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บทคัดย่อ
รัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ รับ การยกย่องและถู ก
ขนานนามว่า “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” เกิดขึ้นมาจากกระแสเรียกร้องการ
ปฏิรูปการเมืองภายหลัง “พฤษภาทมิฬ” และบริบทความเชื่อมโยงของปัจจัย
แวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคมที่มีความแปลก
แยกทางชนชั้น ปัญหาสภาพเศรษฐกิจที่มุ่งพัฒนาจนขาดวินัยทางการเงิน การ
บริหารงานของรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ การแก้ไขวิกฤตทางการเมืองของทหาร
โดยการยึดอานาจรัฐประหารบ่อยครั้ง และระดับการศึกษาของประชาชนใน
ประเทศที่แตกต่างกันจนเกิดช่องว่างทางอุดมการณ์ ฯลฯ ซึ่งปัญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่ อ ประชาชนเป็ น อย่ างมาก เนื่ อ งจากสั งคมไทยปรากฏความ
เหลื่อมล้าทางชนชั้นในการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของประเทศเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
*
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กอปรกับ “วิกฤตต้มยากุ้ง” ที่ เข้ามาถาโถมระบบเศรษฐกิจไทยจนพังพิน าศ
ในช่วงรอยต่อก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างเป็นทางการ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงสภาพความสิ้นหวังในการดาเนินชีวิต
ของปัจเจกบุคคลทุกกลุ่มชนชั้นในสังคมเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
ช่ ว งวิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ. 2540 จึ ง มี ส่ ว นส าคั ญ ที่ เอื้ อ ต่ อ การผลั ก ดั น
แนวทางประชานิยมของ “พรรคไทยรักไทย” ซึ่ งได้เริ่ม เข้ามามีบ ทบาททาง
การเมืองภายหลังการเลือกตั้ง ทั่วไป ในปี พ.ศ. 2544 ถือเป็นการจุดประกาย
ความหวังของประชาชนผ่านมุมมอง “ประชาธิปไตยที่สัมผัสได้” ขึ้นมา นาไปสู่
การสนั บ สนุน รัฐบาลจาก “พรรคไทยรักไทย” อย่ างท่วมท้น โดยประชาชน
ได้รับผลตอบแทนและความช่วยเหลือเชิงนโยบายจากรัฐบาลที่มอบให้ผ่านการ
จัดทาโครงการประชานิยมต่างๆ อันเป็นการสนองความพึงพอใจให้แก่กลุ่มชน
ชั้นรากหญ้าอย่างเป็นรูปธรรมและยังเป็นการการันตีได้ว่าโอกาสที่ “พรรคไทย
รักไทย” จะเข้ามาเป็นรัฐบาลอีกคารบตามกระบวนการเลือกตั้งครั้งหน้ามีความ
เป็นไปได้สูงภายใต้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่างกันของพรรคการเมืองกับ
ประชาชนผ่านช่องว่างตามรัฐธรรมนูญจนนาไปสู่การเป็นเผด็จการทางรัฐสภาใน
ท้ายที่สุด ดังนั้น การเยียวยาความบอบช้าทางเศรษฐกิจและการลดความเหลื่อม
ล้าจากการกระจายรายได้ ของกลุ่มชนชั้นในช่วงเวลาดังกล่าว จึงสอดคล้องกับ
ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นนโยบายประชานิ ย มให้ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมใน
สังคมไทย โดยสามารถวิเคราะห์ ส ถานการณ์ ซึ่งเกิ ด ขึ้ น ในช่ วงเวลาดั งกล่า ว
ออกมาเป็นประเด็นสาคัญได้ 5 ประการ ดังนี้ 1) การเกิดวิกฤตทางการเมืองที่
ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐบาล เป็นเหตุให้นาไปสู่การเรียกร้องการ
ปฏิรูปการเมืองภายหลัง “พฤษภาทมิฬ” 2) ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจและ
รอยต่อของการปฏิรูปการเมืองเอื้อต่อการผลักดันแนวทางประชานิยม ซึ่งเกิด
จากการบริหารประเทศที่ไร้เสถียรภาพส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืนนาไปสู่การยอมรับนโยบายประชานิยมของชนชั้นรากหญ้า 3) กลไก
ตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเปิดช่องว่างให้พรรคการเมืองสืบทอดอานาจสู่
การเป็นเผด็จการรัฐสภา ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มต่างๆ ที่ไม่สามารถ
ต่ อ รองผลประโยชน์ ท างการเมื อ งและการบริ ห ารได้ 4) การสร้ างฐานเสี ย ง
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สนับสนุนของพรรคการเมืองผ่านฐานนโยบายที่เป็นรูปธรรม ถือเป็นการลดทอน
อิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่น (ตัวกลางหาฐานเสียงในอดีต) และสร้างฐาน
เสียงผ่านฐานนโยบายที่เป็น รูปธรรมของพรรคการเมืองทดแทน 5) ความย้อน
แย้งของฐานเสียงและฐานนโยบายภายใต้มุมมองประชาธิปไตยที่แตกต่างกันใน
สังคมไทย โดยชนชั้นกลางจะเลือกรัฐบาลผ่านฐานนโยบายที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
แต่ชนชั้นรากหญ้าจะเลือกรัฐบาลที่สามารถจัดทาโครงการช่วยเหลือประชาชน
ได้โดยตรง
คาสาคัญ: รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน, แนวทางประชานิยม, ประชาธิปไตยที่
สัมผัสได้, ชนชั้นรากหญ้า
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Abstract
The1997's constitution of Thailand was called " The Constitution
of the people" originated from the demand of political reform after
"The Black May". The context of various surrounding condition
which happen before and after the declaration of this constitution
such as social gaps, economic conditions, the instability of
government administration, political crisis with many coups,
differences in citizen's education etc. These factors directly affect
every classes in Thailand society that was already in inequitable as it
is. "Tom-yam-kung crisis" which devastated Thailand economic also
play a part in the turmoil in the fringe before the official declaration
of people's constitution. The certain occurrences displayed the
desperation of every individuals within Thai society.
The Constitution of the people was officially declared in the
period of 1997's Tom-yam-kung Crisis and help “ThaiRakThai
party” pushed their own populism through "Edible Democracy"
slogan. This populism policy helped tremendously increase
people's support for “ThairakThai” with the exchange of
government aids and the support of grass root class for the party's
political stand. This was the opportunity that guaranteed the
second terms election of Thairakthai Political Party and created
the phenomenon called “parliamentary dictatorship”. The
attempt to relief the damages from the time of thairakthai regime
was in conform with the realistic approach to populism policy in
Thai society. The occurrence analysis could be separated into 5
points, 1) the political crisis which affect the government
administration that leads to “black may” political reform 2) The
affect of economic crisis in fringe of the declaration of the
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constitution because of the failure of governance that affects the
sustainability of economic that leads to the acceptance of
populism policy in grass roots citizens. 3) The transferring of
political power through the mechanism of the constitution created
"authoritarian parliament" fuels the discontent between the parties
without bargaining power in politics and governance. 4) The raised
of people's support from practical policy is the reduction of
influence of local politicians (as election campaigners in the past)
then establish the voting base by the practical policy of the party
as a replacement. 5) The different viewpoints of democracy in Thai
society. The middle class will vote on the economic development
policy but the grassroots will vote for the government that could
directly help their citizens.
Keywords: The Constitution of the people, Popularist Model,
Edible Democracy, Grass Root-Classed Citizen
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1. บทนา
รัฐธรรมนู ญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้ รับ การยกย่องและถู ก
ขนานนามว่า “รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน” เกิดจากการยกร่างโดยสภาร่าง
รั ฐ ธรรมนู ญ (ส.ส.ร.) มี ก ระบวนการจั ด ท าที่ ให้ ป ระชาชนเลื อ กสมาชิ ก ร่ า ง
รัฐธรรมนูญจากแต่ละจังหวัดเข้ามาด้วยตนเอง รวมถึงมีการรับฟังความคิด เห็น
จากประชาชนทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งที่ ไ ม่ เคยมี ม าก่ อ น 1 โดยก่ อ นหน้ า ที่ จ ะมี
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ประเทศไทยได้ใช้รัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารของ
“คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่ งชาติ ” (รสช.) ภายใต้การนาของพลเอก
สุนทร คงสมพงษ์ ซึ่งได้กระทาการยึดอานาจจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 และได้มี
การยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 โดยมีการประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ขึ้นมาทดแทน จากนั้นทหารได้มี
ความพยายามในการสืบทอดอานาจผ่านรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยการเปิดโอกาส
ให้นายกรัฐมนตรีไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือมาจาก
การเลือกตั้ง ทาให้เกิดกระแสลุกฮือจากประชาชนจนนาไปสู่การต่อต้านรัฐบาล
พลเอกสุจินดา คราประยูร และกลายเป็นเหตุ การณ์ความรุนแรงทางการเมือง
ครั้งหนึ่ งของประวัติศาสตร์ไทยเมื่อเดือนพฤษภาคม ในปี พ.ศ. 2535 หรือที่
เรียกกันว่า “พฤษภาทมิฬ” หลังจากเหตุการณ์นั้นยุติลง ได้มีกระแสเรียกร้อง
การปฏิรูปการเมืองและการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีกลุ่มบุคคลออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ประชาชนได้ มีโอกาส
เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่ างรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนผ่านกระบวนการที่
เป็นรูปธรรม2 ถือเป็นบทบาทครั้งสาคัญของประชาชนที่มีอิทธิพลต่อการเมือง

1

นรนิติ เศรษฐบุตร, 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540. สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก
wiki.kpi.ac.th/index.php?title=11_ตุลาคม_พ.ศ._2540, ม.ป.ป..
2 ศาสตรินทร์ ตันสุน, ในความเหมือนและความต่างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, วารสารรัฐศาสตร์ปริทรรศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 (1), 2557, หน้า 37–38.
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อั น เป็ น การสะท้ อ นให้ เห็ น ถึ งอุ ด มการณ์ อั น แรงกล้ าและความคาดหวังของ
สังคมไทยที่มีต่อรัฐธรรมนูญได้เป็นอย่างดี3
ทั้งนี้ ที่ ม าของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 มาจากข้ อ
เรี ย กร้ อ งในการปฏิ รู ป การเมื อ งของภาคประชาชน ซึ่ งหลั งจากที่ มี ก ารใช้
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณ าจั ก รไทย พ .ศ. 2534 หลายฝ่ า ยกลั บ มองว่ า
รัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการยึดอานาจของทหาร แม้ว่าจะมีข้อดีในการกาหนด
จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบชัดเจนอย่ างเป็นรูปธรรม แต่ก็มี
ข้อด้อยเป็นจานวนมาก แม้จะดาเนินการแก้ไข ในปี พ.ศ. 2535 แล้วก็ตาม แต่
ประชาชนก็ยังมองว่า ถึงแม้จะขับไล่ทหารออกไปจากการสืบทอดอานาจได้และ
นั กการเมื อ งได้ ห วนกลั บ เข้ ามามี อานาจอย่ างเต็ ม ที่ ในสภาดังเดิ ม แต่ สภาพ
การเมืองก็ไม่อาจจะดีขึ้นมาได้ 4 จนนาไปสู่กระแสเรียกร้องและกระบวนการ
เริ่มต้นของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ได้มี
การเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้ง “คณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตย”
(คพป.) ขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่ศึกษาแนวทางการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ใน
เบื้องต้น หลังจากการดาเนินการศึกษาแล้วเสร็จได้มีข้อเสนอต่อประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 2 ประเด็น คือ (1) ควรมีองค์กรทาหน้าที่พัฒนาการเมืองอย่าง
ต่อเนื่อง (2) ควรมีการปฏิรูปการเมืองโดยการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นทั้งฉบับ 5
ถื อ เป็ น การแสดงให้ เห็ น ถึ งเจตนารมณ์ อ ย่ า งชั ด เจน อั น มี เป้ า หมายหลั ก 3
ประการ คือ (1) การขยายสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของพลเมืองในทาง
การเมือง (2) การเพิ่มการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐโดยประชาชน เพื่อให้เกิด
ความสุ จ ริต และโปร่ งใสในระบอบการเมื อ ง (3) การท าให้ ระบบการเมื อ งมี
เสถี ย รภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งมี ส าระส าคั ญ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้
3

