
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ38

เป็นเวลา	 4-5	ปีแล้ว	 ที่สถานการณ์
การเมืองไทยยังคงเต็มไปด้วยความ 

ขัดแย้ง	 ที่ความรุนแรงดูเหมือนจะไม่มี
ทางมอดลง	 แต่กลับกระพือโหมแรงเป็น

ช่วงๆ	 ซึ่งกระหน่ำาซ้ำาเติมสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจที่ทำาท่าจะ	 “โงหัว” ขึ้นมาได้บ้าง 

ให้ต้องคอพับคออ่อนฟุบแฟบกันต่อไป	 เสียง
เรียกร้องให้สมานฉันท์ถูกกลืนหายไปในสายลม	

จนประชาชนจำานวนมากเกิด	 “อาการเครียดจาก
สถานการณ์ทางการเมือง”	เพราะคำาถามที่ว่า	จะยัง

พอมี “ทางออก”	สำาหรับวิกฤตการณ์ข้ามเดือนข้ามปี
นี้หรือไม่	ดูเหมือนยังจะไม่มีคำาตอบ

คนไทยกับอาการ	PSS

ทุกวันนี้  คำ�ทักท�ยที่ เคยติดป�กคนไทยว่�. . . 
“สวัสดี”...อ�จต้องเปลี่ยนเป็น... “วันนี้คุณเป็น PSS แล้ว
หรือยัง”... PSS เป็นตัวย่อของอ�ก�รที่เรียกว�่ Political 
Stress Syndrome หรอื “อ�ก�รเครยีดจ�กสถ�นก�รณ์
ท�งก�รเมือง” คนไทยเพิ่งรู้จักเจ้�อ�ก�รที่ว่�นี้เมื่อกล�งปี 
2551 ท่�มกล�งสภ�พคว�มตึงเครียดท�งก�รเมือง น�ยก
รฐัมนตร ีสมคัร สนุทรเวช ตอ้งหลดุจ�กเก�้อีด้ว้ยคำ�พพิ�กษ�
ของศ�ลรัฐธรรมนูญ กรณีจัดร�ยก�ร “ชิมไปบ่นไป” สมช�ย 
วงศ์สวัสดิ์ น้องเขย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กำ�ลังจะเข้�รับ
ตำ�แหนง่น�ยกรฐัมนตรแีทน ขณะทีก่�รชมุนมุประทว้งของกลุม่
พันธมิตรประช�ชนเพื่อประช�ธิปไตย ที่ยืดเยื้อม�กว่� 100 
วัน ยังไม่มีทีท่�จะยุติ ก�รข่มขู่ คุกค�มผู้ชุมนุมและองค์กร
อิสระเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และเพิ่มระดับคว�มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ 

ในห้วงเวล�นั้น นายแพทย์ มล.สมชาย จักรพันธุ์ 
อธบิดกีรมสขุภ�พจติ ไดก้ล�่วถงึ อ�ก�รเครยีดจ�กสถ�นก�รณ์
ก�รเมืองว่�กำ�ลังเกิดขึ้นกับคนไทยทั้งประเทศ1 โดยเฉพ�ะ
คนในกรุงเทพมห�นครที่ตกอยู่กล�งวงล้อมของสถ�นก�รณ์ที่

เขม็งเกลียวขึ้นทุกขณะ คนที่ติดต�มสถ�นก�รณ์ท�งก�รเมือง
ผ�่นสือ่ต�่งๆ โดยตลอดทัง้ดโูทรทศัน ์ฟงัวทิย ุอ�่นหนงัสอืพมิพ ์
ผู้ที่เข้�ร่วมก�รชุมนุมท�งก�รเมืองอย่�งต่อเนื่องไม่ว่�จะเป็น
ฝ่�ยสนับสนุนหรือคัดค้�นรัฐบ�ล รวมถึงบรรด�นักก�รเมือง
ทั้งหล�ย

