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การเมืองไทย ภายใตทุนสามานย

คําอภิปรายของ ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ

12 พฤษภาคม 2557

ในการขับเคลื่อนการตอสูในสภาวะการที่ขัดแยงทางการเมือง ความสนใจเรื่องเศรษฐกิจคอนขางจะ

ตํ่า การวิเคราะหเศรษฐกิจและการเมืองยิ่งคอนขางตํ่า ผมรูสึกวารัฐบาลรูจุดออนตรงนี้ของตัวเอง และรู

จุดออนของสังคม จุดออนรัฐบาลอยูท่ีดานเศรษฐกจิ เขาพยายามจะไมพูดความออนไหวทางดานเศรษฐกิจ

แตจะนําประเด็นทางการเมืองมาโหมกระแสอยูตลอดเวลา ทําใหสังคมขับเคลื่อนไปตามกระแสอารมณทาง

การเมือง จนทําใหพวกทุนสามานยสามารถบรรลุเปาหมายทางดานเศรษฐกิจของตนไดทุกเรื่อง

เศรษฐกิจการเมืองไทยปจจุบนั ประมาณ 40-50 % เปล่ียนแปลงไปตามสถานการณของโลก ผาน

ขอตกลงตางๆ ตามขอตกลงระหวางรัฐ ปจจุบันนั้นนักวิเคราะหเชื่อวาหลายๆ นโยบายนั้นไมไดถูกกําหนด

มาจากภายใน จรงิๆแลวนโยบายนั้นถูกกาํหนดจากภายนอกผานขอตกลงตางๆ วันนี้เรากําลังเหอ เออีซี สักกี่

คนที่จะเขาใจเออีซีและมันมีอะไรอยูในน้ัน เราจะมองแตดานดีมาตลอดซึ่งในทัศนะเศรษฐศาสตรทาง

การเมือง ในโลกนี้มันไมมีอะไรไดมาฟรี แปลวาทุกอยางมีไดมีเสีย ทุกเวลาที่เราพูดถึงกระแสโลก ไมคอย

เห็นนักเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัย ที่จะพูดถึงขอดีและขอเสียคูกันไป เรามักจะพูดแตขอดีตลอด มองไม

เห็นขอเสียเลย ท้ังท่ีในภาษาเศรษฐศาสตร ไมมอีะไรมีแตดีและไมมีอะไรมีแตเสีย มันมีดีมีเสียในตัวมัน

หนาที่ของเราอะไรดีเราเก็บไวอะไรเสียก็พยายามใหลดลง

กระแสโลกมีผลกระทบรุนแรงตอการเปลี่ยนแปลง ตัวกระแสโลกนี้ยากท่ีเราจะไปกําหนด ยากที่เรา

จะไปคัดคานแกไข ปจจัยภายในน้ันเราพอแกไขมันไดบาง ปจจัยภายในท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงเรียกวา

ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมคนและชนชั้น คําวา “ปฏิสัมพันธเชิงอํานาจ” แปลวาการกระทําระหวางกลุม

และชนชั้นตางๆ การเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตนั้นมีปจจัย  2 ปจจัยเปน

ตัวกําหนด คอืเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงโครงสรางของประชากร ตัวเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ ไอที และ

การคนพบใหมๆ ทางวิศวกรรมและโรงงาน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภาคอุตสาหกรรมและการคาควบคู

การเปลีย่นประชากร จึงทําใหสงัคมไทยในปจจุบันสามารถสรุปวา เราเปนสังคมการคาและอุตสาหกรรม

เรยีบรอยแลว สรุปใหเหน็ไดจาก 3 ปจจัย ตวัท่ีหนึง่คือ จีดพีี จีดีพีภาคเกษตรน้ัน มีเพียง 10-12 %เทาน้ันเอง

นอกน้ันเปนภาคการคาและอตุสาหกรรม ดูจากการสงออก มูลคาการสงออกภาคเกษตรก็มีเพียง 10-12 %

เชนกัน ตอมาดูจากตัวเลขกําลังแรงงาน ที่ทํางานในการผลิตสาขาตางๆ กําลังแรงงานในปจจุบัน อยูในภาค

