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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์และขอบเขตเพื่อศึกษาถึงพัฒนาการ  บทบาททา งการเมือง  

และผลกระทบ ทางการเมืองจากกลุ่มธุรกิจการเมือง  ที่มีต่อ พรรคการเมือง  รัฐสภา   นโยบาย
สาธารณะ   และโครงการต่างๆ  ของรัฐ   โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางด้านสังคมและการเมือง  
รวมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ 

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิ จัยเชิงคุณภาพโดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก เอกสาร
วิชาการ  บทความ  ต ารา  หนังสือพิมพ์  นิตยสาร  วารสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจการเมือง  
และน าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบจากแต่ละแหล่งข้อมูล  จากนั้นจึงท าการศึกษาตามประเด็นที่ได้
ก าหนดไว้  และน ามาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบในประเด็นเหล่านั้นเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการ  บทบาท
ทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้น  เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่เป็น
ภาพรวมของกลุ่มธุรกิจการเมืองภายในประเทศ   

ผลการศึกษากลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย  พบว่า  กลุ่มธุรกิจการเมืองเกิด ขึ้นใน
ประเทศไทย  ด้วยเหตุผลทางโครงสร้าง  และความสัมพันธ์ทางอ านาจระหว่างอ านาจทางการเมือง  
และอ านาจทางเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยชนชั้นน าทางการเมือง  และชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ  ซึ่งทั้ง
สองกลุ่มมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  อย่างไรก็ดี  ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  เ ป็น
ปัจจัยหรือช่องทางที่ส าคัญที่เปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจ  เข้ามาเป็นมีบทบาททางการเมืองด้วยตนเอง
มากยิ่งขึ้น  ผ่านระบบพรรคการเมือง  กลุ่มนักธุรกิจกลายมาเป็นนักการเมือง  สามารถใช้อ านาจทาง
การเมือง ผลักดันนโยบายสาธารณะต่างๆ  โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ  ส่งผลท าให้ เศรษฐกิจ
ของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว  แต่อีกด้านหนึ่งท าให้ยิ่งมีการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ
การเมืองด้วยเช่นกัน  ท าให้นโยบายหลายนโยบายตอบสนองหรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจ  
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วิกฤตเศรษฐกิจในปี  พ.ศ. 2540  และรัฐธรรมนูญ  2540  ย่ิงเป็นการเปิดโอกาสการเข้ามามี

ส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีน าโดยกลุ่มทุนสื่อสารโทรคมนาคม  น่ันคือ  การ

เกิดข้ึนของพรรคไทยรักไทย  พรรคไทยรักไทยได้น าเสนอแนวคิดนโยบายท่ีทันสมัย  น าแนวคิด

ทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ส่งผลให้เกิดการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากข้ึน  อันเป็นกลไกส าคัญในการผลักดันนโยบายสาธารณะให้ประสบผลส าเร็จ  แต่ปรากฏว่า  

นโยบายหลายนโยบายมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจของพวกพ้อง  มีการออกกฎหมาย  และ

ระเบียบต่างๆ  เพ่ือให้ธุรกิจของกลุ่มได้รับผลประโยชน์  และเป็นไปในลักษณะผูกขาด  สะท้อนให้

เห็นถึงการมีการทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ของตนกับผลประโยชน์ของส่วนรวม  (Conflict 

of Interest)  อีกทั้งยังพบว่า  มีการเข้าแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบท้ังในสภาผู้แทนราษฎร  

องค์กรอิสระ  และจากสื่อสารมวลชนอีกด้วย 

การมีบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองท้ังในด้านบวก  

และลบ  หากกลุ่มธุรกิจการเมืองเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยส านึกในสถานะของตนว่า  เข้ามา

เพ่ือจะน าความรู้ความสามารถ  หรือน าเสนอแนวคิด  นโยบายท่ีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนา

ประเทศ  ย่อมเป็นส่ิงที่จะก่อให้เกิดประโยชน์  แต่หากใช้บทบาท  หรืออ านาจเพ่ือแสวงหาความม่ัง

ค่ังทางเศรษฐกิจให้กับตนและพวกพ้อง  โดยมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

ย่อมจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบ ท้ังในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  และการ

แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบ  จ าเป็นท่ีทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ  ซึ่งในท่ีน้ีได้เสนอแนะ

แนวทางท้ังมาตรการด้านการตรวจสอบ  การบังคับใช้กฎหมาย  และบทบาทภาครัฐ  อาทิ  การใช้

อ านาจในกรอบของกฎหมาย  นิติรัฐ  และนิติธรรม  การสนับสนุนมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ใน

สังคม  การปรับปรุงและการบังคับใช้กฎหมายในการแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  การจัดต้ัง  

และการสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรอิสระต่างๆ  รวมท้ังมาตรการทางสังคม  และจิตส านึก  

อาทิ  รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของประชาธิปไตย  และสิทธิหน้าท่ีท่ีแท้จริง  

ร่วมกันท าหน้าท่ีตรวจสอบดูแลสิทธิประโยชน์ของพวกเขาได้ดีข้ึน  ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนได้ก็

ต่อเม่ือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  และต่ืนตัวทางการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน  สร้าง

ค่านิยมของประชาชน  และสังคมในความเสมอภาค  ประชาชน  นักวิชาการ  สื่อสารมวลชน  ต้อง

ร่วมกันศึกษาท าความเข้าใจ  และเผยแพร่ความรู้ระบบเศรษฐกิจ  ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน  

เพ่ือให้รู้เท่าทันนักธุรกิจการเมือง  และร่วมกันท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการทุจริตอย่างมี

ประสิทธิภาพ  และมีความเป็นกลาง 
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Objectives of this thesis are to study the development, political role and the impact of 

Political Business Group with the political parties, parliament, public policy and projects of state. 

The study use the concepts of social, political and political economy theory to guide the analysis. 

This methodology is a qualitative approach to collect data from Technical articles, book, 

magazine, journal, newspaper and other which related to Political Business Group. The data were 

reviewed and compare to check by each source. Then study the issues specified. And the 

comparative analysis on these issues to emphasize the development and the political role of 

Political Business Group. As well as the impact occurred to lead to conclusion that an overview 

of Political Business Group in Thailand.  

The research conclusion, Political Business Group in Thailand occurred with the 

relationship between the structure of political and economical power. Political Business Group 

includes navigator class of Political and Economic. Both groups are complementing each other. 

However, the Democracy is the important factor or channels that Political Business Group into a 

political role. Therefore business politics are used for political power to drive public policy, 

particularly on economic policy. It leads to rapid growth in economics. It seems to be after 

political reform, the interest group just takes their role behind the politician. The public policy is 

to response or benefits their business. 
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The Economic crisis in 1997 and new Constitution provide opportunity for variety group 

of interest to participate in political system. Telecommunications industry is a good example. It 

obviously show up influence of business group on public policies. Moreover, the modern political 

concept is applied in Thai Rak Thai policies. The combination between business concept and 

bureaucracy enhance effectiveness in policy implementation. Occurring of Thai Rak Thai Party 

also illustrates uniqueness of business group in success of public policy. A number of legislative 

regulations and public policies are approved. To provide benefits for their business group. It can 

be seen the political change the only one group of interest take important role to drive public 

policy for their business group. 

The role of Political Business Group has caused a political impact in both positive and 

negative. If Political Business Group take a political role in the sense that their status is 

Politicians to use their knowledgeable and experience to offer ideas or policies that benefits to 

developing the country’s economic. It would be benefit. But they use the role or power to search 

the prosperity without taking into account the public interests. It would be a major cause 

significant damage to the nation. 

 The way to prevent and resolve such effects: Conflict of interest and the intervention to 

the organization which auditing. Necessary at the every party will must cooperate. In this place 

proposed guidance and monitoring measures, Law enforcement and the role of the government, 

such as to use power within the framework of legal precedent, support for participation of sectors 

in community, improve and enforce laws to resolve the conflict of interest, in establishing and 

supporting budget for the organization which auditing. And social measures such as social 

awareness and promote public awareness of the importance of Democracy, the actual rights and 

duties. People shared to monitoring their benefits. Which these things will can happen when 

people have knowledge and understanding in their rights and responsibility and have Political 

awareness. Build the social value in the equality. People, Technocrat and Mass media must 

accompany with study try to understand and announce about the economy system and the modern 

business which are complex. For know what the Political Business Group trick, and act together 

to detect effectively. 
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 วิทยานิพนธ์นี้ได้ถูกด าเนินการมานานราว  4  ปี  สาเหตุเน่ืองจากภารกิจ อันมากมาย   รวม
ไปถึงความไร้วินัยของ ผู้เขียน เอง   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยได้ รับการชี้แนะ   และ
ความกรุณาจากบุคคลที่มีส่วนส าคัญในการวิจัยครั้งนี้อย่างดียิ่ง 

ผู้เขยีนขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์อัญชนา  ณ  ระนอง  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   
ผู้คอยให้ค าแนะน าอันมีค่ายิ่ง  และให้อิสระต่อการคิดการเ ขียน  ตลอดจนคอยกระตุ้นเตือน ผู้เขียน
อยู่เสมอ   แม้ท่านจะมีปัญหาด้าน สุขภาพ   แต่ก็มิ ได้ละทิ้งความเมตตาที่มีต่อลูกศิษย์แม้แต่น้อย       
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐฐา  วินิจนัยภ าค  อาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม   ผู้
เสียสละเวลา  และใส่ใจ ต่อการตรวจทานแก้ไข  ชี้แนะข้อบกพร่องต่างๆ  อย่างละเอียด ในทุก
ขั้นตอนของวิทยานิพนธ์นี้อย่างดียิ่ง   และขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์จุไร  ทัพวงษ์  ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่ได้ให้ความกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบให้กับวิทยานิพนธ์นี้   

ผู้เขียนขอขอบคุณคณาจ ารย์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ค วามรู้ต่างๆ  ด้วย
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ความสะดวกให้ในการติดต่อประสานงานต่างๆ   และขอขอบคุณ ผู้ทรงความรู้ด้านต่างๆ  ที่ได้สร้าง
ผลงานที่มีคุณค่าทางการศึกษา   และเป็นแหล่งความรู้อย่างดียิ่งที่ ผู้เขียนได้ค้นคว้า เพื่อน าข้อมูลมา
ประกอบในวิทยานิพนธ์นี้ 

ผู้เขียน ขอขอบคุณครอบครัวลางคุลานนท์  และกัลยาณมิ ตรหลายท่าน  ที่ได้ มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีต่อกัน  ผู้เขียนยังคงตื้นตันและระลึกถึงกัลยาณจิตของทุกท่านอยู่เสมอ 
 ผู้เขียนปรารถนาให้วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้มีความสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่ ผู้เขียนจะท าได้  แต่ ด้วย
ข้อจ ากัดอันไม่อาจหลีกพ้นไปจากวิสัยความเป็นมนุษย์  ท าให้วิทยานิพนธ์นี้คงมีข้อผิดพลาดหลาย
ประการ  และมิอาจผลักภาระความรับผิดชอบให้แก่ผู้ใดได้  นอกจากขอน้อมรับ  และคงรู้สึก
อบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง  หากผู้เขียนจะได้รับการชี้แนะจากทุกท่านด้วยไมตรีจิตร  ดั่งกัลยาณมิตรที่พึง
กระท าต่อกัน 
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บทที่  1 

 
 

บทน า 
 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

การเมืองการปกครองของไทย นับตั้งแต่มีการสถาปนาราชอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปึ กแผ่น
มั่นคงเร่ือยมา  ได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมามากมายหลายรูปแบบ  โดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขในการปกครอง  ไม่ว่าจะเป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูก  
แบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  จนกระทั่งเป็นประชาธิปไตย  ซึ่งสิ่งส าคัญที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง ในการ
ปกครองในทุกรูปแบบที่ได้กล่าวมาข้างต้น  คือ  นอกจากพระมหากษัตริย์จะทรงมีพระราชอ านาจ
สูงสุดในการ บริหาร  และ ปกครองป ระเทศแล้ว  ในระดับช นชั้นปกครอง ยังมีกลุ่มอ านาจทาง
การเมือง   และกลุ่มผลประโยชน์  (Interest  Groups)  ที่มีบทบาทส าคัญอีกหลายกลุ่ม  ที่มักจะ สลับ
สับเปลี่ยนกันเข้ามามีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครอง  (นิรุจน์  ข านุรักษ์, 2543: 1)  การเปลี่ยนผ่าน
ของศูนย์กลางอ า นาจการปกครอง ไปอยู่ในกลุ่มต่ างๆ  ที่เป็นกลุ่มอิทธิพล  หรือกลุ่มผลประโยชน์
เหล่านี้ จะขึ้นอยู่กับว่า   กลุ่มใดจะสามารถ แสดงบทบาท   หรือมีอิทธิพล ทางการเมืองการปกครอง
มากกว่ากัน   พร้อมกันนั้นก็ มีพัฒนาการขอ งกลุ่มควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองมาทุกยุคทุกสมัย   และปัจจัยอย่างหนึ่งที่ สนับสนุนให้ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ  เข้ามาสู่
ระบบการเมืองมากขึ้น  คือ  แนวคิดแบบประชาธิปไตย   ที่ให้ทุกคนมีสิทธิพื้นฐานในการเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการเมืองของประเทศได้ 

กลุ่มผลประโยชน์ที่เข้ามา มีบทบาทน าทางการเมือง  มีอิทธิพล ทางการเมืองมาก  หรือ
สามารถเข้ามาเป็นศูนย์ กลางของอ านาจทางการเมืองการปกครอง   จะมีบทบาทในการก าหนด
นโยบายสาธ ารณะ  และการบริหารประเทศ  สิ่งที่เกิดขึ้นตามมา   คือ  กลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้มี
แนวโน้มที่จะพยายามรักษาอ านาจทางการเมื องของตนไว้ให้นานที่สุด  และ มีการ แสวง หา
ผลประโยชน์ ทางด้านต่างๆ  เพื่อเอ้ือแก่กลุ่มของตน   ผ่านทางนโยบายสาธารณะ  กฎหมาย  หรือ
โครงการต่างๆ  ของรัฐ  ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าว ของ  Karl  Marx  ที่ว่า  “ชนชั้นใดเป็นผู้บัญญัติ
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กฎหมายย่อมเพ่ือประโยชน์ของชนช้ันน้ัน”  ลักษณะดังกล่าวได้ปรากฏต้ังแต่อดีตเร่ือยมา  และย่ิง

เด่นชัดมากข้ึนเม่ือกลุ่มธุรกิจเข้ามามีบทบาททางการเมือง  

ในสมัยสุโขทัยเร่ือยมาจนถึงช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  กลุ่มขุนนางในราชส านักท่ีได้รับ

การแต่งต้ังจากพระมหากษัตริย์  ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยของพระมหากษัตริย์ในการบริหารราชการต่างๆ  

ได้มีอ านาจและอิทธิพลทางการเมืองอย่างมาก  การท่ีพระมหากษัตริย์ทรงมอบอ านาจให้แก่กลุ่มขุน

นางเหล่าน้ีก็เพ่ือลดอ านาจของกลุ่มเจ้านายท่ีเป็นเช้ือพระวงศ์ให้น้อยลง  รวมท้ังทรงยกเลิกระบบท่ี

ให้กลุ่มเจ้านายเช้ือพระวงศ์ครองหัวเมืองต่างๆ  และทรงหันมาใช้ขุนนางแทนท้ังหมด  ยิ่งท าให้กลุ่ม

ขุนนางมีอ านาจมากข้ึน  โดยเฉพาะกลุ่มขุนนางในราชส านักท่ีรับใช้ใกล้ชิดพระมหากษัตริย์  

อย่างไรก็ดี  การเพ่ิมอ านาจของกลุ่มขุนนางได้กลายเป็นปัญหาทางการเมืองส าหรับพระมหากษัตริย์

ในเวลาต่อมา  ท าให้พระมหากษัตริย์ทรงพยายามกลับไปลิดรอนอ านาจของกลุ่มขุนนางในราช

ส านัก  โดยให้กลุ่มเจ้านายเช้ือพระวงศ์กลับมามีสถานภาพและอ านาจทางการเมืองอีกคร้ัง  เพ่ือเป็น

การคานอ านาจกับกลุ่มขุนนางน่ันเอง  (นิรุจน์  ข านุรักษ์, 2543: 1) 

สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  โดยเฉพาะในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ทรงพยายามจ ากัดอ านาจของท้ังกลุ่มเจ้านายและกลุ่มขุนนางลงทีละน้อย  จนกระทั่งถึง

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  การด าเนินการดังกล่าวประสบความส าเร็จ  โดย

ได้มีการยกเลิกระบบไพร่และทาส  และทรงใช้ระบบทหารตามแบบตะวันตก  น าไปสู่กลุ่มทหาร

อาชีพ  ซึ่งต่อมาก็ได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง  และนอกจากกลุ่มทหารแล้วยังเกิดกลุ่มข้าราชการ

พลเรือนสมัยใหม่  อันเป็นผลสืบเน่ืองจากการคัดเลือกขุนนางท่ีมีความรู้ความสามารถในการ

บริหารปกครองเข้ารับราชการ  กลุ่มข้าราชการพลเรือนจึงนับเป็นกลุ่มผลประโยชน์อีกกลุ่มหน่ึงท่ี

เข้ามามีบทบาททางการเมืองเช่นเดียวกับกลุ่มทหาร  (วิทยากร  เชียงกูล, 2535: 32)   

ส่วนทางด้านของกลุ่มธุรกิจการเมืองน้ัน  เร่ิมมีบทบาททางการเมืองต้ังแต่ในสมัยท่ี

เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก  คือ  ต้ังแต่ปี  พ.ศ.2398  เป็นต้นมา  หลังจาก

ประเทศไทยได้ท าสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง  โดยเร่ิมแรกเป็นกลุ่มทุนจากยุโรป  และกลุ่มทุนจีนท่ีเข้ามา

ท าธุรกิจโรงสีข้าว  โรงเล่ือย  เหมืองแร่ดีบุก  การเดินเรือ  และธนาคารพาณิชย์  แต่ด้วยการมีอยู่ของ

ระบบอุปถัมภ์  (Patronage  system)  ในสังคม  และในระบบราชการไทย  ท าให้กลุ่มทุนต่างชาติ

เหล่าน้ีใช้วิธีการให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทน  เพ่ือให้ทางราชการ  กลุ่มเจ้านาย  และกลุ่มขุนนาง

อ านวยความสะดวก  หรือช่วยเหลือในด้านต่างๆ  เพ่ือการค้าแก่กลุ่มของตน  ในขณะเดียวกันกลุ่ม

ขุนนางได้เร่ิมด าเนินธุรกิจเก่ียวกับท่ีดิน  รถราง  โดยการร่วมทุนกับกลุ่มทุนจากยุโรปและจีนด้วย  

รวมถึงธุรกิจด้านการส่งออกสินค้าทางการเกษตร  โดยเฉพาะข้าว  กลุ่มขุนนางเหล่าน้ีได้พยายามเข้า

มามีบทบาทในการควบคุมการผลิต  และการลงทุนของสังคม  ท่ีเดิมเป็นของพระมหากษัตริย์  โดย
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มีพระคลังข้างที่ควบคุมดูแล  จนกระทั่งเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.2475  คณะ

ปกครองกลุ่มใหม่  คือ  คณะราษฎร  อันประกอบด้วยกลุ่มสายทหารบก  น าโดย  พ.อ.พระยาพหล

พลพยุหเสนา  สายทหารเรือ  น าโดย  นาวาตรีหลวงสินธุสงครามชัย  และสายพลเรือน  ท่ีมีนายปรีดี  

พนมยงค์  เป็นแกนน า  (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2548: 426-444)  ได้เข้ามามีอ านาจทางการเมืองแทน

กลุ่มขุนนางเดิม  ในช่วงน้ีกลุ่มนายทุนจีนและยุโรปต่างได้รับผลกระทบจากนโยบายเศรษฐกิจท่ีมี

ลักษณะชาตินิยมจากกลุ่มผู้ปกครองใหม่อย่างมาก  แต่กลุ่มนายทุนจีน ท่ีมีธุรกิจขนาดใหญ่ยัง

สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้โดยการเข้าไปช่วยท าธุรกิจท้ังที่เป็นของรัฐ  และธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

กลุ่มอ านาจใหม่  โดยอาศัยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปของหุ้น  โบนัส  หรือบ าเหน็จต่างๆ  

(รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 4)  เป็นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์

ระหว่างชนช้ันปกครองใหม่กับกลุ่มพ่อค้าและนักธุรกิจท่ีเป็นชนช้ันน าทางเศรษฐกิจของประเทศ   

การเข้าสู่ระบบการเมืองการปกครองของกลุ่มธุรกิจในช่วงดังกล่าวมีความแตกต่างจากช่วง

การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เพราะในช่วงน้ันกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นกลุ่มทุนจีน  ในฐานะ

เจ้าภาษีนายอากร  เป็นเพียงกลไกทางการบริหารราชการเพ่ือเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง  ไม่มี

อิทธิพลในการบริหารราชการ  หรือการด าเนินการปกครองแต่อย่างใด  (ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  

กาญจนวงศ์, 2542: 9)  แต่ในทางตรงข้าม  หลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.2475  กลุ่ม

ธุรกิจเหล่าน้ีได้มีบทบาทแข็งแกร่งข้ึน  มีการก่อตัวของกลุ่มธุรกิจ  มีการจัดต้ังเป็นสมาคมท้ังที่

เปิดเผยและไม่เปิดเผย  อันเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีเกิดการประสานประโยชน์กับผู้มีอ านาจ  ในการต้องการ

การคุ้มครองความปลอดภัย  และอ านวยความสะดวกในการท าธุรกิจ  แลกเปล่ียนกับผลประโยชน์

ทางการเงิน  บทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมืองในยุคแรกๆ  จึงเป็นเพียงการสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง

กลุ่มการเมือง  นักการเมือง  หรือพรรคการเมืองเท่าน้ัน   

ในปี  พ.ศ.2541  เราจะเห็นพัฒนาการท่ีชัดเจนในการมีบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมือง  น่ัน

คือ  การเกิดข้ึนของพรรคไทยรักไทย  พรรคการเมืองท่ีเกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มธุรกิจช้ันน า  

ท่ีน าโดยกลุ่มทุนสื่อสารโทรคมนาคม  และกลุ่มทุนการเงิน  ร่วมกับกลุ่มธุรกิจในประเภทต่างๆ  แม้

กลุ่มธุรกิจจะเข้ามามีบทบาททางการเมืองในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานานแล้ว  แต่ก็มีบทบาท

เป็นเพียงผู้สนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง  เพ่ือการพ่ึงพาอาศัยอ านาจของกลุ่มการเมือง  หรือกลุ่ม

นักการเมืองในการแสวงหาประโยชน์  หรือมิฉะน้ันหากเข้ามาเป็นนักการเมืองเสียเอง  ก็ยังคงต้อง

อาศัยกลุ่มการเมือง  หรือพรรคการเมืองท่ีมีอยู่เดิม  แต่พรรคไทยรักไทยได้แสดงให้เห็นถึง

พัฒนาการทางด้านบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีได้ปรากฏสู่บทบาทเบ้ืองหน้าด้วยตัวเองอย่าง

เด่นชัดท่ีสุด  คือ  เป็นการรวมตัวจัดต้ังพรรคการเมืองด้วยกลุ่มธุรกิจเอง  และเม่ือสามารถเป็นกลุ่ม

น าในการจัดต้ังรัฐบาล  ท าให้สามารถก าหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ  โดยไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยกลุ่ม
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ผลประโยชน์  หรือกลุ่มการเมืองอ่ืนอีกต่อไป  เป็นการรวบรวมอ านาจ  และประสานประโยชน์ท้ัง

ทางการเมือง  และเศรษฐกิจไว้ในคราวเดียวกัน    

การเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีเพ่ิมมากข้ึน  ได้ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อประเทศท้ังทางด้านบวกและด้านลบ  ผลกระทบทางด้านบวก  คือ  การท่ีกลุ่มธุรกิจ

การเมืองมีเครือข่ายทางเศรษฐกิจท้ังในระดับประเทศ  และระหว่างประเทศ  ท าให้ช่วยสร้างโอกาส

ในการน าพาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกได้ดีมากข้ึน  ส่งผลต่อการ

เพ่ิมรายได้ของประเทศ  นอกจากน้ันการท่ีกลุ่มธุรกิจการเมืองเหล่าน้ีมีความรู้ความสามารถทางด้าน

เศรษฐกิจ  จึงสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย  

ดังน้ัน  หากกลุ่มธุรกิจการเมืองเข้ามาสู่ระบบการเมือง  เม่ือด ารงต าแหน่งทางการเมือง  และมี

อ านาจในการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  ได้เสียสละ  มีความมุ่งม่ันทุ่มเท  และอุทิศตนเพ่ือ

ประโยชน์ของส่วนรวมอย่างแท้จริง  ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม  และประเทศชาติ  แต่

ในทางตรงกันข้าม  หากกลุ่มธุรกิจการเมืองใช้บทบาท  หรืออ านาจหน้าท่ีของตน  เพียงเพ่ือสร้าง

ความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจให้กับตนเอง  โดยมิได้ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก   

ย่อมจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศอย่างมหาศาล  และท่ีผ่านมาได้ปรากฏว่า  กลุ่มธุรกิจ

การเมืองเหล่าน้ีได้อาศัยอ านาจและโอกาสทางการเมือง  เพ่ือเสริมสร้างความม่ังค่ัง  ร่ ารวย  และเอ้ือ

ประโยชน์แก่กลุ่มของตน  และกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด  โดยเฉพาะ

เม่ือกลุ่มธุรกิจการเมืองได้ร่วมจัดต้ังรัฐบาลย่อมมีโอกาสท่ีจะเกิดการใช้อ านาจทางการเมืองในการ

ผูกขาดธุรกิจขนาดใหญ่  ซึ่งท่ีผ่านมาได้มีข้อวิตกกังวลในการเข้าสู่ระบบการเมืองของกลุ่มธุรกิจ

การเมืองมากข้ึนเร่ือยๆ  เน่ืองจากนโยบายสาธารณะที่ออกมาหลายต่อหลายคร้ังได้สะท้อนให้เห็น

ถึงการเอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน  อันแสดงถึงความขัดแย้งระหว่างบทบาททางธุรกิจ

กับบทบาททางการเมือง  และการทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ของตนกับผลประโยชน์ของ

ส่วนรวม  (Conflict of Interest)   

ปรากฏการณ์และปัญหาดังกล่าว  จึงนับเป็นประเด็นทางการเมืองท่ีน่าสนใจ  และควรค่า

แก่การศึกษาวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง  ท้ังน้ีโดยอาศัยแนวความคิดของส านักความคิด  และกลุ่มทฤษฎี

ทางการเมือง  และเศรษฐศาสตร์การเมือง  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงพัฒนาการ  บทบาททาง

การเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ตลอดจนผลกระทบท่ีมีต่อระบบการเมือง  พรรคการเมือง  รัฐสภา  

การก าหนดนโยบายสาธารณะ  และโครงการของรัฐของประเทศ  อันจะน าไปสู่การเสนอแนวทาง

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นระบบต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์การวิจัย  

 

1) เพ่ือศึกษาพัฒนาการ  ท้ังในด้านการเกิด  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์  การ

เปล่ียนแปลง  และการสลายตัวของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย 

2) เพ่ือศึกษา แรงจูงใจ  และรูปแบบของการเข้ามามีส่วนร่วม  และมีบทบาททางการเมือง

ของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย   

3) เพ่ือศึกษาผลกระทบทางการเมืองท้ังด้านบวกและลบของกลุ่มธุรกิจการเมืองต่อระบบ

การเมือง  อันได้แก่  พรรคการเมือง  รัฐสภา  นโยบายสาธารณะ  และโครงการของรัฐ   

4) เพ่ือศึกษาแนวโน้มการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในอนาคต  และ

รวบรวมแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  อันเกิดจากกลุ่มธุรกิจการเมือง 

 

 

1.3  วิธีการศึกษา 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร  (Documentary  Research)  เป็นหลัก  

การศึกษาจะมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่มธุรกิจการเมืองภายในประเทศ  เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการ  ท้ังในด้าน

การเกิด  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์  การเปลี่ยนแปลง  การสลายตัว  และบทบาททางการเมือง

ของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย  ตลอดจนผลกระทบทางการเมืองอันเกิดจากกลุ่มธุรกิจ

การเมือง   

การรวบรวมข้อมูลจะรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary  Study)  ทางวิชาการ    

อันได้แก่  เอกสารทางวิชาการ  ต ารา  บทความ  จดหมายเหตุ  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  หนังสือพิมพ์  

วารสาร  และนิตยสาร  จากแหล่งต่างๆ  รวมท้ังจากอินเตอร์เน็ต  เพ่ือน ามาตรวจสอบ  วิเคราะห์  

สังเคราะห์  เลือกสรร  จัดประเภทของข้อมูล  และน าเสนอในลักษณะของการวิจัยเชิงพรรณนา  

(Descriptive  Research)     

 

 

1.4  ขอบเขตการศึกษา  

 

1)  ขอบเขตด้านเน้ือหาสาระ  มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทยท่ีมี

บทบาทการเมืองเป็นส าคัญ  โดยมีประเด็นในการศึกษา  3  ประเด็น  คือ  หน่ึง  ประเด็นด้าน
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พัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมือง  อันได้แก่  การเกิด  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์  การ

เปล่ียนแปลง  และการสลายตัว  สอง  ประเด็นด้านบทบาททางการเมือง  ได้แก่  แรงจูงใจ  และ

รูปแบบของการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  และ  สาม  ผลกระทบทาง

การเมืองท่ีเกิดข้ึนจากกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีเก่ียวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ  ผ่านทางนโยบาย

สาธารณะ  และโครงการต่างๆ  ของรัฐ   

2)  ขอบเขตด้านเวลา  ศึกษากลุ่มธุรกิจการเมือง  โดยได้แบ่งช่วงเวลาเป็น  3  ช่วงอย่าง

กว้างๆ  คือ  ช่วงท่ีหน่ึง  คือ  ช่วงก่อน  พ.ศ.2475  ช่วงท่ีสอง  คือ  ช่วงต้ังแต่  พ.ศ.2475-2540  และ

ช่วงท่ีสาม  ช่วงต้ังแต่การก่อต้ังพรรคไทยรักไทยในปี  พ.ศ.2541  เป็นต้นมา  เน่ืองจากผู้วิจัยเห็นว่า  

การเกิดข้ึนของพรรคไทยรักไทยท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงบทบาทท่ีส าคัญกลุ่มธุรกิจการเมือง  ซึ่ง

จะท าให้สามารถศึกษาเปรียบเทียบประเด็นต่างๆ  ได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 

 

 

1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 

1)  ทราบถึงพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย  ท้ังในด้านการเกิด  การ

สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์  การเปลี่ยนแปลง  และการสลายตัว   

2)   ทราบถึงแรงจูงใจ  และรูปแบบของการเข้ามามีส่วนร่วม  และมีบทบาททางการเมือง

ของกลุ่มธุรกิจการเมือง   

3)   ทราบถึงผลกระทบทางการเมืองท้ังทางบวก  และทางลบท่ีเกิดจากการมีบทบาท  และ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ต่อระบบการเมือง  อันได้แก่  พรรคการเมือง  

รัฐสภา  นโยบายสาธารณะ  และโครงการของรัฐ   

4)  ทราบแนวโน้มการมีส่วนร่วมของกลุ่มธุรกิจการเมืองในอนาคต  และเสนอแนวทางใน

การป้องกันและแก้ไขปัญหา  อันเกิดจากกลุ่มธุรกิจการเมือง 
 



 
บทท่ี  2 
 

 

ทฤษฎี  แนวคิด  และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

 

วิทยานิพนธ์น้ีเป็นการศึกษาพัฒนาการ  บทบาททางการเมือง  และผลกระทบทางการเมือง

ของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมทฤษฎี  และแนวคิดทางด้านสังคมและการเมืองท่ี

ส าคัญๆ  ได้แก่  ทฤษฎีระบบอุปถัมภ์  (Patronage System Theory)  แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจการเมือง  

แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง  ทุนนิยม  และทุนผูกขาด  แนวคิดเก่ียวกับระบบสังคมไทย  

แนวคิดเก่ียวกับระบบพรรคการเมือง  แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มการเมือง  แนวคิดเก่ียวกับความชอบ

ธรรมทางการเมือง  แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม   

(Conflict  of  Interests)  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล  (Good  Governance)  แนวคิดเก่ียวกับ

บรรษัทภิบาล  (Corporate  Governance)  และแนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)  

รวมท้ังผลงานวิจัยต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 

 

2.1  ทฤษฎีระบบอุปถัมภ์  (Patron – Client  Theory / Patronage  System ) 

 

2.1.1  ความหมายของระบบอุปถัมภ์ 

Lande  และ  Scott  (1976  อ้างถึงใน  ณัฐวุฒิ  จินากุล, 2538: 73)  กล่าวว่า  ทฤษฎีระบบ

อุปถัมภ์  จะมีความสัมพันธ์กับทฤษฎีชนช้ันน า  และทฤษฎีระบบอุปถัมภ์ยอมรับในโครงสร้าง

อ านาจของชนช้ันน าดังกล่าว  ทฤษฎีอุปถัมภ์ตามแนวคิดของ  Lande  และ  Scott  สรุปได้ดังน้ี 

1) ในระบบจะมีการปฏิสัมพันธ์  (Interaction)  ระหว่างนายหรือผู้อุปถัมภ์  กับ

ลูกน้องหรือผู้รับการอุปถัมภ์มากน้อยต่างกัน  โดยปฏิสัมพันธ์จะมีมากเม่ือนายกับลูกน้องมีความ

สนิทชิดชอบมากที่สุด  และค่อยๆ  น้อยลงเม่ือห่างออกไป  จนถึงลูกน้องท่ีไม่มีความสนิทด้วย  น่ัน

คือ  นายจะให้ความสนิทสนมเป็นพิเศษกับลูกน้องท่ีสนิทชิดชอบมากที่สุดมากกว่าลูกน้องคนอ่ืนๆ  

2) ลักษณะความสัมพันธ์เป็นไปในแนวด่ิง  (Vertical) 
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3) ในระบบอุปถัมภ์จะเน้นความส าคัญท่ีตัวบุคคลมากกว่าหลักการ   

4) มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซ่ึงกันและกัน ในลักษณะต่างตอบแทน 

5) เป็นระบบท่ีมีการทุจริต  คอร์รัปช่ัน  (Corruption)  แฝงตัวอยู่ 

6) ลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างนายกับลูกน้อง  มีความเปราะบางขาดความ

จริงใจ  และอาจเปลี่ยนแปลงได้  มีการเลือกผู้อุปถัมภ์  ผู้รับการอุปถัมภ์ได้  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับ

ผลประโยชน์  อ านาจ  และความม่ังค่ัง  เช่น  เม่ือนายมีอ านาจม่ังค่ัง  มีลูกน้องบริวารมาก 

7) มีการสร้างระบบอุปถัมภ์ย่อย 

นอกจากน้ัน  นักวิชาการไทยจ านวนมาก  ได้ให้ค าอธิบายเก่ียวกับระบบอุปถัมภ์ไว้  อาทิ  

นิธิ  เอียวศรีวงศ์  (2536: 171-172)  ได้อธิบายว่า  เป็นระบบความสัมพันธ์ของคน  2  ฝ่าย  ซึ่งไม่เท่า

เทียมกันในหลายๆ  ด้าน  ต่างฝ่ายต่างก็มาแลกเปล่ียนสินค้าและบริการของกันและกัน  แต่เป็นการ

แลกเปล่ียนท่ีไม่เหมือนกัน  ผู้ใหญ่อาจให้สินค้าแก่ผู้น้อย  ในขณะท่ีผู้น้อยให้บริการแก่ผู้ใหญ่หรือ

กลับกันตามแต่กรณี  ความสัมพันธ์ลักษณะน้ีด ารงอยู่ได้ไม่ใช่เพียงเพราะต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์

เท่าน้ัน  แต่ต้องมีอุดมการณ์ท่ีช่วยจรรโลงความสัมพันธ์อย่างน้ีเอาไว้  ศุภรัตน์  เลิศพาณิชย์กุล  

(2538: 101-102)  ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงลักษณะของความสัมพันธ์น้ีว่า  เป็นความสัมพันธ์ท่ีมิใช่ญาติ

และมีฐานะไม่เท่าเทียมกัน  ฝ่ายท่ีเหนือกว่าจะอยู่ในฐานะผู้อุปถัมภ์  และฝ่ายที่อยู่ต่ ากว่าจะเป็นผู้รับ

อุปถัมภ์  ท้ัง  2  ฝ่ายมีความผูกพันกันเป็นการส่วนตัว  มีการแสวงหา  และแลกเปล่ียนผลประโยชน์

ระหว่างกัน  ผู้อุปถัมภ์จะให้ประโยชน์ในความคุ้มครอง  ส่วนผู้รับอุปถัมภ์ก็จะให้ผลประโยชน์ตอบ

แทนในรูปของความจงรักภักดี  แรงงานและของก านัล  เช่นเดียวกับ  อคิน  รพีพัฒน์  (2518: 79)  ท่ี

เห็นว่า  ระบบอุปถัมภ์  เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างผู้ที่เหนือกว่า  คือ  มีทรัพยากร  หรือมี

อ านาจมากกว่า  กับผู้ท่ีด้อยกว่า  คือ  ผู้ท่ีมีทรัพยากร  หรือมีอ านาจน้อยกว่า  โดยผู้ท่ีเหนือกว่าให้

การอุปการะช่วยเหลือคุ้มครองป้องกันให้แก่ผู้ท่ีด้อยกว่า  และผู้ท่ีด้อยกว่าให้การสนับสนุน ท างาน

ให้โดยยอมรับใช้และเช่ือฟังเป็นการตอบแทน  และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวที 

นอกจากจะมีการอธิบายถึงความสัมพันธ์แล้ว  เอกวิทย์  ณ  ถลาง  (2520: 40)  ได้อธิบาย

เพ่ิมเติมถึงคุณค่าของคนในแต่ละระดับ  ซึ่งต่างบารมีกันน้ันว่า  คุณค่าของคนข้ึนอยู่กับระดับ

ฐานันดรในสังคม  และอ านาจวาสนาท่ี  “เบ้ืองบน”  หรือ  “หน่วยเหนือ”  คือผู้ท่ีอยู่สูงกว่าจะ

บันดาลให้  และเห็นว่าท่ีมาของระบบอุปถัมภ์มาจากระบบความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างคนท่ีอยู่

ต่างระดับฐานันดร  หรือระหว่าง  “เจ้ากับข้า”  “นายกับบ่าว”  และ  “หลวงกับราษฎร์”  โดยนัยน้ีวิถี

ชีวิตของคนเล็กคนน้อย  ธรรมดาสามัญซึ่งเรียกว่า  “วัฒนธรรมราษฎร์”  จึงอยู่ภายใต้บารมีของ  

“วัฒนธรรมหลวง”  โดยปริยาย  ของหลวง  คนหลวง  ทรัพย์หลวง  งานหลวง  ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีเป็น

ของหลวง  ราษฎร์จะละเมิดมิได้  แต่ในขณะเดียวกันผลผลิตจากไร่นา  แรงงานฝีมือ  หรือแม้แต่
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ชีวิตของราษฎร์และลูกเมียก็เป็นของหลวงได้  สุดแต่จะบัญชาให้เป็นไป  ด้วยระบบความสัมพันธ์

เชิงอ านาจในแนวด่ิงมีความส าคัญมากกว่าความสัมพันธ์ในแนวราบ 

 

2.1.2  ความเป็นมาของระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย 

การปกครองของไทยในสมัยไทยโบราณรวมศูนย์อ านาจไว้ท่ีราชธานี  โดยเฉพาะการ

ปกครองของระบบศักดินาในสมัยกรุงศรีอยุธยา  อคิน  รพีพัฒน์  (2518: 381-382)  ได้อธิบายว่า  

ต้ังแต่สมัยอยุธยาและตอนต้นกรุงรัตนโกสินทร์  การควบคุมก าลังคนและท่ีดินท ากินบนฐาน

ความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันและกัน  โดยมี ผู้อุปถัมภ์และผู้ถูกอุปถัมภ์  ผู้อุปถัมภ์ได้แก่  

พระมหากษัตริย์  เจ้านาย  และขุนนาง  ต้องให้การปกป้องคุ้มครองผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์  อันได้แก่  ไพร่

และทาส  ในท านองเดียวกันผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ก็มีหน้าท่ีส่งส่วยและท างานให้แก่ผู้อุปถัมภ์ตน  โดย

หลักอุปถัมภ์น้ีเอง  พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งสูงสุดในสังคมไทย  ทรงเป็นเจ้าแผ่นดินและ

ก าลังไพล่พลท้ังหมดในราชอาณาจักร  พระองค์ทรงแจกจ่ายผู้คนให้อยู่ใต้การปกครองของเจ้านาย

และขุนนางตามต าแหน่งใหญ่น้อยที่ได้ตราไว้ในระบบศักดินา  ฐานะของแต่ละบุคคลได้รับการจัด

วางไว้เป็นระดับ  โดยมีพื้นท่ีนาน้อยใหญ่  และยศศักด์ิเป็นเกณฑ์ลดหล่ันกันตามฐานะของผู้อุปถัมภ์

และผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์  กล่าวคือ  ขุนนางเป็นผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์  ขุนนางท างานให้

พระมหากษัตริย์เป็นการตอบแทนท่ีทรงให้ความคุ้มครองให้ยศถาบรรดาศักด์ิและให้สิทธิต่างๆ  

โดยนัยเดียวกัน  ไพร่และทาส  ก็อยู่ใต้อุปถัมภ์ของขุนนางผู้ให้ความคุ้มครองไพร่ภายใต้การ

ปกครองของตน  และขุนนางก็ยังชีพด้วยสิ่งต่าง ๆ ท่ีไพร่หามาให้  หรือจัดท าให้  อาทิ  ข้าวปลา

อาหาร  บ้านเรือน  เรือแพ  ตลอดจนรับใช้ใกล้ชิด  รวมถึงเป็นก าลังพลในสังคมมูลนายเม่ือถูก

เกณฑ์ไปท าสงคราม  รวมความแล้ว  ไพร่และทาส  คือ  คนส่วนใหญ่ระดับล่างสุดท่ีเป็นฐานก าลัง

ส าคัญของแผ่นดิน  ระบบต าแหน่งในสังคมไทยอันประกอบด้วยการแจกจ่ายก าลังพลน้ี  ตามกรอบ

แนวคิดและโครงสร้างของสังคมประเพณี  พอจะกล่าวไว้ว่า  ความม่ังค่ัง  (ของเจ้านายและขุนนาง)  

มีส่วนเก่ียวพันกับจ านวนไพร่พลท่ีแต่ละบุคคลมีอยู่ในสังกัด  เพราะรายได้ของชนช้ันปกครองน้ัน

มาจากผลผลิตท่ีไพร่ท่ีอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของตนผลิตได้น่ันเอง 

คร้ังต่อมาในสมัยรัชกาลท่ี  2  แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  มีชาวจีนอพยพหลั่งไหลเข้ามารับจ้าง

แรงงาน  ซึ่งสังคมไทยก าลังต้องการมากท่ีสุด  เพราะก าลังไพร่พลท่ีมีอยู่ได้ถูกผูกขาดอยู่ภายใต้

สังคมชั้นสูงเสียหมด  การหากรรมกรรับจ้างท่ีเป็นคนจีนได้สะดวก  ท าให้ฝ่ายบ้านเมืองสามารถลด

การเกณฑ์แรงงานไพร่จากปีละ  6  เดือน  เหลือเพียง  2  เดือน  การลดการเกณฑ์แรงงานนับว่ามีผล

ส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างนายกับไพร่  อีกท้ังในสมัยรัชกาลท่ี  3  บ้านเมืองชอบท่ีจะเก็บภาษี

อากรเป็นสิ่งของมากกว่าแรงงาน  นโยบายน้ีจึงมีผลกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ระหว่างนายกับ
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ไพร่ย่ิงข้ึน  และมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันสูงต่างระดับด้วย  ข้าราชการผู้ยากจนมีความ

โน้มเอียงท่ีจะขอเข้าเป็นผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์อย่างไม่เป็นทางการภายในชนช้ันสูง  ความสัมพันธ์แบบ

อุปถัมภ์อย่างไม่เป็นทางการน้ีได้แพร่กระจายไปมากไม่เพียงแต่ในชนช้ันขุนนางราชการเท่าน้ัน  แต่

ยังปรากฏในหมู่พ่อค้าคหบดีและสามัญชนระดับล่าง  ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์อย่างไม่เป็น

ทางการได้ท าให้ผู้อ่อนแอกว่าสามารถด ารงอยู่ได้หรือเติบโตข้ึนได้  โดยอาศัยอ านาจหรืออิทธิพล

ของผู้ให้อุปถัมภ์ค้ าจุน  แม้เม่ือถึงสมัยรัชกาลท่ี  5  ได้มีการเลิกทาส  แต่ระบบอุปถัมภ์อย่างไม่เป็น

ทางการ  ยังมีอยู่มาก  และมีพัฒนาการสืบเน่ืองมาโดยตลอด  (อคิน  รพีพัฒน์, 2518: 278-317) 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลก่อให้เกิดความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์  คือ  ค่านิยมของสังคมไทยในเร่ือง  

“การให้”  เพ่ือหวังจะได้รับ  “ความช่วยเหลือ  ความคุ้มครอง”  เป็นการตอบแทน  ยกตัวอย่างเช่น  

คนไทยจะเซ่นไหว้พระภูมิเพ่ือขอให้ช่วยอารักขาคุ้มครอง  จนบนบานเทพเจ้าหรือพระพุทธรูป  

เพ่ือให้ช่วยเหลือกิจการของตน  เม่ือได้รับผลส าเร็จตามท่ีบนบานไว้  ก็จะหาของไปไหว้ถวายแก้

บน  เด็กผู้ชายท่ีไปวัดเพ่ือเล่าเรียนเขียนอ่านเป็นคร้ังแรก  จะน าดอกไม้ธูปเทียนและสิ่งอ่ืนๆ  ไปให้

ผู้ท่ีจะเป็นของครูของตน  ผู้น้อยเม่ือจะไปหาผู้ใหญ่ก็มักจะมีของติดไม้ติดมือไปฝากเป็นของก านัล  

ผู้ท่ีจะเป็นขุนนางศักดินาต้ังแต่  400  ไร่ข้ึนไป  จะต้องผ่านการถวายตัวหรือฝากตัวเข้าไปอยู่ใต้

อุปถัมภ์ของพระมหากษัตริย์  และกฎหมายได้ก าหนดให้ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์เป็น

ความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ  สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่เน้นและยอมรับความแตกต่างในเร่ือง

ฐานะของบุคคล  (ศุภรัตน์  เลิศพาณิชย์กุล, 2538: 112)  

  

2.1.3  ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของระบบอุปถัมภ์ 

ลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมของระบบอุปถัมภ์สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) เป็นความสัมพันธ์ท่ีข้ึนอยู่กับความสมัครใจของคนท้ัง  2  ฝ่าย  Kemp  (1969  

อ้างถึงใน  กุลลดา  เกษบุญชู, 2524: 11)  อธิบายว่า  ถ้า  2  ฝ่ายเห็นว่าตนได้รับประโยชน์จาก

ความสัมพันธ์อันน้ัน  ถ้าเผ่ือว่าผู้อุปถัมภ์เรียกร้องมากเกินไป  ผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ก็มีทางเลือกโดยการ

อพยพไปหาท่ีท ากินใหม่  เพราะในอดีตไทยเรายังมีพื้นท่ีว่างเปล่าพอท่ีจะท าอย่างน้ันได้  ผู้อยู่ใต้

อุปถัมภ์จึงมีอภิสิทธิ์ท่ีจะยุติความสัมพันธ์น้ันเสีย  ด้วยเหตุน้ีจึงมีกลไกบางอย่างในระบบอุปถัมภ์ซึ่ง

สร้างดุลยภาพให้กับความพอใจของ  2  ฝ่าย 

2) เป็นความสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะไม่ถาวร  ในสังคมด้ังเดิม  ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์

ท่ีเกิดข้ึนมักมีลักษณะถาวรจนกว่าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะตายไป  แต่ความสัมพันธ์ในระบบอุปถัมภ์น้ัน  

ความสัมพันธ์สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยุติลงได้เม่ือภาระผูกพันหมดลง  เช่น  ทนายความช่วยคดี  
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หรือนายทุนให้เงินกู้  แต่หากความสัมพันธ์มีความซับซ้อน  และมีลักษณะที่คงท่ีต่อเน่ือง  

ความสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสยืนยาวมากข้ึนได้ 

3) เป็นความสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะต่างตอบแทน  (Reciprocities) แต่เป็นการ

แลกเปล่ียนแบบไม่สมดุล  (สนิท  สมัครการ, 2533: 26)  ซึ่งผู้อุปถัมภ์มักอยู่ในฐานะที่จะให้วัตถุ

หรือบริการแก่ผู้อ่ืนได้อย่างสะดวกสบาย  ผู้ท่ีรับวัตถุหรือบริการน้ันอาจเป็นครอบครัวชาวบ้านท่ี

ยากจน  โดยไม่สามารถตอบแทนคืนได้เต็มท่ี  ซึ่งจะสร้างหน้ีสินทางใจท่ีผูกพันผู้น้ันเข้ากับผู้

อุปถัมภ์  การท่ีผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ควบคุมหรือผูกขาดทรัพยากร  (Resource)  ท่ีส าคัญๆ  และจ าเป็นต่อ

การด ารงชีพของผู้อ่ืน  ท าให้ชาวบ้านธรรมดาท่ัวๆ  ไปท่ีไม่มีทรัพยากรเหล่าน้ีจ าใจหรือเต็มใจเข้า

พ่ึงพาผู้อุปถัมภ์  เพ่ือขอใช้ทรัพยากรเหล่าน้ัน  เป็นการเร่ิมต้นกระบวนการแลกเปลี่ยนแบบไม่

สมดุลข้ึน  (ธีรยุทธ์   บุญมี, 2536: 200)   

 

2.1.4  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ 

Scott  (1976  อ้างถึงใน  อมรา  พงศาพิชญ์  และปรีชา  คุวินทร์พันธ์, 2539: 47)  ได้อธิบาย

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับอุปถัมภ์และผู้อุปถัมภ์  อาจนิยามได้ดีในกรณีของความสัมพันธ์คู่  

(ระหว่าง  2 คน)  ท่ีความสัมพันธ์มีลักษณะเป็นกลไก  (Instrumental  Relationship)  โดยบุคคลหน่ึง

มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่า  (ผู้อุปถัมภ์)  จะใช้อิทธิพลทรัพยากรของตนในการช่วย

ปกป้องคุ้มครอง  หรือให้ผลประโยชน์  หรือท้ังสองอย่างแก่บุคคลท่ีมีสภาพต่ ากว่า  (ผู้รับอุปถัมภ์)  

ซึ่งจะต้องตอบแทนโดยการให้การสนับสนุน  ให้ความช่วยเหลือ  หรือการให้บริการส่วนตัวต่อผู้

อุปถัมภ์  เง่ือนไขอีก  3  ประการของลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์  คือ

ความไม่เท่าเทียมกัน  ความสัมพันธ์ส่วนตัว  และความยืดหยุ่นไม่เฉพาะเจาะจง 

1) ความไม่เท่าเทียมกัน  หรือความไม่เสมอภาค  Kemp  (1969  อ้างถึงใน  กุลลดา  

เกษบุญชู, 2524: 11)  มองว่า  เป็นความสัมพันธ์แบบเผชิญหน้ากันระหว่างคน  2  คนท่ีอยู่ในฐานะท่ี

ไม่เสมอภาคกัน  และท้ัง  2  ฝ่ายได้รับประโยชน์ตอบแทนจากความสัมพันธ์น้ัน  ซึ่งความไม่สมดุล

กันในการแลกเปล่ียนระหว่างคู่สัมพันธ์  2  ฝ่าย  สะท้อนให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันในแง่ของ

ทรัพย์สิน  อ านาจ  และสถานภาพผู้รับอุปถัมภ์ไม่สามารถตอบแทนได้เต็มท่ี  การติดหน้ีบุญคุณได้

ผูกมัดเขาไว้กับผู้อุปถัมภ์  ในแง่ทฤษฎีผู้รับอุปถัมภ์มีทางเลือก  4  ทาง  กรณีท่ีหน่ึง  เขาสามารถ

ตอบแทนด้วยบริการท่ีผู้อุปถัมภ์ต้องการมากจนถึงระดับท่ีเขาสามารถสนองกลับเป็นการ

แลกเปล่ียนท่ีเท่าเทียมกัน  กรณีท่ีสอง  ในกรณีพิเศษ  เช่น  ทางด้านศาสนา  การแพทย์  หรือความ

เช่ียวชาญในการสู้รบ  การตอบแทนอาจเป็นส่ิงเป็นไปได้  แต่ทรัพยากรของผู้อุปถัมภ์ท่ีมีฐานะต่ า  

มักไม่เพียงพอท่ีจะสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนได้  ผู้รับอุปถัมภ์อาจพยายามหาทางพ่ึงพิงแหล่งอ่ืน  
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ถ้าความจ าเป็นท่ีจะมีผู้อุปถัมภ์มีมาก  และหากมีการแข่งขันกันมากระหว่างผู้อุปถัมภ์หลายคน  ข้อ

เรียกร้องของผู้อุปถัมภ์ก็จะลดลง  กรณีท่ีสาม  ในสังคมเกษตรกรรมส่วนใหญ่แล้ว  อ านาจในการ

ปกครองตนเองเป็นส่ิงสนับสนุนให้มีการผูกขาดอ านาจท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าของท่ีนา  แต่

ผู้รับอุปถัมภ์อาจมีอ านาจต่อรองและสามารถบังคับผู้อุปถัมภ์ให้บริการต่างๆ  แม้ว่าในท้ายท่ีสุดผู้รับ

อุปถัมภ์จะหันเข้าหาผู้อุปถัมภ์  แต่ในความเป็นจริงแล้ว  อ านาจของผู้อุปถัมภ์ในท้องถ่ิน  และการ

ขาดความเป็นอิสระในการปกครองตนเองท าให้กรณีน้ีเป็นไปได้ยาก  กรณีสุดท้าย  ผู้รับอุปถัมภ์

อาจไม่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้รับอุปถัมภ์เลยก็ได้  แต่ทางเลือกน้ีจะดูห่างไกลโดยเหตุท่ีผู้

อุปถัมภ์  คือผู้ครอบครองบริการส าคัญ  เช่น  การปกครอง  คุ้มครอง  การเป็นเจ้าของท่ีดินและการมี

งานท า  (อมรา  พงศาพิชญ์  และปรีชา  คุวินทร์พันธ์, 2539: 49) 

2) ความสัมพันธ์ส่วนตัว  ซึ่งข้ึนอยู่กับความสมัครใจของท้ัง  2  ฝ่าย  คือ  ถ้า  2  

ฝ่ายเห็นว่า  ตนได้รับประโยชน์จากความสัมพันธ์น้ัน  และ ลักษณะของความสัมพันธ์คู่ของผู้

อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์  เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวซ่ึงๆ  หน้า  การสืบทอดของรูปแบบของการ

ตอบแทนจะช่วยสร้าง  และท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์แนบแน่นย่ิงข้ึน  

โดยเฉพาะช่วยสร้างความไว้วางใจและรักใคร่ระหว่างคู่สัมพันธ์ทั้งสอง  เม่ือผู้รับอุปถัมภ์ต้องการ

กู้ยืมเงินหรือต้องการใครสักคนท่ีจะช่วยไกล่เกลี่ยระหว่างเขาและผู้มีอ านาจ  เขารู้ว่าต้องพ่ึงพาอาศัย

ผู้อุปถัมภ์ของเขา  ผู้อุปถัมภ์รู้เช่นเดียวกันว่า  “คนของเขา”  จะช่วยเหลือเขาในเร่ืองท่ีเขาต้องการเม่ือ

ยามจ าเป็น  ย่ิงไปกว่าน้ัน  ความคาดหวังต่อกันของคู่ความสัมพันธ์จะได้รับการสนับสนุนจาก

ค่านิยมของชุมชนและพิธีกรรม  (อมรา  พงศาพิชญ์  และปรีชา  คุวินทร์พันธ์, 2539: 51) 

3) ความสัมพันธ์แบบไม่เฉพาะเจาะจง  ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์และผู้รับ

อุปถัมภ์สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเฉพาะเจาะจงในบางเร่ือง  โดยจะ

ด ารงอยู่ได้ตราบใดท่ีท้ังสองฝ่ายสามารถที่จะให้การตอบแทนซึ่งกันและกันได้  (อมรา  พงศาพิชญ์  

และปรีชา  คุวินทร์พันธ์, 2539: 52) 

โดยท่ัวไปการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์มักจะมีแนวโน้มเชิง

กลไก  (Instrumental)  มากข้ึน  การคงลักษณะเดิมน้อยลง  อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ดังกล่าวน้ียัง

ข้ึนกับความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีครอบคลุมหลายด้านของความสัมพันธ์เชิงมิตรภาพเม่ือเปรียบเทียบ

กับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ส่วนตัว  และเป็นความสัมพันธ์แบบสัญญา  (Impersonal  and  

Contractual)  ท่ีมีความสัมพันธ์แบบการค้า  การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนจะท าให้ลักษณะ

ความสัมพันธ์แบบประเพณีค่อยๆ  สูญสลายลง  กลไกการป้องกันแบบประเพณีท่ีลดความส าคัญลง

จะต้องสูญเสียลักษณะบางประการเพ่ือรักษาระบบเอาไว้ท่ามกลางรัฐชาติท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบ

ธุรกิจ  โดย  Wolf  (1966  อ้างถึงใน  อมรา  พงศาพิชญ์  และปรีชา  คุวินทร์พันธ์, 2539: 381)  ได้
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ขยายความเพ่ิมเติมว่า  ในกรณีท่ีความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนเชิงกลไกมาถึงจุดท่ีเกิดความไม่สมดุล

ในเชิงแลกเปล่ียนในลักษณะที่ฝ่ายหน่ึงมีฐานะเหนือกว่าอีกฝ่ายหน่ึง  ในความสามารถที่จะเสนอ

สินค้าและบริการน้ัน  ภาวะความเป็นเพ่ือนจะแปรเปลี่ยนหรือเปิดทางให้กับความสัมพันธ์แบบผู้

อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ซึ่งเป็น  “ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนท่ีมีฐานะต่างกัน ”  (Lopsided  

friendship)  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์จะผูกพันในคู่สัมพันธ์หลายๆ ด้าน

ด้วยกัน  ไม่ใช่เฉพาะด้านใดด้านหน่ึงท่ีจะเป็นไปในช่ัวขณะหน่ึงๆ  เป็นความสัมพันธ์ภายใต้

ผลประโยชน์ในรูปวัตถุท่ีผู้รับอุปถัมภ์ได้รับ 

คู่สัมพันธ์ในความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์และผู้รับอุปถัมภ์ไม่ได้แลกเปล่ียนสินค้าและ

บริการท่ีมีค่าสมน้ าสมเน้ือกันอีกต่อไป  การเสนอขอผู้อุปถัมภ์มักจะเป็นส่ิงของท่ีจับต้องได้มากกว่า

ท่ีจะให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการคุ้มครองให้พ้นจากการบังคับขู่เข็ญของผู้มีอ านาจ  ท้ัง

โดยถูกกฎหมาย  และไม่ถูกกฎหมาย  ผู้รับอุปถัมภ์จะตอบสนองในลักษณะของส่ิงของท่ีจับต้อง

ไม่ได้มากกว่า  ประการแรก  โดยการยกย่องนับถือ  “ผู้รับอุปถัมภ์จะยึดม่ันในความซื่อตรงต่อผู้

อุปถัมภ์ของตนและพูดจาในเร่ืองน้ีโดยเปิดเผย  การท าเช่นน้ีเท่ากับเป็นการกระตุ้นความจงรักภักดี

ของคนอ่ืนให้ช่วยเสริมมิตรภาพ  สร้างช่ือเสียงให้แก่ผู้อุปถัมภ์และยืนยันถึงความมั่นคงยืนยาวของผู้

อุปถัมภ์”  ประการท่ีสอง  ผู้รับอุปถัมภ์จะสนองตอบผู้อุปถัมภ์ได้โดยการส่งข่าวเก่ียวกับเพทุบาย

ของคนอ่ืนๆ  ประการท่ีสาม  ให้การสนับสนุนในด้านการเมือง  จุดน้ีเองท่ีปัจจัยเร่ืองอ านาจเข้ามา

เก่ียวข้องท าให้ลักษณะต่างตอบแทนหมดไป 

Roy  (1971  อ้างถึงใน  อมรา  พงศาพิชญ์  และปรีชา  คุวินทร์พันธ์, 2539: 233)  ก็มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์ท่ีสอดคล้องกับ  Wolf  ในแง่

ของความไม่สมดุลในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ของท้ังสองฝ่าย  ดังน้ันในบทความต่าง ๆ ใน

หนังสือ  Economic  System  of  Northern  Thailand  (1971)  Roy ได้ยึดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เชิงอุปถัมภ์ว่าความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจมีความเก่ียวพันกับความสัมพันธ์ทางสังคมอย่างแยกไม่

ออก  Roy  พบว่า  ระบบบริวาร  (Entourage)  สามารถช่วยอธิบายการจัดต าแหน่งทางสังคมและ

การไม่สามารถแยกหน้าท่ีของกิจกรรมต่างๆ  (Functional  Separation)  ให้เป็นเศรษฐกิจ  สังคม  

และการเมือง  เกณฑ์ในการก าหนดระบบบริวารของ  Roy  เป็นส่ิงท่ีเข้าใจได้ง่ายในเชิงพฤติกรรม  

หมายถึง  “สภาวะการแลกเปลี่ยนท่ีก าหนดโดยต าแหน่งท่ีต่างกัน”  และ  Roy  ได้อ้างถึง  การติดต่อ

สัมพันธ์กันทางสังคมที่ถูกก าหนดโดยความสัมพันธ์ที่เป็นการพ่ึงพาการตอบสนองซึ่งกันและกัน

ระหว่างผู้อุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์  และจะไม่อยู่ในสภาพสมดุลตลอดเวลา 

ในขณะท่ี  Kemp  (1969  อ้างถึงใน  อมรา  พงศาพิชญ์  และปรีชา  คุวินทร์พันธ์, 2539: 

246)  ได้พูดถึงการตีความระบบเครือญาติ  และไม่ปฏิเสธว่าคนท่ัวไปอาจใช้เป็นเคร่ืองมือเพ่ือ
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จุดประสงค์อ่ืน  แต่เหตุผลหน่ึงท่ีใช้กันน้ันเน่ืองมาจากปัจจัยด้านศีลธรรม  ข้อเรียกร้องจากญาติเป็น

สิ่งท่ีปฏิเสธยาก  ด้วยเหตุน้ีจึงพบว่าในหลายๆ  สังคม  ญาติสมมติเป็นแนวคิดท่ีส าคัญเป็นอย่างมาก

ในสังคมไทยลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์  ก็มักจะมีการอ้างอิงความเช่ือหรือใช้ส านวนของ

เครือญาติ  การใช้ศัพท์ทางเครือญาติในสังคมไทยเป็นไปอย่างกว้างขวาง  เพ่ือสร้างความสัมพันธ์

ส่วนตัวท่ีจะช่วยลดการแข่งขันหรือการเอารัดเอาเปรียบกัน  ประการสุดท้ายน้ีมีความส าคัญมาก  

เพราะศัพท์ทางเครือญาติจะครอบคลุมบางส่วนของระบบอุปถัมภ์  และในขณะเดียวกันก็เก่ียวกับ

ความสัมพันธ์แบบอ่ืนๆ  เช่น  การเป็นญาติโดยตรงหรือเป็นเพ่ือนกัน  นอกจากน้ัน  Kemp  ยัง

สรุปว่า  การอธิบายความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์กับผู้รับอุปถัมภ์  แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง  

แต่ก็ช่วยให้มีการก าหนดขอบเขตของความสัมพันธ์ทางสังคมชัดเจนข้ึน  การจัดองค์การท่ีเป็น

ทางการมักจะข้ึนอยู่กับกฎเกณฑ์ท่ีเป็นสากลหรือระเบียบราชการ  แต่ในทางปฏิบัติ  กลับถูก

ครอบง าโดยความสัมพันธ์และข้อผูกมัดส่วนตัว  ระบบอุปถัมภ์จึงเป็นสิ่งแรกที่แทรกอยู่ในสถาบัน

ท่ีเป็นทางการ  ดังน้ัน  การศึกษาระบบอุปถัมภ์จึงเป็นประโยชน์และจะมองข้ามไม่ได้   

 

2.1.5   ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย 

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์  การยอมรับความแตกต่างในเร่ืองฐานะของบุคคล  การเน้นการ

พ่ึงผู้อ่ืนและการยึดม่ันตัวบุคคล  ยังคงมีอิทธิพลต่อการปกครองเร่ือยมา  ดังจะเห็นได้ว่าลักษณะเจ้า

ขุนมูลนายยังคงอยู่ในระบบราชการไทยค่อนข้างมาก  ข้าราชการจ านวนไม่น้อยมีความรู้สึกว่า  ตน

เป็นนายของประชาชน  เหมือนดังเช่น  มูลนายเป็นนายของพวกไพร่  ท้ังๆ  ท่ีตามแนวความคิดของ

ระบบบริหารราชการสมัยใหม่  ข้าราชการไม่ได้เป็นนายของประชาชน  หากแต่เป็นผู้น าบริการ

ต่างๆ  ของรัฐไปสู่ประชาชน  ภายใต้ขอบเขตแห่งอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐ  โดย

ข้าราชการจะได้รับเงินเดือนเป็นผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน  เงินเดือนเหล่าน้ีก็ได้จากภาษีอากร

ของประชาชน  ข้าราชการจึงมีฐานะเป็นผู้รับใช้ประชาชน  แต่สิ่งท่ีเกิดข้ึน ในสังคมไทยกลับ

กลายเป็นว่า  ข้าราชการรู้สึกว่าตนเป็นนายของประชาชน  และทางฝ่ายประชาชนเองก็ยอมรับว่า  มี

ความรู้สึกต่อข้าราชการเหมือนดังเป็นมูลนายของตน  มีความกลัวเกรง  นอบน้อม  และเคารพเช่ือ

ฟังระบบราชการ  ข้าราชการจึงมีอิทธิพลในการควบคุมความคิดและพฤติกรรมทางการเมืองของ

ประชาชนเหมือนระบบไพร่เคยควบคุมชีวิตและความคิดอ่านของพวกไพร่ในสังคมสมัยเก่า  ส่วน

ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการผู้ใหญ่กับข้าราชการผู้น้อยภายในระบบราชการก็ได้รั บ

อิทธิพลลักษณะความสัมพันธ์ของระบบไพร่อยู่ไม่น้อย  ระบบราชการไทยยังยึดม่ันในความผูกพัน

กันเป็นเชิงส่วนตัวตามลักษณะความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์  มากกว่าจะมีความสัมพันธ์กันเป็น

ทางการตามกฎระเบียบที่ได้วางไว้  และมีแนวโน้มว่าจะปฏิบัติราชการตามค าสั่งของหัวหน้าโดยไม่
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มีการโต้แย้ง  และไม่มีความคิดริเร่ิมใดๆ  เหมือนเช่นมูลนายระดับล่างปฏิบัติต่อมูลนายระดับสูงใน

สังคมสมัยเก่า  (ศุภรัตน์  เลิศพาณิชย์กุล, 2538: 105) 

นอกจากลักษณะเจ้าขุนมูลนายท่ีปรากฏอยู่ในระบบราชการแล้ว  การอุปถัมภ์ค้ าชูการเน้น

การพ่ึงผู้อ่ืน  การยึดม่ันในตัวบุคคล  ยังคงมีอิทธิพลอยู่มากในสังคมไทย  ดังจะเห็นได้ว่า  พรรค

การเมืองจะเสื่อมหรือจะเจริญรุ่งเรืองก็ข้ึนอยู่กับหัวหน้าพรรคเป็นส าคัญ  บุคคลใดแม้ว่าจะมี

ความสามารถมากเพียงใด  หากไม่ได้รับการอุปถัมภ์ค้ าชูจากผู้ใหญ่ท่ีมีอ านาจแล้วก็มีโอกาสน้อย

มากท่ีจะเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานอย่างเต็มท่ี  ความสามารถในการฝากเน้ือฝากตัว

กับผู้มีอ านาจจึงเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหน่ึง  นอกเหนือจากปัจจัยเร่ืองการศึกษาต่อการเล่ือน

ต าแหน่งการงานและการเล่ือนฐานะในสังคม 

นอกจากน้ัน  ชนช้ันน าทางการเมืองและชนช้ันน าทางเศรษฐกิจ  ก็มีความสัมพันธ์กันในรูป

ของการแลกเปล่ียนประสานผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างใกล้ชิด  กล่าวคือ  ชนช้ันน าทาง

การเมืองจะให้ความคุ้มครองช่วยเหลือแก่กิจการทางด้านธุรกิจของชนช้ันน าทางเศรษฐกิจ  ใน

ขณะเดียวกันชนช้ันน าทางเศรษฐกิจก็จะให้ผลตอบแทนแก่ชนช้ันน าทางการเมืองในรูปของเงินตรา  

ความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์จึงยังคงมีอยู่ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าของสังคมสมัยใหม่  เพียงแต่

รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างผู้อุปถัมภ์และผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ท่ีมีอยู่เหมือนว่าจะเน้นค่านิยมในเร่ือง

ของ  “การให้”  เพ่ือ  “แลกเปล่ียน”  เป็นหลัก  ส่วนค่านิยมเร่ือง  “กตัญญูกตเวที”  น้ันดูเหมือนว่าจะ

ลดน้อยลงไปกว่าในสังคมสมัยเก่ามาก  (ศุภรัตน์  เลิศพาณิชย์กุล, 2538: 108) 

สนิท  สมัครการ  (2533: 32)  แบ่งระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยได้เป็น  4  รูปแบบ  คือ 

1) ระบบอุปถัมภ์ในหมู่ญาติ  นับว่าเป็นระบบท่ีเก่าแก่มากระบบหน่ึงในสังคมไทย

ตามวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างญาติอาวุโส  (พ่ี  พ่อ  แม่  ปู่  ย่า  ตา  ยาย)  กับญาติผู้น้อง  (น้อง  

ลูก  หลาน  เหลน)   เป็นความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์อย่างชัดเจน  และน่าจะเป็นระบบท่ีคงทนถาวร

ท่ีสุดด้วย 

2) ระบบอุปถัมภ์ในหมู่มิตรสหาย  ความเป็นเพ่ือนในสังคมไทยปรากฏออกมาได้

หลายรูปแบบ  เช่น  เพ่ือนเล่น  เพ่ือนร่วมรุ่น  เพ่ือนร่วมช้ัน  เพ่ือนสถานศึกษา  และเพ่ือนตาย  เป็น

ต้น  ความคาดหวังระหว่างเพ่ือนมีความลึกซึ้งและมากกว่าบางสังคม  เพ่ือนในสังคมไทยคาดหวัง

ต่อกันและกันมากกว่า  ความเป็นเพ่ือนแท้จึงมักจะวัดกันได้ด้วยพฤติกรรมการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน  

หรือการท่ีเพ่ือนซึ่งมีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจสูงกว่าให้ความช่วยเหลือแก่เพ่ือนผู้ด้อยฐานะ

อย่างสม่ าเสมอ  ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือนก็จะแน่นแฟ้นยิ่งข้ึนจนถึงข้ันกลายเป็นญาติสนิทกันก็ได้  

เพ่ือนผู้ท่ีได้รับความอุปถัมภ์ทางด้านวัตถุก็จะตอบแทนด้วยความจงรักภักดี  การรู้จักบุญคุณ  คอย
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ป้องกันเพ่ือนผู้ให้ความอุปถัมภ์ด้วยวิธีการต่างๆ  ตามสติปัญญา  และความสามารถที่ตนมีอยู่  การ

ตอบแทนบุญคุณบางคร้ังก็แสดงออกด้วยการน าส่ิงเล็กๆ  น้อยๆ  มาให้ในโอกาสอันควร 

3) ระบบอุปถัมภ์ในองค์กรต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม  มักจะ

ถูกมองในแง่ลบอยู่ตลอดเวลาว่า  ระบบอุปถัมภ์ท าให้ระบบบริหารขาดประสิทธิภาพ  ซึ่งก็มีส่วน

จริงอยู่บ้าง  การใช้ระบบอุปถัมภ์มากเกินไปก็อาจจะท าให้เกิดความระส่ าระสาย   เกิดการเสียขวัญ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานอยู่นอกวงอุปถัมภ์ได้เช่นกัน 

4) ระบบอุปถัมภ์ระหว่างอาชีพ  เป็นระบบอุปถัมภ์ท่ีน่าจะมีลักษณะคงทนน้อยกว่า

แบบอ่ืนๆ  ท่ีกล่าวมาแล้ว  แต่ลักษณะอ่ืนๆ  ของระบบอุปถัมภ์ก็ยังมีครบ  ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการ

ปฏิบัติต่างตอบแทน  ความสูงศักด์ิของผู้อุปถัมภ์และความจงรักภักดีของผู้รับอุปถัมภ์  ส าหรับ

สังคมไทย  ระบบอุปถัมภ์ระหว่างอาชีพหรือข้ามอาชีพน้ี  อาจจ าแนกได้เป็น  2  กลุ่มใหญ่ๆ  คือ  

กลุ่มข้าราชการ  พ่อค้า  กับกลุ่มนักการเมือง  ชาวไร่  ชาวนา  การอุปถัมภ์ระหว่างข้าราชการและ

พ่อค้าเป็นไปในรูปของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางด้านวัตถุระหว่างกันมากกว่า  คือว่าฝ่าย

ราชการจะอ านวยสิทธิประโยชน์ให้แก่พ่อค้า  นักธุรกิจ  ซึ่งจะเป็นฝ่ายทดแทนบุญคุณหรือตอบ

แทนด้วยการให้เงินทองหรือทรัพย์สินมีค่าอย่างอ่ืน 

 นิธิ  เอียวศรีวงศ์  (2536: 94)  เสนอแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงระบบอุปถัมภ์ใน

สังคมไทยให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีบริหารประเทศตระหนักถึงความเปล่ียนแปลงของระบบโลกท่ีจะส่งผลต่อ

วิถีชีวิตของคนในสังคมไทย  โดยให้การคาดการณ์หรือแนวโน้มในอนาคตไว้  ดังน้ี  

1) การผลิตในภาคเกษตรกรรมจะเป็นการผลิตท่ีใช้ทุนเข้มแข็งย่ิงข้ึน  และการ

ปรับตัวเข้าสู่ระบบใหม่น้ี  พวกท่ีมีทุนเดิมจะปรับตัวได้ง่ายกว่าชาวนารายเล็ก  ซึ่งป ระสบปัญหา

มากกว่าคนท่ีปรับตัวไม่ส าเร็จ  จะต้องกลายเป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตร  หรือออกจากภาค

เกษตรไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อไป 

2) การอพยพเข้าสู่เมืองจะมีมากข้ึนโดยล าดับ  เน่ืองจากความล่มสลายของเกษตร

ประเพณี  ปัญหาคือ  เมืองจะสามารถดูดซับผู้อพยพใหม่อย่างมีคุณภาพดีเพียงใด 

3) ผลในทางการเมือง  คือ  ระบบการเมืองจะใช้ระบบพรรคการเมือง  มีสมาชิก

พรรคการเมืองเป็นตัวแทน  และมีลักษณะของระบบอุปถัมภ์มากข้ึน  การเมืองในลักษณะเช่นน้ีจะ

ไม่มีพลังเพียงพอท่ีจะก่อให้เกิดการปฏิรูปของระบบได้ 

ความผันแปรของระบบอุปถัมภ์  เน่ืองมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจให้เป็นแบบสมัยใหม่  ท า

ให้ชาวบ้านชนบทต้องพ่ึงพาผู้คนต่างๆ  หลากหลายมากข้ึน  ดังน้ันในชนบทจึงมีการอุปถัมภ์ใหม่ๆ  

เกิดข้ึนมากมาย  ผลจากการเปลี่ยนแปลงท าให้กลุ่มอุปถัมภ์ผันแปรไป  คือ  การท่ีจะต้องพ่ึงพาผู้
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อุปถัมภ์หลายๆ  คน  และความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายจะ ไม่ลึกซึ้งถาวรเหมือนสมัยก่อน  เพราะ

ความสัมพันธ์ที่ผูกพันด้วยวัตถุ  อ านาจ  หรืออิทธิพลมากกว่าจิตใจ  (ธีรยุทธ  บุญมี, 2536: 184-185)   

จากการศึกษาระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย  แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของ

ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยสามารถสรุปได้ดังน้ี     

1) ความสัมพันธ์ตามระบบอุปถัมภ์ท้องถ่ินส่วนใหญ่ถูกคุกคามอย่างรุนแรงจากการ

เปล่ียนแปลงทางสังคม  ซึ่งเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจากกระบวนการพัฒนา 

2) การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  ซึ่งมีลักษณะหลายด้าน  (More  Differentiation)  

การเกิดทรัพยากรใหม่ๆ  ท าให้ผู้น าท้องถิ่นสร้างระบบอุปถัมภ์ของตนข้ึนมา  ความสัมพันธ์แบบ

อุปถัมภ์สมัยใหม่จะมีลักษณะเฉพาะด้านมากข้ึน  เช่น  ผู้อุปถัมภ์แต่ละคนจะมีอิทธิพลเฉพาะด้าน  

ซึ่งอาจมีอิทธิพลทางด้านการเมือง  หรือการฝากเข้าท างาน  อิทธิพลในระบบราชการ  ฯลฯ 

3) ระบบอุปถัมภ์ใหม่ๆ  ไม่ค่อยจะมีลักษณะถาวร  มีลักษณะการตัก ตวงการใช้

ผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ในช่วงสั้นๆ  มากข้ึน  มีความสัมพันธ์ทางจิตใจน้อยลง 

4) ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แบบใหม่มีลักษณะเชิงเฉพาะด้าน  มักจะมาจาก

ภายนอกชุมชน  ท าให้ไม่เกิดความผูกพันทางจิตใจ  หรืออารมณ์ความรู้สึกมากนัก  การแลกเปลี่ยน

เชิงวัตถุ  หรือการใช้สอย  (Instrumental  Exchange)  เป็นหลัก 

5) การเปล่ียนแปลงทางสังคมที่เกิดข้ึน  ท าให้มีการขยายตัวของเมือง  และของ

ประชาชน  บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้โดยอิสระ  หรือไม่ค่อยผูกพันกับระบบอุปถัมภ์มากข้ึน  

การมีอยู่ของระบบอุปถัมภ์ในสังคมใหม่ท่ีพยายามพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยจะเป็นการซ้ าซ้อน

ของสองค่านิยมซึ่งมีลักษณะที่ขัดแย้งกัน  ดังน้ัน  หากสังคมมีการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตย

อย่างแท้จริงมากข้ึน  ระบบอุปถัมภ์ท่ีมีก็ย่อมจะลดลงไปด้วย 

 กล่าวโดยสรุป  ระบบอุปถัมภ์เป็นระบบหน่ึงท่ีมีความเป็นมาและพัฒนาการมาอย่าง

ยาวนานร่วมกับสังคมไทยมาต้ังแต่เร่ิมแรก  โดยเป็นระบบความสัมพันธ์ของคน  2  ฝ่าย  ซึ่งมีความ

ไม่เท่าเทียมกัน  ฝ่ายท่ีอยู่เหนือกว่า  คือ  มีทรัพยากรมากกว่า  หรือสูงศักด์ิ  มีอ านาจมากกว่า  จะอยู่

ในฐานะอุปถัมภ์  ฝ่ายท่ีอยู่ต่ ากว่าคือ  ผู้ท่ีมีทรัพยากรน้อยกว่า  หรือมีอ านาจด้อยกว่าจะ เป็นผู้ใต้

อุปถัมภ์  ต่างฝ่ายต่างมีการแสวงหาแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในลักษณะต่างตอบแทน  ซึ่งข้ึนอยู่

