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คํ านํ า

บทความที่คัดสรรมาตีพิมพในหนังสือเลมนี้เปนบทวิเคราะหการเมืองไทยจาก 
มุมมองของนักเศรษฐศาสตรคนหนึ่ง แนวความคิดพื้นฐานในการวิเคราะหมีที่มาอยางนอย 2 
กระแส กระแสหนึ่งอาศัยภูมิปญญาของสํ านักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิกที่มีชื่อวา Public Choice 
School อีกกระแสหนึ่งมีพื้นฐานมาจากเศรษฐศาสตรสถาบัน (Institutional Economics) ทัง้นี้โดย
ผสมผสานกับการทํ าความเขาใจภูมิหลังทางประวัติศาสตรและระบบการจัดองคการ (Social 
Organization) ของสังคมไทย

ดวยอิทธิพลของสํ านักเศรษฐศาสตร Public Choice School ผูเขยีนจึงมองหนวย
การเมอืงทกุหนวยมีจิตวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจ มีกิเลสตัณหา มีความเห็นแกตัว และตองการ
อรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) เปนทีต้ั่ง การนอนหลับทับสิทธิ์และการซื้อขายเสียง
เปนพฤติกรรมธรรมชาติที่พึงทํ าความเขาใจในกรอบความเปนจริงแหงสังคมการเมือง ราษฎรที่มี
สิทธิใ์นการเลอืกตัง้จะนอนหลับทับสิทธิ์เสมอ หากประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิดังกลาว 
(Expected Benefit) นอยกวาตนทุนที่ตองสูญเสียไป (Expected Cost)  ในท ํานองเดียวกัน   
การซื้อขายเสียงจะเกิดขึ้นเสมอตราบเทาที่ผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถเสนอ ‘ขาย’ นโยบาย 
หรือ ‘บริการความสุข’ ใหแกประชาชนอยางมีประสิทธิผลได นอกจากนี้ ภูมิปญญาของสํ านัก
เศรษฐศาสตร Public Choice School ยงัใหบทเรยีนที่สํ าคัญวา อยาไดหลงคิดวา นักการเมือง 
พรรคการเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยจะกระทํ าการตางๆเพียงเพื่อเพิ่มสวัสดิการ
สังคมสูงสุด (Social Welfare Maximization) แททีจ่ริงแลว ตัวละครทางการเมืองตางๆเหลานี้ 
ลวนแลวตองการคะแนนนิยมทางการเมืองสูงสุด (Vote Gains Maximization) ทั้งสิ้น

ภูมิปญญาของเศรษฐศาสตรสถาบันกระตุนเตือนใหผูเขียนใหความสํ าคัญแก
ปจจยัทางสถาบนัในการทํ าความเขาใจปรากฏการณทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โครงสราง
อํ านาจทางการเมืองและระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron-client Relationship) เปน 
ปมเงื่อนสํ าคัญที่ตองศึกษา หากปราศจากความรูความเขาใจในเรื่องสํ าคัญทั้งสองนี้ยอมยาก 
ทีจ่ะเขาใจพฤติกรรมและปรากฏการณในสังคมไทยอยางถองแทได

บทความที่รวบรวมตีพิมพในหนังสือเลมนี้เกือบทั้งหมด ปรากฏสูบรรณพิภพครั้ง
แรกในคอลมัน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ในหนังสือพิมพ ผูจดัการรายวัน*1 ระหวางเดือน 

                                                          
1* บทความเรื่อง “รัฐบาลสุจินดากับการคืบคลานของกลุมทุน” ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือนี้
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วิถีแหงวัฒนธรรมในสังคมไทย

           พัฒนาการทางเศรษฐกิจในประเทศไทยในชวง 60 ปที่ผานมานี้ไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางมหันต มิใชเฉพาะแตดานเศรษฐกิจเทานั้น หากยังสรางคลื่นกระทบตอการ 
เปลีย่นแปลงทางสงัคมและการเมืองอีกดวย ในบรรดาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ การเปลี่ยนแปลงทาง
ดานวฒันธรรมเปนเรือ่งที่มีความสํ าคัญอยางยิ่งยวด โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อ `วฒันธรรมอํ านาจนิยม
อุปถมัภ' กํ าลังถูกทาทายโดย `วฒันธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย'

           ผมกลาวถึง  `วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ ' และ`วัฒนธรรมทุนนิยมเสรี
ประชาธปิไตย' ในคอลัมนนี้มากกวาหนึ่งครั้ง ผูอานหลายทานไดแสดงขอกังขาเกี่ยวกับศัพทที่ผมใชนี้ 
โดยที่นักสังคมวิทยาบางทานถึงกับยอมรับแนวความคิดนี้มิไดเลย ผมจึงเห็นความจํ าเปนที่จะตอง
อธบิายแนวความคิดนี้ใหกระจางชัด

           ผมมองพัฒนาการของวัฒนธรรมในสังคมไทยในชวง 60 ปที่ผานมานี้วาเปนการ
ปะทะกนัระหวางวฒันธรรมอํ านาจนิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตการปะทะกันดังกลาวนี้เกิดขึ้น
ภายใตความสัมพันธในการผลิตที่กํ าลังแปรเปลี่ยนไป โดยที่ระบบเศรษฐกิจกํ าลังผันแปรจากระบบ
ความสมัพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) ไปสูระบบทุนนิยม วัฒนธรรมแตละวัฒนธรรม 
หากดํ ารงอยูในระบบความสัมพันธในการผลิตที่แตกตางกัน ยอมมีแกนและกระพี้แตกตางกันไปดวย 
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภแตกตางจากวัฒนธรรมอํ านาจนิยมในระบบ
ทุนนิยมฉันใด วัฒนธรรมประชาธิปไตยในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภยอมแตกตางไปจาก 
วฒันธรรมประชาธปิไตยในระบบทุนนิยมฉันนั้น การตกผลึกของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยในระบบความสัมพันธในการผลิตที่แตกตางกัน ยอมกอใหเกิดเนื้อหาสาระและรูปแบบ 
ทีแ่ตกตางกันดวย
           วัฒนธรรมอํ านาจนิยมเปนวัฒนธรรมที่ยึดหลัก `อํ านาจเปนธรรม' โดยที่มาตรฐาน
ความชอบธรรมถูกกํ าหนดดวยอํ านาจเปนเกณฑ ภายใตวฒันธรรมดงักลาวนี้ ความเห็นของผูมีอํ านาจ
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ยอม `ถกูตอง' มากกวาความเห็นของผูไรอํ านาจ ความถูกผิดมิไดถูกกํ าหนดดวยเหตุผลและขอเท็จจริง 
สังคมที่ถูกครอบงํ าดวยวัฒนธรรมอํ านาจนิยมจะมีคานิยมยกยองผูมีอํ านาจ และผูทรงอํ านาจมี 
แนวโนมทีจ่ะใชอํ านาจเพื่อแสดงความยิ่งใหญแหงตน

           วัฒนธรรมประชาธิปไตยเปนดานตรงกันขามของวัฒนธรรมอํ านาจนิยม เพราะ 
วัฒนธรรม ประชาธิปไตยปลูกฝงใหผูคนเคารพและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มาตรฐานความ 
ชอบธรรมมไิดถูกกํ าหนดดวยอํ านาจ หากแตถูกกํ าหนดดวยเหตุผลและขอเท็จจริง สังคมที่มีวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยจะกํ าหนดทางเลือกของสังคม (social choice) ดวยการรับฟงความเห็นของคน 
สวนใหญ โดยทีใ่นขณะเดียวกันนั้น ก็ไมละเลยที่จะรับฟงความเห็นและคุมครองสิทธิของชนกลุมนอย 
ในสังคมที่ถูกครอบงํ าดวยวัฒนธรรมอํ านาจนิยม ผูทรงอํ านาจเปนผูกํ าหนดและชี้ขาดทางเลือกของ
สังคม แตในสงัคมประชาธิปไตย ประชาชนจะมีสิทธิและมีสวนรวมในการกํ าหนดทางเลือกของสังคม
รวมกัน

           อยางไรกต็าม ทั้งวัฒนธรรมอํ านาจนิยมและวัฒนธรรมประชาธิปไตยตางมิไดดํ ารงอยู
ในสญูญากาศ หากแตดํ ารงอยูในสังคมที่มีระบบความสัมพันธในการผลิต แมวาระบบความสัมพันธ 
ในการผลิตจะเปนระบบที่กํ าหนดมรรควิธีในการแกปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจในสังคม แตระบบ
ความสมัพันธดังกลาวนี้ ก็กอใหเกิดวฒันธรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบเปนลูกโซตอวัฒนธรรม
ทางสงัคมและการเมืองดวย

           ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนระบบที่กํ าหนดบทบาทหนาที่ระหวางบุคคล 
ในแตละระดบัชัน้ในสังคม โดยที่ฝายหนึ่งเปนผูอุปถัมภ และอีกฝายหนึ่งเปนผูรับการอุปถัมภ ในสังคม
ไทยแตโบราณ ผูอุปถัมภจักตองสามารถยึดกุมกํ าลังคนไวได เพราะกํ าลังคนเปนฐานแหงอํ านาจ ไพร 
ที่สวามิภักดิ์เปนบริวารจักตองทํ างานชนิดใหเปลาแกมูลนาย โดยที่มูลนายใหความคุมครองและ 
ปกปองผูอยูในความอุปถัมภ ตลอดจนใหความชวยเหลือในยามที่ประสบความเดือดรอน ระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภกอใหเกิดวัฒนธรรมการรวมกลุมและการเลนพรรคเลนพวก เมื่อมูลนายในสาย
ความสมัพนัธอุปถัมภใดขึ้นมามีอํ านาจ บรรดาบริวารของมูลนายผูนั้นก็พลอยมีอํ านาจและเจริญดวย
ทรัพยศฤงคารตามไปดวย ในกรณีตรงกันขาม หากมูลนายในสายสัมพันธใดตกตํ่ าในโครงสรางอํ านาจ 
บริวารในสายสัมพันธนั้นก็จะพลอยตกตํ่ าตามไปดวยเชนเดียวกัน ผูคนที่อยูในสายสัมพันธอุปถัมภ
เดยีวกนัยอมเหน็แกกันและกันและชวยเหลือเกื้อกูลกัน ยิ่งกวาผูที่อยูในสายสัมพันธอุปถัมภอ่ืน
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           ระบบทุนนิยมเปนระบบความสัมพันธในการผลิตที่เชื่อถือความเปนเลิศของมนุษย  
ในประการสํ าคัญ เชื่อวา มนุษยสามารถแกปญหาของตนเองได โดยที่รัฐไมจํ าตองเขาไปแทรกแซง  
แมวามนุษยจะมีความเห็นแกตัว แตถามนุษยมีเสรีภาพในการตัดสินใจ พลังการแขงขันในสังคม 
จะสรางแรงกดดันใหมนุษยมีพฤติกรรมในทางที่กอสวัสดิการสูงสุดแกสังคม ระบบทุนนิยมกอใหเกิด
วฒันธรรมปจเจกชนนิยม (individualism) ความเชื่อเร่ืองเสรีภาพ และการสงเสริมการแขงขัน
ตลอดจนการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล

           จากตารางที่ 1 เมื่อเราพิจารณารูปแบบของวฒันธรรมในสังคมไทย โดยดูจากการ 
ตกผลึกของวฒันธรรมอํ านาจนิยมและวฒันธรรมประชาธิปไตย ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กบัภายใตระบบทุนนิยม เราจะไดรูปแบบวฒันธรรมอยางนอย 4 รูปแบบ

           Matrix A ในตารางที่ 1 เปนการตกผลึกของวฒันธรรมอํ านาจนิยม ภายใตระบบ
ความสมัพนัธเชิงอุปถัมภ ซึ่งอาจเรียกสั้น ๆ วา `วฒันธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ'  Matrix D เปนการ 
ตกผลึกของวฒันธรรมประชาธิปไตย ภายใตระบบทุนนิยม ซึ่งอาจเรียกสั้นๆวา `วฒันธรรมทุนนิยมเสรี
ประชาธิปไตย'
           วัฒนธรรมอํ านาจนิยมครอบงํ าสังคมไทยมาแตบุรพกาล และเขากันไดดีกับระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ จนตกผลึกเปน `วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ' สวนวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยนั้นเพิ่งจะมีการนํ าเขาจากตางประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 
ทัง้นีเ้ปนผลจากการติดตอสัมพันธกับตางประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง การเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเดือนมิถุนายน 2475 นับเปนการอัดฉีดวัฒนธรรมประชาธิปไตยเขาสูสังคมไทยครั้งสํ าคัญ  
แตการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เปนเพียงการอัดฉีดรูปแบบของวัฒนธรรมประชาธิปไตย ซึ่งตองปะทะ
และกอปฏิกิริยากับวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได วัฒนธรรมอํ านาจนิยมฝงรากลึก 
ในสงัคมไทยจนแข็งแกรงเกินกวาที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะโคนลมไดในเวลาอันรวดเร็ว ในประการ
สํ าคัญ ในขณะที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมเขากันไดดีกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แตวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยเปนสิ่งแปลกปลอมสํ าหรับสังคมไทย และไมสามารถผสมกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภได หากแตตกตะกอนเปน `วฒันธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' (Matrix B 
ในตารางที ่1) ซึ่งมีลักษณะหัวมังกุทายมังกร
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           ในขณะที่วฒันธรรมประชาธิปไตยยึดถือหลักการเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอ
ภาค แตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนระบบที่ปลูกฝงคานิยมใหประชาชนเห็นแกเพื่อนรวมสาย
สัมพันธ อุปถัมภเดียวกันมากกวาผู ที่อยู ในสายสัมพันธอุปถัมภอ่ืน หลักการของวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยจึงแตกตางจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเกือบโดยสิ้นเชิง ในขณะที่วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยไมสามารถสลายวัฒนธรรมอํ านาจนิยม และระบบทุนนิยมยังไมสามารถเขามาแทนที่
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภไดทั้งหมด การตกผลึกของ `วฒันธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' จึงทํ าให
ผูที่ตองการไตเตาในโครงสรางอํ านาจของสังคมตองสรางและขยายความสัมพันธเชิงอุปถัมภทั้งใน
ระดบับนและระดบัลาง   นักการเมืองที่ตองการขึ้นมามีอํ านาจดวยกระบวนการเลือกตั้ง ไมเพียงแตจะ
ตองมคีวามสมัพนัธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้ง โดยที่ในขณะเดียวกันก็ตองมี ส.ส. บริวาร
จํ านวนมากพอสมควรเทานั้น หากทวายังตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนํ าฝายทหารที่คุมกํ าลัง
อีกดวย ปรากฏการณเร่ืองการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง จึงมิใชเร่ืองที่จะเขาใจไดโดยถองแท หาก 
ไมพจิารณาในบริบทของความสัมพันธเชิงอุปถัมภ `วฒันธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' มีสวนผลักดันให
มกีารสรางความสมัพันธเชิงอุปถัมภในตลาดการเมืองทุกระดับ โดยที่ในขณะเดียวกันก็กอใหเกิดความ
จ ําเปนในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ เพื่อหลอเลี้ยงความสัมพันธดังกลาวนี้ การทํ าความเขาใจ
เกี่ยวกับ `วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' นับเปนปมเงื่อนสํ าคัญที่จะชวยใหเขาใจพฤติกรรมของ 
นกัการเมอืงและชนชั้นนํ าทางอํ านาจในสังคมไทยในปจจุบัน

           ในขณะเดียวกันกับที่มีการอัดฉีดวัฒนธรรมประชาธิปไตยเข าสู  สังคมไทย   
หนอทุนนิยมก็กํ าลังเจริญเติบโตในระบบเศรษฐกิจไทยดวย การเติบโตของทุนนิยมในสังคมที่ถูก 
ครอบงํ าดวยวฒันธรรมอ ํานาจนิยม กอใหเกิดระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภ (Matrix C  
ในตารางที่ 1) กลุมทุนที่จะเติบใหญไดจํ าเปนตองเขาไปอยูในความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูทรง
อํ านาจทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหาร เพื่อใหไดมาซึ่งอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดใน
การประกอบการ

           วฒันธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ (Matrix A) กํ าลังแปรเปลี่ยนไปสู `วฒันธรรมทุนนิยม
เสรีประชาธิปไตย' (Matrix D) โดยที่ `วฒันธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ' (Matrix B) และ `วัฒนธรรม
ทนุนยิมอภิสิทธิ์' (Matrix C) เปนวฒันธรรมในชวงแหงการเปลี่ยนผาน (transitional period) โดยที่ยัง 
ไมเปนทีแ่นชดัวา ชวงแหงการเปลี่ยนผานนี้จะกินเวลายาวนานเพียงใด
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ตารางที่ 1
รูปแบบวฒันธรรมในสังคม

        ความสัมพันธในการผลิต    วฒันธรรมอํ านาจนิยม  วฒันธรรมประชาธิปไตย

       ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ        A                  B

       ระบบทุนนิยม                    C                  D

      หมายเหตุ    A   =   วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ
                 B   =   วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ
                 C   =   วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ หรือทุนนิยมอุปถัมภ
                 D   =   วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย1

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 กันยายน 2535
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บนเสนทางไปสูวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย

           วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกอเกิดจากอุดมการทุนนิยมผสมผสานกับ 
อุดมการประชาธิปไตย ในขณะที่อุดมการทุนนิยมกอใหเกิดวฒันธรรมปจเจกชนนิยม (individualism) 
ความเชื่อเร่ืองเสรีภาพ การสงเสริมการแขงขัน และการยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินสวนบุคคล  
อุดมการประชาธิปไตยใหความสํ าคัญแกเร่ืองสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการก ําหนดทางเลือกของสังคมในสังคมตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม วฒันธรรมประชาธิปไตยสามารถเติบโตไดดีในระบบทุนนิยม จนตกผลึกเปน "วัฒนธรรม
ทนุนิยมเสรีประชาธิปไตย" แตเหตไุฉนวฒันธรรมดังกลาวนี้จึงไมสามารถแผขยายอิทธิพลในสังคมไทย
ได?

           ทั้งอุดมการทุนนิยมและอุดมการประชาธิปไตยลวนแลวแตเปนสิ่งแปลกปลอมของ
สังคมไทยในเบื้องตน เพราะระบบความสัมพันธในการผลิตในสังคมไทยแตโบราณเปนระบบความ
สัมพนัธเชงิอปุถัมภ (patron-client relationship) กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ ระบบศักดินา ระบบ
ทุนนิยมเปนสิ่งที่ตามมาภายหลัง ในทํ านองเดียวกับที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมครอบงํ าสังคมการเมือง
ไทยกอนที่วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะแทรกตัวเขามาเปนเวลาชานาน การผนวกเขากันระหวาง 
วฒันธรรมอ ํานาจนิยมกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกอใหเกิด "วฒันธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ"

           วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภเปนวัฒนธรรมที่ครอบงํ าสังคมไทยมาแตโบราณ  
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 วฒันธรรมอํ านาจนิยมเริ่มถูกทาทาย
โดยวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตเนื่องจากหนอแหงวัฒนธรรมประชาธิปไตยไมเติบกลาแข็งแกรง  
การทาทายดังกลาวนี้จึงไรประสิทธิผลจวบจนกระทั่งถึงป 2516 วฒันธรรมประชาธิปไตยจึงเริ่มขยาย
ตัว การทีว่ฒันธรรมอํ านาจนิยมยังคงครอบงํ าสังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป 2475  
อยูไดนัน้ ยังผลใหระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะเปนเผด็จการ/คณาธิปไตย หรืออยางดีที่สุด 
กเ็ปนเพียง  "ประชาธิปไตยครึ่งใบ"  ในขณะที่วฒันธรรมอ ํานาจนิยมยังกลาแข็ง การกระจายอํ านาจ
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ออกจากสวนกลาง (decentralization) ทั้งทางดานการเมืองการปกครองและดานเศรษฐกิจเปนเรื่องที่
เปนไปไมได เสียงของประชาชนจะยังคงเปนเสียงนกเสียงกาตอไป ในขณะที่เสียงของผูมีอํ านาจกลับ
กลายเปนเสยีงสวรรค การครอบงํ าของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมทํ าใหกระบวนการตัดสินใจในการบริหาร
ราชการแผนดินเปนกระบวนการที่ส่ังการจากเบื้องบนสูเบื้องลาง (top-down process) และเปน
กระบวนการทีเ่กือ้ประโยชนของประชาชนในเขตเมืองมากกวาประชาชนในชนบท (urban bias)

           เมือ่เกดิการเปลี่ยนแปลงการปกครองป  2475  นั้น  พลังเศรษฐกิจทุนนิยมยังไมเติบ
ใหญกลาแขง็ ระบบเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะเปนระบบศักดินาอยูมาก แมวาคณะราษฎรจะพยายาม
ปลดเปลื้องพันธนาการของระบบศักดินา แตก็ประสบผลสํ าเร็จไมมากนัก ระบบความสัมพันธ 
เชิงอุปถัมภยังคงมีอิทธิพลในปริมณฑลทางเศรษฐกิจและสังคม ในขณะที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยม 
ครอบงํ าสังคมการเมืองไทย การผนวกเขาดวยกันระหวางวัฒนธรรมอํ านาจนิยมกับระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภ ประกอบกับความตองการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองใหม 
อันไดแกคณะราษฎรกอนการรัฐประหารป 2490 และผูนํ าฝายทหารหลังการรัฐประหารป 2490 ทํ าให
มีการใชอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจอยางแพรหลาย ไมเพียงแตการยึด
รัฐวสิาหกจิและธนาคารพาณิชยเปนฐานผลประโยชนเทานั้น หากทวา ยังมีการใชทรัพยากรของแผน
ดินไปในทางทีเ่กือ้ประโยชนของผูทรงอํ านาจและบริวารอีกดวย   พอคานายทุนพากันเขาไปสวามิภักดิ์
ผูน ําทางการเมอืงกลุมตาง ๆ ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในขณะที่พอคานักธุรกิจ ตองสง 
"สวย" ใหแกผูน ําทางการเมืองตนสังกัดเพื่อเปนการแสดงความสวามิภักดิ์  ผูทรงอํ านาจทางการเมืองก็
จะใหการปกปองคุมครองในยามที่มีปญหากับเจาหนาที่ของรัฐหรือกลุมผลประโยชนอ่ืนๆ และที่สํ าคัญ
ยิ่งก็คือ การใหอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดในการประกอบการทางเศรษฐกิจ และการใชอํ านาจรัฐ 
โอบอุมชวยเหลือในยามที่ธุรกิจประสบปญหาในการประกอบการ ธุรกิจจํ านวนมากเติบใหญข้ึนมาได
ดวยระบบการอุปถัมภทางการเมืองดังกลาวนี้ วฒันธรรมทางเศรษฐกิจการเมืองในสังคมไทยจึงคอยๆ 
แปรเปลี่ยนจาก "วฒันธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ" มาเปน "วฒันธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์"

           พลังเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเติบโตอยางรวดเร็วในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
สามารถซึมซับวัฒนธรรมอํ านาจนิยม และไดประโยชนจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางมาก 
ดวยเหตุดังนั้น กลุมพอคานายทุนจึงมิไดมีบทบาทในการตอตานหรือแมแตขัดเกลาวัฒนธรรมอํ านาจ
นยิม เพื่อใหวฒันธรรมประชาธิปไตยเจริญเติบโตในสังคมไทยได เมื่อวัฒนธรรมอํ านาจนิยมผสมผสาน
กับระบบทุนนิยมก็กอใหเกิดระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ซึ่งเกื้อประโยชนเฉพาะแตกลุมพอคานายทุน 
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ที่ใกลชิดผู ทรงอํ านาจทางการเมือง อีกทั้งยังทํ าใหการประกอบการในระบบเศรษฐกิจไทยไร 
ประสิทธิภาพอีกดวย อุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจที่ถูกครอบงํ าดวยวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ 
ยิ่งมากเพียงใด ประสิทธิภาพการผลิตก็ยิ่งดอยมากเพียงนั้น เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยยังมีการเปด
ประเทศไมมาก วฒันธรรมทนุนิยมอภิสิทธิ์จะดํ ารงอิทธิพลอยูได แตเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยมีการเปด
ประเทศมากขึ้น ยอมมีความจํ าเปนที่จะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อใหสามารถ 
แขงขันในตลาดโลกได การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม จากการเนนการผลิต 
เพือ่ทดแทนการนํ าเขา (import substitution) มาเปนการผลิตเพื่อการสงออก (export promotion) นับ
ต้ังแตป 2515 เปนตนมา ยังผลใหชนชั้นผูประกอบการ (entrepreneur) ขยายตัวอยางรวดเร็ว  
การแขงขนัในตลาดโลก ซึ่งกดดันใหมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีสวนสรางแรงกดดันในการ
สลายวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภและวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ เพื่อใหระบบทุนนิยมเสรีเขามา
แทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ทั้งนี้เพราะเหตุวา การประกอบการภายใตวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ 
ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการแขงขันที่ไมเปนธรรมเทานั้น หากทวายังทํ าใหตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรจะ
เปนอกีดวย เนือ่งเพราะผูประกอบการตองสง "สวย" ใหแกผูทรงอํ านาจทางการเมือง สํ าหรับผูประกอบ
การในบางอตุสาหกรรม การเขาถึงผูทรงอํ านาจทางการเมืองอาจเสียตนทุนสูงเกินกวาที่จะรับภาระได 
หากระบบทุนนิยมเสรีเขามาแทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ผูประกอบการจะสามารถลดทอนการสง  
"สวย" หรือลดตนทุนทางการเมืองได ภายใตวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภและวัฒนธรรมทุนนิยม
อภิสิทธิ์ ผูประกอบการตองจายทั้งตนทุนทางเศรษฐกิจและตนทุนทางการเมือง เพื่อใหธุรกิจดํ ารง 
อยูได แตภายใตวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย ผูประกอบการสามารถลดตนทุนการประกอบ
การในสวนทีเ่ปนตนทุนทางการเมืองได แมจะไมสามารถขจัดตนทุนทางการเมืองใหหมดไปก็ตาม

           ภายหลงัจากทีเ่กดิวิกฤตการณนํ้ ามันครั้งที่สองในป 2522 สังคมทุนนิยมโลกเผชิญกับ
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยางรุนแรงและยืดเยื้อ ประเทศมหาอํ านาจเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐ
อเมริกาและประชาคมยุโรป ตางดํ าเนินนโยบายการกีดกันการคาสมัยใหม (New Protectionism) 
สภาพการณทางเศรษฐกิจระหวางประเทศดังกลาวนี้มีผลกดดันใหรัฐบาลไทยตองหันเหสยามรัฐนาวา
ไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม เพื่อแลกเปลี่ยนกับการผอนคลายการกีดกันการคาของกลุมประเทศ
มหาอํ านาจ ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก เมื่อผนวกกับการลดการปกปอง 
คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ และการปลดเปลื้องพันธนาการแหงการผูกขาดในหลายตอ
หลายอุตสาหกรรมมีสวนกดดันใหผูประกอบการไทยจํ าตองเลือกระบบทุนนิยมเสรีทดแทนระบบ 
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ทุนนิยมอภิสิทธิ์ เพราะประเทศที่ดํ ารงไวซึ่งระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ลวนแลวแตถูกตอบโตจากกลุม
ประเทศมหาอํ านาจเกาทั้งสิ้น

           อนึ่ง นาสังเกตวา การขับดันวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเขามาแทนที่ 
วฒันธรรมทนุนยิมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภนี้ (ดูตาราง) มาจากกลุมผูประกอบการสมัยใหม ซึ่งมี
ความตองการวัฒนธรรมประชาธิปไตยดวย ทั้งนี้ปรากฏวา ผูประกอบการสมัยใหมจํ านวนมากได 
ซึมซับวัฒนธรรมประชาธิปไตยจากการที่มีโอกาสศึกษาตอในอารยประเทศ อยางไรก็ตาม กลุมทุน 
ที่เติบใหญมาดวยระบบการอุปถัมภทางการเมือง ยังคงถูกครอบงํ าโดยวัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ 
ตอไป และกลุมทุนเหลานี้นี่เองที่มีบทบาทสํ าคัญในการขัดขวางตอตานการปรับเปลี่ยนนโยบาย
เศรษฐกิจไปสูแนวทางเสรีนิยม

           เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเริ่มใชยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออกในป 
2515 นัน้ เปนชวงเวลาเดียวกับที่พลังประชาธิปไตยกํ าลังเติบใหญ ในขณะที่พลังเศรษฐกิจทุนนิยม
กํ าลังหันเหจากระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ไปสูระบบทุนนิยมเสรี พลังประชาธิปไตยก็กํ าลังเผยแพร 
วัฒนธรรมประชาธิปไตย โดยที่กอนหนานั้น วัฒนธรรมประชาธิปไตยไดผนวกเขาไปกับระบบความ
สัมพนัธเชิงอุปถัมภ จนกอใหเกิด "วฒันธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ" ซึง่มสีวนผลักดันใหมีการสราง
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในตลาดการเมืองทุกระดับ พรอมทั้งผลักดันใหมีการแสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจเพื่อหลอเลี้ยงความสัมพันธดังกลาวนี้ดวย ระบบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยจึงมี 
รูปลักษณอันบดิเบี้ยวไปจากระบบที่เปนอยูในสังคมตะวันตก หากพิจารณาในปริมณฑลของสังคมการ
เมืองไทยแลว ยังไมมีวี่แววที่วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยจะเขามาแทนที่วัฒนธรรม
ประชาธิปไตยอุปถัมภ (ดูตาราง) ในภาคประชาชน แมวัฒนธรรมประชาธิปไตยจะแผขยายอยาง 
รวดเร็ว แตสังคมชนบทยังไมสามารถสลัดหลุดจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภได ประชาชน 
ในชนบทแมจะมิไดประโยชนจากระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ แตก็มองระบบทุนนิยมเสรีดวยความ 
หวาดระแวง เพราะไมแนใจวา ระบบทุนนิยมเสรีจะเปนประโยชนตอภาคชนบทหรือไม

           กลาวโดยสรุปก็คือ ในภาคธุรกิจเอกชน มีความขัดแยงระหวางกลุมผูประกอบการ
สมยัใหม ซึง่ตองการใหวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเขาไปแทนที่วัฒนธรรมทุนนิยมอุปถัมภกับ
กลุมผูประกอบการเกา  ซึ่งติดอยูในหลมของวฒันธรรมอ ํานาจนิยมอุปถัมภ  และมีความตองการธํ ารง
ไวซึ่งวฒันธรรมทุนนิยมอุปถัมภตอไป ในภาคประชาชน วฒันธรรมประชาธิปไตยกํ าลังแยงชิงอิทธิพล
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กั บวัฒนธรรมอํ านาจนิยม แตสายตาอันหวาดระแวงที่มีตอระบบทุนนิยม ทํ าใหวัฒนธรรม
ประชาธปิไตยไมสามารถผนวกเขากับวัฒนธรรมทุนนิยมจนเปนเนื้อเดียวกันได

           ในชวงหัวเลี้ยหัวตอของสังคมที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภกํ าลังปะทะกับ 
วฒันธรรมทนุนยิมเสรีประชาธิปไตยนี้ แรงเสียดสีจากการปะทะยอมสงผลกระทบในปริมณฑลทั้งทาง
การเมอืง สังคม และเศรษฐกิจอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได

ตารางที่ 1
รูปแบบวฒันธรรมในสังคมไทย

ความสัมพันธในการผลิต วฒันธรรมอํ านาจนิยม วฒันธรรมประชาธิปไตย

ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ A B

ระบบทุนนิยม C D

หมายเหตุ     A  =  วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ
            B  =  วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ
            C  =  วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์
            D  =  วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย2

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2535
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วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภกับระบบราชการ

           ในสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภถักรอยลํ าดับชั้นของการอุปถัมภในสังคม
เขาดวยกัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับตัวผูอุปถัมภ การเปลี่ยนแปลงนี้ยอมกระทบตอความ
สัมพันธในสังคมอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได หากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภถูกครอบงํ าโดย 
วฒันธรรมอ ํานาจนยิม อํ านาจก็จะเปนตัวแปรสํ าคัญในโครงสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้
           ดวยอิทธิพลของวฒันธรรมอ ํานาจนิยม สังคมไทยจึงเปนสังคมที่ยกยองผูทรงอํ านาจ 
ผูคนจํ านวนมากพากันสยบตอผูทรงอํ านาจ โดยหวังที่จะไดรับการปกปองคุมครองและหวังที่จะไดรับ
อภิสิทธิ์เพื่อแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ผูรับการอุปถัมภไมเพียงแตจะตองแสดงความจงรักภักดี
ตอผูอุปถมัภเทานั้น หากยังตองสง `สวย' ใหแกผูอุปถัมภอีกดวย `สวย' ที่สงใหอาจเปนทรัพยสิน 
เงนิทองหรอืทรัพยากรที่มิใชเงินก็ได ในอดีตกาล ผูอุปถัมภที่มีบริวารยิ่งมากเพียงใด ก็ยิ่งบงบอกถึง
ความทรงอํ านาจมากเพียงนั้น ผูทรงอํ านาจที่เพิ่งประสบความสํ าเร็จในการแยงชิงอํ านาจจึงมักจะ  
`จดัฉาก' ใหมี `ขบวนการชเลยีร' แสดงความยินดีและชื่นชมในความสํ าเร็จดังกลาวนี้ ทั้งนี้โดยที่มี
ความเชื่อวา ยิ่ง `ขบวนการชเลยีร' ใหญโตมโหฬารเพียงใด ก็จะยิ่งแสดงถึงบารมีของผูทรงอํ านาจคน
ใหมมากเพยีงนัน้ ความเชื่อดังกลาวนี้เปนมรดกที่สืบทอดจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคม
ไทยแตโบราณกาล ในยุคสมัยที่สังคมไทยยังมีประชากรอาศัยอยูอยางบางตา ความสามารถในการ 
คุมก ําลงัคนนบัเปนปจจัยสํ าคัญที่บงบอกถึงอํ านาจ แตในทศวรรษ 2530 นี้ แมความหนาแนนของ
ประชากรจะเพิม่ข้ึนเปนอันมาก จนถึงกับตองทํ าสงครามแยงชิงทรัพยากรนั้น ก็ยังมีผูเชื่อและยึดถือวา 
กํ าลังคนที่เปนบริวารเปนเครื่องบงบอกอํ านาจ ความเชื่อดังกลาวนี้มีมากเปนพิเศษในกองทัพและ
กระทรวงมหาดไทย

เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงอํ านาจทั้งในกองทัพและกระทรวงมหาดไทย บรรดาขุนศึกและ
ขุนนางนอยใหญจํ าตองแสดงความสวามิภักดิ์ตอผูทรงอํ านาจคนใหมหรือกลุมใหม มิฉะนั้นการรับ 
ราชการอาจไมกาวหนาเทาที่ควร กระนั้นก็ตาม ยังมีขาราชการจํ านวนไมนอยที่ปฏิเสธความสัมพันธ 
เชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในระบบราชการมิไดเขมขน 
เทาเทียมกันในทุกกระทรวงทบวงกรม หากแตแตกตางไปตามการครอบงํ าของวฒันธรรมอํ านาจนิยม 
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ณ ที่ใดที่วฒันธรรมอ ํานาจนยิมทรงอิทธิพลอยางสูง ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจะเขมขนมากเปนพิเศษ 
แตในหนวยราชการที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมเบาบาง ความสัมพันธเชิงอุปถัมภก็จะหละหลวมและ 
ออนลา
           วัฒนธรรมอํ านาจนิยมเมื่อผนวกเขากับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคม  
ยอมตกผลึกเปน `วฒันธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ'
            วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภฝงรากลึกในระบบราชการมาเปนเวลาชานาน กอนที่
จะแผอิทธิพลเขาสูปริมณฑลทางเศรษฐกิจเสียอีก และดวยการครอบงํ าของวัฒนธรรมดังกลาวนี้  
การเลื่อนตํ าแหนงและการปูนบํ าเหน็จในระบบราชการจึงมิไดเปนไปตามระบบคุณธรรม (merit 
system) หากแตข้ึนอยูกับความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีกับผูทรงอํ านาจทางการเมืองในขณะหนึ่งๆ 
กลาวคือ คาของคนขึ้นอยูกับวาเปนคนของใคร อิทธิพลของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภทํ าให 
ขุนนางขาราชการจํ านวนมากพากันสยบยอมเปนบริวารของขาราชการชั้นผูใหญภายในกรมและ
กระทรวงเดยีวกนั โดยทีบ่างคนก็แสวงหาผูอุปถัมภนอกกระทรวง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหาร
            การหวังพึ่งการอุปถัมภจากผู นํ าฝายทหารจะมีมากเปนพิเศษในยุคสมัยที่มีการ 
ปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ดวยอิทธิพลของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ ผูนํ าฝายทหาร
บางคนยนิดปีราโมทยที่มีผูมาขอรับการอุปถัมภ  และมีความคิดวา ยิ่งมีบริวารมากเพียงใด ก็ยิ่งแสดง
ถงึการมอํี านาจมากเพยีงนั้น อยางไรก็ตาม การที่มีผูมาแสดงความสวามิภักดิ์จํ านวนมากนั้นเปนเพียง
เงื่อนไขขั้นตนเทานั้น ผูอุปถัมภจักตองรักษาบริวารภายใตการอุปถัมภไวตอไป ในการนี้ ผูอุปถัมภ 
จกัตองใชอํ านาจและบารมีในการสงเสริมบริวารใหไดดิบไดดีในชีวิตราชการ ยิ่งพลานภุาพแหงอํ านาจ
ในเรื่องนี้มีมากเทาใด ก็จะยิ่งมีแรงดึงดูดใหผูคนเขามาเปนบริวารมากเทานั้น ในยุคสมัยที่มีการ 
ปกครองแบบประชาธิปไตย ขุนนางขาราชการจํ านวนไมนอยพากันสยบตอนักการเมืองที่ทรงอํ านาจ 
โดยหวังอาศัยการอุปถัมภทางการเมืองในการสงเสริมความกาวหนาแหงอาชีพการรับราชการ  
นักการเมืองบางคนไมลังเลที่จะแผพลานุภาพแหงอํ านาจดุจเดียวกับที่ผูนํ าฝายทหารเคยปฏิบัติในยุค
เผดจ็การ/คณาธิปไตย  บางครั้งการแผพลานภุาพแหงอํ านาจดังกลาวนี้ตองทํ าขามกระทรวง หรือตอง
ขามพรมแดนแหงอํ านาจของตน ในกรณีเชนนี้ มักจะมีการเจรจาแลกเปลี่ยนการอุปถัมภทางการเมือง
ใหแกบริวารของกันและกัน ตลาดการซื้อขายบริการอุปถัมภจึงเกิดขึ้นในระบบราชการ ขุนนาง 
ขาราชการทีเ่ตบิใหญข้ึนมาจากการอุปถัมภทางการเมืองจํ าตองทํ างานรับใชผูทรงอํ านาจ และบางครั้ง
ตองยอมเปนเครื่องมือในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจใหแกผูทรงอํ านาจ ไมวาจะชอบดวย
กฎหมายหรือไมก็ตาม
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            เมื่อพลังเศรษฐกิจทุนนิยมขยายตัวในสังคมไทยมากขึ้น รูปแบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภในระบบราชการเริ่มแปรเปลี่ยนไป แมวาการแลกเปลี่ยนระหวางความสวามิภักดิ์กับการ
อุปถัมภทางการเมืองจะยังคงมีอยู แตเงินก็คืบคลานเขาสูตลาดบริการอุปถัมภมากขึ้น การซื้อ  
ตํ าแหนงขาราชการดวยเงินกํ าลังเขามาแทนที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในรูปแบบเดิม กลาวใน
เชิงเศรษฐศาสตรก็คือ ตลาดบริการอุปถัมภมิใชตลาดที่มีการนํ า `ของ' มาแลกกับ `ของ' (barter 
economy) เพียงลักษณะเดียวอีกตอไป หากแตไดคอยๆ `พัฒนา' มาเปนตลาดที่มีการใชเงินเปน 
ส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนมากขึ้น
            อิทธิพลของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภกอใหเกิดการเลนพรรคเลนพวกในระบบ
ราชการ และบั่นทอนประสิทธิภาพของระบบราชการไปจนเกือบหมดสิ้น ไมเพียงแตการปูนบํ าเหน็จ 
และการเลื่อนตํ าแหนงในระบบราชการจะไมเปนไปตามระบบคุณธรรมเทานั้น หากทวายังทํ าใหการ
บังคบับัญชาขาราชการหยอนยานอีกดวย นอกจากนี้ วฒันธรรมอ ํานาจนิยมอุปถัมภมีอิทธิพลตอการ
พฒันาหนวยงานอยางยิ่งยวด ในหนวยราชการที่วฒันธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภบางเบา การยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและการยอมรับความคิดใหมมีมากกวาหนวยราชการที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยม
อุปถมัภ เขมขน ความขอนี้ครอบคลุมไปถึงการรับฟงความเห็นของประชาชนดวย ยิ่งวฒันธรรมอํ านาจ
นยิมอปุถมัภเขมขนมากเพียงใด กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการกํ าหนดนโยบายมีแนวโนมที่จะ
เปนการสัง่การจากเบื้องบน (top-down process) มากเพียงนั้น  `บทสนทนา' ระหวางผูบังคับบัญชา
กบัผูอยูใตบังคับบัญชา จะมีมากขึ้น ณ ที่ซึ่งวฒันธรรมอ ํานาจนิยมอุปถัมภเจือจาง แมในกองทัพซึ่ง 
วฒันธรรมอ ํานาจนยิมอุปถัมภเขมขน `บทสนทนา' ดังกลาวนี้ก็ยังอาจมีได หากผูบังคับบัญชาสลัด
หลดุจากการครอบงํ าของวฒันธรรมดังกลาวนี้

            การปฏรูิประบบราชการเพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนยอมยากที่จะเปนไปได หากเรา
ยงัไมเขาใจวฒันธรรมอ ํานาจนิยมอุปถัมภอยางพอเพียง3

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 สิงหาคม 2535
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วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกับระบบราชการ

           ระบบราชการสมัยใหมถือกํ าเนิดขึ้นเมื่อรอยปที่แลวในทามกลางการครอบงํ าของ  
วฒันธรรมอ ํานาจนยิมอุปถัมภ ซึ่งเกิดจากการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมอํ านาจนิยมกับระบบความ
สัมพนัธเชิงอุปถัมภ และดวยการครอบงํ าของวฒันธรรมดงักลาวนี้ ขาราชการจึงมีพฤติกรรมที่จะเปน
นายราษฎรยิง่กวาขารับใชของราษฎร   แมวาเวลาจะลวงเลยมากวา 100 ป แตวฒันธรรมอํ านาจนิยม
อุปถมัภยงัคงฝงรากลึกในระบบราชการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งกองทัพและกระทรวงมหาดไทย
           เมือ่สังคมไทยจ ําเปนตองสัมพันธกับสังคมโลกมากขึ้น อันเปนผลจากการคุกคามของ
ลัทธิจักรวรรดินิยม วฒันธรรมประชาธิปไตยก็ถูกนํ าเขามาปะทะกับวฒันธรรมอํ านาจนิยม ทั้งนี้มีขอ 
นาสังเกตวา การนํ าเขาวัฒนธรรมประชาธิปไตยดังกลาวนี้เกิดจากฝมือของขุนนางขาราชการที่มี
โอกาสไปใชชีวิตและศึกษาในตางประเทศ  การเคลื่อนตัวของวัฒนธรรมประชาธิปไตยเขาสูสังคมไทย
ไดมีมาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และจุดประกายใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงการปกครองเดือนมิถุนายน 2475 แตกระนั้นก็ตาม วัฒนธรรมประชาธิปไตยมิอาจคัดงาง 
วัฒนธรรมอํ านาจนิยมได ผูนํ าฝายทหารหลายตอหลายคนที่รวมอยูในคณะราษฎรกลับเปนผูโคนลม
ระบอบประชาธิปไตย และสถาปนาระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยขึ้นมาแทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
หลงัการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490
           การธ ํารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ตลอดชวงเวลาอันยาวนานระหวางป 2490-
2516 นบัเปนอิทธิพลการครอบงํ าของวฒันธรรมอ ํานาจนิยมอุปถัมภโดยแท แตตลอดชวงเวลาอันยาว
นานนี ้พลงัเศรษฐกิจทุนนิยมหาไดหยุดยัง้การพฒันาไม หากแตไดเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง เร่ิมดวย
การเตบิโตของทุนพาณิชย ตามมาดวยทุนการเงิน และตอดวยทุนอตุสาหกรรมในที่สุด การเติบโตของ
พาณิชยกรรม หลังการทํ าสนธิสัญญาบาวริง่ในป 2398 และโดยเฉพาะอยางยิ่งหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง ทํ าใหระบบเศรษฐกิจไทยมีความสัมพันธกับระบบทุนนิยมโลกอยางแนนแฟนมากขึ้น  
ความสมัพนัธดังกลาวนี้มีมากเปนพิเศษกับกลุมทุนจีนโพนทะเล
           การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทํ าใหความ
สัมพันธการผลิตในระบบเศรษฐกิจไทยแปรเปลี่ยนไป ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภคอยๆถูกแทนที่
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ดวยระบบทุนนิยม แตวัฒนธรรมของระบบอุปถัมภยังคงอยู หากแตปรับเปลี่ยนรูปแบบไปอยางชาๆ 
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในสังคมที่ถูกครอบงํ าดวยวัฒนธรรมอํ านาจนิยมผสมผสานกับ  
วัฒนธรรมของระบบอุปถัมภ กอใหเกิด `ระบบทุนนิยมพันทาง' ที่มีลักษณะเปน `ระบบทุนนิยม
อภิสิทธิ์'
หรือ `ระบบทุนนิยมอุปถัมภ'
           วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์สามารถตอบสนองความตองการของทั้งกลุ มพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตยและกลุมนายทุนจีนไดดี ในขณะที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครองป 2475 ตองการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับและขยายฐานอํ านาจทาง 
การเมอืง สวนกลุมนายทุนจีนตองการการอุปถัมภทางการเมือง เพื่อใหสามารถประกอบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในเมืองไทยไดโดยสะดวก การประสานประโยชนระหวางกลุมนายทุนจีนกับกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตยจึงเกิดขึ้น นายทุนจีนที่ตองการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจพากันเขาไป
สวามภัิกดิแ์ละสงักดักลุมผูทรงอํ านาจทางการเมือง (โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหาร) กลุมตางๆ  ทั้ง
นีเ้พือ่ขอการคุมครองปกปอง ตลอดจนอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดในการประกอบการ คร้ันมีกํ าไรจาก
การผูกขาดก็สง `สวย' ใหแกผูอุปถัมภ กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยหยิบยกนโยบายเศรษฐกิจ 
ชาตนิยิมขึน้มากดดนัใหนายทุนจีนเขามาขอรับการอุปถัมภ กระบวนการใชอํ านาจทางการเมืองในการ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจมิไดกระทํ าดวยการแจกจายอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดเทานั้น หากยัง
ใชอํ านาจรฐัในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจดวย วัฒนธรรม
ทุนนิยมอภิสิทธิ์จึงแผขยายในสังคมไทย เพราะเกื้อกูลผลประโยชนทั้งของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
ซึง่ยดึกมุอํ านาจรัฐ และกลุมทุน ซึ่งยึดกุมอํ านาจเศรษฐกิจ
           แตแลววัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์ก็ตองปะทะกับวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย 
เมื่อกลุมขุนนางนักวิชาการในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองไมเห็นดวยกับการใชอํ านาจทางการเมือง
ในการใหอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดเพื่อแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และพบวา นโยบาย
เศรษฐกจิชาตนิยิมเปนตนตอของการใชอํ านาจอันมิชอบดังกลาวนี้ กลุมขุนนางนักวิชาการจึงพยายาม
ผลักดนัใหนโยบายเศรษฐกิจเสรีเขาไปแทนที่นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ซึ่งประสบผลสํ าเร็จระดับหนึ่ง
ในป 2498
           สํ าหรับระบบราชการไทยสวนที่นอกเหนือไปจากกองทัพและกระทรวงมหาดไทย  
ซึง่ถูกครอบงํ าดวยวฒันธรรมอ ํานาจนิยมอุปถัมภแลว ในปริมณฑลทางเศรษฐกิจ มีการตอสูระหวาง
วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์กับวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยตลอดชวงเวลา 60 ปที่ผานมานี้   
วฒันธรรมทนุนยิมเสรีประชาธิปไตยถูกนํ าเขาสูระบบราชการไทยโดยกลุมขุนนางนักวิชาการ 2 รุนแรก
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ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ขุนนางนักวิชาการกลุมนี้ออกไปศึกษาตางประเทศแตเยาววัยจึงมี
โอกาสซึมซับวัฒนธรรมประชาธิปไตย และสลัดหลุดจากวัฒนธรรมอํ านาจนิยมซึ่งครอบงํ าสังคมไทย
ไดบางสวน ขณะเดียวกัน อิทธิพลของสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ก็ทํ าใหมีการปลูกฝงปรัชญา
เศรษฐกิจเสรีนิยม การปลูกฝงวัฒนธรรมทางภูมิปญญาดังกลาวนี้ยังคงมีตอมาจนถึงปจจุบันนี้  
เนื่องจากขาราชการไทยที่ไปศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรในตางประเทศสวนใหญถูกสงไปศึกษาในสหรัฐ
อเมริกา ความแตกตางอยูที่วา นับต้ังแตขุนนางนักวิชาการรุนที่สามเปนตนมา คุณภาพทางภูมิปญญา
ของขนุนางนกัวชิาการไทยเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ นอกจากนี้ สัดสวนของขุนนางนักวิชาการที่ออกไป
ศึกษาตอตางประเทศแตเยาววัยก็ลดนอยถอยลง สวนใหญจะออกไปศึกษาตอตางประเทศเมื่อจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยแลว โอกาสที่ถูกวัฒนธรรมอํ านาจนิยมในสังคมไทยครอบงํ า 
จึงมีอยูเปนอันมาก และนี่อาจเปนเหตุผลประการหนึ่งที่อธิบายวา เหตุใดวัฒนธรรมอํ านาจนิยม 
จงึมอิีทธพิลในระบบราชการสืบตอมาไดชานาน
           ในบรรดาหนวยงานที่เกี่ยวของกับการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ แมจะมีอุดมการ
ประชาธิปไตยไมแจมชัดนัก แตก็มีอุดมการทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน บางหนวยงานติดยึดอยูกับ 
อุดมการณทุนนิยมอภิสิทธิ์หรือทุนนิยมอุปถัมภ แตบางหนวยงานไดรับอิทธิพลจากอุดมการทุนนิยม
เสรี ในขณะที่ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง และสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ มีความโนมเอียงที่จะสนับสนุนระบบทุนนิยมเสรี กระทรวงพาณิชยและ
กระทรวงเกษตร และสหกรณกลับเลือกขางระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์
           ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาหนวยงานที่สนับสนุนระบบทุนนิยมเสรีลวนแลวแตเปน
หนวยงานที่มีความสัมพันธอันใกลชิดกับองคการระหวางประเทศที่ทํ าหนาที่เปนโลกบาล โดยเฉพาะ
อยางยิง่ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ   องคการระหวางประเทศทั้งสองนี้มีบทบาท
ในการพฒันาองคความรูในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงิน เศรษฐศาสตรการคลัง และเศรษฐศาสตร
การพัฒนาองคความรูเหลานี้ถายทอดสูขุนนางนักวิชาการไทยโดยอาศัยสิ่งตีพิมพและการพบปะ
สนทนา โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวนโยบายเศรษฐกิจเสรี (economic liberalization) ทั้งทางดานการคา 
การเงิน และการลงทุนระหวางประเทศ รวมตลอดทั้งแนวนโยบายการถายโอนการผลิตจากภาค 
รัฐบาลไปสูภาคเอกชน (privatization) ดวยอิทธิพลขององคการระหวางประเทศทั้งสองนี้ นโยบาย
เศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลไทยในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ทั้งนโยบายการคลังและนโยบาย
การเงนิ มุงสูเปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาเศรษฐกิจเปนสํ าคัญ โดยที่
นโยบายการกระจายรายไดและนโยบายการแกปญหาความยากจนถูกละเลย
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           แมวาธนาคารโลกจะมีสายสัมพันธกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตอิทธิพลของ
ธนาคารโลกในกระทรวงเกษตรและสหกรณมีไมมากนัก โดยที่กระทรวงเกษตรอเมริกันสามารถมี 
อิทธพิลทางภมูปิญญาตอขุนนางนักวิชาการในกระทรวงนั้นมากกวา แมวาขุนนางนักวิชาการในสาขา
วิชาเกษตรศาสตรและเศรษฐศาสตรการเกษตรจํ านวนมากจะสํ าเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา  
แตอุดมการทุนนิยมเสรีกลับออนระโหยโรยแรง ทั้งนี้เพราะเหตุวา นโยบายการเกษตรของรัฐบาล 
อเมริกันมิใชนโยบายเศรษฐกิจเสรี หากแตเปนนโยบายที่เนนการแทรกแซงของรัฐบาล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนโยบายการใหเงินอุดหนุนการเกษตรและนโยบายการควบคุมการผลิตทางการเกษตร  
ภูมิปญญาทางเศรษฐศาสตรการเกษตรแบบอเมริกันจึงถูกถายทอดสูกระทรวงเกษตรและสหกรณของ
ไทย ดังนัน้ จงึมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ขุนนางนักวิชาการในกระทรวงเกษตรและสหกรณสนับสนุน
นโยบายการพยุงราคาสินคาเกษตร โดยไมพิจารณาบริบททางสังคมการเมืองไทย และสนับสนุน
นโยบายการกํ าหนดเขตเศรษฐกิจการเกษตร โดยเชื่อวา รัฐบาลสามารถควบคุมการผลิตทางการ
เกษตรได การที่อุดมการทุนนิยมเสรีไมสามารถเติบโตในกระทรวงเกษตรและสหกรณได มิใชเปน
เพราะเหตุวา ภูมิปญญาทางเศรษฐศาสตรการเกษตรแบบอเมริกันปราศจากอุดมการทุนนิยมเสรีเทา
นั้น หากทวายังเปนเพราะเหตุวา กระทรวงเกษตรและสหกรณมีผลประโยชนเกี่ยวเนื่องกับ
ทรัพยากรธรรมชาติจํ านวนมหาศาลอีกดวย จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ไมสามารถสลัดหลุดจากอุดมการทุนนิยมอภิสิทธิ์ได
           ผลประโยชนเกือบจะเปนเหตุผลประการเดียวที่ทํ าใหอุดมการทุนนิยมอภิสิทธิ์ยังคง
ครอบงํ ากระทรวงพาณิชย ขุนนางขาราชการกระทรวงนี้ไดประโยชนจากมาตรการการควบคุมการคา
ระหวางประเทศ มาตรการการพยุงราคาสินคาเกษตร และมาตรการการควบคุมราคา มาตรการตางๆ 
เหลานี้เกื้อกูลใหผูมีอํ านาจใชอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ การยกเลิกมาตรการการ
ควบคมุและการผอนปรนกฎระเบียบขอบังคับตาง ๆ (deregulation) จึงเปนไปไดยากสํ าหรับกระทรวง
พาณิชย ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกลาวนี้กํ าลังเกิดขึ้นในหนวยราชการหลายตอหลาย
หนวย
           กระทรวงอตุสาหกรรมและกระทรวงคมนาคมเปนกรณีชายขอบ แมอุดมการทุนนิยม 
อภิสิทธิ์จะครอบงํ าหนวยราชการทั้งสอง แตก็มีแนวโนมที่จะปรับนโยบายไปสูแนวทางเสรีนิยม 
กระทรวงอตุสาหกรรมไดคอย ๆ ปลดเปลื้องพันธนาการแหงการผูกขาดในหลายตอหลายอุตสาหกรรม
แตอุตสาหกรรมที่รัฐบาลใชมาตรการการแทรกแซงอยางมาก ดังเชนอตุสาหกรรมนํ้ าตาล ยังมิไดผอน
ปรนการควบคมุแมแตนอย ในทํ านองเดียวกัน กระทรวงคมนาคมก็เร่ิมปลอยใหเอกชนเขาไปมีบทบาท
ในการผลติบริการสาธารณูปโภคมากขึ้น ทั้งๆที่แตเดิมนั้น กระทรวงคมนาคมมีความเชื่อวา การผลิต
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บริการสาธารณูปโภคเปนหนาที่ผูกขาดของรัฐบาล อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังเกิดขึ้น  
ทัง้ในกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอตุสาหกรรม ยังไมแนชัดวาเปนแนวโนมถาวร
           กลาวโดยสรุปก็คือ วฒันธรรมอ ํานาจนิยมยังคงครอบงํ าระบบราชการ และมีอิทธิพล 
เหนือกวาวฒันธรรมประชาธิปไตย  แตภายในระบบราชการนั้นเอง มีการตอสูระหวางอุดมการทุนนิยม
อภิสิทธิ์กับอุดมการทุนนิยมเสรี โดยที่หนวยราชการที่มีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับธนาคารโลก
และกองทนุการเงนิระหวางประเทศมีความเอนเอียงไปทางดานอุดมการทุนนิยมเสรี ในขณะเดียวกันนี้ 
กม็แีรงกดดนัจากประเทศมหาอํ านาจ และผูประกอบการสมัยใหมภายในประเทศที่จะใหระบบทุนนิยม
เสรีเขาไปแทนที่ระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์
           กวาที่อุดมการทุนนิยมเสรีจะผสมผสานจนเปนเนื้อเดียวกับอุดมการประชาธิปไตย 
คงจะกนิเวลาอีกหลายตอหลายทศวรรษ

ตารางที่ 1
รูปแบบวฒันธรรมในสังคมไทย

ความสัมพันธในการผลิต วฒันธรรมอํ านาจนิยม วฒันธรรมประชาธิปไตย

ระบบอุปถัมภ A B
ระบบทุนนิยม C D

 หมายเหตุ         A     =     วัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภ
                B     =     วัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ
                C     =     วัฒนธรรมทุนนิยมอภิสิทธิ์
                D     =     วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย4

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 13 พฤศจิกายน 2535
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ม็อบและขบวนการชเลียร

         นบัต้ังแตการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 เปนตนมา 
ผมเฝาตดิตามขาวการเคลื่อนไหวของม็อบทางการเมืองที่จัดตั้งขึ้นดวยความสนใจยิ่ง เร่ิมตนดวยม็อบ
คัดคานการเลือกตั้งที่ไมบริสุทธิ์ยุติธรรมในบางจังหวัด ตามมาดวยม็อบชาวแพรที่ประทวงรัฐบาล
อเมริกนัในฐานที่กลาวหาเปนนัยๆวา นายณรงค วงศวรรณ พวัพันกับการคายาเสพติด และในชวง
เวลาติดๆกันนั้นเอง ก็มมีอ็บแสดงความยินดีที่พลเอกสุจินดา คราประยูร ไดตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี 
โดยที่มีม็อบคัดคานการรับตํ าแหนงของพลเอกสุจินดาดวย การเมืองในรอบเดือนที่ผานมาจึงมีสีสัน 
นาตื่นตาตื่นใจ

         การจัดตั้งม็อบกลายมาเปนวัฒนธรรมใหมทางการเมืองเสียแลว กระนั้นก็ตาม  
ไมปรากฏแนชัดวา วฒันธรรมการเมืองดังกลาวนี้กอเกิดขึ้นมาอยางไร  และกอเกิดขึ้นเมื่อไร
         มอ็บเปนการรวมตัวของกลุมชนในที่สาธารณะเพื่อเปาหมายทางการเมือง การรวมตัว
ของกลุมชนดงักลาวนี้อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือโดยการชี้นํ าก็ได และอาจเกิดขึ้นโดยมีการวาจาง
หรือไมก็ไดเชนกัน

         ชนชั้นปกครองไทยไดใชม็อบเปนเครื่องมือทั้งทางการเมืองระหวางประเทศ และการ
เมอืงภายในประเทศ ผมยังจํ าไดดีวา เมื่อคร้ังยังเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผมเคยถูกเกณฑใหไป
เดินขบวนเรียกรองขอปราสาทเขาพระวิหารคืนจากกัมพูชา เนื่องจากศาลโลกพิพากษาวา ปราสาท 
เขาพระวิหารเปนของกัมพูชา จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ตองการปลุกระดม
ความรูสึกชาตินิยมในหมูทวยราษฎร สวนหนึ่งเพื่อปกปดความเพลี่ยงพลํ้ าของรัฐบาลไทยในเกม 
การเมืองระหวางประเทศครั้งนั้น ในเวลานั้น ผมยังไมประสีประสาเรื่องการเมือง แตที่เขารวมม็อบ 
การเมืองก็เพราะโรงเรียนเกณฑนักเรียนไปทั้งโรงเรียน นักเรียน จํ านวนมากที่เขารวมเดินขบวน 
ในครัง้นัน้กค็งอยูในฐานะที่ไมแตกตางจากผมเทาไรนัก
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         การใชม็อบเปนเครื่องมือทางการเมืองระหวางประเทศ มิใชปรากฏการณใหมหลัง  
สงครามโลกครั้งที่สอง หากแตมีมากอนแลว ดังปรากฏวาเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2483 นิสิตนักศึกษา  
และประชาชนพากันเดินขบวนและชุมนุมกันหนากระทรวงหลาโหม เพื่อสนับสนุนรัฐบาลจอมพล ป.  
พบูิลสงคราม ในการเรียกรองดินแดนอินโดจีนคืนจากฝรั่งเศส ซึง่เปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา ม็อบการ
เมอืงครัง้นั้นเกิดจากการชี้นํ าและจัดตั้งของรัฐบาล

         แตม็อบการเมืองมิไดเกิดจาการชี้นํ าเสมอไป หากยังอาจเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติ 
อีกดวย แททีจ่ริงแลว คํ าวา  mob ในภาษาอังกฤษ มีความหมายโนมเอียงไปในดานการรวมกลุมของ
ฝูงชนในที่สาธารณะโดยธรรมชาติ การรวมกลุมของฝูงชนในลักษณะดังกลาวนี้มีมากอนป 2475  
เสยีดวยซํ ้า เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญในทศวรรษ 2470  ชาวนาซึ่งประสบความเดือดรอน
เนือ่งจากราคาขาวตกตํ่ า ก็เคยรวมกลุมเดินขบวน กอนหนานั้นก็เคยปรากฏวา มีการเดินขบวนโดย 
ผูใชแรงงาน ม็อบธรรมชาติมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีภาวะทุกขเข็ญ หรือเกิดปญหาความไมเปนธรรม 
จนเหลอือด  การประทวงการเลือกตั้งที่ไมบริสุทธิ์และยุติธรรมในป 2500 นับเปนตัวอยางของความ 
ขอนี ้ แมในชวงการปกครองแบบเผด็จการอันยาวนานระหวางป 2500-2516 สังคมไทยก็หาไดอยูใน
ภาวะปลอดม็อบเสียเลยทีเดียว เพียงแตการรวมตัวเปนม็อบอาจเสี่ยงตอการถูกตั้งขอหาวา 
มพีฤตกิรรมอันเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติไดโดยงาย

         การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 ทํ าใหเสรีภาพในการรวมกลุม 
เปนมอ็บมมีากขึน้ ปญหาทุกขเข็ญและปญหาความไมเปนธรรมตางๆซึ่งกอเกิดขึ้นในชวงการปกครอง
แบบเผด็จการระหวางป 2490-2516 ไดระเบิดขึ้นจนเกิดม็อบการเมืองเกือบทุกสัปดาหระหวางป 
2516-2519 โดยที่การรวมตัวเปนม็อบในบางกรณีเกิดจากการชี้นํ าของขบวนการนักศึกษาและ 
ประชาชน การเรียกรองใหรัฐบาลสนใจในการแกปญหาของประชาชนดวยการรวมตัวเปนม็อบและ
ดวยการเดนิขบวน ถูกกลาวหาวาละเมิดกฎหมายและไมเคารพกติกาประชาธิปไตย ดังคํ ากลาวหาที่วา 
`กฎหมูอยูเหนือกฎหมาย' ทั้งๆที่การรวมกลุมเปนม็อบก็ดีและการเดินขบวนก็ดีลวนแลวแตเปนวัฒน
ธรรมการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย ตราบเทาที่เปนปฏิบัติการที่มิไดละเมิดกฎหมาย ปรากฏการณ
ทีดู่เสมอืนวาเปนภาวะความวุนวายในระหวางป 2516-2519 แทที่จริงแลวเปนอาการที่กอตัวขึ้นและ
ถูกเก็บกดไวในระหวางป 2490-2516 ซึ่งเปนชวงของการปกครองระบอบเผด็จการคณาธิปไตย   
สังคมการเมืองไทยในชวงเวลาดังกลาวนี้มีสภาพไมแตกตางจากภูเขาไฟที่รอวันปะทุ และพรอมที่จะ
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ระเบิดเสมอตราบใดที่ประชาชนมีเสรีภาพ ลาวาที่ไหลรินจากการระเบิดของภูเขาไฟจึงปรากฎออกมา
ในรูปของม็อบและการเดินขบวนเรียกรอง ความเปนธรรม

         ความเกรงกลัวของชนชั้นปกครองที่เห็นขบวนการนักศึกษาและประชาชน หันเห
สยาม รัฐนาวาไปสูแนวทางสังคมนิยมในชวงป 2516-2519 นับเปนสาเหตุปฐมฐานที่ทํ าใหชนชั้นปก
ครอง พยายามทํ าลายขบวนการนักศึกษาและประชาชนดวยวิธีการนานัปการ รวมทั้งการจัดตั้ง 
ม็อบชนมอ็บ ซึง่จบลงดวยเหตุการณนองเลือดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2519

         นบัต้ังแตป 2520 เปนตนมา แมจะมีการจัดตั้งมอ็บเพือ่เปาหมายทางการเมืองภายใน
ประเทศ ดังเชนการกวาดลางชาวญวนอพยพในยุครัฐบาลนายธานนิทร กรัยวิเชียรก็ตาม แตการจัดตั้ง
ม็อบสวนใหญมักจะมุงสูเปาหมายทางเศรษฐกิจ ดังเชนการคัดคานการขึ้นคาโดยสารรถประจํ าทาง 
ในกรงุเทพฯ การคัดคานการขึ้นราคานํ้ ามัน ตลอดจนคาบริการสาธารณูปโภคอื่นๆสมาคมโรงสีมักจะ
จัดตั้งม็อบชาวนาเพื่อเรียกรองมิใหรัฐบาลเลิกนโยบายการพยุงราคาขาว หรือเรียกรองมิใหธนาคาร
แหงประเทศไทยลมเลิกนโยบายสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่ า (packing credit) โดยที่ผูบริหารสมาคมโรงสี
เปนผูรับภาระรายจายในการจัดตั้งมอ็บ ชาวไรออยมักจะขมขูวาจะรวมตัวเปนมอ็บ หากรัฐบาลมิได
กํ าหนดราคาออยขั้นตํ่ าในระดับที่ชาวไรออยพอใจ ในขณะที่ชาวประมงมักจะตอตานการขึ้นราคา 
นํ ้ามัน มอ็บเศรษฐกจิเหลานี้หลายตอหลายกรณีมักจะมีนายทุนหนุนหลัง การจัดตั้งม็อบเพื่อผลักดัน
นโยบายหรือคัดคานนโยบายเศรษฐกิจบางนโยบายมักจะใหประโยชนแกนายทุนที่หนุนหลังโดยตรง 
นายกและกรรมการสมาคมโรงสีเปนผูไดประโยชนโดยตรงจากม็อบชาวนา ในทํ านองเดียวกับที่ 
เจาของเรือประมงเปนผูไดประโยชนโดยตรงจากมอ็บ  ชาวประมงผูเขารวมม็อบอาจไดประโยชนในรูป
ของคาจางหรือการมีโอกาสเที่ยวเมืองชายทะเล ดังเชนบางแสนหรือพัทยา

         อยางไรก็ตาม การแยกแยะระหวางม็อบเศรษฐกิจกับม็อบการเมืองเปนเรื่องที่ไมสู 
เปนประโยชนมากนัก เพราะม็อบของกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีเปาหมายบั้นปลายในการ 
ผลักดนันโยบาย ซึง่เปนเรื่องการเมือง การจัดตั้งม็อบเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนอํ านาจตอรองทางการเมือง
หรือเพื่อส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลปรากฎอยู เนืองๆ นับต้ังแตรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  
ชมะนันทนเปนตนมา การใชม็อบโคนลมผูนํ าทางการเมือง แมจะประสบความสํ าเร็จเพียงนอยครั้ง  
แตก็สามารถสรางภาพความสับสนวุนวายใหเห็นได โดยทั่วไปแลวผูนํ าทางการเมืองมักจะจัดตั้งม็อบ
พนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อโคนลมซึ่งกันและกัน เมื่อกลุมทหารยังเติรกตองการโคนรัฐบาลพลเอก 
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เกรียงศักดิ์ ชมะนนัทนในเดอืนกุมภาพันธ 2523 ก็ไดอาศัยม็อบพนักงานรัฐวิสาหกิจในการคัดคานและ
ตอตานการขึน้ราคานํ้ ามัน  ในทํ านองเดียวกัน เมื่อ พ.อ. พล เริงประเสรฐิวทิย ตองการเพิ่มอํ านาจ 
ตอรองของตนในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท    มอ็บชาวไรสับปะรดก็ถูกจัดตั้งขึ้น

         การจัดตั้งม็อบมิใชกิจผูกขาดของฝายพลเรือน ฝายทหารก็ไดเรียนรู เทคโนโลยี 
การจัดตั้งมอ็บมาเปนเวลาชานานแลว การจัดตั้งม็อบของพรรคเสรีมนงัคศลิาในยุครัฐบาลจอมพล ป.  
พบูิลสงคราม เพื่อรบกวนการปราศรัยหาเสียงของพรรคประชาธปิตย นับเปนกรณีอุทาหรณที่บงชี้วา 
ทหารไดเรียนรูการจัดตั้งม็อบแลว เพราะผูนํ าคนสํ าคัญของพรรคเสรีมนังคศิลาลวนแลวแตเปนผูนํ า
ฝายทหาร แตกระบวนการเรียนรูในเรื่องนี้เพิ่มความเขมขนมากขึ้นในระหวางป 2516-2519 เมื่อมีการ
จดัตัง้มอ็บชนมอ็บระหวางผูที่มีอุดมการทางการเมืองตรงกันขามกัน ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ
ทีฝ่ายทหารมีแผนการ `รวมใจภกัดิ'์ ในเดอืนมีนาคม 2535 ซึ่งสวนหนึ่งของแผนการนี้ก็คือ การจัดตั้ง 
มอ็บเพือ่สนบัสนนุ `คนกลาง' หรือผูที่มิไดเปน ส.ส.ใหดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีได

         การจัดตั้งม็อบเพื่อแสดงการสนับสนุนหรือการใหกํ าลังใจทางการเมือง แมจะมิใช  
ปรากฏการณใหม แตเพิ่งจะปรากฏอยางแพรหลายหลังป 2520 นี้เอง พรรคประชาธิปตยไดเรียนรูกอน
พรรคการเมอืงอื่นใดในการจัดตั้งมวลชนเพื่อฟงการปราศรัยทางการเมืองของพรรค และไดเรียนรูกอน
พรรคการเมอืงอืน่ใดในการ `จัดฉาก' ใหมีการมอบพวงมาลัยแกผูปราศรัยทางการเมืองของพรรค แต
การจัดฉากเพื่อสรางภาพพจนทางการเมืองดังกลาวนี้ทวีความเขมขน ยิ่งขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกเปรม 
ติณสูลานนท โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ดํ ารงตํ าแหนงปลัดกระทรวง
มหาดไทย ทกุหนแหงในตางจังหวัดที่พลเอกเปรมยางกรายมักจะมีม็อบการเมืองที่จัดตั้งโดยเครือขาย
มหาดไทยใหการตอนรับ หนังสือพิมพบางฉบับเรียกมอ็บการเมือง  ดังกลาวนี้วา `ขบวนการชเลียร'  
(= เชยีร + เลีย)

