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การซื้อขายเสียงจะเกิดขึ้นเสมอตราบเทาที่ผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถเสนอ ‘ขาย’ นโยบาย
หรือ ‘บริการความสุข’ ใหแกประชาชนอยางมีประสิทธิผลได นอกจากนี้ ภูมิปญญาของสํานัก
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อํานาจทางการเมืองและระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron-client Relationship) เปน
ปมเงื่อนสํ าคัญที่ตองศึกษา หากปราศจากความรูความเขาใจในเรื่องสํ าคัญทั้งสองนี้ยอมยาก
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วิถีแหงวัฒนธรรมในสังคมไทย
พัฒนาการทางเศรษฐกิจในประเทศไทยในชวง 60 ปที่ผานมานี้ไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางมหันต มิใชเฉพาะแตดานเศรษฐกิจเทานั้น หากยังสรางคลื่นกระทบตอการ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมและการเมืองอีกดวย ในบรรดาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ การเปลี่ยนแปลงทาง
ดานวัฒนธรรมเปนเรือ่ งที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ `วัฒนธรรมอํานาจนิยม
อุปถัมภ' กําลังถูกทาทายโดย `วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย'
ผมกล า วถึ ง `วั ฒ นธรรมอํ านาจนิ ย มอุ ป ถั ม ภ ' และ`วั ฒ นธรรมทุ น นิ ย มเสรี
ประชาธิปไตย' ในคอลัมนนี้มากกวาหนึ่งครั้ง ผูอานหลายทานไดแสดงขอกังขาเกี่ยวกับศัพทที่ผมใชนี้
โดยที่นักสังคมวิทยาบางทานถึงกับยอมรับแนวความคิดนี้มิไดเลย ผมจึงเห็นความจําเปนที่จะตอง
อธิบายแนวความคิดนี้ใหกระจางชัด
ผมมองพัฒนาการของวัฒนธรรมในสังคมไทยในชวง 60 ปที่ผานมานี้วาเปนการ
ปะทะกันระหวางวัฒนธรรมอํานาจนิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตการปะทะกันดังกลาวนี้เกิดขึ้น
ภายใตความสัมพันธในการผลิตที่กําลังแปรเปลี่ยนไป โดยที่ระบบเศรษฐกิจกําลังผันแปรจากระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) ไปสูระบบทุนนิยม วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม
หากดํารงอยูในระบบความสัมพันธในการผลิตที่แตกตางกัน ยอมมีแกนและกระพี้แตกตางกันไปดวย
วัฒนธรรมอํานาจนิยมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภแตกตางจากวัฒนธรรมอํานาจนิยมในระบบ
ทุ น นิ ย มฉั น ใด วั ฒ นธรรมประชาธิปไตยในระบบความสัม พั น ธ เ ชิ ง อุปถัม ภย  อมแตกต า งไปจาก
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบทุนนิยมฉันนั้น การตกผลึกของวัฒนธรรมอํานาจนิยมและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในระบบความสัมพันธในการผลิตที่แตกตางกัน ยอมกอใหเกิดเนื้อหาสาระและรูปแบบ
ทีแ่ ตกตางกันดวย
วัฒนธรรมอํานาจนิยมเปนวัฒนธรรมที่ยึดหลัก `อํานาจเปนธรรม' โดยที่มาตรฐาน
ความชอบธรรมถูกกําหนดดวยอํานาจเปนเกณฑ ภายใตวฒ
ั นธรรมดังกลาวนี้ ความเห็นของผูมีอํานาจ

3
ยอม `ถูกตอง' มากกวาความเห็นของผูไรอํานาจ ความถูกผิดมิไดถูกกําหนดดวยเหตุผลและขอเท็จจริง
สังคมที่ถูกครอบงํ าดวยวัฒนธรรมอํ านาจนิยมจะมีคานิยมยกยองผูมีอํ านาจ และผูทรงอํ านาจมี
แนวโนมทีจ่ ะใชอํานาจเพื่อแสดงความยิ่งใหญแหงตน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยเปนดานตรงกันขามของวัฒนธรรมอํ านาจนิยม เพราะ
วัฒนธรรม ประชาธิปไตยปลูกฝงใหผูคนเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มาตรฐานความ
ชอบธรรมมิไดถูกกําหนดดวยอํานาจ หากแตถูกกําหนดดวยเหตุผลและขอเท็จจริง สังคมที่มีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยจะกํ าหนดทางเลือกของสังคม (social choice) ดวยการรับฟงความเห็นของคน
สวนใหญ โดยทีใ่ นขณะเดียวกันนั้น ก็ไมละเลยที่จะรับฟงความเห็นและคุมครองสิทธิของชนกลุมนอย
ในสังคมที่ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมอํานาจนิยม ผูทรงอํานาจเปนผูกําหนดและชี้ขาดทางเลือกของ
สังคม แตในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจะมีสิทธิและมีสวนรวมในการกําหนดทางเลือกของสังคม
รวมกัน
อยางไรก็ตาม ทั้งวัฒนธรรมอํานาจนิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยตางมิไดดํารงอยู
ในสูญญากาศ หากแตดํารงอยูในสังคมที่มีระบบความสัมพันธในการผลิต แมวาระบบความสัมพันธ
ในการผลิตจะเปนระบบที่กําหนดมรรควิธีในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในสังคม แตระบบ
ความสัมพันธดังกลาวนี้ ก็กอใหเกิดวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบเปนลูกโซตอวัฒนธรรม
ทางสังคมและการเมืองดวย
ระบบความสัม พั น ธ เ ชิง อุปถัม ภเ ป นระบบที่กํ าหนดบทบาทหนาที่ระหวางบุคคล
ในแตละระดับชัน้ ในสังคม โดยที่ฝายหนึ่งเปนผูอุปถัมภ และอีกฝายหนึ่งเปนผูรับการอุปถัมภ ในสังคม
ไทยแตโบราณ ผูอุปถัมภจักตองสามารถยึดกุมกําลังคนไวได เพราะกําลังคนเปนฐานแหงอํานาจ ไพร
ที่สวามิภักดิ์เปนบริวารจักตองทํ างานชนิดใหเปลาแกมูลนาย โดยที่มูลนายใหความคุมครองและ
ปกปองผูอ ยูใ นความอุปถัมภ ตลอดจนใหความชวยเหลือในยามที่ประสบความเดือดรอน ระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภกอใหเกิดวัฒนธรรมการรวมกลุมและการเลนพรรคเลนพวก เมื่อมูลนายในสาย
ความสัมพันธอปุ ถัมภใดขึ้นมามีอํานาจ บรรดาบริวารของมูลนายผูนั้นก็พลอยมีอํานาจและเจริญดวย
ทรัพยศฤงคารตามไปดวย ในกรณีตรงกันขาม หากมูลนายในสายสัมพันธใดตกตํ่าในโครงสรางอํานาจ
บริวารในสายสัมพันธนั้นก็จะพลอยตกตํ่าตามไปดวยเชนเดียวกัน ผูคนที่อยูในสายสัมพันธอุปถัมภ
เดียวกันยอมเห็นแกกันและกันและชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยิ่งกวาผูที่อยูในสายสัมพันธอุปถัมภอื่น

4

ระบบทุนนิยมเปนระบบความสัมพันธในการผลิตที่เชื่อถือความเปนเลิศของมนุษย
ในประการสําคัญ เชื่อวา มนุษยสามารถแกปญหาของตนเองได โดยที่รัฐไมจําตองเขาไปแทรกแซง
แมวามนุษยจะมีความเห็นแกตัว แตถามนุษยมีเสรีภาพในการตัดสินใจ พลังการแขงขันในสังคม
จะสรางแรงกดดันใหมนุษยมีพฤติกรรมในทางที่กอสวัสดิการสูงสุดแกสังคม ระบบทุนนิยมกอใหเกิด
วัฒนธรรมปจเจกชนนิยม (individualism) ความเชื่อเรื่องเสรีภาพ และการสงเสริมการแขงขัน
ตลอดจนการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล
จากตารางที่ 1 เมื่อเราพิจารณารูปแบบของวัฒนธรรมในสังคมไทย โดยดูจากการ
ตกผลึกของวัฒนธรรมอํานาจนิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตย ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับภายใตระบบทุนนิยม เราจะไดรูปแบบวัฒนธรรมอยางนอย 4 รูปแบบ
Matrix A ในตารางที่ 1 เปนการตกผลึกของวัฒนธรรมอํานาจนิยม ภายใตระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งอาจเรียกสั้น ๆ วา `วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ' Matrix D เปนการ
ตกผลึกของวัฒนธรรมประชาธิปไตย ภายใตระบบทุนนิยม ซึ่งอาจเรียกสั้นๆวา `วัฒนธรรมทุนนิยมเสรี
ประชาธิปไตย'
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมครอบงํ าสังคมไทยมาแตบุรพกาล และเขากันไดดีกับระบบ
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ จนตกผลึ ก เป น `วั ฒ นธรรมอํ านาจนิ ย มอุ ป ถั ม ภ ' ส ว นวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยนั้นเพิ่งจะมีการนําเขาจากตางประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ทัง้ นีเ้ ปนผลจากการติดตอสัมพันธกับตางประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเดือนมิถุนายน 2475 นับเปนการอัดฉีดวัฒนธรรมประชาธิปไตยเขาสูสังคมไทยครั้งสําคัญ
แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนเพียงการอัดฉีดรูปแบบของวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่งตองปะทะ
และกอปฏิกิริยากับวัฒนธรรมอํานาจนิยมอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได วัฒนธรรมอํานาจนิยมฝงรากลึก
ในสังคมไทยจนแข็งแกรงเกินกวาที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะโคนลมไดในเวลาอันรวดเร็ว ในประการ
สําคัญ ในขณะที่วัฒนธรรมอํานาจนิยมเขากันไดดีกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แตวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยเปนสิ่งแปลกปลอมสํ าหรับสังคมไทย และไมสามารถผสมกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภได หากแตตกตะกอนเปน `วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' (Matrix B
ในตารางที่ 1) ซึ่งมีลักษณะหัวมังกุทายมังกร
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ในขณะที่วฒ
ั นธรรมประชาธิปไตยยึดถือหลักการเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาค แตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนระบบที่ปลูกฝงคานิยมใหประชาชนเห็นแกเพื่อนรวมสาย
สั ม พั น ธ อุ ป ถั ม ภ เ ดี ย วกั น มากกว า ผู  ที่ อ ยู  ใ นสายสั ม พั น ธ อุ ป ถั ม ภ อื่ น หลั ก การของวั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยจึงแตกตางจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเกือบโดยสิ้นเชิง ในขณะที่วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยไมสามารถสลายวัฒนธรรมอํานาจนิยม และระบบทุนนิยมยังไมสามารถเขามาแทนที่
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภไดทั้งหมด การตกผลึกของ `วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' จึงทําให
ผูที่ตองการไตเตาในโครงสรางอํ านาจของสังคมตองสรางและขยายความสัมพันธเชิงอุปถัมภทั้งใน
ระดับบนและระดับลาง นักการเมืองที่ตองการขึ้นมามีอํานาจดวยกระบวนการเลือกตั้ง ไมเพียงแตจะ
ตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้ง โดยที่ในขณะเดียวกันก็ตองมี ส.ส. บริวาร
จํานวนมากพอสมควรเทานั้น หากทวายังตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนําฝายทหารที่คุมกําลัง
อีกดวย ปรากฏการณเรื่องการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง จึงมิใชเรื่องที่จะเขาใจไดโดยถองแท หาก
ไมพจิ ารณาในบริบทของความสัมพันธเชิงอุปถัมภ `วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' มีสวนผลักดันให
มีการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภในตลาดการเมืองทุกระดับ โดยที่ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดความ
จําเปนในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ เพื่อหลอเลี้ยงความสัมพันธดังกลาวนี้ การทําความเขาใจ
เกี่ยวกับ `วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' นับเปนปมเงื่อนสําคัญที่จะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของ
นักการเมืองและชนชั้นนําทางอํานาจในสังคมไทยในปจจุบัน
ในขณะเดี ย วกั น กั บ ที่ มี ก ารอั ด ฉี ดวั ฒ นธรรมประชาธิ ป ไตยเข า สู  สั ง คมไทย
หนอทุนนิยมก็กํ าลังเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจไทยดวย การเติบโตของทุนนิยมในสังคมที่ถูก
ครอบงําดวยวัฒนธรรมอํานาจนิยม กอใหเกิดระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภ (Matrix C
ในตารางที่ 1) กลุมทุนที่จะเติบใหญไดจํ าเปนตองเขาไปอยูในความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูทรง
อํานาจทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร เพื่อใหไดมาซึ่งอภิสิทธิ์และอํานาจผูกขาดใน
การประกอบการ
วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ (Matrix A) กําลังแปรเปลี่ยนไปสู `วัฒนธรรมทุนนิยม
เสรีประชาธิปไตย' (Matrix D) โดยที่ `วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' (Matrix B) และ `วัฒนธรรม
ทุนนิยมอภิสิทธิ์' (Matrix C) เปนวัฒนธรรมในชวงแหงการเปลี่ยนผาน (transitional period) โดยที่ยัง
ไมเปนทีแ่ นชดั วา ชวงแหงการเปลี่ยนผานนี้จะกินเวลายาวนานเพียงใด
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ตารางที่ 1
รูปแบบวัฒนธรรมในสังคม
ความสัมพันธในการผลิต

วัฒนธรรมประชาธิปไตย

ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ

A

B

ระบบทุนนิยม

C

D

หมายเหตุ A
B
C
D

1

วัฒนธรรมอํานาจนิยม

=
=
=
=

วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ หรือทุนนิยมอุปถัมภ
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 กันยายน 2535
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บนเสนทางไปสูวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย
วั ฒ นธรรมทุ น นิ ย มเสรี ป ระชาธิ ป ไตยก อ เกิ ด จากอุ ด มการทุ น นิ ย มผสมผสานกั บ
อุดมการประชาธิปไตย ในขณะที่อุดมการทุนนิยมกอใหเกิดวัฒนธรรมปจเจกชนนิยม (individualism)
ความเชื่อเรื่องเสรีภาพ การสงเสริมการแขงขัน และการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล
อุดมการประชาธิปไตยใหความสําคัญแกเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการกําหนดทางเลือกของสังคมในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม วัฒนธรรมประชาธิปไตยสามารถเติบโตไดดีในระบบทุนนิยม จนตกผลึกเปน "วัฒนธรรม
ทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย" แตเหตุไฉนวัฒนธรรมดังกลาวนี้จึงไมสามารถแผขยายอิทธิพลในสังคมไทย
ได?
ทั้งอุดมการทุนนิยมและอุดมการประชาธิปไตยลวนแลวแตเปนสิ่งแปลกปลอมของ
สังคมไทยในเบื้องตน เพราะระบบความสัมพันธในการผลิตในสังคมไทยแตโบราณเปนระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ระบบศักดินา ระบบ
ทุนนิยมเปนสิ่งที่ตามมาภายหลัง ในทํานองเดียวกับที่วัฒนธรรมอํานาจนิยมครอบงําสังคมการเมือง
ไทยกอนที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะแทรกตัวเขามาเปนเวลาชานาน การผนวกเขากันระหวาง
วัฒนธรรมอํานาจนิยมกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกอใหเกิด "วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ"
วั ฒ นธรรมอํ านาจนิ ย มอุปถัม ภเ ปนวั ฒ นธรรมที่ ครอบงํ าสั งคมไทยมาแตโบราณ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 วัฒนธรรมอํานาจนิยมเริ่มถูกทาทาย
โดยวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตเนื่องจากหนอแหงวัฒนธรรมประชาธิปไตยไมเติบกลาแข็งแกรง
การทาทายดังกลาวนี้จึงไรประสิทธิผลจวบจนกระทั่งถึงป 2516 วัฒนธรรมประชาธิปไตยจึงเริ่มขยาย
ตัว การทีว่ ฒ
ั นธรรมอํานาจนิยมยังคงครอบงําสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป 2475
อยูไ ดนนั้ ยังผลใหระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะเปนเผด็จการ/คณาธิปไตย หรืออยางดีที่สุด
ก็เปนเพียง "ประชาธิปไตยครึ่งใบ" ในขณะที่วฒ
ั นธรรมอํานาจนิยมยังกลาแข็ง การกระจายอํานาจ
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ออกจากสวนกลาง (decentralization) ทั้งทางดานการเมืองการปกครองและดานเศรษฐกิจเปนเรื่องที่
เปนไปไมได เสียงของประชาชนจะยังคงเปนเสียงนกเสียงกาตอไป ในขณะที่เสียงของผูมีอํานาจกลับ
กลายเปนเสียงสวรรค การครอบงําของวัฒนธรรมอํานาจนิยมทําใหกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร
ราชการแผนดินเปนกระบวนการที่สั่งการจากเบื้องบนสูเบื้องลาง (top-down process) และเปน
กระบวนการทีเ่ กือ้ ประโยชนของประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชนในชนบท (urban bias)
เมือ่ เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 นั้น พลังเศรษฐกิจทุนนิยมยังไมเติบ
ใหญกลาแข็ง ระบบเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะเปนระบบศักดินาอยูมาก แมวาคณะราษฎรจะพยายาม
ปลดเปลื้องพันธนาการของระบบศักดินา แตก็ประสบผลสํ าเร็จไมมากนัก ระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภยังคงมีอิทธิพลในปริมณฑลทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่วัฒนธรรมอํานาจนิยม
ครอบงํ าสังคมการเมืองไทย การผนวกเขาดวยกันระหวางวัฒนธรรมอํ านาจนิยมกับระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ ประกอบกับความตองการสรางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองใหม
อันไดแกคณะราษฎรกอนการรัฐประหารป 2490 และผูนําฝายทหารหลังการรัฐประหารป 2490 ทําให
มีการใชอํานาจทางการเมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจอยางแพรหลาย ไมเพียงแตการยึด
รัฐวิสาหกิจและธนาคารพาณิชยเปนฐานผลประโยชนเทานั้น หากทวา ยังมีการใชทรัพยากรของแผน
ดินไปในทางทีเ่ กือ้ ประโยชนของผูทรงอํานาจและบริวารอีกดวย พอคานายทุนพากันเขาไปสวามิภักดิ์
ผูน าทางการเมื
ํ
องกลุมตาง ๆ ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในขณะที่พอคานักธุรกิจ ตองสง
"สวย" ใหแกผนู าทางการเมื
ํ
องตนสังกัดเพื่อเปนการแสดงความสวามิภักดิ์ ผูทรงอํานาจทางการเมืองก็
จะใหการปกปองคุมครองในยามที่มีปญหากับเจาหนาที่ของรัฐหรือกลุมผลประโยชนอื่นๆ และที่สําคัญ
ยิ่งก็คือ การใหอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดในการประกอบการทางเศรษฐกิจ และการใชอํานาจรัฐ
โอบอุมชวยเหลือในยามที่ธุรกิจประสบปญหาในการประกอบการ ธุรกิจจํานวนมากเติบใหญขึ้นมาได
ดวยระบบการอุปถัมภทางการเมืองดังกลาวนี้ วัฒนธรรมทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทยจึงคอยๆ
แปรเปลี่ยนจาก "วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ" มาเปน "วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์"
พลังเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
สามารถซึมซับวัฒนธรรมอํานาจนิยม และไดประโยชนจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางมาก
ดวยเหตุดังนั้น กลุมพอคานายทุนจึงมิไดมีบทบาทในการตอตานหรือแมแตขัดเกลาวัฒนธรรมอํานาจ
นิยม เพื่อใหวฒ
ั นธรรมประชาธิปไตยเจริญเติบโตในสังคมไทยได เมื่อวัฒนธรรมอํานาจนิยมผสมผสาน
กับระบบทุนนิยมก็กอใหเกิดระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ซึ่งเกื้อประโยชนเฉพาะแตกลุมพอคานายทุน
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ที่ ใ กล ชิ ด ผู  ท รงอํ านาจทางการเมื อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง ทํ าให ก ารประกอบการในระบบเศรษฐกิ จ ไทยไร
ประสิทธิภาพอีกดวย อุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจที่ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์
ยิ่งมากเพียงใด ประสิทธิภาพการผลิตก็ยิ่งดอยมากเพียงนั้น เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยยังมีการเปด
ประเทศไมมาก วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์จะดํารงอิทธิพลอยูได แตเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยมีการเปด
ประเทศมากขึ้น ยอมมีความจํ าเปนที่จะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหสามารถ
แขงขันในตลาดโลกได การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการเนนการผลิต
เพือ่ ทดแทนการนําเขา (import substitution) มาเปนการผลิตเพื่อการสงออก (export promotion) นับ
ตั้งแตป 2515 เปนตนมา ยังผลใหชนชั้นผูประกอบการ (entrepreneur) ขยายตัวอยางรวดเร็ว
การแขงขันในตลาดโลก ซึ่งกดดันใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีสวนสรางแรงกดดันในการ
สลายวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภและวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ เพื่อใหระบบทุนนิยมเสรีเขามา
แทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ทั้งนี้เพราะเหตุวา การประกอบการภายใตวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์
ไมเพียงแตจะทําใหมีการแขงขันที่ไมเปนธรรมเทานั้น หากทวายังทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรจะ
เปนอีกดวย เนือ่ งเพราะผูประกอบการตองสง "สวย" ใหแกผูทรงอํานาจทางการเมือง สําหรับผูประกอบ
การในบางอุตสาหกรรม การเขาถึงผูทรงอํานาจทางการเมืองอาจเสียตนทุนสูงเกินกวาที่จะรับภาระได
หากระบบทุนนิยมเสรีเขามาแทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ผูประกอบการจะสามารถลดทอนการสง
"สวย" หรือลดตนทุนทางการเมืองได ภายใตวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภและวัฒนธรรมทุนนิยม
อภิสิทธิ์ ผูประกอบการตองจายทั้งตนทุนทางเศรษฐกิจและตนทุนทางการเมือง เพื่อใหธุรกิจดํารง
อยูได แตภายใตวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย ผูประกอบการสามารถลดตนทุนการประกอบ
การในสวนทีเ่ ปนตนทุนทางการเมืองได แมจะไมสามารถขจัดตนทุนทางการเมืองใหหมดไปก็ตาม
ภายหลังจากทีเ่ กิดวิกฤตการณนํ้ามันครั้งที่สองในป 2522 สังคมทุนนิยมโลกเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงและยืดเยื้อ ประเทศมหาอํานาจเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรป ตางดําเนินนโยบายการกีดกันการคาสมัยใหม (New Protectionism)
สภาพการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้มีผลกดดันใหรัฐบาลไทยตองหันเหสยามรัฐนาวา
ไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม เพื่อแลกเปลี่ยนกับการผอนคลายการกีดกันการคาของกลุมประเทศ
มหาอํานาจ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก เมื่อผนวกกับการลดการปกปอง
คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการปลดเปลื้องพันธนาการแหงการผูกขาดในหลายตอ
หลายอุตสาหกรรมมีสวนกดดันใหผูประกอบการไทยจํ าตองเลือกระบบทุนนิยมเสรีทดแทนระบบ
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ทุนนิยมอภิสิทธิ์ เพราะประเทศที่ดํ ารงไวซึ่งระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ลวนแลวแตถูกตอบโตจากกลุม
ประเทศมหาอํานาจเกาทั้งสิ้น
อนึ่ง นาสังเกตวา การขับดันวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเขามาแทนที่
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภนี้ (ดูตาราง) มาจากกลุมผูประกอบการสมัยใหม ซึ่งมี
ความตองการวัฒนธรรมประชาธิปไตยดวย ทั้งนี้ปรากฏวา ผูประกอบการสมัยใหมจํานวนมากได
ซึมซับวัฒนธรรมประชาธิปไตยจากการที่มีโอกาสศึกษาตอในอารยประเทศ อยางไรก็ตาม กลุมทุน
ที่เติบใหญมาดวยระบบการอุปถัมภทางการเมือง ยังคงถูกครอบงําโดยวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์
ตอไป และกลุมทุนเหลานี้นี่เองที่มีบทบาทสํ าคัญในการขัดขวางตอตานการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม
เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกในป
2515 นัน้ เปนชวงเวลาเดียวกับที่พลังประชาธิปไตยกําลังเติบใหญ ในขณะที่พลังเศรษฐกิจทุนนิยม
กํ าลั ง หั น เหจากระบบทุ น นิ ยมอภิ สิท ธิ์ ไปสูระบบทุน นิย มเสรี พลัง ประชาธิ ปไตยก็กํ าลั งเผยแพร
วัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยที่กอนหนานั้น วัฒนธรรมประชาธิปไตยไดผนวกเขาไปกับระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ จนกอใหเกิด "วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ" ซึง่ มีสว นผลักดันใหมีการสราง
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในตลาดการเมืองทุกระดับ พรอมทั้งผลักดันใหมีการแสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจเพื่อหลอเลี้ยงความสัมพันธดังกลาวนี้ดวย ระบบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยจึงมี
รูปลักษณอนั บิดเบี้ยวไปจากระบบที่เปนอยูในสังคมตะวันตก หากพิจารณาในปริมณฑลของสังคมการ
เมื อ งไทยแล ว ยั ง ไม มี วี่ แ ววที่ วั ฒ นธรรมทุ น นิ ย มเสรี ป ระชาธิ ป ไตยจะเข า มาแทนที่ วั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยอุปถัมภ (ดูตาราง) ในภาคประชาชน แมวัฒนธรรมประชาธิปไตยจะแผขยายอยาง
รวดเร็ว แตสังคมชนบทยังไมสามารถสลัดหลุดจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภได ประชาชน
ในชนบทแม จ ะมิ ไ ด ป ระโยชน จ ากระบบทุ น นิ ย มอภิ สิ ท ธิ์ แต ก็ ม องระบบทุ น นิ ย มเสรี ด  ว ยความ
หวาดระแวง เพราะไมแนใจวา ระบบทุนนิยมเสรีจะเปนประโยชนตอภาคชนบทหรือไม
กลาวโดยสรุปก็คือ ในภาคธุรกิจเอกชน มีความขัดแยงระหวางกลุมผูประกอบการ
สมัยใหม ซึง่ ตองการใหวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเขาไปแทนที่วัฒนธรรมทุนนิยมอุปถัมภกับ
กลุม ผูประกอบการเกา ซึ่งติดอยูในหลมของวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ และมีความตองการธํารง
ไวซึ่งวัฒนธรรมทุนนิยมอุปถัมภตอไป ในภาคประชาชน วัฒนธรรมประชาธิปไตยกําลังแยงชิงอิทธิพล
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กั บวั ฒ นธรรมอํ านาจนิ ย ม แต ส ายตาอั น หวาดระแวงที่ มี ต  อ ระบบทุ น นิ ย ม ทํ าให วั ฒ นธรรม
ประชาธิปไตยไมสามารถผนวกเขากับวัฒนธรรมทุนนิยมจนเปนเนื้อเดียวกันได
ในช ว งหั ว เลี้ ย หั ว ต อ ของสั ง คมที่ วั ฒ นธรรมอํ านาจนิ ย มอุ ป ถั ม ภ กํ าลั ง ปะทะกั บ
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยนี้ แรงเสียดสีจากการปะทะยอมสงผลกระทบในปริมณฑลทั้งทาง
การเมือง สังคม และเศรษฐกิจอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

ตารางที่ 1
รูปแบบวัฒนธรรมในสังคมไทย
ความสัมพันธในการผลิต

วัฒนธรรมอํานาจนิยม

วัฒนธรรมประชาธิปไตย

ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ

A

B

ระบบทุนนิยม

C

D

หมายเหตุ

2

A
B
C
D

=
=
=
=

วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2535
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วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภกับระบบราชการ
ในสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภถักรอยลําดับชั้นของการอุปถัมภในสังคม
เขาดวยกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวผูอุปถัมภ การเปลี่ยนแปลงนี้ยอมกระทบตอความ
สั ม พั น ธ ใ นสั ง คมอย า งมิ อ าจหลี ก เลี่ ย งได หากระบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ถู ก ครอบงํ าโดย
วัฒนธรรมอํานาจนิยม อํานาจก็จะเปนตัวแปรสําคัญในโครงสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้
ดวยอิทธิพลของวัฒนธรรมอํานาจนิยม สังคมไทยจึงเปนสังคมที่ยกยองผูทรงอํานาจ
ผูคนจํานวนมากพากันสยบตอผูทรงอํานาจ โดยหวังที่จะไดรับการปกปองคุมครองและหวังที่จะไดรับ
อภิสิทธิ์เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ผูรับการอุปถัมภไมเพียงแตจะตองแสดงความจงรักภักดี
ตอผูอ ปุ ถัมภเทานั้น หากยังตองสง `สวย' ใหแกผูอุปถัมภอีกดวย `สวย' ที่สงใหอาจเปนทรัพยสิน
เงินทองหรือทรัพยากรที่มิใชเงินก็ได ในอดีตกาล ผูอุปถัมภที่มีบริวารยิ่งมากเพียงใด ก็ยิ่งบงบอกถึง
ความทรงอํานาจมากเพียงนั้น ผูทรงอํานาจที่เพิ่งประสบความสําเร็จในการแยงชิงอํานาจจึงมักจะ
`จัดฉาก' ใหมี `ขบวนการชเลียร' แสดงความยินดีและชื่นชมในความสําเร็จดังกลาวนี้ ทั้งนี้โดยที่มี
ความเชื่อวา ยิ่ง `ขบวนการชเลียร' ใหญโตมโหฬารเพียงใด ก็จะยิ่งแสดงถึงบารมีของผูทรงอํานาจคน
ใหมมากเพียงนัน้ ความเชื่อดังกลาวนี้เปนมรดกที่สืบทอดจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคม
ไทยแตโบราณกาล ในยุคสมัยที่สังคมไทยยังมีประชากรอาศัยอยูอยางบางตา ความสามารถในการ
คุมกําลังคนนับเปนปจจัยสําคัญที่บงบอกถึงอํานาจ แตในทศวรรษ 2530 นี้ แมความหนาแนนของ
ประชากรจะเพิม่ ขึน้ เปนอันมาก จนถึงกับตองทําสงครามแยงชิงทรัพยากรนั้น ก็ยังมีผูเชื่อและยึดถือวา
กํ าลังคนที่เปนบริวารเปนเครื่องบงบอกอํานาจ ความเชื่อดังกลาวนี้มีมากเปนพิเศษในกองทัพและ
กระทรวงมหาดไทย
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงอํานาจทั้งในกองทัพและกระทรวงมหาดไทย บรรดาขุนศึกและ
ขุนนางนอยใหญจําตองแสดงความสวามิภักดิ์ตอผูทรงอํานาจคนใหมหรือกลุมใหม มิฉะนั้นการรับ
ราชการอาจไมกา วหนาเทาที่ควร กระนั้นก็ตาม ยังมีขาราชการจํานวนไมนอยที่ปฏิเสธความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในระบบราชการมิไดเขมขน
เทาเทียมกันในทุกกระทรวงทบวงกรม หากแตแตกตางไปตามการครอบงําของวัฒนธรรมอํานาจนิยม
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ณ ที่ใดที่วฒ
ั นธรรมอํานาจนิยมทรงอิทธิพลอยางสูง ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจะเขมขนมากเปนพิเศษ
แตในหนวยราชการที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมเบาบาง ความสัมพันธเชิงอุปถัมภก็จะหละหลวมและ
ออนลา
วั ฒ นธรรมอํ านาจนิย มเมื่อ ผนวกเขา กับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคม
ยอมตกผลึกเปน `วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ'
วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภฝงรากลึกในระบบราชการมาเปนเวลาชานาน กอนที่
จะแผอิทธิพลเขาสูปริมณฑลทางเศรษฐกิจเสียอีก และดวยการครอบงําของวัฒนธรรมดังกลาวนี้
การเลื่อนตํ าแหนงและการปูนบํ าเหน็จในระบบราชการจึงมิไดเปนไปตามระบบคุณธรรม (merit
system) หากแตขึ้นอยูกับความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีกับผูทรงอํานาจทางการเมืองในขณะหนึ่งๆ
กลาวคือ คาของคนขึ้นอยูกับวาเปนคนของใคร อิทธิพลของวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภทําให
ขุนนางขาราชการจํ านวนมากพากันสยบยอมเปนบริวารของขาราชการชั้นผูใหญภายในกรมและ
กระทรวงเดียวกัน โดยทีบ่ างคนก็แสวงหาผูอุปถัมภนอกกระทรวง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร
การหวั ง พึ่ ง การอุ ปถั ม ภ จ ากผูนํ าฝา ยทหารจะมีม ากเป น พิ เ ศษในยุคสมัย ที่ มีก าร
ปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ดวยอิทธิพลของวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ ผูนําฝายทหาร
บางคนยินดีปราโมทยที่มีผูมาขอรับการอุปถัมภ และมีความคิดวา ยิ่งมีบริวารมากเพียงใด ก็ยิ่งแสดง
ถึงการมีอานาจมากเพี
ํ
ยงนั้น อยางไรก็ตาม การที่มีผูมาแสดงความสวามิภักดิ์จํานวนมากนั้นเปนเพียง
เงื่อนไขขั้นตนเทานั้น ผูอุปถัมภจักตองรักษาบริวารภายใตการอุปถัมภไวตอไป ในการนี้ ผูอุปถัมภ
จักตองใชอํานาจและบารมีในการสงเสริมบริวารใหไดดิบไดดีในชีวิตราชการ ยิ่งพลานุภาพแหงอํานาจ
ในเรื่องนี้มีมากเทาใด ก็จะยิ่งมีแรงดึงดูดใหผูคนเขามาเปนบริวารมากเทานั้น ในยุคสมัยที่มีการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย ขุนนางขาราชการจํานวนไมนอยพากันสยบตอนักการเมืองที่ทรงอํานาจ
โดยหวั ง อาศั ย การอุ ป ถั ม ภ ท างการเมื อ งในการส ง เสริ ม ความก า วหน า แห ง อาชีพ การรั บ ราชการ
นักการเมืองบางคนไมลังเลที่จะแผพลานุภาพแหงอํานาจดุจเดียวกับที่ผูนําฝายทหารเคยปฏิบัติในยุค
เผด็จการ/คณาธิปไตย บางครั้งการแผพลานุภาพแหงอํานาจดังกลาวนี้ตองทําขามกระทรวง หรือตอง
ขามพรมแดนแหงอํานาจของตน ในกรณีเชนนี้ มักจะมีการเจรจาแลกเปลี่ยนการอุปถัมภทางการเมือง
ใหแกบริวารของกันและกัน ตลาดการซื้อขายบริการอุปถัมภจึงเกิดขึ้นในระบบราชการ ขุนนาง
ขาราชการทีเ่ ติบใหญขึ้นมาจากการอุปถัมภทางการเมืองจําตองทํางานรับใชผูทรงอํานาจ และบางครั้ง
ตองยอมเปนเครื่องมือในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจใหแกผูทรงอํ านาจ ไมวาจะชอบดวย
กฎหมายหรือไมก็ตาม
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เมื่อพลังเศรษฐกิจทุนนิยมขยายตัวในสังคมไทยมากขึ้น รูปแบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภในระบบราชการเริ่มแปรเปลี่ยนไป แมวาการแลกเปลี่ยนระหวางความสวามิภักดิ์กับการ
อุปถัมภทางการเมืองจะยังคงมีอยู แตเงินก็คืบคลานเขาสูตลาดบริการอุปถัมภมากขึ้น การซื้อ
ตําแหนงขาราชการดวยเงินกําลังเขามาแทนที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในรูปแบบเดิม กลาวใน
เชิงเศรษฐศาสตรก็คือ ตลาดบริการอุปถัมภมิใชตลาดที่มีการนํา `ของ' มาแลกกับ `ของ' (barter
economy) เพียงลักษณะเดียวอีกตอไป หากแตไดคอยๆ `พัฒนา' มาเปนตลาดที่มีการใชเงินเปน
สือ่ กลางในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น
อิทธิพลของวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภกอใหเกิดการเลนพรรคเลนพวกในระบบ
ราชการ และบั่นทอนประสิทธิภาพของระบบราชการไปจนเกือบหมดสิ้น ไมเพียงแตการปูนบําเหน็จ
และการเลื่อนตําแหนงในระบบราชการจะไมเปนไปตามระบบคุณธรรมเทานั้น หากทวายังทําใหการ
บังคับบัญชาขาราชการหยอนยานอีกดวย นอกจากนี้ วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภมีอิทธิพลตอการ
พัฒนาหนวยงานอยางยิ่งยวด ในหนวยราชการที่วฒ
ั นธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภบางเบา การยอมรับ
การเปลี่ย นแปลงและการยอมรั บ ความคิด ใหมมีม ากกวา หนว ยราชการที่วัฒ นธรรมอํ านาจนิ ย ม
อุปถัมภ เขมขน ความขอนี้ครอบคลุมไปถึงการรับฟงความเห็นของประชาชนดวย ยิ่งวัฒนธรรมอํานาจ
นิยมอุปถัมภเขมขนมากเพียงใด กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการกําหนดนโยบายมีแนวโนมที่จะ
เปนการสัง่ การจากเบื้องบน (top-down process) มากเพียงนั้น `บทสนทนา' ระหวางผูบังคับบัญชา
กับผูอ ยูใตบังคับบัญชา จะมีมากขึ้น ณ ที่ซึ่งวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภเจือจาง แมในกองทัพซึ่ง
วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภเขมขน `บทสนทนา' ดังกลาวนี้ก็ยังอาจมีได หากผูบังคับบัญชาสลัด
หลุดจากการครอบงําของวัฒนธรรมดังกลาวนี้
การปฏิรปู ระบบราชการเพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นยอมยากที่จะเปนไปได หากเรา
ยังไมเขาใจวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภอยางพอเพียง3

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2535
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วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกับระบบราชการ
ระบบราชการสมัยใหมถือกํ าเนิดขึ้นเมื่อรอยปที่แลวในทามกลางการครอบงํ าของ
วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมอํานาจนิยมกับระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ และดวยการครอบงําของวัฒนธรรมดังกลาวนี้ ขาราชการจึงมีพฤติกรรมที่จะเปน
นายราษฎรยิง่ กวาขารับใชของราษฎร แมวาเวลาจะลวงเลยมากวา 100 ป แตวฒ
ั นธรรมอํานาจนิยม
อุปถัมภยงั คงฝงรากลึกในระบบราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทัพและกระทรวงมหาดไทย
เมือ่ สังคมไทยจําเปนตองสัมพันธกับสังคมโลกมากขึ้น อันเปนผลจากการคุกคามของ
ลัทธิจักรวรรดินิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตยก็ถูกนําเขามาปะทะกับวัฒนธรรมอํานาจนิยม ทั้งนี้มีขอ
นาสังเกตวา การนํ าเขาวัฒนธรรมประชาธิปไตยดังกลาวนี้เกิดจากฝมือของขุนนางขาราชการที่มี
โอกาสไปใชชีวิตและศึกษาในตางประเทศ การเคลื่อนตัวของวัฒนธรรมประชาธิปไตยเขาสูสังคมไทย
ไดมีมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และจุดประกายใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 แตกระนั้นก็ตาม วัฒนธรรมประชาธิปไตยมิอาจคัดงาง
วัฒนธรรมอํานาจนิยมได ผูนําฝายทหารหลายตอหลายคนที่รวมอยูในคณะราษฎรกลับเปนผูโคนลม
ระบอบประชาธิปไตย และสถาปนาระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยขึ้นมาแทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490
การธํารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ตลอดชวงเวลาอันยาวนานระหวางป 24902516 นับเปนอิทธิพลการครอบงําของวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภโดยแท แตตลอดชวงเวลาอันยาว
นานนี้ พลังเศรษฐกิจทุนนิยมหาไดหยุดยัง้ การพัฒนาไม หากแตไดเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เริ่มดวย
การเติบโตของทุนพาณิชย ตามมาดวยทุนการเงิน และตอดวยทุนอุตสาหกรรมในที่สุด การเติบโตของ
พาณิชยกรรม หลังการทําสนธิสัญญาบาวริง่ ในป 2398 และโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง ทํ าให ร ะบบเศรษฐกิ จ ไทยมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ระบบทุ น นิ ย มโลกอย า งแน น แฟ น มากขึ้ น
ความสัมพันธดงั กลาวนี้มีมากเปนพิเศษกับกลุมทุนจีนโพนทะเล
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทําใหความ
สัมพันธการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยแปรเปลี่ยนไป ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภคอยๆถูกแทนที่
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ดวยระบบทุนนิยม แตวัฒนธรรมของระบบอุปถัมภยังคงอยู หากแตปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอยางชาๆ
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในสังคมที่ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมอํานาจนิยมผสมผสานกับ
วัฒนธรรมของระบบอุปถัมภ กอใหเกิด `ระบบทุนนิยมพันทาง' ที่มีลักษณะเปน `ระบบทุนนิยม
อภิสิทธิ์'
หรือ `ระบบทุนนิยมอุปถัมภ'
วั ฒ นธรรมทุ น นิ ย มอภิ สิ ท ธิ์ ส ามารถตอบสนองความต อ งการของทั้ ง กลุ  ม พลั ง
อํามาตยาธิปไตยและกลุมนายทุนจีนไดดี ในขณะที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองป 2475 ตองการสรางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับและขยายฐานอํานาจทาง
การเมือง สวนกลุม นายทุนจีนตองการการอุปถัมภทางการเมือง เพื่อใหสามารถประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในเมืองไทยไดโดยสะดวก การประสานประโยชนระหวางกลุมนายทุนจีนกับกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยจึงเกิดขึ้น นายทุนจีนที่ตองการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจพากันเขาไป
สวามิภกั ดิแ์ ละสังกัดกลุม ผูทรงอํานาจทางการเมือง (โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร) กลุมตางๆ ทั้ง
นีเ้ พือ่ ขอการคุมครองปกปอง ตลอดจนอภิสิทธิ์และอํานาจผูกขาดในการประกอบการ ครั้นมีกําไรจาก
การผูกขาดก็สง `สวย' ใหแกผูอุปถัมภ กลุมพลังอํ ามาตยาธิป ไตยหยิบยกนโยบายเศรษฐกิจ
ชาตินยิ มขึน้ มากดดันใหนายทุนจีนเขามาขอรับการอุปถัมภ กระบวนการใชอํานาจทางการเมืองในการ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจมิไดกระทําดวยการแจกจายอภิสิทธิ์และอํานาจผูกขาดเทานั้น หากยัง
ใชอานาจรั
ํ
ฐในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจดวย วัฒนธรรม
ทุนนิยมอภิสิทธิ์จึงแผขยายในสังคมไทย เพราะเกื้อกูลผลประโยชนทั้งของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ซึง่ ยึดกุมอํานาจรัฐ และกลุมทุน ซึ่งยึดกุมอํานาจเศรษฐกิจ
แตแลววัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ก็ตองปะทะกับวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย
เมื่อกลุมขุนนางนักวิชาการในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองไมเห็นดวยกับการใชอํานาจทางการเมือง
ในการใหอภิสิทธิ์และอํานาจผูกขาดเพื่อแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และพบวา นโยบาย
เศรษฐกิจชาตินยิ มเปนตนตอของการใชอํานาจอันมิชอบดังกลาวนี้ กลุมขุนนางนักวิชาการจึงพยายาม
ผลักดันใหนโยบายเศรษฐกิจเสรีเขาไปแทนที่นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ซึ่งประสบผลสําเร็จระดับหนึ่ง
ในป 2498
สํ าหรับระบบราชการไทยสวนที่นอกเหนือไปจากกองทัพและกระทรวงมหาดไทย
ซึง่ ถูกครอบงําดวยวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภแลว ในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ มีการตอสูระหวาง
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์กับวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยตลอดชวงเวลา 60 ปที่ผานมานี้
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยถูกนําเขาสูระบบราชการไทยโดยกลุมขุนนางนักวิชาการ 2 รุนแรก
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ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ขุนนางนักวิชาการกลุมนี้ออกไปศึกษาตางประเทศแตเยาววัยจึงมี
โอกาสซึมซับวัฒนธรรมประชาธิปไตย และสลัดหลุดจากวัฒนธรรมอํานาจนิยมซึ่งครอบงําสังคมไทย
ไดบางสวน ขณะเดียวกัน อิทธิพลของสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ก็ทําใหมีการปลูกฝงปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยม การปลูกฝงวัฒนธรรมทางภูมิปญญาดังกลาวนี้ยังคงมีตอมาจนถึงปจจุบันนี้
เนื่องจากขาราชการไทยที่ไปศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรในตางประเทศสวนใหญถูกสงไปศึกษาในสหรัฐ
อเมริกา ความแตกตางอยูที่วา นับตั้งแตขุนนางนักวิชาการรุนที่สามเปนตนมา คุณภาพทางภูมิปญญา
ของขุนนางนักวิชาการไทยเสื่อมทรามลงตามลําดับ นอกจากนี้ สัดสวนของขุนนางนักวิชาการที่ออกไป
ศึกษาตอตางประเทศแตเยาววัยก็ลดนอยถอยลง สวนใหญจะออกไปศึกษาตอตางประเทศเมื่อจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยแลว โอกาสที่ถูกวัฒนธรรมอํานาจนิยมในสังคมไทยครอบงํา
จึงมีอยูเปนอันมาก และนี่อาจเปนเหตุผลประการหนึ่งที่อธิบายวา เหตุใดวัฒนธรรมอํ านาจนิยม
จึงมีอทิ ธิพลในระบบราชการสืบตอมาไดชานาน
ในบรรดาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ แมจะมีอุดมการ
ประชาธิ ปไตยไมแจมชัดนัก แตก็มีอุดมการทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน บางหนวยงานติดยึดอยูกับ
อุดมการณทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภ แตบางหนวยงานไดรับอิทธิพลจากอุดมการทุนนิยม
เสรี ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีความโนมเอียงที่จะสนับสนุนระบบทุนนิยมเสรี กระทรวงพาณิชยและ
กระทรวงเกษตร และสหกรณกลับเลือกขางระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์
ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาหนวยงานที่สนับสนุนระบบทุนนิยมเสรีลวนแลวแตเปน
หนวยงานที่มีความสัมพันธอันใกลชิดกับองคการระหวางประเทศที่ทําหนาที่เปนโลกบาล โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ องคการระหวางประเทศทั้งสองนี้มีบทบาท
ในการพัฒนาองคความรูในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตรการคลัง และเศรษฐศาสตร
การพัฒนาองคความรูเหลานี้ถายทอดสูขุนนางนักวิชาการไทยโดยอาศัยสิ่งตีพิมพและการพบปะ
สนทนา โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวนโยบายเศรษฐกิจเสรี (economic liberalization) ทั้งทางดานการคา
การเงิน และการลงทุนระหวางประเทศ รวมตลอดทั้งแนวนโยบายการถายโอนการผลิตจากภาค
รัฐบาลไปสูภาคเอกชน (privatization) ดวยอิทธิพลขององคการระหวางประเทศทั้งสองนี้ นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนโยบายการคลังและนโยบาย
การเงิน มุงสูเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสําคัญ โดยที่
นโยบายการกระจายรายไดและนโยบายการแกปญหาความยากจนถูกละเลย
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แมวาธนาคารโลกจะมีสายสัมพันธกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตอิทธิพลของ
ธนาคารโลกในกระทรวงเกษตรและสหกรณมีไมมากนัก โดยที่กระทรวงเกษตรอเมริกันสามารถมี
อิทธิพลทางภูมปิ ญ
 ญาตอขุนนางนักวิชาการในกระทรวงนั้นมากกวา แมวาขุนนางนักวิชาการในสาขา
วิชาเกษตรศาสตรและเศรษฐศาสตรการเกษตรจํ านวนมากจะสํ าเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา
แตอุดมการทุนนิยมเสรีกลับออนระโหยโรยแรง ทั้งนี้เพราะเหตุวา นโยบายการเกษตรของรัฐบาล
อเมริกันมิใชนโยบายเศรษฐกิจเสรี หากแตเปนนโยบายที่เนนการแทรกแซงของรัฐบาล โดยเฉพาะ
อย า งยิ่ ง นโยบายการให เ งิ น อุด หนุ น การเกษตรและนโยบายการควบคุ ม การผลิต ทางการเกษตร
ภูมิปญญาทางเศรษฐศาสตรการเกษตรแบบอเมริกันจึงถูกถายทอดสูกระทรวงเกษตรและสหกรณของ
ไทย ดังนัน้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ขุนนางนักวิชาการในกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุน
นโยบายการพยุงราคาสินคาเกษตร โดยไมพิจารณาบริบททางสังคมการเมืองไทย และสนับสนุน
นโยบายการกําหนดเขตเศรษฐกิจการเกษตร โดยเชื่อวา รัฐบาลสามารถควบคุมการผลิตทางการ
เกษตรได การที่อุดมการทุนนิยมเสรีไมสามารถเติบโตในกระทรวงเกษตรและสหกรณได มิใชเปน
เพราะเหตุวา ภูมิปญญาทางเศรษฐศาสตรการเกษตรแบบอเมริกันปราศจากอุดมการทุนนิยมเสรีเทา
นั้ น หากทว า ยั ง เป น เพราะเหตุ ว  า กระทรวงเกษตรและสหกรณ มี ผ ลประโยชน เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาลอีกดวย จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไมสามารถสลัดหลุดจากอุดมการทุนนิยมอภิสิทธิ์ได
ผลประโยชนเกือบจะเปนเหตุผลประการเดียวที่ทําใหอุดมการทุนนิยมอภิสิทธิ์ยังคง
ครอบงํากระทรวงพาณิชย ขุนนางขาราชการกระทรวงนี้ไดประโยชนจากมาตรการการควบคุมการคา
ระหวางประเทศ มาตรการการพยุงราคาสินคาเกษตร และมาตรการการควบคุมราคา มาตรการตางๆ
เหลานี้เกื้อกูลใหผูมีอํานาจใชอํานาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ การยกเลิกมาตรการการ
ควบคุมและการผอนปรนกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ (deregulation) จึงเปนไปไดยากสําหรับกระทรวง
พาณิชย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวนี้กําลังเกิดขึ้นในหนวยราชการหลายตอหลาย
หนวย
กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมเปนกรณีชายขอบ แมอุดมการทุนนิยม
อภิสิทธิ์จะครอบงํ าหนวยราชการทั้งสอง แตก็มีแนวโนมที่จะปรับนโยบายไปสูแนวทางเสรีนิยม
กระทรวงอุตสาหกรรมไดคอย ๆ ปลดเปลื้องพันธนาการแหงการผูกขาดในหลายตอหลายอุตสาหกรรม
แตอตุ สาหกรรมที่รัฐบาลใชมาตรการการแทรกแซงอยางมาก ดังเชนอุตสาหกรรมนํ้าตาล ยังมิไดผอน
ปรนการควบคุมแมแตนอย ในทํานองเดียวกัน กระทรวงคมนาคมก็เริ่มปลอยใหเอกชนเขาไปมีบทบาท
ในการผลิตบริการสาธารณูปโภคมากขึ้น ทั้งๆที่แตเดิมนั้น กระทรวงคมนาคมมีความเชื่อวา การผลิต
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บริการสาธารณูปโภคเปนหนาที่ผูกขาดของรัฐบาล อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดขึ้น
ทัง้ ในกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไมแนชัดวาเปนแนวโนมถาวร
กลาวโดยสรุปก็คือ วัฒนธรรมอํานาจนิยมยังคงครอบงําระบบราชการ และมีอิทธิพล
เหนือกวาวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตภายในระบบราชการนั้นเอง มีการตอสูระหวางอุดมการทุนนิยม
อภิสิทธิ์กับอุดมการทุนนิยมเสรี โดยที่หนวยราชการที่มีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับธนาคารโลก
และกองทุนการเงินระหวางประเทศมีความเอนเอียงไปทางดานอุดมการทุนนิยมเสรี ในขณะเดียวกันนี้
ก็มแี รงกดดันจากประเทศมหาอํานาจ และผูประกอบการสมัยใหมภายในประเทศที่จะใหระบบทุนนิยม
เสรีเขาไปแทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์
กวาที่อุดมการทุนนิยมเสรีจะผสมผสานจนเปนเนื้อเดียวกับอุดมการประชาธิปไตย
คงจะกินเวลาอีกหลายตอหลายทศวรรษ
ตารางที่ 1
รูปแบบวัฒนธรรมในสังคมไทย
ความสัมพันธในการผลิต
ระบบอุปถัมภ
ระบบทุนนิยม
หมายเหตุ

4

วัฒนธรรมอํานาจนิยม วัฒนธรรมประชาธิปไตย
A
C

A
B
C
D

=
=
=
=

B
D

วัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์
วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2535
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ม็อบและขบวนการชเลียร
นับตัง้ แตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 เปนตนมา
ผมเฝาติดตามขาวการเคลื่อนไหวของม็อบทางการเมืองที่จัดตั้งขึ้นดวยความสนใจยิ่ง เริ่มตนดวยม็อบ
คัดคานการเลือกตั้งที่ไมบริสุทธิ์ยุติธรรมในบางจังหวัด ตามมาดวยม็อบชาวแพรที่ประทวงรัฐบาล
อเมริกนั ในฐานที่กลาวหาเปนนัยๆวา นายณรงค วงศวรรณ พัวพันกับการคายาเสพติด และในชวง
เวลาติดๆกันนั้นเอง ก็มมี อ็ บแสดงความยินดีที่พลเอกสุจินดา คราประยูร ไดตําแหนงนายกรัฐมนตรี
โดยที่มีม็อบคัดคานการรับตําแหนงของพลเอกสุจินดาดวย การเมืองในรอบเดือนที่ผานมาจึงมีสีสัน
นาตื่นตาตื่นใจ
การจั ด ตั้ งม็ อ บกลายมาเป นวัฒนธรรมใหมทางการเมืองเสียแลว กระนั้นก็ตาม
ไมปรากฏแนชัดวา วัฒนธรรมการเมืองดังกลาวนี้กอเกิดขึ้นมาอยางไร และกอเกิดขึ้นเมื่อไร
ม็อบเปนการรวมตัวของกลุมชนในที่สาธารณะเพื่อเปาหมายทางการเมือง การรวมตัว
ของกลุม ชนดังกลาวนี้อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดยการชี้นําก็ได และอาจเกิดขึ้นโดยมีการวาจาง
หรือไมก็ไดเชนกัน
ชนชั้นปกครองไทยไดใชม็อบเปนเครื่องมือทั้งทางการเมืองระหวางประเทศ และการ
เมืองภายในประเทศ ผมยังจําไดดีวา เมื่อครั้งยังเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผมเคยถูกเกณฑใหไป
เดินขบวนเรียกรองขอปราสาทเขาพระวิหารคืนจากกัมพูชา เนื่องจากศาลโลกพิพากษาวา ปราสาท
เขาพระวิหารเปนของกัมพูชา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ตองการปลุกระดม
ความรูสึกชาตินิยมในหมูทวยราษฎร สวนหนึ่งเพื่อปกปดความเพลี่ยงพลํ้าของรัฐบาลไทยในเกม
การเมืองระหวางประเทศครั้งนั้น ในเวลานั้น ผมยังไมประสีประสาเรื่องการเมือง แตที่เขารวมม็อบ
การเมืองก็เพราะโรงเรียนเกณฑนักเรียนไปทั้งโรงเรียน นักเรียน จํ านวนมากที่เขารวมเดินขบวน
ในครัง้ นัน้ ก็คงอยูในฐานะที่ไมแตกตางจากผมเทาไรนัก
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การใชม็อบเปนเครื่องมือทางการเมืองระหวางประเทศ มิใชปรากฏการณใหมหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง หากแตมีมากอนแลว ดังปรากฏวาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2483 นิสิตนักศึกษา
และประชาชนพากันเดินขบวนและชุมนุมกันหนากระทรวงหลาโหม เพื่อสนับสนุนรัฐบาลจอมพล ป.
พิบลู สงคราม ในการเรียกรองดินแดนอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส ซึง่ เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา ม็อบการ
เมืองครัง้ นั้นเกิดจากการชี้นําและจัดตั้งของรัฐบาล
แตม็อบการเมืองมิไดเกิดจาการชี้นํ าเสมอไป หากยังอาจเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติ
อีกดวย แททจี่ ริงแลว คําวา mob ในภาษาอังกฤษ มีความหมายโนมเอียงไปในดานการรวมกลุมของ
ฝูงชนในที่สาธารณะโดยธรรมชาติ การรวมกลุมของฝูงชนในลักษณะดังกลาวนี้มีมากอนป 2475
เสียดวยซํา้ เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญในทศวรรษ 2470 ชาวนาซึ่งประสบความเดือดรอน
เนือ่ งจากราคาขาวตกตํ่า ก็เคยรวมกลุมเดินขบวน กอนหนานั้นก็เคยปรากฏวา มีการเดินขบวนโดย
ผูใชแรงงาน ม็อบธรรมชาติมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะทุกขเข็ญ หรือเกิดปญหาความไมเปนธรรม
จนเหลืออด การประทวงการเลือกตั้งที่ไมบริสุทธิ์และยุติธรรมในป 2500 นับเปนตัวอยางของความ
ขอนี้ แมในชวงการปกครองแบบเผด็จการอันยาวนานระหวางป 2500-2516 สังคมไทยก็หาไดอยูใน
ภาวะปลอดม็ อ บเสี ย เลยที เ ดี ย ว เพี ย งแต ก ารรวมตั ว เป นม็ อ บอาจเสี่ ย งต อ การถู ก ตั้ ง ข อ หาว า
มีพฤติกรรมอันเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติไดโดยงาย
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ทําใหเสรีภาพในการรวมกลุม
เปนม็อบมีมากขึน้ ปญหาทุกขเข็ญและปญหาความไมเปนธรรมตางๆซึ่งกอเกิดขึ้นในชวงการปกครอง
แบบเผด็จการระหวางป 2490-2516 ไดระเบิดขึ้นจนเกิดม็อบการเมืองเกือบทุกสัปดาหระหวางป
2516-2519 โดยที่การรวมตัวเปนม็อบในบางกรณีเกิดจากการชี้นํ าของขบวนการนักศึกษาและ
ประชาชน การเรียกรองใหรัฐบาลสนใจในการแกปญหาของประชาชนดวยการรวมตัวเปนม็อบและ
ดวยการเดินขบวน ถูกกลาวหาวาละเมิดกฎหมายและไมเคารพกติกาประชาธิปไตย ดังคํากลาวหาที่วา
`กฎหมูอยูเหนือกฎหมาย' ทั้งๆที่การรวมกลุมเปนม็อบก็ดีและการเดินขบวนก็ดีลวนแลวแตเปนวัฒน
ธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ตราบเทาที่เปนปฏิบัติการที่มิไดละเมิดกฎหมาย ปรากฏการณ
ทีด่ เู สมือนวาเปนภาวะความวุนวายในระหวางป 2516-2519 แทที่จริงแลวเปนอาการที่กอตัวขึ้นและ
ถูกเก็บกดไวในระหวางป 2490-2516 ซึ่งเปนชวงของการปกครองระบอบเผด็จการคณาธิปไตย
สังคมการเมืองไทยในชวงเวลาดังกลาวนี้มีสภาพไมแตกตางจากภูเขาไฟที่รอวันปะทุ และพรอมที่จะ
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ระเบิดเสมอตราบใดที่ประชาชนมีเสรีภาพ ลาวาที่ไหลรินจากการระเบิดของภูเขาไฟจึงปรากฎออกมา
ในรูปของม็อบและการเดินขบวนเรียกรอง ความเปนธรรม
ความเกรงกลัวของชนชั้นปกครองที่เห็นขบวนการนักศึกษาและประชาชน หันเห
สยาม รัฐนาวาไปสูแ นวทางสังคมนิยมในชวงป 2516-2519 นับเปนสาเหตุปฐมฐานที่ทําใหชนชั้นปก
ครอง พยายามทํ าลายขบวนการนักศึกษาและประชาชนดวยวิธีการนานัปการ รวมทั้งการจัดตั้ง
ม็อบชนม็อบ ซึง่ จบลงดวยเหตุการณนองเลือดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519
นับตัง้ แตป 2520 เปนตนมา แมจะมีการจัดตั้งม็อบเพือ่ เปาหมายทางการเมืองภายใน
ประเทศ ดังเชนการกวาดลางชาวญวนอพยพในยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียรก็ตาม แตการจัดตั้ง
ม็อบสวนใหญมักจะมุงสูเปาหมายทางเศรษฐกิจ ดังเชนการคัดคานการขึ้นคาโดยสารรถประจําทาง
ในกรุงเทพฯ การคัดคานการขึ้นราคานํ้ามัน ตลอดจนคาบริการสาธารณูปโภคอื่นๆสมาคมโรงสีมักจะ
จัดตั้งม็อบชาวนาเพื่อเรียกรองมิใหรัฐบาลเลิกนโยบายการพยุงราคาขาว หรือเรียกรองมิใหธนาคาร
แหงประเทศไทยลมเลิกนโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า (packing credit) โดยที่ผูบริหารสมาคมโรงสี
เปนผูรับภาระรายจายในการจัดตั้งม็อบ ชาวไรออยมักจะขมขูวาจะรวมตัวเปนม็อบ หากรัฐบาลมิได
กําหนดราคาออยขั้นตํ่ าในระดับที่ชาวไรออยพอใจ ในขณะที่ชาวประมงมักจะตอตานการขึ้นราคา
นํามั
้ น ม็อบเศรษฐกิจเหลานี้หลายตอหลายกรณีมักจะมีนายทุนหนุนหลัง การจัดตั้งม็อบเพื่อผลักดัน
นโยบายหรือคัดคานนโยบายเศรษฐกิจบางนโยบายมักจะใหประโยชนแกนายทุนที่หนุนหลังโดยตรง
นายกและกรรมการสมาคมโรงสีเปนผูไดประโยชนโดยตรงจากม็อบชาวนา ในทํ านองเดียวกับที่
เจาของเรือประมงเปนผูไดประโยชนโดยตรงจากม็อบ ชาวประมงผูเขารวมม็อบอาจไดประโยชนในรูป
ของคาจางหรือการมีโอกาสเที่ยวเมืองชายทะเล ดังเชนบางแสนหรือพัทยา
อยางไรก็ตาม การแยกแยะระหวางม็อบเศรษฐกิจกับม็อบการเมืองเปนเรื่องที่ไมสู
เปนประโยชนมากนัก เพราะม็อบของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีเปาหมายบั้นปลายในการ
ผลักดันนโยบาย ซึง่ เปนเรื่องการเมือง การจัดตั้งม็อบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนอํานาจตอรองทางการเมือง
หรื อ เพื่ อ สั่ น คลอนเสถี ย รภาพของรั ฐ บาลปรากฎอยู  เ นื อ งๆ นั บ ตั้ ง แต รั ฐ บาลพลเอกเกรี ย งศั ก ดิ์
ชมะนันทนเปนตนมา การใชม็อบโคนลมผูนําทางการเมือง แมจะประสบความสําเร็จเพียงนอยครั้ง
แตก็สามารถสรางภาพความสับสนวุนวายใหเห็นได โดยทั่วไปแลวผูนําทางการเมืองมักจะจัดตั้งม็อบ
พนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อโคนลมซึ่งกันและกัน เมื่อกลุมทหารยังเติรกตองการโคนรัฐบาลพลเอก
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เกรียงศักดิ์ ชมะนันทนในเดือนกุมภาพันธ 2523 ก็ไดอาศัยม็อบพนักงานรัฐวิสาหกิจในการคัดคานและ
ตอตานการขึน้ ราคานํ้ามัน ในทํานองเดียวกัน เมื่อ พ.อ. พล เริงประเสริฐวิทย ตองการเพิ่มอํานาจ
ตอรองของตนในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ม็อบชาวไรสับปะรดก็ถูกจัดตั้งขึ้น
การจั ด ตั้ งม็อบมิใช กิจผูกขาดของฝายพลเรือน ฝายทหารก็ไดเรียนรูเทคโนโลยี
การจัดตั้งม็อบมาเปนเวลาชานานแลว การจัดตั้งม็อบของพรรคเสรีมนังคศิลาในยุครัฐบาลจอมพล ป.
พิบลู สงคราม เพื่อรบกวนการปราศรัยหาเสียงของพรรคประชาธิปตย นับเปนกรณีอุทาหรณที่บงชี้วา
ทหารไดเรียนรูการจัดตั้งม็อบแลว เพราะผูนําคนสําคัญของพรรคเสรีมนังคศิลาลวนแลวแตเปนผูนํา
ฝายทหาร แตกระบวนการเรียนรูในเรื่องนี้เพิ่มความเขมขนมากขึ้นในระหวางป 2516-2519 เมื่อมีการ
จัดตัง้ ม็อบชนม็อบระหวางผูที่มีอุดมการทางการเมืองตรงกันขามกัน ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
ทีฝ่ า ยทหารมีแผนการ `รวมใจภักดิ'์ ในเดือนมีนาคม 2535 ซึ่งสวนหนึ่งของแผนการนี้ก็คือ การจัดตั้ง
ม็อบเพือ่ สนับสนุน `คนกลาง' หรือผูที่มิไดเปน ส.ส.ใหดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีได
การจัดตั้งม็อบเพื่อแสดงการสนับสนุนหรือการใหกําลังใจทางการเมือง แมจะมิใช
ปรากฏการณใหม แตเพิ่งจะปรากฏอยางแพรหลายหลังป 2520 นี้เอง พรรคประชาธิปตยไดเรียนรูกอน
พรรคการเมืองอื่นใดในการจัดตั้งมวลชนเพื่อฟงการปราศรัยทางการเมืองของพรรค และไดเรียนรูกอน
พรรคการเมืองอืน่ ใดในการ `จัดฉาก' ใหมีการมอบพวงมาลัยแกผูปราศรัยทางการเมืองของพรรค แต
การจัดฉากเพื่อสรางภาพพจนทางการเมืองดังกลาวนี้ทวีความเขมขน ยิ่งขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกเปรม
ติณสูลานนท โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทุกหนแหงในตางจังหวัดที่พลเอกเปรมยางกรายมักจะมีม็อบการเมืองที่จัดตั้งโดยเครือขาย
มหาดไทยใหการตอนรับ หนังสือพิมพบางฉบับเรียกม็อบการเมือง ดังกลาวนี้วา `ขบวนการชเลียร'
(= เชียร + เลีย)
ประโยชนประการเดียวของขบวนการชเลียรก็คือ การเสริมอัตตาใหแกผูที่ไดรับการ
ชเลียร เพือ่ ใหเชื่อมั่นอยูตลอดเวลาวา ตนเปนผูที่ประชาชนสนับสนุน และการประพฤติปฏิบัติที่ผานมา
ของตนเปนเรื่องชอบธรรม แตขบวนการชเลียรเกิดจากเครือขายราชการ ไมวาจะเปนมวลชนที่จัดตั้ง
โดยฝายทหารหรือมหาดไทย ดังนั้น รายจายที่ตองสูญเสียไปกับขบวนการชเลียรจึงตองอาศัยงบ
ประมาณแผนดิน ไมวาจะเปนงบราชการลับหรืองบราชการเปดเผย ผลที่สุดแลว ประชาชนผูเสียภาษี
อากรเปนผูรับภาระรายจายของขบวนการชเลียร แตขบวนการชเลียรมิไดเกิดจากเครือขายราชการ
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เสมอไป นักการเมืองบางคนก็มีขบวนการชเลียรของตนเองดวย เมื่อ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุงตองลาทัพ
จากศึกการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ก็มีขบวนการชเลียร
ใหกําลังใจในการทํางานแก ร.ต.อ.เฉลิม แตขบวนการ ชเลียรเอกชนมิอาจเทียบเทียมกับขบวนการ
ชเลียรราชการได
เมื่อขบวนการชเลียรอาศัยเครือขายราชการ ผูที่ไดรับราชการชเลียรยอมตองเปน
ผูม อี านาจในบ
ํ
านเมือง หากอํานาจเปลี่ยนมือไป เปาแหงการชเลียรยอมแปรเปลี่ยนไปดวย หากเรา
เข าใจอนิ จลั กษณะดังกลาวนี้ ก็จะไมรูสึกประหลาดใจที่มีขบวนการชเลียรคณะ รสช.หลังการ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 และมีขบวนการชเลียรพลเอกสุจินดา คราประยูร แสดงความ
ยินดีทไี่ ดตาแหน
ํ
งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535 แตทั้งๆที่มีขบวนการชเลียร พลเอกสุนทร
คงสมพงษ ประธานสภา รสช.ก็ยอมรับวา คะแนนนิยมทางการเมืองและชื่อเสียงของคณะ รสช.ตกตํ่า
ลงทุกวันๆ นับตัง้ แตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา แตขบวนการชเลียร รสช. ยังมิอาจ
เทียบเทียมไดกับขบวนการชเลียรพลเอกสุจินดา ซึ่งระดมสรรพกําลังจากเครือขายทั้งฝายทหารและ
มหาดไทย จนแมแตนายพิศาล มูลศาสตรสาทร ซึ่งเคยไดชื่อวาเปนเจาพอขบวนการชเลียรไดแตยืน
มองดูตาปริบๆ ผูช านาญการทางการเมื
ํ
องบางทานมีความเห็นวา บัดนี้ตําแหนงแชมปของนายพิศาล
ถูกนายอนันต อนันตกุล ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปจจุบันชวงชิงไปเสียแลว5