สมชาย ปรีชาศิลปกุล, 20 ปี รัฐธรรมนูญ 2540 : การปฏิรปู การเมืองไทยในอุ้งมือนัก
กฎหมายมหาชน, สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562, จาก https://www.the101.world/20year-constitution-2540/
4 นรนิติ เศรษฐบุตร, 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540.
5 ศาสตรินทร์ ตันสุน, ในความเหมือนและความต่างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, หน้า 39.
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ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญและแสดงความคิดเห็นอย่าง
กว้างขวาง นามาซึ่งบทบัญญัติด้านสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ การเข้าถึง และการ
รักษาทรัพยากรที่เอื้อต่อการดารงชีวิตของประชาชน ตลอดจนนาไปสู่การเกิด
องค์กรใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการจรรโลงคุณค่าของสิทธิมนุษยชนในหลายๆ ด้าน6
ต่อมาการเลือกตั้งทั่วไป ในปี พ.ศ. 2538 พรรคชาติไทยของนายบรรหาร
ศิ ล ปอาชา ได้ ชู น โยบายที่ ส าคั ญ คื อ “การปฏิ รู ป การเมื อ ง” โดยต้ อ งมี
กระบวนการอย่างชัดเจนและไม่ให้นักการเมืองมีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง ภายหลังจากพรรคชาติไทยชนะการเลือกตั้งและได้เป็นแกนนาใน
การจัดตั้งรัฐบาล การปฏิรูปการเมืองตามนโยบายหาเสียงจึงเริ่มต้นขึ้นโดยมีการ
แก้ไขรัฐธรรมนู ญ ในขณะนั้น ให้ส ามารถมี สภาร่างรัฐธรรมนู ญ และยังระบุให้
รัฐสภามีหน้าที่เพียงรับหรือไม่รับร่า งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพียงเท่านั้น7 โดย
รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2534 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 5) ในม าตรา 211 ได้ น าไป สู่ ก ารจั ด ตั้ ง
“คณะกรรมการปฏิรูปการเมือง” (คปก.) เพื่อศึกษาระบบการเมืองและนาเสนอ
แนวทางที่ชัดเจนในการปฏิรูป และ (ฉบับที่ 6) ได้มีการกาหนดให้มีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นมา เพื่อทาหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญในที่สุด8
ดังนั้น ความน่าสนใจของเหตุการณ์ ทางการเมืองที่เกิดขึ้น เป็นผลสะท้อน
จากปั จ จัย ต่ างๆ ทางด้ านการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั งคม วัฒ นธรรม และระดั บ
การศึกษาของประชาชน อันนาไปสู่การปฏิรูปการเมืองผ่านกระบวนการจัดทา
ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ อย่ า งจริ งจั ง ซึ่ ง หลายฝ่ า ยเชื่ อ ว่ า รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ จ ะ
กลายเป็นกุญแจสาคัญ ที่ไขปลดล็อคเสถียรภาพทางการเมืองในสังคมไทยได้
อย่างไรก็ดี ประเด็นข้อน่าสังเกตในเรื่องของการคัดเลือกผู้ที่เข้ามาทาหน้าที่ร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น “กลุ่มเทคโนแครต” (Technocrats) ที่มี
6

เรื่องเดียวกัน, หน้า 38-39.
นรนิติ เศรษฐบุตร, 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540.
8 ศาสตรินทร์ ตันสุน, ในความเหมือนและความต่างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, หน้า 40.
7
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ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาอาชีพในสังคม ทาให้เมื่อพิจารณาอีกแง่มุม
หนึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้อาจจะไม่ใช่ประชาชนที่อยู่ในชนบทอย่างแท้จริงก็เป็นไป
ได้ แต่กลับกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียง กลุ่มชนชั้นกลาง หรือนักวิชาการ ที่ได้รับการ
ยอมรับ จากสังคมเสียมากกว่าที่เข้าไปท าหน้ าที่ในสภาร่างรัฐธรรมนูญ ทั้ งนี้
ผู้เขียนจึงมีความประสงค์ที่จะวิเคราะห์บริบทของสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์และแนวคิดหลักการของนักวิชาการนามอุโฆษ
เพื่อนามาสังเคราะห์เป็นบทสรุปทางวิชาการ โดยได้มีการวิเคราะห์ ประเด็น
สาคัญ ต่างๆ อย่างครอบคลุม อาทิ แนวทางประชาธิป ไตยภายใต้ ก ารปฏิ รูป
การเมื อ ง, อิ ท ธิ พ ลของ “วิ ก ฤตต้ ม ย ากุ้ ง ” กั บ รอยต่ อ การปฏิ รู ป การเมื อ ง,
มุมมองประชาธิปไตยที่แตกต่างระหว่างชนชั้น ในสังคม, การผลักดันนโยบาย
ประชานิยมภายหลังความบอบช้าของสังคมจากวิกฤตเศรษฐกิจ เป็นต้น
2. ประชาธิปไตยของประชาชนกับการปฏิรูปการเมือง
โดยกลุ่มเสรีชน
เสรีชนแห่งประชาธิปไตยภายใต้รุ่งอรุณของการปฏิรูปการเมืองใหม่ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็น“กลุ่มเทคโนแครต” (Technocrats) จากหลากหลายสาขาอาชีพ ของ
สังคมได้เข้ามามีบทบาทสาคัญในกระบวนการต่างๆ ตามระบอบประชาธิปไตย
ผ่านสภาร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีท่าทีการแสดงออกตามวิถีทางของตนในเรื่องของ
สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบาทของพลเมืองโดยไม่
ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นที่มีวิถีชีวิตแตกต่างกันในสังคม รวมถึงยังเข้ามาปรับ
กลไกการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อานาจของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น โดยเสนอให้มี
การจัดตั้งองค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทาให้ประชาชนสามารถเข้ามา
สอดส่อ งเฝ้ ามองการท าหน้าที่ ของรัฐบาลและภาครัฐได้ หากพบเห็น การใช้
อานาจที่เกินขอบเขตหรือมิควรปฏิบัติก็สามารถยื่นเรื่องไปที่องค์กรอิสระ เพื่อ
ถอดถอนผู้ กระทาความผิ ด ออกจากตาแหน่งและด าเนิ นคดีตามกฎหมายได้
โดยตรง เห็ น ได้ ว่ า กระบวนการต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ถื อ เป็ น การเปิ ด โอกาสให้
ประชาชนทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนหารือและแสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ กลุ่มเสรีชนที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามา
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เพื่อทาหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญ จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของปวงชนชาวไทยที่มี
ความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางความคิดเห็นทางการเมือง สถานะ
ทางสังคม กลุ่มอาชีพ ความเชื่อทางศาสนา และวัฒนธรรมพื้นถิ่น แต่ทุกคนต่าง
ก็ย อมรับ และให้ ค วามเคารพสิท ธิซึ่งกั น และกั น แนวคิด ส าคัญ ที่ น ามาสู่ ก าร
บังเกิด “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” นั่นคือ แนวคิดการปฏิรูปแบบเสรีนิยม
และการปฏิรูปแบบประชาธิปไตย9 โดยกรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเมื อ งมาจากความไม่ ไ ว้ ว างใจของประชาชนที่ มี ต่ อ ทหาร เนื่ อ งจาก
สภาพการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาในอดีต ยังวนเวียนอยู่กับการแทรกแซงของ
ทหารผ่านการกระทารัฐประหารอยู่เรื่อยมาจนอาจกล่าวได้ว่ากลายเป็นส่วน
หนึ่งของการเมืองไทยที่เป็นบทเรียนสาคัญนาไปสู่ความต้องการปลดแอกการ
ขาดเสถียรภาพทางการเมืองของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล10
การจัดตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ จึงเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้กลุ่มคนที่มีความ
หลากหลายในสังคมได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางกฎหมาย
สูงสุดของประเทศ โดยมีการกาหนดให้รัฐสภาเป็นผู้ดาเนินการเลือกตั้งสมาชิก
จานวน 99 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้11
1) กาหนดให้ ประชาชนในแต่ละจังหวัด สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) (กระบวนการเลือกตั้งโดยทางอ้อม) ในแต่ละ
จังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจะได้ดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติอย่างถูกต้อง
หากปรากฏว่าจังหวัดใดมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกิน 10 คน ผู้ว่าราชการจังหวัด
จะด าเนิ น การจั ด ส่ งรายชื่ อ ให้ ป ระธานรั ฐสภา เพื่ อ ที่ จ ะได้ คั ด เลื อ กให้ เหลื อ
จังหวัดละ 1 คน รวม 76 คน12
9

