อย่ าเพิงเว้ นวรรค : การเมืองก็ยังงีแหละ
ฉลาดชาย รมิตานนท์
ศูนย์สตรีศกึ ษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“มันเลวเหมือน ๆ กันไปหมด แล้ วจะให้ เลือกใคร เลือกไม่ลง” “ก็เลือกพรรคทีเลว
น้ อยทีสุดซิ” เสียงหนึงตอบขึนมา “ก็บอกแล้ วว่ามันเลวเหมือนกันทุกพรรค พรรคทีบอกว่าไม่ซือก็
ซือแล้ วจะให้ ทํายังไง” เสียงแรกสวนกลับ “ถ้ างันก็เลือกคนซิ คนดี ๆ ก็มีอยู่นะในแต่ละพรรค” เสียง
ทีสองตอบแทบทันควัน “โธ่เอ๊ ย…คนดี ๆ ไม่เห็นจะทําอะไรได้ ต่อให้ เป็ นหัวหน้ าพรรค ก็เถอะ ที
เคยดีก็แย่ไปแล้ ว” “เออ ! จริงของคุณ… ถ้ างันเราไม่ลงให้ ใครดีกว่า มันขัดกับจิตสํานึกว่ะ” เสียงที
สองชักจะคล้ อยตาม ทันใดนันก็มีเสียงทีสามพูดขึนมาด้ วยนําเสียงเยือกเย็นว่า “เราน่ าจะหยุด
พักหายใจ ระบอบประชาธิปไตยไว้ สักพัก เหมือนกับทีมีคนเขาเสนอให้ หยุดพักชําระหนี
ไอเอ็มเอ็ฟ”
ช่ วงนีฤดูหนาวกําลังก้ าวเข้ ามาเยือนแต่ ปรอททางการเมืองกลับ พุ่งขึนสู ง
เพราะแทนทีจะเกิดการเปลียนแปลงทางการเมืองในแบบ “โพลิติคอลทรานสฟอร์ มเมชัน”
(political transfermation) ตามเจตนารมณ์ ของการปฏิรูปการเมือง กลับปรากฏว่ าการเมือง
กลายเป็ นการซือขายเชิงธุรกิจ (bussiness transaction) รุนแรงมากยิงกว่ าในอดีต
ปรากฏการณ์ นีเองทําให้ คนชันกลางจํา นวนหนึงเกิดอาการหงุด หงิดต่ อ
ระบบการเมือง จึงทําให้ เกิดช่ องว่ างให้ บางฝ่ ายเสนอความคิดเรื อง “เว้ นวรรค” ซึงฟั งดู
ใกล้ เคียงกับ “หยุดพักเพือหายใจ” ทางการเมืองทีกล่ าวถึงข้ างบน
อาการ “เซ็ง” ประชาธิปไตย ถ้ าดู ให้ ดี ๆ แล้ วประกอบขึนด้ วย “สามเซ็ง”
คือ หนึง เซ็งการเลือกตัง สองเซ็งนักการเมืองและสามเซ็งวิกฤตเศรษฐกิจ อนึงต้ องบอก
ด้ วยว่ าการเซ็งทีว่ านีเป็ นอาการของคนชันกลางบางกลุ่มเท่ านัน
เซ็งการเลือกตัง เป็ นความเซ็งต่อเนืองนับเป็ นเวลายีสิบสามสิบปี สะสมมาเรื อย
แต่เกิดความหวังขึนมาวูบหนึงว่าภายใต้ รัฐธรรมนูญปี 40 (ปั จจุบัน) เกิดองค์กรต่าง ๆ ทีตังขึนมา
เพือป้องกันและตรวจสอบเหมือน “หมาเฝ้าบ้ าน/วอทช์ดอก” ต่าง ๆ นานา ก็ดี มีวฒ
ุ ิสภาทีในทาง
ทฤษฎีน่าจะมีนําดีมากกว่านําเน่าก็ดี ทังนีโดยมีความหวังสูงสุดว่าจะทําให้ เกิดการ “เลือกคนดีเข้ า
สภา” แล้ ว “เอานําเน่าเข้ าไปไล่นําเสีย” “เอาเลือดเก่าไปแทนเลือดใหม่” จากนันแล้ วคิดว่าทุกอย่าง
จะดีขนมาเอง
ึ
แต่พอมาถึงวันนีความหวังทีว่ากําลังพังไปต่อหน้ าจึงเกิดอาการเซ็ง ทีจริงแล้ ว ความ
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เซ็งแบบนีเท่าทีผ่านมายังไม่ถึงกับสุกงอมเพราะมีคนอืน ให้ ดา่ อยู่ เช่นด่าชาวบ้ านว่าเป็ นพวก