เกษตรประมาณ 15ลาน ในจํานวนนี้เปนลูกจางเกษตร 3 ลานคน อีก 24 ลานอยูในภาคการคาและ

อุตสาหกรรม
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คําวาเกษตรกรนั้นประกอบดวย 1)ชาวนา 2)ชาวสวน 3)ชาวประมง 4)ชาวไร และ5)คนเลี้ยงสัตว ตัว

ชาวนาเองนั้น เหลือแค 8 ลานคน และจาํนวน 8 ลานนั้นพบวาสวนมากอายุ 58 -60 ป สังคมเกษตรกรของเรา

อยูในภาวะเปลี่ยนผานที่นาระวังอยางยิ่ง เพราะตัวชาวนาเองนั้นเปนคนแกหมดแลว ถาเราอยากดํารงอาชีพ

เกษตรกรไว เราตองคิดกันใหมเราจะคิดตามกระแสของทุนไมได ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

โครงสรางการคาการผลิตอะไรตางๆอยางรวดเร็ว ประกอบกับกําลังประชาชนที่ลดลงในภาคเกษตร มัน

นําไปสูวิถีการเปลี่ยนแปลงการผลิต แปลวาเราอยูในวิถีการคาอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทย

เปลี่ยนแปลงอยูภายใตทุนนิยม ตรงนี้เปนโจทยสําคัญที่นําไปสูการขับเคลื่อนทางสังคม ถาเรายอมรับตรงนี้

การดูจาก จีดีพี ดูจากการสงออก เปนทุนนิยมหมดแลว ภายในระบบทุนนิยมทั่วโลก ประเทศไหนที่เปนกลุม

ทุนนิยม ประเทศนั้นอํานาจนําอยูที่กลุมทุน ดังนั้นปฏิสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมคนและชนชั้น เราพูดได

เลยวากลุมคนและชนชัน้ท่ีมีอาํนาจนําก็คอืกลุมทุน สรุปวาระบบการเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิไทยปจจุบัน มัน

ถูกเปลี่ยนแปลงภายใตปฏิสัมพันธเชิงอํานาจของกลุมทุน กลุมทุนเปนผูมีอํานาจเปนดานหลักในสังคม

เน่ืองจากเปนทุนนิยม มันจึงกลายเปนวาเศรษฐกิจการเมืองไทยตกอยูภายใตอํานาจทุน ซ่ึงตรงนี้ผมคิดวา

นักวิจัยตางๆ ก็สามารถเอาตัวนี้ไปเปนสมมุติฐานที่จะพิสูจนตอไปได วาจริงไหมวาสังคมไทยอยูใตอํานาจ

ทุนจรงิไหม ดวยวิธกีารตางๆ กัน ในงานของผมสองสามชิ้นท่ีผานมาผมสรุปไดอยางนี้ครับ ไมวาจะเปน

เรื่องของสวัสดิการคนจน งานเกี่ยวกับแรงงาน งานเกี่ยวกับกลุมทุนก็จะออกมาอยางนี้ ทั้งนี้ระบบเศรษฐกิจ

ท่ีอยูภายใตกลุมทุน ทุนมันจะพัฒนาไปไดสองดานเสมอทั่วโลก ดานท่ีหน่ึงมันพัฒนามาทางดานทุน

สามานย ดานท่ีสองมนัพัฒนามาทางดานทุนท่ีมีคุณคา ทุนนิยมในประเทศสแกนดิเนเวีย ในเยอรมนั เปน

ตนแบบของทุนนิยมที่มีคุณคาเปนดานหลัก ความสามานยนอยกวา แตวาทุนนิยมในประเทศที่ดอยพัฒนาที่

กาํลังเตบิโตขึน้มาไมวาจะเปน ไทย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย จะเปนทุนสามานยมากกวา ทุนสามานยมันมี

ลักษณะไมโปรงใส เราจะเห็นการหลบภาษีเต็มไปหมดนะครับ การประมูลท่ีมีใตโตะเต็มไปหมด ความไม

เปนธรรมคือเอาเปรยีบผูอืน่ เอาเปรียบผูบริโภค เอาเปรยีบคูแขง เอาเปรียบแรงงาน ไมสมดุล คือมีอํานาจ

