คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2537

ฟนความหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 2535
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เหตุการณพฤษภาคม 2535 เพิ่งจะผานไปเพียงสองขวบป แตนาประหลาดนัก
ที่กระแสประชาธิปไตยกลับตกตํ่าอยางนาใจหาย
เหตุใดจึงเปนเชนนี้ ?
วิกฤติการณพฤษภาคม 2535 เกิดจากความขัดแยงดานวัฒนธรรมการเมือง
ระหวางวัฒนธรรมอํานาจนิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตวิกฤติการณดังกลาวหาไดยุติลง
ดวยชัยชนะของกระแสประชาธิปไตยไม ผูคนจํานวนไมนอยประเมินกระแสประชาธิปไตยสูงกวา
ความเปนจริง เมื่อเหตุการณคลี่คลายลงตามลําดับ จึงเริ่มประจักษวา กระแสประชาธิปไตยมิได
สูงดังที่ประเมินไวแตตน
แมวาความขัดแยงดานวัฒนธรรมการเมืองเปนความขัดแยงหลักในวิกฤติการณ
พฤษภาคม 2535 แตก็มีความขัดแยงดานอื่นๆที่เปนองคประกอบของวิกฤติการณดังกลาว โดย
เฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงในหมูชนชั้นปกครองและความขัดแยงกับกระแสโลกานุวัตร
การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เปนปฏิบัติการที่ขัดตอกระแสโลกานุวัตร
ภายหลังการพังทลายกําแพงเบอรลินและการลมสลายของอาณาจักรโซเวียตนับตั้งแตป 2532
เปนตนมา ดุลยภาพในสังคมโลกแปรเปลี่ยนไป จนตองมีการจัดระเบียบโลกขึ้นใหม พื้นฐาน
สําคัญประการหนึ่งของระเบียบใหมของโลกก็คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยและการยอม
รั บ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐานของประชาชน กระบวนการโลกานุ วัตรไดผลัก ดัน ให กระแส
ประชาธิปไตยกลายเปนกระแสโลก แมแตสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวันออกยังตองตามกระแสนี้
แตผูนําฝายทหารในคณะ รสช. กลับนําสยามรัฐนาวาทวนกระแสโลกานุวัตร
แมวาผูนํา รสช. ไดพยายามลดทอนผลกระทบทางการเมืองระหวางประเทศ
ดวยการเชิดรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ขึ้นบริหารประเทศ แตรัฐบาลดังกลาวก็ตองเผชิญ
ปญหาอันเกิดจากการไมยอมรับของชุมชนระหวางประเทศอยูเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จากสหรัฐอเมริกาและประชาคมยุโรป ยิ่งมีการตรากฎหมายลิดรอนสิทธิแรงงานของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจดวยแลว สถานะของรัฐบาลไทยในสังคมโลกก็ยิ่งตกตํ่าลงไปอีก
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ในขณะที่ผูนํ า รสช. นํ าสยามรัฐนาวาทวนกระแสโลกในดานการเมืองการ
ปกครอง รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน กลับคัดหางเสือตามกระแสเศรษฐกิจโลก ดวยการ
เรงเครื่องสูแนวทางเศรษฐกิจเสรี การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจปรากฏอยางชัดเจนทั้งดาน