โง่เง่าไร้ การศึกษาไม่มีสติปัญญาพอทีจะให้ ออกเสียง เป็ นพวกเห็นแต่ได้ เล็ก ๆ น้ อย เป็ นพวก
“ขายสิทธิ ขายเสียง ขายชาติ” เสียด้ วยซํา ถ้ าขืนให้ มีป ระชาธิป ไตย ในความหมาย “เลือกตัง”
ต่อไปประเทศไทยจะฉิบหายล่มจม เพราะฉะนันเราควรจะ “หยุดหายใจตังสติกันสักพัก ” เพราะ
การเลือกตังครังหน้ าทีจะมีก็ซือและขายกันชัด ๆ ชัดยิงกว่าเก่าหลายเท่านัก นีคือ “เซ็งหนึง”
เซ็งนักการเมือง อาการนีเกิดขึนมานานเป็ นอาการสะสมทีรอวันระเบิดเช่นกัน
ในอดีตอาการนียังไม่รุนแรงและถาวรหากเป็ นครัง ๆ คราว ๆ ที ปรากฏออกมาในรูปการปฏิวตั ิ
รัฐประหารเป็ นระยะ เรือยมา แต่มาถึงการเลือกตังครังนี ความเซ็งอาจสุกงอมเพราะจะโทษคนจน
ขายเสียงอย่างเดียวก็โทษไม่ได้ เพราะการขายตัวของนักการเมือง โจ๋งครึมและสนนราคาแต่ละ
รายว่ากันเป็ นสิบ ๆ ล้ านขึนไป เลือดเก่าเลือดใหม่ล้วนติดป้ายราคาไว้ เกือบทังสิน ยิงสินค้ ายิงสวย
ยิงสดราคายิงแพง ทีสําคัญคือ “ดูด” กันทุกพรรค ไม่มีเว้ น การแบ่งเป็ น “เทพ-มาร” อย่างในอดีต
ไม่มีเหลือให้ เป็ นเกณฑ์ให้ เลือกอีกต่อไป
สังคมไทยเมือมาถึงยุคนีน่ าจะได้ ข้อสรุปเสียทีว่า การเลือกตังทีสะอาดนั น
ไม่ มี แม้ กระทังในการเลือกตังประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็ยังสกปรก
เหตุทีเป็ นเช่นนีเพราะการเลือกตังคือการเอาชนะคะคานกันในทางคณิตศาสตร์
(mathamatical contest) ใครได้ เสียงมากกว่าก็เป็ นผู้ชนะ ดังนันการซือเสียงทังโดยอ้ อมคือ “หา
เสียง” ทุกรูปแบบ และโดยตรง “ซือเสียง” ทุกรูปแบบ จึงเกิดขึน อย่างไม่มีทางเลียง
สังคมไทยต้ องยอมรับอย่ างหน้ าชืนตาบานว่ าการเมืองนันสกปรก เพราะ
การเมืองเป็ นเรืองของการแสวงหาผลประโยชน์ อย่ างทีรู้ ๆ กัน จะหาการเมืองทีไหนใน
โลกสะอาดผุดผ่ องนันไม่ มี
ฉะนันประเด็นสําคัญคือไม่ตงความหวั
ั
งกับการเลือกตังและนักการเมืองว่าจะต้ อง
ดี ซือ บริสทุ ธิ แต่ต้องคอยตรวจเช็คและควบคุมอย่างเข้ มงวดอยู่ตลอดเวลา พูดอีกอย่างหนึงคือ
เปลียนความคิดใหม่วา่ การเลือกตังต้ องมีการโกงเกิดขึนแน่ ๆ นักการเมืองนันล้ วนไว้ ใจไม่ได้
ความไม่ ไว้ วางใจคือสาระสําคัญของระบบการเมืองทุกระบบและความไม่
ไว้ วางใจนีเองนําไปสู่การแบ่งแยกอํานาจ (separation of power) การตรวจสอบเพือให้ เกิดการ
ดุลย์อํานาจ (check and balance) ระหว่างอํานาจนิติบัญญัติ ตุลาการและบริ หาร มีสภาผู้แทน
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พร้ อมกับมีวฒ
ุ ิสภาคอยตรวจสอบ มีฝ่ายรัฐบาลทีมีฝ่ายค้ านคอยตรวจสอบ แต่เท่านันก็ยังไม่พอ
อยู่ดี ยังจะต้ องมีการตรวจสอบจากประชาชนและองค์กรประชาชนเช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม
และ “เอ็นจีโอ” และแน่นอนต้ องมีสือมวลชนทีสามารถถูกตรวจสอบโดยประชาชนอีกทีหนึง เพือให้