มากเกินไป ไมโปรงใส ไมเปนธรรม ไมสมดุล ไมเปนประชาธิปไตย

เวลาพูดถึงทุนที่ไมเปนประชาธิปไตยผมคิดวา ผมมีความคิดแตกตางกับพวกนักนิติศาสตร นัก

รัฐศาสตร เวลาเราวิเคราะหประชาธิปไตยในระบบทุนนิยมนั้น ผมวิเคราะหจากประชาธิปไตยในรากฐาน

คือ ประชาธิปไตยท่ีดี ดูไดจากประชาธิปไตยในท่ีทํางาน (democracy at work) ประชาธิปไตยในโรงงาน

โดยธรรมชาติของทุนมันคือเผด็จการ ในโรงงานหนึ่งมีหมื่นคนถาคนหนึ่งคนถือหุนเกินหาสิบ มันทุบโตะ

ไดตลอดเวลา ไมมีประชาธิปไตย เปนธรรมชาติของมัน เม่ือระบบทุนมันเปนอยางนี้ ในประเทศท่ีเขา

กาวหนา เขาจึงสรางระบบตัวยั้งทุน ตัวตานเผด็จการของทุนข้ึนมา เรียกวาระบบ เคาเตอรแวล่ิง (counter

vailing)หรือระบบการถวงดุล ซึ่งในประเทศยุโรปและประเทศสแกนดินเีวยี หรอืในประเทศซึง่กาํลังเติบโต

ข้ึนมา เชน ในประเทศบราซิล เวเนซุเอลา เราจะเห็นพลังตัวน้ีข้ึนมาตานพลังทุน พลังตัวน้ีคืออะไรครับใน

เวเนซุเอลาเรียกวา community Council หรือสภาชุมชน และworker Council สภาแรงงาน ในยุโรป ใน

สแกนดินีเวีย เรามีสหภาพแรงงาน (union) ในเยอรมันเมื่อยุคunionเติบโต เขาสามารถตานทุนตรงนี้ไว โดย
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การกําหนดไวในรัฐธรรมนูญวา ทุกๆ โรงงานที่มีแรงงานหนึ่งพันคนจะตองมีตัวแทนคนงานนั่งบริหารอยู

หน่ึงคน อยางนี้เขาเรียกวา democracy at work ซึ่งในเมืองไทยไมปรากฏเลย ดังนั้นเราจึงสรุปไดวาใน

เมืองไทยนั้น มันมีแตทุนเผด็จการ แลวไมมีตัวตานทานเผด็จการการ เมื่อไมมีตัวตานทานจึงทําใหเปนทุน

สามานยมากยิ่งขึ้น

ดูอีกดานหนึ่ง คือทุนที่มีคุณคา ทุนมีคุณคาคือทุนสามัญทั่วไปที่เขาอยูกับกฎเกณฑ เขามีความเปน

ธรรม เขาไมเอาเปรียบผูบริโภค ไมเอาเปรียบลกูจาง ดานหน่ึงอาจเปนจิตสํานึกของตัวเขาเอง หรืออีกดาน

หนึง่เขาถูกตอบโตเขาถกูถวงดลุ เขาโปรงใส เขาจายภาษีเต็มเม็ดเตม็หนวย เขามีขอมูลเขาถึงไดงาย เขามี

สมดุล มีการแขงขันเสรี เขาเปนทุนประชาธิปไตยและไมผกูขาด มาดูทุนสามานย พอมันสามานยมาก มันไม

โปรงใส มันไมเปนประชาธิปไตย ไมเปนธรรม ไมสมดุล ทุนเหลานี้ก็รูตัววาตัวเองนั้นสามานย ดังนั้นเขาจึง

ตองรักษาอํานาจที่เขามีอยู นักเศรษฐศาสตรการเมืองคนหนึ่งชื่อวา เวบเลน(Veblen) เขาบอกวาทุนพวกนี้ใน

ที่สุดแลวมันจะเรงรีบแสวงหาอํานาจรัฐ เพราะจะตองเอาอํานาจรัฐไปค้ํายันความสามานยของตัวไวใหได