5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 เมษายน 2535
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รัฐบาลประชาธิปไตยกับสวัสดิการสังคม
ผูคนเปนจํานวนมากมีความเขาใจกันวา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจักตองดําเนิน
นโยบายเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน รัฐบาลประชาธิปไตยจึงกระทํ าการอื่นใดไมเปน
นอกเหนือไปจากการกระทําเพื่อความผาสุกของทวยราษฎร
ความเขาใจขางตนนี้นับเปนความเขาใจผิดอยางมหันต ผูคนจํานวนมากที่เคยมีความ
เขาใจเชนนี้ตางพากันผิดหวังไปตามๆกัน เมื่อพานพบโฉมหนาที่แทจริงของระบอบประชาธิปไตย
ประวัติศาสตรการเมืองของประเทศประชาธิปไตยทั้งปวงลวนแลวแตใหบทเรียนที่สําคัญวา ระบอบ
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุม
ผลประโยชน รัฐบาลประชาธิปไตยหาไดดําเนินนโยบายเพื่อความผาสุกของปวงชนเปนดานหลักไม
กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนฐานสนับสนุนตางหากที่รัฐบาลประชาธิปไตยจักตองยึดกุมเปน
ดานหลัก มิฉะนัน้ การไดมาซึ่งอํานาจ การธํารงไวซึ่งอํานาจ และการขยายฐานอํานาจทางการเมือง
ยอมยากที่จะเปนไปได
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนกลไกสําคัญในการจัดสรรอํานาจในตลาด
การเมือง โดยที่ลักษณะการแบงปนอํ านาจเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดการแบงปนทรัพยากรและ
ผลประโยชนในสังคม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงทํ าหนาที่คลายคลึงกับกลไกราคา
ในขณะที่การเลือกตั้งฯทําหนาที่เปนกลไกในการจัดสรรอํ านาจ กลไกราคาทํ าหนาที่ในการจัดสรร
ทรัพยากร เพื่อผลิตสินคาและบริการตางๆ สังคมจะผลิตสินคาและบริการอะไรบาง ผลิตปริมาณเทาใด
ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร ก็ขึ้นอยูกับการชักนําของกลไกราคา กลไกราคาจะสนองตอบความ
ตองการของสมาชิกในสังคมผูอื่นผูใดมิได เวนเสียแตผูมีอํานาจซื้อ อํานาจซื้อจึงเปนปจจัยที่กําหนด
การจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินคาและบริการตาง ๆ
ในตลาดการเมือง ผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนผูที่มีอํานาจซื้อ แตผูมี
อํานาจซื้อในตลาดการเมืองมักจะไมเขาใจวา อํานาจซื้อของตนนั้นมีความหมายและความสําคัญ
อยางไรบาง ราษฎรที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยอมตองการ `ความสุข' ในขณะที่
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นักการเมืองทีต่ อ งการอํานาจจําตองแสดงใหเห็นวา ตนสามารถจัดสรร `บริการความสุข' ใหแกราษฎร
ได ในการนี้ นักการเมืองจักตองโฆษณาใหราษฎรเห็นความดีและความงามของตน ในประการสําคัญ
ตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน รายจายทางการเมืองเหลานี้
ล ว นแล วแต ตอ งมี ที่ ม า ในสั งคมทุนนิยมกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนผูจัดสรรเงินทุนแก
นักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อการใชจายทางการเมือง นักการเมืองที่มีความดีและความงามมาก
ปานใด หากปราศจากฐานสนับสนุนทางการเงิน ยอมยากที่จะชนะการเลือกตั้ง สวนนักการเมืองที่ไมมี
ความดีและความงาม หากมีฐานการเงินที่หนาแนน ก็อาจสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎร
ในเขตการเลือกตั้งของตนจนชนะการเลือกตั้งได
ในระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งยอมมีความชอบธรรมในการ
ใชอานาจ
ํ
และนักการเมืองเหลานี้ไมลังเลที่จะแสดงอหังการแหงอํานาจ ดวยขออางที่วา `ฉันมาจาก
การเลือกตัง้ ' คนเหลานี้สามารถกลาวอางโดยไมอายฟาดินวา การกระทําทุกอยางทุกประการของตน
เปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชน
แททจี่ ริงแลว ผลประโยชนของประชาชนอาจมิใชผลประโยชนของนักการเมือง และ
พรรคการเมื อ ง ในทํ านองเดี ย วกั บ ที่ ผ ลประโยชน ข องนั ก การเมื อ งและพรรคการเมื อ งอาจมิ ใ ช
ผลประโยชนของประชาชน
นักการเมืองและพรรคการเมืองจําตองปกปองและเกื้อกูลผลประโยชนของกลุมทุน
ที่ เ ป น ฐานสนับสนุ น ทางการเงิน ของตน หากจํ าเปนตองปรับเปลี่ยนนโยบายอันกระทบตอกลุม
ผลประโยชนทเี่ ปนฐานของตน ก็ตองพยายามลดทอนผลกระทบทางลบใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
มิฉะนัน้ ก็ตอ งเปลีย่ นแปลงหรือขยายฐานกลุมผูสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งมิอาจทําไดโดยงาย
หากเราเขาใจสัจจะแหงสังคมดังกลาวขางตนนี้แลว ก็จะเขาใจพฤติกรรมของรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย ไดโดยงาย เพราะพฤติกรรมของรัฐบาลนี้มิไดแตกตางจากรัฐบาลในระบอบ
`ประชาธิปไตย' อื่นๆ กลาวคือ เปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุม
ผลประโยชน เพียงชั่วระยะเวลารอยวันเศษ รัฐบาลนายชวนก็มีพฤติกรรมอันยืนยันสัจจะแหงสังคม
ดังกลาวนี้ ทั้งนี้มีกรณีที่พึงพิจารณาอยางนอย 3 กรณี
กรณีแรก ไดแก การหวนกลังไปใชมาตรการการหามนําเขานํ้ามันปาลม เมื่อราคา
นํามั
้ นปาลมภายในประเทศถีบตัวสูงขึ้น รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ไดดําเนินการผอนคลายแรง
กดดันของราคา ดวยการนําเขานํ้ามันปาลมจากมาเลเซียปริมาณ 15,000 ตัน ราคาตันละ 405 เหรียญ
อเมริกนั มูลคารวมประมาณ 150 ลานบาท เมื่อนํ้ามันปาลมล็อตแรกปริมาณ 1,300 ตัน เขามาถึง
ทาเรือกรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2535 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2535 มีมติ
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มิใหนาเข
ํ า โดยใหองคการคลังสินคาสงออกไปขายตางประเทศ แมจะตองขาดทุน สวนนํ้ามันปาลม
อีก 13,700 ตัน ก็ไมอนุญาตใหนําเขา แตจะสงไปขายประเทศอื่น การหามการนําเขานํ้ามันปาลมได
รับเสียงแซซองจากชาวสวนปาลมนํ้ามัน อันเปนฐานการเมืองสําคัญของพรรคประชาธิปตยในภาคใต
แตเสียงแซซองจากชาวสวนปาลมนํ้ามันไมสําคัญเทากับเสียงแซซองจากนายทุนโรงงานนํ้ามันปาลม
เพราะนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลมเปนฐานเศรษฐกิจสํ าคัญของพรรคประชาธิปตย ดวยเหตุนี้เอง
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จึงไดถอนนํ้ ามันปาลมออกจากรายการสินคาที่เรงลดกําแพงภาษีตาม
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
การหามการนําเขานํ้ามันปาลมเปนมาตรการที่เกื้อกูลผลประโยชนของชาวสวนปาลม
นํ้ ามันและนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลม เพราะทํ าใหราคานํ้ ามันปาลมภายในประเทศสูงกวาที่ควร
จะเปน แตระบบเศรษฐกิจไทยมิไดมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative advantage)
ในการผลิ ต ปาล ม นํ้ ามั น และนํ้ ามั น ปาล ม มากเท ามาเลเซี ย หากปล อ ยให มี ก ารนํ าเขา โดยเสรี
อุตสาหกรรมนํามั
้ นปาลมภายในประเทศจักตองลมสลาย เพราะมิอาจแขงขันกับนํ้ามัน ปาลมที่นําเขา
จากมาเลเซี ยได นโยบายการค า เสรีจึง เป นนโยบายที่เกื้อกูลผลประโยชนของผูบริโภค เพราะ
เอื้ออํ านวยใหผูบริโภคสามารถซื้อนํ้ ามันปาลมราคาถูกได แตนโยบายดังกลาวนี้กลับเปนโทษตอ
ชาวสวนปาลมนํามั
้ นและนายทุนโรงงานนํ้ามันปาลม รัฐบาลนายชวน หลีกภัย เลือกเขาขางนายทุน
โรงงานนํามั
้ นปาลมเปนดานหลัก และเขาขางชาวสวนปาลมนํ้ามันเปนดานรอง โดยใหประชาชนผูเสีย
ภาษีอากรและผูบริโภคนํ้ามันปาลมเปนผูรับภาระตนทุนของนโยบายดังกลาวนี้ การมีมติใหนํานํ้ามัน
ปาลมทีม่ าถึงทาเรือกรุงเทพฯแลวสงกลับไปขายตางประเทศ โดยไมคํานึงวาจะตองขาดทุนจํานวนมาก
นอยเพียงใด มีผลเสมือนหนึ่งการนําทรัพยากรของแผนดินไปใชในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
นอกจากนี้ มติทปี่ ราศจากความรัดกุมของคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้ยังเปดชองใหเจาหนาที่องคการคลัง
สินคาแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากมติดังกลาวนี้ได
กรณีที่สอง ไดแก การปราบปรามการปนหุนอยางลําเอียง ในขณะที่มีการจับนาย
สอง วัชรศรีโรจน กลับไมมีการจับนักปนหุนที่เปนฐานเศรษฐกิจของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล ทั้งๆที่มี
พฤติกรรมการปนหุนอยางโจงแจง
กรณีที่สาม ไดแก แนวโนมที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จะสงเสริมใหเอกชนปลูก
ยูคาลิปตัส และสงเสริมการสรางเขื่อนไฟฟา โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดลอม ดังเปนที่ทราบกันดีวา ผูนําคนสําคัญของพรรคประชาธิปตยไดเคยมีบทบาทสําคัญในการ
สงเสริมใหเอกชนบางกลุมปลูกยูคาลิปตัส และมีพฤติกรรมอันไมนาเชื่อวาเปนพฤติกรรมอันสุจริต
ในขณะนีม้ คี วามเคลื่อนไหวในกรมปาไมที่จะใหโครงการยูคาลิปตัสฟนชีพอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน
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ผูนําพรรคประชาธิปตยในภาคใตก็มีแนวนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสรางเขื่อนแกงกรุง บางคน
มีความรูสึกเปนปรปกษตอขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เปนที่ทราบกัน
ดีวา นายทุนยูคาลิปตัสและนายทุนปาไมในภาคใตเปนฐานเศรษฐกิจของผูนํ าบางคนของพรรค
ประชาธิปตย
แมวารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน แตระบอบ
ประชาธิปไตยก็มีขอดีที่รัฐบาลมีอายุอันจํากัด การที่รัฐบาลจําตองขอความชอบธรรมในการใชอํานาจ
จากประชาชน เมือ่ ถึงวาระการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนการเตือนสติวา การดําเนิน
นโยบายเพื่ อ ประโยชน ข องกลุ  ม ผลประโยชน ที่ เ ป น ฐานอํ านาจของรั ฐ บาลนั้ น มี ขี ด จํ ากั ด ที่ ต  อ ง
ระมัดระวัง หากรัฐบาลกระทําการเกินเลยขีดจํากัดดังกลาวนี้ ก็อาจตองสูญเสียอํานาจทางการเมืองไป
ในที่สุด6

6

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 มกราคม 2536
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60 ป ประชาธิปไตยไทย
ผมเริม่ เขียนบทความเรื่องนี้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2535 อันเปนวันที่การปฏิวัติ 2475
มีอายุครบ 60 ปพอดี วันนี้จึงเปนวันแซยิดของประชาธิปไตยไทย ชวงเวลา 60 ปที่ผานมานี้ สังคม
การเมืองไทยมีความแปรปรวนอยางมาก และตกอยูในวังวนแหงวงจรอุบาทวชนิดที่ยากที่จะสลัดหลุด
ได
ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการปกครองของสภาพชน สุภาพชน
จักตองไมเอาเปรียบผูอื่น และตองแขงขันบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคและเปนธรรม ระบอบ
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่กํ าหนดกติกาทางการเมืองไวโดยแจมชัด แตระบอบการ
ปกครองที่จะไดชื่อวาเปนประชาธิปไตยนั้นจักตองกําหนดกติกาที่มีความเปนธรรมและความเสมอภาค
และโดยเฉพาะอยางยิ่งจักตองกํ าหนดกติกาที่ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง
ทัง้ ปวง สันติสุขและความเจริญสถาพรจึงจะบังเกิดขึ้นได
การที่ระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยตองลมลุกคลุกคลานตลอดระยะ
เวลา 60 ปทผี่ า นมานี้ ก็เพราะกลุมชนที่กุมกําลังทหารไมมีความเปนสุภาพบุรุษ จึงไดใชกําลังอาวุธ
โคนลมกระดานประชาธิปไตยอยูเรื่อยมา ทั้งๆที่กระดานประชาธิปไตยหลายตอหลายกระดานสรางขึ้น
โดยผูน ําฝายทหารนั้นเอง
ผมมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมไทยโดยอาศัยแวนเศรษฐกิจจึงเปน
ธรรมดาอยูเองที่ผมจะมีความเห็นวา มิติทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความขัดแยง
ในผลประโยชน เปนมิติหลักของการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในรอบ 60 ปที่ผานมานี้ แมวามิติ
ทางดานอุดมการจะมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ แตความสําคัญก็มีอยูนอยนัก
การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในชวง 60 ปที่ผานมานี้เกิดจากการยื้อแยงสวนเกินทาง
เศรษฐกิจในสังคม ยามใดก็ตามที่เกิดความขัดแยงในการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
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ทางการเมืองก็เริม่ สั่นคลอน หากความขัดแยงนั้นมิอาจแกไขใหลุลวงไปได ก็อาจนํามาซึ่งการโคนลม
รัฐบาลและฉีกรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดระเบียบการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจเสียใหม โดยที่ระเบียบ
ใหมนี้จักตองเกื้อกูลผลประโยชนของกลุมชนที่ยึดกุมอํานาจรัฐมากขึ้น ประวัติศาสตรการเมืองไทย
จึงเปนประวัติศาสตรวาดวยการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงระเบียบในการแบงปนและจัดสรร
สวนเกินทางเศรษฐกิจ
การปฏิวัติ 2475 เปนจุดกําเนิดของชนชั้นปกครองใหม อันประกอบดวยขุนนาง
ขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน ชนชั้นปกครองใหมแมจะยึดกุมอํานานรัฐได แตก็ขาดฐาน
อํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหการธํารงไวซึ่งอํานาจทางการเมืองเปนไปไดยาก ชนชั้นปกครองใหม
จึงตองสรางและขยายฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับและเสริมอํ านาจทางการเมืองที่มีอยู
กระบวนการสรางฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองใหมเริ่มตนภายหลังการปฏิวัติ 2475
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งรอยรัดสังคมไทยอยางแนนแฟน นับเปนเหตุปจจัยที่ผลักดันใหชน
ชั้นปกครองใหมจําตองแสวงหาและดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ เพื่อนํามาใชในการธํารงและเสริม
อํานาจทางการเมือง
ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 อันนํามาซึ่งจุดจบทางการเมืองของ
คณะราษฎร และนํามาซึ่งการปกครองเผด็จการทหาร กระบวนการสรางและขยายฐานอํานาจทาง
เศรษฐกิจของผูนําฝายทหารเติบโตในอัตราเรง และดวยอหังการแหงอํานาจ การแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายเปนไปโดยเกือบไมอําพราง ตลอดชวงเวลาที่สังคมไทยมีการ
ปกครองเผด็จการทหารอันยาวนานระหวางป 2490-2516 สวนเกินทางเศรษฐกิจอันไดจากการกําหนด
และบริหารนโยบายเศรษฐกิจกระจุกอยูในระบบราชการ และในมือของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเปน
สําคัญ
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไดใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการธํารงอํานาจทาง
การเมือง และในการมีบทบาทครอบงําสังคมการเมืองไทย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะอํานาจทางการเมือง
เปนบอเกิดของทรัพยศฤงคาร ดวยเหตุดังนั้นกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยหลังการรัฐประหารป 2490 จึง
พยายามที่จะธํ ารงไวซึ่งระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย เพราะระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยเกื้อกูล
ใหกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมีอํานาจผูกขาดในการยึดกุมสวนเกินทางเศรษฐกิจสวนสําคัญในสังคม
ตอเมื่อไมสามารถธํ ารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยไวได เนื่องจากการเติบโตใหญของกลุมพลัง
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ประชาธิปไตย กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยก็จะกดดันใหมีการรางรัฐธรรมนูญ ที่มีบทบัญญัติใหฝาย
บริหารมีอํานาจครอบงําฝายนิติบัญญัติ โดยที่ฝายนิติบัญญัติปราศจากอํานาจในการตรวจสอบและ
ถวงดุลฝายบริหาร ดังเชนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรฉบับป 2511 ฉบับป 2521 และฉบับป 2534
ชวงเวลาที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยผูกขาดอํานาจทางการเมืองนับแตป 2475 ถึงป
2516 ยาวนานพอที่ ก ลุ ม นี้ จะสร า งจารีต ทางการเมืองการปกครอง เพื่อสงวนอํ านาจการเมือง
การปกครองไวในระบบราชการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การสงวนอํานาจไวในกลุมพลังอํามาตยาธิไตย
นัน้ เอง จารีตที่สําคัญมีอยูอยางนอย 2 เรื่อง ไดแก จารีตในการบัญญัติกฎหมาย และจารีตในการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
การบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยมีจารีตที่จะใหอํ านาจฝายบริหารในการปรับ
เปลี่ยนนโยบายและมาตรการตางๆ โดยที่การปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการเหลานี้มิจําตองขอ
ความเห็ น ชอบจากฝ า ยนิ ติ บั ญ ญั ติ แม ว  า กฎหมายแม บ ทจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากฝ า ย
นิติบัญญัติ แตกฎหมายแมบทมักจะขาดรายละเอียดและมิไดกําหนดเกณฑในการใชอํานาจอยาง
ชัดเจน หากแตมอบอํานาจใหรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบใชดุลพินิจในการใชอํานาจ การที่จารีต
ในการบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยนิยมใหอํานาจแกฝายบริหารในการใชดุลพินิจในการใชอํานาจ
อยางกวางขวาง ยอมเปดชองใหฝายบริหารสามารถใชอํานาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
และผลประโยชนสวนบุคคลไดโดยงาย ในทางปฏิบัติ ฝายบริหารจะใชดุลพินิจในการใชอํานาจ
ดวยการตรากฎหมายระดับอนุบัญญัติ ดังเชนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ
ตางๆ โดยที่กฎหมายระดับอนุบัญญัติเปนกฎหมายของฝายบริหาร ซึ่งไมตองขอความเห็นชอบจาก
ฝายนิติบัญญัติ
การสงวนอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายไวในระบบราชการ นับเปนจารีตสํ าคัญ
อีกเรื่องหนึ่งที่ทําใหกลุมพลังงานอํ ามาตยาธิปไตยสามารถยึดกุมอํ านาจในการจัดสรรสวนเกินทาง
เศรษฐกิจในสังคมไวได วาจําเพาะนโยบายเศรษฐกิจ ระบบราชการมีอํานาจผูกขาดในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ การกําหนดนโยบายงบประมาณแผนดิน การกอหนี้ตางประเทศ และการทําสนธิสัญญาและ
ขอตกลงระหวางประเทศ
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จารีตในการบัญญัติกฎหมาย และจารีตในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ นับเปนจารีต
สําคัญที่ทําใหกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยสามารถควบคุมการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคม
ไวได แตอํ านาจการควบคุมนี้เริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ
ภายหลังการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา ชนชั้นนําทางอํานาจมิไดถูก
ผูกขาดโดยขุนนางขาราชการอีกตอไป การเติบใหญของพลังประชาธิปไตยกอใหเกิดชนชั้นนําทาง
อํ านาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกัน กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
นับตั้งแตป 2504 เปนตนมามีสวนผลักดันใหผูนําทางเศรษฐกิจขึ้นมาเปนชนชั้นนําทางอํานาจดวย
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจดังกลาวนี้นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนเกินทาง
เศรษฐกิจเริ่มรั่วไหลออกจากระบบราชการ และนับวันกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมีแตจะตองสูญเสีย
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อกลุมพลังทางการเมืองนอกระบบราชการสามารถยึดกุมอํานาจ
การบริหารไวได กลไกของระบบราชการและจารีตการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งเคยเกื้อกูลการแสวงหา
สวนเกินทางเศรษฐกิจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยฉันใด ก็ใหประโยชนแกนักการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งฉันนั้น การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เปนความพยายามทีจะยื้อแยงสวนเกินทาง
เศรษฐกิจกลับคืนสูกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง
ดวยเหตุที่ประวัติศาสตรการเมืองไทยเปนประวัติศาสตรวาดวยการจัดระเบียบและ
การเปลี่ยนแปลงระเบียบในการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคม อนาคตของการเมืองไทย
จึงขึ้นอยูกับกระบวนการจัดระเบียบดังกลาวนี้อยางสําคัญ หากการจัดระเบียบเพื่อแบงปนสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจในสังคมไมเปนที่ยอมรับของกลุมพลังประชาธิปไตยและกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย
สภาวะทีส่ งั คมการเมืองไทยไรซึ่งเสถียรภาพจะยังคงดํารงอยูตอไป7
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2535

ภาคที่สอง
ตลาดนักการเมือง
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อาชีพนักการเมือง (ตอนที่ 1)
ตลอดชวงเวลาเดือนเศษหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ดูเหมือน
วาจะไมมอี าชีพใดที่ถูกประนามมากไปกวาอาชีพนักการเมือง คําประนามไลเรียงตั้งแตการซื้อเสียงใน
การเลือกตัง้ และการหาประโยชนสวนบุคคล จนถึงขั้นฉอราษฎรบังหลวง หลังจากที่ไดรับเลือกตั้งและ
มีอานาจทางการเมื
ํ
อง กลไกของรัฐในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ลวนแลวแตมุงสื่อ `สาร' วาดวยความ
เลวของนักการเมืองดวยกันทั้งสิ้น ในเวลาที่ไลเลี่ยกับการสรางกระแส `นักการเมืองเลว คนอื่นๆดี'
กระแสขาวสารที่ตามติดมาก็คือ การแบงแยกอํานาจบริหารกับอํานาจนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม โดยมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
กระแสขาวทัง้ สองนี้ กอใหเกิดปฏิกิริยาไมนอยในหมูผูมีอาชีพนักการเมือง
* คุณหญิงสุพตั รา มาศดิตถ อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปตย และอดีตรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ปรารภวาไมอยากลงสมัครรับเลือกตั้งเปน
ส.ส.อีกแลว เพราะคนชอบดาวานักการเมืองเลว
* นายปยะณัฐ วัชราภรณ อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัน ประกาศวา ถาหากไมให ส.ส.เปนรัฐมนตรี ก็จะไมลงเลือกตั้ง เพราะตนอยากเปนรัฐมนตรี
* นายทินวัฒน มฤคพิทักษ อดีต ส.ส.พรรคพลังธรรมกลาววา หากไมให ส.ส. เปน
รัฐมนตรี คนที่คิดวาตนมีโอกาสเปนรัฐมนตรีก็จะอยูเฉยๆไมลงสมัครรับเลือกตั้ง สวนผูที่ลงสมัครรับ
เลือกตัง้ จะประกอบไปดวยผูที่หมดโอกาสเปนรัฐมนตรีเปนสวนใหญ
ผมไมคดิ วา ความดีความเลวของมนุษยสามารถขีดเสนแบงไดดวยการดูอาชีพ คนที่
มีสติสัมปชัญญะคงจะมีสามัญสํานึกวา ในทุกๆอาชีพลวนแลวแตมีทั้งคนดีและคนเลวผสมปนเปกัน
อาจารยมหาวิทยาลัยที่เปนคนดีก็มีอยู แตที่เปนคนเลวก็หานอยไม ทหารที่เปนคนเลวใชวาจะไมมี
เสียเลย ในขณะทีท่ หารที่ดีก็มีอยูมาก ดังนั้น การกลาวประนามอาชีพนักการเมืองชนิดครอบคลุมทั่วไป
จึงเปนเรือ่ งทีไ่ มถูกตอง และกอใหเกิดการเสียขวัญและกําลังใจแกนักการเมืองที่ดี อันอาจเปนผลเสีย
ตอสังคมการเมืองและระบอบประชาธิปไตยในอนาคต
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ผมมีความรูสึกวา สังคมไทยมีความคาดหวังจากอาชีพนักการเมืองสูงเกินกวาระดับ
ปุถุชน คนเปนอันมากคาดหวังวา นักการเมืองจักตองเสียสละประโยชนสุขสวนตนเพื่อประโยชนสุข
สวนรวม ความคาดหวังในลักษณะดังกลาวนี้ในบางครั้งมีมากจนถึงขั้นที่ผมเคยคิดวา มีแตพระอรหันต
เทานั้นที่จะเปนนักการเมืองได ผมมีความเห็นวา เราไมควรมองนักการเมืองในฐานะสาธารณบุคคล
ผูไ รซงึ่ ผลประโยชนสวนตัว เพราะการมองเชนนี้ไมเพียงแตจะทําใหเรามีความรูสึกผิดหวังที่รุนแรงกวา
ปกติเทานัน้ หากยังทําใหการวิเคราะหระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยเปนไปอยางผิดพลาดอีกดวย
ตรงกันขาม เราควรจะมองนักการเมืองในฐานะปุถุชนที่มีกิเลสตัณหา และมีความเห็นแกตัวเปนที่ตั้ง
ไมแตกตางจากสามัญมนุษยที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ผมเชื่อวา ดวยระบบการวิเคราะหเชนนี้ เราจะ
สามารถเขาใจสังคมการเมืองไทยไดตรงตอสภาพความเปนจริงมากขึ้น
อาชี พ นั ก การเมื อ งเป น อาชี พ ที่ ส ามารถก อ ให เ กิ ด สาธารณประโยชน ไ ด และ
นักการเมืองอาชีพทัง้ หลายก็มิไดลังเลที่จะเอยอางวา ตนเลือกอาชีพนี้ก็เพราะตองการมีบทบาทในการ
สรางสาธารณประโยชน ทั้งนี้ไมปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.คนใดที่ยอมรับวา ตนเลือกอาชีพนี้
ก็เพราะไดรับผลประโยชนสวนบุคคล
การประกอบอาชีพนักการเมืองนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ตนทุนดังกลาวนี้มีองคประกอบ
อยู 2 สวน สวนทีห่ นึ่งคือ รายจายในการหาเสียงในฤดูการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งตองเสียไปโดยไมเปนที่แน
ชัดวาจะไดรบั เลือกตั้งหรือไม ตนทุนประเภทนี้อาจถือวาเปนตนทุนคงที่ (fixed cost) ครั้นเมื่อไดรับ
เลือกตั้งแลว ส.ส.ยังตองมีตนทุนประเภทที่สอง อันไดแก รายจายในการดําเนินการทางการเมือง
(operating cost) เพื่อสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน รายจาย
ดังกลาวนีป้ รากฏในรูปแบบตางๆบางก็ตองเสียไปในงานสังคม ดังเชน งานศพ งานโกนจุก บวชนาค
งานประเพณีทองถิ่น ฯลฯ และบางก็ตองเสียไปในการจัดสรรสาธารณบริการแกราษฎรในเขตการเลือก
ตั้งของตน การเสียตนทุนในการดําเนินงานทางการเมืองดังกลาวนี้เปนเรื่องจําเปน เพราะจะมีผลตอ
การเลือกตั้งในฤดูตอไป แตไมเปนที่แนชัดวาตกประมาณเดือนละเทาไร ทั้งนี้เปนที่เขาใจวามีความ
แตกตางกันอยางมากระหวาง ส.ส.แตละคน
อาชี พ นั ก การเมื อ งจึ ง แตกต า งจากอาชี พ ข า ราชการหรื อ พนั ก งานกิ น เงิ น เดื อ น
โดยสิ้นเชิง เพราะอาชีพลูกจางนั้นตองเสียตนทุนในการพัฒนาทักษะและความรูกอนเขาสูตลาด
แรงงานเทานัน้ ครั้นเมื่อบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานบริษัทแลว ก็ไมมีตนทุนการประกอบอาชีพ
ที่ตองเสียอยางสําคัญอีก เวนเสียแตวามีความตองการศึกษาตอและพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเพื่อความ
กาวหนาของการงาน แตอาชีพนักการเมืองนั้นกระเดียดไปขางอาชีพพอคานักลงทุน หากจะกลาวให
ถึงทีส่ ดุ แลว ก็เปนธุรกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกวา "ธุรกิจการเมือง" เพราะไมเพียงแตวาการไดมาซึ่ง
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ตําแหนง ส.ส.จะมีตน ทุนที่ตองเสียเทานั้น หากทวาการธํารงตําแหนง ส.ส.สืบตอไปในอนาคตยังมีตน
ทุนดําเนินงานที่ตองเสียอีกดวย อาชีพนักการเมืองจึงมีลักษณะเปนธุรกิจโดยพื้นฐาน หากเราไมมี
ความรังเกียจอาชีพการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เราก็ไมควรเดียดฉันทอาชีพนักการเมืองในฐานะธุรกิจ
ประเภทหนึง่ ดวย ตราบเทาที่การประกอบธุรกิจเหลานี้เปนไปตามทํานองคลองธรรม
ในขณะที่อาชีพขาราชการและพนักงานบริษัทมีกํ าหนดการเกษียณอายุที่แนนอน
โดยมักจะปลดเกษียณเมือ่ อายุ 55-60 ป ซึ่งเทากับการกําหนดชวงเวลาการทํางานยาวนานถึง 30-35
ป แตอาชีพนักการเมือง แมจะไมมีเกษียณอายุ หากทวากลับมีชวงเวลาการทํ างานอันแสนสั้น
เพราะขึน้ อยูก บั สมาชิกภาพการเปน ส.ส. ซึ่งในยามปกติกําหนดไว 4 ป อาชีพนักการเมืองจึงเปนอาชีพ
ที่มีสัญญาการทํางานระยะสั้น นักการเมืองจะไดรับการตอสัญญาการทํางานหรือไมยอมขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผลงานของนักการเมืองนั้นๆ ในขณะที่ผูบังคับบัญชาของขาราชการ
และพนักงานบริษัทที่ทําหนาที่ประเมินผลงานของลูกนองมีเพียงไมกี่คน แตนายจางผูประเมินผลงาน
ของนักการเมืองมีจํานวนเทากับจํานวนราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งแตละเขต อาชีพ
นักการเมืองโดยพืน้ ฐานจึงเปนอาชีพที่มีลักษณะความไมจิรังยั่งยืนสูง เพราะมีสัญญาการทํางานระยะ
สัน้ เพียง 4 ป โดยที่ไมแนวาจะไดรับการตอสัญญาหรือไม ความไมจีรังยั่งยืนแหงอาชีพยิ่งมีมากขึ้นไป
อีก หากคํานึงถึงความเปนไปไดที่จะมีการยุบสภากอนครบอายุ นั่นยอมหมายความวา สัญญาการ
ทํางานของ ส.ส.มีความไมแนนอนสูง สัญญานี้อาจมีอายุเพียง 1 วัน หรือยาวนานจนถึง 4 ป
สภาวะความไมจิรังยั่งยืนสของอาชีพนักการเมืองดังกลาวนี้เองที่ทําใหผูคนจํานวน
มากขยาดทีจ่ ะประกอบอาชีพนี้ ดังไดกลาวแลววา การประกอบอาชีพนักการเมืองมีตนทุนที่ตองเสีย
ทั้งรายจายในการหาเสียงและรายจายในการดํ าเนินงานทางการเมือง ซึ่งเมื่อมองจากสายตาของ
นักการเมืองแตละคนอยางนอยจักตองเสียตนทุนขั้นตํ่าระดับหนึ่ง หากรายไดจากการดํารงตําแหนง
ส.ส.ตํ่ากวาตนทุนขั้นตํ่าระดับดังกลาวนี้ ก็นับวาไมคุมที่จะประกอบอาชีพนี้ สภาวะความไมแนนอน
ทางการเมื อ งมิ ได เ กิ ด เฉพาะจากความเปนไปไดใ นการยุ บสภาเท า นั้ น หากทว า การปฏิ วั ติและ
รัฐประหารยังชวยเพิ่มพูนสภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้อยางมากอีกดวย
ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา สังคมการเมืองไทยมีการ
ปฏิวตั ริ ฐั ประหารถึง 22 ครั้ง การปฏิวัติรัฐประหารเหลานี้ไดชวยสื่อ `สาร' ที่สําคัญวาอาชีพนักการ
เมืองเปนอาชีพที่มีความไมจิรังยั่งยืนสูงยิ่ง ใครที่หวังพึ่งรายไดจากการประกอบอาชีพนักการเมือง
มีอนั ตองผิดหวังไปตาม ๆ กัน เพราะอาชีพนักการเมืองเปนอาชีพที่หวังพึ่งมิได จนบัดนี้ไมมีใครที่ยึดถือ
"นักการเมือง" เปนอาชีพหลัก ผูที่เปนนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยลวนแลวแตมีอาชีพอื่นเปน
อาชีพหลัก และยึดอาชีพนักการเมืองเปนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมดวยกันทั้งสิ้น

37
ธรรมชาติความไมจิรังยั่งยืนของอาชีพนักการเมืองทําใหผูคนเปนจํานวนมากไมสนใจ
ที่จะประกอบอาชีพนี้ และไมสงเสริมใหลูกหลานประกอบอาชีพนี้อยูแลว การปฏิวัติรัฐประหาร
ยิง่ มีสว นทําใหอาชีพนักการเมืองกลายเปนอาชีพ `นํ้าเนา' มากขึ้นไปอีก นักการเมืองที่มีเจตนาดีตอ
บ า นเมืองและอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของสังคมโดยสวนรวม เมื่อเผชิญกับการโคนลมระบอบ
ประชาธิปไตยดวยการทํารัฐประหาร จํานวนไมนอยรูสึกเข็ดขยาดที่จะลงสนามเลือกตั้งอีก การปฎิวัติ
รัฐประหารไมเพียงแตจะขับดันนักการเมืองที่ดีออกจากอาชีพนักการเมืองเทานั้น หากวายังชวยเพิ่ม
ความแนใจแกคนดีนอกวงจรการเมืองมิใหกาวเขาสูวงจรดังกลาวนี้อีกดวย ผูที่กาวเขามาแทนที่จึงมีแต
ผูนําทองถิ่นที่ทรงอิทธิพล เจาพอ นายทุนทองถิ่น และนายทุนระดับชาติ ดวยเหตุนี้เอง อาชีพ
นักการเมืองจึงนับวันมีแตจะแปรสภาพเปนอาชีพ `นํ้าเนา' ดังจะเห็นไดจากกลุม ส.ส. อีสาน ซึ่งเดิมมี
สัดสวนของ ส.ส.ที่มีคุณภาพในอัตราสูงอยางนอยในชวงสองทศวรรษแรกหลังป 2475 แตบัดนี้สัดสวน
ของ ส.ส.ที่มีคุณภาพไดตกตํ่าลงอยางนาใจหาย
ใครเลาที่ควรจะรับผิดชอบตอปรากฏการณดังกลาวนี้ ?1

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 มีนาคม 2534
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อาชีพนักการเมือง (ตอนที่สอง)
ภู มิ ห ลั ง ทางวิ ช าการของผมทํ าให ผ มมี ค วามเชื่ อ ว า หากเราต อ งการจะเข า ใจ
พฤติกรรมของนักการเมืองชนิดที่ตรงตอสภาพความเปนจริง เราจักตองมองนักการเมืองในฐานะปุถุชน
ทีม่ กี เิ ลส มีตณ
ั หา และมีความเห็นแกตัว นักการเมืองมิใชอรหันตผูซึ่งอุทิศชีวิตเพื่อประโยชนสุขของ
ผูอื่น โดยไมคํานึงถึงประโยชนสุขของตนเองแมแตนอย นอกจากนี้ หากเราตองการจะเขาใจสังคม
การเมืองไทยใหดีขึ้น เราจักตองมองอาชีพนักการเมืองเสมือนหนึ่งการประกอบธุรกิจ เพราะอาชีพ
นักการเมืองไมเหมือนกับอาชีพขาราชการหรือพนักงานบริษัทตรงที่ตองมีการลงทุนเพื่อธํารงคะแนน
นิยมทางการเมือง มิฉะนั้นจะไมสามารถธํารงไวซึ่งอาชีพนักการเมืองไวได
การประกอบอาชีพนักการเมืองนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ซึ่งประกอบดวยรายจายในการ
หาเสี ย งในฤดู ก ารเลื อ กตั้ ง และรายจ า ยในการดํ าเนิ น งานทางการเมื อ งเพื่ อ รั ก ษาสายสั ม พั น ธ
เชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ประเด็นที่นาสนใจก็คือ ตนทุนการประกอบอาชีพ
นักการเมืองนี้ตกประมาณเทาไร แมจะยังไมมีผูศึกษาเรื่องนี้ แตเราก็พอจะไดขอสรุปบางประการ
จากตัวอยาง ส.ส.ตอไปนี้
สมมุตวิ า รายจายในการหาเสียงเทากับ 3 ลานบาท และรายจายในการดําเนินงาน
ทางการเมืองตกเดือนละ 10,000 บาท โดยที่สภาผูแทนราษฎรมีอายุเพียง 2 ป ก็มีเหตุตองยุบสภา
ดวยเหตุประการหนึง่ ประการใด ตนทุนการประกอบอาชีพนักการเมืองในกรณีนี้เทากับ 3.24 ลานบาท
และ ส.ส.จักตองมีรายไดเดือนละ 135,000 บาทเปนอยางนอย จึงจะคุมทุน ตัวเลขนี้ยังมิไดครอบคลุม
ถึงคาครองชีพของ ส.ส. และครอบครัว หากคาครองชีพตกเดือนละ 30,000 บาท ระดับเงินไดที่คุมทุน
ของ ส.ส.ในตัวอยางนี้ตกประมาณเดือนละ 165,000 บาท ประมาณการดังกลาวนี้เปนประมาณการ
ขั้นตํ่า แมกระนั้นก็เพียงพอที่จะชี้ใหเห็นวา เงินไดของ ส.ส.ตามโครงสรางที่เปนมาอยูหางไกลจาก
ระดับคุม ทุนมากนัก ขอเท็จจริงดังกลาวนี้จะชวยใหเราเขาใจพฤติกรรมตาง ๆ ของ ส.ส.ไดดียิ่งขึ้น
เหตุใดบุคคลบางคนจึงเลือกประกอบอาชีพนักการเมืองดวยการสมัครรับเลือกตั้ง
อาชีพนักการเมืองใหผลตอบแทนอะไรบาง
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ผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพนักการเมืองมีองคประกอบอยู 2 สวน สวนที่หนึ่ง
เปนผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (pecuniary utility) อันไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม เงินประจําตําแหนง
ทางการเมือง และสิทธิประโยชนตางๆ (ดังเชนการโดยสารรถไฟและเครื่องบินโดยไมเสียคาโดยสาร)
สวนทีส่ องเปนผลตอบแทนที่มิใชตัวเงิน (non-pecuniary utility) อันไดแก สถานะในสังคม การสราง
เครือขายความสัมพันธกับชนชั้นนําทางอํานาจและผูนําทางเศรษฐกิจ และอํานาจทางการเมืองและ
การปกครอง
ขอทีเ่ ราทัง้ หลายจักตองยอมรับรวมกันก็คือ เงินเดือน เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน
ตางๆ ที่ ส.ส.ไดรับภายใตระบบที่เคยเปนมานั้นนับวานอย และไมเปนสิ่งจูงใจที่พอเพียงใจการดึงดูด
ใหผคู นหันมาสูอ าชีพนี้ เงินไดจากตําแหนง ส.ส.เหลานี้ตกประมาณเดือนละ 50,000 บาท และสําหรับ
ส.ส.บางคนอาจจะตํ่ากวานี้ ระดับเงินไดดังกลาวนี้นับวาตํ่ากวาระดับคุมทุนมากนัก ดวยเหตุนี้เอง
จึงเปนเรื่องที่เขาใจไดโดยไมยากวา เหตุใดจึงมีการเสกสรรคตําแหนงการเมืองตางๆขึ้น และมีการ
แยงชิงตําแหนงเหลานี้ในหมู ส.ส.ดวยกัน อาทิเชน ตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี ตําแหนงที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรี ตําแหนงประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนตน การเสกสรรคตําแหนงการเมือง
เหลานีเ้ ริม่ ปรากฏเปนระบบในรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2518-2519) โดยที่การจัดสรรตําแหนง
มิไดแตกตางจากระบบการแบงปนผลประโยชนในหมูผูนําฝายทหารในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย
แตผูที่ประกอบอาชีพนักการเมืองมิไดมุงหวังผลตอบแทนในรูปตัวเงินเพียงโสดเดียว
หากยังมุงหวังผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินดวย สิ่งที่มุงหวังมากที่สุดก็คือ อํานาจการเมืองการปกครอง
ไมมี ส.ส.คนใดที่ไมตองการตําแหนงรัฐมนตรี การดํารงตําแหนงรัฐมนตรีไมเพียงแตจะชวยใหเงินเดือน
เพิม่ ขึน้ จากระดับ 40,000 เปนระดับ 60,000 บาทเทานั้น หากยังหมายถึงสถานะและความมีหนามีตา
ในสังคม ตลอดจนอํานาจในการดําเนินนโยบายตามอุดมคติของตนอีกดวย
สําหรับ ส.ส.ที่ไมสามารถขึ้นสูตําแหนงรัฐมนตรี ผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินที่สําคัญ
ก็ คื อ การมี ส  ว นร ว มในการตรากฎหมายและการกํ าหนดนโยบายต า งๆ แต รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 ไดลิดรอนบทบาทของ ส.ส.ในเรื่องเหลานี้จนเกือบหมดสิ้น การลิดรอน
บทบาทของ ส.ส.ดังกลาวนี้ทําใหแรงดึงดูดของอาชีพนักการเมืองยิ่งออนแรงลงไปอีก นอกเหนือจาก
เหตุปจจัยอื่นๆที่ทําใหอาชีพนักการเมืองมิใชอาชีพที่นาพิสมัยอยูแลว ผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินที่ยังมี
เหลืออยูส าหรั
ํ บ ส.ส. ที่ไมสามารถขึ้นสูตําแหนงรัฐมนตรี ก็คือ ชองโอกาสในการสรางเครือขายความ
สัมพันธกบั ชนชัน้ นําทางอํานาจและผูนําทางเศรษฐกิจ เครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้มีประโยชนทั้ง
ในระหวางที่ยังประกอบอาชีพนักการเมืองและเมื่อพนไปจากอาชีพนี้แลว ในระหวางที่ยังเปน ส.ส.
เครือขายความสัมพันธกลาวนี้อาจชวยใหไดมาซึ่ง `เงินบริจาคทางการเมือง' เพื่อนํามาใชจายในการ
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ดําเนินการทางการเมืองในเขตการเลือกตั้งของตน หรือบางครั้งอาจชวยกรุยทางในการสรางความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภกบั ชนชั้นนําทางอํานาจและ/หรือผูนําทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีประโยชนตอการประกอบ
อาชีพนักการเมืองตอไปในภายภาคหนา แมภายหลังเมื่อพนจากอาชีพนักการเมืองไปแลว ไมวาจะ
ดวยเหตุประการใดก็ตาม เครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้อาจเปนประโยชนตอการปกครองอาชีพ
อื่นๆดวย อยางไรก็ตาม ส.ส.ที่สามารถขึ้นสูตําแหนงรัฐมนตรีไดยอมมีโอกาสในการสรางเครือขาย
ความสัมพันธกบั ชนชัน้ นําทางอํานาจและผูนําทางเศรษฐกิจมากกวา ส.ส.โดยทั่วไป
ส.ส.ที่อกหักจากตํ าแหนงรัฐมนตรีอาจตองหันไปควาตํ าแหนงทางการเมืองอื่นๆ
ดังเชนตํ าแหนงเลขานุการรัฐมนตรี ตํ าแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และตําแหนงประจําสํ านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพราะอยางนอยก็ชวยใหมีเงินไดเพิ่มขึ้นโดยที่เกือบไมตองทํ างานเลย
หากพนไปจากตําแหนงเหลานี้แลว ก็ยังมีตําแหนงในสภาผูแทนราษฎรที่ใหผลตอบแทนที่มิใชตัวเงิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมาธิการงบประมาณ ส.ส.จํานวนมากพากันแยงชิงตําแหนงกรรมาธิการ
งบประมาณ เพราะไมเพียงชวยใหไดสารสนเทศเกี่ยวกับงบประมาณแผนดินมากกวาผูอื่นเทานั้น หาก
ยังชวยใหมีอิทธิพลในการผลักดันใหโครงการพัฒนาบางโครงการลงสูพื้นที่ในเขตการเลือกตั้งของตน
ซึง่ มีผลในการเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองอีกดวย
ความจําเปนในการจัดสาธารณบริการแกราษฎรในเขตการเลือกตั้ง ประกอบกับการมี
รายไดตํ่ากวาระดับคุมทุน ทําให ส.ส.ผลักดันใหมีการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดไปใชจายในเขตการ
เลือกตั้งของตน ซึ่งประสบความสําเร็จนับแตป 2512 เปนตนมา การกอเกิดของงบพัฒนาจังหวัด
ไดชวยบรรเทาภาระตนทุนการดําเนินงานทางการเมืองของ ส.ส.ไดเปนอันมาก แมจะมีเสียงรํ่าลือ
เกีย่ วกับการรัว่ ไหลของงบพัฒนาจังหวัด แตก็เปนเสียงรํ่าลือที่ปราศจากหลักฐานชัดแจง อยางไรก็ตาม
หากจะมีการรั่วไหลของงบพัฒนาจังหวัด ก็มีเหตุผลนาเชื่อถือไดวา การรั่วไหลดังกลาวนี้คงมีไมมาก
นัก เพราะคูแขงและปรปกษทางการเมืองในเขตการเลือกตั้งเดียวกันยอมคอยจับผิดอยูแลว
สภาพการณที่อาชีพนักการเมืองเปนธุรกิจที่ยากจะมีรายไดคุมทุนนี้เอง นับเปนเหตุ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปรากฏการณ `มุงเล็กในมุงใหญ' ส.ส.ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอันงอนแงน
จําตองเขาไปอิงอยูกับกลุมการเมืองในพรรค โดยยอมตนเปนบริวารของผูนํา ส.ส.บางคน ภายใตความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ ผูนํากลุม ส.ส.จักตองคอยอุมชู ส.ส.ที่เปนบริวารในฤดูการเลือกตั้ง และในยามที่มี
ปญหาทางเศรษฐกิจ โดยที่ในบางกรณีอาจตองใหการปกปองคุมครองทางการเมืองดวย สวน ส.ส.
ที่เปนบริวารก็มีหนาที่ในการผลักดันให ส.ส.ผูอุปถัมภมีตําแหนงสําคัญภายในพรรค และไดมาซึ่ง
ตําแหนงรัฐมนตรีในยามที่พรรคการเมืองในสังกัดเขารวมจัดตั้งรัฐบาล ส.ส.บางคน อาจเลือกผูอุปถัมภ
กอนที่จะเลือกพรรคการเมืองเสียดวยซํ้า โดยที่ผูอุปถัมภอาจเปนนายทุนผูทรงอิทธิพลในทองถิ่นหรือ
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เจาพอ การเขาสังกัดพรรคก็ขึ้นอยูกับการบงการของผูอุปถัมภดังที่มีกรณีปรากฎหลายตอหลายครั้งวา
นายทุนผูท รงอิทธิพลในทองถิ่นหรือเจาพอสามารถบงการให ส.ส.ภายใตการอุปถัมภยายพรรคทั้งยวง
ได หรือชี้นําในการลงมติในญัตติหนึ่งญัตติในสภาผูแทนราษฎรไดเชนกัน
ดวยเหตุดังที่พรรณนามานี้ นักการเมืองอาชีพในสังคมการเมืองไทยจักตองมีฐานะ
ทางเศรษฐกิ จ ในระดั บ หนึ่ ง มิ ฉ ะนั้ น ย อ มยากที่ จ ะแทรกตั ว เข า สู  ต ลาดการเมื องได หากฐานะ
ทางเศรษฐกิจไมดีพอ ก็จําเปนตองแสวงหา `เงินบริจาคทางการเมือง' และ/หรือแสวงหาผูอุปถัมภ
ซึง่ อาจเปนผูน าํ ส.ส. นายทุนผูทรงอิทธิพล หรือเจาพอ ผูคนในสังคมไทยจํานวนไมนอยทีไมยอมรับ
บรรทัดฐานทางพฤติกรรมเชนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนลูกนองนายทุนผูทรงอิทธิพลหรือเจาพอ
แตสภาพการณที่อาชีพนักการเมืองเปนธุรกิจที่ใหรายไดไมคุมทุน ดูเหมือนจะผลักดันให ส.ส.จําตอง
แสวงหา `เงินบริจาคทางการเมือง' และ/หรือผูอุปถัมภอยางหลีกเลี่ยงมิได ขอเท็จจริงดังกลาวนี้เปน
เรื่องที่ผูนํ าพรรคการเมืองทั้งหลายลวนแลวแตตระหนักดี โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคที่เปนรัฐบาล
ซึ่งบางครั้งจํ าตองมีการอัดฉีดเงินแก ส.ส. เพื่อสรางวินัยทางการเมืองในยามที่มีญัตติสําคัญตอง
ลงคะแนนเสียงในสภาผูแทนราษฎร มิฉะนั้น ส.ส.ในสังกัดอาจจะ `แตกแถว'ได
ส.ส.ที่มีบรรทัดฐานทางจริยธรรมตํ่ากวากรณีที่กลาวขางตนนี้อาจแสวงหารายไดจาก
การตัง้ กระทูใ นสภาฯ กระทูที่ตั้งอาจตองการขยายภาพ `บาดแผล' ของรัฐมนตรีบางคน ซึ่งเมื่อรับเงิน
แลว ก็เพียงแตหาเหตุหายหนาไปในวันที่กระทูเขาสูวาระการประชุมในสภาฯ กระทูนั้นก็ตองตกไปตาม
ระเบียบ ส.ส.บางคนอาจหารายไดดวยการนํ าเสนอกฎหมายหรือนโยบายซึ่งมีผลกระทบตอกลุม
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจบางกลุม ซึ่งเมื่อรับเงินจากกลุมผลประโยชนที่เปนเปาหมายแลว ก็อาจมิได
กลาวถึงนโยบายหรือกฎหมายที่นําเสนออีกเลย
ส.ส.จํ านวนไมนอยมีพฤติกรรมในการแสวงหารายไดเพื่อใหธุรกิจการเมืองของตน
คุม ทุนหรือมีกําไร โดยที่วิธีการในการแสวงหารายไดนั้นผิดจริยธรรมทางการเมือง แตความผิดในเรื่อง
นีข้ อง ส.ส.โดยทัว่ ไปดูเหมือนจะไมมากเทาผูนํา ส.ส.ที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ซึ่งตองแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากการกําหนดนโยบายเพื่อหลอเลี้ยง ส.ส.ที่เปนบริวาร และกลุมผลประโยชนที่เปนฐาน
เศรษฐกิจของตน2

2
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ตลาดนักการเมือง (ตอนที่หนึ่ง)
นักการเมืองมาจากไหน?
เพียงชั่วเวลา 60 ปเศษ ตลาดนักการเมืองในประเทศไทยก็เปลี่ยนโฉมหนาไปเปน
อันมาก เมือ่ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 นั้น สังคมเศรษฐกิจไทยยังมิได
มีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอยางแพรหลาย ระบบเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะเปนระบบ
เศรษฐกิจทีอ่ าศัยการนําของแลกกับของ (barter economy) พลังเศรษฐกิจทุนนิยมยังไมเติบโต
ชนชั้นนายทุนยังเพิ่งกอเกิดและชนชั้นกลางยังไมเขมแข็ง ตลาดนักการเมืองยังไมกอตัวขึ้นตราบจน
กระทัง่ มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในป 2476 กระนั้นก็ตาม พลังเศรษฐกิจทุนนิยม
ยังมิไดแผอิทธิพลเขาไปในตลาดนักการเมือง เนื่องเพราะความลาหลังของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม
นั้ น เองปฏิ สัม พั น ธ ในตลาดนัก การเมือ งโดยพื้น ฐานแลว ยั ง คงเป น ปฏิ สัม พันธภายใตระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) ซึ่งมีรากฐานมาจากระบบศักดินาแตโบราณ
ครั้นเมื่อพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเติบใหญกลาแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตการใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป 2504 เปนตนมา โครงสรางของตลาดนักการเมือง
ก็แปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก โดยที่พลังเศรษฐกิจทุนนิยมแผอิทธิพลเขาไปครอบงํ าตลาดการเมือง
ดังกลาวนี้เพิ่มขึ้นตามลําดับ
หากเรามองนักการเมืองเปนอาชีพประเภทหนึ่ง ซึ่งมีตลาดอันไมแตกตางจากตลาด
แรงงานประเภทอื่น ๆ ตลาดนักการเมืองยอมตองมีอุปทาน (supply) และอุปสงค (demand)
อุปทานของนักการเมืองมาจากไหน แหลงผลิตนักการเมืองที่ใหญที่สุดก็คือระบบ
ราชการ บรรดาผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนมากมีภูมิหลังเปนขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งครู การ
ขยายการศึกษาอยางรวดเร็วระหวางป 2475-2490 ทําใหจํานวนครูในสวนภูมิภาคเพิ่มขึ้นเปนอันมาก
และโดยธรรมชาติของสังคมชนบทไทย ครูมีสถานะเปนผูนํ าชุมชนอยูแลว ดังนั้น จึงมิใชเรื่อง
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นาประหลาดใจที่จะพบวา ผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนมากและ ส.ส.จํานวนไมนอยมีภูมิหลังเปนครู
แมในระยะหลังจะยังคงมีผูนําครูระดับประถมศึกษาลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส.
แตปรากฏการณดังกลาวนี้ไดลดความสําคัญลงไปเปนอันมาก เพราะพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเริ่มรุกลํ้า
เขาไปในตลาดการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือ ขาราชการชั้นผูใหญทั้งฝายทหารและพลเรือน
ซึ่งเกษียณจากราชการ กระโดดเขาสูตลาดนักการเมืองมากขึ้น นอกเหนือจากอาชีพขาราชการ
อาชีพอิสระดังเชนทนายความและนักหนังสือพิมพก็เปนแหลงที่มาที่สําคัญของนักการเมือง กอนป
2500 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองมีบทบาทสําคัญในการผลิตนักการเมืองมากกวา
สถาบันการศึกษาใด ๆ
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจไทย เริ่มทําใหโฉมหนาของ
ตลาดนักการเมืองแปรเปลี่ยนไป นับตั้งแตการเลือกตั้งป 2512 เปนตนมา เราไดเห็นนายทุนทองถิ่น
กระโดดขึ้นเทวีการเมืองมากขึ้น อํ านาจทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญในการธํ ารงและขยายฐาน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หากปราศจากอํานาจทางการเมืองเสียแลว นายทุนทองถิ่นยอมยากที่จะ
เติบโตเปนนายทุนระดับชาติได นายทุนทองถิ่นไดเห็นตัวอยางของนายทุนชาติจํานวนมากที่เติบใหญ
ขึ้นมาโดยอาศัยอํ านาจและอภิสิทธิ์ทางการเมือง ดังนั้น จึงเปนปรากฏการณธรรมชาติที่นายทุน
ทองถิน่ ตัดสินใจกระโดดขึ้นเวทีการเมือง แตการเขาสูตลาดการเมืองมักจะเปนไปตามขั้นตอน จากการ
เมืองทองถิน่ ไปสูการเมืองระดับชาติ ตลาดการเมืองทองถิ่นเปนที่ฝกปรือวิทยายุทธในเบื้องตน ตอเมื่อ
ประสบความสําเร็จในเวทีการเมืองทองถิ่นและวิทยายุทธทางการเมืองแกรงกลา จึงกระโดดขึ้นสูเวที
การเมืองระดับชาติ ตลอดชวงเวลาระหวางป 2522-2531 กระบวนการแปรสภาพนักการเมืองทองถิ่น
เปนนักการเมืองระดับชาติเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และเราไดเห็นการไตบันไดดาราของนายทุนทองถิ่น
อยางชัดเจน
ในขณะที่นายทุนทองถิ่นมีเสนทางอันยาวไกลกวาที่จะเขาสูตลาดการเมืองนายทุน
ชาติซึ่งคุนเคยแตการหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชอํานาจและอภิสิทธิ์ทางการ
เมือง ดวยการสวามิภักดิ์ตอผูนําฝายทหารกลุมตางๆภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ มิจําตอง
กาวเขาสูต ลาดการเมืองโดยตรง หากแตทําตัวเปนผูดูขอบเวที แลวโปรยปรายเงินอุดหนุนแกผูนําพรรค
การเมื อ งพรรคต า งๆที่ มี โ อกาสจั ด ตั้ ง รั ฐ บาล การเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งอํ านาจทางการเมื อ ง
นับตัง้ แตป 2516 เปนตนมา ทําใหเงื่อนไขที่ทําใหนายทุนชาติจําตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ
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ผูนํ าฝา ยทหารผอ นคลายลง แตห าไดหมดสิ้นไปไม นายทุนชาติเลือกที่จะสรางความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภกบั กลุมชนชั้นปกครองใหม แทนที่จะเปลืองเนื้อเปลืองตัวกระโดดขึ้นเวทีการเลือกตั้ง
การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา ไมเพียงแตจะทําใหกลุม
ทุนเติบใหญกลาแข็งเทานั้น หากยังมีผลตอการเติบโตของภาคเศรษฐกิจใตดิน (Underground
economy) อีกดวย งานวิจัยบางชิ้นคนพบวา กิจกรรมเศรษฐกิจใตดินเติบโตในอัตราสูงกวาอัตรา
การเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยเสียดวยซํ้า คูแฝดของกิจกรรมเศรษฐกิจใตดินก็คือ เจาพอและผูทรง
อิทธิพลในทองถิน่ การเติบใหญของเจาพอเปนปรากฏการณที่เพิ่งเกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่กลุมซอยราชครูเรืองอํานาจในทศวรรษ 2490 แมจะชะลอการเติบโต
ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แตกลับฟนตัวอยางรวดเร็วในยุคถนอม-ประภาส เจาพอจํานวนมาก
มีสถานะเปนนายทุนทองถิ่นดวย และดวยเหตุผลเดียวกับนายทุนทองถิ่น เจาพอมักจะยึดกุมอํานาจ
การปกครองทองถิ่น และไตระดับจากเวทีการเมืองทองถิ่นไปสูเวทีการเมืองระดับชาติ กระนั้นก็ตาม
ยังมีเจาพอจํานวนไมนอยที่มิไดขึ้นเวทีการเมืองระดับชาติ หากแตทําตัวเปนผูอุปถัมภนักการเมือง
ในสังกัดและใหเงินอุดหนุนพรรคการเมืองบางพรรค เสนทางของเจาพอจึงละมายคลายคลึงกับ
นายทุนทองถิน่ เจาพอจําเปนตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นนําทางอํานาจ รวมทั้งผูนําฝาย
ทหาร ในขณะที่เจาพอใหการอุปถัมภบริวาร เจาพอก็ตองการการปกปองจากผูที่เหนือกวาตนดวย
หากเจาพอไมกาวเขาสูชนชั้นนําทางอํานาจเสียเอง เจาพอก็ตองมีสัมพันธกับชนชั้นนําทางอํานาจ
ไมทางหนึ่งก็ทางใด ชีวิตของเจาพอจํานวนมากไดใหบทเรียนวา เจาพอที่สามารถธํารงไวซึ่งอํานาจ
และอิทธิพลได จํ าเปนตองขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไปสู
กิจกรรมที่ถูกกฎหมาย ความจําเปนในการกระจายประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทําใหเจาพอ
ตองเขาไปมีบทบาทในตลาดการเมือง
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชวง 30 ปเศษที่ผานมานี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทีส่ าคั
ํ ญประการหนึง่ คือ การเติบใหญของชนชั้นกลาง ชนชั้นกลางเปนกลุมชนที่อยูหางไกลจากชนชั้น
นําทางอํานาจ และโดยทั่วไปมักจะเขาไมถึงชนชั้นปกครอง ชนชั้นกลางไมเพียงแตจะสามารถลืมตา
อาปากในเชิงเศรษฐกิจไดเทานั้น หากทวายังมีการศึกษาดีกวาผูคนโดยทั่วไปอีกดวย และแทที่จริงแลว
การศึกษาเกือบจะเปนกลไกอันเดียวของชนชั้นกลางในการเลื่อนชั้นทางสังคม ภูมิหลังทางชนชั้นทําให
ชนชัน้ กลางมีความตองการสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค หากปราศจากสิ่งเหลานี้ การเลื่อนชั้น
ในสังคมของชนชั้นกลางยอมยากที่จะเปนไปได ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ชนชั้นกลาง
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ยอมรับวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพราะวัฒนธรรมประชาธิปไตยสอดคลองกับผลประโยชนทางชนชั้น
กลาง แมชนชั้นกลางจะมีความเห็นแกตัวเหมือนกลุมชนที่มีกิเลสตัณหาโดยทั่วไป แตการที่ชนชั้น
กลางโดยทั่วไปเขาไมถึงชนชั้นปกครอง การแสวงหาอภิสิทธิ์เพื่อเปนฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ยอมเปนไปไดยากอยางยิ่ง วัฒนธรรมการแยงชิงผลประโยชนบนพื้นฐานของการแขงขันจึงกลายมา
เปนวัฒนธรรมของชนชั้นกลาง นับตั้งแตการเลือกตั้งป 2512 เปนตนมา ชนชั้นกลางกลายมาเปน
แหลงทีม่ าของนักการเมืองที่มีความสําคัญเพิ่มขึ้นตามลําดับ
ตลาดนักการเมืองในชวงเวลา 60 ปเศษที่ผานมาไดแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก
แมในปจจุบัน ผูสมัครรับเลือกตั้งจํานวนไมนอยมีภูมิหลังอาชีพเปนขาราชการ แตความสําคัญของ
ระบบราชการในฐานะแหลงผลิตนักการเมืองไดลดลงไปเปนอันมาก การเติบโตของพลังเศรษฐกิจ
ทุนนิยม อันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา กอใหเกิดผล
กระทบอยางนอย 3 ดาน ดานหนึ่งไดแก การเติบโตของกลุมทุน ทั้งนายทุนทองถิ่นและนายทุนชาติ
ดานทีส่ องไดแก การเติบโตของเจาพอและภาคเศรษฐกิจใตดิน และดานที่สามไดแก การเติบโตของ
ชนชั้นกลาง ผูคนจํานวนไมนอยจากกลุมเศรษฐกิจทั้งสามนี้พากันกระโดดขึ้นเวทีการเมือง ทั้งระดับ
ทอ งถิ่นและระดับ ชาติ ดว ยเหตุ ผลเดี ย วกัน คือ การแสวงหาอํ านาจเพื่อรักษาและขยายฐาน
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจนับเปนปรากฎการณธรรมชาติของสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมที่พลังเศรษฐกิจ
ทุนนิยมจะทะลุทะลวงเขาสูตลาดการเมือง3