กับความสมัครใจของคนท้ัง  2  ความสัมพันธ์ลักษณะน้ีด ารงอยู่ได้ไม่ใช่เพียงเพราะต่างฝ่ายต่างได้

ประโยชน์เท่าน้ัน  แต่ต้องมีอุดมการณ์ท่ีช่วยจรรโลงความสัมพันธ์อย่างน้ีเอาไว้  ระบบอุปถัมภ์ใน

สังคมไทยเร่ิมมีข้ึนในระบบสังคม  และแพร่กระจายไปสู่ระบบการเมือง  ผ่านทางชนช้ันน าทาง

การเมืองและชนช้ันน าทางเศรษฐกิจ  โดยเป็นการอุปถัมภ์ระหว่างชนช้ันน าทางการเมืองด้วยกัน  
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หรือระหว่างชนช้ันน าทางเศรษฐกิจด้วยกัน  แต่ในระยะหลังน้ีจะเห็นได้ว่า  มีการพัฒนาของระบบ

อุปถัมภ์  โดยเป็นการอุปถัมภ์ระหว่างกลุ่มชนช้ันน าทางการเมืองกับชนช้ันน าทางเศรษฐกิจด้วย    

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบอุปถัมภ์น้ีถือเป็นแนวคิดส าคัญท่ีจะช่วยให้เข้าใจถึงความ

เป็นมา  พัฒนาการ  รวมไปถึงบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย  และท่ีส าคัญคือ

กระบวนการประสานประโยชน์ท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจการเมืองน่ันเอง 

 

 

2.2  แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจการเมือง 

 

2.2.1   ความหมาย  และรูปแบบของธุรกิจการเมือง 

“ธุรกิจการเมือง”  เป็นค าท่ีถูกบัญญัติข้ึนเพ่ือใช้อธิบายระบบความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ

กับการเมืองในแง่ของผลประโยชน์  นอกจากน้ียังมีการใช้ค าอ่ืนๆ  ท่ีมีความหมายลักษณะเดียวกัน  

เช่น  ธนกิจการเมือง  ทุนการเมือง  ธนาธิปไตย  เป็นต้น 

ธุรกิจการเมือง  เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  โดยท่ีกลุ่มธุรกิจได้เข้ามามี

บทบาทและอ านาจทางการเมือง  ท้ังในช่วงระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เข้าสู่ยุคทหารท่ีเข้ามายึด

อ านาจทางการเมือง  จนถึงปี  พ.ศ.2544  ท่ีกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นทุนขนาดใหญ่เข้ามามีอ านาจทาง

การเมือง  (ประเวศ  วะสี, 2549: 118)  กลุ่มธุรกิจท่ีเข้ามามีบทบาท  และอ านาจทางการเมืองก็เพ่ือ

หวังจะสร้างความร่ ารวยให้กับตนเอง  และคนรอบข้าง  (สุทธิชัย  หยุ่น, 2549)  ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  

(2548)  ได้ให้นิยามของค าว่า  “ธนกิจการเมือง”  ว่า  เป็นกระบวนการท่ีนักการเมืองใช้เงินเพ่ือผัน

ตัวเองเป็นหน่ึงในคณะรัฐมนตรี  เพ่ือจะได้ใช้อภิสิทธิ์จากต าแหน่งในการด าเนินการและก าหนด

นโยบายที่จะสามารถเอ้ือให้ตนเอง  และพรรคพวกแสวงหารายได้และก าไรให้คุ้มกับการลงทุนท่ี

เกิดข้ึน  หรืออีกนัยหน่ึง  คือ  เป็นการพยายามเข้าถึงธุรกิจท่ีสามารถด าเนินการแบบผูกขาด  หรือได้

อภิสิทธิ์ท่ีคนอ่ืนไม่ได้  โดยการใช้อ านาจทางการเมือง  ธนกิจการเมืองจะถือว่า  การเมืองเป็นธุรกิจ

อย่างหน่ึง   

นอกจากน้ันยังได้อธิบายถึงแหล่งรายได้จากการท าธนกิจการเมือง  คือ  จากการเข้าเกาะกุม  

และจัดสรรค่าเช่าทางเศรษฐกิจ  (Economic  Rent)  ซึ่งค่าเช่าน้ีจะออกมาในรูปแบบของใบอนุญาต   

สัมปทาน  เงินอุดหนุน  และสิทธิพิเศษต่างๆ  ท่ีอ านาจรัฐจะให้ได้  สิทธิต่างๆ  เหล่าน้ีท าให้

นักการเมืองและพรรคพวกสามารถแสวงหาก าไรในอัตราท่ีมากกว่าระดับปกติท่ีเกิดข้ึนในตลาด

แข่งขันท่ัวๆ  ไป  นอกจากน้ันนักการเมืองเหล่าน้ียังมีโอกาสได้รับสินบน  และโอกาสในการใช้

ภาษีของประชาชน  เพ่ือสร้างความม่ังค่ังแก่ตนเองและพรรคพวก  โดยเงินรายได้ส่วนหน่ึงจะถูกผัน
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ไปเพ่ือการลงทุนทางการเมืองต่อไปอีก  ซึ่ง  ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  ได้เรียกการเมืองแบบน้ีว่า  ระบอบ

ไทคูนคือรัฐ  (ไทคูน -  Tycoon  หมายถึง  นักธุรกิจท่ีมีเงินและอ านาจ) 

โดยสรุป  ธุรกิจการเมืองจึงเป็นระบบท่ีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับธุรกิจ  

และเงินทุน  บนพ้ืนฐานของพันธะสัญญา  เป็นกระบวนการท่ีนักการเมืองใช้อ านาจทางการเงิน  

เพ่ือให้ตนได้อ านาจทางการเมือง  หรือได้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  และเข้าไปมีอ านาจในการ

ก าหนด  และด าเนินนโยบายสาธารณะ  เพ่ือท่ีจะสามารถเอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มของตนเองและพวก

พ้องในการแสวงหารายได้และก าไรให้มากกว่าการด าเนินธุรกิจในรูปแบบของธุรกิจโดยทั่วไปที่

เป็นแข่งขันกันในตลาด  ซึ่งก่อให้เกิดการท าธุรกิจแบบผูกขาด  โดยการเข้าไปควบคุม  จัดสรร  และ

แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ  (Economic  Rent)  ในรูปแบบของใบอนุญาต  สัมปทาน  เงินอุดหนุน  

สิทธิพิเศษ  หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ  และกลุ่มธุรกิจการเมืองยังสามารถน าเงินรายได้ส่วนหน่ึงไป

ผันเพ่ือลงทุนในการรักษาอ านาจทางการเมืองต่อไปอีก 

การท่ีกลุ่มธุรกิจการเมืองเข้าไปมีบทบาทน้ัน  มักจะเป็นลักษณะของการร่วมมือกันระหว่าง

ชนช้ันน าทางการเมือง  และชนช้ันน าทางธุรกิจ  โดยสามารถแบ่งได้เป็น  2  ลักษณะ  (เกริกเกียรติ  

พิพัฒน์เสรีธรรม, 2522: 10-11)  ดังน้ี  คือ 

1) เป็นการร่วมมือกันโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายถึง  เป็นการประสาน

ประโยชน์  หรือมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน  หรือมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างกัน  

ในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองอย่างใดอย่างหน่ึง   

2) เป็นการร่วมมือกันโดยมีความสัมพันธ์ทางครอบครัว  หมายถึง  การท่ีกลุ่ม

ธุรกิจ  และนักการเมืองมีความสัมพันธ์  หรือมีความเก่ียวพันกันในลักษณะเครือญาติ   

 ส าหรับวิธีการ  หรือรูปแบบของกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีเข้าไปมีบทบาททา งการเมือง  ท่ี

ปรากฏมี  3  รูปแบบ  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 10-12)  ดังน้ี   

1) บทบาทเบ้ืองหน้า  คือ  การท่ีกลุ่มนักธุรกิจช้ันน าเข้ามาเป็นนักการเมืองด้วย

ตนเอง  มีการจัดต้ังพรรคการเมือง  ซึ่งอาจจะเป็นการรวมกลุ่มกับนักธุรกิจอ่ืนๆ  ด้วยกัน  หรือกับ

นักการเมืองเดิมก็ตาม  เพ่ือเสนอนโยบายของตนในรูปของนโยบายพรรค  กลุ่มธุรกิจท่ีแสดง

บทบาทรูปแบบน้ีมักเป็นกลุ่มธุรกิจช้ันน าท่ีประสบความส าเร็จ  และมีช่ือเสียงมาจากการด าเนิน

ธุรกิจมาก่อน  แล้วจึงเข้ามาเป็นนักการเมือง   

2) บทบาทเบ้ืองหลัง  เป็นรูปแบบที่กลุ่มธุรกิจช้ันน าเข้าไปมีอิทธิพลอยู่เบ้ืองหลัง

นักการเมือง  คอยสนับสนุน  และบงการอยู่เบ้ืองหลัง  ท าหน้าท่ีให้การสนับสนุนด้านเงินทุนแก่

พรรคการเมืองต่างๆ  เม่ือพรรคการเมืองท่ีสนับสนุนได้รับการเลือกต้ังจนสามารถเป็นรัฐบาลได้  

กลุ่มธุรกิจกลุ่มน้ีก็จะมีความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจ  ซึ่งอาจเป็นเพราะสามารถรับรู้ข้อมูล
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ข่าวสารจากรัฐบาลได้ก่อน  หรือการได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ  นอกจากน้ันยังสามารถเสนอ  

หรือผลักดันนโยบายท่ีเป็นประโยชน์แก่ธุรกิจของตนได้อีกด้วย   

3) การเปล่ียนบทบาทจากนักการเมืองมาเป็นนักธุรกิจเอง  คือ  การท่ีนักการเมือง  

หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  เปลี่ยนตัวเองมาท าธุรกิจ  ซึ่งอาจใช้ความสัมพันธ์อันดีกับ

นักการเมืองท่ีเดิมเคยได้ร่วมงานกัน  สามารถพิจารณาให้สิทธิพิเศษ  หรือผลประโยชน์ต่างๆ  เพ่ือ

ช่วยในการด าเนินธุรกิจ  ซึ่งรูปแบบน้ีไม่ได้ปรากฏในสังคมไทยมากนัก 

 จากความหมาย  และรูปแบบของกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  

กลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทยเร่ิมต้นจากกลุ่มทุน   หรือกลุ่มธุรกิจท่ีมีบทบาทน าในทาง

เศรษฐกิจ  และต่อมาได้เห็นแนวทางในการเพ่ิมรายได้และก าไรของตนโดยอาศัยร ะบบการเมือง  

และสังคมของประเทศ  ดังน้ันการศึกษากลุ่มธุรกิจการเมืองจึงต้องเร่ิมจากการศึกษาบทบาทของ

กลุ่มทุนในประเทศไทย 

  

 2.2.2  กลุ่มทุนในประเทศไทย 

รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย  (2546)  ได้ศึกษากลุ่มทุนหลักที่มี

บทบาททางด้านเศรษฐกิจ  และการเมืองในประเทศไทย  ซึ่งพบว่า  มีอยู่  4  กลุ่ม  ประกอบด้วย  

กลุ่มทุนขุนนาง  กลุ่มทุนการเงิน  กลุ่มทุนอุตสาหกรรม  และกลุ่มทุน สื่อสารโทรคมนาคม  ซึ่งมี

รายละเอียดดังต่อไปน้ี   

1) ทุนขุนนาง   

ทุนขุนนางเกิดจากอิทธิพลของทุนนิยมต่างประเทศ  ผ่านระบบการค้าแบบ

บรรณาการ  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิต  การค้า  และการลงทุนในประเทศ  ท าให้ระบบ

เศรษฐกิจเปล่ียนจากการผลิตเพ่ือยังชีพไปสู่การผลิตเพ่ือการค้าและมุ่งแสวงหาก าไร 

การเปล่ียนแปลงระบบเศรษฐกิจของประเทศในช่วงแรกน้ีท าให้กลุ่มเจ้านาย  และ

ขุนนางมีบทบาททางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก  เน่ืองจากระบบศักดินา  และระบบอุปถัมภ์ท่ี

ครอบง าอยู่ในขณะน้ัน  ท าให้ปัจจัยการผลิต  และผลผลิตจ านวนมากเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม

เจ้านาย  และขุนนาง  ซึ่งได้ด าเนินการค้าภายใต้ระบบบรรณาการ  และขยายตัวข้ึนไปสู่ธุรกิจ

ประเภทอ่ืนๆ  เช่น  ธุรกิจการเงิน  การเดินเรือ  ประกันภัย  อุตสาหกรรมดีบุก  และป่าไม้  สินค้า

ส่งออกและน าเข้า  เป็นต้น  ผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจต่างๆ  ได้ถูกแบ่งปันไปยังชนช้ันสูง

ของสังคมไทยนับต้ังแต่กษัตริย์  เจ้านาย  ขุนนาง  รวมถึงนายทุนชาวจีน  ท่ีได้รับอภิสิทธิ์ให้เป็นเจ้า

ภาษีนายอากร  ท าการผูกขาดสินค้าบางประเภท  (ญาดา  ประภาพันธ์, 2524: 30) 
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ต่อมาเม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.2475  ทุนขุนนางได้เปล่ียนจาก

กลุ่มเจ้านาย  และขุนนางไปเป็นกลุ่มทหารท่ีท าการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  คือ  คณะราษฎร  ซึ่ง

ได้ด าเนินนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม  โดยมีรัฐวิสาหกิจเป็นแบบแผนในการแสวงหาประโยชน์  

รวมถึงการต้ังวิสาหกิจส่วนตัว  และให้ความคุ้มครอง  หรืออ านวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจของ

นายทุนพวกพ้อง  โดยการใช้อิทธิพลทางการเมือง  และกลไกของรัฐเป็นเคร่ืองมือเข้าช่วยเหลือ  สิ่ง

ท่ีน่าสังเกตอย่างหน่ึงคือ  แม้บทบาทของกลุ่มเจ้านาย  และขุนนางเช้ือพระวงศ์ท่ีเคยมีบทบาทอย่าง

มากในช่วงแรกจะลดลงไป  แต่กลุ่มนายทุนชาวจีนยังมีอิทธิพลอยู่อย่างม่ันคงในลักษณะเดิม  โดย

ยังคงเป็นการอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มขุนนาง  เพียงแต่เปล่ียนเป็นกลุ่มขุนนางใหม่เท่าน้ัน  ต่อมา

ในช่วงปี  พ.ศ.2490  ทุนขุนนางได้เปล่ียนเป็นคณะรัฐประหารท่ีน าโดย  จอมพล  ป.พิบูลสงคราม  

โดยยังคงนโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม  มีการพยายามลดทอนอ านาจต่างชาติ  สร้างเศรษฐกิจ

ชาตินิยมท่ีวางแผน  และควบคุมผูกขาดโดยรัฐ  (พิรอบ  แต้มประสิทธิ์, 2547: 16)  แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มิได้ปฏิเสธระบบทุนนิยม  แต่ยอมรับแบบแผนการผลิตท่ีประกอบด้วยรัฐ  

ผู้ปกครอง  นายทุนไทย  และนายทุนต่างชาติ  โดยจะเห็นได้จากการรักษารัฐวิสาหกิจไว้  ซึ่งแต่ละ

แห่งจะมีบุคคลของรัฐเข้าไปควบคุม  และยังให้ความคุ้มครองธุรกิจเอกชนอย่างกว้างขวาง  รวมไป

ถึงการเข้าควบคุมธุรกิจการเงินท่ีส าคัญของประเทศ  เพ่ือเป็นฐานสนับสนุนทางการเมือง  ลักษณะ

เช่นน้ีปรากฏไปจนถึงช่วงของคณะปฏิวัติท่ีน าโดย  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ด้วยเช่นกัน  มี

ข้อเท็จจริงปรากฏหลายคร้ังว่า  ข้าราชการให้การช่วยเหลือในการจัดต้ังกิจการของเอกชน  เพ่ือให้

เข้ามาด าเนินการธุรกิจกับรัฐวิสาหกิจท่ีตนน่ังเป็นกรรมการอยู่  ส่งผลให้ข้าราชการเหล่าน้ันสามารถ

ใช้อ านาจของตนในฐานะกรรมการช่วยเหลือบริษัทเอกชนน้ันๆ  ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงิน  

อุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526)   

แบบแผน  หรือลักษณะของการสะสมทุนในช่วงต่างๆ  ดังกล่าวข้างต้นน้ีได้มีการ

เปล่ียนแปลงไปบ้าง  ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น  4  รูปแบบหลักดังน้ี 

(1) การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์  ท้ังการคอร์รัปช่ัน  และให้การ

คุ้มครองธุรกิจ 

(2) ใช้กลไกของรัฐเป็นเคร่ืองมือหาประโยชน์จากการท าธุรกิจ  ด้วยการ

ปรับเปลี่ยนแก้ไขระเบียบราชการ  จัดต้ังโยกย้ายหน่วยงาน  เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่ตนเอง  และ

ใช้ช่องว่างของกฎระเบียบต่างๆ  ไปแสวงหาผลประโยชน์ 

(3) ด าเนินธุรกิจท่ีปราศจากเงินลงทุนท่ีแท้จริง   
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(4) แสวงหาประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการ  อันมีลักษณะท า

การค้าโดยอิงกับระบบราชการ  อาศัยกลไกของรัฐในการผลักดันธุรกิจการค้าของตนให้ได้รับ

คัดเลือกจากระบบสัมปทานของรัฐ 

อย่างไรก็ดีในช่วงปี  พ.ศ.2516 -2533  กลุ่มทุนขุนนางท่ีเป็นกลุ่มทหารน้ีได้เสื่อมลง

ไป  อันเป็นผลจากเหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  ในขณะท่ีกลุ่มนักการเมือง  และกลุ่มนักธุรกิจ

เร่ิมท่ีจะมีบทบาทมากย่ิงข้ึน  ซึ่งจุดเปลี่ยนท่ีน่าสนใจคือ  กลุ่มนักธุรกิจก็ได้เข้ามามีบทบาททาง

การเมืองมากข้ึน  ท้ังน้ีเน่ืองจากการเมืองของประเทศท่ีมีการเปิดกว้างมากข้ึนกว่าเดิมน่ันเอง  

จนกระทั่งในช่วงปี  พ.ศ.2534-2535  กลุ่มทหารได้พยายามกลับเข้ามาควบคุมอ านาจรัฐอีกคร้ัง  คือ  

สภาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  หรือ  รสช.  โดยมีการพยายามรวบรวม  และกดดันนักการเมือง

ต่างๆ  ให้สวามิภักด์ิ  และให้การสนับสนุนทางการเมือง  ในขณะที่นักธุรกิจก็เข้ามาขอรับการ

อุปถัมภ์จากกลุ่มทหารกลุ่มน้ีเป็นจ านวนมากเช่นเดียวกัน  จนกระท่ังเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี  

พ.ศ.2535  กองทัพจึงได้ลดบทบาททางการเมืองของตน  กลุ่มนักการเมืองจึงได้กลับมามีบทบาท

ด้านการเมือง  ซึ่งรวมไปถึงนักธุรกิจบางส่วนท่ีได้ผันตัวเองเข้ามาเป็นนักการเมือง  หรือให้การ

สนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆ  เพ่ือรักษาผลประโยชน์จากการท าธุรกิจของตน 

ในปี  พ.ศ.2540  ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่  ท่ีได้มีการจัดต้ังองค์กร

ต่างๆ  เพ่ือสนองตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญในการก ากับดูแล  และตรวจสอบนักการเมืองและ

ข้าราชการของรัฐท่ีมีการทุจริตคอรัปช่ัน  เช่น  คณะกรรมการป้องกันและป ราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ  (ปปช.)  ศาลรัฐธรรมนูญ  เป็นต้น  กลไกใหม่ๆ เหล่าน้ีดูเหมือนว่าจะเป็นเคร่ืองมือท่ีทุก

ฝ่ายคาดหวังต่อการตรวจสอบ  แต่ในความเป็นจริงปรากฏว่า  การทุจริตคอร์รัปช่ันของประเทศ

ไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการณ์กันเอาไว้  แต่กลับทวีมากยิ่งข้ึน  และในรูปแบบที่ซับซ้อนกว่าเดิมมาก  

โดยเฉพาะการใช้นโยบายของรัฐได้ก่อให้เกิดปัญหาการคอร์รัปช่ันรูปแบบใหม่ที่ ยากแก่การ

ตรวจสอบ  และเอาผิด  และถือเป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนคร้ังใหม่ของกลุ่มทุนขุนนางท่ีได้ใช้

นโยบายของรัฐในการแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  ท้ังทางตรงและทางอ้อม  ซึ่ง

นักวิชาการเรียกการคอร์รัปช่ันลักษณะน้ีว่า  คอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย  (Corruption  under  Policy)  

(รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 35) 

2) ทุนการเงิน 

ทุนการเงิน  หมายถึง  กลุ่มทุนธนาคารพาณิชย์  ซึ่งเกิดข้ึนจากอิทธิพลของนายทุน

ต่างชาติท่ีน าสินค้าเข้ามาจ าหน่ายในประเทศไทย  รวมถึงการน าสินค้าจากประเทศไทยไปขายยัง

ตลาดโลกต่อไป  ซึ่งรัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย  (2546: 37)  เรียกนายทุน

กลุ่มน้ีว่า  นายทุนนายหน้า  (Comprador  Capitalists)  เม่ือการค้าระหว่างประเทศเกิดการขยายตัว  
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กลุ่มนายทุนเหล่าน้ีจึงได้รวมตัวกันจัดต้ังธนาคารพาณิชย์ขึ้น  จนพัฒนาเป็นนายทุนการเงินหรือ

นายทุนธนาคารพาณิชย์  (พรรณี   บัวเล็ก, 2530) 

อย่างไรก็ดี  จุดเร่ิมต้นของทุนการเงินน้ีมาจากการเป็นเจ้าภาษีนายอากร  ซึ่งอยู่ภายใต้

ความเก้ือหนุนของรัฐ  จนกระทั่งช่วงปี  พ.ศ.2450  ระบบราชการมีความเข้มแข็ง  และมีความ

ต้องการท่ีจะแสดงบทบาทในทางเศรษฐกิจด้วยตนเองแทนกลุ่มพ่อค้าและเจ้าภาษีนายอากร  ท าให้

กลุ่มเจ้าภาษีนายอากร  และพ่อค้าบางส่วนถูกดึงเข้าไปสู่ระบบราชการ  ในขณะท่ีพ่อค้าบางส่วนก็

เร่ิมมีบทบาทเด่นชัดข้ึน  นับต้ังแต่ยุคทองของการค้าข้าว  อันเน่ืองมาจากความต้องการข้าว  และ

พืชผลทางการเกษตรจากตลาดโลกสูง  การค้าข้าวในยุคน้ีตกอยู่ในมือของกลุ่มพ่อค้า  5  ตระกูล  คือ  

ตระกูลหว่ังหลี  ล่ าซ า  บูลสุข  และเอ่ียมสุรีย์  ซึ่งล้วนแต่เป็นพ่อค้าชาวจีนท่ีมีการท าธุรกิจแบบครบ

วงจร  คือ  มีโรงสีข้าว  ท าธุรกิจขนส่งสินค้าทางเรือ  มีธนาคารสนับสนุนการค้า  มีธุรกิจประกันภัย

รองรับการขนส่ง  (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร, 2548)  และเม่ือประเทศไทยเข้าสู่แผนพัฒนาประเทศ  และ

การออกกฎหมายส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชน  ท าให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การค้า  และการ

ลงทุนในประเทศเพ่ิมข้ึนอย่างมาก  โดยเฉพาะการลงทุนจากทุนต่างชาติ  ส่ิงที่ตามมาคือเกิดการร่วม

ลงทุนของทุนการเงินท้ังในประเทศและต่างประเทศ  ดังน้ัน  ยิ่งการขยายตัวทาง เศรษฐกิจของ

ประเทศเพ่ิมมากข้ึน  ความต้องการใช้เงินย่ิงเพ่ิมข้ึน  กลุ่มทุนการเงินเหล่าน้ีจึงย่ิงทวีความส าคัญ   

และมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของประเทศตามล าดับ 

การก าเนิดของทุนการเงินจึงสามารถสรุปได้มาจาก  3  กลุ่มหลักๆ  คือ  กลุ่มแรกมา

จากกลุ่มทุนจากต่างชาติท่ีเข้ามาท าการค้าระหว่างประเทศ  และได้จัดต้ังธนาคารข้ึนเพ่ือสนับสนุน

การท าการค้าน้ี  กลุ่มท่ีสอง  คือ  ธนาคารสยามกัมมาจล  โดยได้ก่อต้ังมานาน  ซึ่งมีการร่วมทุน

ระหว่างราชวงศ์ขุนนาง  ชาวจีน  และต่างประเทศ  ส่วนกลุ่มท่ีสาม  คือ  ธนาคารชาวจีน  จัดต้ัง

ข้ึนมาเพ่ือร่วมทุนชาวจีนท่ีเป็นนายทุนนายหน้าในกิจการธุรกิจของทุนตะวันตก  โดยธนาคารท่ีต้ัง

ข้ึนมาก่อนมี  6  ธนาคาร  คือ  เป็นธนาคารจากประเทศอังกฤษ  3  ธนาคาร  คือ  ธนาคารฮ่องกงและ

เซ่ียงไฮ้  (พ.ศ.2431)  ธนาคารชาเตอร์  (พ.ศ.2437)  และธนาคารเมอร์แคนไทน์  (พ.ศ.2463)  

ธนาคารจากประเทศจีน  2  ธนาคาร  คือ  ธนาคารซีไฮทง  (พ.ศ.2452)  และธนาคารกวางตุ้ง  (พ.ศ.

2462)  และธนาคารจากประเทศฝร่ังเศส  คือ  ธนาคารอินโดจีน  (พ.ศ.2440)   

ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ี  2  คณะราษฎรได้มีการควบคุมธุรกิจของต่างชาติ  และ

จัดต้ังธนาคารเพ่ือหนุนช่วยทางการเงินการค้าท่ีลงทุนเอาไว้  ได้แก่  ธนาคารเอเชีย  ธนาคารนคร

หลวงแห่งประเทศไทย  ธนาคารมณฑล  ธนาคารไทยพาณิชย์  และในช่วงสงครามใกล้สิ้นสุดได้มี

การรวมตัวของพ่อค้าชาวจีนและไทยจัดต้ังธนาคารพาณิชย์ข้ึนมาอีก  4  ธนาคาร  คือ  ธนาคาร

กรุงเทพพาณิชยการจ ากัด  ธนาคารกรุงเทพจ ากัด  ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจ ากัด  และธนาคารกสิกร
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ไทย  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่วมทุนระหว่างเช้ือพระวงศ์  และพ่อค้าชาวจีนท่ีส าคัญ  ประกอบด้วย

ตระกูลมหาคุณ  ตระกูลหว่ังหลี  ตระกูลบูลสุข  และตระกูลเคียงศิริ  (พิรอบ  แต้มประสิทธิ์, 2547: 

18-19)  ในยุคต่อมา  กลุ่มทุนการเงินยังได้ขยายการท าธุรกิจไปยังสาขาอ่ืนๆ  อีกมากในรูปแบบของ

บริษัทมากมาย  ดังตารางแสดงการกระจายธุรกิจของกลุ่มทุนการเงิน 

 

ตารางท่ี 2.1  การกระจายธุรกิจอ่ืนๆ ของกลุ่มทุนการเงิน  จ าแนกตามช่วงต่างๆ   

 

กลุ่มทุน/ธนาคาร 2475-2500 2501-2516 2517-2522 2523-2540 2541-2544 

โสภณพาณิช  / กรุงเทพ 17 68 41 80 84 

ล่ าซ า / กสิกรไทย 6 43 28 54 73 

รัตนรักษ์/กรุงศรีอยุธยา 4 20 30 17 22 

เตชะไพบูลย์ / ศรีนคร 6 42 45 77 n.a. 

หว่ังหลี   / นครธน 2 24 19 - n.a. 

ส านักงานทรัพย์สินส่วน

พระมหากษัตริย์  / ไทย

พาณิชย์ 

- - 37 - 57 

 

แหล่งท่ีมา:  รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 40. 

 

การท่ีกลุ่มทุนการเงินสามารถรักษาความส าคัญ  และเติบโตมาได้  เม่ือเปรียบเทียบ

กับกลุ่มทุนอ่ืนๆ  น่ันก็เพราะนโยบายการปกป้องธุรกิจการเงินของรัฐบาล  โ ดยการออก

พระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ในปี  พ.ศ.2505  เพ่ือควบคุมการแข่งขันจากธนาคารพาณิชย์ทั้งใน

และต่างประเทศ  โดยมีการจ ากัดการเพ่ิมของธนาคารพาณิชย์ให้จ ากัดอยู่เพียง  16  แห่ง  และ

ก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยเท่าน้ันท่ีสามารถสาขาได้  อีกทั้งการเปิดธุรกิจธนาคารพาณิชย์

น้ันจะต้องมีเงินทุนและสินทรัพย์รวมกันมากกว่าแสนล้านบาท  ท าให้ผู้ท่ีด าเนินธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ไทยมีความมั่นคง  และด าเนินการผูกขาดทางธุรกิจในการเป็นเจ้าของธนาคาร  ซึ่ง มีคู่

แข่งขันทางธุรกิจน้อยมากจึงสามารถขยายกิจการธุรกิจในเครือข่ายให้กว้างขวางออกไป  (พรรณี   

บัวเล็ก, 2530)  และเน่ืองจากระบบธนาคารพาณิชย์เป็นองค์กรธุรกิจเอกชนท่ีสนับสนุนนโยบายการ

พัฒนาประเทศของรัฐบาล  จึงต้องมีความม่ันคง  และจะล้มไม่ได้  ดังน้ัน  เม่ือสถาบันการเงินเกิด

ปัญหา  รัฐบาลมักเข้าแทรกแซงเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน  โดยเฉพาะการน าเงิ นจากกองทุน
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ฟ้ืนฟูและพัฒนาสถาบันการเงินเข้าอุดหนุนตลอดมา  รวมไปถึงการเข้าไปจัดระบบบริหารจัดการ  

และระบบโครงสร้างองค์กรใหม่  ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงท่ีเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี  

พ.ศ.2540  รัฐได้เข้าแทรกแซงธนาคารกรุงเทพพาณิชยการ  และบริษัทเงินทุนต่างๆ  กว่า  50  แห่ง  

รวมถึงธนาคารแหลมทอง  ธนาคารสหธนาคาร  ธนาคารนครธน  ธนาคารศรีนคร  และธ นาคาร

นครหลวงไทย  จากน้ันรัฐได้เข้ายึดธนาคารพาณิชย์ท่ีมีปัญหา  สั่งให้มีการควบรวมกิจการ  หรือ

ต้องเพ่ิมทุน  และปรับโครงสร้างธุรกิจของธนาคาร  อาทิ  การเพ่ิมสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุน

ต่างชาติ  ขายธุรกิจการเงิน  หรือธุรกิจประเภทอ่ืนให้แก่ต่างชาติ  เป็นต้น  ซึ่งท าให้ระบบสถาบัน

การเงินไทยเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก  (เนตรนภา  ไวทย์เลิศศักด์ิ, 2549ก: 10)   

การแทรกแซงดังกล่าวได้ถูกสังคมต้ังข้อสังเกตว่า  เป็นธรรมต่อสังคมหรือไม่  เพราะ

ถ้ามองด้านหน่ึง  การแก้ปัญหาดังกล่าวเพ่ือให้กลไกทางการเงินของประเทศด าเนินไปได้ปกติ  แต่

หากมองอีกด้านหน่ึง  การแก้ปัญหาเพียงแค่รักษากลุ่มทุนการเงินให้รักษาบทบาทน าต่อไปได้  หรือ

เพ่ือต้องการรักษาการผูกขาดต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของกลุ่มทุนการเงินต่อไปคงไม่เป็นธรรมนัก  

เพราะการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องสูญเสียเงินในการแทรกแซงจ านวนไม่น้อย  และเป็นเงินจากภาษีที่

ประชาชนทุกคนต้องเสียให้แก่รัฐ  ซ่ึงดูเหมือนว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม  แต่เป็นการแก้ปัญหาจากความผิดพลาดในการบริหารของกลุ่มผู้บริหารสถาบันการเงิน

เพียงไม่กี่ตระกูล  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 43-44) 

ภายหลังจากวิกฤตการณ์การเงิน  ได้เกิดปัญหาแก่กลุ่มธนาคารพาณิชย์  และสถาบัน

การเงินต่างๆ  เน่ืองจากการท่ีประเทศไทยได้กู้เงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  หรือ  IMF  

ท าให้ประเทศไทยต้องยอมรับพันธะข้อ  8  รัฐบาลจ าเป็นต้องเปิดเสรีทางการเงิน  และท าให้กลุ่ม

ทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศจ านวนไม่น้อย  ก่อให้เกิดการแข่งขัน  และนวัตกรรมทาง

การเงินสมัยใหม่  ซึ่งเป็นเร่ืองยากส าหรับกลุ่มทุนการเงินภายในประเทศ  ท้ังน้ี  เน่ืองจากการเคยชิน

กับการได้รับการปกป้องจากรัฐบาลมาเป็นระยะเวลานาน  มากกว่าจะพัฒนาตนเอง  ท าให้เกิด

ปัญหาการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ซึ่งนับเป็นโศกนาฏกรรมของกลุ่มทุนการเงินหลาย

ตระกูลท่ีเคยมีทั้งอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองได้จบสิ้นลง  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และ

ประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 50)  นอกจากน้ัน  แม้รัฐบาลหลายรัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหา

ภาคการเงินแต่ก็ยังไม่บรรลุผล  รวมถึงมาตรการ  หรือนโยบายการบริหารเศรษฐกิจท่ีผิดพลาดของ

รัฐบาลส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์ยังไม่สามารถท างานได้ตามปกติ  เพราะยังคงเผชิญปัญหา  NPL  

ต่อมาอีกหลายปี     
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3) ทุนอุตสาหกรรม 

กลุ่มทุนอุตสาหกรรมเติบโตจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง  เกิดการการสะสมทุน

จากการท าการค้าสินค้าเก่ียวกับการเกษตร  เน่ืองจากภายในประเทศมีอุปทานจ านวนมาก  จึงหา

หนทางส่งออกไปขายต่อยังประเทศ  เช่น  ข้าว  เป็นต้น  รวมไปถึงการเป็นนายหน้าในการน าเข้า

สินค้าจากต่างประเทศ  นอกจากน้ันยังมีกลุ่มทุนจากตะวันตกท่ีได้ด าเนินกิจการส าคัญ ๆ ของ

ประเทศ  เช่น  ไม้สัก  ดีบุก  การน าเข้าและส่งออกสินค้า  การเดินเรือทะเล  การธนาคาร  การ

ประกันภัย  และการขนส่ง  ซึ่งธุรกิจเหล่าน้ีบางคร้ังได้รับความสนใจจากเจ้านาย  และขุนนางจึงได้

ร่วมลงทุนด้วย  หรือบางคร้ังก็ลงทุนท าธุรกิจเอง  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสาน

ไทย, 2546: 50-51)  อีกด้านหน่ึง  กลุ่มพ่อค้าชาวจีนท่ีเข้ามาต้ังถิ่นฐานและมีความสัมพันธ์กับกลุ่ม

ขุนนางในประเทศผ่านระบบอุปถัมภ์ได้ด าเนินธุรกิจค้าข้าว  และพืชผลต่างๆ  และยังเป็นผู้น าสินค้า

จากต่างประเทศเข้ามาจ าหน่ายภายในประเทศ  ลงทุนในกิจการธนาคาร  อุตสาหกรรมเบียร์  

น้ าอัดลม  บุหร่ี  ไม้ขีดไฟ  กระดาษ  และน้ าตาล  เป็นต้น  ดังน้ัน  ชนช้ันนายทุนพาณิชย์จึงเป็น

บทบาทแรกเร่ิมของกลุ่มทุนอุตสาหกรรมในประเทศไทย  อย่างไรก็ดี  เป็นท่ีน่าสังเกตอย่างหน่ึงว่า

กลุ่มทุนการเงินซึ่งมีอ านาจมากมายในฐานะเป็นแหล่งเงินทุนได้เข้ามาคุมกิจการอุตสาหกรรมการ

ผลิตไว้ในครอบครองอีก  ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม  หรือไม่ก็มีการร่วมมือในการด าเนิน

ธุรกิจระหว่างท้ังสองกลุ่มน้ี 

ต่อมาช่วงระหว่าง  พ.ศ.2475-2500  ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  กลุ่มผู้น า

ใหม่ล้วนเช่ือว่า  นายทุนนักธุรกิจเอาเปรียบ  กดข่ี  และขูดรีด  นโยบายทางเศรษฐกิจในเวลาน้ันจึงมี

ลักษณะชาตินิยมสูง  กลุ่มผู้น าได้ปฏิเสธการเก้ือกูลต่อกลุ่มนายทุนอิสระ  ดังน้ัน รัฐจึงได้ก่อต้ัง

รัฐวิสาหกิจจ านวนมาก  เพ่ือลดบทบาทของกลุ่มนายทุนในระบบเศรษฐกิจ  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  

และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 52)  แต่อย่างไรก็ดี  ในความเป็นจริงแล้ว  รัฐกลับได้แสดง

บทบาทเป็นนายทุนร่วมกับกลุ่มทุนท่ีให้การอุปถัมภ์  ท้ังนักธุรกิจชาวจีน  และคนใกล้ชิดในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมประเทศ  ถ้าธุรกิจใดท่ีไม่ใช่ของรัฐก็จะร่วมทุนกับนายทุนชาวจีนท่ีตนให้การ

อุปถัมภ์อยู่  โดยให้นายทุนชาวจีนเป็นผู้บริหารจัดการ  การท่ีกลุ่มนายทุนชาวจีนยังสามารถรักษา

บทบาทของตนโดยร่วมกับกลุ่มผู้น าใหม่ได้  น่ันก็เพราะนายทุนชาวจีนมีเครือข่ายท้ังในและ

ต่างประเทศ  รวมท้ังมีทักษะในการประกอบธุรกิจ  ท าให้กลุ่มนายทุนชาวจีนยังมีความส าคัญต่อ

ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมาก   

ต้ังแต่ปี  พ.ศ.2500-2515  เร่ิมมีการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  

1  ในปี  พ.ศ.2504  รัฐบาลยังคงเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมทดแทนการน าเข้าต่อเน่ือง  และมีนโยบาย

สนับสนุนการลงทุน  เพ่ือตอบสนองความต้องการตลาดภายในประเทศที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว   
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มีการลงทุนเพ่ือสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน  ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกขยายตัว  ท าให้คน

ส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้เพ่ิมข้ึน  น าไปใช้จ่ายสินค้าภาคอุตสาหกรรมกันมากขึ้นตามไปด้วย  

สิ่งต่างๆ  เหล่าน้ีสร้างบรรยากาศท่ีดีแห่งการลงทุนของนายทุนภาคอุตสาหกรรมอย่างยิ่ง  และ

นายทุนชาวจีนท่ีมีอุปนิสัยกล้าได้กล้าเสีย  ได้ลงทุนและท าให้นายทุนชาวจีนเหล่าน้ีกลายเป็นชนช้ัน

น าทางธุรกิจในเวลาต่อมา  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 53-54) 

ช่วง  พ.ศ.2515-2540  รัฐบาลได้เน้นการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออก  โดยเฉพาะมูลค่าการ

ส่งออกสินค้าจากอุตสาหกรรมช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์และการ

ประกอบรถยนต์ขยายตัวในอัตราท่ีสูง  แม้จะเกิดวิกฤตการเงินในปี  พ.ศ.2540  แต่มูลค่าการส่งออก

ของภาคอุตสาหกรรมยังคงทรงตัว 

การเติบโตของนายทุนอุตสาหกรรมไทยเกิดจากการร่วมทุนกับนายทุนต่างชาติ  ท้ัง

นายทุนจากประเทศญ่ีปุ่น  นายทุนประเทศตะวันตก  และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่  หรือนิกส์  

(Newly  Industrial  Countries:  NICs)  เช่น  ไต้หวัน  สิงคโปร์  เกาหลีใต้  และฮ่องกง  ซึ่งนอกจาก

