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จากอํ ามาตยาธิปไตยถึงยียาธิปไตย

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

เมือ่คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 นั้น ผูนํ าคณะราษฎรบาง
ภาคสวนวาดฝนวา สังคมการเมืองไทยจะเปลี่ยนโฉมเปนสังคมประชาธิปไตย แตแลวระบอบการ
เมืองการปกครองไทยกลับกลายเปนระบอบอํ ามาตยาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของ
อํ ามาตย โดยอํ ามาตย และเพื่ออํ ามาตย ขุนนางชั้นผูใหญ ทั้งผูนํ าฝายทหารและฝายพลเรือน 
พากันดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบาย สวนเกินทาง
เศรษฐกิจเหลานี้แบงสันปนสวนภายในระบบราชการ และมิไดร่ัวไหลออกนอกระบบราชการ  
เวนแตไดรับความเห็นชอบจากผูนํ าเหลาอํ ามาตย

ตราบเทาที่การจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจในระบบราชการเปนที่พอใจของผูนํ า
ฝายทหารกลุมตางๆ และขบวนการสิทธิและเสรีภาพออนปวกเปยก ระบอบอํ ามาตยาธิปไตยจะยัง
มีความคงทนและธํ ารงในสังคมการเมืองไทยตอไปได แตเปนเพราะมีความขัดแยงในหมูผูนํ าฝาย
ทหาร เนื่องเพราะการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจไมลงตัว ประกอบกับขบวนการสิทธิและ 
เสรีภาพมีความเขมแข็งขึ้น กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยจึงถูกทอนกํ าลังดวยความยัดแยงภายใน 
และระบอบอํ ามาตยาธปิไตยถกูสัน่คลอนจากขบวนการสิทธิและเสรีภาพ จนกอใหเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516

ผูน ําขบวนการสิทธิและเสรีภาพวาดฝนวา ‘เมือ่ทองฟาสีทองผองอํ าไพ ประชาชน
จะเปนใหญในแผนดิน’ แตแลวระบอบการเมืองการปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบอํ ามาตยา 
ธิปไตยมาสูระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของยี้ โดยยี้ และมิใชเพื่อใครอื่น  
หากแตเพือ่ยี ้  ความหวังที่ ‘ประชาชน (จะ) เปนใหญในแผนดิน’ คอยๆจางหายไป  ประดุจไฟ 
มอดเชื้อ ในเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ยีก้ ําลงัถีบตัวขึ้นมาเปนใหญในแผนดิน

แตการที่ระบอบยียาธิปไตยจะลงหลักในสังคมการเมืองไทยมิใชเร่ืองงาย  
เพราะตองเผชิญกับแรงเสียดทานจากกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย การตอสูระหวางกระบวนการ 



2

อํ ามาตยานุวัตรกับกระบวนการยียานุวัตรจึงเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือน
ตุลาคม 2516 การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 มุงทํ าลายขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และเขน
ฆาผูนํ ากลุมพลังประชาธิปไตยเปนดานหลัก โดยที่มิไดกระทบตอกลุมพลังยียาธปิไตยแมแตนอย 
แตขบวนการสิทธิและเสรีภาพและกลุมพลังประชาธิปไตยเติบใหญเกินกวาที่จะทํ าลายลางไดโดย
งาย กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเริ่มตระหนักวา ‘ยุคทอง’ ของตนผานพนไปแลว และจํ าตอง
ประนปีระนอมกบักลุมพลังอื่นในสังคมการเมืองไทย การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2520 กรุยทาง
ในการสรางความออมชอมทางการเมือง ตลอดชวงเวลาระหวางป 2520 – 2530 แมกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธปิไตยยงัคงมสีวนแบงอํ านาจรัฐ แตหุนสวนอํ านาจรัฐลดนอยถอยลงตามกาลเวลา อัน
เปนผลจากการรุกคืบของกลุมพลังยียาธปิไตย ตลอดชวงเวลาดังกลาวนี้ กลุมพลังประชาธิปไตย
ซุมซอนสะสมก ําลัง  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จนกลายเปนกลุมพลังสํ าคัญในสังคมไทย

