คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2542

พืชการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ม็อบมันสํ าปะหลังเดินทางกลับอีสานแลวตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2542
ภายหลังจากชุมนุมเรียกรองใหรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ประกันราคามันสํ าปะหลังในอัตรา
กิโลกรัมละ 1.20 บาท มาเปนเวลากวาสัปดาห ในขณะที่รัฐบาลยืนกรานรับซื้อในราคากิโลกรัมละ
0.85 บาท แมการเรียกรองจะไมบรรลุผลในเรื่องราคาประกัน แตก็ประสบความสําเร็จในการกดดัน
ใหรฐั บาลเพงพิเคราะหหาทางออกในการแกปญหามันสําปะหลังราคาตกตํ่าอยางจริงจัง
หนั ง สื อ พิ ม พ ห ลายฉบั บ นํ าเสนอข า วในทางชวนให เ ข า ใจว า รั ฐ บาลพรรค
ประชาธิ ป  ต ย มิ ไ ด ส นใจแก ป  ญ หามั น สํ าปะหลั ง เท า ที่ ค วร เพราะเหตุ ที่ เ ขตการเพาะปลู ก
มันสําปะหลังมิใชฐานที่มั่นทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย หากปญหาเกิดแกยางพารา พรรค
ประชาธิปตยจะไมมีทาทีวางเฉยดังที่ปฏิบัติตอมันสําปะหลัง ผูนําพรรคชาติพัฒนาหลายคนออก
มาขยายความในประเด็นนี้ ในขณะที่ผูนําพรรคประชาธิปตยกลาวหาวา พรรคชาติพัฒนาอยู
เบื้องหลังม็อบมันสําปะหลังในครั้งนี้
ในระบอบประชาธิปไตย การที่นักการเมืองกระตือรือรนแกปญหาของราษฎร
ในเขตการเลือกตั้งของตนนับเปนปรากฏการณธรรมชาติ เพราะเปาประสงคสุดทายของชีวิตทาง
การเมืองก็คอื การยึดกุมอํานาจรัฐ และการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองนับเปนยุทธวิธีสําคัญ
ในการบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเรื่องผิดธรรมชาติที่พรรคประชาธิปตย
จะสนใจพยุงราคายางพาราและปาลมนํ้ามันเปนพิเศษ และมิใชเรื่องผิดธรรมชาติอีกเชนกันที่พรรค
ชาติไทยสนใจการพยุงราคาขาว และพรรคชาติพัฒนาสนใจการพยุงราคามันสําปะหลัง แมแต
การจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกรไปพยุงราคากาแฟในภาคใต (รวมทั้งจังหวัดตรัง) ก็เปน
ปรากฏการณธรรมชาติของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ตองการคะแนนเสียงสูงสุดในการ
เลือกตั้งครั้งตอไป (Vote Gains Maximization)
มันสําปะหลัง ยางพารา ปาลมนํ้ามัน กาแฟ และรวมทั้งขาว ลวนแลวแตเปน
“พืชการเมือง”
ในขณะที่พืชเศรษฐกิจ หมายถึง พืชที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรและพืชที่นําเงิน
ตราตางประเทศเขาสูระบบเศรษฐกิจ แตอะไรเลาคือ “พืชการเมือง”?
