
ตามหาตัวแปรทางการเมือง 
ไดมีโอกาสดูวีซีดีสารคดีวิกฤตเศรษฐกิจประเทศอารเจนจินาที่รตอ.ดร.นิติภูมิ เนาวรัตน ทําไว แลวรูสึกเสียวสัน
หลังวาบทีเดียว  ไมอยากเห็นประเทศไทยเปนแบบนั้น  สรุปยอๆ ท่ีพอจําไดคือ 
 รัฐบาลประเทศอารเจนจินา ใชนโยบายประชานิยมจนประชาชนติดงอมแงม (spoil จนเกินตัว)  สะสมมา
เปนเวลาหลายสิบป เร่ิมตั้งแตสมัยประธานาธิบดีขวัญใจรากหญา “เปรอง”  และภริยาผูเลอโฉม “เอวิตา” 
 รัฐบาลอารเจนจินาแปรรูปรัฐวิสาหกิจโดยอางวาจะทําใหเศรษฐกิจดีขึ้น  ประปา,ไฟฟา,ขนสงมวลชน,กาซ,
น้ํามัน ถูกแปรรูปหมด  โดยหุนจะกระจายตัวอยูในกลุมนักการเมืองและคนแวดลอมเปนสวนใหญ  สุดทาย
ก็ขายหุนใหตางชาติ  ทายสุดราคาสาธารณูปโภคพื้นฐานก็ขยับตัวสูงข้ึน จนคนอารเจนจินาบางสวนไมมี
ปญญาซื้อหา สาธารณูปโภคเหลานั้น  น้ําประปาราคาแพง 
 รัฐบาลอารเจนจินาแกกฎหมายใหขายท่ีดินใหตางชาติได โดยอางเม็ดเงินการลงทุนของตางชาติมาพฒันา
ประเทศ จนทายท่ีสุดท่ีดินครึ่งประเทศตกอยูในมือตางชาติ จนคนอารเจนจินาแทบไมมีท่ีซุกหัวนอน  ท่ีดิน
แปลงงามผืนใหญก้ันรั้วไวเพราะเปนของทุนตางชาติ  คนอารเจนจินาในเมืองจะอยูอยางแออัดมากคลาย
สลัม (ไดขาววาเมืองไทยก็กําลังพิจารณาออกกฎหมายอนุญาตใหตางชาติซ้ือท่ีดินได) 
 ทรัพยสินของประเทศรอยหรอ  เศรษฐกิจพังครืน ประเทศไมมีเงิน ตองขอกู IMF ถึงหาลานลาน แต
ประชาชนรากหญาก็ยังไมคิดอะไร สามารถเฉลิมฉลองคารนิวาลไดทุกโอกาสและยังคงหวังวาจะมีรัฐบาลข่ี
มาขาว มาชวยเหลือเร่ืองปากทอง ออกนโยบายดีๆ มาเอื้ออาทรพวกเขาอีก 
 ในชวงวิกฤต มีการเปล่ียนประธานาธิบดี 5-6 คน ในชวงเวลาไมถึงเดือน  แตละคนเขามาน่ังไดไมก่ีวันก็โบก
มือลา ถอดใจกับปญหาที่หมักหมมมาจนเกินเยียวยา 
 สภาพสังคมวิกฤตทุกหยอมหญา   เชน  

o หมอตามโรงพยาบาลตางๆ ตกงาน ถึงกับตองออกมาตั้งโตะรับตรวจสุขภาพ  วัดความดันอยูริม
ถนน แลกกับเงินเพียง 1 เปโซ ซ่ึงเคยมีคาเทากับ 1 ดอลลาร สหรัฐ  แต ปจจุบันเปนเพียงเศษเงิน   

o รานคาโชหวยในประเทศแทบไมเหลือหรอ โดนหางดิสเคานสโตรตีกระหน่ํา  เฉพาะหางคารฟูร
อยางเดียวก็ปาเขาไป 300 กวาสาขาทั้งท่ีประชากรมีแค 30 กวาลานคน   (หางคารฟูรเปนหางของ
ฝร่ังเศสที่รัฐบาลฝรั่งเศสเองก็มีกฎหมายควบคุม หางทีมีพื้นท่ีเกิน 1500 ตารางเมตร ) 

o เกษตรกรเลี้ยงวัวนมออกมาประทวงเคาะกระปองอยูริมถนนหลวง     เพราะวาเพิ่งขายนมสดจาก 
ฟารม ไป 6000 ลิตร ไดเงิน 400 เปโซ  ในขณะที่นมปริมาณดังกลาวแปรรูปแลวขายในหาง ทําเงิน
ไดถึง 7000 เปโซ 

