คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 27 ธันวาคม 2534

แลไปขางหลังป 2534
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมเป น นั ก เรี ย นประวั ติ ศ าสตร เ ศรษฐกิ จ ทีส่ นใจประวั ติ ศ าสตร ก ารเมืองและ
ประวัติศาสตรสังคมพรอมๆกันดวย ผมจึงอดมิไดที่จะหันกลับไปดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในสังคมเศรษฐกิจไทยในรอบขวบปที่ผานมา
ผมประจักษแกใจดีวา พลังทางเศรษฐกิจไดเติบโตตอไปอยางไมหยุดยั้ง แมจะมี
ความลาหลังทางการเมืองที่ทํ าใหการเติบโตของศักยภาพทางเศรษฐกิจสะดุดลงบาง แตพลัง
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจนั้นแข็งแกรงเกินกวาแรงฉุดทางการเมือง ระบบเศรษฐกิจไทยกําลัง
เรงเครื่องอยูในกระบวนการไลกวดทางเศรษฐกิจ (catching-up process) บนลูวิ่งในชุมชน
ทุนนิยมโลก ระบบเศรษฐกิจไทยกําลังระดมพลังไลกวดกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย
(Asian NICs) โดยที่ในขณะเดียวกันก็วิ่งหนีประเทศที่กําลังวิ่งไลตามมา ดังเชนอินโดนีเซีย
ฟลิปปนส และเวียดนาม ธุรกิจขนาดใหญยังคงเติบโตอยางรวดเร็ว หลายตอหลายบริษัทกําลัง
อยูบนเสนทางที่จะแปรสภาพเปนบรรษัทระหวางประเทศ (Third World Multinationals = TWMs)
และบรรดาบริษัทที่เปนบรรษัทระหวางประเทศอยูแลวก็อยูในกระบวนการขยายฐานทางเศรษฐกิจ
ตอไป
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน แมโดยรูปลักษณจะเปนรัฐบาลที่เปนตัวแทนของ
กลุมเทคโนแครต แตโดยเนื้อแทแลวเปนรัฐบาลที่เปนตัวแทนของกลุมทุน ดังนั้น จึงมิใชเรื่อง
นาประหลาดใจที่รัฐบาลชุดนี้มุงปรับนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมมากยิ่งกวา
รัฐบาลใดๆในประวัติศาสตรการเมืองหลังป 2475 โดยที่นโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมเปนแนว
นโยบายที่เกื้อกูลตอการเติบโตของระบบทุนนิยมโลก และมิใชเรื่องนาประหลาดใจอีกเชนกัน
ที่ระบบเศรษฐกิจไทยมีสายสัมพันธอยางแนนแฟนกับระบบทุนนิยมโลกมากขึ้น ทั้งนี้ดวยนโยบาย
การผอนคลายการกํากับและการผอนคลายการควบคุมทางการเงิน ตลอดจนการลดกําแพงภาษี
เพื่อลดการปกปองคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อใหสินคาที่ผลิตภายในประเทศ
เผชิญกับพลังการแขงขันจากตางประเทศมากยิ่งขึ้น
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ภายใตนโยบายเศรษฐกิจเสรีของรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ภาคเอกชน
มีบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แตภาคเอกชนสวนที่เติบโตนี้ จํากัดเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนเทานั้น
โดยที่ภาคประชาชนยังคงถูกทอดทิ้งดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต ในขณะที่รัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน มีนโยบายอันเดนชัดในการสงเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจเอกชน แตรัฐบาลชุดนี้
หาไดมี การดํ าเนิ น นโยบายอั น เปน กิจ จะลัก ษณะที่จ ะส ง เสริมสวั สดิก ารในภาคประชาชนแต
ประการใดไม
ในขณะที่พลังเศรษฐกิจทุนนิยมขยายตัวรุดหนาตอไป การพัฒนาทางการเมือง
กลับเผชิญกับภาวะการชะงักงันเมื่อเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ภายหลัง
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 โดรงสรางชนชั้นนําทางอํานาจ (power elite)
ไดแปรเปลี่ยนไปอยางสําคัญ แตเดิมชนชั้นนําทางอํานาจถูกครอบงําโดยกลุมขุนนางขาราชการ
ทั้งฝายทหารและฝายพลเรือน และการรับราชการเกือบจะเปนมรรควิถีเดียวในการเลื่อนชั้น
ในสังคมไปสูชนชั้นนําทางอํานาจ แตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในชวงเวลา 30
ปเศษที่ผานมานี้ ทําใหชองทางการเขยิบฐานะเปนชนชั้นนําทางอํานาจมีมากขึ้น ดวยเหตุนี้เอง
สั ง คมไทยจึ ง มี ช นชั้ น นํ าทางอํ านาจที่ ม าจากกระบวนการเลื อ กตั้ ง และที่ ม าจากการเติ บ โต
ทางเศรษฐกิจ โครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจเริ่มแปรเปลี่ยนไปอยางสําคัญหลังป 2516 โดยที่
สัดสวนของขาราชการลดลง ผลที่ตามมาก็คือ สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ ซึ่งแตเดิมกระจุกอยูในระบบราชการ เริ่มกระจายออกจากระบบราชการ
