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Thaksinomics ภายใตทักษิณาธิปไตย*
1. ความเบื้องตน
Thaksinomics เริ่มมีประกายแหงชีวิตเมื่อมีการกอตั้งพรรคไทยรักไทย เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม
2541 การจัดทําเมนูนโยบายเศรษฐกิจ (Economic Policy Menu) ของพรรคไทยรักไทยเพื่อนําเสนอขาย
แกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนที่มาของ Thaksinomics เมื่อพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเดือนมกราคม 2544 และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแหงสยาม
ประเทศในเวลาตอมา Thaksinomics มีผลในทางปฏิบัติ เมื่อมีการนําเมนูนโยบายเศรษฐกิจที่ใชหาเสียง
เลือกตั้งไปดําเนินการ
ในขณะที่ Thaksinomics กํากับการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
ระบอบการเมืองการปกครองคอยๆ ‘พัฒนา’ ไปสูระบอบทักษิณาธิปไตย บทความนี้ตองการศึกษา
บทบาทและผลกระทบของ Thaksinomics ภายใตระบอบทักษิณาธิปไตย เนื้อหาของบทความจําแนก
ออกเปน 3 สวน สวนหนึ่งกลาวถึงการกอเกิดและพัฒนาของระบอบทักษิณาธิปไตย สวนที่สองกลาวถึง
Thaksinomics และสวนที่สามกลาวถึง Thaksinomics ภายใตทักษิณาธิปไตย
2. ระบอบทักษิณาธิปไตย
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีแหงสยามประเทศ ภายหลังการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สภาราง
รัฐธรรมนูญ 2540 หวังเปนอยางยิ่งวา รัฐธรรมนูญฉบับการปฏิรูปการเมืองจะนําระบอบประชาธิปไตยที่
ยั่งยืนสถาพรสูส ังคมการเมืองไทย แตแลวเพียงชั่วระยะเวลา 4 ปเศษที่พรรคไทยรักไทยยึดกุมอํานาจรัฐ
ได แทนที่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณจะหยั่งรากลึกในสังคมการเมืองไทย กลับ ‘พัฒนา’ ไปสูระบอบ
ทักษิณาธิปไตย อันเปนระบอบการเมืองการปกครองของ พ.ต.ท.ทักษิณ โดย พ.ต.ท.ทักษิณ และเพื่อ
พ.ต.ท.ทักษิณ
การกอเกิดและเติบโตของระบอบทักษิณาธิปไตยเปนผลจากเหตุปจจัยสําคัญอยางนอย 6
ปจจัย อันไดแก

*

ผูเขียนขอขอบคุณนางสาวพวงรัตน พันธุพิริยะ และนายไกรยศ ภัทราวาท ซึ่งทําหนาที่ผูชวยวิจัยในการเขียน
บทความนี้อยางดียิ่ง
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ยุทธศาสตรการสรางและขยายฐานการเมือง
การนําเสนอเมนูนโยบายประชานิยม
การเกื้อหนุนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
การครอบงําตลาดการเมือง
การครอบงําองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล
การครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบาย

2.1 ยุทธศาสตรการสรางและขยายฐานการเมือง
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เลือกสรางและขยายฐานการเมืองดวยการกอตั้งพรรคการเมือง
ใหมชื่อ “พรรคไทยรักไทย” หลังจากที่ไมประสบความสําเร็จในการนําพรรคพลังธรรม โดยที่มีสวนในการ
ทําลายพรรคดังกลาวดวย เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศใน
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในป 2537 ตามคําเชิญชวนของพลตรีจําลอง ศรีเมือง หัวหนาพรรคพลังธรรม
ในขณะนั้น พรรคดังกลาวก็แตกเปนเสี่ยงๆ เมื่อสมาชิกพรรคจํานวนมากไมเห็นดวยกับการนํา พ.ต.ท.
ทักษิณซึ่งเปนคนนอกมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในโควตาพรรค เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณดํารงตําแหนงหัวหนา
พรรคพลังธรรมในป 2538 พลตรีจําลอง ศรีเมืองพายแพการเลือกตั้งผูวาการกรุงเทพมหานคร และพรรค
พลังธรรมเหลือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงคนเดียวในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2539
จน พ.ต.ท.ทักษิณ จําตอง ‘คิดใหม ทําใหม’ ดวยการสละเรือ “พลังธรรม” และสรางเรือ “ไทยรักไทย”
ขึ้นใหม (วัลยา 2547 บทที่ 12-16 และบทที่ 18)
พรรคการเมืองก็ดุจเดียวกับหนวยผลิตที่มีมรรควิถีการเติบโตอยางนอย 2 แนวทาง
ไดแก การเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการปรับปรุงการจัดองคกรพรรค การขยายพรรค
จากภายใน และการสรางและพัฒนานักการเมืองและผูปฏิบัติงานพรรคของตนเอง แนวทางที่สอง ไดแก
การเติบโตจากภายนอก (External Growth) ดวยการควบและครอบกลุมการเมืองและพรรคการเมืองอื่น
(Merger and Acquisition)
พรรคไทยรักไทยทําทาจะเลือกยุทธวิธีการเติบโตจากภายในในตอนตน เมื่อ พ.ต.ท.
ทักษิณสถาปนาพรรคไทยรักไทย สมาชิกและผูปฏิบัติงานพรรคพลังธรรมจํานวนหนึ่งยายไปอยูพรรค
ไทยรักไทยดวย คนเหลานี้แมจะมิใชพลังทางการเมืองอันบริสุทธิ์ แตก็มีอุดมการณในระดับหนึ่ง และยัง
มิไดแปดเปอนจากกระบวนการยียานุวัตร พ.ต.ท.ทักษิณวิพากษกลุมพลังยียาธิปไตยที่รวมในรัฐบาล
นายบรรหาร ศิลปอาชา (วัลยา 2547 : 195-198) จนประชาสังคมไทยเขาใจผิดๆกันวา พรรคไทยรักไทย
จะเติบโตจากภายในชนิด ‘ชาๆไดพราเลมงาม’ (Gradualism) โดยจะไมมีกลุมพลังยียาธิปไตยเขาเปน
สมาชิก ทั้งนี้เพื่อใหพรรคไทยรักไทยเปนพรรคที่มีอุดมการณอันเปนทางเลือกและที่พึ่งของประชาชนได
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แตความตองการไขวควาอํานาจทางการเมืองมีมากเกินกวาที่จะเดินตามแนวทาง ‘ชาๆ
ไดพราเลมงาม’ ในที่สุด พ.ต.ท.ทักษิณก็ถอดเสื้อคลุม ‘คิดใหม ทําใหม’ และเลือกแนวทาง Shock
Therapy ดวยการรับกลุมวังน้ําเย็น อันมีนายเสนาะ เทียนทองเปนหัวหนากลุมเขาเปนสมาชิกพรรคไทย
รักไทยในป 2543 การรับกลุมวังน้ําเย็นมีผลในการทลายทํานบกีดขวางกลุมพลังยียาธิปไตย นักเลือกตั้ง
เผายี้พากันตบเทาเขาเปนสมาชิกพรรคไทยรักไทย ไมยกเวนแมแตกลุมคนที่ พ.ต.ท.ทักษิณเคยวิพากษ1
ซึ่งชวยเพิ่มพูนโอกาสในการชนะการเลือกตั้งของพรรคไทยรักไทย
นักการเมืองที่ตบเทาเขาพรรคไทยรักไทยที่เปนคนดีและนักการเมืองที่ดีก็มีอยูบาง
แตจํานวนมีนอยนัก สวนใหญเปนนักการเมืองเผายี้ และจํานวนไมนอยเปนพอพันธุแมพันธุยี้ จนประชา
สังคมไทยอดตั้งขอกังขาเกี่ยวกับปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’ ของพรรคไทยรักไทยมิได ในเมื่อพรรคไทย
รักไทยอาศัยธนานุภาพในการดูดดึงนักการเมืองเหลานี้เขาพรรค
พรรคไทยรักไทยรุกคืบในการขยายฐานการเมืองตอไป แมเมื่อชนะการเลือกตั้งและ
ยึดกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดินไดแลว พรรคไทยรักไทยยังคงเขาครอบและควบ (M&A) กลุม
และพรรคการเมืองตางๆ เพื่อขยายพื้นที่ยึดครองในสภาผูแทนราษฎร นับตั้งแตพรรคเสรีธรรม พรรค
ความหวังใหม และพรรคชาติพัฒนา2 โดยที่ไดดูดกลุมชลบุรี อันมีนายสมชาย คุณปลื้มเปนผูนํา และ
กลุมบุรีรัมย อันมีนายเนวิน ชิดชอบ เปนผูนํา สําหรับการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ 2548 ดวย
พรรคไทยรักไทยมิไดสรางและขยายฐานการเมืองเพียงดวยการยึดยุทธวิธีการเติบโต
จากภายนอกดวยการครอบและควบกลุมและพรรคการเมืองตางๆเทานั้น หากยังนําวิธีการตลาดมาใช
ประโยชนในทางการเมือง ซึ่งเปนที่รูจักกันในนาม “การตลาดการเมือง” (Political Marketing) อีกดวย3
ยุทธวิธีการตลาดถูกนําไปใชทุกปริมณฑลทางการเมือง วิธีการตลาดการเมืองที่สําคัญ ไดแก

1

พ.ต.ท.ทักษิณเมื่อกลาวถึงการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา ระหวางวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2539
กลาวถึงกระแสการตอตานรัฐมนตรียี้ ซึ่งสรางคดีอื้อฉาวหลายคดี รวมทั้งการทุจริตในธนาคารกรุงเทพฯพณิชยการ
(วัลยา 2547 : 1997-1998) รัฐมนตรียี้ที่ พ.ต.ท.ทักษิณกลาวถึงนี้ตอมาเขาเปนสมาชิกและมีตําแหนงสําคัญในพรรค
ไทยรักไทย
2
พรรคไทยรักไทยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวน 247 คนภายหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 (ดูตารางที่ 1)
ภายหลังการครอบและควบกลุมและพรรคการเมืองตางๆ จํานวน ส.ส. ของพรรคไทยรักไทยเพิ่มขึ้นเปน 328 คน (ดู
ตารางที่ 2) ตัวเลขในตารางที่ 2 เปนตัวเลขประมาณการ เนื่องจากมีความไมสมบูรณของสารสนเทศ
3
องคความรูและเนื้อหาสาระของวิชาการตลาดการเมือง ดูอาทิเชน Newman (1999)

