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กอนที่จะพูดถึงการปฏิรูปเชิงสถาบันของระบบเศรษฐกิจไทย ผมใครขอพูดถึงโลกา

ภิวัตนสักเลก็นอย นอกจากนี้ผมเขาใจวาเศรษฐกิจไทยในปจจบุันคือระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยม แมจะมีการพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงบาง หากความคิดนี้เปนไปได เราก็จะมีระบบ

เศรษฐกิจทนุนิยมแบบพอเพียง ซึ่งจะเปนแหงแรกของโลก เพราะระบบทุนนิยมไมรูจักคําวา 

“พอเพียง” ทุนนิยมรูจักแตคําวา “ไมพอ” เพราะหากพอเม่ือใด ระบบทุนนยิมก็ไมสามารถ

พัฒนาตอไปได 
เขาใจโลกาภิวัตน 

โลกาภิวัตนไมใชเร่ืองของการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจเทานั้น แตโลกาภิวัตน

นําการเปลี่ยนแปลงที่รอบดานและครอบคลุม กระทบกับชีวิตประจําวันของเราในแทบทุก

ดาน และกระทบกับทุกกลุมคน ทุกชนช้ันในสงัคมและในโลก แตในอัตราสวนและความ

รุนแรงที่แตกตางกันไป 

 เพียงแตเทาที่ผานมา เวลาที่สังคมและสื่อมวลชน รวมถึงผูนาํทางการเมืองพูดถึง

โลกาภิวัตน มักพูดถึงแตดานเศรษฐกิจเปนหลัก เชนการไหลเขา-ไหลออกของเงินทนุ อัตรา

การแลกเปลีย่นคาเงินทีผ่นัผวน ความผันผวนในตลาดหุนและอัตราดอกเบี้ย การคา การ

ลงทุนระหวางประเทศ ระเบียบ กฎเกณฑที่เก่ียวกับการคาโลก และการทําขอตกลงเขต

การคาเสรีเปนตน 

 ความจริงยงัมีมิติอ่ืนๆ ทีสําคัญของโลกาภิวัตน เชน โลกาภิวตันทางวัฒนธรรมในรูป

ของ Internet หรือโลกาภิวัตนทางการเมืองในรูปของระบบจักรวรรดิแบบใหมที่มีประเทศ

สหรัฐอเมริกาเปนเจาจักรวรรดิ ที่สามารถสงกองกําลังเขาบุกยึดประเทศอธิปไตยอ่ืนโดยไม

ตองคํานึงถึงกฎหมายระหวางประเทศและความคิดเร่ืองอํานาจอธิปไตยของรัฐ เพียงแต

โลกาภิวัตนทางดานอ่ืนๆ เหลานี้ ไมไดรับการพูดถึงกันมากเทากับโลกาภิวตันทางเศรษฐกิจ 



 ความจริงการเชื่อมตอทางเศรษฐกิจของโลกมีมานานแลว เพียงแตในโลกยคุโลกาภิ

วัตน การเชื่อมตอนี้มีความเขมขนและรวดเร็วมากขึ้น มากจนบางคร้ังระบบเศรษฐกิจของ

แตละประเทศปรับตัวไมทัน จนเกิดความเสียหายรุนแรงกับระบบเศรษฐกจิ ดังตัวอยางของ

การลมสลายของระบบเศรษฐกิจไทยในป 2540 เปนตน 

 โลกาภิวัตนสรางการรับรู สรางความรูสึกเก่ียวกับพ้ืนที่แบบใหมขึ้นมา นั่นคือ

ความรูสึกวาเปนโลกเดียวกัน เกิดพื้นที่แบบใหมในจินตนาการเรียกวา “โลก” หรือ Global 

ในภาษาอังกฤษ 

 นั่นคือ โลกาภิวัตนเปนคาํอธิบายหรือปายที่เรานาํมาติดใหกับการเปลี่ยนแปลงใหม

ที่เกิดขึ้นในโลกยุคหลังสงครามเย็น เปนการเปลี่ยนแปลงที่มีองคประกอบสําคัญอยูที่การ

ลมสลายของระบอบคอมมิวนิสตในสหภาพโซเวียต เกิดกระบวนการทําใหเปน

ประชาธิปไตยขึ้นทั่วโลก เกิดการเชื่อมตอของระบบเศรษฐกจิทุนนิยมโลกผานพัฒนาการ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมแบบตางๆ จนเกิดความกระชับแนนระหวางเวลากบั