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 27 มีนาคม 2535
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ตลาดนักการเมือง (ตอนที่สอง)
ใครตองการนักการเมือง?
ความตองการ ส.ส.หรืออุปสงคที่มีตอ ส.ส. มีอยู 2 ระดับ ระดับที่หนึ่งเปนความ
ตองการของพรรคการเมืองที่มีตอ ส.ส. และระดับที่สองเปนความตองการจากประชาชน
พรรคการเมืองยอมตองการนักการเมืองที่ `สอบได' กลาวคือ ประสบความสําเร็จ
ในการเลือกตั้ง เพราะเปาหมายหลักของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การมีเสียง
ขางมากในรัฐสภาจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได ใครก็ตามที่คิดวา พรรคการเมืองมีหนาที่รับใชประชาชน
และมุงดําเนินการเพื่อใหสังคมมีสวัสดิการสูงสุด (social welfare maximization) ใครคนนั้นก็ตอง
เขาใจผิดอยางมหันต
พรรคการเมืองบางพรรคมีกระบวนการสรางนักการเมืองของตนเองอยางมีขั้นตอน
การเลือกตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจพิจารณาจากผูที่มี
ประวัตสิ นับสนุนพรรค ผูที่ทํางานใหพรรค และหัวคะแนนคนสําคัญของพรรค รวมตลอดทั้งผูที่เสนอ
ตัวใหพรรคพิจารณาคัดเลือก พรรคการเมืองสวนใหญยังมิไดเขาไปมีบทบาทในการเมืองระดับทองถิ่น
กระบวนการเลื่อนชั้นจากนักการเมืองทองถิ่นเปนนักการเมืองระดับชาติเปนปรากฎการณที่เพิ่งเกิดขึ้น
หลังการเลือกตั้งป 2522 และโดยทั่วไปแลว ปรากฏการณที่พรรคการเมืองเขาไปแยงชิงตําแหนง
ทางการเมืองระดับทองถิ่นจํากัดเฉพาะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนการแขงขันระหวางพรรคประชาธิปตย
พรรคประชากรไทย และพรรคพลังธรรม ในสวนภูมิภาคไมปรากฏวามีการแขงขันระหวางพรรค
การเมืองระดับชาติ ยกเวนการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเคยมีการแยงชิงตําแหนงระหวางพรรคประชาธิปตยกับพรรคกิจสังคม การที่พรรคการเมืองระดับ
ชาติยังมิไดเขาไปมีบทบาทในตลาดการเมืองระดับทองถิ่น ทํ าใหกระบวนการคัดสรรนักการเมือง
ทองถิน่ ขึน้ มาเปนนักการเมืองระดับชาติเปนไปโดยจํากัด
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ในขณะที่มีพรรคการเมืองจํ านวนนอยที่มีกระบวนการสรางนักการเมืองของตนเอง
พรรคการเมืองสวนใหญใชวิธีลัดในการซื้อตัวนักการเมืองที่มีโอกาสไดชัยชนะในการเลือกตั้ง ราคาที่
จายจะปรากฎในรูปของเงินชวยเหลือที่พรรคใหแกลูกพรรคในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง หรืออาจ
จายในรูปของเงินที่ใหโดยเสนหาก็ได ทั้งนี้ราคายอมแตกตางไปตามความเจนสนามและโอกาสที่จะได
ชัยชนะในการเลือกตัง้ ความเจนสนามพิจารณาจะประวัติการเปน ส.ส. ยิ่งไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.มาก
สมัยเพียงใด ราคาคาตัวก็จะยิ่งสูงมากเพียงนั้น สวนโอกาสที่จะไดชัยชนะในการเลือกตั้ง นอกจาก
จะดูจากความถี่ในการไดรับเลือกตั้งแลว ยังดูจากเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภในเขตการเลือก
ตัง้ อีกดวย นักการเมืองจํานวนมากที่ธํารงตําแหนง ส.ส. ไวไดเปนเวลายาวนาน ก็เปนเพราะการทุม
การลงทุนในการจัดระบบหัวคะแนนและการสรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภในระดับหมูบาน
ความสามารถในการดึงโครงการพัฒนาของทางราชการเขาสูเขตการเลือกตั้งนับเปนตัวแปรสําคัญ
อีกตัวหนึง่ ส.ส.ทีม่ ตี าแหน
ํ
งสําคัญทางการเมือง ดังเชนตําแหนงรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และ
กรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร จะมีความไดเปรียบ ส.ส. โดยทั่วไป เพราะไมเพียงแต
จะมีสารสนเทศทีส่ มบูรณกวาเทานั้น หากทวายังมีพลังทางการเมืองที่จะผันทรัพยากรของรัฐเขาสู
เขตการเลือกตั้งของตนไดโดยงายอีกดวย และดวยตรรกเดียวกันนี้ ส.ส.พรรครัฐบาลมักจะไดเปรียบ
ส.ส.พรรคฝายคาน จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่พรรครัฐบาลมีแรงดึงดูด ส.ส. มากกวาพรรคฝายคาน
การยายพรรคของ ส.ส.เปนปรากฏการณธรรมชาติในฤดูการเลือกตั้ง สวนใหญเปน
การยายเขาสูพรรคที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลสูง ในหลายตอหลายกรณีเปนการยายสังกัดกลุมมากกวา
การยายสังกัดพรรค อาทิเชน การยายสังกัดจากลุม A12 ในพรรค A ไปสูกลุม B25 ในพรรค B เปนตน
เพราะการจายเงินซื้อตัวนักการเมืองในบางกรณีพรรคมิไดเปนผูจาย หากแตผูนํากลุมเปนผูจาย จึงมี
ปรากฏการณ `มุงเล็ก' ในพรรคใหญ พรรคใหญแตละพรรคประกอบดวยกลุมการเมืองหรือมุงหลายมุง
ส.ส.รวมตัวกันเปนกลุมโดยมีผูนํากลุมเปนผูใหการอุปถัมภ ส.ส.บริวาร ผูนํา ส.ส.มีหนาที่ใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแก ส.ส.บริวารในฤดูการเลือกตั้ง นอกฤดูการเลือกตั้งอาจตองชวยจุนเจือทางการ
เงินและสงเสริมใหมีบทบาททางการเมือง และอาจตองปกปองคุมครองในยามเดือดรอน ส.ส.บริวาร
มีหนาที่เปนฐานคะแนนเสียงใหแกผูนํ าของตน หนาที่สําคัญก็คือ การสนับสนุนใหผูนํ าของตนมี
ตํ าแหนงสํ าคัญทางการเมืองทั้งในระดับพรรคและระดับชาติ ส.ส.บริวารยังตองตอบแทน ส.ส.
ผูอุปถัมภดวยการลงมติในสภาผูแทนราษฎรในญัตติสําคัญตามแนวทางที่ ส.ส.ผูอุปถัมภกําหนด
กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื มุงเล็กแตละมุงก็มีการกําหนด `โพย' ในการลงคะแนนไมแตกตางจากวุฒิสภา
โพยที่ กํ าหนดอาจเป น ไปในทางเสริ ม หรื อ สั่ น คลอนเสถี ย รภาพของรั ฐ บาลก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู  กั บ
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ผลประโยชนของ ส.ส.ผูอุปถัมภ คนทั่วไปมักจะเขาใจกันวา หากพรรคการเมืองใดไดเขารวมรัฐบาล
ส.ส.ในสังกัดพรรคการเมืองนั้นจักตองลงมติไปในทางเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาลเสมอ ความ
เขาใจดังกลาวนี้ไมถูกตอง เนื่องเพราะไมเขาใจการเมืองภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ในสังคมไทย แทที่จริงแลว แมพรรคการเมืองในสังกัดจะไดรวมรัฐบาล แตความจํากัดของตําแหนง
สําคัญทางการเมือง ทําใหไมเพียงแตตองแบงปนกันระหวางพรรคที่รวมรัฐบาลเทานั้น หากทวายังตอง
แบงปนตําแหนงระหวางผูนํามุงภายในพรรคเดียวกันอีกดวย โดยที่มีผูนําส.ส.บางกลุมเทานั้นที่ไดรับ
ตําแหนงในรัฐบาลที่จัดตั้ง ผูนํา ส.ส.ที่อกหักอาจรอคอยโอกาสในการสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล
แมวา จะเปนรัฐบาลที่พรรคการเมืองในสังกัดรวมจัดตั้งก็ตาม การณปรากฏอยูเสมอวา มุงเล็กบางมุง
ในพรรครวมรัฐบาลกลายเปนตัวปญหาของรัฐบาลเสียเอง ดังนั้น เมื่อถึงวาระการประชุมที่พิจารณา
ญัตติหรือกฎหมายสําคัญ ผูนําพรรครวมรัฐบาลอาจตอง `อัดฉีด' ผูนํามุงที่มีทาจะขบถ เงินที่นํามา
อัดฉีดนี้มักจะระดมมาจากผูนํามุงที่มีตําแหนงในรัฐบาล พฤติกรรมของผูนํามุงเล็กดังกลาวนี้ปรากฏ
แพรหลายมากขึ้นในระยะหลัง โดยที่มีแนวโนมวาจะเปนพฤติกรรมมาตรฐานและกลายเปนจารีต
ในสังคมการเมืองไทยในอนาคต ในขณะที่ผูนํามุงใหญที่มีตําแหนงในรัฐบาลสามารถใชอํานาจทาง
การเมืองในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบาย แตสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ตอง
แบ ง ปน ให แกผูนํ ามุ ง เล็ ก ที่ ไมมีตํ าแหนง ในรัฐบาลทุกครั้งที่มีวาระการประชุมนัดสํ าคัญในสภาฯ
มิฉะนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลอาจตองถูกสั่นคลอนโดย ส.ส.ในสังกัดพรรครัฐบาลดวยกันเอง ดังนี้
จะเห็นไดวา ความตอง ส.ส.บริวารมาจากผูนํามุงในพรรคการเมืองตางๆ ผูนํามุงที่มี ส.ส. บริวารใน
สังกัดมากเพียงใด ยอมมีอํานาจตอรองในการเรียกรองตําแหนงสําคัญในรัฐบาลมากเพียงนั้น ผูนํามุง
ทีม่ ตี าแหน
ํ
งในรัฐบาลยอมอาศัย ส.ส.บริวารเปนฐานคํ้าจุนเสถียรภาพของรัฐบาล สวนผูนํามุงที่อกหัก
ก็ยงั สามารถใช ส.ส.ในสังกัดเปนเครื่องมือในการสั่นคลอนรัฐบาล เพื่อใหคายสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ที่อมไวได
ความตองการของพรรคการเมืองในการซื้อนักการเมืองจะมีมากเปนพิเศษ ในชวง
หัวเลีย้ วหัวตอระหวางการปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย เมื่อผูนําฝายทหารจําตอง
ปรับตัวจากระบอบเผด็จการไปสูระบอบประชาธิปไตย มักจะใชวิธีการตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ
โดยกวานซือ้ นักการเมืองที่มีศักยภาพที่จะไดรับเลือกตั้งมาเขาสังกัด เพื่อเปนฐานทางการเมืองในสภา
ผูแ ทนราษฎร ดังเชนการจัดตั้งพรรคเสรีมนังคศิลาเพือ่ เปนฐานการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม
การจัดตัง้ พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมเพื่อเปนฐานการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต การจัดตั้ง
พรรคสหประชาไทยเพื่อเปนฐานการเมืองของกลุมถนอม-ประภาส ตลอดจนการจัดตั้งพรรคสามัคคี
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ธรรมและการยึดพรรคกิจสังคมเพื่อเปนฐานการเมืองของผูนําการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534
ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง การซื้อนักการเมืองเขาพรรคยังไมปรากฏการซื้อนักการเมืองขนาน
ใหญเพิ่งปรากฎครั้งแรกเมื่อมีการกอตั้งพรรคเสรีมนังคศิลา แมการจัดตั้งพรรคความหวังใหมก็อยูใน
กระแสทางการเมืองเดียวกันนี้ ประวัติศาสตรการเมืองไทยไดสอนใหเรารูวา ไมมีพรรคการเมืองใดที่จะ
ทุม เงินซือ้ นักการเมืองมากไปกวาพรรคการเมืองที่ผูนําฝายทหารหวังใชเปนฐาน และไมมียุคสมัยใดที่มี
การทุม เงินซื้อนักการเมืองมากไปกวายุคหัวเลี้ยวหัวตอระหวางการปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบ
ประชาธิปไตย ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาขุนศึกที่กนดาการขายตัวและการซื้อเสียงของนักการเมือง
กลั บ เป น ผู  ส นั บ สนุ น โดยพฤติ นั ย ในการซื้ อ ตั ว นั ก การเมื อ งที่ มี ป ระวั ติ ก ารซื้ อ เสี ย งจากราษฎร
เสียเอง
เหตุผลที่นักการเมืองยายพรรคมากเปนพิเศษในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการปรับตัว
ของสังคมการเมืองไทยสูระบอบประชาธิปไตยก็คือ ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง
ศูนยอานาจ
ํ
เพราะการเขาไปอิงแอบกับขั้วอํานาจนั้นเกื้อกูลใหสามารถใชอํานาจทางการเมืองในการ
ผันทรัพยากรของรัฐเขาสูเขตการเลือกตั้งไดโดยงาย อันเปนมรรควิธีการสําคัญประการหนึ่งในการ
รักษาตําแหนง ส.ส.เปนเวลายาวนาน ดวยเหตุนี้เองในชวงหัวเลี้ยวหัวตอนี้ นักการเมืองจึงมีราคา
เพราะความตองการซื้อนักการเมืองมีมากกวาปกติ ในการเลือกตั้งป 2529 มีการซื้อนักการเมือง
ในราคา 3 ลานบาท แตในฤดูการเลือกตั้งป 2535 ราคานักการเมืองเพิ่มเปน 5 ลานบาท รายงานขาว
บางชิ้นกลาวถึงราคาที่จายกันสูงกวานี้ แตดังไดกลาวแลววา ราคานักการเมืองมิไดมีอยูเพียงระดับ
เดียว หากแตแตกตางไปตามความเจนสนามและโอกาสที่จะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง นักการเมือง
หนาใหมอาจมีราคาตํ่ามาก
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งมีสวนทํ าใหความตองการของ
พรรคการเมืองในการซื้อนักการเมืองมีมากกวาปกติ เพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งมี
ความโนมเอียงทีจ่ ะใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก อาทิเชน การจํากัด
บทบาทดานนิติบัญญัติของพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในสังกัดนอยกวา 20 คน การกําหนดจํานวน
ผูส มัครรับเลือกตั้งขั้นตํ่าของพรรคการเมืองแตละพรรค (ดังเชนบทบัญญัติที่วา พรรคการเมืองจักตอง
สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งอยางนอย 120 คน) เปนตน ความโนมเอียงที่จะสนับสนุนพรรค
การเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็กดังกลาวนี้มีสวนผลักดันใหความตองการซื้อ
นักการเมืองมีมากขึ้น ประกอบกับตลาดนักการเมืองไดพัฒนามาเปนตลาดที่มีอุปสรรคในการเขาไป
แขงขัน (barriers to entry) มากขึ้น ทําใหนักการเมืองมีราคาสูงกวาปกติ นอกจากนี้ บทบัญญัติ
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ดังกลาวนี้ยังกอใหเกิดอาชีพนักการเมืองรับจางอีกดวย พรรคการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง
จํานวนมากมีสมาชิกที่มีศักยภาพที่จะไดรับเลือกตั้งจํานวนจํากัด โดยจํานวนดังกลาวตํ่ากวาจํานวน
ทีก่ ฎหมายบังคับ จึงตองหานักการเมืองรับจางลงสมัครโดยมิไดหวังชัยชนะ
ความตองการ ส.ส.มิไดมาจากพรรคการเมืองเทานั้น หากทวายังมีความตองการจาก
ประชาชนดวย ประชาชนมิไดตองการ ส.ส. เพื่อใหทําหนาที่นิติบัญญัติหรือกําหนดนโยบาย เพราะ
หนาที่ดังกลาวนี้หางไกลจากประโยชนสุขของประชาชน อีกทั้งประชาชนยังคุนเคยตอการใหสัญญา
ลมๆ แลงๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งอีกดวย สิ่งที่ประชาชนคาดหวังวาจะไดจาก ส.ส.ก็คือ ความตองการ
ทีจ่ ะให ส.ส.อํานวยประโยชนสวนบุคคลและสาธารณบริการให เพราะราชการและรัฐบาลไดทอดทิ้ง
ประชาชนในชนบทมาเปนเวลาชานาน ส.ส.สามารถเขามาเสริมสวนที่ขาดนี้ได ส.ส.ที่ทําตัวเปนที่พึ่ง
ของประชาชนไดจะสามารถรักษาตําแหนง ส.ส.ไดนาน ความสัมพันธที่กอตัวขึ้นระหวาง ส.ส.กับ
ประชาชนในเขตการเลือกตั้งจะมีลักษณะเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ส.ส.จะตองจุนเจือชวยเหลือ
ในยามเดือดรอน ชวยปกปองคุมครองในยามที่ถูกขาราชการเบียดเบียน และตองเขารวมในงาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนงานพิธีกรรมในครัวเรือน ประชาชนโดยทั่วไปจะไมรูสึกชื่นชม
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ประกาศนโยบายวาจะลมการเก็บพรี่เมียมขาว เพราะอานิสงสของการเลิกเก็บ
พรีเมี่ยมขาวเปนเรื่องนามธรรมที่เขาใจยาก แตประชาชนจะชื่นชมผูสมัครรับเลือกตั้งที่สามารถนํา
โครงการพัฒนาเขาสูชุมชนได เนื่องจากไดรับประโยชนโดยตรง ดังนั้น ส.ส. ที่ตองการรักษาตําแหนง
ไมเพียงแตจะตองชวยเหลือประชาชนชนภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และเขารวมงานสังคม
กับราษฎรเทานั้น หากทวายังตองใชเวลาเปนอันมากในการวิ่งเตนใหโครงการพัฒนาเขาสูเขตการ
เลือกตั้งของตนอีกดวย หนาที่หลักของ ส.ส.ในดานนิติบัญญัติและในฐานะผูผลิตนโยบายมิใชสิ่งที่
ราษฎรคาดหวัง สาเหตุสําคัญเปนเพราะวา รัฐธรรมนูญที่มีมาเกือบทั้งหมดจํากัดบทบาทดังกลาวนี้
ของ ส.ส.
ความตองการของพรรคการเมืองในการซื้อนักการเมือง ทําให ส.ส.มีราคาในตลาด
การเมือง แต ส.ส.จะมีราคาไดก็ตอเมื่อประสบชัยชนะในการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งที่แพการ
เลือกตั้งจะกลายเปนสินคาไรราคาในตลาดการเมือง แตชัยชนะในการเลือกตั้งจักไดมาก็ดวยความ
สามารถในการลวงรูความตองการและการสนองตอบความตองการของประชาชน4

4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน วันศุกรที่ 3 เมษายน 2535
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ตลาดนักการเมือง (ตอนที่สาม)
โครงสรางและการเปลี่ยนแปลง
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2476 ประมาณ
รอยละ 35 ของ ส.ส.ที่ไดรับเลือกตั้งมาจากระบบราชการ โดยเปนขาราชการประจํา 16 คน และ
ขาราชการบํานาญ 11 คนจากจํานวน ส.ส.ทั้งหมด 78 คน สัดสวนของ ส.ส.ที่มาจากระบบราชการ
ขึน้ สูร ะดับสูงสุดในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนสิงหาคม 2489 โดยปรากฏวาสูงถึง 61% หลังจากนั้น ความ
สําคัญของระบบราชการในฐานะแหลงกําเนิดนักการเมืองเริ่มตกตํ่าลง แนวโนมดังกลาวนี้ปรากฏอยาง
ชัดเจนระหวางป 2489 - 2492 และระหวางป 2500 - 2518 ในการเลือกตั้งป 2519 สัดสวนของ ส.ส.
ทีม่ าจากระบบราชการถีบตัวขึ้นมาอยูในระดับ 22% แตการเลือกตั้งหลังจากนั้น สัดสวนนี้อยูในระดับ
ตํากว
่ า 20%
ในขณะทีส่ ดั สวนของ ส.ส.ที่มาจากระบบราชการมีแนวโนมโดยทั่วไปลดลง สัดสวน
ของ ส.ส. ทีม่ าจากอาชีพธุรกิจการคากลับมีแนวโนมเพิ่มขึ้น กอนป 2500 ส.ส.ที่มีภูมิหลังเปนนักธุรกิจ
การคามีไมถึง 25% (ยกเวนการเลือกตั้งป 2492 ที่สูงถึง 33%) นับตั้งแตการเลือกตั้งป 2500 เปนตน
มา สัดสวนของ ส.ส.ที่มาจากอาชีพธุรกิจการคาลวนแลวแตมากกวา 25% ของจํานวน ส.ส.รวม
โดยทีส่ ดั สวนนี้ขึ้นสูระดับสูงสุดในการเลือกตั้งป 2512 (45.7%) และยืนอยูระดับ 37 - 39% ในการ
เลือกตั้งระหวางป 2522 - 2529
ดังนี้ จะเห็นไดวา ตลาดนักการเมืองในชวงเวลาเกือบ 60 ปที่ผานมานี้ มีโครงสราง
ทีแ่ ปรเปลีย่ นไปเปนอันมาก การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีอยูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ

ประการแรก การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีผลกระทบตอตลาดนักการเมือง
อยางมิอาจหลีกเลี่ยงได กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งปวงลวนแลวแตตองการที่จะเขาไปมีสวน
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ยึดกุมอํานาจรัฐ ทั้งนี้เพื่อธํารงและขยายฐานอํานาจเศรษฐกิจ ดังนั้น เราจึงไดเห็นปรากฏการณที่
เจาพอและนายทุนสวนภูมิภาค ซึ่งเขาไปมีบทบาทและอิทธิพลในการเมืองทองถิ่นไตเตาขึ้นไปสัมพันธ
กับพรรคการเมืองและผูนําพรรคตางๆ การที่สัดสวนของ ส.ส.ที่มาจากอาชีพธุรกิจการคามีแนวโนม
เพิม่ ขึน้ ยอมสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในตลาดการเมือง
ประการที่สอง ตลาดนักการเมืองเปนตลาดที่มีการเคลื่อนยายแรงงาน (labour
mobility) คอนขางตํ่านับตั้งแตการเลือกตั้งป 2522 จนถึงป 2531 จํานวนผูประสบความสําเร็จ
ในการเลือกตัง้ มีเพียง 650 - 700 คน นักการเมืองที่ดํารงตําแหนง ส.ส.อยูแลวมีโอกาสมากกวา 50%
ทีจ่ ะรักษาตําแหนงไวได หากมิไดละเลยการดูแลทุกขสุขของราษฎรในเขตการเลือกตั้ง การเสริมสราง
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎร การชวยเหลือราษฎรทั้งในฐานะ ส.ส.และฐานะผูอุปถัมภ ตลอด
จนการผลักดันโครงการพัฒนาของรัฐเขาสูเขตการเลือกตั้ง นับเปนปมเงื่อนสําคัญที่จะทําใหประสบ
ชัยชนะในการเลือกตั้ง กลาวโดยทั่วไปแลว ส.ส.ฝายรัฐบาลมีโอกาสที่จะผันทรัพยากรของรัฐไปสูเขต
การเลือกตัง้ ไดมากกวา ส.ส.ฝายคาน ความไมเสมอภาคในการใชทรัพยากรของรัฐ ไมเพียงแตจะทําให
พรรคฝายรัฐบาลมีแรงดึงดูดให ส.ส.ยายพรรคเทานั้น หากทวายังมีผลในการทําลายพรรคการเมืองที่มี
อุดมการอีกดวย ลักษณะของตลาดนักการเมืองที่มีการเคลื่อนยายแรงงานคอนขางตํ่า ยังเห็นไดจาก
การสืบทอดอาชีพในตระกูลนักการเมืองบางตระกูล ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเปนผูมีอิทธิพลและนายทุน
ทองถิ่น
ประการที่สาม ตลาดนักการเมืองมิใชตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ (perfect
competition) กลาวคือ มิใชตลาดชนิดที่ใครอยากเดินเขาไป ก็สามารถเดินเขาไปโดยสะดวก หากแต
เปนตลาดที่มีทํานบขวางกั้นการเขาไปแขงขัน (barriers to entry) โดยที่อุปสรรคในการเขาไปแขงขันมี
แนวโนมเพิม่ ขึน้ การเขาสูตลาดการเมืองเพื่อประกอบอาชีพนักการเมืองนับวันรังแตจะยากลําบากมาก
ยิง่ ขึน้ สวนหนึง่ เปนเพราะการแผขยายอิทธิพลของทุนนิยม ทางเศรษฐกิจเขาสูตลาดการเมือง ทําใหมี
การใชเงินในการซื้อเสียง ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนนับตั้งแตการเลือกตั้งทั่วไปป 2512 เปนตนมา
ผลที่ตามมาก็คือ รายจายในการเลือกตั้งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และกลายเปนทํานบสําคัญ
ที่สกัดกั้นมิใหผูไรฐานะทางเศรษฐกิจเขาสูตลาดการเมือง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะการกาวเขาสูตลาด
การเมืองของผูมีอิทธิพลและเจาพอทองถิ่น ซึ่งอาศัยวิธีการแขงขันที่ไมเปนธรรม จนถึงขั้นการโกง
การเลือกตั้งและการฆาตกรรมหัวคะแนนของคูแขง ในเขตการเลือกตั้งที่ถูกครอบงําโดยผูมีอิทธิพล
และเจาพอ การแทรกตัวเขาสูตลาดการเมืองเปนเรื่องยากลําบากยิ่ง หากไมเขาไปสวามิภักดิ์หรือ
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รับการอุปถัมภจากผูทรงอิทธิพลและเจาพอในทองถิ่นนั้น ทํานบที่กีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง ซึ่ง
มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการซื้อเสียงและอิทธิพลทองถิ่น ก็คือ ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ระหวางนักการเมืองที่เปน ส.ส.อยูแลวกับราษฎรในเขตการเลือกตั้ง หากนักการเมืองเจาของตําแหนง
มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนแฟนกับผูนําทองถิ่นและราษฎรในเขตการเลือกตั้ง และสามารถ
ใชอํานาจการเมืองผันทรัพยากรของรัฐเขาไปพัฒนาเขตการเลือกตั้ง นักการเมืองหนาใหมยอมยาก
ทีจ่ ะแยงชิงตําแหนง ส.ส.จากเจาของตําแหนงเดิมไว
ประการที่สี่ พัฒนาการของตลาดนักการเมืองในชวง 60 ปที่ผานมา มีแนวโนมที่
นักการเมืองเลวขับนักการเมืองดีออกไปจากตลาด ในดานหนึ่ง นักการเมืองอุดมคติที่ดํารงตําแหนง
ส.ส.อยูแลว ยากที่จะรักษาตํ าแหนงไวไดทามกลางการเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองที่กําลังเกิดขึ้น
ในอีกดานหนึง่ นักการเมืองอุดมคติหนาใหมยากที่จะแทรกตัวเขาสูตลาดการเมืองได เนื่องจากทํานบ
และอุปสรรคในการเขาไปแขงขันมีมากขึ้น อาชีพนักการเมืองโดยพื้นฐานเปนอาชีพที่รายไดไมมี
เสถียรภาพอยูแ ลว ความไรเสถียรภาพแหงรายไดยังถูกซํ้าเติมดวยการปฏิวัติรัฐประหาร วงจรอุบาทว
ทางการเมืองมีสวนทําลายนักการเมืองอุดมคติทั้งโดยตรงและโดยออม นักการเมืองอุดมคตินั้นยาก
ที่จะเกาะกลุมอยางเหนียวแนน เพราะธรรมชาติของนักการเมืองอุดมคติมักจะมีความขัดแยงดาน
อุดมคติดวยกัน มิหนําซํ้าการที่รัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายการเลือกตั้งมีความ
โน ม เอี ย งที่ จ ะให มี พ รรคการเมื อ งขนาดใหญ ม ากกว า พรรคการเมื อ งขนาดเล็ ก ยั ง ผลให ต  น ทุ น
การดําเนินงานของพรรคการเมืองสูงกวาที่ควรจะเปน ซึ่งกระทบตอการจัดตั้งพรรคการเมืองอุดมคติ
นอกจากนี้ กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยยังไดใชอํานาจรัฐและกลไกของรัฐในการทําลายพรรคการเมือง
อุดมคติ โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองในแนวสังคมนิยม นักการเมืองอุดมคติจึงไมสามารถรวมตัว
กันอยางเปนปกแผน โดยทั่วไปแลวนักการเมืองอุดมคติมักจะอยูฝายคาน แตการเปนฝายคานทําให
เสียเปรียบทีไ่ มสามารถผันทรัพยากรของรัฐไปพัฒนาเขตการเลือกตั้ง ยิ่งเมื่อตองเผชิญกับอิทธิพลของ
พลังเศรษฐกิจทุนนิยมและเจาพอดวยแลว นักการเมืองอุดมคติที่ไรอาวุธทุนนิยมก็ยากที่จะรักษา
ตําแหนงไวได สวนนักการเมืองอุดมคติหนาใหม หากปราศจากอาวุธทุนนิยม ก็ยากที่จะทะลุทะลวง
เขาสูตลาดการเมืองได เพราะตลาดการเมืองเปนตลาดที่มีการแขงขันอยางไมสมบูรณ (imperfect
competition) โดยทีอ่ ปุ สรรคในการเขาไปแขงขันมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ดวยเหตุนี้เองตลาดนักการเมือง
จึงมีการเปลีย่ นแปลงโครงสรางไปในทางที่นักการเมืองเลวขับนักการเมืองดีออกไปจากตลาด
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การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตลาดนักการเมืองดังที่กลาวขางตนนี้ สาเหตุสําคัญ
สวนหนึง่ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมือง (political behaviour) โดยที่การแปรเปลี่ยน
พฤติกรรมทางการเมืองเปนผลจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจ ตลอด
จนการเปลี่ ย นแปลงสถาบั น สั ง คม การเปลี่ ย นแลงพฤติ ก รรมที่ สํ าคั ญ ในตลาดการเมื อ งได แ ก
การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองทุกระดับและทุกประเภท การยายสังกัดของนักการเมือง ซึ่งโดย
ทัว่ ไปเปนการยายเขาสูพรรคที่อยูในศูนยอํานาจ การกอเกิดของอาชีพนักการเมืองรับจางสอบตก และ
การใชทรัพยากรของรัฐเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองสวนบุคคล เปนตน การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและโครงสรางตลาดนักการเมืองดังกลาวขางตนนี้สะทอนใหเห็นวา ทุนนิยมทางเศรษฐกิจ
กําลังผลักดันใหเกิดทุนนิยมทางการเมือง5

5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 เมษายน 2535
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ดุลยภาพในตลาดนักการเมือง
การประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2535 กอใหเกิดความ
ระสํ่าระสายในพรรคการเมืองตางๆเปนอันมาก ความระสํ่ าระสายดังกลาวนี้เปนเรื่องที่คาดการณ
ลวงหนาไดอยูแลว เพราะทันทีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งใหนายอานันท ปนยารชุน
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 ก็เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา รัฐบาลอานันท
2 เปนเพียงรัฐบาลรักษาการที่เขามาบริหารราชการแผนดินเพื่อฟนฟูชาติ และจัดการใหมีการเลือกตั้ง
ทีบ่ ริสุทธิ์และยุติธรรม
แมจะมีกระแสความปนปวนและความระสํ่าระสายในตลาดนักการเมือง แตตลาด
นักการเมืองยังคงดํารงอยู การดํารงอยูและการลมสลายของตลาดนักการเมืองมีสภาพอันแตกตาง
จากตลาดสินคาและตลาดปจจัยการผลิตทั้งปวง ในขณะที่ปจจัยทางเศรษฐกิจมีฐานะครอบงําตลาด
สินคาและตลาดปจจัยการผลิต แตการดํารงอยูและการลมสลายของตลาดนักการเมืองขึ้นอยูกับปจจัย
ทางการเมื อ งเป น สํ าคั ญ ยามใดก็ต ามที่มีการรัฐ ประหารโคน ล ม ระบอบประชาธิ ปไตย ตลาด
นั ก การเมื อ งก็ ต  อ งล ม สลายตามไปด ว ย ตลาดนัก การเมือ งจะดํ ารงอยู ได ก็ เ ฉพาะแต ในระบอบ
ประชาธิปไตย ไมวาจะเต็มใบหรือครึ่งใบก็ตาม
ตลาดนักการเมืองมีลักษณะเปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่งในตลาดแรงงาน ยอมมี
การเคลื่อนยายแรงงาน (lobour mibility) ระหวางอุตสาหกรรมและระหวางภูมิภาคฉันใด ตลาด
นักการเมืองก็มีการเคลื่อนยายแรงงานฉันนั้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและการยุบสภา
เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม การเคลื่อนยายแรงงานก็จะปรากฎใหเห็นในตลาดนักการเมืองอยางเปน
ขบวนการ เพราะกํ าหนดการเลือกตั้งใหมมีผลในการทํ าลายดุลยภาพที่มีอยูเดิมในตลาดตลาด
นักการเมืองจึงตองปรับตัวเพื่อเขาสูดุลยภาพใหม ในทันทีที่มีประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร ดุลยภาพ
ในตลาดนักการเมืองก็ถูกทําลายไป กวาที่ตลาดจะปรับเขาสูดุลยภาพใหมไดก็ตอเมื่อมีการประกาศ
ผลการเลือกตั้ง หรือตอเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม บางครั้งการปรับตัวเขาสูดุลยภาพใหม อาจตองใช
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เวลามากกวานั้น ชวงเวลาที่ตลาดนักการเมืองเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพเดิม และยังมิไดเขาสู
ดุลยภาพใหมนี้เอง ที่เปนชวงแหงภาวะระสํ่าระสายในตลาด
การเคลือ่ นยายแรงงานในตลาดนักการเมืองมีอยู 2 ลักษณะ ลักษณะที่หนึ่งเปนการ
เคลื่อนยายของนักการเมืองหนาใหมเขาสูตลาดนักการเมือง ตลาดนักการเมืองเปนตลาดที่มีอุปสรรค
ในการเขาไปแขงขัน (barriers to entry) หานอยไม ในเบื้องแรกทีเดียว นักการเมืองหนาใหมจักตอง
เลือกพรรคที่ จ ะสั ง กัด นอกจากนี้ ยัง ต อ งดํ าเนิน การให พ รรคเจาสังกัดคัดเลือกตนเปนผูสมัคร
รับเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งที่ตนตองการแขงขัน นักการเมืองหนาใหมไมเพียงแตจะตองมีฐาน
การสนับสนุนทางการเมืองภายในพรรคเทานั้น หากยังตองมีฐานเศรษฐกิจของตนเองอีกดวย เพราะ
นักการเมืองหนาใหมมักจะมิใชนักการเมืองเกรด A ที่พรรคจะใหการสนับสนุนทางการเงิน อยางไร
ก็ตาม นักการเมืองหนาใหมในระดับชาติจํานวนไมนอยกาวขึ้นมาจากตลาดการเมืองระดับทองถิ่น
การเคลื่อนยายแรงงานในตลาดนักการเมืองอีกลักษณะหนึ่งเปนการเคลื่อนยายของ
นักการเมืองหนาเกา นักการเมืองหนาเกาบางคนอาจตัดสินใจเลิกเลนการเมืองและออกจากตลาดไป
สวนทีย่ งั คงเลนการเมืองตอไป ก็ตองตัดสินใจเรื่องสําคัญอยางนอย 2 เรื่อง เรื่องแรกไดแก การ
เลือกเขตการเลือกตั้ง และเรื่องที่สองไดแก การเลือกพรรคที่สังกัด
การตัดสินใจเปลี่ยนเขตการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนเขตการเลือกตั้งภายใน
จังหวัดเดียวกันหรือขามจังหวัด เกิดจากการประเมินความเปนไปไดที่จะชนะการเลือกตั้ง นักการเมือง
หนาเกาอาจตัดสินใจเปลี่ยนเขตการเลือกตั้งหากผลการประเมินปรากฎวา การเปลี่ยนเขตการเลือกตั้ง
จะทําใหความเปนไปไดที่จะชนะการเลือกตั้งมีมากขึ้น การตัดสินใจดังกลาวนี้อาจเปนผลจากการ
แกกฎหมายการเลือกตั้ง โดยมีการเปลี่ยนแปลงกติกา และ/หรือเขตการเลือกตั้งในเชิงภูมิศาสตร
รวมตลอดทั้ ง การเปลี่ ย นแปลงฐานสนับสนุน ทางการเมือ งทั้ง ในเขตการเลือ กตั้ ง เก า และเขตการ
เลือกตัง้ ใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานะการแขงขันของคูแขงทางการเมืองในเขตการเลือกตั้งทั้งสอง
สวนการยายพรรคเกิดจากการประเมินผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางการสังกัด
พรรคเดิมกับการยายสังกัดพรรคใหม หากผลการประเมินพบวา การยายพรรคใหผลประโยชนมากกวา
การสั ง กั ดพรรคเดิ ม การย า ยพรรคก็จะเกิดขึ้น ซึ่งกอผลกระทบตอดุลยภาพในตลาดการเมือง
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การประเมินผลประโยชนดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงผลประโยชนในการอยูรวมพรรคที่มีอุดมการทางการ
เมืองคลายคลึงกัน รวมตลอดทั้งผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม
พัฒนาการในตลาดการเมืองในชวง 60 ปที่ผานมานี้ ทําใหความแตกตางระหวาง
พรรคการเมืองในดานอุดมการทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองหมดสิ้นไป พรรคที่มีอุดมการสังคมนิยม
ทัง้ ในทศวรรษ 2490 และชวงป 2516-2519 ถูกกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยทําลายไปจนเกือบหมดสิ้น
จนบัดนี้ไมมีความแตกตางระหวางพรรคการเมืองในเชิงอุดมการ ความแตกตางที่ยังคงหลงเหลืออยู
บางเปนความแตกตางในดานความซื่อสัตยสุจริตและการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการ
บริหารราชการแผนดิน ดังนั้น การยายพรรคจึงมิไดเกิดจากปจจัยดานอุดมการ แตภาพลักษณความ
`สะอาด' ของพรรคอาจเปนแรงจูงใจใหนักการเมืองยายพรรคได
การทําลายพรรคการเมืองในแนวทางสังคมนิยมก็ดี การรัฐประหารที่เกิดขึ้นซํ้าแลว
ซํ้าเลาก็ดี และการแทรกตัวของเจาพอและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเขาสูตลาดการเมืองก็ดี รวมตลอด
ทัง้ การซือ้ ขายเสียง ซึ่งนับวันมีแตจะเพิ่มขึ้นก็ดี ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ไมเพียงแตมีสวนขับดันนักการ
เมืองที่มีอุดมการออกไปจากตลาดนักการเมืองเทานั้น หากทวายังเปนทํานบสกัดมิใหคนดีกาวเขาสู
ตลาดอี ก ด ว ย สภาพการณ ดั ง ที่ เ ป น อยู  นี้ ทํ าให ก ารตั ด สิ น ใจย า ยพรรคเกิ ด จากการประเมิ น
ผลประโยชนสวนบุคคลยิ่งกวาผลประโยชนสวนรวม นักการเมืองจํานวนมากเลือกที่จะยายเขาสังกัด
พรรคที่มีโอกาสเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองชนิดนี้สามารถแสวงหาการสนับสนุน
ทางการเงิน จากภาคเอกชนและผูนํ านั ก การเมื องไดโ ดยงา ย และพร อมที่ จะลงทุนเพื่อใหไดมา
ซึ่งอํานาจทางการเมือง โดยหวังที่จะใชอํานาจทางการเมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ในภายหลัง ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่พรรคการเมืองชนิดนี้สามารถจายเงินซื้อ
นัก การเมื อ งในอั ตราคนละ 3-7 ลานบาท ขึ้นอยูกับความเปนไปไดที่จะชนะการเลือกตั้งของ
นักการเมืองแตละคน
การยายไปสังกัดพรรคที่มีโอกาสเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลไมเพียงแตจะทําให
ได `คาตัว' สูงกวาพรรคการเมืองทั่วไปเทานั้น หากทวายังมีผลประโยชนอื่นๆที่จะไดรับในอนาคต
อีกดวย หากพรรคการเมืองที่สังกัดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลสมดังปรารถนา นักการเมืองที่ยาย
พรรคก็อาจไดตําแหนงรัฐมนตรี หากมี ส.ส.บริวารจํานวนตั้งแต 6 คนขึ้นไป หรือหากพลาดจาก
ตําแหนงรัฐมนตรี ก็ยังมีตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตําแหนงประจําสํานัก
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เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และตําแหนงการเมืองอื่นๆ ซึ่งมีเงินประจําตําแหนงนอกเหนือไปจากเงินเดือน
ส.ส. ผลประโยชนที่สําคัญนอกเหนือจากที่กลาวนี้ ก็คือ โอกาสในการผลักดันโครงการพัฒนาเขาสูเขต
การเลือกตัง้ ของตน ซึ่งสามารถสรางคะแนนนิยมทางการเมืองและความมีหนามีตาในสังคมชนบทได
ดวยระบบความคิดดังที่กลาวขางตนนี้เอง จึงมีปรากฎการณการยายพรรคระลอก
ใหญเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลาในประวัติศาสตรการเมืองไทย ปรากฏการณดังกลาวนี้มักจะเกิดจากการ
จัดตัง้ `พรรคทหาร' เมื่อผูนําฝายทหารที่ลมกระดานประชาธิปไตย จําเปนตองเลนเกมประชาธิปไตย
ก็มกั จะจัดตัง้ พรรคขนาดใหญเพื่อเปนฐานทางการเมือง ทั้งนี้โดยอาศัยทรัพยากรของแผนดิน ในการ
ดึงดูดนักการเมืองมาเขาสังกัด ตัวอยางของพรรคการเมืองลักษณะนี้ไดแก พรรคเสรีมนังคศิลา
ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน
พรรคสหประชาไทยของรัฐบาลถนอม-ประภาส และพรรคสามัคคีธรรมของผูนํา รสช. การกอเกิดของ
พรรคชาติพฒ
ั นาซึง่ สมควรที่จะชูคําขวัญวา "ชาติจะพัฒนา ตองพัฒนานาชาติ" ก็ดําเนินอยูในมรรควิถี
เดียวกัน
นักการเมืองในสังกัดพรรคที่รวมรัฐบาลสุจินดาพากันตีจากพรรคตนสังกัด เพราะภาพ
ลักษณการเปน `พรรคมาร' และการมีสวนรวมในการปราบปรามประชาชนในขบวนการพฤษภา
มหาโหด ยอมบั่นทอนทั้งโอกาสในการชนะการเลือกตั้งและโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล ลําพังแตการ
เปลีย่ นชือ่ พรรค ดังที่พรรคสามัคคีธรรมเปลี่ยนชื่อเปนพรรคเทิดไทนั้น ไมพอเพียงที่จะชําระลางคราบ
ความเปนมารได ครั้นจะยายไปสังกัดพรรคที่ไมมีภาพลักษณแหงความเปนมารก็มิใชเรื่องงาย เพราะ
พรรคที่มีภาพลักษณแหงความ `สะอาด' ยอมไมสุมเสี่ยงที่จะรับนักการเมือง `เฮงซวย' เขาสังกัด
ในขณะที่นักการเมืองจํานวนมากตองการชําระลางคราบมาร แตหาที่ชําระลางมิได พลเอกชาติชาย
ชุณหะวัน และพลพรรคมองเห็นโอกาสในการจัดตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคชาติพัฒนาจึงถือ
กําเนิดขึ้นเพื่อเปนที่ชําระลางคราบมาร
ดุลยภาพในตลาดนักการเมืองกําลังแปรเปลี่ยนไปในทางที่พรรคการเมืองตางๆกําลัง
ปรับกําลังพล พรรคที่สูญเสียกําลังพลมิไดมีเฉพาะแตพรรคมารโดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคสามัคคีธรรม
พรรคชาติไทย และพรรคประชากรไทยเทานั้น แมแตพรรคฝายคานบางพรรคก็ตองสูญเสียกําลังพล
ดวย ภาวะถดถอยของพรรคความหวังใหมเปนเรื่องที่คาดการณลวงหนาได เพราะพรรคนี้เติบโตดวย
การซื้อนักการเมือง และใชยุทธวิธอี นั ไมแตกตางจากพรรคสามัคคีธรรมและ `พรรคทหาร' ที่มีมากอน
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หนานี้ เมือ่ อํานาจเงินตราออนระโหยและโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลตกตํ่า นักการเมืองที่ถูกดูดดึงดวย
อํานาจเงินตราก็พากันตีจากเปนธรรมดา ในขณะที่ภาวะถดถอยของพรรคเอกภาพโดยพื้นฐานแลวเกิด
จากความไมสามารถในการขยายฐานสนับสนุนทางการเมือง
พรรคการเมืองที่ไดดุลในดานกําลังพลมิไดมีเฉพาะแตพรรคชาติพัฒนาเทานั้น พรรค
ทีม่ ภี าพลักษณแหงความ `สะอาด' ดังเชนพรรคพลังธรรมและพรรคประชาธิปตยก็ไดกําลังพลเพิ่มขึ้น
ดวย
ตลาดนักการเมืองกํ าลังปรับตัวเขาสูดุลยภาพใหม โดยที่ยังไมปรากฏแนชัดวา
ดุลยภาพใหมจะกอใหเกิดสันติสุขแกสังคมไทยไดมากกวาดุลยภาพเดิมหรือไม6

6

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2535
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ตลาดนายกรัฐมนตรี (ตอนที่หนึ่ง)
นายกรัฐมนตรีเปนอาชีพที่มีตลาดแรงงานอันไมแตกตางไปจากแรงงานประเภทอื่นๆ
กลาวโดยพื้นฐานแลว ตลาดนายกรัฐมนตรีนับเปนตลาดนักการเมืองประเภทหนึ่ง ใครก็ตามที่ดํารง
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรียอมตองมีหนาที่ในการใชอํานาจเพื่ออํ านวยประโยชนสุขแกประชาชนและ
จัดสรรปนสวนผลประโยชนในสังคม คงจะมีแตอเวไนยสัตวเทานั้นที่ตองการเปนนายกรัฐมนตรีแตปาก
บอกวาไมอยากเปนนักการเมือง แมนายกรัฐมนตรีจะเปนนักการเมือง แตตลาดนายกรัฐมนตรีก็มี
ลักษณะเฉพาะอันแตกตางจากตลาดนักการเมืองโดยทั่วไป หากจะใชศัพทในวงวิชาการเศรษฐศาสตร
เห็นจะตองกลาววา ตลาดนายกรัฐมนตรีเปนกรณีพิเศษ (special case) ของตลาดนักการเมือง
คนทัว่ ไปมักจะเขาใจวา นักการเมืองเปนกลุมบุคคลที่ไตเตาขึ้นสูชนชั้นนําทางอํานาจ
(power elite) ดวยกระบวนการเลือกตั้ง ความเขาใจนี้ถูกตองเพียงครึ่งเดียว เพราะยังมีนักการเมืองอีก
จํ าพวกหนึ่งในระบบราชการที่มีอํานาจโดยไมผานกระบวนการเลือกตั้ง นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลง
การปกครองในป 2475 เปนตนมา อํานาจรัฐก็ถูกยึดกุมโดยกลุมขนนางขาราชการระบอบการเมือง
การปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบอํามาตยาธิปไตย กลุมอํามาตยาธิปไตยไดใชอํ านาจรัฐในการรางรัฐธรรมนูญและบัญญัติกฎหมายเพื่อสงวนอํ านาจไวในระบบ
ราชการ ดวยเหตุดังนั้น ขุนนางขาราชการตั้งแตระดับอธิบดีขึ้นไป รวมตลอดทั้งผูนําฝายทหารเปนกลุม
บุคคลที่ทรงอํานาจในสังคมไทย และนับเนื่องอยูในชนชั้นนําทางอํานาจ กลุมผูนําขาราชการทั้งฝาย
ทหารและฝ า ยพลเรื อ นเหล า นี้ จึ ง เป น นั ก การเมื อ งที่ มี อํ านาจโดยไม ผ  า นกระบวนการเลื อ กตั้ ง
ประวัตศิ าสตรการเมืองไทยในชวงเวลา 60 ปที่ผานมาเปนประวัติศาสตรแหงความขัดแยงระหวางกลุม
พลังในระบบราชการกับกลุมพลังนอกระบบราชการ ยามใดที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ
ระบอบการเมืองการปกครองก็จะมีลักษณะเผด็จการคณาธิปไตย แตยามใดที่กลุมพลังนอกระบบ
ราชการสามารถยื้อแยงอํ านาจจากระบบราชการได ระบอบการเมืองการปกครองก็จะมีลักษณะ
ประชาธิปไตยมากขึ้น
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ระบอบการเมืองการปกครองอันเปนโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ (super
structure) นับเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดโครงสรางและสภาพแวดลอมในตลาดนายกรัฐมนตรี
หากระบอบการเมื องการปกครองมีความเปนประชาธิปไตย ราษฎรจะมีสิทธิในการเลือกนายก
รัฐมนตรี แตระบบการเลือกตั้งในสังคมการเมืองไทยไมเคยเปดโอกาสใหราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี
โดยตรง อยางมากที่สุดที่เปนมาก็คือ การมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญวา นายกรัฐมนตรีจักตองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณีตรงกันขาม หากกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ ราษฎร
จะปราศจากสิ ท ธิ ใ นการเลื อ กนายกรั ฐ มนตรี แม จ ะเป น เพี ย งโดยอ อ มก็ ต าม เพราะกลุ  ม พลั ง
อํามาตยาธิปไตยตองการตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไมผานกระบวนการเลือกตั้ง
ในบรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง ซึ่งบังคับใชในสังคมการเมืองไทย
รวม 15 ฉบับ มีเพียง 2 ฉบับเทานั้นที่ระบุวา นายกรัฐมนตรีจักตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก
รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 และฉบับป 2517
ในจํานวนนายกรัฐมนตรี 19 คน (ดูตารางที่ 1 และ 2) มีเพียง 6 คนที่ผาน
กระบวนการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร(ดูตารางที่ 1) ไดแก นายปรีดี พนมยงค(ส.ส.อยุธยา
2489) พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ (ส.ส.อยุธยา 2489) จอมพล ป. พิบูลสงคราม(ส.ส.พระนคร
2500) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช(ส.ส.กรุงเทพฯ 2518 และ 2519) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (ส.ส.กรุงเทพฯ
2518) และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน (ส.ส.นครราชสีมา 2531)นายกรัฐมนตรีบางทานผานสนามการ
เลือกตั้งมาอยางโชกโชน ขอมูลขางตนแสดงเฉพาะสมาชิกภาพในปที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เทานัน้ นอกจากนี้ ยังมีนายกรัฐมนตรีอีก 1 ทานที่ลงสนามเลือกตั้งหลังจากพนตําแหนงไปแลว ไดแก
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท (ส.ส.รอยเอ็ด เลือกตั้งซอม 2524) แมจะมีนายกรัฐมนตรีที่ผานการเลือก
ตัง้ ถึง 6 คน แตรฐั บาลของนายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส.มีอายุเพียง 5 ป 9 เดือนเทานั้น ในจํานวนนี้รัฐบาล
นายปรีดี พนมยงคนบั เปนรัฐบาลที่อายุนอยที่สุด นายปรีดีไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.อยุธยาเมื่อวันที่ 5
สิงหาคม 2489 ครัน้ ในวันที่ 21 สิงหาคม ศกเดียวกันก็ลาออกจากตําแหนง ในหมูนายกรัฐมนตรีที่เปน
ส.ส.รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน นับเปนรัฐบาลที่มีอายุยืนยาวที่สุด โดยอยูในตําแหนง 2 ป 6
เดือน แมวา จอมพล ป. พิบูลสงคราม จะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรียาวนานกวาพลเอกชาติชาย
แตจอมพล ป.เพิ่งจะไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.พระนครเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2500 อีกเพียง 7 เดือน
ตอมา รัฐบาลจอมพล ป.ก็ถึงจุดจบดวยการรัฐประหารโดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (ดูตารางที่ 1)
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นอกเหนือจากโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจแลว อิทธิพลและการแทรกแซง
ของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมโลกก็มีสวนในการกํ าหนดโครงสรางและ
สภาพแวดลอมในตลาดนายกรัฐมนตรีดวย บทบาทของปจจัยภายนอกประเทศเหลานี้มุงกดดันให
รัฐบาลไทยปรับเปลีย่ นนโยบายมากกวาการกําหนดตัวบุคคลที่เปนนายกรัฐมนตรี ดังเชนการกดดัน ให
รัฐบาลไทยละทิง้ นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ระหวางป 2492-2498 และในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ระหวางป 2514-2516 รัฐบาลชุดใด
ซึ่งไมเปนที่ยอมรับในชุมชนระหวางประเทศ จะประสบปญหาในการดํ าเนินนโยบายตางประเทศ
อยางมาก ตัวอยางที่ชัดเจนก็คือ รัฐบาลนายควง อภัยวงศ (ชุดที่ 10 ป 2490-2491) รัฐบาลนาย
ธานินทร กรัยวิเชียร (ชุดที่ 39 ป 2519-2520) รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน (ชุดที่ 50 ป 2534-2535)
เปนตน ขอทีน่ าสังเกตก็คือ รัฐบาลเหลานี้ขึ้นมาดวยอํานาจเผด็จการและการรัฐประหาร
แมจะมีตัวอยางไมมากนักเกี่ยวกับบทบาทของประเทศมหาอํ านาจในการโคนลม
รัฐบาลไทย แตบทบาทของกระทรวงกลาโหมอเมริกันในการสนับสนุนกลุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
และ บทบาทของสํานักประมวลขาวกลางอเมริกัน (CIA) ในการอุมชูกลุมพลตํารวจเอกเผา ศรียานนท
นับเปนตัวอยางในกรณีที่กลาวถึงนี้ เพราะความชวยเหลือจากหนวยงานอเมริกันทั้งสองนี้มีฐานะ
ไมแตกตางไปจากเชื้อเพลิงที่โหมกระพือความขัดแยงระหวางกลุมการเมืองทั้งสองนี้ อันนํามาซึ่งจุดจบ
ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500
แตการที่โฆษกกระทรวงการตางประเทศอเมริกันตอบคําถามผูสื่อขาวเมื่อปลายเดือน
มีนาคม 2535 วา รัฐบาลอเมริกันไดเพิกถอนวีซาเขาสหรัฐฯ ของนายณรงค วงศวรรณ ตั้งแตเดือน
กรกฎาคม 2534 ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งยังผลให
นายณรงคตองกลายเปน `เทวดาตกสวรรค' มิอาจสวมตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดนั้น นับเปน
ปรากฎการณครั้งแรกที่ประเทศมหาอํ านาจมีบทบาทในการยับยั้งบุคคลบางคนมิใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีไทย ไมวาบทบาทดังกลาวเปนไปโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม
สั ง คมไทยได พั ฒ นามาเป น สั ง คมเป ด ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งแน น แฟ น กั บสัง คม
ทุนนิยมโลก ตําแหนงนายกรัฐมนตรีมิใชตําแหนงนักการเมืองธรรมดา หากแตเปนตําแหนงที่เปน
หนาตาของบานเมือง บัดนี้ โครงสรางและสภาพแวดลอมในตลาดนายกรัฐมนตรีไมเพียงแตจะไดรับ
ผลกระทบจากรูปแบบของระบบการเมืองการปกครองเทานั้น หากทวายังไดรับผลกระทบจากการ
แทรกแซง ของรัฐบาลประเทศมหาอํานาจและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมโลกอีกดวย
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ตารางที่ 1
รายนามนายกรัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2475-2535
รายนามนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้ง ส.ส.

คณะรัฐบาล
ชุดที่
ชวงเวลา
16 11 มิ.ย.2489-21 ส.ค.2489

รัฐธรรมนูญ

1. นายปรีดี พนมยงค
อยุธยา
2. พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์
อยุธยา

5 สิงหาคม 2489
5 สิงหาคม 2489

17
18

23 ส.ค.2489-30 พ.ค.2490 รธน.2489
31 พ.ค.2490-8 พ.ค.2490 รธน.2489

3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม
พระนคร
4. ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
กรุงเทพฯ

26 กุมภาพันธ 2500

26

24 มี.ค.2500-16 ก.ย.2500

26 มกราคม 2518

37
38

21 เม.ย.2519-23 ก.ย.2519 รธน.2517
25 ก.ย.2519-6 ต.ค.2519 รธน.2517

26 มกราคม 2518

36

17 มี.ค.2518-22 ม.ค.2519 รธน.2517

24 กรกฎาคม 2531

48
49

9 ส.ค.2531-14 ธ.ค.2533
14 ธ.ค.2533-23 ก.พ.2534

5. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
กรุงเทพฯ
6. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน
นครราชสีมา
หมายเหตุ

รธน.2489

รธน.2475/95

รธน.2521
รธน.2521

1. เฉพาะรัฐธรรมนุญฉบับป 2489 และ 2517 เทานั้นที่บังคับวา นายกรัฐมนตรีจักตองเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ มิไดบังคับ
2. รธน. 2475/95 หมายถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
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ตารางที่ 2
นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2475-2535
รายนาม

รัฐบาลชุดที่

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา
2. พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม

1-3
4-8
9-10
21-25
11
14
19-20
12
13
15
27
28
30-32
29
33-34
39
40-42
43-47
50

4. นายควง

อภัยวงศ

5. นายทวี บุณยเกตุ
6. ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
7. นายปรีดี พนมยงค
8. นายพจน สารสิน
9. จอมพลถนอม กิตติขจร
10. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
11. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
12. นายธานินทร กรัยวิเชียร
13. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
14. พลเอกเปรม ติณสูลานนท
15. นายอานันท ปนยารชุน

7

ชวงเวลาการดํารงตําแหนง
มิ.ย.2475 - มิ.ย.2476
มิ.ย.2476 - ธ.ค.2481
ธ.ค.2481 - ก.ค.2487
เม.ย.2491 - ก.พ.2500
ส.ค.2487 - ส.ค.2488
ม.ค.2489 - มี.ค.2489
พ.ย.2490 - เม.ย.2491
ส.ค.2488 - ก.ย.2488
ก.ย.2488 - ม.ค.2489
มี.ค.2489 - มิ.ย.2489
ก.ย.2500 - ธ.ค.2500
ม.ค.2501 - ต.ค.2501
ธ.ค.2506 - ต.ค.2516
ก.พ.2502 - ธ.ค.2506
ต.ค.2516 - ก.พ.2518
ต.ค.2519 - ต.ค.2520
พ.ย.2520 - ก.พ.2523
มี.ค.2523 - ส.ค.2531
มี.ค.2534 - เม.ย.25357

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2535
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ตลาดนายกรัฐมนตรี (ตอนที่สอง)
นายกรัฐมนตรีมาจากไหน?
ตลอดช ว งเวลา 60 ป ที่ ผ  า นมานี้ ระบบราชการเป น แหล ง ผู ก ขาดการผลิ ต
นายกรัฐมนตรีโดยตลอด ในจํานวนนายกรัฐมนตรี 19 คน ไมมีคนใดเลยที่ไมมีภูมิหลังเปนขาราชการ
ความแตกตางมีอยูแตเพียงวา ความเขมขนของสีสันความเปนขาราชการนั้นไมเทากัน เมื่อ ม.ร.ว.
เสนีย ปราโมช ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในป 2518 และ 2519 นั้น สีสันความเปนขาราชการ
ไดเหือดหายไปจนหมดสิ้น ความขอนี้เปนจริงในกรณีของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2518) และพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ (2531) ดวย ในกรณีของนายอานันท ปนยารชุน (2534) แมวารองรอยของความ
เปนขาราชการจะยังคงหลงเหลืออยูบาง แตสีสันก็เจือจางไปเปนอันมาก นับวาตางจากพลเอกสุจินดา
คราประยูร ที่คราบไคลแหงความเปนขาราชการยังคงปรากฏอยางเดนชัด เพราะเพิ่งลาออกจาก
ราชการเพื่อดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตนายกรัฐมนตรีบางคนสามารถดํารงตําแหนงโดยมิตอง
ลาออกจากราชการ ไมวาจะเปนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (2501) จอมพลถนอม กิตติขจร (2501 และ
2506) และนายธานินทร กรัยวิเชียร (2519)
ในบรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครองจํานวน 15 ฉบับ มีเพียง 5 ฉบับ
เทานัน้ ทีม่ บี ทบัญญัติหามขาราชการประจําดํารงตําแหนงการเมือง ไดแก รัฐธรรมนูญฉบับป 2489
ฉบับป 2492 ฉบับป 2517 ฉบับป 2521 และฉบับป 2534 การที่รัฐธรรมนูญสวนใหญยินยอมให
ขาราชการประจําดํารงตําแหนงการเมืองไดนั้น ยอมแสดงใหเห็นวา กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยซึ่งเปนผู
รางรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ ตองการผูกขาดอํานาจการเมืองการปกครองไวในระบบราชการ และ
ประสบความสําเร็จในการนั้น
แมวากลุมทุนจะแผอิทธิพลในปริมณฑลทางเศรษฐกิจในสังคมไทย และแมวาพลัง
เศรษฐกิจทุนนิยมจะสามารถทะลุทะลวงเขาสูตลาดการเมืองเกือบทุกระดับ ไมวาจะเปนสภาผูแทน
ราษฎร วุฒสิ ภา และคณะรัฐมนตรี จนอาจกลาวสรุปไดวา ทุนนิยมทางเศรษฐกิจกําลังชักนําใหเกิด
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ทุนนิยมทางการเมือง แตกลุมทุนยังไมสามารถเขาไปมีบทบาทในตลาดนายกรัฐมนตรีไดอยางเต็มที่
ในประการสําคัญ กลุมทุนยังไมสามารถผลักดันตัวแทนของกลุมขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดเอง
หากแตตกอยูในภาวะจํายอมที่จะตองยอมรับตัวแทนของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย รัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ เกือบจะเปนรัฐบาลชุดเดียวที่กลุมทุนมีบทบาทในการจัดตั้ง แตกระนั้นก็ตาม
พลเอกชาติชายก็มีภูมิหลังเปนขาราชการ และมีสายสัมพันธกับทหาร สวนรัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน แมจะมีลกั ษณะเปนรัฐบาลของกลุมทุน แตก็เปนรัฐบาลที่ทหารหนุนหลังและขึ้นสูอํานาจ
ดวยการรัฐประหาร
กระบวนการขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีมีลักษณาการที่แตกตางกันตามประเภทของ
ระบอบการเมืองการปกครอง เนื่องจากสังคมการเมืองไทยมีลักษณะเปนสังคมอํามาตยาธิปไตย การที่
บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะกาวเขาสูตลาดนายกรัฐมนตรีไดนั้น จักตองไตบันไดแหงอํ านาจในระบบ
ราชการเสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งจักตองยึดกุมอํ านาจในกองทัพไดเอง ดังกรณีจอมพล ป.
พิบลู สงครามในชวงป 2481 - 2487 และชวงตนทศวรรษ 2490 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในชวงป 2500
- 2506 และพลเอกเปรม ติณสูลานนทในชวงป 2523-2531 หรือมิฉะนั้นก็ตองมีความสามารถในการ
ประสานผลประโยชนและอํานาจในกองทัพ ดังกรณีจอมพล ป. พิบูลสงครามในชวงปลายทศวรรษ
2490 จอมพลถนอม กิตติขจรในชวงป 2506-2516 และพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนในระหวางป
2520 - 2523
การรัฐประหารเปนหนทางลัดในการกาวสูตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในจํานวนนายก
รัฐมนตรี 19 คน มีนายกรัฐมนตรีถึง 9 คนที่ขึ้นมามีอํานาจดวยการรัฐประหาร (ดูตารางที่ 1) ในจํานวน
นีเ้ ปนทหาร 5 คน และพลเรือน 4 คน บรรดาพลเรือนที่ไดเปนนายกรัฐมนตรีดวยอํานาจรัฐประหารมิได
กอการรัฐประหารเอง หากแตเปนรัฐบาลหุนของคณะทหารที่กอการรัฐประหาร อนึ่งมีขอนาสังเกตวา
ในจํานวนทหารทีด่ ารงตํ
ํ าแหนงนายกรัฐมนตรี 9 คน อาศัยการรัฐประหารขึ้นมามีอํานาจถึง 5 คน
ไดแก ผ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต จอมพล
ถนอม กิตติขจร และพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ทัง้ นีม้ เี พียง 2 คนเทานั้นที่ขึ้นมาดํารงตําแหนง
ตามกระบวนการเลือกตั้ง ไดแก พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
สวนอีก 2 คน อันไดแก พลเอกเปรม ติณสูลานนท และพลเอกสุจินดา คราประยูร ขึ้นมามีอํานาจดวย
การจัดการและการแทรกแซงของผูนําฝายทหาร ในกรณีของพลเอกเปรมนั้น ไดรับการสนับสนุนจาก
กลุมทหารยังเติรกในเบื้องตน โดยที่ในเวลาตอมาไดอาศัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธในการจัดการให
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หัวหนาพรรคการเมืองตางๆพรอมใจยกตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีใหแกพลเอกเปรม ทั้งนี้โดยอาศัย
ลักษณะเผด็จการครึ่งใบของรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ซึ่งเดิมรางขึ้นเพื่อเกื้อกูลการสืบทอดอํานาจของ
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน แตในกรณีของพลเอกสุจินดานั้น พลเอกสุจินดาเปนผูนําคนหนึ่งในการ
รัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 คณะ รสช. ไดอาศัยสมุนบริวารในการรางรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอด
อํานาจของตนเอง ผูนําฝายทหารบางคนมีบทบาทสําคัญในการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรม และในการ
เปลี่ยนโฉมหนาทั้งพรรคชาติไทยและพรรคกิจสังคมเพื่อเปนฐานของผูนําฝายทหารที่ตองการสืบทอด
อํานาจนัน้ อีกทัง้ การจัดตั้งรัฐบาลชุดที่ 51 ก็มีรายงานขาวหนังสือพิมพทุกฉบับตองตรงกันวา ผูนําฝาย
ทหารบางคนมีบทบาทสําคัญในการแทรกแซงการจัดตั้ง พลเอกสุจินดาจึงขึ้นมาดํารงตําแหนงนายก
รัฐมนตรี โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 เปนใจ และพรรคการเมืองที่กุมเสียงขางมากสนับสนุน
ทัง้ หมดนีเ้ กิดจากการวางแผนในการสืบทอดอํานาจมาตั้งแตตน
ในยุคสมัยที่ระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะประชาธิปไตย ผูที่จะกาวขึ้นสู
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดจักตองไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองตางๆที่รวมกันแลวมีเสียงขาง
มากในสภาผูแ ทนราษฎร ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะมาจากพรรคการเมืองที่มี ส.ส.มากที่สุด ดังกรณี
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (2518 และ 2519) และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (2531) แตการเปนหัวหนา
พรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาผูแทนราษฎรมิใชหลักประกันวาจะไดตําแหนงนายกรัฐมนตรี
เสมอไป ดังกรณีพลตรีประมาณ อดิเรกสาร (2526) และนายพิชัย รัตตกุล (2529) แมแตหัวหนาพรรค
การเมืองขนาดเล็ก หากมีความสามารถในการบริหารทางการเมือง (political management) และ
แบงปนผลประโยชนระหวางพรรคการเมืองดวยกัน ก็สามารถขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีได ดังกรณี
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2518) หัวหนาพรรคกิจสังคม ซึ่งมี ส.ส.เพียง 18 คน
ใครตองการนายกรัฐมนตรี?
ในสังคมประชาธิปไตย ความตองการนายกรัฐมนตรียอมมาจากประชาชน ความ
ตองการนี้แสดงออกโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งโดยตรงหรือการเลือกตั้ง
โดยออม ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งโดยออม ราษฎรเลือกผูแทนเพื่อใหผูแทนไปเลือกนายกรัฐมนตรี
อีกทอดหนึ่ง ในบางประเทศ ราษฎรเลือกพรรคการเมืองเพื่อใหหัวหนาพรรคการเมืองนั้นๆขึ้นไปเปน
นายกรัฐมนตรี ราษฎรในสังคมประชาธิปไตยยอมคาดหวังใหนายกรัฐมนตรีและพรรคการเมืองที่จัดตั้ง
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รัฐบาลแกปญหาพื้นฐานของสังคมและดําเนินการใหสังคมมีสันติสุข แตสังคมการเมืองไทยหาไดเปน
เชนนั้นไม
ตลาดนายกรัฐมนตรีในสังคมการเมืองไทยเปนตลาดของชนชั้นปกครอง หาใชตลาด
ของประชาชนไม ราษฎรไมเพียงแตจะไมมีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเทานั้น แมการเลือก
นายกรัฐมนตรีโดยออมก็มีโอกาสอันนอยนิดอีกดวย ตลาดนายกรัฐมนตรีจึงแตกตางจากตลาด
นักการเมืองโดยทั่วไป ในขณะที่เสียงของประชาชนเปนเสียงสวรรคในตลาดนักการเมือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในฤดูการเลือกตั้ง เสียงของประชาชนกลับไรความหมายในตลาดนายกรัฐมนตรี อุปสงคที่มี
ต อ นายกรั ฐ มนตรี จ ะมี ค วามหมายก็ ตอเมื่อเปน อุป สงคข องสมาชิก ในชนชั้น ปกครองด ว ยกั น เอง
โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกรัฐมนตรีจะดํารงตําแหนงอยูไดก็ตอเมื่อเปนที่ยอมรับของผูนําฝายทหารที่ทรง
อํานาจ หากไมเปนที่ยอมรับ นายกรัฐมนตรีนั้นๆจะตองหาทางลงจากเกาอี้โดยดุษฎีภาพ ดังเชน
นายควง อภัยวงศ (เมษายน 2491) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (มกราคม 2518) และพลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน (กุมภาพันธ 2523) ในกรณีสวนใหญ ผูนําฝายทหารที่ทรงอํานาจเลือกที่จะโคนนายก
รั ฐ มนตรี ที่ ห มดสิ้ น การสนั บ สนุ น จากกองทั พ ด ว ยการรั ฐ ประหาร ดั ง กรณี ข องพลเรื อ ตรี ถ วั ล ย
ธํารงนาวาสวัสดิ์ (8 พฤศจิกายน 2490) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (16 กันยายน 2500) ม.ร.ว.เสนีย
ปราโมช (6 ตุลาคม 2519) นายธานินทร กรัยวิเชียร (20 ตุลาคม 2520) และพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ (23 กุมภาพันธ 2534)
ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ ความยอมรับของผูนําฝายทหารนับเปนปมเงื่อนสําคัญ
ของการขึน้ สูต าแหน
ํ
งและการธํารงไวซึ่งตําแหนงนายกรัฐมนตรี การเปนทหารมิใชหลักประกันวาจะได
รับการยอมรับจากผูน ําฝายทหารที่มีอํานาจตลอดไป นายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร หากไมสามารถสนอง
ผลประโยชนของผูนําฝายทหารที่คุมกําลัง ก็อาจถูกโคนลมจากตําแหนงได ทั้งโดยการรัฐประหารหรือ
โดยการบีบบังคับใหออกจากตําแหนง อยางไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนมีโอกาสที่จะถูกโคน
ลมไดงายกวานายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร
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ตารางที่ 1
นายกรัฐมนตรีที่มีอํานาจดวยการทํารัฐประหาร
มิถนุ ายน 2475 - กันยายน 2535
รายนาม

วันเดือนปการรัฐประหาร

รัฐบาลที่ถูกโคนลม (ชุดที่)

1. พระยาพหลพลพยุหเสนา

20 มิถุนายน 2476

พระยามโนปกรณนิติธาดา (3)

2. นายควง อภัยวงศ

8 พฤศจิกายน 2490

พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ (18)

3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

8 เมษายน 2491

นายควง อภัยวงศ (20)

4. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

29 พฤศจิกายน 2494

จอมพล ป. พิบูลสงคราม (22)

5. นายพจน สารสิน

16 กันยายน 2500

จอมพล ป. พิบูลสงคราม (26)

6. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต

20 ธันวาคม 2501

พลเอกถนอม กิตติขจร (28)

7. จอมพลถนอม กิตติขจร

17 พฤศจิกายน 2514

จอมพลถนอม กิตติขจร (31)

8. นายธานินทร กรัยวิเชียร

6 ตุลาคม 2519

ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (38)

9. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน

20 ตุลาคม 2520

นายธานินทร กรัยวิเชียร (39)