         ประโยชนประการเดียวของขบวนการชเลียรก็คือ การเสริมอัตตาใหแกผูที่ไดรับการ  
ชเลยีร เพือ่ใหเชื่อมั่นอยูตลอดเวลาวา ตนเปนผูที่ประชาชนสนับสนุน และการประพฤติปฏิบัติที่ผานมา
ของตนเปนเรื่องชอบธรรม แตขบวนการชเลยีรเกิดจากเครือขายราชการ ไมวาจะเปนมวลชนที่จัดตั้ง
โดยฝายทหารหรือมหาดไทย ดังนั้น รายจายที่ตองสูญเสียไปกับขบวนการชเลียรจึงตองอาศัยงบ
ประมาณแผนดนิ ไมวาจะเปนงบราชการลับหรืองบราชการเปดเผย ผลที่สุดแลว ประชาชนผูเสียภาษี
อากรเปนผูรับภาระรายจายของขบวนการชเลียร แตขบวนการชเลียรมิไดเกิดจากเครือขายราชการ
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เสมอไป นักการเมืองบางคนก็มีขบวนการชเลยีรของตนเองดวย เมื่อ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุงตองลาทัพ
จากศกึการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวนั ก็มีขบวนการชเลียร
ใหกํ าลังใจในการทํ างานแก ร.ต.อ.เฉลิม แตขบวนการ ชเลยีรเอกชนมิอาจเทียบเทียมกับขบวนการ 
ชเลียรราชการได

         เมื่อขบวนการชเลียรอาศัยเครือขายราชการ ผูที่ไดรับราชการชเลียรยอมตองเปน 
ผูมอํี านาจในบานเมือง หากอํ านาจเปลี่ยนมือไป เปาแหงการชเลยีรยอมแปรเปลี่ยนไปดวย หากเรา 
เขาใจอนิจลักษณะดังกลาวนี้ ก็จะไมรูสึกประหลาดใจที่มีขบวนการชเลียรคณะ รสช.หลังการ 
รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 และมีขบวนการชเลยีรพลเอกสุจินดา คราประยูร แสดงความ
ยนิดทีีไ่ดตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535 แตทั้งๆที่มีขบวนการชเลยีร พลเอกสุนทร 
คงสมพงษ ประธานสภา รสช.กย็อมรับวา คะแนนนิยมทางการเมืองและชื่อเสียงของคณะ รสช.ตกตํ่ า
ลงทกุวนัๆ นบัต้ังแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา แตขบวนการชเลียร รสช. ยังมิอาจ 
เทียบเทียมไดกับขบวนการชเลียรพลเอกสุจินดา ซึ่งระดมสรรพกํ าลังจากเครือขายทั้งฝายทหารและ
มหาดไทย จนแมแตนายพิศาล มูลศาสตรสาทร ซึ่งเคยไดชื่อวาเปนเจาพอขบวนการชเลียรไดแตยืน
มองดูตาปรบิๆ ผูช ํานาญการทางการเมืองบางทานมีความเห็นวา บัดนี้ตํ าแหนงแชมปของนายพิศาล
ถกูนายอนันต อนนัตกลุ ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปจจุบันชวงชิงไปเสียแลว5

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 เมษายน 2535
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รัฐบาลประชาธิปไตยกับสวัสดิการสังคม

           ผูคนเปนจํ านวนมากมีความเขาใจกันวา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจักตองดํ าเนิน 
นโยบายเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน รัฐบาลประชาธิปไตยจึงกระทํ าการอื่นใดไมเปน  
นอกเหนอืไปจากการกระทํ าเพื่อความผาสุกของทวยราษฎร
           ความเขาใจขางตนนี้นับเปนความเขาใจผิดอยางมหันต ผูคนจํ านวนมากที่เคยมีความ
เขาใจเชนนี้ตางพากันผิดหวังไปตามๆกัน เมื่อพานพบโฉมหนาที่แทจริงของระบอบประชาธิปไตย 
ประวัติศาสตรการเมืองของประเทศประชาธิปไตยทั้งปวงลวนแลวแตใหบทเรียนที่สํ าคัญวา ระบอบ
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุม 
ผลประโยชน รัฐบาลประชาธิปไตยหาไดดํ าเนินนโยบายเพื่อความผาสุกของปวงชนเปนดานหลักไม 
กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนฐานสนับสนุนตางหากที่รัฐบาลประชาธิปไตยจักตองยึดกุมเปน
ดานหลกั มฉิะนัน้การไดมาซึ่งอํ านาจ การธํ ารงไวซึ่งอํ านาจ และการขยายฐานอํ านาจทางการเมือง 
ยอมยากที่จะเปนไปได
           การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนกลไกสํ าคัญในการจัดสรรอํ านาจในตลาด
การเมือง โดยที่ลักษณะการแบงปนอํ านาจเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดการแบงปนทรัพยากรและ 
ผลประโยชนในสังคม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงทํ าหนาที่คลายคลึงกับกลไกราคา  
ในขณะที่การเลือกตั้งฯทํ าหนาที่เปนกลไกในการจัดสรรอํ านาจ กลไกราคาทํ าหนาที่ในการจัดสรร  
ทรัพยากร เพื่อผลิตสินคาและบริการตางๆ สังคมจะผลิตสินคาและบริการอะไรบาง ผลิตปริมาณเทาใด  
ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร ก็ข้ึนอยูกับการชักนํ าของกลไกราคา กลไกราคาจะสนองตอบความ
ตองการของสมาชิกในสังคมผูอ่ืนผูใดมิได เวนเสียแตผูมีอํ านาจซื้อ อํ านาจซื้อจึงเปนปจจัยที่กํ าหนด
การจดัสรรทรัพยากรในการผลิตสินคาและบริการตาง ๆ
           ในตลาดการเมือง ผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนผูที่มีอํ านาจซื้อ แตผูมี
อํ านาจซื้อในตลาดการเมืองมักจะไมเขาใจวา อํ านาจซื้อของตนนั้นมีความหมายและความสํ าคัญ 
อยางไรบาง  ราษฎรที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยอมตองการ `ความสุข' ในขณะที่ 
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นกัการเมอืงทีต่องการอํ านาจจํ าตองแสดงใหเห็นวา ตนสามารถจัดสรร `บริการความสุข' ใหแกราษฎร
ได  ในการนี ้ นักการเมืองจักตองโฆษณาใหราษฎรเห็นความดีและความงามของตน ในประการสํ าคัญ
ตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน รายจายทางการเมืองเหลานี้
ลวนแลวแตตองมีที่มา ในสังคมทุนนิยมกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนผูจัดสรรเงินทุนแก 
นกัการเมอืงและพรรคการเมืองเพื่อการใชจายทางการเมือง  นักการเมืองที่มีความดีและความงามมาก
ปานใด หากปราศจากฐานสนับสนุนทางการเงิน ยอมยากที่จะชนะการเลือกตั้ง สวนนักการเมืองที่ไมมี
ความดีและความงาม หากมีฐานการเงินที่หนาแนน ก็อาจสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎร 
ในเขตการเลือกตั้งของตนจนชนะการเลือกตั้งได
           ในระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งยอมมีความชอบธรรมในการ
ใชอํ านาจ  และนกัการเมืองเหลานี้ไมลังเลที่จะแสดงอหังการแหงอํ านาจ  ดวยขออางที่วา `ฉันมาจาก
การเลอืกตัง้' คนเหลานี้สามารถกลาวอางโดยไมอายฟาดินวา การกระทํ าทุกอยางทุกประการของตน
เปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชน
           แททีจ่ริงแลว ผลประโยชนของประชาชนอาจมิใชผลประโยชนของนักการเมือง และ
พรรคการเมือง ในทํ านองเดียวกับที่ผลประโยชนของนักการเมืองและพรรคการเมืองอาจมิใช 
ผลประโยชนของประชาชน
           นักการเมืองและพรรคการเมืองจํ าตองปกปองและเกื้อกูลผลประโยชนของกลุมทุน 
ที่เปนฐานสนับสนุนทางการเงินของตน หากจํ าเปนตองปรับเปลี่ยนนโยบายอันกระทบตอกลุม 
ผลประโยชนทีเ่ปนฐานของตน  ก็ตองพยายามลดทอนผลกระทบทางลบใหนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
มฉิะนัน้กต็องเปลีย่นแปลงหรือขยายฐานกลุมผูสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งมิอาจทํ าไดโดยงาย
           หากเราเขาใจสัจจะแหงสังคมดังกลาวขางตนนี้แลว   ก็จะเขาใจพฤติกรรมของรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย ไดโดยงาย เพราะพฤติกรรมของรัฐบาลนี้มิไดแตกตางจากรัฐบาลในระบอบ  
`ประชาธปิไตย' อ่ืนๆ กลาวคือ เปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุม 
ผลประโยชน  เพยีงชั่วระยะเวลารอยวันเศษ รัฐบาลนายชวนก็มีพฤติกรรมอันยืนยันสัจจะแหงสังคม 
ดังกลาวนี ้ทั้งนี้มีกรณีที่พึงพิจารณาอยางนอย 3 กรณี
           กรณีแรก  ไดแก การหวนกลังไปใชมาตรการการหามนํ าเขานํ้ ามันปาลม เมื่อราคา 
นํ ้ามนัปาลมภายในประเทศถีบตัวสูงขึ้น รัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ ไดดํ าเนินการผอนคลายแรง 
กดดนัของราคา ดวยการนํ าเขานํ้ ามันปาลมจากมาเลเซยีปริมาณ 15,000 ตัน ราคาตันละ 405 เหรียญ
อเมริกนั มูลคารวมประมาณ 150 ลานบาท  เมื่อนํ้ ามันปาลมล็อตแรกปริมาณ 1,300 ตัน เขามาถึง 
ทาเรอืกรุงเทพฯ ในเดือนตุลาคม 2535  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2535 มีมติ 
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มใิหน ําเขา โดยใหองคการคลังสินคาสงออกไปขายตางประเทศ แมจะตองขาดทุน สวนนํ้ ามันปาลม 
อีก 13,700 ตัน ก็ไมอนุญาตใหนํ าเขา แตจะสงไปขายประเทศอื่น การหามการนํ าเขานํ้ ามันปาลมได
รับเสียงแซซองจากชาวสวนปาลมนํ้ ามัน อันเปนฐานการเมืองสํ าคัญของพรรคประชาธิปตยในภาคใต  
แตเสียงแซซองจากชาวสวนปาลมนํ้ ามันไมสํ าคัญเทากับเสียงแซซองจากนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลม 
เพราะนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลมเปนฐานเศรษฐกิจสํ าคัญของพรรคประชาธิปตย ดวยเหตุนี้เอง  
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จึงไดถอนนํ้ ามันปาลมออกจากรายการสินคาที่เรงลดกํ าแพงภาษีตาม 
ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
           การหามการน ําเขานํ้ ามันปาลมเปนมาตรการที่เกื้อกูลผลประโยชนของชาวสวนปาลม
นํ้ ามันและนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลม เพราะทํ าใหราคานํ้ ามันปาลมภายในประเทศสูงกวาที่ควร 
จะเปน   แตระบบเศรษฐกิจไทยมิไดมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ   (comparative  advantage) 
ในการผลิตปาลมนํ้ ามันและนํ้ ามันปาลมมากเทามาเลเซีย หากปลอยใหมีการนํ าเขาโดยเสรี  
อุตสาหกรรมนํ ้ามนัปาลมภายในประเทศจักตองลมสลาย เพราะมิอาจแขงขันกับนํ้ ามัน ปาลมที่นํ าเขา
จากมาเลเซียได นโยบายการคาเสรีจึงเปนนโยบายที่เกื้อกูลผลประโยชนของผูบริโภค เพราะ 
เอื้ออํ านวยใหผูบริโภคสามารถซื้อนํ้ ามันปาลมราคาถูกได แตนโยบายดังกลาวนี้กลับเปนโทษตอ 
ชาวสวนปาลมนํ ้ามนัและนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลม รัฐบาลนายชวน หลีกภัย เลือกเขาขางนายทุน
โรงงานนํ ้ามนัปาลมเปนดานหลัก และเขาขางชาวสวนปาลมนํ้ ามันเปนดานรอง โดยใหประชาชนผูเสีย
ภาษีอากรและผูบริโภคนํ้ ามันปาลมเปนผูรับภาระตนทุนของนโยบายดังกลาวนี้ การมีมติใหนํ านํ้ ามัน
ปาลมทีม่าถงึทาเรอืกรุงเทพฯแลวสงกลับไปขายตางประเทศ โดยไมคํ านึงวาจะตองขาดทุนจํ านวนมาก
นอยเพยีงใด มีผลเสมือนหนึ่งการนํ าทรัพยากรของแผนดินไปใชในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง 
นอกจากนี ้ มติทีป่ราศจากความรัดกุมของคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้ยังเปดชองใหเจาหนาที่องคการคลัง
สินคาแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากมติดังกลาวนี้ได
           กรณีที่สอง  ไดแก การปราบปรามการปนหุนอยางลํ าเอียง ในขณะที่มีการจับนาย
สอง วัชรศรโีรจน กลบัไมมีการจับนักปนหุนที่เปนฐานเศรษฐกิจของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล ทั้งๆที่มี 
พฤตกิรรมการปนหุนอยางโจงแจง
           กรณีที่สาม ไดแก แนวโนมที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จะสงเสริมใหเอกชนปลูก 
ยูคาลปิตัส  และสงเสริมการสรางเขื่อนไฟฟา โดยไมคํ านึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอม  ดังเปนที่ทราบกันดีวา ผูนํ าคนสํ าคัญของพรรคประชาธิปตยไดเคยมีบทบาทสํ าคัญในการ
สงเสริมใหเอกชนบางกลุมปลูกยูคาลิปตัส และมีพฤติกรรมอันไมนาเชื่อวาเปนพฤติกรรมอันสุจริต  
ในขณะนีม้คีวามเคลื่อนไหวในกรมปาไมที่จะใหโครงการยูคาลิปตัสฟนชีพอีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน 
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ผูนํ าพรรคประชาธิปตยในภาคใตก็มีแนวนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสรางเขื่อนแกงกรุง บางคน 
มีความรูสึกเปนปรปกษตอขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เปนที่ทราบกัน 
ดีวา นายทุนยูคาลิปตัสและนายทุนปาไมในภาคใตเปนฐานเศรษฐกิจของผูนํ าบางคนของพรรค 
ประชาธิปตย
           แมวารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน แตระบอบ
ประชาธปิไตยก็มีขอดีที่รัฐบาลมีอายุอันจํ ากัด การที่รัฐบาลจํ าตองขอความชอบธรรมในการใชอํ านาจ 
จากประชาชน  เมือ่ถึงวาระการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ยอมเปนการเตือนสติวา การดํ าเนิน
นโยบายเพื่อประโยชนของกลุ มผลประโยชนที่เปนฐานอํ านาจของรัฐบาลนั้นมีขีดจํ ากัดที่ตอง
ระมดัระวงั หากรฐับาลกระทํ าการเกินเลยขีดจํ ากัดดังกลาวนี้ ก็อาจตองสูญเสียอํ านาจทางการเมืองไป
ในที่สุด6

                                                          
6 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 มกราคม 2536
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60 ป ประชาธิปไตยไทย

           ผมเร่ิมเขยีนบทความเรื่องนี้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2535 อันเปนวันที่การปฏิวัติ 2475 
มอีายคุรบ 60 ปพอดี วันนี้จึงเปนวันแซยิดของประชาธิปไตยไทย ชวงเวลา 60 ปที่ผานมานี้ สังคม 
การเมืองไทยมีความแปรปรวนอยางมาก และตกอยูในวังวนแหงวงจรอุบาทวชนิดที่ยากที่จะสลัดหลุด
ได

           ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการปกครองของสภาพชน สุภาพชน 
จักตองไมเอาเปรียบผูอ่ืน และตองแขงขันบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคและเปนธรรม ระบอบ
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่กํ าหนดกติกาทางการเมืองไวโดยแจมชัด แตระบอบการ 
ปกครองที่จะไดชื่อวาเปนประชาธิปไตยนั้นจักตองกํ าหนดกติกาที่มีความเปนธรรมและความเสมอภาค 
และโดยเฉพาะอยางยิ่งจักตองกํ าหนดกติกาที่ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการทางการเมือง 
ทัง้ปวง สันติสุขและความเจริญสถาพรจึงจะบังเกิดขึ้นได

           การที่ระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยตองลมลุกคลุกคลานตลอดระยะ
เวลา 60 ปทีผ่านมานี้ ก็เพราะกลุมชนที่กุมกํ าลังทหารไมมีความเปนสุภาพบุรุษ จึงไดใชกํ าลังอาวุธ
โคนลมกระดานประชาธิปไตยอยูเร่ือยมา ทั้งๆที่กระดานประชาธิปไตยหลายตอหลายกระดานสรางขึ้น
โดยผูนํ าฝายทหารนั้นเอง

           ผมมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมไทยโดยอาศัยแวนเศรษฐกิจจึงเปน
ธรรมดาอยูเองที่ผมจะมีความเห็นวา มิติทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความขัดแยง 
ในผลประโยชน เปนมิติหลักของการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในรอบ 60 ปที่ผานมานี้ แมวามิติ 
ทางดานอดุมการจะมีความสํ าคัญตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ แตความสํ าคัญก็มีอยูนอยนัก
           การเปลีย่นแปลงทางการเมืองในชวง 60 ปที่ผานมานี้เกิดจากการยื้อแยงสวนเกินทาง
เศรษฐกิจในสังคม ยามใดก็ตามที่เกิดความขัดแยงในการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพ
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ทางการเมอืงกเ็ร่ิมส่ันคลอน หากความขัดแยงนั้นมิอาจแกไขใหลุลวงไปได ก็อาจนํ ามาซึ่งการโคนลม
รัฐบาลและฉีกรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดระเบียบการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจเสียใหม โดยที่ระเบียบ
ใหมนี้จักตองเกื้อกูลผลประโยชนของกลุมชนที่ยึดกุมอํ านาจรัฐมากขึ้น ประวัติศาสตรการเมืองไทย 
จึงเปนประวัติศาสตรวาดวยการจัดระเบียบและการเปลี่ยนแปลงระเบียบในการแบงปนและจัดสรร
สวนเกินทางเศรษฐกิจ

           การปฏิวัติ 2475 เปนจุดกํ าเนิดของชนชั้นปกครองใหม อันประกอบดวยขุนนาง 
ขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน ชนชั้นปกครองใหมแมจะยึดกุมอํ านานรัฐได แตก็ขาดฐาน   
อํ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งทํ าใหการธํ ารงไวซึ่งอํ านาจทางการเมืองเปนไปไดยาก ชนชั้นปกครองใหม 
จึงตองสรางและขยายฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับและเสริมอํ านาจทางการเมืองที่มีอยู 
กระบวนการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองใหมเร่ิมตนภายหลังการปฏิวัติ 2475 
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งรอยรัดสังคมไทยอยางแนนแฟน นบัเปนเหตุปจจัยที่ผลักดันใหชน
ชั้นปกครองใหมจํ าตองแสวงหาและดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ เพื่อนํ ามาใชในการธํ ารงและเสริม
อํ านาจทางการเมือง

           ภายหลงัการรฐัประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 อันนํ ามาซึ่งจุดจบทางการเมืองของ
คณะราษฎร และนํ ามาซึ่งการปกครองเผด็จการทหาร กระบวนการสรางและขยายฐานอํ านาจทาง
เศรษฐกิจของผูนํ าฝายทหารเติบโตในอัตราเรง และดวยอหังการแหงอํ านาจ การแสวงหาสวนเกิน 
ทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายเปนไปโดยเกือบไมอํ าพราง ตลอดชวงเวลาที่สังคมไทยมีการ 
ปกครองเผดจ็การทหารอันยาวนานระหวางป 2490-2516 สวนเกินทางเศรษฐกิจอันไดจากการกํ าหนด
และบรหิารนโยบายเศรษฐกิจกระจุกอยูในระบบราชการ และในมือของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเปน
สํ าคัญ

           กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไดใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการธํ ารงอํ านาจทาง
การเมอืง และในการมบีทบาทครอบงํ าสังคมการเมืองไทย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะอํ านาจทางการเมือง
เปนบอเกิดของทรัพยศฤงคาร ดวยเหตุดังนั้นกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยหลังการรัฐประหารป 2490 จึง
พยายามที่จะธํ ารงไวซึ่งระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย เพราะระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยเกื้อกูล 
ใหกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยมีอํ านาจผูกขาดในการยึดกุมสวนเกินทางเศรษฐกิจสวนสํ าคัญในสังคม
ตอเมื่อไมสามารถธํ ารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยไวได เนื่องจากการเติบโตใหญของกลุมพลัง
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ประชาธิปไตย กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยก็จะกดดันใหมีการรางรัฐธรรมนูญ ที่มีบทบัญญัติใหฝาย
บริหารมีอํ านาจครอบงํ าฝายนิติบัญญัติ โดยที่ฝายนิติบัญญัติปราศจากอํ านาจในการตรวจสอบและ
ถวงดุลฝายบริหาร ดังเชนรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรฉบับป 2511  ฉบับป 2521 และฉบับป 2534

           ชวงเวลาที่กลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยผกูขาดอํ านาจทางการเมืองนับแตป 2475 ถึงป 
2516 ยาวนานพอที่กลุ มนี้จะสรางจารีตทางการเมืองการปกครอง เพื่อสงวนอํ านาจการเมือง 
การปกครองไวในระบบราชการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การสงวนอํ านาจไวในกลุมพลังอํ ามาตยาธิไตย 
นัน้เอง จารีตที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 2 เร่ือง ไดแก จารีตในการบัญญัติกฎหมาย และจารีตในการ
ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ

           การบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยมีจารีตที่จะใหอํ านาจฝายบริหารในการปรับ
เปลี่ยนนโยบายและมาตรการตางๆ โดยที่การปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการเหลานี้มิจํ าตองขอ
ความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ แมวากฎหมายแมบทจะตองไดรับความเห็นชอบจากฝาย 
นิติบัญญัติ แตกฎหมายแมบทมักจะขาดรายละเอียดและมิไดกํ าหนดเกณฑในการใชอํ านาจอยาง 
ชัดเจน หากแตมอบอํ านาจใหรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบใชดุลพินิจในการใชอํ านาจ การที่จารีต 
ในการบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยนิยมใหอํ านาจแกฝายบริหารในการใชดุลพินิจในการใชอํ านาจ 
อยางกวางขวาง ยอมเปดชองใหฝายบริหารสามารถใชอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
และผลประโยชนสวนบุคคลไดโดยงาย ในทางปฏิบัติ ฝายบริหารจะใชดุลพินิจในการใชอํ านาจ 
ดวยการตรากฎหมายระดับอนุบัญญัติ ดังเชนพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ
ตางๆ โดยที่กฎหมายระดับอนุบัญญัติเปนกฎหมายของฝายบริหาร ซึ่งไมตองขอความเห็นชอบจาก
ฝายนิติบัญญัติ

           การสงวนอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายไวในระบบราชการ นับเปนจารีตสํ าคัญ 
อีกเรื่องหนึ่งที่ทํ าใหกลุมพลังงานอํ ามาตยาธิปไตยสามารถยึดกุมอํ านาจในการจัดสรรสวนเกินทาง 
เศรษฐกิจในสังคมไวได วาจํ าเพาะนโยบายเศรษฐกิจ ระบบราชการมีอํ านาจผูกขาดในการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิการก ําหนดนโยบายงบประมาณแผนดิน การกอหนี้ตางประเทศ และการทํ าสนธิสัญญาและ
ขอตกลงระหวางประเทศ
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           จารีตในการบญัญัติกฎหมาย และจารีตในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ นับเปนจารีต
สํ าคัญที่ทํ าใหกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยสามารถควบคุมการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคม 
ไวได แตอํ านาจการควบคุมนี้เร่ิมส่ันคลอนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ  
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา ชนชั้นนํ าทางอํ านาจมิไดถูก
ผูกขาดโดยขุนนางขาราชการอีกตอไป การเติบใหญของพลังประชาธิปไตยกอใหเกิดชนชั้นนํ าทาง
อํ านาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกัน กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
นับต้ังแตป 2504 เปนตนมามีสวนผลักดันใหผูนํ าทางเศรษฐกิจข้ึนมาเปนชนชั้นนํ าทางอํ านาจดวย 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจดังกลาวนี้นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหสวนเกินทาง  
เศรษฐกิจเร่ิมร่ัวไหลออกจากระบบราชการ และนับวันกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยมีแตจะตองสูญเสีย 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อกลุมพลังทางการเมืองนอกระบบราชการสามารถยึดกุมอํ านาจ
การบริหารไวได กลไกของระบบราชการและจารีตการบัญญัติกฎหมาย ซึ่งเคยเกื้อกูลการแสวงหา 
สวนเกินทางเศรษฐกิจของกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยฉนัใด ก็ใหประโยชนแกนักการเมืองที่มาจากการ
เลือกตั้งฉันนั้น การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เปนความพยายามทีจะยื้อแยงสวนเกินทาง
เศรษฐกจิกลับคืนสูกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง

           ดวยเหตุที่ประวัติศาสตรการเมืองไทยเปนประวัติศาสตรวาดวยการจัดระเบียบและ
การเปลี่ยนแปลงระเบียบในการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคม อนาคตของการเมืองไทย  
จึงขึ้นอยูกับกระบวนการจัดระเบียบดังกลาวนี้อยางสํ าคัญ หากการจัดระเบียบเพื่อแบงปนสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจในสังคมไมเปนที่ยอมรับของกลุมพลังประชาธิปไตยและกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
สภาวะทีสั่งคมการเมืองไทยไรซึ่งเสถียรภาพจะยังคงดํ ารงอยูตอไป7

                                                          
7 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"   ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2535



ภาคที่สอง

ตลาดนักการเมือง
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อาชีพนักการเมือง (ตอนที่ 1)

           ตลอดชวงเวลาเดือนเศษหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ดูเหมือน
วาจะไมมอีาชพีใดที่ถูกประนามมากไปกวาอาชีพนักการเมือง คํ าประนามไลเรียงตั้งแตการซื้อเสียงใน
การเลอืกตัง้ และการหาประโยชนสวนบุคคล จนถึงขั้นฉอราษฎรบังหลวง หลังจากที่ไดรับเลือกตั้งและ
มอํี านาจทางการเมอืง กลไกของรัฐในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ลวนแลวแตมุงสื่อ `สาร' วาดวยความ
เลวของนักการเมืองดวยกันทั้งสิ้น ในเวลาที่ไลเลี่ยกับการสรางกระแส `นักการเมืองเลว คนอื่นๆดี' 
กระแสขาวสารที่ตามติดมาก็คือ การแบงแยกอํ านาจบริหารกับอํ านาจนิติบัญญัติ รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม โดยมิใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี
            กระแสขาวทัง้สองนี้ กอใหเกิดปฏิกิริยาไมนอยในหมูผูมีอาชีพนักการเมือง
           *  คุณหญิงสพุตัรา  มาศดิตถ  อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปตย และอดีตรัฐมนตรีประจํ า
สํ านกันายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชณุหะวนั ปรารภวาไมอยากลงสมัครรับเลือกตั้งเปน  
ส.ส.อีกแลว เพราะคนชอบดาวานักการเมืองเลว
           * นายปยะณัฐ วัชราภรณ อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขในรัฐบาลพลเอกชาติชาย  
ชณุหะวนั ประกาศวา ถาหากไมให ส.ส.เปนรัฐมนตรี ก็จะไมลงเลือกตั้ง เพราะตนอยากเปนรัฐมนตรี
           *  นายทินวฒัน มฤคพิทักษ  อดีต ส.ส.พรรคพลังธรรมกลาววา หากไมให ส.ส. เปน 
รัฐมนตรี คนที่คิดวาตนมีโอกาสเปนรัฐมนตรีก็จะอยูเฉยๆไมลงสมัครรับเลือกตั้ง สวนผูที่ลงสมัครรับ
เลอืกตัง้จะประกอบไปดวยผูที่หมดโอกาสเปนรัฐมนตรีเปนสวนใหญ
           ผมไมคิดวา ความดีความเลวของมนุษยสามารถขีดเสนแบงไดดวยการดูอาชีพ คนที่
มีสติสัมปชัญญะคงจะมีสามัญสํ านึกวา ในทุกๆอาชีพลวนแลวแตมีทั้งคนดีและคนเลวผสมปนเปกัน 
อาจารยมหาวิทยาลัยที่เปนคนดีก็มีอยู แตที่เปนคนเลวก็หานอยไม ทหารที่เปนคนเลวใชวาจะไมมี 
เสยีเลย ในขณะทีท่หารที่ดีก็มีอยูมาก ดังนั้น การกลาวประนามอาชีพนักการเมืองชนิดครอบคลุมทั่วไป
จงึเปนเรือ่งทีไ่มถูกตอง และกอใหเกิดการเสียขวัญและกํ าลังใจแกนักการเมืองที่ดี อันอาจเปนผลเสีย
ตอสังคมการเมืองและระบอบประชาธิปไตยในอนาคต
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           ผมมีความรูสึกวา สังคมไทยมีความคาดหวังจากอาชีพนักการเมืองสูงเกินกวาระดับ
ปุถุชน คนเปนอันมากคาดหวังวา นักการเมืองจักตองเสียสละประโยชนสุขสวนตนเพื่อประโยชนสุข
สวนรวม ความคาดหวังในลักษณะดังกลาวนี้ในบางครั้งมีมากจนถึงขั้นที่ผมเคยคิดวา มีแตพระอรหันต
เทานั้นที่จะเปนนักการเมืองได ผมมีความเห็นวา เราไมควรมองนักการเมืองในฐานะสาธารณบุคคล 
ผูไรซึง่ผลประโยชนสวนตัว เพราะการมองเชนนี้ไมเพียงแตจะทํ าใหเรามีความรูสึกผิดหวังที่รุนแรงกวา
ปกตเิทานัน้ หากยังทํ าใหการวิเคราะหระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยเปนไปอยางผิดพลาดอีกดวย 
ตรงกนัขาม เราควรจะมองนักการเมืองในฐานะปุถุชนที่มีกิเลสตัณหา และมีความเห็นแกตัวเปนที่ต้ัง 
ไมแตกตางจากสามัญมนุษยที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ผมเชื่อวา ดวยระบบการวิเคราะหเชนนี้ เราจะ
สามารถเขาใจสังคมการเมืองไทยไดตรงตอสภาพความเปนจริงมากขึ้น
            อาชีพนักการเมืองเปนอาชีพที่สามารถกอใหเกิดสาธารณประโยชนได และ 
นกัการเมอืงอาชพีทัง้หลายก็มิไดลังเลที่จะเอยอางวา ตนเลือกอาชีพนี้ก็เพราะตองการมีบทบาทในการ
สรางสาธารณประโยชน ทั้งนี้ไมปรากฏวามีผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.คนใดที่ยอมรับวา ตนเลือกอาชีพนี้ 
กเ็พราะไดรับผลประโยชนสวนบุคคล
           การประกอบอาชพีนักการเมืองนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ตนทุนดังกลาวนี้มีองคประกอบ
อยู  2 สวน สวนทีห่นึ่งคือ รายจายในการหาเสียงในฤดูการเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งตองเสียไปโดยไมเปนที่แน
ชดัวาจะไดรับเลือกตั้งหรือไม ตนทุนประเภทนี้อาจถือวาเปนตนทุนคงที่ (fixed cost) คร้ันเมื่อไดรับ
เลือกตั้งแลว ส.ส.ยังตองมีตนทุนประเภทที่สอง อันไดแก รายจายในการดํ าเนินการทางการเมือง 
(operating cost) เพื่อสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน รายจาย 
ดังกลาวนีป้รากฏในรูปแบบตางๆบางก็ตองเสียไปในงานสังคม ดังเชน  งานศพ งานโกนจุก บวชนาค 
งานประเพณทีองถิ่น ฯลฯ และบางก็ตองเสียไปในการจัดสรรสาธารณบริการแกราษฎรในเขตการเลือก
ต้ังของตน การเสียตนทุนในการดํ าเนินงานทางการเมืองดังกลาวนี้เปนเรื่องจํ าเปน เพราะจะมีผลตอ
การเลือกตั้งในฤดูตอไป แตไมเปนที่แนชัดวาตกประมาณเดือนละเทาไร ทั้งนี้เปนที่เขาใจวามีความ 
แตกตางกันอยางมากระหวาง ส.ส.แตละคน
            อาชีพนักการเมืองจึงแตกตางจากอาชีพขาราชการหรือพนักงานกินเงินเดือน 
โดยสิ้นเชิง เพราะอาชีพลูกจางนั้นตองเสียตนทุนในการพัฒนาทักษะและความรูกอนเขาสูตลาด 
แรงงานเทานัน้ คร้ันเมื่อบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานบริษัทแลว ก็ไมมีตนทุนการประกอบอาชีพ 
ที่ตองเสียอยางสํ าคัญอีก เวนเสียแตวามีความตองการศึกษาตอและพัฒนาทักษะเพิ่มเติมเพื่อความ
กาวหนาของการงาน แตอาชีพนักการเมืองนั้นกระเดียดไปขางอาชีพพอคานักลงทุน หากจะกลาวให
ถงึทีสุ่ดแลว กเ็ปนธรุกิจประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจเรียกวา "ธุรกิจการเมือง" เพราะไมเพียงแตวาการไดมาซึ่ง
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ตํ าแหนง ส.ส.จะมตีนทุนที่ตองเสียเทานั้น หากทวาการธํ ารงตํ าแหนง ส.ส.สืบตอไปในอนาคตยังมีตน
ทุนดํ าเนินงานที่ตองเสียอีกดวย อาชีพนักการเมืองจึงมีลักษณะเปนธุรกิจโดยพื้นฐาน หากเราไมมี
ความรงัเกยีจอาชพีการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป เราก็ไมควรเดียดฉันทอาชีพนักการเมืองในฐานะธุรกิจ
ประเภทหนึง่ดวย ตราบเทาที่การประกอบธุรกิจเหลานี้เปนไปตามทํ านองคลองธรรม
           ในขณะที่อาชีพขาราชการและพนักงานบริษัทมีกํ าหนดการเกษียณอายุที่แนนอน  
โดยมกัจะปลดเกษยีณเมือ่อายุ 55-60 ป ซึ่งเทากับการกํ าหนดชวงเวลาการทํ างานยาวนานถึง 30-35 
ป แตอาชีพนักการเมือง แมจะไมมีเกษียณอายุ หากทวากลับมีชวงเวลาการทํ างานอันแสนสั้น  
เพราะขึน้อยูกบัสมาชกิภาพการเปน ส.ส. ซึ่งในยามปกติกํ าหนดไว 4 ป อาชีพนักการเมืองจึงเปนอาชีพ
ที่มีสัญญาการทํ างานระยะสั้น นักการเมืองจะไดรับการตอสัญญาการทํ างานหรือไมยอมข้ึนอยูกับ
ความพงึพอใจของนายจางที่มีตอผลงานของนักการเมืองนั้นๆ ในขณะที่ผูบังคับบัญชาของขาราชการ
และพนักงานบริษัทที่ทํ าหนาที่ประเมินผลงานของลูกนองมีเพียงไมกี่คน แตนายจางผูประเมินผลงาน
ของนักการเมืองมีจํ านวนเทากับจํ านวนราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งแตละเขต อาชีพ 
นกัการเมอืงโดยพืน้ฐานจงึเปนอาชีพที่มีลักษณะความไมจิรังยั่งยืนสูง เพราะมีสัญญาการทํ างานระยะ
ส้ันเพยีง 4 ป โดยที่ไมแนวาจะไดรับการตอสัญญาหรือไม ความไมจีรังยั่งยืนแหงอาชีพยิ่งมีมากขึ้นไป
อีก หากค ํานงึถงึความเปนไปไดที่จะมีการยุบสภากอนครบอายุ นั่นยอมหมายความวา สัญญาการ
ท ํางานของ ส.ส.มคีวามไมแนนอนสูง สัญญานี้อาจมีอายุเพียง  1 วัน หรือยาวนานจนถึง 4 ป
           สภาวะความไมจิรังยั่งยืนสของอาชีพนักการเมืองดังกลาวนี้เองที่ทํ าใหผูคนจํ านวน
มากขยาดทีจ่ะประกอบอาชีพนี้ ดังไดกลาวแลววา การประกอบอาชีพนักการเมืองมีตนทุนที่ตองเสีย 
ทั้งรายจายในการหาเสียงและรายจายในการดํ าเนินงานทางการเมือง ซึ่งเมื่อมองจากสายตาของ 
นักการเมืองแตละคนอยางนอยจักตองเสียตนทุนขั้นตํ่ าระดับหนึ่ง หากรายไดจากการดํ ารงตํ าแหนง  
ส.ส.ต่ํ ากวาตนทุนขั้นตํ่ าระดับดังกลาวนี้ ก็นับวาไมคุมที่จะประกอบอาชีพนี้ สภาวะความไมแนนอน
ทางการเมืองมิไดเกิดเฉพาะจากความเปนไปไดในการยุบสภาเทานั้น หากทวาการปฏิวัติและ 
รัฐประหารยงัชวยเพิ่มพูนสภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้อยางมากอีกดวย
           ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปนับต้ังแตป 2475 เปนตนมา สังคมการเมืองไทยมีการ
ปฏิวติัรัฐประหารถึง 22 คร้ัง การปฏิวัติรัฐประหารเหลานี้ไดชวยสื่อ `สาร' ที่สํ าคัญวาอาชีพนักการ
เมืองเปนอาชีพที่มีความไมจิรังยั่งยืนสูงยิ่ง ใครที่หวังพึ่งรายไดจากการประกอบอาชีพนักการเมือง 
มอัีนตองผดิหวงัไปตาม ๆ กัน เพราะอาชีพนักการเมืองเปนอาชีพที่หวังพึ่งมิได จนบัดนี้ไมมีใครที่ยึดถือ 
"นกัการเมอืง" เปนอาชีพหลัก ผูที่เปนนักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยลวนแลวแตมีอาชีพอื่นเปน
อาชพีหลกั และยดึอาชีพนักการเมืองเปนอาชีพรองหรืออาชีพเสริมดวยกันทั้งสิ้น
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            ธรรมชาติความไมจิรังยั่งยืนของอาชีพนักการเมืองทํ าใหผูคนเปนจํ านวนมากไมสนใจ
ที่จะประกอบอาชีพนี้ และไมสงเสริมใหลูกหลานประกอบอาชีพนี้อยูแลว การปฏิวัติรัฐประหาร 
ยิง่มสีวนท ําใหอาชพีนกัการเมืองกลายเปนอาชีพ `นํ้ าเนา' มากขึ้นไปอีก นักการเมืองที่มีเจตนาดีตอ
บานเมืองและอุทิศตนเพื่อประโยชนสุขของสังคมโดยสวนรวม เมื่อเผชิญกับการโคนลมระบอบ
ประชาธปิไตยดวยการทํ ารัฐประหาร จํ านวนไมนอยรูสึกเข็ดขยาดที่จะลงสนามเลือกตั้งอีก การปฎิวัติ
รัฐประหารไมเพียงแตจะขับดันนักการเมืองที่ดีออกจากอาชีพนักการเมืองเทานั้น หากวายังชวยเพิ่ม
ความแนใจแกคนดนีอกวงจรการเมืองมิใหกาวเขาสูวงจรดังกลาวนี้อีกดวย ผูที่กาวเขามาแทนที่จึงมีแต
ผูนํ าทองถิ่นที่ทรงอิทธิพล เจาพอ นายทุนทองถิ่น และนายทุนระดับชาติ ดวยเหตุนี้เอง อาชีพ 
นกัการเมอืงจงึนบัวนัมแีตจะแปรสภาพเปนอาชีพ `นํ้ าเนา' ดังจะเห็นไดจากกลุม ส.ส.  อีสาน  ซึ่งเดิมมี
สัดสวนของ ส.ส.ที่มีคุณภาพในอัตราสูงอยางนอยในชวงสองทศวรรษแรกหลังป 2475 แตบัดนี้สัดสวน
ของ ส.ส.ที่มีคุณภาพไดตกตํ่ าลงอยางนาใจหาย

            ใครเลาที่ควรจะรับผิดชอบตอปรากฏการณดังกลาวนี้ ?1

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน   "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 22 มีนาคม 2534
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อาชีพนักการเมือง (ตอนที่สอง)

            ภูมิหลังทางวิชาการของผมทํ าใหผมมีความเชื่อวา หากเราตองการจะเขาใจ 
พฤตกิรรมของนกัการเมืองชนิดที่ตรงตอสภาพความเปนจริง เราจักตองมองนักการเมืองในฐานะปุถุชน
ทีม่กีเิลส มตัีณหา และมีความเห็นแกตัว นักการเมืองมิใชอรหันตผูซึ่งอุทิศชีวิตเพื่อประโยชนสุขของ 
ผูอ่ืน โดยไมคํ านึงถึงประโยชนสุขของตนเองแมแตนอย นอกจากนี้ หากเราตองการจะเขาใจสังคม 
การเมืองไทยใหดีข้ึน เราจักตองมองอาชีพนักการเมืองเสมือนหนึ่งการประกอบธุรกิจ เพราะอาชีพ 
นักการเมืองไมเหมือนกับอาชีพขาราชการหรือพนักงานบริษัทตรงที่ตองมีการลงทุนเพื่อธํ ารงคะแนน
นยิมทางการเมอืง มิฉะนั้นจะไมสามารถธํ ารงไวซึ่งอาชีพนักการเมืองไวได
           การประกอบอาชีพนักการเมืองนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ซึ่งประกอบดวยรายจายในการ
หาเสียงในฤดูการเลือกตั้ง และรายจายในการดํ าเนินงานทางการเมืองเพื่อรักษาสายสัมพันธ 
เชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ประเด็นที่นาสนใจก็คือ ตนทุนการประกอบอาชีพ 
นักการเมืองนี้ตกประมาณเทาไร แมจะยังไมมีผูศึกษาเรื่องนี้ แตเราก็พอจะไดขอสรุปบางประการ 
จากตัวอยาง ส.ส.ตอไปนี้
           สมมติุวา รายจายในการหาเสียงเทากับ 3 ลานบาท และรายจายในการดํ าเนินงาน
ทางการเมอืงตกเดือนละ 10,000 บาท โดยที่สภาผูแทนราษฎรมีอายุเพียง 2 ป ก็มีเหตุตองยุบสภา 
ดวยเหตปุระการหนึง่ประการใด ตนทุนการประกอบอาชีพนักการเมืองในกรณีนี้เทากับ 3.24 ลานบาท 
และ ส.ส.จกัตองมีรายไดเดือนละ 135,000  บาทเปนอยางนอย จึงจะคุมทุน ตัวเลขนี้ยังมิไดครอบคลุม
ถงึคาครองชพีของ ส.ส. และครอบครัว หากคาครองชีพตกเดือนละ 30,000 บาท ระดับเงินไดที่คุมทุน
ของ ส.ส.ในตวัอยางนี้ตกประมาณเดือนละ 165,000 บาท ประมาณการดังกลาวนี้เปนประมาณการ 
ข้ันตํ่ า แมกระนั้นก็เพียงพอที่จะชี้ใหเห็นวา เงินไดของ ส.ส.ตามโครงสรางที่เปนมาอยูหางไกลจาก
ระดบัคุมทนุมากนกั ขอเท็จจริงดังกลาวนี้จะชวยใหเราเขาใจพฤติกรรมตาง ๆ ของ ส.ส.ไดดียิ่งขึ้น
            เหตุใดบุคคลบางคนจึงเลือกประกอบอาชีพนักการเมืองดวยการสมัครรับเลือกตั้ง  
อาชพีนกัการเมืองใหผลตอบแทนอะไรบาง
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           ผลตอบแทนจากการประกอบอาชีพนักการเมืองมีองคประกอบอยู 2 สวน สวนที่หนึ่ง 
เปนผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (pecuniary  utility) อันไดแก เงินเดือน เบี้ยประชุม เงินประจํ าตํ าแหนง
ทางการเมือง และสิทธิประโยชนตางๆ (ดังเชนการโดยสารรถไฟและเครื่องบินโดยไมเสียคาโดยสาร) 
สวนทีส่องเปนผลตอบแทนที่มิใชตัวเงิน (non-pecuniary utility) อันไดแก สถานะในสังคม การสราง
เครือขายความสัมพันธกับชนชั้นนํ าทางอํ านาจและผูนํ าทางเศรษฐกิจ และอํ านาจทางการเมืองและ
การปกครอง
           ขอทีเ่ราทัง้หลายจักตองยอมรับรวมกันก็คือ เงินเดือน เบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน
ตางๆ ที ่ ส.ส.ไดรับภายใตระบบที่เคยเปนมานั้นนับวานอย และไมเปนสิ่งจูงใจที่พอเพียงใจการดึงดูด
ใหผูคนหนัมาสูอาชีพนี้  เงินไดจากตํ าแหนง ส.ส.เหลานี้ตกประมาณเดือนละ 50,000 บาท และสํ าหรับ  
ส.ส.บางคนอาจจะตํ่ ากวานี้ ระดับเงินไดดังกลาวนี้นับวาตํ่ ากวาระดับคุมทุนมากนัก ดวยเหตุนี้เอง 
จึงเปนเรื่องที่เขาใจไดโดยไมยากวา เหตุใดจึงมีการเสกสรรคตํ าแหนงการเมืองตางๆขึ้น และมีการ 
แยงชงิต ําแหนงเหลานี้ในหมู ส.ส.ดวยกัน อาทิเชน ตํ าแหนงเลขานุการรัฐมนตรี ตํ าแหนงที่ปรึกษา
นายกรฐัมนตร ี ตํ าแหนงประจํ าสํ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนตน การเสกสรรคตํ าแหนงการเมือง
เหลานีเ้ร่ิมปรากฏเปนระบบในรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2518-2519) โดยที่การจัดสรรตํ าแหนง 
มไิดแตกตางจากระบบการแบงปนผลประโยชนในหมูผูนํ าฝายทหารในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย
           แตผูที่ประกอบอาชีพนักการเมืองมิไดมุงหวังผลตอบแทนในรูปตัวเงินเพียงโสดเดียว 
หากยังมุงหวังผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินดวย ส่ิงที่มุงหวังมากที่สุดก็คือ อํ านาจการเมืองการปกครอง  
ไมม ีส.ส.คนใดที่ไมตองการตํ าแหนงรัฐมนตรี การดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีไมเพียงแตจะชวยใหเงินเดือน
เพิม่ข้ึนจากระดบั 40,000  เปนระดับ 60,000 บาทเทานั้น หากยังหมายถึงสถานะและความมีหนามีตา
ในสงัคม ตลอดจนอํ านาจในการดํ าเนินนโยบายตามอุดมคติของตนอีกดวย
           สํ าหรับ ส.ส.ที่ไมสามารถขึ้นสูตํ าแหนงรัฐมนตรี ผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินที่สํ าคัญ 
ก็คือ การมีสวนรวมในการตรากฎหมายและการกํ าหนดนโยบายตางๆ แตรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2521 ไดลิดรอนบทบาทของ ส.ส.ในเรื่องเหลานี้จนเกือบหมดสิ้น การลิดรอน
บทบาทของ ส.ส.ดังกลาวนี้ทํ าใหแรงดึงดูดของอาชีพนักการเมืองยิ่งออนแรงลงไปอีก นอกเหนือจาก
เหตุปจจัยอื่นๆที่ทํ าใหอาชีพนักการเมืองมิใชอาชีพที่นาพิสมัยอยูแลว ผลตอบแทนที่มิใชตัวเงินที่ยังมี
เหลอือยูสํ าหรบั ส.ส. ที่ไมสามารถขึ้นสูตํ าแหนงรัฐมนตรี ก็คือ ชองโอกาสในการสรางเครือขายความ
สัมพนัธกบัชนชัน้น ําทางอ ํานาจและผูนํ าทางเศรษฐกิจ เครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้มีประโยชนทั้ง
ในระหวางที่ยังประกอบอาชีพนักการเมืองและเมื่อพนไปจากอาชีพนี้แลว ในระหวางที่ยังเปน ส.ส. 
เครอืขายความสมัพนัธกลาวนี้อาจชวยใหไดมาซึ่ง `เงินบริจาคทางการเมือง' เพื่อนํ ามาใชจายในการ
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ดํ าเนินการทางการเมืองในเขตการเลือกตั้งของตน หรือบางครั้งอาจชวยกรุยทางในการสรางความ
สัมพนัธเชงิอปุถมัภกบัชนชั้นนํ าทางอํ านาจและ/หรือผูนํ าทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีประโยชนตอการประกอบ
อาชีพนักการเมืองตอไปในภายภาคหนา แมภายหลังเมื่อพนจากอาชีพนักการเมืองไปแลว ไมวาจะ
ดวยเหตุประการใดก็ตาม เครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้อาจเปนประโยชนตอการปกครองอาชีพ
อ่ืนๆดวย อยางไรก็ตาม ส.ส.ที่สามารถขึ้นสูตํ าแหนงรัฐมนตรีไดยอมมีโอกาสในการสรางเครือขาย
ความสมัพนัธกบัชนชัน้น ําทางอํ านาจและผูนํ าทางเศรษฐกิจมากกวา ส.ส.โดยทั่วไป
           ส.ส.ที่อกหักจากตํ าแหนงรัฐมนตรีอาจตองหันไปควาตํ าแหนงทางการเมืองอื่นๆ 
ดังเชนตํ าแหนงเลขานุการรัฐมนตรี ตํ าแหนงที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และตํ าแหนงประจํ าสํ านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เพราะอยางนอยก็ชวยใหมีเงินไดเพิ่มข้ึนโดยที่เกือบไมตองทํ างานเลย  
หากพนไปจากตํ าแหนงเหลานี้แลว ก็ยังมีตํ าแหนงในสภาผูแทนราษฎรที่ใหผลตอบแทนที่มิใชตัวเงิน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณะกรรมาธกิารงบประมาณ  ส.ส.จํ านวนมากพากันแยงชิงตํ าแหนงกรรมาธิการ
งบประมาณ เพราะไมเพียงชวยใหไดสารสนเทศเกี่ยวกับงบประมาณแผนดินมากกวาผูอ่ืนเทานั้น หาก
ยังชวยใหมีอิทธิพลในการผลักดันใหโครงการพัฒนาบางโครงการลงสูพื้นที่ในเขตการเลือกตั้งของตน 
ซึง่มผีลในการเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองอีกดวย
           ความจ ําเปนในการจัดสาธารณบริการแกราษฎรในเขตการเลือกตั้ง ประกอบกับการมี
รายไดต่ํ ากวาระดับคุมทุน ทํ าให ส.ส.ผลักดันใหมีการจัดสรรงบพัฒนาจังหวัดไปใชจายในเขตการ 
เลือกตั้งของตน ซึ่งประสบความสํ าเร็จนับแตป 2512 เปนตนมา การกอเกิดของงบพัฒนาจังหวัด 
ไดชวยบรรเทาภาระตนทุนการดํ าเนินงานทางการเมืองของ ส.ส.ไดเปนอันมาก แมจะมีเสียงรํ่ าลือ 
เกีย่วกบัการรัว่ไหลของงบพัฒนาจังหวัด แตก็เปนเสียงรํ่ าลือที่ปราศจากหลักฐานชัดแจง อยางไรก็ตาม 
หากจะมีการรั่วไหลของงบพัฒนาจังหวัด ก็มีเหตุผลนาเชื่อถือไดวา การรั่วไหลดังกลาวนี้คงมีไมมาก
นกั เพราะคูแขงและปรปกษทางการเมืองในเขตการเลือกตั้งเดียวกันยอมคอยจับผิดอยูแลว
           สภาพการณที่อาชีพนักการเมืองเปนธุรกิจที่ยากจะมีรายไดคุมทุนนี้เอง นับเปนเหตุ
ปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหเกิดปรากฏการณ `มุงเล็กในมุงใหญ' ส.ส.ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจอันงอนแงน 
จ ําตองเขาไปอิงอยูกับกลุมการเมืองในพรรค โดยยอมตนเปนบริวารของผูนํ า ส.ส.บางคน ภายใตความ
สัมพนัธเชงิอปุถมัภ ผูนํ ากลุม ส.ส.จักตองคอยอุมชู ส.ส.ที่เปนบริวารในฤดูการเลือกตั้ง และในยามที่มี
ปญหาทางเศรษฐกจิ โดยที่ในบางกรณีอาจตองใหการปกปองคุมครองทางการเมืองดวย สวน ส.ส. 
ที่เปนบริวารก็มีหนาที่ในการผลักดันให ส.ส.ผูอุปถัมภมีตํ าแหนงสํ าคัญภายในพรรค และไดมาซึ่ง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีในยามที่พรรคการเมืองในสังกัดเขารวมจัดตั้งรัฐบาล ส.ส.บางคน อาจเลือกผูอุปถัมภ
กอนที่จะเลือกพรรคการเมืองเสียดวยซํ้ า โดยที่ผูอุปถัมภอาจเปนนายทุนผูทรงอิทธิพลในทองถิ่นหรือ
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เจาพอ การเขาสังกัดพรรคก็ข้ึนอยูกับการบงการของผูอุปถัมภดังที่มีกรณีปรากฎหลายตอหลายครั้งวา  
นายทนุผูทรงอทิธพิลในทองถิ่นหรือเจาพอสามารถบงการให ส.ส.ภายใตการอุปถัมภยายพรรคทั้งยวง
ได หรือชี้นํ าในการลงมติในญัตติหนึ่งญัตติในสภาผูแทนราษฎรไดเชนกัน
            ดวยเหตุดังที่พรรณนามานี้ นักการเมืองอาชีพในสังคมการเมืองไทยจักตองมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง มิฉะนั้นยอมยากที่จะแทรกตัวเขาสู ตลาดการเมืองได หากฐานะ 
ทางเศรษฐกิจไมดีพอ ก็จํ าเปนตองแสวงหา `เงินบริจาคทางการเมือง' และ/หรือแสวงหาผูอุปถัมภ  
ซึง่อาจเปนผูน ํา ส.ส. นายทุนผูทรงอิทธิพล หรือเจาพอ ผูคนในสังคมไทยจํ านวนไมนอยทีไมยอมรับ
บรรทัดฐานทางพฤติกรรมเชนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนลูกนองนายทุนผูทรงอิทธิพลหรือเจาพอ  
แตสภาพการณที่อาชีพนักการเมืองเปนธุรกิจที่ใหรายไดไมคุมทุน ดูเหมือนจะผลักดันให ส.ส.จํ าตอง
แสวงหา `เงนิบริจาคทางการเมือง' และ/หรือผูอุปถัมภอยางหลีกเลี่ยงมิได ขอเท็จจริงดังกลาวนี้เปน
เร่ืองที่ผู นํ าพรรคการเมืองทั้งหลายลวนแลวแตตระหนักดี โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคที่เปนรัฐบาล  
ซึ่งบางครั้งจํ าตองมีการอัดฉีดเงินแก ส.ส. เพื่อสรางวินัยทางการเมืองในยามที่มีญัตติสํ าคัญตอง 
ลงคะแนนเสยีงในสภาผูแทนราษฎร มิฉะนั้น ส.ส.ในสังกัดอาจจะ `แตกแถว'ได
           ส.ส.ที่มีบรรทัดฐานทางจริยธรรมตํ่ ากวากรณีที่กลาวขางตนนี้อาจแสวงหารายไดจาก
การตัง้กระทูในสภาฯ  กระทูที่ต้ังอาจตองการขยายภาพ `บาดแผล' ของรัฐมนตรีบางคน ซึ่งเมื่อรับเงิน
แลว กเ็พยีงแตหาเหตุหายหนาไปในวันที่กระทูเขาสูวาระการประชุมในสภาฯ กระทูนั้นก็ตองตกไปตาม
ระเบียบ ส.ส.บางคนอาจหารายไดดวยการนํ าเสนอกฎหมายหรือนโยบายซึ่งมีผลกระทบตอกลุม 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจบางกลุม ซึ่งเมื่อรับเงินจากกลุมผลประโยชนที่เปนเปาหมายแลว ก็อาจมิได
กลาวถงึนโยบายหรือกฎหมายที่นํ าเสนออีกเลย
           ส.ส.จํ านวนไมนอยมีพฤติกรรมในการแสวงหารายไดเพื่อใหธุรกิจการเมืองของตน 
คุมทนุหรอืมีกํ าไร โดยที่วิธีการในการแสวงหารายไดนั้นผิดจริยธรรมทางการเมือง แตความผิดในเรื่อง
นีข้อง ส.ส.โดยทัว่ไปดูเหมือนจะไมมากเทาผูนํ า ส.ส.ที่ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี ซึ่งตองแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกจิจากการก ําหนดนโยบายเพื่อหลอเลี้ยง ส.ส.ที่เปนบริวาร และกลุมผลประโยชนที่เปนฐาน
เศรษฐกิจของตน2

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน   ฉบับวันศุกรที่ 29 มีนาคม 2534
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ตลาดนักการเมือง (ตอนที่หนึ่ง)
นักการเมืองมาจากไหน?

           เพียงชั่วเวลา 60 ปเศษ ตลาดนักการเมืองในประเทศไทยก็เปลี่ยนโฉมหนาไปเปน 
อันมาก  เมือ่มกีารเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 นั้น สังคมเศรษฐกิจไทยยังมิได 
มกีารใชเงนิเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอยางแพรหลาย ระบบเศรษฐกิจไทยยังมีลักษณะเปนระบบ
เศรษฐกจิทีอ่าศัยการนํ าของแลกกับของ  (barter economy)  พลังเศรษฐกิจทุนนิยมยังไมเติบโต  
ชนชั้นนายทุนยังเพิ่งกอเกิดและชนชั้นกลางยังไมเขมแข็ง ตลาดนักการเมืองยังไมกอตัวขึ้นตราบจน
กระทัง่มกีารเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในป 2476 กระนั้นก็ตาม พลังเศรษฐกิจทุนนิยม
ยังมิไดแผอิทธิพลเขาไปในตลาดนักการเมือง เนื่องเพราะความลาหลังของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม 
นั้นเองปฏิสัมพันธในตลาดนักการเมืองโดยพื้นฐานแลวยังคงเปนปฏิสัมพันธภายใตระบบความ
สัมพนัธเชงิอุปถัมภ  (patron-client relationship) ซึ่งมีรากฐานมาจากระบบศักดินาแตโบราณ

           คร้ันเมื่อพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเติบใหญกลาแข็ง โดยเฉพาะอยางยิ่งนับต้ังแตการใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป 2504 เปนตนมา โครงสรางของตลาดนักการเมือง 
ก็แปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก โดยที่พลังเศรษฐกิจทุนนิยมแผอิทธิพลเขาไปครอบงํ าตลาดการเมือง 
ดังกลาวนี้เพิ่มข้ึนตามลํ าดับ

           หากเรามองนักการเมืองเปนอาชีพประเภทหนึ่ง ซึ่งมีตลาดอันไมแตกตางจากตลาด
แรงงานประเภทอื่น ๆ ตลาดนักการเมืองยอมตองมีอุปทาน (supply) และอุปสงค (demand)

           อุปทานของนักการเมืองมาจากไหน แหลงผลิตนักการเมืองที่ใหญที่สุดก็คือระบบ 
ราชการ บรรดาผูสมัครรับเลือกตั้งจํ านวนมากมีภูมิหลังเปนขาราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งครู การ
ขยายการศกึษาอยางรวดเร็วระหวางป 2475-2490 ทํ าใหจํ านวนครูในสวนภูมิภาคเพิ่มข้ึนเปนอันมาก 
และโดยธรรมชาติของสังคมชนบทไทย ครูมีสถานะเปนผูนํ าชุมชนอยูแลว ดังนั้น จึงมิใชเร่ือง 
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นาประหลาดใจที่จะพบวา ผูสมัครรับเลือกตั้งจํ านวนมากและ ส.ส.จํ านวนไมนอยมีภูมิหลังเปนครู  
แมในระยะหลงัจะยังคงมีผูนํ าครูระดับประถมศึกษาลาออกจากราชการเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. 
แตปรากฏการณดังกลาวนี้ไดลดความสํ าคัญลงไปเปนอันมาก เพราะพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเริ่มรุกลํ้ า
เขาไปในตลาดการเมือง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือ ขาราชการชั้นผูใหญทั้งฝายทหารและพลเรือน
ซึ่งเกษียณจากราชการ กระโดดเขาสูตลาดนักการเมืองมากขึ้น นอกเหนือจากอาชีพขาราชการ  
อาชีพอิสระดังเชนทนายความและนักหนังสือพิมพก็เปนแหลงที่มาที่สํ าคัญของนักการเมือง กอนป 
2500 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองมีบทบาทสํ าคัญในการผลิตนักการเมืองมากกวา
สถาบันการศึกษาใด ๆ

           การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจไทย เร่ิมทํ าใหโฉมหนาของ
ตลาดนกัการเมอืงแปรเปลี่ยนไป  นับต้ังแตการเลือกตั้งป 2512 เปนตนมา เราไดเห็นนายทุนทองถิ่น
กระโดดขึ้นเทวีการเมืองมากขึ้น อํ านาจทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญในการธํ ารงและขยายฐาน 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หากปราศจากอํ านาจทางการเมืองเสียแลว นายทุนทองถิ่นยอมยากที่จะ
เติบโตเปนนายทุนระดับชาติได นายทุนทองถิ่นไดเห็นตัวอยางของนายทุนชาติจํ านวนมากที่เติบใหญ
ข้ึนมาโดยอาศัยอํ านาจและอภิสิทธิ์ทางการเมือง ดังนั้น จึงเปนปรากฏการณธรรมชาติที่นายทุน 
ทองถิน่ตดัสนิใจกระโดดขึ้นเวทีการเมือง แตการเขาสูตลาดการเมืองมักจะเปนไปตามขั้นตอน จากการ
เมอืงทองถิน่ไปสูการเมืองระดับชาติ ตลาดการเมืองทองถิ่นเปนที่ฝกปรือวิทยายทุธในเบื้องตน ตอเมื่อ
ประสบความสํ าเร็จในเวทีการเมืองทองถิ่นและวิทยายุทธทางการเมืองแกรงกลา จึงกระโดดขึ้นสูเวที
การเมอืงระดบัชาติ ตลอดชวงเวลาระหวางป 2522-2531 กระบวนการแปรสภาพนักการเมืองทองถิ่น
เปนนักการเมืองระดับชาติเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง และเราไดเห็นการไตบันไดดาราของนายทุนทองถิ่น
อยางชัดเจน

           ในขณะที่นายทุนทองถิ่นมีเสนทางอันยาวไกลกวาที่จะเขาสูตลาดการเมืองนายทุน
ชาติซึ่งคุนเคยแตการหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใชอํ านาจและอภิสิทธิ์ทางการ
เมอืง ดวยการสวามิภักดิ์ตอผูนํ าฝายทหารกลุมตางๆภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ มิจํ าตอง
กาวเขาสูตลาดการเมืองโดยตรง หากแตทํ าตัวเปนผูดูขอบเวที แลวโปรยปรายเงินอุดหนุนแกผูนํ าพรรค
การเมืองพรรคตางๆที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํ านาจทางการเมือง 
นบัต้ังแตป 2516 เปนตนมา ทํ าใหเงื่อนไขที่ทํ าใหนายทุนชาติจํ าตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ 
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ผูนํ าฝายทหารผอนคลายลง แตหาไดหมดสิ้นไปไม นายทุนชาติเลือกที่จะสรางความสัมพันธ 
เชงิอปุถมัภกบักลุมชนชั้นปกครองใหม  แทนที่จะเปลืองเนื้อเปลืองตัวกระโดดขึ้นเวทีการเลือกตั้ง

           การจ ําเรญิเติบโตทางเศรษฐกิจนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา ไมเพียงแตจะทํ าใหกลุม
ทุนเติบใหญกลาแข็งเทานั้น หากยังมีผลตอการเติบโตของภาคเศรษฐกิจใตดิน (Underground  
economy) อีกดวย งานวิจัยบางชิ้นคนพบวา กิจกรรมเศรษฐกิจใตดินเติบโตในอัตราสูงกวาอัตรา 
การเตบิโตของระบบเศรษฐกิจไทยเสียดวยซํ้ า คูแฝดของกิจกรรมเศรษฐกิจใตดินก็คือ เจาพอและผูทรง
อิทธพิลในทองถิน่ การเติบใหญของเจาพอเปนปรากฏการณที่เพิ่งเกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่
สอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคที่กลุมซอยราชครูเรืองอํ านาจในทศวรรษ 2490 แมจะชะลอการเติบโต
ในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต แตกลับฟนตัวอยางรวดเร็วในยุคถนอม-ประภาส เจาพอจํ านวนมาก 
มสีถานะเปนนายทนุทองถิ่นดวย และดวยเหตุผลเดียวกับนายทุนทองถิ่น เจาพอมักจะยึดกุมอํ านาจ
การปกครองทองถิ่น และไตระดับจากเวทีการเมืองทองถิ่นไปสูเวทีการเมืองระดับชาติ กระนั้นก็ตาม 
ยังมีเจาพอจํ านวนไมนอยที่มิไดข้ึนเวทีการเมืองระดับชาติ หากแตทํ าตัวเปนผูอุปถัมภนักการเมือง 
ในสังกัดและใหเงินอุดหนุนพรรคการเมืองบางพรรค เสนทางของเจาพอจึงละมายคลายคลึงกับ 
นายทนุทองถิน่ เจาพอจ ําเปนตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นนํ าทางอํ านาจ รวมทั้งผูนํ าฝาย
ทหาร ในขณะที่เจาพอใหการอุปถัมภบริวาร เจาพอก็ตองการการปกปองจากผูที่เหนือกวาตนดวย 
หากเจาพอไมกาวเขาสูชนชั้นนํ าทางอํ านาจเสียเอง เจาพอก็ตองมีสัมพันธกับชนชั้นนํ าทางอํ านาจ 
ไมทางหนึ่งก็ทางใด ชีวิตของเจาพอจํ านวนมากไดใหบทเรียนวา เจาพอที่สามารถธํ ารงไวซึ่งอํ านาจ
และอิทธิพลได จํ าเปนตองขยายฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายไปสู 
กิจกรรมที่ถูกกฎหมาย ความจํ าเปนในการกระจายประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทํ าใหเจาพอ
ตองเขาไปมีบทบาทในตลาดการเมือง

           การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในชวง 30 ปเศษที่ผานมานี้กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ทีสํ่ าคญัประการหนึง่คอื การเติบใหญของชนชั้นกลาง  ชนชั้นกลางเปนกลุมชนที่อยูหางไกลจากชนชั้น
นํ าทางอํ านาจ และโดยทั่วไปมักจะเขาไมถึงชนชั้นปกครอง ชนชั้นกลางไมเพียงแตจะสามารถลืมตา 
อาปากในเชงิเศรษฐกิจไดเทานั้น หากทวายังมีการศึกษาดีกวาผูคนโดยทั่วไปอีกดวย และแทที่จริงแลว   
การศกึษาเกอืบจะเปนกลไกอันเดียวของชนชั้นกลางในการเลื่อนชั้นทางสังคม ภูมิหลังทางชนชั้นทํ าให
ชนชัน้กลางมคีวามตองการสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค หากปราศจากสิ่งเหลานี้ การเลื่อนชั้น 
ในสังคมของชนชั้นกลางยอมยากที่จะเปนไปได ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ชนชั้นกลาง 
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ยอมรับวัฒนธรรมประชาธิปไตย เพราะวฒันธรรมประชาธิปไตยสอดคลองกับผลประโยชนทางชนชั้น
กลาง  แมชนชั้นกลางจะมีความเห็นแกตัวเหมือนกลุมชนที่มีกิเลสตัณหาโดยทั่วไป แตการที่ชนชั้น
กลางโดยทั่วไปเขาไมถึงชนชั้นปกครอง การแสวงหาอภิสิทธิ์เพื่อเปนฐานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ยอมเปนไปไดยากอยางยิ่ง วัฒนธรรมการแยงชิงผลประโยชนบนพื้นฐานของการแขงขันจึงกลายมา
เปนวฒันธรรมของชนชั้นกลาง  นับต้ังแตการเลือกตั้งป 2512 เปนตนมา  ชนชั้นกลางกลายมาเปน
แหลงทีม่าของนักการเมืองที่มีความสํ าคัญเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ

           ตลาดนักการเมืองในชวงเวลา 60 ปเศษที่ผานมาไดแปรเปลี่ยนไปเปนอันมาก  
แมในปจจุบัน ผูสมัครรับเลือกตั้งจํ านวนไมนอยมีภูมิหลังอาชีพเปนขาราชการ แตความสํ าคัญของ
ระบบราชการในฐานะแหลงผลิตนักการเมืองไดลดลงไปเปนอันมาก การเติบโตของพลังเศรษฐกิจ 
ทุนนิยม อันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา กอใหเกิดผล
กระทบอยางนอย 3 ดาน ดานหนึ่งไดแก การเติบโตของกลุมทุน ทั้งนายทุนทองถิ่นและนายทุนชาติ    
ดานทีส่องไดแก  การเติบโตของเจาพอและภาคเศรษฐกิจใตดิน และดานที่สามไดแก การเติบโตของ
ชนชั้นกลาง ผูคนจํ านวนไมนอยจากกลุมเศรษฐกิจทั้งสามนี้พากันกระโดดขึ้นเวทีการเมือง ทั้งระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ ดวยเหตุผลเดียวกัน คือ การแสวงหาอํ านาจเพื่อรักษาและขยายฐาน 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจนับเปนปรากฎการณธรรมชาติของสังคมเศรษฐกิจทุนนิยมที่พลังเศรษฐกิจ
ทนุนยิมจะทะลุทะลวงเขาสูตลาดการเมือง3

                                                          
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 ประสบความสํ าเร็จ 
ในการเลือกตั้ง เพราะเปาหมายหลักของพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็คือ การมีเสียง 
ขางมากในรฐัสภาจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได ใครก็ตามที่คิดวา พรรคการเมืองมีหนาที่รับใชประชาชน 
และมุงดํ าเนินการเพื่อใหสังคมมสีวสัดิการสูงสุด (social welfare maximization) ใครคนนั้นก็ตอง 
เขาใจผิดอยางมหันต

