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รัฐบาลประชาธิปไตยกับสวัสดิการสังคม

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผูคนเปนจํ านวนมากมีความเขาใจกันวา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจักตอง
ดํ าเนินนโยบายเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ในเมื่อระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการ 
ปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน รัฐบาลประชาธิปไตยจึงกระทํ าการ 
อ่ืนใดไมเปน นอกเหนือไปจากการกระทํ าเพื่อความผาสุกของทวยราษฎร
           ความเขาใจขางตนนี้นับเปนความเขาใจผิดอยางมหันต ผูคนจํ านวนมากที่เคย 
มีความเขาใจเชนนี้ตางพากันผิดหวังไปตามๆกัน เมื่อพานพบโฉมหนาที่แทจริงของระบอบ
ประชาธิปไตย ประวัติศาสตรการเมืองของประเทศประชาธิปไตยทั้งปวงลวนแลวแตใหบทเรียน 
ที่สํ าคัญวา ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุม 
ผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชน รัฐบาลประชาธิปไตยหาไดดํ าเนินนโยบายเพื่อความ 
ผาสุกของปวงชนเปนดานหลักไม กลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนฐานสนับสนุนตางหาก 
ที่รัฐบาลประชาธิปไตยจักตองยึดกุมเปนดานหลัก มิฉะนั้นการไดมาซึ่งอํ านาจ การธํ ารงไว 
ซึ่งอํ านาจ  และการขยายฐานอํ านาจทางการเมือง ยอมยากที่จะเปนไปได
           การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรเปนกลไกสํ าคัญในการจัดสรรอํ านาจ
ในตลาดการเมือง โดยที่ลักษณะการแบงปนอํ านาจเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดการแบงปน
ทรัพยากรและผลประโยชนในสังคม การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจึงทํ าหนาที่คลายคลึง
กับกลไกราคา ในขณะที่การเลือกตั้งฯทํ าหนาที่เปนกลไกในการจัดสรรอํ านาจ กลไกราคาทํ า 
หนาที่ในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อผลิตสินคาและบริการตางๆ สังคมจะผลิตสินคาและบริการ 
อะไรบาง ผลิตปริมาณเทาใด  ผลิตอยางไร และผลิตเพื่อใคร ก็ข้ึนอยูกับการชักนํ าของกลไกราคา 
กลไกราคาจะสนองตอบความตองการของสมาชิกในสังคมผูอ่ืนผูใดมิได เวนเสียแตผูมีอํ านาจซื้อ 
อํ านาจซื้อจึงเปนปจจัยที่กํ าหนดการจัดสรรทรัพยากรในการผลิตสินคาและบริการตาง ๆ
           ในตลาดการเมือง ผูมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเปนผูที่มีอํ านาจซื้อ  
แตผูมีอํ านาจซื้อในตลาดการเมืองมักจะไมเขาใจวา อํ านาจซื้อของตนนั้นมีความหมายและความ
สํ าคัญอยางไรบาง  ราษฎรที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งยอมตองการ `ความสุข' ในขณะ 
ที่นักการเมืองที่ตองการอํ านาจจํ าตองแสดงใหเห็นวา  ตนสามารถจัดสรร `บริการความสุข' ใหแก
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ราษฎรได ในการนี้ นักการเมืองจักตองโฆษณาใหราษฎรเห็นความดีและความงามของตน  
ในประการสํ าคัญตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน รายจาย
ทางการเมืองเหลานี้ลวนแลวแตตองมีที่มา ในสังคมทุนนิยมกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปน 
ผูจัดสรรเงินทุนแกนักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อการใชจายทางการเมือง นักการเมืองที่มี
ความดีและความงามมากปานใด หากปราศจากฐานสนับสนุนทางการเงิน ยอมยากที่จะชนะ 
การเลือกตั้ง สวนนักการเมืองที่ไมมีความดีและความงาม หากมีฐานการเงินที่หนาแนน ก็อาจ 
สรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตนจนชนะการเลือกตั้งได
           ในระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งยอมมีความชอบธรรม
ในการใชอํ านาจ และนักการเมืองเหลานี้ไมลังเลที่จะแสดงอหังการแหงอํ านาจ ดวยขออางที่วา  
`ฉันมาจากการเลือกตั้ง' คนเหลานี้สามารถกลาวอางโดยไมอายฟาดินวา  การกระทํ าทุกอยาง 
ทุกประการของตนเปนไปเพื่อรักษาผลประโยชนของประชาชน
           แทที่จริงแลว ผลประโยชนของประชาชนอาจมิใชผลประโยชนของนักการเมือง 
และพรรคการเมือง ในทํ านองเดียวกับที่ผลประโยชนของนักการเมืองและพรรคการเมืองอาจมิใช 
ผลประโยชนของประชาชน
           นักการเมืองและพรรคการเมืองจํ าตองปกปองและเกื้อกูลผลประโยชนของกลุม
ทุนที่เปนฐานสนับสนุนทางการเงินของตน หากจํ าเปนตองปรับเปลี่ยนนโยบายอันกระทบตอกลุม 
ผลประโยชนที่เปนฐานของตน ก็ตองพยายามลดทอนผลกระทบทางลบใหนอยที่สุดเทาที่จะเปน 
ไปได มิฉะนั้นก็ตองเปลี่ยนแปลงหรือขยายฐานกลุมผูสนับสนุนทางการเงิน ซึ่งมิอาจทํ าไดโดยงาย
           หากเราเขาใจสัจจะแหงสังคมดังกลาวขางตนนี้แลว ก็จะเขาใจพฤติกรรมของ 
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไดโดยงาย เพราะพฤติกรรมของรัฐบาลนี้มิไดแตกตางจากรัฐบาลใน
ระบอบ `ประชาธิปไตย' อ่ืนๆ  กลาวคือ  เปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน  โดยกลุมผลประโยชน 
และเพื่อกลุมผลประโยชน เพียงชั่วระยะเวลารอยวันเศษ รัฐบาลนายชวนก็มีพฤติกรรมอันยืนยัน
สัจจะแหงสังคมดังกลาวนี้ ทั้งนี้มีกรณีที่พึงพิจารณาอยางนอย 3 กรณี

