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ขุนนางนักวิชาการกับขุนศึก
ความขัดแยงจะยังไมสุดส้ิน ?

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ในยุครัฐบาลอานันท 1 (มีนาคม 2534 - เมษายน 2535) มีความขัดแยงหลาย 
ตอหลายกรณีระหวางรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนกับผูนํ า รสช. ซึ่งเปนผูจัดตั้งรัฐบาลนั้น 
ข้ึนมา  จนสื่อมวลชนพากันขนานนามรัฐบาลอานันท 1 วา  `รัฐบาลหอยนอกเปลือก'  ความ 
ขัดแยงดังกลาวนี้มีต้ังแตกรณีการพิจารณาสัมปทานบริการโทรศัพท 3 ลานเลขหมาย จนถึงการ 
จัดสรรงบประมาณดานกลาโหมและการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ รวมตลอดทั้งการจัดซื้อเครื่องบิน
ของบริษัท การบินไทย จํ ากัด  เมื่อรัฐบาลอานันท 2 ปลดพลอากาศเอกอนันต กลินทะ  
ออกจากตํ าแหนงประธานการสื่อสารแหงประเทศไทยในเดือนมิถุนายน 2535 และปลดพลเอก
อิสระพงศ หนุนภักดี ออกจากตํ าแหนง ประธานองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม ศกเดียวกัน ผูคนจํ านวนมากจึงมองวา ปฏิบัติการของรัฐบาลอานันท 2 คร้ังนี้ เปนผล
จากความขัดแยงที่มีมาตั้งแตรัฐบาลอานันท 1

           ผมไมเห็นดวยกับขอสรุปขางตนนี้

           ผมมีความเห็นวา การปลดสองนายพลออกจากตํ าแหนงประธานรัฐวิสาหกิจที่มี
ผลประโยชนมหาศาลนี้  หาไดเกิดจากความขัดแยงระหวางรัฐบาลอานันทกับผูนํ า รสช. ในฐานะ
ปจเจกบุคคลไม หากแตเปนความขัดแยงระหวางกลุมเทคโนแครต (ซึ่งผมสมัครใจที่จะใชคํ าวา  
`ขุนนางนักวิชาการ') กับกลุมขุนศึก ซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตรอันยาวนาน และหากจะ 
กลาวใหถึงที่สุดแลว ก็เปนความขัดแยงดานวัฒนธรรม ระหวางวัฒนธรรมทุนนิยมเสรี
ประชาธิปไตยกับวัฒนธรรม อํ านาจนิยมในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แมวาขุนนาง 
นักวิชาการจะอยูในกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเฉกเชนเดียวกับบรรดาขุนศึกทั้งหลาย แตชนชั้นนํ า
ทางอํ านาจสองกลุมนี้มีวัฒนธรรมทางภูมิปญญาและจริยธรรมที่แตกตางกันอยางมาก ความ 
แตกตางพื้นฐานทางวัฒนธรรมดังกลาวนี้ นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กอใหเกิดความขัดแยงระหวาง
กลุมชนชั้นนํ าทั้งสองนับต้ังแตการรัฐประหารป  2490  เปนตนมา
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           เมื่อพิจารณาเฉพาะขุนนางนักวิชาการ 3 รุนแรกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 
สอง อันประกอบดวยรุนนายปวย อ๊ึงภากรณ  รุนนายนุกูล ประจวบเหมาะ และรุนนายบัณฑิต  
บุญยะปานะ ไมปรากฏวามีขุนนางนักวิชาการคนใดมาจากครอบครัวยากจน ทั้งหมดมาจาก 
ครอบครัวชนชั้นสูงและชนชั้นกลาง หลายคนมาจากครอบครัวขุนนาง และทุกคนไดรับการศึกษา
จากอารยประเทศ ในขณะที่ขุนนางนักวิชาการรุ นแรกสวนใหญสํ าเร็จการศึกษาจากยุโรป  
โดยเฉพาะอยางยิ่งอังกฤษและฝรั่งเศส ขุนนางนักวิชาการรุนที่สองอยูในชวงแหงการปรับเปลี่ยน 
บางคนศึกษาปริญญาตรีจากออสเตรเลีย แลวศึกษาตอในยุโรปและสหรัฐอเมริกา อยางไรก็ตาม 
นับต้ังแตขุนนางนักวิชาการรุนที่สามเปนตนมา เกือบทั้งหมดสํ าเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา 
การเปลี่ยนแปลงนี้สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงศูนยอํ านาจในระบบทุนนิยมโลก ขอที่นาสังเกต 
ก็คือ ขุนนางนักวิชาการสองรุ นแรกจัดเปนหัวกะทิของประเทศ และสามารถศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยชั้นนํ าของโลก บางคนมีผลการเรียนดีกวานักวิชาการระดับหัวแถวที่อยูในขายที่จะได
รับรางวัลโนเบล อยางไรก็ตาม นับต้ังแตขุนนางนักวิชาการรุนที่ส่ีเปนตนมา คุณภาพของขุนนาง 
นักวิชาการไทยก็เสื่อมทรามลงตามลํ าดับ ทั้งนี้เพราะเหตุวา ระบบราชการหมดเสนหในการดึงดูด
คนดีมีฝมือเสียแลว