           พรรคการเมืองบางพรรคมีกระบวนการสรางนักการเมืองของตนเองอยางมีข้ันตอน 
การเลือกตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอาจพิจารณาจากผูที่มี
ประวติัสนบัสนนุพรรค  ผูที่ทํ างานใหพรรค  และหัวคะแนนคนสํ าคัญของพรรค รวมตลอดทั้งผูที่เสนอ
ตัวใหพรรคพจิารณาคัดเลือก พรรคการเมืองสวนใหญยังมิไดเขาไปมีบทบาทในการเมืองระดับทองถิ่น 
กระบวนการเลื่อนชั้นจากนักการเมืองทองถิ่นเปนนักการเมืองระดับชาติเปนปรากฎการณที่เพิ่งเกิดขึ้น
หลังการเลือกตั้งป 2522 และโดยทั่วไปแลว ปรากฏการณที่พรรคการเมืองเขาไปแยงชิงตํ าแหนง 
ทางการเมอืงระดบัทองถิ่นจํ ากัดเฉพาะกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเปนการแขงขันระหวางพรรคประชาธิปตย  
พรรคประชากรไทย และพรรคพลังธรรม ในสวนภูมิภาคไมปรากฏวามีการแขงขันระหวางพรรค 
การเมืองระดับชาติ ยกเวนการเลือกตั้งสมาชิกองคการบริหารสวนทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ซึ่งเคยมีการแยงชิงตํ าแหนงระหวางพรรคประชาธิปตยกับพรรคกิจสังคม การที่พรรคการเมืองระดับ
ชาติยังมิไดเขาไปมีบทบาทในตลาดการเมืองระดับทองถิ่น ทํ าใหกระบวนการคัดสรรนักการเมือง 
ทองถิน่ขึน้มาเปนนักการเมืองระดับชาติเปนไปโดยจํ ากัด
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           ในขณะที่มีพรรคการเมืองจํ านวนนอยที่มีกระบวนการสรางนักการเมืองของตนเอง 
พรรคการเมืองสวนใหญใชวิธีลัดในการซื้อตัวนักการเมืองที่มีโอกาสไดชัยชนะในการเลือกตั้ง ราคาที่
จายจะปรากฎในรูปของเงินชวยเหลือที่พรรคใหแกลูกพรรคในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง หรืออาจ
จายในรปูของเงนิที่ใหโดยเสนหาก็ได ทั้งนี้ราคายอมแตกตางไปตามความเจนสนามและโอกาสที่จะได
ชยัชนะในการเลอืกตัง้  ความเจนสนามพิจารณาจะประวัติการเปน ส.ส. ยิ่งไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.มาก
สมัยเพียงใด ราคาคาตัวก็จะยิ่งสูงมากเพียงนั้น สวนโอกาสที่จะไดชัยชนะในการเลือกตั้ง นอกจาก 
จะดูจากความถี่ในการไดรับเลือกตั้งแลว ยังดูจากเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภในเขตการเลือก
ต้ังอกีดวย นกัการเมอืงจ ํานวนมากที่ธํ ารงตํ าแหนง ส.ส. ไวไดเปนเวลายาวนาน ก็เปนเพราะการทุม
การลงทุนในการจัดระบบหัวคะแนนและการสรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภในระดับหมูบาน   
ความสามารถในการดึงโครงการพัฒนาของทางราชการเขาสูเขตการเลือกตั้งนับเปนตัวแปรสํ าคัญ 
อีกตวัหนึง่ ส.ส.ทีม่ตํี าแหนงสํ าคัญทางการเมือง ดังเชนตํ าแหนงรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี และ 
กรรมาธกิารงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร จะมีความไดเปรียบ ส.ส. โดยทั่วไป เพราะไมเพียงแต
จะมสีารสนเทศทีส่มบูรณกวาเทานั้น   หากทวายังมีพลังทางการเมืองที่จะผันทรัพยากรของรัฐเขาสู
เขตการเลือกตั้งของตนไดโดยงายอีกดวย  และดวยตรรกเดียวกันนี้ ส.ส.พรรครัฐบาลมักจะไดเปรียบ 
ส.ส.พรรคฝายคาน จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่พรรครัฐบาลมีแรงดึงดูด ส.ส. มากกวาพรรคฝายคาน

           การยายพรรคของ ส.ส.เปนปรากฏการณธรรมชาติในฤดูการเลือกตั้ง  สวนใหญเปน
การยายเขาสูพรรคที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลสูง ในหลายตอหลายกรณีเปนการยายสังกัดกลุมมากกวา
การยายสงักัดพรรค อาทิเชน การยายสังกัดจากลุม  A12 ในพรรค A ไปสูกลุม B25 ในพรรค B เปนตน  
เพราะการจายเงนิซื้อตัวนักการเมืองในบางกรณีพรรคมิไดเปนผูจาย หากแตผูนํ ากลุมเปนผูจาย จึงมี
ปรากฏการณ `มุงเล็ก' ในพรรคใหญ พรรคใหญแตละพรรคประกอบดวยกลุมการเมืองหรือมุงหลายมุง     
ส.ส.รวมตวักนัเปนกลุมโดยมีผูนํ ากลุมเปนผูใหการอุปถัมภ ส.ส.บริวาร  ผูนํ า ส.ส.มีหนาที่ใหความ 
ชวยเหลอืทางการเงินแก ส.ส.บริวารในฤดูการเลือกตั้ง นอกฤดูการเลือกตั้งอาจตองชวยจุนเจือทางการ
เงนิและสงเสรมิใหมีบทบาททางการเมือง และอาจตองปกปองคุมครองในยามเดือดรอน  ส.ส.บริวาร 
มีหนาที่เปนฐานคะแนนเสียงใหแกผูนํ าของตน หนาที่สํ าคัญก็คือ การสนับสนุนใหผูนํ าของตนมี
ตํ าแหนงสํ าคัญทางการเมืองทั้งในระดับพรรคและระดับชาติ ส.ส.บริวารยังตองตอบแทน ส.ส. 
ผูอุปถัมภดวยการลงมติในสภาผูแทนราษฎรในญัตติสํ าคัญตามแนวทางที่ ส.ส.ผูอุปถัมภกํ าหนด   
กลาวอกีนยัหนึง่กคื็อ  มุงเล็กแตละมุงก็มีการกํ าหนด `โพย' ในการลงคะแนนไมแตกตางจากวุฒิสภา 
โพยที่กํ าหนดอาจเปนไปในทางเสริมหรือส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลก็ได ทั้งนี้ ข้ึนอยู กับ 
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ผลประโยชนของ ส.ส.ผูอุปถัมภ คนทั่วไปมักจะเขาใจกันวา หากพรรคการเมืองใดไดเขารวมรัฐบาล   
ส.ส.ในสังกัดพรรคการเมืองนั้นจักตองลงมติไปในทางเสริมสรางเสถียรภาพของรัฐบาลเสมอ ความ 
เขาใจดังกลาวนี้ไมถูกตอง เนื่องเพราะไมเขาใจการเมืองภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
ในสังคมไทย แทที่จริงแลว แมพรรคการเมืองในสังกัดจะไดรวมรัฐบาล แตความจํ ากัดของตํ าแหนง
สํ าคญัทางการเมอืง ท ําใหไมเพียงแตตองแบงปนกันระหวางพรรคที่รวมรัฐบาลเทานั้น หากทวายังตอง
แบงปนตํ าแหนงระหวางผูนํ ามุงภายในพรรคเดียวกันอีกดวย โดยที่มีผูนํ าส.ส.บางกลุมเทานั้นที่ไดรับ
ตํ าแหนงในรัฐบาลที่จัดตั้ง ผูนํ า ส.ส.ที่อกหักอาจรอคอยโอกาสในการสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล  
แมวาจะเปนรัฐบาลที่พรรคการเมืองในสังกัดรวมจัดตั้งก็ตาม การณปรากฏอยูเสมอวา มุงเล็กบางมุง
ในพรรครวมรัฐบาลกลายเปนตัวปญหาของรัฐบาลเสียเอง ดังนั้น เมื่อถึงวาระการประชุมที่พิจารณา
ญัตตหิรือกฎหมายสํ าคัญ  ผูนํ าพรรครวมรัฐบาลอาจตอง `อัดฉีด' ผูนํ ามุงที่มีทาจะขบถ เงินที่นํ ามา 
อัดฉีดนี้มักจะระดมมาจากผูนํ ามุงที่มีตํ าแหนงในรัฐบาล พฤติกรรมของผูนํ ามุงเล็กดังกลาวนี้ปรากฏ 
แพรหลายมากขึ้นในระยะหลัง โดยที่มีแนวโนมวาจะเปนพฤติกรรมมาตรฐานและกลายเปนจารีต 
ในสังคมการเมืองไทยในอนาคต ในขณะที่ผูนํ ามุงใหญที่มีตํ าแหนงในรัฐบาลสามารถใชอํ านาจทาง
การเมืองในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบาย แตสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ตอง
แบงปนใหแกผู นํ ามุ งเล็กที่ไมมีตํ าแหนงในรัฐบาลทุกครั้งที่มีวาระการประชุมนัดสํ าคัญในสภาฯ  
มิฉะนั้นเสถียรภาพของรัฐบาลอาจตองถูกสั่นคลอนโดย ส.ส.ในสังกัดพรรครัฐบาลดวยกันเอง ดังนี้  
จะเหน็ไดวา ความตอง ส.ส.บริวารมาจากผูนํ ามุงในพรรคการเมืองตางๆ  ผูนํ ามุงที่มี ส.ส. บริวารใน
สังกดัมากเพยีงใด ยอมมีอํ านาจตอรองในการเรียกรองตํ าแหนงสํ าคัญในรัฐบาลมากเพียงนั้น ผูนํ ามุง
ทีม่ตํี าแหนงในรัฐบาลยอมอาศัย ส.ส.บริวารเปนฐานคํ้ าจุนเสถียรภาพของรัฐบาล สวนผูนํ ามุงที่อกหัก 
กย็งัสามารถใช ส.ส.ในสังกัดเปนเครื่องมือในการสั่นคลอนรัฐบาล เพื่อใหคายสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
ที่อมไวได

           ความตองการของพรรคการเมืองในการซื้อนักการเมืองจะมีมากเปนพิเศษ ในชวง 
หวัเลีย้วหวัตอระหวางการปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบประชาธิปไตย เมื่อผูนํ าฝายทหารจํ าตอง
ปรับตัวจากระบอบเผด็จการไปสูระบอบประชาธิปไตย มักจะใชวิธีการตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ  
โดยกวานซือ้นกัการเมืองที่มีศักยภาพที่จะไดรับเลือกตั้งมาเขาสังกัด  เพื่อเปนฐานทางการเมืองในสภา
ผูแทนราษฎร  ดังเชนการจัดตั้งพรรคเสรีมนงัคศลิาเพือ่เปนฐานการเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
การจดัตัง้พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมเพื่อเปนฐานการเมืองของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต การจัดตั้ง
พรรคสหประชาไทยเพื่อเปนฐานการเมืองของกลุมถนอม-ประภาส ตลอดจนการจัดตั้งพรรคสามัคคี
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ธรรมและการยึดพรรคกิจสังคมเพื่อเปนฐานการเมืองของผูนํ าการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534  
ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่สอง การซื้อนักการเมืองเขาพรรคยังไมปรากฏการซื้อนักการเมืองขนาน
ใหญเพิ่งปรากฎครั้งแรกเมื่อมีการกอต้ังพรรคเสรีมนังคศิลา แมการจัดตั้งพรรคความหวังใหมก็อยูใน
กระแสทางการเมืองเดียวกันนี้ ประวัติศาสตรการเมืองไทยไดสอนใหเรารูวา ไมมีพรรคการเมืองใดที่จะ
ทุมเงนิซือ้นกัการเมอืงมากไปกวาพรรคการเมืองที่ผูนํ าฝายทหารหวังใชเปนฐาน และไมมียุคสมัยใดที่มี
การทุมเงินซื้อนักการเมืองมากไปกวายุคหัวเลี้ยวหัวตอระหวางการปกครองระบอบเผด็จการกับระบอบ
ประชาธิปไตย ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาขุนศึกที่กนดาการขายตัวและการซื้อเสียงของนักการเมือง
กลับเปนผู สนับสนุนโดยพฤตินัยในการซื้อตัวนักการเมืองที่มีประวัติการซื้อเสียงจากราษฎร  
เสียเอง

           เหตุผลที่นักการเมืองยายพรรคมากเปนพิเศษในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของการปรับตัว
ของสังคมการเมืองไทยสูระบอบประชาธิปไตยก็คือ ชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
ศูนยอํ านาจ  เพราะการเขาไปอิงแอบกับข้ัวอํ านาจนั้นเกื้อกูลใหสามารถใชอํ านาจทางการเมืองในการ
ผันทรัพยากรของรัฐเขาสูเขตการเลือกตั้งไดโดยงาย อันเปนมรรควิธีการสํ าคัญประการหนึ่งในการ
รักษาตํ าแหนง ส.ส.เปนเวลายาวนาน ดวยเหตุนี้เองในชวงหัวเลี้ยวหัวตอนี้ นักการเมืองจึงมีราคา  
เพราะความตองการซื้อนักการเมืองมีมากกวาปกติ ในการเลือกตั้งป 2529 มีการซื้อนักการเมือง 
ในราคา 3 ลานบาท แตในฤดูการเลือกตั้งป 2535 ราคานักการเมืองเพิ่มเปน 5 ลานบาท รายงานขาว
บางชิ้นกลาวถึงราคาที่จายกันสูงกวานี้ แตดังไดกลาวแลววา ราคานักการเมืองมิไดมีอยูเพียงระดับ
เดยีว  หากแตแตกตางไปตามความเจนสนามและโอกาสที่จะไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง  นักการเมือง
หนาใหมอาจมีราคาตํ่ ามาก

บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งมีสวนทํ าใหความตองการของ
พรรคการเมืองในการซื้อนักการเมืองมีมากกวาปกติ เพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งมี
ความโนมเอยีงทีจ่ะใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก อาทิเชน การจํ ากัด
บทบาทดานนิติบัญญัติของพรรคการเมืองที่มี ส.ส.ในสังกัดนอยกวา 20 คน การกํ าหนดจํ านวน 
ผูสมคัรรับเลือกตั้งขั้นตํ่ าของพรรคการเมืองแตละพรรค (ดังเชนบทบัญญัติที่วา พรรคการเมืองจักตอง
สงสมาชิกเขาสมัครรับเลือกตั้งอยางนอย 120 คน) เปนตน ความโนมเอียงที่จะสนับสนุนพรรค 
การเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็กดังกลาวนี้มีสวนผลักดันใหความตองการซื้อ 
นักการเมืองมีมากขึ้น ประกอบกับตลาดนักการเมืองไดพัฒนามาเปนตลาดที่มีอุปสรรคในการเขาไป
แขงขนั  (barriers to entry) มากขึ้น  ทํ าใหนักการเมืองมีราคาสูงกวาปกติ  นอกจากนี้ บทบัญญัติ 
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ดังกลาวนี้ยังกอใหเกิดอาชีพนักการเมืองรับจางอีกดวย พรรคการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลาง
จํ านวนมากมีสมาชิกที่มีศักยภาพที่จะไดรับเลือกตั้งจํ านวนจํ ากัด โดยจํ านวนดังกลาวตํ่ ากวาจํ านวน 
ทีก่ฎหมายบงัคบั จึงตองหานักการเมืองรับจางลงสมัครโดยมิไดหวังชัยชนะ
           ความตองการ ส.ส.มิไดมาจากพรรคการเมืองเทานั้น หากทวายังมีความตองการจาก
ประชาชนดวย ประชาชนมิไดตองการ ส.ส. เพื่อใหทํ าหนาที่นิติบัญญัติหรือกํ าหนดนโยบาย เพราะ 
หนาที่ดังกลาวนี้หางไกลจากประโยชนสุขของประชาชน อีกทั้งประชาชนยังคุนเคยตอการใหสัญญา
ลมๆ แลงๆ ของผูสมัครรับเลือกตั้งอีกดวย ส่ิงที่ประชาชนคาดหวังวาจะไดจาก ส.ส.ก็คือ ความตองการ
ทีจ่ะให  ส.ส.อํ านวยประโยชนสวนบุคคลและสาธารณบริการให เพราะราชการและรัฐบาลไดทอดทิ้ง
ประชาชนในชนบทมาเปนเวลาชานาน ส.ส.สามารถเขามาเสริมสวนที่ขาดนี้ได ส.ส.ที่ทํ าตัวเปนที่พึ่ง
ของประชาชนไดจะสามารถรักษาตํ าแหนง ส.ส.ไดนาน ความสัมพันธที่กอตัวขึ้นระหวาง ส.ส.กับ
ประชาชนในเขตการเลือกตั้งจะมีลักษณะเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ส.ส.จะตองจุนเจือชวยเหลือ 
ในยามเดือดรอน ชวยปกปองคุมครองในยามที่ถูกขาราชการเบียดเบียน และตองเขารวมในงาน
ประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น ตลอดจนงานพิธีกรรมในครัวเรือน ประชาชนโดยทั่วไปจะไมรูสึกชื่นชม 
ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ประกาศนโยบายวาจะลมการเก็บพร่ีเมียมขาว เพราะอานิสงสของการเลิกเก็บ 
พรีเมี่ยมขาวเปนเรื่องนามธรรมที่เขาใจยาก แตประชาชนจะชื่นชมผูสมัครรับเลือกตั้งที่สามารถนํ า 
โครงการพฒันาเขาสูชุมชนได เนื่องจากไดรับประโยชนโดยตรง ดังนั้น ส.ส. ที่ตองการรักษาตํ าแหนง 
ไมเพยีงแตจะตองชวยเหลือประชาชนชนภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และเขารวมงานสังคม
กับราษฎรเทานั้น หากทวายังตองใชเวลาเปนอันมากในการวิ่งเตนใหโครงการพัฒนาเขาสูเขตการ
เลือกตั้งของตนอีกดวย หนาที่หลักของ ส.ส.ในดานนิติบัญญัติและในฐานะผูผลิตนโยบายมิใชส่ิงที่
ราษฎรคาดหวัง สาเหตุสํ าคัญเปนเพราะวา รัฐธรรมนูญที่มีมาเกือบทั้งหมดจํ ากัดบทบาทดังกลาวนี้
ของ ส.ส.

            ความตองการของพรรคการเมืองในการซื้อนักการเมือง ทํ าให 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

           ในการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2476 ประมาณ
รอยละ 35 ของ ส.ส.ที่ไดรับเลือกตั้งมาจากระบบราชการ โดยเปนขาราชการประจํ า 16 คน และ 
ขาราชการบ ํานาญ 11 คนจากจํ านวน ส.ส.ทั้งหมด 78 คน  สัดสวนของ ส.ส.ที่มาจากระบบราชการ 
ข้ึนสูระดบัสูงสดุในการเลือกตั้งทั่วไปเดือนสิงหาคม 2489 โดยปรากฏวาสูงถึง 61% หลังจากนั้น ความ
สํ าคญัของระบบราชการในฐานะแหลงกํ าเนิดนักการเมืองเริ่มตกตํ่ าลง แนวโนมดังกลาวนี้ปรากฏอยาง
ชดัเจนระหวางป  2489 - 2492 และระหวางป 2500 - 2518 ในการเลือกตั้งป 2519  สัดสวนของ ส.ส.
ทีม่าจากระบบราชการถีบตัวขึ้นมาอยูในระดับ 22% แตการเลือกตั้งหลังจากนั้น สัดสวนนี้อยูในระดับ
ต่ํ ากวา 20%

           ในขณะทีสั่ดสวนของ ส.ส.ที่มาจากระบบราชการมีแนวโนมโดยทั่วไปลดลง สัดสวน
ของ ส.ส. ทีม่าจากอาชีพธุรกิจการคากลับมีแนวโนมเพิ่มข้ึน กอนป 2500  ส.ส.ที่มีภูมิหลังเปนนักธุรกิจ
การคามไีมถึง 25% (ยกเวนการเลือกตั้งป 2492 ที่สูงถึง 33%) นับต้ังแตการเลือกตั้งป 2500 เปนตน
มา สัดสวนของ ส.ส.ที่มาจากอาชีพธุรกิจการคาลวนแลวแตมากกวา 25% ของจํ านวน ส.ส.รวม   
โดยทีสั่ดสวนนี้ข้ึนสูระดับสูงสุดในการเลือกตั้งป  2512  (45.7%)  และยืนอยูระดับ 37 - 39% ในการ
เลอืกตั้งระหวางป 2522 - 2529

           ดังนี ้จะเหน็ไดวา ตลาดนักการเมืองในชวงเวลาเกือบ  60  ปที่ผานมานี้ มีโครงสราง 
ทีแ่ปรเปลีย่นไปเปนอันมาก การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ

 ประการแรก  การเตบิโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมมีผลกระทบตอตลาดนักการเมือง 
อยางมิอาจหลีกเลี่ยงได กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจทั้งปวงลวนแลวแตตองการที่จะเขาไปมีสวน
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ยึดกุมอํ านาจรัฐ ทั้งนี้เพื่อธํ ารงและขยายฐานอํ านาจเศรษฐกิจ ดังนั้น เราจึงไดเห็นปรากฏการณที่ 
เจาพอและนายทนุสวนภูมิภาค ซึ่งเขาไปมีบทบาทและอิทธิพลในการเมืองทองถิ่นไตเตาขึ้นไปสัมพันธ
กับพรรคการเมืองและผูนํ าพรรคตางๆ การที่สัดสวนของ ส.ส.ที่มาจากอาชีพธุรกิจการคามีแนวโนม
เพิม่ข้ึนยอมสะทอนใหเห็นถึงอิทธิพลของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมในตลาดการเมือง

           ประการที่สอง ตลาดนักการเมืองเปนตลาดที่มีการเคลื่อนยายแรงงาน (labour 
mobility) คอนขางตํ่ านับต้ังแตการเลือกตั้งป 2522 จนถึงป 2531 จํ านวนผูประสบความสํ าเร็จ 
ในการเลอืกตัง้มเีพยีง 650 - 700 คน นักการเมืองที่ดํ ารงตํ าแหนง ส.ส.อยูแลวมีโอกาสมากกวา 50% 
ทีจ่ะรักษาต ําแหนงไวได  หากมิไดละเลยการดูแลทุกขสุขของราษฎรในเขตการเลือกตั้ง การเสริมสราง
ความสมัพนัธเชงิอุปถัมภกับราษฎร การชวยเหลือราษฎรทั้งในฐานะ ส.ส.และฐานะผูอุปถัมภ ตลอด
จนการผลักดันโครงการพัฒนาของรัฐเขาสูเขตการเลือกตั้ง นับเปนปมเงื่อนสํ าคัญที่จะทํ าใหประสบ 
ชยัชนะในการเลอืกตั้ง กลาวโดยทั่วไปแลว ส.ส.ฝายรัฐบาลมีโอกาสที่จะผันทรัพยากรของรัฐไปสูเขต
การเลอืกตัง้ไดมากกวา ส.ส.ฝายคาน ความไมเสมอภาคในการใชทรัพยากรของรัฐ ไมเพียงแตจะทํ าให
พรรคฝายรฐับาลมแีรงดึงดูดให ส.ส.ยายพรรคเทานั้น หากทวายังมีผลในการทํ าลายพรรคการเมืองที่มี
อุดมการอกีดวย ลักษณะของตลาดนักการเมืองที่มีการเคลื่อนยายแรงงานคอนขางตํ่ า ยังเห็นไดจาก
การสืบทอดอาชีพในตระกูลนักการเมืองบางตระกูล ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเปนผูมีอิทธิพลและนายทุน 
ทองถิ่น

            ประการที่สาม ตลาดนักการเมืองมิใชตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ (perfect 
competition)  กลาวคอื มิใชตลาดชนิดที่ใครอยากเดินเขาไป ก็สามารถเดินเขาไปโดยสะดวก  หากแต
เปนตลาดที่มีทํ านบขวางกั้นการเขาไปแขงขัน (barriers to entry) โดยที่อุปสรรคในการเขาไปแขงขันมี
แนวโนมเพิม่ข้ึน การเขาสูตลาดการเมืองเพื่อประกอบอาชีพนักการเมืองนับวันรังแตจะยากลํ าบากมาก
ยิง่ขึน้  สวนหนึง่เปนเพราะการแผขยายอิทธิพลของทุนนิยม ทางเศรษฐกิจเขาสูตลาดการเมือง ทํ าใหมี
การใชเงินในการซื้อเสียง ซึ่งปรากฏอยางชัดเจนนับต้ังแตการเลือกตั้งทั่วไปป 2512 เปนตนมา  
ผลที่ตามมาก็คือ รายจายในการเลือกตั้งมีแนวโนมเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว และกลายเปนทํ านบสํ าคัญ 
ที่สกัดกั้นมิใหผูไรฐานะทางเศรษฐกิจเขาสูตลาดการเมือง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะการกาวเขาสูตลาด
การเมืองของผูมีอิทธิพลและเจาพอทองถิ่น ซึ่งอาศัยวิธีการแขงขันที่ไมเปนธรรม จนถึงขั้นการโกง 
การเลือกตั้งและการฆาตกรรมหัวคะแนนของคูแขง ในเขตการเลือกตั้งที่ถูกครอบงํ าโดยผูมีอิทธิพล
และเจาพอ การแทรกตัวเขาสูตลาดการเมืองเปนเรื่องยากลํ าบากยิ่ง หากไมเขาไปสวามิภักดิ์หรือ 
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รับการอปุถมัภจากผูทรงอิทธิพลและเจาพอในทองถิ่นนั้น ทํ านบที่กีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง  ซึ่ง
มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการซื้อเสียงและอิทธิพลทองถิ่น ก็คือ ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ระหวางนกัการเมอืงที่เปน ส.ส.อยูแลวกับราษฎรในเขตการเลือกตั้ง หากนักการเมืองเจาของตํ าแหนง
มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนแฟนกับผูนํ าทองถิ่นและราษฎรในเขตการเลือกตั้ง และสามารถ
ใชอํ านาจการเมืองผันทรัพยากรของรัฐเขาไปพัฒนาเขตการเลือกตั้ง นักการเมืองหนาใหมยอมยาก 
ทีจ่ะแยงชงิตํ าแหนง ส.ส.จากเจาของตํ าแหนงเดิมไว

           ประการที่ส่ี  พฒันาการของตลาดนักการเมืองในชวง 60 ปที่ผานมา มีแนวโนมที่ 
นักการเมืองเลวขับนักการเมืองดีออกไปจากตลาด ในดานหนึ่ง นักการเมืองอุดมคติที่ดํ ารงตํ าแหนง  
ส.ส.อยูแลว ยากที่จะรักษาตํ าแหนงไวไดทามกลางการเปลี่ยนแปลงตลาดการเมืองที่กํ าลังเกิดขึ้น      
ในอกีดานหนึง่ นกัการเมืองอุดมคติหนาใหมยากที่จะแทรกตัวเขาสูตลาดการเมืองได เนื่องจากทํ านบ
และอุปสรรคในการเขาไปแขงขันมีมากขึ้น อาชีพนักการเมืองโดยพื้นฐานเปนอาชีพที่รายไดไมมี 
เสถยีรภาพอยูแลว ความไรเสถียรภาพแหงรายไดยังถูกซํ้ าเติมดวยการปฏิวัติรัฐประหาร วงจรอุบาทว
ทางการเมืองมีสวนทํ าลายนักการเมืองอุดมคติทั้งโดยตรงและโดยออม นักการเมืองอุดมคตินั้นยาก 
ที่จะเกาะกลุมอยางเหนียวแนน เพราะธรรมชาติของนักการเมืองอุดมคติมักจะมีความขัดแยงดาน 
อุดมคตดิวยกัน มิหนํ าซํ้ าการที่รัฐธรรมนญู กฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายการเลือกตั้งมีความ
โนมเอียงที่จะใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็กยังผลใหตนทุน 
การด ําเนนิงานของพรรคการเมืองสูงกวาที่ควรจะเปน  ซึ่งกระทบตอการจัดตั้งพรรคการเมืองอุดมคติ 
นอกจากนี้ กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยยังไดใชอํ านาจรัฐและกลไกของรัฐในการทํ าลายพรรคการเมือง
อุดมคต ิ โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคการเมืองในแนวสังคมนิยม นักการเมืองอุดมคติจึงไมสามารถรวมตัว
กนัอยางเปนปกแผน โดยทั่วไปแลวนักการเมืองอุดมคติมักจะอยูฝายคาน แตการเปนฝายคานทํ าให
เสยีเปรยีบทีไ่มสามารถผันทรัพยากรของรัฐไปพัฒนาเขตการเลือกตั้ง ยิ่งเมื่อตองเผชิญกับอิทธิพลของ
พลังเศรษฐกิจทุนนิยมและเจาพอดวยแลว นักการเมืองอุดมคติที่ไรอาวุธทุนนิยมก็ยากที่จะรักษา
ตํ าแหนงไวได  สวนนักการเมืองอุดมคติหนาใหม หากปราศจากอาวุธทุนนิยม ก็ยากที่จะทะลุทะลวง
เขาสูตลาดการเมืองได เพราะตลาดการเมืองเปนตลาดที่มีการแขงขันอยางไมสมบูรณ (imperfect 
competition)  โดยทีอุ่ปสรรคในการเขาไปแขงขันมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ดวยเหตุนี้เองตลาดนักการเมือง 
จงึมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรางไปในทางที่นักการเมืองเลวขับนักการเมืองดีออกไปจากตลาด
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           การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของตลาดนักการเมืองดังที่กลาวขางตนนี้ สาเหตุสํ าคัญ
สวนหนึง่เกดิจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเมือง (political behaviour) โดยที่การแปรเปลี่ยน
พฤตกิรรมทางการเมอืงเปนผลจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํ านาจ ตลอด
จนการเปลี่ยนแปลงสถาบันสังคม การเปลี่ยนแลงพฤติกรรมที่สํ าคัญในตลาดการเมืองไดแก  
การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองทุกระดับและทุกประเภท การยายสังกัดของนักการเมือง ซึ่งโดย 
ทัว่ไปเปนการยายเขาสูพรรคที่อยูในศูนยอํ านาจ การกอเกิดของอาชีพนักการเมืองรับจางสอบตก  และ
การใชทรัพยากรของรัฐเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองสวนบุคคล เปนตน การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมและโครงสรางตลาดนักการเมืองดังกลาวขางตนนี้สะทอนใหเห็นวา ทุนนิยมทางเศรษฐกิจ
ก ําลงัผลกัดนัใหเกิดทุนนิยมทางการเมือง5

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 เมษายน 2535
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ดุลยภาพในตลาดนักการเมือง

           การประกาศยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2535 กอใหเกิดความ  
ระสํ่ าระสายในพรรคการเมืองตางๆเปนอันมาก ความระสํ่ าระสายดังกลาวนี้เปนเรื่องที่คาดการณ 
ลวงหนาไดอยูแลว เพราะทันทีที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้งใหนายอานันท ปนยารชุน 
ดํ ารงต ําแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535  ก็เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา รัฐบาลอานันท 
2 เปนเพยีงรฐับาลรกัษาการที่เขามาบริหารราชการแผนดินเพื่อฟนฟูชาติ และจัดการใหมีการเลือกตั้ง
ทีบ่ริสุทธิ์และยุติธรรม

           แมจะมีกระแสความปนปวนและความระสํ่ าระสายในตลาดนักการเมือง แตตลาด 
นักการเมืองยังคงดํ ารงอยู การดํ ารงอยูและการลมสลายของตลาดนักการเมืองมีสภาพอันแตกตาง
จากตลาดสินคาและตลาดปจจัยการผลิตทั้งปวง ในขณะที่ปจจัยทางเศรษฐกิจมีฐานะครอบงํ าตลาด
สินคาและตลาดปจจัยการผลิต แตการดํ ารงอยูและการลมสลายของตลาดนักการเมืองขึ้นอยูกับปจจัย 
ทางการเมืองเปนสํ าคัญ ยามใดก็ตามที่มีการรัฐประหารโคนลมระบอบประชาธิปไตย ตลาด 
นักการเมืองก็ตองลมสลายตามไปดวย ตลาดนักการเมืองจะดํ ารงอยู ไดก็เฉพาะแตในระบอบ
ประชาธิปไตย ไมวาจะเต็มใบหรือคร่ึงใบก็ตาม

           ตลาดนักการเมืองมีลักษณะเปนตลาดแรงงานประเภทหนึ่งในตลาดแรงงาน ยอมมี
การเคลื่อนยายแรงงาน (lobour mibility) ระหวางอุตสาหกรรมและระหวางภูมิภาคฉันใด ตลาด 
นักการเมืองก็มีการเคลื่อนยายแรงงานฉันนั้น ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญและการยุบสภา
เพื่อใหมีการเลือกตั้งใหม การเคลื่อนยายแรงงานก็จะปรากฎใหเห็นในตลาดนักการเมืองอยางเปน
ขบวนการ เพราะกํ าหนดการเลือกตั้งใหมมีผลในการทํ าลายดุลยภาพที่มีอยูเดิมในตลาดตลาด 
นกัการเมอืงจงึตองปรับตัวเพื่อเขาสูดุลยภาพใหม ในทันทีที่มีประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร  ดุลยภาพ
ในตลาดนักการเมืองก็ถูกทํ าลายไป กวาที่ตลาดจะปรับเขาสูดุลยภาพใหมไดก็ตอเมื่อมีการประกาศ 
ผลการเลอืกตั้ง หรือตอเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม บางครั้งการปรับตัวเขาสูดุลยภาพใหม อาจตองใช
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เวลามากกวานั้น ชวงเวลาที่ตลาดนักการเมืองเบี่ยงเบนออกจากดุลยภาพเดิม และยังมิไดเขาสู 
ดุลยภาพใหมนี้เอง ที่เปนชวงแหงภาวะระสํ่ าระสายในตลาด

           การเคลือ่นยายแรงงานในตลาดนักการเมืองมีอยู 2 ลักษณะ  ลักษณะที่หนึ่งเปนการ
เคลื่อนยายของนักการเมืองหนาใหมเขาสูตลาดนักการเมือง ตลาดนักการเมืองเปนตลาดที่มีอุปสรรค
ในการเขาไปแขงขัน (barriers to entry) หานอยไม  ในเบื้องแรกทีเดียว นักการเมืองหนาใหมจักตอง
เลือกพรรคที่จะสังกัด นอกจากนี้ ยังตองดํ าเนินการใหพรรคเจาสังกัดคัดเลือกตนเปนผูสมัคร 
รับเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งที่ตนตองการแขงขัน นักการเมืองหนาใหมไมเพียงแตจะตองมีฐาน 
การสนบัสนนุทางการเมืองภายในพรรคเทานั้น หากยังตองมีฐานเศรษฐกิจของตนเองอีกดวย เพราะ 
นักการเมืองหนาใหมมักจะมิใชนักการเมืองเกรด A ที่พรรคจะใหการสนับสนุนทางการเงิน อยางไร 
กต็าม นกัการเมอืงหนาใหมในระดับชาติจํ านวนไมนอยกาวขึ้นมาจากตลาดการเมืองระดับทองถิ่น

           การเคลื่อนยายแรงงานในตลาดนักการเมืองอีกลักษณะหนึ่งเปนการเคลื่อนยายของ
นักการเมืองหนาเกา นักการเมืองหนาเกาบางคนอาจตัดสินใจเลิกเลนการเมืองและออกจากตลาดไป 
สวนทีย่งัคงเลนการเมืองตอไป ก็ตองตัดสินใจเรื่องสํ าคัญอยางนอย 2 เร่ือง  เร่ืองแรกไดแก การ 
เลอืกเขตการเลือกตั้ง และเรื่องที่สองไดแก การเลือกพรรคที่สังกัด

           การตัดสินใจเปลี่ยนเขตการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเปลี่ยนเขตการเลือกตั้งภายใน
จงัหวดัเดยีวกนัหรอืขามจังหวัด เกิดจากการประเมินความเปนไปไดที่จะชนะการเลือกตั้ง นักการเมือง
หนาเกาอาจตดัสินใจเปลี่ยนเขตการเลือกตั้งหากผลการประเมินปรากฎวา การเปลี่ยนเขตการเลือกตั้ง
จะทํ าใหความเปนไปไดที่จะชนะการเลือกตั้งมีมากขึ้น การตัดสินใจดังกลาวนี้อาจเปนผลจากการ 
แกกฎหมายการเลือกตั้ง โดยมีการเปลี่ยนแปลงกติกา และ/หรือเขตการเลือกตั้งในเชิงภูมิศาสตร  
รวมตลอดทั้งการเปลี่ยนแปลงฐานสนับสนุนทางการเมืองทั้งในเขตการเลือกตั้งเกาและเขตการ 
เลอืกตัง้ใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งฐานะการแขงขันของคูแขงทางการเมืองในเขตการเลือกตั้งทั้งสอง

           สวนการยายพรรคเกิดจากการประเมินผลประโยชนเปรียบเทียบระหวางการสังกัด
พรรคเดมิกบัการยายสังกัดพรรคใหม หากผลการประเมินพบวา การยายพรรคใหผลประโยชนมากกวา
การสังกัดพรรคเดิม การยายพรรคก็จะเกิดขึ้น ซึ่งกอผลกระทบตอดุลยภาพในตลาดการเมือง  
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การประเมินผลประโยชนดังกลาวนี้ครอบคลุมถึงผลประโยชนในการอยูรวมพรรคที่มีอุดมการทางการ
เมอืงคลายคลึงกัน รวมตลอดทั้งผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม

           พัฒนาการในตลาดการเมืองในชวง 60 ปที่ผานมานี้ ทํ าใหความแตกตางระหวาง
พรรคการเมืองในดานอุดมการทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองหมดสิ้นไป พรรคที่มีอุดมการสังคมนิยม 
ทัง้ในทศวรรษ 2490 และชวงป 2516-2519 ถูกกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยท ําลายไปจนเกือบหมดสิ้น 
จนบัดนี้ไมมีความแตกตางระหวางพรรคการเมืองในเชิงอุดมการ ความแตกตางที่ยังคงหลงเหลืออยู
บางเปนความแตกตางในดานความซื่อสัตยสุจริตและการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการ
บริหารราชการแผนดิน ดังนั้น การยายพรรคจึงมิไดเกิดจากปจจัยดานอุดมการ แตภาพลักษณความ  
`สะอาด' ของพรรคอาจเปนแรงจูงใจใหนักการเมืองยายพรรคได

           การทํ าลายพรรคการเมืองในแนวทางสังคมนิยมก็ดี การรัฐประหารที่เกิดขึ้นซํ้ าแลว 
ซํ้ าเลาก็ดี และการแทรกตัวของเจาพอและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเขาสูตลาดการเมืองก็ดี รวมตลอด 
ทัง้การซือ้ขายเสยีง ซึ่งนับวันมีแตจะเพิ่มข้ึนก็ดี ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ไมเพียงแตมีสวนขับดันนักการ
เมืองที่มีอุดมการออกไปจากตลาดนักการเมืองเทานั้น หากทวายังเปนทํ านบสกัดมิใหคนดีกาวเขาสู
ตลาดอีกดวย สภาพการณดังที่เปนอยู นี้ ทํ าใหการตัดสินใจยายพรรคเกิดจากการประเมิน  
ผลประโยชนสวนบุคคลยิ่งกวาผลประโยชนสวนรวม นักการเมืองจํ านวนมากเลือกที่จะยายเขาสังกัด
พรรคที่มีโอกาสเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองชนิดนี้สามารถแสวงหาการสนับสนุน
ทางการเงินจากภาคเอกชนและผู นํ านักการเมืองไดโดยงาย และพรอมที่จะลงทุนเพื่อใหไดมา 
ซึ่งอํ านาจทางการเมือง โดยหวังที่จะใชอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
ในภายหลัง ดวยเหตุนี้เอง จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่พรรคการเมืองชนิดนี้สามารถจายเงินซื้อ 
นักการเมืองในอัตราคนละ 3-7 ลานบาท ข้ึนอยูกับความเปนไปไดที่จะชนะการเลือกตั้งของ 
นกัการเมืองแตละคน

           การยายไปสังกัดพรรคที่มีโอกาสเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาลไมเพียงแตจะทํ าให
ได `คาตัว' สูงกวาพรรคการเมืองทั่วไปเทานั้น หากทวายังมีผลประโยชนอ่ืนๆที่จะไดรับในอนาคต 
อีกดวย หากพรรคการเมืองที่สังกัดเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาลสมดังปรารถนา นักการเมืองที่ยาย
พรรคก็อาจไดตํ าแหนงรัฐมนตรี หากมี ส.ส.บริวารจํ านวนตั้งแต 6 คนขึ้นไป หรือหากพลาดจาก
ตํ าแหนงรัฐมนตรี ก็ยังมีตํ าแหนงเลขานุการรัฐมนตรี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ตํ าแหนงประจํ าสํ านัก
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เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี และตํ าแหนงการเมืองอื่นๆ ซึ่งมีเงินประจํ าตํ าแหนงนอกเหนือไปจากเงินเดือน 
ส.ส. ผลประโยชนที่สํ าคัญนอกเหนือจากที่กลาวนี้ ก็คือ โอกาสในการผลักดันโครงการพัฒนาเขาสูเขต
การเลอืกตัง้ของตน ซึ่งสามารถสรางคะแนนนิยมทางการเมืองและความมีหนามีตาในสังคมชนบทได

           ดวยระบบความคิดดังที่กลาวขางตนนี้เอง จึงมีปรากฎการณการยายพรรคระลอก
ใหญเกิดขึ้นซํ้ าแลวซํ้ าเลาในประวัติศาสตรการเมืองไทย ปรากฏการณดังกลาวนี้มักจะเกิดจากการ 
จดัตัง้ `พรรคทหาร'  เมื่อผูนํ าฝายทหารที่ลมกระดานประชาธิปไตย จํ าเปนตองเลนเกมประชาธิปไตย 
กม็กัจะจดัตัง้พรรคขนาดใหญเพื่อเปนฐานทางการเมือง ทั้งนี้โดยอาศัยทรัพยากรของแผนดิน ในการ
ดึงดูดนักการเมืองมาเขาสังกัด ตัวอยางของพรรคการเมืองลักษณะนี้ไดแก พรรคเสรีมนังคศิลา 
ในรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชน   
พรรคสหประชาไทยของรัฐบาลถนอม-ประภาส  และพรรคสามัคคีธรรมของผูนํ า รสช. การกอเกิดของ
พรรคชาตพิฒันาซึง่สมควรที่จะชูคํ าขวัญวา "ชาติจะพัฒนา ตองพัฒนานาชาติ" ก็ดํ าเนินอยูในมรรควิถี
เดียวกัน

           นกัการเมอืงในสังกัดพรรคที่รวมรัฐบาลสุจินดาพากันตีจากพรรคตนสังกัด เพราะภาพ
ลักษณการเปน `พรรคมาร' และการมีสวนรวมในการปราบปรามประชาชนในขบวนการพฤษภา 
มหาโหด ยอมบ่ันทอนทั้งโอกาสในการชนะการเลือกตั้งและโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาล ลํ าพังแตการ
เปลีย่นชือ่พรรค ดังที่พรรคสามัคคีธรรมเปลี่ยนชื่อเปนพรรคเทิดไทนั้น ไมพอเพียงที่จะชํ าระลางคราบ
ความเปนมารได คร้ันจะยายไปสังกัดพรรคที่ไมมีภาพลักษณแหงความเปนมารก็มิใชเร่ืองงาย เพราะ
พรรคที่มีภาพลักษณแหงความ `สะอาด' ยอมไมสุมเสี่ยงที่จะรับนักการเมือง `เฮงซวย' เขาสังกัด  
ในขณะที่นักการเมืองจํ านวนมากตองการชํ าระลางคราบมาร แตหาที่ชํ าระลางมิได พลเอกชาติชาย 
ชณุหะวนั และพลพรรคมองเห็นโอกาสในการจัดตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคชาติพัฒนาจึงถือ
ก ําเนดิขึ้นเพื่อเปนที่ชํ าระลางคราบมาร

           ดุลยภาพในตลาดนักการเมืองกํ าลังแปรเปลี่ยนไปในทางที่พรรคการเมืองตางๆกํ าลัง
ปรับกํ าลังพล พรรคที่สูญเสียกํ าลังพลมิไดมีเฉพาะแตพรรคมารโดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคสามัคคีธรรม 
พรรคชาติไทย และพรรคประชากรไทยเทานั้น แมแตพรรคฝายคานบางพรรคก็ตองสูญเสียกํ าลังพล
ดวย ภาวะถดถอยของพรรคความหวังใหมเปนเรื่องที่คาดการณลวงหนาได เพราะพรรคนี้เติบโตดวย
การซื้อนักการเมือง และใชยุทธวธิอัีนไมแตกตางจากพรรคสามัคคีธรรมและ `พรรคทหาร' ที่มีมากอน
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หนานี ้ เมือ่อํ านาจเงินตราออนระโหยและโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลตกตํ่ า นักการเมืองที่ถูกดูดดึงดวย
อํ านาจเงนิตรากพ็ากันตีจากเปนธรรมดา ในขณะที่ภาวะถดถอยของพรรคเอกภาพโดยพื้นฐานแลวเกิด
จากความไมสามารถในการขยายฐานสนับสนุนทางการเมือง

           พรรคการเมืองที่ไดดุลในดานกํ าลังพลมิไดมีเฉพาะแตพรรคชาติพัฒนาเทานั้น พรรค
ทีม่ภีาพลกัษณแหงความ `สะอาด' ดังเชนพรรคพลังธรรมและพรรคประชาธิปตยก็ไดกํ าลังพลเพิ่มข้ึน
ดวย

           ตลาดนักการเมืองกํ าลังปรับตัวเขาสู ดุลยภาพใหม โดยที่ยังไมปรากฏแนชัดวา  
ดุลยภาพใหมจะกอใหเกิดสันติสุขแกสังคมไทยไดมากกวาดุลยภาพเดิมหรือไม6

                                                          
6 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"    ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 24 กรกฎาคม 2535
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ตลาดนายกรัฐมนตรี  (ตอนที่หนึ่ง)

         นายกรัฐมนตรีเปนอาชีพที่มีตลาดแรงงานอันไมแตกตางไปจากแรงงานประเภทอื่นๆ 
กลาวโดยพื้นฐานแลว ตลาดนายกรัฐมนตรีนับเปนตลาดนักการเมืองประเภทหนึ่ง ใครก็ตามที่ดํ ารง
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรียอมตองมีหนาที่ในการใชอํ านาจเพื่ออํ านวยประโยชนสุขแกประชาชนและ   
จดัสรรปนสวนผลประโยชนในสังคม คงจะมีแตอเวไนยสัตวเทานั้นที่ตองการเปนนายกรัฐมนตรีแตปาก
บอกวาไมอยากเปนนักการเมือง แมนายกรัฐมนตรีจะเปนนักการเมือง แตตลาดนายกรัฐมนตรีก็มี
ลักษณะเฉพาะอนัแตกตางจากตลาดนักการเมืองโดยทั่วไป หากจะใชศัพทในวงวิชาการเศรษฐศาสตร 
เหน็จะตองกลาววา ตลาดนายกรัฐมนตรีเปนกรณีพิเศษ (special case) ของตลาดนักการเมือง

         คนทัว่ไปมกัจะเขาใจวา นักการเมืองเปนกลุมบุคคลที่ไตเตาขึ้นสูชนชั้นนํ าทางอํ านาจ 
(power elite) ดวยกระบวนการเลือกตั้ง ความเขาใจนี้ถูกตองเพียงครึ่งเดียว เพราะยังมีนักการเมืองอีก
จํ าพวกหนึ่งในระบบราชการที่มีอํ านาจโดยไมผานกระบวนการเลือกตั้ง นับต้ังแตการเปลี่ยนแปลง 
การปกครองในป 2475 เปนตนมา อํ านาจรัฐก็ถูกยึดกุมโดยกลุมขนนางขาราชการระบอบการเมือง 
การปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปนระบอบอํ ามาตยาธิปไตย กลุมอํ ามาต-
ยาธิปไตยไดใชอํ านาจรัฐในการรางรัฐธรรมนูญและบัญญัติกฎหมายเพื่อสงวนอํ านาจไวในระบบ 
ราชการ ดวยเหตุดังนั้น ขุนนางขาราชการตั้งแตระดับอธิบดีข้ึนไป รวมตลอดทั้งผูนํ าฝายทหารเปนกลุม
บุคคลที่ทรงอํ านาจในสังคมไทย และนับเนื่องอยูในชนชั้นนํ าทางอํ านาจ กลุมผูนํ าขาราชการทั้งฝาย
ทหารและฝายพลเรือนเหลานี้จึงเปนนักการเมืองที่มีอํ านาจโดยไมผานกระบวนการเลือกตั้ง  
ประวติัศาสตรการเมืองไทยในชวงเวลา 60 ปที่ผานมาเปนประวัติศาสตรแหงความขัดแยงระหวางกลุม
พลังในระบบราชการกับกลุมพลังนอกระบบราชการ ยามใดที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเรืองอํ านาจ 
ระบอบการเมืองการปกครองก็จะมีลักษณะเผด็จการคณาธิปไตย  แตยามใดที่กลุมพลังนอกระบบ 
ราชการสามารถยื้อแยงอํ านาจจากระบบราชการได ระบอบการเมืองการปกครองก็จะมีลักษณะ
ประชาธิปไตยมากขึ้น
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          ระบอบการเมืองการปกครองอันเปนโครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจ (super 
structure) นับเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดโครงสรางและสภาพแวดลอมในตลาดนายกรัฐมนตรี  
หากระบอบการเมืองการปกครองมีความเปนประชาธิปไตย ราษฎรจะมีสิทธิในการเลือกนายก 
รัฐมนตรี แตระบบการเลือกตั้งในสังคมการเมืองไทยไมเคยเปดโอกาสใหราษฎรเลือกนายกรัฐมนตรี
โดยตรง อยางมากที่สุดที่เปนมาก็คือ การมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนญูวา นายกรัฐมนตรีจักตองเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในกรณีตรงกันขาม หากกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเรืองอํ านาจ ราษฎร 
จะปราศจากสิทธิในการเลือกนายกรัฐมนตรี แมจะเปนเพียงโดยออมก็ตาม เพราะกลุ มพลัง 
อํ ามาตยาธปิไตยตองการตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี โดยไมผานกระบวนการเลือกตั้ง

         ในบรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนูญการปกครอง ซึ่งบังคับใชในสังคมการเมืองไทย
รวม 15 ฉบับ มเีพียง 2 ฉบับเทานั้นที่ระบุวา นายกรัฐมนตรีจักตองเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดแก  
รัฐธรรมนูญฉบับป 2489 และฉบับป 2517

         ในจ ํานวนนายกรัฐมนตรี 19 คน (ดูตารางที่ 1 และ 2) มีเพียง 6 คนที่ผาน                
กระบวนการเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร(ดูตารางที่ 1) ไดแก นายปรีดี พนมยงค(ส.ส.อยุธยา 
2489) พลเรอืตรีถวลัย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ (ส.ส.อยุธยา 2489) จอมพล ป. พิบูลสงคราม(ส.ส.พระนคร 
2500) ม.ร.ว.เสนยี ปราโมช(ส.ส.กรุงเทพฯ 2518 และ 2519) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (ส.ส.กรุงเทพฯ 
2518) และพลเอกชาติชาย ชณุหะวนั (ส.ส.นครราชสีมา 2531)นายกรัฐมนตรีบางทานผานสนามการ
เลือกตั้งมาอยางโชกโชน ขอมูลขางตนแสดงเฉพาะสมาชิกภาพในปที่ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี 
เทานัน้ นอกจากนี ้ยงัมนีายกรัฐมนตรีอีก 1 ทานที่ลงสนามเลือกตั้งหลังจากพนตํ าแหนงไปแลว ไดแก 
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัท (ส.ส.รอยเอ็ด เลือกตั้งซอม 2524) แมจะมีนายกรัฐมนตรีที่ผานการเลือก
ต้ังถงึ 6 คน แตรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส.มีอายุเพียง 5 ป 9 เดือนเทานั้น ในจํ านวนนี้รัฐบาล
นายปรีดี พนมยงคนบัเปนรัฐบาลที่อายุนอยที่สุด นายปรีดีไดรับเลือกตั้งเปน ส.ส.อยุธยาเมื่อวันที่ 5 
สิงหาคม 2489 คร้ันในวันที่ 21 สิงหาคม ศกเดียวกันก็ลาออกจากตํ าแหนง ในหมูนายกรัฐมนตรีที่เปน 
ส.ส.รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวนั นบัเปนรัฐบาลที่มีอายุยืนยาวที่สุด โดยอยูในตํ าแหนง 2 ป 6 
เดอืน แมวาจอมพล ป. พิบูลสงคราม จะดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรียาวนานกวาพลเอกชาติชาย   
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 
ของรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมโลกก็มีสวนในการกํ าหนดโครงสรางและ 
สภาพแวดลอมในตลาดนายกรัฐมนตรีดวย บทบาทของปจจัยภายนอกประเทศเหลานี้มุงกดดันให 
รัฐบาลไทยปรบัเปลีย่นนโยบายมากกวาการกํ าหนดตัวบุคคลที่เปนนายกรัฐมนตรี ดังเชนการกดดัน ให
รัฐบาลไทยละทิง้นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมในยุครัฐบาลจอมพล 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 กรัยวเิชียร (ชุดที่ 39 ป 2519-2520) รัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ (ชุดที่ 50 ป 2534-2535) 
เปนตน ขอทีน่าสังเกตก็คือ รัฐบาลเหลานี้ข้ึนมาดวยอํ านาจเผด็จการและการรัฐประหาร

         แมจะมีตัวอยางไมมากนักเกี่ยวกับบทบาทของประเทศมหาอํ านาจในการโคนลม 
รัฐบาลไทย แตบทบาทของกระทรวงกลาโหมอเมริกันในการสนับสนุนกลุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต 
และ  บทบาทของส ํานักประมวลขาวกลางอเมริกัน (CIA) ในการอุมชูกลุมพลตํ ารวจเอกเผา ศรียานนท  
นับเปนตัวอยางในกรณีที่กลาวถึงนี้ เพราะความชวยเหลือจากหนวยงานอเมริกันทั้งสองนี้มีฐานะ 
ไมแตกตางไปจากเชื้อเพลิงที่โหมกระพือความขัดแยงระหวางกลุมการเมืองทั้งสองนี้ อันนํ ามาซึ่งจุดจบ
ของรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2500

         แตการที่โฆษกกระทรวงการตางประเทศอเมริกันตอบคํ าถามผูส่ือขาวเมื่อปลายเดือน
มนีาคม 2535 วา รัฐบาลอเมริกันไดเพิกถอนวีซาเขาสหรัฐฯ ของนายณรงค วงศวรรณ ต้ังแตเดือน
กรกฎาคม 2534 ทั้งนี้โดยอาศัยอํ านาจตามกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งยังผลให
นายณรงคตองกลายเปน `เทวดาตกสวรรค' มิอาจสวมตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดนั้น นับเปน 
ปรากฎการณคร้ังแรกที่ประเทศมหาอํ านาจมีบทบาทในการยับยั้งบุคคลบางคนมิใหดํ ารงตํ าแหนง 
นายกรฐัมนตรีไทย ไมวาบทบาทดังกลาวเปนไปโดยตั้งใจหรือไมก็ตาม
         สังคมไทยไดพัฒนามาเปนสังคมเปดที่มีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับสังคม 
ทุนนิยมโลก ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีมิใชตํ าแหนงนักการเมืองธรรมดา หากแตเปนตํ าแหนงที่เปน 
หนาตาของบานเมือง บัดนี้ โครงสรางและสภาพแวดลอมในตลาดนายกรัฐมนตรีไมเพียงแตจะไดรับ
ผลกระทบจากรูปแบบของระบบการเมืองการปกครองเทานั้น หากทวายังไดรับผลกระทบจากการ 
แทรกแซง ของรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมโลกอีกดวย
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ตารางที่ 1
รายนามนายกรัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

2475-2535

คณะรัฐบาลรายนามนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้ง ส.ส.
ชุดที่ ชวงเวลา

รัฐธรรมนูญ

1. นายปรีดี   พนมยงค
          อยุธยา

5 สิงหาคม 2489 16 11 มิ.ย.2489-21 ส.ค.2489 รธน.2489

2. พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสดิ์ 5 สิงหาคม 2489 17 23 ส.ค.2489-30 พ.ค.2490 รธน.2489
        อยุธยา 18 31 พ.ค.2490-8  พ.ค.2490 รธน.2489
3. จอมพล ป.    พิบูลสงคราม
       พระนคร

26 กุมภาพันธ 2500 26 24 มี.ค.2500-16 ก.ย.2500 รธน.2475/95

4. ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช 26 มกราคม  2518 37 21 เม.ย.2519-23 ก.ย.2519 รธน.2517
      กรุงเทพฯ 38 25 ก.ย.2519-6 ต.ค.2519 รธน.2517
5. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
       กรุงเทพฯ

26 มกราคม 2518 36 17 มี.ค.2518-22 ม.ค.2519 รธน.2517

6. พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน 24 กรกฎาคม 2531 48 9  ส.ค.2531-14 ธ.ค.2533 รธน.2521
      นครราชสีมา 49 14 ธ.ค.2533-23 ก.พ.2534 รธน.2521

หมายเหตุ  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
นายกรฐัมนตรีที่มิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

2475-2535

รายนาม รัฐบาลชุดที่ ชวงเวลาการดํ ารงตํ าแหนง

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา 1-3 มิ.ย.2475 - มิ.ย.2476
2. พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 4-8 มิ.ย.2476 - ธ.ค.2481
3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม 9-10 ธ.ค.2481 - ก.ค.2487

21-25 เม.ย.2491 - ก.พ.2500
4. นายควง      อภัยวงศ 11 ส.ค.2487 - ส.ค.2488

14 ม.ค.2489 - มี.ค.2489
19-20 พ.ย.2490 - เม.ย.2491

5. นายทวี       บุณยเกตุ 12 ส.ค.2488 - ก.ย.2488
6. ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช 13 ก.ย.2488 - ม.ค.2489
7. นายปรีดี      พนมยงค 15 มี.ค.2489 - มิ.ย.2489
8. นายพจน      สารสิน 27 ก.ย.2500 - ธ.ค.2500
9. จอมพลถนอม   กิตติขจร 28 ม.ค.2501 - ต.ค.2501

30-32 ธ.ค.2506 - ต.ค.2516
10. จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 29 ก.พ.2502 - ธ.ค.2506
11. นายสัญญา    ธรรมศักดิ์ 33-34 ต.ค.2516 - ก.พ.2518
12. นายธานินทร  กรัยวิเชียร 39 ต.ค.2519 - ต.ค.2520
13. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 40-42 พ.ย.2520 - ก.พ.2523
14. พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 43-47 มี.ค.2523 - ส.ค.2531
15. นายอานันท   ปนยารชุน 50 มี.ค.2534 - เม.ย.25357

                                                          
7 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"   ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 ตุลาคม 2535
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ตลาดนายกรัฐมนตรี (ตอนที่สอง)

                          นายกรฐัมนตรีมาจากไหน?

           ตลอดชวงเวลา 60 ปที่ผ านมานี้ ระบบราชการเปนแหลงผูกขาดการผลิต 
นายกรฐัมนตรโีดยตลอด ในจํ านวนนายกรัฐมนตรี 19 คน ไมมีคนใดเลยที่ไมมีภูมิหลังเปนขาราชการ 
ความแตกตางมีอยูแตเพียงวา ความเขมขนของสีสันความเปนขาราชการนั้นไมเทากัน เมื่อ ม.ร.ว.
เสนยี  ปราโมช ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในป 2518 และ 2519 นั้น สีสันความเปนขาราชการ 
ไดเหอืดหายไปจนหมดสิ้น ความขอนี้เปนจริงในกรณีของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช (2518) และพลเอก
ชาติชาย ชณุหะวณั (2531) ดวย ในกรณีของนายอานันท ปนยารชนุ (2534) แมวารองรอยของความ
เปนขาราชการจะยงัคงหลงเหลืออยูบาง แตสีสันก็เจือจางไปเปนอันมาก นับวาตางจากพลเอกสุจินดา  
คราประยูร ที่คราบไคลแหงความเปนขาราชการยังคงปรากฏอยางเดนชัด เพราะเพิ่งลาออกจาก 
ราชการเพื่อดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี แตนายกรัฐมนตรีบางคนสามารถดํ ารงตํ าแหนงโดยมิตอง 
ลาออกจากราชการ ไมวาจะเปนจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (2501) จอมพลถนอม กิตติขจร (2501 และ 
2506) และนายธานินทร  กรัยวิเชียร (2519)

           ในบรรดารัฐธรรมนูญและธรรมนญูการปกครองจํ านวน 15 ฉบับ มีเพียง 5 ฉบับ 
เทานัน้ทีม่บีทบัญญัติหามขาราชการประจํ าดํ ารงตํ าแหนงการเมือง ไดแก รัฐธรรมนญูฉบับป 2489 
ฉบับป 2492  ฉบับป 2517  ฉบับป 2521  และฉบับป 2534 การที่รัฐธรรมนญูสวนใหญยินยอมให 
ขาราชการประจํ าดํ ารงตํ าแหนงการเมืองไดนั้น ยอมแสดงใหเห็นวา กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยซึ่งเปนผู
รางรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ ตองการผูกขาดอํ านาจการเมืองการปกครองไวในระบบราชการ และ
ประสบความสํ าเร็จในการนั้น
           แมวากลุมทุนจะแผอิทธิพลในปริมณฑลทางเศรษฐกิจในสังคมไทย และแมวาพลัง
เศรษฐกิจทุนนิยมจะสามารถทะลุทะลวงเขาสูตลาดการเมืองเกือบทุกระดับ ไมวาจะเปนสภาผูแทน
ราษฎร  วฒุสิภา และคณะรัฐมนตรี จนอาจกลาวสรุปไดวา ทุนนิยมทางเศรษฐกิจกํ าลังชักนํ าใหเกิด 
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ทุนนิยมทางการเมือง แตกลุมทุนยังไมสามารถเขาไปมีบทบาทในตลาดนายกรัฐมนตรีไดอยางเต็มที่ 
ในประการสํ าคัญ กลุมทุนยังไมสามารถผลักดันตัวแทนของกลุมข้ึนสูตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดเอง  
หากแตตกอยูในภาวะจํ ายอมที่จะตองยอมรับตัวแทนของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย รัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ เกือบจะเปนรัฐบาลชุดเดียวที่กลุมทุนมีบทบาทในการจัดตั้ง แตกระนั้นก็ตาม  
พลเอกชาติชายก็มีภูมิหลังเปนขาราชการ และมีสายสัมพันธกับทหาร สวนรัฐบาลนายอานันท  
ปนยารชนุ แมจะมลัีกษณะเปนรัฐบาลของกลุมทุน แตก็เปนรัฐบาลที่ทหารหนุนหลังและขึ้นสูอํ านาจ
ดวยการรัฐประหาร

           กระบวนการขึ้นสูตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีมีลักษณาการที่แตกตางกันตามประเภทของ
ระบอบการเมืองการปกครอง เนื่องจากสังคมการเมืองไทยมีลักษณะเปนสังคมอํ ามาตยาธิปไตย การที่
บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะกาวเขาสูตลาดนายกรัฐมนตรีไดนั้น จักตองไตบันไดแหงอํ านาจในระบบ 
ราชการเสียกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งจักตองยึดกุมอํ านาจในกองทัพไดเอง ดังกรณีจอมพล ป.  
พบูิลสงครามในชวงป 2481 - 2487 และชวงตนทศวรรษ 2490 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในชวงป 2500 
- 2506 และพลเอกเปรม  ติณสูลานนทในชวงป 2523-2531 หรือมิฉะนั้นก็ตองมีความสามารถในการ
ประสานผลประโยชนและอํ านาจในกองทัพ ดังกรณีจอมพล ป. พิบูลสงครามในชวงปลายทศวรรษ 
2490 จอมพลถนอม กิตติขจรในชวงป 2506-2516 และพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทนในระหวางป 
2520 - 2523

           การรัฐประหารเปนหนทางลัดในการกาวสูตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี ในจํ านวนนายก 
รัฐมนตร ี19 คน มนีายกรัฐมนตรีถึง 9 คนที่ข้ึนมามีอํ านาจดวยการรัฐประหาร (ดูตารางที่ 1) ในจํ านวน
นีเ้ปนทหาร 5 คน และพลเรือน 4 คน บรรดาพลเรือนที่ไดเปนนายกรัฐมนตรีดวยอํ านาจรัฐประหารมิได
กอการรฐัประหารเอง หากแตเปนรัฐบาลหุนของคณะทหารที่กอการรัฐประหาร อนึ่งมีขอนาสังเกตวา 
ในจ ํานวนทหารทีดํ่ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี 9 คน อาศัยการรัฐประหารขึ้นมามีอํ านาจถึง 5 คน  
ไดแก ผ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา  จอมพล ป. พิบูลสงคราม  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  จอมพล
ถนอม  กิตติขจร และพลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนนัทน ทัง้นีม้เีพียง 2 คนเทานั้นที่ข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนง
ตามกระบวนการเลือกตั้ง ไดแก พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ   
สวนอกี 2 คน อันไดแก พลเอกเปรม ติณสูลานนท และพลเอกสุจินดา คราประยูร ข้ึนมามีอํ านาจดวย
การจดัการและการแทรกแซงของผูนํ าฝายทหาร ในกรณีของพลเอกเปรมนั้น ไดรับการสนับสนุนจาก
กลุมทหารยังเติรกในเบื้องตน โดยที่ในเวลาตอมาไดอาศัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธในการจัดการให 
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หัวหนาพรรคการเมืองตางๆพรอมใจยกตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีใหแกพลเอกเปรม ทั้งนี้โดยอาศัย
ลักษณะเผด็จการครึ่งใบของรัฐธรรมนญูฉบบัป 2521 ซึ่งเดิมรางขึ้นเพื่อเกื้อกูลการสืบทอดอํ านาจของ
พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนนัทน แตในกรณีของพลเอกสุจินดานั้น พลเอกสุจินดาเปนผูนํ าคนหนึ่งในการ
รัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534  คณะ รสช. ไดอาศัยสมุนบริวารในการรางรัฐธรรมนญูเพื่อสืบทอด
อํ านาจของตนเอง ผูนํ าฝายทหารบางคนมีบทบาทสํ าคัญในการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรม และในการ
เปลี่ยนโฉมหนาทั้งพรรคชาติไทยและพรรคกิจสังคมเพื่อเปนฐานของผูนํ าฝายทหารที่ตองการสืบทอด
อํ านาจนัน้ อีกทัง้การจดัตั้งรัฐบาลชุดที่ 51 ก็มีรายงานขาวหนังสือพิมพทุกฉบับตองตรงกันวา ผูนํ าฝาย
ทหารบางคนมีบทบาทสํ าคัญในการแทรกแซงการจัดตั้ง พลเอกสุจินดาจึงขึ้นมาดํ ารงตํ าแหนงนายก 
รัฐมนตรี โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2534 เปนใจ และพรรคการเมืองที่กุมเสียงขางมากสนับสนุน  
ทัง้หมดนีเ้กดิจากการวางแผนในการสืบทอดอํ านาจมาตั้งแตตน

           ในยุคสมัยที่ระบอบการเมืองการปกครองมีลักษณะประชาธิปไตย ผูที่จะกาวขึ้นสู
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดจักตองไดรับการสนับสนุนจากพรรคการเมืองตางๆที่รวมกันแลวมีเสียงขาง
มากในสภาผูแทนราษฎร ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอาจจะมาจากพรรคการเมืองที่มี ส.ส.มากที่สุด ดังกรณี  
ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช (2518 และ 2519) และพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั (2531) แตการเปนหัวหนา
พรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในสภาผูแทนราษฎรมิใชหลักประกันวาจะไดตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี
เสมอไป ดังกรณีพลตรีประมาณ อดิเรกสาร (2526) และนายพิชัย รัตตกลุ (2529) แมแตหัวหนาพรรค
การเมอืงขนาดเล็ก หากมีความสามารถในการบริหารทางการเมือง (political management) และ 
แบงปนผลประโยชนระหวางพรรคการเมืองดวยกัน ก็สามารถขึ้นสูตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีได ดังกรณี 
ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ ปราโมช (2518) หัวหนาพรรคกิจสังคม ซึ่งมี ส.ส.เพียง 18 คน

           ใครตองการนายกรัฐมนตรี?