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“พืชการเมือง” หมายถึง พืชที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงดวยรูปแบบตางๆ ทั้งใน
ดานการผลิต การจําหนาย (รวมทั้งการสงออก) และการบริโภค การแทรกแซงของรัฐมีตั้งแต
การสงเสริมการผลิต การจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยตํ่า การขายปจจัยการผลิตราคาถูก การ
ควบคุมราคา การพยุงหรือประกันราคา การควบคุมการสงออกและการนําเขา การเก็บภาษี
การใหเงินอุดหนุน ฯลฯ
เมื่อรัฐบาลเขาไปแทรกแซงการเผลิต การจําหนาย และการบริโภคพืชชนิดใด
พืชชนิดนัน้ ยอมแปรสภาพเปน “พืชการเมือง” เพราะการตัดสินใจในการแทรกแซงของรัฐเปนการ
ตัดสินใจทางการเมือง ในเมื่อการแทรกแซงของรัฐยอมมีผูไดประโยชนและผูเสียประโยชน ผูได
ประโยชนยอมตองการใหรัฐบาลแทรกแซงตอไป สวนผูเสียประโยชนยอมตองการหยุดยั้งการ
แทรกแซงของรัฐ การแทรกแซงของรัฐจึงเปนจุดเริ่มตนในการสรางลักษณะ ‘การเมือง’ ใหแก
พืชเศรษฐกิจ
กระบวนการสรางลักษณะ ‘การเมือง’ ใหแกพืชเศรษฐกิจ (Politicization of
Crops) มีมาแตยุคสมัยของระบอบอํามาตยาธิปไตย ขาวเปน “พืชการเมือง” มาเปนเวลาชานาน
เมือ่ เกิดภาวะฝนแลงอยางรุนแรงในป 2515-2516 และคนไทยตองเขาคิวซื้อขาว การเมืองวาดวย
ขาวนับเปนหัวใจของการเมืองไทยแหงยุคสมัยนั้น
กระบวนการสรางลักษณะ ‘การเมือง’ ใหแกพืชเศรษฐกิจขยายตัวในชวงหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง และขยายตัวอยางรวดเร็วภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือน
ตุลาคม 2516 จํานวนพืชที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงมีมากขึ้น มิไดจํากัดเฉพาะขาวและยางพารา
ดังปางกอน หากยังขยายสูขาวโพด ฝาย ออย ถั่วเขียว กระเทียม กาแฟ หอมใหญ สับปะรด
ถัว่ เหลือง ละหุง ฯลฯ รูปแบบการแทรกแซงที่นิยมใชอยางแพรหลาย ก็คือ การพยุงหรือประกัน
ราคา โดยมีกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ซึ่งกอตั้งในป 2517 เปนกลไกสําคัญ
ขอที่นาสังเกต ก็คือ กองทุนสงเคราะหเกษตรกรผลักดันใหมีขึ้นในรัฐบาลนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ อันเปนรัฐบาลของกลุมขุนนางนักวิชาการ (technocrats) แตกลับเปนรัฐบาล
นักเลือกตัง้ ทีใ่ ชกองทุนสงคราะหเกษตรกรในการสรางคะแนนนิยมทางการเมือง ดวยการพยุงหรือ
ประกันราคาพืชผลตางๆ ดวยเหตุที่กองทุนสงเคราะหเกษตรกรเปนกองเงินทุนหมุนเวียน มีรายได
หลักจากคาธรรมเนียมการสงออกขาว (พรีเมียมขาว) การจัดสรรเงินกองทุนฯ อยูในอํานาจของ
ฝายบริหาร โดยมิตองขออนุมัติรัฐสภา การใชจายเงินกองทุนฯ จึงเปนไปโดยสะดวก เมื่อพรรค
การเมืองพรรคตางๆ หมุนเวียนเขาไปยึดกุมการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ การผันเงิน
กองทุนสงเคราะหเกษตรกรไปพยุงหรือประกันราคาพืชผลตางๆ จึงเพิ่มจํานวนรายการ เพราะเปน
ธรรมชาติที่เจากระทรวงจะตอง ‘แผเมตตา’ ไปพยุงหรือประกันราคาพืชผลในฐานที่มั่นทางการ
เมืองของตน
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เมื่อโภคภัณฑขั้นปฐม (Primary Products) เผชิญภาวะตกตํ่าดานราคาในตลาด