4
(1) การสรางยี่หอทางการเมือง (Political Brand Name) ใหแกพรรคไทยรักไทย4
ยี่หอพรรคการเมืองมีประโยชนอยางนอย 2 สถาน ดานหนึ่ง หากประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมีความภักดีตอยี่หอ (Brand Loyalty) พรรคการเมืองเจาของยี่หอยอมมีหลักประกันคะแนนเสียง
เลือกตั้งระดับหนึ่ง ในการสรางความภักดีตอยี่หอ พรรคการเมืองตองมีความสามารถในการผลิตบริการ
ความสุขสงมอบใหแกประชาชนในระดับนาพอใจได ในการนี้ พรรคการเมืองตองนําเสนอเมนูนโยบายอัน
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเชื่อมั่นวา เปนเมนูที่เพิ่มพูนสวัสดิการของตน การนําเสนอเมนูนโยบายอัน
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งพึงใจเพียงสถานเดียวนั้นไมเปนการเพียงพอ หากแตพรรคการเมืองยังตองมี
เทคโนโลยีในการรักษาพันธสัญญา (Commitment Technology) ดวยการนําเมนูนโยบายที่ใชหาเสียงไป
ดําเนินการใหเปนจริง พรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จในการเสนอเมนูนโยบายชุดประชานิยม อีกทั้ง
ทําใหประชาชนมีความเชื่อมั่นดวยการปฏิบัติตามพันธสัญญา ในอีกดานหนึ่ง หากประชาชนผูมีสิทธิ
เลือกตั้งมีความภักดีตอยี่หอพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด พรรคการเมืองนั้นยอมเปนที่หมายปอง
ของนักเลือกตั้งและมีแรงดึงดูดนักการเมืองที่มีศักยภาพในการชนะการเลือกตั้งได พรรคไทยรักไทยใน
การเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ 2548 อยูในสถานะดังกลาวนี้
นักการเมืองไทยคุนเคยกับการสรางยี่หอทางการเมืองมาชานานแลว นักการเมืองบาง
คนและบางตระกูลสามารถยึดกุมความภักดีตอยี่หอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง จนสามารถชนะการ
เลือกตั้งติดตอกันยาวนานได ความภักดีตอยี่หอดังกลาวนี้เอง ทําใหนักการเมืองเจาของยี่หอมีมูลคาใน
ตลาดการเมืองสูงต่ําแตกตางกันตามความเขมขนแหงความภักดีของประชาชน และสามารถเก็บเกี่ยว
ผลประโยชนจากความภักดีนั้นดวยปฏิบัติการยายพรรค
พรรคการเมืองในอดีตมิไดสนใจสรางยี่หออยางจริงจัง พรรคไทยรักไทยเปนพรรคแรก
ที่ทุมเทการสรางยี่หอ เพื่อใหยี่หอพรรคการเมืองเขาไปแทนที่ยี่หอนักการเมือง และเพื่อใหความภักดี
ตอยี่หอพรรคการเมืองเขาไปแทนที่ความภักดีตอยี่หอนักการเมือง ปรากฏการณที่มีนักการเมืองที่มียี่หอ
พากันแยงชิงเปนตัวแทนพรรคไทยรักไทย เพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการ
เลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ 2548 สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงที่วา นักการเมืองเหลานั้นประเมินแลววา ยี่หอ
พรรคไทยรักไทยมีผลตอชัยชนะในการเลือกตั้งมากกวายี่หอของตนเอง ในกรณีกลับกัน การที่พรรค
ไทยรักไทยใชธนานุภาพในการดูดนักการเมืองบางกลุมและบางคน สะทอนใหเห็นวา พรรคไทยรักไทย
ประเมินแลววา ยี่หอพรรคไทยรักไทยไมเพียงพอที่จะประกันชัยชนะในการเลือกตั้งไดมากเทายี่หอ
นักการเมืองดังกลาว อยางไรก็ตาม ความพยายามในการสรางยี่หอพรรคไทยรักไทย เพื่อใหประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้งมีความภักดี ซึ่งประสบความสําเร็จอยางมากหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 มีผลใน
การเปลี่ยนแปลงโฉมหนาของสังคมการเมืองไทย
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(2) การสรางยี่หอ Thaksinomics
การสรางเมนูนโยบายเศรษฐกิจใหมียี่หอมีประโยชนอยางนอย 2 สถาน ดานหนึ่ง
เพื่อใหติดปากประชาชนไดโดยงาย อีกดานหนึ่ง เพื่อเสริมสรางบุญญาภินิหารของหัวหนาพรรค ทั้งหมด
นี้มีผลตอภาพลักษณของพรรคไทยรักไทยและพ.ต.ท.ทักษิณ
(3) การสํารวจคะแนนนิยมประชาชน (Political Polls)
การสํารวจคะแนนนิยมประชาชนเปนวิธีการปฐมฐานที่พรรคไทยรักไทยใชประเมิน
ตนเอง โดยที่มีการดําเนินการอยางสม่ําเสมอ มีการสํารวจคะแนนนิยมประชาชนที่มีตอพรรคและหัวหนา
พรรค รวมตลอดจนนโยบายและนักการเมืองของพรรค ผลการสํารวจเหลานี้นําไปใชใหเปนประโยชนทาง
การเมือง ทั้งในดานการปรับปรุงภาพลักษณ การปรับเปลี่ยนนโยบาย และการปรับเปลี่ยนบุคลากร
ทางการเมือง พรรคไทยรักไทยเปนพรรคการเมืองเดียวที่พึ่งพิงการสํารวจคะแนนนิยมประชาชนในการ
คัดสรรตัวแทนพรรคเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่นป 2547 และสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเดือนกุมภาพันธ 2548 โดยที่ในหลายตอหลายกรณีมีการเปลี่ยนแปลงตัวผูสมัคร เมื่อ
ผลสํารวจพบวา ผูสมัครที่คัดสรรในชั้นแรกไมเปนที่นิยมของประชาชน อยางไรก็ตาม ความไมเที่ยงตรง
และไมแมนยําของผลการสํารวจปรากฏใหเห็นอยูเนืองๆ
(4) การประชาสัมพันธทางการเมือง
การประชาสัมพันธทางการเมืองมีวัตถุประสงคในการสรางภาพลักษณแกพรรค
และรัฐบาล รวมทั้งนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมุงโฆษณาและเผยแพรผลงานของรัฐบาลอีกดวย ทั้งนี้
เพื่อสื่อขาวสารสําคัญวา พรรคการเมืองและผูนําการเมืองอื่นจะมีความสามารถในการนําระบบเศรษฐกิจ
ไทยไปสูความรุงโรจนดุจเดียวกับพรรคไทยรักไทย และ พ.ต.ท.ทักษิณ หรือไม การตอกย้ําความแตกตาง
ระหวางพรรคไทยรักไทยกับพรรคการเมืองอื่น และระหวาง พ.ต.ท.ทักษิณกับผูนําการเมืองอื่น นับเปน
สาระสําคัญของการประชาสัมพันธทางการเมืองของพรรคไทยรักไทย และรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
พรรคไทยรักไทย และรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณเนนการใชทรัพยากรของแผนดินใน
การประชาสัมพันธทางการเมือง โดยหลีกเลี่ยงการใชทรัพยากรของพรรคและผูนําพรรค ตัวอยางของ
ความขอนี้เห็นไดจากการจัดรายการ ‘คุยกับประชาชน’ ของนายกรัฐมนตรีทุกเชาวันเสาร และการจัด
นิทรรศการแสดงผลงานของรัฐบาล ดังเชน ‘จากรากแกวสูรากหญา’ มิพักตองกลาวถึงการใชทรัพยากร
ของแผนดินในการตีพิมพรายงานและเอกสารตางๆ เพื่อโฆษณาผลงานของรัฐบาล
(5) ระบบสมาชิกสัมพันธ
พรรคไทยรั กไทยก็ ดุ จเดี ยวกั บพรรคการเมื องขนาดใหญ อื่ นๆที่ มี การจั ดระบบ
สมาชิกสัมพันธ ทั้งนี้เพื่อใหมีคะแนนเสียงจัดตั้ง อันเปนประโยชนในการประเมินโอกาสในการแพชนะ
การเลือกตั้ง สมาชิกพรรคจะไดรับการดูแลจากผูปฏิบัติงานของพรรค เพื่อใหไดประโยชนโดยตรงจาก
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การดําเนินนโยบายของรัฐบาล ในบางกรณี มีการนําสมาชิกพรรคในบางเขตเลือกตั้งไปทองเที่ยวในที่
ตางๆโดยไมเสียคาใชจาย
การสรางพรรคไทยรักไทยและการขยายขนาดพรรค ดวยการครอบและควบกลุมและพรรค
การเมืองต างๆก็ดี และดวยวิธีการตลาดการเมืองก็ดี รวมตลอดจนการกํากับลูกพรรคมิใหแตกแถว
และคอยเกื้อหนุนพรรคทางการเมืองในวาระสําคัญ จําเปนตองอาศัยเงินทุนจํานวนมาก พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตรมีประวัติการลมลุกคลุกคลานในการประกอบธุรกิจ แตสามารถเติบใหญจากการประกอบธุรกิจ
สัมปทาน (วัลยา 2547) แมพรรคไทยรักไทยจะมีนายทุนพรรคจํานวนหนึ่ง แตยังคงมีลักษณะเปนพรรค
เถาแก ไมแตกตางจากพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนา เนื่องเพราะโครงสรางความเปนเจาของ
(Structure of Ownership) พรรคกระจุกอยูที่ตระกูลชินวัตร ตางจากพรรคประชาธิปตยที่โครงสราง
ความเปนเจาของของพรรคคอนขางกระจัดกระจาย ดังนั้น จึงสามารถกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคําวา
พรรคไทยรักไทยกอเกิด เติบใหญ และลงรากปกหลักในสังคมการเมืองไทยก็ดวยทุนชินวัตร ซึ่งโดย
พื้นฐานเปนทุนโทรคมนาคม หากพรรคไทยรักไทยตองการเติบใหญทางการเมืองตอไป เจาของพรรค
จําเปนตองสะสมทุนเพิ่มขึ้น เพื่อการเติบใหญของพรรคอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได แมแตการจาย
‘เงินเดือน’ ใหแก ส.ส. ของพรรคเพียงเดือนละ 100,000 บาท ก็ยังตองมีรายจายในการรักษาเสถียรภาพ
ของพรรคไมนอยกวาเดือนละ 40 ลานบาท (สําหรับ ส.ส. จํานวน 400 คน) การขยายฐานนายทุนพรรค
ดวยการ ‘ขายหุน’ พรรค อาจไมเพียงพอแกการขยายฐานการเมืองของพรรค และการรักษาเสถียรภาพ
ภายในพรรค การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจเปนมรรค
วิถีสําคัญในการสะสมทุนทางการเมือง ยิ่งมีความตองการขยายฐานการเมืองมากเพียงใด ความจําเปน
ในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจยิ่งมีมากเพียงนั้น
2.2 การนําเสนอเมนูนโยบายประชานิยม
ตลาดการเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public Exchange Market) ที่ซึ่งมีการ
แลกเปลี่ยนระหวางคะแนนเสียงเลือกตั้งกับนโยบายสาธารณะ พรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จ
ในการจัดเมนูนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมือง เมนูนโยบายเศรษฐกิจดังกลาวนี้
มี การปรั บเปลี่ ยนและเพิ่ มรายการตามลํ า ดั บนั บตั้ ง แต การจั ดตั้ ง รั ฐบาลพรรคไทยรั กไทยในเดื อน
กุมภาพันธ 2544 เปนตนมา ดวยเหตุที่เมนูนโยบายเศรษฐกิจเนนลักษณะเอื้ออาทรและสามารถสงมอบ
บริการความสุขใหประชาชนได ประกอบกับพรรคไทยรักไทยชาญฉลาดในการอําพรางภาระตนทุนการ
ดําเนินนโยบาย โดยพยายามสื่อขาวสารวา ประชาชนไดประโยชนจากเมนูนโยบายดังกลาวนี้ โดย
รับภาระแตเพียงเล็กนอย ประชาชนจึงรูสึกพึงพอใจเมนูนโยบายเศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทย ซึ่งติด
ยี่หอ Thaksinomics ในประการสําคัญ พรรคไทยรักไทยรักษาพันธสัญญาในการดําเนินนโยบายตามที่
ใชหาเสียงเลือกตั้ง
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เมนูนโยบายประชานิยมชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคไทยรักไทย โดย
ที่คะแนนนิยม ‘พัฒนา’ ไปสูความภักดีที่มีตอพรรคไทยรักไทยในทายที่สุด ความชอบธรรมในการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีพื้นฐานมาจากความภักดีของประชาชนที่มีตอพรรคไทย
รักไทยดังกลาวนี้
2.3 การเกื้อหนุนของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีสวนสําคัญในการเกื้อหนุนการกอเกิดและ
การเติ บโตของระบอบทั ก ษิ ณาธิ ปไตย ทั้ งนี้ มี บทบั ญญั ติ อย างน อย 3 ชุ ดที่ เกื้ อหนุ นปรากฏการณ
ดังกลาวนี้ อันไดแก
(1) การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค
(2) อคติวาดวยขนาดพรรคการเมือง (Size Bias)
(3) การออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อใหไดรัฐบาลที่เขมแข็ง (Strong Executive) และ
นายกรัฐมนตรีที่เขมแข็ง (Strong Prime Minister)
2.31 การบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัด
พรรค
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2540 บั ง คั บ ให ผู ส มั ค รรั บ เลื อกตั้ ง เป น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค [มาตรา 107(4)] บทบัญญัติดังกลาวนี้ทําใหตลาดนักการเมือง
เปนตลาดของผูซื้อ (Buyer’s Market) เพราะนักการเมืองเปนฝายที่ตองหาพรรคสังกัด มิฉะนั้นจะไมมี
คุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร อีกทั้งตองเลือกพรรคที่มีคะแนนนิยม
ทางการเมืองสูง มิฉะนั้นอาจพายแพการเลือกตั้ง ในอีกดานหนึ่ง พรรคไทยรักไทยอาศัยธนานุภาพใน
การครอบและควบ (M&A) กลุมและพรรคการเมืองตางๆ จนทําใหสังคมการเมืองไทย ‘พัฒนา’ ไปสู
ระบบทวิพรรค (Bi-Party Politics) พรรคไทยรักไทยมีอํานาจผูกขาดในตลาดนักการเมืองมากขึ้น และมี
อํานาจตอรองในการซื้อนักการเมืองมากขึ้น อํานาจผูกขาดและอํานาจตอรองนี้มีมากยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อ
พรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จในการสรางความภักดีของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งที่มีตอยี่หอไทย
รักไทยและยี่หอ Thaksinomics
2.32 อคติวาดวยขนาดของพรรค
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สืบทอดอคติวาดวยขนาดของพรรค
ตอจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 และฉบับป 2534 โดยมีบทบัญญัติเกื้อกูลพรรคการเมืองขนาดใหญ
มากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะหวังที่จะเห็นระบบการเมืองไทย ‘พัฒนา’ จากระบบพหุพรรค
(Multi-Party System) ไปสูระบบทวิพรรค (Bi-Party System) ทั้งๆที่ไมมีประจักษพยานขอเท็จจริงที่จะ
ยืนยันไดวา ระบบทวิพรรคมีผลปฏิบัติการ (Performance) ดีกวาระบบพหุพรรค (Mueller, 1996 : 134137)
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตางจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 และ
ฉบับป 2534 ที่มิไดกําหนดจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งขั้นต่ํา (ดูตารางที่ 3) แตเหมือนกับรัฐธรรมนูญ
ทั้งสองฉบับนี้ที่ลิดรอนการทําหนาที่นิติบัญญัติของพรรคการเมืองขนาดเล็ก (ดูตารางที่ 4) กลาวคือ
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอยกวา 20 คนจะไมสามารถเสนอรางกฎหมายในสภา
ผูแทนราษฎรได
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สรางกลไกใหมในการลงโทษพรรค
การเมืองขนาดเล็ก ซึ่งกอผลกระทบรุนแรงยิ่งกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2521 และฉบับป 2534 กลไก
ดังกลาวนี้ ก็คือ การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party List) อคติที่มีตอพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ปรากฏอยางชัดเจนในบทบัญญัติอยางนอย 2 สวน คือ
บทบัญญัติสวนที่หนึ่ง ไดแก การกําหนดใหเขตประเทศเปนเขตการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 99) ซึ่งทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบพรรคการเมืองขนาดใหญ
ทําใหพรรคที่กอตั้งใหมเสียเปรียบพรรคเกาแก เนื่องจากกลไกพรรคไมเขมแข็ง และฐานการเมืองแคบ
กวา ทายที่สุด ทําใหพรรคที่มีธนานุภาพต่ําเสียเปรียบพรรคที่มีธนานุภาพสูง
บทบัญญัติสวนที่สอง ไดแก การกําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอยกวา
5% ของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศไมมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชีรายชื่อพรรค
(มาตรา 100) บทบัญญัติดังกลาวนี้ยังผลใหพรรคการเมืองขนาดเล็กมีขนาดสัมพัทธเล็กกวาที่ควร
จะเปน เพราะมี ส.ส. นอยกวาที่ควรจะได (Underrepresentation) ในขณะที่พรรคการเมืองขนาดใหญมี
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากเกินกวาที่ควรจะได (Overrepresentation)
2.33 การออกแบบรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีรัฐบาลที่เขมแข็ง (Strong Executive)
และนายกรัฐมนตรีที่เขมแข็ง (Strong Prime Minister)
อคติในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก และเกื้อกูลพรรคการเมืองขนาดใหญ มี
พื้นฐานมาจากความตองการฝายบริหารและนายกรัฐมนตรีที่เขมแข็ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่เสริมความเขมแข็งของฝายบริหารและนายกรัฐมนตรี ดังตอไปนี้
ประการแรก รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาโดยไมมีการลงมติความไววางใจ (มาตรา
211) บทบัญญัตินี้สืบทอดจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 และฉบับป 2534
ประการที่สอง การอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีทําไดยากกว าการอภิปราย
ไมไววางใจรัฐมนตรี ในขณะที่การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอย
กวา 20% ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูเขาชื่อเสนอญัตติ (มาตรา 186 วรรคหนึ่ง) แตการ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีตองใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 40% (มาตรา 185 วรรคหนึ่ง) ความ
ขอนี้มีนัยสําคัญวา หากพรรคไทยรักไทยมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกิน 300 คน พรรคฝายคานจะไม
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สามารถอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีได และหากจํานวน ส.ส.มีเกินกวา 400 คน พรรคฝายคาน
จะไมสามารถอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีได
ประการที่สาม นายกรัฐมนตรีมีอํานาจถอดถอนรัฐมนตรีดังความปรากฏในมาตรา
217 “พระมหากษัตริ ยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปนรั ฐมนตรีตามที่
นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา” ประกอบกับนายกรัฐมนตรีเปนผูรับสนองพระบรมราชโองการในการ
แตงตั้งรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจึงมีอํานาจแตงตั้งและถอดถอนรัฐมนตรี ผลก็คือ นายกรัฐมนตรีมิใช
First Among Equals ในคณะรัฐมนตรี หากแตเปน Supreme Commander ของคณะรัฐมนตรี หาก
รัฐมนตรีทํางานไม ‘เขาตา’ นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีอาจปรับคณะรัฐมนตรีไดโดยไมยาก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทําใหผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีจําตอง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ รัฐมนตรีสามารถเปน Strong Minister ได หากถูก
ปรับออกจากตําแหนงก็ยังมีเกาอี้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รัฐมนตรี
มิอาจเปน Strong Minister ได เพราะหากถูกปรับออกจากตําแหนงรัฐมนตรี ก็ตอง ‘ตกงาน’ ทาง
การเมือง เพราะผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมิอาจดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในขณะเดียวกันได
(มาตรา 204)
รัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมสามารถมีความเปน
ตัวของตัวเองอยางเต็มที่ เพราะตองทํางานสนองนโยบายและความตองการของนายกรัฐมนตรีในระดับ
หนึ่ ง จะสรางผลงานเกิ นหน าเกิ นตานายกรั ฐมนตรี ก็ อาจมี ป ญหา ยิ่ งการทัดทานและการคั ดค าน
นโยบายที่นายกรัฐมนตรีชี้นําดวยแลว อาจไมมีเลย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของรัฐมนตรีดังกลาวนี้มี
ผลตอกระบวนการกําหนดนโยบายอยางสําคัญ การมีสวนรวมของรัฐมนตรีมีอยูอยางจํากัด เพราะตอง
สงบปากสงบคํา โดยที่มิอาจหวังการมีสวนรวมของประชาชนได
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แสดงความเปน Strong Prime Minister ดวยการใชอํานาจ
แตงตั้งและถอดถอนรัฐมนตรีอยางเต็มที่ ในชวงเวลา 4 ปเศษหลังการจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกในเดือน
กุมภาพันธ 2544 มีการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงรัฐบาลรวม 10 ชุด อายุรัฐบาลถัวเฉลี่ยชุดละ 4 เดือน 23
วัน (ดูตารางที่ 5) ในขณะที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหคณะรัฐมนตรี
มีจํานวนไมเกิน 36 คน (รวมนายกรัฐมนตรี มาตรา 201) บุคคลที่เคยรวมรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 57 คน แตมีรัฐมนตรีขาประจําเพียง 19 คน และมีรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหนงเดิมตั้งแต
ตนจนจบเพียง 4 คน (ดูตางที่ 6 และภาคผนวกที่ 1)
การปรับคณะรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนไปเพียงเพื่อแสดงความเปน
Strong Prime Minister และนายกรัฐมนตรี CEO เพื่อกําหราบใหรัฐมนตรีอยูในบังคับบัญชา และแสดง
บุญญาภินิหารของนายกรัฐมนตรี หาไดเปนการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
บริ หารราชการแผ นดิ นไม การปรั บรั ฐมนตรีหลายตอหลายกรณี เป นการปูนบําเหน็จเพื่อตอบแทน
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บุญคุณ บางกรณีเปนการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อสรางดุลยภาพภายในพรรคไทยรักไทย หลายตอหลาย
กรณีเปนเพียงการลองผิดลองถูก
การปรับคณะรัฐมนตรีดวยความถี่สูงมากเชนนี้ ทําใหรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมีสถานะ
ไมแตกตางจากรัฐบาลผสมกอนหนานั้น ทั้งๆที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิตองพึ่งพรรครวมรัฐบาลอื่น
มากเท า รั ฐ บาลผสมก อ นๆ อี ก ทั้ ง ได รั บ การเกื้ อ หนุ น จากรั ฐธรรมนู ญ ฉบั บป 2540 ให เ ป น Strong
Executive แตรัฐบาลกลับมีปญหาเสถียรภาพไมแตกตางกัน
การปรับคณะรัฐมนตรีดวยความถี่สูงมากเชนนี้มีผลตอการบริหารราชการแผนดินโดย
มิพักตองสงสัย เพราะรัฐบาลพรรคไทยรักไทยอุดมดวยรัฐมนตรีฝกงาน โดยที่สวนใหญมีเวลาฝกงาน
เพียง 3-4 เดือน ก็ตองออกจากงานหรือตองเปลี่ยนตําแหนง ภายใตสภาพการณดังกลาวนี้ รัฐมนตรี
ไมอยูในฐานะที่จะผลิตนโยบายใหม การชี้นํานโยบายยอมตองมาจากนายกรัฐมนตรีเปนดานหลัก และ
รัฐมนตรีไมอยูในฐานะที่จะตีเสมอนายกรัฐมนตรีได การปรับคณะรัฐมนตรีดวยความถี่สูงเชนนี้ยังมีผล
ตอการทํางานของขาราชการประจําดวย เพราะขาราชการประจําตองปรับตัวตามนายใหม โดยที่นาย
ใหมอาจเปลี่ยนนโยบายทั้งในดานเนื้อหาสาระและจุดเนน
2.4 การครอบงําตลาดการเมือง
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่เกื้อหนุนพรรค
การเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก เพื่อเรง ‘พัฒนา’ สังคมการเมืองไทยไปสูระบบ
ทวิพรรค พรรคไทยรักไทยไดประโยชนจากบทบัญญัติเหลานี้ ประกอบกับพรรคไทยรักไทยเลือกยุทธวิธี
การเติบโตจากภายนอกดวยการควบและครอบ (M&A) กลุมและพรรคการเมืองตางๆ จํานวนพรรค
การเมืองที่มีชีวิตในตลาดการเมืองลดลง พรรคไทยรักไทยมีอํานาจผูกขาดในตลาดพรรคการเมืองมาก
ขึ้น พรรคการเมืองใหมแมจะเกิดไดงาย แตดํารงอยูตอไดยาก ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 สรางทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง มิหนําซ้ํา
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังใชระบบการเลือกตั้งในการลดทอนขนาดสัมพัทธของพรรคขนาดเล็ก จน
ตองออกจากการแขงขันในทายที่สุด
พรรคไทยรักไทยนอกจากจะมีอํานาจผูกขาดเพิ่มขึ้นในตลาดพรรคการเมืองและยังมีอํานาจ
ผูกขาดเพิ่มขึ้นในตลาดนักการเมืองดวย การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค ทําใหตลาดนักการเมืองเปนตลาดของผูซื้อ (ซึ่งก็คือพรรค
การเมือง) ความสําเร็จในการผลิตนโยบายชุดประชานิยม ทําใหประชาชนมีความภักดีตอพรรคไทย
รักไทยมากขึ้น ความภักดีของประชาชนที่มีมากขึ้นนี้เปนปจจัยสําคัญในการผลักดันนักการเมืองให
ตบเทาเขาพรรคไทยรักไทย ในอีกดานหนึ่ง พรรคไทยรักไทยยังใชธนานุภาพในการดูดนักการเมืองในเขต
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การเลือกตั้งที่พรรคไทยรักไทยมิไดมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ดวยวิธีการเหลานี้ พรรคไทยรักไทย
จึงมีอํานาจผูกขาดมากขึ้นในตลาดนักการเมือง
พรรคไทยรักไทยมิไดตั้งเปาในการยึดพื้นที่ในสภาผูแทนราษฎรเพื่อมิใหฝายคานสามารถ
อภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเทานั้น หากยังขยายการครอบงําวุฒิสภาอีกดวย ทั้งที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หามสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรค [มาตรา 126(1)] แต
สมาชิกพรรคโดยพฤตินัยยอมแตกตางจากสมาชิกพรรคโดยนิตินัย อีกทั้งเปนเรื่องธรรมชาติที่พรรค
การเมืองที่เปนรัฐบาลตองการเขาไปกํากับการทํางานของวุฒิสภา เพื่อใหการดํารงอยูของรัฐบาลเปนไป
อยางราบรื่น ดวยเหตุนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่มีการกลาวหาวา สมาชิกวุฒิสภาบางภาคสวน
ไดรับการเกื้อหนุนทางการเงินและทางธุรกิจจากรัฐบาล และมีพฤติกรรมในการคุมครองปกปองรัฐบาล
ดวยการบั่นทอนประสิทธิภาพการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาที่เปนอิสระ และดวยวิธีอื่นนานัปการ
พรรคไทยรักไทยมิไดดําเนินการยึดกุมเวทีการเมืองระดับชาติเทานั้น หากยังตั้งเปาในการ
ยึดเวทีการเมืองทองถิ่นอีกดวย แมในชั้นแรกจะมิไดมีเปาหมายเชนนี้ แตเมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิก
องคกรปกครองทองถิ่นในเดือนกุมภาพันธ 2547 พรรคไทยรักไทยก็คัดสรรตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง
กระนั้นก็ตาม การคัดสรรตัวแทนในการลงสมัครรับเลือกตั้งหลายตอหลายเขตมิอาจกระทําได เพราะ
ติดขัดดวยความขัดแยงระหวางกลุมตางๆภายในพรรคไทยรักไทยนั้นเอง จนทายที่สุด หัวหนาพรรค
ประกาศใหนักการเมืองทองถิ่นทุกคนสามารถใชยี่หอพรรคไทยรักไทยไดโดยเสรี สะทอนใหเห็นความ
ตองการยึดเวทีการเมืองทองถิ่น โดยไมคํานึงวา ทีมผูชนะซึ่งใชยี่หอพรรคไทยรักไทยมีประวัติการเมือง
ที่สะอาดและบริสุทธิ์หรือไม
2.5 การครอบงําองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีองคกรรัฐธรรมานุญาภิบาลรวม
13 องคกร องคกรดังกลาวนี้อาจจําแนกไดเปน 2 ประเภท ประเภทแรกทําหนาที่กํากับสังคมการเมืองไทย
(10 องคกร) ประเภทที่สองทําหนาที่กํากับภาคเศรษฐกิจหรือกิจกรรมเฉพาะ (3 องคกร) ดังรายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 7
ในเมื่อองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาลมีความสําคัญทั้งดานการเมืองและดานเศรษฐกิจ พรรค
การเมืองขนาดใหญโดยธรรมชาติยอมสนใจการคัดสรรบุคคลเขาดํารงตําแหนงในองคกรเหลานี้ ดวย
เหตุดังนี้ การที่มีรายงานขาววา พรรคไทยรักไทยและผูนําพรรคมีบทบาทในการคัดสรรบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงในองคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ มิพักตองกลาววา องคกรอิสระบาง
องคกร ดังเชนคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) และคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) ของเกี่ยวกับฐานธุรกิจของผูนําพรรคไทยรักไทยโดยตรง
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2.6 การครอบงํากระบวนการกําหนดนโยบาย
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตองการเปนผูชี้นําในการกําหนดนโยบาย โดยที่ขาราชการมีหนาที่
สนองตอบเพียงดวยการนํานโยบายไปดําเนินการ กลุมขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) เคยมีบทบาท
สําคัญในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2532/2546)
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ความขัดแยงในกระบวนการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การยื้อแยงอํานาจระหวางรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งกับกลุมขุนนางนักวิชาการ ดังจะเห็นไดจากรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ป 2518 รัฐบาล
เปรม 1 (พ.ศ.2523-2524) อันมีพรรคกิจสังคมเปนทีมเศรษฐกิจ และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
(พ.ศ.2531-2534) กระนั้นก็ตาม กลุมขุนนางนักวิชาการยังคงกุมบทบาทสําคัญในกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคและยุทธศาสตรการพัฒนา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมีบทบาทเฉพาะการ
กําหนดนโยบายชายขอบ (Marginal Policy) เทานั้น
ฐานอํ า นาจของกลุ ม ขุ น นางนั ก วิ ช าการได รั บ ความเสี ย หายอย า งใหญ ห ลวงเมื่ อ เกิ ด
วิกฤติการณการเงิน 2540 ประชาสังคมไทยเริ่มมีขอกังขาเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการของกลุม
ขุนนางนักวิชาการในสังกัดธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เพราะความผิดพลาดในการ
กําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคนําหายนภัยมาสูสังคมเศรษฐกิจไทยชนิดที่ไมเคยปรากฏ
มากอน ภาพของขุนนางนักวิชาการที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย สุจริต และเห็นแกประโยชน
ของสังคมโดยสวนรวมยิ่งกวาผลประโยชนสวนตัว มลายหายไปจนเกือบหมดสิ้น ภาพเชนนี้ไมเพียงแต
จะไมปรากฏในธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังเทานั้น หากยังไมปรากฏในกระทรวงอื่นๆ
ที่ของเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจอีกดวย ไมวาจะเปนกระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ และกระทรวงคมนาคม
ในระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ คุณลักษณะของขุนนางนักวิชาการแปรเปลี่ยนไปมาก
‘กฎเหล็ก’ ที่อาจารยปวย อึ๊งภากรณ สถาปนาเพื่อธํารง ‘พรหมจรรยของขุนนางนักวิชาการ’ ในขอที่
ไมของแวะกับผลประโยชนทางธุรกิจทั้งในฐานะผูบริหาร ผูถือหุน และพนักงานของวิสาหกิจเอกชน ทั้งนี้
เพื่อปองกันปญหาความขัดกันแหงผลประโยชน (Conflicts of Interest) ถูกทําลายอยางราบคาบ จน
ทายที่สุด ขุนนางนักวิชาการมีจิตวิญญาณไมแตกตางจากสัตวเศรษฐกิจผูมีความละโมบและเห็นแก
ผลประโยชนสวนตัวยิ่งกวาผลประโยชนสวนรวม ในแงนี้กลุมขุนนางนักวิชาการทําลายตนเองไมนอย
กวาที่ถูกวิกฤติการณการเงิน 2540 ทําลาย
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2540-2543) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีบทบาท
สําคั ญในการเปลือยอัปลั กษณะของกลุมขุนนางนั กวิ ชาการ ความเสื่ อมโทรมทั้ งด านวิชาการและ
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จริยธรรมทําลายความนาเชื่อถือของคนกลุมนี้ กลุมขุนนางนักวิชาการตกต่ําถึงที่สุดในยุครัฐบาล พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร เมื่อนายกรัฐมนตรีในฐานะ Strong Prime Minister นอกจากไมตองการใหกลุมขุนนาง
นักวิชาการมีผูนําดุจดังที่เคยมีในอดีตแลว ยังไมตองการใหกลุมขุนนางนักวิชาการชี้นําการกําหนด
นโยบายอีกดวย
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยอาศัยอํานาจในการแตงตั้งและถอดถอนในการกําหราบขาราชการ
ขาราชการที่ทํางานไม ‘เขาตา’ ตองถูกโยกยายถอดถอน รัฐบาลพรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จใน
การทําลายทํานบกระทรวง โดยมีการโยกยายและแตงตั้งขามกระทรวง รวมทั้งขามระบบราชการ หลาย
ต อ หลายกรณี มิ อ าจพิ สู จน ได ว า เป น การโยกย า ยถอดถอนบนพื้ น ฐานของระบบคุ ณ ธรรม (Merit
system) ภายใตระบอบทักษิณาธิปไตย คาของคนยังคงขึ้นอยูกับวาเปนคนของใคร
ดวยการกําหราบขาราชการ รวมทั้งกลุมขุนนางนักวิชาการ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยรุกคืบ
ไปกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและบางสวนของนโยบายเศรษฐกิจมหภาค อันเปนปราการสุดทายของ
กลุ มขุนนางวิ ชาการ หากกลุ มขุ นนางนักวิชาการจะสูญพันธุก็มิ ใชเรื่องนาประหลาดใจ ตอแตนี้ไป
รัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบาย ขุนนางนักวิชาการมีหนาที่นํานโยบายไปดําเนินการ ความแตกตางระหวาง
ขุนนางวิชาการกับขาราชการโดยทั่วไปคอยๆเลือนหายไป เพราะขุนนางนักวิชาการจําตองสอพลอผูมี
อํานาจทางการเมือง ไมตางจากผูนําขาราชการโดยทั่วไป
3. Thaksinomics
เมื่อ ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แสดงสุนทรกถาเรื่อง “Thaksinomics” ณ Dusit Nikko
Hotel นครมนิลา ประเทศฟลิปปนส เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 ตามคําเชิญของ The Philippine
Chamber of Commerce and Industry รวมกับ The Philippine-Thai Business Council พ.ต.ท.
ทักษิณเกริ่นนําสุนทรกถาวา ประธานาธิบดีกลอเรีย มาคาปากัล ฮารโรโย (Gloria Macapagal Arroyo)
แหงฟลิปปนสเปนผูขนานนามเมนูนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยวา Thaksinomics ยังความ
ปลาบปลื้มแกนายกรัฐมนตรีแหงประเทศไทยเปนยิ่งนัก (Shinawatra 2003)
ใครเปนคนแรกที่ใชศัพท Thaksinomics และเริ่มใชเมื่อไร? เปนปญหาขอเท็จจริงที่ตอง
ตรวจสอบ
ในขณะที่คําเกริ่นนําของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 ชวนใหเขาใจวา
ประธานาธิบดีอารโรโยแหงฟลิปปนสเปนคนแรกที่ใชศัพทนี้ตั้งแตเดือนมิถุนายน 25465 แตเปนที่ทราบ
กันในวงวิชาการวา ศัพท Thaksinomics เริ่มมีการใชกันอยางแพรหลายหลังจากที่ พ.ต.ท.ทักษิณดํารง
5