           ในสังคมประชาธิปไตย ความตองการนายกรัฐมนตรียอมมาจากประชาชน ความ
ตองการนี้แสดงออกโดยผานกระบวนการเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเลือกตั้งโดยตรงหรือการเลือกตั้ง
โดยออม ในกรณีที่เปนการเลือกตั้งโดยออม ราษฎรเลือกผูแทนเพื่อใหผูแทนไปเลือกนายกรัฐมนตรี 
อีกทอดหนึ่ง ในบางประเทศ ราษฎรเลือกพรรคการเมืองเพื่อใหหัวหนาพรรคการเมืองนั้นๆขึ้นไปเปน
นายกรฐัมนตร ี ราษฎรในสังคมประชาธิปไตยยอมคาดหวังใหนายกรัฐมนตรีและพรรคการเมืองที่จัดตั้ง
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รัฐบาลแกปญหาพื้นฐานของสังคมและดํ าเนินการใหสังคมมีสันติสุข แตสังคมการเมืองไทยหาไดเปน
เชนนั้นไม

           ตลาดนายกรัฐมนตรีในสังคมการเมืองไทยเปนตลาดของชนชั้นปกครอง หาใชตลาด
ของประชาชนไม ราษฎรไมเพียงแตจะไมมีโอกาสเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรงเทานั้น แมการเลือก
นายกรัฐมนตรีโดยออมก็มีโอกาสอันนอยนิดอีกดวย ตลาดนายกรัฐมนตรีจึงแตกตางจากตลาด 
นักการเมืองโดยทั่วไป ในขณะที่เสียงของประชาชนเปนเสียงสวรรคในตลาดนักการเมือง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในฤดูการเลือกตั้ง เสียงของประชาชนกลับไรความหมายในตลาดนายกรัฐมนตรี อุปสงคที่มี
ตอนายกรัฐมนตรีจะมีความหมายก็ตอเมื่อเปนอุปสงคของสมาชิกในชนชั้นปกครองดวยกันเอง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งนายกรัฐมนตรีจะดํ ารงตํ าแหนงอยูไดก็ตอเมื่อเปนที่ยอมรับของผูนํ าฝายทหารที่ทรง
อํ านาจ หากไมเปนที่ยอมรับ นายกรัฐมนตรีนั้นๆจะตองหาทางลงจากเกาอี้โดยดุษฎีภาพ ดังเชน 
นายควง  อภัยวงศ (เมษายน 2491) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (มกราคม 2518) และพลเอกเกรียงศักดิ์ 
ชมะนันทน (กุมภาพันธ 2523) ในกรณีสวนใหญ ผูนํ าฝายทหารที่ทรงอํ านาจเลือกที่จะโคนนายก 
รัฐมนตรีที่หมดสิ้นการสนับสนุนจากกองทัพดวยการรัฐประหาร ดังกรณีของพลเรือตรีถวัลย  
ธ ํารงนาวาสวสัด์ิ (8 พฤศจิกายน 2490) จอมพล ป. พิบูลสงคราม (16 กันยายน 2500) ม.ร.ว.เสนีย  
ปราโมช (6 ตุลาคม 2519) นายธานินทร กรัยวเิชียร (20 ตุลาคม 2520) และพลเอกชาติชาย  
ชณุหะวัณ (23 กุมภาพันธ 2534)
           ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ ความยอมรับของผูนํ าฝายทหารนับเปนปมเงื่อนสํ าคัญ
ของการขึน้สูตํ าแหนงและการธํ ารงไวซึ่งตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี การเปนทหารมิใชหลักประกันวาจะได
รับการยอมรบัจากผูนํ าฝายทหารที่มีอํ านาจตลอดไป นายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร หากไมสามารถสนอง
ผลประโยชนของผูนํ าฝายทหารที่คุมกํ าลัง ก็อาจถูกโคนลมจากตํ าแหนงได ทั้งโดยการรัฐประหารหรือ
โดยการบบีบังคบัใหออกจากตํ าแหนง อยางไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือนมีโอกาสที่จะถูกโคน
ลมไดงายกวานายกรัฐมนตรีที่เปนทหาร



69

ตารางที่ 1
นายกรฐัมนตรีที่มีอํ านาจดวยการทํ ารัฐประหาร

มถินุายน 2475 - กันยายน 2535

รายนาม วันเดือนปการรัฐประหาร รัฐบาลที่ถูกโคนลม (ชุดที่)

1.  พระยาพหลพลพยุหเสนา 20 มิถุนายน 2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา (3)
2.  นายควง  อภัยวงศ 8 พฤศจิกายน 2490 พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสดิ์ (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
นายกรัฐมนตรีที่ออกจากตํ าแหนงโดยการรัฐประหาร

มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535

รายนาม รัฐบาลชุดที่ ระยะเวลาการบริหาร

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา  3 เม.ย.2476 - มิ.ย.2476
2. พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสดิ์ 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
นายกรัฐมนตรีที่ออกจากตํ าแหนงเนื่องจากทหารไมสนับสนุน

มิถุนายน 2475 - กันยายน 2535

รายนาม รัฐบาลชุดที่ ระยะเวลาการบริหาร

1. นายควง อภัยวงศ 20 ก.พ.2491 - เม.ย.2491
2. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 36 มี.ค.2518 - ม.ค.2519
3. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 42 18 - 29 ก.พ.25238

                                                          
8 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 ตุลาคม 2535
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การลงทุนเพื่อตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี

           ใครคนหนึ่งกลาวเมื่อเร็วๆนี้วา นายกรัฐมนตรีที่มาจากคนกลางสามารถปราบปราม
การฉอราษฎรบังหลวงอยางมีประสิทธิภาพมากกวานายกรัฐมนตรีที่มาจากการลงทุน

ผมรับฟงถอยคํ าเหลานี้ดวยความไมสบายใจอยางยิ่ง ในฐานะนักเศรษฐศาสตร 
ผูเชื่อถือปรัชญาประสบการณนิยม (empiricism) ผมมีความเห็นวา ถอยแถลงขางตนนี้ขัดกับ 
ขอเทจ็จริงในประวัติศาสตร หากปลอยใหเผยแพรตอไปโดยไมทักทวง ยอมกอใหเกิดอวิชชาในสังคม
การเมอืงไทย ซึ่งอุดมดวยอวิชชามากหลายอยูแลว

ใครคนนัน้ตองการกลาวเปนนัยๆวา นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส. นั้นดีกวานายก 
รัฐมนตรทีีเ่ปน ส.ส. โดยมีลํ าดับแหงเหตุผลอยูวา ผูที่จะไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
ไดนัน้ตองใชจายเงินในการหาเสียงและการซื้อเสียง ดังนั้น ส.ส. จึงเปนตํ าแหนงที่ตองลงทุน คร้ันมา
ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรียอมตองหาทางถอนทุนอันเปนเหตุใหการฉอราษฎรบังหลวงแพรระบาด
จนยากที่จะหยุดยั้งได ตรงกันขามกับนายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส. ซึ่งไมตองลงทุนในการเลือกตั้ง  
จงึไมมเีหตุที่จะหาทางถอนทุน

ประวัติศาสตรการเมืองไทยในชวง 60 ปที่ผ านมาใหขอสรุปเกี่ยวกับเร่ืองนี้ 
อยางนอย 2 ประการ คือ

ประการแรก การไดมาซึ่งตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีลวนแลวแตมีการลงทุน ไมมีใคร 
ไดเปนนายกรัฐมนตรีโดยไมตองลงทุน

ประการที่สอง  นายกรฐัมนตรทีี่มิไดเปน ส.ส. หลายคนมีพฤติกรรมการฉอราษฎร 
บังหลวง  โดยอาจโกงกินมากกวานายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. เสียดวยซํ้ า  ในทํ านองเดียวกัน  
แมนายกรฐัมนตรทีี่เปน ส.ส. บางคนมีพฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวง  แตหลายคนหาไดมีพฤติกรรม 
เชนนั้นไม
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 การได มาซึ่งตํ  าแหน งนายกรัฐมนตรีล วนแล วแต มีต นทุนที่ต องเสีย  ไม ว า  
นายกรฐัมนตรนีัน้จะเปน ส.ส. หรือไม ความแตกตางอาจมีอยูเพียง 2 ประการ คือ ความแตกตางดาน
ประเภทของตนทนุที่เสียประการหนึ่ง และความแตกตางดานผูรับภาระตนทุนนั้นอีกประการหนึ่ง

นายกรัฐมนตรีบางคนขึ้นมามีอํ านาจดวยการรัฐประหาร บรรดากํ าลังพลและอาวุธ
ยุทโธปกรณที่ใชในการรัฐประหารลวนมาจากงบประมาณแผนดิน ซึ่งภาระตกแกประชาชน 
ผูเสียภาษี หากการรัฐประหารนั้นเปนเหตุใหมีการสูญเสียชีวิตและทรัพยสิน สังคมยอมมีตนทุน 
ที่ตองเสียเพิ่มข้ึน แตตนทุนสังคมที่สํ าคัญเหนือส่ิงอื่นใดก็คือ การสูญเสียสิทธิและเสรีภาพของ 
ประชาชน ซึ่งเปนตนทุนที่ประมาณคามิได การขึ้นมามีอํ านาจดวยการรัฐประหารจึงเปรียบประดุจ 
การนํ าทุนของสังคมไปใชเพื่อใหไดมาซึ่งตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี แตผูที่ตัดสินใจทํ ารัฐประหารนั้น 
กม็ตีนทนุสวนบคุคลที่ตองเสียหากการรัฐประหารลมเหลว ชะตากรรมแหงชีวิตยอมผันแปรไป โดยตอง
ออกจากราชการและถูกลงทัณฑตามขื่อแปของบานเมือง หรือมิฉะนั้นก็ตองลี้ภัยไปอยูตางประเทศ  
ซึง่ยงัความทุกขเข็ญแกตนเองและครอบครัว โอกาสแหงความลมเหลวในการรัฐประหารจะลดนอยลง 
หากผูท ํารัฐประหารเปนผูนํ าฝายทหารที่คุมกํ าลังทัพที่สํ าคัญ ดังนั้น การณจึงปรากฏวา ผูบัญชาการ
เหลาทัพหลายตอหลายคนผลักดันตนเองขึ้นเปนนายกรัฐมนตรีดวยการรัฐประหาร เพราะเปนการ 
ลงทนุทีต่นเองมติองรับภาระ หากแตสังคมเปนผูรับภาระ ประพฤติกรรมของผูนํ าฝายทหารเหลานี้เปน
ขอยนืยนัอมตพจนของประธานเหมาเจอตงที่วา อํ านาจรัฐมาจากปากกระบอกปน

 รัฐบาลบางชุดแมจะขึ้นมามีอํ านาจดวยการรัฐประหารเอง แตมิไดทํ ารัฐประหาร  
โดยยอมเปนรัฐบาลหุนของคณะทหารที่กอการรัฐประหาร นายกรัฐมนตรีของรัฐบาลหุนไดกอใหเกิด
ตนทุนแกสังคมไมแตกตางจากนายกรัฐมนตรีที่ข้ึนมามีอํ านาจดวยการทํ ารัฐประหารดวยตนเอง  
นายกรัฐมนตรีรัฐบาลหุนสวนใหญเปนผูมีชื่อเสียงเกียรติคุณ คนเหลานี้ยอมใหใชชื่อเสียงเกียรติคุณ
ของตนในการใหความชอบธรรมแกคณะทหารผูกอการรัฐประหาร ซึ่งโดยพื้นฐานเปนการใหความ 
ชอบธรรมแกระบอบเผด็จการ นายกรัฐมนตรีรัฐบาลหุนจึงเปนแกะดํ าในประวัติศาสตรประชาธิปไตย 
บางคนมีตนทุนสวนบุคคลที่ตองเสีย เพราะนายกรัฐมนตรีใหรายไดต่ํ ากวาระดับที่เคยได แตเหตุที่ 
ยอมรับตํ าแหนงนี้ก็เพราะคิดวา เกียรติประวัติในการดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีคุมกับรายได 
ทีสู่ญเสยีไป ดวยเหตุที่รัฐบาลหุนเปนเพียงเบี้ยหมากรุกของผูกอการรัฐประหาร นายกรัฐมนตรีรัฐบาล
หุนคนหนึง่จงึกลาววา รัฐบาลหุนนั้นมีลักษณะเปน ‘รัฐบาลหอย’ ซึง่เนือ้หอยอันเปราะบางไดรับการ 
ปกปองจากเปลือกหอย อันหมายถึงคณะทหารที่กอการรัฐประหารนั้นเอง รัฐบาลหอยจํ าตองเปน
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บริวารหรืออยูใตการบงการของคณะรัฐประหาร มิฉะนั้นอาจถูกปลดออกจากตํ าแหนงทั้งโดยการ 
รัฐประหารหรือถูกจี้ออก ซึ่งยังความอัปยศอยางยิ่ง

นับต้ังแตป 2475 เปนตนมา มีคณะรัฐบาลรวม 50 ชุด (ไมนับรัฐบาลพลเอก 
สุจินดา คราประยูร) ในจํ านวนนี้เปนรัฐบาลหุน 5 ชุด โดยที่สองชุดถูกปลดจากตํ าแหนงโดย 
คณะทหารทีจ่ดัตัง้รัฐบาลหุนนั้นเอง ไดแก รัฐบาลนายควง อภัยวงศ (ชุดที่ 19-20 พฤศจิกายน 2490 – 
เมษายน 2491) และรัฐบาลนายธานินทร กรัยวเิชียร (ชุดที่ 39 ตุลาคม 2519 – ตุลาคม 2520)  
มีรัฐบาลหุนเพียงสองชุดที่ทํ าหนาที่รักษาการเพื่อสืบทอดอํ านาจแกผูนํ าเผด็จการที่แทจริง ไดแก  
รัฐบาลนายพจน สารสิน (ชุดที่ 27 กันยายน 2500 – ธันวาคม 2500) และรัฐบาลพลโทถนอม กิตติขจร 
(ชดุที ่ 28 มกราคม 2502 – ตุลาคม 2501) ซึ่งทํ าหนาที่เปนรัฐบาลหุนของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  
สวนรฐับาลนายอานันท ปนยารชนุ พยายามทํ าตัวเปนรัฐบาลหอยนอกเปลือก

นายกรัฐมนตรีที่ข้ึนมามีอํ านาจดวยกระบวนการเลือกตั้ง จะตองมีอํ านาจและบารมี
ภายในพรรคการเมืองที่สังกัดจนสามารถขึ้นมาเปนหัวหนาพรรคได และพรรคการเมืองที่ตนเปน 
หัวหนาจะตองสามารถรวบรวมนักการเมืองที่มีคะแนนนิยมจากประชาชนมากพอที่จะไดรับเลือกตั้ง
เปน ส.ส. จ ํานวนมากกวาพรรคการเมืองใดๆ จึงจะสามารถเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาลได นายก 
รัฐมนตรีที่ข้ึนมามีอํ านาจดวยกระบวนการเลือกตั้งตองมีรายจายในการหาเสียง บางคนตองใชจาย 
ในการซือ้เสียงและใชจายในการอุปถัมภ ส.ส. บริวารดวย รายจายทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี 
ทีเ่ปน ส.ส. หลายคนมิไดใชวิธีการเบียดบังผูอ่ืนหรือการฉอราษฎรบังหลวง บางคนไดรับเงินบริจาค 
โดยผูบริจาคมิไดหวังผลตอบแทน แตผูบริจาคจํ านวนมากหวังผลตอบแทนจากนักการเมืองที่ตน
บริจาคเงินให นายกรัฐมนตรีบางคนจํ าตองดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจในแนวทางที่เกื้อประโยชนของ 
ผูอุปถมัภทางการเงิน บางคนตองหาเงินดวยวิธีการอันฉอฉลสํ าหรับการใชจายทางการเมือง

ในจ ํานวนรฐับาล 50 ชุด ระหวางเดือนมิถุนายน 2475 ถึงเดือนเมษายน 2535  
มีเพียง 10 ชุดเทานั้นที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง (ดูตารางที่ 3) และในจํ านวนนายก 
รัฐมนตร ี 18 คน มเีพยีง 6 คนเทานั้นที่เปน ส.ส. ในขณะดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี (ดูตารางที่ 1)  
ในจ ํานวนนีม้อียู 3 คนที่เคยเปนนายกรัฐมนตรีในขณะที่มิไดเปน ส.ส. ดวย ไดแก นายปรีดี พนมยงค 
(ชดุที ่ 15 มนีาคม – 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
ที ่ 13 กนัยายน 2488 – มกราคม 2489) นายกรัฐมนตรีที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งสวนใหญไมมี
ประวติัมวัหมองในเรื่องการฉอราษฎรบังหลวง โดยเฉพาะอยางยิ่งนายปรีดี พนมยงคและ ม.ร.ว. เสนีย 
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ปราโมช สวนพลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิและ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช แมโดยสวนตัวจะไมมี
ประวัติดางพรอย แตมีเสียงวิพากษวิจารณเกี่ยวกับการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐมนตรีรวมรัฐบาล 
เสยีงวพิากษวจิารณดังกลาวนี้มีมากเปนพิเศษสํ าหรับรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม นาสังเกตวา 
จอมพล ป. ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีมาแลว 14 ป 5 เดือนจึงตัดสินใจสมัครรับเลือกตั้งในเดือน
กมุภาพนัธ 2500 นายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. มีเพียงคนเดียวที่ถูกกลาวหาวามีความรํ่ ารวยอันผิดปกติ 
คือ พลเอกชาติชาย ชณุหะวณั (ชุดที่ 48-49 สิงหาคม 2531 – กุมภาพันธ 2534)

นายกรัฐมนตรีที่ไมผานกระบวนการเลือกตั้งมีถึง 15 คน (ไมรวมพลเอกสุจินดา  
คราประยรู ดูตารางที่ 2) ในจํ านวนนี้ถูกรัฐบาลในเวลาตอมายึดทรัพยถึง 2 คน ไดแก จอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรชัต (ชุดที่ 29 กุมภาพันธ 2502 – ธันวาคม 2506) และจอมพลถนอม กิตติขจร (ชุดที่ 28 มกราคม 
2501 – ตุลาคม 2501 และชุดที่ 30-32 ธันวาคม 2506 – ตุลาคม 2516) ผูที่มีเกียรติประวัติในเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริตเกือบทั้งหมดเปนนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน ไมวาจะเปนพระยามโนปกรณ 
นติิธาดา นายควง อภัยวงศ นายทวี บุณยเกต ุ ม.ร.ว. เสนีย ปราโมช นายปรีดี พนมยงค นายพจน  
สารสิน นายสัญญา ธรรมศักดิ์ นายธานนิทร กรัยวเิชยีร และนายอานันท ปนยารชนุ สวนนายทหาร 
ที่ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีที่มีเกียรติประวัติความซื่อสัตยอันโดดเดนก็คือ พ.อ.พระยาพหลพล
พยหุเสนา และพลเอกเปรม ติณสูลานนท

ขอเท็จจริงจากประวัติศาสตรการเมืองในชวง 60 ปที่ผ านมาบอกแกเราวา  
การไดมาซึ่งตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีของผูที่มิไดผานกระบวนการเลือกตั้งนั้น มีตนทุนที่ตองเสีย 
ไมแตกตางไปจากนายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. โดยที่ในบางกรณีอาจกอใหเกิดตนทุนแกสังคมมากกวา
เสียด วยซํ้ า  เพราะการขึ้นสู  อํ านาจของผู ที่มิได เป น  ส.ส. มักจะเกิดจากการรัฐประหาร  
ในจ ํานวนนายกรฐัมนตรี 18 คน มีถึง 10 คนที่มากับการรัฐประหาร ซึ่งทํ าใหประชาชนสูญเสียสิทธิ
และเสรีภาพอันกอใหเกิดตนทุนแกสังคมที่มิอาจประเมินได นอกจากนี้ ขอเท็จจริงก็ยังบงบอก 
อีกดวยวา นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส. ก็มีพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงไมแตกตางจากนายก 
รัฐมนตรีที่เปน ส.ส. บางทีอาจจะมากกวาดวยซํ้ า แตความแตกตางอยางเดนชัดในเรื่องนี้ 
กคื็อ ความแตกตางระหวางนายกรัฐมนตรีที่เปนทหารกับนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน
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ตารางที่ 1
รายนามนายกรัฐมนตรีที่เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

2475-2535

คณะรัฐบาลรายนามนายกรัฐมนตรี การเลือกตั้ง ส.ส.
ชุดที่ ชวงเวลา

รัฐธรรมนูญ

1. นายปรีดี   พนมยงค 5 สิงหาคม 2489
       อยุธยา

16 11 มิ.ย.2489-21 ส.ค.2489 รธน.2489

2. พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสดิ์ 5 สิงหาคม 2489 17 23 ส.ค.2489-30 พ.ค.2490 รธน.2489
       อยุธยา 18 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 รธน.2475/95

4. ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช 26 มกราคม  2518 37 21 เม.ย.2519-23 ก.ย.2519 รธน.2517
      กรุงเทพฯ 38 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 48 9  ส.ค.2531-14 ธ.ค.2533 รธน.2521
       นครราชสีมา 49 14 ธ.ค.2533-23 ก.พ.2534 รธน.2521

หมายเหตุ  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
นายกรฐัมนตรีที่มิไดเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

2475-2535

รายนาม รัฐบาลชุดที่ ชวงเวลาการดํ ารงตํ าแหนง

1. พระยามโนปกรณนิติธาดา 1-3 มิ.ย.2475 - มิ.ย.2476
2. พ.อ.พระยาพหลพลพยุหเสนา 4-8 มิ.ย.2476 - ธ.ค.2481
3. จอมพล ป.พิบูลสงคราม 9-10 ธ.ค.2481 - ก.ค.2487

21-25 เม.ย.2491 - ก.พ.2500
4. นายควง      อภัยวงศ 11 ส.ค.2487 - ส.ค.2488

14 ม.ค.2489 - มี.ค.2489
19-20 พ.ย.2490 - เม.ย.2491

5. นายทวี       บุณยเกตุ 12 ส.ค.2488 - ก.ย.2488
6. ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช 13 ก.ย.2488 - ม.ค.2489
7. นายปรีดี      พนมยงค 15 มี.ค.2489 - มิ.ย.2489
8. นายพจน      สารสิน 27 ก.ย.2500 - ธ.ค.2500
9. จอมพลถนอม   กิตติขจร 28 ม.ค.2501 - ต.ค.2501

30-32 ธ.ค.2506 - ต.ค.2516
10. จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 29 ก.พ.2502 - ธ.ค.2506
11. นายสัญญา    ธรรมศักดิ์ 33-34 ต.ค.2516 - ก.พ.2518
12. นายธานินทร  กรัยวิเชียร 39 ต.ค.2519 - ต.ค.2520
13. พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน 40-42 พ.ย.2520 - ก.พ.2523
14. พลเอกเปรม  ติณสูลานนท 43-47 มี.ค.2523 - ส.ค.2531
15. นายอานันท   ปนยารชุน 50 มี.ค.2534 - เม.ย.2535
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ตารางที่ 3
จ ํานวนรัฐบาลและชวงเวลาการบริหารราชการแผนดิน

มถินุายน 2475 – เมษายน 2535

สถานภาพของนายกรัฐมนตรี จํ านวนรัฐบาล จ ํานวนนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาในการ
บริหาร

1. เปน ส.ส. 10  6 5 ป 9 เดือน
2. มิไดเปน ส.ส. 40 15 52 ป 10 เดือน
3. รวม 50 18 58 ป 7 เดือน

หมายเหตุ 1. มิไดนับรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
2. นายกรัฐมนตรีจํ านวน 3 คน ดํ ารงตํ าแหนงในขณะที่เปน ส.ส. และมิไดเปน ส.ส. ดวย9

                                                          
9 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 1 พฤษภาคม 2535



78

ชวน  หลีกภัย
นายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลัก

           ชัยชนะอันหวุดหวิดของพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
เมือ่วันที่ 13 กันยายน 2535 ยังผลใหนายชวน หลีกภัย หัวหนาพรรคไดรับพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลาฯ ใหดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2535 นับเปนนายกรัฐมนตรีคนที่ 
20 ของประเทศไทย
           นายชวน หลีกภัย  มีสถานะเชนไรในกระแสนายกรัฐมนตรีไทย?

 เมื่อพิจารณาคุณสมบัติและภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีจํ านวน 19 คนที่มีมากอน 
หนานี้ อาจจะกลาวไดวา นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลัก ทั้งนี้ดวยเหตุผล 
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
           ประการแรก  นายชวน หลกีภยั เปนนายกรัฐมนตรีไทยคนแรกที่ไมเคยมีประวัติการ
รับราชการ นายกรัฐมนตรีกอนหนานี้ลวนแลวแตเคยมีประวัติการรับราชการมาแลวทั้งสิ้น ไมวาจะเปน
นายพจน  สารสนิ  ม.ร.ว.เสนีย  ปราโมช  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  และ นายอานันท ปนยารชุน  นายก
รัฐมนตรบีางคนยงัคงมีสถานะเปนขาราชการในขณะดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีดวย ดังเชน จอมพล 
ป. พิบูลสงคราม  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต  และจอมพลถนอม กิตติขจร  ระบบราชการผูกขาดการผลิต
นายกรฐัมนตร ี19 คนแรก การผูกขาดนี้เร่ิมถูกสลายโดย นายชวน หลีกภัย
           ประการที่สอง  นายชวน หลกีภยั เปนนายกรัฐมนตรีที่ผานการเลือกตั้งจากประชาชน 
แมจะเปนการเลือกตั้งโดยออมก็ตาม กอนหนานี้มีนายกรัฐมนตรีเพียง 6 คนที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดวย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ผูที่ข้ึนสูตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีสวนใหญมิได
เปน ส.ส.  นายชวน หลีกภัย นับเปน ส.ส.คนที่ 7 ที่มีโอกาสดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีสืบตอจาก
นายปรีดี พนมยงค(ส.ส.อยธุยา 2489) พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ (ส.ส.อยุธยา 2489) จอมพล 
ป. พบูิลสงคราม  (ส.ส.พระนคร 2500)  ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  (ส.ส.กรุงเทพฯ 2518) และ พลตรี 
ชาติชาย ชณุหะวัณ (ส.ส.นครราชสีมา     2531)
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           ประการที่สาม นายชวน หลีกภัยเปนนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ไมเคยมีแประวัติการ
ศึกษาในตางประเทศ พลเรือนที่ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีจํ านวน 10 คน ลวนแลวแตสํ าเร็จ 
การศกึษาจากตางประเทศ สวนทหารที่ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีจํ านวน 9 คน ก็ลวนแลวแตเคย
ผานหลกัสตูรการศึกษาหรือการฝกอบรมทางดานการทหารจากตางประเทศทั้งสิ้น (ดูตารางที่ 1)
           ในอกีดานหนึง่ คุณสมบัติและภูมิหลังของนายชวน หลีกภัย บางดานสอดคลองกับ
กระแสหลักของนายกรัฐมนตรีไทย
           ประการแรก  นายชวนเปนนายกรัฐมนตรีที่เปนพลเรือน ในจํ านวนนายกรัฐมนตรี 19 
คนกอนหนานีเ้ปนพลเรือน 10 คน นายชวนนับเปนนายกรัฐมนตรีพลเรือนคนที่ 11
           ประการที่สอง นายชวนส ําเรจ็การศึกษาทางดานกฎหมาย ในจํ านวนนายกรัฐมนตรี 
19 คนกอนหนาทีสํ่ าเร็จวิชาการทหาร 9 คน และวิชากฎหมาย 7 คน ตลาดนายกรัฐมนตรีไทยจึงถูก
ครอบง ําโดยทหารและนักกฎหมาย พลเรือตรีถวัลย ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ เปนนายกรัฐมนตรีทหารเพียง 
คนเดยีวทีสํ่ าเรจ็วชิากฎหมาย (ดูตารางที่ 2) นายชวนนับเปนนักกฎหมายคนที่ 8 ที่ดํ ารงตํ าแหนง 
นายกรัฐมนตรี
           ประการที่สาม  เมือ่พจิารณาโครงสรางอายุของนายกรัฐมนตรี 19 คนแรก เมื่อดํ ารง
ตํ าแหนงนายกรฐัมนตรีคร้ังแรก ปรากฏวา มากกวาครึ่งหนึ่งดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีคร้ังแรกขณะ
มอีายต่ํุ ากวา 50 ป (ดูตารางที่ 3) นายชวนดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อมีอายุ 54 ป นับเปนชวง
อายุมธัยฐาน เมือ่พิจารณาจากโครงสรางอายุนายกรัฐมนตรีไทย
           คุณสมบัติและภูมิหลังของนายกรัฐมนตรีมีความสัมพันธในระดับหนึ่งกับอายุ 
หรือความยนืยาวของรัฐบาล ขอพิจารณาในเรื่องนี้มีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
           ประการแรก  ประวติัศาสตรการเมืองไทยบอกแกเราวา นายกรัฐมนตรีที่เปน ส.ส. นั้น
มักจะอยูในตํ าแหนงชั่วระยะเวลาอันสั้น โดยถัวเฉลี่ยแลวอยูในตํ าแหนงไดเพียงคนละ 11.5 เดือน  
หรือรัฐบาลละ 6.9 เดือน (ดูตารางที่ 4) ในกรณีตรงกันขาม นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปน ส.ส.อยูใน
ตํ าแหนงไดยาวนานกวา โดยถัวเฉลี่ยคนละ 37.6 เดือน หรือรัฐบาลละ 15.2 เดือน (ดูตารางที่ 4)
           ประการที่สอง  ประวติัศาสตรการเมืองไทยบอกแกเราอีกเชนกันวา นายกรัฐมนตรีที่
เปนพลเรอืนมกัจะอยูในตํ าแหนงชั่วระยะเวลาอันสั้น โดยถัวเฉลี่ยแลวอยูในตํ าแหนงคนละ 10.5 เดือน 
หรือรัฐบาลละ 5.0 เดือน (ดูตารางที่ 5) ในกรณีตรงกันขาม นายกรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังเปนทหารมักจะ
ดํ ารงต ําแหนงไดยาวนานกวา โดยถัวเฉลี่ยคนละ 67 เดือน หรือรัฐบาลละ 19.5 เดือน (ดูตารางที่ 5)
           ประการที่สาม  ในจ ํานวนนายกรฐัมนตรี 7 คนที่สํ าเร็จวิชากฎหมายมีจํ านวน 3  คนที่
ออกจากต ําแหนงเนื่องจากถูกรัฐประหาร ไดแก พระยามโนปกรณนิติธาดา (รัฐบาลชุดที่ 3 มิถุนายน 
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2476) ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช (รัฐบาลชุดที่ 38 ตุลาคม 2519)  และนายธานินทร กรัยวิเชียร (รัฐบาลชุด
ที ่39 ตุลาคม 2520) ผูที่ออกจากตํ าแหนงโดยมิไดถูกรัฐประหาร ไดแก นายพจน สารสิน  นายสัญญา 
ธรรมศกัดิ์  และนายอานันท ปนยารชนุ  แมนายปรีดี พนมยงค จะลาออกจากตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี
โดยมไิดถกูรัฐประหาร แตการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 มีผลในการทํ าลายกลุมปกซายของ
คณะราษฎรโดยสิ้นเชิง
           ในฐานะที่นายชวน หลีกภัย เปนหัวหนาพรรคประชาธิปตย สมควรที่จะพิจารณา 
ภูมิหลังของพรรคประชาธปิตยดวย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย นายควง อภัยวงศ เปนหัวหนาพรรค
ประชาธิปตยคนแรกที่ไดดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี แตการไดตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีของ 
นายควงกลายเปนรอยดางของพรรคประชาธปิตยที่มิอาจจะลบออกได เพราะนายควงไดปฏิบัติตนเปน
พันธมิตรและเบี้ยหมากรุกของคณะนายทหารผู ก อการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490  
แตแลวเพยีงชัว่เวลาไมถึง 5 เดือน นายควงก็ตองถูกผูนํ าฝายทหารจี้ใหออกจากตํ าแหนง ม.ร.ว. เสนีย 
ปราโมช หวัหนาพรรคประชาธิปตยคนตอมาก็จบชีวิตทางการเมืองดวยการถูกรัฐประหารเชนเดียวกัน
            บทความเรื่องนี้มิไดมีจุดมุงหมายที่จะสื่อขาวสารวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัยจะมี 
อายส้ัุน หรือนายชวนจะตองจบชีวิตทางการเมืองดุจดังหัวหนาพรรคประชาธิปตยคนกอนๆ หากแตมี
เปาประสงคที่จะชี้ใหเห็นวา นายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรีนอกกระแสหลัก บทบาทหนาที่ 
อันสํ าคัญของนายชวนอยูที่การนํ าสยามรัฐนาวาหลีกลี้หนีภัยการรัฐประหารในชวงหัวเลี้ยวหัวตอของ
สังคมการเมืองไทยนี้ โดยที่ปวงประชาราษฎรก็ตองมีบทบาทหนาที่ในการผลักดันใหสังคมการเมือง
ไทยสลัดหลุดจากวงจรอุบาทวทางการเมืองดวย ความสํ าเร็จในการนี้จึงจะทํ าใหนายชวนเปนนายก 
รัฐมนตรีนอกกระแสหลักที่สมบูรณได
           จงผลักดันใหการเมืองกระแสหลักกลายเปนการเมืองนอกกระแสและจงแปรผัน 
การเมอืงนอกกระแสใหกลับกลายเปนการเมืองกระแสหลัก



81

ตารางที่ 1
จ ํานวนนายกรัฐมนตรี จํ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด

มถินุายน 2475 - กันยายน 2535

(จํ านวนคน)

ระดับการศึกษา จํ านวน

ตํ่ ากวาอุดมศึกษา -
วิชาชีพทหาร 9
อุดมศึกษา 10
ภายในประเทศ -
ตางประเทศ 10
      รวม 19

ตารางที่ 2
จ ํานวนนายกรัฐมนตรี จํ าแนกตามวิชาที่ศึกษา

มถินุายน 2475 - กันยายน 2535
(จํ านวนคน)

วิชาที่ศึกษา จํ านวน

ทหาร 9
กฎหมาย 7
เกษตรศาสตร 1
วิศวกรรมศาสตร 1
PPE 1
         รวม                           19

             หมายเหตุ  (1)  พลเรือตรี หลวงธํ ารงนาวาสวัสด์ิ จํ าแนกไวในกลุมวิชาทหาร แทที่จริงแลว
         หลวงธํ ารงฯ สํ าเร็จเนติบัณฑิตไทยดวย
         (2)  PPE  =  Philosophy, Politics, and Economics
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ตํ ารางที่ 3
จ ํานวนนายกรัฐมนตรี จํ าแนกตามอายุเมื่อดํ ารงตํ าแหนงครั้งแรก

มถินุายน 2475 - กันยายน 2535
                                      (จํ านวนคน)

ชวงอายุ จํ านวน %

ตํ่ ากวา 40 - -
40-44 4 21.1
45-49 6 31.6
50-54 2 10.5
55-59 5 10.5
60-64 3 15.8
65-69 2 10.5
70 และมากกวา - -
เรื่อง 19 100.0

ตารางที่ 4
จ ํานวนรัฐบาลและชวงเวลาการบริหารราชการแผนดิน
จ ําแนกตามสถานภาพทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี

มถินุายน 2475 - กันยายน 2535

สถานภาพของนายกรัฐมนตรี จํ านวนรัฐบาล จ ํานวนนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาในการบริหาร

1. เปน ส.ส. 10 6 5  ป  9  เดือน
2. มิไดเปน ส.ส. 42 17 53 ป  3  เดือน
3.  รวม 52 19 59  ป

หมายเหตุ  ยอดรวมจํ านวนนายกรัฐมนตรีเกินกวาจํ านวน 19 คน เนื่องจากนายกรัฐมนตรีบางคนดํ ารงตํ าแหนงมากกวาหนึ่ง
   สมัย โดยที่บางสมัยเปน ส.ส.และบางสมัยมิไดเปน ส.ส.
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ตารางที่ 5
จ ํานวนรฐับาลและนายกรัฐมนตรี จํ าแนกตามภูมิหลังของนายกรัฐมนตรี

มถินุายน 2475 - กันยายน 2535

ภูมิหลังนายกรัฐมนตรี จํ านวนรัฐบาล จ ํานวนนายกรัฐมนตรี ระยะเวลาในการบริหาร

ทหาร 31 9 50  ป  3 เดือน
พลเรือน 21 10 8  ป  9 เดือน
รวม 52 19 59  ป

หมายเหตุ  นายกรัฐมนตรีทหารประกอบดวยนายกรัฐมนตรีที่เคยรับราชการทหารทั้งหมด โดยรวมพลเรือตรีถวัลย  
 ธํ ารงนาวาสวัสด์ิ  และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณดวย10

                                                          
10 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25 กันยายน 2535



ภาคที่สาม

การเลือกตั้ง
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เศรษฐศาสตรวาดวยการเลือกตั้ง

         ผมไดฟงขาวหลายครั้งหลายคราวา ทานนายกรัฐมนตรีตองการบังคับใหราษฎรไปใช
สิทธกิารเลอืกตัง้ และผูที่นอนหลับทับสิทธิ์จักตองถูกลงโทษตามกฎหมาย ในการประชุมรวมระหวาง
ปลัดกระทรวงกับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2534 ที่ผานมานี้ พลเอกชาติชาย ชุณหวัน ไดยํ้ า
ประเดน็นีอี้กครัง้หนึง่  โดยกลาววา ในเมื่อการรับราชการทหารและการศึกษาภาคบังคับเปนหนาที่ของ
บุคคลที่ตองทํ าตามกฎหมาย จึงสมควรกํ าหนดใหการเลือกตั้งเปนหนาที่ตามกฎหมาย ในทํ านอง 
เดียวกัน
          เหตุที่ทานนายกรัฐมนตรีและผูคนขางเคียงมีความเห็นเชนนี้ ตามที่ผมเขาใจดวยสติ   
ปญญาอันนอยนิดและความรูอันตื้นเขินของผม คงเปนเพราะเสียงวิพากษวิจารณที่มีมากขึ้นเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงของผู ทรงอํ านาจทางการเมือง และโดยที่ขอเท็จจริงมีอยู ว า  
นักการเมืองที่มีชัยชนะในการเลือกตั้งลวนแลวแตมีการซื้อเสียงทั้งโดยตรงและโดยออม การซื้อเสียง 
ในการเลือกตั้งนี้เองนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ผลักดันใหมีการฉอราษฎรบังหลวงอีกทอดหนึ่ง ดังนั้น 
เมื่อรัฐบาลมีปณิธานอันแนวแนที่จะขจัดหรือลดทอนการฉอราษฎรบังหลวง รัฐบาลก็จักตองขจัดหรือ
ลดทอนการซื้อเสียง การบังคับใหราษฎรไปใชสิทธิการเลือกตั้งควบคูกับการขยายฐานจํ านวนผูมีสิทธิ
การเลอืกตัง้ดวยการลดอายุผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจาก 20 ปบริบูรณ เปน 18 ปบริบูรณ 
จกัท ําใหการแสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้งดวยการซื้อเสียงทํ าไดยากขึ้น
         หากลํ าดับแหงเหตุผลดังที่ผมพรรณนาขางตนนี้เปนไปอยางถูกตองตามพื้นฐาน 
ความคดิของทานนายกรัฐมนตรีและบุคคลขางเดียว ผมมีความเห็นวา แนวความคิดดังกลาวนี้ไมเพียง
แตจะเกิดจากระบบการวิเคราะหที่ไมรอบดานเทานั้น หากทวายังเปนแนวความคิดที่มีผลในการ 
ลิดรอนเสรีภาพทางการเมืองของราษฎร อันขัดตอหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอีกดวย 
จริงอยู การบังคับใหราษฎรใชสิทธิในการเลือกตั้งจะทํ าใหอัตราการใชสิทธิดังกลาวนี้สูงขึ้น ซึ่งอาจ 
ถูกใชเปนเครื่องบงชี้ถึงความเบงบานของดอกไมประชาธิปไตยได แตการกระทํ าเชนนี้ก็เปนเพียงการ
หลอกตนเอง ประชาธิปไตยจักตองเกิดจากความสมัครใจ มิใชเกิดจากการบังคับ ไมมีประเทศที่มี
ระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่แทจริงประเทศใดในโลกนี้ที่บังคับใหราษฎรใชสิทธิการเลือกตั้ง 
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เสรีภาพในการทีจ่ะมีทางเลือก (freedom of choice) นับเปนเสรีภาพพื้นฐานประเภทหนึ่งของสังคม
ประชาธิปไตย
          พฤติกรรมทางการเมืองก็ดุจดังพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความเห็นแกตัวของ
มนุษย มนุษยในโลกแหงความเปนจริงมิใชอรหันตที่ปราศจากกิเลสตัณหา กฎหมายที่ตราขึ้น 
เพือ่บังคบัใหราษฎรเปนอรหันต ยอมมิอาจบังคับใชอยางมีประสิทธิผลได เพราะเปนกฎหมายที่ขัดตอ
ธรรมชาติของมนุษย
         การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนั้นมีตนทุนสวนบุคคลที่ตองเสีย ตนทุนที่
เหน็ไดชดัเจนกคื็อ รายจายในการเดินทางไปหนวยเลือกตั้ง และเวลาที่ตองเสียไปในการนั้นในชนบท 
หนวยเลือกตั้งอาจอยูหางไกลจากที่อยูอาศัยของผูมีสิทธิในการเลือกตั้ง ยิ่งถาการขนสงคมนาคม 
ไมสะดวกดวยแลว กย็ิ่งทํ าใหตนทุนในการเดินทางมีมากขึ้น การเดินทางไปหนวยเลือกตั้งนั้นตองเสีย
เวลา เวลาที่ตองเสียไปในบางครั้งเปนเวลาแหงการพักผอน แตบางครั้งเปนเวลาทํ ามาหากิน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อการเลือกตั้งตรงกับฤดูการเก็บเกี่ยว
        ในบรรดาตนทุนการใชสิทธิการเลือกตั้งนั้น ตนทุนที่สํ าคัญที่สุดก็คือ ตนทุน 
สารสนเทศ (information cost) การตัดสินใจในการเลือกตั้งนั้นจํ าเปนตองมีขอมูลขาวสาร แตขอมูล
ขาวสารมิใชส่ิงที่ไดมาโดยปราศจากตนทุนที่ตองเสีย ไมวาจะเปนขอมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองและ 
ผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งภูมิหลังและพฤติกรรมในอดีต ขอมูลเหลานี้เปนขอมูล 
ที่ไมสมบูรณ บางครั้งตองอาศัยการสะสมขอมูลมาเปนเวลานาน แมจะสามารถแสวงหาขอมูลจาก
หนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนได แตก็ตองมีตนทุนที่ตองจาย มิหนํ าซํ้ ายังอาจตองสืบคืนหา 
อุดมการณและพฤติกรรมในอดีตของผูกระจายขาวสารเหลานี้ดวย เพราะหนังสือพิมพ วิทยุ และ 
โทรทัศน หาไดมีความเปนกลางทางการเมืองไม การแสวงหาสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
ในการเลอืกตั้ง จึงเปนเรื่องยุงยากและอาจตองเสียตนทุนสูง
          การที่ผู มีสิทธิในการเลือกตั้งจํ านวนมากไมสนใจแสวงหาสารสนเทศนั้น มิใช 
พฤตกิรรมที่ปราศจากเหตุผล ตรงกันขามกลับเปน `อวชิาที่สมเหตุสมผล' (rational voter ignorance) 
เพราะการไดมาซึ่งขอมูลขาวสารเปนเรื่องยุงยาก และอาจเสียตนทุนสูงเกินกวาประโยชนที่คาดวาจะ
ได พดูงาย ๆ ก็คือ ยอมโงดีกวาเสียเงินเพื่อซื้อความฉลาด เพราะไมแนใจ เมื่อเสียเงินไปแลว จะได
ความฉลาดเปนผลตอบแทน ยิ่งเมื่อระบอบประชาธิปไตยไมสามารถใหประโยชนแกประชาชนบาง
กลุมบางเหลาในสังคมอยางทั่วถึงและเสมอภาค ไมวาจะเปนชนกลุมนอยหรือชนกลุมใหญก็ตาม 
ประชาชนเหลานี้ยอมมีแนวโนมที่จะไมแสวงหาสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้ง 
เพราะมองไมเห็นอานิสงฆในการทํ าเชนนั้น
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         ในการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ราษฎรที่มีสิทธิในการเลือกตั้งมักจะประเมิน
ประโยชนทีค่าดวาจะไดจากการวิเคราะหนโยบายของพรรคการเมืองตางๆเพื่อที่จะดูวา พรรคการเมือง
ใดมีนโยบายที่เกื้อประโยชนแกตนมากที่สุด แตขอพิจารณาในเรื่องนี้เพียงประการเดียวยังไมเปนการ
เพียงพอ เพราะยังตองพิจารณาตอไปวา พรรคการเมืองที่ตนชอบนั้นมีโอกาสไดรับเลือกตั้งมากนอย
เพียงใด และมีโอกาสในการรวมจัดตั้งรัฐบาลหรือไม เพราะอาจเปนไปไดวาพรรคการเมืองที่ตนชอบ
มากที่สุดนั้นอาจไดรับเลือกตั้งนอย และอาจไมมีโอกาสในการรวมจัดตั้งรัฐบาล การประเมินในเรื่อง
เหลานี้ทายที่สุดแลวก็คือ การประเมินความเปนไปไดที่จะไดประโยชนจากการลงคะแนนเสียง  
หากความเปนไปไดที่จะไดประโยชนจากการเลือกพรรคการเมืองที่ตนชอบมากที่สุดมีนอยหรือไมมีเลย 
กจ็ ําเปนจักตองประเมินพรรคการเมืองที่มีความชอบลํ าดับรองลงไป
         แตการประเมินประโยชนที่คาดวาจะไดจากการดํ าเนินนโยบายตางๆจํ าตองมีความรู
เฉพาะในบางสาขาวชิา ดังจะเห็นไดวา ชาวนายากที่ทราบไดวา การเก็บพรีเมี่ยมขาวกอใหเกิดผลเสีย
แกภาคเกษตรกรรมอยางไรบางหากไมมีความรูเศรษฐศาสตรบางประการ นอกจากนี้ พรรคการเมือง
ตางๆมีแนวโนมที่จะนํ าเสนอนโยบายที่แตกตางกันไมมากนัก เพราะทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวย
ประชาธปิไตยบอกแกเราวา พรรคการเมืองที่จะชนะการเลือกตั้งไดนั้นจักตองสามารถยึดกุมหัวใจของ
ผูมสิีทธกิารเลือกตั้งที่อยูตรงกลาง (median voters) ได ในสหรัฐอเมริกาพรรคดีโมแครตและพรรค 
รีปบลิกนัมไิดมนีโยบายแตกตางกันมากนัก เพราะตางก็มุงสนองความตองการของผูมีสิทธิการเลือกตั้ง
ทีอ่ยูตรงกลาง ดวยเหตุที่พรรคการเมืองทั้งสองมิไดเสนอขาย `ผลผลิต' ที่มีคุณลักษณะแตกตางกัน  
ผลที่เกิดขึ้นก็คือ นับวันประชาชนชาวอเมริกันมีแนวโนมที่จะนอนหลับทับสิทธิ์กันมากขึ้น และการ 
เลอืกตัง้มแีนวโนมที่จะเลือกตัวบุคคลมากกวาเลือกพรรค
         ประวติัศาสตรการเมืองนับแตป 2475 เปนตนมา บงบอกแกเราวา พรรคการเมือง 
ในประเทศไทยมีแนวโนมจะนํ าเสนอนโยบายในลักษณะเหวี่ยงแหและกํ ากวม โดยมิไดระบุอยาง
กระจางชัดวาจะดํ าเนินนโยบายที่แถลงไวนั้นอยางไรและเมื่อไร การนํ าเสนอนโยบายของพรรคการ
เมอืงทีสํ่ าคญัจงึมิไดแตกตางกันในสาระสํ าคัญ นอกจากนี้ แมในยามที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล พรรค 
การเมืองที่เปนรัฐบาลมักจะละลืมคํ ามั่นสัญญาในฤดูการเลือกตั้ง นโยบายที่แถลงไวในตอนหาเสียง 
ไมสูไดนํ ามาดํ าเนินการ สวนหนึ่งเปนเพราะวารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยของไทยมักจะมีอายุส้ัน 
ขอเทจ็จริงดงักลาวนี้นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหมีการนอนหลับทับสิทธิ์ และมีการซื้อเสียงตามมา 
เพราะผูสมัครรับเลือกตั้งเมื่อไมมีนโยบายหรือ `ผลผลิต' ที่เปนของดีที่จะเสนอขายก็ตองเสนอขาย  
`เงิน' เพื่อใหไดมาซึ่งคะแนนเสียงเลือกตั้ง ขางฝายราษฎรที่มีสิทธิการเลือกตั้ง เมื่อไมสามารถหวัง
ประโยชนระยะยาวจากการดํ าเนินนโยบายของพรรคการเมืองที่เสนอตัวสมัครรับเลือกตั้ง ยอมตองหวัง
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ประโยชนระยะสั้นดวยการแลกคะแนนเสียงกับเงิน การขายเสียงจึงเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล  
แตจะผิดจริยธรรมหรือไมเปนอีกประเด็นหนึ่ง
         ทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยการเลือกตั้งบอกแกเราวา ราษฎรที่ออกจากบานไปใช
สิทธกิารเลอืกตัง้นัน้ ก็เปนเพราะไดประเมินแลววา ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการลงคะแนนเสียงมี
มากกวาตนทุนที่ตองเสียไปในการนั้น การนอนหลับทับสิทธิ์จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อประโยชนที่ประเมินวา
จะไดรับนั้นตํ่ ากวาตนทุนที่ตองเสีย
         หากการนอนหลบัทับสิทธิ์เปนความผิด ความผิดนั้นมิไดตกแกผูมีสิทธิการเลือกตั้งแต
ฝายเดียว หากยังเปนความผิดของผูสมัครรับเลือกตั้งดวย การบังคับใหราษฎรใชสิทธิการเลือกตั้ง 
จึงเปนมาตรการที่มุ งปายความผิดใหแกราษฎร โดยที่นักการเมืองมิไดมองความผิดของตนเอง  
หากจะไมใหมกีารนอนหลับทับสิทธิ์ จะดํ าเนินการลงโทษผูมีสิทธิการเลือกตั้งแตฝายเดียวหาเปนธรรม
ไม ควรจะมีมาตรการทางดานผูสมัครรับเลือกตั้งดวยอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
         ประการแรก  พรรคการเมอืงที่สมัครรับเลือกตั้งจักตองแถลงนโยบายอยางกระจางชัด 
โดยเรยีงล ําดบัความสํ าคัญของนโยบาย พรอมทั้งแถลงรายละเอียดของมาตรการที่ใช และจักตองระบุ
อยางชัดเจนวา จะดํ าเนินนโยบายเหลานั้นภายในกํ าหนดเวลากี่เดือนหลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลแลว  
หากพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลมิไดปฎิบัติตามสัญญาประชาคมอยางครบถวน สมาชิกพรรค 
การเมอืงนัน้จะหมดสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งทั่วไปสมัยตอไป
         ประการที่สอง  สํ านักงานเลขาธิการรัฐสภาจะตองบันทึกพฤติกรรมของสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการเขาประชุม เพื่อจะไดทราบวา ส.ส.แตละคนขาดการประชุมมากนอย
เพียงใด ส.ส.ที่ขาดประชุมมากกวา 30% ของจํ านวนการประชุมทั้งหมด จะไมมีสิทธิในการสมัคร 
รับเลอืกตัง้ในฤดกูารเลือกตั้งครั้งตอไป นอกจากนี้สํ านักงานเลขาธิการรัฐสภาจักตองบันทึกพฤติกรรม
ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเกี่ยวกับการลงมติในเรื่องตางๆ เพื่อจะไดทราบวา ส.ส.แตละคนลงมติ
สนบัสนนุรางกฎหมายและญัตติใด และคัดคานรางกฎหมายและญัตติใด
         ประการที่สาม   หนวยราชการทีม่หีนาที่ในการอํ านวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรจักตองถือเปนหนาที่ในการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของพรรคการเมืองแตละพรรคตาม
ที่กลาวไวในขอ (1) เพื่อประชาชนจะไดทราบวา มีพรรคการเมืองใดบางที่มิไดปฏิบัติตามสัญญา
ประชาคม และตองเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ ส.ส.เกี่ยวกับการเขาประชุมและการลงมติ
ตามทีก่ลาวไวในขอ (2) นอกจากนี้ ยังควรที่จะเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการยายพรรคที่สังกัดของผูสมัคร
รับเลอืกตัง้ดวย ขอมูลเหลานี้จักตองเผยแพรทั้งทางวิทยุ โทรทัศน และติดประกาศในหนวยเลือกตั้ง
ดวย
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         มาตรการดังที่เสนอขางตนนี้มุ งที่จะตีกรอบใหพรรคการเมืองและนักการเมือง 
มพีฤตกิรรมทีเ่ปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม ทั้งนี้เพื่อใหราษฎรที่มีสิทธิการเลือกตั้งเห็นประโยชน 
ที่จะไดจากการลงคะแนนเสียงมากขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลก็ควรจะดํ าเนินการลดตนทุนในการ 
ใชสิทธิการเลือกตั้งดวยการจัดบริการการขนสงคมนาคมใหผู มีสิทธิการใชคะแนนเสียงไปสู  
หนวยเลือกตั้งโดยไมเสียเงิน
         ในท ํานองเดยีวกบัการนอนหลับทับสิทธิ์ หากการขายเสียงเปนความผิด ความผิดนั้น   
ไมควรยกใหเปนของราษฎรผูมีสิทธิการเลือกตั้งเพียงฝายเดียว ผูสมัครรับเลือกตั้งยอมตองมีสวน 
รับความผดินัน้ดวย ดังนั้น จึงควรกํ าหนดใหผูสมัครรับเลือกตั้งเขารวมพิธีสาบานตน ณ วัดพระศรี 
รัตนศาสดาราม เพื่อใหสัตยปฏิญาณวา ผูสมัครรับเลือกตั้งจะไมใชเงินซื้อเสียง และจะไมใชจายเงิน 
ในการเลอืกตัง้เกนิกวาที่กฎหมายกํ าหนด ผูที่มิไดเขารวมพิธีสาบานตนดังกลาวนี้ถือวาขาดคุณสมบัติ
ของผูสมัครรับเลือกตั้ง
          ขอเสนอทั้งหมดขางตนนี้มีจุดมุ งหมายที่จะใหพฤติกรรมทางการเมืองทั้งของ 
นกัการเมอืงและผูมีสิทธิการเลือกตั้ง เปนพฤติกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม ทานผูอาน
บางคนเมือ่อานถงึตรงนี้ อาจมีความเห็นวาผมคง `เพี้ยน' ไปแลว แตผมยังคิดวา ขอเสนอขางตน 
ของผม  มไิดวิตถารไปกวาขอเสนอที่จะบังคับใหราษฎรใชสิทธิการเลือกตั้งของทานนายกรัฐมนตรี1

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2534
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วาดวยการซื้อเสียง

           การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองเปนประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาโจมตี 
นกัการเมอืงและเปนเหตุอางอิงประการหนึ่งในการทํ ารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 โดยที่
คณะรัฐประหารแสดงเจตจํ านงที่จะใหมีการรางรัฐธรรมนูญเพื่อปองกันการซื้อขายเสียง แตแลว 
ก็เปนที่ประจักษชัดในเวลาตอมาวา รัฐธรรมนูญมิใชเครื่องมือที่ทรงประสิทธิผลในการแกปญหา 
ดังกลาวนี้

กระทรวงมหาดไทยในยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนไดใชงบประมาณแผนดิน 
นบัรอยลานบาทในโครงการ “ส่ีทหารเสือ” โดยมีจุดมุงหมายที่จะอบรมความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตย
และสรางคานิยมการตอตานการซื้อขายเสียงแกราษฎรทุกหมูบานทั่วราชอาณาจักร นอกจากนี้ยังมี
การโหมโฆษณาโดยอาศัยสื่อประเภทตางๆเพื่อสรางทัศนคติที่วา การขายเสียงมีผลเสมือนหนึ่งการ
ขายชาติขายแผนดิน

กระบวนการตอตานการซื้อขายเสียงดังที่เปนอยูนี้ไดส่ือสารที่อาจกอใหเกิดความ 
เขาใจผิดอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก การซื้อขายเสียงหาไดมีเฉพาะแตเขตการเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้ง 
เทานัน้ แทที่จริงแลวการซื้อขายเสียงปรากฏในตลาดการเมืองทุกระดับ และมีอยูตลอดเวลา ตลาด 
การเมืองนั้นมีอยูหลายตลาดและหลายระดับ ไมวาจะเปนตลาดการเมืองในระดับเขตการเลือกตั้ง 
ตลาดการเมอืงในพรรคการเมือง ตลาดการเมืองในรัฐสภา ตลาดการเมืองในรัฐบาล และตลาดการ
เมืองในระบบราชการ การรณรงคตอตานการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
โดยที่มิไดมีความพยายามแมแตนอยที่จะขจัดการซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับอ่ืนๆยอมกอ 
ใหเกิดความเขาใจผิดวา การซื้อขายเสียงมีเฉพาะแตในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งๆที่
การซื้อขายเสียงเปนปรากฏการณธรรมชาติในตลาดการเมืองทุกตลาด ไมวาจะเปนพรรคการเมือง   
รัฐสภา รัฐบาล และระบบราชการ
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ประการที่สอง การซื้อขายเสียงมิไดชํ าระดวยเงินเสมอไป การไดมาซึ่งคะแนนเสียง
อาจชํ าระดวยสิ่งที่มิใชเงินตราก็ได บางครั้งชํ าระดวยสิ่งของ บางครั้งชํ าระดวยบริการสาธารณะและ
บางครัง้กช็ ําระดวยตํ าแหนงและความกาวหนาในอาชีพ

การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองระดับเขตการเลือกตั้ง หมายถึงปรากฏการณที่ 
ผูสมัครรับเลือกตั้งจายเงินใหแกผูมีสิทธิเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนใหแกผูสมัครที่จายเงินนั้น การซื้อขาย
เสยีงในตลาดการเมืองระดับดังกลาวนี้ เปนปรากฏการณที่มีการกลาวขวัญกันโดยทั่วไป จนคนทั่วไป
หลงลมืไปวา ภายในพรรคการเมืองและรัฐสภาก็มีการซื้อขายเสียงเชนเดียวกัน

การซื้อขายเสียงในตลาดการเมืองในระดับพรรคการเมืองมีจุดมุงหมายที่จะแยงชิง
การนํ าภายในพรรค เพื่อวาเมื่อพรรคการเมืองในสังกัดเขารวมจัดตั้งรัฐบาล จะไดยึดครองตํ าแหนง 
ทางการเมอืง โดยเฉพาะอยางยิ่งตํ าแหนงรัฐมนตรีได ในสังคมการเมืองไทย ผูนํ าพรรคการเมืองจักตอง
มี ส.ส.ที่เปนบริวารหรืออยูภายใตการอุปถัมภจํ านวนมากพอสมควร จึงจะมีอํ านาจทางการเมืองได 
อํ านาจการตอรองภายในพรรคของผูนํ าแตละคนสวนสํ าคัญขึ้นอยูกับจํ านวน ส.ส.ที่เปนบริวาร  
ในพรรคการเมืองบางพรรค การตัดสินใจในเรื่องสํ าคัญบางเรื่องขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองและมติของ
ผูนํ าคนสํ าคัญของพรรค  การเพิ่มจํ านวน ส.ส. บริวารเปนมรรควิธีหนึ่งในการเพิ่มอํ านาจตอรอง 
ในพรรค การยายกลุมที่สังกัดภายในพรรคการเมืองเดียวกันไมคอยปรากฏมากนัก แตใชวาจะไมมี 
เสยีเลย แตปรากฏการณที่เกิดขึ้นมากกวา ก็คือ การยายพรรค ในแงของพรรคการเมืองที่มีเปาหมาย
หลกัในการจดัตัง้รัฐบาล การดึง ส.ส.จากพรรคการเมืองอื่นใหยายมาสังกัดพรรคตนเปนมรรควิธีที่เสีย
ตนทนุตํ ่า หากไมคํ านึงถึงอุดมการณทางการเมือง ผูนํ าพรรคบางคนอาจดึง ส.ส. จากพรรคอื่นใหยาย
พรรคมาอยูภายใตการอุปถัมภของตน เพื่อเพิ่มฐานและอํ านาจตอรองของตนภายในพรรค ในบางกรณี 
มกีารยายพรรคเปนกลุมใหญ เมื่อเกิดความขัดแยงอยางรุนแรงในพรรคเดิม การยายพรรคในลักษณะ
นี้มักจะเปนการจัดตั้งกลุมใหมในพรรคที่เปลี่ยนสังกัด มากกวาการเขาสังกัดในกลุมการเมืองที่มี 
อยูแลว ดังเชนกลุมพลเอกหาญ ลีนานนทในพรรคชาติไทย และกลุมนายบุญเทง ทองสวัสด์ิ ในพรรค
เอกภาพ ในหลายตอหลายกรณีมีการตบเทาจากพรรคการเมืองเดิม เพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหม  
เมื่อการแบงปนผลประโยชนภายในพรรคไมลงตัว ดังเชนการยายจากพรรคกิจสังคมเพื่อจัดตั้งพรรค 
กจิประชาคมของกลุมนายบุญชู โรจนเสถียร และการจัดตั้งพรรคประชาชนของกลุม 10 มกราจาก
พรรคประชาธิปตย เปนตน



92

หากระบอบประชาธิปไตยยืนยาวมากกวาที่เปนมา เราคงจะไดเห็นการขยายตัวและ
การหดตัวของกลุมการเมืองกลุมตางๆอยางมีชีวิตชีวา การแตกแยกของพรรคกิจสังคมจนบางกลุม 
ในพรรคนั้นเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมหรือรวมตัวกับพรรคอื่นในปลายรัฐบาลชาติชาย 2  
นบัเปนตัวอยางอันดี

ในรัฐสภา การซื้อขายเสียงมิไดมีแตในสภาผู แทนราษฎรเทานั้น หากยังมีใน 
วุฒิสภาอีกดวย ดังเปนที่ทราบดีวา มีการแจก “โพย” เพื่อใหวุฒิสมาชิกลงมติในญัตติสํ าคัญ  
จนวุฒิสภาเกือบจะมีสภาพเปนสภาหุนยนต ทั้งนี้จารีตธรรมเนียมในสังคมการเมืองไทยมีอยูวา  
วุฒิสภาจักตองมีความภักดีตอรัฐบาลหรือผูทรงอํ านาจทางการเมืองที่แตงตั้งตน พฤติกรรมการ 
ลงคะแนนเสยีงของวฒุสิมาชิกจักตองเปนไปตาม “โพย” ที่กํ าหนดไวลวงหนา วุฒิสมาชิกคนใด หากมี
พฤติกรรม “แตกแถว” ยอมยากที่จะไดรับการตออายุ วุฒิสภาจึงเปนสถาบันที่นายกรัฐมนตรีหรือ 
รัฐบาลหวังพึ่งเปนกลไกสํ าคัญในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล โครงสรางและองคประกอบของ 
วุฒิสมาชิกเปนกระจกเงาที่สะทอนถึงโครงสรางและองคประกอบของชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (power 
elite) ในสังคมการเมืองไทย จารีตธรรมเนียมที่คาดหวังวา วุฒิสมาชิกจักตองสวามิภักดิ์ตอนายก 
รัฐมนตรหีรือผูทรงอ ํานาจทางการเมืองที่แตงตั้งตน โดยพื้นฐานแลวก็เปนจารีตการซื้อเสียงบนพื้นฐาน
ของระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ เพียงแตในกรณีนี้ผูรับภาระรายจายในการซื้อเสียงก็คือ ราษฎร 
ผูเสียภาษีอากรใหแกรัฐบาล

ในสภาผูแทนราษฎร  ผูนํ า ส.ส. สามารถใชความสัมพันธเชิงอุปถัมภในการกํ าหนด 
ทศิทางในการลงคะแนนเสียงในญัตติสํ าคัญให ส.ส. ที่เปนบริวารปฏิบัติตามได ในการลงคะแนนเสียง
ในญตัตสํิ าคญับางญัตติ หากผูนํ าพรรครัฐบาลเกรงวา ส.ส. ในสังกัดจะแปรพักตรจนมีผลส่ันคลอน
เสถยีรภาพของรัฐบาล ก็อาจนะตองมีการ “อัดฉีด” เพื่อให ส.ส. “เขาแถว” อยางเปนระเบียบเรียบรอย 
การอดัฉดีในลกัษณะดังกลาวนี้อาจทํ ากับ ส.ส. ในสังกัดพรรคฝายคานดวย เพื่อใหเปนการอภิปราย 
ไมไววางใจบรรเทาความหนักแนน หรือเพื่อใหถอนญัตติการอภิปราย หรือเพื่อให “ลองหน” ไปในวันที่
กระทูเขาสูระเบียบวาระการประชุมของสภาฯ (เมื่อผูต้ังกระทูไมอยูในที่ประชุม กระทูนั้นตองมีอันตกไป
ตามระเบียบการประชุมของสภาฯ) กรณีที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ต้ัง “ตูเอทีเอม็” จายเงินในสภาฯ  
จนเปนเหตุใหญัตติการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลเปรม 5 มีอันตองตกไป นับเปนกรณีคลาสสิก 
ในเรื่องนี้
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ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปนตลาดการเมืองอีกตลาดหนึ่งที่มีการซื้อขายเสียงตาม 
ธรรมชาติ รัฐมนตรีรวมรัฐบาลอาจ “ฮัว้” กนัดวยการไมคัดคานโครงการของกันและกัน ทั้งๆที่โครงการ
เหลานั้นเปดชองใหมีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลได  การ “ฮั้ว” กันในกรณีเชนนี้มีสภาพ 
เหมอืนหนึง่การซือ้ขายเสียงในรูปแอบแฝง โดยที่ราคาของคะแนนเสียงเทากัน ดังนั้น จึงไมตองจายเงิน
คาคะแนนเสียงแกกันและกัน อยางไรก็ตาม ในบางโครงการที่มีการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
จํ านวนมากและโจงแจง รัฐมนตรีเจาของโครงการอาจตองชํ าระคาคะแนนเสียงแกบุคคลรวม 
คณะรฐัมนตร ีมิฉะนั้น โครงการดังกลาวอาจไมสามารถผานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปได

ผมมีความเห็นวา เราไมควรมองพฤติกรรมการซื้อขายเสียงเพียงเฉพาะการ 
แลกคะแนนเสียงกับเงินเทานั้น การไดมาซึ่งคะแนนเสียงมิจํ าเปนตองชํ าระดวยเงินสดเสมอไป การ
ช ําระดวยสิ่งของ (payment in kind) ดังเชนปลาทหูรือสินคาที่จํ าเปนแกการครองชีพอื่นๆ นักการเมือง
อาชีพบางคนสามารถธํ ารงตํ าแหนง ส.ส. ไดเปนระยะเวลาอันยาวนานดวยการผลักดันใหมีบริการ 
สาธรณะตางๆในเขตการเลือกตั้งของตน สวนใหญมักจะอาศัยอํ านาจทางการเมืองทั้งโดยชอบและ 
มชิอบ หรือมฉิะนัน้ก็ใชงบพัฒนาจังหวัดที่ ส.ส. ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดินใหเปนประโยชน
เพือ่การนี ้จะม ีส.ส. เพียงไมกี่คนที่ “ควักกระเปา” ของตนเองเพื่อใชจายในเรื่องเชนนี้ โดยที่เงินที่อยูใน
กระเปานัน้อาจมแีหลงที่มาอันชอบธรรมหรือไมก็ได นี่ก็เปนรูปแบบหนึ่งของการซื้อเสียง กลาวคือ เปน
การแลกบริการสาธารณะกับคะแนนเสียง ราษฎรโดยทั่วไปมักนิยมชมชอบนักการเมืองที่มีความ
สามารถในเรื่องนี้ โดยไมนํ าพาสนใจวา บริการสาธารณะเหลานี้เกิดจากการใชอํ านาจทางการเมือง
และเงนิอันมีแหลงที่มาอันชอบธรรมหรือไม

ในสังคมการเมืองที่ความสัมพันธเชิงอุปถัมภมีอยูอยางหนาแนนดังเชนสังคมไทยนี้
ยอมเปนเรื่องยากที่จะขีดเสนแบงระหวางพฤติกรรมการตอบแทนภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ
พฤตกิรรมการซือ้ขายเสยีงอยางเดนชัด ผมมีความเห็นวา การใหการอุปถัมภทั้งทางการเงิน การงาน
อาชพี และการเมือง เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสวามิภักดิ์และคะแนนเสียงในตลาดการเมือง (ไมวาจะ
เปนในพรรคการเมือง เขตการเลือกตั้ง รัฐสภา และที่ประชุมคณะรัฐมนตรี) นับเปนรูปแบบหนึ่งของ
การซือ้ขายเสยีง เพียงแตมิใชการซื้อขายเสียงที่มีลักษณะ “โปรงใส” หากแตเปนการซื้อขายเสียงที่เกิด
จากความสัมพันธสวนบุคคลระยะยาว
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ดวยระบบการวิเคราะหขางตนนี้ ผมจึงมีความเห็นวา ระบบราชการเปนตลาดการ 
ซื้อขายเสียงที่ใหญที่สุดตลาดหนึ่งในสังคมไทย ขาราชการระดับลางจํ าตองขายความสวามิภักดิ์แก 
ขาราชการระดบับน เพื่อแลกกับเงินเดือน ตํ าแหนง และความกาวหนาทางอาชีพ เราไดเห็นขาราชการ
ทั้งทหารและพลเรือนจํ านวนมากที่ตองนํ้ าตารวงเพียงเพราะมีความสวามิภักดิ์ตอขาราชการระดับบน
ไมมากพอ (กลาวในเชิงเศรษฐศาสตรก็คือ ราคาที่จายเพื่อตํ าแหนงการงานตํ่ าเกินไป) หรือมิฉะนั้น  
ก็เปนเพราะเลือกแทงมาผิดตัว กลาวคือ ขาราชการระดับบนที่ตนสวามิภักดิ์นั้นหมดอํ านาจในเวลา
รวดเร็วเกินกวาที่คาด

สังคมมนุษยไดแปรสภาพมาเปนสังคมที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายนับพันป และ 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนซื้อขายนับวันแตจะซับซอนมากขึ้นทุกที ในสังคมไทย แมแตลูกก็ยังมีการ 
ซื้อขายกันทั้งในรูปของแรงงานเด็กและบริการโสเภณี การซื้อตํ าแหนงในระบบราชการปรากฏ 
โดยทั่วไป ทั้งดวยการชํ าระเงินและดวยการแสดงความสวามิภักดิ์ การซื้อขายเสียงจึงเปน 
ปรากฏการณธรรมชาติ ซึ่งมิไดมีเฉพาะในตลาดการเลือกตั้ง หากยังมีในพรรคการเมือง ที่ประชุม 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ทั้งวุฒิสภาและสภาผูแทนราษฎร) ตลอดจนในระบบราชการอีกดวย  
ความพยายามในการขจัดการซื้อขายเสียงจึงลมเหลวตั้งแตตน เพราะเปนความพยายามที่ขัดตอ 
ธรรมชาตขิองมนุษย ประเด็นของปญหามิไดอยูที่วา การซื้อขายเสียงเปนพฤติกรรมที่พึงขจัดใหหมดไป
หรือไม หากแตอยูที่วา เราจะกํ ากับการซื้อขายเสียงไปในทิศทางที่เปนประโยชนตอสังคมโดยสวนรวม
ไดอยางไร2

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 กุมภาพันธ 2535
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การซ้ือขายเสียงในการเลือกตั้ง : มองจากมุมของชาวบาน

         ผมเดนิทางเขาและออกจากกรุงเทพฯเกือบทุกวัน บนถนนเกือบทั่วทุกระแหง ผมเห็น
ปายประกาศตอตานการซื้อขายเสียงปรากฏอยูทั่วไป ยิ่งเมื่อเดินทางสูตางจังหวัดที่ไกลโพนออกไป
จากกรุงเทพฯมากเพียงใด ปายโฆษณาเหลานี้ก็ยิ่งปรากฏอยางหนาแนนมากเพียงนั้น ผมไมทราบ 
แนชัดวา รัฐบาลสูญเสียงบประมาณแผนดินไปในการนี้มากนอยเพียงใด ขอที่ผมแนใจอยางยิ่งก็คือ 
งบประมาณแผนดินที่ตองเสียไปเพื่อการนี้เกือบจะหาประโยชนโภคผลใดๆมิได แตความสูญเปลาของ
งบประมาณแผนดินในกรณียังนอยกวาโครงการ “ส่ีทหารเสือเผยแพรประชาธิปไตย” ของกระทรวง
มหาดไทยที่ผลาญเงินของแผนดินนับรอยลานบาท

นักเศรษฐศาสตรจํ านวนมากเชื่อวา ชาวนาไทยเปนผูที่มีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจ 
(economic rationality) และมีพฤติกรรมสนองตอบตอส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจ นักสังคมวิทยาและ 
นักมานุษยวิทยาบางสํ านักสอนใหเราเคารพเหตุผลของชาวบาน และพยายามแสวงหาคํ าตอบเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมของประชาชน คํ าสอนและความเชื่อเหลานี้ลวนแลวแตมีประจักษพยานขอเท็จจริง
และประสบการณในชีวิตจริงสนับสนุนอยางหนาแนน ผมมีความเชื่อดุจเดียวกัน ผมจึงมิไดเห็นวา  
การซือ้ขายเสยีงในการเลือกตั้ง ส.ส. เปนปญหารายแรงดังที่กระทรวงมหาดไทย ผูนํ าฝายทหาร และ
ชนชัน้ปกครองหวาดกลัว

การซื้อขายเสียงจักเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีทั้งผู  ‘ขาย’ และผู ‘ซื้อ’ หากขาดไรซึ่ง 
ฝายหนึ่งฝายใด การซื้อขายยอมไมบังเกิดขึ้น คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดราษฎรที่มีสิทธิในการ 
เลือกตั้งจึง ‘ขาย’ เสยีง และเหตุใดผูสมัครรับเลือกตั้งจึง ‘ซื้อ’ เสยีง ผมคิดวา เราจะเขาใจพฤติกรรม
เหลานี้ไดอยางถูกตองและถองแท ก็ตอเมื่อเราเคารพเหตุผลของตัวละครทางการเมืองเหลานี้เปน 
ปฐมฐาน หากเราเริ่มตนดวยการประณามราษฎรที่ ‘ขาย’ เสยีง และประณามผูสมัครรับเลือกตั้งที่ ‘ซื้อ’
เสยีงเสยีแลว กย็ากที่จะเขาใจพฤติกรรมดังกลาวนี้อยางลึกซึ้งได ประเด็นที่สํ าคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือ 
ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งก็ดี และผูสมัครรับเลือกตั้งก็ดีลวนแลวแตมีกิเลสมีตัณหา มีความเห็นแกตัว 
และในกรณสีวนใหญความเห็นแกประโยชนสวนตนมากกวาความเห็นแกประโยชนสวนรวม ประชาชน
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คนสามัญมิไดมีพฤติกรรมและคานิยมในเชิงอุดมคติ การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจึงปรากฏ
อยางดาษดื่นในสังคมมนุษย

ตลาดการเมอืงมีหนาที่จัดสรรทรัพยากรเพื่ออํ านวยประโยชนสุขแกทวยราษฎร สินคา
ที่ซื้อขายกันในตลาดการเมืองก็คือ นโยบายหรือบริการสาธารณะอันนํ ามาซึ่งประโยชนสุขของราษฎร 
นักการเมืองเปนผูขายนโยบายหรือบริการสาธารณะดังกลาวนี้ ในขณะที่ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
เปนผูซือ้ อํ านาจซื้อของราษฎรเกิดจากการมีกรรมสิทธิในทรัพยสิน (property rights) โดยที่ทรัพยสิน
ในกรณนีีม้ใิชทรัพยศฤงคารที่จับตองได หากแตเปนสิทธิในการเลือกตั้ง (voting right) เมื่อรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายการเลือกตั้งมอบสิทธิในการเลือกตั้งแกราษฎรผู ใด ราษฎรผู นั้นยอมมีกรรมสิทธิ์ 
ในคะแนนเสียงของตน คะแนนเสียงนั้นเปนทรัพยสินที่สามารถซื้อขายได หากจะมีบทบัญญัติใน 
รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งเพื่อหามการซื้อขายเสียง บทบัญญัติยอมขัดตอธรรมชาติของ
ทรัพยสิน สังคมเศรษฐกิจที่ยินยอมใหประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยสวนบุคคลยอมมิอาจหามมิให
มีการซื้อขายทรัพยสินไดฉันนั้น สินคาการเมืองที่ยินยอมใหราษฎรมีสิทธิการเลือกตั้งยอมมิอาจ 
สกัดการซื้อขายเสียงไดฉันนั้น หนทางเดียวที่จะหยุดยั้งการซื้อขายเสียงก็โดยการลิดรอนสิทธิ 
การเลือกตั้งได

ในสังคมการเมืองใดๆ ราษฎรโดยธรรมชาติยอมตองการประโยชนสุขจากรัฐและผูมี
อํ านาจรฐั ผูปกครองที่อํ านวยประโยชนสุขแกราษฎรได ยอมสามารถธํ ารงไวซึ่งอํ านาจทางการเมืองได
งายและนานกวาผูปกครองที่มิไดเหลียวแลทุกขสุขของราษฎร ราษฎรยอมมีความพึงพอใจ ส.ส. ที่
สามารถน ําโครงการบริการสาธารณะเขาสูชุมชน โดยมิไดสนใจพฤติกรรมดานอื่นๆของ ส.ส. คนนั้น 
ราษฎรมไิดสนใจวา ส.ส. ของตนไดปฏิบัติหนาที่ในดานนิติบัญญัติโดยสมบูรณหรือไม มีพฤติกรรม 
‘ขายตัว’ หรือไม และมีพฤติกรรมฉอราษฎรหรือไม รัฐมนตรีหลายตอหลายคน แมจะมีพฤติกรรมฉอฉล 
แตก็สามารถธํ ารงตํ าแหนง ส.ส. ไวไดดวยการอํ านวยสุขแกราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน  
การอํ านวยประโยชนสุขมิไดหมายเฉพาะแตการนํ าถนน ไฟฟา และนํ้ ากินนํ้ าใชเขาสูหมูบานเทานั้น 
หากยังหมายรวมถึงการโปรยปรายผลประโยชนจากโครงการบางโครงการเขาสู หมู บานอีกดวย  
ประชาชนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรียอมพึงพอใจที่ อ.ต.ก. เขาไปรับซื้อขาวเปลือกตามราคาประกัน  
ในทํ านองเดียวกับที่ราษฎรในจังหวัดตรังพึงพอใจที่รัฐบาลเขาไปพยุงราคากาแฟ โดยที่มิไดใสใจวา 
เงินที่รัฐบาลนํ ามารับซื้อกาแฟนั้นไดมาจากการเก็บพรีเมี่ยมขาว ซึ่งสรางภาระแกชาวนาผูเพาะปลูก
ขาวมากเพียงใด

ในสนามการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งมักจะใหคํ ามั่นสัญญาวาจะนํ าประโยชนสุข
มาสูเขตการเลอืกตั้งของตน ส.ส. ที่ไมสามารถรักษาคํ ามั่นสัญญานี้ไดมักจะพายแพการเลือกตั้ง ตลาด
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การเลือกตั้งจึงเปนตลาดการซื้อขาย ‘ความสุข’ ราษฎรหยอนบัตรเลือกตั้งดวยความคาดหวังเกี่ยวกับ 
‘ความสุข’ ที่จะไดรับหลังการเลือกตั้ง หากความคาดหวังนี้ไมเปนจริง ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งยอม
เปลี่ยนแปลงแบบแผนการเลือกตั้งในฤดูการเลือกตั้งครั้งตอไป ตลาดการเลือกตั้งแตกตางจากตลาด
สินคาในแงที่วา การซื้อขายในตลาดสินคามีลักษณะยื่นหมูยื่นแมว (quid pro quo) เกอืบโดยทันที 
กลาวคอื ผูซือ้เมื่อชํ าระคาสินคาแลว ในกรณีสวนใหญมักจะไดรับสินคาที่ซื้อโดยทันที แมในบางกรณี
จะมีสัญญาการสงมอบสินคาในอนาคต แตกระบวนการซื้อขายสินคาก็ใหหลักประกันที่แนนอนวา  
ผูซื้อที่ชํ าระคาสินคาแลวจักไดรับสินคาเปนการตอบแทน หากผูขายบิดพลิ้วไมสงมอบสินคา ก็จะมี
กระบวนการทางกฎหมายที่จะบังคับใหผูขายคืนเงินและชดเชยคาเสียหายแกผูซื้ออยางชัดเจน แต
ตลาดการเลอืกตั้งมิไดเปนเชนนี้ เมื่อราษฎรหยอนบัตรเลือกตั้ง ซึ่งหมายความวา ราษฎรไดชํ าระราคา
ของ ‘ความสุข’ ทีค่าดวาจะไดจากการเลือกตั้ง แตราษฎรยังมิไดรับ ‘ความสุข’ เปนผลตางตอบแทน 
โดยทนัท ี หากผูสมัครเลือกตั้งที่ตนเลือกมิไดเปน ส.ส. ความคาดหวังเกี่ยวกับ ‘ความสุข’ ที่จะไดรับ 
กม็อัีนตองพงัทลายไป แมผูที่ตนเลือกจะไดเปน ส.ส ก็ยังไมแนวาจะมีการสงมอบ ‘ความสุข‘ เปนการ
ตอบแทนไดหรือไม และสงมอบไดเมื่อไร ทั้งหมดนี้ข้ึนอยูกับการรักษาคํ ามั่นสัญญาและประสิทธิภาพ
ของ ส.ส. แตละคน

ความสขุทีร่าษฎรคาดวาจะไดจากการเลือกตั้ง มิไดมีเฉพาะแตบริการสาธารณูปโภค
และบริการสาธารณะอื่นๆ รวมตลอดทั้งโครงการที่เปนประโยชนตอการครองชีพเทานั้น หากทวา
ราษฎรยังคาดหวังวา ส.ส. จะเขามาชวยแกปญหาสวนตัวอีกดวย ดวยเหตุนี้เอง ส.ส. จึงตองมี 
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ส.ส. จักตองดูแลทุกขสุขของราษฎร 
ในเขตการเลือกตั้งของตนประดุจเครือญาติ ตองใหความชวยเหลือในยามขัดสนหรือเจ็บไขไดปวย  
ตองเขาปกปองเมื่อถูกขาราชการรังแก ตองกดดันรัฐบาลและเรียกรองนโยบายในยามที่มีความ 
เดือดรอนในการครองชีพ ตองชวยเหลือลูกหลานใหเขาโรงเรียนหรือในบางกรณีตองชวยหางานทํ า 
ตองเขารวมงานพิธีตามวฒันธรรมทองถิน่ ดังเชนงานวัดหรืองานฉลองของทองถิ่น รวมตลอดทั้งงาน
โกนจุก งานบวช งานแตงงาน และงานศพ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อผูนํ าทองถิ่นเปนเจาภาพ ส.ส.  
จกัตองกระชบัความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรระดับลางลงไป ส.ส. ที่สามารถธํ ารงตํ าแหนงของตน
ไดเปนระยะเวลาอันยาวนานนั้น ไมเพียงแตจะมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูนํ าทองถิ่นและราษฎร
ในเขตการเลือกตั้งของตนเทานั้น หากทวายังตองสรางเครือขายงานเพื่อขยายฐานและกระชับความ
สัมพนัธเชงิอปุถมัภดังกลาวนี้ใหกวางขวางและแนนแฟนมากยิ่งอีกดวย



98

ดังนัน้ จะเหน็ไดวา ผูสมัครรับเลือกตั้งมักจะไดตํ าแหนง ส.ส. มาดวยการขาย ‘บริการ
ความสุข’ แลกกับคะแนนเสียง และการซื้อขายเสียงในกรณีนี้ถือเปนเรื่องชอบธรรมในระบอบ
ประชาธปิไตย ส่ิงที่ราษฎรคาดหวังวาจะไดรับจากผูแทนของตนหาใชการปฏิบัติหนาที่ดานนิติบัญญัติ
ไม ส.ส. ทีเ่ขาประชุมสภาฯโดยสมํ่ าเสมอและอภิปรายทักทวงรางกฎหมายตางๆอยางมีเหตุผล อาจจะ
สอบตกไดโดยงายหากละเลยการลงพื้นที่เพื่อดูแลทุกขสุขของราษฎร และหากมิไดสรางและกระชับ
ความสมัพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน

ปญหาพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดราษฎรจึงมิไดคาดหวังผลประโยชนจากผูแทนของตน 
ในการปฏิบัติหนาที่ดานนิติบัญญัติเปนหลัก คํ าตอบของผมมีอยูวา รัฐบาลไทยไดละทิ้งราษฎร 
ในชนบทมาเปนเวลาชานาน การดํ าเนินนโยบายในดานตางๆหาไดเปนประโยชนแกชนสวนใหญไม 
หากแตเปนประโยชนแกชนกลุมนอย ซึ่งเปนกลุมที่มีความไดเปรียบในสังคมไทยอยูแลว ความละเลย
ของรัฐบาลทํ าใหราษฎรจํ านวนมากสิ้นหวังที่จะพึ่งพิงรัฐบาล ดังจะเห็นไดจากการกอเกิดและ 
การขยายตวัของขบวนการพึ่งตนเองในสังคมเศรษฐกิจไทย มิหนํ าซํ้ าราษฎรยังถูกขาราชการรังแกและ
เบยีดเบยีนอกีดวย ส.ส.จึงเปรียบเสมือนทอนไมที่ราษฎรหวังเกาะเกี่ยวเพื่อเอาตัวรอด ทามกลางทะเล
ชวีติทีเ่ตม็ไปดวยมรสุม ในสังคมที่มีคนยากจน 25-35% ของครัวเรือนทั้งประเทศดังเชนสังคมไทยนี้ 
ราษฎรยอมตองเห็นแกประโยชนสวนตนและผลประโยชนเฉพาะหนายิ่งกวาอื่นใด เพราะการครองชีพ
เปนปญหาที่ตองแกไขทุกเมื่อเชื่อวัน ในเมื่อขาราชการและรัฐบาลไดพิสูจนตนเองมาชานานแลววา  
ไมสามารถเปนที่พึ่งของราษฎรได ราษฎรจึงหันมาพึ่ง ส.ส.

