
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 11 ตุลาคม 2534

อํ านาจทางการเมืองกับการแตงต้ังขาราชการ

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมติดตามขาวการแตงตั้งขาราชการระดับสูงในกระทรวง ทบวง กรมตางๆ 
นับต้ังแตเดือนสิงหาคม 2534 เปนตนมา ดวยการปลงอนิจจัง ขาราชการหลายตอหลายนาย 
ที่เปน `ตัวเต็ง' ในการเขาวินพากันตกมาตายกันเปนแถว  การแยงชิงตํ าแหนงอธิบดีและปลัด
กระทรวงเปนสามัญกรณีที่ปรากฏเปนขาวทุกป การแยงชิงดังกลาวนี้จะทวีความเขมขนและ 
ดุเดือดเปนพิเศษ หากตํ าแหนงที่แยงชิงนั้นสามารถใหคุณใหโทษและใหผลประโยชนมหาศาล  
ในกระทรวงมหาดไทย ตํ าแหนงปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมการปกครองดูเหมือนจะเปนตํ าแหนง
ที่นาพิสมัยยิ่งกวาตํ าแหนงอื่นใด ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ การแยงชิงตํ าแหนงอธิบดีกรม 
ปาไมและกรมชลประทานเปนไปอยางสูสี ในทํ านองเดียวกัน การแตงตั้งนายทหารระดับผูคุม 
กํ าลังเปนเรื่องที่ประชาชนสนอกสนใจมากกวาตํ าแหนงอื่นใดในกองทัพ
           การโยกยายตํ าแหนงทางทหารในปนี้ไดกอใหเกิดความไมพึงพอใจในกองทัพ
ไมนอย  โดยที่มีขอวิพากษวิจารณจากประชาชนโดยทั่วไปดวย  เพราะไมเพียงแตกลุม จปร.5  
จะสามารถยึดกุมอํ านาจไวไดทั้งหมดแลว หากยังมีการตระเตรียมถายเทอํ านาจใหกลุม จปร.11 
และ 12 อีกดวย  การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงทางทหารดังกลาวนี้ยังผลใหนายทหารบางคนลาออก
จากราชการ พรรคความหวังใหมพยายามจับเร่ืองนี้มาขยายผลทางการเมือง แตไมประสบ 
ผลสํ าเร็จ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย ไดกลาวถึงการเลนพวกในกองทัพวา "…เราอบรมคนผิด  
อบรมใหเปนปจเจกชนเกินไป ไมคํ านึงถึงสวนรวม ไอการรักพวก รักศักดิ์ศรี รักโรงเรียน รักรุน ก็ดี
อยูหรอก แตเขยิบอีกนิดไดไหม เขยิบมารักเผาไทยไดไหม ทํ าไมเราจะเขยิบข้ึนมาอีกนิดไมได  
ผมไมเขาใจวา ทํ าไมตองมีรุน อยาทํ าอยางกับวาคนอื่นไมใชคนไทย…"  (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 15 
สิงหาคม 2534)

           การแตงตั้งขาราชการตํ ารวจในปนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตนครบาล กอใหเกิด
การติฉินนินทาและเปนที่วิพากษวิจารณไมนอยไปกวาการโยกยายตํ าแหนงในกองทัพ เพราะ
ปรากฏวา  บรรดานายตํ ารวจในคณะทํ างานกองบัญชาการตํ ารวจนครบาลของ พล.ต.ท. วิโรจน  
เปาอินทร (ผูบัญชาการตํ ารวจนครบาล) ซึ่งรูจักกันในนาม "บานพิษฯนครบาล" พากันไดดิบไดดี 
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ไปตามๆกัน แตเร่ืองที่เปนขี้ปากชาวบานมากกวา ก็คือ การที่นายตํ ารวจในตระกูล "เปาอินทร"  
ข้ึนยึดตํ าแหนงในโรงพักสํ าคัญๆ เปนแผง
           ที่กระทรวงมหาดไทย อุบัติเหตุทางประวัติศาสตรทํ าใหนายอนันต อนันตกูล  
ผูซึ่งดูเหมือนจะสิ้นบุญวาสนาไปแลวกลับมาดํ ารงตํ าแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่ง 
ภายหลังจากที่คู แขงคนอื่นๆพากันวิ่งเตนจนฝุ นตลบและออกใบปลิวถลมซึ่งกันและกัน แต 
ไม `เขาตา' กรรมการจึงพากันอกหักไปตาม ๆ กัน
           ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ การแตงตั้งอธิบดีกรมวิชาการเกษตรไมปรากฏวา 
มีปญหา เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีผลประโยชนนอย จึงไมเปนที่หมายตาของขาราชการระดับสูง
มากนัก แตการแตงตั้งอธิบดีกรมปาไมและกรมชลประทานสรางปญหาแกรัฐมนตรีเจากระทรวง
เปนอยางมาก เพราะไมเพียงแตจะมีแรงดันภายในกระทรวงเทานั้น หากยังมีแรงดึงภายนอก
กระทรวงอีกดวย พลังกดดันเหลานี้ทํ าใหรายชื่อขาราชการที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํ ารงตํ าแหนง
สํ าคัญ ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2534 ตองถูกถอนออกมาพิจารณาใหม เนื่องจากมีรายการ `คุณขอมา' หลายรายการ 
หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานวา ตามโผแรกของรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
นายผอง เลงอี้ จะดํ ารงตํ าแหนงรองปลัดกระทรวง นายรุงเรือง จุลชาต เปนอธิบดีกรมชลประทาน 
ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล เปนอธิบดีกรมปาไม  และนายอํ าพล เสนาณรงค เปนอธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2534 มีมติแตงตั้งให 
นายยุทธ กิ่งเกตุ เปนอธิบดีกรมชลประทาน และนายทิวา สรรพกิจ เปนอธิบดีกรมปาไม  
สวนตํ าแหนงรองปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปนไปตามโผแรก
           สํ าหรับตํ าแหนงอธิบดีกรมชลประทานนั้น นายอาณัติ อาภาภิรม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตองการใหตํ าแหนงนี้ตกแกนายรุงเรือง จุลชาต จึงมีชื่อปรากฏใน 
โผแรก แตผูนํ าฝายทหารตองการผลักดัน นายยุทธ กิ่งเกตุ (แนวหนา ฉบับวันที่ 11 กันยายน  
2534) หนังสือพิมพบางฉบับรายงานวา พลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี เปนผูสนับสนุนนายยุทธ  
กิ่งเกต (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2534)  อยางไรก็ตาม  พลเอกอิสระพงศยืนยันวา  รสช.  
มิไดแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการระดับสูงในกระทรวงเกษตรฯ (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 3 
กันยายน 2534)
           สวนตํ าแหนงอธิบดีกรมปาไมนั้น การแยงชิงตํ าแหนงเปนไปอยางสุดเดช โดยที่มี 
คูแขงถึง 4 นาย อันไดแก นายปรีชา อบอาย (รองอธิบดีกรมปาไม) ซึ่งไมปรากฏวามีผูทรงอํ านาจ
ทางการเมืองสนับสนุน ร.ต.บรรณเลิศ รัชตกุล (รองอธิบดีกรมปาไม) ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณสนับสนุนนายผอง เลงอี้ (ผูตรวจราชการประจํ ากระทรวง) ซึ่งปลัดกระทรวง 
(นายยุกติ สาริกะภูติ) และ รสช.สายทหารอากาศ (พลเอกเกษตร โรจนนิล) สนับสนุน และนาย
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ธํ ามรงค ประกอบบุญ (รองอธิบดีกรมปาไม) ซึ่งอธิบดีกรมปาไม (นายไพโรจน สุวรรณกร) และ 
รสช.สายทหารบก (พลเอกสุจินดา คราประยูร) สนับสนุน (แนวหนา ฉบับวันที่ 2 กันยายน 2534 
และมติชน ฉบับวันที่ 11 กันยายน 2534) แมรัฐมนตรีเจากระทรวงตองการผลักดัน ร.ต.บรรณเลิศ 
