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1.1  พรรคไทยรักไทย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไทยรักไทยในฐานะอภิมหาพรรค 
 

พรรคไทยรักไทยถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาพรรคในสังคมการเมืองไทยภายหลังการ

เลือกตั้งครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรากฏการณดังกลาวนี้เปน

ประเด็นนาศึกษาอยางยิ่ง 

วงวิชาการเศรษฐศาสตรศึกษาพรรคการเมืองดุจเดียวกับการศึกษาหนวยผลิต ในขณะที่

หนวยผลิตทําหนาที่ผลิตสินคาและบริการสนองความตองการของตลาด พรรคการเมืองทําหนาที่

ผลิตบริการทางการเมืองสนองความตองการของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผลผลิตของพรรค

การเมือง ก็คือ นโยบาย ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม พรรคการเมืองเสนอขายนโยบายใน

ตลาดการเมืองเพื่อแลกกับคะแนนเสียงจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้จักตองสําเหนียกวา 

พรรคการเมืองทั้งปวงยอมตองการอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น นโยบายที่เสนอขาย

ในตลาดการเมืองจักตองนํามาซึ่งคะแนนนิยมทางการเมืองมากที่สุดเทาที่จะมากได (Vote Gains 

Maximization)  การนําเสนอชุดของนโยบาย (Policy Platform) ที่ตองใจประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

จึงเปนยุทธวิธีที่สําคัญ ความขอนี้ปรากฏอยางชัดเจนในงานวิชาการชิ้นสําคัญของแอนโธนี ดาวส 

(Anthony Downs)  เร่ือง An Economic Theory of Democracy (1957) 

หนวยผลิตมีมรรควิถีแหงการเติบโตอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางแรก ไดแก การเติบโต

จากภายใน (Internal Growth) ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งดานการผลิต การบริหาร และ

การตลาด และคอยๆขยายธุรกิจจากฐานดั้งเดิม แนวทางที่สอง ไดแก การเติบโตจากภายนอก 

(External Growth) ทั้งนี้โดยการขยายกิจการดวยวิธีการที่วงการธุรกิจเรียกวา M&A อันไดแก การ

เจรจาควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น (Mergers) และการซื้อกิจการของบริษัทอื่น (Acquisition) หรือ

การครอบกิจการ (Take-over) ของบริษัทอ่ืนทั้งบริษัท  หรือบางแผนก 
  

พรรคไทยรักไทยเลือกเติบโตทั้งจากภายในและจากภายนอกควบคูกัน เมื่อ พ.ต.อ.

ทักษิณ ชินวัตรจัดตั้งพรรคไทยรักไทยในป 2541 นั้น  ฐานกําลังทางการเมืองของ พ.ต.อ. ทักษิณ

เปนฐานดั้งเดิมในพรรคพลังธรรม ซึ่งสวนใหญเปนคนรุนหนุมสาวผูมีบทบาทขับเคลื่อนขบวนการ

สิทธิและเสรีภาพยุคตุลาคม 2516 คนเหลานี้เขารวมกับพลตรีจําลอง ศรีเมืองในการขับเคลื่อนพรรค

พลังธรรม ซึ่งไดรับคะแนนประชานิยมเพิ่มข้ึนตามลําดับ แตพลตรีจําลองเพลี่ยงพล้ําตอเสียงขับขาน 

‘พาประชาชนไปตาย’ ของพรรคประชาธิปตยในเหตุการณพฤษภาคม 2535 อันนํามาซึ่งจุดจบแหง

ชีวิตการเมืองของพลตรีจําลองในเวลาตอมา พ.ต.อ.ทักษิณสืบทอดตําแหนงหัวหนาพรรคพลังธรรม

ตอจากพลตรีจําลอง แตศรัทธาของชนชาวไทยที่มีตอพรรคพลังธรรมเสื่อมทรุดอยางรวดเร็ว ยิ่งมี
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ความขัดแยงในการแยงชิงการนําภายในพรรคพลังธรรมดวยแลว  พ.ต.อ.ทักษิณจําเปนตอง ‘คิด

ใหม ทําใหม’  ดวยการสละเรือ ‘พลังธรรม’ โดยสรางเรือ ‘ไทยรักไทย’ ข้ึนใหม 

ผูคนที่ตาม พ.ต.อ. ทักษิณออกจากพรรคพลังธรรมมาอยูพรรคไทยรักไทย แมจะ 

มิใชพลังทางการเมืองอันบริสุทธิ์ แตก็ตองยอมรับวามีอุดมการณในระดับหนึ่ง คนเหลานี้ยังมิได

แปดเปอนจากกระบวนการยียานุวัตรมากนัก ในชวงเวลาสองปเศษที่ผานมา ฐานการเมืองพื้นฐาน

ของพรรคไทยรักไทยขยายตัวไปมาก หากพรรคไทยรักไทยจะตองมีอันเปนไปในอนาคต ฐาน

การเมืองพื้นฐานดังกลาวนี้ยังเปนฐานที่แทจริงของพรรคไทยรักไทย แมจะมิใชทั้งหมดก็ตาม 

แตพรรคไทยรักไทยมิไดเติบโตดวยการขยายฐานการเมืองพื้นฐานของตนเทานั้น หากยัง

เลือกมรรควิถีในการเติบโตภายนอกอีกดวย พรรคไทยรักไทยเขาไปครอบมุงการเมืองในพรรคตางๆ 

ดังเชนมุง ‘เทียนทอง’ จากพรรคความหวังใหม  และมุง ‘คุณกิตติ’ จากพรรคกิจสังคม รวมทั้งการ

ครอบพรรคเสรีธรรม นักเลือกตั้งจํานวนมากผละจากพรรคตนสังกัดเดิม และพากันตบเทาเขาสู

พรรคไทยรักไทย บางคนดวยปญหาความขัดแยงภายในพรรคตนสังกัดเดิม แตสวนใหญดวยแรงดูด

ดึงแหงธนานุภาพของพรรคไทยรักไทย เสียงเลาขานวา พรรคไทยรักไทยทุมเงินซื้อนักเลือกตั้ง 

ดังกระหึ่ม และดังกระหึ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อผูนําพรรคประชาธิปตยพากันปาวรองฟองประชาชน เสียง

ปาวรองดังกลาวนี้นาจะมีมูลแหงความเปนจริง เพราะบรรดาผูคนที่ยายพรรคไปอยูพรรคไทยรักไทย

ลวนหนาตาอิ่มเอิบ 

นักการเมืองที่ตบเทาเขาพรรคไทยรักไทยที่เปนคนดีและนักการเมืองที่ดีก็มีอยูบาง แต

จํานวนมีนอยนัก สวนใหญลวนเปนยี้ และจํานวนไมนอยเปนพอพันธุแมพันธุยี้ จนสาธารณชนอด

ตั้งขอกังขาเกี่ยวกับปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’ ของพรรคไทยรักไทยมิได การเลือกเติบโตดวยการซื้อ

นักเลือกตั้งและซื้อมุงการเมืองจากพรรคตางๆ ยังผลใหพรรคไทยรักไทยถูกดูดดึงสูกระบวนการยียา

นุวัตร ชนิดที่ยากจะสลัดหลุดออกมาได ในไมชา พรรคไทยรักไทยจะอยูในสภาพที่ไมแตกตางจาก

พรรคการเมืองทั้งหลายที่เคยยึดกุมศูนยอํานาจของสังคมการเมืองไทย นั่นก็คือ การเปนกลไก

ขับเคลื่อนระบอบยียาธิปไตย 

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย อภิมหาพรรคมิใชปรากฏการณใหม นักศึกษา

ประวัติศาสตรการเมืองไทยอดตั้งคําถามมิไดวา พรรคไทยรักไทยแตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีต

หรือไม  หากมีความแตกตาง  อะไรคือความแตกตางดังกลาวนั้น 

อภิมหาพรรคมักจะถือกําเนิดในชวงขอตอระหวางระบอบเผด็จการ/คณาธิไตยกับ

ระบอบการเมืองที่เลนเกมการเลือกตั้ง ดังเชนพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป. พิบูลสงครามและ

พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท พรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในชวง

ปลายทศวรรษ 2490 ตอเนื่องกับตนทศวรรษ 2500 พรรคสหประชาไทยของกลุมถนอม–ประภาส

ในชวงตนทศวรรษ 2510 และพรรคสามัคคีธรรมของคณะรัฐประหาร รสช. ในชวงป 2534–2535 
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การกอตั้งอภิมหาพรรคเหลานี้เกิดจากความตองการธํารงอํานาจทางการเมืองที่ยึดกุม

ไวอยูเดิม ประดุจวา อํานาจเปนสิ่งยั่งยืนสถาพร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเมือง โดยมีการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องเพราะมีแรงตอตานระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ผูนําเหลา

ขุนศึกจําตองเลนเกมการเมืองดวยการจัดตั้งอภิมหาพรรค นักเลือกตั้งพากันตบเทาเขาสังกัดอภิ

มหาพรรคซึ่งจัดตั้งโดยผูนําฝายทหาร โดยหวังเสพสุขจากตําแหนงทางการเมืองและการยึดกุม

อํานาจรัฐ พลานุภาพแหงอํานาจ ศักดานุภาพ และธนานุภาพ นับเปนปจจัยสําคัญที่ดูดดึงเหลานัก

เลือกตั้ง 

อภิมหาพรรคเหลานี้ส้ินชีพดวยสาเหตุที่แตกตางกัน พรรคเสรีมนังคศิลาจบชีวิตลงดวย

เหตุที่กลุมซอยราชครูและจอมพล ป. พิบูลสงครามสิ้นอํานาจ พรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิ 

ปดฉากดวยเหตุที่จอมพลสฤษดิ์มองไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีพรรคการเมืองอีกตอไป ใน

ทํานองเดียวกับการสิ้นชีพของพรรคสหประชาไทย เมื่อกลุมถนอม-ประภาสทํารัฐประหารลมรัฐบาล

ของตนเอง ดวยเหตุที่มิอาจควบคุมเหลานักเลือกตั้งในสังกัดพรรคสหประชาไทยของตนเองได สวน

พรรคสามัคคีธรรมก็พบจุดจบดุจเดียวกับพรรคเสรีมนังคศิลา เมื่อคณะ รสช. ผูกอตั้งพรรคสิ้น

อํานาจทางการเมือง 

ในขณะที่พรรคเสรีมนังคศิลา พรรคชาติสังคม พรรคสหภูมิ พรรคสหประชาไทย และ

พรรคสามัคคีธรรม กอเกิดจากขุนศึกเผด็จการที่ตองการธํารงอํานาจทางการเมืองสืบตอไป พรรค

ปวงชนชาวไทยและพรรคความหวังใหมถือกําเนิดภายใตระบบการเมืองที่มีความเปนประชาธิปไตย

มากกวา พลเอกอาทิตย กําลังเอกตองการผลักดันพรรคปวงชนชาวไทยใหเปนอภิมหาพรรค แตเมื่อ

ส้ินธนานุภาพ พรรคปวงชนชาวไทยก็เสื่อมถอยและถึงกาลดับสูญ ในขณะที่พลเอกอาทิตยมิอาจ 

ยึดครองเกาอี้นายกรัฐมนตรีได พลเอกชวลิต ยงใจยุทธประสบความสําเร็จในการปนปายสูยอด

พีระมิดแหงอํานาจ ดวยการสรางภาพนายกรัฐมนตรีของคนอีสาน พรรคความหวังใหมเติบใหญเปน

อภิมหาพรรค แตเมื่อส้ินธนานุภาพ ประกอบกับความผิดพลาดในการบริหารราชการแผนดิน จนกอ

เกิดวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ความเสื่อมถอยก็มาเยือน ภายหลังการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พรรค

ความหวังใหมก็แปรสภาพเปนพรรคขนาดกลาง 

พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีตในขอที่เลือกเสนทางการเติบโต

ดวยการครอบมุงการเมืองจากพรรคตางๆ รวมทั้งการซื้อเหลานักเลือกตั้ง แตพรรคไทยรักไทย 

ก็แตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีตในขอที่มีฐานการเมืองพื้นฐานของตนเอง โดยที่ฐานการเมือง

ดังกลาวนี้มีขนาดใหญพอสมควร หากเหลานักเลือกตั้งพเนจรซึ่งเปน ‘มือปนรับจาง’ ทางการเมือง

พากันตีจากพรรคไทยรักไทยในอนาคต พรรคไทยรักไทยก็จะลดขนาดจากอภิมหาพรรคมาเปนพรรค

ขนาดกลางเทานั้น  



 6 

ธนานุภาพของ พ.ต.อ.ทักษิณ ชินวัตร นับเปน ‘กาวการเมือง’ ที่ยึดโยงกลุมการเมอืงตางๆ

อันผนึกพรรคไทยรักไทยใหเปนอภิมหาพรรค หาก พ.ต.อ.ทักษิณสิ้นธนานุภาพ หรือวิบากกรรมใน

อดีตนํามาซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของ พ.ต.อ. ทักษิณ พรรคไทยรักไทยยอมมิอาจธํารงฐานะอภิ

มหาพรรคตอไปได 

พรรคไทยรักไทยมีลักษณะเปนพรรค ‘วีรเอกชน’ เพราะเปนพรรคที่มีขุนคลังหรือนายทุน

พรรคเพียงคนเดียว หากอุปมาอุปไมยกับวิสาหกิจเอกชน พรรคไทยรักไทยก็เปนวิสาหกิจที่มีเจาของ

แตเพียงผูเดียว (Single Proprietorship) มิใชแมแตหางหุนสวนนิติบุคคลหรือบริษัทจํากัด สายปาน

ของพรรคยอมข้ึนอยูกับสายปานของขุนคลังหรือนายทุนพรรค ตราบใดก็ตามที่ขุนคลังหรือนายทุน

พรรคยังมีฐานะเศรษฐกิจดีและมั่นคง พรรคก็จะดํารงอยูและเติบโตตอไปได แตเมื่อไรก็ตามที่ขุน

คลังหรือนายทุนพรรคมีฐานะตกต่ําลง พรรคก็จะตกต่ําตามนายทุนดวย 

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย พรรคการเมืองครองชีพอยูไดดวยการดูดซับสวนเกินทาง

เศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบาย ทั้งโดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย ทั้งบนโตะและ 

ใตโตะ ทั้งในที่ลับและที่แจง แต พ.ต.อ.ทักษิณใหสัญญาประชาชนวา รัฐบาลที่พรรคไทยรักไทยเปน

แกนนําจะละทิ้งการ ‘หากิน’ กับการเมือง และหยุดยั้งการปลนชาติปลนแผนดิน ดังที่ปรากฏใน

รัฐบาลทุกยุคสมัยในอดีตเสมอมา  หาก พ.ต.อ.ทักษิณรักษาสัญญาประชาคม ชีวิตของพรรคไทยรัก

ไทยยอมข้ึนอยูกับกระเปาและชีวิตทางการเมืองของ พ.ต.อ.ทักษิณแตเพียงผูเดียว เมื่อไรก็ตามที่

กระเปาของ พ.ต.อ.ทักษิณแฟบ (ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได ไมวา พ.ต.อ.ทักษิณจะร่ํารวยปานใด) หรือ 

พ.ต.อ. ทักษิณสิ้นชีวิตทางการเมือง อวสานของพรรคไทยรักไทยก็เปนเรื่องที่คาดการณได ในแงนี้ 

พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจากพรรคเสรีมนังคศิลา พรรคปวงชนชาวไทย พรรคสามัคคีธรรม หรือ

แมแตพรรความหวังใหม 

  ในประวัติศาสตรการเมืองประชาธิปไตย พรรค ‘วีรชนเอกชน’ หรือพรรคที่

มีเจาของแตเพียงผูเดียวยากที่จะมีอายุยืนยาว อายุหรือความคงทนของพรรคขึ้นอยูกับความเปน

สาธารณะของพรรค กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากไมสามารถแปรเปลี่ยนจากพรรคที่มีเจาของแตเพียง

ผูเดียวมาเปนพรรคมวลชน พรรคไทยรักไทยยอมยากที่จะมีอายุยืนได 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2544 



 

รัฐบาลทักษิณ  พรรคไทยรักไทย  
และกระบวนการยียานุวัตร 

 
 หนังสือพิมพหลายฉบับ คอลัมนิสตหลายคน และสํานักสํารวจความเห็นประชาชน

หลายสํานัก  เริ่มสงสัญญาณวา  ระยะ ‘น้ําผึ้งพระจันทร’ ระหวางรัฐบาลทักษิณกับประชาชนกําลัง

ส้ินสุดลง 

 ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2544 วา พ.ต.ท. ทักษิณ ชิน

วัตรไมมีความผิดในฐานจงใจปกปดบัญชีแสดงทรัพยสิน แทนที่คะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรีจะ

พุงสูงขึ้น กลับมีแนวโนมตกตํ่าลง  สวนหนึ่งเปนเพราะความ ‘ไมสงางาม’ ของคําวินิจฉัยของตุลา

การศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก ประกอบกับความไมรัดกุมของกระบวนวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญเอง  อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ ‘อหังการแหงอํานาจ’ ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ซึ่งมักจะอางอิง

คะแนนเสียง 11 ลานคนที่ไดรับจากการเลือกตั้ง ประดุจวา พ.ต.ท. ทักษิณสามารถกระทําการใดๆ

หรือไมกระทําการใดๆก็ไดในนามของคะแนนเสียง 11 ลานเสียง ในไมชา พ.ต.ท. ทักษิณอาจรุกคืบ

ไปเปลงมธุรสวาจาวา ‘ขาคือรัฐ’ และ ‘รัฐคือขา’  ทั้งๆที่ยุคสมัยแหงพระเจาหลุยสที่ 14 ผานพนมา

นานนับศตวรรษแลว 
   

  พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยถีบตัวขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาล ดวยการนําเสนอ

เมนูนโยบาย (Policy Menu) ที่มีพลังตลาดสูงยิ่ง  เมนูดังกลาวแมจะมีนวัตกรรมดานนโยบายอยู

บาง แตไมทันอกทันใจประชาชนบางภาคสวน คนไทยคุนเคยกับการบริโภคอาหารประเภท ‘แดก

ดวน ยัดเร็ว’ จึงเริ่มรูสึกอึดอัดใจเมื่อเวลาผานพนไป 6 เดือนเศษ  รัฐบาลทักษิณยังตระเตรียมการ

ปรุงอาหารไมแลวเสร็จ แมนโยบายบางนโยบายจะเริ่มเดินเครื่องตามเมนูที่เสนอขาย ไมวาจะเปน

การพักหนี้เกษตรกร  30 บาทรักษาทุกโรค  ธนาคารประชาชน และ TAMC  โดยที่การปฏิรูประบบ

ราชการกําลังเติมน้ํามันเพื่อติดเครื่อง แตการปฏิรูปการศึกษายังคลําเปาไมพบ เวลา 6 เดือนอาจ

รวดเร็วเกินกวาที่จะประเมินผลงานของรัฐบาล แตอาการมะงุมมะงาหราของรัฐมนตรีหลายตอ

หลายนาย ประกอบกับความขัดแยงภายในรัฐบาลและภายในพรรคไทยรักไทย ทําใหประชา

สังคมไทยเริ่มต้ังคําถามซ้ําแลวซ้ําเลาวา เมื่อไรเศรษฐกิจไทยจึงจะฟนตัว ฤาจะตองรอคอยความ

การุณยของพระสยามเทวาธิราช หากเศรษฐกิจไทยแขวนอยูกับพระสยามเทวาธิราชแลวไซร แลว

เราจะมี รัฐบาลไปทําไมกัน  มิสมควรที่จะอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมาดํารงตําแหนง

นายกรัฐมนตรีหรอกหรือ 
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 ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และกําลังเกิดข้ึนในยุโรปตะวันตก 

โดยที่สถานการณในญี่ปุนยังไมกระเตื้องขึ้น มีผลในการฉุดใหระบบเศรษฐกิจไทยถดถอยตาม 

ไปดวย เศรษฐกิจไทยในชวงป 2544-2545 จะไมแตกตางจากป 2541 มากนัก การฟนตัวของระบบ

เศรษฐกิจไทยขึ้นอยูกับการฟนตัวของระบบทุนนิยมโลกเปนสําคัญ แตรัฐบาลทักษิณยังคงเลนเกม

เกาภายใตกรอบความคิดเกา ดวยการเสนอคําพยากรณภาพเศรษฐกิจที่สดใสเกินกวาความเปนจริง 

โดยที่มิไดเรียนรูบทเรียนจากรัฐบาลในอดีตวา การเลนเกมเชนนี้มีผลในการทําลายความนาเชื่อถือ

ในระยะยาวของรัฐบาลเอง 

 ความลมเหลวในการกอบกูเศรษฐกิจไทยจะเปนปจจัยสําคัญที่บั่นทอนคะแนนนิยมที่

ประชาชนมีตอรัฐบาลทักษิณและพรรคไทยรักไทย แมวาความลมเหลวบางสวนมิใชความผิดของ

รัฐบาลก็ตาม แตการที่รัฐบาลใหคําพยากรณเศรษฐกิจที่สดใสเกินจริง โดยที่สภาวการณที่เปนจริง

เลวรายกวาคําพยากรณมาก มีผลเทากับวา รัฐบาลไดรับเหมาเอาความลมเหลวทั้งหมดมาเปนของ

ตน 

 ในชวงเวลา 6 เดือนที่ผานมา ผลงานของรัฐมนตรีในสังกัดพรรครวมรัฐบาล ทั้งพรรค

ความหวังใหมและพรรคชาติไทย ไมอยูในระดับนาพอใจ รัฐมนตรีในสังกัดพรรคไทยรักไทย สวนที่มี

ผลงานอันพอยอมรับไดลวนสังกัดกลุมการเมืองพื้นฐานของ พ.ต.ท. ทักษิณเอง สวนที่สังกัดกลุมวัง

น้ําเย็นและกลุมนายทุนพรรคยังไมมีผลงานเปนชิ้นเปนอันที่จะอวดอางได (ดูตารางที่ 1) ในชวงเวลา 

6 เดือนตอไป หากรัฐบาลทักษิณยังมิอาจผลิตผลงานตามความคาดหวังของประชาชน คะแนนนิยม

ที่ประชาชนมีตอ พ.ต.ท. ทักษิณและพรรคไทยรักไทยจะยิ่งเสื่อมทรุดลงไปอีก มิไยตองกลาววา 

ประชานิยมที่เสื่อมทรามลงเปนผลอันเกิดจากการกระทําของรัฐบาลเอง ในเมื่อนายกรัฐมนตรีมี

ทักษะในการสรางความคาดหวังแกประชาชนเกินกวาศักยภาพที่ทําไดจริง 

 ความไรเอกภาพและความไรสมานฉันทอันเปนอัปลักษณะของรัฐบาลผสม ซึ่งซอนเรน

อยูในรัฐบาลทักษิณ เร่ิมปรากฏใหเห็นเมื่ออายุรัฐบาลครบ 6 เดือน ความขัดแยงภายในรัฐบาลมิใช

ความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล หากแตเปนความขัดแยงระหวางกลุมตางๆภายในพรรคไทย

รักไทยนั้นเอง เสียงเรียกรองใหมีการประเมินผลงานรัฐมนตรีดังกระหึ่ม มิใชเพื่ออะไรอื่น  หากแต

เพื่อเลนเกาอี้ดนตรีเวียนกันนั่งเกาอี้รัฐมนตรี  เสียงโอดครวญจาก ส.ส. ระบบแบงเขตที่ตองทํางาน 

‘หนัก’  เพื่อให ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อเสพสุขบนเกาอี้รัฐมนตรี  ก็มิใชเสียงอะไรอื่น หากแตเปนเสียง

เรียกรองขอแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ดูดซับจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบาย 

 พรรคไทยรักไทยเติบใหญเปนอภิมหาพรรค ดวยการเติบโตจากภายนอก (External 

Growth) ทั้งโดยการควบและครอบพรรคและมุงการเมืองตางๆ (Merger and Acquisition) อันเปน

การสนองตอบตอส่ิงจูงใจที่แฝงเรนอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พรรคยักษ
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ใหญที่ประกอบดวยมุงการเมืองอันหลากหลายเชนนี้ จะคาดหวังใหมีเอกภาพ สมานฉันท และ

อุดมการณยอมมิได 

  พรรคไทยรักไทยมีขนาดใหญพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยว  แต พ.ต.ท. ทักษิณชาญ

ฉลาดพอที่จะไมทําเชนนั้น เพราะตระหนักดีวา ฐานการเมืองที่แทจริงของตนยึดพื้นที่ไมถึงครึ่งหนึ่ง

ในสภาผูแทนราษฎร โดยที่ตนเองมิอาจสั่งการและควบคุมบางภาคสวนของพรรคไทยรักไทยได  

การขาดสมานฉันทและเอกภาพภายในพรรคไทยรักไทยมีผลกระทบตอรัฐบาลทักษิณโดยมิอาจ

หลีกเลี่ยงได 

 ทั้งๆที่ฐานการเมืองที่แทจริงของ พ.ต.ท. ทักษิณ อยูที่กลุมการเมืองที่มีภูมิหลังมาจาก

พรรคพลังธรรมในอดีต  แตนาประหลาดนักที่ พ.ต.ท. ทักษิณมิไดถนอมรักและรักษาพลังของกลุม

ตนไว พ.ต.ท.ทักษิณยอมปลอยใหนายแพทยเกษม วัฒนชัยหลุดลอยไปโดยเกือบปราศจากเยื่อใย  

อันมีผลกระทบตอกระบวนการปฏิรูปการศึกษา พ.ต.ท. ทักษิณเลือกยืนอยูขางกลุมวังน้ําเย็นเมื่อ

เกิดวิวาทะวาดวยนโยบายการจัดระเบียบสังคม  นายกรัฐมนตรีไม เพียงแตทําลายน้ําใจ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนแกนแกนของกลุมการเมืองของตนเทานั้น หากยังมี

รายงานขาววา อาจตอง ‘’ลอยแพ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเปนแกนแกน

สําคัญอีกคนหนึ่งดวย  ประชาสังคมไทยเริ่มต้ังขอกังขาเกี่ยวกับสภาวะความเปนผูนําของ พ.ต.ท. 

ทักษิณ 

 ในเมื่อสังคมการเมืองไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 ถูก

ครอบงําโดยกลุมพลังยียาธิปไตย และพรรคไทยรักไทยเลือกเติบโตดวยการควบและครอบพรรคและ

มุงการเมืองตางๆ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่พรรคไทยรักไทยถูกดูดดึงเขาสูกระบวนการยียา 

นุวัตรดวย แมกลุมยียาธิปไตยจะถูกกีดกันมิใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเพื่อรักษาภาพลักษณของ

รัฐบาลทักษิณ  และตองเลนเกม ‘ซุมซอนยาวนาน’ ในเบื้องตน  แตแลวกลุมยียาธิปไตยกลับประสบ

ความสําเร็จในการรุกคืบไปยึดพื้นที่แหงอํานาจทีละเล็กทีละนอย และสามารถดูดซับสวนเกิน 

ทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง ภาพลักษณที่รัฐบาลทักษิณพยายามสรางกําลังเลือนหาย  ลักษณะ  

‘ยียาธิปไตย’ ของรัฐบาลทักษิณเริ่มปรากฏใหเห็นมากขึ้น  ในไมชา  ผูคนในสังคมไทยจะไดรับรูมาก

ข้ึนเรื่อยๆวา รัฐบาลทักษิณมิไดแตกตางจากรัฐบาลอื่นในระบอบยียาธิปไตย  อันเปนระบอบการ

ปกครองของกลุมยี้  โดยกลุมยี้  และเพื่อกลุมยี้ 
 

 หาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรตองการ ‘คิดใหม ทําใหม’ ดังโฆษณา พ.ต.ท. ทักษิณ

จําเปนตองขจัดลักษณะ ‘ยียาธิปไตย’ ออกไปจากพรรคไทยรักไทย  ฉกฉวยจังหวะที่ยังมีคะแนน

นิยมจากประชาชนในระดับสูงปฏิรูปพรรคการเมืองของตนเอง กอนที่จะทําหนาที่ปฏิรูปภาคสวน

อ่ืนๆของสังคมไทย  เพียงปฏิบัติการเทานี้ พ.ต.ท. ทักษิณก็จะไดคะแนนนิยมเพิ่มข้ึนอีกอักโข  
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สังคมการเมืองไทยจะมิอาจเบี่ยงเบนจากระบอบยียาธิปไตยไปได  และชื่อของ พ.ต.ท. ทักษิณจะ

เลือนหายไปจากประวัติศาสตรการเมืองไทย ไมตางจากนายกรัฐมนตรีทานอื่น หาก พ.ต.ท. ทักษิณ

เลือกที่จะตกอยูในวังวนแหงอํานาจของกลุมพลังยียาธิปไตย1

 

 
หมายเหตุ 
  1. บทวิเคราะหพรรคไทยรักไทย ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ “ไทยรักไทยในฐานะ 

อภิมหาพรรค”  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2544 
  

  2. บทวิเคราะหโครงสรางรัฐบาลทักษิณ ดู รังสรรค  ธนะพรพันธ “รัฐบาลทักษิณ” 

ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธุ  2544 
 

  3. บทวิเคราะหระบอบยียาธิปไตย ดู รังสรรค ธนะพรพันธ “จากอํามาตยาธิปไตย

ถึงยียาธิปไตย”  ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธุ 2544 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2544 
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ตารางที่ 1 
รัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณสังกัดพรรคไทยรักไทย 

จําแนกตามกลุมการเมือง 

17 กุมภาพันธ 2544 

 

กลุมหรือมุงการเมือง รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ 

กลุมนายทุนพรรค อดิศัย โพธารามิก (พาณิชย) ประชา  มาลีนนท (คมนาคม) 

 สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ (อุตสาหกรรม)  

   

กลุมชินวัตร ปุระชัย  เปยมสมบูรณ (มหาดไทย) พล.อ.ยุทธศักดิ์  ศศิประภา (กลาโหม) 

 เกษม  วัฒนชัย (ศึกษาธิการ) จําลอง  ครุฑขุนทด (ศึกษาฯ) 

 สมคิด  จาตุศรีพิทักษ (คลัง) สุชาติ  เชาววิศิษฐ (คลัง) 

 พงศเทพ  เทพกาญจนา (ยุติธรรม) ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ (เกษตร) 

 สุรเกียรติ์  เสถียรไทย (ตางประเทศ) สุวรรณ  วลัยเสถียร (พาณิชย) 

 สุดารัตน  เกยุราพันธุ (สาธารณสุข) ลดาวัลล์ิ  วงศศรีวงศ (แรงงาน) 

 สุธรรม  แสงประทุม (มหาวิทยาลัย) สุรพงษ  สืบวงศลี (สาธารณสุข) 

 จาตุรนต  ฉายแสง (สํานักนายกฯ)  

 พล.อ. ธรรมรักษ  อิศรางกูร (สํานักนายกฯ)  

   

กลุมวังน้ําเย็น พิทักษ  อินทรวิทยนันท (รองนายกฯ) สรอรรถ  กล่ินประทุม (มหาดไทย) 

 ชูชีพ  หาญสวัสดิ์ (เกษตร)  

กลุมกําแพงเพชร - วราเทพ รัตนากร (คลัง) 

กลุมอดิเรกสาร ปองพล  อดิเรกสาร (รองนายกฯ)  

กลุมคุณกิตติ สุวิทย  คุณกิตติ (รองนายกฯ)  

กลุมเทพสุทิน สมศักดิ์  เทพสุทิน (สํานักนายกฯ)  

กลุมเสรีธรรม  สมบัติ อุทัยสาง (มหาดไทย) 

กลุมนครปฐม (สะสมทรัพย) - - 

   

 
หมายเหตุ  รวบรวมจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพฉบับตางๆ 

 
 
 
 



 

การเมืองไทย 
บนเสนทางสูระบบทวิพรรค 

   
หากไมมี อุปสรรคอันมิไดคาดหมาย  พรรความหวังใหมจะผนวกเขากับพรรค 

ไทยรักไทยภายในป 2544 นี้ 

ผมไมแนใจวา จะขนานนามกิจกรรมการเมืองครั้งนี้อยางไร เพราะพิจารณาแตเพียงผิว

เผิน ดูเหมือนวาจะเปนการควบรวมกิจการหรือที่ภาษาธุรกิจเรียกวา Merger อันเปนการผนวก

กิจการตั้งแต 2 กิจการขึ้นไปเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยที่ทั้งสองฝายหรือทุกฝายตางมีศักดิ์ศรี

เสมอเหมือนกัน มีการตีราคาทรัพยสินของแตละฝาย และมีการตกลงกันวา ภายหลังการผนวก

กิจการ จะมีการแบงปนอํานาจและตําแหนงการบริหารอยางไร การผนวกพรรคความหวังใหมเขากับ

พรรคไทยรักไทยที่กําลังจะตกลงกันนี้ ดูเหมือนจะเปนเชนนี้ เพราะมีการตกลงกันลวงหนาแลววา 

เลขาธิการพรรคความหวังใหมจะมาดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรคไทยรักไทย 

แตการที่ไมมีขอตกลงในการเปลี่ยนชื่อพรรคภายหลังการผนวกพรรค ดังเชนการตั้งชื่อ

พรรคใหมวา “ไทยรักไทย-ความหวังใหม” ดุจเดียวกับบริษัท AOL–Time Warner ภายหลังควบ

บริษัท American Online เขากับบริษัท Time Warner สะทอนใหเห็นฐานะอันไมเสมอกันระหวาง

พรรคความหวังใหมกับพรรคไทยรักไทย โดยที่พรรคไทยรักไทยยังคงธํารงชื่อพรรคของตนตอไป สวน

พรรคความหวังใหมกลายเปน ‘ส่ิงชํารุดทางประวัติศาสตร’ ซึ่งแปรเปนธุลีแหงสังเวียนการเมืองไทย

ในไมชา 

ขอเท็จจริงขางตนนี้ทําใหผมคอนขางแนใจวา การผนวกพรรคความหวังใหมเขากับ

พรรคไทยรักไทยมิใชการควบกิจการหรือ Merger หากแตเปนการครอบกิจการหรือ Take-over ซึ่ง

วงการธุรกิจมีคําที่ใชอีกคําหนึ่งวา Acquisition 

ผูชํานัญการการเมืองตางปกใจเช่ือวา พรรคไทยรักไทยครอบพรรคความหวังใหม กลาว

อยางเฉพาะเจาะจงก็คือ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ‘ซื้อ’ พรรคความหวังใหม ราคาที่ ‘ซื้อ’ จายเปน

ตําแหนงทางการเมือง และเงินอุดหนุนการรณรงคทางการเมืองในการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 

ดังที่หัวหนาพรรคประชาธิปตยมักจะกลาวกระแนะกระแหนอยูเนืองๆวา ทั้งสองพรรคใชเงินกระเปา

เดียวกัน 

มูลคาทางการเมืองของพรรคความหวังใหมตกต่ําลงไปมากภายหลังวิกฤติการณการ

เงินเดือนกรกฎาคม 2540 สวนหนึ่งเปนเพราะความไรประสิทธิภาพและความผิดพลาดในการ

บริหารของรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธมีสวนนํามาซึ่งวิกฤติการณดังกลาวอยางมิอาจปฏิเสธได 

อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ ‘กระสุน’ ของผูนําพรรครอยหรอ ในแงนี้ พรรคความหวังใหมมิไดแตกตาง
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จากพรรคปวงชนชาวไทย และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธมิไดแตกตางจากพลเอกอาทิตย กําลังเอก 

พลันที่ ‘กระสุน’ ที่สะสมในยามเรืองอํานาจถูกใชไปในการประกอบกิจกรรมทางการเมืองจนเกือบ

หมดสิ้น พรรคการเมืองที่ตั้งมากับมือก็ตองสลายเปนเศษธุลี หากมิใชเปนเพราะเหตุการณ 

พฤษภาทมิฬ 2535 พรรคสามัคคีธรรมก็จะอยูในมรรควิถีเดียวกับพรรคปวงชนชาวไทยและพรรค

ความหวังใหม 

แมพรรคความหวังใหมมิไดมี ‘ราคา’ แพง อยางนอยในสายตา พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

แตการซื้อและขายพรรคมิอาจกระทําไดโดยงาย ภายในพรรคความหวังใหมเองมีแรงตอตานการ 

‘ขาย’ พรรค แมการตอตานจะออนพลังเมื่อกลุมนายสุชาติ ตันเจริญและกลุม ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง

เออออหอหมกดวย คงเหลือแรงตอตานจากกลุมนายชิงชัย มงคลธรรม และนายแพทยเปรมศักดิ์ 

เพียยุระ ภายในพรรคไทยรักไทย กลุมวังนําเย็นอันมีนายเสนาะ เทียนทองเปนผูนํา ก็ตอตานการ 

‘ซื้อ’ พรรคความหวังใหม ดังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา กลุมวังน้ําเย็นกลายเปน ‘ขุนพลพเนจร’ และ

ตองโคจรจากพรรคความหวังใหม เนื่องเพราะความขัดแยงและความเปนปรปกษในพรรคนั้น 

พรรคไทยรักไทยถีบตัวเปนอภิมหาพรรค ดวยการยึดกุมยุทธศาสตรการเติบโตภายนอก 

(External Growth) และใชยุทธวิธี M&A (Merger and Acquisition) แมในชั้นตน กลุมกอต้ังพรรค

จะกอปรดวยสมาชิกเกาของพรรคพลังธรรม ซึ่งแมจะมิใชพลังการเมืองอันบริสุทธิ์ แตก็มีอุดมการณ

ในระดับหนึ่ง ในเวลาตอมา พ.ต.ท. ทักษิณ ก็กวาดกลุมการเมืองกลุมตางๆเขามารวมพรรค จนไทย

รักไทยกลายเปนพรรค ‘รอยพอพันแม’ ภายหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544  และการจัดตั้ง

รัฐบาลในเดือนตอมา  ไมกวาด ‘ชินวัตร’ ก็กวาดพรรคเสรีธรรมเขาพรรคไทยรักไทยดวย 

หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานตองตรงกันวา ภายหลังการครอบพรรคความหวังใหม

แลว พรรคชาติพัฒนาเปนเปาหมายตอไปของไมกวาดยี่หอ ‘ชินวัตร’ โดยที่พรรคชาติไทยยืนกรานที่

จะไมใหพรรคไทยรักไทยเขาครอบ  พ.ต.ท. ทักษิณฝนที่จะไดเห็นการเมืองไทย ’พัฒนา’ ไปสูระบบ

ทวิพรรค (Bi–party System) อันเปนความฝนเดียวกับสภารางรัฐธรรมนูญผูรางรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

นักวิจารณการเมืองมักวิพากษ พ.ต.ท. ทักษิณในฐานที่เปน ‘เจาบุญทุม’ ผูใชเงินในการ

กวาดกลุมและพรรคการเมืองตางๆเขาพรรคไทยรักไทย พ.ต.ท. ทักษิณหอบหิ้วจิตวิญญาณแหง 

M&A จากวงการธุรกิจมาสูสังเวียนการเมือง แตนอยคนนักที่จะหันไปวิเคราะหกฎกติกาและ

โครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญ ผมไดเสนอการวิเคราะหเปนลายลักษณอักษรและ

อภิปรายในที่สาธารณะหลายตอหลายครั้งวา รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติวาดวยขนาดของ

พรรคการเมือง โดยมีฐานคติวา พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก ดังนั้น จึงมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลพรรค 

การเมืองขนาดใหญ พรอมๆกับการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก รัฐธรรมนูญฉบับป 2540  

เสริมสรางอคติดังกลาวนี้มากยิ่งขึ้นไปอีก ดวยการออกแบบระบบการเลือกตั้งใหมีการเลือกตั้งระบบ
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บัญชีรายชื่อพรรค (Party List) โดยที่พรรคที่ไดคะแนนเสียงเลือกตั้งนอยกวา 5% ของจํานวน

คะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ จะไมมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 

100) 

การซื้อนักการเมืองที่มีศักยภาพในการชนะการเลือกตั้ง เพื่อขยายขนาดของพรรคมีมา

กอนการกอต้ังพรรคไทยรักไทยแลว การซื้อนักการเมืองทั้งมุงก็มีมากอนแลวเฉกเชนเดียวกัน อคติวา

ดวยขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งแฝงอยูในรัฐธรรมนูญ มีส่ิงจูงใจที่จะผลักดันใหพรรคการเมือง

เติบโตดวยการควบและครอบกลุมหรือพรรคการเมือง (M&A) มากกวาการเติบโตจากภายใน 

(Internal Growth) ดวยการ ’ผลิต’ นักการเมืองของตนเอง พ.ต.ท. ทักษิณในฐานะอภิมหาเศรษฐี

ตอบสนองตอส่ิงจูงใจที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญรุนแรงยิ่งกวาผูนําพรรคการเมืองใดๆ การเติบโตดวย

ยุทธวิธี M&A ยิ่งทําใหพรรคไทยรักไทยขยายใหญยิ่งขึ้นไปอีก เพราะไดประโยชนจากการเลือกตั้ง

ระบบบัญชีรายชื่อพรรค ซึ่งเกื้อกูลใหพรรคการเมืองขนาดใหญมีตัวแทนในสภาผูแทนราษฎรมากกวา

สัดสวนอันสมควร (Overrepresentation) 

ดวยยุทธวิธี M&A ของพรรคไทยรักไทย ในไมชา การเมืองไทยก็ ‘พัฒนา’ สูระบบ 

ทวิพรรค สมดังเจตนารมณของ สสร. และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
 

คําถามพื้นฐานมีอยูวา ระบบทวิพรรค (Bi-party System) ดีกวาระบบพหุพรรค (Multi-

party System) อยางไร 
 

ภายใตระบบทวิพรรค เสรีภาพในการเลือก (Freedom of Choice) ของประชาชนมี

นอยลง นวัตกรรมดานนโยบาย (Policy Innovation) อาจมีนอยลงดวย เนื่องจากขาดพลังการ

แขงขันระหวางพรรคการเมือง บรรดาประเทศที่มีระบบทวิพรรค ลวนมีแรงกดดันใหปรับเปลี่ยนไปสู

ระบบพหุพรรค เพราะประชาชนตองการทางเลือกมากไปกวาที่เสนอโดยพรรคขนาดใหญเพียง 2 

พรรค ดวยเหตุดังนี้ พรรคปฏิรูป (Reform Party) และพรรคสิ่งแวดลอม (Green Party) จึงกอเกิด

เปนทางเลือกของประชาชนในประเทศเหลานั้น 

เสถียรภาพทางการเมืองภายใตระบบทวิพรรคมิไดดีไปกวาระบบพหุพรรค แมการจัดตั้ง

รัฐบาลพรรคเดียว (Single-Party Government) ภายใตระบบทวิพรรคมีโอกาสเปนไปไดมากกวา

ภายใตระบบพหุพรรค แตพรรคที่เติบใหญดวยยุทธวิธี M&A ยอมตองมีความขัดแยงระหวางกลุม

การเมืองตางๆภายในพรรคเดียวกัน ความขัดแยงภายในพรรคจะเปนปจจัยที่ส่ันคลอนเสถียรภาพ

ของรัฐบาล รัฐบาลผสม (Coalition Government) ภายใตระบบพหุพรรคเผชิญปญหาเสถียรภาพ 

เมื่อมีความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล การเติบใหญของพรรคดวยวิธี M&A ชวยแปรความ

ขัดแยงระหวางพรรคไปเปนความขัดแยงระหวางกลุมภายในพรรคเดียวกัน 
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ผมไมแนใจวา สังคมการเมืองไทยจะมี ‘สุขภาพ’ ดีไดอยางไร หากการเติบใหญของ

พรรคการเมืองเกิดจากอํานาจซื้อ มิไดเกิดจากฐานอุดมการณ  

ในสังคมการเมืองที่มีนายทุนใหญทางการเมืองหลายคน การเติบใหญของพรรค

การเมืองตางๆยอมขึ้นอยูกับดุลแหงอํานาจซื้อระหวางนายทุนการเมืองเหลานั้น พรรคการเมืองใดที่

นายทุนมีอํานาจซื้อถดถอย พรรคการเมืองนั้นยอมตองหดตัวลง สวนพรรคการเมืองที่มีขนาดใหญ

ข้ึนได นายทุนของพรรคนั้นจักตองมีอํานาจซื้อสัมพัทธมากกวานายทุนพรรคอื่นๆ 

ในสังคมการเมืองที่มีนายทุนใหญทางการเมืองเพียงคนเดียว ขนาดสัมพัทธของพรรค

การเมืองที่มีนายทุนใหญหนุนหลังยอมขยายใหญข้ึน โดยที่พรรคการเมืองอื่นรอวันอับเฉา หากไมมี

เหตุปจจัยที่จะทําลายอํานาจซื้อของนายทุนใหญดังกลาว สังคมการเมืองนั้นยอม ‘พัฒนา’ ไปสู

ระบบเอกพรรค (One-Party System) 

ปรากฏการณที่ไมกวาดยี่หอ ‘ชินวัตร’ จะกวาดบางภาคสวนของพรรคประชาธิปตยเขา

พรรคไทยรักไทยเปนเรื่องไมนานเกินรอ อันเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ซึ่งยึดฐานคติ ‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’ 

 

 
หมายเหตุ 

1. การถีบตัวเปนอภิมหาพรรคของพรรคไทยรักไทย โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ 

“ไทยรักไทยในฐานะอภิมหาพรรค” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2544 

2. อคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) ที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ โปรดอาน  

รังสรรค ธนะพรพันธุ “อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 15 

กุมภาพันธ 2544 

3. เหตุใดการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคจึงเกื้อกูลใหพรรคขนาดใหญมี 

ตัวแทนเกินกวาที่สมควร (Overrepresentation) และพรรคการเมืองขนาดเล็กมีตัวแทนนอยกวาที่

สมควร (Underrepresentation) โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “Party List” ผูจัดการรายวัน ฉบับ

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2544 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544 



หมายเหตุวาดวยการยายพรรค 
 

เมื่อนายกร ทัพพะรังสี อดีตหัวหนาพรรคชาติพัฒนา ซึ่งตอมาดํารงตําแหนงประธาน 

ที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ลาออกจากการเปนสมาชิกพรรค เมื่อตนเดือนพฤศจิกายน 2546 เพื่อ

เตรียมยายเขาพรรคไทยรักไทย เสียงชยันโตจากประชาสังคมไทยก็ดังขรม โดยที่ในขณะเดียวกัน 

ความเห็นอกเห็นใจนายสุวัจน ลิปตพัลลภ หัวหนาพรรคชาติพัฒนา ซึ่งเพิ่งถูกดุลออกจากรัฐบาล

พรรคไทยรักไทย เพิ่มข้ึนอีกอักโข

บัดนี้เปนที่ประจักษชัดวา นายกร ทัพพะรังสี ตองการยายพรรค
 

       เหตุใดนักการเมืองจึงตองการยายพรรค?
 

        การยายพรรคกับการซื้อนักการเมืองเปนประพฤติกรรมคนละดานของเหรียญเดียวกัน 

คําถามที่วา เหตุใดนักการเมืองจึงตองการยายพรรค จึงคาบเกี่ยวกับคําถามที่วา เหตุใดพรรค

การเมืองจึงซื้อนักการเมือง

 ตลาดนักการเมืองมีสถานะไมแตกตางจากตลาดแรงงาน พรรคการเมืองมีสภาพ

เสมือนหนึ่งหนวยผลิตที่ทําหนาที่ผลิตบริการทางการเมืองเสนอขายแกประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ใน

การผลิตบริการทางการเมือง พรรคการเมืองยอมตองการปจจัยการผลิตทั้งปวง หากปราศจาก

ปจจัยการผลิต พรรคการเมืองยอมมิอาจผลิตบริการทางการเมืองได คุณภาพของปจจัยการผลิต

ยอมสงผลตอคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผลิตได นอกจากนี้ พรรคการเมืองยังตองมีการบริหาร 

จัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหบริการทางการเมืองที่ผลิตไดมีคุณภาพและเสียตนทุนต่ําที่สุดเทาที่

จะเปนไปได 

กอนที่จะกาวไปผลิตบริการทางการเมือง พรรคการเมืองจําตองยึดรัฐสภาใหได

เสียกอน เพื่อใหมีความชอบธรรมในการบริหารราชการแผนดิน พรรคการเมืองมีทางเลือกในการ

เติบโตอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางแรก ไดแก การเติบโตจากภายใน (Internal Growth) แนวทาง

ที่สอง ไดแก การเติบโตสูภายนอก (External Growth)

พรรคไทยรักไทยเติบโตเปนอภิมหาพรรค ดวยการยึดแนวทางการเติบโตทั้งสอง 

ผสมผสานกัน โดยในชั้นกอต้ังพรรคอาศัยการเติบโตจากภายในที่มีฐานดั้งเดิมในพรรคพลังธรรม 

ตอเมื่อตองการยึดอํานาจรัฐ จึงอาศัยการเติบโตสูภายนอก ดวยการควบและครอบพรรคและ 

กลุมการเมืองตางๆ (Mergers and Acquisition) การรับกลุมวังน้ําเย็น อันมีนายเสนาะ เทียนทอง 

เปนหัวหนากลุม เขารวมพรรคไทยรักไทย นับเปนจุดเปล่ียนผันสําคัญ เพราะหลังจากนั้นพรรค 

ไทยรักไทยก็เดินเครื่อง M&A เพื่อขยายพรรคอยางเต็มที่ นับตั้งแตการครอบสวนสําคัญของพรรคกิจ
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สังคม การครอบพรรคความหวังใหมและพรรคเสรีธรรม โดยที่เดินเครื่องในการครอบพรรค 

ชาติพัฒนาดวย

พรรคไทยรักไทยตองการ ‘ซื้อ’ นักการเมืองและกลุมการเมืองเพื่อขยายฐานทาง

การเมือง หากฐานการเมืองมั่นคงและแข็งแกรง พรรคไทยรักไทยจะสามารถธํารงอํานาจทาง

การเมืองไดยืนยาว ในการตัดสินใจซื้อนักการเมืองและกลุมการเมืองใดๆ พรรคการเมืองยอมตอง

เลือกซื้อนักการเมืองและกลุมการเมืองที่ชวยเพิ่มพูนมูลคาเพิ่มทางการเมือง (Political Value-

Added) พรรคการเมืองยอมไมตองการซื้อนักการเมืองและกลุมการเมืองที่บั่นทอนมูลคาทาง

การเมืองของตน

แตการซื้อนักการเมืองหรือกลุมการเมืองมีราคาที่ตองจาย ไมมีพรรคการเมืองที่มีเหตุมี

ผลใดๆที่ทุมเงินซื้ออยางไมอ้ัน เพราะตองเปรียบเทียบมูลคาเพิ่มทางการเมืองที่ไดกับราคา 

ที่จายไป พรรคการเมืองที่ตองการยึดกุมอํานาจรัฐจะจายเงินซื้อนักการเมืองและกลุมการเมือง  

จนถึงระดับที่มูลคาเพิ่มทางการเมืองที่ไดเทากับราคาที่จาย พรรคการเมืองมิไดแตกตางจากหนวย

ผลิตที่จายเงินจางพนักงานจนถึงระดับที่รายไดสวนเพิ่มจากการจางพนักงาน (Marginal Staff 

Revenue) เทากับรายจายสวนเพิ่มในการจางพนักงาน (Marginal Staff Expenditure)

ในการซื้อนักการเมือง พรรคการเมืองอาจเลือกจายราคาในรูปตัวเงิน ดังเชนเงินโอน

เปนกอน คาใชจายในการรณรงคทางการเมืองและเงินเดือนประจํา หรือจายราคาในรูปตําแหนงทาง

การเมือง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการเจรจาตอรองระหวางพรรคการเมืองผูเสนอซื้อกับนักการเมืองที่ตองการ

ยายพรรค

แรงงานยอมเคลื่อนยายจากโรงงานที่ใหคาจางต่ําไปสูโรงงานที่ใหคาจางสูงฉันใด  

นักการเมืองยอมตองออกจากพรรคที่ใหผลตอบแทนต่ําไปสูพรรคที่ใหผลตอบแทนสูงฉันนั้น ทั้งนี้

ผลตอบแทนดังกลาวนี้มิไดจํากัดเฉพาะผลตอบแทนทางการเมือง หากยังคลุมผลตอบแทนที่มิใชตัว

เงินดวย

ในทัศนะของระบบทุนนิยม พรรคการเมืองมีสถานะเสมือนหนึ่งหนวยผลิต การยาย

พรรคมีสภาพไมแตกตางจากการเปลี่ยนที่ทํางาน จึงมิใชเร่ืองนาเสียหาย หากแรงงานสามารถ

เคลื่อนยายจากอุตสาหกรรมที่ใหผลตอบแทนต่ําไปสูอุตสาหกรรมที่ใหผลตอบแทนสูงได เหตุไฉน

นักการเมืองจึงยายพรรคมิไดดวยเลา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดหามนักการเมืองยายพรรค แต 

ไมตองการสงเสริมการยายพรรค จึงกําหนดเงื่อนเวลาขั้นต่ําในการเปนสมาชิกพรรคกอนที่จะมี 

คุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร กลาวคือ จะตองเปนสมาชิกพรรค

การเมืองไมต่ํากวา 90 วัน
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 การยายพรรคของนักการเมืองในฐานะปจเจกชนไมยุงยากและเสียตนทุนการตัดสินใจ 

(Decision-Marking Cost) ต่ํา แตการยายพรรคเปนกลุมก็ดี หรือการใหพรรคการเมืองอื่นเขามา

ครอบพรรคการเมืองของตนก็ดี หรือการควบเขากับพรรคการเมืองอื่นก็ดี ลวนตองเสียตนทุนการ

ตัดสินใจสูงทั้งสิ้น เนื่องเพราะมีลักษณะเปนปฏิบัติการรวมกัน (Collective Action) ซึ่งครอบคลุม

นักการเมืองจํานวนมาก

ทั้งๆที่พรรคไทยรักไทยสงเทียบเชิญนานหลายเดือน แตพรรคชาติพัฒนาก็ยังตัดสินใจ

มิไดวา จะใหพรรคไทยรักไทยเขายึดพรรคหรือไม สวนหนึ่งอาจเกิดจากความลังเลใจของหัวหนา

พรรคนั้นเอง ในขณะที่ลูกพรรค ดังเชนนายกร สามารถตัดสินใจโดยฉับพลันในการศิโรราบตอพรรค

ไทยรักไทย ทั้งๆทนายกรเคยแสดงอาการเทียบชั้นกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในการแยงชิงเกาอี้

นายกรัฐมนตรี

ี่

การถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาพรรค ทําใหพรรคไทยรักไทยกลายเปน "หลุมดํา" ในสังคม

การเมืองไทยที่มีพลังดูดนักการเมืองและกลุมการเมืองตางๆ ในขณะที่พรรคไทยรักไทยขับเคลื่อน

ขยายฐานการเมืองตอไปเร่ือยๆ สภาวะความไมแนนอนของนักการเมืองนอกพรรคไทยรักไทย 

เพิ่มพูนเปนเงาตามตัว คนเหลานี้จํานวนไมนอยมองไมเห็นอนาคตทางการเมืองของตน ไมแนใจวา

จะมีพื้นที่ทางการเมืองเหลือใหยืน มรรควิธีสําคัญในการลดทอนสภาวะความไมแนนอนดังกลาวนี้ 

ก็แตโดยการยายเขาพรรคไทยรักไทยเสียเลย   นายกร ทัพพะรังสี มีระบบความคิดดังที่กลาวนี้  

แตระบบความคิดเชนนี้เองเปนกลไกในการเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองการปกครองไทยไปสู

ระบอบ ‘ทักษิณาธิปไตย’ ในที่สุด

ตลาดนักการเมืองกําลังแปรเปลี่ยนเปนตลาดของผูซื้อ (Buyer’ Market) โดยทายที่สุด

อาจมีผูซื้อแตเพียงรายเดียว (Monopsony) พรรคไทยรักไทยเปนผูซื้อรายเดียวดังกลาวนี้ พรรค 

การเมืองอื่นๆ ลวนขาดอํานาจซื้อ เพราะมิอาจดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนด

และบริหารนโยบายเศรษฐกิจอยางเปนกอบเปนกํา หากแมนพรรคการเมืองเหลานี้จะเสนอซื้อ

นักการเมือง ก็คงหานักการเมืองยายเขาพรรคไดยาก เพราะลวนเปนพรรคที่กําลังเผชิญความรวง

โรย  ในขณะที่พรรคไทยรักไทยอยูในภาวะรุงโรจน 

ในภาวะที่ตลาดนักการเมืองเปนตลาดของผูซื้อ พรรคไทยรักไทยในฐานะผูซื้อยอมมี

อํานาจตอรองสูง นักการเมืองที่ยายเขาพรรคไทยรักไทยเกือบจะไมมีราคาเลย บางทีอาจตองจาย 

‘ราคา’ เพื่อขอเขาพรรค  โดยหวังวา จะเก็บเกี่ยวผลตอบแทนคืนในภายหลัง

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2546 



 

นักการเมืองในฐานะสินคา 
 

นักการเมืองกลายเปนสินคาในตลาดการเมืองไทยนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2490 เมื่อ

กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจําตองเลนเกมเลือกตั้ง  และพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม ดูดนักการเมืองไปใชงาน  

ภายใตระบอบอํามาตยาธิปไตย เมื่อขุนศึกไทยจําตองเลนเกมการเลือกตั้ง การกวานซื้อ

นักการเมืองเขาคอกกอเกิดเปนระลอก ดังจะเห็นไดจากกรณีพรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิของ

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เมื่อตนทศวรรษ 2500 พรรคสหประชาไทยของกลุมถนอม-ประภาส เมื่อตน

ทศวรรษ 2510 และพรรคสามัคคีธรรมของคณะ รสช. เมื่อกลางทศวรรษ 2530  

การที่นักการเมืองยายเขาคอกของกลุมขุนศึกที่ทรงอํานาจทางการเมืองแสดงใหเห็นวา 

อํานาจทางการเมืองเปนแรงดูดนักการเมืองที่ทรงพลัง เพราะอํานาจทางการเมืองเปนที่มาของ

ทรัพยศฤงคาร  
 

ภายใตระบอบยียาธิปไตย นักการเมืองยังคงยายเขาคอกของพรรคการเมืองที่ทรงพลัง

ทางการเมือง พรรคการเมืองขนาดใหญในอดีตลวนมีประสบการณในการดูดนักการเมือง  

แตการดูดนักการเมืองมิไดกระทําอยางโจงแจง เพราะตระหนักดีวา ประชาสังคมไทยตอตาน 

นักการเมืองขายตัว  ในยามที่พรรคประชาธิปตย 'ดูด' นักการเมือง พรรคประชาธิปตยกระทําดวย

อาการกระมิดกระเมี้ยน ตรงกันขามกับพรรคไทยรักไทยที่ 'ดูด' อยางเปดเผย แมจะไมโปรงใส เพราะ

มิไดแจงราคาที่จาย  

พรรคไทยรักไทยเติบใหญเปนอภิมหาพรรค ดวยวิธีการที่วงการธุรกิจเรียกวา M&A 

(Merger and Acquisition) เมื่อพรรคไทยรักไทยตั้งเปาที่จะมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 400 คน ใน

การเลือกตั้งป 2547 พรรคไทยรักไทยกระทําการ 'ดูด' และกวานซื้อนักการเมืองเขาคอกขนานใหญ  

เมื่อนักการเมืองในสังกัดพรรคตางๆยายไปสังกัดพรรคไทยรักไทย ผูนําพรรคตนสังกัด

ลวนไมพอใจ และมักจะเก็บอาการความไมพอใจไมอยู เมื่อ ส.ส.ในสังกัดพรรคประชาธิปตยยายเขา

พรรคไทยรักไทยจํานวนมาก ผูนําพรรคประชาธิปตยตางดาหนาออกมากนประณามพรรคไทยรัก

ไทยวาเปน 'ไอตัวดูด' หลงลืมวีรกรรมของตนเองในอดีตอันรุงเรืองที่ 'ดูด' ส.ส.จากพรรคอื่นเฉก

เชนเดียวกัน  
 

ผูนําสังคมและคอลัมนิสตจํานวนมาก ประณาม ส.ส. ที่ยายพรรควาขายตัว แทที่จริง

แลว การยายพรรคเปนพฤติกรรมของสัตวเศรษฐกิจไมตางจากการตัดสินใจยายบริษัทของพนักงาน 
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หรือการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพของผูที่อยูในวัยทํางาน การตัดสินใจยายงานหรือเปลี่ยนอาชีพจะ

เกิดขึ้นเมื่องานใหมหรืออาชีพใหมใหผลตอบแทนดีกวางานเดิมหรืออาชีพเดิม ผลตอบแทนดังกลาว

นี้ครอบคลุมทั้งผลตอบแทนในรูปตัวเงิน (Pecuniary Returns) และผลตอบแทนที่มิใช 

ตัวเงิน (Non-Pecuniary Returns) 

ในทํานองเดียวกับผูประกอบอาชีพอื่นๆ นักการเมืองยอมตองการยายจากพรรค ที่ให

ผลตอบแทนต่ําไปสูพรรคที่ใหผลตอบแทนสูง ผลตอบแทนดังกลาวนี้มีองคประกอบอยางนอย 5 

สวน  

สวนที่หนึ่ง ไดแก คาตัวที่ไดรับจากการยายพรรค เงินคาตัวนี้มักจะจายเปนกอน มี

สภาพเสมือนหนึ่งรายจายสําหรับ Goodwill หรือ 'ทุนยี่หอ' (Brand Name Capital)ของนักการเมือง 

'ทุนยี่หอ' ตองใชเวลาสั่งสม นักการเมืองแตละคนมี 'ทุนยี่หอ' แตกตางกัน นักการเมืองคนใด

สามารถอํานวยการใหประชาชนภักดีตอ 'ทุนยี่หอ' (Brand Loyalty) นักการเมืองคนนั้นยอมมี

โอกาสชนะการเลือกตั้งสูง คาตัวของนักการเมืองจะสูงต่ํามากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับฐาน 'ทุน

ยี่หอ' และความภักดีของประชาชนในเขตการเลือกตั้ง  

สวนที่สอง ไดแก เงินชวยเหลือการใชจายในการรณรงคทางการเมือง โดยเฉพาะ อยาง

ยิ่งคาใชจายในการเลือกตั้ง เหตุปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหนักการเมืองยายพรรค ก็คือ พรรค

ตนสังกัดเดิมกระสุนหมด ดังนั้น จึงตองแสวงหาพรรคการเมืองที่สามารถฝากอนาคตได  

สวนที่สาม ไดแก เงินชวยเหลือคาใชจายประจําเดือน การจาย 'เงินเดือน' ให ส.ส. มิได

กระทํากันทุกพรรค โดยทั่วไปมีเฉพาะพรรคที่มีฐานะดี โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรครัฐบาลที่สามารถดูด

ซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ  

สวนที่ส่ี ไดแก ตําแหนงทางการเมือง นับต้ังแตรัฐมนตรีไปจนถึงเลขานุการรัฐมนตรี 

นักการเมืองยอมหวังตําแหนงทางการเมือง เพราะนอกจากจะเปนเกียรติประวัติแกวงศตระกูลและ

ไดรับเงินประจําตําแหนงแลว หากตําแหนงนั้นมีอํานาจที่ใหคุณใหโทษได ยอมมีโอกาสดูดซับ

สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการใชอํานาจได  

สวนที่หา ไดแก คะแนนนิยมทางการเมืองที่จะไดรับเพิ่มข้ึนจาก Goodwill หรือทุนยี่หอ

ของพรรคที่ตองการยายเขา พรรคดังกลาวอาจประสบความสําเร็จในการผลิตนโยบายสนองความ

ตองการของประชาชน และสามารถสะสมทุนยี่หอจนมั่นคง โดยที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความ

ภักดีตอยี่หอพรรคเพิ่มข้ึนตามลําดับ การยายเขาพรรคไทยรักไทยขนานใหญในป 2547 นับเปน

อุทาหรณของความขอนี้  

แตการยายพรรคมิไดมีแตประโยชนที่คาดวาจะไดเทานั้น ยังมีตนทุนที่ตองสูญเสียอีก

ดวย ตนทุนที่ประจักษแจงก็คือ บรรดาผลตอบแทนที่ไดรับจากพรรคเดิม ยอมตองอันตรธานไปเมื่อ

มีการยายพรรค ไมวาจะเปนผลตอบแทนที่ เปนตัวเงินและมิใชตัวเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
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จะไมสามารถไดประโยชนจากฐานเสียงและเครือขายทางการเมืองของพรรคเดิมอีกตอไป ตนทุน 

ที่สําคัญอีกประเภทหนึ่ง ไดแก การตองทนรับการประณามวาเปนนักการเมืองขายตัว หรือไร 

อุดมการณ  การยายพรรคเปน 'อาชญากรรม' ทางการเมืองหรือไม  เปนประเด็นที่ถกเถียงกันได แต

นักการเมืองที่ยายพรรคยอมทําลายความนาเชื่อถือของตนเองในสังคมการเมือง เพราะแสดงใหเห็น

ถึงการขาดความภักดีตอพรรคและการขาดความสํานึกในการรวมเปนรวมตายกับพวกพอง ผูนํา

พรรคใหมที่เขาสังกัดก็ตองระแวดระวังวา หากพรรคอยูในภาวะตกต่ํา คนเหลานี้เปนกลุมเสี่ยงที่จะ

ยายออกจากพรรคในอนาคต เพราะมีประวัติปรากฏมาแลววา ไมมีความภักดีตอพรรค หากแตยาย

พรรคตามสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ และสิ่งจูงใจทางการเมือง  

ในขณะที่ตนทุนที่ตองแบกรับจากการยายพรรคปรากฏอยางชัดแจง ผลตอบแทนที่คาด

วาจะไดมีสภาวะความไมแนนอนอยางสูง ผลตอบแทนที่ไดรับทันที ก็คือ การใชยี่หอของพรรคใหม

ในการหาเสียง หากพรรคใหมเปนพรรคประชานิยม ผูยายพรรคยอมไดรับประโยชนจากกระแส

ประชานิยมของพรรคดวย ผลตอบแทนอีกประเภทหนึ่งที่อาจไดรับทันที ก็คือ คาตัวในการยายพรรค 

แตผลตอบแทนประเภทนี้จะไดรับก็ตอเมื่อมีการยื่นหมูยื่นแมว สวนผลตอบแทนอื่นๆไมวาจะเปนเงิน

อุดหนุนการใชจายในการหาเสียง เงินอุดหนุนประจําเดือน และตําแหนงทางการเมือง เปน

ผลตอบแทนที่มีความไมแนนอนอยางสูง พรรคใหมที่ยายเขาไปสังกัดอาจรักษาสัญญาบางเรื่อง แต

อาจมิไดปฏิบัติตามพันธสัญญาเต็มตามขอตกลง ซึ่งปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆ  

นักการเมืองที่มีเหตุมีผล ยอมตองประเมินประโยชนและตนทุนอันเกิดจากการยายพรรค

ดังที่พรรณนาขางตนนี้ การยายพรรคจะเกิดข้ึน หากผลการประเมินปรากฏวา ประโยชนที่คาดวาจะ

ไดรับจากการยายพรรคมีมากกวาตนทุนที่ตองเสียไป ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเปนไปไดที่พรรคที่

ตองการยายเขา 'เบี้ยว' สัญญาดวย  
 

การซื้อนักการเมืองของพรรคการเมืองไทย แมภายหลังจากที่ รัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีผลบังคับใช สะทอนความเปนจริงที่วา ยี่หอและนโยบายพรรค

การเมืองไมเพียงพอแกการยึดเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร จําเปนตองอาศัยยี่หอและฐาน 

การเมืองของนักการเมืองดวย 

พรรคการเมืองที่ตองการซื้อนักการเมืองตองทําแบบฝกหัด Cost-Benefit Analysis  

ไมแตกตางจากนักการเมืองที่ตองการยายพรรค  

พรรคการเมืองยอมตองการนักการเมืองที่มีทุนยี่หออันมั่นคง นักการเมืองแตละคนยอม

มีทุนยี่หอแตกตางกัน  

ทุนยี่หอทางการเมืองมิอาจกอเกิดโดยฉับพลัน หากแตตองมีการสะสมระยะยาว เพราะ

ตองอาศัยการสรางเครือขายทางการเมืองในเขตการเลือกตั้ง รวมทั้งการกระชับสายสัมพันธเชิง
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อุปถัมภ นักการเมืองผูเปนที่ตองการของพรรคการเมืองมักเปนผูที่ประชาชนในเขตการเลือกตั้งมี

ความภักดีตอยี่หอ นักการเมืองจะประสบความสําเร็จในการสรางความภักดีของประชาชนในเขต

การเลือกตั้งที่มีตอยี่หอของตน ก็ตอเมื่อพิสูจนซ้ําแลวซ้ําเลาวา สามารถสงมอบ 'บริการความสุข' 

แกประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน นักการเมืองประเภทนี้ที่อภิมหาพรรคอยางไทยรักไทย

ตองการซื้อ เพราะยี่หอของพรรค เครดิตของพรรค และนโยบายของพรรค ไมเพียงพอแกการเจาะ

เขตการเลือกตั้งเหลานี้ได  

พรรคการเมืองจะตัดสินใจซื้อนักการเมืองก็ตอเมื่อผลการประเมินปรากฏวา  

นักการเมืองที่ตองการซื้อชวยเพิ่มมูลคาเพิ่มทางการเมือง (Political Value-Added) ของพรรค และ

ชวยใหพรรคยึดพื้นที่ในรัฐสภาไดมากขึ้น 

 ราคานักการเมืองที่พรรคการเมืองตองจายขึ้นอยูกับอํานาจการตอรองระหวางพรรค

การเมืองที่ตองการซื้อกับนักการเมืองที่ตองการยายพรรค  

นักการเมืองที่ไมมีทุนยี่หอหรือมีทุนยี่หอนอย ยอมหวาดหวั่นตอกระแสประชานิยมของ

พรรคไทยรักไทย หากมิไดยี่หอไทยรักไทยชวยเสริม อาจตองพายแพการเลือกตั้ง นักการเมืองกลุมนี้

ยอมตองตะกายเขาพรรคไทยรักไทย 

นักการเมืองที่ประสบความสําเร็จในการสรางทุนยี่หอ และประชาชนในเขตการเลือกตั้ง

มีความภักดีตอยี่หอของตนอยางมั่นคง อาจไมมีความจําเปนในการยายพรรค นักการเมืองกลุมนี้ที่

ยายเขาพรรคไทยรักไทยก็ดวยเหตุผลของสัตวเศรษฐกิจโดยแท เพราะไมตองการเหนื่อยยากในการ

รณรงคสูกับพรรคไทยรักไทย มิหนําซ้ํายังสามารถแปลงทุนยี่หอใหเปนเงินสดในราคาสูงอีกดวย  

กระบวนการแปลงนักการเมืองใหเปนสินคา ซึ่งเริ่มตนในปลายทศวรรษ 2490 บัดนี้มี

พลวัตอันสูงยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  “เศรษฐทรรศนเจาพระยา” 

   นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนกันยายน 2547 



 

การเลือกตั้งเมืองนนท 
 

  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเขต 3 จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอาทิตยที่ 12 

ตุลาคม 2546  ปรากฏผลวา  ผูสมัครสังกัดพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้ง 

        หัวหนาพรรคไทยรักไทยตีความชัยชนะครั้งนี้วา เปนเพราะประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง

พอใจผลงานของรัฐบาล ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลจะทุมเทการทํางานตอไปเพื่อสนองตอบความตองการ

ของประชาชน 

        แมวาคณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิไดรับรองผลการเลือกตั้งอยางเปนทางการ แต 

ขอเท็จจริงปรากฏแลววา ผูสมัครสังกัดพรรคไทยรักไทยไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งเหนือกวาคูแขง 

ทั้งที่สังกัดพรรคประชาธิปตยซึ่งเปนพรรคฝายคาน และที่สังกัดพรรคชาติพัฒนาซึ่งเปนพรรค 

รวมรัฐบาล 
 

        คําถามพื้นฐานมีอยูวา ชัยชนะของพรรคไทยรักไทยครั้งนี้เปนชัยชนะที่ทวมทนหรือไม ? 
 

        หากพิจารณาคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไดรับอาจตีความวาเปนชัยชนะที่ทวมทนได  

ในเมื่อผูสมัครสังกัดพรรคไทยรักไทยไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งเกือบ 1.92 เทาของผูสมัครสังกัด

พรรคชาติพัฒนา (36,996 คะแนน เทียบกับ 19,274 คะแนน)  และเกือบ 4.52 เทาของผูสมัครสังกัด

พรรคประชาธิปตย (36,996 คะแนน เทียบกับ 8,200 คะแนน) 

        แตเมื่อวิเคราะหผลการเลือกตั้งตอไปจะพบวา ผูสมัครสังกัดพรรคไทยรักไทยไดรับ

คะแนนเสียงเพียง 53.6% ของจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด (ดูตารางที่ 1) หากผูนําพรรคไทย 

รักไทยพากันตีปก เนื่องเพราะคะแนนเสียงเลือกตั้งที่ไดรับอยางทวมทนก็ตองหาเวลาสยายปก 

เพื่อใหปกการเมืองแข็งแรง เพราะเพียงดวยคะแนนเสียงระดับ 50% ตนๆมิอาจวางใจไดวา จะ

สามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวไดภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งตอไป 

        กรรมการการเลือกตั้งแถลงขาวตอส่ือมวลชนวา ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมาใชสิทธิ

ประมาณ 51.1% แมจะพอใจอัตราการใชสิทธิระดับดังกลาวนี้ แตมิไดเปนไปตามความคาดหวังของ

สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 

        รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีบทบัญญัติที่กําหนดใหชนชาวไทย 

มีหนาที่ในการใชสิทธิเลือกตั้ง การไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควร ยอมตองเสียสิทธิตามที่

กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 68) 

        ในดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติที่กําหนดสิทธิและเสรีภาพของ 

ขนชาวไทยอยางกวางขวาง (หมวด 3 มาตรา 26-65) โดยที่สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองเปนสิทธิ
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และเสรีภาพขั้นพื้นฐาน แตในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลับลิดรอนเสรีภาพในการเลือกของ

ประชาชน ดวยการกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของชนชาวไทย ปรัชญาพื้นฐานของ

หลักการทั้งสองนี้ไมเพียงแตจะไมสอดคลองตองกัน หากยังขัดกันดวย เพราะการบังคับโดยนัยให

ประชาชนมีหนาที่ตองใชสิทธิเลือกตั้งมีผลในการลิดรอนเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน 
 

        เหตุใดสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 จึงกําหนดใหการใชสิทธิเลือกตั้งเปนหนาที่ของ 

ชนชาวไทย ? 
 

        สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 มีความเห็นวา การนอนหลับทับสิทธิกอใหเกิด 

ผลกระทบอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ 

        ประการแรก การนอนหลับทับสิทธิ ซึ่งทําใหมีผูใชสิทธิเลือกตั้งนอยกวาที่ควร เกื้อกูล

การซื้อเสียง เมื่อมีจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งนอย การซื้อเสียงจํานวนไมมากสามารถชวยใหชนะ 

การเลือกตั้งไดโดยไมยากลําบาก แตถามีผูใชสิทธิเลือกตั้งจํานวนมาก การซื้อเสียงเพื่อชนะการ

เลือกตั้งตองใชเงินจํานวนมาก 

        ประการที่สอง การนอนหลับทับสิทธิเปดชองใหผูทุจริตการเลือกตั้งเขาไปสวมใชสิทธิ

เลือกตั้ง อันเปนเหตุใหการเลือกตั้งไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม หากมีผูใชสิทธิเลือกตั้งในสัดสวนสูง 

ชองทางในการทุจริตการเลือกตั้งจะมีนอยลง 
 

        การนอนหลับทับสิทธิทําใหการซื้อขายเสียงมีมากขึ้นหรือไม และทําใหการทุจริตการ

เลือกตั้งมีมากข้ึนหรือไม เปนปญหาขอเท็จจริงที่ตองไตสวน มิอาจกลาวสรุปดวยการใชลําดับแหง

เหตุผลได หากเห็นวาการซื้อขายเสียงเปนเรื่องไมถูกตอง ก็ตองลงโทษผูซื้อและผูขายเสียง  

ในทํานองเดียวกัน หากเห็นวาการทุจริตการเลือกตั้งเปนเรื่องไมถูกตอง ก็ตองลงโทษผูประกอบ

ทุจริตกรรมดังกลาวอยางเขมงวด เหตุไฉนจึงมาลงโทษประชาชนผูนอนหลับทับสิทธิ ซึ่งมิไดขาย

เสียงและมิไดทุจริตการเลือกตั้ง ประชาชนที่ขายเสียงตางหากที่ตองไปใชสิทธิเลือกตั้ง หากรับเงิน

จากผูซื้อเสียง แลวไมไปเลือกตั้ง ยอมตองถูกผูซื้อเสียงเลนงาน 

        รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดกําหนดบทลงโทษประชาชนที่นอนหลับทับสิทธิอยาง 

ชัดเจน เพียงแตกําหนดอยางเลื่อนลอยวา เสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ เนื่องจากตกลงกันมิได

ในหมู สสร. จึงทิ้งใหเปนภาระแกผูรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง 

        พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิก

วุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติวา ผูนอนหลับทับสิทธิโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหมิอาจใช

สิทธิเลือกตั้งได 'ตอง' เสียสิทธิการไดรับการชวยเหลือจากรัฐตามหลักเกณฑและวิธีการที่
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คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนด (มาตรา 23) อันเปนการโยนภาระไปใหคณะกรรมการการ

เลือกตั้งใชดุลพินิจในการกําหนดคํานิยามวา ‘สิทธิการไดรับการชวยเหลือจากรัฐ’ นั้นคืออะไร 

        ตอมามีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายการเลือกตั้งในป 2542 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 มี

บทบัญญัติเกี่ยวกับการเสียสิทธิของผูนอนหลับทับสิทธิรวม 8 ประการ (มาตรา 23) อันไดแก 

         (1)  สิทธิยื่นคํารองคัดคานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา  

ผูบริหารทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิ่น 

        (2)  สิทธิรองคัดคานการเลือกกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะการ

ปกครองทองที่ 

        (3)  สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผูบริหาร 

ทองถิ่น  และสมาชิกสภาทองถิ่น 

        (4)  สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนกํานันและผูใหญบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะการ

ปกครองทองที่ 

        (5)  สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมายตามกฎหมายวาดวยการ 

เขาชื่อเสนอกฎหมาย 

        (6)  สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่นตามกฎหมาย

วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 

        (7)  สิทธิเขาชื่อรองขอเพื่อใหวุฒิสภามีมติถอดถอนบุคคลตามกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

        (8)  สิทธิเขาชื่อรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น ตาม

กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

        การเสียสิทธิทั้ง 8 ประการดังกลาวขางตนนี้ มีกําหนดเวลาตั้งแตวันเลือกตั้งครั้งที่ 

นอนหลับทับสิทธิ จนถึงวันเลือกตั้งครั้งที่ไปใชสิทธิ อนึ่ง มีขอนาสังเกตวา บทลงโทษดังกลาวนี้โดย

พื้นฐานแลวเปนการเพิกถอนสิทธิทางการเมือง ตางกับกฎหมายการเลือกตั้งฉบับป 2541 ที่ตองการ

เพิกถอนสิทธิการรับความชวยเหลือจากรัฐ บทลงโทษใหมนี้จึงกระทบตอผูที่อยูหรือผูที่ตองการขึ้น

สังเวียนการเมือง แตหาไดมีผลกระทบอยางสําคัญตอประชาชนโดยทั่วไปไม ดังนั้น จึงไมมีผลใน

การเปลี่ยนแปลงประพฤติกรรมพื้นฐานของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมตองการเลนการเมืองหรือมีสวนรวม

ทางการเมือง 

        การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เปนการเลือกตั้ง

สมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันเสารที่ 4 มีนาคม 2543 ผลปรากฏวา อัตราการใชสิทธิถัวเฉลี่ยทั้งประเทศ 

(Average Turn-out Rate) สูงกวา 70% สวนหนึ่งเปนเพราะความตื่นตัวในการปฏิรูปการเมือง 
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ยังดํารงอยู อีกสวนหนึ่งเปนเพราะความไมสมบูรณของขาวสารขอมูลเกี่ยวกับบทลงโทษการ 

นอนหลับทับสิทธิ ผูคนจํานวนไมนอยเขาใจกันวา การนอนหลับทับสิทธิมีโทษทางอาญา แมการ 

ใชสิทธิเลือกตั้งอยูในอัตราสูงเชนนี้ แตการซื้อขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้งปรากฏอยาง 

แพรหลาย ซึ่งตรงกันขามกับขอคาดการณของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 

        ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 เมื่อ

วันที่ 6 มกราคม 2544 อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งสูงถึง 69.94% แตในการเลือกตั้งซ้ําเมื่อวันที่ 29 

มกราคม และ 1 กุมภาพันธ 2544 ปรากฏวา อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งเหลือเพียง 56.06% 

        การที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 บังคับโดยนัยใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งเปนเรื่อง 

ฝนธรรมชาติมนุษย เพราะมนุษยตองการเสรีภาพในการเลือก การใชสิทธิเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย 

(Voting Cost) การนอนหลับทับสิทธิจะเกิดขึ้นเสมอ หากผูมีสิทธิเลือกตั้งประเมินแลวพบวา 

ประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิเลือกตั้ง (Voting Benefit) ไมคุมกับตนทุนที่ตองเสียไป 

        การที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต 3 จังหวัดนนทบุรี พากันนอนหลับทับสิทธิถึง 

48.9% จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 

 

 
ตารางที่ 1 

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

เขต 3  จังหวัดนนทบุรี 

วันอาทิตยที่ 12 ตุลาคม 2546 

 

ผูสมัคร พรรค คะแนนเสียง
เลือกตั้ง 

% 

1. นางพิมพา  จันทรประสงค ไทยรักไทย 36,996 53.6 

2. นายฉลอง  เร่ียวแรง ชาติพัฒนา 19,274 27.9 

3. พล ร.ท. นาวี  เปลงวิชา ประชาธิปตย 8,200 11.9 

จํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง 68,971 - 
 

ที่มา   รายงานขาวหนังสือพิมพ มติชน  ฉบับวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2546 

 

 
 

หมายเหต ุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2546



 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  รัฐบาลพรรคไทยรักไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

รัฐบาลทักษิณ 
 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหดํารงตําแหนงนายก 

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2544 ตอมามีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 

กุมภาพันธ ศกเดียวกัน 
 

รัฐบาลทักษิณยังคงเปนรัฐบาลผสม ดวยเหตุที่เปนรูปแบบรัฐบาลที่ลงตัวในสังคมการ

เมืองไทย ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิชเคยกลาวถึงระบบรัฐบาลผสมวา The system is 

here to stay. แมพรรคไทยรักไทยจะเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ แตขนาดของพรรคเปนผลจาก

การควบมุงการเมืองจากพรรคอื่น (Merger)  และการครอบพรรคการเมืองขนาดเล็ก (Take-over) 

ความเปนเอกภาพของพรรคจึงมีไมมากเทาที่ควร ในประการสําคัญ ความขัดแยงในดานผลประโยชน

ระหวางกลุมหรือมุงการเมืองตางๆภายในพรรคเดียวกันอาจเปนเหตุใหมีการยายพรรคในอนาคต 

ดวยเหตุดังนี้ แมพรรคไทยรักไทยจะอยูในฐานะที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวได แตการขาดเอกภาพ

ภายในพรรคยอมมีผลส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล ตราบเทาที่พรรคการเมืองขนาดใหญเลือก

เสนทางการเติบโตภายนอก (External Growth) แทนที่จะเลือกเสนทางการเติบโตภายใน (Internal 

Growth) การจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวยอมตองเผชิญกับสภาวะความไมแนนอนอยางสูง หากกลาว

อยางเฉพาะเจาะจง แมพรรคไทยรักไทยจะยึดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนที่

นั่งอันพึงมี พ.ต.ท.ทักษิณก็คงไมเสี่ยงในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยว จนกวากลุมของ พ.ต.ท.ทักษิณ

ภายในพรรคไทยรักไทยมี ส.ส.เกินกวา 250 คน 

ดวยเหตุที่พรรคไทยรักไทยกวาดที่นั่งในสภาผูแทนราษฎรเปนประวัติการณ พรรคไทย 

รักไทยจึงมีอํานาจตอรองสูงในการผสมรัฐบาล พลันที่พรรคไทยรักไทยจับมือกับพรรคความหวังใหม

ในการจัดตั้งรัฐบาล  พันธมิตร 6 พรรค อันมีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนําก็ส้ินแรงยึดเหนี่ยว พรรค

ที่เคยแสดงความขึงขังในการผนึกพันธมิตร 6 พรรค ดังเชนเสรีธรรมก็ ‘คลาน’ ไปใหพรรคไทยรักไทย

เขมือบ สวนพรรคชาติพัฒนามิเพียงแตมิไดคัดคานการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีของ พ.ต.ท.