สถานที่ และทําใหความหางไกลเร่ืองสถานที่ทีเ่คยเปนปญหามากในอดีตหมดความสําคัญ

ลง 

 ปจจุบันไมวาเราจะอยูจดุใดของโลก เราสามารถเชื่อมตอถึงกันไดผานเทคโนโลยี

การสื่อสารและขาวสารสมัยใหมอยางโทรศัพทมือถือ และผาน Internet ทําใหเกิด

ความรูสึกใกลชิด เปนโลกเดียวกันมากขึ้น 
  ผลกระทบ 

ผลกระทบทีส่ําคัญประการหนึ่งของโลกาภิวัตนตอระบบเศรษฐกิจคือการเพิ่มการ

แขงขันมากขึ้นและรุนแรงขึ้นในเวทีการคาระหวางประเทศ นอกจากนี้ โลกาภิวัตนยังทําให

ปจจัยตางๆ ที่เดิมไมถือวาเปนปจจัยทางเศรษฐกิจ เขามามีอิทธิพลตอระบบเศรษฐกจิเพิ่ม

มากข้ึน เชนความคิดเร่ืองการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาล หรือ Good governance 

ในภาษาอังกฤษ ความคิดเร่ืองความรับผิดชอบตอสวนรวมของภาคธุรกิจ หรือ Corporate 

accountability รวมตลอดถึงการใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอมในกระบวนการ

ผลิตสนิคา และการดูแลสิทธิของคนงานเปนตน 

 



การคาระหวางประเทศมีความเปนสถาบันมากขึ้น มีองคกรระดับโลกทีเ่ขามาทํา

หนาที่บริหารจัดการเศรษฐกิจโลกเพ่ิมมากข้ึน เชนองคการการคาโลกหรือ WTO ทําให

ประเทศตางๆ ตองใหความสนใจและใหความสําคัญกับระเบียบ กฎเกณฑ ขอตกลงการคา

ระหวางประเทศเพ่ิมมากข้ึน หากไมทาํตามเง่ือนไข ขอตกลงของการคาระหวางประเทศ

เหลานี ้การสงสินคาไปขายในตางประเทศก็จะเกิดปญหาขึ้น เชน ตัวอยางสินคาของ

ประเทศจนีทีส่งไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกาที่เปนขาวเม่ือไมนานมานี้ 

 โรงงานอุตสาหกรรมไทยตองปดกิจการลงเพราะประเทศคูคาไมยอมสั่งสินคา

เนื่องจากโรงงานเหลานี้ดแูลคนงานไมไดมาตรฐานตามหลักการสิทธิมนุษยชน หรือใช

สารเคมีที่อันตรายตอคนหรือตอสิ่งแวดลอมในการผลิตสนิคาของตน 

ใครเคยจะคิดบางวารสนิยมการบริโภคของคนในประเทศหนึ่ง มีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตสนิคาของคนอีกประเทศหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศ

เผด็จการอยางประเทศสาธารณประชาชนจนี ผูบริโภคไมตองรวมตัวกันเพื่อสรางแรงกดดัน

อยางสหภาพแรงงาน เพยีงแตเลิกบริโภคสินคานัน้ ประเทศผูผลิตก็เกิดปญหาทันท ี

 ไมมีการลงโทษใดที่รุนแรงไปกวาการลงโทษของผูบริโภคที่ไมซื้อสินคานั้น ซึ่งเปนไป

ตามตรรกะของระบบทุนนิยมที่วาอยูดวยตลาด กต็ายดวยตลาด เกิดปจจยัทางเศรษฐกิจ

แบบใหมในโลกยุคโลกาภิวัตนเรียกวา “ความเชื่อม่ันของผูบริโภคในระดับโลก” หรือ 

Global consumer confidence ตลาดในโลกยุคโลกาภิวัตนคอืตลาดโลก 
  การปฏิรูปเชิงสถาบัน 

