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จากอํามาตยาธิปไตยถึงยียาธิปไตย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
เมือ่ คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 นั้น ผูนําคณะราษฎรบาง
ภาคสวนวาดฝนวา สังคมการเมืองไทยจะเปลี่ยนโฉมเปนสังคมประชาธิปไตย แตแลวระบอบการ
เมืองการปกครองไทยกลับกลายเปนระบอบอํามาตยาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของ
อํามาตย โดยอํามาตย และเพื่ออํามาตย ขุนนางชั้นผูใหญ ทั้งผูนําฝายทหารและฝายพลเรือน
พากันดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบาย สวนเกินทาง
เศรษฐกิจเหลานี้แบงสันปนสวนภายในระบบราชการ และมิไดรั่วไหลออกนอกระบบราชการ
เวนแตไดรับความเห็นชอบจากผูนําเหลาอํามาตย
ตราบเทาที่การจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจในระบบราชการเปนที่พอใจของผูนํา
ฝายทหารกลุม ตางๆ และขบวนการสิทธิและเสรีภาพออนปวกเปยก ระบอบอํามาตยาธิปไตยจะยัง
มีความคงทนและธํารงในสังคมการเมืองไทยตอไปได แตเปนเพราะมีความขัดแยงในหมูผูนําฝาย
ทหาร เนื่องเพราะการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจไมลงตัว ประกอบกับขบวนการสิทธิและ
เสรีภาพมีความเขมแข็งขึ้น กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจึงถูกทอนกําลังดวยความยัดแยงภายใน
และระบอบอํามาตยาธิปไตยถูกสัน่ คลอนจากขบวนการสิทธิและเสรีภาพ จนกอใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516
ผูน าขบวนการสิ
ํ
ทธิและเสรีภาพวาดฝนวา ‘เมือ่ ทองฟาสีทองผองอําไพ ประชาชน
จะเปนใหญในแผนดิน’ แตแลวระบอบการเมืองการปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบอํามาตยา
ธิปไตยมาสูระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของยี้ โดยยี้ และมิใชเพื่อใครอื่น
หากแตเพือ่ ยี้ ความหวังที่ ‘ประชาชน (จะ) เปนใหญในแผนดิน’ คอยๆจางหายไป ประดุจไฟ
มอดเชื้อ ในเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ยีก้ าลั
ํ งถีบตัวขึ้นมาเปนใหญในแผนดิน
แต ก ารที่ ร ะบอบยี ย าธิ ป ไตยจะลงหลั ก ในสั ง คมการเมื อ งไทยมิ ใ ช เ รื่ อ งง า ย
เพราะตองเผชิญกับแรงเสียดทานจากกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย การตอสูระหวางกระบวนการ
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อํ ามาตยานุวั ตรกับ กระบวนการยีย านุวัตรจึง เกิดขึ้น หลัง การเปลี่ ยนแปลงทางการเมืองเดือน
ตุลาคม 2516 การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 มุงทําลายขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และเขน
ฆาผูนํากลุมพลังประชาธิปไตยเปนดานหลัก โดยที่มิไดกระทบตอกลุมพลังยียาธิปไตยแมแตนอย
แตขบวนการสิทธิและเสรีภาพและกลุมพลังประชาธิปไตยเติบใหญเกินกวาที่จะทําลายลางไดโดย
งาย กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเริ่มตระหนักวา ‘ยุคทอง’ ของตนผานพนไปแลว และจําตอง
ประนีประนอมกับกลุมพลังอื่นในสังคมการเมืองไทย การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2520 กรุยทาง
ในการสรางความออมชอมทางการเมือง ตลอดชวงเวลาระหวางป 2520 – 2530 แมกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยยังคงมีสว นแบงอํานาจรัฐ แตหุนสวนอํานาจรัฐลดนอยถอยลงตามกาลเวลา อัน
เปนผลจากการรุกคืบของกลุมพลังยียาธิปไตย ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ กลุมพลังประชาธิปไตย
ซุม ซอนสะสมกําลัง ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จนกลายเปนกลุมพลังสําคัญในสังคมไทย
