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ทุนภูธร ทุนนครบาล กับการเมืองไทย

                                                     รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผมเลือกใชคํ าวา "ภูธร" และ "นครบาล" ในความหมายเฉพาะ ดุจเดียวกับการ
บริหารการตํ ารวจที่มีการแบงแยกตํ ารวจภูธรกับตํ ารวจนครบาล หาไดใชตามนัยแหงศัพทไม  
ภูธรตามศัพทแปลวา ภูเขา หรือพระราชา ในขณะที่นครบาลแปลวา ผูมีหนาที่บริบาลนคร แตผม 
ใชคํ าวา "ทุนภูธร" ใหหมายถึง ทุนตางจังหวัด และใชคํ าวา "ทุนนครบาล" ในความหมายทุน
กรุงเทพฯ
           ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ทุนนครบาลเติบโตกอนทุนภูธร และกาวลํ้ า 
ทุนภูธรมากกวาหนึ่งกาว การเปดประตูการคาระหวางประเทศภายหลังการทํ าสนธิสัญญาบาวริ่ง
ในป 2398 มีสวนผลักดันใหทุนภูธรขยายตัว เพราะการขยายตัวของการคาระหวางประเทศมีสวน
ชักนํ าใหการคาภายในประเทศขยายตัวตามไปดวย หนอทุนนิยมในสวนภูมิภาคจึงมีลักษณะเปน
ทุนพาณิชย (Commercial Capital) โดยพื้นฐาน และใชเวลาอันยาวนานในการพัฒนาสูทุน 
อุตสาหกรรม (Industrial Capital) แมจนเวลานี้ทุนภูธรที่เปนทุนอุตสาหกรรมก็ยังมีไมมากนัก
           นายทุนภูธรจํ านวนไมนอยมีภูมิหลังเปนเจาภาษีนายอากรมากอน การเติบโต 
ของทุนภูธรจึงตองพึ่งพาระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครอง เมื่อภาคเศรษฐกิจขาว
ถีบตัวขึ้นมาเปนภาคเศรษฐกิจนํ า (leading sector) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหัว ภาคเศรษฐกิจขาวก็กลายเปนแหลงบมเพาะทุนภูธรที่สํ าคัญ นายทุนภูธรจํ านวนมาก 
เติบโตจากธุรกิจโรงสีและธุรกิจการคาขาว และหลายตอหลายตระกูลถีบตัวขึ้นเปนนายทุนระดับ
ชาติในเวลาตอมา
           หนอทุนนิยมที่เติบโตในสังคมที่รอยรัดดวยระบบความสมัพันธเชิงอุปถัมภ ยอม
ยากที่จะพัฒนาไปสูระบบทุนนิยมเสรีได เพราะติดขัดดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภนั้นเอง 
อันเปนเหตุใหระบบทุนนิยมที่เติบโตขึ้นมามีลักษณะพันทาง และแปรสภาพเปนระบบทุนนิยม
อุปถัมภหรือระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ทุนภูธรตองพึ่งพา
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครองในการเติบโตเปนสํ าคัญ หากปราศจากความ
สัมพันธดังกลาวนี้ ยอมมิอาจไดมาซึ่งอํ านาจผูกขาดและอภิสิทธในการประกอบการ ภายใต 
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ทุนภูธรจํ านวนมากเติบใหญจากการเปนทุนสัมปทาน ไมวา 
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จะเปนการประกอบธุรกิจโรงฝน หรือการผลิตและจํ าหนายสุรา โดยที่ในเวลาตอมาก็มีธุรกิจการ 
จัดจํ  าหน ายบุห ร่ีและสลากกินแบ ง รัฐบาลด วย  แต ทุนสัมปทานที่ สํ  าคัญเกี่ยวพันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไมและแร
           เมื่อกาวเขาสูยุคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา  
แมทุนภูธรจะยังคงเติบใหญจากกิจการสัมปทาน แตก็มีชองทางใหมในการประกอบธุรกิจ  
นั่นก็คือ การกาวเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางกับหนวยราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับเหมา
กอสราง และการขายสินคาและบริการใหแกหนวยราชการ แตธุรกิจใหมเหลานี้มิอาจหลุดรอด 
จากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภไปได
           นายทุนภูธรจํ านวนไมนอยเติบใหญจากการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไมวา 
จะเปนการคาของเถื่อน การคายาเสพติด การลักลอบผลิตสุรา การลักลอบตัดปา การลักลอบ 
ขุดแร และการประกอบธุรกิจหวยใตดิน ผูที่ประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหลานี้ยิ่งมีความ 
จํ าเปนในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครอง มิฉะนั้นอาจตองเผชิญกับการ 