เกษียร เตชะพีระ, จากระบอบทักษิณสูร่ ัฐประหาร 19 กันยายน 2549: วิกฤต
ประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิ 14 ตุลา, 2550, หน้า 53–56.
10 สุชาติ บารุงสุข, เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย, กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์
มติชน, 2559, หน้า 21.
11 ศาสตรินทร์ ตันสุน, ในความเหมือนและความต่างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, หน้า 40-43.
12 นรนิติ เศรษฐบุตร, 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540.
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2) หากจังหวัดที่ มีผู้สมั ครรับ เลื อกตั้งเกิน 10 คน ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ดาเนินการจัดประชุมระหว่างผู้สมัครด้วยกันเอง เพื่อเลือกสมาชิกด้วยกันเอง
โดยเป็นการลงคะแนนแบบลับ ซึ่งผู้สมัครแต่ละคนสามารถใช้สิทธิของตนเลือก
ผู้สมัครด้วยกันเองได้ไม่เกินคนละ 3 รายชื่อ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคะแนนสูงสุด
จานวน 10 คน เมื่ อ ได้ รายชื่ อ ตามที่ ได้ เลื อ กแล้ วจึ งด าเนิ น การจั ด ส่ งรายชื่ อ
ดังกล่าวให้ประธานรัฐสภาดาเนินการต่อไป
3) สมาชิกที่มาจากการเสนอบัญชีรายชื่อโดยสถาบันอุดมศึกษา จานวน 30
แห่ง ที่มีการให้ปริญญาสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และผู้มี
ประสบการณ์ ท างด้ า นการเมื อ ง การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น หรื อ การร่ า ง
รัฐธรรมนูญ โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเหล่านั้นจัดทาบัญชีรายชื่อของแต่ละ
ประเภทๆ ละไม่เกิน จานวน 5 คน เสนอต่อประธานรัฐสภาโดยสมาชิกรัฐสภา
จะเลือกตั้งจากสาขาต่างๆ ดังนี้
- ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน จานวน 8 คน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านรัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 8 คน
- ผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่าง
รัฐธรรมนูญ ตามหลักเกณฑ์ที่ประธานรัฐสภากาหนด จานวน 7 คน นักวิชาการ
ทั้ง 3 กลุ่ม จานวนรวม 23 คน
4) ในแต่ละจังหวัดมีคณะอนุกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทั้งนี้ การจัดทาร่างรัฐธรรมนูญได้มีการยกร่างขึ้นใหม่ทั้งฉบับด้วยการแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ในรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2534 แก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ในมาตรา 211 และ (ฉบับที่ 6) ได้มีการกาหนดให้มีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญขึ้นมา ทาหน้าที่จัดทาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยเมื่อสมาชิกสภา
ร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ได้จัดทาร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จให้เสนอต่อรัฐสภา โดย
ให้มีการประชุมของรัฐสภาและให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) เข้าชี้แจง
ประกอบร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ซึ่ ง รั ฐ สภาจะต้ อ งพิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งฉบับ โดยไม่สามารถขอแก้ไขเพิ่มเติมประการใดๆ ได้
ทาได้เพียงแค่ให้รัฐสภามีการลงมติโดยเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยและให้
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กระบวนการต่างๆ แล้วเสร็จภายใน 240 วัน13 กระบวนการทางานของสภาร่าง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) สามารถสรุปออกมาได้ 7 ขั้นตอน คือ14
ขั้นตอนที่หนึ่ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ ตั้งคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ขึ้นเพื่ อ
จัดทาร่างรัฐธรรมนูญ จานวน 5 คณะ และคณะกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความ
คิดเห็นและประชาสัมพันธ์ประจาจังหวัด โดยคณะกรรมาธิการ จานวน 5 คณะ
ประกอบด้วย (1) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (2) คณะกรรมาธิการรับ
ฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ (3) คณะกรรมาธิการประชาสัมพันธ์ (4)
คณะกรรมาธิการวิชาการ ข้อมูล และศึกษาแนวทางการร่างกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญ (5) คณะกรรมาธิการจดหมายเหตุ ตรวจรายงานการประชุมและ
กิจการสภา15
ขั้ น ตอนที่ ส อง คณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ ว างกรอบไว้ 54
มาตรา ตามการแสดงความคิดเห็นของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 3 เดือน (ตั้งแต่
เดือนมกราคม-มีนาคม) จึงนามาสู่การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อทาหน้าที่
ยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ภายใต้ ก รอบใหญ่ 3 กรอบ ได้ แ ก่ (1) กรอบเรื่ อ งสิ ท ธิ
เสรีภาพ และการมีส่วนของพลเมือง (2) กรอบเรื่องการตรวจสอบการใช้อานาจ
รั ฐ (3) กรอบเรื่ อ งสถาบั น การเมื อ งและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถาบั น ทาง
การเมือง16
ขั้ น ตอนที่ ส าม คณะกรรมาธิก ารยกร่า งรัฐ ธรรมนู ญ ท าหน้ าที่ จั ด ท าร่า ง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และได้นาร่างรัฐธรรมนูญเข้าสู่การพิจารณาของสภาร่าง

13

ศาสตรินทร์ ตันสุน, ในความเหมือนและความต่างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, หน้า 44.
14 เรื่องเดียวกัน, หน้า 44–45.
15 สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนญ ครั้งที่ 1,
กรุงเทพมหานคร: สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2540, หน้า 13-123.
16 แถมสุข นุ่มนนท์, สภาร่างรัฐธรรมนูญ : เส้นทางการปฏิรูปการเมืองไทย,
กรุงเทพมหานคร: สถาบันพระปกเกล้า, 2550, หน้า 40–43.
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รัฐธรรมนูญ การพิจารณาแบ่งออกเป็น 3 วาระ ได้แก่ วาระรับร่างไว้พิจารณา
การแปรญัตติ และการลงมติให้ความเห็นชอบ17
ขั้น ตอนที่ สี่ สภาร่างรัฐธรรมนูญ ประชาสั มพั นธ์และระดมความคิดเห็ น
เบื้องต้นจากประชาชน เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทาร่างรัฐธรรมนูญ
ให้ครบในทุกองค์ประกอบ18
ขั้นตอนที่ห้า คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนาร่างรัฐธรรมนูญที่ได้ลง
มติในวาระที่หนึ่งรับหลักการไว้พิจารณาแล้วได้จัดพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญพร้อมกับ
เอกสารของศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เรื่อง “รัฐธรรมนูญใหม่ให้อะไร
กับประชาชนบ้าง” เพื่อแจกจ่ายดาเนินกรรมวิธีประชาพิจารณ์ทั่วประเทศโดย
เป็ น การให้ ป ระชาชนได้ ท าความเข้ า ใจและหารื อ ในประเด็ น ต่ า งๆ อย่ า ง
กว้างขวางทั้งในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคก่อนที่จะนาไปทาประชาพิจารณ์
ในช่วง 1 เดือนก่อนการแปรญัตติในวาระที่ 2 ต่อไป19
ขั้ น ตอนที่ ห ก สภาร่างรั ฐธรรมนู ญ ได้ มี ก ารพิ จ ารณาในวาระที่ ส อง แบ่ ง
ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
รัฐธรรมนูญ และตอนที่ 2 การพิจารณาโดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อแล้วเสร็จ
จึงให้มีการแปรญัตติ20
ขั้นตอนที่ เจ็ด สภาร่างรัฐธรรมนูญ ให้ลงมติในวาระที่ ส ามเพียงเห็นชอบ
หรื อ ไม่ เห็ น ชอบเท่ า นั้ น ผลปรากฏว่ า ลงมติ ให้ ค วามเห็ น ชอบ 92 เสี ย ง ไม่
เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง มีผู้ไม่มาประชุม 3 คน ถือว่าภารกิจใน
การร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันเสร็จสิ้น นับรวมระยะเวลาของการร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับนี้ได้ 232 วัน21
17

อนุชา ดีสวัสดิ์, สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย, กรุงเทพมหานคร: กลุ่มงานห้องสมุด สานัก
วิชาการ สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ม.ป.ป, หน้า 54.
18 ศาสตรินทร์ ตันสุน, ในความเหมือนและความต่างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, 44.
19 แถมสุข นุ่มนนท์, สภาร่างรัฐธรรมนูญ : เส้นทางการปฏิรูปการเมืองไทย, หน้า 52.
20 อนุชา ดีสวัสดิ์, สภาร่างรัฐธรรมนูญไทย, หน้า 55.
21 เรื่องเดียวกัน, หน้า 55-56.
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สภาร่างรัฐธรรมนู ญ หลังจากได้ จัดท าร่างรัฐธรรมนูญ แล้ ว เสร็จ ขั้นตอน
ต่อมาคือ การนาไปเสนอต่อรัฐสภา หากรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบเพื่อรับ
ร่างรัฐธรรมนู ญ ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่ าที่มี อยู่ข องทั้งสองสภาก็ให้ ป ระธานรัฐสภานาร่างรัฐธรรมนู ญ ขึ้ น
ทูลเกล้าฯ เพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธย ถ้าหากพระองค์ไม่ทรง
เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ร่า งรั ฐ ธรรมนู ญ และพระราชทานกลั บ คื น มา หรื อ เมื่ อ พ้ น
กาหนด 90 วันแล้วมิได้พระราชทานกลับคืนมาถือว่ารัฐธรรมนูญนั้นก็เป็นอันตก
ไป แต่ถ้าทรงลงพระปรมาภิไธยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีผลใช้บังคับได้ อย่างไร
ก็ดี หากรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบเพื่อรับร่างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนนเสียง
ไม่ ถึ งกึ่ งหนึ่ งของจ านวนสมาชิ ก ทั้ งหมดที่ มี อ ยู่ ข องทั้ งสองสภาก็ ใ ห้ น าร่ า ง
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวส่งต่อ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินผ่านการลงประชามติ
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนต่อไป
ทั้ งนี้ ผลปรากฏว่า การลงมติ ข องสมาชิก รัฐ สภา เห็ น ชอบ 578 เสีย ง ไม่
เห็ นชอบ 16 เสียง งดออกเสียง 17 เสียง จากจานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด
651 คน22 ถือว่า เป็นการให้ความเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญด้วยคะแนนเสียง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา เมื่อสมาชิก
รัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้แล้ว จึงไม่มีการลงประชามติ
โดยประชาชน ส่งผลทาให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 254023 ประกอบด้วย 12 หมวด 336 มาตรา และ
บทเฉพาะกาล

22

กองการประชุม สานักรายงานการประชุมและชวเลข, บันทึกการประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาครั้งที่ 7/2540 (สมัยสามัญ ครั้งที่ 2), 27 กันยายน 2540, หน้า 1.
23 ศาสตรินทร์ ตันสุน, ในความเหมือนและความต่างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, หน้า 40-51.
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3. อิทธิพลของวิกฤตเศรษฐกิจกับรอยต่อการปฏิรูปการเมืองไทย
“วิกฤตต้มยากุ้ง” เป็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย ใน
ปี พ.ศ. 2540 ถือเป็นวิกฤตการณ์ทางการเงินที่ร้ายแรงของทวีปเอเชียและส่งผล
สะท้านสะเทือนต่อสภาวะทางการเงินของระบบเศรษฐกิจทั่วโลก โดยจุดเริ่มต้ น
ของวิกฤตที่เกิดขึ้นดังกล่าวต้องย้อนหลังกลับไปอย่างน้อยที่สุด ในปี พ.ศ. 2532
ซึ่งในห้วงเวลานั้นธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เริ่มกาหนดนโยบายเปิดเสรี
ทางการเงินเป็นฉบับแรกของประเทศในช่วงสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ ภายใต้การดาเนินนโยบาย “เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า” ยิ่งเป็นการ
ตอกย้าถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยที่เศรษฐกิจกาลังเติบโตแบบก้าว
กระโดดจนถูกมองว่าเป็นเสือตัวที่ 5 แห่งทวีปเอเชีย (เสือสี่ตัวแรก คือ ฮ่องกง
สิ งคโปร์ เกาหลี ใต้ และไต้ ห วั น ) ด้ ว ยสภาพคล่ อ งทางเศรษฐกิ จ จากการที่
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตัดสินใจเปิดเสรีทางการเงินส่งผลให้ได้รับ
เงินทุนไหลเวียนเข้ามาภายในประเทศจานวนมหาศาล แต่ในทางวิชาการถือว่า
เป็ นจุดเริ่ม ต้นของการก่อตัวภาวะทางเศรษฐกิจฟองสบู่ 24 อย่ างไรก็ดี ความ
น่ า สนใจทางเศรษฐกิ จ จะอยู่ ในช่ ว งปี พ.ศ. 2534-2537 ซึ่ งการเติ บ โตของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ร วมในประเทศ หรื อ GDP (Gross Domestic Product) ที่ สู งขึ้ น
อย่างต่อเนื่องมากกว่า 8% ติดต่อกันถึง 5 ปี จึงถูกเฝ้ามองจากนานาชาติว่าไทย
จะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพทางการเงินที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและ
มีความสามารถในการเป็นประเทศมหาอานาจทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้25
อย่างไรก็ตาม ความชื่นมื่นทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีที่ผ่าน
มากลายเป็นภาพลวงตา สถานการณ์ต่างๆ เริ่มพลิกผันจนในที่สุด เมื่อ วันที่ 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ภายใต้การตัดสินใจของบุคคลสาคัญ 3 ท่าน ในขณะนั้น
คือ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (นายกรัฐมนตรี) นายทนง พิทยะ (รัฐมนตรีว่าการ
24