เมื่อสิ้นยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท อํ านาจรัฐก็ตกแกกลุมพลังยียา
ธิปไตยในสัดสวนสําคัญ ระบอบการเมืองการปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบอํามาตยาธิปไตยมา
เปนระบอบยียาธิปไตย แตเปนเพราะกระแสยียานุวัตรมุงดูดกลืนสวนเกินทางเศรษฐกิจอยาง
มูมมาม โดยไมยอมแบงปนใหกลุมพลังอื่นในสังคมไทย การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 จึง
เกิดขึน้ เพือ่ ยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจคืนสูกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ความลุมหลงในอํานาจ
ทําใหกลุม พลังอํามาตยาธิปไตยรางรัฐบธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2534 เพื่อสืบทอด
และธํารงอํานาจรัฐ โดยที่กลุมพลังยียาธิปไตยยอมสยบเปนสมุนบริวาร เพื่อรอคอยเศษอาหารที่
กลุมอํามาตยาธิปไตยโยนใหกิน ไมตางจากสุนัขรอคอยกระดูก
แตความพยายามในการรวบและสืบทอดอํานาจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ตองเผชิญกับการตอตานจากกลุมพลังประชาธิปไตย จนทายที่สุดกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยตอง
ลาถอย กลุมพลังประชาธิปไตยรุกคืบและผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมือง ซึ่งเริ่มมีพลวัตรตั้งแตป
2535 เปนตนมา จนมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ภายหลั ง การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและสภาผู  แ ทนราษฎรครั้ ง แรกภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กลุมพลังยียาธิปไตยยังคงสามารถยึดกุมพื้นที่ใน
รัฐสภาในสัดสวนสําคัญ หากกลุมพลังประชาธิปไตยไมสามารถผลักดันใหการปฏิรูปการเมือง
รุดหนาตอไป ระบอบยียาธิปไตยก็จะหยั่งรากลึกในสังคมการเมืองไทย โดยที่กระบวนการยียา
นุวตั รจะขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง
กลุมพลังยียาธิปไตยประกอบดวยนักเลือกตั้งเปนหลัก ทั้งนี้มิไดหมายความวา
นักการเมืองอาชีพสังกัดเผายี้ไปเสียทุกคน เพียงแตมีเปนสวนนอยที่สังกัดกลุมพลังประชาธิปไตย
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และมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ นักการเมืองที่มีอุดมการณจํานวนมาก
ถู ก เข น ฆ า โดยกลุ  ม ซอยราชครู ใ นทศวรรษ 2490 และถู ก ขจั ด ออกจากเวที ก ารเมื อ งโดย
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในชวงตนทศวรรษ 2500 การทําลายลางพรรคการเมืองแนวทางสังคมนิยม
และเสรีนยิ มในระหวางป 2516-2519 ทําใหนักการเมืองที่มีอุดมการณไมมีที่ยืนบนเวทีการเมืองอีก
ตอไป คงเหลือไวแตนักการเมืองเผายี้
แทที่จริงแลว ยีม้ ไิ ดมแี ตนกั การเมืองเทานั้น ในหมูขุนนางอํามาตย ซึ่งรวมขุนศึก
ดวย ก็อุดมดวยยี้ ซึ่งใชอํานาจและตําแหนงหนาที่การงานในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ปลนชาติบานเมือง และฉอฉลอํานาจ อํามาตยเผายีส้ วมเครื่องแบบ และอาศัยอํานาจเผด็จการ
ในการปดปาก ปดหู และปดตาประชาชน ประกอบการลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน ทําใหอาการ
กินอยางมูมมามไมสูปรากฏสูสาธารณชน แตทั้งนี้มิไดมีนัยวา คนเหลานี้ไมมีสามานยลักษณะ
ในการบริโภค
นั ก การเมื อ งเผ า ยี้ อ าศั ย ธนานุ ภ าพในการถี บ ตั ว ขึ้ น สู  เ วที ก ารเมื อ งระดั บ ชาติ
สวนใหญของคนเหลานี้เปนนายทุนภูธร ผูมีอิทธิพลในทองถิ่น และกํานันผูใหญบาน มีฐาน
ผลประโยชนในระบบสัมปทาน การประกอบกิจกรรมอันเนื่องดวยอบายมุข การลักลอบประกอบ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับทรัพยากรธรรมชาติ ดังเชนการตัดไมทําลายปาและการลักลอบขุดแร การ
ประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังเชนการลักลอบนําสินคาเขา การประกอบธุรกิจนํ้ามันเถื่อน
และการคายาเสพติด แตเปนเพราะนักเลือกตั้งเผายี้สรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภและ
อาศัยพลังเงินตราในการซื้อเสียง จึงสามารถตบเทาสูรัฐสภาไดโดยไมยาก การขยายตัวของขบวน
การยียานุวตั รทําใหนักเลือกตั้งเผายี้สามารถยึดพื้นที่ในสภาผูแทนราษฎรไดมากขึ้นเรื่อยๆ พรอมๆ
กับการคืบคลานเขาไปยึดอํานาจรัฐ
ในยุคสมัยที่กลุมพลังอํามาตยาธิไตยเรืองอํานาจ นักการเมืองเผายี้พากันหมอบ
อยูใตฝาเทาของผูนํากลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ดังกรณีการตบเทาเขาสูพรรคเสรีมนังคศิลาของ
จอมพล ป. พิบูลสงครามในชวงปลายทศวรรษ 2490 การสวามิภักดิ์ตอจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตใน
พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมตนทศวรรษ 2500 การสยบเปนสมุนบริวารของกลุมถนอม ประภาสในพรรคสหประชาไทยตนทศวรรษ 2510 และการยอมตนเปนขารับใชคณะ รสช.ในพรรค
สามัคคีธรรมในชวงป 2534-2535
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นักการเมืองเผายี้ไมเคยมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ
ทัง้ ในคราวเปลี่ยนแปลงการเมืองเดือนตุลาคม 2516 และการตอตานรัฐบาล รสช.เดือนพฤษภาคม
2535 มิหนํ าซํ้ ายังขัดขวางและสรางอุปสรรคในการปฏิรูปการเมือง แตเปนเพราะกลุมพลัง
ประชาธิปไตยเข็งแกรงเกินกวาที่กลุมยียาธิปไตยจะตานทานได กลุมยียาธิปไตยจึงจํายอมตองให
ความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ในยุคสมัยที่กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเขมแข็ง นักการเมืองเผายี้ยอมตนเปน
สมุนรับใช และรอคอยเศษอาหารจากผูนํากลุมพลังอํามาตยาธิไตย แตในยามที่กลุมพลังอํามาต
ยาธิปไตยเพลี่ยงพลํ้าตอกลุมพลังประชาธิปไตย ทั้งในเหตุการณเดือนตุลาคม 2516 และพฤษภา
ทมิฬ 2535 นักการเมืองเผายีไ้ มรงั้ รอที่จะสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตย และคืบคลานเขาไปยึดกุม
อํ านาจรัฐ กลุมพลังยียาธิปไตยเติบใหญขึ้นมาพรอมๆกับการขยายตัวของขบวนการสิทธิและ
เสรีภาพ ทั้งๆที่มิไดมีบทบาทในขบวนการนั้น กลุมพลังประชาธิปไตยเมื่อโคนลมกลุมพลัง
อํามาตยาธิไตยได กลับมิไดคืบคลานเขาไปยึดอํานาจรัฐ หากแตปลอยใหกลุมพลังยียาธิปไตยเขา
ไปแสวงหาผลประโยชนจากการยึดกุมอํานาจรัฐ ทั้งๆที่กลุมพลังยียาธิปไตยไมเคยมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และมิเพียงแตไมเคยมีบทบาทในการโคนลมกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยเทานั้น หากยังเปนสมุนรับใชผูนํากลุมพลังอํามาตยาธิปไตยอีกดวย
กลุมพลังยียาธิปไตยเติบใหญขึ้นมากหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือน
ตุลาคม 2516 นักเลือกตั้งเผายีจ้ ากสวนภูมิภาคตบเทาเขามายึดสภาผูแทนราษฎร ไมแตกตางจาก
คนเถื่อนบุกเขายึดกรุงโรมในยุคอันธกาลแหงยุโรป แตในไมชา นักเลือกตั้งเผายีเ้ ริ่มแปลงโฉมและ
สรางภาพลักษณ อยางนอยดวยการแตงกายและเครื่องประดับอันโดดเดน
ขบวนการยี ย านุ วั ต รเติ บ ใหญ ใ นช ว งที่ ก ลุ  ม พลั ง อํ ามาตยาธิปไตยออนกํ าลัง
นักเลือกตั้งเผายี้ไมรีรอในการยึดกุมกลไกของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรแผนดิน มีการผันงบ
ประมาณแผนดินและงบพยุงราคาพืชผลลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง มีการแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคลจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อในระบบราชการ รวมตลอดจนการจัดสรรสัมปทาน