การแขงขันทางเศรษฐกิจที่สําคัญในโลกยุคโลกาภิวัตนคือการแขงขันในรูปของการ

รวมมือและการสรางการยอมรับภายใตความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม 

 มาตรฐานที่ใชในการสรางการยอมรับในประชาคมโลกในโลกยุคโลกาภิวัตนคือ

ความเปนประชาธิปไตย ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง 

 เพราะฉะนั้น การปฏิรูปเชิงสถาบันของระบบเศรษฐกิจไทยภายใตกระแสโลกาภิ

วัตนทื่เปนหวัขอของการสัมมนาพูดคุยในวันนี้ ก็หนีไมพนที่ตองพูดถึงการพัฒนา

ประชาธิปไตยในประเทศไทย เพราะเศรษฐกิจไทยจะไดรับความเชื่อถือหรือไม นักลงทนุจะ



เขามาลงทนุหรือไม ใครอยากคาขายกับเราหรือไม สิ่งแรกที่เขาอยากรูคือเรามีการปกครอง

ที่เปนประชาธิปไตยหรือไม 

 ในโลกยุคโลกาภิวัตน ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีฐานะไมตางไปจาก

ภาษาที่คนในประชาคมโลกใชสื่อสารกัน ถาเราไมมีความเปนประชาธิปไตย เราก็พูดกับ

สังคมโลกไมรูเร่ือง เขาก็ไมอยากพูดคุยกับเรา ไมอยากคบหาสมาคม รวมตลอดถึงติดตอ

การคากับเรา 

 แมวาทฤษฎีโลกาภิวัตนสวนใหญจะพูดถึงการลมสลายของรัฐ การลดบทบาทของ

รัฐ แตในความเปนจริงแลว รัฐยังสําคัญและยังจะมีบทบาทสาํคัญในการสรางความเช่ือม่ัน

ใหกับนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ 

 และทีส่ําคัญที่สุด รัฐในระบบทุนนิยมจะตองสรางความเช่ือม่ันใหกับภาคธุรกิจ

เอกชนใหม่ันใจวาการลงทุนของเขาจะปลอดภัย แมจะมีความเสี่ยงก็ตาม ความเสี่ยงถือ

เปนพลังที่ขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม แตไมใชเสี่ยงอยางเลื่อนลอย แตเปน

ความเสี่ยงภายใตระเบียบ กฎเกณฑ กติกาชุดหนึง่ที่ไดรับการยอมรับรวมกัน 

 และนี่คือเหตุผลสําคัญที่การบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมาภิบาลไดกลายเปนเงื่อนไข

สําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปเชิงสถาบันเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกจิในโลกยุคโลกา

ภิวัตน 

 ระเบียบกฎเกณฑเก่ียวกับการคา การลงทุน เปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหเราสามารถ

แยกระหวางศัตรูทางการคา กับคูแขงทางการคาออกจากัน ปจจุบันเราไมไดมองคูคาของ

เราวาเปนศัตรูที่ตองถูกขจัดใหหมดสิ้นไป 

 แตเราตองเขาใจหรือมองคูคาของเราในฐานะที่เปนคูแขงที่ตองอยูรวมกัน อาศัย

กฎเกณฑกติกาชุดเดียวกัน แขงขนัตามกติกาที่กําหนดรวมกัน จึงเปนการแขงขันแบบ

รวมมือและยอมรับซึ่งกันและกนับนกติกาชุดเดียวกันเรียกวา “ระเบียบเศรษฐกิจโลก” 