คือความไมโปรงใส ความไมเปนธรรม ความไมสมดุล มิเชนนั้นมันจะถูกทําลาย และในประเทศกําลัง

พัฒนา การครองอํานาจรัฐเพ่ือไปคุมครองทุนสามานยและสรางอํานาจรัฐวงศวานข้ึนมา วงศวานมากอส

วงศวานซูฮาโต สวนวงศวานชินวัตร ใชหรือไมก็ลองพิจารณาดู ทีนี้การครอบงําอํานาจรัฐและสรางรัฐวงศ

วาน มันจะนําไปสูการคอรัปชั่นไดงาย  ผมถามผูสอบสัมภาษณเขาเรียนเศรษฐศาสตรการเมืองวา คุณทํา

รับเหมากอสรางใหกับรัฐบาล คุณตองจายใตโตะหรือไม ตองตอบตามตรงถาคุณไมตอบตามตรงคุณสอบ

ตกทันที ตอบตามตรงหมายความวาจายหรือไมจาย ถาตอบวาไมจายก็จะถูกซักตอทันทีวาเพราะอะไร ถาจาย

ทําไมตองจาย จายเพราะอะไร ผลสุดทายก็ยอมรับวา จายรัฐบาลที่แลว 20 % รัฐบาลนี้จาย 30 % ทีนี้ราลอง

คิดงายๆ นะ ถาขอมูลเปนอยางนี่ 3.5แสนลาน เอาแค 20% มันเทากับ 70,000 ลานแลว ผมอยูกับพรรค

การเมืองพรรคหน่ึงมากอน เราคํานวณเบ็ดเสร็จแลวนะในชวงนั้นเรามีเงิน 12,000 ลาน เราสามารถซื้อ

อํานาจรัฐไดทันที  เอา ณ วันนี้เราตองการครองอํานาจรัฐ ส.ส.มี สี่รอยถึงหารอยคนรวม สส.ปารตี้ลีสตดวย

คร่ึงหน่ึงประมาณสองรอยหาสิบ ยุคน้ันเปนสส. 30 ลานก็ไดแลว ยุคน้ีให 50 ลานน้ีนะ สองรอยคนนะแค

10,000 ลานเอง งบ 3.5 แสนลานมันไดไป 7 หมื่นลานแลว มันงายมากเลยที่จะครองอํานาจรัฐ ถูกไหม? แลว

หันมองมาที่งบ 2 ลานลาน ถา 30 % เทากับ 6 แสนลาน มันครองอํานาจรัฐรอยปเลยนะ นากลัวมาก  ดังนั้น

เขาจึงสรางภาพแกโนนแกนี่ใหคนคลอยตาม ไอ 3.5 แสนลาน 2 ลานลานมันไปนิ่มๆ เลย ถามันไดตรงนี้มัน

ครองอํานาจรัฐรอยปเลย

ฉะนั้นรัฐวงศวาน มันจะนําไปสูการคอรปัชัน่ แลวเปนการคอรัปชั่นที่มันลงลึกมากๆ คนตามไมทัน

เรื่องคอรัปชั่น การใชอํานาจรัฐที่มาจากกลุมทุนสามานย มันจะนําไปสูความไมเปนธรรมและความเหลื่อม

ล้ําทางสังคม คุณอานันท ปนยารชุณ ซึ่งเปนประธานคณะปฏิรูปไดตั้งคณะทํางานยี่สิบคนใชเวลาแปดเดือน

เกาเดือน มีอาทิ อาจารยนิธิ อาจารยเสกสรรค   พระไพศาล  และอีกหลายๆ คนรวมทั้งผม เรามีขอสรุปวา

ความไมเปนธรรมและความเหลื่อมลํ้าในสังคมน้ัน มันมีอยูหามิติคือ มิติของรายได มิติของสิทธิ มิติของ

โอกาส มิติของอํานาจ และมิติของศักดิ์ศรี ในหามิตินี้ ถาเราจะแกความเหลื่อมล้ํา เราตองเอาหามิตินี้ไปแก
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แลวเราก็ตั้งคําถามวา หามิติ อะไรมันสําคัญมากกวากันเปนอันดับหนึ่งเลย ถาไมแกอันนี้อยางอื่นแกไมได