นักเลือกตั้งเผายี้รุกคืบเขาไปยึดพื้นที่ในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ การแผขยายขบวนการยียา
นุวัตรทําใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจบางภาคสวนแปรสภาพเปนยี้ หากปลอยใหกลุม
พลังยียาธิปไตยเรืองอํานาจตอไป ในไมชาขบวนการยียานุวัตรจะปกแผครอบคลุมระบบราชการ
ทัง้ ระบบและภาครัฐวิสาหกิจทั้งภาค โดยที่ระบบราชการและภาครัฐวิสาหกิจเปนเพียงกลไกในการ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของกลุมพลังยียาธิปไตยเทานั้น ถึงตอนนั้นระบอบการเมืองการ
ปกครองของไทยจะแปรเปลี่ยนเปนระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของยี้ โดยยี้
และเพื่อยี้
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ภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ตลาดการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก อันเปนเหตุใหโครงสรางรัฐสภาไมมีการเปลี่ยน
แปลงที่สําคัญ นักเลือกตั้งเผายี้ยังคงยึดกุมพื้นที่ในรัฐสภาในสัดสวนสําคัญ การเลือกตั้งสมาชิก
วุฒสิ ภายังผลใหกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยสูญเสียพื้นที่อยางสําคัญ แมวากลุมพลังประชาธิปไตย
จะยึดพืน้ ทีใ่ นวุฒสิ ภาบางภาคสวนได แตการณกลับกลายเปนวา กลุมพลังยียาธิปไตยเขาไปแทน
ที่กลุมอํามาตยาธิปไตยในพื้นที่สวนใหญ ในสภาผูแทนราษฎร กลุมพลังยียาธิปไตยยังคงรักษา
พืน้ ทีข่ องตนได ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา กลุมพลังประชาธิปไตยสามารถแทรกตัวสูสภาผูแทนราษฎร
ไดมากนอยเพียงใดใระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต สวนในระบบการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ
พรรค พรรคการเมืองบางพรรคคัดสรรผูที่ไมมีภาพลักษณแหงความเปนยี้ขึ้นบัญชีรายชื่อพรรค แต
บางพรรคกลับเลือกนักเลือกตั้งเผายีข้ นึ้ บัญชีรายชื่อพรรค กลาวโดยสรุปก็คือ กลุมพลังยียาธิปไตย
ยังคงยึดครองพื้นที่รัฐสภาไดยางเหนียวแนน
พรรคการเมืองในปจจุบัน แมจะเปนสิ่งเสื่อมโทรมทางการเมือง แตเปนฐานที่มั่น
ของกลุมพลังยียาธิปไตย การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคมีผลเทากับการบังคับให ส.ส. เขาสู
กระบวนการยี ย านุ วั ต ร ด ว ยเหตุ ดั ง นี้ จึ ง เป น การยากที่ จ ะป อ งกั น มิ ใ หนั ก การเมื อ งมีเ ชื้อยี้
บทบัญญัติลักษณะนี้มีผลในการสงเสริมการขยายตัวของบวนการยียานุวัตร ในปจจุบัน พรรค
การเมืองลวนอุดมดวยยี้ บางพรรคมีพอพันธุแมพันธุยจี้ านวนมากหลาย
ํ
การแสวงหานักการเมือง
ที่ไมมีเชื้อยี้เปนเรื่องยากยิ่งกวาการงมเข็มในมหาสมุทร ความแตกตางมีแตเพียงระหวางยี้ที่พูด
ภาษอังกฤษไดกับยี้ที่พูดภาษาอังกฤษมิได และระหวางยีท้ กี่ นิ มูมมามกับยีท้ กี่ นิ อยางผูดี การเติบ
ใหญ ข องขบวนการยี ย านุ วัตรทํ าให ก ลุม พลั ง ยี ย าธิปไตยสามารถยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีใน
สัดสวนสําคัญ ใครก็ตามที่คิดจัดตั้งรัฐบาลโดยปราศจากยี้คงสรางวิมานในอากาศอยางเริดหรู
อยาไดหลงผิดคิดวา ‘ผูดี’ ไมติดเชื้อยี้ ความแตกตางมีแตเพียงระหวาง Buffet Cabinet กับ HighTable Cabinet เทานั้น
หากขบวนการสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพต อ งการรุ ก คื บ ในการปฏิ รู ป การเมื อ งต อ ไป
เปาหมายสําคัญสวนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การหยุดยั้งการเติบโตของขบวนการยียานุ
วัตร และการทอนกําลังของกลุมพลังยียาธิปไตย