Thaksinomics Mind Map R Center ระบุดวยความเขาใจผิดวา ประธานาธิบดี อารโรโยแหงฟลิปปนสเปนคน
แรกที่ใชศัพทนี้ ดู www.geocities.com/mindmapthai/thaksinomics/thaksintopics.htm ความเขาใจผิดดังกลาวนี้
อาจเปนผลจากสุนทรกถาของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546
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ตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดไมนาน Phongpaichit and Baker (2004:99) ยืนยันวา ตั้งแตกลางป 2544
เปนตนมา สื่อมวลชนเริ่มเรียกเมนูนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยวา Thaksinomics นักวิชาการชั้น
นําเสนอบทวิเคราะห Thaksinomics ดังเชนนิธิ เอียวศรีวงศ (2544) ไมมีใครทราบแนชัดวา ใครเปนคน
ประดิษฐศัพท Thaksinomics6 แตเปนที่แนชัดวา ประธานาธิบดีอารโรโยมิใชเปนผูบัญญัติศัพทนี้ เพราะ
เมื่อประธานาธิบดีอารโรโยเอื้อนเอยถึง Thaksinomics ในเดือนมิถุนายน 2546 ดังคําเกริ่นนําของ
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร คําวา Thaksinomics ระบาดในมนุษยพิภพเปนเวลา 2 ปเศษแลว
ในหัวขอนี้ ผูเขียนจะกลาวถึงประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น คือ
(1) Thaksinomics คืออะไร
(2) สาระสําคัญของ Thaksinomics
(3) มายาคติวาดวย Thaksinomics
3.1 Thaksinomics คืออะไร
Thaksinomics มี ส ถานะอย า งน อ ย 2 สถาน สถานหนึ่ ง Thaksinomics เป น ยี่ ห อ ทาง
การเมือง (Political Brand Name) อีกสถานหนึ่ง Thaksinomics เปนเมนูนโยบายเศรษฐกิจ (Economic
Policy Menu)
การวิเคราะห Thaksinomics ในฐานะ Political Brand Name มิไดขัดหรือแยงกับการ
วิเคราะห Thaksinomics ในฐานะ Economic Policy Menu ตรงกันขาม กลับเปนการวิเคราะหที่สอดรับ
กัน
ดั ง เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว า พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร และพรรคไทยรั ก ไทยมี ค วามสั ด ทั ด
ในการใชยุทธวิธีการตลาดมาใชในการเมืองอยางมีประสิทธิภาพ มีความพยายามที่จะนําองคความรู
จากสาขาวิชา Political Marketing มาใชประโยชนทางการเมืองอยางเต็มที่ ในเมื่อพรรคไทยรักไทย
ตองนําเสนอเมนูนโยบายเพื่อ ‘ขาย’ แกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง เมนูนโยบายนี้ นอกจากจะตองเปนที่
ชื่นชอบของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ยังตองแตกตางจากพรรคการเมืองอื่นๆอยางสําคัญอีกดวย
หนทางในการทําใหเมนูนโยบายของพรรคไทยรักไทยแตกตางจากพรรคการเมืองอื่น นอกจากการมี
เนื้อหาและแนวทางนโยบายที่แตกตางกันแลว ยังสามารถทําใหมี Product Differentiation ดวยการ
6