โลกระหวางป 2524-2529 รัฐบาลไทยตองปรับลดอัตราพรีเมียมขาว จนเก็บในอัตราเทากับศูนย
ในที่สุด หลังป 2529 รายไดของกองทุนสงเคราะหเกษตรกรตกตํ่าลงไปเปนอันมาก จนมิอาจ
ทําหนาทีพ่ ยุงราคาพืชผลตางๆ ได ในเวลาตอมากองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ซึ่งจัดตั้งใน
ยุครัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน กลายเปนกลไกสําคัญแทนกองทุนสงเคราะหเกษตรกร ขอที่
นาสังเกตก็คือ กองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรถือกําเนิดในรัฐบาลของกลุมขุนนางนักวิชาการ
แต ก ลั บ กลายเป น กลไกทางการเมื อ งของรั ฐ บาลนัก เลือ กตั้ง ดุจ เดี ย วกั บ กองทุน สงเคราะห
เกษตรกร
รัฐบาลนักเลือกตั้งชื่นชอบนโยบายการพยุงหรือประกันราคา เพราะมีโอกาสใช
เงินกองทุนสงเคราะหเกษตรกร หรือกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือเกษตรกรตามแตกรณีในการกระชับ
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับหัวคะแนนและราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ในเมื่องบประมาณ
ในการรับซือ้ พืชผลมีไมเพียงพอที่จะรับซื้ออุปทานสวนเกิน (excess supply) ณ ระดับราคาประกัน
ไดหมด การตัดสินใจวา จะรับซื้อพืชผลในอําเภอหรือจังหวัดใด และจะรับซื้อจากใคร จึงเปนการ
ตัดสินใจทางการเมือง โดยทั่วไป เงินรับซื้อพืชผลยอมลงสูเขตที่เปนฐานการเมืองของผูกุมอํานาจ
ในการดําเนินนโยบายการพยุงราคา และรับซื้อพืชผลจากหัวคะแนนของผูกุมอํานาจนั้น นโยบาย
การพยุ ง หรื อ ประกั น ราคาพื ช ผลจึ ง เกื้ อ กู ล ให เ หล า นั ก เลื อ กตั้ ง ใช เ งิ น ของแผ น ดิ น ไปแสวงหา
ผลประโยชนทางการเมืองสวนบุคคล โดยที่เกษตรกรไดประโยชนแตเพียงสวนนอย
เมื่อรัฐบาลแสดงทีทาวาจะเลิกนโยบายพยุงราคา หรือไมมีทีทาวาจะเขยิบราคา
ประกัน แรงกดดันทางการเมืองยอมปรากฏขึ้น ดังเชนการเดินขบวนของเกษตรกร แตการรวมกลุม
เพื่อเดินขบวนมีคาโสหุยที่ตองเสีย ซึ่งวงวิชาการเศรษฐศาสตรเรียกวา “ตนทุนปฏิบัติการ”
(Transaction Cost) ใครเลาจะรับภาระคาโสหุยดังกลาวนี้ หากมิใชผูที่ไดประโยชนอยางเปนกอบ
เปนกําจากนโยบายการพยุงราคา หากกลุมยิ่งมีขนาดใหญและอานิสงสของการรวมกลุมไมชัดเจน
มากเพียงใด การรวมกลุมยิ่งยากเพียงนั้น
เมื่อชาวนาเดินขบวน โดยทั่วไปชาวนามิไดรับภาระคาโสหุยในการเดินขบวน
หากแตเปนเจาของโรงสีเปนผูรับภาระนี้ เนื่องเพราะเจาของโรงสีไดประโยชนอยางเปนกอบเปนกํา
จากนโยบายการพยุงราคาขาว เมื่อชาวไรสับปะรดเดินขบวน เจาของโรงงานสับปะรดเปนผูออก
คาใชจา ย ในทํานองเดียวกันเมื่อชาวไรออยเดินขบวน หัวหนาเกี๊ยวเปนผูรับภาระคาโสหุย
เมื่อผูนําพรรคประชาธิปตยกลาวหาม็อบมันสําปะหลังเดือนตุลาคม 2542 วา
เจือปนดวยผูที่มิใชเกษตรกรมันสําปะหลัง โดยมีเจาของลานมันและหัวคะแนนพรรคชาติพัฒนา
รวมเรียกรองดวย ขอกลาวหานี้ในดานหนึ่งแสดงอาการ ‘ซื่อบื้อ’ ในอีกดานหนึ่งมิไดเคารพสิทธิของ
ราษฎรในระบอบประชาธิปไตย
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ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจที่เปนมา ม็อบเกษตรกรไมเคยเปนม็อบ ‘บริสุทธิ์’ ในแง