ชลิตา สุนันทาภรณ์, 20 ปีวิกฤติเศรษฐกิจต้มยากุ้ง: จากต้มยากุง้ สู่ต้มกบ, 2560, สืบค้น
เมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก https://waymagazine.org/20-yrs-tyk-crisis_1/
25 Salaryinvestor, “ต้มยากุ้ง” คืออะไร? ถอดบทเรียนวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของไทย,
2561, สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก http://salaryinvestor.com/inspire/casestudy/tom-yum-kung-lesson/
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กระทรวงการคลัง) และนายเริงชัย มะระกานนท์ (ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย)26 ได้ ป ระกาศ “ลอยตั วค่ า เงิน บาท” ท าให้ เกิ ด สภาวะทางเศรษฐกิ จ ที่
เรียกว่าฟองสบู่แตก เนื่องจากไม่สามารถต่อสู้กับการโจมตีค่าเงินของกองทุนเก็ง
กาไรจากทั่ วโลกได้ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งการโจมตี ของจอร์จ โซรอส (George
Soros) เจ้าของกองทุนป้องกันความเสี่ยง (Hedge Fund) ที่เข้ามากระตุ้นฟอง
สบู่ให้แตกเร็วยิ่งขึ้น27 ทาให้ประเทศไทยต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
และวิชาการจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary
Fund) หรือ IMF อย่างเร่งด่วน พร้อมกับยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างตามที่หยิบยื่น
ให้ โดยวิกฤตครั้งนี้สร้างความบอบช้าให้กับธุรกิจเอกชนทั้งระบบ ธนาคารและ
สถาบันการเงินมากกว่า 60 แห่ง ต้องปิดตัวลงอย่างกะทันหันส่งผลกระทบต่อ
ผู้คนเป็นจานวนมาก ซึ่งต้องตกอยู่ในภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวโดยเฉพาะบรรดา
เศรษฐี นักธุรกิจ นักลงทุน กลายเป็นคนเพียงชั่วข้ามคืน และยังส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อชนชั้นแรงงานนาไปสู่การตกงานอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ทาให้
ต้องระหกระเหินเดินทางกลับสู่ชนบทเป็นจานวนมาก อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจ
ของไทยติ ด ลบได้ เพี ย งแค่ 2 ปี (พ.ศ. 2540–2541) ต่ อ มา ในปี พ.ศ. 2542
เศรษฐกิจก็เริ่มฟื้นสภาพสามารถพลิกกลับมาเป็นบวกได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
เงินบาทที่อ่อนค่าลงส่งผลดีต่อการส่งออก การท่องเที่ยวก็เริ่มเติบโตขึ้น สินค้า
อุตสาหกรรมต้นทุนถูกลงจนเริ่มกลับมาแข่งขันได้อีกครั้งและสามารถใช้หนี้ คืน
IMF ได้หมดภายใน 6 ปี ซึ่งหากเทียบกับประเทศอื่นๆ ต้องใช้เวลามากกว่า 10
ปี จึงจะสามารถปลดหนี้ได้บ่งบอกถึงความสามารถของรัฐบาลที่บริหารการเงิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ28

26

ฐานเศรษฐกิจ, ที่นี่ไม่มีความลับ : 20 ปี “ต้มยากุ้ง” อดีตสู่อนาคตเศรษฐกิจไทย,
2560, สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก
http://www.thansettakij.com/content/172992
27 ชลิตา สุนันทาภรณ์, 20 ปีวิกฤติเศรษฐกิจต้มยากุ้ง: จากต้มยากุง้ สู่ต้มกบ.
28 ไทยรัฐฉบับพิมพ์, ถอดบทเรียนวิกฤติต้มยากุ้ง 20 ปี แห่งการสร้างภูมิคุ้นกันให้
เศรษฐกิจไทย, 2560, สืบค้นเมื่อ 22 สิงหาคม 2562, จาก
https://www.thairath.co.th/newspaper/columns/990730
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นอกจากปั ญ หาสภาพเศรษฐกิ จ “วิ ก ฤตต้ ม ย ากุ้ ง ” ที่ ส่ งผลกระทบต่ อ
ประเทศไทยจนน าไปสู่ก ารพั งพิ นาศทางเศรษฐกิ จแล้ ว ในช่ วงเวลาดังกล่ าว
หลังจากรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ประกาศลอยตัวค่าเงิน
บาท นั บ จากนั้ น ไม่ น านผ่ า นมาได้ เพี ย ง 3 เดื อ นเศษ ก็ ได้ มี ก ารประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2540
ซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกันพอดีกับวิกฤตที่เกิดขึ้น โดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มี
จุด ประสงค์ ห ลั ก ในการปฏิ รู ป การเมื อ งอัน มี ส าเหตุ ม าจากปั ญ หาที่ สั งคมใน
ขณะนั้นต้องเผชิญอยู่ 5 ประการ คือ29
ประการแรก ปัญหาระบบการเมืองภายใต้รัฐบาลผสม การเมืองของไทย
ก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐบาลส่วน
ใหญ่มักจะเป็น รัฐบาลผสมที่มาจากหลากหลายพรรคการเมือง ทาให้เกิด การ
ต่อรองทางการเมืองที่ค่อนข้างสูง จนรัฐบาลขาดเสถียรภาพในการทางาน แต่ก็
มีกระบวนการออมชอมในหลายๆ ส่วนเช่นเดียวกัน ถึงกระนั้น ก็ยังส่งผลทาง
ลบในทางการเมืองอยู่ดี เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไม่สามารถควบคุมพรรคร่วม
รัฐบาลและแสดงความเป็นผู้นาได้อย่างชัดเจน ซึ่งเกิดจากอานาจต่อรองและ
แรงกดดันจากภายในพรรคของตนเองและพรรคร่วมรัฐบาลที่ถาโถมเข้ามาอย่าง
หนัก ทาให้นายกรัฐมนตรีจึงทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ประสานผลประโยชน์ของฝ่าย
ต่างๆ ให้ลงตัวได้เพียงเท่านั้น30 เพราะรัฐธรรมนูญกาหนดให้นายกรัฐมนตรีต้อง
มาจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กล่าวคือ พรรคการเมืองใดหาก
ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มากที่สุดก็จะมีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล
นาไปสู่การซื้อตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
มาก่ อนเข้ าสั งกัด พรรคการเมื องของตน จึ งเกิ ดการต่ อรองค่ าตอบแทนและ
ผลประโยชน์กันอย่างมหาศาล31 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
จึงมีจุดประสงค์หลักที่จะทาให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเป็น
29

ลิขิต ธีรเวคิน, ปัญหาทางการเมืองทีย่ ากแก่การแก้ไขเยียวยา, 2552, สืบค้นเมื่อ 22
สิงหาคม 2562, จาก https://mgronline.com/daily/detail/9520000071306
30 เรื่องเดียวกัน.
31 กิจบดี ก้องเบญจภุช, การสืบทอดอานาจทางการเมืองโดยมิชอบ, วารสารนิตศ
ิ าสตร์และ
สังคมท้องถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2 (2), 2560, หน้า 1–2.
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ฝ่ า ยบริ ห ารที่ เ ข้ ม แข็ ง โดยสามารถบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด32
ประการที่ ส อง ปั ญ หาการทุ จริ ต การเลื อ กตั้ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 มุ่งแก้ ไขปั ญ หาหลัก ในประเด็ น เรื่องของการ
ทุจริตการเลือกตั้งอันเป็นการทาลายระบอบประชาธิปไตยและลดความชอบ
ธรรมของการบริหารประเทศ กล่าวคือ การเลือกตั้งแทบทุกครั้งมีการใช้เงินซื้อ
สิทธิ์ขายเสียงกันอย่างเอิกเกริก จนกลายเป็นปรากฏการณ์ที่พบเห็นกันได้ชินตา
เป็นเรื่องปกติ ทาให้ความเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยถูกลดทอนลงเหลือเพียงภาพลักษณ์ ของการประกอบพิธีกรรม
ทางการเมื อ ง เพื่ อ ให้ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ ต ามกระบวนวิธี เพี ย งเท่ านั้ น 33 ทั้ งนี้
มูลเหตุสาคัญที่นาไปสู่การทุจริตการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย อาทิ (1)
วัฒนธรรมการเมืองแบบอานาจนิยมภายใต้ระบบอุปถัมภ์ที่อิงประชานิยม (2)
การปรั บ เปลี่ ย นบทบาททางการเมื อ งของกลุ่ ม ทุ น (3) ความอ่ อ นแอของ
กระบวนการตรวจสอบ เป็นต้น34
ประการที่สาม ปัญหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือคอร์รัปชั่น รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีจุดประสงค์หลักในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชั่นที่ เคยเกิดขึ้นในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา อันมีสาเหตุมาจากการขาด
องค์กรอิสระที่สามารถเข้ามาป้องกันและปราบปรามการฉ้อราษฎร์บังหลวง
รวมถึงสามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานของภาครัฐที่เป็นรูปธรรมได้ ด้วยเหตุ
นี้ จึ ง น าไปสู่ ก ารรั่ ว ไหลของทรั พ ยากรจากภาครั ฐ ไปยั งนั ก การเมื อ งและ
ข้าราชการที่ทุจริต รวมถึงการใช้งบประมาณแผ่นดินโดยมีผลประโยชน์ต่างตอบ
แทนจากการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการก่ อ สร้ า งโครงการต่ า งๆ โดยมี ก ารแบ่ ง
ค่าตอบแทนเป็นจานวนเศษส่วนร้อยละของโครงการที่ปรากฏ 35 มันเป็นสิ่งที่
เกิดขึ้นจากการขาดหลักธรรมาภิ บาลและไม่มีกระบวนการตรวจสอบการใช้
32

ลิขิต ธีรเวคิน, ปัญหาทางการเมืองที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยา.
เรื่องเดียวกัน.
34 ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, การทุจริตการเลือกตั้ง: อุปสรรคการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย,
วารสารรัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช, 2 (2), 2561, หน้า 6–8.
35 ลิขิต ธีรเวคิน. ปัญหาทางการเมืองที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยา.
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อานาจรัฐโดยประชาชน ท าให้ ต้องมีการปฏิ รูปธรรมาภิ บ าลในสังคมไทยทั้ ง
ระบบอย่ างสมดุ ล ไม่ ว่ าจะเป็ น ภาคการเมื อ งหรื อ ภาคประชาชน ตลอดจน
นักการเมืองทั้งระดับชาติหรือระดับท้องถิ่น36
ประการที่สี่ ปัญหาการแทรกการทางานของข้าราชการประจา การละเมิด
ข้อกฎหมายของข้าราชการทางการเมืองและการกระทาที่ขัดต่อหลักนิติธรรม
ภายในองค์กรภาครัฐ ด้วยการเข้าแทรกแซงการบริหารงานและการทางานของ
ข้าราชการประจาโดยการโยกย้ายตาแหน่ ง แต่งตั้งบุ คคลที่ ไม่เหมาะสมตาม
คุณสมบัติ การเล่นพรรคเล่นพวกมุ่งระบบอุปถัมภ์จนสร้างความหวาดกลัวและ
เสียขวัญ รวมถึงการขาดกาลังใจในการทางานของข้าราชการประจา37 ซึ่งต่อมา
ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้มีปรับ
กระบวนทั ศ น์ ก ารบริ ห ารงานของหน่ ว ยงานราชการ โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขึ้ น มาท าหน้ า ที่ เสนอแนะให้
คาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ โครงสร้างระบบ
ราชการ การปรับงบประมาณ ระบบการโยกย้ายบุคลากรตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงค่าตอบแทนและวิธีการปฏิบัติราชการอื่นๆ38
ประการที่ ห้ า ปั ญ หาการต่ อรองตาแหน่ งบริห ารในคณะรัฐมนตรี การ
ประสานผลประโยชน์ของรัฐบาลผ่านมุมมองความขัดแย้งของพรรคการเมือง
ต่างๆ ที่มุ่งหวังผลประโยชน์สูงสุดทางการเมืองให้แก่พรรคของตน ทาให้ เกิด
กระบวนการต่ อ รอง การออมชอม และน าไปสู่ ก ารแบ่ งผลประโยชน์ ผ่ า น
ตาแหน่งรัฐมนตรีสาคัญในกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงคมนาคม กระทรวง
อุ ต สาหกรรม กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น รวมถึงยังมีการแบ่งกระทรวงออกเป็นระดับ