อ�ก�รท�งก�ยทีป่ร�กฏคอื ปวดศรีษะ ปวดกล�้มเนือ้ 
ตึงบริเวณขมับ ต้นคอ หรือต�มแขนข� นอนไม่หลับ ใจสั่น 
หวัใจเตน้เรว็ผดิปกต ิห�ยใจไมท่ัว่ทอ้ง แนน่ทอ้ง และปวดทอ้ง 
เป็นต้น ส่วนอ�ก�รท�งใจคือ จะมีคว�มวิตกกังวล ครุ่นคิด
ตลอดเวล� หงุดหงิดง่�ย โมโห ฉุนเฉียว ก้�วร้�ว ท้อแท้  
หมดหวัง ไม่มีสม�ธิและฟุ้งซ่�น เป็นต้น ส่งผลต่อพฤติกรรม
และคว�มสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยจะเริ่มใช้อ�รมณ์ในก�รพูดคุย 
รวมไปถึงมีคว�มคิดที่จะตอบโต้ด้วยก�รใช้กำ�ลัง

2552	“เสื้อแดง”	แผลงฤทธิ์

แตด่เูหมอืนว่�อ�ก�รเครยีดทีเ่กดิจ�กก�รเมอืงนีจ้ะไม่
พร�กจ�กสังคมไทยไปง่�ยๆ เห็นได้จ�กก�รสำ�รวจคว�มคิด
เห็นประช�ชนของนักทำ�โพลล์จ�กสำ�นักต่�งๆ ในหัวข้อที่ 

1วิกฤตการเมืองไทย 
ยังมี “ทางออก” หรือไม่?
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เกี่ยวกับก�รเมืองและคว�มสุข ผลสรุปจะเป็นไปในทำ�นอง
เดียวกันแม้ว่�เวล�จะต่�งกันเป็นปี คือ เบื่อก�รเมือง รู้สึก
เครียดเมื่อพูดเรื่องก�รเมือง หวังให้ประเทศช�ติสงบสุข  
คนไทยรักกัน2 หรือปัญห�ก�รเมืองได้ฉุดคว�มสุขของคนไทย
ให้ลดต่ำ�ลง โดยคนในกรุงเทพมห�นครมีค�่คว�มสุขต่ำ�ที่สุด3

ทั้งนี้ ก็เพร�ะตลอดปี 2552 ก�รชุมนุมประท้วง 
และก�รเคลื่อนไหวตอบโต้ท�งก�รเมืองยังคงเกิดขึ้นแทบ 
ไม่เว้นวัน ไม่ผิดจ�กก�รค�ดก�รณ์ของหล�ยๆ ฝ่�ยที่ว่�เมื่อ
ก�รเมอืง “เปลี่ยนขั้ว” ฝ�่ยทีจ่ะเดินลงสูท่้องถนนแทนที ่“เสือ้
เหลือง” ในปีที่แล้วก็คือ “เสื้อแดง” ดังที่ ดร.สุรชาติ บำารุงสุข 
ได้ระบุว่� “...เพราะถ้าปี 2551 จะเป็นปีเสื้อเหลือง ไม่ว่าจะ
เป็นความสำาเร็จในการโค่นล้มรัฐบาล การปิดล้อมทำาเนียบ
รัฐบาลและการปิดสนามบินของประเทศ และปี 2552 ก็อาจ
จะเป็นปีเสื้อแดง เพราะแม้พวกเขาจะถูกล้อมปราบจากการ 
ลุกขึ้นสู้ในเทศกาลสงกรานต์ แต่ก็ไม่ได้ทำาให้ในที่สุดแล้ว  
เสื้อแดงจะถูกขจัดออกไปจากเวทีการเมือง...”4

ผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่� “กลุ่มแนวร่วมประช�ธิปไตย
ต่อต้�นเผด็จก�รแห่งช�ติ” (นปช.) หรือ “กลุ่มคนเสื้อแดง” 
มรีปูแบบก�รชมุนมุทีแ่ทบไมแ่ตกต�่งจ�ก “กลุม่คนเสือ้เหลอืง” 
หรอื “พนัธมติรประช�ชนเพือ่ประช�ธปิไตย” ม�กนกั เข�้ตำ�ร� 
“คณุทำ�ได ้ผมกท็ำ�ได”้5 แทบจะแกะรอยกนัก�้วตอ่ก�้วดว้ยซ้ำ� 
ตั้งแต่ก�รใช้สีเสื้อ มือตบและตีนตบ ก�รชุมนุม ยุทธศ�สตร์
ด�วกระจ�ย ก�รปิดล้อมสถ�นที่ร�ชก�ร ฯลฯ รวมถึงพลัง
อำ�น�จในก�รใช ้“ทวีผี�่นด�วเทยีม” แตท่ีแ่ตกต�่งคอื เสือ้แดง
มีสื่อหล�ยตัว จ�กก�รสนับสนุนของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 
และเครือข่�ย เป็นกำ�ลังหลักสำ�คัญในก�รช่วงชิงพื้นที่ข่�ว 
และสร้�งพลังกดดันรัฐบ�ลได้ข้�มปี ไม่ว่�จะเป็นวิดีโอลิงค์,  
โฟนอิน, เอสเอ็มเอส, จัดร�ยก�รวิทยุร�ยสัปด�ห์ท�ง
อนิเตอรเ์นต็, ทวติเตอรร์�ยวนั ไปจนถงึสือ่พืน้ๆ อย�่งนติยส�ร
หล�ยต่อหล�ยเล่ม และวิทยุชุมชนหล�ยสถ�นี ถูกใช้เป็น 
กระบอกเสียงไปยังกลุ่มผู้สนับสนุน ใช้ตอบโต้รัฐบ�ล เปิด
ประเด็นใหม่ๆ และกำ�หนดทิศท�งก�รเคลื่อนไหว6 ขณะที่
แนวรบในรัฐสภ�เป็นหน้�ที่ของพรรคเพื่อไทย ในฐ�นะพรรค
ฝ�่ยค�้นทีจ่นแลว้จนรอดกย็งัไมส่�ม�รถห�บคุคลม�เปน็ “ผูน้ำ�
ฝ่�ยค้�นในสภ�ผู้แทนร�ษฎร” ต�มรัฐธรรมนูญได้

ก�รชุมนุมปิดล้อมทำ�เนียบรัฐบ�ล และหน้�บ้�นสี่เส�
เทเวศรข์องพลเอกเปรม ตณิสลู�นนท ์ประธ�นองคมนตร ีชว่ง
เทศก�ลสงกร�นต ์วนัที ่8-14 เมษ�ยน 2552 ทีก่ลุม่คนเสือ้
แดงหม�ยมัน่ปัน้มอืใหเ้ปน็ก�รชมุนมุใหญเ่พือ่ขบัไลร่ฐับ�ลและ 
โค่นล้มอำ�ม�ตย์แบบม้วนเดียวจบ กลับกล�ยเป็นก�ร “สะดุด 
ข�ตัวเอง” เพร�ะปฏิบัติก�ร “เลยธง” โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง 
ก�รยกทพับกุลม้ก�รประชมุอ�เซยีนทีเ่มอืงพทัย� บกุกระทรวง
มห�ดไทย ก่อเหตุล้อมกรอบไล่ทุบรถที่ อภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ 

น�ยกรัฐมนตรี และสุเทพ เทือกสุบรรณ รองน�ยกรัฐมนตรี 
นั่งอยู่ภ�ยใน 

กระทั่งเช้�วันที่ 13 เมษ�ยน ได้ใช้กองทัพแท็กซี่ปิด
ก�รจร�จรบริเวณอนุส�วรีย์ชัยสมรภูมิและถนนสำ�คัญอีก 
หล�ยส�ย กอ่นจะปดิถนน เผ�รถเมล ์และล�กรถแกส๊ม�จอด
ตรงชุมชนแฟลตดินแดง จนรัฐบ�ลต้องประก�ศพระร�ช
กำ�หนดบริห�รร�ชก�รในสถ�นก�รณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้ทห�รเข้�
ควบคุมสถ�นก�รณ์ มีช�วชุมชนน�งเลิ้ง 2 คน ถูกยิงเสียชีวิต 
โดยยังไม่ส�ม�รถจับมือใครดมได้ว่� ใครคือผู้ยิง มีผู้บ�ดเจ็บ
จ�กก�รปะทะและก�รสล�ยก�รชมุนมุอกีรว่มรอ้ย ในทีส่ดุแกน
นำ�เสื้อแดงยอมยุติก�รชุมนุม และถูกดำ�เนินคดีฐ�นมั่วสุม
ก่อก�รจล�จล7 ขณะที่บ�งร�ยได้หลบหนีออกนอกประเทศ