การผลิต การคา และการเงิน ยุทธศาสตรการพัฒนาสยามประเทศตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้
จึงเปนไปตามแบบจําลองเติ้งเสี่ยวผิง กลาวคือ เปนยุทธศาสตรที่ยึดหลัก `เผด็จการทางการเมือง
เสรีนิยมทางเศรษฐกิจ'
แทที่จริงแลว ผูนํา รสช. ไมมีแนวความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ
และมิไดเห็นดีเห็นงามกับนโยบายเศรษฐกิจเสรีของรัฐบาลอานันท หากแตไมมีความสันทัดจัดเจน
จึงมิอาจทัดทานหรือคัดงางนโยบายของรัฐบาลอานันทได ในเมื่อผูนํา รสช. จําเปนตองอาศัย
เกี ย รติ ภู มิ ข องบุ ค คลในรั ฐ บาลอานัน ทคํ้ าจุ นความชอบธรรมในการธํ ารงฐานอํ านาจ โดยที่
ระมัดระวังที่จะไมแสดงภาพการฉอฉลอํานาจตอสาธารณชน รัฐบาลอานันทแมจะมีภูมิหลังเปน
รัฐบาลเทคโนแครต แตก็มีสายสัมพันธอันแนนแฟนกับองคกรโลกบาลดังเชนธนาคารโลกและ
กองทุนการเงินระหวางประเทศ และกับกลุมทุนขนาดใหญทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ
ในขณะเดียวกันรัฐบาลอานันทก็ตระหนักดีถึงอํานาจตอรองที่จะผลักดันนโยบายไดในระดับหนึ่ง
ดวยเหตุนี้เองจึงมีการปูพื้นฐานของการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีอยางตอเนื่อง
ผูนํา รสช. ยังคงตองการใหรัฐบาลแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการควบคุมราคา ภายหลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ประธานสภา รสช.
พยายาม `สั่งการ' ใหพอคาลดราคาสินคาหลายครั้ง หากราคาสินคาขึ้นลงตามอํานาจปาก
กระบอกปน การบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพของราคาคงเปนเรื่องงาย เพราะเพียงแต
สะสมและใชอาวุธ ราคาก็จะขึ้นลงตามที่ตองการได แมการใชอาวุธจะมีผลตอราคาอยูบาง แตก็
หาใชผลที่ยั่งยืนไม เพราะในที่สุดแลว ราคาจะกลับคืนสูระดับธรรมชาติตามสภาพการณในตลาด
ความขัดแยงในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางผูนํา รสช. กับรัฐบาล
อานันทคอยๆปรากฏสูสาธารณชนทีละเล็กทีละนอย จนในที่สุดกลายเปนความขัดแยงที่เปดเผย
การดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรี ผนวกกับการปรับเปลี่ยนใหกระบวนการกําหนดนโยบายมีความ
โปรงใสมากขึ้น เปนอุปสรรคตอการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ ผูประกอบการที่สูญเสีย
ประโยชนจากการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีตางวิ่งเตนเขาหาผูนํา รสช. และมีความพยายาม
ที่จะลมนโยบายดังกลาวนี้ คณะที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจของสภา รสช. ทําหนาที่เปนหัวหอก
ในการคัดคานนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอานันท รวมทั้งการคัดงางนโยบายการปฏิรูประบบ