ทักษิณเทานั้น หากยังรอคอยที่จะเขาผสมรัฐบาลในวาระอันเหมาะสมในอนาคตอีกดวย  ‘ไมมีมิตร

แท ไมมีศัตรูถาวร’ จะยังคงเปนอมตพจนในสังคมการเมืองไทยตราบนานเทานาน 

ดวยการประโคมปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’ พรรคไทยรักไทยไทยสรางความคาดหวังใน

หมูชนชาวไทยอยางสูง ประชาชนคาดหวังวา การปฏิรูปการเมืองใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2540 จะผลักดันใหสังคมการเมืองไทยหลุดพนจากกระบวนการยียานุวัตร อันเปนกระแส

การเมืองที่กําหนดโดยนักเลือกตั้งเผา ‘ยี้’ และผลักดันใหระบอบยียาธิปไตย (อันเปนระบอบการ
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ปกครองของยี้ โดยยี้ และเพื่อยี้) แปรเปลี่ยนเปนระบอบประชาธิปไตย (อันเปนระบอบการปกครอง

ของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน) แรงกดดันจากความคาดหวังของประชาชนดังกลาว

นี้ ทําให พ.ต.ท.ทักษิณจําตองสกัดมิใหนักเลือกตั้งเผา ‘ยี้’ เขารวมรัฐบาล แตความพยายามในการ

ยับยั้งกระแสยียานุวัตรไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ในเมื่อพรรคไทยรักไทยตกอยูใตอิทธิพลของ

กระแสยียานุวัตรดวย กระนั้นก็ตาม พ.ต.ท.ทักษิณประสบความสําเร็จในการสกัดพอพันธุแมพันธุยี้ 

ทั้งในพรรคไทยรักไทย พรรคความหวังใหม และพรรคชาติไทย มิใหเขารวมรัฐบาล แตมิอาจสกัดอนุ

พันธุยี้ได  หาก พ.ต.ท.ทักษิณมีเจตจํานงอันบริสุทธิ์ในการนําสังคมการเมืองไทยออกไปจากกระแส

ยียานุวัตร ภาระปฐมฐานจักตองอยูที่การปฏิรูปพรรคไทยรักไทยเพื่อขจัดนักเลือกตั้งเผายี้ออกไป

จากพรรค 

การจัดตั้งรัฐบาลทักษิณยังคงมีการยื้อแยงตําแหนงที่ทรงอํานาจและอุดมดวย

ผลประโยชน แมวาการยื้อแยงตําแหนงระหวางพรรครวมรัฐบาลจะมีปญหานอย (ดูตารางที่ 1) 

เนื่องจากพรรคไทยรักไทยมีอํานาจตอรองเหนือกวาพรรครวมรัฐบาลทุกพรรค แตการแยงชิง

ตําแหนงภายในพรรครวมรัฐบาลทุกพรรคเปนไปอยางเขมขน สังคมการเมืองไทยจะยังคงถูก

ครอบงําโดย Faction Politics ไปอีกนานเทานาน 

พรรคชาติไทยมิอาจลมหลักการของ พ.ต.ท.ทักษิณที่กําหนดวา  ผูดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีจักตองมิใช ส.ส. ในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ 

รัฐธรรมนูญ และแมจะไดรับจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีนอยกวาที่สมควร ก็จําฝนเขาผสมรัฐบาล เพื่อ

มิใหสายธารแหงอํานาจถูกตัดขาด ทายที่สุด เมื่อมิอาจผลักดันใหนายเนวิน ชิดชอบดํารงตําแหนง

รัฐมนตรี พรรคชาติไทยเลือกที่จะสงตัวแทนกลุมเขารับตําแหนง อันประกอบดวยกลุมนายทุนพรรค 

(นายเดช บุญ-หลง) กลุมสุพรรณบุรี (นายพงศกร เลาหวิเชียร) กลุมชลบุรี (นายสนธยา คุณปลื้ม) 

และกลุมบุรีรัมย (นายนที ขลิบทอง) 

การเมืองระหวางกลุมภายในพรรคความหวังใหม ทําใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มิอาจสง

นายสุขวิช รังสิตพลขึ้นสูยอดพีระมิดแหงอํานาจ ในเมื่อมิอาจทานแรงกดดันจากกลุม ส.ส. อีสาน

ภายใตการนําของนายสุชาติ ตันเจริญ ตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจึงตกแก 

นายแพทยกระแสร ชนะวงศ อันเปนขอยุติที่มีลักษณะรอมชอม 

พรรคไทยรักไทยถึงจะพยายาม ‘คิดใหม ทําใหม’ แตเนื่องจากคิดไมออก จึงมิอาจหลุด

พนจากบวงกรรมแหง Faction Politics ไปได พลังของกลุมหรือมุงการเมืองภายในพรรคยังคงเปน

ปจจัยสําคัญที่กําหนดการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีและตําแหนงการเมืองอื่นๆ กลุมที่ไรพลัง ดังเชน

กลุมนครปฐม (สะสมทรัพย) มิไดรับจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีเลย ในขณะที่กลุมอดิเรกสารและกลุม

คุณกิตติไดเพียงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี อันเปนตําแหนงลอยที่ไรอํานาจและผลประโยชน กลุม

ที่สามารถรวบอํานาจอยางเปนกอบเปนกําได คือ กลุมชินวัตร (16 ตําแหนง) และกลุมนายทุนพรรค 
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(3 ตําแหนง)  อยางไรก็ตาม  เนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณพึ่งกลุมวังน้ําเย็นเปนฐานการเมือคอนขางมาก 

การกีดกันมิใหกลุมวังนําเย็นมีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีจึงเปนเรื่องยาก ถึงกลุมวังน้ําเย็นจะมี

ภาพลักษณของการเมืองระบบเกาและสมาชิกหลายคนมีกลิ่นไมสะอาดก็ตาม ดวยเหตุดังนี้ แมนาย

เสนาะ เทียนทอง หัวหนากลุมวังน้ําเย็นจะขอเวนวรรคการเมือง แตกลุมวังน้ําเย็นก็มีตัวแทนใน

คณะรัฐมนตรี ทั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และรัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงมหาดไทย (ดูตารางที่ 2 และ 3) 

รัฐบาลทักษิณมิไดมีลักษณะเพียงรัฐบาลของตัวแทนกลุมการเมืองเทานั้น หากยังมี

ลักษณะเปนรัฐบาลของกลุมทุนอีกดวย ในขณะที่หัวขบวน (พ.ต.ท.ทักษิณ) เปนนายทุนโทรคมนาคม 

ผูรวมขบวนมีทั้งนายทุนอุตสาหกรรม (นายพิทักษ อินทรวิทยนันท นายเดช บุญ-หลง นายสุวิทย 

คุณกิตติ นายปองพล อดิเรกสาร นายสรอรรถ กล่ินประทุม นายชูชีพ หาญสวัสด์ิ นายสุริยะ  

จึงรุงเรืองกิจ ฯลฯ) นายทุนโทรคมนาคม (นายอดิศัย โพธารามิก) และนายทุนสื่อสาร (นายประชา 

มาลีนนท) 
 

ปรากฏการณที่กลุมทุนรุกเขาไปยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีมิใชปรากฏการณใหม หากแต

เร่ิมปรากฏอยางชัดเจนตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา ในเมื่อกลุมทุนตองการ

เขาไปมีอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเพื่อใหเกื้อกูลผลประโยชนของตน สังคมทุนนิยมที่

เดินบนเสนทางประชาธิปไตยยากที่จะสกัดอิทธิพลของกลุมทุนในกระบวนการทางการเมืองได 

พัฒนาการของสังคมประชาธิปไตยตะวันตกบงบอกอยางชัดเจนวา ระบอบประชาธิปไตยมิใช

ระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน หากแตเปนระบอบการปกครอง

ของกลุมผลประโยชน  โดยกลุมผลประโยชน  และเพื่อกลุมผลประโยชน 
 

การที่กลุมทุนยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีเพิ่มข้ึนไดนั้น มิไดเกิดจากการแทรกตัวของกลุม

ทุนเขาสูปริมณฑลทางการเมืองเทานั้น หากยังเปนเพราะเหลานักเลือกตั้งแปรสภาพเปน 

นักลงทุนการเมืองหรือนักธุรกิจการเมืองอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจึงแตกตาง

จากรัฐบาลพรรคประชาธิปตยไมมาก เพราะทั้งสองรัฐบาลตางดําเนินอยูบนเสนทางเดียวกัน  

อันเปนเสนทางที่นําไปสูระบอบ ‘ทุนนิยมประชาธิปไตย’ ตัวแทนกลุมทุนที่อยูในรัฐบาลทั้งสองมี

จํานวนแตกตางกันไมมากนัก ในขณะที่นักเลือกตั้งรุนลายครามของพรรคประชาธิปตยจํานวนมาก

เขาไปประกอบธุรกิจหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธุรกิจ นักเลือกตั้งในสังกัดพรรคไทยรักไทย

จํานวนมากก็เสียความบริสุทธิ์ใหแกระบบทุนนิยมเฉกเชนเดียวกัน จะมีก็แตรัฐมนตรีในสังกัดกลุม

ชินวัตรที่จํานวนไมนอยยังมิไดแปดเปอน มีมลทิน หรือมีราคีคาวจากผลประโยชนภายใตระบบ 

ธนกิจการเมือง เนื่องจากเปน ‘ละออน’ ทางการเมืองนั่นเอง (ดูตารางที่ 2) 
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แตความแตกตางระหวางหัวขบวนอาจเปนปจจัยสําคัญที่ขับดันรัฐบาลพรรคไทยรักไทย

ใหเปลี่ยนสังคมการเมืองไทยเปนสังคม‘ทุนนิยมการเมือง’ รวดเร็วกวารัฐบาลพรรคประชาธิปตย 

 ในเมื่อหัวขบวนพรรคไทยรักไทยมีพลังขับเคลื่อนแหงทุนนิยมมากกวาหัวหนาพรรคประชาธิปตย ซึ่ง

จะเปนประโยชนแกสังคมไทยหรือไม และมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการตรวจสอบของ

ประชาชน 
 

ระบบยียาธิปไตยอันเปนมรดกที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรรับตอจากรัฐบาลนาย

ชวน หลีกภัย จะยังคงมีชีวิตยืนยาวตอไป  ในเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณมิอาจนําสยามรัฐนาวาเบี่ยงเบน

จากกระแสยียานุวัตรได  ดวยเหตุที่ พ.ต.ท.ทักษิณสรางความหวังแกประชาชนอยางมาก รายชื่อ

คณะรัฐมนตรีที่ประกาศจึงสรางความผิดหวังแกประชาชนบางหมูเหลา ในเมื่อนักเลือกตั้งเผายี้

ยังคงสามารถยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีได อยางไรก็ตาม หากเพงพิเคราะหคณะรัฐมนตรีใน

รายละเอียด รัฐมนตรีในสังกัดกลุมชินวัตรมีภาพลักษณคอนขางดี เพราะประกอบดวยอดีตขุนนาง

นักวิชาการ  นักเคลื่อนไหวทางสังคม  และนักการเมืองอาชีพ  ซึ่งยังมิไดมีมลทินแหงชีวิต 
 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเสนอขายปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’ บัดนี้ ประชาสังคมไทยไดให

โอกาส พ.ต.ท.ทักษิณในการพิสูจนตนเอง อยางนอยที่สุด สังคมไทยตองการเห็น พ.ต.ท.ทักษิณใน

ฐานะนายกรัฐมนตรีแตกตางจาก พ.ต.ท.ทักษิณในฐานะนายทุนโทรคมนาคม พ.ต.ท.ทักษิณตอง

พิสูจนตนเองใหไดวา มิใชนักเลือกตั้งเผายี้ที่ไขวควาอํานาจทางการเมืองเพื่อแสวงหาผลประโยชน

สวนบุคคล และมิใชนายกรัฐมนตรีที่ไมโกงกิน แตปลอยใหสมุนบริวารและรัฐมนตรีรวมรัฐบาลปลน

ชาติและสูบเลือดแผนดิน 
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ตารางที่ 1 
จํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ 

จําแนกตามพรรคที่สังกัด 

17 กุมภาพันธ 2544 

 

พรรคการเมือง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีชวย รวม 

ไทยรักไทย 3 14 10 27 

ความหวังใหม 1   3   1   5 

ชาติไทย 1   2   1   4 

เสรีธรรม -   -   1   1 

รวม 5 19 13 37 

 

   หมายเหตุ  ผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีควบตําแหนงรัฐมนตรีจํานวน 2 นาย ไดแก พลเอกชวลิต  

   ยงใจยุทธ (กลาโหม) และนายเดช บุญ-หลง (แรงงาน) 
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ตารางที่ 2 
รัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ สังกัดพรรคไทยรักไทย 

จําแนกตามกลุมการเมือง 

17 กุมภาพันธ 2544 

 

กลุมหรือมุงการเมือง รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ 

กลุมนายทุนพรรค อดิศัย โพธารามิก (พาณิชย)  

สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ (อุตสาหกรรม) 

 

ประชา มาลีนนท (คมนาคม) 

กลุมชินวัตร ปุระชัย เปยมสมบูรณ (มหาดไทย) พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา (กลาโหม) 

 เกษม วัฒนชัย (ศึกษาธิการ) จําลอง ครุฑขุนทด (ศึกษาฯ) 

 สมคิด จาตุศรีพิทักษ (คลัง) สุชาติ เชาววิศิษฐ (คลัง) 

 พงศเทพ เทพกาญจนา (ยุติธรรม) ประพัฒน ปญญาชาติรักษ (เกษตร) 

 สุรเกียรติ เสถียรไทย (ตางประเทศ) สุวรรณ วลัยเสถียร (พาณิชย) 

 สุดารัตน เกยุราพันธุ (สาธารณสุข) ลดาวัลล์ิ วงศศรีวงศ (แรงงาน) 

 สุธรรม แสงประทุม (มหาวิทยาลัย) สุรพงษ สืบวงศลี (สาธารณสุข) 

 จาตุรนต ฉายแสง (สํานักนายกฯ)  

 พล.อ. ธรรมรักษ อิศรางกูร (สํานักนายกฯ)  

   

กลุมวังน้ําเย็น พิทักษ อินทรวิทยนันท (รองนายกฯ) สรอรรถ กล่ินประทุม (มหาดไทย) 

 ชูชีพหาญสวัสดิ์ (เกษตร)  

กลุมกําแพงเพชร - วราเทพ รัตนากร (คลัง) 

กลุมอดิเรกสาร ปองพล อดิเรกสาร (รองนายกฯ)  

กลุมคุณกิตติ สุวิทย คุณกิตติ (รองนายกฯ)  

กลุมเทพสุทิน สมศักดิ์ เทพสุทิน (สํานักนายกฯ)  

กลุมเสรีธรรม  สมบัติ อุทัยสาง (มหาดไทย) 

กลุมนครปฐม (สะสมทรัพย) - - 

   
 

หมายเหตุ รวบรวมจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพฉบับตางๆ 
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ตารางที่ 3 
จํานวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ 

สังกัดพรรคไทยรักไทย จําแนกตามกลุม 

17 กุมภาพันธ 2544 

 

กลุมหรือมุงการเมือง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีชวย รวม 

กลุมนายทุนพรรค - 2 1 3 

กลุมชินวัตร  9 7         16 

กลุมวังน้ําเย็น 1 1 1 3 

กลุมกําแพงเพชร - - 1 1 

กลุมอดิเรกสาร 1 - - 1 

กลุมคุณกิตติ 1 - - 1 

กลุมเทพสุทิน - 1 - 1 

กลุมเสรีธรรม - - 1 1 

กลุมนครปฐม  - - - -  

      รวม 3          13            11         27 

 

ที่มา  จากตารางที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2544 



 

รัฐบาลทักษิณกับความรับผิดตอประชาชน 
   

เพียงชั่วระยะเวลา 4 เดือนเศษ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรสามารถผลักดันนโยบาย

ตามที่เสนอ ‘ขาย’ แกประชาชนไปสูการปฏิบัติที่เปนจริงไดเกือบครบถวน ไมวาจะเปนโครงการ

รักษาพยาบาล 30 โครงการบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (TAMC) โครงการพักหนี้เกษตรกร โครงการ

ธนาคารประชาชน และโครงการกองทุนหมูบาน แสดงใหเห็นถึงความรับผิดที่ รัฐบาลนี้มีตอ

ประชาชน 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดสรางกลไกที่บังคับใหรัฐบาลตองรับ

ผิดตอประชาชน (Accountability Mechanism) ดวยเหตุดังนั้น พรรคการเมืองจะโฆษณานโยบายที่

เลิศหรูอยางไรก็ได เพียงเพื่อใหไดคะแนนเสียงจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ครั้นเมื่อยึดกุมอํานาจ

รัฐได อาจไมนําพาที่จะดําเนินนโยบายที่หาเสียงไวแมแตนอย อันเปนการละเมิดพันธสัญญาที่ใหไว

กับประชาชน 

ตลาดการเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ (Public Exchange Market) อันเปนที่ซึ่งมี

การซื้อขายแลกเปลี่ยน ‘บริการการเมือง’  (Political Services) โดยที่ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนผู

ซื้อ และนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตองการยึดกุมอํานาจเปนผูเสนอขาย ‘บริการการเมือง’ 

เปนบริการที่ผลิตความสุขใหแกประชาชน หากกลาวใหถึงที่สุด บริการผลิตความสุขยอมมาจาก

นโยบาย ตลาดการเมืองจึงเปนตลาดนโยบาย (Policy Market) ณ ที่ซึ่งนักการเมืองหรือผูผลิต

นโยบายเสนอขายนโยบาย เพื่อแลกกับคะแนนเสียงของราษฎร 

แตตลาดการเมืองแตกตางจากตลาดสินคาและบริการโดยทั่วไป ในตลาดสินคาและ

บริการ เมื่อผูบริโภคชําระเงิน ผูบริโภคมีหลักประกันระดับหนึ่งที่จะไดรับมอบสินคาหรือบริการที่

เสนอซื้อ อยางนอยที่สุดประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดความรับผิดทั้งฝายผูซื้อและฝาย

ผูขายโดยชัดเจน แตในตลาดการเมือง เมื่อประชาชนชําระคาบริการความสุขดวยการหยอนบัตร

เลือกตั้ง ประชาชนหามีหลักประกันวาจะได รับบริการความสุขเปนผลตางตอบแทน ทั้งนี้  

เนื่องจากมีสภาวะความไมแนนอนที่นักการเมืองและพรรคการเมืองที่เลือกอาจพายแพการเลือกตั้ง 

หรือหากชนะการเลือกตั้ง อาจมิไดรวมจัดตั้งรัฐบาล หรือหากไดรวมจัดตั้งรัฐบาล อาจมิไดดําเนิน

นโยบายตามที่หาเสียงไว 

ตลาดการเมืองเปนตลาดปริวรรตสาธารณะ สัญญาการซื้อขายบริการการเมือง (บริการ

ความสุข) ระหวางนักการเมืองและพรรคการเมืองฝายหนึ่งกับประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

อีกฝายหนึ่ง มิใชสัญญาโดยชัดแจง (Explicit Contract) หากแตเปนสัญญาโดยนัย (Implicit 
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Contract) ในประการสําคัญ มิใชสัญญาที่มีลายลักษณอักษร นอกจากมิใชสัญญาโดยชัดแจงแลว 

ยังเปนสัญญาที่ไมสมบูรณ (Incomplete Contract) อีกดวย ทั้งนี้เนื่องจากมิไดกําหนดสิทธิของ 

ผูซื้อ  สิทธิของผูขาย  และบทลงโทษในกรณีที่มีการละเมิดสัญญา 

ดวยเหตุดังนี้ นักการเมืองและพรรคการเมืองสามารถโฆษณานโยบายเพื่อหาเสียงอยาง

ไมมีความรับผิดชอบได หากรัฐธรรมนูญมิไดสรางกลไกความรับผิดที่ทรงประสิทธิผล (Effective 

Accountability Mechanism) เมื่อยึดกุมอํานาจการบริหารแลว อาจละเลยนโยบายที่ใชหาเสียง 

โดยมิตองถูกลงโทษในฐานที่ ‘เบี้ยว’ สัญญา 

ประชาราษฎรไทยยังจดจําประพฤติกรรมของพรรคประชาธิปตยในการ ‘เบี้ยว’ สัญญา

ไดดี ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเดือนกันยายน 2535 พรรคประชาธิปตยโฆษณานโยบายการ

เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด  เฉพาะ ‘_ _ จังหวัดอันเปนเมืองหลักที่มีความพรอมและเหมาะสมใน

ทุกภาคของประเทศ (เชน เชียงใหม นครราชสีมา ขอนแกน ภูเก็ต และชลบุรี) _ _’ ครั้นเมื่อไดรับ

เลือกตั้งแลว กลับละทิ้งนโยบายการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดในการแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อ

วันที่ 15 ตุลาคม 2535 ขอที่นาสังเกตก็คือ พรรครวมรัฐบาล ทั้งพรรคประชาธิปตย พรรคพลังธรรม 

และพรรคความหวังใหม ลวนชูนโยบายดังกลาวนี้ในการหาเสียง ในขณะที่ผูนําพรรคเอกภาพ 

ก็กลาวตอสาธารณชนหลายกรรมหลายวาระสนับสนุนการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด มีแตพรรค 

กิจสังคมที่มิไดมีจุดยืนในเรื่องนี้อยางชัดเจน 

การตระบัดสัตยของรัฐบาลนายชวน หลีกภัยในป 2535 สรางความไมสบายใจแก

สมาชิกพรรคประชาธิปตยที่มีมโนธรรมสํานึกจํานวนมาก เพราะแสดงใหเห็นถึงการขาดความ 

รับผิดตอประชาชน การ ‘เบี้ยว’ สัญญาของพรรคการเมืองในอดีต กอใหเกิดการคาดการณวา พรรค

ไทยรักไทย ซึ่งโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 ดวยนโยบายที่มีลักษณะประชา

นิยม (Populism) อาจเตรียมการตระบัดสัตยดังเชนพรรคการเมืองในอดีต แตแลวการณกลับ

ปรากฏวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยสามารถรักษาพันธสัญญาที่ใหไวกับประชาชนในระดับหนึ่งได 

ขอวิพากษสําคัญที่มีตอนโยบายของรัฐบาลทักษิณมีอยูอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ 

ประการแรก รายละเอียดของการดําเนินนโยบายตางๆแตกตางจากแนวนโยบายที่ใช

โฆษณาหาเสียง ขอวิพากษนี้แมจะสมเหตุสมผล แตมิไดเห็นใจรัฐบาลในขอที่มีขอจํากัดเชิงสถาบัน 

(Institutional Constraints) องคกรที่ตองรับผิดชอบในการดําเนินนโยบายแตละนโยบายยอมมี

ขอจํากัดเชิงสถาบัน เมื่อนํานโยบายมาดําเนินการ ยอมตองมีการปรับนโยบายเพื่อใหเปนไปได

ภายใตขอจํากัดตางๆเหลานั้น 

ประการที่สอง แนวนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยสรางภาระทางการคลังสราง

ภาระทางการคลังอยางใหญหลวง รัฐบาลจะกลายเปน ‘จาวบุญทุม’ ที่ยึดโยงนโยบายงบประมาณ
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ขาดดุล และนําสยามรัฐนาวาไปสูรัฐสวัสดิการ (Welfare State) คําถามพื้นฐานมีอยูวา  รัฐบาล

ทักษิณจะขยายฐานรายไดอยางไรภายใตภาวะเศรษฐกิจที่มีแตทรงกับทรุด 

ประการที่สาม การดําเนินนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยเปนการตําน้ําพริก

ละลายแมน้ํา รัฐอาจตองสูญเสียทรัพยากรทางการเงิน โดยมิไดกอใหเกิดประโยชนโภคผลใดๆ  

ไมวาในกรณีโครงการพักหนี้เกษตรกร  กองทุนหมูบาน  และธนาคารประชาชน 
 

การเสนอขายนโยบายที่มีลักษณะประชานิยมของพรรคไทยรักไทยมิใชเร่ืองใหม พรรค

กิจสังคมนํารองมากอนแลวดวยนโยบายผันเงินสูชนบทในป 2518 ขอที่นาสังเกตก็คือ นายปรีดา 

พัฒนถาบุตร ซึ่งมีสวนสําคัญในการผลักดันนโยบายเงินผันของพรรคกิจสังคมในป 2518 เปนผูที่มี

อิทธิพลในฐานะที่ปรึกษาการเมืองของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร การดําเนินนโยบายลักษณะดังกลาว

นี้สอดคลองกับอรรถาธิบายของทฤษฎีเศรษฐศาสตรวาดวยประชาธิปไตย ในหนังสือชื่อ An 

Economic Theory of Democracy (1957) ศาสตราจารยแอนโธนี ดาวส (Anthony Downs) เสนอ

อรรถาธิบายวา พรรคการเมืองและรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยดําเนินนโยบายเพื่อใหไดมาซึ่ง

คะแนนเสียงสูงสุดจากการเลือกตั้ง (Vote Gains Maximization) โดยที่นโยบายดังกลาวอาจมิได

กอใหเกิดสวัสดิการสูงสุดแกสังคม (Social Welfare Maximization) 

ดวยการเสนอขายนโยบายที่มีลักษณะประชานิยม พรรคไทยรักไทยกอใหเกิดนวัตกรรม

ดานนโยบายหานอยไม ในการเลือกตั้งครั้งตอไป พรรคการเมืองที่ยังยืนหยัดบนเวทีการเมืองโดย

มิไดถูกพรรคไทยรักไทยดูดกลืนไปเสียกอน จําเปนตองคนคิดนวัตกรรมดานนโยบายเพื่อแยงชิง

คะแนนเสียงจากประชาชน การแขงขันกันสรางนวัตกรรมดานนโยบายเปนผลดีตอสุขภาพของตลาด

การเมือง แตการแขงขันดังกลาวนี้อาจบรรเทาเบาบางลง หากกระบวนการควบและครอบพรรค 

(Merger and Acquisition) สรางอํานาจผูกขาดในตลาดการเมือง 
 

รัฐบาลทักษิณแสดงประพฤติกรรมใหเปนแบบอยางแกพรรคการเมืองอื่นๆ ดวยการ

รักษาพันธสัญญาในการดําเนินนโยบายที่ใชหาเสียง ประพฤติกรรมดังกลาวนี้เกื้อกูลในการ

แปรเปลี่ยนตลาดการเมืองไปสูตลาดในอุดมคติ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนคะแนนเสียงกับนโยบาย  

(ดูแผนภาพที่ 1) ในอดีตที่เปนมา เมื่อประชาชนมิไดรับบริการการเมือง (บริการความสุข) ตาม

สัญญาของนักการเมืองและพรรคการเมือง ประชาชนหันไปแลกคะแนนเสียงกับเงิน (ดูแผนภาพที่ 

2) เพราะเงินเปนพาหะที่นํามาซึ่งความสุขได ตางจากคําสัญญาในการดําเนินนโยบาย ซึ่งมีลักษณะ

ลมๆแลงๆ 
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แผนภาพที่ 1 
ตลาดปริวรรตสาธารณะในอุดมคติ 

 
 

 
       นักการเมือง 

        และพรรคการเมือง 
 

 

 

                                          นโยบาย    คะแนนเสียง 

   

 

 

 
ตลาดการเมือง 

 

 

 

    บริการ    คะแนนเสียง 

  การเมือง 

 

 

             ราษฎร 
          ผูมีสทิธิเลือกตั้ง 
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แผนภาพที่ 2 
ตลาดปริวรรตสาธารณะในความเปนจริง 

 
 

 
     นักการเมือง 

       และพรรคการเมือง 
 

 

 

                                              เงิน    คะแนนเสียง 

   

 

 

 
ตลาดการเมือง 

 

 

 

 

  เงิน     คะแนนเสียง 

 

 

 
         ราษฎร 

         ผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
 

 
 

 

 

หมายเหต ุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2544 



 

อภิมหานายกรัฐมนตรี 

   
เมื่อนายเสนาะ เทียนทอง ออกมาถลมรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ในฐานที่ระบายยางพาราในสตอกจํานวน 130,000 ตันออกขาย โดยที่มิได ‘เรียนปรึกษา’ นาย

เสนาะในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทย ไมเพียงแตนายเสนาะจะประกาศศักดาของกลุม

วังน้ําเย็นเทานั้น  หากยังแสดงตัวเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีอีกดวย 
 

นายเสนาะตองการเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีหรือไม ไมมีใครรูดีกวาตัวนายเสนาะเอง 

แตประพฤติกรรมของนายเสนาะในชวงกวาขวบปที่ผานมา ทําใหสังคมไทยเรียนรูวา นายเสนาะมี

ฐานะ ‘เหนือ’ กวารัฐมนตรีในสังกัดพรรคไทยรักไทยทั้งปวง  และบางครั้งนายเสนาะก็แสดงตัว 

‘เหนือ’ กวานายกรัฐมนตรี ดังเชนเหตุการณที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทั้งๆที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

เกษตรฯไดเรียนปรึกษาและไดรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการระบายยางพาราในสต็อก

ออกขายแลว แตนายเสนาะยังออกมาฟาดงวงฟาดงา จนนายกรัฐมนตรีรูสึกมึนงง ดังบทสัมภาษณ

ในหนังสือพิมพมติชน (ฉบับวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2545) 

นายเสนาะใหสัมภาษณส่ือมวลชนอยูเนืองๆวา  ตน ‘ปน’ นายกรัฐมนตรีมาแลว 3 คน 

นับแตนายบรรหาร ศิลปอาชา  พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  จนถึง พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  หากนาย

เสนาะจะมีความรูสึกวาตนเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีก็เปนเรื่องชอบธรรมที่จะมีความรูสึกเชนนั้น 

ในเมื่อบรรดาผูคนที่ตองการเปนนายกรัฐมนตรีทั้งสาม ลวนแลวตองพึ่งฐานเสียงของนายเสนาะ 

และอาศัย ‘เหยียบ’ นายเสนาะขึ้นสูเกาอี้นายกรัฐมนตรี 

แตตําแหนงอภิมหานายกรัฐมนตรีนั้นไมมีฐานะทางกฎหมายและไมปรากฏใน 

รัฐธรรมนูญ หากจะมีการรณรงคแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหมีตําแหนงอภิมหานายกรัฐมนตรี ประชา

สังคมไทยคงมิอาจยอมรับได เพราะนานาอารยประเทศหาไดมีตําแหนงอภิมหานายกรัฐมนตรีควบคู

กับตําแหนงนายกรัฐมนตรีไม  ดังนั้น  หากนายเสนาะภูมิใจในความสําเรจ็ในการ ‘ปน’ นายกรฐัมนตร ี

จําเปนตองเก็บความภูมิใจไวในใจ หาควรแสดงความภูมิใจใหปรากฏ จนสาธารณชนหลงเขาใจวา 

นายเสนาะเปนอภิมหานายกรัฐมนตรีไม เพราะทุกครั้งที่นายเสนาะมีประพฤติกรรมเชนนี้ เสียง 

‘สรรเสริญ’ นายเสนาะในทางลบมักจะดังขรม 

พรรคไทยรักไทยถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาพรรค และ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ถีบตัวขึ้นมา

เปนนายกรัฐมนตรี โดยอาศัยฐานเสียงของกลุมวังน้ําเย็น อันมีนายเสนาะ เทียนทองเปนผูนํา อยาง

ปราศจากขอกังขา แมพรรคไทยรักไทยจะทําทาดีในตอนตน ในขอที่เปนพรรคที่มีอุดมการณอัน

ชัดเจน แตปรากฏทีเหลวในเวลาตอมา เมื่อพรรคไทยรักไทยเติบใหญดวยการกวานซื้อนักการเมือง
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และกลุมการเมือง  ซึ่งโดยพื้นฐานเปนกลุมพลัง ‘ยียาธิปไตย’  เพียงเพราะ พ.ต.ท.ทักษิณตองการ

ตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เกื้อกูลการเติบใหญจากภายนอก 

(External Growth) ของพรรคการเมือง  เสริมสงการควบและครอบพรรคและกลุมการเมือง (Merger 

and Acquisition) เนื่องเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยึดฐานคติวา พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก อันเปน

ฐานคติที่สืบเนื่องจากฐานคติอีกชุดหนึ่งที่วา  ระบบทวิพรรค (Bi-party System) ดีกวาระบบ 

พหุพรรค (Multi-party System)  เพราะตองการใหสังคมการเมืองไทยมีพรรคการเมืองขนาดใหญ

เหลือเพียง 2-3 พรรค การเติบใหญของพรรคไทยรักไทยดวยการควบและครอบพรรคและกลุม

การเมืองตางๆจึงเปนการสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

หากพรรคไทยรักไทยยังสามารถเติบใหญตอไปดวยการกวานซื้อกลุมหรือพรรคการเมือง 

โดยที่พรรคชาติพัฒนาเปนเปาหมายตอไป และพรรคไทยรักไทยยังคงชนะการเลือกตั้ง ในไมชา 

ไมนาน พรรคไทยรักไทยจะอยูในฐานะที่จะจัดตั้งรัฐบาลไดเอง โดยไมตองผสมกับพรรคการเมือง

ใดๆ คําถามพื้นฐานมีอยูวา รัฐบาลที่มีพรรคไทยรักไทยเพียงพรรคเดียวมีเสถียรภาพดีกวารัฐบาล

ผสมในอดีตและปจจุบันหรือไม นายเสนาะและกลุมวังนําเย็นไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา มิได

เปนเชนนั้น ในอดีตกาล ความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญที่ ส่ันคลอน

เสถียรภาพของรัฐบาล ในปจจุบัน ความขัดแยงระหวางมุงหรือกลุมการเมืองตางๆภายในพรรคไทย

รักไทยนั้นเองที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลทักษิณ 

พรรคการเมืองที่เลือกเสนทางการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการผลิต

และพัฒนาบุคคลากรทางการเมืองของตนเองและขยายกิ่งกานสาขาดวยตนเอง ยอมมีโอกาสผนึก

ตัวเปนเนื้อเดียวกันได  โดยอาศัยอุดมการณที่มีรวมกันถักทอสายใยแหงความสัมพันธ  

แตพรรคการเมืองที่เติบโตดวยการกวานซื้อนักการเมือง กลุมการเมือง และพรรค

การเมือง นอกจากจะไมมีอุดมการณแลว ยังมิอาจผนึกเปนเนื้อเดียวกันไดดวย พรรคไทยรักไทย

นับเปนตัวอยางของความขอนี้ ตราบเทาที่กลุมหรือมุงการเมืองที่ถูกกวานซื้อเขาพรรคไทยรักไทย

ยังคงผนึกตัวเปนกลุมเพื่อสรางอํานาจตอรองภายในพรรค กลุมเหลานี้ยากที่จะมีความรูสึกถึงความ

เปน ‘ไทยรักไทย’ พรรคไทยรักไทยจึงประกอบดวยอนุพรรคจํานวนมาก นับตั้งแตอนุพรรควังน้ําเย็น 

อนุพรรคเสรีธรรม อนุพรรคความหวังใหม จนถึงอนุพรรคชาติพัฒนาในอนาคต เมื่อพิจารณาจาก

แงมุมของสมาชิกกลุมการเมืองตางๆเหลานี้ ความรูสึกถึงความเปนอนุพรรคเขมขนมากกวาความ

เปน ‘ไทยรักไทย’ 

ในสภาพการณที่พรรคไทยรักไทยประกอบดวยอนุพรรคจํานวนมาก ความขัดแยง

ระหวางอนุพรรคจึงสรางปญหาเสถียรภาพทางการเมืองแกรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ปญหาความ 

ขัดแยงดังกลาวนี้อาจบรรเทาเบาบางลงดวยการจัดสรรผลประโยชน ทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
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อยางลงตัว จนเปนที่พอใจของกลุมตางๆ แตมิอาจขจัดใหหมดไปได เพราะการออกแบบเชิงสถาบัน 

(Institutional Design) ของพรรคไทยรักไทยซึ่งเติบโตดวยการกวานซื้อนักการเมือง กลุมการเมือง 

และพรรคการเมือง ทําใหไมสามารถผนึกสมาชิกใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และตองมีความขัดแยง

ระหวางกลุมอยูเสมอ 

ปรากฏการณที่กลุมวังน้ําเย็น และนายเสนาะ เทียนทองแสดงศักดานุภาพวา เปนใหญ

ในพรรคไทยรักไทยนั้น เปนปรากฏการณธรรมชาติ เพราะเปนธรรมชาติของอนุพรรคที่จะตอง

แสดงพลานุภาพใหอนุพรรคอื่นๆในพรรคเดียวกันไดเห็น กลุมวังน้ําเย็นผิดหวังจากการจัดสรร

ตําแหนงรัฐมนตรีเมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลพรรคไทยรักไทย และรูตัวดีวา อํานาจตอรองของกลุมลด

นอยถอยลงเมื่อพรรคไทยรักไทยกวานซื้อพรรคความหวังใหม 

หัวหนาพรรคพรรคไทยรักไทยอาจจํายอมใหหัวหนาอนุพรรควังน้ําเย็นทําตัวเปน ‘อภิ

มหานายกรัฐมนตรี’ ในขณะที่กลุมวังน้ําเย็นมีอํานาจตอรองสูง แตหัวหนาพรรคไทยรักไทยสามารถ

ลดทอนอํานาจตอรองของกลุมวังน้ําเย็นได ดวยการกวานซื้อกลุมและพรรคการเมืองตอไป หาก

พรรคไทยรักไทยสามารถครอบพรรคชาติพัฒนาไดสําเร็จ อํานาจตอรองของกลุมวังน้ําเย็นยอม

ลดลงไปมาก ถึงเวลานั้น  คงไมมีหัวหนาอนุพรรคใดในพรรคไทยรักไทยที่จะสามารถแสดงบทบาท

เปน ‘อภิมหานายกรัฐมนตรี’ ได 

ในสภาวการณที่พรรคไทยรักไทยเติบใหญดวยการกวานซื้อกลุมและพรรคการเมือง จน

ทายที่สุด อาจคงเหลือพรรคไทยรักไทย พรรคประชาธิปตย และพรรคชาติไทย กลุมวังน้ําเย็นมี

ทางเลือกไมมากนัก  หากความขัดแยงถึงขั้นแตกหัก  นายเสนาะอาจตองนํากลุมวังน้ําเย็นไป ‘ปน’ 

นายกรัฐมนตรีคนที่ส่ีในพรรคชาติไทย หรือพรรคประชาธิปตย ซึ่งหัวหนาพรรคทั้งสองคงไมตองการ 

กลุมวังน้ําเย็นอาจตองเลือกตายในรัง ดวยการธํารงฐานะอนุพรรคในพรรคไทยรักไทยตอไป แตจะ

ไมมีตําแหนง ‘อภิมหานายกรัฐมนตรี’ ประดับกลุมอีกแลว 
 

สังคมการเมืองไทยกําลังอยูบนทางแพรงที่จะแปรเปลี่ยนจากระบบพหุพรรคไปสูระบบ

ทวิพรรค  ใครจะยืนยันไดวา  ประชาสังคมไทยไดประโยชนจาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2545 

 



 

การปรับคณะรัฐมนตรี 
 

การปรับคณะรัฐมนตรีเปนปรากฏการณธรรมชาติของสังคมการเมือง ความขอนี้แมจะ

เปนจริงแทแนนอน แตเหตุใดเมืองไทยจึงมีการปรับคณะรัฐมนตรีดวยความถี่คอนขางสูง  
 

  ความถี่ในการปรับคณะรัฐมนตรีข้ึนอยูกับประเภทของระบอบการเมืองการปกครอง 

รัฐบาลในระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยมีการปรับคณะรัฐมนตรีดวยความถี่นอยกวารัฐบาลในระบบ

นักเลือกตั้ง ความขอนี้เห็นไดจากรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต (2502-2506) และรัฐบาลจอมพล

ถนอม กิตติขจร (2506-2512) แตรัฐบาลเผด็จการ/คณาธิปไตยใชวาจะมีเสถียรภาพอันมั่นคงเสมอ

ไป ความไมมั่นคงของรัฐบาลยอมเปนเหตุใหมีการปรับคณะรัฐมนตรีบอยครั้ง ดังจะเห็นไดจาก

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (2491-2500) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีถึง 6 ชุด 
 

  ในยุค ‘เผด็จการครึ่งใบ’ รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (2523-2531) มีการ

เปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรีถึง 5 ชุด 

ในยุครัฐบาลนักเลือกตั้งตั้งแตป 2531 เปนตนมา มีการปรับคณะรัฐมนตรีเกือบทุกป 

คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดรัฐบาลนักเลือกตั้งจึงมีการปรับคณะรัฐมนตรีดวยความถี่คอนขางสูง?  

รัฐบาลหลังเดือนสิงหาคม 2531 ลวนแลวแตเปนรัฐบาลผสม ยกเวนรัฐบาลภายใตการ

กํากับของคณะ รสช. ที่มีนายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตรี รัฐบาลผสมเปนรัฐบาลที่มี

ปญหาเสถียรภาพในขั้นรากฐาน เพราะอายุและความคงทนของรัฐบาลขึ้นอยูกับความสมานฉันท

ของพรรครวมรัฐบาล โดยที่สมานฉันทมิไดมาจากอุดมการณที่มีรวมกัน หากแตข้ึนอยูกับความ 

ลงตัวของการปนสวนผลประโยชน เมื่อไรก็ตามที่ผลประโยชนมิไดปนสวนอยางนาพอใจในหมูพรรค

รวมรัฐบาล ความไรเสถียรภาพของรัฐบาลยอมเกิดข้ึน และพรรคที่เปนแกนหลักในการจัดตั้งรัฐบาล

ผสมก็ตองคิดถึงการปรับคณะรัฐมนตรี ดวยการผสมรัฐบาลใหมเพื่อยืดอายุรัฐบาล การผสมรัฐบาล

ใหมมักดําเนินการดวยการดึงพรรคการเมืองนอกรัฐบาลใหมาเขารวมรัฐบาล เพื่อลดทอนอํานาจ

ตอรองของพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลอยูแลว หรือเพื่อเขามาแทนที่พรรครวมรัฐบาลที่ส่ันคลอน

เสถียรภาพของรัฐบาล 
 

  ระบบ ‘เกาอี้ดนตรี’ ภายในพรรคการเมืองตางๆ สรางแรงกดดันในการปรับคณะรัฐมนตรี

อยางสําคัญ  เพราะตําแหนงรัฐมนตรีนอกจากเปน ‘สมบัติ’ ผลัดกันชมแลว  ยังเปนตําแหนงที่ให

พลังดูดสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการบริหารราชการแผนดินอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมือง

ตางๆ จึงจัดระบบใหผูนํา ส.ส.เวียนกันนั่งเกาอี้รัฐมนตรี โดยมีอายุการดํารงตําแหนงประมาณ 1 ป 
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ชวงเวลาหนึ่งปนั้นจึงเปนชวงที่ตองใชพลังดูดใหเปนประโยชนมากที่สุดเทาที่จะมากได  ภาพการใช

พลังดูดดวยอาการมูมมามจึงปรากฏใหเห็นอยูเนืองๆ 

การปรับคณะรัฐมนตรีเกิดจากเหตุปจจัยหลักอยางนอย 2 ประการ ประการหนึ่ง พรรค

แกนหลักตองการเปลี่ยนแปลงสูตรผสมรัฐบาล เพื่อยืดอายุรัฐบาล อีกประการหนึ่ง สมาชิกสังกัด

พรรครวมรัฐบาลตองเลนเกม ‘เกาอี้ดนตรี’ ทั้งหมดนี้เกี่ยวพันกับผลประโยชนของรัฐบาล 

และบุคคลในคณะรัฐบาล ไมมีใครสนใจตอบคําถามที่วา การปรับคณะรัฐมนตรีใหประโยชนแก

ประชาชนหรือไม  อยางไร 

การปรับคณะรัฐมนตรีตองมีกระบวนการ กระบวนการปรับคณะรัฐมนตรีมักจะเริ่มตน

ดวยการสรางแรงกดดันใหเกิดกระบวนการดังกลาว บรรดานักการเมืองที่หมายปองเกาอี้รัฐมนตรีตัว

ใด ก็ตองออกขาวปาวประกาศความไรประสิทธิภาพและการไรผลงานของผูนั่งเกาอี้รัฐมนตรีตัวนั้น 

ผูที่ครองเกาอ้ีรัฐมนตรีอยูแลวก็ตองพยายามประชาสัมพันธผลงานของตน ทั้งหมดนี้ตองอาศัย

ส่ือมวลชนเปนสําคัญ จุดนี้เองที่ทําใหส่ือมวลชนมีอํานาจตอรองทางการเมือง 
 

  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กําหนดที่จะปรับคณะรัฐมนตรีภายหลังจากที่กฎหมายปฏิรูป

ระบบราชการมีผลบังคับใช นับเปนการปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังที่สองในชวงเวลาไมถึง 2 ปของ

รัฐบาลพรรคไทยรักไทย พลันที่มีกําหนดการปรับคณะรัฐมนตรี บรรดานักการเมืองที่อยูในลูวิ่งสู

เกาอ้ีรัฐมนตรี ดานหนึ่งประโคมขาวความเลิศเลอของตนเอง อีกดานหนึ่งโจมตีผูครองเกาอ้ี 

รัฐมนตรีที่ตนหมายปอง สวนบรรดารัฐมนตรีที่รูตัววาจะถูกปลดจากตําแหนง ก็ดําเนินการทุก

วิถีทางเพื่อรักษาเกาอี้ไว 
 

คําถามพื้นฐานมีอยูวา พ.ต.ท.ทักษิณ ตองการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อใคร ระหวางการ

ปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาชน  กับการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อผลประโยชนของตนเอง 
 

  หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ตองการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาชน หลักการสําคัญที่พึงยึด 

ก็คือ จะตองขจัดรัฐมนตรีที่ไรผลงานและรัฐมนตรีที่มีกลิ่นไมสะอาดออกไปจากคณะรัฐบาล 

แตรัฐบาลทักษิณเปนรัฐบาลของกลุมพลังยียาธิปไตย เพราะพรรครวมรัฐบาล  

รวมทั้งพรรคไทยรักไทย ลวนเปนพรรคของกลุมพลังยียาธิปไตย  โอกาสที่ พ.ต.ท.ทักษิณ จะปรับ

คณะรัฐมนตรีเพื่อประชาชนตองเรียกวาไมมี เพราะระบอบยียาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการ 

ปกครองของยี้ โดยยี้ และเพื่อยี้ มิใชระบอบการเมืองการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และ

เพื่อประชาชน 
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ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ พ.ต.ท.ทักษิณมิตองเผชิญแรงกดดันจากพรรครวม

รัฐบาลมากนัก เพราะขนาดอันมหึมาของพรรคไทยรักไทยทําใหพรรครวมรัฐบาลมีอํานาจตอรอง

นอย  แต พ.ต.ท.ทักษิณ กลับตองเผชิญแรงกดดันจากภายในพรรคไทยรักไทยนี้เอง 
 

พรรคไทยรักไทยเติบโตขึ้นมาดวยการกวานซื้อกลุมและพรรคการเมืองตางๆ สมาชิก

พรรคนอกจากไมมีเอกภาพและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว ยังขาดอุดมการณรวมกันอีกดวย 

เพราะสิ่งจูงใจในการผนึกเปนพรรคการเมืองขนาดใหญมิไดมีพื้นฐานจากอุดมการณทางการเมือง  

หากแตมาจากความตองการยึดกุมอํานาจรัฐเปนดานหลัก 
 

  การจัดตั้งรัฐบาลทักษิณเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2544 สรางความผิดหวังแกประชาชน

ในระดับหนึ่ ง  ในเมื่อนักเลือกตั้ ง เผายี้ จํ านวนมากสามารถยึดพื้นที่ ในคณะรัฐมนตรี ได  

ในปจจุบัน พรรคไทยรักไทยประกอบดวยกลุมการเมืองสําคัญ 3 กลุม อันไดแก กลุมวังน้ําเย็น กลุม

วังบัวบาน และกลุมนายทุนพรรค ในการปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหมเปนที่คาดการณไดวา  

ทั้งสามกลุมยังคงยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีไวไดอยางเหนียวแนน 

หากเขาใจธรรมชาติของพรรคไทยรักไทย ยอมเขาใจไดโดยงายวา เหตุใดรัฐบาลทักษิณ

จึงเปนรัฐบาลของกลุมพลังยียาธิปไตย การปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังนี้มีโอกาสอยางสูงที่จะเปนการ

ปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อกลุมยียาธิปไตย มิใชการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อประชาชน เวนเสียแตวา 

พ.ต.ท.ทักษิณจะฉายแววแหงรัฐบุรุษ ฉกฉวยจังหวะเวลาที่ยังมีคะแนนนิยมจากประชาชน  ปรับตัว

แทนกลุมพลังยียาธิปไตยออกไปจากคณะรัฐมนตรี 

หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ยังคงตกอยูในวังวนแหงกระแสยียาธิปไตย สังคมการเมืองไทยจะไม

สามารถเบี่ยงเบนจากระบอบยียาธิปไตยไปสูระบอบประชาธิปไตยได และชื่อของ พ.ต.ท. ทักษิณ 

ชินวัตร จะเลือนหายไปจากประวัติศาสตรการเมืองไทย 
 

  พ.ต.ท.ทักษิณตองตอบคําถามใหไดวา จะปรับคณะรัฐมนตรีไปทําไม และจะปรับเพื่อ

ใคร? 
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หมายเหตุ 
 

 1. บทวิเคราะหพรรคไทยรักไทย โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “ไทยรักไทยในฐานะ 

อภิมหาพรรค” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2544 พิมพซ้ําใน คูมือการเมือง

ไทย (โครงการจัดพิมพคบไฟ 2544) 
 

  2. บทวิเคราะหโครงสรางรัฐบาลทักษิณ โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “รัฐบาลทักษิณ” 

ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2544 
 

  3. บทวิเคราะหรัฐบาลทักษิณกับกลุมพลังยียาธิปไตย โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ 

“รัฐบาลทักษิณ พรรคไทยรักไทย และกระบวนการยียานุวัตร” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 

กันยายน 2544 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2545 



 

ปรับ ครม. เพ่ืออะไร 
 

เมื่อผมยังเปนละออน ผมหลงผิดคิดวา รัฐบาลปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชนเปนดานหลัก ในเวลานั้น ผมเช่ือวา เปาหมายสูงสุดของรัฐบาลอยูที่การอํานวยการให

ประชาชนไดรับสวัสดิการสูงสุด (Social Welfare Maximization) 

เมื่อผมยังเปนละออน ผมหลงผิดคิดวา คณะบุคคลที่รวมตัวกันเปนรัฐบาล นับตั้งแต

นายกรัฐมนตรีจนถึงรัฐมนตรีชวยวาการและผูชวยรัฐมนตรีเปนผูสละผลประโยชนสวนตนเพื่อ

ผลประโยชนสวนรวม อีกทั้งรักชาติอยางหาที่เปรียบมิได กลาวคือ รักชาติทั้งยามตื่นและยามหลับ  

เรียกไดวา  รักชาติปานจะกลืนจะกิน 

เมื่อผมยางสูวัยที่ตองเสียพรหมจรรย ผมเห็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคนกลืน

ชาติ คนเหลานี้มีฐานะดีข้ึนชนิดทันตาเห็น ทั้งนี้ดวยการยึดคติที่วา สละผลประโยชนของชาติเพื่อ

ผลประโยชนของปจเจกบุคคล นายกรัฐมนตรีบางคนถึงกับออกอาการ ‘ขาคือชาติ’ หาก ‘ขา’ ไมเสพ

สุข ชาติจะเสพสุขไดอยางไร 

เมื่อผมเสียพรหมจรรยแลว ผมเพิ่งประจักษแกใจวา ไมมีรัฐบาลใดในประวัติศาสตรการ

เมืองไทยที่ปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อชาติ  มีแตการปรับ ครม. เพื่อเสถียรภาพของรัฐบาล โดยที่

เสถียรภาพของรัฐบาลมีความหมายแตกตางจากเสถียรภาพของระบอบการเมืองการปกครอง 

ผูนํารัฐบาลลวนตองการอํานาจ ไมมีนายกรัฐมนตรีคนใดไมตองการอํานาจ อํานาจ 

ไมเพียงแตชวยเสริมสงสถานะในสังคมเทานั้น หากยังชวยดูดซับทรัพยศฤงคารและสวนเกินทาง

เศรษฐกิจทั้งปวงอีกดวย  การปรับ ครม. ลวนเปนไปเพื่อเขม็งเกลียวบังเหียนแหงอํานาจทั้งสิ้น 
 

พรรคไทยรักไทยจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2544 และมีการปรับ 

ครม. ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ในชวงเวลากวา 3 ป 3 เดือนของรัฐบาลทักษิณ 8 ชุดแรก 

อายุรัฐบาลทักษิณถัวเฉลี่ยชุดละ 5 เดือน นับเปนรัฐบาลอายุส้ันอยางยิ่ง (ดูตารางที่ 2) 

วงวิชาการสังคมศาสตร โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐศาสตร สนใจศึกษาปจจัยที่มีผลในการ

กําหนดอายุขัยของรัฐบาล หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Government Durability กลาวโดยทั่วไปแลว 

รัฐบาลผสมมักจะมีอายุส้ันมากกวารัฐบาลพรรคเดียว เพราะความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล

มีผลในการชี้เปนชี้ตายชะตาชีวิตของรัฐบาล ความขัดแยงดังกลาวนี้มีทั้งความขัดแยงดานนโยบาย

และความขัดแยงสวนบุคคล 
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การที่รัฐบาลมีอายุอันแสนสั้น ยอมมีผลตอการดําเนินนโยบาย ดวยเหตุที่มิติดานเวลา

ส้ัน การดําเนินนโยบายการปฏิรูป ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทําไดยาก เพราะมิทันที่

นโยบายการปฏิรูปจะกอตัว  รัฐบาลก็ส้ินเวลาเสียแลว 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตองการยืดอายุขัยของรัฐบาล คําปรารภ

ในการรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้แถลงเจตนารมณอยางชัดเจนวา ตองการ "...ปรับปรุงโครงสรางทาง

การเมืองใหมีเสถียรภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น..." 

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ปฏิรูปการเมืองดวยการเปลี่ยนสังคมการเมืองไทยใหเปน

ระบบทวิพรรค (Bi-Party System) และเสริมสงใหมี Strong Executive และ Strong Prime 

Minister  
 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปน Strong Prime Minister คนแรกภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 

2540 แมเมื่อชนะการเลือกตั้งในเดือนมกราคม 2544 พรรคไทยรักไทยมิอาจจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว

ได แตดวยการควบและครอบ (M&A) รวมทั้งการกวานซื้อพรรคและกลุมการเมืองตางๆ พรรคไทย 

รักไทยในเวลาตอมาอยูในฐานะที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได กระนั้นก็ตาม พรรคไทยรักไทยเลือก

ที่จะเดินแนวทางรัฐบาลผสม 

ฐานการเมืองอันแนนหนานาจะชวยยืดอายุขัยของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยได แตอายุขัย

อันแสนสั้นของรัฐบาลทักษิณชุดตางๆ เปนผลจากการเลือกของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เอง 
 

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจเด็ดขาดในการปรับคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 217 มีบทบัญญัติที่ชัดเจนวา 

"พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอาณาจักรในการใหรัฐมนตรีพนจากความเปน

รัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา" 

แมนายกรัฐมนตรีจะมีอํานาจเด็ดขาดในการปรับคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแหง

รัฐธรรมนูญ แตนายกรัฐมนตรีอาจไมกลาใชอํานาจนี้ หากมิไดมีฐานการเมืองอันมั่นคง 
 

นับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2544 เปนตนมา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชอํานาจในการปรับ

คณะรัฐมนตรีดวยความถี่สูงยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากมั่นใจในฐานการเมืองอันแนนหนาของตนเอง 

ปฏิบัติการดังกลาวนี้ทําใหอายุเฉลี่ยของรัฐบาลทักษิณ 1-8 ส้ันเพียง 5 เดือนเศษเทานั้น (ดูตารางที่ 

2) 
 

เหตุใด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงปรับ ครม.บอยถึงปานนี้? 
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เหตุผลหลักอยูที่การเขม็งเกลียวบังเหียนแหงอํานาจ ตัวอยางที่ชัดเจนเห็นไดจากการ 

ชักเขาชักออกของพรรคชาติพัฒนา (ดูตารางที่ 1) 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ปรับ ครม.เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน

หรือไม? 
 

คําตอบมินาจะใช เพราะการปรับ ครม.ดวยความถี่สูงเชนนี้ การบริหารราชการแผนดิน

ในกระทรวงตางๆยอมไมตอเนื่อง และตองสะดุดดวยความถี่สูงตามไปดวย ผูที่ดํารงตําแหนงอยาง

ตอเนื่องมีจํานวนนอย และคนที่เปนหลักในการบริหารราชการแผนดินมีแตนายกรัฐมนตรีเทานั้น  

แต พ.ต.ท.ทักษิณก็มิอาจกุมการบริหารราชการแผนดินไดทุกกระทรวง ความลมเหลวในการดํารง

ตําแหนงรัฐมนตรีศึกษาธิการของ พ.ต.ท.ทักษิณ นับเปนประจักษพยานของความขอนี้ 

พ.ต.ท.ทักษิณ มิไดปรับ ครม.เยี่ยง CEO ปรับตําแหนงผูบริหารในบรรษัท หากแตใช

ลีลาเถาแกในการปรับ ครม.  พ.ต.ท.ทักษิณ มิไดตองการ CEO และมิอาจหา CEO ในพรรค 

ไทยรักไทยได  เนื่องจากไมมี CEO ในพรรคนั้น  พ.ต.ท.ทักษิณตองการหลงจูผูรับคําสั่งเถาแกไป

ปฏิบัติ ดวยเหตุดังนี้ ประชาชนจึงไดเห็นรัฐมนตรีฝกงานจํานวนมากในรัฐบาลทักษิณ 1-9 หลงจู 

ที่รับคําสั่งเถาแกไปปฏิบัติงานชนิดเขาตา จะสามารถยึดเกาอี้รัฐมนตรีไดนาน หากไมเขาตา ก็ตอง

พนตําแหนงในเร็ววัน มิพักตองกลาววา การจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีหลายตอหลายกรณีเปนการ

ตอบแทนทางการเมือง  บางกรณีเนื่องเพราะเปนนายทุนพรรค 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดขนาดคณะรัฐมนตรีมิใหเกิน 36 

คน (รวมนายกรัฐมนตรี) ดังความปรากฏในมาตรา 201 รัฐบาลทักษิณ 1-9 มีจํานวนเกาอี้รัฐมนตรี 

315 ตําแหนง (35x9) แต พ.ต.ท.ทักษิณ จงใจเลือกขาประจําเพียง 20 คน ตําแหนงนอกนั้นเปน 

ขาจร  ในบรรดารัฐมนตรีขาประจําอาจจําแนกเปน 2 ระดับ  กลาวคือ 

รัฐมนตรีขาประจําชั้นหนึ่งมีเพียง 4 คน ไดแก พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ (รองนายก 

รัฐมนตรี)  นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย (รมว.ตางประเทศ)  นางสุดารัตน เกยุราพันธุ (รมว.

สาธารณสุข) และนายวราเทพ รัตนากร (รมช.การคลัง) ทั้งสี่คนสามารถยึดเกาอี้เดิมนับตั้งแตเดือน

กุมภาพันธ 2544 เปนตนมา 

รัฐมนตรีขาประจําชั้นสองมี 16 คน กลุมนี้รวมรัฐบาลทักษิณมาต้ังแตตน เพียงแตมิได

อยูประจําที่ หากแตถูกโยกยายไปประจํากระทรวงตางๆ ตามที่เถาแกเห็นสมควร 

การใชอํานาจเด็ดขาดในการปรับคณะรัฐมนตรี มีผลตอประพฤติกรรมของรัฐมนตรีรวม

รัฐบาล หลงจูตองประจบเถาแก เพราะถาเถาแกไมพอใจ จนถึงกับปรับออกจากตําแหนง หลงจูยอม

ตองตกงาน มิอาจกลับไปดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได ดวยเหตุดังนี้ หลงจูนอกจาก

จะตองทํางานใหเขาตาเถาแกแลว ยังตองรูจักสงบปากสงบคําอีกดวย ภายใตกฎกติกาเชนนี้ การ
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดนโยบายตางๆจึงมิอาจเปนไปไดอยาง

เต็มที่ การขัดคอและทัดทานนายกรัฐมนตรียากที่จะเปนไปได ทั้งหมดนี้มีผลในการเสริมอัตตาของ

นายกรัฐมนตรีเอง 
 

การปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2547 อาจเปนการปรับคณะรัฐมนตรีครั้ง

สุดทายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย แตอนิจลักษณะของการเมืองไทยอาจชวยให พ.ต.ท.ทักษิณหา

ความสุขจากการปรับ ครม.ไดอีกครั้ง 
 

สําหรับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นับต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2544 เปนตนมา ความสุขอื่นที่

เหนือกวาความสุขจากการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นไมมี 
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ตารางที่ 1 
การปรับคณะรัฐมนตรี 

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวตัร 

 

วันเดือนป เหตุผล 

1 14 มิถุนายน 2544 นายแพทยเกษม  วัฒนชัย ลาออกจากตําแหนงรัฐมนตรีศึกษาธิการ  

พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ดํารงตําแหนงแทน 

2 9 ตุลาคม 2544 พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ออกจากตําแหนงรัฐมนตรีศึกษาธิการ 

สุวิทย  คุณกิตติ  ดํารงตําแหนงแทน 

3 5 มีนาคม 2545 ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากพรรคชาติพัฒนาเขารวมรัฐบาล  และนายเนวิน   

ชิดชอบ  ยึดเกาอี้รัฐมนตรีชวยวาการ 

4 3 ตุลาคม 2545 ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีการปฏิรูประบบราชการ 

5 8 กุมภาพันธ 2546 ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีปญหาความขัดแยงในกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมี 

ร.ต.อ.ปุระชัย  เปยมสมบูรณ   ดํารงตําแหนงรัฐมนตรี 

6 8 พฤศจิกายน 2546 ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากขับพรรคชาติพัฒนาออกจากการรวมรัฐบาล 

7 10 มีนาคม 2547 ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีปญหาวิกฤติการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 

8 30 มิถุนายน 2547 ปรับคณะรัฐมนตรีเนื่องจากนําพรรคชาติพัฒนากลับเขารวมรัฐบาล 
 

ที่มา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 www.cabinet.thaigov.go.th 
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ตารางที่ 2 
อายุขัยของรัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ  ชินวัตร 

2544 - 2547 

 

 วันดํารงตําแหนง วันสิ้นตําแหนง อายุขัย 

1 17 กุมภาพันธ 2544 14 มิถุนายน 2544 3 เดือน 26 วัน 

2 14 มิถุนายน 2544  9 ตุลาคม 2544 3 เดือน 26 วัน 

3  9 ตุลาคม 2544  5 มีนาคม 2545 4 เดือน 27 วัน 

4  5 มีนาคม 2545  3 ตุลาคม 2545 6 เดือน 29 วัน 

5  3 ตุลาคม 2545  8 กุมภาพันธ 2546 4 เดือน   6 วัน 

6  8 กุมภาพันธ 2546  8 พฤศจิกายน 2546 9 เดือน  

7  8 พฤศจิกายน 2546 10 มีนาคม 2547 4 เดือน 2 วัน 

8 10 มีนาคม 2547 30 มิถุนายน 2547 3 เดือน 20 วัน 

9 30 มิถุนายน 2547 ยังไมส้ินอายุ           - 

       รัฐบาลทักษิณ 1-8 อายุถัวเฉล่ียตอรัฐบาล 5 เดือน 3 วัน 
 

ที่มา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 www.cabinet.thaigov.go.th 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2547 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  ทักษิณาธิปไตย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

อํานาจผูกขาดในตลาดการเมือง 
 

การสังวาสระหวางพรรคความหวังใหมกับพรรคไทยรักไทยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ตลาดการเมืองอยางใหญหลวง เมื่อพรรคไทยรักไทยในการประชุมพรรคเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 

ตกลงเขาครอบพรรคความหวังใหม ทั้งสองพรรคเพียงแตประกาศการสังวาสอยางเปนทางการ

เทานั้น โดยที่การสังวาสมีมาแตการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 แลว เมื่อพรรคพรรคความหวังใหม

ตองพึ่งถุงเงินของผูนําพรรคไทยรักไทย ดังที่หัวหนาพรรคประชาธิปตยกลาวถากถางอยูเนืองๆวา 

พรรคความหวังใหมเปนเพียงสาขาของพรรคไทยรักไทย การที่พรรคไทยรักไทยเขาครอบพรรค

ความหวังใหมจึงชวยใหภาพของพรรคการเมืองมีความโปรงใสชัดเจนขึ้น 
 

สําหรับนักศึกษาประวัติศาสตรการเมืองไทย ชะตากรรมของพรรคความหวังใหมมิใช

เร่ืองนาประหลาดใจแตประการใด เพราะพรรคความหวังใหมเปนพรรคการเมืองของขุนศึกซึ่งมี 

เสนทางดุจเดียวกับพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป. พิบูลสงคราม พรรสหภูมิและพรรคชาติสังคม

ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พรรคสหประชาไทยของกลุมถนอม-ประภาส พรรคปวงชนชาวไทยของ 

พลเอกอาทิตย กําลังเอก และตามมาดวยพรรคสามัคคีธรรมของกลุม จปร. 5 พรรคการเมืองของขุน

ศึกเหลานี้อาศัยธนานุภาพในการกวานซื้อเหลานักเลือกตั้งเพื่อยึดกุมอํานาจรัฐ โดยที่การเงินของ

พรรคปราศจากความโปรงใสวามาจากแหงหนใด บางพรรคถึงแกมรณกรรมเมื่อผูนําสิ้นอํานาจ 

ดังเชนพรรคเสรีมนังคศิลา พรรคสหภูมิ พรรคชาติสังคม พรรคสหประชาไทย และพรรคสามัคคีธรรม 

แตบางพรรคสิ้นชีพเนื่องเพราะสิ้นสายปานทางการเงิน พรรคความหวังใหมเจริญรอยตามพรรคปวง

ชนชาวไทยบนเสนทางนี้ 

ภายหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรคไทยรักไทยมีจํานวนสมาชิกสภา 

ผูแทนราษฎรรวมทั้งสิ้น 248 คน  คิดเปนรอยละ 49.6 ของจํานวน ส.ส. รวม  จํานวน ส.ส.ของพรรค 

ไทยรักไทยมีมากเกือบเปนสองเทาของพรรคประชาธิปตย (ดูตารางที่ 1) พรรคไทยรักไทยอาศัย

ยุทธวิธีการครอบพรรคและกลุมการเมือง (Take-over) เร่ิมตนดวยพรรคเสรีธรรม (จํานวน ส.ส. 14 

คน) เมื่อพรรคถิ่นไทยถูกยุบพรรค ส.ส. สังกัดพรรคถิ่นไทย (จํานวน 1 คน) ยายเขาพรรคไทยรักไทย 

การครอบพรรคความหวังใหมนับเปนการครอบพรรคที่มีขนาดใหญกวาการครอบพรรคกอนหนานี้ 

ภายหลังการครอบพรรคความหวังใหม พรรคไทยรักไทยจะมี ส.ส. รวมทั้งสิ้น 291 คน 

คิดเปนรอยละ 58.2 ของจํานวน ส.ส. รวม (ดูตารางที่ 2) จํานวน ส.ส. 291 คนนี้คํานวณจากขอ

สมมติที่วา มี ส.ส. พรรคความหวังใหมยายเขาพรรคไทยรักไทยเพียง 33 คน (จากจํานวนรวม 36 
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คน) ดวยยุทธวิธี Merger and Acquisition  (M&A) พรรคไทยรักไทยคืบคลานเขาไปยึดพื้นที่ในสภา

ผูแทนราษฎรไดมากขึ้นเรื่อยๆ 

พรรคไทยรักไทยมิไดเพิ่งเลือกใชยุทธวิธี M&A ภายหลังการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 

หากแตใชยุทธวิธีนี้มาตั้งแตกอนการเลือกตั้งดังกลาวนี้ กําลังพลของพรรคไทยรักไทยมีที่มาอยู 2 

สวน กําลังพลพื้นฐานมาจากฐานการเมืองในพรรคพลังธรรม สวนใหญเปนคนหนุมสาวผูมีบทบาท 

ขับเคลื่อนขบวนการสิทธิเสรีภาพยุคตุลาคม 2516 กําลังพลอีกสวนหนึ่งมาจากการกวานซื้อกลุม 

การเมืองตางๆ โดยหวังชัยชนะในการเลือกตั้งเปนดานหลัก ในแงนี้ พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตาง

จากอภิมหาพรรคในอดีต กระบวนการกวานซื้อนักการเมืองและกลุมการเมืองโดยวางเข็มมุงสูชัย

ชนะในการเลือกตั้ง ทําใหพรรคไทยรักไทยมิอาจ ‘คิดใหม ทําใหม’ ได ในเมื่อเหลานักเลือกตั้งเผายี้

พากันตบเทาเขาพรรคไทยรักไทยจํานวนมาก  

การครอบพรรคเสรีธรรมและพรรคความหวังใหมยิ่งทําใหพรรคไทยรักไทยมีภาพลักษณ

แหงความเปนยี้มากขึ้น จนทายที่สุด พรรคไทยรักไทยเปนฐานที่มั่นของกลุมยียาธิปไตย การครอบ

พรรคการเมืองทั้งสองมีผลตอโครงสรางอํานาจภายในพรรคไทยรักไทยเอง เนื่องเพราะจํานวน ‘มุง’ 

การเมืองเพิ่มข้ึน ไมเพียงแตอํานาจสัมพัทธของกลุมวังน้ําเย็นจะถูกลดทอนลงเทานั้น หากแตฐาน

กําลังพื้นฐานอันมิใชกลุมยียาธิปไตยมิอาจรอดพนกระบวนการทอนกําลังอีกดวย การเปลี่ยนแปลง

ดุลยภาพภายในพรรคไทยรักไทยดังกลาวนี้อาจทําใหมีการจับข้ัวภายในพรรคใหม กวาจะเห็นภาพ

ชัดเจนขึ้นคงกินเวลานานนับป ไมวาการณจะเปนประการใดก็ตาม การแยงชิงผลประโยชนภายใน

พรรคจะทวีความรุนแรงขึ้นตามลําดับ 

การเติบใหญของพรรคไทยรักไทยดวยยุทธวิธีควบและครอบพรรค (M&A) เปนผลจาก

โครงสรางสิ่งจูงใจที่แฝงอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญฉบับนี้มี

อคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) มากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆ โดยยึดฐานคติวา พรรคใหญ

ดีกวาพรรคเล็ก ซึ่งสืบเนื่องจากฐานคติอีกชุดหนึ่งวา ระบบทวิพรรค (Bi-Party System) ดีกวา ระบบ

พหุพรรค (Multi-Party System) 

ภายหลังการครอบพรรคความหวังใหม หัวหนาพรรคไทยรักไทยกลาวอยางลิงโลดวา 

บัดนี้การเมืองไทยเปลี่ยนเปนสองขั้วแลว กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ การเมืองไทยกําลังแปรสูระบบทวิ

พรรค อันประกอบดวยพรรคไทยรักไทยกับพรรคการเมืองอื่นที่มิใชพรรคไทยรักไทย แตคําถาม

พื้นฐานมีอยู ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคอยางไร 

ระบบทวิพรรคเกื้อกูลการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพมากกวาระบบพหุ

พรรคไดอยางไร ภายใตระบบทวิพรรค คนจนจะหายจนไดหรือไม การกระจายรายไดจะมีความ 

เปนธรรมมากขึ้นหรือไม ระบบเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวจากวิกฤติการณทางเศรษฐกิจรวดเร็วขึ้น
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หรือไม และสามารถเติบโตอยางยั่งยืนสถาพรไดหรือไม ไมมีงานวิชาการใดๆที่จะยืนยันดวย

ประจักษพยานขอเท็จจริงวา  ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคในประเด็นตางๆ เหลานี้ 

ขอที่มีการกลาวอางกันอยูเสมอก็คือ การเมืองภายใตระบบทวิพรรคจะมีเสถียรภาพ

มากกวาระบบพหุพรรค เมื่อสังคมการเมืองไทยคงเหลือพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2-3 พรรค 

โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวยอมมีมากขึ้น และถึงจะตองจัดตั้งรัฐบาลผสม จํานวนพรรค

การเมืองที่จะรวมผสมรัฐบาลยอมมีนอยลง และนี้เองที่ทําใหนักวิชาการจํานวนไมนอยเชื่อวา 

การเมืองภายใตระบบทวิพรรคจะมีเสถียรภาพมากกวาระบบพหุพรรค 
   

แตมายาคติของความเชื่อขางตนนี้เปนผลจากการมองขามขอเท็จจริงที่วา แมวาจํานวน

พรรคการเมืองจะลดนอยลง แตจํานวนมุงการเมืองภายพรรคไทยรักไทยกลับเพิ่มพูนขึ้น กลาวอีก

นัยหนึ่งก็คือ แมวาจํานวนพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรจะลดลง เนื่องจาก

พรรคไทยรักไทยควบพรรคความหวังใหม และโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล

จะลดทอนลง เนื่องจากจํานวนพรรครวมรัฐบาลลดลง แตโอกาสที่จะเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง 

ภายในพรรคไทยรักไทยกลับเพิ่มพูนขึ้น  เนื่องจากการเพิ่มข้ึนของจํานวน ‘มุง’ การเมืองภายในพรรค

ไทยรักไทยนั้นเอง 

หากความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนปจจัยสําคัญที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของ

รัฐบาลผสมในระบบพหุพรรค ความขัดแยงระหวาง ‘มุง’ การเมืองภายในพรรคไทยรักไทยจะ

กลายเปนปจจัยสําคัญที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลทักษิณ 
 

พรรคไทยรักไทยเติบใหญดวยยุทธวิธีควบและครอบพรรค ความเปนอภิมหาพรรคของ

ไทยรักไทยเพิ่มพูนขึ้นอีกมากภายหลังการครอบพรรคความหวังใหม สัดสวนจํานวนที่นั่งในสภา

ผูแทนราษฎรเพิ่มจาก 49.6% (ดูตารางที่ 1) เปน 58.2% (ดูตารางที่ 2) พรรคไทยรักไทยมีอํานาจ

ผูกขาดในตลาดการเมืองมากขึ้น 
 

ในตลาดนักการเมือง พรรคไทยรักไทยกลายเปนผูซื้อนักการเมืองรายใหญ อํานาจ

ผูกขาดที่มีมากขึ้นของพรรคไทยรักไทยทําใหสามารถกด ‘ราคา’ นักการเมืองใหต่ํากวาที่ควรจะ

เปนได ในเมื่อไมมีกฎหมายปองกันการผูกขาดในตลาดการเมือง (Political Anti-Trust Law) ดุจ

เดียวกับ พ.ร.บ. วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542  และ พ.ร.บ. การแขงขันทางการคา พ.ศ. 

2542 ซึ่งบังคับใชกับตลาดสินคาและบริการ พรรคไทยรักไทยยอมไมถูกกลาวหาวา คากําไรเกินควร

ในตลาดนักการเมือง 
 

เมื่อพิจารณาจากแงมุมของประชาชน ไมเปนที่แนชัดวา ประชาชนจะไดประโยชน

อะไรบางจากการเติบใหญของพรรคไทยรักไทย และจากการแปรเปลี่ยนของสังคมการเมืองไปสู
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ระบบทวิพรรค แตส่ิงที่ประชาชนตองสูญเสียไปอยางแนนอนก็คือ การสูญเสียเสรีภาพในการเลือก 

(Freedom of Choice) ไมเพียงแตจํานวนพรรคการเมืองที่มีใหเลือกจะมีนอยลงเทานั้น หากทวา

เมนูนโยบาย (Policy Menu) ที่พรรคการเมืองเสนอใหเลือกจะมีนอยลงดวย 

ดวยการใชยุทธวิธีควบและครอบพรรค พรรคไทยรักไทยมิไดอําพรางลักษณะความ

เปนยี้ของพรรคอีกตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งมิไดสนใจวา เหลานักเลือกตั้งที่พรรคไทยรักไทยอาศัย 

ธนานุภาพในการดูดเขาพรรคมีความสะอาดมากเพียงใด ระบอบการเมืองการปกครองภายใต

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิอาจปฏิรูปไปสูระบอบประชาธิปไตยได ในเมื่อเหลานักเลือกตั้งในสัดสวน

สําคัญในพรรคไทยรักไทยตองการธํารงระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการเมืองการปกครอง

ของยี้ โดยยี้  และเพื่อยี้ 

 

 

 

 
หมายเหตุ 

1. บทวิเคราะหพรรคไทยรักไทย โปรดอาน  รังสรรค ธนะพรพันธุ “ไทยรักไทยในฐานะ

อภิมหาพรรค”  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ 2544 
 

2. อคติวาดวยขนาดของพรรคในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 โปรดอาน รังสรรค ธนะพร

พันธุ “อคติวาดวยพรรคการเมือง”  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ 2544 
 

3. ระบบการเลือกตั้งแบบ Party List เกื้อประโยชนพรรคการเมืองขนาดใหญและลงโทษ

พรรคการเมืองขนาดเล็กอยางไร  โปรดอาน  รังสรรค ธนะพรพันธุ “Party List”  ผูจัดการรายวัน 

ฉบับวันที่ 19 เมษายน  2544 
 

4. บทความทั้งสามเรื่องที่อางอิงขางตนรวมพิมพไวในหนังสือของ รังสรรค ธนะพรพันธุ 

คูมือการเมืองไทย (โครงการจัดพิมพคบไฟ 2544) 

 

 

 

 

 



 58 

ตารางที่ 1 
จํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544 

จําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง 

 
รวม พรรค จํานวน ส.ส. ระบบ

บัญชีรายชื่อ 
จํานวน ส.ส. ระบบ
แบงเขตเลือกตั้ง จํานวน % 

1.  ไทยรักไทย 48 200 248 49.6 

2.  ประชาธิปตย 31 97 128 25.6 

3.  ชาติไทย 6 35 41 8.2 

4.  ความหวังใหม 8 28 36 7.2 

5.  ชาติพัฒนา 7 22 29 5.8 

6.  เสรีธรรม - 14 14 2.8 

7.  กิจสังคม - 1 1 0.2 

8.  ราษฎร - 2 2 0.4 

9. ถิ่นไทย - 1 1 0.2 

    รวม 100 400 500 100.0 

ที่มา คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
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ตารางที่ 2 
จํานวนสมาชกิสภาผูแทนราษฎร 

พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย 

ณ วันที่ 23 เมษายน 2545 

 

รวม พรรค จํานวน ส.ส. ระบบ
บัญชีรายชื่อ 

จํานวน ส.ส. ระบบ
แบงเขตเลือกตั้ง จํานวน % 

ไทยรักไทย 53 238 291 58.2 

ประชาธิปตย 31 98 129 25.8 

รวม 2 พรรค 84 336 420 84.0 

พรรคอื่นๆ  13 (16) 64 8 16.0 

รวมทั้งส้ิน 100 400 500 100.0 

ที่มา   สอบถามจากเจาหนาที่พรรคทางโทรศัพทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2545 

 พรรคไทยรักไทย    โทร 02 – 668 – 2000  

 พรรคประชาธิปตย โทร 02 – 278 - 4042 

หมายเหตุ   1. กอนการครอบพรรคความหวังใหม พรรคไทยรักไทยมี ส.ส. จํานวนรวมทั้งสิ้น 258 คน ในจํานวนนี้เปน ส.ส. ระบบบัญชี 

         รายช่ือ 48 คน 

    2. ขอมูลพรรคไทยรักไทยคํานวณจากขอสมมติที่วา มี ส.ส. พรรคความหวังใหมยายเขาพรรคไทยรักไทยเพียง 33 คน  

         อันประกอบดวย ส.ส. ระบบแบงเขต 28 คน และ ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือ 5 คน (อีก 3 คนมิไดยายพรรค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2545  



 

พรรคไทยรักไทยกับอํานาจผูกขาดทางการเมือง 
 

พรรคไทยรักไทย  เติบใหญทางการเมืองดวยการเกื้อกูลของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และความเอื้อเฟอของพรรคประชาธิปตย 
 

  รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการสถาปนา Strong Government เพื่อใหมีประสิทธิภาพ

ในการบริหารราชการแผนดิน ดวยเหตุดังนั้น จึงพยายามเปลี่ยนสังคมการเมืองไทยจากระบบ 

พหุพรรค (Multi-party System) ไปสูระบบทวิพรรค (Bi-party System) ทั้งนี้เพื่อใหการจัดตั้งรัฐบาล

พรรคเดียว (Single-party Government) เปนไปได สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 มองเห็นความไร

เสถียรภาพของรัฐบาลผสม และเชื่อวา ความไรเสถียรภาพดังกลาวเปนตนตอของความไร

ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน 

ในการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยจากระบบพหุพรรคไปสูระบบทวิพรรค 

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติเกื้อหนุนพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรค 

การเมืองขนาดเล็ก โครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้มิใชเร่ืองนาประหลาดใจ เพราะฐานความเชื่อที่วา 

ระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคนี้ยอมมาจากฐานความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญ 

ดีกวาพรรคขนาดเล็ก 

อคติวาดวยขนาดของพรรค (Size Bias) ดังกลาวขางตนนี้ ฝงตัวอยูในกลุมพลัง 

อํามาตยาธิปไตย และปรากฏอยางชัดเจนครั้งแรกในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 

และรัฐธรรมนูญฉบับตอๆ มา หลังจากนั้น แตไมมีรัฐธรรมนูญฉบับใดที่แสดงอคติวาดวยขนาดของ

พรรครุนแรงมากไปกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 

สภารางรัฐธรรมนูญ 2540 เลือกใชระบบการเลือกตั้งเปนกลไกในการลงโทษพรรค

การเมืองขนาดเล็ก ทั้งนี้ดวยการออกแบบใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขต 

เขตเดียว คนเดียว และการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party List) ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งมี

คะแนนเสียงเลือกตั้งคนละ 2 คะแนน คะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้ง ส.ส. ระบบแบงเขต อีกคะแนน

ใชเลือก ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรค ระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้นําเขาจากเยอรมนี 
 

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียงเลือกตั้งระบบ

บัญชีรายชื่อพรรคต่ํากวา 5% ของจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งทั้งประเทศ ไมมี ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ

พรรค บทบัญญัติดังกลาวนี้มีผลในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กอยางรุนแรง โดยทําใหพรรค

การเมืองขนาดเล็กมีตัวแทนในรัฐสภาต่ํากวาสัดสวนอันพึงได (Underrepresentation) และทําให

พรรคการเมืองขนาดใหญมีตัวแทนในรัฐสภามากกวาสัดสวนอันพึงได (Overrepresentation) ใน
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ฐานะพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคไทยรักไทยไดรับการเกื้อกูลจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 

มากกวาพรรคการเมืองอื่นๆ 
 

ฐานความเชื่อที่วา 'พรรคขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก' ยังมีโครงสรางสิ่งจูงใจในการ

สงเสริมพรรคการเมืองใหเติบโตจากภายนอก (External Growth) มากกวาการเติบโตจากภายใน 

(Internal Growth) พรรคไทยรักไทยสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้อยางเต็มที่ ดวยการ

ควบและครอบกลุมและพรรคการเมืองตางๆ (Merger and Acquisition) พรรคไทยรักไทยสามารถ

เติบใหญดวยยุทธวิธีที่ M&A มิใชเปนเพราะวา นายทุนพรรคไทยรักไทยมีอํานาจซื้อเหนือกวา

นายทุนพรรคอื่นๆเทานั้น หากยังเปนเพราะวาพรรคไทยรักไทยมีฐานะเปนแกนนําในการจัดตั้ง

รัฐบาลอีกดวย บรรดากลุมและพรรคการเมืองที่ตองการเขารวมรัฐบาล จําตองยินยอมใหพรรคไทย

รักไทยเขมือบ บางพรรคดังเชนพรรคความหวังใหมยินยอมใหพรรคไทยรักไทยเขาครอบพรรค  

เพราะสิ้นสายปานทางการเงิน 

ความตองการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก และเกื้อหนุนพรรคการเมืองขนาดใหญ 

ซึ่งปรากฏอคติอยางรุนแรงในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จึงทําใหอํานาจผูกขาดในตลาดพรรค

การเมืองมีมากขึ้น จํานวนพรรคการเมืองที่มีชีวิตเยี่ยงพรรคการเมืองที่แทจริงมีนอยลง การเติบใหญ

ของพรรคไทยรักไทยดวยยุทธวิธีควบและครอบกลุมและพรรคการเมืองตางๆ ทําใหพรรคไทยรักไทย

สามารถรวบอํานาจผูกขาดในตลาดพรรคการเมือง ดวยกระบวนการเติบใหญเชนนี้ ยอมไมมีพรรค

การเมืองใดสามารถตอกรกับพรรคไทยรักไทยไดในอนาคต แมแตพรรคประชาธิปตยและมิใชเร่ือง

ยากแกการทํานายวา บางภาคสวนของพรรคประชาธิปตยจะถูกควบเขาสูพรรคไทยรักไทยดวย 

พรรคไทยรักไทยมิไดมีอํานาจผูกขาดแตเพียงในตลาดพรรคการเมืองเทานั้น หากยังมี

อํานาจผูกขาดในตลาดนักการเมืองดวย เนื่องเพราะรัฐธรรมนูญบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค ในเมื่อพรรคไทยรักไทยมีอํานาจผูกขาดในตลาดพรรค

การเมือง พรรคไทยรักไทยยอมมีอํานาจผูกขาดในระดับสําคัญในการคัดสรรนักการเมือง ทั้งหนา

เกาและหนาใหม บรรดานักการเมืองที่ตองการอํานาจทางการเมืองยอมตองเขาแถวตบเทาเขาพรรค

ไทยรักไทย เพราะเปนทางลัดในการไตเตาสูยอดพีระมิดแหงอํานาจ ถนนการเมืองมีพื้นที่สําหรับ

นักการเมืองที่มีอุดมการณนอยลง 
 

คําถามพื้นฐานมีอยูวา จะไมมีพรรคการเมืองหนาใหมหรือการควบรวมพรรคการเมือง

เกา เพื่อตอกรกับพรรคไทยรักไทยหรอกหรือ? 
 

การควบรวมพรรคเกาเปนเรื่องที่ยากจะเปนไปได เพราะพรรคชาติพัฒนากลายเปน

อาณานิคมของพรรคไทยรักไทยอยางชัดเจน ในขณะที่กลุมชลบุรีกําลังละทิ้งพรรคชาติไทยเพื่อ
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สมทบพรรคไทยรักไทยในการเลือกตั้งสมัยหนา ความขอนี้ครอบคลุมถึงบางภาคสวนของพรรค

ประชาธิปตยดวย ถึงจะมีการควบรวมพรรคเกา ก็ไมทําใหมีความเขมแข็งพอที่จะตอกรกับพรรคไทย

รักไทยได 

สวนการกอตั้งพรรคการเมืองใหมยากที่จะเปนไปไดเชนกัน ทั้งนี้ดวยฝมือของพรรค

ประชาธิปตยนั้นเอง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณที่จะใหการจัดตั้ง

พรรคการเมืองเปนไปไดโดยงายเพียงดวยบุคคลตั้งแต 15 คนขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อใหมีการแขงขันระหวาง

พรรคการเมือง และเพื่อใหผูมีอุดมการณทางการเมืองตางๆ สามารถจัดตั้งพรรคการเมืองไดโดยงาย 

แตในการรางกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ภายใตรัฐบาลนาย

ชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปตยอาศัยเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรในการรางกฎหมาย

ดังกลาว เพื่อใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยยาก ดวยเหตุดังนี้ พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 จึงมีบทบัญญัติที่กําหนดเงื่อนไขวา ภายใน 180 วัน 

นับต้ังแตมีการจดแจงจัดตั้งพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองนั้นตองดําเนินการใหมีสมาชิกตั้งแต 

5,000 คนขึ้นไป ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยสมาชิก ซึ่งมีที่อยูในแตละภาคตามบัญชีรายชื่อภาค

และจังหวัดที่นายทะเบียนพรรคการเมืองประกาศกําหนด และมีสาขาพรรคการเมืองอยางนอยภาค

ละ 1 สาขา (มาตรา 29) มิฉะนั้นจะตองถูกสั่งยุบพรรค (มาตรา 65) 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ไมเปนมิตรกับ

พรรคการเมืองขนาดเล็กอยางปราศจากขอกังขา และสอดคลองกับลักษณะของพรรคประชาธิปตย

อยางปราศจากขอสงสัย ผูนําพรรคประชาธิปตยเขาใจเอาเองวา การออกแบบกฎหมายพรรค

การเมืองในลักษณะเชนนี้จะเกื้อประโยชนพรรคประชาธิปตยโดยตรง ในฐานะพรรคการเมืองขนาด

ใหญ พรรคประชาธิปตยยอมมีอํานาจผูกขาดระดับหนึ่งในตลาดพรรคการเมือง และมีความ

ไดเปรียบพรรคการเมืองอื่นๆ 

พรรคไทยรักไทยกอต้ังภายหลังจากที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรค

การเมือง พ.ศ. 2541 มีผลบังคับใช และสามารถเติบใหญแซงหนาพรรคประชาธิปตยในการเลือกตั้ง

เดือนมกราคม 2544 อํานาจผูกขาดในตลาดการเมืองที่พรรคประชาธิปตยเคยมีกําลังถูกสลายตัวที

ละเล็กทีละนอย และลดนอยถอยลงอยางรวดเร็ว เมื่อพรรคไทยรักไทยเลือกใชยุทธวิธี Merger and 

Acquisition 

เจตนารายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในการสรางทํานบกีดขวางการกอเกิดของพรรค

การเมืองหนาใหม เพื่อมิใหเขามาแขงขันกับพรรคประชาธิปตย กลายเปนเกราะกําบังคุมกันพรรค

ไทยรักไทยในปจจุบัน บัดนี้ ไมเพียงแตพรรคการเมืองที่มีอยูจะไมสามารถตอกรกับพรรคไทยรักไทย
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เทานั้น หากทวายังไมมีพรรคการเมืองหนาใหมที่กอเกิดเพื่อแขงขันกับพรรคไทยรักไทยอีกดวย ทั้งนี้

ดวยความเอื้อเฟอของพรรคประชาธิปตยนั่นเอง 

หากตองการใหมีการแขงขันระหวางพรรคการเมือง ก็ตองรางกฎหมายพรรคการเมือง

เพื่อใหเปนมิตรกับพรรคการเมืองขนาดเล็ก และเอื้ออํานวยใหการจัดตั้งพรรคการเมืองที่มี

อุดมการณเปนไปได ในการนี้ จะตองยื่นเรื่องใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 ขัดตอเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 

หรือไม แตการเปลี่ยนแปลงกฎหมายพรรคการเมืองไมพอเพียงที่จะเสริมสงการแขงขันในตลาด

การเมือง จําเปนตองขจัดอคติวาดวยขนาดของพรรคทั้งปวง และทําลายทํานบกีดขวางการเขาสู

ตลาดการเมืองที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ขอจํากัดในการแขงขันของพรรคการเมืองตางๆ ทําใหการยื้อแยงอํานาจรัฐจากพรรค

ไทยรักไทยเปนเร่ืองยากยิ่ง พรรคไทยรักไทยจะยังสามารถเสพสุขจากการใชอํานาจรัฐตอไป ตราบ

เทาที่พรรคยังไมแตกอันเปนผลจากความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ ภายในพรรคนั้นเอง  

ดวยอํานาจผูกขาดทางการเมืองที่มีอยู พรรคไทยรักไทยสามารถรุกคืบเขาไปครอบงําตลาด 

ขาราชการได ผูนําพรรคไทยรักไทยไมลังเลที่จะใชอํานาจรัฐในการโยกยายขาราชการ จนได 

ดุลยภาพตามที่ตนตองการ 

ภายใตกฎกติกาที่สถาปนาโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สังคม

การเมืองไทยกําลังแปรเปลี่ยนไปสูสังคมที่มีการผูกขาดอํานาจทางการเมืองมากขึ้น ความออนแอ

ของฝายคานในการคานอํานาจรัฐบาล ยอมยังประโยชนแกรัฐบาล ซึ่งเปน Strong Government ใน

การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการกําหนดนโยบายเพื่อ

เอื้อผลประโยชนของกลุมนายทุนพรรครัฐบาล 
 

สังคมการเมืองที่มีลักษณะเชนนี้เปนอุตมรัฐของสภารางรัฐธรรมนูญ 2540 ใชหรือไม? 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ 2546 



 

 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับอํานาจผูกขาดทางการเมือง 
 

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปน Strong Prime Minister อยางนอยเมื่อเปรียบเทียบกับนาย

ชวน หลีกภัย  นายบรรหาร ศิลปอาชา  และพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
 

  ความเปน Strong Prime Minister เปนผลจากการที่พรรคไทยรักไทยมีอํานาจผูกขาดทั้ง

ในตลาดพรรคการเมืองและตลาดนักการเมือง อันเปนผลจากการที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. 2540 ตองการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมืองไทยจากระบบพหุพรรค (Multi-party System) 

ไปสูระบบทวิพรรค (Bi-party System) พรรคไทยรักไทยสนองตอบตอโครงสรางสิ่งจูงใจที่กําหนด

โดยรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อยางเต็มที่ 
 

  ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดกฎกติกาควบคุม กํากับและตรวจสอบสังคมการ

เมืองไทย เพื่อใหไดมาซึ่ง Strong Government รัฐบาลพรรคไทยรักไทย จึงเปน Strong Government 

สนองตอบเจตนารมณรัฐธรรมนูญฉบับนี้ แม Strong Government มิจําตองมี Strong Prime 

Minister แต พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ตองการเปน Strong Prime Minister ในขณะเดียวกับที่รัฐบาล

พรรคไทยรักไทยเปน Strong Government 
 

  พ.ต.ท.ทักษิณ เสพสุขจากการใชอํานาจผูกขาดในตลาดการเมือง อันเปนผลจากการที่

พรรคไทยรักไทยมีอํานาจผูกขาดทั้งในตลาดพรรคการเมืองและตลาดนักการเมือง พ.ต.ท.ทักษิณ ใน

ฐานะหัวหนาพรรค ยอมไดรับอานิสงสจากอํานาจผูกขาดดังกลาวนี้ ดวยยุทธวิธีการควบและครอบ

กลุมและพรรคการเมืองตางๆ (Mergers and Acquisitions) รวมทั้งการยึดพรรคการเมืองบางพรรค

มาเปน "อาณานิคม" พรรคไทยรักไทยสามารถมีอํานาจผูกขาดในสภาผูแทนราษฎร และสามารถใช

อํานาจทางการเมืองและธนานุภาพที่มีอยูในการสรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับสมาชิก

วุฒิสภาบางภาคสวนได ดวยเหตุดังนี้ พ.ต.ท.ทักษิณ และพรรคไทยรักไทยจึงมิตองเกรงการสูญเสีย

อํานาจรัฐดวยวิถีและกระบวนการในรัฐสภา ในเมื่อรัฐสภาอยูในอุงมือ พ.ต.ท.ทักษิณ  และพรรค

ไทยรักไทยนั้นเอง 

พ.ต.ท. ทักษิณ ไมเพียงแตมีอํานาจทางการเมืองในการกํากับประพฤติกรรมของสมาชิก

รัฐสภาในสัดสวนสําคัญเทานั้น หากทวาชะตากรรมของรัฐมนตรีทั้งปวงยังอยูในอุงมือ พ.ต.ท.

ทักษิณ อีกดวย ทั้งนี้เพราะเหตุวารัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีในการปรับ

คณะรัฐมนตรีอยางเต็มที่  ดังบทบัญญัติในมาตรา 217 ที่วา 
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"มาตรา 217 พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการใหรัฐมนตรีพนจากความ

เปนรัฐมนตรี  ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา" 
 

  ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รัฐมนตรีตอง "หงอ" นายกรัฐมนตรี นอกจากจะตองไม 

"ขัดคอ" นายกรัฐมนตรี และไมยืนอยูคนละขางกับนายกรัฐมนตรีในประเด็นนโยบายและประเด็น

อ่ืนๆแลว ยังตองหมั่นใหสัมภาษณปกปองและเยินยอนายกรัฐมนตรี มิฉะนั้นอาจถูกปลดออกจาก

ตําแหนงไดโดยงาย หากตองพนจากตําแหนงรัฐมนตรี ก็ตองกลายเปน "คนจรจัด" ในสังคมการ

เมืองไทย หากเคยดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ก็มิอาจกลับไปยึดตําแหนงเกาได เพราะ

เมื่อจะดํารงตําแหนงรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 (มาตรา 204) บังคับใหตองลาออกจาก

ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร และเมื่อออกจากตําแหนงดังกลาวนี้แลว ก็มีบุคคลอื่นเขาไปสวม

ตําแหนงแทน ทั้งนี้ดวยการเลื่อนบัญชีรายชื่อพรรคหรือการเลือกตั้งซอมแลวแตกรณี 
 

  รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดออกแบบเพื่อใหนายกรัฐมนตรีเปน First Among Equals 

ในคณะรัฐมนตรี หากแตออกแบบใหเปน Supreme Commander ของคณะรัฐมนตรี เพราะ

นายกรัฐมนตรีมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการแตงตั้งและถอดถอนรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีภายใต

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ จึงมีแนวโนมที่จะเปน Strong Prime Minister 
 

  ในสังคมการเมืองที่มี Strong Prime Minister รัฐมนตรีจะเปน Strong Minister  

มิได ไมมี Strong Prime Minister คนใดที่ยินดีใหรัฐมนตรีคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนตีเสมอ หากมี

รัฐมนตรีคนใดทําตัวเดนหรือมีคะแนนนิยมทางการเมืองเสมอดวยหรือเกินหนานายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีที่เปน Strong Prime Minister ยอมตองดําเนินการ "ดับแสง" รัฐมนตรีดังกลาว  

วิธีการ "ดับแสง" ที่งายที่สุด ก็คือ การเขี่ยออกจากคณะรัฐมนตรี รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ใหอํานาจ

เพื่อการนี้โดยพรอมมูล 
 

  นายกรัฐมนตรีที่เปน Strong Prime Minister ยอมตองการเห็นนโยบายของรัฐบาลมีชื่อ

ของนายกรัฐมนตรีเปน Brand Name นายกรัฐมนตรีจะรูสึกไมสบายใจ หากประชาชนเริ่มเขาใจวา 

นโยบายหนึ่งนโยบายใดเปนนโยบายของรัฐมนตรีบางคน โดยไมมีชื่อนายกรัฐมนตรีเปน Brand 

Name เพราะการลดความสําคัญของ Brand Name นายกรัฐมนตรี ยอมมีผลในการลดฐานะ 

Strong Prime Minister แมวาความเขาใจของประชาชนตรงตอขอเท็จจริงก็ตาม 
 

เหตุใดนายแพทยสุรพงษ สืบวงศลี และ ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ จึงถูกปรับออกจาก

ตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยตามลําดับ 

ในการปรับคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2545 หากมิใชเปนเพราะสาธารณชนรับรูโดยทั่วกันวา 
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นายแพทยสุรพงษเปน "วิศวกร" นโยบาย "30 บาทรักษาทุกโรค" และ ร.ต.อ.ปุระชัย เปน "วิศวกร" 

นโยบายการจัดระเบียบสังคม 
 

  ไมมีใครทราบคําตอบดีไปกวาตัว พ.ต.ท.ทักษิณ เอง 
 

  รัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะตองไมทําตัวเดนและดังไปกวา

นายกรัฐมนตรี นอกจากจะตองทําหนาที่องครักษพิทักษนายกรัฐมนตรีในยามที่นายกรัฐมนตรี 

ถูกโจมตี สรรเสริญและยกยอนายกรัฐมนตรีในกาละอันเหมาะสม ไมคัดคานหรือทักทวงนโยบาย 

ที่นําเสนอโดยนายกรัฐมนตรี แมวานโยบายดังกลาวจะบองตื้นปานใดก็ตาม เมื่อนโยบายของ 

รัฐมนตรีเปนที่ชื่นชอบของประชาชน รัฐมนตรีที่ชาญฉลาดจะตองไมลังเลใจในการประทวง Brand 

Name นายกรัฐมนตรี และปาวรองวา นโยบายดังกลาวเปนนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในยามที่จะ

ผลักดันนโยบายที่มีนวัตกรรม รัฐมนตรีที่ชาญฉลาดจะตองเรียนปรึกษานายกรัฐมนตรี หากไดรับ 

"ไฟเขียว" จึงเดินหนาเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา อยาไดเสนอนโยบายเขาสูที่ประชุม

คณะรัฐมนตรีโดยที่นายกรัฐมนตรีมิไดรับรู เพราะนอกจากจะทําใหนายกรัฐมนตรีรูสึกเสียหนาแลว 

โอกาสที่จะไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรียังมีนอยอีกดวย 
 

  รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําใหรัฐมนตรีตองปรับเปล่ียนพฤติกรรม ภายใตรัฐธรรมนูญ

ฉบับกอนๆ รัฐมนตรีสามารถเปน Strong Minister ได หากถูกปรับออกจากตําแหนง ก็ยังมีเกาอ้ี

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 รัฐมนตรีมิอาจเปน Strong Minister ได 

หากถูกปรับออกจากตําแหนง ก็ตอง "ตกงาน" ทางการเมือง รัฐมนตรีภายใตรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 

ไมสามารถมีความเปนตัวของตัวเองอยางเต็มที่ และตองปฏิบัติตามคําบงการของนายกรัฐมนตรี

อยางนอยระดับหนึ่ง 
 

  หากบทวิเคราะหขางตนนี้ถูกตอง  ยอมไมยากที่จะพยากรณวา ร.ต.อ.ปุระชัย  

เปยมสมบูรณ  จะไมสามารถมีชีวิตทางการเมืองอันยืนยาวภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทย 
 

  พ.ต.ท.ทักษิณ แสดงความเปน Strong Prime Minister ดวยการใชอํานาจแตงตั้งและ

ถอดถอนรัฐมนตรีอยางเต็มที่ เพียงชั่วระยะเวลาเพียง 2 ปเศษ ที่ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

พ.ต.ท.ทักษิณ มีคณะรัฐมนตรีถึง 6 คณะ การปรับคณะรัฐมนตรีสวนใหญเปนไปเพื่อแกปญหา

ความขัดแยงภายในพรรคไทยรักไทยนั้นเอง โดยที่ฝายคานและสังคมการเมืองไทยโดยสวนรวม  

มิไดกดดันใหนายกรัฐมนตรีตองปรับคณะรัฐมนตรี 

 พ.ต.ท.ทักษิณ ใชวิธีการ "ลองผิด ลองถูก" ในการปรับคณะรัฐมนตรี โดยหวังวา การ 

"ลองผิด ลองถูก" จะชวยใหคณะรัฐมนตรีของพรรคไทยรักไทยเขาสูดุลยภาพที่นาพอใจได แต
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บอยครั้งที่การปรับคณะรัฐมนตรีเปนการ "ลองผิด" มากกวา "ลองถูก" ซึ่งสรางความเสียหายแกการ

บริหารราชการแผนดิน 
 

  ตัวอยางของความขอนี้เห็นไดจากการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กระโดดเขาดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนายแพทยเกษม วัฒนชัย ลาออกจากตําแหนง (การปรับ 

ครม. 14 มิถุนายน 2544) แตแลวก็พานพบวาการปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่องใหญและยากเกินกวา 

ผูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีจะจัดการได พ.ต.ท.ทักษิณ ทําผิดซ้ําสองเมื่อแตงตั้งนายสุวิทย  

คุณกิตติ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (การปรับ ครม. 9 ตุลาคม 2544) โดยที่

นายสุวิทยมิไดมีความคิดพื้นฐานวา จะปฏิรูปการศึกษาอยางไร แตการใหนายสุวิทยนั่งควบ

ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี มีผลในการทําลายพลวัตของงานปฏิรูปการศึกษา เพราะการบริหาร

กองทุนหมูบานมีส่ิงจูงใจทางการเมืองสูงกวา เนื่องจากใชเปนกลไกในการสรางคะแนนนิยมทาง

การเมืองได เพียงชั่วเวลา 2 ป รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการถึง 4 คน  

โดยที่ยังไมแนชัดวาเขาสูดุลยภาพแลวหรือไม 
 

  การยายนายพงศเทพ เทพกาญจนา จากตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไปสู

ตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (การปรับ ครม. 5 มีนาคม 2545) แตแลวกลับปรับสู

ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (การปรับ ครม. 8 กุมภาพันธ 2546) นับเปนการ "ลองผิด 

ลองถูก" โดยแท  ทั้งๆที่นายพงศเทพมีความสันทัดในงานบริหารกระบวนการยุติธรรม  หาไดมีความ

สันทัดในงานบริหารเศรษฐกิจไม 
 

  แมวาสังคมการเมืองไทยจะแปรเปลี่ยนสูระบบทวิพรรค ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ

ฉบับป 2540 แตการที่ พ.ต.ท.ทักษิณ มีคณะรัฐมนตรีถึง 6 คณะในชวงเวลาเพียง 2 ป แสดงใหเห็น

วา ระบบทวิพรรคมิไดเกื้อกูลใหสังคมการเมืองไทยมีเสถียรภาพดีไปกวาระบบพหุพรรคชนิดสิ้นขอ

สงสัย ในระบบพหุพรรค ความขดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนตัวแปรสําคัญที่ ส่ันคลอน

เสถียรภาพของรัฐบาล แตความขัดแยงภายในพรรคไทยรักไทยเปนตัวแปรที่ส่ันคลอนเสถียรภาพ

ของรัฐบาลทักษิณ บัดนี้ ประชาสังคมไทยไดรับทราบจากปาก ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณวา  

พ.ต.ท.ทักษิณปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อเครือญาติ 
 

   พ.ต.ท. ทักษิณ พยายามแสดงตนเปน Strong Prime Minister มิใชเพียงดวยการใช

อํานาจในการปรับคณะรัฐมนตรีดวยความถี่สูงยิ่ง หากยังใชอํานาจในการแตงตั้ง โยกยาย และ 

ถอดถอนขาราชการอีกดวย บรรดาผูนําขาราชการที่ไม "เขาตา" นายกรัฐมนตรี อาจถูกถอดถอนและ

โยกยายจากตําแหนงไดโดยงาย ทั้งนี้ดวยขอหาไมสนองนโยบายรัฐบาลภายใตรัฐบาลพรรคไทย 

รักไทย ตลาดขาราชการเปนตลาดของผูซื้อ หากผูขาย (ขาราชการ) ไมสนองตอบความตองการของ
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ผูซื้อ (รัฐบาล) ผูขายอาจไมมีที่ยืนในระบบราชการ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยแสดงใหเห็นโดยชัดเจน

วา ขาราชการที่ไดดิบไดดีเปนพิเศษ ลวนปฏิบัติราชการสนองนโยบายรัฐบาลทั้งสิ้น 
 

  Strong Government ภายใตรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําใหผูนําขาราชการ 

ส้ินฐานะการเปน "ผูประกอบการนโยบาย" (Policy Entrepreneurs) หรือผูผลิตนโยบาย รัฐบาล 

ทําหนาที่ผลิตนโยบายเอง ขาราชการมีฐานะเปนเพียงผูปฏิบัติ รัฐบาลทักษิณรุกคืบเขาไปกําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเดิมอยูในปริมณฑลแหงอํานาจของกลุมขุน

นางนักวิชาการ (Technocrats) 
 

  คําถามพื้นฐานมีอยูแตเพียงวา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปน Strong Prime Minister ที่ดี

เพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ 2546 



 

ยี่หอทางการเมือง 
 

ยี่หอหรือเคร่ืองหมายการคาเปนสิ่งควบคูโลกธุรกิจ ธุรกิจเอกชนเมื่อผลิตสินคาหรือ

บริการใด นิยมติดยี่หอหรือเครื่องหมายการคา เพื่อใหผูบริโภครับรู 
 

เหตุใดจึงตองมียี่หอหรือเครื่องหมายการคา? 
 