จะร่วมทุนกับนายทุนต่างชาติเหล่าน้ีแล้ว  ยังมีการอาศัยเส้นสาย  และความสัมพันธ์กับผู้มีอ านาจ

ทางการเมืองสนับสนุนการท าธุรกิจของตน  โดยใช้กลไกภาครัฐด้วยเง่ือนไขต่างๆ  (รัตพงษ์  สอน

สุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 55)  เช่น  การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากรัฐ  

การขอสิทธิพิเศษทางภาษีประเภทต่างๆ  เป็นต้น  การท่ีรัฐใช้มาตรการทางการคลังหรือภาษีมาเป็น

เคร่ืองมือควบคุมการลงทุนในประเทศ  โดยรัฐบาลได้ต้ังหน่วยงานข้ึนมาก ากับดูแล  คือ  ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ  BOI  เพ่ือพิจารณาให้การสนับสนุนนักลงทุนโดยการให้

สิทธิพิเศษต่างๆ  เช่น  การยกเว้นภาษีประเภทต่างๆ  ซึ่งรูปแบบที่รัฐด าเนินการน้ีถือเป็นการปกป้อง

และคุ้มครองนักลงทุนท่ีได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล  แม้จะท าให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่าง

รวดเร็ว  แต่กลับท าให้การพัฒนาในด้านศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมในประเทศถดถอยลง 

ในช่วงก่อนวิกฤตทางการเงินปี  พ.ศ.2540  กลุ่มทุนอุตสาหกรรมได้ขยายการลงทุน

อย่างมาก  ซึ่งส่วนมากได้กู้เงินจากต่างประเทศ  ท าให้เม่ือภายหลังการเกิดวิกฤตการเงิน  กลุ่มทุน

อุตสาหกรรมต้องปรับตัวอย่างมาก  เพ่ือความอยู่รอด  รัฐบาลและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้ร่วมมือ

กันปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การผลิตท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ  (เนตรนภา  ไวทย์เลิศศักด์ิ, 

2549ข: 12)  ปรับแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาท้ังในแง่ปริมาณ  และคุณภาพ  มีการจัดต้ัง

กระทรวงต่างๆ  อาทิ  กระทรวงทรัพยากรมนุษย์และความม่ันคง  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เป็นต้น  ก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีสามารถดึงเงินทุนจากต่างประเทศ  

น าไปสู่การลงทุนใหม่ๆ  ท่ีใช้เทคโนโลยีระดับสูง  เกิดความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจสาขาอ่ืนๆ  และ
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สร้างมูลค่าเพ่ิมในระบบเศรษฐกิจในโอกาสต่อไป  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสาน

ไทย, 2546: 62-63) 

4)   ทุนสื่อสารโทรคมนาคม 

เดิมธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมเป็นธุรกิจผูกขาดโดยรัฐด้วยเหตุผลว่า  ต้นทุนการท า

ธุรกิจประเภทน้ีค่อนข้างสูง  มีระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างนาน  จึงมีเพียงองค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทย  และการส่ือสารแห่งประเทศไทยท่ีท าหน้าท่ีลงทุนและด าเนินธุรกิจประเภทน้ีเท่าน้ัน

ในช่วงแรก  เม่ือประเทศมีการพัฒนามากข้ึน  ความต้องการใช้สินค้าพ้ืนฐานมีความจ าเป็นมากข้ึน  

ความต้องการใช้โทรศัพท์และการส่ือสารต่างๆ  มีมากข้ึนตามไปด้วย  เม่ือรัฐไม่สามารถจัดหา

สินค้าเหล่าน้ีได้เพียงพอ  จึงเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ  ด้วยการ

เปิดสัมปทานให้นักลงทุนท่ีมีความพร้อมเข้ามาลงทุนในธุรกิจ น้ี  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และ

ประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 64)  ทุนสื่อสารโทรคมนาคม  จึงเป็นทุนคลื่นลูกใหม่ในยุคโลกา

ภิวัตน์ท่ีให้บริการประชาชนอย่างใกล้ชิด  นอกจากน้ันการท าธุรกิจประเภทน้ียังต้องอาศัยเครือข่าย

ความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมือง  ท้ังนักการเมือง  และข้าราชการประจ า  รวมไปถึงกลุ่มทุนอ่ืนๆ  ใน

การเพ่ิมผลประโยชน์ในทางธุรกิจของตน  ดังน้ัน  ด้วยปัจจัยต่างๆ  น้ีท าให้ทุนส่ือสารโทรคมนาคม

กลายเป็นกลุ่มทุนกลุ่มใหม่ท่ีมีบทบาทอย่างมากภายหลังปี  พ.ศ.2540 

ในช่วงปี  พ.ศ.2540  มีผู้ประกอบธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมประมาณ  70  บริษัทท่ัว

ประเทศ  แต่มีบริษัทขนาดใหญ่  14  บริษัท  เป็นบริษัทมหาชน  โดย  12  บริษัทได้เข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ  แล้ว  ขณะที่อีก  2  บริษัทเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ  คือ  องค์การโทรศัพท์แห่ง

ประเทศไทย  และการส่ือสารแห่งประเทศไทย  แปรรูปเป็นบริษัท  ทศท .  คอร์ปอเรช่ัน  จ ากัด  

(มหาชน)  (TOT)  และบริษัท  กสท.  คอร์ปอเรช่ัน  จ ากัด  (มหาชน)  (CAT)  ตามล าดับ  ซึ่งเอกชน

ท่ีประกอบธุรกิจประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 

2546: 65)  ดังน้ีคือ 

(1) กลุ่มชินวัตร  มี  3  บริษัท  คือ  บริษัทแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส  จ ากัด 

(มหาชน)  (ADVANCE)  บริษัทชินวัตร  คอร์ปอเรช่ัน  จ ากัด  (มหาชน)  (SHIN)  บริษัทชินวัตร  

แซทเทิลไลท์  จ ากัด  (มหาชน)  (SATTEL) 

(2) กลุ่มเบญจรงคกุล  มี  2  บริษัท  คือ  บริษัท  ยูไนเต็ดคอมมูนิเคช่ันอินดัสตรี  

จ ากัด  (มหาชน)  (UCOM)  บริษัท  โทเทิล  แอคเซส  คอมมิวนิเคช่ัน  จ ากัด  (มหาชน)  (TAC) 

(3) กลุ่มโพธารามิก  มี  2  บริษัท  คือ  บริษัท  จัสมินอินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด  

(มหาชน)  (JASMIN)  และบริษัท  ไทยเทเลโฟน  แอนด์  เทเลคอมมิวนิเคช่ัน  จ ากัด  (มหาชน)  

(TT&T) 
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(4) กลุ่มเจียรวนนท์  มี  1  บริษัท  คือ  บริษัท  เทเลคอม  เอเชีย  จ ากัด  

(มหาชน)  (TA) 

(5) กลุ่มวิไลลักษณ์  มี  2  บริษัท  คือ  บริษัท  สามารถ  คอร์ปอเรช่ัน  จ ากัด  

(มหาชน)  (SAMART)  และบริษัท  สามารถ  เทเลคอม  จ ากัด  (มหาชน)  (SAMTEL) 

(6) กลุ่มโกวิทเจริญกุล  กลุ่มวงศ์สวัสด์ิ  และจุฬางกูร  ร่วมกัน  1  บริษัท  คือ  

บริษัท  เอ็ม  ลิงค์  เอเชีย  คอร์ปอเรช่ัน  จ ากัด  (มหาชน)  (M-LINK) 

(7) กลุ่มอ่ืนๆ  2  บริษัท  คือ  บริษัท  อินเตอร์เนช่ันแนลเอนจิเนียร่ิง  จ ากัด  

(มหาชน)  (IEC)  และบริษัท  อินเตอร์เน็ตประเทศไทย  จ ากัด  (มหาชน)  (INET) 

(8) กลุ่มบริษัทที่แปรรูปมาจากรัฐวิสาหกิจ  คือ  บริษัท  ทศท .  คอร์ปอเรช่ัน  

จ ากัด  (มหาชน)  (TOT)  และบริษัท  กสท.  คอร์ปอเรช่ัน  จ ากัด  (มหาชน)  (CAT)   

ปัจจัยท่ีท าให้กลุ่มทุนสื่อสารเติบโตมาได้นอกจากจะเป็นเพราะความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ  และการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจใหม่ท่ีท าให้ความต้องการสินค้าด้านเทคโนโลยี

ก้าวหน้ามากแล้ว  สิ่งส าคัญอย่างหน่ึงคือ  การท่ีภาครัฐต้องการท่ีจะพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคมของ

ประเทศให้เป็นระบบและมีความก้าวหน้า  ท าให้มีการเปิดเสรีโทรคมนาคม  มีการก าหนดแผน

แม่บทการพัฒนากิจการโทรคมนาคมได้กลายเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องสามฝ่าย  คือ  รัฐบาล  กลุ่มทุน

สื่อสาร  และประชาชน  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 66)  ซึ่งกิจการ

ประเภทน้ีกล่าวได้ว่าเป็นขุมทรัพย์  เพราะเป็นกิจการท่ีเป็นการสะสมทุนจากการได้สัมปทานก่ึง

ผูกขาด  เป็นการน าสมบัติสาธารณะ  คือ  คล่ืนความถี่วิทยุท่ีมีอยู่ในอากาศมาแปรสภาพเป็น

สินทรัพย์  โดยการลงทุนต้ังเครือข่ายสัญญาณ  (วิษณุ  บุญมารัตน์, 2549: 7)  และก าไรจากกิจการได้

ถูกจ่ายแจกระหว่างกลุ่มทุนสื่อสารท่ีได้รับสัมปทานกับพรรคการเมืองท่ีอยู่ในซีกรัฐบาล  ซึ่งเป็นผู้ท่ี

ให้สิทธิในการสัมปทาน   

ภายหลังจากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี  พ.ศ.2540  กลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ  ล้วนประสบ

ปัญหาภาวะขาดทุน  แต่กลุ่มทุนสื่อสารกลับมีความม่ันคงและมีอนาคตท่ีดี  และยิ่ งภายหลังการ

เลือกต้ังในปี  พ.ศ.2544  ตัวแทนของกลุ่มน าโดยพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในนามหัวหน้าพรรคไทย

รักไทย  ได้ข้ึนมาเป็นนายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มีบทบาทน าทางการเมือง  เป็นผู้ก าหนดนโยบาย  

ก าหนดกติกาสังคม  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  น้ าประสานไทย, 2546: 63)  ได้เข้าไป

แก้ไขข้อจ ากัดทางการเมืองตามโครงสร้างแบบเก่า  สิ่งต่างๆ  เหล่าน้ีได้เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้กลุ่ม

ทุนสื่อสารโทรคมนาคมได้กลายเป็นกลุ่มทุนท่ีมีอิทธิพลต่อประเทศอย่างมาก 

กลุ่มทุนต่างๆ  ย่อมมีช่วงเวลาท่ีรุ่งโรจน์  หรือล่มสลาย  ซึ่งอาจข้ึนอยู่กับปัจจัย  หรือ

สภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงเวลา  ท้ังสภาพแวดล้อมทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  หรืออ่ืนๆ  บาง
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กลุ่มสามารถประคับประคองกลุ่มของตนอยู่ได้  บางกลุ่มก็อาจมีการเปล่ียนแปลงสภาพไปสู่

ลักษณะอ่ืน  บางกลุ่มต้องผันตัวเองไปผนวกรวมกับกลุ่มอ่ืนๆ  หรือบางกลุ่มก็ต้องสลายตัวลงไป  

และแน่นอนว่ากลุ่มทุนต่างๆ  เหล่าน้ีล้วนเป็นกลุ่มทุนพ้ืนฐาน  และเป็นปัจจัยส าคัญท่ีใช้ระยะเวลา

ในการพัฒนาตนเอง  จนก่อให้เกิดกลุ่มธุรกิจการเมือง  ดังน้ัน  การศึกษาบทบาทของกลุ่มทุนต่างๆ  

ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  พร้อมท้ังการท าความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มควบคู่ไปกับบริบท

การเปล่ียนแปลงของสภาพการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการท่ีจะเข้าใจถึงการ

ก าเนิด  และพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทยได้อย่างชัดเจน 

 

 

2.3  แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง  ทุนนิยม  และทุนผูกขาด 

 

 แนวคิดส าคัญทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีจะน ามาใช้วิเคราะห์ในการศึกษาน้ีจะไม่

เจาะจงเฉพาะส านักใดส านักหน่ึง  แต่จะเป็นการผสมผสานร ะหว่างแนวคิดของส านักต่าง  ๆ 

ประกอบกัน  เพ่ือให้เข้าใจถึงปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับการเมือง  ภายใต้

บริบทของระบบทุนนิยมเสรี 

 เศรษฐศาสตร์การเมืองเป็นแนวคิดท่ีให้ความสนใจในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง

กระบวนการทางการเมือง  และกระบวนการทางเศรษฐกิจ  กระบวนการทางการเมื อง  ได้แก่  

กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการออกกฎหมาย  การก าหนด  การจัดสรรสิ่งท่ีมีคุณค่าในสังคม  ส่วน

กระบวนการทางเศรษฐกิจ  คือ  กระบวนการท่ีเก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรท่ีขาดแคลน  ที่ส าคัญ

ได้แก่  กระบวนการผลิต  แลกเปล่ียน  และการบริโภค  (วินิต  ทรงประทุม, 2528: 6)  เช่น  รัฐมี

นโยบายหรือการตัดสินใจอย่างไรต่อการรับมือกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  หรือความ

ร่วมมือและการประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มนักธุรกิจและนักการเมืองภายใต้ระบบทุนนิยมมี

ลักษณะอย่างไร  มีผลต่อประเทศอย่างไร  กระบวนการปกป้องผลประโยชน์  และกลไกความ

ร่วมมือระหว่างกลุ่มท้ังสองมีผลต่อระบบการเมืองอย่างไร  เป็นต้น 

 

2.3.1   แนวคิดกลุ่มเสรีนิยม  คลาสสิค   

 กลุ่มนักคิดท่ีส าคัญ  คือ  John  Locke, Adam  Smith, Jeremy  Bentham, David  Ricardo  

และ  John  Stuart  Mill  ซึ่งมีความคิดเป็นไปในทางเดียวกัน  โดย  Locke  (1947  อ้างถึงใน  ปรีชา  

อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 41)  เช่ือว่ามนุษย์มีเสรีภาพ  สิทธิการเป็นเจ้าของ  การมี

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  และต่างร่วมกันก่อต้ังสังคมการเมือง  (Political  Society)  หรือรัฐบาล  
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(Government)  ข้ึน  อันเป็นข้อตกลงร่วมกัน  และยินยอมท่ีจะอยู่ร่วมกันภายใต้กฎแห่งเสียงข้างมาก  

สังคมการเมืองในความหมายน้ี  คือ  สังคมแบบประชาธิปไตยท่ีประชาชนท าสัญญาระหว่างกัน  

โดยมีองค์กรกลางในการปกครอง  คือ  รัฐบาล  ท าหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย  และได้รับความ

ยินยอมจากประชาชน  มีหน้าท่ีในการรักษาสิทธิธรรมชาติของมนุษย์  ได้แก่  ชีวิต  เสรีภาพ  และ

ทรัพย์สิน  แต่รัฐในทรรศนะของ  Locke  มีอ านาจจ ากัด  ไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกับ

ปัจเจกชนนอกจากจ าเป็นจริงๆ  เพราะมีสมมติฐานว่า  มนุษย์ทุกคนเป็นผู้มีเหตุผล  และมีความ

รับผิดชอบ  จึงควรมีเสรีภาพในการกระท าการต่างๆ  ทฤษฎีของ  Locke  ถูกใช้เป็นพ้ืนฐาน

ความชอบธรรมในการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบเสรีประชาธิปไตยในโลกตะวันตก  โดยเฉพาะใน

อังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา  (ฉัตรทิพย์  นาถสุภา, 2526: 17)   

 แนวคิดของ  Locke  สอดคล้องกับ  Smith  (1961  อ้างถึงใน  เจตน์  เจริญโท, 2533: 34)  ท่ี

เห็นว่ารัฐบาลควรท าหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการรักษากฎเกณฑ์ของสังคม  สร้างและรักษาความ

ยุติธรรม  ป้องกันประเทศชาติ  นอกจากน้ันยังมีความเห็นในเร่ืองผลประโยชน์ว่า  ผลประโยชน์

ของทุกคนในสังคมมีการประสานกัน  โดยเป็นไปตามกลไกตลาดท่ีมีการแข่งขันอย่างเสรี  หรือตาม

หลักการท่ีเรียกว่า  “มือท่ีมองไม่เห็น  (Invisible Hand)”  จากแนวคิดน้ีจะเห็นได้ว่า  Smith  ปฏิเสธ

บทบาททางเศรษฐกิจของรัฐ  และระบบศักดินาท่ีเป็นการผูกขาดการตลาดโดยชนช้ันปกครองท่ีมี

อ านาจ 

 อย่างไรก็ตาม  Jeremy  Bentham  ซึ่งเป็นนักคิดส านักเสรีนิยมแบบผลประโยชน์ท่ีถือเอา

ความสุขสูงสุดของคนส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์  ยอมรับการแทรกแซงของรัฐบาล  โดยอธิบายว่า  

ธรรมชาติของมนุษย์จะแสวงหาความพอใจและจะน าความสุขมาสู่ตนเอง  และเช่ือว่า  หากการ

กระท าใดๆ  ก่อให้เกิดความพอใจและความสุข  ถือเป็นการกระท าท่ีถูกต้อง ซึ่งเรียกว่า  หลักแห่ง

อรรถประโยชน์  (Principle  of  Utility)  การกระท าท่ีดีท่ีสุด  คือ  การท าเพ่ือประโยชน์ของคน

จ านวนมากท่ีสุด  (เฉลิมชัย  ยอดมาลัย, 2552)  และการปรับปรุงสังคมด้วยการศึกษา  โดยมี

กฎหมายเป็นเคร่ืองมือท่ีจะท าให้สังคมประสานผลประโยชน์  และบุคคลจะปฏิบัติตัวเพ่ือประโยชน์

ของสังคมท้ังระบบการเมือง  กฎหมาย  และเศรษฐกิจ  นอกจากน้ันยังเสนอให้ปัจเจกบุคคลมีสิทธิ  

เสรีภาพในการด าเนินการด้านเศรษฐกิจ  ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  มีบทลงโทษ  และมีการให้

รางวัลหากได้ท าประโยชน์แก่สังคม  การท าประโยชน์แก่สังคมต้องถือหลักประหยัดและท าให้เกิด

ประโยชน์สูงท่ีสุด  เช่นเดียวกับ  Mill  (1990  อ้างถึงใน  ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 

2542: 42)  ท่ีอธิบายถึงความพอใจเพ่ิมเติมไว้ในหนังสือช่ือ  Principle  of  Political  Economy  และ  

On  Liberty  ว่า  ความพอใจไม่ใช่เพ่ือประโยชน์ท่ีตนได้รับเท่าน้ัน  แต่ยังรวมถึงความพอใจใน

เกียรติและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์  และวิธีการส่งเสริมเกียรติและศักด์ิศรีท่ีดีท่ีสุด  คือ  การให้
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เสรีภาพ  เสรีภาพจึงเป็นจุดมุ่งหมายส าคัญ  และเป็นเป้าหมายของสังคมในตัวเอง  (เกรียงศักด์ิ  ธีระ

โกวิทขจร, 2551) 

 ส าหรับในเร่ืองบทบาทของรัฐในด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจน้ัน  Mill  เห็นว่า  กิจการ

บางอย่างท่ีเอกชนสามารถท าได้ดีกว่ารัฐบาล  เช่น  กิจการธุรกิจอุตสาหกรรม  รัฐก็ไม่ควรเข้าไป

แทรกแซง  หรือกิจการท่ีเอกชนอาจท าได้ไม่ดีเท่ารัฐบาล  แต่ก็ควรให้โอกาสเอกชนได้มีการพัฒนา

ตนเอง  นอกจากน้ันการแทรกแซงของรัฐโดยไม่จ าเป็น  นอกจากจะเป็นการเพ่ิมอ านาจรัฐแล้ว  ยัง

จะท าให้ประชาชนต้องพ่ึงรัฐบาลตลอดเวลา  ขาดการพัฒนาตนเอง  Mill  เสนอว่า  ปัจจัยในการ

ผลิต  อันได้แก่  แรงงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ  และทุน  ควรปล่ อยให้เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ  

ในขณะท่ีรัฐมีหน้าท่ีในการน ามาซึ่งความเสมอภาคทางเศรษฐกิจอันเป็นพ้ืนฐานของเสรีภาพด้วย  

(ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 42-43) 

   

2.3.2   แนวคิดของส านักมาร์กซิสต์  (Marxist)  และนีโอมาร์กซิสต์  (Neo-Marxist)   

ส านักมาร์กซิสต์ในยุคแรกๆ  มีนักคิดท่ีส าคัญของส านักน้ี  ได้แก่  Marx, Engels, Lenin 

และ Stalin  เป็นต้น  แนวคิดท่ีส าคัญของส านักน้ีคือ  แนวคิดเก่ียวกับประวัติศาสตร์วัตถุนิยม  

(Historical  Materialism)  แนวคิดน้ีเช่ือว่า  การด ารงอยู่ของมนุษย์ข้ึนอยู่กับการผลิต  โดยแบ่ง

โครงสร้างของสังคมเป็น  2  ส่วน  คือโครงสร้างส่วนล่าง  คือ  โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ  หรือ

โครงสร้างของการผลิต  และโครงสร้างส่วนบน  อันหมายถึง  โครงสร้างทางการเมือง  กฎหมาย  

ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนา  สถาบันทางสังคมอ่ืนๆ  โดยท่ีความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างท้ัง  2  น้ัน  

โครงสร้างส่วนล่างจะเป็นตัวก าหนดลักษณะและรูปแบบของโครงสร้างส่วนบน  การเปล่ียนแปลง

ทางสังคมจึงข้ึนอยู่กับโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ  หรือโครงสร้างของการผลิต  แนวคิดประวัติศาสตร์

แบบวัตถุนิยมท าให้เข้าใจถึงกระบวนการการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจ  ระบบสังคม  ระบบ

การเมือง  โดยเฉพาะสังคมไทยท่ีเปลี่ยนผ่านมาสู่สังคมทุนนิยมเสรี  (วิทยากร  เชียงกูล, 2523: 30  

อ้างถึงใน  ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 43-44)   

ส านักน้ีจึงมองว่า  รัฐเป็นสิ่งท่ีเกิดมากับสังคมชนช้ัน  เป็นเคร่ืองมือของคนกลุ่มน้อยใน

สังคม  คือ  เจ้าของปัจจัยการผลิต  ในการรักษาอ านาจและผลประโยชน์ของตน  รวมท้ังเพ่ือควบคุม

คนส่วนมากท่ีถูกปกครอง  (ใจ  อ้ึงภากรณ์, 2553: 9)  รัฐมีสภาพเป็นโครงสร้างส่วนบนท่ีถูกก าหนด

โดยโครงสร้างส่วนล่างคือระบบเศรษฐกิจ  โดยการเมือง  สังคมและเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กัน  

การเปล่ียนแปลงใดๆ  ท่ีเกิดข้ึนในสังคมจะเกิดจากการเปล่ียนแปลงในโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  อัน

ได้แก่  ก าลังการผลิต  (Productive  forces)  หากโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นแบบทุนนิยม  ระบบ

การเมือง  กฎหมาย  ตลอดจนความคิดของสังคมก็จะสอดคล้องและสนับสนุนระบบทุนนิยมด้วย  
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ในขณะเดียวกันรัฐก็จะมีลักษณะทางการเมืองท่ีเป็นตัวแทนอ านาจของชนช้ัน  และมีอ านาจควบคุม

คนในสังคมด้วย  ท่ีส าคัญคือมีรูปแบบและมีความสัมพันธ์ทางสังคมแบบทุนนิยม   

อย่างไรก็ดี  แนวคิดของส านักมาร์กซิสในเวลาต่อมาได้พัฒนาเป็นส านักนีโอมาร์กซิส  มี

นักคิดท่ีส าคัญ  ได้แก่  Althusser  และ  Gramsci  โดยปฏิเสธแนวของส านักมาร์กซิสเดิม  และได้

วิเคราะห์ว่า  มิติแต่ละด้านของสังคม  ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  หรือวัฒนธรรมก็ดี  

สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างมีอิสระในตัวเองในบางเง่ือนไข  ไม่จ าเป็นต้องข้ึนต่อกันเสมอไป  หรือ

บางคร้ังโครงสร้างส่วนบนก็อาจเป็นตัวก าหนดโครงสร้างส่วนล่างได้   น่ันคือ  ระบบการเมืองท่ี

ประกอบด้วยกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  สามารถที่จะมีอิทธิพลหรือเป็นตัวก าหนดโครงสร้างทางด้าน

เศรษฐกิจได้  ท าให้กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  ท่ีต้องการประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจพยายามเข้ามามี

อ านาจ  และอิทธิพลทางการเมือง  ดังท่ี  ชัยอนันต์  สมุทวนิช  (2523  อ้างถึงใน  ปรีชา  อุปโยคิน  

และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 46-47)  ได้เสนอเร่ืองของกลุ่มผลประโยชน์  และได้เสนอค าว่า  “กลุ่ม

ยุทธศาสตร์  (Strategic  Groups)”  ท่ีหมายถึงกลุ่มชนช้ันผู้น าทางธุรกิจ  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มศาสนา  ท่ี

สามารถใช้อิทธิพลและอ านาจกดดันให้กลไกอ านาจรัฐ ให้ด าเนินการตามท่ีต้องการ  เพ่ือจะ

ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่กลุ่มของตนได้  และปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ  พหุประชาธิไตย  

(Polyarchy)  ท่ีก่อให้เกิดการสร้างสถาบันและวัฒนธรรมแบบบรรษัทนิยม  โดยประชาชนส่วน

ใหญ่ไม่ได้มีส่วนร่วม  หรือสิทธิเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม    

โดยกลุ่มพ่อค้าและนักธุรกิจน้ีเม่ือสามารถเข้าไปสู่ระบบรัฐสภา  ก็จะเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมใน

การก าหนดนโยบายสาธารณะ  และจะสร้างกลไกอ านาจข้ึนมาใหม่  ผ่านทางสถาบันทางการเมือง

หรือพรรคการเมือง  จากน้ันกลุ่มพ่อค้าและนักธุรกิจเหล่าน้ีก็จะแสวงหาแนวร่วมจากประชาชนให้

มาสนับสนุนพรรคการเมืองของตนเอง  โดยอาศัยกลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็น

แนวทางในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองต่อไป 

 

2.3.3   แนวคิดทุนนิยม  และทุนผูกขาด 

ระบบทุนนิยมในทางเศรษฐศาสตร์การเมืองน้ัน  เป็นระบบความสัมพันธ์ในการผลิตท่ี

เช่ือถือความเป็นเลิศของมนุษย์  โดยมีความเช่ือท่ีส าคัญว่า  มนุษย์สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้  

รัฐไม่จ าเป็นต้องแทรกแซง  แม้มนุษย์จะมีความเห็นแก่ตัว  แต่ถ้ามนุษย์มีเสรีภาพในการตัดสินใจ  

พลังการแข่งขันในสังคมจะสร้างแรงกดดันให้มนุษย์มีพฤติกรรมในทางท่ีก่อสวัสดิการสูงสุดแก่

สังคม  ระบบทุนนิยมจึงก่อให้เกิดวัฒนธรรมปัจเจกชน  (Individualism)  อันมีความเช่ือในเร่ืองของ

สิทธิ  เสรีภาพ  ยอมรับในกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคล  และส่งเสริมการแข่งขัน  (รังสรรค์  

ธนะพรพันธุ์, 2536: 13) 
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ความหมายของระบบทุนนิยมจึงหมายถึง  ระบบหน่ึงของสังคมมนุษย์ท่ีมีแบบแผนการ

ผลิต  ซ่ึงประกอบด้วยสองส่วน  คือ  พลังการผลิต  และความสัมพันธ์ในการผลิต  พลังการผลิตคือ

ความสามารถในการผลิตท่ีมนุษย์สามารถแปรสภาพธรรมชาติให้มารับใช้  และสนองความต้องการ

ของมนุษย์  พลังการผลิตจะสูงหรือต่ าน้ันข้ึนอยู่กับความสามารถ  ความรู้ความช านาญของมนุษย์  

ส่วนความสัมพันธ์ในการผลิตน้ันหมายถึง  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกระบวนการผลิต  และ

สิ่งน้ีเองท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแป ลงทางสังคม  ความสัมพันธ์ทางการผลิตประกอบไปด้วย

ความสัมพันธ์ลักษณะการถือครองปัจจัยการผลิต  หรือกรรมสิทธิ์ในปัจจัยการผลิต  ลักษณะการท า

ผลิตของแต่ละสังคม  และลักษณะทางชนช้ันหรือฐานะของบุคคลในสังคม 

หลักการผลิตในระบบทุนนิยมสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์  และการขูดรีดระหว่างชน

ช้ัน  อันประกอบด้วย  “ชนช้ันผู้ได้เปรียบ”  กับ  “ชนช้ันผู้เสียเปรียบ”  ก าไรท่ีได้ส่วนใหญ่จะตก

ไปสู่ชนช้ันผู้ได้เปรียบ  น่ันก็คือ  ชนช้ันนายทุนท่ีเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต  (พิรอบ  แต้มประสิทธิ์, 

2547: 11)  และก าไรท่ีได้เหล่าน้ีกลุ่มชนช้ันนายทุนก็จะน าไปขยายก าลังการผลิต  อันจะน าไปสู่การ

สะสมทุนต่อไป  น่ันหมายความว่า  ในขณะที่การกระบวนการผลิตเป็นหน้าท่ีของชนช้ันแรงงาน   

กลุ่มชนช้ันนายทุนกลับเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการผลิตในฐานะเจ้าของปัจจัยการผลิต  ซึ่ง

ลักษณะน้ีถือได้ว่า  เป็นการขูดรีดของระบบทุนนิยมน่ันเอง 

ระบบทุนนิยมจึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีต้ังอยู่บนความขัดแย้งทางชนช้ัน  และการขูดรีด

ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันนายทุนกับชนช้ันแรงงาน  ศักยภาพในการผลิตถูกท าให้เป็น

มูลค่า  แรงงานจึงกลายเป็นสินค้าในตลาดท่ีสามารถซื้อขายได้  และที่ส าคัญคือ  ท าให้เกิดการผลิตท่ี

ถูกครอบง าโดยหลักของการแสวงหาก าไรสูงสุด  (ปรีชา  เป่ียมพงศ์สานต์, 2538: 50-52)  อัน

ก่อให้เกิดการขูดรีดของระบบทุนนิยม  การผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหน่ึงหรืออย่างใดอย่างหน่ึงก็เพ่ือ

ก าไรของชนช้ันนายทุน  การผลิตสินค้าจึงเป็นเพียงความต้องการของนายทุน  โดยมิใช่ความ

ต้องการของตลาด  หรือสังคมอย่างแท้จริง  แต่นายทุนเหล่าน้ีได้พยายามโฆษณาสรรพคุณของ

สินค้าเพียงเพ่ือการแสวงหาก าไร  และก าไรท่ีแท้จริงก็ได้จากการขูดรีดมูลค่าส่วนเกินจากแรงงาน  

ตัวอย่างเช่น  นายทุนจ่ายค่าจ้างแรงงานวันละ  100  บาท  แต่ความจริงคนงานท างานเพียง  2  

ช่ัวโมงก็ได้ผลผลิตท่ีต้องการแล้ว  แต่นายทุนกลับให้ท างานวันละ  8  ช่ัวโมง  ซึ่งก็จะท าให้สร้าง

มูลค่าเพ่ิมข้ึนเป็น  400  บาท  ส่วนเกิน  300  บาทน้ันไม่ได้ให้แก่คนงาน  แต่ถูกนายทุนเอาไป  

(ประสงค์ธรรม, 2523: 28-29)  ซึ่งผลต่างของมูลค่าของผลผลิตท่ีแรงงานผลิตได้กับมูลค่าของ

แรงงานคือมูลค่าส่วนเกิน  หรือก าไรท่ีได้จากการขูดรีดแรงงานของชนช้ันนายทุนน่ันเอง  (เมธี  

เอ่ียมวรา, 2542: 74)   
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นอกจากน้ัน  ในกระบวนการผลิตภายใต้วิถีการผลิตแบบทุนนิยมยังก่อให้เกิดการกระจุก

ตัว  และการรวมศูนย์ของทุน  (Concentration  and  Centralization  of  capital)  การกระจุกตัวของ

ทุน  คือ  สภาพที่ทุนส่วนใดส่วนหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  เพ่ิมขนาดขยายความเติบโตข้ึนเร่ือยๆ  

โดยการน าก าไรไปเพ่ิมขนาดของทุน  จากน้ันไปเพ่ิมผลผลิต  ท าให้ก าไรเพ่ิมข้ึนไปอีก  แล้วน า

ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี  ไปเพ่ิมขนาดของทุนต่อไปอีก  เป็นวงจรขยายข้ึนไปเร่ือยๆ  ส่วนการรวมศูนย์ของ

ทุนน้ัน  หมายถึง  การท่ีทุนแต่ละกลุ่มท่ีกระจัดกระจายอยู่เป็นอิสระต่อกัน  ได้รวมกันสร้างระบบ  

“การรวมทุน”  หรือประสานทุนแต่ละกลุ่มเข้าด้วยกัน  ด้วยรูปแบบต่างๆ  เช่น  สมาคมการค้า  กลุ่ม

ธุรกิจ  เป็นต้น  (Mandel, 1977: 402-403  อ้างถึงใน  ก าชัย  ลายสมิต, บรรณาธิการ, 2533: 34)  

เพ่ือให้ทุนน้ันมีขนาดใหญ่  มีพลังทางเศรษฐกิจมากขึ้น  ท าให้กลุ่มทุนเหล่าน้ีกลายเป็น  “ทุนผูกขาด  

(Monopoly)”  ตามความหมายของเศรษฐศาสตร์การเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจการเมืองของ

ประเทศ  (ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ, 2544: 14) 

ทุนผูกขาดจึงเป็นพัฒนาการของระบบทุนนิยม  ที่เร่ิมจากการแข่งขันของทุนขนาดเล็กท่ีมี

มากมาย  และมีความหลากหลาย  แต่ต่อมาทุนเหล่าน้ีจ านวนหน่ึงได้ล้มหายตายจากไป  ส่วนท่ีคง

อยู่บ้างก็คงสภาพเป็นทุนเล็ก  บ้างก็เกิดข้ึนมาใหม่  และจ านวนน้อยที่เติบโตกลายเป็นทุนใหญ่จน

กลายเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด  และได้แสวงหาการใช้พลังอ านาจผูกขาดทางเศรษฐกิจ  โดยเข้าไป

มีอิทธิพลเหนือการเมือง  และการปกครองของรัฐ  เพ่ือสะสมความมั่งค่ังของตนอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด  

ดังท่ี  Korten  (อ้างถึงใน  ณรงค์  เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ, 2544 :11)  กล่าวว่า  “การค้าเสรีและ

การแข่งขันเสรีท่ีเขียนในต าราของ  Adam  Smith  ไม่มีอยู่จริงในโลก  บริษัทยักษ์ใหญ่  ซ่ึงเป็นทุน

ผูกขาด  มีอ านาจเหนือรัฐ  เหนือสภา  และซื้อประชาธิปไตยได้”   

นักเศรษฐศาสตร์ของไทยจ านวนหน่ึงเห็นว่า  ผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ  ได้ท าให้เกิดการต่ืนตัวทางธุรกิจการค้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  หลังปี  พ.ศ.2516  เป็นต้นมา  

ก่อให้เกิดนักธุรกิจรุ่นใหม่  ๆ ท่ีสนใจสมัครรับเลือกต้ังเข้าสู่ระบบรัฐสภาเพ่ือต้องการเป็น

นักการเมืองมากข้ึน  โดยท่ีกลุ่มนักธุรกิจต่างๆ  เหล่าน้ัน  ส่วนใหญ่มาจากตัวแทนหรือผู้น ากลุ่ม

เศรษฐกิจ  4  กลุ่มด้วยกัน  คือ  กลุ่มนายทุนอุตสาหกรรม  กลุ่มนายทุนพ่อค้า  กลุ่มนายทุน

เกษตรกรรม  กลุ่มนายทุนการเงินการธนาคาร  กลุ่มต่าง  ๆ เหล่าน้ีล้วนต้องการอ านาจและ

หลักประกันท่ีจะท าให้ฐานอ านาจทางเศรษฐกิจของตนมีความมั่งค่ั ง  จึงมีการเกาะกลุ่ม  และ

ประสานผลประโยชน์อย่างเหนียวแน่น  เร่ิมต้ังแต่มีการเช่ือมความสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ือปลูกฝัง

ความเก่ียวดอง  หรือการสร้างความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  โดยสนับสนุนบุตรหลานให้แต่งงาน

ระหว่างกลุ่ม  เพ่ือเช่ือมโยงมิตรภาพและผูกกระชับให้ม่ันคงยิ่งข้ึน  เป็นการวางแผนสร้างเง่ือนไข
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ข้ึนมา  และกลายเป็นพันธะสัญญาระหว่างตระกูลและกลุ่มผลประโยชน์  (ปรีชา  อุปโยคิน  และ

สุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 47) 

แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง  ในเร่ืองของระบบทุนนิยม  การสะสมทุน  รวมท้ัง

ทุนผูกขาดท่ีกล่าวมาข้างต้น  จึงสามารถน ามาใช้ในการอธิบายได้ว่า  กลุ่มธุรกิจการเมืองสามารถใช้

อ านาจทางเศรษฐกิจเข้ามามีอ านาจและอิทธิพลทางการเมืองได้อย่าง ไร  ซ่ึงปัจจัยต่างๆ  เหล่าน้ี

นอกจากจะเป็นเหตุผลสนับสนุนให้เกิดกลุ่มธุรกิจการเมืองใ นประเทศแล้ว  ยังเป็นกระแสของ

โลกาภิวัฒน์ท่ีสนับสนุนทุนข้ามชาติให้เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยอีกด้วย 

 

 

2.4  แนวคิดเก่ียวกับระบบสังคมไทย 

 

ระบบสังคมไทย  ถือเป็นระบบกระท าการชนิดหน่ึงซึ่งประกอบด้วยระบบย่ อยหลายๆ 

ระบบ  แต่ละระบบย่อยมีพฤติกรรมท่ีถือเป็นแบบแผนในการท าหน้าท่ีของตนอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเน่ืองมาเป็นเวลายาวนาน  แต่ละระบบย่อยได้ท าหน้าท่ีของตนประสานและตอบสนองกับหน้าท่ี

ของระบบย่อยอ่ืนๆ  ท้ังน้ีเพ่ือการด ารงอยู่ของสังคมไทย 

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับระบบสังคมไทย  ท้ังระบบเครือญาติ  ลักษณะส า คัญของ

สังคมไทย  และค่านิยมเด่นๆ  ในสังคมไทย  ย่อมก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงการก่อเกิดของกลุ่ม

ธุรกิจการเมืองในประเทศไทย  อันเป็นผลมาจากพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมท่ีพิเศษเฉพาะบางประการ

ของคนไทยได้เป็นอย่างดี  ซึ่งรายละเอียดของแนวคิดเก่ียวกับระบบสังคมไทย  มีดังน้ี 

 

2.4.1  ระบบเครือญาติ  ภูมิหลังและสัมพันธภาพระหว่างญาติของไทย  

ระบบเครือญาติของไทยเป็นระบบความสัมพันธ์ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะท่ีน่าสนใจหลาย

ประการ  (สินี  กมลนาวิน, 2513: 1-7) แนวทางของความเป็นเครือญาติของไทย  เกิดจาก

องค์ประกอบด้านต่างๆ  ดังน้ี   

1) องค์ประกอบทางด้านชีวะ  (Biological  Factor)  เกิดจากการสืบสายเลือด  

เรียกว่า  ญาติแบบสืบสายโลหิตเป็นญาติแนวด่ิง  เช่น  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ลูก  หลาน  เหลน 

2) องค์ประกอบทางด้านสังคม  (Social  Factor)  เกิดจากการแต่งงาน  ญาติทาง

ฝ่ายสามี  หรือฝ่ายภรรยาก็จะมาเป็นญาติกับอีกฝ่ายด้วย  นอกจากน้ันการรับบุตรบุญธรรมถือได้ว่า