ภาษีทางออม จากการเก็บภาษีการคามาเปนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มดวย
ความขัดแยงระหวางผูนํา รสช. กับรัฐบาลอานันทปรากฏอยางแจมชัดในกรณี
การจัดสรรสัมปทานโทรศัพท 3 ลานเลขหมายแกกลุมเจริญโภคภัณฑ ผูนํา รสช. บางคนยืนอยู
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ขางเดียวกับกลุมเจริญโภคภัณฑ โดยพยายามผลักดันใหรัฐบาลอานันทจัดสรรสัมปทานโดยเร็ว
ในขณะที่ รัฐ บาลอานั น ท ตอ งการรีดสว นเกิน ทางเศรษฐกิจคืน จากกลุ ม เจริญโภคภัณฑ เ ทา ที่
จะทําได แตความขัดแยงที่รุนแรงยิ่งกวาเกิดขึ้นเมื่อผูนํา รสช. ไมสามารถกดดันใหรัฐบาลอานันท
จัดสรรงบประมาณการซื้ออาวุธตามที่ตองการได ซึ่งเกือบเปนชนวนใหมีการลมรัฐบาลดังกลาว
ความขัดแยงเหลานี้มีสวนกัดกรอนความชอบธรรมของผูนํา รสช. ใหเสื่อมทราม
ลงตามลํ าดับ มิไยตองกลาวถึงความไมชอบธรรมในการไดมาซึ่งอํ านาจดวยการรัฐประหาร
ตั้งแตตน ในขณะที่ผูนํา รสช. ฉายภาพความเลวรายของรัฐบาลชาติชาย แตในทันทีที่มีการจัดตั้ง
สภา รสช. ก็อาศัยอํ านาจจากปากกระบอกปนในการกํ าหนดเงินเดือนใหตนเอง หากการ
รัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เกิดจากความรักชาติ ผูนํา รสช. คงอธิบายไดยากวา
เหตุไฉนความรักชาติจึงตองมีผลตอบแทนเปนตัวเงินเพิ่มเติม
กระบวนการทําลายผูนํา รสช. เริ่มตนขึ้นในทันทีที่ยึดอํานาจรัฐได มิใชดวย
นํ้ามือของผูอื่น หากแตดวยนํ้ ามือของตนเอง คํ าถามเกี่ยวกับความชอบธรรมหลายตอหลาย
คําถามผุดขึ้นเปนระลอกๆ โดยที่ไมมีคําตอบอันชัดเจน คําถามเหลานี้มีอาทิเชน เหตุใดกรรมการ
สภา รสช. จึงตองมีเงินประจําตําแหนง? เหตุใดผูนํา รสช. จึงเลือกยืนขางกลุมเจริญโภคภัณฑ
ในกรณีการจัดสรรสัมปทานโทรศัพท? เหตุใดผูนํา รสช. จึงตองการซื้ออาวุธเพิ่มขึ้น ทั้งๆที่ความ
จําเปนในการสะสมอาวุธหลังยุคสงครามเย็นลดทอนลงไปเปนอันมาก ?
การโยกยายตํ าแหนงในกองทัพภายใตระบบอุปถัมภปรากฏอยางแพรหลาย
จนดูเสมือนหนึ่งวามีการสืบทอดอํานาจภายในกลุม 0143 และผูใกลชิดไปไดอีกนานนับสิบป
แตอิทธิพลของกลุม 0143 มิไดจํากัดเฉพาะกองทัพเทานั้น หากยังแผอํานาจไปสูกรมตํารวจและ
หนวยราชการอื่นๆอีกดวย บรรดาขาราชการชั้นผูใหญที่ตองการความกาวหนาในตําแหนงการงาน
หลายตอหลายคนเลือกเขาไปสวามิภักดิ์ตอผูนํา รสช. หนังสือพิมพพากันรายงานขาวการโยกยาย
ตําแหนงในกองทัพและระบบราชการนอกกองทัพในทํานองที่มีการเลนพรรคเลนพวกอยางโจงแจง
โดยที่ ผูนํา รสช. ไมเคยใหสัมภาษณปฏิเสธรายงานขาวลักษณะนี้
การสืบทอดอํานาจในกองทัพและการใชอํานาจแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการ
นอกกองทัพ สรางภาพลักษณอันไมเปนมงคลแกผูนํา รสช. และมีสวนทําลายฐานอํานาจของคน
กลุมนี้ นายทหารที่ถูกโยกยายออกนอกเสนทาง เนื่องจากมิไดอยูในระบบอุปถัมภของผูนํา รสช.