ผมเชื่อวา เมื่อเร่ิมมีการ ‘ซื้อ’ เสยีงในการเลือกตั้ง ส.ส. ราษฎรมิไดเปนฝายขอ หากแต
ผูสมคัรรับเลือกตั้งเปนฝายเสนอให ในขั้นแรก การ ‘ซื้อ’ กระท ําดวยการแจกสิ่งของและบริการมหรสพ 
ตอมาจงึกลายเปนการแจกเงิน การกลาวขานถึงการ ‘ซื้อ’ เสยีงของผูสมัครรับเลือกตั้งนาจะไมถูกตอง
ในเชงิวชิาการทางเศรษฐศาสตร ดังไดกลาวแลววา ในตลาดการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูเสนอ
ขายนโยบายและบริการความสุข โดยที่ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งเปนผูเลือกซื้อดวยการหยอนบัตร 
เลือกตั้ง เมื่อผูสมัครรับเลือกตั้งไมสามารถเสนอขายนโยบายและบริการความสุข หรือไมสามารถ
ปฏิบัติตามคํ ามั่นในการเสนอขายได จึงหันมาเสนอขาย ‘เงิน’ โดยทีร่าษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งเปนผูซื้อ 
‘เงิน’ ดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง

การที่ราษฎรแลกคะแนนเสียงกับเงินมิใชพฤติกรรมที่ไรเหตุไรผล ในเมื่อผูสมัครรับ
เลอืกตัง้มกัจะเสนอขายนโยบายและบริการความสุขที่คลายคลึงกัน เพราะพรรคการเมืองเกือบทั้งหมด
มไิดมนีโยบายแตกตางกันมากนัก สินคาที่ผูสมัครรับเลือกตั้งเสนอขายในตลาดการเลือกตั้ง จึงมิไดมี
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ลักษณะหลากหลาย (product differentiation) ทัง้ยงัไมแนใจวา ภายหลังการหยอนบัตรเลือกตั้งแลว 
จะไดบริการความสุขตามคํ ามั่นสัญญาหรือไม เพราะ ส.ส.เบี้ยวสัญญาที่ใหแกประชาชนอยูบอยๆ 
ทัง้โดยเจตนาและมิไดเจตนา ราษฎรที่มีเหตุมีผลไมฝากชะตาชีวิตไวกับคํ ามั่นสัญญาที่มีลักษณะลมๆ
แลงๆ การรฐัประหารยิ่งมีสวนซํ้ าเติมใหคํ ามั่นสัญญาของ ส.ส. มีลักษณะลมๆแลงๆมากยิ่งขึ้น สภาวะ
ความไมแนนอนเกี่ยวกับบริการความสุขที่จะไดรับหลังการหยอนบัตรเลือกตั้ง ทํ าใหราษฎรจํ านวน 
ไมนอยตดัสินใจแลกคะแนนเสียงกับเงิน ซึ่งเปนผลประโยชนเฉพาะหนาทีม่คีวามแนนอนมากกวา

ผมไมเคยแมแตจะคิดประณามราษฎรที่แลกคะแนนเสียงกับเงิน และไมเห็นดวย 
ทีจ่ะกลาวหาวา คนเหลานี้ไมเห็นแกชาติบานเมือง เพราะรัฐบาลก็ไดแสดงลีลาใหเห็นซํ้ าแลวซํ้ าเลาวา
เห็นแก ‘ชาตบิานเมือง’ สวนของคนรวย โดยที่มิไดเห็นแก ‘ชาติบานเมือง’ สวนของคนจน มิหนํ าซํ้ า 
ยังดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากคนจนไปปรนเปรอคนรวยอีกดวย การแลกคะแนนเสียงกับเงิน 
มีสวนชวยผอนคลายปญหาการครองชีพของชาวบาน นี่เปนขอดีประการเดียวของระบบการเลือกตั้ง 
ทีร่าษฎรเหน็ เพราะ ส.ส. ที่ราษฎรเลือกเขาไปอยูในรัฐสภา ก็เขาไปใหความชอบธรรมแกนโยบาย 
ที่เกื้อประโยชนแกคนรวยมากกวาคนจนอีกเชนกัน การแลกคะแนนเสียงกับเงินจึงเปนพฤติกรรม 
ที่สมเหตุสมผล และบางทีแลวอาจเปนรูปแบบพฤติกรรมที่ราษฎรใชประทวงชนชั้นปกครองไทย  
ในเมือ่ผูปกครองมีพฤติกรรมอันมิชอบได เหตุไฉนราษฎรจึงมีพฤติกรรมทํ านองเดียวกันมิไดเลา3

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"   ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 6 มีนาคม 2535



100

การซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง : มองจากมุมของ ส.ส.

         เหตุใดผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงตองใชเงิน 'ซื้อ' คะแนน  
เสียง ?
         คํ าตอบมาตรฐานที่เรามักจะไดยินไดฟงจากผู นํ าฝายทหาร ตัวแทนกลุ มพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตย และนักวิชาการที่อิงแอบอยูกับผูนํ าฝายทหาร ก็คือ เพราะนักการเมืองมันชั่ว  
คนเหลานี้พรอมที่จะชี้นิ้วและกนประณามความชั่วของนักการเมือง และกลาวหาวาเพราะเหตุที่ 
นักการเมืองซื้อเสียง ประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยจึงลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด โดยที่ 
ผูกลาวประณามดวยถอยคํ าเชนนี้หาไดเพงพินิจความผิดของตนเองแมแตนอย

         ผมมีโอกาสรู จักนักการเมืองจํ านวนไมนอย ซึ่งตามทัศนะของผมเปน ส.ส.ที่ดี  
หลายคนผานสนามการเลือกตั้งมาโดยมิไดใชเงินในการซื้อเสียง บางคนก็ยอมรับวา รายจายทํ านองนี้
ก็มีอยูบาง ผูที่พายแพการเลือกตั้งมักจะใหคํ าอธิบายความพายแพของตนวาเปนเพราะมิไดใชเงิน 
ซื้อเสียง หรือมิฉะนั้นก็เปนเพราะวาใชเงินเพื่อการนี้นอยเกินไป เงินซื้อเสียงกลายมาเปนตัวแปร 
ที่มีความสํ าคัญตอชัยชนะในการเลือกตั้ง แตในสนามเลือกตั้งบางแหง เจาบุญทุมหลายคนตอง 
นํ ้าตาตก ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น ?

         เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน 2475 นั้น สังคมเศรษฐกิจไทย 
ยังมิไดมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนอยางแพรหลาย หนอของทุนนิยมยังไมเติบใหญ 
แกรงกลา ชนชั้นกลางยังไมเขมแข็ง และชนชั้นผูประกอบการยังออนปวกเปยก ราษฎรยังมิได  
ตระหนกัวา สิทธกิารเลือกตั้ง (voting right) เปนทรัพยสินที่สามารถซื้อขายได ในชวงกอน สงคราม
โลกครั้งที่สอง ผมไมเคยไดยินหรือพบงานเขียนเกี่ยวกับการซื้อขายเสียงในการเลือกตั้ง จนผมเขาใจ
เอาเองวา ปรากฏการณเร่ืองนี้เพิ่งเกิดขึ้นในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง และเพิ่งจะแพรหลาย 
ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้เอง
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         การแสวงหาชัยชนะในการเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมชอบธรรมดูเหมือนจะเริ่มตน 
ดวย การโกงการเลือกตั้งกอนการซื้อเสียงเสียอีก การโกงการเลือกตั้งครั้งฉาวโฉปรากฏในการเลือกตั้ง
ป 2500 และผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการนี้ก็คือ ผูนํ าฝายทหารที่กํ ากับพรรคเสรีมนงัคศิลาซึ่งเปนพรรค
รัฐบาลในขณะนั้น การโกงการเลือกตั้งยังคงปรากฏตอมาในเขตการเลือกตั้งที่ตกอยูใตอิทธิพลของ 
เจาพอ ทัง้นีด้วยการรูเห็นเปนใจของขาราชการและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการเลือกตั้ง สวนการซื้อเสียง
ในการเลอืกตัง้เพิ่งจะปรากฎเปนขาวอื้อฉาวในการเลือกตั้งทั่วไปป 2512 ผูสมัครรับเลือกตั้งบางคนได
น ําปลาทไูปแจกแกราษฎรในเขตการเลือกตั้งที่สมัคร จนไดรับ สมญานามวา 'ส.ส.ปลาทู' การทุมเงิน 
ในการเลอืกตั้งปรากฏตอมาในการเลือกตั้งทั่วไปป 2518 และ 2519 โดยที่เจาบุญทุมหลายคนสอบตก 
แตแลวก็เกิด 'โรครอยเอ็ด' เมื่อพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทน ลงเลือกตั้งจังหวัดรอยเอ็ดในการเลือกตั้ง
ทั่วไปป 2522

         สังคมการเมืองภายใตระบอบประชาธิปไตยมีความคาดหวังวา ส.ส.จักตองทํ าหนาที่ 
ดานนติิบัญญติัและถวงดุลอํ านาจของฝายบริหาร ในตลาดการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้งจักตองเสนอ 
ขายนโยบายและบริการสาธารณะที่กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน โดยราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้ง 
เปนผูเลือกซื้อดวยการหยอนบัตรเลือกตั้ง แตกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตย ซึง่ครองอํ านาจการเมืองการ
ปกครองนบัต้ังแตป 2475 เปนตนมา พยายามที่จะสงวนอํ านาจในการดํ าเนินนโยบายตางๆไวในระบบ
ราชการ ทัง้นีด้วยการรางรัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติในการลิดรอนบทบาทในดานนิติบัญญัติของ ส.ส. 
พรรคการเมืองที่มี ส.ส.ต่ํ ากวา 20 คน จะไมสามารถนํ าเสนอรางกฎหมายเขาสภา เพราะ 
รัฐธรรมนญูระบวุา การเสนอรางพระราชบัญญัติจักตองเปนมติของพรรค และตองมี ส.ส. ในสังกัด
พรรคการเมอืงเดยีวกันลงนามรับรองไมนอยกวา 20 คน ส.ส.โดยเอกเทศไมสามารถ เสนอรางพระราช
บัญญติัได ยิง่กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินดวยแลว ตองใหนายกรัฐมนตรีลงนามรับรอง จึงจะนํ าเสนอ
ตอสภาได นอกจากนี้ ส.ส.ยังไมสามารถแปรญัตติเพื่อเพิ่มเติมวงเงินงบประมาณรายจายประจํ าป  
ทัง้ยงัไมสามารถควบคมุและกํ ากับการกอหนี้สาธารณะและการใชเงินกองทุนหมุนเวียนตาง ๆ อีกดวย

         การที่รัฐธรรมนญูมบีทบญัญติัทีม่ผีลในการจํ ากัดการมีสวนรวมของ ส.ส. ในกระบวน
การก ําหนดนโยบายตางๆ ทํ าให ส.ส.ไมสามารถนํ าเสนอนโยบายที่จะเปนประโยชนตอราษฎรในเขต
การเลือกตั้งของตนและตอสังคมไทยโดยสวนรวมได ความยากลํ าบากของส.ส.ในการเสนอขาย
นโยบายในตลาดการเมืองยิ่งมีมากขึ้นไปอีก เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา ตลาดการเมืองไทยยังมิได
พฒันาไปถงึขัน้ทีพ่รรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดสามารถครองเสียงขางมากในสภาได ภาวะที่ตองมี
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รัฐบาลผสมท ําให ส.ส.อาจตองผิดคํ ามั่นสัญญาที่ใหกับประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน ทั้งๆที่มิได
มเีจตนาทีจ่ะเบีย้วสญัญา เพราะลํ าพังการผลักดันนโยบายภายในพรรคที่สังกัด ก็เปนเรื่องยากลํ าบาก
อยูแลว การที่จะใหรัฐบาลผสมเห็นดวยกับนโยบายหนึ่งนโยบายใด ก็ยิ่งยากเย็นแสนเข็ญมากขึ้น 
เพราะผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาลอาจขัดแยงกัน นอกจากนี้ยังมีวุฒิสภาซึ่งสมาชิกมาจาก
การแตงตั้งเปนดานสกัดที่สํ าคัญอีกดวย ดวยเหตุนี้เอง ผูสมัครรับเลือกตั้งที่เลือกใชยุทธวิธีการ 
ใหคํ ามั่นแกประชาชน จํ าเปนตองเลือกเขาพรรคที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลตั้งแตตน หากลอยหนาอยู
พรรคฝายคานเสียแลว โอกาสที่จะผิดสัญญาที่ใหไวกับประชาชนก็จะยิ่งมีมากขึ้น

         แม ส.ส.จะพยายามปฏิบัติตัวเปน ส.ส.ที่ดี แตก็จะไมสามารถมีบทบาทไดมากนัก 
เพราะติดกรอบรัฐธรรมนูญที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยดีลอมเอาไว การที่จะใหสัญญาประชาชนวา 
จะดํ าเนินนโยบายอันเลิศวิเศษ ก็คงจะใหสัญญาไดเพียงครั้งหรือสองครั้ง เพราะตองกระดากปาก 
กระดากใจเมือ่ท ําไมได ราษฎรก็ชาญฉลาดพอที่จะเลิกวาดความหวังลมๆแลงๆ ยิ่งการเลือกตั้งมีถี่มาก
เพียงใด ราษฎรก็จะยิ่งเรียนรูไดเร็วเพียงนั้นวา คํ ามั่นสัญญาเกี่ยวกับประโยชนสุขที่จะไดรับหลังการ
เลอืกตัง้เปนเพยีงการวาดวิมานในฝนเทานั้น ฝาย ส.ส.ก็มีการปรับตัว แทนที่จะโฆษณาแนวนโยบาย
อันยากที่จะเปนไปได ก็หันมาสํ ารวจดูวา ทางราชการมีโครงการอะไรอยูแลวบาง แลวพยายามดึง 
โครงการเหลานัน้เขาสูเขตการเลือกตั้งของตน หนทางสํ าคัญที่จะไดคะแนนเสียงจากราษฎร ก็โดยการ
สรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรทั้งโดยตรงและโดยผานผูนํ าทองถิ่น งานหลักของ ส.ส.จึง 
ผันแปรไปเปนงานบริการประชาชน แทนที่จะเปนงานดานนิติบัญญัติ

         การรัฐประหารโคนลมระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเกิดขึ้นดวยความถี่อันสูงยิ่ง มีสวน 
ขับดันนักการเมืองที่ดีออกไปจากตลาดการเมืองทีละเล็กทีละนอย อาชีพ ส.ส.เปนอาชีพที่มีรายได 
อันไมแนนอนโดยธรรมชาติอยูแลว การรัฐประหารยิ่งทํ าใหอาชีพ ส.ส.มีปญหาความไรเสถียรภาพของ
รายไดมากยิ่งขึ้น นักการเมืองที่ดีไมเพียงแตจะตองอดทนตอภาวะรายไดที่ไรเสถียรภาพเทานั้น  
หากทวายังตองมีความกลาหาญทางจริยธรรมที่จะตอสูกับกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย ซึ่งโดยพื้นฐาน
เปนกลุมอุดมการเผด็จการอีกดวย ขณะเดียวกัน การเติบโตของหนอทุนนิยมในระบบเศรษฐกิจไทย 
ในชวงเวลาเกอืบ 60 ปที่ผานมานี้ ทํ าใหนายทุนชาติ นายทุนทองถิ่น และเจาพอ กาวเขาสูตลาด 
การเมืองดวยเหตุผลเดียวกันคือ ความตองการอํ านาจทางการเมืองเพื่อค้ํ าจุนฐานผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ ระบบทุนนิยมจึงรุกลํ้ าเขาสูตลาดการเมือง กลไกการเลือกตั้งในตลาดการเมืองก็เปรียบ
ประดจุกลไกราคาในตลาดสินคา นักการเมืองรุนใหม ซึ่งเติบใหญมาจากกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ
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ไมรีรอในการใชกลไกของระบบทุนนิยมทะลุทะลวงตลาดการเมือง การเติบโตทางเศรษฐกิจไมเพียงแต
ทํ าใหมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเพิ่มข้ึนเทานั้น หากทวายังชวยใหประชาชนเรียนรูวา 
สิทธกิารเลอืกตัง้เปนทรัพยสินที่สามารถซื้อขายไดอีกดวย เมื่อนักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาหยิบยื่น
เงินเพื่อแลกกับคะแนนเสียง ราษฎรที่มีการคาดการณที่สมเหตุสมผล (rational expectation)  
จะยืน่มอืออกไปรับ แมในชั้นแรกดวยอาการลังเลและพะวาพะวัง แตในไมชาอาการเหลานี้ก็หมดสิ้นไป 
นับเปนเวลาชานานแลวที่ราษฎรในชนบทถูกรัฐบาลทอดทิ้ง เมื่อสังคมการเมืองไทยมีการปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย ราษฎรเคยหวังที่จะพึ่ง ส.ส. ในการแกปญหาเศรษฐกิจข้ันรากฐาน แตแลวก็ตอง
ผิดหวงั การทีร่าษฎรเลือก 'สิบเนื้อใกลมือ' ดวยการรับเงินแลกกับคะแนนเสียง แทนที่จะรอรับ 'บริการ
ความสขุ' จาก ส.ส. จึงเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล

         นกัการเมอืงยคุเศรษฐกิจพัฒนาจะไมสามารถชนะการเลือกตั้ง เพียงดวยการใชอาวุธ 
ทนุนยิม การละเลยระบบการสัมพันธในสังคม ซึ่งตกคางมาจากระบบศักดินาไดใหบทเรียนแกนักการ
เมืองเหลานี้ซํ้ าแลวซํ้ าเลา ดวยเหตุนี้เอง นักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาจึงตองสรางความสัมพันธ 
เชงิอปุถมัภกบัผูนํ ้าทองถิ่น และขยายฐานความสัมพันธกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน มิฉะนั้น
ยอมยากที่จะแยงชิงและดํ ารงตํ าแหนง ส.ส.ไวได

         ในยุคสมัยที่ระบบทุนนิยมเติบใหญ และขยายอิทธิพลเขาสูตลาดการเมือง นักการ
เมอืง ทีดี่คนแลวคนเลาถูกขับดันออกจากตลาดการเมือง เนื่องเพราะขาดฐานทางการเงินในการธํ ารง 
และขยายฐานคะแนนเสียง รายจายในการสรางและกระชับความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขต
การเลือกตั้งรวมตลอดจนรายจายในการหาเสียง กลายเปนทํ านบที่สกัดมิใหนักการเมืองที่ไรอาวุธ 
ทุนนิยมเขาสูตลาดการเมือง นักการเมืองหนาใหมที่ไมมีฐานการเงินอันแนนหนายอมยากที่จะกาวสู
ตลาดการเมอืงได การเปนคนดีและการเปนนักการเมืองที่ดีไมเพียงพอที่จะชวยใหอยูรอดไดในทางการ
เมือง เพราะความดีที่ปราศจากฐานการเงินถึงจะมิใชสินคาไรราคา แตก็เปนสินคาราคาตํ่ าในตลาด
การเมืองในสังคมทุนนิยมที่มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนา นักการเมืองหนาใหมที่
ปราศจากฐานการเงินจึงตองสวามิภักดิ์เปนบริวารของผูนํ า ส.ส.ที่สามารถเปนผูอุปถัมภ หรือเปน
บริวารของเจาพอและนายทุนทองถิ่น

         นกัการเมอืงเจาถิ่นจะรักษาตํ าแหนง ส.ส.ไวไดอยางไร เมื่อตองเผชิญกับการแขงขัน
จากนักการเมืองยุคเศรษฐกิจพัฒนาซึ่งพกพาอาวุธทุนนิยมมาอยางพรอมสรรพ บางครั้งนักการเมือง 
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ทุนนิยมที่เขามาแขงขันอาจจะเปน 'หมาหลง' แตในกรณีสวนใหญมักจะเปนผูเติบโตจากเขตการ 
เลอืกตัง้นัน้เอง ในสถานการณดังกลาวนี้ เรามักจะไดเห็นทั้งสองฝายตางงัดอาวุธทุนนิยมขึ้นมาโรมรัน
กนั แตทัง้นีห้าไดหมายความวา ฝายที่มีอาวุธทุนนิยมเหนือกวาจะประสบชัยชนะเสมอไป
         พลังเศรษฐกิจทุนนิยม ซึ่งเติบใหญเกิดกวาจะยั้งหยุดได กํ าลังเขาไปมีอิทธิพล 
ในตลาดการเมือง อิทธิพลดังกลาวนี้นับวันมีแตจะมีมากขึ้น ดังที่ปรากฏมาแลวในบรรดาประเทศ 
ทนุนยิมทัง้ปวง แมเงนิจะไมมีบทบาทถึงขั้นชี้เปนชี้ตายตอผลการเลือกตั้ง แตเงินก็เปนตัวแปรที่มีความ
สํ าคัญเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมกอใหเกิดแรงผลักดันที่จะแสวงหา 
ชัยชนะในการเลือกตั้งดวยการใชเงิน นักการเมืองทุนนิยมกํ าลังเขามาแทนที่นักการเมืองอุดมคติ 
เพราะไมเพียงแตนักการเมืองอุดมคติหนาใหมจะถูกสะกัดมิใหเขาสูตลาดการเมืองดวยอาวุธทุนนิยม
เทานั้น หากทวาการปฏิวัติรัฐประหารยังไดขับดันนักการเมืองอุดมคติหนาเกาออกไปจากตลาดการ
เมอืงอกีดวย ประเด็นสํ าคัญเหนือประเด็นอื่นใดก็คือ รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งตราขึ้นโดย
กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย มิไดมีจุดประสงคที่จะสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในอุดมคติ แตมี 
จุดมุงหมายที่จะธํ ารงไวซึ่งระบอบอํ ามาตยาธิปไตย บทบัญญัติที่บังคับใหพรรคการเมืองตองมีขนาด
ใหญ ทํ าใหการรวมตัวกันของนักการเมืองอุดมคติเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองรวมกันมิอาจเปนไปได  
เมื่อรัฐธรรมนญูกดีกนัการกอเกิดของพรรคการเมืองอุดมคติ การผดุงอุดมคติในหมูนักการเมืองดวยกัน 
ยอมยากที่จะเปนไปได ในทํ านองเดียวกัน บทบัญญัติที่จํ ากัดบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรในกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการกํ าหนดนโยบายตางๆยอมทํ าให ส.ส.ไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ผูแทนราษฎรไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุดังนั้น ราษฎรจึงมิอาจคาดหวังบทบาท
ของส.ส.ในกระบวนการนิติบัญญัติและกระบวนการกํ าหนดนโยบายตางๆเปนดานหลักได ผลที่ตาม
มาก็คือ การหยอนบัตรเลือกตั้ง โดยหวังที่จะไดรับประโยชนสุขจากนโยบายและบริการที่ผูสมัครรับ 
เลอืกตัง้ใหสัญญา เปนเรื่องไมสมเหตุสมผล เพราะมักจะไมสมหวัง การหยอนบัตรเลือกตั้งโดยแลกกับ
เงนิกลายเปนพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล ยทุธศาสตรการพฒันาที่ไมสมดุลในแนวทางทุนนิยม ซึ่งดํ าเนิน  
มากกวาสีท่ศวรรษ ไดผลักดันใหราษฎรทั้งหลายมีความเปนสัตวเศรษฐกิจและเห็นแกตัวมากขึ้น

         แลวเราจะโทษใครดีที่ตลาดการเมืองมีการซื้อขายเสียง ?4

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 13 มีนาคม 2535



ภาคที่ส่ี

รัฐสภา
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ฤาสภานิติบัญญัติแหงชาติปลอดพนจากการซื้อขายเสียง

         ผมรูสึกชื่นชมความมีประสิทธิภาพของสภานิติบัญญัติแหงชาติในการพิจารณา 
รางรัฐธรรมนญูฉบบัใหม ระหวางวันที่ 27-28 สิงหาคม 2534 ซึ่งจบลงในวาระแรกดวยมติเห็นชอบ 
252 เสยีง และงดออกเสียง 2 เสียง

         ภายหลงัจากที่สภานิติบัญญัติแหงชาติ ลงมติรับหลักการรางรัฐธรรมนญูในวาระแรก
แลว ก็ถึงวาระการแตงตั้งคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญในวาระที่สอง โดยนายจิรายุส    
วสุรัตน เสนอใหมีกรรมาธกิาร 25 คน ซึ่งที่ประชุมรับรอง และนายสุชาติ หอวฒันกุล เสนอรายชื่อ 
กรรมาธกิารทัง้ 25 คน ที่ประชุมรับรองโดยมิตองลงมติเนื่องจากไมมีสมาชิกสภาฯทานใดเสนอรายชื่อ
อ่ืน คร้ันแลวนายสุชาติก็เสนอใหมีการแปรญัตติภายใน 15 วัน แตถูกทัดทานโดยนายปกิต พัฒนกุล 
อดีต ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคประชากรไทย ซึ่งเสนอใหแปรญัตติภายใน 30 วัน ที่ประชุมลงมติใหใชเวลา
เพยีง 15 วัน ดวยคะแนนเสียง 160 ตอ 25

         เพือ่นรวมงานของผม ซึ่งมีโอกาสชมการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติทางโทรทัศน  
ในชวงเวลาดังกลาวนี้เลาใหฟงวา เมื่อนายสุชาติ หอวฒันกุล เสนอรายชื่อกรรมาธิการ 25 คนนั้น  
ไดอานชื่อผูที่ตนตองการเสนอบางคนดวยความตะกุกตะกัก เพื่อนรวมงานของผมอีกคนหนึ่งแสดง
ความคบัของใจวา เหตุใดสมาชิกสภานิติบัญญัติแกชาติจึงดูเหมือนกับตองมนตราไปทั้งสภาเมื่อไดยิน
ชื่อผูที่ไดรับการเสนอจากปากนายสุชาติ ไมมีแมแตการพิจารณาคุณสมบัติของผูที่สมควรดํ ารง
ตํ าแหนงกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ และไมมีสมาชิกผูทรงเกียรติแมแตคนเดียวที่หาญกลา
เสนอชื่อคนที่ 26

         การที่สภานิติบัญญัติแหงชาติสามารถพิจารณาแตงตั้งกรรมาธิการพิจารณาราง 
รัฐธรรมนูญไดในเวลาอันรวดเร็ว แทที่จริงแลวหาใชความสามารถของนายสุชาติ หอวฒันกุลในการ
เสนอรายชื่อไดถูกใจสมาชิกทั้งสภาไม หากแตเปนผลงานของคณะกรรมการประสานงานสมาชิก 
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สภานติิบัญญติัแหงชาติ ซึ่งมีพลเอกจํ าลอง อุชุโกมลเปนประธาน หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันพุธที่ 
28 สิงหาคม 2534 รายงานขาวลวงหนาอยางถูกตองวา คณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ 
จะประกอบดวยกรรมาธิการ 25 คน แตคาดการณเกี่ยวกับองคประกอบของคณะกรรมาธิการฯ 
ไมถกูตอง หนงัสอืพมิพฉบับเดียวกันนี้ในวันตอมารายงานวา คณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภา 
นิติบัญญัติแหงชาติเปนผูจัดทํ ารายชื่อคณะกรรมการฯ 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 ในวาระการประชุมที่สํ าคัญอีกดวย ดังจะเห็นไดจากวาระการแกไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ 
เพื่อใหพนักงานรัฐวิสาหกิจอยู นอกการบังคับของกฎหมายดังกลาว คณะกรรมการฯไดระดม 
สรรพกํ าลังในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งดวยการจัดทัพผู อภิปราย 
ที่ทรงวิทยายุทธ ตามจารีตการประชุมสภานิติบัญญัติฯดังที่เปนมาในอดีต ผูที่มีชื่อปรากฏใน "โผ"  
รายชื่อผูอภิปรายของคณะกรรมการประสานงานสมาชิกสภาฯมักจะถูกชี้ตัวใหเปนผู อภิปรายได 
โดยงาย สวนผูที่ไมมีชื่อปรากฏใน "โผ" แมจะยกมือจนเมื่อย ก็อาจไมมีโอกาสอภิปรายเลย ขอรองเรียน
ในเรือ่งนี้ปรากฏเปนขาวเปนครั้งคราว

        ในบรรดาหนาที่ทั้งปวงของคณะกรรมการประสานงานฯ หนาที่สํ าคัญประการหนึ่ง 
กคื็อ การก ําหนดแนวทางการลงมติในญัตติตางๆ เพื่อใหสมาชิกสภาฯลงคะแนนเสียง ในการนี้จะมี  
กรรมการประสานงานแตละสาย (ทั้งขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน และพลเรือน) ทํ าหนาที่เปน  
"วปิ" ก ํากบัการลงคะแนนเสียงของสมาชิกสภาฯ  สมาชิกสภาฯจักตองเรียนรูในการ "เขาแถว" อยางมี
ระเบียบวินัย เพื่อตอบแทนบุญคุณกลุมผูทรงอํ านาจทางการเมืองที่แตงตั้งตนเขามา ผูที่มีอาชีพเปน
สมาชิกสภานิติบัญญัติ (กลาวคือ สามารถดํ ารงตํ าแหนงนี้ทุกครั้งที่มีสภานิติบัญญัติ) สามารถ  
"เขาแถว" ไดดวยความเรียบรอยยิ่ง และเปนแบบอยางอันดีที่พึงยึดถือสํ าหรับผูที่ตองการยึดอาชีพนี้ 
ตอไปในอนาคต สมาชิกสภาฯที่ดีในทัศนะของผูทรงอํ านาจทางการเมืองไมเพียงแตจักตองลงมติ 
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ใหญัตติตางๆตาม "โพย" ที่กํ าหนดไวเทานั้น หากทวายังตองยินดีอภิปรายในสภาฯตามแนวทาง 
ทีก่ ําหนด ตลอดจนปกปองผูทรงอํ านาจที่แตงตั้งตนเขาสภาฯ อีกดวย

         ในประวติัศาสตรการเมืองไทย การไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติ (หรือสภา  
รางรัฐธรรมนูญในยุคจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน) มีสภาพเสมือนหนึ่งการแปรสภาพเปนชนชั้นนํ า 
ทางอ ํานาจ (power elite) ผลประโยชนจากการดํ ารงตํ าแหนงนี้มีทั้งในรูปตัวเงินและในรูปอ่ืน สมาชิก
สภานิติบัญญัติไมเพียงแตจะไดรับเงินเดือนและเบี้ยประชุม ตลอดจนสิทธิประโยชนอ่ืนที่สมาชิก 
รัฐสภาพึงไดรับเทานั้น หากทวายังมีโอกาสกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูทรงอํ านาจทางการ
เมือง ตลอดจนสรางเครือขายความสัมพันธกับชนชั้นนํ าทางอํ านาจกลุมตางๆอีกดวย สายสัมพันธ 
เชงิอปุถมัภและเครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้จะมีประโยชนตอหนาที่การงาน และตอการแสวงหา
ผลประโยชนทั้งทางการเมืองและทางเศรษฐกิจในอนาคต สํ าหรับขาราชการทั้งทหารและพลเรือน
จ ํานวนมาก การไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกสภานิติบัญญัติมีสวนชวยเพิ่มพูนรายไดอยางคอนขางสํ าคัญ 
ขาราชการจํ านวนไมนอยพากันวิ่งเตนเพื่อใหไดมาซึ่งตํ าแหนงนี้ ทั้งนี้ดวยการเกาะผูนํ าชนชั้นนํ าทาง
อํ านาจกลุมตางๆ หากสามารถเขาถึงและสามารถแสดงใหเห็นวาตนสามารถใหประโยชนแกผูนํ า 
เหลานีอ้ยางไรบาง ก็อาจมีโอกาสเกาะเกี่ยวเกาอี้สมาชิกสภานิติบัญญัติไดบาง ตราบเทาที่ผูอุปถัมภ
ทางการเมืองของตนยังทรงอํ านาจและอิทธิพลอยู ก็จะไมสูมีปญหาในการยึดครองเกาอี้นี้ ตอเมื่อ 
โครงสรางชนชัน้น ําทางอํ านาจแปรเปลี่ยนไป  จึงจํ าตองวิ่งเขาหาศูนยอํ านาจใหม

         ในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองเปนระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ผูทรงอํ านาจ 
ทางการเมืองอาศัยตํ าแหนงสมาชิกสภานิติบัญญัติเปนเครื่องมือในการปูนบํ าเหน็จแกคนสนิท 
วงศาคณาญาติ และผูที่สามารถมีบทบาทสั่นคลอนเสถียรภาพแหงอํ านาจ ดังนั้น จึงมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจทีจ่ะพบวา นอกเหนือจากคนสนิทและวงศาคณาญาติแลว นายทหารระดับผูคุมกํ าลัง
และขุนนาง นักวิชาการเปนกลุมคนที่ไดรับแตงตั้งเปนสมาชิกมากที่สุด เมื่อสังคมเศรษฐกิจพัฒนา 
จนหนอทุนนิยมเติบใหญ ประตูสภานิติบัญญัติก็จํ าตองเปดรับพอคานายทุนนักธุรกิจเปนสมาชิก 
มากขึ้น หากมองในแงของชนชั้นปกครอง การแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติเปนกระบวนการ 
ปูนบํ าเหน็จภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภ โดยที่ผูอุปถัมภนํ าทรัพยากรของแผนดินมาจายเปน
บํ าเหน็จแกผูรับการอุปถัมภ เพื่อใหค้ํ าจุนอํ านาจของผูอุปถัมภ การแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ 
จึงเปนกระบวนการในการซื้อความภักดีจากนายทหารผูคุมกํ าลังและขาราชการพลเรือนระดับผูนํ า 
ตลอดจนการสรางความชอบธรรมใหแกระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ทั้งนี้ตองยอมรับวา สมาชิกสภา



109

นิติบัญญัติจํ านวนไมนอยเปนคนดีมีคุณธรรมและมีความรู ความสามารถ เพียงแตไมตองการ 
ทวนกระแสเผด็จการ/คณาธิปไตย จึงมีพฤติกรรมเสมือนหนึ่งใหความชอบธรรมแกระบอบการเมือง 
ดังกลาวนี้

         มรดกทางประวัติศาสตรของสภานิติบัญญัติในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตย ไดสืบทอด
ตอมา ถงึวฒุสิภาในยคุประชาธิปไตย โดยที่ยังคงไวซึ่งความสัมพันธเชิงอุปถัมภในทวงทํ านองเดิมการ
แตงตัง้วุฒิสมาชิกในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทนก็ดี รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ก็ดี 
และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวันก็ดี ลวนมีพื้นฐานมาจากความสัมพันธเชิงอุปถัมภทั้งสิ้น  
วุฒิสภาจึงกอปรไปดวยผูนํ าขาราชการทหาร ผูนํ าขาราชการพลเรือน ผูนํ านักธุรกิจและนักวิชาการ  
ทีเ่ปนฐานคํ ้าจุนอํ านาจ จารีตการกํ าหนด "โผ" รายชื่อกรรมาธกิาร และการกํ าหนด "โพย" แนวทางการ
ลงมตใินวาระการประชุมตางๆก็สืบมรดกตอมาดวย โดยคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภาทํ าหนาที่ 
เฉกเชนเดียวกับคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติ

         ตราบใดที่การประสานผลประโยชนในหมูชนชั้นนํ าทางอํ านาจยังคงเปนไปดวยความ  
ราบร่ืน วฒุสิภาหรอืสภานิติบัญญัติสามารถทํ าหนาที่ในการคํ้ าจุนอํ านาจรัฐบาลไดอยางดียิ่ง หากทวา
ในยามที่การประสานผลประโยชนเร่ิมมีปญหา อาการ "แตกแถว" ก็จะปรากฏในสถาบันดังกลาวนี้  
ดังจะเหน็ไดจากกรณีความขัดแยงระหวางพลเอกอาทิตย กํ าลังเอก ผูบัญชาการทหารบก กับรัฐบาล
เปรม 4 เกีย่วกบัการลดคาเงินบาทในป 2527 และกรณีความขัดแยงระหวางผูนํ าฝายทหารกับรัฐบาล
ชาตชิายเกีย่วกับการปลด ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง เปนอาทิ

         ดวยเหตุที่การอภิปรายในสภานิติบัญญัติมิอาจเปนไปไดโดยเสรี เนื่องจากมีการ
ก ําหนด "โผ" รายชื่อผูอภิปรายและแนวทางการอภิปรายในวาระการประชุมที่สํ าคัญ และดวยเหตุที่การ
ลงมตใินสภานิติบัญญัติมิอาจ เปนไปตามวินิจฉัยและวิจารณญาณของสมาชิกแตละคน เนื่องจากมี  
"โพย" ก ําหนดแนวทางการลงมติ สภานิติบัญญัติและวุฒิสภาในบางยุคสมัยจึงมีสภาพไมแตกตางจาก
สภาหุนยนต สมาชกิสภาฯที่อภิปรายนอกแนวทางที่กํ าหนด หรือไมลงมติตาม "โพย" ที่ใหไวลวงหนา   
ยอมถูกตีตราวาไรวินัย และไมรูคุณผูทรงอํ านาจที่แตงตั้งตนเขามา สภาวะทางการเมืองในระบอบ 
เผดจ็การ/คณาธิปไตยไดคอยๆกดดันใหพฤติกรรมการ "แตกแถว" หมดสิ้นไป ในไมชาสมาชิกสภาฯ  
ทีม่พีฤตกิรรม "นอกคอก" ก็เร่ิมเรียนรูวา ปวยการที่จะแหกคอก เพราะสมาชิกสภาฯสวนใหญยินยอม 
ที่จะอยูในคอก สภานิติบัญญัติจึงกลายเปนสถาบันที่ไรวิญญาณแหงเสรีชน ตราบเทาที่ไมมีการ 
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เปดโอกาสใหมีการอภิปรายอยางเสรี และใหมีการลงมติโดยอิสระโดยปราศจากพันธนาการแหงสาย
สัมพันธเชิงอุปถัมภ

         ในยคุรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท และรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน ไดมี 
การกลาวหาวามกีารซื้อเสียงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เพื่อใหลงมติตามแนวทางที่ตองการ โดยเฉพาะ
ในวาระการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล แมขอกลาวหานี้จะมีมูลหานอยไมแตพฤติกรรมของ  
ส.ส.ดังกลาวนี้ก็มิไดแตกตางจากสมาชิกสภานิติบัญญัติที่กินเงินเดือนจากภาษีราษฎร แตไมมีอิสระ
เสรีภาพในการยกมือของตนเอง หากรัฐบาลประชาธิปไตยซื้อเสียงในสภาผูแทนราษฎรเพื่อลมญัตติ
การไมไววางใจรัฐบาล ผูทรงอํ านาจในระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยก็ "ซื้อ" เสียงในสภานิติบัญญัติ
เพือ่ค้ํ าจนุอ ํานาจของตนในทวงทํ านองที่มิไดแตกตางกัน

         การซื้อขายเสียงมิไดมีเฉพาะในเขตการเลือกตั้ง หรือในสภาผูแทนราษฎรเทานั้น  
หากยงัสมควรที่จะเพงพินิจไปยังวุฒิสภาและสภานิติบัญญัติอีกดวย1

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"   ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 6 กันยายน 2534
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คิดถึงกรรมาธิการงบประมาณสภาผูแทนราษฎร

            ขณะที่ผมเขียนบทความเรื่องนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติกํ าลังพิจารณารางพระราช
บัญญติังบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2535  ปนี้ไมมีตัวแทนของราษฎรในการพิจารณา 
งบประมาณแผนดิน แมวาสภานิติบัญญัติจะแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางงบ
ประมาณจ ํานวน 35  คน ประกอบดวยตัวแทนรัฐบาล 17 คน และสมาชิกสภานิติบัญญัติฯ  18 คน  
แตคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภานิติบัญญัติฯนั้นมิอาจเทียบเทียมไดกับคณะกรรมาธิการ 
งบประมาณของสภาผูแทนราษฎร
            นับต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มีผลบังคับใชจวบจนสิ้น   
อายขัุยเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ผมไดติดตามศึกษาและเฝาดูพฤติกรรมของคณะกรรมาธิการ 
งบประมาณของสภาผูแทนราษฎรมาโดยตลอด และผมไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในดานคุณภาพ 
ดวยความปติ
            คณะกรรมาธิการงบประมาณฯ นับเปนองคกรที่ทรงอิทธิพลและมีบทบาทสูงยิ่งของ
สภาผู แทนราษฎร สมาชิกสภาผู แทนราษฎรจํ านวนมากตองการยึดครองตํ าแหนงกรรมาธิการ 
งบประมาณ แตก็มิใชตํ าแหนงที่สามารถยึดครองไดโดยงาย โดยทั่วไปแลว ตํ าแหนงนี้จะตกแกผูนํ า  
ส.ส. ในพรรคการเมืองตางๆทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล หรือมิฉะนั้นก็ตกแก ส.ส.ที่ทรงคุณวุฒิและ 
เอาการเอางาน
            ทํ าไม ส.ส.จํ านวนมากจึงตองการตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณ  เหตุผลมีอยู 
อยางนอย 3 ประการ คือ
           ประการแรก  ตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณชวยใหไดมาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับ 
งบประมาณ สารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการตางๆ และสารสนเทศดาน
เศรษฐกิจอ่ืนๆ สารสนเทศเหลานี้ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํ างานตํ าแหนง ส.ส. สารสนเทศ
เกีย่วกบังบประมาณชวยใหทราบแผนการใชจายดานตางๆของรัฐบาล และโดยเฉพาะอยางยิ่งชวยให
ทราบวา มแีผนการใชจายอะไรบางที่เปนประโยชนแกประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน สารสนเทศ
เกี่ยวกับพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการตางๆชวยเกื้อกูลให ส.ส.ควบคุมและกํ ากับ 
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การใชจายของหนวยราชการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในบาง  กรณี ส.ส.อาจใชสารสนเทศ
ดังกลาวนี้ในการตอรองหรือแบลกเมลทางการเมืองได สารสนเทศดานเศรษฐกิจอ่ืนๆมีประโยชนในการ
เพิม่พนูความรูความเขาใจของตัว ส.ส.เอง
           ประการที่สอง  ตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณมีประโยชนในการสรางเครือขาย
ความสัมพันธสวนบุคคลกับขาราชการชั้นผู นํ า ในยุคสมัยที่การเมืองการปกครองอยูในระบอบ
ประชาธปิไตย ขาราชการชั้นผูนํ าอาจตองวิ่งเตนเขาหากรรมาธกิารงบประมาณ เพื่อขอความสนับสนุน
ในการผลักดันงบประมาณรายจายบางโครงการหรือบางรายการใหผานการพิจารณา ในอีกดานหนึ่ง 
ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณอาจตองการความชวยเหลือหรือการอํ านวยความสะดวกของ 
หนวยราชการบางหนวยในการจัดสรรบริการสาธารณะบางประเภทในเขตการเลือกตั้งของตน ความ
สัมพันธระหวางกรรมาธิการงบประมาณกับขาราชการชั้นผูนํ าจึงคอยๆพัฒนาไปสูความสัมพันธใน
ลักษณะทีม่ผีลประโยชนตางตอบแทน และอาจพัฒนาไปสูความสัมพันธในรูปแบบอื่นในอนาคตได
           ประการที่สาม ส.ส.ทีเ่ปนกรรมาธิการงบประมาณไมเพียงแตจะมีสารสนเทศเกี่ยวกับ
งบประมาณสมบูรณกวา ส.ส.อ่ืนๆเทานั้น หากยังอยูในฐานะที่จะใชอํ านาจหนาที่ในการผลักดันให
โครงการการใชจายบางโครงการลงสูเขตการเลือกตั้งของตนอีกดวย ขาราชการชั้นผูนํ ามักจะเกรงอก
เกรงใจกรรมาธกิารงบประมาณ เพราะไมเพียงแตจะทราบดีวา ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณเปน
ผูน ํา ส.ส.ของพรรคการเมืองตางๆเทานั้น  หากยังไมแนใจอีกดวยวา  ส.ส.เหลานี้จะยังดํ ารงตํ าแหนง
กรรมาธกิารงบประมาณในอนาคตตอไปอีกหรือไม ดังนั้น การโอนออนตามคํ ารองขอของกรรมาธิการ
งบประมาณจงึปรากฏอยูเนืองๆ ตราบเทาที่ไมผิดระเบียบราชการ ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณ
จึงอยูในฐานะที่จะสรางผลงานในเขตการเลือกตั้งของตนไดโดยงาย ซึ่งมีผลเสมือนหนึ่งการสราง
คะแนนนยิมทางการเมือง อันมีผลตอการเลือกตั้งในสมัยตอไป
           ในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทน และรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท  
ยุคตน ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณบางคนมักจะใชอํ านาจในการขมขูขาราชการ นอกจากนี้ 
การขาดความรูความเขาใจในเรื่องการงบประมาณ ทํ าใหกรรมาธิการพิจารณาตัดงบประมาณเปน 
รายการ แทนทีจ่ะพจิารณาความเหมาะสมทั้งโครงการหรือทั้งแผนงาน แตคุณภาพของการพิจารณา
งบประมาณนบัวาดวีนัดีคืน ในดานหนึ่ง ผูนํ า ส.ส.ที่เปนกรรมาธิการไดปรับปรุงตนเองศึกษาหาความรู
เกี่ยวกับการงบประมาณ และติดตามหาขอมูลเกี่ยวกับการใชงบประมาณของหนวยราชการตางๆ 
ระบบการพจิารณางบประมาณดวยการถืออํ านาจเปนธรรมคอยๆหมดไป ความมีเหตุมีผลในกระบวน
การพิจารณางบประมาณมีมากขึ้น การพิจารณาตัดทอนงบประมาณเปนรายการๆ ดังที่เคยปรากฏ 
ในอดีตไมปรากฏอีกแลวในชวงสุดทายแหงชีวิตของสภาผู แทนราษฎร ในอีกดานหนึ่ง คณะ 
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กรรมาธิการกิจการสภาผูแทนราษฎรไดมีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนาคุณภาพและความรูของ ส.ส.  
ไมเฉพาะแตในดานการงบประมาณเทานั้น หากยังคลุมไปถึงประเด็นปญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคมอื่นๆ อีกดวย ทั้งนี้โดยการเชื้อเชิญนักวิชาการ นักพัฒนาในสังกัดองคการพัฒนาเอกชน  
นกัธรุกจิ ขาราชการ และประชาชน เขาไปบรรยาย อภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรัฐสภา 
แมวารายการการอภิปรายและสัมมนาทางวิชาการเหลานี้จะมี ส.ส.เขารวมไมมากเทาที่ควร แต ส.ส.ที่
เขารวมรายการทางวิชาการเหลานี้เกือบทั้งหมดเปน ส.ส.ที่มีคุณภาพและเปนความหวังของระบอบ
ประชาธิปไตย ขอที่นาผิดหวังยิ่งกวาก็คือ รัฐบาลมิไดเห็นความสํ าคัญในการพัฒนาคุณภาพของ 
องคกรนิติบัญญัติ และเกือบมิไดจัดสรรงบประมาณในการเสริมเขี้ยวเล็บของฝายนิติบัญญัติเลย 
ทรัพยากรทางการเงนิสํ าหรับการนี้เกือบทั้งหมดมาจากมูลนิธิและองคการตางประเทศ
            ในชวงเวลากวาทศวรรษที่คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผู แทนราษฎร 
เติบใหญข้ึนมานี้ เราไดเห็นความเขมงวดและความพิถีพิถันในการพิจารณางบประมาณเพิ่มข้ึน 
โดยลํ าดับ ซึ่งยังผลใหเกิดจารีตทางการคลังบางประการ ในประการสํ าคัญก็คือ อธิบดีหรือผูบังคับ
บัญชาหนวยราชการที่เสนอของบประมาณจักตองเขาชี้แจงและตอบขอซักถามของคณะกรรมาธิการ 
งบประมาณดวยตนเอง จารีตดังกลาวนี้ชวยเพิ่มความสํ าคัญของคณะกรรมาธิการในกระบวนการ 
งบประมาณไดแตเพียงเล็กนอย เพราะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการคลังมีบทบัญญัติที่จํ ากัดอํ านาจ
ทางการคลงัของฝายนิติบัญญัติ กระนั้นก็ตาม จารีตดังกลาวนี้ทํ าใหขาราชการชั้นผูนํ าจํ าตองใหความ
สํ าคัญแกคณะกรรมาธิการฯ  การไมปรากฏตัวตอหนาคณะกรรมาธกิารฯ ก็ดีและความลมเหลวในการ
ตอบขอซักถามของคณะกรรมาธกิารฯ กดี็ เหลานี้ลวนแลวแตเปนเหตุใหงบประมาณของหนวยราชการ
นัน้ ๆ ถูกแขวนได

            การแทรกแซงตัวของคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรในกระบวน
การงบประมาณ ทํ าใหหนวยราชการตางๆจํ าตองปรับตัวในการใชงบประมาณแผนดิน การใช 
งบประมาณไมหมดก็ดี และความรั่วไหลในการใชงบประมาณก็ดี เปนประเด็นที่คณะกรรมาธิการฯ  
สนใจมากเปนพิเศษ ส.ส.ที่เป นกรรมาธิการงบประมาณบางคนไดพัฒนาทักษะและความรู  
ความสามารถในการติดตามพฤติกรรมทางการคลังของหนวยราชการบางหนวย จนมีขอมูล 
รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการการใชจายตางๆของหนวยราชการนั้น การปรับตัวของคณะกรรมาธิการ
งบประมาณดังกลาวนี้ยังผลใหหนวยราชการตางๆจํ าตองปรับปรุงประสิทธิภาพในการใชงบประมาณ
แผนดนิ และตองคอยระมัดระวังอยูเสมอวายังมีคณะกรรมาธิการฯ ที่คอยจองจับผิด



114

            คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎรไมเพียงแตจะมีบทบาทในการ 
กดดันใหกระบวนการงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเทานั้น หากทวายังมีบทบาทในการทํ าให
กระบวนการงบประมาณเปนกระบวนการแบบเปดอีกดวย  คณะกรรมาธิการฯ จะไมลังเลในการแถลง
ขาว เมื่อพบพฤติกรรมการใชจายที่ไมชอบมาพากลของหนวยราชการ ความขยันหมั่นเพียร 
ในการแถลงขาวของโฆษกคณะกรรมาธิการฯ แมจะถูกมองวาเปนการประชาสัมพันธตัวเองและ 
คณะกรรมาธิการฯ แตก็ชวยใหประชาชนไดรับทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการงบประมาณเพิ่มข้ึน  
อยางนอยที่สุดก็เปนการยอมรับสิทธิการรับรูของราษฎร
            นับต้ังแตสภานิติบัญญัติแหงชาติลงมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2535 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2534 เปนตนมา ประชาราษฎร 
เกือบจะมิไดรับรูบทบาทของคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภานิติบัญญัติฯ เลย
            ดวยเหตุนี้เอง ผมจึงรูสึกคิดถึงคณะกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร 
และรูสึกเสยีดายที่พัฒนาการของสถาบันประชาธิปไตยตองหยุดชะงักลงนับต้ังแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 
2534 เปนตนมา2

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"   ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 16 สิงหาคม 2534
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ทุรกรรมของคณะกรรมาธิการงบประมาณ

           ในฐานะนักศึกษาเศรษฐศาสตรการคลัง ผมไดเฝาติดตามศึกษาพฤติกรรมของ 
คณะกรรมาธกิารวสิามัญงบประมาณแหงสภาผูแทนราษฎรมาเปนเวลาชานาน และอดดีใจมิไดที่เห็น
การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนของสถาบันดังกลาวนี้
           ผมไดเห็นพฤติกรรมที่สมเหตุสมผลของคณะกรรมาธกิารฯ จากเดิมที่มีการใชอํ านาจ 
บาตรใหญ  ขมขูขาราชการพลเรือน  แตไมกลาขมขูขาราชการทหาร  อหังการแหงอํ านาจทํ าใหมีการ
ตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการบางหนวยอยางไรเหตุไรผล  เพียงเพื่อที่จะอวดเบงอํ านาจเทา
นัน้ แตพฤติกรรมเชนนี้คอย ๆ ลดนอยถอยลงตามลํ าดับ
           ในชัน้แรกเริม่ คณะกรรมาธิการฯมักจะมุงพิจารณางบประมาณตามรายการหรือตาม
หมวดการใชจาย และตัดทอนงบประมาณตามรายการหรือตามหมวดการใชจายดังกลาวนี้ ในไมชา 
คณะกรรมาธิการฯเริ่มเรียนรูที่จะพิจารณางบประมาณตามโครงการและตามแผนงาน โดยดูความ
เหมาะสมของโครงการและแผนงานเปนสํ าคัญ แตกระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้เปนไปอยางเชื่องชา 
หนวยงานวชิาการบางหนวย ดังเชนสมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย และคณะเศรษฐศาสตรแหง
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เคยเขาไปในสภาผูแทนราษฎรเพื่อจัดการฝกอบรมเรื่องงบประมาณแผนดิน
แก ส.ส. ดวยจุดประสงคที่จะเสริมกระบวนการเรียนรูดังกลาวนี้ ทั้งนี้โดยอาศัยเงินชวยเหลือจาก 
มลูนิธิตางประเทศ
           ส.ส. ที่เปนกรรมาธิการงบประมาณบางคนเฝาติดตามการใชจายเงินของหนวย 
ราชการบางหนวย และของโครงการบางโครงการ จนสามารถสั่งสมขอมูลอันเปนประโยชนแกการ 
กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณอยางดียิ่ง ขาราชการมักจะเกรงกลัว ส.ส.ประเภทนี้ยิ่งกวา ส.ส.  
ทีบ่าอํ านาจ
           แตผมเสียใจที่จะตองกลาววา คณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณางบประมาณแผนดิน
ประจํ าป 2536 แหงสภาผูแทนราษฎรไดทํ าลายเกียรติประวัติของสถาบันแหงตนจนเกือบหมดสิ้น  
การใชอํ านาจบาตรใหญในการตัดทอนงบประมาณกลับมาปรากฏใหเห็นอีกครั้งหนึ่ง กรรมาธิการ 
บางคนทํ าตัวเปนรางทรงของ  ร.ส.ช.  และดวยอารมณคางจากความสูญเสียทางการเมืองในเหตุ
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การณพฤษภาคม 2535 ไดอาศัยอํ านาจกรรมาธิการเพื่อลางแคนทางการเมือง โดยปราศจากการ
ไตรตรองถึงความเสียหายที่จะเกิดแกบานเมือง และมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่นักการเมืองประเภทนี้
ร่ํ ารองใหทหารกลับมาปกครองประเทศดวยการรื้อฟนระบอบเผด็จการ
           ความพยายามในการตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการตางๆใหมากที่สุดเทาที่ 
จะมากได มใิชดวยเหตุผลที่วา หนวยราชการเหลานั้นไดรับจัดสรรงบประมาณในชั้นตนมากกวาที่ควร
จะเปน  และมใิชดวยเหตุผลที่วา หนวยราชการเหลานั้นไมมีความสามารถในการใชจายงบประมาณ 
หากแตดวยเหตุผลที่ปรากฏในเวลาตอมาวา กรรมาธิการงบประมาณบางคนและ ส.ส. บางกลุม
ตองการนํ างบประมาณที่ตัดทอนนี้ไปจัดสรรเปนงบพัฒนาจังหวัดใหแก ส.ส. เพิ่มข้ึน จนเมื่อนายก 
รัฐมนตรแีละรัฐบาลแสดงจุดยืนอยางมั่นคงวาจะไมมีการเพิ่มงบพัฒนาจังหวัดใหแก ส.ส. กรรมาธิการ
บางคนและ ส.ส. บางกลุมจึงจัดการผันเงินงบประมาณที่ตัดทอนไวนี้ไปใชในโครงการพัฒนาภูมิภาค 
โดยแยงชงิกนัดงึโครงการเขาสูเขตการเลือกตั้งของตน เพื่อหวังคะแนนนิยมทางการเมือง  กระบวนการ
แยงชงิงบประมาณดังกลาวนี้มิใชการจัดสรรงบประมาณดวยความเปนธรรม  หากแตข้ึนอยูกับอํ านาจ
และเลหเหลีย่มทางการเมืองของ ส.ส. แตละคน   อีกทั้งมิใชกระบวนการจัดสรรงบประมาณที่คํ านึงถึง
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรของแผนดินเปนดานหลัก เพราะมิไดมีการศึกษาเปรียบเทียบหรือ 
แมแตถกอภิปรายในคณะกรรมาธิการฯวา โครงการที่ ส.ส. ผลักดันใหประโยชนแกสังคมมากกวา 
โครงการที่ถูกคณะกรรมาธิการฯตัดทอนงบประมาณหรือไม
           ทายทีสุ่ด ความอปัยศอันเกิดจากการยัดไสโครงการการกํ าจัดยุงลาย ซึ่งมีหลักฐาน 
นาเชื่อวาเกิดจากฝมือนักการเมืองมากกวาขาราชการประจํ า ไดทํ าลายศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ 
คณะกรรมาธิการฯไปจนหมดสิ้น แมนักการเมืองบางกลุมบางพรรคจะพยายามโยนความผิดให 
ขาราชการประจํ า แตขอเท็จจริงที่ปรากฏสูสาธารณชนบงชี้วา คณะกรรมาธกิารฯมิอาจพนจากความ
รับผิดชอบไปได

           พฤติกรรมของคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจายประจํ าป 2536 
ทีเ่กดิขึน้ในปนี ้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา นักการเมืองมีพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจ มีกิเลสตัณหา  
มคีวามเหน็แกได  โดยที่มิไดมีจิตสํ านึกตอสังคมสูงสงกวาราษฎรคนสามัญแมแตนอย
           ในฐานะนักศึกษาเศรษฐศาสตร การคลัง ผมรู สึกผิดหวังที่คณะกรรมาธิการ 
งบประมาณ ก ําลงัเดนิถอยหลังเขาคลอง ทั้งๆที่กอนหนานี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน ความผิดสวนหนึ่ง
อยูที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่ไรความสามารถและมองไมเห็นความสํ าคัญของการปรับเปลี่ยน 
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แนวทางการทํ างานของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อใหกระบวนการงบประมาณมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
ทัง้ๆ ที่พรรครัฐบาลกุมเสียงขางมากในคณะกรรมาธิการฯ
           การที่ ส.ส. สวนใหญไมยอมรับนายธารินทร นิมมานเหมินท ประธานคณะ 
กรรมาธกิารฯในฐานที่มิไดมาจากการเลือกตั้ง มีสวนอยางสํ าคัญตอการทํ างานของคณะกรรมาธิการฯ
ในปนี ้ แมในขัน้ตอนของการเลือกประธานคณะกรรมาธิการฯก็ยังมีการตีรวนที่จะไมเลือกนายธารินทร
ข้ึนด ํารงต ําแหนงประธาน โดยที่มีความพยายามที่จะผลักดันใหนายไตรรงค สุวรรณคีรี รัฐมนตรีชวย 
วาการกระทรวงการคลังขึ้นดํ ารงตํ าแหนงแทน หากแตนายไตรรงคยืนยันในหลักการวา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลงัจักตองดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะกรรมาธิการงบประมาณ ดวยเหตุที่ ส.ส. ไมยอม
รับนักการเมืองที่มิไดมาจากการเลือกตั้ง นายธารินทรจึงมีปญหาในการควบคุมการประชุมต้ังแตตน 
และอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหขาดประชุมเกือบเปนประจํ า นอกเหนือจากความจํ าเปนที่ตองใชเวลา
ในการแกปญหาวิกฤติการณในตลาดหลักทรัพยและสถาบันการเงิน  คณะกรรมาธิการฯในปนี้จึงขาด 
ผูน ําทีจ่ะกํ ากับการทํ างานใหอยูในรองในรอย
           แมผมจะรูสึกผิดหวังที่คณะกรรมาธิการงบประมาณกํ าลังเดินถอยหลังเขาคลอง  
แตผมก็ยังอุนใจที่ระบอบประชาธิปไตยชวยใหผมเห็นพฤติกรรมเยี่ยงสัตวเศรษฐกิจของนักการเมืองได 
ในระบอบการเมืองแบบเปดเชนนี้ ประชาชนสามารถมองเห็นกระบวนการจัดสรรงบประมาณ 
อยางแจมชดั  ซึ่งตรงกันขามกับระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย3

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 มีนาคม 2536
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คณะกรรมาธิการงบประมาณ
กับความโปรงใสของกระบวนการงบประมาณ

           ขอเรียกรองของสมาคมนักขาวแหงประเทศไทยและกลุ มนักขาวรัฐสภาที่ขอให 
ส่ือมวลชนเขาฟงการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจาย
ประจ ําป 2537 นับเปนขอเรียกรองที่สมเหตุสมผล และสอดคลองกับปรัชญาพื้นฐานของระบอบการ
ปกครองประชาธิปไตยอยางยิ่ง

           แตนาประหลาดใจยิ่งนักที่ขอเรียกรองเชนนี้กลับถูกปฏิเสธโดยนายกรัฐมนตรีและ
คณะกรรมาธิการงบประมาณ ในสังคมประชาธิปไตย ประชาชนจักตองมีสิทธิในการรับรูปญหาของ
สังคมและมีสิทธิในการมีสวนรวมในการแกปญหาของชาติบานเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชน 
จักตองมีสวนรวมในกระบวนการกํ าหนดนโยบายทั้งปวง สภาผู แทนราษฎรจะเปนองคกรของ 
ประชาชนที่แทจริงไดก็ตอเมื่อไมมีปฏิบัติการใดๆที่อํ าพรางประชาชน ราษฎรจึงควรมีสิทธิรับรูการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมาธิการชุดตาง ๆ ของรัฐสภา