 รัฐจึงมีบทบาทสําคัญในการรวมกําหนดกติกาและบังคับใชกติกาใหเกิดความเปน

ธรรมกับทุกฝาย ทุกสังคมตองการความสงบ ความมีระเบียบ การปกครองโดยกฎหมายที่



ไมมีการเลือกปฏิบัติ มีรัฐบาลที่ดูแลปกปองผลประโยชนของประชาชน ทาํหนาที่จัดสรรสิ่ง

มีคาในสังคมอยางเสมอภาคและอยางเทาเทียมกันเทาทีจ่ะสามรถกระทําได 

 หากมีรัฐบาลที่ฉอราษฎรบังหลวง เหน็แกผลประโยชนของตัวเองและพวกพอง 

เลือกปฏิบัติ เราก็ถือวาเปนรัฐบาลที่ไมมีการบริหารจัดการที่ดี หรือไมมีธรรมาภิบาล การ

ลงทุนจากตางชาติก็ถดถอยลง ความไมไววางใจกันในสังคมก็เพิ่มมากข้ึน สังคมเกิดความ

แตกแยกจับขั้ว กระจุกตัวจนอาจนําไปสูความรุนแรงได 

 แตธรรมาภิบาลไมใชสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แตเปนสิ่งที่ตองสรางกันขึ้นมา 

ธรรมาภิบาลตองอาศัยกลไกเชิงสถาบันแบบตางๆ ในการสรางใหเกิดขึ้น สาระสําคัญ

ประการหนึ่งของหลักการเร่ืองธรรมาภิบาลคือการที่รัฐตองดูแลรับผิดชอบตอประชาชนหรือ

ตอผูที่อยูใตการปกครอง หรือตองมี Accountability นั่นเอง 

 ความรับผิดชอบตอประชาชนคือการทําใหบรรดาระเบียบ กฎเกณฑ กฎหมายตางๆ 

เปนไปเพ่ือตอบสนองตอผลประโยชนของประชาชนสวนใหญ นั่นคือ การดูแลปกปอง

ผลประโยชนของประชาชนสวนใหญคอืกุญแจสําคัญของการบริหารจัดการที่ดีหรือธรรมา 

ภิบาล 
  คําถามเกิดข้ึนวาทําอยางไรจะใหรัฐบาลรับผิดชอบตอประชาชน? 
 ตอบคือมีมากมายหลายวิธี แตในระบอบประชาธิปไตยเราใช การเลือกต้ัง การเลือก 

ตั้งคือกลไกเชิงสถาบันทีป่ระชาชนธรรมดาใชในการควบคุมตรวจสอบรัฐบาลเพ่ือใหดูแล

รับผิดชอบตอผลประโยชนของประชาชนสวนใหญ 

 ฉะนั้นการเลือกต้ังที่บริสทุธิ์และยุติธรรมจึงเปนฐานรากสําคัญของธรรมาภิบาล 

และนี่คอืเหตุผลหนึ่งที ่EU ขอเขามารวมสังเกตการณการเลือกต้ังของไทยที่จะมีขึ้นในสิ้นป

นี้ 

 ในประเทศทีเ่ปนประชาธปิไตยอยางแทจริง การเลอืกต้ังคือกลไกเชิงสถาบันในการ

ยุติขอขัดแยง เปนกลไกเชิงสถาบันในการบริหารจัดการความขัดแยงที่ทุกฝายยอมรับในผล

ของการเลือกต้ัง 

 