ที่ปลอดพนจากการเมือง ในเมื่อนโยบายการพยุงหรือประกันราคาพืชผล หรือนโยบายการ
แทรกแซงของรัฐในรูปแบบอื่นใด เกิดจากการตัดสินใจทางการเมือง จะหวังใหการรวมกลุมเพื่อ
ผลักดันนโยบายปราศจากการเมืองไดอยางไร หากเจาของลานมันมิไดประโยชนจากนโยบาย
การพยุงราคามันสําปะหลังในอดีต เจาของลานมันก็คงมิไดเขารวมม็อบมันสําปะหลัง แตเปน
เพราะรูปแบบการดําเนินนโยบาย (policy design) เคยเกื้อประโยชนเจาของลานมัน จึงมิใช
เรื่ อ งน า ประหลาดใจที่ เ จ า ของลานมั น ร ว มรั บ ภาระค า โสหุ  ย ม็ อ บมั น สํ าปะหลั ง อย า งสํ าคั ญ
ประพฤติกรรมของเจาของลานมันในกรณีนี้มิไดแตกตางจากประพฤติกรรมของเจาของโรงงานนํ้า
มันปาลมที่อยูเบื้องหลังการชุมนุมของชาวสวนปาลมนํ้ามัน หรือประพฤติกรรมของเจาของโรงบม
ยางที่อยูเบื้องหลังชาวสวนยาง อันเปนเรื่องที่พรรคประชาธิปตยรูอยูแกใจ ใครเลารับภาระการ
ชุมนุมประทวงของชาวประมง หากมิใชเจาของเรือประมงผูไดประโยชนจากนโยบายของรัฐ
การชุมนุมเพือ่ เดินขบวน ประทวง หรือผลักดันนโยบายลวนมีคาโสหุยที่ตองเสีย
หากไมมีผูรับภาระคาโสหุย การชุมนุมยากที่จะเกิดขึ้นได แตใครเลาจะอาสารับภาระคาโสหุยใน
การชุมนุม หากมิใชผูไดประโยชนอยางเปนกอบเปนกําจากนโยบายของรัฐ รูปแบบการดําเนิน
นโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นที่วา จะรับซื้อพืชผลอยางไรและจะรับซื้อจากใคร นับเปน
ปจจัยสําคัญที่กําหนดวา ใครจะไดรับประโยชนจากการดําเนินนโยบาย หากรูปแบบการดําเนิน
นโยบายแปรเปลี่ยนไป กลุมผูไดประโยชนยอมเปลี่ยนแปลงไปดวย
ปรากฏการณที่มีผู ‘แผเมตตา’ ใหเกษตรกรรวมกลุมเดินขบวนหรือจัดตั้งม็อบ
เพือ่ ธํารงนโยบายการพยุงราคาพืชผลสืบตอไป ไมวาจะเปนเจาของลานมัน เจาของโรงสี เจาของ
โรงงานนํามั
้ นปาลม เจาของโรงงานสับปะรด เจาของโรงบมยาง หรือหัวหนาเกี๊ยวของชาวไรออย
นับเปนประจักษพยานอยางดียิ่งวา เกษตรกรมิไดประโยชนอยางเปนกอบเปนกําจากนโยบายการ
พยุงราคาพืชผล
กระบวนการสรางลักษณะ ‘การเมือง’ ใหแกพืชเศรษฐกิจจะยังคงขยายตัวตอไป
ตราบเทาที่กระบวนการนี้เกื้อประโยชนแกเหลานักเลือกตั้ง ซึ่งหมายความวา ภาระทางการคลัง
ของรัฐบาลจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลาดวย หากปราศจากขีดจํากัด แตเปนเพราะรัฐบาลทําขอตกลง
ผูกพันกับองคการการคาโลกในการเจรจารอบอุรุกวัยที่จะลดเงินอุดหนุนการผลิตภายในประเทศ
(Domestic Subsidy) จากระดับปละ 22,126 ลานบาท ในชวงปฐาน (2529-2531) เหลือเพียง
19,028 ลานบาทในป 2547 โดยที่ในปจจุบันมีการใชจายเงินอุดหนุนภายในประเทศในระดับ 80%
ของวงเงินผูกพัน ความขอนี้ยอมมีนัยวา การใชจายเงินอุดหนุนการผลิตภายในประเทศที่ชองทาง
เพิ่มขึ้นไมมาก
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ความจํ ากัดของเงิ น อุด หนุน การผลิตภายในประเทศตามพันธะผูกพันที่มีกับ
องคการการคาโลก จะทําใหการแยงชิงเงินอุดหนุนลงสูฐานที่มั่นของพรรคการเมืองตางๆทวีความ
เขมขนและดุเดือดยิ่งขึ้นในอนาคต
สงครามทีไ่ มประกาศระหวางพืชการเมืองประเภทตางๆ กําลังกอตัวขึ้นแลว