           สภาผูแทนราษฎรที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย ไมเพียงแตตองเปดโอกาสให 
ประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทานั้น หากยังตองสํ ารองที่นั่งใหทวยราษฎรเขารับฟงการประชุม
คณะกรรมาธกิารชุดตาง ๆ ดวย เพียงแตตองมีการจัดระเบียบการเขารวมประชุมเพื่อมิใหมีการกระทํ า
อันรบกวนและขัดขวางการประชุม สิทธิในการเขารับฟงการประชุมไมควรจํ ากัดเฉพาะคณะกรรมาธิ-
การงบประมาณ หากครอบคลุมถึงคณะกรรมาธกิารชุดอื่นๆดวย และสิทธินี้มิไดมีเฉพาะแตส่ือมวลชน 
หากแตเปนสิทธิพื้นฐานของประชาชน

           ในกรณีของคณะกรรมาธกิารงบประมาณ ยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นที่จะสนับสนุนใหราษฎร
มีสิทธิการเขารับฟงการประชุม เพราะคณะกรรมาธิการชุดนี้มีหนาที่เกี่ยวพันกับการจัดสรรทรัพยากร
ของแผนดินที่ประชาชนเปนเจาของ สภาผูแทนราษฎรที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยจะตองถายทอด



119

การประชมุดวยระบบโทรทัศนวงจรปด เพื่อใหประชาชนโดยทั่วไปเขารับฟงได โดยที่หองโทรทัศนวงจร
ปดแยกตางหากจากหองประชุม ดวยวิธีการเชนนี้ ประชาชนที่เขารับฟงการประชุมยอมไมสามารถ
ทํ าลายบรรยากาศและรบกวนการประชุม ดังที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
หวัน่เกรงได

           นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไดเรียกรองมาชานานใหมีการถายทอดการประชุม
สภาผูแทนราษฎร ขอเรียกรองนี้เพิ่งมาสัมฤทธิผลในยุคที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้ง บัดนี้  
มกีารถายทอดโทรทัศนในวาระการประชุมสํ าคัญของสภาผูแทนราษฎร ไมวาจะเปนการแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลตอรัฐสภา การพิจารณางบประมาณรายจายประจํ าป และการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจ
รัฐบาล ในวาระการประชุมสํ าคัญเหลานี้ สภาผูแทนราษฎรไดอนุญาตใหประชาชนเขารับฟงการ
ประชมุ โดยทีม่ไิดทํ าลายบรรยากาศและรบกวนการประชุม อีกทั้งมิไดเปนเหตุใหสมาชิกสภาฯ ผูทรง
เกียรติไมสามารถแสดงความคิดเห็นที่เปนอิสระและตรงไปตรงมา ดังที่นายกรัฐมนตรีหวั่นเกรง 
แตประการใดไม ตรงกันขาม การเปดโอกาสใหประชาชนเขารับฟงการประชุม ประกอบกับการถาย
ทอดการประชุมทางโทรทัศนกลับบีบบังคับใหสมาชิกสภาฯผูทรงเกียรติตองตระเตรียมขอมูลในการ
อภิปราย และใชภาษาอันสุภาพในการอภิปราย หากจะมีความกักขฬะและสันดานดิบอันตํ่ าทราม  
กต็องมีขันติธรรมที่จะขมสามานยลกัษณะเหลานี้ไว

           เหตุใดนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมาธิการงบประมาณจึงลิดรอนสิทธิของราษฎร 
ในการรับฟงการประชุมคณะกรรมาธิการงบประมาณ ทั้งๆที่คนเหลานี้เกือบทั้งหมดเห็นดีเห็นงาม 
กับการถายทอดการประชุมสภาผูแทนราษฎรทางโทรทัศนในวาระการประชุมที่สํ าคัญ พฤติกรรม 
ที่ไมสอดคลองตองกันเชนวานี้มิอาจอธิบายดวยเหตุผลประการอื่นใดได นอกจากผลประโยชนของ
บรรดานักการเมืองเหลานี้เอง กลาวคือ การถายทอดการประชุมสภาผูแทนราษฎรทางโทรทัศนเปน
โอกาสในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ทั้งฝายรัฐบาลและฝายคาน ฝายรัฐบาลตองการ 
สรางคะแนนนิยมทางการเมืองจากการแถลงนโยบายของรัฐบาล การเสนองบประมาณประจํ าป  
และการตอบโตฝายคานทั้งดวยขอมูลและวาทศิลป  ฝายคานก็ตองการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง
จากการอภิปรายไมไววางใจรัฐบาล และการอภิปรายคัดคานรัฐบาล ตรงกันขาม การประชุมคณะ 
กรรมาธิการงบประมาณมิใชโอกาสที่จะไดคะแนนนิยมทางการเมือง หากแตเปนโอกาสที่จะเสีย
คะแนนนิยมดังกลาวนี้ หากการณปรากฏวา การประชุมแสดงออกถึงอวิชาของกรรมาธิการเกี่ยวกับ
ระบบการงบประมาณ การใชอํ านาจบาตรใหญในการตัดทอนงบประมาณ และการยื้อแยง 
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งบประมาณเพื่อผลประโยชนของกรรมาธิการแตละคน รวมตลอดทั้งกิริยามารยาทอันสามานยของ 
กรรมาธิการบางคน

           ในการพิจารณางบประมาณแผนดินประจํ าป 2536 คณะกรรมาธิการงบประมาณ 
ไดสรางอปัลักษณะหลายตอหลายประการแกสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ

           ประการแรก ดวยเหตุที่ประธานคณะกรรมาธิการ ซึ่งเปนรัฐมนตรีที่มิไดมาจากการ
เลือกตั้ง ไมเปนที่ยอมรับของกรรมาธิการที่เปน ส.ส. จึงมิอาจแสดงภาวะความเปนผูนํ าในการ
พิจารณางบประมาณได นอกจากนี้ แมวาพรรครัฐบาลมีเสียงขางมากในคณะกรรมาธิการ แตไม
สามารถก ําหนดทิศทางและกรอบการประชุมได เนื่องจากกรรมาธกิารจํ านวนไมนอยเปน ส.ส.หนาใหม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมาธิการที่มาจากพรรคประชาธิปตย จึงไมทันเกมกรรมาธิการพรรคฝายคาน 
โดยเฉพาะที่มาจากพรรคชาติไทยและพรรคชาติพัฒนา ซึ่งเกือบทั้งหมดเคยดํ ารงตํ าแหนงนี้มากอน
แลว

           ประการที่สอง กระบวนการพิจารณางบประมาณมิไดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากกรรมาธิการจํ านวนไมนอยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการงบประมาณ บางคนใช
อํ านาจบาตรใหญในการตัดทอนงบประมาณ หรือตีรวนขาราชการที่ทํ าหนาที่ชี้แจงรายละเอียด  
งบประมาณที่เสนอขอ การพิจารณางบประมาณยังคงเนนการตัดทอนงบประมาณตามหมวดการ 
ใชจายมากกวาที่จะพิจารณางบประมาณเปนโครงการหรือแผนงาน

          ประการที่สาม คณะกรรมาธิการงบประมาณขาดความเที่ยงธรรมในการพิจารณา 
งบประมาณ หากแตพิจารณางบประมาณเพื่อหวังผลประโยชนทางการเมืองและผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจสวนบุคคล คณะกรรมาธกิารงบประมาณไดพิจารณาตัดทอนงบประมาณจํ านวน 13,485.88
ลานบาท ในชั้นตน หวังที่จะนํ างบประมาณที่ถูกตัดทอนนี้มาเพิ่มงบพัฒนาจังหวัดของ ส.ส. คร้ัน
นายก-รัฐมนตรีแสดงจุดยืนที่จะไมเพิ่มงบประมาณสวนนี้ กรรมาธกิารงบประมาณจํ านวนหนึ่ง ดวย
ความรวมมือของขาราชการสํ านักงบประมาณบางสวน ผันงบประมาณจํ านวนนี้ไปสูโครงการพัฒนา
ภูมิภาคที่เปนเขตการเลือกตั้งของตนเอง โดยที่มิไดมีการประเมินแมแตนอยวา โครงการที่แปรญัตติ
เพิม่เหลานีใ้หประโยชนแกสังคมมากกวาโครงการที่ถูกตัดทอนงบประมาณหรือไม และโดยที่มิไดคํ านึง
วาการแปรญัตติเพิ่มโครงการเปนการกระทํ าที่ขัดตอมาตรา 146 แหงรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร



121

ไทย พ.ศ.2534 นอกจากนี้ การผันงบประมาณเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองของกรรมาธิการ 
บางคน ยงัปรากฏในรูปของการเสนอของบผูกพันอีกดวย

           ประการที่ส่ี กรรมาธกิารงบประมาณบางคนอาศัยอํ านาจหนาที่ในการผันงบประมาณ
ไปใหประโยชนแกกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจบางกลุม จนเกิดกรณีงบการกํ าจัดยุงลายอันอื้อฉาว

           อัปลักษณะตางๆเหลานี้ที่คณะกรรมาธิการงบประมาณกอใหเกิดขึ้นในการพิจารณา
งบประมาณรายจายประจํ าปงบประมาณ 2536 นับเปนเหตุผลอันเพียงพอที่จะสนับสนุนใหการ
พิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการงบประมาณเปนไปโดยเปดเผย การพิจารณางบประมาณ
อยางเปดเผยกอใหเกิดประโยชนอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

           ประการแรก พรรคการเมืองตางๆจะตองคัดสรร ส.ส.ที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการงบประมาณมาดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการงบประมาณ กรรมาธิการที่ไมมีความรูในเรื่องนี้
อาจ `ปลอยไก' ในการซักถามหรือในการอภิปราย จนกอใหเกิดความเสื่อมเสียแกพรรคการเมืองตน
สังกัดได ในปจจุบันการจัดสรรกรรมาธกิารงบประมาณในพรรคการเมืองตาง ๆ นิยมกํ าหนดโควตา
ตามภมูภิาค  โดยให  ส.ส.ในแตละภูมิภาคเลือกตัวแทนขึ้นมาเปนกรรมาธิการตามจํ านวนโควตาที่ได
รับ บางสวนอาศยัการจับสลาก ระบบการพิจารณางบประมาณอยางเปดเผยจะกอใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงระบบการคัดสรรผูดํ ารงตํ าแหนงกรรมาธิการไปในทางที่ทํ าใหกระบวนการพิจารณางบประมาณ
มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           ประการที่สอง เมือ่การพจิารณางบประมาณเปนไปอยางเปดเผย จะทํ าให ส.ส.ที่เปน
กรรมาธิการตองตระเตรียมขอมูลในการซักถามและอภิปราย หากมีการตระเตรียมขอมูลมาอยางดี 
กรรมาธิการอาจสรางคะแนนนิยมทางการเมืองในระบบการพิจารณางบประมาณอยางเปดเผยนี้ได 
การตัดทอนงบประมาณอยางไรเหตุผลหรือดวยการใชอํ านาจบาตรใหญจะคอยๆลดลง เนื่องจาก 
พฤตกิรรมดงักลาวนี้จะเปนที่ทราบกันทั่วไป โดยมิอาจปดบังตอไปได

           ประการที่สาม ระบบการพจิารณางบประมาณอยางเปดเผยดีกวาระบบการพิจารณา
แบบลับ เพราะกรรมาธิการงบประมาณจะตองระมัดระวังตัวมากขึ้นที่จะไมพิจารณาตัดทอน 
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งบประมาณเพื่อผลประโยชนของตนเอง  และที่จะไมผันงบประมาณไปเปนประโยชนแกกลุมผล
ประโยชนที่เกี่ยวของ

           คณะกรรมาธิการงบประมาณอยูในที่ลับตาประชาชนมาเปนเวลาชานาน ในยุคสมัย 
ทีม่กีารปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไดดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากกระบวนการงบประมาณอยางเปนกอบเปนกํ า หากคณะกรรมาธิการงบประมาณถูกดึงมาสูที่แจง 
แมจะไมสามารถขจัดการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ใหหมดไปได แตก็เปดชองใหมีการ
ตรวจสอบและลดทอนการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบลงไดบาง

           นาประหลาดทีน่ายกรัฐมนตรี และ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งบางสวน ยังคงตองการ
ใหคณะกรรมาธกิารงบประมาณทํ างานในที่ลับตาประชาชน4

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 16 กรกฎาคม 2536



ภาคที่หา

กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย
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นักการเมืองรังแกขาราชการประจํ า ?

          พลนัทีม่ีขาววา นายนิพทัธ พุกกะณะสตุ ผูอํ านวยการสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
จะถูกยายออกจากตํ าแหนง เนื่องจากมีปญหาความขัดแยงกับผูบริหารระดับสูงในกระทรวงการคลัง 
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ "รามสูร" แหงหนังสือพิมพไทยรัฐ เขียนไวในคอลัมน "บุคคลในขาว" 
ประจ ําฉบับวันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2534 วา "...อาว ไหนวายุค รสช.จะไมมีการรังแกขาราชการ
ประจ ํา ไมยํ่ ายีเหมือนรัฐบาลจากการเลือกตั้ง..."

         พลนัทีม่ขีาวการโยกยายทหารรวม 443 นายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2534 โดยมี 
ผลบังคบัต้ังแตวันที่ 1 เมษายนเปนตนไป หนังสือพิมพมติชน ฉบับวนัที ่28 มีนาคม 2534 พาดหัวขาว
วา "คนจี้ `นาชาติ' ไดดี"
          หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวนัที ่ 29 มีนาคม 2534 พาดหัวขาววา "ต้ังนายพล 
กลางป'34 ปูนบํ าเหน็จ `ปฏิวัติ' ขจัดขวากหนาม รสช."
          หนงัสือพิมพ The Nation ฉบับวนัที ่28 มีนาคม 2534 พาดหัวขาวรองวา "Air force 
men involved in coup win promotions ; Class 5 officers get key posts"

          เมือ่เกดิการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 คณะรัฐประหารไดอางกรณี  
นักการเมืองรังแกขาราชการประจํ าเปนเหตุประการหนึ่งในการทํ ารัฐประหาร บัดนี้ การรัฐประหาร 
ไดลวงเลยมาเพียงประมาณเดือนครึ่ง เหตุการณไดคลี่คลายไปในทางที่บงชี้วา ขออางของคณะ 
รัฐประหารไรนํ้ าหนักลงไปทุกที ๆ
          ผมคิดวา เราควรจะเริ่มตนดวยการวิเคราะหคํ าวา "รังแก" เมื่อมีการกลาวหาวา  
นักการเมือง `รังแก' ขาราชการประจํ า ผูกลาวหามักจะหมายถึงการที่ผูทรงอํ านาจทางการเมือง  
ใชอํ านาจในการโยกยายขาราชการระดับสูงออกจากตํ าแหนง เมื่อไมสามารถสนองนโยบายและ 
ผลประโยชน ตลอดจน `รับใช' ผูทรงอํ านาจนั้นได โดยที่มีการโยกยายสมุนบริวารหรือสมัครพรรคพวก
เขารับตํ าแหนงแทน
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           หากการ "รังแก" ใชในความหมายดังกลาวขางตน การ `รังแก' ก็เปนปรากฏการณ 
ทีม่มีาแตโบราณกาล เพียงแตวามิไดใชคํ าวา "รังแก" เทานั้น ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย การที่ 
พระมหากษัตริยทรงโปรดปรานขุนนางที่จงรักภักดี และสามารถสนองเบื้องพระยุคลบาทอยางมี 
ประสิทธภิาพนัน้ นับเปนปรากฏการณธรรมชาติ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2475 
การที่ขาราชการบางคนมีชีวิตราชการที่รุงโรจน และบางคนตกอับดวยอํ านาจทางการเมืองนั้นก็เปน
ปรากฏการณธรรมชาติเชนเดียวกัน

          แลวใครเลาที่ `รังแก' ขาราชการประจํ า ?
         โดยทั่วไปแลว ผูที่มีอํ านาจโยกยายขาราชการระดับสูงก็ตองดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี   
หรือนายกรฐัมนตร ีซึง่เปนตํ าแหนงทางการเมือง ดังนั้น การกลาวหาวา นักการเมือง `รังแก' ขาราชการ
ประจ ํา จงึเปนการกลาวหาที่มีมูลแหงความเปนจริง

          แตใครเลาที่เปน "นักการเมือง" ?
          ตลอดชวงเวลาสวนใหญนับต้ังแตป 2475 เปนตนมา สังคมการเมืองไทยถูกครอบงํ า 
โดยพลังอํ ามาตยาธปิไตยเกอืบตลอดเวลา "นักการเมือง" สวนใหญมีภูมิหลังเปนขาราชการทหาร หรือ
พลเรือนมากอน โดยที่ในบางขณะขาราชการประจํ าสามารถดํ ารงตํ าแหนงการเมืองควบคูกันไปดวย 
ดังนัน้ ในชวงเวลาที่สังคมไทยมีการปกครองระบอบอํ ามาตยาธปิไตย หากนักการเมืองรังแกขาราชการ
ประจ ํา กเ็ปนเรือ่งของขาราชการ `รังแก' ขาราชการดวยกันเอง เพราะชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (power 
elite) เกอืบทัง้หมดมีภูมิหลังอาชีพขาราชการ

          ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2516 โครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ 
เร่ิมแปรเปลี่ยนไป โดยที่สัดสวนของชนชั้นนํ าทางอํ านาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งมีแนวโนม 
เพิม่ข้ึน และการเขาและออกจากกลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจมีความถี่มากขึ้น แตชวงเวลาที่นักการเมือง 
ทีม่าจากการเลือกตั้งครองอํ านาจนั้นคอนขางสั้นและไมตอเนื่อง ที่เดนชัดไดแกชวงเวลาระหวางเดือน
กมุภาพนัธ 2518 ถึงเดือนตุลาคม 2519 และชวงเดือนสิ่งหาคม 2513 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2534  
ดังนัน้  หากนกัการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง `รังแก' ขาราชการประจํ า  การ  `รังแก'  นี้มีชวงเวลาอัน
แสนสัน้  และมิอาจเทียบเทียมไดกับชวงเวลาที่ขาราชการรังแกกันเอง
           ในระบบราชการสมัยใหม การปูนบํ าเหน็จความดีความชอบในหลายกรณีหาไดอาศัย  
ระบบคุณธรรม (merit system) แตประการใดไม หากแตเปนไปตามความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
(patron-client relationship) ซึง่มรีากเหงามาจากระบบศักดินาแตโบราณ
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          ขาราชการระดับสูงที่หวังตํ าแหนงอธิบดี ยอมตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ   
ปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีในสังกัด  โดยที่ในบางครั้งอาจตอง `เขาหา' นายกรัฐมนตรีดวย ความขอนี้
เปนจริงดวยส ําหรับผูที่หวังตํ าแหนงปลัดกระทรวง ขณะเดียวกัน ขาราชการระดับสูงก็มี ความสัมพันธ
เชงิอปุถมัภกบัขาราชการระดับลาง เพื่อเปนฐานกํ าลังในการทํ างานในหนวยราชการนั้นๆ และบางครั้ง
อาจใชเปนอํ านาจตอรองในเกมการเมืองภายในหนวยงานดวย

          ขาราชการระดบัลางจํ าเปนตองแสวงหา "เจานาย" เปนผูอุปถัมภ ประสิทธิภาพในการ
ทํ างาน และผลงานอาจไมเพียงพอในการกอใหเกิดความกาวหนาในตํ าแหนงราชการ ขาราชการ
จ ํานวนไมนอยเติบโตดวยวิธีการทั้งที่ถูกและผิดจริยธรรม ดังเชนวิธีการ `ล้ินเลยี'เบี้ยมาก ปากสอพลอ 
ลอไขแดง แกรงวิชา' ในหลายตอหลายกรณี ขาราชการที่หวังความกาวหนาแหงอาชีพจํ าตองแสดง
ความสวามภัิกดิต์อ `เจานาย' และบางครั้งอาจตองสง `สวย' ให `เจานาย' ดังเชน `พระบูชา นํ้ าผึ้ง
เดอืนหา ปุมมะคา งาชาง หางนกยูง แถมถุงกอลฟ'เปนตน ในแงของขาราชการ การเลือก `เจานาย' มี
สภาพไมแตกตางจากการแทงมา หากแทงถูก ก็ได ผลตอบแทนอันคุมคา แตถาแทงผิด ก็ตองขาดทุน 
สํ าหรบัขาราชการระดบัสูง การแทงมาผิดตัว หมายถึง การขาดทุนความกาวหนาแหงตํ าแหนงราชการ 
ข้ันสํ าคัญ

          ขาราชการทีเ่ปน "เจานาย" มีหนาที่ในการสงเสริมให `ลูกนอง' มีตํ าแหนงการงาน 
ที่กาวหนา ความสัมพันธเชิงอุปถัมภซึ่งฝงรากลึกในสังคมไทยนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิด 
การเลนพวก การปรากฏตัวของ "กลุม" ในหนวยราชการตางๆคอนขางชัดเจน การแยงชิงอํ านาจใน
หนวยราชการระหวางกลุมตางๆ บางครั้งกอใหเกิดความขัดแยงจนสรางความเสียหายแกทางราชการ 
ดังกรณคีวามขัดแยงระหวางกลุมนายพชร อิศรเสนา กับกลุมนายจเร จุฑารัตนกุลในกระทรวงพาณิชย 
เปนอาทิ
          เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขาราชการระดับ "เจานาย" ไมวาจะเปนปลัดกระทรวงหรือ 
อธบิดี ยอมเปนปกติวิสัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขาราชการระดับลางลงมา การที่ "เจานาย" จะสงเสริม 
"ลูกนอง" โดยทีใ่นขณะเดียวกันก็ยาย "คนนอกกลุม" ที่มิใชสมุนบริวารออกไปดํ ารงตํ าแหนงที่ไรอํ านาจ
และผลประโยชน นับเปนปฏิบัติการที่เปนไปตามบรรทัดฐานอันเปนที่ยอมรับ เกือบโดยทั่วไปในสังคม
ที่มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนาดังเชนสังคมไทยนี้ สภาพการณดังที่กลาวขางตนนี้เกิดขึ้น
ในระบบราชการทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร
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           ระบบอุปถัมภเปนกลไกสํ าคัญในการจัดสรรบุคคลสูตํ าแหนงราชการมาเปนเวลา 
ชานาน แตทั้งนี้หาไดหมายความวา การจัดสรรตํ าแหนงราชการตามระบบคุณธรรมจะไมมีเสียเลย 
ทีเดียว ขาราชการไทยลวนแลวแตคุนเคยกับบรรทัดฐานแหงการโยกยายขาราชการภายใตความ
สัมพนัธเชงิอปุถมัภเกือบทั้งสิ้น เพราะนี่เปน Rule of the Game ที่มีมากอนที่ตนเขารับราชการดวยซํ้ า 
ความไมพอใจที่ถูกโยกยายไปสูตํ าแหนงที่ไรอํ านาจและผลประโยชน แมจะมีอยูบาง แตก็ไมรุนแรง 
พอทีจ่ะสรางความระสํ่ าระสายในระบบราชการ

         หากการจัดสรรตํ าแหนงราชการภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนเรื่องที่ไมถูกตอง 
ความไมถูกตองนี้เกิดขึ้นทั้งในยุคที่พลังอํ ามาตยาธปิไตยเรอืงอ ํานาจ และในยุคที่นักการเมืองจากการ
เลือกตั้งครองเมือง
          แมวาการ `รังแก' ขาราชการสวนใหญจะกระทํ าโดยขาราชการดวยตนเอง แตราษฎร
มกัจะไมคอยไดยนิเสียงรองเรียนวา "ขาราชการรังแกขาราชการ"  ทั้งนี้เปนเพราะเหตุวา ขาราชการ 
คุนเคยกบัการถกู 'รังแก' โดยขาราชการดวยกันเอง แตไมคุนเคยและไมชอบที่ถูก `รังแก' โดยคนนอก
ระบบราชการ เมื่อคนนอกระบบราชการสามารถยึดกุมอํ านาจทางการเมืองได ความสัมพันธเชิง
อุปถมัภในระบบราชการเริ่มเกิดภาวะไรเสถียรภาพ แตเดิมขาราชการ ที่หวัง ความกาวหนาในตํ าแหนง
ราชการเพยีงแตสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ `เจานาย' ซึ่งเปนขาราชการดวยกันเอง หากทวาบัดนี้
ตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งดวย แตนักการเมืองเปน 
 `มนุษยตางดาว' ที่มาจากนอกระบบราชการ ซึ่งขาราชการจํ านวนมากยังไมยอมรับ เมื่อเกิดกรณี 
นักการเมืองใชอํ านาจโยกยายขาราชการ จึงมักมีเสียงรอง เรียนวา "นักการเมืองรังแกขาราชการ
ประจํ า"
           ขาราชการไทยคุ นเคยกับระบบอํ ามาตยาธิปไตย ซึ่งเปนระบอบการปกครอง 
ของขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการมาเปนเวลาชานาน ขาราชการจํ านวนมากจึงไม  
พึงพอใจที่บุคคลนอกระบบราชการแทรกตัวสูกลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจ ในขณะที่ขาราชการประจํ า 
รองเรียนเรื่องถูกนักการเมืองรังแก แตขาราชการก็มิไดหยุดยั้งที่จะรังแกราษฎรทั้งโดยวิธีการอัน 
เปดเผยและวิธีการอันแอบแฝง1

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 เมษายน 2534
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อํ านาจทางการเมืองกับการแตงต้ังขาราชการ

           ผมตดิตามขาวการแตงตั้งขาราชการระดับสูงในกระทรวง ทบวง กรมตางๆนับต้ังแต
เดอืนสงิหาคม 2534 เปนตนมา ดวยการปลงอนิจจัง ขาราชการหลายตอหลายนายที่เปน `ตัวเต็ง'  
ในการเขาวนิพากนัตกมาตายกันเปนแถว การแยงชิงตํ าแหนงอธิบดีและปลัดกระทรวงเปนสามัญกรณี
ที่ปรากฏเปนขาวทุกป การแยงชิงดังกลาวนี้จะทวีความเขมขนและดุเดือนเปนพิเศษ หากตํ าแหนง 
ทีแ่ยงชงินัน้สามารถใหคุณใหโทษและใหผลประโยชนมหาศาล ในกระทรวงมหาดไทย ตํ าแหนงปลัด
กระทรวงและอธิบดีกรมการปกครองดูเหมือนจะเปนตํ าแหนงที่นาพิสมัยยิ่งกวาตํ าแหนงอื่นใด  
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ การแยงชิงตํ าแหนงอธิบดีกรมปาไมและกรมชลประทานเปนไปอยาง
สูสี ในท ํานองเดยีวกนั การแตงตั้งนายทหารระดับผูคุมกํ าลังเปนเรื่องที่ประชาชนสนอกสนใจมากกวา
ตํ าแหนงอื่นใดในกองทัพ
           การโยกยายตํ าแหนงทางทหารในปนี้ไดกอใหเกิดความไมพึงพอใจในกองทัพไมนอย 
โดยทีม่ขีอวพิากษวิจารณจากประชาชนโดยทั่วไปดวย เพราะไมเพียงแตกลุม จปร.5 จะสามารถยึดกุม
อํ านาจไวไดทั้งหมดแลว หากยังมีการตระเตรียมถายเทอํ านาจใหกลุม จปร.11 และ 12 อีกดวย  
การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงทางทหารดังกลาวนี้ยังผลใหนายทหารบางคนลาออกจากราชการ  
พรรคความหวงัใหมพยายามจับเร่ืองนี้มาขยายผลทางการเมือง แตไมประสบผลสํ าเร็จ พลเอกพิจิตร 
กลุละวณชิย ไดกลาวถึงการเลนพวกในกองทัพวา "-- เราอบรมคนผิด อบรมใหเปนปจเจกชนเกินไป 
ไมคํ านึงถึงสวนรวม ไอการรกัพวก รักศักดิ์ศรี รักโรงเรียน รักรุน ก็ดีอยูหรอก แตเขยิบอีกนิดไดไหม 
เขยบิมารักเผาไทยไดไหม ทํ าไมเราจะเขยิบข้ึนมาอีกนิดไมได ผมไมเขาใจวา ทํ าไมตองมีรุน อยาทํ า
อยางกับวาคนอื่นไมใชคนไทย--"  (สยามรัฐ ฉบับวนัที่ 15 สิงหาคม 2534)

           การแตงตัง้ขาราชการตํ ารวจในปนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตนครบาล กอใหเกิดการ 
ติฉินนินทาและเปนที่วิพากษวิจารณไมนอยไปกวาการโยกยายตํ าแหนงในกองทัพ เพราะปรากฏวา 
บรรดานายต ํารวจในคณะทํ างานกองบัญชาการตํ ารวจนครบาลของพล ต.ท.วิโรจน เปาอินทร(ผูบัญชา
การต ํารวจนครบาล) ซึ่งรูจักกันในนาม "บานพิษฯนครบาล" พากันไดดิบไดดีไปตามๆกัน แตเร่ืองที่เปน
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ข้ีปากชาวบานมากกวา ก็คือ การที่นายตํ ารวจในตระกูล "เปาอินทร" ข้ึนยึดตํ าแหนงในโรงพักสํ าคัญๆ 
เปนแผง
           ทีก่ระทรวงมหาดไทย อุบัติเหตุทางประวัติศาสตรทํ าใหนายอนันต อนันตกูล ผูซึ่งดู
เหมือนจะสิ้นบุญวาสนาไปแลวกลับมาดํ ารงตํ าแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง ภายหลัง
จากที่คูแขงคนอื่น ๆ พากันวิ่งเตนจนฝุนตลบและออกใบปลิวถลมซึ่งกันและกัน แตไม `เขาตา' 
กรรมการจึงพากันอกหักไปตาม ๆ กัน
           ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ การแตงตั้งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรไมปรากฏวา 
มปีญหา เนือ่งจากเปนหนวยงานที่มีผลประโยชนนอย จึงไมเปนที่หมายตาของขาราชการระดับสูงมาก
นัก แตการแตงตั้งอธิบดีกรมปาไมและกรมชลประทานสรางปญหาแกรัฐมนตรีเจากระทรวงเปนอยาง
มาก เพราะไมเพียงแตจะมีแรงดันภายในกระทรวงเทานั้น หากยังมีแรงดึงภายนอกกระทรวงอีกดวย 
พลงักดดนัเหลานีท้ํ าใหรายชื่อขาราชการที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าคัญ ซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2534 ตองถูก 
ถอนออกมาพิจารณาใหม เนื่องจากมีรายการ `คุณขอมา' หลายรายการ หนังสือพิมพหลายฉบับ 
รายงานวา ตามโผแรกของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ นายผอง เลงอี้ จะดํ ารง
ตํ าแหนงรองปลัดกระทรวง นายรุงเรือง จุลชาต เปนอธิบดีกรมชลประทาน ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล  
เปนอธิบดีกรมปาไม  และนายอํ าพล เสนาณรงค เปนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อยางไรก็ตาม  
คณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 มีมติแตงตั้งใหนายยทุธ กิ่งเกตุ เปนอธิบดี 
กรมชลประทาน และนายทิวา สรรพกิจ เปนอธิบดีกรมปาไม สวนตํ าแหนงรองปลัดกระทรวงและอธิบดี
กรมวิชาการเกษตรเปนไปตามโผแรก
           สํ าหรับตํ าแหนงอธิบดีกรมชลประทานนั้น นายอาณัติ อาภาภิรม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองการใหตํ าแหนงนี้ตกแกนายรุงเรือง จุลชาต จึงมีชื่อปรากฏในโผแรก 
แตผูนํ าฝายทหารตองการผลักดัน นายยทุธ กิ่งเกตุ (แนวหนา ฉบับวนัที ่ 11 กันยายน 2534) หนังสือ
พมิพบางฉบบัรายงานวา พลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี เปนผูสนับสนุนนายยุทธ กิ่งเกต (ไทยรัฐ ฉบับ 
วนัที ่ 11 กนัยายน 2534) อยางไรก็ตาม พลเอกอิสระพงศยืนยันวา รสช.มิไดแทรกแซงการแตงตั้ง 
ขาราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรฯ (ผูจัดการรายวัน ฉบับวนัที่ 3 กันยายน 2534)
           สวนตํ าแหนงอธิบดีกรมปาไมนั้น การแยงชิงตํ าแหนงเปนไปอยางสุดเดช โดยที่มี 
คูแขงถงึ 4 นาย อันไดแก นายปรีชา อบอาย (รองอธิบดีกรมปาไม) ซึ่งไมปรากฏวามีผูทรงอํ านาจทาง
การเมืองสนับสนุน ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกลุ (รองอธิบดีกรมปาไม) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณสนับสนุนนายผอง เลงอี ้ (ผูตรวจราชการประจํ ากระทรวง) ซึ่งปลัดกระทรวง (นายยุกติ  
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สาริกะภูติ) และ รสช.สายทหารอากาศ (พลเอกเกษตร โรจนนิล) สนับสนุน และนายธํ ามรงค  
ประกอบบุญ (รองอธิบดีกรมปาไม) ซึ่งอธิบดีกรมปาไม (นายไพโรจน สุวรรณกร) และ รสช.สายทหาร
บก (พลเอกสุจินดา คราประยูร) สนับสนุน (แนวหนา ฉบับวนัที่ 2 กันยายน 2534 และมติชน ฉบับวัน
ที ่ 11 กนัยายน 2534)  แมรัฐมนตรีเจากระทรวงตองการผลักดัน ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล แตเมื่อมีราย
การ `คุณขอมา' หลายรายการเชนนี้ ยังความกระอักกระอวนหานอยไม อยางไรก็ตาม ดวยคํ าแนะนํ า
ของนายสงา สรรพศรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ นายทิวา สรรพกิจ (รองอธิบดีกรมบัญชี 
สหกรณ) จงึไดรับแตงตั้งเปน อธิบดีกรมปาไม ทั้งๆที่เปนมานอกสนาม  นายทิวาเคยดํ ารงตํ าแหนงรอง
อธบิดีกรมปาไมมากอน แตเนื่องจากไปวิจารณนโยบายปาไมของพลตรีสนั่น ขจรประศาสน รัฐมนตรี
เจากระทรวงในขณะนั้น จึงถูกเตะโดงไปเปนรองอธิบดีกรมบัญชีสหกรณ
           การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงขาราชการระดับสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีรายการ  
`คุณขอมา' เชนเดียวกับกระทรวงเกษตรฯ โดยนายสงบ ปานดอกไม (ผูตรวจราชการ) ไดรับแตงตั้งเปน
รองปลัดกระทรวงตามแรงดันของ รสช. (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวนัที ่ 25 กันยายน 2534) หนังสือพิมพ
เกอืบทกุฉบบัรายงานขาวสอดคลองกันวา นายวีระ สุสังกรกาญจน (รัฐมนตรีชวยวาการ) และนาย 
ศิววงศ จังคศิริ (ปลัดกระทรวง) เปนผู ที่มีบทบาทสํ าคัญในการโยกยายขาราชการกระทรวง 
อุตสาหกรรมในปนี้  ในขณะที่นายยิ่งยง ศรีทอง ซึ่งกาวพรวดพราดขึ้นมาเปนอธิบดีกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมในยุคที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีเจากระทรวงถูกเตะโดงไปเปน 
ผูตรวจราชการ โดยที่นายปรีชา อรรถวภัิชน (รองปลัดกระทรวง) คนสนิทของนายวีระมาดํ ารงตํ าแหนง
แทน สวนนายจักรกฤษณ บูรณะสัมฤทธิ์ (รองปลัดกระทรวง) คนสนิทของนายศวิวงศ ดํ ารงตํ าแหนง
เลขาธิการสํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม นอกจากนี้ มีผูต้ังขอสังเกตวา นายจํ านงค 
พนัสจุฑาบลูย (รองปลดักระทรวง) ซึ่งมีความเห็นขัดแยงกับนายวีระเกี่ยวกับนโยบายโรงงานนํ้ าตาล
เสรีก็ถูกเตะโดงไปเปนผูตรวจราชการ (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวนัที ่ 26-28 กันยายน 2534) อนึ่ง นาย
จํ านงคเดมิเปนขาราชการกระทรวงพาณิชย แตนายอบ วสุรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทน หอบหิ้วมากินตํ าแหนงสํ าคัญในกระทรวงอุตสาหกรรม
           กระทรวงพาณชิย ซึ่งเมื่อ 4-5 ปที่แลวมีขาวเกี่ยวกับการซื้อตํ าแหนงรองอธิบดีดวยเงิน 
1-2 ลานบาท ในปนี้ไมมีเร่ืองหวือหวา เพียงแตมีเร่ืองพลิกล็อกที่นายชลอ เฟองอารมย (รองปลัด
กระทรวง) กลบัมาด ํารงตํ าแหนงอธิบดีกรมทะเบียนการคา โดยที่กอนหนานี้มีการเก็งกันวา นายการุณ 
กติตสิถาพร (รองอธิบดีกรมทะเบียนการคา) และ ร.ท.สุชาย เชาววศิิษฐ (รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจ 
การพาณิชย) เปนมาแขงในสนามนี้ (แนวหนา ฉบับวนัที่ 25 กันยายน 2534)
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           สํ าหรบักระทรวงการคลังนั้น แมเวลาลวงเลยมาสูเดือนตุลาคมแลว แตโผการแตงตั้ง
ยังไมเรียบรอย หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานขาวตรงกันวา ปลัดกระทรวงตองการผลักดันใหนาย
กมล จนัทมิา (รองอธบิดีกรมบัญชีกลาง) เปนผูตรวจราชการประจํ ากระทรวง แตรัฐมนตรีเจากระทรวง
ไมเหน็ดวย เพราะนายกมลยังดอยอาวุโส
           ในปนี ้มรีายการ `เสือขามหวย' อยางนอย 2 รายการ  รายการแรกไดแก  กรณีพลเอก
จรัล กุลละวณิชย (หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํ าผูบัญชาการทหารสูงสุด) ขามไปเปน
เลขาธกิารสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งสมาคมขาราชการพลเรือนไดแสดงความเห็นคัดคาน (แนวหนา 
ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2534) กรณีที่สอง ไดแก ความดํ าริที่จะโอนนายจักรมณฑ ผาสุกวนิช  
จากสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปเปนผู ชวยเลขาธิการ 
สํ านกังานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยาในสํ านักงานมากพอสมควร (ผูจัดการ
รายวัน  ฉบับวนัที่ 6 กันยายน 2534)
           ผมประมวลขอมูลเกี่ยวกับการโยกยายขาราชการระดับสูงในปนี้มานํ าเสนอใหทราบ 
ก็เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวา การแตงตั้งขาราชการระดับสูงนั้นไมสามารถปลอดพนจากอํ านาจทางการเมือง
แมแตนอย ในยุคสมัยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองมักจะถูกโจมตีวาใชอํ านาจ 
อันไมเปนธรรมในการโยกยายขาราชการประจํ า และในการแตงตั้งสมัครพรรคพวกใหดํ ารงตํ าแหนง
สํ าคัญ นักการเมืองบางคนถึงกับแผบารมีไปปกปองอุมชูบริวารของตนในกระทรวงทบวงกรมอื่นที่อยู
นอกเหนอือํ านาจของตน จนมีการกลาวหาอยูเนืองๆวา นักการเมืองรังแก  ขาราชการประจํ า แตการใช
อํ านาจทางการเมืองในการโยกยายขาราชการประจํ ายังคงปรากฎในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน  
ซึง่ไมมนีกัการเมอืงที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง โดยมีแตนักการเมืองที่มาจากกระบอกปน แตบรรดา
นักการเมืองที่มาจากกระบอกปนเหลานี้ไดอาศัยอํ านาจจากกระบอกปนในการแทรกแซงการแตงตั้ง 
ขาราชการ ไมแตกตางไปจากนักการเมืองที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง ถาหากนักการเมืองที่มาจาก
การเลือกตั้งถูกกลาวหาวารังแกขาราชการประจํ า นักการเมืองที่มาจากกระบอกปนเหลานี้ก็ควร 
ถกูกลาวหาดวยถอยคํ าเดียวกัน
           สังคมไทยเปนสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (patron-client relationship) 
ดํ ารงอยูอยางหนาแนน ขาราชการที่จะมีความกาวหนาในตํ าแหนงการงานไมเพียงแตตองมีความรู
ความสามารถเทานั้น หากยังตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับขาราชการระดับนํ าภายในหนวยงาน
อีกดวย ในบางกรณ ี อาจจํ าเปนตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูทรงอํ านาจทางการเมืองดวย 
ในยุคประชาธิปไตย ขาราชการจํ านวนไมนอยยอมสยบเปนบริวารของรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง  
ดุจดังทีข่าราชการจํ านวนไมนอยสยบยอมเปนบริวารของผูนํ า รสช.ในเวลานี้
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           คํ ากลาวที่วา `คาของคนมิไดอยูที่ผลของงาน หากแตอยูที่เปนคนของใคร' เปน 
อมตพจนทีอ่ยูคูระบบราชการไทยไปอีกตราบนานเทานาน2

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"   ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2534
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โดมิโนหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535

           ภายหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 สายอํ านาจในกลุมสุจินดา-อิสระพงศ  
เสื่อมทรุดลงตามลํ าดับ เร่ิมตนดวยการลาออกจากตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา  
คราประยรู เมือ่วันที่ 24 พฤษภาคม 2535 ตามมาดวยการโยกยายตํ าแหนงทางทหารครั้งสํ าคัญ 
เมือ่วนัที ่ 1 สิงหาคม ศกเดียวกัน ซึ่งยังผลใหพลอากาศเอกเกษตร โรจนนิล พนจากตํ าแหนงผูบัญชา
การทหารสูงสุดและผูบัญชาการกองทัพอากาศ และพลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี พนจากตํ าแหนง 
ผูบัญชาการกองทพับก การแตงตั้งทหารเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2535 ยังคงอยูในแนวทางการลิดรอน
ฐานอํ านาจของกลุมอํ านาจเกาเชนเดียวกัน โดยที่การโยกยายตํ าแหนงในกองทัพบกมีลักษณะ
ประนปีระนอมมากกวากองทัพอากาศ
           ผมเฝามองเหตุการณเหลานี้ดวยใจอุเบกขา ในฐานะนักศึกษาประวัติศาสตร ผมไมรู
สึกประหลาดใจตอส่ิงที่กํ าลังเกิดขึ้นหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 อํ านาจเมื่อมีสูงสุด ยอมมีต่ํ าสุด 
ไมมีใครที่สามารถเปนผูบังคับบัญชาอํ านาจได ผูที่ลุมหลงและตกอยูในกับดักของอํ านาจเสียอีก 
ทีถ่กูอ ํานาจท ําลายจนเสียผูเสียคน นาประหลาดใจที่ผูนํ าเหลาทัพคนแลวคนเลาไมเรียนรูอนิจลักษณะ 
แหงอํ านาจดังกลาวนี้ หลายคนในยามเรืองอํ านาจก็ปวารณาตัวเปนสานุศิษยของพระภิกษุที่มีบารมี
ดานอทิธฤิทธิแ์ละปาฏิหาริย  แตไมมีใครเลยที่ปวารณาตัวเปนสานุศิษยหรือหาโอกาสสนทนาธรรมกับ
ปราชญทางพุทธศาสนา ดังเชนทานพุทธทาส หรือทานอื่นๆ การปวารณาตัวเปนสานุศิษยของ 
พระภิกษุเรืองนามจึงเปนไปเพียงเพื่อการแสวงหาฐานที่มั่นทางจิตใจในการรักษาฐานอํ านาจของตน 
มากกวาทีจ่ะเรียนรูความเปนอนิจจังของสังคม
           การเติบใหญของกลุม 0143 อันมี จปร.5 เปนแกนนํ าในชวง 5 ปเศษที่ผานมานี้  
ทํ าใหผูคนจํ านวนมากพากันคาดการณวา กลุมขุนศึกดังกลาวนี้คงจะสามารถยึดกุมอํ านาจในสังคม
การเมืองไทยนานนับสิบป เพราะไมเพียงแตจะยึดกุมอํ านาจและวางแผนการสืบทอดอํ านาจในเกือบ
ทุกเหลาทัพเทานั้น หากทวายังมีฐานอํ านาจในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาอีกดวย แตอํ านาจก็มี
เสนหทีท่ ําใหผูทรงอํ านาจสิ้นอํ านาจได กระนั้นก็ตาม ไมมีใครคาดคิดวา กลุม 0143 จะเสื่อมอํ านาจ 
ในเวลาอันรวดเร็วเชนนี้
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           แมวาวฒันธรรมอ ํานาจนยิมอุปถัมภจะครอบงํ ากองทัพมาเปนเวลาชานาน แตก็ไมถึง
กบัมกีารเลนพรรคเลนพวกอยางโจงแจง จนกระทั่งกลุมทหารยังเติรกหรือกลุม จปร.7 ยึดกุมอํ านาจ 
ในกองทพัได  การเลนพรรคเลนพวกจึงปรากฏอยางชัดแจง นายทหารที่ตองการเติบโตดวยวิถีทางลัด
พากันเขาไปสวามิภักดิ์ตอผูนํ ากลุม จปร.7 ซึ่งกระจายกันยึดกุมตํ าแหนงที่คุมกํ าลังในกองทัพชนิดที่
เปนการยายขามหัวกลุม จปร.5 สภาพการณทํ านองเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกเมื่อกลุม จปร.5 ยึดกุมกํ าลัง
ในกองทัพได ไมเพียงแตกลุม จปร.5 จะยายขามหัว จปร.2-4 เทานั้น หากทวา จปร.11-12  ยังยาย
ขามหัว จปร. 8-10 อีกดวย
           คร้ังเมื่อกลุม จปร.7 ประสบความลมเหลวในการทํ ารัฐประหารในเดือนเมษายน 
2524  สายอ ํานาจในกองทัพของกลุม จปร.7 กถ็กูท ําลายจนหมดสิ้น ในทํ านองเดียวกับที่วิกฤติการณ 
พฤษภาคม 2535  มีผลในการทํ าลายสายอํ านาจของกลุม จปร.5  ขอที่นาสังเกตก็คือ ทั้งสองกลุม 
กมุอํ านาจไดเพียง 5 ปเศษเทานั้น  ในขณะที่การลมสลายของกลุม จปร.7 สงผลใหกลุม จปร.5 ผงาด
ข้ึนสูยอดปรามดิแหงอํ านาจ  การลมสลายของกลุมสุจินดา-อิสระพงศ ก็ชวยใหกลุม จปร.8-10  เขามา
แทนที่ จปร.11
           แมวาการวางแผนเพื่อสืบทอดอํ านาจจะเปนเรื่องธรรมดาในสังคมที่มีความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภอยางแนนหนา แตประพฤติกรรมเชนนี้กลับมิใชปรากฏการณที่โจงแจงในกองทัพไทย  
โดยทั่วไปการสืบทอดอํ านาจมักจะเปนการสืบทอดอํ านาจระหวางผู ที่อยู ในสายสัมพันธอุปถัมภ 
เดยีวกนัมากกวาการสืบทอดอํ านาจระหวางเครือญาติ ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ความพยายาม
ในการสืบทอดอํ านาจระหวางเครือญาติไมเคยประสบผลสํ าเร็จแมแตนอย ไมวาจะเปนกรณีกลุม
ถนอม-ประภาส หรือกลุมสุจินดา-อิสระพงศ ขอที่นาสังเกตก็คือ แมจะมีรายงานขาวในหนาหนังสือ
พมิพ อยางแพรหลายเกี่ยวกับการวางแผนสืบทอดอํ านาจของกลุม 0143 ทั้งในกองทัพบกและกองทัพ
อากาศ แตผูนํ ากลุม จปร.5  ไมเคยแถลงขาวอยางเปนทางการเพื่อปฏิเสธเรื่องนี้ บางทีแลวขอเท็จจริง
เกี่ยวกับการโยกยายทหารชวยเปลือยแผนการสืบทอดอํ านาจจนลอนจอนเกินกวาที่จะปฏิเสธได และ
ไมตองสงสัยอีกเชนกันวา การโยกยายทหารชนิดที่มีแผนการสืบทอดอํ านาจเชนนี้จะไมสรางความ 
ไมพอใจแกผูนํ าฝายทหารที่อยูนอกสายสัมพันธอุปถัมภของกลุม จปร.5
           การเสื่อมสลายของกลุม 0143 ไมเพียงแตจะทํ าใหเกิดการลมระเนนระนาดของ
โดมิโนในกองทัพบกและกองทัพอากาศเทานั้น แตปรากฏการณโดมิโนยังเกิดขึ้นในระบบราชการ 
นอกกองทพัอกีดวย  ทั้งนี้เพราะเหตุวา ในยุคสมัยที่กลุม จปร.5 เรืองอํ านาจ  อํ านาจและบารมีของ 
ผูนํ า จปร.5 บางคนสามารถแผอิทธิพลเขาไปแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการตํ าแหนงสํ าคัญ 
ในกระทรวงทบวงกรมตางๆ  คร้ันเมื่อผูนํ า จปร.5 เหลานี้อํ านาจเสื่อมถอย บรรดาสมุนบริวารก็ตอง
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กลายเปนตัวโดมิโนอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ความขอนี้เห็นไดจากกรณีที่นายสิทธิ ไชยทองพันธ  
รองอธบิดีกรมแรงงาน ซึ่งมีความสนิทสนมกับพลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี จนไดรับแตงตั้งเปนรักษา
การอธิบดีกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน กลับถูกรัฐบาลอานันท 2 โยกยายไปดํ ารงตํ าแหนงรอง
เลขาธกิารส ํานกังานประกันสังคมเมื่อตนเดือนกรกฎาคม 2535 ขณะเดียวกัน ก็แตงตั้งใหนายประสงค 
รณะนันท อดีตอธิบดีกรมแรงงานซึ่งตองหนีไปเปนผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมิอาจทาน
พายุ จปร.5 ได กลับมาเปนอธิบดีกรมสวสัดิการและคุมครองแรงงาน (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 9 
กรกฎาคม 2535) กรณีคลายคลึงกันนี้เกิดขึ้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อรองอธิบดีกรม 
ชลประทาน 3 คน ยื่นเรื่องรองเรียนปญหาการทํ างานของนายยทุธ กิ่งเกตุ อธิบดีกรมชลประทาน  
จนตองแตงตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่งครอบคลุมถึงเรื่องการเรี่ยไรเงินทอดผาปาดวย จนทายที่สุด 
คณะรฐัมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2535 ใหยายนายยทุธ ออกจากกรมชลประทานไปดํ ารง
ตํ าแหนงรองปลัดกระทรวงเกษตรฯสลับตํ าแหนงกับนายสวัสด์ิ วัฒนายากร ขอที่นาสังเกตก็คือ  
นายยทุธขึน้มาด ํารงตํ าแหนงอธิบดีกรมชลประทานดวยแรงผลักดันของผูนํ า จปร.5 หากกลุม จปร.5 
ยงัคงเรอืงอํ านาจตอมา การรองเรียนเกี่ยวกับประพฤติกรรมของนายยทุธอาจจะยังไมเกิดขึ้น

           ในสังคมที่มีระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนา เมื่อผูนํ าสายสัมพันธ 
หนึง่สายสมัพนัธใดขึ้นมามีอํ านาจ บรรดาบริวารภายใตการอุปถัมภพลอยไดดิบไดดีดวย คร้ันเมื่อผูนํ า
ส้ินสูญอํ านาจ สภาพการลมระเนนระนาดของบริวารในสายสัมพันธนั้นยอมตองเกิดขึ้นเปน 
ปรากฏการณธรรมชาติ นับต้ังแตเกิดวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 เปนตนมา ปรากฏการณโดมิโน
เกิดขึ้นทั้งในกองทัพและระบบราชการนอกกองทัพ โดยที่ปรากฏการณเดียวกันนี้ที่เกิดขึ้นในภาค 
รัฐวสิาหกจิ มพีลวัตอันนาตื่นตาตื่นใจไมยิ่งหยอนไปกวาที่เกิดขึ้นในกองทัพ3

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 18 กันยายน 2535
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ขาราชการประจํ ากับตํ าแหนงในธุรกิจเอกชน

          ทุกครั้งที่มีขาววา ขาราชการประจํ าดํ ารงตํ าแหนงกรรมการหรือกรรมการบริหาร 
ใน  วสิาหกจิเอกชน ผมอดรูสึกสลดใจมิไดที่เห็นบรรทัดฐานทางจริยธรรมของขาราชการเสื่อมทรามลง
ในชวงเวลา 20-30 ปที่ผานมานี้
         ผมจํ าไดดีวา เทคโนแครตรุนอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ ไดพยายามตอสูในหลักการวา 
ขาราชการไมควรประกอบธุรกิจการคา หรือเปนประธานกรรมการหรือกรรมการในวิสาหกิจเอกชน 
เพราะขาราชการอยูในฐานะที่จะใหคุณหรือโทษแกวิสาหกิจเอกชนได ยิ่งขาราชการที่มีตํ าแหนงหรือมี
บทบาทในการกํ าหนดหรือบริหารนโยบายตางๆดวยแลว การมีผลประโยชนสวนตัวยอมทํ าใหขาด
ความเปนกลางในการพิจารณาผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวมได
          ผูทีม่สํี านกึทางประวัติศาสตรยอมตองทราบดีวา ในชวงทศวรรษ 2490 ขาราชการ 
ทั้งทหารและพลเรือนไดใชอํ านาจและอิทธิพลทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อยางแพรหลาย จนกอใหเกิดวิสาหกิจที่อาจารยปวยขนานนามวา "วิสาหกิจอิทธิพล" ซึ่งมีสวน 
ส่ันคลอนระบบเศรษฐกิจไทยไมนอย
          อาจารยปวยและเพื่อนพองประสบความสํ าเร็จในการสถาปนาบรรทัดฐานทาง 
จริยธรรม ในเร่ืองนี้ในยุครัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร  ดังที่ทานเขียนเลาไวใน เหลยีวหลัง แลหนา
ความตอนหนึ่งวา
          "…คร้ังหนึง่ รัฐบาลจอมพลถนอม ประกาศออกมาหามมิใหรัฐมนตรีประกอบการคา
หรือเปนประธานกรรมการ กรรมการ ในธุรกิจตาง ๆ  ในการแสดงสุนทรพจนประจํ าปที่สมาคมธนาคาร
ไทย ผมจงึผกูเปนค ํากลอนยกยองจอมพลถนอมวาทานทํ าดี แตยังมีรัฐมนตรีหลายทานเปนประธาน
หรือกรรมการธนาคารพาณิชยอยู หรือวาธนาคารพาณิชยไมใชการคา…"
          เหตุการณดังกลาวนี้เกิดขึ้นในป 2507 สุนทรพจนของอาจารยปวยในงานเลี้ยง 
ประจ ําปของสมาคมธนาคารไทยในปนั้น มีผลใหจอมพลถนอมลาออกจากตํ าแหนงกรรมการธนาคาร
พาณชิย 2 แหง  ยกเวนธนาคารทหารไทย จํ ากัด และยังมีบันทึกเรียกรองใหรัฐมนตรีรวมคณะปฏิบัติ
ตามดวย แตอาจารยปวยกลาววา "…ไมปรากฏวามีรัฐมนตรีอ่ืนใดลาออกตามทาน…"
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         อาจารยปวยเคยเลาใหผมฟงวา สงครามความคิดในเรื่องนี้มีมาแตคร้ังที่ทานยังเปน
นกัศกึษาวทิยาลยัปองกนัราชอาณาจักรรุนที่หนึ่ง ในชั้นเรียนครั้งกระนั้น นายทหารชั้นผูใหญทานหนึ่ง 
ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนเวลายาวนาน เสนอความเห็นวา ขาราชการ
ควรจะประกอบธรุกิจการคา หรือเขาไปของเกี่ยวกับวิสาหกิจเอกชน เพราะเปนมรรควิถีเดียวที่จะขจัด
อิทธพิลการครอบงํ าทางเศรษฐกิจของนายทุนจีน

แตสํ าหรับอาจารยปวยและเพื่อนพอง พรหมจรรยของขาราชการอยูที่การไมของแวะ
กับธุรกิจเอกชน และดูเหมือนวา ผูนํ าเทคโนแครตรุนอาจารยปวยจะรักษาพรหมจรรยในขอนี้ตลอด
ชีวิตราชการไดอยางดียิ่ง บางคนไดรักษาพรหมจรรยขอนี้จวบจนสิ้นลมปราณ แมจะเกษียณไปจาก
ราชการแลวกต็าม ผูที่ของเกี่ยวกับธุรกิจเอกชนหลังชีวิตราชการบางคนก็เลือกของเกี่ยวกับธุรกิจกึ่งราช
การ ดังเชนเครือซีเมนตไทยและบรรษัทเงินทุนอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย เปนตน
          ถาหากการไมเกลือกกลั้วกับธุรกิจเอกชนเปนพรหมจรรยของขาราชการรุนอาจารย 
ปวย ขาราชการรุนตอๆมาดูเหมือนจะปรีดาปราโมทยที่จะสูญเสียพรหมจรรยในขอนี้ ขาราชการ 
จํ านวนมากไดเขาไปเปนกรรมการบริษัทเอกชน และในการเขาไปเปนกรรมการนั้นก็มีการออกขาว
อยางเปดเผย โดยมิไดมีความตะขิดตะขวงใจแมแตนอย เมื่อเร็วๆนี้ก็มีขาววา ขาราชการระดับอธิบดี 
ในกระทรวงการคลังไปเปนกรรมการธนาคารพาณิชย บางคนเปนกรรมการในฐานะตัวแทนกระทรวง
การคลงั ซึง่เปนผูถือหุนในธนาคารพาณิชยนั้น แตบางคนก็เปนกรรมการในฐานะสวนตัว
         ในอดีต รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังบางคนเขาไปดํ ารงตํ าแหนงกรรมการ 
ในธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด ทั้งๆที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํ านาจหนาที่ในการกํ ากับและ 
ควบคุมธนาคารพาณิชย เมื่อเขาไปเปนกรรมการเสียเชนนี้ ก็อาจทํ าใหการกํ ากับและควบคุมหยอน
ยานกวาทีค่วรจะเปน อันเปนผลเสียตอระบบโดยสวนรวมได
          ตามบรรทัดฐานสากล ขาราชการไมวาจะเปนขาราชการการเมืองและขาราชการ
ประจํ า หากมีตํ าแหนงหนาที่ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษแกกิจการประเภทใด ก็มิควรที่จะเขาไป    
ประกอบการหรอืเปนกรรมการ หรือแมแตถือหุนในกิจการประเภทนั้น ลองนึกภาพดูวา หากผูวาการ
ธนาคารแหงประเทศไทยไปเปนประธานธนาคารพาณิชยเสียเองแลว ธนาคารแหงประเทศไทยจะยัง
สามารถวางตวัเปนกลางในการบริหารนโยบายการเงินเพื่อประโยชนของสังคมโดยสวนรวมไดอยางไร
          ในชวงเดือนเศษที่ผานมานี้ มีเสียงโจมตีคณะกรรมการอาหารและยาเปนอันมาก 
ในขอทีย่งัคงใหมีการจดทะเบียนตํ ารับยาที่มีสวนผสมของแอสไพรินและคาเฟอีน จนในที่สุดกระทรวง
สาธารณสุขภายใตรัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ ไดประกาศหามจํ าหนายยาแกปวดที่มีสวนผสมของ
สารคาเฟอนี ซึง่เปนสารกระตุนประสาทและสงผลใหมีการเสพติด ทั้งนี้นับต้ังแตวันที่ 21 พฤษภาคม 
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2534 เปนตนไป  นับเปนเรื่องนาฉงนที่คณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งมีหนาที่สํ าคัญในการคุมครอง 
ผูบริโภคกลับอนุญาตใหมีการผลิตยาที่กอผลเสียแกผูบริโภคเชนนี้ ขอเท็จจริงปรากฏตอมาวา 
กรรมการบางคนในคณะกรรมการอาหารและยาเปนที่ปรึกษาบริษัทยาดวย ดังนั้น จึงมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจที่คณะกรรมการดังกลาวนี้คุมครองผลประโยชนของบริษัทผูผลิตยามากกวาคุมครอง 
ผูบริโภค ในประเด็นดังกลาวนี้ นายแพทยประเวศ วะสี ไดเรียกรองใหมีการตรวจสอบภูมิหลังของ
กรรมการอาหารและยา หากกรรมการคนใดมีผลประโยชนเกี่ยวพันกับบริษัทผูผลิตยาก็ควรออกจาก
ตํ าแหนงไปเสีย (ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัที่ 11 เมษายน 2534)
          เพื่อนร วมงานของผมเคยพบว า  ข าราชการระดับสูงบางคนในสํ  านักงาน  
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเขาไปถือหุน และบางคนเขาไปเปนกรรมการในบริษัทที่ไดรับบัตร 
สงเสรมิ หากการถือหุนและการเปนกรรมการมีมากอนที่บริษัทจะขอบัตรสงเสริมการลงทุน ก็อาจมีการ
ใชอํ านาจและอทิธิพลเพื่อใหการอนุมัติบัตรสงเสริมสะดวกดายและผอนปรนมากกวาที่ควร นอกจากนี้  
ยังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา บริษัทที่ไดรับบัตรสงเสริมมักจะตอบแทนขาราชการระดับสูงดวยทรัพย
สินเงนิทอง และบางครั้งก็ใหหุนโดยเสนหา
         ตัวอยางทํ านองที่กลาวขางตนนี้ยังมีอีกมากมายนัก ในเวลานี้มีการโจมตีพฤติกรรม   
การโกงกินของนักการเมืองเปนอันมาก แตการประพฤติมิชอบของขาราชการเปนเรื่องรายแรงและ 
สืบทอดมายาวนานกวามากนัก ก็หาไดมีการสะสางแตประการใดไม บัดนี้ ผมคิดวาถึงเวลาที่จักตอง 
มกีารตรากฎหมายที่กํ าหนดบรรทัดฐานทางจรยิธรรมของขาราชการระดับสูง ซึ่งหากมีการละเมิดก็จะ
ถกูลงโทษตามกฎหมาย
         กฎหมายฉบับนี้ควรจะมีบทบัญญัติดังตอไปนี้
     *  หามมใิหขาราชการระดับสูงในกรมแรงงาน ประกอบหรือมีสวนเปนเจาของในธุรกิจ
จดัหางานทั้งภายในและระหวางประเทศ
      *  หามมใิหขาราชการระดับสูงในสํ านักผังเมือง กรมทางหลวง กรมที่ดิน กรมพัฒนา
ชมุชน และส ํานกังานเรงรัดพัฒนาชนบท ประกอบหรือมีสวนเปนเจาของในธุรกิจการซื้อขายที่ดิน
      * หามมใิหเจาหนาที่หรือขาราชการระดับสูงในธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวง
การคลังเปนกรรมการหรือมีสวนเปนเจาของธุรกิจเงินทุนหลักทรัพยและธนาคารพาณิชย ยกเวนใน
กรณทีีเ่ปนตัวแทนของทางราชการ
      * หามมิใหขาราชการระดับสูงในกรมการประกันภัย เปนกรรมการหรือมีสวนเปน 
เจาของธุรกิจประกันภัย
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      * หามมิใหขาราชการระดับสูงในกระทรวงพาณิชยเปนกรรมการหรือมีสวนเปน 
เจาของธรุกจิการคาระหวางประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชยมีอํ านาจในการกํ ากับและควบคุม
      * หามมิใหขาราชการระดับสูงในกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร 
เปนกรรมการหรือมีสวนเปนเจาของในวิสาหกิจเอกชนใด ๆ
      * หามมิใหขาราชการระดับสูงในสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปน
กรรมการ หรือมีสวนเปนเจาของธุรกิจที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุน
                                ฯลฯ
         ขอหามดังที่ผมยกรางเปนตัวอยางนี้จะบังคับใชกับขาราชการในทันทีที่เลื่อนเขาสู
กลุม ̀ ขาราชการระดับสูง' (ซึ่งอาจหมายถึงขาราชการตั้งแตระดับ 9 ข้ึนไป) และการบังคับใชมิไดจํ ากัด
เฉพาะเมื่อยังรับราชการอยูเทานั้น แมเมื่อพนไปจากราชการไมวาจะโดยเกษียณหรือลาออกก็ยังคง
บังคบัใชตอไปอีกอยางนอย 5 ป ทั้งนี้เพื่อปองกันยทุธการ `ทิ้งทวน' กอนออกจากราชการ
         แมลงวันยอมไมตอมแมลงวันดวยกันเองฉันใด กลุ มพลังอํ ามาตยาธิปไตย  
ยอมไมทบุหมอขาวของขาราชการดวยกันเองฉันนั้น  ผมจึงเชื่อมั่นวา รางกฎหมายที่ผมกลาวขางตนนี้
จะไมมีวันตราขึ้นในรัฐบาลชุดปจจุบัน4

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 26 เมษายน 2534
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ขุนนางนักวิชาการกับขุนศึก
ความขัดแยงจะยังไมสุดส้ิน ?