ในประเทศทีอ่ยากเปนประชาธิปไตยแตยังเปนไมได การเลือกตั้งเปนกลไกเชิง

สถาบันทีส่รางความขัดแยง เพราะฝายแพไมยอมรับผลการเลอืกต้ังดวยขออางตางๆ ใน

กรณีของประเทศไทยเราจะไดยินเร่ืองการซื้อสิทธขิายเสียงเปนเหตุผลหลกัในการปฏิเสธผล

การเลือกต้ัง 

 นอกจากการเลือกต้ังแลว การมีระบบรัฐสภาและตุลาการที่เปนอิสระจากฝาย

บริหาร ก็เปนกลไกเชิงสถาบันในระบอบประชาธิปไตยในการตรวจสอบรัฐบาลและทําให

รัฐบาลมีความรับผิดชอบตอประชาชน 

 ความจริงระบบรัฐสภาไมไดทําหนาที่ออกกฎหมายเทานั้น แตยังเปนกลไกเชิง

สถาบันในการยุติความขัดแยงดวย การลงมติในรัฐสภาถือเปนการยุติขอขัดแยงในระดับ

หนึ่ง หากเปนรัฐสภาที่ไดรับการยอมรับจากประชาชน 

 สื่อมวลชนทีเ่ปนอิสระและภาคประชาสังคมที่ตื่นตัวและแข็งขัน ตางก็มีบทบาท

สําคัญและมีความจําเปนตอการพัฒนาธรรมาภิบาล เพราะเปนองคกร สถาบันที่ทําหนาที่

ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลใหอยูในกรอบของธรรมาภิบาล 

 เม่ือเราสามารถสรางกลไกเชิงสถาบนัเพื่อใหเกิดสิ่งที่เรียกวาการบริหารจัดการที่ดี

หรือธรรมาภิบาลไดแลว ความเชื่อม่ันของนักลงทนุก็จะตามมา สิ่งทีน่ักลงทุนตองการคือ

ความม่ันใจที่สามารถคาดการณลางหนาในการลงทุนของตนได 

 การมีระเบียบกฎเกณฑที่แนนอน ชดัเจน รัดกุม ไมเปลี่ยนแปลงไปมาอยาง

มาตรการสํารอง 30 เปอรเซ็นตของเงนิลงทนุจากตางประเทศเม่ือปลายปที่แลว ไมอาจ

สรางความเช่ือม่ันใหกับนักลงทนุได การมีระเบียบ กฎเกณฑที่แนนอน ทาํใหการแทรกแซง

ของรัฐทําไดยาก นักลงทนุก็มีความม่ันใจมากขึ้น 

 นอกจากนี้ ในการปฏิรูปเชิงสถาบันของระบบเศรษฐกิจไทยในโลกยุคโลกาภิวัตน 

เราจําเปนตองสรางสิ่งที ่Francis Fukuyama เรียกวา “ความไววางใจ” หรือ Trust ให

เกิดขึ้น สรางความไววางใจทั้งในหมูคูคาของเราและประเทศตางๆ ทั่วโลก 

 



แตความไววางใจนี้จะเกดิขึ้นไดก็ตอเม่ือเรามีระบบกฎหมายและโครงสรางเชิงสถาบันที่

ภาคธุรกิจมีความพอใจและสบายใจที่จะทํางานดวย  

 ในอดีตความไววางใจสรางขึ้นจากปจจัยทางวัฒนธรรม เชนเปนคนเชื้อชาติเดียวกัน 

อยูในภูมิภาคเดียวกัน หรือมีคุณคาแบบเดียวกัน แตในโลกยุคโลกาภิวัตน ปจจัยทาง

เศรษฐกิจมีบทบาทสําคัญในการสรางความไววางใจกันมากกวาปจจัยทางดานวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสิ่งที่เรียกวา “ผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน” (Shared 

interest)  

 ขอดีของการไววางใจบนฐานของการมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน คือทําให

การรวมมือรวมใจระหวางคนแปลกหนา คนตางวฒันธรรม คนที่ไมมีอะไรรวมกันเลยในเชิง

วัฒนธรรมหันมารวมมือรวมใจกันได และทําใหการรวมมือในระดับโลกเปนไปได สวน

ขอเสียก็คือทําใหเกิดการรวมมือกันระหวางประเทศที่เปนประชาธิปไตยและไมเปน

ประชาธิปไตยก็ไดเพียงเพราะมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน เฉกเชนการลงทุนของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาในประเทศสาธารณะรัฐประชาชนจนีเปนตน 

 ความไววางใจเชิงวัฒนธรรมมีวงรอบที่คับแคบ จาํกัดอยูในแวดวงของคนใน

ครอบครัว และญาติสนิทมิตรสหายเทานั้น แตความไววางใจเชิงเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของ

ผลประโยชนเชิงเศรษฐกจิรวมกันมีวงรอบที่กวางขวาง และจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมีสถาบัน

ทางการเมืองการปกครองที่ไดรับการยอมรับรวมกัน และในโลกยุคโลกาภิวัตนสิ่งนี้กค็ือการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย 

 ความไววางใจบนฐานของการมีผลประโยชนรวมกัน และมีกลไกเชิงสถาบันรองรับ 

จะเปนความไววางใจที่ยั่งยืนและม่ันคง และขยายขอบขายไปไดกวางไกลตราบเทาทีมี่

ผลประโยชนรวมกัน และมีสถาบันที่ยอมรับรวมกันอยางการมีธรรมาภิบาลเปนตน 

 ยิ่งในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในโลกยุคโลกาภิวัตนที่ตองพึ่งพาอาศัยกันมาก

ขึ้น มีการติดตอเชื่อมโยงกันมากขึ้น ความไววางใจแบบนี้ยิ่งเพิ่มความสําคัญและมีความจํา

เปนมากขึ้น 



 โลกาภิวัตนทําใหการขยายตัวของกลไกตลาดเปนไปไดอยางไมมีขีดจํากัด การ

แขงขันทางการคามีเพิ่มมากขึ้น ทําใหการสรางความไววางใจเชิงสถาบันมีความจํา

เปนมากขึ้น การปกครองโดยกฎหมายอยางไมเลอืกปฏิบัติ การบริหารจัดการที่โปรงใสทั้ง

ในภาครัฐและภาคเอกชน การมีบทบาทของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม และการ

ปกครองแบบประชาธิปไตย จะเปนปราการสําคัญในการสรางความไววางใจระหวางผูที่

เก่ียวของตางๆ ในสังคมและในโลกใหเกิดขึ้น 

 ที่สําคัญทําใหความไววางใจในหมูคนแปลกหนา คนตางวัฒนธรรม ตางเชือ้ชาติ

เปนไปได เพราะตางก็อยูภายใตกติกาที่ตกลงรวมกัน ฟูกูยามาเรียกความไววางใจในหมู

คนแปลกหนานี้วาคือ “ทุนสังคม” หรือ Social capital ที่จะเปนฐานสําคัญในการสรางทุน

ทางเศรษฐกจิและทุนทางการเมืองตอไป 

 การปฏิรูปเชงิสถาบันของระบบเศรษฐกิจไทยในโลกยุคโลกาภิวัตน จึงไมไดเร่ิมที่

ระบบเศรษฐกิจ แตตองเร่ิมจากระบบการเมืองดวยการสรางระบอบการปกครองแบบ

ประชาธิปไตยเพ่ือนําไปสูการสรางธรรมาภิบาล จากนั้นทุนสังคมในรูปของการไววางใจกัน

ในสังคมและระหวางสังคมก็จะเกิดขึน้ 

 ในการสรางทุนสังคมนี ้รัฐจึงมีบทบาทสําคัญ และการปกครองแบบประชาธิปไตย

คือเงื่อนไขขัน้ตนของการปฏิรูปเชิงสถาบันเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย  

 ดังนั้น เราตองใหความสําคัญกับการเลือกต้ังที่จะมีขึ้นในสิ้นปนี้เพ่ือนําระบอบ

ประชาธิปไตยกลับคืนมาหลังจากหยุดชะงักไปหนึ่งป 

 เราตองหันมาใหความสนใจกับนักการเมือง พรรคการเมือง การเลือกต้ัง บทบาท

ของสื่อมวลชน และประชาชนเพิ่มมากข้ึน เพราะสิ่งเหลานี้คือองคประกอบสําคัญของ

การเมืองประชาธิปไตย การต้ังขอรังเกียจสิ่งเหลานี้ จะดวยเหตุผลใดก็ตาม จะเปนการเปด

โอกาสใหอํานาจนอกระบบเขามาทําลายระบอบประชาธิปไตย สวนราคาที่เราตองจายคือ

ความชะงักงนัและถดถอยของระบบเศรษฐกิจ 

การเมืองกับเศรษฐกิจจึงไมเคยแยกออกจากกัน  

-------------------------------------------------------- 


