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แลไปขางหนา ป 2535 (ตอนที่สาม)
อนิจลักษณะของสังคมการเมืองไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สังคมการเมืองไทยกําลังทดลองจัดระเบียบการเมืองใหมในป 2535 นี้ แตกติกา
ใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 เปนกติกาที่ฝนธรรมชาติของสังคมไทย
ซึ่งไมเพียงแตศักยภาพของพลังประชาธิปไตยจะเติบโตและพัฒนาไปเปนอันมากเทานั้น หากทวา
พลังทางเศรษฐกิจยังเติบใหญจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํานาจอยางสําคัญอีกดวย
พลังที่ลาหลังในสังคมกลับกลายเปนชนชั้นปกครองที่ยึดกุมอาวุธ ซึ่งคุนเคยแตการหาประโยชน
จากงบราชการลับและงบการซื้ออาวุธ โดยไมสามารถปรับตัวและปรับบทบาทในสังคมการเมือง
ที่โครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองกํ าลังแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางเศรษฐกิจและการเมืองดังกลาวนี้มีผลกระทบตอการจัดสรรและแบงปนผลประโยชน
ในหมูชนชั้นปกครอง คนเหลานี้เริ่มรูสึกวาถูกคุกคามเมื่อไมสามารถธํารงไวซึ่งผลประโยชนที่เคย
ไดรับในสัดสวนเดิมได ความเชื่องชาในการปรับตัว ทําใหชนชั้นปกครองที่ยึดกุมอาวุธเลือกที่จะ
`ลมกระดาน' แลวจัดระเบียบการเมืองขึ้นใหมเพื่อรักษาฐานอํ านาจและผลประโยชนเดิมไว
แทนที่จะปรับบทบาทภายใตระเบียบการเมืองประชาธิปไตย เพราะการ `ลมกระดาน' สําหรับ
ผูยึดกุมกําลังอาวุธดูเปนเรื่องงาย แมจะเปนมรรควิธีในการแกปญหาตั้งแตสังคมบุพกาลก็ตาม
ในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมา สังคมการเมืองไทยไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว แตหนวยการเมืองแตละหนวยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน บางหนวย
เปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว แตบางหนวยเปลี่ยนแปลงอยางเชื่องชา การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญไดแก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจ (power elite) แตเดิมชนชั้นนําทางอํานาจเกือบ
ทั้งหมดเปนขุนนางขาราชการ และการรับราชการเกือบจะเปนมรรถวิถีเดียวในการไตเตาสูชนชั้น
นําทางอํานาจ อยางไรก็ตาม ภายหลังป 2516 สังคมการเมืองไทยมีลักษณะเปนประชาธิปไตย
มากขึ้น ซึ่งเปดชองใหมีการไตเตาสูชนชั้นนําทางอํานาจตามกระบวนการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน
การเติบโตของพลังทางเศรษฐกิจไดผลักดันใหกลุมพอคานายทุนเขาไปมีบทบาทในการกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นตามลําดับ
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การแทรกตัวของนักการเมืองและผูนําทางเศรษฐกิจเขาไปสูชนชั้นนําทางอํานาจ
มีผลกระทบอยางสําคัญตอการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจในกระบวนการกําหนดและบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจ แตเดิมขุนนางขาราชการที่มีอํ านาจและบทบาทในการกํ าหนดและบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจใชอํานาจหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลอยางตอเนื่องนับตั้งแต
ป 2475 เปนตนมา สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจจึงกระจุกตัว
อยูในระบบราชการในยุคสมัยที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเรืองอํานาจ โดยที่มีการจัดสรรสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจเหลานี้ตามกฎเกณฑภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ กลุมขุนนางขาราชการ
ซึ่งไดเสพสุขจากสวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ เริ่มไดรับผลกระเทือนเมื่อมนุษย `ตางดาว' จาก
นอกระบบราชการ กาวเขามาแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ ผลที่ตามมาก็คือ สวนเกินทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเริ่มรั่วไหลออกนอกระบบราชการ
นับตั้งแตป 2516 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจไดมี
สว นลิ ดรอนผลประโยชนของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไปเปนอันมาก การยื้อแยงสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจกลายมาเปนความขัดแยงหลักในสังคม