           ในยคุรัฐบาลอานันท 1 (มีนาคม 2534 - เมษายน 2535) มีความขัดแยงหลายตอ
หลายกรณีระหวางรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนกับผูนํ า รสช. ซึ่งเปนผูจัดตั้งรัฐบาลนั้นขึ้นมา  
จนสือ่มวลชนพากนัขนานนามรัฐบาลอานันท 1 วา `รัฐบาลหอยนอกเปลือก' ความขัดแยงดังกลาวนี้ 
มต้ัีงแตกรณกีารพจิารณาสัมปทานบริการโทรศัพท 3 ลานเลขหมาย จนถึงการจัดสรรงบประมาณดาน
กลาโหมและการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ รวมตลอดทั้งการจัดซื้อเครื่องบินของบริษัท การบินไทย 
จ ํากดั  เมื่อรัฐบาลอานันท 2 ปลดพลอากาศเอกอนันต กลนิทะ ออกจากตํ าแหนงประธานการสื่อสาร
แหงประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2535 และปลดพลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี ออกจากตํ าแหนง 
ประธานองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ศกเดียวกัน  ผูคนจํ านวนมากจึงมอง
วา ปฏิบัติการของรัฐบาลอานันท 2 คร้ังนี้ เปนผลจากความขัดแยงที่มีมาตั้งแตรัฐบาลอานันท 1

           ผมไมเห็นดวยกับขอสรุปขางตนนี้

           ผมมีความเห็นวา การปลดสองนายพลออกจากตํ าแหนงประธานรัฐวิสาหกิจที่มีผล
ประโยชนมหาศาลนี้ หาไดเกิดจากความขัดแยงระหวางรัฐบาลอานันทกับผูนํ า รสช.ในฐานะปจเจก
บุคคลไม หากแตเปนความขัดแยงระหวางกลุมเทคโนแครต (ซึ่งผมสมัครใจที่จะใชคํ าวา `ขุนนาง 
นกัวชิาการ') กบักลุมขุนศึก ซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตรอันยาวนาน และหากจะกลาวใหถึงที่สุด
แลว ก็เปนความขัดแยงดานวัฒนธรรม ระหวางวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกับวัฒนธรรม 
อํ านาจนยิมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แมวาขุนนางนักวิชาการจะอยูในกลุมพลังอํ ามาตยาธิป
ไตยเฉกเชนเดียวกับบรรดาขุนศึกทั้งหลาย แตชนชั้นนํ าทางอํ านาจสองกลุมนี้มีวัฒนธรรมทาง 
ภูมิปญญาและจริยธรรมที่แตกตางกันอยางมาก ความแตกตางพื้นฐานทางวัฒนธรรมดังกลาวนี้  
นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงระหวางกลุมชนชั้นนํ าทั้งสองนับต้ังแตการรัฐประหาร
ป 2490 เปนตนมา
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           เมื่อพิจารณาเฉพาะขุนนางนักวิชาการ 3 รุนแรกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  
อันประกอบดวยรุนนายปวย อ๊ึงภากรณ  รุนนายนกุลู ประจวบเหมาะ และรุนนายบัณฑิต บุญยะปานะ 
ไมปรากฏวามขุีนนางนักวิชาการคนใดมาจากครอบครัวยากจน ทั้งหมดมาจากครอบครัวชนชั้นสูงและ
ชนชัน้กลาง หลายคนมาจากครอบครัวขุนนาง และทุกคนไดรับการศึกษาจากอารยประเทศ ในขณะที่
ขุนนางนักวิชาการรุนแรกสวนใหญสํ าเร็จการศึกษาจากยุโรป โดยเฉพาะอยางยิ่งอังกฤษและฝรั่งเศส 
ขุนนางนักวิชาการรุนที่สองอยูในชวงแหงการปรับเปลี่ยน บางคนศึกษาปริญญาตรีจากออสเตรเลีย 
แลวศึกษาตอในยุโรปและสหรฐัอเมริกา อยางไรก็ตาม นับต้ังแตขุนนางนักวิชาการรุนที่สามเปนตนมา 
เกอืบทัง้หมดส ําเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงศูนย
อํ านาจในระบบทุนนิยมโลก ขอที่นาสังเกตก็คือ ขุนนางนักวิชาการสองรุนแรกจัดเปนหัวกะทิของ
ประเทศ และสามารถศกึษาตอในมหาวิทยาลัยชั้นนํ าของโลก บางคนมีผลการเรียนดีกวานักวิชาการ
ระดับหัวแถวที่อยูในขายที่จะไดรับรางวัลโนเบล อยางไรก็ตาม นับต้ังแตขุนนางนักวิชาการรุนที่ส่ี
เปนตนมา คุณภาพของขุนนางนักวิชาการไทยก็เสื่อมทรามลงตามลํ าดับ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ระบบ 
ราชการหมดเสนหในการดึงดูดคนดีมีฝมือเสียแลว

           ในบรรดาขุนนางนักวิชาการที่มีบทบาทสํ าคัญในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจขุนนาง
นักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยนับวามีบทบาทสํ าคัญเหนือขุนนาง 
นักวิชาการในสังกัดหนวยงานอื่น ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งสํ าหรับขุนนางนักวิชาการสองรุนแรก 
ในชวงหลงัสงครามโลกครั้งที่สอง  ระบบงานและการจัดองคการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติไดรับ
อิทธพิลจากทีป่รึกษาการคลังชาวอังกฤษตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และ
ดวยอทิธพิลของทีป่รึกษาชาวอังกฤษ การดํ าเนินนโยบายการเงินและการคลังยึดแนวทางอนุรักษนิยม
มาโดยตลอด จารีตการดํ าเนินนโยบายแบบอนุรักษนิยมถูกถายทอดจากกระทรวงการคลังไปสู
ธนาคารแหงประเทศไทยในภายหลังเมื่อมีการสถาปนาธนาคารแหงประเทศไทยขึ้น แมจนบัดนี้    
จารีตดังกลาวนี้ก็ยังคงทรงอิทธิพลไมเสื่อมคลาย มรดกที่ที่ปรึกษาการคลังชาวอังกฤษทิ้งไว ก็คือ 
ระบบคุณคาที่เนนประสิทธิภาพและความซื่อสัตยในการทํ างาน ระบบคุณคาดังกลาวนี้มีอายุยืนยาว
พอสมควรทัง้ในกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย แตเสื่อมทรามลงตามลํ าดับในชวงสอง
ทศวรรษเศษทีผ่านมานี ้ความเสื่อมทรามดังกลาวนี้เกิดขึ้นในกระทรวงการคลังมากกวาในธนาคารแหง
ประเทศไทย
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           ภูมิหลังของขุนนางนักวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังกัดกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทยดังที่กลาวขางตนนี้ ไดหลอหลอมใหเกิดจารีตและวัฒนธรรมบางประการ  
การที่ขุนนางนักวิชาการไดรับการศึกษาจากอารยประเทศ โดยที่หลายคนออกไปศึกษาตั้งแตยังไม
บรรลุนิติภาวะ ยอมมีโอกาสไดซึบซับวัฒนธรรมประชาธิปไตย รู จักการใชเหตุใชผลตามหลัก 
ตรรกศาสตร และเรียนรูที่จะรับฟงและเคารพเหตุผลของผูอ่ืน นอกจากนี้ วัฒนธรรมภายในหนวยงาน
ยังไดใหความสํ าคัญในเรื่องความซื่อสัตยและประสิทธิภาพการทํ างานอีกดวย วัฒนธรรมทาง 
ภูมิปญญา และจริยธรรมดังกลาวนี้ยอมแตกตางจากขุนศึกไทยที่เติบใหญภายใตวัฒนธรรมอํ านาจ
นยิม ซึง่ยดึถอืหลกั `อํ านาจเปนธรรม' วัฒนธรรมอํ านาจนิยมที่ดํ ารงอยูในสังคมที่มีระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภอยางหนาแนน ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการใชอํ านาจเพื่อแสดงความยิ่งใหญของเจาของ
อํ านาจเทานั้น หากทวายังผลักดันใหมีการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจเพื่อกระชับและขยายความ
สัมพนัธเชิงอุปถัมภอีกดวย

           ในขณะที่วัฒนธรรมของกลุมขุนนางนักวิชาการเปนวัฒนธรรมของอารยชนในสังคม
ทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย วัฒนธรรมที่ครอบงํ ากลุมขุนศึกกลับเปนวัฒนธรรมอํ านาจนิยมในระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่วัฒนธรรมทั้งสองเกิดการปะทะและ 
ขัดแยงกนั แตความขัดแยงนี้จํ ากัดวงอยูภายในระบบราชการ และมิไดแผขยายออกนอกระบบราชการ 
อยางนอยจนถึงป 2514

           ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 กลุมขุนศึกเริ่มใชอํ านาจทางการ
เมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจและในการใหอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดแกพอคานายทุน 
ทีอ่ยูในความอปุถัมภชนิดไมเกรงตอขอครหา ขุนศึกกลุมตางๆพากันเขาไปยึดรัฐวิสาหกิจและธนาคาร
พาณชิยเปนฐานเศรษฐกิจ จนสรางปญหาความไรประสิทธิภาพแกภาครัฐวิสาหกิจ และสรางปญหา
ความไรเสถียรภาพแกระบบการธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ กลุมขุนศึกยังใชอํ านาจทางการเมือง 
ในการจดัสรรงบประมาณแผนดินเพื่อชวยเหลือวิสาหกิจเอกชนที่มีปญหาทางการเงิน ดังเชน ธนาคาร 
กรุงเทพ จ ํากัด และบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด ในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
รวมตลอดทัง้การใชอํ านาจรัฐในการคํ้ าประกันเงินกูเอกชนอีกดวย

           กลุมขุนนางนกัวิชาการในทศวรรษ 2490 ไมสามารถทัดทานและขัดขวางพฤติกรรม 
เหลานีไ้ด เนือ่งจากตกเปนเบี้ยลางในลํ าดับชั้นการบังคับบัญชาในระบบราชการ แตก็หาทางทัดทาน
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ขัดขวางโดยออม ดวยการชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมทดแทนนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม เพราะ
นโยบายเศรษฐกจิชาตินิยมมิไดเปนประโยชนตอชาติ หากแตเปนประโยชนตอฐานะทางเศรษฐกิจของ
ขุนศกึกลุมตางๆ  พรอมกันนี้ก็พยายามจัดระเบียบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสถาปนาวินัยทาง
การคลังและวินัยทางการเงิน เพื่อปองกันมิใหกลุ มขุนศึกใชอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจไดโดยสะดวก ในการนี้ กลุมขุนนางนักวิชาการไดสราง 
พันธมิตรกับเทคโนแครตในรัฐบาลอเมริกันและองคการระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ และอาศัยรัฐบาลประเทศมหาอํ านาจและองคการ
ระหวางประเทศเหลานี้กดดันใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนจากนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมไปสูนโยบาย
เศรษฐกจิเสรนียิม ซึ่งประสงความสํ าเร็จระดับหนึ่งในป 2498 การยุบสํ านักงานขาวซึ่งมีอํ านาจผูกขาด
ในการคาขาวระหวางประเทศในปนั้น มีผลเสมือนหนึ่งเปนการทุบ`หมอขาว' ของกลุมซอยราชครู  และ
ดวยนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม กระบวนการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสู ภาคเอกชน 
(privatization) ระลอกสํ าคัญจึงเกิดขึ้นระหวางป 2500- 2504
           กระนั้นก็ตาม การใชอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล 
ยังคงปรากฎตอมาในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต และยุครัฐบาลถนอม-ประภาส จนจอมพล 
ทั้งสามถูกตีตราวา `ร่ํ ารวยผิดปกติ' และถูกยึดทรัพยกอนพลเอกชาติชาย ชุณหะวันเสียดวยซํ้ า  
หลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ผูนํ า รสช. ซึ่งโคนรัฐบาลชาติชายโดยอางเหตุแหงการ 
ฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลนั้น กลับมีพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล ดังเชนการใช
อํ านาจเผด็จการตั้งตํ าแหนงและเงินเดือนแกตนเอง การใชตํ าแหนงวุฒิสมาชิกปูนบํ าเหน็จแกสมุน
บริวาร การยดึรัฐวิสาหกิจเปนฐานผลประโยชน และการปกปองธุรกิจเอกชนที่อยูภายใตความอุปถัมภ 
สภาพการณดังกลาวนี้เสมือนหนึ่งเปนการหมุนเข็มนาฬิกากลับไปสูยุคทศวรรษ 2490 และโดยพื้นฐาน
แลวเปนผลพวงของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ

           แตสํ าหรบัขุนนางนักวิชาการรุนนายอานันท ปนยารชนุ และนายนกุลู ประจวบเหมาะ
ซึง่อทิธพิลของวฒันธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยยังดํ ารงอยูอยางหนาแนน พฤติกรรมของผูนํ า รสช.
ดังที่กลาวขางตนนี้เปนพฤติกรรมที่ไมรักษาผลประโยชนของแผนดิน ความขัดแยงระหวางวัฒนธรรม 
ทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมอํ านาจนิยมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภจึงเกิดขึ้น  
แต กลุมวัฒนธรรมใดจะมีฐานะครอบงํ าอีกกลุมหนึ่ง ก็ข้ึนอยูกับฐานอํ านาจทางการเมืองของแตละ
กลุม ในยุครัฐบาลอานันท 1  ผูนํ า รสช. ซึง่ยดึกมุอํ านาจรัฐดวยการรัฐประหาร สามารถใชอํ านาจใน
การเสรมิสรางและขยายความสัมพันธเชิงอุปถัมภชนิดที่ไมเกรงตอขอครหา แตในยุครัฐบาลอานันท  2 
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เมื่อผูนํ า รสช. เปนฝายเพลีย่งพลํ้ าทางการเมือง การใชอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
จงึถูกลดทอนลง

           นับเปนเรื่องนาเสียดายยิ่งที่วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเริ่มคลายความ
สํ าคญัในกลุมขุนนางนกัวิชาการ นับต้ังแตขุนนางนักวิชาการรุนที่สามเปนตนมา ชวงเวลาที่สังคมไทย
มีการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ยาวนานพอที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมจะแผอิทธิพลเขาไป
ครอบงํ ากลุมขุนนางนักวิชาการ ประกอบกับความเสื่อมทรามของกลุมขุนนางนักวิชาการทั้งในดาน
วิชาการและดานจริยธรรม ไมเพียงแตจะทํ าใหจริยธรรมดานความซื่อสัตยและการอุทิศตนเพื่อสวน
รวมลดความส ําคญัลงไปเปนอันมากเทานั้น หากทวายังมีผลใหขุนนางนักวิชาการจํ านวนไมนอยสยบ
เปนสมนุบริวารของขุนศึกที่ทรงอํ านาจอีกดวย

           ในเวลาไมชาไมนานนักนี้ เราจะมองหา `ปวย  อ๊ึงภากรณ'  `นกุลู ประจวบเหมาะ'   
หรือ `อานันท  ปนยารชนุ' ในหมูขุนนางนักวิชาการไทยมิไดอีกแลว5

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 31 กรกฎาคม 2535



ภาคที่หก

รสช. กับวิกฤติการณพฤษภาคม 2535
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เศรษฐศาสตรวาดวยการรัฐประหาร

         เมือ่ไรทีม่นษุยคิดทํ ารัฐประหาร ? สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสามารถอธิบายพฤติกรรม
ทางการเมืองดังกลาวนี้ไดหรือไม ?
         คํ าถามขางตนนีม้ผูีเอื้อนเอยขึ้นในวงสนทนา ซึ่งประกอบดวยผูรวมสนทนานอยกวา 5 
คน เมื่อไมนานมานี้
         ในชวงเวลากวา 4 ทศวรรษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  สาขาวิชาเศรษฐศาสตรได 
รุดหนาไปเปนอนัมาก  ไมเพียงเฉพาะในดานการใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมและปรากฏการณ
ทางเศรษฐกิจเทานั้น หากทวายังกาวลํ้ าไปอธิบายพฤติกรรมและปรากฎการณทั่วทางการเมืองและ
สังคมอีกดวย
        ในทัศนะของนักเศรษฐศาสตรบางสํ านัก  พฤติกรรมทางการเมืองของมนุษยมิไดมี 
พื้นฐานแตกตางจากพฤติกรรมทางเศรษฐกิจแมแตนอย กลาวคือ พฤติกรรมใดๆของมนุษยเกิดจาก
การประเมนิเปรียบเทียบผลประโยชนที่คาดวาจะได (expected benefit) กับตนทุนที่คาดวาจะตอง 
สูญเสยีไป (expected cost) จากการมีพฤติกรรมดังกลาว
         การทํ ารัฐประหารจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผลประโยชนที่คาดวาจะไดจากพฤติกรรม 
ดังกลาวนีม้มีากกวาตนทุนที่คาดวาจะตองสูญเสียไป  เพื่อที่จะใหบทความนี้และดู  "ขลัง" ข้ึน ผมขอ
เขยีนเงื่อนไขการทํ ารัฐประหารเปนสูตรคณิตศาสตรดังนี้

 pB - C  >  0

         ในทีน่ี ้  B  =  ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการทํ ารัฐประหาร
                    C  =  ตนทนุทีต่องสูญเสียไปในการทํ ารัฐประหาร
                    p  =  โอกาสแหงความสํ าเร็จในการทํ ารัฐประหาร

          การทํ ารัฐประหารเปนพฤติกรรมทางกาเรมืองที่มุ งโคนลมรัฐบาลที่อยู ในอํ านาจ 
เพื่อแยงชิงอํ านาจการปกครองดวยการใชกํ าลังทางทหาร และในหลายตอหลายกรณียังผลใหมีการ 
ลมลางระบอบการเมืองการปกครองที่มีอยูเดิม ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ผูกอการรัฐประหารมักจะ
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อางองิ "ผลประโยชนสาธารณะ" (public interest) เปนฐานความชอบธรรมในการทํ ารัฐประหารเสมอ 
ทัง้นีไ้มปรากฏวามีผูกอการรัฐประหารคนใดอางอิง "ผลประโยชนสวนบุคคล"  (private interest)  เปน
เหตผุลในการโคนลมรัฐบาลที่มีอํ านาจอยูเดิม
        ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรสาธารณะ (public economics) มีระบบการวิเคราะห 
พฤติกรรมทางการเมืองที่แตกตางกันอยู 2 ระบบ ระบบที่หนึ่งยึดถือขอสมมติวาดวยผลประโยชน   
สาธารณะ (Public Interest Hypothesis) ซึ่งมองวา ชนชั้นปกครอง รัฐบาล และพรรคการเมืองมี 
พฤติกรรมที่มุงสรางสรรคสวัสดิการของประชาชนเปนสํ าคัญ บุคคลหรือสถาบันทางการเมืองเหลานี้ 
จะท ําตวัเสมอืนหนึ่งเปน  "คุณพอรูดี"  ที่ชี้นํ าสิ่งดีงามใหแกราษฎร  แตระบบการวิเคราะหอีกระบบหนึ่ง
ยดึถอืขอสมมติวาดวยผลประโยชนสวนบุคคล (Private Interest Hypothesis)  ซึ่งมองวา ชนชั้น 
ปกครอง รัฐบาล และพรรคการเมืองเปน "สัตวเศรษฐกิจ"  ที่มีกิเลสตัณหา มีความเห็นแกตัว พฤติกรรม
ทางการเมืองใดๆ ลวนแลวแตเกิดจากความตองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (utility 
maximization) ของตนเอง
         นายริชารด มสัเกรฟ (Richard A. Musgrave) อดีตศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย 
ฮารวารด  นับเปนผูนํ าของกลุมนักเศรษฐศซาสตรที่ยึดถือ  Public Interest Hypothesis  สวนผูนํ าของ
กลุมนักเศรษฐศาสตรที่ยึดถือ  Private Interest Hypothesis  ก็คือ นายเจมส  บูคานัน (James M. 
Buchanan) แหงสํ านักเศรษฐศาสตร  Public Choice  ขอที่วงวิชาการเศรษฐศาสตรยอมรับรวมกัน 
กคื็อ  การยึดถือ  Private Interest Hypothesis  ไดชวยกรุยทางในการศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรม
และปรากฎการณทางการเมืองอยางลุมลึก  จนเปนเหตุใหนายเจมส  บุคานนัไดรับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตรในป 2529
         ในสงัคมมนษุยที่สมาชิกลวนแลวแตเปนอรหันต การปฏิวัติรัฐประหารยอมไมเกิดขึ้น
เพราะอรหันตโดยคํ านิยามยอมไมแสวงหาอํ านาจ การปฏิวัติรัฐประหารจะเกิดขึ้นในสังคมที่มีสมาชิก 
เพียงบางคนเทานั้นที่บรรลุโสดาบัน โดยที่สมาชิกสวนใหญยังคงเปนปุถุชน ยิ่งในสังคมที่ปราศจาก 
อรหนัตดวยแลว  การแยงชิงอํ านาจดวยการปฏิวัติรัฐประหารยิ่งมีโอกาสเกิดไดมากขึ้น

         ดังนั้น ในการประเมินประโยชนสุทธิที่คาดวาจะไดจากการปฏิวัติรัฐประหาร ผูคิด 
กอการดงักลาวนีใ้นฐานะปุถุชนที่มีกิเลสตัณหา ยอมตองคํ านึงถึงผลประโยชนสวนบุคคลเปนเบื้องตน  
ประเดน็ทีว่า ผูกอการรัฐประหารยึดถือผลประโยชนสาธารณะเปนดานหลักหรือไม  สวนหนึ่งขึ้นอยูกับ
วา เราเชื่อ  Public Interest Hypothesis  หรือเราเชื่อ Private Interest  Hypothesis  อีกสวนหนึ่งเปน
ปญหาขอเท็จจริงที่จักตองติดตามสังเกตพฤติกรรมตอไป ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา ในชวงของการ 
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รัฐประหาร ผูกอการยึดถือผลประโยชนสวนบุคคลเปนดานหลัก แตเมื่อยึดอํ านาจไดแลว ภววิสัยทาง
สังคม  เศรษฐกจิ และการเมืองอาจบีบบังคับใหตองดํ าเนิน  นโยบายเพื่อผลประโยชนสาธารณะบาง

         ในการประเมนิประโยชนที่คาดวาจะไดจากการรัฐประหารนั้น ประโยชนดังกลาวเปน
เพยีงการวาดวมิานในอากาศ เพราะหากการรัฐประหารลมเหลว ประโยชนที่คาดวาจะไดนั้นยอมมิอาจ
เกิดขึ้นได ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการรัฐประหารนั้นจะเปนจริงหรือไม จึงขึ้นอยูกับโอกาสแหง
ความส ําเรจ็ในการทํ ารัฐประหาร (p) หากโอกาสแหงความสํ าเร็จมีมาก ประโยชนที่จะบังเกิดขึ้นจริง 
(pB)  ยอมมมีากตามไปดวย ในกรณีที่โอกาสแหงความสํ าเร็จไมมีเลย ประโยชนที่คาดวาจะไดยอม 
ไมมโีอกาสทีจ่ะเปนจริงได การประเมินโอกาสแหงความสํ าเร็จในการทํ ารัฐประหารจึงเปนขั้นตอนที่นับ
เปนหัวใจของการตัดสินใจทํ ารัฐประหาร  โอกาสแหงความสํ าเร็จดังกลาวนี้จะมีมากนอยเพียงใด   
ยอมข้ึนอยูกับปจจัยนานัปการ ปจจัยสํ าคัญในบรรดาปจจัยเหลานี้ ไดแก พลานภุาพทางทหาร การ 
วางแผนทีรั่ดกุมและรอบดาน  และจังหวะกาวในการทํ ารัฐประหาร
         ในดานตนทุนการทํ ารัฐประหาร อาจจํ าแนกเปนตนทุนสวนบุคคล (private cost) 
และตนทนุของสังคม (Social cost)  ตนทุนสวนบุคคลมีองคประกอบสํ าคัญอยู 2 สวน  สวนที่หนึ่งเปน 
รายจายในการด ําเนนิการรัฐประหาร  อาทิเชน รายจายในการจัดซื้ออาวุธ  รายจายในการวาจางทหาร 
(ดังการรัฐประหารบางกรณีในละตินอเมริกาและอัฟริกา) รายจายในการจัดซื้ออาหารและสัมภาระ 
ตางๆ ฯลฯ หากเราเชื่อขอมูลจากประวัติศาสตรบอกเลา (oral history) การรัฐประหารใน 
ประวติัศาสตรการเมืองไทยบางครั้งมีนายทุนเอกชนชวยแบกรับภาระตนทุนปฏิบัติการ (transactions 
cost) ในการท ํารัฐประหารบางสวน แตตนทุนสวนบุคคลสวนที่ทรงความสํ าคัญมากกวาก็คือ คาเสีย
โอกาส (opportunity cost) อันเนื่องมาจากความลมเหลวในการทํ ารัฐประหาร ในประวัติศาสตร
มนษุยชาต ิ เราไดพบเห็นกรณีผูกอการรัฐประหารที่ประสบความลมเหลวเปนอันมาก ซึ่งตองเผชิญกับ
ภาวะทกุขเข็ญในบั้นปลายแหงชีวิต โดยที่ภาวะดังกลาวนี้ขยายผลไปสูบุตรภรรยาและญาติมิตรดวย
         สวนตนทนุของสงัคมอันเกิดจากการรัฐประหารนั้น  อาจจํ าแนกเปน 2 สวน สวนหนึ่ง
หนึ่งเปนตนทุนอันเกิดจากการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินอันเนื่องมาจากการทํ ารัฐประหาร บางครั้ง 
ผูกอการรัฐประหารไดใชอาวุธ ครุภัณฑ วัสดุภัณฑ และสัมภาระของแผนดินในการทํ ารัฐประหาร  
ซึ่งตองนับเนื่องเปนตนทุนของสังคม เพราะภาระตกแกประชาชนผูเสียภาษีอากร ตนทุนของสังคม 
อีกสวนหนึ่งเปนตนทุนอันเกิดจากการสูญเสียเสรีภาพทางการเมืองและเสรีภาพทางเศรษฐกิจ  
เพราะการรัฐประหารโดยทั่วไปมักจะมีการลมลางระบอบการปกครองประชาธิปไตย กลาวโดยทั่วไป
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แลว ผูคิดกอการรัฐประหารมักจะคํ านึงถึงตนทุนสวนบุคคลเปนดานหลัก โดยที่มิไดคํ านึงถึงตนทุนของ
สังคมเทาไรนกั  มหิน ําซํ้ ายังมีแนวโนมที่จะผลักภาระตนทุนสวนบุคคลใหเปนตนทุนของสังคมอีกดวย
         ผู คิดกอการรัฐประหารยอมรูสึกคุ มที่จะกอการ หากผลการประเมินปรากฎวา
ประโยชนที่คาดวาจะบังเกิดขึ้นจากการทํ ารัฐประหารมีมากกวาตนทุนที่ตองเสียไป หากผลการ
ประเมนิเทีย่งตรง  โอกาสในการทํ ารัฐประหารสํ าเร็จยอมมีอยูเปนอันมาก  เวนเสียแตวาจะเกิดสภาวะ
ความไมแนนอน (uncertainty) ข้ึน
          สํ าหรบัรัฐบาลที่อยูในอํ านาจ หากตองการปองปรามการรัฐประหาร ยุทธวิธีที่สํ าคัญ 
ก็คือ การดํ าเนินการเพื่อทํ าใหประโยชนจากการรัฐประหารลดลง การเพิ่มตนทุนสวนบุคคลในการ 
รัฐประหาร และการลดโอกาสแหงความสํ าเร็จในการทํ ารัฐประหาร รายละเอียดในประเด็นเหลานี้ 
อยูนอกขอบเขตของบทความนี้

บทวิเคราะหขางตนนี้อาศัยพื้นฐานความคิดของสํ านักเศรษฐศาสตรนีโอคลาสสิก 
(Neo-classical School) ซึง่เปนสํ านักเศรษฐศาสตรกระแสหลัก (Mainstream Economics) ทาน 
ผูอานจะเชือ่บทวิเคราะหนี้หรือไม ยอมเปนเสรีภาพสวนบุคคลของทานเอง เสรีภาพในการเชื่อเปนเสรี
ภาพอันยากที่ผูอ่ืนจะลิดรอนได1

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 8 มีนาคม 2534
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แลไปขางหลังป 2534

         ผมเปนนักเรียนประวัติศาสตร เศรษฐกิจที่สนใจประวัติศาสตร การเมืองและ 
ประวัติศาสตรสังคมพรอมๆกันดวย ผมจึงอดมิไดที่จะหันกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
เศรษฐกิจไทยในรอบขวบปที่ผานมา

         ผมประจักษแกใจดีวา พลังทางเศรษฐกิจไดเติบโตตอไปอยางไมหยุดยัง้ แมจะมีความ  
ลาหลังทางการเมืองที่ทํ าใหการเติบโตของศักยภาพทางเศรษฐกิจสะดุดลงบาง แตพลังการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจนั้นแข็งแกรงเกินกวาแรงฉุดทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังเรงเครื่องอยูใน
กระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (catching-up process) บนลูวิ่งในชุมชนทุนนิยมโลก ระบบ
เศรษฐกจิไทยกํ าลังระดมพลังไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) โดยที่ใน
ขณะเดยีวกนักว็ิ่งหนีประเทศที่กํ าลังวิ่งไลตามมา ดังเชนอินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวยีดนาม ธุรกิจ
ขนาดใหญยังคงเติบโตอยางรวดเร็ว หลายตอหลายบริษัทกํ าลังอยูบนเสนทางที่จะแปรสภาพเปน
บรรษัทระหวางประเทศ (Third World Multinationals = TWMs) และบรรดาบริษัทที่เปนบรรษัท
ระหวางประเทศอยูแลวก็อยูในกระบวนการขยายฐานทาง เศรษฐกิจตอไป

         รัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ แมโดยรูปลักษณจะเปนรัฐบาลที่เปนตัวแทนของกลุม    
เทคโนแครต แตโดยเนื้อแทแลวเปนรัฐบาลที่เป นตัวแทนของกลุ มทุน ดังนั้น จึงมิใชเร่ือง 
นา     ประหลาดใจที่รัฐบาลชุดนี้มุงปรับนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมมากยิ่งกวา
รัฐบาลใดๆ ในประวัติศาสตรการเมืองหลังป 2475 โดยที่นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมเปนแนวนโยบายที่
เกื้อกูลตอการเติบโตของระบบทุนนิยมโลก และมิใชเร่ืองนาประหลาดใจอีกเชนกันที่ระบบเศรษฐกิจ
ไทยมีสายสัมพันธอยางแนนแฟนกับระบบทุนนิยมโลกมากขึ้น ทั้งนี้ดวยนโยบายการผอนคลาย 
การกํ ากับและการผอนคลายการควบคุมทางการเงิน ตลอดจนการลดกํ าแพงภาษีเพื่อลดการปกปอง
คุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหสินคาที่ผลิตภายในประเทศเผชิญกับพลังการแขงขัน
จากตางประเทศมากยิ่งขึ้น
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          ภายใตนโยบายเศรษฐกิจเสรีของรัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ ภาคเอกชนมีบทบาท  
ทางเศรษฐกจิเพิม่ข้ึน แตภาคเอกชนสวนที่เติบโตนี้ จํ ากัดเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนเทานั้น โดยที่ภาค
ประชาชนยังคงถูกทอดทิ้งดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต ในขณะที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน  
มีนโยบายอันเดนชัดในการสงเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจเอกชน แตรัฐบาลชุดนี้หาไดมีการดํ าเนิน
นโยบายอนัเปนกิจจะลักษณะที่จะสงเสริมสวัสดิการในภาคประชาชนแตประการใดไม

         ในขณะทีพ่ลงัเศรษฐกิจทุนนิยมขยายตัวรุดหนาตอไป การพัฒนาทางการเมืองกลับ
เผชิญกับภาวะการชะงักงันเมื่อเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ภายหลังการ        
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 โดรงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (power elite)  
ไดแปรเปลีย่นไปอยางสํ าคัญ แตเดิมชนชั้นนํ าทางอํ านาจถูกครอบงํ าโดยกลุมขุนนางขาราชการทั้งฝาย
ทหารและฝายพลเรือน และการรับราชการเกือบจะเปนมรรควิถีเดียวในการเลื่อนชั้นในสังคมไปสูชน
ชัน้น ําทางอ ํานาจ แตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในชวงเวลา 30 ปเศษ ที่ผานมานี้  
ท ําใหชองทางการเขยบิฐานะเปนชนชั้นนํ าทางอํ านาจมีมากขึ้น ดวยเหตุนี้เอง สังคมไทยจึงมีชนชั้นนํ า
ทางอํ านาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง และที่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสรางชนชั้นนํ า
ทางอ ํานาจเริม่แปรเปลี่ยนไปอยางสํ าคัญหลังป 2516 โดยที่สัดสวนของขาราชการลดลง ผลที่ตามมา 
ก็คือ สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งแตเดิมกระจุกอยูในระบบ 
ราชการ เร่ิมกระจายออกจากระบบราชการ การแปรเปลี่ยนดังกลาวนี้ กระทบตอผลประโยชนของกลุม
พลังอํ ามาตยาธปิไตยโดยตรง การรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เกิดจากความพยายาม
ของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยที่จะแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจจากชนชั้นนํ าทางอํ านาจที่มาจาก 
นอกระบบราชการ ประกอบกับรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัน มีพฤติกรรมในการแสวงหา 
ผลประโยชนสวนบุคคลอยางโจงแจง จึงทํ าใหผูนํ าฝายทหารสามารถหยิบยกพฤติกรรมการประพฤติ 
มชิอบดังกลาวนี้ ข้ึนมาเปนขออางความชอบธรรมในการทํ ารัฐประหารได

         แมกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยจะขามเกรงพลังการเติบโตของกลุมทุน ซึ่งขยายอิทธิพล 
เขาสูกระบวนการกํ าหนดนโยบายในชวง 20 ปที่ผานมานี้อยางเห็นไดชัด แตกลุมพลังอํ ามาตยา- 
ธิปไตยไมเพียงแตจะไมสามารถหักหาญโคนลมกลุมทุนเทานั้น หากทวายังคงตองประนีประนอม 
ผลประโยชนกับกลุมทุน การแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใตธรรมนูญการปกครอง 
ราชอาณาจกัร พ.ศ. 2534 จึงมีตัวแทนกลุมทุนอยูเปนอันมาก กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยยังคงตองการ
มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับกลุมทุน โดยที่ตองเปนความสัมพันธที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
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เปนผูอุปถมัภ และกลุมทุนเปนผูรับการอุปถัมภ กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไมตองการมีความสัมพันธ
กับกลุ มทุนอยางเสมอภาค ยามใดก็ตามที่กลุ มทุนตีเสมอหรือทํ าทาจะมีอํ านาจเหนือกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตย กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยจะรูสึกถึงความสั่นคลอนของฐานอํ านาจ และความ 
เสื่อมสลายของผลประโยชน ตราบเทาที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยยังคงมีอํ านาจจากกระบอกปน 
ยอมสามารถที่จะใชอํ านาจนี้ในการยื้อแยงอํ านาจและผลประโยชนกลับคืนมาไดเสมอ วงจรอุบาทว 
ที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย จึงเปนไปตามสัจพจนของเหมาเจอตุงที่วา "อํ านาจรัฐยอมมาจาก 
ประบอกปน"

การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ไมเพียงแตจะทํ าใหพัฒนาการทางการเมือง  
ของสังคมไทยหยุดชะงักเทานั้น หากยังมีผลในการบั่นทอนศักยภาพของระบบเศรษฐกิจและในการ 
ทํ าลายภาพพจนของประเทศไทยในชุมชนโลกอีกดวย หลังการรัฐประหาร ผูนํ าฝายทหารพยายาม 
กดดนัเพือ่ใหรัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุจดัสรรงบประมาณดานการทหารมากยิ่งขึ้น พรอมกันนั้น 
ฝายทหารก็พยายามขยายบทบาทดานเศรษฐกิจมากขึ้นดวย ผูนํ าฝายทหารไดพยายามเรียกรองให 
รัฐบาลชวยเหลอืคนจน แตการชวยเหลือคนจนและการพัฒนาชนบทจะไมสามารถทํ าไดมากเทาที่ควร 
ตราบเทาทีฝ่ายทหารยังคงตองการงบประมาณในการซื้ออาวุธเพิ่มข้ึน

          ความขดัแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปญหาสํ าคัญในรอบปที่ผาน และจะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยที่ความขัดแยงดังกลาวมิไดจํ ากัดเฉพาะปญหาการแยงชิง 
ทีท่ ํากนิ หากก ําลังขยายไปสูการแยงชิงทรัพยากรนํ้ าอีกดวย การขยายตัวของสวนปายูคาลิปตัสและ
การขยายตัวของสนามกอลฟ ทํ าใหความจํ ากัดของที่ทํ ากินของประชาชนมามากขึ้น ราษฎรจํ านวน
มากตองเดือดรอนจากโครงการ คจก.ของฝายทหาร จนผูคนจํ านวนมากอดสงสัยมิไดวา โครงการ 
คจก.มข้ึีนเพื่อประโยชนของประชาชน หรือเพื่อผลประโยชนของภาคธุรกิจเอกชน

              การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมไมเพียงแตจะทํ าใหระบบเศรษฐกิจไทยมีความ   
สัมพันธกับระบบทุนนิยมโลกอยางแนบแนนมากขึ้นเทานั้น หากทวาพลังเศรษฐกิจทุนนิยมยังรุกลํ้ า  
เขาไปแยงชงิทรัพยากรธรรมชาติจากราษฎร ทั้งนี้โดยอาศัยอํ านาจรัฐอีกดวย ไมนาประหลาดใจที่กลุม
พลังอํ ามาตยาธิปไตยไดเขาไปมีบทบาทเกื้อกูลกลุมทุนในเรื่องนี้ ในเมื่อกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย
ตองการมีฐานะในระบบทุนนิยมโลก แตกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยจะมีฐานะเชนไร เปนเรื่องที่จักตอง
ติดตามในอนาคต2

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 27 ธันวาคม 2534
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แลไปขางหนา ป 2535 (ตอนที่สาม)
อนิจลักษณะของสังคมการเมืองไทย

           สังคมการเมอืงไทยกํ าลังทดลองจัดระเบียบการเมืองใหมในป 2535 นี้ แตกติกาใหม
ตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 เปนกติกาที่ฝนธรรมชาติของสังคมไทย ซึ่งไมเพียง
แตศักยภาพของพลังประชาธิปไตยจะเติบโตและพัฒนาไปเปนอันมากเทานั้น หากทวาพลังทาง
เศรษฐกจิยงัเตบิใหญจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํ านาจอยางสํ าคัญอีกดวย พลังที่ลาหลัง
ในสังคมกลับกลายเปนชนชั้นปกครองที่ยึดกุมอาวุธ ซึ่งคุนเคยแตการหาประโยชนจากงบราชการลับ
และงบการซื้ออาวุธ โดยไมสามารถปรับตัวและปรับบทบาทในสังคมการเมืองที่โครงสรางทั้งทาง
เศรษฐกจิและการเมืองกํ าลังแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจและการ
เมืองดังกลาวนี้มีผลกระทบตอการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนในหมูชนชั้นปกครอง คนเหลานี้ 
เร่ิมรูสึกวาถูกคุกคามเมื่อไมสามารถธํ ารงไวซึ่งผลประโยชนที่เคยไดรับในสัดสวนเดิมได ความเชื่องชา 
ในการปรบัตัว ท ําใหชนชั้นปกครองที่ยึดกุมอาวุธเลือกที่จะ `ลมกระดาน' แลวจัดระเบียบการเมืองขึ้น
ใหมเพื่อรักษาฐานอํ านาจและผลประโยชนเดิมไว แทนที่จะปรับบทบาทภายใตระเบียบการเมือง
ประชาธปิไตย เพราะการ `ลมกระดาน' สํ าหรับผูยึดกุมกํ าลังอาวุธดูเปนเรื่องงาย แมจะเปนมรรควิธี 
ในการแกปญหาตั้งแตสังคมบุพกาลก็ตาม
           ในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมา สังคมการเมืองไทยไดเปลี่ยนแปลงไปอยาง 
รวดเรว็ แตหนวยการเมืองแตละหนวยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน บางหนวยเปลี่ยนแปลง
คอนขางเรว็ แตบางหนวยเปลี่ยนแปลงอยางเชื่องชา การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญไดแก การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (power elite) แตเดิมชนชั้นนํ าทางอํ านาจเกือบทั้งหมดเปนขุนนาง 
ขาราชการ และการรับราชการเกือบจะเปนมรรถวิถีเดียวในการไตเตาสู ชนชั้นนํ าทางอํ านาจ  
อยางไรกต็าม ภายหลังป 2516 สังคมการเมืองไทยมีลักษณะเปนประชาธิปไตย  มากขึ้น ซึ่งเปดชอง
ใหมกีารไตเตาสูชนชั้นนํ าทางอํ านาจตามกระบวนการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน การเติบโตของพลังทาง
เศรษฐกิจไดผลักดันใหกลุมพอคานายทุนเขาไปมีบทบาทในการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนตาม
ลํ าดับ
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           การแทรกตัวของนักการเมืองและผูนํ าทางเศรษฐกิจเขาไปสูชนชั้นนํ าทางอํ านาจ  
มีผลกระทบอยางสํ าคัญตอการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจในกระบวนการกํ าหนดและบริหาร
นโยบาย เศรษฐกจิ แตเดิมขุนนางขาราชการที่มีอํ านาจและบทบาทในการกํ าหนดและบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจใชอํ านาจหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลอยางตอเนื่องนับต้ังแตป 2475 
เปนตนมา สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจจึงกระจุกตัวอยูในระบบ 
ราชการในยุคสมัยที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเรืองอํ านาจ โดยที่มีการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจ
เหลานี้ตามกฎเกณฑภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ กลุมขุนนางขาราชการซึ่งไดเสพสุขจาก
สวนเกนิทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ เร่ิมไดรับผลกระเทือนเมื่อมนุษย `ตางดาว' จากนอกระบบราชการ 
กาวเขามาแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ ผลที่ตามมาก็คือ สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการ
ดํ าเนนินโยบายเศรษฐกิจเร่ิมร่ัวไหลออกนอกระบบราชการ
           นบัต้ังแตป 2516 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจไดมีสวน
ลิดรอนผลประโยชนของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไปเปนอันมาก การยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจอัน
เกิดจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจกลายมาเปนความขัดแยงหลักในสังคมการเมืองไทย  
การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 แมวาจะมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากความตองการของชนชั้น 
ปกครองในการทํ าลายขบวนการสังคมนิยมในประเทศไทย แตสาเหตุรากฐานเกิดจากความตองการ 
ทีจ่ะดงึอ ํานาจกลับคืนสูระบบราชการ เพราะการฟนอํ านาจของกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตย ไมเพียงแต
จะใหหลักประกันวา สังคมการเมืองไทยจะไมมีวันเดินแนวทางสังคมนิยมเทานั้น หากทวายังมีผล 
ในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเขาสูระบบราชการอีกดวย ตลอดชวงเวลาระหวาง 2516-2519 
กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหารบางคนกลายเปนเปาโจมตีในเรื่องการ 
ฉอราษฎรบังหลวง ขอโจมตีดังกลาวนี้กอใหเกิดความชอบธรรมในการจัดสรรงบประมาณการปองกัน
ประเทศและงบราชการลับดวยความเขมงวดชนิดที่ไมเคยปรากฎมากอน
           การรฐัประหารเดือนตุลาคม 2519 นํ ามาซึ่งรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2521 รัฐธรรมนญูฉบับนี้กลาวไดวาเปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 กับฉบับป 
2517 ในขณะที่รัฐธรรมนญูฉบับป 2511 เปนรัฐธรรมนญูของขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อ 
ขาราชการ เนือ่งจากมีบทบัญญัติที่ใหอํ านาจการบริหารราชการแผนดินแกกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
โดยที่มีบทบัญญัติหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับป 2517  
ซึ่งรางขึ้นในยุคประชาธิปไตยมีบทบัญญัติที่ใหอํ านาจฝายนิติบัญญัติถวงดุลอํ านาจฝายบริหาร 
คอนขางมาก แตรัฐธรรมนญูฉบบัป 2521 กลับมีลักษณะ `ประชาธิปไตยครึ่งใบ' (หรืออีกนัยหนึ่ง  
`เผดจ็การครึง่ใบ') ตามคํ ากลาวของ พ.อ.ประจักษ สวางจิต ผูนํ าคนหนึ่งของกลุมทหารยังเติรก ในชวง
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เวลาที่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีผลบังคับใช ผูนํ าฝายทหารไดดํ าเนินการใหตัวแทนกลุม
พลังอํ ามาตยาธิปไตยดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยยังไมรูสึก
ถงึการคกุคามผลประโยชนจากกลุมพลังจากนอกระบบราชการมากนัก การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในชวง
นีเ้ปนผลจากความขัดแยงภายในกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยนั้นเอง
           แตแลวเมื่อพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ข้ึนดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือน
สิงหาคม 2531 กลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยเริม่ตระหนักวา อํ านาจและผลประโยชนกํ าลังหลุดลอยจาก
ระบบราชการ กลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจใหม (นักการเมือง) แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการ 
บริหารนโยบายเศรษฐกิจอยางโปรงใส โดยไมนํ าพาตอเสียงวิพากษวิจารณและคํ าครหา ในขณะที่
กลุมชนชัน้น ําทางอ ํานาจเกา (ขุนนางขาราชการ) ไดเพียงแตนั่งทํ าตาปริบๆ หรือมิฉะนั้นก็เขาไปชวย
เกือ้กลูการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เกิดขึ้นจากความ
พยายามของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยในการยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจ แมจะมีการกลาวอางไป
ในทางทีท่ ําใหเขาใจวา ผูนํ าฝายทหารมีความไมพอใจที่กลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจใหม (นักการเมือง)  
ใชอํ านาจไปในทางมิชอบ และแสดงอหังการแหงอํ านาจในการเหยียบยํ่ าศักดิ์ศรีของกองทัพ แตความ
ขัดแยงหลกัทีน่ ํามาซ่ึงการ `ลมกระดาน' ในเดือนกุมภาพันธ 2534 โดยพื้นฐานแลวเปนความขัดแยง 
ในเรื่องผลประโยชน
           รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2534 รางขึ้นเพื่อธํ ารงและสืบทอดอํ านาจ
ของคณะรัฐประหาร แมจะมีความพยายามในการสงวนอํ านาจการบริหารราชการแผนดินไวในกลุม
พลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยการผลักดันใหรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีเนื้อหาใกลเคียงกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2511 แตความพยายามของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนญู อันมีนายโอสถ โกศิน 
เปนประธานตองเผชิญกับการคัดคานและตอตานจากพลังประชาธิปไตยในสังคม กระนั้นก็ตาม 
รัฐธรรมนญูฉบบัป 2534 ก็ยังมิไดมีเนื้อหาประชาธิปไตยเทารัฐธรรมนญูฉบับป 2521 ซึ่งมิใชเร่ือง 
นาประหลาดใจ เพราะเรามิอาจหวังไดวา กลุมบุคคลที่มีจิตวิญญาณเผด็จการจะสามารถราง 
รัฐธรรมนญูทีเ่ปนประชาธิปไตย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ไมเคยปรากฏวามีผูกอการรัฐประหาร 
คนใดหรอืกลุมใดที่ไมตองการอํ านาจ ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจอีกเชนกันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ใหอํ านาจประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติในการแตงตั้งนายกรัฐมนตรีและวุฒิสมาชิก
           บทเรยีนจากประวัติศาสตรการเมืองไทยก็บงบอกอีกดวยวา เมื่อถึงคราวตองยอมใหมี
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ผูธํ ารงอํ านาจดวยวิธีการรัฐประหารคนแลวคนเลาลวนแลวแตเลน  
`เกมประชาธิปไตย' ดวยการจัดตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ โดยการกวานซื้อนักการเมืองหนาเกา  
ดังกรณีพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมของ 
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จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม กิตติขจร การเมืองนํ้ าเนาจึงมิได
เกิดจากนักการเมืองสามานยฝายเดียว หากยังเกิดจากสามานยลักษณะของชนชั้นปกครองที่มี 
จติวญิญาณเผด็จการ ซึ่งสรางระเบียบการเมืองประชาธิปไตยจอมปลอมอีกดวย
           ระเบยีบการเมืองใหม ซึ่งกํ าหนดโดยรัฐธรรมนญูฉบับใหม ไมเพียงแตจะไมสอดคลอง
กับลักษณะสังคมไทยที่พลังประชาธิปไตยและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเติบโตอยางรวดเร็วเทานั้น  
หากยงัไมสอดคลองกับแนวโนมของสังคมโลกที่มุงสูประชาธิปไตยอีกดวย นอกจากนี้ ยังมีขอพึงสังเกต
ดวยว า ในขณะที่ รัฐบาลไดปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจไปสู แนวทางเสรีนิยม แตสังคม 
การเมืองกลับเดินอยูบนเสนทางคณาธิปไตย พลังเศรษฐกิจเสรีนิยมจะไมสามารถเติบโตอยางราบรื่น 
เพราะติดขัดดวยพลังการเมืองคณาธิปไตย ความขัดแยงในสังคมการเมืองจึงเกิดขึ้นอยางมิอาจ 
หลีกเลี่ยงได เวนเสียแตวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหเสรีนิยมทางเศรษฐกิจดํ าเนินควบคูไปกับ
เสรีนยิมทางการเมือง
           ป 2535 จะเปนปที่อุดมไปดวยความขัดแยงทางการเมือง ความขัดแยงดังกลาวนี้มิได
มเีฉพาะแตความขัดแยงระหวางพลังอํ ามาตยาธิปไตยกับพลังนอกระบบราชการเทานั้น หากทวายังมี
ความขัดแยงภายในกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยอีกดวย ความไมลงรอยในหมูผูนํ าฝายทหารปรากฏ 
ใหเห็นมากขึ้น แมคณะรัฐประหารจะมีอํ านาจตามรัฐธรรมนูญในการบงการการจัดตั้งรัฐบาลชุดแรก 
ทั้งนี้โดยอาศัยอํ านาจในการตั้งนายกรัฐมนตรีและวุฒิสมาชิก แตความขัดแยงในหมูชนชั้นปกครอง 
จะยังคงดํ ารงอยู ตราบเทาที่การแบงปนผลประโยชนไมเปนที่พอใจของผูทรงอํ านาจทางการเมือง  
สามานยลักษณะของการเมืองนํ้ าเนาจะเผยโฉมใหเห็นมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในพรรคการเมือง 
ที่เปนฐานอํ านาจของผู นํ าฝายทหาร ดังเชนที่เคยเกิดซํ้ าแลวซํ้ าเลาในยุครัฐบาลจอมพล ป.  
พบูิลสงคราม และรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
           ในขณะที่ความขัดแยงในการแยงชิงอํ านาจและผลประโยชนเกิดขึ้นในนครหลวง 
ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในชนบทจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความขัดแยง
ตางๆ เหลานี้จะไมสามารถบรรเทาเบาบางลงได หากยังไมยอมรับการมีสวนรวมในการกํ าหนด 
นโยบายของราษฎร และหากยังไมยอมใหมีการแบงปนผลประโยชนในสังคมอยางเปนธรรมและเสมอ
ภาคมากขึ้น3

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 มกราคม 2535
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รัฐบาลอายุหมื่นป

         ผมชอบชมภาพยนตรประวัติศาสตรจีน และอดขํ าขันในสํ านวนจีนที่ปรากฏในบท
ภาพยนต มไิด ทุกครั้งคราวที่มีการผลัดแผนดิน เสนาบดีทั้งปวงจะกราบบังคมทูลถวายพระพรกษัตริย
องคใหมวา ขอใหมีพระชนมายุหมื่นป ทั้งๆที่ยังไมเปนที่ประจักษชัดวา กษัตริยองคใหมจะอยูใน 
ทศพธิราชธรรมหรือไม

         เมือ่พลเอกสจุนิดา คราประยูรรับตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2535  
ผูคนในตระกลู `หนุนภักดี' แสดงความยินดีปราโมทยเปนอันมาก แตนาแปลกที่ประชาชนไมมีโอกาส
รับทราบความรูสึกของบุคคลในตระกูล `คราประยูร' เลย  ผิดกับเมื่อคราวที่นายอานันท ปนยารชุน 
จัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534 พี่ชายคนหนึ่งของนายอานันทถึงกับออกมาใหสัมภาษณ
หนังสือพิมพ วากลาวตักเตือนใหนายอานันทระลึกถึงราษฎรในชนบท เพราะทราบแกใจดีวา  
นายอานนัทเมือ่จบโรงเรียนในเมืองไทย ก็ไปศึกษาตอยังประเทศอังกฤษ เมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลวก็เขา
รับราชการโดยมิไดมีโอกาสสัมผัสชนบทไทยเลย ผมจํ าไดดีวา เมื่อผมอานพบขาวนี้ ก็รูสึกตื้นตันใจ 
ในมธรุสวาจาที่พี่มีตอนอง

         ใครคนหนึง่กลาววา รัฐบาลสุจินดามีอายุยืนยาว 10 ป แตภายหลังจากการแตงตั้ง
คณะรฐัมนตรเีมื่อวันที่ 17 เมษายน 2535 ผมตรวจดูรายชื่ออยางถี่ถวนแลว อดรูสึกมิไดวา รัฐบาล 
สุจนิดาจะตองมอีายหุมื่นป สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทํ านายวา 18 เดือน  ผมไมทราบวา 
สถาบันดังกลาวใหคํ าทํ านายแบบโหราศาสตร หรือใหคํ าทํ านายแบบเศรษฐศาสตรถึงไดดูแคลน 
รัฐบาลสจุนิดานกั ทัง้ๆที่ศิษยเกาของ TDRI บางคนเขาไปนั่งเกาอี้รัฐมนตรี และหลายคนก็เขาไปเปนที่
ปรึกษาเศรษฐกจิ ผมอานรายชื่อคณะที่ปรึกษาฯแลว มั่นใจวาเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวจากภาวะถดถอย
ภายในสปัดาหหนา มิใชสองเดือนดังที่ใครบางคนภาวนา
         พลเอกสจุนิดา คราประยูร ผลักดันตนเองขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีไดอยางมหัศจรรย 
เพยีงชวงเวลาระหวางวันที่ 22 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2535 สถานการณทางการเมืองก็พลิกผัน
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ไปมาหลายตลบ และจบลงดวยการที่นายณรงค วงศวรรณ ติดอยูใน `กับดักยาเสพติด' แมวาพลเอก 
สุจนิดาจะยดึต ําแหนงนายกรัฐมนตรีไดโดยการใชกํ าลังภายใน จนนักวิเคราะหการเมืองบางทานกลาว
วาเปนการรัฐประหารครั้งที่สองของคณะ รสช. แตพลนัที่พลเอกสุจินดาออกจากกองทัพ กํ าลังภายใน
ที่มีอยูก็ออนเปลี้ยลงไปเปนอันมาก อยางดีที่สุดที่พลเอกสุจินดาทํ าได ก็คือ การตอรองขอตํ าแหนง 
รัฐมนตรสํี าหรบัคนนอก 9 ตํ าแหนง และโยกยายตํ าแหนงรัฐมนตรีบางตํ าแหนง ดังเชนการกีดกันมิให
พรรคชาติไทยไดตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมดวย ขออางที่วา คนของพรรคชาติไทย 
ติดขอหา `ร่ํ ารวยผิดปกติ' หลายคน แตพลเอกสุจินดาก็ไมสามารถผลักดันใหบรรดานักการเมืองที่ติด
ขอหา `ร่ํ ารวยผิดปกติ' หลุดไปจากคณะรัฐบาลของตน  ซึ่งสรางความผิดหวังอยางยิ่งแกพลเอกสุนทร 
คงสมพงษ ประธานคณะ รสช. ในขณะที่คณะ รสช. อางเรื่องการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชณุหะวณัในการท ํารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 แตการณปรากฏวา มีรัฐมนตรี
ในรัฐบาลชาตชิาย 1 จํ านวน 14 คน และ  รัฐบาลชาติชาย 2 จํ านวน 17 คน รวมอยูในรัฐบาลสุจินดา 
เมือ่พจิารณารายชือ่รัฐมนตรีใน   รัฐบาลทั้งชาติชาย 1 และชาติชาย 2 ปรากฏวามีถึง 21 คนที่รวมอยู
ในรัฐบาลสจุนิดา คิดเปน  รอยละ 42.9 ของจํ านวนรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม (ดูตารางที่ 1)

        ในการจดัตัง้รัฐบาลผสม พรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลนิยมแตงตั้งผูแทนที่มีอํ านาจเต็ม 
เขารวมการเจรจาตอรองจํ านวนโควตารัฐมนตรีและกระทรวงที่จะได กระนั้นก็ตาม หากผลการเจรจา
ของผูแทนพรรคไมเปนที่สบอารมณของบรรดาหัวหนา `มุง' ก็จะมีการผลักดันใหมีการเจรจาใหม  
ดังจะเห็นไดวา เมื่อพรรคสามัคคีธรรมมีทีทาตองเสียกระทรวงอุตสาหกรรมใหแกพรรคชาติไทย ก็มี
ความเคลือ่นไหวภายในพรรคจนสามารถดึงกระทรวงอุตสาหกรรมกลับคืนมาได

         ชวงเวลาในการจดัตั้งรัฐบาลเปนชวงเวลาที่ผูนํ าพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนาและ
เลขาธิการพรรค จะตองแสดงบารมีและพลานุภาพในการผลักดันให ส.ส.บริวารขึ้นรับตํ าแหนงใน
พรรคชาติไทย คนสนิทของนายบรรหาร ศิลปอาชาไดรับตํ าแหนงมากกวากลุมอ่ืนใด ในพรรค 
สามคัคีธรรม เมื่อนายณรงค วงศวรรณ สลัด `กับดักยาเสพติด' ไมหลุด และจํ าตองขึ้นดํ ารงตํ าแหนง
รองนายกรัฐมนตรี นายณรงคก็ผลักดันให ส.ส.ภาคเหนือในกํ ากับไดตํ าแหนงรัฐมนตรีที่สํ าคัญ  
การแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีในพรรคชาติไทยและพรรคสามัคคีธรรมมีมากเปนพิเศษ เพราะมี ส.ส.
จ ํานวนมาก และมีมุงใหญนอยหลายมุง แตในพรรคที่มี ส.ส.นอย ดังเชนพรรคกิจสังคมและพรรค
ประชากรไทย การตกลงเรื่องตัวบุคคลมีปญหาไมมากเทา
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         ตลอดระยะเวลา 10 วันที่ใชไปในการจัดตั้งรัฐบาลสุจินดา รายชื่อคณะรัฐมนตรี    
แปรผันเกือบทุกวัน กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลสะทอนใหเห็นบทบาทและความสํ าคัญของระบบความ 
สัมพันธเชิงอุปถัมภในทางการเมืองไดอยางดียิ่ง ไมเพียงแตโควตารัฐมนตรีจะจัดสรรระหวางพรรค 
การเมอืงทีร่วมรัฐบาลตามกํ าลังอํ านาจ โดยที่กํ าลังอํ านาจวัดจากจํ านวน ส.ส. เทานั้น หากทวาโควตา 
รัฐมนตรยีงัตองแบงปนภายในพรรคการเมืองเดียวกันตามกํ าลังอํ านาจอีกดวย การตอรองขอตํ าแหนง
รัฐมนตรมีทีัง้ระดับภายในพรรคและระหวางพรรค บรรดา `มุงเล็ก' ที่มี ส.ส. บริวารจํ านวนมากยอมมี
อํ านาจตอรองมาก ผูที่เปน `ถุงเงิน' ของพรรคอาจมีเสียงดัง แตถาไมสามารถกุม ส.ส.บริวารจํ านวน
มากพอ เสยีงทีดั่งนัน้ก็ไรความหมาย ภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ผูที่เปนขุนคลังของพรรค
จงึไมนยิมบรจิาคเงินเขาสวนกลาง หากแตนิยมอุปถัมภ ส.ส. บริวารเปนรายบุคคล การเรียกรองและ
ตอรองระหวางหวัหนา `มุงเล็ก' ดังกลาวนี้มักจะจบลง ดวยความสมหวังของบางคน และความผิดหวัง
ของบางคน   `มุงเล็ก'กลุมที่ผิดหวังยอมกลายมาเปนตัวแปรที่อาจบั่นทอนเสถียรภาพของทั้งพรรคและ
รัฐบาล ดังนัน้ ผูน ําพรรคจึงตอง `อัดฉีด' ส.ส.ที่อกหักในวาระทางการเมืองที่สํ าคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวาระทีรั่ฐบาลเสนอกฎหมายสํ าคัญเขาสภา หรือในวาระที่มีการอภิปรายไมไววางใจ โดยที่เงินที่ใช
อัดฉดีเหลานีม้าจากสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ไดมาจากการดํ าเนินนโยบาย

         ความชอบธรรมของพลเอกสุจินดา คราประยูร ในการดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี 
ก ําลงัเปนและจะเปนปญหาที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลนี้ไปจนตลอดอายุขัย บัดนี้เปนที่ประจักษ 
ชดัชนดิปราศจากขอกังขาวา ขออางของคณะ รสช.ในการทํ ารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 
ที่วากระทํ าเพื่อประโยชนสุขของแผนดินนั้นเปนมุสาวาทะแหงทศวรรษ ประชาชนไดเห็นกระบวนการ
รางรัฐธรรมนญูเพื่อสืบทอดอํ านาจของคณะ รสช. จนรัฐธรรมนญูฉบับป 2534 เลวรายยิ่งกวาฉบับป 
2521 โดยที่รัฐธรรมนญูฉบบัป 2521 ก็รางขึ้นเพื่อสืบทอดอํ านาจของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนั้น
เอง จริงอยูนายกรัฐมนตรีมิจํ าตองมาจากการเลือกตั้งเสมอไป หากประชาชนมีประชามติเชนนั้น  
แตรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นเพื่อบังคับใชในประเทศไทยไมเคยขอความเห็นชอบจากประชาชน รวมทั้ง 
รัฐธรรมนญูฉบบัป 2534 ดวย ผูนํ าฝายทหารมักจะอางความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ แตความ 
ชอบธรรมนี้จะมีไดอยางไรในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้รางขึ้นโดย สมุนบริวารเพื่อสืบทอดอํ านาจของตน
เอง โดยปราศจากความเห็นชอบของประชาชน

         แตความชอบธรรมดูเหมือนจะไมเปนปญหาเทากับการ `เสียสัตยเพื่อชาติบานเมือง'  
ซึ่งขัดตอวัฒนธรรมทางความคิดในสังคมไทย ผูนํ าฝายทหารในคณะ รสช.ไดเคยแสดงความไมพึง 
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พอใจพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณในฐานที่ไมรักษาสัจจะวาจา เมื่อคร้ังที่เกิดกรณีขัดแยงกับ ร.ต.อ.
เฉลมิ อยูบํ ารุง ประชาชนคนเดินถนนมิอาจทราบความในในเรื่องนี้ได แตเขาใจกันทั่วไปวา พลเอกชาติ
ชายรบัปากทีจ่ะจัดการให ร.ต.อ.เฉลิมออกไปจากคณะรัฐมนตรี แตหาไดปฏิบัติตามสัจจะวาจานั้นไม  
การที่มีกระแสขาวเสมือนหนึ่งวาพลเอกชาติชายตระบัดสัตยคร้ังนั้น ทํ าใหพลเอกชาติชายสูญเสีย
คะแนนนิยมทางการเมืองไปเปนอันมาก แตพลเอกสุจินดาตองสูญเสียฐานมวลชนมากยิ่งกวาพลเอก
ชาตชิายเสยีอกี  เพราะพฤติกรรมการตระบัดสัตยของพลเอกชาติชายเปนเรื่อง `เขาเลาวา' แตในกรณี
ของพลเอกสุจินดา ประชาชนไดรับทราบจากปากของพลเอกสุจินดาโดยตรงวาไมตองการตํ าแหนง
นายกรฐัมนตร ีและแลวพลเอกสุจินดาก็จํ าตอง `เสียสัตยเพื่อชาติ' การนํ านักการเมืองที่ตองคดี `ความ
ร่ํ ารวยผิดปกติ' เขารวมรัฐบาลก็ดี และการนํ ารัฐมนตรีจากรัฐบาลชาติชายจํ านวนมากมาเขารวม 
รัฐบาลกดี็ ตลอดจนการโยกยายตํ าแหนงในกองทัพเพื่อปูนบํ าเหน็จเฉพาะกลุมก็ดี เหลานี้ลวนแลวแต
บ่ันทอนคะแนนนยิมทางการเมืองของพลเอกสุจินดาและ ผูนํ าฝายทหารทั้งสิ้น

         ผมอยากจะเปนขุนนางจีนที่เปลงมธุรสวาจาวา ขอใหรัฐบาลมีอายุหมื่นป เพราะ 
รัฐบาลสุจินดานาจะดีกวารัฐบาลอิด้ี อามนิ แตคํ าภาวนาและคํ าสรรเสริญยกยอปอปนคงไมสามารถ 
ชวยใหสถานการณดีข้ึน เวนแตวารัฐบาลจะแกไขความไมชอบธรรมใหเปนความชอบธรรม
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                               ตารางที่ 1
                รายชือ่รัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
              ซึง่เคยด ํารงตํ าแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

           รัฐบาลชาติชาย 1                            รัฐบาลชาติชาย 2

        1. นายมชีัย     ฤชุพันธุ                1. นายกร      ทัพพะรังสี
        2. นายกร      ทัพพะรังสี              2. นายบรรหาร  ศิลปอาชา
        3. นายบรรหาร  ศิลปอาชา              3. นายเสนาะ   เทียนทอง
        4. นายเสนาะ   เทียนทอง              4. นายทวชิ     กลิ่นประทุม
        5. นายทวชิ     กลิ่นประทุม             5. นายอุดมศักดิ์  ทั่งทอง
        6. นายอุดมศักดิ์  ทั่งทอง                6. นายชูชีพ     หาญสวัสด์ิ
        7. นายชูชีพ     หาญสวัสด์ิ              7. นายวฒันา    อัศวเหม
        8. นายวฒันา    อัศวเหม               8. นายอนุวรรตน วฒันพงศศิริ
        9. นายสนัติ     ชัยวิรัตนะ              9. นายสชุน     ชามพูนท
          10. นายอนวุรรตน  วฒันพงศศิริ                            10. นายสุวัจน    ลิปตพัลลภ
          11. นายสชุน     ชามพูนท                         11. นายสวัสด์ิ    คํ าประกอบ
          12. นายมนตรี    พงษพานิช                                  12. นายสมพงษ   อมรวิวัฒน
          13. นายใหม     ศิรินวกุล                                     13. นายสมคัร    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

ภายหลงัการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2535 และตอมามีการจัดตั้งรัฐบาลอันมี 
พลเอกสจุนิดา คราประยูรเปนนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน ศกเดียวกัน กลุมทุนมีแนวโนม 
จะผงาดขึน้มามอํี านาจมากขึ้นในโครงสรางอํ านาจของสังคมการเมืองไทย

นับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 เปนตนมา โครงสรางชนชั้นนํ า 
ทางอํ านาจ (Power Elite) ลวนแลวแตถูกครอบงํ าโดยขุนนางขาราชการ  ไมเพียงแตนายกรัฐมนตรี 
จะมาจากระบบราชการเทานั้น หากทวารัฐมนตรีสวนใหญในรัฐบาลชุดตางๆยังมีภูมิหลังอาชีพเปน 
ขาราชการอีกดวย จนดูเหมือนวา การรับราชการเปนมรรควิถีเดียวในการไตเตาไปสูชนชั้นนํ า 
ทางอํ านาจ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 สภาพการณดังกลาวนี้เร่ิม 
แปรเปลีย่นไป เมือ่บุคคลนอกระบบราชการสามารถทะยานขึ้นสูชนชั้นนํ าทางอํ านาจโดยผานกระบวน
การเลอืกตัง้ทางการเมือง และโดยการเปลี่ยนแปลงไปสูผูนํ าทางเศรษฐกิจ

การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา มีผลกระทบ 
ไมเฉพาะแตระบบเศรษฐกิจ หากยังกระทบตอสังคมการเมืองดวย ปรากฏการณที่เกิดขึ้นคือ ทุนนิยม
ทางเศรษฐกิจกํ าลังรุกคืบเขาครอบงํ าสังคมการเมืองจนกอใหเกิดทุนนิยมทางการเมือง การเปลี่ยน
แปลงดังกลาวนี้ชวยโหมกระพือใหการซื้อขายเสียงในฤดูการเลือกตั้งมีมากขึ้น ผลที่ตามมาก็คือ  
สัดสวนของ ส.ส.ที่มีภูมิหลังอาชีพพอคาและนักธุรกิจมีแนวโนมเพิ่มข้ึน ความขอนี้เปนจริงดวย 
เมื่อพิจารณาโครงสรางของคณะรัฐมนตรี จะมีก็แตวุฒิสภาเทานั้นที่เปนปราการอันแข็งแกรงของ 
ขาราชการ กระนั้นก็ตาม ปราการดังกลาวนี้มีแนวโนมที่จะสยบตอพลังเศรษฐกิจทุนนิยม เมื่อผูนํ า 
ทางเศรษฐกิจดังเชนนายวรรณ ชันซื่อ สามารถยึดกุมตํ าแหนงประธานวุฒิสภาในยุครัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ชณุหะวัณได

การที่กลุมทุนผงาดขึ้นมามีอํ านาจในสังคมการเมืองไทยเชนนี้ ยอมมีผลกระทบตอ
การจัดสรรและแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนเกินอันเกิดจากการ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจ แตเดิมนั้น สวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้กระจุกอยูในระบบราชการและ
แบงปนกันระหวางผูนํ าของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย ทั้งฝายทหารและฝายพลเรือน คร้ันพลังจาก
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นอกระบบราชการขึ้นมาแยงชิงอํ านาจจากกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิด
จากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจจึงเริ่มร่ัวไหลออกจากระบบราชการ การรั่วไหลนี้มีมากเปนพิเศษ 
ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั การรฐัประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนผลพวง 
จากความพยายามทีจ่ะยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจคืนสูกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเปนสํ าคัญ

แมในยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท โครงสรางของคณะรัฐมนตรีก็มีความ
แปรปรวนอยางมาก เมื่อพรรคกิจสังคม ซึ่งนํ าโดยนายบุญชู โรจนเสถียรเขารวมรัฐบาลเปรม 1  
พลเอกเปรม ซึ่งไมเคยมีประสบการณในการบริหารราชการแผนดิน แตข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนงนายก 
รัฐมนตรดีวยการผลักดันของกลุมทหารยังเตริก จํ ายอมใหกลุมทุนเขายึดกุมคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีที่มี
ภูมิหลังอาชีพพอคานักธุรกิจมีจํ านวนถึงรอยละ 50 ของจํ านวนรวม แตเมื่อเกิดกรณีเทเล็กซ  
นํ ้ามนัอปัยศและพรรคกิจสังคมออกจากรัฐบาล รัฐบาลเปรม 2 และเปรม 3 แปรสภาพเปนรัฐบาล 
เทคโนแครตอยางเดนชัด จํ านวนรัฐมนตรีที่มีภูมิหลังอาชีพขาราชการมีถึงรอยละ 53.8 และ 41.4 ตาม
ลํ าดบั ในขณะทีสั่ดสวนของรัฐมนตรีที่มาจากกลุมพอคานายทุนลดลงเหลือ 28.2% และ 39.0% ตาม
ลํ าดบั อยางไรก็ตาม กลุมทุนเขาไปยึดกุมคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลเปรม 4 และเปรม 5 มากขึ้น โดยมี
สัดสวน 41.8% และ 51.1%

กระแสการผงาดขึ้นมามีอํ านาจทางการเมืองของกลุมทุน ซึ่งตั้งเคาตั้งแตรัฐบาล 
เปรม 4 (2526-2529) ปรากฏโฉมอยางชัดเจนในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั บทบาทของกลุม
พลงัอ ํามาตยาธไิตยในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจเสื่อมถอยลงอยางเห็นไดชัด ทั้งนี้ไมเพียง
แตสัดสวนของรัฐมนตรีที่มาจากระบบราชการจะตกตํ่ าลงอยางนาใจหาย จนเหลือเพียง 15% หรือ 
ต่ํ ากวาเทานัน้ หากทวาทีมที่ปรึกษาบานพิษณุโลกยังหักหาญเขาไปปรับเปลี่ยนนโยบายของกระทรวง
การตางประเทศและกระทรวงพาณิชยอีกดวย ในรัฐบาลชาติชาย 1 สัดสวนของรัฐมนตรีที่มาจากกลุม
พอคานายทุนมีถึง 58.7% และเขยิบเปน 62.2% ในการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2533 จนทายที่สุดไตสูระดับ 66.7% ในรัฐบาลชาติชาย 2 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2533  
(ดูตารางที ่ 1) ไมตองสงสัยเลยวา ดวยโครงสรางคณะรัฐมนตรีดังที่เปนอยูในรัฐบาลชาติชาย กลุมทุน
จะไมดูดกลืนสวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจไปจนเกือบหมดสิ้น และ
ไมมขีอสงสัยอีกเชนกันวา เหตุใดกลุมพลังอํ ามาตยาธิไตยจงึไมชอบรัฐบาลชาติชาย

รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน หลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 มี 
โครงสรางคณะรัฐมนตรีผันแปรไปจากรัฐบาลชาติชายเปนอันมาก แมจะนับบุคคลดังเชนนายอานันท 
ปนยารชนุ  นายอาสา สารสิน  และนายนกุลู ประจวบเหมาะเปนตัวแทนกลุมทุน แตรัฐมนตรีที่มี 
ภูมหิลงัอาชพีพอคานกัธุรกิจก็ยังมีเพียง 16.2% ในขณะที่กลุมขุนนางขาราชการมีสัดสวนถึง 81.1% 
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(ดูตารางที่ 2) แมรัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุจะมีรูปลักษณเปนรัฐบาลเทคโนแครตของกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธไิตย แตโดยเนื้อแทแลวเปนรัฐบาลตัวแทนของกลุมทุน

เทคโนแครตรุนนายเสนาะ อูนากลู และรุนตอๆมามีประพฤติกรรมที่แตกตางไปจาก
เทคโนแครตรุนกอนหนานั้น ทั้งนี้ปรากฏวา เทคโนแครตรุนนายปวย อ๊ึงภากรณถือเปนพรหมจรรยวา 
ขาราชการจักตองไมยุงเกี่ยวกับธุรกิจการคา ไมวาจะโดยการเปนกรรมการหรือมีสวนเปนเจาของ 
เพราะขาราชการที่มีอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายสามารถใหคุณใหโทษแกธุรกิจเอกชนได แมเมื่อ
ปลดเกษียณไปแลว บุคคลเหลานี้ก็หาไดของเกี่ยวกับธุรกิจการคาไม โดยที่อาจจะมีเพียงบางคน
ทํ างานในกลุมธุรกิจในเครือสํ านักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย อยางไรก็ตาม พรหมจรรยที่ถือ
ปฏิบัติในรุนนายปวยมิไดสืบมรดกในเทคโนแครตรุนตอๆมา ขาราชการชั้นผูใหญจํ านวนมากเขาไปมี
ผลประโยชนในธุรกิจการคา บุคคลระดับอธิบดีในกระทรวงการคลังหลายตอหลายคนเขาไปเปน
กรรมการธนาคารพาณิชย ทั้งๆที่กระทรวงการคลังมีอํ านาจหนาที่ในการควบคุมและกํ ากับธนาคาร
พาณชิย ขอปฏิบัติที่ดูเหมือนจะเปนจารีตทั่วไปก็คือ ขาราชการชั้นผูใหญ เมื่อปลดเกษียณแลว มักจะ
เขาไปเปนกรรมการหรือผูบริหารธุรกิจที่มีขนาดใหญ แมแตนายเสนาะ อูนากลู ซึ่งเคยดํ ารงตํ าแหนง 
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยก็ยังเปนประธานธนาคารเอเซีย ประพฤติกรรมของเทคโนแครตยุค
ปจจบัุนจงึแตกตางจากรุนนายปวยอยางสํ าคัญ

บรรดากระทรวงที่ เกี่ยวข องกับเศรษฐกิจทุกกระทรวงในรัฐบาลนายอานันท  
ปนยารชนุ ถูกยึดกุมโดยตัวแทนกลุมทุนและเทคโนแครตกับกลุมทุน ตัวแทนกลุมทุนโดยตรงประกอบ
กบันายอมเรศ ศิลาออน (รมต.พาณชิย) ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล (รมช.พาณิชย) และนายอาชว  
เตาลานนท (รมช.เกษตร) สวนเทคโนแครตที่มีสายสัมพันธกับกลุมทุนประกอบดวยนายอานันท  
ปนยารชนุ (นายกรัฐมนตรี) นายเสนาะ อูนากลู (รองนายกรัฐมนตรี) นายอาสา สารสิน (รมต.ตาง
ประเทศ) นายนกุลู ประจวบเหมาะ (รมต.คมนาคม) และนายอาณัติ อาภาภิรมย (รมต.เกษตร) โดยที่
นายสปิปนนท เกตุทตั (รมต.อุตสาหกรรม) นายไพจิตร เอื้อทวีกุล (รมต.สํ านักนายกฯ) นายโฆสิต  
ปนเปยมรัษฎ (รมช. เกษตร) นายวีรพงษ รามางกูร (รมช.การคลัง) และนายสุธี สิงหเสนห (รมต.การ
คลัง) แมจะมีสายสัมพันธกับกลุมทุน แตความสัมพันธมิไดแนนแฟนในเชิงผลประโยชนเทากับกลุม
แรก ดวยเหตุนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่รัฐบาลนายอานันทดํ าเนินนโยบายในแนวทางเสรีนิยม 
โดยพยายามลดการแทรกแซง ลดการควบคุม และลดการกํ ากับโดยรัฐบาล เพราะแนวนโยบาย 
ดังกลาวนีเ้กือ้กลูการเติบโตของกลุมทุน ซึ่งสัมพันธกับสังคมทุนนิยมโลกอีกทอดหนึ่ง

