
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 19 เมษายน 2534

นักการเมืองรังแกขาราชการประจํ า ?

                                                รังสรรค  ธนะพรพันธุ

          พลันที่มีขาววา นายนิพัทธ พุกกะณะสุต ผูอํ านวยการสํ านักงานเศรษฐกิจ 
การคลังจะถูกยายออกจากตํ าแหนง เนื่องจากมีปญหาความขัดแยงกับผูบริหารระดับสูง 
ในกระทรวงการคลัง  และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ "รามสูร" แหงหนังสือพิมพไทยรัฐ เขียนไว 
ในคอลัมน "บุคคลในขาว" ประจํ าฉบับวันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2534 วา "...อาว ไหนวายุค รสช. 
จะไมมีการรังแกขาราชการประจํ า  ไมยํ่ ายีเหมือนรัฐบาลจากการเลือกตั้ง..."

         พลันที่มีขาวการโยกยายทหารรวม 443 นายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2534 โดยมี 
ผลบังคับต้ังแตวันที่ 1 เมษายนเปนตนไป  หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2534 พาด 
หัวขาววา "คนจี้ `นาชาติ' ไดดี"
          หนังสือพิมพแนวหนา ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2534 พาดหัวขาววา "ต้ังนายพล
กลางป'34 ปูนบํ าเหน็จ `ปฏิวัติ' ขจัดขวากหนาม รสช."
          หนังสือพิมพ The Nation ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2534 พาดหัวขาวรองวา "Air 
force men involved in coup win promotions ; Class 5 officers get key posts"

          เมื่อเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 คณะรัฐประหารไดอาง
กรณีนักการเมืองรังแกขาราชการประจํ าเปนเหตุประการหนึ่งในการทํ ารัฐประหาร บัดนี้  
การรัฐประหารไดลวงเลยมาเพียงประมาณเดือนครึ่ง เหตุการณไดคลี่คลายไปในทางที่บงชี้วา  
ขออางของคณะรัฐประหารไรนํ้ าหนักลงไปทุกที ๆ
          ผมคิดวา  เราควรจะเริ่มตนดวยการวิเคราะหคํ าวา "รังแก" เมื่อมีการกลาวหาวา  
นักการเมือง `รังแก' ขาราชการประจํ า  ผูกลาวหามักจะหมายถึงการที่ผูทรงอํ านาจทางการเมือง  
ใชอํ านาจในการโยกยายขาราชการระดับสูงออกจากตํ าแหนง เมื่อไมสามารถสนองนโยบายและ 
ผลประโยชน  ตลอดจน `รับใช' ผูทรงอํ านาจนั้นได  โดยที่มีการโยกยายสมุนบริวารหรือสมัคร 
พรรคพวกเขารับตํ าแหนงแทน
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          หากการ "รังแก" ใชในความหมายดังกลาวขางตน  การ`รังแก' ก็เปนปรากฏการณ 
ที่มีมาแตโบราณกาล  เพียงแตวามิไดใชคํ าวา "รังแก" เทานั้น  ในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย  
การที่พระมหากษัตริยทรงโปรดปรานขุนนางที่จงรักภักดี และสามารถสนองเบื้องพระยุคลบาท
อยางมีประสิทธิภาพนั้น นับเปนปรากฏการณธรรมชาติ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ในป 2475 การที่ขาราชการบางคนมีชีวิตราชการที่รุ งโรจน และบางคนตกอับดวยอํ านาจ 
ทางการเมืองนั้นก็เปนปรากฏการณธรรมชาติเชนเดียวกัน

         แลวใครเลาที่ `รังแก' ขาราชการประจํ า ?

         โดยทั่วไปแลว ผูที่มีอํ านาจโยกยายขาราชการระดบัสูงก็ตองดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนตํ าแหนงทางการเมือง ดังนั้น การกลาวหาวา นักการเมือง  
`รังแก' ขาราชการประจํ า จึงเปนการกลาวหาที่มีมูลแหงความเปนจริง

         แตใครเลาที่เปน "นักการเมือง" ?