ขอที่สังเกตก็คือ ดาเนียล เหลียน (Daniel Lian) นักวิเคราะหแหง Morgan Stanley ซึ่งชื่นชม Thaksinomics มากถึงขั้น
เปน Thaksinmania ในบทวิเคราะหเศรษฐกิจไทยตลอดป 2544 มิไดเอยถึง Thaksinomics แมแตนอย ดูอาทิเชน Lian
(2001a; 2001b; 2001d) ดาเนียล เหลียน เพิ่งจะกลาวถึง Thaksinomics ในเดือนมกราคม 2545 ดู Lian (2002a) เมื่อ
แพททริก สมิธ (Patrick Smith) แหง Bloomberg.com กลาวถึง Thaksinomics ในเดือนสิงหาคม 2544 Smith (2001) ใช
คําวา Thaksinomics เสมือนหนึ่งวาเปนศัพทที่ใชกันอยางแพรหลายในขณะนั้นแลว โดยที่มิไดกลาวอางวา ตนเปนผู
ประดิษฐศัพท Thaksinomics ทั้งๆที่ Smith (2001) เปนรายงานสื่อมวลชนชิ้นแรกๆที่อางอิง Thaksinomics
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สรางยี่หอใหแตกตางกันอยางเดนชัด ในประการสําคัญ การสรางยี่หอ Thaksinomics ยังชวยเพิ่ม
บุญญาภินิหารแก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งภายในและระหวางประเทศอีกดวย
การสรางยี่ หอแก เมนูนโยบายเศรษฐกิ จปรากฏมากอนแล วในสังคมการเมืองอเมริ กั น
นับตั้งแต Reaganomics ของประธานาธิบดีโรนัลด เรแกน (Ronald Reagan) ในทศวรรษ 2520
Clintonomics ของประธานาธิบดีวิลเลียม เจฟเฟอรสัน คลินตัน (William Jefferson Clinton) ในปลาย
ทศวรรษ 2530 และ Rubinomics ของนายโรเบิรต รูบิน (Robert Rubin) รัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลังในรัฐบาลคลินตัน 1
Thaksinomics สืบสายธารการสรางยี่หอเมนูนโยบายตอจาก Reaganomics, Clintonomics
และ Rubinomics เพื่อใหเมนูนโยบายเศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทยมียี่หออันแตกตางจากเมนูนโยบาย
ของพรรคการเมืองอื่นอยางเดนชัด แต Thaksinomics มิไดเปนเพียงยี่หอเทานั้น หากยังมีเนื้อหาและ
แนวนโยบายแตกตางจากพรรคการเมืองอื่นอีกดวย
การวิเคราะห Thaksinomics ในฐานะ Political Brand Name ทําใหไดขอสรุปที่ชัดเจนวา
ผูที่ประดิษฐคํา Thaksinomics มิใชใครอื่น หากแตเปนผูนําพรรคไทยรักไทยนั้นเอง ดวยเหตุที่ตองการ
ใหเมนูนโยบายเศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทยมี Political Brand Name และดวยความสันทัดในการใช
ประโยชนจากการตลาดการเมือง ชื่อ Thaksinomics แพรระบาดจากศูนยอํานาจของพรรคไทยรักไทย
แทรกซึมสูประชาสังคมไทยจนกลายเปนคําที่ติดปากทั้งในและนอกประเทศไทย และมิอาจสืบสาวไดวา
ใครเปนผูประดิษฐถอยคํานี้ โดยที่ไมมีใครผูหนึ่งผูใดกลาวอางวา ตนเปนผูประกอบวีรกรรมในการสราง
คํ า Thaksinomics แม จ ะมี ค วามพยายามอุ ป โลกน ให ป ระธานาธิ บดี อ าร โ รโยแห ง ฟ ลิ ป ป น ส เ ป น ผู
ประกอบ ‘วีรกรรม’ นี้ แตก็เปนที่ประจักษชัดวา มิไดตรงตอขอเท็จจริง
3.2 สาระสําคัญของ Thaksinomics
ดวยเหตุที่นโยบายที่แทจริง (Real Policy) อาจแตกตางจากนโยบายที่ประกาศ (Nominal
Policy) การศึกษาสาระสําคัญของ Thaksinomics จากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
สุ นทรพจน ของ พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ตร และเอกสารของพรรคไทยรั กไทยย อมไม เป น การเพี ย งพอ
จําเปนตองศึกษาพฤติกรรมเชิงนโยบายของผูนํารัฐบาลดวย
ในการพิจารณาสาระสําคัญของ Thaksinomics ผูเขียนจะจําแนกการพิจารณาออกเปน 6
หัวขอ อันไดแก
(1) เปาหมายการดําเนินนโยบายภายใต Thaksinomics
(2) ระบบการบริหารจัดการภายใต Thaksinomics
(3) ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใต Thaksinomics
(4) บทบาทของรัฐภายใต Thaksinomics
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(5) โครงสรางอุปสงคมวลรวมภายใต Thaksinomics
(6) การคลังรัฐบาลภายใต Thaksinomics
3.21 เปาหมายการดําเนินนโยบายภายใต Thaksinomics
รัฐบาลทั้งระบอบเผด็จการและระบอบประชาธิปไตยลวนแถลงเปาหมายการดําเนิน
นโยบายเพื่อสวัสดิการสูงสุดของสังคม (Social Welfare Maximization) ไมแตกตางกัน แตประชาสังคม
มิอาจรับเปาหมายที่แถลงวาเปนสัจจะแหงการดําเนินนโยบายของรัฐโดยปราศจากการไตสวนได หาก
พิจารณาจากพฤติกรรมเชิงนโยบายของผูนํารัฐบาลและผูนําพรรคไทยรักไทย อาจสรุปไดวา เปาหมาย
การดําเนินนโยบายภายใต Thaksinomics มีอยางนอย 2 เปาหมาย อันไดแก
(1) การแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองสูงสุดจากการดําเนินนโยบาย (Vote-Gains
Maximization)
(2) การแสวงหาผลประโยชน ส ว นบุ ค คลสู ง สุ ด จากการดํ า เนิ น นโยบาย (Private
Interest Maximization)
บทวิเคราะหที่วา รัฐบาลภายใตระบอบประชาธิปไตยยอมดําเนินนโยบายไปในทางที่
ใหไดคะแนนเสียงเลือกตั้งสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งตอไป มีพื้นฐานมาจากงานของ Downs (1957) ใน
ประวัติศาสตรการเมืองไทย รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิใชรัฐบาลแรกที่ดําเนินนโยบายเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดั งกล าวนี้ หากแต เป นรั ฐบาล ม.ร.ว.คึ กฤทธิ์ ปราโมช ดั งกรณี โครงการเงิ นผั นสูชนบทในป 2518
(เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม 2518) กลาวโดยเที่ยงธรรม การแสวงหาคะแนนนิยมทางการเมืองเปน
พฤติกรรมปกติและมิไดผิดธรรมชาติของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเรื่องนา
ประหลาดใจที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเดินแนวทางประชานิยม (Populism) เพราะแนวทางประชานิยม
เปนที่มาของฐานอํานาจทางการเมือง แมรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิใชรัฐบาลแรกที่ดําเนินนโยบายตาม
บทวิเคราะหของ Downs (1957) แตในประวัติศาสตรการเมืองไทย ไมมีรัฐบาลใดที่นําเสนอเมนูนโยบาย
ในแนวทางประชานิยมขนานใหญมากเทารัฐบาลพรรคไทยรักไทย ทั้งนี้จําตองกลาวดวยวา นโยบาย
ประชานิยมมิจําตองนํามาซึ่งวิกฤติการณการคลังและวิกฤติการณเศรษฐกิจเสมอไป ขึ้นอยูกับการ
ออกแบบนโยบาย (Policy Design) และการปฏิบัติตามวินัยทางการคลังและวินัยทางการเงินเปนสําคัญ
บทวิเคราะหที่วา คณะบุคคลที่ประกอบกันเปนรัฐบาลตองการผลประโยชนสวนบุคคล
มีที่มาจากงานวิชาการของสํานัก Public Choice สํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิกแตดั้งเดิม มีขอสมมติวา
มนุษย เป นสัตวเศรษฐกิ จ (Homo
Economicus) ตองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility
Maximization) แตเศรษฐศาสตรสาธารณะ (Public Economics) แตดั้งเดิมเมื่อวิเคราะหพฤติกรรมของ
รั ฐ บาล กลั บมี ข อสมมติ ว า รั ฐ บาลต อ งการแสวงหาสวั สดิ การสั ง คมสู ง สุ ด (Social
Welfare
Maximization) สํานัก Public Choice ชี้ใหเห็นวา การใชขอสมมติสองชุดนี้มีความขัดแยงกันในดาน
ตรรกวิทยาโดยพื้นฐาน เพราะดานหนึ่งมองวา มนุษยในฐานะปจเจกบุคคลมีความเห็นแกตัว แตในอีก
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ดานหนึ่งกลับมองวา คณะบุคคลที่ประกอบเปนรัฐบาลเห็นแกประโยชนสวนรวม สํานัก Public Choice
ตองการใหใชขอสมมติวาดวยพฤติกรรมมนุษยในทางที่มีความสอดคลองตองกันทางตรรกวิทยาโดย
พื้นฐาน ในเมื่อรัฐบาลประกอบดวยปุถุชนที่มีกิเลสตัณหาและความเห็นแกได การใชขอสมมติที่วา
รัฐบาลเห็นแกประโยชนสวนรวมโดยปราศจากความเห็นแกตัวจึงไมถูกตอง (รังสรรค ธนะพรพันธุ 2546
เลม 1 : 49-52)
การวิเคราะหเปาหมายการดําเนินนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยวา ตองการ
ผลประโยชน สวนบุ คคลสูงสุ ดนั้น สอดคลองกับภูมิหลังของผูนํ าพรรคไทยรั กไทยในสัดส วนสําคั ญ
ในเมื่อบุคคลเหลานี้มีผลประโยชนไดเสียในอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมจํานวนมาก ยอมเปนไปไมได
ที่จะดําเนินนโยบายในทางทุบหมอขาวตนเอง มีแตการดําเนินนโยบายเพื่อขยายฐานผลประโยชนของ
ตนเอง
ปญหาพื้นฐานของการบริหารราชการแผนดินภายใต Thaksinomics ก็คือ จะบริหาร
ราชการแผนดินอยางไร จึงจะไดทั้ง Vote Gains Maximization ควบคูกับ Private Interest Maximization
ศิลปะของการบริหารราชการแผนดินอยูที่การดําเนินนโยบายใหบรรลุเปาหมายทั้งสองควบคูกัน หากมี
ความขัดแยงระหวางเปาหมาย ก็จําตองเลือกดําเนินนโยบายในทางหนึ่งทางใด หากสามารถดําเนิน
นโยบายในทางที่สนองความตองการและแกปญหาของประชาชนได ถึงจะมีการกําหนดนโยบายในทาง
ที่เกื้อประโยชนผูนําและบริวารพรรคไทยรักไทย และมีการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการ
กําหนดและบริหารนโยบาย ก็ยังอาจทําใหประชาชนกลุมที่ไดประโยชนจากการดําเนินนโยบายของ
รัฐบาลเอาหูไปนาเอาตาไปไรได ประชาชนมีระดับความอดทนตอการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
ของชนชั้นปกครอง การตอตานจะเกิดขึ้นหากมีการใชอํานาจทางการเมืองแสวงหาผลประโยชนสวน
บุคคลเกินกวาระดับความอดทนดังกลาวนี้ แตระดับความอดทนนี้เปลี่ยนแปลงได หากสามารถเพิ่มพูน
ความพอใจของประชาชนดวยนโยบายเอื้ออาทร การใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจะ
ทําไดมากขึ้น เนื่องเพราะประชาชนมีระดับความอดทนเพิ่มขึ้นนั่นเอง
ในขณะที่ Vote Gains Maximization ผลักดันใหรัฐบาลพรรคไทยรักไทยชูนโยบายชุด
ประชานิยม Private Interest Maximization ทําใหรัฐบาลไมสนใจการปฏิรูประบบการบริหารราชการ
แผนดินใหมีธรรมาภิบาล (Good Governance) เพราะธรรมาภิบาลไมเกื้อกูลการแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคลของผูทรงอํานาจทางการเมือง อีกทั้งไมสนใจปญหาความขัดกันระหวางผลประโยชนสวน
บุคคลกับผลประโยชนสวนรวม หรือปญหาผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest)
3.22 ระบบการบริหารจัดการภายใต Thaksinomics
ภายใต Thaksinomics การบริ ห ารรั ฐ กิ จ ยึ ด ระบบและวิ ธี ก ารเดี ย วกั บ การบริ ห าร
วิสาหกิจเอกชน ทั้งนี้ดวยความเชื่อที่วา การบริหารวิสาหกิจเอกชนเปนวิธีการที่มีประสิทธิภาพสูงกวา
วิธีการบริหารรัฐกิจโดยทั่วไป โดยมิไดตระหนักวา การบริหารรัฐกิจมีปรัชญาพื้นฐานแตกตางจากการ
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บริหารวิสาหกิจเอกชน เนื่องจากเปาหมายพื้นฐานแตกตางกัน ในขณะที่การบริหารวิสาหกิจเอกชน
มุงสูเปาหมายการแสวงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization) หรือเปาหมายรายรับสูงสุดจากการ
ขาย (Sales-Revenue Maximization) หรือเปาหมายการเพิ่มพูนมูลคาสูงสุดของทรัพยสิน (Asset
Maximization)
การบริหารจัดการแบบ CEOs เปนหัวใจของ Thaksinomics รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมี
ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงบุคคลากรดานการทูตและผูวาราชการจังหวัดใหเปน CEOs โดยใหมี
การกําหนดยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงาน แต
การบริหารจัดการแบบ CEOs จะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อมีวัฒนธรรมการบริหารแบบ CEOs และ
มีบุคลากรที่มีประสบการณการบริหารแบบ CEOs
CEO ยอมาจากคําวา Chief Executive Officer หมายถึง หัวหนาพนักงานระดับ
ผูบริหารของหนวยธุรกิจ หนวยธุรกิจที่มีตําแหนง CEO มักเปนหนวยธุรกิจขนาดใหญ ในประการ
สําคัญ เปนหนวยธุรกิจที่มีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของ (Ownership) กับการควบคุมจัดการ
(Control) กลาวคือ ผูมีสวนเปนเจาของมิไดมีอํานาจควบคุมจัดการบริษัท สวนผูที่มีอํานาจควบคุม
จัดการมิไดมีสวนเปนเจาของ หากถือหุนอยูบาง หุนที่ถือมีสัดสวนนอยนิดจนไมรูสึกสํานึกในความเปน
เจาของนั้น
ในหนวยธุรกิจขนาดใหญ คณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจในการแตงตั้ง CEO หาก
CEO มีประพฤติกรรมสอไปในทางฉอฉล หรือบริหารงานอยางไมมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริหาร
อีกนั่นแหละที่มีอํานาจถอดถอน CEO นอกจากนี้ ผูถือหุนอาจเสนอญัตติการถอด CEO ออกจาก
ตํ าแหน งในการประชุ มผู ถื อหุ นประจํ า ป ได อี กด วย กล าวโดยสรุ ปก็ คื อ การเข าสู ตํ าแหน งและการ
ออกจากตําแหนง CEO มีกระบวนการที่ชัดเจน
CEO มีฐานะเปนเพียงลูกจางบริษัท โดยทั่วไปมีสัญญาการจางงาน ซึ่งระบุเงื่อนไขการ
จางงาน กําหนดเวลาการจางงาน และผลตอบแทนที่ไดรับ (Executive Compensation) CEO มีความ
รับผิดปฐมฐานตอผูถือหุน คณะกรรมการบริหารบริษัทเปนผูควบคุมกํากับ CEO ในนามของผูถือหุน
หาก CEO ทํางานดี บริษัทรุงเรือง คณะกรรมการบริหารอาจมีมติปูนบําเหน็จผลตอบแทน ทั้งในรูป
เงินเดือนและโบนัส รวมตลอดจนการใหโอกาสในการถือหุนบริษัท (Stock Option) อีกดวย หาก CEO
ทํางานไมดี ก็อาจถูกลดทอนอํานาจหรือถูกถอดออกจากตําแหนง
จากการตรวจสอบชีวประวัติของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมปรากฏวา พ.ต.ท.ทักษิณ
เคยเปน CEO ในบริษัทใด เมื่อลาออกจากราชการ และประกอบธุรกิจสวนตัว ธุรกิจของพ.ต.ท.ทักษิณ
มีลักษณะเปนธุรกิจในครอบครัว หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Family Business แมธุรกิจของทานจะ
เติบใหญจนกลายเปนบริษัทยักษใหญ ก็ยังคงธํารงลักษณะธุรกิจในครอบครัวอยางมั่นคง เมื่อเปนผู
บริหารธุรกิจในครอบครัว ทานเปนเถาแก หาไดเปน CEO ไม เพราะพ.ต.ท.ทักษิณเปนทั้งเจาของและ
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ผูบริหารจัดการ พ.ต.ท.ทักษิณรับผิดตอตนเองและครอบครัว และรับภาระความเสี่ยงจากการตัดสินใจ
ในการลงทุนและการบริหาร หากผลการประกอบการดีมีกําไร พ.ต.ท.ทักษิณและครอบครัวยอมได
ประโยชน จ ากกํ า ไรนั้ นโดยตรง หากผลการประกอบการไม ดี ย อมต อ งเป น ผู รั บภาระการขาดทุ น
ที่เกิดขึ้น ไมมีใครปลด พ.ต.ท.ทักษิณออกจากตําแหนงผูบริหารจัดการ เพราะเหตุที่เกิดการขาดทุนนั้น
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนเถาแกดุจเดียวกับที่นายชิน โสภณพนิช เปนเถาแก เพราะ
ทั้งสองทานเปนผูถือหุนใหญที่มีอํานาจการควบคุมจัดการธุรกิจที่ตนเปนเจาของอยางชัดเจน นายชิน
มิไดเปน CEO ดุจเดียวกับที่มิไดนับคนขายกาแฟเปน CEO ธุรกิจที่มีเถาแกเปนผูบริหารมีวัฒนธรรม
แตกตางจากธุรกิจที่มี CEO เปนผูบริหารอยางสําคัญ การนับเนื่องบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปน CEO มิอาจ
ทําไดเพียงดวยการดูชื่อตําแหนง หากแตตองพิจารณาวัฒนธรรมการทํางานเปนปจจัยสําคัญ
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจะไดชื่อวาเปนรัฐบาล CEO ก็ตอเมื่อคณะรัฐมนตรีกวาครึ่งหนึ่ง
มีภูมิหลังเปน CEO จากการวิเคราะหรัฐบาลทักษิณรวม 10 ชุด ปรากฏวา คณะรัฐมนตรีรัฐบาลทักษิณ
มีองคประกอบสําคัญ 4 สวน อันไดแก ตัวแทนกลุมพลังยียาธิปไตย ตัวแทนกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
กลุมนักธุรกิจ และกลุมเทคโนแครตภาคเอกชน (Private-Sector Technocrats) ไมปรากฏวา มีรัฐมนตรี
คนหนึ่งคนใดมีภูมิหลังเปน CEO อยางชัดเจน ดวยเหตุนี้ เรามิอาจนับเนื่องรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
เปนรัฐบาล CEO ได รัฐบาลพรรคไทยรักไทยโดยเนื้อแทเปนรัฐบาลของเถาแก โดยเถาแก และเพื่อ
เถาแก
เรามิอาจเขาใจพื้นฐานของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดอยางถองแท หากเราไม
เขาใจพื้นฐานของพรรคไทยรักไทย ในขณะที่พรรคประชาธิปตยเปนพรรคขุนนางนักการเมือง พรรคไทย
รักไทยเปนพรรคเถาแก ไมแตกตางจากพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนาในปจจุบัน ความแตกตาง
สําคัญอยูที่โครงสรางความเปนเจาของ (Structure of Ownership) แมวาพรรคการเมืองไทยจะมีหุนสวน
แตพรรคประชาธิปตยมีโครงสรางความเปนเจาของที่คอนขางกระจัดกระจาย ในขณะที่พรรคไทยรักไทย
พรรคชาติไทย และพรรคชาติพัฒนามีโครงสรางความเปนเจาของที่กระจุกตัวอยางสูง จนสามารถบอก
ไดวา ใครเปนเถาแกของพรรค ในเมื่อพรรคไทยรักไทยเปนพรรคเถาแก พรรคไทยรักไทยจะผลิตรัฐบาล
CEO ไดอยางไร?
เถาแกยอมเปนใหญในกงสี มีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจในการลงทุนและการ
บริหาร ลูกจางกงสีมิอาจแสดงความกระดางกระเดื่องได เพราะอาจถูกไลออกจากงานไดโดยงาย เถาแก
จะกระจายอํานาจในการบริหารหรือไม ยอมขึ้นอยูกับตัวเถาแกเอง เถาแกจะรับฟงความเห็นของลูกนอง
หรือไม ก็ขึ้นอยูกับตัวเถาแกเฉกเชนเดียวกัน
เถาแกบางคนอาจตองการหลงจูเปนผูชวยในการบริหาร เปนหูเปนตาในการดูแลกงสี
หากหลงจูทํางานไดไมดังใจ อาจปลดออกจากตําแหนง โดยใหทํางานตําแหนงอื่น หรือไมก็ไลออกจาก
งาน เถาแกบางคนชอบวิพากษคนอื่น แตไมชอบใหคนอื่นวิพากษตนเอง ลูกจางที่บังอาจวิพากษเถาแก
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ยอมมิอาจมีการงานที่ยั่งยืนได ภายใตระบบธุรกิจเถาแก การวิพากษมีความไรสมมาตรอยางยิ่ง เพราะ
เถาแกวิพากษขางเดียว แตไมยอมใหผูอื่นวิพากษตนเอง วัฒนธรรมการวิพากษ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญ
ของความกาวหนาแหงวิทยาการและเทคโนลยี จึงยากที่จะเติบโตไดภายใตระบบเถาแก
การเมืองระบบเถาแกมีความละมายคลายคลึงการเมืองระบบพอขุน ตางกันแตเพียงวา
เถาแกเปนตัวแทนกลุมทุน สวนพอขุนเปนตัวแทนกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย เถาแกเหมือนกับพอขุนที่
ตองการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงแตเพียงผูเดียว ในขณะที่พอขุนชูคําขวัญ ‘เชื่อผูนํา ชาติพนภัย’ เถา
แกชูคําขวัญ ‘เชื่อผูนํา ชาติรุงเรือง (8%)’ ทั้งเถาแกและพอขุนตางยึดกุมปรัชญา ‘งานคือเงิน เงินคืองาน
บันดาลสุข’
ภายใตระบบเถาแก ประชาชนยากที่จะมีสวนรวมทางการเมืองได เพราะเถาแกทําตัว
เป น คุ ณพ อรู ดี ไม มี อะไรใต ดวงอาทิ ตย ที่ เถ าแก ไม รู ในเมื่ อเถ า แก รู ดี ก ว า ใครๆ จะไม มี ใครในหล า
ที่ตัดสินใจนําชาติไดดีกวาเถาแก ดังนั้น ประชาชนจึงมีหนาที่เพียงประการเดียว ซึ่งก็คือการเดินตามหลัง
เถาแก รับรองวาหมาไมกัด เวนแตเถาแกจะหันมากัดเอง
ภายใตการเมืองระบบเถาแก ประชาสังคมมิอาจคาดหวังวา รัฐบาลจะมีธรรมาภิบาล
(Good Governance) ไมตองพูดถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ไมตองคาดหวังความ
โปรงใสในการบริหารราชการแผนดิน และโปรดอยาเอยอางถึงกลไกความรับผิดของผูนํารัฐบาล เถาแก
ซึ่งเปนทั้งเจาของและผูบริหารจัดการ ยอมตองรับผิดตอตนเองเปนปฐม หาตองรับผิดตอลูกจางไม
รวมทั้งความโปรงใสก็เปนเรื่องของเถาแกเอง ลูกจางไมเกี่ยว ในเมื่อเถาแกเปนผูรับภาระความเสี่ยง
ในการลงทุนและการบริหารแตเพียงผูเดียว ยอมไมมีเหตุผลในการใหลูกจางมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ
การเมืองระบบเถาแกสงผลตอกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอยางสําคัญ
กระบวนการตัดสินใจรวมศูนย อยูที่นายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนผูชี้นํานโยบายขั้นสุ ดทาย ในเมื่อระบอบ
การเมืองการปกครองพัฒนาไปสูระบอบทักษิณาธิปไตย กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจนอกจาก
ขาดธรรมาภิบาลและปราศจากการถวงดุลอยางทรงประสิทธิผลจากฝายนิติบัญญัติแลว ยังขาดบท
สนทนาภายในคณะรัฐมนตรีอีกดวย ในเมื่อรัฐมนตรีไมกลาทัดทานนายกรัฐมนตรีในยามที่ไมเห็นดวย
กระบวนการกําหนดนโยบายในสภาพดังกลาวนี้ยากที่จะมีนวัตกรรมได เวนเสียแตวา ‘เถาแก’ มี
นวัตกรรมอยางลนเหลือ
3.23 ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใต Thaksinomics
ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนหัวใจของ Thaksinomics เพราะ Thaksinomics มุงวิพากษ
ยุทธศาสตรการพัฒนากอนเดือนกุมภาพันธ 2544 พรอมทั้งเสนอยุทธศาสตรทางเลือกสําหรับประชาชน
กอนรัฐบาลพรรคไทยรักไทย (2488-2543) ยุทธศาสตรการพัฒนาของสังคมเศรษฐกิจ
ไทยประกอบด ว ย 2 ยุ ท ธศาสตร ห ลั ก อั น ได แ ก ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาที่ ไ ม ส มดุ ล (Unbalanced
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Development) ซึ่งเลือกสงเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม (และตอมารวมภาคบริการ) มากกวาภาค
เกษตรกรรม กับยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) ซึ่งเลือกเสนทางการเปด
ประเทศและสงเสริมการคาและการลงทุนระหวางประเทศ รวมตลอดการเดินบนเสนทางเสรีนิยมในดาน
ตางๆ ในขณะที่การเดินบนเสนทางการพัฒนาที่ไมสมดุลเปนไปโดยไมขาดสาย การดําเนินยุทธศาสตร
การพัฒนาแบบเปดเผชิญภาวะการชะงักงันเปนครั้งคราว เพราะมีการตอสูระหวางแนวทางเสรีนิยมกับ
แนวทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจ ดังเชนชวงเวลาระหวางป 2475-2500 และระหวางป 2514-2520
Thaksinomics วิ พากษ ยุ ทธศาสตรการพั ฒนาแบบเป ด ซึ่ งเน นการเติ บโตจากการ
สงออกและการพึ่งพิงอุปสงคจากตางประเทศ (External Demand) อันเปนเหตุใหเสถียรภาพของระบบ
เศรษฐกิจไทยขึ้นอยูกับเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโลกมากเกินไป กระบวนการ ‘คิดใหม ทําใหม’
ทําให Thaksinomics ใหความสําคัญแกการหันมาพึ่งพิงอุปสงคภายในประเทศ (Domestic Demand)7
พรอมทั้งนําเสนอยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี (Dual-Track Development Model)8
ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถีภายใต Thaksinomics ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตรหลัก
อันไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด ควบคูกับยุทธศาสตรการพัฒนาระดับรากหญา (Grass-Root
Development) อันเปนที่มาของชื่อ “ทวิวิถี” ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถีภายใต Thaksinomics จึง
แตกตางจากยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยตลอดชวงเวลาระหวางป 2488-2543 ในประเด็น
การเนนการพัฒนาระดับรากหญา
Thaksinomics เนนการวิพากษยุทธศาสตรการพัฒนาอาเซียบูรพา (East Asian
Economic Development Model) ซึ่งเดินตามเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ พึ่งพิงการคาและการ
ลงทุนระหวางประเทศ ยุทธศาสตรการพัฒนาอาเซียบูรพามี 2 รูปแบบที่แตกตางกัน รูปแบบที่หนึ่งพึ่งพิง
การลงทุนจากบรรษัทระหวางประเทศ ฮองกงและประเทศตางๆในอุษาคเณยเดินตามรูปแบบนี้ อีก
รูปแบบหนึ่งพึ่งพิงการลงทุนของกลุมทุนภายในประเทศ ดังกรณีเกาหลีใตและไตหวัน9 พ.ต.ท.ทักษิณ
วิพากษแบบจําลองการพัฒนาอาเซียบูรพา อันเปนแบบจําลองที่กลุมประเทศ Asian NICs ใชในการ
พัฒนา ซึ่งครอบคลุมแบบจําลองทั้งสองรูปแบบดังที่กลาวขางตน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถีตองการประโยชนจากอุปสงคจากตางประเทศควบคูกับ
อุปสงคภายในประเทศ ทั้ งนี้ เพื่อลดการพึ่ งพิ งต างประเทศ ซึ่ งมี ผลในการลดความเสี่ ยงของระบบ
เศรษฐกิจไทยที่จะเผชิญวิกฤติการณเศรษฐกิจอันมีสาเหตุจากภายนอกประเทศ นอกจากนี้ การพึ่งพิง
ตลาดตางประเทศยังมีผลทําใหระบบเศรษฐกิจไทยเปนที่สัญจรของบรรษัทระหวางประเทศ โดยที่ได
7

เหตุผลทางเศรษฐศาสตรที่ใชในการสนับสนุนยุทธศาสตร Domestic Demand-Led Growth ดู Palley (2002)
8
สาระสําคัญของ Thaksinomics โปรดอาน Shinawatra (2003) รวมทั้ง Chaipravat (2003), Looney (2004), และ
Vinyaratn (2003)
9
บทวิพากษยุทธศาสตรการพัฒนาอาเซียบูรพาโดยสรุป ดู Palley (2002)
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ประโยชนเฉพาะจากการขายแรงงานราคาถูกและทรัพยากรอื่นที่มีอยูอยางเหลือเฟอ แตมิไดประโยชน
ในการสรางผูประกอบการทองถิ่นไทย
ด ว ยเหตุ ที่ พ รรคไทยรั ก ไทยขี่ ก ระแสชาติ นิ ย มทางเศรษฐกิ จ ในการเลื อ กตั้ ง เดื อ น
มกราคม 2544 ในเวลานั้น มีกระแสการตอตาน ‘กฎหมายขายชาติ’ จํานวน 11 ฉบับที่ตราในยุครัฐบาล
นายชวน หลีกภัย และตอตานกองทุนการเงินระหวางประเทศที่เขามาแทรกแซงกระบวนการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ดวยการผูกเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) เขา
กับเงินใหกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) ที่ใหแกประเทศไทย พรรคไทยรักไทยไดประโยชนจากการขี่
กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้10
ในเมื่อพรรคไทยรักไทยขี่กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจจนมีสวนในการทําใหชนะการ
เลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 เมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณวิพากษแบบจําลองยุทธศาสตรการพัฒนาอาเซียบูรพา
สังคมเศรษฐกิจโลกเริ่มจับตามองรัฐบาลพรรคไทยรักไทย เพราะไมแนใจวา พ.ต.ท.ทักษิณจะนําสังคม
เศรษฐกิจไทยเบี่ยงเบนจากเสนทางเสรีนิยมเศรษฐกิจ และตีจากยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปดหรือไม
สื่อมวลชนและนักวิเคราะหเศรษฐกิจตางชาติเริ่มวิพากษนโยบายพรรคไทยรักไทย และสรางแรงกดดัน
ตอ พ.ต.ท.ทักษิณอยางมาก11 นักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมในประเทศโจมตีรัฐบาลพรรคไทยรักไทยใน
ประเด็นนี้ดวย
เกื อบตลอดป 2544 การต อสู ร ะหว า งแนวทางเสรี นิ ยมทางเศรษฐกิ จกั บแนวทาง
ชาตินิยมทางเศรษฐกิจเปนไปอยางคอนขางเขมขน ดานหนึ่ง รัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกกดดันจาก
สังคมเศรษฐกิจโลกและนักเศรษฐศาสตรเสรีนิยมภายในประเทศไทยใหเดินตามเสนทางเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจตอไป อีกดานหนึ่ง รัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกกดดันจากกลุมการเมืองและกลุมผลประโยชน
ภายในประเทศบางกลุมใหกาวสูเสนทางชาตินิยมทางเศรษฐกิจ การตอสูระหวางแนวทางทั้งสองมีผล
ต อ Thaksinomics ด ว ย เพราะทํ า ให Thaksinomics มิ ไ ด มี เ นื้ อ หาคงที่ หากแต มี ค วามลื่ น ไหล
สาระสําคัญของ Thaksinomics แปรเปลี่ยนไปภายในปแรกของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนั้นเอง
สุ น ทรกถาในการเป ดการประชุ ม ESCAP สมั ย ที่ 57 เมื่ อวั นที่ 23 เมษายน 2544
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพิ่มความคลางแคลงใจแกชุมชนการเมืองระหวางประเทศ เพราะไมเพียงแต
วิพากษแบบจําลองการพัฒนาอาเซียบูรพาเทานั้น หากยังกาวลวงไปวิพากษแบบจําลอง Japan, Inc.
10

บทวิเคราะหกระแสการตอตานแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจและกระบวนการโลกานุวัตรในสังคมไทย ดู Hewison
(2000) การเติบโตของกระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจภายหลังวิกฤติการณการเงิน 2540 ดู Tejapira (2002)
11
นักวิเคราะหในสังกัด Morgan Stanley เกือบจะเปนสํานักเดียวที่เปน Thaksinmania โดยเฉพาะอยางยิ่งดาเนียล
เหลียน ซึ่งมีขอเขียนสนับสนุน Thaksinomics และยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี รวมทั้งคอยปกปองและตอบโตผูที่
วิพากษ พ.ต.ท.ทักษิณ และ Thaksinomics ดูอาทิเชน Lian (2001a, 2001b, 2001d, 2002a, 2002b, 2002c,
2002d, 2003a, 2003b, 2003c, 2003g, 2003h, 2003m,2003s, 2004c, 2004d)

23
โดยอางวาเปนตนเหตุที่ทําใหญี่ปุนมิอาจฟนตัวจากภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2534 ได
(Shinawatra 2001a) อยางไรก็ตาม พ.ต.ท.ทักษิณเริ่มถอยในเดือนพฤษภาคม 2544 ในสุนทรกถาหัวขอ
“Next Generation Asia” ในงาน 2001 Fortune Global Forum ณ ประเทศฮองกง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2544 พ.ต.ท.ทักษิณยืนยันวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยยังคงเดินตามเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ และ
สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ (Shinawatra 2001b) แมสุมเสียงในการวิพากษยุทธศาสตรการ
พัฒนาอาเซียบูรพาจะยังมิไดเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญก็ตาม
ครั้นในเดือนพฤศจิกายน 2544 เมื่ อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิ นวัตร เดินทางไปเยื อนญี่ปุน
สุมเสียงในการวิพากษยุทธศาสตรการพัฒนาอาเซียบูรพาเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน นอกจากจะลด
ความเขมขนในการวิพากษแลว ยังยอมรับวา แบบจําลองการพัฒนาอาเซียบูรพาใหประโยชนแกการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทยในอดีตอยางดียิ่ง เพียงแตวาแบบจําลองดังกลาวมิไดแตะปญหาการกระจาย
รายไดและการสรางชนชั้นผูประกอบการแกสังคมเศรษฐกิจไทย พ.ต.ท.ทักษิณยืนยันวา รัฐบาลพรรค
ไทยรักไทยแมจะยึดยุ ทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี แตมิไดละทิ้งแบบจําลองการพัฒนาอาเซียบูรพา
เพียงแตปรับปรุงแบบจําลองดังกลาวใหดีขึ้นและเหมาะแกการแกปญหาของสังคมเศรษฐกิจไทยมากขึ้น
พรอมทั้งยืนยันวา การลงทุนจากตางประเทศมีความสําคัญตอสังคมเศรษฐกิจไทย การถอยหลังของ
พ.ต.ท.ทักษิณดังกลาวนี้ทําให Khantong (2001) ตั้งชื่อรายงานสุนทรพจนของ พ.ต.ท.ทักษิณนี้วา
“Thaksinomics Dead in Japanese Waters”
นั บตั้ ง แต ป 2545 เป นต นมา ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาทวิ วิ ถี เปลี่ ย นโฉมไป แม จ ะมี
มาตรการการพั ฒ นาระดั บ รากหญ า การส ง เสริ ม การบริ โ ภคภายในประเทศ เพื่ อ ให อุ ป สงค
ภายในประเทศเปนจักรกลสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Domestic Demand-Led Growth) แต
ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถีหาไดชวยลดการพึ่งพิงอุปสงคภายนอกประเทศไม เพราะในเวลาตอมา
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็เรงเครื่องทําขอตกลงการคาเสรีกับนานาประเทศและเพิ่มมาตรการการสงเสริม
การสงออกยิ่งกวารัฐบาลใดๆกอนเดือนมกราคม 2544 ผลที่เกิดขึ้นก็คือ แทนที่ขนาดการเปดประเทศ
(Degree of Openness) จะลดลง กลับเพิ่มขึ้น ในระหวางป 2541-2543 ขนาดการเปดประเทศอยูใน
ระดับ 110.6% ของ GDP เพิ่มเปนระดับสูงกวา 120% นับตั้งแตป 2544 เปนตนมา (ดูตารางที่ 8) ขนาด
การเปดประเทศจะยังเพิ่มยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต เมื่อการทําขอตกลงการคาเสรีกับนานาประเทศสงผล
ตอการขยายตัวของการคาระหวางประเทศ ความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจไทยที่จะเผชิญวิกฤติการณ
เศรษฐกิจอันเปนผลจากปจจัยภายนอกประเทศ แทนที่จะลดลงตามเจตนารมณของ Thaksinomics
กลับเพิ่มขึ้น
3.24 บทบาทของรัฐบาลภายใต Thaksinomics
บทบาทของรัฐภายใต Thaksinomics ไมมีความชัดเจน โดยขึ้นอยูกับเปาหมายการ
ดําเนินนโยบายที่แตกตางกัน ระหวาง Vote-Gains Maximization กับ Private-Interest Maximization
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ในดานหนึ่ง ความตองการคะแนนนิยมทางการเมืองนําไปสูการดําเนินนโยบายเอื้ออาทรดานตางๆ การ
ดําเนินนโยบายประชานิยมโดยพื้นฐานมีสวนเพิ่มบทบาทของรัฐอยางสําคัญ ในอีกดานหนึ่ง ความ
ตองการผลประโยชนสวนบุคคลบางครั้งทําใหรัฐมีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แตบางครั้งชวยลด
บทบาทและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐ ตัวอยางที่เห็นไดอยางชัดเจน ก็คือ นโยบายถายโอนการผลิต
จากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) ผูนําพรรคไทยรักไทยมีผลประโยชนจากการเก็งกําไรซื้อ
ขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังนั้น จึงมีแรงผลักดันในการถายโอนการผลิตจาก
ภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน เพื่อเพิ่มหลักทรัพยใหมในตลาดหลักทรัพย ดวยเหตุที่กระบวนการนําหุน
รัฐวิสาหกิจออกขายในตลาดหลักทรัพยปราศจากความโปรงใส ผลก็คือ กลุมคนที่ไดประโยชนจากการ
ซื้อหุนรัฐวิสาหกิจเหลานี้จํานวนมากเปนกลุมผูนําและบริวารพรรคไทยรักไทยและรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร ในอีกดานหนึ่ง เมื่อผูนําพรรคไทยรักไทยและผูนํารัฐบาลทักษิณเห็นประโยชนจากการประกอบ
กิจการบริการสาธารณูปโภคดังเชนรถไฟฟา BTS และรถไฟฟาใตดิน มีความพยายามในการกดดันใหมี
การถ า ยโอนการผลิ ต และการบริ ห ารจากภาคเอกชนไปสู ภ าครั ฐ บาล ความไม ชั ด เจนและความ
ไม สอดคล อ งต อ งกั นของนโยบายการถ า ยโอนการผลิ ตจากภาครั ฐบาลไปสู ภาคเอกชน และจาก
ภาคเอกชนไปสูภาครัฐบาล เกิดจากความหิวโหยของผูนําพรรคไทยรักไทยและผูนํารัฐบาลทักษิณ
โดยแท
3.25 โครงสรางอุปสงคมวลรวมภายใต Thaksinomics
การนําหลักการและแนวความคิด Thaksinomics ไปดําเนินนโยบาย จะกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางอุปสงคมวลรวม (Structure of Aggregate Demand) อยางนอย 2 ประการ
ประการแรก ขนาดของการเปดประเทศจะลดลง เพราะยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี
ตองการลดการพึ่งพิงอุปสงคจากภายนอกประเทศ และหันมาพึ่งพิงอุปสงคภายในประเทศเปนจักรกล
ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ประการที่สอง การใชจายในการบริโภคของประชาชน (Private Consumption) จะเพิ่ม
ความสําคัญในโครงสรางอุปสงคมวลรวม ทั้งนี้เนื่องจากรัฐบาลพรรคไทยรักไทยดําเนินมาตรการทาง
นโยบายนานัปการในการกระตุนการบริโภคของประชาชน เพื่อฟนคืนสังคมเศรษฐกิจไทยจากภาวะ
ถดถอยและตกต่ําทางเศรษฐกิจ จุดเนนของการดําเนินนโยบายอยูที่การกระตุนการใชจายของประชาชน
ระดับรากหญา ทั้งนี้ดวยความเชื่อที่วา ประชาชนระดับรากหญามีความโนมเอียงสวนเพิ่มในการบริโภค
(Marginal Propensity to Consume) มากกวาผูที่มีฐานะดี ผลทวีคูณอันเกิดจากการใชจายในการ
บริโภค (Multiplier Effect) ของประชาชนระดับรากหญาจึงมีมากกวาดวย นโยบายการอัดฉีดการบริโภค
ของประชาชนประกอบดวยมาตรการ 4 กลุม กลุมที่หนึ่งมุงผอนคลายขอจํากัดทางการเงินของประชาชน
ระดับรากหญา ดังเชนมาตรการการพักหนี้เกษตรกร การจัดตั้งกองทุนหมูบาน และนโยบายธนาคาร
ประชาชน กลุมที่สองมุงสงเสริมการซื้อสินคาเงินผอน ดังเชนรถยนต คอมพิวเตอร และบาน กลุมที่สาม
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มุงสงเสริมใหประชาชนใชบัตรเครดิต (Credit Card) และกลุมที่สี่มุงสงเสริมใหประชาชนใชจายดาน
อบายมุ ข โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การเล น หวย กล า วโดยสรุ ป ก็ คื อ รั ฐ บาลไทยรั ก ไทยยึ ด ยุ ท ธศาสตร
Consumption-Led Growth ในการฟนสังคมเศรษฐกิจไทยจากภาวะถดถอยและตกต่ําทางเศรษฐกิจ
ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้น ก็คือ รายจายในการบริโภคของประชาชนมีความสําคัญมากขึ้นในโครงสรางอุป
สงคมวลรวม
ข อ เท็ จ จริ ง ปรากฏว า ขนาดการเป ด ประเทศของสั ง คมเศรษฐกิ จ ไทยมิ ไ ด ล ดลง
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสาระของ Thaksinomics ในทางที่สงเสริมการเปดประตูเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศมากกวาเดิม (ดูตารางที่ 8) การที่ขนาดการเปดประเทศของระบบเศรษฐกิจไทยมีมากขึ้น ยอม
ไมเปนไปตามเจตนารมณดั้งเดิมของยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถีภายใต Thaksinomics ในอีกดานหนึ่ง
มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอุปสงคมวลรวมไปในทางที่รายจายในการบริโภคของประชาชนมีมากขึ้น
จากระดับ 55% ของ GDP ในชวงป 2541-2543 มาสูระดับ 56-57% ของ GDP ในระหวางป 25442546 (ดูตารางที่ 9) ซึ่งนับวามีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก
3.26 การคลังภายใต Thaksinomics
ภายใต Thaksinomics ไมมีความชัดเจนวา ภาครัฐบาลมีขนาดเล็กลงหรือมีขนาดใหญ
ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากไมมีความชัดเจนวา รัฐบาลภายใต Thaksinomics มีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้นหรือ
นอยลง (ดู หัวข อ 3.24) โดยเฉพาะอยางยิ่ งในกรณีที่มีความขัดแยงระหวางเปาหมาย Vote-Gains
Maximization กับเปาหมาย Private-Interest Maximization
ภายใต Thaksinomics นโยบายรายจายรัฐบาลเปนนโยบายเจาบุญทุม การทุมการใช
จายของรัฐบาลเปนผลจาก Vote-Gainis Maximization โดยเฉพาะอยางยิ่งตามเมนูนโยบายเอื้ออาทร
การใชจายเพื่อการสะสมคะแนนนิยมทางการเมืองเปนไปอยางเปดเผย ดังจะเห็นไดจากการเดินทาง
ตรวจราชการจังหวัดตางๆของนายกรัฐมนตรี พรอมทั้งแจกงบประมาณรายจายตามรายทาง โดยที่
งบประมาณโครงการเหล า นี้ ยั ง มิ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ สภา เหตุ ที่ รั ฐ บาลพรรคไทยรั ก ไทยสามารถ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณในลักษณะเชนนี้ไดก็เพราะการนํางบประมาณไปกองไวในงบกลางจํานวน
มาก โดยไมมีรายละเอียดในการใชจาย แมจะไดรับการทักทวงและคัดคานจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
บางภาคสวน แตกฎหมายงบประมาณแผนดินผานสภาไดโดยไมยากลําบาก เนื่องเพราะพรรคไทยรัก
ไทยกุมเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร (ดูตารางที่ 10)
นโยบายรายไดรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเนนการหารายไดที่มิใชภาษีอากร (Non-Tax
Revenue) เพราะประชาชนไมรูสึกวาเปนภาระ โดยที่มีความพยายามในการหารายไดจากอบายมุข
เพิ่มขึ้น ดังเชนการใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลขายหวยแขงกับหวยใตดิน เพราะรัฐบาลพรรคไทย
รักไทย ‘ลวง’ เงินรายไดจากสลากกินแบงรัฐบาลมาใชไดงาย จึงตองการขยายการหารายไดจากกิจกรรม
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อบายมุ ข นี้ รั ฐ บาลพรรคไทยรั ก ไทยรุ ก คื บ ไปหารายได จ ากกาสิ โ น ด ว ยการอนุ ญ าตให จั ด ตั้ ง
Entertainment Complex แตไดรับการตอตานจากประชาสังคมไทย
นโยบายภาษีอากรสอดรับกับเปาหมาย Vote-Gains Maximization การปฏิรูปภาษี
อากรจะเปนไปในทิศทางการยกเวนและลดหยอนภาษีอากร เพื่อสะสมคะแนนนิยมทางการเมือง รวมทั้ง
การขยายฐานภาษีและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากร โดยหลีกเลี่ยงการขึ้นอัตราภาษี หรือ
การจัดเก็บภาษีอากรประเภทใหญ
ภายใต Thaksinomics ทรัพยากรการคลังเปนเพียงน้ํามันหลอลื่นในการบริหารราชการ
แผนดินเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ดังนั้น จึงตองระดมทรัพยากรทางการคลังทั้งปวงมาใชประโยชนอยาง
เต็มที่ โดยไมคํานึงถึงวินัยทางการคลัง (Fiscal Discipline) และวินัยทางการเงิน (Monetary Discipline)
ความคลองตัวในการใชจายเปนปรัชญาสําคัญของ Thaksinomics รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเนนการใช
ทรัพยากรที่ไมตองอนุมัติรัฐสภา และปลอดพนจากการตรวจสอบของรัฐสภา ดวยเหตุดังนี้ กิจกรรมกึ่ง
การคลัง (Quasi-Fiscal Activities) จึงผุดขึ้นเปนอันมากในยุครัฐบาลพรรคไทยรักไทย (2544-2548)
โดยเฉพาะอยางยิ่งการระดมใชทรัพยากรจากสถาบันการเงินของรัฐ (Public Financial Institutions :
PFIs) ดังเชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห
และธนาคารกรุ ง ไทย เป น ต น รวมตลอดจนการนํ า รายได จ ากสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลและเงิ น นอก
งบประมาณตางๆมาใชจาย การประกอบกิจกรรมกึ่งการคลังเหลานี้มิตองขออนุมัติรัฐสภา และปลอด
พนจากการตรวจสอบจากรัฐสภา ในประการสําคัญสามารถอําพรางภาระที่ตกแกประชาชนได12 เมื่อถึง
คราวตองชําระหนี้คืนแกสถาบันการเงินของรัฐเหลานี้ รัฐสภามิอาจตัดทอนงบประมาณรายจายได
เพราะถือเปนรายจายที่รัฐบาลมีภาระผูกพันตองจาย ดังกรณีการตั้งงบประมาณเพื่อชําระคืนเงินกูจาก
ธนาคารออมสิน ซึ่งนําไปใชจัดตั้งกองทุนหมูบาน เปนตน
การกูเงินจากสถาบันการเงินของรัฐและการนําเงินนอกงบประมาณทั้งปวงไปใชจาย
ชวยอําพรางสวนขาดดุลของภาครัฐบาล (Public-Sector Deficit) และอําพรางภาระทางการคลัง13
นอกจากนี้ ยังทําใหยากแกการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคอันเกิดจากนโยบายรัฐบาลอีก
ดวย