           กรณีแรก  ไดแก การหวนกลังไปใชมาตรการการหามนํ าเขานํ้ ามันปาลม เมื่อ 
ราคานํ้ ามันปาลมภายในประเทศถีบตัวสูงขึ้น รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ไดดํ าเนินการ 
ผอนคลายแรงกดดันของราคา ดวยการนํ าเขานํ้ ามันปาลมจากมาเลเซียปริมาณ 15,000 ตัน  
ราคาตันละ 405 เหรียญอเมริกัน มูลคารวมประมาณ 150 ลานบาท เมื่อนํ้ ามันปาลมล็อตแรก
ปริมาณ 1,300 ตัน เขามาถึงทาเรือกรุงเทพฯในเดือนตุลาคม 2535 คณะรัฐมนตรีในการประชุม 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2535 มีมติมิใหนํ าเขา โดยใหองคการคลังสินคาสงออกไปขายตางประเทศ 
แมจะตองขาดทุน สวนนํ้ ามันปาลมอีก 13,700 ตัน ก็ไมอนุญาตใหนํ าเขา แตจะสงไปขาย 
ประเทศอื่น การหามการนํ าเขานํ้ ามันปาลมไดรับเสียงแซซองจากชาวสวนปาลมนํ้ ามัน อันเปน 
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ฐานการเมืองสํ าคัญของพรรคประชาธิปตยในภาคใต แตเสียงแซซองจากชาวสวนปาลมนํ้ ามัน 
ไมสํ าคัญเทากับเสียงแซซองจากนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลม เพราะนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลม 
เปนฐานเศรษฐกิจสํ าคัญของพรรคประชาธิปตย ดวยเหตุนี้เอง รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จึงไดถอน
นํ้ ามันปาลมออกจากรายการสินคาที่เรงลดกํ าแพงภาษีตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA)