การเมืองไทย การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 แมวาจะมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากความ
ตองการของชนชั้นปกครองในการทําลายขบวนการสังคมนิยมในประเทศไทย แตสาเหตุรากฐาน
เกิดจากความตองการที่จะดึงอํานาจกลับคืนสูระบบราชการ เพราะการฟนอํานาจของกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตย ไมเพียงแตจะใหหลักประกันวา สังคมการเมืองไทยจะไมมีวันเดินแนวทาง
สังคมนิยมเทานั้น หากทวายังมีผลในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเขาสูระบบราชการอีกดวย
ตลอดชวงเวลาระหวาง 2516-2519 กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร
บางคนกลายเปนเปาโจมตีในเรื่องการฉอราษฎรบังหลวง ขอโจมตีดังกลาวนี้กอใหเกิดความชอบ
ธรรมในการจัดสรรงบประมาณการปองกันประเทศและงบราชการลับดวยความเขมงวดชนิดที่
ไมเคยปรากฏมากอน
การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 นํามาซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2521 รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลาวไดวาเปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญฉบับป 2511
กับฉบับป 2517 ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 เปนรัฐธรรมนูญของขาราชการ โดย
ขาราชการ และเพื่อขาราชการ เนื่องจากมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจการบริหารราชการแผนดินแก
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย โดยที่มีบทบัญญัติหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ซึ่งรางขึ้นในยุคประชาธิปไตยมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจฝายนิติบัญญัติ
ถ ว งดุ ล อํ านาจฝ า ยบริ ห ารค อ นข า งมาก แต รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2521 กลั บ มี ลั ก ษณะ
`ประชาธิปไตยครึ่งใบ' (หรืออีกนัยหนึ่ง `เผด็จการครึ่งใบ') ตามคํากลาวของ พ.อ.ประจักษ
สวางจิต ผูนําคนหนึ่งของกลุมทหารยังเติรก ในชวงเวลาที่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

3
มีผลบังคับใช ผูนําฝายทหารไดดําเนินการใหตัวแทนกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยยังไมรูสึกถึงการคุกคามผลประโยชนจาก
กลุมพลังจากนอกระบบราชการมากนัก การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในชวงนี้เปนผลจากความขัดแยง
ภายในกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยนั้นเอง
แตแลวเมื่อพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ขึ้นดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือน
สิงหาคม 2531 กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเริ่มตระหนักวา อํานาจและผลประโยชนกําลังหลุดลอย
จากระบบราชการ กลุมชนชั้นนําทางอํานาจใหม (นักการเมือง) แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจอยางโปรงใส โดยไมนําพาตอเสียงวิพากษวิจารณและคําครหา
ในขณะที่กลุมชนชั้นนําทางอํานาจเกา (ขุนนางขาราชการ) ไดเพียงแตนั่งทําตาปริบๆ หรือมิฉะนั้น
ก็เขาไปชวยเกื้อกูลการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534
เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยในการยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจ
แมจะมีการกลาวอางไปในทางที่ทําใหเขาใจวา ผูนําฝายทหารมีความไมพอใจที่กลุมชนชั้นนํา
ทางอํานาจใหม (นักการเมือง) ใชอํานาจไปในทางมิชอบ และแสดงอหังการแหงอํานาจในการ
เหยียบยํ่ าศักดิ์ศรีของกองทัพ แตความขัดแยงหลักที่นํ ามาซึ่งการ `ลมกระดาน' ในเดือน
กุมภาพันธ 2534 โดยพื้นฐานแลวเปนความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 รางขึ้นเพื่อธํารงและสืบทอด
อํานาจของคณะรัฐประหาร แมจะมีความพยายามในการสงวนอํานาจการบริหารราชการแผนดิน
ไวในกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย โดยการผลักดันใหรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีเนื้อหาใกลเคียงกับ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 แตความพยายามของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ อันมี