 
 
โชคดีท่ีประเทศไทยยังไมเลวรายเทาอารเจนจินา   
เรายังมีเวลาคิดอานปองกันมิใหเกิดเหตุการณดังกลาวได     “ คุณนั่นแหละเปนตัวแปรท่ีสําคัญ ” 
 



จากเหตุการณการขายหุนชินคอรป  ขายไอทีวี ขายสายการบิน   
เปนการขายสิทธิประโยชน จากทรัพยากรของประเทศที่ไดรับสัมปทานมาใหตางชาติ  
แลวอะไรทําใหเราม่ันใจวาเขาจะไมกลาขายไฟฟา , ประปาและสมบัติชาติตางๆ,ธุรกิจท่ีสรางมากับมือยังกลาขายเลย 
 
สิ่งท่ีนายกฯทักษิณขายไอเดียมาตลอดคือ  ความเปนโลกาภิวัฒน   ความเปนทุนนิยมเต็มรูปแบบ 
แตทุนนิยมในหัวของนายก เปนรูปแบบทุนนิยมท่ีนากลัว  ไมใชทุนนิยมแบบเสรีแทจริง แตเปนทุนนิยมแบบผูกขาด 
รวมศูนย ทายสุดจะไมใชการคาเสรีในอุดมคติ 
 
ทุนนิยมท่ีนานับถือ ควรเปนทุนนิยมแบบเมตตาธรรม (Compassionate Capitalism )  ซ่ึงไมเคยมีในตัวนายก
ทักษิณฯ         ในหัวนายกฯทักษิณมีทุนนิยมแบบเอื้ออาทร เปนเพียงการถายเทเอาภาษีของคนช้ันกลาง และคน
เมืองอยางเราๆ ไปสรางความนิยมใหตัวเองกับชนช้ันรากหญา เพื่อท่ีตัวเองจะไดอยูในวงจรอํานาจ สามารถเอื้อ
ประโยชนตอธุรกิจของตนและพวกพอง เปนทุนนิยมแบบผูกขาดรวมศูนย  มิใชเสรีทุนนิยม  
 
ทุนนิยมแบบเมตตาธรรม (Compassionate Capitalism )  จะเกิดการแขงขันเสรีตามแบบทุนนิยม  ไมมีการรังแก 
เลนพรรค เลนพวก  ตลอดเสนทางที่รํ่ารวยเศรษฐีผูม่ังค่ังจะทําการบริจาค คืนกลับสูสังคมดวย เงินของตัวเอง  มิใช
จากเงินภาษีของประชาชน     โถ.. อยาหวังไดเห็นทุนนิยมแบบเมตตาธรรมจากนายกทักษิณ  เพราะภาษีสักบาทเขา
ยังไมอยากเสียเลย จึงตองไปทําธุรกรรมบนเกาะบริติช เวอรจิน    เราจะเห็นแคทุนนิยมแบบเอื้ออาทรเทานั้นจาก
นายกทักษิณ      
 
นิยามของทุนนยิมแบบเอื้ออาทร  คือ  ภาษีของประชาชน ...  โดยประชาชน ...  เพื่อทักษิณและพวกพอง 
เปนทุนนิยมจอมปลอม  ผูกขาดรวมศูนยเพื่อพวกพอง 
 
เอาละ   เกร่ินมาตั้งยืดยาว  ยังไมเขาประเด็นเลย  
แลวทําไมเราๆ ทานๆ จึงถือเปนตัวแปรทางการเมืองท่ีสําคัญ      
และตัวเราเองจะมีสวนรวมแกไขเปล่ียนแปลงอะไรไดบาง     อยากจะอธิบายจากรูปสามเหลี่ยมของมาสโลวท่ีทุกคน
รูจักดี 
 
(กรุณาอานหนาถัดไป) 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตองการปจจัย 4 (อาหาร,เคร่ืองนุงหม,ท่ีอยูอาศัย 
 ,ยารักษาโรค ) 

ความตองการความมั่นคง ปลอดภัย 

ความตองการการยอมรับ นับถือ 

ความตองการการมีชื่อเสียง 

       Self Actualization  ( การตอบสนองความเปนตัวเอง ) 

      Maslow  ’s Triangle 

ประชาชนรากหญาตองการปจจัย 4  

นายกทักษิณ ใชนโยบายประชานิยม ตอบสนองความตองการขั้นพื้นฐาน  ผานนโยบาย 
ทุนนิยมแบบเอื้ออาทร (ผูกขาดรวมศูนย)  เชน  30 บาทรักษาทุกโรค , บานเอื้ออาทร , กองทุน
หมูบาน     เพื่อตองการเสียงสนับสนุนจากกลุมคนจํานวนมากในกลุมท่ี 1  โดยใชเงินภาษีซึ่ง
มาจากกลุมคนชั้นกลางกลุมธุรกิจในเมืองและคนเมืองเปนหลักใหญ ( 2,3,4,5) 