10. นายอานันท ปนยารชุน

23 กุมภาพันธ 2534

พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (49)
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ตารางที่ 2
นายกรัฐมนตรีที่ออกจากตําแหนงโดยการรัฐประหาร
มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535
รายนาม

รัฐบาลชุดที่

ระยะเวลาการบริหาร

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา

3

เม.ย.2476 - มิ.ย.2476

2. พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์

18

พ.ค.2490 - พ.ย.2490

3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

26

มี.ค.2500 - ก.ย.2500

4. พลเอกถนอม กิตติขจร

28

ม.ค.2501 - ต.ค.2501

5. ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช

38

ก.ย.2519 - ต.ค.2519

6. นายธานินทร กรัยวิเชียร

39

ต.ค.2519 - ต.ค.2520

7. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

49

ธ.ค.2533 - ก.พ.2534

ตารางที่ 3
นายกรัฐมนตรีที่ออกจากตําแหนงเนื่องจากทหารไมสนับสนุน
มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535
รายนาม
1. นายควง อภัยวงศ
2. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
3. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน

8

รัฐบาลชุดที่
20
36
42

ระยะเวลาการบริหาร
ก.พ.2491 - เม.ย.2491
มี.ค.2518 - ม.ค.2519
18 - 29 ก.พ.25238

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2535
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การลงทุนเพื่อตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ใครคนหนึ่งกลาวเมื่อเร็วๆนี้วา นายกรัฐมนตรีที่มาจากคนกลางสามารถปราบปราม
การฉอราษฎรบงั หลวงอยางมีประสิทธิภาพมากกวานายกรัฐมนตรีที่มาจากการลงทุน
ผมรับฟงถอยคํ าเหลานี้ดวยความไมสบายใจอยางยิ่ง ในฐานะนักเศรษฐศาสตร
ผูเชื่อถือปรัชญาประสบการณนิยม (empiricism) ผมมีความเห็นวา ถอยแถลงขางตนนี้ขัดกับ
ขอเท็จจริงในประวัติศาสตร หากปลอยใหเผยแพรตอไปโดยไมทักทวง ยอมกอใหเกิดอวิชชาในสังคม
การเมืองไทย ซึ่งอุดมดวยอวิชชามากหลายอยูแลว
ใครคนนัน้ ตองการกลาวเปนนัยๆวา นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส. นั้นดีกวานายก
รัฐมนตรีทเี่ ปน ส.ส. โดยมีลําดับแหงเหตุผลอยูวา ผูที่จะไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ไดนนั้ ตองใชจา ยเงินในการหาเสียงและการซื้อเสียง ดังนั้น ส.ส. จึงเปนตําแหนงที่ตองลงทุน ครั้นมา
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรียอมตองหาทางถอนทุนอันเปนเหตุใหการฉอราษฎรบังหลวงแพรระบาด
จนยากที่จะหยุดยั้งได ตรงกันขามกับนายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส. ซึ่งไมตองลงทุนในการเลือกตั้ง
จึงไมมเี หตุที่จะหาทางถอนทุน
ประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งไทยในช ว ง 60 ป ที่ ผ  า นมาให ข  อ สรุ ป เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนี้
อยางนอย 2 ประการ คือ
ประการแรก การไดมาซึ่งตําแหนงนายกรัฐมนตรีลวนแลวแตมีการลงทุน ไมมีใคร
ไดเปนนายกรัฐมนตรีโดยไมตองลงทุน
ประการที่สอง นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส. หลายคนมีพฤติกรรมการฉอราษฎร
บังหลวง โดยอาจโกงกินมากกวานายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. เสียดวยซํ้า ในทํานองเดียวกัน
แมนายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. บางคนมีพฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวง แตหลายคนหาไดมีพฤติกรรม
เชนนั้นไม
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การได ม าซึ่ ง ตํ าแหน ง นายกรั ฐ มนตรี ล  ว นแล ว แต มี ต  น ทุ น ที่ ต  อ งเสี ย ไม ว  า
นายกรัฐมนตรีนนั้ จะเปน ส.ส. หรือไม ความแตกตางอาจมีอยูเพียง 2 ประการ คือ ความแตกตางดาน
ประเภทของตนทุนที่เสียประการหนึ่ง และความแตกตางดานผูรับภาระตนทุนนั้นอีกประการหนึ่ง
นายกรัฐมนตรีบางคนขึ้นมามีอํานาจดวยการรัฐประหาร บรรดากําลังพลและอาวุธ
ยุ ท โธปกรณ ที่ ใ ช ใ นการรั ฐ ประหารล ว นมาจากงบประมาณแผ น ดิ น ซึ่ ง ภาระตกแก ป ระชาชน
ผูเสียภาษี หากการรัฐประหารนั้นเปนเหตุใหมีการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน สังคมยอมมีตนทุน
ที่ตองเสียเพิ่มขึ้น แตตนทุนสังคมที่สํ าคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การสูญเสียสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ซึ่งเปนตนทุนที่ประมาณคามิได การขึ้นมามีอํานาจดวยการรัฐประหารจึงเปรียบประดุจ
การนํ าทุนของสังคมไปใชเพื่อใหไดมาซึ่งตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี แตผูที่ตัดสินใจทํารัฐประหารนั้น
ก็มตี น ทุนสวนบุคคลที่ตองเสียหากการรัฐประหารลมเหลว ชะตากรรมแหงชีวิตยอมผันแปรไป โดยตอง
ออกจากราชการและถูกลงทัณฑตามขื่อแปของบานเมือง หรือมิฉะนั้นก็ตองลี้ภัยไปอยูตางประเทศ
ซึง่ ยังความทุกขเข็ญแกตนเองและครอบครัว โอกาสแหงความลมเหลวในการรัฐประหารจะลดนอยลง
หากผูท ารั
ํ ฐประหารเปนผูนําฝายทหารที่คุมกําลังทัพที่สําคัญ ดังนั้น การณจึงปรากฏวา ผูบัญชาการ
เหลาทัพหลายตอหลายคนผลักดันตนเองขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีดวยการรัฐประหาร เพราะเปนการ
ลงทุนทีต่ นเองมิตองรับภาระ หากแตสังคมเปนผูรับภาระ ประพฤติกรรมของผูนําฝายทหารเหลานี้เปน
ขอยืนยันอมตพจนของประธานเหมาเจอตงที่วา อํานาจรัฐมาจากปากกระบอกปน
รัฐบาลบางชุดแมจะขึ้นมามีอํ านาจดวยการรัฐประหารเอง แตมิไดทํ ารัฐประหาร
โดยยอมเปนรัฐบาลหุนของคณะทหารที่กอการรัฐประหาร นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลหุนไดกอใหเกิด
ตนทุนแกสังคมไมแตกตางจากนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นมามีอํ านาจดวยการทํ ารัฐประหารดวยตนเอง
นายกรัฐมนตรีรัฐบาลหุนสวนใหญเปนผูมีชื่อเสียงเกียรติคุณ คนเหลานี้ยอมใหใชชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของตนในการใหความชอบธรรมแกคณะทหารผูกอการรัฐประหาร ซึ่งโดยพื้นฐานเปนการใหความ
ชอบธรรมแกระบอบเผด็จการ นายกรัฐมนตรีรัฐบาลหุนจึงเปนแกะดําในประวัติศาสตรประชาธิปไตย
บางคนมีตนทุนสวนบุคคลที่ตองเสีย เพราะนายกรัฐมนตรีใหรายไดตํ่ากวาระดับที่เคยได แตเหตุที่
ยอมรับตํ าแหนงนี้ก็เพราะคิดวา เกียรติประวัติในการดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีคุมกับรายได
ทีส่ ญ
ู เสียไป ดวยเหตุที่รัฐบาลหุนเปนเพียงเบี้ยหมากรุกของผูกอการรัฐประหาร นายกรัฐมนตรีรัฐบาล
หุน คนหนึง่ จึงกลาววา รัฐบาลหุนนั้นมีลักษณะเปน ‘รัฐบาลหอย’ ซึง่ เนือ้ หอยอันเปราะบางไดรับการ
ปกปองจากเปลือกหอย อันหมายถึงคณะทหารที่กอการรัฐประหารนั้นเอง รัฐบาลหอยจําตองเปน
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บริวารหรืออยูใตการบงการของคณะรัฐประหาร มิฉะนั้นอาจถูกปลดออกจากตําแหนงทั้งโดยการ
รัฐประหารหรือถูกจี้ออก ซึ่งยังความอัปยศอยางยิ่ง
นับตั้งแตป 2475 เปนตนมา มีคณะรัฐบาลรวม 50 ชุด (ไมนับรัฐบาลพลเอก
สุจินดา คราประยูร) ในจํานวนนี้เปนรัฐบาลหุน 5 ชุด โดยที่สองชุดถูกปลดจากตําแหนงโดย
คณะทหารทีจ่ ดั ตัง้ รัฐบาลหุนนั้นเอง ไดแก รัฐบาลนายควง อภัยวงศ (ชุดที่ 19-20 พฤศจิกายน 2490 –
เมษายน 2491) และรัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร (ชุดที่ 39 ตุลาคม 2519 – ตุลาคม 2520)
มีรัฐบาลหุนเพียงสองชุดที่ทํ าหนาที่รักษาการเพื่อสืบทอดอํ านาจแกผูนํ าเผด็จการที่แทจริง ไดแก
รัฐบาลนายพจน สารสิน (ชุดที่ 27 กันยายน 2500 – ธันวาคม 2500) และรัฐบาลพลโทถนอม กิตติขจร
(ชุดที่ 28 มกราคม 2502 – ตุลาคม 2501) ซึ่งทําหนาที่เปนรัฐบาลหุนของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
สวนรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน พยายามทําตัวเปนรัฐบาลหอยนอกเปลือก
นายกรัฐมนตรีที่ขึ้นมามีอํานาจดวยกระบวนการเลือกตั้ง จะตองมีอํานาจและบารมี
ภายในพรรคการเมืองที่สังกัดจนสามารถขึ้นมาเปนหัวหนาพรรคได และพรรคการเมืองที่ตนเปน
หัวหนาจะตองสามารถรวบรวมนักการเมืองที่มีคะแนนนิยมจากประชาชนมากพอที่จะไดรับเลือกตั้ง
เปน ส.ส. จํานวนมากกวาพรรคการเมืองใดๆ จึงจะสามารถเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลได นายก
รัฐมนตรีที่ขึ้นมามีอํานาจดวยกระบวนการเลือกตั้งตองมีรายจายในการหาเสียง บางคนตองใชจาย
ในการซือ้ เสียงและใชจายในการอุปถัมภ ส.ส. บริวารดวย รายจายทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี
ทีเ่ ปน ส.ส. หลายคนมิไดใชวิธีการเบียดบังผูอื่นหรือการฉอราษฎรบังหลวง บางคนไดรับเงินบริจาค
โดยผูบริจาคมิไดหวังผลตอบแทน แตผูบริจาคจํ านวนมากหวังผลตอบแทนจากนักการเมืองที่ตน
บริจาคเงินให นายกรัฐมนตรีบางคนจําตองดําเนินนโยบายเศรษฐกิจในแนวทางที่เกื้อประโยชนของ
ผูอ ปุ ถัมภทางการเงิน บางคนตองหาเงินดวยวิธีการอันฉอฉลสําหรับการใชจายทางการเมือง
ในจํานวนรัฐบาล 50 ชุด ระหวางเดือนมิถุนายน 2475 ถึงเดือนเมษายน 2535
มีเพียง 10 ชุดเทานั้นที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง (ดูตารางที่ 3) และในจํานวนนายก
รัฐมนตรี 18 คน มีเพียง 6 คนเทานั้นที่เปน ส.ส. ในขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี (ดูตารางที่ 1)
ในจํานวนนีม้ อี ยู 3 คนที่เคยเปนนายกรัฐมนตรีในขณะที่มิไดเปน ส.ส. ดวย ไดแก นายปรีดี พนมยงค
(ชุดที่ 15 มีนาคม – มิถุนายน 2489) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (ชุดที่ 9-10 ธันวาคม 2481 –
กรกฎาคม 2487 และชุดที่ 21-25 เมษายน 2491 – กุมภาพันธ 2500) และ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช (ชุด
ที่ 13 กันยายน 2488 – มกราคม 2489) นายกรัฐมนตรีที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งสวนใหญไมมี
ประวัตมิ วั หมองในเรื่องการฉอราษฎรบังหลวง โดยเฉพาะอยางยิ่งนายปรีดี พนมยงคและ ม.ร.ว. เสนีย
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ปราโมช สวนพลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์และ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช แมโดยสวนตัวจะไมมี
ประวัติดางพรอย แตมีเสียงวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐมนตรีรวมรัฐบาล
เสียงวิพากษวจิ ารณดงั กลาวนี้มีมากเปนพิเศษสําหรับรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม นาสังเกตวา
จอมพล ป. ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีมาแลว 14 ป 5 เดือนจึงตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้งในเดือน
กุมภาพันธ 2500 นายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. มีเพียงคนเดียวที่ถูกกลาวหาวามีความรํ่ารวยอันผิดปกติ
คือ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (ชุดที่ 48-49 สิงหาคม 2531 – กุมภาพันธ 2534)
นายกรัฐมนตรีที่ไมผานกระบวนการเลือกตั้งมีถึง 15 คน (ไมรวมพลเอกสุจินดา
คราประยูร ดูตารางที่ 2) ในจํานวนนี้ถูกรัฐบาลในเวลาตอมายึดทรัพยถึง 2 คน ไดแก จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต (ชุดที่ 29 กุมภาพันธ 2502 – ธันวาคม 2506) และจอมพลถนอม กิตติขจร (ชุดที่ 28 มกราคม
2501 – ตุลาคม 2501 และชุดที่ 30-32 ธันวาคม 2506 – ตุลาคม 2516) ผูที่มีเกียรติประวัติในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริตเกือบทั้งหมดเปนนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน ไมวาจะเปนพระยามโนปกรณ
นิตธิ าดา นายควง อภัยวงศ นายทวี บุณยเกตุ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช นายปรีดี พนมยงค นายพจน
สารสิน นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายธานินทร กรัยวิเชียร และนายอานันท ปนยารชุน สวนนายทหาร
ที่ดํารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีที่มีเกียรติประวัติความซื่อสัตยอันโดดเดนก็คือ พ.อ.พระยาพหลพล
พยุหเสนา และพลเอกเปรม ติณสูลานนท
ข อ เท็ จ จริ ง จากประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งในช ว ง 60 ป ที่ ผ  า นมาบอกแก เ ราว า
การไดมาซึ่งตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีของผูที่มิไดผานกระบวนการเลือกตั้งนั้น มีตนทุนที่ตองเสีย
ไมแตกตางไปจากนายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. โดยที่ในบางกรณีอาจกอใหเกิดตนทุนแกสังคมมากกวา
เสี ย ด ว ยซํ้ า เพราะการขึ้ น สู  อํ านาจของผู  ที่ มิ ไ ด เ ป น ส.ส. มั ก จะเกิ ด จากการรั ฐ ประหาร
ในจํานวนนายกรัฐมนตรี 18 คน มีถึง 10 คนที่มากับการรัฐประหาร ซึ่งทําใหประชาชนสูญเสียสิทธิ
และเสรีภาพอันกอใหเกิดตนทุนแกสังคมที่มิอาจประเมินได นอกจากนี้ ขอเท็จจริงก็ยังบงบอก
อีกดวยวา นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส. ก็มีพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงไมแตกตางจากนายก
รั ฐ มนตรี ที่ เ ป น ส.ส. บางที อ าจจะมากกว า ด ว ยซํ้ า แต ค วามแตกต า งอย า งเด น ชั ด ในเรื่ อ งนี้
ก็คอื ความแตกตางระหวางนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารกับนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน
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ตารางที่ 1
รายนามนายกรัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2475-2535
รายนามนายกรัฐมนตรี

การเลือกตั้ง ส.ส.

คณะรัฐบาล
ชุดที่
ชวงเวลา
16 11 มิ.ย.2489-21 ส.ค.2489

รัฐธรรมนูญ

1. นายปรีดี พนมยงค

5 สิงหาคม 2489
อยุธยา

2. พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์

5 สิงหาคม 2489
อยุธยา

17
18

23 ส.ค.2489-30 พ.ค.2490 รธน.2489
31 พ.ค.2490-8 พ.ค.2490 รธน.2489

3. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

26 กุมภาพันธ 2500
พระนคร

26

24 มี.ค.2500-16 ก.ย.2500

4. ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช

26 มกราคม 2518
กรุงเทพฯ

37
38

21 เม.ย.2519-23 ก.ย.2519 รธน.2517
25 ก.ย.2519-6 ต.ค.2519 รธน.2517

5. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช

26 มกราคม 2518
กรุงเทพฯ

36

17 มี.ค.2518-22 ม.ค.2519 รธน.2517

6. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

24 กรกฎาคม 2531
นครราชสีมา

48
49

9 ส.ค.2531-14 ธ.ค.2533
14 ธ.ค.2533-23 ก.พ.2534

หมายเหตุ

รธน.2489

รธน.2475/95

รธน.2521
รธน.2521

1. เฉพาะรัฐธรรมนูญฉบับป 2489 และ 2517 เทานั้นที่บังคับวา นายกรัฐมนตรีจักตองเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร รัฐธรรมนูญฉบับอื่น ๆ มิไดบังคับ
2. รธน. 2475/95 หมายถึง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2475 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2495
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ตารางที่ 2
นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
2475-2535
รายนาม

รัฐบาลชุดที่

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา
2. พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา
3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม

1-3
4-8
9-10
21-25
11
14
19-20
12
13
15
27
28
30-32
29
33-34
39
40-42
43-47
50

4. นายควง

อภัยวงศ

5. นายทวี บุณยเกตุ
6. ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
7. นายปรีดี พนมยงค
8. นายพจน สารสิน
9. จอมพลถนอม กิตติขจร
10. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต
11. นายสัญญา ธรรมศักดิ์
12. นายธานินทร กรัยวิเชียร
13. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
14. พลเอกเปรม ติณสูลานนท
15. นายอานันท ปนยารชุน

ชวงเวลาการดํารงตําแหนง
มิ.ย.2475 - มิ.ย.2476
มิ.ย.2476 - ธ.ค.2481
ธ.ค.2481 - ก.ค.2487
เม.ย.2491 - ก.พ.2500
ส.ค.2487 - ส.ค.2488
ม.ค.2489 - มี.ค.2489
พ.ย.2490 - เม.ย.2491
ส.ค.2488 - ก.ย.2488
ก.ย.2488 - ม.ค.2489
มี.ค.2489 - มิ.ย.2489
ก.ย.2500 - ธ.ค.2500
ม.ค.2501 - ต.ค.2501
ธ.ค.2506 - ต.ค.2516
ก.พ.2502 - ธ.ค.2506
ต.ค.2516 - ก.พ.2518
ต.ค.2519 - ต.ค.2520
พ.ย.2520 - ก.พ.2523
มี.ค.2523 - ส.ค.2531
มี.ค.2534 - เม.ย.2535
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ตารางที่ 3
จํานวนรัฐบาลและชวงเวลาการบริหารราชการแผนดิน
มิถนุ ายน 2475 – เมษายน 2535
สถานภาพของนายกรัฐมนตรี
1. เปน ส.ส.
2. มิไดเปน ส.ส.
3. รวม
หมายเหตุ

9

จํานวนรัฐบาล

จํานวนนายกรัฐมนตรี

10
40
50

6
15
18

ระยะเวลาในการ
บริหาร
5 ป 9 เดือน
52 ป 10 เดือน
58 ป 7 เดือน

1. มิไดนับรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
2. นายกรัฐมนตรีจํานวน 3 คน ดํารงตําแหนงในขณะที่เปน ส.ส. และมิไดเปน ส.ส. ดวย9

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2535
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ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลัก
ชัยชนะอันหวุดหวิดของพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2535 ยังผลใหนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหดารงตํ
ํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2535 นับเปนนายกรัฐมนตรีคนที่
20 ของประเทศไทย
นายชวน หลีกภัย มีสถานะเชนไรในกระแสนายกรัฐมนตรีไทย?
เมื่อพิจารณาคุณสมบัติและภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีจํานวน 19 คนที่มีมากอน
หนานี้ อาจจะกลาวไดวา นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลัก ทั้งนี้ดวยเหตุผล
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกที่ไมเคยมีประวัติการ
รับราชการ นายกรัฐมนตรีกอนหนานี้ลวนแลวแตเคยมีประวัติการรับราชการมาแลวทั้งสิ้น ไมวาจะเปน
นายพจน สารสิน ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช และ นายอานันท ปนยารชุน นายก
รัฐมนตรีบางคนยังคงมีสถานะเปนขาราชการในขณะดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีดวย ดังเชน จอมพล
ป. พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และจอมพลถนอม กิตติขจร ระบบราชการผูกขาดการผลิต
นายกรัฐมนตรี 19 คนแรก การผูกขาดนี้เริ่มถูกสลายโดย นายชวน หลีกภัย
ประการที่สอง นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีที่ผานการเลือกตั้งจากประชาชน
แมจะเปนการเลือกตั้งโดยออมก็ตาม กอนหนานี้มีนายกรัฐมนตรีเพียง 6 คนที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ผูที่ขึ้นสูตําแหนงนายกรัฐมนตรีสวนใหญมิได
เปน ส.ส. นายชวน หลีกภัย นับเปน ส.ส.คนที่ 7 ที่มีโอกาสดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีสืบตอจาก
นายปรีดี พนมยงค(ส.ส.อยุธยา 2489) พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ (ส.ส.อยุธยา 2489) จอมพล
ป. พิบลู สงคราม (ส.ส.พระนคร 2500) ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช (ส.ส.กรุงเทพฯ 2518) และ พลตรี
ชาติชาย ชุณหะวัณ (ส.ส.นครราชสีมา 2531)
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ประการที่สาม นายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ไมเคยมีแประวัติการ
ศึกษาในตางประเทศ พลเรือนที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีจํานวน 10 คน ลวนแลวแตสําเร็จ
การศึกษาจากตางประเทศ สวนทหารที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีจํานวน 9 คน ก็ลวนแลวแตเคย
ผานหลักสูตรการศึกษาหรือการฝกอบรมทางดานการทหารจากตางประเทศทั้งสิ้น (ดูตารางที่ 1)
ในอีกดานหนึง่ คุณสมบัติและภูมิหลังของนายชวน หลีกภัย บางดานสอดคลองกับ
กระแสหลักของนายกรัฐมนตรีไทย
ประการแรก นายชวนเปนนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน ในจํานวนนายกรัฐมนตรี 19
คนกอนหนานีเ้ ปนพลเรือน 10 คน นายชวนนับเปนนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนที่ 11
ประการที่สอง นายชวนสําเร็จการศึกษาทางดานกฎหมาย ในจํานวนนายกรัฐมนตรี
19 คนกอนหนาทีส่ าเร็
ํ จวิชาการทหาร 9 คน และวิชากฎหมาย 7 คน ตลาดนายกรัฐมนตรีไทยจึงถูก
ครอบงําโดยทหารและนักกฎหมาย พลเรือตรีถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ เปนนายกรัฐมนตรีทหารเพียง
คนเดียวทีส่ าเร็
ํ จวิชากฎหมาย (ดูตารางที่ 2) นายชวนนับเปนนักกฎหมายคนที่ 8 ที่ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี
ประการที่สาม เมือ่ พิจารณาโครงสรางอายุของนายกรัฐมนตรี 19 คนแรก เมื่อดํารง
ตําแหนงนายกรัฐมนตรีครั้งแรก ปรากฏวา มากกวาครึ่งหนึ่งดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีครั้งแรกขณะ
มีอายุตากว
ํ่ า 50 ป (ดูตารางที่ 3) นายชวนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อมีอายุ 54 ป นับเปนชวง
อายุมธั ยฐาน เมือ่ พิจารณาจากโครงสรางอายุนายกรัฐมนตรีไทย
คุ ณ สมบั ติ แ ละภู มิ ห ลั ง ของนายกรั ฐ มนตรี มี ค วามสั ม พั น ธ ใ นระดั บ หนึ่ ง กั บ อายุ
หรือความยืนยาวของรัฐบาล ขอพิจารณาในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ประวัตศิ าสตรการเมืองไทยบอกแกเราวา นายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. นั้น
มักจะอยูในตําแหนงชั่วระยะเวลาอันสั้น โดยถัวเฉลี่ยแลวอยูในตําแหนงไดเพียงคนละ 11.5 เดือน
หรือรัฐบาลละ 6.9 เดือน (ดูตารางที่ 4) ในกรณีตรงกันขาม นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส.อยูใน
ตําแหนงไดยาวนานกวา โดยถัวเฉลี่ยคนละ 37.6 เดือน หรือรัฐบาลละ 15.2 เดือน (ดูตารางที่ 4)
ประการที่สอง ประวัตศิ าสตรการเมืองไทยบอกแกเราอีกเชนกันวา นายกรัฐมนตรีที่
เปนพลเรือนมักจะอยูในตําแหนงชั่วระยะเวลาอันสั้น โดยถัวเฉลี่ยแลวอยูในตําแหนงคนละ 10.5 เดือน
หรือรัฐบาลละ 5.0 เดือน (ดูตารางที่ 5) ในกรณีตรงกันขาม นายกรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเปนทหารมักจะ
ดํารงตําแหนงไดยาวนานกวา โดยถัวเฉลี่ยคนละ 67 เดือน หรือรัฐบาลละ 19.5 เดือน (ดูตารางที่ 5)
ประการที่สาม ในจํานวนนายกรัฐมนตรี 7 คนที่สําเร็จวิชากฎหมายมีจํานวน 3 คนที่
ออกจากตําแหนงเนื่องจากถูกรัฐประหาร ไดแก พระยามโนปกรณนิติธาดา (รัฐบาลชุดที่ 3 มิถุนายน

80
2476) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (รัฐบาลชุดที่ 38 ตุลาคม 2519) และนายธานินทร กรัยวิเชียร (รัฐบาลชุด
ที่ 39 ตุลาคม 2520) ผูที่ออกจากตําแหนงโดยมิไดถูกรัฐประหาร ไดแก นายพจน สารสิน นายสัญญา
ธรรมศักดิ์ และนายอานันท ปนยารชุน แมนายปรีดี พนมยงค จะลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี
โดยมิไดถกู รัฐประหาร แตการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 มีผลในการทําลายกลุมปกซายของ
คณะราษฎรโดยสิ้นเชิง
ในฐานะที่นายชวน หลีกภัย เปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย สมควรที่จะพิจารณา
ภูมิหลังของพรรคประชาธิปต ยดวย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย นายควง อภัยวงศ เปนหัวหนาพรรค
ประชาธิ ป  ต ย ค นแรกที่ ไ ด ดํ ารงตํ าแหน ง นายกรั ฐ มนตรี แต ก ารได ตํ าแหน ง นายกรั ฐ มนตรี ข อง
นายควงกลายเปนรอยดางของพรรคประชาธิปตยที่มิอาจจะลบออกได เพราะนายควงไดปฏิบัติตนเปน
พั น ธมิ ต รและเบี้ ย หมากรุ ก ของคณะนายทหารผู  ก  อ การรั ฐ ประหารเดื อ นพฤศจิ ก ายน 2490
แตแลวเพียงชัว่ เวลาไมถึง 5 เดือน นายควงก็ตองถูกผูนําฝายทหารจี้ใหออกจากตําแหนง ม.ร.ว. เสนีย
ปราโมช หัวหนาพรรคประชาธิปตยคนตอมาก็จบชีวิตทางการเมืองดวยการถูกรัฐประหารเชนเดียวกัน
บทความเรื่องนี้มิไดมีจุดมุงหมายที่จะสื่อขาวสารวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัยจะมี
อายุสนั้ หรือนายชวนจะตองจบชีวิตทางการเมืองดุจดังหัวหนาพรรคประชาธิปตยคนกอนๆ หากแตมี
เปาประสงคที่จะชี้ใหเห็นวา นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลัก บทบาทหนาที่
อันสําคัญของนายชวนอยูที่การนําสยามรัฐนาวาหลีกลี้หนีภัยการรัฐประหารในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของ
สังคมการเมืองไทยนี้ โดยที่ปวงประชาราษฎรก็ตองมีบทบาทหนาที่ในการผลักดันใหสังคมการเมือง
ไทยสลัดหลุดจากวงจรอุบาทวทางการเมืองดวย ความสําเร็จในการนี้จึงจะทําใหนายชวนเปนนายก
รัฐมนตรีนอกกระแสหลักที่สมบูรณได
จงผลั ก ดั น ใหก ารเมื อ งกระแสหลัก กลายเปน การเมื องนอกกระแสและจงแปรผัน
การเมืองนอกกระแสใหกลับกลายเปนการเมืองกระแสหลัก
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ตารางที่ 1
จํานวนนายกรัฐมนตรี จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
มิถนุ ายน 2475 - กันยายน 2535
(จํานวนคน)
ระดับการศึกษา

จํานวน

ตํ่ากวาอุดมศึกษา

-

วิชาชีพทหาร

9

อุดมศึกษา

10

ภายในประเทศ

-

ตางประเทศ

10

รวม

19

ตารางที่ 2
จํานวนนายกรัฐมนตรี จําแนกตามวิชาที่ศึกษา
มิถนุ ายน 2475 - กันยายน 2535
(จํานวนคน)
วิชาที่ศึกษา

จํานวน

ทหาร

9

กฎหมาย

7

เกษตรศาสตร

1

วิศวกรรมศาสตร

1

PPE

1
รวม

19

หมายเหตุ (1) พลเรือตรี หลวงธํารงนาวาสวัสดิ์ จําแนกไวในกลุมวิชาทหาร แทที่จริงแลว
หลวงธํารงฯ สําเร็จเนติบัณฑิตไทยดวย
(2) PPE = Philosophy, Politics, and Economics
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ตํารางที่ 3
จํานวนนายกรัฐมนตรี จําแนกตามอายุเมื่อดํารงตําแหนงครั้งแรก
มิถนุ ายน 2475 - กันยายน 2535
(จํานวนคน)
ชวงอายุ
ตํ่ากวา 40
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 และมากกวา
เรื่อง

จํานวน

%

4
6
2
5
3
2
19

21.1
31.6
10.5
10.5
15.8
10.5
100.0

ตารางที่ 4
จํานวนรัฐบาลและชวงเวลาการบริหารราชการแผนดิน
จําแนกตามสถานภาพทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี
มิถนุ ายน 2475 - กันยายน 2535
สถานภาพของนายกรัฐมนตรี
1. เปน ส.ส.
2. มิไดเปน ส.ส.
3. รวม

จํานวนรัฐบาล
10
42
52

จํานวนนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาในการบริหาร
6
17
19

5 ป 9 เดือน
53 ป 3 เดือน
59 ป

หมายเหตุ ยอดรวมจํานวนนายกรัฐมนตรีเกินกวาจํานวน 19 คน เนื่องจากนายกรัฐมนตรีบางคนดํารงตําแหนงมากกวาหนึ่ง
สมัย โดยที่บางสมัยเปน ส.ส.และบางสมัยมิไดเปน ส.ส.
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ตารางที่ 5
จํานวนรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี จําแนกตามภูมิหลังของนายกรัฐมนตรี
มิถนุ ายน 2475 - กันยายน 2535
ภูมิหลังนายกรัฐมนตรี

จํานวนนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาในการบริหาร

ทหาร

31

9

50 ป 3 เดือน

พลเรือน

21

10

8 ป 9 เดือน

รวม

52

19

59 ป

หมายเหตุ

10

จํานวนรัฐบาล

นายกรัฐมนตรีทหารประกอบดวยนายกรัฐมนตรีที่เคยรับราชการทหารทั้งหมด โดยรวมพลเรือตรีถวัลย
ธํารงนาวาสวัสดิ์ และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณดวย10

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25 กันยายน 2535

ภาคที่สาม
การเลือกตั้ง
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เศรษฐศาสตรวาดวยการเลือกตั้ง
ผมไดฟง ขาวหลายครั้งหลายคราวา ทานนายกรัฐมนตรีตองการบังคับใหราษฎรไปใช
สิทธิการเลือกตัง้ และผูที่นอนหลับทับสิทธิ์จักตองถูกลงโทษตามกฎหมาย ในการประชุมรวมระหวาง
ปลัดกระทรวงกับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2534 ที่ผานมานี้ พลเอกชาติชาย ชุณหวัน ไดยํ้า
ประเด็นนีอ้ กี ครัง้ หนึง่ โดยกลาววา ในเมื่อการรับราชการทหารและการศึกษาภาคบังคับเปนหนาที่ของ
บุคคลที่ตองทําตามกฎหมาย จึงสมควรกําหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ตามกฎหมาย ในทํานอง
เดียวกัน
เหตุที่ทานนายกรัฐมนตรีและผูคนขางเคียงมีความเห็นเชนนี้ ตามที่ผมเขาใจดวยสติ
ปญญาอันนอยนิดและความรูอันตื้นเขินของผม คงเปนเพราะเสียงวิพากษวิจารณที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมการฉ อ ราษฎร บั ง หลวงของผู  ท รงอํ านาจทางการเมื อ ง และโดยที่ ข  อ เท็ จ จริ ง มี อ ยู  ว  า
นักการเมืองที่มีชัยชนะในการเลือกตั้งลวนแลวแตมีการซื้อเสียงทั้งโดยตรงและโดยออม การซื้อเสียง
ในการเลือกตั้งนี้เองนับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ผลักดันใหมีการฉอราษฎรบังหลวงอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น
เมื่อรัฐบาลมีปณิธานอันแนวแนที่จะขจัดหรือลดทอนการฉอราษฎรบังหลวง รัฐบาลก็จักตองขจัดหรือ
ลดทอนการซื้อเสียง การบังคับใหราษฎรไปใชสิทธิการเลือกตั้งควบคูกับการขยายฐานจํานวนผูมีสิทธิ
การเลือกตัง้ ดวยการลดอายุผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจาก 20 ปบริบูรณ เปน 18 ปบริบูรณ
จักทําใหการแสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้งดวยการซื้อเสียงทําไดยากขึ้น
หากลํ าดับแหงเหตุผลดังที่ผมพรรณนาขางตนนี้เปนไปอยางถูกตองตามพื้นฐาน
ความคิดของทานนายกรัฐมนตรีและบุคคลขางเดียว ผมมีความเห็นวา แนวความคิดดังกลาวนี้ไมเพียง
แตจะเกิดจากระบบการวิเคราะหที่ไมรอบดานเทานั้น หากทวายังเปนแนวความคิดที่มีผลในการ
ลิดรอนเสรีภาพทางการเมืองของราษฎร อันขัดตอหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอีกดวย
จริงอยู การบังคับใหราษฎรใชสิทธิในการเลือกตั้งจะทําใหอัตราการใชสิทธิดังกลาวนี้สูงขึ้น ซึ่งอาจ
ถูกใชเปนเครื่องบงชี้ถึงความเบงบานของดอกไมประชาธิปไตยได แตการกระทําเชนนี้ก็เปนเพียงการ
หลอกตนเอง ประชาธิปไตยจักตองเกิดจากความสมัครใจ มิใชเกิดจากการบังคับ ไมมีประเทศที่มี
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่แทจริงประเทศใดในโลกนี้ที่บังคับใหราษฎรใชสิทธิการเลือกตั้ง

86
เสรีภาพในการทีจ่ ะมีทางเลือก (freedom of choice) นับเปนเสรีภาพพื้นฐานประเภทหนึ่งของสังคม
ประชาธิปไตย
พฤติกรรมทางการเมืองก็ดุจดังพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความเห็นแกตัวของ
มนุษย มนุษยในโลกแหงความเปนจริงมิใชอรหันตที่ปราศจากกิเลสตัณหา กฎหมายที่ตราขึ้น
เพือ่ บังคับใหราษฎรเปนอรหันต ยอมมิอาจบังคับใชอยางมีประสิทธิผลได เพราะเปนกฎหมายที่ขัดตอ
ธรรมชาติของมนุษย
การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นมีตนทุนสวนบุคคลที่ตองเสีย ตนทุนที่
เห็นไดชดั เจนก็คอื รายจายในการเดินทางไปหนวยเลือกตั้ง และเวลาที่ตองเสียไปในการนั้นในชนบท
หนวยเลือกตั้งอาจอยูหางไกลจากที่อยูอาศัยของผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง ยิ่งถาการขนสงคมนาคม
ไมสะดวกดวยแลว ก็ยิ่งทําใหตนทุนในการเดินทางมีมากขึ้น การเดินทางไปหนวยเลือกตั้งนั้นตองเสีย
เวลา เวลาที่ ต องเสียไปในบางครั้งเปนเวลาแหงการพักผอน แตบางครั้งเปนเวลาทํ ามาหากิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการเลือกตั้งตรงกับฤดูการเก็บเกี่ยว
ในบรรดาต น ทุ น การใช สิ ท ธิ ก ารเลื อ กตั้ ง นั้ น ต น ทุ น ที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด ก็ คื อ ต น ทุ น
สารสนเทศ (information cost) การตัดสินใจในการเลือกตั้งนั้นจําเปนตองมีขอมูลขาวสาร แตขอมูล
ขาวสารมิใชสิ่งที่ไดมาโดยปราศจากตนทุนที่ตองเสีย ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองและ
ผู  สมัครรั บเลือ กตั้ ง โดยเฉพาะอยา งยิ่ง ภูมิห ลั ง และพฤติกรรมในอดี ต ขอมูล เหล า นี้เ ป น ขอมู ล
ที่ไมสมบูรณ บางครั้งตองอาศัยการสะสมขอมูลมาเปนเวลานาน แมจะสามารถแสวงหาขอมูลจาก
หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนได แตก็ตองมีตนทุนที่ตองจาย มิหนําซํ้ายังอาจตองสืบคืนหา
อุดมการณและพฤติกรรมในอดีตของผูกระจายขาวสารเหลานี้ดวย เพราะหนังสือพิมพ วิทยุ และ
โทรทัศน หาไดมีความเปนกลางทางการเมืองไม การแสวงหาสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ในการเลือกตั้ง จึงเปนเรื่องยุงยากและอาจตองเสียตนทุนสูง
การที่ ผู  มี สิ ท ธิ ใ นการเลื อ กตั้ ง จํ านวนมากไม ส นใจแสวงหาสารสนเทศนั้ น มิ ใ ช
พฤติกรรมที่ปราศจากเหตุผล ตรงกันขามกลับเปน `อวิชาที่สมเหตุสมผล' (rational voter ignorance)
เพราะการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารเปนเรื่องยุงยาก และอาจเสียตนทุนสูงเกินกวาประโยชนที่คาดวาจะ
ได พูดงาย ๆ ก็คือ ยอมโงดีกวาเสียเงินเพื่อซื้อความฉลาด เพราะไมแนใจ เมื่อเสียเงินไปแลว จะได
ความฉลาดเปนผลตอบแทน ยิ่งเมื่อระบอบประชาธิปไตยไมสามารถใหประโยชนแกประชาชนบาง
กลุมบางเหลาในสังคมอยางทั่วถึงและเสมอภาค ไมวาจะเปนชนกลุมนอยหรือชนกลุมใหญก็ตาม
ประชาชนเหลานี้ยอมมีแนวโนมที่จะไมแสวงหาสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง
เพราะมองไมเห็นอานิสงฆในการทําเชนนั้น
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ในการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ราษฎรที่มีสิทธิในการเลือกตั้งมักจะประเมิน
ประโยชนทคี่ าดวาจะไดจากการวิเคราะหนโยบายของพรรคการเมืองตางๆเพื่อที่จะดูวา พรรคการเมือง
ใดมีนโยบายที่เกื้อประโยชนแกตนมากที่สุด แตขอพิจารณาในเรื่องนี้เพียงประการเดียวยังไมเปนการ
เพียงพอ เพราะยังตองพิจารณาตอไปวา พรรคการเมืองที่ตนชอบนั้นมีโอกาสไดรับเลือกตั้งมากนอย
เพียงใด และมีโอกาสในการรวมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม เพราะอาจเปนไปไดวาพรรคการเมืองที่ตนชอบ
มากที่สุดนั้นอาจไดรับเลือกตั้งนอย และอาจไมมีโอกาสในการรวมจัดตั้งรัฐบาล การประเมินในเรื่อง
เหลา นี้ ท ายที่สุดแลวก็คือ การประเมินความเปนไปไดที่จะไดประโยชนจากการลงคะแนนเสียง
หากความเปนไปไดที่จะไดประโยชนจากการเลือกพรรคการเมืองที่ตนชอบมากที่สุดมีนอยหรือไมมีเลย
ก็จาเป
ํ นจักตองประเมินพรรคการเมืองที่มีความชอบลําดับรองลงไป
แตการประเมินประโยชนที่คาดวาจะไดจากการดําเนินนโยบายตางๆจําตองมีความรู
เฉพาะในบางสาขาวิชา ดังจะเห็นไดวา ชาวนายากที่ทราบไดวา การเก็บพรีเมี่ยมขาวกอใหเกิดผลเสีย
แกภาคเกษตรกรรมอยางไรบางหากไมมีความรูเศรษฐศาสตรบางประการ นอกจากนี้ พรรคการเมือง
ตางๆมีแนวโนมที่จะนํ าเสนอนโยบายที่แตกตางกันไมมากนัก เพราะทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวย
ประชาธิปไตยบอกแกเราวา พรรคการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้งไดนั้นจักตองสามารถยึดกุมหัวใจของ
ผูม สี ทิ ธิการเลือกตั้งที่อยูตรงกลาง (median voters) ได ในสหรัฐอเมริกาพรรคดีโมแครตและพรรค
รีปบ ลิกนั มิไดมนี โยบายแตกตางกันมากนัก เพราะตางก็มุงสนองความตองการของผูมีสิทธิการเลือกตั้ง
ทีอ่ ยูต รงกลาง ดวยเหตุที่พรรคการเมืองทั้งสองมิไดเสนอขาย `ผลผลิต' ที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน
ผลที่เกิดขึ้นก็คือ นับวันประชาชนชาวอเมริกันมีแนวโนมที่จะนอนหลับทับสิทธิ์กันมากขึ้น และการ
เลือกตัง้ มีแนวโนมที่จะเลือกตัวบุคคลมากกวาเลือกพรรค
ประวัตศิ าสตรการเมืองนับแตป 2475 เปนตนมา บงบอกแกเราวา พรรคการเมือง
ในประเทศไทยมีแนวโนมจะนํ าเสนอนโยบายในลักษณะเหวี่ยงแหและกํ ากวม โดยมิไดระบุอยาง
กระจางชัดวาจะดําเนินนโยบายที่แถลงไวนั้นอยางไรและเมื่อไร การนําเสนอนโยบายของพรรคการ
เมืองทีส่ าคั
ํ ญจึงมิไดแตกตางกันในสาระสําคัญ นอกจากนี้ แมในยามที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล พรรค
การเมืองที่เปนรัฐบาลมักจะละลืมคํามั่นสัญญาในฤดูการเลือกตั้ง นโยบายที่แถลงไวในตอนหาเสียง
ไมสไู ดนํามาดําเนินการ สวนหนึ่งเปนเพราะวารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยของไทยมักจะมีอายุสั้น
ขอเท็จจริงดังกลาวนี้นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหมีการนอนหลับทับสิทธิ์ และมีการซื้อเสียงตามมา
เพราะผูสมัครรับเลือกตั้งเมื่อไมมีนโยบายหรือ `ผลผลิต' ที่เปนของดีที่จะเสนอขายก็ตองเสนอขาย
`เงิน' เพื่อใหไดมาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้ง ขางฝายราษฎรที่มีสิทธิการเลือกตั้ง เมื่อไมสามารถหวัง
ประโยชนระยะยาวจากการดําเนินนโยบายของพรรคการเมืองที่เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง ยอมตองหวัง
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ประโยชนระยะสั้นดวยการแลกคะแนนเสียงกับเงิน การขายเสียงจึงเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล
แตจะผิดจริยธรรมหรือไมเปนอีกประเด็นหนึ่ง
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการเลือกตั้งบอกแกเราวา ราษฎรที่ออกจากบานไปใช
สิทธิการเลือกตัง้ นัน้ ก็เปนเพราะไดประเมินแลววา ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการลงคะแนนเสียงมี
มากกวาตนทุนที่ตองเสียไปในการนั้น การนอนหลับทับสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อประโยชนที่ประเมินวา
จะไดรับนั้นตํ่ากวาตนทุนที่ตองเสีย
หากการนอนหลับทับสิทธิ์เปนความผิด ความผิดนั้นมิไดตกแกผูมีสิทธิการเลือกตั้งแต
ฝายเดียว หากยังเปนความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งดวย การบังคับใหราษฎรใชสิทธิการเลือกตั้ง
จึงเปนมาตรการที่มุงปายความผิดใหแกราษฎร โดยที่นักการเมืองมิไดมองความผิดของตนเอง
หากจะไมใหมกี ารนอนหลับทับสิทธิ์ จะดําเนินการลงโทษผูมีสิทธิการเลือกตั้งแตฝายเดียวหาเปนธรรม
ไม ควรจะมีมาตรการทางดานผูสมัครรับเลือกตั้งดวยอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก พรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งจักตองแถลงนโยบายอยางกระจางชัด
โดยเรียงลําดับความสําคัญของนโยบาย พรอมทั้งแถลงรายละเอียดของมาตรการที่ใช และจักตองระบุ
อยางชัดเจนวา จะดํ าเนินนโยบายเหลานั้นภายในกํ าหนดเวลากี่เดือนหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลแลว
หากพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลมิไดปฎิบัติตามสัญญาประชาคมอยางครบถวน สมาชิกพรรค
การเมืองนัน้ จะหมดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งทั่วไปสมัยตอไป
ประการที่สอง สํ านักงานเลขาธิการรัฐสภาจะตองบันทึกพฤติกรรมของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการเขาประชุม เพื่อจะไดทราบวา ส.ส.แตละคนขาดการประชุมมากนอย
เพียงใด ส.ส.ที่ขาดประชุมมากกวา 30% ของจํานวนการประชุมทั้งหมด จะไมมีสิทธิในการสมัคร
รับเลือกตัง้ ในฤดูการเลือกตั้งครั้งตอไป นอกจากนี้สํานักงานเลขาธิการรัฐสภาจักตองบันทึกพฤติกรรม
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการลงมติในเรื่องตางๆ เพื่อจะไดทราบวา ส.ส.แตละคนลงมติ
สนับสนุนรางกฎหมายและญัตติใด และคัดคานรางกฎหมายและญัตติใด
ประการที่สาม หนวยราชการทีม่ หี นาที่ในการอํานวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจักตองถือเปนหนาที่ในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองแตละพรรคตาม
ที่กลาวไวในขอ (1) เพื่อประชาชนจะไดทราบวา มีพรรคการเมืองใดบางที่มิไดปฏิบัติตามสัญญา
ประชาคม และตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ ส.ส.เกี่ยวกับการเขาประชุมและการลงมติ
ตามทีก่ ลาวไวในขอ (2) นอกจากนี้ ยังควรที่จะเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการยายพรรคที่สังกัดของผูสมัคร
รับเลือกตัง้ ดวย ขอมูลเหลานี้จักตองเผยแพรทั้งทางวิทยุ โทรทัศน และติดประกาศในหนวยเลือกตั้ง
ดวย
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มาตรการดั ง ที่ เ สนอข า งต น นี้ มุ  ง ที่ จ ะตี ก รอบให พ รรคการเมื อ งและนั ก การเมื อ ง
มีพฤติกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม ทั้งนี้เพื่อใหราษฎรที่มีสิทธิการเลือกตั้งเห็นประโยชน
ที่จะไดจากการลงคะแนนเสียงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ควรจะดําเนินการลดตนทุนในการ
ใช สิ ท ธิ ก ารเลื อ กตั้ ง ด ว ยการจั ด บริ ก ารการขนส ง คมนาคมให ผู  มี สิ ท ธิ ก ารใช ค ะแนนเสี ย งไปสู 
หนวยเลือกตั้งโดยไมเสียเงิน
ในทํานองเดียวกับการนอนหลับทับสิทธิ์ หากการขายเสียงเปนความผิด ความผิดนั้น
ไมควรยกใหเปนของราษฎรผูมีสิทธิการเลือกตั้งเพียงฝายเดียว ผูสมัครรับเลือกตั้งยอมตองมีสวน
รับความผิดนัน้ ดวย ดังนั้น จึงควรกําหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเขารวมพิธีสาบานตน ณ วัดพระศรี
รัตนศาสดาราม เพื่อใหสัตยปฏิญาณวา ผูสมัครรับเลือกตั้งจะไมใชเงินซื้อเสียง และจะไมใชจายเงิน
ในการเลือกตัง้ เกินกวาที่กฎหมายกําหนด ผูที่มิไดเขารวมพิธีสาบานตนดังกลาวนี้ถือวาขาดคุณสมบัติ
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง
ข อ เสนอทั้ ง หมดข า งต น นี้ มี จุ ด มุ  ง หมายที่ จ ะให พ ฤติ ก รรมทางการเมื อ งทั้ ง ของ
นักการเมืองและผูมีสิทธิการเลือกตั้ง เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม ทานผูอาน
บางคนเมือ่ อานถึงตรงนี้ อาจมีความเห็นวาผมคง `เพี้ยน' ไปแลว แตผมยังคิดวา ขอเสนอขางตน
ของผม มิไดวิตถารไปกวาขอเสนอที่จะบังคับใหราษฎรใชสิทธิการเลือกตั้งของทานนายกรัฐมนตรี1

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2534
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วาดวยการซื้อเสียง
การซื้ อ ขายเสี ย งในตลาดการเมื อ งเป น ประเด็ น ที่ ถู ก หยิ บ ยกขึ้ น มาโจมตี
นักการเมืองและเปนเหตุอางอิงประการหนึ่งในการทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 โดยที่
คณะรัฐประหารแสดงเจตจํ านงที่จะใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพื่อปองกันการซื้อขายเสียง แตแลว
ก็เปนที่ประจักษชัดในเวลาตอมาวา รัฐธรรมนูญมิใชเครื่องมือที่ทรงประสิทธิผลในการแกปญหา
ดังกลาวนี้
กระทรวงมหาดไทยในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนไดใชงบประมาณแผนดิน
นับรอยลานบาทในโครงการ “สี่ทหารเสือ” โดยมีจุดมุงหมายที่จะอบรมความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และสรางคานิยมการตอตานการซื้อขายเสียงแกราษฎรทุกหมูบานทั่วราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมี
การโหมโฆษณาโดยอาศัยสื่อประเภทตางๆเพื่อสรางทัศนคติที่วา การขายเสียงมีผลเสมือนหนึ่งการ
ขายชาติขายแผนดิน
กระบวนการตอตานการซื้อขายเสียงดังที่เปนอยูนี้ไดสื่อสารที่อาจกอใหเกิดความ
เขาใจผิดอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก การซื้อขายเสียงหาไดมีเฉพาะแตเขตการเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้ง
เทานัน้ แทที่จริงแลวการซื้อขายเสียงปรากฏในตลาดการเมืองทุกระดับ และมีอยูตลอดเวลา ตลาด
การเมืองนั้นมีอยูหลายตลาดและหลายระดับ ไมวาจะเปนตลาดการเมืองในระดับเขตการเลือกตั้ง
ตลาดการเมืองในพรรคการเมือง ตลาดการเมืองในรัฐสภา ตลาดการเมืองในรัฐบาล และตลาดการ
เมืองในระบบราชการ การรณรงคตอตานการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
โดยที่มิไดมีความพยายามแมแตนอยที่จะขจัดการซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับอื่นๆยอมกอ
ใหเกิดความเขาใจผิดวา การซื้อขายเสียงมีเฉพาะแตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งๆที่
การซื้อขายเสียงเปนปรากฏการณธรรมชาติในตลาดการเมืองทุกตลาด ไมวาจะเปนพรรคการเมือง
รัฐสภา รัฐบาล และระบบราชการ
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ประการที่สอง การซื้อขายเสียงมิไดชําระดวยเงินเสมอไป การไดมาซึ่งคะแนนเสียง
อาจชําระดวยสิ่งที่มิใชเงินตราก็ได บางครั้งชําระดวยสิ่งของ บางครั้งชําระดวยบริการสาธารณะและ
บางครัง้ ก็ชาระด
ํ วยตําแหนงและความกาวหนาในอาชีพ
การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับเขตการเลือกตั้ง หมายถึงปรากฏการณที่
ผูสมัครรับเลือกตั้งจายเงินใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนใหแกผูสมัครที่จายเงินนั้น การซื้อขาย
เสียงในตลาดการเมืองระดับดังกลาวนี้ เปนปรากฏการณที่มีการกลาวขวัญกันโดยทั่วไป จนคนทั่วไป
หลงลืมไปวา ภายในพรรคการเมืองและรัฐสภาก็มีการซื้อขายเสียงเชนเดียวกัน
การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองในระดับพรรคการเมืองมีจุดมุงหมายที่จะแยงชิง
การนําภายในพรรค เพื่อวาเมื่อพรรคการเมืองในสังกัดเขารวมจัดตั้งรัฐบาล จะไดยึดครองตําแหนง
ทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนงรัฐมนตรีได ในสังคมการเมืองไทย ผูนําพรรคการเมืองจักตอง
มี ส.ส.ที่เปนบริวารหรืออยูภายใตการอุปถัมภจํานวนมากพอสมควร จึงจะมีอํานาจทางการเมืองได
อํ านาจการตอรองภายในพรรคของผูนํ าแตละคนสวนสํ าคัญขึ้นอยูกับจํ านวน ส.ส.ที่เปนบริวาร
ในพรรคการเมืองบางพรรค การตัดสินใจในเรื่องสําคัญบางเรื่องขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองและมติของ
ผูนําคนสําคัญของพรรค การเพิ่มจํานวน ส.ส. บริวารเปนมรรควิธีหนึ่งในการเพิ่มอํานาจตอรอง
ในพรรค การยายกลุมที่สังกัดภายในพรรคการเมืองเดียวกันไมคอยปรากฏมากนัก แตใชวาจะไมมี
เสียเลย แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นมากกวา ก็คือ การยายพรรค ในแงของพรรคการเมืองที่มีเปาหมาย
หลักในการจัดตัง้ รัฐบาล การดึง ส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นใหยายมาสังกัดพรรคตนเปนมรรควิธีที่เสีย
ตนทุนตํา่ หากไมคํานึงถึงอุดมการณทางการเมือง ผูนําพรรคบางคนอาจดึง ส.ส. จากพรรคอื่นใหยาย
พรรคมาอยูภ ายใตการอุปถัมภของตน เพื่อเพิ่มฐานและอํานาจตอรองของตนภายในพรรค ในบางกรณี
มีการยายพรรคเปนกลุมใหญ เมื่อเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงในพรรคเดิม การยายพรรคในลักษณะ
นี้มักจะเปนการจัดตั้งกลุมใหมในพรรคที่เปลี่ยนสังกัด มากกวาการเขาสังกัดในกลุมการเมืองที่มี
อยูแ ลว ดังเชนกลุมพลเอกหาญ ลีนานนทในพรรคชาติไทย และกลุมนายบุญเทง ทองสวัสดิ์ ในพรรค
เอกภาพ ในหลายตอหลายกรณีมีการตบเทาจากพรรคการเมืองเดิม เพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหม
เมื่อการแบงปนผลประโยชนภายในพรรคไมลงตัว ดังเชนการยายจากพรรคกิจสังคมเพื่อจัดตั้งพรรค
กิจประชาคมของกลุมนายบุญชู โรจนเสถียร และการจัดตั้งพรรคประชาชนของกลุม 10 มกราจาก
พรรคประชาธิปตย เปนตน
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หากระบอบประชาธิปไตยยืนยาวมากกวาที่เปนมา เราคงจะไดเห็นการขยายตัวและ
การหดตัวของกลุมการเมืองกลุมตางๆอยางมีชีวิตชีวา การแตกแยกของพรรคกิจสังคมจนบางกลุม
ในพรรคนั้นเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมหรือรวมตัวกับพรรคอื่นในปลายรัฐบาลชาติชาย 2
นับเปนตัวอยางอันดี
ในรั ฐ สภา การซื้ อ ขายเสี ย งมิ ไ ด มี แ ต ใ นสภาผู  แ ทนราษฎรเท า นั้ น หากยั ง มี ใ น
วุฒิสภาอีกดวย ดังเปนที่ทราบดีวา มีการแจก “โพย” เพื่อใหวุฒิสมาชิกลงมติในญัตติสํ าคัญ
จนวุฒิสภาเกือบจะมีสภาพเปนสภาหุนยนต ทั้งนี้จารีตธรรมเนียมในสังคมการเมืองไทยมีอยูวา
วุฒิสภาจักตองมีความภักดีตอรัฐบาลหรือผูทรงอํ านาจทางการเมืองที่แตงตั้งตน พฤติกรรมการ
ลงคะแนนเสียงของวุฒสิ มาชิกจักตองเปนไปตาม “โพย” ที่กําหนดไวลวงหนา วุฒิสมาชิกคนใด หากมี
พฤติกรรม “แตกแถว” ยอมยากที่จะไดรับการตออายุ วุฒิสภาจึงเปนสถาบันที่นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐบาลหวังพึ่งเปนกลไกสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล โครงสรางและองคประกอบของ
วุฒิสมาชิกเปนกระจกเงาที่สะทอนถึงโครงสรางและองคประกอบของชนชั้นนําทางอํานาจ (power
elite) ในสังคมการเมืองไทย จารีตธรรมเนียมที่คาดหวังวา วุฒิสมาชิกจักตองสวามิภักดิ์ตอนายก
รัฐมนตรีหรือผูท รงอํานาจทางการเมืองที่แตงตั้งตน โดยพื้นฐานแลวก็เปนจารีตการซื้อเสียงบนพื้นฐาน
ของระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ เพียงแตในกรณีนี้ผูรับภาระรายจายในการซื้อเสียงก็คือ ราษฎร
ผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐบาล
ในสภาผูแ ทนราษฎร ผูนํา ส.ส. สามารถใชความสัมพันธเชิงอุปถัมภในการกําหนด
ทิศทางในการลงคะแนนเสียงในญัตติสําคัญให ส.ส. ที่เปนบริวารปฏิบัติตามได ในการลงคะแนนเสียง
ในญัตติสาคั
ํ ญบางญัตติ หากผูนําพรรครัฐบาลเกรงวา ส.ส. ในสังกัดจะแปรพักตรจนมีผลสั่นคลอน
เสถียรภาพของรัฐบาล ก็อาจนะตองมีการ “อัดฉีด” เพื่อให ส.ส. “เขาแถว” อยางเปนระเบียบเรียบรอย
การอัดฉีดในลักษณะดังกลาวนี้อาจทํากับ ส.ส. ในสังกัดพรรคฝายคานดวย เพื่อใหเปนการอภิปราย
ไมไววางใจบรรเทาความหนักแนน หรือเพื่อใหถอนญัตติการอภิปราย หรือเพื่อให “ลองหน” ไปในวันที่
กระทูเ ขาสูร ะเบียบวาระการประชุมของสภาฯ (เมื่อผูตั้งกระทูไมอยูในที่ประชุม กระทูนั้นตองมีอันตกไป
ตามระเบียบการประชุมของสภาฯ) กรณีที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ตั้ง “ตูเอทีเอ็ม” จายเงินในสภาฯ
จนเปนเหตุใหญัตติการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลเปรม 5 มีอันตองตกไป นับเปนกรณีคลาสสิก
ในเรื่องนี้
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ที่ ประชุมคณะรัฐ มนตรีเ ปนตลาดการเมืองอีกตลาดหนึ่งที่มีการซื้อขายเสียงตาม
ธรรมชาติ รัฐมนตรีรวมรัฐบาลอาจ “ฮัว้ ” กันดวยการไมคัดคานโครงการของกันและกัน ทั้งๆที่โครงการ
เหลานั้นเปดชองใหมีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได การ “ฮั้ว” กันในกรณีเชนนี้มีสภาพ
เหมือนหนึง่ การซือ้ ขายเสียงในรูปแอบแฝง โดยที่ราคาของคะแนนเสียงเทากัน ดังนั้น จึงไมตองจายเงิน
คาคะแนนเสียงแกกันและกัน อยางไรก็ตาม ในบางโครงการที่มีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
จํ านวนมากและโจ ง แจ ง รั ฐ มนตรีเ จา ของโครงการอาจตอ งชํ าระคา คะแนนเสียงแกบุคคลรว ม
คณะรัฐมนตรี มิฉะนั้น โครงการดังกลาวอาจไมสามารถผานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปได
ผมมี ค วามเห็ น ว า เราไม ค วรมองพฤติ ก รรมการซื้ อ ขายเสี ย งเพี ย งเฉพาะการ
แลกคะแนนเสียงกับเงินเทานั้น การไดมาซึ่งคะแนนเสียงมิจําเปนตองชําระดวยเงินสดเสมอไป การ
ชําระดวยสิ่งของ (payment in kind) ดังเชนปลาทูหรือสินคาที่จําเปนแกการครองชีพอื่นๆ นักการเมือง
อาชีพบางคนสามารถธํารงตําแหนง ส.ส. ไดเปนระยะเวลาอันยาวนานดวยการผลักดันใหมีบริการ
สาธรณะตางๆในเขตการเลือกตั้งของตน สวนใหญมักจะอาศัยอํานาจทางการเมืองทั้งโดยชอบและ
มิชอบ หรือมิฉะนัน้ ก็ใชงบพัฒนาจังหวัดที่ ส.ส. ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดินใหเปนประโยชน
เพือ่ การนี้ จะมี ส.ส. เพียงไมกี่คนที่ “ควักกระเปา” ของตนเองเพื่อใชจายในเรื่องเชนนี้ โดยที่เงินที่อยูใน
กระเปานัน้ อาจมีแหลงที่มาอันชอบธรรมหรือไมก็ได นี่ก็เปนรูปแบบหนึ่งของการซื้อเสียง กลาวคือ เปน
การแลกบริการสาธารณะกับคะแนนเสียง ราษฎรโดยทั่วไปมักนิยมชมชอบนักการเมืองที่มีความ
สามารถในเรื่องนี้ โดยไมนําพาสนใจวา บริการสาธารณะเหลานี้เกิดจากการใชอํานาจทางการเมือง
และเงินอันมีแหลงที่มาอันชอบธรรมหรือไม
ในสังคมการเมืองที่ความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีอยูอยางหนาแนนดังเชนสังคมไทยนี้
ยอมเปนเรื่องยากที่จะขีดเสนแบงระหวางพฤติกรรมการตอบแทนภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ
พฤติกรรมการซือ้ ขายเสียงอยางเดนชัด ผมมีความเห็นวา การใหการอุปถัมภทั้งทางการเงิน การงาน
อาชีพ และการเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสวามิภักดิ์และคะแนนเสียงในตลาดการเมือง (ไมวาจะ
เปนในพรรคการเมือง เขตการเลือกตั้ง รัฐสภา และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี) นับเปนรูปแบบหนึ่งของ
การซือ้ ขายเสียง เพียงแตมิใชการซื้อขายเสียงที่มีลักษณะ “โปรงใส” หากแตเปนการซื้อขายเสียงที่เกิด
จากความสัมพันธสวนบุคคลระยะยาว
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ดวยระบบการวิเคราะหขางตนนี้ ผมจึงมีความเห็นวา ระบบราชการเปนตลาดการ
ซื้อขายเสียงที่ใหญที่สุดตลาดหนึ่งในสังคมไทย ขาราชการระดับลางจําตองขายความสวามิภักดิ์แก
ขาราชการระดับบน เพื่อแลกกับเงินเดือน ตําแหนง และความกาวหนาทางอาชีพ เราไดเห็นขาราชการ
ทั้งทหารและพลเรือนจํานวนมากที่ตองนํ้าตารวงเพียงเพราะมีความสวามิภักดิ์ตอขาราชการระดับบน
ไมมากพอ (กลาวในเชิงเศรษฐศาสตรก็คือ ราคาที่จายเพื่อตําแหนงการงานตํ่าเกินไป) หรือมิฉะนั้น
ก็เปนเพราะเลือกแทงมาผิดตัว กลาวคือ ขาราชการระดับบนที่ตนสวามิภักดิ์นั้นหมดอํานาจในเวลา
รวดเร็วเกินกวาที่คาด
สั ง คมมนุ ษ ยไดแปรสภาพมาเปนสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายนับพันป และ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายนับวันแตจะซับซอนมากขึ้นทุกที ในสังคมไทย แมแตลูกก็ยังมีการ
ซื้ อ ขายกั น ทั้ ง ในรูป ของแรงงานเด็ กและบริการโสเภณี การซื้อตํ าแหนง ในระบบราชการปรากฏ
โดยทั่ ว ไป ทั้ ง ด ว ยการชํ าระเงิ น และด ว ยการแสดงความสวามิ ภั ก ดิ์ การซื้ อ ขายเสี ย งจึ ง เป น
ปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งมิไดมีเฉพาะในตลาดการเลือกตั้ง หากยังมีในพรรคการเมือง ที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร) ตลอดจนในระบบราชการอีกดวย
ความพยายามในการขจัดการซื้อขายเสียงจึงลมเหลวตั้งแตตน เพราะเปนความพยายามที่ขัดตอ
ธรรมชาติของมนุษย ประเด็นของปญหามิไดอยูที่วา การซื้อขายเสียงเปนพฤติกรรมที่พึงขจัดใหหมดไป
หรือไม หากแตอยูที่วา เราจะกํากับการซื้อขายเสียงไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม
ไดอยางไร2
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การซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง : มองจากมุมของชาวบาน
ผมเดินทางเขาและออกจากกรุงเทพฯเกือบทุกวัน บนถนนเกือบทั่วทุกระแหง ผมเห็น
ปายประกาศตอตานการซื้อขายเสียงปรากฏอยูทั่วไป ยิ่งเมื่อเดินทางสูตางจังหวัดที่ไกลโพนออกไป
จากกรุงเทพฯมากเพียงใด ปายโฆษณาเหลานี้ก็ยิ่งปรากฏอยางหนาแนนมากเพียงนั้น ผมไมทราบ
แนชัดวา รัฐบาลสูญเสียงบประมาณแผนดินไปในการนี้มากนอยเพียงใด ขอที่ผมแนใจอยางยิ่งก็คือ
งบประมาณแผนดินที่ตองเสียไปเพื่อการนี้เกือบจะหาประโยชนโภคผลใดๆมิได แตความสูญเปลาของ
งบประมาณแผนดินในกรณียังนอยกวาโครงการ “สี่ทหารเสือเผยแพรประชาธิปไตย” ของกระทรวง
มหาดไทยที่ผลาญเงินของแผนดินนับรอยลานบาท
นั กเศรษฐศาสตรจํ านวนมากเชื่อวา ชาวนาไทยเปนผูที่มีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจ
(economic rationality) และมีพฤติกรรมสนองตอบตอสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ นักสังคมวิทยาและ
นักมานุษยวิทยาบางสํานักสอนใหเราเคารพเหตุผลของชาวบาน และพยายามแสวงหาคําตอบเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมของประชาชน คําสอนและความเชื่อเหลานี้ลวนแลวแตมีประจักษพยานขอเท็จจริง
และประสบการณในชีวิตจริงสนับสนุนอยางหนาแนน ผมมีความเชื่อดุจเดียวกัน ผมจึงมิไดเห็นวา
การซือ้ ขายเสียงในการเลือกตั้ง ส.ส. เปนปญหารายแรงดังที่กระทรวงมหาดไทย ผูนําฝายทหาร และ
ชนชัน้ ปกครองหวาดกลัว
การซื้อขายเสียงจักเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีทั้งผู ‘ขาย’ และผู ‘ซื้ อ’ หากขาดไรซึ่ง
ฝายหนึ่งฝายใด การซื้อขายยอมไมบังเกิดขึ้น คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดราษฎรที่มีสิทธิในการ
เลือกตั้งจึง ‘ขาย’ เสียง และเหตุใดผูสมัครรับเลือกตั้งจึง ‘ซื้อ’ เสียง ผมคิดวา เราจะเขาใจพฤติกรรม
เหลานี้ไดอยางถูกตองและถองแท ก็ตอเมื่อเราเคารพเหตุผลของตัวละครทางการเมืองเหลานี้เปน
ปฐมฐาน หากเราเริ่มตนดวยการประณามราษฎรที่ ‘ขาย’ เสียง และประณามผูสมัครรับเลือกตั้งที่ ‘ซื้อ’
เสียงเสียแลว ก็ยากที่จะเขาใจพฤติกรรมดังกลาวนี้อยางลึกซึ้งได ประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งก็ดี และผูสมัครรับเลือกตั้งก็ดีลวนแลวแตมีกิเลสมีตัณหา มีความเห็นแกตัว
และในกรณีสว นใหญความเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาความเห็นแกประโยชนสวนรวม ประชาชน