เลย คิดกันสามเดือนครับตองแกบทวิเคราะหเกาครั้ง บทวิเคราะหไหนแกไดเจ็ดครั้งจะยังไมเปดใช ได

ประกาศใชไปสองบทวิเคราะหคือ เรื่องท่ีดินกับเร่ืองการกระจายอํานาจ ขอสรุปคือวา ถาเราจะปฏิรูป

ประเทศไทย เริ่มตนตองปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจใหได ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ตองเปลี่ยนคือ

หนึ่งระหวางอํานาจรัฐและอํานาจของประชาชน  สองระหวางอํานาจรัฐกับทุน  สามระหวางอํานาจทุนกับ

อํานาจประชาชน แลวก็มีคนถามวาแลวระหวางอํานาจรัฐกับอํานาจทุนไมเปล่ียนบางหรือ เราก็บอกวา

อํานาจรัฐกับอํานาจทุนปจจุบันเปนอํานาจเดียวกัน ที่ตองปรับคือรัฐกับประชาชน และอํานาจทุนกับ

ประชาชนเปนสําคัญ ไมอยางนั้นแกไมได เพราะวาตัวรัฐวงศวาน กับตัวครองอํานาจรัฐมันไมเพียงจะ

คอรัปชั่นเทานั้น แตมันผูกขาดอํานาจรัฐและเศรษฐกิจดวย เชน เศรษฐกิจตลาดมันยังมีอํานาจเหนือตลาด

รูปธรรมของการมีอํานาจเหนือการตลาดที่เห็นไดชัดเจน เชน ปตท. และกลุมคาปลีก และปจจุบันคาปลีกมี

สองเจายักษใหญ บิ๊กซี เทสโกโลตัส แคสองเจาครองตลาดไปแลว 70 – 80 เปอรเซ็นต

กฎหมายผังเมืองบอกวาหางคาปลกีท่ีมีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปหามกอสรางใกลสี่แยก จะตอง

หางจากส่ีแยก 500 เมตร แตความเปนจริงน้ันลองไปดูท่ีเจริญผลมันติดส่ีแยกเลย หางแคคืบเดียว ทําไมมัน

สรางได ก็เพราะมันอยูใตอํานาจรัฐทุนสามานย เพราะฉะนั้นการคอรัปชั่นมันครอบงํา อํานาจรัฐมันไปสราง

อํานาจเหนือตลาด และอํานาจเหนือกฎหมาย มันก็ไปเสริมความเหลื่อมล้ําตอไปอีก ที่นี้ถามวา ทําไมมันเปน

อยางนี้ตั้งนานปแลว หันมาดูกลุมคนในสังคมปจจุบันนี้ ทาทีของกลุมคนเหลานี้มีอยู สามทาที  หนึ่งยอมรับ

อํานาจทุนสามานย สองเกิดอุบัตกิารณสมองลา อาการสมองลามีอยูสองอยาง คือ รับรูจํากัด และปฏิบัติ

ตามๆ กันจนความจําสั้นลงสั้นลง แลวถาจะดูกลุมคนในชนชัน้ลางท่ีผมสัมผัสมาตลอดในชวงสิบปที่ผานมา

คนชั้นลางถูกกระทําลูกเดียว แตไมเขาใจสภาวะการถูกกระทํานั้น และทาทีท่ีสามคือ การวางเฉยหมกมุนอยู

กับเรื่องตัวเอง ตามกระแสของบริโภคนิยม

ไปดูสภาพชีวิตคนชั้นลางภายใตระบบทุนสามานย จากหนี้นอกระบบ ในขณะที่เรามองไปท่ีชนบท

วามีหนี้นอกระบบมากมาย แลวจัดตั้งกองทุนตางๆ หลากหลายกองทุนเพื่อใหคนชนบทเขาถึงกองทุนเงินกู

ในระบบ แตเรากลับพบวาหนี้นอกระบบกระจุกตัวอยูในโรงงาน สถานประกอบการมากที่สุด ไปที่แมเมาะ