เป็นญาติทางสังคมด้วยเช่นกัน 
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ภูมิหลังและสัมพันธภาพระหว่างญาติในสังคมไทยมีปัจจัยหลายด้านด้วยกัน  โดยท่ีส าคัญ

สามารถสรุปได้ดังน้ี  (นิรุจน์  ข านุรักษ์, 2543: 27-28)   

1)  ภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจ  เศรษฐกิจไทยแต่เดิมเป็นระบบเศรษฐกิจแบบไร่นา  

(Peasant  Economy)  ชาวต่างประเทศเรียกวัฒนธรรมไทยว่า  “วัฒนธรรมข้าว  (Rice  Culture)”  ซึ่ง

เป็นวิถีชีวิตและความเช่ือท่ีพิเศษอย่างหน่ึงของไทยอันมีพ้ืนฐานมาจากการประกอบอาชีพทางด้าน

เกษตรกรรม  เม่ือกระท าซ้ าๆ  จะกลายเป็นค่านิยม  (Value)  สร้างลักษณะนิสัยคนไทยให้มีลักษณะ

ดังน้ี  คือ  ไม่มีการตระเตรียมเร่ืองเวลา  (Sense  of  Industrial  Time)  เพราะการท านาข้าวไม่

จ าเป็นต้องรีบร้อนให้ตรงเวลา  ซึ่งเม่ือไม่มีการตระเตรียมเร่ืองเวลาแล้ว   ท าให้ส่งผลถึงการ

ด าเนินงานต่างๆ  ให้ทันต่อสถานการณ์  ตลอดจนก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่มีลักษณะการเอ้ือเฟ้ือสูง  

มีส านึกในการแข่งขันต่ า  (Sense  of  Competitive)  การมีความเอ้ือเฟ้ือสูงน้ันเป็นลักษณะที่ดีใน

สังคมที่มีความด้อยโอกาสมาก  (Disadvantage  Group)  คือผู้ท่ีขาดแคลนในหลายๆ  ด้าน  เช่น  

ขาดแคลนทางวัตถุ  ขาดโอกาสทางการศึกษา  ขาดโอกาสทางสาธารณสุข  

ระบบของวิถีชีวิตและความเช่ือแบบวัฒนธรรมข้าวน้ี  เกิดข้ึนเน่ืองจากการใช้

แรงงานคน  การลงแขกเก่ียวข้าว  เกิดแลกเปล่ียนแรงงานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  และเกิดการเลี้ยง

ดูกันด้วย  ท าให้เกิดระบบญาติขยายวงศ์หรือญาติสมมติ  (Extend  Kinship)  คือการให้ความเคารพ

หรือนับถือบุคคลอ่ืนเหมือนญาติของตน  ซึ่งอาจต้ังบ้านเรือนใกล้ๆ  กัน  หรือมีการช่วยเหลือผูกพัน

กันมาเป็นเวลานาน   

2)  ภูมิหลังทางการเมืองการปกครอง  สังคมไทยแต่ก่อนเป็นการปกครองแบบพ่อ

ปกครองลูก  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง จะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกัน  

ขนบธรรมเนียมการปกครองเหมือนพ่อบ้านปกครองลูกๆ  ไม่มีความรุนแรงแต่เป็นถ้อยทีถ้อยอาศัย

กัน  การปกครองในลักษณะน้ี  ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติข้ึนระหว่างผู้ปกครอง

และผู้ถูกปกครองในสังคมไทย 

3) ภูมิหลังทางด้านความเช่ือและศาสนา  เดิมคนไทยนิยมอยู่รวมกันเป็น

ครอบครัวใหญ่  และศาสนาพุทธสอนให้เคารพในญาติผู้ใหญ่  ซึ่ งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ใน

ลักษณะเครือญาติข้ึนในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง 

 

2.4.2  ลักษณะของสังคมไทย  

ในการวิเคราะห์ลักษณะของสังคมไทยน้ัน  มีนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติได้ใช้

ตัวแบบด้านต่างๆ  ในการวิเคราะห์ลักษณะของสังคมไทยไว้มากมาย  อาทิ  ตัวแบบด้านเศรษฐกิจ

ของ  Ayal  (1978  อ้างถึงใน  สุพรรณี  ไชยอ าพร, 2537: 74-75)  ได้ศึกษากรณีสังคมไทย
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เปรียบเทียบกับญ่ีปุ่น  โดยมีความแตกต่างกันในเร่ืองของค่านิยม  อันเป็นผลมาจากคนไทยนับถือ

พุทธศาสนานิกายหินยานหรือเถรวาท  ส่วนญ่ีปุ่นนับถือนิกายมหายาน  ท่ีมีค่านิยมทางการเมือง  

(Political  Value)  มีสาธารณะเป็นเป้าหมาย  (Public  Goal)  ต่างกับไทย  ซึ่งพัฒนาการทางด้าน

เศรษฐกิจของประเทศไทย  ข้ึนอยู่กับค่านิยมของคนไทยท่ีมีต่อบุคคล  (Personal  Value)  และมี

เอกชนเป็นเป้าหมาย  (Private  Goal)  ให้ความส าคัญต่อตัวบุคคล  รักสันโดษ  มักน้อย  ชอบ

สะดวกสบาย  ไม่สะสมเพ่ือการลงทุน  ตามแนวทางพุทธศาสนานิกายเถรวาทหรือหินยาน  ท าให้

คนไทยมีลักษณะรักสบาย  รักสงบ  ไม่ต่อต้านผู้มีอ านาจ  เช่ือในเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด  ชอบ

ท าบุญ  คิดถึงประโยชน์ส่วนตน  ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย   การท่ีวิถีชีวิตของคนไทยยึดโยงกับศาสนา  

โดยเฉพาะศาสนาพุทธ  การเช่ือในค าสอนทางพุทธศาสนาว่า  ท าดีได้ดี  ท าชั่วได้ช่ัว  หรือเวรย่อม

ระงับด้วยการไม่จองเวร  หรือแพ้เป็นพระ  ชนะเป็นมาร  ส่ิงเหล่าน้ีสะท้อนให้เห็นว่า  สังคมไทยไม่

นิยมการใช้ก าลัง  หรือความรุนแรง  และโกรธง่ายหายเร็ว  หรือสังคมลืมเร่ืองร้ายๆ  ได้ง่าย  โดยถือ

ว่า  ผู้กระท าความชั่วย่อมได้รับผลกรรมเองตามหลักศาสนา  (สุชาติ  หล่อโลหการ, 2551: 6)   

สอดคล้องกับการวิเคราะห์โครงสร้างสังคมไทยของ Embree  (1950: 181-193  อ้างถึงใน  

สุพรรณี  ไชยอ าพร, 2537: 76)  ท่ีเห็นว่า  โครงสร้างสังคมไทยเป็นประเภทโครงสร้างหลวม  

(Loosely  Structure)  มีสัมพันธภาพกับบุคลิกภาพแบบปัจเจกชนนิยม  เป็นสังคมท่ีมีความยืดหยุ่น  

ลักษณะส าคัญของคนไทยตามทัศนะของ  Embree  ท่ีส าคัญคือ  รักสนุก  ชอบบริโภค  ขาดความ

สม่ าเสมอ  ขาดระเบียบวินัยโดยต้ังใจ  ไม่ชอบท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ไม่เคารพกฎเกณฑ์ของ

ฝ่ายบริหาร  ไม่ส านึกในเร่ืองเวลา  ชอบขโมย  ขาดความซื่อสัตย์  ไม่ม่ันคงในทรัพย์สิน  แต่ก็มีส่วน

ดีคือท าให้คนไทย  สามารถปรับตัวสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงภายนอกได้  โดยไม่รู้สึกกระทบต่อ

โครงสร้างเดิม  และมีความยืดหยุ่นในวิธีปฏิบัติ   

ในขณะท่ี  Riggs  (1966  อ้างถึงใน  สุพรรณี  ไชยอ าพร, 2537: 75)  ได้ใช้ตัวแบบแบบพริส

เมติก  (Prismatic  Model)  โดยสมมติให้มีสังคม  3  แบบ  คือ  สังคมแบบเกษตรกรรมโบราณ  

สังคมที่ก าลังเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมอุตสาหกรรม  และสังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่  โดย  Riggs  

เห็นว่า  สังคมไทยเป็นสังคมพริสเมติก  คือ  สังคมท่ีอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงจากแบบ

เกษตรกรรมโบราณไปสู่สังคมอุตสาหกรรมสมัยใหม่  โดยมีตัวแทนท่ีส าคัญของสังคม  และท าให้

สังคมไทยมีลักษณะเฉพาะ  ได้แก่ 

1) ชุมชน  (Communities)  โดยมีลักษณะพหุชุมชน  (Poly  Community)  มีท้ัง

ใหญ่บ้างเล็กบ้าง  หรือบางแห่งตัดขาดจากกัน  ชุมชนไทยจึงอยู่ในภาวะคร่ึงๆ  กลางๆ  บางชุมชนมี

การเคล่ือนไหวเข้าสู่วัฒนธรรมใหม่โดยสื่อ  แต่บางแห่งยังเฉ่ือยชา  มีภาวะขัดแย้งกันเองระหว่าง
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ชุมชนใหญ่ต่างๆ  การเลื่อนช้ันทางสังคมของคนไปสู่ชนช้ันน า  (Elite  Group)  ท าได้ยาก  มีการย้าย

ถิ่นสูง  แต่ไม่เปลี่ยนสถานภาพ 

2) โครงสร้างทางชนช้ัน  (Class  Structure)  มีการกระจัดกระจายหลายขั้นตอน

ตามค่านิยมของสังคมไทย  มีลักษณะผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมกับการแสวงหา

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

3) ค่านิยม  (Value)  คนไทยมีค่านิยมท้ังทางวิทยาศาสตร์และไสยศาสตร์ 

4) องค์กร  (Organization)  สังคมไทยมีการผสมองค์กรแบบญาติหรือระบบ

อุปถัมภ์กับสมาคมอาชีพแท้ๆ  เข้าด้วยกัน   

นอกจากน้ียังมีการศึกษาของ  Jacobs  (1971  อ้างถึงใน  สุพรรณี  ไชยอ าพร, 2537: 76)  ท่ี

ได้ใช้ตัวแบบทางประวัติศาสตร์  หรือตัวแบบบิดรอุปถัมภ์ ในการศึกษาสังคมไทยในเชิง

ประวัติศาสตร์  พบว่า  การเปลี่ยนแปลงใดๆ  ของสังคมไทยแม้จะมีความทันสมัย  การตระหนักถึง

เอกลักษณะของชาติ  มีกลุ่มผู้น าท่ีมีความสามารถ  และระบบราชการเป็นปึกแผ่นอยู่บ้างก็ตาม  แต่ก็

ต้องมาจากชนช้ันปกครองเป็นผู้ก าหนดริเร่ิม  ท าให้การพัฒนาไม่ดีเท่าท่ีควร  ลักษณะของระบบ

บิดรอุปถัมภ์ตามทรรศนะของ  Jacobs  คือ  การใช้อ านาจ  (Authority)  ไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อตกลง

ท่ีก าหนดตายตัวว่าใครมีอ านาจหน้าท่ีเพียงใด  ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ  (Economy)  ข้าราชการจะ

เป็นผู้เข้ามาควบคุมจัดการ  และแบ่งอาชีพท่ีจ าเป็นออกให้แก่สังคม   การจัดล าดับชนช้ัน  

(Stratification)  ชนช้ันปกครองมีอภิสิทธิ์เหนือสามัญชนท่ัวไป 

Benedict  (1943  อ้างถึงใน  สุพรรณี  ไชยอ าพร, 2537: 77-78)  ได้ศึกษาสังคมไทยโดยใช้

ตัวแบบทางด้านบุคลิกภาพและจิตใจ  เป็นการศึกษาทางจิตวิทยา  สาระส าคัญโดยสรุปมีดังน้ี 

1) ทรรศนะที่มีต่อผู้ปกครองและข้าราชการทุกระดับ  ถือว่าเป็นเจ้านาย 

2) การพ่ึงพาอาศัยเป็นเร่ืองถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมากกว่าเป็นสิทธิและหน้าท่ี 

3) ไม่สามารถแยกความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับผู้อ่ืนออกจากกันได้ 

4) มุ่งนึกถึงแต่การกินดีอยู่ดี  มีทรัพย์สิน  มีสุขภาพความสมบูรณ์แข็งแรง  ไม่

กังวลใจ  เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

5) มีแนวโน้มท่ีจะควบคุมความรู้สึกต่อผู้อ่ืน  รักสงบ  ไม่ค่อยแสดงอาการ

ก้าวร้าวรุกรานต่อผู้อ่ืน 

6) สิ่งปรารถนาสูงสุดในชีวิต  คือ  อยากรวย  อยากได้ดี  มีเงินทองทรัพย์สมบัติ  

มีบุญกุศล  และสุขภาพดี 

7) ชอบท าอะไรตามใจ  ตามสบาย  แต่ไม่ก่อความเดือนร้อนต่อผู้อ่ืน 
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8) มีปฏิกิริยาจากความกังวลใจหลายรูปแบบและมุ่งแก้ไขโดยไม่ค านึงว่ามี

เหตุผลหรือไม่ 

 

2.4.3 ค่านิยมเด่นๆ  ในสังคมไทย  

ค่านิยมท่ีส าคัญท่ีเป็นลักษณะพิเศษท่ีเด่นชัดของคนไทย  (สุพรรณี  ไชยอ าพร, 2537: 79)  

สรุปได้ดังน้ี   

1) อัตตา  (Personalism  or  Ego)  คือ  การเห็นแก่ตัวเองส าคัญท่ีสุด  ส าคัญ

อันดับรองลงมาคือญาติ  (Kinship)  สังคมไทยมีญาติขยายวงศ์  หรือนับถือเสมือนญาติ  ท าให้ญาติ

คนไทยมีมาก  ถัดมาอีกกลุ่มคือ  ผู้ท่ีมีอิทธิพลต่อเราท้ังที่มีอิทธิพลในแง่ของการงาน  การเงิน  การ

ยอมรับทางสังคมของเราเอง  เช่น  ค นท่ีเคยช่วยเหลือมาโดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อน  ดังน้ัน

กฎระเบียบท่ีออกมาจึงไม่สากล  (Universal)  แต่เป็นแบบไม่มีอะไรท่ีเป็นส่ิงตายตัว  (Particular)  

ซึ่งท าให้เกิดการค านึงถึงตัวเอง  (Individualism)  ตัวใครตัวมัน  การนับถือบุคคลก่อให้เกิดระบบ

อุปถัมภ์  คือ  การเอ้ือเฟ้ือแก่คนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ  สังคมท่ีแตกต่างกัน  ท าให้เกิดการหลีกเลี่ยง

กฎระเบียบ  นอกจากน้ันยังท าให้เกิดการเงียบเฉย  ไม่คัดค้าน  ไม่ขัดแย้ง  (Permissiveness)  เพราะ

เกรงว่า  อาจท าให้เกิดความไม่พอใจกับคนท่ีขัดแย้ง  สังคมไทยจึงมีลักษณะของการประนีประนอม

กัน  ไม่พยายามให้ข้อพิพาท  หรือข้อขัดแย้งลุกลามใหญ่โตออกไป  (สุชาติ  หล่อโลหการ, 2551: 6)   

2) นิสัยรักสนุก  (Fun – Loving)  มีกิจกรรมของสังคมไทยหลายๆ  กิจกรรมท่ีท า

ให้สนุกได้  เช่น  บรรยากาศในห้องเรียน  งานศพ  การไปวัด  นิสัยรักสนุกน้ีจะมีลักษณะต่างๆ  เช่น  

สนุกกับการกิน  ใช้สอยจับจ่าย  บริโภค  คือ  Emphasis  of  Present  Consumption  เน้นบริโภค  

อยากกินอะไรก็จะกินตอนน้ัน  ท าให้เด็กอดทนรอไม่ได้  นิสัยอดทนรอไม่ได้น้ีจะถูกเรียนรู้ต้ังแต่

เด็ก  เด็กเม่ืออยากได้ของเล่นในห้างสรรพสินค้า ก็จะร้องไห้  กลิ้งกับพื้น  พ่อแม่ จึงต้องยอม  

ในขณะท่ีชาวต่างชาติฝึกลูกให้อดทนรอ  เม่ืออยากได้ต้องมีส่วนร่วมในการท าแต่คนไทยโดยมาก

มักโอบอุ้มจนโต  หน้าใหญ่ใจโต  กล้าได้กล้าเสีย  ถ้านิสัยแบบน้ีลดลงจะท าให้เกิดการออมเพ่ือการ

ลงทุนท่ีดีข้ึน  ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากข้ึนในคนไทยทุกชนช้ันทุกอาชีพ  อย่างไร

ก็ดี  ลักษณะดังกล่าวท าให้สังคมไทยขาดจิตส านึกสาธารณะ  และขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  

(สุชาติ  หล่อโลหการ, 2551: 6)     

3) ค่านิยมในการสะสมความดี  (Merit  Accumulation)  พฤติกรรมท าความดีของ

คนไทย  เกิดจากความเช่ือทางศาสนา  ค่านิยมท่ีส าคัญคือ  ทางสายกลาง  (Middle  Way)  และ

หลักการท าดีได้ดี  ท าช่ัวได้ช่ัว  คนไทยนิยมรับชะตากรรม  ไม่ชอบด้ินรนให้อยู่สูงสุดหรืออยู่ต่ าสุด  

จะกระเสือกกระสนให้แต่พอมีพอกิน  เวลาโกรธก็ไม่อาฆาตถึงตาย  และไม่วางเฉยแต่จะท าให้รู้สึก
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เล็กน้อย  สิ่งดีคือท าให้คนไทยสุขภาพจิตดี  คนไทยไม่ค่อยฆ่าตัวตาย  หากเกิดเร่ืองไม่ดีกับตัวเอง  

คนไทยมักโทษว่า  เป็นเร่ืองของกรรมเก่า  ท าให้คนไทยสามารถท าใจยอมรับสภาพได้พอประมาณ  

และด้วยความเช่ือของศาสนา  ลักษณะเหล่าน้ีท าให้สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีน้ าใจต่อกัน  ช่วยเหลือ

เก้ือกูลกัน  และมีความเอ้ืออาทรต่อกัน  แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้ขาดความเอาจริงเอาจังในการ

งาน  และความเป็นอยู่  ขาดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  (สุชาติ  หล่อโลหการ, 2551: 6)   

กล่าวโดยสรุป  การท่ีสังคมไทยมีพื้นฐานของสังคมเกษตรกรรม  ท่ีการท างานไม่ได้ถูก

ก าหนดวิธีการ  หรือเวลาเป็นการท างานอย่างไม่เป็นทางการ  ท าให้คนไทยและสังคมไทยมีลักษณะ

ยืดหยุ่น  คือ  ขาดความสม่ าเสมอ  ขาดระเบียบวินัย  ไม่เคารพกฎเกณฑ์  หลีกเล่ียงข้อก าหนดของ

สังคม  รักสนุก  ชอบบริโภค  ชอบท าอะไรตามใจ  ตามสบาย  แต่ก็มีข้อดีคือ  สามารถปรับตัวตาม

สถานการณ์  หรือสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี  การพ่ึงพากันเป็นเร่ืองของการถ้อยที

ถ้อยอาศัยกันมากกว่าเป็นสิทธิหรือหน้าท่ี  บวกกับภูมิหลังทางความเช่ือและศาสนาพุทธนิกายเถร

วาท  ส่งผลให้คนไทยมีการเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่  และพ่ึงพาอาศัยกันเหมือนญาติพ่ีน้อง  ก่อให้เกิดระบบ

ญาติขยายวงศ์หรือญาติสมมติ  (Extend  Kinship)  อันเป็นพ้ืนฐานท่ีท าให้สังคมไทยมีลักษณะของ

ระบบเครือญาติ  ระบบอุปถัมภ์  โดยมีนักวิชาการท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติได้ใช้ตัวแบบด้าน

ต่างๆ  ในการวิเคราะห์ลักษณะของสังคมไทยไว้มากมาย   

ในด้านของการปกครองน้ัน  ประเทศไทยมีภูมิหลังการทางการเมืองการปกครอ งใน

ลักษณะของพ่อปกครองลูก  มีความใกล้ชิดกันระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครอง  ไม่ได้ยึดถือถึง

กฎระเบียบมากมายนัก  และมีเร่ืองของระบบไพร่  ระบบทาส  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับ

ผู้ถูกปกครองเป็นไปในลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวมากกว่า  หากผู้ถูกปกครองมีเร่ือง

เดือดร้อนใดก็มักจะน าเร่ืองน้ันๆ  ไปขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครอง  อันเป็นการส่งเสริมให้ระบบ

อุปถัมภ์ฝังรากอยู่ในสังคมไทยตลอดมา 

การศึกษาระบบสังคมไทยจะท าให้สามารถเข้าใจถึงการก าเนิดและการเข้ามาสู่ระบบสังคม

และการเมืองไทยของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ในด้านของปัจจัยทางสังคมไทย  ค่านิยมของสังคมไทย

ในด้านต่างๆ  ท่ีสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจการเมืองก่อก าเนิด  ด ารงอยู่  และมีพัฒนาการอย่างยาวนาน

ร่วมกับการเปล่ียนแปลงของสังคมไทย 
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2.5  แนวคิดเก่ียวกับระบบพรรคการเมือง 

 

พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองท่ีมีความส าคัญ  และถือว่าขาดไม่ ได้ในระบบ

การเมืองสมัยใหม่  และมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษากลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย  ท้ังน้ี

เพราะกลุ่มธุรกิจการเมืองส่วนใหญ่ก่อเกิดและด ารงอยู่ภายใต้ระบบพรรคการเมือง  ดังน้ัน  

โครงสร้าง  และบทบาทหน้าท่ีของพรรคการเมือง  ล้วนมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อกลุ่ มธุรกิจ

การเมืองในพรรคการเมืองน้ันๆ  ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

2.5.1  ความหมายของพรรคการเมือง 

พรรคการเมืองตรงกับภาษาอังกฤษว่า  “Political  Party”  (ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ, 2533: 5)  

ซึ่งเป็นค าท่ีมีรากเหง้ามาจากค าว่า  “Part”  ซึ่งแปลว่า  “ส่วน”  ฉะน้ัน  พรรคการเมืองจึงหมายความ

ว่า  ส่วนของราษฎร  หรือการท่ีราษฎรแบ่งแยกออกเป็นส่วนๆ  ตามความคิดเห็นหรือประโยชน์ได้

เสียในทางการเมือง  ส่วนบทนิยามค าว่า  พรรคการเมือง  ตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เคยเสนอ

ไว้ในพระราชบัญญัติพรรคการเมือง  ท่ีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  คือ  พรรคการเมือง  หมายความว่า  

คณะบุคคลซึ่งร่วมกันก่อต้ังเป็นพรรคข้ึน  โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะรวบรวมความคิดเห็นในทาง

การเมืองก าหนดเป็นนโยบายพรรค  เพ่ือประโยชน์ในการเลือกผู้แทน  โดยวิถีทางประชาธิปไตย

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พรรคการเมืองยังมีความหมายทางวิชาการ  3  ประการ  ดังน้ี  (หยุด  แสงอุทัย, 2517: 1) 

1) พรรคการเมือง  หมายถึง  กลุ่มบุคคลท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการปกครอง

บ้านเมืองคล้ายคลึงกันหรือมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน  รวมตัวกันเพ่ือด าเนินกิจการทาง

การเมืองร่วมกันเพ่ือให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองรัฐในท่ีสุด  เช่น   ใช้วิธีการเอาชนะการ

เลือกต้ังท่ัวไป 

2) พรรคการเมือง  หมายถึง  สถาบันของประชาชนซึ่งรัฐธรรมนูญยอมรับรอง

ฐานะไว้เป็นพิเศษว่า  มีอ านาจควบคุมสถาบันของรัฐ  และบังคับให้เจ้าหน้าท่ีของสถาบันของรัฐ

ด าเนินการต่างๆ  ตามท่ีประชาชนส่วนใหญ่ต้องการได้  อาทิ  หัวหน้าของพรรคการเมืองท่ีได้รับ

การเลือกต้ังของประชาชนส่วนมากหรือได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกฝ่ายข้างมากในรัฐสภาจะได้

เป็นประมุขฝ่ายบริหารของรัฐ 

3) พรรคการเมือง  หมายถึง  องค์การท่ีมีการจัดการและมีการปกครอ งบังคับ

บัญชากันเหมือนองค์กรอ่ืนๆ  ของรัฐ  มีหัวหน้า  รองหัวหน้า  เลขาธิการ  และเจ้าหน้าท่ีจ านวน

หน่ึงด าเนินกิจการต่างๆ  ขององค์การตามหน้าท่ีท่ีระเบียบหรือข้อบังคับขององค์การได้ก าหนดไว้  
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นอกจากน้ัน  องค์การท่ีว่าน้ีอาจจะมีสมาชิกธรรมดาท่ีได้มีอ านาจหน้าท่ีภายในองค์การอีกเป็น

จ านวนมาก  ซึ่งจะคอยช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการขององค์การในด้านต่างๆ  เช่น  ส่งเงินบ ารุง

กิจการของพรรคหรือหาเสียงให้แก่สมาชิกท่ีพรรคส่งเข้าสมัคร 

 

2.5.2  บทบาทความส าคัญของพรรคการเมือง   

พรรคการเมืองเป็นส่ิงที่ขาดไม่ได้ในระบบการเมืองสมัยใหม่  มีบทบาทหน้าท่ี  และ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการเมือง  และมีความส าคัญต่อประชาชนและต่อ การปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง  ซึ่งสามารถประมวลได้ดังน้ี   

1) พรรคการเมืองท าหน้าท่ีในการสร้างชาติ  หรือการผสมผสานความแตกต่างใน

เร่ืองเผ่าพันธุ์  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม  โดยมีอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นพ้ืนฐาน  พรรค

การเมืองจึงมีหน้าท่ีในการสร้างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  หรือความสามัคคีให้เกิดข้ึนในชุมชน

การเมือง  (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2548: 345)   

2) พรรคการเมืองมีบทบาทในการช่วยรวบรวมและท าให้ความคิดเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับปัญหาสาธารณะต่าง ๆ เช่น  ปัญหาเศรษฐกิจ  และอาชญากรรม  เป็นต้น  มี

น้ าหนักน่ารับฟังพร้อมกันน้ันพรรคการเมืองต่าง  ๆ ก็จะเสนอนโยบายส าหรับใช้แก้ปัญหา

สาธารณะน้ันๆ  มาให้ประชาชนท่ัวไปได้พิจารณาตัดสินใจเลือกแนวนโยบายท่ีตนชอบมากท่ีสุด  

เป็นนโยบายแก้ไขปัญหาสาธารณะเหล่าน้ัน  ซ่ึงถ้าหากว่าแนวนโยบายพรรคใดได้รับการสนับสนุน

จากประชาชนส่วนใหญ่พรรคน้ันก็จะได้รับเป็นรัฐบาล  และใช้แนวนโยบายท่ีเคยแถลงไว้ต่อ

ประชาชนเป็นแนวนโยบายในการบริหารกิจการต่าง ๆ ของประเทศ  เห็นได้ชัดว่า  ถ้าไม่มีพรรค

การเมืองคอยท าหน้าท่ีรวบรวมเอาความคิดเห็นของประชาชนก าหนดเป็นแนวนโยบายในการ

บริหารประเทศแล้ว  ความคิดเห็นของประชาชนแต่ละคนก็จะไม่มีประโยชน์ต่อสังคม  และจะ

ไม่ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐเท่าท่ีควร  (ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ, 2533: 15)  

3) พรรคการเมืองจะท าหน้าท่ีด้านการเมืองของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  อาทิ  กลุ่ม

กรรมกร  กลุ่มชาวนา  กลุ่มพ่อค้า  และกลุ่มปัญญาชน  เป็นต้น  (ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ, 2533: 16)  

พร้อมกับน าเอาความคิดเห็น  และความต้องการของกลุ่มเหล่าน้ันมาตีแผ่ให้ประชาชนท่ัวไปและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ทราบ  และตกลงใจว่าควรจะให้การสนับสนุนความคิดเห็น  และความต้องการ

ของกลุ่มใด  รวมท้ังแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  อันจะช่วยป้องกันมิให้

กลุ่มผลประโยชน์เหล่าน้ัน  ใช้วิธีรุนแรงระงับข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มท่ีเกิดข้ึน 

4) พรรคการเมืองเป็นผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีให้การศึกษาแก่ประชาชนท่ัวไป  และช่วยท า

ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาของบ้านเมืองมากข้ึน  (ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ, 2533: 17)  
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ท้ังน้ีก็เพราะตามปกติน้ัน  ประชาชนท่ัวไปไม่ว่าจะมีความรู้สามัญสูงสักเพียงใด  แต่การท่ีต้อง

ปฏิบัติภารกิจประจ าวันเพ่ือการด ารงชีวิต  ท าให้ไม่สามารถที่จะมีความรอบรู้และความเข้าใจใน

ปัญหาของบ้านเมืองซึ่งมีความสลับซับซ้อนได้อย่างถ่องแท้  ฉะน้ัน  ประชาชนท่ัวไปย่อมจะได้รับ

ประโยชน์จากข่าวสารเก่ียวกับเร่ืองราวและปัญหาสาธารณะต่างๆ  ซึ่งพรรคการเมืองจะน ามาเสนอ

ให้แก่ประชาชน  ถ้าไม่มีพรรคการเมืองท าหน้าท่ีศึกษาปัญหาสาธารณะมาตีแผ่ให้ทราบ  ประชาชน

ย่อมจะไม่มีโอกาสมีความรู้ความเข้าใจในสาธารณะได้อย่างถ่องแท้ย่อม  และไม่สามารถเข้ามีส่วน

ร่วมในกระบวนการทางการเมืองของประเทศได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

 

2.5.3  โครงสร้างพ้ืนฐานของพรรคการเมือง 

โครงสร้างพื้นฐานของพรรคการเมืองไทยส่วนใหญ่มีแบบแผนหลัก  ๆ ท่ีเป็นไปตาม

ข้อบังคับของกฎหมายพรรคการเมือง  (เชาวนะ  ไตรมาศ, 2540: 25)  ประกอบด้วยหัวหน้าพรรค  

รองหัวหน้าพรรค  เลขาธิการพรรค  รองเลขาธิการพรรค  กรรมการบริหารพรรค  สมาชิกพรรค  ซึ่ง

นอกจากจะมีส านักงานใหญ่พรรคแล้ว  ยังมีสาขาพรรคกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ  ท้ังในระดับ

ต าบล  อ าเภอ  และระดับจังหวัด  (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2548: 354) 

   

2.5.4  ระบบพรรคการเมือง 

ระบบพรรคการเมืองมีอยู่ด้วยกันหลายรูปแบบ  ซึ่งลิขิต  ธีรเวคิน  (2548: 344-345)  ได้

สรุปไว้ดังน้ี  

1)  ระบบพรรคเดียว  (Single  Party  System)  เป็นระบบท่ีมีพรรคการเมืองเพียง

พรรคเดียวภายในประเทศ  ผูกขาดอ านาจทางการเมือง  และมีอ านาจเหนือรัฐบาลในแง่การควบคุม  

และก าหนดนโยบาย  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการหรืออ านาจนิยม  

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคอมมิวนิสต์  หรือฟาสซิสต์  หรือสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ตาม 

2)  ระบบพรรคเด่นพรรคเดียว  (One  Party  Dominance)  เป็นระบบท่ีมีหลายพรรค  

แต่มักมีพรรคการเมืองท่ีได้รับเสียงข้างมาก  และสามารถต้ังรัฐบาลได้เพียงพรรคเดียว  พรรคอ่ืนๆ  

ในสภาก็อาจมีเสียงบ้าง  แต่ก็ไม่สามารถท้าทายการผูกขาดอ านาจทางการเมืองและการเป็นรัฐบาล

ได้  อาทิ  พรรค  People’s  Action  Party  ของสิงคโปร์  พรรค  Liberal  Democrat  Party  ของญ่ีปุ่น   

3)  ระบบสองพรรค  (Two  Party  Systems)  เป็นระบบท่ีมีพรรคการเมืองเพียงสอง

พรรคใหญ่ผลัดกันบริหารประเทศ  แต่มิได้หมายความว่าในประเทศน้ันจะมีเพียงสองพรรค

การเมืองเท่าน้ัน  แต่ยังคงมีพรรคอ่ืนอีกมากมายแต่มักไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน  ระบบ

การเมืองแบบสองพรรคน้ันเป็นระบบท่ีมีเสถียรภาพ  และมีผลดีต่อประชาชนในการพิจารณา



 

 

45 

 

นโยบาย  ซึ่งมักมีการแข่งขันกันเสนอนโยบายต่างๆ  มากมาย  ซึ่งบางคร้ังนโยบายท่ีออกมาอาจมี

ความคล้ายคลึงกัน  หรืออาจแตกต่างกันชัดเจนก็ได้ 

4)  ระบบหลายพรรค  (Multi  Party  Systems)  เป็นระบบท่ียอมให้มีพรรคการเมือง

หลายพรรคในประเทศ  เพ่ือการแข่งขันกันทางการเมืองระหว่างพรรคต่างๆ  ระบบการเมืองแบบ

หลายพรรคน้ันเกิดข้ึนได้เพราะไม่มีพรรคใดพรรคหน่ึงมีเสียงเด็ดขาด  การต้ังรัฐบาลก็ต้องใช้วิธี

รวมกันเป็นพันธมิตร  น่ันคือ  มีลักษณะของรัฐบาลผสม  แต่ในลักษณะเช่นน้ี มักมีปัญหาเร่ือง

เสถียรภาพ  การแก่งแย่งต าแหน่งรัฐมนตรี  การมีอ านาจต่อรองของพรรคใหญ่ๆ  ซึ่งอาจคว่ ารัฐบาล

ด้วยการถอนตัวจากรัฐบาล 

   

2.5.5  ความเป็นมาของพรรคการเมืองในประเทศไทย 

พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ส าหรับประเทศไทยน้ัน

แม้จะมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในปี  พ.ศ.2475  แต่แนวคิดพรรคการเมืองได้มีการ

เผยแพร่ในประเทศไทยก่อนหน้าน้ัน  อันจะเห็นได้จากในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า

เจ้าอยู่หัว  ทรงทดลองการปกครองในรูปแบบประชาธิปไตยโดยการสร้าง  “เมืองดุสิตธานี”  และ

ทรงให้มีพรรคการเมือง  2  พรรค  คือ  พรรคโบว์น้ าเงิน  มีท่านราม  ณ  กรุงเทพ  (รัชกาลท่ี  6)  

เป็นหัวหน้าพรรค  และพรรคโบว์แดง  มีพลเอกเจ้าพระยารามราณพเป็นหัวหน้าพรรค  (ปรีชา  

หงษ์ไกรเลิศ, 2533: 99)  อย่างไรก็ดี  พรรคการเมือง  2  พรรคน้ีไม่อาจถือได้ว่า  เป็นพรรคการเมือง

อย่างแท้จริง  แต่เป็นเพียงการทดลองความคิดเก่ียวกับพรรคการเมืองในประเทศไทยเท่าน้ัน 

ต่อมาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร   ได้มีการจัดต้ัง  “สมาคม

คณะราษฎร”  ข้ึน  โดยมีการด าเนินงานเหมือนพรรคการเมืองทุกประการ  เพียงแต่ค าว่า  “พรรค

การเมือง”  ยังเป็นค าใหม่  และยากท่ีคนไทยในสมัยน้ันจะเข้าใจได้  อย่างไรก็ตามเม่ือเกิดความ

แตกแยกในคณะราษฎร  ท าให้คณะราษฎรแบ่งออกเป็น  2  กลุ่มคือ  กลุ่มพระยามโนปกรณ์นิติ

ธาดา  และกลุ่มหลวงประดิษฐ์มนูธรรม   จนกลายเป็นความขัดแย้งทางการเมือง   และเกิด

รัฐประหารอีกคร้ัง  พระยาพหลพลพยุหเสนาเข้ารับหน้าท่ีจัดต้ังรัฐบาล  และเม่ือพระยาพหลพล

พยุหเสนาวางมือทางการเมือง   ก็เกิดการแตกแยกในกลุ่มผู้สนับสนุนออกเป็น  3  ฝ่ายอีกคือ  กลุ่ม

หลวงพิบูลสงคราม  กลุ่มหลวงประดิษฐ์มนูธรรม  และกลุ่มนายควง  อภัยวงศ์  ซึ่งแท้จริงแล้วกลุ่ม

การเมืองต่างๆ  เหล่าน้ีก็มีฐานะเป็นพรรคการเมืองท้ังสิ้น  เพียงแต่ยังไม่มีการเรียกว่าเป็นพรรค

การเมืองเท่าน้ัน  (ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ, 2533: 102-103) 

เม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญในปี  พ.ศ.2489  ได้ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวในการ

จัดต้ังพรรคการเมืองข้ึน  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้ให้เสรีภาพในการจัดต้ังพรรคการเมืองเป็น
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คร้ังแรกโดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา  14  ว่า  “บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในร่างกาย  ทรัพย์สิน  

การพูด  การเขียน  การพิมพ์  การโฆษณา  การศึกษาอบรม  การชุมนุมสาธารณะ  การต้ังสมาคม  

การต้ังคณะพรรคการเมือง  การอาชีพ  ท้ังน้ีภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย ”  ท าให้มีการจัดต้ังพรรค

การเมืองข้ึนอย่างมากมาย  แต่เป็นพรรคการเมืองท่ียังไม่มีพระราชบัญญัติพรรคการเมืองรับรอง  

ได้แก่  พรรคก้าวหน้า  พรรคประชาธิปัตย์  พรรคสหชีพ  พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  พรรคกสิกร  

พรรคธรรมาธิปัตย์  พรรคประชาชน  พรรคกสิกรรมกร  สหพรรค  พรรคชาติสังคมประชาธิปไตย  

เป็นต้น  (ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ, 2533: 104-106)  จนกระทั่งสมัยจอมพล  ป.พิบูลสงคราม  จึงได้มีการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติพรรคการเมืองข้ึนเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย  โดยมีการจัดต้ังพรรค

การเมืองต่างๆ  มากถึง  30  พรรค  ซึ่งพรรคท่ีส าคัญได้แก่  พรรคเสรีมนังคศิลา  พรรคประชาธิปัตย์  

พรรคเสรีประชาธิปไตย  พรรคราษฎร  พรรคประชาชน  พรรคชาติสังคม  เป็นต้น  อย่างไรก็ดี  ใน

วันท่ี  21  ตุลาคม  พ.ศ.2501  จอมพลสฤษฎิ์  ธนะรัชต์  ได้ท าการปฏิวัติ  และยกเลิกรัฐธรรมนูญ  

รวมท้ังห้ามชุมนุมทางการเมือง  พรรคการเมืองเหล่าน้ีจึงได้สลายตัวไป 

พรรคการเมืองได้รับการจัดต้ังใหม่อีกคร้ัง  เม่ือมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติพรรค

การเมือง  พ.ศ.2511  โดยมีการจดทะเบียนพรรคการเมือง  17  พรรคด้วยกัน  เช่น  พรรคสหประชา

ไทย  พรรคประชาธิปัตย์  พรรคประชาชน  พรรคสยามใหม่  เป็นต้น  ต่อมาได้เกิดการรัฐประหาร

ยึดอ านาจตนเองของจอมพลถนอม  กิตติขจร  ในปี  พ.ศ.2514  และได้ประกาศห้ามชุมนุมทาง

การเมือง  พรรคการเมืองต่างๆ  จึงต้องยุติลงอีกคร้ังหน่ึง  ต่อมาภายหลังเกิดเหตุการณ์  14  ตุลาคม  

พ.ศ.2516  มีการจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2517  และ

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง  พ.ศ.2517  มีพรรคการเมืองเกิดข้ึนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็น

จ านวนมากถึง  43  พรรคด้วยกันหลังจากไม่มีพรรคการเมืองมากว่า  2  ปี  ต่อมาได้เกิดการปฏิรูป

การปกครองแผ่นดินในวันท่ี  6  ตุลาคม  พ.ศ.2519  และได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2517  และมีค าสั่งห้ามชุมนุมทางการเมือง  จนกระท่ังเกิดการปฏิวัติใน