36

ตรีเพชร จินต์นุพงศ์, เรื่องน่ารู้ผู้ตรวจการแผ่น ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อธรรมาภิบาล
OMBUDSMAN FOR GOOD GOVERNANCE, วารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน, 24 (2), 2561,
หน้า 171.
37 ลิขิต ธีรเวคิน, ปัญหาทางการเมืองที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยา.
38 อนันยา พลจันทร์, ธรรมาภิบาลในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจ, วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 8 (1), 2560, หน้า 2–3.
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ต่างๆ เสมือนหนึ่งการแบ่งแยกคุณภาพของสินค้า39 ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวเกิด
จากการที่พรรคการเมืองขาดเสถียรภาพในการบริหารนาไปสู่การจัดตั้งรัฐบาล
พรรคผสม ซึ่ งการแบ่ งกระทรวงต่ างๆ ให้ พ รรคร่ วมรัฐ บาลได้ มี ส่ วนในการ
บริหารนั้น ทาให้อานาจที่แท้จริงของรัฐบาลไม่ได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรี แต่กลับอยู่
ภายใต้การดาเนินงานของพรรคการเมืองที่ได้รับตาแหน่งในกระทรวงนั้นๆ และ
ในท้ายที่สุดรัฐบาลก็ไม่สามารถบริหารได้นาไปสู่การยุบสภาการเลือกตั้งใหม่
ดังนั้น ความเชื่อมโยงของวิกฤตเศรษฐกิจกับการปฏิรูปทางการเมืองของไทย
จึงอยู่ในช่วงเวลาที่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสาคัญประหนึ่งเป็นผลสะท้อนของ
การบริหารประเทศที่ไร้เสถียรภาพภายใต้กลไกระบบการเมืองที่ไม่เอื้ออานวย
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยสามารถวิเคราะห์ได้ว่า “วิกฤตต้มยา
กุ้ง” ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการขาดวินัยการเงินของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
แต่ไม่ได้มีมาตรการควบคุมเสถียรภาพทางการเงินที่ดีพอจนทาให้จอร์จ โซรอส
(George Soros) เจ้ า ของกองทุ น ป้ อ งกั น ความเสี่ ย ง (Hedge Fund) เข้ า มา
โจมตีเศรษฐกิจไทยจนพังพินาศย่อยยับ กอปรกับความวุ่นวายทางการเมืองใน
ช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาไม่ ว่ า จะเป็ น การรั ฐ ประหารของ “คณะรั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ ” (รสช.) ในปี พ.ศ. 2534 และการพยายามสืบทอดอานาจ
ของทหาร การแก้ไขกฎหมายบางมาตราเพื่อให้เอื้ อต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลจากการเลือกตั้งบ่อยครั้ง ทาให้การบริหารราชการ
แผ่นดินขาดความต่อเนื่องนาไปสู่ความล้มเหลวในการดาเนินนโยบายต่างๆ ของ
รัฐ บาลในยุ ค นั้ น ที่ ผ ลั ด เปลี่ ย นหมุ น เวี ย นกั น เข้ ามาบริ ห ารประเทศ แต่ ข าด
ประสิทธิภาพทางการบริหารและขาดประสิทธิผลจากการทางาน เนื่องจากการ
จัดตั้งรัฐบาลมีที่มาจากหลากหลายพรรคการเมืองจนทาให้กลายเป็นรัฐบาล
พรรคผสมที่ ต้ อ งมี ก ารต่ อ รองผลประโยชน์ ค่ อ นข้ า งสู งอยู่ ต ลอดเวลา หาก
ผลประโยชน์ไม่ลงตัวก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่เป็นเหตุให้ต้องเริ่มดาเนินนโยบาย
ใหม่อยู่ร่าไป สิ่งเหล่านี้ เป็นผลสะท้อนที่เด่นชัดว่าการเมืองที่ไร้เสถียรภาพย่อม
ส่ งผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ อย่ า งยั่ งยื น และถ้ า รั ฐ บาลมุ่ งพั ฒ นา
เศรษฐกิจในยุคสมัยรัฐบาลของตนมากเกินไป แต่ขาดวินัยทางการเงินและขาด
39

ลิขิต ธีรเวคิน, ปัญหาทางการเมืองที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยา.
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ความต่ อ เนื่ อ งทางการบริ ห ารก็ ส่ งผลย้ อ นกลั บ มากระทบกั บ การเมื อ งที่ ไ ร้
เสถียรภาพด้วยเช่นเดียวกัน
4. ประชาธิปไตยฉบับประชาชนสู่เผด็จการทางรัฐสภา: ความย้อนแย้งผ่าน
มุมมอง “ประชาธิปไตย” ของชนชัน้ กลางและชนชัน้ รากหญ้าในสังคมไทย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได้เปิดโอกาสให้นักการเมือง
สามารถใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการสืบทอดอานาจทางการเมืองของตนได้จน
กลายเป็นที่มาของการเกิดเผด็จการทางรัฐสภาในยุครัฐบาลทักษิณ 40 ประเด็น
ดังกล่าวต้องย้อนกลับไปพิจารณาถึงที่มาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่า มาจากความ
มุ่งหวังใด โดยแท้จริงแล้วนั้นปัจจัยต่างๆ มันเกิดมาจากกระแสเรียกร้องการ
ปฏิรูปการเมืองและการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งภายหลังเหตุการณ์ความ
วุ่นวายทางการเมืองในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2534-2535 โดยมีความมุ่งหมายให้
ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้
กฎหมายสูงสุดของประเทศที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมาก
ที่ สุ ด 41 กระแสเรี ย กร้ อ งดั งกล่ า วเริ่ ม ต้ น มาจากการที่ ก ลุ่ ม ชนชั้ น กลางได้
กลายเป็นผู้ที่เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลสาคัญในการขับไล่รัฐบาลที่มาจากการ
สืบทอดอานาจของทหารในช่วง “พฤษภาทมิฬ ” และภายหลังจากเหตุการณ์
ความวุ่นวายยุติลง ก็ได้เข้ามาดาเนินการผลักดันแนวทางประชาธิปไตยที่มีความ
สมบู ร ณ์ อ ย่ างเป็ น รูป ธรรมและมี ค วามพยายามในการเรี ย กร้ อ งการปฏิ รู ป
การเมืองให้มีเสถียรภาพ โดยสาระสาคัญมีความต้องการให้ นายกรัฐมนตรีและ
คณะรั ฐ มนตรี มี ลั ก ษณะเป็ น ฝ่ ายบริ ห ารที่ เข้ ม แข็ งสามารถบริ ห ารราชการ
แผ่ น ดิ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู งสุ ด ปราศจากการ
แทรกแซงของผู้มีอานาจทางชนชั้น ทาให้ไม่ต้องเสียเวลากับปัญหาวุ่นวายจาก
การเล่นพรรคเล่นพวกทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎรอันเกิดมาจากการ
40

กิจบดี ก้องเบญจภุช, การสืบทอดอานาจทางการเมืองโดยมิชอบ, 1-2.
ศาสตรินทร์ ตันสุน, ในความเหมือนและความต่างกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550, หน้า 37–38.
41
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ประสานผลประโยชน์ ไม่ ล งตั ว ของรั ฐ บาลผ่ า นมุ ม มองความขั ด แย้ งภายใต้
อิทธิพลของพรรคการเมืองต่างๆ ที่มุ่งหวังผลประโยชน์สูงสุดทางการเมืองให้แก่
พรรคของตนด้วยวิธีกระบวนการต่อรอง การออมชอม และนาไปสู่การแบ่งปัน
ผลประโยชน์ผ่านการเข้ารับตาแหน่งตาแหน่งรัฐมนตรีสาคัญในกระทรวงต่างๆ
รวมถึงการเข้าแทรกแซงของทหารผ่านการรัฐประหารที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง42
นอกจากกลุ่มชนชั้นกลางที่มีอิทธิพลในการผลักดันการปฏิรูปการเมืองแล้ว
ยังมีกลุ่มคนในชนบท (ชนชั้นล่าง) หรือที่เรียกว่า “ชนชั้นรากหญ้า ” ซึ่งถือว่า
เป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นผู้คอยเฝ้ามองประชาธิปไตยตามกระแส
การเรียกร้องของชนชั้นกลางผ่านปัญ หาความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ มาโดย
ตลอดและยังเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายทางการเมืองที่ มาจากนโยบาย
การบริหารประเทศของชนชั้นนาอีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มชนชั้นรากหญ้ ามีมุมมอง
“ประชาธิ ป ไตย” ที่ แ ตกต่ า งจากชนชั้ น กลางอย่ างเด่ น ชั ด เนื่ อ งจากบริ บ ท
สภาพแวดล้อมและวิถีการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เช่น ระดับการศึกษา สภาพ
เศรษฐกิจ ความใกล้ชิดกับศูนย์กลางอานาจรัฐ และการเข้าถึงสื่อกระแสหลัก
เป็นต้น43 ทาให้แง่มุมของคนกลุ่มนี้จะมอง “ประชาธิปไตย” เป็นลักษณะการให้
คามั่นสัญญาต่างตอบแทนกันในเชิงนโยบายที่ รัฐบาลต้องจัดทาโครงการที่มอบ
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมถึงของให้เปล่า (ของฟรี) แก่ประชาชนโดยตรง
และหลังจากนั้น ประชาชนจะลงคะแนนเสียงกลับคืนไปให้แก่พรรคการเมือง
กอปรกับปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคมที่ มาจากการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลักเสียเป็นส่วนใหญ่ ทาให้กลุ่มชนชั้นรากหญ้า
เกิดความน้อยเนื้อต่าใจกับชะตากรรมของตนเป็นอย่างมาก จึงมีความคาดหวัง
ถึง “ประชาธิปไตยที่สัมผัสได้” มิใช่สัญญาลมปากเพียงเท่านั้น แต่ผลประโยชน์
เชิงนโยบายต้องกลับ คืนสู่ประชาชนได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น ชนชั้นราก
หญ้าจึงมองประชาธิปไตยผ่านระบบการเมืองเป็นเรื่องของสัญญาต่างตอบแทน
กัน ถ้านโยบายของพรรคการเมืองเอื้อต่อกลุ่มชนชั้นของตน ประชาชนก็พร้อมที่
จะให้การสนับสนุนเป็นฐานเสียงจนนาไปสู่การเป็นรัฐบาลที่ประชาชนส่วนใหญ่
42