           ในบรรดาขุนนางนักวิชาการที่มีบทบาทสํ าคัญในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ขุนนางนักวิชาการในสังกัดกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยนับวามีบทบาทสํ าคัญ
เหนือขุนนางนักวิชาการในสังกัดหนวยงานอื่น ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่งสํ าหรับขุนนาง 
นักวิชาการสองรุ นแรกในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ระบบงานและการจัดองคการใน 
กระทรวงพระคลังมหาสมบัติไดรับอิทธิพลจากที่ปรึกษาการคลังชาวอังกฤษตั้งแตรัชสมัยพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และดวยอิทธิพลของที่ปรึกษาชาวอังกฤษ การดํ าเนินนโยบาย
การเงินและการคลังยึดแนวทางอนุรักษนิยมมาโดยตลอด จารีตการดํ าเนินนโยบายแบบอนุรักษ
นิยมถูกถายทอดจากกระทรวงการคลังไปสู ธนาคารแหงประเทศไทยในภายหลังเมื่อมีการ 
สถาปนาธนาคารแหงประเทศไทยขึ้น แมจนบัดนี้ จารีตดังกลาวนี้ก็ยังคงทรงอิทธิพลไมเสื่อมคลาย 
มรดกที่ที่ปรึกษาการคลังชาวอังกฤษทิ้งไว ก็คือ ระบบคุณคาที่เนนประสิทธิภาพและความซื่อสัตย
ในการทํ างาน ระบบคุณคาดังกลาวนี้มีอายุยืนยาวพอสมควรทั้งในกระทรวงการคลังและธนาคาร
แหงประเทศไทย แตเสื่อมทรามลงตามลํ าดับในชวงสองทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ความเสื่อมทราม 
ดังกลาวนี้เกิดขึ้นในกระทรวงการคลังมากกวาในธนาคารแหงประเทศไทย

           ภูมิหลังของขุนนางนักวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังกัดกระทรวงการคลังและ
ธนาคารแหงประเทศไทยดังที่กลาวขางตนนี้ ไดหลอหลอมใหเกิดจารีตและวัฒนธรรมบางประการ  
การที่ขุนนางนักวิชาการไดรับการศึกษาจากอารยประเทศ โดยที่หลายคนออกไปศึกษาตั้งแตยัง 
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ไมบรรลุนิติภาวะ ยอมมีโอกาสไดซึบซับวัฒนธรรมประชาธิปไตย รูจักการใชเหตุใชผลตามหลัก 
ตรรกศาสตร และเรียนรูที่จะรับฟงและเคารพเหตุผลของผูอ่ืน นอกจากนี้ วัฒนธรรมภายใน 
หนวยงานยังไดใหความสํ าคัญในเรื่องความซื่อสัตยและประสิทธิภาพการทํ างานอีกดวย  
วัฒนธรรมทางภูมิปญญา และจริยธรรมดังกลาวนี้ยอมแตกตางจากขุนศึกไทยที่เติบใหญภายใต
วัฒนธรรมอํ านาจนิยม ซึ่งยึดถือหลัก `อํ านาจเปนธรรม' วัฒนธรรมอํ านาจนิยมที่ดํ ารงอยูในสังคม 
ที่มีระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางหนาแนน ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการใชอํ านาจเพื่อแสดง
ความยิ่งใหญของเจาของอํ านาจเทานั้น หากทวายังผลักดันใหมีการแสวงหาสวนเกินทาง
เศรษฐกิจเพื่อกระชับและขยายความสัมพันธเชิงอุปถัมภอีกดวย