หลังจ�ก “เมษ�ฯ จล�จล” ดูเหมือนกลุ่มคนเสื้อแดง
จะระมัดระวังจังหวะก้�วม�กขึ้น เน้นก�รชุมนุมโดยสันติ 
เปลี่ยนเข็มมุ่งไปที่ก�รนำ�ร�ยชื่อประช�ชน 5 ล้�นร�ยชื่อ 
“ถว�ยฎีก�” ขอพระร�ชท�นอภัยโทษให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ  
ชินวัตร เมื่อวันที่ 7 สิงห�คม 2552 และมีก�รนัดชุมนุม  
อีก 2-3 ครั้ง ในขณะที่รัฐบ�ลใช้อำ�น�จ ต�มพระร�ชบัญญัติ
ก�รรักษ�คว�มมั่นคงภ�ยในร�ชอ�ณ�จักร เป็นเครื่องมือ
สำ�คัญในก�รควบคุมป้องกันมิให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำ�รอย สรุป
แล้วในปี พ.ศ. 2552 มีก�รประก�ศใช้อำ�น�จต�มพระร�ช
บัญญัติฯ ดังกล่�วถึง 6 ครั้ง

ไม่ยุบสภา-ไม่รัฐประหาร	มีแต่	“สนิมเกิดแต่เนื้อในตน”

ห�กจะเปรียบว่�ก�รเคลื่อนไหวกดดันของ พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร และกลุ่มคนเสื้อแดงคือ “ศึกนอก” รัฐบ�ล
ผสมภ�ยใต้ก�รนำ�ของพรรคประช�ธิปัตย์ก็ผจญกับ “ศึกใน” 
อย่�งหนักหน�ส�หัสเอ�ก�ร ทั้งจ�กพรรคร่วมรัฐบ�ล และ 
จ�กสม�ชิกของพรรคตน เข้�ตำ�ร� “สนิมเกิดแต่เนื้อในตน” 
อย่�งไรอย่�งนั้น

ในกรณีคว�มสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบ�ล มักถูก
วิพ�กษ์วิจ�รณ์ว่� ถูกพรรคภูมิใจไทยที่มีแกนนำ�คนสำ�คัญ 
อย่�งเนวิน ชิดชอบ ที่แปรพักตร์สลับขั้วม�สนับสนุน ทำ�ก�ร  
“กดข่ม-เรียกร้อง” จนน�ยกรัฐมนตรีต้องยอมต�มใจ จนได้
รับฉ�ย�จ�กสื่อมวลชนส�ยทำ�เนียบรัฐบ�ลว่� “หลักลอย” 
ทั้งๆ ที่หล�ยๆ กรณีมีกลิ่นไม่สู้ดี ส่อแววว่�มีก�รโกงกิน 
คอรร์ปัชัน่ สำ�ทบัดว้ยขอ้เรยีกรอ้งใหแ้กไ้ขรฐัธรรมนญู ม�ตร� 
190 ว่�ด้วยก�รทำ�สัญญ�กับต่�งประเทศที่ต้องผ่�นรัฐสภ� 
และแก้ไขม�ตร� 93-98 ในเรื่องจำ�นวนและที่ม�ของส.ส.  
ซึ่งในที่สุดหลังจ�กถูกวิจ�รณ์ว่� “ซื้อเวล�” ม�น�น พรรค
ประช�ธิปัตย์ก็มีมติพรรค ไม่เข้�ร่วมก�รแก้ไขรัฐธรรมนูญ  
เมือ่วนัที ่26 มกร�คม 25538 สง่ผลใหส้มัพนัธภ�พของพรรค
ร่วมรัฐบ�ลมีสภ�พ “ปริแยก” อย่�งชัดเจน 
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สำ�หรับสนิมที่เกิดแต่เนื้อใน ก็ด้วย 2 กรณีใหญ่  
คือ โครงก�รชุมชนพอเพียง ที่พ่นพิษจนต้องเปลี่ยนตำ�แหน่ง 
ของ กอร์ปศักดิ์ สภ�วสุ จ�กรองน�ยกรัฐมนตรีที่เคยดูแล 
รับผิดชอบโครงก�รนี้ ไปเป็นเลข�ธิก�รคณะรัฐมนตรีแทน 
นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ที่ล�ออกไปเนื่องจ�กวิกฤตก�รแต่งตั้ง 
ผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ ซึ่งเป็น “ระเบิดเวล�” อีกลูกหนึ่ง
ที่รัฐบ�ลกำ�ไว้ในมือ ส่วนอีกกรณี คือ งบประม�ณโครงก�ร 
ไทยเข้มแข็งที่กว�ดสองรัฐมนตรีแห่งกระทรวงส�ธ�รณสุข 
ตกเก้�อี้ ด้วยข้อกล่�วห�ที่ส่อเค้�ว่�มีคว�มไม่ชอบม�พ�กล 
ทุจริต โกงกินเกิดขึ้น