คนงานเงินเดอืนสองหม่ืนสามหมื่น เปดบัญชีเงินเดือนเหลือเงินเดือนศูนยบาท ถูกหักหมด เปนหนี้หมด

คนงานเอกชนกูเงิน หกหมื่นบาทใชหนี้วันละสองพันบาท สี่สิบหาวันเปนเงินเกาหมื่นบาท

หน้ีครัวเรือนปจจุบันตกครัวเรือนละ13,000 บาท ทันทีท่ี พ.ร.บ. 2 ลานลานผาน มันมีหน้ีท่ีเกดิข้ึน

แบบไมรูตัวครัวเรือนละ 140,000 เบ็ดเสร็จแลวเปนหนี้ 270,000 บาท นอกจากนั้นเรากพ็บวาสินคานั้นไดขึ้น

ราคาโดยท่ีประชาชนนั้นเงียบเฉย แกสขึ้นราคา อาหารรมิถนนบางจังหวัดยงัราคาแพงกวากรุงเทพฯอีก

เพราะวาพลังงานมันแพง ภาวะเชนนี้นะเขาอยูดวยความเคยชิน เคยชินอยางไร ในโรงงานวันๆ อยูกับ

เคร่ืองจักรสบิสองชัว่โมง ไมรูเหนือรูใต คิดอยูอยางเดียววาวันนี้ฉันจะหาคาโอทีไดอยางไร ผมจึงบอกวา

พวกนี้เปนพวกสมองลา ความคิดติดหลม คือคิดอะไรไมออกและเปนคนกลุมใหญที่สุดของสังคม



5

สวนคนช้ันกลาง เราใชไอแพดใชไอโฟน เราใชคอมพิวเตอรอัจฉริยะ โทรศัพทอัจฉริยะนะ แตเรา

ไมสรางไอเบรน แปลวาสมองอจัฉริยะ ไมพัฒนากัน เราเลนจนเพลิน คนชั้นกลางน้ันเสพติดบริโภคนิยม

มากเกินไป เนื่องจากมีสถานะที่เอาตวัรอดไดจึงเพลิดเพลินเมินเฉย ถาคนชั้นกลางไมเมินเฉยนะ เรานาจะ

ดีกวานี้ แตคนชั้นกลางเพลิดเพลินเมินเฉยเลยเปนอยางนี้

สวนคนช้ันสูงคนรวยมันแยงอํานาจ ผูกขาด กินบานกินเมือง นําไปสูความขัดแยงตางๆ ความ

ขัดแยงน้ีเรียกวา “ความขัดแยงของกลุมคน (clique conflict)” ไมใชความขดัแยงทางชนชั้น (class conflict)

คลิกคอือะไร ประกอบดวยกลุมคนสูงสุด คนรวย เศรษฐี คนชั้นสูง แลวกล็งมาเร่ือยๆ ตั้งแตคนชั้นกลาง

คนงาน กรรมกร ชาวนา คือหน่ึงคลิก   อีกคลิกหนึ่ง ก็มีองคประกอบคลายๆ กัน ในแตละคลิกจึง

ประกอบดวยบุคคลหลายกลุมหลายชนชั้น ความขัดแยงปจจุบันจึงไมใช class conflict แตเปน clique

conflict   คลิกแดงกับคลิกที่ตอตานแดง ทีนี้ในคลิกแดงเขามีลักษณะอยางนี้ครับ หนึ่งเขามีทุน แลวเปนทุน

โลกาภิวัตน ในทัศนะนักเศรษฐศาสตรการเมือง ผมไมไดแบงชนชั้นเปนเพียงกรรมกร เปนชาวนา แต

แบงเปนหยาบๆ วาชนชั้นโลกาภิวัฒนและชนชั้นใตโลกาภิวัฒน ชนชั้นโลกาภิวัฒนนั้นเขาจับมือกันทั่วโลก

คนรวยมหาเศรษฐท่ัีวโลกคนชัน้สูงมันจับมือกัน ในโลกนี้ที่ไหนตรงไหนมีกําไรกเูอาหมด ชาติไหนประเทศ