96
คนสามัญมิไดมีพฤติกรรมและคานิยมในเชิงอุดมคติ การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจึงปรากฏ
อยางดาษดื่นในสังคมมนุษย
ตลาดการเมืองมีหนาที่จัดสรรทรัพยากรเพื่ออํานวยประโยชนสุขแกทวยราษฎร สินคา
ที่ซื้อขายกันในตลาดการเมืองก็คือ นโยบายหรือบริการสาธารณะอันนํามาซึ่งประโยชนสุขของราษฎร
นักการเมืองเปนผูขายนโยบายหรือบริการสาธารณะดังกลาวนี้ ในขณะที่ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง
เปนผูซ อื้ อํานาจซื้อของราษฎรเกิดจากการมีกรรมสิทธิในทรัพยสิน (property rights) โดยที่ทรัพยสิน
ในกรณีนมี้ ใิ ชทรัพยศฤงคารที่จับตองได หากแตเปนสิทธิในการเลือกตั้ง (voting right) เมื่อรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายการเลื อ กตั้ ง มอบสิ ท ธิ ใ นการเลือ กตั้ง แก ราษฎรผู ใด ราษฎรผู  นั้น ย อมมีกรรมสิท ธิ์
ในคะแนนเสียงของตน คะแนนเสียงนั้นเปนทรัพยสินที่สามารถซื้อขายได หากจะมีบทบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งเพื่อหามการซื้อขายเสียง บทบัญญัติยอมขัดตอธรรมชาติของ
ทรัพยสนิ สังคมเศรษฐกิจที่ยินยอมใหประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยสวนบุคคลยอมมิอาจหามมิให
มีการซื้อขายทรัพยสินไดฉันนั้น สินคาการเมืองที่ยินยอมใหราษฎรมีสิทธิการเลือกตั้งยอมมิอาจ
สกั ด การซื้ อ ขายเสี ย งได ฉั น นั้ น หนทางเดี ย วที่ จ ะหยุ ดยั้ ง การซื้ อ ขายเสี ย งก็ โ ดยการลิ ด รอนสิ ท ธิ
การเลือกตั้งได
ในสังคมการเมืองใดๆ ราษฎรโดยธรรมชาติยอมตองการประโยชนสุขจากรัฐและผูมี
อํานาจรัฐ ผูป กครองที่อํานวยประโยชนสุขแกราษฎรได ยอมสามารถธํารงไวซึ่งอํานาจทางการเมืองได
งายและนานกวาผูปกครองที่มิไดเหลียวแลทุกขสุขของราษฎร ราษฎรยอมมีความพึงพอใจ ส.ส. ที่
สามารถนําโครงการบริการสาธารณะเขาสูชุมชน โดยมิไดสนใจพฤติกรรมดานอื่นๆของ ส.ส. คนนั้น
ราษฎรมิไดสนใจวา ส.ส. ของตนไดปฏิบัติหนาที่ในดานนิติบัญญัติโดยสมบูรณหรือไม มีพฤติกรรม
‘ขายตัว’ หรือไม และมีพฤติกรรมฉอราษฎรหรือไม รัฐมนตรีหลายตอหลายคน แมจะมีพฤติกรรมฉอฉล
แตก็สามารถธํ ารงตํ าแหนง ส.ส. ไวไดดวยการอํ านวยสุขแกราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน
การอํานวยประโยชนสุขมิไดหมายเฉพาะแตการนําถนน ไฟฟา และนํ้ากินนํ้าใชเขาสูหมูบานเทานั้น
หากยั ง หมายรวมถึงการโปรยปรายผลประโยชนจากโครงการบางโครงการเขาสูหมูบานอีกดวย
ประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรียอมพึงพอใจที่ อ.ต.ก. เขาไปรับซื้อขาวเปลือกตามราคาประกัน
ในทํานองเดียวกับที่ราษฎรในจังหวัดตรังพึงพอใจที่รัฐบาลเขาไปพยุงราคากาแฟ โดยที่มิไดใสใจวา
เงินที่รัฐบาลนํามารับซื้อกาแฟนั้นไดมาจากการเก็บพรีเมี่ยมขาว ซึ่งสรางภาระแกชาวนาผูเพาะปลูก
ขาวมากเพียงใด
ในสนามการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งมักจะใหคํามั่นสัญญาวาจะนําประโยชนสุข
มาสูเ ขตการเลือกตั้งของตน ส.ส. ที่ไมสามารถรักษาคํามั่นสัญญานี้ไดมักจะพายแพการเลือกตั้ง ตลาด
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การเลือกตั้งจึงเปนตลาดการซื้อขาย ‘ความสุข’ ราษฎรหยอนบัตรเลือกตั้งดวยความคาดหวังเกี่ยวกับ
‘ความสุข’ ที่จะไดรับหลังการเลือกตั้ง หากความคาดหวังนี้ไมเปนจริง ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งยอม
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งครั้งตอไป ตลาดการเลือกตั้งแตกตางจากตลาด
สินคาในแงที่วา การซื้อขายในตลาดสินคามีลักษณะยื่นหมูยื่นแมว (quid pro quo) เกือบโดยทันที
กลาวคือ ผูซ อื้ เมื่อชําระคาสินคาแลว ในกรณีสวนใหญมักจะไดรับสินคาที่ซื้อโดยทันที แมในบางกรณี
จะมีสัญญาการสงมอบสินคาในอนาคต แตกระบวนการซื้อขายสินคาก็ใหหลักประกันที่แนนอนวา
ผูซื้อที่ชําระคาสินคาแลวจักไดรับสินคาเปนการตอบแทน หากผูขายบิดพลิ้วไมสงมอบสินคา ก็จะมี
กระบวนการทางกฎหมายที่จะบังคับใหผูขายคืนเงินและชดเชยคาเสียหายแกผูซื้ออยางชัดเจน แต
ตลาดการเลือกตั้งมิไดเปนเชนนี้ เมื่อราษฎรหยอนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งหมายความวา ราษฎรไดชําระราคา
ของ ‘ความสุข’ ทีค่ าดวาจะไดจากการเลือกตั้ง แตราษฎรยังมิไดรับ ‘ความสุข’ เปนผลตางตอบแทน
โดยทันที หากผูสมัครเลือกตั้งที่ตนเลือกมิไดเปน ส.ส. ความคาดหวังเกี่ยวกับ ‘ความสุข’ ที่จะไดรับ
ก็มอี นั ตองพังทลายไป แมผูที่ตนเลือกจะไดเปน ส.ส ก็ยังไมแนวาจะมีการสงมอบ ‘ความสุข‘ เปนการ
ตอบแทนไดหรือไม และสงมอบไดเมื่อไร ทั้งหมดนี้ขึ้นอยูกับการรักษาคํามั่นสัญญาและประสิทธิภาพ
ของ ส.ส. แตละคน
ความสุขทีร่ าษฎรคาดวาจะไดจากการเลือกตั้ง มิไดมีเฉพาะแตบริการสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะอื่นๆ รวมตลอดทั้งโครงการที่เปนประโยชนตอการครองชีพเทานั้น หากทวา
ราษฎรยังคาดหวังวา ส.ส. จะเขามาชวยแกปญหาสวนตัวอีกดวย ดวยเหตุนี้เอง ส.ส. จึงตองมี
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ส.ส. จักตองดูแลทุกขสุขของราษฎร
ในเขตการเลือกตั้งของตนประดุจเครือญาติ ตองใหความชวยเหลือในยามขัดสนหรือเจ็บไขไดปวย
ตองเขาปกปองเมื่อถูกขาราชการรังแก ตองกดดันรัฐบาลและเรียกรองนโยบายในยามที่มีความ
เดือดรอนในการครองชีพ ตองชวยเหลือลูกหลานใหเขาโรงเรียนหรือในบางกรณีตองชวยหางานทํา
ตองเขารวมงานพิธีตามวัฒนธรรมทองถิน่ ดังเชนงานวัดหรืองานฉลองของทองถิ่น รวมตลอดทั้งงาน
โกนจุก งานบวช งานแตงงาน และงานศพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูนําทองถิ่นเปนเจาภาพ ส.ส.
จักตองกระชับความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรระดับลางลงไป ส.ส. ที่สามารถธํารงตําแหนงของตน
ไดเปนระยะเวลาอันยาวนานนั้น ไมเพียงแตจะมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนําทองถิ่นและราษฎร
ในเขตการเลือกตั้งของตนเทานั้น หากทวายังตองสรางเครือขายงานเพื่อขยายฐานและกระชับความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ใหกวางขวางและแนนแฟนมากยิ่งอีกดวย
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ดังนัน้ จะเห็นไดวา ผูสมัครรับเลือกตั้งมักจะไดตําแหนง ส.ส. มาดวยการขาย ‘บริการ
ความสุ ข’ แลกกับ คะแนนเสี ย ง และการซื้อขายเสียงในกรณีนี้ถือเปนเรื่องชอบธรรมในระบอบ
ประชาธิปไตย สิง่ ที่ราษฎรคาดหวังวาจะไดรับจากผูแทนของตนหาใชการปฏิบัติหนาที่ดานนิติบัญญัติ
ไม ส.ส. ทีเ่ ขาประชุมสภาฯโดยสมํ่าเสมอและอภิปรายทักทวงรางกฎหมายตางๆอยางมีเหตุผล อาจจะ
สอบตกไดโดยงายหากละเลยการลงพื้นที่เพื่อดูแลทุกขสุขของราษฎร และหากมิไดสรางและกระชับ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน
ปญหาพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดราษฎรจึงมิไดคาดหวังผลประโยชนจากผูแทนของตน
ในการปฏิบัติหนาที่ดานนิติบัญญัติเปนหลัก คํ าตอบของผมมีอยูวา รัฐบาลไทยไดละทิ้งราษฎร
ในชนบทมาเปนเวลาชานาน การดําเนินนโยบายในดานตางๆหาไดเปนประโยชนแกชนสวนใหญไม
หากแตเปนประโยชนแกชนกลุมนอย ซึ่งเปนกลุมที่มีความไดเปรียบในสังคมไทยอยูแลว ความละเลย
ของรั ฐ บาลทํ าให ราษฎรจํ านวนมากสิ้ น หวั ง ที่จ ะพึ่ง พิง รัฐ บาล ดัง จะเห็น ได จ ากการกอเกิ ดและ
การขยายตัวของขบวนการพึ่งตนเองในสังคมเศรษฐกิจไทย มิหนําซํ้าราษฎรยังถูกขาราชการรังแกและ
เบียดเบียนอีกดวย ส.ส.จึงเปรียบเสมือนทอนไมที่ราษฎรหวังเกาะเกี่ยวเพื่อเอาตัวรอด ทามกลางทะเล
ชีวติ ทีเ่ ต็มไปดวยมรสุม ในสังคมที่มีคนยากจน 25-35% ของครัวเรือนทั้งประเทศดังเชนสังคมไทยนี้
ราษฎรยอมตองเห็นแกประโยชนสวนตนและผลประโยชนเฉพาะหนายิ่งกวาอื่นใด เพราะการครองชีพ
เปนปญหาที่ตองแกไขทุกเมื่อเชื่อวัน ในเมื่อขาราชการและรัฐบาลไดพิสูจนตนเองมาชานานแลววา
ไมสามารถเปนที่พึ่งของราษฎรได ราษฎรจึงหันมาพึ่ง ส.ส.
ผมเชื่อวา เมื่อเริ่มมีการ ‘ซื้อ’ เสียงในการเลือกตั้ง ส.ส. ราษฎรมิไดเปนฝายขอ หากแต
ผูส มัครรับเลือกตั้งเปนฝายเสนอให ในขั้นแรก การ ‘ซื้อ’ กระทําดวยการแจกสิ่งของและบริการมหรสพ
ตอมาจึงกลายเปนการแจกเงิน การกลาวขานถึงการ ‘ซื้อ’ เสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งนาจะไมถูกตอง
ในเชิงวิชาการทางเศรษฐศาสตร ดังไดกลาวแลววา ในตลาดการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูเสนอ
ขายนโยบายและบริการความสุข โดยที่ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเลือกซื้อดวยการหยอนบัตร
เลือกตั้ง เมื่อผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถเสนอขายนโยบายและบริการความสุข หรือไมสามารถ
ปฏิบตั ติ ามคํามั่นในการเสนอขายได จึงหันมาเสนอขาย ‘เงิน’ โดยทีร่ าษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งเปนผูซื้อ
‘เงิน’ ดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง
การที่ราษฎรแลกคะแนนเสียงกับเงินมิใชพฤติกรรมที่ไรเหตุไรผล ในเมื่อผูสมัครรับ
เลือกตัง้ มักจะเสนอขายนโยบายและบริการความสุขที่คลายคลึงกัน เพราะพรรคการเมืองเกือบทั้งหมด
มิไดมนี โยบายแตกตางกันมากนัก สินคาที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเสนอขายในตลาดการเลือกตั้ง จึงมิไดมี
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ลักษณะหลากหลาย (product differentiation) ทัง้ ยังไมแนใจวา ภายหลังการหยอนบัตรเลือกตั้งแลว
จะไดบริการความสุขตามคํามั่นสัญญาหรือไม เพราะ ส.ส.เบี้ยวสัญญาที่ใหแกประชาชนอยูบอยๆ
ทัง้ โดยเจตนาและมิไดเจตนา ราษฎรที่มีเหตุมีผลไมฝากชะตาชีวิตไวกับคํามั่นสัญญาที่มีลักษณะลมๆ
แลงๆ การรัฐประหารยิ่งมีสวนซํ้าเติมใหคํามั่นสัญญาของ ส.ส. มีลักษณะลมๆแลงๆมากยิ่งขึ้น สภาวะ
ความไมแนนอนเกี่ยวกับบริการความสุขที่จะไดรับหลังการหยอนบัตรเลือกตั้ง ทําใหราษฎรจํานวน
ไมนอ ยตัดสินใจแลกคะแนนเสียงกับเงิน ซึ่งเปนผลประโยชนเฉพาะหนาทีม่ คี วามแนนอนมากกวา
ผมไมเคยแมแตจะคิดประณามราษฎรที่แลกคะแนนเสียงกับเงิน และไมเห็นดวย
ทีจ่ ะกลาวหาวา คนเหลานี้ไมเห็นแกชาติบานเมือง เพราะรัฐบาลก็ไดแสดงลีลาใหเห็นซํ้าแลวซํ้าเลาวา
เห็นแก ‘ชาติบานเมือง’ สวนของคนรวย โดยที่มิไดเห็นแก ‘ชาติบานเมือง’ สวนของคนจน มิหนําซํ้า
ยังดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากคนจนไปปรนเปรอคนรวยอีกดวย การแลกคะแนนเสียงกับเงิน
มีสวนชวยผอนคลายปญหาการครองชีพของชาวบาน นี่เปนขอดีประการเดียวของระบบการเลือกตั้ง
ทีร่ าษฎรเห็น เพราะ ส.ส. ที่ราษฎรเลือกเขาไปอยูในรัฐสภา ก็เขาไปใหความชอบธรรมแกนโยบาย
ที่เกื้อประโยชนแกคนรวยมากกวาคนจนอีกเชนกัน การแลกคะแนนเสียงกับเงินจึงเปนพฤติกรรม
ที่สมเหตุสมผล และบางทีแลวอาจเปนรูปแบบพฤติกรรมที่ราษฎรใชประทวงชนชั้นปกครองไทย
ในเมือ่ ผูป กครองมีพฤติกรรมอันมิชอบได เหตุไฉนราษฎรจึงมีพฤติกรรมทํานองเดียวกันมิไดเลา3
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 6 มีนาคม 2535
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การซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง : มองจากมุมของ ส.ส.
เหตุใดผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงตองใชเงิน 'ซื้อ' คะแนน
เสียง ?
คํ าตอบมาตรฐานที่ เ รามั ก จะได ยิ น ได ฟ  ง จากผู  นํ าฝ า ยทหาร ตั ว แทนกลุ  ม พลั ง
อํามาตยาธิปไตย และนักวิชาการที่อิงแอบอยูกับผูนําฝายทหาร ก็คือ เพราะนักการเมืองมันชั่ว
คนเหลานี้พรอมที่จะชี้นิ้วและกนประณามความชั่วของนักการเมือง และกลาวหาวาเพราะเหตุที่
นักการเมืองซื้อเสียง ประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยจึงลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด โดยที่
ผูก ลาวประณามดวยถอยคําเชนนี้หาไดเพงพินิจความผิดของตนเองแมแตนอย
ผมมีโอกาสรูจักนักการเมืองจํ านวนไมนอย ซึ่งตามทัศนะของผมเปน ส.ส.ที่ดี
หลายคนผานสนามการเลือกตั้งมาโดยมิไดใชเงินในการซื้อเสียง บางคนก็ยอมรับวา รายจายทํานองนี้
ก็มีอยูบาง ผูที่พายแพการเลือกตั้งมักจะใหคําอธิบายความพายแพของตนวาเปนเพราะมิไดใชเงิน
ซื้อเสียง หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะวาใชเงินเพื่อการนี้นอยเกินไป เงินซื้อเสียงกลายมาเปนตัวแปร
ที่มีความสํ าคัญตอชัยชนะในการเลือกตั้ง แตในสนามเลือกตั้งบางแหง เจาบุญทุมหลายคนตอง
นําตาตก
้
ทําไมจึงเปนเชนนั้น ?
เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 นั้น สังคมเศรษฐกิจไทย
ยังมิไดมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอยางแพรหลาย หนอของทุนนิยมยังไมเติบใหญ
แกรงกลา ชนชั้นกลางยังไมเขมแข็ง และชนชั้นผูประกอบการยังออนปวกเปยก ราษฎรยังมิได
ตระหนักวา สิทธิการเลือกตั้ง (voting right) เปนทรัพยสินที่สามารถซื้อขายได ในชวงกอน สงคราม
โลกครั้งที่สอง ผมไมเคยไดยินหรือพบงานเขียนเกี่ยวกับการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง จนผมเขาใจ
เอาเองวา ปรากฏการณเรื่องนี้เพิ่งเกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเพิ่งจะแพรหลาย
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้เอง
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การแสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมชอบธรรมดูเหมือนจะเริ่มตน
ดวย การโกงการเลือกตั้งกอนการซื้อเสียงเสียอีก การโกงการเลือกตั้งครั้งฉาวโฉปรากฏในการเลือกตั้ง
ป 2500 และผูที่มีบทบาทสําคัญในการนี้ก็คือ ผูนําฝายทหารที่กํากับพรรคเสรีมนังคศิลาซึ่งเปนพรรค
รัฐบาลในขณะนั้น การโกงการเลือกตั้งยังคงปรากฏตอมาในเขตการเลือกตั้งที่ตกอยูใตอิทธิพลของ
เจาพอ ทัง้ นีด้ ว ยการรูเห็นเปนใจของขาราชการและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการเลือกตั้ง สวนการซื้อเสียง
ในการเลือกตัง้ เพิ่งจะปรากฎเปนขาวอื้อฉาวในการเลือกตั้งทั่วไปป 2512 ผูสมัครรับเลือกตั้งบางคนได
นําปลาทูไปแจกแกราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่สมัคร จนไดรับ สมญานามวา 'ส.ส.ปลาทู' การทุมเงิน
ในการเลือกตั้งปรากฏตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปป 2518 และ 2519 โดยที่เจาบุญทุมหลายคนสอบตก
แตแลวก็เกิด 'โรครอยเอ็ด' เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ลงเลือกตั้งจังหวัดรอยเอ็ดในการเลือกตั้ง
ทั่วไปป 2522
สังคมการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยมีความคาดหวังวา ส.ส.จักตองทําหนาที่
ดานนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละถวงดุลอํานาจของฝายบริหาร ในตลาดการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้งจักตองเสนอ
ขายนโยบายและบริการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้ง
เปนผูเลือกซื้อดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง แตกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ซึง่ ครองอํานาจการเมืองการ
ปกครองนับตัง้ แตป 2475 เปนตนมา พยายามที่จะสงวนอํานาจในการดําเนินนโยบายตางๆไวในระบบ
ราชการ ทัง้ นีด้ วยการรางรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในการลิดรอนบทบาทในดานนิติบัญญัติของ ส.ส.
พรรคการเมืองที่มี ส.ส.ตํ่ ากวา 20 คน จะไมสามารถนํ าเสนอรางกฎหมายเขาสภา เพราะ
รัฐธรรมนูญระบุวา การเสนอรางพระราชบัญญัติจักตองเปนมติของพรรค และตองมี ส.ส. ในสังกัด
พรรคการเมืองเดียวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน ส.ส.โดยเอกเทศไมสามารถ เสนอรางพระราช
บัญญัตไิ ด ยิง่ กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินดวยแลว ตองใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง จึงจะนําเสนอ
ตอสภาได นอกจากนี้ ส.ส.ยังไมสามารถแปรญัตติเพื่อเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณรายจายประจําป
ทัง้ ยังไมสามารถควบคุมและกํากับการกอหนี้สาธารณะและการใชเงินกองทุนหมุนเวียนตาง ๆ อีกดวย
การที่รัฐธรรมนูญมีบทบัญญัตทิ มี่ ผี ลในการจํากัดการมีสวนรวมของ ส.ส. ในกระบวน
การกําหนดนโยบายตางๆ ทําให ส.ส.ไมสามารถนําเสนอนโยบายที่จะเปนประโยชนตอราษฎรในเขต
การเลือกตั้งของตนและตอสังคมไทยโดยสวนรวมได ความยากลํ าบากของส.ส.ในการเสนอขาย
นโยบายในตลาดการเมืองยิ่งมีมากขึ้นไปอีก เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ตลาดการเมืองไทยยังมิได
พัฒนาไปถึงขัน้ ทีพ่ รรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดสามารถครองเสียงขางมากในสภาได ภาวะที่ตองมี
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รัฐบาลผสมทําให ส.ส.อาจตองผิดคํามั่นสัญญาที่ใหกับประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน ทั้งๆที่มิได
มีเจตนาทีจ่ ะเบีย้ วสัญญา เพราะลําพังการผลักดันนโยบายภายในพรรคที่สังกัด ก็เปนเรื่องยากลําบาก
อยูแลว การที่จะใหรัฐบาลผสมเห็นดวยกับนโยบายหนึ่งนโยบายใด ก็ยิ่งยากเย็นแสนเข็ญมากขึ้น
เพราะผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาลอาจขัดแยงกัน นอกจากนี้ยังมีวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจาก
การแตงตั้งเปนดานสกัดที่สํ าคัญอีกดวย ดวยเหตุนี้เอง ผูสมัครรับเลือกตั้งที่เลือกใชยุทธวิธีการ
ใหคํามั่นแกประชาชน จําเปนตองเลือกเขาพรรคที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลตั้งแตตน หากลอยหนาอยู
พรรคฝายคานเสียแลว โอกาสที่จะผิดสัญญาที่ใหไวกับประชาชนก็จะยิ่งมีมากขึ้น
แม ส.ส.จะพยายามปฏิบัติตัวเปน ส.ส.ที่ดี แตก็จะไมสามารถมีบทบาทไดมากนัก
เพราะติดกรอบรัฐธรรมนูญที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยดีลอมเอาไว การที่จะใหสัญญาประชาชนวา
จะดําเนินนโยบายอันเลิศวิเศษ ก็คงจะใหสัญญาไดเพียงครั้งหรือสองครั้ง เพราะตองกระดากปาก
กระดากใจเมือ่ ทําไมได ราษฎรก็ชาญฉลาดพอที่จะเลิกวาดความหวังลมๆแลงๆ ยิ่งการเลือกตั้งมีถี่มาก
เพียงใด ราษฎรก็จะยิ่งเรียนรูไดเร็วเพียงนั้นวา คํามั่นสัญญาเกี่ยวกับประโยชนสุขที่จะไดรับหลังการ
เลือกตัง้ เปนเพียงการวาดวิมานในฝนเทานั้น ฝาย ส.ส.ก็มีการปรับตัว แทนที่จะโฆษณาแนวนโยบาย
อันยากที่จะเปนไปได ก็หันมาสํารวจดูวา ทางราชการมีโครงการอะไรอยูแลวบาง แลวพยายามดึง
โครงการเหลานัน้ เขาสูเขตการเลือกตั้งของตน หนทางสําคัญที่จะไดคะแนนเสียงจากราษฎร ก็โดยการ
สรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรทั้งโดยตรงและโดยผานผูนําทองถิ่น งานหลักของ ส.ส.จึง
ผันแปรไปเปนงานบริการประชาชน แทนที่จะเปนงานดานนิติบัญญัติ
การรัฐประหารโคนลมระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นดวยความถี่อันสูงยิ่ง มีสวน
ขับดันนักการเมืองที่ดีออกไปจากตลาดการเมืองทีละเล็กทีละนอย อาชีพ ส.ส.เปนอาชีพที่มีรายได
อันไมแนนอนโดยธรรมชาติอยูแลว การรัฐประหารยิ่งทําใหอาชีพ ส.ส.มีปญหาความไรเสถียรภาพของ
รายไดมากยิ่งขึ้น นักการเมืองที่ดีไมเพียงแตจะตองอดทนตอภาวะรายไดที่ไรเสถียรภาพเทานั้น
หากทวายังตองมีความกลาหาญทางจริยธรรมที่จะตอสูกับกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ซึ่งโดยพื้นฐาน
เปนกลุมอุดมการเผด็จการอีกดวย ขณะเดียวกัน การเติบโตของหนอทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจไทย
ในชวงเวลาเกือบ 60 ปที่ผานมานี้ ทําใหนายทุนชาติ นายทุนทองถิ่น และเจาพอ กาวเขาสูตลาด
การเมืองดวยเหตุผลเดียวกันคือ ความตองการอํานาจทางการเมืองเพื่อคํ้าจุนฐานผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมจึงรุกลํ้าเขาสูตลาดการเมือง กลไกการเลือกตั้งในตลาดการเมืองก็เปรียบ
ประดุจกลไกราคาในตลาดสินคา นักการเมืองรุนใหม ซึ่งเติบใหญมาจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ไมรรี อในการใชกลไกของระบบทุนนิยมทะลุทะลวงตลาดการเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจไมเพียงแต
ทําใหมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวายังชวยใหประชาชนเรียนรูวา
สิทธิการเลือกตัง้ เปนทรัพยสินที่สามารถซื้อขายไดอีกดวย เมื่อนักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาหยิบยื่น
เงินเพื่อแลกกับคะแนนเสียง ราษฎรที่มีการคาดการณที่สมเหตุสมผล (rational expectation)
จะยืน่ มือออกไปรับ แมในชั้นแรกดวยอาการลังเลและพะวาพะวัง แตในไมชาอาการเหลานี้ก็หมดสิ้นไป
นับเปนเวลาชานานแลวที่ราษฎรในชนบทถูกรัฐบาลทอดทิ้ง เมื่อสังคมการเมืองไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ราษฎรเคยหวังที่จะพึ่ง ส.ส. ในการแกปญหาเศรษฐกิจขั้นรากฐาน แตแลวก็ตอง
ผิดหวัง การทีร่ าษฎรเลือก 'สิบเนื้อใกลมือ' ดวยการรับเงินแลกกับคะแนนเสียง แทนที่จะรอรับ 'บริการ
ความสุข' จาก ส.ส. จึงเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล
นักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาจะไมสามารถชนะการเลือกตั้ง เพียงดวยการใชอาวุธ
ทุนนิยม การละเลยระบบการสัมพันธในสังคม ซึ่งตกคางมาจากระบบศักดินาไดใหบทเรียนแกนักการ
เมืองเหลานี้ซํ้าแลวซํ้าเลา ดวยเหตุนี้เอง นักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาจึงตองสรางความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภกบั ผูน าท
ํ้ องถิ่น และขยายฐานความสัมพันธกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน มิฉะนั้น
ยอมยากที่จะแยงชิงและดํารงตําแหนง ส.ส.ไวได
ในยุคสมัยที่ระบบทุนนิยมเติบใหญ และขยายอิทธิพลเขาสูตลาดการเมือง นักการ
เมือง ทีด่ คี นแลวคนเลาถูกขับดันออกจากตลาดการเมือง เนื่องเพราะขาดฐานทางการเงินในการธํารง
และขยายฐานคะแนนเสียง รายจายในการสรางและกระชับความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขต
การเลือกตั้งรวมตลอดจนรายจายในการหาเสียง กลายเปนทํานบที่สกัดมิใหนักการเมืองที่ไรอาวุธ
ทุนนิยมเขาสูตลาดการเมือง นักการเมืองหนาใหมที่ไมมีฐานการเงินอันแนนหนายอมยากที่จะกาวสู
ตลาดการเมืองได การเปนคนดีและการเปนนักการเมืองที่ดีไมเพียงพอที่จะชวยใหอยูรอดไดในทางการ
เมือง เพราะความดีที่ปราศจากฐานการเงินถึงจะมิใชสินคาไรราคา แตก็เปนสินคาราคาตํ่าในตลาด
การเมื อ งในสั ง คมทุ น นิ ย มที่ มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ อ ย า งแนน หนา นั ก การเมือ งหนา ใหมที่
ปราศจากฐานการเงินจึงตองสวามิภักดิ์เปนบริวารของผูนํา ส.ส.ที่สามารถเปนผูอุปถัมภ หรือเปน
บริวารของเจาพอและนายทุนทองถิ่น
นักการเมืองเจาถิ่นจะรักษาตําแหนง ส.ส.ไวไดอยางไร เมื่อตองเผชิญกับการแขงขัน
จากนักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาซึ่งพกพาอาวุธทุนนิยมมาอยางพรอมสรรพ บางครั้งนักการเมือง
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ทุนนิยมที่เขามาแขงขันอาจจะเปน 'หมาหลง' แตในกรณีสวนใหญมักจะเปนผูเติบโตจากเขตการ
เลือกตัง้ นัน้ เอง ในสถานการณดังกลาวนี้ เรามักจะไดเห็นทั้งสองฝายตางงัดอาวุธทุนนิยมขึ้นมาโรมรัน
กัน แตทงั้ นีห้ าไดหมายความวา ฝายที่มีอาวุธทุนนิยมเหนือกวาจะประสบชัยชนะเสมอไป
พลังเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเติบใหญเกิดกวาจะยั้งหยุดได กํ าลังเขาไปมีอิทธิพล
ในตลาดการเมือง อิทธิพลดังกลาวนี้นับวันมีแตจะมีมากขึ้น ดังที่ปรากฏมาแลวในบรรดาประเทศ
ทุนนิยมทัง้ ปวง แมเงินจะไมมีบทบาทถึงขั้นชี้เปนชี้ตายตอผลการเลือกตั้ง แตเงินก็เปนตัวแปรที่มีความ
สํ าคัญเพิ่มขึ้นตามลํ าดับ การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมกอใหเกิดแรงผลักดันที่จะแสวงหา
ชัยชนะในการเลือกตั้งดวยการใชเงิน นักการเมืองทุนนิยมกํ าลังเขามาแทนที่นักการเมืองอุดมคติ
เพราะไมเพียงแตนักการเมืองอุดมคติหนาใหมจะถูกสะกัดมิใหเขาสูตลาดการเมืองดวยอาวุธทุนนิยม
เทานั้น หากทวาการปฏิวัติรัฐประหารยังไดขับดันนักการเมืองอุดมคติหนาเกาออกไปจากตลาดการ
เมืองอีกดวย ประเด็นสําคัญเหนือประเด็นอื่นใดก็คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งตราขึ้นโดย
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย มิไดมีจุดประสงคที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ แตมี
จุดมุงหมายที่จะธํารงไวซึ่งระบอบอํามาตยาธิปไตย บทบัญญัติที่บังคับใหพรรคการเมืองตองมีขนาด
ใหญ ทํ าใหการรวมตัวกันของนักการเมืองอุดมคติเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองรวมกันมิอาจเปนไปได
เมื่อรัฐธรรมนูญกีดกันการกอเกิดของพรรคการเมืองอุดมคติ การผดุงอุดมคติในหมูนักการเมืองดวยกัน
ยอมยากที่จะเปนไปได ในทํานองเดียวกัน บทบัญญัติที่จํากัดบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการกําหนดนโยบายตางๆยอมทําให ส.ส.ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ผูแทนราษฎรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุดังนั้น ราษฎรจึงมิอาจคาดหวังบทบาท
ของส.ส.ในกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการกําหนดนโยบายตางๆเปนดานหลักได ผลที่ตาม
มาก็คือ การหยอนบัตรเลือกตั้ง โดยหวังที่จะไดรับประโยชนสุขจากนโยบายและบริการที่ผูสมัครรับ
เลือกตัง้ ใหสญ
ั ญา เปนเรื่องไมสมเหตุสมผล เพราะมักจะไมสมหวัง การหยอนบัตรเลือกตั้งโดยแลกกับ
เงินกลายเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลในแนวทางทุนนิยม ซึ่งดําเนิน
มากกวาสีท่ ศวรรษ ไดผลักดันใหราษฎรทั้งหลายมีความเปนสัตวเศรษฐกิจและเห็นแกตัวมากขึ้น
แลวเราจะโทษใครดีที่ตลาดการเมืองมีการซื้อขายเสียง ?4
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2535

ภาคที่สี่
รัฐสภา
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ฤาสภานิติบัญญัติแหงชาติปลอดพนจากการซื้อขายเสียง
ผมรู  สึ ก ชื่ น ชมความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของสภานิ ติบัญญัติแห ง ชาติ ใ นการพิจารณา
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ระหวางวันที่ 27-28 สิงหาคม 2534 ซึ่งจบลงในวาระแรกดวยมติเห็นชอบ
252 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง
ภายหลังจากที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงมติรับหลักการรางรัฐธรรมนูญในวาระแรก
แลว ก็ถึงวาระการแตงตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง โดยนายจิรายุส
วสุรัตน เสนอใหมีกรรมาธิการ 25 คน ซึ่งที่ประชุมรับรอง และนายสุชาติ หอวัฒนกุล เสนอรายชื่อ
กรรมาธิการทัง้ 25 คน ที่ประชุมรับรองโดยมิตองลงมติเนื่องจากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอรายชื่อ
อืน่ ครัน้ แลวนายสุชาติก็เสนอใหมีการแปรญัตติภายใน 15 วัน แตถูกทัดทานโดยนายปกิต พัฒนกุล
อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชากรไทย ซึ่งเสนอใหแปรญัตติภายใน 30 วัน ที่ประชุมลงมติใหใชเวลา
เพียง 15 วัน ดวยคะแนนเสียง 160 ตอ 25
เพือ่ นรวมงานของผม ซึ่งมีโอกาสชมการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติทางโทรทัศน
ในชวงเวลาดังกลาวนี้เลาใหฟงวา เมื่อนายสุชาติ หอวัฒนกุล เสนอรายชื่อกรรมาธิการ 25 คนนั้น
ไดอานชื่อผูที่ตนตองการเสนอบางคนดวยความตะกุกตะกัก เพื่อนรวมงานของผมอีกคนหนึ่งแสดง
ความคับของใจวา เหตุใดสมาชิกสภานิติบัญญัติแกชาติจึงดูเหมือนกับตองมนตราไปทั้งสภาเมื่อไดยิน
ชื่อผูที่ไดรับการเสนอจากปากนายสุชาติ ไมมีแมแตการพิจารณาคุณสมบัติของผูที่สมควรดํ ารง
ตําแหนงกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ และไมมีสมาชิกผูทรงเกียรติแมแตคนเดียวที่หาญกลา
เสนอชื่อคนที่ 26
การที่ สภานิติบัญญัติแหงชาติสามารถพิจารณาแตงตั้งกรรมาธิการพิจารณาราง
รัฐธรรมนูญไดในเวลาอันรวดเร็ว แทที่จริงแลวหาใชความสามารถของนายสุชาติ หอวัฒนกุลในการ
เสนอรายชื่อไดถูกใจสมาชิกทั้งสภาไม หากแตเปนผลงานของคณะกรรมการประสานงานสมาชิก
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สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ ซึ่งมีพลเอกจําลอง อุชุโกมลเปนประธาน หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันพุธที่
28 สิงหาคม 2534 รายงานขาวลวงหนาอยางถูกตองวา คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ
จะประกอบดวยกรรมาธิการ 25 คน แตคาดการณเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมาธิการฯ
ไมถกู ตอง หนังสือพิมพฉบับเดียวกันนี้ในวันตอมารายงานวา คณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติเปนผูจัดทํารายชื่อคณะกรรมการฯ และมอบใหนายสุชาติ หอวัฒนกุล เก็บไว
เพื่อเสนอตอที่ประชุมสภาฯเพราะเกรงวาจะมีการวิ่งเตน พ.อ.ณรงค กิตติขจร สมาชิกสภาฯซึ่งงด
ออกเสียงรับหลักการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหสัมภาษณวา "...ผมคิดวาเปนโผ เพราะเปนเรื่องผิด
สังเกต ไมอยางนั้นจะเสนอชื่อทั้ง 25 คนโดยคนคนเดียว แลวจะไดรับการยอมรับไดอยางไร..."
(แนวหนา ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม 2534)
คณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาฯไมเพียงแตมีหนาที่กํ าหนดรายชื่อบุคคล
ผูดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการชุดตางๆเทานั้น หากยังมีหนาที่ในการกํ าหนดตัวผูมีหนาที่อภิปราย
ในสภาฯ ในวาระการประชุมที่สําคัญอีกดวย ดังจะเห็นไดจากวาระการแกไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ
เพื่ อ ให พ นั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ อยู  น อกการบั ง คั บ ของกฎหมายดั ง กล า ว คณะกรรมการฯได ร ะดม
สรรพกํ าลั ง ในการแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายฉบั บ นี้ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ด ว ยการจั ด ทั พ ผู  อ ภิ ป ราย
ที่ทรงวิทยายุทธ ตามจารีตการประชุมสภานิติบัญญัติฯดังที่เปนมาในอดีต ผูที่มีชื่อปรากฏใน "โผ"
รายชื่อผูอภิปรายของคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาฯมักจะถูกชี้ตัวใหเปนผูอภิปรายได
โดยงาย สวนผูที่ไมมีชื่อปรากฏใน "โผ" แมจะยกมือจนเมื่อย ก็อาจไมมีโอกาสอภิปรายเลย ขอรองเรียน
ในเรือ่ งนี้ปรากฏเปนขาวเปนครั้งคราว
ในบรรดาหนาที่ทั้งปวงของคณะกรรมการประสานงานฯ หนาที่สําคัญประการหนึ่ง
ก็คอื การกําหนดแนวทางการลงมติในญัตติตางๆ เพื่อใหสมาชิกสภาฯลงคะแนนเสียง ในการนี้จะมี
กรรมการประสานงานแตละสาย (ทั้งขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน และพลเรือน) ทําหนาที่เปน
"วิป" กํากับการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯจักตองเรียนรูในการ "เขาแถว" อยางมี
ระเบียบวินัย เพื่อตอบแทนบุญคุณกลุมผูทรงอํานาจทางการเมืองที่แตงตั้งตนเขามา ผูที่มีอาชีพเปน
สมาชิกสภานิติบัญญัติ (กลาวคือ สามารถดํ ารงตํ าแหนงนี้ทุกครั้งที่มีสภานิติบัญญัติ) สามารถ
"เขาแถว" ไดดวยความเรียบรอยยิ่ง และเปนแบบอยางอันดีที่พึงยึดถือสําหรับผูที่ตองการยึดอาชีพนี้
ตอไปในอนาคต สมาชิกสภาฯที่ดีในทัศนะของผูทรงอํานาจทางการเมืองไมเพียงแตจักตองลงมติ
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ใหญัตติตางๆตาม "โพย" ที่กําหนดไวเทานั้น หากทวายังตองยินดีอภิปรายในสภาฯตามแนวทาง
ทีก่ าหนด
ํ
ตลอดจนปกปองผูทรงอํานาจที่แตงตั้งตนเขาสภาฯ อีกดวย
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย การไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ (หรือสภา
รางรัฐธรรมนู ญ ในยุ คจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน) มีสภาพเสมือนหนึ่งการแปรสภาพเปนชนชั้นนํ า
ทางอํานาจ (power elite) ผลประโยชนจากการดํารงตําแหนงนี้มีทั้งในรูปตัวเงินและในรูปอื่น สมาชิก
สภานิติบัญญัติไมเพียงแตจะไดรับเงินเดือนและเบี้ยประชุม ตลอดจนสิทธิประโยชนอื่นที่สมาชิก
รัฐสภาพึงไดรับเทานั้น หากทวายังมีโอกาสกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูทรงอํานาจทางการ
เมือง ตลอดจนสรางเครือขายความสัมพันธกับชนชั้นนําทางอํานาจกลุมตางๆอีกดวย สายสัมพันธ
เชิงอุปถัมภและเครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้จะมีประโยชนตอหนาที่การงาน และตอการแสวงหา
ผลประโยชนทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในอนาคต สําหรับขาราชการทั้งทหารและพลเรือน
จํานวนมาก การไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติมีสวนชวยเพิ่มพูนรายไดอยางคอนขางสําคัญ
ขาราชการจํานวนไมนอยพากันวิ่งเตนเพื่อใหไดมาซึ่งตําแหนงนี้ ทั้งนี้ดวยการเกาะผูนําชนชั้นนําทาง
อํ านาจกลุมตางๆ หากสามารถเขาถึงและสามารถแสดงใหเห็นวาตนสามารถใหประโยชนแกผูนํา
เหลานีอ้ ยางไรบาง ก็อาจมีโอกาสเกาะเกี่ยวเกาอี้สมาชิกสภานิติบัญญัติไดบาง ตราบเทาที่ผูอุปถัมภ
ทางการเมืองของตนยังทรงอํานาจและอิทธิพลอยู ก็จะไมสูมีปญหาในการยึดครองเกาอี้นี้ ตอเมื่อ
โครงสรางชนชัน้ นําทางอํานาจแปรเปลี่ยนไป จึงจําตองวิ่งเขาหาศูนยอํานาจใหม
ในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองเปนระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ผูทรงอํานาจ
ทางการเมื อ งอาศั ย ตํ าแหน ง สมาชิ ก สภานิ ติ บั ญ ญั ติ เ ป น เครื่ อ งมื อ ในการปู น บํ าเหน็จแก คนสนิท
วงศาคณาญาติ และผูที่สามารถมีบทบาทสั่นคลอนเสถียรภาพแหงอํ านาจ ดังนั้น จึงมิใชเรื่อง
นาประหลาดใจทีจ่ ะพบวา นอกเหนือจากคนสนิทและวงศาคณาญาติแลว นายทหารระดับผูคุมกําลัง
และขุนนาง นักวิชาการเปนกลุมคนที่ไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกมากที่สุด เมื่อสังคมเศรษฐกิจพัฒนา
จนหนอทุนนิยมเติบใหญ ประตูสภานิติบัญญัติก็จําตองเปดรับพอคานายทุนนักธุรกิจเปนสมาชิก
มากขึ้ น หากมองในแงข องชนชั้ นปกครอง การแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเปนกระบวนการ
ปูนบํ าเหน็จภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภ โดยที่ผูอุปถัมภนํ าทรัพยากรของแผนดินมาจายเปน
บําเหน็จแกผูรับการอุปถัมภ เพื่อใหคํ้าจุนอํานาจของผูอุปถัมภ การแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
จึงเปนกระบวนการในการซื้อความภักดีจากนายทหารผูคุมกํ าลังและขาราชการพลเรือนระดับผูนํา
ตลอดจนการสรางความชอบธรรมใหแกระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ทั้งนี้ตองยอมรับวา สมาชิกสภา
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นิ ติ บั ญ ญั ติ จํ านวนไม น  อ ยเป น คนดี มี คุ ณ ธรรมและมีค วามรูค วามสามารถ เพียงแต ไมตอ งการ
ทวนกระแสเผด็จการ/คณาธิปไตย จึงมีพฤติกรรมเสมือนหนึ่งใหความชอบธรรมแกระบอบการเมือง
ดังกลาวนี้
มรดกทางประวัติศาสตรของสภานิติบัญญัติในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย ไดสืบทอด
ตอมา ถึงวุฒสิ ภาในยุคประชาธิปไตย โดยที่ยังคงไวซึ่งความสัมพันธเชิงอุปถัมภในทวงทํานองเดิมการ
แตงตัง้ วุฒิสมาชิกในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทนก็ดี รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ก็ดี
และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวันก็ดี ลวนมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธเชิงอุปถัมภทั้งสิ้น
วุฒิสภาจึงกอปรไปดวยผูนําขาราชการทหาร ผูนําขาราชการพลเรือน ผูนํานักธุรกิจและนักวิชาการ
ทีเ่ ปนฐานคําจุ
้ นอํานาจ จารีตการกําหนด "โผ" รายชื่อกรรมาธิการ และการกําหนด "โพย" แนวทางการ
ลงมติในวาระการประชุมตางๆก็สืบมรดกตอมาดวย โดยคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภาทําหนาที่
เฉกเชนเดียวกับคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ
ตราบใดที่การประสานผลประโยชนในหมูชนชั้นนําทางอํานาจยังคงเปนไปดวยความ
ราบรืน่ วุฒสิ ภาหรือสภานิติบัญญัติสามารถทําหนาที่ในการคํ้าจุนอํานาจรัฐบาลไดอยางดียิ่ง หากทวา
ในยามที่การประสานผลประโยชนเริ่มมีปญหา อาการ "แตกแถว" ก็จะปรากฏในสถาบันดังกลาวนี้
ดังจะเห็นไดจากกรณีความขัดแยงระหวางพลเอกอาทิตย กําลังเอก ผูบัญชาการทหารบก กับรัฐบาล
เปรม 4 เกีย่ วกับการลดคาเงินบาทในป 2527 และกรณีความขัดแยงระหวางผูนําฝายทหารกับรัฐบาล
ชาติชายเกีย่ วกับการปลด ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง เปนอาทิ
ดวยเหตุที่การอภิปรายในสภานิติบัญญัติมิอาจเปนไปไดโดยเสรี เนื่องจากมีการ
กําหนด "โผ" รายชื่อผูอภิปรายและแนวทางการอภิปรายในวาระการประชุมที่สําคัญ และดวยเหตุที่การ
ลงมติในสภานิติบัญญัติมิอาจ เปนไปตามวินิจฉัยและวิจารณญาณของสมาชิกแตละคน เนื่องจากมี
"โพย" กําหนดแนวทางการลงมติ สภานิติบัญญัติและวุฒิสภาในบางยุคสมัยจึงมีสภาพไมแตกตางจาก
สภาหุน ยนต สมาชิกสภาฯที่อภิปรายนอกแนวทางที่กําหนด หรือไมลงมติตาม "โพย" ที่ใหไวลวงหนา
ยอมถูกตีตราวาไรวินัย และไมรูคุณผูทรงอํานาจที่แตงตั้งตนเขามา สภาวะทางการเมืองในระบอบ
เผด็จการ/คณาธิปไตยไดคอยๆกดดันใหพฤติกรรมการ "แตกแถว" หมดสิ้นไป ในไมชาสมาชิกสภาฯ
ทีม่ พี ฤติกรรม "นอกคอก" ก็เริ่มเรียนรูวา ปวยการที่จะแหกคอก เพราะสมาชิกสภาฯสวนใหญยินยอม
ที่จะอยูในคอก สภานิติบัญญัติจึงกลายเปนสถาบันที่ไรวิญญาณแหงเสรีชน ตราบเทาที่ไมมีการ
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เปดโอกาสใหมีการอภิปรายอยางเสรี และใหมีการลงมติโดยอิสระโดยปราศจากพันธนาการแหงสาย
สัมพันธเชิงอุปถัมภ
ในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ไดมี
การกลาวหาวามีการซื้อเสียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหลงมติตามแนวทางที่ตองการ โดยเฉพาะ
ในวาระการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล แมขอกลาวหานี้จะมีมูลหานอยไมแตพฤติกรรมของ
ส.ส.ดังกลาวนี้ก็มิไดแตกตางจากสมาชิกสภานิติบัญญัติที่กินเงินเดือนจากภาษีราษฎร แตไมมีอิสระ
เสรีภาพในการยกมือของตนเอง หากรัฐบาลประชาธิปไตยซื้อเสียงในสภาผูแทนราษฎรเพื่อลมญัตติ
การไมไววางใจรัฐบาล ผูทรงอํานาจในระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยก็ "ซื้อ" เสียงในสภานิติบัญญัติ
เพือ่ คําจุ
้ นอํานาจของตนในทวงทํานองที่มิไดแตกตางกัน
การซื้อขายเสียงมิไดมีเฉพาะในเขตการเลือกตั้ง หรือในสภาผูแทนราษฎรเทานั้น
หากยังสมควรที่จะเพงพินิจไปยังวุฒิสภาและสภานิติบัญญัติอีกดวย1

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 6 กันยายน 2534
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คิดถึงกรรมาธิการงบประมาณสภาผูแทนราษฎร
ขณะที่ผมเขียนบทความเรื่องนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติกําลังพิจารณารางพระราช
บัญญัตงิ บประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2535 ปนี้ไมมีตัวแทนของราษฎรในการพิจารณา
งบประมาณแผ น ดิ น แม ว  า สภานิ ติบัญญัติจะแต ง ตั้ง คณะกรรมาธิการวิ ส ามัญพิ จ ารณาร า งงบ
ประมาณจํานวน 35 คน ประกอบดวยตัวแทนรัฐบาล 17 คน และสมาชิกสภานิติบัญญัติฯ 18 คน
แตคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภานิติบัญญัติฯนั้นมิอาจเทียบเทียมไดกับคณะกรรมาธิการ
งบประมาณของสภาผูแทนราษฎร
นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มีผลบังคับใชจวบจนสิ้น
อายุขยั เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ผมไดติดตามศึกษาและเฝาดูพฤติกรรมของคณะกรรมาธิการ
งบประมาณของสภาผูแทนราษฎรมาโดยตลอด และผมไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพ
ดวยความปติ
คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ นับเปนองคกรที่ทรงอิทธิพลและมีบทบาทสูงยิ่งของ
สภาผู แทนราษฎร สมาชิ ก สภาผู แทนราษฎรจํ านวนมากตองการยึดครองตํ าแหนงกรรมาธิ ก าร
งบประมาณ แตก็มิใชตําแหนงที่สามารถยึดครองไดโดยงาย โดยทั่วไปแลว ตําแหนงนี้จะตกแกผูนํา
ส.ส. ในพรรคการเมืองตางๆทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล หรือมิฉะนั้นก็ตกแก ส.ส.ที่ทรงคุณวุฒิและ
เอาการเอางาน
ทําไม ส.ส.จํานวนมากจึงตองการตําแหนงกรรมาธิการงบประมาณ เหตุผลมีอยู
อยางนอย 3 ประการ คือ
ประการแรก ตําแหนงกรรมาธิการงบประมาณชวยใหไดมาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ
งบประมาณ สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการตางๆ และสารสนเทศดาน
เศรษฐกิจอื่นๆ สารสนเทศเหลานี้ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานตําแหนง ส.ส. สารสนเทศ
เกีย่ วกับงบประมาณชวยใหทราบแผนการใชจายดานตางๆของรัฐบาล และโดยเฉพาะอยางยิ่งชวยให
ทราบวา มีแผนการใชจายอะไรบางที่เปนประโยชนแกประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน สารสนเทศ
เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมทางการคลั ง ของหน ว ยราชการต า งๆช ว ยเกื้ อ กู ล ให ส.ส.ควบคุ ม และกํ ากั บ
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การใชจา ยของหนวยราชการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบาง กรณี ส.ส.อาจใชสารสนเทศ
ดังกลาวนี้ในการตอรองหรือแบลกเมลทางการเมืองได สารสนเทศดานเศรษฐกิจอื่นๆมีประโยชนในการ
เพิม่ พูนความรูความเขาใจของตัว ส.ส.เอง
ประการที่สอง ตําแหนงกรรมาธิการงบประมาณมีประโยชนในการสรางเครือขาย
ความสั ม พัน ธส ว นบุ คคลกั บขา ราชการชั้น ผูนํ า ในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองอยูในระบอบ
ประชาธิปไตย ขาราชการชั้นผูนําอาจตองวิ่งเตนเขาหากรรมาธิการงบประมาณ เพื่อขอความสนับสนุน
ในการผลักดันงบประมาณรายจายบางโครงการหรือบางรายการใหผานการพิจารณา ในอีกดานหนึ่ง
ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณอาจตองการความชวยเหลือหรือการอํ านวยความสะดวกของ
หนวยราชการบางหนวยในการจัดสรรบริการสาธารณะบางประเภทในเขตการเลือกตั้งของตน ความ
สัมพันธระหวางกรรมาธิการงบประมาณกับขาราชการชั้นผูนํ าจึงคอยๆพัฒนาไปสูความสัมพันธใน
ลักษณะทีม่ ผี ลประโยชนตางตอบแทน และอาจพัฒนาไปสูความสัมพันธในรูปแบบอื่นในอนาคตได
ประการที่สาม ส.ส.ทีเ่ ปนกรรมาธิการงบประมาณไมเพียงแตจะมีสารสนเทศเกี่ยวกับ
งบประมาณสมบูรณกวา ส.ส.อื่นๆเทานั้น หากยังอยูในฐานะที่จะใชอํานาจหนาที่ในการผลักดันให
โครงการการใชจายบางโครงการลงสูเขตการเลือกตั้งของตนอีกดวย ขาราชการชั้นผูนํามักจะเกรงอก
เกรงใจกรรมาธิการงบประมาณ เพราะไมเพียงแตจะทราบดีวา ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณเปน
ผูน าํ ส.ส.ของพรรคการเมืองตางๆเทานั้น หากยังไมแนใจอีกดวยวา ส.ส.เหลานี้จะยังดํารงตําแหนง
กรรมาธิการงบประมาณในอนาคตตอไปอีกหรือไม ดังนั้น การโอนออนตามคํารองขอของกรรมาธิการ
งบประมาณจึงปรากฏอยูเนืองๆ ตราบเทาที่ไมผิดระเบียบราชการ ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณ
จึงอยูในฐานะที่จะสรางผลงานในเขตการเลือกตั้งของตนไดโดยงาย ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการสราง
คะแนนนิยมทางการเมือง อันมีผลตอการเลือกตั้งในสมัยตอไป
ในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน และรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท
ยุคตน ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณบางคนมักจะใชอํานาจในการขมขูขาราชการ นอกจากนี้
การขาดความรูความเขาใจในเรื่องการงบประมาณ ทําใหกรรมาธิการพิจารณาตัดงบประมาณเปน
รายการ แทนทีจ่ ะพิจารณาความเหมาะสมทั้งโครงการหรือทั้งแผนงาน แตคุณภาพของการพิจารณา
งบประมาณนับวาดีวนั ดีคืน ในดานหนึ่ง ผูนํา ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการไดปรับปรุงตนเองศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับการงบประมาณ และติดตามหาขอมูลเกี่ยวกับการใชงบประมาณของหนวยราชการตางๆ
ระบบการพิจารณางบประมาณดวยการถืออํานาจเปนธรรมคอยๆหมดไป ความมีเหตุมีผลในกระบวน
การพิจารณางบประมาณมีมากขึ้น การพิจารณาตัดทอนงบประมาณเปนรายการๆ ดังที่เคยปรากฏ
ในอดี ต ไม ป รากฏอี ก แล ว ในช ว งสุ ด ท า ยแห ง ชี วิ ต ของสภาผู  แ ทนราษฎร ในอี ก ด า นหนึ่ ง คณะ
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กรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรไดมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพและความรูของ ส.ส.
ไมเฉพาะแตในดานการงบประมาณเทานั้น หากยังคลุมไปถึงประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง
และสังคมอื่นๆ อีกดวย ทั้งนี้โดยการเชื้อเชิญนักวิชาการ นักพัฒนาในสังกัดองคการพัฒนาเอกชน
นักธุรกิจ ขาราชการ และประชาชน เขาไปบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรัฐสภา
แมวา รายการการอภิปรายและสัมมนาทางวิชาการเหลานี้จะมี ส.ส.เขารวมไมมากเทาที่ควร แต ส.ส.ที่
เขารวมรายการทางวิชาการเหลานี้เกือบทั้งหมดเปน ส.ส.ที่มีคุณภาพและเปนความหวังของระบอบ
ประชาธิปไตย ขอที่นาผิดหวังยิ่งกวาก็คือ รัฐบาลมิไดเห็นความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของ
องคกรนิติบัญญัติ และเกือบมิไดจัดสรรงบประมาณในการเสริมเขี้ยวเล็บของฝายนิติบัญญัติเลย
ทรัพยากรทางการเงินสําหรับการนี้เกือบทั้งหมดมาจากมูลนิธิและองคการตางประเทศ
ในช ว งเวลากว า ทศวรรษที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารงบประมาณของสภาผู  แ ทนราษฎร
เติบใหญขึ้นมานี้ เราไดเห็นความเขมงวดและความพิถีพิถันในการพิจารณางบประมาณเพิ่มขึ้น
โดยลําดับ ซึ่งยังผลใหเกิดจารีตทางการคลังบางประการ ในประการสําคัญก็คือ อธิบดีหรือผูบังคับ
บัญชาหนวยราชการที่เสนอของบประมาณจักตองเขาชี้แจงและตอบขอซักถามของคณะกรรมาธิการ
งบประมาณดวยตนเอง จารีตดังกลาวนี้ชวยเพิ่มความสําคัญของคณะกรรมาธิการในกระบวนการ
งบประมาณไดแตเพียงเล็กนอย เพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการคลังมีบทบัญญัติที่จํากัดอํานาจ
ทางการคลังของฝายนิติบัญญัติ กระนั้นก็ตาม จารีตดังกลาวนี้ทําใหขาราชการชั้นผูนําจําตองใหความ
สําคัญแกคณะกรรมาธิการฯ การไมปรากฏตัวตอหนาคณะกรรมาธิการฯ ก็ดีและความลมเหลวในการ
ตอบขอซักถามของคณะกรรมาธิการฯ ก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตเปนเหตุใหงบประมาณของหนวยราชการ
นัน้ ๆ ถูกแขวนได
การแทรกแซงตัวของคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรในกระบวน
การงบประมาณ ทํ าใหหนวยราชการตางๆจํ าตองปรับตัวในการใชงบประมาณแผนดิน การใช
งบประมาณไมหมดก็ดี และความรั่วไหลในการใชงบประมาณก็ดี เปนประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ
สนใจมากเป น พิ เ ศษ ส.ส.ที่ เ ป น กรรมาธิ ก ารงบประมาณบางคนได พั ฒ นาทั ก ษะและความรู 
ความสามารถในการติ ด ตามพฤติ ก รรมทางการคลั ง ของหน ว ยราชการบางหน ว ย จนมี ข  อ มู ล
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการใชจายตางๆของหนวยราชการนั้น การปรับตัวของคณะกรรมาธิการ
งบประมาณดังกลาวนี้ยังผลใหหนวยราชการตางๆจําตองปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
แผนดิน และตองคอยระมัดระวังอยูเสมอวายังมีคณะกรรมาธิการฯ ที่คอยจองจับผิด
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คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรไมเพียงแตจะมีบทบาทในการ
กดดันใหกระบวนการงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเทานั้น หากทวายังมีบทบาทในการทําให
กระบวนการงบประมาณเปนกระบวนการแบบเปดอีกดวย คณะกรรมาธิการฯ จะไมลังเลในการแถลง
ข า ว เมื่ อ พบพฤติ ก รรมการใช จ  า ยที่ ไ ม ช อบมาพากลของหน ว ยราชการ ความขยั น หมั่ น เพี ย ร
ในการแถลงขาวของโฆษกคณะกรรมาธิการฯ แมจะถูกมองวาเปนการประชาสัมพันธตัวเองและ
คณะกรรมาธิการฯ แตก็ชวยใหประชาชนไดรับทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มขึ้น
อยางนอยที่สุดก็เปนการยอมรับสิทธิการรับรูของราษฎร
นับตั้งแตสภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 เปนตนมา ประชาราษฎร
เกือบจะมิไดรับรูบทบาทของคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภานิติบัญญัติฯ เลย
ดวยเหตุนี้เอง ผมจึงรูสึกคิดถึงคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร
และรูส กึ เสียดายที่พัฒนาการของสถาบันประชาธิปไตยตองหยุดชะงักลงนับตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ
2534 เปนตนมา2

2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2534
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ทุรกรรมของคณะกรรมาธิการงบประมาณ
ในฐานะนัก ศึก ษาเศรษฐศาสตรการคลัง ผมไดเฝาติดตามศึกษาพฤติกรรมของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎรมาเปนเวลาชานาน และอดดีใจมิไดที่เห็น
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของสถาบันดังกลาวนี้
ผมไดเห็นพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลของคณะกรรมาธิการฯ จากเดิมที่มีการใชอํานาจ
บาตรใหญ ขมขูขาราชการพลเรือน แตไมกลาขมขูขาราชการทหาร อหังการแหงอํานาจทําใหมีการ
ตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการบางหนวยอยางไรเหตุไรผล เพียงเพื่อที่จะอวดเบงอํานาจเทา
นัน้ แตพฤติกรรมเชนนี้คอย ๆ ลดนอยถอยลงตามลําดับ
ในชัน้ แรกเริม่ คณะกรรมาธิการฯมักจะมุงพิจารณางบประมาณตามรายการหรือตาม
หมวดการใชจาย และตัดทอนงบประมาณตามรายการหรือตามหมวดการใชจายดังกลาวนี้ ในไมชา
คณะกรรมาธิการฯเริ่มเรียนรูที่จะพิจารณางบประมาณตามโครงการและตามแผนงาน โดยดูความ
เหมาะสมของโครงการและแผนงานเปนสําคัญ แตกระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้เปนไปอยางเชื่องชา
หนวยงานวิชาการบางหนวย ดังเชนสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย และคณะเศรษฐศาสตรแหง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เคยเขาไปในสภาผูแทนราษฎรเพื่อจัดการฝกอบรมเรื่องงบประมาณแผนดิน
แก ส.ส. ดวยจุดประสงคที่จะเสริมกระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้ ทั้งนี้โดยอาศัยเงินชวยเหลือจาก
มูลนิธิตางประเทศ
ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณบางคนเฝาติดตามการใชจายเงินของหนวย
ราชการบางหนวย และของโครงการบางโครงการ จนสามารถสั่งสมขอมูลอันเปนประโยชนแกการ
กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณอยางดียิ่ง ขาราชการมักจะเกรงกลัว ส.ส.ประเภทนี้ยิ่งกวา ส.ส.
ทีบ่ าอํานาจ
แตผมเสียใจที่จะตองกลาววา คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณแผนดิน
ประจําป 2536 แหงสภาผูแทนราษฎรไดทําลายเกียรติประวัติของสถาบันแหงตนจนเกือบหมดสิ้น
การใชอํานาจบาตรใหญในการตัดทอนงบประมาณกลับมาปรากฏใหเห็นอีกครั้งหนึ่ง กรรมาธิการ
บางคนทําตัวเปนรางทรงของ ร.ส.ช. และดวยอารมณคางจากความสูญเสียทางการเมืองในเหตุ
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การณพฤษภาคม 2535 ไดอาศัยอํานาจกรรมาธิการเพื่อลางแคนทางการเมือง โดยปราศจากการ
ไตรตรองถึงความเสียหายที่จะเกิดแกบานเมือง และมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่นักการเมืองประเภทนี้
รําร
่ องใหทหารกลับมาปกครองประเทศดวยการรื้อฟนระบอบเผด็จการ
ความพยายามในการตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการตางๆใหมากที่สุดเทาที่
จะมากได มิใชดวยเหตุผลที่วา หนวยราชการเหลานั้นไดรับจัดสรรงบประมาณในชั้นตนมากกวาที่ควร
จะเปน และมิใชดวยเหตุผลที่วา หนวยราชการเหลานั้นไมมีความสามารถในการใชจายงบประมาณ
หากแตดวยเหตุผลที่ปรากฏในเวลาตอมาวา กรรมาธิการงบประมาณบางคนและ ส.ส. บางกลุม
ตองการนํางบประมาณที่ตัดทอนนี้ไปจัดสรรเปนงบพัฒนาจังหวัดใหแก ส.ส. เพิ่มขึ้น จนเมื่อนายก
รัฐมนตรีและรัฐบาลแสดงจุดยืนอยางมั่นคงวาจะไมมีการเพิ่มงบพัฒนาจังหวัดใหแก ส.ส. กรรมาธิการ
บางคนและ ส.ส. บางกลุมจึงจัดการผันเงินงบประมาณที่ตัดทอนไวนี้ไปใชในโครงการพัฒนาภูมิภาค
โดยแยงชิงกันดึงโครงการเขาสูเขตการเลือกตั้งของตน เพื่อหวังคะแนนนิยมทางการเมือง กระบวนการ
แยงชิงงบประมาณดังกลาวนี้มิใชการจัดสรรงบประมาณดวยความเปนธรรม หากแตขึ้นอยูกับอํานาจ
และเลหเ หลีย่ มทางการเมืองของ ส.ส. แตละคน อีกทั้งมิใชกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่คํานึงถึง
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของแผนดินเปนดานหลัก เพราะมิไดมีการศึกษาเปรียบเทียบหรือ
แมแตถกอภิปรายในคณะกรรมาธิการฯวา โครงการที่ ส.ส. ผลักดันใหประโยชนแกสังคมมากกวา
โครงการที่ถูกคณะกรรมาธิการฯตัดทอนงบประมาณหรือไม
ทายทีส่ ดุ ความอัปยศอันเกิดจากการยัดไสโครงการการกําจัดยุงลาย ซึ่งมีหลักฐาน
นาเชื่อวาเกิดจากฝมือนักการเมืองมากกวาขาราชการประจํา ไดทําลายศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ
คณะกรรมาธิการฯไปจนหมดสิ้น แมนักการเมืองบางกลุมบางพรรคจะพยายามโยนความผิดให
ขาราชการประจํา แตขอเท็จจริงที่ปรากฏสูสาธารณชนบงชี้วา คณะกรรมาธิการฯมิอาจพนจากความ
รับผิดชอบไปได
พฤติกรรมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายประจําป 2536
ทีเ่ กิดขึน้ ในปนี้ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา นักการเมืองมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจ มีกิเลสตัณหา
มีความเห็นแกได โดยที่มิไดมีจิตสํานึกตอสังคมสูงสงกวาราษฎรคนสามัญแมแตนอย
ในฐานะนั ก ศึ ก ษาเศรษฐศาสตร ก ารคลั ง ผมรู  สึ ก ผิ ด หวั ง ที่ ค ณะกรรมาธิ ก าร
งบประมาณ กําลังเดินถอยหลังเขาคลอง ทั้งๆที่กอนหนานี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ความผิดสวนหนึ่ง
อยูที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่ไรความสามารถและมองไมเห็นความสําคัญของการปรับเปลี่ยน
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แนวทางการทํ างานของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อใหกระบวนการงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ทัง้ ๆ ที่พรรครัฐบาลกุมเสียงขางมากในคณะกรรมาธิการฯ
การที่ ส.ส. สวนใหญไมยอมรับนายธารินทร นิมมานเหมินท ประธานคณะ
กรรมาธิการฯในฐานที่มิไดมาจากการเลือกตั้ง มีสวนอยางสําคัญตอการทํางานของคณะกรรมาธิการฯ
ในปนี้ แมในขัน้ ตอนของการเลือกประธานคณะกรรมาธิการฯก็ยังมีการตีรวนที่จะไมเลือกนายธารินทร
ขึน้ ดํารงตําแหนงประธาน โดยที่มีความพยายามที่จะผลักดันใหนายไตรรงค สุวรรณคีรี รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงการคลังขึ้นดํารงตําแหนงแทน หากแตนายไตรรงคยืนยันในหลักการวา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังจักตองดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณ ดวยเหตุที่ ส.ส. ไมยอม
รับนักการเมืองที่มิไดมาจากการเลือกตั้ง นายธารินทรจึงมีปญหาในการควบคุมการประชุมตั้งแตตน
และอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหขาดประชุมเกือบเปนประจํา นอกเหนือจากความจําเปนที่ตองใชเวลา
ในการแกปญหาวิกฤติการณในตลาดหลักทรัพยและสถาบันการเงิน คณะกรรมาธิการฯในปนี้จึงขาด
ผูน าที
ํ จ่ ะกํากับการทํางานใหอยูในรองในรอย
แมผมจะรูสึกผิดหวังที่คณะกรรมาธิการงบประมาณกํ าลังเดินถอยหลังเขาคลอง
แตผมก็ยังอุนใจที่ระบอบประชาธิปไตยชวยใหผมเห็นพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจของนักการเมืองได
ในระบอบการเมื อ งแบบเป ด เช น นี้ ประชาชนสามารถมองเห็ น กระบวนการจัดสรรงบประมาณ
อยางแจมชัด ซึ่งตรงกันขามกับระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย3