ก็ดี และขาราชการชั้นผูใหญที่พลาดตําแหนงเนื่องจากการแทรกแซงของผูนํา รสช. ก็ดี นับวัน
มีแตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งมีนัยสําคัญวา ฝายตรงกันขามกับ รสช. เติบใหญตามกาลเวลา โดยที่อํานาจ
ทําให ผูนํา รสช. มองไมเห็นความเปนจริงดังกลาวนี้
จริงอยู กลุมพลังประชาธิปไตยมีบทบาทสําคัญในการคัดคานรางรัฐธรรมนู ญ
ฉบับป 2534 ที่ไมเปนประชาธิปไตย และความขัดแยงสวนบุคคลระหวางพลตรีจําลอง ศรีเมือง
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กับบุคคลสําคัญในกลุม จปร.5 มีสวนนํามาซึ่งวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 แตการสิ้นอํานาจ
ของรัฐบาลสุจินดาในเวลาอันรวดเร็ว เปนผลจากกระบวนการทําลายตนเองของผูนํา รสช. ตั้งแต
ตน โดยที่กระบวนการนี้จบฉากสุดทายลงเมื่อมีการผลักดันรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะสืบทอดอํานาจ
และการ `เสียสัตยเพื่อชาติ' ของพลเอกสุจินดา คราประยูร
ผูคนที่ทะลักสูถนนราชดําเนินในเดือนพฤษภาคม 2535 และผูที่คัดคานรัฐบาล
สุจินดาอยูในบาน มิอาจนับเนื่องเปนกลุมพลังประชาธิปไตยไดทั้งหมด บางสวนของผูคัดคานเปน
ผูที่มิอาจทนตออหังการแหงอํานาจของผูนํา รสช. ได บางสวนเปนผูที่มองเห็นความไมชอบธรรม
และความไมชอบมาพากลตลอดระยะเวลาที่คณะ รสช. เรืองอํานาจ ยิ่งรัฐมนตรีรวมรัฐบาล
สุจินดาจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งมาจากรัฐบาลชาติชายดวยแลว คณะ รสช. ก็มีอันตองรอวันปดมาน
การเมือง เพราะมิอาจอธิบายตอราษฎรไดวา เหตุใดรัฐบาลสุจินดาจึงผสมพันธุกับรัฐมนตรีจาก
รัฐบาลชาติชาย ในเมื่อคณะ รสช. ประณามการฉอฉลอํานาจของรัฐบาลนั้น มิหนําซํ้ารัฐมนตรี
รวมรัฐบาลสุจินดาหลายคนยังตองคดี `ความรํ่ารวยอันผิดปกติ' ซึ่งคณะ รสช. เปนผูกลาวหาเอง
การยึ ด กุ ม อํ านาจรั ฐ ของรั ฐ บาลสุ จิ น ดามี ส  ว นสร า งสภาวะความไม แ น น อน
ทางเศรษฐกิจขึ้น ผูประกอบการจํานวนมากเริ่มไมแนใจวา สยามรัฐนาวาจะยังคงเดินตอไปใน
เสนทางทุนนิยมเสรีหรือจะหันกลับไปสูระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ การแทรกแซงโดยออมของรัฐบาล
อเมริกัน จนนายณรงค วงศวรรณ มิอาจดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากตกอยูใน `กับดัก
ยาเสพติด' ก็ดี และการที่ชนชั้นกลางจํานวนมากรวมตอตานรัฐบาลสุจินดาก็ดี ลวนแลวแต
สะทอนใหเห็นถึงความไมแนใจตอสภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจที่กําลังเกิดขึ้น ผูคนที่เคย
ไดประโยชนจากกระบวนการโลกานุวัตรเริ่มไมแนใจวาจะยังคงไดรับประโยชนตอไป ขณะเดียวกัน
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปนจักรกลสําคัญของกระบวนการโลกานุวัตร มีสวน
แพรภาพอันอัปลักษณของวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 ไปทั่วโลก จนมีเสียงประณามมาจาก
นานาอารยประเทศ
วิกฤติการณพฤษภาคม 2535 อันยุติลงดวยการสิ้นอํานาจชั่วขณะของคณะ
รสช. มิใชชัยชนะของกลุมพลังประชาธิปไตย หากแตเปนผลจากกระบวนการทําลายตนเองของ
ผูนํา รสช. นั้นเอง
อํานาจนั้นมีเสนห แตผูลุมหลงอํานาจมักมีอันเปนไป