ในโลกที่ไมมียี่หอหรือเคร่ืองหมายการคา ผูบริโภคจะไดขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของ 

สินคาและบริการ ก็แตโดยการสอบถามผูที่มีประสบการณในการบริโภคมากอนแลว หรือมิฉะนั้น 

ก็ตองแสวงหาประสบการณในการบริโภคดวยตนเอง หากติดใจสินคาหรือบริการที่เคยบริโภคก็ตอง

กลับไปหาผูขายคนเดิม ณ จุดขายที่เคยซื้อ  หากซื้อจากผูขายรายใหมหรือซ้ือจากจุดขายใหม ก็ตอง

เร่ิมตนกระบวนการแสวงหาสารสนเทศใหม หรือกระบวนการแสวงหาประสบการณในการบริโภค

ใหม จนกวาจะพานพบสินคาหรือบริการที่มีคุณภาพดังที่ตองการ กระบวนการเหลานี้ลวนทําให

เสียเวลาและเสียทรัพยากรทั้งสิ้น 

ในโลกที่มียี่หอหรือเครื่องหมายการคา หากผูบริโภคติดใจสินคาหรือบริการยี่หอหรือ

เครื่องหมายการคาใด ยอมสามารถกลับไปซื้อสินคาหรือบริการที่มียี่หอหรือเคร่ืองหมายการคานั้น

ไดโดยไมยาก  ยี่หอหรือเคร่ืองหมายการคาจึงชวยประหยัดตนทุนสารสนเทศ (Information Cost) 

ของผูบริโภค ในประการสําคัญ ผูบริโภคมิจําตองกลับไปหาผูขายคนเดิม ณ จุดขายเดิม แตสามารถ

ซื้อจากผูขายคนใดก็ได ณ จุดขายใดก็ได หากสินคาหรือบริการมีการวางตลาดอยางแพรหลาย ยี่หอ

หรือเครื่องหมายการคาจึงไมเพียงแตชวยประหยัดตนทุนสารสนเทศเทานั้น หากยังชวยประหยัด

ตนทุนธุรกรรม (Transaction Cost) ของผูบริโภคอีกดวย 

การสรางยี่หอหรือเครื่องหมายการคาตองอาศัยเงินลงทุน นอกจากจะมีรายจายดานนิติ

กรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการจดทะเบียนยี่หอหรือเครื่องหมายการคาแลว ยังมีรายจายในการพิมพ

และติดสลากยี่หอหรือเครื่องหมายการคาอีกดวย แตตนทุนที่สําคัญยิ่งกวา ก็คือ รายจายในการ

โฆษณา เพื่อใหผูบริโภคติดยี่หอหรือเครื่องหมายการคา 

ดวยเหตุที่การสรางยี่หอหรือเครื่องหมายการคามีตนทุนที่ตองเสีย สินคาหรือบริการบาง

ชนิดอาจไมมียี่หอ ไมมีเครื่องหมายการคา หากประเมินแลววา รายไดจากการสรางยี่หอ

เครื่องหมายการคาไมคุมกับรายจายที่ตองเสีย 

ยี่หอหรือเครื่องหมายการคาจะมีอายุยืนยาวมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการ 

ชี้ชะตาของผูบริโภค บริษัทธุรกิจจึงตองสรางความภักดีของผูบริโภคที่มีตอยี่หอสินคาของตน 
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(Brand Loyalty) หนทางที่จะไดมาซึ่งความภักดีของผูบริโภค ก็แตโดยการควบคุมคุณภาพของ 

สินคาและบริการใหเปนที่พึงใจของผูบริโภค ลําพังแตการทุมการโฆษณาหรือการใชมาตรการ

นานัปการในการสงเสริมการขายไมเปนการเพียงพอ 

นักการเมืองมียี่หอหรือเครื่องหมายการคาไมตางไปจากสินคาและบริการ บริษัทธุรกิจ

ตองการใหผูบริโภคภักดีตอยี่หอเคร่ืองหมายการคาของตนฉันใด นักการเมืองก็ตองการใหผูมีสิทธิ

เลือกตั้งภักดีตอยี่หอเครื่องหมายการคาของตนฉันนั้น 

ในขณะที่บริษัทธุรกิจตองตัดสินใจในการลงทุนสรางยี่หอ เพราะตองประเมินวา รายได

จากการสรางยี่หอใหมคุมกับรายจายหรือไม บางบริษัทอาจตัดสินใจซื้อยี่หอเกาที่มีอยูในตลาด 

มาเปนของตนเอง แทนที่จะเริ่มตนนับหนึ่งใหม แตการสรางยี่หอนักการเมืองมิตองมีการตัดสินใจอัน

สลับซับซอน เนื่องเพราะนักการเมืองมิไดใชเงินของตนเองในการสรางยี่หอ 

สําหรับนักการเมืองหนาใหม วาระการสรางยี่หอทางการเมืองเริ่มตนในฤดูการเลือกตั้ง 

การใชจายในการรณรงคเพื่อการเลือกตั้ง นับเปนรายจายการสรางยี่หอที่สําคัญ นักการเมือง 

หนาใหมมักจะไดเงินสวนนี้จากพรรค หรือจากหัวหนามุง ซึ่งเปนผูอุปถัมภ หรือจากผูมีอิทธิพลใน

เขตการเลือกตั้ง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับโครงสรางเครือขายทางการเมือง 

เมื่อไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกรัฐสภาแลว การใชจายในการสรางยี่หอทางการเมืองลวน

อาศัยทรัพยากรของแผนดินเปนดานหลัก อาทิเชน การผันงบพัฒนาและงบพยุงราคาพืชผลลงสูเขต

การเลือกตั้ง เปนตน นักการเมืองที่มี ‘ฝมือ’ จักตองพัฒนาทักษะในการผันงบประมาณเพื่อสราง

ถาวรสถาน โดยมีการจารึกชื่อของตนใหเปนที่ประจักษ ดังเชน บรรหาร-แจมใส สุเทพ เทือกสุบรรณ 

เปนตน 

ดวยเหตุที่การสรางยี่หอนักการเมืองอาศัยทรัพยากรแผนดินและทรัพยากรของผูอ่ืนเปน

ดานหลัก การสรางยี่หอนักการเมืองจึงคุมคาเสมอ เพราะนักการเมืองเจาของยี่หอไมมีรายจายสวน

บุคคล แตไดคะแนนนิยมเปนผลตางตอบแทน ตางกับธุรกิจเอกชนที่การสรางยี่หออาจให

ผลตอบแทนไมคุมคา ในกรณีเชนนี้ การสรางยี่หออาจไมเกิดขึ้น 

ธุรกิจเอกชนตองการความภักดีของผูบริโภคฉันใด นักการเมืองยอมตองการความภักดี

ของผูมีสิทธิเลือกตั้งฉันนั้น ความภักดีของผูมีสิทธิเลือกตั้งใหหลักประกันชัยชนะในการเลือกตั้ง

ระดับหนึ่ง และชวยใหอายุการดํารงตําแหนงสมาชิกรัฐสภายืนยาว 

ในการไดมาซึ่งความภักดีของผูมีสิทธิเลือกตั้ง นักการเมืองตองใหบริการทางการเมืองที่

มีคุณภาพแกประชาชน และตองแสดงออกซึ่งความเอาใจใสทุกขสุขของประชาชน การผันงบพัฒนา

และงบพยุงราคาพืชผลในสายตาของประชาชนในชนบท ถือเปนการใหบริการความสุขของ

นักการเมือง บางครั้งนักการเมืองอาจตองทําตัวเปนผูอุปถัมภประชาชนผูยากไร และสรางเครือขาย
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ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชนเหลานั้น การไปรวมงานศพ งานบวช งานสมรส และงาน

ประเพณีตางๆ ลวนเปนยุทธวิธีในการสรางความภักดีของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 

นักการเมืองที่ผูมีสิทธิเลือกตั้งมีความภักดีตอยี่หอ นอกจากจะมีหลักประกันในการชนะ

การเลือกตั้งในระดับหนึ่งแลว ยังทําใหราคาของตนในตลาดนักการเมืองเพิ่มพูนขึ้นอีกดวย เพราะ

เปนที่ตองการของพรรคการเมืองตางๆ เนื่องจากมีศักยภาพในการชนะการเลือกตั้งสูงนั่นเอง 

รายจายในการสรางยี่หอหรือเครื่องหมายการคานั้น เปนตนทุนจม (Sunk Cost) เพราะ

จายไปแลว เรียกกลับคืนมิได แตยี่หอสินคาและบริการแตกตางจากยี่หอทางการเมือง เพราะยี่หอ

สินคาและบริการเปนสินทรัพยที่ซื้อขายได บริษัทเจาของยี่หออาจนํายี่หอออกขายในตลาดได 

มูลคาของยี่หอในตลาด กําหนดโดยชื่อเสียงเกียรติคุณของบริษัท คุณภาพของสินคา และความ

ภักดีของผูบริโภค บางบริษัทอาจขอซื้อยี่หอสินคาของคูแขงไปเก็บไวเฉยๆ เพื่อใหสินคาของตน

ปราศจากคูแขง ดังกรณี Lever-Brothers ซื้อยี่หอไอศกรีม Foremost ไปเก็บไว เพื่อใหไอศกรีม 

Walls ปราศจากคูแขงรายสําคัญ 

ยี่หอทางการเมืองเปนสินทรัพยที่ซื้อขายมิได ไมมีใครสามารถซื้อยี่หอ ‘ชินวัตร’ ไปปะติด

กับตัวนักการเมือง ดุจเดียวกับการปะสลากยี่หอสินคาและบริการ แตยี่หอทางการเมืองสืบทอดทาง

สายโลหิตได ดวยเหตุดังนี้ จึงกอเกิดตระกูลนักการเมืองเพื่อหาประโยชนจากตนทุนจมที่ใชไปในการ

สรางยี่หอทางการเมือง เพราะการที่ผูคนในตระกูลเดียวกันพากันเลนการเมืองชวยใหเกิดการ

ประหยัดอันเกิดจากการขยายการประกอบการทางการเมือง (Economies of Scale) 

แมวาตระกูลนักการเมืองจะปรากฏมาชานานแลว แตการเติบโตของตระกูลนักการเมือง

ในอัตราเรงเพิ่งปรากฏในยุคแหงการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 

เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา และตอมาสมาชิกองคกรปกครองทองถิ่นนักการเมืองบาง

ตระกูลยึดพื้นที่ไดทั้งในสภาผูแทนราษฎร  วุฒิสภา  และองคกรปกครองทองถิ่น 

ยี่หอทางการเมืองมิไดมีแตนักการเมืองเทานั้น หากยังเปนยี่หอพรรคการเมืองอีกดวย 

แตการสรางยี่หอพรรคการเมืองมิไดมีมากเทาการสรางยี่หอนักการเมือง นักการเมืองแมมีตําแหนง

ผูนําพรรค มิไดมุงเนนการสรางยี่หอพรรคการเมือง นักการเมืองที่เปนสัตวเศรษฐกิจที่แสวงหา 

อรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximizer) ยอมเห็นแกตัวมากกวาเห็นแกพรรค  ตองการให

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งภักดีตอตนมากกวาภักดีตอพรรค ในสายตาของปจเจกบุคคล ความภักดี

ตอนักการเมืองสําคัญกวาความภักดีตอพรรคการเมือง ดวยเหตุนี้ จึงไมมีผูนําพรรคที่ใสใจตอการ

สรางความภักดีตอพรรค เพราะมีความเขาใจอยางผิดๆ วา ความภักดีตอสมาชิกพรรคมีผลเทากับ

ความภักดีตอพรรค โดยมิไดตระหนักวา สมาชิกพรรคอาจนําความภักดีของผูมีสิทธิเลือกตั้งยาย

พรรคได 
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พรรคการเมืองบางพรรคพยายามสรางยี่หอของตนเอง ดังที่พรรคประชาธิปตยพยายาม

สรางภาพลักษณในฐานะพรรคที่ตอสูกับระบอบเผด็จการทหาร แตเมื่อพรรคประชาธิปตยมิไดรวม

ขับเคลื่อนขบวนการปฏิรูปการเมืองระหวางป 2535-2540 ประชาธิปตยก็ส้ินฐานะพรรค 

ที่มีจิตวิญญาณประชาธิปไตย 

ไมมีพรรคการเมืองใดที่ยี่หอส่ือสารวาดวยความซื่อสัตยสุจริต และไมมีพรรคการเมืองใด

ที่ยี่หอส่ือสารวาเปนพรรคของคนยากคนจน 

ยี่หอพรรคการเมืองมีความสําคัญในการเลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

(อบจ.) ในเดือนมีนาคม 2547 บรรดานักการเมืองที่แยงชิงพื้นที่ในองคกรบริหารสวนทองถิ่น 

ดังกลาวนี้ นอกจากจะมียี่หอของตนเองแลว ยังตองการยี่หอพรรคการเมืองอีกดวย โดยที่ยี่หอพรรค

การเมืองที่มีความตองการในตลาดมากที่ สุด ไดแก ยี่หอพรรคไทยรักไทย สะทอนใหเห็น 

ขอเท็จจริงที่วา นโยบายประชานิยมของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประสบความสําเร็จในการสั่ง

สมคะแนนนิยมทางการเมือง 

พรรคไทยรักไทยเปดโอกาสใหนักการเมืองทองถิ่นใชยี่หอพรรคไดโดยเสรี ในบางเขต

เลือกตั้ง จึงปรากฏวา มีทีมไทยรักไทยมากกวาหนึ่งทีม ทีมที่ชนะการเลือกตั้งจะไดรับการพิจารณา

เปนทีมไทยรักไทยในอนาคตมากกวาทีมอ่ืนใด ปรากฏการณดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นขอเท็จจริง

อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ 

ประการแรก พรรคไทยรักไทยเติบใหญเปนอภิมหาพรรค ดวยการควบและครอบ 

(Merger and Acquisition) กลุมและพรรคการเมืองตางๆ  ความไมเปนเนื้อเดียวกันกอใหเกิดการ

เสียดทานและความขัดแยงระหวางกลุมตางๆภายในพรรค ซึ่งรอวันระเบิดที่จะมีผลส่ันคลอน

เสถียรภาพของรัฐบาลในอนาคต ความไมสามารถคัดสรรตัวแทนในการเลือกตั้งผูบริหารองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นเปนผลจากความขัดแยงดังกลาวนี้ 

ประการที่สอง การรับผูชนะการเลือกตั้งเปนตัวแทนพรรค แสดงใหเห็นวา พรรคไทย 

รักไทยใหความสําคัญแกคะแนนนิยมทางการเมืองมากกวานโยบายและความซื่อสัตยสุจริตของทีม

ผูสมัคร 

พรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จในการสรางยี่หอพรรค จนเปนที่ตองการในตลาด

การเมือง กระบวนการสรางยี่หอไทยรักไทยมิไดแตกตางจากการสรางยี่หอทางการเมืองอื่นๆ นั่น 

ก็คือ การใชทรัพยากรแผนดินในการดําเนินนโยบายประชานิยม เพื่อใหผูมีสิทธิเลือกตั้งภักดีตอยี่หอ

ไทยรักไทย 

 

 

หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ 2547 



 

จากองครักษพิทักษนาย ถึง Cyber Soldiers 
 

องครักษพิทักษนาย ซึ่งปรากฏโฉมตั้งแตกลางทศวรรษ 2520 บัดนี้กลายเปนสถาบัน

หนึ่งของสังคมการเมืองไทย และมีพัฒนาการดุจเดียวกับสถาบันการเมืองทั้งปวง ในประการสําคัญ 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีผลอยางสําคัญตอพัฒนาการของสถาบันการเมืองดังกลาวนี้ 

 ในขณะที่นายทหารชั้นผูใหญมักจะมีนายทหารคนสนิทหรือที่เรียกยอๆกันวา "ทส."  

องครักษพิทักษนายมีสถานะเปน ‘ทส.การเมือง’ ของผูนํานักการเมือง  ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล 

โดยมีหนาที่เปนโลกําบังผูเปนนายมิใหรับความระคายเคืองจากวจีกรรมของปรปกษทางการเมือง 

และตอบโตปรปกษทางการเมืองโดยใชวาจาเปนอาวุธ 
 

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ระบบองครักษพิทักษนายกอเกิดในยุครัฐบาลพลเอก

เปรม ติณสูลานนท นายไตรรงค สุวรรณคีรี ในฐานะโฆษกรัฐบาล ทําหนาที่องครักษพิทักษพลเอก

เปรมดวย และสามารถสราง "ชื่อเสียง" จากการทําหนาที่ดังกลาว ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย  

ชุณหะวัณ (2531-2534) ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ทําหนาที่องครักษพิทักษพลเอกชาติชาย และประสบ

ความสําเร็จในการสรางความระคายเคือง มิจําเพาะแตปรปกษทางการเมืองเทานั้น หากยังรวมถึง

ผูนําฝายทหารดวย เมื่อเกิดการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ร.ต.อ.เฉลิม เปนเปาที่ผูนํา รสช.

มุงเลนงานจนตองลี้ภัยไปตางประเทศ 

ภายหลังเหตุการณพฤษภาคม 2535 ระบบองครักษพิทักษนายมีการเปลี่ยนแปลงที่

ชัดเจนอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง ระบบองครักษทางการเมืองมิไดจํากัดเฉพาะการพิทักษนาย

เทานั้น หากยังขยายปริมณฑลไปสูการพิทักษพรรคดวย ในอีกดานหนึ่ง ระบบองครักษทางการเมือง

ถูกใชเปนกลไกในการทอนกําลังทางการเมืองอยางสําคัญ 

พรรคการเมืองตั้งแตขนาดกลางขึ้นไป ลวนสถาปนาระบบองครักษทางการเมืองดวยกัน

ทั้งสิ้น แสดงใหเห็นวา ระบบองครักษทางการเมืองใหประโยชนทางการเมืองแกผูนําทางการเมือง 

ทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล มิฉะนั้นระบบนี้จะไมเติบโตมากถึงเพียงนี้ พรรคประชาธิปตยเปนผูนํา

ในการ ‘พัฒนา’ ระบบองครักษทางการเมือง และขยายปริมณฑลจากองครักษพิทักษนายไปสู

องครักษพิทักษพรรค เมื่อพรรคประชาธิปตยสถาปนาระบบองครักษทางการเมืองพรรคอื่นๆ  

ก็ตองเดินตาม มิฉะนั้นจะขาดกลไกและองคกรในการตอกรกับปรปกษทางการเมือง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในการทําสงครามวจีกรรม 

องครักษทางการเมืองมิไดมีเฉพาะแตโฆษกพรรค และโฆษกรัฐบาล หรือ ทส.ผูนําพรรค

เทานั้น หากยังมีการจัดตั้งสมาชิกพรรคคนอื่นๆ ใหทําหนาที่องครักษทางการเมืองอีกดวย 
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คุณสมบัติสําคัญขององครักษทางการเมือง ก็คือ ตองมีทักษะและความช่ําชองในการใชวาจาเปน

อาวุธ  มีความรอบรูระดับหนึ่ง และตองรูใจผูนําพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนาพรรค 

องครักษทางการเมืองตองทําหนาที่ทั้งในและนอกรัฐสภา ในรัฐสภา องครักษทาง

การเมืองตองอภิปรายตอบโตปรปกษทางการเมืองในยามที่มีการอภิปรายพาดพิงพรรคและผูนํา

พรรค แตหนาที่ที่สําคัญยิ่งกวา ก็คือ การขัดจังหวะการอภิปรายของปรปกษทางการเมืองเพื่อทอน

ประสิทธิภาพในการอภิปราย ทั้งนี้โดยการใชระเบียบการประชุมรัฐสภาใหเปนประโยชน นอก

รัฐสภา องครักษทางการเมืองตองทําหนาที่ตอบผูที่วิจารณพรรคและผูนําพรรค มิจํากัดเฉพาะ

นักการเมืองฝายตรงขาม หากครอบคลุมผูนําขบวนการประชาชน ปญญาชน และประชาชน

โดยทั่วไปดวย 

พรรคไทยรักไทยจัดตั้งระบบองครักษทางการเมืองดุจเดียวกับพรรคประชาธิปตย เมื่อ

พรรคไทยรักไทยประสบความสําเร็จในการจัดตั้งรัฐบาลตนป 2544 ระบบองครักษทางการเมืองมี

การเปลี่ยนแปลงอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ 

ประการแรก ฐานองครักษทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยใหญโตกวาพรรค

ประชาธิปตยมาก ทั้งนี้เปนผลจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  

ที่ใหอํานาจนายกรัฐมนตรีแตงตั้งและถอดถอนรัฐมนตรี ดวยเหตุดังนี้ สมาชิกพรรคไทยรักไทยที่

ตองการตําแหนงทางการเมือง ไมวาระดับใด จักตองทํางานใหเขาตานายกรัฐมนตรี การแสดงตน

เปนองครักษพิทักษพรรค และองครักษพิทักษนายกรัฐมนตรีเปนหนทางหนึ่งในการไดมาซึ่งตําแหนง

ทางการเมืองดังกลาวนี้ 

ประการที่สอง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทําหนาที่เปนองครักษพิทักษตนเอง พรอมๆกับ

การเปนองครักษพิทักษพรรคไทยรักไทยดวย การณปรากฏวา พ.ต.ท.ทักษิณ ทําหนาที่อยางมี

ประสิทธิภาพเหนือกวาองครักษทางการเมืองของพรรคไทยรักไทยทุกคน นายกรัฐมนตรีในอดีต 

แมจะมีการตอบโตเสียงวิพากษวิจารณอยูบาง แตไมมีนายกรัฐมนตรีทานใดที่ตอบโตเสียง

วิพากษวิจารณดวยคารมอันเผ็ดรอน และอารมณอันฉุนเฉียวเทา พ.ต.ท.ทักษิณ ไมวาเสียงวิพากษ 

วิจารณนั้นมาจากปรปกษทางการเมืองหรือไมก็ตาม บางครั้ง พ.ต.ท.ทักษิณ ถึงกับใชรายการวิทยุ

เชาวันเสารในการตอบโตผูที่วิจารณตนหรือพรรคของตน 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลแปรเปลี่ยนระบบองครักษทางการเมือง

อยางสําคัญ เพราะความกาวหนาของเทคโนโลยีดังกลาว ทําให Cyberspace กลายเปนสนามรบ

ทางการเมืองที่มีความสําคัญเพิ่มข้ึนตามลําดับ ผลก็คือนักการเมืองและพรรคการเมือง 

ในยุคสังคมสารสนเทศมิอาจละเลย Cyber Politics ได 

ความกาวหนาและการขยายตัวของ Cyber Politics ทําใหระบบองครักษทางการเมือง

ถูกยกขึ้นไปไวใน Cyber Space การตอสูทางการเมืองบน Cyber Space แมจะมีความเขมขนและ
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ความสําคัญไมเทาการตอสูทางการเมืองในมนุษยพิภพ แตเปนที่คาดการณไดวา ความเขมขนและ

ความสําคัญจะเพิ่มพูนตามกาลเวลา 

องครักษทางการเมืองใน Cyber Space ปรากฏโฉมในรูป Cyber Soldiers ซึ่งมี Cyber 

Bullets เปนอาวุธ ในขณะที่องครักษทางการเมืองในมนุษยพิภพปรากฏตัวตนที่จับตองได และเปน

เปาแหงการโจมตีได Cyber Soldiers ไมมีตัวตนที่จับตองได หากแตอําพรางตนประดุจ "อีแอบ" 

Cyber Soldiers มีทั้งที่เปนองครักษทางการเมืองโดยพฤตินัย และโดยนิตินัย ประชาชน

ใน Cyber Space บางคนอาจมีความชื่นชมผูนําการเมืองคนหนึ่งคนใด และพรรคการเมืองพรรค

หนึ่งพรรคใด หากมีการวิพากษผูนําทางการเมืองและพรรคการเมืองที่ตนชื่นชอบ ก็อาจแปลงเปน 

Cyber Soldier ยิงกราด Cyber Bullets ใสผูที่บังอาจวิจารณผูนําทางการเมืองหรือพรรคการเมือง

ของตน คนเหลานี้ทําหนาที่เปนองครักษทางการเมืองโดยพฤตินัย       

องครักษทางการเมืองโดยนิตินัยเปนผูที่ไดรับแตงตั้งจากพรรคหรือผูนําพรรค ใหทํา

หนาที่เปน Cyber Soldiers คนเหลานี้เปน ‘ทหารอาชีพ’ ใน Cyber Space มีหนาที่ทําสงครามกับ

ปรปกษทางการเมืองใน Cyber Space ภารกิจหลักก็คือ การเขาไปตรวจ Web Sites ตางๆ ที่มีการ

แสดงความคิดเห็นทางการเมือง หากปรากฏวามีความเห็นตอตานพรรคและผูนําพรรคของตน 

 ก็ตองกราด Cyber Bullets ใสคนเหลานั้น 
 

สังคมการเมืองในมนุษยพิภพมีอารยลักษณมากกวาสังคมการเมืองใน Cyber Space 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นกฎกติกาที่กํากับสังคมการเมือง มนุษยพิภพถูกกํากับโดยรัฐธรรมนูญ

ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และกฎหมายมหาชนนานาฉบับ ใน

รัฐสภา ยังมีระเบียบการประชุมที่กํากับการทําสงครามวจีกรรม Cyber Space นาจะถูกกํากับโดย

กฎกติกาเหลานี้ดวย แตโดยเหตุที่ขาดกฎกติกาเฉพาะในการกํากับ ตรวจสอบและควบคุม Cyber 

Space และการบังคับใชกฎหมายตองเสียตนทุนสูงกวาปกติ สงครามการเมืองใน Cyber Space จึง

เปนสงครามของคนเถื่อน เวนแต Web Master จะทําหนาที่เปน ‘ผูคุมกฎ’ เพื่อเพิ่มอารยลักษณของ 

Cyber Politics 

การเติบโตของ Cyber Politics มิไดเปนผลจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 หากแตเปนผลจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ พรรค

การเมืองที่จะอยูรอดในสังคมการเมืองไทย นอกจากจะตองมีความสามารถในการนําเสนอเมนู

นโยบาย (Policy Menu) ที่ถูกใจประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งแลว ยังตองมีความสามารถในการหา

ประโยชนจาก Cyber Politics อีกดวย 

 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2547 



 

เนวิน ยอดขุนพลไทยรักไทย 
 

"นายกฯ เอ็นดูเนวิน ปลอบไมเขี่ยพน ครม." 
 

พาดหัวขาวหนังสือพิมพ ไทยโพสต ฉบับวันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2547 ตรงตามการ

คาดการณของผม  แมจะมีแรงกดดันภายในพรรคไทยรักไทยให พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เข่ียนาย

เนวิน ชิดชอบ พนจากตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในฐานทําลาย

คะแนนนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคไทยรักไทย จากปฏิบัติการเลนงาน พล.ต.จําลอง ศรีเมือง แต

ทายที่สุด  คุณทักษิณยังคงเก็บคุณเนวินไว 

ผมไดแตรําพึงในใจวา จะเขี่ยคุณเนวินออกจากตําแหนงรัฐมนตรีไดอยางไร ในเมื่อคุณ

เนวินเปนยอดขุนพลไทยรักไทย กวาจะไดยอดขุนพลที่มีฝมือเชนนี้ คุณทักษิณตองเหนื่อยยาก

เพียงใด ไมมีใครทราบดีไปกวาตัวคุณทักษิณเอง ผูนําภายในพรรคระดับรองจากคุณทักษิณมีแต

พวกหนอมแนม หนอมแนม และหนอมแนม หากจะยึดกุมอํานาจรัฐใหครบ 20 ป ดังที่คุณทักษิณ

เคยเผยความในใจ พรรคไทยรักไทยตองมียอดขุนพลอยางนอย 400 คน  
 

ใครๆ ก็รูวา คุณทักษิณเปนนักแสวงหา และใชเวลาเดินทางในเสนทางอันยาวไกลยิ่ง

กวา พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ  และแลวคุณทักษิณก็ปะหนาคุณเนวินภายในพรรคชาติไทยนั้นเอง ไมมี

หนังสือพิมพฉบับใดรายงานวา คุณทักษิณเปลงมธุรสวาจา Eureka, Eureka ผมเองไมเคยไดยิน

เชนนั้น  หาก Human Cloning ไมผิดกฎหมายและจริยธรรม  คุณเนวินเหมาะที่จะเปนแบบจําลอง

สําหรับผลิตยอดขุนพลไทยรักไทย หากพรรคไทยรักไทยกลายเปนพรรค 400 เนวิน ไมเพียงแตคุณ

บัญญัติ บรรทัดฐาน จะหนาว แมแตคุณชวน หลีกภัย อาจตองนอนตายตาไมหลับ เพราะถึงจุดสูญ

พันธุของพรรคประชาธิปตย 

อยางไรก็ตาม ซินแสหัวลาหลังบางคนเตือนวา พรรคไทยรักไทยมิควรมี ‘เนวิน’ มาก

เกินไป เพราะอาจสรางความโกลาหลภายในพรรคจนลมสลาย แตควรยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาแหง

พุทธศาสนา หรือหลัก Optimality ของพาเรโต  คุณทักษิณกําหนดเปาหมาย ส.ส. 400 คน 

ในการเลือกตั้งป 2548 นับเปนตัวเลขที่เหมาะสม หากสามารถผลิตยอดขุนพลดุจเดียวกับคุณเนวิน

จํานวน 400 คน ก็จะได Optimal Newin Output ถึงตอนนั้น พรรคไทยรักไทยจะอยูคูฟาสังคมการ

เมืองไทย ซินแสหัวลาหลังอีกบางคนเตือนวา คุณทักษิณมิควรตั้งเปา 500 คน เพราะหากพรรคไทย

รักไทยชนะการเลือกตั้งชนิดถลมทลาย จนได ส.ส. 500 คน พรรคไทยรักไทยก็จะกลายเปนพรรค 

500 อันเปนตัวเลขอัปมงคล 
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ผมเขาใจเอาเองวา ควรเขี่ยคุณเนวินออกจากคณะรัฐมนตรี ดวยเหตุที่คุณเนวิน ปฏิบัติ

หนาที่ในการดูแลเรื่องการใชที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ใหเปนไปตามกฎหมาย  ในสายตาของคุณทักษิณ 

เปนเรื่องไรเหตุผล ในเมื่อคุณทักษิณมิไดปลดคุณเนวินออกจากตําแหนง ในฐานที่ดูแลการระบาด

ของไขหวัดนกจนคนตาย เหตุไฉนคุณทักษิณจะปลดคุณเนวินดวยเรื่อง ส.ป.ก. 4-01 ดวยเลา 
 

คุณเนวินเปนคนมีเสนหทางการเมือง ในบรรดาพรรคการเมืองที่มีชีวิตเกือบคร่ึงหนึ่งใน

ปจจุบัน คุณเนวินมีโอกาสโปรยเสนหทางการเมืองมาแลว บรรดาหัวหนารัฐบาลที่คุณเนวินรวมดวย 

ลวนหลงเสนหคุณเนวินทั้งสิ้น ไมวาจะเปนคุณบรรหาร ศิลปอาชา หรือคุณชวน หลีกภัย หรือแมแต

คุณทักษิณเอง 

เสนหของคุณเนวินมิไดอยูที่คุณสมบัติดานกายภาพ หากแตอยูที่การเปนคนเอาการเอา

งาน  หนักเอาเบาสู อานใจ ‘นาย’ แมนราวกับจับวาง  เมื่อทํางานรับใชใคร ก็ทํางานอยางเต็ม

สติปญญาและกําลังความสามารถ เรียกไดวาเปนการทํางานชนิดถวายหัว นักการเมืองที่มี

คุณสมบัติเชนนี้เอง ที่เหมาะเปนขุนพลขางกายคุณทักษิณ ในฐานะเถาแก คุณทักษิณยอมตองการ

หลงจูที่รูใจนาย บางครั้งคุณทักษิณยังมิทันเอยปาก คุณเนวินก็สามารถสนองความตองการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  ดวยเหตุที่อานใจ ‘นาย’ แมนราวกับจับวางนั่นเอง  กลาวดวยภาษาเศรษฐศาสตร 

ซึ่งมิใชภาษาคน  บุคคลทั้งสองมี Utility Function สอดคลองตองกัน  ดวยเหตุดังนี้ คุณทักษิณ 

มิเพียงแตปกปองคุมกะลาหัวคุณเนวินเทานั้น หากทวายังเสริมสงใหไดดีทางการเมืองดวยการมอบ

งานสําคัญๆใหทําอีกดวย หากคุณเนวินจะเผยวจีในที่ประชุมใดๆวา ทานนายกฯตองการอยางนั้น 

ทานนายกฯตองการอยางนี้ ก็มิใชเร่ืองเกินเลยจากความเปนจริง เพราะหัวใจของคุณทักษิณเขาไป

ครอบหัวใจคุณเนวินเสียแลว 
 

คุณเนวินคลายกับคุณทักษิณนานัปการ เทาที่ผมสังเคราะหไดดวยสมองอันนอยนิด 

มีอยู 4 ประการ 

ประการแรก  คุณทักษิณเปนคนรักชาติ เมื่อรัฐบาลคุณทักษิณคืนเงินกูกองทุนการเงิน

ระหวางประเทศไดหมดในเดือนกรกฎาคม 2546 คุณทักษิณประกาศชูธงไทยเพื่อชูชาติ พรอมทั้ง

ปลุกกระแสชาตินิยม รวมทั้งสําทับวา ไมมีวันอีกแลวที่รัฐบาลไทยจะคลานไปหากองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ รัฐบาลคุณทักษิณประกาศสลัดแอกจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ แตมิอาจ

สลัดแอกทางปญญาได เพราะคุณทักษิณยังคงเดินตาม IMF Conditionality ในประเด็นการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจ ทั้งๆ ที่ IMF มิใช ‘พอ’ คุณทักษิณ ดังที่คุณทักษิณประกาศอยูเนืองๆ 

คุณเนวินรักชาติไมยิ่งหยอนกวาคุณทักษิณ ดังเห็นไดจากวจี ‘คุณเปนคนไทยหรือ

เปลา?’ ในคราวไขหวัดนกระบาด แมคุณเนวินจะมีชื่อเหมือนนายพลพมา และคุณเนวินพูดภาษา

เขมรได แตนั่นมิไดเปนเหตุมิใหคุณเนวินไมรักชาติไทย ในทัศนะของคุณเนวิน การพูดถึงไขหวัดนกมี
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ผลกระทบตอการสงออกเนื้อไก อันเปนสินคาออกสําคัญของไทย ใครก็ตามที่เอื้อนเอยถึงไขหวัดนก 

ใครคนนั้นยอมไมรักชาติไทย  คุณเนวินมิไดเอื้อนเอยถึงไขหวัดนกอีกเลย  เพราะคุณเนวินรักชาติ

ไทยปานจะกลืน 

ประการที่สอง  คุณทักษิณเปนคนเครงครัดในเรื่องการบังคับใชกฎหมายโดยเสมอหนา 

ตัวคุณทักษิณเองไมเคยทําผิดกฎหมายใดๆ แมจะมีการกลาวหาวา คุณทักษิณซุกหุน แตศาล

รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยเปนที่ยุติแลววา คุณทักษิณมิไดมีเจตนาในการซุกหุน จึงไมมีความผิดใดๆ  

หากแตเปนความ ‘บกพรองโดยสุจริต’ ตามถอยคําของคุณทักษิณเอง 

คุณเนวินเปนคนเครงครัดในการบังคับใชกฎหมายไมแพคุณทักษิณ การที่คุณ 

เนวินเอาเปนเอาตายกับคดี ส.ป.ก. 4-01  เปนผลจากอุปนิสัยดังกลาวนี้ ถาทําผิดกฎหมายแลว  เชื่อ

ขนมกินไดวา คุณเนวินกัดไมปลอย ผูเชี่ยวชาญการเมืองไทยบางคนตั้งขอสังเกตวา หากคุณ 

เนวินมีหนาที่ดูแลไขหวัดนกตั้งแตตนจนจบแลว คุณเนวินยอมกัดนกไมปลอยเปนแนนอน ในฐานที่

นกละเมิดกฎหมายเมืองไทยวาดวยโรคระบาด 

ประการที่สาม คุณเนวินเปนนักการเมืองรุนใหมเหมือนคุณทักษิณ นักการเมืองรุนใหม

ตองมีใจปฏิรูป และยึดรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2546 เปนสรณะ  คุณเนวิน หายใจ

เขาออกเปนรัฐธรรมนูญ 2540 แมแพทยบางคนจะเตือนวา การหายใจเขาโดยมิไดรับอ็อกซิเจนอาจ

เปนเหตุใหถึงแกชีวิตได  แตคุณเนวินยังคงยึดรัฐธรรมนูญ 2540 เปนชีวิตจิตใจ เมื่อรัฐธรรมนูญ 

2540 หามซื้อเสียง คุณเนวินมิตองปรับพฤติกรรมใดๆ เพราะตลอดชีวิตทางการเมืองของคุณเนวิน 

คุณเนวินไมเคยจายเงินซื้อเสียงแมแตสตางคแดงเดียว แมบุคคลที่ถูกกลาวอางวาใกลชิดกับคุณ 

เนวิน จะตองคําพิพากษาในเรื่องที่พัวพันกับการซื้อเสียง ก็เปนเรื่องของบุคคลเหลานั้น คุณเนวิน 

หาไดเกี่ยวของไม 

คุณเนวินเปนตัวอยางของนักการเมืองที่เดินเขาพรรค โดยที่พรรคไทยรักไทยมิไดจายเงิน

ซื้อ  พรรคไทยรักไทยไมเคย ‘ซื้อ’ นักการเมืองคนใด  ไมวาจะจายคาตัวในรูปแบบใด เหมือนกับ 

ที่คุณเนวินไมเคยซื้อเสียง คุณทักษิณมักกลาวเสมอวา พรรคไทยรักไทยไมเคยซื้อนักการเมือง มีแต

นักการเมืองเดินตบเทาเขาพรรคเอง คุณเนวินเปนตัวอยางที่คุณทักษิณเอยอางได แตคุณทักษิณ 

ไมเคยฉวยโอกาสเอยอาง  ในยุคสมัย ‘เชื่อผูนํา ไดโทรศัพทมือถือ’ ประชาชนคนไทยควรจะเชื่อทาน

ผูนําของเรา 

ประการที่ส่ี ในขณะที่คุณทักษิณนําเสนอ Thaksinomics คุณเนวินนําเสนอ 

Newinology (แปลวา เนวินวิทยา)  Thaksinomics เปนเมนูนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

ในขณะที่เนวินวิทยาเปนศาสตรวาดวยการยึดกุมเกาอี้ทางการเมือง เนวินวิทยายอมตางจาก 

Thaksinomics ในสาระสําคัญ แตศาสตรทั้งสอง นอกจากไมขัดกันแลว ยังเสริมซึ่งกันและกัน หาก

พรรคไทยรักไทยไมสามารถยึดกุมอํานาจรัฐ  Thaksinomics ยอมไรความหมาย เพราะมิอาจนําไป
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ดําเนินนโยบายในทางปฏิบัติได Thaksinomics จะมีความหมาย ก็ตอเมื่อพรรคไทยรักไทยยึดกุม

อํานาจรัฐได เนวินวิทยาชวยพรรคไทยรักไทยในเรื่องนี้ได พลังขับเคลื่อนอันเกิดจากการประสานงาน

ระหวาง Thaksinomics กับเนวินวิทยา จึงเปนเรื่องนากลัวสําหรับปรปกษของพรรคไทยรักไทย 
 

คุณเนวินมิใชยอดขุนพลแหงเมืองตองอู หรือยอดขุนศึกแหงกรุงยางกุง หากแตเปนยอด

ขุนพลไทยรักไทย 
 

โชคดีของพรรคไทยรักไทยที่ไดคุณเนวินเปนขุนพล 
 

โชคดีของสังคมการเมืองไทยที่ไดคุณเนวินเปนเสนาบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2547 



 

มติไมไววางใจรัฐมนตรี 
                                                  

การอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรระหวางวันที่ 22-25 

พฤษภาคม 2545 จบลงดวย ‘ชัยชนะ’ ของรัฐบาลตามความคาดหมาย เมื่อสภาผูแทนราษฎรในการ

ประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ศกเดียวกัน ลงมติไววางใจรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายทั้งหมด 
 

คําถามพื้นฐานมีอยูวา ‘ชัยชนะ’ โดยนิตินัยของรัฐบาลนับเปน ‘ชัยชนะ’ โดยพฤตินัยดวย

หรือไม ? 
 

ผูที่ติดตามการอภิปรายไมไววางใจครั้งนี้ รวมทั้งรายงานขาวของสื่อมวลชนทุกแขนง 

ลวนแลวแตตั้งขอกังขาเกี่ยวกับความสะอาดและบริสุทธิ์ของรัฐมนตรีบางคน ขอกังขาเชนนี้มิใชเร่ือง

นาประหลาดใจในเมื่อรัฐบาลทักษิณเปนรัฐบาลของกลุมพลังยียาธิปไตย และสังคมการเมืองไทย

ขับเคลื่อนสูระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของยี้ เพื่อยี้ และโดยยี้ 

หากขอกลาวหาของฝายคานตรงตอขอเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

การทุจริตแหงชาติ (ปปช.) กําลังตรวจสอบ แสดงใหเห็นวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ซึ่งชูคําขวัญ 

‘คิดใหม ทําใหม’ หาไดมีนวัตกรรมใหมในการใชอํานาจในทางฉอฉล ฉอราษฎรบังหลวงและ

ประพฤติมิชอบแตประการใดไม การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลและการดูดซับสวนเกินทาง

เศรษฐกิจจากการใชอํานาจทางการเมืองยังคงใชวิธีการดั้งเดิมนับแตมีนักเลือกตั้งเผายี้เปนตนมา 

วิธีการเหลานี้ประกอบดวยการหาประโยชนจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อ การใชอํานาจทาง

การเมืองในการดูดซับทรัพยากรของแผนดินมาเปนของตนเอง ทั้งทรัพยากรทางกายภาพและ

ทรัพยากรทางการเงิน การหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการออกใบอนุญาตและสัมปทาน การขาย

ทรัพยสินของแผนดินใหแกญาติมิตรและพวกพองในราคาต่ํากวาที่ควรจะเปน การผันงบประมาณ

แผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรครัฐบาล และการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในทางที่เกื้อ

ประโยชนธุรกิจของตนเอง พวกพอง และกลุมธุรกิจที่เปนฐานทางการเมืองของรัฐบาล ตราบเทาที่

การใชอํานาจในทางฉอฉล การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล และการดูดซับสวนเกินทาง

เศรษฐกิจจากการใชอํานาจทางการเมืองยังคงดํารงอยู การปฏิรูปการเมืองจะถือวาบรรลุผลหาไดไม 
 

นายกรัฐมนตรียืนยันวาจะไมมีการปรับคณะรัฐมนตรีอันเปนผลจากการอภิปราย 

ไมไววางใจของฝายคานครั้งนี้ แมวาประชาชนจะมีขอกังขาเกี่ยวกับความสุจริตของรัฐมนตรี 

บางคนก็ตาม พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรีแตกตางจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร  

กอนการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 เพราะในครั้งกระนั้น พ.ต.ท. ทักษิณใหสัญญาประชาคมวา 
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หากรัฐมนตรีรวมรัฐบาลทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แมเพียงมี ‘กลิ่น’ หรือมีขอสงสัย ก็จะถูก 

ปลดออก ทั้งๆที่ยังไมมี ‘ใบเสร็จ’ ก็ตาม มาตรฐานทางจริยธรรมของ พ.ต.ท. ทักษิณ เสื่อมทรามตาม

กาลเวลาหรือไม แมจะเปนเรื่องที่ตองพิสูจน แตสาธารณชนสําเหนียกถึงความเปลี่ยนแปลง 

ดังกลาวนี้ ดวยเหตุที่นายกรัฐมนตรีปกปองรัฐมนตรีของตนอยางหนามืดตามัว โดยมิรอคอย 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สรางกลไกใหมในการอภิปราย 

ไมไววางใจ โดยกําหนดใหการอภิปรายไมไววางใจนายกรัฐมนตรีเปนไปไดยากกวาการอภิปราย 

ไมไววางใจรัฐมนตรี (มาตรา 185 เทียบกับมาตรา 186) ในการอภิปรายไมไววางใจ หากมีขอกลาวหา

วาดวยพฤติการณรํ่ารวยผิดปกติ สอไปในทางทุจริตตอหนาที่ราชการ หรือจงใจฝาฝนบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย จะตองยื่นคํารองขอถอดถอนบุคคลออกจากตําแหนงทางการเมือง

ตามมาตรา 304 กอนการอภิปรายไมไววางใจ  เพื่อให ปปช.ไตสวนและวินิจฉัย หาก ปปช. มีมติวา 

ขอกลาวหาใดมีมูล ผูดํารงตําแหนงที่ถูกกลาวหาจะปฏิบัติหนาที่ตอไปมิไดจนกวาวุฒิสภาจะมีมติ 

ในทันทีที่ ปปช.มีมติวา ขอกลาวหามีมูล ประธาน ปปช.จะตองสงรายงานและเอกสารที่

มีอยู พรอมทั้งความเห็นไปยังประธานวุฒิสภาฝายหนึ่ง และอัยการสูงสุดอีกฝายหนึ่ง ประธาน

วุฒิสภาจะตองจัดใหมีการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง

ดังกลาว ในอีกดานหนึ่ง อัยการสูงสุดจะตองดําเนินการฟองคดีตอศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 

สภาวการณอันเปนไปไดมีอยูอยางนอย 4 กรณี กลาวคือ 

กรณีแรก วุฒิสภามีมติไมถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหา และศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาใหยกฟอง (กรณี D ในตารางที่ 1) 

กรณีที่สอง วุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหา และ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาลงโทษผูถูกกลาวหา (กรณี A ใน

ตารางที่ 1) 

กรณีที่สาม วุฒิสภามีมติใหถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหา แตศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษายกฟอง (กรณี C ในตารางที่ 1) 

กรณีที่ส่ี วุฒิสภามีมติไมถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองที่ถูกกลาวหา แตศาล

ฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองพิพากษาลงโทษผูถูกกลาวหา (กรณี B ใน

ตารางที่ 1) 
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การประกาศของนายกรัฐมนตรีในการปกปองรัฐมนตรีที่ถูกกลาวหาจะมีความชอบธรรม

ก็ตอเมื่อสภาวการณเปนไปตามกรณีแรก กลาวคือ ทั้งวุฒิสภาและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู

ดํารงตําแหนงทางการเมืองตางวินิจฉัยวา รัฐมนตรีที่ถูกกลาวหาไมมีความผิด (กรณี Dในตารางที่ 

1) สภาวการณอีกสามกรณีที่เหลือ (กรณี A, B และ C ในตารางที่ 1) ลวนแลวแตทําใหนายก 

รัฐมนตรี ‘หนาแตก’ เพราะวุฒิสภาและ/หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหนง 

ทางการเมืองพบวา รัฐมนตรีที่ถูกกลาวหาวามีความผิดตามขอกลาวหา ในกรณีทั้งสามนี้ 

นายกรัฐมนตรีจะสูญเสียความชอบธรรมในการบริหารราชการแผนดิน เพราะนอกจากจะละเมิด

สัญญาประชาคมที่ใหไวกับประชาชนในขอที่จะถอดถอนรัฐมนตรีที่ ‘กล่ิน’ ไมสะอาดแลว ยังทําให

รัฐบาลมีมลทินทางการเมืองอันมิอาจชะลางไดอีกดวย หากจํานวนรัฐมนตรีที่ถูกวินิจฉัยวามี

ความผิดมีหลายคนดวยแลว ไมวาจะเปนคําวินิจฉัยโดยวุฒิสภาและ/หรือศาลฎีกาแผนกคดีอาญา

ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองก็ตาม สาธารณชนก็คงประทับตราวา รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน

วัตรเปนรัฐบาลขี้ฉอ ถึงเวลานั้น พ.ต.ท. ทักษิณคงไมมีทางเลือกอื่น นอกจากการกราบบังคมทูล

ลาออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี  เวนแตจะหนาดานอยางถึงที่สุดเทานั้น 
 

แทที่จริงแลว เสถียรภาพของรัฐบาลเริ่มถูกสั่นคลอนในทันทีที่คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติมีมติวา ขอกลาวหารัฐมนตรีบางคนมีมูล เพราะทําใหรัฐมนตรี

ดังกลาวมิอาจปฏิบัติหนาที่ตอไปโดยทันที เพียงคําวินิจฉัยเบื้องตนเทานี้ก็สามารถกัดกรอน

ความชอบธรรมของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดินไดแลว มิไยตองกลาววา การพนจากหนาที่

ของรัฐมนตรีกอใหเกิด ‘สงคราม’ แยงชิงเกาอี้ภายในพรรครัฐบาลนั้นเอง 
 

 ‘ชัยชนะ’ ของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรในการทําสงครามการอภิปรายไมไววางใจ

ในสภาผูแทนราษฎร มิใช ‘ชัยชนะ’ ที่ยั่งยืนสถาพร หากรัฐมนตรีที่ถูกกลาวหาปราศจากสุจริตธรรม

โดยเนื้อแท 
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ตารางที่ 1 
สภาวการณคําวินิจฉัยเกี่ยวกับขอกลาวหาผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

 

วุฒิสภา สถาบัน 
ผิด ไมผิด 

ผิด A B   ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ 

  ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ไมผิด C D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2545 



 

ขาราชการตองสังกัดพรรค 
 

รัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ (ใหม) พากันแตงตั้งและโยกยายขาราชการในกระทรวงที่ตน

กํากับดูแล โดยเปนที่เขาใจกันวาเปนการปรับกลไกรัฐเพื่อการบริหารราชการแผนดิน  

 ในอดีตกาล เมื่อนักการเมืองใชอํานาจโยกยายขาราชการประจํา มักจะมีเสียงกน

ประณามวา นักการเมืองรังแกขาราชการประจํา แตเสียงกนประณามเชนนี้บางเบาตามกาลเวลา 

ประชาสังคมไทยตกอยูใตอิทธิพลและการครอบงําของระบอบอํามาตยาธิปไตยมาเปนเวลาชานาน  

ภายใตระบอบดังกลาว ไมมี ‘นักการเมือง’ นอกระบบราชการที่สามารถแทรกตัวเขาไปใชอํานาจ

แตงตั้งและโยกยายขาราชการประจําได  หากจะมีการ ‘รังแก’ ขาราชการประจํา ก็เปนปรากฏการณ

ที่ขาราชการประจําที่มีอํานาจการเมือง ‘รังแก’ ขาราชการประจําที่ไมมีอํานาจการเมืองหรือไมมีผู

อุปถัมภที่มีอํานาจการเมือง  เสียงกนประณามการ ‘รังแก’ ในกรณีเชนนี้ไมสูปรากฏนัก  เพราะเปน 

‘กติกาการเลนเกม’ (Rule of the Game) อันเปนที่ยอมรับกันในระบบราชการ 
 

  ภายใตระบอบอํามาตยาธิปไตย ขาราชการที่ตองการเติบใหญในหนาที่การงานชนิด 

กาวกระโดด จําเปนตองแสวงหาผูอุปถัมภภายในระบบราชการนั้นเอง และตองปฏิบัติตนตอ 

ผูอุปถัมภดุจเดียวกับไพรปฏิบัติตอมูลนาย ในการเรียกรองความสนใจจากมูลนาย อาจตองอาศัย

วิธีการ ‘ล้ินเลีย เบี้ยมาก ปากสอพลอ ลอไขแดง แกรงวิชา’ หรือตองสง ‘สวย’ ใหมูลนาย ดังเชน 

‘พระบูชา น้ําผึ้งเดือนหา ปุมมะคา งาชาง หางนกยูง แถมถุงกอลฟ’ เปนตน บางกรณีถึงกับยกเมีย

ใหเปนเมียนายจนมีผูนําไปเขียนนวนิยาย 

 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 โครงสรางอํานาจทาง

การเมืองแปรเปลี่ยนไปในทางที่ ‘มนุษยตางดาว’ นอกระบบราชการสามารถไตเตาขึ้นมาเปนชนชั้น

ปกครองไดมากขึ้น กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมิอาจผูกขาดอํานาจการเมืองไดตอไป การปรากฏตัว

ของเหลานักเลือกตั้งในผังการเมืองไทย กอผลกระทบกระเทือนมากพอสมควร เพราะเหลานัก

เลือกตั้งตองการมือตีนในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหาร

นโยบาย ขาราชการไทยคุนเคยกับการทํางานรับใชผูอุปถัมภที่อยูในระบบราชการดวยกัน แตไมเคย

ตองทํางานรับใช ‘มนุษยตางดาว’ นอกระบบราชการ มิหนําซ้ําอาการกักขฬะและมูมมามในการ

บริโภคของเหลานักเลือกตั้ง ทําใหเปนที่ดูแคลนของเหลาผูนําขาราชการ การแข็งขืนไมยอมทํางาน

รับใชชนชั้นปกครองใหมนอกระบบราชการจึงปรากฏในเบื้องตน จนเหลานักเลือกตั้งตองแสดงพลัง

ในการโยกยายและแตงตั้งขาราชการ เพื่อใหไดมาซึ่งมือตีนในการรับใชตน 
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  ดวยขออางการไมทํางานสนองนโยบายรัฐบาล เหลานักเลือกตั้งสามารถโยกยาย

ขาราชการจนไดขาราชการที่ถูกใจ ในอีกดานหนึ่ง ขาราชการตองปรับตัวและปรับพฤติกรรม 

สนองตอบตอวัฒนธรรมใหมและกฎกติกาใหม เพราะสังคมการเมืองไทยพนไปจากระบอบ 

อํามาตยาธิปไตยแลว และกําลัง ‘พัฒนา’ ไปสูระบอบ ‘ยียาธิปไตย’ ความภักดีที่มีตอกลุมพลัง 

อํามาตยาธิปไตยมิอาจเกื้อกูลตอการเติบใหญในหนาที่การงานของตนได เพราะกลุมพลัง 

อํามาตยาธิปไตยสิ้นอํานาจแลว มีแตความภักดีตอกลุมพลังยียาธิปไตยเทานั้น ที่จะใหประโยชนตอ

อาชีพการงานในระบบราชการ ขาราชการที่ปรับพฤติกรรมกอนผู อ่ืน เนื่องจากตระหนักถึง 

การเปลี่ยนแปลงความเปนจริงของสังคมการเมืองไทยกอนผูอ่ืน ไดประโยชนจากการปรับเปลี่ยน

ความภักดีกอนผูอ่ืนดวย 
 

แมวาเสียงกนประณาม ‘นักการเมืองรังแกขาราชการประจํา’ จะดังขรมในชวงแรก แต

แลวก็แผวลงตามกาลเวลา  ในเมื่อระบอบ ‘ยียาธิปไตย’ ลงรากปกหลักในสังคมการเมืองไทย และ

ขาราชการเริ่มยอมรับอนิจลักษณะของการเมืองไทย หากตองการไตเตาในระบบราชการชนิดกาว

กระโดด ก็ตองแสวงหามูลนายในกลุมพลังยียาธิปไตย เพราะการแสวงหามูลนายในกลุมพลัง 

อํามาตยาธิปไตยหาประโยชนอันใดมิไดแลว 
 

  รัฐบาลพรรคประชาธิปตย พรรคชาติไทย และพรรคความหวังใหม ลวนมีผูนําขาราชการ

ที่ทํางานรับใช จนสามารถจําแนกกลุมขาราชการตามพรรคไดในระดับหนึ่ง กระบวนการแบงขั้ว

ขาราชการเปนไปอยางเชื่องชา สวนหนึ่งเปนเพราะการตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสังคมการเมือง

ในหมูขาราชการเปนไปอยางเชื่องชา อีกสวนหนึ่งเปนเพราะการปรากฏโฉมผูนํากลุมพลังยียา 

ธิปไตยนั้นกินเวลา ในประการสําคัญ กระบวนการแบงขั้วปรากฏเฉพาะในหมูขาราชการระดับผูนํา

เทานั้น ยังมิไดขยายตัวไปสูขาราชการระดับลาง เพราะการแยงชิงตําแหนงระดับอธิบดีและ

ปลัดกระทรวงเปนไปอยางเขมขนมากกวาระดับอ่ืน 

กระบวนการแบงขั้วขาราชการในระบอบยียาธิปไตยมิใชปรากฏการณใหม ในระบอบ 

อํามาตยาธิปไตยก็มีปรากฏการณเชนนี้มากอนแลว เพราะเปนที่ทราบกันดีวา ขาราชการคนใดเปน

คนของจอมพลประภาส จารุเสถียร ใครเปนคนของพลตํารวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ ฯลฯ 
 

   ความตองการของผูนํากลุมพลังยียาธิปไตยในการเขมือบสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการ

กําหนดและบริหารนโยบาย ทําใหขาราชการระดับนําบางคนแสดงความภักดีดวยการตั้งแทน

อํานวยความสะดวกในการสวาปาม ดังกรณีที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข การแสดงความภักดี

ทางการเมืองนั้นมีขอบเขตตามกฎหมาย หากระดับความภักดีลวงละเมิดกฎหมาย ก็ตองรับผิดชอบ

กันเอง 
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เมื่อพิจารณาจากแงมุมของขาราชการที่ตองการเติบโตในระบบราชการชนิดกาวกระโดด  

คําถามพื้นฐานที่ตองหาคําตอบมีอยูอยางนอย 2 ประการ 

คําถามพื้นฐานขอที่หนึ่ง ก็คือ จะยึดใครเปนมูลนาย 

คําถามพื้นฐานขอที่สอง ก็คือ จะตองแสดงความภักดีตอมูลนายมากนอยเพียงใด จึงจะ

ไดรับการเกื้อหนุนจากมูลนายอยางเต็มที่ 
 

การแสวงหามูลนายมิใชเร่ืองงาย แมจะมีรายชื่อผูนํากลุมพลังยียาธิปไตยใหเลือก แต

อนิจลักษณะของสังคมการเมืองไทย ทําใหกระบวนการแสวงหามูลนายเปนเรื่องยากยิ่ง  

เพราะรัฐบาลในระบอบยียาธิปไตยมีอายุไมยืนยาว หากผูที่ตนยึดเปนมูลนายสิ้นอํานาจการเมือง

ยอมทําใหโอกาสในการเติบใหญในระบบราชการโดยอาศัยอํานาจทางการเมืองพลอยสิ้นสูญ 

ไปดวย 
 

  การปรากฏตัวของพรรคไทยรักไทย และการยึดอํานาจรัฐของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร มิไดชวยลดปญหาการแสวงหามูลนายของขาราชการ แมวาพรรคไทยรักไทยและ พ.ต.ท.

ทักษิณ จะสามารถยึดอํานาจการเมืองตอไปไดอีกหลายป แตเปนเพราะพรรคไทยรักไทยเติบใหญ

ดวยการควบและครอบกลุมและพรรคการเมือง (Merger and Acquisition) พรรคไทย 

รักไทยจึงประกอบดวยผูนํากวนอันหลากหลาย การแสวงหาผูนํากวนในพรรคไทยรักไทยเปน 

มูลนายมิไดใหหลักประกันการเติบใหญในระบบราชการดวยวิถีทางการเมือง เพราะความขัดแยง

ระหวางกวนภายในพรรคไทยรักไทยนั้นเอง อาจกลายเปนอุปสรรคสําคัญในการนี้ 

กอนป 2544 ขาราชการที่ตองการเติบใหญในระบบราชการ โดยอาศัยวิถีทางการเมืองมี

ปญหาในการเลือกพรรคที่จะสังกัด (ประชาธิปตย ชาติไทย หรือความหวังใหม) นับต้ังแตป 2544 

เปนตนมา ปญหานี้หมดไป เพราะคงไวแตพรรคไทยรักไทยที่มีศักยภาพในการธํารงอํานาจการเมือง 

กระนั้นก็ตาม ยังมีปญหาในการเลือกกวนการเมืองในพรรคไทยรักไทยเปนตนสังกัด 

ขาราชการที่ตองการเติบใหญในระบบราชการโดยอาศัยวิถีทางการเมืองจําตองกําหนด

ยุทธศาสตรการแสดงความภักดีทางการเมือง และตองตอบคําถามใหไดวา ความภักดีระดับ 

อุตมภาพ (Optimal Loyalty) อยู ณ ระดับใด จะยินยอมทําผิดกฎหมายเพื่อการไตเตาในระบบ

ราชการหรือไม 

การตกผลึกของระบอบยียาธิปไตยทําใหขาราชการตองหันไปแสวงหาผูนํากลุมพลัง 

ยียาธิปไตยเปนมูลนายมากขึ้น และตองทํางานรับใชกลุมพลังยียาธิปไตยในการดูดซับสวนเกินทาง

เศรษฐกิจมากขึ้น ขาราชการที่ทํางานรับใชแผนดินจะมีนอยลงตามลําดับ และอาจตองสูญพันธุใน

ที่สุด 
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แมรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมมีบทบัญญัติบังคับใหขาราชการ

ตองสังกัดพรรค แตความเปนจริงในระบอบยียาธิปไตยทําใหขาราชการที่ตองการเติบใหญในระบบ

ราชการชนิดกาวกระโดดตองสังกัดพรรค นี่เปนกติกาการเลนเกมใหมในสังคมการเมืองไทยที่กอ

ตัวอยางชัดเจน ณ บัดนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2545 



 

อัมมาร สยามวาลา vs ทักษิณ ชินวัตร 
 

คําพยากรณสภาวการณเศรษฐกิจไทยของอาจารยอัมมาร สยามวาลาถูกแปรเปลี่ยน

เปนประเด็นการเมืองโดยนายกรัฐมนตรีชนิดคาดการณได และเปนธรรมชาติของคําพยากรณที่ให

ภาพเชิงลบที่จักตองถูกตอบโตจากฝายรัฐบาล ไมวาจะเปนรัฐบาลใด หรือยุคสมัยใด 
 

ภายหลังอุบัติการณเดือนกันยายน 2544 อาจารยอัมมารยืนอยูฝายทุกขทรรศน 

(Pessimists) ที่มองเห็นความยืดเยื้อของภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ  กอนเดือนกันยายน 2544 วง

วิชาการเศรษฐศาสตรถกเถียงกันวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกันเผชิญกับภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

แลวหรือยัง แตเมื่อ World Trade Center ถูกถลม นักเศรษฐศาสตรพากันมีสมานฉันทในการใหคํา

ทํานายในทิศทางเดียวกันวา ระบบเศรษฐกิจอเมริกัน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจโลก มิอาจหลีกเลี่ยง

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจไดอยางแนนอน วิวาทะประเด็นเดียวที่มีอยูก็คือ ภาวะถดถอยทาง

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้ยืดเยื้อยาวนานเพียงใด 

กลุมสุขทรรศน (Optimists) เชื่อวา  การฟนตัวทางเศรษฐกิจจะเปนไปอยางรวดเร็ว  

อยางชาที่สุดในชวงปลายป 2545 ระบบเศรษฐกิจอเมริกันจะสามารถฟนตัวได  ทั้งนี้เนื่องจาก

รัฐบาลอเมริกันดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคแบบขยายตัว (Expansionary Macroeconomic 

Policy)  ทั้งนโยบายการคลัง (ดวยการอัดฉีดรายจายรัฐบาลและการลดภาษีอากร)  และนโยบาย

การเงิน (ดวยการลดอัตราดอกเบี้ย)  กลาวโดยสรุปก็คือ  การฟนตัวของระบบเศรษฐกิจอเมริกัน 

จะเปนไปดุจอักษร V  และชวยฉุดระบบเศรษฐกิจโลกใหพนจากภาวะถดถอยดวย 

กลุมทุกขทรรศนเชื่อวา ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะยืดเยื้อ เนื่องจาก

อุตสาหกรรมสําคัญของโลกลวนมีกําลังการผลิตลนเกิน (Excess Capacity) ภาวะถดถอยทําให

รายจายในการบริโภคของประชาชนลดลง ยิ่งทําใหผูผลิตตองลดการผลิตลงไปอีก ในขณะที่

สงครามการปราบปรามการกอการรายไมแนวาจะยืดเยื้อยาวนานเพียงใด ประกอบกับสภาวะความ

ไมแนนอนที่อาจมีการกอการรายอีก ความไรเสถียรภาพทางการเมืองเหลานี้สรางปญหาความ

ยุงยากในการแกปญหาภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเปนทวีตรีคูณ มิไยตองกลาววา การกอการรายมี

ผลกระทบโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจโลก และกระทบตอการคาระหวางประเทศ ในประการสําคัญ

ศูนยอํานาจของระบบทุนนิยมโลก อันไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและญี่ปุน ลวนเผชิญกับ

ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น กลาวโดยสรุปก็คือ การฟนตัวทางเศรษฐกิจจะเปนไปดุจอักษร U 

ที่มีทองแบนและยาว 
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อาจารยอัมมารอยูในคายทุกขทรรศนที่มองไมเห็นภาพอันสดใสของเศรษฐกิจไทย 

เพราะภาวะถดถอยในระบบเศรษฐกิจโลกทําใหการสงออกของไทยหดตัว ซึ่งพลอยทําใหระบบ

เศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะถดถอยตามไปดวย ในทรรศนะของอาจารยอัมมาร การลงทุน 

เอกชนจะเปนหัวใจสําคัญในการฟนระบบเศรษฐกิจ แตการลงทุนเอกชนยังอยูในระดับต่ํา ประกอบ

กับธนาคารพาณิชยยังขยาดในการปลอยเงินกู เนื่องจากเกรงกลัวการทับถมของปญหาหนี้อันไมกอ

รายได (NPLs)  ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอาจสรางปญหาความไมมั่นคงทางการเงินแกธุรกิจ

เอกชน  และอาจนํามาซึ่งวิกฤติการณสถาบันการเงินระลอกใหมไดอีก 

แมวิกฤติการณสถาบันการเงินระลอกใหมจะเปนปญหานากลัว แตก็ไมนากลัวเทากับ

วิกฤติการณการเงินตลอดกาล ดุจดังที่เกิดข้ึนในญี่ปุนในปจจุบัน ซึ่งทําทาวาจะฟนในบางป แตแลว

กลับฟุบลงไปอีก  จนเปนวัฏจักรแหงวิกฤติการณ 

อาจารยอัมมารวิพากษการดําเนินนโยบายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในประเด็นการ

ระดมทรัพยากรนอกงบประมาณมาใชจาย เมื่อเผชิญกับขอจํากัดทางการคลัง การระดมเงินจาก

สถาบันการเงินของรัฐ ดังเชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  ธนาคารออมสิน และ

ธนาคารกรุงไทย รวมตลอดจนเงินกองทุนหมุนเวียนตางๆมาใชจายในการดําเนินนโยบายตางๆที่ใช

ในการหาเสียงเลือกตั้ง ในดานหนึ่งทําใหมิอาจวิเคราะหภาระรายจายของแตละโครงการไดอยาง

โปรงใส ในอีกดานหนึ่งอาจกัดกรอนความมั่นคงของสถาบันการเงินของรัฐเหลานั้น อันเปนเหตุ

ปจจัยหนึ่งที่นํามาซึ่งวิกฤติการณใหมได  

อาจารยอัมมารแสดงความไมชอบใจลัทธิประชานิยม (Populism) ที่มากับรัฐบาลพรรค

ไทยรักไทย  โดยหลงลืมวา  รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งลวนตองเสนอ ‘ขาย’ นโยบายที่มีลักษณะ

ประชานิยมดวยกันทั้งสิ้น เพราะการไดมาซึ่งคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งตอไป (Vote 

Gains Maximization) เปนเปาหมายการดําเนินนโยบายของรัฐบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย 

หากจะวิพากษรัฐบาลพรรคไทยรักไทย มิควรวิพากษลักษณะประชานิยมของนโยบาย หากเรา

เคารพเสรีภาพในการเลือกของประชาชน เราก็ตองยอมรับวา นโยบายเหลานี้เปนนโยบายที่

ประชาชนไดใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกแลว แตการวิพากษควรมุงประเด็นที่วา ในการ

ดําเนินนโยบายที่มีลักษณะประชานิยมเหลานี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิไดสนใจการออกแบบเชิง

สถาบัน (Institutional Design) เพื่อใหโครงการเหลานี้กอผลประโยชนอันยั่งยืนสถาพร  โดยเสีย

ตนทุนต่ําสุด 

อาจารยอัมมารแสดงความไมสบายใจตอนโยบาย TAMC ถึงกับเสียเวลาผลิตงาน

วิชาการวิเคราะหนโยบายนี้ อันเปนงานที่ผูนําพรรคไทยรักไทยตั้งแตหัวแถวถึงปลายแถวมิไดสนใจ

อาน นอกจากตั้งขอกังขาในประสิทธิผลของนโยบายนี้ในการแกไขวิกฤติการณระบบสถาบันการเงิน
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แลว อาจารยอัมมารยังตั้งขอสังเกตดวยวา การใหอํานาจแกฝายบริหารมากเกินไปเปดชองใหมีการ

ใชอํานาจในทางฉอฉลได  โดยที่องคกรดังกลาวอาจกลับกลายมาเปนตัวปญหาเสียเอง 

ภายหลังจากที่หนังสือพิมพนําเสนอคําพยากรณของอาจารยอัมมารที่ใหภาพเชิงลบของ

ระบบเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีถึงกับ ‘ลดตัว’ ลงมาตอบโตอาจารยอัมมารอยางดุเดือดยิ่งกวาการ

ตอบโต ท านผู นํ าฝ ายค านแห งสภาผู แทนราษฎร  ถึ งนายกรั ฐมนตรี จะมิ ได เ อ ยชื่ อ  

แตผูส่ือขาวก็สามารถจับประเด็นได หนังสือพิมพไทยโพสต ฉบับวันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2544 

พาดหัวขาววา “กร้ิว! ทานผูนํากัดมั่ว อารมณคางใส ดร. อัมมาร” 
 

นายกรัฐมนตรีตอบโตอาจารยอัมมารอยางนอย 3 ประการ 

ประการแรก ผูที่ใหคําทํานายวา เศรษฐกิจไทยจะดิ่งหัวลงนั้นเปนผูรูไมจริง ไดแตเดา 

และมิไดใหคําทํานายจากการทําวิจัย แตนายกรัฐมนตรีนั้นรูจริง เพราะเคยสอนวิชาการวิจัยมากอน 

ประการที่สอง นายกรัฐมนตรีมิไดตองการใหนักวิชาการยกยอรัฐบาล แตการใหคํา

ทํานายอันเลวรายจากความรูไมจริงจะมีผลทําลายกําลังใจของประชาชน ซึ่งไมเปนผลดีตอสุขภาพ

ของสังคมไทย 

ประการที่สาม พรรคไทยรักไทยรูวิธีการแกไขวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ เพราะ

นายกรัฐมนตรีทุมเทศึกษาเรื่องนี้มาเปนเวลากวาสองปครึ่ง กอนที่จะขันอาสามาบริหารราชการ

แผนดิน 
   

ปฏิกิริยาที่สังคมไทยมีตอคําตอบโตของนายกรัฐมนตรีมีอยูตางๆกัน ข้ึนอยูกับวาจะ

เลือกยืนอยูฝายใด ระหวางอัมมาร สยามวาลากับทักษิณ ชินวัตร แตคําตอบโตของนายกรัฐมนตรีที่

มีลักษณะ ‘อัตตาธิปไตย’ สรางความเสียหายแกตัวนายกรัฐมนตรีเอง  ดังจะเห็นไดจาก ‘น้ําเสียง’ 

และ ‘ลีลา’ การเสนอขาวนี้ของสื่อมวลชน ยิ่งคําตอบโตมิไดมุงวิพากษสาระสําคัญของคําทํานาย

ของอาจารยอัมมาร แตกลับตั้งขอกังขาในความสามารถทางวิชาการของอาจารยอัมมาร ยิ่งเปน

เร่ืองชวนหัว 

อาจารยอัมมาร สยามวาลาเปนนักวิชาการคนหนึ่งในจํานวนนอยคนที่ผานการพิสูจน

ตนเองในโลกวิชาการในชวงเวลาอันยาวนาน มิจําเพาะในฐานะนักเศรษฐศาสตรผูมีความแตกฉาน

และความแกกลาทางวิทยาการ หากในฐานะนักวิชาการผูมีคุณธรรม มีจิตวิญญาณแหง

ประชาธิปไตย และในประการสําคัญมีความซื่อสัตยตอวิชาการอีกดวย ตลอดชวงเวลากวา 30 ป 

ที่ผานมานี้ อาจารยอัมมารเลนบทผูวิพากษนโยบายรัฐบาล ชี้นําการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ และ

ใหคําทํานายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยที่อาจารยอัมมาร

เลนบทเหลานี้อยางคงเสนคงวา ไมวาจะเปนรัฐบาลใด และไมวาจะเปนยุคเผด็จการหรือยุค 

‘ประชาธิปไตย’ 
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วิวาทะ อัมมาร สยามวาลา vs ทักษิณ ชินวัตร กอใหเกิดคําถามพื้นฐานวา นักวิชาการ 

มีสิทธิในการใหคําทํานายหรือไม  เพียงใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 22 พฤศจิกายน  2544 



 

ชัยชนะอภิรักษ  ชัยชนะทักษิณ 
 

คุณอภิรักษ โกษะโยธิน มีคะแนนนําในการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เมื่อวัน

อาทิตยที่ 29 สิงหาคม 2547 หนังสือพิมพ รวมทั้งวิทยุและโทรทัศน พากันรายงานขาวตองตรงกันวา 

คุณอภิรักษชนะการเลือกตั้งชนิดถลมทลาย ทั้งๆที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมิทันรับรองผลการ

เลือกตั้ง 
 

คุณอภิรักษชนะการเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครป 2547 อยางปราศจากขอ

กังขา ถึงจะมีผูกลาวหาวา คุณอภิรักษฝาฝนกฎหมายเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมิอาจให 

ใบแดงคุณอภิรักษได  มิใชเพราะ กกต.ไมกลา  แตเปนเพราะขอกลาวหาเหลานั้นไมมีมูลแหงความ

เปนจริง คนที่มีประวัติความมุงมั่นในการงานเยี่ยงคุณอภิรักษคงไมตายน้ําตื้น ยิ่งคุณอภิรักษสังกัด

พรรคฝายคานดวยแลว  ยิ่งตองระมัดระวังตัวชนิดทบทวี 

คุณอภิรักษมุงมั่นที่จะรับใชประชาชนชาวกรุงเทพฯในตําแหนงผูวาราชการกรุงเทพ มหา

นคร และเลือกที่จะสังกัดพรรคประชาธิปตย การเลือกพรรคสังกัดทําใหคุณอภิรักษชนะไปแลวหนึ่ง

กาว ทั้งนี้เพราะในประวัติศาสตรการเมืองกรุงเทพมหานคร ชาวกรุงเทพฯไมเคยเลือกผูแทนพรรค

รัฐบาลเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

เมื่อพรรคประชาธิปตยตกลงเลือกคุณอภิรักษเปนตัวแทนพรรคในการแยงชิงตําแหนง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร คุณอภิรักษก็เดินหาเสียงจากประชาชนชาวกรุงเทพฯดวยจิตใจอัน

มั่นคง ทามกลางความโกลาหลภายในพรรคประชาธิปตยซึ่งกําลังดําดิ่งลงสูหุบเหวแหงความตกต่ํา 

โดยที่การแยงชิงอํานาจภายในพรรคยังไมลงตัว คุณอภิรักษตองมีสมาธิทางการเมืองสูงยิ่งที่

สามารถรณรงคเพื่อการเลือกตั้งในทามกลางภาวะไรเสถียรของพรรคประชาธิปตยเชนนี้ 
 

เหตุใดคุณอภิรักษจึงไมเลือกสังกัดพรรคไทยรักไทย ไมมีใครตอบคําถามนี้ไดดีกวาคุณ

อภิรักษเอง 

ชัยชนะของคุณอภิรักษมิอาจถือเปนชัยชนะของพรรคประชาธิปตยได เพราะพรรค

ประชาธิปตยอยูในภาวะแตกเปนเสี่ยงๆ และมิอาจเกื้อหนุนคุณอภิรักษไดอยางเต็มที่ จริงอยูพรรค

ประชาธิปตยชวยใหคุณอภิรักษมีฐานเสียงระดับหนึ่ง แตคะแนนที่คุณอภิรักษไดรับเกินกวาฐาน

เสียงของพรรคประชาธิปตยมากนัก ผูคนจํานวนมากเสนอบทวิเคราะหวา คะแนนในสัดสวนสําคัญ

ที่คุณอภิรักษไดรับเปน Negative Votes ไมวาการณจะเปนประการใดก็ตาม ชัยชนะของคุณ

อภิรักษชวยฟนคืนชีวิตใหพรรคประชาธิปตยไดไมนอย 
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การเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานครป 2547 มิเพียงแตเปนชัยชนะของคุณอภิรักษ  

โกษะโยธิน เทานั้น  หากยังเปนชัยชนะของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อีกดวย 
 

คุณทักษิณแสดงใหเห็นอัจฉริยภาพในดานการวิเคราะหการเมืองไทยอยางปราดเปรื่อง

ยิ่ง การตัดสินใจไมสงผูแทนพรรคไทยรักไทยลงสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

แสดงใหเห็นอัจฉริยภาพดังกลาวนี้  เพราะตระหนักแกใจวา  คนกรุงเทพฯเปนพวก ’บัวใตน้ํา’ ยากที่

จะประจักษในคุณความดีและประโยชนที่พรรคไทยรักไทยสรางใหแกสังคมไทยได ตางกับประชาชน

ในชนบทซึ่งเปน ‘บัวเหนือน้ํา’ ที่รูคุณคาพรรคไทยรักไทยอยางดียิ่ง  คุณทักษิณเปนขุนพลที่ถนอมรัก

ลูกนอง  ไหนเลยจะปลอยใหลูกนองตองไปตายในสมรภูมิกรุงเทพฯดังที่คุณสุดารัตน เกยุราพันธุ 

เคยประสบมากอนแลว การตัดสินใจดังกลาวนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ ร.ต.ท.ปุระชัย เปยมสมบูรณ 

ปฏิเสธอยางไมมีเยื่อใยในการลงสูสมรภูมิกรุงเทพฯ 

คุณทักษิณไมเพียงแตมีอัจฉริยภาพในการวิเคราะหการเมืองไทยเทานั้น หากยังมี

อัจฉริยภาพในการปรับกระบวนยุทธทางการเมืองอีกดวย คุณทักษิณประกาศตัดไมขมนามแต

เบื้องตนวา ใครก็ตามที่พรรคไทยรักไทยสงลงสมรภูมิกรุงเทพฯจักตองชนะการเลือกตั้ง ทั้งๆที่คุณ

ทักษิณตระหนักแกใจวา  มีแต ร.ต.อ.ปุระชัยเทานั้น ที่สามารถกําชัยในสมรภูมิกรุงเทพฯได  เมื่อ 

ร.ต.อ.ปุระชัยไมเออออหอหมกดวย คุณทักษิณจําตองปรับกระบวนยุทธ เนื่องเพราะมองไมเห็นยอด

ขุนพลที่มีวิทยายุทธกลาแข็งพอที่จะฝาสมรภูมิกรุงเทพฯไปได การไมสงตัวแทนพรรคไทยรักไทยลง

สมรภูมิกรุงเทพฯ มิไดทําใหคุณทักษิณเสียวาจาสัตย ในเมื่อไมมีตัวแทนพรรคไทยรักไทยในสมรภูมิ

กรุงเทพฯ พรรคไทยรักไทยยอมไมชนะการเลือกตั้ง 

คุณทักษิณตองใชขันติธรรมอยางสูงในการยับยั้งชั่งใจไมเกื้อหนุนผูสมัครรับเลือกตั้ง

หมายเลข 7 ในเมื่อผูสมัครหมายเลขดังกลาวมิไดเปนสมาชิกพรรคไทยรักไทย แมจะมีแรงดันทั้งใน

และนอกพรรคใหคุณทักษิณเกื้อหนุนก็ตาม ขันติธรรมทางการเมืองจะไดมาก็แตโดยการปฏิบัติ

ธรรมทางการเมือง การที่คุณทักษิณมีขันติธรรมสูงมากเยี่ยงนี้ แสดงใหเห็นวา คุณทักษิณตองปลีก

วิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมเปนนิจศีล 

คุณทักษิณมีความเห็นวา ผูวาราชการกรุงเทพมหานครที่มิไดสังกัดพรรครัฐบาลยอม

ทํางานประสานเขากับรัฐบาลไดยาก ความเห็นดังกลาวนี้ตองตามสัจธรรมทางการเมืองที่มีการ 

แบงพรรคแบงพวกแบงกลุม ผูคนจํานวนมากพากันตีความอยางผิดๆวา คุณทักษิณบอกใบใหคน

กรุงเทพฯ เลือกคนของพรรคไทยรักไทย ในเมื่อพรรคไทยรักไทยไมมีผูแทนในสมรภูมิกรุงเทพฯ คุณ

ทักษิณจะเปลืองน้ําลายบอกใบเชนนี้ไปทําไมกัน 

เมื่อเปนที่แนชัดวา คุณอภิรักษชนะการเลือกตั้งแลว คุณทักษิณแสดงวุฒิภาวะอัน 

สมควรแกการเปนรัฐบุรุษ ดวยการแสดงใหเห็นวา ผลประโยชนของชาติอยูเหนือพรรค โดยการ
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ประกาศจุดยืนวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยยินดีและพรอมที่จะทํางานกับผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานครที่มาจากพรรคประชาธิปตย พรอมทั้งกําชับมิใหบุคคลในคณะรัฐบาลและหนวยราชการปด

แขงปดขาขัดขวางการทํางานของผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ ชัยชนะของคุณอภิรักษจึงมีคาเทากับชัยชนะของคุณ

ทักษิณ มิใชเปนเพราะวา พรรคประชาธิปตยเปดตัวคุณอภิรักษเพื่อเปนเปาตอไปในการดูดของ

พรรคไทยรักไทย หากแตเปนเพราะวา คุณทักษิณกําหนดจังหวะกาวและการวางตัวทางการเมือง

อยางเหมาะสม แมพรรคไทยรักไทยมิไดชนะการเลือกตั้ง เพราะไมมีตัวแทนในสมรภูมิกรุงเทพฯ แต

คุณทักษิณสามารถโกยคะแนนนิยมทางการเมืองจากชัยชนะของคุณอภิรักษไดโดยไมยาก 
 

ในประการสําคัญ บทเรียนจากสมรภูมิกรุงเทพฯ 2547 ใหประโยชนอยางยิ่งยวดแกคุณ

ทักษิณในการกําหนดยุทธศาสตรการเลือกตั้งใหญ 2548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2547 



 

 

เหตุใดประชาชนจึงไมควรเชื่อนายกรัฐมนตรี ? 
   

บทความนี้เขียนขึ้นตามหลักวิชา แตถาเจือปนดวยดุลพินิจ วิจารณญาณสวนบุคล และ

อคติ ก็เปนเร่ืองชวยมิได ในเมื่อผูเขียนเปนปุถุชนผูมีกิเลส ตัณหา และราคะ นายกรัฐมนตรีที่

กลาวถึงในบทความนี้มิไดระบุเจาะจงวาเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศใด หากแตเปนการกลาวถึง

นายกรัฐมนตรีโดยทั่วไป 
   

ตามหลักวิชาของสํานักเศรษฐศาสตรคลาสสิก นายกรัฐมนตรีเปนคนเห็นแกได อาดัม 

สมิธ (Adam Smith) ปรมาจารยของวิชาเศรษฐศาสตรกลาวถึงมนุษยวามี Animal Spirit หากกลาว

โดยใชศัพทวิชาการสมัยใหม นายกรัฐมนตรีตองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility 

Maximization) 
 

ประชาชนก็เปนสัตวเศรษฐกิจและมีความเห็นแกไดไมแตกตางจากนายกรัฐมนตรี หาก

เชื่ออาดัม สมิธ  Animal Spirit ฝงอยูในจิตวิญญาณของประชาชนไมแตกตางจากที่ฝงอยูในตัว

นายกรัฐมนตรี  เพียงแตฝงรากตื้นลึกแตกตางกัน 
 

เมื่อชนชั้นปกครองซึ่งรวมนายกรัฐมนตรีเปนสัตวเศรษฐกิจ ในอีกดานหนึ่ง ประชาชนซึ่ง

อยูใตการปกครองก็เปนสัตวเศรษฐกิจ อะไรจะเกิดขึ้นในสังคมเมื่อสมาชิกทุกคนลวนเปนสัตว

เศรษฐกิจ  และตางเห็นแกไดดวยกันทั้งสิ้น 

ในสังคมประชาธิปไตย ระบอบประชาธิปไตยมีกฎกติกาที่ควบคุมและกํากับประพฤติ

กรรมอันเกิดจากความเห็นแกไดของสมาชิกในสังคม สังคมแตละสังคมมีจารีต ธรรมเนียม ประเพณี 

และขื่อแป ที่ชวยจัดระเบียบสังคมเพื่อสถาปนาศานติสุขในสังคมนั้น สถาบันในสังคมเหลานี้อาจ

สรางสมานฉันทและความศรัทธาในหมูสมาชิก ซึ่งชวยลดความไรระเบียบอันเกิดจากความเห็นแก

ไดของมนุษยไดในระดับหนึ่ง กระนั้นก็ตาม ความไมเชื่อถือ ความไมศรัทธา และความไมไววางใจใน

หมูสมาชิกในสังคมยังคงดํารงอยู 
 

ชนชั้นปกครองที่ชาญฉลาดตองไมไวใจประชาชน ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ผูนําชน

เผา กษัตริย ประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีจํานวนมากหลายถูกประชาชนโคนลมอํานาจ 

นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ถึงจะไมชาญฉลาด หากมีเพียงความเฉลียว ยอมตองตระหนัก

ถึงความเปนอนิจจังของอํานาจ มิควรคาดหมายวา จะสามารถอยูในอํานาจยาวนานถึง 12 ป 8 ป 
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หรือแมแต 4 ป เมื่อไรก็ตามที่นายกรัฐมนตรีเปลงมธุรสวาจาวาดวยความคงทนของอํานาจ 

ประชาชนตองสําเหนียกวา  นายกรัฐมนตรีของตนเปนผูนําที่บาอํานาจ  อันพึงระมัดระวังอยางยิ่ง 
 

เมื่อประชาชนเปนหอกขางแครของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีพึงดําเนินการใหหอก

นั้นไรคม วิธีการที่ใชไดผลแตโบราณกาลก็แตโดยการดําเนินนโยบายที่ไดคะแนนนิยมทางการเมือง 

ผูนําบางคนมีความจริงใจในการเอื้อสุขแกทวยราษฎร บางคนดําเนินนโยบายการผลิตบริการ

ความสุขแกประชาชนแตเพียงกระพี้ หากแตเนื้อแทใหความสุขเฉพาะแตนายกรัฐมนตรีและบริวาร 

ความไมสมบูรณของสารสนเทศทําใหนายกรัฐมนตรีประเภทนี้ครองอํานาจไดยาวนาน 
 

ความไมสมบูรณของสารสนเทศ รวมทั้งลักษณะความไรสมมาตรของสารสนเทศ 

นับเปนเหตุผลสําคัญที่ประชาชนมิควรเชื่อนายกรัฐมนตรี ชนชั้นปกครองซึ่งรวมนายกรัฐมนตรีมักจะ

บริหารราชการแผนดินดวยความไมโปรงใส บางครั้งอําพรางและบิดเบือนขอมูล หากประชาชน

หลงเชื่อ ก็จะตกสูกับดักแหงอวิชาไดโดยงาย ผูนําหลายประเทศนิยมเดินทางเยือนประเทศพันธมิตร

เมื่อข้ึนสูตําแหนงใหมๆ การเดินทางเชนนี้ นอกจากเปนการกระชับสัมพันธไมตรีแลว ยังเปนการ

ขยายตลาดสินคาออกในยุคสมัยที่ตลาดเปนใหญในมนุษยพิภพอีกดวย ผูนําบางประเทศถือโอกาส

เจรจาธุรกิจสวนบุคคลในการกระชับสัมพันธไมตรีเชนนี้ดวย นับเปนปฏิบัติการที่กอใหเกิด 

Economies of Scope โดยแท 
 

ประชาชนมิควรเชื่อนายกรัฐมนตรี เพราะนายกรัฐมนตรีที่เปนสัตวเศรษฐกิจอาจใช

อํานาจไปในทางที่เกื้อผลประโยชนของตนเอง มิใชเกื้อสุขของประชาชน ประชาชนที่เปนสัตว

เศรษฐกิจจะตองกดดันใหนายกรัฐมนตรีดําเนินนโยบายเพื่อเกื้อสุขของประชาชน มิใชเกื้อ

ผลประโยชนของนายกรัฐมนตรี  เพราะความสุขของประชาชนเปนความสุขของแผนดิน 
 

ประชาชนมิควรเชื่อนายกรัฐมนตรี เพราะนายกรัฐมนตรีอาจเปนนักสรางภาพซึ่งมิตรง

ตอพื้นฐานแหงความเปนจริง นายกรัฐมนตรีหลายตอหลายคนนิยมสรางภาพเศรษฐกิจอันสดใสใน

อนาคต เพื่อใหประชาชนหลงลืมความทุกขและปญหาในปจจุบัน นายกรัฐมนตรีบางคนนิยมอาง

หลักวิชาเพื่อใหประชาชนหลงเขาใจวาได Philosopher-King มาเปนนายกรัฐมนตรี  ทั้งๆที่หลักวิชา

ที่อางลวนเปนหลักวิชาจอมปลอม นายกรัฐมนตรีบางคนชอบคุยโม แตการคุยโมจะเปนศิลปะการ

ปกครองประเทศอันยอดเยี่ยมก็ตอเมื่อการคุยโมนั้นไมเกินกวาระดับอุตมภาพ หากการคุยโมมิไดมี

มากจนเกินไป ประชาชนอาจหลงภูมิใจในตัวนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีผลตอความคงทนแหงอํานาจ 

เมื่อไรก็ตามที่การคุยโมเกินกวาระดับอุตมภาพ จนประชาชนเริ่มรูสึกวา ส่ิงที่นายกรัฐมนตรีคุยนั้น

เปนเรื่องโม แทนที่การคุยโมจะเพิ่มพูนศรัทธา กลับบั่นทอนศรัทธาของประชาชนที่มีตอนายก 

รัฐมนตรี 
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การคุยโมมีสวนที่คลายคลึงและแตกตางจากการโกหก ในดานหนึ่ง การคุยโมเหมือนกับ

การโกหกในขอที่เปนการกลาวถึงสิ่งที่ไมเปนความจริง ตางแตขนาดของความไมเปนความจริง

เทานั้น หากการคุยโมมีมากจนเกินไป การคุยโมยอมเล่ือนตําแหนงเขาใกลการโกหก ในอีกดานหนึ่ง 

สังคมมนุษยโดยทั่วไป รวมทั้งคําสอนของศาสนาตางๆถือวา การโกหกเปนประพฤติกรรมที่ผิด

จริยธรรม  แตการคุยโมอาจเปนประพฤติกรรมที่พอยอมรับไดในเชิงจริยธรรม 

ในทางการเมือง ประชาชนในประเทศตางๆมีความคาดหวังเกี่ยวกับบรรทัดฐานดาน

จริยธรรมของผูนําทางการเมือง การลงโทษผูนําที่โกหกประชาชนมีตัวอยางใหเห็นในประวัติศาสตร 

ดังกรณีประธานาธิบดีริชารด นิกสัน แหงสหรัฐอเมริกา แตตัวอยางเชนนี้มีอยูไมมาก สวนสําคัญ

เปนเพราะประชาชนจับมิไดไลมิทัน เนื่องเพราะความไมสมบูรณและความไรสมมาตรของ

สารสนเทศนั่นเอง 
 

ประชาชนมิควรเชื่อการชี้นําของนายกรัฐมนตรี เพราะนายกรัฐมนตรีในฐานะสัตว

เศรษฐกิจอาจมีเจตนาสวนบุคคลซอนเรน หรือมิฉะนั้นอวิชาของนายกรัฐมนตรีอาจทําใหมีการชี้นํา

ผิด 
 

ประชาชนควรจะตั้งขอกังขานายกรัฐมนตรีที่ออกมาชี้นําตลาดหลักทรัพยและตลาด

ปริวรรตเงินตราวา นายกรัฐมนตรีมีผลประโยชนสวนบุคคลจากการซื้อขายหลักทรัพยและจากการ 

ซื้อขายเงินตราตางประเทศหรือไม 

ประชาชนควรจะตั้งขอกังขาเกี่ยวกับความสามารถของนายกรัฐมนตรีในการใหคํา

ทํานายเศรษฐกิจ ในเบื้องตน นายกรัฐมนตรีมีพื้นฐานความรูเกี่ยวกับศาสตรแหงการพยากรณมาก

นอยเพียงใด คําพยากรณเศรษฐกิจในอดีตของนายกรัฐมนตรีถูกตองแมนยําหรือไม 
 

เชื่อนายกรัฐมนตรีโดยไมตั้งขอกังขา  อาจลมจมได 
 

เลือกนายกรัฐมนตรีผิด  อาจคิดจนตัวตายไดเชนกัน 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2545 



 

ทักษินยายพรรค 
 

จุลศักราช 1383

ขาวคุณทักษินยายพรรคกระฉอนไปทั่วจักรวาล เครือขายโทรทัศน CNS (ซึ่งกอเกิดจาก

การควบรวม CNN กับ CBS เมื่อกวาทศวรรษที่แลว) กระจายขาวนี้ในฐานะขาวสําคัญแหงมนุษย

พิภพ ผูนําแหงสหรัฐอเมริกาติดตามขาวนี้ เพราะเกรงผลกระทบตอดุลยภาพทางการเมืองทั้งใน

ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียแปซิฟก BBC World News เสนอบทวิเคราะหวา คุณทักษิน

ตัดสินใจยายพรรคชาไป  และเปนสัญญาณบงบอกวา รัฐบาลคุณทักษินอยูในชวงขาลง 

นักวิเคราะหการเมืองไทยขาประจําชี้ใหเห็นวา การวิเคราะหวาดวยการเมืองขาลงของ

รัฐบาลคุณทักษินมีมาเกือบสองทศวรรษแลว แตทุกครั้งที่มีบทวิเคราะหเชนนี้ รัฐบาลคุณ 

ทักษินสามารถตะกายขึ้นจากหุบเหวไดทุกครา บัดนี้นักการเมืองคนแรกที่กลาวถึงขาลงของรัฐบาล

คุณทักษินหายตัวไปจากเวทีการเมืองโดยที่ไมมีใครสนใจจดจําชื่ออีกดวย 
 

ในทันทีที่คุณทักษินยื่นหนังสือลาออกจากการเปนสมาชิกและหัวหนาพรรคไทยลวงไทย 

มรสุมก็ถาโถมการเมืองไทยอยางรุนแรง ไมเพียงแตหนังสือพิมพทุกฉบับจะพาดหัวขาวนี้ 

สถานีโทรทัศนทุกชองและสถานีวิทยุทุกสถานีตางจัดรายการอภิปรายโตะกลมอีกดวย ไมนา

ประหลาดใจที่ภาพคุณทักษินปรากฏหราในหนาหนึ่งของหนังสือพิมพเกือบทุกฉบับในอาเซียบูรพา 

ไมวาจะเปน South China Morning Post, Shanghai Financial Times, Korean Herald Tribune, 

Asahi Shumbun, The Manila Times, The Jakarta Post, The Straits Times เปนตน นอกจากนี้ 

The Mars อันเปน E-Newspaper แหงดาวพระอังคาร ก็รายงานขาวนี้ดวย 

ฝายคานพยายามกดดันใหคุณทักษินออกจากตําแหนงนายกรัฐมนตรี โดยอาง 

รัฐธรรมนูญวา ในเมื่อสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสิ้นสมาชิกภาพ เมื่อมิไดเปนสมาชิกพรรค

การเมือง นายกรัฐมนตรีก็ตองออกจากตําแหนงเมื่อส้ินสมาชิกภาพพรรคการเมือง หรือเมื่อยาย

พรรคดวย แทที่จริงแลวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จ.ศ. 1359 หาไดมีบทบัญญัติเชนนี้ไม  

รัฐธรรมนูญมิไดบังคับใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสังกัดพรรค มาตรา 206 ซึ่งกําหนดคุณสมบัติ

และลักษณะตองหามของรัฐมนตรีมิไดมีบทบัญญัติวา รัฐมนตรีตองพนจากตําแหนงเมื่อส้ินสมาชิก

ภาพพรรคการเมือง ดวยเหตุดังนี้ คุณทักษินจึงสามารถดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีโดย 

ไมตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองใดๆ 

ขาวคุณทักษินลาออกจากสมาชิกพรรคไทยลวงไทย ยังความยินดีปราโมทยแกพรรค

ฝายคานพอๆกับที่สรางความโกลาหลภายในพรรคไทยลวงไทยนั้นเอง ผูคนในพรรคไทยลวงไทย
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จํานวนมากเสพสุขจากการที่คุณทักษินดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี หลายคนร่ํารวยผิดปกติเพราะ

คุณทักษินดวย บัดนี้ตางประจักษแลววา อนิจลักษณะของการเมืองไทยเปนสัจธรรม อนาคต

ขางหนามีแตสภาวะความไมแนนอนอยางหาที่เปรียบมิได ปญหาเฉพาะหนาก็คือ จะหาใครมาเปน

หัวหนาพรรคไทยลวงไทย การขาดคุณทักษินมิไดมีความหมายเฉพาะแตการขาดผูนําพรรคเทานั้น 

หากยังหมายถึงการขาดอูขาวอูน้ําของพรรคอีกดวย ผูคนในพรรคไทยลวงไทยไมเคยมีจินตนาการวา 

หากขาดคุณทักษิน พรรคจะอยูในสถานะอยางไร มิเพียงแตไมมีใครตอบคําถามนี้ ประการสําคัญไม

มีใครตั้งคําถามนี้เลย 

การขาดจินตนาการมิอาจกลาวโทษสมาชิกพรรคไทยลวงไทย ในเมื่อคุณทักษิน 

ไมตองการใหผูคนในจักรวาลใชจินตนาการ คงมีแตคุณทักษินเทานั้นที่ใชจินตนาการได ในทํานอง

เดียวกับที่คุณทักษินชอบวิพากษคนอื่น แตไมยอมใหคนอื่นวิพากษตนเอง ความไรสมมาตรในการ

วิพากษเปนกฎกติกาที่คุณทักษินชื่นชอบ หลงจูหรือล่ิวลอบางคนถึงกับผลักดันใหมีการแกไข 

เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเพื่อรับกฎกติกาขอนี้  เพียงแตไมมีใครเลนดวยเทานั้น 

อิทธิพลของคุณทักษินในพรรคไทยลวงไทยอยูในระดับสุดจะพรรณนา คุณทักษิน 

นอกจากจะอยูเหนือการวิพากษแลว ความเห็นและคําบัญชาของคุณทักษินยังเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่

ตองเคารพบูชาอีกดวย นักรัฐศาสตรจํานวนไมนอยชี้ใหเห็นวา ไมมีพรรคการเมืองใดในปฐพีที่มีการ

บังคับบัญชาอยางเขมงวดเทาพรรคไทยลวงไทย ไมยกเวนแมแตพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศจีน 

เมื่อคุณทักษินมีบัญชามิใหสมาชิกพรรคไทยลวงไทยใชจินตนาการ ผูคนในพรรคนั้นจึงไมรูจัก

จินตนาการ  ผลก็คือ  ส่ิงที่ตามมากับจินตนาการที่เรียกกันวา ‘วิสัยทัศน’ พลอยไมมีดวย  

ผูเชี่ยวชาญการเมืองไทยบางคนเสนอความเห็นวา ที่เปนเชนนี้เพราะคุณทักษินตองการผูกขาดการ

มีวิสัยทัศน ไมจําเพาะแตในพรรคไทยลวงไทย หากครอบคลุมทั้งสังคมไทย ใครก็ตามที่มีความเห็น

ตางจากคุณทักษิน หรือมีวิสัยทัศนไมเหมือนคุณทักษิน คุณทักษินไมรีรอที่จะวิพากษ บางครั้งดวย

ถอยคําและอาการอันรุนแรง  พรอมทั้งตีตราวาเปนพวก ‘ขาประจํา ดวยเหตุที่วัฒนธรรมการวิพากษ

มิไดอยูในสายเลือดของคุณทักษิน  คุณทักษินจึงไมประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา 
 

คุณทักษินมีอํานาจลนฟาในพรรคไทยลวงไทย ผูคนภายในพรรคตองปฏิบัติตามคํา

บัญชาของคุณทักษิน เมื่อคุณทักษินสั่งหามมีจินตนาการ ทุกคนพรอมใจไมมีจินตนาการ เมื่อคุณ

ทักษินสั่งหามวิจารณพรรค ทุกคนตองรูดซิปปาก จนเปนเหตุใหซิปขาดตลาด ใครขัดขืน ตองเผชิญ

บทลงโทษอยางรุนแรง ไมเพียงแตจะมิไดรับจัดสรรตําแหนงทางการเมือง ซึ่งมีความหมายถึงการ 

อดอยากปากแหงตามนิยามของนักการเมืองรุนลายครามแลว ยังผลใหตองตัดขาดจากตําแหนง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในการเลือกตั้งครั้งตอไป ไมวาในระบบการแบงเขตเลือกตั้งหรือระบบ
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บัญชีรายชื่อพรรคอีกดวย เพราะพรรคไทยลวงไทยเตะออกนอกพรรค อันเปนผลจากการเลี้ยง 

ไมเชื่อง  
 

ดวยกฎกติกาดังที่พรรณนาขางตนนี้ วิสัยทัศนและนวัตกรรมทางการเมืองของพรรคไทย

ลวงไทยจึงแขวนอยูกับคุณทักษินแตเพียงผูเดียว ผูคนในพรรคนั้นคุนเคยกับการเดินตามหลังคุณ

ทักษิน จากนิสัยกลายเปนสันดาน กระบวนการคัดสรรผูนําพรรคตายสนิท ไมมีใครสืบมรดกคุณ

ทักษินในพรรคได คุณทักษินมีสวนทําลายผูนําพรรคดวย เพราะคุณทักษินไมชอบใหลูกพรรคเปลง

รัศมีกาวล้ําคุณทักษิน ใครก็ตามที่เปลงรัศมีเปนผูนําพรรค กระบวนการคัดสรรภายในพรรคแทนที่

จะคัดเขา กลับคัดออก นักรัฐศาสตรบางคนเปรียบคุณทักษินกับมหาเธร โมฮัมหมัด บางคนกลาววา  