           การหามการนํ าเขานํ้ ามันปาลมเปนมาตรการที่เกือ้กูลผลประโยชนของชาวสวน
ปาลมนํ้ ามันและนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลม เพราะทํ าใหราคานํ้ ามันปาลมภายในประเทศสูงกวา 
ที่ควรจะเปนแตระบบเศรษฐกิจไทยมิไดมีความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (comparative  
advantage) ในการผลิตปาลมนํ้ ามันและนํ้ ามันปาลมมากเทามาเลเซีย หากปลอยใหมีการนํ าเขา
โดยเสรี อุตสาหกรรมนํ้ ามันปาลมภายในประเทศจักตองลมสลาย เพราะมิอาจแขงขันกับนํ้ ามัน 
ปาลมที่นํ าเขาจากมาเลเซียได นโยบายการคาเสรีจึงเปนนโยบายที่เกื้อกูลผลประโยชนของ 
ผูบริโภค เพราะเอื้ออํ านวยใหผูบริโภคสามารถซื้อนํ้ ามันปาลมราคาถูกได แตนโยบายดังกลาวนี้
กลับเปนโทษตอชาวสวนปาลมนํ้ ามันและนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลม รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
เลือกเขาขางนายทุนโรงงานนํ้ ามันปาลมเปนดานหลัก และเขาขางชาวสวนปาลมนํ้ ามันเปน 
ดานรอง โดยใหประชาชนผูเสียภาษีอากรและผูบริโภคนํ้ ามันปาลมเปนผูรับภาระตนทุนของ
นโยบายดังกลาวนี้ การมีมติใหนํ านํ้ ามันปาลมที่มาถึงทาเรือกรุงเทพฯแลวสงกลับไปขายตาง
ประเทศ โดยไมคํ านึงวาจะตองขาดทุนจํ านวนมากนอยเพียงใด มีผลเสมือนหนึ่งการนํ าทรัพยากร
ของแผนดินไปใชในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง นอกจากนี้ มติที่ปราศจากความรัดกุมของ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้ยังเปดชองใหเจาหนาที่องคการคลังสินคาแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล
จากมติดังกลาวนี้ได

           กรณีที่สอง  ไดแก การปราบปรามการปนหุนอยางลํ าเอียง ในขณะที่มีการจับ 
นายสอง วัชรศรีโรจน กลับไมมีการจับนักปนหุนที่เปนฐานเศรษฐกิจของพรรคการเมืองรวมรัฐบาล 
ทั้งๆที่มีพฤติกรรมการปนหุนอยางโจงแจง

           กรณีที่สาม ไดแก แนวโนมที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จะสงเสริมใหเอกชนปลูก 
ยูคาลิปตัส และสงเสริมการสรางเขื่อนไฟฟา โดยไมคํ านึงถึงผลกระทบที่มีตอทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอม ดังเปนที่ทราบกันดีวา ผูนํ าคนสํ าคัญของพรรคประชาธิปตยไดเคยมีบทบาท
สํ าคัญในการสงเสริมใหเอกชนบางกลุมปลูกยูคาลิปตัส และมีพฤติกรรมอันไมนาเชื่อวาเปน 
พฤติกรรมอันสุจริต ในขณะนี้มีความเคลื่อนไหวในกรมปาไมที่จะใหโครงการยูคาลิปตัสฟนชีพ 
อีกครั้งหนึ่ง ในขณะเดียวกัน ผูนํ าพรรคประชาธิปตยในภาคใตก็มีแนวนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ 
การสรางเขื่อนแกงกรุง บางคนมีความรูสึกเปนปรปกษตอขบวนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
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และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา นายทุนยูคาลิปตัสและนายทุนปาไมในภาคใตเปนฐาน
เศรษฐกิจของผูนํ าบางคนของพรรคประชาธิปตย

           แมวารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะเปนรัฐบาลของกลุมผลประโยชน แตระบอบ
ประชาธิปไตยก็มีขอดีที่รัฐบาลมีอายุอันจํ ากัด การที่รัฐบาลจํ าตองขอความชอบธรรมในการใช
อํ านาจจากประชาชน เมื่อถึงวาระการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ยอมเปนการเตือนสติวา 
การดํ าเนินนโยบายเพื่อประโยชนของกลุมผลประโยชนที่เปนฐานอํ านาจของรัฐบาลนั้นมีขีดจํ ากัด 
ที่ตองระมัดระวัง หากรัฐบาลกระทํ าการเกินเลยขีดจํ ากัดดังกลาวนี้ ก็อาจตองสูญเสียอํ านาจ 
ทางการเมืองไปในที่สุด
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