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2536
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คณะกรรมาธิการงบประมาณ
กับความโปรงใสของกระบวนการงบประมาณ
ข อ เรี ย กร อ งของสมาคมนั ก ข า วแห ง ประเทศไทยและกลุ ม นั ก ข า วรั ฐสภาที่ ขอให
สื่อมวลชนเขาฟงการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจําป 2537 นับเปนขอเรียกรองที่สมเหตุสมผล และสอดคลองกับปรัชญาพื้นฐานของระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยอยางยิ่ง
แตนาประหลาดใจยิ่งนักที่ขอเรียกรองเชนนี้กลับถูกปฏิเสธโดยนายกรัฐมนตรีและ
คณะกรรมาธิการงบประมาณ ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจักตองมีสิทธิในการรับรูปญหาของ
สังคมและมีสิทธิในการมีสวนรวมในการแกปญหาของชาติบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชน
จั ก ต อ งมี ส  ว นร ว มในกระบวนการกํ าหนดนโยบายทั้ง ปวง สภาผู แทนราษฎรจะเปน องค กรของ
ประชาชนที่แทจริงไดก็ตอเมื่อไมมีปฏิบัติการใดๆที่อําพรางประชาชน ราษฎรจึงควรมีสิทธิรับรูการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ ของรัฐสภา
สภาผู  แ ทนราษฎรที่มีจิตวิ ญญาณประชาธิปไตย ไม เ พี ยงแต ต อ งเปดโอกาสให
ประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทานั้น หากยังตองสํารองที่นั่งใหทวยราษฎรเขารับฟงการประชุม
คณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ ดวย เพียงแตตองมีการจัดระเบียบการเขารวมประชุมเพื่อมิใหมีการกระทํา
อันรบกวนและขัดขวางการประชุม สิทธิในการเขารับฟงการประชุมไมควรจํากัดเฉพาะคณะกรรมาธิการงบประมาณ หากครอบคลุมถึงคณะกรรมาธิการชุดอื่นๆดวย และสิทธินี้มิไดมีเฉพาะแตสื่อมวลชน
หากแตเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชน
ในกรณีของคณะกรรมาธิการงบประมาณ ยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นที่จะสนับสนุนใหราษฎร
มีสิทธิการเขารับฟงการประชุม เพราะคณะกรรมาธิการชุดนี้มีหนาที่เกี่ยวพันกับการจัดสรรทรัพยากร
ของแผนดินที่ประชาชนเปนเจาของ สภาผูแทนราษฎรที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยจะตองถายทอด
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การประชุมดวยระบบโทรทัศนวงจรปด เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปเขารับฟงได โดยที่หองโทรทัศนวงจร
ปดแยกตางหากจากหองประชุม ดวยวิธีการเชนนี้ ประชาชนที่เขารับฟงการประชุมยอมไมสามารถ
ทําลายบรรยากาศและรบกวนการประชุม ดังที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
หวัน่ เกรงได
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไดเรียกรองมาชานานใหมีการถายทอดการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ขอเรียกรองนี้เพิ่งมาสัมฤทธิผลในยุคที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง บัดนี้
มีการถายทอดโทรทัศนในวาระการประชุมสําคัญของสภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอรัฐสภา การพิจารณางบประมาณรายจายประจําป และการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐบาล ในวาระการประชุมสํ าคัญเหลานี้ สภาผูแทนราษฎรไดอนุญาตใหประชาชนเขารับฟงการ
ประชุม โดยทีม่ ไิ ดทําลายบรรยากาศและรบกวนการประชุม อีกทั้งมิไดเปนเหตุใหสมาชิกสภาฯ ผูทรง
เกียรติไมสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระและตรงไปตรงมา ดังที่นายกรัฐมนตรีหวั่นเกรง
แตประการใดไม ตรงกันขาม การเปดโอกาสใหประชาชนเขารับฟงการประชุม ประกอบกับการถาย
ทอดการประชุมทางโทรทัศนกลับบีบบังคับใหสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติตองตระเตรียมขอมูลในการ
อภิปราย และใชภาษาอันสุภาพในการอภิปราย หากจะมีความกักขฬะและสันดานดิบอันตํ่าทราม
ก็ตอ งมีขันติธรรมที่จะขมสามานยลักษณะเหลานี้ไว
เหตุใดนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการงบประมาณจึงลิดรอนสิทธิของราษฎร
ในการรับฟงการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณ ทั้งๆที่คนเหลานี้เกือบทั้งหมดเห็นดีเห็นงาม
กับการถายทอดการประชุมสภาผูแทนราษฎรทางโทรทัศนในวาระการประชุมที่สําคัญ พฤติกรรม
ที่ไมสอดคลองตองกันเชนวานี้มิอาจอธิบายดวยเหตุผลประการอื่นใดได นอกจากผลประโยชนของ
บรรดานักการเมืองเหลานี้เอง กลาวคือ การถายทอดการประชุมสภาผูแทนราษฎรทางโทรทัศนเปน
โอกาสในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน ฝายรัฐบาลตองการ
สรางคะแนนนิยมทางการเมืองจากการแถลงนโยบายของรัฐบาล การเสนองบประมาณประจํ าป
และการตอบโตฝา ยคานทั้งดวยขอมูลและวาทศิลป ฝายคานก็ตองการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
จากการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล และการอภิปรายคัดคานรัฐบาล ตรงกันขาม การประชุมคณะ
กรรมาธิการงบประมาณมิใชโอกาสที่จะไดคะแนนนิยมทางการเมือง หากแตเปนโอกาสที่จะเสีย
คะแนนนิยมดังกลาวนี้ หากการณปรากฏวา การประชุมแสดงออกถึงอวิชาของกรรมาธิการเกี่ยวกับ
ระบบการงบประมาณ การใช อํ านาจบาตรใหญ ใ นการตั ด ทอนงบประมาณ และการยื้ อ แย ง
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งบประมาณเพื่อผลประโยชนของกรรมาธิการแตละคน รวมตลอดทั้งกิริยามารยาทอันสามานยของ
กรรมาธิการบางคน
ในการพิจารณางบประมาณแผนดินประจําป 2536 คณะกรรมาธิการงบประมาณ
ไดสรางอัปลักษณะหลายตอหลายประการแกสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ
ประการแรก ดวยเหตุที่ประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งเปนรัฐมนตรีที่มิไดมาจากการ
เลือกตั้ง ไมเปนที่ยอมรับของกรรมาธิการที่เปน ส.ส. จึงมิอาจแสดงภาวะความเปนผูนํ าในการ
พิจารณางบประมาณได นอกจากนี้ แมวาพรรครัฐบาลมีเสียงขางมากในคณะกรรมาธิการ แตไม
สามารถกําหนดทิศทางและกรอบการประชุมได เนื่องจากกรรมาธิการจํานวนไมนอยเปน ส.ส.หนาใหม
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมาธิการที่มาจากพรรคประชาธิปตย จึงไมทันเกมกรรมาธิการพรรคฝายคาน
โดยเฉพาะที่มาจากพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนา ซึ่งเกือบทั้งหมดเคยดํารงตําแหนงนี้มากอน
แลว
ประการที่สอง กระบวนการพิจารณางบประมาณมิไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากกรรมาธิการจํานวนไมนอยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการงบประมาณ บางคนใช
อํ านาจบาตรใหญในการตัดทอนงบประมาณ หรือตีรวนขาราชการที่ทํ าหนาที่ชี้แจงรายละเอียด
งบประมาณที่เสนอขอ การพิจารณางบประมาณยังคงเนนการตัดทอนงบประมาณตามหมวดการ
ใชจา ยมากกวาที่จะพิจารณางบประมาณเปนโครงการหรือแผนงาน
ประการที่สาม คณะกรรมาธิการงบประมาณขาดความเที่ยงธรรมในการพิจารณา
งบประมาณ หากแตพิจารณางบประมาณเพื่อหวังผลประโยชนทางการเมืองและผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจสวนบุคคล คณะกรรมาธิการงบประมาณไดพิจารณาตัดทอนงบประมาณจํานวน 13,485.88
ลานบาท ในชั้นตน หวังที่จะนํางบประมาณที่ถูกตัดทอนนี้มาเพิ่มงบพัฒนาจังหวัดของ ส.ส. ครั้น
นายก-รัฐมนตรีแสดงจุดยืนที่จะไมเพิ่มงบประมาณสวนนี้ กรรมาธิการงบประมาณจํานวนหนึ่ง ดวย
ความรวมมือของขาราชการสํานักงบประมาณบางสวน ผันงบประมาณจํานวนนี้ไปสูโครงการพัฒนา
ภูมิภาคที่เปนเขตการเลือกตั้งของตนเอง โดยที่มิไดมีการประเมินแมแตนอยวา โครงการที่แปรญัตติ
เพิม่ เหลานีใ้ หประโยชนแกสังคมมากกวาโครงการที่ถูกตัดทอนงบประมาณหรือไม และโดยที่มิไดคํานึง
วาการแปรญัตติเพิ่มโครงการเปนการกระทําที่ขัดตอมาตรา 146 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
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ไทย พ.ศ.2534 นอกจากนี้ การผันงบประมาณเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองของกรรมาธิการ
บางคน ยังปรากฏในรูปของการเสนอของบผูกพันอีกดวย
ประการที่สี่ กรรมาธิการงบประมาณบางคนอาศัยอํานาจหนาที่ในการผันงบประมาณ
ไปใหประโยชนแกกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจบางกลุม จนเกิดกรณีงบการกําจัดยุงลายอันอื้อฉาว
อัปลักษณะตางๆเหลานี้ที่คณะกรรมาธิการงบประมาณกอใหเกิดขึ้นในการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2536 นับเปนเหตุผลอันเพียงพอที่จะสนับสนุนใหการ
พิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการงบประมาณเปนไปโดยเปดเผย การพิจารณางบประมาณ
อยางเปดเผยกอใหเกิดประโยชนอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก พรรคการเมืองตางๆจะตองคัดสรร ส.ส.ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการงบประมาณมาดํารงตําแหนงกรรมาธิการงบประมาณ กรรมาธิการที่ไมมีความรูในเรื่องนี้
อาจ `ปลอยไก' ในการซักถามหรือในการอภิปราย จนกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกพรรคการเมืองตน
สังกัดได ในปจจุบันการจัดสรรกรรมาธิการงบประมาณในพรรคการเมืองตาง ๆ นิยมกําหนดโควตา
ตามภูมภิ าค โดยให ส.ส.ในแตละภูมิภาคเลือกตัวแทนขึ้นมาเปนกรรมาธิการตามจํานวนโควตาที่ได
รับ บางสวนอาศัยการจับสลาก ระบบการพิจารณางบประมาณอยางเปดเผยจะกอใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงระบบการคัดสรรผูดํารงตําแหนงกรรมาธิการไปในทางที่ทําใหกระบวนการพิจารณางบประมาณ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ประการที่สอง เมือ่ การพิจารณางบประมาณเปนไปอยางเปดเผย จะทําให ส.ส.ที่เปน
กรรมาธิการตองตระเตรียมขอมูลในการซักถามและอภิปราย หากมีการตระเตรียมขอมูลมาอยางดี
กรรมาธิการอาจสรางคะแนนนิยมทางการเมืองในระบบการพิจารณางบประมาณอยางเปดเผยนี้ได
การตัดทอนงบประมาณอยางไรเหตุผลหรือดวยการใชอํานาจบาตรใหญจะคอยๆลดลง เนื่องจาก
พฤติกรรมดังกลาวนี้จะเปนที่ทราบกันทั่วไป โดยมิอาจปดบังตอไปได
ประการที่สาม ระบบการพิจารณางบประมาณอยางเปดเผยดีกวาระบบการพิจารณา
แบบลั บ เพราะกรรมาธิ ก ารงบประมาณจะต อ งระมั ด ระวั ง ตั ว มากขึ้ น ที่ จ ะไม พิ จ ารณาตั ด ทอน
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งบประมาณเพื่อผลประโยชนของตนเอง
ประโยชนที่เกี่ยวของ

และที่จะไมผันงบประมาณไปเปนประโยชนแกกลุมผล

คณะกรรมาธิการงบประมาณอยูในที่ลับตาประชาชนมาเปนเวลาชานาน ในยุคสมัย
ทีม่ กี ารปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไดดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากกระบวนการงบประมาณอยางเปนกอบเปนกํา หากคณะกรรมาธิการงบประมาณถูกดึงมาสูที่แจง
แมจะไมสามารถขจัดการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ใหหมดไปได แตก็เปดชองใหมีการ
ตรวจสอบและลดทอนการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบลงไดบาง
นาประหลาดทีน่ ายกรัฐมนตรี และ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งบางสวน ยังคงตองการ
ใหคณะกรรมาธิการงบประมาณทํางานในที่ลับตาประชาชน4

4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2536

ภาคที่หา
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
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นักการเมืองรังแกขาราชการประจํา ?
พลันทีม่ ีขาววา นายนิพทั ธ พุกกะณะสุต ผูอ ํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
จะถูกยายออกจากตําแหนง เนื่องจากมีปญหาความขัดแยงกับผูบริหารระดับสูงในกระทรวงการคลัง
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ "รามสูร" แหงหนังสือพิมพไทยรัฐ เขียนไวในคอลัมน "บุคคลในขาว"
ประจําฉบับวันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2534 วา "...อาว ไหนวายุค รสช.จะไมมีการรังแกขาราชการ
ประจํา ไมยํ่ายีเหมือนรัฐบาลจากการเลือกตั้ง..."
พลันทีม่ ขี า วการโยกยายทหารรวม 443 นายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2534 โดยมี
ผลบังคับตัง้ แตวันที่ 1 เมษายนเปนตนไป หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2534 พาดหัวขาว
วา "คนจี้ `นาชาติ' ไดดี"
หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2534 พาดหัวขาววา "ตัง้ นายพล
กลางป'34 ปูนบําเหน็จ `ปฏิวัติ' ขจัดขวากหนาม รสช."
หนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2534 พาดหัวขาวรองวา "Air force
men involved in coup win promotions ; Class 5 officers get key posts"
เมือ่ เกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 คณะรัฐประหารไดอางกรณี
นักการเมืองรังแกขาราชการประจําเปนเหตุประการหนึ่งในการทํารัฐประหาร บัดนี้ การรัฐประหาร
ไดลวงเลยมาเพียงประมาณเดือนครึ่ง เหตุการณไดคลี่คลายไปในทางที่บงชี้วา ขออางของคณะ
รัฐประหารไรนํ้าหนักลงไปทุกที ๆ
ผมคิดวา เราควรจะเริ่มตนดวยการวิเคราะหคําวา "รังแก" เมื่อมีการกลาวหาวา
นักการเมือง `รังแก' ขาราชการประจํา ผูกลาวหามักจะหมายถึงการที่ผูทรงอํานาจทางการเมือง
ใชอํ านาจในการโยกยายขาราชการระดับสูงออกจากตํ าแหนง เมื่อไมสามารถสนองนโยบายและ
ผลประโยชน ตลอดจน `รับใช' ผูทรงอํานาจนั้นได โดยที่มีการโยกยายสมุนบริวารหรือสมัครพรรคพวก
เขารับตําแหนงแทน
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หากการ "รังแก" ใชในความหมายดังกลาวขางตน การ `รังแก' ก็เปนปรากฏการณ
ทีม่ มี าแตโบราณกาล เพียงแตวามิไดใชคําวา "รังแก" เทานั้น ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย การที่
พระมหากษัตริยทรงโปรดปรานขุนนางที่จงรักภักดี และสามารถสนองเบื้องพระยุคลบาทอยางมี
ประสิทธิภาพนัน้ นับเปนปรากฏการณธรรมชาติ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2475
การที่ขาราชการบางคนมีชีวิตราชการที่รุงโรจน และบางคนตกอับดวยอํานาจทางการเมืองนั้นก็เปน
ปรากฏการณธรรมชาติเชนเดียวกัน
แลวใครเลาที่ `รังแก' ขาราชการประจํา ?
โดยทั่วไปแลว ผูที่มีอํานาจโยกยายขาราชการระดับสูงก็ตองดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
หรือนายกรัฐมนตรี ซึง่ เปนตําแหนงทางการเมือง ดังนั้น การกลาวหาวา นักการเมือง `รังแก' ขาราชการ
ประจํา จึงเปนการกลาวหาที่มีมูลแหงความเปนจริง
แตใครเลาที่เปน "นักการเมือง" ?
ตลอดชวงเวลาสวนใหญนับตั้งแตป 2475 เปนตนมา สังคมการเมืองไทยถูกครอบงํา
โดยพลังอํามาตยาธิปไตยเกือบตลอดเวลา "นักการเมือง" สวนใหญมีภูมิหลังเปนขาราชการทหาร หรือ
พลเรือนมากอน โดยที่ในบางขณะขาราชการประจําสามารถดํารงตําแหนงการเมืองควบคูกันไปดวย
ดังนัน้ ในชวงเวลาที่สังคมไทยมีการปกครองระบอบอํามาตยาธิปไตย หากนักการเมืองรังแกขาราชการ
ประจํา ก็เปนเรือ่ งของขาราชการ `รังแก' ขาราชการดวยกันเอง เพราะชนชั้นนําทางอํานาจ (power
elite) เกือบทัง้ หมดมีภูมิหลังอาชีพขาราชการ
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2516 โครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจ
เริ่มแปรเปลี่ยนไป โดยที่สัดสวนของชนชั้นนํ าทางอํ านาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งมีแนวโนม
เพิม่ ขึน้ และการเขาและออกจากกลุมชนชั้นนําทางอํานาจมีความถี่มากขึ้น แตชวงเวลาที่นักการเมือง
ทีม่ าจากการเลือกตั้งครองอํานาจนั้นคอนขางสั้นและไมตอเนื่อง ที่เดนชัดไดแกชวงเวลาระหวางเดือน
กุมภาพันธ 2518 ถึงเดือนตุลาคม 2519 และชวงเดือนสิ่งหาคม 2513 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2534
ดังนัน้ หากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง `รังแก' ขาราชการประจํา การ `รังแก' นี้มีชวงเวลาอัน
แสนสัน้ และมิอาจเทียบเทียมไดกับชวงเวลาที่ขาราชการรังแกกันเอง
ในระบบราชการสมัยใหม การปูนบําเหน็จความดีความชอบในหลายกรณีหาไดอาศัย
ระบบคุณธรรม (merit system) แตประการใดไม หากแตเปนไปตามความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
(patron-client relationship) ซึง่ มีรากเหงามาจากระบบศักดินาแตโบราณ
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ขาราชการระดับสูงที่หวังตําแหนงอธิบดี ยอมตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ
ปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีในสังกัด โดยที่ในบางครั้งอาจตอง `เขาหา' นายกรัฐมนตรีดวย ความขอนี้
เปนจริงดวยสําหรับผูที่หวังตําแหนงปลัดกระทรวง ขณะเดียวกัน ขาราชการระดับสูงก็มี ความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภกบั ขาราชการระดับลาง เพื่อเปนฐานกําลังในการทํางานในหนวยราชการนั้นๆ และบางครั้ง
อาจใชเปนอํานาจตอรองในเกมการเมืองภายในหนวยงานดวย
ขาราชการระดับลางจําเปนตองแสวงหา "เจานาย" เปนผูอุปถัมภ ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน และผลงานอาจไมเพียงพอในการกอใหเกิดความกาวหนาในตําแหนงราชการ ขาราชการ
จํานวนไมนอยเติบโตดวยวิธีการทั้งที่ถูกและผิดจริยธรรม ดังเชนวิธีการ `ลิน้ เลีย'เบี้ยมาก ปากสอพลอ
ลอไขแดง แกรงวิชา' ในหลายตอหลายกรณี ขาราชการที่หวังความกาวหนาแหงอาชีพจําตองแสดง
ความสวามิภกั ดิต์ อ `เจานาย' และบางครั้งอาจตองสง `สวย' ให `เจานาย' ดังเชน `พระบูชา นํ้าผึ้ง
เดือนหา ปุมมะคา งาชาง หางนกยูง แถมถุงกอลฟ'เปนตน ในแงของขาราชการ การเลือก `เจานาย' มี
สภาพไมแตกตางจากการแทงมา หากแทงถูก ก็ได ผลตอบแทนอันคุมคา แตถาแทงผิด ก็ตองขาดทุน
สําหรับขาราชการระดับสูง การแทงมาผิดตัว หมายถึง การขาดทุนความกาวหนาแหงตําแหนงราชการ
ขั้นสําคัญ
ขาราชการทีเ่ ปน "เจานาย" มีหนาที่ในการสงเสริมให `ลูกนอง' มีตําแหนงการงาน
ที่กาวหนา ความสัมพันธเชิงอุปถัมภซึ่งฝงรากลึกในสังคมไทยนับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่กอใหเกิด
การเลนพวก การปรากฏตัวของ "กลุม" ในหนวยราชการตางๆคอนขางชัดเจน การแยงชิงอํานาจใน
หนวยราชการระหวางกลุมตางๆ บางครั้งกอใหเกิดความขัดแยงจนสรางความเสียหายแกทางราชการ
ดังกรณีความขัดแยงระหวางกลุมนายพชร อิศรเสนา กับกลุมนายจเร จุฑารัตนกุลในกระทรวงพาณิชย
เปนอาทิ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขาราชการระดับ "เจานาย" ไมวาจะเปนปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดี ยอมเปนปกติวิสัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขาราชการระดับลางลงมา การที่ "เจานาย" จะสงเสริม
"ลูกนอง" โดยทีใ่ นขณะเดียวกันก็ยาย "คนนอกกลุม" ที่มิใชสมุนบริวารออกไปดํารงตําแหนงที่ไรอํานาจ
และผลประโยชน นับเปนปฏิบัติการที่เปนไปตามบรรทัดฐานอันเปนที่ยอมรับ เกือบโดยทั่วไปในสังคม
ที่มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนาดังเชนสังคมไทยนี้ สภาพการณดังที่กลาวขางตนนี้เกิดขึ้น
ในระบบราชการทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร
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ระบบอุปถัมภเปนกลไกสํ าคัญในการจัดสรรบุคคลสูตํ าแหนงราชการมาเปนเวลา
ชานาน แตทั้งนี้หาไดหมายความวา การจัดสรรตําแหนงราชการตามระบบคุณธรรมจะไมมีเสียเลย
ทีเดียว ขาราชการไทยลวนแลวแตคุนเคยกับบรรทัดฐานแหงการโยกยายขาราชการภายใตความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภเกือบทั้งสิ้น เพราะนี่เปน Rule of the Game ที่มีมากอนที่ตนเขารับราชการดวยซํ้า
ความไมพอใจที่ถูกโยกยายไปสูตําแหนงที่ไรอํานาจและผลประโยชน แมจะมีอยูบาง แตก็ไมรุนแรง
พอทีจ่ ะสรางความระสํ่าระสายในระบบราชการ
หากการจัดสรรตําแหนงราชการภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนเรื่องที่ไมถูกตอง
ความไมถูกตองนี้เกิดขึ้นทั้งในยุคที่พลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ และในยุคที่นักการเมืองจากการ
เลือกตั้งครองเมือง
แมวา การ `รังแก' ขาราชการสวนใหญจะกระทําโดยขาราชการดวยตนเอง แตราษฎร
มักจะไมคอ ยไดยนิ เสียงรองเรียนวา "ขาราชการรังแกขาราชการ" ทั้งนี้เปนเพราะเหตุวา ขาราชการ
คุน เคยกับการถูก 'รังแก' โดยขาราชการดวยกันเอง แตไมคุนเคยและไมชอบที่ถูก `รังแก' โดยคนนอก
ระบบราชการ เมื่อคนนอกระบบราชการสามารถยึดกุมอํานาจทางการเมืองได ความสัมพันธเชิง
อุปถัมภในระบบราชการเริ่มเกิดภาวะไรเสถียรภาพ แตเดิมขาราชการ ที่หวัง ความกาวหนาในตําแหนง
ราชการเพียงแตสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ `เจานาย' ซึ่งเปนขาราชการดวยกันเอง หากทวาบัดนี้
ตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดวย แตนักการเมืองเปน
`มนุษยตางดาว' ที่มาจากนอกระบบราชการ ซึ่งขาราชการจํานวนมากยังไมยอมรับ เมื่อเกิดกรณี
นักการเมืองใชอํานาจโยกยายขาราชการ จึงมักมีเสียงรอง เรียนวา "นักการเมืองรังแกขาราชการ
ประจํา"
ข า ราชการไทยคุ  น เคยกั บ ระบบอํ ามาตยาธิ ป ไตย ซึ่ ง เป น ระบอบการปกครอง
ของขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการมาเปนเวลาชานาน ขาราชการจํานวนมากจึงไม
พึงพอใจที่บุคคลนอกระบบราชการแทรกตัวสูกลุมชนชั้นนําทางอํานาจ ในขณะที่ขาราชการประจํา
รองเรียนเรื่องถูกนักการเมืองรังแก แตขาราชการก็มิไดหยุดยั้งที่จะรังแกราษฎรทั้งโดยวิธีการอัน
เปดเผยและวิธีการอันแอบแฝง1

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 เมษายน 2534
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อํานาจทางการเมืองกับการแตงตั้งขาราชการ
ผมติดตามขาวการแตงตั้งขาราชการระดับสูงในกระทรวง ทบวง กรมตางๆนับตั้งแต
เดือนสิงหาคม 2534 เปนตนมา ดวยการปลงอนิจจัง ขาราชการหลายตอหลายนายที่เปน `ตัวเต็ง'
ในการเขาวินพากันตกมาตายกันเปนแถว การแยงชิงตําแหนงอธิบดีและปลัดกระทรวงเปนสามัญกรณี
ที่ปรากฏเปนขาวทุกป การแยงชิงดังกลาวนี้จะทวีความเขมขนและดุเดือนเปนพิเศษ หากตําแหนง
ทีแ่ ยงชิงนัน้ สามารถใหคุณใหโทษและใหผลประโยชนมหาศาล ในกระทรวงมหาดไทย ตําแหนงปลัด
กระทรวงและอธิ บ ดี ก รมการปกครองดู เ หมื อ นจะเป น ตํ าแหนง ที่ น า พิ สมัย ยิ่ ง กว า ตํ าแหน ง อื่ น ใด
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ การแยงชิงตําแหนงอธิบดีกรมปาไมและกรมชลประทานเปนไปอยาง
สูสี ในทํานองเดียวกัน การแตงตั้งนายทหารระดับผูคุมกําลังเปนเรื่องที่ประชาชนสนอกสนใจมากกวา
ตําแหนงอื่นใดในกองทัพ
การโยกยายตําแหนงทางทหารในปนี้ไดกอใหเกิดความไมพึงพอใจในกองทัพไมนอย
โดยทีม่ ขี อ วิพากษวิจารณจากประชาชนโดยทั่วไปดวย เพราะไมเพียงแตกลุม จปร.5 จะสามารถยึดกุม
อํานาจไวไดทั้งหมดแลว หากยังมีการตระเตรียมถายเทอํานาจใหกลุม จปร.11 และ 12 อีกดวย
การเปลี่ ย นแปลงตํ าแหน ง ทางทหารดั ง กล า วนี้ ยั ง ผลให น ายทหารบางคนลาออกจากราชการ
พรรคความหวังใหมพยายามจับเรื่องนี้มาขยายผลทางการเมือง แตไมประสบผลสําเร็จ พลเอกพิจิตร
กุลละวณิชย ไดกลาวถึงการเลนพวกในกองทัพวา "-- เราอบรมคนผิด อบรมใหเปนปจเจกชนเกินไป
ไมคํานึงถึงสวนรวม ไอการรักพวก รักศักดิ์ศรี รักโรงเรียน รักรุน ก็ดีอยูหรอก แตเขยิบอีกนิดไดไหม
เขยิบมารักเผาไทยไดไหม ทําไมเราจะเขยิบขึ้นมาอีกนิดไมได ผมไมเขาใจวา ทําไมตองมีรุน อยาทํา
อยางกับวาคนอื่นไมใชคนไทย--" (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 สิงหาคม 2534)
การแตงตัง้ ขาราชการตํารวจในปนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตนครบาล กอใหเกิดการ
ติฉินนินทาและเปนที่วิพากษวิจารณไมนอยไปกวาการโยกยายตําแหนงในกองทัพ เพราะปรากฏวา
บรรดานายตํารวจในคณะทํางานกองบัญชาการตํารวจนครบาลของพล ต.ท.วิโรจน เปาอินทร(ผูบัญชา
การตํารวจนครบาล) ซึ่งรูจักกันในนาม "บานพิษฯนครบาล" พากันไดดิบไดดีไปตามๆกัน แตเรื่องที่เปน
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ขีป้ ากชาวบานมากกวา ก็คือ การที่นายตํารวจในตระกูล "เปาอินทร" ขึ้นยึดตําแหนงในโรงพักสําคัญๆ
เปนแผง
ทีก่ ระทรวงมหาดไทย อุบัติเหตุทางประวัติศาสตรทําใหนายอนันต อนันตกูล ผูซึ่งดู
เหมือนจะสิ้นบุญวาสนาไปแลวกลับมาดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง ภายหลัง
จากที่คูแขงคนอื่น ๆ พากันวิ่งเตนจนฝุนตลบและออกใบปลิวถลมซึ่งกันและกัน แตไม `เขาตา'
กรรมการจึงพากันอกหักไปตาม ๆ กัน
ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ การแตงตั้งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรไมปรากฏวา
มีปญ
 หา เนือ่ งจากเปนหนวยงานที่มีผลประโยชนนอย จึงไมเปนที่หมายตาของขาราชการระดับสูงมาก
นัก แตการแตงตั้งอธิบดีกรมปาไมและกรมชลประทานสรางปญหาแกรัฐมนตรีเจากระทรวงเปนอยาง
มาก เพราะไมเพียงแตจะมีแรงดันภายในกระทรวงเทานั้น หากยังมีแรงดึงภายนอกกระทรวงอีกดวย
พลังกดดันเหลานีท้ ําใหรายชื่อขาราชการที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงสําคัญ ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 ตองถูก
ถอนออกมาพิจารณาใหม เนื่องจากมีรายการ `คุณขอมา' หลายรายการ หนังสือพิมพหลายฉบับ
รายงานวา ตามโผแรกของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายผอง เลงอี้ จะดํารง
ตําแหนงรองปลัดกระทรวง นายรุงเรือง จุลชาต เปนอธิบดีกรมชลประทาน ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล
เปนอธิบดีกรมปาไม และนายอําพล เสนาณรงค เปนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อยางไรก็ตาม
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 มีมติแตงตั้งใหนายยุทธ กิ่งเกตุ เปนอธิบดี
กรมชลประทาน และนายทิวา สรรพกิจ เปนอธิบดีกรมปาไม สวนตําแหนงรองปลัดกระทรวงและอธิบดี
กรมวิชาการเกษตรเปนไปตามโผแรก
สําหรับตําแหนงอธิบดีกรมชลประทานนั้น นายอาณัติ อาภาภิรม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองการใหตําแหนงนี้ตกแกนายรุงเรือง จุลชาต จึงมีชื่อปรากฏในโผแรก
แตผนู ําฝายทหารตองการผลักดัน นายยุทธ กิ่งเกตุ (แนวหนา ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2534) หนังสือ
พิมพบางฉบับรายงานวา พลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี เปนผูสนับสนุนนายยุทธ กิ่งเกต (ไทยรัฐ ฉบับ
วันที่ 11 กันยายน 2534) อยางไรก็ตาม พลเอกอิสระพงศยืนยันวา รสช.มิไดแทรกแซงการแตงตั้ง
ขาราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรฯ (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 3 กันยายน 2534)
สวนตําแหนงอธิบดีกรมปาไมนั้น การแยงชิงตําแหนงเปนไปอยางสุดเดช โดยที่มี
คูแ ขงถึง 4 นาย อันไดแก นายปรีชา อบอาย (รองอธิบดีกรมปาไม) ซึ่งไมปรากฏวามีผูทรงอํานาจทาง
การเมืองสนับสนุน ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล (รองอธิบดีกรมปาไม) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณสนับสนุนนายผอง เลงอี้ (ผูต รวจราชการประจํากระทรวง) ซึ่งปลัดกระทรวง (นายยุกติ
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สาริกะภูติ) และ รสช.สายทหารอากาศ (พลเอกเกษตร โรจนนิล) สนับสนุน และนายธํามรงค
ประกอบบุญ (รองอธิบดีกรมปาไม) ซึ่งอธิบดีกรมปาไม (นายไพโรจน สุวรรณกร) และ รสช.สายทหาร
บก (พลเอกสุจินดา คราประยูร) สนับสนุน (แนวหนา ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2534 และมติชน ฉบับวัน
ที่ 11 กันยายน 2534) แมรัฐมนตรีเจากระทรวงตองการผลักดัน ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล แตเมื่อมีราย
การ `คุณขอมา' หลายรายการเชนนี้ ยังความกระอักกระอวนหานอยไม อยางไรก็ตาม ดวยคําแนะนํา
ของนายสงา สรรพศรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ นายทิวา สรรพกิจ (รองอธิบดีกรมบัญชี
สหกรณ) จึงไดรบั แตงตั้งเปน อธิบดีกรมปาไม ทั้งๆที่เปนมานอกสนาม นายทิวาเคยดํารงตําแหนงรอง
อธิบดีกรมปาไมมากอน แตเนื่องจากไปวิจารณนโยบายปาไมของพลตรีสนั่น ขจรประศาสน รัฐมนตรี
เจากระทรวงในขณะนั้น จึงถูกเตะโดงไปเปนรองอธิบดีกรมบัญชีสหกรณ
การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงขาราชการระดับสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีรายการ
`คุณขอมา' เชนเดียวกับกระทรวงเกษตรฯ โดยนายสงบ ปานดอกไม (ผูตรวจราชการ) ไดรับแตงตั้งเปน
รองปลัดกระทรวงตามแรงดันของ รสช. (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2534) หนังสือพิมพ
เกือบทุกฉบับรายงานขาวสอดคลองกันวา นายวีระ สุสังกรกาญจน (รัฐมนตรีชวยวาการ) และนาย
ศิ ว วงศ จั งคศิ ริ (ปลั ด กระทรวง) เปน ผูที่มีบ ทบาทสํ าคัญ ในการโยกย ายขาราชการกระทรวง
อุตสาหกรรมในปนี้ ในขณะที่นายยิ่งยง ศรีทอง ซึ่งกาวพรวดพราดขึ้นมาเปนอธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมในยุคที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเจากระทรวงถูกเตะโดงไปเปน
ผูต รวจราชการ โดยที่นายปรีชา อรรถวิภชั น (รองปลัดกระทรวง) คนสนิทของนายวีระมาดํารงตําแหนง
แทน สวนนายจักรกฤษณ บูรณะสัมฤทธิ์ (รองปลัดกระทรวง) คนสนิทของนายศิววงศ ดํารงตําแหนง
เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม นอกจากนี้ มีผูตั้งขอสังเกตวา นายจํานงค
พนัสจุฑาบูลย (รองปลัดกระทรวง) ซึ่งมีความเห็นขัดแยงกับนายวีระเกี่ยวกับนโยบายโรงงานนํ้าตาล
เสรีก็ถูกเตะโดงไปเปนผูตรวจราชการ (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 26-28 กันยายน 2534) อนึ่ง นาย
จํานงคเดิมเปนขาราชการกระทรวงพาณิชย แตนายอบ วสุรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน หอบหิ้วมากินตําแหนงสําคัญในกระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิชย ซึ่งเมื่อ 4-5 ปที่แลวมีขาวเกี่ยวกับการซื้อตําแหนงรองอธิบดีดวยเงิน
1-2 ลานบาท ในปนี้ไมมีเรื่องหวือหวา เพียงแตมีเรื่องพลิกล็อกที่นายชลอ เฟองอารมย (รองปลัด
กระทรวง) กลับมาดํารงตําแหนงอธิบดีกรมทะเบียนการคา โดยที่กอนหนานี้มีการเก็งกันวา นายการุณ
กิตติสถาพร (รองอธิบดีกรมทะเบียนการคา) และ ร.ท.สุชาย เชาววศิ ษิ ฐ (รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ
การพาณิชย) เปนมาแขงในสนามนี้ (แนวหนา ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2534)
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สําหรับกระทรวงการคลังนั้น แมเวลาลวงเลยมาสูเดือนตุลาคมแลว แตโผการแตงตั้ง
ยังไมเรียบรอย หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานขาวตรงกันวา ปลัดกระทรวงตองการผลักดันใหนาย
กมล จันทิมา (รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง) เปนผูตรวจราชการประจํากระทรวง แตรัฐมนตรีเจากระทรวง
ไมเห็นดวย เพราะนายกมลยังดอยอาวุโส
ในปนี้ มีรายการ `เสือขามหวย' อยางนอย 2 รายการ รายการแรกไดแก กรณีพลเอก
จรัล กุลละวณิชย (หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจําผูบัญชาการทหารสูงสุด) ขามไปเปน
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งสมาคมขาราชการพลเรือนไดแสดงความเห็นคัดคาน (แนวหนา
ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2534) กรณีที่สอง ไดแก ความดําริที่จะโอนนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช
จากสํ านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ไปเป น ผู ชว ยเลขาธิก าร
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยาในสํานักงานมากพอสมควร (ผูจัดการ
รายวัน ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2534)
ผมประมวลขอมูลเกี่ยวกับการโยกยายขาราชการระดับสูงในปนี้มานําเสนอใหทราบ
ก็เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวา การแตงตั้งขาราชการระดับสูงนั้นไมสามารถปลอดพนจากอํานาจทางการเมือง
แมแตนอย ในยุคสมัยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองมักจะถูกโจมตีวาใชอํานาจ
อันไมเปนธรรมในการโยกยายขาราชการประจํา และในการแตงตั้งสมัครพรรคพวกใหดํารงตําแหนง
สําคัญ นักการเมืองบางคนถึงกับแผบารมีไปปกปองอุมชูบริวารของตนในกระทรวงทบวงกรมอื่นที่อยู
นอกเหนืออํานาจของตน จนมีการกลาวหาอยูเนืองๆวา นักการเมืองรังแก ขาราชการประจํา แตการใช
อํานาจทางการเมืองในการโยกยายขาราชการประจํายังคงปรากฎในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
ซึง่ ไมมนี กั การเมืองที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง โดยมีแตนักการเมืองที่มาจากกระบอกปน แตบรรดา
นักการเมืองที่มาจากกระบอกปนเหลานี้ไดอาศัยอํานาจจากกระบอกปนในการแทรกแซงการแตงตั้ง
ขาราชการ ไมแตกตางไปจากนักการเมืองที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง ถาหากนักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้งถูกกลาวหาวารังแกขาราชการประจํ า นักการเมืองที่มาจากกระบอกปนเหลานี้ก็ควร
ถูกกลาวหาดวยถอยคําเดียวกัน
สังคมไทยเปนสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship)
ดํารงอยูอยางหนาแนน ขาราชการที่จะมีความกาวหนาในตําแหนงการงานไมเพียงแตตองมีความรู
ความสามารถเทานั้น หากยังตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับขาราชการระดับนําภายในหนวยงาน
อีกดวย ในบางกรณี อาจจําเปนตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูทรงอํานาจทางการเมืองดวย
ในยุคประชาธิปไตย ขาราชการจํานวนไมนอยยอมสยบเปนบริวารของรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
ดุจดังทีข่ า ราชการจํานวนไมนอยสยบยอมเปนบริวารของผูนํา รสช.ในเวลานี้
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คํากลาวที่วา `คาของคนมิไดอยูที่ผลของงาน หากแตอยูที่เปนคนของใคร' เปน
อมตพจนทอี่ ยูค ูระบบราชการไทยไปอีกตราบนานเทานาน2

2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2534
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โดมิโนหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535
ภายหลัง วิ กฤติการณพฤษภาคม 2535 สายอํ านาจในกลุมสุจินดา-อิสระพงศ
เสื่ อ มทรุ ด ลงตามลํ าดั บ เริ่ม ต น ดว ยการลาออกจากตํ าแหน ง นายกรัฐ มนตรี ข องพลเอกสุ จิ น ดา
คราประยูร เมือ่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2535 ตามมาดวยการโยกยายตําแหนงทางทหารครั้งสําคัญ
เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม ศกเดียวกัน ซึ่งยังผลใหพลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล พนจากตําแหนงผูบัญชา
การทหารสูงสุดและผูบัญชาการกองทัพอากาศ และพลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี พนจากตําแหนง
ผูบ ญ
ั ชาการกองทัพบก การแตงตั้งทหารเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 ยังคงอยูในแนวทางการลิดรอน
ฐานอํ านาจของกลุมอํ านาจเกาเชนเดียวกัน โดยที่การโยกยายตํ าแหนงในกองทัพบกมีลักษณะ
ประนีประนอมมากกวากองทัพอากาศ
ผมเฝามองเหตุการณเหลานี้ดวยใจอุเบกขา ในฐานะนักศึกษาประวัติศาสตร ผมไมรู
สึกประหลาดใจตอสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 อํานาจเมื่อมีสูงสุด ยอมมีตํ่าสุด
ไมมีใครที่สามารถเปนผูบังคับบัญชาอํ านาจได ผูที่ลุมหลงและตกอยูในกับดักของอํ านาจเสียอีก
ทีถ่ กู อํานาจทําลายจนเสียผูเสียคน นาประหลาดใจที่ผูนําเหลาทัพคนแลวคนเลาไมเรียนรูอนิจลักษณะ
แหงอํานาจดังกลาวนี้ หลายคนในยามเรืองอํานาจก็ปวารณาตัวเปนสานุศิษยของพระภิกษุที่มีบารมี
ดานอิทธิฤทธิแ์ ละปาฏิหาริย แตไมมีใครเลยที่ปวารณาตัวเปนสานุศิษยหรือหาโอกาสสนทนาธรรมกับ
ปราชญทางพุทธศาสนา ดังเชนทานพุทธทาส หรือทานอื่นๆ การปวารณาตัวเปนสานุศิษยของ
พระภิกษุเรืองนามจึงเปนไปเพียงเพื่อการแสวงหาฐานที่มั่นทางจิตใจในการรักษาฐานอํานาจของตน
มากกวาทีจ่ ะเรียนรูความเปนอนิจจังของสังคม
การเติบใหญของกลุม 0143 อันมี จปร.5 เปนแกนนําในชวง 5 ปเศษที่ผานมานี้
ทําใหผูคนจํานวนมากพากันคาดการณวา กลุมขุนศึกดังกลาวนี้คงจะสามารถยึดกุมอํานาจในสังคม
การเมืองไทยนานนับสิบป เพราะไมเพียงแตจะยึดกุมอํานาจและวางแผนการสืบทอดอํานาจในเกือบ
ทุกเหลาทัพเทานั้น หากทวายังมีฐานอํานาจในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอีกดวย แตอํานาจก็มี
เสนหท ที่ าให
ํ ผูทรงอํานาจสิ้นอํานาจได กระนั้นก็ตาม ไมมีใครคาดคิดวา กลุม 0143 จะเสื่อมอํานาจ
ในเวลาอันรวดเร็วเชนนี้
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แมวาวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภจะครอบงํากองทัพมาเปนเวลาชานาน แตก็ไมถึง
กับมีการเลนพรรคเลนพวกอยางโจงแจง จนกระทั่งกลุมทหารยังเติรกหรือกลุม จปร.7 ยึดกุมอํานาจ
ในกองทัพได การเลนพรรคเลนพวกจึงปรากฏอยางชัดแจง นายทหารที่ตองการเติบโตดวยวิถีทางลัด
พากันเขาไปสวามิภักดิ์ตอผูนํากลุม จปร.7 ซึ่งกระจายกันยึดกุมตําแหนงที่คุมกําลังในกองทัพชนิดที่
เปนการยายขามหัวกลุม จปร.5 สภาพการณทํานองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อกลุม จปร.5 ยึดกุมกําลัง
ในกองทัพได ไมเพียงแตกลุม จปร.5 จะยายขามหัว จปร.2-4 เทานั้น หากทวา จปร.11-12 ยังยาย
ขามหัว จปร. 8-10 อีกดวย
ครั้งเมื่อกลุม จปร.7 ประสบความลมเหลวในการทํารัฐประหารในเดือนเมษายน
2524 สายอํานาจในกองทัพของกลุม จปร.7 ก็ถกู ทําลายจนหมดสิ้น ในทํานองเดียวกับที่วิกฤติการณ
พฤษภาคม 2535 มีผลในการทําลายสายอํานาจของกลุม จปร.5 ขอที่นาสังเกตก็คือ ทั้งสองกลุม
กุมอํานาจไดเพียง 5 ปเศษเทานั้น ในขณะที่การลมสลายของกลุม จปร.7 สงผลใหกลุม จปร.5 ผงาด
ขึ้นสูยอดปรามิดแหงอํานาจ การลมสลายของกลุมสุจินดา-อิสระพงศ ก็ชวยใหกลุม จปร.8-10 เขามา
แทนที่ จปร.11
แมวาการวางแผนเพื่อสืบทอดอํานาจจะเปนเรื่องธรรมดาในสังคมที่มีความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภอยางแนนหนา แตประพฤติกรรมเชนนี้กลับมิใชปรากฏการณที่โจงแจงในกองทัพไทย
โดยทั่วไปการสืบทอดอํ านาจมักจะเปนการสืบทอดอํ านาจระหวางผูที่อยูในสายสัมพันธอุปถัมภ
เดียวกันมากกวาการสืบทอดอํานาจระหวางเครือญาติ ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ความพยายาม
ในการสืบทอดอํ านาจระหวางเครือญาติไมเคยประสบผลสํ าเร็จแมแตนอย ไมวาจะเปนกรณีกลุม
ถนอม-ประภาส หรือกลุมสุจินดา-อิสระพงศ ขอที่นาสังเกตก็คือ แมจะมีรายงานขาวในหนาหนังสือ
พิมพ อยางแพรหลายเกี่ยวกับการวางแผนสืบทอดอํานาจของกลุม 0143 ทั้งในกองทัพบกและกองทัพ
อากาศ แตผูนํากลุม จปร.5 ไมเคยแถลงขาวอยางเปนทางการเพื่อปฏิเสธเรื่องนี้ บางทีแลวขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการโยกยายทหารชวยเปลือยแผนการสืบทอดอํานาจจนลอนจอนเกินกวาที่จะปฏิเสธได และ
ไมตองสงสัยอีกเชนกันวา การโยกยายทหารชนิดที่มีแผนการสืบทอดอํานาจเชนนี้จะไมสรางความ
ไมพอใจแกผูนําฝายทหารที่อยูนอกสายสัมพันธอุปถัมภของกลุม จปร.5
การเสื่อมสลายของกลุม 0143 ไมเพียงแตจะทําใหเกิดการลมระเนนระนาดของ
โดมิโนในกองทัพบกและกองทัพอากาศเทานั้น แตปรากฏการณโดมิโนยังเกิดขึ้นในระบบราชการ
นอกกองทัพอีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในยุคสมัยที่กลุม จปร.5 เรืองอํานาจ อํานาจและบารมีของ
ผูนํ า จปร.5 บางคนสามารถแผ อิท ธิ พ ลเขา ไปแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการตํ าแหนงสํ าคัญ
ในกระทรวงทบวงกรมตางๆ ครั้นเมื่อผูนํา จปร.5 เหลานี้อํานาจเสื่อมถอย บรรดาสมุนบริวารก็ตอง
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กลายเปนตัวโดมิโนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ความขอนี้เห็นไดจากกรณีที่นายสิทธิ ไชยทองพันธ
รองอธิบดีกรมแรงงาน ซึ่งมีความสนิทสนมกับพลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี จนไดรับแตงตั้งเปนรักษา
การอธิบดีกรมสวัสดิการและคุม ครองแรงงาน กลับถูกรัฐบาลอานันท 2 โยกยายไปดํารงตําแหนงรอง
เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมเมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2535 ขณะเดียวกัน ก็แตงตั้งใหนายประสงค
รณะนันท อดีตอธิบดีกรมแรงงานซึ่งตองหนีไปเปนผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมิอาจทาน
พายุ จปร.5 ได กลับมาเปนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9
กรกฎาคม 2535) กรณีคลายคลึงกันนี้เกิดขึ้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อรองอธิบดีกรม
ชลประทาน 3 คน ยื่นเรื่องรองเรียนปญหาการทํางานของนายยุทธ กิ่งเกตุ อธิบดีกรมชลประทาน
จนตองแตงตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเรี่ยไรเงินทอดผาปาดวย จนทายที่สุด
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 ใหยายนายยุทธ ออกจากกรมชลประทานไปดํารง
ตํ าแหนงรองปลัดกระทรวงเกษตรฯสลับตํ าแหนงกับนายสวัสดิ์ วัฒนายากร ขอที่นาสังเกตก็คือ
นายยุทธขึน้ มาดํารงตําแหนงอธิบดีกรมชลประทานดวยแรงผลักดันของผูนํา จปร.5 หากกลุม จปร.5
ยังคงเรืองอํานาจตอมา การรองเรียนเกี่ยวกับประพฤติกรรมของนายยุทธอาจจะยังไมเกิดขึ้น
ในสังคมที่มีระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนา เมื่อผูนํ าสายสัมพันธ
หนึง่ สายสัมพันธใดขึ้นมามีอํานาจ บรรดาบริวารภายใตการอุปถัมภพลอยไดดิบไดดีดวย ครั้นเมื่อผูนํา
สิ้ น สู ญ อํ านาจ สภาพการล ม ระเนนระนาดของบริ ว ารในสายสั ม พั น ธ นั้ น ย อ มต อ งเกิ ด ขึ้ น เป น
ปรากฏการณธรรมชาติ นับตั้งแตเกิดวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 เปนตนมา ปรากฏการณโดมิโน
เกิดขึ้นทั้งในกองทัพและระบบราชการนอกกองทัพ โดยที่ปรากฏการณเดียวกันนี้ที่เกิดขึ้นในภาค
รัฐวิสาหกิจ มีพลวัตอันนาตื่นตาตื่นใจไมยิ่งหยอนไปกวาที่เกิดขึ้นในกองทัพ3

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 18 กันยายน 2535
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ขาราชการประจํากับตําแหนงในธุรกิจเอกชน
ทุกครั้งที่มีขาววา ขาราชการประจํ าดํ ารงตํ าแหนงกรรมการหรือกรรมการบริหาร
ใน วิสาหกิจเอกชน ผมอดรูสึกสลดใจมิไดที่เห็นบรรทัดฐานทางจริยธรรมของขาราชการเสื่อมทรามลง
ในชวงเวลา 20-30 ปที่ผานมานี้
ผมจําไดดีวา เทคโนแครตรุนอาจารยปวย อึ๊งภากรณ ไดพยายามตอสูในหลักการวา
ขาราชการไมควรประกอบธุรกิจการคา หรือเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในวิสาหกิจเอกชน
เพราะขาราชการอยูในฐานะที่จะใหคุณหรือโทษแกวิสาหกิจเอกชนได ยิ่งขาราชการที่มีตําแหนงหรือมี
บทบาทในการกําหนดหรือบริหารนโยบายตางๆดวยแลว การมีผลประโยชนสวนตัวยอมทําใหขาด
ความเปนกลางในการพิจารณาผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวมได
ผูท มี่ สี านึ
ํ กทางประวัติศาสตรยอมตองทราบดีวา ในชวงทศวรรษ 2490 ขาราชการ
ทั้งทหารและพลเรือนไดใชอํานาจและอิทธิพลทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อยางแพรหลาย จนกอใหเกิดวิสาหกิจที่อาจารยปวยขนานนามวา "วิสาหกิจอิทธิพล" ซึ่งมีสวน
สัน่ คลอนระบบเศรษฐกิจไทยไมนอย
อาจารย ป  ว ยและเพื่ อ นพ อ งประสบความสํ าเร็ จ ในการสถาปนาบรรทั ด ฐานทาง
จริยธรรม ในเรื่องนี้ในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร ดังที่ทานเขียนเลาไวใน เหลียวหลัง แลหนา
ความตอนหนึ่งวา
"…ครัง้ หนึง่ รัฐบาลจอมพลถนอม ประกาศออกมาหามมิใหรัฐมนตรีประกอบการคา
หรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ ในธุรกิจตาง ๆ ในการแสดงสุนทรพจนประจําปที่สมาคมธนาคาร
ไทย ผมจึงผูกเปนคํากลอนยกยองจอมพลถนอมวาทานทําดี แตยังมีรัฐมนตรีหลายทานเปนประธาน
หรือกรรมการธนาคารพาณิชยอยู หรือวาธนาคารพาณิชยไมใชการคา…"
เหตุการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นในป 2507 สุนทรพจนของอาจารยปวยในงานเลี้ยง
ประจําปของสมาคมธนาคารไทยในปนั้น มีผลใหจอมพลถนอมลาออกจากตําแหนงกรรมการธนาคาร
พาณิชย 2 แหง ยกเวนธนาคารทหารไทย จํากัด และยังมีบันทึกเรียกรองใหรัฐมนตรีรวมคณะปฏิบัติ
ตามดวย แตอาจารยปว ยกลาววา "…ไมปรากฏวามีรัฐมนตรีอื่นใดลาออกตามทาน…"
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อาจารยปวยเคยเลาใหผมฟงวา สงครามความคิดในเรื่องนี้มีมาแตครั้งที่ทานยังเปน
นักศึกษาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรรุนที่หนึ่ง ในชั้นเรียนครั้งกระนั้น นายทหารชั้นผูใหญทานหนึ่ง
ซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนเวลายาวนาน เสนอความเห็นวา ขาราชการ
ควรจะประกอบธุรกิจการคา หรือเขาไปของเกี่ยวกับวิสาหกิจเอกชน เพราะเปนมรรควิถีเดียวที่จะขจัด
อิทธิพลการครอบงําทางเศรษฐกิจของนายทุนจีน
แตสําหรับอาจารยปว ยและเพื่อนพอง พรหมจรรยของขาราชการอยูที่การไมของแวะ
กับธุรกิจเอกชน และดูเหมือนวา ผูนําเทคโนแครตรุนอาจารยปวยจะรักษาพรหมจรรยในขอนี้ตลอด
ชีวิตราชการไดอยางดียิ่ง บางคนไดรักษาพรหมจรรยขอนี้จวบจนสิ้นลมปราณ แมจะเกษียณไปจาก
ราชการแลวก็ตาม ผูที่ของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชนหลังชีวิตราชการบางคนก็เลือกของเกี่ยวกับธุรกิจกึ่งราช
การ ดังเชนเครือซีเมนตไทยและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน
ถาหากการไมเกลือกกลั้วกับธุรกิจเอกชนเปนพรหมจรรยของขาราชการรุนอาจารย
ปวย ขาราชการรุนตอๆมาดูเหมือนจะปรีดาปราโมทยที่จะสูญเสียพรหมจรรยในขอนี้ ขาราชการ
จํ านวนมากไดเขาไปเปนกรรมการบริษัทเอกชน และในการเขาไปเปนกรรมการนั้นก็มีการออกขาว
อยางเปดเผย โดยมิไดมีความตะขิดตะขวงใจแมแตนอย เมื่อเร็วๆนี้ก็มีขาววา ขาราชการระดับอธิบดี
ในกระทรวงการคลังไปเปนกรรมการธนาคารพาณิชย บางคนเปนกรรมการในฐานะตัวแทนกระทรวง
การคลัง ซึง่ เปนผูถ ือหุนในธนาคารพาณิชยนั้น แตบางคนก็เปนกรรมการในฐานะสวนตัว
ในอดีต รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังบางคนเขาไปดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ
ในธนาคารกรุงเทพ จํากัด ทั้งๆที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่ในการกํากับและ
ควบคุมธนาคารพาณิชย เมื่อเขาไปเปนกรรมการเสียเชนนี้ ก็อาจทําใหการกํากับและควบคุมหยอน
ยานกวาทีค่ วรจะเปน อันเปนผลเสียตอระบบโดยสวนรวมได
ตามบรรทัดฐานสากล ขาราชการไมวาจะเปนขาราชการการเมืองและขาราชการ
ประจํ า หากมีตํ าแหนงหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษแกกิจการประเภทใด ก็มิควรที่จะเขาไป
ประกอบการหรือเปนกรรมการ หรือแมแตถือหุนในกิจการประเภทนั้น ลองนึกภาพดูวา หากผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยไปเปนประธานธนาคารพาณิชยเสียเองแลว ธนาคารแหงประเทศไทยจะยัง
สามารถวางตัวเปนกลางในการบริหารนโยบายการเงินเพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวมไดอยางไร
ในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ มีเสียงโจมตีคณะกรรมการอาหารและยาเปนอันมาก
ในขอทีย่ งั คงใหมีการจดทะเบียนตํารับยาที่มีสวนผสมของแอสไพรินและคาเฟอีน จนในที่สุดกระทรวง
สาธารณสุขภายใตรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ไดประกาศหามจําหนายยาแกปวดที่มีสวนผสมของ
สารคาเฟอีน ซึง่ เปนสารกระตุนประสาทและสงผลใหมีการเสพติด ทั้งนี้นับตั้งแตวันที่ 21 พฤษภาคม
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2534 เปนตนไป นับเปนเรื่องนาฉงนที่คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการคุมครอง
ผู  บริ โภคกลับอนุ ญาตใหมี ก ารผลิ ต ยาที่ก อผลเสีย แกผูบริโภคเชนนี้ ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา
กรรมการบางคนในคณะกรรมการอาหารและยาเปนที่ปรึกษาบริษัทยาดวย ดังนั้น จึงมิใชเรื่อง
นาประหลาดใจที่คณะกรรมการดังกลาวนี้คุมครองผลประโยชนของบริษัทผูผลิตยามากกวาคุมครอง
ผูบ ริโภค ในประเด็นดังกลาวนี้ นายแพทยประเวศ วะสี ไดเรียกรองใหมีการตรวจสอบภูมิหลังของ
กรรมการอาหารและยา หากกรรมการคนใดมีผลประโยชนเกี่ยวพันกับบริษัทผูผลิตยาก็ควรออกจาก
ตําแหนงไปเสีย (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 11 เมษายน 2534)
เพื่ อ นร ว มงานของผมเคยพบว า ข า ราชการระดั บ สู ง บางคนในสํ านั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเขาไปถือหุน และบางคนเขาไปเปนกรรมการในบริษัทที่ไดรับบัตร
สงเสริม หากการถือหุนและการเปนกรรมการมีมากอนที่บริษัทจะขอบัตรสงเสริมการลงทุน ก็อาจมีการ
ใชอานาจและอิ
ํ
ทธิพลเพื่อใหการอนุมัติบัตรสงเสริมสะดวกดายและผอนปรนมากกวาที่ควร นอกจากนี้
ยังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา บริษัทที่ไดรับบัตรสงเสริมมักจะตอบแทนขาราชการระดับสูงดวยทรัพย
สินเงินทอง และบางครั้งก็ใหหุนโดยเสนหา
ตัวอยางทํานองที่กลาวขางตนนี้ยังมีอีกมากมายนัก ในเวลานี้มีการโจมตีพฤติกรรม
การโกงกินของนักการเมืองเปนอันมาก แตการประพฤติมิชอบของขาราชการเปนเรื่องรายแรงและ
สืบทอดมายาวนานกวามากนัก ก็หาไดมีการสะสางแตประการใดไม บัดนี้ ผมคิดวาถึงเวลาที่จักตอง
มีการตรากฎหมายที่กําหนดบรรทัดฐานทางจริยธรรมของขาราชการระดับสูง ซึ่งหากมีการละเมิดก็จะ
ถูกลงโทษตามกฎหมาย
กฎหมายฉบับนี้ควรจะมีบทบัญญัติดังตอไปนี้
* หามมิใหขาราชการระดับสูงในกรมแรงงาน ประกอบหรือมีสวนเปนเจาของในธุรกิจ
จัดหางานทั้งภายในและระหวางประเทศ
* หามมิใหขา ราชการระดับสูงในสํานักผังเมือง กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมพัฒนา
ชุมชน และสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท ประกอบหรือมีสวนเปนเจาของในธุรกิจการซื้อขายที่ดิน
* หามมิใหเจาหนาที่หรือขาราชการระดับสูงในธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวง
การคลังเปนกรรมการหรือมีสวนเปนเจาของธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยและธนาคารพาณิชย ยกเวนใน
กรณีทเี่ ปนตัวแทนของทางราชการ
* หามมิใหขาราชการระดับสูงในกรมการประกันภัย เปนกรรมการหรือมีสวนเปน
เจาของธุรกิจประกันภัย
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* หามมิใหขาราชการระดับสูงในกระทรวงพาณิชยเปนกรรมการหรือมีสวนเปน
เจาของธุรกิจการคาระหวางประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชยมีอํานาจในการกํากับและควบคุม
* หามมิใหขาราชการระดับสูงในกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร
เปนกรรมการหรือมีสวนเปนเจาของในวิสาหกิจเอกชนใด ๆ
* หามมิใหขาราชการระดับสูงในสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปน
กรรมการ หรือมีสวนเปนเจาของธุรกิจที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน
ฯลฯ
ขอหามดังที่ผมยกรางเปนตัวอยางนี้จะบังคับใชกับขาราชการในทันทีที่เลื่อนเขาสู
กลุม ` ขาราชการระดับสูง' (ซึ่งอาจหมายถึงขาราชการตั้งแตระดับ 9 ขึ้นไป) และการบังคับใชมิไดจํากัด
เฉพาะเมื่อยังรับราชการอยูเทานั้น แมเมื่อพนไปจากราชการไมวาจะโดยเกษียณหรือลาออกก็ยังคง
บังคับใชตอไปอีกอยางนอย 5 ป ทั้งนี้เพื่อปองกันยุทธการ `ทิ้งทวน' กอนออกจากราชการ
แมลงวั น ย อ มไม ต อมแมลงวั น ด ว ยกั น เองฉั น ใด กลุ  ม พลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตย
ยอมไมทบุ หมอขาวของขาราชการดวยกันเองฉันนั้น ผมจึงเชื่อมั่นวา รางกฎหมายที่ผมกลาวขางตนนี้
จะไมมีวันตราขึ้นในรัฐบาลชุดปจจุบัน4