แมแตเหมาเจอตุงยังตองเรียกคุณทักษินวาพี่ 

คุณทักษินตั้งใจดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีเพียง 2 สมัย แตเมื่อครบวาระ ไมปรากฏวา

มีใครในพรรคไทยลวงไทยสามารถสืบมรดกตําแหนงตอจากคุณทักษินได ผูคนในพรรคนั้นพากัน

ขอรองและออนวอนใหคุณทักษินอยูในตําแหนงตอไป เพราะไมมีใครในปฐพีที่ดีและเกงไปกวาคุณ

ทักษิน คุณทักษินเปนมนุษยปุถุชนที่ยังมีกิเลสตัณหา ไหนเลยจะสามารถฝาคลื่นคําเยินยอเหลานี้

ได จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่คุณทักษินตองกลับคําเพื่อชาติ ยอมรับตําแหนงเปนสมัยที่สาม และ

บัดนี้ลวงเขาสูสมัยที่เจ็ด ยาวนานกวาอิดี อามิน และโกะจกตง แตยังไมแซงหนามหาเธร  โมฮัมหมัด 

คุณทักษินมีทักษะและฝมืออันเลอเลิศในการจัดเมนูนโยบาย ประชาชนในระดับราก

หญาลวนติดใจอาหารจานเด็ดของคุณทักษิน คุณทักษินเปลี่ยนแปลงเมนูในจังหวะอันเหมาะสมจน

เปนที่ถูกอกถูกใจประชาชนผูบริโภคสวนใหญ และนี่เองที่ทําใหคุณทักษินสามารถกุมอํานาจรัฐได

ยาวนาน แมคุณทักษินสูญเสียคะแนนนิยมในหมูชนชั้นกลางและชนชั้นสูง รวมตลอดจนประชาชน

ในเขตนาคร เนื่องเพราะคนเหลานั้นเห็นวา คุณทักษินมีผลประโยชนทับซอน และบรรดาคนใกลชิด

ที่คุณทักษินใชงานลวนเปนนักสวาปามที่นารังเกียจ แตคุณทักษินก็ไมยี่หระ ยังคงอาศัยทักษะและ

ฝมือในการจัดเมนูนโยบาย จนชนะการเลือกตั้งครั้งแลวครั้งเลา เพียงแตวา พื้นที่ในรัฐสภาที่คุณ

ทักษินยึดไดลดนอยถอยลงหลังการเลือกตั้งป จ.ศ. 1371 เปนตนมา 
 

คุณทักษินเปนทาสปากของตัวเอง เพราะชอบลั่นวาจาโดยปราศจากการไตรตรอง จน

คําวา "ปากทักษิน" ปรากฏในพจนานุกรมเกือบทุกฉบับ  นานมาแลวที่คุณทักษินเปลงมธุรสวาจาวา 

ปญหาการจราจรในกรุงรัตนโกสินทรตองหมดไปภายใน 6 เดือน จนกลายเปนเรื่องโปกฮาในหมูผูคน

ที่จองจับผิดคุณทักษิน ทุกวันนี้คุณทักษินตองเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร รถหรูระดับพันลานตอง

จอดทิ้งไวในบาน เพราะทันทีที่รถโผลออกนอกบาน ก็ตองเผชิญปญหาจราจรจลาจลเสียแลว 

คุณทักษินประกาศใหยาบาหมดไปในเดือนธันวาคม จ.ศ. 1365 แตขอเท็จจริงปรากฏวา 

ยาบายังคงดํารงอยู โดยที่สูตรยาเสพติดมีความหลากหลายมากกวาเดิม รัฐบาลตรากฎหมายหาม
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เรียกชื่อยาบา อันเปนไปตามคําแนะนําของที่ปรึกษาคุณทักษินเอง  ชื่อ ‘ยาบา’ หายไปจาก

สังคมไทยดุจเดียวกับการอันตรธานของยามา  บัดนี้ ผูคนในสังคมไทยรูจักแต ‘ยาบิ่น’ ไมมีใครรูจัก 

‘ยาบา’ 

คุณทักษินลั่นวาจาวา คนจนตองหมดไปในป จ.ศ. 1371 แตขอเท็จจริงปรากฏวา คนจน

ซึ่งเปนโรคดื้อความรวย ยังคงดํารงอยูหลังป จ.ศ. 1371 ความขอนี้นับวาแตกตางจากสมาชิกพรรค

ไทยลวงไทยที่ไมมีใครเปนโรคดื้อความรวย มีแตคนเปนโรคดื้อความจน แตการที่คนจนยังดํารงอยู 

อันไมเปนไปตามประกาศิตของคุณทักษิน ทําใหคุณทักษินเสียหนาไมนอย บริวารของคุณทักษิน 

ชวยกูหนาดวยการตรากฎหมายวาดวยการสูญพันธุของคนจนในสังคมไทย โดยกําหนดเสนความ

ยากจน (Poverty Line) ณ ระดับรายไดเทากับศูนย เฉพาะครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาศูนยเทานั้นที่

ถือเปนครัวเรือนยากจน 

พรรคการเมืองของคุณทักษิน เมื่อแรกเริ่มมิไดชื่อพรรคไทยลวงไทย แตเปนเพราะรัฐบาล

คุณทักษินเลือกแกปญหาดวยวิธีฉาบฉวย ซึ่งเนนการหวานเงินเปนดานหลัก โดยมิอาจแกปญหาใน

ข้ันฐานราก ในไมชา ส่ือมวลชนเริ่มขนานนามพรรคของคุณทักษินวา พรรคไทยลวงไทย ปรากฏวา

ชื่อนี้ติดตลาด  จนบัดนี้ไมมีใครจดจําชื่อพรรคดั้งเดิมของคุณทักษินอีกเลย 
 

แรงตอตานคุณทักษินนอกพรรคไทยลวงไทย แมจะมีการรวมตัวอยางหนาแนนเพิ่มข้ึน

ตามกาลเวลา มิอาจสรางความระคายแกคุณทักษินแมแตนอย ส่ิงที่คุณทักษินกังวลมากกวากลับ

เปนปญหาภายในพรรคไทยลวงไทยนั้นเอง พรรคไทยลวงไทยอาศัยธนานุภาพในการดูด

นักการเมืองรอยพอพันแมเขาพรรค จนมีการกลาวขวัญถึงระบอบธนาธิปไตย พรรคไทยลวงไทย

กลายเปนหลุมดําใหญในสังคมการเมืองไทยที่มีแรงดึงดูดมหาศาล เมื่อสตีเฟน ฮอวกิง (Stephen 

Hawking) มาเมืองไทยในป จ.ศ. 1375 เจาพอหลุมดําถึงกับตกตะลึง  เพราะไมเคยพานพบหลุมดํา

ที่มีแรงดูดมากมายเชนนี้ ฮอวกิงเตือนคุณทักษินวา ระวังหลุมดําจะระเบิด แตคุณทักษินเห็นเปน

เร่ืองชวนหัว 

ในไมชาไมนานตอมา หลุมดําในพรรคไทยลวงไทยเริ่มรวมพลังดูดคุณทักษิน ถึงคุณ

ทักษินจะกําหนดกฎกติกาหามดูดภายในพรรค แตพลังแหงหลุมดํามากมายเกินกวาที่ควบคุมได 

คุณทักษินผายผอมตามแรงดูดของหลุมดํา เมื่อหลุมดําแผรังสีอํามหิตเขาสูรัฐสภา คุณทักษินเริ่ม 

มิอาจควบคุมและกํากับรัฐสภาได พลังแหงหลุมดําทําใหเกิดการตีรวนในรัฐสภา กฎหมายหลาย

ฉบับของคุณทักษินมิอาจผานรัฐสภาได เนื่องเพราะการตีรวนดังกลาวนี้ ตอเมื่อคุณทักษินยอม

จํานนตอแรงดูดของหลุมดํา กฎหมายจึงผานสภาได นักรัฐศาสตรเปรียบเทียบเหตุการณดังกลาวนี้ 

กับยุค จ.ศ. 1333-1334 เมื่อพรรคสหประชาไทยเปนใหญในแผนดิน 
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อาการทอแททางการเมืองของคุณทักษินปรากฏใหเห็นหลายปแลว เพราะตอง 

อดทนตอการถูกดูดมาเปนเวลาชานาน จากการดูดประจําเดือน ขยายมาเปนการดูดประจําสัปดาห 

บัดนี้พัฒนามาเปนการดูดประจําวัน ไมเพียงแตความถี่ในการดูดจะเพิ่มข้ึนเทานั้น แตอาการดูดอัน

มูมมามยังทําใหคุณทักษินเหลืออดอีกดวย และนี่เองเปนฟางเสนสุดทายที่ทําใหคุณทักษินตอง

ลาออกจากพรรคไทยลวงไทย 
 

ไมมีใครลวงรูความในใจของคุณทักษินวา จะยายไปอยูพรรคใด 

 

 

หมายเหตุ  เร่ืองสั้นเรื่องนี้สําหรับหนังสือพิมพผูจัดกวน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ  ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2547 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาคที่สอง 
 
 

 

การบริหารราชการแผนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รัฐบาลเถาแก 
 
เมื่อแรกที่มีการฉายภาพรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร วาเปนรัฐบาล CEO ผมมี 

ขอกังขาในดวงจิตวา  ทานนายกฯทักษิณเปน CEO ตั้งแตเมื่อไร  ผมเก็บขอกังขานี้ไวในใจมาเปน

เวลากวา 3 ป  บัดนี้รอนอุรามิอาจแบกรับขอกังขานี้ตอไปได 

ผมเปนคนมีความรูนอย ในประการสําคัญ ผมรูไมหมดแมแตเร่ืองเดียว หากผมขยายขี้

เทอ จนมีเสียงเยาะหยันขับขานโดยทั่วไป ผมคิดวา ผมทนได 
 

CEO ยอมาจากคําวา Chief Executive Officer หมายถึง หัวหนาพนักงานระดับ 

ผูบริหารของหนวยธุรกิจ  หนวยธุรกิจที่มีตําแหนง CEO มักเปนหนวยธุรกิจขนาดใหญ  ในประการ

สําคัญ เปนหนวยธุรกิจที่มีการแบงแยกระหวางความเปนเจาของ (Ownership) กับการควบคุม 

จัดการ (Control)  กลาวคือ ผูมีสวนเปนเจาของมิไดมีอํานาจควบคุมจัดการบริษัท สวนผูมีอํานาจ

ควบคุมจัดการมิไดมีสวนเปนเจาของ  หากถือหุนอยูบาง หุนที่ถือมีสัดสวนนอยนิดจนไมรูสึกสํานึก

ในความเปนเจาของนั้น 

ในหนวยธุรกิจขนาดใหญ คณะกรรมการบริหารเปนผูมีอํานาจในการแตงตั้ง CEO 

หาก CEO มีประพฤติกรรมสอไปในทางฉอฉล หรือบริหารงานอยางไมมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

บริหารอีกนั่นแหละที่มีอํานาจถอดถอน CEO  นอกจากนี้ ผูถือหุนอาจเสนอญัตติการถอด CEO ออก

จากตําแหนงในการประชุมผูถือหุนประจําปไดอีกดวย กลาวโดยสรุปก็คือ การเขาสูตําแหนงและการ

ออกจากตําแหนง CEO มีกระบวนการที่ชัดเจน 

CEO มีฐานะเปนเพียงลูกจางบริษัท โดยทั่วไปมีสัญญาการจางงาน ซึ่งระบุเงื่อนไข

การจางงาน  กําหนดเวลาการจางงาน  และผลตอบแทนที่ไดรับ (Executive Compensation) CEO

มีความรับผิดปฐมฐานตอผูถือหุน  คณะกรรมการบริหารบริษัทเปนผูควบคุมกํากับ CEO ในนาม

ของผูถือหุน หาก CEO ทํางานดี บริษัทรุงเรือง คณะกรรมการบริหารอาจมีมติปูนบําเหน็จ

ผลตอบแทนทั้งในรูปเงินเดือนและโบนัส รวมตลอดจนการใหโอกาสในการถือหุนบริษัท (Stock 

Option) อีกดวย  หาก CEO ทํางานไมดี  ก็อาจถูกลดทอนอํานาจหรือถูกถอดออกจากตําแหนง 

ทานผูอานที่ตามขาว Comcast ยักษใหญในธุรกิจโทรคมนาคมไลลาซื้อ Walt Disney 

คงทราบดีวา ไมเคิล ไอสเนอร (Michael Eisner) CEO คนสําคัญในโลกธุรกิจถูกทอนอํานาจการ

บริหารเนื่องจากผูถือหุนไมพอใจ และอาจถูกกดดันใหออกจากตําแหนงในไมชานี้ บทเรียนสําคัญ

จากโลกธุรกิจก็คือ  ตําแหนง CEO หาไดมีความยั่งยืนสถาพรไม 

ภูมิความรูอันนอยนิดที่ผมพรรณนาขางตนนี้ ทําใหผมมีขอกังขาวา ทานนายกฯ 

ทักษิณเปน CEO ตั้งแตเมื่อไร ผมตรวจสอบประวัติของทานจากหนังสือนับสิบเลม ก็ไมพบวา  
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ทานเคยเปน CEO ในบริษัทใด เมื่อทานลาออกจากราชการ และประกอบธุรกิจสวนตัว ธุรกิจของ

ทานมีลักษณะเปนธุรกิจในครอบครัว หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา Family Business แมธุรกิจของ

ทานจะเติบใหญจนกลายเปนบริษัทยักษใหญ ก็ยังคงธํารงลักษณะธุรกิจในครอบครัวอยางมั่นคง 

เมื่อทานนายกฯเปนผูบริหารธุรกิจในครอบครัว ทานเปนเถาแก หาไดเปน CEO ไม เพราะทานเปน

ทั้งเจาของและผูบริหารจัดการ ทานรับผิดตอตนเองและครอบครัว และรับภาระความเสี่ยงจากการ

ตัดสินใจในการลงทุนและการบริหาร หากผลการประกอบการดีมีกําไร ทานและครอบครัวยอมได

ประโยชนจากกําไรนั้นโดยตรง หากผลการประกอบการไมดี ทานและครอบครัวยอมตองเปนผู

รับภาระการขาดทุนที่เกิดขึ้น ไมมีใครปลดทานออกจากตําแหนงผูบริหารจัดการ เพราะเหตุที่เกิด

การขาดทุนนั้น 

ผมถือวา ทานนายกฯทักษิณเปนเถาแก ดุจเดียวกับที่ผมถือวา คุณชิน โสภณพนิช 

เปนเถาแก เพราะทั้งสองทานเปนผูถือหุนใหญที่มีอํานาจการควบคุมจัดการธุรกิจที่ตนเปนเจาของ

อยางชัดเจน  ผมมิไดนับคุณชินเปน CEO ดุจเดียวกับที่มิไดนับไอโกคนขายกาแฟขางบานผมเปน 

CEO ธุรกิจที่มีเถาแกเปนผูบริหารมีวัฒนธรรมแตกตางจากธุรกิจที่มี CEO เปนผูบริหารอยางสําคัญ  

ผมมีความเห็นวา  การนับเนื่องบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปน CEO มิอาจทําไดเพียงดวยการดูชื่อ

ตําแหนง หากแตตองพิจารณาวัฒนธรรมการทํางานเปนปจจัยสําคัญ 
 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจะไดชื่อวาเปนรัฐบาล CEO ก็ตอเมื่อคณะรัฐมนตรีกวา 

คร่ึงหนึ่งมีภูมิหลังเปน CEO ผมนั่งวิเคราะหรัฐบาลทักษิณรวม 7 ชุด แลวพบวา รัฐบาลทักษิณ 

มีองคประกอบสําคัญ 4 สวน อันไดแก ตัวแทนกลุมพลังยียาธิปไตย ตัวแทนกลุมพลังอํามาตยา 

ธิปไตย กลุมนักธุรกิจ และกลุมเทคโนแครตภาคเอกชน (Private-Sector Technocrats) 

ผมนับคุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ  นายแพทยพรหมินทร เลิศสุริยเดช  และนายแพทยสุ

รพงษ สืบวงศลี เปนเทคโนแครตภาคเอกชน  ในกลุมนักธุรกิจ ผมมองไมเห็น CEO ผมเห็นแต 

เถาแก  ไมวาจะเปนคุณประชา มาลีนนท คุณอดิศัย โพธารามิก หรือคุณพงษศักดิ์ รักตพงศไพศาล 

ถึงจะมีการจัดตั้งรัฐบาลทักษิณ 8 โครงสรางของคณะรัฐมนตรีคาดวามิไดเปลี่ยนแปลงไปใน

สาระสําคัญ 

ในเมื่อผมนับทานนายกฯทักษิณเปนเถาแก และผมมองไมเห็น CEO ในหมูคณะ 

รัฐมนตรีแมแตคนเดียว ผมจึงรับไมไดกับการกลาวอางวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาล CEO 

เพราะตามการวิเคราะหของผม รัฐบาลพรรคไทยรักไทยเปนรัฐบาลของเถาแก โดยเถาแก และเพื่อ

เถาแก แตผมใครขอเตือนทานผูอานวา อยาไดเชื่อบทวิเคราะหนี้มากนัก เพราะผมมีคลื่นสมองนอย

มาแตกําเนิด 
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ผมเชื่อวา เรามิอาจเขาใจพื้นฐานของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไดอยางถองแท 

หากเราไมเขาใจพื้นฐานของพรรคไทยรักไทย ตามบทวิเคราะหของผม ในขณะที่พรรคประชาธิปตย

เปนพรรคขุนนางนักการเมือง  พรรคไทยรักไทยเปนพรรคเถาแก ไมแตกตางจากพรรคชาติไทยและ

พรรคชาติพัฒนาในปจจุบัน ความแตกตางสําคัญอยูที่โครงสรางความเปนเจาของ (Structure of 

Ownership) แมวาพรรคการเมืองไทยจะมีหุนสวน แตพรรคประชาธิปตยมีโครงสรางความเปน

เจาของที่คอนขางกระจัดกระจาย ในขณะที่พรรคไทยรักไทย พรรคชาติไทย และพรรคชาติพัฒนามี

โครงสรางความเปนเจาของที่กระจุกตัวอยางสูง จนสามารถบอกไดวา ใครเปนเถาแกของพรรค ใน

เมื่อพรรคไทยรักไทยเปนพรรคเถาแก พรรคไทยรักไทยจะผลิตรัฐบาล CEO ไดอยางไร? 
 

เถาแกยอมเปนใหญในกงสี มีอํานาจเด็ดขาดในการตัดสินใจในการลงทุนและการ

บริหาร ลูกจางกงสีมิอาจแสดงความกระดางกระเดื่องได เพราะอาจถูกไลออกจากงานไดโดยงาย 

เถาแกจะกระจายอํานาจในการบริหารหรือไม ยอมข้ึนอยูกับตัวเถาแกเอง เถาแกจะรับฟงความเห็น

ของลูกนองหรือไม ก็ข้ึนอยูกับตัวเถาแกเฉกเชนเดียวกัน ไมมีใครควบคุมและกํากับเถาแกได ยกเวน

แตเมียเถาแกเทานั้น 

เถาแกบางคนอาจตองการหลงจูเปนผูชวยในการบริหาร เปนหูเปนตาในการดูแลกงสี 

หากหลงจูทํางานไดไมดังใจ อาจปลดออกจากตําแหนง โดยใหทํางานตําแหนงอื่น หรือไมก็ไลออก

จากงาน 

เถาแกบางคนชอบวิพากษคนอื่น แตไมชอบใหคนอื่นวิพากษตนเอง ลูกจางที่บังอาจ

วิพากษเถาแก ยอมมิอาจมีการงานที่ยั่งยืนได ภายใตระบบธุรกิจเถาแก การวิพากษมีความ 

ไรสมมาตรอยางยิ่ง เพราะเถาแกวิพากษขางเดียว แตไมยอมใหผูอ่ืนวิพากษตนเอง วัฒนธรรมการ

วิพากษ ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของความกาวหนาแหงวิทยาการและเทคโนลยี จึงยากที่จะเติบโตได

ภายใตระบบเถาแก 

ในเมื่อพรรคไทยรักไทยเปนพรรคเถาแก และรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปน 

รัฐบาลเถาแก ประกอบกับพรรคไทยรักไทยวางแผนที่จะยึดครองอํานาจรัฐตอไปอีก 10-20 ป สังคม

การเมืองไทยยอมกาวเขาสูยุคเถาแกอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ตอแตนี้ไปจะเขาใจการเมืองไทยได

อยางถองแท  ก็ตองทําความเขาใจระบบเถาแก ซึ่งยังมีการศึกษาวิจัยนอยมาก 

การเมืองระบบเถาแกมีความละมายคลายคลึงการเมืองระบบพอขุน ตางกันแตเพียง

วา เถาแกเปนตัวแทนกลุมทุน สวนพอขุนเปนตัวแทนกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย เถาแกเหมือนกับ

พอขุนที่ตองการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงแตเพียงผูเดียว ในขณะที่พอขุนชูคําขวัญ ‘เชื่อผูนํา  

ชาติพนภัย’  เถาแกชูคําขวัญ ‘เชื่อผูนํา ชาติรุงเรือง (8%)’  ทั้งเถาแกและพอขุนตางยึดกุมปรัชญา

งานคือเงิน  ‘เงินคืองาน  บันดาลสุข’ 
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ภายใตระบบเถาแก ประชาชนยากที่จะมีสวนรวมทางการเมืองได เพราะเถาแกทําตัว

เปนคุณพอรูดี ไมมีอะไรใตดวงอาทิตยที่เถาแกไมรู ในเมื่อเถาแกรูดีกวาใครๆ จะไมมีใครในหลาที่

ตัดสินใจนําชาติไดดีกวาเถาแก ดังนั้น ประชาชนจึงมีหนาที่เพียงประการเดียว ซึ่งก็คือการเดิน

ตามหลังเถาแก รับรองวาหมาไมกัด เวนแตเถาแกจะหันมากัดเอง 

ภายใตการเมืองระบบเถาแก ประชาสังคมมิอาจคาดหวังวา รัฐบาลจะมีธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ไมตองพูดถึงการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน ไมตองคาดหวังความ

โปรงใสในการบริหารราชการแผนดิน และโปรดอยาเอยอางถึงกลไกความรับผิดของผูนํา 

รัฐบาล เถาแกซึ่งเปนทั้งเจาของและผูบริหารจัดการ ยอมตองรับผิดตอตนเองเปนปฐม หาตอง 

รับผิดตอลูกจางไม รวมทั้งความโปรงใสก็เปนเรื่องของเถาแกเอง ลูกจางไมเกี่ยว ในเมื่อเถาแกเปนผู

รับภาระความเสี่ยงในการลงทุนและการบริหารแตเพียงผูเดียว ยอมไมมีเหตุผลในการใหลูกจาง 

มีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

คําถามพื้นฐานมีอยูแตเพียงวา ประชาชนมิใชลูกจางเถาแก และประเทศมิใชกงสีที่เถา

แกเปนเจาของแตเพียงผูเดียว การบริหารราชการแผนดินภายใตระบบเถาแกอาจนําหายนภัยมาสู

ประเทศชาติไดโดยงาย 

ผมใชเวลากวา 3 ขวบปในการติดตามความเปนไปในพรรคไทยรักไทย และประพฤติ

กรรมของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร บัดนี้ ผมไดแตรอง Eureka! Eureka! เมื่อผมพบวา  

แนวความคิดวาดวยพรรคเถาแก รัฐบาลเถาแก และการเมืองระบบเถาแกเปนประโยชนอยางยิ่ง 

ในการทําความเขาใจการเมืองไทยยุคปจจุบัน 

ในขณะที่ผมกําลังเขียนบทความนี้ ส่ือมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน 

รายงานขาวการปรับคณะรัฐมนตรีที่คาดวาจะประกาศในวันนี้ (10 มีนาคม 2547) ในชวงเวลา 3 ป

เศษที่ผาน  พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จัดตั้งรัฐบาลไปแลว 7 ชุด โดยถัวเฉลี่ยแลวอยูในตําแหนง 

ชุดละ 5 เดือน การปรับคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เปนชุดที่ 8 หลายคนเชื่อวาเปนการปรับคณะรัฐมนตรี

เพื่อหนีการอภิปรายไมไววางใจ  บางคนเชื่อวา ทานนายกฯทักษิณกําลังมองหา CEO มาเปน 

รัฐมนตรี กรณีจะเปนประการใดก็ตาม ลีลาในการปรับคณะรัฐมนตรีของทานนายกฯทักษิณเปน

ลีลาของเถาแกโดยแท เพราะเมื่อเถาแกไมสบอารมณที่หลงจูทํางานมิไดดังใจ เถาแกก็ปลดหลงจู

ออกจากตําแหนงเกือบโดยฉับพลัน 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2547 
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Technocrats หายไปไหน? 
 

  คนที่ติดตามการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เร่ิมมี

คําถามผุดขึ้นในใจวา เทคโนแครตหายไปไหน เพียงชั่วเวลา 2 ปที่รัฐบาลนี้บริหารราชการแผนดิน 

เทคโนแครตในสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจพากันหายหนาหายตา จนกอใหเกิดขอกังขา

วา  ฤาเทคโนแครตสูญพันธุเสียแลว 
 

ผมแปล Technocrats วา  "ขุนนางนักวิชาการ" อาจารยอัมมาร สยามวาลา ทานเคย

ใชคําวา "วิทยาธิปตย" 
 

การศึกษากลุมขุนนางนักวิชาการที่เปนงานบุกเบิกเปนของศาสตราจารยลอเรนส  

สไตเฟล (Laurence D.Stifel) ผมไดสานตอการศึกษาเรื่องนี้ในหนังสือเร่ือง กระบวนการกําหนด

นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะหเชิงประวัติศาสตรเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ.2475-

2530 

เทคโนแครตเปนขาราชการผูบริหารระดับกลาง (Middle-Level Executive) มีหนาที่ 

ดูแลการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ติดตามการเปลี่ยนสภาวการณทางเศรษฐกิจ วิเคราะหปญหา

เศรษฐกิจที่เกิดขึ้น คาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต และนําเสนอการปรับเปลี่ยนนโยบาย

เศรษฐกิจเดิม และ/หรือผลักดันนโยบายเศรษฐกิจใหม ขาราชการกลุมนี้มีบทบาทสําคัญในการ 

นําอภิปรายในการประชุมเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ แมจะมิใชผูกําหนดนโยบายหรือ 

ผูตัดสินใจขั้นสุดทายในการกําหนดนโยบาย แตก็เปนผูมีบทบาทในขั้นตอนสําคัญของกระบวนการ

กําหนดนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งการปอนขอมูลและการหลอหลอมความคิดเห็นของผูมีหนาที่

ตัดสินใจ 
 

ในบรรดากลุมขุนนางนักวิชาการในหนวยงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจทั้งหมด กลุม 

ที่มีอิทธิพลและสําคัญที่สุดเปนกลุมที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา อันไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ และ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

นับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงเปนตนมา กลุมขุนนางนักวิชาการมีผูนําที่เดนชัด 

ในแตละยุคแตละสมัย ประชาสังคมไทยรับรูวา ใครเปนผูนําขุนนางนักวิชาการในกระทรวงตางๆ 

ที่ของเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจ ในบรรดาผูนําเหลานี้ ชื่อของอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ ดู
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จะโดดเดนกวาผูอ่ืน   แมจนบัดนี้ยังเปนที่กลาวขาน เสนาะ อูนากูล  และ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 

อาจเปนผูนําขุนนางนักวิชาการคนทายๆ ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 
 

โครงสรางสวนบนของระบบเศรษฐกิจเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดบทบาทของกลุม 

ขุนนางนักวิชาการ ในยุคสมัยที่สังคมการเมืองไทยเปนสังคมอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic 

Policy) ที่มีการปกครองทั้งระบอบเผด็จการและระบอบกึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย ขุนนาง

นักวิชาการเปนกลุมที่มีบทบาทอันโดดเดนในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สวนสําคัญเปน

เพราะลักษณะเทคนิควิชาการ (Technicality) ของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอันซับซอน 

เกินกวาที่จะรับรูไดหากปราศจากความรูหลักและทฤษฎีเศรษฐศาสตร ดวยเหตุดังนี้ ชนชั้น 

ปกครองจึงเปนเพียง 'ตรายาง' ที่ใหความเห็นชอบแนวนโยบายเศรษฐกิจที่นําเสนอโดยขุนนาง 

นักวิชาการ การถกเถียงวาดวยแนวนโยบายเศรษฐกิจเปนเรื่องภายในระบบราชการ สวนหนึ่งเปน

เพราะกระบวนการกําหนดนโยบายขาดความโปรงใสและการมีสวนรวมของประชาชน อีกสวนหนึ่ง

เปนเพราะนักเศรษฐศาสตรนอกกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ทั้งในชุมชนวิชาการและภาคธุรกิจ 

เอกชนขาดความเขมแข็ง 

เมื่อสังคมอํามาตยาธิปไตยลงรากปกหลักอยางคอนขางมั่นคง สมาชิกกลุมขุนนาง 

นักวิชาการเริ่มไตบันไดแหงอํานาจขึ้นเปนชนชั้นปกครอง ขุนนางนักวิชาการจํานวนไมนอยถีบตัว

ข้ึนมาเปนรัฐมนตรีในยุคถนอม - ประภาส  รวมทั้งรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ภายหลังการ 

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 การเลื่อนฐานะจากเทคโนแครตเปนรัฐมนตรียังคง

ปรากฏตอมาในรัฐบาลเปรม 1-3 (2523-2526) แตแลวพลังกลับถดถอยในยุครัฐบาลเปรม 4-5 

(2526-2531) 

แมรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนรัฐบาลของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย 

ในเบ้ืองตน แตกลับกลายเปนรัฐบาลของกลุมพลังยียาธิปไตยในบั้นปลาย การแยงชิงอํานาจรัฐ

ระหวางกลุมอํามาตยาธิปไตยกับกลุมยียาธิปไตยเปนไปอยางเขมขนในปลายยุครัฐบาลพลเอก

เปรม และจบลงดวยชัยชนะของกลุมยียาธิปไตยเมื่อรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ มีอํานาจ

บริหารราชการแผนดิน (2531-2534) 

รัฐบาลพลเอกชาติชาย โดยคณะที่ปรึกษาบานพิษณุโลกจงใจลิดรอนอํานาจของกลุม

ขุนนางนักวิชาการ ซึ่งในเวลานั้นนายเสนาะ อูนากูล เปนผูนํา และพยายามเขาไปสวมบทบาทแทน

กลุมขุนนางนักวิชาการ แตกลุมขุนนางนักวิชาการกลับฟนคืนชีพเมื่อเกิดการรัฐประหารเดือน

กุมภาพันธ 2534 โดยกลับมามีบทบาทในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ซึ่งโดยรูปลักษณเปน 

รัฐบาลของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย  แตโดยเนื้อแทเปนรัฐบาลของกลุมทุน 
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ฐานอํานาจของกลุมขุนนางนักวิชาการไดรับความเสียหายอยางใหญหลวงเมื่อเกิด

วิกฤติการณการเงิน 2540 ประชาสังคมไทยเริ่มมีขอกังขาเกี่ยวกับความสามารถทางวิชาการของ

กลุมขุนนางนักวิชาการในสังกัดธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เพราะความ 

ผิดพลาดในการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคนําหายนภัยมาสูสังคมเศรษฐกิจไทย

ชนิดที่ไมเคยปรากฏมากอน ภาพของขุนนางนักวิชาการที่มีความรูความสามารถ มีความซื่อสัตย

สุจริต และเห็นแกประโยชนของสังคมโดยสวนรวมยิ่งกวาผลประโยชนสวนตัว มลายหายไปจนเกือบ

หมดสิ้น ภาพเชนนี้ไมเพียงแตจะไมปรากฏในธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังเทานั้น 

หากยังไมปรากฏในกระทรวงอื่นๆที่ของเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจอีกดวย ไมวาจะเปนกระทรวง

พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ในระยะเวลาครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ คุณลักษณะของขุนนางนักวิชาการแปรเปลี่ยนไป

มาก 'กฎเหล็ก' ที่อาจารยปวย อ๊ึงภากรณ สถาปนาเพื่อธํารง ‘พรหมจรรยของขุนนางนักวิชาการ' ใน

ขอที่ไมของแวะกับผลประโยชนทางธุรกิจทั้งในฐานะผูบริหาร ผูถือหุน และพนักงานของวิสาหกิจ

เอกชน ทั้งนี้เพื่อปองกันปญหาความขัดกันแหงผลประโยชน (Conflicts of Interest)  

ถูกทําลายอยางราบคาบ จนทายที่สุดขุนนางนักวิชาการมีจิตวิญญาณไมตางจากสัตวเศรษฐกิจ  

ผูมีความละโมบและเห็นแกผลประโยชนสวนตัวยิ่งกวาผลประโยชนสวนรวม ในแงนี้กลุมขุนนาง

นักวิชาการทําลายตนเองไมนอยไปกวาที่ถูกวิกฤติการณการเงิน 2540 ทําลาย 
 

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2540-2543) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีบทบาท

สําคัญในการเปลือยอัปลักษณะของกลุมขุนนางนักวิชาการ ความเสื่อมโทรมทั้งดานวิชาการและ 

จริยธรรมทําลายความนาเชื่อถือของกลุมนี้ กลุมขุนนางนักวิชาการตกต่ําถึงที่สุดในยุครัฐบาล  

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อนายกรัฐมนตรีในฐานะ Strong Prime Minister นอกจากไมตองการให

กลุมขุนนางนักวิชาการมีผูนําดุจดังที่เคยมีในอดีตแลว ยังไมตองการใหกลุมขุนนางนักวิชาการชี้นํา

การกําหนดนโยบายอีกดวย 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยรุกคืบไปกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจ 

มหภาค อันเปนปราการสุดทายของกลุมขุนนางนักวิชาการ ตอแตนี้ไปรัฐบาลเปนผูกําหนดนโยบาย  

ขุนนางนักวิชาการมีหนาที่นํานโยบายไปดําเนินการ 
 

ณ บัดนี้ เทคโนแครตกําลังสูญพันธุ 

 

 
หมายเหต ุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา” 
   นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนกันยายน 2546 
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เศรษฐกิจระบอบทักษิณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1  Thaksinomics 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ทักษิโณมิกส (Thaksinomics) 

 
ภาคที่ 1 – ทักษิโณมิกส (Thaksinomics) คืออะไร 

คําวา “ทักษิโณมิกส” (Thaksinomics) มาจากคําวา “ทักษิณ” (Thaksin) ผสมกับคําวา 

“อีโคโนมิกส” (Economics) ซึ่งเมื่อรวมกันแลวอาจจะมีความหมายวา “เศรษฐศาสตรของคุณ

ทักษิณ” “เศรษฐศาสตรโดยคุณทักษิณ” หรือ “เศรษฐศาสตรเพื่อคุณทักษิณ”  
 

เราสามารถวิเคราะหทักษิโณมิกสไดหลายแนวทาง ดังเชน การวิเคราะหทักษิโณมิกสใน

ฐานะสํานักความคิดทางเศรษฐศาสตร การวิเคราะหทักษิโณมิกสในฐานะเมนูนโยบายเศรษฐกิจ 

หรือการวิเคราะหทักษิโณมิกสในฐานะยี่หอทางการเมือง (Political Brandname)  

แนวทางแรก คือ การมองทักษิโณมิกสในฐานะ “สํานักความคิดทางเศรษฐศาสตร” จะ

เห็นไดวาทักษิโณมิกสมิไดผลิตองคความรูใหมในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร และมิไดผลิตปรัชญาทาง

เศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายพฤติกรรม ปรากฏการณ และปญหาทางเศรษฐกิจในสังคม แตตองการ

นําเสนอเมนูนโยบายเศรษฐกิจสําหรับการบริหารราชการแผนดิน 

แนวทางที่ 2 คือ การมองทักษิโณมิกสในฐานะ “เมนูนโยบายเศรษฐกิจ” ทักษิโณมิกสมี

เมนูนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญอยู 2 เมนู ไดแก นโยบายประชานิยม (People-centered Policy 

Menu) และยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี (Dual-Track Economic Development Strategy) 

สาระสําคัญของทักษิโณมิกสมีการลื่นไหล ไมคงตัว ข้ึนอยูกับ Hyper-Activeness ของคุณทักษิณ 

ดังนั้น เราจึงตองประมวลอยางรอบดานโดยวิเคราะหจากสุนทรพจนและบทสัมภาษณที่เปลี่ยนไป

เปลี่ยนมา รวมตลอดจนขอเขียนของที่ปรึกษาผูชิดใกลคุณทักษิณ และจากการดําเนินนโยบายของ

รัฐบาล ซึ่งพบวามีความไมสอดคลองกับส่ิงที่คุณทักษิณพรรณนาวาเปนทักษิโณมิกส  

แนวทางที่ 3 คือ การมองทักษิโณมิกสในฐานะ “ยี่หอทางการเมือง” (Political 

Brandname) คําถามประกอบการวิเคราะหไดแก เหตุใดเมนูนโยบายจึงตองมียี่หอ? ทั้งๆที่รัฐบาล

กอนหนานี้นําเสนอเมนูนโยบายโดยที่ไมตองมียี่หอ และใครเปนผูสรางยี่หอทักษิโณมิกส? ใน

ความเห็นสวนตัว “ทักษิโณมิกสเปนประดิษฐกรรมเพื่อการตลาดการเมืองระหวางประเทศของ

พรรคไทยรักไทย มีเปาประสงคที่จะสรางบารมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เพื่อใหเปนผูนําแหง

อุษาคเนย” 
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ภาคที่ 2 – สาระสําคัญของทักษิโณมิกส 

เปาหมายการดําเนินนโยบายภายใตทักษิโณมิกส  

รัฐบาลทักษิณมีเปาหมายสําคัญ 2 ประการที่บางครั้งสอดคลองกัน บางครั้งขัดแยงกัน 

ไดแก การดําเนินนโยบายเพื่อใหไดคะแนนนิยมทางการเมืองสูงสุด (Vote-gains Maximization) ที่

มุงเนนนโยบาย “ประชานิยม” และ การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลใหมากที่สุด (Private-

Interest Maximization) โดยไมสนใจประเด็นผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) และการ

บริหารจัดการอยางมีธรรมาภิบาล (Good Governance) ศิลปะของการบริหารราชการแผนดินอยูที่

การกําหนดและบริหารนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายทั้งสองอยางผสมกลมกลืนกัน 
 

สังคมการเมืองภายใตทักษิโณมิกส 

ผูนําทางการเมืองภายใตระบอบนี้ตองการความ “นิ่ง” ทางการเมือง ระบบการเมือง

ภายใตทักษิโณมิกสเปน ”ระบบเถาแก” ซึ่งเปนระบบการเมืองการปกครองของเถาแก โดยเถาแก 

และเพื่อเถาแก โดยหลงจูและลูกจางตองฟงและปฏิบัติตามคําสั่งของเถาแก เพราะรัฐธรรมนูญฉบับ 

พ.ศ. 2540 มาตรา 217 ใหอํานาจ “เถาแก” ในการปลดหลงจูอยางเต็มที่ หลงจูจึงตองกลัวเถาแก 

ถาลูกชายเถาแกจะจัดงานสังคม หลงจูตองไปรวมงาน 

เถาแกไมตองการระบบธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งประกอบดวย ความ

โปรงใส (Transparency) การมีสวนรวม (Participation) และการรับผิด (Accountability) แต

ตองการ “ความเปนใหญในแผนดิน” และการอยูเหนือการวิพากษวิจารณ ผูใดก็ตามที่วิพากษเถา

แกจะถูกตอบโตอยางรุนแรง นอกเสียจากวา ผูนั้นเปนผูมีอํานาจเหนือเถาแก สมาชิกในสังคม

รวมถึงขาราชการ นักวิชาการ ส่ือมวลชน องคกรอิสระตอง “อนุวัตร” ตามเถาแก  

ระบบเถาแกอาจนําสังคมการเมืองไทยไปสูระบอบเผด็จการประชาธิปไตย (Democratic 

Authoritarianism) เนื่องจากรัฐบาลทักษิณมียุทธวิธีการเพิ่มพลวัตโดยการเพิ่มพื้นที่การยึดครอง

รัฐสภา…. 
 

ระบบการบริหารจัดการภายใตทักษิโณมิกส 

ภายใตทักษิโณมิกส การบริหารรัฐกิจยึดระบบและวิธีการเดียวกับการบริหารวิสาหกิจ

เอกชน แตแทจริงแลว ปรัชญาพื้นฐานของการบริหารรัฐกิจคือ การกอใหเกิดสวัสดิการทางสังคม

หรือผลประโยชนสาธารณะสูงสุด ในขณะที่เปาประสงคของการบริหารวิสาหกิจเอกชนนั้น  

ก็เพื่อการสรางมูลคากําไร ยอดขาย และสินทรัพยใหสูงที่สุด นอกจากนี้ แมวาการบริหารจัดการ

แบบ CEOs จะเปนหัวใจของทักษิโณมิกส แตวารัฐบาลทักษิณปราศจากปจจัยสําคัญ 2 ประการคือ 
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วัฒนธรรมการบริหารแบบ CEOs และบุคลากรที่มีความสามารถในการบริหารแบบ CEOs นายทุน

ในรัฐบาลสวนมากมีประสบการณเปนเถาแก ไมเคยเปน CEOs 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใตทักษิโณมิกส 

ยุทธศาสตรสําคัญภายใตทักษิโณมิกสคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี (Dual-Track 

Development Strategy) ซึ่งแบงออกได 2 วิถี ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward 

Orientation) และการพัฒนาในระดับรากหญา (Grass-Root Development) ซึ่งมีมาตรการทาง

นโยบายมากมาย เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรขางตน มาตรการทางนโยบายเพื่อเกื้อหนุน ยุทธศาสตร

การพัฒนาแบบเปดเปนนโยบายเพื่อสรางเสถียรภาพทางการเงิน การปฏิรูปทางการเงิน (โดยการ

จัดตั้งบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย หรือ TAMC) มาตรการเพื่อสงเสริมการลงทุนและการสงออก  

ในสวนของมาตรการทางนโยบาย  เพื่อเกื้อหนุนการพัฒนาในระดับรากหญานั้น 

ประกอบดวย นโยบายพักหนี้เกษตรกร กองทุนหมูบาน ธนาคารประชาชน สินเชื่อสําหรับเอสเอ็มอี 

(SMEs) สินเชื่อสําหรับพอคาแมคาหาบเร นโยบายเอสเอ็มแอล (SML) โครงการสินคาหนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) การแปลงสินทรัพยเปนทุน เปนตน 

ขณะเดียวกัน รัฐบาลทักษิณยังมีมาตรการทางสังคมที่เกื้อหนุนยุทธศาสตรการพัฒนา

แบบทวิวิถี ไดแก นโยบายเพื่อสวัสดิการสังคม ซึ่งจะเห็นไดจากการประกันสุขภาพ “30 บาทรักษา

ทุกโรค”  การสงเคราะหคนยากจน การจดทะเบียนคนจน การสงเคราะหชนชั้นกลางดวยโครงการ

เอื้ออาทร (บาน, แท็กซี่, คอมพิวเตอร) รวมถึง นโยบายเพื่อการพัฒนาการศึกษาและเทคโนโลยี เชน 

การปฏิรูปการศึกษา การแจกทุนการศึกษาเอื้ออาทรและทุนนักเรียน-นักศึกษาอัจฉริยะใหไปศึกษา

ตอข้ันสูงทั้งในและตางประเทศ  
 

บทบาทของรัฐภายใตทักษิโณมิกส  

ปรัชญาพื้นฐานในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจภายใตทักษิโณมิกส ทําใหทักษิโณมิกส

ไมสามารถกําหนดบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐอยางชัดเจนได ความตองการคะแนนนิยมทาง

การเมืองทําใหตองเพิ่มบทบาทของรัฐดวยการดําเนินนโยบายประชานิยม ในขณะที่ความตองการ

ผลประโยชนสวนบุคคล บางครั้งตองลดบทบาทของรัฐ บางครั้งตองเพิ่มบทบาทของรัฐ ดังจะเห็นได

จากนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่ไมมีหลักตรรกที่สอดคลองตองกัน 
 

โครงสรางอุปสงคมวลรวมภายใตทักษิโณมิกส  

ในชวง 9 เดือนแรกของ พ.ศ. 2544 นายกรัฐมนตรีไดวิพากษวิจารณแบบจําลองการ

พัฒนาเศรษฐกิจเอเชียบูรพาวาระบบเศรษฐกิจที่เนนการสงออกและการพึ่งพิงตลาดตางประเทศ 

ทําใหเกิดความงอนแงนและการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เนื่องจากความแปรปรวนของตลาด
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สินคาสงออก ดวยเหตุดังนั้น นโยบายรัฐบาลทักษิณจึงเนนการเพิ่มอุปสงคมวลรวมภายในประเทศ

เพื่อฟนคืนเศรษฐกิจจากภาวะวิกฤต โดยเรงการใชจายในการบริโภคของประชาชนดวยการอัดฉีด

เงินใหประชาชนระดับรากหญา (การจัดตั้งกองทุนหมูบานและธนาคารประชาชน การพักหนี้

เกษตรกร) เพราะวาแนวโนมสวนเปลี่ยนแปลงในการบริโภค (Marginal Propensity to Consume: 

MPC) ของคนจนสูงกวาคนรวย ดังนั้นการกระตุนการใชจายของประชาชนในระดับรากหญาจึง

สงผลทวีคูณ (Multiplier Effect) ตอรายไดประชาชาติไดสูง นอกจากนี้ ทักษิโณมิกสยังสงเสริมให

ประชาชนใชบัตรเครดิต สงเสริมการซื้อสินคาเงินผอน สงเสริมใหประชาชนใชจายเกินตัว และ

สงเสริมใหประชาชนใชจายดานอบายมุข โดยหวังวาจะสงผลใหอัตราสวนของการบริโภคมวลรวม

ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศสูงขึ้น  และอัตราสวนของ ”มูลคารวมของสินคาเขาและ

สินคาออก” ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (ขนาดการเปดประเทศ) มีคาลดลง แตการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางอุปสงคมวลรวมมิไดเปนไปตามการคาดการณดังที่กลาวขางตน เพราะการ

ล่ืนไหลของเมนูนโยบายภายใตทักษิโณมิกส โดยหันมาเนนยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด 

(Outward Orientation) ดังเดิมหรือยิ่งกวาเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปดเสรีดานการคาระหวาง

ประเทศภายใตชุดนโยบาย FTAs 
 

การคลังรัฐบาลภายใตทักษิโณมิกส 

ภายใตทักษิโณมิกส ไมมีความชัดเจนวา ขนาดของรัฐบาลจะมีการเปลี่ยนแปลงใน

ทิศทางใด การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) ทําใหภาครัฐบาลมีขนาดเล็กลง 

ในขณะที่นโยบายประชานิยมและการแปรรูปใหเปนสาธารณะ (Publicization) ทําใหภาครัฐบาลมี

ขนาดใหญข้ึน ซึ่งแรงหลังนาจะมีขนาดมากกวา 

นโยบายการคลังภายใตทักษิโณมิกส ครอบคลุมทั้งดานรายจายและรายได กลาวคือ 

นโยบายรายจายของรัฐบาลเปน “นโยบายเจาบุญทุม” เพราะความตองการคะแนนเสียงมากที่สุด

เทาที่จะมากได ในสวนของนโยบายดานรายได รัฐบาลพยายามแสวงหารายไดที่มิใชภาษีอากรและ

ไมมีการปฏิรูประบบภาษีอากร เพราะอาจสงผลกระทบตอคะแนนนิยมได รัฐบาลทักษิณจึงพึ่งพิง

รายไดของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในการดําเนินนโยบายตาง ๆ ทําใหมีการขยายกิจกรรมโดย

การนําหวยใตดินขึ้นสูบนพื้นดิน นอกจากนี้ รัฐบาลทักษิณรุกคืบไปหารายไดจากกาสิโนดวยการ

อนุญาตใหจัดตั้งสถานบันเทิง (Entertainment Complex) 

ความคลองตัวในการใชจายเปนปรัชญาสําคัญของทักษิโณมิกส รัฐบาลทักษิณเนนการ

ใชทรัพยากรการคลังที่ไมตองขออนุมัติรัฐสภาในการใชจายและทรัพยากรการคลังที่ปลอดพนจาก

การตรวจสอบของรัฐสภา ดวยเหตุดังนั้น “วินัยทางการคลัง” จึงมิไดอยูในพจนานุกรมของ 

ทักษิโณมิกส 
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ภาคที่ 3 – มายาคติวาดวยทักษิโณมิกส 

มายาคติที่ 1 – ทักษิโณมิกสเปนนวัตกรรมทางความคิด กอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน (paradigm shift) ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร  

มายาคติที่ 1 ถือเปน “โฆษณาชวนเชื่อ” เพราะทักษิโณมิกสมิไดนําเสนอปรัชญาใหมใน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มิไดนําเสนอ Systematic Analytical Framework ใหม และมิไดนําเสนอ

แนวความคิดใหมในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร แตวาทักษิโณมิกสผสมผสานแนวคิดดั้งเดิมเพื่อ

นําเสนอเมนูนโยบาย 
 

ตารางที่ 1: ที่มาของแนวความคิดสําคัญของทักษิโณมิกส 
 

แนวความคิดสําคัญของทักษิโณมิกส ที่มา 

1. การฟนเศรษฐกิจจากภาวะตกต่ํา/ถดถอย ดวยการ
อัดฉีดเงินเขาสูระบบเศรษฐกิจ 

2. นโยบายเอื้ออาทรและสวัสดิการสังคม 
3. การพัฒนาเศรษฐกิจชนบทและเศรษฐกิจรากหญา 
 
4. การพัฒนาโดยใหความสําคัญแกอุปสงค
ภายในประเทศ (Domestic Demand) มากกวา 
อุปสงคภายนอก (External Demand) 

5. นโยบายประชานิยม 
6. กองทุนหมูบาน  ธนาคารประชาชน  SML 
7. การแปลงสินทรัพยเปนทุน 
8. การใชนโยบายกึ่งการคลัง (Quasi-Fiscal Policy) 

Keynesianism 
 
รัฐสวัสดิการในยุโรปตะวันตก 
นักวิชาการไทยจํานวนมากนําเสนอนโยบายนี้มาชานาน 
แตไมมีรัฐบาลใดสนใจดําเนินนโยบายอยางจริงจัง 
“Demand-led Growth Model” 
 
 
ละตินอเมริกา 
Microfinance, Grameen Bank 
Hernando de Soto 
มีหลายประเทศดําเนินการมากอนแลว 

ทฤษฎีใหมทฤษฎีเดียวของทักษิโณมิกส คือ การซื้อหุนสโมสรฟุตบอลใน Premier 

League กอใหเกิดการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยอยางกาวกระโดด และกอใหเกิดความรุงโรจนแก

เศรษฐกิจไทยอยางสุดขีด 
 

มายาคติที่ 2 – ทักษิโณมิกสปฏิเสธแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียบูรพา 
(East Asian Economic Development Model: EAEDM) 

ทักษิโณมิกสวิพากษแบบจําลองนี้วาเปน Single-Track Development แตวารัฐบาล
ทักษิณเองในภายหลังก็ดําเนินตามยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด และใหความสําคัญแก
อุตสาหกรรมเพื่อการสงออกเชนเดียวกับแบบจําลองการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชียบูรพา นอกจากนี้ 
นโยบายการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งนโยบายเพื่อคนรากหญาทั้งหลาย ไดมี
การดําเนินการในหลายประเทศในเอเชียบูรพามากอนแลว จึงไมถือเปนนวัตกรรมทางนโยบายของ
ทักษิโณมิกส   
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มายาคติที่ 3 – ทักษิโณมิกสปฏิเสธฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington 
Consensus) และ Neoliberalism 

ฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) ประกอบดวย การเปดเสรีทาง

เศรษฐกิจ (Liberalization) การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) การลดการกํากับ/

ควบคุม (Deregulation) และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization) รัฐบาลทักษิณได

ดําเนินนโยบายสามประการแรก และเดินตาม Neoliberalism ในระดับที่ไมกระทบตอผลประโยชน

สวนตัวและพวกพอง 
 

มายาคติที่ 4 – ทักษิโณมิกสเนนนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม (Nationalism) 

พรรคไทยรักไทยขี่กระแสชาตินิยมหลังวิกฤตการณเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 จนชนะการ

เลือกตั้งในเดือนมกราคม พ.ศ. 2544 ใน 9 เดือนแรก ทักษิโณมิกสเอียงขางนโยบายเศรษฐกิจ

ชาตินิยม เพราะความตองการคะแนนเสียง แตก็ล่ืนไหลมาสูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมมากขึ้น 

เพราะความตองการผลประโยชนสวนบุคคล อยางไรก็ดี รัฐบาลยังคงกลิ่นอายความเปนชาตินิยม

อยูบาง ดังเห็นไดจากการปลุกกระแสชาตินิยมเรียกรองใหคนไทยโบกธงชาติไทยดวยความสงางาม 

และดวยความภาคภูมิใจภายหลังการชําระคืนเงินกู IMF 

ภายใตทักษิโณมิกส รัฐบาลจะยึดลัทธิเศรษฐกิจใดก็ไดที่ใหผลประโยชนแกตนเองและ

พวกพอง..... 
 

มายาคติที่ 5 – ทักษิโณมิกสเนน Inward-Looking Strategy 

ยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถีภายใตทักษิโณมิกสใหความสําคัญแก Domestic-Led 

Growth กอปรกับการเอียงขางจุดยืนชาตินิยมในระยะแรกเริ่ม ทําใหมีความเขาใจกันวา ทักษิโณ

มิกสยึด Inward-Looking Strategy ทวารัฐบาลทักษิณคอย ๆ เปลี่ยนเมนูนโยบายไปสู Outward-

Looking Strategy มากขึ้น เชน นโยบายสงเสริมสินคา OTOP เพื่อเพิ่มการสงออก นโยบายสงเสริม

การทองเที่ยว การทํากรุงเทพฯ ใหเปนเมืองแฟชั่น การจัดตั้งเขตการคาเสรีกับนานาประเทศ (FTAs) 

เปนตน 
 

มายาคติที่ 6 – ทักษิโณมิกสลดการพึ่งพิงตางประเทศ 

เนื่องจากนโยบายที่เกี่ยวของกับตางชาติ ทําใหไมนาเชื่อวาขนาดของการเปดประเทศจะ

ลดลงตามเจตนารมณดั้งเดิมของทักษิโณมิกส โดยที่ผลของการยึดนโยบาย Consumption-Led 

Growth การทุมการใชจายของภาค รัฐบาลและการสงเสริมการสงออก ทําใหขนาดการเปดประเทศ

เพิ่มข้ึน การลดลงของอัตราสวนเงินออมตอผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ การกระตุนการใชจาย

นําไปสูการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพิ่มข้ึน อันจะนําไปสูการพึ่งพิงแหลงเงินทุนภายนอกที่เพิ่มข้ึน 
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มายาคติที่ 7 – ทักษิโณมิกสเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความเขาใจผิดโดยทั่วไปวา ทักษิโณมิกสเดินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แท 

ที่จริงแลว ทักษิโณมิกสมิไดยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มิไดเดินตามยุทธศาสตรชุมชนทองถิ่น

พัฒนาหรือฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร เมื่อมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนชุมชนกับ

ผลประโยชนของธุรกิจขนาดใหญ  ทักษิโณมิกสจะเขาขางกลุมทุน  

 
ตารางที่ 2: ความแตกตางระหวางยุทธศาสตรการพฒันาทวิวิถี (DTDM)  

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (BC) 
 

ความแตกตางดาน DTDM BC 

1. การผลิต การผลิตเพื่อพาณิชย เพื่อการสงออก การผลิตเพื่อการยังชีพ ผลิตใหพอใช 

เหลือจึงขาย 

2. การเกษตร เกษตรกรรมปนเปอน (GMO) เกษตรกรรมธรรมชาติ 

3. การใชประโยชนจากความ

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

การผลิตตามความไดเปรียบเชิง

เปรียบเทียบ จะเห็นไดจาก FTAs, 

โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 

การกระจายการผลิต (Diversification 

of Production) ไมยึดหลักการผลิต

ตามความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

4. การบริโภค “อยูดี กินดี”  

“Consumption Maximization” 

“Consumption-Led Growth” 

“อยูพอดี กินพอดี”  

“Optimal Consumption” 

“Maximizing Welfare by Minimizing 

Consumption” 

5. วิถีการดําเนินชีวิต สงเสริมการใชจายในการบริโภค  

สงเสริมการใชจายเกินตัว 

สงเสริมการใชจายในการเลนหุน  

เพื่อเพิ่มดัชนีตลาดหลักทรัพย  

“อยูพอดี กินพอดี”  

ไมตองการสังคมที่มีความเสี่ยง (Risk 

Society) 

6. อบายมุข สงเสริมการใชจายในการเลนหวย 

สงเสริมการจัดตั้งกาสิโน สถานบันเทิง 

สงเสริมกิจกรรมอบายมุข 

อบายมุขเปนของตองหาม 

อบายมุขขัดตอหลักการ “อยูพอดี  

กินพอดี” 

7. การจัดการทรัพยากรทองถิ่น เนนบทบาทของรัฐบาลสวนกลาง 

ในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น 

ทําลายความเขมแข็งของชุมชน 

เนนบทบาทของชุมชน  

สรางความเข็มแข็ง และเพิ่มสิทธิใหแก

ชุมชนในการจัดการทรัพยากรทองถิ่น 

8. องคกรประชาชน ตองการองคกรประชาชนที่อยูภายใต

การกํากับของรัฐบาล และเชื่อฟง

รัฐบาล 

สงเสริมการจัดตั้งองคกรประชาชน  

เสริมสรางความเขมแข็งขององคกร

ประชาชน เพื่อสรางอํานาจตอรอง และ 

Collective Action 
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มายาคติที่ 8 – ทักษิโณมิกสสลัดแอกกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) 

หลังจากที่ รัฐบาลชําระหนี้คืนกองทุนการเงินระหวางประเทศไดหมดตั้งแตเดือน

กรกฎาคม 2546 นายกรัฐมนตรีทักษิณประกาศย้ําวา รัฐบาลจะไมคลานไปหา IMF อีกแลว แตวา 

“แอกทางความคิด” ยังคงอยู จากการที่รัฐบาลกําหนดนโยบายตามเมนูนโยบายของ IMF เพราะการ

ไมปฏิบัติตามเมนูนโยบายของ IMF ในประเด็น “การรักษาเสถียรภาพ” มีผลตอการจัดอันดับความ

นาเชื่อถือทางการเงิน (International Credit Rating) รัฐบาลทักษิณยังคงปฏิบัติตาม “IMF Policy 

Conditionalities” ในประเด็นการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) เมื่อการถายโอน

การผลิตไปสูภาคเอกชนใหประโยชนแกตนเองและพวกพอง นอกจากนี้ IMF ยังคงมีอิทธิพลตอ

กระบวนการกําหนดนโยบายในประเทศไทย อยางนอยในหมูขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) 

 รัฐบาลไทยไมตองคลานไปหา IMF อีกแลวหรือ? – ไมมีหลักประกันวา รัฐบาลไม

ตองขอ Stand-By Arrangements จาก IMF อีกในอนาคต ปจจัยสําคัญที่ทําใหตองขอ Stand-By 

Arrangements ในอนาคตคือ ความผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค และ “ความ

ไมมีโชค” 
  

มายาคติที่ 9 – ทักษิโณมิกสไมนํามาซ่ึงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

รัฐบาลทักษิณย้ําประชาสัมพันธอยูเสมอวา วิกฤตการณเศรษฐกิจดังที่เกิดข้ึนในป 2540 

จะไมมีวันเกิดขึ้นอีก จนดูเสมือนหนึ่งวา ทักษิโณมิกสจะไมนํามาซึ่งวิกฤตการณเศรษฐกิจ นโยบาย

ภายใตทักษิโณมิกส เชน การสงเสริมการใชจายในการบริโภค การทุมการใชจายของรัฐบาลภายใต

ชุดนโยบายเอื้ออาทรโดยมิไดปฏิรูประบบภาษีอากร และการทุมการใชจายของรัฐบาลโดยหลบเลี่ยง

กลไกการตรวจสอบและการรับผิดตอรัฐสภา อาจสงผลใหเกิดการขาดดุลการคลังและการขาดดุล

บัญชีเดินสะพัด อันอาจนําไปสูวิกฤตการณทางเศรษฐกิจในอนาคตที่มีรูปลักษณแตกตางจากวิกฤต

เศรษฐกิจป 2540 และยากที่จะสรางระบบเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) 
  

มายาคติที่ 10 – ไมมีอะไรดีในทักษิโณมิกส 

แมวาทักษิโณมิกสจะไมมีอะไรใหมในดานปรัชญาเศรษฐศาสตร ระเบียบวิธีการวิเคราะห 

และแนวความคิดพื้นฐาน ไมมีกรอบการวิเคราะหที่เปนระบบและชัดเจนเกี่ยวกับขนาดของการเปด

ประเทศและขนาดของภาครัฐที่เหมาะสม แตทักษิโณมิกสใชวาจะไมมีอะไรดีเสียเลย 

จุดเดนของทักษิโณมิกสอยูที่ การวางกรอบความคิดและนํากรอบความคิดไปดําเนิน

นโยบายในการสถาปนา Social Safety Net แตวาการสถาปนา Social Safety Net โดยรัฐบาลมุง

เอื้ออาทรประชาชนมากเกินไป อาจทําให Social Safety Net อยูในระดับที่ Marginal Social Cost 
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มากกวา Marginal Social Benefit ได ดังนั้น การสถาปนาดังกลาว ควรจะอยูในระดับที่เหมาะสม 

(Optimal Social Safety Net) ซึ่งเปนระดับที่พึงปรารถนาในแงของสังคมโดยสวนรวม 

 

 

หมายเหตุ บทความนี้มาจากการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “Thaksinomics” จัดโดยคณะ

เศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2547 

ผูเขียนขอขอบคุณนายสุปรีดี พิบูลยพัฒน ซึ่งชวยเรียบเรียงจากการอภิปราย

ดังกลาวนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 9 ธันวาคม 2547 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

องคการโชหวยแหงประเทศไทย (อชท.) 
                                                  

องคการโชหวยแหงประเทศไทย (อชท.) ปฏิสนธิตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2545 แมรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะแถลงขาวเสมือน

หนึ่งวา องคกรใหมนี้มีชื่อวา “องคการมหาชนรวมคาปลีกเขมแข็ง” (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพุธที่ 8 

พฤษภาคม 2545) แตชื่อดังกลาวอาจกอใหเกิดความเขาใจผิดและมิไดส่ือความหมายตรงตอความ

เปนจริง ไมวารัฐบาลจะตั้งชื่อองคกรใหมนี้อยางไร ชื่อ “องคการโชหวยแหงประเทศไทย” ตรงตอ

ความเปนจริงและเขาใจไดงายกวาชื่อใดๆ 
 

องคการโชหวยแหงประเทศไทยไดรับจัดสรรงบประมาณ 395 ลานบาทจากงบกระตุน

เศรษฐกิจ มีจุดมุงหมายที่จะสรางความเขมแข็งแกรานคาปลีกรายยอย โดยมีเปาหมายที่จะระดม

รานคาปลีกรายยอยเขารวมโครงการ 100,000 รายภายในกําหนดเวลา 5 ป รานคาปลีก รายยอยแต

ละรานมีวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาท ทั้งนี้ดวยการใชบริการสินเชื่อหองแถวจากธนาคารออมสิน 

องคการโชหวยแหงประเทศไทยจะมีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 10,000 ลานบาท ซึ่งทําใหมีอํานาจ

ตอรองกับผูผลิตในการซื้อสินคาตางๆ โดยไดรับสวนลดที่ผอนปรนภายใตเงื่อนไขเดียวกับที่ 

Discount Stores ไดรับ ดวยวิธีการเชนนี้ องคการโชหวยแหงประเทศไทยจะชวยใหรานคาปลีก 

รายยอยสามารถซื้อสินคาในราคาถูกลงได และอยูในฐานะที่จะแขงขันในธุรกิจการคาปลีกไดดีข้ึน 

ในอีกดานหนึ่ง องคการโชหวยแหงประเทศไทยจะชวยลดสภาพคลองลนเกินในภาคเศรษฐกิจ

การเงิน  เนื่องจากจะมีการปลอยกูแกรานคาปลีกรายยอยมากขึ้น 

องคการโชหวยแหงประเทศไทยมิเพียงแตจะสรางผลเชื่อมโยงระหวางภาคการคาปลีก

กับภาคเศรษฐกิจการเงินเทานั้น หากยังสามารถสรางผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในดานอื่นๆไดดวย 

ดังเชนการสรางผลเชื่อมโยงไปสูธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และการสรางผลเชื่อมโยง

ไปสูโครงการ ‘หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ’ เพราะองคการโชหวยแหงประเทศไทยอยูในฐานะที่จะรับ

ผลิตผลิตจาก SMEs และชุมชนในภูมิภาคตางๆมาจัดจําหนายได 

แตการสรางความเขมแข็งแกธุรกิจการคาปลีกรายยอยมิไดอยูที่การสรางอํานาจตอรอง

กับผูผลิตเพื่อใหไดสวนลดในระนาบเดียวกับธุรกิจการคาปลีกขนาดใหญเทานั้น หากยังอยูที่การ

พัฒนาทักษะและความสามารถในการประกอบการของธุรกิจการคาปลีกรายยอยอีกดวย องคการ

โชหวยแหงประเทศไทยจึงถือเปนหนาที่ในการพัฒนาผูคาปลีกรายยอยใหมีการจัดการที่ดี 
 

การดึงรานคาปลีกรายยอยเขารวมโครงการเปนปมเงื่อนสําคัญของการดํารงอยูของ

องคการโชหวยแหงประเทศไทย หากปราศจากผูเขารวมโครงการเสียแลว โครงการนี้ยอมลมเหลว
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อยางไมเปนทา ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลจึงออกแบบโครงการดวยการใหส่ิงจูงใจในการดูดดึงผูเขารวม

โครงการอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งไดแก การไดรับบริการสินเชื่อหองแถวจากธนาคารออมสินอยาง

นอยรายละ 100,000 บาท อีกดานหนึ่งไดแก การไดรับอภัยโทษดานภาษีอากร โดยกระทรวงการคลัง

ใหคํามั่นวา จะไมตรวจสอบการเสียภาษียอนหลัง ดวยโครงสรางสิ่งจูงใจดังกลาวนี้ รัฐมนตรีชวยวา

การกระทรวงพาณิชยกําหนดเปาหมายวา จะระดมรานคาปลีกรายยอยเขารวมโครงการใหได 

10,000 รายภายใน 6 เดือนแรก (มติชน ฉบับวันที่ 30 เมษายน 2545) 
   

นโยบายการสถาปนาองคการโชหวยแหงประเทศไทยมีผลตรงกันขามกับนโยบายการ

ถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรมีนโยบายขาย

รัฐวิสาหกิจใหแกเอกชน กระทรวงการคลังกําหนดแผนและเรงรัดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ถึงกับจัดตั้ง

หนวยงานใหมเพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ตัวนายกรัฐมนตรีเองกลาวถึงความไรประสิทธิภาพของ

รัฐวิสาหกิจและองคกรอื่นของรัฐอยูเนืองๆ แตแลวกลับตัดสินใจจัดตั้งหนวยงานใหมเพื่อประกอบ

กิจการโชหวย ถึงจะจัดตั้งเปนองคกรมหาชน มิไดจัดองคการในรูปรัฐวิสาหกิจ และพยายามบริหาร

เยี่ยงธุรกิจเอกชน แตปญหาพื้นฐานที่ดํารงอยูจะทําใหองคกรมหาชนที่จัดตั้งขึ้นใหมนี้ไมมี

ประสิทธิภาพในการประกอบการ มิหนําซ้ํายังเอื้อตอการใชอํานาจทางการเมืองในการดูดซับ

สวนเกินทางเศรษฐกิจอีกดวย 
 

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร วาดฝนวา ดวยการสถาปนาองคการโชหวยแหงประเทศ

ไทย  รานคาปลีกรายยอยจะมีความเขมแข็ง  ถึงขั้นที่จะตอกรกับธุรกิจคาปลีกยักษใหญ 

จากตางประเทศได การวาดฝนเชนนี้ยอมเกินเลยจากความเปนจริงโดยมิพักตองสงสัย ถึงองคการ

โชหวยแหงประเทศไทยจะเติบใหญจนในภายหลังมีขนาดไมยิ่งหยอนกวา Tesco Lotus หรือ 

Makro แตมีเหตุผลที่นาเชื่อวา องคการโชหวยแหงประเทศไทยมิไดมีประสิทธิภาพในการ

ประกอบการเทียบเทียมยักษใหญในธุรกิจการคาปลีกเหลานี้ เพราะองคการโชหวยแหงประเทศไทย

มิไดมีความเปนเจาของที่ชัดเจน ในขณะที่ Tesco Lotus และ Macro มีความเปนเจาของที่ชัดเจน ผู

เปนเจาของยอมควบคุมและกํากับใหฝายบริหารประกอบกิจการอยางมีประสิทธิภาพ แตส่ิงจูงใจ

เชนนี้จะไมมีอยูในองคกรที่ความเปนเจาของไมชัดเจน โดยที่องคการโชหวยแหงประเทศไทยอยูใน

ขายนี้ 
 

ถึงองคการโชหวยแหงประเทศไทยจะไดรับสวนลดจากผูผลิตในอัตราเดียวกับที่ Tesco 

Lotus และ Makro ไดรับ  หากประสิทธิภาพในการประกอบการต่ํากวา ยอมทําใหราคาสินคาที่ขาย

สูงกวายักษใหญในธุรกิจการคาปลีกเหลานี้ ในประการสําคัญ องคการโชหวยแหงประเทศไทยตอง

เสียตนทุนการกระจายสินคาสูงกวา เนื่องจากตองกระจายสินคาแกรานคาปลีกรายยอยจํานวนมาก 
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โดยที่แตละรานสั่งซื้อสินคาแตละรายการจํานวนไมมาก มิไยตองกลาววา การฉอราษฎรบังหลวง

และการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของผูที่มีอํานาจทางการเมืองจะมีผลซํ้าเติมฐานะของการ

ประกอบการขององคการโชหวยแหงประเทศไทยโดยมิพักตองสงสัย 

หากรัฐบาลตองการแทรกแซงธุรกิจการคาปลีก รัฐบาลมิจําตองแทรกแซงดวยการ

กระโดดเขาไปเปนผูประกอบการเอง ดังเชนการกอตั้งองคการโชหวยแหงประเทศไทย รัฐบาล

สามารถแทรกแซงโดยออม ดวยการกําหนดนโยบาย กฎกติกา และการจัดระเบียบธุรกิจ เร่ิมตนดวย

การสกัดธุรกิจการคาปลีกยักษใหญจากตางประเทศ รัฐบาลไทยต้ังแตป 2538 เปนตนมา ดําเนิน

นโยบายการเปดเสรีการคาปลีกเกินเลยกวาระดับที่มีขอผูกพันกับองคการการคาโลก วิกฤติการณ

การเงินป 2540 ยิ่งทําใหรัฐบาลไมกลาแตะตองบรรษัทระหวางประเทศ เพราะกริ่งเกรงการไหลออก

ของเงินทุนตางประเทศ ซึ่งจะมีผลในการซ้ําเติมวิกฤติการณการเงินที่ดํารงอยู 

นอกจากการงับประตูเพื่อสะกัดการไหลบาเขามาของธุรกิจการคาปลีกยักษใหญจาก

ตางประเทศแลว รัฐบาลยังสามารถกําหนดกฎกติกาและจัดระเบียบใหธุรกิจยักษใหญประกอบการ

เฉพาะเมืองขนาดใหญ และกํากับทําเลที่ตั้งดวย ในประการสําคัญ กระทรวงพาณิชยสามารถใช

กฎหมายการแขงขันทางการคาในการควบคุมและกํากับธุรกิจการคาปลีกยักษใหญมิใหรังแก

รานคาปลีกรายยอย  เพื่อปองกันมิใหเกิดปรากฏการณ ‘ปลาใหญกินปลาเล็ก’ ได 
 

หากรัฐบาลยังมิไดงับประตูเพื่อสะกัดการไหลบาของบรรษัทระหวางประเทศที่เขามา

ประกอบธุรกิจการคาปลีก และมิไดจัดระเบียบธุรกิจการคาปลีกเพื่อใหมีการแขงขันที่เปนธรรมและ

ปราศจากการผูกขาด การจัดตั้งองคกรของรัฐเพื่อประกอบกิจการโชหวยมิอาจชวยใหรานปลีกราย

ยอยมีความเขมแข็งขึ้นมาได เพราะองคการโชหวยแหงประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นใหมมีปญหาในตัว

ของมันเองอยูแลว บรรดาผลเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่วาดฝนอยางเริดหรู ไมวาจะเปนผลเชื่อมโยง 

ที่มีตอ SMEs หรือที่มีตอโครงการ ‘หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ’ ลวนแลวแตเปนเรื่องเลื่อนลอย 

เพราะรานคาปลีกรายยอยมีพื้นที่ประกอบการจํากัด รานคาเหลานี้จะรับสินคาอะไรมาขาย 

ยอมข้ึนอยูกับสภาพตลาดและทําเลที่ตั้ง รวมตลอดจนอัตราผลตอบแทนสัมพัทธที่ไดรับจากการ

ขายสินคาแตละประเภท 

การจัดตั้งองคการโชหวยแหงประเทศไทยมิใชนวัตกรรมดานนโยบาย  เพราะ 

แนวนโยบายลักษณะนี้ปรากฏมากอนแลวตั้งแตทศวรรษ 2490 ไมวาจะเปนองคการสรรพาหาร 

สํานักงานขาว องคการคลังสินคา องคการคาของคุรุสภา ฯลฯ หากบทเรียนจากประวัติศาสตร

สามารถใหคําทํานายที่ถูกตองแมนยํา เมื่อองคการโชหวยแหงประเทศไทยกอเกิดดวยอํานาจ 

การเมือง การใชอํานาจการเมืองในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากองคการแหงนี้เปนเรื่อง 

ที่คาดการณได ความจํากัดของทรัพยากรอาจทําใหสินเชื่อหองแถวของธนาคารออมสินกระจุก 
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อยูในจังหวัดบุรีรัมย หรือในจังหวัดที่ เปนฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรครัฐบาล การขาด 

ความสํานึกในความเปนเจาของอาจทําใหการบริหารจัดการขององคการโชหวยแหงประเทศไทย

เปนไปอยางหละหลวม การรุมทึ้งองคการโชหวยแหงประเทศไทยจะเกิดขึ้นเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้น

แกองคการสรรพาหาร  สํานักงานขาว  องคการคลังสินคา  และองคการคาของคุรุสภา 
 

ประชาชนคนไทยควรจะเตรียมตัวเตรียมใจรอรับภาระอันเกิดจากมรณกรรมของ

องคการโชหวยแหงประเทศไทย และควรสวดภาวนาใหธนาคารออมสินสามารถเรียกคืนสินเชื่อหอง

แถวไดหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2545  



 

ลากอน IMF? 
 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศเอกราชทางเศรษฐกิจ เมื่อรัฐบาลไทยชําระหนี้กองทุน

การเงินระหวางประเทศ (IMF) จนหมดสิ้น เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2546 พรอมกันนี้ นายกรัฐมนตรี

เรียกรองใหชนชาวไทยรวมกัน 'ชูธงเพื่อชูชาติ' และมีความภูมิใจในความเปนชาติ 
 

  วิกฤติการณการเงิน 2540 นับเปนเหตุปจจัยพื้นฐานที่ทําใหไทยตองพึ่งเงินกูฉุกเฉิน 

(Standby Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ  และตกอยูใตบวงอันรัดรึงของ

เงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) ขององคกรโลกบาลแหงนี้  ความรอยหรอของ

ทุนสํารองระหวางประเทศ จากระดับ 39,000 ลานดอลลารอเมริกัน เหลือเพียง 2,800 ลานดอลลาร

อเมริกันเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 ทําใหสังคมเศรษฐกิจไทยอยูในฐานะลมละลาย  

แมธนาคารแหงประเทศไทยพยายามหลีกเลี่ยงการพึ่งเงินกูจากกองทุนการเงินระหวางประเทศใน

เบื้องตน  แตกลับตองคลานเขาหาองคกรดังกลาวอยางศิโรราบในเบื้องปลาย 
 

  เหตุใดวิกฤติการณการเงิน 2540 จึงอุบัติข้ึน? 
 

  นายกรัฐมนตรีเสนออรรถาธิบายชนิดรอมชอมวา วิกฤติการณดังกลาวมิใชความผิด

ของรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด หากแตเปนเหตุปจจัยอันกอผลสะสมทบทวี สวน

หนึ่งเปนเพราะมิไดเรียนรูการเปลี่ยนแปลงของโลก อีกสวนหนึ่งเปนเพราะมิไดใชขอมูลอยางชาญ

ฉลาด 

นักศึกษาประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทยคงใหอรรถาธิบายแตกตางจากนายกรัฐมนตรี 

วา การปลอยใหภาวะเศรษฐกิจฟองสบูขยายตัวโดยไมคิดหยุดยั้งนับต้ังแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย 

ชุณหะวัณ เปนตนมา นับเปนสาเหตุปฐมฐานของวิกฤติการณการเงิน 2540 ผูนํารัฐบาลชุดตางๆ

และผูนําขาราชการ รวมทั้งขุนนางนักวิชาการ ตางไดรับประโยชนจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู ยิ่ง

ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูเบงบานมากเพียงใด ผลประโยชนที่ไดรับยิ่งมากเพียงนั้น ความผิดพลาดใน

การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งของธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการเรงรุดสูเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน (Financial Liberalization) โดยมิได

เตรียมความพรอมแกระบบเศรษฐกิจไทย นับเปนปจจัยสําคัญที่นําหายนภัยมาสูระบบเศรษฐกิจ

ไทย วิกฤติการณการเงิน 2540 มิไดเกิดจากความไมเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยในการ

ดําเนินนโยบายการเงิน หากเปนเพราะธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมากเกินไป โดย

ปราศจากการถวงดุลการใชอํานาจ ผสมผสานกับความไรเดียงสาและความไรสมรรถภาพของ
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รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งการยึด

กุมระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบตายตัว (Fixed Exchange Rate System) ในขณะที่เรงรุดสูเสนทาง

เสรีนิยมทางการเงิน 
 

  วิกฤติการณการเงิน 2540 มิใชความผิดของรัฐบาลหนึ่งรัฐบาลใดหรือบุคคลหนึ่งบุคคล

ใด หากแตเปนความผิดของรัฐบาลทุกรัฐบาลนับตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ เปนตนมา 

จวบจนถึงป 2540 และตองนับเปนความผิดของผูนําขุนนางนักวิชาการในชวงเวลาเดียวกันทุกคน

ดวย โดยเฉพาะในสังกัดธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลัง หากปราศจากความ

ผิดพลาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค วิกฤติการณการเงิน 2540 จะไมรุนแรงเทาที่

เกิดขึ้นจริง 

ภาวะลมละลายของระบบเศรษฐกิจไทยในเดือนกรกฎาคม 2540 ทําใหรัฐบาลไทยไมมี

อํานาจตอรองกับกองทุนการเงินระหวางประเทศ นายกรัฐมนตรีเอื้อนเอยถึงวิกฤติการณการเงินใน

ทศวรรษ 2520 จนตองขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2524 ป 2525 และป 

2528 ดวยเหตุที่วิกฤติการณการเงินทศวรรษ 2520 ไมรายแรงเทาทศวรรษ 2540 รัฐบาลไทยมี

อํานาจตอรองพอที่จะเจรจากําหนดเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย จนไดเงื่อนไขอันผอนปรนพอสมควร 

ตางกับวิกฤติการณการเงิน 2540 ที่รัฐบาลสูญเสียอํานาจตอรองจนหมดสิ้น เงื่อนไขการดําเนิน

นโยบายที่ผูกติดมากับเงินกูฉุกเฉินจึงรัดรึงยิ่ง 

การขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศทําใหประเทศไทยและชนชาว

ไทยตองสูญเสียอธิปไตยในการดําเนินนโยบาย เพราะถูกรัดรึงและผูกมัดดวยเงื่อนไขการดําเนิน

นโยบายที่ผูกติดมากับเงินกูฉุกเฉินนั้นเอง แตการสูญเสียอธิปไตยดังกลาวนี้เปนผลจากความสมัคร

ใจในภาวะจํายอมของผูนํารัฐบาลไทยเอง กองทุนการเงินระหวางประเทศหาไดใชปนจอขมับผูนํา

ไทยใหลงนามในสัญญาขอเงินกูฉุกเฉินไม รัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ตัดสินใจขอเงินกูฉุกเฉิน

จากกองทุนการเงินระหวางประเทศปลายเดือนกรกฎาคม 2540 โดยไดรับอนุมัติเงินกูเมื่อวันที่ 21 

สิงหาคม 2540 หากการขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนการ 'ขาย' ชาติ  และ

หากเงื่อนไขการดําเนินนโยบายเปนเงื่อนไขที่ผิด  รัฐบาลพลเอกชวลิตตองมีสวนรับผิดอยางมิอาจ

ปฏิเสธได 

กองทุนการเงินระหวางประเทศถูกโจมตีอยางหนักในชวงที่เกิดวิกฤติการณการเงิน

อาเซียบูรพา 2540 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเด็นการให 'ยา' ผิดชุด จนกอใหเกิดวิวาทะในวง

วิชาการเศรษฐศาสตร ผูนําในการตอตานกองทุนการเงินระหวางประเทศคนหนึ่งคือ ศาสตราจารย

โจเซฟ สติกลิตส (Joseph E. Stiglitz) กองทุนการเงินระหวางประเทศบังคับใหประเทศที่ขอเงินกู

ฉุกเฉินเนื่องจากวิกฤติการณการเงิน 2540 ตองรัดเข็มขัดทางการคลัง โดยที่รัฐบาลไทยถูกบังคับให
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มีสวนเกินดุลทางการคลังไมนอยกวา 1% ของรายไดประชาชาติ  การรัดเข็มขัดทางการคลังสราง

ผลกระทบซ้ําเติมภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ และทําใหการฟนตัวทางเศรษฐกิจลาชากวาที่ควร แม

กองทุนการเงินระหวางประเทศจะกลับลําในเรื่องนี้ในภายหลัง แตความเสียหายที่มีตอระบบ

เศรษฐกิจไทยอุบัตข้ึินแลว 

แตกองทุนการเงินระหวางประเทศมิไดสรางความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจไทย เพียง

ดวยการสั่งใหรัฐบาลไทยรัดเข็มขัดทางการคลังเทานั้น หากยังสั่งใหรัฐบาลไทยจาย 'เงินดาว' (Dow 

Payment) กอนรับเงินกูอีกดวย  'เงินดาว' ดังกลาวนี้ปรากฏในรูปของการประกาศปดกิจการบริษัท

เงินทุนและหลักทรัพยจํานวน 42 บริษัท การขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่มจาก 7% เปน 10% การลด

วงเงินงบประมาณประจําป 2541 ลง 59,000 ลานบาท  การเปดเผยขอมูลเงินกองทุนเพื่อการฟนฟู

และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และการเปดเผยฐานะสุทธิของทุนสํารองระหวางประเทศอีกดวย  

มาตรการที่ถือเปน 'เงินดาว' เหลานี้ ลวนทําใหปญหาความไรเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยทวี

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
 

  นักเศรษฐศาสตรบางทาน ดังเชนศาสตราจารยโจเซฟ สติกลิตส เห็นวา การสั่งปดธุรกิจ

เงินทุนและหลักทรัพยจํานวน 42 บริษัท เปนเรื่องเกินความจําเปน กองทุนการเงินระหวางประเทศ

ส่ังการเกินกวาหนาที่ของตน และเกื้อประโยชนกลุมทุน Wall Street ในการฮุบกิจการสถาบัน

การเงินในประเทศไทยในภายหลัง เพราะธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยบางบริษัทยังสามารถประคอง

ตัวอยูได เนื่องจากยังไดรับความเชื่อถือจากประชาชน เมื่อถูกสั่งปดกิจการ แมจะเปนการชั่วคราว 

ยอมมีผลทําลายความเชื่อถือของประชาชน บริษัทเงินทุนและหลักทรัพยเหลานี้จึงตกอยูในฐานะ 

'ตายทั้งเปน' อันเปนการซ้ําเติมวิกฤติการณสถาบันการเงินที่อยูในภาวะรายแรงอยูแลว 

การบังคับใหรัฐบาลไทยขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม และลดวงเงินงบประมาณประจําป 

2541 มาจากฐานความเชื่อที่วา วิกฤติการณการเงินที่เกิดขึ้นมีสาเหตุสืบเนื่องจากการขาดดุลการ

คลัง แทที่จริงแลว เกือบตลอดทศวรรษ 2530 ภาครัฐบาลมิไดมีปญหาการขาดดุลการคลัง การขาด

ดุลบัญชีเดินสะพัดในชวงเวลาดังกลาวเปนผลจากการขาดดุลในภาคเอกชน หาไดเกิดจากการขาด

ดุลในภาครัฐบาลไม 

การสั่งใหรัฐบาลไทยเปดเผยฐานะสุทธิของทุนสํารองระหวางประเทศ และเปดเผย

ขอมูลกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน แมจะเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) ในประเด็นเรื่องความโปรงใส (Transparency) แตจังหวะเวลาในการบังคับ

ใชมาตรการนี้ส่ันคลอนเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทยอยางรุนแรง คาเงินบาทตกต่ําอยาง 

ฮวบฮาบ จนอัตราแลกเปลี่ยนเหลือเพียง 53 บาทตอดอลลารอเมริกัน อันเกินเลยกวาพื้นฐานที่เปน

จริงของระบบเศรษฐกิจไทย 
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   กองทุนการเงินระหวางประเทศยังกําหนดเงื่อนไขใหรัฐบาลไทยถายโอนการผลิตสู

ภาคเอกชน (Privatization) ดวยการนํารัฐวิสาหกิจออกขาย  โดยที่การขายรัฐวิสาหกิจหาไดมีผลใน

การชวยฉุดระบบเศรษฐกิจไทยออกจากภาวะวิกฤติแตประการใดไม 
 

  การขาดอํานาจตอรองเนื่องเพราะระบบเศรษฐกิจไทยอยูในภาวะลมละลาย ทําให

รัฐบาลไทยตองยอมรับเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย ซึ่งมีผลซํ้าเติมวิกฤติการณเศรษฐกิจ การวิพากษ

กองทุนการเงินระหวางประเทศในประเด็นการสั่ง 'ยา' ผิดพลาดปรากฏอยางแพรหลายในวงวิชาการ

เศรษฐศาสตรและในนครวอชิงตัน ดีซี ในประเทศไทย รัฐบาลนายชวน หลีกภัย กลายเปนเปาการ

โจมตี เมื่อปฏิบัติตาม Remote Control ของกองทุนการเงินระหวางประเทศอยางเซื่องๆ แมรัฐบาล

ดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในเวลาตอมา แตความเสียหายที่มีตอระบบ

เศรษฐกิจไทยอุบัติข้ึนแลว กระแสการตอตานกองทุนการเงินระหวางประเทศ พัฒนาไปเปนกระแส

ชาตินิยมทางเศรษฐกิจ  โดยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ข่ีกระแสชาตินิยมเพื่อสะสมคะแนนนิยมทาง

การเมืองในครั้งนี้ดวย 
 

  นายกรัฐมนตรีกลาวขอบคุณมิตรในยามยากที่ใหเงินกูประเทศไทยในยามวิกฤติ มิตร

เหลานี้ประกอบดวยญี่ปุน สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮองกง เกาหลีใต มาเลเซีย สิงคโปร บรูไน 

ออสเตรเลีย แคนาดาและอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีย้ําการขอบคุณอินโดนีเซียเปนพิเศษ แม 

อินโดนีเซียจะมีอันเปนไปกอนการใหความชวยเหลือทางการเงินแกประเทศไทย เนื่องจากเผชิญ

วิกฤติการณการเงินดุจเดียวกับระบบเศรษฐกิจไทย แตก็แสดงน้ําใจไมตรีในฐานะมิตรในยามยาก 

ในขณะที่ รัฐบาลอเมริกันมิไดคิดแมแตจะยื่นมือชวยเหนี่ยวรั้งมิใหไทยจมน้ําตาย อนึ่ง มีขอ 

นาสังเกตวา นายกรัฐมนตรีมิไดเอ้ือนวจีกลาวขอบคุณกองทุนการเงินระหวางประเทศในฐานะ 

International Lender of Last Resort แมแตนอย 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหความมั่นใจแกชนชาวไทยวา ประเทศไทยจะไมกลับไปหา

กองทุนการเงินระหวางประเทศอีก ความเชื่อมั่นดังกลาวนี้อาจตีความไดเปน 2 นัย นัยหนึ่งก็คือ 

ระบบเศรษฐกิจไทยภายใตการกุมบังเหียนของพรรคไทยรักไทยจะไมมีวันเผชิญวิกฤติการณการเงิน 

ดังนั้น จึงไมมีเหตุตองกลับไปขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ อีกนัยหนึ่งก็คือ 

ถึงระบบเศรษฐกิจไทยจะประสบภัยพิบัติ จะไมคลานไปหากองทุนการเงินระหวางประเทศอีกแลว 

หาก พ.ต.ท.ทักษิณ มั่นใจวา ระบบเศรษฐกิจไทยจะไมเผชิญวิกฤติการณการเงินอีก 

ตองนับวาเปนความมั่นใจเกินกวาระดับอันสมควร เพราะไมมีใครทํานายวิกฤติการณการเงินได

อยางถูกตองแมนยํา ในประการสําคัญ ลักษณะของวิกฤติการณการเงินเปล่ียนแปลงไปตาม

กาลเวลา แบบจําลองวิกฤติการณเงินตรา (Models of Currency Crises) ที่เคยใชอธิบาย
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วิกฤติการณการเงินไดดี เมื่อลักษณะของวิกฤติการณเปลี่ยนแปลงไป ก็มิอาจใหอรรถาธิบาย

อุบัติการณแหงวิกฤติการณการเงินใหมได  ความลาสมัยของแบบจําลองรุนที่หนึ่ง (First-

Generation Models) นํามาซึ่งแบบจําลองรุนที่สอง (Second-Generation Models) จนบัดนี้กาว

ลวงมาสูแบบจําลองรุนที่สาม (Third-Generation Models) อนิจลักษณะของวิกฤติการณการเงินทํา

ใหการสรางระบบการเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) ลําบากยากยิ่ง  ดวยเหตุดังนี้ ถึง

จะบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคดวยความระมัดระวังมากเพียงใด ก็มิอาจปองกันวิกฤติการณ

การเงินชนิดเต็มรอยได ในประการสําคัญ การยึดกุมแนวนโยบายประชานิยม (Populism) ของ

รัฐบาลพรรคไทยรักไทย ทําใหโอกาสที่จะพลาดพลั้งจนเกิดวิกฤติการณเศรษฐกิจมีอยูสูงยิ่ง 
 

  ในระบบการเงินระหวางประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สอง กองทุนการเงินระหวาง

ประเทศทําหนาที่หนวยกูภัย โดยชวยกอบกูวิกฤติการณการเงินที่เกิดแกประเทศตางๆ กลาวในเชิง

เศรษฐศาสตรก็คือ กองทุนการเงินระหวางประเทศทําหนาที่ International Lender of Last Resort 

หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ยืนยันที่จะไมกลับไปหากองทุนการเงินระหวางประเทศอีก ก็ตองตอบคําถามให

ไดวา หากระบบเศรษฐกิจไทยเกิดวิกฤติการณการเงินอีก ใครหรือองคกรใดจะทําหนาที่ 

International Lender of Last Resort ชวยเหลือไทย 
 

  Asian Monetary Fund (AMF) ดูเหมือนจะเปนคําตอบในเรื่องนี้ ความพยายามในการ

จัดตั้ง AMF ในป 2540 ประสบความลมเหลว เนื่องจากการขัดขวางจาก IMF และรัฐบาลอเมริกัน  

บัดนี้ ASEAN Plus Three ซึ่งบรรลุขอตกลง CMI (Chiengmai Initiative) กําลังขับเคลื่อนการทํา

ขอตกลงการเงินระหวางประเทศ เพื่อชวยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เกิดวิกฤติการณการเงิน หาก

ขอตกลงเหลานี้สามารถถักทอเปนเครือขาย ยอมสามารถจัดตั้ง AMF ในทายที่สุดได กระนั้น 

ก็ตาม  AMF มิใชองคกรที่จะทดแทน IMF ได  หากแตตองทํางานเสริมกับ IMF ในประการสําคัญ 

ขนาดเงินกองทุนตามขอตกลงความรวมมือทางการเงินระหวางประเทศภายใต CMI มีจํานวนนอย

นัก  และมิอาจทําหนาที่ International Lender of Last Resort ไดอยางเต็มที่ 
 

   การผลักดันการจัดตั้ง AMF และการเสริมความเขมแข็งแก AMF นับเปน

ยุทธศาสตรสําคัญกอนที่จะเปลงวจี 'ลากอน IMF' มิฉะนั้นหากตองคลานกลับไปหา IMF อีก ก็คง

สรางความครื้นเครงในชุมชนการเงินระหวางประเทศ 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2546 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3  จาก WTO ถึง FTAs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รัฐบาลไทยกับการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา 
 

การเจรจาการคาพหุภาคี (Multilateral Trade Negotiation) รอบใหมเร่ิมตนแลว  
 

ภายหลังจากที่การเจรจาการคารอบอุรุกวัย (Uruguay Round) ยุติลงในเดือนธันวาคม 

2537 จนมีการกอต้ังองคการการคาโลกนับต้ังแตเดือนมกราคม 2538 เปนตนมา ความไมพอใจ

ระเบียบการคาระหวางประเทศฉบับใหมยังคงดํารงอยู ทั้งในหมูประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ

และประเทศในโลกที่สาม 

ประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปตองการผลักดัน

ใหภาคีองคการการคาโลกเปดเสรีทางเศรษฐกิจในทุกๆดานในระดับที่มากกวาในปจจุบันประเทศ

โลกที่สามจํานวนไมนอยมีปญหาในการปฏิบัติตามพันธะผูกพันในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบ

อุรุกวัย และมีขอกังขาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆวา ประเทศดอยพัฒนาไดประโยชนอะไรบางจากผลการเจรจา

ดังกลาว 

ในการประชุม WTO Ministerial Conference ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 9-14 พฤศจิกายน 

2544 ณ นครโดฮา (Doha) ประเทศกาตาร (Qatar) ที่ประชุมมีมติใหเปดการเจรจาการคาพหุภาคี

รอบใหมเร่ิมตนวันที่ 28 มกราคม 2545 และจบในวันที่ 1 มกราคม 2548 ดวยเหตุที่มติดังกลาวนี้กอ

เกิดในนครโดฮา  การเจรจาการคาพหุภาคีรอบนี้จึงมีชื่อเรียกวา Doha Round 

แตการกําหนดกรอบเวลาการเจรจาเพียง 3 ป นับเปนการมองการณขางดีมากเกินไป 

ในประวัติการเจรจาการคาพหุภาคี การเจรจารอบแรกๆมักเปนไปตามกรอบเวลา (ดูภาคผนวก) แต

ในการเจรจารอบอุรุกวัยตองใชเวลายาวนานและเกินกวากรอบเวลามาก โดยใชเวลาถึง 8 ป การ

เจรจารอบโดฮาคงตกอยูในสภาพการณเดียวกัน ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 3 ประการ กลาวคือ 

ประการแรก องคการการคาโลกในปจจุบันมีภาคีสมาชิกถึง 140 ประเทศ นับเปน

องคกรขนาดมหึมาและอุยอาย ขนาดขององคกรยิ่งใหญโตมากเพียงใด ความยากลําบากในการ

บรรลุขอตกลงยิ่งมีมากเพียงนั้น โดยที่การบรรลุขอตกลงในประเด็นสําคัญตองเสียคาโสหุย 

(Transaction Cost) สูง ในอดีตกาล เมื่อ GATT/WTO มีสมาชิกจํานวนนอย การบรรลุขอตกลง

เปนไปไดงายกวาโดยเปรียบเทียบ 

ประการที่สอง ประเด็นการเจรจาวาดวยการคาระหวางประเทศมีความละเอียดออน 

และซับซอนมากขึ้นเรื่อยๆ ความละเอียดออนและความซับซอนยิ่งทําใหการบรรลุขอตกลงเปนไปได

ยากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา องคการการคาโลกมีภาคีสมาชิกตั้งแตจนสุด

ถึงรวยสุด 
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ประการที่สาม ในปจจุบันมีขบวนการประชาชนและองคกรเอกชนระหวางประเทศที่

ตอตานกระแสโลกานุวัตร และตอตานองคกรโลกบาล รวมทั้งองคการการคาโลก การขับเคลื่อนของ

ขบวนการประชาชนระหวางประเทศ อาจทําใหการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาลมเหลว 

ทั้งๆที่การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาเร่ิมตนแลว  แตรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

กลับมิไดเตรียมการในการเจรจา และมิไดมีนโยบายที่ชัดเจนวา จะเจรจาอะไร และเจรจาอยางไร 
 

การกําหนดองคกรที่มีหนาที่ในการเจรจาการคาพหุภาคีควรจะเปนไปอยางชัดเจน แม

จะมีการแตงตั้งนายประจวบ ไชยสาสน เปนผูแทนการคาไทย (Thai Trade Repressentative = 

TTR) ดุจเดียวกับ USTR แหงสหรัฐอเมริกา แตนายประจวบไมมีองคกรและกําลังคนที่ส่ังการได ตาง

กับ USTR ที่มีการจัดองคกรอยางดียิ่ง ดวยเหตุดังนี้ นับต้ังแตไดรับแตงตั้งเปนผูแทนการคาไทย 

นายประจวบจึงไดแตนั่งตบยุง  เนื่องจากไมมีงานทํา 

ความเปนปรปกษและการแยงชิงอํานาจหนาที่ในการเจรจาการคาระหวางประเทศ 

ระหวางกระทรวงพาณิชยกับกระทรวงตางประเทศเปนที่ทราบกันโดยทั่วไป การจัดองคกรในการ

เจรจาการคาพหุภาคี รวมทั้งการกําหนดอํานาจและหนาที่ของกระทรวงพาณิชยและกระทรวง

ตางประเทศใหชัดเจนจึงเปนวาระเรงดวน ในประการสําคัญ จะตองพิจารณาดึงกําลังคนที่มีความรู

