คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2535

60 ป ประชาธิปไตยไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมเริ่มเขียนบทความเรื่องนี้เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2535 อันเปนวันที่การปฏิวัติ
2475 มีอายุครบ 60 ปพอดี วันนี้จึงเปนวันแซยิดของประชาธิปไตยไทย ชวงเวลา 60 ปที่ผานมานี้
สังคมการเมืองไทยมีความแปรปรวนอยางมาก และตกอยูในวังวนแหงวงจรอุบาทวชนิดที่ยากที่จะ
สลัดหลุดได
ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการปกครองของสภาพชน สุภาพชน
จักตองไมเอาเปรียบผูอื่น และตองแขงขันบนพื้นฐานแหงความเสมอภาคและเปนธรรม ระบอบ
ประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองที่กํ าหนดกติกาทางการเมืองไวโดยแจมชัด แตระบอบ
การปกครองที่จะไดชื่อวาเปนประชาธิปไตยนั้นจักตองกําหนดกติกาที่มีความเปนธรรมและความ
เสมอภาค และโดยเฉพาะอยางยิ่งจักตองกําหนดกติกาที่ใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ
ทางการเมืองทั้งปวง สันติสุขและความเจริญสถาพรจึงจะบังเกิดขึ้นได
การที่ระบอบประชาธิปไตยในสังคมการเมืองไทยตองลมลุกคลุกคลานตลอด
ระยะเวลา 60 ปที่ผานมานี้ ก็เพราะกลุมชนที่กุมกําลังทหารไมมีความเปนสุภาพบุรุษ จึงไดใช
กําลังอาวุธโคนลมกระดานประชาธิปไตยอยูเรื่อยมา ทั้งๆที่กระดานประชาธิปไตยหลายตอหลาย
กระดานสรางขึ้นโดยผูนําฝายทหารนั้นเอง
ผมมองการเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งในสั ง คมไทยโดยอาศั ย แวนเศรษฐกิจ
จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ผมจะมีความเห็นวา มิติทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความ
ขัดแยงในผลประโยชน เปนมิติหลักของการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยในรอบ 60 ปที่ผานมานี้
แมวามิติทางดานอุดมการจะมีความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ แตความสําคัญก็มีอยู
นอยนัก
การเปลี่ ย นแปลงทางการเมือ งในช วง 60 ปที่ผานมานี้เกิดจากการยื้อแยง
ส ว นเกิ นทางเศรษฐกิจในสังคม ยามใดก็ตามที่เกิดความขัดแยงในการแบงปนสวนเกินทาง
เศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมืองก็เริ่มสั่นคลอน หากความขัดแยงนั้นมิอาจแกไขใหลุลวงไปได
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ก็อาจนํ ามาซึ่งการโคนลมรัฐบาลและฉีกรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดระเบียบการแบงปนสวนเกินทาง
เศรษฐกิจเสียใหม โดยที่ระเบียบใหมนี้จักตองเกื้อกูลผลประโยชนของกลุมชนที่ยึดกุมอํานาจรัฐ
มากขึ้น ประวัติศาสตรการเมืองไทยจึงเปนประวัติศาสตรวาดวยการจัดระเบียบและการเปลี่ยน
แปลงระเบียบในการแบงปนและจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจ
การปฏิวัติ 2475 เปนจุดกําเนิดของชนชั้นปกครองใหม อันประกอบดวยขุนนาง
ขาราชการทั้งฝายทหารและพลเรือน ชนชั้นปกครองใหมแมจะยึดกุมอํ านานรัฐได แตก็ขาด
ฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งทําใหการธํารงไวซึ่งอํานาจทางการเมืองเปนไปไดยาก ชนชั้นปกครอง
ใหมจึงตองสรางและขยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับและเสริมอํานาจทางการเมือง
ที่ มี อ ยู  กระบวนการสร า งฐานอํ านาจทางเศรษฐกิจ ของชนชั้ น ปกครองใหม เ ริ่ม ตน ภายหลัง
การปฏิวัติ 2475 ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ซึ่งรอยรัดสังคมไทยอยางแนนแฟน นับเปน
เหตุปจจัยที่ผลักดันใหชนชั้นปกครองใหมจําตองแสวงหาและดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ เพื่อนํา
มาใชในการธํารงและเสริมอํานาจทางการเมือง
ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 อันนํามาซึ่งจุดจบทางการเมือง
ของคณะราษฎร และนํ ามาซึ่งการปกครองเผด็จการทหาร กระบวนการสรางและขยายฐาน
อํานาจทางเศรษฐกิจของผูนําฝายทหารเติบโตในอัตราเรง และดวยอหังการแหงอํานาจ การแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายเปนไปโดยเกือบไมอํ าพราง ตลอดชวงเวลา
ที่สังคมไทยมีการปกครองเผด็จการทหารอันยาวนานระหวางป 2490-2516 สวนเกินทางเศรษฐกิจ
อันไดจากการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจกระจุกอยูในระบบราชการ และในมือของกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยเปนสําคัญ
กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยไดใชความพยายามอยางยิ่งยวดในการธํารงอํานาจ
ทางการเมือง และในการมีบทบาทครอบงําสังคมการเมืองไทย เหตุที่เปนเชนนี้ก็เพราะอํานาจ
ทางการเมืองเปนบอเกิดของทรัพยศฤงคาร ดวยเหตุดังนั้นกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยหลังการ
รัฐประหารป 2490 จึงพยายามที่จะธํ ารงไวซึ่งระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย เพราะระบอบ
เผด็จการ/คณาธิปไตยเกื้อกูลใหกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยมีอํานาจผูกขาดในการยึดกุมสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจสวนสํ าคัญในสังคมตอเมื่อไมสามารถธํ ารงระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยไวได
เนื่องจากการเติบโตใหญของกลุมพลังประชาธิปไตย กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยก็จะกดดันใหมี
การรางรัฐธรรมนูญ ที่มีบทบัญญัติใหฝายบริหารมีอํานาจครอบงําฝายนิติบัญญัติ โดยที่ฝาย
นิติบัญญัติปราศจากอํ านาจในการตรวจสอบและถวงดุลฝายบริหาร ดังเชนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรฉบับป 2511 ฉบับป 2521 และฉบับป 2534
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ชวงเวลาที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยผูกขาดอํานาจทางการเมืองนับแตป 2475
ถึงป 2516 ยาวนานพอที่กลุมนี้จะสรางจารีตทางการเมืองการปกครอง เพื่อสงวนอํานาจการเมือง
การปกครองไว ใ นระบบราชการ หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง ก็ คื อ การสงวนอํ านาจไว ใ นกลุ  ม พลั ง
อํามาตยาธิไตย นั้นเอง จารีตที่สําคัญมีอยูอยางนอย 2 เรื่อง ไดแก จารีตในการบัญญัติกฎหมาย
และจารีตในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ
การบัญญัติก ฎหมายในประเทศไทยมีจ ารี ตที่จะใหอํ านาจฝายบริหารในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการตางๆ โดยที่การปรับเปลี่ยนนโยบายและมาตรการเหลานี้
มิจําตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ แมวากฎหมายแมบทจะตองไดรับความเห็นชอบ
จากฝายนิติบัญญัติ แตกฎหมายแมบทมักจะขาดรายละเอียดและมิไดกําหนดเกณฑในการใช
อํ านาจอยางชัดเจน หากแตมอบอํ านาจใหรัฐมนตรีกระทรวงที่รับผิดชอบใชดุลพินิจในการใช
อํานาจ การที่จารีตในการบัญญัติกฎหมายในประเทศไทยนิยมใหอํานาจแกฝายบริหารในการใช
ดุลพินิจในการใชอํานาจอยางกวางขวาง ยอมเปดชองใหฝายบริหารสามารถใชอํานาจในการ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจและผลประโยชนสวนบุคคลไดโดยงาย ในทางปฏิบัติ ฝายบริหาร
จะใชดุลพินิจในการใชอํานาจดวยการตรากฎหมายระดับอนุบัญญัติ ดังเชนพระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบตางๆ โดยที่กฎหมายระดับอนุบัญญัติเปนกฎหมายของฝาย
บริหาร ซึ่งไมตองขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติ
การสงวนอํานาจในการกําหนดนโยบายไวในระบบราชการ นับเปนจารีตสําคัญ
อีกเรื่องหนึ่งที่ทํ าใหกลุมพลังงานอํ ามาตยาธิปไตยสามารถยึดกุมอํานาจในการจัดสรรสวนเกิน
ทาง เศรษฐกิจในสังคมไวได วาจําเพาะนโยบายเศรษฐกิจ ระบบราชการมีอํานาจผูกขาดในการ
กําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ การกําหนดนโยบายงบประมาณแผนดิน การกอหนี้ตางประเทศ และการ
ทําสนธิสัญญาและขอตกลงระหวางประเทศ
จารีตในการบัญญัติกฎหมาย และจารีตในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ นับเปน
จารีตสําคัญที่ทําใหกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยสามารถควบคุมการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ในสังคมไวได แตอํานาจการควบคุมนี้เริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนําทาง
อํานาจ ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา ชนชั้นนําทาง
อํ านาจมิไดถูกผูกขาดโดยขุนนางขาราชการอีกตอไป การเติบใหญของพลังประชาธิปไตยกอ
ใหเกิดชนชั้นนําทางอํานาจที่มาจากกระบวนการเลือกตั้ง ในขณะเดียวกัน กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมนับตั้งแตป 2504 เปนตนมามีสวนผลักดันใหผูนําทางเศรษฐกิจขึ้นมาเปน
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ชนชั้นนําทางอํานาจดวย การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจดังกลาวนี้นับเปนเหตุ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนเกินทาง เศรษฐกิจเริ่มรั่วไหลออกจากระบบราชการ และนับวันกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยมีแตจะตองสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากขึ้น เมื่อกลุมพลังทางการเมือง
นอกระบบราชการสามารถยึดกุมอํานาจการบริหารไวได กลไกของระบบราชการและจารีตการ
บัญญัติกฎหมาย ซึ่งเคยเกื้อกูลการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ฉันใด ก็ใหประโยชนแกนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งฉันนั้น การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ
2534 เปนความพยายามทีจะยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจกลับคืนสูกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
อีกครั้งหนึ่ง
ดวยเหตุที่ประวัติศาสตรการเมืองไทยเปนประวัติศาสตรวาดวยการจัดระเบียบ
และการเปลี่ยนแปลงระเบียบในการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจในสังคม อนาคตของการเมือง
ไทย จึงขึ้นอยูกับกระบวนการจัดระเบียบดังกลาวนี้อยางสําคัญ หากการจัดระเบียบเพื่อแบงปน
ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ในสั ง คมไม เ ป น ที่ ย อมรั บ ของกลุ  ม พลั ง ประชาธิ ป ไตยและกลุ  ม พลั ง
อํามาตยาธิปไตย สภาวะที่สังคมการเมืองไทยไรซึ่งเสถียรภาพจะยังคงดํารงอยูตอไป