เดือนตุลาคม  พ.ศ.2520  มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2521  และ

พระราชบัญญัติพรรคการเมือง  พ.ศ.2524  มีพรรคการเมืองท้ังสิ้น  18  พรรค  ท่ีส าคัญคือ  พรรค

ประชาธิปัตย์  พรรคปวงชนชาวไทย  พรรคกิจสังคม  พรรคชาติไทย  พรรคประชากรไทย  เป็นต้น  

ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับน้ีใช้มายาวนานถึง  17  ปี  ซึ่งระหว่างน้ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม  2  คร้ัง  

ต่อมาถูกยกเลิกโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  มาตรา  323  ซึ่งก าหนดให้

รัฐสภาด าเนินการพิจารณาและให้ความเห็นชอบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค

การเมืองภายใน  240  วัน  นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  และกฎหมายฉบับน้ีได้บังคับใช้ต้ังแต่

วันท่ี  9  มิถุนายน  พ.ศ.2541  เป็นต้นมา  (ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2550) 
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กล่าวโดยสรุป  พรรคการเมือง  เป็นองค์กร  หรือกลุ่มผลประโยชน์หน่ึงท่ีรวบรวมกลุ่ม

บุคคลท่ีมีความคิดเห็นทางการเมือง  หรือมีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกัน  รวมตัวกันเพ่ือด าเนิน

กิจการทางการเมือง  มีบทบาทส าคัญในการรวบรวมความคิดเห็น ของประชาชน  และกลุ่ม

ผลประโยชน์ต่างๆ  ท่ีมีต่อปัญหาสาธารณะ  และได้เสนอแนวทางแก้ไขผ่านทางนโยบายของพรรค  

พรรคการเมืองจึงเป็นสถาบันการเมืองท่ีมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชน  แนวคิดเก่ียวกับระบบพรรคการเมืองน้ีจะช่วยในการวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจ

การเมืองท้ังในด้านของการก าเนิด  บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในฐานะที่เป็นกลุ่ม

ผลประโยชน์หน่ึง  รวมท้ังการประสานประโยชน์กับกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงความสัมพันธ์ของกลุ่ม

ธุรกิจการเมืองท่ีมีต่อระบบการเมืองของไทยได้เป็นอย่างดี 

 

 

2.6  แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มการเมือง 

 

2.6.1  รูปแบบของการรวมกลุ่มภายในพรรคการเมือง   

แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มการเมือง  (ปิยศักด์ิ  สูตรนันท์, 2534: 38-41)  พิจารณาในด้านรูปแบบ

ของการรวมกลุ่ม  แบ่งออกเป็น  3  รูปแบบ  คือ   

1) พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบกระแสความคิด  (Function  Cliques  or   

Tendencies)  พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มรูปแบบน้ีมีลักษณะโครงสร้างทางองค์กรน้อยมาก  หรือ

แทบไม่มีเลย  มักเกิดข้ึนจากการมีประเด็นถกเถียง  (Issues)  ข้ึนภายในพรรคการเมืองหรือในการ

ประชุมต่างๆ  ภายในพรรคการเมือง  เช่น  การประชุมเพ่ือหามติพรรคเดียวกันในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

สมาชิกของกลุ่มย่อยที่เกิดข้ึนจากพฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มในรูปแบบน้ี  จะไม่ชัดเจน  ไม่อาจ

สรุปแน่นอนได้ว่า  มีใครบ้าง  จ านวนสมาชิกท่ีรวมตัวกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา  โดย

จะผันแปรตามสถานการณ์  เพราะฉะน้ันกลุ่มกระแสความคิดท่ีเกิดข้ึนจึงไม่มีการสรรหาหรือ

คัดเลือกสมาชิก  แต่บุคลิกภาพของผู้น ากลุ่มในรูปแบบน้ี  อาทิ  วาทศิลป์  หลักการ  และอ านาจ

บารมี  จะเป็นตัวชักจูงและโน้มน้าวให้เกิดการรวมกลุ่มข้ึน  กลุ่มกระแสความคิดท่ีเกิดข้ึนน้ีมักจะมี

สมญานาม  ซึ่งอาจถูกต้ังข้ึนโดยกลุ่มสื่อมวลชนต่างๆ  ระยะเวลาของการรวมกลุ่มก็จะมีความไม่

แน่นอน  ส่วนมากมักจะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาไม่นานเพียงเพ่ือการอภิปรายถกเถียง  และแสดง

ความคิดเห็นต่อประเด็นปัญหาใดปัญหาหน่ึง  หรือเพ่ือรณรงค์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ

เท่าน้ัน  และเม่ือทุกอย่างยุติลงกลุ่มประเภทน้ีก็จะสลายตัวไป  แต่ในบางสถานการณ์กลุ่มรูปแบบน้ี
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อาจพัฒนาตัวเอง  และขยายตัวให้กลายสภาพเป็นกลุ่มจัดต้ั งท่ีมีการจัดองค์กรภายในกลุ่ม ท่ี

แข็งแกร่งข้ึนภายในพรรคการเมืองได้เม่ือเวลาผ่านไป 

2) พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบอุปถัมภ์  (Personal  Faction, Client  Group  

Faction, Patron – Client  Group, Clientist  Group)  เป็นพฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มท่ีมีการพัฒนา

องค์การภายในกลุ่มดีกว่ารูปแบบแรก  โดยพื้นฐานของพฤติกรรมแบ่งกลุ่มในรูปแบบน้ี  จะมีการ

ยึดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นหลักในลักษณะ  “ลูกพี่ – ลูกน้อง”  (Leader – Follower  Nature)  

ซึ่งจะมีความผูกพันท้ังในด้านส่วนตัวท่ีมีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  การช่วยเหลือเก้ือกูลอุปถัมภ์ค้ าชู

และการมีบุญคุณระหว่างกัน  ลักษณะการรวมตัวภายในกลุ่มรูปแบบน้ีจะอยู่ในลักษณะ  “การมี

หัวหน้าซ้อนหัวหน้าเป็นช้ันๆ  (Layers  of  Leader, Followers  as  Sub  Leader)”  คือผู้น าหรือ

หัวหน้ากลุ่ม  (Leader)  รูปแบบน้ีจะมีลูกน้อง  (Followers)  ท่ีลดหล่ันกันลงไปเป็นช้ันๆ  โดยแต่ละ

ช้ันจะมีหัวหน้าย่อย  (Sub  Leader)  ท่ีจะมีลูกน้องย่อยของแต่ละคนซ้อนกันลงไปอีก  คือ  จะมี

ลักษณะของการขยายตัวจากฐานสมาชิกขนาดเล็กไปสู่ฐานสมาชิกขนาดใหญ่  ลักษณะเช่นน้ีจะท า

ให้กลุ่มย่อยที่เกิดข้ึนมีการสะสมอิทธิพลท้ังภายในและภายนอกพรรค  อันท าให้ศักยภาพในการ

ต่อรองภายในพรรคของกลุ่มย่อยรูปแบบน้ีมีสูงข้ึนตามล าดับ  ซึ่งจะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ

ความสัมพันธ์และสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง  (Vertical  Link)  ของพรรคการเมือง  ท าให้

หัวหน้าพรรคการเมือง  ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้น าอย่างเป็นทางการไม่สามารถสั่งการลงมาตามสายการ

บังคับบัญชาท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากระดับล่างถูกควบคุมโดยบรรดาหัวหน้าย่อย

ท้ังหลาย  ช่ือของกลุ่มย่อยแบบอุปถัมภ์น้ีจะถูกต้ังช่ือตามหัวหน้ากลุ่ม  ซึ่งเป็นลูกพ่ีใหญ่ ท่ีเป็น

เสมือนสัญลักษณ์ของกลุ่ม  โดยมีบ้านของหัวหน้ากลุ่มเป็นแหล่งรวมตัวและใช้เป็นสถานท่ีนัดพบ

เพ่ือประชุมปรึกษาหารือของสมาชิกภายในกลุ่ม  อย่างไรก็ตาม  พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบ

ลูกพี่ลูกน้องน้ี  อาจท าให้เกิดกลุ่มย่อยที่เกิดข้ึนมีการแตกตัวย่อยลงไปอีกได้  หรือท่ีเรียกว่า  Sub  

Faction  ท้ังน้ี  เพราะลักษณะการมีหัวหน้าซ้อนหัวหน้าดังท่ีกล่าวแล้ว  จะก่อให้เกิดสายโยงใยที่

สลับซับซ้อนโดยมากมักแตกเป็นสายหรือเป็นเครือข่ายออกไปตามเขตตามท้องถ่ิน  สมาชิกของ

กลุ่มย่อยประเภทน้ีจึงต้องมีสิ่งท่ีเรียกว่า  ความระแวดระวัง  (Awareness)  สูงมาก  คือจะต้องคอยดู

ตัวเองอยู่เสมอว่า  คณะที่ตัวเขาสังกัดอยู่ในสายของใครหรือข้ึนตรงต่อผู้ใด 

3) พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบองค์กร  (Institutionalized  Faction, Organized  

Faction, Formalized  Faction, Developed  Faction)  เป็นพฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มท่ีมีโครงสร้าง

การจัดองค์กรท่ีชัดเจน  ท้ังในแง่ของระบบสายการบังคับบัญชา  การสรรหาสมาชิกและเลือกสรร

ผู้น ากลุ่ม  รวมท้ังการมีกฎระเบียบวินัยต่าง ๆ ภายในกลุ่ม  พฤติกรรมการแบ่งพวกแบ่งกลุ่มใน

ลักษณะน้ี  มีส่วนท่ีเหมือนกับพฤติกรรมแบบที่  2  ตรงท่ีมีการยึดถือหรืออิงตัวบุคคลเป็นพ้ืนฐานท า
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ให้เกิดความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของการรวมกลุ่มย่อยขึ้นมา  โดยลักษณะสมาชิกภาพของกลุ่ม

ย่อยที่เกิดข้ึน  จะมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นทางการหรือก่ึงทางการมากกว่าพฤติกรรมแบบที่  1  และ

แบบท่ี  2  จากการท่ีกลุ่มย่อยลักษณะน้ีมีระดับความเป็นองค์กรสูงน้ีเอง  จึงท าให้ศักยภาพในด้าน

บทบาทภายในพรรคของกลุ่มย่อยสูงตามไปด้วย  ท้ังยังสูงกว่ากลุ่มย่อยของพฤติกรรมแบบอุปถัมภ์

อีกด้วย  กลุ่มจะมีการสร้างกฎระเบียบที่เป็นทางการข้ึน  มีการก าหนดวาระการประชุมท่ีแน่นอน  มี

การวางแผนงานอย่างเป็นระบบมีการออกเสียงอย่างเป็นทางการในการแสดงมติต่างๆ  ภายในกลุ่ม  

มีการจดบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ  ภายในกลุ่มอย่างเป็นสัดส่วน  รวมท้ังอาจมีการจัดต้ัง

ส านักงานหรือท่ีท าการของกลุ่มอย่างเป็นทางการอีกด้วย  ในกลุ่มสื่อมวลชนไทยมักเรียกกลุ่มแบบ

น้ีว่า  “มุ้งเล็กมุ้งใหญ่”  คือมีสภาพเหมือนพรรคเล็กซ้อนพรรคใหญ่  ช่ือของกลุ่มแบบน้ีอาจใช้ตาม

ช่ือหัวหน้ากลุ่ม  ตามแนวอุดมการณ์ของกลุ่ม  หรือตามหน้าท่ีและกิจกรรมท่ีกลุ่มด าเนินอยู่  กลุ่ม

มักจะมีความสัมพันธ์เก่ียวโยงอยู่กับกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ ภายนอกพรรค  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

สื่อมวลชน  กลุ่มธุรกิจ  สหภาพ  หรือแม้แต่กลุ่มวิชาการ  ท้ังน้ีเพ่ือประโยชน์ในด้านการเป็นฐาน

เสียงสนับสนุนโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มรวมท้ังเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มอีกด้วย  

กลุ่มรูปแบบน้ีมีโอกาสแตกตัวออกไปเป็น  Sub Faction ได้เช่นเดียวกับพฤติกรรมแบบลูกพี่ลูกน้อง  

เน่ืองจากกลุ่มแบบมีการจัดองค์กรน้ี  มีขอบข่ายการจัดองค์กรท่ีกว้างขวางและมีจ านวนสมาชิก

ค่อนข้างมากกว่าพฤติกรรมแบบอุปถัมภ์  สมาชิกกลุ่มของกลุ่มแบบน้ีจะมีความส านึกในการเป็น

สมาชิกภาพของกลุ่ม  (Self – Consciousness)  ค่อนข้างสูง  พวกเขาจะแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าเป็น

สมาชิกของกลุ่ม  ด้วยเหตุน้ีจึงมีส่วนท าให้ความคงอยู่ของกลุ่มมีแนวโน้มท่ีค่อนข้างยาวนานกว่า

พฤติกรรมแบบที่  1  และ  2  ซึ่งสิ่งน้ีเป็นปัจจัยประการหน่ึงท่ีมีส่วนพัฒนาความเป็นทางการของ

กลุ่มให้มีสูงมากข้ึนตามล าดับ  จนมีศักยภาพพอถึงขนาดแตกตัวออกไปจัดต้ังพรรคการเมืองใหม่ได้  

ดังท่ีเกิดข้ึนในกรณีพรรคประชาราช  ของกลุ่มวังน้ าเย็นท่ีน าโดยนายเสนาะ  เทียนทอง  เป็นต้น 

   

2.6.2  ระบบของการรวมกลุ่ม 

แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มการเมืองพิจารณาในด้านระบบของการรวมกลุ่ม  (ปิยศักด์ิ  สูตรนันท์, 

2534: 42-44)  แบ่งได้เป็น  3  ระบบดังน้ี  

1) พฤติกรรมการแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบระบบปิด  (Elitist  Factionism)  เป็น

พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มท่ีเกิดข้ึนในระดับชั้นน าของพรรคการเมืองหน่ึงๆ  รูปแบบพฤติกรรมท่ี

เกิดข้ึนในระบบน้ีส่วนใหญ่มักจะเป็นแบบอุปถัมภ์  (Patron  Faction)  โดยบุคคลระดับชนช้ันน า

ภายในพรรคท้ังหลาย  มีท้ังอ านาจและอิทธิพลอยู่ภายในและภายนอกพรรค  ซึ่งมีกลุ่มของตัวเองอยู่

ภายในพรรค  ต่างจะแข่งขันกันแสวงหาแนวทางเพ่ือก้าวเข้ามามีบทบาทอิทธิพลภายในพรรคให้
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มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  การแข่งขันดังกล่าวจะมีท้ังลักษณะที่รุนแรงก้าวร้าว  หรืออาจมีลักษณะ

ประนีประนอม  ข้ึนอยู่กับสถานการณ์  แต่ส่วนใหญ่จะด าเนินไปภายใต้กรอบระเบียบของพรรค  

ซึ่งพรรคการเมืองท่ีมีระบบพฤติกรรมแบบน้ี  มักจะเปิดโอกาสให้มีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียน

และเล่ือนฐานะต าแหน่งระหว่างกลุ่มย่อยต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนภายในพรรค  ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างดุล

แห่งอ านาจ  (Balance  of  Faction) 

2) พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบระบบเปิด  (Opened  Factionalism)  เป็น

พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มท่ีเกิดข้ึนเพราะความพยายามในการขยายตัวของกลุ่มย่อยต่างๆ  ท่ีมีอยู่

ภายในพรรคการเมือง  กลุ่มย่อยที่เกิดข้ึนเหล่าน้ี  จะมีการติดต่อสร้างสายสัมพันธ์กับกลุ่ม

ผลประโยชน์ต่างๆ  ภายนอกพรรค  เพ่ือหาฐานสนับสนุนพฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มในระบบน้ี

ค่อนข้างมีความชัดเจน  ในเร่ืองของการแข่งขันและการปรับปรุงบทบาทของกลุ่ม  ซึ่งจะท าให้เขา

สามารถมองเห็นถึงพัฒนาการ  และการเคล่ือนไหวของพฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มในระบบน้ีได้

เป็นอย่างดี  โดยกลุ่มย่อยทุกกลุ่มท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบระบบเปิดน้ีต่างมุ่งท่ี

จะพัฒนากลุ่มของตัวเองให้กลายเป็น  Formalized  Faction  คือเป็นกลุ่มท่ีได้รับการยอมรับกลุ่ม

อย่างเป็นทางการ  และมีการจัดองค์การภายในพรรคการเมืองแบบระบบเปิดน้ี  ในระดับผู้บริหาร

พรรคจะต้องพยายามสร้างกระแสคว ามคิดหลักแก่บรรดากลุ่มย่อยที่เกิดข้ึน  เพ่ือให้กลุ่มย่อย

เหล่าน้ันได้รวมตัวกัน  โดยยึดหลักกระแสความคิดดังกล่าว  ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มเสียงส่วนใหญ่

ภายในพรรค  ซึ่งจะเป็นการจ ากัดกลุ่มย่อยที่มีอยู่ให้เหลือน้อยลงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

3) พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มระบบพันธมิตร  (Alliance  Factionalism)  เป็น

พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มท่ีมีการพัฒนาระบบ  และสายการบังคับบัญชาในกลุ่มท่ีค่อนข้าง

ประสบความส าเร็จ  ลักษณะท่ีส าคัญของระบบน้ีคือ  การรวมตัวกันในรูปของกลุ่มท้องถิ่น  (Local  

Group)  ท่ียึดการรวมตัวโดยค านึงพื้นท่ี  ภูมิล าเนา  เขตแดนเป็นหลัก  โดยแฝงอยู่ในรูปสาขาของ

พรรคการเมืองตามภูมิล าเนาในจังหวัด  หรือเขตภูมิภาคต่างๆ  โดยสมาชิกของกลุ่มในระบบแบบน้ี  

มักจะเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลในพื้นท่ีน้ัน  ซ่ึงโดยปกติมักจะมีอิสระในการโยกย้ายพรรคการเมืองท่ี

สังกัดอยู่  สมาชิกของกลุ่มในระบบน้ีจะมีการแข่งขันระหว่างกันเองภายในกลุ่ม  แต่จะไม่มีการ

ขยายวงออกไปนอกกลุ่ม  หรือไปกระทบกระเทือนกลุ่มอ่ืนท่ีอยู่ภายในพรรคเดียวกัน  

 โดยสรุปแล้ว  การรวมตัวกันของกลุ่มการเมืองน้ันมีลักษณะต่าง  ๆ มากมาย  โดยอาจ

พิจารณาท้ังในแง่ของรูปแบบการรวมกลุ่ม  หรือระบบของกา รรวมกลุ่ม  ในแง่ของรูปแบบการ

รวมกลุ่มพบว่า  มี  3  รูปแบบ  รูปแบบแรก  พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบกระแสความคิด  มี

ลักษณะโครงสร้างทางองค์กรน้อย  จ านวนสมาชิกท่ีรวมตัวกันสามารถเปลี่ยนแปลงได้  ไม่มีการ

สรรหาหรือคัดเลือกสมาชิก  แต่บุคลิกภาพของผู้น ากลุ่มในรูปแบบน้ีจะมีวาทศิลป์  และอ านาจ
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บารมี  ซึ่งจะเป็นตัวชักจูง  และโน้มน้าวให้เกิดการรวมกลุ่มข้ึน  รูปแบบท่ีสอง  พฤติกรรมแบ่งพวก

แบ่งกลุ่มแบบอุปถัมภ์  ยึดความสัมพันธ์ส่วนบุคคลเป็นหลัก  มีการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  การ

ช่วยเหลือเก้ือกูลอุปถัมภ์ค้ าชู  และการมีบุญคุณระหว่างกัน  มีลักษณะของการขยายตัวจากฐาน

สมาชิกขนาดเล็กไปสู่ฐานสมาชิกขนาดใหญ่  ท าให้มีศักยภาพในการต่อรองภายในพรรค  รูปแบบ

ท่ีสาม  พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบองค์กร  มีโครงสร้างการจัดองค์กรท่ีชัดเจน  ท้ังในแง่ของ

ระบบสายการบังคับบัญชา  การสรรหาสมาชิกและเลือกสรรผู้น ากลุ่ม  รวมท้ังการมีกฎระเบียบวินัย

ต่างๆ  ภายในกลุ่ม   

 ในแง่ของระบบของการรวมกลุ่มพบว่า  มี  3  รูปแบบเช่นกัน  รูปแบบแรก  พฤติกรรมการ

รวมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบระบบปิด  เกิดข้ึนในระดับชั้นน าของพรรคการเมืองหน่ึง  มักจะเป็น

แบบอุปถัมภ์  (Patron  Faction)  โดยบุคคลช้ันน าภายในพรรคท่ีมีท้ังอ านาจและอิทธิพล  กลุ่มต่างๆ  

จะแข่งขันกัน  เพ่ือก้าวเข้ามามีอิทธิพลภายในพรรคให้มากที่สุด  ซึ่งจะมีท้ังลักษณะที่รุนแรงก้าวร้าว  

และประนีประนอมข้ึนอยู่กับสถานการณ์  รูปแบบที่สอง  พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบระบบ

เปิด  เกิดข้ึนเพราะการขยายตัวของกลุ่มย่อยต่างๆ  ท่ีมีอยู่ภายในพรรคการเมือง  โดยมีการติดต่อกับ

กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  ภายนอกพรรค  เพ่ือหาฐานสนับสนุน  มีการจัดองค์การภายใน  ผู้บริหาร

พรรคจะต้องพยายามสร้างกระแสความคิดหลักแก่บรรดากลุ่มย่อยที่เกิดข้ึน  เพ่ือให้กลุ่มย่อย

เหล่าน้ันได้รวมตัวกัน  โดยยึดหลักกระแสความคิดดังกล่าว  ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มเสียงส่วนใหญ่

ภายในพรรค  ซึ่งจะเป็นการจ ากัดกลุ่มย่อยที่มีอยู่ให้เหลือน้อยลงให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้  รูปแบบ

ท่ีสาม  พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มระบบพันธมิตร  เป็นการรวมตัวกันในรูปของกลุ่มท้องถิ่น  โดย

แฝงอยู่ในรูปสาขาของพรรคการเมืองตามเขตภูมิภาคต่าง ๆ โดยสมาชิกของกลุ่มเป็นบุคคลท่ีมี

อิทธิพลในพื้นท่ีน้ัน  มักจะมีอิสระในการโยกย้ายพรรคการเมืองท่ีสังกัดอยู่  มีการแข่งขันระหว่าง

กันภายในกลุ่ม  แต่ไม่ไปกระทบกระเทือนกลุ่มอ่ืนท่ีอยู่ภายในพรรคเดียวกัน 

 พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มท่ีเกิดข้ึนในกรณีของพรรคการเมืองน้ี  จะมีลักษณะรูปแบบ

เป็นอย่างไรข้ึนอยู่กับสภาวะแวดล้อม  และสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นส าคัญ   รวมท้ังลักษณะ

ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านสังคมวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถท าให้พฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มท่ีเกิดข้ึน

เปล่ียนรูปแบบไป  ไม่มีความแน่นอนตายตัว  พฤติกรรมการแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบบกระแสความคิด  

อาจมีการพัฒนาตัวเองให้กลายมาเป็นแบบอุปถัมภ์  หรือกลุ่มแบบองค์การได้  แต่เม่ือเวลาผ่านไป

ลักษณะของพฤติกรรมท่ีเป็นอยู่อาจกลับกัน  คือค่อยๆ  ลดสภาพกลับกลายมาเป็นกลุ่มแบบกระแส

ความคิดก็เป็นได้  เพราะฉะน้ัน  หากไม่มีการก าหนดช่วงระยะเวลาแล้ว  การอธิบายหรือหาข้อสรุป

เก่ียวกับพฤติกรรมแบ่งพวกแบ่งกลุ่มภายในพรรคการเมืองจึงเป็นสิ่งท่ีท าได้ยาก  อย่างไรก็ตาม

การศึกษาเก่ียวกับระบบและรูปแบบการรวมกลุ่มของกลุ่มการเมืองจะท าให้สามารถเข้าใจถึง



 

 

52 

 

วัตถุประสงค์  พฤติกรรม  และรูปแบบในการรวมกลุ่มกันของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศ  รวม

ไปถึงการแสดงบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในฐานะท่ีเป็นกลุ่ม การเมืองหน่ึงใน

ระบบการเมืองไทย 

 นอกจากการศึกษารูปแบบ  และระบบการรวมกลุ่มของกลุ่มการเมืองแล้ว  บทบาททาง

การเมืองของกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มก็มีความน่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  บทบาทของกลุ่มการเมือง

กลุ่มใหญ่ๆ  ท่ีมีความส าคัญอยู่  4  กลุ่ม  (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2548: 135)  ซึ่งได้แก่  1)  กลุ่มทหาร  

ข้าราชการพลเรือน  และนักการเมือง  2)  กลุ่มนักธุรกิจ  3)  กลุ่มผู้ใช้แรงงาน  และ  4)  กลุ่ม

ปัญญาชน  โดยกลุ่มนักธุรกิจน้ีได้แก่  กลุ่มนักธุรกิจท่ีมีเส้นสายโยงใยกับกลุ่มการเมืองกลุ่มแรกที่

กล่าวมาตามรูปแบบระบบอุปถัมภ์ของไทย  ซึ่งอาจเป็นท้ังผู้อุปถัมภ์หรือผู้รับอุปถัมภ์  ข้ึนอยู่กับ

สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงเวลาน้ันๆ  ดังน้ัน  ถ้ามีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองข้ึน  กลุ่มธุรกิจ

กลุ่มอ่ืนๆ  ซึ่งเสียประโยชน์อยู่เดิมจะสามารถเข้าไปในวงท่ีตนท าประโยชน์ได้  เน่ืองจากกลุ่มธุรกิจ

ท่ีผูกขาดอ านาจอยู่เดิมจ าต้องเปิดทางให้  เพราะระบบเปิดกว้างข้ึนเพ่ือการแข่งขัน  เป็นการเปิด

โอกาสให้กลุ่มธุรกิจกลุ่มอ่ืนๆ  ซึ่งเดิมถูกกีดกันจากกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจซึ่งมีผู้มีอ านาจทางการเมือง

ให้ความสนับสนุนคุ้มครอง  ได้มีโอกาสเข้าไปท าธุรกิจได้  เพราะสภาพของการลงทุนมีลักษณะ

ผูกขาดน้อยลง  (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2548: 136)  

 

 

2.7  แนวคิดเก่ียวกับความชอบธรรมทางการเมือง 

 

ระบบการเมืองการปกครองไม่ว่าแบบใดก็ตาม  เร่ืองความชอบธรรมทางการเมือง  หรือ

ความชอบธรรมในอ านาจทางการเมืองการปกครองเป็นส่ิงส าคัญท่ีผู้ปกครองต้องค านึงถึง

ตลอดเวลา  ด้วยความเช่ือท่ีว่า  ถ้าผู้ปกครองมีสิทธิท่ีจะปกครอง  และผู้อยู่ใต้การปกครองยอมรับ

สิทธิและอ านาจในการปกครองน้ัน  จึงจะถือว่าเป็นการปกครองโดยชอบธรรม  ดังน้ัน  ความชอบ

ธรรมจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเม่ือผู้ปกครองสามารถโน้มน้าวให้ผู้อยู่ใต้การครองมีความเช่ือม่ันและศรัทธา

ในสถาบัน  กระบวนการทางการเมือง  กฎ  ระเบียบ  วิธีการปกครอง  การก าหนด   และด าเนิน

นโยบายของรัฐบาลเป็นส่ิงท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  (สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2534: 

6)  ดังน้ัน  ความชอบธรรมจึงเป็นรากฐานของอ านาจในการปกครองของผู้ปกครองหรือรัฐบาล  

(Sternberger, 1968: 244) 

ท่ีมาของความชอบธรรมของการเมืองอาจแบ่งอย่างกว้าง  ๆ ออกเป็น  2  ประเภท   

(สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2534: 7)  ประเภทแรก  ความชอบธรรมท่ีมีแหล่งที่มาจากความเช่ือ  และ
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ค่านิยม  ซึ่งฝังรากลึกในจิตใจ  และวิถีชีวิตของสังคม  ความเช่ือและค่านิยมดังกล่าวมีลักษณะเป็น

นามธรรม  และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม  กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมและจารีตนิยมที่ยึดถือร่วมกันของ

ประชาชน  โดย  Easton  (1965: 278)  ได้ให้ความเห็นในเร่ืองดังกล่าวว่า  ความชอบธรรมข้ึนอยู่กับ

การท่ีสมาชิกของระบบการเมืองหน่ึงๆ  เห็นว่า  ระบบการเมืองน้ันได้ท าหน้าท่ีอย่างสอดคล้องกับ

หลักการทางศีลธรรมของสมาชิกเหล่าน้ัน  ซึ่งได้แก่ความรู้สึกของบุคคลท่ีเก่ียวกับสิ่งท่ีถูกต้องและ

เหมาะสมในระบบการเมือง  ซึ่งสอดคล้องกับ  Rokeach  (1968: 4)  ท่ีเห็นว่าความชอบธรรมเป็น

การวินิจฉัยร่วมกันของสมาชิกในสังคมซึ่งก าหนดคุณลักษณะของส่ิงที่ถือว่าเป็น  “ความดี”  หรือ 

“ศีลธรรม”  หรือ  “ความถูกต้องเป็นธรรม”  ท่ีใช้วัดพฤติกรรมทางสังคมการเมือง  ในการปกครอง

ของไทยในสมัยโบราณมีการใช้ความเช่ือทางศาสนาเพ่ือประโยชน์ในการสร้างความชอบธรรม

ให้กับผู้ปกครองและชนช้ันสูงทางสังคม  เช่น  ในสมัยอยุธยา  มีการใช้เร่ืองไตรภูมิพระร่วง  ใน

สมัยอยุธยาก็ใช้มหาชาติค าหลวง  เป็นต้น  (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2548: 41)   

ประเภทท่ีสอง  ความชอบธรรมท่ีได้มาจากความสามารถของรัฐบาลหรือผู้ปกครอง  ใน

การสนองตอบความต้องการทางด้านวัตถุของประชาชน  ความสามารถในการแก้ปัญหาทาง

การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และบรรลุถึงเป้าหมายของระบบการเมือง  

และเป็นความสามารถของระบบท่ีจะธ ารงรักษาไว้ซึ่งความเช่ือในหมู่ประชาชนว่า   สถาบัน

การเมืองท่ีด ารงอยู่มีความเหมาะสมท่ีสุด  (Martin, 1960: 77  อ้างถึงใน  สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2534: 

10)  อีกทั้งสามารถให้ความม่ันใจแก่ประชาชนท่ีจะรักษาไว้ซึ่งความอยู่ดีกินดี  และให้หลักประกัน

ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตได้  ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของ  Doorn  (1977: 20  อ้างถึงใน  

สมบูรณ์ สุขส าราญ, 2534: 15)  ท่ีเห็นว่า  ความชอบธรรมเป็นความสามารถของระบบสังคม  หรือ

ระบบการเมืองท่ีพัฒนาและสามารถธ ารงรักษาไว้ซึ่งความเช่ือโดยท่ัวไปว่า  ระเบียบสังคมที่ด ารงอยู่

และการแก้ไขปัญหาหลักมีความถูกต้องเหมาะสมดีอยู่แล้ว 

ความชอบธรรม  (Legitimacy)  เป็นส่ิงส าคัญส าหรับรัฐบาล  เพราะเป็นปัจจัยให้รัฐบาล

แสวงหาความสนับสนุนจากประชาชน   และสามารถให้ประชาชนปฏิบัติตามได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ความชอบธรรมของรัฐบาลมีมากน้อยเพียงใดจึงข้ึนอยู่กับว่า  ประชาชน  โดยเฉพาะ

กลุ่มประชาชนท่ีมีความสนใจทางการเมือง  และมีอิทธิพลทางการเมืองจะยอมรับมากน้อยเพียงใด   

(สุจิต  บุญบงการ, 2542: 239)   

ความชอบธรรมทางการเมืองจะเกิดข้ึนได้น้ัน  ลิขิต  ธีรเวคิน (2548: 494-495)  ได้สรุปไว้

ดังต่อไปน้ี   

1) หลักการแห่งความชอบธรรมของอ านาจ  คือ  อ านาจท่ีใช้น้ันต้องเป็นอ านาจท่ี

ระบุชัดในตัวบทกฎหมาย  และการตีความจะต้องกระท าในลักษณะเอ้ือประโยชน์ต่อองค์กร  ต่อ
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ประโยชน์สาธารณะ  และถูกต้องตามท านองคลองธรรม  มิใช่พยายามมองหาช่องโหว่ของกฎหมาย

เพ่ือฉกฉวยเอาประโยชน์เพ่ือตนเองและพวกพ้อง  ซึ่งย่อมจะน าไปสู่การขาดความชอบธรรม   

2) การปฏิบัติตามอ านาจท่ีให้ในกฎหมายน้ัน  จ าเ ป็นท่ีจะต้องมีความโปร่งใส  

กล่าวคือ  เปิดเผยต่อสาธารณ  ยกเว้นกรณีจ าเป็น  ไม่รวบรัดกระบวนการและขั้นตอน  ให้โอกาส

ทุกๆ  คนอย่างเท่าเทียมกันถ้าหากมีสิทธิ์ภายใต้กฎหมาย  หรือกฎระเบียบต่าง ๆ การกระท าท่ีไม่

โปร่งใส  ปกปิดข้อเท็จจริง  ลัดข้ันตอน  เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนไม่ก่ีกลุ่ม  จะท าให้อ านาจตาม

กฎหมายดังกล่าวขาดความชอบธรรม 

3) การปฏิบัติตามอ านาจท่ีมีตามกฎหมายต้องค านึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ  โด ย

ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลท่ีตนมีหน้าท่ีตอบสนอง  จะต้องเป็นเพ่ือคนส่วนใหญ่ 

4) การปฏิบัติการหรือนโยบายท่ีผู้ปฏิบัติมีอ านาจตามกฎหมาย  แต่อาจจะเส่ียงต่อ

การถูกทักท้วงอันเน่ืองจากผลประโยชน์ขัดกันของชุมชน  หรืออาจจะถูกทักท้วงเน่ือง จาก

ผลกระทบในทางลบท่ีจะตามมา  จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้มีการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ

ประชาชน  แม้อ านาจตามกฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้ระบุไว้เด่นชัด   แต่รัฐธรรมนูญก็ได้ระบุไว้ใน

ท านองว่า  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินปัญหาของฝ่ายรัฐบาลในกรณีท่ีเกิดผลกระทบ

ในทางลบ  เป็นต้น  ดังน้ัน  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจึงไม่ใช่เป็นการท าตามกระแส  

แต่เปิดให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเร่ืองส าคัญๆ  เพ่ือให้การใช้อ านาจตามกฎหมายน้ันมีความชอบ

ธรรมทางการเมืองโดยการสนับสนุนจากประชาชน 

5) การปฏิบัติตามอ านาจตามกฎหมายจะต้องมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี  เพราะหากการปฏิบัติตามอ านาจตามกฎหมายน้ันน าไปสู่ผลลัพธ์ท่ีไม่น่า

ประทับใจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดความเสียหายก็ย่อมจะขาดความชอบธรรมได้เช่นกัน   

กล่าวโดยสรุป  ความชอบธรรมทางการเมืองเป็นแนวคิดท่ีส าคัญท่ีเก่ียวข้องถึงการคงอยู่

ของสถาบันการเมืองต่างๆ  เพราะหากพรรคการเมือง  กลุ่มการเมือง  หรือสถาบันการเมืองใดๆ  ซึ่ง

รวมถึงกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีเข้ามามีบทบาททางการเมือง  ขาดความชอบธรรมทางการเมือง  ก็จะ

ไม่ได้รับความเห็นชอบหรือการสนับสนุนจากประชาชน  และอาจน าไปสู่การยุติหรือสลายบทบาท

ทางการเมือง  หรืออาจร้ายแรงถึงข้ันเป็นการสิ้นสุดหรือล่มสลายของสถาบันการเมืองน้ัน ๆ ได้  

นอกจากน้ันยังเป็นการเตือนผู้ด ารงต าแหน่ง  หรือผู้มีอ านาจใดท่ีมุ่งม่ันใช้อ านา จอย่างเต็มท่ีจน

บางคร้ังไม่เกรงใจประชาชน  ควรจะเข้าใจว่า  อ านาจตามกฎหมายต้องไปด้วยกันกับความชอบ

ธรรมของอ านาจน้ัน  นโยบายทางการเมืองท่ีถูกต้องตามกฎหมายจะต้องมีความชอบธรรมทาง

การเมืองด้วย  การบริหารงานและการแก้ไขปัญหาจึงจะสัมฤทธิผล  มิฉะน้ัน  จะกลายเป็นผู้ซ่ึง

พยายามแก้ปัญหาด้วยความหวังดี  แต่กลับกลายเป็นผู้สร้างปัญหาโดยไม่ได้เจตนา 
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2.8   แนวคิดเก่ียวกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม  (Conflict  of  Interests) 

 

2.8.1   ความหมายของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม  (Conflict  of  Interests) 

ความหมายของ  Conflict  of  Interests  น้ัน  ได้มีนักวิชาการชาวต่างประเทศให้นิยามไว้

มากมาย  อาทิ  การขัดกันของผลประโยชน์  สถานการณ์ความไม่ลงรอยกันในเร่ืองเป้าหมาย  

(Axelrod, 1970  อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล, 2546: 2-3)  ซึ่งเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี

ได้รับมอบอ านาจ  มีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ส่วนตนหรือการได้มาซึ่งผลประโยชน์น้ัน  หรือ

หากพิจารณาในด้านของผลประโยชน์สาธารณะแล้ว  Conflict  of  Interests  น้ันน่าจะหมายถึง  

ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  คือ  สถานการณ์ซ่ึงบุคคล

ท่ีเป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง  หรือผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานราชการ  ใช้อ านาจหน้าท่ีไปในทางท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง  (Katz  &  Kahn, 1978  อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล, 2546: 2-3)  

นอกจากน้ัน  McDonald  (2002  อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล, 2546: 2-4)  ได้กล่าวว่า เป็นเร่ือง

ท่ีเก่ียวข้องกับจริยธรรม  ซึ่งได้ให้ความหมายไว้ว่า  สถานการณ์ท่ีบุคคล  เช่น  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

ลูกจ้าง  หรือผู้เช่ียวชาญ  มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากจนถึงข้ันกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีท่ีควรจะปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา 

ส าหรับในประเทศไทย  ค าว่า  Conflict  of  Interests  มีการใช้ค าท่ีมีความหมายลักษณะ

เดียวกันจ านวนมาก  เช่น  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

ผลประโยชน์ทับซ้อน    การขัดกันของผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ  คอร์รัปช่ันเชิง

นโยบาย   ทุจริตเชิงนโยบาย  เป็นต้น   

 

2.8.2  องค์ประกอบและขอบข่ายของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม 

McDonald  (2002  อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล, 2546: 2-5)  มองว่า  Conflict  of  

Interests  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญ  3  ประการ  ประการแรก  คือ  มีประเด็นเร่ืองผลประโยชน์ส่วน

บุคคล  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลประโยชน์ทางการเงิน  ประการท่ีสอง  เป็นเร่ืองของการใช้ดุลพินิจใน

การปฏิบัติหน้าท่ี  และประการท่ีสาม  เป็นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้สถานะและขอบเขตอ านาจของ

เจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานของรัฐ  และย้ าว่าเป็นประเด็นการขาดจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี    ซึ่ง
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สอดคล้องกับความเห็นของ  Kenneth  Kernaghan  ท่ีได้กล่าวถึงขอบข่ายของ  Conflict of Interests  

ว่ามี  8  ประเภท  (1990: 114-118  อ้างถึงใน ไพโรจน์  ภัทรนรากุล, 2546: 2-4)  ดังน้ี  คือ 

1) การรับสินบน  การยอมรับเงินผิดกฎหมาย  หรือคุณค่าอ่ืนๆ  เพ่ือแลกเปลี่ยนกับ

สิ่งท่ีต้องการจากเจ้าหน้าท่ีท่ีได้มีการกระท าตามหน้าท่ี   ผู้ให้สินบนมีเจตนาท่ีจะบิดเบือน

วัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี  และผู้รับหรือเจ้าหน้าท่ีมีเจตนาท่ีจะกระท าตาม  เป็น

สถานการณ์เม่ือเจ้าหน้าท่ีต้องการผลประโยชน์ส่วนตน  ซึ่งอาจเป็นผลประโยชน์ทางการเงินหรือ

ประโยชน์อ่ืนๆ  โดยต้องกระท าการท่ีขัดต่อกฎหมาย  นโยบาย  ตลอดจนวิธีการของการปฏิบัติ

หน้าท่ีเพ่ือให้ได้ซ่ึงผลประโยชน์น้ัน 

2) การใช้อิทธิพลส่วนตน  ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะพยายามท่ีจะเข้าไปมีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจของรัฐบาลเพ่ือสนับสนุนบุคคลภายนอก  ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะได้รับผลประโยชน์

ตอบแทน  การใช้อิทธิพลในรูปแบบน้ีอาจเป็นการเข้ามีส่วนโน้มน้าวการตัดสินใจทางด้านนโยบาย

ส าคัญทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีน้ันมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่   

3) การใช้ข้อมูลลับ  เจ้าหน้าท่ีมีส่วนรู้เห็นในข้อมูลลับของทางการ  ซึ่งเจ้าหน้าท่ี

น้ันได้ใช้ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางการเงิน  หรือประโยชน์อ่ืนๆ  

โดยปกติแล้ว  ผลประโยชน์ขัดแย้งกันจะเกิดข้ึนเม่ือข้อมูลน้ันเป็นความลับท่ีมีความส าคัญเป็นอย่าง

มาก  และเจ้าหน้าท่ีผู้น้ันเป็นผู้รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีจะรักษาความลับน้ันไว้ 

4) การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับทางการเงิน  ข้าราชการท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวกับ

หน้าท่ีการงานไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม  ซึ่งมีความขัดแย้งโดยตรงต่องานท่ีรับผิดชอบอยู่  

ผลประโยชน์ขัดกันน้ีแสดงให้เห็นขอบเขตท่ีว่า  เจ้าหน้าท่ีต้องควบคุมตนเองในการตัดสินใจใน

ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  ประเด็นน้ีเหมือนกับการใช้อิทธิพลส่วนตัว  ซึ่งเจ้าหน้าท่ีผู้น้ันจะเป็นผู้

ควบคุมผลลัพธ์น้ันเอง 

5) การรับของขวัญ  การยอมรับของขวัญ  และความสะดวกสบายท่ีอาจส่งอิทธิพล

ต่อพนักงานให้มีอคติต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  อาจมองว่าเป็นเร่ืองรับสินบน  ซึ่งการให้ของขวัญ

น้ีท ากันในหลายรูปแบบ  ลักษณะการให้ของขวัญน้ันไม่ได้ต้องการท่ีจะให้  แต่มีเจตนาท่ีจะ

ก่อให้เกิดการเอนเอียงในการกระท าบางอย่างอันเน่ืองจากการให้น้ัน 

6) การท างานนอกเวลา  การเป็นท่ีปรึกษาและการจ้างงานตนเอง  ซึ่งอาจเป็น

สาเหตุของผลประโยชน์ขัดกันในต าแหน่งหน้าท่ี  สถานการณ์ขัดแย้งน้ีรวมถึงการใช้ต าแหน่ง

สถานภาพการท างานสาธารณะ  ในการท่ีจะเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชน  หรือเป็นเจ้าของเอง  

ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ของรัฐในการท างานภายนอก 
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7) อดีตพนักงาน  หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพ้นจากต าแหน่งไป  ได้รับการว่าจ้างให้มา

ท างานกับบริษัทเอกชน  โดยการว่าจ้างน้ีเกิดจากการท่ีผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะเคยมีหน้าท่ี

เก่ียวข้องหรือติดต่อกับบริษัทน้ันๆ  อยู่  ซึ่งในสหรัฐอเมริกาเรียกการกระท าเช่นน้ีว่า  Revolving  

Door 

8) การเก่ียวพันทางเครือญาติ  สถานการณ์ท่ีบุคคลสาธารณะอาจอยู่ในต าแหน่งท่ี

อาจท าสิ่งท่ีต้องการให้แก่ญาติ  หากคิดในประเด็นของผลประโยชน์ขัดแย้งกัน  อาจจะเรียกได้ว่า

เป็นระบบอุปถัมภ์พิเศษที่มีการใช้อิทธิพลส่วนตัว  เป็นการเก่ียวข้องกับการใช้อิทธิพลท่ีจะให้ได้รับ

การส่งเสริมได้รับรางวัลจากการท าสัญญา  หรือการอ่ืนใด  ซึ่งญาติของตนไปมีส่วนเก่ียวข้องกับ

ผลประโยชน์น้ัน 

 

2.8.3  ปัจจัยสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม 

ปัจจัยสาเหตุของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมอาจ

แบ่งการพิจารณาออกเป็น  (ไพโรจน์  ภัทรนรากุล, 2546: 2-6)  

1) ปัจจัยส่วนบุคคล  ได้แก่  ค่านิยม  เช่น  อ านาจนิยม  วัตถุนิยม  ความเช่ือ  

ทัศนคติและพฤติกรรมส่วนบุคคล 

2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ซึ่งเก่ียวกับค่าครองชีพ  รายได้และหน้ีสิน 

3) ปัจจัยด้านสังคม  ได้แก่  ค่านิยมในสังคม  กรอบด้านจริยธรรมและศีลธรรม  

ระบบอุปถัมภ์  สถานะต าแหน่ งทางสังคมที่เอ้ืออ านวย  ตลอดจนการเป็นแบบอย่างของ

ผู้บังคับบัญชาท่ีดี 

4) ปัจจัยด้านกฎหมาย  ได้แก่  ระเบียบปฏิบัติ  ข้ันตอนและช่องว่างของกฎหมาย  

ระบบการตรวจสอบ  

5) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  ได้แก่  วัฒนธรรมองค์การ  ความคาดหวังและธรรม

เนียมปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว  ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์

ส่วนรวม  เป็นสถานการณ์การขัดกันของผลประโยชน์  ซึ่งเก่ียวข้องกับบุคคลท่ีเป็นข้าราชการ  

เจ้าหน้าท่ี  พนักงาน  ลูกจ้าง  หรือผู้เช่ียวชาญของหน่วยงานราชการ  ของรัฐท่ีได้รับมอบอ านาจ มี

ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลหรือการได้มาซึ่งผลประโยชน์น้ัน  โดยเป็นผลกระทบโดยตรง

หรือโดยอ้อมจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีท่ีตนมีอยู่  การขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมน้ีมีลักษณะที่ส าคัญ  ได้แก่  การรับสินบน  การใช้อิทธิพลส่วน



 

 

58 

 

ตน  การใช้ข้อมูลลับ   การด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับทางการเงิน  การรับของขวัญ  การท างานนอกเวลา  

อดีตพนักงาน  หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีพ้นจากต าแหน่งไปได้รับการว่าจ้างให้มาท างานกับ

บริษัทเอกชน  ความเก่ียวพันทางเครือญาติ   เป็นต้น  โดยมีปัจจัยท่ีส าคัญ  คือ  ปัจจัยด้ านบุคคล  

เศรษฐกิจ  สังคม  กฎหมาย  และสภาพแวดล้อม    

การบริหารราชการแผ่นดินจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชน  รวมท้ังต้องปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  อันเน่ืองมาจากการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ

ประโยชน์ส่วนรวม  แต่โดยท่ีบทบัญญัติของกฎหมายยังไม่มีความชัดเจนและครอบคลุมในการ

ป้องกันและแก้ไขการกระท าในลักษณะที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมดังกล่าว   ดังน้ัน  เพ่ือให้การตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิ นมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ตลอดจนการเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในภาครัฐอย่างม่ันคง  

จึงมีการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวมข้ึนในปี  พ.ศ.2550  ซึ่งได้ก าหนดลักษณะความผิด  หลักเกณฑ์  และวิธีการ

ต่างๆ  ไว้ชัดเจนมากขึ้น  หากร่างพระราชบัญญัติน้ีผ่านออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ น่าจะช่วย

ป้องกันและปราบปรามการท าการทุจริตในลักษณะน้ีท่ีมีความสลับซับซ้อนอย่างมากให้ลดน้อยลง

ได้ และจะเป็นคุณูปการท่ีส าคัญย่ิงต่อสังคมไทย  รวมท้ังท าให้กระบวนการทางกฎหมายการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยมีการพัฒนามากข้ึน  

การศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม  (Conflict of Interests)  จะท าให้การวิเคราะห์บทบาท  และการด าเนินกิจกรรมทาง

การเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนและชัดเจนย่ิงข้ึน  รวมท้ังผลกระทบทางการ

เมืองและนโยบายสาธารณะ  อันเน่ืองมาจากบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมืองในระบบการเมืองไทย  

ท้ังน้ี  เพราะกลุ่มธุรกิจการเมืองมีความเก่ียวข้องกับบทบาททั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง  ซึ่งมีท้ัง

เร่ืองของผลประโยชน์ท้ังส่วนตัว  พวกพ้อง  และผลประโยชน์ของประเทศชาติเก่ียวข้องอยู่ด้วย 

 

 

2.9  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล   

 

ค าว่า  “ธรรมาภิบาล”  น้ันเป็นแนวคิดของธนาคารโลก  (World  Bank)  ท่ีน ามาใช้เพ่ือ

แก้ปัญหาความไร้ประสิทธิภาพและการคอร์รัปช่ันในประเทศก าลังพัฒนา  ซึ่งเม่ือแนวคิดน้ีได้มีการ
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เผยแพร่ในประเทศไทย  ได้มีผู้แปลสร้างค าภาษาไทยขึ้นมามากมาย  เช่น  ธรรมรัฐ  วิธีการปกครอง

ท่ีดี  วิธีบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  สุประศาสนการ  เป็นต้น 

   

2.9.1  ความหมายของธรรมาภิบาล  (Good  Governance) 

ธนาคารโลก  (World  Bank)  (1989  อ้างถึงใน บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ, 2546: 44)  ได้ให้

ความหมายของ  “Good  Governance”  ว่า  เป็นลักษณะและแนวทางของการใช้อ านาจทางการเมือง

เพ่ือบริหารจัดการงานของบ้านเมือง  โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศเพ่ือการพัฒนา  เพ่ือช่วยในการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ  ท้ังน้ี  โดยเพ่ิมศักยภาพของ

รัฐบาลให้สามารถให้บริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ  มีระบบที่ยุติธรรม  มีกระบวนการทาง

กฎหมายท่ีอิสระ  รวมท้ังการมีระบบราชการ  ฝ่ายนิติบัญญัติ  และสื่อท่ีมีความโปร่งใส  รับผิดชอบ  

และตรวจสอบได้  ซึ่งโครงการพัฒนาเพ่ือสหประชาชาติ  (United  Nations  and  Development  

Programme: UNDP)  (2002  อ้างถึงใน  บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ, 2546: 44)  ได้ให้นิยามเพ่ิมเติมถึง

การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลว่า  เป็นการด าเนินการท้ังทางด้านการเมือง  ด้านบริหาร  และด้าน

เศรษฐกิจท่ีมีกลไก  อันมีกระบวนการ  และสถาบันต่างๆ  ท่ีท าให้ประชาชนและกลุ่มต่าง  ๆ 

สามารถแสดงออกซึ่งผลประโยชน์และปกป้องสิทธิของตนเองตามกฎหมาย  และสามารถแสดง

ความเห็นท่ีแตกต่างกันบนหลักการของการมีส่วนร่วม  ความโปร่งใส  ความรับผิดชอบ  และมีการ

ส่งเสริมหลักนิติธรรม  ในทุกระดับของการจัดกิจการของประเทศ  เพ่ือให้ม่ันใจว่าการจัดล าดับ

ความส าคัญทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ส าหรับการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาได้ยืน

อยู่บนความเห็นพ้องต้องกันทางสังคม 

นอกจากน้ี  ธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย  (The  Asian  Development  Bank: ADB)  (1999  

อ้างถึงใน บุษบง  ชัยเจริญวัฒนะ, 2546: 45)  ได้กล่าวว่า  ธรรมาภิบาล  คือ  การมุ่งความสนใจไปที่

องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้แน่ใจว่า   นโยบายท่ีก าหนดไว้

ได้ผล  ซึ่งหมายถึง  การมีบรรทัดฐานเพ่ือให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลสามารถสร้างผลงานตามท่ี

สัญญาไว้กับประชาชนได้ 

ส าหรับในประเทศไทย  มีนักวิชาการของไทยมากมายให้ความหมายของธรรมาภิบาล  

หรือใช้ค าอ่ืนๆ  เช่น  ธีรยุทธ  บุญมี  (2541: 17)  ได้ให้ความหมายของธรรมรัฐว่า  หมายถึง  

กระบวนความสัมพันธ์  (Interaction  Relation)  ระหว่างภาครัฐ  ภาคสังคม  ภาคเอกชนและ

ประชาชนโดยท่ัวไป  ในการท่ีจะท าให้การบริหารราชการแผ่นดินด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มี

คุณธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และมีความร่วมมือของฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง  มีหลักคิดว่า   ท้ัง

ประชาชน  ข้าราชการ  ผู้บริหาร  เป็นหุ้นส่วนกัน  (Partnership)  ในการก าหนดชะตากรรมของ
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ประเทศ  และยังมองว่าในการท่ีจะสร้างธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาลในสังคมไทยน้ัน  ควรให้มีการ

ปฏิรูประบบ  4  ส่วน  คือ  ปฏิรูปภาคราชการ  ภาคธุรกิจเอกชน  ภาคเศรษฐกิจสังคม  และปฏิรูป

กฎหมาย  แต่การเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่หลักประกันว่าจะเกิดธรรมรัฐข้ึน  สิ่งส าคัญอย่างหน่ึงคือ  การมี

กฎเกณฑ์  กติกาท่ีจะให้เกิดความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  ประสิทธิภาพ  ความเป็นธรรม  และการมี

ส่วนร่วมของสังคม  ในการก าหนดนโยบายบริหาร  ตรวจสอบ  ประเมินผลอย่างจริงจัง  และยังได้

อธิบายถึงความส าคัญของธรรมรัฐเพ่ิมเติมว่า  จุดอ่อนของสังคมไทยต้ังแต่วิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้น

มา  คือการท่ียังมิได้ตระหนักถึงความรุนแรงของวิกฤตน้ีอย่างเพียงพอ   และฝ่ายการเมืองบางส่วน  

ไม่มีความชอบธรรม  ไม่มีทิศทางในการแก้ปัญหาท่ีชัดเจนหรือเป็นระบบท่ีจะท าให้เช่ือม่ันได้  มุ่ง

แก้ปัญหาเศรษฐกิจเฉพาะหน้า  ไม่เข้าใจรากเหง้าท่ีแท้จริงของปัญหา  มีความเสื่อมทรามของระบบ

ต่างๆ  จึงจ าเป็นต้องเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตนเอง  ขบวนธรรมรัฐจึงต้องเกิดข้ึนเพ่ือปฏิรูปสังคม  

และปรับเปลี่ยนค่านิยมไทยด้วย   

อานันท์  ปันยารชุน  (2542  อ้างถึงใน นฤมล  ทับจุมพล, 2541: 2-3)  อธิบายว่า  “ธรรมรัฐ”  

คือ  ผลลัพธ์การจัดกิจกรรม  ซึ่งบุคคล  และสถาบันท้ังในภาครัฐและเอกชนมีผลร่วมกันได้กระท า

ลงในหลายทาง  มีลักษณะเป็นกระบวนการท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งอาจน าไปสู่การผสมผสาน

ผลประโยชน์ท่ีหลากหลาย  และขัดแย้งกันได้  โดยสาระแล้วธรรมรัฐหรือ  Good  Governance  คือ  

องค์ประกอบท่ีท าให้เกิดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้แน่ใจว่า  นโยบายท่ีก าหนดจะได้ผล  

หมายถึง  การมีบรรทัดฐานเพ่ือให้มีความแน่ใจว่ารัฐบาลจะสร้างผลงานท่ีให้ไว้กับประชาชน  ซึ่ง

ในเร่ืองขององค์ประกอบของธรรมรัฐน้ัน  ประเวศ  วะสี  (2541  อ้างถึงใน นฤมล  ทับจุมพล, 2541: 

2-3)  ได้อธิบายว่า  ธรรมรัฐประกอบด้วย  ภาครัฐ  ภาคธุรกิจ  และภาคสังคมที่มีความถูกต้อง  

โปร่งใส  เป็นธรรม  ซึ่งเปรียบเสมือนพลังผลักดันทางสังคม  (Social  Energy)  ท่ีจะน าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ  ได้แก่ 

1) มีการเมืองและระบบราชการท่ีโปร่งใส  รับผิดชอบต่อสังคม  ถูกตรวจสอบได้ 

2) มีภาคธุรกิจท่ีโปร่งใส  รับผิดชอบต่อสังคม  ถูกตรวจสอบได้ 

3) มีสังคมที่เข้มแข็ง  ความเป็นประชาสังคม  (Civil  Society)  สามารถตรวจสอบ

ภาครัฐ  และภาคธุรกิจให้ต้ังอยู่ในความถูกต้องได้ 

เช่นเดียวกับ  ชัยวัฒน์  สถาอานันท์  (2540  อ้างถึงใน นฤมล  ทับจุมพล, 2541: 2-3)  อธิบาย

ธรรมรัฐว่า  หมายถึง  การบริหารกิจการของบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรม  เคารพสิทธิของผู้คน

พลเมืองอย่างเสมอภาคกัน  มีระบบตัวแทนของประชาชนท่ีสะท้อนความคิดของผู้คนได้อย่าง

เท่ียงตรง  มีรัฐบาลท่ีใช้อ านาจอย่างเป็นธรรม  และประชาชนสามารถตรวจสอบได้  รัฐบาลเองก็มี

ความเอ้ืออาทรต่อผู้คนสามัญเป็นอาภรณ์ประดับตน  ไม่ดูถูกประชาชนด้วยการเอาความเท็จมาให้  
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และมีอารยะพอท่ีจะแสดงความรับผิดชอบหากบริหารงานผิดพลาด  หรือไร้ประสิทธิภาพ   ซึ่ง

สอดคล้องกับความหมายของธรรมาภิบาลของ  ชัยอนันต์  สมุทวณิช  (2541: 15)  ท่ีกล่าวว่า  ธรร

มาภิบาล  คือ  การท่ีกลไกของรัฐท้ังทางการเมือง  การบริหาร  มีความแข็งแกร่ง  มีประสิทธิภาพ  

สะอาด  โปร่งใส  และรับผิดชอบ  นอกจากน้ันยังได้อธิบายเพ่ิมเติมว่า  Good  Governance  เกิดจาก

ความต้องการของภาคเอกชน  และภาคประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ  ให้การบริการและ

การใช้อ านาจน้ันเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์  มีกติกา  ยุติธรรม  รับผิดชอบ  โปร่งใส  คงเส้นคงวา  

และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้  ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง  ไม่ใช้อ านาจในทางท่ีผิดเกิน

ขอบเขต  (ชัยอนันต์  สมุทวณิช, 2541: 12) 

  

2.9.2  หลักการส าคัญของธรรมาภิบาล 

หลักการพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  6  ประการ  (ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน, 2544: 15-20)  คือ 

1) หลักนิติธรรม  (Legal  Framework)  หมายถึง  การตรากฎหมายท่ีถูกต้อง  เป็น

ธรรม  การบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย  การก าหนดกฎ  กติกา  และการปฏิบัติตามกฎ  กติกาท่ี

ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  โดยค านึงถึงสิทธิ  เสรีภาพ  ความยุติธรรม  ของสมาชิกในสังคม  อันจะ

ท าให้สังคมด ารงอยู่ด้วยความเท่ียงธรรม  ความขัดแย้งท่ีเกิดข้ึนจะได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรม   

(สันสิทธิ์  ชวลิตธ ารง, 2546: 104) 

2) หลักคุณธรรม  หรือหลักจริยธรรม  (Ethics)  หมายถึง  การยึดม่ันในความ

ถูกต้องดีงาม  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน  เพ่ือให้คนไทยมี

ความซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ าชาติ  

องค์การท่ีผู้บริหารมีคุณธรรมและจริยธรรม  ย่อมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเ รือง  บุคลากรภายใน

องค์การมีขวัญก าลังใจดี  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

3) หลักความโปร่งใส  (Transparency)  หมายถึง  การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกัน

และกันของคนในชาติ  โดยปรับปรุงกลไกการท างานขององค์การทุกวงการให้มีความโปร่งใส   

โดยเฉพาะกระบวนการบริหารภายในระบบราชการต้องเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  ปลอด

จากระบบอุปถัมภ์และการทุจริตประพฤติมิชอบ  (สันสิทธิ์   ชวลิตธ ารง, 2546: 104) 

4) หลักการมีส่วนร่วม  (Participation)  หมายถึง  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมรับรู้  และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ  ไม่ว่าด้วยการแจ้ง

ความเห็น  การไต่สวนสาธารณะ  การประชาพิจารณ์  การแสดงประชามติ  หรืออ่ืนๆ  การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม  และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารเป็น
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แบบ  “ล่างข้ึนบน”  (Bottom-up  Management)  แทนการบริหารแบบ  “บนลงล่าง”  (Top-down  

Management)   

5) หลักความรับผิดชอบ  (Accountability)  เป็นหลักการท่ีภาครัฐต้องค านึงถึงอยู่

เสมอว่า  การกระท าของภาครัฐจะต้องสมเหตุสมผล  (สันสิทธิ์  ชวลิตธ ารง, 2546: 105)  หมายถึง  

เป็นการแสดงออกถึงการตระหนักในสิทธิหน้าท่ี  ความส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  การใส่ใจปัญหา

สาธารณะของบ้านเมือง  และการกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น

ท่ีแตกต่าง  และความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีและเสียจากการกระท าของตน  รวมไปถึงการเปิดโอกาส

ให้สามารถตรวจสอบได้   

6) หลักความคุ้มค่า  หมายถึง  การบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด  

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัด  ใช้ของอย่างคุ้มค่า  

สร้างสรรค์สินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก  และรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ย่ังยืน 

นอกจากน้ียังมีหลักการอ่ืนๆ  ท่ีสนับสนุนให้เกิดธรรมาภิบาล  (สันสิทธิ์  ชวลิตธ ารง, 2546: 

105)  เช่น  การกระจายอ านาจ  (Decentralization)  จะส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  

ก าหนดหน้าท่ีและขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีทุกระดับอย่างชัดเจน  หรือการให้

อ านาจแก่ประชาชน  (Empowerment)  ในการรับผิดชอบตนเอง  อ านาจในการจัดการทรัพยากร

ท้องถ่ิน  และอ านาจในการตรวจสอบ  จะส่งเสริมให้ประชาชนเติบโตตามทิศทางที่ประชาชน

ปรารถนา  โดยภาครัฐจะปฏิบัติเป็นอ่ืนมิได้  รวมถึงการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  

(Responsibility)  การท างานของข้าราชการต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการแทนท่ี

จะตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชาแบบเดิม 

กระแสแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาลน้ัน  เป็นกระแสหลักท่ีส าคัญในการปกครอง  การ

บริหารประเทศที่ก าลังเป็นท่ีสนใจ  และยึดถือกันท่ัวโลก  สูงสุด  การมีธรรมาภิบาลท่ีดีไม่ว่าจะเป็น

การปกครอง  หรือการบริหารจัดการในระดับใดก็ตาม  จะท าให้การบริหารประเทศ  การวางแผน  

และการก าหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ  เป็นไปในทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ

เป็นส าคัญ 

โดยสรุปแล้ว  หลักส าคัญของธรรมาภิบาล  ได้แก่  การมีส่วนร่วม  ความรับผิดชอบ  การ

กระจายอ านาจ  ความเท่าเทียมกัน  ความโปร่งใส  การตรวจสอบได้  ความเสมอภาค  นิติธรรม  

จริยธรรม  เป็นต้น  เพ่ือให้การบริหารประเทศด าเนินไปโดยการค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเป็น

ส าคัญ  และให้เกิดความถูกต้องชอบธรรมท้ังในทางกฎหมาย  และทางจริยธรรมน่ันเอง 

 



 

 

63 

 

2.10  แนวคิดเก่ียวกับบรรษัทภิบาล  

 

2.10.1  ความหมายของบรรษัทภิบาล  (Corporate  Governance) 

ค าว่า  บรรษัทภิบาล  น้ันได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้มากมาย  ส าหรับแนวคิดของ

บรรษัทภิบาลน้ัน  จะมีความคล้ายคลึง  และสอดคล้องกับแนวคิดเร่ืองธรรมาภิบาล  แต่มักจะใช้ใน

เร่ืองขององค์กร  หรือหน่วยงานเอกชน  มากกว่าที่จะใช้ในองค์กรของรัฐอย่างธรรมาภิบาล    

บรรษัทภิบาลไม่ใช่เป้าหมายท่ีเป็นนามธรรม  หากแต่เป็นส่ิงท่ีองค์กร  โดยการก าหนดโครงสร้าง

ภายในองค์กรท่ีผู้ถือหุ้น  กรรมการ  และฝ่ายบริหารสามารถมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมี

ประสิทธิผลสูงสุด   (The  Business  Roundtable, 2002  อ้างถึงใน  เกียรติศักด์ิ  จีรเธียรนาถ, 2543: 

23)  Shleifer  and  Vishny  (1997  อ้างถึงใน เกียรติศักด์ิ  จีรเธียรนาถ, 2543: 23)  ได้ให้ค าจ ากัด

ความในลักษณะท่ีเป็นนามธรรมไว้ว่า  บรรษัทภิบาล  หมายถึง  ความม่ันใจ ว่ากรรมการ  (จาก

ภายนอก)  และฝ่ายจัดการ  (ลูกจ้าง)  ได้กระท าอย่างเต็มท่ีเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน

ภายนอก  (คือเจ้าหน้ีและผู้ถือหุ้น)  ในขณะท่ีองค์กรเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา  

(OECD)  (2004  อ้างถึงใน เกียรติศักด์ิ  จีรเธียรนาถ, 2543: 24)  ให้ความหมายว่า  หมายถึง   

กระบวนการและโครงสร้างท่ีแสดงถึงความสัมพันธ์และความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างกลุ่มหลัก

ขององค์การซ่ึงประกอบด้วยผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัท  และฝ่ายจัดการ  เพ่ือให้เกิดสมรรถนะ

การแข่งขันขององค์กร  อันจะน าไปสู่เป้าหมายองค์กรท่ีก าหนดไว้  ซึ่งกระบวนการและโครงสร้าง

น้ัน  The  Toronto  Stock  Exchange  Committee  (2001  อ้างถึงใน เกียรติศักด์ิ  จีรเธียรนาถ, 2543: 

25)  ได้อธิบายว่า  คือการก าหนดอ านาจและการสร้างกลไก  ในการรับผิดชอบซ่ึงกันและกัน

ระหว่างผู้ถือหุ้น  คณะกรรมการบริษัท  และฝ่ายจัดการ  การบริหารงานและการก าหนดทิศทางของ

องค์กรต้องค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Stakeholders)  เช่น  พนักงาน  ลูกค้า  คู่

ค้า  และสังคมด้วย 

ส าหรับนักวิชาการไทยน้ัน  เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์  และรจิตกนก  จิตม่ันในธรรม  (2543: 

2-3)  ได้ท าการศึกษาเร่ืองการคอร์รัปช่ันในภาคธุรกิจกับบรรษัทภิบาลในประเทศไทย  ได้กล่าวว่า  

บรรษัทภิบาลท่ีดี  หมายถึง  การบริหารจัดการธุรกิจท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส  โดยผู้ที่มีอ านาจ

บริหารและอ านาจในการตัดสินใจในธุรกิจน้ันๆ  มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและผลการกระท าของ

ตนต่อผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท  (Stakeholders)  ทุกราย  รวมถึงผู้ถือหุ้น  เจ้าหน้ี  พนักงาน  

รัฐ  ลูกค้า  ตลอดจนประชาชนท่ัวไป  คณะกรรมการ (Board)  มีหน้าท่ีตรวจตรา (Monitor)  การ

บริหารงานของผู้บริหาร  (Manager) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัท  ในขณะ

ท่ีผู้บริหารเองจะต้องบริหารธุรกิจเพ่ือท่ีจะสร้างผลก าไรให้แก่บริษัท  ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นเจ้าของ



 

 

64 

 

โดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่กับผู้ถือหุ้นรายย่อย  ในขณะเดียวกันท้ังกรรมการและ

ผู้บริหารมีความรับผิดชอบร่วมกันต่อผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียรายอ่ืนกับบริษัทอ่ื นด้วย  เช่น  

รับผิดชอบต่อเจ้าหน้ี ในการชดใช้หน้ีตามภาระผูกพัน  รับผิดชอบต่อรัฐ  ในการจ่ายภาษีและการ

ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ รับผิดชอบต่อพนักงานให้มีความเป็นอยู่ที่ดี  

รับผิดชอบต่อลูกค้าให้ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพหรือบริการท่ีดี  ตลอดจนปร ะชาชนให้ได้อยู่ใน

สิ่งแวดล้อมท่ีดีอีกด้วย 

 

2.10.2  หลักการส าคัญของบรรษัทภิบาล   

บรรษัทภิบาลท่ีดีน้ันมีรากฐานท่ีส าคัญ  3  ประการ  (เดือนเด่น  นิคมบริรักษ์  และรจิตกนก  

จิตม่ันในธรรม, 2543: 3-4)  ได้แก่ 

1) ความรับผิดชอบ  หมายถึง  ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารต่อผู้ถือ

หุ้น  มีหน้าท่ีตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร  (Monitor)  และความถูกต้องของบัญชี  (Auditing)  

ในขณะท่ีผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท  ในการประกอบหน้าท่ีของท้ัง

กรรมการและผู้บริหารน้ัน  จะต้องค านึงถึงภาระและหน้าท่ีที่มีต่อผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจราย

อ่ืนๆ  ด้วย  เช่น  พนักงาน  รัฐ  และสังคม  เป็นต้น 

2) ความโปร่งใส  หมายถึง  ความโปร่งใสในการบริหารธุรกิจ  เพ่ือท่ีผู้ถือหุ้นจะมี

ความม่ันใจว่า  การด าเนินธุรกิจน้ันจะเป็นไปในทิศทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น  

โดยมิได้เป็นการแสวงหาก าไรส่วนของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด 

3) ความเสมอภาค  หมายถึง  การท่ีผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิท่ีจะได้รับผลประโยชน์

จากการประกอบธุรกิจเท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  การท่ีผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้รับการปฏิบัติท่ีเป็น

ธรรมเท่าใดน้ันจะขึ้นอยู่ กับความสามารถที่จะพิทักษ์ผลประโยชน์ตนเองได้  (Minority  

Shareholders’ Rights)  อาทิ  สิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงในการเลือกต้ังกรรมการ  ในการ

เปล่ียนหรือปลดกรรมการ  สิทธิในการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายส าคัญของธุรกิจ  ซึ่งจะถูก

ก าหนดในกฎหมายมหาชน  และขีดความสามารถของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเข้าถึงข่าวสารข้อมูล

ของบริษัท  (Access  to  Information) 

 

2.10.3  ประโยชน์ของบรรษัทภิบาล   

บรรษัทภิบาลท่ีดีย่อมท าให้องค์กรได้รับประโยชน์หรือควรท่ีจะคาดหวังผลท่ีดีจากการ

จัดท าบรรษัทภิบาลท่ีดีได้  โดยประโยชน์ของบรรษัทภิบาลสามารถสรุปได้ดังน้ี 
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1) เพ่ิมศักยภาพในการสร้างสมรรถนะการแข่งขัน  (Competitiveness)  แก่องค์กร  

ท้ังในระดับประเทศและระดับโลก  (เกียรติศักด์ิ  จีรเธียรนาถ, 2543: 26)  การมีบรรษัทภิบาล  หรือ

จริยธรรมทางธุรกิจจะก่อให้เกิดการทุ่มเท  (Devotion)  ของคนท างาน  อันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพ

อันทรงคุณภาพ  (Qualitative  Efficiency)  ต่อการผลิตท่ีเต็มก าลัง  (Full  Capacity)  หากบริษัท

กอปรด้วยความมีจริยธรรม  ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างมีมนุษยธรรม  และมีพัฒนาการอย่าง

ต่อเน่ืองย่อมเป็นท่ีรัก  ท่ีผูกพันของพนักงาน  พนักงานย่อมทุ่มเทความสามารถต่อการผลิต  หรือ

การบริการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  อันน ามาซึ่งผลการผลิตหรือการบริการท่ีดี  (พรนพ  พุกกะ

พันธุ์ 2545: 72-73,  สุภาพร  พิศาลบุตร, 2548: 102-103) 

2) เพ่ิมโอกาสในการเข้าสู่ตลาดทุนของโลก  (Accessibility  to  Global  Markets)  

(เกียรติศักด์ิ  จีรเธียรนาถ, 2543: 26)   

3) เพ่ิมโอกาสในการเสาะหาพันธมิตรทางธุรกิจได้ง่ายข้ึน  และเป็นพันธมิตรท่ีมี

บรรษัทภิบาลท่ีดี  (เกียรติศักด์ิ  จีรเธียรนาถ, 2543: 26)  การมีบรรษัทภิบาลในองค์กรย่อมจะ

ก่อให้เกิดผลในแง่ของความไว้วางใจ  ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดพันธมิตรระหว่างหุ้นส่วนทางด้านธุรกิจ

ข้ึน  (อภิรัฐ  ต้ังกระจ่าง,  บัณฑิต  ผังนิรันดร์  และต่อศักด์ิ  ซอแก้ว, 2546: 99)  รวมท้ังจะก่อให้เกิด

ความน่าเช่ือถือ  (Credit)  องค์กรหรือคนท่ีมีจริยธรรมดี  กอปรด้วยความซื่อสัตย์เสมอ  ย่อมได้รับ

ความเช่ือถือ  และความเช่ือถือคือท่ีมาของเครดิตทางการค้า  ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีได้เปรียบในเชิงการ

แข่งขัน  ท้ังในด้านการลงทุนและการตลาด  (พรนพ  พุกกะพันธุ์ 2545: 72-73,  สุภาพร  พิศาลบุตร, 

2548: 102-103)   

4) จริยธรรมก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดี  (Good  Image)  ซึ่งภาพลักษณ์ท่ีดีมีผลต่อ

ต าแหน่งทางการค้าของบริษัท  (Positioning)  และมีผลต่อความภักดีท่ีผู้บริโภคมีต่อสินค้า  และ

บริการของบริษัท  (Brand  Royalty)  และภาพลักษณ์ทางการค้าท่ีดีมีผลโดยตรงต่อการก าหนดราคา  

(Pricing)  และความภักดีต่อสินค้าและบริการมีผลโดยตรงต่อยอดขาย  (Sales Volume)  ซึ่งราคา

ขายและยอดขายมีผลโดยตรงต่อก าไร  ดังน้ัน  อาจกล่าวได้ว่า  จริยธรรมทางธุรกิจคือท่ีมาแห่งความ

ร่ ารวย  (พรนพ  พุกกะพันธุ์ 2545: 72-73,  สุภาพร  พิศาลบุตร, 2548: 102-103) 

5) จริยธรรมก่อให้เกิดการลดหย่อนทางกฎหมาย  บริษัทที่มีประวัติทางจริยธรรม

ท่ีดีงาม  เม่ือพลาดพลั้งไปมีคดีความกับบุคคลอ่ื นก็ดี  หรือกับรัฐก็ดี  ย่อมได้รับข้อลดหย่อนใน

บทลงโทษตามโทษานุโทษท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมายของแต่ละสังคม  (พรนพ  พุกกะพันธุ์ 2545: 

72-73,  สุภาพร  พิศาลบุตร, 2548: 102-103) 

6) จริยธรรมก่อให้เกิดการท างานอย่างมีความสุข  เม่ือทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท

ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น  ผู้ร่วมงานในบริษัทคู่ค้า   ลูกค้า  ผู้บริโภค  รัฐบาล  และสังคม  ต่างก็มี
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จริยธรรมท่ีดีต่อกัน  ย่อมเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและอบอุ่นข้ึน  ทุกฝ่ายจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

ความสบายใจ  และไม่มีปัญหาบาดหมางใจกันเกิดข้ึน  หรือหากมีบ้างโดยอุบัติเหตุก็จ ะแก้ไขได้

โดยง่าย  จากการท างานอย่างมีจริยธรรมต่อตนเอง  และต่อกันและกัน  จึงเป็นชีวิตการท างานท่ีเป็น

ความสุข  ปราศจากความเครียดใดๆ  นอกจากความเครียดอันเกิดจากการแบกความเส่ียงในอัตราสูง

ของธุรกิจบางประเภทน้ันเอง  และแม้จะมีความเครียดจากภาระเสี่ยงบ้าง   จริยธรรมในการ

ปฏิบัติงานก็จะช่วยผ่อนคลายและลดความเครียดไปได้มากทีเดียว  (พรนพ  พุกกะพันธุ์ 2545: 72-

73,  สุภาพร  พิศาลบุตร, 2548: 102-103) 

 

2.10.4  ความเป็นมาของบรรษัทภิบาลในประเทศไทย 

จากการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยในปี  พ.ศ.2540  ซึ่งเช่ือกันว่าเกิดจากการบริหาร

จัดการองค์กรธุรกิจท่ีมุ่งก าไรจนลืมนึกถึงจริยธรรม  ความถูกต้อง  ความ ผาสุก  ตลอดจนความ

ม่ันคงถาวรของประเทศ  ท าให้สังคมมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองและการบริหารตาม

แนวทางธรรมาภิบาล  หรือการบริหารจัดการท่ีดีท้ังในภาครัฐและเอกชน  และในเดือนพฤษภาคม  

พ.ศ.2542  รัฐบาลของนายชวน  หลีกภัย  ได้มีมติให้เร่ืองของการบริหารจัดการท่ีดีเป็นระเบียบวาระ

แห่งชาติ  เพ่ือให้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการอย่างจริงจัง  ท้ังในด้านการเงิน  การจัดท า

งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  ระบบบัญชีและการตรวจสอบภายใน  ระเบียบวาระข้างต้นยัง

รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายและการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในวิชาชีพของข้าราชการ  เพ่ือให้มี

ประสิทธิภาพและจริยธรรมในการท างานมากข้ึน  โดยในภาคเอชนก็ได้มีการเรียกร้องให้มีการ

ปฏิรูปโดยจัดให้มีบรรษัทภิบาลท่ีดี  หรือการก ากับดูแลกิจการท่ีดีด้วยเช่นกัน  (จินตนา  บุญบงการ, 

2549: 179-180)   

ในปี  พ.ศ.2545  ได้มีการก าหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์การมีบรรษัทภิบาลท่ีดี  และ

บรรจุเป็นวาระแห่งชาติ  มีการจัดต้ังคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติข้ึน  โดยมีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน  รวมท้ังจัดต้ังคณะอนุกรรมการข้ึน  6  ชุด  ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนท้ังจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน  เพ่ือรับนโยบายของภาครัฐไปด าเนินการให้เกิดผลในการปฏิบัติ   โดยให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงการคลัง 

ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประธาน

กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ประธาน

สมาคมธนาคารไทย  นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย  นายก

สมาคมบริษัทจดทะเบียน  นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์  นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  นายก
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สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  กรรมการผู้อ านวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

และผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   เป็นกรรมการและ

เลขานุการ  ท าหน้าท่ียกระดับบรรษัทภิบาลในตลาดทุน  แก้ไขปัญหาความน่าเช่ือถือของการ

เปิดเผยข้อมูลทางการเงิน  จูงใจและผลักดันให้บริษัทในตลาดทุนมีบรรษัทภิบาลท่ีดี  ให้ความรู้แก่

กรรมการและผู้ลงทุน  และสร้างความม่ันใจให้ผู้ลงทุนว่า  กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับดูแลบริษัทจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  มีมาตรฐานทัดเทียมมาตรฐานสากล  (สมคิด  บางโม, 2549: 132)    

กล่าวโดยสรุป  การมีบรรษัทภิบาลท่ีดีน้ันจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้แก่องค์กรหรือ