นักจิตวิทยามาสโลวแบงความตองการพื้นฐานของมนุษยออกเปน 
5 ระดับ  , คนเราจะตองการในระดับที่ 1 กอนจึงจะไป 2-5   , 
ปริมาณคนในกลุมท่ี 1 จะสูงที่สุด และลดไปตามลําดับ 

ประเด็นไมไดอยูท่ีวา นโยบายประชานิยมดีหรือไมดี   (สามารถทําไดในระดับที่พองาม ไม Spoil จนเกินไป )  
 
ประเด็นอยูท่ี นายกทักษิณคิดคาบริหารประเทศแพงเกินไป (แมจะมีผลงานหลายเรื่องที่นาชื่นชม)    
แตโดยรวมไมโปรงใส   ตรวจสอบไมได  มี  Hidden Agenda ตลอด 
คาบริหารประเทศ 5 ป  ชารจคนไทยเปนแสนลาน (จาง CEO ระดับโลกมืออาชีพมาบริหารไดเปนรอยเปนพันคน 
แถมไมตองกลัววาระซอนเรน  หมดเม็ด  ซุกหีบ ซุกหุน ต๊ิกผิด ลืมต๊ิก) 
 
เราๆ ทานๆ ในฐานะผูถือหุนประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ในพระบรมราชูปถัมภ  จะไววางใจ CEO คนนี้ไดอยางไร 
ม่ันใจหรือวาทิศทางที่นายกจะนําพาบริษัทประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไปนั้น ถูกทิศทางแลว  
นายก ขายฝนเสมอๆ วาอีกไมก่ีปคนจนจะหมดจากประเทศไทย    
ในหลวงผูทรงเปนอัจฉริยะของแผนดินใชเวลา 60 ปท่ีพระองคทานครองราชย  พัฒนาประเทศดวยแนวทางที่ย่ังยืน  คนจน
ก็ยังไมอาจหมดไปได      
 
เร่ืองที่นาคิดไมใชระยะเวลาเร็ว-ชาที่คนจนจะหมดไปจากประเทศ   หากแตเปนทิศทางที่กําลังเดินไปตางหาก 
ความเร็วจะมีประโยชนอะไรถาเราเดินไปผิดทิศทาง  ไมย่ังยืน  



 
ตัวแปรทางการเมืองที่สําคัญ ไมใชทักษิณ  ไมใช จําลอง / สนธิ  
เราๆ ทานๆ นี่แหละที่เปนกลุมคนสวนใหญท่ีจะกําหนดอนาคตของ CEO. บริษัท ประเทศ
ไทยจํากัด (มหาชน)  วาเรายังจะไววางใจใหทักษิณนั่งตําแหนง CEO.ตอไปหรือไม 
 
สวนจะทําอะไรไดบางคงตองชวยกันคิดอานตอไป 
บางทานอาจไปรวมชุมนุมกับม็อบก็แลวแตสะดวก 
บางทานอาจแตงชุดดํา 
บางทานอาจ copy CD ขอมูลจากม็อบ แจกเพื่อน 
 
สําหรับผมอยางนอยวันนี้ก็ไดอดหลับอดนอน  
นั่งพิมพเรียบเรียงความคิดที่แวบผานเขามาชวงตื่นมาเขาหองน้ําตอนตีสอง เพราะกลัวลืม 
นี่ก็เกือบหกโมงเชาแลว  ตองอาบน้ําไปทํางานแลว 
 

เพื่อน ๆ คงเคยไดยินทฤษฏีเม่ือผีเสื้อขยับปก ของบิลล เกตต   ท่ีวา ในโลกยุคขอมูลขาวสารความเร็วสูงนี้ 
การที่ผีเสื้อในปารอนชื้นมุมนึงของโลกขยับปกบิน  อาจกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางยิ่งใหญขึ้นในอีกมุมของ
โลกได 
 
บางทีถาเพื่อนๆ เห็นวาขอเขียนนี้พอเขาทาอยูบาง   อาจขยับนิ้วคลิกสงอีเมลฉบับนี้ตอๆ ไป 
เผ่ือวาหยดน้ําหยดเล็กๆ อาจรวมเปนแกว เปนถัง เปนสายน้ําที่มีพลังได ถามีปริมาณมากพอ 

คุณนั่นแหละคือตัวแปรที่สําคัญทางการเมือง 