รัชตกุล  แตเมื่อมีรายการ `คุณขอมา' หลายรายการเชนนี้  ยังความกระอักกระอวนหานอยไม  
อยางไรก็ตาม ดวยคํ าแนะนํ าของนายสงา สรรพศรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  
นายทิวา สรรพกิจ (รองอธิบดีกรมบัญชีสหกรณ) จึงไดรับแตงตั้งเปน  อธิบดีกรมปาไม  ทั้งๆที่เปน 
มานอกสนาม นายทิวาเคยดํ ารงตํ าแหนงรองอธิบดีกรมปาไมมากอน แตเนื่องจากไปวิจารณ
นโยบายปาไมของพลตรีสนั่น ขจรประศาสน รัฐมนตรีเจากระทรวงในขณะนั้น จึงถูกเตะโดงไปเปน
รองอธิบดีกรมบัญชีสหกรณ
           การเปลี่ยนแปลงตํ าแหนงขาราชการระดับสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมก็มี 
รายการ `คุณขอมา' เชนเดียวกับกระทรวงเกษตรฯ โดยนายสงบ ปานดอกไม (ผูตรวจราชการ)  
ไดรับแตงตั้งเปนรองปลัดกระทรวงตามแรงดันของ รสช. (กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 กันยายน 
2534) หนังสือพิมพเกือบทุกฉบับรายงานขาวสอดคลองกันวา นายวีระ สุสังกรกาญจน (รัฐมนตรี
ชวยวาการ) และนายศิววงศ จังคศิริ (ปลัดกระทรวง) เปนผูที่มีบทบาทสํ าคัญในการโยกยาย 
ขาราชการกระทรวงอุตสาหกรรมในปนี้  ในขณะที่นายยิ่งยง ศรีทอง ซึ่งกาวพรวดพราดขึ้นมาเปน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมในยุคที่นายบรรหาร ศิลปอาชา ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีเจากระทรวง
ถูกเตะโดงไปเปนผูตรวจราชการ โดยที่นายปรีชา อรรถวิภัชน (รองปลัดกระทรวง) คนสนิทของ 
นายวีระมาดํ ารงตํ าแหนงแทน สวนนายจักรกฤษณ บูรณะสัมฤทธิ์ (รองปลัดกระทรวง) คนสนิท 
ของนายศิววงศ ดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการสํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม  
นอกจากนี้ มีผูต้ังขอสังเกตวา นายจํ านงค พนัสจุฑาบูลย (รองปลัดกระทรวง) ซึ่งมีความเห็น 
ขัดแยงกับนายวีระเกี่ยวกับนโยบายโรงงานนํ้ าตาลเสรีก็ถูกเตะโดงไปเปนผู ตรวจราชการ  
(ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 26-28 กันยายน 2534) อนึ่ง นายจํ านงคเดิมเปนขาราชการกระทรวง
พาณิชย  แตนายอบ วสุรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์  
ชมะนันทน หอบหิ้วมากินตํ าแหนงสํ าคัญในกระทรวงอุตสาหกรรม
           กระทรวงพาณิชย ซึ่งเมื่อ 4-5 ปที่แลวมีขาวเกี่ยวกับการซื้อตํ าแหนงรองอธิบดี 
ดวยเงิน 1-2 ลานบาท ในปนี้ไมมีเร่ืองหวือหวา เพียงแตมีเร่ืองพลิกล็อกที่นายชลอ เฟองอารมย 
(รองปลัดกระทรวง) กลับมาดํ ารงตํ าแหนงอธิบดีกรมทะเบียนการคา โดยที่กอนหนานี้มีการเก็ง 
กันวา นายการุณ กิตติสถาพร (รองอธิบดีกรมทะเบียนการคา) และ ร.ท.สุชาย เชาววิศิษฐ  
(รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจการพาณิชย) เปนมาแขงในสนามนี้ (แนวหนา ฉบับวันที่ 25 กันยายน 
2534)
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           สํ าหรับกระทรวงการคลังนั้น แมเวลาลวงเลยมาสูเดือนตุลาคมแลว แตโผการ
แตงตั้งยังไมเรียบรอย หนังสือพิมพหลายฉบับรายงานขาวตรงกันวา ปลัดกระทรวงตองการผลัก
ดันใหนายกมล จันทิมา (รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง) เปนผูตรวจราชการประจํ ากระทรวง แตรัฐ