นายโอสถ โกศิน เปนประธานตองเผชิญกับการคัดคานและตอตานจากพลังประชาธิปไตยใน
สังคม กระนั้นก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ก็ยังมิไดมีเนื้อหาประชาธิปไตยเทารัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2521 ซึ่งมิใชเรื่องนาประหลาดใจ เพราะเรามิอาจหวังไดวา กลุมบุคคลที่มีจิตวิญญาณเผด็จการ
จะสามารถรางรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ไมเคยปรากฏวา
มีผูกอการรัฐประหารคนใดหรือกลุมใดที่ไมตองการอํานาจ ดังนั้น จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจ
อีกเชนกันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหอํ านาจประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติในการ
แตงตั้งนายกรัฐมนตรีและวุฒิสมาชิก
บทเรียนจากประวัติศาสตรการเมืองไทยก็บงบอกอีกดวยวา เมื่อถึงคราวตอง
ยอมใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผูธํารงอํานาจดวยวิธีการรัฐประหารคนแลวคนเลา
ลวนแลวแตเลน `เกมประชาธิปไตย' ดวยการจัดตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ โดยการกวานซื้อ
นักการเมืองหนาเกา ดังกรณีพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิ
และพรรคชาติสังคมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม
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กิ ต ติ ข จร การเมื อ งนํ้ าเน า จึ ง มิ ไ ด เ กิ ด จากนั ก การเมื อ งสามานย ฝ  า ยเดี ย ว หากยั ง เกิ ด จาก
สามานยลั ก ษณะของชนชั้ น ปกครองที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณเผด็ จ การ ซึ่ ง สร า งระเบี ย บการเมื อ ง
ประชาธิปไตยจอมปลอมอีกดวย
ระเบียบการเมืองใหม ซึ่งกํ าหนดโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม ไมเพียงแตจะไม
สอดคล อ งกั บลัก ษณะสั ง คมไทยที่พ ลัง ประชาธิปไตยและพลังเศรษฐกิจทุน นิย มเติบโตอย า ง
รวดเร็ ว เท า นั้ น หากยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ แนวโนมของสัง คมโลกที่มุ ง สู ป ระชาธิปไตยอีก ดว ย
นอกจากนี้ ยังมีขอพึงสังเกตดวยวา ในขณะที่รัฐบาลไดปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทาง
เสรี นิ ย ม แต สั ง คมการเมื อ งกลั บ เดิ น อยู  บ นเส น ทางคณาธิ ป ไตย พลั ง เศรษฐกิ จ เสรี นิ ย ม
จะไมสามารถเติบโตอยางราบรื่น เพราะติดขัดดวยพลังการเมืองคณาธิปไตย ความขัดแยงใน
สังคมการเมืองจึงเกิดขึ้นอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เวนเสียแตวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหเสรี
นิยมทางเศรษฐกิจดําเนินควบคูไปกับเสรีนิยมทางการเมือง
ป 2535 จะเป น ป ที่ อุ ด มไปด ว ยความขัดแยง ทางการเมือง ความขัดแย ง
ดังกลาวนี้มิไดมีเฉพาะแตความขัดแยงระหวางพลังอํ ามาตยาธิปไตยกับพลังนอกระบบราชการ
เทานั้น หากทวายังมีความขัดแยงภายในกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยอีกดวย ความไมลงรอยในหมู
ผูนําฝายทหารปรากฏใหเห็นมากขึ้น แมคณะรัฐประหารจะมีอํานาจตามรัฐธรรมนูญในการบงการ
การจัดตั้งรัฐบาลชุดแรก ทั้งนี้โดยอาศัยอํานาจในการตั้งนายกรัฐมนตรีและวุฒิสมาชิก แตความ
ขัดแยงในหมูชนชั้นปกครองจะยังคงดํารงอยู ตราบเทาที่การแบงปนผลประโยชนไมเปนที่พอใจ
ของผูทรงอํ านาจทางการเมือง สามานยลักษณะของการเมืองนํ้าเนาจะเผยโฉมใหเห็นมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพรรคการเมืองที่เปนฐานอํานาจของผูนําฝายทหาร ดังเชนที่เคยเกิดซํ้าแลว
ซํ้าเลาในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
ในขณะที่ความขัดแยงในการแยงชิงอํานาจและผลประโยชนเกิดขึ้นในนครหลวง
ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในชนบทจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความขัดแยง
ตางๆเหลานี้จะไมสามารถบรรเทาเบาบางลงได หากยังไมยอมรับการมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายของราษฎร และหากยังไมยอมใหมีการแบงปนผลประโยชนในสังคมอยางเปนธรรมและ
เสมอภาคมากขึ้น