เมื่อส้ินยุครัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท อํ านาจรัฐก็ตกแกกลุมพลังยียา 
ธปิไตยในสัดสวนสํ าคัญ ระบอบการเมืองการปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบอํ ามาตยาธิปไตยมา
เปนระบอบยียาธิปไตย แตเปนเพราะกระแสยียานุวัตรมุงดูดกลืนสวนเกินทางเศรษฐกิจอยาง
มมูมาม โดยไมยอมแบงปนใหกลุมพลังอื่นในสังคมไทย การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 จึง
เกดิขึน้ เพือ่ยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจคืนสูกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตย ความลุมหลงในอํ านาจ
ท ําใหกลุมพลงัอํ ามาตยาธิปไตยรางรัฐบธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2534 เพื่อสืบทอด
และธ ํารงอํ านาจรัฐ โดยที่กลุมพลังยียาธปิไตยยอมสยบเปนสมุนบริวาร เพื่อรอคอยเศษอาหารที่
กลุมอํ ามาตยาธปิไตยโยนใหกิน ไมตางจากสุนัขรอคอยกระดูก

แตความพยายามในการรวบและสืบทอดอํ านาจของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย
ตองเผชญิกบัการตอตานจากกลุมพลังประชาธิปไตย จนทายที่สุดกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยตอง
ลาถอย กลุมพลังประชาธิปไตยรุกคืบและผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมือง ซึ่งเริ่มมีพลวัตรตั้งแตป
2535 เปนตนมา จนมีการบังคับใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู แทนราษฎรครั้งแรกภายใต 
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กลุมพลังยียาธปิไตยยงัคงสามารถยึดกุมพื้นที่ใน 
รัฐสภาในสัดสวนสํ าคัญ หากกลุมพลังประชาธิปไตยไมสามารถผลักดันใหการปฏิรูปการเมือง 
รุดหนาตอไป ระบอบยียาธิปไตยก็จะหยั่งรากลึกในสังคมการเมืองไทย โดยที่กระบวนการยียา 
นวุตัรจะขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง

กลุมพลังยียาธิปไตยประกอบดวยนักเลือกตั้งเปนหลัก ทั้งนี้มิไดหมายความวา 
นักการเมืองอาชีพสังกัดเผายี้ไปเสียทุกคน เพียงแตมีเปนสวนนอยที่สังกัดกลุมพลังประชาธิปไตย 
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และมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ นักการเมืองที่มีอุดมการณจํ านวนมาก
ถูกเขนฆาโดยกลุ มซอยราชครูในทศวรรษ 2490 และถูกขจัดออกจากเวทีการเมืองโดย 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัตในชวงตนทศวรรษ 2500 การทํ าลายลางพรรคการเมืองแนวทางสังคมนิยม
และเสรนียิมในระหวางป 2516-2519 ทํ าใหนักการเมืองที่มีอุดมการณไมมีที่ยืนบนเวทีการเมืองอีก 
ตอไป คงเหลือไวแตนักการเมืองเผายี้

แทที่จริงแลว ยีม้ไิดมแีตนกัการเมืองเทานั้น ในหมูขุนนางอํ ามาตย ซึ่งรวมขุนศึก
ดวย ก็อุดมดวยยี้ ซึ่งใชอํ านาจและตํ าแหนงหนาที่การงานในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ  
ปลนชาตบิานเมือง และฉอฉลอํ านาจ อํ ามาตยเผายีส้วมเครื่องแบบ และอาศัยอํ านาจเผด็จการ 
ในการปดปาก ปดหู และปดตาประชาชน ประกอบการลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน ทํ าใหอาการ
กินอยางมูมมามไมสูปรากฏสูสาธารณชน แตทั้งนี้มิไดมีนัยวา คนเหลานี้ไมมีสามานยลักษณะ 
ในการบริโภค

นักการเมืองเผายี้อาศัยธนานุภาพในการถีบตัวขึ้นสู เวทีการเมืองระดับชาติ  
สวนใหญของคนเหลานี้เปนนายทุนภูธร ผูมีอิทธิพลในทองถิ่น และกํ านันผูใหญบาน มีฐาน 
ผลประโยชนในระบบสัมปทาน การประกอบกิจกรรมอันเนื่องดวยอบายมุข การลักลอบประกอบ 
กจิกรรมทีเ่กีย่วของกับทรัพยากรธรรมชาติ ดังเชนการตัดไมทํ าลายปาและการลักลอบขุดแร การ
ประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังเชนการลักลอบนํ าสินคาเขา การประกอบธุรกิจนํ้ ามันเถื่อน 
และการคายาเสพติด แตเปนเพราะนักเลือกตั้งเผายี้สรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภและ
อาศยัพลงัเงนิตราในการซื้อเสียง จึงสามารถตบเทาสูรัฐสภาไดโดยไมยาก การขยายตัวของขบวน
การยยีานวุตัรท ําใหนักเลือกตั้งเผายี้สามารถยึดพื้นที่ในสภาผูแทนราษฎรไดมากขึ้นเรื่อยๆ พรอมๆ
กบัการคืบคลานเขาไปยึดอํ านาจรัฐ