ปราบปรามที่รุนแรง
           แมวานายทุนภูธรตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปภัมภกับพนักงานฝายปกครองใน
สวนภูมิภาคเปนปฐม แตในที่สุดแลวก็หนีไมพนที่จะตองเขาสูเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับชนชั้นปกครองในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกอบกิจการที่ตองพึ่งอํ านาจชนชั้น 
ปกครองในการใหอํ านาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ ดังเชนสัมปทานปาไมและสัมปทานแร นายทุนภูธร 
ที่เขาถึงชนชั้นปกครองในกรุงเทพฯเหลานี้สามารถเติบโตเปนนายทุนระดับชาติในเวลาตอมาโดย 
ไมยากลํ าบากนัก
           ทุนภูธรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมักจะพัฒนาไปเปนทุนอุตสาหกรรม โดย
อาศัยประโยชนจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล ทั้งภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 
เพื่อทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution Industrialization) และยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อ
การสงออก (Export-Oriented Industrialization) แตทุนภูธรที่มีลักษณะเปนทุนสัมปทานหรือ 
ทุนอุปถัมภ ยังคงเกาะเกี่ยวหาผลประโยชนจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภตอไป การ 
เปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ก็คือ ความพยายามของนายทุนภูธรในการ
เปลี่ยนแปลงบทบาทจากผูรับการอุปถัมภมาเปนผูอุปถัมภ
           การที่กลุ มทุนสัมปทานภูธรกาวเขาไปมีบทบาทในการเมืองทองถิ่น นับเปน
ปรากฏการณธรรมชาติ เพราะการยึดกุมอํ านาจการเมืองทองถิ่นเกื้อกูลตอการแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจ เพื่อธํ ารงฐานะทุนสัมปทานหรือทุนอุปถัมภตอไปได กระนั้นก็ตาม ลํ าพังแตอํ านาจ
การเมืองทองถิ่นไมเพียงพอที่จะขยายฐานเศรษฐกิจ กลุมทุนภูธรตองกาวขึ้นเวทีการเมืองระดับ
ชาติ เมื่อโอกาสเอื้ออํ านวยภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 นายทุน 
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ภูธรจํ านวนมากกระโดดลงสูสนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มิเพียงเพื่อขยายเครือขาย
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครองในกรุงเทพฯเทานั้น หากยังมุงปรับเปลี่ยนบทบาทจาก 
ผูรับการอุปถัมภมาเปนผูอุปถัมภอีกดวย
           นับต้ังแตการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2518 เปนตนมา กลุมทุนภูธรสามารถ
ยึดกุมพื้นที่ในเวทีการเมืองระดับชาติเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมา 
กลุมทุนภูธรที่ยึดกุมอํ านาจรัฐไดใชอํ านาจการเมืองในการแสวงหาประโยชนจากการจัดสรร
สัมปทาน การจัดสรรโควตาการนํ าเขาและการสงออก การถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน 
(privatization) การจัดจางจัดซื้อของหนวยราชการ การบุกรุกที่สาธารณประโยชนและปาสงวน 
แหงชาติ การกํ าหนดนโยบายที่ใหประโยชนแกตนเองและพวกพอง รวมตลอดจนการผัน 
งบประมาณแผนดินและทรัพยากรของแผนดินในการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองและ 
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภของตนเอง
           การเติบใหญของกลุ มทุนภูธรในเวทีการเมืองระดับชาติข้ึนถึงจุดสุดยอดเมื่อ
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เขาบริหารราชการแผนดินในเดือนกรกฎาคม 2538 รัฐบาล 
บรรหารนับเปนรัฐบาลของกลุมทุนภูธรชุดแรก รัฐบาลกอนหนานี้ หากมิใชรัฐบาลของกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตยก็เปนรัฐบาลที่กลุมทุนนครบาลมีอิทธิพลสูงยิ่ง ดังเชนรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย 
