
คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 17 มกราคม 2535

แลไปขางหนา ป 2535 (ตอนที่สาม)
อนิจลักษณะของสังคมการเมืองไทย

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           สังคมการเมืองไทยกํ าลังทดลองจัดระเบียบการเมืองใหมในป 2535 นี้ แตกติกา
ใหมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 เปนกติกาที่ฝนธรรมชาติของสังคมไทย  
ซึ่งไมเพียงแตศักยภาพของพลังประชาธิปไตยจะเติบโตและพัฒนาไปเปนอันมากเทานั้น หากทวา
พลังทางเศรษฐกิจยังเติบใหญจนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอํ านาจอยางสํ าคัญอีกดวย 
พลังที่ลาหลังในสังคมกลับกลายเปนชนชั้นปกครองที่ยึดกุมอาวุธ ซึ่งคุนเคยแตการหาประโยชน
จากงบราชการลับและงบการซื้ออาวุธ โดยไมสามารถปรับตัวและปรับบทบาทในสังคมการเมือง 
ที่โครงสรางทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองกํ าลังแปรเปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางเศรษฐกิจและการเมืองดังกลาวนี้มีผลกระทบตอการจัดสรรและแบงปนผลประโยชน 
ในหมูชนชั้นปกครอง คนเหลานี้เร่ิมรูสึกวาถูกคุกคามเมื่อไมสามารถธํ ารงไวซึ่งผลประโยชนที่เคย 
ไดรับในสัดสวนเดิมได ความเชื่องชาในการปรับตัว ทํ าใหชนชั้นปกครองที่ยึดกุมอาวุธเลือกที่จะ  
`ลมกระดาน' แลวจัดระเบียบการเมืองขึ้นใหมเพื่อรักษาฐานอํ านาจและผลประโยชนเดิมไว  
แทนที่จะปรับบทบาทภายใตระเบียบการเมืองประชาธิปไตย  เพราะการ `ลมกระดาน' สํ าหรับ 
ผูยึดกุมกํ าลังอาวุธดูเปนเรื่องงาย แมจะเปนมรรควิธีในการแกปญหาตั้งแตสังคมบุพกาลก็ตาม
           ในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมา สังคมการเมืองไทยไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว แตหนวยการเมืองแตละหนวยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกัน บางหนวย
เปลี่ยนแปลงคอนขางเร็ว แตบางหนวยเปลี่ยนแปลงอยางเชื่องชา การเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญไดแก 
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (power elite) แตเดิมชนชั้นนํ าทางอํ านาจเกือบ 
ทั้งหมดเปนขุนนางขาราชการ และการรับราชการเกือบจะเปนมรรถวิถีเดียวในการไตเตาสูชนชั้น 
นํ าทางอํ านาจ อยางไรก็ตาม ภายหลังป 2516 สังคมการเมืองไทยมีลักษณะเปนประชาธิปไตย  
มากขึ้น ซึ่งเปดชองใหมีการไตเตาสูชนชั้นนํ าทางอํ านาจตามกระบวนการเลือกตั้ง ขณะเดียวกัน 
การเติบโตของพลังทางเศรษฐกิจไดผลักดันใหกลุมพอคานายทุนเขาไปมีบทบาทในการกํ าหนด
นโยบายเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ
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           การแทรกตัวของนักการเมืองและผูนํ าทางเศรษฐกิจเขาไปสูชนชั้นนํ าทางอํ านาจ  
มีผลกระทบอยางสํ าคัญตอการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจในกระบวนการกํ าหนดและบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจ แตเดิมขุนนางขาราชการที่มีอํ านาจและบทบาทในการกํ าหนดและบริหาร
นโยบายเศรษฐกิจใชอํ านาจหนาที่ในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลอยางตอเนื่องนับต้ังแต 
ป 2475 เปนตนมา สวนเกินทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจจึงกระจุกตัว 
อยูในระบบราชการในยุคสมัยที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเรืองอํ านาจ โดยที่มีการจัดสรรสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจเหลานี้ตามกฎเกณฑภายใตระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ กลุมขุนนางขาราชการ
ซึ่งไดเสพสุขจากสวนเกินทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้  เร่ิมไดรับผลกระเทือนเมื่อมนุษย `ตางดาว' จาก
นอกระบบราชการ กาวเขามาแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ ผลที่ตามมาก็คือ สวนเกินทาง
เศรษฐกิจอันเกิดจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจเร่ิมร่ัวไหลออกนอกระบบราชการ
           นับต้ังแตป 2516 เปนตนมา การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจไดมี
สวนลิดรอนผลประโยชนของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไปเปนอันมาก การยื้อแยงสวนเกิน 
ทางเศรษฐกิจอันเกิดจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจกลายมาเปนความขัดแยงหลักในสังคม 
การเมืองไทย การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 แมวาจะมีสาเหตุประการหนึ่งมาจากความ
ตองการของชนชั้นปกครองในการทํ าลายขบวนการสังคมนิยมในประเทศไทย แตสาเหตุรากฐาน
เกิดจากความตองการที่จะดึงอํ านาจกลับคืนสูระบบราชการ เพราะการฟนอํ านาจของกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตย ไมเพียงแตจะใหหลักประกันวา สังคมการเมืองไทยจะไมมีวันเดินแนวทาง 
สังคมนิยมเทานั้น หากทวายังมีผลในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเขาสูระบบราชการอีกดวย 
ตลอดชวงเวลาระหวาง 2516-2519 กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหาร
บางคนกลายเปนเปาโจมตีในเรื่องการฉอราษฎรบังหลวง ขอโจมตีดังกลาวนี้กอใหเกิดความชอบ
ธรรมในการจัดสรรงบประมาณการปองกันประเทศและงบราชการลับดวยความเขมงวดชนิดที่ 
ไมเคยปรากฏมากอน
           การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 นํ ามาซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2521 รัฐธรรมนูญฉบับนี้กลาวไดวาเปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางรัฐธรรมนูญฉบับป 2511 
กับฉบับป 2517 ในขณะที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 เปนรัฐธรรมนูญของขาราชการ โดย 
ขาราชการ และเพื่อขาราชการ เนื่องจากมีบทบัญญัติที่ใหอํ านาจการบริหารราชการแผนดินแก
กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยที่มีบทบัญญัติหามสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี 
รัฐธรรมนูญฉบับป 2517 ซึ่งรางขึ้นในยุคประชาธิปไตยมีบทบัญญัติที่ใหอํ านาจฝายนิติบัญญัติ 
ถวงดุลอํ านาจฝายบริหารคอนขางมาก แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 กลับมีลักษณะ  
`ประชาธิปไตยครึ่งใบ' (หรืออีกนัยหนึ่ง `เผด็จการครึ่งใบ') ตามคํ ากลาวของ พ.อ.ประจักษ  
สวางจิต ผูนํ าคนหนึ่งของกลุมทหารยังเติรก ในชวงเวลาที่บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
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มีผลบังคับใช ผูนํ าฝายทหารไดดํ าเนินการใหตัวแทนกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยดํ ารงตํ าแหนง 
นายกรัฐมนตรีอยางตอเนื่อง กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยยังไมรูสึกถึงการคุกคามผลประโยชนจาก
กลุมพลังจากนอกระบบราชการมากนัก การรัฐประหารที่เกิดขึ้นในชวงนี้เปนผลจากความขัดแยง
ภายในกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยนั้นเอง
           แตแลวเมื่อพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ ข้ึนดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในเดือน
สิงหาคม 2531 กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเริ่มตระหนักวา อํ านาจและผลประโยชนกํ าลังหลุดลอย
จากระบบราชการ กลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจใหม (นักการเมือง) แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
จากการบริหารนโยบายเศรษฐกิจอยางโปรงใส โดยไมนํ าพาตอเสียงวิพากษวิจารณและคํ าครหา 
ในขณะที่กลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจเกา (ขุนนางขาราชการ) ไดเพียงแตนั่งทํ าตาปริบๆ หรือมิฉะนั้น 
ก็เขาไปชวยเกื้อกูลการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจนี้ การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534  
เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยในการยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจ  
แมจะมีการกลาวอางไปในทางที่ทํ าใหเขาใจวา ผูนํ าฝายทหารมีความไมพอใจที่กลุมชนชั้นนํ า 
ทางอํ านาจใหม (นักการเมือง) ใชอํ านาจไปในทางมิชอบ  และแสดงอหังการแหงอํ านาจในการ
เหยียบยํ่ าศักดิ์ศรีของกองทัพ  แตความขัดแยงหลักที่นํ ามาซึ่งการ `ลมกระดาน' ในเดือน
กุมภาพันธ 2534 โดยพื้นฐานแลวเปนความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน
           รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 รางขึ้นเพื่อธํ ารงและสืบทอด
อํ านาจของคณะรัฐประหาร แมจะมีความพยายามในการสงวนอํ านาจการบริหารราชการแผนดิน
ไวในกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยการผลักดันใหรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมมีเนื้อหาใกลเคียงกับ 
รัฐธรรมนูญฉบับป 2511 แตความพยายามของคณะกรรมาธิการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ อันมี
นายโอสถ โกศิน เปนประธานตองเผชิญกับการคัดคานและตอตานจากพลังประชาธิปไตยใน 
สังคม กระนั้นก็ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ก็ยังมิไดมีเนื้อหาประชาธิปไตยเทารัฐธรรมนูญฉบับ
ป 2521 ซึ่งมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ เพราะเรามิอาจหวังไดวา กลุมบุคคลที่มีจิตวิญญาณเผด็จการ 
จะสามารถรางรัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย ในประวัติศาสตรการเมืองไทย ไมเคยปรากฏวา 
มีผูกอการรัฐประหารคนใดหรือกลุมใดที่ไมตองการอํ านาจ ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจ 
อีกเชนกันที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ใหอํ านาจประธานสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติในการ 
แตงตั้งนายกรัฐมนตรีและวุฒิสมาชิก
           บทเรียนจากประวัติศาสตรการเมืองไทยก็บงบอกอีกดวยวา เมื่อถึงคราวตอง
ยอมใหมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ผูธํ ารงอํ านาจดวยวิธีการรัฐประหารคนแลวคนเลา 
ลวนแลวแตเลน `เกมประชาธิปไตย' ดวยการจัดตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ  โดยการกวานซื้อ 
นักการเมืองหนาเกา ดังกรณีพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพลแปลก พิบูลสงคราม พรรคสหภูมิ 
และพรรคชาติสังคมของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม  
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กิตติขจร การเมืองนํ้ าเนาจึงมิไดเกิดจากนักการเมืองสามานยฝายเดียว หากยังเกิดจาก 
สามานยลักษณะของชนชั้นปกครองที่มีจิตวิญญาณเผด็จการ ซึ่งสรางระเบียบการเมือง
ประชาธิปไตยจอมปลอมอีกดวย
           ระเบียบการเมืองใหม ซึ่งกํ าหนดโดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม ไมเพียงแตจะไม 
สอดคลองกับลักษณะสังคมไทยที่พลังประชาธิปไตยและพลังเศรษฐกิจทุนนิยมเติบโตอยาง 
รวดเร็วเทานั้น หากยังไมสอดคลองกับแนวโนมของสังคมโลกที่มุ งสู ประชาธิปไตยอีกดวย  
นอกจากนี้ ยังมีขอพึงสังเกตดวยวา ในขณะที่รัฐบาลไดปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจไปสูแนวทาง
เสรีนิยม แตสังคมการเมืองกลับเดินอยู บนเสนทางคณาธิปไตย พลังเศรษฐกิจเสรีนิยม 
จะไมสามารถเติบโตอยางราบรื่น เพราะติดขัดดวยพลังการเมืองคณาธิปไตย ความขัดแยงใน
สังคมการเมืองจึงเกิดขึ้นอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได เวนเสียแตวาจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญเพื่อใหเสรี
นิยมทางเศรษฐกิจดํ าเนินควบคูไปกับเสรีนิยมทางการเมือง
           ป 2535 จะเปนปที่อุดมไปดวยความขัดแยงทางการเมือง ความขัดแยง 
ดังกลาวนี้มิไดมีเฉพาะแตความขัดแยงระหวางพลังอํ ามาตยาธิปไตยกับพลังนอกระบบราชการ 
เทานั้น หากทวายังมีความขัดแยงภายในกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยอีกดวย ความไมลงรอยในหมู 
ผูนํ าฝายทหารปรากฏใหเห็นมากขึ้น แมคณะรัฐประหารจะมีอํ านาจตามรัฐธรรมนูญในการบงการ
การจัดตั้งรัฐบาลชุดแรก ทั้งนี้โดยอาศัยอํ านาจในการตั้งนายกรัฐมนตรีและวุฒิสมาชิก แตความ 
ขัดแยงในหมูชนชั้นปกครองจะยังคงดํ ารงอยู ตราบเทาที่การแบงปนผลประโยชนไมเปนที่พอใจ 
ของผูทรงอํ านาจทางการเมือง สามานยลักษณะของการเมืองนํ้ าเนาจะเผยโฉมใหเห็นมากขึ้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพรรคการเมืองที่เปนฐานอํ านาจของผูนํ าฝายทหาร ดังเชนที่เคยเกิดซํ้ าแลว 
ซํ้ าเลาในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
           ในขณะที่ความขัดแยงในการแยงชิงอํ านาจและผลประโยชนเกิดขึ้นในนครหลวง 
ความขัดแยงในการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติในชนบทจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ความขัดแยง
ตางๆเหลานี้จะไมสามารถบรรเทาเบาบางลงได หากยังไมยอมรับการมีสวนรวมในการกํ าหนด 
นโยบายของราษฎร และหากยังไมยอมใหมีการแบงปนผลประโยชนในสังคมอยางเปนธรรมและ
เสมอภาคมากขึ้น