สภ�พก�รณ์เช่นนี้ ทำ�ให้เกิดข่�วลือแพร่สะพัดว่� 
จะมีก�ร “ยุบสภ�” เพื่อผ่�ท�งตันห�กพรรคร่วมรัฐบ�ลเกิด
ก�รปันใจ พลิกขั้ว กลับไปจับมือเพื่อตั้งรัฐบ�ลใหม่กับ 
พรรคเพื่อไทย หรือเพื่อหนีก�รอภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจที่ฝ่�ยค้�น 
จองกฐนิไวแ้ลว้ในชว่งตน้ป ีพ.ศ. 2553 อย�่งไรกต็�ม อภสิทิธิ ์ 
เวชช�ชีวะ น�ยกรัฐมนตรี ได้สยบข่�วลือดังกล่�วแทบจะส�ม
เวล�หลังอ�ห�ร ด้วยก�รยืนยันว�่ ยังไม่ถึงเวล�ที่จะยุบสภ�9 

อีกกระแสที่ตีคู่ม�กับกระแสก�รยุบสภ�และก�ร
เคลือ่นไหวของกลุม่คนเสือ้แดงกค็อื กระแส “ก�รรฐัประห�ร” 
ซึง่ พลเอกอนพุงษ ์เผ่�จนิด� ผูบ้ญัช�ก�รทห�รบก ผูน้ำ�ทห�ร
คนสำ�คัญ ได้ออกม�รับประกันครั้งแล้วครั้งเล�่ว่� จะไม่มีก�ร
รัฐประห�รและก�รนองเลือดอย่�งแน่นอน ในก�รสัมภ�ษณ์
ครั้งหนึ่งในร�ยก�ร “ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ” ท�งสถ�นีวิทยุ อสมท. 
เอฟเอม็ 100.5 กย็งัคงยนืยนัว่� “ทหารจะไมป่ลอ่ยใหค้นไทย
ตกีนัเอง ขณะเดยีวกนักอ็ยา่ทำาผดิกฎหมาย เพราะจะอยูก่นัไม่
ได ้ขอยนืยนัวา่ปหีนา้ (พ.ศ. 2553) ไมม่เีหตกุารณน์องเลอืด 
และจะไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารแน่นอน เรายังมีทางเดิน 
อีกหลายทางที่จะแก้ปัญหาของคนในชาติ...”10

ทางออกประเทศไทย มีหรือไม่? และจะไปทางใด?

เริ่มต้นปีใหม่ พ.ศ. 2553 ได้ไม่เท่�ไหร่ กลุ่มคน 
เสือ้แดงไดย้กระดบัปฏบิตักิ�ร พุง่เป้�สูบ่คุคลระดบัองคมนตรี
อกีคนหนึง่คอื พลเอกสรุยทุธ ์จลุ�นนท ์ในกรณ ี“ทีด่นิเข�ย�ย
เทีย่ง” งดัมขุ-ปลกุกระแส “ตอ่ต�้นรฐัประห�ร” อย�่งตอ่เนือ่ง 
ถึงขั้น พ.ต.ท.ทักษิณประก�ศจะต่อสู้ด้วยก�รตั้งรัฐบ�ล 
พลัดถิ่น ต�มม�ด้วยก�รประก�ศก่อตั้ง “กองทัพประช�ชน 
แห่งช�ติเพื่อประช�ธิปไตยในพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว” 
(กปช.) กอ่นจะลม่สล�ยไปในเวล�ไมถ่งึสองวนั เพร�ะแกนนำ�
เสื้อแดงกลุ่ม นปช. ก็ดี แกนนำ�สม�ชิกพรรคบ้�นเลขที่ 111 
รวมถึงกระแสสังคมโดยรวมต่อต�้นอย�่งหนัก11 