ปราโมช  รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช  รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  และรัฐบาลนาย 
อานันท ปนยารชุน แมแตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ก็ยังตองถือเปนรัฐบาลของกลุมทุนนครบาล  
แมนายชวน หลีกภัย จะเปน ส.ส. ตางจังหวัด แตพรรคประชาธิปตยพึ่งพิงนายทุนนครบาลเปน 
ฐานสํ าคัญ ความขอนี้มิไดมีนัยวา  กลุมทุนภูธรมิไดมีสวนคํ้ าจุนรัฐบาลชวน
           พรรคชาติไทยเมื่อแรกจัดตั้งมลัีกษณะเปนพรรคขาราชการ โดยอาศัยกลุมทุน 
นครบาลเปนฐาน ตลอดชวงเวลาอันยาวนานที่กลุมซอยราชครูส้ินอํ านาจทางการเมือง (2500-
2517) ผูนํ ากลุมซอยราชครูไดปรับเปลี่ยนไปเปนผูนํ ากลุมทุนนครบาล แตพรรคชาติไทยก็มีเสนห 
ในการดูดดึงกลุมทุนภูธรดวย เมื่อกลุมซอยราชครูส้ินอํ านาจในพรรคชาติไทยในป 2535 พรรค 
ชาติไทยก็แปรสภาพเปนพรรคการเมืองของกลุมทุนภูธร ลักษณะดังกลาวนี้ยิ่งเดนชัดขึ้นเมื่อกลุม
เทิดไทผนวกเขากับพรรคชาติไทย บรรดาผูนํ าของพรรคชาติไทยลวนแลวแตมีภูมิหลังมาจากกลุม
ทุนภูธรทั้งสิ้น รัฐบาลบรรหารจึงนับเปนรัฐบาลชุดแรกของกลุมทุนภูธร แตความขอนี้มิไดนัยวา  
รัฐบาลชุดนี้ไมมีกลุมทุนนครบาลเปนพันธมิตรเสียเลย
           การคืบคลานเขายึดกุมอํ านาจรัฐของกลุมทุนภูธรกอใหเกิดความขัดแยงกับกลุม
ทุนนครบาลอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ความขัดแยงดังกลาวนี้สวนหนึ่งเกิดจากความตองการ 
ยื้อแยงอํ านาจในการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ กลุมทุนนครบาลเริ่มรูสึกถึงการสูญเสีย
อํ านาจ บทบาท และอิทธิพล เพราะนับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2516 เปนตนมา 
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กลุมทุนนครบาลมีอํ านาจและอิทธิพลเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ บัดนี้อํ านาจและอิทธิพลของกลุมทุน 
นครบาลกํ าลังถูกลิดรอนโดยกลุมทุนภูธร  ความขัดแยงในการแยงชิงอํ านาจจึงมิอาจหลีกเลี่ยงได
           แตความขัดแยงอีกสวนหนึ่งเปนผลจากความแตกตางในดานวัฒนธรรม ทุนนคร
บาลนับเปนทุนครบเครื่อง เพราะมีทั้งทุนพาณิชย ทุนอุตสาหกรรม ทุนบริการ และทุนการเงิน  
ในขณะที่ทุนภูธรประกอบดวยทุนพาณิชยเปนดานหลัก และทุนอุตสาหกรรมเปนดานรอง โดย
ปราศจากฐานในทุนการเงินเลย ในขณะที่ระบบความสัมพันธในการผลิตของทุนนครบาลกํ าลัง
พัฒนาไปสูระบบความสัมพันธภายใตระบบทุนนิยม ซึ่งมีกฎเกณฑและกติกาการแลกเปลี่ยน 
ผลประโยชนที่ชัดเจน แตทุนภูธรยังคงยึดกุมระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางเหนียวแนน  
มิหนํ าซํ้ ายังเปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภยุคบุพกาลเสียดวย ณ บัดนี้หากกลุมทุนนครบาล
ตองการอํ านาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ในการประกอบการ จักตองเปนฝายเขาไปสวามิภักดิ์ตอกลุม 
ทุนภูธรที่ยึดกุมอํ านาจรัฐ ซึ่งอาจเปนเรื่องเสียศักดิ์ศรีสํ าหรับกลุมทุนบางกลุม
           ในขณะที่รัฐบาลอานันทเปน Grand-Dinner Cabinet และรัฐบาลชวนเปน 
Buffet Cabinet รัฐบาลบรรหารถูกกลาวหาวาเปน Fast-Food Cabinet ความแตกตางระหวาง 
รัฐบาลเหลานี้มิไดอยูที่วา ใคร `กิน' หรือใคร `ไมกิน' หากแตอยูที่วา `กิน' อยางไร นั่ง `โตะ'  
กินอยางผูดีโดยมีบริกรคอยประเคนอาหารใหกิน หรือเขาคิวและยืน `กิน' อยางเปนระเบียบ หรือ
แยงกัน `กิน' อยางมูมมาม แมอาหารเลอะปากก็ไมสนใจเช็ด
           สังคมนครบาลได `พัฒนา' มาถึงจุดที่มีการกํ าหนดมาตรฐานในการ `กิน' แต 
รัฐบาลบรรหารยังคง `กิน' อยางมูมมาม ไมตองตามมาตรฐานนครบาล  มิหนํ าซํ้ ายังไมใสใจวา 
จะมีผูคนเห็นความมูมมามนั้นหรือไม

           การรุกคืบของกลุมทุนภูธรในการยึดกุมอํ านาจรัฐใหภาพไมแตกตางจากภาพ 
`คนเถื่อน' บุกเขายึดกรุงโรม !
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