การแปรเปลี่ยนดังกลาวนี้ กระทบตอผลประโยชนของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยโดยตรง การ
รัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เกิดจากความพยายามของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ที่จะแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจจากชนชั้นนําทางอํานาจที่มาจากนอกระบบราชการ ประกอบ
กั บ รั ฐ บาลพลเอกชาติ ช าย ชุ ณ หะวัณ มีพ ฤติก รรมในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
อยางโจงแจง จึงทําใหผูนํ าฝายทหารสามารถหยิบยกพฤติกรรมการประพฤติมิชอบดังกลาวนี้
ขึ้นมาเปนขออางความชอบธรรมในการทํารัฐประหารได
แมกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจะขามเกรงพลังการเติบโตของกลุมทุน ซึ่งขยาย
อิทธิพลเขาสูกระบวนการกําหนดนโยบายในชวง 20 ปที่ผานมานี้อยางเห็นไดชัด แตกลุมพลัง
อํ ามาตยาธิ ป ไตยไม เ พี ย งแต จ ะไม ส ามารถหั ก หาญโค น ล ม กลุ  ม ทุ น เท า นั้ น หากทว า ยั ง คง
ตองประนีประนอมผลประโยชนกับกลุมทุน การแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติภายใต
ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2534 จึงมีตัวแทนกลุมทุนอยูเปนอันมาก กลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยยังคงตองการมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับกลุมทุน โดยที่ตองเปนความสัมพันธ
ที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเปนผูอุปถัมภ และกลุมทุนเปนผูรับการอุปถัมภ กลุมพลังอํามาตยา
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ธิปไตยไมตองการมีความสัมพันธกับกลุมทุนอยางเสมอภาค ยามใดก็ตามที่กลุมทุนตีเสมอหรือ
ทํ าทาจะมีอํ านาจเหนือกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยจะรูสึกถึงความ
สั่นคลอนของฐานอํานาจ และความเสื่อมสลายของผลประโยชน ตราบเทาที่กลุมพลังอํามาตยา
ธิปไตยยังคงมีอํานาจจากกระบอกปน ยอมสามารถที่จะใชอํานาจนี้ในการยื้อแยงอํานาจและ
ผลประโยชนกลับคืนมาไดเสมอ วงจรอุบาทวที่เกิดขึ้นในสังคมการเมืองไทย จึงเปนไปตาม
สัจพจนของเหมาเจอตุงที่วา "อํานาจรัฐยอมมาจากประบอกปน"
การรัฐ ประหารเดื อ นกุม ภาพัน ธ 2534 ไมเพียงแตจะทํ าใหพัฒนาการทาง
การเมืองของสังคมไทยหยุดชะงักเทานั้น หากยังมีผลในการบั่นทอนศักยภาพของระบบเศรษฐกิจ
และในการทํ าลายภาพพจนของประเทศไทยในชุมชนโลกอีกดวย หลังการรัฐประหาร ผูนํ า
ฝายทหารพยายามกดดันเพื่อใหรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนจัดสรรงบประมาณดานการทหาร
มากยิ่งขึ้น พรอมกันนั้น ฝายทหารก็พยายามขยายบทบาทดานเศรษฐกิจมากขึ้นดวย ผูนํ า
ฝายทหารไดพยายามเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือคนจน แตการชวยเหลือคนจนและการพัฒนา
ชนบทจะไมสามารถทําไดมากเทาที่ควร ตราบเทาที่ฝายทหารยังคงตองการงบประมาณในการ
ซื้ออาวุธเพิ่มขึ้น
ความขัดแยงในการใชทรัพยากรธรรมชาติเปนปญหาสําคัญในรอบปที่ผาน และ
จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยที่ความขัดแยงดังกลาวมิไดจํากัดเฉพาะปญหาการ
แยงชิงที่ทํากิน หากกํ าลังขยายไปสูการแยงชิงทรัพยากรนํ้าอีกดวย การขยายตัวของสวนปา
ยู ค าลิ ป ตั ส และการขยายตั ว ของสนามกอล ฟ ทํ าให ค วามจํ ากั ด ของที่ ทํ ากิ น ของประชาชน
มามากขึ้น ราษฎรจํานวนมากตองเดือดรอนจากโครงการ คจก. ของฝายทหาร จนผูคนจํานวน
มากอดสงสัยมิไดวา โครงการ คจก. มีขึ้นเพื่อประโยชนของประชาชน หรือเพื่อผลประโยชนของ
ภาคธุรกิจเอกชน
การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมไมเพียงแตจะทํ าใหระบบเศรษฐกิจไทย
มีความสัมพันธกับระบบทุนนิยมโลกอยางแนบแนนมากขึ้นเทานั้น หากทวาพลังเศรษฐกิจทุนนิยม
ยังรุกลํ้ าเขาไปแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติจากราษฎร ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจรัฐอีกดวย ไมนา
ประหลาดใจที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไดเขาไปมีบทบาทเกื้อกูลกลุมทุนในเรื่องนี้ ในเมื่อ
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยตองการมีฐานะในระบบทุนนิยมโลก แตกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจะมี
ฐานะเชนไร เปนเรื่องที่จักตองติดตามในอนาคต