ในทศันะของ ดร.สรุชาต ิบำารงุสขุ แหง่คณะรฐัศ�สตร ์
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย วิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงประเทศไทยใน

ป ี2553 โดยเฉพ�ะคว�มเสีย่งท�งก�รทห�ร ยังคงใหน้้ำ�หนกั
ไปที่ปัญห�ก�รก่อคว�มไม่สงบในภ�คใต้และคว�มขัดแย้งที่
ช�ยแดนตะวันออกระหว�่งไทย-กัมพูช� ส่วนคว�มเสี่ยงท�ง
ด้�นก�รเมือง ยังคงอยู่ที่ปฏิบัติก�รของกลุ่มคนเสื้อแดงและ
บทบ�ทของทห�รกับก�รเมือง โดยเห็นว่�คว�มพย�ย�มที่จะ
ทำ�ให้ก�รเมืองไทยถอยกลับสู่ภ�วะปกตินั้น เป็นเพียง “คว�ม
ฝันที่เลื่อนลอย” คำ�ถ�มสำ�คัญคือ จำ�เป็นต้องให้เกิดก�ร
แตกหักก่อนแล้วจึงจะส�ม�รถจัดระเบียบท�งก�รเมืองใหม่ได้
ใช่หรือไม่ ถ้�ใช่...คว�มรุนแรงดังกล่�วจะอยู่ในลักษณะใด?12

มาร์ติน เพ็ตตี้ แห่งสำ�นักข่�วรอยเตอร์ ได้รวบรวม
ทัศนะของนักวิเคร�ะห์ต่�งช�ติที่มองแนวโน้มก�รเมืองไทย 
ม�สรุปฟันธงว่� สถ�นก�รณ์ที่น่�จะเป็นไปได้ม�กที่สุดก็คือ 
ก�รชุมนุมมีขึ้นและผ่�นพ้นไปโดยไม่มีอะไรเกิดต�มม� ด้วย
เหตุผลง่�ยๆ คือ ไม่มีใครได้อะไรจ�กเหตุรุนแรง แม้กระทั่ง
เสื้อแดงเองก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจ�กก�รที่จะก่อเหตุ 
รนุแรง โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่หลงัจ�กก�รกอ่เหตจุล�จลเมือ่เดอืน
เมษ�ยนที่ผ่�นม� ได้ทำ�ล�ยคว�มน่�เชื่อถือของขบวนก�ร 
ไปอย่�งรุนแรง ฉะนั้น เพียงแค่ชุมนุมใหญ่ได้ก็น่�จะเพียงพอ 
ที่จะทอนคว�มน่�เชื่อถือของรัฐบ�ลอภิสิทธิ์ที่นับวันจะปริร่วน
ม�กขึ้นทุกทีได้แล้ว13

อีกมุมมองหนึ่งเป็นของ โรเบิร์ต เฮอเรร่า-ลิม 
นักวิเคร�ะห์ของยูเรเชีย กรุ๊ป ที่ระบุว่� “…ถึงเวล�นี้ ไม่มีกลุ่ม
พลังท�งก�รเมืองสำ�คัญๆ ในประเทศนี้มีศักยภ�พ หรือ
ต้องก�รที่จะพลิกผันสถ�นก�รณ์ตึงเครียดชวนอึดอัดให้ 
กลับกล�ยเป็นอย่�งอื่น เกมก�รเมืองที่เล่นกันตอนนี้เป็นเพียง
แค่ เวตติ้ง เกม ที่รอคอย และจ้องต�กันไม่กะพริบ…”14