4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 เมษายน 2534
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ขุนนางนักวิชาการกับขุนศึก
ความขัดแยงจะยังไมสุดสิ้น ?
ในยุครัฐบาลอานันท 1 (มีนาคม 2534 - เมษายน 2535) มีความขัดแยงหลายตอ
หลายกรณีระหวางรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนกับผูนํา รสช. ซึ่งเปนผูจัดตั้งรัฐบาลนั้นขึ้นมา
จนสือ่ มวลชนพากันขนานนามรัฐบาลอานันท 1 วา `รัฐบาลหอยนอกเปลือก' ความขัดแยงดังกลาวนี้
มีตงั้ แตกรณีการพิจารณาสัมปทานบริการโทรศัพท 3 ลานเลขหมาย จนถึงการจัดสรรงบประมาณดาน
กลาโหมและการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ รวมตลอดทั้งการจัดซื้อเครื่องบินของบริษัท การบินไทย
จํากัด เมื่อรัฐบาลอานันท 2 ปลดพลอากาศเอกอนันต กลินทะ ออกจากตําแหนงประธานการสื่อสาร
แหงประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2535 และปลดพลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี ออกจากตําแหนง
ประธานองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ศกเดียวกัน ผูคนจํานวนมากจึงมอง
วา ปฏิบตั กิ ารของรัฐบาลอานันท 2 ครั้งนี้ เปนผลจากความขัดแยงที่มีมาตั้งแตรัฐบาลอานันท 1
ผมไมเห็นดวยกับขอสรุปขางตนนี้
ผมมีความเห็นวา การปลดสองนายพลออกจากตําแหนงประธานรัฐวิสาหกิจที่มีผล
ประโยชนมหาศาลนี้ หาไดเกิดจากความขัดแยงระหวางรัฐบาลอานันทกับผูนํา รสช.ในฐานะปจเจก
บุคคลไม หากแตเปนความขัดแยงระหวางกลุมเทคโนแครต (ซึ่งผมสมัครใจที่จะใชคําวา `ขุนนาง
นักวิชาการ') กับกลุม ขุนศึก ซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตรอันยาวนาน และหากจะกลาวใหถึงที่สุด
แลว ก็เปนความขัดแยงดานวัฒนธรรม ระหวางวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกับวัฒนธรรม
อํานาจนิยมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แมวาขุนนางนักวิชาการจะอยูในกลุมพลังอํามาตยาธิป
ไตยเฉกเช น เดีย วกั บบรรดาขุน ศึก ทั้ง หลาย แตช นชั้น นํ าทางอํ านาจสองกลุมนี้มี วั ฒ นธรรมทาง
ภูมิปญญาและจริยธรรมที่แตกตางกันอยางมาก ความแตกตางพื้นฐานทางวัฒนธรรมดังกลาวนี้
นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมชนชั้นนําทั้งสองนับตั้งแตการรัฐประหาร
ป 2490 เปนตนมา
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เมื่อพิจารณาเฉพาะขุนนางนักวิชาการ 3 รุนแรกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
อันประกอบดวยรุนนายปวย อึ๊งภากรณ รุนนายนุกลู ประจวบเหมาะ และรุนนายบัณฑิต บุญยะปานะ
ไมปรากฏวามีขนุ นางนักวิชาการคนใดมาจากครอบครัวยากจน ทั้งหมดมาจากครอบครัวชนชั้นสูงและ
ชนชัน้ กลาง หลายคนมาจากครอบครัวขุนนาง และทุกคนไดรับการศึกษาจากอารยประเทศ ในขณะที่
ขุนนางนักวิชาการรุนแรกสวนใหญสําเร็จการศึกษาจากยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งอังกฤษและฝรั่งเศส
ขุนนางนักวิชาการรุนที่สองอยูในชวงแหงการปรับเปลี่ยน บางคนศึกษาปริญญาตรีจากออสเตรเลีย
แลวศึกษาตอในยุโรปและสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม นับตั้งแตขุนนางนักวิชาการรุนที่สามเปนตนมา
เกือบทัง้ หมดสําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงศูนย
อํ านาจในระบบทุนนิยมโลก ขอที่นาสังเกตก็คือ ขุนนางนักวิชาการสองรุนแรกจัดเปนหัวกะทิของ
ประเทศ และสามารถศึกษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก บางคนมีผลการเรียนดีกวานักวิชาการ
ระดับหัวแถวที่อยูในขายที่จะไดรับรางวัลโนเบล อยางไรก็ตาม นับตั้งแตขุนนางนักวิชาการรุนที่สี่
เปนตนมา คุณภาพของขุนนางนักวิชาการไทยก็เสื่อมทรามลงตามลําดับ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ระบบ
ราชการหมดเสนหในการดึงดูดคนดีมีฝมือเสียแลว
ในบรรดาขุนนางนักวิชาการที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจขุนนาง
นักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยนับวามีบทบาทสําคัญเหนือขุนนาง
นักวิชาการในสังกัดหนวยงานอื่น ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งสําหรับขุนนางนักวิชาการสองรุนแรก
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ระบบงานและการจัดองคการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติไดรับ
อิทธิพลจากทีป่ รึกษาการคลังชาวอังกฤษตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ
ดวยอิทธิพลของทีป่ รึกษาชาวอังกฤษ การดําเนินนโยบายการเงินและการคลังยึดแนวทางอนุรักษนิยม
มาโดยตลอด จารีตการดํ าเนินนโยบายแบบอนุรักษนิยมถูกถายทอดจากกระทรวงการคลังไปสู
ธนาคารแหงประเทศไทยในภายหลังเมื่อมีการสถาปนาธนาคารแหงประเทศไทยขึ้น แมจนบัดนี้
จารีตดังกลาวนี้ก็ยังคงทรงอิทธิพลไมเสื่อมคลาย มรดกที่ที่ปรึกษาการคลังชาวอังกฤษทิ้งไว ก็คือ
ระบบคุณคาที่เนนประสิทธิภาพและความซื่อสัตยในการทํางาน ระบบคุณคาดังกลาวนี้มีอายุยืนยาว
พอสมควรทัง้ ในกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย แตเสื่อมทรามลงตามลําดับในชวงสอง
ทศวรรษเศษทีผ่ า นมานี้ ความเสื่อมทรามดังกลาวนี้เกิดขึ้นในกระทรวงการคลังมากกวาในธนาคารแหง
ประเทศไทย
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ภูมิหลังของขุนนางนักวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังกัดกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทยดังที่กลาวขางตนนี้ ไดหลอหลอมใหเกิดจารีตและวัฒนธรรมบางประการ
การที่ขุนนางนักวิชาการไดรับการศึกษาจากอารยประเทศ โดยที่หลายคนออกไปศึกษาตั้งแตยังไม
บรรลุ นิติภ าวะ ย อมมี โ อกาสไดซึ บซับวัฒ นธรรมประชาธิปไตย รู จัก การใช เ หตุใชผ ลตามหลัก
ตรรกศาสตร และเรียนรูที่จะรับฟงและเคารพเหตุผลของผูอื่น นอกจากนี้ วัฒนธรรมภายในหนวยงาน
ยั ง ได ใหค วามสํ าคัญในเรื่ อ งความซื่อสัตยและประสิท ธิภ าพการทํ างานอีก ดวย วั ฒ นธรรมทาง
ภูมิปญญา และจริยธรรมดังกลาวนี้ยอมแตกตางจากขุนศึกไทยที่เติบใหญภายใตวัฒนธรรมอํานาจ
นิยม ซึง่ ยึดถือหลัก `อํานาจเปนธรรม' วัฒนธรรมอํานาจนิยมที่ดํารงอยูในสังคมที่มีระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภอยางหนาแนน ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการใชอํานาจเพื่อแสดงความยิ่งใหญของเจาของ
อํานาจเทานั้น หากทวายังผลักดันใหมีการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจเพื่อกระชับและขยายความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภอีกดวย
ในขณะที่วัฒนธรรมของกลุมขุนนางนักวิชาการเปนวัฒนธรรมของอารยชนในสังคม
ทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย วัฒนธรรมที่ครอบงํากลุมขุนศึกกลับเปนวัฒนธรรมอํานาจนิยมในระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่วัฒนธรรมทั้งสองเกิดการปะทะและ
ขัดแยงกัน แตความขัดแยงนี้จํากัดวงอยูภายในระบบราชการ และมิไดแผขยายออกนอกระบบราชการ
อยางนอยจนถึงป 2514
ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 กลุมขุนศึกเริ่มใชอํานาจทางการ
เมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจและในการใหอภิสิทธิ์และอํานาจผูกขาดแกพอคานายทุน
ทีอ่ ยูใ นความอุปถัมภชนิดไมเกรงตอขอครหา ขุนศึกกลุมตางๆพากันเขาไปยึดรัฐวิสาหกิจและธนาคาร
พาณิชยเปนฐานเศรษฐกิจ จนสรางปญหาความไรประสิทธิภาพแกภาครัฐวิสาหกิจ และสรางปญหา
ความไรเสถียรภาพแกระบบการธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ กลุมขุนศึกยังใชอํานาจทางการเมือง
ในการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อชวยเหลือวิสาหกิจเอกชนที่มีปญหาทางการเงิน ดังเชน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด และบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํากัด ในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
รวมตลอดทัง้ การใชอํานาจรัฐในการคํ้าประกันเงินกูเอกชนอีกดวย
กลุม ขุนนางนักวิชาการในทศวรรษ 2490 ไมสามารถทัดทานและขัดขวางพฤติกรรม
เหลานีไ้ ด เนือ่ งจากตกเปนเบี้ยลางในลําดับชั้นการบังคับบัญชาในระบบราชการ แตก็หาทางทัดทาน
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ขัดขวางโดยออม ดวยการชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมทดแทนนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม เพราะ
นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมมิไดเปนประโยชนตอชาติ หากแตเปนประโยชนตอฐานะทางเศรษฐกิจของ
ขุนศึกกลุม ตางๆ พรอมกันนี้ก็พยายามจัดระเบียบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสถาปนาวินัยทาง
การคลั ง และวินั ย ทางการเงิน เพื่อปองกันมิใหกลุมขุนศึกใชอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจไดโดยสะดวก ในการนี้ กลุมขุนนางนักวิชาการไดสราง
พั นธมิ ต รกั บเทคโนแครตในรั ฐ บาลอเมริ กั น และองค ก ารระหว า งประเทศ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ และอาศัยรัฐบาลประเทศมหาอํานาจและองคการ
ระหวางประเทศเหลานี้กดดันใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนจากนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมไปสูนโยบาย
เศรษฐกิจเสรีนยิ ม ซึ่งประสงความสําเร็จระดับหนึ่งในป 2498 การยุบสํานักงานขาวซึ่งมีอํานาจผูกขาด
ในการคาขาวระหวางประเทศในปนั้น มีผลเสมือนหนึ่งเปนการทุบ`หมอขาว' ของกลุมซอยราชครู และ
ด ว ยนโยบายเศรษฐกิ จเสรี นิย ม กระบวนการถ า ยโอนการผลิ ตจากภาครั ฐบาลไปสู ภาคเอกชน
(privatization) ระลอกสําคัญจึงเกิดขึ้นระหวางป 2500- 2504
กระนั้นก็ตาม การใชอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
ยังคงปรากฎตอมาในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และยุครัฐบาลถนอม-ประภาส จนจอมพล
ทั้งสามถูกตีตราวา `รํ่ารวยผิดปกติ' และถูกยึดทรัพยกอนพลเอกชาติชาย ชุณหะวันเสียดวยซํ้า
หลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ผูนํา รสช. ซึ่งโคนรัฐบาลชาติชายโดยอางเหตุแหงการ
ฉอราษฎรบงั หลวงของรัฐบาลนั้น กลับมีพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ดังเชนการใช
อํานาจเผด็จการตั้งตําแหนงและเงินเดือนแกตนเอง การใชตําแหนงวุฒิสมาชิกปูนบําเหน็จแกสมุน
บริวาร การยึดรัฐวิสาหกิจเปนฐานผลประโยชน และการปกปองธุรกิจเอกชนที่อยูภายใตความอุปถัมภ
สภาพการณดงั กลาวนี้เสมือนหนึ่งเปนการหมุนเข็มนาฬิกากลับไปสูยุคทศวรรษ 2490 และโดยพื้นฐาน
แลวเปนผลพวงของวัฒนธรรมอํานาจนิยมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
แตสาหรั
ํ บขุนนางนักวิชาการรุนนายอานันท ปนยารชุน และนายนุกลู ประจวบเหมาะ
ซึง่ อิทธิพลของวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยยังดํารงอยูอยางหนาแนน พฤติกรรมของผูนํา รสช.
ดังที่กลาวขางตนนี้เปนพฤติกรรมที่ไมรักษาผลประโยชนของแผนดิน ความขัดแยงระหวางวัฒนธรรม
ทุ น นิ ย มเสรี ป ระชาธิ ปไตยกับวั ฒ นธรรมอํ านาจนิย มในระบบความสั ม พั น ธ เ ชิง อุปถัมภจึงเกิดขึ้น
แต กลุมวัฒนธรรมใดจะมีฐานะครอบงําอีกกลุมหนึ่ง ก็ขึ้นอยูกับฐานอํานาจทางการเมืองของแตละ
กลุม ในยุครัฐบาลอานันท 1 ผูนํา รสช. ซึง่ ยึดกุมอํานาจรัฐดวยการรัฐประหาร สามารถใชอํานาจใน
การเสริมสรางและขยายความสัมพันธเชิงอุปถัมภชนิดที่ไมเกรงตอขอครหา แตในยุครัฐบาลอานันท 2
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เมื่อผูนํา รสช. เปนฝายเพลีย่ งพลํ้าทางการเมือง การใชอํานาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จึงถูกลดทอนลง
นั บเป น เรื่ อ งน า เสีย ดายยิ่ง ที่วั ฒ นธรรมทุน นิย มเสรี ป ระชาธิปไตยเริ่มคลายความ
สําคัญในกลุม ขุนนางนักวิชาการ นับตั้งแตขุนนางนักวิชาการรุนที่สามเปนตนมา ชวงเวลาที่สังคมไทย
มีการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ยาวนานพอที่วัฒนธรรมอํานาจนิยมจะแผอิทธิพลเขาไป
ครอบงํากลุมขุนนางนักวิชาการ ประกอบกับความเสื่อมทรามของกลุมขุนนางนักวิชาการทั้งในดาน
วิชาการและดานจริยธรรม ไมเพียงแตจะทําใหจริยธรรมดานความซื่อสัตยและการอุทิศตนเพื่อสวน
รวมลดความสําคัญลงไปเปนอันมากเทานั้น หากทวายังมีผลใหขุนนางนักวิชาการจํานวนไมนอยสยบ
เปนสมุนบริวารของขุนศึกที่ทรงอํานาจอีกดวย
ในเวลาไมชาไมนานนักนี้ เราจะมองหา `ปวย อึ๊งภากรณ' `นุกลู ประจวบเหมาะ'
หรือ `อานันท ปนยารชุน' ในหมูขุนนางนักวิชาการไทยมิไดอีกแลว5

5

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2535

ภาคที่หก
รสช. กับวิกฤติการณพฤษภาคม 2535
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เศรษฐศาสตรวาดวยการรัฐประหาร
เมือ่ ไรทีม่ นุษยคิดทํารัฐประหาร ? สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสามารถอธิบายพฤติกรรม
ทางการเมืองดังกลาวนี้ไดหรือไม ?
คําถามขางตนนีม้ ผี เู อื้อนเอยขึ้นในวงสนทนา ซึ่งประกอบดวยผูรวมสนทนานอยกวา 5
คน เมื่อไมนานมานี้
ในชวงเวลากวา 4 ทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สาขาวิชาเศรษฐศาสตรได
รุดหนาไปเปนอันมาก ไมเพียงเฉพาะในดานการใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมและปรากฏการณ
ทางเศรษฐกิจเทานั้น หากทวายังกาวลํ้าไปอธิบายพฤติกรรมและปรากฎการณทั่วทางการเมืองและ
สังคมอีกดวย
ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรบางสํานัก พฤติกรรมทางการเมืองของมนุษยมิไดมี
พื้นฐานแตกตางจากพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแมแตนอย กลาวคือ พฤติกรรมใดๆของมนุษยเกิดจาก
การประเมินเปรียบเทียบผลประโยชนที่คาดวาจะได (expected benefit) กับตนทุนที่คาดวาจะตอง
สูญเสียไป (expected cost) จากการมีพฤติกรรมดังกลาว
การทํ ารั ฐ ประหารจะเกิ ด ขึ้ น ก็ ต  อ เมื่ อ ผลประโยชน ที่ ค าดว า จะได จ ากพฤติ ก รรม
ดังกลาวนีม้ มี ากกวาตนทุนที่คาดวาจะตองสูญเสียไป เพื่อที่จะใหบทความนี้และดู "ขลัง" ขึ้น ผมขอ
เขียนเงื่อนไขการทํารัฐประหารเปนสูตรคณิตศาสตรดังนี้
pB - C > 0
ในทีน่ ี้ B = ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการทํารัฐประหาร
C = ตนทุนทีต่ องสูญเสียไปในการทํารัฐประหาร
p = โอกาสแหงความสําเร็จในการทํารัฐประหาร
การทํ ารั ฐประหารเปนพฤติกรรมทางกาเรมืองที่มุงโคนลมรัฐบาลที่อยูในอํ านาจ
เพื่อแยงชิงอํานาจการปกครองดวยการใชกําลังทางทหาร และในหลายตอหลายกรณียังผลใหมีการ
ลมลางระบอบการเมืองการปกครองที่มีอยูเดิม ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ผูกอการรัฐประหารมักจะ
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อางอิง "ผลประโยชนสาธารณะ" (public interest) เปนฐานความชอบธรรมในการทํารัฐประหารเสมอ
ทัง้ นีไ้ มปรากฏวามีผูกอการรัฐประหารคนใดอางอิง "ผลประโยชนสวนบุคคล" (private interest) เปน
เหตุผลในการโคนลมรัฐบาลที่มีอํานาจอยูเดิม
ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรสาธารณะ (public economics) มีระบบการวิเคราะห
พฤติกรรมทางการเมืองที่แตกตางกันอยู 2 ระบบ ระบบที่หนึ่งยึดถือขอสมมติวาดวยผลประโยชน
สาธารณะ (Public Interest Hypothesis) ซึ่งมองวา ชนชั้นปกครอง รัฐบาล และพรรคการเมืองมี
พฤติกรรมที่มุงสรางสรรคสวัสดิการของประชาชนเปนสําคัญ บุคคลหรือสถาบันทางการเมืองเหลานี้
จะทําตัวเสมือนหนึ่งเปน "คุณพอรูดี" ที่ชี้นําสิ่งดีงามใหแกราษฎร แตระบบการวิเคราะหอีกระบบหนึ่ง
ยึดถือขอสมมติวาดวยผลประโยชนสวนบุคคล (Private Interest Hypothesis) ซึ่งมองวา ชนชั้น
ปกครอง รัฐบาล และพรรคการเมืองเปน "สัตวเศรษฐกิจ" ที่มีกิเลสตัณหา มีความเห็นแกตัว พฤติกรรม
ทางการเมื อ งใดๆ ล ว นแล ว แต เ กิ ด จากความต อ งการแสวงหาอรรถประโยชน สู ง สุ ด (utility
maximization) ของตนเอง
นายริชารด มัสเกรฟ (Richard A. Musgrave) อดีตศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย
ฮารวารด นับเปนผูนําของกลุมนักเศรษฐศซาสตรที่ยึดถือ Public Interest Hypothesis สวนผูนําของ
กลุมนักเศรษฐศาสตรที่ยึดถือ Private Interest Hypothesis ก็คือ นายเจมส บูคานัน (James M.
Buchanan) แหงสํานักเศรษฐศาสตร Public Choice ขอที่วงวิชาการเศรษฐศาสตรยอมรับรวมกัน
ก็คอื การยึดถือ Private Interest Hypothesis ไดชวยกรุยทางในการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรม
และปรากฎการณทางการเมืองอยางลุมลึก จนเปนเหตุใหนายเจมส บุคานันไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรในป 2529
ในสังคมมนุษยที่สมาชิกลวนแลวแตเปนอรหันต การปฏิวัติรัฐประหารยอมไมเกิดขึ้น
เพราะอรหันตโดยคํานิยามยอมไมแสวงหาอํานาจ การปฏิวัติรัฐประหารจะเกิดขึ้นในสังคมที่มีสมาชิก
เพียงบางคนเทานั้นที่บรรลุโสดาบัน โดยที่สมาชิกสวนใหญยังคงเปนปุถุชน ยิ่งในสังคมที่ปราศจาก
อรหันตดว ยแลว การแยงชิงอํานาจดวยการปฏิวัติรัฐประหารยิ่งมีโอกาสเกิดไดมากขึ้น
ดังนั้น ในการประเมินประโยชนสุทธิที่คาดวาจะไดจากการปฏิวัติรัฐประหาร ผูคิด
กอการดังกลาวนีใ้ นฐานะปุถุชนที่มีกิเลสตัณหา ยอมตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนบุคคลเปนเบื้องตน
ประเด็นทีว่ า ผูก อการรัฐประหารยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปนดานหลักหรือไม สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ
วา เราเชื่อ Public Interest Hypothesis หรือเราเชื่อ Private Interest Hypothesis อีกสวนหนึ่งเปน
ปญหาขอเท็จจริงที่จักตองติดตามสังเกตพฤติกรรมตอไป ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา ในชวงของการ

148
รัฐประหาร ผูก อการยึดถือผลประโยชนสวนบุคคลเปนดานหลัก แตเมื่อยึดอํานาจไดแลว ภววิสัยทาง
สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอาจบีบบังคับใหตองดําเนิน นโยบายเพื่อผลประโยชนสาธารณะบาง
ในการประเมินประโยชนที่คาดวาจะไดจากการรัฐประหารนั้น ประโยชนดังกลาวเปน
เพียงการวาดวิมานในอากาศ เพราะหากการรัฐประหารลมเหลว ประโยชนที่คาดวาจะไดนั้นยอมมิอาจ
เกิดขึ้นได ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการรัฐประหารนั้นจะเปนจริงหรือไม จึงขึ้นอยูกับโอกาสแหง
ความสําเร็จในการทํารัฐประหาร (p) หากโอกาสแหงความสําเร็จมีมาก ประโยชนที่จะบังเกิดขึ้นจริง
(pB) ยอมมีมากตามไปดวย ในกรณีที่โอกาสแหงความสําเร็จไมมีเลย ประโยชนที่คาดวาจะไดยอม
ไมมโี อกาสทีจ่ ะเปนจริงได การประเมินโอกาสแหงความสําเร็จในการทํารัฐประหารจึงเปนขั้นตอนที่นับ
เปนหัวใจของการตัดสินใจทํารัฐประหาร โอกาสแหงความสําเร็จดังกลาวนี้จะมีมากนอยเพียงใด
ยอมขึน้ อยูกับปจจัยนานัปการ ปจจัยสําคัญในบรรดาปจจัยเหลานี้ ไดแก พลานุภาพทางทหาร การ
วางแผนทีร่ ดั กุมและรอบดาน และจังหวะกาวในการทํารัฐประหาร
ในดานตนทุนการทํารัฐประหาร อาจจําแนกเปนตนทุนสวนบุคคล (private cost)
และตนทุนของสังคม (Social cost) ตนทุนสวนบุคคลมีองคประกอบสําคัญอยู 2 สวน สวนที่หนึ่งเปน
รายจายในการดําเนินการรัฐประหาร อาทิเชน รายจายในการจัดซื้ออาวุธ รายจายในการวาจางทหาร
(ดังการรัฐประหารบางกรณีในละตินอเมริกาและอัฟริกา) รายจายในการจัดซื้ออาหารและสัมภาระ
ตางๆ ฯลฯ หากเราเชื่อขอมูลจากประวัติศาสตรบอกเลา (oral history) การรัฐประหารใน
ประวัตศิ าสตรการเมืองไทยบางครั้งมีนายทุนเอกชนชวยแบกรับภาระตนทุนปฏิบัติการ (transactions
cost) ในการทํารัฐประหารบางสวน แตตนทุนสวนบุคคลสวนที่ทรงความสําคัญมากกวาก็คือ คาเสีย
โอกาส (opportunity cost) อันเนื่องมาจากความลมเหลวในการทํารัฐประหาร ในประวัติศาสตร
มนุษยชาติ เราไดพบเห็นกรณีผูกอการรัฐประหารที่ประสบความลมเหลวเปนอันมาก ซึ่งตองเผชิญกับ
ภาวะทุกขเข็ญในบั้นปลายแหงชีวิต โดยที่ภาวะดังกลาวนี้ขยายผลไปสูบุตรภรรยาและญาติมิตรดวย
สวนตนทุนของสังคมอันเกิดจากการรัฐประหารนั้น อาจจําแนกเปน 2 สวน สวนหนึ่ง
หนึ่งเปนตนทุนอันเกิดจากการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากการทํารัฐประหาร บางครั้ง
ผูกอการรัฐประหารไดใชอาวุธ ครุภัณฑ วัสดุภัณฑ และสัมภาระของแผนดินในการทํารัฐประหาร
ซึ่งตองนับเนื่องเปนตนทุนของสังคม เพราะภาระตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากร ตนทุนของสังคม
อี ก ส ว นหนึ่ ง เป น ต น ทุ น อั น เกิ ด จากการสู ญ เสี ย เสรี ภ าพทางการเมื อ งและเสรี ภ าพทางเศรษฐกิ จ
เพราะการรัฐประหารโดยทั่วไปมักจะมีการลมลางระบอบการปกครองประชาธิปไตย กลาวโดยทั่วไป
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แลว ผูค ดิ กอการรัฐประหารมักจะคํานึงถึงตนทุนสวนบุคคลเปนดานหลัก โดยที่มิไดคํานึงถึงตนทุนของ
สังคมเทาไรนัก มิหนําซํ้ายังมีแนวโนมที่จะผลักภาระตนทุนสวนบุคคลใหเปนตนทุนของสังคมอีกดวย
ผู  คิ ด ก อ การรั ฐ ประหารย อ มรู  สึ ก คุ  ม ที่ จ ะก อ การ หากผลการประเมิ น ปรากฎวา
ประโยชนที่คาดวาจะบังเกิดขึ้นจากการทํ ารัฐประหารมีมากกวาตนทุนที่ตองเสียไป หากผลการ
ประเมินเทีย่ งตรง โอกาสในการทํารัฐประหารสําเร็จยอมมีอยูเปนอันมาก เวนเสียแตวาจะเกิดสภาวะ
ความไมแนนอน (uncertainty) ขึ้น
สําหรับรัฐบาลที่อยูในอํานาจ หากตองการปองปรามการรัฐประหาร ยุทธวิธีที่สําคัญ
ก็คือ การดําเนินการเพื่อทําใหประโยชนจากการรัฐประหารลดลง การเพิ่มตนทุนสวนบุคคลในการ
รัฐประหาร และการลดโอกาสแหงความสําเร็จในการทํารัฐประหาร รายละเอียดในประเด็นเหลานี้
อยูนอกขอบเขตของบทความนี้
บทวิเคราะหขางตนนี้อาศัยพื้นฐานความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก
(Neo-classical School) ซึง่ เปนสํานักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (Mainstream Economics) ทาน
ผูอ า นจะเชือ่ บทวิเคราะหนี้หรือไม ยอมเปนเสรีภาพสวนบุคคลของทานเอง เสรีภาพในการเชื่อเปนเสรี
ภาพอันยากที่ผูอื่นจะลิดรอนได1

1

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 มีนาคม 2534
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แลไปขางหลังป 2534
ผมเป น นั ก เรี ย นประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ที่ ส นใจประวั ติ ศ าสตร ก ารเมื อ งและ
ประวัติศาสตรสังคมพรอมๆกันดวย ผมจึงอดมิไดที่จะหันกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจไทยในรอบขวบปที่ผานมา
ผมประจักษแกใจดีวา พลังทางเศรษฐกิจไดเติบโตตอไปอยางไมหยุดยัง้ แมจะมีความ
ลาหลังทางการเมืองที่ทําใหการเติบโตของศักยภาพทางเศรษฐกิจสะดุดลงบาง แตพลังการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจนั้นแข็งแกรงเกินกวาแรงฉุดทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังเรงเครื่องอยูใน
กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (catching-up process) บนลูวิ่งในชุมชนทุนนิยมโลก ระบบ
เศรษฐกิจไทยกําลังระดมพลังไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) โดยที่ใน
ขณะเดียวกันก็วิ่งหนีประเทศที่กําลังวิ่งไลตามมา ดังเชนอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม ธุรกิจ
ขนาดใหญยังคงเติบโตอยางรวดเร็ว หลายตอหลายบริษัทกํ าลังอยูบนเสนทางที่จะแปรสภาพเปน
บรรษัทระหวางประเทศ (Third World Multinationals = TWMs) และบรรดาบริษัทที่เปนบรรษัท
ระหวางประเทศอยูแลวก็อยูในกระบวนการขยายฐานทาง เศรษฐกิจตอไป
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน แมโดยรูปลักษณจะเปนรัฐบาลที่เปนตัวแทนของกลุม
เทคโนแครต แต โ ดยเนื้ อ แท แ ล ว เป น รั ฐ บาลที่ เ ป น ตั ว แทนของกลุ  ม ทุ น ดั ง นั้ น จึ ง มิ ใ ช เ รื่ อ ง
นา ประหลาดใจที่รัฐบาลชุดนี้มุงปรับนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมมากยิ่งกวา
รัฐบาลใดๆ ในประวัติศาสตรการเมืองหลังป 2475 โดยที่นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมเปนแนวนโยบายที่
เกื้อกูลตอการเติบโตของระบบทุนนิยมโลก และมิใชเรื่องนาประหลาดใจอีกเชนกันที่ระบบเศรษฐกิจ
ไทยมีสายสัมพันธอยางแนนแฟนกับระบบทุนนิยมโลกมากขึ้น ทั้งนี้ดวยนโยบายการผอนคลาย
การกํากับและการผอนคลายการควบคุมทางการเงิน ตลอดจนการลดกําแพงภาษีเพื่อลดการปกปอง
คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหสินคาที่ผลิตภายในประเทศเผชิญกับพลังการแขงขัน
จากตางประเทศมากยิ่งขึ้น
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ภายใตนโยบายเศรษฐกิจเสรีของรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ภาคเอกชนมีบทบาท
ทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้น แตภาคเอกชนสวนที่เติบโตนี้ จํากัดเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนเทานั้น โดยที่ภาค
ประชาชนยังคงถูกทอดทิ้งดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต ในขณะที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
มีนโยบายอันเดนชัดในการสงเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจเอกชน แตรัฐบาลชุดนี้หาไดมีการดําเนิน
นโยบายอันเปนกิจจะลักษณะที่จะสงเสริมสวัสดิการในภาคประชาชนแตประการใดไม
ในขณะทีพ่ ลังเศรษฐกิจทุนนิยมขยายตัวรุดหนาตอไป การพัฒนาทางการเมืองกลับ
เผชิญกับภาวะการชะงักงันเมื่อเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 โดรงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (power elite)
ไดแปรเปลีย่ นไปอยางสําคัญ แตเดิมชนชั้นนําทางอํานาจถูกครอบงําโดยกลุมขุนนางขาราชการทั้งฝาย
ทหารและฝายพลเรือน และการรับราชการเกือบจะเปนมรรควิถีเดียวในการเลื่อนชั้นในสังคมไปสูชน
ชัน้ นําทางอํานาจ แตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในชวงเวลา 30 ปเศษ ที่ผานมานี้
ทําใหชอ งทางการเขยิบฐานะเปนชนชั้นนําทางอํานาจมีมากขึ้น ดวยเหตุนี้เอง สังคมไทยจึงมีชนชั้นนํา
ทางอํานาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง และที่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสรางชนชั้นนํา
ทางอํานาจเริม่ แปรเปลี่ยนไปอยางสําคัญหลังป 2516 โดยที่สัดสวนของขาราชการลดลง ผลที่ตามมา
ก็คือ สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งแตเดิมกระจุกอยูในระบบ
ราชการ เริม่ กระจายออกจากระบบราชการ การแปรเปลี่ยนดังกลาวนี้ กระทบตอผลประโยชนของกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยโดยตรง การรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เกิดจากความพยายาม
ของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยที่จะแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจจากชนชั้นนําทางอํานาจที่มาจาก
นอกระบบราชการ ประกอบกับรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน มีพฤติกรรมในการแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคลอยางโจงแจง จึงทําใหผูนําฝายทหารสามารถหยิบยกพฤติกรรมการประพฤติ
มิชอบดังกลาวนี้ ขึ้นมาเปนขออางความชอบธรรมในการทํารัฐประหารได
แมกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจะขามเกรงพลังการเติบโตของกลุมทุน ซึ่งขยายอิทธิพล
เขาสูกระบวนการกําหนดนโยบายในชวง 20 ปที่ผานมานี้อยางเห็นไดชัด แตกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไมเพียงแตจะไมสามารถหักหาญโคนลมกลุมทุนเทานั้น หากทวายังคงตองประนีประนอม
ผลประโยชนกับกลุมทุน การแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใตธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 จึงมีตัวแทนกลุมทุนอยูเปนอันมาก กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยยังคงตองการ
มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับกลุมทุน โดยที่ตองเปนความสัมพันธที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย
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เปนผูอ ปุ ถัมภ และกลุมทุนเปนผูรับการอุปถัมภ กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไมตองการมีความสัมพันธ
กั บ กลุ  ม ทุน อย างเสมอภาค ยามใดก็ตามที่กลุมทุนตีเสมอหรือทํ าทาจะมีอํ านาจเหนือกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตย กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจะรูสึกถึงความสั่นคลอนของฐานอํานาจ และความ
เสื่อมสลายของผลประโยชน ตราบเทาที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยยังคงมีอํานาจจากกระบอกปน
ยอมสามารถที่จะใชอํานาจนี้ในการยื้อแยงอํานาจและผลประโยชนกลับคืนมาไดเสมอ วงจรอุบาทว
ที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย จึงเปนไปตามสัจพจนของเหมาเจอตุงที่วา "อํานาจรัฐยอมมาจาก
ประบอกปน"
การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ไมเพียงแตจะทําใหพัฒนาการทางการเมือง
ของสังคมไทยหยุดชะงักเทานั้น หากยังมีผลในการบั่นทอนศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและในการ
ทําลายภาพพจนของประเทศไทยในชุมชนโลกอีกดวย หลังการรัฐประหาร ผูนําฝายทหารพยายาม
กดดันเพือ่ ใหรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนจัดสรรงบประมาณดานการทหารมากยิ่งขึ้น พรอมกันนั้น
ฝายทหารก็พยายามขยายบทบาทดานเศรษฐกิจมากขึ้นดวย ผูนําฝายทหารไดพยายามเรียกรองให
รัฐบาลชวยเหลือคนจน แตการชวยเหลือคนจนและการพัฒนาชนบทจะไมสามารถทําไดมากเทาที่ควร
ตราบเทาทีฝ่ า ยทหารยังคงตองการงบประมาณในการซื้ออาวุธเพิ่มขึ้น
ความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปญหาสําคัญในรอบปที่ผาน และจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยที่ความขัดแยงดังกลาวมิไดจํ ากัดเฉพาะปญหาการแยงชิง
ทีท่ ากิ
ํ น หากกําลังขยายไปสูการแยงชิงทรัพยากรนํ้าอีกดวย การขยายตัวของสวนปายูคาลิปตัสและ
การขยายตัวของสนามกอลฟ ทําใหความจํากัดของที่ทํากินของประชาชนมามากขึ้น ราษฎรจํานวน
มากตองเดือดรอนจากโครงการ คจก.ของฝายทหาร จนผูคนจํานวนมากอดสงสัยมิไดวา โครงการ
คจก.มีขนึ้ เพื่อประโยชนของประชาชน หรือเพื่อผลประโยชนของภาคธุรกิจเอกชน
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมไมเพียงแตจะทําใหระบบเศรษฐกิจไทยมีความ
สัมพันธกับระบบทุนนิยมโลกอยางแนบแนนมากขึ้นเทานั้น หากทวาพลังเศรษฐกิจทุนนิยมยังรุกลํ้า
เขาไปแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติจากราษฎร ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจรัฐอีกดวย ไมนาประหลาดใจที่กลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยไดเขาไปมีบทบาทเกื้อกูลกลุมทุนในเรื่องนี้ ในเมื่อกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ตองการมีฐานะในระบบทุนนิยมโลก แตกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจะมีฐานะเชนไร เปนเรื่องที่จักตอง
ติดตามในอนาคต2
2

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 27 ธันวาคม 2534

153

แลไปขางหนา ป 2535 (ตอนที่สาม)
อนิจลักษณะของสังคมการเมืองไทย
สังคมการเมืองไทยกําลังทดลองจัดระเบียบการเมืองใหมในป 2535 นี้ แตกติกาใหม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 เปนกติกาที่ฝนธรรมชาติของสังคมไทย ซึ่งไมเพียง
แตศักยภาพของพลังประชาธิปไตยจะเติบโตและพัฒนาไปเปนอันมากเทานั้น หากทวาพลังทาง
เศรษฐกิจยังเติบใหญจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจอยางสําคัญอีกดวย พลังที่ลาหลัง
ในสังคมกลับกลายเปนชนชั้นปกครองที่ยึดกุมอาวุธ ซึ่งคุนเคยแตการหาประโยชนจากงบราชการลับ
และงบการซื้ออาวุธ โดยไมสามารถปรับตัวและปรับบทบาทในสังคมการเมืองที่โครงสรางทั้งทาง
เศรษฐกิจและการเมืองกําลังแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและการ
เมืองดังกลาวนี้มีผลกระทบตอการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนในหมูชนชั้นปกครอง คนเหลานี้
เริ่มรูสึกวาถูกคุกคามเมื่อไมสามารถธํารงไวซึ่งผลประโยชนที่เคยไดรับในสัดสวนเดิมได ความเชื่องชา
ในการปรับตัว ทําใหชนชั้นปกครองที่ยึดกุมอาวุธเลือกที่จะ `ลมกระดาน' แลวจัดระเบียบการเมืองขึ้น
ใหมเพื่อรักษาฐานอํ านาจและผลประโยชนเดิมไว แทนที่จะปรับบทบาทภายใตระเบียบการเมือง
ประชาธิปไตย เพราะการ `ลมกระดาน' สําหรับผูยึดกุมกําลังอาวุธดูเปนเรื่องงาย แมจะเปนมรรควิธี
ในการแกปญหาตั้งแตสังคมบุพกาลก็ตาม
ในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมา สังคมการเมืองไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว แตหนวยการเมืองแตละหนวยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน บางหนวยเปลี่ยนแปลง
คอนขางเร็ว แตบางหนวยเปลี่ยนแปลงอยางเชื่องชา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจ (power elite) แตเดิมชนชั้นนําทางอํานาจเกือบทั้งหมดเปนขุนนาง
ข า ราชการ และการรั บ ราชการเกื อ บจะเป น มรรถวิ ถี เ ดี ย วในการไต เ ต า สู  ช นชั้ น นํ าทางอํ านาจ
อยางไรก็ตาม ภายหลังป 2516 สังคมการเมืองไทยมีลักษณะเปนประชาธิปไตย มากขึ้น ซึ่งเปดชอง
ใหมกี ารไตเตาสูชนชั้นนําทางอํานาจตามกระบวนการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน การเติบโตของพลังทาง
เศรษฐกิจไดผลักดันใหกลุมพอคานายทุนเขาไปมีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตาม
ลําดับ
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การแทรกตัวของนักการเมืองและผูนํ าทางเศรษฐกิจเขาไปสูชนชั้นนํ าทางอํ านาจ
มี ผลกระทบอยา งสํ าคั ญต อ การจัดสรรสว นเกิน ทางเศรษฐกิ จในกระบวนการกํ าหนดและบริหาร
นโยบาย เศรษฐกิจ แตเดิมขุนนางขาราชการที่มีอํานาจและบทบาทในการกําหนดและบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจใชอํ านาจหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลอยางตอเนื่องนับตั้งแตป 2475
เปนตนมา สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจจึงกระจุกตัวอยูในระบบ
ราชการในยุคสมัยที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ โดยที่มีการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจ
เหลานี้ตามกฎเกณฑภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ กลุมขุนนางขาราชการซึ่งไดเสพสุขจาก
สวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ เริ่มไดรับผลกระเทือนเมื่อมนุษย `ตางดาว' จากนอกระบบราชการ
กาวเขามาแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ ผลที่ตามมาก็คือ สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการ
ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเริ่มรั่วไหลออกนอกระบบราชการ
นับตัง้ แตป 2516 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจไดมีสวน
ลิดรอนผลประโยชนของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไปเปนอันมาก การยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจอัน
เกิ ด จากการดํ าเนิ น นโยบายเศรษฐกิ จ กลายมาเป น ความขั ด แย ง หลั ก ในสั ง คมการเมื อ งไทย
การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 แมวาจะมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากความตองการของชนชั้น
ปกครองในการทําลายขบวนการสังคมนิยมในประเทศไทย แตสาเหตุรากฐานเกิดจากความตองการ
ทีจ่ ะดึงอํานาจกลับคืนสูระบบราชการ เพราะการฟนอํานาจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ไมเพียงแต
จะใหหลักประกันวา สังคมการเมืองไทยจะไมมีวันเดินแนวทางสังคมนิยมเทานั้น หากทวายังมีผล
ในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเขาสูระบบราชการอีกดวย ตลอดชวงเวลาระหวาง 2516-2519
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหารบางคนกลายเปนเปาโจมตีในเรื่องการ
ฉอราษฎรบังหลวง ขอโจมตีดังกลาวนี้กอใหเกิดความชอบธรรมในการจัดสรรงบประมาณการปองกัน
ประเทศและงบราชการลับดวยความเขมงวดชนิดที่ไมเคยปรากฎมากอน
การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 นํามาซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2521 รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลาวไดวาเปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 กับฉบับป
2517 ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 เปนรัฐธรรมนูญของขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อ
ขาราชการ เนือ่ งจากมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจการบริหารราชการแผนดินแกกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
โดยที่มีบทบัญญัติหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับป 2517
ซึ่ ง รา งขึ้ น ในยุ คประชาธิ ปไตยมี บ ทบัญญั ติที่ใหอํ านาจฝา ยนิติบัญญัติถ วงดุลอํ านาจฝายบริหาร
คอนขางมาก แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 กลับมีลักษณะ `ประชาธิปไตยครึ่งใบ' (หรืออีกนัยหนึ่ง
`เผด็จการครึง่ ใบ') ตามคํากลาวของ พ.อ.ประจักษ สวางจิต ผูนําคนหนึ่งของกลุมทหารยังเติรก ในชวง
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เวลาที่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช ผูนําฝายทหารไดดําเนินการใหตัวแทนกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยยังไมรูสึก
ถึงการคุกคามผลประโยชนจากกลุมพลังจากนอกระบบราชการมากนัก การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในชวง
นีเ้ ปนผลจากความขัดแยงภายในกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยนั้นเอง
แตแลวเมื่อพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ขึ้นดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือน
สิงหาคม 2531 กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเริม่ ตระหนักวา อํานาจและผลประโยชนกําลังหลุดลอยจาก
ระบบราชการ กลุมชนชั้นนําทางอํานาจใหม (นักการเมือง) แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจอยางโปรงใส โดยไมนําพาตอเสียงวิพากษวิจารณและคําครหา ในขณะที่
กลุม ชนชัน้ นําทางอํานาจเกา (ขุนนางขาราชการ) ไดเพียงแตนั่งทําตาปริบๆ หรือมิฉะนั้นก็เขาไปชวย
เกือ้ กูลการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เกิดขึ้นจากความ
พยายามของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยในการยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจ แมจะมีการกลาวอางไป
ในทางทีท่ าให
ํ เขาใจวา ผูนําฝายทหารมีความไมพอใจที่กลุมชนชั้นนําทางอํานาจใหม (นักการเมือง)
ใชอานาจไปในทางมิ
ํ
ชอบ และแสดงอหังการแหงอํานาจในการเหยียบยํ่าศักดิ์ศรีของกองทัพ แตความ
ขัดแยงหลักทีน่ ามาซึ
ํ ่งการ `ลมกระดาน' ในเดือนกุมภาพันธ 2534 โดยพื้นฐานแลวเปนความขัดแยง
ในเรื่องผลประโยชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 รางขึ้นเพื่อธํารงและสืบทอดอํานาจ
ของคณะรัฐประหาร แมจะมีความพยายามในการสงวนอํานาจการบริหารราชการแผนดินไวในกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตย โดยการผลักดันใหรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีเนื้อหาใกลเคียงกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2511 แตความพยายามของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ อันมีนายโอสถ โกศิน
เปนประธานตองเผชิญกับการคัดคานและตอตานจากพลังประชาธิปไตยในสังคม กระนั้นก็ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ก็ยังมิไดมีเนื้อหาประชาธิปไตยเทารัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ซึ่งมิใชเรื่อง
นาประหลาดใจ เพราะเรามิอาจหวังไดวา กลุมบุคคลที่มีจิตวิญญาณเผด็จการจะสามารถราง
รัฐธรรมนูญทีเ่ ปนประชาธิปไตย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ไมเคยปรากฏวามีผูกอการรัฐประหาร
คนใดหรือกลุม ใดที่ไมตองการอํานาจ ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจอีกเชนกันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ใหอานาจประธานสภารั
ํ
กษาความสงบเรียบรอยแหงชาติในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและวุฒิสมาชิก
บทเรียนจากประวัติศาสตรการเมืองไทยก็บงบอกอีกดวยวา เมื่อถึงคราวตองยอมใหมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผูธํารงอํานาจดวยวิธีการรัฐประหารคนแลวคนเลาลวนแลวแตเลน
`เกมประชาธิปไตย' ดวยการจัดตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ โดยการกวานซื้อนักการเมืองหนาเกา
ดังกรณีพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมของ
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จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร การเมืองนํ้าเนาจึงมิได
เกิดจากนักการเมืองสามานยฝายเดียว หากยังเกิดจากสามานยลักษณะของชนชั้นปกครองที่มี
จิตวิญญาณเผด็จการ ซึ่งสรางระเบียบการเมืองประชาธิปไตยจอมปลอมอีกดวย
ระเบียบการเมืองใหม ซึ่งกําหนดโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม ไมเพียงแตจะไมสอดคลอง
กั บลั ก ษณะสัง คมไทยที่พ ลัง ประชาธิ ปไตยและพลังเศรษฐกิจทุน นิยมเติบโตอยางรวดเร็วเทานั้น
หากยังไมสอดคลองกับแนวโนมของสังคมโลกที่มุงสูประชาธิปไตยอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีขอพึงสังเกต
ด ว ยว า ในขณะที่ รั ฐ บาลได ป รั บ เปลี่ ย นนโยบายเศรษฐกิ จ ไปสู  แ นวทางเสรี นิ ย ม แต สั ง คม
การเมืองกลับเดินอยูบนเสนทางคณาธิปไตย พลังเศรษฐกิจเสรีนิยมจะไมสามารถเติบโตอยางราบรื่น
เพราะติดขัดดวยพลังการเมืองคณาธิปไตย ความขัดแยงในสังคมการเมืองจึงเกิดขึ้นอยางมิอาจ
หลีกเลี่ยงได เวนเสียแตวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหเสรีนิยมทางเศรษฐกิจดําเนินควบคูไปกับ
เสรีนยิ มทางการเมือง
ป 2535 จะเปนปที่อุดมไปดวยความขัดแยงทางการเมือง ความขัดแยงดังกลาวนี้มิได
มีเฉพาะแตความขัดแยงระหวางพลังอํามาตยาธิปไตยกับพลังนอกระบบราชการเทานั้น หากทวายังมี
ความขัดแยงภายในกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยอีกดวย ความไมลงรอยในหมูผูนําฝายทหารปรากฏ
ใหเห็นมากขึ้น แมคณะรัฐประหารจะมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญในการบงการการจัดตั้งรัฐบาลชุดแรก
ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจในการตั้งนายกรัฐมนตรีและวุฒิสมาชิก แตความขัดแยงในหมูชนชั้นปกครอง
จะยังคงดํ ารงอยู ตราบเทาที่การแบงปนผลประโยชนไมเปนที่พอใจของผูทรงอํานาจทางการเมือง
สามานยลักษณะของการเมืองนํ้าเนาจะเผยโฉมใหเห็นมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในพรรคการเมือง
ที่ เ ป น ฐานอํ านาจของผู  นํ าฝ า ยทหาร ดั ง เช น ที่ เ คยเกิ ด ซํ้ าแล ว ซํ้ าเล า ในยุ ค รั ฐ บาลจอมพล ป.
พิบลู สงคราม และรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
ในขณะที่ความขัดแยงในการแยงชิงอํ านาจและผลประโยชนเกิดขึ้นในนครหลวง
ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในชนบทจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความขัดแยง
ตางๆ เหลานี้จะไมสามารถบรรเทาเบาบางลงได หากยังไมยอมรับการมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายของราษฎร และหากยังไมยอมใหมีการแบงปนผลประโยชนในสังคมอยางเปนธรรมและเสมอ
ภาคมากขึ้น3

3

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 มกราคม 2535

157

รัฐบาลอายุหมื่นป
ผมชอบชมภาพยนตรประวัติศาสตรจีน และอดขํ าขันในสํานวนจีนที่ปรากฏในบท
ภาพยนต มิได ทุกครั้งคราวที่มีการผลัดแผนดิน เสนาบดีทั้งปวงจะกราบบังคมทูลถวายพระพรกษัตริย
องคใหมวา ขอใหมีพระชนมายุหมื่นป ทั้งๆที่ยังไมเปนที่ประจักษชัดวา กษัตริยองคใหมจะอยูใน
ทศพิธราชธรรมหรือไม
เมือ่ พลเอกสุจนิ ดา คราประยูรรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535
ผูค นในตระกูล `หนุนภักดี' แสดงความยินดีปราโมทยเปนอันมาก แตนาแปลกที่ประชาชนไมมีโอกาส
รับทราบความรูสึกของบุคคลในตระกูล `คราประยูร' เลย ผิดกับเมื่อคราวที่นายอานันท ปนยารชุน
จัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534 พี่ชายคนหนึ่งของนายอานันทถึงกับออกมาใหสัมภาษณ
หนัง สือพิ ม พ ว า กล า วตั ก เตือนใหนายอานันทระลึกถึงราษฎรในชนบท เพราะทราบแกใจดีวา
นายอานันทเมือ่ จบโรงเรียนในเมืองไทย ก็ไปศึกษาตอยังประเทศอังกฤษ เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวก็เขา
รับราชการโดยมิไดมีโอกาสสัมผัสชนบทไทยเลย ผมจําไดดีวา เมื่อผมอานพบขาวนี้ ก็รูสึกตื้นตันใจ
ในมธุรสวาจาที่พี่มีตอนอง
ใครคนหนึง่ กลาววา รัฐบาลสุจินดามีอายุยืนยาว 10 ป แตภายหลังจากการแตงตั้ง
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2535 ผมตรวจดูรายชื่ออยางถี่ถวนแลว อดรูสึกมิไดวา รัฐบาล
สุจนิ ดาจะตองมีอายุหมื่นป สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทํานายวา 18 เดือน ผมไมทราบวา
สถาบันดังกลาวใหคํ าทํ านายแบบโหราศาสตร หรือใหคําทํานายแบบเศรษฐศาสตรถึงไดดูแคลน
รัฐบาลสุจนิ ดานัก ทัง้ ๆที่ศิษยเกาของ TDRI บางคนเขาไปนั่งเกาอี้รัฐมนตรี และหลายคนก็เขาไปเปนที่
ปรึกษาเศรษฐกิจ ผมอานรายชื่อคณะที่ปรึกษาฯแลว มั่นใจวาเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวจากภาวะถดถอย
ภายในสัปดาหหนา มิใชสองเดือนดังที่ใครบางคนภาวนา
พลเอกสุจนิ ดา คราประยูร ผลักดันตนเองขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีไดอยางมหัศจรรย
เพียงชวงเวลาระหวางวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2535 สถานการณทางการเมืองก็พลิกผัน
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ไปมาหลายตลบ และจบลงดวยการที่นายณรงค วงศวรรณ ติดอยูใน `กับดักยาเสพติด' แมวาพลเอก
สุจนิ ดาจะยึดตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดโดยการใชกําลังภายใน จนนักวิเคราะหการเมืองบางทานกลาว
วาเปนการรัฐประหารครั้งที่สองของคณะ รสช. แตพลันที่พลเอกสุจินดาออกจากกองทัพ กําลังภายใน
ที่มีอยูก็ออนเปลี้ยลงไปเปนอันมาก อยางดีที่สุดที่พลเอกสุจินดาทําได ก็คือ การตอรองขอตําแหนง
รัฐมนตรีสาหรั
ํ บคนนอก 9 ตําแหนง และโยกยายตําแหนงรัฐมนตรีบางตําแหนง ดังเชนการกีดกันมิให
พรรคชาติไทยไดตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมดวย ขออางที่วา คนของพรรคชาติไทย
ติดขอหา `รํารวยผิ
่
ดปกติ' หลายคน แตพลเอกสุจินดาก็ไมสามารถผลักดันใหบรรดานักการเมืองที่ติด
ขอหา `รํารวยผิ
่
ดปกติ' หลุดไปจากคณะรัฐบาลของตน ซึ่งสรางความผิดหวังอยางยิ่งแกพลเอกสุนทร
คงสมพงษ ประธานคณะ รสช. ในขณะที่คณะ รสช. อางเรื่องการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณในการทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 แตการณปรากฏวา มีรัฐมนตรี
ในรัฐบาลชาติชาย 1 จํานวน 14 คน และ รัฐบาลชาติชาย 2 จํานวน 17 คน รวมอยูในรัฐบาลสุจินดา
เมือ่ พิจารณารายชือ่ รัฐมนตรีใน รัฐบาลทั้งชาติชาย 1 และชาติชาย 2 ปรากฏวามีถึง 21 คนที่รวมอยู
ในรัฐบาลสุจนิ ดา คิดเปน รอยละ 42.9 ของจํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม (ดูตารางที่ 1)
ในการจัดตัง้ รัฐบาลผสม พรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลนิยมแตงตั้งผูแทนที่มีอํานาจเต็ม
เขารวมการเจรจาตอรองจํานวนโควตารัฐมนตรีและกระทรวงที่จะได กระนั้นก็ตาม หากผลการเจรจา
ของผูแทนพรรคไมเปนที่สบอารมณของบรรดาหัวหนา `มุง' ก็จะมีการผลักดันใหมีการเจรจาใหม
ดังจะเห็นไดวา เมื่อพรรคสามัคคีธรรมมีทีทาตองเสียกระทรวงอุตสาหกรรมใหแกพรรคชาติไทย ก็มี
ความเคลือ่ นไหวภายในพรรคจนสามารถดึงกระทรวงอุตสาหกรรมกลับคืนมาได
ชวงเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลเปนชวงเวลาที่ผูนําพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนาและ
เลขาธิการพรรค จะตองแสดงบารมีและพลานุภาพในการผลักดันให ส.ส.บริวารขึ้นรับตําแหนงใน
พรรคชาติไทย คนสนิทของนายบรรหาร ศิลปอาชาไดรับตํ าแหนงมากกวากลุมอื่นใด ในพรรค
สามัคคีธรรม เมื่อนายณรงค วงศวรรณ สลัด `กับดักยาเสพติด' ไมหลุด และจําตองขึ้นดํารงตําแหนง
รองนายกรัฐมนตรี นายณรงคก็ผลักดันให ส.ส.ภาคเหนือในกํ ากับไดตํ าแหนงรัฐมนตรีที่สํ าคัญ
การแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีในพรรคชาติไทยและพรรคสามัคคีธรรมมีมากเปนพิเศษ เพราะมี ส.ส.
จํานวนมาก และมีมุงใหญนอยหลายมุง แตในพรรคที่มี ส.ส.นอย ดังเชนพรรคกิจสังคมและพรรค
ประชากรไทย การตกลงเรื่องตัวบุคคลมีปญหาไมมากเทา
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ตลอดระยะเวลา 10 วันที่ใชไปในการจัดตั้งรัฐบาลสุจินดา รายชื่อคณะรัฐมนตรี
แปรผันเกือบทุกวัน กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลสะทอนใหเห็นบทบาทและความสําคัญของระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภในทางการเมืองไดอยางดียิ่ง ไมเพียงแตโควตารัฐมนตรีจะจัดสรรระหวางพรรค
การเมืองทีร่ ว มรัฐบาลตามกําลังอํานาจ โดยที่กําลังอํานาจวัดจากจํานวน ส.ส. เทานั้น หากทวาโควตา
รัฐมนตรียงั ตองแบงปนภายในพรรคการเมืองเดียวกันตามกําลังอํานาจอีกดวย การตอรองขอตําแหนง
รัฐมนตรีมที งั้ ระดับภายในพรรคและระหวางพรรค บรรดา `มุงเล็ก' ที่มี ส.ส. บริวารจํานวนมากยอมมี
อํานาจตอรองมาก ผูที่เปน `ถุงเงิน' ของพรรคอาจมีเสียงดัง แตถาไมสามารถกุม ส.ส.บริวารจํานวน
มากพอ เสียงทีด่ งั นัน้ ก็ไรความหมาย ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ผูที่เปนขุนคลังของพรรค
จึงไมนยิ มบริจาคเงินเขาสวนกลาง หากแตนิยมอุปถัมภ ส.ส. บริวารเปนรายบุคคล การเรียกรองและ
ตอรองระหวางหัวหนา `มุงเล็ก' ดังกลาวนี้มักจะจบลง ดวยความสมหวังของบางคน และความผิดหวัง
ของบางคน `มุง เล็ก'กลุมที่ผิดหวังยอมกลายมาเปนตัวแปรที่อาจบั่นทอนเสถียรภาพของทั้งพรรคและ
รัฐบาล ดังนัน้ ผูน าพรรคจึ
ํ
งตอง `อัดฉีด' ส.ส.ที่อกหักในวาระทางการเมืองที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวาระทีร่ ฐั บาลเสนอกฎหมายสําคัญเขาสภา หรือในวาระที่มีการอภิปรายไมไววางใจ โดยที่เงินที่ใช
อัดฉีดเหลานีม้ าจากสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ไดมาจากการดําเนินนโยบาย
ความชอบธรรมของพลเอกสุจินดา คราประยูร ในการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
กําลังเปนและจะเปนปญหาที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลนี้ไปจนตลอดอายุขัย บัดนี้เปนที่ประจักษ
ชัดชนิดปราศจากขอกังขาวา ขออางของคณะ รสช.ในการทํารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534
ที่วากระทําเพื่อประโยชนสุขของแผนดินนั้นเปนมุสาวาทะแหงทศวรรษ ประชาชนไดเห็นกระบวนการ
รางรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอํานาจของคณะ รสช. จนรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 เลวรายยิ่งกวาฉบับป
2521 โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ก็รางขึ้นเพื่อสืบทอดอํานาจของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนั้น
เอง จริงอยูนายกรัฐมนตรีมิจําตองมาจากการเลือกตั้งเสมอไป หากประชาชนมีประชามติเชนนั้น
แตรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นเพื่อบังคับใชในประเทศไทยไมเคยขอความเห็นชอบจากประชาชน รวมทั้ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ดวย ผูนําฝายทหารมักจะอางความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ แตความ
ชอบธรรมนี้จะมีไดอยางไรในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้รางขึ้นโดย สมุนบริวารเพื่อสืบทอดอํานาจของตน
เอง โดยปราศจากความเห็นชอบของประชาชน
แตความชอบธรรมดูเหมือนจะไมเปนปญหาเทากับการ `เสียสัตยเพื่อชาติบานเมือง'
ซึ่งขัดตอวัฒนธรรมทางความคิดในสังคมไทย ผูนําฝายทหารในคณะ รสช.ไดเคยแสดงความไมพึง
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พอใจพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณในฐานที่ไมรักษาสัจจะวาจา เมื่อครั้งที่เกิดกรณีขัดแยงกับ ร.ต.อ.
เฉลิม อยูบ ารุ
ํ ง ประชาชนคนเดินถนนมิอาจทราบความในในเรื่องนี้ได แตเขาใจกันทั่วไปวา พลเอกชาติ
ชายรับปากทีจ่ ะจัดการให ร.ต.อ.เฉลิมออกไปจากคณะรัฐมนตรี แตหาไดปฏิบัติตามสัจจะวาจานั้นไม
การที่มีกระแสขาวเสมือนหนึ่งวาพลเอกชาติชายตระบัดสัตยครั้งนั้น ทําใหพลเอกชาติชายสูญเสีย
คะแนนนิยมทางการเมืองไปเปนอันมาก แตพลเอกสุจินดาตองสูญเสียฐานมวลชนมากยิ่งกวาพลเอก
ชาติชายเสียอีก เพราะพฤติกรรมการตระบัดสัตยของพลเอกชาติชายเปนเรื่อง `เขาเลาวา' แตในกรณี
ของพลเอกสุจินดา ประชาชนไดรับทราบจากปากของพลเอกสุจินดาโดยตรงวาไมตองการตําแหนง
นายกรัฐมนตรี และแลวพลเอกสุจินดาก็จําตอง `เสียสัตยเพื่อชาติ' การนํานักการเมืองที่ตองคดี `ความ
รํ่ารวยผิดปกติ' เขารวมรัฐบาลก็ดี และการนํารัฐมนตรีจากรัฐบาลชาติชายจํานวนมากมาเขารวม
รัฐบาลก็ดี ตลอดจนการโยกยายตําแหนงในกองทัพเพื่อปูนบําเหน็จเฉพาะกลุมก็ดี เหลานี้ลวนแลวแต
บัน่ ทอนคะแนนนิยมทางการเมืองของพลเอกสุจินดาและ ผูนําฝายทหารทั้งสิ้น
ผมอยากจะเปนขุนนางจีนที่เปลงมธุรสวาจาวา ขอใหรัฐบาลมีอายุหมื่นป เพราะ
รัฐบาลสุจินดานาจะดีกวารัฐบาลอิดี้ อามิน แตคําภาวนาและคําสรรเสริญยกยอปอปนคงไมสามารถ
ชวยใหสถานการณดีขึ้น เวนแตวารัฐบาลจะแกไขความไมชอบธรรมใหเปนความชอบธรรม
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ตารางที่ 1
รายชือ่ รัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
ซึง่ เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
รัฐบาลชาติชาย 1

รัฐบาลชาติชาย 2

1. นายมีชัย ฤชุพันธุ
1. นายกร ทัพพะรังสี
2. นายกร ทัพพะรังสี
2. นายบรรหาร ศิลปอาชา
3. นายบรรหาร ศิลปอาชา
3. นายเสนาะ เทียนทอง
4. นายเสนาะ เทียนทอง
4. นายทวิช กลิ่นประทุม
5. นายทวิช กลิ่นประทุม
5. นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง
6. นายอุดมศักดิ์ ทั่งทอง
6. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์
7. นายชูชีพ หาญสวัสดิ์
7. นายวัฒนา อัศวเหม
8. นายวัฒนา อัศวเหม
8. นายอนุวรรตน วัฒนพงศศิริ
9. นายสันติ ชัยวิรัตนะ
9. นายสุชน ชามพูนท
10. นายอนุวรรตน วัฒนพงศศิริ
10. นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
11. นายสุชน ชามพูนท
11. นายสวัสดิ์ คําประกอบ
12. นายมนตรี พงษพานิช
12. นายสมพงษ อมรวิวัฒน
13. นายใหม ศิรินวกุล
13. นายสมัคร สุนทรเวช
14. นายสุวัจน ลิปตพัลลภ
14. นายวโรทัย ภิญญสาสน
15. นายพินิจ จันทรสุรินทร
16. นายณรงค วงศวรรณ
17. นายปยะณัฐ วัชราภรณ4

4

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 24 เมษายน 2535
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รัฐบาลสุจินดา
กับการคืบคลานของกลุมทุน
ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 และตอมามีการจัดตั้งรัฐบาลอันมี
พลเอกสุจนิ ดา คราประยูรเปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน ศกเดียวกัน กลุมทุนมีแนวโนม
จะผงาดขึน้ มามีอํานาจมากขึ้นในโครงสรางอํานาจของสังคมการเมืองไทย
นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 เปนตนมา โครงสรางชนชั้นนํา
ทางอํานาจ (Power Elite) ลวนแลวแตถูกครอบงําโดยขุนนางขาราชการ ไมเพียงแตนายกรัฐมนตรี
จะมาจากระบบราชการเทานั้น หากทวารัฐมนตรีสวนใหญในรัฐบาลชุดตางๆยังมีภูมิหลังอาชีพเปน
ขาราชการอีกดวย จนดูเหมือนวา การรับราชการเปนมรรควิถีเดียวในการไตเตาไปสูชนชั้นนํ า
ทางอํานาจ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 สภาพการณดังกลาวนี้เริ่ม
แปรเปลีย่ นไป เมือ่ บุคคลนอกระบบราชการสามารถทะยานขึ้นสูชนชั้นนําทางอํานาจโดยผานกระบวน
การเลือกตัง้ ทางการเมือง และโดยการเปลี่ยนแปลงไปสูผูนําทางเศรษฐกิจ
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา มีผลกระทบ
ไมเฉพาะแตระบบเศรษฐกิจ หากยังกระทบตอสังคมการเมืองดวย ปรากฏการณที่เกิดขึ้นคือ ทุนนิยม
ทางเศรษฐกิจกําลังรุกคืบเขาครอบงําสังคมการเมืองจนกอใหเกิดทุนนิยมทางการเมือง การเปลี่ยน
แปลงดังกลาวนี้ชวยโหมกระพือใหการซื้อขายเสียงในฤดูการเลือกตั้งมีมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ
สัดสวนของ ส.ส.ที่มีภูมิหลังอาชีพพอคาและนักธุรกิจมีแนวโนมเพิ่มขึ้น ความขอนี้เปนจริงดวย
เมื่อพิจารณาโครงสรางของคณะรัฐมนตรี จะมีก็แตวุฒิสภาเทานั้นที่เปนปราการอันแข็งแกรงของ
ขาราชการ กระนั้นก็ตาม ปราการดังกลาวนี้มีแนวโนมที่จะสยบตอพลังเศรษฐกิจทุนนิยม เมื่อผูนํา
ทางเศรษฐกิจดังเชนนายวรรณ ชันซื่อ สามารถยึดกุมตําแหนงประธานวุฒิสภาในยุครัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณได
การที่กลุมทุนผงาดขึ้นมามีอํานาจในสังคมการเมืองไทยเชนนี้ ยอมมีผลกระทบตอ
การจัดสรรและแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเกินอันเกิดจากการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจ แตเดิมนั้น สวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้กระจุกอยูในระบบราชการและ
แบงปนกันระหวางผูนําของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ทั้งฝายทหารและฝายพลเรือน ครั้นพลังจาก
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นอกระบบราชการขึ้นมาแยงชิงอํานาจจากกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจจึงเริ่มรั่วไหลออกจากระบบราชการ การรั่วไหลนี้มีมากเปนพิเศษ
ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ การรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนผลพวง
จากความพยายามทีจ่ ะยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจคืนสูกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเปนสําคัญ
แมในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท โครงสรางของคณะรัฐมนตรีก็มีความ
แปรปรวนอยางมาก เมื่อพรรคกิจสังคม ซึ่งนําโดยนายบุญชู โรจนเสถียรเขารวมรัฐบาลเปรม 1
พลเอกเปรม ซึ่งไมเคยมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน แตขึ้นมาดํารงตําแหนงนายก
รัฐมนตรีดวยการผลักดันของกลุมทหารยังเติรก จํายอมใหกลุมทุนเขายึดกุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่มี
ภูมิ ห ลั ง อาชีพพอคานักธุรกิจมีจํ านวนถึงรอยละ 50 ของจํ านวนรวม แตเมื่อเกิดกรณีเทเล็กซ
นํามั
้ นอัปยศและพรรคกิจสังคมออกจากรัฐบาล รัฐบาลเปรม 2 และเปรม 3 แปรสภาพเปนรัฐบาล
เทคโนแครตอยางเดนชัด จํานวนรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังอาชีพขาราชการมีถึงรอยละ 53.8 และ 41.4 ตาม
ลําดับ ในขณะทีส่ ัดสวนของรัฐมนตรีที่มาจากกลุมพอคานายทุนลดลงเหลือ 28.2% และ 39.0% ตาม
ลําดับ อยางไรก็ตาม กลุมทุนเขาไปยึดกุมคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเปรม 4 และเปรม 5 มากขึ้น โดยมี
สัดสวน 41.8% และ 51.1%
กระแสการผงาดขึ้นมามีอํ านาจทางการเมืองของกลุมทุน ซึ่งตั้งเคาตั้งแตรัฐบาล
เปรม 4 (2526-2529) ปรากฏโฉมอยางชัดเจนในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ บทบาทของกลุม
พลังอํามาตยาธิไตยในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเสื่อมถอยลงอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้ไมเพียง
แตสัดสวนของรัฐมนตรีที่มาจากระบบราชการจะตกตํ่าลงอยางนาใจหาย จนเหลือเพียง 15% หรือ
ตํากว
่ าเทานัน้ หากทวาทีมที่ปรึกษาบานพิษณุโลกยังหักหาญเขาไปปรับเปลี่ยนนโยบายของกระทรวง
การตางประเทศและกระทรวงพาณิชยอีกดวย ในรัฐบาลชาติชาย 1 สัดสวนของรัฐมนตรีที่มาจากกลุม
พอคานายทุนมีถึง 58.7% และเขยิบเปน 62.2% ในการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2533 จนทายที่สุดไตสูระดับ 66.7% ในรัฐบาลชาติชาย 2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2533
(ดูตารางที่ 1) ไมตองสงสัยเลยวา ดวยโครงสรางคณะรัฐมนตรีดังที่เปนอยูในรัฐบาลชาติชาย กลุมทุน
จะไมดูดกลืนสวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจไปจนเกือบหมดสิ้น และ
ไมมขี อ สงสัยอีกเชนกันวา เหตุใดกลุมพลังอํามาตยาธิไตยจึงไมชอบรัฐบาลชาติชาย
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน หลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 มี
โครงสรางคณะรัฐมนตรีผันแปรไปจากรัฐบาลชาติชายเปนอันมาก แมจะนับบุคคลดังเชนนายอานันท
ปนยารชุน นายอาสา สารสิน และนายนุกลู ประจวบเหมาะเปนตัวแทนกลุมทุน แตรัฐมนตรีที่มี
ภูมหิ ลังอาชีพพอคานักธุรกิจก็ยังมีเพียง 16.2% ในขณะที่กลุมขุนนางขาราชการมีสัดสวนถึง 81.1%
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(ดูตารางที่ 2) แมรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนจะมีรูปลักษณเปนรัฐบาลเทคโนแครตของกลุมพลัง
อํามาตยาธิไตย แตโดยเนื้อแทแลวเปนรัฐบาลตัวแทนของกลุมทุน
เทคโนแครตรุนนายเสนาะ อูนากูล และรุนตอๆมามีประพฤติกรรมที่แตกตางไปจาก
เทคโนแครตรุนกอนหนานั้น ทั้งนี้ปรากฏวา เทคโนแครตรุนนายปวย อึ๊งภากรณถือเปนพรหมจรรยวา
ขาราชการจักตองไมยุงเกี่ยวกับธุรกิจการคา ไมวาจะโดยการเปนกรรมการหรือมีสวนเปนเจาของ
เพราะขาราชการที่มีอํานาจในการกําหนดนโยบายสามารถใหคุณใหโทษแกธุรกิจเอกชนได แมเมื่อ
ปลดเกษียณไปแลว บุคคลเหลานี้ก็หาไดของเกี่ยวกับธุรกิจการคาไม โดยที่อาจจะมีเพียงบางคน
ทํางานในกลุมธุรกิจในเครือสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย อยางไรก็ตาม พรหมจรรยที่ถือ
ปฏิบัติในรุนนายปวยมิไดสืบมรดกในเทคโนแครตรุนตอๆมา ขาราชการชั้นผูใหญจํานวนมากเขาไปมี
ผลประโยชนในธุรกิจการคา บุคคลระดับอธิบดีในกระทรวงการคลังหลายตอหลายคนเขาไปเปน
กรรมการธนาคารพาณิชย ทั้งๆที่กระทรวงการคลังมีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและกํากับธนาคาร
พาณิชย ขอปฏิบัติที่ดูเหมือนจะเปนจารีตทั่วไปก็คือ ขาราชการชั้นผูใหญ เมื่อปลดเกษียณแลว มักจะ
เขาไปเปนกรรมการหรือผูบริหารธุรกิจที่มีขนาดใหญ แมแตนายเสนาะ อูนากูล ซึ่งเคยดํารงตําแหนง
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยก็ยังเปนประธานธนาคารเอเซีย ประพฤติกรรมของเทคโนแครตยุค
ปจจุบนั จึงแตกตางจากรุนนายปวยอยางสําคัญ
บรรดากระทรวงที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เศรษฐกิ จ ทุ ก กระทรวงในรั ฐ บาลนายอานั น ท
ปนยารชุน ถูกยึดกุมโดยตัวแทนกลุมทุนและเทคโนแครตกับกลุมทุน ตัวแทนกลุมทุนโดยตรงประกอบ
กับนายอมเรศ ศิลาออน (รมต.พาณิชย) ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล (รมช.พาณิชย) และนายอาชว
เตาลานนท (รมช.เกษตร) สวนเทคโนแครตที่มีสายสัมพันธกับกลุมทุนประกอบดวยนายอานันท
ปนยารชุน (นายกรัฐมนตรี) นายเสนาะ อูนากูล (รองนายกรัฐมนตรี) นายอาสา สารสิน (รมต.ตาง
ประเทศ) นายนุกลู ประจวบเหมาะ (รมต.คมนาคม) และนายอาณัติ อาภาภิรมย (รมต.เกษตร) โดยที่
นายสิปปนนท เกตุทตั (รมต.อุตสาหกรรม) นายไพจิตร เอื้อทวีกุล (รมต.สํานักนายกฯ) นายโฆสิต
ปนเปยมรัษฎ (รมช. เกษตร) นายวีรพงษ รามางกูร (รมช.การคลัง) และนายสุธี สิงหเสนห (รมต.การ
คลัง) แมจะมีสายสัมพันธกับกลุมทุน แตความสัมพันธมิไดแนนแฟนในเชิงผลประโยชนเทากับกลุม
แรก ดวยเหตุนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่รัฐบาลนายอานันทดําเนินนโยบายในแนวทางเสรีนิยม
โดยพยายามลดการแทรกแซง ลดการควบคุม และลดการกํากับโดยรัฐบาล เพราะแนวนโยบาย
ดังกลาวนีเ้ กือ้ กูลการเติบโตของกลุมทุน ซึ่งสัมพันธกับสังคมทุนนิยมโลกอีกทอดหนึ่ง
ในขณะที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนมีรูปลักษณเปนรัฐบาลเทคโนแครต โดยที่
การบริ ห ารนโยบายเศรษฐกิ จถูกครอบงํ าโดยเทคโนแครตที่มีส ายสัม พัน ธกับ กลุมทุนเปนสํ าคัญ

165
แตรฐั บาลพลเอกสุจินดา คราประยูร กลับมีรูปลักษณแตกตางจากรัฐบาลนายอานันทเกือบโดยสิ้นเชิง
ทั้ ง นี้เ พราะเหตุว  า รั ฐ บาลพลเอกสุจินดามีรัฐมนตรีที่มาจากระบบราชการเพียง 18.4% แตมี
รัฐมนตรีจากกลุมพอคานายทุนถึง 63.3% (ดูตารางที่ 3) รูปลักษณของรัฐบาลสุจินดาจึงละมาย
คลายคลึงกับรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อันเปนรัฐบาลที่คณะ รสช. ทุบทิ้ง (โปรดเปรียบเทียบ
ตารางที่ 1 กับตารางที่ 3)
ในสภาวการณที่กลุมทุนคืบคลานเขาสูศูนยกลางอํ านาจของกระบวนการกํ าหนด
นโยบาย การแสวงหาสวนเกินจากการดําเนินนโยบายจะยังคงมีตอไป โดยที่กลุมทุนเปนผูเสพสุข
จากสวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ กลุมทุนนาจะไดรับบทเรียนแลววา การยื้อแยงสวนเกินจากการ
ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ อาจกอใหเกิดความขัดแยงจนถึงขั้นมีการลมกระดานทางการเมืองได
หากไมตองการใหมีการลมกระดานทางการเมือง จําเปนที่จะตองมีการประนอมผลประโยชนดวยการ
แบ ง ป น ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ให แ ก ก ลุ  ม พลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตย ในสั ด ส ว นขั้ น ตํ่ าที่ ก ลุ  ม พลั ง
อํามาตยาธิปไตยพอใจ5

5

บทความเรื่องนี้ตีพิมพเปนครั้งแรกในหนังสือนี้ เพราะเขียนไมทันเสร็จก็สิ้นอายุรัฐบาลสุจินดาเสียกอน
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ตารางที่ 1
จํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ จําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ
สิงหาคม 2531 ถึงกุมภาพันธ 2534

ภูมิหลังทางอาชีพ

รัฐบาลชุดที่48

ปรับ ครม.

