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60 ป ประชาธิปไตยไทย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมเร่ิมเขียนบทความเรื่องนี้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2535 อันเปนวันที่การปฏิวัติ 
2475 มีอายุครบ 60 ปพอดี วันนี้จึงเปนวันแซยิดของประชาธิปไตยไทย ชวงเวลา 60 ปที่ผานมานี้ 
สังคมการเมืองไทยมีความแปรปรวนอยางมาก และตกอยูในวังวนแหงวงจรอุบาทวชนิดที่ยากที่จะ
สลัดหลุดได

           ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการปกครองของสภาพชน สุภาพชน 
จักตองไมเอาเปรียบผูอ่ืน และตองแขงขันบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคและเปนธรรม ระบอบ
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่กํ าหนดกติกาทางการเมืองไวโดยแจมชัด แตระบอบ 
การปกครองที่จะไดชื่อวาเปนประชาธิปไตยนั้นจักตองกํ าหนดกติกาที่มีความเปนธรรมและความ
เสมอภาค และโดยเฉพาะอยางยิ่งจักตองกํ าหนดกติกาที่ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ทางการเมืองทั้งปวง สันติสุขและความเจริญสถาพรจึงจะบังเกิดขึ้นได

           การที่ระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยตองลมลุกคลุกคลานตลอด
ระยะเวลา 60 ปที่ผานมานี้ ก็เพราะกลุมชนที่กุมกํ าลังทหารไมมีความเปนสุภาพบุรุษ จึงไดใช
กํ าลังอาวุธโคนลมกระดานประชาธิปไตยอยูเร่ือยมา ทั้งๆที่กระดานประชาธิปไตยหลายตอหลาย
กระดานสรางขึ้นโดยผูนํ าฝายทหารนั้นเอง

           ผมมองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในสังคมไทยโดยอาศัยแวนเศรษฐกิจ 
จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ผมจะมีความเห็นวา มิติทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความ 
ขัดแยงในผลประโยชน เปนมิติหลักของการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในรอบ 60 ปที่ผานมานี้  
แมวามิติทางดานอุดมการจะมีความสํ าคัญตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ แตความสํ าคัญก็มีอยู
นอยนัก
           การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในชวง 60 ปที่ผานมานี้เกิดจากการยื้อแยง
สวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคม ยามใดก็ตามที่เกิดความขัดแยงในการแบงปนสวนเกินทาง
เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมืองก็เร่ิมส่ันคลอน หากความขัดแยงนั้นมิอาจแกไขใหลุลวงไปได  
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ก็อาจนํ ามาซึ่งการโคนลมรัฐบาลและฉีกรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดระเบียบการแบงปนสวนเกินทาง
เศรษฐกิจเสียใหม โดยที่ระเบียบใหมนี้จักตองเกื้อกูลผลประโยชนของกลุมชนที่ยึดกุมอํ านาจรัฐ
มากขึ้น ประวัติศาสตรการเมืองไทยจึงเปนประวัติศาสตรวาดวยการจัดระเบียบและการเปลี่ยน
แปลงระเบียบในการแบงปนและจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจ

           การปฏิวัติ 2475 เปนจุดกํ าเนิดของชนชั้นปกครองใหม อันประกอบดวยขุนนาง 
ขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน ชนชั้นปกครองใหมแมจะยึดกุมอํ านานรัฐได แตก็ขาด 
ฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งทํ าใหการธํ ารงไวซึ่งอํ านาจทางการเมืองเปนไปไดยาก ชนชั้นปกครอง
ใหมจึงตองสรางและขยายฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับและเสริมอํ านาจทางการเมือง 
ที่มีอยู  กระบวนการสรางฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจของชนชั้นปกครองใหมเร่ิมตนภายหลัง 
การปฏิวัติ 2475 ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งรอยรัดสังคมไทยอยางแนนแฟน นับเปน 
เหตุปจจัยที่ผลักดันใหชนชั้นปกครองใหมจํ าตองแสวงหาและดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ เพื่อนํ า
มาใชในการธํ ารงและเสริมอํ านาจทางการเมือง

           ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 อันนํ ามาซึ่งจุดจบทางการเมือง
ของคณะราษฎร และนํ ามาซึ่งการปกครองเผด็จการทหาร กระบวนการสรางและขยายฐาน 
อํ านาจทางเศรษฐกิจของผูนํ าฝายทหารเติบโตในอัตราเรง และดวยอหังการแหงอํ านาจ การแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายเปนไปโดยเกือบไมอํ าพราง ตลอดชวงเวลา 
ที่สังคมไทยมีการปกครองเผด็จการทหารอันยาวนานระหวางป 2490-2516 สวนเกินทางเศรษฐกิจ
อันไดจากการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจกระจุกอยูในระบบราชการ และในมือของกลุม
พลังอํ ามาตยาธิปไตยเปนสํ าคัญ

           กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไดใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการธํ ารงอํ านาจ
ทางการเมือง และในการมีบทบาทครอบงํ าสังคมการเมืองไทย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะอํ านาจ 
ทางการเมืองเปนบอเกิดของทรัพยศฤงคาร ดวยเหตุดังนั้นกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยหลังการ 
รัฐประหารป 2490 จึงพยายามที่จะธํ ารงไวซึ่งระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย เพราะระบอบ 
เผด็จการ/คณาธิปไตยเกื้อกูลใหกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยมีอํ านาจผูกขาดในการยึดกุมสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจสวนสํ าคัญในสังคมตอเมื่อไมสามารถธํ ารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยไวได  
เนื่องจากการเติบโตใหญของกลุมพลังประชาธิปไตย กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยก็จะกดดันใหมี 
การรางรัฐธรรมนูญ ที่มีบทบัญญัติใหฝายบริหารมีอํ านาจครอบงํ าฝายนิติบัญญัติ โดยที่ฝาย 
นิติบัญญัติปราศจากอํ านาจในการตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหาร ดังเชนรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรฉบับป 2511  ฉบับป 2521  และฉบับป 2534
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ชวงเวลาที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยผูกขาดอํ านาจทางการเมืองนับแตป 2475 
ถึงป 2516 ยาวนานพอที่กลุมนี้จะสรางจารีตทางการเมืองการปกครอง เพื่อสงวนอํ านาจการเมือง 
การปกครองไว ในระบบราชการ  หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การสงวนอํ านาจไว ในกลุ มพลัง 
อํ ามาตยาธิไตย นั้นเอง จารีตที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 2 เร่ือง ไดแก จารีตในการบัญญัติกฎหมาย 
และจารีตในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ

           การบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยมีจารีตที่จะใหอํ านาจฝายบริหารในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการตางๆ โดยที่การปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการเหลานี้ 
มิจํ าตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ แมวากฎหมายแมบทจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากฝายนิติบัญญัติ แตกฎหมายแมบทมักจะขาดรายละเอียดและมิไดกํ าหนดเกณฑในการใช
อํ านาจอยางชัดเจน หากแตมอบอํ านาจใหรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบใชดุลพินิจในการใช
อํ านาจ การที่จารีตในการบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยนิยมใหอํ านาจแกฝายบริหารในการใช
ดุลพินิจในการใชอํ านาจอยางกวางขวาง ยอมเปดชองใหฝายบริหารสามารถใชอํ านาจในการ 
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจและผลประโยชนสวนบุคคลไดโดยงาย ในทางปฏิบัติ ฝายบริหาร 
จะใชดุลพินิจในการใชอํ านาจดวยการตรากฎหมายระดับอนุบัญญัติ ดังเชนพระราชกฤษฎีกา  
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตางๆ โดยที่กฎหมายระดับอนุบัญญัติเปนกฎหมายของฝาย
บริหาร ซึ่งไมตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ

           การสงวนอํ านาจในการกํ าหนดนโยบายไวในระบบราชการ นับเปนจารีตสํ าคัญ 
อีกเรื่องหนึ่งที่ทํ าใหกลุมพลังงานอํ ามาตยาธิปไตยสามารถยึดกุมอํ านาจในการจัดสรรสวนเกิน 
ทาง เศรษฐกิจในสังคมไวได วาจํ าเพาะนโยบายเศรษฐกิจ ระบบราชการมีอํ านาจผูกขาดในการ
กํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ การกํ าหนดนโยบายงบประมาณแผนดิน การกอหนี้ตางประเทศ และการ 
ทํ าสนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ

           จารีตในการบัญญัติกฎหมาย และจารีตในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจ นับเปน
จารีตสํ าคัญที่ทํ าใหกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยสามารถควบคุมการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
ในสังคมไวได แตอํ านาจการควบคุมนี้เร่ิมส่ันคลอนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทาง
อํ านาจ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา ชนชั้นนํ าทาง
อํ านาจมิไดถูกผูกขาดโดยขุนนางขาราชการอีกตอไป การเติบใหญของพลังประชาธิปไตยกอ 
ใหเกิดชนชั้นนํ าทางอํ านาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกัน กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมนับต้ังแตป 2504 เปนตนมามีสวนผลักดันใหผูนํ าทางเศรษฐกิจข้ึนมาเปน 
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ชนชั้นนํ าทางอํ านาจดวย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจดังกลาวนี้นับเปนเหตุ
ปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหสวนเกินทาง เศรษฐกิจเร่ิมร่ัวไหลออกจากระบบราชการ และนับวันกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตยมีแตจะตองสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อกลุมพลังทางการเมือง
นอกระบบราชการสามารถยึดกุมอํ านาจการบริหารไวได กลไกของระบบราชการและจารีตการ
บัญญัติกฎหมาย ซึ่งเคยเกื้อกูลการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย
ฉันใด ก็ใหประโยชนแกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งฉันนั้น การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 
2534 เปนความพยายามทีจะยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจกลับคืนสูกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
อีกครั้งหนึ่ง

           ดวยเหตุที่ประวัติศาสตรการเมืองไทยเปนประวัติศาสตรวาดวยการจัดระเบียบ
และการเปลี่ยนแปลงระเบียบในการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคม อนาคตของการเมือง
ไทย จึงขึ้นอยูกับกระบวนการจัดระเบียบดังกลาวนี้อยางสํ าคัญ หากการจัดระเบียบเพื่อแบงปน
สวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคมไมเปนที่ยอมรับของกลุ มพลังประชาธิปไตยและกลุ มพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตย  สภาวะที่สังคมการเมืองไทยไรซึ่งเสถียรภาพจะยังคงดํ ารงอยูตอไป