           ในขณะที่วัฒนธรรมของกลุ มขุนนางนักวิชาการเปนวัฒนธรรมของอารยชน 
ในสังคมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตย วัฒนธรรมที่ครอบงํ ากลุมขุนศึกกลับเปนวัฒนธรรมอํ านาจนิยม
ในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ดังนั้น จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่วัฒนธรรมทั้งสองเกิดการ
ปะทะและขัดแยงกัน แตความขัดแยงนี้จํ ากัดวงอยูภายในระบบราชการ และมิไดแผขยายออก
นอกระบบราชการ  อยางนอยจนถึงป 2514

           ภายหลังการรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2490 กลุมขุนศึกเริ่มใชอํ านาจทาง
การเมืองในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจและในการใหอภิสิทธิ์และอํ านาจผูกขาดแกพอคา
นายทุนที่อยูในความอุปถัมภชนิดไมเกรงตอขอครหา ขุนศึกกลุมตางๆพากันเขาไปยึดรัฐวิสาหกิจ
และธนาคารพาณิชยเปนฐานเศรษฐกิจ จนสรางปญหาความไรประสิทธิภาพแกภาครัฐวิสาหกิจ 
และสรางปญหาความไรเสถียรภาพแกระบบการธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ กลุมขุนศึกยังใช
อํ านาจทางการเมืองในการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อชวยเหลือวิสาหกิจเอกชนที่มีปญหา 
ทางการเงิน ดังเชน ธนาคาร กรุงเทพ จํ ากัด และบริษัท สงเสริมเศรษฐกิจแหงชาติ จํ ากัด  
ในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  รวมตลอดทั้งการใชอํ านาจรัฐในการคํ้ าประกันเงินกูเอกชน 
อีกดวย

           กลุมขุนนางนักวิชาการในทศวรรษ 2490 ไมสามารถทัดทานและขัดขวาง
พฤติกรรมเหลานี้ได เนื่องจากตกเปนเบี้ยลางในลํ าดับชั้นการบังคับบัญชาในระบบราชการ แตก็ 
หาทางทัดทานขัดขวางโดยออม ดวยการชูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมทดแทนนโยบายเศรษฐกิจ
ชาตินิยม เพราะนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมมิไดเปนประโยชนตอชาติ หากแตเปนประโยชนตอ
ฐานะทางเศรษฐกิจของขุนศึกกลุมตางๆ พรอมกันนี้ก็พยายามจัดระเบียบการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจเพื่อสถาปนาวินัยทางการคลังและวินัยทางการเงิน เพื่อปองกันมิใหกลุมขุนศึกใชอํ านาจ
ในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจไดโดยสะดวก ในการนี้ 
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กลุมขุนนางนักวิชาการไดสรางพันธมิตรกับเทคโนแครตในรัฐบาลอเมริกันและองคการระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ และอาศัยรัฐบาล
ประเทศมหาอํ านาจและองคการระหวางประเทศเหลานี้กดดันใหรัฐบาลไทยปรับเปลี่ยนจาก
นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยมไปสูนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม ซึ่งประสงความสํ าเร็จระดับหนึ่งในป 
2498 การยุบสํ านักงานขาวซึ่งมีอํ านาจผูกขาดในการคาขาวระหวางประเทศในปนั้น มีผล 
เสมือนหนึ่งเปนการทุบ`หมอขาว' ของกลุมซอยราชครู  และดวยนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยม 
กระบวนการถายโอนการผลิตจากภาครัฐบาลไปสูภาคเอกชน (privatization) ระลอกสํ าคัญ 
จึงเกิดขึ้นระหวางป 2500- 2504
           กระนั้นก็ตาม การใชอํ านาจทางการเมืองในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล 
ยังคงปรากฏตอมาในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และยุครัฐบาลถนอม-ประภาส จน 
จอมพลทั้งสามถูกตีตราวา `ร่ํ ารวยผิดปกติ' และถูกยึดทรัพยกอนพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 
เสียดวยซํ้ า หลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534  ผูนํ า รสช. ซึ่งโคนรัฐบาลชาติชายโดยอาง
เหตุแหงการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลนั้น กลับมีพฤติกรรมการแสวงหาผลประโยชนสวน 
บุคคล ดังเชนการใชอํ านาจเผด็จการตั้งตํ าแหนงและเงินเดือนแกตนเอง การใชตํ าแหนงวุฒิ 
สมาชิกปูนบํ าเหน็จแกสมุนบริวาร การยึดรัฐวิสาหกิจเปนฐานผลประโยชน และการปกปองธุรกิจ
เอกชนที่อยูภายใตความอุปถัมภ สภาพการณดังกลาวนี้เสมือนหนึ่งเปนการหมุนเข็มนาฬิกา 
กลับไปสูยุคทศวรรษ 2490 และโดยพื้นฐานแลวเปนผลพวงของวัฒนธรรมอํ านาจนิยมในระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ

           แตสํ าหรับขุนนางนักวิชาการรุ นนายอานันท ปนยารชุน  และนายนุกูล  
ประจวบเหมาะ ซึ่งอิทธิพลของวัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยยังดํ ารงอยูอยางหนาแนน  
พฤติกรรมของผูนํ า รสช. ดังที่กลาวขางตนนี้เปนพฤติกรรมที่ไมรักษาผลประโยชนของแผนดิน 
ความขัดแยงระหวางวัฒนธรรม ทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยกับวัฒนธรรมอํ านาจนิยมในระบบความ
สัมพันธเชิงอุปถัมภจึงเกิดขึ้น แตกลุมวัฒนธรรมใดจะมีฐานะครอบงํ าอีกกลุมหนึ่ง ก็ข้ึนอยูกับ 
ฐานอํ านาจทางการเมืองของแตละกลุม ในยุครัฐบาลอานันท 1  ผูนํ า รสช. ซึ่งยึดกุมอํ านาจรัฐ 
ดวยการรัฐประหาร สามารถใชอํ านาจในการเสริมสรางและขยายความสัมพันธเชิงอุปถัมภชนิดที่
ไมเกรงตอขอครหา แตในยุครัฐบาลอานันท 2  เมื่อผูนํ า รสช. เปนฝายเพลี่ยงพลํ้ าทางการเมือง 
การใชอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจึงถูกลดทอนลง

           นับเปนเรื่องนาเสียดายยิ่งที่วัฒนธรรมทุนนิยมเสรีประชาธิปไตยเริ่มคลายความ
สํ าคัญในกลุมขุนนางนักวิชาการ นับต้ังแตขุนนางนักวิชาการรุนที่สามเปนตนมา ชวงเวลาที่สังคม
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ไทยมีการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ยาวนานพอที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยมจะแผอิทธิพล
เขาไปครอบงํ ากลุมขุนนางนักวิชาการ ประกอบกับความเสื่อมทรามของกลุมขุนนางนักวิชาการ 
ทั้งในดานวิชาการและดานจริยธรรม ไมเพียงแตจะทํ าใหจริยธรรมดานความซื่อสัตยและการอุทิศ
ตนเพื่อสวนรวมลดความสํ าคัญลงไปเปนอันมากเทานั้น หากทวายังมีผลใหขุนนางนักวิชาการ
จํ านวนไมนอยสยบเปนสมุนบริวารของขุนศึกที่ทรงอํ านาจอีกดวย

           ในเวลาไมชาไมนานนักนี้ เราจะมองหา `ปวย  อ๊ึงภากรณ'  `นุกูล ประจวบเหมาะ'   
หรือ `อานันท  ปนยารชุน' ในหมูขุนนางนักวิชาการไทยมิไดอีกแลว