12

บทวิเคราะหกิจกรรมกึ่งการคลังโดยทั่วไป ดู Mackenzie and Stella (1996) การวิเคราะหภาวะความเสี่ยง
ทางการคลัง (Fiscal Risk) ดู Brixi and Gooptu (2002) และ Brixi and Schick (2002) บทวิเคราะหนโยบายกึ่ง
การคลังของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ดู Phongpaichit (2003)
13
ความพยายามในการประเมินภาระทางการคลังในอนาคตอันเกิดจากกิจกรรมกึ่งการคลัง ดู สาวิตรี สัจจาภินันท
อัศวานุชิต และคณะ (2545)
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3.3 มายาคติวาดวยทักษิโณมิกส
มายาคติที่ 1 – ทักษิโณมิกสเปนนวัตกรรมทางความคิด กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (paradigm shift) ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
มายาคติที่ 1 ถือเปน “โฆษณาชวนเชื่อ” เพราะทักษิโณมิกสมิไดนําเสนอปรัชญาใหมใน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มิไดนําเสนอ Systematic Analytical Framework ใหม และมิไดนําเสนอ
แนวความคิดใหมในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร แตวาทักษิโณมิกสผสมผสานแนวคิดดั้งเดิมเพื่อนําเสนอ
เมนูนโยบาย
ทฤษฎี ใ หม ท ฤษฎี เ ดี ย วของทั ก ษิ โ ณมิ ก ส คื อ การซื้ อ หุ น สโมสรฟุ ต บอลใน Premier
League กอใหเกิดการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอยางกาวกระโดด และกอใหเกิดความรุงโรจนแก
เศรษฐกิจไทยอยางสุดขีด
มายาคติที่ 2 – ทักษิโณมิกสปฏิเสธแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียบูรพา
(East Asian Economic Development Model: EAEDM)
ทักษิโณมิกสวิพากษแบบจําลองนี้วาเปน Single-Track Development แตวารัฐบาล
ทักษิณเองในภายหลังก็ดําเนินตามยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด และใหความสําคัญแกอุตสาหกรรม
เพื่อการสงออกเชนเดียวกับแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียบูรพา นอกจากนี้ นโยบายการสงเสริม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งนโยบายเพื่อคนรากหญาทั้งหลาย ไดมีการดําเนินการในหลาย
ประเทศในเอเชียบูรพามากอนแลว จึงไมถือเปนนวัตกรรมทางนโยบายของทักษิโณมิกส
มายาคติที่ 3 – ทักษิโณมิกสปฏิเสธฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus)
และ Neoliberalism
ฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) ประกอบดวย การเปดเสรีทาง
เศรษฐกิจ (Liberalization) การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) การลดการกํากับ/
ควบคุม (Deregulation) และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization) รัฐบาลทักษิณได
ดําเนินนโยบายสามประการแรก และเดินตาม Neoliberalism ในระดับที่ไมกระทบตอผลประโยชน
สวนตัวและพวกพอง
มายาคติที่ 4 – ทักษิโณมิกสเนนนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม (Nationalism)
พรรคไทยรักไทยขี่กระแสชาตินิยมหลังวิกฤตการณเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 จนชนะการ
เลือกตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ใน 9 เดือนแรก ทักษิโณมิกสเอียงขางนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม
เพราะความตองการคะแนนเสียง แตก็ลื่นไหลมาสู นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมมากขึ้น เพราะความ
ตองการผลประโยชนสวนบุคคล อยางไรก็ดี รัฐบาลยังคงกลิ่นอายความเปนชาตินิยมอยูบาง ดังเห็นได
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จากการปลุกกระแสชาตินิยมเรียกร องใหคนไทยโบกธงชาติไทยดวยความสงางาม และดวยความ
ภาคภูมิใจภายหลังการชําระคืนเงินกู IMF
ภายใตทักษิโณมิกส รัฐบาลจะยึดลัทธิเศรษฐกิจใดก็ไดที่ใหผลประโยชนแกตนเองและ
พวกพอง.....
มายาคติที่ 5 – ทักษิโณมิกสเนน Inward-Looking Strategy
ยุ ทธศาสตร การพั ฒนาทวิ วิ ถี ภายใต ทั กษิ โณมิ กส ให ความสํ าคั ญแก Domestic-Led
Growth กอปรกับการเอียงขางจุดยืนชาตินิยมในระยะแรกเริ่ม ทําใหมีความเขาใจกันวา ทักษิโณมิกสยึด
Inward-Looking Strategy ทวารัฐบาลทักษิณคอย ๆ เปลี่ยนเมนูนโยบายไปสู Outward-Looking
Strategy มากขึ้น เชน นโยบายสงเสริมสินคา OTOP เพื่อเพิ่มการสงออก นโยบายสงเสริมการทองเที่ยว
การทํากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองแฟชั่น การจัดตั้งเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ (FTAs) เปนตน
มายาคติที่ 6 – ทักษิโณมิกสลดการพึ่งพิงตางประเทศ
เนื่องจากนโยบายที่เกี่ยวของกับตางชาติ ทําใหไมนาเชื่อวาขนาดของการเปดประเทศจะ
ลดลงตามเจตนารมณดั้งเดิมของทักษิโณมิกส โดยที่ผลของการยึดนโยบาย Consumption-Led
Growth การทุมการใชจายของภาค รัฐบาลและการสงเสริมการสงออก ทําใหขนาดการเปดประเทศ
เพิ่มขึ้น การลดลงของอัตราสวนเงินออมตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ การกระตุนการใชจายนําไปสู
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มขึ้น อันจะนําไปสูการพึ่งพิงแหลงเงินทุนภายนอกที่เพิ่มขึ้น
มายาคติที่ 7 – ทักษิโณมิกสเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มี ค วามเข า ใจผิ ดโดยทั่ วไปว า ทั ก ษิ โณมิ ก ส เ ดิ น ตามปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง แท
ที่จริงแลว ทักษิโณมิกสมิไดยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิไดเดินตามยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่นพัฒนา
หรือฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนชุมชนกับผลประโยชนของ
ธุรกิจขนาดใหญ ทักษิโณมิกสจะเขาขางกลุมทุน
มายาคติที่ 8 – ทักษิโณมิกสสลัดแอกกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF)
หลั ง จากที่ รั ฐ บาลชํ า ระหนี้ คื น กองทุ น การเงิ น ระหว า งประเทศได ห มดตั้ ง แต เ ดื อ น
กรกฎาคม 2546 นายกรัฐมนตรีทักษิณประกาศย้ําวา รัฐบาลจะไมคลานไปหา IMF อีกแลว แตวา “แอก
ทางความคิด” ยังคงอยู จากการที่รัฐบาลกําหนดนโยบายตามเมนูนโยบายของ IMF เพราะการไมปฏิบัติ
ตามเมนูนโยบายของ IMF ในประเด็น “การรักษาเสถียรภาพ” มีผลตอการจัดอันดับความนาเชื่อถือ
ทางการเงิน (International Credit Rating) รัฐบาลทักษิณยังคงปฏิบัติตาม “IMF Policy Conditionalities”
ในประเด็นการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) เมื่อการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน
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ใหประโยชนแกตนเองและพวกพอง นอกจากนี้ IMF ยังคงมีอิทธิพลตอกระบวนการกําหนดนโยบายใน
ประเทศไทย อยางนอยในหมูขุนนางนักวิชาการ (Technocrats)
รัฐบาลไทยไมตองคลานไปหา IMF อีกแลวหรือ? – ไมมีหลักประกันวา รัฐบาลไมตองขอ
Stand-By Arrangements จาก IMF อีกในอนาคต ปจจัยสําคัญที่ทําใหตองขอ Stand-By Arrangements
ในอนาคตคือ ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และ “ความไมมีโชค”
มายาคติที่ 9 – ทักษิโณมิกสไมนํามาซึ่งวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลทักษิณย้ําประชาสัมพันธอยูเสมอวา วิกฤตการณเศรษฐกิจดังที่เกิดขึ้นในป 2540
จะไมมีวันเกิดขึ้นอีก จนดูเสมือนหนึ่งวา ทักษิโณมิกสจะไมนํามาซึ่งวิกฤตการณเศรษฐกิจ นโยบาย
ภายใตทักษิโณมิกส เชน การสงเสริมการใชจายในการบริโภค การทุมการใชจายของรัฐบาลภายใตชุด
นโยบายเอื้ออาทรโดยมิไดปฏิรูประบบภาษีอากร และการทุมการใชจายของรัฐบาลโดยหลบเลี่ยงกลไก
การตรวจสอบและการรั บผิ ดตอรัฐสภา อาจสงผลใหเกิดการขาดดุลการคลั งและการขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด อันอาจนําไปสูวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มีรูปลักษณแตกตางจากวิกฤตเศรษฐกิจ
ป 2540 และยากที่จะสรางระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System)
มายาคติที่ 10 – ไมมีอะไรดีในทักษิโณมิกส
แมวาทักษิโณมิกสจะไมมีอะไรใหมในดานปรัชญาเศรษฐศาสตร ระเบียบวิธีการวิเคราะห
และแนวความคิดพื้นฐาน ไมมีกรอบการวิเคราะหที่เปนระบบและชัดเจนเกี่ยวกับขนาดของการเปด
ประเทศและขนาดของภาครัฐที่เหมาะสม แตทักษิโณมิกสใชวาจะไมมีอะไรดีเสียเลย
จุดเดนของทักษิโณมิกสอยูที่ การวางกรอบความคิดและนํากรอบความคิดไปดําเนิน
นโยบายในการสถาปนา Social Safety Net แตวาการสถาปนา Social Safety Net โดยรัฐบาลมุงเอื้อ
อาทรประชาชนมากเกินไป อาจทําให Social Safety Net อยูในระดับที่ Marginal Social Cost มากกวา
Marginal Social Benefit ได ดังนั้น การสถาปนาดังกลาว ควรจะอยูในระดับที่เหมาะสม (Optimal
Social Safety Net) ซึ่งเปนระดับที่พึงปรารถนาในแงของสังคมโดยสวนรวม
4. Thaksinomics ภายใตระบอบทักษิณาธิปไตย
ความสั มพั นธ ระหวางเมนูนโยบายเศรษฐกิ จที่ รูจักกันในนาม Thaksinomics กับระบอบ
ทักษิณาธิปไตยเปนความสัมพันธสองทิศทาง ในดานหนึ่ง Thaksinomics มีสวนในการสรางการเติบโต
ของระบอบทักษิณาธิปไตย ในอีกดานหนึ่ง การขยายตัวของระบอบทักษิณาธิปไตยกอใหเกิดความ
จําเปนในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เพื่อหลอเลี้ยง
และดํารงระบอบทักษิณาธิปไตยตอไป นอกจากนี้ ยังสรางแรงกดดันในการเพิ่มเมนูนโยบายเอื้ออาทร
อีกดวย
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4.1 อนาคตของระบอบทักษิณาธิปไตย
อํานาจผูกขาดทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยและ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จะยิ่งมีมากขึ้น
หลังการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ 2548 อํานาจผูกขาดที่มีมากขึ้นมีทั้งในตลาดพรรคการเมือง ตลาด
นักการเมือง และตลาดขาราชการ ขณะเดียวกัน ก็เปนที่คาดไดวา การนําเสนอเมนูนโยบายชุดเอื้ออาทร
เพื่อเสริมความภักดีของประชาชนที่มีตอระบอบทักษิณาธิปไตยจะมีมากขึ้น
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ระบอบทักษิณาธิปไตยเป นระบอบที่มีเสถียรภาพหรือไม และ
อายุขัยของระบอบนี้จะยืนยาวเพียงใด
เสถียรภาพของระบอบทักษิณาธิปไตยถูกกําหนดโดยกลุมปจจัยอยางนอย 4 กลุม อัน
ไดแก
ประการแรก ความลงตัวในการแบงปนผลประโยชนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจระหวาง
กลุมตางๆภายในพรรคไทยรักไทย เปนปจจัยพื้นฐานที่กําหนดเสถียรภาพของระบอบทักษิณาธิปไตย
ดังเปนที่ทราบกันวา พรรคไทยรักไทยเติบใหญจากการดูดนักเลือกตั้งเผายี้ และจากการควบและครอบ
กลุมและพรรคการเมืองตางๆ พรรคไทยรักไทยจึงประกอบดวยรอยพอพันแม ความขัดแยงระหวางกลุม
ตางๆรอวันปะทุอยางรุนแรง การจัดสรรเงินชดเชยแมจะชวยลดความขัดแยงไดบางสวน แตมิอาจขจัด
ความขัดแยงใหหมดไปได
ประการที่สอง การเกิดภาวะวิกฤติทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง อาจกอผลทําลายระบอบ
ทักษิณาธิปไตย ภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจอาจเกิดจากการดําเนินนโยบายอยางสุมเสี่ยงของพรรคไทย
รักไทย สวนวิกฤติทางการเมืองอาจเกิดจากความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับขบวนการประชาชน
ประการที่ สาม การขยายเมนูนโยบายเอื้ออาทรอาจช วยรั กษาเสถี ยรภาพของระบอบ
ทักษิณาธิปไตยได เพราะชวยขยายฐานประชาชนที่มีความภักดีตอพรรคไทยรักไทย กลุมชนเหลานี้
จะเปนพลังในการคานพลังการตอตานระบอบทักษิณาธิปไตย แตความขัดแยงระหวางกลุมทั้งสองอาจ
บานปลายในการสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล
ประการที่สี่ ระดับความอดทนของประชาชนที่มีตอการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
ของชนชั้นปกครองเปนปจจัยสําคัญที่มีผลตอเสถียรภาพของระบอบทักษิณาธิปไตย หากการดูดซับ
ส วนเกิ นทางเศรษฐกิ จจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบายเกิ นเลยระดับความอดทนของ
ประชาชน ระบอบทักษิณาธิปไตยยากที่จะยั่งยืนสถาพรได หนทางในการยืดอายุระบอบทักษิณาธิปไตย
อยู ที่ ก ารเพิ่ มระดั บความอดทนของประชาชน หรื อมิ ฉ ะนั้ น ก็ ต องลดระดั บการดู ดซั บส ว นเกิ น ทาง
เศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบาย
ระบอบทักษิณาธิปไตยมิอาจดํารงอยูไดชั่วกัปปชั่วกัลป โดยที่ตองลมสลายดุจเดียวกับ
ระบอบเผด็จการและระบอบคณาธิปไตย อายุขัยของระบอบทักษิณาธิปไตยขึ้นอยูกับความยั่งยืนแหง
ความภักดีของประชาชนที่มีตอพรรคไทยรักไทย เสถียรภาพภายในพรรคไทยรักไทย การสรางและ
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พัฒนาผูนําพรรคไทยรักไทยหลังยุคทักษิณ และศักยภาพในการพัฒนาพรรคไทยรักไทยจากพรรคเถาแก
ไปเปนพรคมหาชน ดังที่กลาวแลววา พรรคไทยรักไทยมีลักษณะเปนพรรคเถาแกอยางชัดเจน หากเถา
แก ‘ลางมือในอางทองคํา’ ระบอบทักษิณาธิปไตยก็จะพบจุดจบ14
4.2 อนาคตของ Thaksinomics
ตราบเท าที่ ระบอบทั ก ษิ ณาธิ ปไตยยั งคงดํ า รงอยู Thaksinomics จะยั งคงมี อิ ทธิ พ ลใน
กระบวนการกําหนดนโยบาย สิ่งที่คาดการณได ก็คือ การขายเมนูนโยบายชุดเอื้ออาทรเพื่อขยายฐาน
การสนับสนุนทางการเมือง
ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถีซึ่งเริ่มกลายพันธุตั้งแตป 2545 จะคอยๆเปลี่ยนโฉมไปเปน
ยุทธศาสตรการพัฒนา ‘เอกวิถี’ ดวยเหตุที่ยุทธศาสตรโลกานุวัตรพัฒนาซึ่งเดินตามฉันทมติแหงวอชิงตัน
(Washington Consensus) มีพลังและทรงอิทธิพลเหนือยุทธศาสตรการพัฒนารากหญา อาการ FTA
Mania ของรัฐบาลไทยรักไทยหลังการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ 2548 จะทวีความเขมขนยิ่งขึ้น
ภายใต Thaksinomics การกําหนดและบริหารนโยบายยังคงละเลยปจจัยเชิงสถาบัน
และกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) การขาดความสนใจปจจัยเหลานี้ในระดับการออกแบบ
นโยบาย (Policy Design) ทําใหนโยบายจํานวนมากลมเหลว15 และมิอาจกอผลที่ยั่งยืนสถาพรและให
ประโยชนแกสังคมไทยไดอยางเต็มที่ ความขอนี้เห็นไดจากโครงการกองทุนหมูบานและโครงการ 30
บาทรักษาทุกโรค โดยที่โครงการหลังอยูในภาวะลมลุกคลุกคลาน
ภายใต Thaksinomics การแสวงหาส วนเกิ นทางเศรษฐกิ จจากการกํ าหนดและบริ หาร
นโยบายเศรษฐกิจยังคงมีตอไป ปญหาผลประโยชน ทับซอนอาจรุนแรงมากขึ้ น ซึ่งกอปฏิกิริยาการ
ต อ ต า นในประชาสั ง คมไทย จนถึ ง ระดั บ ที่ อ ดี ต นายกรั ฐ มนตรี แ ละอดี ต เลขาธิ ก ารสํ า นั ก งาน

14

บทวิเคราะหอายุขัยของรัฐบาลไทย (Government Durability) ดูอาทิเชน Chambers (2003) บทวิเคราะห
เสถียรภาพรัฐบาลไทย (Government Stability) ดูอาทิเชน Harker (2003)
15
มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 1 มกราคม 2548 รายงานโครงการรัฐบาลที่มีลักษณะตําน้ําพริกละลายแมน้ํา และถือเปน
ผลงานชินโบวดําของรัฐบาลจอมโปรเจ็คต ไดแก โครงการจัดตั้งบริษัทรวมคาปลีกเขมแข็ง จํากัด (องคการโชหวยแหง
ประเทศไทย) การเปดเสรีสุราพื้นบาน โครงการ Food Safety โครงการศูนยกลางการบินแหงอุษาคเณย โครงการ
กรุงเทพฯเมืองแฟชั่น โครงการเมืองใหมนครนายก โครงการ Elite Card โครงการบานเอื้ออาทร โครงการประกันภัย
เอื้ออาทร โครงการ “ไทยแกรง แขงทั่วโลก” โครงการ Thailand Plaza เปนตน ในขณะที่โครงการคอมพิวเตอรเอื้อ
อาทรมีขอรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพคอมพิวเตอรที่ขาย มิพักตองกลาวถึงความพยายามของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ในการนําทรัพยากรแผนดินไปซื้อหุนสโมสรลิเวอรพูล แหง Premier League ประเทศอังกฤษ
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติออกมากลาวประณามการฉอราษฎรบังหลวงที่มี
มากขึ้ น และยางอายของผูนํารั ฐบาลที่มีน อยลง รวมทั้ งสถาปนาขบวนการชะล างให ‘เมืองไทยใส
สะอาด’
4.3 อนาคตของเมืองไทย
ภายใต Thaksinomics และระบอบทักษิณาธิปไตย สังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไปสูสังคม
แหงความเสี่ยง (Risk Society) และสังคมขี้ฉอ (Rent-Seeking Society)
4.31 สังคมแหงความเสี่ยง (Risk Society)
สังคมมนุษยมีภาวะความเสี่ยงตามธรรมชาติ แตรัฐบาลอาจมีสวนในการผลิตความ
เสี่ยงเพิ่มขึ้น ในที่นี้จะกลาวถึงภาวะความเสี่ยง 3 ประเภท อันไดแก ภาวะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ทาง
การเมือง และทางสังคม
(ก) ภาวะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (Economic Risk)
ภาวะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจภายใตระบบทักษิณาธิปไตยเกิดจากกระบวนการ
กําหนดนโยบายและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจภายใตระบอบทักษิณาธิปไตยเกื้อกูล
การผลิตภาวะความเสี่ยง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ร่ํารวยจากการหาประโยชนจากความเสี่ยง เมื่อลมลุก
คลุกคลานจากการประกอบธุรกิจระดับสิบลาน ก็รุดกาวไปประกอบธุรกิจระดับรอยลาน และพันลาน
ตามลําดับ พ.ต.ท.ทักษิณไดประโยชนจากความเสี่ยง เมื่อประกอบธุรกิจสัมปทานซึ่งมีอํานาจผูกขาด แต
การบริหารรัฐกิจมิควรใชวิธีสุมเสี่ยงเชนนี้ เพราะอาจนํามาซึ่งภาวะวิกฤติแกสังคมเศรษฐกิจไทยได16
กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจขาดการตรวจสอบและการคานอํานาจ
(Check and Balance) แมภายในคณะรัฐมนตรีก็ไมมีรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดกลาทัดทานนโยบายที่ชี้นํา
โดย พ.ต.ท.ทักษิณ แมนโยบายดังกลาวจะมีขอบกพรอง เนื่องเพราะ พ.ต.ท.ทักษิณเปน Supreme
Commander ของคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่สรางความระคายเคืองและทํางานไม ‘เขาตา’ อาจถูกปลด
ออกจากตําแหนงไดโดยงาย ในขณะเดียวกัน การสูญอํานาจและอิทธิพลของกลุมขุนนางนักวิชาการ
อันเปนผลจากกระบวนการทําลายตนเอง ทําใหกระบวนการกําหนดนโยบายขาดการตรวจสอบจาก
ระบบราชการ
16