เกิดสภาวะการทํางานของนักการเมืองทีโปร่งใส ไร้ คอรัปชัน มีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็ นธรรมกับ
ทุกฝ่ าย
พูดสัน ๆ อีกครังว่า “เบือนักการเมืองเบือได้ เบื อเลือกตังก็เบือได้ แต่อย่าเบื อ
ประชาธิปไตย” แล้ วเทียวยกให้ ใครต่อใครนัน อย่ าทําและทําไม่ ได้
เซ็งวิก ฤติเ ศรษฐกิจ เกิ ดจากความคิด ว่า “เศรษฐกิ จ ไทยเคยดีแ ละหากมี
นักการเมืองดีจะสามารถนําสภาวะเศรษฐกิจดีกลับคืนมาได้ ถึงเวลาแล้ วทีคนชันกลางไทยจะต้ อง
ยอมรับว่า ความเชือเช่นว่านันเป็ นมายาคติ ถึงไม่ทังหมดก็เกือบทังหมด คําว่า “ลูกโป่ งแตก” ก็มี
นัยอยู่แล้ วว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงทีผ่านมาเป็ นภาวะ “ผิดปกติ” การเติบโตทางเศรษฐกิจแสดงโดย
ตัวเลขร้ อยละสองหลักหรือ “สองดิจิต” เป็ นภาวะผิดปกติและชัวคราว การเติบโตในอัตรา 3+ ขึน
ไปก็ถือว่าผิดปกติด้วยซําไป เศรษฐกิจไทยแยกไม่ออกจากเศรษฐกิจโลก ในขณะทีเศรษฐกิจโลก
อยู่ในภาวะผันผวนไม่แน่นอนและเต็มไปด้ วย “ปั จจัยทีไม่ร้ ู” มากมาย เช่นนี จะหวังว่าจะมีรัฐบาล
ไหนเข้ ามากู้เศรษฐกิจไทยให้ ดีดงั เดิมได้ เลิกฝั นดีกว่า
ประเด็นทีคนชันกลางและนักธุรกิจ จะต้ องตระหนักคือการทํ าธุรกิ จนับ แต่นีไป
จะต้ องโปร่งใส และเป็ นธรรมกับชนทุกชัน ยุคการทําธุรกิจแบบ “เจ้ าสัว” ทีกินประเทศชาติและ
ทรัพยากรร่วมกับข้ าราชการชัวๆนันหมดไปแล้ ว เช่นเดียวกับธรุกิจแบบผูกขาด ปาดเลือดจากคน
ไทยด้ วยกันเองทังคนชันกลางและคนจนก็ต้องขจัดการผูกขาดให้ หมด
ชนชันกลางไทยจะต้ องยอมรับว่ารัฐบาลใดก็ตามแต่ ทําได้ เพียงบางระดับเท่านัน
ประเด็น สําคัญ จึงมีว่ารัฐ บาลทําอะไรทําเต็มทีหรื อไม่ โปร่งใสและเป็ นธรรมหรื อไม่ สิงเหล่านี
ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าจะต้ องเป็ นคนบอก คนกํากับ ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผล อย่างฝาก
ความหวังไว้ ทีนายกคนซือเพียงคนเดียว
นักการเมืองสกปรก การเลือกตังสกปรก นักการเมืองจะเข้ ามากอบโกย
คําตอบคือใช่ แต่ ประชาธิปไตยไม่ “บ้ อท่ า” ขนาดนัน การตรวจสอบควบคุมดูแลรั ฐบาลที
จะเกิดขึนมาคือ “ดาบสอง”
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ไม่ใช่หยุดกระบวนการประชาธิปไตยไว้ ชัวคราว หากต้ องปล่อยให้ การเลือกตัง
ดําเนินไป ปล่อยให้ มีการจัดตังรัฐบาลปล่อยให้ ความขัดแย้ งภายในพรรค ระหว่างพรรคปรากฏตัว
และนันคือการเผชิญความจริง แล้ วให้ ความจริงแก้ ปัญหาด้ วยตัวของมันเอง โดยมีประชาชนเป็ นผู้
กํากับอีกทีหนึง
---------------------------------
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