          ตลอดชวงเวลาสวนใหญนับต้ังแตป 2475 เปนตนมา สังคมการเมืองไทยถูก
ครอบงํ าโดยพลังอํ ามาตยาธิปไตยเกือบตลอดเวลา "นักการเมือง" สวนใหญมีภูมิหลังเปน 
ขาราชการทหารหรือพลเรือนมากอน โดยที่ในบางขณะขาราชการประจํ าสามารถดํ ารงตํ าแหนง 
การเมืองควบคูกันไปดวย ดังนั้น ในชวงเวลาที่สังคมไทยมีการปกครองระบอบอํ ามาตยาธิปไตย 
หากนักการเมืองรังแกขาราชการประจํ า  ก็เปนเรื่องของขาราชการ `รังแก' ขาราชการดวยกันเอง 
เพราะชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (power elite) เกือบทั้งหมดมีภูมิหลังอาชีพขาราชการ

          ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2516 โครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ 
เร่ิมแปรเปลี่ยนไป โดยที่สัดสวนของชนชั้นนํ าทางอํ านาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งมีแนวโนม 
เพิ่มข้ึน และการเขาและออกจากกลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจมีความถี่มากขึ้น แตชวงเวลาที่ 
นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งครองอํ านาจนั้นคอนขางสั้นและไมตอเนื่อง ที่เดนชัดไดแก 
ชวงเวลาระหวางเดือนกุมภาพันธ 2518 ถึงเดือนตุลาคม 2519 และชวงเดือนสิ่งหาคม 2513  
ถึง เดือนกุมภาพันธ 2534  ดังนั้น  หากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง `รังแก' ขาราชการประจํ า 
การ  `รังแก'  นี้มีชวงเวลาอันแสนสั้น  และมิอาจเทียบเทียมไดกับชวงเวลาที่ขาราชการรังแกกันเอง

          ในระบบราชการสมัยใหม การปูนบํ าเหน็จความดีความชอบในหลายกรณีหาได
อาศัยระบบคุณธรรม (merit system) แตประการใดไม  หากแตเปนไปตามความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ (patron-client relationship) ซึ่งมีรากเหงามาจากระบบศักดินาแตโบราณ
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          ขาราชการระดับสูงที่หวังตํ าแหนงอธิบดี ยอมตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีในสังกัด  โดยที่ในบางครั้งอาจตอง `เขาหา' นายกรัฐมนตรีดวย 
ความขอนี้เปนจริงดวยสํ าหรับผูที่หวังตํ าแหนงปลัดกระทรวง ขณะเดียวกัน ขาราชการระดับสูงก็มี 
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับขาราชการระดับลาง เพื่อเปนฐานกํ าลังในการทํ างานในหนวยราชการ
นั้นๆ และบางครั้งอาจใชเปนอํ านาจตอรองในเกมการเมืองภายในหนวยงานดวย

          ขาราชการระดับลางจํ าเปนตองแสวงหา "เจานาย" เปนผูอุปถัมภ ประสิทธิภาพ 
ในการทํ างาน และผลงานอาจไมเพียงพอในการกอใหเกิดความกาวหนาในตํ าแหนงราชการ  
ขาราชการจํ านวนไมนอยเติบโตดวยวิธีการทั้งที่ถูกและผิดจริยธรรม  ดังเชนวิธีการ `ล้ินเลีย  
เบี้ยมาก ปากสอพลอ ลอไขแดง แกรงวิชา'  ในหลายตอหลายกรณี  ขาราชการที่หวังความ 
กาวหนาแหงอาชีพจํ าตองแสดงความสวามิภักดิ์ตอ `เจานาย'  และบางครั้งอาจตองสง `สวย' ให  
`เจานาย' ดังเชน `พระบูชา นํ้ าผึ้งเดือนหา ปุมมะคา งาชาง หางนกยูง แถมถุงกอลฟ' เปนตน  
ในแงของขาราชการ  การเลือก `เจานาย' มีสภาพไมแตกตางจากการแทงมา  หากแทงถูก  ก็ไดผล
ตอบแทนอันคุมคา แตถาแทงผิด ก็ตองขาดทุน สํ าหรับขาราชการระดับสูง การแทงมาผิดตัว  
หมายถึง  การขาดทุนความกาวหนาแหงตํ าแหนงราชการขั้นสํ าคัญ

          ขาราชการที่เปน "เจานาย" มีหนาที่ในการสงเสริมให `ลูกนอง' มีตํ าแหนงการงาน
ที่กาวหนา ความสัมพันธเชิงอุปถัมภซึ่งฝงรากลึกในสังคมไทยนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิด
การเลนพวก  การปรากฏตัวของ "กลุม" ในหนวยราชการตางๆคอนขางชัดเจน  การแยงชิงอํ านาจ 
ในหนวยราชการระหวางกลุมตางๆ บางครั้งกอใหเกิดความขัดแยงจนสรางความเสียหายแกทาง
ราชการ ดังกรณีความขัดแยงระหวางกลุมนายพชร อิศรเสนา กับกลุมนายจเร จุฑารัตนกุลใน
กระทรวงพาณิชย เปนอาทิ

         เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขาราชการระดับ "เจานาย" ไมวาจะเปนปลัดกระทรวง
หรืออธิบดี  ยอมเปนปกติวิสัยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขาราชการระดับลางลงมา  การที่ "เจานาย"  
จะสงเสริม "ลูกนอง"  โดยที่ในขณะเดียวกันก็ยาย "คนนอกกลุม" ที่มิใชสมุนบริวารออกไปดํ ารง
ตํ าแหนงที่ไรอํ านาจและผลประโยชน นับเปนปฏิบัติการที่เปนไปตามบรรทัดฐานอันเปนที่ 
ยอมรับ เกือบโดยทั่วไปในสังคมที่มีความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางแนนหนาดังเชนสังคมไทยนี้ 
สภาพการณดังที่กลาวขางตนนี้เกิดขึ้นในระบบราชการทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร

          ระบบอุปถัมภเปนกลไกสํ าคัญในการจัดสรรบุคคลสูตํ าแหนงราชการมาเปน
เวลาชานาน แตทั้งนี้หาไดหมายความวา การจัดสรรตํ าแหนงราชการตามระบบคุณธรรมจะไมมี
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เสียเลยทีเดียว ขาราชการไทยลวนแลวแตคุนเคยกับบรรทัดฐานแหงการโยกยายขาราชการภายใต
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภเกือบทั้งสิ้น เพราะนี่เปน Rule of the Game ที่มีมากอนที่ตนเขารับ 
ราชการดวยซํ้ า ความไมพอใจที่ถูกโยกยายไปสูตํ าแหนงที่ไรอํ านาจและผลประโยชน แมจะมี 
อยูบาง  แตก็ไมรุนแรงพอที่จะสรางความระสํ่ าระสายในระบบราชการ

         หากการจัดสรรตํ าแหนงราชการภายใตความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนเรื่องที่ไมถูก
ตอง ความไมถูกตองนี้เกิดขึ้นทั้งในยุคที่พลังอํ ามาตยาธิปไตยเรืองอํ านาจ และในยุคที่นักการเมือง
จากการเลือกตั้งครองเมือง

         แมวาการ `รังแก' ขาราชการสวนใหญจะกระทํ าโดยขาราชการดวยตนเอง แต
ราษฎรมักจะไมคอยไดยินเสียงรองเรียนวา "ขาราชการรังแกขาราชการ"  ทั้งนี้เปนเพราะเหตุวา  
ขาราชการคุนเคยกับการถูก 'รังแก' โดยขาราชการดวยกันเอง  แตไมคุนเคยและไมชอบที่ถูก  
`รังแก' โดยคนนอกระบบราชการ  เมื่อคนนอกระบบราชการสามารถยึดกุมอํ านาจทางการเมืองได 
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในระบบราชการเริ่มเกิดภาวะไรเสถียรภาพ แตเดิมขาราชการที่หวังความ
กาวหนาในตํ าแหนงราชการเพียงแตสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ `เจานาย' ซึ่งเปนขาราชการ
ดวยกันเอง หากทวาบัดนี้ตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง
ดวย  แตนักการเมืองเปน `มนุษยตางดาว' ที่มาจากนอกระบบราชการ  ซึ่งขาราชการจํ านวนมาก 
ยังไมยอมรับ เมื่อเกิดกรณีนักการเมืองใชอํ านาจโยกยายขาราชการ จึงมักมีเสียงรองเรียนวา  
"นักการเมืองรังแกขาราชการประจํ า"

          ขาราชการไทยคุนเคยกับระบบอํ ามาตยาธิปไตย ซึ่งเปนระบอบการปกครองของ 
ขาราชการ โดยขาราชการ และเพื่อขาราชการมาเปนเวลาชานาน ขาราชการจํ านวนมากจึงไมพึง
พอใจที่บุคคลนอกระบบราชการแทรกตัวสูกลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจ ในขณะที่ขาราชการประจํ า
รองเรียนเรื่องถูกนักการเมืองรังแก แตขาราชการก็มิไดหยุดยั้งที่จะรังแกราษฎรทั้งโดยวิธีการ 
อันเปดเผยและวิธีการอันแอบแฝง