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แสดงจุดยืนในการ ‘ไมทนตอสูในสงครามที่รูวาจะมีจุดจบอยูที่ความพายแพ’ (Fighting a
Losing War) หากมีธุรกิจตองลม ‘ผมยังนิยมเอาของใหมที่ใหญกวาไปลางของเสียซึ่งเล็กกวา’ แมจะมีภาวะความเสี่ยง
‘แตยิ่งเสี่ยงสูง ผลตอบแทนยอมยิ่งสูงตาม’ (High Risk, High Return) ทั้งนี้ตองมีการตรวจสอบความเสี่ยงอยาง
รอบคอบ โดยที่ความเสี่ยงนั้นตองสามารถคํานวณได (วัลยา 2547 : 109) พ.ต.ท.ทักษิณกลาวสรุปวา ‘วิธีการใชของ
ใหญกวามาสะสางของเล็กกวานี้ยังทําใหเราตัวโตขึ้นเรื่อยๆดวย’ (วัลยา 2547 : 110)
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ในการบริหารอาณาจักรธุรกิจ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทําหนาที่ชี้นํานโยบาย โดย
ไมสนใจปจจัยเชิงสถาบัน สนใจภาพมหภาคมากกวาภาพจุลภาค ภรรยาเปนผูเก็บรายละเอียดในระดับ
จุลภาค (วัลยา 2547) แตในการบริหารรัฐกิจ พ.ต.ท.ทักษิณไมมีรัฐมนตรีหรือผูใกลชิดคนหนึ่งคนใด
ทําหนาที่เก็บรายละเอียด ปจจัยเชิงสถาบันจึงถูกละเลย การออกแบบนโยบายไมมีความเนียน เพราะ
เรงรีบดําเนินนโยบายเพื่อเก็บเกี่ยวคะแนนนิยมทางการเมืองเปนดานหลัก ความเรงรีบมักจะนํามาซึ่ง
ความลมเหลวในการดําเนินนโยบาย โดยที่ตองสูญเสียทรัพยากรแผนดินจํานวนมากโดยที่สังคมมิไดรับ
ประโยชนอันสมควร
การดําเนินนโยบายกึ่งการคลัง ดวยการระดมทรัพยากรจากสถาบันการเงินของ
รัฐไปใชจาย สรางภาวะความเสี่ยงทางการคลัง (Fiscal Risk) ในเมื่อไมมีกลไกการตรวจสอบและคาน
อํานาจ สถาบันการเงินของรัฐถือเปนเครื่องมือของรัฐบาลในการบริหารนโยบายสาธารณะ หากฝาย
บริหารสั่งการใหสถาบันการเงินของรัฐจัดสรรเงินใหกูแกโครงการที่เปนนโยบายของรัฐบาล จนเกินเลย
ระดับอันเหมาะสม สถาบันการเงินของรัฐอาจเผชิญวิกฤติการณการเงิน หรือมิฉะนั้นก็ตองมีการแปลง
หนี้สถาบันการเงินของรัฐใหเปนภาระทางการคลัง (Fiscalization)
การจัดตั้งบริษัทจํากัดหรือนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle :
SPV) เพื่อระดมทุนสําหรับโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ (Mega-Projects) เปนอีกวิธีหนึ่งที่สราง
ภาวะความเสี่ยงทางการคลัง เพราะแมจะหลีกเลี่ยงการกอหนี้สาธารณะในปจจุบันได แตมีความ
เปนไปไดอยางสูงที่จะกลายเปนภาระการคลังในอนาคต
นโยบาย FTA Mania สรางภาวะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจดวย ในเมื่อ พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ชี้นำการทําขอตกลงการเสรีกับนานาประเทศ โดยมิไดมีการศึกษาวิจัยลวงหนาวา ควร
จะทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศใด และควรจะมีจุดยืนในการเจรจากับแตละประเทศอยางไร อีกทัง้
มิ ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง ศั กยภาพและความสามารถของนั กเจรจาการค าไทย ในประการสํ าคั ญ รั ฐบาลมิ ได
ตระเตรียมการชวยเหลือภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ตองพายแพในเกมการคาเสรี ตนทุนการปรับ
โครงสรางการผลิตตกแกประชาชน โดยที่ธุรกิจอาจตองลมละลาย และผูใชแรงงานตองวางงาน เพียง
เพราะการทําขอตกลงการคาเสรีอยางสุมเสี่ยง
ยุ ท ธศาสตร ก ารเร ง การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยกระตุ น การบริ โ ภค
(Consumption-Led Growth) มีผลตอการออมมวลรวม และอาจสงผลตอดุลบัญชีเดินสะพัด ในประการ
สําคัญ สรางภาระหนี้สินแกครัวเรือน ทายที่สุด ภาวะความไรเสถียรภาพในสังคมเศรษฐกิจโลกสราง
ภาวะความเสี่ยงทางเศรษฐกิจดวย
(ข) ภาวะความเสี่ยงทางการเมือง (Political Risks)
ภาวะความเสี่ยงทางการเมืองเกิดจากการขาดธรรมภิบาล ความตองการสิทธิ
และเสรีภาพของประชาสังคม และความวุนวายทางการเมือง
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ระบอบทักษิณาธิปไตยไมเกื้อกูลใหมีธรรมภิบาล (Good Governance) การขาด
ธรรมาภิ บาลมี ผลต อคุ ณภาพและประสิ ท ธิ ภาพการบริ หารราชการแผ น ดิ น และเป ดช องให มี ก าร
ฉอราษฎรบังหลวงไดงาย การฉอราษฎรบังหลวงเชื้อเชิญกระบวนการตอตานรัฐบาล ซึ่งมีผลกระทบตอ
เสถียรภาพของรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมือง
การลิ ด รอนสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพประชาชน รวมตลอดจนการเข น ฆ า ผู นํ า ภาค
ประชาชนระหวางป 2544-2547 ชวยกระตุนการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพในสังคมการ
เมืองไทย หากการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพยังคงมีตอไป การเผชิญหนาระหวางรัฐบาลกับขบวนการสิทธิ
และเสรีภาพยอมเกิดขึ้นอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได
ความไมสงบทางการเมืองนอกจากมีพื้นฐานมาจากปญหาสิทธิและเสรีภาพของ
ปวงชนแลว ยังมีที่มาจากความขัดแยงดานศาสนา (โดยเฉพาะในกรณีภาคใต) ความขัดแยงในการ
จัดการและการใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น (ซึ่งมีปญหาทุกภูมิภาค) และความขัดแยงในกระบวนการ
ถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลสูภาคประชาชน จนอาจเกิดการเผชิญหนาระหวางรัฐบาลกับสหภาพ
แรงงานรัฐวิสาหกิจ
(ค) ภาวะความเสี่ยงทางสังคม (Social Risks)
สังคมมีภาวะความเสี่ยงมากขึ้น เมื่อประชาชนมีความคุนเคยกับเมนูนโยบายชุด
เอื้ออาทร จนละทิ้งแนวทางการพึ่งตนเอง ภยันตรายอันเกิดจากความไววางใจวา รัฐบาลจะเอื้อมมือ
มาชวยเสมอ หรือที่เรียกกันวา Moral Hazard ยอมบังเกิดไดโดยงาย สังคมจะมีความเปราะบางและ
ออนแอ เนื่องเพราะนโยบายชุดเอื้ออาทรบั่นทอนความเขมแข็งของสังคม
ภาวะความเสี่ ย งของสั ง คมยั ง เกิ ด จากนโยบายของรั ฐในการหารายได จ าก
กิจกรรมอบายมุข การสงเสริมใหประชาชนหมกมุนกับอบายมุขยอมมีผลในการทอนกําลังของสังคม
แมสังคมไทยมิไดชื่อวาสังคมแหงความสมถะ แตความสมถะซึ่งยังมีอยูบางในสังคมไทยกําลังถูกทําลาย
จนสังคมไทยแปรเปลี่ยนเปนสังคมอบายมุข อันอุดมดวยความชั่วราย
ดวยเหตุผลดังที่พรรณนาขางตน สังคมไทยกําลัง ‘พัฒนา’ ไปสูสังคมแหงความ
เสี่ยง เนื่องจากมีเหตุปจจัยทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม หากภาวะความเสี่ยงในสังคมมิไดมี
มากเกินไป และอยูในระดับที่สามารถจัดการได ความไรเสถียรภาพของสังคมและความไมมั่นคงของ
สังคมจะเปนปญหาไมมาก หากภาวะความเสี่ยงในสังคมมีมากเกินกวาที่จะจัดการได โดยที่รัฐมิไดสราง
Social Safety Net ในการกรองความเสี่ยง หรือโดยที่รัฐและผูนํารัฐมิไดเรียนรูในการเพิ่มพูนศักยภาพ
ในการจัดการความเสี่ยง สังคมยอมตองเผชิญกับความไรเสถียรภาพและความไมมั่นคงมากขึ้น
4.32 สังคมขี้ฉอ (Rent-Seeking Society)
สังคมไทยนอกจาก ‘พัฒนา’ ไปสูสังคมแหงความเสี่ยงแลว ยัง ‘พัฒนา’ เปนสังคมขี้ฉอ
อยางเต็มรูปแบบอีกดวย การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบาย
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จะมีมากขึ้น และอาศัยวิธีการอันแยบยลและซับซอนซอนเงื่อนมากขึ้น ในการนี้ รัฐบาลตองขยายฐาน
ความภั กดีของประชาชน เพื่อธํ ารงความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ นดิ น เมนู นโยบายชุ ด
เอื้ออาทรจึงขยายตัวตามกระบวนการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจและการฉอราษฎรบังหลวง
อยางไรก็ตาม หากลักษณะขี้ฉอของสังคมมีเกินเลยระดับความอดทนของประชาชน
แรงตอตานรัฐบาลจะมีมากขึ้น หากชนชั้นปกครองยังคงตองการกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดิน
ตอไป จําเปนตองแสวงหาระดับการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม (Optimal Rent Seeking)
เพื่อมิใหประชาชนลุกขึ้นมาตอตาน ในอีกดานหนึ่ง กลุมพลังประชาธิปไตยจักตองผนึกกําลังเพื่อผลักดัน
ใหสังคมไทยมีธรรมาภิบาล และมีกลไกการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจรัฐบาลอยางมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 1
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
หลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544
จําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง
พรรค
1. ไทยรักไทย
2. ประชาธิปตย
3. ชาติไทย
4. ความหวังใหม
5. ชาติพัฒนา
6. เสรีธรรม
7. กิจสังคม
8. ราษฎร
9. ถิ่นไทย
รวม
ที่มา
หมายเหตุ

จํานวน ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อ

จํานวน ส.ส.
ระบบแบงเขตเลือกตั้ง

จํานวน ส.ส. รวม

48
31
6
8
7
-

199
97
34
28
24
14
1
2
1

247
128
40
36
31
14
1
2
1

100

400

500

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ขอมูลปรับจนถึงการเลือกตั้งซอมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2545
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ตารางที่ 2
ประมาณการจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ภายหลังการควบและครอบกลุมและพรรคการเมือง
พรรค
1. ไทยรักไทย
2. ประชาธิปตย
3. ชาติไทย
4. ความหวังใหม
5. กิจสังคม
6. ราษฎร
รวม
ที่มา
หมายเหตุ

จํานวน ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อ

จํานวน ส.ส.
ระบบแบงเขตเลือกตั้ง

จํานวน ส.ส. รวม

62
31
6
1
-

266
97
35
1
2

328
128
41
1
1
2

100

400

500

ตารางที่ 1
1. เมื่อมีการยุบพรรคถิ่นไทย ส.ส.พรรคถิ่นไทยยายเขาพรรคไทยรักไทย
2. พรรคไทยรักไทยเขาครอบพรรคเสรีธรรม พรรคความหวังใหม และพรรคชาติพัฒนา
3. ประมาณการนี้มิไดคํานึงถึงจํานวน ส.ส.ที่ลาออกจากพรรคที่สังกัดเดิม เพื่อเตรียมตัวยายเขาพรรคไทยรักไทย
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ตารางที่ 3
จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขั้นต่ํา
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521-2540
รัฐธรรมนูญ

มาตรา

บทบัญญัติ

1. รธน. 2521

มาตรา 95

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

2. รธน. 2534

มาตรา 106

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 120 คน
(สภาผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน 360 คน
ตามมาตรา 99)

3. รธน. 2534 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 5
พ.ศ. 2538

มาตรา 112

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 25% ของจํานวน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

-

ไมมีบทบัญญัติที่กําหนดจํานวนขั้นต่ําของผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของพรรคการเมืองแตละพรรค

4. รธน. 2540

39
ตารางที่ 4
การเสนอรางกฎหมายทัว่ ไปโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521-2540
รัฐธรรมนูญ
1. รธน. 2521

มาตรา
มาตรา 125

บทบัญญัติ
1. ตองเปนมติของพรรคการเมืองตนสังกัด
2. ตองมี ส.ส. สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา
20 คน

2. รธน. 2534

มาตรา 143

เหมือน รธน. 2521

3. รธน. 2540

มาตรา 169

เหมือน รธน. 2521
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ตารางที่ 5
อายุขัยของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
2544 - 2547
รัฐบาลทักษิณ

วันดํารงตําแหนง
17 กุมภาพันธ 2544

วันสิ้นตําแหนง
14 มิถุนายน 2544

อายุขัย
3 เดือน 26 วัน

14 มิถุนายน 2544

9 ตุลาคม 2544

3 เดือน 26 วัน

3

9 ตุลาคม 2544

5 มีนาคม 2545

4 เดือน 27 วัน

4

5 มีนาคม 2545

3 ตุลาคม 2545

6 เดือน 29 วัน

5

3 ตุลาคม 2545

8 กุมภาพันธ 2546

4 เดือน 6 วัน

6

8 กุมภาพันธ 2546

8 พฤศจิกายน 2546

9 เดือน

7

8 พฤศจิกายน 2546

10 มีนาคม 2547

4 เดือน 2 วัน

8

10 มีนาคม 2547

30 มิถุนายน 2547

3 เดือน 20 วัน

9

30 มิถุนายน 2547

6 ตุลาคม 2547

3 เดือน 6 วัน

10

6 ตุลาคม 2547

5 กุมภาพันธ 2548

1
2

ที่มา

4 เดือน

รัฐบาลทักษิณ 1-9 อายุถัวเฉลี่ยตอรัฐบาล

4 เดือน 9 วัน

รัฐบาลทักษิณ 1-10 อายุถัวเฉลี่ยตอรัฐบาล

4 เดือน 23 วัน

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th
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ตารางที่ 6
จํานวนบุคคลที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
กุมภาพันธ 2544 – มกราคม 2547
ประเภทรัฐมนตรี
1. จํานวนบุคคลที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ในตําแหนงเดิมตั้งแตตน
(รัฐมนตรีขาประจํา ชั้นหนึ่ง)

จํานวน
4

2. จํานวนบุคคลที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีตั้งแตตน
แตถูกสลับตําแหนงเปนครั้งคราว
(รัฐมนตรีขาประจํา ชั้นสอง)

15

3. จํานวนบุคคลที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
แตมิไดดํารงตําแหนงตั้งแตตน และดํารงตําแหนงไมตอเนื่อง
(รัฐมนตรีขาจร)
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4. จํานวนบุคคลที่เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรี

57
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ตารางที่ 7
องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รายชื่อองคกร

หมวด

ก. องคกรรัฐธรรมนุญาภิบาล
1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แนวนโยบายแหงรัฐ
2. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
รัฐสภา : คณะกรรมการการเลือกตั้ง
บทเฉพาะกาล
3. ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
รัฐสภา : ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
บทเฉพาะกาล
4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
รัฐสภา : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ
บทเฉพาะกาล
5. ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาล : ศาลรัฐธรรมนูญ
บทเฉพาะกาล
6. สํานักงานศาลยุติธรรม

7. ศาลปกครอง

8. คณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ

ศาล : ศาลยุติธรรม
บทเฉพาะกาล
ศาล : ศาลปกครอง
บทเฉพาะกาล
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
บทเฉพาะกาล

9. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
10. ศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง

การตรวจเงินแผนดิน
บทเฉพาะกาล
การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
บทเฉพาะกาล

มาตรา
มาตรา 89
หมวด 6 สวนที่ 4
และมาตรา 327
หมวด 6 สวนที่ 7
และมาตรา 330
หมวด 6 สวนที่ 8
และมาตรา 334(1)
หมวด 8 สวนที่ 3
มาตรา 270
และมาตรา 334(1)
หมวด 8 สวนที่ 3
มาตรา 275
และมาตรา 334(1)
หมวด 8 สวนที่ 4
มาตรา 280
หมวด 10 สวนที่ 2
มาตรา 302
มาตรา 329
และมาตรา 331
หมวด 11
มาตรา 329 และ 333
หมวด 10 สวนที่ 4
มาตรา 329
และมาตรา 332
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รายชื่อองคกร
ข. องคกรอิสระอื่น
1. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุ
โทรคมนาคม
2. องคกรคุมครองผูบริโภค
ที่มา
หมายเหตุ

หมวด

มาตรา

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา 40

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย

มาตรา 57

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. 2543 กําหนดใหมีองคกรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2 องคกร คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
แหงชาติ (กสช.) และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)
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ตารางที่ 8
ขนาดการเปดประเทศของระบบเศรษฐกิจไทย
2538/2530 – 2546
(% of GDP at Current Market Prices)
ป
2528 - 2530
2533 - 2535
2538 - 2540
2541 - 2543
2544
2545 p
2546 p
ที่มา
หมายเหตุ

X/GDP
26.1
35.8
43.1
61.4
66.0
64.7
65.7

M/GDP
26.1
41.7
46.9
49.1
59.4
57.5
58.9

คํานวณจากบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ขอมูลป 2545 และ 2546 เปนขอมูลเบื้องตน
X
= มูลคาสินคาและบริการสงออก
M = มูลคาสินคาและบริการนําเขา
GDP = รายไดประชาชาติ

(X+M)/GDP
52.2
77.5
90.0
110.6
125.4
122.2
124.6
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ตารางที่ 9
รายจายในการบริโภคของประชาชน 2528/30 – 2546
(% of GDP at Current Market Prices)
ป
2528 - 2530
2533 - 2535
2538 – 2540
2541 – 2543
2544
2545 p
2546 p
ที่มา
หมายเหตุ

C/GDP
61.2
55.4
53.9
55.3
57.0
56.5
56.2

คํานวณจากบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ขอมูลป 2545 และ 2546 เปนตัวเลขประมาณการ
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ตารางที่ 10
ความสําคัญของงบกลางในงบประมาณรายจายรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
(ลานบาท)

ปงบประมาณ
2544
2545
2546
2547
2548
ที่มา
หมายเหตุ

งบประมาณรายจายรวม
910,000
1,023,000
999,900
1,028,000
1,200,000

งบกลาง
86,912
183,841
147,634
265,826
200,190

สํานักงบประมาณ
งบประมาณประจําป 2544 จัดทําในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย

งบกลาง
คิดเปนรอยละของ
งบประมาณรายจาย
รวม
9.55
17.97
14.76
25.86
16.68
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ตารางที่ 11
ที่มาของแนวความคิดสําคัญของทักษิโณมิกส
แนวความคิดสําคัญของทักษิโณมิกส

ที่มา

1. การฟนเศรษฐกิจจากภาวะตกต่ํา/ถดถอย ดวยการ
อัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ

Keynesianism

2. นโยบายเอื้ออาทรและสวัสดิการสังคม

รัฐสวัสดิการในยุโรปตะวันตก

3. การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทและเศรษฐกิจรากหญา

นักวิชาการไทยจํานวนมากนําเสนอนโยบายนี้มาชานาน
แตไมมีรัฐบาลใดสนใจดําเนินนโยบายอยางจริงจัง

4. การพัฒนาโดยใหความสําคัญแกอุปสงค
ภายในประเทศ (Domestic Demand) มากกวา
อุปสงคภายนอก (External Demand)

“Demand-led Growth Model”

5. นโยบายประชานิยม

ละตินอเมริกา

6. กองทุนหมูบาน ธนาคารประชาชน SML

Microfinance, Grameen Bank

7. การแปลงสินทรัพยเปนทุน

Hernando de Soto

8. การใชนโยบายกึ่งการคลัง (Quasi-Fiscal Policy)

มีหลายประเทศดําเนินการมากอนแลว

48
ตารางที่ 12
ความแตกตางระหวางยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี (DTDM)
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (BC)
ความแตกตางดาน

DTDM

BC

1. การผลิต

การผลิตเพื่อพาณิชย เพื่อการสงออก

2. การเกษตร
3. การใชประโยชนจากความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ

เกษตรกรรมปนเปอน (GMO)
การผลิตตามความไดเปรียบเชิง
เปรียบเทียบ จะเห็นไดจาก FTAs,
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
“อยูดี กินดี”
“Consumption Maximization”
“Consumption-Led Growth”

การผลิตเพื่อการยังชีพ ผลิตใหพอใช เหลือจึง
ขาย
เกษตรกรรมธรรมชาติ
การกระจายการผลิต (Diversification of
Production) ไมยึดหลักการผลิตตามความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ
“อยูพอดี กินพอดี”
“Optimal Consumption”
“Maximizing Welfare by Minimizing
Consumption”

4. การบริโภค

5. วิถีการดําเนินชีวิต

6. อบายมุข

7. การจัดการทรัพยากร
ทองถิ่น
8. องคกรประชาชน

สงเสริมการใชจายในการบริโภค
สงเสริมการใชจายเกินตัว
สงเสริมการใชจายในการเลนหุน
เพื่อเพิ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย
สงเสริมการใชจายในการเลนหวย
สงเสริมการจัดตั้งกาสิโน สถานบันเทิง
สงเสริมกิจกรรมอบายมุข
เนนบทบาทของรัฐบาลสวนกลาง
ในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น
ทําลายความเขมแข็งของชุมชน
ตองการองคกรประชาชนที่อยูภายใต
การกํากับของรัฐบาล และเชื่อฟง
รัฐบาล

“อยูพอดี กินพอดี”
ไมตองการสังคมที่มีความเสี่ยง (Risk
Society)
อบายมุขเปนของตองหาม
อบายมุขขัดตอหลักการ “อยูพอดี
กินพอดี”
เนนบทบาทของชุมชน
สรางความเข็มแข็ง และเพิ่มสิทธิใหแกชุมชน
ในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น
สงเสริมการจัดตั้งองคกรประชาชน
เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรประชาชน
เพื่อสรางอํานาจตอรอง และ Collective
Action
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ภาคผนวกที่ 1 วาดวยคณะรัฐมนตรีรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ภาคผนวกที่ 1-1
รายนามรัฐมนตรีทั้งหมด
ในรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
กุมภาพันธ 2544 – ตุลาคม 2547
1.

กร ทัพพะรังสี

30.

ลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ

2.

กระแส ชนะวงค

31.

วราเทพ รัตนากร

3.

เกษม วัฒนชัย

32.

วัฒนา เมืองสุข

4.

จาตุรนต ฉายแสง

33.

วันมูหะมัดนอร มะทา

5.

จําลอง ครุฑขุนทด

34.

วิเชษฐ เกษมทองศรี

6.

จําลอง เอี่ยมแจงพันธุ

35.