ความสามารถจากกระทรวงทั้งสองและสวนราชการอื่นๆมาใชประโยชนอยางเต็มที่ รัฐบาลมิควร

ปลอยใหกระทรวงพาณิชยหรือกระทรวงตางประเทศกระทรวงหนึ่งกระทรวงใดมีอํานาจในการเจรจา

โดยเสรี เพราะการเจรจาการคาพหุภาคีเปนวาระแหงชาติ สมควรที่รัฐบาลจะกุมวาระการเจรจาโดย

คํานึงถึงประโยชนของสังคมโดยสวนรวม ในการนี้ควรจะศึกษาการจัดองคกรในการเจรจาการคาพหุ

ภาคีรอบอุรุกวัย เพื่อสรุปบทเรียนสําหรับการจัดองคกรสําหรับการเจรจาการคาพหุภาคีรอบใหมนี้ 

การเจรจาการคาพหุภาคีเปนกระบวนการตอรองทางการเมืองระหวางประเทศ การ

รวมกลุมภาคีองคการการคาโลก เพื่อรวมพลังในการเจรจานับเปนยุทธวิธีสําคัญ ในการเจรจารอบ

อุรุกวัย ไทยรวมกับกลุม CAIRNS และกลุม ASEAN ในการรวมพลังในการเจรจา ในการเจรจา

การคาพหุภาคีรอบใหม การรวมพลังในการเจรจายังคงเปนยุทธวิธีที่ใชได แตตองมีการศึกษาอยาง

ถองแทวา จะรวมพลังกับประเทศหรือกลุมประเทศใดในการเจรจาประเด็นใด เพราะการเจรจา

การคาระหวางประเทศเปนกระบวนการตอรองผลประโยชน ดังนั้น จึงอาจตองยอมเสียประโยชนใน

บางเรื่อง เพื่อแลกกับผลประโยชนในเรื่องอื่น 

การเจรจารอบโดฮาก็ดุจดังการเจรจาการคาพหุภาคีรอบกอนๆ ที่ประเด็นหลักในการ

เจรจาอยูที่การเปดเสรีทางการคา ในการเขารวมเจรจา รัฐบาลควรจะมีการศึกษาดวยวิธีการทาง

วิทยาศาสตรวา การเปดเสรีในดานตางๆใหผลดีและผลเสียอะไรบางแกสังคมเศรษฐกิจไทย และ

กําหนดจุดยืนในการเจรจาจากผลการศึกษาเหลานี้วา จะยอมเปดเสรีในดานใด และจะยอมเปดเสรี
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ระดับใด พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขในการเปดเสรี ขณะเดียวกันก็ตองกําหนดจุดยืนใหชัดเจนดวยวา 

จะไมยอมเปดเสรีในดานใด 

การยอมเปดเสรีทางการคาดานตางๆ เปนยุทธวิธีการเจรจาที่มีลักษณะตั้งรับ  

รัฐบาลควรรวมพลังกับกลุมประเทศตางๆ ในการเลนเกมรุกในการเจรจา หากตั้งรับอยางเดียว  

อาจมีแตทรงกับทรุด เพราะสังคมเศรษฐกิจไทยตองปรับตัวตามระเบียบการคาใหม โดยที่ 

กระบวนการปรับตัวมีตนทุนที่ตองเสีย 

การเขาสูกระบวนการเจรจาการคาพหุภาคีตองมีการจัดองคกรที่ เขมแข็งและ 

มีประสิทธิภาพ อีกทั้งตองมีการกําหนดยุทธวิธีและจุดยืนในการเจรจา ทั้งหมดนี้ตองมีการศึกษา

และวิจัยในระดับพื้นฐาน 
 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยถึงเวลา 'คิดใหม ทําใหม' 

 
ภาคผนวก 

ขอมูลการเจรจาการคาพหุภาคีภายใต GATT และ GATT/WTO 
 

ชวงเวลา สถานที่การเจรจา ช่ือรอบการเจรจา 

2490 Geneva - 

2492 Annecy - 

2494 Torquay - 

2499 Geneva - 

2503 - 2504 Geneva Dillon  Round 

2507 - 2510 Geneva Kennedy  Round 

2516 - 2522 Geneva Tokyo  Round 

2529 - 2537 Geneva Uruguay  Round 

ที่มา  WTO 

 
 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “เศรษฐทรรศนเจาพระยา” 

นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2545 
 



 

ระบบเศรษฐกิจไทยบนเสนทางการคาทวิภาคี 

                        
  รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใหความสําคัญแกเสนทางทวิภาคีนิยม (Bilateralism) 

มากกวาเสนทางพหุภาคีนิยม(Multilateralism) ในการเจรจาการคาระหวางประเทศ ดังจะเห็นได

จากขอตกลงการคาทวิภาคีที่รัฐบาลทักษิณทํากับประเทศตางๆ ดังเชนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อินเดีย บาหเรน ออสเตรเลีย ญี่ปุน เปรู และสหรัฐอเมริกา โดยที่บางกรณีกระบวนการเจรจาเพิ่ง

เร่ิมตน บางกรณีกระบวนการเจรจาลุลวงไปมากแลว ในขณะเดียวกัน อาเซียนเดินเครื่องผนึกตัวกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุน และเกาหลีใตเปน ASEAN Plus Three พรอมกันนั้นอาเซียนอยูใน

กระบวนการเจรจาทําขอตกลงการคาเสรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุนดวย 
 

ในอุษาคเนย สิงคโปรเปนประเทศแรกที่เลือกเสนทางทวิภาคีนิยมอยางชัดเจน ในเมื่อ

ประจักษชัดวา การเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮามิอาจบรรลุผลไดโดยงาย อีกทั้งการจัดตั้งเขต

การคาเสรีอาเซียน (AFTA) อยูในภาวะชะงักงัน ในขณะที่สิงคโปรเผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

อยางรุนแรง  เมื่อภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในสหรัฐอเมริกาแตกสลายนับแตป 2543 เปนตนมา 

สิงคโปรมิใชประเทศเดียวในมนุษยพิภพที่เนนเสนทางทวิภาคีนิยม ประเทศมหาอํานาจ

ดุจดังสหรัฐอเมริกาก็เลือกเสนทางนี้ เมื่อสหรัฐอเมริกามิอาจผลักดันการเปลี่ยนแปลงระเบียบ 

การคาระหวางประเทศในทิศทางที่ตนตองการผานองคการการคาโลก เนื่องจากเผชิญปราการการ

ตานทานของโลกที่สาม โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม G20+สหรัฐอเมริกา จึงหันมาเนนการทําขอตกลง

การคาทวิภาคี และการจัดตั้งเขตการคาภูมิภาค ดังเชนเขตการคาเสรีแหงทวีปอเมริกา (Free Trade 

Area of the Americas : FTAA) และการทําขอตกลงการคาเสรีกับอเมริกากลาง (Central American 

Free Trade Area : CAFTA) 
 

กระบวนการขยายเขตการคาเสรีของสหรัฐอเมริกาในลักษณะที่เรียกวา Additive 

Regionalism ทําใหระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเปนศูนยกลางกําลังคืบคลาน

เขาไปแทนที่ระเบียบการคาพหุภาคีที่องคการการคาโลกเปนผูดูแล ในแงนี้ การจัดระเบียบการคา

ระหวางประเทศมิไดแปรเปลี่ยนจากระบบพหุภาคีนิยมไปสูระบบภูมิภาคนิยมและระบบทวิภาคี

นิยมเทานั้น หากยังขับเคลื่อนไปสูระบบเอกภาคีนิยม (Unilateralism) ในทายที่สุดอีกดวย  เพราะ

บรรดาประเทศที่เขาสูระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเปนศูนยกลาง ลวนตองยอม

เปน ‘บริวาร’ ของสหรัฐอเมริกาในระดับหนึ่งดวยกันทั้งสิ้น  ประเทศเหลานี้ตองการหาประโยชนจาก

ตลาดที่มีขนาดกวางใหญไพศาลของสหรัฐอเมริกา และลวนตองพึ่งพาอาศัยสหรัฐอเมริกาเปน
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ตลาดสินคาออกสําคัญ เมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มขับเคลื่อนกระบวนการทําขอตกลงการคาทวิภาคี 

ประเทศที่มิไดอยูในเครือขาย "อาณาจักร" ของสหรัฐอเมริกายอมกร่ิงเกรงการตกขบวนรถไฟที่

สหรัฐอเมริกาเปนผูขับเคลื่อน เพราะหมายถึงการสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ

อันถือเปน Cost of Non-Participation  ประเทศที่ตองพึ่งสหรัฐอเมริกาในดานเศรษฐกิจตองดิ้นรน

เพื่อเขาไปอยูใน ‘อาณาจักร’ ของสหรัฐอเมริกา  สวนประเทศที่กร่ิงเกรงภัยคุกคามทางเศรษฐกิจจาก

สหรัฐอเมริกา ก็ตองหาทางเสริมสรางความเขมแข็งของ ‘อาณาจักร’ ของตน  ดังที่สหภาพยุโรปซึ่ง

นอกจากรับสมาชิกใหม (EU Enlargement) แลว  ยังทําขอตกลงการคาเสรีกับภูมิภาคตางๆอีกดวย  

หรือมิฉะนั้น ก็สถาปนา ‘อาณาจักร’ ข้ึนใหม ดังความพยายามในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซีย

บูรพา (East Asian Economic Community)  ดวยเหตุดังกลาวนี้ กระบวนการแขงขันในการจัดตั้ง

เขตเศรษฐกิจภูมิภาคหรือเขตการคาเสรี (Competitive Regionalism) จึงมีพลวัตอยางสูงในสังคม

เศรษฐกิจโลกปจจุบัน 
 

รัฐบาลทักษิณดานหนึ่งตะกายขึ้นขบวนรถไฟที่สหรัฐอเมริกาเปนผูขับเคลื่อน อีกดาน

หนึ่งเขารวมกระบวนการในการสถาปนาเขตการคาเสรีอาเซียบูรพา 

รัฐบาลทักษิณนําสยามรัฐนาวาตะกายขึ้นขบวนรถไฟที่สหรัฐอเมริกาเปนผูขับเคลื่อน

เร่ิมตนดวยการสงทหารไทยไปอิรัก เสมือนหนึ่งเปนการจายเงินดาว (Down Payment) เพื่อแสดงตน

เปนพันธมิตรนอกนาโต อันเปนการปูทางไปสูการทําขอตกลงการคาทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา 

กระบวนการทําขอตกลงการคาเสรีนอกจากจะเปนไปอยางเรงรีบและขาดการศึกษาวิจัยอยางลุมลึก

แลว ยังขาดการมีสวนรวมของประชาชนและขาดความโปรงใสอีกดวย ประเด็นดังกลาวนี้ 

ไดรับการทวงติงจากคณะกรรมาธิการการตางประเทศ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย 

และอุตสาหกรรม คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ และคณะกรรมาธิการการคลัง การ

ธนาคาร  และสถาบันการเงินแหงวุฒิสภา 

ในการเจรจาทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา อํานาจตอรองของฝายไทยมีอยู

นอยมาก นอกจากนี้ สังคมเศรษฐกิจไทยยังตองพึ่งพิงระบบเศรษฐกิจอเมริกันในฐานะตลาด

สินคาออกอยางสําคัญ แรงตานแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาจึงออนระโหย ดวยเหตุนี้ การที่ฝายไทย 

จะยอมรับขอตกลงที่เสียเปรียบหรือยอมรับขอตกลงนอกเหนือจากระเบียบการคาพหุภาคีภายใต

องคการการคาโลกจึงเปนเรื่องคาดการณได ในขณะที่ในการจัดระเบียบการคาพหุภาคี ไทยสามารถ

รวมกับกลุม G20+  กลุม CAIRNS และกลุมอ่ืนๆในการตานระเบียบที่ประเทศดอยพัฒนา

เสียเปรียบได แตการเจรจาการคาทวิภาคี ไทยตองพึ่งอํานาจตอรองของตนเองลวนๆ ปราศจากการ

เกื้อหนุนจากประเทศอื่น การรวมกลุมเพื่อเพิ่มพูนอํานาจตอรองนับเปนความแตกตางสําคัญ

ระหวางการเจรจาการคาพหุภาคีกับการเจรจาการคาทวิภาคี 
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ในการเจรจาเพื่อทําขอตกลงการคาทวิภาคี USTR ตองจัดทํากรอบการเจรจา เพื่อขอ

ความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยที่สหรัฐอเมริกาไดทําขอตกลงการคาทวิภาคีกับชิลีและสิงคโปรแลว 

จึงเปนที่คาดวา กรอบการเจรจาที่สหรัฐอเมริกาใชในการทําขอตกลงการคากับไทยเปนกรอบ

เดียวกับที่ใชในการเจรจากับชิลีและสิงคโปร  ทั้งนี้เพื่อใหผานความเห็นชอบจากรัฐสภาไดโดยงาย 
 

บทเรียนจากขอตกลงการคาเสรีระหวางสหรัฐอเมริกากับชิลีและสหรัฐอเมริกากับ 

สิงคโปร ทําใหสามารถสรุปลวงหนาไดวา สหรัฐอเมริกาจะผลักดันใหบรรจุประเด็นใหมในการเจรจา 

โดยที่จะมีขอตกลงนอกเหนือจากกฎกติกาขององคการการคาโลก ประเด็นใหมเหลานี้ประกอบดวย

การคาบริการโดยเสรี การลงทุนระหวางประเทศโดยเสรี การยอมรับกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทาง

ปญญา การกําหนดมาตรฐานสิ่งแวดลอมและมาตรฐานแรงงานในการคาระหวางประเทศ การ

ยอมรับสินคาอันเกิดจากกระบวนการพันธุวิศวกรรมศาสตร (GMOs) ฯลฯ ระเบียบใหมทางการคา

ระหวางประเทศเหลานี้ ลวนเปนประเด็นที่ G20+พยายามตานทาน และใชเปนประเด็นตอรอง

เพื่อใหสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเลิกการใหเงินอุดหนุนในการผลิตดานเกษตรกรรม 

การเรงบรรลุขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา โดยที่มิไดมีการศึกษาอยางถองแทวา 

ระเบียบใหมเหลานี้ใหประโยชนสุทธิแกสังคมเศรษฐกิจหรือไม นับเปนการใชอํานาจเปนธรรมและ

เปนการบริหารประเทศอยางไมเปนวิทยาศาสตร เพราะนําสังคมเศรษฐกิจไทยไปเปนเดิมพันโดย 

ไมสมควร 

แมวาสหรัฐอเมริกาเปนตลาดสินคาออกใหญที่สุดของไทย หาไดมีนัยวา การทํา

ขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกาจะเปนประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจไทยโดยปราศจากขอกังขา 

เพราะขึ้นอยูกับรายละเอียดของขอตกลง หากขอตกลงการคาเสรีทําลายหรือลดทอนความ 

ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบที่มีอยูเดิม โดยที่มิไดสรางความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบใหมที่มีผลชดเชย

ส่ิงที่สูญเสียไป  ขอตกลงนั้นยอมไมเปนประโยชนตอสังคมเศรษฐกิจไทย 

ทั้งนี้ขอตกลงวาดวยการจัดระเบียบใหมหลายตอหลายเรื่องมีผลในการทําลายหรือ 

ลดทอนความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของสังคมเศรษฐกิจไทยที่มีอยูเดิม การกําหนดวาระการ

เจรจาจึงมีความสําคัญในการกําหนดผลประโยชนของประเทศคูเจรจา 

กลาวอยางเปนรูปธรรมก็คือ สังคมเศรษฐกิจไทยจะมิไดรับประโยชนจากการทํา 

ขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกาเทาที่ควร หากรัฐบาลไทยไมบรรจุประเด็นการเลิกเงินอุดหนุน

การผลิตสินคาเกษตร หรือการยกเลิก Farm Act ในวาระการเจรจา แตการบรรจุประเด็นดังกลาวนี้ 

ในวาระการเจรจายอมมีความเปนไปไดอยางสูงที่ทําใหการเจรจาลมเหลว เพราะคงหาคําตอบ 

ที่สมเหตุสมผลมิไดวา เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงยินยอมฝายไทย ในเมื่อสหรัฐอเมริกายืนหยัดที่จะ
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จายเงินอุดหนุนการเกษตรตอไป จนเปนเหตุปจจัยหนึ่งที่นําความลมเหลวมาสู Cancun Ministerial 

Conference ในเดือนกันยายน 2546 

ภายใตขอตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา เปนที่คาดการณไดวา ระบบ

เศรษฐกิจไทยจะตองถูกกดดันใหเปดตลาดมิเพียงเพื่อใหสินคาและบริการอเมริกันเขาถึงตลาดไทย 

(Market Access) แตยังรวมถึงการเปดตลาดใหกลุมทุนอเมริกันเขามาแสดงศักดานุภาพทาง

เศรษฐกิจในสังคมเศรษฐกิจไทยอีกดวย กลุมทุนไทยขนาดใหญจะอยูรอดไดก็แตโดยการเปน 

พันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับกลุมทุนสากล กลุมทุนไทยที่ไมสามารถแขงขันกับกลุมทุนสากลยอม

ตองลมหายตายจากไป 

แมวาการเปดตลาดจะเปนขอตกลงสําคัญในสัญญาการคาทวิภาคี สินคาไทยอาจ 

เขาถึงตลาดอเมริกันไดมากขึ้น ภายใตขอตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา แต 

ขอตกลงวาดวยการเขาถึงตลาดอเมริกันอาจจะมิไดใหประโยชนแกสังคมเศรษฐกิจไทยมาก 

เทาที่ควร หากมีขอตกลงวาดวยการเขาถึงตลาดภายใตองคการการคาโลกอยูกอนแลว ตัวอยาง 

ที่เห็นไดชัดเจนไดแก กรณีการคาสิ่งทอและเสื้อผา ซึ่งการเจรจาการคาพหุภาคีรอบอุรุกวัยตกลง 

ที่ควบขอตกลงสิ่งทอระหวางประเทศ (Multi-Fibre Arrangement : MFA) เขาสูกฎกติกาของ 

องคการการคาโลก  โดยที่ตองเลิกระบบโควตาตั้งแตป 2548 เปนตนไป 

ความซับซอนและยุงเหยิงของขอตกลงการคาทวิภาคีและขอตกลงการคาภูมิภาค

ประดุจสปาเก็ตตีในชามสปาเก็ตตี ทําใหการเจรจาการคาทวิภาคีตองมีการศึกษาวิจัยประเด็นตางๆ 

อยางลุมลึกและรอบดาน 

ระบบการทําสัญญาเศรษฐกิจระหวางประเทศหรือขอตกลงการคาระหวางประเทศ 

ภายใตรัฐธรรมนูญไทยไมเกื้อกูลใหมีการตรวจสอบฝายบริหารวา มีการทําขอตกลงการคาระหวาง

ประเทศในทางลิดรอนสวัสดิภาพของสังคมเศรษฐกิจไทยหรือไม เพราะฝายบริหารไมตองนํา

ขอตกลงการคาระหวางประเทศขอสัตยาบันหรือมีความเห็นชอบจากรัฐสภา ในขณะที่รัฐบาล

อเมริกันตองนําขอตกลงการคาเสรีที่ทํากับประเทศตางๆ ขอความเห็นชอบจากรัฐสภากอนที่จะมีผล

บังคับใช 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ 2547 



 

การเจรจาเพื่อทําขอตกลงการคาเสรี 
ภายใต Thaksinomics 

                        

การเจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกากําลังจะเริ่มตน 

นั่นหมายความวา นโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กําลังถึงจุด

ไคลแม็กซ 
 

รัฐบาลทักษิณหันเหจากแนวทางพหุภาคีนิยม (Multilateralism) และหันเข็มมุงสู 

แนวทางภูมิภาคนิยม (Regionalism) และแนวทางทวิภาคีนิยม (Bilateralism) โดยมิไดตระหนักวา  

แนวทางพหุภาคีนิยมเทานั้นที่เปน First-Best Solution ที่กอประโยชนสุทธิแกสังคมเศรษฐกิจโลก

โดยสวนรวม ในขณะที่แนวทางภูมิภาคนิยมก็ดี และแนวทางทวิภาคีนิยมก็ดี มีผลในการเติม

เชื้อเพลิงใหแกลัทธิการกีดกันทางการคา (Protectionism)  เพราะแมจะสงเสริมการขยายตัวของ

การคาระหวางประเทศภาคีสมาชิกภายในเขตการคาเสรี แตกีดกันสินคาจากประเทศนอกเขต ดวย

เหตุดังนี้  ผลเสียอันเกิดจากการเบี่ยงเบนดานการคา (Trade Diversion) อาจหักกลบลบหรือทวม

ผลดีอันเกิดจากการขยายตัวทางการคา (Trade Creation) ได 
 

คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดรัฐบาลทักษิณจึงเลือกเสนทางภูมิภาคนิยมและทวิภาคี

นิยม ทั้งๆที่ขอตกลงการคาเสรีเหลานั้นมิไดใหหลักประกันวา จะกอประโยชนสุทธิแกสังคม

เศรษฐกิจไทยเสมอไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับประเด็นการเจรจา อํานาจตอรองในการเจรจา และรายละเอียด

ของขอตกลง 
 

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะซูเปอรแมนผูรักความรวดเร็วเปนสรณะ มิอาจอดทนตอ

ความงุมงามขององคการการคาโลก และความไมคืบหนาของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา 

(WTO Doha Round) 

ในโลกที่มีการแขงขันกันจัดตั้งเขตการคาเสรี ทั้งในลักษณะเขตเศรษฐกิจภูมิภาคและ

เขตการคาทวิภาคี (Competitive Regionalism) จนเขตเศรษฐกิจเหลานี้ทับซอนกันในลักษณะ 

ที่เรียกวา Spaghetti Regionalism  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  เขตการคาเสรีทับซอนกันดุจเดียวกับที่

เสนสปาเกตตีพันกัน รัฐบาลทักษิณเกรงวา สังคมเศรษฐกิจไทยจะตกขบวนรถไฟ เพราะบรรดา 

คูแขงของไทยทยอยขึ้นรถไฟกันแลว ประเทศเหลานั้นไดประโยชนจากการทําขอตกลงการคาเสรี

แลว การไมไดข้ึนรถไฟหรือข้ึนรถไฟชา กอใหเกิดตนทุนจากการที่มิไดข้ึนรถไฟ หรือจากความลาชา
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ในการขึ้นรถไฟ หรือที่ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา Cost of Non-Participation นั่นก็คือ การสูญเสีย

ประโยชนอันพึงไดจากการทําขอตกลงการคาเสรี 

การวิ่งนําของสิงคโปรบนเสนทางทวิภาคีนิยมเปนปจจัยสําคัญที่กระตุนใหรัฐบาล

ทักษิณวิ่งตาม สิงคโปรเผชิญภาวะถดถอยและตกต่ําทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง เมื่อภาวะเศรษฐกิจ

ฟองสบูในสหรัฐอเมริกาแตกสลายในป 2543 แมวาภาวะเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นมากในชวงสองป

หลังนี้ แตยังไมคืนสูสภาพปกติ สิงคโปรตองพึ่งพิงภาคเศรษฐกิจระหวางประเทศในสัดสวนสูงมาก 

และมิอาจรอคอยความไมคืบหนาของการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา และภาวะชะงักงันในการ

จัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ได ดวยเหตุดังนั้น สิงคโปรจึงเลือกเดินบนเสนทางทวิภาคีนิยม 

ในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศภายใต Thaksinomics  รัฐบาลทักษิณ

ยกยองสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนพี่เอื้อยแหงอาเซียบูรพา และสยบตอสหรัฐอเมริกาในฐานะผูนํา

แหงสังคมเศรษฐกิจโลก ประชาสังคมไทยไมเคยเห็นและไมเคยไดยินนายกรัฐมนตรีของตนเปลง

มธุรสวาจา "ผมไมกลัวคุณ" (หรือภาษาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช "กูไมกลัวมึง") ตอหนา

ประธานาธิบดีแหงสหรัฐอเมริกา ดุจเดียวกับที่เปลงวาจาเชนนี้ตอผูแทนองคการสหประชาชาติ  ใน

ขณะเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ใชพลังและทรัพยากรของแผนดินจํานวนมากในการตะกายขึ้น

เปนผูนําแหงอุษาคเณย 

ในการเดินแนวทางภูมิภาคนิยม รัฐบาลทักษิณอาศัยอาเซียนเปนหัวหาดในการทํา 

ขอตกลงการคาเสรีกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุน ขณะเดียวกันก็จับมือกับสิงคโปรในการ

ผลักดันการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  รวมทั้ง

เปนผูนําในการสถาปนาความรวมมือทางเศรษฐกิจ BIMST-EC (=Bangladesh, India, 

Myanmar,Sri Lanka Economic Cooperation) 

รัฐบาลทักษิณหวังประโยชนจากการทําขอตกลงการคาเสรีในลักษณะทวิภาคีมากกวา

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาค เนื่องเพราะโอกาสในการบรรลุผลมีมากกวา ดวยเหตุดังนั้น จึงเลน

เกมรุกในการเจรจาในชวงเวลาใกลเคียงกันกับหลายประเทศ โดยที่บรรลุขอตกลงระดับหนึ่งกับ

สาธารณรัฐประชาชนจีนแลว และกําลังดําเนินการเจรจากับสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน อินเดีย บาหเรน 

เปรู ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด 

ในการเจรจาเพื่อทําขอตกลงการคาเสรี รัฐบาลทักษิณยึดกุมยุทธวิธี ‘ข้ึนรถไฟไปตาย

ดาบหนา’ ดวยการชูธงนําการเจรจาการคาในลักษณะ Competitive Regionalism  เพราะเกรงวา 

สังคมเศรษฐกิจไทยจะตกขบวนรถไฟ  ซึ่งตาม Thaksinomics จะทําใหสังคมเศรษฐกิจไทยสูญเสีย

ประโยชนอันพึงได  กลาวอีกนัยหนึ่ง  การตกรถไฟก็ดี หรือการขึ้นรถไฟชาก็ดี กอใหเกิด Cost of 

Non-Participation ในขณะเดียวกัน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะซูเปอรแมนผูรักความรวดเร็ว

เปนสรณะ ก็กําหนดเสนตายการเจรจา และเรงรัดใหบรรลุขอตกลงตามเงื่อนเวลาที่กําหนด 
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รัฐบาลทักษิณไมสนใจประเด็นอํานาจตอรองการเจรจา ทั้งๆที่อํานาจตอรองมีผลตอ

การเจรจา  ในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮา  ไทยสามารถผนึกกับกลุม CAIRNS และกลุม  

G20+ ในการตอรองกับสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได ซึ่งทําใหไมเพลี่ยงพล้ําในเกมการเจรจา

การคาระหวางประเทศมากนัก ในการเจรจาเพื่อจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาค ไทยสามารถผนึกกับ

กลุมอาเซียนในการเจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงการคาเสรี ทั้งกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและญี่ปุน แต

ในการเจรจาการคาทวิภาคี ไทยอยูในฐานะหัวเดียวกระเทียมลีบ ไมมีพันธมิตรที่จะชวยเสริมอํานาจ

ตอรอง ยิ่งตองเผชิญหนากับประเทศมหาอํานาจดุจดังสหรัฐอเมริกา อํานาจตอรองแตกตางกันมาก 

จนคาดการณลวงหนาไดวา ผลการเจรจาจะออกมาในรูปที่ไทยไดไมมากเทากับที่ตองเสียไป 

ยุทธวิธีการเรงรุดการเจรจาและรวบรัดการบรรลุขอตกลงที่รัฐบาลทักษิณเลือกใชมีผล

ในการบั่นทอนอํานาจตอรองในการเจรจาดวย เพราะประเทศคูเจรจาอานเกมออกตั้งแตตนวา  

รัฐบาลไทยตองการขึ้นรถไฟขบวนที่สหรัฐอเมริกาขับเคลื่อน ไมวาคารถไฟจะแพงมหาโหดเพียงใด 

รัฐบาลทักษิณยอมจายเงินดาวน (Down Payment) ดวยการสงทหารไทยไปอิรัก  

เพื่อแสดงตัวเปนพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ในเมื่อรัฐบาลอเมริกันตองการแยกมิตรแยกศัตรู 

โดยชัดแจง ประเทศที่ไมยอมเขาคายอเมริกันถูกถือเปนศัตรูในสายตาของรัฐบาลบุช สหรัฐอเมริกา

ไมยอมทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศที่มิไดเปนพันธมิตร 

การเจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงการคาเสรีระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกาปรากฏผลตั้งแต

ยังไมเร่ิมตนกระบวนการ ในเมื่อฝายไทยพรอมที่จะโอนออนเพียงเพื่อใหไดข้ึนรถไฟขบวนที่

สหรัฐอเมริกาขับเคลื่อน มิพักตองกลาวถึงอํานาจตอรองที่นอยกวา ฐานความรูและภูมิปญญาใน

การเจรจาที่ดอยกวา รวมตลอดจนความออนดอยทางดานทักษะและประสบการณในการเจรจา

การคาระหวางประเทศ 
 

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เลือกยุทธวิธี "ข้ึนรถไฟไปตายเอาดาบหนา" เปนยุทธวิธี

หลักในการเจรจาเพื่อจัดทําขอตกลงการคาเสรี ภายใตยุทธวิธีดังกลาวนี้ รัฐบาลทักษิณเขาสูลูวิ่ง

แขงในการจัดตั้งเขตการคาเสรีในลักษณะ Competitive Regionalism พรอมทั้งเรงเวลาในการบรรลุ

ขอตกลงดวยการกําหนดเงื่อนเวลาในการสรุปขอตกลง 

การแขงขันและการเรงความเร็วในการทําขอตกลงการคาเสรีอาจเปนเพราะ พ.ต.ท.

ทักษิณกริ่งเกรงวา ไทยจะตกรถไฟ เนื่องจากสิงคโปรทิ้งหางในลูวิ่งนี้หลายชวงตัว พ.ต.ท.ทักษิณ

เปนผูชี้นําและกําหนดประเทศที่จะเจรจาทําขอตกลงการคาเสรี ตอจากนั้นเปนหนาที่ของคณะ 

ผูแทนไทยที่จะตองไปตายเอาดาบหนา 

การเลือกประเทศที่จะเจรจาทําขอตกลงการคาเสรีคราวละหลายๆประเทศ ในดานหนึ่ง 

สอใหเห็นอาการ FTA-Mania ของรัฐบาลทักษิณ  ในอีกดานหนึ่ง  สรางกระแสใหประชาสังคมไทย
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เขาใจวา การทําขอตกลงการคาเสรีนั้นมีแตได ไมมีเสีย  แทที่จริงหาไดเปนเชนนั้นไม เพราะการทํา

ขอตกลงการคาเสรี แมจะไดประโยชนจากการเปดตลาดของประเทศคูสัญญา แตก็มีตนทุนที่ตอง

เสียในดานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตนทุนการปรับโครงสรางการผลิต ในเมื่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจบางประเภทตองลมหายตายจากไปอันเปนผลจากการทําขอตกลงการคาเสรีนั้น รัฐบาล

ทักษิณอาศัยกลไกของรัฐในการโฆษณาชวนเชื่อวา การทําขอตกลงการคาเสรีจะนําพาสังคม

เศรษฐกิจไทยไปสูภาวะ ‘ปรินิพพาน’ ทางเศรษฐกิจ  สังคมเศรษฐกิจไทยจะรุงเรืองอยางสุดๆก็ดวย

ขอตกลงการคาเสรี  และ ‘โลกพระศรีอาริย’ ทางเศรษฐกิจอยูใกลเพียงแคมือเอื้อม โดยที่ขอตกลง

การคาเสรีจะสามารถเปลี่ยนโฉมสังคมเศรษฐกิจไทยใหเปน ‘โลกพระศรีอาริย’ ไดโดยงาย 

หากขอตกลงการคาเสรีเปนพาหะในการเดินทางไปสู ‘โลกพระศรีอาริย’ จริง  เหตุไฉน

รัฐบาลบางประเทศดังเชนลาว จึงหลีกเลี่ยงการทําขอตกลงการคาเสรีกับไทย ฤาลาวไมตองการ 

‘ปรินิพพาน’ ทางเศรษฐกิจ  แทที่จริงแลว  ผูนําลาวคงประเมินแลววา  การทําขอตกลงการคาเสรีกับ

ไทย มีแตเสีย เพราะลําดับข้ันในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองแตกตางกันมาก การเปด

ตลาดยอมทําใหสินคาอุตสาหกรรมจากประเทศไทยจะเขาไปครอบงําตลาดลาว ทําลายโอกาสใน

การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศลาว  ในขณะที่ลาวไมมีสินคาที่จะขายใหไทยไดมากนัก 

กรณีอุทาหรณดังที่กลาวขางตนนี้เปนประจักษพยานที่ดีวาขอกลาวอางที่วา การทํา

ขอตกลงการคาเสรีมีแตได ไมมีเสียนั้นเปนมุสาวาทะโดยชัดแจง ดังไดกลาวแลววา การทําขอ 

ตกลงการคาเสรี แมจะไดประโยชนจากการเปดตลาดของประเทศคูสัญญา แตก็มีตนทุนนานัปการ

ที่ตองเสียโอกาสที่ตนทุนที่เสียไปไมคุมกับประโยชนที่ไดรับจึงมีอยู ทั้งนี้ข้ึนอยูกับรายละเอียดของ

ขอตกลง การเลือกอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจในกระบวนการยื่นหมูยื่นแมวเพื่อทําขอตกลง 

รวมทั้งอํานาจตอรองระหวางประเทศคูสัญญา 

พ.ต.ท.ทักษิณชี้นําและกําหนดประเทศที่เลือกเจรจาทําขอตกลงการคาเสรี โดย

ปราศจากหลักเกณฑที่โปรงใส ไมมีหลักเกณฑและเหตุผลอันแนชัดวา เหตุใดรัฐบาลจึงเลือกทํา

ขอตกลงการคาเสรีกับประเทศหนึ่ง แตไมทํากับอีกประเทศหนึ่ง ในเมื่อบุคคลในคณะรัฐบาลหรือที่ 

ชิดใกลกับรัฐบาลจํานวนมากมีผลประโยชนทางธุรกิจทับซอนกับอํานาจทางการเมือง สาธารณชน

จึงอดตั้งขอกังขามิไดวา การเลือกประเทศเพื่อเจรจาทําขอตกลงการคาเสรี โดยปราศจาก 

หลักเกณฑที่โปรงใสเชนนี้เปนไปเพื่อเกื้อกูลผลประโยชนทางธุรกิจของบุคคลในคณะรัฐบาลหรือ 

ชิดใกลกับรัฐบาลหรือไม  

ในขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณชี้นําและกําหนดประเทศที่เลือกเจรจาทําขอตกลงการคาเสรี 

ไมมีการศึกษาวิจัยลวงหนาวา การทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศคูสัญญาแตละประเทศ 

กอประโยชนสุทธิแกสังคมเศรษฐกิจไทยหรือไม และมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ ยังไมมีชุดความรู 

ที่ชัดเจนวา ไทยควรทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศตางๆในประเด็นสําคัญอะไรบาง และในแตละ
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ประเด็น ไทยควรมีจุดยืนอยางไร ทั้งหมดนี้สะทอนใหเห็นขอเท็จจริงวา การดําเนินนโยบาย 

การทําขอตกลงการคาเสรีของรัฐบาลทักษิณ มิใชการบริหารรัฐกิจอยางเปนวิทยาศาสตร 

(Scientific Management) ไมสมกับความพยายามในการฉายภาพวา  รัฐบาลนี้เปนรัฐบาล CEO 

และนายกรัฐมนตรีเปนนายกรัฐมนตรี CEO 
 

รัฐบาลเพิ่งจัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยเพื่อกําหนดจุดยืนในการเจรจาทํา 

ขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา  ทั้งๆที่กระบวนการเจรจาเริ่มตนแลว  วิธีการ ‘เจรจาไป ทําวิจัย

ไป’ ตองเรียกวา สุกเอาเผากิน  งานวิจัยที่มีเงื่อนเวลาอันจํากัดเชนนี้ยอมหาคุณภาพมิได และอาจไม

ทันกาละแหงกระบวนการเจรจา ในขณะที่คณะผูแทนการเจรจาไมสามารถกําหนดจุดยืน 

ในการเจรจาประเด็นสําคัญบางประเด็น เพราะไมมีความรูอันแนชัด ดวยเหตุดังนี้ คณะผูแทนการ

เจรจาจึงตองไปตายเอาดาบหนา  และนําพาสังคมเศรษฐกิจไทยไปตายเอาดาบหนาดวย 

คณะผูแทนการเจรจาการคาไทยมีขีดจํากัดทั้งดานกําลังคน ศักยภาพทางวิชาการ 

รวมทั้งทักษะและประสบการณในการเจรจาการคาระหวางประเทศ 

รัฐบาลระดมกําลังคนจากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย และกรม

เศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศเปนดานหลักในการจัดตั้งคณะผูแทน 

การเจรจาการคาระหวางประเทศ แตจํานวนนักเจรจาการคามีจํากัดยิ่ง ความจํากัดของนักเจรจา

การคาปรากฏอยางชัดเจนเมื่อไทยสมัครเปนสมาชิก GATT ในป 2525  ความจํากัดนี้เปนปญหา

สําคัญยิ่งเมื่อเกิดกรณีพิพาททางการคาระหวางประเทศ และเมื่อถึงรอบการเจรจาการคาพหุภาคี 

(Multilateral Trade Negotiations)  นับตั้งแตป 2525 เปนตนมา  ไมมีรัฐบาลชุดใดสนใจผลิตและ

พัฒนานักเจรจาการคา  แมแตกระทรวงพาณิชยเองก็มิไดสนใจเรื่องนี้ 

คณะผูแทนการเจรจาการคาไทยไมเพียงแตจะมีฐานกําลังคนอันจํากัดเทานั้น หากยังมี

ฐานภูมิปญญาอันออนแออีกดวย การมีนักเจรจาการคาเพียงปจจัยเดียวไมเปนการเพียงพอ  

นักเจรจาการคาตองมีภูมิความรูดวย ขอเท็จจริงมีอยูวา การศึกษาวิจัยเพื่อหาความรูสําหรับการ

เจรจาการคาหรือแสวงหานัยเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ แมจะมีอยูบาง แตตอง 

นับวานอยนักและไมเปนการเพียงพอ ในเมื่อการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศเปนเรื่อง

สําคัญทั้งในปจจุบันและอนาคต การสงเสริมการศึกษาวิจัยในเรื่องเหลานี้ จึงควรมีลําดับความ 

สําคัญสูงโดยที่ตองมียุทธศาสตรการวิจัยดวย   หาควรยึดยุทธวิธี ‘เจรจาไป ทําวิจัยไป’ ไม 

ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจระหวางประเทศไมเพียงพอสําหรับการเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ  ความรูเกี่ยวกับกฎกติกาของ GATT/WTO นับวามีความสําคัญยิ่งในการนี้  แมวา

สังคมไทยจะมีนักนิติศาสตรที่มีความรูกฎหมายระหวางประเทศจํานวนมากพอสมควร แตนัก

กฎหมายระหวางประเทศที่มีความรูความชํานัญเรื่องกฎกติกาของ GATT/WTO มีนอยนัก  รัฐบาล
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นับต้ังแตป 2525 มิไดมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความ

ชํานัญเฉพาะดานดังกลาวนี้  การศึกษากฎกติกาของ GATT/WTO ในดานนิติศาสตรจึงมีอยูอยาง

จํากัดจําเขี่ย ซึ่งสงผลตอฐานภูมิปญญาในการเจรจาการคาระหวางประเทศ 

นักเจรจาการคาไมเพียงแตตองมีภูมิความรูเทานั้น หากยังตองมีทักษะในการเจรจาอีก

ดวย ทักษะในการเจรจาจักไดมาก็แตโดยการมีประสบการณจากการรวมคณะผูแทนการคา และ

การสังเกตการณในการประชุมการเจรจาการคาระหวางประเทศ รัฐบาลที่ผานมา รวมทั้งรัฐบาล

ปจจุบันมิไดใหความสําคัญเรื่องนี้ การที่รัฐบาลไทยมีนักเจรจาการคาจํานวนจํากัดนับเปนขอจํากัด

ในการเจรจาการคาระหวางประเทศมากพออยูแลว แตการขาดนักเจรจาการคาที่มีภูมิความรูและ

ทักษะในการเจรจาสรางขอจํากัดมากยิ่งกวา การผลิตและพัฒนานักเจรจาการคาเปนวาระเรงดวน

ในเชิงนโยบาย หากรัฐบาลยังคงเดินตามฉันทมติแหงวอชิงตัน และยึดกุมยุทธศาสตรการพัฒนา

แบบเปด (Outward Orientation) 

ในวาระที่คนไทยดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการการคาโลก การสงขาราชการทั้ง

จากกระทรวงพาณิชยและกระทรวงการตางประเทศ เปนคณะทํางาน (Supporting Staff) เพื่อ

ชวยงานผูอํานวยการองคการการคาโลก โดยกินเงินเดือนรัฐบาลไทยก็ดี หรือการเพิ่มจํานวนผูชวย

คณะเจรจาการคาประจําองคการการคาโลกในการเจรจาการคาพหุภาคีรอบโดฮาก็ดี ลวนเปน

โอกาสอันดีในการผลิตและพัฒนานักเจรจาการคาไทย เพราะอยางนอยที่สุดมีโอกาสเรียนรู 

ประสบการณจากการเจรจาการคาระหวางประเทศที่เกิดขึ้นจริง นาเสียดายที่รัฐบาลกําลังปลอยให

โอกาสเหลานี้หลุดเลยไป 

ความจํากัดของนักเจรจาการคาไทย ทั้งในดานกําลังคน ศักยภาพทางวิชาการ และ

ทักษะและประสบการณในการเจรจาการคาระหวางประเทศ มีนัยสําคัญอยางนอย 2 ประการ 

ประการแรก รัฐบาลมิควรเจรจาทําขอตกลงการคาเสรี ในขณะหนึ่งขณะใดมาก 

จนเกินไป เพราะจํานวนนักเจรจาการคาที่มีอยูนอยนิดจะถูกกระจายจนคณะผูแทนไทยบางเบา 

อันมีผลตอประสิทธิภาพในการเจรจาของคณะผูแทนแตละคณะ 

ประการที่สอง รัฐบาลมิควรกําหนดเงื่อนเวลาในการเจรจาและเรงใหคณะผูแทนไทย

สรุปขอตกลงตามกําหนดเวลา 

รัฐบาลทักษิณทําตรงกันขามกับนัยสําคัญทางนโยบายทั้งสองนี้ ในดานหนึ่ง พ.ต.ท.

ทักษิณโบกธงชี้นําการทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศคูเจรจานับสิบประเทศ อันแสดงอาการ 

FTA-Mania โดยมิไดคํานึงถึงขีดจํากัดของนักเจรจาการคาไทย ทั้งในดานกําลังคน ศักยภาพทาง

วิชาการ และทักษะในการเจรจา  ในอีกดานหนึ่ง พ.ต.ท.ทักษิณเรงรัดใหสรุปขอตกลงการทําสัญญา

โดยเร็ว การกําหนดเสนตายและเรงการเจรจามีผลในการบั่นทอนอํานาจตอรองของคณะ 

ผูแทนไทยในการเจรจา เพราะประเทศคูเจรจาลวงรูแลววา ฝายไทยกระเหี้ยนกระหือรือในการทํา



 146

ขอตกลงการคาเสรีโดยอาจยอมขอเรียกรองของประเทศคูเจรจาไดโดยงาย พ.ต.ท.ทักษิณไปไกล

ถึงกับชี้นําวา ในการเจรจาเพื่อทําขอตกลงการคาเสรีกับญ่ีปุน คณะผูแทนไทยมิจําตองหยิบยก

ประเด็นเรื่องการเปดตลาดขาวขึ้นโตะเจรจา จนประชาสังคมไทยอดตั้งขอกังขามิไดวา นายก 

รัฐมนตรีแหงประเทศไทยยืนอยูขางคณะผูแทนไทย  หรือยืนอยูขางประเทศคูเจรจาของไทย 

หากการเปดพรมแดนสังคมเศรษฐกิจไทยดวยการทําขอตกลงการคาเสรี เปน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาภายใต Thaksinomics  ไมมีขอสงสัยใดๆเลยวา ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดังกลาวนี้เดินตามฉันทมติแหงวอชิงตัน หาไดเดินตามฉันทมติแหงกรุงรัตนโกสินทร ซึ่งยึดกุม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม การเลือกเสนทางทวิภาคีนิยมแทนที่จะเนนแนวทางพหุภาคีนิยม 

กอใหเกิดวิวาทะในวงวิชาการ แตขอวิพากษสําคัญเกิดจากกระบวนทาและลีลาในการชี้นําของ  

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เอง รวมตลอดจนกระบวนการเจรจาเพื่อทําขอตกลงการคาเสรีที่มีลักษณะไร

ธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

 

หมายเหตุ    บทความชุดนี้เขียนจากบทบรรยายนําเร่ือง "นโยบายการจัดตั้งเขตการคาเสรีของ

ไทย" ในการเสวนาโตะกลมเรื่อง "FTA กับปญหาอธิปไตยของชาติ" จัดโดย ศูนย

นิติศาสตร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 และ 31 มีนาคม 2547 



 

ธรรมาภิบาลของกระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศ 
ภายใต Thaksinomics 

                        
 กระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศของไทยแตกตางจากสหรัฐอเมริกาโดย

ชัดเจน ในประเด็นธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 

สํานักผูแทนการคาแหงสหรัฐอเมริกา (The United States Trade Representative : 

USTR) เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการเจรจาการคาระหวางประเทศโดยตรง  ในขณะที่

ผูแทนการคาแหงประเทศไทยเปนตําแหนงสําหรับการใหรางวัลทางการเมือง หามีหนาที่ที่ชัดเจน

และบทบาทอันสามารถอวดอางไดไม ในโตะการเจรจาการคาระหวางประเทศ ประเทศคูเจรจาของ

ไทยอาจจะไมเคยรับรูวา  มีตําแหนงผูแทนการคาแหงประเทศไทย 

การไมกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน (Responsibility Assignment) สราง

ปญหาในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ แมจะมีกรมเจรจาการคาระหวางประเทศใน

สังกัดกระทรวงพาณิชย ซึ่งนาจะมีหนาที่หลักในการเจรจาการคาระหวางประเทศ แตเมื่อถึงคราว

กําหนดคณะผูแทนไทยในการเจรจาการคา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับเลือกกระทรวงการ

ตางประเทศเปนผูนําในการเจรจาการคาทวิภาคีกับสหรัฐอเมริกา ปฏิบัติการเชนนี้ยอมสรางความ

ขัดแยงและความขุนของหมองใจระหวางกระทรวงการตางประเทศกับกระทรวงพาณิชย (โดยเฉพาะ

อยางยิ่งกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ) โดยไมจําเปน  นอกจากนี้ ยังกอสภาวะความไมแนนอน

ในระบบราชการ อยางนอยที่สุด ผูคนในกรมเจรจาการคาระหวางประเทศมิอาจแนใจไดวา จะมี

หนาที่หลักในการเจรจาการคาระหวางประเทศตอไปอีกหรือไม  

USTR มีหนาที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจนในการเจรจาการคาระหวางประเทศ โดยที่

ไมมีหนวยงานอื่นใดมาแยงหนาที่ความรับผิดชอบนี้ USTR มีหนาที่จัดทํารายงานประจําปที่มีชื่อวา 

Trade Policy Agenda and Annual Report  นอกจากรายงานสภาวะการคาระหวางประเทศของ

สหรัฐอเมริกาและความคืบหนาในการเจรจาทําขอตกลงการคาเสรีกับนานาประเทศแลว ยังกําหนด

กรอบนโยบายการคาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา และกําหนดรายชื่อประเทศหรือกลุม

ประเทศที่จะเจรจาทําขอตกลงการคาเสรีตอไปอีกดวย 

เมื่อ USTR จะเริ่มตนกระบวนการทําขอตกลงการคากับประเทศใดหรือกลุมประเทศใด 

USTR จะตองแจงกรอบการเจรจาใหรัฐสภาอเมริกันรับทราบ กระบวนการเจรจาจึงมีความโปรงใส

ทั้งรายชื่อประเทศที่จะเจรจาและประเด็นในการเจรจา หลังจาก USTR แจงรัฐสภา ขอมูลขาวสารก็

ปรากฏโดยทั่วไป 
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ในระหวางที่ USTR ดําเนินการเจรจา กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและภาค

ประชาชนสามารถมีสวนรวมในการใหความเห็น ขอเสนอแนะ รวมตลอดจนการสรางแรงกดดัน  

ทั้งตอรัฐสภาและ USTR เพื่อใหการเจรจาเปนไปในแนวทางที่แตละกลุมตองการ ดังนี้ จะเห็นไดวา 

กระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา นอกจากจะเปนกระบวนการที่โปรงใส

แลว ยังเปนกระบวนการที่ประชาชนมีสวนรวมอีกดวย

เมื่อการทําขอตกลงการคาระหวางประเทศบรรลุผลแลว รัฐบาลอเมริกันตองนํา

ขอตกลงขอสัตยาบันจากรัฐสภา ในการลงมติใหสัตยาบันรางขอตกลงดังกลาว US Trade 

Promotion Authority Act of 2002 อนุญาตใหใชเสนทางการเจรจาวิถีดวน (Fast Track 

Negotiation) กลาวคือ สมาชิกรัฐสภาลงมติ Yes หรือ No โดยไมมีการแกไขหรือเพิ่มเติมรายละเอียด

ใดๆของขอตกลง

การที่ USTR ตองเสนอกรอบการเจรจาเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภาก็ดี  และการที่

รัฐบาลตองนํารางสัญญาการคาระหวางประเทศที่บรรลุขอตกลงแลวเพื่อขอสัตยาบันจากรัฐสภาก็ดี 

สะทอนใหเห็นหลักการสําคัญวา การเจรจาการคาระหวางประเทศตองมีความรับผิด (Accountability) 

ทั้ง USTR และรัฐบาลตองรับผิดตอรัฐสภา ซึ่งก็คือ การรับผิดตอประชาชนโดยออม

กระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศของไทยแตกตางจากสหรัฐอเมริกาที่ไร 

ธรรมาภิบาล กลาวคือ ไมมีความโปรงใส ประชาชนไมมีสวนรวม ไมมีความรับผิด และไมมีการ

ถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติบัญญัติ 
 

กระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศของไทยเปนกระบวนการที่ปราศจากความ

โปรงใส อยางนอย 5 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ไมมีหลักเกณฑที่โปรงใสในการเลือกประเทศคูสัญญา นายกรัฐมนตรีเปน

ผูเอานิ้วจิ้มวาจะทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศใด โดยไมมีคําอธิบายที่ชัดเจนวา เหตุใดจึงเลือก

ทําขอตกลงการคาเสรีกับประเทศหนึ่ง  แตไมทํากับอีกประเทศหนึ่ง

ประการที่สอง ไมมีความโปรงใสเกี่ยวกับประเด็นการเจรจา ซึ่งรับรูเฉพาะผูนํารัฐบาล 

และคณะผูแทนการเจรจา

ประการที่สาม ไมมีความโปรงใสเกี่ยวกับจุดยืนในการเจรจาในประเด็นตางๆ  ในหลาย

ตอหลายกรณี คณะผูแทนไทยมิไดมีจุดยืนที่ชัดเจนในการเจรจา เพราะไมมีชุดความรูที่จะกําหนด

จุดยืนดังกลาวได ในกรณีที่มีจุดยืนในการเจรจาก็มิไดประกาศใหสาธารณชนไดรับทราบ ดังนั้น 

ประชาชนคนไทยมิอาจเตรียมปรับตัวได เพราะมิไดรับทราบวา จุดยืนในการเจรจาของคณะผูแทน

ไทยกระทบตอชะตากรรมทางเศรษฐกิจของตนอยางไรบาง
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ประการที่ส่ี ไมมีความโปรงใสเกี่ยวกับกระบวนการยื่นหมูยื่นแมวในการเจรจาการคา

ระหวางประเทศ ไมมีความโปรงใสวา รัฐบาลสละอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจใด เพื่อใหได

ประโยชนจากการเขาถึงตลาดอุตสาหกรรมหรือภาคเศรษฐกิจใด ในเมื่อผูนํารัฐบาลและบุคคลที่ชิด

ใกลรัฐบาลจํานวนมากมีผลประโยชนทับซอนทางธุรกิจ ประชาสังคมไทยจึงมีสิทธิที่จะตั้งขอกังขา

วา กระบวนการยื่นหมูยื่นแมวในการเจรจาการคาระหวางประเทศเกื้อประโยชนทางธุรกิจของผูนํา

รัฐบาลและบุคคลที่ชิดใกลรัฐบาลหรือไม 

ประการที่หา ไมมีความโปรงใสวา ใครไดประโยชน ใครเสียประโยชน และใครรับภาระ

อันเกิดจากผลการเจรจา ความไมโปรงใสดังกลาวนี้ ดานหนึ่งทําใหประชาชนมิอาจกําหนดจุดยืนได

วา สมควรสนับสนุนขอตกลงการคาระหวางประเทศดังกลาวหรือไม อีกดานหนึ่ง ทําใหมิอาจ

วิเคราะหผลกระทบอันเกิดจากการทําขอตกลงดังกลาวได 
 

กระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศของไทยขาดการมีสวนรวมของประชาชน 

อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ประชาชนไมมีสวนรวมในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑการ

เลือกประเทศคูเจรจา  ประเด็นในการเจรจา  และจุดยืนในการเจรจาประเด็นตางๆ

ประการที่สอง ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการทําขอตกลงการคาเสรี รวมทั้งกลุม

ชนผูเสียเปรียบในสังคมไมมีโอกาสและไมมีเวทีที่จะแสดงความเห็นวา การทําขอตกลงการคาเสรี

กระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผูคนเหลานี้อยางไรบาง และรัฐบาลควรจะชวยเหลืออยางไร

ประการที่สาม การมีสวนรวมของประชาชนมีลักษณะไรสมมาตรอยางยิ่ง ในขณะที่

กลุมผลประโยชนของผูนํารัฐบาลและที่ชิดใกลกับรัฐบาลสามารถกําหนดจุดยืนของรัฐบาลในการ

เจรจาการคาระหวางประเทศ กลุมผลประโยชนและภาคประชาชนที่มีระยะหางจากรัฐบาลมิอาจมี

สวนรวมในกระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศแมแตนอย

กระบวนการเจรจาการคาระหวางประเทศของไทยปราศจากความรับผิด ในขณะที่

คณะผูแทนการเจรจารับผิดตอรัฐบาล แตไมมีกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) ที่

บังคับใหรัฐบาลตองรับผิดตอประชาชน ในเมื่อรัฐบาลไมตองเสนอกรอบการเจรจาเพื่อขอความ

เห็นชอบจากรัฐสภา  และไมตองนํารางสัญญาที่บรรลุขอตกลงแลวขอสัตยาบันจากรัฐสภา  ดวย

เหตุดังนี้ การเจรจาการคาระหวางประเทศจึงปราศจากการถวงดุลระหวางฝายบริหารกับฝายนิติ

บัญญัติ 
 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไมเกื้อกูลใหกระบวนการเจรจาการคา

ระหวางประเทศมีธรรมาภิบาล เพราะยังคงยึดหลักการทั่วไปที่วา การทําขอตกลงหรือสัญญา

ระหวางประเทศมิตองขอสัตยาบันจากรัฐสภา ยกเวน 3 กรณีดังตอไปนี้ กลาวคือ 
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(1) มีขอตกลงที่มีผลเปลี่ยนแปลงราชอาณาเขตไทย

(2) มีขอตกลงที่มีผลเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจแหงรัฐ 

(3) มีขอตกลงที่มีผลใหตองออกพระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา 

มาตรา 224 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เพียงแตสืบทอดจารีต

การรางรัฐธรรมนูญเพื่อใหฝายบริหารขี่คอฝายนิติบัญญัติ  ไมเกื้อกูลการถวงดุลอํานาจระหวางฝาย

บริหารกับฝายนิติบัญญัติ และไมเกื้อกูลใหกระบวนการทําขอตกลงหรอสัญญาระหวางประเทศมี

ธรรมาภิบาล

ื

หากรัฐบาลไทยบรรลุขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา ประธานาธิบดีบุชตองนํา

ขอตกลงดังกลาวขอสัตยาบันจากรัฐสภา ในขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไมตองขึ้นตอรัฐสภาใน

เร่ืองนี้  โดยที่ยืนยันมาโดยตลอดวา จะไมขอสัตยาบันจากรัฐสภา

ในเมื่อการทําขอตกลงการคาระหวางประเทศมีผูไดประโยชนและมีผูเสียประโยชน 

รัฐสภาจึงควรทําหนาที่เปนตัวแทนประชาชนในการดูแลใหการเจรจาการคาระหวางประเทศมีธรรมา 

ภิบาล และกดดันใหรัฐบาลดําเนินนโยบายดวยความเปนธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการดูแล

อุตสาหกรรมและภาคเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบทางลบจากการเปดเสรี

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มิไดสนใจเรื่องธรรมาภิบาล และมิไดสนใจที่จะ

ชวยเหลือประชาชนที่ประสบความพิบัติจากการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ มีแตการโฆษณาชวนเชื่อวา 

การทําขอตกลงการคาเสรีมีแตได  ไมมีเสีย 
 

ฤาธรรมาภิบาลไมอยูในพจนานุกรมของ Thaksinomics? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  



 151

มาตรา 224 

พระมหากษัตริยทรงไวซึ่งพระราชอํานาจในการทําหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก  และ

สัญญาอื่นกับนานาประเทศ  หรือกับองคการระหวางประเทศ 

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย  หรือเขตอํานาจแหงรัฐ หรือจะตองออก

พระราชบัญญัติเพื่อใหการเปนไปตามสัญญา ตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา 

 

 

 

หมายเหตุ   บทความนี้เขียนจากบทบรรยายนําเรื่อง "นโยบายการจัดตั้งเขตการคาเสรีของไทย" 

ในการเสวนาโตะกลมเรื่อง "FTA กับปญหาอธิปไตยของชาติ" จัดโดยศูนยนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2547 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2547 
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Spaghetti Regionalism 
 

เมื่อกวา 30 ปที่แลว คนไทยที่รูจัก Spaghetti มีแตชนชั้นสูง การเติบโตทางเศรษฐกิจ

และกระบวนการโลกานุวัตร ชวยใหชนชั้นลางในสังคมไทยในบัดนี้รูจัก Spaghetti กระบวนการ

โลกานุวัตรมิไดมีเฉพาะแตเร่ืองของการคา การลงทุน และการเงินระหวางประเทศเทานั้น หากยังมี

มิติดานวัฒนธรรมดวย ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง อาหารนานาชาติถูกขับเคลื่อนโดยกระแส

โลกานุวัตร  ผูคนในสังคมเปดลวนรูจักและมีโอกาสลิ้มรสอาหารของชาติอ่ืนๆ 

สปาเกตตีเปนบะหมี่อิตาเลียน วงวิชาการประวัติศาสตรถกเถียงกันวา ชาติใดเปนชาติ

แรกที่ผลิตบะหมี่ ชาติที่คนอาเซียรูจักมักคุน ไดแก จีน ญี่ปุน และเกาหลี สวนอิตาลีเปนตัวเลือกของ

ชาวยุโรป กระนั้นก็ตาม มีผูตั้งขอสังเกตวา อิตาลีอาจรูจักบะหมี่เพราะมารโคโปโล (Marco Polo) ไป

เรียนรูจากประเทศจีน 
 

เหตุใด Spaghetti จึงของเกี่ยวกับ Regionalism? 
 

Regionalism แปลวา ภูมิภาคนิยม อันเปนแนวความคิดวาดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ

ภูมิภาค ทั้งในรูปเขตการคาเสรี (Free Trade Area) หรือสหภาพศุลกากร (Custom Union) เขต

เศรษฐกิจภูมิภาคมีสมาชิกมากกวา 2 ประเทศ หากขอตกลงการคาเสรีทํากันระหวางประเทศ

คูสัญญาเพียง 2 ประเทศ  ขอตกลงนั้นเปนขอตกลงทวิภาคี (Bilateral Agreement) 

การตกลงในการทําสัญญาการคาทวิภาคีเปนการตกลงในการจัดระเบียบการคา

ระหวางประเทศคูสัญญา สวนขอตกลงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเปนการตกลงในการจัด

ระเบียบการคาระหวางประเทศในหมูภาคีสมาชิกมากกวา 2 ประเทศ 

พหุภาคีนิยม (Multilateralism) แตกตางจากภูมิภาคนิยม (Regionalism) และทวิภาคี

นิยม (Bilateralism) เพราะพหุภาคีนิยมเปนการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศ ครอบคลุมสังคม

เศรษฐกิจโลกทั้งหมด GATT 1947 และ GATT 1994  ภายใตการกํากับและดูแลขององคการการคา

โลกในปจจุบันเปนระเบียบการคาพหุภาคีดังกลาวนี้ องคการการคาโลกมีสมาชิกมากถึง 148 

ประเทศ 

นักเศรษฐศาสตรเชื่อวา การเปดเสรีดานการคาระหวางประเทศจะใหประโยชนแก

สังคมเศรษฐกิจโลกก็ตอเมื่อเปนการเปดเสรีภายใตระบบการคาพหุภาคี เพราะภาคีองคการการคา

โลกทุกประเทศสามารถเขาถึงตลาดของกันและกัน ในขณะที่การเปดตลาดภายใตระบบภูมิภาค

นิยมก็ดี และระบบทวิภาคีนิยมก็ดี แมจะใหประโยชนแกภาคีคูสัญญา แตฝนตกไมทั่วฟา เพราะ



 153

ประเทศที่มิไดเปนภาคีมิอาจไดประโยชนเสมอดวยประเทศที่เปนภาคีสมาชิก บางครั้งอาจตองพาน

พบ 'ลูกหลง' หรือ 'หางเครื่อง' ชนิดมิอาจหลีกหนีได 

การคาระหวางประเทศภายใตปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมมีพื้นฐานจากความไดเปรียบ

เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) และการใชความชํานัญพิเศษ (Specialization) แต

ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศตางๆมิไดอยูคงที่ หากแปรเปลี่ยนไปตามปจจัย

นานัปการ โดยเฉพาะอยางยิ่งความกาวหนาดานเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงราคาสัมพัทธของ

ปจจัยการผลิต นานาประเทศพยายามเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาระหวางประเทศในทางที่เกื้อ

ประโยชนแหงตน  ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบดวยแลว แรงผลักดัน 

ในการจัดระเบียบใหมยิ่งมีมากขึ้น 

แตการเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกเปนเรื่องยากยิ่ง 

สวนหนึ่งเปนเพราะตองไดรับฉันทมติ (Consensus) จากภาคีทุกประเทศ เนื่องจากองคการการคา

โลกยึดกฎคะแนนเสียงเอกฉันท อีกสวนหนึ่งเปนผลจากการเมืองภายในองคการการคาโลก ซึ่ง

ประกอบดวยขั้วอํานาจ 3 ข้ัว อันไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และโลกที่สาม ซึ่งรวมพลังเสริม

อํานาจตอรอง เพื่อกันมิใหประเทศมหาอํานาจเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาระหวางประเทศตาม

อําเภอใจ 

เมื่อสหรัฐอเมริกาไมสามารถจัดระเบียบการคาพหุภาคีใหมในทางที่เปนประโยชนแก

สหรัฐอเมริกามากขึ้น สหรัฐอเมริกาจึงหันไปทําขอตกลงการคาเสรีกับนานาประเทศ ครอบคลุมทุก

ภาคภูมิศาสตร  และครอบคลุมทั้งขอตกลงเศรษฐกิจภูมิภาคและขอตกลงการคาทวิภาคี 

ในดานการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาค สหรัฐอเมริกาผนึกตัวเขากับแคนาดาและ

เม็กซิโกเปนเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) มาตั้งแตป 2536 และขับเคลื่อนการจัดตั้งเขต

เศรษฐกิจภูมิภาคกับ Central America Free Trade Area (CAFTA) ตั้งแต ป 2546 โดยมีแผนการ

จัดตั้งเขตการคาเสรีแหงทวีปอเมริกา (Free Trade Area of the Americas : FTAA) ใหแลวเสร็จใน

ป 2548 ทั้งนี้ FTAA จะเปนเขตเศรษฐกิจยักษใหญ (Super Bloc) แหงทวีปอเมริกา เพราะ

ครอบคลุมตั้งแตจุดเหนือสุดของทวีปอเมริกาเหนือจนจรดจุดใตสุดของทวีปอเมริกาใต 

สหรัฐอเมริกาเขารวมในเขตความรวมมือเศรษฐกิจอาเซียแปซิฟก (APEC) ตั้งแตยุค

สมัยของประธานาธิบดีคลินตัน หลังจากที่สหรัฐอเมริกายึดครองอิรักไดในป 2545 สหรัฐอเมริกามี

แผนที่จะจัดตั้งเขตการคาเสรีตะวันออกกลาง (Middle East Free Trade Area : MEFTA)  

ในแอฟริกา สหรัฐอเมริกากําลังเดินเครื่องในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเสรีกับกลุมประเทศ

สหภาพศุลกากรแอฟริกาใต (South Africa Custom Union : SACU) ตั้งแตป 2547 

สหรัฐอเมริกาไมเพียงแตสยายปกจัดตั้งเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเทานั้น หากยังขับเคลื่อน

ในการทําขอตกลงการคาทวิภาคีอีกดวย 
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ในอาเซีย สหรัฐอเมริกาทําขอตกลงการคาเสรีกับอิสราเอลมาตั้งแตป 2528  จอรแดน 

ป 2544  สิงคโปร ป 2546  ออสเตรเลีย ป 2547  โดยมีแผนที่จะสรุปขอตกลงกับบาหเรน  

ป 2548 

ในละตินอเมริกา สหรัฐอเมริกาบรรลุขอตกลงการคาเสรีกับชิลีตั้งแตป 2546 

ในแอฟริกา สหรัฐอเมริกาเจรจากับโมร็อกโคตั้งแตป 2546 เพื่อจัดทําขอตกลงการคา

เสรี  อียิปตเปนเปาหมายตอไป  ซึ่งกําหนดที่จะสรุปขอตกลงในป 2548 

ดังนี้จะเห็นไดวา สหรัฐอเมริกากําลังสรางเครือขายการคาเสรีในขอบขายทั่วโลก และ

เครือขายนี้นับวันมีแตจะขยายตอไป  
 

คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงขับเคลื่อนการจัดตั้งเขตการคาเสรี? 
 

สหรัฐอเมริกาตองการจัดระเบียบการคาระหวางประเทศในประเด็นใหมๆที่

สหรัฐอเมริกาไดประโยชน ดังเชนประเด็นเรื่องการคาบริการ กรรมสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญา 

การคาสินคา GMOs การเปดเสรีดานการลงทุน นโยบายการแขงขัน การจัดจางจัดซื้อของรัฐบาล 

เปนตน เมื่อไมสามารถผลักดันการเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกได 

สหรัฐอเมริกาจึงหันมาใชยุทธวิธีการทําขอตกลงการคาเสรีทั้งระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี ซึ่ง

สหรัฐอเมริกามีอํานาจตอรองเหนือกวาและสามารถจัดระเบียบการคาใหมไดโดยงาย 

เมื่อสหรัฐอเมริกาประสบความสําเร็จในการจัดระเบียบการคาใหม ทั้งระดับภูมิภาค

และระดับทวิภาคี สหรัฐอเมริกาหวังเปนอยางยิ่งวา การเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาพหุภาคีภายใต

องคการการคาโลกจะทําไดงายขึ้น เนื่องจากจํานวนประเทศที่ยอมรับระเบียบใหมมีมากขึ้น  อันเปน

ผลจากการทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกานั่นเอง 

หากแมนสหรัฐอเมริกาไมประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงระเบียบการคาพหุ

ภาคีดังปรารถนา สหรัฐอเมริกายังสามารถเดินหนาทําขอตกลงการคาเสรี ทั้งระดับภูมิภาคและ

ระดับทวิภาคีตอไป ในทายที่สุด ระเบียบการคาระหวางประเทศที่มีสหรัฐอเมริกาเปนศูนยกลาง อาจ

เขาไปมีบทบาทคูขนานกับระเบียบการคาพหุภาคีภายใตองคการการคาโลกได 

สหรัฐอเมริกามิไดหวังประโยชนดานเศรษฐกิจจากการทําขอตกลงการคาเสรีเทานั้น 

หากยังหวังประโยชนดานการเมืองดวย โดยที่ประโยชนดานการเมืองอาจเหนือกวาประโยชนดาน

เศรษฐกิจ บรรดาประเทศที่สหรัฐอเมริกาเลือกทําขอตกลงการคาเสรีจักตองมีจุดยืนทางการเมืองนี้

ชัดเจนวา ยืนอยูขางสหรัฐอเมริกา และสังกัดคายอเมริกัน สหรัฐอเมริกาใชขอตกลงการคาเสรีเปน

เครื่องมือในการโดดเดี่ยวประเทศที่มิไดเปนพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา 

ดวยเหตุที่สังคมเศรษฐกิจอเมริกันเปนสังคมเศรษฐกิจที่มีอํานาจซื้อสูงและมีขนาดใหญ 

ประเทศโลกที่สามจํานวนมากจึงพากันวิ่งแขงกันทําขอตกลงการคาเสรีกับสหรัฐอเมริกา เพราะเกรง
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วา การตกรถไฟขบวนที่สหรัฐอเมริกาเปนผูขับเคลื่อน จะทําใหสูญเสียประโยชนและกอตนทุนที่

เรียกวา Cost of Non-Participation เนื่องจากมิไดอยูในฐานะเสมอดวยประเทศที่ทําขอตกลงการคา

เสรีกับสหรัฐอเมริกาแลว 

แตการทําขอตกลงการคาเสรีใชวาจะใหประโยชนสุทธิเสมอไป เพราะขึ้นอยูกับเงื่อนไข

ขอตกลง มิหนําซ้ํายังมีตนทุนการบริหารเพิ่มข้ึนอีกดวย หากจํานวนสัญญายิ่งมีมากเพียงใด ตนทุน

และความสับสนในการบริหารจะยิ่งเพิ่มพูนมากเพียงนั้น ทั้งนี้เนื่องจากรายละเอียดของสัญญาแต

ละสัญญาแตกตางกัน อาทิ สิทธิประโยชนดานภาษีศุลกากรแตกตางกัน กฎวาดวยแหลงกําเนิด

สินคา (Rules of Origin) แตกตางกัน ฯลฯ ประเทศที่เปนภาคีขอตกลงการคาเสรีมากกวาหนึ่ง

ขอตกลง ยอมมีปญหายุงยากในการบริหาร และกอผลกระทบที่ศาสตราจารยจักดิช ภควตี 

(Jagdish Bhaywati) เรียกวา Spagetti-Bowl Effect เพราะความซับซอนและยุงเหยิงของขอตกลงมี

สภาพไมแตกตางจากสปาเกตตีที่พันกันในชามสปาเกตตี 
 

การเติบโตของ Spaghetti Regionalism เปนปรากฏการณของทศวรรษ 2540 
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 USA :  
Free Trade Arrangements 

Regionalism 

NAFTA 
[1993] 

CAFTA 
[2003] 

FTAA 
[2005] 

  SACU 
  [2004] 

APEC 

MEFTA 
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USA :  
Free Trade Arrangements 

Bilateralism 

 Israel 
 [1985] 

 Jordan 
 [2001] 

 Singapore 
 [2003] 

 Chile 
 [2003] 

 Morocco 
 [2003] 

 Egypt 
 [2005] 

 Australia 
 [2004] 

 Bahrain 
 [2005] 

Thailand 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  “เศรษฐทรรศนเจาพระยา” 

   นิตยสาร ผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2547 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

3.4  การเงิน  การคลัง  
และเศรษฐกิจมหภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3.4.1  เศรษฐกิจมหภาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Consumption-Led Growth 
                        

  ธนาคารแหงประเทศไทยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของการใชบัตรเครดิต 

(Credit Card) ทั้งนี้เนื่องจากมีการแขงขันในการออกบัตรเครดิตอยางรุนแรง แตเดิมบัตรเครดิตออก

โดยสถาบันการเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารพาณิชย ตอมานิติบุคคลที่มิใชธนาคารพาณิชย

กระโดดเขามารวมวงไพบูลยในการออกบัตรเครดิตแขงขันดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง Department 

Stores และ Supermarkets ขนาดใหญ  ในปจจุบัน บัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารพาณิชยมีเพียง 

2.86 ลานบัตร สวนที่ออกโดยสถาบันที่มิใชธนาคารพาณิชยมีถึง 3.57 ลานบัตร รวมทั้งสิ้น 6.43 

ลานบัตร 
       

        ธนาคารแหงประเทศไทยควบคุมและกํากับการออกบัตรเครดิตไดเฉพาะสวนที่ออกโดย

สถาบันการเงิน มิอาจควบคุมและกํากับการออกบัตรเครดิตของนิติบุคคลที่มิใชสถาบันการเงิน การ

ควบคุมและกํากับเนนเพียง 2 จุด จุดแรกไดแก การกําหนดรายไดข้ันต่ําของผูมีสิทธิถือบัตรเครดิต 

จุดที่สองไดแก การควบคุมอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต 

        พัฒนาการของสังคมเศรษฐกิจไทย ทําใหบัตรเครดิตขับเคลื่อนเขามาแทนที่ธนบัตร 

เหรียญกษาปณ และเช็คในฐานะสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แตการมีสิทธิใชบัตรเครดิตอาจมีผลใน

การกระตุนใหมีการใชจายเกินตัว เพราะเปดชองใหมีการซื้อสินคาและบริการกอนการชําระเงิน ใน

แงนี้การขยายตัวของการใชบัตรเครดิต จึงมีผลตอการเติบโตของลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) 

และนี่เองเปนที่มาของความกังวลของธนาคารแหงประเทศไทย 

        เมื่อเกิดวิกฤตการณการเงิน 2540 ธุรกิจบัตรเครดิตตองเผชิญปญหาในการประกอบการ 

เนื่องจากลูกคาสิ้นฐานะในการชําระหนี้ ตอเมื่อเศรษฐกิจฟนตัว ธุรกิจบัตรเครดิตก็ฟนตัวตามไป

ดวย มีการขยายตลาดเพื่อใหประชาชนระดับลางใชบัตรเครดิตมากขึ้น อันเปนเหตุใหมีการแขงขัน

ระหวางผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอยางรุนแรง ในขณะเดียวกัน ผูประกอบธุรกิจบัตรเครดิตบางราย

เอาเปรียบลูกคาอยางไมละอาย ดวยการคิดดอกเบี้ยในอัตราสูงลิบล่ิว จนธนาคารแหงประเทศไทย

ตองควบคุมมิใหมีการคิดดอกเบี้ยเกินกวาอัตรารอยละ 18 ตอป 

        รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เลือกใชกลยุทธในการกระตุนใหประชาชนเพิ่มการ 

ใชจายในการบริโภค เพื่อใหเศรษฐกิจฟนตัวจากวิกฤตการณการเงิน 2540 กลยุทธดังกลาวนี้รูจักกัน

ในวงวิชาการเศรษฐศาสตรวา Consumption-Led Growth  การเพิ่มการใชจายโดยการใชบัตร

เครดิตเปนหนทางหนึ่งในการเพิ่มรายจายในการบริโภค ดวยเหตุดังนั้น จึงมีการลดระดับรายไดข้ัน

ต่ําของผูมีสิทธิถือบัตรเครดิต จากระดับเดือนละ 25,000 บาท เหลือเพียงเดือนละ 15,000 บาท 
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        นอกจากการสงเสริมการใชจายของประชาชน ดวยการผอนคลายเงื่อนไขในการใช 

บัตรเครดิตแลว รัฐบาลทักษิณยังผอนคลายเงื่อนไขในการซื้อสินคาผอนสงอีกดวย รัฐบาลนายชวน 

หลีกภัย ไดใชมาตรการนี้มากอนแลว ดวยการกําหนดใหการซื้อรถยนตผอนสง ไมตองจายเงินดาว 

(Dow Payment) ทั้งนี้เพื่อโอบอุมอุตสาหกรรมรถยนต  รัฐบาลทักษิณสานตอมาตรการนี้ ดวยการ

โอบอุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยและบานจัดสรร ดวยการลดวงเงินดาวขั้นต่ําที่ตองจายในการซื้อ 

ผอนสง 

        การกําหนดใหสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลรับแทงหวย แมจะมีเจตนารมณในการ

ทําลายกิจการหวยใตดิน ดวยการนําหวยใตดินขึ้นบนดิน แตมีผลในการสงเสริมการใชจายดาน

อบายมุขโดยปราศจากขอกังขา แมการใชจายดานอบายมุขจะเกื้อกูลใหเศรษฐกิจฟนตัวได แตสราง

ตนทุนแกสังคม (Social Cost) ที่สูงยิ่ง 

        การกระตุนการใชจายในการบริโภคมิไดจํากัดเฉพาะภาคนาคร (Urban Sector) หาก

ครอบคลุมถึงภาคชนบท (Rural Sector) ดวย  รัฐบาลทักษิณเลือกใชยุทธศาสตรการพัฒนาทวิวิถี 

(Dual-Track Development Strategy)  ดานหนึ่งยึดยุทธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward 

Orientation) โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการสงออก (Export-Oriented 

Industrialization)  และเดินตามฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus)  อีกดานหนึ่งให

ความสําคัญแกการพัฒนาชนบท  มีการอัดฉีดการเติบโตสูชนบทในลักษณะ Rural Keynesianism 

พรอมกันนั้น  ก็มีนโยบายสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทั้งในภาคนาครและภาค

ชนบท 

        การอัดฉีดเงินใหประชาชนในระดับรากหญาสําหรับในภาคนาครอาศัยแนวความคิดวา

ดวย 'ธนาคารประชาชน'  โดยมอบหมายใหธนาคารออมสินดูแลพอคาแมคาหาบเรแผงลอย  

ในภาคชนบท มีโครงการพักหนี้เกษตรกร ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปน

ผูรับผิดชอบ  พรอมกันนั้นก็มีการจัดตั้งกองทุนหมูบาน 

        มาตรการในการอัดฉีดเงินใหประชาชนในระดับรากหญา แมจะมีวัตถุประสงคในการ

ประคับประคองการผลิตใหดําเนินตอไปได แตสงผลตอการใชจายในการบริโภคดวยอยางปราศจาก

ขอกังขา 

        การกระตุนใหประชาชนเพิ่มการใชจายในการบริโภคอาจจะเปนมาตรการที่จําเปนตอ

การฟนระบบเศรษฐกิจที่เผชิญผลกระทบจากวิกฤตการณการเงิน เนื่องจากภาคการผลิต (Real 

Sector) อยูในภาวะชะงักงัน ทั้งๆที่มีกําลังการผลิตลนเกิน (Excess Capacity) แตไมกลาตัดสินใจ

ขยายการผลิต เนื่องจากไมแนใจเกี่ยวกับสภาวการณในตลาด ประกอบกับสถาบันการเงินไมกลา

ขยายสินเชื่อ เนื่องจากเกรงปญหาหนี้เสียและหนี้สูญทับถม การกระตุนการใชจายในการบริโภค 

จึงเปนหนทางที่เหลืออยู โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา รายจายในการบริโภคของ
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ประชาชนเปนองคประกอบสําคัญของอุปสงคมวลรวม (Aggregate Demand) โดยในปจจุบัน 

มีน้ําหนักเกือบ 70% 

         แตการเพิ่มการใชจายในการบริโภคกระทบตอการออมในระบบเศรษฐกิจ หากการออม

มีไมเพียงพอที่จะสนองตอบความตองการในการลงทุน ยอมเกิดปญหาชองวางระหวางการออมกับ

การลงทุน (Saving-Investment Gap)  หรืออีกนัยหนึ่งปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด (Current 

Account Deficit) เมื่อดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลรายแรง ดังเชนเกินกวา 5% ของ GDP วิกฤตการณ

การเงินอาจตามมาได ดังเชนที่เกิดขึ้นในป 2540 
 

       ในปจจุบัน สังคมเศรษฐกิจไทยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล เงินออมภายในระบบ

เศรษฐกิจมีมากพอที่จะสนองตอบความตองการลงทุน (ดูตารางที่ 1) จนระบบเศรษฐกิจมีสภาพ

คลองลนเกิน  ทั้งนี้เปนผลจากภาวะตกต่ําและถดถอยภายหลังวิกฤตการณการเงิน 2540 

        อยางไรก็ตาม หากสังคมเศรษฐกิจไทยฟนตัวอยางเต็มที่และเติบโตในอัตราสูง ปญหา

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจะฟนชีพตามการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจ ดังที่ปรากฏเกือบตลอด 

ทศวรรษ 2530 ประวัติศาสตรอาจซํ้ารอยอีกในขอที่วา ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่รายแรง

และเรื้อรังนํามาซึ่งวิกฤตการณการเงิน ดังนั้น จึงจําเปนตองตัดไฟแตตนลม ดวยการหยุดยั้งการ

ขยายตัวของลัทธิบริโภคนิยม 

        การกระตุนใหประชาชนเพิ่มการใชจายในการบริโภค แมจะเปนมาตรการอันจําเปนแก

การฟนระบบเศรษฐกิจ แตมิควรใชมาตรการนี้เปนการถาวร เพราะมีผลในการบั่นทอนการออมและ

สรางปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ทั้งนี้ตองตระหนักวาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไมเคย

ปรากฏอยูในวาระทางการเมือง (Political Agenda) เนื่องจากประชาชนมิไดรูสึกเดือดรอนจาก

ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เพราะมิไดมีรูปธรรมของปญหาที่เห็นไดจับตองได ตางกับปญหา

ขาวยากหมากแพงที่มี รูปธรรมของปญหาที่ชัดเจน ประชาชนจึงสรางแรงกดดันใหรัฐบาล 

แกปญหา 
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ตารางที่ 1 
อัตราสวนระหวางการออมมวลรวมแหงชาติ (Gross National Saving)  

กับการลงทุนมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Investment)  

ป 2534-2544 

(%) 

 

ป GNP/GDP 

2534 80.9 

2535 84.5 

2536 86.4 

2537 88.3 

2538 84.7 

2539 82 

2540 98.2 

2541 155.4 

2542 147 

2543 138.9 

2544 127.1 

 
ที่มา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและธนาคารแหงประเทศไทย 

หมายเหตุ   ขอมูลป 2544 เปนสถิติเบ้ืองตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 
   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2547 



 

การประสานการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
   

ความขัดแยงระหวางรัฐบาลกับธนาคารแหงประเทศไทย จนถึงกับถอน ม.ร.ว.จัตุมงคล 

โสณกุล  ออกจากตําแหนงผูวาการ  และตอมามีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯแตงตั้ง ม.ร.ว.  

ปรีดิยาธร เทวกุล ใหดํารงตําแหนงแทนนั้น สะทอนใหเห็นปญหาพื้นฐานในการประสานการดําเนิน

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 

การบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคจักตองสอดประสานกันทั้งนโยบายการคลัง 

นโยบายการเงิน และนโยบายการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อนําพาสยามรัฐนาวาไปในทิศทาง

เดียวกัน หากปราศจากการประสานการดําเนินนโยบาย ระบบเศรษฐกิจยอมมิอาจบรรลุเปาหมายที่

กําหนดไวครบทุกเปาได ทั้งนี้ตองคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา ความพยายามในการบรรลุเปาหมายบาง

เปาอาจสรางอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายอื่นในขณะเดียวกัน 

กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจเร่ิมตนจากการเลือกเปาหมาย การจัดลําดับ

ความสําคัญของเปาหมาย การกําหนดมูลคาของเปาหมาย การเลือกใชเครื่องมือ การกําหนดมูลคา

ของเครื่องมือ และการกําหนดอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆในการบริหาร

นโยบายเศรษฐกิจ 

ความไมชัดเจนในการกําหนดความรับผิดชอบในการนําระบบเศรษฐกิจบรรลุเปาหมาย

แตละเปา (Target Assignment) ความไมชัดเจนในการกําหนดอํานาจในการใชเครื่องมือ 

(Instrument Assignment) และการขาดการประสานการดําเนินนโยบาย (Policy Co-ordination) 

นับเปนขอบกพรองสําคัญของระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคของรัฐบาลไทย 

ความขัดแยงระหวางรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กับ ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ ผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย ในประเด็นนโยบายการเงินมีอยูอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่งวาดวยการจัด 

ลําดับความสําคัญของเปาหมายนโยบายการเงิน อีกดานหนึ่งวาดวยการใชอัตราดอกเบี้ยเปน

เครื่องมือนโยบายการเงิน 

ธนาคารแหงประเทศไทยภายใตการนําของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ใหความสําคัญแก

เปาหมายการฟนตัวทางเศรษฐกิจ จึงดําเนินนโยบายกดดอกเบี้ยใหอยูในระดับต่ํา ทั้งนี้เพราะเชื่อวา 

นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ํานอกจากเกื้อประโยชนในการชําระหนี้แลว ยังใหส่ิงจูงใจในการลงทุนอีก

ดวย 

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ภายใตการชี้นําของนายวีรพงษ รามางกูรและสหาย 

ตองการใหธนาคารแหงประเทศไทยจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายเสียใหม โดยหันไปเนนการ
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รักษาเสถียรภาพของเงินบาท สะกัดการไหลออกของเงินทุน (Capital Outflow) และชะลอปญหา

การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงินระหวางประเทศ ในเมื่อดุลบัญชีเดินสะพัดมีทีทาวา

จะขาดดุล และการไหลออกของเงินทุนมีปริมาณมากเกินกวาการเคลื่อนยายเงินทุนเพื่อชําระหนี้

ระหวางประเทศ 

เมื่อ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุลเขารับตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ก็แถลง

อยางชัดเจนวา จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคาร (Inter-Bank Rate) ใหสูงกวาอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก โดยธนาคารแหงประเทศไทยจะไมเขาไปแทรกแซงกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

และอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูของสถาบันการเงินตางๆ 

การกดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระหวางธนาคารใหต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เกื้อ

ประโยชนแกธนาคารตางประเทศในประเทศไทยอยางมาก โดยธนาคารเหลานี้มิยินดีและมิจําตอง

รับฝากเงิน เพราะสามารถกูยืมระหวางธนาคารโดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ํากวา เพื่อนําไปปลอยกูทั้ง

ภายในและภายนอกประเทศ ในขณะที่ธนาคารไทยจําตองรับเงินฝาก ซึ่งทําใหตนทุนการประกอบ 

การสูงกวา  

ดวยการเขยิบอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืนระหวางธนาคารใหสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

ธนาคารทั้งไทยและเทศตองหันไปรับเงินฝากมากขึ้น การแขงขันกันดึงดูดเงินฝากยอมมีผลในการ

ผลักดันใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงขึ้น และอาจมีผลตอการชะลอการไหลออกของเงินทุนดวย 

ความขัดแยงระหวางธนาคารแหงประเทศไทยกับฝายการเมืองที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ควรเปน

จุดปะทุใหมีการพิจารณาทบทวนระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคอยางจริงจัง 

ภายใต พ.ร.บ. ธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ธนาคารแหงประเทศไทยขึ้นตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังและรัฐบาล ไมมีความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure Independence) 

หากแตมีความเปนอิสระโดยพฤตินัย (de facto Independence) อันเปนผลส่ังสมจากการสราง

ความนาเชื่อถือของผูนําธนาคารแหงประเทศไทยในอดีต ไมมีบทบัญญัติตามกฎหมายที่ชัดเจนวา 

ธนาคารแหงประเทศไทยรับผิดชอบเปาหมายปฐมฐานเปาหมายใด อีกทั้งมีการคานอํานาจในการ

ใชเครื่องมือทางการเงิน จนธนาคารแหงประเทศไทยไมมีอิสระในการใชเครื่องมือนโยบายการเงิน

อยางเต็มที่ 

ธนาคารแหงประเทศไทยภายใตการนําของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล พยายามผลักดัน

ใหแกไขกฎหมาย เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระอยางคอนขางเต็มที่ โดยมี

บทบัญญัติในการกําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่ปฐมฐานในการรักษาเสถียรภาพของ

ราคา (Price Stability) อยางชัดเจน และมีอํานาจในการกําหนดและบริหารนโยบายการเงินแตเพียง

ผูเดียว แมรางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหมจะมีบทบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับ Target 

Assignment และ Instrument Assignment แตมิไดกําหนดโครงสรางเพื่อประสานการดําเนิน
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นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ในประการสําคัญ ไมมีบทบัญญัติที่กําหนดกลไกความรับผิดตอ

ประชาชน (Accountability Mechanism) 

ระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในปจจุบันเปนมรดกสืบทอดจากยุคจอม

พลสฤษดิ์ ธนะรัชต อันเปนยุคของระบอบอํามาตยาธิปไตย (Bureaucratic Polity) และยึดโยงกับ

ระบบความสัมพันธระหวางผูนําขุนนางนักวิชาการ (technocrats) ภายใตระบบดังกลาวนี้ กระทรวง 

การคลังมีความเปนอิสระในการดูแลนโยบายการคลัง และธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปน

อิสระในการดูแลนโยบายการเงิน กระนั้นก็ตาม การประสานการดําเนินนโยบายมิไดเปนปญหา 

มากนัก เพราะมีขุนนางนักวิชาการที่เขมแข็งและมีความเปนผูนําอยางสูง ดังเชนอาจารยปวย  

อ๊ึงภากรณ ในประการสําคัญ ในระยะแรกเริ่มที่ใชระบบนี้ อาจารยปวยมีตําแหนงทั้งในธนาคารแหง

ประเทศไทย สํานักงบประมาณ สํานักเศรษฐกิจการคลัง และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ 

องคกรที่ทําหนาที่ประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค ไดแก คณะกรรมการเฉพาะกิจที่ทํา

หนาที่กําหนดวงเงินงบประมาณแผนดินประจําป อันประกอบดวยผูแทนกระทรวงการคลัง 

(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง) สํานักงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ และธนาคาร

แหงประเทศไทย องคกรดังกลาวนี้เมื่อส้ินภารกิจในการกําหนดวงเงินงบประมาณแลวก็มิไดประชุม

อีกเลย จนกวาจะถึงวาระการกําหนดวงเงินงบประมาณปตอมา 

ระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคดังที่กลาวขางตนนี้ไมเหมาะแกยุคสมัย 

เพราะบัดนี้อํานาจการเมืองการปกครองเปลี่ยนมือจากกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยไปสูกลุมพลังยี

ยาธิปไตย ประชาชนตองการการมีสวนรวม ความโปรงใส และการรับผิด ระบบราชการขาดขุนนาง

นักวิชาการที่มีความเปนผูนําและความนาเชื่อถือ ทั้งในกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศ

ไทย ในประการสําคัญ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจกลายเปนปญหาสําคัญยิ่ง สวนหนึ่งเปนเพราะ

สังคมเศรษฐกิจไทยดําเนินบนเสนทางเสรีนิยมทางการเงิน ซึ่งยังผลใหเงินทุนเคลื่อนยายเขาออก

ระหวางประเทศโดยเสรี และสามารถสั่นคลอนเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไดโดยงาย  

อีกสวนหนึ่งเปนเพราะกลุมพลังยียาธิปไตยลากสังคมการเมืองไทยไปสู ‘ระบอบประชาธิปไตยที่ขาด

ดุล’ (Democracy in Deficit) 

ในการแกปญหาการประสานการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาค มีทางเลือกอยาง

นอย 3 ทาง กลาวคือ 

ทางเลือกที่หนึ่ง ใหกระทรวงการคลังมีอํานาจสิทธิขาดในการบริหารนโยบายเศรษฐกจิ

มหภาค โดยใหธนาคารแหงประเทศไทยขึ้นตอกระทรวงการคลัง ทั้งโดยนิตินัยและพฤตินัย 

ทางเลือกที่สอง ใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการบริหารนโยบาย

เศรษฐกิจมหภาคแตเพียงผูเดียว 
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ทางเลือกที่สาม ไดแก การจัดตั้งองคกรใหม ซึ่งอาจตั้งชื่อวา “สํานักงานคณะกรรมการ

เสถียรภาพเศรษฐกิจแหงชาติ” เรียกยอๆวา สสช.  

ทางเลือกที่หนึ่งยอมถูกวิพากษวา ลิดรอนความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย

และเปดชองวางใหฝายการเมืองแทรกแซงการบริหารนโยบายการเงินมากเกินไป ทางเลือกที่สอง 

ขัดกับกระแสธารแหงประวัติศาสตรที่ธนาคารแหงประเทศไทย ‘แตกหนอ’ จากกระทรวงการคลัง 

และฝายการเมืองสูญสิ้น ‘อธิปไตย’ ในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค 

การจัดตั้งหนวยงานใหม ดังเชน สสช. ดูเหมือนจะเปนการแกปญหาการประสานการ

ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ดีเลิศลําดับแรก (First-Best Solution)  สสช. จะเปนที่รวมศูนย

ของหนวยงานที่ของเกี่ยวกับการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทั้งปวง ไมวาจะเปนธนาคารแหง

ประเทศไทย กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

และสํานักงบประมาณ ภายใต สสช. จะมีการเลือกเปาหมาย จัดลําดับความสําคัญของเปาหมาย

กําหนดมูลคาของเปาหมายใหสอดคลองตองกัน มอบอํานาจหนาที่ (เปาหมาย) แกหนวยงานแตละ

หนวยโดยชัดเจน และมอบอํานาจในการใชเครื่องมือโดยชัดเจนอีกเชนกัน พรอมกันนี้ก็จะมีการจัด

องคกรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ทั้งการมีสวนรวมของประชาชน ความ

โปรงใส และความรับผิดตอประชาชน ธนาคารแหปงระเทศไทยจะมีความเปนอิสระภายใตกรอบที่

กําหนดโดย สสช. ดังกลาวนี้ ในประการสําคัญ สสช. จะสรางกลไกการทบทวนนโยบาย (Policy 

Review Mechanism) ทุก 3 เดือน เพื่อปรับเปาหมายและปรับนโยบายใหเหมาะสมกับสภาวการณ

ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 

หากไมมีการปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคดังกลาวขางตนนี้ ความ

ขัดแยงระหวางรัฐบาลกับธนาคารแหงประเทศไทยจะยังคงมีตอไป และการถอนผูวาการธนาคาร

แหงประเทศไทยออกจากตําแหนงจะปรากฏใหเห็นอีก ในประการสําคัญการบริหารนโยบาย

เศรษฐกิจจะถูกทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

หมายเหตุ ขอเสนอวาดวยการปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค โปรดอาน 

    รังสรรค ธนะพรพันธุ การบริหารนโยบายเสถียรภาพเศรษฐกิจในอนาคต  

   (สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2541) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 
   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2544 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3.4.2   การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ม.ร.ว. จตมุงคล โสณกุล 

กับความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย 
 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2544 ใหถอน ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล 

จากตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ชวยตอกย้ําอีกวาระหนึ่งวา ธนาคารแหงประเทศไทย

ไมมีความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure Independence) ทั้งนี้เปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2485 ใหอํานาจคณะรัฐมนตรีในการ

ดําเนินการแตงตั้งหรือถอนจากตําแหนงซึ่งผูวาการและรองผูวาการ (มาตรา19) อีกทั้งกําหนดให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอํานาจและหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึ่งกิจการของธนาคารแหง

ประเทศไทย (มาตรา 14) กฎหมายฉบับนี้มิไดกําหนดเงื่อนเวลาในการดํารงตําแหนงผูวาการฯ จะ

ดํารงตําแหนงยาวนานกี่ปก็ได และจะดํารงตําแหนงกี่สมัยก็ได ดังปรากฏวา ศาสตราจารย ดร.ปวย 

อ๊ึงภากรณ อยูในตําแหนงนี้นานถึง 12 ป 2 เดือน ในประการสําคัญ กฎหมายฉบับนี้มิไดกําหนด

เงื่อนไขในการถอนผูวาการและรองผูวาการออกจากตําแหนง จะถอนออกจากตําแหนงดวยเหตุที่ 

ไมชอบขี้หนาหรือศรศิลปไมกินกันก็ได หรือดวยเหตุผลทางการเมืองก็ได การไมกําหนดเงื่อนไขการ

ถอนออกจากตําแหนงเชนนี้ยอมมีนัยเกี่ยวกับกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) 

กลาวคือ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (มาตรา 

14) และตอคณะรัฐมนตรี (มาตรา 19) ทั้งนี้ไมปรากฏวา มีบทบัญญัติที่กําหนดใหผูวาการธนาคาร

แหงประเทศไทยตองรับผิดตอประชาชน 

แตการที่ธนาคารแหงประเทศไทยมิไดมีความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure 

Independence) หาไดมีนัยวา ธนาคารแหงประเทศไทยขาดความเปนอิสระโดยพฤตินัย (de facto 

Independence) ภายใตขอจํากัดตามกฎหมาย ซึ่งลิดรอนความเปนอิสระโดยนิตินัย ผูนํา 

วังบางขุนพรหมนับต้ังแตยุคอาจารยปวย อ๊ึงภากรณ เปนตนมาประสบความสําเร็จในการสถาปนา

ความเปนอิสระโดยพฤตินัย ทั้งนี้ดวยการสรางความนาเชื่อถือ (Credibility) ของธนาคารแหง

ประเทศไทย หากปราศจากความนาเชื่อถือ ฝายการเมืองยอมแทรกแซงธนาคารแหงประเทศไทยได

โดยงาย ในกรณีตรงกันขาม หากธนาคารแหงประเทศไทยมีความนาเชื่อถืออยางสูง ฝายการเมือง

ยอมตองลังเลใจในยามที่คิดจะใชอํานาจแทรกแซง 

บรรทัดฐานอันสูงสงทางดานจริยธรรม ความเปนเลิศทางวิชาการ และความเปนกลาง

ทางเมือง นําความนาเชื่อถือมาสูธนาคารแหงประเทศไทย จนสามารถมีความเปนอิสระโดยพฤตินัย 

ทั้งๆที่ไมมีความเปนอิสระโดยนิตินัย 
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แตแลวความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทยเริ่มเสื่อมถอยนับต้ังแตยุคนาย

วิจิตร สุพินิจ ดํารงตําแหนงผูวาการฯ เปนตนมา อันเปนผลจากความเสื่อมทรามของบรรทัดฐาน

ดานจริยธรรม ความออนแอทางวิชาการ และการนําการเมืองเขาสูวังบางขุนพรหม ความเปนอิสระ

โดยพฤตินัย ซึ่งมีมากเกินไปและปราศจากกลไกการตรวจสอบ ประกอบกับความออนแอและเบา

ปญญาของฝายการเมือง นํามาซึ่งวิกฤติการณการเงินครั้งรายแรงในเดือนกรกฎาคม 2540 

ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล ดํารงตําแหนงผูวาการในยุคสมัยที่ธนาคารแหงประเทศไทย

กําลังเผชิญวิกฤติการณแหงศรัทธาอยางรุนแรง ในชวงเวลา 3 ป 6 เดือนเศษที่ดํารงตําแหนงนี้ ม.

ร.ว.จัตุมงคลพยายามปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทย โดยเนนการจัดองคกรใหม (Reorganization) 

และกระตุนและเสริมความเขมแข็งของฝายวิชาการ แตการปฏิรูปสถาบัน (Institutional Reform) 

มิไดหมายเพียงการจัดองคกรใหมเทานั้น หากยังหมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงกติกาการเลนเกม 

(Rules of the Game) อีกดวย กติกาการเลนเกมมีโครงสรางสิ่งจูงใจ (Structure of Incentives)  

ที่กํากับประพฤติกรรมของมนุษย บางกติกาเสริมสรางความนาเชื่อถือของสถาบัน และเกื้อกูลการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน แตบางกติกาบอนทําลายความมั่นคงของสถาบันในขั้นรากฐาน 

หากตองการฟนคืนศรัทธาของมหาประชาชนที่มีตอธนาคารแหงประเทศไทย ก็ตองเปลี่ยนแปลง

กติกาการเลนเกมไปในทางชวยเสริมสรางความนาเชื่อถือของธนาคารแหงประเทศไทย หากตองการ

ใหระบบสถาบันการเงินมีความมั่นคงในขั้นฐานราก ก็ตองละทิ้งหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ 

เปนตน 

การเนนการจัดองคกรใหม โดยละเลยการเปลี่ยนแปลงกติกาการเลนเกมดังที่กลาว

ขางตนนี้ ยังผลใหการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทยเปนไปอยางครึ่งๆกลางๆ นอกจากนี้ ความ

พยายามในการตรากฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหมทดแทนฉบับป 2485 ก็ตองเผชิญ

อุปสรรค เมื่อ ม.ร.ว.จัตุมงคลมีปญหาความขัดแยงกับนายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2540 – 2543) 
 

ม.ร.ว.จัตุมงคลตองการเปลี่ยนแปลงกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยเพื่อสถาปนา

ความเปนอิสระโดยนิตินัย (de jure Independence) ทั้งนี้อาจเปนเพราะตระหนักวา บรรดาทุนทาง

สังคม (Social Capital) ที่ธนาคารแหงประเทศไทยเคยมีอยู อันเปนเหตุใหมีความเปนอิสระโดยพฤติ

นัย ทั้งๆที่มิไดมีความเปนอิสระโดยนิตินัยนั้น บัดนี้เกือบไมเหลือรองรอยใหเห็น แม ม.ร.ว.จัตุมงคล 

จะพยายามฟนคืนจิตวิญญาณแหงวังบางขุนพรหม แตก็ลมเหลว ในเมื่อบรรดาผูบริหารระดับสูงที่ 

ม.ร.ว.จัตุมงคล ตั้งมากับมือ ทั้งระดับรองผูวาการ ผูชวยผูวาการ และผูอํานวยการฝาย ถูกกลาวหา

วามีประพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบในสมัยที่ดํารงตําแหนงผูบริหารสถาบันการเงินเอกชน 

มิหนําซ้ําพนักงานระดับสูงบางสวนยังถูกคณะกรรมการ ศปร. 2 กลาวโทษอีกดวย 
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ม.ร.ว.จัตุมงคล ตองการความเปนอิสระโดยนิตินัยเกินกวาระดับที่กระทรวงการคลัง

ยอมรับได รางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหม นอกจากมีบทบัญญัติลิดรอนอํานาจของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในการกํากับธนาคารแหงประเทศไทยแลว ยังมีบทบัญญัติที่

กําหนดใหธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจอธิปไตยในการดําเนินนโยบายการเงินแตเพียงผูเดียว

อีกดวย นอกจากนี้ รางกฎหมายฉบับใหมยังกําหนดเงื่อนไขการถอนผูวาการและรองผูวาการออก

จากตําแหนง โดยที่มีบทบัญญัติขอหนึ่งวา การถอนออกจากตําแหนงเพราะมีความเห็นแตกตางกัน 

หรือมีความขัดแยงในเรื่องนโยบายการเงินหรือนโยบายสถาบันการเงินนั้นมิอาจกระทําได 

ม.ร.ว.จัตุมงคล ลอยละลองอยูในโลกแหงจินตนาการ หลงละเมอวา รางกฎหมาย

ธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหมมีผลบังคับใชแลว เพราะถาเปนเชนนั้น ธนาคารแหงประเทศไทย

ยอมมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการกําหนดและดําเนินนโยบายการเงินในราชอาณาจักร และ ม.ร.ว. 

จัตุมงคล จะไมถูกถอนออกจากตําแหนง หากมีความเห็นและขอขัดแยงกับรัฐบาลในเรื่องนโยบาย

การเงินและนโยบายสถาบันการเงิน  ดวยเหตุดังนั้น ม.ร.ว.จัตุมงคล จึงเลนเกม ‘ดับเครื่องชน’ ทั้ง

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย และรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

ม.ร.ว.จัตุมงคล หลงลืมวา รางกฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหมยังมิไดแมแต

เขาสูกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา อีกทั้งหลงลืมขอเท็จจริงที่วา ไมมีธนาคารกลางในประเทศใด

ที่มีความเปนอิสระจากรัฐบาล (Independence from the Government) ความเปนอิสระนี้ มิใช

เพื่อใหธนาคารกลางเปนรัฐเอกราช อยางมากที่สุดก็มีเพียงความเปนอิสระภายในกรอบของรัฐบาล 

(Independence Within the Government) นอกจากนี้ ยังตองเปนความเปนอิสระที่มีความรับผิด 

(Accountability) ตอประชาชนดวย ผูใหญในธนาคารแหงประเทศไทยแตเกากอนแยกแยะประเด็น 

Independence from the Government กับ Independence Within the Government อยางดียิ่ง 
   

การขาดกลไกการทบทวนนโยบาย (Policy Review Mechanism) นํามาซึ่งจุดแตกหัก

ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

การคลัง ‘ส่ังการ’ ผานสื่อมวลชนใหธนาคารแหงประเทศไทยทบทวนนโยบาย ทั้งในประเด็น Capital 

Adequacy Standard ของสถาบันการเงิน นโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และนโยบายอัตราดอกเบี้ย 

ฝายผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยก็ตอบรัฐบาลผานสื่อมวลชนเฉกเชนเดียวกัน ซึ่งจบลงดวยการ

ใหคําตอบผาน Cyber Space นาประหลาดใจและนาอนาถที่ผูมีการศึกษาทั้งสองฝายไมคิดสราง

กลไกการทบทวนนโยบาย เพื่อปรึกษาหารือรวมกันอยางมีวาระ 
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ปรปกษของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยยอมกลาวหาวา รัฐบาลลิดรอนความเปนอิสระของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ฝายสนับสนุนรัฐบาลโจมตี ม.ร.ว.จัตุมงคล ที่มีประพฤติกรรม ‘ดับเครื่อง

ชน’ ชนิด ‘หักไมยอมงอ’ 
 

คําถามพื้นฐานมีอยูวา ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยอยูที่ไหน ? 
 

ความเปนอิสระของธนาคารกลางมีไดอยางนอย 2 ดาน ดานแรก ไดแก ความเปนอิสระ

ในการเลือกและกําหนดเปาหมาย (Target Independence) ดานที่สอง ไดแก ความเปนอิสระใน

การใชเครื่องมือ (Instrument Independence) 
 

ม.ร.ว.จัตุมงคล พยายามผลักดันใหธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่หลักในการรักษา

เสถียรภาพราคา ดวยการกําหนดเปาหมายเงินเฟอ (Inflation Targeting) โดยยึดธนาคารกลางแหง

นิวซีแลนด (Reserve Bank of New Zealand) เปนแบบอยางชนิดครึ่งๆกลางๆ เมื่อมีการกําหนด

เปาหมายเงินเฟอแลว ธนาคารแหงประเทศไทยก็ระดมใชเครื่องมือทางการเงินทั้งปวงเพื่อควบคุม 

มิใหเงินเฟอสูงเกินเปา แตการดําเนินนโยบาย Inflation Targeting ในสภาวะที่ระบบเศรษฐกิจ

เผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจเปนเรื่องเยยหยันในหมูนักเศรษฐศาสตรมหภาค เพราะถือเปน

เร่ืองนอกประเด็น ธนาคารแหงประเทศไทยหลงชื่นชมผลงานของตนเองในการวบคุมอัตราเงินเฟอ 

ทั้งๆที่หากแมนไมมีการควบคุม อัตราเงินเฟอก็อยูในระดับตํ่าอยูแลว แทนที่ธนาคารแหงประเทศ

ไทยจะตั้งเข็มมุงในการแกปญหาอื่นที่มีผลกระทบรายแรงมากกวา กลับทุมเททรัพยากรไปแก 

‘ปญหา’ ที่มิไดเปนปญหา นอกจากนี้ การกดอัตราเงินเฟอใหอยูในระดับตํ่ามากๆ ยังสรางปญหา

การวางงานและการฟนตัวทางเศรษฐกิจอีกดวย 

เมื่อนักเศรษฐศาสตรกลาวถึงความเปนอิสระของธนาคารกลาง (Central Bank 

Independence) นักเศรษฐศาสตรหมายถึงความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ กลาวคือ เมื่อ 

มอบหมายหนาที่ใหธนาคารกลางแลว ก็ใหอํานาจและความเปนอิสระในการใชเครื่องมือแกธนาคาร

กลางอยางเต็มที่ ไมมีประเทศใดที่ใหธนาคารกลางมีความเปนอิสระในการเลือกเปาหมายและ

กําหนดมูลคาของเปาหมายโดยเอกเทศ เพราะการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อบรรลุเปาหมาย

ตางๆจักตองเปนไปอยางสอดคลองตองกัน ความพยายามในการบรรลุเปาหมายหนึ่งเปาหมายใด

อาจสรางอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายอื่นได 

ม.ร.ว.จัตุมงคลดํารงตําแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศไทยในยุคสมัยที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยไมมีทุนทางสังคมในการสถาปนาความเปนอิสระโดยพฤตินัย มิหนําซ้ํากติกา 

วาดวยความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยยังไมชัดเจนอีกดวย การเลนเกม ‘ดับเครื่องชน’ 

ในยุคสมัยที่รัฐบาลแวดลอมดวยที่ปรึกษาหลายตอหลายคนที่เคยเปนปรปกษของ ม.ร.ว.จัตุมงคล 
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หากมิใชเปนเพราะความเขลา ก็คงเปนเพราะ ม.ร.ว.จัตุมงคล มีความสุขในการประกอบ

อัตวินิบาตกรรม 
 

เมื่อนิตยสาร Business Week (June 14, 1999) ยกยอง ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุลเปน

หนึ่งใน ‘ดวงดาราแหงอาเซีย’ (Stars of Asia) ผมเขียนสรุปวา 
 

 “_ _ ณ วันนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุลเปน ‘ดวงดาราแหงอาเซีย’ แตอนิจลักษณะทําให

ดวงดาราบางดวงถีบตัวเปน ‘ดาวรุง’ ได  แตบางดวงกลับกลายเปน ‘ดาวตก’ คุณชายจัตุมงคลมี

ศักยภาพที่จะเปน ‘ดาวรุง’ ได เวนเสียแตวา เวลาและพื้นที่ทางการเมืองไมเอื้ออํานวย คุณชาย 

จัตุมงคลอาจกลับกลายเปน ‘ผีพุงใตแหงอาเซีย’ _ _” 
 

ณ วันนี้ เวลาและพื้นที่ทางการเมืองไมมีสําหรับ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล และประชา

สังคมไทยไดเห็น ‘ผีพุงใตแหงอาเซีย’ แลว 

 

 
หมายเหตุ 

1. บทบาทและความสําคัญของกติกาการเลนเกม (Rules of the Game) ที่มีตอการ

ปฏิรูปสถาบัน โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “’Rules of the Game กับการปฏิรูปธนาคารแหง

ประเทศไทย” ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2543 
   

2. ความพยายามในการตรากฎหมายธนาคารแหงประเทศไทยฉบับใหม เพื่อสถาปนา

ความเปนอิสระโดยนิตินัย โปรดอาน  รังสรรค ธนะพรพันธุ “ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศ

ไทย” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ 2543 และเรื่อง “ธนาคารแหงประเทศไทย

กับความเปนอิสระ” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2543 
 

3. บทวิพากษนโยบาย Inflation Targeting โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “Inflation 

Targeting” ผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนมีนาคม 2543 
 

4. บทความวาดวย  Stars of Asia โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธุ “ม.ร.ว.จัตุมงคล 

โสณกุล ในฐานะ ‘ดวงดาราแหงอาเซีย’” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2542 
 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 
   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2544 
 



 

เหตุใด ธปท. และ ก.ล.ต. จึงควรมีอิสระ? 
 

เมื่อเกิดวิกฤติการณการเงิน 2540 ผูคนจํานวนไมนอยเสนอความเห็นวา วิกฤติการณ

การเงินเกิดขึ้นเพราะธนาคารแหงประเทศไทยขาดความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายการเงิน แต

ผมกลับเห็นวา วิกฤติการณการเงินเกิดขึ้นเพราะธนาคารแหงประเทศไทยมีความเปนอิสระมาก

เกินไป
        

         ในระหวางป 2539-2540 ผมใชพื้นที่ในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ผูจัดการราย

สัปดาห  และ Financial Day ในการทําสงครามทางความคิดกับธนาคารแหงประเทศไทย บางครั้ง

ถึงกับห้ําหั่นผูนําวังบางขุนพรหมในฐานที่ดําเนินนโยบายผิดพลาด และมีปญหาการขัดกันระหวาง

ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวม (Conflicts of Interest)  คนเหลานี้ไมรักษา 

‘พรหมจรรย’ ของขุนนางนักวิชาการ  ทั้งๆที่อาจารยปวย อ๊ึงภากรณ พรํ่าสอนและประพฤติตนเปน

เยี่ยงอยาง ความเสื่อมทรามทางจริยธรรมและความตกต่ําทางวิชาการนําสังคมเศรษฐกิจไทย 

รวงหลนสูหุบเหวแหงหายนภัย นาประหลาดที่คนเหลานี้กลับไดดิบไดดีในปจจุบัน ทั้งๆที่เปนปฏิกูล

ทางประวัติศาสตร

 ผมวิพากษธนาคารแหงประเทศไทยในฐานที่ทําตัวเปนซานตาคลอสแหงวังบาง 

ขุนพรหม โดยที่ผูนําบางคนอิงแอบผูมีอํานาจทางการเมือง และชักนําการเมืองเขาสูวังบางขุนพรหม 

ทั้งๆที่ปากเรียกรองความเปนอิสระ  แตกลับอิงแอบอํานาจฝายการเมืองในการห้ําหั่นกันเอง
        

        ในงานวิจัยเร่ือง “การบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต : บท

ทดลองเสนอ” (2539) ผมวิเคราะหใหเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจหนาที่มากเกินไป 

และอํานาจหนาที่บางดานขัดกับความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ 

หากธนาคารแหงประเทศไทยยังคงทําหนาที่เหลานั้น ธนาคารแหงประเทศไทยจะไมสามารถธํารง

ความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายการเงินได ในประการสําคัญ ธนาคารแหงประเทศไทยขาด 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) การกําหนดและบริหารนโยบายการเงินขาดการมีสวนรวมของ

ประชาชน (Participation) ขาดความโปรงใส (Transparency) และขาดความรับผิด (Accountability)  

ผมไดเตือนวา หากยังไมมีการปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งการปฏิรูป

ธนาคารแหงประเทศไทย การรับมือกับภาวะที่เงินทุนเคลื่อนยายระหวางประเทศโดยเสรีจะเปนเรื่อง

ยากยิ่ง พรอมทั้งใหขอเสนอแนะในการปฏิรูปดังกลาว
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ผูที่ เปนแฟนติดตามอานคอลัมนของผมในหนังสือพิมพเครือผูจัดการ จะไมรูสึก

ประหลาดใจขอความในยอหนาขางตนนี้ เพราะเปนเรื่องที่กลาวย้ําแลวย้ําเลาในบทความตางกรรม

ตางวาระระหวางป 2539-2540 ซึ่งตอมารวบรวมตีพิมพในหนังสือชื่อ วิกฤติการณการเงินและ

เศรษฐกิจการเงินไทย (2541) 
        

        งานวิจัยเรื่อง "การบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต : บททดลอง

เสนอ" (2539) เขียนขึ้นกอนเกิดวิกฤติการณการเงิน 2540 ในเวลานั้น ทั้งธนาคารแหงประเทศไทย

และกระทรวงการคลัง มิไดสนใจขอเสนอแนะทางนโยบายในงานวิจัยนี้ จวบจนภายหลังวิกฤติการณ

การเงิน 2540 ซึ่งทําใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนสิ่งชํารุดทางประวัติศาสตร ธนาคารแหงประเทศ

ไทยตองกลับมาสนใจงานวิจัยและการวิพากษของผม ซึ่งเปนเวลาหลังจากที่มูลนิธิโตโยตาประเทศ

ไทย ใหรางวัล TTF Award แกงานวิจัยนี้ (2541)

ทั้งๆที่ผมวิพากษธนาคารแหงประเทศไทย แตผมยังเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทย

ตองมีความเปนอิสระในการกําหนดและบริหารนโยบายการเงิน เพียงแตตองดําเนินการสําคัญอยาง

นอย 2 เร่ือง เร่ืองแรก ไดแก การจํากัดอํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทย เฉพาะในเรื่องการ

รักษาเสถียรภาพทางการเงิน ไมควรใหมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และไมควร

ใหมีอํานาจหนาที่ในการกํากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน รวมตลอดจนการฟนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน เร่ืองที่สอง ไดแก การสรางกลไกการรับผิด (Accountability Mechanism) 

เพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดตอประชาชน

ความเปนอิสระในการดําเนินนโยบายมีอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก ความเปน

อิสระในการเลือกเปาหมายและกําหนดมูลคาของเปาหมาย (Target Independence) ดานที่สอง 

ไดแก ความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ (Instrument Independence) 
 

ผมมีความเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยไมควรมีอิสระในการเลือกเปาหมายและ

กําหนดมูลคาของเปาหมาย ในสังคมประชาธิปไตย การเลือกเปาหมายเปนอํานาจหนาที่ของฝาย

การเมือง เนื่องเพราะฝายการเมืองตองรับผิดตอประชาชน หากเปาหมายขัดแยงกัน (Conflicts of 

Targets) การจัดลําดับความสําคัญของเปาหมายตองเปนอํานาจของฝายการเมือง ธนาคารแหง

ประเทศไทยมิควรมีอํานาจที่จะสั่งการวา เปาหมายการรักษาเสถียรภาพทางการเงินที่ตนรับผิดชอบ 

มีความสําคัญเหนือกวาเปาหมายอื่นๆ อํานาจเชนนี้จักตองเปนอํานาจของฝายการเมือง

ฝายการเมืองนอกจากตองมีอํานาจในการเลือกเปาหมายแลว ยังตองมีอํานาจในการ

กําหนดมูลคาของเปาหมายอีกดวย ในปจจุบัน ธนาคารแหงประเทศไทยมีหนาที่โดยพฤตินัย 

ในการรักษาเสถียรภาพของราคา ธนาคารแหงประเทศไทยใชอํานาจในการกําหนดเปาหมาย 

เงินเฟอ โดยที่กระบวนการกําหนดเปาหมายเงินเฟอขาดกลไกความรับผิดตอประชาชน หาก
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ธนาคารแหงประเทศไทยกดอัตราเงินเฟอใหต่ํา (Disinflation) ยอมกอผลกระทบตอเปาหมายอื่นๆ 

ของระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เปาหมายการจางงานและเปาหมายการจําเริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ เนื่องจากมีปญหาความขัดกันระหวางเปาหมาย ปญหานี้ยังไมเกิดในปจจุบัน เนื่องเพราะ

โลกกําลังเผชิญภาวะเงินฝด (Global Deflation)

ในขณะที่ผมเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยมิควรมีอิสระในการเลือกเปาหมายและ

การกําหนดมูลคาของเปาหมาย แตผมกลับมีความเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยควรมีอิสระ 

ในการใชเครื่องมือของนโยบายการเงิน

หากมีการจํากัดอํานาจหนาที่ของธนาคารแหงประเทศไทยใหแคบลงและชัดเจนขึ้น 

และมีการสรางกลไกเพื่อใหธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดตอประชาชน ธนาคารแหงประเทศ

ไทยสมควรมีอิสระในการใชเครื่องมือทางการเงิน

การบริหารนโยบายการเงินเปนเรื่องละเอียดออน เพราะเสถียรภาพทางการเงินขึ้นอยู

กับการคาดการณของตลาดอยางสําคัญ ตลาดการเงิน ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ โดย

พื้นฐานเปนตลาดที่ไมสมบูรณ ความไมสมบูรณที่สําคัญเปนความไมสมบูรณดานสารสนเทศ หาก

ฝายการเมืองใชอํานาจแทรกแซงการบริหารนโยบายการเงินของธนาคารแหงประเทศไทย ตลาด

ยอมตั้งขอกังขาไดเสมอวา ฝายการเมืองใชอํานาจแทรกแซงเพื่อใคร เพื่อตนเองและพวกพองหรือไม

การแทรกแซงของฝายการเมือง นอกจากจะทําลายความเปนอิสระของธนาคารแหง

ประเทศไทยแลว ยังทําลายความนาเชื่อถือ (Credibility) ของธนาคารแหงประเทศไทยอีกดวย หาก

ตลาดขาดความเชื่อถือธนาคารแหงประเทศไทยเสียแลว ตลาดยอมไมเชื่อวา ธนาคารแหงประเทศ

ไทยบริหารนโยบายการเงินดวยความซื่อสัตยสุจริต และบริหารอยางมืออาชีพเพื่อบรรลุเปาหมาย

เสถียรภาพทางการเงิน หากแตบริหารเพื่อผลประโยชนของผูมีอํานาจทางการเมืองและลิ่วลอ  

การขาดความนาเชื่อถือเชนนี้ยอมสรางความเปราะบางแกภาคเศรษฐกิจการเงิน (Financial 

Fragility)  โดยที่ความเปราะบางดังกลาวนี้นําไปสูภาวะตื่นตระหนกทางการเงิน (Financial Panic) 

ไดโดยงาย

แทนที่รัฐบาลและผูคนในแวดวงรัฐบาลจะมุงเลนงานธนาคารแหงประเทศไทย และ

หมายตาในการลิดรอนความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย สมควรเพงพินิจประเด็น 

การปฏิรูประบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค รวมทั้งการปฏิรูปธนาคารแหงประเทศไทย 

นับต้ังแตเกิดวิกฤติการณการเงิน 2540 เปนตนมา การขับเคลื่อนการปฏิรูปเร่ืองนี้มีอยูนอยมาก 

บัดนี้ลวงเขาป 2546 ระบบการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคเกือบจะไมแตกตางจากระบบที่

กอใหเกิดวิกฤติการณการเงิน 2540

การแยกแยะความแตกตางระหวางความเปนอิสระในการเลือกเปาหมายและกําหนด

มูลคาของเปาหมาย กับความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ ดังที่ผมนําเสนอขางตนนี้ นาจะชวยให



 177

เขาใจไดดีข้ึนวา เมื่อกลาวถึงความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย เราหมายถึงความเปน

อิสระในดานใด 
 

ในทํานองเดียวกับที่ผมเห็นวา ธนาคารแหงประเทศไทยควรมีความเปนอิสระในการ

บริหารนโยบายการเงินในระดับที่แนนอนระดับหนึ่ง ผมเห็นวา คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย (ก.ล.ต.) สมควรมีความเปนอิสระดวยเหตุผลคลายคลึงกัน 

ก.ล.ต.มีหนาที่กํากับและควบคุมตลาดหลักทรัพยใหมีการดําเนินงานอยางมี 

ประสิทธิภาพและอยางสุจริตและเที่ยงธรรม กติกาการเลนเกมในตลาดหลักทรัพยที่เปนสาระสําคัญ

ปรากฏอยูแลวใน พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ก.ล.ต.มีอํานาจในการกําหนด

กติกาการเลนเกมเพิ่มเติมได

รัฐบาลมีอํานาจแทรกแซง ก.ล.ต.ทางออมอยูแลว เพราะรัฐบาลมีอํานาจในการแตงตั้ง 

ก.ล.ต.จึงสามารถสงคนของรัฐบาลเขาไปนั่งใน ก.ล.ต. หากตองการผลักดันการกําหนดหรือการ

เปลี่ยนแปลงกฎกติกา ก็สามารถผลักดันผานคนของรัฐบาลได ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลจึงไมสมควร 

ใชอํานาจแทรกแซงการทํางานของ ก.ล.ต.โดยตรง

หากรัฐบาลแทรกแซงการทํางานของ ก.ล.ต.โดยตรง  ตลาดยอมกังขาไดเสมอวา  

รัฐบาลแทรกแซง ก.ล.ต.เพื่อใคร เพื่อตนเองและพวกพองใชหรือไม หากขอกังขาเชนนี้แพรระบาด 

ก.ล.ต.ยอมส้ินความนาเชื่อถือ และตลาดยอมเห็นวา การซื้อขายหลักทรัพยในตลาดขาดความสุจริต

และเที่ยงธรรม ซึ่งไมเปนผลดีตอสุขภาพของตลาดเอง

แทนที่รัฐบาลจะมุงแทรกแซงการทํางานของ ก.ล.ต. สมควรหันมาจับประเด็นธรรมา 

ภิบาลของ ก.ล.ต.  ในเมื่อ ก.ล.ต.มีหนาที่ควบคุมและกํากับตลาดหลักทรัพย สมควรที่จะมี  

‘กฎเหล็ก’ ในการปองกันมิให ก.ล.ต.ใชประโยชนจากขอมูลภายใน (Inside Information) โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการหาม กลต.เลนหุน  และการหามผูประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยดํารงตําแหนง 

กลต.
        

        หากเลขาธิการและกรรมการ ก.ล.ต. รวมตลอดจนผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยเลนหุนได จะปองกันมิใหบุคคลเหลานี้หาประโยชนสวนบุคคลจากขอมูลภายในไดอยางไร และ

การดําเนินงานของตลาดหลักทรัพยจะเปนไปอยางสุจริตและเที่ยงธรรมไดอยางไร รวมทั้งการอนุมัติ

หลักทรัพยเขาตลาดจะเปนไปในทางที่รักษาประโยชนของประชาชนไดอยางไร ?

ผมใครขอกลาวสรุปทายบทความนี้วา บรรดาองคกรที่ทําหนาที่ผูควบคุมกํากับสังคม

เศรษฐกิจไทย (Regulators) จําเปนตองมีความเปนอิสระในการทําหนาที่ในระดับที่แนนอนระดับ

หนึ่ง เพื่อใหการทําหนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูคนจํานวนมากมักจะเขาใจผิดวา ความ

เปนอิสระจะทําใหองคกรเหลานี้ไมทํางานสนองตอบนโยบายของรัฐบาล แทที่จริงแลวมิจําตองเปน
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เชนนั้นเสมอไป หากเราแยกแยะความแตกตางระหวางความเปนอิสระในการกําหนดเปาหมายกับ

ความเปนอิสระในการใชเครื่องมือ และกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหชัดเจน โดยที่รัฐเปนผู

กําหนดเปาหมายและองคกรเหลานี้เปนผูดําเนินนโยบายใหบรรลุเปาหมาย เพียงแตใหมีอิสระใน

การใชเครื่องมือ 
 

ประเด็นสําคัญยิ่งก็คือ องคกรผูควบคุมและกํากับสังคมเศรษฐกิจไทย ไมวาภาค

เศรษฐกิจใด จักตองมีธรรมาภิบาล และจักตองรับผิดตอประชาชน การไรธรรมาภิบาลและการ 

ขาดความรับผิดตอประชาชนเปนเรื่องเรงดวนที่ตองเยียวยาแกไข
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 
   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2546 
 



 

นายกรัฐมนตรี ธนาคารแหงประเทศไทย และคาเงินบาท 
 
    นายกรัฐมนตรีแสดงความหงุดหงิดที่อัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทมีความผันผวน

ในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2545 พรอมทั้งใหสัมภาษณส่ือมวลชนตําหนิรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังในฐานที่ไมกํากับธนาคารแหงประเทศไทยใหรักษาเสถียรภาพของอัตรา 

แลกเปลี่ยน หนังสือพิมพมติชน (ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2545) พาดหัวรายงานขาววา “ดาสมคิด

กระทบอุย” สวนหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน (ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2545) พาดหัววา  

“ดาหนาถลมอุย”  

  อาการอารมณบูดของนายกรัฐมนตรีกอใหเกิดคําถามพื้นฐานวา บูดในฐานะอะไร บูด

ในฐานะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หรือบูดในฐานะนายกรัฐมนตรี  

  ดังเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา พ.ต.ท.ทักษิณ มีผลประโยชนในธุรกิจจํานวนมาก ถึงจะ

โอนหุนใหภรรยา บุตร และคนใกลชิด แตคนเหลานั้นก็เปนเพียงเจาของโดยนิตินัย (de jure owner) 

โดยที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังคงมีฐานะเปนเจาของโดยพฤตินัย de facto owner) ในเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ 

มิไดปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 209 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ

พระราชบัญญัติการจัดการหุนสวนและหุนของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 โดยเครงครัด ประชาชนยอมมี

ขอกังขาไดเสมอวา พ.ต.ท.ทักษิณในฐานะนายทุนตองสูญเสียผลประโยชนจากความผันผวนของ

คาเงินบาท จึงออกมารองแรกแหกกระเฌอ 

  ในฐานะนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณมีความชอบธรรมที่จะแสดงความกังวลเกี่ยวกับ

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในเมื่อความผันผวนดังกลาวนี้สรางสภาวะความไมแนนอน 

ในการประกอบธุรกรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบธุรกรรมระหวางประเทศ ทั้งดาน

การคาและการลงทุน อันเปนธุรกรรมสําคัญมิจําเพาะแตของประเทศชาติเทานั้น หากยังเปน 

ธุรกรรมสําคัญของกลุมชินวัตรดวย 

  นายกรัฐมนตรีอางวา ความผันผวนของคาเงินบาทในชวงปลายเดือนกรกฎาคม 2545 

เกิดจากอารมณของนักเก็งกําไร หาไดเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของสังคมเศรษฐกิจไทย 

ไม ขออางดังกลาวนี้กอใหเกิดคําถามตอไปวา อารมณของนายกรัฐมนตรีมีสวนซ้ําเติมความผันผวน

ของคาเงินบาทหรือไม 

  ในการประชุมพรรคไทยรักไทยเดือนกรกฎาคม 2545 พ.ต.ท.ทักษิณกลาวปราศรัยเรื่อง

ความสําเร็จในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล และใชอัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทเปนดัชนีชี้วัด

สวนหนึ่งของความสําเร็จดังกลาว โดยทํานายวา เงินดอลลารจะมีคาตกตอไปอีก 2 ป และอัตรา

แลกเปลี่ยนมีโอกาสอยูในระดับ 30 บาทตอดอลลาร ประดุจวา เงินบาทมีคาแข็งมากเพียงใด ยอม
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แสดงถึงความแข็งแกรงของระบบเศรษฐกิจไทยมากเพียงนั้น และประดุจวา หากเงินบาทมีคาสูงถึง

ระดับหนึ่งบาทเทากับหนึ่งดอลลารแลว ระบบเศรษฐกิจไทยจะยิ่งใหญเกรียงไกรอันหาที่เปรียบมิได 

แทที่จริงแลวหาไดเปนเชนนั้นไม แตการใหคําทํานายเกี่ยวกับคาเงินบาทของนายกรัฐมนตรี

กอใหเกิดความแปรปรวนในตลาดปริวรรตตางประเทศ แมโฆษกรัฐบาลจะแถลงแกเกี้ยวในภายหลัง

วา อัตราแลกเปลี่ยนระดับ 30 บาทตอดอลลารที่นายกรัฐมนตรีใหคําทํานายนั้นอาจเปน 39 บาทตอ

ดอลลารก็ได แตการที่เงินบาทมีคาแข็งขึ้นจากระดับ 42 บาทตอดอลลาร เปน 39 บาทตอดอลลาร

นั้น มีความหมายวา เงินบาทมีคาแข็งขึ้นเกือบ 8% ซึ่งเปนระดับการเปลี่ยนแปลงคาเงินบาทที่

มากกวาความผันผวนที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2545 เสียอีก ในดานหนึ่ง นายกรัฐมนตรีไมชอบ

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน แตในอีกดานหนึ่ง นายกรัฐมนตรีกลับเปนตัวการในการสราง

ความผันผวนเสียเอง 

  เมื่อนายกรัฐมนตรีไมพอใจที่คาเงินบาทผันผวนแปรปรวนมาก นายกรัฐมนตรี 

มีหนทางที่จะบอกกลาวรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนการภายใน และหากมีความเคารพ

ความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย ก็ควรปรึกษาหารือรวมกับธนาคารแหงประเทศไทยใน

การแสวงหาหนทางในการรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน แตการที่นายกรัฐมนตรี  

’ดาสมคิดกระทบอุย’ ในที่สาธารณะ (ตามถอยคําของหนังสือพิมพ มติชน)  ในดานหนึ่งเปนการ

แสดงใหประชาชนเห็นวา ใครเปนใหญในแผนดิน และความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทย

มีความหมายมากนอยเพียงใด มิไยตองกลาววา คําใหสัมภาษณของนายกรัฐมนตรีมีผลในการขมขู

ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ในอีกดานหนึ่ง อารมณบูดของนายกรัฐมนตรีทําใหนักเก็งกําไร 

มีอารมณในการเก็งกําไรอีกครั้งหนึ่ง ทั้งๆ ที่นายกรัฐมนตรีไมชอบใหเงินบาทมีคาผันผวน แต

ประพฤติกรรมของนายกรัฐมนตรีสรางความผันผวนครั้งแลวครั้งเลา 

  เงินดอลลารมีคาสูงเกินกวาพื้นฐานที่เปนจริง ดังนั้น จึงเปนธรรมชาติที่เงินดอลลาร 

จะมีคาตกต่ําลง ซึ่งสงผลกระทบตออัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลตางๆ ภาวะตกต่ําของคาเงิน

ดอลลารถูกซ้ําเติมดวยปจจัยสําคัญอยางนอย 2 ปจจัย ปจจัยแรก ไดแก วิกฤติการณวิสาหกิจ

อเมริกัน ดังปรากฏวา บริษัทยักษใหญอเมริกันพากันลมละลายทีละบริษัทสองบริษัท ปจจัยที่สอง 

ไดแก วิกฤติการณการเงินในละตินอเมริกา ซึ่งกําลังลุกลามเปนวิกฤติการณใหญ (ทั้งในอารเจนตินา 

บราซิล และอุรุกวัย) ในทามกลางวิกฤติการณเหลานี้ ตลาดการเงินระหวางประเทศยอมมีภาวะผัน

ผวนปรวนแปรเปนธรรมดา 

  เมื่อนายกรัฐมนตรีทํานายวา เงินดอลลารจะมีคาตกต่ําตอไปอีก 2 ป นักเศรษฐศาสตร

พากันหูผ่ึง และอดฉงนมิไดวานายกรัฐมนตรีไดแบบจําลองวิเศษจากที่ไหน จึงใหคําทํานายอยาง

กลาหาญชาญชัยเชนนั้น ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร ไมมีแบบจําลองเศรษฐกิจมหภาคใดๆที่

สามารถใหคําทํานายการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนไดอยางถูกตองแมนยํา 
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โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลัก ดังเชนดอลลารอเมริกัน ยูโร และเยน 

เพราะอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลักเหลานั้นถูกกําหนดโดยกลไกตลาด นายเคนเน็ธ  

โรก็อฟ (Kenneth Rogoff) ผูอํานวยการฝายวิจัยของกองทุนการเงินระหวางประเทศคนปจจุบัน เคย

พยายามศึกษาเรื่องนี้ในทศวรรษ 2520 แตไมประสบความสําเร็จ 

ในเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราสกุลหลักมีการเปลี่ยนแปลงอันยากแกการคาดการณ 

การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเล็กๆ ดังเชนเงินบาท จึงเปนเรื่องยากลําบาก

ยิ่ง ประเทศที่เลือกใช Flexible Exchange Rate System ธนาคารกลางไมตองมีภาระในการเขาไป

แทรกตลาดปริวรรตตางประเทศ แตประเทศที่เลือกใช Managed Floating Exchange Rate 

System ดังเชนประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทยตองรับผิดในการเขาไปแทรกแซง และนี่เอง

เปนชองทางที่ฝายการเมืองสามารถลิดรอนความเปนอิสระของธนาคารแหงประเทศไทยได มิไยตอง

กลาววา ธนาคารแหงประเทศไทยอาจแทรกแซงผิด เนื่องเพราะความไมรูของธนาคารแหงประเทศ

ไทย และความไมสมบูรณของตลาดการเงินระหวางประเทศ ปญหาการแทรกแซงตลาดปริวรรต

ตางประเทศที่สําคัญอีกปญหาหนึ่งก็คือ ธนาคารแหงประเทศไทยมี ‘หนาตัก’ ในการแทรกแซงมาก

นอยเพียงใด  หากหมด ‘หนาตัก’ แลว จะทําอยางไร  บรรดาประเทศที่เลือกใช Managed Floating 

Exchange Rate System ลวนแลวแตตกอยูในภาวะ Fear of Floating (ตามถอยคําของ Guillermo 

Calvo และ Carmen Reinhart) ทั้งส้ิน 
 

  การที่ฝายการเมืองมักจะแสดงอาการขมขูธนาคารแหงประเทศไทยและผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย เปนปรากฏการณใหมที่มีอายุเพียงครึ่งทศวรรษเศษ ประพฤติกรรมของ 

ผูนําทางการเมืองดังกลาวนี้ไมเปนผลดีตอสุขภาพของภาคเศรษฐกิจการเงินและระบบเศรษฐกิจโดย

สวนรวม เพราะมีผลในการทําลายความนาเชื่อถือในการดําเนินนโยบายการเงิน การเปลี่ยนตัวผูวา

การธนาคารแหงประเทศไทยบอยๆ ยิ่งเปนการซ้ําเติมปญหานี้ ผลของการปลดผูวาการธนาคารแหง

ประเทศไทยซ้ําแลวซ้ําเลา ยอมทําใหผูวาการฯ ที่ไดรับแตงตั้งใหมตองยอมสยบเปนสมุนบริวารและ

ผูอยูใตการอุปถัมภของฝายการเมือง ในสภาวการณเชนนี้ ธนาคารแหงประเทศไทยยอมมิอาจธํารง

ความเปนอิสระตอไปได อันนําไปสูการขาดความนาเชื่อถือ ซึ่งสรางปญหาในการรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจอีกทอดหนึ่ง 
 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 
   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2545 
 



 

สถาบันการเงินลมมิได 
 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีดําริที่จะถอนการค้ําประกันเงินฝากของประชาชนใน

ธนาคารพาณิชย โดยเริ่มตนดวยธนาคารพาณิชยตางประเทศ ตามมาดวยธนาคารไทย ซึ่งยังมิไดมี

กําหนดเวลาอันแนนอน ในขณะเดียวกัน ก็จะมีการเรงรัดการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก (ผูจัดการ

รายวัน ฉบับวันศุกรที่ 30 มีนาคม 2544) 
 

 ความดําริของรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดังกลาวนี้นับเปนความดําริชอบโดยแท 

สมควรที่สาธารณชนจะแสดงความเห็นสนับสนุน 
 

 ธนาคารแหงประเทศไทยยึดกุมหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มาเปนเวลาชานาน 

เมื่อเกิดวิกฤติการณสถาบันการเงินขึ้นคราใด ไมวาจะเปนธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน และ 

ไมวาสถาบันการเงินดังกลาวจะมีขนาดใหญหรือเล็กเพียงใด ธนาคารแหงประเทศไทยจะเขาไป 

ค้ํายันมิใหสถาบันการเงินหลานั้นลมครานั้น  
 

 หลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มีพื้นฐานจากความเชื่อวา หากปลอยใหสถาบัน

การเงินลม จะกอใหเกิดผลกระทบลูกโซลุกลามไปสูสถาบันการเงินอื่นๆ จนกลายเปนวิกฤติการณ

ของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ ในสหรัฐอเมริกา การค้ํายันมิใหสถาบันการเงินลมมักกระทํา 

ในกรณีสถาบันการเงินขนาดใหญ เพราะเชื่อวา ผลกระทบลูกโซจะรุนแรง อันเปนที่มาของหลักการ 

‘Too Big to Fail’ แตในกรณีของไทย การค้ํายันสถาบันการเงินมักจะดําเนินการโดยปราศจากการ

จําแนก และโดยมิไดพิเคราะหใหถองแทวา ผลลุกลามจากการลมละลายของสถาบันการเงิน หรือที่

เรียกกันในวงวิชาการเศรษฐศาสตรวา Contagion Effect มีจริงหรือไม  

 ในประวัติศาสตรการเงินไทย มีตัวอยางของสถาบันการเงินที่ธนาคารแหงประเทศไทย

ปลอยใหลมอยูเหมือนกัน ในจํานวนนี้รวมบริษัทราชาเงินทุน จํากัด และธนาคารเอเชียทรัสต จํากัด 

การปลอยใหสถาบันการเงินลมยึดเกณฑการพิจารณาเปนกรณี มากกวาที่จะเปนการเลิกยึดถือ

หลักการ  ‘สถาบันการเงินลมมิได’ สวนการสั่งปดสถาบันการเงินจํานวนมากในป 2540 เปนผลจาก

การกดดันจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ กอนการพิจารณาจัดสรรเงินกูฉุกเฉิน (Standby 

Arrangement) มิใชความตั้งใจของธนาคารแหงประเทศไทย 

 หลักการ  ‘สถาบันการเงินลมมิได’ มีขาวสารที่ซอนเรน (Hidden Message) ซึ่งไมเปน

ผลดีตอเสถียรภาพและสุขภาพของระบบสถาบันการเงิน เนื่องเพราะกอใหเกิดภยันตรายอันเปนผล
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จากความวางใจวาจะไดรับการค้ํายันมิใหลม ภยันตรายดังกลาวนี้ วงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกวา 

Moral Hazard 

 ขาวสารที่ซอนเรนภายใตหลักการ  ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ก็คือ หากสถาบันการเงิน 

มีฐานะงอนแงน จะไดรับการอุมชูจากธนาคารแหงประเทศไทยเสมอ ขาวสารดังกลาวนี้ยอมทําให

ประชาชนเจาของเงินออมตัดสินใจฝากเงินออมกับสถาบันการเงินที่ใหดอกเบี้ยอัตราสูงเปนดาน

หลัก โดยไมพิจารณาถึงความมั่นคงและผลการประกอบการของสถาบันการเงินนั้น เพราะนิ่งนอนใจ

วา หากมีปญหา จะไดรับความชวยเหลือจากธนาคารแหงประเทศไทย ความนิ่งนอนใจลักษณะนี้

เกิดแกผูบริหารสถาบันการเงินดวย การบริหารอยางสุมเสี่ยง การจัดสรรเงินใหกูแกญาติและพวก

พอง รวมทั้งการจัดสรรเงินใหกูแกธุรกิจของตนเองและครอบครัว จึงเกิดขึ้นเปนธรรมชาติ ฝาย

เจาของหรือผูถือหุนสถาบันการเงินก็มิไดตรวจสอบการทํางานของฝายบริหาร เพราะนิ่งนอนใจ

เชนกันวา หากมีปญหา จะไดรับความชวยเหลือจากธนาคารแหงประเทศไทย 
 

 ดวยเหตุดังที่กลาวขางตนนี้ หลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ จึงมีโครงสรางสิ่งจูงใจ 

(Structure of Incentives) ที่กัดเซาะความมั่นคงของระบบสถาบันในขั้นฐานราก หากกระทรวง 

การคลังและธนาคารแหงประเทศไทยยังคงยึดหลักการนี้ตอไป ระบบสถาบันการเงินจะมีสุขภาพ

อนามัยอันสมบูรณและแข็งแรงมิได และวิกฤติการณสถาบันการเงินจะเกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลา มิรูจัก

จบจักสิ้น การลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ จึงเปนการแกปญหาระบบสถาบันการเงินใน

ข้ันรากฐาน เพราะมีผลในการทําลายปญหา Moral Hazard 

 เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยและกระทรวงการคลังมิไดใหหลักประกันในการค้ํายัน

สถาบันการเงินมิใหลม ประชาชนเจาของเงินออม ผูบริหารสถาบันการเงิน และเจาของหรือผูถือหุน

สถาบันการเงินจักตองปรับเปลี่ยนประพฤติกรรม โดยการลดการตัดสินใจชนิดสุมเสี่ยงลง ประชาชน

เจาของเงินออมจะตองพิจารณาฐานะความมั่นคงและผลการประกอบการของสถาบันการเงิน 

ในยามตัดสินใจเลือกฝากเงิน สถาบันการเงินที่มีฐานะงอนแงนจะไมสามารถดูดดึงเงินฝาก เพียง

ดวยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยดังปางกอน เจาของหรือผูถือหุนสถาบันการเงินจะสนใจตรวจสอบการ

ทํางานของฝายบริหารมากขึ้น เพราะตอแตนี้ไป หากสถาบันการเงินลม เจาของหรือผูถือหุนยอม

ไดรับความเสียหาย ผูบริหารสถาบันการเงินจะตองระมัดระวังในการจัดสรรสินเชื่อมากกวาเดิม 

อยางนอยตองเพิ่มความเขมงวดในการประเมินโครงการที่ขอเงินกู การผันสินเชื่อใหแกธุรกิจของ

ตนเองและพรรคพวกทําไดยากขึ้น เนื่องจากมีการตรวจสอบจากเจาของหรือผูถือหุน รวมทั้ง

ประชาชนโดยทั่วไป 
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 การเลิกลมหลักการ  ‘สถาบันการเงินลมมิได’ นับเปนยางกาวสําคัญในการปฏิรูประบบ

สถาบันการเงิน เพราะมีผลในการทําใหประชาชนเจาของเงินออม เจาของหรือผูถือหุนสถาบัน

การเงิน และผูบริหารสถาบันการเงินตองมีความรับผิดชอบตอตนเองมากขึ้น อันชวยเสริมสงสุขภาพ

และความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในขั้นฐานราก 
 

 อยางไรก็ตาม การลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’  มีปญหาในเชิงบริหาร

อยางนอย 2 ปญหา 

 ประการแรก ก็คือ การลมเลิกหลักการ  ‘สถาบันการเงินลมมิได’ สมควรเลือกจังหวะ

เวลาใด ผูคนจํานวนไมนอยมีความเห็นวา สภาวะปจจุบันที่สถาบันการเงินยังมิไดพนจากภาวะ

วิกฤติมิใชจังหวะเวลาอันเหมาะสม 

 ปญหาที่สอง ก็คือ การลมเล็กหลักการ  ‘สถาบันการเงินลมมิได’ จําเปนตองดําเนินการ

เปนขั้นตอน (Sequencing) หรือไม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังตองดําเนินการตามลําดับจาก

ธนาคารพาณิชยตางประเทศไปสูธนาคารพาณิชยไทย นายธนาคารบางคนเสนอความเห็นวา การ

ดําเนินนโยบายตามขั้นตอนเชนนี้ จะทําใหมีการโยกยายเงินฝากจากธนาคารพาณิชยตางประเทศ

ไปสูธนาคารพาณิชยไทย ในชวงที่รัฐบาลยังค้ําประกันเงินฝากในธนาคารพาณิชยไทยอยู ซึ่งจะทํา

ใหธนาคารพาณิชยไทยมีสภาพคลองลนเหลือมากขึ้น 
 

 ผมขอเสนอใหเลือกวันที่ 1 มกราคม 2546 เปนวันหลักชัยแหงระบบสถาบันการเงิน  

อันเปนวันที่ลมเลิกหลักการ  ‘สถาบันการเงินลมมิได’ พรอมๆกับการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก 

ในระหวางนี้ รัฐบาลจักตองตระเตรียมการปฏิรูปสถาบันการเงิน ควบคูกับการปฏิรูปธนาคารแหง

ประเทศไทย 

 การจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝากจําเปนตองเรงรัด แมรัฐบาลควรมีบทบาทในการ

ผลักดันการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก แตเมื่อจัดตั้งขึ้นแลว รัฐบาลมิควรเขาไปยุงเกี่ยวกับการ

ประกันเงินฝาก ในเมื่อรัฐบาลประกาศ ‘ลางมือในอางทองคํา’ ไมยุงเกี่ยวกับการค้ําประกันเงินฝาก

แลว รัฐบาลก็มิควรเขาไปมีบทบาทเปนพระเอกในสถาบันประกันเงินฝากที่จัดตั้งขึ้นใหม มิฉะนั้น

การ ‘ลางมือในอางทองคํา’ ดังกลาวจะไรความหมาย ระบบการประกันเงินฝากควรเปนระบบ 

Private Deposit Insurance โดยปลอยใหสมาคมธนาคารไทยรวมกับสมาคมธนาคารพาณิชย 

ตางประเทศเปนผูดําเนินการ กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยทําหนาที่แตเพียงการ

จัดระเบียบและการกํากับดูแลสถาบันดังกลาว มิควรที่จะเลือกระบบ Public Deposit Insurance 

ซึ่งจะทําใหรัฐตองเขาไปยุงเกี่ยวกับการประกันเงินฝาก อันมีผลบ่ันทอนประโยชนอันพึงมีจากการ

ลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ 
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 แตการลมเลิกหลักการ ‘สถาบันการเงินลมมิได’ ควบคูกับการจัดตั้งสถาบันประกันเงิน

ฝากไมเพียงพอที่จะคุมครองประชาชนเจาของเงินฝาก เงื่อนไขอันจําเปนในการนี้อยูที่การทําให

ประชาชนมีสารสนเทศที่สมบูรณ (Perfect Information) เกี่ยวกับระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแหง

ประเทศไทยจักตองยึดถือความโปรงใส (Transparency) เปนสรณะ ประชาชนควรจะไดรับรูวา 

สถาบันการเงินแตละแหงมีฐานะความมั่นคงเพียงใด มีสินเชื่อที่ไมกอรายได (NPLs) มากนอย

เพียงใด มีการจัดสรรสินเชื่อแกผูถือหุนรายใหญและผูบริหารหรือไมและมากนอยเพียงใด  

ลูกหนี้รายใหญ 10 อันดับแรกประกอบดวยบริษัทอะไรบาง และการจัดสรรสินเชื่อมีลักษณะกระจุก

ตัวมากนอยเพียงใด ทายที่สุด สถาบันการเงินแตละแหงเคยละเมิดกฎหมายและระเบียบ 

ขอบังคับ จนถูกธนาคารแหงประเทศไทยลงโทษหรือไม สถาบันการเงินตองมีหนาที่ในการใหขอมูล

เหลานี้แกประชาชนทุกครั้งที่เปดบัญชีเงินฝาก และตองติดประกาศขอมูลใหม ณ ที่ทําการทุกเดือน

ในที่ซึ่งประชาชนสามารถอานได 

 การคุมครองประชาชนเจาของเงินฝากอีกหนทางหนึง่ กค็อื การจดัอนัดบัความนาเชือ่ถอื

ของสถาบันการเงิน (Credit Rating) เพื่อใหประชาชนสามารถตัดสินใจเลือกฝากเงินดวยความ

มั่นใจมากขึ้น 

 การลมเลิกหลักการ  ‘สถาบันการเงินลมมิได’ แมจะเปนหลักการพื้นฐานของการปฏิรูป

ระบบสถาบันการเงิน แตมิใชเงื่อนไขอันพอเพียงไม ความไรสมมาตรของสารสนเทศ (Asymmetric 

Information) เกี่ยวกับระบบสถาบันการเงินทําใหประชาชนเจาของเงินฝากมิไดรับการคุมครอง

เทาที่ควร จําเปนตองทําใหระบบสถาบันการเงินมีความโปรงใส ดวยการบังคับใหเปดเผยขอมูล ใน

ประการสําคัญ การปฏิรูประบบสถาบันการเงินมิอาจดําเนินการแยกตางหากจากการปฏิรูปธนาคาร

แหงประเทศไทยได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 
   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2544 



 

ตลาดหลักทรัพยในฐานะตลาดการเมือง 
 

ในสมัยที่ยังเปนละออน ผมมีความเขาใจตามตําราวา ตลาดหลักทรัพยเปนกลไกสําคัญ

ในการระดมเงินออมจากประชาชน เพื่อจัดสรรใหแกนักลงทุนที่ตองการเงินทุน แตเมื่อชราภาพ 

มาเยือน ผมมีความเขาใจตามอวิชชาที่เพิ่มพูนตามวัยวา ตลาดหลักทรัพยมีฐานะเปนตลาด

การเมือง 
 

ในประเทศไหนๆ ตลาดหลักทรัพยลวนเปนตลาดการเมืองทั้งสิ้น ถึงผมจะไมเคย 

เดินทางดูงานตลาดหลักทรัพยทั่วโลก แตผมจะกลาวอางเชนนี้ ใครจะทําไม 

เมื่อผมปลงตกเสียแลววา ตลาดหลักทรัพยเปนตลาดการเมือง ผมจึงไมรูสึกประหลาด

ใจที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมบรรดาผูจัดการและผูบริหารระดับสูงของ Mutual Funds Hedge 

Funds  รวมตลอดจน Funds for Fun เพื่อคุยโมเร่ืองความรุงเรืองของเศรษฐกิจไทย โดยมีนัยที่จะ

เรียกรองใหนายทุนตางชาติเขามาลงทุนในเมืองไทย 

ผมยังรูสึกเสียดายที่นายกรัฐมนตรีมิไดเรียกรองใหผูจัดการกองทุนเหลานั้นเขามาชวย

ปนหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื่อให SET Index พุงกระฉูด เพราะการพุงกระฉูดของ 

SET Index บงบอกถึงความรุงเรืองของเศรษฐกิจไทย  แตการพุงกระฉูดของ SET Index จะชวยให

คนจนมีฐานะดีข้ึนหรือไม ยอมเปนเรื่องของคนจนโดยแท เพราะไมมีใครชวยคนจนไดตราบเทาที่ยัง

เปนโรคดื้อความรวยชนิดเรื้อรัง 

ผมรูสึกชื่นชมรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนแลวคนเลา ที่ตองไปเยือนตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยในยามที่เขารับตําแหนง เพราะการมาเยือนของทานรัฐมนตรี ทําให

ตลาดหลักทรัพยมีชีวิตชีวา รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังบางคนถึงกับเปลงมธุรสวาจาวา SET 

Index ในขณะนั้นต่ําเกินไป นักลงทุนเมื่อไดยินมธุรสวาจาเชนนั้น ยอมมีความกระชุมกระชวยและ

กอเกิดพลังในการซื้อขายหลักทรัพย บางคนเขาใจผิดวา ทานรัฐมนตรีสงสัญญาณวา กําลังจะมีการ

ปนหุน จึงพากันเขาไปเทซื้อเทขาย จน SET Index วิ่งฉิว 

ขอที่ผมเสียดายอยูประการหนึ่งก็คือ ยังไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนหนึ่ง

คนใดสวมหัวใจชาติเชื้ออาชาไนยฟนธงวา SET Index ตองขึ้นสูระดับ 10,000+ 

ในเมื่อผมปกใจเชื่อเสียแลววา ตลาดหลักทรัพยเปนตลาดการเมือง ผมจึงรูสึกเฉยๆที่ 

ผูทรงอํานาจทางการเมืองใชอํานาจทางการเมืองในการปนหุน ในเมื่อผมหากินโดยอาศัยศาสตร 

วาดวยสัตวเศรษฐกิจ และสัตวเศรษฐกิจยอมตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) 

การไดมาซึ่งทรัพยศฤงคารจากการปนหุน ยอมชวยเพิ่มพูนอรรถประโยชน แตการปนหุนตองเผชิญ
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สภาวะความไมแนนอน (Uncertainty) และความเสี่ยง (Risk) การปนหุนในขณะที่มีอํานาจทาง

การเมืองจะชวยลดสภาวะความไมแนนอนและความเสี่ยงดังกลาวนี้ ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงอดรูสึกชื่น

ชมบรรดาผูทรงอํานาจทางการเมืองที่หารายไดจากการปนหุนในขณะมีอํานาจมิได เพราะคน

เหลานั้นกระทําตามสุภาษิตไทยที่วา ‘น้ําขึ้นใหรีบตัก’ 

การใชอํานาจทางการเมืองในการปนหุนเปนปรากฏการณธรรมชาติ ประเทศไหนๆ ก็มี

กันทั้งนั้น ไอพุมแหงทําเนียบขาวเคยมีรายไดชนิดเปนกอบเปนกําจากการปนหุนกอนเขาทําเนียบ

ขาว เร่ืองนี้พอล ครุกแมน (Paul Krugman) ยําไอพุมจนเละ คนหาอานจาก The New York Times 

ฉบับเกาๆ ได เมื่อเขาทําเนียบขาวแลว ไอพุมไมมีเวลาปนหุน แตคอยอุมชูพรรคพวกเกาที่พลาดพลั้ง

ตองคดี 

การใชอํานาจทางการเมืองในการปนหุนสามารถกระทําไดอยางเต็มที่ ก็ตอเมื่อตลาด

หลักทรัพยไมมีความโปรงใส หากความโปรงใสของตลาดหลักทรัพยยิ่งมีมากเพียงใด การ 

ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการปนหุนยิ่งมีนอยมากเพียงนั้น ดวยเหตุดังนี้ ผูทรงอํานาจทาง

การเมืองที่ตองการรายไดจากการปนหุน จักตองดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแลดูอึมครึม ในการนี้ 

จักตองสงลิ่วลอที่เกลียดความโปรงใสชนิดเขาไสใหไปคุมตลาดหลักทรัพย มิฉะนั้นความอึมครึม

ของตลาดหลักทรัพยจะไมมีลักษณะยั่งยืนสถาพร 

แตการปนหุนในตลาดหลักทรัพยจะมีหลักประกันในเรื่องรายได ยังตองขึ้นอยูกับ

เงื่อนไขสําคัญอยางนอย 2 ประการ 

เงื่อนไขประการที่หนึ่ง จะปนหุนได ตองมีเงิน ในประการสําคัญตองมีสายปานยาว ผู

ทรงอํานาจทางการเมืองที่มีวิ สัยทัศน ตองจัดการใหสถาบันการเงินของรัฐแปรสภาพเปน 

โรงงานผลิต ‘ดาย’ เพื่อจัดสรร ‘ดาย’ ใหแกล่ิวลอบริวารในการปนหุน 

เงื่อนไขประการที่สอง จะไดผลตอบแทนจากการปนหุน ตองปลอยใหเศรษฐกิจฟองสบู

พองลม หากดําเนินนโยบาย ‘ปลอยลม’ หรือชะลอการพองลม ผลประโยชนจากการปนหุนยอมได

ไมเต็มที่ 
 

เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูพองลมในทศวรรษ 2530 เทคโนแครตในสังกัดธนาคารแหง

ประเทศไทยและกระทรวงการคลังไมคิดเหยียบเบรก ทั้งๆที่มีหนาที่ความรับผิดชอบในดานนโยบาย

เศรษฐกิจมหภาค เนื่องเพราะไดประโยชนจากการปนหุนและการปนราคาที่ดิน หากกลาวดวย

ภาษาที่ใชกันในปจจุบัน เทคโนแครตเหลานั้นลวนมีผลประโยชนทับซอน ในดานหนึ่งมีหนาที่ในการ

เหยียบเบรกเศรษฐกิจฟองสบู ในอีกดานหนึ่งมีผลประโยชนจากเศรษฐกิจฟองสบู เทคโนแครตไทย

เลือกผลประโยชนเหนือหนาที่ความรับผิดชอบอันเปนไปตามธรรมชาติของสัตวเศรษฐกิจ ซึ่งเปน
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เร่ืองที่เขาใจได ผลที่เกิดขึ้นก็คือ เศรษฐกิจฟองสบูแตกอยางรุนแรง เพราะไมมีใครทําหนาที่เหยียบ

เบรกในยามพองลม ตามมาดวยวิกฤตการณคร้ังรายแรงที่สุดในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 

ตลาดหลักทรัพยเปนตลาดการเมืองอยางปราศจากขอกังขา ในฐานะตลาดการเมือง 

ชะตากรรมของตลาดหลักทรัพยยอมขึ้นอยูกับการชี้ เปนชี้ตายของฝายการเมือง  โดยที่

คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย มิอาจทัดทานได มิหนําซ้ําบอยคร้ังยังเปนมือเปนตีนและเปนเบี้ยหมากรุกของฝายการเมือง 

โดยปฏิบัติการเพื่อประโยชนของฝายการเมือง 

ในฐานะตลาดการเมือง การใชอํานาจทางการเมืองเพื่อหาประโยชนจากการปนหุน 

เปนเรื่องธรรมดา ในทํานองเดียวกับที่การสั่งการใหสถาบันการเงินของรัฐจัดสรรสินเชื่อเพื่อการปน

หุนก็เปนเรื่องธรรมดาเฉกเชนเดียวกัน 

หากผูทรงอํานาจทางการเมืองถูกรัดรึงดวยผลประโยชนสวนบุคคลในตลาดหลักทรัพย

อยางแนนหนา และปวยไขดวยโรค SET Index Mania การเหยียบเบรกเศรษฐกิจฟองสบูยอมไม

เกิดขึ้น ยิ่งการเก็บภาษีเงินไดที่ไดจากการซื้อขายหลักทรัพยยิ่งไมตองพูดถึง 

ผูทรงอํานาจทางการเมืองอาจทองคาถาเพื่อใหเศรษฐกิจฟองสบูพองลม แตเมื่อถึง

คราวเศรษฐกิจฟองสบูแตก อํานาจทางการเมืองมิอาจหยุดยั้งการแตกสลายของเศรษฐกิจ 

ฟองสบูได 
 

ถึงเวลานั้น ถึงคราวตัวใครก็ตัวมัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 
   หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2547 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3.4.3   การคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การผันงบประมาณแผนดิน เรื่องของหมากินขี้ 

 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไมตองการใหสมาชิก 

รัฐสภาหาประโยชนจากการใชงบประมาณแผนดิน ไมวาโดยตรงหรือโดยออม มาตรา 180 วรรค 6 

จึงมีบทบัญญัติวา 
 

  "ในการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร หรือของคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปร

ญัตติหรือการกระทําดวยประการใดๆที่มีผลใหสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือ 

กรรมาธิการ มีสวนไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย จะกระทํามิได" 
 

  กอนการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 สมาชิกสภาผูแทน 

ราษฎรยังไมรูจักวิธีการหาประโยชนจากงบประมาณแผนดิน เนื่องเพราะสังคมการเมืองไทยถูก

ครอบงําโดยระบอบเผด็จการและคณาธิปไตย อํานาจรัฐตกอยูในมือกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย 

  เมื่อมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 กลุมถนอม-ประภาส

อาศัยทั้งอํานาจทางการเมืองและอํานาจทางการเงินในการดูดดึงนักการเมืองเขาสูพรรคสหประชา

ไทย แมพรรคสหประชาไทยจะคุมเสียงขางมากในรัฐสภา แตรัฐบาลพรรคสหประชาไทยกลับไร

เสถียรภาพ เนื่องจากการสั่นคลอนของสมาชิกพรรคสหประชาไทยนั้นเอง ตนตอความไมพอใจของ 

ส.ส.ในสังกัดพรรคสหประชาไทยมีที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 ที่หามมิใหสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี บรรดาผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลดังกลาวเกือบทั้งหมดเปน

ผูนําขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน 

 การหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี สรางความคุกรุนในหมู ส.ส.

ในสังกัดพรรคสหประชาไทยจํานวนมาก จนมีการสรางแรงกดดันรัฐบาลในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง การสั่นคลอนรัฐบาลในวาระการพิจารณารางกฎหมายงบประมาณแผนดินประจําป จนใน

ที่สุดรัฐบาลถนอม-ประภาสยินยอมให ส.ส.มีงบพัฒนาจังหวัดคนละ 300,000 บาทในปงบประมาณ 

2513 และเพิ่มข้ึนเปนคนละ 1,000,000 บาทในปงบประมาณ 2514 เฉพาะ ส.ส.ในสังกัดพรรค

สหประชาไทยเทานั้นที่ไดรับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ส.ส. พรรคฝายคานมิไดรับจัดสรรงบประมาณ

รายการนี้ ส.ส.อิสระจะไดรับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ก็ตอเมื่อไมเพียงแตมิไดอภิปรายวิพากษ

รัฐบาลเทานั้น หากยังตองอภิปรายสนับสนุนรัฐบาลในรัฐสภาดวย ในเวลาตอมาไมนาน ส.ส. อิสระ

จํานวนมากถูกดูดดึงเขาสูพรรคสหประชาไทย  เพราะตองมนตรางบพัฒนาจังหวัด จํานวน ส.ส. 

อิสระลดนอยถอยลง คงไวแต ส.ส.พรรครัฐบาลกับพรรคฝายคาน และ ส.ส. อิสระจํานวนนอยนิด 

ที่ยังยืนหยัดในอุดมการณ 
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  ความพยายามของ ส.ส. ในการผันงบประมาณลงสูเขตการเลือกตั้งและฐานที่มั่นทาง

การเมืองของตน ปรากฏเปนรูปธรรมในยุครัฐบาลพรรคสหประชาไทย (2512-2514) ดวย ผูนํา ส.ส. 

ตางแยงชิงกันเปนกรรมาธิการงบประมาณของสภาผูแทนราษฎร และใชอํานาจกรรมาธิการในการ

ตัดงบประมาณของหนวยราชการตางๆ แลวนํางบประมาณที่ถูกตัดทอนนี้จัดสรรใหเปนประโยชน

แกตนเอง กระบวนการพิจารณากฎหมายงบประมาณประจําปจึงกินเวลายาวนาน เพราะตองใช

เวลาตอรองผลประโยชน โดยที่กฎหมายงบประมาณแผนดินออกไมทันใช อาทิเชน งบประมาณ

ประจําปงบประมาณ 2513 ซึ่งกําหนดใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2512 กวาจะผานสภาได ก็ตกเดือน

มกราคม 2513 เปนตน 
 

  งบพัฒนาจังหวัดเลือนหายไปจากกระบวนการงบประมาณภายหลังการรัฐประหาร

เดือนพฤศจิกายน 2514 แตกลับฟนคืนมาใหมในป 2523 ในยุครัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  

ชมะนันทน โดยใชชื่ออยางเปนทางการวา "โครงการพัฒนาจังหวัดตามขอเสนอของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร"  ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน "โครงการพัฒนาชนบทและชุมชนตามขอเสนอของสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร" ในระหวางป 2525-2534 จํานวนงบพัฒนาจังหวัดที่ ส.ส. แตละคนไดรับจัดสรร

เพิ่มจากคนละ 1.5 ลานบาทในปงบประมาณ 2523  เปน 5 ลานบาทในปงบประมาณ 2534 

  งบพัฒนาจังหวัดหายไปจากงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ 2535 เนื่อง

เพราะการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 โดยคณะ รสช.  ซึ่งยังผลใหสภาผูแทนราษฎร 

หายไปจากสังคมการเมืองไทยชั่วขณะ แตแลวงบพัฒนาจังหวัดกลับฟนคืนชีพในปงบประมาณ 

2536 โดยเปลี่ยนชื่อเปน "โครงการพัฒนาพิเศษตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร" (พ.ส.ส.) 

ในปงบประมาณ 2537 ดวยการริเร่ิมของรัฐบาลพรรคประชาธิปตย สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

นอกจากจะไดรับจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด (พ.ส.ส.) คนละ 5 ลานบาทแลว ยังไดรับจัดสรรงบ คพจ. 

ส.ส. (โครงการพัฒนาจังหวัดของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามขอเสนอของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร) อีกคนละ 15 ลานบาทดวย รวมงบ ส.ส.คนละ 20 ลานบาท 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎรนอกจากจะไดประโยชนจากการใชงบพัฒนาจังหวัดหรืองบ 

ส.ส.ในการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองแลว ยังอาจใชอํานาจในการผันงบประมาณหรือ

ทรัพยากรอื่นของแผนดินเพื่อผลประโยชนทางการเมืองอีกดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสามารถ 

ยึดตําแหนงในคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณางบประมาณแผนดินประจําป ยุทธวิธีการตัด

งบประมาณของหนวยราชการตางๆ แลวแยงชิงงบประมาณที่ถูกตัด ดังที่ปรากฏในสภาผูแทนราษฎร

ระหวางป 2512-2514 กลับมาปรากฏใหเห็นอีก 
 

  ในชวงตนของรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท (2523-2531) เมื่อมีการตัดทอน

งบประมาณของหนวยราชการตางๆแลว มักจะนําไปกองไวในงบกลาง อันอยูในอํานาจของนายก 
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รัฐมนตรีที่จะใชจาย ตอมาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเริ่มตาสวาง อาศัยอํานาจในการตัดทอน

งบประมาณของหนวยราชการ แลวผันงบประมาณที่ตัดทอนนั้นลงสูเขตการเลือกตั้งหรือฐานที่มั่น

ทางการเมืองของตน 

  การพิจารณาตัดทอนงบประมาณของหนวยราชการมิไดเปนไปตามความเหมาะสม

ของงาน แผนงาน และโครงการ หากแตมีเปาประสงคหลักในการแยงชิงทรัพยากรของแผนดินเพื่อ

ผลประโยชนสวนบุคคล  โครงการของ ส.ส. จํานวนมากที่เสนอขอใชงบประมาณที่ถูกตัดทอนมี

ความไมชอบมาพากล อันเปนเหตุใหงบประมาณรั่วไหลโดยไมสมควร โดยที่การฉอราษฎรบังหลวง

และความประพฤติมิชอบปรากฏโดยทั่วไป ดังกรณีงบยุงลายในชวงปงบประมาณ 2535-2536 

 การผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองชวยเพิ่มคะแนนนิยมทาง

การเมืองอยางปราศจากขอกังขา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากนิยมผันงบประมาณแผนดิน

ไปสรางถาวรสถานในเขตการเลือกตั้งของตน พรอมทั้งประทับช่ือ ส.ส. เพื่อตราตรึงในดวงจิตของ

ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผูคนที่ขับรถเขาจังหวัดสุราษฎรธานียอมมิอาจหลีกพนสะพานลอยที่มีชื่อ 

"สุเทพ เทือกสุบรรณ" จํานวนมาก  ทํานองเดียวกับผูที่ขับรถเขาจังหวัดสุพรรณบุรี มิอาจหลีกพน

อนุสรณสถานที่มีตรา "บรรหาร-แจมใส" ได   คําถามพื้นฐานมีอยูวา  นักเลือกตั้งอางอิงความชอบ

ธรรมอันใดในการประทับตราของตนในถาวรสถานที่สรางจากงบประมาณแผนดิน? 

 การผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองมิไดใหประโยชนทางการเมือง

เทานั้น หากยังใหผลประโยชนทางธุรกิจอีกดวย สําหรับนักการเมืองที่มีอํานาจ การผันงบประมาณ

แผนดินมีผลเทากับการผันเงินใหหัวคะแนน เพราะเมื่อสามารถผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่น

ทางการเมืองได ก็ยอมดลบันดาลใหหัวคะแนนสามารถประมูลงานกอสรางของทางราชการ หรือมี

สิทธิในการขายสินคาและบริการแกรัฐบาลได ในกรณีเชนนี้ นักเลือกตั้งสามารถลดคาจางที่ตองจาย

ใหแกหัวคะแนน เพราะสามารถโยกงบประมาณแผนดินไปจายใหแกหัวคะแนนแทน 

 รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมตองการเห็นประพฤติกรรมของนักเลือกตั้งดังกลาว จึงมี

บทบัญญัติหาม ‘มีสวน’ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมในการใชงบประมาณรายจาย  แตพฤติกรรม

ดังกลาวนี้หาไดหมดไปไม ในการพิจารณากฎหมายงบประมาณแผนดินประจําป 2547 การแยงชิง

การผันงบประมาณแผนดินเกิดความอื้อฉาว คราวนี้เปนฝมือของนักเลือกตั้งเผายี้ในสังกัดพรรคไทย

รักไทย และปรากฏเปนขาวเนื่องเพราะความขัดแยงในหมูนักเลือกตั้งเผายี้ดวยกันเอง เมื่อปรากฏวา 

งบประมาณแผนดินที่ถูกผันกระจุกอยูในจังหวัดนครรราชสีมา 

  การผันงบประมาณแผนดินดังที่พรรณนาขางตนนี้ขัดตอรัฐธรรมนูญหรือไม เปนเรื่อง 

ที่อยูในอํานาจของศาลรัฐธรรมนูญในการวินิจฉัยชี้ขาด แตขอเท็จจริงปรากฏวา นับต้ังแตมีการ

บังคับใชรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 การผันงบประมาณของนักเลือกตั้งไมเคยหยุดชะงักแมแต

ปงบประมาณเดียว อยางนอยที่สุดรองประสานสภาผูแทนราษฎร (นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล) 

ยืนยันความขอนี้ (มติชน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2546)  
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 ส่ิงจูงใจในการผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการเมืองแตกตางไปตาม

ประเภทของสมาชิกรัฐสภา  ส.ส. ในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขตยอมมีส่ิงจูงใจในเรื่องนี้โดย 

ชัดแจง เพราะตองการใชงบประมาณแผนดินในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง และกระชับสาย

สัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชนในฐานที่มั่นทางการเมืองของตน การกําหนดใหเขตการเลือกตั้งมี

ขนาดเล็กลง เพื่อใหมี ส.ส.เขตเดียว คนเดียว ยิ่งทําใหส่ิงจูงใจในการผันงบประมาณมีมากขึ้น ส.ส.

ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคไมมีส่ิงจูงใจในเรื่องนี้ เพราะมิไดรับผิดตอประชาชนโดยตรง หากแตรับ

ผิดตอผูนําพรรคที่มีอํานาจในการจัดอันดับบัญชีรายชื่อพรรค  แต ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรค 

ที่มี ส.ส.บริวารยอมมีส่ิงจูงใจในการผันงบประมาณ  เพราะความสามารถและความสําเร็จในการผัน

งบประมาณชวยเพิ่มบารมีทางการเมือง หากสามารถผันงบประมาณจนสรางคะแนนนิยมทาง

การเมืองแก ส.ส.บริวาร ยอมทําให ส.ส.บริวารยําเกรง และอาจทําใหจํานวน ส.ส.บริวารเพิ่มข้ึนดวย 

จํานวน ส.ส.บริวารในสังกัดมีผลตออันดับบัญชีรายชื่อพรรค 

   ในสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภถักทออยางแนนหนา นักการเมืองยอมมี

ส่ิงจูงใจตามธรรมชาติในการผันงบประมาณ เพื่อกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ การทําลายสิ่งจูงใจ

ดังกลาวนี้จึงเปนเรื่องยากยิ่ง ขอที่นาสังเกตก็คือ แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดขอหามสมาชิก

รัฐสภาในการใชงบประมาณรายจาย แตหาไดกําหนดบทลงโทษที่มีประสิทธิผลไม หากศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา มีการฝาฝนมาตรา 180 วรรคหก การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระทํา

ดวยประการใดๆที่ฝาฝนบทบัญญัติดังกลาว เพียงแตส้ินผลไปเทานั้น ผูที่ไดประโยชนจากการใช

งบประมาณแผนดินหาไดถูกลงโทษไม เวนแตจะมีการดําเนินการถอดถอนจากตําแหนง โดยอาศัย

บทบัญญัติในหมวด 10 สวนที่ 3 (มาตรา 303-307) ซึ่งมีกระบวนการยืดเยื้อและเสีย 

ตนทุนสูง 

 ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ การผันงบประมาณแผนดินลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง

จะยังเปนประพฤติกรรมอยูคูสังคมการเมืองไทยตราบนานเทานาน นักเลือกตั้งเผายี้มักตั้งคําถามวา  

ในเมื่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีอํานาจผันงบประมาณได  เหตุไฉน ส.ส. จึงผันงบประมาณมิได

ดวยเลา 

  การผันงบประมาณมิใชเร่ืองขี้หมา ดังที่บุรุษผูเสแสรงวาไรเดียงสาเขาใจ หากแตเปน

เร่ืองหมากินขี้ 
 

 

 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2546 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

3.4.4   รัฐวิสาหกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Privatization ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย 
 

 ผมรูสึกไมสบายใจที่มีการแปลคําวา Privatization วา “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” ถึง 

“การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” จะเปนสวนหนึ่งของ Privatization  แต Privatization หาไดมีความหมาย

เพียง “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” ไม สมมติวา รัฐบาลประกาศ ‘ลางมือในอางทองคํา’ ไมยุงเกี่ยวกับ

การผลิตบริการอุดมศึกษา พรอมทั้งประกาศขายมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งมวล การขายมหาวิทยาลัย

ของรัฐมีความหมายตรงกับ Privatization ในวงวิชาการเศรษฐศาสตร แตจะกลาวอางวา การขยาย

มหาวิทยาลัยของรัฐเปน “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ” หาไดไม ในเมื่อมหาวิทยาลัยของรัฐมิไดเปน

รัฐวิสาหกิจ ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงแปล Privatization วา “การถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน” และ

เชื่อวาเปนการแปลที่ตรงตอความหมายทางวิชาการ 

วิวาทะวาดวย Privatization เปนวิวาทะเกี่ยวกับการขีดเสนแบงบทบาททางเศรษฐกิจ

ระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน ซึ่งเกี่ยวพันกับการจัดสรรทรัพยากรอันจํากัดของชาติ ในขณะที่ 

Privatization เปนกระบวนการถายโอนหนาที่การผลิตสินคาและบริการตางๆ จากภาค รัฐบาลไปสู

ภาคเอกชน Publicization เปนกระบวนการขยายบทบาทหนาที่ทางเศรษฐกิจของภาค  รัฐบาล 

เขาไปทดแทนภาคเอกชน วิวาทะดังกลาวนี้มิอาจหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจสวนบุคคล เพราะขึ้นอยู

กับความเชื่อมั่นประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ระหวางกลไกราคากับกลไกของรัฐ ผูที่เชื่อมั่น

ในกลไกราคา ยอมตองการจํากัดบทบาทของรัฐใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะนอยได สวนผูที่มองเห็น

ความลมเหลวของกลไกราคายอมตองการสงเสริมใหภาครัฐบาลมีบทบาททางเศรษฐกิจ 

การถายโอนหนาที่การผลิตจากภาครัฐบาลไปใหภาคเอกชน มิใชปรากฏการณใหมใน

สังคมเศรษฐกิจไทย หากแตปรากฏมาเปนเวลามากกวาศตวรรษแลว ภายหลังการทําสนธิสัญญา

บาวริงในป 2398 รัฐบาลสยามตองสูญเสียอธิปไตยทางการคลัง มิอาจเก็บภาษีศุลกากรตาม

อําเภอใจ เพราะมีการกําหนดพิกัดอัตราอากรขาเขาและอากรขาออกขั้นสูงในสนธิสัญญา ขอกําหนด

เหลานี้กอใหเกิดขีดจํากัดในการหารายได (fiscal constraint) แกรัฐบาลสยาม ความจํากัดทางดาน

รายไดนี้เองทําใหรัฐบาลมิอาจผลิตบริการสาธารณูปโภคไดอยางเต็มที่ รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริม

ใหเอกชนลงทุนดานสาธารณูปโภค โดยเฉพาะอยางยิ่งการขุดคลอง การสรางถนน และการสราง

ทางรถไฟ ในการนี้ รัฐบาลจัดสรรสิ่งจูงใจในการลงทุนดวยการยกที่ดินสองฝากฝงคลอง ถนน หรือ

ทางรถไฟแลวแตกรณีใหเปนผลตอบแทน เจานายและขุนนางจํานวนไมนอยสนองตอบตอส่ิงจูงใจ

ดังกลาวนี้ บางรายขาดทุน บางรายมีกําไร กรณีที่ประสบความ ‘สําเร็จ’ และมีผูศึกษาในเวลาตอมา

ไดแก กรณีบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ซึ่งลงทุนสรางระบบคลองในทุงหลวงรังสิต 
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แตกระแสชาตินิยม ซึ่งกอตัวมาตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 

กระทบตอกระแส Privatization โดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลยึดกุมนโยบายเศรษฐกิจ

ชาตินิยมระหวางป 2475-2500 การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อเปนกลไกในการขจัดและตานอิทธิพลทาง

เศรษฐกิจของชาวตางชาติ กลายเปนมาตรการสําคัญของนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม โดยที่

มาตรการดังกลาวนี้สอดคลองกับผลประโยชนของชนชั้นปกครองใหม อันไดแก คณะราษฎรหลัง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 และผูนําฝายทหารหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 

2490 ชนชั้นปกครองใหมพากันแยงชิงกันจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ และใชรัฐวิสาหกิจเปนฐานในการดูดซับ

สวนเกินทางเศรษฐกิจ ทั้งโดยผิดและถูกกฎหมาย จํานวนรัฐวิสาหกิจเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จน

บางขณะในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามมีจํานวนเกือบ 200 แหง รัฐวิสาหกิจเหลานี้มิไดผลิต

สินคาหรือบริการสาธารณะ (Public Goods) เทานั้น หากยังกาวลวงไปผลิตสินคาเอกชน (Private 

Goods) อีกดวย 

ระบบทุนนิยมในประเทศไทยในระหวางป 2475-2500 ซึ่งกระแสการขยายบทบาทของ

ภาครัฐบาลในการผลิตสินคาและบริการตางๆ (Publicization) ปรากฏอยางตอเนื่อง พัฒนาไปสู

ระบบทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism) หรือระบบทุนนิยมขุนนาง (Bureaucratic Capitalism) 

แตกระแสการถายโอนการผลิตไปสูภาครัฐบาล ดังที่เกิดขึ้นระหวางป 2475-2500 เปน

กระแสที่จํากัดบทบาททางเศรษฐกิจของภาคเอกชน จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่องคกรโลกบาล 

ดังเชนธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ พยายามกดดันใหรัฐบาลไทย เบี่ยงเบนออก

จากกระแสนี้ และเดินตามแนวทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ จอมพล ป.พิบูลสงครามตระหนักดีถึงแรง

กดดันจากชุมชนระหวางประเทศ และพยายามปรับเปลี่ยนนโยบายดวยการสงเสริมการลงทุนจาก

ตางประเทศ แตยังมิทันเห็นผล ก็ส้ินอํานาจเสียกอน 

หลังจากรัฐประหารป 2500 และ 2501 สยามรัฐนาวาก็หันเข็มมุงสูเสนทางเสรีนิยม

ทางเศรษฐกิจมากขึ้น การถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชนกลายมาเปนกระแส

สําคัญอีกครั้งหนึ่ง ไมเพียงแตจํานวนรัฐวิสาหกิจจะลดลงเทานั้น หากทวารัฐบาลยังมีนโยบายการ

สงเสริมการลงทุนของเอกชนอยางจริงจังอีกดวย ในชวงเวลาดังกลาวนี้ รัฐบาลพึ่งผูชํานัญการชาว

ตางประเทศในกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจอยางมาก นอกจากการอาศัยเจาหนาที่

ธนาคารโลกในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่หนึ่ง (2504-2509) แลว  รัฐบาลยังได

วาจางผูเชี่ยวชาญชาวอเมริกันมาเปนที่ปรึกษาประจําหนวยงานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ทั้ง

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ และสํานักงบประมาณ

อีกดวย 

กระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจฟนตัวหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 

รัฐบาลถนอม-ประภาสหันไปยึดนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม ดังจะเห็นไดจากการออกประกาศคณะ
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ปฏิวัติฉบับที่ 281 พ.ศ. 2515 เพื่อจํากัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชาวตางประเทศ และประกาศ

คณะปฏิวัติฉบับที่ 322  พ.ศ.2515 ซึ่งมีบทบัญญัติสําคัญวา ชาวตางดาวที่ทํางานในเมืองไทย

จะตองไดรับอนุญาตจากกรมแรงงาน ในภาคประชาสังคม ศูนยกลางนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย

ไดรณรงคใหประชาชนใชสินคาไทย และตอตานสินคาญี่ปุน ครั้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองเดือนตุลาคม 2516 ไมเพียงแตสํานึกแหงชาตินิยมทางเศรษฐกิจจะถูกปลุกจนสุกงอม

เทานั้น หากทวายังมีการเผยแพรแนวความคิดสังคมนิยมอยางกวางขวางอีกดวย ทั้งลัทธิชาตินิยม

ทางเศรษฐกิจ และลัทธิสังคมนิยมสอดรับกับการขยายบทบาททางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลอยางดี

ยิ่ง ภายหลังป 2514 มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใหมจํานวนไมนอย สวนใหญทําหนาที่ผลิตบริการ

สาธารณูปโภค และเปนกลไกของนโยบายสาธารณะ มีเพียงสวนนอยที่กาวลวงไปผลิตสินคาเอกชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และการทําเหมืองแรในทะเล 

เมื่อลวงเขาสูทศวรรษ 2520 ลัทธิเศรษฐกิจเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) ทรง

อิทธิพล จนกอใหเกิดฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) โดยที่มีกระบวนการ

โลกานุวัตรของฉันทมติดังกลาวนี้ กองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลกเปนองคกรสําคัญ

ในการเผยแพรฉันทมติแหงวอชิงตัน ทั้งนี้ดวยการกําหนดเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy 

Conditionalities) ซึ่งผูกติดไปกับเงินกูที่ใหแกประเทศตางๆ ในโลกที่สาม 

ฉันทมติแหงวอชิงตันแทรกซึมเขาสูกระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศ

ไทย เมื่อรัฐบาลตองขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) จากกองทุนการเงินระหวางประเทศ

ในป 2524 2525 และ 2528 และตองขอเงินกูเพื่อการปรับโครงสราง (Structural Adjustment 

Loans) จากธนาคารโลกในป 2525 และ 2526 ทั้งกองทุนการเงินระหวางประเทศและธนาคารโลก

ตางกําหนดเงื่อนไขใหรัฐบาลไทยดําเนินนโยบายตามแนวทางของฉันทมติแหงวอชิงตัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเดินบนเสนทางเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ การถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสู

ภาคเอกชน และการลดการควบคุมและกํากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของเอกชน (Deregulation) 

แมวาการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนจะเปนเงื่อนไขสําคัญของเงินกูจาก       

องคกรโลกบาลทั้งสอง แตในเวลานั้นสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีพลังทางการเมืองอันเขมแข็ง การ

ดําเนินนโยบายดังกลาวเปนไปดวยความยากลําบาก การ ‘แปรรูป’ รัฐวิสาหกิจที่มีอยูแลวไมประสบ

ความสําเร็จ อยางไรก็ตาม ผูมีอํานาจการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเริ่มคนพบวิธีการดูดซับสวนเกิน

ทางเศรษฐกิจจากนโยบายการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนในเวลาตอมา กระบวนการถายโอน

การผลิตไปสูภาคเอกชนเริ่มมีชีวิตชีวาในยุครัฐบาลเปรม 4 และเปรม 5 มิใชดวยการขายหรือแปรรูป

รัฐวิสาหกิจที่มีอยูแลว หากแตดวยการใหสัมปทานแกเอกชนในการผลิตบริการสาธารณูปโภค ลัทธิ

เสรีนิยมสมัยใหมและฉันทมติแหงวอชิงตันสอดรับกับผลประโยชนของชนชั้นปกครอง ดานหนึ่งนัก

เลือกตั้งที่ยึดกุมอํานาจรัฐไดแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการจัดสรรสัมปทานในการผลิต
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บริการสาธารณูปโภคใหแกเอกชน ทั้งนี้โดยอางความดอยประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจและการ

ประกอบการของรัฐ และเงื่อนไขแหงเงินกูจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ อีก

ดานหนึ่งนายทุนนักธุรกิจที่อยูในเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครองแสวงหากําไร

จากการผูกขาดจากสัมปทานที่ไดรับ 

การคนพบชองทางในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากนโยบายการถายโอนการ

ผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน กอใหเกิดผลกระทบสําคัญอยางนอย 2 ประการ กลาวคือ 

ประการแรก  ทําใหบทบาทหนาที่ของรัฐบาลแปรเปลี่ยนไป ภายหลังการเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองเดือนมิถุนายน 2475 รัฐไทยถือเปนหนาที่ในการผลิตบริการสาธารณูปโภค ปรัชญาวา

ดวยบทบาทของรัฐไทยแปรเปลี่ยนไปนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา บัดนี้ เอกชนสามารถ

มีบทบาทในการผลิตบริการสาธารณูปโภคเกือบทุกประเภท นับต้ังแตโทรศัพท ไฟฟา ประปา ทาง

ดวน และทางหลวง พื้นที่สาธารณะอันเคยเปนพื้นที่ของภาครัฐบาล นับวันมีแตจะถูกแทนที่โดย

ภาคเอกชน ตราบเทาที่ยังมีชองทางในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการถายโอน

การผลิตไปสูภาคเอกชน 

ประการที่สอง  ทําให ‘มูลคาทางการเมือง’ ของกระทรวงทบวงกรมตางๆ แปรเปลี่ยนไป 

หนวยราชการที่มีอํานาจในการจัดสรรสัมปทานหรือในการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนจะมี 

‘มูลคาทางการเมือง’ มากขึ้น เพราะสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการจัดสรรสัมปทาน

หรือการถายโอนการผลิตดังกลาวได ดังจะเห็นไดวา นับต้ังแตรัฐบาลเปรม 4 เปนตนมา กระทรวง

คมนาคมถีบตัวขึ้นมาเปนกระทรวงเกรด A โดยที่กอนหนานั้น กระทรวงคมนาคมมี ‘มูลคาทาง

การเมือง’ ต่ํากวากระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ชนชั้นปกครองมิไดผลประโยชนสวนบุคคลเฉพาะจากกระบวนการจัดสรรสัมปทาน

และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเทานั้น ในยามที่ผูรับสัมปทานรองขอสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร 

หรือสิทธิประโยชนดานอื่น ดังเชนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา ชนชั้นปกครองผูทรงอํานาจยังมีชองทาง

ในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกดวย ทายที่สุด เมื่อผูประกอบการเอกชนประสบ

ปญหาการประกอบธุรกิจและรองขอความชวยเหลือจากรัฐ ชนชั้นปกครองยังสามารถแสวงหา

ผลประโยชนสวนบุคคลจากกระบวนการจัดสรรความชวยเหลือไดอีกดวย ดังจะเห็นไดจาก  

โครงการดอนเมืองโทลลเวย โครงการทางดวนพิเศษ และสัมปทานโทรศัพท 

ความสําเร็จในการบั่นทอนและทําลายขบวนการกรรมกรหลังเดือนตุลาคม 2519 

ประกอบกับการขาดสมานฉันทในหมูผูนํากรรมการ ชวยกรุยทางใหกระบวนการถายโอนการผลิต

ไปสูภาคเอกชนเดินเครื่องรุดหนาตอไป ยิ่งเขี้ยวเล็บของขบวนการกรรมกรหมดสิ้นไปหลังการ      

รัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 โดยเฉพาะอยางยิ่งการบังคับใชพระราชบัญญัติพนักงาน             

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2534 ดวยแลว อุปสรรคกีดขวางการดําเนินนโยบายการถายโอนการผลิต
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ไปสูภาคเอกชนลดลงไปเปนอันมาก นับตั้งแตป 2534 เปนตนมา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจปรากฏให

เปนเปนรูปธรรมมากขึ้น 

กระบวนการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชนไดรับเชื้อเพลิงใหเรง

เครื่องอยางดียิ่งจากเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities) ที่ผูกติดมากับเงินกู

ฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (Standby Arrangement) ภายหลังวิกฤติการณการ

เงินเดือนกรกฎาคม 2540 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจกระแสสําคัญกําลังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แมวา 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจะออนกําลัง   แตประชาสังคมไทยก็จับตามองกระแสดังกลาวนี้อยาง

ใกลชิด 

ในบริบทของประวัติศาสตรไทย การเติบใหญของภาครัฐวิสาหกิจระหวางป 2475-2500 

เปนผลจากการที่ชนชั้นปกครองใชรัฐวิสาหกิจเปนฐานในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ แตแลว

เมื่อชนชั้นปกครองพบชองทางในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการใหสัมปทานและการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ การถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชนก็ปรากฏอยางเปนกระแส

นับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 เปนตนมา 

ระลอกใหมแหงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่กําลังเกิดขึ้นนี้จะเปนระลอกของขบวนการ  

‘หากิน’ เหมือนเดิม หากกระบวนการแปรรูปขาดความโปรงใสและขาดการแขงขัน 

 

 

 

หมายเหตุ บทความนี้เขียนขึ้นโดยมิไดรับงบประชาสัมพันธจากกระทรวงการคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2542 



 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยกับนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 

การแตงตั้ง "คณะกรรมการพิจารณาแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 

2542" ตามคําสั่งกระทรวงการคลังที่ 205/2547 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2547 สะทอนใหเห็น

ความสับสนในการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยอยางยิ่ง

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแกไขปรับปรุง

กฎหมายเศรษฐกิจ 11 ฉบับ โดยมีนายพันศักดิ์ วิญญรัตน เปนประธาน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 

2545 ตอมาคณะกรรมการฯรายงานผลการพิจารณาตอนายกรัฐมนตรีตามลําดับ ในการรายงานผล

การดําเนินการพิจารณาครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2546 คณะกรรมการฯเสนอใหตรา 

‘พระราชบัญญัติการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจแหงชาติ พ.ศ....’ ข้ึนมาใชบังคับ

แทนพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 และใหพิจารณายกเลิกมติคณะรัฐมนตรีและ

กฎหมายที่เกี่ยวของที่กําหนดใหนําเงินรายไดจากการจําหนายหุนรัฐวิสาหกิจไปใชในการชดเชย

ความเสียหายแกกองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน นายกรัฐมนตรีบันทึก 

‘เห็นชอบในหลักการ’ ทายบันทึกคณะกรรมการฯ พรอมทั้งลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2546 กํากับ

ทั้งๆที่นายกรัฐมนตรี ‘เห็นชอบในหลักการ’ ขอเสนอของคณะกรรมการชุดที่นายพัน

ศักดิ์ วิญญรัตน เปนประธาน แตนายกรัฐมนตรีในฐานะเถาแกยังคงสั่งการใหแปรรูปการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานทําหนาที่หลงจู จนประชาสังคมอดตั้งขอ

สงสัยมิไดวา นายกรัฐมนตรีไดอานรายงานของนายพันศักดิ์ วิญญรัตน อยางถี่ถวนหรือไม และ

ถอยคํา ‘เห็นชอบในหลักการ’ มีความหมายอยางไร หากหลักการนั้นควรแกการเห็นชอบ และนายก 

รัฐมนตรีผูกพันตนเองในการใหความเห็นชอบ การปฏิบัติตามขอผูกพันจึงนับเปนปฏิบัติการอันชอบ 

การที่นายกรัฐมนตรี ‘เบี้ยว’ พันธะผูกพันยอมมีผลบ่ันทอนความนาเชื่อถือ (Credibility) ของนายก 

รัฐมนตรีเอง มิจําเพาะในสายตาของพนักงานการไฟฟาฝายผลิตฯ หากในสายตาของประชาชนคน

ไทยและชุมชนสังคมโลกดวย ทั้งนี้มีขอนาสังเกตวา นายกรัฐมนตรีมักจะล่ันวาจาเพื่อแสดงความ

เชื่อมั่น แตแลวกลับไมสามารถปฏิบัติตามสัจวาจาไดดวยความถี่ที่เพิ่มข้ึน ถาเชนนั้น จะลั่นวาจาไป

ทําไมกัน เพราะรังแตตองสูญเสียความนาเชื่อถือทุกครั้งที่มิอาจปฏิบัติตามสัจวาจา ผูนําที่สูญเสีย

ความนาเชื่อถือมิอาจมีการนําที่ทรงประสิทธิผลได
 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยแถลงนโยบายในสวนที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจดังนี้
       

"...พัฒนารัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรหลักในการกอบกูเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับ

ประเทศ โดยรวมรัฐวิสาหกิจที่มีศักยภาพและมีความพรอมเขาดวยกัน ภายใตการบริหารองคกรที่
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เปนมืออาชีพ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปลอดจากการเมืองแทรกแซงในการบริหาร 

พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนคนไทยมีโอกาสลงทุนในกิจการของรัฐวิสาหกิจ และสนับสนุนให

รัฐวิสาหกิจที่มีความพรอมเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม”
 

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานกลาวอางซ้ําแลวซ้ําเลาวา  

จําเปนตองแปรรูปการไฟฟาฝายผลิตฯ และนําหุนออกจําหนายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เพราะเปนนโยบายที่ใหสัญญาตอประชาชน วิญูชนที่เฝาติดตามการดําเนินนโยบายของรัฐบาล

ไดแตฉงนวา รัฐบาลพรรคไทยรักไทยแถลงนโยบายนี้ตั้งแตคร้ังใด นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงพลังงานคงไมสามารถงัดหลักฐานขึ้นมาแสดงไดวา ดวยการชูนโยบายการขายการไฟฟา

ฝายผลิตฯ พรรคไทยรักไทยจึงไดชัยชนะอยางถลมทลายในการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544

ในเมื่อพรรคไทยรักไทยมิไดแถลงนโยบายอยางเฉพาะเจาะจงวา จะขายการไฟฟาฝาย

ผลิตฯในการแถลงนโยบายตอรัฐสภา การที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยดันทุรังที่จะนําหุนการไฟฟาฝาย

ผลิตฯออกขายในตลาดหลักทรัพย ทั้งๆที่นายกรัฐมนตรี ‘เห็นชอบในหลักการ’ ที่จะตรา "พระราช 

บัญญัติการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจแหงชาติ พ.ศ...." ทดแทนพระราชบัญญัติ

ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 สะทอนใหเห็นวา พรรคไทยรักไทยมีวาระซอนเรนในเรื่องนี้