แต่สำ�หรับ ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ นักหนังสือพิมพ์
และคอลัมนิสต์ผู้คร่ำ�หวอดกับข่�วส�รและเฝ้�สังเกตก�รณ์
ก�รเมืองไทยม�กว่� 30 ปี วิเคร�ะห์ว่�คว�มขัดแย้งที่เกิดขึ้น 
ไม่ใช่เรื่องในปัจจุบัน ไม่ใช่คว�มขัดแย้งของพรรคก�รเมือง  
แต่น่�จะเป็นผลสืบเนื่องย�วไกลไปถึงระดับ “โครงสร้�ง”  
อันเนื่องม�จ�กแผนก�รพัฒน�ประเทศที่ย้อนหลังไปกว่�  
50 ปี15 สอดคลอ้งกบัคว�มเหน็ของนกัวชิ�ก�รหล�ยท�่น อ�ท ิ
ศาสตราจารย์ผาสุก พงษ์ไพจิตร แห่งคณะเศรษฐศ�สตร์ 
จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ที่เห็นว่�คว�มขัดแย้งในสังคมไทย
เป็นคว�มขัดแย้งเชิงโครงสร้�ง ปัญห�ก�รเมืองไทยจึงมี 
ต้นตอม�จ�ก “คว�มเหลื่อมล้ำ�” ระหว่�งคว�มมั่งมีมห�ศ�ล
และคนชั้นกล�งฝ่�ยหนึ่ง กับคนจนส่วนใหญ่อีกฝ�่ยหนึ่ง16

ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์ มองว่�คว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง
ในปัจจุบัน ระหว่�งพรรคก�รเมืองด้วยกัน หรือระหว�่งพรรค
กับมวลชน โดยเฉพ�ะในหมู่ชนชั้นกล�ง หรือคนในเมือง “ไม่
ได้อยู่ในวงจำ�กัด” เหมือนคว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองในอดีต 
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อกีตอ่ไปแลว้ แตร่ะเบดิออกม�เปน็คว�มขดัแยง้ท�งโครงสร�้ง 
จนทำ�ให้วิกฤตก�รณ์ท�งก�รเมืองไม่ส�ม�รถห�ข้อยุติลงได้  
แม้จะมีคว�มเพียรพย�ย�มในก�รใช้กรรมวิธีทั้งแบบอ่อน 
แบบแข็ง และใช้ช่วงเวล�ย�วน�นเป็นปีๆ ก็ต�ม

ดังนั้น ก�รแก้ปัญห�คว�มขัดแย้งเหล่�นี้ จึงไม่ได้เป็น
เพียงก�รต่อสู้กับตัวบุคคล หรือแม้กระทั่งกับพรรคก�รเมือง 
พรรคใดพรรคหนึ่งเท�่นั้น แต่กล�ยเป็นก�รต่อสู้ท�งคว�มคิด 
ระหว่�งคนในเมืองกับคนในชนบท ก�รต่อสู้เพื่อให้เกิดคว�ม
ยุติธรรมในเรื่องร�ยได้และโอก�ส ซึ่งต้องใช้ “ระยะเวล�ที่
ย�วน�น” จึงจะส�ม�รถคลี่คล�ยลงไปได้ อีกทั้งอิทธิพลของ
เงินและสภ�พของสื่อส�รมวลชนสมัยใหม่ ได้มีส่วนซ้ำ�เติม 
ให้ข้อขัดแย้งเป็นไปอย่�งซับซ้อนและรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ จ�กก�รประมวลรวมข้อเท็จจริง มุมมอง
และทัศนะต�่งๆ นักหนังสือพิมพ์และคอลัมนิสต์อ�วุโสท�่นนี้ 
จงึเหน็ว�่ ท�งออกของประเทศภ�ยใตค้ว�มขดัแยง้เชน่นี ้มอียู ่
2 แนวท�งด้วยกันคือ17 

1. เป็นแนวท�งที่ “ต้องใช้เวล�” ในก�รต่อสู้ท�ง 
คว�มคิด ค่อยๆ ปรับช่องว่�งคว�มแตกต่�งท�งร�ยได้และ
โอก�สไปพร้อมๆ กับก�รปฏิรูปกลไกต่�งๆ ให้ส�ม�รถดำ�รง
คว�มยุติธรรมให้แก่ผู้คนในสังคมได้อย�่งทั่วถึงกันทั้งหมด

2. เป็นแนวท�งท่ีเห็นว่� “ไม่อ�จใช้เวล�” ย�วน�นได้
อีกต่อไป เพร�ะสภ�พคว�มขัดแย้งส�ม�รถนำ�ไปสู่คว�ม 
ล่มสล�ยของสังคมได้อย่�งเบ็ดเสร็จ จึงต้องใช้ช่วงเวล�สั้นๆ  
ใช้กรรมวิธีเบ็ดเสร็จเด็ดข�ดในก�รปรับเปลี่ยนโครงสร้�ง 
สังคมแบบฉับพลันทันที หรือเริ่มต้นปฏิรูปสังคมอย่�งทั่วถึง 
เพียงแต่ยังมีอุปสรรคสำ�คัญคือ อ�จไม่สอดคล้องกับสภ�พ
คว�มเป็นไปของโลกที่ต้องก�รให้ทุกสิ่งทุกอย่�งเป็นไปใน
แนวท�งประช�ธิปไตย