รัฐบาลชุดที่ 49

9 ส.ค.2532 –
26 ส.ค. 2533

26 ส.ค. 2533

14 ธ.ค.2533 –
23 ก.พ.2534

จํานวน
6
4
1
1
1
27
12

%
13.0
8.7
2.2
2.2
2.2
58.7
26.1

จํานวน
5
3
2
1
28
11

%
11.1
6.7
4.4
2.2
62.2
24.4

จํานวน
5
4
1
1
30
9

%
11.1
8.9
2.2
2.2
66.7
20.0

5. รวมทั้งสิ้น

46

100.0

45

100.0

45

100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)
7. พลเรือนรวม (2+3+4)

7
40

15.2
87.0

6
40

13.3
88.9

6
40

13.3
88.9

1. ขาราชการทหารและตํารวจ
1.1 ทหารบก
1.2 ทหารเรือ
1.3 ทหารอากาศ
1.4 ตํารวจ
2. ขาราชการพลเรือน
3. นักธุรกิจ
4. พลเรือนอื่นๆ
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ตารางที่ 2
จํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน
จําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ
มีนาคม 2534 – เมษายน 2535
ภูมหิ ลังทางอาชีพ
1. ขาราชการทหารและตํารวจ
1.1 ทหารบก

จํานวน
9
3
3
1
21
6
1
37

24.3
8.1
5.4
8.1
2.7
56.8
16.2
2.7
100.0

30
28

81.1
75.7

1.2 ทหารเรือ
1.3 ทหารอากาศ
1.4 ตํารวจ
2. ขาราชการพลเรือน
3. นักธุรกิจ
4. พลเรือนอื่นๆ
5. รวมทั้งสิ้น
6. ขาราชการรวม (1+2)
7. พลเรือนรวม (2+3+4)

%
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ตารางที่ 3
จํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
จําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ
ภูมิหลังทางอาชีพ
1. ขาราชการทหารและตํารวจ
1.1 ทหารบก
1.2 ทหารเรือ
1.3 ทหารอากาศ
1.4 ตํารวจ
2. ขาราชการพลเรือน
3. นักธุรกิจ
4. พลเรือนอื่นๆ
5. รวมทั้งสิ้น
6. ขาราชการรวม (1+2)
7. พลเรือนรวม (2+3+4)

จํานวน

%

5
2
2
1
4
31
9
49

10.2
4.1
4.1
2.0
8.2
63.3
18.4
100.0

9
44

18.4
89.8
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ขบวนการพฤษภาคม 2535 :
ความหฤโหดจะยังไมสิ้นสูญ
ผมเฝาติดตามขาวการชุมนุมเรียกรองการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนประชาธิปไตย
มากขึน้ ทัง้ ในชวงระหวางวันที่ 6-11 พฤษภาคม และ 17-20 พฤษภาคม 2535 ดวยความสนใจ
ยิง่ ในฐานะปุถชุ น ผมรูสึกเศราสลดใจที่การชุมนุมเรียกรองดวยสันติวิธีจบลงดวยความหฤโหด ระดับ
ความรุนแรงของความหฤโหดนั้นหากรณีตัวอยางในประเทศอื่นเทียบเทียมไดยาก จะยกเวนก็เฉพาะ
แตพมาทีม่ รี ะดับความหฤโหดใกลเคียงกัน ในฐานะนักสังคมศาสตร ผมอดถาม ตัวเองมิไดวา เหตุไฉน
การแกปญหาความขัอแยงทางการเมืองจึงยังคงใชวิธีการรุนแรงและหฤโหดในสังคมพุทธดังเชนไทย
และพมา
สังคมไทยกําลังพัฒนาไปสูสังคมที่ไรอหิงสธรรม ความคุกรุนในสังคมปรากฏอยูโดย
ทัว่ ไป และพรอมที่จะระเบิดออกมาเปนความรุนแรงไดทุกเมื่อ ในขณะที่วฒ
ั นธรรมอํานาจนิยมครอบงํา
ชนชั้นนําทางอํานาจ โดยที่ความเขมขนมีมากเปนพิเศษในหมูผูนําฝายทหารจนมีการใชอํานาจเปน
ธรรมอยางแพรหลาย วัฒนธรรมอํานาจนิยมเมื่อปะทะกับสภาพไรอหิงสธรรมในสังคมยอมเรงใหความ
คุกรุนในสังคมเพิ่มขึ้นเปนทวีตรีคูณ ดวยเหตุนี้เอง การปราบปรามขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย
ในเดือนพฤษภาคม 2535 ซึ่งจบลงดวยความหฤโหด
สภาพไรอหิงสธรรมในสังคมไทยมีทั้งสวนที่เห็นไดดวยตาเปลา และสวนที่ซอนเรน
และประกอบดวยมิติดานตาง ไมวาจะเปนมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางการเมือง และมิติ
ทางวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณามิติทางเศรษฐกิจ เราจะเห็นไดวา ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่รัฐบาลเลือกใชในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนยุทธศาสตรที่แฝงเรนความรุนแรงและสราง
ความคุกรุนในสังคม ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลไดเลือกใชยทุ ธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ดวยการ
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปหลอเลี้ยงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมี
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นัยสําคัญวา กลุม คนผูเสียเปรียบในสังคมตองเปนฝายเกื้อหนุนกลุมชนผูไดเปรียบในสังคม หนวยงาน
บางหนวยดังเชนสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกอตั้งขึ้นมาเพื่อใหสิทธิประโยชนแกคนรวย
โดยไมเคยเหลียวแลคนจนแมแตนอย นโยบายเศรษฐกิจบางนโยบายดังเชนนโยบายสินเชื่ออัตรา
ดอกเบีย้ ตํา่ (packing credit) ก็มุงใหประโยชนแกพอคานายทุนมากกวาเกษตรกร การทุบบาทวิถี
ในกรุงเทพฯ เพือ่ ปูกระเบื้องใหม ในขณะที่ยังมีปญหาเด็กขาดอาหารในชนบทก็ดี และการนํานํ้ามาฉีด
ใสถนนเพียงเพื่อมิใหนายกรัฐมนตรีเปอนฝุน ในขณะที่ประชาชนกําลังเผชิญกับภัยแลวก็ดี นโยบาย
และพฤติกรรมตางๆเหลานี้ลวนแลวแตเปนนโยบายและพฤติกรรมที่ สรางความคุกรุนที่ซอนเรนและ
ผลักดันใหสงั คมเศรษฐกิจไทยกาวสูมรรควิถีแหงความไรอหิงสธรรม ทั้งสิ้น
เมือ่ พิจารณามิตทิ างสังคม เราจะพบวา สังคมไทยเปนสังคมที่มีอภิสิทธิชน และผูคน
พากันไขวควาอภิสิทธิ์ เพราะอภิสิทธิ์เปนบอเกิดของผลประโยชนและทรัพยศฤงคาร นอกจากนี้
ชนชั้นนําทางอํานาจและอภิสิทธิชนยังชอบใชอํานาจบาตรใหญ คนบางกลุมในสังคมสามารถละเมิด
กฎหมายและขื่อแปของบานเมืองโดยไมถูกลงโทษได ตํารวจจราจรนิยมจับผิดมอเตอรไซค แตไมคอย
กลาจับคนที่ขี่รถเบนซหรือคนมีเครื่องแบบ การที่มีอภิสิทธิชนและความไมเสมอภาคในการบังคับใช
กฎหมายดังกลาวนี้ ยอมสรางความแคนเคืองแกกลุมคนผูเสียเปรียบในสังคม ซึ่งไดสะสมความแคน
เคืองทํานองเดียวกันนีว้ นั แลววันเลา นอกจากนี้ ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากยุทธศาสตร
การพัฒนายังกอใหเกิดพฤติกรรมที่เสริมสรางความคุกรุนในสังคมได คนบางคนสามารถกินกวยเตี๋ยว
เปาฮื้อราคาจานละ 1,200 บาทได ในขณะที่ยังมีประชาชนที่อดอยากหิวโหย คนบางคนสามารถ
ชมคอนเสิรต ตางประเทศ โดยเสียคาชม 10,000 บาท ในขณะที่ประชาชนในชนบทจํานวนมากไมมี
เวลาสําหรับการพักผอนหยอนใจ คนบางคนสามารถแขงกันซื้อรถยนตราคา 10 ลานบาทได ในขณะที่
ประชาชนจํานวนมากไมมีบานของตนเอง และไรที่ทํากิน
เมื่อพิจารณามิติทางวัฒนธรรม เราจะพบวา วัฒนธรรมอํานาจนิยมปรากฏอยาง
แพรหลายในระบบโรงเรียน นับตั้งแตประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา การเรียนการสอนและการอบรม
บมนิสยั ยึดหลัก `อํานาจคือธรรม' มากกวาที่จะใชเหตุใชผล นักเรียนนักศึกษาถูกบังคับใหเชื่อฟงครูบา
อาจารยโดยปราศจากเงื่อนไข ความรุนแรงปรากฏอยางแพรหลายในภาพยนตรการตูนและภาพยนตร
ทัว่ ไป เพราะเจาหนาที่ของรัฐมุงเซ็นเซอรบทรักมากกวาภาพที่แสดงถึงความเหี้ยมโหด
เมื่อพิจารณามิติทางการเมือง เราจะพบวา การใชกํ าลังเพื่อตัดสินปญหาความ
ขัดแยงทางการเมืองดวยการทํารัฐประหารเกิดขึ้นซํ้าแลวซํ้าเลานับตั้งแตป 2475 เปนตนมา ปรากฏ
การณดงั กลาวนี้ไดสื่อขาวสารที่ซอนเรนวา การใชกําลังเทานั้นที่จะยุติปญหาได
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พัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดังที่กลาวขางตนนี้ ไดผลักดันใหสังคม
ไทยกลายเปนสังคมที่ไรอหิงสธรรม อยางไรก็ตาม ลําพังแตสภาพไรอหิงสธรรมในสังคมไมเพียงพอ
ทีจ่ ะกอใหเกิดความหฤโหดในการปราบปรามขบวนการพฤษภาคม 2535 ได ความโหดเหี้ยมดังกลาว
นี้ เกิดจากวัฒนธรรมอํานาจนิยมในหมูผูนําฝายทหาร ทัศนะอํานาจนิยมทําใหผูนําฝายทหารถือตน
เปนผูปกครองราษฎร และยึดมั่นถือมั่นวา ผูอยูใตปกครองจักตองเชื่อฟงผูปกครอง ผูนําฝายทหาร
จึงมิอาจยอมรับการชุมนุมประทวงได และมองผูที่คัดคานตนเปนศัตรู ความรูสึกเปนศัตรูยิ่งมีมากขึ้น
ไปอีก เมือ่ คูแขงทางการเมืองดังเชนพลตรีจําลอง ศรีเมือง และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีบทบาท
ในการนําขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย ความรูสึกเปนศัตรูดังกลาวนี้เห็นไดจากชื่อแผนการจัดการ
ผูช มุ นุมประทวง ซึ่งตั้งชื่อวา "แผนตุลชัย" และ "แผนไพรีพินาศ" เปนอาทิ ในขณะที่ทัศนะอํานาจนิยม
ทํ าใหผูนํ าฝายทหารมีแนวโนมที่จะปราบปรามดวยการใชกําลังและดวยวิธีการรุนแรงโดยธรรมชาติ
อยูแ ลว เมือ่ เสริมดวยความรูสึกเปนศัตรู จึงทําใหการปราบปรามดวยวิธีการ โหดเหี้ยมเปนเรื่องที่จัก
ตองเกิดขึ้น
จากคําบอกเลาของผูรวมขบวนการพฤษภาคม 2535 ทหารระดับลางไดรับคําสั่ง
ใหมาปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต และมีความเชื่อตามคําสั่งนั้น พลเอกสุจินดา คราประยูร
และคณะไดใชสถานีวิทยุและโทรทัศนของรัฐในการโจมตีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ (โดยมิไดเอยชื่อ) วา
ตองการสถาปนาสภาเปรซิเดียมขึน้ ในเมืองไทย ไมวาผูนําฝายทหารจะเชื่อในเรื่องที่ตนกลาวหาหรือไม
ก็ตาม การณปรากฏวา ทหารระดับลางไดปฏิบัติตามคําสั่งดวยความเชื่อเชนนี้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ทหาร
ของประชาชนกลับเปนฝายเขนฆาประชาชน ขอที่นาอดสูยิ่งก็คือ แมผูชุมนุมประทวงบางคนจะยอม
แพแลวก็ยงั ถูกฆา และแมผูชุมนุมประทวงจะวิ่งหนี ก็ยังถูกยิงขางหลัง โดยไมมีการจําแนกวาเปนเด็ก
สตรี หรือคนชรา
ทหารระดับลางเปนคนจนกลุมใหญกลุมหนึ่งในจํานวน 4 กลุมในสังคมไทย กลุม
คนจนอืน่ ๆ ประกอบดวยคนจนในภาคเกษตรกรรม คนจนในสลัม และภิกษุสามเณร หากพิจารณา
ภูมิหลังทางครอบครัว ทหารระดับลางสวนใหญมาจากครอบครัวชาวนา ครอบครัวของคนเหลานี้
ตอง เผชิญกับภาวะทุกขเข็ญจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลที่รัฐบาลเลือกใช โดยที่รัฐบาลมิได
เหลียวาแลเทาที่ควร ทหารระดับลางจึงมาจากครอบครัวที่ถูกรัฐบาลเบียดเบียนดวยวิธีการอันลุมลึก
และดวยเหตุที่เปนคนจน จึงจําตองเปนทหารโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ทหารระดับลางจึงมีความคุกรุน
ที่จะใชความรุนแรงอยูแลว ครั้นเมื่อกาวเขาสูกองทัพก็ไดรับการฝกอบรมสั่งสอนดวยวิธีการอํานาจ
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นิยม มิใชดว ยการใชเหตุใชผล วิธีการฝกอบรมและการบังคับบัญชาทหารอาศัยการใชอํานาจอันแฝง
ความรุนแรงในขั้นรากฐาน มิหนํ าซํ้ าทหารระดับลางยังมีโอกาสฝกปรือการใชความรุนแรงในการ
ควบคุมประชาชนในชนบท ดังเชนการกวาดตอนราษฎรภายใตโครงการ คจก. และการสรางเขื่อน
ปากมูล ทหารระดับลางจึงตกอยูใตอิทธิพลของวัฒนธรรมอํานาจนิยม ทั้งในฐานะผูไดรับผลกระทบ
จากวัฒนธรรมอํานาจนิยม และผูใชความรุนแรงกระทํากับประชาชน
ความหฤโหดในการปราบปรามขบวนการประชาธิปไตย จะมีไมมากเทาที่เกิดขึ้น
หากผูนําฝายทหารปจจุบันไมหลงอํานาจและเชื่อมั่นในอํานาจจนมองไมเห็นหัวประชาชน แตความ
หฤโหดทํานองนี้จะยังคงเกิดขึ้นไดอีก หากวัฒนธรรมอํานาจนิยมยังคงครอบงําผูนําฝายทหาร และ
หากสภาพไรอหิงสธรรมในสังคมไทยยังไมหมดไป6
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ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2535
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เศรษฐกิจไทยหลังพฤษภาคม 2535
หลังเหตุการณพฤษภาหฤโหด ผมเดินทองไปบนถนนขาวสาร ถนนที่ผมเรียกวา
`พัทยาเหนือแหงกรุงเทพฯ' ผูคนบางตาอยางผิดสังเกต เจาของรานคาหลายตอหลายรานใหความเห็น
ตรงกันวา นักทองเทีย่ วชาวตางประเทศซึ่งเคยพลุกพลานบนถนนนี้เหลือเพียงไมถึง 10% ของจํานวน
ทีเ่ คยมีในยามปกติ เสียงกนประณามทหารที่เขนฆาประชาชนยังคงดังขรม หลายคนเลาเหตุการณดวย
ความเคียดแคน บางคนกลาวถึงการตายของนายเอียน นิวเมเกน (Ian Neumegen) ครูชาวนิวซีแลนด
แหง International School Bangkok ซึ่งถูกทหารยิงตายเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2535 เพียงเพราะ
นายนิวเมเกนเขาใจผิดวา เมืองไทยเปนแดนแหงอารยชน
การทองเทีย่ วเปนภาคเศรษฐกิจที่ไดรับความกระทบกระเทือนโดยทันทีจากเหตุการณ
พฤษภามหาโหด ชาวตางประเทศพากันเปลี่ยนแผนการทองเที่ยว รัฐบาลของอารยประเทศประกาศ
เตือนมิใหราษฎรของตนเดินทางเขามาเมืองไทย เพราะอาจประสบกับพฤติกรรมหฤโหดเมื่อไรก็ได
อัตราการการเขาหองพักในโรงแรมตางๆตกฮวบลงอยางรวดเร็ว ไมเพียงแตธุรกิจโรงแรมจะไดรับความ
กระทบกระเทือนอยางมหาศาลเทานั้น สายการบินดังเชนบริษัทการบินไทย จํากัด ก็ตองรับเคราะห
ดวย มัคคุเทศกจํ านวนเรือนหมื่นตองวางงานโดยปริยาย ผลกระทบเหลานี้สงกระแสไปยังธุรกิจ
ตอเนื่อง ดังเชนภัตตาคาร ธุรกิจบันเทิง และอุตสาหกรรมผลิตของที่ระลึกดวย
แมจนถึงวันที่ผมเขียนบทความนี้ สภาพอึมครึมทางการเมืองยังคงปรากฏอยูทั่วไป
สถานการณแปรผันทุกชัว่ โมงนาที ในขณะที่กลุมผูนําฝายทหารที่บงการการเขนฆาประชาชนพยายาม
เขม็งเกลียวบังเหียนแหงอํ านาจ อารมณความขึ้งเคียดของประชาชนยิ่งพลุงพลาน และพรอม
ที่จะระเบิดออกมาอยางรุนแรงไดทุกเมื่อ สยามประเทศในยามนี้ไมอยูในสภาพที่จะใชศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจที่มีอยูอยางมหาศาลในการผลักดันใหประเทศรุดไปขางหนา ซึ่งเปนเรื่องนาสมเพชยิ่งที่
ชะตาชีวติ ของประเทศตองผันแปรไปเพียงเพราะความลุแกอํานาจของผูนําฝายทหารเพียงไมกี่คน
กอนที่จะเกิดขบวนการพฤษภาคม 2535 แมภาพลักษณของสังคมเศรษฐกิจไทย
จะไมสดใสนัก แตระบบเศรษฐกิจไทยก็กําลังไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian
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NICs) มาหางๆ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมโลก ซึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วไปและรุนแรงเปน
พิเศษในสหรัฐอเมริกา คานาดา และสหราชอาณาจักร มีผลเหนี่ยวรั้งการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ไทยหานอยไม เพราะระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงประเทศมหาอํานาจเปนตลาดสินคาออกที่สําคัญ
ความถดถอยทางเศรษฐกิจยอมทําใหประเทศเหลานี้ไมสามารถซื้อสินคาออกของไทยไดมากเทาที่ควร
นอกจากนี้ ระบบเศรษฐกิจไทยยังตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ เนื่องจากการออมภายในประเทศ
มีไมพอเพียงทีจ่ ะสนองตอบความตองการการลงทุนภายในประเทศ ในขณะที่สังคมโลกกําลังเผชิญกับ
ปญหาการขาดแคลนเงินออม และกระแสการเคลื่อนยายเงินออมกําลังแปรเปลี่ยนไป
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ เงินออมที่หลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมทุนนิยมโลก
มาจากญี่ปุน เยอรมนีตะวันตก และตะวันออกกลาง กระแสการเคลื่อนยายเงินออมจากญี่ปุนมีทีทา
จะชะลอตัวลง เนื่องจากกลุมทุนในญี่ปุนมีแนวโนมที่จะหันกลับไปลงทุนภายในประเทศมากขึ้น
สวนเยอรมนีตะวันตกมีภาระที่จะตองอุมชูดินแดนที่ครั้งหนึ่งเปนเยอรมนีตะวันออก ในเมื่อประเทศ
ทั้งสองไดรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว กระแสการเคลื่อนยายของเงินออมจากตะวันออกกลาง
ไดออนตัวลงอยางชัดเจน นับตั้งแตเกิดสงครามระหวางอิหรานกับอิรกั และระหวางอิรักกับพันธมิตร
อาหรับอื่นๆ ภัยพิบัติจากสงครามทํ าใหตะวันออกกลางจําเปนตองใชทรัพยากรทางการเงินในการ
บูรณะประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้
สังคมโลกไมเพียงแตจะเผชิญกับการขาดแคลนเงินออมเทานั้น หากทวายังมีแหลง
ดึงดูดเงินออมใหมๆผุดขึ้นอีกดวย แหลงดึงดูดเงินออมที่สําคัญไดแก ยุโรปตะวันออกและจักรภพ
รัฐอิสระ (หรือสหภาพโซเวียตเดิม) อินโดจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมหาอํานาจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งยุโรปตะวันตกพากันเขาไปประคับประคองมิใหสถานการณในยุโรปตะวันออกและ
จักรภพรัฐอิสระเลวรายลงไป มิฉะนั้นจะมีผลกระทบตอยุโรปตะวันตกทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกเริ่มจัดสรรเงินใหกูแกประเทศเหลานี้ ทั้งนี้
ดวยการผลักดันของประเทศมหาอํานาจ ผลที่จะเกิดตามมาก็คือ กระแสการเคลื่อนยายเงินออมเขาสู
ประเทศในโลกที่สามจักตองออนตัวลงอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได นอกจากนี้ แนวโนมที่จะมีการฟนฟู
สัมพันธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวียดนาม ซึ่งนาจะปรับสูความสัมพันธตามปกติในป 2536 นี้
ไมเพียงแตจะทําใหเวียดนามไดรับเงินกูจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ ตลอดจน
ไดรบั เงินชวยเหลือจากประเทศมหาอํานาจอื่นๆเทานั้น หากทวา ยังทําใหเงินทุนจากตางประเทศทะลัก
เขาไปลงทุนในเวียดนามอีกดวย ในทํานองเดียวกัน การปฏิรูปเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน

175
โดยปรั บไปสู  ก ารใชกลไกราคา ย อมทํ าใหส าธารณรัฐ ประชาชนจี น เป น แหลง ดึง ดูดเงิ น ทุนจาก
ตางประเทศไมแพยุโรปตะวันออกและอินโดจีน
ดังนี้ จะเห็นไดวา ในระยะ 3 - 5 ปขางหนานี้ เงินออมของโลกมีแนวโนมที่จะ
เคลื่อนยายไปสูจักรภพรัฐอิสระและยุโรปตะวันออก อินโดจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น
เหตุการณพฤษภาหฤโหดไมเพียงแตทําลายภาพลักษณของประเทศไทยเทานั้น หากทวายังทําให
ระบบเศรษฐกิจไทยหมดสิ้นพลังในการดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศอีกดวย ตราบเทาที่การเมือง
ยังไรเสถียรภาพ และภาวะ `สงครามการเมือง' ยังคงคุกรุนอยูในใจของประชาชนจํานวนมาก ยอมยาก
ที่จะคาดหวังไดวา เงินทุนจากตางประเทศจะเคลื่อนยายเขามาลงทุนในประเทศไทยในระดับที่เคยมี
ในสถานการณปกติ
สภาพไร สั น ติ สุ ข ในสั ง คมไทยอาจมีผลในการผลัก ดัน ใหน ายทุน ไทยหัน ไปลงทุน
ในตางประเทศมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ในชวง 30 ปที่ผานมานี้ กลุมทุนไทยกําลังเติบใหญเปนบรรษัท
ระหวางประเทศ (Third World Multinationals) กลุมทุนขนาดใหญหลายตอหลายกลุมพากันเขาไป
ลงทุนในประเทศเพือ่ นบานและประเทศมหาอํานาจ นโยบายการกีดกันการคาของประเทศมหาอํานาจ
มีผลในการผลักดันใหกลุมธุรกิจขนาดใหญยายแหลงที่ตั้งของโรงงาน (relocation of industry) หลาย
ตอหลายบริษัทเขาไปตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกา แทนที่จะผลิตในเมืองไทย แลวสงไปขายในสหรัฐฯ
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของนโยบายการกีดกันการคา ขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade
Agreements) และการรวมกลุมการคา (Trading Blocs) มีสวนดึงดูดใหทุนไทยเคลื่อนยายออกนอก
ประเทศมากขึ้น ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Agreement =
NAFTA) สรางแรงดึงดูดใหกลุมธุรกิจขนาดใหญของไทยเขาไปลงทุนในเม็กซิโกและคานาดา การรวม
ตัวเปนตลาดเดียวของประชาคมยุโรป (Single Europe) อาจดึงดูดใหกลุมทุนไทยเขาไปประกอบการ
ในภูมภิ าคนัน้ นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนและชองทางการแสวงหากําไรที่ดีขึ้นตามลําดับ ทั้งใน
ยุโรปตะวันออก อินโดจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอมทําใหกลุมทุนไทยเคลื่อนไหวในทิศทาง
เดียวกับกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ความไรเสถียรภาพทางการเมืองอันเกิดจากเหตุการณพฤษภา
มหาโหดและความหวั่ น เกรงที่ จ ะมี การรั ฐ ประหาร ไมเ พียงแตจ ะทํ าใหช าวต า งประเทศหยุดยั้ ง
การลงทุนในประเทศไทยเทานั้น หากทวายังผลักดันใหทุนไทยออกนอกประเทศอีกดวย
ความลุม ๆดอนๆทางการเมืองนับตั้งแตการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เปนตน
มา นับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่ทําใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตกอยูในภาวะตกตํ่ามาโดยตลอด
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การปราบปรามขบวนการประชาธิปไตยเดือนพฤษภาคม 2535 ยิ่งมีผลซํ้าเติมภาวการณดังกลาวนี้
การที่ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองยังไมสามารถคลี่คลายได จะยังคงสรางภาพอึมครึมในตลาด
หลักทรัพยตอไป ความขอนี้เปนจริงสํ าหรับตลาดอสังหาริมทรัพยดวย การลมสลายของตลาด
อสังหาริมทรัพยไดเกิดขึ้นมากอนแลวในประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและ
ญีป่ นุ และเมือ่ เร็วๆนี้ ยักษใหญในวงการคาอสังหาริมทรัพยดังเชนบริษัท Olympia and York ก็มีอัน
ต อ งลม ละลาย สภาพไร สัน ติสุขและไรเสถียรภาพทางการเมืองในสังคมไทยยอมมีผลตอตลาด
อสังหาริมทรัพยอยางสําคัญ ภาวะตกตํ่าทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย ยอมกอ
ผลกระทบทวีคูณตอเสถียรภาพของสถาบันการเงินภายในประเทศอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เพราะ
สถาบันการเงินไดจัดสรรสินเชื่อจํานวนมากเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยและที่ดิน หากภาวะตกตํ่านี้
รุนแรงและยืดเยื้อยาวนาน การลมละลายครั้งใหญก็จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะมีผล
สัน่ คลอนสถาบันการเงินภายในประเทศดวย
ตราบเทาที่ผูนําฝายทหารยังคงตองการยึดอํานาจรัฐดวยการใชกําลังอาวุธ ระบบ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งในปจจุบันจัดอยูในกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second Generation
NICs) ก็จะคอยๆ ตกจากบันไดดารา ดุจดังที่เกิดขึ้นกับฟลิปปนสมาแลว ฟลปิ ปนสเคยเปนประเทศ
ที่มีพัฒนาการทางดานอุตสาหกรรมเหนือกวาประเทศอื่นใดในอาเซียตะวันออกเฉียงใต แตระบอบ
เผด็ จ การของประธานาธิ บดีเฟอรดินันด มารกอส ทํ าใหฟลิปปนสตกจากบันไดดาราทีละขั้นๆ
จนในปจจุบันลาหลังไทยในทางเศรษฐกิจ หากระบอบเผด็จการครอบงําสังคมไทย ไทยก็จะมีชะตา
กรรมไมแตกตางจากฟลิปปนสในอดีต เพราะภายใตระบอบเผด็จการ ทุนนิยมอภิสิทธิ์จะครอบงํา
ระบบเศรษฐกิจไทย ประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศจะตกตํ่ า เนื่องเพราะทุนนิยมอภิสิทธิ์
ไมตองการใหมีการแขงขัน เมื่อปราศจากการแขงขันในการประกอบการ แรงจูงใจในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตยอมไมมี นอกจากนี้ สวนเกินทางเศรษฐกิจแทนที่จะถูกนําไปใชในการสะสมทุน
ตอเนือ่ งกันไป กลับตองมลายไปในกระบวนการฉอราษฎรบังหลวง และถูกผูทรงอํานาจทางการเมือง
ดูดซับไปใชในทางที่ไมกอใหเกิดผลผลิต
บัดนี้ ระบบเศรษฐกิจไทยกําลังยืนอยูบนทางสองแพรง ระหวางการรุดกาวไปขางหนา
กับการถอยหลังเขาคลอง7!

7

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2535
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จากอาทิตย อุไรรัตน ถึง อานันท ปนยารชุน
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี
คนที่ 20 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 นี้ ไมเพียงแตจะเปนสิริมงคลแกนายอานันท
ปนยารชุน เทานัน้ หากทวายังเปนสิริมงคลแกทวยราษฎรและสังคมไทยโดยสวนรวม อีกดวย
เหตุ ก ารณพ ฤษภาหฤโหดได ส ร า งความบอบชํ้ าและความแตกร า วในสั ง คมไทย
อันยากแกการเยียวยา การที่นายอานันทขึ้นมาดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีไดใหความหวังแกปวงชน
ชาวไทยวา หายนภัยที่สังคมไทยกําลังเผชิญอยูนี้จะไมเลวรายมากไปกวาที่เปนอยูในขณะนี้ นาย
อานันทไมเพียงแตจะเปนสัญลักษณของความสัตยซื่อ อันเปนคุณสมบัติอันหาไดยากในหมูผูนํา
ทางการเมือง (ทั้งฝายทหารและพลเรือน)ในปจจุบันเทานั้น หากทวายังใหภาพลักษณแหงความมี
ประสิทธิภาพอีกดวย ชื่อเสียงกิตติคุณและเครือขายความสัมพันธกับตางประเทศที่นายอานันทมีอยู
คงมีสวนชวยกอบกูภาพพจนของประเทศไทยในสังคมโลกซึ่งตกตํ่าอยางไมนาเชื่อ เพียงชั่วระยะเวลา
48 วันทีพ่ ลเอกสุจนิ ดา คราประยูร ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี นายอานันทไดพิสูจนตนเองมาแลววา
มิใชผทู ตี่ อ งการแสวงหาอํานาจ และแมในยุคสมัยที่มีอํานาจ ก็มิไดหลงอํานาจ หากแตรูจักใชอํานาจ
อยางเปนธรรม ความเปนผูดีและความเปนสุภาพบุรุษของนายอานันทก็เปนคุณสมบัติอันหาไดยาก
ในหมูผ นู าทางการเมื
ํ
องในปจจุบันเชนกัน
ดวยเหตุที่นายอานันทมีคุณสมบัตินานัปการ ไมวาจะเปนความสัตยซื่อ ความมี
ประสิทธิภาพ ความไมยึดติดอํานาจ ความเปนผูดี และความเปนสุภาพบุรุษ จึงมิใชเรื่องนาประหลาด
ใจที่คณะผูกอการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เลือกนายอานันทเปนนายกรัฐมนตรี ในเมื่อ
คุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตเปนคุณสมบัติที่ผูนํา รสช.ไมมี ผูนํา รสช.หวังที่จะอาศัยคุณสมบัติของ
นายอานันทเปนฐานความชอบธรรมในการยึดอํ านาจ การที่นายอานันทยอมรับตํ าแหนงนายก
รัฐมนตรีในเดือนมีนาคม 2534 ในทัศนะของคนบางกลุมในสังคมไทยถือเปนอาชญากรรมอันไมนา
ใหอภัย หลายคนไมเขาใจวา เหตุไฉนสุภาพบุรุษอยางนายอานันทจึงยอมเปนเบี้ยหมากรุกทางการ

178
เมืองของผูนํา รสช.ซึง่ มิไดมีคุณสมบัติของสุภาพบุรุษ เพราะสุภาพบุรุษยอมไมใชกําลังโคนลมระบอบ
ประชาธิปไตย มองจากแงของนายอานันท นายอานันทอาจยอมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีในครั้ง
กระนั้น เพียงเพราะไมตองการเห็นสังคมไทยทรุดตํ่าลงไปอีก ตลอดชวงเวลา 13 เดือนที่รัฐบาล
นายอานันทรับผิดชอบชาติบานเมือง รัฐบาลชุดนั้นไดทุมเทสติปญญา กําลังกายและกําลังใจในการ
ฟน ฟูและบูรณะสังคมไทย ในทุกๆดาน เมื่อสิ้นยุครัฐบาลนายอานันท ดูเหมือนวา สังคมไทยพรอมที่จะ
รุดกาวไปขางหนามากกวายุคสมัยใดๆ แตแลวความตองการสืบทอดอํานาจของผูนํา รสช. โดย
ไมยอมละวางจากอํานาจ รวมตลอดทั้งอหังการแหงอํานาจ ก็นํามาซึ่งเหตุการณพฤษภาทมิฬ และ
ในที่สุด ธาตุแทของผูนํา รสช. ก็เผยโฉมใหเห็น
การยอมรับตําแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของนายอานันท ปนยารชุน นับเปนการ
ตัดสินใจอันควรแกการสรรเสริญ เพราะนายอานันทตองสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อผลประโยชนของ
ชาติ ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบครั้งนี้หนักอึ้งและสาหัสสากรรจมากกวาการตัดสินใจเมื่อเดือน
มีนาคม 2534 ศานติสุขแหงชีวิตและความสงบสุขของครอบครัวจะตองถูกบั่นทอนอยางมิอ าจ
หลีกเลีย่ งได ซึ่งเปนเรื่องนาเห็นใจอยางยิ่ง
ในคืนทีม่ พี ระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายอานันท ปนยารชุน เปนนายก
รัฐมนตรีนั้นเอง บรรดาผูนํ าพรรคการเมืองรวมรัฐบาลสุจินดาพากันไปชุมนุมที่บานพลอากาศเอก
สมบุญ ระหงษ ซึ่งไดจัดโตะหมูบูชาเพื่อรับพระบรมราชโองการ ผูนําพรรคมารเหลานี้คาดหวังวา
พลอากาศเอกสมบุญจะไดเปนนายกรัฐมนตรี รายงานขาวเรื่องนี้กลายเปนภาพยนตรหรรษา ซึ่งแมแต
ชารลี แชปปลิน หรือวูดดี้ อัลเลน ก็ยงั มิอาจเทียบเทียมได ผูที่ไดชมรายงานขาวนี้ลวนแลวแตรูสึก
สําราญใจและสะใจ บรรดานักการเมืองในสังกัดพรรคมารทั้ง 5 พรรคนี้ มีบทบาทสําคัญในการสราง
สภาพนํ้าเนาในสังคมการเมืองไทย คนเหลานี้เกือบทั้งหมดอาศัยเงินตราในการซื้อเสียงเพื่อมีอํานาจ
ทางการเมือง และเลือกที่จะอิงแอบผูนําฝายทหารที่กุมกําลังมากกวาที่จะอิงแอบประชาชน ครั้นมี
อํานาจก็ใชอํานาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลทั้งโดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ผูนํา
พรรคมารเหลานี้ลวนแลวแตมีลักษณะสามานยชน หลายคนถือกําเนิดในครอบครัวชนชั้นตํ่า ซึ่งมิใช
เรื่องเสียหาย แตขอเสียหายก็คือ การไตเตาดวยการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นับตั้งแตการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 เปนตนมา ผูนําฝายทหารที่ยึดกุมอํานาจทางการเมืองกลุมแลว
กลุม เลาลวนแตคบหาสมาคมและอาศัยนักการเมืองที่มีสามานยลักษณะเหลานี้เปนฐานอํานาจทั้งสิ้น
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ดวยเหตุที่ผูนําพรรคมารเชื่อมั่นในฐานอํานาจของผูนํา รสช. การแข็งขืนตอพลังกดดัน
ในการแกไขรัฐธรรมนูญจึงเกิดขึน้ ทัง้ ๆที่การชุมนุมประทวงระหวางวันที่ 6-11 พฤษภาคม 2535 สลาย
ตัวไปดวยความหวังวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น เนื่องจากมีสัญญา
ประชาคมจากพรรคการเมืองทุกพรรค แตแลวผูนําพรรคมารรวมรัฐบาลสุจินดาก็แสดงอาการตระบัด
สัตย โดยไมยอมรับรูสัญญาประชาคมดังกลาวนี้ การแข็งขืนไมยอมแกรัฐธรรมนูญนีเ้ อง นํามาซึ่งการ
ชุมนุมประทวงระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 และจบลงดวยการเขนฆาประชาชน
การใหความชอบธรรมแกพลเอกสุจินดา คราประยูร เพื่อเปนนายกรัฐมนตรี และการ
แข็งขืนไมยอมแกรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น ทําใหพรรคมารหมดสิ้นความชอบธรรมใน
การจัดตัง้ รัฐบาล แตผูนําพรรคมารยังคงเริงรา และแสดงอหังการแหงอํานาจดวยความเชื่อมั่นในฐาน
อํานาจของผูนํา รสช. การปฏิเสธไมยอมรับนายชวน หลีกภัยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ทําให
สังคมการเมืองไทยเขาสูมุมอับ แมนายชวนจะมิใชสัญลักษณแหงความมีประสิทธิภาพ แตนายชวนก็มี
ภาพลักษณแหงความสัตยซื่อ อันเปนคุณสมบัติที่หามิไดในหมูผูนําพรรคมาร พลันที่ชื่อนายชวน
ปรากฏเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็เขยิบสูงขึ้น แตพลัน
ทีช่ อื่ พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษเปนนายกรัฐมนตรี ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ก็ตกตํ่าลง
อาการคอตกของผูนําพรรคมารที่ชุมนุมอยูในบานพลอากาศเอกสมบุญในยํ่าคํ่าวันที่
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี เปนเรื่องที่เขาใจได
คนเหลานีท้ มุ ทุนไปเปนจํานวนมากในการเลือกตั้งฤดูที่ผานมา ยังมิทันจะกอบโกยคืนมา ก็สิ้นอํานาจ
เสียแลว ขอที่มหาชนพึงจับตาดูก็คือ รายการทิ้งทวนที่อาจจะเกิดในระหวางที่การจัดตั้งรัฐบาล
นายอานันท ปนยารชุนยังไมแลวเสร็จ รายการทิ้งทวนเหลานี้อาจจะประกอบดวยการออกใบอนุญาต
การตัง้ โรงงาน การอนุมัติสัมปทานใหแกโครงการบางโครงการ รวมตลอดทั้งการจัดซื้อปุย การจัดซื้อ
ขาวภายใตนโยบายพยุงราคาขาว และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณภายใตโครงการแกไขภัยแลง การชําระ
ลางสิ่งโสโครกรายการแรกที่รัฐบาลอานันทจักตองทําก็คือ การลบลางรายการ `หาลง' ของรัฐบาล
รักษาการภายใตโครงการชวยเหลือเกษตรกรและโครงการแกไขภัยแลงเหลานี้
การพลิกผันทางการเมืองในยํ่าคํ่าวันที่ 10 มิถุนายน 2535 จะไมเปนไปอยางราบรื่น
หากปราศจากบุรุษผูดํารงตําแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร ที่ชื่อนายอาทิตย อุไรรัตน นายอาทิตย
เคยอกหักที่มิไดรับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ แตกาลเวลาก็ไดพิสูจนแลววา
นายอาทิตยโชคดีที่ไมตองซองเสพสังวาสกับรัฐบาลสุจินดา มโนธรรมสํานึกทําใหนายอาทิตยไมเสนอ
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ชื่อพลอากาศเอกสมบุญ ระหงษเปนนายกรัฐมนตรี นับเปนการตัดสินใจที่กอปรดวยความกลาหาญ
ทางจริยธรรมยิง่ ลําพังแตดุษฎีบัณฑิตที่นายอาทิตยไดรับจากสถาบันการศึกษาไมเพียงพอที่จะทําให
นายอาทิตยเปนบัณฑิตได แตดวยความกลาหาญทางจริยธรรมครั้งนี้ นายอาทิตยไดกลายเปนบัณฑิต
แหงมโนธรรมสํานึกอันควรแกการยกยอง
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน กําลังเปนความหวังของปวงชนชาวไทยในการเยียวยา
ความบอบชํ้าและความแตกราวของสังคมไทย ตลอดจนการปรับปรุงภาพลักษณของประเทศไทย
ในสังคมโลก ความหวังเหลานี้จะเปนจริงไดก็ตอเมื่อรัฐบาลอานันทตองสรางความชอบธรรมทางการ
เมืองเปนปฐมฐาน ความชอบธรรมเบื้องตนก็คือ รัฐมนตรีที่รวมรัฐบาลอานันทไมเพียงแตจะมีความ
สัตยซอื่ และมีประสิทธิภาพเทานั้น หากยังตองปราศจากกลิ่นคาวเลือดอีกดวย นายอานันทจักตองมี
ความกลาหาญทางจริยธรรรมมากพอที่จะไมเลือกเทคโนแครตและนักธุรกิจที่มีความสัมพันธกับผูนํา
รสช.มารวมรัฐบาล มิฉะนั้นแลวรัฐบาลนายอานันทก็จะมีปญหาความไมชอบธรรมตั้งแตตน แตความ
ชอบธรรมและประสิทธิภาพของรัฐบาลอานันทมิใชเงื่อนไขเพียงประการเดียวที่จะชวยฟนฟูและบูรณะ
สังคมไทยจากเหตุการณพฤษภาหฤโหดได สังคมไทยโดยสวนรวมจักตองใหความรวมมือรวมใจกับ
รัฐบาลอานันทดวย ความรวมมือรวมใจที่สําคัญ ไดแก ความรวมมือรวมใจในการขจัดสามานยชนออก
ไปจากสังคมการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาผูนําพรรคมาร และความรวมมือรวมใจในการขจัด
วัฒนธรรมอํานาจนิยม ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย8
9

8

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2535
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รสช. การยึดทรัพย และภาระของแผนดิน
การคืนทรัพยสินใหแกนักการเมืองที่ถูกยึดทรัพยในขอหารํ่ารวยผิดปกติ กําลังกลาย
เปนภาระของแผนดินอยางไมสมควร
เมื่ อ คณะ รสช.อั น มี พ ลเอกสุ น ทร คงสมพงษ เ ป น ผูนํ ากอการรัฐประหารเดือน
กุมภาพันธ 2534 ขออางสําคัญประการหนึ่งในการยึดอํานาจก็คือ พฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวง
ของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ดวยเหตุที่รัฐบาลชาติชายมีพฤติกรรมในการแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายอยางโจงแจง ประกอบกับการที่ผูนํ ารัฐบาลนั้นไมสนใจที่จะ
ลดทอนการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีรวมรัฐบาล ผูคนจํานวนไมนอย
จึ ง พากั น หลงผิ ด เห็ น ดี เ ห็ น งามกั บ การฉี ก รั ฐ ธรรมนู ญ และการทํ าลายระบอบประชาธิ ป ไตยของ
คณะ รสช. โดยมิไดตระหนักแมแตนอยวา ผูนําฝายทหารที่กอการรัฐประหารก็มีพฤติกรรมอันฉอฉล
เฉกเชนเดียวกัน
คณะ รสช.แสดงอาการขึ ง ขั ง ที่ จ ะกวาดล า งนั ก การเมื อ งขี้ ฉ  อ ด ว ยการตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน (คตส.) โดยมีพลเอกสิทธิ จิรโรจนเปนประธาน แตอาการอันขึงขัง
ดังกลาวนี้กลับผอนคลายลงตามกาลเวลา เมื่อผูนําฝายทหารเหลานี้มีเปาประสงคอันแจมชัดที่จะ
สืบทอดอํานาจทางการเมืองตอไป จึงตองอาศัยนักการเมืองขี้ฉอเปนฐานอํานาจ โดยที่นักการเมือง
ที่ถูกกลาวหาวารํ่ารวยผิดปกติบางคนยอมตนเปนบริวารของผูนํา รสช. เพียงเพื่อใหผอนปรนคดีการ
ยึดทรัพย ความสัมพันธระหวางทั้งสองฝายจึงเปนไปในทํานอง "นํ้าพึ่งเรือ เสือพึ่งปา" ดวยเหตุดังนั้น
จึงมีการตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2534 โดยเปดโอกาสใหผูถูก
ตรวจสอบทรัพยสินมีสิทธิอุทธรณตอศาลได
พลันที่มีการแกไขประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 โฉมหนาที่แทจริงของผูนํา รสช. ก็ปรากฏสู
ประชาชน หนังสือพิมพหลายตอหลายฉบับรายงานความรูสึกผิดหวังของประชาชน แตผูที่รูสึกผิดหวัง
ยิ่งกวาผูอื่นใดคงจะเปนพลเอกสิทธิ จิรโรจน ซึ่งเปนเพียงเบี้ยหมากรุกทางการเมืองของคณะ รสช.
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พลเอกสิ ท ธิ ม องเห็นแตมิติมืดของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย
ชุณหะวัณ แตมองไมเห็นพฤติกรรมการฉอฉลอํานาจของผูนํา รสช. นับเปนเรื่องนาเศราและนาเห็นใจ
บุคคลทีท่ างานเพื
ํ
อ่ ชาติบานเมืองดวยความซื่อสัตยสุจริตดังเชนพลเอกสิทธิ ที่ตองจบชีวิตการงานดวย
ความผิดหวังอยางลํ้ าลึก พลังกายและพลังใจที่ทุมเทไปเพื่อชํ าระลางความโสมมของสังคมตอง
สูญเปลา เพียงเพราะตัณหาแหงอํานาจของผูนํา รสช. และบัดนี้พลเอกสิทธิคงจะประจักษแกใจวา
ตัณหาแหงอํานาจมิไดมีเฉพาะแตนักการเมืองอาชีพเทานั้น หากยังปกแผทรงอิทธิพลในหมูผูนําฝาย
ทหารบางกลุมบางเหลาอีกดวย แทที่จริงแลว ผูที่มีสํานึกทางประวัติศาสตรตางไดเรียนรูบทสรุป
ดังกลาวนี้มาเปนเวลาชานานแลว
การแกไขประกาศ รสช.ฉบับที่ 26 ไดเปดโอกาสใหบรรดานักการเมืองที่ถูกยึดทรัพย
สามารถรองตอศาลวา ประกาศ รสช.ฉบับดังกลาวเปนเรื่องที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ศาลฎีกาโดยที่
ประชุมใหญเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 มีขอวินิจฉัยวา ประกาศ รสช.ฉบับที่ 26 ขอ 2 และขอ 6 ขัดตอ
ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และขัดตอธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534
อีกทั้งยังมีลักษณะเปนกฎหมายที่ลงโทษทางอาญาที่มีผลยอนหลัง และที่สําคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใดก็คือ
ประกาศ รสช. ฉบับนีม้ ผี ลในการตั้งศาลขึ้นมาใหมเพื่อพิจารณาคดีการยึดทรัพยโดยเฉพาะ ทั้งๆที่มี
ศาลทีม่ อี ยูต ามกฎหมายอยูแลว จึงมีคําสั่งใหเพิกถอนคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
แมวาศาลฎีกาจะวินิจฉัยแลววา การยึดทรัพยนักการเมืองโดยอาศัยอํ านาจตาม
ประกาศ รสช.ฉบับที่ 26 ไมชอบดวยกฎหมาย แตกระทรวงการคลังในฐานะเจาพนักงานการยึดทรัพย
ตามคําสั่ง คตส.ยังมิไดคืนทรัพยสินแกเจาของ เนื่องจากยังไมแจมชัดในคําพิพากษาและขอกฎหมาย
จึงขอคําปรึกษาจากสํานักงานอัยการสูงสุด ตอมาสํานักงานอัยการสูงสุดไดใหคําปรึกษาวา กระทรวง
การคลังควรจะคืนทรัพยสินแกนักการเมือง ที่ถูก คตส.ยึดทรัพย พรอมทั้งดอกเบี้ย ความเห็นดังกลาวนี้
สอดคลองกับความเห็นของนายมารุต บุนนาค และนายสุธี อากาศฤกษ ซึ่งไดใหสัมภาษณหนังสือ
พิมพกอนหนานี้
การคืนทรัพยสิน พรอมทั้งดอกเบี้ยแกนักการเมืองผูถูกยึดทรัพย นับเปนปฏิบัติการ
อันชอบธรรม หากการยึดทรัพยนั้นไมชอบดวยกฎหมาย และผูถูกยึดทรัพยเปนผูบริสุทธิ์ที่มิไดมี
พฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ การยึดทรัพยยอมทําใหเจาของทรัพยสูญเสียรายได
อันพึงไดจากทรัพยนั้น (foregone earnings) หากไมถูกยึดทรัพยเจาของทรัพยยอมนําทรัพยนั้นไปหา
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รายไดได เงินที่ไมถูกยึดสามารถกอดอกออกผลเปนดอกเบี้ย เมื่อมีการยึดทรัพยที่ไมชอบธรรม ไมเพียง
แตจะตองคืนทรัพยที่ยึดแกเจาของเทานั้น หากยังควรที่จะชําระดอกเบี้ยดวย จึงจะนับวาเปนธรรม
การคืนทรัพยสินที่ยึดมาใหแกเจาของไมสรางภาระแกแผนดิน แตการชําระดอกเบี้ย
ใหแกเจาของทรัพยสินที่ถูกยึดยอมเปนภาระแกประชาชาน เพราะเงินที่นํามาชําระดอกเบี้ยนี้ในที่สุด
แลวยอมมาจากภาษีอากร ในกรณีเชนนี้ ความขัดแยงแหงความเปนธรรมยอมเกิดขึ้น ในดานหนึ่ง
การจายดอกเบี้ยมีผลเสมือนหนึ่งรายจายชดเชยความไมเปนธรรมที่ผูบริสุทธิ์ไดรับ แตในอีกดานหนึ่ง
ประชาชนผูเสียภาษีอากรกลับตองรับภาระรายจายดอกเบี้ยนั้น ทั้งๆที่ประชาชนมิไดใหฉันทานุมัติ
ในการยึดทรัพยอันมิชอบมาตั้งแตตน
หากรั ฐบาลปฏิ บัติต ามข อ แนะนํ าของสํ านัก อัยการสูงสุด ยอมมีความหมายวา
รัฐบาลเลือกทีจ่ ะแกไขปญหาความไมเปนธรรมบางสวน ดวยการสรางปญหาความไมเปนธรรมอีกสวน
หนึง่ ขึ้นมาแทน
การจายดอกเบี้ยในฐานะเงินไดอันพึงไดแกผูที่ถูกยึดทรัพยอยางไมชอบธรรม จะเปน
ปฏิบตั กิ ารอันเปนธรรมก็ตอเมื่อทรัพยอันเปนฐานแหงดอกเบี้ยนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยสุจริต การจาย
ดอกเบี้ยแกเจาของทรัพยที่ไดทรัพยมาโดยไมสุจริต ยอมเปนการสรางความไมชอบธรรมซํ้าสองชั้น
ดังนัน้ กอนทีร่ ฐั บาลจะตัดสินใจจายดอกเบี้ย สมควรที่จะตองตรวจสอบที่มาของทรัพยอันเปนฐานแหง
ดอกเบีย้ นัน้ วาไดมาโดยสุจริตหรือไม แมวาศาลฎีกาจะวินิจฉัยวา การยึดทรัพยนักการเมืองโดยอาศัย
อํานาจตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 เปนเรื่องที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตขอวินิจฉัยนี้เปนเพียง
ขอวินิจฉัยเกี่ยวกับขอกฎหมายเทานั้น หาใชขอวินิจฉัยเกี่ยวกับขอเท็จจริงไม ประกอบกับผลการ
ตรวจสอบของ คตส.ไดสื่อขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงของนักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตัง้ ขาวสารดังกลาวนี้ไดหยั่งรากลึกในจิตใจและความรับรูของประชาชน สมควรที่จะสะสาง
ใหชัดเจน นักการเมืองที่บริสุทธิ์ยอมคงทนตอการตรวจสอบ การสะสางขอหาความรํ่ารวยผิดปกติ
ไมเพียงแตจะชวยใหทราบวา คตส. ไดดําเนินการกลั่นแกลงนักการเมืองที่ถูกกลาวหาหรือไมเทานั้น
หากทว า ยั ง เป น การป อ งปรามการฉ อ ราษฎร บั ง หลวงและการประพฤติ มิชอบในอนาคตอีก ดว ย
การสะสางขอหาความรํ่ ารวยผิดปกติจึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
ในสังคมการเมืองไทย แตการดําเนินการในเรื่องนี้จะเปนไปไดก็แตในรัฐบาลที่มีความกลาหาญทาง
จริยธรรมและมีความรูสึกผิดชอบชั่วดี
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หากผลการสะสางขอหาความรํ่ารวยผิดปกติปรากฏวามีการยึดทรัพยโดยมิชอบจาก
นักการเมืองผูบริสุทธิ์ก็ดี หรือมีการยึดทรัพยเกินกวาปริมาณที่พึงยึดก็ดี สมควรที่จะไลเบี้ยผูนํา รสช.
และ คตส. ใหเปนผูรับภาระรายจายการชดเชยความไมเปนธรรมที่กอเกิดขึ้น และไมควรที่จะใหเปน
ภาระของแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนผูเสียภาษีอากร
ในการคืนทรัพยและดอกเบี้ย ไมเพียงแตจัดตองตรวจสอบวา ทรัพยสินนั้นไดมาโดย
สุจริตหรือไมเทานั้น หากทวายังควรที่จะตองตรวจสอบดวยวา ทรัพยสินเหลานั้นไดเสียภาษีมาโดย
ถูกตองหรือไมอีกดวย ความพยายามของกรมสรรพากรที่จะเก็บภาษียอนหลังจากนักการเมืองที่ถูก
ยึดทรัพย กอนทีจ่ ะคืนทรัพยสินใหนั้น จึงเปนความพยายามที่ควรแกการสนับสนุน นักการเมืองอาชีพ
ผูประกาศตนเปนสาธารณบุคคลพึงปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ยิ่งผูที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีดวยแลว
ยิง่ มิอาจปฏิเสธการเปนพลเมืองดีได หากรัฐมนตรียังหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรแลวรัฐบาล จะมีหนา
เรียกรองใหประชาชนเสียภาษีอากรไดอยางไร
การสะสางขอหาความรํ่ารวยผิดปกติก็ดี และการเก็บภาษียอนหลังจากนักการเมือง
ทีถ่ กู ยึดทรัพยก็ดี เปนเรื่องที่รัฐบาลที่มีความรับผิดชอบทางจริยธรรมพึงดําเนินการ การนําเรื่องทั้งสอง
นีม้ าเปนเครื่องมือในการตอรองเพื่อมิใหพรรคฝายคานปภิปรายไมไววางใจรัฐบาลในสภาผูแทนราษฎร
ดังทีป่ รากฏเปนขาวในหนังสือพิมพบางฉบับ จึงเปนเรื่องที่ไมสมควรอยางยิ่ง และหากขาวนั้นปรากฏ
เปนจริง ก็สมควรที่รัฐบาลจะถูกประณามอยางยิ่ง10
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วงจรอุบาทวกําลังกลับจากการพักรอน
เมื่ อ บทความเรื่อ งนี้ป รากฏสูสายตาทานผูอาน จะเหลือเวลาเพียง 2 วันก็ถึง
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง สังคมการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งจะเปนฉันใดเปน
ประเด็นทีผ่ คู นจํานวนไมนอยกําลังเปนหวงเปนใย ผมจัดอยูในคนกลุมนี้ดวย
นับตัง้ แตการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา ผมรูสึกอึดอัดและ
ไมสบายใจอยางยิ่งที่เห็นสังคมการเมืองไทยถอยหลังเขาคลอง แทนที่ผมจะมีชีวิตอันสงบและอุดมดวย
สันติสขุ และใชเวลาไปกับการคนควาและพัฒนาวิชาการใหรุดไปขางหนา อันเปนบทบาทหนาที่ของ
ผม ผมกลับตองใชเวลาเปนอันมากในการปลุกกระแสสิทธิเสรีภาพและรวมเรียกรองประชาธิปไตย
เพือ่ นรวมงานของผมทีส่ านั
ํ กทาพระจันทรจํานวนมากตกอยูในสถานะเดียวกับผม กลาวคือ ไมเปนอัน
ทํ างานดานวิชาการ เนื่องเพราะขาดสมาธิ และตองใชเวลาเปนอันมากในการเผยแพรวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยเพื่อคานวัฒนธรรมอํานาจนิยม
ในชวง 60 ปทผี่ านมานี้ สังคมไทยตองสูญเสียทรัพยากรจํานวนมหาศาลไปกับวงจร
อุบาทวทางการเมือง ขุนศึกไทยที่ลุมหลงอํานาจคนแลวคนเลาใชกําลังอาวุธในการโคนลมระบอบ
ประชาธิปไตย ครั้นมีอํานาจแลว ก็ใชอํานาจนั้นไปในการแสวงหาทรัพยศฤงคารสวนบุคคล ขุนศึกไทย
ทีเ่ รืองอํานาจจึงมักจะมีความรํ่ารวยอันผิดปกติ ความขอนี้ครอบคลุมถึงนายทหารบางคนที่รวมกอการ
รัฐประหารเมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ดวย ดวยเหตุที่อํานาจเปนบอเกิดของทรัพยศฤงคารนี้เอง
ขุนศึกไทยจึงตองเสียเวลาและเสียทรัพยากรไปในการแยงชิงอํานาจ การยึดกุมอํานาจในกองทัพเกือบ
จะมีผลเสมือนหนึ่งการยึดกุมอํานาจรัฐ การใชทรัพยากรของกองทัพเพื่อยึดกุมอํานาจทางการเมือง
ยังผลใหการพัฒนาศักยภาพในการรบของกองทัพมิอาจเปนไปอยางเต็มที่ เพราะทรัพยากรทั้งกําลัง
คนและกํ าลังเงินซึ่งควรจะใชไปในการพัฒนากองทัพ กลับถูกผันไปใชเพื่อเปาหมายทางการเมือง
โดยที่มักจะเปนเปาหมายสวนบุคคลของผูนํ ากองทัพนั้นเอง ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
ทีก่ องทัพไมเขมแข็งเทาที่ควร ซึ่งเห็นไดจากการยุทธกับประเทศเพื่อนบานในอินโดจีนเกือบทุกครั้งครา
ความสูญเปลาของทรัพยกรมิไดเกิดจากการผันทรัพยากรจากกองทัพไปใชในการ
ยึดกุมอํานาจรัฐเทานั้น หากยังมีความสูญเปลาของทรัพยากรในการรางรัฐธรรมนูญฉบับแลวฉบับเลา
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อีกดวย ผูน ากองทั
ํ
พเองก็ตองดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเพื่อหลอเลี้ยงสมุนบริวาร วุฒิสภาเปนแหลง
การซือ้ ขายเสียงทีใ่ หญที่สุด วุฒิสมาชิกสวนใหญมีประพฤติกรรมไมแตกตางจากหุนยนต เพราะตอง
ทําตามโพยทีส่ งั่ การโดยผูเรืองอํานาจในกองทัพ หากแตกแถว ก็ตองรวงหลนจากบันไดที่ไตไปสูชนชั้น
นําทางอํานาจไมชา ก็เร็ว เงินที่ใชซื้อวุฒิสมาชิกลวนมาจากภาษีอากรของประชาชน โดยที่ผูนํากองทัพ
มิตองรับภาระแมแตนอย
ความคงทนของระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยไดบั่นทอนประสิทธิภาพของระบบ
ราชการทีละเล็กทีละนอย เพราะขาราชการจํานวนมากพากันเขาไปซุกเปนบริวารของผูทรงอํานาจ
ในกองทัพ เพือ่ ความกาวหนาในตําแหนงการงาน การแตงตั้งและการเลื่อนตําแหนงขาราชการมิไดเปน
ไปตามระบบคุณธรรม การเลนพรรคเลนพวกจึงปรากฏอยางแพรหลายและรุนแรงมากเปนพิเศษ
ในกองทัพและกระทรวงมหาดไทย
ภายหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 ผูคนจํานวนไมนอยตางยินดีปราโมทยที่ผูนํา
ใหมของกองทัพพากันประกาศวา ทหารจะลงจากเวทีการเมืองและกลับกรมกองเพื่อเปนทหารอาชีพ
ครัน้ เวลาทอดยาวนานสืบมา ความยินดีปราโมทยดังกลาวขางตนเริ่มลดนอยถอยลง ความแข็งแกรง
และการครอบงําของวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภจะผลักดันใหทหารกลับคืนสูเวทีการเมืองเดิม หรือ
มิฉะนัน้ ก็สรางเวทีการเมืองขึ้นใหม ตลอดชวงเวลา 60 ปที่ผานมานี้ ทหารมีโอกาสดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจในสัดสวนที่สูงกวากลุมชนอื่นๆในสังคม การลงจากเวทีการเมืองยอมหมายถึงการสูญเสีย
สวนเกินทางเศรษฐกิจที่เคยได ซึ่งยอมกอใหเกิดความไมพอใจโดยทั่วไป เวนแตจะมีการจัดสรร
สวนเกินทางเศรษฐกิจไปชดเชยสวนที่ขาดหายไป
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งยังคงธํารงอิทธิพลอยางแนนหนาในสังคมชนบท
เมื่อปะทะกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ก็ตกผลึกเปนวัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ การแสวงหา
คะแนนเสียงทางการเมืองดวยการสรางระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภจึงยังคงมีตอไป อิทธิพลของ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภทําใหคาดการณไดไมยากนักวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในวันที่ 13 กันยายน 2535 นี้ จะไมสามารถเปลี่ยนโฉมของการเมืองไทยไดมากนัก บรรดาผูทรง
อิทธิพลในทองถิน่ เจาพอ หรือสมุนบริวาร จะยังคงผงาดขึ้นมาเปนชนชั้นนําทางอํานาจภายหลังการ
เลือกตัง้ การแสวงหาสวนเกินจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจจะยังคงมีตอไป ปรากฏการณดังกลาว
นีจ้ ะชวยใหความชอบธรรมแกวงจรอุบาทวในการกลับมาครอบงําสังคมการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง
การปะทะกันระหวางวัฒนธรรมอํานาจนิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยจะทวีความ
เขม ข น ยิ่งขึ้น และแผขยายไปสูปริมณฑลตางๆของสังคม พัฒนาการของเหตุการณหลังเดือน
พฤษภาคม 2535 บงชี้วา กลุมอํานาจเกายังคงตองการยื้อแยงอํานาจกลับคืนมา และพรอมที่จะใช
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ความรุนแรงเพื่อการนั้น ในขณะที่ผูนําใหมของกองทัพแมจะมีความจริงใจที่จะลดบทบาททางการ
เมืองของทหาร แตก็ไมสามารถสลัดหลุดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมอํานาจนิยมอุปถัมภได การที่ผูนํา
เหลาทัพตองสูญเสียพื้นที่ในภาครัฐวิสาหกิจในยุครัฐบาลอานันท 2 ไมเพียงแตจะทําใหตองสูญเสีย
สวนเกินทางเศรษฐกิจที่เคยไดเทานั้น ในทัศนะของผูที่ติดยึดกับวัฒนธรรมอํานาจนิยม ยังหมายถึงการ
เสื่อมเสียศักดิ์ศรีอีกดวย การสูญเสียสวนเกินทางเศรษฐกิจและความรูสึกเสื่อมเสียศักดิ์ศรีดังกลาวนี้
อาจผลักดันใหผูนําเหลาทัพบางเหลาพยายามยื้อแยงพื้นที่ในภาครัฐวิสาหกิจกลับคืนมาในยุครัฐบาล
ใหมหลังการเลือกตั้ง การแบงปนผลประโยชนจะเปนประเด็นสําคัญที่จะชี้ชะตาของสังคม การเมือง
ไทยในอนาคต หากการแบงปนผลประโยชนนี้ไมลงตัว วงจรอุบาทวก็จะไดรับปุยอันเกื้อกูลตอการ
เติบโต
ผูนําในสังคมไทยหลายตอหลายทานพากันวาดฝนวา วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะ
เติบโตและผลักดันใหสังคมไทยรุดไปขางหนา หลายคนภาวนาวา เหตุการณพฤษภาคมมหาโหด
จะไมเกิดขึ้นซํ้ารอยอีก ความฝนดังกลาวนี้จะเปนจริงไดก็ตอเมื่อมีเงื่อนไขหลายประการ ในประการ
สําคัญ ไมเพียงแตจะตองผลักดันใหนายทหารที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยขึ้นมาเปนผูนําเหลาทัพ
และปองกันมิใหนายทหารที่บาอํานาจขึ้นมายึดกุมกองทัพเทานั้น หากทวายังมีความเปนที่จักตองจัด
ระเบียบเพือ่ แบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคมใหเปนธรรมมากขึ้นอีกดวย การเผยแพรวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยแมจะเปนเงื่อนไขที่สําคัญ แตก็ยังไมสําคัญเทากับการขจัดวัฒนธรรมอํานาจนิยมใน
กองทัพ และระบบราชการ นอกจากนี้ การควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมือง
เพือ่ ปองกันการฉอราษฎรบังหลวงและความประพฤติมิชอบ ก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งยวด
ขอที่นาหวั่นเกรงก็คือ ความจํากัดของเวลาอาจทําใหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
การเมือง โครงสรางในกองทัพ และการจัดระเบียบใหมในสังคมไมทันแกการณ ยิ่งสภาผูแทนราษฎร
ขาดผูนําที่เห็นการณไกลดวยแลว สังคมการเมืองไทยจักตองเผชิญกับปญหาเสถียรภาพอยางรุนแรง
ชนิดมิอาจหลีกเลีย่ งได ถึงเวลานั้น วงจรอุบาทวคงจะกลับจากการพักรอนแลว11
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