ในยุคสมัยที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิไตยเรืองอํ านาจ นักการเมืองเผายี้พากันหมอบ
อยูใตฝาเทาของผูนํ ากลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย ดังกรณีการตบเทาเขาสูพรรคเสรีมนังคศิลาของ
จอมพล ป. พิบูลสงครามในชวงปลายทศวรรษ 2490 การสวามิภักดิ์ตอจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตใน
พรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมตนทศวรรษ 2500 การสยบเปนสมุนบริวารของกลุมถนอม -
ประภาสในพรรคสหประชาไทยตนทศวรรษ 2510 และการยอมตนเปนขารับใชคณะ รสช.ในพรรค
สามัคคีธรรมในชวงป 2534-2535
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นักการเมืองเผายี้ไมเคยมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ  
ทัง้ในคราวเปลี่ยนแปลงการเมืองเดือนตุลาคม 2516 และการตอตานรัฐบาล รสช.เดือนพฤษภาคม 
2535 มิหนํ าซํ้ ายังขัดขวางและสรางอุปสรรคในการปฏิรูปการเมือง แตเปนเพราะกลุมพลัง
ประชาธปิไตยเข็งแกรงเกินกวาที่กลุมยียาธิปไตยจะตานทานได กลุมยียาธิปไตยจึงจํ ายอมตองให
ความเหน็ชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

ในยุคสมัยที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเขมแข็ง นักการเมืองเผายี้ยอมตนเปน 
สมนุรับใช และรอคอยเศษอาหารจากผูนํ ากลุมพลังอํ ามาตยาธไิตย แตในยามที่กลุมพลังอํ ามาต
ยาธปิไตยเพลี่ยงพลํ้ าตอกลุมพลังประชาธิปไตย ทั้งในเหตุการณเดือนตุลาคม 2516 และพฤษภา
ทมฬิ 2535 นักการเมืองเผายีไ้มร้ังรอที่จะสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตย และคืบคลานเขาไปยึดกุม
อํ านาจรัฐ กลุมพลังยียาธิปไตยเติบใหญข้ึนมาพรอมๆกับการขยายตัวของขบวนการสิทธิและ 
เสรีภาพ ทั้งๆที่มิไดมีบทบาทในขบวนการนั้น กลุมพลังประชาธิปไตยเมื่อโคนลมกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธิไตยได กลบัมิไดคืบคลานเขาไปยึดอํ านาจรัฐ หากแตปลอยใหกลุมพลังยียาธิปไตยเขา
ไปแสวงหาผลประโยชนจากการยึดกุมอํ านาจรัฐ ทั้งๆที่กลุมพลังยียาธิปไตยไมเคยมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และมิเพียงแตไมเคยมีบทบาทในการโคนลมกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธปิไตยเทานั้น หากยังเปนสมุนรับใชผูนํ ากลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยอีกดวย

กลุมพลังยียาธิปไตยเติบใหญข้ึนมากหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือน
ตุลาคม 2516 นักเลือกตั้งเผายีจ้ากสวนภมูิภาคตบเทาเขามายึดสภาผูแทนราษฎร ไมแตกตางจาก
คนเถื่อนบุกเขายึดกรุงโรมในยุคอนัธกาลแหงยุโรป แตในไมชา นักเลือกตั้งเผายีเ้ร่ิมแปลงโฉมและ
สรางภาพลักษณ อยางนอยดวยการแตงกายและเครื่องประดับอันโดดเดน

