะยุติบทบาททางการเมืองในฐานะรัฐบาลลงในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2549 จากการรัฐประหารของทหาร แต่สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลชุดดังกล่าวทิ้งไว้เป็นบทเรียนทาง
วิชาการก็คือ อานาจมิได้มีความหมายเฉพาะในแง่ของขีดความสามารถที่บุคคลหนึ่งมีเหนือบุคคล
อี ก ฝ่า ยหนึ่ ง ในลั ก ษณะของการท าให้บุ คคลหนึ่ งยิ น ยอมกระทาในสิ่ง ที่ผู้ มีอ านาจเหนื อกว่ า
ต้องการให้กระทา ซึ่งถ้าหากเป็นกรณีปกติแล้วเขาผู้นั้นจะไม่ยินยอมกระทาในสิ่งที่ถูกกาหนด
หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ อานาจมิใช่เพียงการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันจากกลุ่มที่แตกต่าง
หลากหลายในการแสวงหาอานาจ เพื่อที่จะได้เข้า ไปมี ส่วนร่วมในการกาหนดและตัดสินใจใน
ประเด็นสาคัญให้เกิดการสนองตอบต่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนให้ได้มากที่สุดเท่านั้น (Lukes,
1980: 11 - 15) แต่ยังหมายความรวมไปถึง อานาจที่ถูกทาให้ดู ใสซื่อ ผ่านวาทกรรม ชุดคาสอน
และ/หรือองค์ความรู้ที่มีอานาจทะลุทะลวงเข้าไปกากับควบคุมวิถีชีวิตของประชาชนได้ โดยที่
ประชาชนแทบไม่มีโอกาสทราบได้เลยว่า เขาหรือเธอเหล่านั้นกาลังถูกอานาจเข้ากระทา
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