นายกรัฐมนตรีหลุดปากในลักษณะ Freudian Slip วา หากไมสามารถนําหุนการไฟฟา

ฝายผลิตฯออกขายในตลาดหลักทรัพย จะมีผลตอความรุงเรืองและความซบเซาของตลาด

หลักทรัพย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใชมาตรการนานัปการในการแทรกแซงตลาดหลักทรัพย 

ชนิดที่ไมมีรัฐบาลอารยประเทศใดกระทํากัน เครือญาติของผูนํารัฐบาล รวมทั้งผูใกลชิดผูนํารัฐบาล

ลวนมีผลประโยชนจากธุรกรรมในตลาดหลักทรัพย ทุกครั้งที่มีการเปดเผยชื่อผูมีสวนไดเสียสําคัญ

ในตลาดหลักทรัพย  ลวนปรากฏชื่อบุคคลเหลานี้
 

ดวยขอเท็จจริงดังที่กลาวขางตนนี้ ประชาสังคมยอมมีสิทธิตั้งขอกังขาดวยความ 

ชอบธรรมไดวา เหตุใด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงออกแรงในการขายหุนการไฟฟาฝายผลิตฯ ชนิดทุม

สุดตัว

ขายการไฟฟาฝายผลิตฯ เพื่อชาติ หรือขายการไฟฟาฝายผลิตฯเพื่อเครือญาติและ 

พวกพอง

ความไมโปรงใสในการขายหุนการปโตรเลียมแหงประเทศไทยปรากฏอยางชัดเจน 

ประชาชนที่มิไดชิดใกลผูนํารัฐบาลมิอาจซื้อหุนรัฐวิสาหกิจดังกลาวนี้ได มีแตคนใกลชิดผูนํารัฐบาล

เทานั้นที่ไดประโยชนจากการนําหุน ปตท. ออกขายในตลาดหลักทรัพย ทั้งๆที่รัฐบาลแถลงนโยบาย

ตอรัฐสภาวา "...(จะ) เปดโอกาสใหประชาชนคนไทยมีโอกาสลงทุนในกิจการของรัฐวิสาหกิจ..." แต

รัฐบาลหาไดดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดเพื่อใหเปนไปตามนโยบายดังกลาวนี้ กอนที่จะนําหุน 
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ปตท.ออกขายในตลาดหลักทรัพย หากมิใชเปนเพราะความขัดแยงในกรณีการแปรรูปการไฟฟาฝาย

ผลิตฯ และขอกังขาเกี่ยวกับวาระซอนเรนของผูนํารัฐบาลที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ รัฐบาลพรรคไทย 

รักไทยคงไมคิดจัดระเบียบการขายหุนรัฐวิสาหกิจ เพื่อใหประชาชนนอกแวดวงรัฐบาลมีโอกาสไดซื้อ   

หากมิใชเปนเพราะการตอตานจากสหภาพแรงงาน   ปานฉะนี้หุน กฟผ. คงถูกสวาปามโดยเครือญาติ

และกลุมคนผูชิดใกลผูนํารัฐบาล เพราะในเดือนและสัปดาหที่จะนําหุน กฟผ.ออกขายในตลาดฯ

ตามกําหนดการเดิม ก็หาไดมีการจัดระเบียบเพื่อกระจายหุนอยางเปนธรรมแตประการใดไม

ความไมคงเสนคงวาในการดําเนินนโยบายรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย

ปรากฏอยางเดนชัด ในเมื่อรัฐบาลพรรคไทยรักไทยดานหนึ่งตองการนําหุนรัฐวิสาหกิจที่มีราคา 

ออกขายในตลาดฯ ในอีกดานหนึ่งกลับพยายามกวานซื้อกิจการสาธารณูปโภคคืนจากเอกชน ดังเห็น

ไดจากการรุกคืบเพื่อซ้ือธุรกิจรถไฟฟาธนายงและธุรกิจการบริหารรถไฟฟาใตดิน ทั้งๆที่รัฐบาลพรรค

ไทยรักไทยมิไดแถลงนโยบาย Publicization ตอรัฐสภา มีแตนโยบาย Privatization 

หากการรุกคืบเพื่อซ้ือธุรกิจรถไฟฟาธนายงและธุรกิจการบริหารรถไฟฟาใตดินอาง

เหตุผลวา ธุรกิจเหลานั้นเปนสาธารณูปโภค คําถามมีตอไปวา เหตุใด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึง

ตองการขาย กฟผ. ในเมื่อการไฟฟาฝายผลิตฯเปนกิจการสาธารณูปโภค มิหนําซ้ํายังมีผลกระทบตอ

ความผาสุกของประชาชนในวงกวางอีกดวย ความไมคงเสนคงวาในเรื่องนี้มิไดสะทอนใหเห็นอะไร

อ่ืน  นอกจากความเปนสัตวเศรษฐกิจของผูนําพรรคไทยรักไทยนั้นเอง 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยตองการขายหุน กฟผ.เปนดานหลัก ไมมีแนวความคิดและแผน

ที่ชัดเจนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการไฟฟาในประเทศ นักวิชาการจํานวนมากแสดง

ขอกังขาวา เพียงดวยการนําหุนออกขายในตลาด การไฟฟาฝายผลิตฯจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนได

อยางไร ดวยเหตุที่มีความหนามืดตามัวในการขายหุน กฟผ.เปนดานหลัก จึงมิไดดําเนินการปฏิรูป

อ่ืนใด การจัดตั้งองคกรกํากับดูแลระบบการไฟฟา ซึ่งควรจะไดดําเนินการเปนขั้นเปนตอนมากอน

แลว กลับจัดตั้งอยางฉุกละหุกตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ เมื่อวันที่ 22 

เมษายน 2547 โดยที่องคกรชั่วคราวที่จะจัดตั้งขึ้นหางไกลจาก Independent Regulatory Body 

อยางมาก ทั้งหมดนี้ดําเนินการอยางฉุกละหุก รวมทั้งการจัดระเบียบการขายหุนดวย หากปราศจาก

การตอตานจากประชาสังคมไทย การเขมือบหุน กฟผ.คงเปนไปอยางสะดวกสบาย

ทั้งๆที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ‘เห็นชอบในหลักการ’ ที่จะมีการราง "พระราชบัญญัติการ

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจแหงชาติ พ.ศ...." ทดแทนพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 แตนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานในชวงเดือนมีนาคม-

เมษายน 2547 พยายามที่จะใชกฎหมายดังกลาวในการลมการไฟฟาฝายผลิตฯ เพราะตาม

กฎหมายดังกลาว การไฟฟาฝายผลิตฯสามารถยุบไดเพียงดวยการใชมติคณะรัฐมนตรี และการตรา

พระราชกฤษฎีกาซึ่งไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา แตจนแลวจนรอด การไฟฟาฝายผลิตฯ
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ยังคงมีชีวิตอยู มิใชเพราะฝายบริหารรูสึกผิดชอบชั่วดี หากแตเปนเพราะมิอาจฝาดานการตอตาน 

ไปได

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยแถลงนโยบายตอรัฐสภาวา จะอํานวยการใหรัฐวิสาหกิจ ‘...มี

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และปลอดจากการเมืองแทรกแซงในการบริหาร...’ รัฐบาลพรรค

ไทยรักไทยตองการใหมืออาชีพบริหารรัฐวิสาหกิจ แตบรรดาผูที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูบริหาร

รัฐวิสาหกิจลวนชิดใกลกับผูนํารัฐบาล จนดูประหนึ่งวาไมมีมืออาชีพนอกพรรคไทยรักไทย ดวยเหตุ

ดังนี้ จะโออวดไดอยางไรวา รัฐวิสาหกิจภายใตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยปลอดพนจากการแทรกแซง

ทางการเมือง ยิ่งเห็นหนาบรรดาผูบริหารรัฐวิสาหกิจดาหนาออกมาเชิดชูนโยบายการขายหุน

รัฐวิสาหกิจเพื่อยืดอายุตําแหนงของตนยังความสมเพชเวทนาอยางยิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2547 



 

การเลนเกมการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
 

 การออกแบบเชิงสถาบัน (Institutional Design) มีความสําคัญตอความสําเร็จหรือ

ความลมเหลวของการปฏิรูปเศรษฐกิจ การที่การปฏิรูปเศรษฐกิจในหลายตอหลายประเทศลมเหลว

สวนสําคัญเปนผลจากการละเลยปจจัยดานสถาบัน 
 

เมื่อเศรษฐศาสตรสถาบันสมัยใหม (New Institutional Economics) กลาวถึงสถาบัน 

สถาบันมิไดมีความหมายเฉพาะองคกรหรือการจัดองคกร (Organization) เทานั้น หากยังมี

ความหมายครอบคลุมถึงกติกาการเลนเกม (Rule of the Game) อีกดวย 

การปฏิรูปเศรษฐกิจจะประสบความสําเร็จได จําเปนตองใหความสําคัญในประเด็นการ

ออกแบบเชิงสถาบัน ทั้งในดานการจัดองคกรและการกําหนดกติกาการเลนเกม เพราะปจจัยทั้งสอง

กระทบตอโครงสรางการบริหารและโครงสรางสิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจ ซึ่งกระทบตอประสิทธิผลของ

การปฏิรูปเศรษฐกิจในบ้ันปลาย 

กติกาการเลนเกมมีทั้งกติกาทางการและกติกาที่ไมเปนทางการ กติกาทางการปรากฏ

ในรัฐธรรมนูญและตัวบทกฎหมาย กติกาที่ไมเปนทางการปรากฏในจารีตประเพณีและวัฒนธรรม 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนกระบวนการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาค 

เอกชน นโยบายดังกลาวนี้มีพื้นฐานมาจากปรัชญาวาดวยบทบาทของรัฐในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ภายหลังการทําสนธิสัญญาบาวริงในป 2398 รัฐไทย

ตองสูญเสียอธิปไตยทางการคลัง  ความจํากัดของรายได รัฐบาลทําให รัฐบาลสงเสริมให 

เจานายและขุนนางลงทุนในการสรางและจัดระบบโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) 

ตัวอยางของโครงการดังกลาวนี้ ไดแก โครงการทุงหลวงรังสิตของบริษัทคลองแลคูนาสยาม (ตระกูล

สนิทวงศ) 

ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 มีการเปลี่ยนแปลงปรัชญาวาดวย

บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาล รัฐไทยถือเปนหนาที่ในการผูกขาดการผลิตบริการสาธารณูปโภค 

นอกจากนั้น ยังกาวลวงไปทําการผลิตสินคาและบริการอันหลากหลาย ทั้งสินคาสาธารณะและ

สินคาเอกชน จนนักประวัติศาสตรเศรษฐกิจบางทานตีความวา ยุค 2475-2500 เปนยุคของระบบ

ทุนนิยมแหงรัฐ (State Capitalism) โดยที่บางทานตีตราระบบทุนนิยมขุนนาง (Bureaucratic 

Capitalism) 

ปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมมีอิทธิพลในประเทศไทยในยุคจอมพลสฤษด์ิ ธนะรัชต โดย

ผานกลไกนานาประเภทของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ การถายโอนการผลิต
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จากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชนระลอกสําคัญเกิดขึ้นในยุคนี้  เมื่อฉันทมติแหงวอชิงตัน ซึ่งมี 

รากฐานจากลัทธิเสรีนิยมทางเศรษฐกิจสมัยใหม แผอิทธิพลจนเขาไปกําหนดเงื่อนไขการดําเนิน

นโยบายที่ผูกติดกับเงินใหกูของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศนับต้ังแตกลาง 

ทศวรรษ 2520 เปนตนมา การแปรรูปรัฐวิสาหกิจอยูในเมนูนโยบายที่รัฐบาลไทยตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ผูกติดมากับเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศในป 2525 2526 และ 2528 

แตความเขมแข็งของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจในขณะนั้น ทําใหแรงขับเคลื่อนกระบวนการ 

แปรรูปรัฐวิสาหกิจออนระโหย 

พลวัตของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจปรากฏอยางชัดเจนในปลายยุครัฐบาลพลเอกเปรม 

ติณสูลานนท (รัฐบาลเปรม 4-5) และยิ่งเดนชัดมากขึ้นไปอีกนับต้ังแตรัฐบาลพลตรีชาติชาย  

ชุณหะวัณ เปนตนมา เมื่อผูทรงอํานาจทางการเมืองเห็นชองทางในการแสวงหาสวนเกินทาง

เศรษฐกิจจากกระบวนการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน 

การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบายเปน

ประพฤติกรรมปกติของชนชั้นปกครองไทย ในยุคสมัยที่ระบบทุนนิยมแหงรัฐเฟองฟู ชนชั้นปกครอง

ยึดรัฐวิสาหกิจเปนฐานในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล หาประโยชนจากกระบวนการจัดจาง

จัดซื้อ หากําไรจากการผูกขาดการขายผลผลิตของรัฐวิสาหกิจ และหากินแมในรูปเบี้ยประชุม  

เงินโบนัส และรถประจําตําแหนง ในยุคสมัยที่ลัทธิเสรีนิยมสมัยใหมแผอิทธิพล ชนชั้นปกครอง 

ชูนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยอางอิงเงื่อนไขการดําเนินนโยบายของกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศและธนาคารโลก การถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชนเกื้อกูลการแสวงหา

ผลประโยชนสวนบุคคลจากกระบวนการจัดสรรสัมปทาน และจากการนาํหุนรัฐวสิาหกจิออกจาํหนาย

ในตลาดหลักทรัพยในยุคปจจุบัน ปรัชญาวาดวยบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาลแปรเปลี่ยนไป 

จากเดิมที่ยึดถือวา รัฐมีหนาที่ในการผลิตบริการสาธารณูปโภค มาสูปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม

ที่วา เอกชนมีประสิทธิภาพในการผลิตบริการสาธารณูปโภคสูงกวารัฐ 

ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมิใชเกมการตอสูในเชิง

อุดมการณทางเศรษฐกิจเทานั้น หากยังเปนเกมการตอสูเพื่อแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจอีกดวย 

ในขณะที่ชนชั้นปกครองผสานกับกลุมขุนนางวิชาการบางภาคสวน สงเสริมการถายโอนการผลิต

ไปสูภาคเอกชน เพราะไดประโยชนสวนบุคคลจากกระบวนการนี้ กลุมพลังประชาธิปไตยขัดขวาง

กระบวนการเขมือบชาติดังกลาวนี้ 
 

พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายแมบทที่กําหนดกติกาการเลนเกมการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ ภายใตกฎหมายฉบับนี้การแปรรูปรัฐวิสาหกิจยากที่จะใหประโยชนสูงสุดแก

สังคมเศรษฐกิจไทย เพราะเปนกฎหมายที่มีอัปลักษณะอันเลวราย 
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ในบรรดากติกาการเลนเกมที่เกื้อกูลใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหประโยชนสูงสุดแก

สังคมเศรษฐกิจไทย กติกาที่สําคัญที่สุด ก็คือ ธรรมาภิบาล (Good Governance)  แต พ.ร.บ.ทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ไมตองการใหมีธรรมาภิบาลในกระบวนการแปรรูป  นอกจากจะไมมีความ

โปรงใสและประชาชนขาดการมีสวนรวมแลว ผูมีอํานาจในการตัดสินใจในการนี้ยังมิตองรับผิด

โดยตรงตอประชาชนอีกดวย การขาดธรรมาภิบาลนอกจากจะทําใหขาดหลักประกันในขอที่การ 

แปรรูปรัฐวิสาหกิจจะชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตแกสังคมเศรษฐกิจไทย ดังเปาหมายที่ 

กลาวอางแลว  ยังเกื้อกูลใหมีการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจโดยมิชอบไดโดยงายอีกดวย 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจจักตองกระทําอยางโปรงใส นอกจากจะมีการประกาศลวงหนา

และกําหนดเวลาที่ชัดเจนแลว ยังตองมีการศึกษาวิจัยอยางเปนวิทยาศาสตรถึงผลดีและผลเสีย

อยางชัดเจน และมีการกําหนดแผนการดําเนินงานโดยละเอียดอีกดวย การแปรรูปรัฐวิสาหกิจมิควร

กระทําเพียงดวยการชี้นําของผูทรงอํานาจทางการเมืองที่มักงาย 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจตองใหประชาชนมีสวนรวม เพราะประชาชนเปนผูมีสวนไดเสีย

จากการนี้  การประชาพิจารณ (Public Hearings) เปนกลไกการมีสวนรวมของประชาชน แตการ

ประชาพิจารณที่รัฐบาลดําเนินการมักเนนรูปแบบ มีแตกระพี้ แตขาดแกนสารที่มีพื้นฐานจาก

วัฒนธรรมประชาธิปไตย หากรัฐบาลตองการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใด รัฐบาลจักตองจัดทําสมุดปกขาว

วาดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจนั้นแจกจายแกประชาชน และเปดโอกาสใหประชาชนถกอภิปราย

เนื้อหาในสมุดปกขาวนั้น พรอมกันนั้นก็แตงตั้งคณะกรรมการที่เปนกลางทําหนาที่จัดทําสมุดปกดํา

รายงานผลการประชาพิจารณ การปฏิรูปและการตรากฎหมายประชาพิจารณเปนเรื่องเรงดวนที่ตอง

ดําเนินการ เพื่อใหระบอบประชาธิปไตยเกื้อประโยชนตอการอยูรวมกันโดยสันติ 

มติวาดวยการแปรรูปรัฐวิสาหกิจจักตองมาจากกฎการลงคะแนนเสียงและกระบวนการ

ลงคะแนนเสียงที่ชัดเจนและโปรงใส 
 

พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ตองการใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนไปโดยงายดาย

จึงยึดกฎคะแนนเสียงขางนอย (Minority Voting Rule) เพราะดวยคะแนนเสียง 25%+1 ก็สามารถ

ขายรัฐวิสาหกิจได กฎการลงคะแนนเสียงที่เลือกใชมีโครงสรางสิ่งจูงใจแฝงเรน กฎคะแนนเสียง 

ขางนอยใหส่ิงจูงใจในการขายรัฐวิสาหกิจโดยปราศจากความรอบคอบ และยังเปนใจกับผูที่ตองการ

แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการแปรรูปอีกดวย หากตองการใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เปนไปอยางรอบคอบและคํานึงถึงประโยชนของชาติบานเมืองเปนที่ตั้ง สมควรที่จะเลือกใชกฎ

คะแนนเสียงเอกฉันทหรืออาจลดหยอนใช Super-Majority Voting Rule ดังเชนเกินกวาคะแนนเสียง 

75% ของผูมีสิทธิลงคะแนนเสียง การขายสมบัติของชาติสมควรใชกฎคะแนนเสียงที่เขมงวด เพราะ
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แมแตการขายทรัพยสินสวนบุคคลยังตองคิดและไตรตรองอยางรอบคอบ การขายทรัพยสินของชาติ

ยิ่งตองรอบคอบยิ่งกวา 

กระบวนการลงคะแนนเสียงมีความสําคัญยิ่งกวากฎการลงคะแนนเสียง การประชุม

คณะกรรมการบางชุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการประชุมคณะรัฐมนตรี มิไดมีกระบวนการลงคะแนน

เสียงอยางเปนกิจจะลักษณะ ภาวะผูนําของประธานที่ประชุมอาจนํามาซึ่งฉันทมติ โดยที่ประธาน

อาจมีวาระซอนเรนหรือผลประโยชนทับซอน ดวยเหตุที่มิไดมีการลงมติอยางเปนกิจจะลักษณะ 

บางครั้งผูเขาประชุมอาจเขาใจมติแตกตางกัน ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งในกรณีการประชุมคณะ 

รัฐมนตรี ดวยเหตุที่คณะรัฐมนตรีไมมีจารีตในการรับรองรายงานการประชุม (เนื่องจากเสียเวลา)  

ในหลายตอหลายกรณี มติคณะรัฐมนตรีข้ึนอยูกับการเขียนของเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และการ

ชี้นําของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจควรจะมีการลงมติอยางเปนกิจจะลักษณะ ทั้งนี้ผูมีอํานาจใน

การลงมติในการนี้จักตองรับผิดตอประชาชน ดังนั้น จึงสมควรพิจารณาสถาปนากลไกความรับผิด 

(Accountability Mechanism) วิธีการหนึ่ง ก็คือ การกําหนดใหผูมีอํานาจในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

ตองเขียนคําวินิจฉัยเพื่อแจกแจงผลดีและผลเสียอันเกิดจากการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาล 

คําวินิจฉัยดังกลาวนี้ตองเปดเผยตอสาธารณชนโดยการตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา ในกรณีที่มี

ความเห็นแตกตางกัน นอกจากจะมีรายงานคําวินิจฉัยของคณะกรรมการที่มาจากฝายขางมาก หรือ 

Majority Report สมควรใหกรรมการฝายขางนอยผลิต Minority Report เพื่อใหประชาชนมีโอกาส

พิจารณาเหตุผลทั้งสองฝายอีกดวย 
 

กติกาวาดวยผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) มีความสําคัญในการปองกัน

การแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

มิไดกําหนดกติกาในเรื่องนี้ การขาดกติกาวาดวยผลประโยชนทับซอนทําใหการดําเนินนโยบายการ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจมิอาจกอสวัสดิภาพสูงสุดแกสังคม หากขาราชการระดับสูงในกระทรวงการคลัง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สามารถซื้อหุนรัฐวิสาหกิจที่นํา

ออกขายในตลาดได การทุจริตเชิงนโยบายยอมเกิดขึ้นไดโดยงาย หากบุคคลเหลานั้นไมมีมโนธรรม

สํานึก ในทํานองเดียวกัน หากขาราชการระดับสูงในสํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ และ

กระทรวงพลังงานไดรับแบงปนหุน แรงผลักดันใหนําหุนรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการพลังงานออก

ขายในตลาดยอมมีมากผิดปกติ 

ขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อมีการนําหุนบริษัท ผลิตไฟฟา จํากัด (มหาชน) และการ

ปโตรเลียมแหงประเทศไทยออกขายในตลาด นอกจากผูมีอํานาจทางการเมืองและผูชิดใกลจะ

เขมือบหุนแลว ยังมีการแบงปนหุนแกขาราชการระดับสูงที่เกี่ยวของอีกดวย กระบวนการปนหุนยัง
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เผื่อแผไปสูพนักงานรัฐวิสาหกิจที่นําหุนออกขายในตลาด ทั้งนี้เพื่อลดทอนกระแสการคัดคาน

ตอตาน การณทั้งหมดนี้มีสภาพเสมือนหนึ่งการติดสินบนเพื่อใหมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ดานหนึ่ง

ติดสินบนขุนนางนักวิชาการใหตั้งแทนนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อีกดานหนึ่ง ติดสินบน

พนักงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อลดทอนกระแสตอตาน 

หากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจตองอาศัยการติดสินบน ประชาชนควรมีสิทธิอันชอบธรรมที่

จะตั้งขอกังขาวา  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจดีจริงตามที่รัฐบาลโฆษณาชวนเชื่อจริงหรือ ? 

หากตองการใหการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนประโยชนแกสังคม สมควรเพงพิเคราะห

ประเด็นการออกแบบเชิงสถาบัน ทั้งดานการจัดองคการและกติกาการเลนเกม กติกาวาดวยธรร

มาภิบาล กฎการลงคะแนนเสียง กระบวนการลงคะแนนเสียง และกติกาวาดวยผลประโยชนทับซอน 

มีความสําคัญในการนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2547 



 

  การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากปญหาของชาติ 
 
 ใครเลยจะคาดคิดวา ปญหาของชาตินั้นมีสวนเกินทางเศรษฐกิจที่สามารถกอบโกยได? 
 

 แตนักเลือกตั้งที่กุมอํานาจรัฐมองเห็นชองทางดังกลาวนี้มาชานานแลว กรณีอันควรแก

การศึกษามีอยูอยางนอย 2 กรณี กรณีแรกไดแก การถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน (Privatization) 

สวนกรณีที่สองไดแก การสรางสนามบินหนองงูเหา 
 

 กระแสการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชนนั้นมากับลัทธิเสรีนิยมยุคใหม (Neo-

Liberalism) ซึ่งมีนางมารกาเรต แธตเชอรแหงสหราชอาณาจักร และนายโรนัลด เรแกน แหง

สหรัฐอเมริกาเปนหัวหอก โดยมีธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศเปนองคกรเผยแพร  

การกดดันใหนานาประเทศดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมอยางจริงจังมีมาแตตนทศวรรษ 2520 
 

 เมื่อรัฐบาลไทยมีเหตุจําเปนในการขอเงินกูเพื่อปรับโครงสราง (Structural Adjustment 

Loan = SAL) จากธนาคารโลก และขอเงินกูฉุกเฉิน (Standby Arrangement) เพื่อเสริมฐานะเงิน

สํารองระหวางประเทศจากกองทุนการเงินระหวางประเทศในชวงป 2524-2526 อันเปนยุครัฐบาล

พลเอกเปรม ติณสูลานนท  องคกรโลกบาลทั้งสองไมลังเลที่จะกําหนดเงื่อนไขการดําเนินนโบาย 

(Policy Conditionality) ผูกติดไปกับสัญญาเงินกู  โดยที่เงื่อนไขขอหนึ่งก็คือ การถายโอนการผลิต

ไปสูภาคเอกชน 

 วิกฤตการณการคลังระหวางป 2523-2525 มีสวนผลักดันใหรัฐบาลดําเนินนโยบายการ

ถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน แตการดําเนินการเปนไปอยางเชื่องชา  สวนหนึ่งเปนเพราะแรง

ตอตานจากสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อีกสวนหนึ่งเปนเพราะรัฐบาลเลือกขายเฉพาะแต

รัฐวิสาหกิจที่ขาดทุนและมีปญหาทางการเงิน ซึ่งหาเอกชนรับซ้ือยาก 

 แตวิกฤตการณการคลังทําใหรัฐบาลเร่ิมเปลี่ยนแปลงปรัชญาเกี่ยวกับบทบาทของ

รัฐบาล ระบบราชการไทยยึดถือปรัชญามาแตดั้งเดิมวา รัฐบาลตองมีหนาที่ในการผลิตบริการ

สาธารณูปโภคแตเพียงผูเดียว ฐานะการคลังอันออนเปลี้ยทําใหมีการแปรเปลี่ยนปรัชญาดังกลาวนี้ 

เพราะหากยังคงยึดมั่นในปรัชญาเดิม ปญหาการขาดแคลนบริการสาธารณูปโภคอาจกลายเปน

ปญหารายแรง เนื่องจากฐานะการคลังของรัฐบาลไมเอ้ืออํานวยใหขยายบริการสาธารณูปโภค 

ทันตอความตองการได เอกชนจึงถูกดึงใหเขามารวมการผลิตบริการสาธารณูปโภค การแปรเปลี่ยน

ปรัชญาพื้นฐานดังกลาวนี้เร่ิมปรากฏในยุครัฐบาลเปรม 5 (พ.ศ 2529-2531) 
 



 210

 เมื่อบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 ส้ินอายุในป 2531  

และนายกรัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง ก็ถึงยุครัฐบาลนักเลือกตั้ง เร่ิมตนดวยรัฐบาล 

พลเอกชาติชาย ชุณหวัณในป 2531  การโอนถายการผลิตไปสูภาคเอกชนปรากฏเปนกระแสอยาง

ตอเนื่อง นักเลือกตั้งมองเห็นชองทางในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการใหสัมปทาน 

ในการผลิตบริการสาธารณูปโภคอยางแจมชัด การใหสัมปทานปรากฏอยางแพรหลาย การ

เปลี่ยนแปลงปรัชญาพื้นฐานดังกลาวนี้ยังผลใหกระทรวงคมนาคมกลายเปนกระทรวงเกรด A+  

ทั้งๆที่กอนหนานี้ อันดับของกระทรวงคมนาคมตามหลังกระทรวงพาณิชยและกระทรวงอุตสาหกรรม 

ดวยเหตุดังนี้ บรรดานักเลือกตั้งจึงพากันแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และ 

แยงชิงการยึดกุมหนวยงานที่มีการใหสัมปทาน 

 นโยบายการใหสัมปทานเอกชนในการรวมผลิตบริการสาธารณูปโภคกอเกิดในยุคสมัย

ที่รัฐบาล‘ถังแตก’ อันเปนผลจากวิกฤตการณการคลัง บัดนี้ วิกฤตการณดังกลาวลวงพนไปแลว 

มิหนําซ้ํารัฐบาลยังสามารถสะสมเงินคงคลังจํานวนมากอีกดวย แตรัฐบาลนักเลือกตั้งไมสนใจ

ทบทวนนโยบายดังกลาวนี้ สวนเกินทางเศรษฐกิจที่ไดจากการบริหารนโยบายอยางเปนกอบเปนกํา

ชวยธํารงใหนโยบายนี้อยูคูฟา ทั้งรัฐบาลนักเลือกตั้งสามารถกลาวอางชนิดไมอายฟาดินวา การให

สัมปทานเอกชนในการผลิตบริการสาธารณูปโภคเปนนโยบายที่ไดรับการการสนับสนุนจาก

ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
 

 การชะลอโครงการสนามบินหนองงูเหานับเปนกรณีตัวอยางอีกกรณีหนึ่งที่สะทอนให

เห็นความพยายามในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากปญหาของชาติ รัฐบาลพลเอกชวลิต 

ยงใจยุทธ อางวา โครงการสนามบินนานาชาติแหงที่สองกอใหเกิดภาระแกระบบเศรษฐกิจ จนทําให

ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเลวรายลง อีกทั้งมีความไมชอบมาพากลเกี่ยวกับสัมปทานการ

ปรับพื้นสนามบิน จึงตัดสินใจชะลอโครงการดังกลาว โดยจะหันไปขยายสนามบินดอนเมืองแทน  

นาประหลาดนักที่การตัดสินใจในเรื่องนี้กระทําโดยปราศจากขอมูล  ไมเปนที่แนชัดวาการขยาย

สนามบินดอนเมืองครอบคลุมพื้นที่มากนอยเพียงใด และตองใชงบประมาณเทาใด  อีกทั้งไมเปนที่

แนชัดวา การขยายสนามบินดอนเมืองแทนการสรางสนามบินหนองงูเหาตอไปจะชวยบรรเทา

ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไดเพียงใด 

 เมื่อมีกระแสขาวปรากฏตอมาวา รัฐบาลอาจพิจารณาสรางสนามบินนานาชาติแหง 

ที่สองที่บางปูแทนหนองงูเหา ความชอบธรรมของนโยบายการชะลอการกอสรางสนามบินหนอง

งูเหาก็หมดสิ้นไป ถึงนายกรัฐมนตรีจะพูดแกตางอยางไรก็ฟงไมข้ึน เพราะสอใหเห็นวา  รัฐบาล 

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธมิไดตางจากรัฐบาลอื่นในขอที่มีกลุมทุนอสังหาริมทรัพยหนุนหลังและ

ตองการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากปญหาของชาติเฉกเชนเดียวกัน 
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 การตัดสินใจชะลอการกอสรางสนามบินหนองงูเหาเปนการตัดสินใจที่ไมรอบดานและ

ขาดความรอบคอบ เพราะไมเพียงแตมิไดพิจารณาถึงงบประมาณที่สูญเสียไปแลวเทานั้น  หากยัง

มิไดคํานึงถึงผลกระทบอันเกิดจากการเบี้ยวสัญญา ทั้งสัญญาการกูเงินจาก OECF และสัญญาการ

ออกแบบและการกอสรางอีกดวย ในประการสําคัญ การตัดสินใจครั้งนี้มิไดประเมิน Cost-Benefit 

Analysis ของทางเลือกอื่น  เมื่อเทียบกับหนองงูเหา 
 

 จริงอยูมีความไมชอบมาพากลเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานการถมทราย ซึ่งเปนสัญญา 

จัดจางจัดซื้อบนพื้นฐานของปจจัยการผลิตแทนการประเมินจากผลผลิต แตรัฐบาลก็มีอํานาจตาม

กฎหมายที่จะบอกเลิกสัญญาสัมปทานที่ไมชอบมาพากลนี้ได 
 

 ในขณะที่ปญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดกําลังทําใหประเทศถูกลดอันดับความ

นาเชื่อถือทางการเงินระหวางประเทศ  ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา  หากขอมูลการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

ในป 2539 ปรากฏชัดแจงวาไมกระเตื้องขึ้น  โอกาสที่ประเทศไทยจะถูกลดอันดับความนาเชื่อถือ

ทางการเงินมีอยูสูงยิ่ง แตการชะลอโครงการสนามบินหนองงูเหากําลังทําใหประเทศไทยถูกลด

อันดับความนาเชื่อถือทางการเมืองอยางไมสมควรดวย 
 

 รัฐบุรุษยอมไมหาประโยชนจากปญหาของชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  31  มกราคม  2540 



 

อัปลักษณะของ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 

 
 พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่มีอัปลักษณะชนิดที่หา

กฎหมายอื่นเปรียบไดยาก

กฎหมายฉบับนี้บัญญัติข้ึนในยุครัฐบาลนายชวน หลีกภัย วิศวกรผูใหกําเนิดกฎหมาย

ฉบับนี้ คือ นายธารินทร นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในขณะนั้น โดยที่มีนัก

กฎหมายมหาชนในเครือขายพรรคประชาธิปตยรวมสังฆกรรมในการรางกฎหมายฉบับนี้อยาง

สําคัญ

เจตนารมณในการราง พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ปรากฏในหมายเหตุทาย

กฎหมายดังนี้

"เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรใหมี

กฎหมายที่จะเปนเครื่องมือของรัฐเมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนสถานะของรัฐวิสาหกิจ จากรูปแบบ

เดิมที่เปนรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น ใหเปนรูปแบบบริษัทจํากัด

หรือบริษัทมหาชนจํากัด แตยังคงมีสถานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทหนึ่ง โดยมีการเปลี่ยนทุนจาก

รัฐวิสาหกิจเดิมเปนทุนของบริษัทที่ รัฐถือหุนทั้งหมด และยังคงใหมีอํานาจหนาที่ เชนเดิม  

รวมทั้งใหพนักงานมีฐานะเปนเชนเดียวกับที่เคยเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจเดิม ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความ

คลองตัวในการดําเนินกิจการ และเปนพื้นฐานเบื้องตนที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรธุรกิจ

อยางเต็มรูปแบบใหกระทําไดโดยสะดวก เมื่อไดมีการเตรียมการในรายละเอียดเกี่ยวกับการ 

แปรรูปรัฐวิสาหกิจเรียบรอยแลว โดยการกระจายหุนที่รัฐถือไวใหแกภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวม

ในการลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจเดิมดําเนินการอยูไดตอไปในอนาคต  

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้"
 

เมื่อพิเคราะหเจตนารมณในการราง พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยถองแท อาจ

กลาวสรุปไดวา กฎหมายฉบับนี้เปนเครื่องมือของรัฐบาลในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ดวยการแปลง

รัฐวิสาหกิจใหเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด กระบวนการดังกลาวนี้รูจักกันในแวดวง

ธุรกิจในชื่อ Corporatization จากนั้นนําหุนออกขายในตลาดหลักทรัพยเพื่อถายโอนความเปน

เจาของไปสูภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อแปลงรัฐวิสาหกิจใหเปน 'องคกรธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ' ในทายที่สุด

หมายเหตุทาย พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ระบุอยางชัดเจนวา รัฐวิสาหกิจที่

รัฐบาลจะนําเขาสูกระบวนการแปลงเปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ไดแก 'รัฐวิสาหกิจ

ประเภทองคกรของรัฐตามที่กฎหมายจัดตั้งขึ้น'  มาตรา 3 ของกฎหมายฉบับนี้นําเสนอคํานิยาม  
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'รัฐวิสาหกิจ' อยางสอดรับกันวา หมายถึง 'รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 

ที่ไมใชบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด'
 

เหตุใดรัฐบาลนายชวน หลีกภัย จึงตรา พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
 

กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นเพื่ออนุวัตรตามขอผูกพันที่มีตอกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

ภายหลังวิกฤตการณการเงิน 2540 รัฐบาลไทยขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ 

(IMF Standby Arrangement) กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนดเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย 

(Policy Conditionalities) ใหรัฐบาลไทยดําเนินการ เพื่อใหสังคมเศรษฐกิจไทยฟนคืนจาก

วิกฤตการณเศรษฐกิจ  เงื่อนไขประการหนึ่งในการนี้ ก็คือ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization)

กองทุนการเงินระหวางประเทศก็ดุจเดียวกับองคกรโลกบาลทั้งปวงที่ เปนกลไก 

ในการเผยแพรและขยายอิทธิพลของลัทธิเสรีนิยมสมัยใหม (Neo-Liberalism) บรรดาเงื่อนไขการ

ดําเนินนโยบายที่กองทุนการเงินระหวางประเทศกําหนดใหประเทศลูกหนี้ดําเนินการลวนเปนไปตาม

เมนูนโยบาย (Policy Menu) ของฉันทมติแหงวอชิงตัน (Washington Consensus) โดยที่นโยบาย

ชุดหนึ่งในเมนูนี้ไดแก  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

เมื่อรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ขอเงินกูฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศในป 2525  2526 และ 2528  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปนเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย 

ขอหนึ่งของเงินใหกูดังกลาว ในเวลานั้น สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจมีพลังกลาแข็ง ประกอบกับ 

รัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท มิไดหักพราดวยเขา ความขัดแยงในสังคมเศรษฐกิจไทย 

ในประเด็นนี้จึงมิไดเกิดขึ้น แมรัฐบาลเปรมจะมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แต 

กองทุนการเงินระหวางประเทศในเวลานั้น มิไดถือเปนเหตุในการตัดทอนเงินใหกูแกรัฐบาลไทย

เงื่อนไขการแปรรูปรัฐวิสาหกิจผูกติดมากับเงินกูฉุกเฉินของกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศอีกครั้งหนึ่งหลังวิกฤตการณการเงิน 2540 ในจดหมายแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) 

ฉบับที่สอง ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 รัฐบาลไทยตกลงตามเงื่อนไขของกองทุนการเงินระหวาง

ประเทศในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ โดยกําหนดที่จะแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เปนบริษัทจํากัดอยูกอนแลว  

และตรากฎหมายเพื่อเกื้อกูลการแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัด

พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กอเกิดจากจดหมายแสดงเจตจํานงฉบับที่สองที่

รัฐบาลไทยยื่นตอกองทุนการเงินระหวางประเทศดังกลาวนี้ รัฐบาลนายชวน หลีกภัย พยายาม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบายของกองทุนการเงินระหวางประเทศตามลายลักษณอักษร

อยางคอนขางเครงครัด จนมีสวนในการสรางกระแสชาตินิยมทางเศรษฐกิจ และการตอตาน  

'กฎหมายขายชาติ' ที่ตราตามแรงกดดันของกองทุนการเงินระหวางประเทศ  การตรา พ.ร.บ.ทุน 

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ทําลายคะแนนนิยมทางการเมืองของรัฐบาลพรรคประชาธิปตยอยางสําคัญ
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ผูนําพรรคประชาธิปตยมิไดรับบทเรียนจากรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ในขอ

ที่วา เงื่อนไขการดําเนินนโยบายที่ผูกติดมากับเงินกูฉุกเฉินของกองทุนการเงินระหวางประเทศ  

มิจําตองปฏิบัติตามครบทุกขอ หากมีการปฏิบัติตามในระดับหนึ่ง กองทุนการเงินระหวางประเทศ 

ก็พอใจแลว

การสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมืองในฐานที่ตรา 'กฎหมายขายชาติ' ทําใหรัฐบาล

นายชวน หลีกภัย เผชิญอุปสรรคในการปฏิรูปเศรษฐกิจดานตางๆอยางมาก  การขับเคลื่อนขบวนการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจชะงักงัน มิพักตองกลาววา ความขัดแยงในหมูผูนําพรรคประชาธิปตยมีผลตอการนี้

ดวย

พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายขายชาติหรือไม เปนประเด็นที่ถกเถียง

กันได การที่กฎหมายฉบับนี้เกื้อกูลการแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหงายขึ้น มิควรใชเปนเหตุผลในการตีตรา

วา กฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายขายชาติ เพราะรัฐวิสาหกิจจํานวนมากสมควรแกการแปรรูป 

โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐวิสาหกิจที่ผลิตสินคาเอกชน (Private Goods) และรัฐวิสาหกิจที่มิไดมีสวน

ชวยเพิ่มพูนสวัสดิการสังคม
 

หากจะวิพากษ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิควรวิพากษในประเด็นกฎหมาย

ขายชาติ หากแตควรวิพากษอัปลักษณะของกฎหมายฉบับนี้
 

อัปลักษณะของ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มีอยูอยางนอย 3 ประการ

ประการแรก  กระบวนการแปลงรัฐวิสาหกิจเปนบริษัทจํากัด และกระบวนการนําหุน

รัฐวิสาหกิจออกจําหนายในตลาดหลักทรัพย เปนกระบวนการที่ปราศจากธรรมาภิบาล (Good 

Governance) กลาวคือ ปราศจากความโปรงใส (Transparency) ประชาชนไมมีสวนรวม (People 

Participation) และปราศจากกลไกความรับผิด (Accountability)  ฝายบริหารมีอํานาจเบ็ดเสร็จใน

การขายรัฐวิสาหกิจ และสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการขายรัฐวิสาหกิจ

ดังกลาวนี้ กลาวโดยหลักการแลว การนําทรัพยสมบัติของชาติออกขายในตลาดควรไดรับความ

เห็นชอบจากประชาชน ประชาชนควรมีสวนรวมในการตัดสินใจ กระบวนการขายรัฐวิสาหกิจตอง

เปนไปอยางโปรงใส เพื่อใหมีหลักประกันเรื่องความเปนธรรมและการรักษาผลประโยชนของชาติ 

ทายที่สุด รัฐบาลที่นํารัฐวิสาหกิจออกขายในตลาดจักตองรับผิดตอประชาชน

ประการที่สอง  ภายใต พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 ฝายบริหารโดยมติคณะ 

รัฐมนตรีสามารถยุบเลิกรัฐวิสาหกิจเพียงดวยการตราพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 28)  ทั้งๆที่

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายฉบับนี้เปนรัฐวิสาหกิจประเภทองคการของรัฐที่มีกฎหมายจัดตั้งโดยเฉพาะ 

ตามกระบวนการบริหารราชการแผนดินภายใตรัฐธรรมนูญ หากตองการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจเหลานี้  

ก็ตองตราพระราชบัญญัติเพื่อยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจดังกลาว เพื่อใหโอกาสฝาย 
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นิติบัญญัติสามารถถวงดุลฝายบริหารได  แต พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 กลับใหอํานาจ

เบ็ดเสร็จแกฝายบริหารในการยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ โดยไมตองขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ผลที่ 

เกิดขึ้นก็คือ นอกจากจะไมมีการถวงดุลระหวางฝายนิติบัญญัติกับฝายบริหารแลว ฝายบริหาร 

ยังกาวลวงไปใชอํานาจฝายนิติบัญญัติในการยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ตองการขายไดอีก

ดวย



ประการที่สาม  การตัดสินใจขายรัฐวิสาหกิจภายใต พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542 

กระทําไดโดยงาย เพราะกฎหมายฉบับนี้มิไดเขมงวดในประเด็นกฎการลงคะแนนเสียง (Voting 

Rule) ทั้งนี้ปรากฏวา กฎการลงคะแนนเสียงที่เลือกใชทั้งในคณะกรรมการนโยบายทุน 

รัฐวิสาหกิจและคณะรัฐมนตรีเปนกฎคะแนนเสียงขางนอย (Minority Rule) เนื่องจากนับ 

องคประชุมเมื่อมีผูเขารวมประชุมเกินกวากึ่งหนึ่ง และถือคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของผูเขา

ประชุมเปนมติ  ดวยเหตุดังนี้ การขายรัฐวิสาหกิจสามารถกระทําไดดวยคะแนนเสียง 25%+1  

รัฐวิสาหกิจเปนทรัพยสินของชาติ หากจะนําออกขายในตลาด ควรจะยึดกฎการลงคะแนนที่เขมงวด 

ดังเชนกฎคะแนนเสียงเอกฉันท หรือ Super Majority Rule ดังเชนกฎคะแนนเสียงเกินกวา 75%  

เปนตน

ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มีอัปลักษณะโดย

เดนชัด  เหตุไฉนรัฐบาลพรรคประชาธิปตยที่มีผูนํา ‘แก’ หลักการ และอุดมดวยนักกฎหมายมหาชน

ระดับมหากาฬ จึงผลิตกฎหมายที่มีอัปลักษณะ และมิไดเปนไปตามครรลองประชาธิปไตยถึงปานนี้

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ดันทุรังที่จะใช พ.ร.บ.ทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 เปน

ฐานในการขายหุนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมิไดคํานึงถึงอัปลักษณะของกฎหมาย

ดังกลาวนี้
 

โทสจริต โมหจริต โลภจริต  รวมทั้งความโหยเปนตนตอของสิ่งชั่วราย

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2547 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5  การตรึงราคาน้ํามัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
วิกฤติการณน้ํามันครั้งใหม 

 
 ศาสตราจารยพอล ครุกแมน (Paul Krugman) สงสัญญาณเตือนพลโลกวา มนุษยพิภพ

กําลังคืบคลานไปสูวิกฤติการณน้ํามันครั้งใหม ในบทความเรื่อง “The Third Oil Crisis?”  ซึ่งตีพิมพ

ในหนังสือพิมพ The New York Times ฉบับวันที่ 9 เมษายน 2545 ศาสตราจารยครุกแมนมิได 

ฟนธงวา วิกฤติการณน้ํามันครั้งใหมจะเกิดขึ้นแนๆ หากแตใหคําทํานายวา วิกฤติการณน้ํามันครั้ง

ใหมอาจเกิดขึ้นได 
 

 เหตุปจจัยสําคัญที่จุดปะทุวิกฤติการณน้ํามันครั้งใหม ก็คือ สถานการณทางการเมือง

ในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการ ‘กอการราย’ ของรัฐบาลอิสราเอลที่มีตอชาวปาเลสไตน 

หากประเทศอาหรับในตะวันออกกลางพากันคว่ําบาตรอิสราเอลและประเทศมหาอํานาจ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งสหรัฐอเมริกา ดวยการจงใจหามสงออกน้ํามัน ตลาดน้ํามันตองเผชิญภาวะปนปวนจนถึง

ระดับที่วิฤตการณน้ํามันกอเกิดขึ้นได 

 การจงใจหามสงออกน้ํามันหรือ Oil Embargo เคยเปนอาวุธสําคัญที่กลุมประเทศ

อาหรับใชห้ําหั่นอิสราเอลและประเทศมหาอํานาจที่สนับสนุนอิสราเอล วิกฤติการณน้ํามันครั้งแรก 

ที่เกิดขึ้นในป 2516-2517 กอเกิดดวยปจจัยดังกลาวนี้ เมื่อเกิดสงครามระหวางอิสราเอลกับกลุม

ประเทศอาหรับที่เรียกวา Yom Kipper War กลุมประเทศอาหรับประกาศหามสงออกน้ํามัน โดย

ตองการเลนงานสหรัฐอเมริกาและเนเธอรแลนด ซึ่งเขาขางอิสราเอลในสงครามดังกลาว 

 เมื่ออิสราเอลทวีความรุแรงในการ ‘กอการราย’ เขนฆาชาวปาเลสไตนนับต้ังแตตนป 

2545 เปนตนมา  อิรักจุดพลุการใช Oil Embargo เปนเครื่องมือทางการเมือง  โดยระงับการสงออก

น้ํามันเปนเวลาหนึ่งเดือนนับต้ังแตตนเดือนเมษายน ศกนี้ ภายหลังจากที่อิรักประกาศหามสงออก

น้ํามัน ราคาน้ํามันดิบถีบตัวสูงขึ้น 1 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล จนอยูในระดับ 27 ดอลลารอเมริกัน

ตอบารเรล (BBC News, April 8, 2002) 

 การเดินหนาของประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซนแหงอิรักเกิดขึ้นหลังจากที่อยาโตลลาห 

อาลี คาเมนี (Ayatollah Ali Khamenei) ผูนําสูงสุด (Supreme Leader) แหงอิหราน เรียกรองใหกลุม

ประเทศมุสลิมผูสงออกน้ํามันระงับการสงออกน้ํามันแกประเทศตะวันตกผูสนับสนุนอิสราเอล ใน

เวลาตอมา โมฮัมหมัด คาตามิ (Mohammad Khatami) ประธานาธิบดีอิหรานยืน่ขอเสนอตอประธาน 

OIC (= Organization of Islamic Conference) อันเปนองคกรของกลุมประเทศมุสลิมเรียกรองให

กลุมประเทศมุสลิมแสดงสมานฉันทในการระงับการสงออกน้ํามันแกประเทศผูสนับสนุนอิสราเอล

เปนเวลาหนึ่งเดือน (BBC News, April 15, 2002) 
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 แมวาประเทศมุสลิมหลายตอหลายประเทศมิไดแสดงความกระตือรือลนในการใช Oil 

Embargo เปนอาวุธทางการเมือง แตอยางนอยที่สุด ประเทศที่คาดวาจะรวมวงไพบูลยในการนี้

ประกอบดวยอิรัก อิหราน และลิเบีย ซึ่งสงออกน้ํามันรวมทั้งสิ้นประมาณ 5.2 ลานบารเรลตอวัน 

จํานวนน้ํามันที่หายไปจากตลาดนี้มีผลตอราคาน้ํามันอยางแนนอน ในกลุมทุกขทรรศน (Pessimists) 

รวมเลขาธิการองคการ OPEC ดวย นายอาลี ร็อดดริเกส (Ali Rodriguez) เตือนวา วิกฤติการณ

น้ํามันอาจเกิดขึ้นได เพราะนอกจากมาตรการการหามสงออกน้ํามันซึ่งกําลังบังคับใชในกลุมประเทศ

มุสลิมแลว การนัดหยุดงานในอุตสาหกรรมน้ํามันในเวเนซูเอลา ทําใหการผลิตน้ํามันในประเทศนั้น

หยุดชะงักโดยสิ้นเชิง เวเนซูเอลาเปนประเทศผูสงออกน้ํามันใหญเปนอันดับส่ีของโลก โดยสงออก

น้ํามันประมาณ 2 ลานบารเรลตอวัน หากการเมืองภายในเวเนซูเอลาไมคืนสูสภาพปกติ  ปริมาณ

นํามันที่หายไปจากตลาดอาจสูงถึง 7.2 ลานบารเรลตอวัน 
 

 ในทัศนะของศาสตราจารยครุกแมน  ความพรอมใจในการใช Oil Embargo เปนอาวุธ

ทางการเมืองอาจมิใชเงื่อนอันจําเปนของการกอเกิดวิกฤติการณน้ํามัน ตัวอยางของความขอนี้

พิจารณาไดจากวิกฤติการณน้ํามันป 2522  ซึ่งมิไดมีการใช Oil Embargo อยางจงใจ  แตเปนเพราะ

ตลาดน้ํามันตึงตัว ยังผลใหประเทศผูสงออกน้ํามันทรงพลังในตลาด แมวาในขณะนี้อุตสาหกรรม

น้ํามันทั่วโลกจะมีกําลังการผลิตสวนเกินประมาณ 7 ลานบารเรลตอวัน แตเมื่ออิรัก อิหราน และ

ลิเบียพรอมใจกันหามสงออกน้ํามัน มิพักตองกลาวถึงความไมสามารถในการสงออกน้ํามันของ 

เวเนซูเอลาในปจจุบัน กําลังการผลิตสวนเกินนี้ยอมหมดไป และตลาดน้ํามันเขาสูภาวะตึงตัว 
 

 กลุมสุขทรรศน (Optimists) เชื่อวา วิกฤติการณน้ํามันครั้งใหมจะไมเกิดข้ึน ทั้งนี้เพราะ

เหตุวา ความสําคัญของ OPEC ในฐานะผูสงออกน้ํามันลดลงไปมาก วิกฤติการณน้ํามันสองครั้ง

แรก ทั้งในป 2516 และ 2522 มีสวนผลักดันใหมีการพัฒนาทรัพยากรพลังงานนอกกลุม OPEC 

อยางสําคัญ  ในปจจุบัน  ปริมาณการผลิตน้ํามันนอกกลุม OPEC มีมากกวากลุม OPEC เสียอีก 

หากประเทศมุสลิมงัด Oil Embargo ข้ึนมาใช แหลงน้ํามันนอกกลุม OPEC สามารถผลิตน้ํามัน

ชดเชยสวนที่ขาดหายไปจากตลาดได เพียงแตตองใชเวลาในการปรับตัวเทานั้น ภายในกลุม OPEC 

ซาอุดิอารเบียและคูเวต ซึ่งเปนบริวารของสหรัฐอเมริกามิไดเขารวมปฏิบัติการ Oil Embargo หากมี

ปฏิบัติการ Oil Embargo ทั้งซาอุดิอารเบียและคูเวตคงเพิ่มปริมาณการผลิตน้ํามันเพื่อชดเชยสวนที่

ขาดหายไปจากตลาด 
 

 ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง การถีบตัวของราคา 

น้ํามันอยางผิดปกติเกิดขึ้นรวม 4 คร้ัง 
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 ครั้งที่หนึ่ง เมื่อเกิดสงคราม Yom Kipper War ระหวางอิสราเอลกับกลุมประเทศ

อาหรับในป 2516 กลุมประเทศอาหรับประกาศใชมาตรการหามสงออกน้ํามันไปยังประเทศที่เปน

พันธมิตรของอิสราเอล  และ OPEC ประกาศลดการผลิตน้ํามัน ยังผลใหราคาน้ํามันดิบถีบตัวจาก

ระดับไมถึง 4 ดอลลารตอบารเรลสูระดับสูงกวา 11 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล 

 คร้ังที่สอง เมื่อเกิดการปฏิวัติโดยประชาชนในอิหราน โคนลม Shah Mohammed 

Pahlevi ชวงปลายป 2521 ตอเนื่องถึงป 2522 และตามมาดวยสงครามระหวางอิหรานกับอิรักในป 

2522 ซึ่งยืดเยื้อนานนับทศวรรษ ราคาน้ํามันดิบถีบตัวสูระดับ 34 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล 

ในเดือนมกราคม 2524 

 คร้ังที่สาม เมื่อเกิดสงครามอาวเปอรเซีย เร่ิมตนดวยอิรักกรีธาทัพบุกคูเวตในเดือน

สิงหาคม 2533 ตามมาดวยการขับอิรักอออกจากคูเวตโดยสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในเดือน

มกราคม 2534 

 คร้ังที่ส่ี  เมื่อ OPEC รวมกับประเทศผูผลิตน้ํามันนอกกลุม OPEC ลดปริมาณ 

การผลิตน้ํามันในชวงป 2542-2543 
 

 เมื่อเกิดวิกฤติการณน้ํามันแตละคร้ัง (ยกเวนวิกฤติการณป 2529 ซึ่งเปน 

วิกฤติการณราคาน้ํามันตกต่ํา) ราคาน้ํามันเพิ่มข้ึนมากกวาสองเทาตัว และตามมาดวยภาวะ 

ถดถอยทางเศรษฐกิจในสังคมเศรษฐกิจโลก 
 

 บัดนี้ โลกตองจับตามองวิกฤติการณน้ํามันครั้งที่หา ซึ่งจะมีผลกระทบตอการ 

ฟนตัวจากภาวะถดถอยของระบบเศรษฐกิจโลกอยางสําคัญ 
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การตรึงราคาน้ํามัน 
 
  ราคาน้ํามันในตลาดโลกกําลังถีบตัวสูงขึ้น สวนหนึ่งเปนเพราะวิกฤติการณการเมือง 

ที่เกิดขึ้นในประเทศเวเนซุเอลา จนเปนเหตุใหประเทศดังกลาวมิอาจสงออกน้ํามันได เวเนซุเอลาเปน

ผูสงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมรายใหญประเทศหนึ่งในหาอันดับแรก การที่เวเนซุเอลาไมสามารถ

สงออกผลิตภัณฑปโตรเลียมได จึงมีผลกระทบตอราคาน้ํามันในตลาดโลกอยางสําคัญ แตปจจัย 

ที่สําคัญยิ่งกวา ก็คือ ความเปนไปไดที่จะเกิดสงครามอิรัก อาการกระหายสงครามของผูนําอเมริกัน

สรางสภาวะความไมแนนอนในสังคมเศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง ประกอบกับน้ํามันสํารองของ

สหรัฐอเมริกาลดระดับลง ตลาดน้ํามันจึงออกอาการปนปวน 
 

  ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2546 ราคาน้ํามัน Light Crude ของสหรัฐอเมริกาถีบตัวสูงขึ้นสู

ระดับ 35.10 ดอลลารอเมริกันตอบารเรล อันเปนระดับราคาสูงสุดนับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2543 

เปนตนมา สวน London Brent Crude ตกบารเรลละ 32.37 ดอลลารอเมริกัน (BBC News, 

February 11, 2003) ทั้งๆที่ประเทศกลุม OPEC ตกลงกันเมื่อตนเดือนมกราคม 2546 ในการเพิ่ม

ปริมาณการผลิตน้ํามัน แตไมสามารถเหนี่ยวรั้งการถีบตัวของราคาน้ํามันได 

  ความเปนจริงอันรันทดสําหรับผูนําอเมริกันที่กระหายสงครามก็คือ ในเดือนมกราคม 

2546 เมื่อสหรัฐอเมริกามิอาจนําเขาผลิตภัณฑปโตรเลียมจากเวเนซุเอลาได ตองหันไปซื้อน้ํามันจาก

อิรักเพิ่มข้ึน (BBC News, February 7, 2003) ดวยเหตุนี้ ความตองการแหลงน้ํามันจึงเปนเหตุจูงใจ

สําคัญที่ผูนําอเมริกันตองการกอสงครามอิรัก แมแตนักเศรษฐศาสตรฝายขวา ดังเชนศาสตราจารย

เจฟฟรีย ซักส (Jeffrey D. Sachs) รวมนําเสนอบทวิเคราะหเชนนี้ 

  ในขณะที่ราคาน้ํามันในตลาดโลกอยูในภาวะแปรปรวน รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ไมตองการใหความแปรปรวนของราคาน้ํามันสงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจไทย จึงกําหนด

มาตรการการตรึงราคาน้ํามัน เพื่อลดทอนสภาวะความไมแนนอนแกภาคธุรกิจเอกชน อันเอื้ออํานวย

ใหภาคธุรกิจเอกชนสามารถตัดสินใจในการประกอบการไดงายขึ้น โดยไมตองกังวลกับความ

แปรปรวนของราคาน้ํามัน 
 

  ในการกําหนดนโยบายการตรึงราคาน้ํามัน รัฐบาลพรรคไทยรักไทยกําหนดเปาหมาย

ราคาน้ํามันเบนซิน 95 มิใหเกินลิตรละ 16.99 บาท เบนซิน 91 มิใหเกินลิตรละ 15.99 บาท  และ

น้ํามันดีเซลมิใหเกินลิตรละ 14.79 บาท 

   หากราคาน้ํามันในตลาดถีบตัวสูงกวาราคาเปาหมาย กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะ

จายเงินอุดหนุนใหแกบริษัทน้ํามันในอัตราเทากับสวนตางระหวางราคาตลาดกับราคาเปาหมาย 
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อาทิเชน หากราคาน้ํามันเบนซิน 95 ในตลาดถีบตัวขึ้นสูระดับลิตรละ 17.49 บาท ประชาชน 

ผูบริโภคยังคงจายในอัตราลิตรละ 16.99 บาท (อันเปนราคาเปาหมาย) โดยรัฐบาลจายเงินชดเชยให

บริษัทน้ํามันในอัตราลิตรละ 0.50 บาท บริษัทน้ํามันจึงไดรับราคา 17.49 บาทตอลิตร ตามราคา

ตลาด 

  เมื่อตลาดน้ํามันคืนสูภาวะปกติ ราคาน้ํามันในตลาดไตระดับลดลง รัฐบาลจะไมปลอย

ใหราคาน้ํามันลดลงเต็มตามราคาตลาด เพราะตองการเก็บเงินคืนกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง หากราคา

น้ํามันลดลงไมเกิน 1 บาทแรก ราคาน้ํามันที่ขายในประเทศไทยจะลดลงเพียง 50% ของราคาตลาด

ที่ลดลง อีก 50% นําสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง อาทิเชน เมื่อราคาน้ํามันเบนซิน 95 ลดลงเหลือ 

16.49 บาทตอลิตร ราคาที่ซื้อขายในตลาดจะลดลงเหลือเพียงลิตรละ 16.74 บาท หมายความวา

ประชาชนตองซื้อน้ํามันแพงกวาราคาตลาด 0.25 บาทตอลิตร ทั้งๆที่ราคาตลาดลดลงถึงลิตรละ 

0.50 บาท อีก 0.25 บาทตอลิตร นําสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ในกรณีที่ราคาน้ํามันในตลาดลดลง

เกินกวาลิตรละ 1 บาท ประชาชนจะซื้อน้ํามันในราคาที่ถูกลงเพียง 2 ใน 3 ของราคาที่ลดลง สวนอีก 

1 ใน 3 นําสงกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 

  นโยบายการตรึงราคาน้ํามันนับเปนนโยบายประชานิยมโดยแท เพราะเปนที่ชื่นชอบ

ของประชาชนที่ไมตองซื้อน้ํามันในราคาแพง ภาคธุรกิจเอกชนก็ชื่นชอบ เพราะเปนนโยบายที่ลด

สภาวะความไมแนนอนในระบบเศรษฐกิจ รัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยลวนตองการคะแนนนิยม

ทางการเมือง เพื่อชนะการเลือกตั้งครั้งตอไป (Vote Gains Maximization) 
 

  รัฐบาลพรรคไทยรักไทย มิใชรัฐบาลแรกที่ดําเนินนโยบายการตรึงราคาน้ํามัน รัฐบาล 

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ดําเนินนโยบายดังกลาวนี้มากอนแลว ดวยหลักการสําคัญที่คลายคลึงกัน  

ทั้งนี้ตองไมลืมวา  รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  เขาบริหารราชการแผนดินภายหลังจากที่เกิด

วิกฤติการณน้ํามันครั้งแรก (2516-2517) แทที่จริงแลว พรรคกิจสังคมนํารองแนวทางประชานิยม

กอนพรรคไทยรักไทยเสียอีก เพราะนอกจากดําเนินนโยบายการตรึงราคาน้ํามันแลว ยังมีนโยบาย

การผันเงินสูชนบทอีกดวย เพียงแตแนวทางประชานิยมของพรรคไทยรักไทยเขมขนกวาพรรค 

กิจสังคมมากนัก 
 

  คําถามพื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายการตรึงราคาน้ํามันมีอยูอยางนอย 3 คําถาม  

อันไดแก 

  คําถามที่หนึ่ง  รัฐบาลดําเนินนโยบายการตรึงราคาน้ํามันเพื่ออะไร 

  คําถามที่สอง  รัฐบาลสามารถตรึงราคาน้ํามันไดหรือไม และยาวนานเพียงใด 

  คําถามที่สาม  ใครเปนผูรับภาระนโยบายการตรึงราคาน้ํามัน 
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  รัฐบาลตอบคําถามแรกดวยการอางวา ระบบเศรษฐกิจไทยอยูในภาวะการฟนตัวที่

คอนขางดี ความผันผวนของราคาน้ํามันจะสงผลกระทบตอการฟนตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  

ดังนั้น จึงจําเปนตองลดทอนความผันผวนดังกลาว แตประโยชนที่พรรคไทยรักไทยไดรับโดยตรงจาก

การดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ ก็คือ คะแนนนิยมทางการเมืองที่เพิ่มพูนขึ้น ประชาชนเห็นแต

ประโยชนเฉพาะหนาที่ไมตองซื้อน้ํามันราคาแพง โดยมิไดตระหนักถึงตนทุนที่ตองจายคืนแก 

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในอนาคต 

  ลักษณะประชานิยมของนโยบายการตรึงราคาน้ํามันเห็นไดชัดเจนจากการออกแบบ

นโยบาย (Policy Design) ในยามที่ราคาน้ํามันในตลาดสูงกวาราคาเพดาน รัฐบาลไมยอมใหขาย

เกินกวาราคาเพดาน แตในยามที่ราคาน้ํามันลดลงต่ํากวาราคาเพดาน แทนที่จะใหประชาชนซื้อใน

ราคาเพดาน เพื่อเก็บเกี่ยวสวนตางสําหรับชําระหนี้กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงโดยเร็ว กลับใหประชาชน

ซื้อน้ํามันในราคาต่ํากวาราคาเพดานได อันเปนเหตุใหมิอาจชําระเงินชดเชยคืนกองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิงโดยเร็วได นั่นหมายความวา ภาระดอกเบี้ยและภาระการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

ยอมเพิ่มพูนขึ้น 

  รัฐบาลคาดวาจะตองตรึงราคาน้ํามันอยู 4 เดือน ระหวางวันที่ 8 กุมภาพันธถึงวันที่ 31 

พฤษภาคม 2546 โดยใชงบประมาณ 6,000-8,000 ลานบาท ทั้งนี้เปนที่คาดกันวา เมื่อมีการจัดตั้ง

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนองคการมหาชน จะมีการกูเงินจากธนาคารออมสิน เพื่อดําเนินการตรึง

ราคาน้ํามัน 

  ความสามารถในการตรึงราคาน้ํามันขึ้นอยูกับฐานะทางการคลังของรัฐบาล หากฐานะ

การคลังยิ่งเขมแข็งมากเพียงใด ความสามารถในการตรึงราคาน้ํามันยิ่งมีมากเพียงนั้น ในขณะนี้ 

ความเขมแข็งแหงฐานะการคลังเปนเร่ืองนากังขา รัฐบาลมิอาจออกพันธบัตรกูเงินเพื่อนํามาตรึง

ราคาน้ํามันได เพราะภาระหนี้ภายในประเทศกําลังติดเพดาน สวนกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงก็มิอาจกู

เงินจากธนาคารออมสินได เนื่องจากมิไดเปนนิติบุคคล ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลจึงตองดิ้นรนจัดตั้ง

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเปนองคการมหาชน เพื่อใหเปนนิติบุคคลที่สามารถกูเงินจากธนาคารออมสิน

ได 

  ความสามารถของรัฐบาลในการตรึงราคาน้ํามัน นอกจากจะขึ้นอยูกับฐานะทางการ

คลังแลว ยังขึ้นอยูกับความผันผวนของราคาน้ํามันอีกดวย หากราคาน้ํามันมีความผันผวนนอย 

รัฐบาลยอมสามารถตรึงราคาน้ํามันไดโดยงาย หากทราบโดยแนชัดวา ความผันผวนมีนอย ยอม 

ไมมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลตรึงราคาน้ํามัน หากความผันผวนของราคาน้ํามันมีมาก  

อาจเกินความสามารถของรัฐบาลในการตรึงราคาน้ํามัน 
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  ศาสตราจารยวิลเลียม นอรดอส (William D. Nordhaus) แหงมหาวิทยาลัยเยล เสนอ

บทวิเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเกิดจากสงครามอิ รัก โดยวาดภาพอันเลวรายวา  

หากซัดดัม ฮุสเซน เขามุมอับ อาจตัดสินใจอยางบาระห่ําในการทําลายบอน้ํามันในตะวันออกกลาง 

ทั้งในคูเวตและในอิรักเอง ในสภาวะอันเลวรายเชนนี้ ตลาดน้ํามันจะตกอยูในภาวะวิกฤตินานนับ

ทศวรรษ 

  นโยบายการตรึงราคาน้ํามันสรางภาระทางการคลังอยางแนนอน ภาระดังกลาวนี้

ประกอบดวยเงินชดเชยที่จายใหแกบริษัทน้ํามัน ดอกเบี้ยเงินกู และคาใชจายในการบริหารกองทุน

น้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งจัดตั้งเปนองคการมหาชน ภาระทางการคลังดังกลาวนี้จะมีมากนอยเพียงใด  

ยอมข้ึนอยูกับภาวะความผันผวนของราคาน้ํามัน ความยืดเยื้อของการมีหรือไมมีสงครามอิรัก  

และความตองการของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยในการเก็บเกี่ยวคะแนนนิยมทางการเมือง 

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นําเสนอนโยบายการตรึงราคาน้ํามันเสมือนหนึ่งวาไมสรางภาระ

ทางการคลัง เพราะผูที่ไดประโยชนในขณะที่ราคาน้ํามันแพง จะตองเปนผูเสียประโยชนในยามที่

ราคาน้ํามันถูก 

  แตกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะไมสามารถชําระหนี้คืนแกธนาคารออมสินได หากราคา

น้ํามันมีแตขาขึ้น ไมมีขาลง หรือแมจะมีขาลง แตมิไดลงต่ํากวาราคาเพดานที่รัฐบาลตองการตรึง

ราคา ในกรณีเหลานี้แม รัฐบาลสามารถแกปญหาได ดวยการปรับราคาเพดานใหสูงตาม 

แนวโนมของตลาด แตรัฐบาลที่ยึดแนวทางประชานิยมยอมไมยึดแนวทางการปรับราคาเพดาน 

เชนนี้ ในประการสําคัญ รัฐบาลที่ยึดกุมแนวทางประชานิยมมีแนวโนมที่จะไมใหน้ํามันขึ้นราคา 

ในยามที่ราคาน้ํามันในตลาดอยูในชวงขาขึ้น และจะยอมใหน้ํามันลดราคาในยามที่ราคาน้ํามัน 

ในตลาดอยูในชวงขาลง หากการณเปนเชนนี้ กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงยอมไมอยูในฐานะที่จะชําระ

หนี้คืนธนาคารออมสินได ทายที่สุด รัฐบาลก็ตองจัดสรรงบประมาณใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

เพื่อใชในการชําระหนี้ นั่นยอมหมายความวา ประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผูรับภาระนโยบาย 

การตรึงราคาน้ํามัน 

  ภาระทางการคลังมิใชตนทุนประเภทเดียวของนโยบายการตรึงราคาน้ํามัน เพราะ

นโยบายดังกลาวนี้มีผลในการบิดเบือนการใชทรัพยากร การบิดเบือนการใชทรัพยากรกอใหเกิด

ตนทุนที่สําคัญยิ่ง ผูคนในสังคมจะยังคงใชน้ํามันเสมือนหนึ่งสินคาราคาถูก ทั้งๆที่ในขอเท็จจริงมี

ราคาแพงกวาเดิม 
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ถอยดีกวา ไมเอาดีกวา นโยบายการตรึงราคาน้ํามัน 
 
นโยบายการตรึงราคาน้ํามันของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยกําลังสรางความเสียหายแก

สังคมเศรษฐกิจไทย จะเดินหนาตอ ก็เดินมิได เนื่องเพราะติดขัดดวยภาระทางการคลัง คร้ันจะถอย

หลัง ก็เกรงเสียหนา สรางภาวะพะอืดพะอมแกรัฐบาลอยางยิ่ง 
 

นโยบายการตรึงราคาน้ํามันอุบัติในรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ในป 2518 อันเปน

ชวงเวลาที่วิกฤตการณน้ํามัน 2516-2517 กําลังสงผลกระทบที่รุนแรง  แตการตรึงราคาน้ํามันใหต่ํา

กวาราคาตลาดสรางภาระทางการคลังแกแผนดิน เพราะรัฐบาลตองจายเงินชดเชยแกบริษัทน้ํามัน

เพื่อใหขายน้ํามันในราคาไมเกินเพดานที่รัฐบาลกําหนด เมื่อรัฐบาลมิอาจทนรับภาระการจายเงิน

ชดเชยแกบริษัทน้ํามันตอไปได  ก็ตองคอยๆปลอยใหราคาน้ํามันลอยตัว 

นับตั้งแตรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนตนมา ประชาชนคนไทยคุนเคยกับการ

จายคาน้ํามันตามราคาตลาดแลว และไมมีรัฐบาลที่มีสติสัมปชัญญะใดๆที่เขาแทรกแซงราคาน้ํามัน

ในตลาด  แตแลวรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หมุนเข็มนาฬิกากลับไปยึดนโยบายการตรึงราคา

น้ํามันอีกครั้งหนึ่ง  โดยมีผลตั้งแตวันที่ 10 มกราคม 2546 เปนตนมา 

รัฐบาลอางวา การตรึงราคาน้ํามันมีวัตถุประสงคในการบรรเทาผลกระทบที่มีตอภาวะ

เศรษฐกิจและชวยเหลือประชาชนในชวงราคาแพง ในการนี้รัฐบาลกําหนดใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง

จายเงินอุดหนุนแกบริษัทน้ํามันเทากับสวนตางระหวางราคาตลาดกับราคาเปาหมาย 
 

การตรึงราคาน้ํามันเปนสวนหนึ่งของเมนูนโยบายประชานิยมของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร อยางปราศจากขอกังขา  เพราะเสริมและสอดรับกับนโยบายชุดประชานิยมอื่นๆ ไมวา 

จะเปนนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายพักหนี้เกษตรกร นโยบายบาน-คอมพิวเตอร-แท็กซี่

เอื้ออาทร เปนตน พรรคไทยรักไทยไดรับคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มข้ึนอยางอักโขจากการดําเนิน

นโยบายตามเมนูชุดนี้ 

แตการตรึงราคาน้ํามันใหต่ํากวาราคาตลาดมีผลในการบิดเบือนกลไกตลาด หากสวน

ตางระหวางราคาตลาดกับราคาเปาหมายยิ่งมีมากเพียงใด การบิดเบือนตลาดยอมมีมากเพียงนั้น 

ประชาชนมีส่ิงจูงใจในการใชน้ํามันมากกวาที่ควรจะเปน เพราะราคาน้ํามันมิไดสะทอนถึงสภาพ

ความหามาไดยากของน้ํามัน ไมมีสัญญาณจากตลาดในการเตือนประชาชนใหประหยัดการใช

น้ํามัน ตรงกันขาม การตรึงราคาน้ํามันกลับสงสัญญาณใหประชาชนตั้งอยูในความประมาท ดวย
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การใชน้ํามันมากกวาที่ควร ทั้งๆที่ระบบเศรษฐกิจไทยตองพึ่งพิงน้ํามันและทรัพยากรพลังงานอื่น

จากตางประเทศ  การตรึงราคาน้ํามันทําใหลักษณะการพึ่งพิงดังกลาวทบทวี 
 

คําถามพื้นฐานมีอยูวา ใครเปนผูไดประโยชนจากนโยบายการตรึงราคาน้ํามัน  

คนจนไดประโยชนมากกวาคนรวยดังที่ผูนํารัฐบาลกลาวเปนนัยหรือไม? 
 

คําตอบชนิดกําปนทุบดินก็คือ ผูใชน้ํามันเปนผูไดรับประโยชนจากนโยบายการตรึง

ราคาน้ํามัน โดยที่ผูใชน้ํามันประกอบดวยชนทุกชั้นในสังคม แมจะไมเปนที่แนชัดวา ชนกลุมหนึ่ง

กลุมใดไดประโยชนจากการตรึงราคาน้ํามันมากกวาชนกลุมอ่ืนในสังคม ผลการศึกษาวิจัยในอดีต

คนพบวา  การตรึงราคาน้ํามันทําใหการกระจายรายไดของครัวเรือนเลวรายลง 

หากการตรึงราคาน้ํามันชวยลดตนทุนการผลิตสินคาและบริการตางๆ แมชนทุกชั้น 

จะไดประโยชนจากการนี้รวมกัน แตเปนเพราะคนรวยมีการใชจายในการบริโภคและการผลิต

มากกวาชนกลุมอ่ืนในสังคม คนรวยจึงไดประโยชนจากการตรึงราคาน้ํามันอยางเปนกอบเปนกํา  

ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งในกรณีการใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงในการขับข่ีรถยนต 
 

คําถามพื้นฐานยังมีอีกวา ใครเปนผูรับภาระนโยบายการตรึงราคาน้ํามัน? 
 

รัฐบาลจายเงินชดเชยแกบริษัทน้ํามันเพื่อตรึงราคาน้ํามันโดยอาศัยทรัพยากรจาก

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทั้งนี้รัฐบาลคาดการณวาจะตองใชเงิน 6,000-8,000 ลานบาทในระหวาง

เดือนกุมภาพันธถึงเดือนพฤษภาคม 2546  หากราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวลดลง กองทุนน้ํามัน

เชื้อเพลิงยอมมีภาระในการจายเงินชดเชยน้ํามันลดลงตามไปดวย แตเปนเพราะอนิจลักษณะของ

ตลาดน้ํามัน ราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นดวยเหตุนานัปการ 
 

ในระหวางวันที่ 10 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2547 (รวม 87 วัน) กองทุนน้าํมนั

เชื้อเพลิงจายเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 5,021 ลานบาท ซึ่งกระทบตอฐานะของกองทุนอยางสําคัญ  

ขอเท็จจริงปรากฏวา ณ วันที่ 2 เมษายน 2547 กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงมีฐานะการเงินสุทธิติดลบ 

1,415 ลานบาท  กลาวคือ กองทุนฯมีหนี้คางชําระ 2,920 ลานบาท ในขณะที่มีสินทรัพยเพียง 1,505 

ลานบาท 

สถานการณระหวางเดือนเมษายน-มิถุนายน 2547 ยิ่งเลวรายลง  ราคาน้ํามันถีบตัว

สูงขึ้น จนเงินชดเชยน้ํามันพุงขึ้นสูระดับ 13,000 ลานบาท และฐานะของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

ยิ่งเสื่อมทรุดลง แมวา OPEC จะมีมติเพิ่มการผลิตปโตรเลียมเพิ่มข้ึนวันละ 2 ลานบารเรล แตผล 

ที่มีตอราคาน้ํามันยังปรากฏไมชัดเจน เนื่องจากเกิดความไมสงบในซาอุดีอาระเบีย และการทําลาย

ทอน้ํามันในอิรัก 
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ฐานะการเงินอันเสื่อมทรุดของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ทําใหคณะรัฐมนตรีในการประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2547 อนุมัติใหสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) 

กระทรวงพลังงาน กูยืมเงินในวงเงิน 8,000 ลานบาท ดวยวิธีเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือ

สถาบันการเงิน  เพื่อนําไปใชในการชดเชยราคาน้ํามัน  โดยใหกระทรวงการคลังค้ําประกัน 

เมื่อการณลวงมาถึงขั้นนี้ ยอมเปนที่แนชัดวา ในขณะที่ผูใชน้ํามันเปนผูไดรับประโยชน

จากการตรึงราคาน้ํามันซึ่งมิไดมีการกระจายอยางเทาเทียมกัน ประชาชนผูเสียภาษีอากรเปนผู

รับภาระตนทุนของการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ 
 

เมื่อฐานะของกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเสื่อมทรุดถึงขั้น ‘ลมละลาย’  รัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษณิ 

ชินวัตร จึงปรับราคาน้ํามันเบนซินสูงขึ้น 2 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2547 ตามลําดับ 

หากราคาน้ํามันในตลาดโลกยังไมมีแนวโนมที่จะลดลงอยางชัดเจน การปรับราคาพยุงจะยังคงมีอีก 

(ดูตารางที่ 1) มิฉะนั้นภาระหนี้ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องคการมหาชน) ยอมเพิ่มพูน

ประดุจดินพอกหางหมู 

แมรัฐบาลจะปรับราคาน้ํามันเบนซินเพิ่มข้ึน แตยังคงตรึงราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วไวใน

ระดับเดิม ซึ่งตรึงมาแตเดือนมกราคม 2546 (ดูตารางที่ 1) การปรับเปล่ียนนโยบายเชนนี้มิไดเปน

ผลดีตอฐานะกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เพราะเงินชดเชยน้ํามันดีเซลหมุนเร็วมีมากกวา 50% ของเงิน

ชดเชยน้ํามันทั้งหมด (ดูตารางที่ 2) หากราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วมิไดปรับลดลงอยางชัดเจน เงิน

ชดเชยน้ํามันดีเซลหมุนเร็วยอมพอกพูนเพิ่มข้ึน ในประการสําคัญ ไมมีประจักษพยานขอเท็จจริง 

ที่ชัดเจนวา  คนจนไดประโยชนจากการตรึงราคาน้ํามันดีเซลหมุนเร็วมากกวาคนรวย 

การตรึงราคาน้ํามันนอกจากสรางภาระการคลังในการจายเงินชดเชยน้ํามันแลว ยัง

สรางภาระรายจายในการบริหารนโยบายนี้อีกดวย กอนที่จะจายเงินชดเชยน้ํามัน หนวยงาน 

ที่รับผิดชอบตองตรวจหลักฐานการจําหนายน้ํามันของบริษัทน้ํามันตางๆ นอกจากนี้ หากมีการ 

ลักลอบนําน้ํามันราคาถูกจากเมืองไทยไปขายในประเทศเพื่อนบาน รายจายเงินชดเชยน้ํามันยอมสูง

กวาที่ควรจะเปน 
 

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หันมาเนนการใชมาตรการประหยัดน้ํามันและพลังงาน 

ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2547 มีการเรียกรองใหประชาชนประหยัด

การใชทรัพยากรพลังงาน และใหปดสถานีจําหนายน้ํามันหลังเที่ยงคืน รวมทั้งการกําหนดใหหนวย

ราชการประหยัดพลังงาน และการปดไฟฟาบนทองถนน ในการดําเนินมาตรการเหลานี้ลวนตองมี

ภาระรายจาย อยางนอยที่สุดในดานการประชาสัมพันธ แทที่จริงแลว มาตรการประหยัดน้ํามันและ

พลังงานที่ดีเลิศ ก็คือ การปลอยใหราคาน้ํามันลอยตัว เพราะราคาจะสงสัญญาณใหผูบริโภค

ประหยัดดวยตัวเอง โดยรัฐบาลไมตองมีภาระรายจายในการประชาสัมพันธ 
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รัฐบาลพรรคไทยรักไทยคงไมถอยจากนโยบายการตรึงราคาน้ํามัน เพราะเกรงการ 

เสียหนา แมวานโยบายนี้มิใชนโยบายดีเลิศอันดับตน (First-Best Policy) อีกทั้งบิดเบือนตลาด และ

ไมเปนที่แนชัดวาใหประโยชนแกคนจนมากกวาคนรวย  นโยบายราคา (Pricing Policy) ไมวาสินคา

หรือบริการใด มิอาจแกปญหาความยากจนและความไมเปนธรรมในการกระจายรายได เนื่องเพราะ

มิอาจแยกผูบริโภคที่เปนคนจนออกจากกลุมผูบริโภคทั่วไป คนรวยและคนจนตางไดประโยชนจาก

นโยบายการตรึงราคาน้ํามันเหมือนกัน เพียงแตมากนอยแตกตางกันเทานั้น 
 

นําเงินไปแจกคนจนยังดีกวาการใชเงินในการตรึงราคาน้ํามัน 

ถอยดีกวา ไมเอาดีกวา 

นโยบายการตรึงราคาน้ํามัน 
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ตารางที่ 1 
นโยบายการตรึงราคาน้ํามัน 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทย 

(บาทตอลิตร) 
 

ราคาเพดาน ประเภทน้ํามัน ราคาตลาด 
ณ วันที่ 7 มิ.ย. 2547 10 ม.ค. 2546 7 พ.ค. 2547 7 มิ.ย. 2547 

เบนซิน 95 21.07 16.99 17.59 18.19 

เบนซิน 91 20.37 16.19 16.79 17.39 

ดีเซลหมุนเร็ว 16.82 14.59 14.59 14.59 

 

 

 

ตารางที่ 2 
รายจายในการตรึงราคาน้ํามัน 

กองทุนน้าํมันเชื้อเพลิง 

ระหวางวันที่ 10 ม.ค. ถึงวนัที ่5 เม.ย. 2547 

(ลานบาท) 
 

ประเภทน้ํามัน เงินชดเชยน้ํามัน 

เบนซิน 95 946 

เบนซิน 91 1,522 

ดีเซลหมุนเร็ว 2,553 

รวม 6,021 
 

     ที่มา  : สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2547 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6  ความยากจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ความยากจนในฐานะสินคา 

 
 คนจนและความยากจนนั้นเปนสินคามาเปนเวลาชานานแลว เพียงแตมิไดอยูในความ

รับรูและมิไดอยูในวาระทางการเมืองของชนชั้นปกครองเทานั้น 

 คนจนเปนกลุมผู เคราะหรายที่ถูกกระทําโดยยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล 

ที่รัฐบาลเลือกใช นับตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา คนกลุมนี้ตองปรับตัวในการทํามา

หากินเพื่อความอยูรอดแหงชีวิต นอกจากบุกเบิกที่ดินใหมเพื่อการเพาะปลูกพืชไร การปรับเวลาการ

ทํางานเพื่อทํางานนอกไรนาและการทํางานขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการแลว 

บางคนยังกระเสือกกระสนไป ‘ขุดทอง’ ในซาอุฯอีกดวย บางครอบครัวตอง ‘ขาย’ ลูกหลานผูหญิง

เพื่อใหบริการทางเพศ 

 การยายถิ่นเพื่อทํางานในเมืองก็ดี หรือเพื่อไปทํางานตางประเทศก็ดี รวมตลอดจนการ

ขายลูกหญิงหลานหญิงเพื่อไปเปนโสเภณีก็ดี มีสวนทําลายสถาบันครอบครัวในชนบทอยางสําคัญ 

สภาพที่พอแมลูกอยูรวมกันอยางพรอมหนาพรอมตาดวยศานติสุขหามิไดอีกแลว สามีตองแยกกัน

อยูกับภรรยาเพื่อหารายได แมจะมิไดหยาราง ก็มิไดแตกตางจากการหยาราง สภาพที่สามีและ

ภรรยาตางนอกใจซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นเปนปกติวิสัย บางครอบครัวตองทิ้งลูกไวใหยาหรือยายเปน

ผูเลี้ยง หมูบานจํานวนไมนอยเหลือแตคนชราและเด็ก ในขณะที่สมาชิกสตรีตบเทาสําแดงฝมือใน

การในบริการทางเพศในขอบเขตทั่วโลก จนสามารถสรางรายไดจากการสงออกแกระบบเศรษฐกิจ

ไทยอยางคอนขางสําคัญ 

 ดวยอิทธิฤทธิ์ของยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล และความสะใจของชนชั้นปกครอง

ไทย คนจนจึงมีสถานะเปน ‘สินคา’ แตไมมีคนจนในสังคมไทยคนใดที่มีฐานะร่ํารวยจากการขาย

ความเปนสินคาของตนเอง ในขณะที่คนกลางหรือนายหนาคนจนสามารถถีบตัวมีฐานะจากการคา

แรงงานและการคาโสเภณี ขอเท็จจริงดังกลาวนี้ยอมมีนัยสําคัญวา ตลาดคนจนเปนตลาดที่มีการ

แขงขันอยางไมสมบูรณ (Imperfect Competition) การแบงสันปนผลประโยชนในตลาดคนจนจึง

เปนไปอยางไมเสมอภาค คนจนในฐานะแรงงานไรฝมือมิอาจเก็บเกี่ยวคาจางอัตราสูงได เพราะการ

ขาดทักษะเปนเหตุใหมูลคาตลาดอยูในระดับต่ํา แมในกรณีที่มีทักษะและฝมือ รายไดจากการขาย

แรงงานก็ยังขึ้นอยูกับอํานาจตอรองที่มีกับพอคานายทุนผูประกอบการ ในกรณีของตลาดแรงงานที่

มีการกํากับควบคุม ดังเชนการออกไปทํางานตางประทศ คนกลางนายหนาที่สามารถเก็บเกี่ยว

สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการคาคนจนในสัดสวนสําคัญ ในกรณีของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังเชน

บริการโสเภณี ถึงหญิงไทยบางคนจะมีทักษะและฝมือดีเพียงใด ก็ตองสูญเสียสวนเกินทางเศรษฐกิจ
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จากการขายความเปนคนแกคนกลางนายหนา พอเลาแมเลา และมาเฟย ทั้งภายในประเทศและ

ระหวางประเทศ เมื่อบริการโสเภณีไทยเขาสูกระบวนการสากลานุวัตร 

 ความยากจนเปนสินคาดุจเดียวกับคนจน ในประวัติศาสตรสังคมไทย กลุมคนที่หา

ประโยชนจากการ ‘คา’ ความยากจนมากที่สุด ก็คือ เหลานักเลือกตั้ง คนเหลานี้มิใชคนยากจน 

หากแตทํามาหากินกับความยากจน ดวยการโฆษณาชวนเชื่อวา ตนมีบริการขจัดความยากจนที่ทรง

ประสิทธิภาพ คนยากจนที่หลงเชื่อคําโฆษณาพากันซื้อ ‘บริการขจัดความยากจน’ ดวยการหยอน

บัตรลงคะแนนเสียงในฤดูการเลือกตั้ง เหลานักเลือกตั้งที่ชนะการเลือกตั้งอาศัยความชอบธรรมจาก

ชัยชนะในการเลือกตั้งแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ ทั้งโดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย จนไดดิบ

ไดดีทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ 

 ในตลาดการเมือง คนจนตองการ ‘ขาย’ ความยากจน แมไมสามารถขจัดความยากจน

ใหหมดไปได หากสามารถทําใหความยากจนบรรเทาเบาบางลง ก็อาจทําใหชีวิตพอลืมตาอาปากได 

คนจนเปนกลุมชนเดียวในสังคมที่มีความยากจนสําหรับขาย แตตลาดความยากจนจะยังไมกอเกิด

หากไมมีผูเสนอซื้อความยากจน นักเลือกตั้งเปนชนกลุมแรกๆที่กาวเขาสูตลาดเพื่อเสนอซื้อความ

ยากจน ตลาดความยากจนจึงกอเกิดขึ้น แตตลาดความยากจนเปนตลาดที่สืบเนื่องจากตลาด

การเมือง เหลานักเลือกตั้งจึงยื่นขอเสนอวา จะเสนอซื้อความยากจนไดก็ตอเมื่อมีอํานาจทาง

การเมือง เหลานักเลือกตั้งจึงเสนอขายบริการขจัดความยากจนแลกกับคะแนนเสียง โดยใหคํามั่น

สัญญาวา เมื่อชนะการเลือกตั้งแลว จะมารับ ‘สินคา’ อันไดแก ความยากจนทั้งหมดในภายหลัง 

กลาวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ ชัยชนะในการเลือกตั้งจะทําใหบริการขจัดความยากจนมีประสิทธิผล 

 คนจนซึ่งตองการขายความยากจนจนหมดตัว ถูกหลอกใหซื้อบริการขจัดความยากจน

มาเปนเวลาชานาน โดยที่บริการเหลานั้นหาไดมีอิทธิฤทธิ์ในการขจัดความยากจนไม ดวยเหตุที่

ตลาดการเมืองไมมีกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) เหลานักเลือกตั้งเมื่อขาย

บริการขจัดความยากจนได จนมีอํานาจการเมืองแลว มิไดรักษาพันธสัญญาที่จะใชอํานาจการเมือง

กลับมาซื้อความยากจน ความยากจนจึงเปนสินคาลนตลาด และผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ 

 โฆษกสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหากินกับการซื้อขายความยากจนกําลังกลาวหาวา ผูนํา

ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนบางคนเปนนายหนาคาความยากจน แมในชั้นแรก 

จะกลาวอางวา ความเห็นดังกลาวนี้เปนของนายกรัฐมนตรี แตตอมาก็ปฏิเสธขาวดังกลาว และ

ตามมาดวยคําขอโทษ (มติชน ฉบับวันที่ 4 และ 5 เมษายน 2544) 

 แตการปฏิเสธขาวและคําขอโทษมิควรมีผลในการสยบการวิพากษ ในเมื่อถอยคํา

เหลานี้พร่ังพรูจากปากโฆษกรัฐบาล ยอมเปนประจักษพยานสําคัญวา ผูคนในรัฐบาลพรรคไทย 

รักไทยจํานวนไมนอยมีทัศนคติดุจเดียวกับโฆษกรัฐบาล ในแงนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยมิได

แตกตางจากรัฐบาลพรรคประชาธิปตย ความแตกตางพื้นฐานอยูที่วา แกนนําของพรรคไทยรักไทย



 234

จํานวนมากมีพื้นฐานมาจากการเปนผูนําขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน ดวยเหตุ 

ดังนั้น การดับไฟแตตนลมและการกลาวคําขอโทษจึงเปนไปอยางรวดเร็ว กระนั้นก็ตาม ความ

คลางแคลงใจของสาธารณชนจํานวนมากยังคงดํารงอยู 

 โฆษกสํานักนายกรัฐมนตรีกลาวหาผูนําขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน

บางคนวาเปนนายหนาคาความยากจน เพียงแตมิไดขยายความตอไปวา มิไดแตกตางจากเหลานัก

เลือกตั้ง และมิไดระบุชื่อ แมวาขอกลาวหานี้จะมีมูลแหงความเปนจริง ดังการยอมรับของนายบํารุง 

คะโยธา และนายสมเกียรติ พงษไพบูลย ผูคลุกคลีอยูกับขบวนการประชาชนมาเปนเวลาชานาน 

(ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 5 เมษายน 2544) แตการกลาวหาชนิดเหวี่ยงแหยอมทําใหการพิเคราะห

ปญหาเบี่ยงเบนจากความเปนจริงได 

 ผูนําขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนจํานวนไมนอยเสนอขายบริการขจัด

ความยากจน ไมตางจากเหลานักเลือกตั้ง ความแตกตางอยูที่วา ผูนําเหลานี้ฝงตัวอยูกับคนจน  

บางคนเปนคนจนที่ถีบตัวขึ้นมาเปนผูนํา การฝงตัวอยูกับคนจนเปดโอกาสใหถูกตรวจสอบจากคนจน

นั้นเอง หากผานการตรวจสอบ ก็จะไดรับการยอมรับจากคนจนเหลานั้น ในขณะที่เหลานักเลือกตั้ง

เสนอขายบริการขจัดความยากจน โดยแลกเปลี่ยนกับการมีอํานาจทางการเมือง แตผูนําขบวนการ

ประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนสวนใหญมิไดตองการแสวงหาอํานาจทางการเมืองผานกลไกการ

เลือกตั้ง หากแตตองการสรางความแข็งแกรงแกการเมืองภาคประชาชน และใชกลไกของการเมือง

ภาคประชาชนในการกดดันใหรัฐบาลสนใจแกปญหาของกลุมคนยากจน การชุมนุมเรียกรองเปน

กลไกหนึ่งในการนี้ หากรัฐบาลไมตองการเห็นภาพการชุมนุมของคนจน รัฐบาลจักตองรับซื้อความ

ยากจนทั้งหมด หากความยากจนถูกขจัดใหหมดไป ความยากจนยอมส้ินฐานะในการเปนสินคา 

 ผูนําองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานดานการพัฒนาชนบท (NGDOs) มักถูกกลาวหาวา

หากินกับความยากจน และรับเงินจากตางชาติ ดวยการนําปญหาความยากจนเสนอตอมูลนิธิและ

หนวยรัฐการตางประเทศ รวมตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน

ไทยไดรับเงินชวยเหลือจากองคกรเหลานั้น แตการนําเสนอปญหาความยากจนแลกกับเงินชวยเหลือ

มิใชเร่ืองเสียหาย หากมีการนําเงินชวยเหลือเหลานั้นไปใชในการพัฒนาชนบทอยางจริงจัง ในเมื่อ

รัฐบาลรับเงินชวยเหลือจากตางประเทศได เหตุไฉนองคกรประชาชนจะรับเงินชวยเหลือจาก

ตางประเทศมิไดเลา 

 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจําตอง ‘คิดใหม ทําใหม’ ในการมองภาพขบวนการประชาชน

และองคกรพัฒนาเอกชน การมองภาพเชนนี้จะตองเปนการเพงพิเคราะหอยางเปนองครวม หาก

เห็นวา ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนเทาที่ผานมาใหประโยชนทั้งในดานการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รัฐบาลควร ‘คิดใหม ทําใหม’ ในการจัดสรรงบประมาณแผนดิน 

แกขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน เพื่อสรางพันธมิตรในการพัฒนาประเทศไทย ทั้งจัก
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ตองยอมรับในเบื้องตนวา ลําพังแตระบบราชการมิอาจอํานวยการในการแกปญหาทั้งมวลได การ

สงเสริมใหภาคประชาชนมีบทบาทรวมกับรัฐบาลจึงเปนเรื่องจําเปน ในกระบวนการ ‘คิดใหม ทํา

ใหม’ นี้ รัฐบาลควรปฏิบัติตอองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ ดุจเดียวกับการปฏิบัติตอบรรษัท

ระหวางประเทศดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2544 



 

เรียงความในฐานะดัชนีบงช้ีความยากจน 
 

ผมเสนอบทวิเคราะหและความเห็นมาเปนเวลาชานานแลววา รัฐบาลควรจัดสรร

บริการการศึกษาใหเฉพาะคน 2 กลุมในสังคมไทย  อันไดแก กลุมคนจน และกลุมคนเกง 
        

        การจัดสรรบริการการศึกษาแกกลุมคนจน ก็ดวยเหตุผลในดานความเปนธรรม 

ในสังคมและความเสมอภาคในโอกาสของการศึกษา สวนการจัดสรรบริการการศึกษาแกกลุม 

คนเกง  ก็เพื่อพัฒนาคนกลุมนี้ใหเปนมันสมองของชาติในอนาคต 

ความจํากัดของทรัพยากรทําใหรัฐบาลมิอาจจัดสรรบริการการศึกษาใหแกประชาชนได

อยางทั่งถึง เทาที่ผานมา ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงไดประโยชนจากการจัดสรรบริการการศึกษาของ

รัฐอยางเปนกอบเปนกํา โดยที่ชนชั้นต่ําไดประโยชนนอยมาก มิพักตองกลาวถึงชนต่ําชั้น 

(Underclass) ในสังคมที่มิไดรับประโยชนเลย 
        

        ในการจัดสรรบริการการศึกษาใหแกกลุมเปาหมาย อันประกอบดวยกลุมคนจนและ

กลุมคนเกง  มีเงื่อนไขในการดําเนินการอยางนอย 2 ประการ  กลาวคือ 

เงื่อนไขประการแรก ระบบการคลังเพื่อการศึกษา (Education Finance) จักตอง

แปรเปลี่ยนจาก Supply-Side Financing ไปเปน Demand-Side Financing แทนที่รัฐบาลจะจัดสรร

งบประมาณใหสถานศึกษา ดังเชนโรงเรียนและมหาวิทยาลัย รัฐบาลจัดสรรทุนการศึกษาและเงินกู

แกนักเรียนนักศึกษา  โดยใหเลือกสถานศึกษาเอง 

เงื่อนไขประการที่สอง รัฐบาลจักตองปลดปลอยทรัพยากรที่ใหประโยชนแกกลุมคน 

ที่ไดเปรียบในสังคมมาใหประโยชนแกกลุมคนผูเสียเปรียบในสังคม ในระบบการศึกษา รัฐบาล 

จักตองปรับคาธรรมเนียมการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใหใกลเคียงหรือเทากับตนทุนการ