ในขณะที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนมีรูปลักษณเปนรัฐบาลเทคโนแครต โดยที่ 
การบริหารนโยบายเศรษฐกิจถูกครอบงํ าโดยเทคโนแครตที่มีสายสัมพันธกับกลุ มทุนเปนสํ าคัญ  
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แตรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร กลับมีรูปลักษณแตกตางจากรัฐบาลนายอานันทเกือบโดยสิ้นเชิง 
ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลพลเอกสุจินดามีรัฐมนตรีที่มาจากระบบราชการเพียง 18.4% แตมี 
รัฐมนตรีจากกลุมพอคานายทุนถึง 63.3% (ดูตารางที่ 3) รูปลักษณของรัฐบาลสุจินดาจึงละมาย
คลายคลึงกับรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวัณ  อันเปนรัฐบาลที่คณะ รสช. ทุบทิ้ง (โปรดเปรียบเทียบ
ตารางที่ 1 กับตารางที่ 3)

ในสภาวการณที่กลุมทุนคืบคลานเขาสูศูนยกลางอํ านาจของกระบวนการกํ าหนด
นโยบาย การแสวงหาสวนเกินจากการดํ าเนินนโยบายจะยังคงมีตอไป โดยที่กลุมทุนเปนผูเสพสุข 
จากสวนเกนิทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ กลุมทุนนาจะไดรับบทเรียนแลววา การยื้อแยงสวนเกินจากการ
ดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ อาจกอใหเกิดความขัดแยงจนถึงขั้นมีการลมกระดานทางการเมืองได  
หากไมตองการใหมีการลมกระดานทางการเมือง จํ าเปนที่จะตองมีการประนอมผลประโยชนดวยการ
แบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจใหแกกลุ มพลังอํ ามาตยาธิปไตย ในสัดสวนขั้นตํ่ าที่กลุ มพลัง 
อํ ามาตยาธปิไตยพอใจ5

                                                          
5 บทความเรื่องนี้ตีพิมพเปนครั้งแรกในหนังสือนี้ เพราะเขียนไมทันเสร็จก็ส้ินอายุรัฐบาลสุจินดาเสียกอน
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ตารางที่ 1
จ ํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั จํ าแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ

สิงหาคม 2531 ถึงกุมภาพันธ 2534

ภูมิหลังทางอาชีพ
รัฐบาลชุดที่48
9 ส.ค.2532 –
26 ส.ค. 2533

ปรับ ครม.
26 ส.ค. 2533

รัฐบาลชุดที่ 49
14 ธ.ค.2533 –
23 ก.พ.2534

จํ านวน % จํ านวน % จํ านวน %
1. ขาราชการทหารและตํ ารวจ 6 13.0 5 11.1 5 11.1

1.1 ทหารบก 4 8.7 3 6.7 4 8.9
1.2 ทหารเรือ - - - - - -
1.3 ทหารอากาศ 1 2.2 - - - -
1.4 ตํ ารวจ 1 2.2 2 4.4 1 2.2

2. ขาราชการพลเรือน 1 2.2 1 2.2 1 2.2
3. นักธุรกิจ 27 58.7 28 62.2 30 66.7
4. พลเรือนอื่นๆ 12 26.1 11 24.4 9 20.0

5. รวมทั้งส้ิน 46 100.0 45 100.0 45 100.0

6. ขาราชการรวม (1+2) 7 15.2 6 13.3 6 13.3
7. พลเรือนรวม (2+3+4) 40 87.0 40 88.9 40 88.9
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ตารางที่ 2
จ ํานวนรฐัมนตรีในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน

จ ําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ
มนีาคม 2534 – เมษายน 2535

ภมูหิลังทางอาชีพ จ ํานวน %

1. ขาราชการทหารและตํ ารวจ   9 24.3
1.1 ทหารบก   3 8.1
1.2 ทหารเรือ 5.4
1.3 ทหารอากาศ   3 8.1
1.4 ตํ ารวจ   1 2.7

2. ขาราชการพลเรือน 21 56.8
3. นักธุรกิจ   6 16.2
4. พลเรือนอื่นๆ   1 2.7
5. รวมทั้งส้ิน 37 100.0

6. ขาราชการรวม (1+2) 30 81.1
7. พลเรือนรวม (2+3+4) 28 75.7
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ตารางที่ 3
จ ํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร

จ ําแนกตามภูมิหลังทางอาชีพ

ภมูิหลังทางอาชีพ จ ํานวน %

1. ขาราชการทหารและตํ ารวจ   5 10.2
1.1 ทหารบก   2 4.1
1.2 ทหารเรือ - -
1.3 ทหารอากาศ   2 4.1
1.4 ตํ ารวจ   1 2.0

2. ขาราชการพลเรือน   4 8.2
3. นักธุรกิจ 31 63.3
4. พลเรือนอื่นๆ                 9 18.4
5. รวมทั้งส้ิน 49 100.0

6. ขาราชการรวม (1+2)   9 18.4
7. พลเรือนรวม (2+3+4) 44 89.8
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ขบวนการพฤษภาคม 2535 :
ความหฤโหดจะยังไมส้ินสูญ

         ผมเฝาติดตามขาวการชุมนุมเรียกรองการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหเปนประชาธิปไตย 
มากขึน้ ทัง้ในชวงระหวางวันที่ 6-11 พฤษภาคม และ 17-20 พฤษภาคม 2535 ดวยความสนใจ 
ยิง่ ในฐานะปถุชุน ผมรูสึกเศราสลดใจที่การชุมนุมเรียกรองดวยสันติวิธีจบลงดวยความหฤโหด ระดับ
ความรุนแรงของความหฤโหดนั้นหากรณีตัวอยางในประเทศอื่นเทียบเทียมไดยาก จะยกเวนก็เฉพาะ
แตพมาทีม่รีะดบัความหฤโหดใกลเคียงกัน ในฐานะนักสังคมศาสตร ผมอดถาม ตัวเองมิไดวา เหตุไฉน
การแกปญหาความขัอแยงทางการเมืองจึงยังคงใชวิธีการรุนแรงและหฤโหดในสังคมพุทธดังเชนไทย
และพมา

         สังคมไทยกํ าลังพัฒนาไปสูสังคมที่ไรอหิงสธรรม ความคุกรุนในสังคมปรากฏอยูโดย
ทัว่ไป และพรอมที่จะระเบิดออกมาเปนความรุนแรงไดทุกเมื่อ ในขณะที่วฒันธรรมอํ านาจนิยมครอบงํ า  
ชนชั้นนํ าทางอํ านาจ โดยที่ความเขมขนมีมากเปนพิเศษในหมูผูนํ าฝายทหารจนมีการใชอํ านาจเปน
ธรรมอยางแพรหลาย วัฒนธรรมอํ านาจนิยมเมื่อปะทะกับสภาพไรอหิงสธรรมในสังคมยอมเรงใหความ
คุกรุนในสังคมเพิ่มข้ึนเปนทวีตรีคูณ ดวยเหตุนี้เอง การปราบปรามขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย 
ในเดอืนพฤษภาคม 2535 ซึ่งจบลงดวยความหฤโหด

         สภาพไรอหิงสธรรมในสังคมไทยมีทั้งสวนที่เห็นไดดวยตาเปลา และสวนที่ซอนเรน  
และประกอบดวยมิติดานตาง ไมวาจะเปนมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม มิติทางการเมือง และมิติ
ทางวฒันธรรม
         เมื่อพิจารณามิติทางเศรษฐกิจ เราจะเห็นไดวา  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ที่รัฐบาลเลือกใชในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนยุทธศาสตรที่แฝงเรนความรุนแรงและสราง
ความคกุรุนในสังคม ทั้งนี้เพราะเหตุวา รัฐบาลไดเลือกใชยทุธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ดวยการ 
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปหลอเลี้ยงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมี 
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นยัส ําคญัวา กลุมคนผูเสียเปรียบในสังคมตองเปนฝายเกื้อหนุนกลุมชนผูไดเปรียบในสังคม หนวยงาน
บางหนวยดงัเชนสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนกอต้ังขึ้นมาเพื่อใหสิทธิประโยชนแกคนรวย 
โดยไมเคยเหลียวแลคนจนแมแตนอย นโยบายเศรษฐกิจบางนโยบายดังเชนนโยบายสินเชื่ออัตรา 
ดอกเบีย้ตํ ่า (packing credit) ก็มุงใหประโยชนแกพอคานายทุนมากกวาเกษตรกร การทุบบาทวิถี 
ในกรงุเทพฯ เพือ่ปูกระเบื้องใหม ในขณะที่ยังมีปญหาเด็กขาดอาหารในชนบทก็ดี และการนํ านํ้ ามาฉีด
ใสถนนเพียงเพื่อมิใหนายกรัฐมนตรีเปอนฝุน ในขณะที่ประชาชนกํ าลังเผชิญกับภัยแลวก็ดี นโยบาย
และพฤติกรรมตางๆเหลานี้ลวนแลวแตเปนนโยบายและพฤติกรรมที่ สรางความคุกรุนที่ซอนเรนและ
ผลักดนัใหสังคมเศรษฐกิจไทยกาวสูมรรควิถีแหงความไรอหิงสธรรม ทั้งสิ้น

         เมือ่พจิารณามติิทางสังคม เราจะพบวา  สังคมไทยเปนสังคมที่มีอภิสิทธิชน และผูคน
พากันไขวควาอภิสิทธิ์ เพราะอภิสิทธิ์เปนบอเกิดของผลประโยชนและทรัพยศฤงคาร นอกจากนี้  
ชนชั้นนํ าทางอํ านาจและอภิสิทธิชนยังชอบใชอํ านาจบาตรใหญ คนบางกลุมในสังคมสามารถละเมิด 
กฎหมายและขื่อแปของบานเมืองโดยไมถูกลงโทษได ตํ ารวจจราจรนิยมจับผิดมอเตอรไซค แตไมคอย
กลาจับคนที่ข่ีรถเบนซหรือคนมีเครื่องแบบ การที่มีอภิสิทธิชนและความไมเสมอภาคในการบังคับใช
กฎหมายดงักลาวนี้ ยอมสรางความแคนเคืองแกกลุมคนผูเสียเปรียบในสังคม ซึ่งไดสะสมความแคน
เคอืงท ํานองเดยีวกนันีว้นัแลววันเลา นอกจากนี้ ความเหลื่อมล้ํ าทางเศรษฐกิจอันเกิดจากยุทธศาสตร
การพฒันายังกอใหเกิดพฤติกรรมที่เสริมสรางความคุกรุนในสังคมได คนบางคนสามารถกินกวยเตี๋ยว
เปาฮื้อราคาจานละ 1,200 บาทได ในขณะที่ยังมีประชาชนที่อดอยากหิวโหย คนบางคนสามารถ 
ชมคอนเสริตตางประเทศ โดยเสียคาชม 10,000 บาท ในขณะที่ประชาชนในชนบทจํ านวนมากไมมี
เวลาส ําหรบัการพกัผอนหยอนใจ คนบางคนสามารถแขงกันซื้อรถยนตราคา 10 ลานบาทได ในขณะที่
ประชาชนจ ํานวนมากไมมีบานของตนเอง และไรที่ทํ ากิน
         เมื่อพิจารณามิติทางวัฒนธรรม เราจะพบวา วัฒนธรรมอํ านาจนิยมปรากฏอยาง     
แพรหลายในระบบโรงเรียน นับต้ังแตประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา การเรียนการสอนและการอบรม 
บมนสัิยยดึหลกั `อํ านาจคือธรรม' มากกวาที่จะใชเหตุใชผล นักเรียนนักศึกษาถูกบังคับใหเชื่อฟงครูบา
อาจารยโดยปราศจากเงื่อนไข ความรุนแรงปรากฏอยางแพรหลายในภาพยนตรการตูนและภาพยนตร
ทัว่ไป เพราะเจาหนาที่ของรัฐมุงเซ็นเซอรบทรักมากกวาภาพที่แสดงถึงความเหี้ยมโหด
         เมื่อพิจารณามิติทางการเมือง เราจะพบวา การใชกํ าลังเพื่อตัดสินปญหาความ 
ขัดแยงทางการเมืองดวยการทํ ารัฐประหารเกิดขึ้นซํ้ าแลวซํ้ าเลานับต้ังแตป 2475 เปนตนมา ปรากฏ
การณดังกลาวนี้ไดส่ือขาวสารที่ซอนเรนวา การใชกํ าลังเทานั้นที่จะยุติปญหาได
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          พฒันาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองดังที่กลาวขางตนนี้ ไดผลักดันใหสังคม
ไทยกลายเปนสังคมที่ไรอหิงสธรรม อยางไรก็ตาม ลํ าพังแตสภาพไรอหิงสธรรมในสังคมไมเพียงพอ 
ทีจ่ะกอใหเกดิความหฤโหดในการปราบปรามขบวนการพฤษภาคม 2535 ได ความโหดเหี้ยมดังกลาว
นี้ เกิดจากวัฒนธรรมอํ านาจนิยมในหมูผูนํ าฝายทหาร ทัศนะอํ านาจนิยมทํ าใหผูนํ าฝายทหารถือตน
เปนผูปกครองราษฎร และยึดมั่นถือมั่นวา ผูอยูใตปกครองจักตองเชื่อฟงผูปกครอง ผูนํ าฝายทหาร  
จงึมอิาจยอมรบัการชุมนุมประทวงได และมองผูที่คัดคานตนเปนศัตรู ความรูสึกเปนศัตรูยิ่งมีมากขึ้น
ไปอีก เมือ่คูแขงทางการเมืองดังเชนพลตรีจํ าลอง ศรีเมือง และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มีบทบาท 
ในการน ําขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย ความรูสึกเปนศัตรูดังกลาวนี้เห็นไดจากชื่อแผนการจัดการ
ผูชมุนมุประทวง ซึ่งตั้งชื่อวา "แผนตุลชยั" และ "แผนไพรีพินาศ" เปนอาทิ ในขณะที่ทัศนะอํ านาจนิยม
ทํ าใหผูนํ าฝายทหารมีแนวโนมที่จะปราบปรามดวยการใชกํ าลังและดวยวิธีการรุนแรงโดยธรรมชาติ 
อยูแลว เมือ่เสริมดวยความรูสึกเปนศัตรู จึงทํ าใหการปราบปรามดวยวิธีการ โหดเหี้ยมเปนเรื่องที่จัก
ตองเกิดขึ้น

         จากคํ าบอกเลาของผูรวมขบวนการพฤษภาคม 2535 ทหารระดับลางไดรับคํ าสั่ง 
ใหมาปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต และมีความเชื่อตามคํ าสั่งนั้น พลเอกสุจินดา คราประยูร
และคณะไดใชสถานีวิทยุและโทรทัศนของรัฐในการโจมตีพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ (โดยมิไดเอยชื่อ)  วา
ตองการสถาปนาสภาเปรซิเดยีมขึน้ในเมอืงไทย ไมวาผูนํ าฝายทหารจะเชื่อในเรื่องที่ตนกลาวหาหรือไม
กต็าม การณปรากฏวา ทหารระดับลางไดปฏิบัติตามคํ าสั่งดวยความเชื่อเชนนี้ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ  ทหาร
ของประชาชนกลับเปนฝายเขนฆาประชาชน ขอที่นาอดสูยิ่งก็คือ แมผูชุมนุมประทวงบางคนจะยอม
แพแลวกย็งัถกูฆา และแมผูชุมนุมประทวงจะวิ่งหนี ก็ยังถูกยิงขางหลัง โดยไมมีการจํ าแนกวาเปนเด็ก 
สตรี หรือคนชรา

         ทหารระดับลางเปนคนจนกลุมใหญกลุมหนึ่งในจํ านวน 4 กลุมในสังคมไทย กลุม 
คนจนอืน่ๆ ประกอบดวยคนจนในภาคเกษตรกรรม คนจนในสลัม และภิกษุสามเณร หากพิจารณา 
ภูมิหลังทางครอบครัว ทหารระดับลางสวนใหญมาจากครอบครัวชาวนา ครอบครัวของคนเหลานี้ 
ตอง   เผชิญกับภาวะทุกขเข็ญจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลที่รัฐบาลเลือกใช โดยที่รัฐบาลมิได   
เหลียวาแลเทาที่ควร ทหารระดับลางจึงมาจากครอบครัวที่ถูกรัฐบาลเบียดเบียนดวยวิธีการอันลุมลึก 
และดวยเหตุที่เปนคนจน จึงจํ าตองเปนทหารโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได ทหารระดับลางจึงมีความคุกรุน 
ที่จะใชความรุนแรงอยูแลว คร้ันเมื่อกาวเขาสูกองทัพก็ไดรับการฝกอบรมสั่งสอนดวยวิธีการอํ านาจ
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นยิม มใิชดวยการใชเหตุใชผล วิธีการฝกอบรมและการบังคับบัญชาทหารอาศัยการใชอํ านาจอันแฝง
ความรุนแรงในขั้นรากฐาน มิหนํ าซํ้ าทหารระดับลางยังมีโอกาสฝกปรือการใชความรุนแรงในการ 
ควบคุมประชาชนในชนบท ดังเชนการกวาดตอนราษฎรภายใตโครงการ คจก. และการสรางเขื่อน 
ปากมูล ทหารระดับลางจึงตกอยูใตอิทธิพลของวัฒนธรรมอํ านาจนิยม ทั้งในฐานะผูไดรับผลกระทบ
จากวฒันธรรมอ ํานาจนิยม และผูใชความรุนแรงกระทํ ากับประชาชน

         ความหฤโหดในการปราบปรามขบวนการประชาธิปไตย จะมีไมมากเทาที่เกิดขึ้น  
หากผูนํ าฝายทหารปจจุบันไมหลงอํ านาจและเชื่อมั่นในอํ านาจจนมองไมเห็นหัวประชาชน แตความ    
หฤโหดทํ านองนี้จะยังคงเกิดขึ้นไดอีก หากวัฒนธรรมอํ านาจนิยมยังคงครอบงํ าผูนํ าฝายทหาร และ 
หากสภาพไรอหงิสธรรมในสังคมไทยยังไมหมดไป6

                                                          
6 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 พฤษภาคม 2535
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เศรษฐกิจไทยหลังพฤษภาคม 2535

           หลังเหตุการณพฤษภาหฤโหด ผมเดินทองไปบนถนนขาวสาร ถนนที่ผมเรียกวา  
`พทัยาเหนอืแหงกรงุเทพฯ' ผูคนบางตาอยางผิดสังเกต เจาของรานคาหลายตอหลายรานใหความเห็น
ตรงกนัวา นกัทองเทีย่วชาวตางประเทศซึ่งเคยพลุกพลานบนถนนนี้เหลือเพียงไมถึง 10% ของจํ านวน 
ทีเ่คยมใีนยามปกต ิเสียงกนประณามทหารที่เขนฆาประชาชนยังคงดังขรม หลายคนเลาเหตุการณดวย
ความเคยีดแคน บางคนกลาวถึงการตายของนายเอียน นวิเมเกน (Ian Neumegen) ครูชาวนวิซีแลนด
แหง  International School Bangkok ซึ่งถูกทหารยิงตายเมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม  2535  เพียงเพราะ
นายนวิเมเกนเขาใจผิดวา เมืองไทยเปนแดนแหงอารยชน

           การทองเทีย่วเปนภาคเศรษฐกิจที่ไดรับความกระทบกระเทือนโดยทันทีจากเหตุการณ
พฤษภามหาโหด ชาวตางประเทศพากันเปลี่ยนแผนการทองเที่ยว รัฐบาลของอารยประเทศประกาศ
เตือนมิใหราษฎรของตนเดินทางเขามาเมืองไทย เพราะอาจประสบกับพฤติกรรมหฤโหดเมื่อไรก็ได  
อัตราการการเขาหองพักในโรงแรมตางๆตกฮวบลงอยางรวดเร็ว ไมเพียงแตธุรกิจโรงแรมจะไดรับความ
กระทบกระเทอืนอยางมหาศาลเทานั้น สายการบินดังเชนบริษัทการบินไทย จํ ากัด ก็ตองรับเคราะห
ดวย มัคคุเทศกจํ านวนเรือนหมื่นตองวางงานโดยปริยาย ผลกระทบเหลานี้สงกระแสไปยังธุรกิจ 
ตอเนื่อง ดังเชนภัตตาคาร  ธุรกิจบันเทิง และอตุสาหกรรมผลิตของที่ระลึกดวย

           แมจนถึงวันที่ผมเขียนบทความนี้ สภาพอึมครึมทางการเมืองยังคงปรากฏอยูทั่วไป 
สถานการณแปรผนัทกุชัว่โมงนาที ในขณะที่กลุมผูนํ าฝายทหารที่บงการการเขนฆาประชาชนพยายาม
เขม็งเกลียวบังเหียนแหงอํ านาจ อารมณความขึ้งเคียดของประชาชนยิ่งพลุงพลาน และพรอม 
ที่จะระเบิดออกมาอยางรุนแรงไดทุกเมื่อ สยามประเทศในยามนี้ไมอยูในสภาพที่จะใชศักยภาพ 
ทางเศรษฐกิจที่มีอยูอยางมหาศาลในการผลักดันใหประเทศรุดไปขางหนา ซึ่งเปนเรื่องนาสมเพชยิ่งที่
ชะตาชวีติของประเทศตองผันแปรไปเพียงเพราะความลุแกอํ านาจของผูนํ าฝายทหารเพียงไมกี่คน

           กอนที่จะเกิดขบวนการพฤษภาคม 2535 แมภาพลักษณของสังคมเศรษฐกิจไทย 
จะไมสดใสนัก แตระบบเศรษฐกิจไทยก็กํ าลังไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian 
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NICs) มาหางๆ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในสังคมทุนนิยมโลก ซึ่งเกิดขึ้นโดยทั่วไปและรุนแรงเปน
พเิศษในสหรัฐอเมริกา คานาดา และสหราชอาณาจักร มีผลเหนี่ยวรั้งการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ไทยหานอยไม เพราะระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงประเทศมหาอํ านาจเปนตลาดสินคาออกที่สํ าคัญ  
ความถดถอยทางเศรษฐกิจยอมทํ าใหประเทศเหลานี้ไมสามารถซื้อสินคาออกของไทยไดมากเทาที่ควร 
นอกจากนี ้ ระบบเศรษฐกิจไทยยังตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ เนื่องจากการออมภายในประเทศ
มไีมพอเพยีงทีจ่ะสนองตอบความตองการการลงทุนภายในประเทศ ในขณะที่สังคมโลกกํ าลังเผชิญกับ
ปญหาการขาดแคลนเงินออม และกระแสการเคลื่อนยายเงินออมกํ าลังแปรเปลี่ยนไป

           ในชวงสองทศวรรษที่ผานมานี้ เงินออมที่หลอเลี้ยงการเติบโตของสังคมทุนนิยมโลก
มาจากญี่ปุน เยอรมนตีะวนัตก และตะวันออกกลาง กระแสการเคลื่อนยายเงินออมจากญี่ปุนมีทีทา 
จะชะลอตัวลง เนื่องจากกลุมทุนในญี่ปุนมีแนวโนมที่จะหันกลับไปลงทุนภายในประเทศมากขึ้น  
สวนเยอรมนีตะวันตกมีภาระที่จะตองอุมชูดินแดนที่คร้ังหนึ่งเปนเยอรมนีตะวันออก ในเมื่อประเทศ 
ทั้งสองไดรวมตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว กระแสการเคลื่อนยายของเงินออมจากตะวันออกกลาง 
ไดออนตัวลงอยางชัดเจน นับต้ังแตเกิดสงครามระหวางอิหรานกับอิรัก และระหวางอิรักกับพันธมิตร
อาหรับอ่ืนๆ ภัยพิบัติจากสงครามทํ าใหตะวันออกกลางจํ าเปนตองใชทรัพยากรทางการเงินในการ
บูรณะประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคนี้

           สังคมโลกไมเพียงแตจะเผชิญกับการขาดแคลนเงินออมเทานั้น หากทวายังมีแหลง 
ดึงดูดเงินออมใหมๆผุดขึ้นอีกดวย แหลงดึงดูดเงินออมที่สํ าคัญไดแก ยุโรปตะวันออกและจักรภพ 
รัฐอิสระ (หรือสหภาพโซเวียตเดิม) อินโดจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศมหาอํ านาจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งยุโรปตะวันตกพากันเขาไปประคับประคองมิใหสถานการณในยุโรปตะวันออกและ 
จักรภพรัฐอิสระเลวรายลงไป มิฉะนั้นจะมีผลกระทบตอยุโรปตะวันตกทั้งในดานเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกเริ่มจัดสรรเงินใหกูแกประเทศเหลานี้ ทั้งนี้
ดวยการผลกัดนัของประเทศมหาอํ านาจ ผลที่จะเกิดตามมาก็คือ กระแสการเคลื่อนยายเงินออมเขาสู
ประเทศในโลกที่สามจักตองออนตัวลงอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได นอกจากนี้ แนวโนมที่จะมีการฟนฟู 
สัมพนัธไมตรีระหวางสหรัฐอเมริกากับเวยีดนาม ซึ่งนาจะปรับสูความสัมพันธตามปกติในป 2536 นี้  
ไมเพยีงแตจะท ําใหเวียดนามไดรับเงินกูจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ  ตลอดจน
ไดรับเงนิชวยเหลอืจากประเทศมหาอํ านาจอื่นๆเทานั้น หากทวา ยังทํ าใหเงินทุนจากตางประเทศทะลัก
เขาไปลงทุนในเวยีดนามอกีดวย ในทํ านองเดียวกัน การปฏิรูปเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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โดยปรับไปสูการใชกลไกราคา ยอมทํ าใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนแหลงดึงดูดเงินทุนจาก 
ตางประเทศไมแพยุโรปตะวันออกและอินโดจีน

           ดังนี ้ จะเหน็ไดวา ในระยะ 3 - 5 ปขางหนานี้ เงินออมของโลกมีแนวโนมที่จะ 
เคลื่อนยายไปสูจักรภพรัฐอิสระและยุโรปตะวันออก อินโดจีน และสาธารณรัฐประชาชนจีนมากขึ้น 
เหตุการณพฤษภาหฤโหดไมเพียงแตทํ าลายภาพลักษณของประเทศไทยเทานั้น หากทวายังทํ าให
ระบบเศรษฐกิจไทยหมดสิ้นพลังในการดึงดูดเงินทุนจากตางประเทศอีกดวย ตราบเทาที่การเมือง 
ยงัไรเสถยีรภาพ และภาวะ `สงครามการเมือง' ยังคงคุกรุนอยูในใจของประชาชนจํ านวนมาก ยอมยาก
ที่จะคาดหวังไดวา เงินทุนจากตางประเทศจะเคลื่อนยายเขามาลงทุนในประเทศไทยในระดับที่เคยมี 
ในสถานการณปกติ

           สภาพไรสันติสุขในสังคมไทยอาจมีผลในการผลักดันใหนายทุนไทยหันไปลงทุน 
ในตางประเทศมากขึ้นและรวดเร็วขึ้น ในชวง 30 ปที่ผานมานี้ กลุมทุนไทยกํ าลังเติบใหญเปนบรรษัท
ระหวางประเทศ (Third World Multinationals) กลุมทุนขนาดใหญหลายตอหลายกลุมพากันเขาไป 
ลงทนุในประเทศเพือ่นบานและประเทศมหาอํ านาจ นโยบายการกีดกันการคาของประเทศมหาอํ านาจ
มผีลในการผลกัดันใหกลุมธุรกิจขนาดใหญยายแหลงที่ต้ังของโรงงาน (relocation of industry) หลาย
ตอหลายบริษัทเขาไปตั้งโรงงานในสหรัฐอเมริกา แทนที่จะผลิตในเมืองไทย แลวสงไปขายในสหรัฐฯ  
ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบของนโยบายการกีดกันการคา ขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade 
Agreements) และการรวมกลุมการคา (Trading Blocs) มีสวนดึงดูดใหทุนไทยเคลื่อนยายออกนอก
ประเทศมากขึ้น ขอตกลงการคาเสรีอเมริกาเหนือ  (North  America  Free  Trade Agreement = 
NAFTA)  สรางแรงดงึดูดใหกลุมธุรกิจขนาดใหญของไทยเขาไปลงทุนในเม็กซิโกและคานาดา การรวม
ตัวเปนตลาดเดียวของประชาคมยุโรป (Single Europe) อาจดึงดูดใหกลุมทุนไทยเขาไปประกอบการ
ในภมูภิาคนัน้ นอกจากนี้ บรรยากาศการลงทุนและชองทางการแสวงหากํ าไรที่ดีข้ึนตามลํ าดับ ทั้งใน 
ยุโรปตะวนัออก อินโดจนี และสาธารณรัฐประชาชนจีน ยอมทํ าใหกลุมทุนไทยเคลื่อนไหวในทิศทาง
เดียวกับกระแสที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ความไรเสถียรภาพทางการเมืองอันเกิดจากเหตุการณพฤษภา
มหาโหดและความหวั่นเกรงที่จะมีการรัฐประหาร ไมเพียงแตจะทํ าใหชาวตางประเทศหยุดยั้ง 
การลงทนุในประเทศไทยเทานั้น  หากทวายังผลักดันใหทุนไทยออกนอกประเทศอีกดวย

           ความลุมๆดอนๆทางการเมืองนับต้ังแตการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เปนตน
มา นบัเปนเหตปุจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตกอยูในภาวะตกตํ่ ามาโดยตลอด 
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การปราบปรามขบวนการประชาธิปไตยเดือนพฤษภาคม 2535 ยิ่งมีผลซํ้ าเติมภาวการณดังกลาวนี้   
การที่ปญหาเสถียรภาพทางการเมืองยังไมสามารถคลี่คลายได จะยังคงสรางภาพอึมครึมในตลาด 
หลักทรัพยตอไป ความขอนี้เปนจริงสํ าหรับตลาดอสังหาริมทรัพยดวย การลมสลายของตลาด
อสังหาริมทรัพยไดเกิดขึ้นมากอนแลวในประเทศมหาอํ านาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและ
ญ่ีปุน และเมือ่เร็วๆนี้ ยักษใหญในวงการคาอสังหาริมทรัพยดังเชนบริษัท Olympia and York ก็มีอัน
ตองลมละลาย สภาพไรสันติสุขและไรเสถียรภาพทางการเมืองในสังคมไทยยอมมีผลตอตลาด
อสังหาริมทรัพยอยางสํ าคัญ ภาวะตกตํ่ าทั้งในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย ยอมกอ 
ผลกระทบทวีคูณตอเสถียรภาพของสถาบันการเงินภายในประเทศอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เพราะ
สถาบันการเงินไดจัดสรรสินเชื่อจํ านวนมากเพื่อการซื้อขายหลักทรัพยและที่ดิน หากภาวะตกตํ่ านี้ 
รุนแรงและยืดเยื้อยาวนาน การลมละลายครั้งใหญก็จะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะมีผล 
ส่ันคลอนสถาบันการเงินภายในประเทศดวย

           ตราบเทาที่ผูนํ าฝายทหารยังคงตองการยึดอํ านาจรัฐดวยการใชกํ าลังอาวุธ ระบบ
เศรษฐกิจไทย ซึ่งในปจจุบันจัดอยูในกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second Generation  
NICs) กจ็ะคอยๆ ตกจากบันไดดารา  ดุจดังที่เกิดขึ้นกับฟลิปปนสมาแลว  ฟลิปปนสเคยเปนประเทศ 
ที่มีพัฒนาการทางดานอุตสาหกรรมเหนือกวาประเทศอื่นใดในอาเซียตะวันออกเฉียงใต แตระบอบ
เผด็จการของประธานาธิบดีเฟอรดินันด มารกอส ทํ าใหฟลิปปนสตกจากบันไดดาราทีละขั้นๆ  
จนในปจจุบันลาหลังไทยในทางเศรษฐกิจ หากระบอบเผด็จการครอบงํ าสังคมไทย ไทยก็จะมีชะตา
กรรมไมแตกตางจากฟลิปปนสในอดีต เพราะภายใตระบอบเผด็จการ ทุนนิยมอภิสิทธิ์จะครอบงํ า
ระบบเศรษฐกิจไทย ประสิทธิภาพการผลิตภายในประเทศจะตกตํ่ า เนื่องเพราะทุนนิยมอภิสิทธิ์ 
ไมตองการใหมีการแขงขัน เมื่อปราศจากการแขงขันในการประกอบการ แรงจูงใจในการปรับปรุง 
ประสิทธภิาพการผลติยอมไมมี นอกจากนี้ สวนเกินทางเศรษฐกิจแทนที่จะถูกนํ าไปใชในการสะสมทุน
ตอเนือ่งกนัไป กลบัตองมลายไปในกระบวนการฉอราษฎรบังหลวง และถูกผูทรงอํ านาจทางการเมือง
ดูดซับไปใชในทางที่ไมกอใหเกิดผลผลิต

           บัดนี ้ระบบเศรษฐกจิไทยกํ าลังยืนอยูบนทางสองแพรง ระหวางการรุดกาวไปขางหนา
กบัการถอยหลังเขาคลอง7!

                                                          
7 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2535
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จากอาทิตย อุไรรัตน ถึง อานันท ปนยารชุน

         พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายอานันท ปนยารชนุ เปนนายกรัฐมนตรี 
คนที ่ 20 ของประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2535 นี้ ไมเพียงแตจะเปนสิริมงคลแกนายอานันท 
ปนยารชนุ เทานัน้ หากทวายังเปนสิริมงคลแกทวยราษฎรและสังคมไทยโดยสวนรวม อีกดวย

         เหตุการณพฤษภาหฤโหดไดสรางความบอบชํ้ าและความแตกราวในสังคมไทย  
อันยากแกการเยียวยา การที่นายอานันทข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดใหความหวังแกปวงชน
ชาวไทยวา หายนภัยที่สังคมไทยกํ าลังเผชิญอยูนี้จะไมเลวรายมากไปกวาที่เปนอยูในขณะนี้ นาย
อานันทไมเพียงแตจะเปนสัญลักษณของความสัตยซื่อ อันเปนคุณสมบัติอันหาไดยากในหมูผูนํ า 
ทางการเมือง  (ทั้งฝายทหารและพลเรือน)ในปจจุบันเทานั้น หากทวายังใหภาพลักษณแหงความมี 
ประสิทธิภาพอีกดวย ชื่อเสียงกิตติคุณและเครือขายความสัมพันธกับตางประเทศที่นายอานันทมีอยู 
คงมีสวนชวยกอบกูภาพพจนของประเทศไทยในสังคมโลกซึ่งตกตํ่ าอยางไมนาเชื่อ เพียงชั่วระยะเวลา 
48 วนัทีพ่ลเอกสจุนิดา คราประยูร ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี นายอานันทไดพิสูจนตนเองมาแลววา  
มใิชผูทีต่องการแสวงหาอํ านาจ และแมในยุคสมัยที่มีอํ านาจ ก็มิไดหลงอํ านาจ หากแตรูจักใชอํ านาจ
อยางเปนธรรม ความเปนผูดีและความเปนสุภาพบุรุษของนายอานันทก็เปนคุณสมบัติอันหาไดยาก 
ในหมูผูน ําทางการเมืองในปจจุบันเชนกัน

         ดวยเหตุที่นายอานันทมีคุณสมบัตินานัปการ ไมวาจะเปนความสัตยซื่อ ความมี
ประสิทธภิาพ ความไมยึดติดอํ านาจ ความเปนผูดี และความเปนสุภาพบุรุษ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาด
ใจที่คณะผูกอการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เลือกนายอานันทเปนนายกรัฐมนตรี ในเมื่อ
คุณสมบัติเหลานี้ลวนแลวแตเปนคุณสมบัติที่ผูนํ า รสช.ไมมี ผูนํ า รสช.หวังที่จะอาศัยคุณสมบัติของ
นายอานันทเปนฐานความชอบธรรมในการยึดอํ านาจ การที่นายอานันทยอมรับตํ าแหนงนายก
รัฐมนตรีในเดือนมีนาคม 2534 ในทัศนะของคนบางกลุมในสังคมไทยถือเปนอาชญากรรมอันไมนา 
ใหอภัย หลายคนไมเขาใจวา เหตุไฉนสุภาพบุรุษอยางนายอานันทจึงยอมเปนเบี้ยหมากรุกทางการ
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เมืองของผูนํ า รสช.ซึง่มไิดมีคุณสมบัติของสุภาพบุรุษ เพราะสุภาพบุรุษยอมไมใชกํ าลังโคนลมระบอบ
ประชาธิปไตย มองจากแงของนายอานันท นายอานันทอาจยอมรับตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในครั้ง
กระนั้น เพียงเพราะไมตองการเห็นสังคมไทยทรุดตํ่ าลงไปอีก ตลอดชวงเวลา 13 เดือนที่รัฐบาล
นายอานนัทรับผิดชอบชาติบานเมือง รัฐบาลชุดนั้นไดทุมเทสติปญญา กํ าลังกายและกํ าลังใจในการ
ฟนฟแูละบรูณะสงัคมไทย ในทุกๆดาน เมื่อส้ินยุครัฐบาลนายอานันท ดูเหมือนวา สังคมไทยพรอมที่จะ
รุดกาวไปขางหนามากกวายุคสมัยใดๆ แตแลวความตองการสืบทอดอํ านาจของผูนํ า รสช. โดย
ไมยอมละวางจากอํ านาจ รวมตลอดทั้งอหังการแหงอํ านาจ ก็นํ ามาซึ่งเหตุการณพฤษภาทมิฬ และ
ในที่สุด ธาตุแทของผูนํ า รสช. ก็เผยโฉมใหเห็น

         การยอมรบัตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 20 ของนายอานันท ปนยารชนุ นับเปนการ 
ตัดสนิใจอนัควรแกการสรรเสริญ เพราะนายอานันทตองสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อผลประโยชนของ
ชาติ ภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบครั้งนี้หนักอึ้งและสาหัสสากรรจมากกวาการตัดสินใจเมื่อเดือน 
มีนาคม 2534 ศานติสุขแหงชีวิตและความสงบสุขของครอบครัวจะตองถูกบั่นทอนอยางมิอาจ
หลกีเลีย่งได ซึ่งเปนเรื่องนาเห็นใจอยางยิ่ง

         ในคนืทีม่พีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งนายอานันท ปนยารชนุ เปนนายก
รัฐมนตรีนั้นเอง บรรดาผูนํ าพรรคการเมืองรวมรัฐบาลสุจินดาพากันไปชุมนุมที่บานพลอากาศเอก
สมบุญ ระหงษ ซึ่งไดจัดโตะหมูบูชาเพื่อรับพระบรมราชโองการ ผูนํ าพรรคมารเหลานี้คาดหวังวา 
พลอากาศเอกสมบญุจะไดเปนนายกรัฐมนตรี รายงานขาวเรื่องนี้กลายเปนภาพยนตรหรรษา ซึ่งแมแต
ชารลี แชปปลิน หรือวูดดี้ อัลเลน กย็งัมอิาจเทียบเทียมได ผูที่ไดชมรายงานขาวนี้ลวนแลวแตรูสึก
สํ าราญใจและสะใจ บรรดานักการเมืองในสังกัดพรรคมารทั้ง 5 พรรคนี้ มีบทบาทสํ าคัญในการสราง
สภาพนํ้ าเนาในสังคมการเมืองไทย คนเหลานี้เกือบทั้งหมดอาศัยเงินตราในการซื้อเสียงเพื่อมีอํ านาจ
ทางการเมือง และเลือกที่จะอิงแอบผูนํ าฝายทหารที่กุมกํ าลังมากกวาที่จะอิงแอบประชาชน คร้ันมี
อํ านาจก็ใชอํ านาจในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลทั้งโดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ผูนํ า
พรรคมารเหลานี้ลวนแลวแตมีลักษณะสามานยชน หลายคนถือกํ าเนิดในครอบครัวชนชั้นตํ่ า ซึ่งมิใช
เร่ืองเสียหาย แตขอเสียหายก็คือ การไตเตาดวยการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นับต้ังแตการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 เปนตนมา ผูนํ าฝายทหารที่ยึดกุมอํ านาจทางการเมืองกลุมแลว
กลุมเลาลวนแตคบหาสมาคมและอาศัยนักการเมืองที่มีสามานยลักษณะเหลานี้เปนฐานอํ านาจทั้งสิ้น
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         ดวยเหตทุี่ผูนํ าพรรคมารเชื่อมั่นในฐานอํ านาจของผูนํ า รสช. การแข็งขืนตอพลังกดดัน 
ในการแกไขรัฐธรรมนญูจงึเกดิขึน้ ทัง้ๆที่การชุมนุมประทวงระหวางวันที่ 6-11 พฤษภาคม  2535 สลาย
ตัวไปดวยความหวังวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น เนื่องจากมีสัญญา
ประชาคมจากพรรคการเมืองทุกพรรค แตแลวผูนํ าพรรคมารรวมรัฐบาลสุจินดาก็แสดงอาการตระบัด
สัตย  โดยไมยอมรับรูสัญญาประชาคมดังกลาวนี้  การแข็งขืนไมยอมแกรัฐธรรมนญูนีเ้อง นํ ามาซึ่งการ
ชมุนมุประทวงระหวางวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2535 และจบลงดวยการเขนฆาประชาชน

         การใหความชอบธรรมแกพลเอกสุจินดา คราประยูร เพื่อเปนนายกรัฐมนตรี และการ
แข็งขืนไมยอมแกรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น ทํ าใหพรรคมารหมดสิ้นความชอบธรรมใน
การจดัตัง้รัฐบาล แตผูนํ าพรรคมารยังคงเริงรา และแสดงอหังการแหงอํ านาจดวยความเชื่อมั่นในฐาน
อํ านาจของผูนํ า รสช. การปฏเิสธไมยอมรับนายชวน หลีกภัยเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล ทํ าให
สังคมการเมอืงไทยเขาสูมุมอับ แมนายชวนจะมิใชสัญลักษณแหงความมีประสิทธิภาพ แตนายชวนก็มี
ภาพลักษณแหงความสัตยซื่อ อันเปนคุณสมบัติที่หามิไดในหมูผูนํ าพรรคมาร พลันที่ชื่อนายชวน
ปรากฏเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยก็เขยิบสูงขึ้น แตพลัน 
ทีช่ือ่พลอากาศเอกสมบุญ ระหงษเปนนายกรัฐมนตรี ดัชนีตลาดหลักทรัพยฯ ก็ตกตํ่ าลง

         อาการคอตกของผูนํ าพรรคมารที่ชุมนุมอยูในบานพลอากาศเอกสมบุญในยํ่ าคํ่ าวันที่
มพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหนายอานันท ปนยารชนุ เปนนายกรัฐมนตรี เปนเรื่องที่เขาใจได 
คนเหลานีทุ้มทนุไปเปนจํ านวนมากในการเลือกตั้งฤดูที่ผานมา  ยังมิทันจะกอบโกยคืนมา ก็ส้ินอํ านาจ
เสียแลว ขอที่มหาชนพึงจับตาดูก็คือ รายการทิ้งทวนที่อาจจะเกิดในระหวางที่การจัดตั้งรัฐบาล 
นายอานันท ปนยารชนุยงัไมแลวเสร็จ รายการทิ้งทวนเหลานี้อาจจะประกอบดวยการออกใบอนุญาต
การตัง้โรงงาน การอนุมัติสัมปทานใหแกโครงการบางโครงการ รวมตลอดทั้งการจัดซื้อปุย การจัดซื้อ
ขาวภายใตนโยบายพยุงราคาขาว และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณภายใตโครงการแกไขภัยแลง การชํ าระ
ลางสิ่งโสโครกรายการแรกที่รัฐบาลอานันทจักตองทํ าก็คือ การลบลางรายการ `หาลง' ของรัฐบาล
รักษาการภายใตโครงการชวยเหลือเกษตรกรและโครงการแกไขภัยแลงเหลานี้
         การพลกิผนัทางการเมืองในยํ่ าคํ่ าวันที่ 10 มิถุนายน 2535 จะไมเปนไปอยางราบรื่น 
หากปราศจากบรุุษผูดํ ารงตํ าแหนงประธานสภาผูแทนราษฎร ที่ชื่อนายอาทิตย อุไรรัตน  นายอาทิตย 
เคยอกหักที่มิไดรับตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ แตกาลเวลาก็ไดพิสูจนแลววา 
นายอาทิตยโชคดีที่ไมตองซองเสพสังวาสกับรัฐบาลสุจินดา มโนธรรมสํ านึกทํ าใหนายอาทิตยไมเสนอ
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ชื่อพลอากาศเอกสมบุญ ระหงษเปนนายกรัฐมนตรี นับเปนการตัดสินใจที่กอปรดวยความกลาหาญ
ทางจรยิธรรมยิง่  ลํ าพังแตดุษฎีบัณฑิตที่นายอาทิตยไดรับจากสถาบันการศึกษาไมเพียงพอที่จะทํ าให
นายอาทติยเปนบัณฑิตได แตดวยความกลาหาญทางจรยิธรรมครั้งนี้ นายอาทิตยไดกลายเปนบัณฑิต
แหงมโนธรรมสํ านึกอันควรแกการยกยอง

         รัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ ก ําลงัเปนความหวังของปวงชนชาวไทยในการเยียวยา 
ความบอบชํ้ าและความแตกราวของสังคมไทย ตลอดจนการปรับปรุงภาพลักษณของประเทศไทย 
ในสังคมโลก ความหวังเหลานี้จะเปนจริงไดก็ตอเมื่อรัฐบาลอานันทตองสรางความชอบธรรมทางการ
เมืองเปนปฐมฐาน ความชอบธรรมเบื้องตนก็คือ รัฐมนตรีที่รวมรัฐบาลอานันทไมเพียงแตจะมีความ
สัตยซือ่และมีประสิทธิภาพเทานั้น หากยังตองปราศจากกลิ่นคาวเลือดอีกดวย นายอานันทจักตองมี
ความกลาหาญทางจริยธรรรมมากพอที่จะไมเลือกเทคโนแครตและนักธุรกิจที่มีความสัมพันธกับผูนํ า 
รสช.มารวมรัฐบาล มิฉะนั้นแลวรัฐบาลนายอานันทก็จะมีปญหาความไมชอบธรรมตั้งแตตน  แตความ
ชอบธรรมและประสิทธิภาพของรัฐบาลอานันทมิใชเงื่อนไขเพียงประการเดียวที่จะชวยฟนฟูและบูรณะ
สังคมไทยจากเหตุการณพฤษภาหฤโหดได สังคมไทยโดยสวนรวมจักตองใหความรวมมือรวมใจกับ 
รัฐบาลอานนัทดวย ความรวมมือรวมใจที่สํ าคัญ ไดแก ความรวมมือรวมใจในการขจัดสามานยชนออก
ไปจากสังคมการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาผูนํ าพรรคมาร และความรวมมือรวมใจในการขจัด
วฒันธรรมอ ํานาจนิยม ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศไทย8

9

                                                          
8 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 12 มิถุนายน 2535
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รสช. การยึดทรัพย และภาระของแผนดิน

           การคืนทรัพยสินใหแกนักการเมืองที่ถูกยึดทรัพยในขอหารํ่ ารวยผิดปกติ กํ าลังกลาย
เปนภาระของแผนดินอยางไมสมควร

           เมื่อคณะ รสช.อันมีพลเอกสุนทร คงสมพงษเปนผู นํ ากอการรัฐประหารเดือน
กมุภาพนัธ  2534  ขออางสํ าคัญประการหนึ่งในการยึดอํ านาจก็คือ  พฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวง
ของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั ดวยเหตุที่รัฐบาลชาติชายมีพฤติกรรมในการแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายอยางโจงแจง ประกอบกับการที่ผูนํ ารัฐบาลนั้นไมสนใจที่จะ 
ลดทอนการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบของรัฐมนตรีรวมรัฐบาล ผูคนจํ านวนไมนอย 
จึงพากันหลงผิดเห็นดีเห็นงามกับการฉีกรัฐธรรมนูญและการทํ าลายระบอบประชาธิปไตยของ 
คณะ รสช. โดยมไิดตระหนักแมแตนอยวา ผูนํ าฝายทหารที่กอการรัฐประหารก็มีพฤติกรรมอันฉอฉล
เฉกเชนเดียวกัน

           คณะ  รสช .แสดงอาการขึงขังที่จะกวาดล างนักการเมืองขี้ฉ อ ดวยการตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน (คตส.) โดยมีพลเอกสิทธิ จิรโรจนเปนประธาน แตอาการอันขึงขัง 
ดังกลาวนี้กลับผอนคลายลงตามกาลเวลา เมื่อผูนํ าฝายทหารเหลานี้มีเปาประสงคอันแจมชัดที่จะ 
สืบทอดอํ านาจทางการเมืองตอไป จึงตองอาศัยนักการเมืองขี้ฉอเปนฐานอํ านาจ โดยที่นักการเมือง 
ที่ถูกกลาวหาวาร่ํ ารวยผิดปกติบางคนยอมตนเปนบริวารของผูนํ า รสช. เพียงเพื่อใหผอนปรนคดีการ 
ยดึทรพัย ความสมัพนัธระหวางทั้งสองฝายจึงเปนไปในทํ านอง "นํ้ าพึ่งเรือ เสือพึ่งปา" ดวยเหตุดังนั้น 
จงึมกีารตราพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม ประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 พ.ศ. 2534 โดยเปดโอกาสใหผูถูก
ตรวจสอบทรัพยสินมีสิทธิอุทธรณตอศาลได
           พลนัที่มีการแกไขประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 โฉมหนาที่แทจริงของผูนํ า รสช. ก็ปรากฏสู
ประชาชน หนงัสอืพมิพหลายตอหลายฉบับรายงานความรูสึกผิดหวังของประชาชน แตผูที่รูสึกผิดหวัง
ยิ่งกวาผูอ่ืนใดคงจะเปนพลเอกสิทธิ จิรโรจน ซึ่งเปนเพียงเบี้ยหมากรุกทางการเมืองของคณะ รสช.  
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พลเอกสิทธิมองเห็นแตมิติมืดของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย  
ชณุหะวณั แตมองไมเห็นพฤติกรรมการฉอฉลอํ านาจของผูนํ า รสช. นบัเปนเรื่องนาเศราและนาเห็นใจ
บุคคลทีท่ ํางานเพือ่ชาติบานเมืองดวยความซื่อสัตยสุจริตดังเชนพลเอกสิทธิ ที่ตองจบชีวิตการงานดวย
ความผิดหวังอยางลํ้ าลึก พลังกายและพลังใจที่ทุ มเทไปเพื่อชํ าระลางความโสมมของสังคมตอง 
สูญเปลา เพียงเพราะตัณหาแหงอํ านาจของผูนํ า รสช. และบัดนี้พลเอกสิทธิคงจะประจักษแกใจวา 
ตัณหาแหงอํ านาจมิไดมีเฉพาะแตนักการเมืองอาชีพเทานั้น หากยังปกแผทรงอิทธิพลในหมูผูนํ าฝาย
ทหารบางกลุมบางเหลาอีกดวย แทที่จริงแลว ผูที่มีสํ านึกทางประวัติศาสตรตางไดเรียนรูบทสรุป 
ดังกลาวนี้มาเปนเวลาชานานแลว

           การแกไขประกาศ รสช.ฉบับที่ 26 ไดเปดโอกาสใหบรรดานักการเมืองที่ถูกยึดทรัพย
สามารถรองตอศาลวา ประกาศ รสช.ฉบับดังกลาวเปนเรื่องที่ชอบดวยกฎหมายหรือไม ศาลฎีกาโดยที่
ประชมุใหญเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2536 มีขอวินิจฉัยวา ประกาศ รสช.ฉบับที่ 26 ขอ 2 และขอ 6 ขัดตอ
ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย และขัดตอธรรมนญูการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 
อีกทั้งยังมีลักษณะเปนกฎหมายที่ลงโทษทางอาญาที่มีผลยอนหลัง และที่สํ าคัญยิ่งกวาสิ่งอื่นใดก็คือ  
ประกาศ รสช. ฉบับนีม้ผีลในการตั้งศาลขึ้นมาใหมเพื่อพิจารณาคดีการยึดทรัพยโดยเฉพาะ ทั้งๆที่มี
ศาลทีม่อียูตามกฎหมายอยูแลว จึงมีคํ าสั่งใหเพิกถอนคํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

           แมวาศาลฎีกาจะวินิจฉัยแลววา การยึดทรัพยนักการเมืองโดยอาศัยอํ านาจตาม
ประกาศ รสช.ฉบับที ่ 26 ไมชอบดวยกฎหมาย แตกระทรวงการคลังในฐานะเจาพนักงานการยึดทรัพย 
ตามคํ าสั่ง คตส.ยงัมไิดคืนทรัพยสินแกเจาของ  เนื่องจากยังไมแจมชดัในคํ าพิพากษาและขอกฎหมาย 
จงึขอค ําปรึกษาจากสํ านักงานอัยการสูงสุด ตอมาสํ านักงานอัยการสูงสุดไดใหคํ าปรึกษาวา กระทรวง
การคลงัควรจะคืนทรัพยสินแกนักการเมือง ที่ถูก คตส.ยดึทรพัย พรอมทั้งดอกเบี้ย ความเห็นดังกลาวนี้
สอดคลองกบัความเห็นของนายมารุต บุนนาค และนายสุธี อากาศฤกษ ซึ่งไดใหสัมภาษณหนังสือ
พมิพกอนหนานี้

           การคืนทรัพยสิน พรอมทั้งดอกเบี้ยแกนักการเมืองผูถูกยึดทรัพย นับเปนปฏิบัติการ 
อันชอบธรรม หากการยึดทรัพยนั้นไมชอบดวยกฎหมาย และผูถูกยึดทรัพยเปนผูบริสุทธิ์ที่มิไดมี 
พฤติกรรมฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ การยึดทรัพยยอมทํ าใหเจาของทรัพยสูญเสียรายได
อันพงึไดจากทรพัยนั้น (foregone earnings) หากไมถูกยึดทรัพยเจาของทรัพยยอมนํ าทรัพยนั้นไปหา
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รายไดได เงินที่ไมถูกยึดสามารถกอดอกออกผลเปนดอกเบี้ย เมื่อมีการยึดทรัพยที่ไมชอบธรรม ไมเพียง
แตจะตองคนืทรพัยที่ยึดแกเจาของเทานั้น หากยังควรที่จะชํ าระดอกเบี้ยดวย จึงจะนับวาเปนธรรม

           การคืนทรัพยสินที่ยึดมาใหแกเจาของไมสรางภาระแกแผนดิน แตการชํ าระดอกเบี้ย 
ใหแกเจาของทรัพยสินที่ถูกยึดยอมเปนภาระแกประชาชาน เพราะเงินที่นํ ามาชํ าระดอกเบี้ยนี้ในที่สุด
แลวยอมมาจากภาษีอากร ในกรณีเชนนี้ ความขัดแยงแหงความเปนธรรมยอมเกิดขึ้น ในดานหนึ่ง 
การจายดอกเบี้ยมีผลเสมือนหนึ่งรายจายชดเชยความไมเปนธรรมที่ผูบริสุทธิ์ไดรับ แตในอีกดานหนึ่ง  
ประชาชนผูเสียภาษีอากรกลับตองรับภาระรายจายดอกเบี้ยนั้น ทั้งๆที่ประชาชนมิไดใหฉันทานุมัติ 
ในการยึดทรัพยอันมิชอบมาตั้งแตตน

           หากรัฐบาลปฏิบัติตามขอแนะนํ าของสํ านักอัยการสูงสุด ยอมมีความหมายวา  
รัฐบาลเลอืกทีจ่ะแกไขปญหาความไมเปนธรรมบางสวน ดวยการสรางปญหาความไมเปนธรรมอีกสวน
หนึง่ขึ้นมาแทน

           การจายดอกเบี้ยในฐานะเงินไดอันพึงไดแกผูที่ถูกยึดทรัพยอยางไมชอบธรรม จะเปน
ปฏิบัติการอนัเปนธรรมก็ตอเมื่อทรัพยอันเปนฐานแหงดอกเบี้ยนั้นเปนทรัพยที่ไดมาโดยสุจริต การจาย
ดอกเบี้ยแกเจาของทรัพยที่ไดทรัพยมาโดยไมสุจริต ยอมเปนการสรางความไมชอบธรรมซํ้ าสองชั้น  
ดังนัน้ กอนทีรั่ฐบาลจะตัดสินใจจายดอกเบี้ย สมควรที่จะตองตรวจสอบที่มาของทรัพยอันเปนฐานแหง
ดอกเบีย้นัน้วาไดมาโดยสุจริตหรือไม แมวาศาลฎีกาจะวินิจฉัยวา การยึดทรัพยนักการเมืองโดยอาศัย
อํ านาจตามประกาศ รสช. ฉบับที่ 26 เปนเรื่องที่ไมชอบดวยกฎหมาย แตขอวินิจฉัยนี้เปนเพียง 
ขอวินิจฉัยเกี่ยวกับขอกฎหมายเทานั้น หาใชขอวินิจฉัยเกี่ยวกับขอเท็จจริงไม ประกอบกับผลการ 
ตรวจสอบของ คตส.ไดส่ือขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวงของนักการเมืองที่มาจาก
การเลอืกตัง้ ขาวสารดังกลาวนี้ไดหยั่งรากลึกในจิตใจและความรับรูของประชาชน สมควรที่จะสะสาง 
ใหชัดเจน นักการเมืองที่บริสุทธิ์ยอมคงทนตอการตรวจสอบ การสะสางขอหาความรํ่ ารวยผิดปกติ 
ไมเพียงแตจะชวยใหทราบวา คตส. ไดดํ าเนินการกลั่นแกลงนักการเมืองที่ถูกกลาวหาหรือไมเทานั้น 
หากทวายังเปนการปองปรามการฉอราษฎรบังหลวงและการประพฤติมิชอบในอนาคตอีกดวย  
การสะสางขอหาความรํ่ ารวยผิดปกติจึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
ในสังคมการเมืองไทย แตการดํ าเนินการในเรื่องนี้จะเปนไปไดก็แตในรัฐบาลที่มีความกลาหาญทาง 
จริยธรรมและมีความรูสึกผิดชอบชั่วดี
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           หากผลการสะสางขอหาความรํ่ ารวยผิดปกติปรากฏวามีการยึดทรัพยโดยมิชอบจาก
นกัการเมอืงผูบริสุทธิ์ก็ดี หรือมีการยึดทรัพยเกินกวาปริมาณที่พึงยึดก็ดี สมควรที่จะไลเบี้ยผูนํ า รสช. 
และ คตส. ใหเปนผูรับภาระรายจายการชดเชยความไมเปนธรรมที่กอเกิดขึ้น และไมควรที่จะใหเปน
ภาระของแผนดิน โดยเฉพาะอยางยิ่งประชาชนผูเสียภาษีอากร

           ในการคนืทรัพยและดอกเบี้ย ไมเพียงแตจัดตองตรวจสอบวา ทรัพยสินนั้นไดมาโดย
สุจริตหรือไมเทานั้น หากทวายังควรที่จะตองตรวจสอบดวยวา ทรัพยสินเหลานั้นไดเสียภาษีมาโดย 
ถูกตองหรือไมอีกดวย ความพยายามของกรมสรรพากรที่จะเก็บภาษียอนหลังจากนักการเมืองที่ถูก 
ยดึทรพัย  กอนทีจ่ะคนืทรัพยสินใหนั้น  จึงเปนความพยายามที่ควรแกการสนับสนุน นักการเมืองอาชีพ
ผูประกาศตนเปนสาธารณบุคคลพึงปฏิบัติตนเปนพลเมืองดี ยิ่งผูที่ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีดวยแลว  
ยิง่มอิาจปฏเิสธการเปนพลเมืองดีได หากรัฐมนตรียังหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรแลวรัฐบาล จะมีหนา
เรียกรองใหประชาชนเสียภาษีอากรไดอยางไร

           การสะสางขอหาความรํ่ ารวยผิดปกติก็ดี และการเก็บภาษียอนหลังจากนักการเมือง 
ทีถ่กูยดึทรัพยก็ดี เปนเรื่องที่รัฐบาลที่มีความรับผิดชอบทางจรยิธรรมพงึดํ าเนินการ การนํ าเรื่องทั้งสอง
นีม้าเปนเครื่องมือในการตอรองเพื่อมิใหพรรคฝายคานปภิปรายไมไววางใจรัฐบาลในสภาผูแทนราษฎร 
ดังทีป่รากฏเปนขาวในหนังสือพิมพบางฉบับ จึงเปนเรื่องที่ไมสมควรอยางยิ่ง และหากขาวนั้นปรากฏ
เปนจริง ก็สมควรที่รัฐบาลจะถูกประณามอยางยิ่ง10

                                                          
ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 พฤษภาคม 2536
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วงจรอุบาทวกํ าลังกลับจากการพักรอน

           เมื่อบทความเรื่องนี้ปรากฏสูสายตาทานผูอาน จะเหลือเวลาเพียง 2 วันก็ถึง 
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอีกครั้งหนึ่ง สังคมการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งจะเปนฉันใดเปน
ประเดน็ทีผู่คนจ ํานวนไมนอยกํ าลังเปนหวงเปนใย ผมจัดอยูในคนกลุมนี้ดวย
           นบัต้ังแตการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา ผมรูสึกอึดอัดและ
ไมสบายใจอยางยิ่งที่เห็นสังคมการเมืองไทยถอยหลังเขาคลอง แทนที่ผมจะมีชีวิตอันสงบและอุดมดวย
สันตสุิข  และใชเวลาไปกับการคนควาและพัฒนาวิชาการใหรุดไปขางหนา อันเปนบทบาทหนาที่ของ
ผม ผมกลับตองใชเวลาเปนอันมากในการปลุกกระแสสิทธิเสรีภาพและรวมเรียกรองประชาธิปไตย 
เพือ่นรวมงานของผมทีสํ่ านักทาพระจันทรจํ านวนมากตกอยูในสถานะเดียวกับผม กลาวคือ ไมเปนอัน
ทํ างานดานวิชาการ เนื่องเพราะขาดสมาธิ และตองใชเวลาเปนอันมากในการเผยแพรวัฒนธรรม
ประชาธปิไตยเพื่อคานวัฒนธรรมอํ านาจนิยม
           ในชวง 60 ปทีผ่านมานี้ สังคมไทยตองสูญเสียทรัพยากรจํ านวนมหาศาลไปกับวงจร 
อุบาทวทางการเมือง ขุนศึกไทยที่ลุมหลงอํ านาจคนแลวคนเลาใชกํ าลังอาวุธในการโคนลมระบอบ
ประชาธปิไตย  คร้ันมีอํ านาจแลว ก็ใชอํ านาจนั้นไปในการแสวงหาทรัพยศฤงคารสวนบุคคล ขุนศึกไทย
ทีเ่รืองอ ํานาจจงึมกัจะมีความรํ่ ารวยอันผิดปกติ ความขอนี้ครอบคลุมถึงนายทหารบางคนที่รวมกอการ
รัฐประหารเมือ่วนัที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ดวย  ดวยเหตุที่อํ านาจเปนบอเกิดของทรัพยศฤงคารนี้เอง 
ขุนศกึไทยจงึตองเสียเวลาและเสียทรัพยากรไปในการแยงชิงอํ านาจ การยึดกุมอํ านาจในกองทัพเกือบ
จะมีผลเสมือนหนึ่งการยึดกุมอํ านาจรัฐ การใชทรัพยากรของกองทัพเพื่อยึดกุมอํ านาจทางการเมือง 
ยังผลใหการพัฒนาศักยภาพในการรบของกองทัพมิอาจเปนไปอยางเต็มที่ เพราะทรัพยากรทั้งกํ าลัง
คนและกํ าลังเงินซึ่งควรจะใชไปในการพัฒนากองทัพ กลับถูกผันไปใชเพื่อเปาหมายทางการเมือง  
โดยที่มักจะเปนเปาหมายสวนบุคคลของผูนํ ากองทัพนั้นเอง ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
ทีก่องทพัไมเขมแขง็เทาที่ควร ซึ่งเห็นไดจากการยุทธกับประเทศเพื่อนบานในอินโดจีนเกือบทุกครั้งครา
           ความสูญเปลาของทรัพยกรมิไดเกิดจากการผันทรัพยากรจากกองทัพไปใชในการ 
ยดึกมุอํ านาจรฐัเทานั้น  หากยังมีความสูญเปลาของทรัพยากรในการรางรัฐธรรมนูญฉบับแลวฉบับเลา
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อีกดวย ผูน ํากองทัพเองก็ตองดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเพื่อหลอเลี้ยงสมุนบริวาร วุฒิสภาเปนแหลง
การซือ้ขายเสยีงทีใ่หญที่สุด วุฒิสมาชิกสวนใหญมีประพฤติกรรมไมแตกตางจากหุนยนต เพราะตอง
ท ําตามโพยทีส่ั่งการโดยผูเรืองอํ านาจในกองทัพ  หากแตกแถว ก็ตองรวงหลนจากบันไดที่ไตไปสูชนชั้น
น ําทางอ ํานาจไมชากเ็ร็ว เงินที่ใชซื้อวุฒิสมาชิกลวนมาจากภาษีอากรของประชาชน โดยที่ผูนํ ากองทัพ
มิตองรับภาระแมแตนอย
           ความคงทนของระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยไดบ่ันทอนประสิทธิภาพของระบบ 
ราชการทีละเล็กทีละนอย เพราะขาราชการจํ านวนมากพากันเขาไปซุกเปนบริวารของผูทรงอํ านาจ 
ในกองทพั เพือ่ความกาวหนาในตํ าแหนงการงาน การแตงตั้งและการเลื่อนตํ าแหนงขาราชการมิไดเปน
ไปตามระบบคุณธรรม การเลนพรรคเลนพวกจึงปรากฏอยางแพรหลายและรุนแรงมากเปนพิเศษ 
ในกองทพัและกระทรวงมหาดไทย
           ภายหลงัวกิฤตกิารณพฤษภาคม 2535  ผูคนจํ านวนไมนอยตางยินดีปราโมทยที่ผูนํ า
ใหมของกองทัพพากันประกาศวา ทหารจะลงจากเวทีการเมืองและกลับกรมกองเพื่อเปนทหารอาชีพ
คร้ันเวลาทอดยาวนานสืบมา ความยินดีปราโมทยดังกลาวขางตนเริ่มลดนอยถอยลง ความแข็งแกรง
และการครอบง ําของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภจะผลักดันใหทหารกลับคืนสูเวทีการเมืองเดิม หรือ
มฉิะนัน้กส็รางเวทกีารเมืองขึ้นใหม ตลอดชวงเวลา 60 ปที่ผานมานี้ ทหารมีโอกาสดูดซับสวนเกินทาง
เศรษฐกิจในสัดสวนที่สูงกวากลุมชนอ่ืนๆในสังคม การลงจากเวทีการเมืองยอมหมายถึงการสูญเสีย
สวนเกินทางเศรษฐกิจที่เคยได ซึ่งยอมกอใหเกิดความไมพอใจโดยทั่วไป เวนแตจะมีการจัดสรร 
สวนเกนิทางเศรษฐกิจไปชดเชยสวนที่ขาดหายไป
           ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งยังคงธํ ารงอิทธิพลอยางแนนหนาในสังคมชนบท 
เมื่อปะทะกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย ก็ตกผลึกเปนวัฒนธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภ การแสวงหา   
คะแนนเสียงทางการเมืองดวยการสรางระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภจึงยังคงมีตอไป อิทธิพลของ 
วฒันธรรมประชาธิปไตยอุปถัมภทํ าใหคาดการณไดไมยากนักวา การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ในวนัที ่ 13 กนัยายน 2535 นี้ จะไมสามารถเปลี่ยนโฉมของการเมืองไทยไดมากนัก บรรดาผูทรง 
อิทธพิลในทองถิน่ เจาพอ หรือสมุนบริวาร จะยังคงผงาดขึ้นมาเปนชนชั้นนํ าทางอํ านาจภายหลังการ
เลอืกตัง้  การแสวงหาสวนเกินจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจจะยังคงมีตอไป ปรากฏการณดังกลาว
นีจ้ะชวยใหความชอบธรรมแกวงจรอุบาทวในการกลับมาครอบงํ าสังคมการเมืองไทยอีกครั้งหนึ่ง
           การปะทะกันระหวางวัฒนธรรมอํ านาจนิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยจะทวีความ
เขมขนยิ่งขึ้น และแผขยายไปสูปริมณฑลตางๆของสังคม พัฒนาการของเหตุการณหลังเดือน   
พฤษภาคม 2535 บงชี้วา กลุมอํ านาจเกายังคงตองการยื้อแยงอํ านาจกลับคืนมา และพรอมที่จะใช
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ความรุนแรงเพื่อการนั้น ในขณะที่ผูนํ าใหมของกองทัพแมจะมีความจริงใจที่จะลดบทบาททางการ
เมอืงของทหาร แตก็ไมสามารถสลัดหลุดจากอิทธิพลของวฒันธรรมอํ านาจนิยมอุปถัมภได การที่ผูนํ า
เหลาทัพตองสูญเสียพื้นที่ในภาครัฐวิสาหกิจในยุครัฐบาลอานันท 2 ไมเพียงแตจะทํ าใหตองสูญเสีย
สวนเกนิทางเศรษฐกิจที่เคยไดเทานั้น ในทัศนะของผูที่ติดยึดกับวฒันธรรมอ ํานาจนิยม ยังหมายถึงการ
เสื่อมเสียศักดิ์ศรีอีกดวย การสูญเสียสวนเกินทางเศรษฐกิจและความรูสึกเสื่อมเสียศักดิ์ศรีดังกลาวนี้ 
อาจผลักดันใหผูนํ าเหลาทัพบางเหลาพยายามยื้อแยงพื้นที่ในภาครัฐวิสาหกิจกลับคืนมาในยุครัฐบาล
ใหมหลังการเลือกตั้ง การแบงปนผลประโยชนจะเปนประเด็นสํ าคัญที่จะชี้ชะตาของสังคม การเมือง
ไทยในอนาคต หากการแบงปนผลประโยชนนี้ไมลงตัว วงจรอุบาทวก็จะไดรับปุยอันเกื้อกูลตอการ 
เติบโต
           ผูนํ าในสังคมไทยหลายตอหลายทานพากันวาดฝนวา วัฒนธรรมประชาธิปไตยจะ 
เติบโตและผลักดันใหสังคมไทยรุดไปขางหนา หลายคนภาวนาวา เหตุการณพฤษภาคมมหาโหด 
จะไมเกิดขึ้นซํ้ ารอยอีก ความฝนดังกลาวนี้จะเปนจริงไดก็ตอเมื่อมีเงื่อนไขหลายประการ ในประการ
สํ าคัญ ไมเพียงแตจะตองผลักดันใหนายทหารที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยขึ้นมาเปนผูนํ าเหลาทัพ 
และปองกันมิใหนายทหารที่บาอํ านาจขึ้นมายึดกุมกองทัพเทานั้น หากทวายังมีความเปนที่จักตองจัด
ระเบยีบเพือ่แบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคมใหเปนธรรมมากขึ้นอีกดวย การเผยแพรวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยแมจะเปนเงื่อนไขที่สํ าคัญ แตก็ยังไมสํ าคัญเทากับการขจัดวัฒนธรรมอํ านาจนิยมใน 
กองทัพ และระบบราชการ นอกจากนี้ การควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมของนักการเมือง  
เพือ่ปองกนัการฉอราษฎรบังหลวงและความประพฤติมิชอบ ก็เปนเรื่องที่มีความสํ าคัญอยางยิ่งยวด
           ขอที่นาหวั่นเกรงก็คือ ความจํ ากัดของเวลาอาจทํ าใหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทาง
การเมอืง โครงสรางในกองทัพ และการจัดระเบียบใหมในสังคมไมทันแกการณ ยิ่งสภาผูแทนราษฎร
ขาดผูนํ าที่เห็นการณไกลดวยแลว สังคมการเมืองไทยจักตองเผชิญกับปญหาเสถียรภาพอยางรุนแรง
ชนดิมอิาจหลกีเลีย่งได ถึงเวลานั้น วงจรอุบาทวคงจะกลับจากการพักรอนแลว11

                                                          
11ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 11 กันยายน 2535
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