ขบวนการยียานุวัตรเติบใหญในชวงที่กลุ มพลังอํ ามาตยาธิปไตยออนกํ าลัง  
นักเลือกตั้งเผายี้ไมรีรอในการยึดกุมกลไกของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรแผนดิน มีการผันงบ
ประมาณแผนดินและงบพยุงราคาพืชผลลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง มีการแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคลจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อในระบบราชการ รวมตลอดจนการจัดสรรสัมปทาน  
นักเลือกตั้งเผายี้รุกคืบเขาไปยึดพื้นที่ในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ การแผขยายขบวนการยียา 
นุวัตรทํ าใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจบางภาคสวนแปรสภาพเปนยี้ หากปลอยใหกลุม
พลังยียาธิปไตยเรืองอํ านาจตอไป ในไมชาขบวนการยียานุวัตรจะปกแผครอบคลุมระบบราชการ
ทัง้ระบบและภาครัฐวิสาหกิจทั้งภาค โดยที่ระบบราชการและภาครัฐวิสาหกิจเปนเพียงกลไกในการ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของกลุมพลังยียาธิปไตยเทานั้น ถึงตอนนั้นระบอบการเมืองการ
ปกครองของไทยจะแปรเปลี่ยนเปนระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของยี้ โดยยี้ 
และเพื่อยี้
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ภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ตลาดการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก อันเปนเหตุใหโครงสรางรัฐสภาไมมีการเปลี่ยน
แปลงที่สํ าคัญ นักเลือกตั้งเผายี้ยังคงยึดกุมพื้นที่ในรัฐสภาในสัดสวนสํ าคัญ การเลือกตั้งสมาชิก
วฒุสิภายงัผลใหกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยสูญเสียพื้นที่อยางสํ าคัญ แมวากลุมพลังประชาธิปไตย
จะยดึพืน้ทีใ่นวฒุสิภาบางภาคสวนได แตการณกลับกลายเปนวา กลุมพลังยียาธิปไตยเขาไปแทน
ที่กลุมอํ ามาตยาธิปไตยในพื้นที่สวนใหญ ในสภาผูแทนราษฎร กลุมพลังยียาธิปไตยยังคงรักษา 
พืน้ทีข่องตนได ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา กลุมพลังประชาธิปไตยสามารถแทรกตัวสูสภาผูแทนราษฎร
ไดมากนอยเพียงใดใระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต สวนในระบบการเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อ
พรรค พรรคการเมืองบางพรรคคัดสรรผูที่ไมมีภาพลักษณแหงความเปนยี้ข้ึนบัญชีรายชื่อพรรค แต
บางพรรคกลับเลือกนักเลือกตั้งเผายีข้ึ้นบญัชรีายชื่อพรรค กลาวโดยสรุปก็คือ กลุมพลังยียาธิปไตย
ยงัคงยดึครองพื้นที่รัฐสภาไดยางเหนียวแนน

พรรคการเมอืงในปจจุบัน แมจะเปนสิ่งเสื่อมโทรมทางการเมือง แตเปนฐานที่มั่น
ของกลุมพลังยียาธปิไตย การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคมีผลเทากับการบังคับให ส.ส. เขาสู
กระบวนการยียานุวัตร ดวยเหตุดังนี้ จึงเปนการยากที่จะปองกันมิใหนักการเมืองมีเชื้อยี้  
บทบัญญัติลักษณะนี้มีผลในการสงเสริมการขยายตัวของบวนการยียานุวัตร ในปจจุบัน พรรค 
การเมืองลวนอุดมดวยยี ้ บางพรรคมีพอพันธุแมพันธุยีจ้ ํานวนมากหลาย การแสวงหานักการเมือง 
ที่ไมมีเชื้อยี้เปนเรื่องยากยิ่งกวาการงมเข็มในมหาสมุทร ความแตกตางมีแตเพียงระหวางยี้ที่พูด
ภาษองักฤษไดกับยี้ที่พูดภาษาอังกฤษมิได และระหวางยีท้ีก่นิมูมมามกับยีท้ีก่นิอยางผูดี การเติบ
ใหญของขบวนการยียานุวัตรทํ าใหกลุ มพลังยียาธิปไตยสามารถยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีใน 
สัดสวนสํ าคัญ ใครก็ตามที่คิดจัดตั้งรัฐบาลโดยปราศจากยี้คงสรางวิมานในอากาศอยางเริดหรู 
อยาไดหลงผิดคิดวา ‘ผูดี’ ไมติดเชื้อยี ้ความแตกตางมีแตเพียงระหวาง Buffet Cabinet กับ High-
Table Cabinet เทานั้น

หากขบวนการสิทธิและเสรีภาพตองการรุกคืบในการปฏิรูปการเมืองตอไป  
เปาหมายสํ าคัญสวนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองอยูที่การหยุดยั้งการเติบโตของขบวนการยียานุ
วตัร และการทอนกํ าลังของกลุมพลังยียาธิปไตย
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