ประกอบการถัวเฉลี่ย (Average Operating Cost) เพื่อใหผูรับประโยชนจากบริการอุดมศึกษาของ

รัฐรับภาระตนทุนการผลิตเพิ่มข้ึน ทั้งนี้เพื่อโยกยายทรัพยากรของแผนดินไปใหประโยชนแกกลุมคน

จนและกลุมคนเกงในสังคม 

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กําลังปรับเปลี่ยนระบบการคลังเพื่อการศึกษาจากระบบ 

Supply-Side Financing ไปสูระบบ Demand-Side Financing ในขณะเดียวกัน ก็กําหนดกลุม 

เปาหมาย  ทั้งกลุมคนจนและกลุมคนเกง 

ในกรณีกลุมคนเกง ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ซึ่งในปจจุบันดํารงตําแหนงอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทํางานชนิดปดทองหลังพระมาเปนเวลาชานานในการ

คัดสรรและพัฒนาเด็กอัจฉริยะในสังคมไทย โดยที่รัฐบาลในอดีตมิไดสนใจและไมมีนโยบายที่ 
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เดนชัด แตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยตอบรับโครงการนี้อยางดียิ่ง พรอมทั้งมีนโยบายคัดสรรเด็ก

อัจฉริยะภายใตโครงการ "หนึ่งอําเภอ หนึ่งเด็กอัจฉริยะ" เพื่อใหทุนการศึกษาจนถึงระดับ 

อุดมศึกษา โดยตอยอดถึงระดับปริญญาเอก 

ในกรณีกลุมคนจน รัฐบาลพรรคไทยรักไทยริเร่ิม "โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับ

ทุนการศึกษา" โดยใหผูตองการทุนการศึกษาพรรณนาความยากจนขนแคนและความขัดสนดาน

การเงิน ผลปรากฏวา  มีผูเขียนจดหมายเพื่อขอทุนการศึกษาถึง 395,733 ฉบับ กระทรวงศึกษาธิการ

วาจางอาจารยและนักศึกษาจํานวน 800 คน กลั่นกรองจดหมายเหลานี้ และประกาศใหทุนเมื่อ

ปลายเดือนตุลาคม 2546 จํานวน 23,534 ทุน รวมเปนเงินทั้งสิ้น 187.927 ลานบาท  
        

        พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แจกทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษายากจน เมื่อวันจันทรที่  

3 พฤศจิกายน 2546 หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา นายกรัฐมนตรีถึงกับตอมน้ําตาแตก  

เมื่อพานพบความแรนแคนของนักเรียนนักศึกษาจํานวนมาก โดยที่มีการเผยแพรเรียงความของ 

ผูรับทุนบางคนกอนหนานี้แลว 

การใหทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษาที่ยากจน เปนนโยบายที่ควรแกการสนับสนุน 

พ.ต.ท.ทักษิณ ใจรอนที่ตองการเห็นผลของนโยบายโดยเร็ว จึงเลือกใชวิธีการตลาดในการคัดสรร

นักเรียนนักศึกษายากจน ไมตองสงสัยเลยวา พ.ต.ท.ทักษิณไดรับคะแนนนิยมทางการเมืองเพิ่มข้ึน

อีกอักโขจากการดําเนินนโยบายดังกลาวนี้ 

การใชเรียงความเปนกลไกในการคัดสรรนักเรียนนักศึกษายากจน อาจจะใชไดในปแรก

ที่จัดสรรทุนการศึกษา เพราะนโยบายผลิตออกมาอยางฉับพลัน โดยที่อาจยังไมมีผูหาประโยชนอัน

มิชอบจากนโยบายนี้ แตถาการเขียนเรียงความกลายเปนกลไกถาวรในการคัดสรรนักเรียนนักศึกษา

ยากจน มีความเปนไปไดอยางสูงที่ผูมีความสามารถในการเขียนเรียงความ แตมิไดยากจน อาจ

หลุดเขามาเปนผูรับทุน และการรับจางเขียนเรียงความเพื่อขอทุนการศึกษาอาจกลายเปนอาชีพใหม 
        

        นายกรัฐมนตรีตระหนักถึงชองโหวของการใชเรียงความเปนดัชนีบงชี้ความยากจน

อยางดียิ่ง ในรายการวิทยุ "นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน" เมื่อวันอาทิตยที่ 19 ตุลาคม 2546  

พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวย้ําเรื่องการไมโกหกหลอกลวง (ผูจัดการ Online, 19 ตุลาคม 2546) 

แตการปรามผูขอทุนไมใหโกหกหลอกลวงนั้นไมเพียงพอ จําเปนตองจัดระบบใหรัดกุม 

ครอบคลุมทั้งกลไกการคัดสรรนักเรียนนักศึกษายากจน และกลไกการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผล 

ในเมื่อรัฐบาลเริ่มจัดสรรทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษายากจนแลว จําเปน ตอง

ติดตามตรวจสอบวา ผูรับทุนมีฐานะยากจนจริงหรือไม ครูประจําชั้นสามารถใหขอมูลเบื้องตนได 
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และครูประจําชั้นอีกเชนกันที่สามารถใหขอมูลวา มีนักเรียนในชั้นคนใดบางที่ยากจนกวาหรือ

ยากจนใกลเคียงกับนักเรียนที่ไดรับทุน แตยังมิไดรับการเหลียวแลจากรัฐบาล 

การใหทุนการศึกษาแกนักเรียนนักศึกษายากจน เปนเพียงสวนหนึ่งของการแกปญหา

ความยากจน หากพรรคไทยรักไทยสามารถกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดินยาวนานถึง 20 ป 

ดังที่ พ.ต.ท.ทักษิณ กลาวอาง สมควรที่จะเพงพินิจการจัดระบบการปกปองคนจนทางสังคม (Social 

Protection) รวมทั้งการจัดระบบกองทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษายากจนที่มีลักษณะ

ยั่งยืนสถาพร 

  ทุนการศึกษาภายใตโครงการการเขียนเรียงความฯ ที่ รัฐบาลจัดสรรแกนักเรียน

นักศึกษายากจนครั้งนี้ มีมูลคาไมมากนัก เพราะใหทุนเพียง 6,000 บาทตอปสําหรับระดับประถม 

ศึกษา 10,000 บาทตอปสําหรับระดับมัธยมศึกษา  และ 20,000 บาทตอปสําหรับระดับอุดมศึกษา 

        สําหรับคนยากคนจน ตนทุนสําคัญของการรับบริการการศึกษามิใชคาเลาเรียนและคา

แบบเรียน หากแตเปนรายไดที่ตองสูญเสียไป เมื่อเขาสูระบบโรงเรียน แทนที่จะเขาสูตลาด 

แรงงาน (Earnings Foregone)  การคงอยูในระบบโรงเรียนทําใหไมสามารถหารายไดจากการใช

แรงงาน หากเขาสูตลาดแรงงาน ก็ส้ินโอกาสในการศึกษาเลาเรียน เด็กและเยาวชนที่มาจาก 

ครอบครัวยากจน เมื่อยางเขาสูวัยทํางาน มักจะออกจากระบบโรงเรียน และไปผจญภัยใน

ตลาดแรงงาน การสูญเสียรายไดดังกลาวนี้จึงเปนตนทุนสําคัญยิ่งของคนยากคนจนในการรับบริการ

การศึกษา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับสูงกวาประถมศึกษา 

        คาใชจายในการครองชีพเปนตนทุนสําคัญอีกรายการหนึ่งในการรับบริการการศึกษา 

เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายลวนอยูในตัวอําเภอ และที่มี 

คุณภาพลวนอยูในตัวจังหวัด ความขอนี้เปนจริงสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดวย เด็กและ

เยาวชนที่อยูหางไกล หากตองเขาเมืองเพื่อรับการศึกษาระดับที่สูงขึ้น นอกจากตองมีคาใชจาย 

ในการเดินทางแลว ยังมีรายจายในการครองชีพ รวมทั้งคาเชาหอพักอีกดวย 

        ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงมีความเห็นวา ทุนการศึกษาภายใตโครงการการเขียนเรียงความฯ 

ที่แจกครั้งนี้นอยเกินไป และควรจะจําแนกระดับมัธยมศึกษาตอนตนกับตอนปลายออกจากกัน 

เพราะคาใชจายแตกตางกันมาก ในทัศนะของคนยากคนจน การไดทุนการศึกษาดีกวาการไมไดรับ

จัดสรรทุน ไมวาจํานวนเงินทุนจะมีมากนอยเพียงใด แตในเมื่อรัฐบาลมีเจตจํานงแนวแนในการ

ชวยเหลือนักเรียนนักศึกษายากจน  สมควรพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาอยางดีเลิศ 

        รัฐบาลนํารายไดจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมาใชจายในดานการศึกษาจํานวน

มาก ทั้งการจัดสรรทุนการศึกษาเอื้ออาทรระดับปริญญาเอกแกอาจารยมหาวิทยาลัย ทุนการศึกษา

สําหรับเด็กอัจฉริยะ และทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษายากจน หากโครงการเหลานี้ขยาย
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สืบตอไป ยอมสรางแรงกดดันสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลในการหารายไดจากอบายมุขเพิ่มข้ึน 

ซึ่งสรางตนทุนแกสังคมโดยไมสมควร 

        ผมไมอยากเห็นรัฐบาลประกอบกิจกรรมอบายมุขสืบตอไป จึงใครเสนอวา โครงการ

ดานการศึกษาเหลานี้ควรผนวกเขาสูระบบงบประมาณแผนดินตามปกติในปตอๆไป เพราะลวน

แลวแตเปนโครงการที่ใหคุณประโยชนแกสังคม ขณะเดียวกัน รัฐบาลควรปลดปลอยทรัพยากร 

ที่เคยใหประโยชนแกกลุมคนที่ไดเปรียบในสังคมมาใชจายในโครงการเหลานี้ 

        ประโยชนที่สําคัญอีกประการหนึ่งของการผนวกโครงการดานการศึกษาเหลานี้เขาสู

ระบบงบประมาณแผนดิน ก็คือ การทําใหโครงการเหลานี้มีความโปรงใส และฝายนิติบัญญัติ

สามารถตรวจสอบรัฐบาลได อันเสริมสงใหการดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

        

        
หมายเหตุ 
        1. ขอเสนอในการกําหนดบทบาทของรัฐบาลในการจัดสรรบริการการศึกษาสําหรับคน

จนและคนเกง โปรดอาน รังสรรค ธนะพรพันธ "ปฏิรูปการศึกษาเพื่อใคร? ขอพิจารณาวาดวยการ

จัดสรรทรัพยากรการศึกษา" ในพระธรรมปฎกและคณะ ปฏิรูปการศึกษา การสรางสรรค 

ภูมิปญญา (สํานักพิมพอัมรินทรวิชาการ และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ 2539) หนา 159-190 
 

        2. ขอเสนอในการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนยากจน โปรดอาน รังสรรค 

ธนะพรพันธุ "กองทุนประชาศึกษา" ผูจัดการรายวัน (6 มีนาคม 2546) 
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ตารางที่ 1 
จํานวนทุนการศึกษา 

โครงการเขียนเรียงความเพื่อรับทุนการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล 

ตุลาคม 2546 

 

ระดับการศึกษา มูลคาทุน 
(บาทตอป) 

จํานวนทุน งบประมาณ 
(ลานบาท) 

ประถมศึกษา 6,000 14,697 88,182 

มัธยมศึกษา 10,000 7,674 76,740 

อุดมศึกษา 20,000 1,146 22,920 

วิชาชีพ 5,000 17 0,085 

- - 23,534 187,927 
 

ที่มา   กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2546 



 

TDRI กับยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน 
 
 ผมรูสึกประหลาดใจที่หนังสือพิมพบางฉบับรายงานขาวดวยการพาดหัวในทํานองวา  

นายอานันท ปนยารชุน  และนายแพทยประเวศ วะสี ‘อัด’ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยในฐานที่มิได

สนใจแกปญหาความยากจน ตลอดชวงเวลาระหวางวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2544 ที่มีการสัมมนา

เร่ือง “ยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจน” ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI)  ผมมิไดมีความรูสึกวา  คุณอานันทหรือคุณหมอประเวศ ‘อัด’ รัฐบาลอันมี พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตรเปนนายกรัฐมนตรีแตประการใด 

 หากจะวิพากษดวยความเปนธรรมแลว การที่ปญหาความยากจนยังมิไดหมดไป มิอาจ

กลาวหาวาเปนความผิดของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยแตเพียงรัฐบาลเดียวได หากแตเปนความผิด

ของทุกรัฐบาลที่ยึดโยงยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมเทาเทียมกัน (Uneven Development) โดยที่

รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนมิไดเปนขอยกเวน  

 แตการที่ส่ือมวลชนจํานวนไมนอยนําเสนอขาวในทํานองหลอกลอใหเกิดวิวาทระหวาง

ผูเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาความยากจนกับผูนํารัฐบาล หากมิใชเปนเพราะนักขาวเปน ‘สัตว

เศรษฐกิจ’ ผูตองการกอใหเกิด ‘ผลผลิต’ (ขาว) อันนํามาซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจแลว  ก็อาจสะทอน

ใหเห็นสภาวะการเสื่อมประชานิยมของรัฐบาล อยางนอยที่สุดในภาคสื่อสารมวลชน 

 ในการสัมมนาครั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูนําสังคมไทยในภาคสวนตางๆพากันเรียกรองให

รัฐบาลกําหนดยุทธศาสตรการขจัดปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรหลักในการพัฒนาประเทศ 

แทที่จริงแลว ขอเรียกรองเชนนี้หาไดเปนเรื่องใหมแตประการใดไม ชุมชนวิชาการมีขอเรียกรอง

ทํานองนี้มากอนแลวนานนับทศวรรษ แตหาไดรับการใสใจจากรัฐบาลและหนวยราชการตางๆไม 

 นับตั้งแตป 2504 เมื่อเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติเปนตนมา การจําเริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจถูกกําหนดใหเปนเปาหมายหลักของการพัฒนา โดยละเลยเปาหมายการแกปญหา

ความยากจนและการกระจายรายได ทั้งนี้ดวยความเชื่อวา การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสงผล

รวยรินจากสวนบนลงสูสวนลาง (Trickle-Down Effect) โดยที่คนยากคนจนจะไดรับอานิสงสจาก

การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจดวย 

 แมวาวงวิชาการเศรษฐศาสตรจะเลิกเชื่อแนวความคิดวาดวยผลรวยรินของการจําเริญ

เติบโตทางเศรษฐกิจต้ังแตตนทศวรรษ 2510 แลว แตแนวความคิดดังกลาวนี้มีอิทธิพลอยางสูงใน

หมูขุนนางนักวิชาการไทย (Technocrats) และผูนํารัฐบาลยุคตางๆ การแกปญหาความยากจน 

จึงขาดยุทธศาสตร สภาพการณดังกลาวนี้ยังคงดํารงอยูในยุคสมัยที่มีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง 
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 คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจึงมิไดสนใจแกปญหาความ

ยากจนและปญหาการกระจายรายได ไมตางจากรัฐบาลในระบอบเผด็จการ 

 คําตอบคําถามนี้ตองพิเคราะหจากกระบวนการกําหนดนโยบายในสังคมเศรษฐกิจไทย 

 ในดานหนึ่ง รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมิใชรัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน และ

เพื่อประชาชน หากแตเปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุม 

ผลประโยชน เพราะกลุมผลประโยชนเปนฐานธนกิจของพรรคการเมืองและนักการเมือง พรรค 

การเมืองเมื่อชนะการเลือกตั้งและมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลยอมตองกําหนดนโยบายในทาง 

เกื้อประโยชนกลุมผลประโยชนที่เปนฐานธนกิจ 

 ในอีกดานหนึ่ง คนยากคนจนไรพลังในกระบวนการกําหนดนโยบาย ความยากจนทํา

ใหคนเหลานี้มิอาจรวมตัว  และผนึกกําลังเพื่อมีปฏิบัติการรวมกัน (Collective Action) อยางมี

ประสิทธิผลได  มิเพียงแตไมสามารถเปนฐานธนกิจของนักการเมืองและพรรคการเมืองไดเทานั้น 

 ความจริงดังที่กลาวขางตนนี้ทําใหรัฐบาลมิไดสนใจแกปญหาความยากจนและปญหา

การกระจายรายไดอยางจริงจัง หากมีการประกาศนโยบายเหลานี้ การดําเนินนโยบายที่เปนจริง 

(Actual Policy) จะแตกตางจากนโยบายที่ประกาศ (Stated Policy) มาก 

 แมวาการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะชวยบรรเทาปญหาความยากจนไดบาง แต 

มิอาจขจัดใหหมดไปได ดังจะเห็นไดวา ในชวงที่ระบบเศรษฐกิจไทยเจริญเติบโตในอัตราสูง  

สัดสวนจํานวนครัวเรือนและจํานวนประชากรที่มีฐานะยากจนจะลดลง แตเมื่อไรก็ตามที่ระบบ

เศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะถดถอยหรือภาวะตกต่ําทางเศรษฐกิจ สัดสวนจํานวนครัวเรือนและจํานวน

ประชากรที่มีฐานะยากจนกลับทะยานขึ้น วิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 กอผลกระทบ

ตอปญหาความยากจนในทิศทางดังกลาวนี้ 
   

 ในการสัมมนาครั้งนี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเสนอผลการวิจัย ซึ่ง

ปรากฏอยางชัดเจนวา การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจกอผลรวยรินตอคนยากคนจนนอยมาก อาทิ

เชน การเพิ่มข้ึนของอุปสงคมวลรวม 100 บาท จะรวยรินถึงครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 20% ของ

ครัวเรือนทั้งประเทศเพียง 2.3 บาท การเพิ่มรายจายรัฐบาล 100 บาทจะรวยรินใหประโยชนแก 

ครัวเรือนยากจนกลุมนี้เพียง 1.6 บาท เปนตน (ดูตารางที่ 2) ดวยเหตุที่ผลรวยรินอันเกิดจากการ

เติบโตทางเศรษฐกิจมีคาต่ําเชนนี้ แมแตการอํานวยการใหประชาชนที่มีฐานะยากจนมีรายไดเพียง

วันละ 45 บาทในป 2543 ก็ตองทําใหอุปสงคมวลรวมเพิ่มข้ึนถึง 3,084,378 ลานบาท  

อันหมายความวา อุปสงคมวลรวมจะตองเพิ่มข้ึนจากระดับที่เปนจริงในป 2543 ถึง 46.7% ความขอ
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นี้มีนัยสําคัญวา การจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจแตโดยลําพังมิอาจแกปญหาความยากจนได  

ดังนั้น  จึงตองมียุทธศาสตรการขจัดความยากจนโดยเฉพาะ 
 

 ผู ส่ือขาวบางคนสนทนากับผมวา ผลการวิจัยดังกลาวนี้ เปนการกลับลําทาง 

วิชาการใชหรือไม ผมมิไดตอบคําถามดังกลาวนี้ หากเปนการกลับลําทางวิชาการ ผมคิดวาเปนการ

กลับลําของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมากกวาสถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย   เพราะตลอดชวงเวลาอันยาวนาน   สภาพัฒนฯ  ติดอยู ในหลม 

ทางปญญา และถูกจองจําโดย Trickle-Downism 
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ตารางที่ 1 
สวนแบงรายไดของครัวเรือน จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

ป 2533 และ 2543 

 
สวนแบงรายไดของครัวเรือน (%) ฐานะของครัวเรือน 

2533 2543 

ครัวเรือนยากจนที่สุด 20%  4.1  3.9 

ครัวเรือนร่ํารวยที่สุด 20% 56.5 57.8 

      ที่มา      TDRI 

 

 

ตารางที่ 2 
ผลกระทบที่มีตอรายไดครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 20% 

จากการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค 

ขอมูลป 2543 
 
 

การเปลี่ยนแปลงตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค ผลกระทบตอรายได 

ครัวเรือนยากจนที่สุด 20% 

อุปสงคหรือรายจายมวลรวม 2.3% 

รายจายของรัฐบาล 1.6% 

การบริโภคของประชาชน 2.7% 

การลงทุนภาคเอกชน 0.7% 

การสงออกสินคา 2.7% 

การทองเที่ยว 2.3% 

    ที่มา      TDRI 

 
 
 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน  2544 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7  จาก SARS ถึงไขหวัดนก 
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SARS กับผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
 

  อาเซียบูรพายังคงมีอาการนาเปนหวงในแงการระบาดของโรค SARS ในขณะที่มีความ

พยายามในการควบคุมการระบาดของโรคนี้ในฮองกง สิงคโปร และสาธารณรัฐประชาชนจีน จนดู

เหมือนวาการระบาดอยูในขอบเขตที่สามารถควบคุมได แตแลวการระบาดกลับปะทุอยาง 

รุนแรงในไตหวันนับต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม 2546 เปนตนมา 
 

  SARS หรือ Severe Acute Respiratory Syndrome ปรากฏในมณฑลกวางตุง สาธารณ 

รัฐประชาชนจีน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2545 แตเปนเพราะความผิดพลาดในการดําเนินนโยบาย

ซึ่งเนนการปกปดการแพรระบาดของโรค โลกจึงมิไดรับการเตือนภัย กวาที่องคการอนามัยโลก 

(WHO) จะเตือนวา SARS เปนภัยตอสุขภาพของมนุษยพิภพก็ตกเดือนมีนาคม 2546 โดยที่

นายแพทยคารโล เออรบานิ (Carlo Urbani) เจาหนาที่องคการอนามัยโลกผูเตือนภัย SARS ตอง

สังเวยชีวิตดวยโรคนี้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2546 
 

  ตามสถิติที่ประมวลโดยองคการอนามัยโลกจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 จํานวน

ผูปวยเปนโรค SARS ทั่วโลกมีถึง 7,864 ราย ตายไปแลว 643 ราย กวา 65% ของผูปวยอยูใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน (5,236 ราย)  กวา 80% ของผูตายอยูในสาธารณรัฐประชาชนจีน (289 

ราย)  และฮองกง (251 ราย)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 

  การระบาดของโรค SARS กอผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางปราศจากขอกังขา 

ผลกระทบจะรุนแรงมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับความรายแรงของโรค ระยะเวลาแหงการแพร

ระบาด และโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ 

 หาก SARS สามารถคราชีวิตมนุษยไดโดยงาย ผลกระทบทางเศรษฐกิจยอมรุนแรง 

เดิมเชื่อกันวา SARS มิใชโรคระบาดที่รายแรง องคการอนามัยโลกเสนอตัวเลขอัตราการตายดวย

โรค SARS ในระดับ 6-10% แตผลการศึกษาของทีมนักวิจัยจาก Imperial College แหง

สหราชอาณาจักร รวมกับ University of Hong Kong และเจาหนาที่สาธารณสุขฮองกง ซึ่งศึกษา

สถิติผูปวยดวยโรค SARS ในฮองกงระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธถึงวันที่ 15 เมษายน 2546 พบวา 

อัตราการตายดวยโรค SARS สูงถึง 20% และแตกตางตามอายุของผูปวย กลาวคือ สําหรับกลุม

ผูปวยที่มีอายุเกิน 60 ป อัตราการตายสูงถึง 55% สวนกลุมผูปวยที่มีอายุต่ํากวา 60 ป อัตราการ

ตายอยูในระดับเพียง 6.8% 
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  หากการระบาดของ SARS ยืดเยื้อ ผลกระทบทางเศรษฐกิจจะรุนแรง เพราะการระบาด

ของ SARS สรางภาวะอึมครึมทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ประเทศที่มีการระบาดของ SARS จําเปนตอง

เรงควบคุมมิใหการระบาดบานปลาย หากการระบาดของ SARS สามารถจํากัดภายในไตรมาสเดียว 

ผลกระทบทางเศรษฐกิจยอมมีจํากัดดวย แตถาการระบาดของ SARS ยืดเยื้อนานนับป  ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจยอมรุนแรง 
 

  สังคมเศรษฐกิจที่มีโครงสรางแตกตางกันมีความสามารถในการรับผลกระทบอันเกิด

จากการระบาดของ SARS แตกตางกัน ประเทศที่มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจอันมั่นคงจะสามารถรับ

ผลกระทบไดดีกวาประเทศที่มีความออนแอเชิงโครงสราง ประเทศที่มีความออนแอทางการคลัง 

จะอยูในสภาพยากลําบากมากกวาประเทศที่มีความแข็งแกรงทางการคลัง ประเทศที่พึ่งพิงภาค

บริการมากจะไดรับผลกระทบมากกวาประเทศที่พึ่งพิงภาคบริการนอย 
 

  การระบาดของโรค SARS กอผลกระทบทางเศรษฐกิจไดอยางนอย 4 ชองทาง 

กลาวคือ 
 

  ชองทางที่หนึ่ง ไดแก การกอผลกระทบผานอุปสงค (Demand Channel) การระบาด

ของโรค SARS ทําลายความเชื่อมั่นของผูบริโภค และสรางสภาวะความไมแนนอนในระบบ

เศรษฐกิจ ประชาชนจะอยูโยงติดบาน เพื่อลดโอกาสในการติดโรค การใชจายในการบริโภคยอม

ลดลง การทองเที่ยวระหวางประเทศลดลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่มีการระบาดของโรค 

SARS การลดการใชจายในการบริโภคกระทบตออุปสงคมวลรวม ประเทศที่ยังไมฟนตัวทาง

เศรษฐกิจจะฟนตัวไดดวยความยากลําบาก ในขณะที่ประเทศที่เผชิญภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจ

จะตองประสบกับความยืดเยื้อของภาวะดังกลาว ในอีกดานหนึ่ง การลดรายจายในการบริโภค 

จะชวยใหเงินเฟออยูในอัตราต่ํา 
 

  ชองทางที่สอง ไดแก การกอผลกระทบผานอุปทาน (Supply Channel) การลดลงของ

อุปสงคมวลรวมมีผลตอภาคการผลิตโดยตรง  ความซบเซาของการทองเที่ยวกระทบตอ 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจการบิน ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการคาปลีก การเดินทางระหวาง

ประเทศในอาเซียบูรพาลดลงอยางฮวบฮาบ สายการบินจํานวนมากประสบภาวะการขาดทุนอยาง

รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่ง Cathay Pacific อัตราหองวางของโรงแรมเพิ่มข้ึนในอัตราสูงยิ่ง ประเทศ

ที่พึ่งพิงภาคบริการสูงไดรับผลกระทบมากกวาประเทศที่พึ่งพิงภาคบริการต่ํา 
 

  ชองทางที่สาม ไดแก การกอผลกระทบผานตลาดการเงินระหวางประเทศ การระบาด

ของโรค SARS สรางสภาวะความไมแนนอนในตลาดและสรางผลกระทบทางจิตวิทยา ความเชื่อมั่น
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ในตลาดที่ถูกกัดกรอนมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพย ความแปรปรวนของราคาหลักทรัพยกระทบ

ตอรายได ซึ่งสงผลกระทบตออุปสงคอีกทอดหนึ่ง หากนานาประเทศสามารถควบคุมการระบาดของ

โรค SARS ในเวลาอันรวดเร็ว ผลกระทบดังกลาวนี้ยอมมีนอยหรือเกือบไมมีเลย ในกรณีตรงกันขาม 

หากการระบาดของโรค SARS ยืดเยื้อ ผลกระทบดังกลาวนี้จะรุนแรง 
 

  ชองทางที่ส่ี ไดแก การกอผลกระทบตอการจัดสรรทรัพยากรภายในภาครัฐบาล หาก

การระบาดของโรค SARS ยังผลใหรัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณจํานวนมากในการควบคุม 

ปองกัน และเยียวยาผูปวย งบประมาณสวนที่เหลือสําหรับจัดสรรเพื่อการลงทุนหรือกิจกรรมดานอื่น

ยอมมีนอย 
 

  บริษัทการเงินระหวางประเทศสนใจศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรค SARS ที่มี

ตอเศรษฐกิจมหภาคของประเทศตางๆ เพื่อใหคําแนะนําแกนักลงทุนระหวางประเทศ ผลการ

ประมาณการของ Morgan Stanley และ Standard and Poors บงชี้ในทิศทางเดียวกันวา การระบาด

ของโรค SARS มีผลลดทอนอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ในอาเซียบูรพา

และอุษาคเนย (ดูตารางที่ 2) 

  องคกรโลกบาล ดังเชนธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ รวมตลอดจน

ธนาคารพัฒนาอาเซีย สนใจประมาณการผลกระทบทางเศรษฐกิจมหภาคอันเกิดจากการระบาด

ของโรค SARS เฉกเชนเดียวกัน ขนาดของผลกระทบที่ประมาณการไดไมสูง กลาวคือ อัตราการ

จําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียบูรพาจะลดลงในระดับ 0.1-0.4% ทั้งนี้เนื่องจากมีขอสมมติวา 

การระบาดของโรค SARS ไมยืดเยื้อ 

  เมื่อโรค SARS ยังไมมีทีทาวาจะหยุดระบาด ธนาคารพัฒนาอาเซียเสนอประมาณการ

ผลกระทบใหม โดยยึดขอสมมติเกี่ยวกับความยืดเยื้อของการระบาดของโรค SARS แตกตางกัน ผล

การประมาณการพบวา หากการระบาดของโรค SARS ยืดเยื้อถึง 2 ไตรมาส (6 เดือน) ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจมหภาคจะคอนขางรุนแรง โดยฮองกงมีอัตราการเติบโตติดลบ (-1.4%)  สิงคโปรเหลือ 

0.7%  และไตหวันเหลือ 1.8% ในป 2546 (ดูตารางที่ 3) 
 

  ในกรณีของประเทศไทย Morgan Stanley ประมาณการเมื่อตนเดือนเมษายน 2546 

วา การระบาดของโรค SARS จะทําใหอัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป 2546 ลดลงจาก 

4.0% เหลือ 3.5% ในขณะที่ Standard and Poors เสนอประมาณการในระยะเวลาไลเลี่ยกันวา  

อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะลดลง 0.1-1.0% (ดูตารางที่ 2) 
 

  กอนที่โรค SARS ระบาด ธนาคารพัฒนาอาเซียเสนอประมาณการวา ระบบเศรษฐกิจ

ไทยจะเติบโตในอัตรา 5.0% ในป 2546 การระบาดของโรค SARS ทําใหธนาคารพัฒนาอาเซีย
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ปรับตัวเลขประมาณการดังกลาวนี้ หากโรค SARS ระบาดเปนเวลา 1 ไตรมาส อัตราการจําเริญ

เติบโตของเศรษฐกิจไทยจะลดลงเหลือ 4.3% หากยืดยื้อเปน 2 ไตรมาส จะเหลือเพียง 3.4% (ดู

ตารางที่ 3) 
 

   SARS กอผลกระทบทางเศรษฐกิจอยางปราศจากขอสงสัยประจักษพยานของ 

ผลกระทบดังกลาวนี้ หาไดจากอัตราหองวางของโรงแรม ฐานะการเงินของบริษัท การบินไทย จํากัด 

และความคึกคักของถนนขาวสาร ใครก็ตามที่ยังคงละเมอเพอพกวา ระบบเศรษฐกิจไทยจะยังคง

เติบโตในอัตรา 6% ใครคนนั้นหากไมหนาแนนดวยอวิชชา ก็ตองหาทางปนแตงบัญชีประชาชาติ 
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ตารางที่ 1 

จํานวนผูปวยและผูตายดวยโรค SARS 

จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 
 

ผูปวยดวยโรค SARS ผูตายดวยโรค SARS ประเทศ 
จํานวน % จํานวน % 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 5,236 66.6 289 44.9 

ฮองกง 1,714 21.8 251 39.0 

สิงคโปร 206 2.6 28 4.3 

ไตหวัน 344 4.4 40 6.2 

คานาดา 140 1.8 23 3.6 

ไทย 8 0.1 2 0.3 

รวมทั่วโลก 7,864 100.0 643 100.0 

 ที่มา  World Health Organization 

  www.who.org 
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ตารางที่ 2 

ประมาณการผลกระทบของการระบาดของโรค SARS ทีม่ีตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ประมาณการของ Morgan Stanley และ Standard and Poor's 

ณ เดือนเมษายน 2546 

 
Morgan Stanley Standard and Poor's  

ประเทศ อัตราการเติบโต
ประมาณการใหม 

(%) 

อัตราการเติบโต 
ที่ลดลง 

(%) 

อัตราการเติบโตที่
ลดลงตอไตรมาส 

(%) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 6.5 0.5 0.1 - 0.5 

ฮองกง 2.1 0.6 0.6 - 1.5 

ไตหวัน 2.3 0.5 0.2 - 0.5 

เกาเหลีใต 3.5 0.5 0.1 - 0.5 

อินโดนีเซีย 3.0 0.2 0.0 - 0.4 

ฟลิปปนส 3.1 0.3 0.5 - 1.0 

สิงคโปร 2.1 0.8 0.4 - 2.0 

มาเลเซีย 3.0 1.1 0.5 - 1.1 

ไทย 3.5 0.5 0.1 - 1.0 

 ที่มา  Reuters และ S&P 

 หมายเหตุ 1. Morgan Stanley ประมาณการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2546 

  2. S&P ประมาณการเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 252

 
ตารางที่ 3 

ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเมื่อโรค SARS ระบาด 

ธนาคารพัฒนาอาเซีย (ADB) 

เดือนพฤษภาคม 2546 
 

ประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจป 2546  

ประเทศ กอน SARS ระบาด SARS ระบาด  
1 ไตรมาส 

SARS ระบาด  
2 ไตรมาส 

อาเซียบูรพา 5.6 5.3 4.7 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 7.3 7.3 7.0 

ฮองกง 2.0 0.8 -1.4 

เกาเหลีใต 4.0 3.8 3.5 

ไตหวัน 3.7 2.8 1.8 

อุษาคเนย 4.0 3.4 2.5 

อินโดนีเซีย 3.4 3.2 2.3 

มาเลเซีย 4.3 3.8 2.9 

ฟลิปปนส 4.0 3.7 3.2 

สิงคโปร 2.3 1.9 0.7 

ไทย 5.0 4.3 3.4 

ที่มา  ADB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2546 



 

สงครามสารสนเทศ บทเรียนจากกรณีโรคระบาดไก      
   เมื่อโรคอหิวาตไกตามนิยามของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับกลายเปนโรค

ไขหวัดนกตามพื้นฐานที่เปนจริง รัฐบาลทักษิณสะดุดขาตนเองลมชนิดสมใจพรรคประชาธิปตย 
 

ประชาสังคมไทยไดรับบทเรียนอะไรบางจากการระบาดของโรคไขหวัดนกครั้งนี้? 
 

ความไมสมบูรณของสารสนเทศเปนสัจธรรมของสังคมมนุษย ไมมีรัฐบาลใดใน 

มนุษยพิภพที่บริหารประเทศโดยที่มีสารสนเทศที่สมบูรณ หากผูนําประเทศใดเปลงอหังการพจนวา 

"ผมรูหมดแลว" หรือรัฐบาลประเทศใดโออวดวา "รัฐบาลรูหมดแลว" พจนะเหลานั้นลวนแลวแตเปน

มุสาวาทะ เพราะไมมีมนุษยคนใดหรือรัฐบาลใดรอบรูไดมากเชนนั้น ในเมื่อสังคมมนุษยหรือตลาด

ในสังคมมนุษยมีโครงสรางและธรรมชาติ อันทําใหสารสนเทศมีความไมสมบูรณโดยพื้นฐาน 

ในเมื่อความไมสมบูรณของสารสนเทศเปนสัจธรรมของสังคมมนุษย การบริหาร

ประเทศยอมดําเนินไปภายใตความไมสมบูรณของสารสนเทศดวย หากผูนําประเทศมีมิจฉาทิฐิวา 

"ผมรูหมดแลว" หรือ "รัฐบาลรูหมดแลว" ยอมกอใหเกิดความประมาท ไมสนใจแสวงหาสารสนเทศ

และความรูเพิ่มเติม และอาจไปไกลถึงกับไมยอมรับสารสนเทศหรือความรูตางไปจากชุดที่ตนมี โดย

มิไดไตสวนวา สารสนเทศและความรูชุดใดถูกตอง ชุดใดไมถูกตอง เมื่อถึงขั้นนั้น การบริหารประเทศ

ยอมเปนไปอยางสุมเสี่ยง อันอาจนําหายนภัยมาสูสังคมไดโดยงาย 

ผูนําที่ไรมิจฉาทิฐิและออนนอมถอมตนยอมตองยอมรับวา "ผมรูไมหมด" และ  

"รัฐบาลรูไมหมด"  สารสนเทศและความรูที่มีอยูอาจผิดได พรอมทั้งรองขอสารสนเทศและความรู

จากประชาชนหากการณเปนเชนนี้ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศและความรูยอมเปนไปโดยเสรี กระแส

การเคลื่อนยายสารสนเทศและความรูระหวางรัฐกับประชาชนยอมล่ืนไหล อันเปนประโยชนตอ

สุขภาพของสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตอกระบวนการกําหนดและบริหารนโยบาย 
 

การตอสูสําคัญในกรณีโรคระบาดไกนับตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2546 เปนตนมา  

ก็คือ การทําสงครามสารสนเทศ รัฐบาลยึดมั่นถือมั่นวา สารสนเทศและความรูชุดที่มีอยูเปนชุด 

ที่ถูกตอง และไมยอมรับสารสนเทศและความรูชุดอื่น ในขณะที่ประชาสังคมมีขอกังขาเกี่ยวกับ 

สารสนเทศและความรูของรัฐบาล โดยที่ขอกังขาเพิ่มข้ึนตามเวลาและแลวสารสนเทศและความรูชุด

ของรัฐบาลก็ส้ินความนาเชื่อถือ เมื่อเปนที่ประจักษชัดวา โรคไขหวัดนกระบาดสูมนุษยที่เปนคนไทย

แลว 

นายกรัฐมนตรียอมรับในเวลาตอมาวา รัฐบาลเองก็กร่ิงเกรงเรื่องไขหวัดนก แตที่มิได

ออกประกาศก็เพราะยังไมมีผลพิสูจนที่ชัดเจน อีกทั้งอาจสรางความตื่นตระหนกในสังคมเกินกวา 
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ที่ควร กระนั้นก็ตาม ประชาสังคมไทยอดตั้งขอกังขามิไดวา รัฐบาลจงใจปกปดความจริงหรือไม และ

จงใจไมเปดเผยขอเท็จจริงทั้งหมดหรือไม ในขณะที่รัฐบาลไมแนใจวา โรคระบาดไกเปนไขหวัดนก

หรือไม รัฐบาลกลับกําหนดจุดยืนในการประชาสัมพันธวา โรคระบาดไกมิใชไขหวัดนก มีการแสดง

จําอวดใหคณะรัฐมนตรีกินไกใหประชาชนดู ทั้งๆที่การแสดงจําอวดเชนนั้นมิอาจพิสูจนไดวา โรค

ระบาดไกเปนไขหวัดนกหรือไม 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปนผูนําการแสดงจําอวดกินไกให

ประชาชนดู พยายามดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อใหประชาชนยอมรับสารสนเทศและความรูของ 

รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในขอที่วา โรคระบาดไกที่กําลังเกิดขึ้นมิใชไขหวัดนก และโรคระบาด 

ดังกลาวไมรายแรง มีการระดมสรรพกําลังในกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรม

ปศุสัตว ในการอัดฉีดสารสนเทศวา ไมมีไขหวัดนกระบาด พรอมกันนั้นก็ประกาศดําเนินคดีกับผูที่

เสนอตัวเลขจํานวนไกที่ตายดวยโรคระบาดเกินกวาจํานวนที่รัฐบาลยอมรับได บัดนี้ BBC รายงาน

ขาววา นับต้ังแตเดือนพฤศจิกายน 2546 เปนตนมา ไกในเมืองไทยตายไปแลว 11 ลานตัว (ดู 

รายงานขาว "Mapping the Bird Flu Outbreak", BBC News, January 27,2004) สูงกวาตัวเลข

ประมาณการของบริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด เกือบสองเทา 
 

เหตุใดรัฐบาลจึงพยายามดําเนินการใหประชาชนเชื่อวา โรคระบาดไกที่กําลังเกิดขึ้น 

มิใชไขหวัดนก  และยังไมมีสถานะรายแรง  ทั้งๆที่รัฐบาลเองก็ยังไมแนใจ? 
 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ หลุดปากเรื่องความเสียหายที่เกิดแก

ภาคการสงออก จนประชาสังคมไทยอดตั้งคําถามมิไดวา สวัสดิภาพของราษฎรไทยหลุดออกไปจาก

กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลไดอยางไร กลุมธุรกิจสงออกไกและผลิตภัณฑไกใชหรือไม 

ที่อยูเบื้องหลังความพยายามของรัฐบาลในการ "ลางสมอง" ประชาชนวา โรคระบาดไกที่กําลังเกิดขึ้น

มิใชไขหวัดนก  และโรคระบาดนี้ยังไมรายแรง 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไปไกลถึงกับต้ังคําถามวา บรรดาผูที่

ไมยอมรับสารสนเทศและความรูชุดที่รัฐบาลจงใจเผยแพรเปนคนไทยหรือไม สงครามสารสนเทศ

ขยายไปสูการปายสี  ประชาชนที่ไมเชื่อฟงและไมอยูในโอวาทรัฐบาลวาไมเปนคนไทย 

ภายใตสภาวการณดังที่พรรณนาขางตน ประชาชนที่มีสารสนเทศและความรูตางจาก

ชุดของรัฐบาลยอมขยาดที่จะโตแยงรัฐบาล เพราะนอกจากจะถูกตีตราวาไมเชื่อฟงและไมอยูใน

โอวาทรัฐบาลแลว  ยังอาจถูกกลาวหาวามิใชคนไทยไดอีกดวย 

กระนั้นก็ตาม ยังมีคนไทยที่หาญกลาออกมาทัดทานรัฐบาล อยางนอยมีปรมาจารย

ทางสัตวแพทยศาสตรที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เสนอการวิเคราะหเพื่อ
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ชี้ใหเห็นวา โรคระบาดไกที่กําลังเกิดขึ้นเปนไขหวัดนก มิพักตองกลาวถึงวุฒิสมาชิกอีกอยางนอย 2 

ทาน ที่พยายามเปดหูเปดตาประชาชน 

ภายใตสารสนเทศที่ไมสมบูรณ รัฐบาลมีทางเลือกที่จะบอกกลาวประชาชนวา โรค

ระบาดไกที่กําลังเกิดขึ้นอาจเปนไขหวัดนกหรือไมก็ได ขออยาใหประชาชนตื่นตระหนก และขอให

ประชาชนรายงานใหรัฐบาลทราบวา เกิดโรคระบาดไกแหงหนตําบลใด เพื่อที่รัฐบาลจะไดติดตาม

สถานการณอยางใกลชิด พรอมทั้งใหคําแนะนําแกประชาชนในยามที่เผชิญกับโรคไขหวัดนก เพื่อมิ

ใหโรคไขหวัดนกระบาดสูมนุษย ทางเลือกเชนวานี้ตองนับเปน First-Best Policy  แทนที่รัฐบาล 

จะเลือก First-Best Policy กลับเลือก Last-Best Policy ทั้งๆที่มี CEOs นั่งในคณะรัฐมนตรี  

จนแมแต ฯพณฯสมคิด จาตุศรีพิทักษ รองนายกรัฐมนตรีผูไดรับมอบหมายใหแกปญหานี้ ยังออก

อาการหงุดหงิด  เพราะผูที่มีหนาที่รับผิดชอบระดับรัฐมนตรีมิไดบริหารนโยบายเยี่ยง CEOs 

การเลือกดําเนินนโยบาย โดยมีขอสมมติวา โรคระบาดไกที่กําลังเกิดขึ้นมิใชไขหวัดนก 

และมิใชโรคระบาดที่รายแรง ซึ่งบัดนี้เปนที่ประจักษชัดแลววาเปนขอสมมติที่ผิด ยังผลใหราษฎร

ไทยลมตายโดยไมสมควร หากประชาชนคนไทยไดรับการเตือนภัยจากรัฐบาล การลมตายดวยโรค

ไขหวัดนกนาจะหลีกเลี่ยงได บัดนี้ราษฎรไทยมีสิทธิถามรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณวา ทานเปนคนไทยหรือไมที่ปลอยใหราษฎรไทยลมตายโดยไมสมควร มิไยตองกลาววา 

ธุรกิจการสงออกไกก็มิอาจปกปกรักษาไวได เพราะนานาประเทศพากันหามนําเขาไกไทย ความ

เสียหายที่เกิดแกธุรกิจการเลี้ยงไกและการสงออกไกภายใตนโยบายที่ "ผมรูหมดแลว" รุนแรงยิ่งกวา

ภายใตนโยบายการเปดเสรีสารสนเทศ 
 

โรคไขหวัดนกระบาดในยุโรปเมื่อตนป 2546 เร่ิมตนดวยเนเธอรแลนดในเดือนมีนาคม 

เบลเยียมเดือนเมษายน และเยอรมนีเดือนพฤษภาคม ในขณะเดียวกัน เกิดไขหวัดนกระบาดใน

ฮองกงเดือนกุมภาพันธ ศกเดียวกัน แลวทิ้งชวงถึงเดือนธันวาคม จึงเกิดปรากฏการณเดียวกันใน

เกาหลีใตและญี่ปุน  ตามมาดวยเวียดนาม  ไทย  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  และลาว 

หากติดตามขาวการระบาดของโรคไขหวัดนกดังกลาวขางตนนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบมี

เวลาที่จะเตรียมการปองกันและการแกปญหาไดตั้งแตเนิ่นๆ เมื่อหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

รายงานขาวไกตายดวยโรคระบาดจํานวนมากในจังหวัดนครสวรรคในเดือนธันวาคม 2546 ผูคน 

ในรัฐบาลมิไดสนใจรายงานขาวนี้ หนวยราชการดังเชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ มิไดสนใจ 

รายงานขาวนี้เปนพิเศษ ภายใตรัฐบาล CEOs ไมเพียงแตตําแหนงขาราชการระดับผูบริหารจะมี

ความไมมั่นคงเทานั้น ตําแหนงรัฐมนตรีก็ขาดความมั่นคงดวย ในเมื่อมีการปรับคณะรัฐมนตรี 

ดวยความถี่สูงยิ่ง ในสภาวการณเชนนี้ รัฐมนตรีมีโอกาสเกาะสถานการณไมติดและจับปญหามิได 

มิไยตองกลาวถึงโอกาสในการดําเนินนโยบายผิดพลาด 
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ความผิดพลาดในการดําเนินนโยบายโรคระบาดไกบั่นทอนความนาเชื่อถือของรัฐบาล

ไปเปนอันมาก มิจําเพาะในสายตาราษฎรไทย หากยังในสายตาชุมชนระหวางประเทศดวย  

อยางนอยผูแทนสหภาพยุโรป ซึ่งตองมนตรา "โรคระบาดไกมิใชไขหวัดนก" กลับลําแทบไมทัน 

ในการหามนําเขาไกไทย  ภายหลังจากที่เห็นภาพคณะรัฐมนตรีกินไกเพียงสัปดาหเศษ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2547 
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3.8  ทักษิณกับพรเีมียรลีก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 258

Fulham FC ภายใต Thaksinomics 
 

สโมสรฟุตบอลฟูแลม (Fulham Football Club) แหงนครลอนดอน ออกแถลงการณเชา

วันพุธที่ 29 ตุลาคม 2546 วา นายโมฮัมเหม็ด อัล ฟาเย็ด (Mohamed Al Fayed) ประธานและ

เจาของสโมสรยังยืนหยัดอยูกับสโมสรตอไป สโมสรฟุตบอลฟูแลมมิไดมีไวเพื่อขาย แมวานายอัล 

ฟาเย็ด จะไดพบปะ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ในวันสุดสัปดาหกอนหนานั้น และแมจะมีการพูดคุยกัน

ในประเด็นการสานสัมพันธระหวางสโมสรฟุตบอลฟูแลมกับสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย แตหา

ไดมีขอเสนอในการซื้อสโมสรไม 
        

        ขาวนายกรัฐมนตรีแหงประเทศไทยแสดงเจตจํานงในการซื้อสโมสรฟุตบอลฟูแลม 

แพรสะพัดในเกาะอังกฤษ  BBC มีสวนแพรกระจายขาวนี้ (ดูรายงานขาว ”Thai PM Eyes Fulham 

Bid”, BBC News, October 29, 2003)  พลัน Website ของสโมสรฟุตบอลฟูแลมกลายเปนที่ละเลง

ความเห็นของบรรดาแฟนๆ (ดู www.fulhamfc.com) ลางคนตั้งขอกังขาวา Chairman Mo (หมายถึง

โมฮัมเหม็ด อัล ฟาเย็ด) กําลังจะทิ้งสโมสรฟุตบอลฟูแลมไปแลวหรือ ลางคนกลาวถึงความร่ํารวย

ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร วา การซื้อสโมสรฟุตบอลฟูแลมไมทําใหขนหนาแขงรวง   
      

        แฟนฟูแลมที่มีอารมณขัน เสนอใหแตงเพลงเชียร Shinwatra โดยมีเนื้อรองดังนี้  

        Shinwatra wooah, Shinwatra wooah 

He wants to be a brit. 

And QPR are shit. 

Shinwatra wooah, Shinwatra wooah. 
        

        อะไรจะเกิดขึ้นแกสโมสรฟุตบอลฟูแลม หาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปนเจาของ ?  
        

        แฟนฟูแลมที่มีอารมณขัน (Nick Bateman) วาดฝนไวดังนี้ 

1.  บรรดานักฟุตบอลที่คริส โคลแมน (Chris Coleman) ผูจัดการตองการเก็บไวใน

สโมสร จะไดรับการตอสัญญาใหมทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลี คลารก (Lee Clark) และแบรรี เฮลส 

(Barry Hayles) จะไดรับการตอสัญญาตอไปอีก 2 ป นักฟุตบอลที่ยืมตัวจากสโมสรอื่น  

ดังเชน จูนิชิ อินาโมโต (Junichi Inamoto) จะถูกซื้อตัวมาเปนนักฟุตบอลประจําสโมสร 

 2.  เจาของฟูแลมคนใหมจะใหงบประมาณ 100 ลานปอนดสเตอรลิงสําหรับซื้อ 

นักฟุตบอลใหม นักฟุตบอลลือนามดังเชนนากาตะ (Nakata) มอเรียนเตส (Morientes) ริวัลโด 

(Rivaldo) และอยาลา (Ayala) พากันสวมเสื้อฟูแลม 
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 3.  ฟูแลมจะสรางสนามฟุตบอลใหมขนาดความจุ 30,000 ที่นั่ง ที่ Craven Cottage 

โดยใชงบประมาณ 60 ลานปอนดสเตอรลิง ซึ่งจะแลวเสร็จทันฤดูการแขงขัน 2548/2549 ในระหวาง

นั้น ฟูแลมจะใชสนามแขงรวมกับ Chelsea ที่ Stamford Bridge 

4.  อาหารยอดนิยมของแฟนสโมสรฟูแลม คือ Balti Pies จะถูกแทนที่โดย Spicey 

Dog หรือ Rin Tin  Tin in Won Ton Sauce (ตอมามีผูทักทวงวา คนไทยมิไดกินเนื้อหมา มีแตคน

เวียดนาม เกาหลี และจีนที่กินเนื้อหมา  ดังนั้น Hot Dog ของไทยมิไดทําจาก Dog ตามตัวอักษร) 
 

ฟูแลมเปนสโมสรฟุตบอลเกาแกที่สุดในนครลอนดอน มีประวัติศาสตรยาวนาน 

มาแตป ค.ศ. 1879 และเริ่มใชสนามฟุตบอลที่ Craven Cottage เปนสนามแขงขันตั้งแตป ค.ศ. 

1896 ในอดีตกาลเปนที่ชุมนุมของนักเตะระดับพระกาฬ นักเตะบางคนเปนกัปตันทีมชาติอังกฤษ

(Johnny Haynes) โดยที่ จอหนนี เฮนส เปนนักเตะคนแรกที่ไดคาเหนื่อยสัปดาหละ 100 ปอนด 

สเตอรลิง ฟูแลมเปนแหลงผลิตนักฟุตบอลนามระบือ ดังเชน อลัน มัลเลอรี (Alan Mullery) ร็อดนีย 

มารช (Rodney Marsh) อัลลัน คลารก (Allan Clark) รวมทั้ง บ็อบบี ร็อบสัน (Bobby Robson) ซึ่ง

ตอมาเปนผูจัดการทีมชาติอังกฤษ และปจจุบันเปนผูจัดการ Newcastle United ในยุครุงเรืองของ 

ฟูแลม มีแฟนเขาชมการแขงขันแนนขนัด ระดับนัดละ 30,000 คน  

แตแลวฟูแลมก็เขาสูยุคตกต่ําในป 2511 เมื่อรวงหลนจากฟุตบอลดิวิชั่นหนึ่ง ฟูแลม

เวียนวายตายเกิดระหวางดิวิชั่นสองและดิวิชั่นสาม และใชเวลาถึง 33 ปกวาที่จะทะยานสู Premier 

League สําเร็จในป 2544 ภายใตการนําของจัง ติกานา (Jean Tigana) ในฐานะผูจัดการ 
        

        โมฮัมเหม็ด อัล ฟาเย็ด เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญของฟูแลม อัล ฟาเย็ด กลายเปนผูถือ

หุนใหญของฟูแลมตั้งแตวันที่ 29 พฤษภาคม 2540 ในขณะที่ฟูแลมเพิ่งไตข้ึนสูดิวิชั่นสอง  

อัล ฟาเย็ด ประสบความสําเร็จในการดูดดึงเควิน คีแกน (Kevin Keegan) เปนผูจัดการ พรอมทั้ง 

อัดฉีดเงินในการซื้อนักเตะและการพัฒนาสโมสรในดานอื่นๆ ฟูแลมกําหนดแผน 5 ปในการไตเตาสู 

Premier League และประสบความสําเร็จภายในเวลา 4 ป 

ตําแหนงแหงหนของฟูแลมใน Premier League ไมสูดีนัก และเกือบตองรวงหลนสู 

ดิวิชั่นหนึ่งในฤดูการแขงขัน 2545/2546 แตในฤดูการแขงขัน 2546/2547 นี้ ผลการแขงขันของ 

ฟูแลมดีข้ึนอยางผิดหูผิดตา ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา จะสามารถยึดอันดับตนๆของ Premier League 

ไดตลอดรอดฝงหรือไม 

ฟูแลมมิไดมีฐานะการเงินดีนัก ในปจจุบันฟูแลมมีหนี้คงคาง 91.9 ลานปอนดสเตอรลิง 

และประสบการขาดทุนอยางตอเนื่อง จากระดับ 14.1 ลานปอนดสเตอรลิงในป 2543 เพิ่มเปน 24 

ลานปอนดสเตอรลิงในป 2544 และ 33.6 ลานปอนดสเตอรลิงในป 2545 ยอดการขาดทุนที่สะสม
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เพิ่มข้ึนนี้ทําใหอัล ฟาเย็ด เร่ิมถอดใจ มีรายงานขาวเกี่ยวกับการแสวงหาผูซื้อสโมสรฟุตบอลฟูแลม 

ปรากฏเปนระยะๆ 

 ฟูแลมมีแผนที่จะสรางสนามฟุตบอลใหมที่ Craven Cottage ขนาดความจุ 30,000  

ที่นั่ง ในเดือนพฤษภาคม 2545 ฟูแลมยายไปใชสนาม Loftus Road รวมกับ Queen’s Park Ranger 

โดยเสียคาเชานัดละ 40,000 ปอนดสเตอรลิง ฟูแลมใช Craven Cottage เปนสนามแขงยาวนานถึง 

105 ป การยายสนามแขงทําใหตองสูญเสียแฟนผูเขาชม ซึ่งยึดติดกับ Craven Cottage ในอีกดาน

หนึ่ง การสรางสนามฟุตบอลใหมมิอาจขับเคลื่อนได เพราะประชาชนที่อาศัยอยูรอบๆ Craven 

Cottage พากันรณรงคคัดคาน และองคกรบริหารสวนทองถิ่นไมยอมออกใบอนุญาต 

สัญญาการเชาสนาม Loftus Road กําลังหมดอายุในฤดูการแขงขันนี้ ฟูแลมดิ้นรนที่จะ

ขอเชาสนาม Stamford Bridge ของ Chelsea แตมิอาจบรรลุขอตกลง ในที่สุด อัล ฟาเย็ด ตัดสินใจ

นําฟูแลมกลับบานเกิดที่ Craven Cottage (ดูรายงานขาว ”Fulham Plan Cottage Return”, BBC 

News, September 3, 2003) เร่ืองนี้ควรจะจบชนิด Happy Ending แตมิไดเปนเชนนั้น เพราะอัล 

ฟาเย็ด ลงนามขายสิทธิการกอสรางใน Craven Cottage แก Fulham River Projects Ltd. และรับ

เงินจํานวน 50 ลานปอนดสเตอรลิงไปแลว โดยที่มีโครงการสรางที่อยูอาศัย การกลับมาใชสนาม

ฟุตบอล Craven Cottage อาจทําให อัล ฟาเย็ด ตองคืนเงินคาขายสิทธิ พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรา 

12% ตอป 

ในปจจุบัน Premier League ของอังกฤษ ไดชื่อวาเปน Football League ที่มีฐานะ

การเงินมั่นคงที่สุดในโลก  เหนือกวา Calcio Serie A ของอิตาลี Premiera Liga ของสเปน 

Bundesliga ของเยอรมนี และ French First Division ของฝรั่งเศส ทั้งนี้ตามรายงานการตรวจสอบ

บัญชีตั้งแตป 2542 ของ Deloitte and Touche กระนั้นก็ตาม สโมสรฟุตบอลที่มีฐานะการเงินอัน

แข็งแกรงมีจํานวนนอยนิด สวนใหญเปนสโมสรระดับนําที่สามารถแขงขันใน UEFA Champion 

League นอกนั้นลวนมีฐานะงอนแงนและเผชิญชะตากรรมที่มีสภาวะความไมแนนอนอยางสูง 

สโมสรฟุตบอลอยางนอย 40 แหงในจํานวนสโมสรฟุตบอลในอังกฤษทั้งหมด (รวมทั้งนอก Premier 

League) กําลังเผชิญวิกฤติการณการเงินที่รายแรง จนสมาชิกรัฐสภาอังกฤษรวมกันจัดตั้ง All Party 

Parliamentary Football Group เพื่อศึกษาและหาทางออกในการแกไขวิกฤติการณดังกลาวนี้ 

สโมสรฟุตบอลอังกฤษจํานวนมากมีฐานะการเงินอันงอนแงน จนนายทุนสโมสร

ฟุตบอลอังกฤษพากันถอดใจ และเปดชองใหนายทุนตางชาติเขาไปครอบกิจการเปนระลอกๆ  

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เขารวมกระแสการครอบกิจการสโมสรฟุตบอลอังกฤษดวย 

คําประกาศของโมฮัมเหม็ด อัล ฟาเย็ด ที่วา สโมสรฟุตบอลฟูแลมมิไดมีไวขาย มีผลใน

การปดโอกาสมิใหนายทุนโทรคมนาคมคนหนึ่งมีโอกาสแสดงฝมือในการบริหารจัดการสโมสร

ฟุตบอล แตนาจะเปนการปดโอกาสเปนการชั่วคราว เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ ยังคงยืนยันเจตนารมณที่
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จะซื้อสโมสรฟุตบอลดังกลาว (ดูรายงานขาว ”Thai PM Renews Fulham Talk”, BBC News, 

October 30, 2003) 
 

เหตุใด พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงตองการซื้อสโมสรฟุตบอลที่มีฐานะการเงินอัน

งอนแงน มีหนี้สินจํานวนมาก มียอดขาดทุนที่สะสมหลายป และไมมีอนาคตทางการเงินที่แจมชัด 

มิหนําซ้ําสนาม Craven Cottage ยังมีโครงสรางความเปนเจาของและสัญญาผูกพันที่มีลักษณะอี

รุงตุงนัง 
        

        ไมมีใครตอบไดดีกวา พ.ต.ท.ทักษิณ เอง 
        

        ในขณะที่คุณเอกราช เกงทุกทาง เสนอความเห็น า ว

 “...ถาทานนายกฯหรือเศรษฐีคนไหนอยากรังแกกระเปาสตางคตัวเองเลนๆ ก็เชิญตาม

สบาย...” 

แตผมกลับเห็นวา การประกาศซื้อสโมสรฟุตบอลฟูแลม โดยไมมีขอเสนออยางเปน

ทางการ เปนการสรางกระแสโลกานุวัตรใหแก Thaksinomics ดุจเดียวกับกระบวนการ

ประชาสัมพันธ APEC 2003 

นาเสียดายที่ไมมีการพิสูจนใหเห็นวา ยุทธศาสตรทวิวิถี (Dual Track Development) 

ภายใต Thaksinomics สามารถใชพัฒนาสโมสรฟุตบอลอยางฟูแลมไดหรือไม  เพียงใด 

 

        
หมายเหตุ 

1. รายงานฐานะการเงินของสโมสรฟุตบอลฟูแลม  โปรดอาน Tom Fordyce.  

“Fulham’s Future Hangs in Balance”, BBC News (September 15, 2003) 

2. รายงานฐานะการเงินของ Premier League โปรดอาน ”Premiershi’s European 

Shortfall”, BBC News (July 30, 2003) 

3. ความเห็นเกี่ยวกับการซื้อสโมสรฟุตบอลฟูแลม โปรดอาน เอกราช เกงทุกทาง  

"โครงการในฝน"  มติชน ฉบับวันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2546

 

 

 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2546 
 



 

ละยาบามาเลนหวย ลิเวอรพูลนําไทยรุงโรจน 
 

เมื่อแรกที่ผมไดยินเร่ืองการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ผมรูสึกมึนงงอยางยิ่ง เพราะมี

การกลาวอางวา ดวยการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลดังกลาว ประเทศไทยจะรุงโรจนหาที่สุดมิได ผมหมก

ตัวในหองสมุดหลายวัน แตคนไมพบกลไกที่จะโยงใยการซื้อสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลไปสูความ

รุงโรจนของประเทศ ความไมรูสรางความกลัดกลุมแกผมอยางยิ่ง ผมเร่ิมละเมอถึงลิเวอรพูล ทั้งยาม

ตื่นและยามหลับ จนเพื่อนที่เปนหมอเตือนวา ผมกําลังจะเปนโรค Liverpool Syndrome หากอาการ

รุนแรง รางกายจะไมยอมรับส่ิงที่มิใชลิเวอรพูล จะกินขาว ก็กินไดแตขาวลิเวอรพูล จะหายใจ  

ก็หายใจไดเฉพาะออกซิเจนลิเวอรพูล แมในยามอึ ก็ตองอึดวยสวมลิเวอรพูล มิฉะนั้นจะอึไมออก 

ตดไมเหม็น ซึ่งสรางความเสียหายแกส่ิงที่ไมมีตัวตนที่เรียกวา "ตด" อยางยิ่ง 
 

ดวยเหตุที่มีการจุดประเด็นสหสัมพันธระหวางสโมสรฟุตบอลกับความรุงเรืองแหงชาติ 

ผมจึงสนใจสืบคนดูวา สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลสรางความมั่งคั่งแกอังกฤษมากนอยเพียงใด สโมสร

ฟุตบอลในอังกฤษมักกอเกิดในเมืองขนาดใหญหรือเมืองอุตสาหกรรม เพราะสโมสรฟุตบอลตอง

อาศัยรายไดจากคาผานประตู สโมสรฟุตบอลที่ตั้งในเมืองเล็กๆแมจะมีอยูบาง แตมักจะไมรุงโรจน  

ดวยเหตุดังนี้  ความมั่งคั่งจึงเปนปจจัยสําคัญที่กอเกิดและธํารงสโมสรฟุตบอลอาชีพ 

เมื่อสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลกอต้ังเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1892 นั้น อังกฤษกําลัง

สูญเสียฐานะผูนําสังคมเศรษฐกิจโลก เพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง (Second Industrial 

Revolution) กําลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา  ฐานะสัมพัทธของอังกฤษในระบบทุนนิยมโลกเสื่อมทรุด

ตามลําดับ และตกต่ําอยางยิ่ งภายหลังสงครามโลกครั้ งที่หนึ่ง  สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล 

มิอาจเหนี่ยวรั้งมิใหอังกฤษตกต่ําทางเศรษฐกิจได เมื่อเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําครั้งใหญที่เรียกกัน

วา The Great Depression  ในทศวรรษ 2470 นอกจากสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลจะไมสามารถกอบ

กูระบบเศรษฐกิจอังกฤษไดแลว ตัวสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลเองกลับเผชิญภาวะระทด เพราะ

กรรมกรเมืองลิเวอรพูล ซึ่งวางงานเปนสวนใหญ ไมมีเงินเสียคาผานประตูชมการแขงขันของสโมสร

ฟุตบอลลิเวอรพูล 

ประเทศที่รุงเรืองจนเปนผูนําของระบบทุนนิยมโลก ไมมีประเทศใดที่ถือหุนในสโมสร

ฟุตบอลลิเวอรพูล ไมวาจะเปนสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุน และไมวาจะเปนเกาหลีใต ไตหวัน 

และสิงคโปร ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงมีอาการแกวหูอักเสบ เมื่อไดยินคําใหสัมภาษณและการอภิปราย

ของทานผูส่ือขาวและผูนําในวงการกีฬาหลายทานวา หากไทยสามารถซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอร

พูลได ไทยไดแสดงศักดาชนิดที่ประเทศอื่นเทียบเทียมไดยาก เพราะมองไปประเทศไหนๆก็ไมมี
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ประเทศใดถือหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล หากการถือหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลเปนดัชนีวัดความ

มั่งคั่งแหงชาติ แสดงใหเห็นวา ผูนําประเทศเหลานั้นโงเขลาที่มิไดถาโถมซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอร

พูล เพราะเพียงดวยการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ประเทศเหลานั้นจะรุงเรืองอยางสุดๆ  ความ

ภาคภูมิใจในชาตินํามาซึ่งความมั่งคั่งแหงชาติ 

แตความมั่งคั่งแหงชาติจะกอเกิดไดอยางไร เพียงดวยการซื้อหุนสโมสรฟุตบอล 

ลิเวอรพูล ผูนํารัฐบาลบางทานเผยวจีวา ลิเวอรพูลนั้น เปน Global Brand Name เพียงดวยการ 

พะยี่หอลิเวอรพูลติดไปกับผลผลิตอันเกิดจากโครงการ ‘หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ’  ผลผลิตเหลานี้

ยอมสงออกกระฉูดในอัตราเรงระดับเดียวกับ Bullet Train ของญี่ปุน 
 

สโมสรฟุตบอลยักษใหญลวนมีนโยบายสรางชื่อของตนใหเปน Global Brand เพราะยี่หอ

นั้นมีมูลคาการตลาด แตลิเวอรพูลยังหางชั้นจากแมนเชสเตอรยูไนเตดมาก ในป 2546 สโมสร

ฟุตบอลลิเวอรพูลมีรายไดจากการขายสินคาที่ติดยี่หอลิเวอรพูลเพียง 11.347 ลานปอนด 

สเตอรลิง (เทียบกับ 9.726 ลานปอนดสเตอรลิงในป 2545)  การแสวงหารายไดตามชองทางนี้ยัง

ขยายไดอีกมาก ดังนั้น จึงเปนเร่ืองไรเดียงสาอยางยิ่งที่จะคิดเอาเองวา เมื่อไทยถือหุนสโมสร

ฟุตบอลลิเวอรพูล (เพียง 30%) แลวจะสามารถนํายี่หอลิเวอรพูลมาใชกับผลผลิตจากโครงการ ‘หนึ่ง

ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ’ ไดโดยสะดวกดาย โดยที่สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลไมคิดคาเครื่องหมาย

การคา ความไรเดียงสายิ่งขยายตอไดอีก หากคิดเอาเองวา สินคาไทยจะมีปายโฆษณารอบสนาม 

โดยลิเวอรพูลไมคิดคาโฆษณา แตผูที่มีความคิดไรเดียงสาเชนนี้มีตัวตนอยูจริงๆในชวงที่ Liverpool-

Mania ขยายตัวดุจฟองสบู 

ผูนํารัฐบาลพรรคไทยรักไทยนําเสนอวิสัยทัศนวา ดวยการซื้อหุนสโมสรฟุตบอล 

ลิเวอรพูล วงการฟุตบอลไทยจะเติบโตอยางกาวกระโดด เพราะลิเวอรพูลอยูในฐานะที่จะชวยพัฒนา

นักฟุตบอลไทย ความเปนไปไดในเรื่องนี้มีอยูพอสมควร หากลิเวอรพูลยอมรับเด็กไทยเขา Liverpool 

Academy หรือสงโคชมาฝกปรือวิทยายุทธนักฟุตบอลไทย ทั้งนี้ตองมีการตกลงเงื่อนไขสําคัญที่วา 

ใครจะเปนผูรับภาระคาใชจาย หากไทยตองการบริการจากสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ไทยก็ตองเปนผู

รับภาระคาบริการ 

การวาดวิมานในอากาศวา ดวยการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล นักฟุตบอลไทย

สามารถประกาศศักดาในฐานะนักฟุตบอลสโมสรดังกลาว นับเปนฝนเฟองที่เขาขางตนเองมาก

จนเกินไป สโมสรฟุตบอลอาชีพไมวาสโมสรใด มิอาจพึ่งพิง ‘เด็กเสน’ ไมวาจากประเทศใด สโมสร

ฟุตบอลจําเปนตองธํารงตําแหนงผูนําใน Football League เพราะมีผลตอรายได โดยเฉพาะอยางยิ่ง

รายไดจากคาผานประตูและรายไดจากการขายสิทธิการถายทอดโทรทัศน ดวยเหตุดังนี้ ผลการ

แขงขันจึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดระดับรายไดของสโมสร สโมสรฟุตบอลจะมีผลการแขงขันดีก็แต
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โดยสามารถซื้อนักฟุตบอลฝเทาเยี่ยม รวมทั้งผูจัดการและโคชฝมือดี ไมมีผูบริหารสโมสรคนใดที่

สติปญญาต่ําเตี้ยพอที่จะรับนักฟุตบอล ‘เด็กเสน’ ไมวาจากประเทศใด 
 

ขอเท็จจริงปรากฏวา บรรดามหาอํานาจกีฬาฟุตบอล ไมมีประเทศใดซื้อหุนสโมสร

ฟุตบอลลิเวอรพูล ไมวาจะเปนบราซิล อารเจนตินา เยอรมนี อิตาลี และฝรั่งเศส สโมสรฟุตบอล 

ลิเวอรพูลเองตกอยูในฐานะสโมสรชั้นสองใน Premier League ของอังกฤษ  เพราะหางชั้นจาก

สโมสรชั้นนําเปนอันมาก จนตองบีบใหผูจัดการออกจากตําแหนงเมื่อกลางเดือนพฤษภาคม 2547 

ใครก็ตามที่คิดวา ดวยการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล วงการฟุตบอลไทยจะสามารถเติบโตอยาง 

กาวกระโดด  ใครคนนั้นอาจมีอาการทางสมอง หรือมิฉะนั้นอาจมุงหวังผลประโยชนแฝงเรน 

ประชาชนคนไทยไดแต รับรูวา  รัฐบาลตองการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิ เวอรพูล  

แตไมเคยรับทราบรายละเอียดของแผนการดังกลาว สวนสําคัญเปนเพราะผูนํารัฐบาลมิไดมี

ความคิดที่ตกผลึก ในชั้นแรกโฆษกรัฐบาลใหสัมภาษณวา รัฐบาลจะใชงบประมาณแผนดินซื้อหุน

สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ประหนึ่งวาการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลใหประโยชนแกสังคมไทยอยางยิ่งยวด  

แตแลวเมื่อเผชิญเสียงวิพากษจากสาธารณชน รายละเอียดของแผนการซื้อหุนสโมสรฟุตบอล 

ลิเวอรพูลก็ล่ืนไหล  จนทายที่สุด การซื้อหุนกลายเปนการขายหวย 

รัฐบาลกําหนดแผนการขายหวยมูลคา 10,000 ลานบาท หวยใบละ 1,000 บาท จํานวน 

10 ลานใบ ในการนี้ จะมีการจัดตั้งบริษัทเพื่อบริหารการขายหวยและการซื้อหุนภายใตการดูแลของ

กีฬาแหงประเทศไทย โดยสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลใหเงิน 1 ลานบาท เพื่อจดทะเบียนบริษัท 

ไมเปนที่ชัดเจนวา บริษัทนี้เปนรัฐวิสาหกิจหรือไม ขอที่แนชัดก็คือ บริษัทที่เพิ่งจัดตั้งเชนนี้จะยัง 

ไมสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได ในขณะที่ผูนํารัฐบาลตองการใหเปน

บริษัทจดทะเบียน และขุนนางบริวารพรอมที่จะแกไขกฎหมายเพื่อใหเปนบริษัทจดทะเบียนใหได 

นอกจากนี้ ยังมีขอโตแยงทางกฎหมายดวยวา บริษัทนี้มีอํานาจออกหวยหรือไม ในเมื่อการออกหวย

เปนอํานาจตามกฎหมายของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล และรายไดจากการขายหวยตอง

แบงปนเปนรายไดของแผนดินหรือไม ในเมื่อกฎหมายสลากกินแบงรัฐบาลมีขอกําหนดในเรื่องนี้ 

ดวยเหตุที่จุดเนนเปลี่ยนจากการซื้อหุนมาเปนการขายหวย ผูนํารัฐบาลจึงกําหนดสิ่งจูงใจ

ในการขายหวย ดวยการกําหนดรางวัลหวยรวม 11,316 รางวัล (ดูตาราง) รางวัลที่หนึ่ง 1,000 ลาน

บาท รางวัลเลขทาย 3 ตัวรางวัลละ 50,000 บาท ในการนี้ บริษัทที่ตั้งขึ้นจะตองจายรางวัลหวยรวม

ทั้งสิ้น 4,000 ลานบาท  แตขายหวยได 10,000 ลานบาท (หากขายไดหมด) ใชไปในการซื้อหุน

สโมสรลิเวอรพูล 4,600 ลานบาท คงเหลือ 1,400 ลานบาท โดยที่ตองหักรายจายในการจําหนาย

หวยดวย 
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ผมเปนสัตวเศรษฐกิจไมตางจากผูนํารัฐบาล หากผมจะพิจารณาซื้อหุนสโมสรฟุตบอล 

ลิเวอรพูล ผมจําเปนตองรวบรวมขอมูลและวิเคราะหฐานะการเงินของสโมสรดังกลาว ผมคงไมซื้อ

หุนเพียงเพื่อความภาคภูมิใจแหงชาติ ในเรื่องนี้ ผมพบวา รัฐบาลมิไดใสใจใหขอมูลที่สมบูรณแก

ประชาชน มีแตการโฆษณาชวนเชื่อ จนถึงขั้นมีการสรางกระแสขาวในสัปดาหที่สองของเดือน

พฤษภาคม 2547 วา ลิเวอรพูลตกลงขายหุนใหไทยแลว โดยที่ไมมีขาวจากลิเวอรพูล ขาวการขาย

หุนลิเวอรพูลใหไทยที่เผยแพรในอังกฤษในชวงเวลาดังกลาวลวนอางอิงแหลงขาวจากประเทศไทย 

หาไดอางอิงแหลงขาวจากสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลไม แมจนยางสูปลายเดือนพฤษภาคมก็ยังไมมี

มติที่ชัดเจนวา ลิเวอรพูลจะขายหุนแกไทยหรือไม 

ขอเท็จจริงมีอยูวา สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลมิไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยลอนดอน 

การซื้อหุนจึงตองอาศัยการเจรจาโดยตรง การหารายไดจากการซื้อถูกขายแพงทําไดยาก หากผมซื้อ

หุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล แลวมิไดรับผลตอบแทนดังคาด ผมจะขายหุนดังกลาวทิ้ง ผมตองหา 

ผูซื้อเอง หรือมิฉะนั้นก็ตองหานายหนาชวยขายหรือขายใหแกบริษัทที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ผมไมแนใจ

วา หากประชาชนคนไทยทุกคนแหกันขายหุนลิเวอรพูล บริษัทดังกลาวอยูในฐานะที่จะรับซื้อไดหมด

หรือไม ในประการสําคัญหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลไมมีราคาตลาดที่จะอางอิงได ราคาจึงขึ้นอยู

กับอํานาจตอรองระหวางผูซื้อกับผูขาย  สําหรับผูซื้อรายยอย  อํานาจตอรองนี้ไมมีเลย 

สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลมีฐานะการเงินดีพอใช แตไมถึงกับดีเลิศ สโมสรมีรายได 

102.504 ลานปอนดสเตอรลิงในป 2546 เทียบกับ 98.668 ลานปอนดสเตอรลิงในป 2545 แตกําไร

กอนเสียภาษีในป 2546 ตกต่ําลงมาก กลาวคือ ไดเพียง 3.641 ลานปอนดสเตอรลิง เทียบกับ 9.092 

ลานปอนดสเตอรลิงในป 2545 ทั้งนี้เปนผลจากการทุมการใชจายในการซื้อนักฟุตบอล โดยที่นัก

ฟุตบอลหลายคนมิอาจสรางผลผลิตในรูปรายไดแกสโมสร รายจายในรูปเงินเดือนและผลตอบแทน

อ่ืนที่จายใหนักฟุตบอลอยูในระดับสูงยิ่ง  คร้ังหนึ่งในป 2543 เคยสูงถึง 85% ของรายได ผูบริหาร

สโมสรพยายามลดอัตราสวนนี้ตามลําดับจนเหลือ 52% ในป 2546 กระนั้นก็ตาม ยังอยูในขีด

อันตรายตามมาตรฐานของสํานักบัญชี Deloitte and Touche ผูตรวจสอบบัญชีสโมสรฟุตบอลยักษ

ใหญในยุโรป ซึ่งกําหนด Rule of Thumb วา สโมสรฟุตบอลที่จายเงินเดือนและผลตอบแทนอื่นแก

นักฟุตบอลเกินกวา 50% ของรายได จะเผชิญฐานะการเงินอันงอนแงน 

ดวยเหตุที่สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลมีกําไรกอนหักภาษีในป 2546 นอย จึงมิไดจายเงิน 

ปนผลในปนั้น ในปจจุบัน สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลกําลังสรางสนามใหมขนาดความจุ 60,000 ที่นั่ง 

โดยใชงบประมาณ 120 ลานปอนดสเตอรลิง ซึ่งตามกําหนดการจะเปดใชในฤดูการแขงขัน 

2549/2550 สนามใหมคาดวาจะใหผลตอบแทนคุมการลงทุนภายในกําหนดเวลา 15 ป ในระหวางนี้  

การไมจายเงินปนผลอาจเปนนโยบายหลักของลิเวอรพูล 
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ประชาชนที่มีความมุงมั่นซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล แตไมชอบเลนหวย ยอมตอง

ผิดหวัง เพราะรัฐบาลผูกหุนกับหวยเขาดวยกัน มิหนําซ้ําจายเงินซื้อหวย 1,000 บาท มีสิทธิไดหุน

มูลคาเพียง 200 บาทเทานั้น โดยที่หุนดังกลาวเปนเพียงหุนบริษัทที่จัดตั้งขึ้น หาใชหุนสโมสร

ฟุตบอลลิเวอรพูลไม 

สําหรับนักเลนหวย คําถามพื้นฐานมีอยูวา หวยลิเวอรพูลมีส่ิงจูงใจมากนอยเพียงใด 

คําตอบก็คือ ความเปนไปไดที่จะถูกรางวัลมีอยูไมมาก เพราะหวย 10 ลานใบ มีรางวัลเพียง 11,316 

รางวัล โอกาสที่จะถูกรางวัลมีอยูเพียง 0.00011316 (ดูตาราง)  

ดวยเหตุดังที่อธิบายขางตนนี้ ในฐานะสัตวเศรษฐกิจผูมีรายไดนอย ผมคงมิบังอาจซื้อหุน

สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล และในเมื่อผมไมชอบเลนการพนัน ผมจึงไมซื้อหวยลิเวอรพูล ขอสําคัญ  

การซื้อหวยแมจะไดหุน  แตมิใชหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลดังที่โฆษณาชวนเชื่อ 

เมื่อแรกที่มีการชูประเด็นการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล สาธารณชน รวมทั้งผมตาง

เขาใจวา ทานนายกรัฐมนตรีจะควักกระเปาซื้อเอง แตแลวภาพการควักกระเปาเองคอยๆเลือน

หายไป เพราะทานนายกรัฐมนตรีเปลงมธุรสวาจาวา ตองการใหประชาชนคนไทยมีสวนเปนเจาของ  

ผูคนจํานวนมากเริ่มต้ังขอกังขาวา เหตุใดทานนายกรัฐมนตรีไมรวมควักกระเปา (สัก 4,000 ลาน

บาท) รวมซื้อกับประชาชน ในเมื่อการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลเปนการประกาศศักดาแหงชาติ  

อีกทั้งไดความภาคภูมิแหงชาติ ความกาวหนาของวงการฟุตบอล และความรุงโรจนของประเทศไทย 

ในฐานะผูแอบชื่นชมทานนายกรัฐมนตรีขางสังเวียนการเมือง ผมรูสึกผิดหวังที่ทาน

นายกรัฐมนตรีไมควักกระเปาซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล และรูสึกผิดหวังยิ่งกวาที่การกําหนด

นโยบายการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลดังกลาวมิไดตกผลึกกอนการประกาศตอสาธารณชนประพฤติ

กรรม ‘พูดกอนคิด’ กําลังทําลายความนาเชื่อถือของทานนายกรัฐมนตรีเอง ในประการสําคัญ 

รัฐบาลยืนหยัดที่จะขายหุนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เพราะตองการลดบทบาทของ

รัฐบาลในกิจการการไฟฟา  แตรัฐบาลกลับเขาไปมีบทบาทในกิจการการซื้อหุนสโมสรฟุตบอล 

ในดานหนึ่ง รัฐบาลรณรงคตอตานและปราบปรามยาบา แตในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลกลับ

สงเสริมใหประชาชนเลนหวย 
 

ผมไดแตภาวนาใหพระสยามเทวาธิราชโปรดชวยประเทศไทยดวย 
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ตารางที่ 1 

รางวัลหวยลิเวอรพูล 
 

ระดับรางวัล เงินรางวัล (ลานบาท) จํานวนรางวัล รายจายรางวัล (ลานบาท) 

1 1,000 1 1,000 

2 200 5 1,000 

3 50 10 500 

4 3 100 300 

5 1 200 200 

เลขทาย 4 ตัว 0.5 1,000 500 

เลขทาย 3 ตัว 0.05 10,000 500 

รวม - 11,316 4,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” 

  หนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2547 
 



 

แบบจําลองบริษัท กกท.กับการซื้อหุนลิเวอรพูล 
 

 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เปลงสําเนียงเสนาะ "ถอยดีกวา ไมเอาดีกวา" เมื่อนโยบายการ

ขายหวยเพื่อซ้ือหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลถูกตอตานจากประชาสังคมไทย ทานนายกรัฐมนตรีให

เหตุผล "ถอยดีกวา ไมเอาดีกวา" วา  เปนเพราะการหาเงินดวยการขายหวยเปนวิธีการที่ไมถูกตอง 

คนยากจนอาจพากันเลนหวยลิเวอรพูล เพราะมีรางวัลกอนงามจูงใจ ทั้งๆที่รัฐบาลตองการขายหวย

แกผูมีอันจะกิน อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังคงเดินหนาซื้อหุนสโมสรฟุตบอลอังกฤษตอไป เพียงแต

เปลี่ยนแปลงวิธีการระดมเงินทุนเทานั้น 

ทานนายกรัฐมนตรีแสดงความกลาหาญที่ยอม "ถอยดีกวา ไมเอาดีกวา" แตผมใครขอ

เรียนวา นโยบายการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลโดยพื้นฐานเปนนโยบายที่ไมถูกตอง มิเพียงแต 

วิธีการระดมเงินจะไมถูกตองเทานั้น 
 

ผมมีความเห็นวา รัฐบาลมิควรเขาไปยุงเกี่ยวกับธุรกิจสโมสรฟุตบอล เพราะมิใชกิจธุระ

หรือหนาที่ของรัฐบาล ในเมื่อรัฐบาลพรรคไทยรักไทยประกาศนโยบายการถายโอนการผลิตจาก

ภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (Privatization) โดยอางวา  วิสาหกิจเอกชนมีประสิทธิภาพในการ

ประกอบการสูงกวาวิสาหกิจของรัฐ ถึงกับพยายามนําหุนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยออก

ขายในตลาดหลักทรัพย การดําเนินนโยบายในแนวทางที่ไมมีเหตุผลสอดรับกันปรากฏอยาง 

เดนชัด ในดานหนึ่งรัฐบาลพยายามแปรรูป กฟผ. ทั้งๆที่กิจการการไฟฟากระทบตอความผาสุกของ

ประชาชนและความมั่นคงของชาติ ในอีกดานหนึ่ง รัฐบาลพรรคไทยรักไทยพยายามซื้อกิจการ

รถไฟฟา รวมตลอดจนซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล การณทั้งหมดนี้สะทอนใหเห็นความสับสน

ของรัฐบาลในการกําหนดบทบาททางเศรษฐกิจของรัฐบาลอยางชัดเจน 
 

การซื้อหุนสโมสรฟุตบอลไมวาจะเปนสโมสรใด มิอาจกอโภคผลดังที่ผูนําพรรคไทย 

รักไทยกลาวอางและพยายามโฆษณาชวนเชื่อ ไมวาจะเปนประโยชนในการพัฒนาวงการฟุตบอลใน

ประเทศ หรือประโยชนในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย หากการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลใหประโยชนถึง

ปานนี้ นานาประเทศก็คงพากันเลือกยุทธวิธีนี้ แตขอเท็จจริงปรากฏวา ประเทศมหาอํานาจในกีฬา

ฟุตบอลและประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจมิไดเติบใหญดวยการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลแมแต

ประเทศเดียว 

ผูนํารัฐบาลและบริวารที่ปรึกษาพากันประโคมขาววา การซื้อหุนสโมสรฟุตบอล 

ลิเวอรพูลจะได Global Brand เปนผลพลอยได  แตขอเท็จจริงมีอยูวา การนํายี่หอลิเวอรพูลไปติด
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เปนยี่หอสินคาจากโครงการ "หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ" ตองจายคาเครื่องหมายการคา  ดังนั้น  

จึงตองประเมินวา รายไดที่ไดจากการขายสินคาเพิ่มข้ึนคุมกับรายจายคาเครื่องหมายการคา 

หรือไม ทั้งนี้ไมมีหลักประกันวา แฟนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลจะภักดีตอยี่หอถึงกับตามไปซื้อสินคา 

OTOP ไทย  โดยไมคํานึงถึงวา  สินคานั้นจะใหอรรถประโยชนในการบริโภคหรือไม 

ในเมื่อนโยบายการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลมิไดใหประโยชนที่ชัดเจนแก

สังคมไทย รัฐบาลมิควรเขาไปยุงเกี่ยวกับธุรกิจสโมสรฟุตบอล หากเถาแกหรือเจาสัวรายหนึ่งรายใด

จะซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลมาประดับบารมีก็เปนเรื่องของเถาแกหรือเจาสัวรายนั้น 

การชี้นําในการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล โดยปราศจากแผนและวิธีการระดมเงิน 

ที่ชัดเจน มิเพียงแตสรางความสับสนแกสาธารณชนเทานั้น แตยังความสับสนในหมูผูนํารัฐบาลและ

ขาราชการอีกดวย เพราะแผนและวิธีการเปลี่ยนเกือบทุกวัน จนในที่สุดจบลงที่แผนที่ผมเรียกวา 

"แบบจําลองบริษัท กกท." 
 

ผมขอเรียนวา แบบจําลองบริษัท กกท. เปนวิธีการที่ไมชอบมาพากล ซึ่งผูที่กอปรดวย

สุจริตธรรมพึงหลีกเลี่ยง 

รัฐบาลตองการใหการกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) เปนเจาภาพในการซื้อหุนสโมสร

ฟุตบอลลิเวอรพูล  ทั้งนี้ดวยการตั้งบริษัทลูกเปนกลไกในการนี้ ผมต้ังชื่อบริษัทลูกของ กกท.วา 

"บริษัท กกท." เพื่อใหเขาใจงาย พระราชบัญญัติการกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 ใหอํานาจ 

กกท.ในการจัดตั้งบริษัทธุรกิจไดหรือไม เปนประเด็นที่ถกเถียงกันได ในฐานะคนที่มีความรูกฎหมาย

ไมมากและไมเคยทําหนาที่เนติบริกร ผมไมเขาใจวา องคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให "...มีอํานาจหนาที่ 

ในการสงเสริมการกีฬาและควบคุมการดําเนินกิจการกีฬาไดกวางขวางและมีประสิทธิภาพยิ่ง..." 

เหตุใดจึงสามารถประกอบธุรกิจได ไมมีบทบัญญัติใดๆในกฎหมายนี้ที่ใหอํานาจ กกท. ประกอบ

ธุรกิจโดยชัดเจน  สถานะของบริษัท กกท. กอใหเกิดขอกังขาและสงกลิ่นความไมชอบมาพากล 

อยางรุนแรง ในเบื้องตน ผูนํารัฐบาลไมตองการใหบริษัท กกท. เปนรัฐวิสาหกิจ เพราะคงมีความ

กระดากใจที่รัฐบาลชูนโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แตกลับมาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพิ่มข้ึน คําถาม

พื้นฐานมีอยูวา  ในเมื่อบริษัท กกท. มิไดตั้งใจใหเปนรัฐวิสาหกิจ  เหตุใด กกท. จึงเจากี้เจาการใน

การจัดตั้งบริษัทนี้  ในเวลาตอมาผูนํารัฐบาลบางภาคสวนเริ่มกลาวถึงบริษัท กกท. ในฐานะ

รัฐวิสาหกิจ 

ตามแผนการของรัฐบาล สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีมติจัดสรรเงิน 1 ลานบาทให 

กกท. จัดตั้งบริษัทลูกเพื่อซ้ือหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล  และใหบริษัท กกท.ออกหวยขายแก

ประชาชน อํานาจในการออกหวยเปนอํานาจผูกขาดของสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล อันเปนที่มา

ของแรงดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากประชาชน การผองถายอํานาจการออกหวยไปใหแกบริษัท 
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กกท.มีผลในการถายโอนกําไรจากการผูกขาดจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไปใหแกบริษัท 

กกท.  โดยที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลมิไดรับผลตางตอบแทน  ผูกุมอํานาจการบริหารจัดการ

บริษัท กกท. อยูในฐานะที่จะสวาปามกําไรจากการผูกขาดนี้  หากการบริหารจัดการบริษัท

ปราศจากธรรมาภิบาล 

การถายเงินจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเพื่อจัดตั้งบริษัท กกท. และการผองถาย

อํานาจการออกหวยไปใหบริษัท กกท. เปนเรื่องชอบดวยกฎหมายหรือไม  เปนประเด็นขอกฎหมาย

ที่ถกเถียงกันได ขอเท็จจริงปรากฏวา สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลเปนขุมทรัพยที่รัฐบาลพรรค 

ไทยรักไทยใชลวงเงินไปดําเนินนโยบายตางๆ บางนโยบายก็เปนคุณตอแผนดิน แตการถายเงินและ

การผองถายอํานาจการออกหวยใหแกบริษัท กกท. โดยที่ยังไมเปนที่แนชัดวา บริษัท กกท. มีสถานะ

เปนวิสาหกิจเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจนาจะเปนประพฤติกรรมที่ไมชอบมาพากล เหตุไฉนรัฐบาลจึง

สามารถลวงเงินจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไปใชในโครงการอะไรก็ได ชองโหวดังกลาวนี้

นาจะเปนโทษมากกวาเปนคุณตอระบบการคลัง เพราะการใชเงินนอกงบประมาณปลอดพนจาก

การถวงดุลและการตรวจสอบจากรัฐสภา 
 

มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 ระบุไวอยาง

ชัดเจนวา เงินที่สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลไดรับจากการจําหนายสลากกินแบงรัฐบาล ใหจัดสรร

ดังนี้ 

(1) รอยละ 60 เปนเงินรางวัล 

(2) ไมนอยกวารอยละ 28 เปนรายไดแผนดิน 

(3) ไมเกินกวารอยละ 12 เปนคาใชจายในการบริหาร ซึ่งรวมทั้งคาใชจายในการ

จําหนายสลากกินแบงรัฐบาลดวย 

บทบัญญัติในมาตรา 22 ไมเกื้อกูลใหฝายบริหารลวงเงินได ยกเวนการลวงจาก (3) ใน

สวนที่เปนคาใชจายการบริหาร ซึ่งไมนาจะเปนการลวงเงินที่ชอบดวยเจตนารมณแหงกฎหมาย ใน

ประการสําคัญ กฎหมายฉบับนี้มิไดใหอํานาจคณะกรรมการสลากกินแบงรัฐบาลผองถายอํานาจ

การออกหวยใหผูอ่ืน 
 

ตามแผนการของผูนํารัฐบาล  บริษัท กกท. จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยดวย แตการเปนบริษัทจดทะเบียนตองมีคุณสมบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทที่เพิ่งจัดตั้งมิอาจแปรสภาพเปนบริษัทจดทะเบียนโดย

ฉับพลัน แตผูบริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพยรับลูกรัฐบาลอยางดียิ่ง จนกอใหเกิดคําถามวา 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนของใคร 
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แผนการที่จะใหบริษัท กกท. เปนบริษัทจดทะเบียน นอกจากจะทําใหบริษัท กกท. 

ระดมทุนจากตลาดหลักทรัพยไดแลว หุนบริษัท กกท.ยังเปนกลไกในการปนหุนในตลาดหลักทรัพย

ไดดวย  ซึ่งอาจชวยเสริมความคึกคักของตลาด 

ตามแผนการของผูนํารัฐบาล บริษัท กกท.ประกอบธุรกรรมเพียง 2 ประเภท ดานหนึ่ง 

ซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล อีกดานหนึ่ง ขายหวย รายไดจากการถือหุนมีเฉพาะแตเงินปนผลที่

ไดรับจัดสรรจากสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล ซึ่งมีสภาวะความไมแนนอนอยางสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

เมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลจําเปนตองใชเงินทุนจํานวนมาก ในการสราง

สนามใหม รายไดที่เปนกอบเปนกํามาจากการขายหวยจํานวน 10,000 ลานบาท จายเงินรางวัล 

4,000 ลานบาท และจายเงินซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล 4,600 ลานบาท คงเหลือเงิน 1,400 

ลานบาท ซึ่งยังมิไดหักคาใชจายในการจําหนายหวย ดังนี้ จะเห็นไดวา ดวยการผองถายอํานาจการ

ขายหวยจากสํานักสลากกินแบงรัฐบาล  บริษัท กกท.มีกําไรจากการขายหวยระดับพันลานบาท 

ทั้งนี้เปนผลมาจากการใชอํานาจทางการเมือง ผลที่ตามมาก็คือ บริษัท กกท. นอกจากจะมีสินทรัพย

ในรูปเงินสดระดับพันลานบาทแลว ยังไดหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลเปนสินทรัพยอีกดวย  โดยที่ผูที่

ของเกี่ยวกับบริษัท กกท. มิไดควักกระเปาตัวเองแมแตสตางคแดงเดียว 

ประชาชนที่ซื้อหวยจากบริษัท กกท. 1,000 บาท จะไดถือหุน 200 บาท หุนที่ถือนี้เปน

หุนบริษัท กกท. หาใชหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลดังที่โฆษณาชวนเชื่อไม (ดูแผนภาพ) 
 

ไมทันที่บริษัท กกท. จะจัดตั้งขึ้น  การเจรจาซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลเร่ิมตนขึ้น

แลว  บริษัท กกท. มิเพียงแตมิไดแตงตั้งคณะผูแทนการเจรจา  หากยังมิไดกําหนดเงื่อนไขการเจรจา

ดวย การเดินหนาในการเจรจามาจากการสั่งการของนายกรัฐมนตรีแตเพียงผูเดียว หากนายก 

รัฐมนตรีตองการซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลเอง นายกรัฐมนตรีชอบที่จะตั้งตัวแทนได แตตอง

รับภาระตนทุนการเจรจาเอง 

ในเมื่อการเจรจาเพื่อซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลใชทรัพยากรของแผนดิน และ

องคกรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการนี้ กกท. เขาไปรวมถือหุน กระบวนการเจรจาจักตองกระทําดวยความ

โปรงใส จึงจะเปนปฏิบัติการอันชอบดวยสุจริตธรรม ประชาชนควรจะไดรับรูเงื่อนไขการเจรจา  

รวมทั้งราคาหุนที่ตกลงจาย ในเมื่อสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูลมิไดจดทะเบียนใน London Stock 

Exchange ยอมไมมีราคาหุนในตลาดที่จะอางอิงได ราคาหุนที่จะซื้อจะขายจึงขึ้นอยูกับอํานาจ

ตอรองระหวางผูซื้อกับผูขาย ความไมโปรงใสในกระบวนการเจรจากอใหเกิดขอกังขาในใจประชาชน 

โดยเฉพาะในประเด็นที่วา ราคาหุนที่จายแพงเกินไปหรือไม  ในเมื่อการจาย Kickbacks เปน

ประพฤติกรรมปกติในวงการฟุตบอลอังกฤษ ขอกังขาเชนนี้จะหมดไป หากกระบวนการเจรจาเปนไป

อยางโปรงใส 
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แบบจําลองบริษัท กกท. เปนแบบจําลองการจัดตั้งบริษัทธุรกิจ โดยอาศัยอํานาจทาง

การเมือง ในกรณีนี้ไดแก การผองถายอํานาจการออกหวยจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล บริษัท

มีเงินทุนสําหรับการประกอบการจากกําไรที่ไดจากการขายหวย โดยที่ผูเกี่ยวของมิไดควักกระเปา

ตัวเองแมแตสตางคแดงเดียว แบบจําลองบริษัท กกท. จึงเปดโอกาสใหผูมีอํานาจทางการเมืองหา

ผลประโยชนสวนบุคคลจากการใชอํานาจทางการเมืองนั้น ไมตางจากสภาพการณในทศวรรษ 2490 

และทศวรรษ 2500 ความไมชอบมาพากลของแบบจําลองบริษัท กกท. ปรากฏโดยชัดแจง 

 

แผนผังแสดงการระดมเงินซื้อหุนสโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล 
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