วิษณุ เครืองาม

7.

ชวลิต ยงใจยุทธ

36.

สนธยา คุณปลื้ม

8.

ชูชีพ หาญสวัสดิ์

37.

สมคิด จาตุศรีพิทักษ

9.

เชษฐา ฐานะจาโร

38.

สมบัติ อุทัยสาง

10.

เดช บุญ-หลง

39.

สมศักดิ์ เทพสุทิน

11.

ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา

40.

สรอรรถ กลิ่นประทุม

12.

นที ขลิบทอง

41.

สัมพันธ บุญญานันต

13.

นิกร จํานง

42.

สิริกร มณีรินทร

14.

เนวิน ชิดชอบ

43.

สุชัย เจริญรัตนกุล

15.

ประชา พรหมนอก

44.

สุชาติ เชาววิศิษฐ

16.

ประชา มาลีนนท

45.

สุดารัตน เกยุราพันธุ

17.

ประพัฒน ปญญาชาติรักษ

46.

สุธรรม แสงประทุม

18.

ประมวล รุจนเสรี

47.

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

19.

ปองพล อดิเรกสาร

48.

สุรพงษ สืบวงศลี

20.

ปุระชัย เปยมสมบูรณ

49.

สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ

21.

พงศกร เลาหวิเชียร

50.

สุวรรณ วลัยเสถียร

22.

พงศเทพ เทพกาญจนา

51.

สุวัจน ลิปตพัลลภ

23.

พงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล

52.

สุวิทย คุณกิตติ

24.

พรหมมินทร เลิศสุริยเดช

53.

อดิศัย โพธารามิก

25.

พิเชษฐ สถิรชวาล

54.

อนุทิน ชาญวีรกูล

26.

พิทักษ อินทรวิทยนันท

55.

อนุรักษ จุรีมาศ

27.

พินิจ จารุสมบัติ

56.

อารีย วงศอารยะ

28.

โภคิน พลกุล

57.

อุไรวรรณ เทียนทอง

29.

ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
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ภาคผนวกที่ 1-2
การปรับคณะรัฐมนตรี
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ครั้งที่

วันเดือนป

เหตุผล

1

14 มิถุนายน 2544

นายแพทยเกษม วัฒนชัย ลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีศึกษาธิการ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงแทน

2

9 ตุลาคม 2544

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ออกจากตําแหนงรัฐมนตรีศึกษาธิการ
สุวิทย คุณกิตติ ดํารงตําแหนงแทน

3

5 มีนาคม 2545

ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากพรรคชาติพัฒนาเขารวมรัฐบาล และนายเนวิน
ชิดชอบ ยึดเกาอี้รัฐมนตรีชวยวาการ

4

3 ตุลาคม 2545

ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการ

5

8 กุมภาพันธ 2546

ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีปญหาความขัดแยงในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี
ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี

6

8 พฤศจิกายน 2546

ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากขับพรรคชาติพัฒนาออกจากการรวมรัฐบาล

7

10 มีนาคม 2547

ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีปญหาวิกฤติการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

8

30 มิถุนายน 2547

ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากนําพรรคชาติพัฒนากลับเขารวมรัฐบาล

9

6 ตุลาคม 2547

พล.อ.ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา และ ร.อ.สุชาติ เชาววิศิษฐ
รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.เชษฐา ฐานะจาโร รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม ลาออกจากตําแหนง

ที่มา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
www.cabinet.thaigov.go.th
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ภาคผนวกที่ 1-3
จํานวนรัฐมนตรี
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
กุมภาพันธ 2544 – ตุลาคม 2547
รัฐบาลทักษิณ

รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีวาการ

รัฐมนตรีชวยวาการ

รวม

1

5

18(2)

14

35

2

5

18(3)

15

35

3

5

18(3)

15

35

4

6

19(4)

16

37

5

6

19

10

35

6

7

19

9

35

7

7

19

9

35

8

7

19

9

35

9

8

19

8

35

10

7

19

9

35
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ภาคผนวกที่ 1-4
รายนามรัฐมนตรีขาประจํา
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
กุมภาพันธ 2544 – ตุลาคม 2547
จาตุรนต

ฉายแสง

ชวลิต

ยงใจยุทธ (พลเอก)

ธรรมรักษ

อิศรางกูร ณ อยุธยา (พลเอก)

ประชา

มาลีนนท

ปุระชัย

เปยมสมบูรณ (ร.ต.อ.)

พงศเทพ

เทพกาญจนา

วราเทพ

รัตนากร

วันมูหะมัดนอร

มะทา

สนธยา

คุณปลื้ม

สมคิด

จาตุศรีพิทักษ

สมศักดิ์

เทพสุทนิ

สรอรรถ

กลิ่นประทุม

สุชาติ

เชาววิศิษฐ (รอยเอก)

สุดารัตน

เกยุราพันธุ

สุรเกียรติ์

เสถียรไทย

สุรพงษ

สืบวงศลี (นายแพทย)

สุริยะ

จึงรุงเรืองกิจ

สุวิทย

คุณกิตติ

อดิศัย

โพธารามิก
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ภาคผนวกที่ 1-5
รายนามรัฐมนตรีขาประจํา ชั้นหนึง่
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
กุมภาพันธ 2544 – ตุลาคม 2547
พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ
ทุกชุด ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
ในรัฐบาลทักษิณ 1-4

วราเทพ รัตนากร

ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง
ในรัฐบาลทักษิณทุกชุด

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ในรัฐบาลทักษิณทุกชุด

สุดารัตน เกยุราพันธุ

ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ในรัฐบาลทักษิณทุกชุด
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ภาคผนวกที่ 1-6
รายนามรัฐมนตรีขาประจํา ชั้นสอง
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
กุมภาพันธ 2544 – ตุลาคม 2547
จาตุรนต ฉายแสง

รมต.สํานักนายกรัฐมนตรี
รมต.ยุติธรรม
รองนายกรัฐมนตรี
ธรรมรักษ อิศรางกูร ณ อยุธยา รมต.สํานักนายกรัฐมนตรี
รมต.กลาโหม
รองนายกรัฐมนตรี
ประชา มาลีนนท
รมช.คมนาคม
รมช.มหาดไทย
รมช.สาธารณสุข
ปุระชัย เปยมสมบูรณ
รมต.มหาดไทย
รมต.ยุติธรรม
รองนายกรัฐมนตรี
พงศเทพ เทพกาญจนา
รมต.ยุติธรรม
รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รมต.พลังงาน
รมต.ยุติธรรม
รมต.คมนาคม
วันมูหะมัดนอร มะทา
รมต.มหาดไทย
รองนายกรัฐมนตรี
รมต.เกษตรและสหกรณ
สนธยา คุณปลื้ม
รมต.วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม
รมต.การทองเที่ยวและกีฬา
สมคิด จาตุศรีพิทักษ
รมต.การคลัง
รองนายกรัฐมนตรี

ทักษิณ 1-3
ทักษิณ 4
ทักษิณ 5-10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-7
ทักษิณ 8-9
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-10
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5
ทักษิณ 6-10
ทักษิณ 1-3
ทักษิณ 4
ทักษิณ 5
ทักษิณ 6-10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-7
ทักษิณ 8-9
ทักษิณ 10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-10
ทักษิณ 1-5, 8-10
ทักษิณ 3-4, 6-7
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สมศักดิ์ เทพสุทิน

สรอรรถ กลิ่นประทุม

สุชาติ เชาววศิ ิษฐ
สุรพงษ สืบวงศลี
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ
สุวิทย คุณกิตติ

อดิศัย โพธารามิก

รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รมต.อุตสาหกรรม
รมต.เกษตรและสหกรณ
รองนายกรัฐมนตรี
รมช.มหาดไทย
รมต.เกษตรและสหกรณ
รมต.การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
รมช.การคลัง
รองนายกรัฐมนตรี
รมช.สาธารณสุข
รมต.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รมต.อุตสาหกรรม
รมต.คมนาคม
รองนายกรัฐมนตรี
รมต.ศึกษาธิการ
รมต.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รมต.พาณิชย
รมต.ศึกษาธิการ

ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 7-9
ทักษิณ 10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 7-10
ทักษิณ 1-7
ทักษิณ 8-9
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-10
ทักษิณ 1-2, 5-7
ทักษิณ 3-4
ทักษิณ 8-10
ทักษิณ 1-6
ทักษิณ 7-10
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ภาคผนวกที่ 1-7
รายนามรัฐมนตรีขาจร
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
กุมภาพันธ 2544 – ตุลาคม 2547
กร ทัพพะรังสี
กระแส ชนะวงค
เกษม วัฒนชัย
จําลอง ครุฑขุนทด
จําลอง เอี่ยมแจงพันธุ
ชูชีพ หาญสวัสดิ์
เชษฐา ฐานะจาโร
เดช บุญ-หลง
นที ขลิบทอง
นิกร จํานง
เนวิน ชิดชอบ
ประชา พรหมนอก
ประพัฒน ปญญาชาติรักษ
ประมวล รุจนเสรี
ปองพล อดิเรกสาร
พงศกร เลาหวิเชียร
พงษศกั ดิ์ รักตพงศไพศาล

รองนายกรัฐมนตรี
รมต.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รมต.ศึกษาธิการ
รมช.ศึกษาธิการ
รมช.สาธารณสุข
รมต.เกษตรและสหกรณ
รมต.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รมต.กลาโหม
รองนายกรัฐมนตรี
รมต.แรงงานและสวัสดิการสังคม
รมช.เกษตรและสหกรณ
รมช.คมนาคม
รมช.พาณิชย
รมช.เกษตรและสหกรณ
รมช.สาธารณสุข
รมช.เกษตรและสหกรณ
รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รมช.มหาดไทย
รองนายกรัฐมนตรี
รมต.ศึกษาธิการ
รมช.คมนาคม
รมช.พาณิชย
รมต.อุตสาหกรรม

ทักษิณ 4-6
ทักษิณ 8-10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 1
ทักษิณ 1-3
ทักษิณ 7
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 7
ทักษิณ 8-9
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 4-10
ทักษิณ 4
ทักษิณ 5-10
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-7
ทักษิณ 5-8
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 7-9
ทักษิณ 10
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พรหมมินทร เลิศสุริยเดช
พิเชษฐ สถิรชวาล
พิทกั ษ อินทรวิทยนันท
พินิจ จารุสมบัติ

โภคิน พลกุล
ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ
วัฒนา เมืองสุข
วิเชษฐ เกษมทองศรี
วิษณุ เครืองาม
สมบัติ อุทัยสาง
สัมพันธ บุญญานันต
สิริกร มณีรินทร
สุชัย เจริญรัตนกุล
สุธรรม แสงประทุม

สุวรรณ วลัยเสถียร
สุวัจน ลิปตพัลลภ

อนุทนิ ชาญวีรกูล

รองนายกรัฐมนตรี
รมต.พลังงาน
รมช.อุตสาหกรรม
รมช.คมนาคม
รองนายกรัฐมนตรี
รมต.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รมต.อุตสาหกรรม
รองนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี
รมต.มหาดไทย
รมช.กลาโหม
รมช.แรงงานและสวัสดิการสังคม
รมช.พาณิชย
รมต.พาณิชย
รมช.คมนาคม
รองนายกรัฐมนตรี
รมช.มหาดไทย
รมต.กลาโหม
รมช.ศึกษาธิการ
รมช.สาธารณสุข
รมช.สาธารณสุข
รมต.ทบวงมหาวิทยาลัย
รมช.ศึกษาธิการ
รมช.มหาดไทย
รมช.พาณิชย
รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
รมต.ทบวงมหาวิทยาลัย
รมต.แรงงาน
รองนายกรัฐมนตรี
รมช.สาธารณสุข
รมช.พาณิชย

ทักษิณ 5
ทักษิณ 6-10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 7-9
ทักษิณ 10
ทักษิณ 7
ทักษิณ 8-10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 7-10
ทักษิณ 7-10
ทักษิณ 5-10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 10
ทักษิณ 2-7
ทักษิณ 8
ทักษิณ 10
ทักษิณ 1-3
ทักษิณ 8-9
ทักษิณ 10
ทักษิณ 1-4
ทักษิณ 4
ทักษิณ 4
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 9-10
ทักษิณ 9
ทักษิณ 10
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อนุรักษ จุรีมาศ
อารีย วงศอารยะ
อุไรวรรณ เทียนทอง

รมต.การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
รมต.วัฒนธรรม
รมต.ศึกษาธิการ
รมต.วัฒนธรรม
รมต.แรงงาน

ทักษิณ 5-6
ทักษิณ 7-10
ทักษิณ 10
ทักษิณ 5-6
ทักษิณ7-10
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ภาคผนวกที่ 2 ผูนําพรรคไทยรักไทยกับผลประโยชน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ภาคผนวกที่ 2-1
มูลคาหุน ทีถ่ ือครองของตระกูลที่เกี่ยวของกับรัฐบาลพรรคไทยรักไทย (ลานบาท)
ตระกูล
มาลีนนท
ชินวัตร
ดามาพงศ
โพธารามิก
วิญญรัตน
มหากิจศิริ
เทพกาญจนา
วงศสวัสดิ์
จึงรุงเรืองกิจ

2543
24,423.00
11,772.28
5,864.24
1,709.39
723.31
135.72
89.21
-

2544
25,569.87
12,768.20
6,470.88
558.82
851.21
187.57
535.16
-

2545
22,636.23
8,365.29
4,125.19
435.52
1,611.98
2,360.12
977.25
-

2546
26,711.69
18,543.52
9,382.78
3,031.34
1,545.78
3,717.65
1,993.84
689.67
162.00

2547
20,585.83
31,543.75
15,267.24
866.70
1,750.25
3,324.98
1,334.74
2,042.06
284.85

ที่มา วารสารการเงินการธนาคาร

ภาคผนวกที่ 2-2
อันดับความร่าํ รวยในมูลคาหุนของตระกูลที่เกีย่ วของกับรัฐบาลพรรคไทยรักไทย
ตระกูล
มาลีนนท
ชินวัตร
ดามาพงศ
โพธารามิก
วิญญรัตน
มหากิจศิริ
เทพกาญจนา
วงศสวัสดิ์
จึงรุงเรืองกิจ
ที่มา วารสารการเงินการธนาคาร

2543
1
2
3
10
18
93
134
-

2544
1
2
3
27
15
95
30
-

2545
1
3
6
64
13
9
27
-

2546
1
3
4
17
40
13
24
66
196

2547
2
1
3
58
26
14
37
22
150
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ภาคผนวกที่ 2-3
ตระกูลเศรษฐีหุนไทย
ป 2543 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

นามสกุล
มาลีนนท
ชินวัตร
ดามาพงศ
จิราธิวัฒน
เบญจรงคกุล
ดํารงชัยธรรม
อัศวโภคิน
จันศิริ
เลี่ยวไพรัตน
โพธารามิก

จํานวนเงิน (ลานบาท)
24,422.96
11,772.28
5,864.24
3,020.84
2,615.63
2,394.84
2,046.18
1,854.81
1,765.20
1,709.39

วารสารการเงินการธนาคาร

ป 2544 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

นามสกุล
มาลีนนท
ชินวัตร
ดามาพงศ
อัศวโภคิน
จิราธิวัฒน
จันศิริ
ดํารงชัยธรรม
เบญจรงคกุล
วิทยฐานกรณ
เลี่ยวไพรัตน
วารสารการเงินการธนาคาร

จํานวนเงิน (ลานบาท)
25,569.87
12,768.20
6,470.88
5,329.87
3,818.45
2,493.95
1,836.04
1,278.75
1,248.84
1,218.63
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ป 2545 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

นามสกุล
มาลีนนท
อัศวโภคิน
ชินวัตร
จิราธิวัฒน
ดํารงชัยธรรม
ดามาพงศ
จันศิริ
กรรณสูต
มหากิจศิริ
เผอิญโชค

จํานวนเงิน (ลานบาท)
22,636.23
12,004.72
8,365.29
5,793.35
4,922.72
4,125.19
4,061.03
2,442.78
2,360.12
2,308.86

วารสารการเงินการธนาคาร

ป 2546 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

นามสกุล
มาลีนนท
อัศวโภคิน
ชินวัตร
ดามาพงศ
จิราธิวัฒน
กรรณสูต
จันศิริ
ดํารงชัยธรรม
เผอิญโชค
วิทยฐานกรณ
วารสารการเงินการธนาคาร

จํานวนเงิน (ลานบาท)
26,711.69
19,880.99
18,543.52
9,382.78
7,545 .98
6,701.76
6,053.47
5,534.74
4,507.25
4,076.87
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ป 2547 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

นามสกุล
ชินวัตร
มาลีนนท
ดามาพงศ
อัศวโภคิน
กรรณสูต
จิราธิวัฒน
ลาภวิสุทธิสิน
เบญจรงคกุล
จันศิริ
จรณะจิตต
วารสารการเงินการธนาคาร

จํานวนเงิน (ลานบาท)
31,543.75
20,585.83
15,267.24
14,551.99
8,925.95
7,322.10
6,892.12
6,864.20
5,123.83
4,951.13
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ภาคผนวกที่ 2-4
เศรษฐีหุนไทย
ป 2543 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
5
5
5
9
10
ที่มา

ชื่อ - นามสกุล
นายพานทองแท ชินวัตร
นายบรรณพจน ดามาพงศ
นายประวิทย มาลีนนท
น.ส. รัตนา มาลีนนท
นายประชา มาลีนนท
นายประชุม มาลีนนท
นายประสาร มาลีนนท
น.ส. อัมพร มาลีนนท
น.ส. นิภา มาลีนนท
นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม

จํานวนเงิน (ลานบาท)
11,482.28
5,864.24
4,887.76
3,363.22
3,362.80
3,362.80
3,362.80
3,362.80
2,720.80
2,394.84

วารสารการเงินการธนาคาร

ป 2544 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
6
6
9
10
ที่มา

ชื่อ - นามสกุล
นายพานทองแท ชินวัตร
นายบรรณพจน ดามาพงศ
นายประวิทย มาลีนนท
นายอนันต อัศวโภคิน
น.ส. รัตนา มาลีนนท
นายประชุม มาลีนนท
นายประสาร มาลีนนท
น.ส. อัมพร มาลีนนท
น.ส. นิภา มาลีนนท
นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
วารสารการเงินการธนาคาร

จํานวนเงิน (ลานบาท)
12,448.20
6,470.88
5,161.84
4,644.58
3,551.82
3,551.36
3,551.36
3,551.36
2,647.36
1,836.04
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ป 2545 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
ที่มา

ชื่อ - นามสกุล
นายอนันต อัศวโภคิน
นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
นายประวิทย มาลีนนท
นายพานทองแท ชินวัตร
นายบรรณพจน ดามาพงศ
น.ส. พิณทองทา ชินวัตร
น.ส. รัตนา มาลีนนท
นายประชุม มาลีนนท
นายประสาร มาลีนนท
น.ส. อัมพร มาลีนนท

จํานวนเงิน (ลานบาท)
9,858.16
4,922.72
4,568.00
4,417.89
4,125.19
3,743.40
3,143.20
3,142.80
3,142.80
3,142.80

วารสารการเงินการธนาคาร

ป 2546 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
10
ที่มา

ชื่อ - นามสกุล
นายอนันต อัศวโภคิน
น.ส. พิณทองทา ชินวัตร
นายบรรณพจน ดามาพงศ
นายพานทองแท ชินวัตร
นายเปรมชัย กรรณสูต
นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
นายประวิทย มาลีนนท
นางปราณี เผอิญโชค
น.ส. รัตนา มาลีนนท
นายประชุม มาลีนนท
นายประสาร มาลีนนท
น.ส. อัมพร มาลีนนท
วารสารการเงินการธนาคาร

จํานวนเงิน (ลานบาท)
16,373.37
10,208.00
9,382.78
7,864.65
5,692.60
5,534.74
5,390.24
3,948.50
3,708.98
3,708.50
3,708.50
3,708.50
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ป 2547 (ณ 30 กันยายน)
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ที่มา

ชื่อ - นามสกุล
น.ส. พิณทองทา ชินวัตร
นายบรรณพจน ดามาพงศ
นายอนันต อัศวโภคิน
นายพานทองแท ชินวัตร
นายเปรมชัย กรรณสูต
นายไพบูลย ดํารงชัยธรรม
นายประวิทย มาลีนนท
นางนิจพร จรณะจิตต
นายวิชัย เบญจรงคกุล
น.ส. สุภาพร ลาภวิสุทธิสิน
วารสารการเงินการธนาคาร

จํานวนเงิน (ลานบาท)
18,032.76
15,267.24
12,314.84
11,096.62
7,584.32
4,151.05
4,111.20
4,029.29
3,743.39
3,546.59
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