อย่�งไรก็ต�ม ในทัศนะของ ดร.เกษียร เตชะพีระ  
จ�กคณะรัฐศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ กลับมอง
ว่� “คนไทยเลยชอบเลือกทางลัด ...แต่ปัญหาคือ 
เส้นทางแบบนี้ในระยะยาวมันอันตราย เพราะจะเป็น
ภาระหนักมากของผู้ใหญ่ที่ขอให้เข้ามาแก้ปัญหา ต้อง
ดึงต้องลากให้ผู้ใหญ่เข้ามาในจุดที่ล่อแหลม ทำาให้ 
สิ่งที่ควรจะเป็นสมบัติกลางของคนทั้งชาติ มาอยู่ข้าง
คุณไม่ใช่ข้างคนอื่น สถาบันใดที่เป็นของคนทั้งชาติ 
เลือกข้างเมื่อไรมีปัญหาทันท”ี18

บทเรียนจ�กก�รรัฐประห�รครั้งล่�สุดเมื่อวันที่ 19 
กันย�ยน 2549 ที่ล้มเหลวและพ่�ยแพ้19 จึงไม่น่�จะใช่
ท�งออกของประเทศไทยในวิกฤตก�รเมืองครั้งนี้ ดร.พิชญ์ 
พงษ์สวัสดิ์ นักวิช�ก�รจ�กคณะรัฐศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์
มห�วิทย�ลัย มองว่�รัฐประห�รครั้งล่�สุดก่อให้เกิดเรื่องใหญ่ 
2 เรื่องในบ้�นเมืองเร�คือ (1) มีก�รวิพ�กษ์วิจ�รณ์สถ�บัน
กษตัรยิ ์องคมนตร ีและศ�ลเพิม่ม�กขึน้ และ (2) เกดิปญัห�
ก�รตีคว�มเรื่องคว�มยุติธรรม โดยเฉพ�ะประเด็นสอง
ม�ตรฐ�น20 

เส้นท�งก�รเมืองของประเทศไทย ที่สม�ท�นศีลก�ร
ปกครองประช�ธิปไตยม�น�นถึง 78 ปีแล้ว โดยระหว�่งท�ง
ก็ระหกระเหินสู่ประช�ธิปไตยครึ่งใบ คั่นด้วยก�รรัฐประห�ร
เป็นระยะๆ ม�สู่ก�รเคลื่อนไหวมวลชนสองกลุ่มที่ตื่นตัว 
ต่อก�รเมืองเต็มที่ คือ กลุ่มเสื้อเหลือง และเสื้อแดง รวมถึง
คว�มพย�ย�มสร�้งกลุม่สอีืน่ๆ เข�้ม�เปน็ท�งเลอืกเพิม่ ไมว่�่
จะเป็นสีน้ำ�เงิน หรือสีข�วก็ต�ม แน่นอนว่�กลุ่มก�รเมืองทุกสี
ต่�งต้องก�รดุ่มเดินสู่ถนนประช�ธิปไตยเสรีนิยมต่อไป อย่�ง
ย�กที่จะหวนกลับไปห�วิธีท�งลัดอื่นๆ เพียงแต่ถนนการเมือง
ไทย นับแต่นี้จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว

ในระยะสั้น เป็นไปได้ว่�อ�จมีก�รยุบสภ�ในปีนี้  
(พ.ศ. 2553) เพื่อก�รเลือกตั้ง กลับสู่วงจรก�รต่อสู้ในระบบ
ประช�ธิปไตยแบบตัวแทน และห�กผลก�รเลือกตั้งครั้งใหม่
เป็นที่ยอมรับ นำ�ม�สู่ก�รจัดตั้งรัฐบ�ลที่มีเสียงประช�ชน 
เป็นหลังพิงอีกครั้ง “คว�มเป็นปกติของก�รเมืองไทย” คงจะ
ค่อยๆ กลับคืนม�
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