มนตรีเจากระทรวงไมเห็นดวย  เพราะนายกมลยังดอยอาวุโส
           ในปนี้ มีรายการ `เสือขามหวย' อยางนอย 2 รายการ   รายการแรกไดแก   กรณี 
พลเอกจรัล กุลละวณิชย (หัวหนานายทหารฝายเสนาธิการประจํ าผูบัญชาการทหารสูงสุด) ขาม
ไปเปนเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ ซึ่งสมาคมขาราชการพลเรือนไดแสดงความเห็น 
คัดคาน (แนวหนา ฉบับวันที่ 19 สิงหาคม 2534) กรณีที่สอง ไดแก ความดํ าริที่จะโอนนาย 
จักรมณฑ ผาสุกวนิช จากสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปเปน
ผูชวยเลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งกอใหเกิดปฏิกิริยาในสํ านักงานมาก
พอสมควร (ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันที่ 6 กันยายน 2534)
           ผมประมวลขอมูลเกี่ยวกับการโยกยายขาราชการระดับสูงในปนี้มานํ าเสนอ 
ใหทราบก็เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวา การแตงตั้งขาราชการระดับสูงนั้นไมสามารถปลอดพนจากอํ านาจ
ทางการเมืองแมแตนอย ในยุคสมัยที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองมักจะถูก 
โจมตีวาใชอํ านาจอันไมเปนธรรมในการโยกยายขาราชการประจํ า และในการแตงตั้งสมัคร 
พรรคพวกใหดํ ารงตํ าแหนงสํ าคัญ นักการเมืองบางคนถึงกับแผบารมีไปปกปองอุมชูบริวารของตน
ในกระทรวงทบวงกรมอื่นที่อยูนอกเหนืออํ านาจของตน จนมีการกลาวหาอยูเนืองๆวา นักการเมือง
รังแกขาราชการประจํ า แตการใชอํ านาจทางการเมืองในการโยกยายขาราชการประจํ ายังคง 
ปรากฏในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ซึ่งไมมีนักการเมืองที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง โดยมี
แตนักการเมืองที่มาจากกระบอกปน แตบรรดานักการเมืองที่มาจากกระบอกปนเหลานี้ไดอาศัย
อํ านาจจากกระบอกปนในการแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการ ไมแตกตางไปจากนักการเมือง 
ที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง ถาหากนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งถูกกลาวหาวารังแก 
ขาราชการประจํ า  นักการเมืองที่มาจากกระบอกปนเหลานี้ก็ควรถูกกลาวหาดวยถอยคํ าเดียวกัน
           สังคมไทยเป นสังคมที่ระบบความสัมพันธ  เชิงอุปถัมภ  (patron-client 
relationship) ดํ ารงอยูอยางหนาแนน ขาราชการที่จะมีความกาวหนาในตํ าแหนงการงานไมเพียง
แตตองมีความรูความสามารถเทานั้น หากยังตองมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับขาราชการระดับ 
นํ าภายในหนวยงานอีกดวย ในบางกรณี อาจจํ าเปนตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับผูทรง
อํ านาจทางการเมืองดวย ในยุคประชาธิปไตย ขาราชการจํ านวนไมนอยยอมสยบเปนบริวารของ 
รัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง ดุจดังที่ขาราชการจํ านวนไมนอยสยบยอมเปนบริวารของผูนํ า รสช.
ในเวลานี้



5

           คํ ากลาวที่วา `คาของคนมิไดอยูที่ผลของงาน หากแตอยูที่เปนคนของใคร' เปน 
อมตพจนที่อยูคูระบบราชการไทยไปอีกตราบนานเทานาน