ไหนกไูมสนใจ เราจึงเรียกวาทุนโลกาภิวัฒน  คลิกแดงเขามีทุนโลกาภิวัฒน เขามีมวลชนแดง เขามีกําลัง

อาวุธคือตํารวจ สวนคลิกที่ตอตานแดงไมชดัเจนวากลุมไหน  มวลชนกระจายมองไมเห็นวาอยูตรงไหน ใคร

นําใครตาม กองกําลังหลักก็มองไมเห็นเหมือนกนั เมื่อดูสภาพกวางๆนั้นดานหลักของความขัดแยงอยูที่คลิก

แดง ถามวาถาเราเชื่อกลุมคุณอานันท ปนยารชุณ เชื่อวาเราจะปฏิรูปประเทศไทยไดตองมีการปรับเปลี่ยน

ความสัมพันธเชิงอํานาจ แปลวามันจําเปนตองมีกําลังถวงดุลกับคลิกแดง อะไรที่จะมาถวงดุล ในฐานะผม

เปนนักเศรษฐศาสตรการเมือง ผมมองไปที่ชนชัน้กลางใหม (new model middle class) ชนชั้นกลางมีสองชน

ชัน้พวกท่ีหนึง่เรยีกวา ชนชัน้กลางแบบเกา (old model middle class) ไดแก เอสเอ็มอี หรือธุรกิจขนาดเล็ก

ขนาดยอมตางๆ พวกชนชั้นกลางเกาลางลงมา เราเรียกวาชนชั้นกลางรถกระบะ คุณจะเห็นนะครับสี่หาหมื่น

คนที่มาน่ี  สวนมากก็คือคนชั้นกลางรถกระบะ new model middle class คือใคร คือพวกนักวิชาชีพ เชน

พนักงานธนาคาร ทนายความ นายแพทย อาจารยในมหาวิทยาลัย หรือคนทํางานในออฟฟศ ที่มีสถานะที่จะ

เอาตัวรอดได ทั่วโลกเปนอยางนั้น การเปลี่ยนแปลงของทั่วโลกนี่อาศัยคนในกลุมนี้ แตไมใชกลุมนี้ทั้งหมด

นะ เปนคนกลุมนี้จํานวนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาตอสูอยางเอาการเอางาน new model middle class นี้สามารถดูดดึง

เอากลุมลางท่ีสมองลาติดหลมความคิด หลุดออกมาได ท่ีเปนรูปธรรมลาสุด เมื่อสิบหาปผานมา คือการ

เกดิข้ึนของคนกลุมประเภทนี้ในเวเนซุเอลาและบราซิล  ในบราซิลคือบาทหลวงลุกขึ้นมาสู แลวก็ดึงเอา

คนงานคนไรท่ีดินเขามารวม ไดเอา ลูอิส ลูลา ท่ีเปนประธานสหภาพโรงงานเหล็กในขณะน้ัน ออกมานาํ

ขบวนคนยากคนจน จนในที่สุด ลูอิส ลูลาก็ไดเปนประธานาธิบดี พรรคการเมืองของเขาครองอํานาจมามา

จนถึงปจจุบัน ในสิบสองปที่ ลูอิส ลูลาไดครองอํานาจรัฐ เขายกบราซิลขึ้นมาเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาด

ใหญ เปนประเทศประชาธิปไตยขนาดใหญแซงหนาองักฤษไปแลว รองลงมาก็คือ เวเนซุเอลา ภายใตการนํา

ของนายฮิวโก ชาเวซ  ตามมาก็คือ โบลิเวีย
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ถาเราจะปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจเพื่อจะปฏิรูปประเทศไทย จําเปนตองอาศัยกลุมชนชั้น

กลางใหมที่ลุกขึ้นมาสู เอาการเอางานและเขาถึงคนชั้นลาง เพราะคนชนชั้นลางถูกทําใหสมองลา ความคิด

ตดิหลม ดวยระบบโฆษณาประชาสัมพันธและผลประโยชนเล็ก ๆ นอย ๆ  จนทําใหเขาคิดอะไรไมออก ถาเรา

ไมลุกขึ้นมาแขงกับเขา เราก็จะอยูในวังวนอยางนี้ตลอดไป