ลิขิต ธีรเวคิน, ปัญหาทางการเมืองที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยา.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์, การวิจัยชนบทสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะท้องถิ่น,
กรุงเทพมหานคร: บริษัท ที คิว พี จากัด, 2552, หน้า 20.
43
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ยอมรับได้ ซึ่งต่างจากชนชั้นกลางที่มีมุมมอง “ประชาธิปไตย” เป็นเรื่องของ
การเมืองการปกครองและเสถียรภาพทางการบริหารของรัฐบาล โดยมุ่งวาง
โครงสร้างทางการเมืองผ่านกระบวนการต่างๆ ภายใต้กลไกการควบคุมตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน
ความแตกต่างทางมุมมองของชนชั้นในสังคมที่เฝ้ามอง “ประชาธิปไตย”
ส่งผลต่อการกาหนดชนชั้นนาที่จะเข้ามามีอานาจทางการเมืองและเป็นรัฐบาล
ในการบริหารประเทศ สอดคล้องกับแนวคิด “ทฤษฎีสองนคราประชาธิปไตย”
ของศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่ า ธรรมทั ศ น์ 44 ซึ่ งได้ อ ธิ บ ายปรากฏการณ์
ทางการเมืองของไทยระหว่างปี พ.ศ. 2533-2536 ไว้อย่างน่าสนใจ โดยระบุว่า
กลุ่มคนในชนบทหรือชนชั้นล่าง (ต่อมาสมัยรัฐบาลทักษิณได้เปรียบเปรยและ
เรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า “ชนชั้นรากหญ้า”) เป็นผู้ตั้งรัฐบาลขึ้นมาบริหารเพราะ
เป็นฐานเสียงของพรรคการเมือง แต่ชนชั้นกลางเป็นผู้ล้มรัฐบาลอันเกิดการมุ่ง
พิ จารณาฐานนโยบายของรัฐบาล ถ้าหากการบริห ารประเทศไม่ เอื้อ ต่ อการ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนก็จะนาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์รฐั บาลผ่านสือ่ มวลชน
การชุมนุมเรียกร้องกดดัน รวมถึงการเชื้อเชิญทหารให้เข้ามาแทรกแซงการเมือง
โดยกระท าการรั ฐ ประหาร 45 ทั้ ง นี้ การจะก้ า วพ้ น จากมุ ม มองโลกทั ศ น์
“ประชาธิปไตย” ที่มีความแตกต่างกันของสองนคราได้นั้น มีความจาเป็นต้อง
แสวงหามาตรการให้ชนชั้นกลางซึ่งเป็นฐานนโยบายอยู่แล้ว ให้กลายมาเป็นฐาน
เสียงของรัฐบาล และในทางกลับกันก็ต้ องมีมาตรการให้กลุ่มคนในชนบทไม่
เพียงเป็นแค่ฐานเสียงเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสามารถพัฒนามาเป็นฐานนโยบาย
ให้ ได้ เช่ น เดี ย วกั น จึ งจะท าให้ มุ ม มอง “ประชาธิ ป ไตย” ปรั บ สมดุ ล กั น ทาง
อุดมการณ์จนเกิดความเข้าใจในโลกทัศน์ที่ตรงกันได้46
ดังนั้น ปรากฏการณ์ความย้อนแย้งภายใต้ชุดความคิดมุมมองประชาธิปไตย
ของชนชั้นที่แตกต่างกันส่งผลโดยตรงต่ออุดมการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดย
44

เอนก เหล่าธรรมทัศน์, สองนคราประชาธิปไตย: แนวทางการปฏิรปู การเมืองเศรษฐกิจ
เพื่อประชาธิปไตย, พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์คบไฟ, 2556, หน้า 7-11.
45 เรื่องเดียวกัน, หน้า 7-11.
46 เรื่องเดียวกัน, หน้า 70.
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สามารถวิเคราะห์ภาพรวมได้จากบริบทที่หลากหลายทางด้านสังคม เศรษฐกิจ
การเมือง วัฒนธรรม และระดับการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อมุมมอง
ประชาธิปไตยของชนชั้นที่แปลกแยกตามการรับรู้และความเข้าใจของชนชั้นใน
สังคม กล่าวคือ กลุ่มชนชั้นรากหญ้าซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีฐานะค่อนข้าง
ยากจนภายในประเทศ แต่ ก ลั บ กลายเป็ น กลุ่ ม ชนชั้ น ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและมี
ความสามารถในการกาหนดตัวผู้นาของประเทศผ่านกระบวนการเลือกตั้งอย่ าง
เสรีตามหลักการประชาธิปไตย แต่ภายหลังจากที่ได้ผู้นาจากการกาหนดชะตา
กรรมของคนกลุ่มชนชั้นรากหญ้าเข้ามาบริหารประเทศแล้ว ซึ่งตรงตามความมุ่ง
หมายและความประสงค์ของชนชั้นกลางที่ปรารถนาให้การเมืองเกิดเสถียรภาพ
ผ่านแนวทางประชาธิ ป ไตย แต่ ห ลั ก การดั งกล่า วกลั บ ผิ ด เพี้ ย นไปจากความ
คาดหวังของคนชั้นกลาง เนื่องจากการเข้ามามีอานาจล้นมือของนักการเมืองที่
ได้กลายเป็นผู้นารัฐบาลที่มีความสามารถกระทาการต่างๆ จนลุแก่อานาจของ
ตนนั้ น ได้สร้างความไม่พึ งพอใจพุ่ งทวีคูณ ต่ อผู้สร้างกฎเกณฑ์ (ชนชั้นกลาง)
จึงนาไปสู่การชุมนุมประท้วงขับไล่รัฐบาลโดยให้เหตุผลว่านักการเมืองเหล่านี้
มุ่งเข้ ามากอบโกยผลประโยชน์ผ่ านช่อ งว่างตามรัฐธรรมนูญ และยังสามารถ
สืบทอดอานาจของตนได้อย่างต่อเนื่องผ่านการเลือกตั้งโดยใช้นโยบายประชานิยม
เป็นเครื่องมือในการมอมเมาประชาชนจนนาไปสู่การเป็นเผด็จการรัฐสภาอย่าง
สมบูรณ์ เห็นได้ชัดว่า ชนชั้นกลางเป็นผู้สร้างเครื่องมือและวางเงื่อนไขกฎเกณฑ์
ผ่านกระบวนการต่างๆ ขึ้นมา โดยมุ่งปฏิรูปการเมืองให้มีเสถียรภาพเพื่อให้กลุ่ม
ชนชั้นรากหญ้าได้เป็นผู้ใช้งานผ่านกระบวนการประชาธิปไตย แต่ความย้อนแย้ง
กลับเกิดขึ้นเมื่อชนชั้นกลางเกิดความไม่พอใจต่อแนวทางการบริหารของรัฐบาล
และท าการขั บ ไล่ ไสส่ งอย่ า งไม่ แ ยแสต่ อ ประชาธิป ไตยภายใต้ แ นวทางตาม
รัฐธรรมนู ญ ที่ ต นสร้างขึ้ น มาและมุ่ งสร้ างความเกลี ย ดชั งผ่า นวาทกรรมทาง
การเมืองต่างๆ อาทิ รัฐบาลขี้โกง รัฐบาลคอร์รัปชั่น รัฐบาลเผด็จการรัฐสภา
เป็นต้น นาไปสู่การเข้ามามี บทบาททางการเมืองของทหารผ่านวังวนการยึด
อานาจกระทาการรัฐประหารอย่างไม่รู้จักจบสิ้นและมุ่งสืบทอดอานาจของตน
โดยอ้ า งเรื่ อ งความชอบธรรมตามกระบวนการประชาธิ ป ไตยภายหลั งการ
เลือกตั้งอีกด้วย ทาให้กลายเป็นพิธีกรรมส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมทางการเมืองของ
ไทยจนถูกมองว่าเป็นเครื่องมือของการแก้ปัญหาทางการเมืองที่ดีที่สุด
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5. การเยียวยาความบอบช้าทางเศรษฐกิจกับการผลักดัน
นโยบายประชานิยมในสังคมไทย
การพังทลายของระบบเศรษฐกิจไทยจาก “วิกฤตต้มยากุ้ง” และการปฏิรูป
การเมืองผ่านรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 นาไปสู่การเข้ามามี
บทบาทและอานาจครั้งสาคัญ ของนักการเมืองที่มีผลงานทางการเมืองไม่นาน
มากนักอย่างพันตารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งได้ใช้นโยบายการรณรงค์หา
เสียงที่แปลกใหม่กว่าพรรคการเมืองอื่นๆ เพื่อมุ่งหวังการเข้ามามีอานาจบริหาร
ประเทศผ่านการเลือกตั้งในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2544 โดยชูนโยบายที่เอื้อต่อ
การการเยี ย วยาความบอบช้ าทางเศรษฐกิ จ แก่ สั ง คมในห้ ว งเวลานั้ น คื อ
“นโยบายประชานิยม” ภายใต้การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของ “พรรคไทยรัก
ไทย” ผลปรากฏว่าได้รับชัยชนะไปอย่างท่วมท้น อย่างที่ไม่เคยคาดว่าจะเกิดขึ้น
ได้สาหรับพรรคการเมืองที่เพิ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ ทาให้ “พรรคไทยรัก
ไทย” ได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล โดยได้จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(ส.ส.) ระบบแบ่ งเขต จ านวน 208 คน และระบบบั ญ ชี รายชื่ อ (Party List)
จานวน 48 คน รวมทั้งสองระบบได้ ส.ส. จานวน 256 ที่นั่ง จากจานวน ส.ส.
ทั้งหมดในสภา จานวน 500 ที่นั่ง อีกทั้งคะแนนในส่วนของ ส.ส. ระบบบัญ ชี
รายชื่อยังสูงถึง 11,634,495 เสียง จากจานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศ (ร้อย
ละ 40.64 ของคะแนนจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด)47
ปัจ จัยส าคัญ ของการชนะการเลื อกตั้งของ “พรรคไทยรัก ไทย” เกิ ดจาก
ความบอบช้ าทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญ หาที่ ล่าช้าของรัฐบาลนายชวน
หลีกภัย ภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2540 ทาให้ประชาชนเกิดความ
เบื่อหน่ายและมองหาหนทางหลุดพ้นจากสภาวะเช่นว่านั้น กอปรกับในช่วงเวลา
ดังกล่าวพรรคไทยรักไทยค่อนข้างมีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและการดึงตัว
ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่เป็นที่นิยมในเขตเลือกตั้งต่างๆ เข้ามาลงสมัคร ส.ส. ในนาม
ของพรรคตนได้เป็นจานวนมาก แต่ปัจจัยที่สาคัญที่สุดที่ทาให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งลงคะแนนให้กับพรรคคือ “นโยบายประชานิยม” ถือเป็นการสร้างความ
47

นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของประชานิยมในประเทศ
ไทย, วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, 26 (3), 2551, หน้า 120.
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พึงพอใจเชิงนโยบายผ่านการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่มีนัยสอดคล้องต่อความ
ต้ อ งการของประชาชนกลุ่ ม ชนชั้ น รากหญ้ า และเป็ น กลุ่ ม คนส่ ว นใหญ่ ข อง
ประเทศที่มีฐานะค่อนข้างยากจน (กลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนจนในเขตเมืองและ
ชนบทหรือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน) รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ย่าแย่นาไปสู่ความต้องการ
ในเชิ งนโยบายที่ ต้ อ งการหลุ ด พ้ น จากการกระจายรายได้ ที่ ไม่ เป็ น ธรรม ซึ่ ง
ประจวบเหมาะกับพรรคไทยรักไทยได้นาเสนอวิถี “ประชาธิปไตยที่สัมผัสได้”
เข้ามาใช้ผ่านแนวทางประชานิยม เพื่อลดความเหลื่อมล้าในสังคมและสร้าง
ค่านิยมการเลือกพรรคการเมืองผ่านฐานนโยบายไม่ใช่เลือกพรรคการเมืองผ่านผู้
มีอานาจบารมีหรือนักการเมืองที่มีอิทธิพลในท้องถิ่นอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา
โดยนโยบายที่ ใช้ ในการรณรงค์ ห าเสี ยงและได้ ดาเนิ น การอย่ างเป็ น รูป ธรรม
ภายหลั งการเลื อ กตั้ ง ได้ แ ก่ โครงการพั ก ชาระหนี้ ให้ แ ก่ เกษตรกรรายย่ อ ย,
โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, โครงการธนาคารประชาชน, โครงการ
สร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ เป็นต้น48 สะท้อน
ให้เห็นถึงปัจจัยความสาเร็จ ของรัฐบาลทักษิณ ไม่ว่าจะเป็นการที่หยั่งรู้ความ
ต้องการอันแท้จริงของชนชั้นรากหญ้า การใช้นโยบายหาเสียงแทนการใช้เงิน
ทองหรื อ ระบบอุ ป ถั ม ภ์ ที่ เคยเกิ ด ขึ้ น ในอดี ต การช่ ว ยเหลื อ สงเคราะห์ ก ลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างเป็นรูป ธรรม การลดความสาคัญ ของตัวแทนหรือ
ตัวกลาง (หัวคะแนน) และผู้มีอิทธิพลทางการเมืองในพื้นที่ต่างๆ แต่มุ่งติดต่อ
ปฏิสัมพันธ์ผ่านการสื่อสารกับประชาชนโดยตรง การมุ่งจุดเน้นเชิงนโยบายของ
พรรคการเมืองมากกว่าการเน้นอิทธิพลของนักการเมืองท้องถิ่น การเน้นคุณค่า
ของประชาชนมากกว่าพรรคการเมือง ตลอดจนนโยบายที่นาเสนอไม่ใช่สังคม
นิยมหรือทุนนิยมเต็มรูปแบบ หากแต่เป็นลูกผสมระหว่างสังคมนิยมและทุนนิยม
โดยไม่ได้มุ่งนาเงินจากคนรวยมาแจกจ่ายหรือให้คนจน49
นอกเหนือจากนโยบายประชานิยมของรัฐบาลทักษิณที่ประสบความสาเร็จ
แล้ว ท่ าทางบุคลิกภาพและคุณ ลักษณะความเป็ นผู้นาของพันตารวจโท ดร.
ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ไม่ ว่ า จะเป็ น การสื่ อ สารและการเข้ า ถึ ง ประชาชน การ
บริหารงานแบบรวมศูนย์อานาจและเด็ดเดี่ยว การกล้าท้าทายกลุ่มการเมืองและ
48
49

เรื่องเดียวกัน, หน้า 120-121.
เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ทักษินา-ประชานิยม, กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์มติชน, 2549.

วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์
83
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

อานาจเก่าอย่างไม่เกรงกลัว50 รวมถึงการพยายามสร้างภาพลักษณ์ของการเป็น
ผู้นาที่โดดเด่นมากล้นไปด้วยบารมีผา่ นวิสยั ทัศน์อันชาญฉลาดและความสามารถ
ในการเข้าถึงประชาชนได้โดยตรง51 สิ่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จ
ในการสร้างฐานเสียงสนับสนุนจากมวลชนจนกลายเป็นภาพจาติดตาและที่ชื่น
ชอบของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชนชั้นรากหญ้า ส่งผล
ให้ ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งต่อมา ในปี พ.ศ. 2548 “พรรคไทยรักไทย” ก็ยั ง
สามารถได้ รั บ ชั ย ชนะอย่ า งถล่ ม ทลายอี ก ครั้ ง แต่ ในครั้ งนี้ ค่ อ นข้ า งประสบ
ความสาเร็จมากกว่าการเลือกตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2544 กล่าวคือ “พรรคไทย
รักไทย” ได้จานวน ส.ส. มากถึง 377 ที่นั่ง และคะแนนในส่วนของ ส.ส. ระบบ
บัญชีรายชื่อมากถึง 18,993,073 เสียง (ร้อยละ 61.17 ของคะแนนจากผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้งทั้งหมด) ทาให้รัฐบาลทักษิณ ในช่วงนี้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองอย่าง
ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและยังสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการเมืองตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 อีกด้วย ทาให้
รัฐบาลใช้เป็นข้ออ้างเรื่องของความชอบธรรมในการบริหารประเทศและท้าทาย
อานาจของสถาบันการเมืองต่างๆ ผ่านการใช้วาทกรรมเรื่องของการได้ มาซึ่ง
เสียงสนับ สนุนจากประชาชนส่วนใหญ่ ของประเทศให้ เข้ามามีอานาจในการ
บริหารจนกลายเป็นข้ออ้างสาคัญในการดารงตาแหน่ง52
ดังนั้น สภาพเศรษฐกิจที่ย่าแย่จาก “วิกฤตต้มยากุ้ง” นาไปสู่ปัญหาสังคมใน
หลากหลายมิติ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองต่างๆ พยายามนาเสนอ
อุดมการณ์ทางการเมืองที่คาดว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของสังคมโดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้าจากการกระจายรายได้ และกาหนดเป็นนโยบาย
เพื่อใช้ในการรณรงค์หาเสียงโดยยึดโยงแนวทางที่เป็นรูปธรรมให้สอดคล้องต่อ
บริบทสังคมและความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด นาไปสู่การเข้ามามี
บทบาทของ “พรรคไทยรักไทย” ภายใต้การนาของพันตารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร
50

นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของประชานิยมในประเทศ
ไทย, หน้า 121.
51 เอนก เหล่าธรรมทัศน์, ทักษินา-ประชานิยม, หน้า 120-121.
52 นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม, ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเกิดขึ้นของประชานิยมในประเทศ
ไทย, หน้า 121.
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ซึ่ งได้ ห ยิ บ ยกนโยบาย “ประชานิ ย ม” มาใช้ ในการน าเสนออุ ด มการณ์ ท าง
การเมืองของพรรคตน โดยผลปรากฏว่านโยบายดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มชนชั้นรากหญ้าของสังคมในเขต
พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาคอี ส านของประเทศที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากสภาพ
เศรษฐกิ จที่ พั งทลาย ทั้ งนี้ ประชาชนในพื้ น ที่ แห่ งนี้ ส่ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ่ม คน
ยากจนและรอรับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ทาให้ “พรรค
ไทยรักไทย” ได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้ง ครั้งต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ.
2544 น าไปสู่ ก ารจั ด ตั้ งรัฐ บาลและได้ น านโยบายที่ ได้ ให้ ค ามั่ น สั ญ ญาไว้กั บ
ประชาชนในช่ ว งของการรณรงค์ ห าเสี ย งเลื อ กตั้ งมาด าเนิ น การจั ด ท าเป็ น
โครงการต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ โครงการพักชาระหนี้ให้แก่เกษตรกรราย
ย่อย, โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, โครงการธนาคารประชาชน,
โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ เป็นต้น
ต่ อ มาเมื่ อ มี ก ารเลื อ กตั้ งทั่ ว ไป ในปี พ.ศ. 2548 “พรรคไทยรั ก ไทย” ก็ ยั ง
สามารถได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายอีกครั้ง และประสบความสาเร็จมากกว่า
การเลือกตั้งครั้งแรก เนื่องจากสามารถกุมเสียงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
ในสภาได้มากถึง 377 ที่นั่ง นาไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้สาเร็จ เห็นได้
ว่าความสาเร็จที่ เกิ ดขึ้นมาจากนโยบายทางการเมืองที่เหมาะสมและเอื้อต่ อ
บริบทของสังคม ณ ขณะนั้น ที่เพิ่งผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาไม่นาน กอปรกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยังเอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็ง
ของนักการเมืองผ่านการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม
ดังนั้น จากความสาเร็จที่เกิดขึ้นทาให้หลายโครงการของ “พรรคไทยรักไทย”
กลายเป็นมรดกตกทอดของรัฐบาลทักษิณ ที่แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคณะ
ผู้บริหารประเทศมากี่ยุคกี่สมัย รัฐบาลใหม่ที่เข้ามาบริหารประเทศก็ยังมีความ
จาเป็นต้องคงนโยบายประชานิยมเดิมเอาไว้ผ่านกระบวนการแปลงนโยบายให้
เด่นชัดมากขึ้น เพื่อสร้างอัตลักษณ์เชิงนโยบายและกล่าวอ้างความสาเร็จว่าเป็น
ผลงานที่เกิดขึ้นมาจากการบริหารภายใต้แนวทางอุดมการณ์ทางการเมืองของ
พรรคตน แม้กระทั่งรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร ในปี พ.ศ. 2557 ของพล
เอกประยุทธ์ จันโอชา ก็ได้หยิบยืมแนวทางประชานิยมของรัฐบาลในอดี ตมา
ผ่านกระบวนการการแปลงนโยบายให้กลายเป็นนโยบายที่เรียกว่า “โครงการ
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ประชารัฐ” เพื่อสร้างความชอบธรรมเชิงนโยบายในการบริหารประเทศให้กับ
ตนเองและพวกพ้ อ ง รวมถึ งผนวกเข้ ากั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ชาติ แ ละสื บ ทอด
อานาจอย่างต่อเนื่องภายหลังการเลือกตั้ง ในปี พ.ศ. 2562
6. บทสรุป
“รัฐธรรมนู ญ ฉบั บ ประชาชน” เกิดขึ้น มาจากกระแสเรียกร้องการปฏิ รูป
การเมื อ งภายหลั ง “พฤษภาทมิ ฬ ” ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เป็ น “กลุ่ ม เทคโนแครต”
(Technocrats) ที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพในสังคมไทย ภายหลังจากนั้น
จึงมีการยกร่างรัฐธรรมนูญและมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญอย่างเป็นทางการ
ในช่ ว งเกิ ด วิ ก ฤตเศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ. 2540 โดยมี ส่ ว นส าคั ญ ที่ เอื้ อ ต่ อ การ
ผลักดันแนวทางประชานิยมของ “พรรคไทยรักไทย” ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งถือ
เป็นการจุดประกายความหวังของประชาชนผ่านมุมมอง “ประชาธิปไตยที่สัมผัส
ได้” นาไปสู่การสนับสนุนรัฐบาลทักษิณอย่างท่วมท้นผ่านสัญญาต่างตอบแทน
ระหว่างความช่วยเหลือเชิงนโยบายของรัฐบาลที่มอบให้แก่ประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรมแลกกับฐานเสียงการสนับสนุนของชนชั้นรากหญ้า เพื่อเป็นการการันตี
ต่ อ พรรคการเมื อ งในการเข้ า มาเป็ น รั ฐ บาลผ่ า นกระบวนการเลื อ กตั้ ง โดย
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวออกมาเป็นประเด็น
สาคัญได้ 5 ประการ ดังนี้
1) การเกิ ด วิก ฤตทางการเมื อ งที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริห ารงานของ
รัฐบาล การรัฐประหารของ “คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ” (รสช.)
ในปี พ.ศ. 2534 และการสืบทอดอานาจของรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
จนเกิดความวุ่นวายบานปลายกลายเป็ นเหตุสลดทางการเมืองครั้งสาคัญของ
สายธารประวัติศาสตร์ไทย นั่นก็คือ “พฤษภาทมิฬ ” ในปี พ.ศ. 2535 เป็นผล
พวงมาจากการบริหารงานของรัฐบาลที่ไร้เสถียรภาพ สืบเนื่องมาจากรัฐบาลที่
จัดตั้ งขึ้น มาโดยส่วนใหญ่ ในอดี ต เป็ น รัฐบาลผสมที่ มาจากหลากหลายพรรค
การเมื อง ท าให้เกิ ดการต่ อรองทางการเมื องที่ ค่อ นข้ างสูงและยังรวมถึ งการ
ต่อรองทางการเมืองกับกลุ่มทหารด้วยเช่นเดียวกัน วิกฤตทางการเมืองที่เกิด
จากการขาดเสถียรภาพของรัฐบาลในทางการบริหารและการแทรกแซงของ
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ทหารผ่านการรัฐประหารบ่อยครั้งได้ส่งผลกระทบต่อการพัฒ นาเศรษฐกิจที่
กาลังเฟื่องฟูในยุคนั้นและยังมีผลต่อการก้าวเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต
อีกด้วย ดังนั้น ภายหลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในช่วงปี พ.ศ. 2534-2535
ได้นาไปสู่การเข้ามามีบทบาทครั้งสาคัญของเสรีชน โดยส่วนใหญ่จะเป็น “กลุ่ม
เทคโนแครต” (Technocrats) จากหลากหลายสาขาอาชีพในสังคมที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในเรื่องของสิทธิ เสรีภาพ และการเมืองภาคพลเมืองเพิ่มมากขึ้นภายใต้
การสนับสนุนของชนชั้นกลาง โดยท่าทีดังกล่าวของกลุ่มชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นมา
จากความไม่ ไว้วางใจที่ มีต่ อบทบาทของทหารจนน าไปสู่ค วามมุ่งหวังในการ
ปฏิรูปการเมือง โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการเข้ามาจัดระเบี ยบและสร้างกลไก
ประชาธิปไตยให้เป็นระบอบการปกครองที่สมบูรณ์ที่สุดภายใต้จุดมุ่งเน้นในเรื่อง
ของการสร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายบริหารที่เป็นรัฐบาลนั่นเอง
2) ผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจและรอยต่อของการปฏิรูปการเมืองเอื้อ
ต่อการผลักดันแนวทางประชานิยม สภาพเศรษฐกิจที่ย่าแย่จาก “วิกฤตต้มยา
กุ้ง” เปิ ดโอกาสให้ “พรรคไทยรักไทย” ภายใต้การน าของพั นตารวจโท ดร.
ทักษิณ ชินวัตร เข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยได้หยิบยกนโยบาย “ประชา
นิยม” เข้ามาเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองและเป็นเครื่องมือที่ใช้ขับเคลื่อนผ่าน
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งถือว่าเป็นแนวนโยบายใหม่ที่มีการนาเข้ามาปรับ
ใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม ผลปรากฏว่านโยบายดังกล่าวได้รับการ
ตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นรากหญ้าของสังคม
ทั้งในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศที่ ให้ความนิยมกับนโยบาย
เป็นอย่างมาก เนื่องจากประชาชนโดยส่วนใหญ่ของภูมิภาคได้ผลกระทบจาก
สภาพเศรษฐกิจที่พังทลายอังเป็นผลพวงของ “วิกฤตต้มยากุ้ง” โดยมีการดาเนิน
นโยบายที่กลายเป็นโครงการต่างๆ อย่างมากมาย อาทิ โครงการพักชาระหนี้
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย, โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง, โครงการ
ธนาคารประชาชน, โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษา
ทุกโรค ฯลฯ เป็นต้น ต่อมาเมื่อมีการเลือกตั้งทั่วไป ในปี พ.ศ. 2548 พรรคไทย
รักไทยก็ยังสามารถครองใจประชาชนจนได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายอีกครั้ง
และประสบความส าเร็ จ มากกว่ าการเลื อ กตั้ งครั้ งแรกอี ก ด้ วย ดั งนั้ น ความ
เชื่อ มโยงจากผลกระทบของวิก ฤตเศรษฐกิ จ และรอยต่ อ ของการปฏิ รูป ทาง
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การเมืองของไทย จึงอยู่ในช่วงเวลาที่สอดคล้องกันอย่างมีนัยสาคัญประหนึ่งเป็น
ผลสะท้อนของการบริหารประเทศที่ไร้เสถียรภาพภายใต้กลไกระบบการเมืองที่
ไม่เอื้ออานวยต่อระบบการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและนาไปสู่การผลักดัน
แนวทางประชานิยมจนกลายเป็นมาตรฐานเชิงนโยบายที่ต้องมีการดาเนินงาน
ทุกรัฐบาลจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
3) กลไกตามรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเปิดช่องว่างให้พรรคการเมืองสืบ
ทอดอานาจสู่การเป็น เผด็จการรัฐ สภา รัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองที่จะเข้ามาเป็น
รั ฐ บาลอย่ า งเป็ นรู ป ธรรม ท าให้ พ รรคการเมื อ งที่ มี จ านวนที่ นั่ ง ของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มากที่สุด สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้
จนนาไปสู่การกลายเป็น “เผด็จการรัฐสภา” ในท้ายที่สุด ดังเช่นในการเลือกตั้ง
ทั่วไป ในปี พ.ศ. 2548 “พรรคไทยรัก ไทย” สามารถได้รับชัยชนะอย่างถล่ ม
ทลายมากกว่าการเลือกตั้งครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2544 กล่าวคือ “พรรคไทยรัก
ไทย” ได้จานวน ส.ส. มากถึง 377 ที่นั่ง และคะแนนในส่วนของ ส.ส. ระบบ
บัญ ชีรายชื่อ มีมากถึง 18,993,073 เสียง (ร้อยละ 61.17 ของคะแนนจากผู้ มี
สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด) ทาให้รัฐบาลทักษิณสมัยที่ 2 เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
การบริหารอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนและยังสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การเมืองตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่มีจุดมุ่งเน้นในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล ทาให้รัฐบาลดังกล่าวใช้เป็น
ข้ออ้างสาคัญในประเด็นความชอบธรรมของการเข้ามาบริหารประเทศผ่านฐาน
เสียงของประชาชนที่ได้ม อบความไว้วางใจและการยอมรับผ่านการเลือกตั้ ง
นอกจากนี้ ยังมีการท้าทายอานาจของสถาบันการเมืองและได้ สร้างความไม่
พอใจต่อกลุ่มต่างๆ จนนาไปสู่การเฝ้ามองของทหารอย่างขุ่นเคือ งภายใต้การ
ต่อรองผลประโยชน์ที่เอื้อต่อกัน รวมถึงพรรคการเมืองอื่นๆ ก็มีความไม่พึงพอใจ
ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งผลประโยชน์จากการต่อรอง
ตาแหน่งทางการบริหาร (รัฐมนตรี) ในการเข้าร่วมเป็นรัฐบาลผสมได้
4) การสร้างฐานเสียงสนับสนุนของพรรคการเมืองผ่ านฐานนโยบายที่
เป็ น รู ป ธรรม การปฏิ รู ป การเมื อ งภายใต้ ก ารเผชิ ญ กั บ ความบอบช้ าทาง
เศรษฐกิจ ทาให้ “พรรคไทยรักไทย” ได้นาเสนอวิถี “ประชาธิปไตยที่สัมผัสได้”
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เข้ามาปรับใช้เป็นอุดมการณ์หลักของพรรค โดยชูเป็นนโยบายผ่านการรณรงค์
หาเสียงเลือกตั้ง เพื่อมุ่งเอาใจกลุ่มชนชั้นรากหญ้าด้วย “นโยบายประชานิยม”
อันเป็นแนวทางที่สามารถลดความเหลื่อมล้าในสังคมได้ ซึ่งภายหลังการเลือกตั้ง
ถือว่าเป็น แนวทางที่โดนใจประชาชนและประสบความส าเร็จเป็ นอย่างมาก
นอกจากนี้ “พรรคไทยรักไทย” ยังสร้างค่านิยมทางการเมืองใหม่ขึ้นมาโดยเป็น
การปรับโลกทัศน์ของประชาชนที่ มีต่อพรรคการเมือง กล่าวคือ ประชาชนจะ
เลื อ กพรรคการเมื อ งผ่ า นฐานนโยบายของพรรคเป็ น หลั ก ไม่ ใช่ เลื อ กพรรค
การเมืองผ่านฐานเสียงของผู้มีอานาจบารมีที่มีอิทธิพลในชุมชนหรือนักการเมือง
ท้องถิ่น (ตัวกลางหาฐานเสียง) อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา อันเป็นการลดอิทธิพล
ของนั กการเมือ งท้องถิ่นและสร้างฐานนโยบายของพรรคการเมื องอย่างเป็ น
รูป ธรรมขึ้น มาทดแทน ท าให้ ค่านิย มของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม
ส่งผลให้ก ารเลือกตั้งที่ เกิดขึ้น ในครั้งต่อ มาประชาชนได้พิ จารณาเพี ยงแค่ชื่อ
พรรคการเมื อ งเท่ า นั้ น และลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ ง ให้ อ ย่ า งไม่ ลั งเลใจจน
กลายเป็น ฐานเสียงสาคัญ ของพรรคการเมืองในที่สุด ทั้งนี้ นโยบายที่ประสบ
ความสาเร็จและมีการดาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมของ “พรรคไทยรักไทย”
ได้แก่ โครงการพักชาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย, โครงการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง, โครงการธนาคารประชาชน, โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรค ฯลฯ เป็นต้น
5) ความย้ อ นแย้ ง ของฐานเสี ย งและฐานนโยบายภายใต้ มุ ม มอง
ประชาธิปไตยที่แตกต่างกันในสังคมไทย ปรากฏการณ์ความย้อนแย้งภายใต้
ชุด ความคิ ดมุ ม มองประชาธิ ป ไตยของชนชั้ น ที่ แตกต่ างกั น ส่ งผลโดยตรงต่ อ
อุด มการณ์ ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาได้จากมุมมองทางด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และระดับการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
มุ ม มองประชาธิป ไตยของชนชั้ น ในสั งคมผ่ านการรั บ รู้ แ ละความเข้ า ใจที่ ไม่
เหมือนกัน ดังเช่น กลุ่มชนชั้นรากหญ้าซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่มีฐานะค่อนข้าง
ยากจนภายในประเทศ จะมีมุ มมอง “ประชาธิปไตย” เป็นเรื่องของการรอรับ
ความช่วยเหลือจากรัฐบาลและยังมีอิทธิพลในการกาหนดตัวผู้นาของประเทศ
ผ่านกระบวนการเลือกตั้งอย่างเสรี ทาให้กลุ่มชนชั้นรากหญ้ากลายเป็นฐานเสียง
ส าคั ญ ของพรรคการเมื อ งในที่ สุ ด แตกต่ า งจากชนชั้ น กลางที่ มี มุ ม มอง
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“ประชาธิ ป ไตย” เป็ น เรื่ อ งของการได้ ผู้ น าที่ จ ะเข้ า มาเป็ น รั ฐ บาลผ่ า นฐาน
นโยบายของพรรคการเมื องที่ ดีและมีความเหมาะสม โดยมุ่งสร้างกลไกทาง
การเมืองที่มีเสถียรภาพขึ้นมารองรับ นาไปสู่การปฏิรูปการเมืองและได้มาซึ่ง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 หรื อ “รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ประชาชน” แต่หลักการดังกล่าวกลับผิดเพี้ยนไปจากความคาดหวังของชนชั้น
กลาง เนื่ อ งจากการเข้ ามามี อ านาจล้ น มื อ ของนั ก การเมื อ งที่ ก ลายเป็ น ผู้ น า
รั ฐ บาลและมี ค วามสามารถกระท าการต่ า งๆ จนลุ แ ก่ อ านาจของตน กลั บ
กลายเป็นความย้อนแย้งที่เกิดขึ้นของชนชั้นกลาง เพราะเมื่อเกิดความไม่พอใจ
ต่ อ แนวทางการบริ ห ารของรั ฐ บาลก็ จ ะท าการขั บ ไล่ ไสส่ งโดยไม่ แ ยแสต่ อ
ประชาธิปไตยหรือแนวทางตามรัฐธรรมนูญที่ตนได้สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา รวมถึง
ยังมีการเชื้อเชิญทหารให้เข้ามากระทาการยึดอานาจจากรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งอีกด้วย
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