บริษัทต่อการทุจริต  ซ่ึงต้ังอยู่บนฐานหรือหลักการของความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีมีของกรรมการ  

ในฐานะของตัวแทนผู้ถือหุ้น  หลักความโปร่งใสท่ีจะช่วยส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบมี

ประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบริหารงานขององค์กรเป็นไปในทางท่ีจะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่บริษัทมิใช่เฉพาะแก่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บางราย  และสุดท้ายหลักความเท่าเทียมกัน  เป็นการ

ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม  ต่อผู้ถือหุ้นทุกราย  ต่อลูกจ้าง  หรือพนักงาน  ต่อนักลงทุน  ต่อ

คู่แข่ง  ต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ  และต่อชุมชน  หรือสังคม  หลักการต่างๆ  เหล่าน้ีหากบริษัทหรือ

องค์กรต่างๆ  ยึดถือปฏิบัติย่อมจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศ  ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ  และ

ความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจ  แต่หากองค์กรต่างๆ  ไม่มีบรรษัทภิบาลแล้วย่อมจะเกิด

ผลเสียต่อประเทศ  และสิ่งหน่ึงท่ีเกิดข้ึนก็คือ  การเกิดธุรกิจการเมือง  น่ันเอง 

 

   

2.11  แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ 

 

2.11.1  ความหมายของนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะน้ัน  ได้มีนักวิชาการต่างชาติให้นิยามไว้มากม าย  และสิ่งส าคัญท่ี

สอดคล้องกันก็คือ  การท่ีนโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมของรัฐท้ังหมด  ท้ังท่ีรัฐเลือกท่ีจะกระท า

หรือไม่กระท า  (Dye, 1981  อ้างถึงใน ทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2539: 3)  อาทิ  การจัดการศึกษา  การจัด

สวัสดิการ  และการก่อสร้างทางหลวงโดยรัฐ  รวมท้ังข้อก าหนดและระเบียบในการควบคุมและ

ก ากับการด าเนินกิจกรรมของปัจเจกบุคคลและนิติบุคคลท้ังมวล  ตลอดจนการด าเนิ นงานของ

หน่วยงานของรัฐ  เช่น  การรักษาความสงบเรียบร้อยของต ารวจ  การตรวจสอบราคาสินค้า  การ

ควบคุมการจ าหน่ายอาหารและยา  เป็นต้น  (Sharkansky, 1970  อ้างถึงใน สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 

2546: 5)  เพ่ือตอบสนองต่อประเด็นทางการเมือง  หรือแก้ปัญหาบางประการของสังคมให้บรรลุผล  

(Lineberry, 1974  อ้างถึงใน  สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 20)  โดยมีการวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไข
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ปัญหาหรือเก่ียวข้องกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  โดยจะมีการปฏิ บัติโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 

(Anderson, 1979  อ้างถึงใน  ทศพร  ศิริสัมพันธ์, 2539: 3) 

นอกจากน้ัน  นโยบายสาธารณะยังเป็นเร่ืองของการจัดสรรสิ่งท่ีมีคุ ณค่า  ค่านิยมและ

ผลประโยชน์ต่างๆ  ของสังคมท้ังมวลอย่างเป็นทางการ  และถูกต้องตามกฎหมาย  ให้กับสังคม

ส่วนรวม  (Easton  อ้างถึงใน สมบัติ   ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 13)  นโยบายสาธารณะจึงหมายถึง  

กิจกรรมของรัฐบาลท่ีเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า  โดยมุ่งถึงค่านิยม  และผลประโยชน์ของ

ส่วนรวมเป็น  และเป็นข้อบัญญัติท่ีชอบด้วยกฎหมายน่ันเอง  (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 43)    

กล่าวโดยสรุปแล้ว  นโยบายสาธารณะ  คือ  กิจกรรม  หรือการตัดสินใจ  หรือความต้ังใจท่ี

จะกระท าหรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง  ท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยรัฐบาล  ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือตัว

บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบการเมือง  เพ่ือจัดสรรทรัพยากรหรือคุณค่า

ต่างๆ  ในประเทศ  ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นส าคัญ  และเป็นข้อบัญญัติท่ีชอบด้วยกฎหมาย 

 

2.11.2  ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะมีความส าคัญท้ังต่อผู้ก าหนดนโยบายและต่อประชาชน  (สมบัติ  ธ ารง

ธัญวงศ์, 2546: 24)  กล่าวคือ 

ประการแรก  ความส าคัญต่อผู้ก าหนดนโยบาย  ส่วนใหญ่ผู้ท่ีต้องรับผิดชอบต่อการก าหนด

นโยบายของประเทศก็คือ  รัฐบาล  หากรัฐบาลก าหนดนโยบายท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ

ประชาชน  ท้ังในด้านค่านิยมของสังคมและการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชาชนจะท าให้

รัฐบาลได้รับความศรัทธาเช่ือถือจากประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารัฐบาลสามารถน านโยบายไป

ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล  (Effectiveness)  และประสิทธิภาพ  (Efficiency)  

จะยิ่งท าให้รัฐบาลได้รับการยอมรับและความนิยมจากประชาชนอย่างกว้างขวาง  ผลดังกล่าวจะ

ส่งเสริมให้รัฐบาลมีโอกาสด ารงอ านาจในการบริหารประเทศ ยาวนานต่อไปอีก  โดยอาจได้รับ

ความไว้วางใจจากการเลือกต้ังให้ท าหน้าท่ีรัฐบาลบริหารประเทศ  ในทางตรงข้าม  หากรัฐบาล

ก าหนดนโยบายท่ีไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรือความต้องการของประชาชน  ประชาชนอาจรวมตัว

กันคัดค้านเพ่ือกดดันให้รัฐบาลเปล่ียนแปลงนโยบาย  หรืออาจมีผลรุนแรงถึงข้ันท าให้รัฐบาลต้อง

หมดอ านาจไป  ดังน้ัน  จึงกล่าวได้ว่านโยบายสาธารณะมีผลต่อการด ารงอยู่ของรัฐบาลอย่างส าคัญ 

ประการท่ีสอง  ความส าคัญต่อประชาชน  นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมือง  เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ดังน้ัน  ประชาชนจึงสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการ

ของตนผ่านกลไกต่างๆ  ทางการเมือง  เช่น  ผ่านพรรคการเมือง  ผ่านกลุ่มอิทธิพล  และ กลุ่ม

ผลประโยชน์  ผ่านระบบราชการ  ผ่านนักการเมือง  ผ่านฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ  เป็นต้น  
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ความต้องการและการสนับสนุนของประชาชนจะถูกน าเข้าสู่ระบบการเมืองไปเป็นนโยบาย

สาธารณะ  ถ้านโยบายสาธารณะที่ออกมาเป็นไปตามความต้องการของประชาชน  ประชาชนได้รับ

ความพอใจ  ประชาชนก็จะเช่ือม่ันและศรัทธาต่อการบริหารงานของรัฐบาลมากย่ิงข้ึน  ในทางตรง

ข้าม  หากผลลัพธ์ของนโยบายสาธารณะที่ออกมาไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ท่ีพึงปรารถนาของ

ประชาชน  ก็จะท าให้ประชาชนขาดความเช่ือม่ันและศรัท ธาต่อรัฐบาล  ดังน้ัน  ความสัมพันธ์

ระหว่างระบบการเมืองกับประชาชนจึงเป็นความสัมพันธ์แบบพลวัตร  (Dynamic  System)   

 

2.11.3  ตัวแบบนโยบายสาธารณะ 

1)  ตัวแบบสถาบัน  (Institutional  Model) 

ตัวแบบสถาบันน้ีมีฐานคติหลัก  คือ  การเตรียมนโยบาย  การอนุมัตินโยบาย  หรือ

การประกาศใช้นโยบาย  หรือการน านโยบายไปปฏิบัติ  ต่างก็มีศูนย์กลางอยู่ท่ีสถาบันการเมืองของ

รัฐ  อันประกอบด้วย  สถาบันนิติบัญญัติ  สถาบันบริหาร  สถาบันตุ ลาการ  และสถาบันทาง

การเมืองอ่ืนๆ  (Dye, 1984  อ้างถึงใน  ธันยวัฒน์  รัตนสัค, 2546: 44)  โดยความสัมพันธ์ระหว่าง

โครงสร้างของสถาบันกับนโยบายสาธารณะสามารถแสดงได้ดังภาพท่ี  2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      หน่วยงานราชการ 

 

ภาพท่ี 2.1  ตัวแบบสถาบัน 

แหล่งท่ีมา: สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 226. 

   

การใช้ตัวแบบสถาบันในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะน้ัน  ต้องพิจารณาบทบาท

ของหน่วยงานท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ  (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 228)  รวมท้ังอ านาจหน้าท่ีและ

ผู้ใช้สิทธิ์เลือกต้ัง 

        

สถาบันตุลาการ 
 

สถาบันบริหาร สถาบันนิติบัญญัติ 
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กระบวนการก าหนดนโยบายของสถาบันการเมืองต่างๆ  ตัวแบบสถาบันน้ีมีความสะดวกใน

การศึกษาและวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันต่างๆ  รวมท้ังความสัมพันธ์เก่ียวกับ

กระบวนการ  ข้ันตอน  กฎ  ระเบียบ  ท้ังที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  (ธันยวัฒน์  รัตนสัค, 

2546: 47)     

2)  ตัวแบบกระบวนการ  (Process  Model) 

ตัวแบบกระบวนการน้ีมีวัตถุประสงค์  เพ่ือจ าแนกรูปแบบของกิจกรรม  หรือ

กระบวนการทางการเมือง  โดยพยายามจัดกลุ่มของกิจกรรมและพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง

กิจกรรมทางการเมืองกับนโยบายสาธารณะ  และก าหนดชุดของกระบวนการนโยบายสาธารณะไว้

เป็นข้ันตอนดังน้ี  (Dye, 1984: 23-24  อ้างถึงใน  สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 229-231) 

(1) การจ าแนกลักษณะของปัญหา  (Problem  Identification)  หมายถึง  การ

พิจารณาปัญหาท่ีเกิดจากการท่ีประชาชนเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึน  

และฝ่ายท่ีเก่ียวข้องได้ท าการก าหนดประเด็นปัญหาเพ่ือเสนอต่อรัฐบาลให้พิจารณาเป็นนโยบาย

สาธารณะต่อไป  (ธันยวัฒน์  รัตนสัค, 2546: 47) 

(2) การจัดท าทางเลือกนโยบาย  (Policy  Alternatives)  หมายถึง  การก าหนด

วาระการอภิปรายนโยบาย  เพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้ได้ผล  จนน าไปสู่การพัฒนา

ทางเลือกนโยบาย  และวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเลือก  โดยพิจารณาถึงผลกระทบของนโยบายท่ี

อาจเกิดข้ึนท้ังทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ซึ่งผลการวิเคราะห์และพิจา รณาจะเป็นข้อมูล

ส าคัญในการตัดสินใจเลือกทางเลือกนโยบายต่อไป 

(3) การให้ความเห็นชอบนโยบาย  (Policy  Adoption  or  Approvals)  เป็น

ข้ันตอนส าคัญของผู้ตัดสินใจนโยบาย  โดยจะต้องค านึงถึงผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจว่า

นโยบายท่ีออกมาจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และจะสามารถปฏิบัติให้บรรลุผล

ได้หรือไม่  และจ าเป็นต้องหาการสนับสนุนจากกลุ่มการเมือง  หรือกลุ่มผลประโยชน์ใดบ้าง  

เพ่ือให้ได้รับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย 

(4) การน านโยบายไปปฏิบัติ  (Policy  Implementations)  เป็นการก าหนด

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องน านโยบายไปปฏิบัติ  รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากร  

บุคลากร  งบประมาณ  อุปกรณ์ต่างๆ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัตินโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

นโยบาย 

(5) การประเมินผลนโยบาย  (Policy Evaluation) เป็นการศึกษาการ

ด าเนินงานของนโยบาย  การประเมินผลสิ่งแวดล้อมของการน านโยบายไปปฏิบัติ  การประเมินผล
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ผลิตของนโยบาย  รวมท้ังผลกระทบต่างๆ  ซึ่งจะน าไปสู่การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงหรือ

เปล่ียนแปลงนโยบายให้มีความเหมาะสมมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2  ตัวแบบกระบวนการ 

แหล่งท่ีมา: สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 23. 

 

3)  ตัวแบบดุลยภาพระหว่างกลุ่ม  (Group  Model)   

ตัวแบบกลุ่มน้ีนิยมน ามาใช้อธิบายลักษณะการก าหนดนโยบายสาธารณะในระบบ

การเมืองท่ีมีลักษณะพหุสังคมประชาธิปไตย  (Pluralist  Society)  (ธันยวัฒน์  รัตนสัค, 2546: 50)  

ซึ่งจะประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  มากมายและหลากหลาย  ท้ังที่เป็นกลุ่มอิทธิพล  (Pressure  Group)  

และกลุ่มผลประโยชน์  (Interest  Group)  (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 207)   

แต่ละกลุ่มจะพยายามรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของกลุ่มตน  และป้องกันไม่ให้

กลุ่มอ่ืนเข้ามาละเมิด  ดังน้ัน  นโยบายสาธารณะในระบบการเมืองดังกล่าวจึงเป็นผลจากการต่อรอง  

(Bargaining)  การประนีประนอม  (Compromising)  ระหว่างข้อเรียกร้อง  การต่อสู้แข่งขันทางการ

เมืองระหว่างกลุ่มอิทธิพล  และกลุ่มผลประโยชน์ต่าง  ๆ ในระบบการเมืองเพ่ือจะได้จั ดสรร

ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

 

การจ าแนก

ลักษณะของ

ปัญหา 

การประเมินผล

นโยบาย 
 

การน านโยบาย

ไปปฏิบัติ 
 

การให้ความ

เห็นชอบ

นโยบาย 
 

การจัดท า

ทางเลือก

นโยบาย 
 



 

 

72 

 

 

 

 

 

 

              

       นโยบายสาธารณะ 

 

ภาพท่ี  2.3    ตัวแบบดุลยภาพระหว่างกลุ่ม 

แหล่งท่ีมา: ดัดแปลงจาก  Dye, 1984: 27. 

 

4)  ตัวแบบระบบ  (System  Model) 

ตัวแบบระบบน้ีเป็นตัวแบบในการพิจารณาการก าหนดนโยบายสาธารณะ  โดยมี

เน้ือหาครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ  ท่ีมีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ   

องค์ประกอบของตัวแบบระบบมีดังน้ี  (ธันยวัฒน์  รัตนสัค, 2546: 52-53)  

(1) สภาพแวดล้อม  (Environment)  ได้แก่  สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  

สังคม  การเมือง  และวิธีปฏิบัติของรัฐบาลท่ีมีผลต่อสิ่งน าเข้า  กระบวนการเปลี่ยนแปลง  และผล

ของนโยบาย 

(2) ปัจจัยน าเข้า  (Inputs)  ได้แก่  ข้อเรียกร้องหรือความต้องการ  (Demand)  

และแรงสนับสนุน  (Support)  จากนักการเมือง  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  และประชาชนกลุ่มต่างๆ  

(3) ระบบการเมือง  เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง  (Conversion  Process)  

ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด า  (Black  box)  (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 220)  ได้แก่  โครงสร้างท่ีเป็น

ทางการของหน่วยราชการท้ังหมด  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนวัฒนธรรม

ทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีเป็น ปัจจัยน าเข้าให้เป็นนโยบาย

สาธารณะ 

(4) นโยบายอันเป็นผลผลิต  (Policy  Outputs)  หมายถึง  การตัดสินใจ

ท้ังหลายภายในขอบเขตต่างๆ  ของผู้ก าหนดนโยบาย  การตัดสินใจเหล่าน้ันเก่ียวกับเร่ืองของตัว

บุคคล  ค่าใช้จ่าย  รายละเอียด  ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  

กลุ่ม

ผลประโยชน์  A 

กลุ่ม

ผลประโยชน์  B 
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(5) ผลของนโยบาย  (Policy  Performance)  หมายถึง  ผลท้ังหลายท่ีเกิดข้ึน

อันเกิดจากปฏิกิริยาโต้ตอบระหว่างปัจจัยน าเข้าและอิทธิพลของสภาพแวดล้อม  ผลกระทบต่างๆ  

ตลอดจนประโยชน์ท่ีได้รับเกิดข้ึนในสังคม 

(6) ทิศทางของการย้อนกลับ  (Feedback)  หรือผลกระทบของนโยบาย  

(Policy  Impact)  หมายถึง  ผลกระทบอันเกิดจากผลของนโยบายท่ีออกมา  ท้ังท่ีเกิดข้ึนโดยต้ังใจ  

หรือไม่ต้ังใจ  และท้ังที่เกิดข้ึนกับระบบ  หรือสภาพแวดล้อมภายนอก  ซึ่งอาจเป็นไปได้ท้ังใน

ทางบวกและลบ 

 

 ส่ิงแวดล้อม                 ส่ิงแวดล้อม 

                                  ความต้องการ                                     การตัดสินใจ 

                                     

 

                                 การสนับสนุน            การกระท า 

 

 

            ส่ิงแวดล้อม               ส่ิงแวดล้อม 

           

 

ภาพท่ี  2.4  ตัวแบบระบบ 

แหล่งท่ีมา: ดัดแปลงจากสมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 221. 

 

5)  ตัวแบบชนช้ันน า  (Elite  Model) 

ตัวแบบชนช้ันน าน้ี  มักใช้ในการวิเคราะห์การก าหนดนโยบายสาธารณะในระบบ

การเมืองในหลายๆ  ประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศก าลังพัฒนาท่ัวไป  (ธันยวัฒน์  รัตนสัค, 

2546: 56)  ท่ีการปกครองมักอยู่ภายใต้อิทธิพลทางความคิดและความต้องการของกลุ่มชนช้ันน าใน

สังคมและการเมืองน้ันๆ    

Dye  (1984  อ้างถึงใน สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 200)  ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ

หรือสมมติฐานของตัวแบบผู้น าน้ีว่าประกอบไปด้วย 

ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 

ระบบการเมือง 

Conversion Process / 

Black  Box 
นโยบาย

สาธารณะ 

ผลสะท้อนกลับ 

(Feedback) 
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(1)  ในสังคมประกอบด้วยคน  2  กลุ่ม  กลุ่มแรกคือคนส่วนน้อยที่มีอ านาจ  

กับกลุ่มท่ีสองคือคนส่วนมากท่ีไม่มีอ านาจ  ซึ่งคนกลุ่มแรกเท่าน้ันท่ีมีอ านาจในการจัดสรรค่านิยม

และทรัพยากรต่างๆ  ของสังคม  ในรูปของนโยบายสาธารณะ 

(2)  คนส่วนน้อยท าหน้าท่ีเป็นชนช้ันปกครอง  ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและ

สังคมสูงในสังคม 

(3)  การเปล่ียนแปลงฐานะของคนกลุ่มท่ีสองไปสู่กลุ่มแรกคือชนช้ันปกครอง

น้ันมักด าเนินไปอย่างช้าๆ  และต่อเน่ือง  เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางสังคม  และลดกระแสต่อต้านจาก

ประชาชน  นอกจากน้ันยังจะต้องได้รับฉันทานุมัติ  และการยอมรับตามค่านิยมของกลุ่มแรกที่เป็น

ชนช้ันปกครองเท่าน้ัน 

(4)  ชนช้ันปกครองจะเป็นผู้ก าหนดค่านิยมพื้นฐานของสังคม  และพยายาม

รักษาระบบความสัมพันธ์ระหว่างชนช้ันปกครองกับประชาชนในสังคมไว้ด้วย 

(5)  นโยบายสาธารณะที่ออกมามิได้สะท้อนความต้องการของประชาชน  แต่

มักเป็นการสะท้อนความต้องการของชนช้ั นน า  ดังน้ัน  การเปลี่ยนแปลงใด  ๆ ของนโยบาย

สาธารณะจึงมีลักษณะที่เป็นการเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เพียงบางส่วน  (Incremental)  

มากกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบนวัตกรรม  (Innovation)   

(6)  โดยท่ัวไปชนช้ันปกครองจะมีบทบาทสูง  และจะได้รับอิทธิพลจากกลุ่ม

ประชาชนน้อย  เพราะประชาชนมีความเฉ่ือยชา  หรือไม่ค่อยสนใจทางการเมือง  ดังน้ัน  ชนช้ันน า

หรือชนช้ันปกครองจึงมีอิทธิพลต่อประชาชนมากกว่าท่ีประชาชนจะมีอิทธิพลต่อชนช้ันน า 

 

 

 

 

                      

                                    ผลผลิต              นโยบาย 

       

 

 

 

ภาพท่ี  2.5  ตัวแบบชนช้ันน า 

แหล่งท่ีมา: สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 200. 

ชนช้ันน า 

ประชาชน 
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6)  ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล  (Rational  Model) 

นโยบายท่ียึดหลักเหตุผลน้ันเป็นนโยบายท่ีมุ่งเพ่ือผลประโยชน์สูงสุดของสังคม  

ค าว่า  “ผลประโยชน์สูงสุดของสังคม”  หมายถึง  รัฐบาลควรจะตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีจะให้

ผลประโยชน์ต่อสังคมให้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปให้มากท่ีสุด  และสมควรหลีกเลี่ยงการเลือก

นโยบายท่ีมีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากกว่าประโยชน์ท่ีสังคมจะได้รับ  (ธันยวัฒน์  รัตนสัค, 2546: 58)  

ดังน้ันผลประโยชน์สูงสุดทางสังคมประกอบด้วย  หน่ึง  จะไม่มีการใช้นโยบายท่ีต้นทุนสูงกว่า

ผลประโยชน์  สอง  ในระหว่างทางเลือกนโยบาย  ผู้ตัดสินใจนโยบายควรเลือกนโยบายท่ีให้ผล

ประโยชน์ตอบแทนต่อต้นทุนสูงสุด  (Haveman, 1970 อ้างถึงใน สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 234) 

อย่างไรก็ดีแนวคิดน้ีก็มีจุดอ่อนท่ีส าคัญ  (สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 238)  ได้แก่ 

(1) ไม่มีผลประโยชน์ใดในสังคมที่จะตกลงร่วมกันได้อย่างชัดเจน  มีแต่

เฉพาะผลประโยชน์กลุ่มหรือปัจเจกบุคคลเท่าน้ันท่ีสามารถระบุได้  แต่โดยส่วนใหญ่มักขัดแย้งกัน 

(2) ความขัดแย้งในเร่ืองผลประโยชน์และต้นทุนจ านวนมากไม่สามารถจะ

เปรียบเทียบหรือให้น้ าหนักได้อย่างชัดเจน 

(3) ผู้ก าหนดนโยบายขาดการกระตุ้นท่ีจะตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเป้าหมาย

หรือผลประโยชน์ทางสังคมหรือส่วนรวม  แต่มักจะตัดสินใจเพ่ือแสวงห าผลประโยชน์ส่วนตน  

เพ่ือพวกพ้อง  หรือผลประโยชน์ทางการเมือง 

(4) ผู้ก าหนดนโยบายไม่ได้รับการกระตุ้นให้ค านึงถึงผลประโยชน์สุทธิทาง

สังคมสูงสุด  แต่เป็นการกระท าเพ่ือตอบสนองความพอใจของตน  ให้ปรากฏความก้าวหน้าข้ึนบ้าง

เท่าน้ัน  น่ันคือ  ไม่ได้แสวงหาทางเลือกที่ดีท่ีสุด  แต่จะหยุดแสวงหาเม่ือพบทางเลือกที่คาดว่า

สามารถท าได้ 

(5) การลงทุนขนาดใหญ่ในนโยบายท่ีได้ตัดสินใจไปแล้ว  อาจเป็นนโยบายท่ี

มีลักษณะของต้นทุนจม  (Sunk  cost)  ซึ่งเป็นข้ออ้างไม่ให้ผู้ก าหนดนโยบายพิจารณาทบทวนหรือ

เปล่ียนแปลงทางเลือกที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว 

(6) มีปัญหาในเร่ืองของข้อมูลที่จ าเป็นในการเข้าใจทางเลือกนโยบาย  และ

ผลลัพธ์ของแต่ละทางเลือก  ทั้งในด้านของต้นทุนในการรวบรวมข้อมูล  ระยะเวลาในการรวบรวม

ข้อมูล  และความเท่ียงตรงของข้อมูล 

(7) การขาดความสามารถในการท านายสังคมและพฤติกรรมศาสตร์   

ตลอดจนขาดความสามารถในการท านายทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพและกายภาพ  ท่ีจะท าให้เข้าใจ

ผลประโยชน์และต้นทุนของทางเลือกนโยบายได้อย่างสมบูรณ์ 
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(8) การค านวณต้นทุนและผลประโยชน์ทางสังคมไม่สามารถท าได้อย่าง

เท่ียงตรง  เพราะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ทางการเมือง  สังคม  เศรษฐกิจ  และ

วัฒนธรรมของกลุ่มคนจ านวนมาก 

(9) ความไม่แน่ใจเก่ียวกับผลลัพธ์ของทางเลือกนโยบายต่างๆ  ปิดก้ันไม่ให้ผู้

ก าหนดนโยบายพิจารณาทางเลือกใหม่  โดยยึดติดอยู่กับนโยบายท่ีผ่านมา  เพ่ือลดปัญหา  หรือ

ผลลัพธ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้ 

(10) การก าหนดนโยบายโดยจ าแนกเป็นด้านต่าง  ๆ ในระบบราชการ  

ก่อให้เกิดความยากล าบากต่อการประสานการตัดสินใจท่ีจะเปิดโอกาสในการระดมความคิดในการ

ตัดสินใจร่วมกับผู้เช่ียวชาญ 

7)  ตัวแบบส่วนเพ่ิม  หรือตัวแบบเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน  (Incremental  

Model)  มีสาระส าคัญดังน้ี  (Lindblom, 1968  อ้างถึงใน  สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 242-244)  

 (1)  ลักษณะอนุรักษ์นิยม  การวิเคราะห์นโยบายจะยึดถือนโยบายท่ีมีอยู่เดิม

เป็นเกณฑ์  โดยให้ความสนใจต่อการเพ่ิมข้ึนหรือลดลง  หรือการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยู่ใน

ปัจจุบัน  ท้ังน้ีเพราะผู้ก าหนดนโยบายโดยท่ัวไปมักยอมรับความชอบธรรมของนโยบายท่ีมีอยู่ก่อน

แล้ว  อันอาจเน่ืองมาจากว่า   ผู้ก าหนดนโยบายไม่มีเวลาเพียงพอ  ขาดงบประมาณ  ขาด

ความสามารถในการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์  หรือต้องเผชิญกับความหลากหลาย ของ

ปัญหาทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม  เป็นต้น 

 (2)  ผู้ก าหนดนโยบายยอมรับความชอบธรรมของนโยบายท่ีด าเนินมาก่อนอัน

เน่ืองจากความไม่แน่นอนเก่ียวกับผลลัพธ์ของนโยบายใหม่  ดังน้ัน  จึงเป็นการปลอดภัยท่ีจะยึดถือ

โครงการท่ีได้ด าเนินการมาก่อน  ไม่ว่านโยบายน้ันจะได้รับการตรวจสอบว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ 

 (3)  ในกรณีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่อยู่ก่อนแล้ว  ซึ่งเป็นโครงการท่ี

ต้องลงทุนสูง  เช่น  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  จึงท าให้ผู้ก าหนดนโยบายปฏิเสธนโยบายใหม่ที่

อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  โดยถือว่ามีภารกิจท่ีจะต้องสานต่อนโยบายหรือโครงการเดิมให้

เสร็จเรียบร้อย 

 (4)  แนวความคิดการเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน  เป็นแนวคิดท่ีเหมาะสม

ทางการเมืองอย่างยิ่ง  เพราะจะก่อให้เกิดข้อตกลงในการก าหนดนโยบายได้ง่าย  เป็นการลดความ

ขัดแย้ง  การรักษาเสถียรภาพ  และธ ารงรักษาระบบการเมืองให้ม่ันคงต่อไป 

 (5)  เป็นการง่ายท่ีจะด าเนินโครงการหรือนโยบายท่ีมีอยู่เดิมต่อไปมากกว่าที่

จะเข้าไปเก่ียวข้องกับการวางแผนนโยบายใหม่ทั้งหมด 
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ภาพท่ี  2.6  ตัวแบบท่ียึดหลักเหตุผล 

แหล่งท่ีมา: สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 235. 

 

 

ปัจจัย

น าเข้า 

ทรัพยากร

และข้อมูล

ท้ังหมดท่ี

จ าเป็นต่อ 

การ

วิเคราะห์

นโยบาย

โดยยึด

หลัก

เหตุผล 

ก าหนดและ

ให้น้ าหนัก

เป้าหมายเชิง

ปฏิบัติการ

อย่างสมบูรณ์ 

 

เตรียมชุด

ของทางเลือก

นโยบายท่ี

สมบูรณ์ 

ก าหนดและ

ให้น้ าหนัก

แก่ค่านิยม

และ

ทรัพยากร

ท้ังหมดอย่าง

สมบูรณ์ 

 

ค านวณ

ต้นทุนและ

ผลประโยชน์

ท่ีจะได้รับ

จากทางเลือก

นโยบายแต่

ละทางเลือก

อย่างสมบูรณ์ 

 
 
 

ค านวณ

ผลลัพธ์

สุทธิของ

แต่ละ

ทางเลือก

นโยบาย 

 
 

เปรียบเทียบ

ผลลัพธ์สุทธิ

และเลือก

นโยบายท่ี

ให้ผลตอบ 

แทนสูงสุด 

ผล 

ผลิต

นโย

บาย 
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ภาพท่ี  2.7  ตัวแบบส่วนเพ่ิม  หรือการเปล่ียนแปลงจากเดิมบางส่วน 

แหล่งท่ีมา: สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์, 2546: 245. 

 

จุดเด่นของตัวแบบน้ี  ได้แก่  ความง่ายและสะดวกในทางปฏิบัติ  เน่ืองจากผู้

ก าหนดนโยบายจะดูเพียงของเดิมในอดีต  และพิจารณาว่าจะเพ่ิมเติมมากน้อยเพียงใด  โดยค านึงถึง

ทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็นส าคัญ  รวมท้ังความเป็นไปได้ทางการเมือง  การเงิน  การบริหาร  และทาง

เทคนิค  ส่วนจุดอ่อนของตัวแบบน้ี  ได้แก่  การไม่ช่วยพัฒนาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  นโยบาย

ใหม่ๆ  มักจะถูกขัดขวางจากผู้ตัดสินใจท่ีมีความอนุรักษ์นิยมสูง  (ธันยวัฒน์  รัตนสัค, 2546: 62)   

กล่าวโดยสรุป  นโยบายสาธารณะ  คือ  กิจกรรม  หรือการตัดสินใจ  หรือความต้ังใจท่ีจะ

กระท าหรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง  ท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยรัฐบาล  ซึ่งอาจจะเป็นองค์กรหรือตัว

บุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบการเมือง  เพ่ือจัดสรรทรัพยากรหรือคุณค่า

ต่างๆ  ในประเทศ  ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะเป็นส าคัญ  และเป็นข้อบัญญัติท่ีชอบด้วยกฎหมาย  

ซึ่งนโยบายสาธารณะมีความส าคัญท้ังต่อผู้ก าหนดนโยบาย  คือ  รัฐบาล  โดยจะมีผลต่อการด ารงอยู่

ของรัฐบาลในการท่ีจะได้รับหรือไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  และต่อประชาชน  ในการ

เป็นเคร่ืองมือท่ีจะสร้างผลผลิตท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน  โดยประชาชนจะเสนอ

ความต้องการของตนผ่านกระบวนการทางการเมืองเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายสาธารณะต่อไป 

ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะน้ัน  ได้มีตัวแบบต่างๆ  เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ถึงท่ีมา

และวัตถุประสงค์ของการก าหนดนโยบายสาธารณะน้ัน ๆ ได้แก่  ตัวแบบสถาบัน  (Institutional  

Model)  ตัวแบบกระบวนการ  (Process  Model)  ตัวแบบดุลยภาพระหว่างกลุ่มหรือตัวแบบกลุ่ม  

(Group  Model)  ตัวแบบระบบ  (System  Model)  ตัวแบบชนช้ันน า  (Elite  Model)  ตัวแบบท่ียึด

ส่วนเปลี่ยนแปลง

ของนโยบาย 

2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 
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หลักเหตุผล  (Rational  Model)  ตัวแบบส่วนเพ่ิม  หรือตัวแบบเปลี่ยนแปลงจากเดิมบางส่วน  

(Incremental  Model)  เป็นต้น  โดยการศึกษาในคร้ังน้ีจะน าตัวแบบบางตัวแบบไปใช้ในการ

วิเคราะห์นโยบายสาธารณะบางนโยบายท่ีเกิดข้ึนจากการผลักดัน  หรือเรียกร้องของกลุ่มธุรกิจ

การเมือง  ซึ่งจะท าให้เห็นบทบาททางการเมือง  และผลกระทบทางการเมืองได้ชัดเจนมากข้ึน 

 

 

2.12  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทยท่ีปรากฏอยู่โดยท่ัวไป  ส่วน

ใหญ่มักเป็นงานวิจัยที่เป็นการศึกษากลุ่มการเมือง  พรรคการเมือง  หรือไม่ก็เป็นการศึกษากลุ่มชน

ช้ันนายทุน  หรือกลุ่มธุรกิจโดยท่ัวไป  โดยมุ่งศึกษาถึงต้นก าเนิดและพัฒนาการมากกว่าเน้นศึกษา

ถึงบทบาททางการเมือง  หรือไม่ก็เป็นเพียงประเด็นหน่ึงท่ีแทรกเป็นเน้ือหาประกอบการวิจัยเท่าน้ัน  

แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยท่ีมีกรอบการศึกษา  หรือประเด็นการศึกษาท่ีน่าสนใจและเก่ียวข้องกับ

กลุ่มธุรกิจการเมือง  มีดังต่อไปน้ี 

วิทยานิพนธ์ของนิรุจน์  ข านุรักษ์  (2543)  เร่ือง  “การศึกษากลุ่มการเมืองในประเทศไทย”  

พบว่า  กลุ่มการเมืองมีพัฒนาการสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางการเมืองการปกครองในแต่ละ

ยุคสมัยมาต้ังแต่สมัยสุโขทัย  โดยมีโครงสร้าง  3  รูปแบบ  คือ  โครงสร้างกลุ่มการเมืองแบบกระแส

ความคิด  โครงสร้างกลุ่มการเมืองแบบอุปถัมภ์  และโครงสร้างกลุ่มแบบองค์กร  โดยสาเหตุของ

การก่อเกิดกลุ่มการเมือง  มีหลายกรณี  อาทิ  เกิดจากความขัดแย้งทางด้านแนวคิดหรือผลประโยชน์

ทางการเมือง  เกิดจากพ้ืนฐานความสัมพันธ์ในเชิงอุปถัมภ์ระหว่างแกนน าและสมาชิก  และเกิดจาก

พ้ืนฐานความสัมพันธ์ในเชิงพันธมิตร  ซึ่งสรุปปัจจัยการก่อเกิดได้คือ  ปัจจัยทางด้านสังคม  ได้แก่  

ความเก่ียวพันทางเครือญาติ  ค่านิยมที่มีต่อตัวบุคคล  และระบบอุปถัมภ์  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ  

ได้แก่  ความไม่เท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจของประชากรในประเทศไทย  และผลประโยชน์

ทางการเมือง  และปัจจัยทางด้านการเมือง  ได้แก่  ข้อจ ากัดทางกฎหมาย  การขาดอุดมการณ์ทาง

การเมือง  ความอ่อนแอของพรรคการเมือง  และปัญหาการจัดการองค์กรของพรรคการเมือง  ความ

เปล่ียนแปลงของกลุ่มการเมืองในประเทศไทยพบว่า  ข้ึนอยู่กับรูปแบบของโครงสร้างกลุ่มการเมือง

เป็นส าคัญ  คือ  กลุ่มการเมืองแบบกระแสความคิดมีความเปลี่ยนแปลงสูง  ซึ่งข้ึนอยู่กับข้อยุติของ

ประเด็นถกเถียง  หรือการตอบสนองผลประโยชน์ท่ีเกิดความขัดแย้ง  กลุ่มการเมืองท่ีมีโครงสร้าง

กลุ่มการเมืองแบบอุปถัมภ์  จะขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์และผลประโยชน์ต่างตอบแทนระหว่าง
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แกนน าและสมาชิกกลุ่มเป็นหลัก  กลุ่มการเมืองท่ีมีโครงสร้างของกลุ่มแบบองค์กรจะมีความ

เข้มแข็งและมีแนวโน้มท่ีจะพัฒนาไปเป็นพรรคการเมืองได้    

จากบทบาทส าคัญของกลุ่มการเมืองในระบบพรรคการเมืองไทย  พบว่า  ก่อให้เกิด

ผลกระทบท้ัง  2  ด้าน  คือ  ผลกระทบทางด้านบวก  ได้แก่  กลุ่มการเมืองจะท าหน้าท่ีคอย

ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของกลุ่มต่างๆ  ภายในพรรคการเมือง  ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ

และบริสุทธิ์ยุติธรรมมากย่ิงข้ึน  กลุ่มการเมืองอาจมีความคล่องตัวสูงกว่าพรรคการเมืองในการ

ประสานผลประโยชน์แก่ประชาชน  ส่วนผลกระทบทางด้านลบ  ได้แก่  การเกิดค่านิยมท่ีไม่ถูกต้อง

ข้ึนในสังคม  ท้ังในด้านระบบอุปถัมภ์  การใช้อ านาจ  และการแสวงหาผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม

หรือพวกพ้อง  การอาศัยฐานอ านาจของกลุ่มการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน  ซึ่งอาจกระทบ

ต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลจากการจัดสรรต าแหน่งทางการเมืองในระบบสัดส่วน  ท า

ให้ขาดวินัยและเอกภาพในการด าเนินงานของพรรคการเมือง  ซึ่งจะก่อให้เกิดความล้มเหลวในการ

พัฒนาพรรคการเมือง  รวมท้ังกระทบต่อเสถียรภาพความม่ันคงของรัฐ  สรุปแล้วกลุ่มการเมืองใน

ระบบพรรคการเมืองไทย  สามารถจ าแนกตามลักษณะร่วมทางด้านโครงสร้าง  พัฒนาการ  และ

บทบาทส าคัญได้  3  กลุ่มใหญ่ๆ  คือ  กลุ่มปฏิปักษ์  มีลักษณะโครงสร้างทางองค์กรน้อย  เกิดจาก

พ้ืนฐานความขัดแย้งทางความคิดและผลประโยชน์  มีความอ่อนไหวของกลุ่มสูง  ความ

เปล่ียนแปลงจะข้ึนอยู่กับระดับการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือความขัดแย้ง  มีบทบทส าคัญใน

การตรวจสอบกลุ่มอ่ืนๆ  ภายในพรรค  แต่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพและระเบียบวินัย

ของพรรคได้มาก  กลุ่มอุปถัมภ์  มีลักษณะโครงสร้างทางองค์กรท่ีดีพอสมควร  เกิดจากพื้นฐานการ

พ่ึงพาช่วยเหลือเก้ือกูลกันระหว่างแกนน าและสมาชิก  ความเปลี่ยนแปลงจะข้ึนอยู่กับระดับ

ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ต่างตอบแทนท่ีแต่ละฝ่ ายได้รับ  กลุ่มมีบทบาทในการต่อรอง

ผลประโยชน์สูง  ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบริหารงานพรรค  และกลุ่มพันธมิตร  มีโครงสร้างทาง

องค์กรสูง  สามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นพรรคการเมืองได้  กลุ่มมีความคล่องตัวในการเคลื่อน

ประสานผลประโยชน์แก่ประชาชน  และมีอ านาจต่อรองภายในพรรคสูง 

เอกสารวิจัยส่วนบุคคลของ  ปรีชา  หงษ์ไกรเลิศ  (2533)  เร่ือง  “การพัฒนาระบบพรรค

การเมืองเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”  ได้ศึกษาพรรคการเมืองไทย

ในช่วงระยะเวลาต่างๆ  พบว่า  พรรคการเมืองไทยมีปัญหามากมายหลายประการ  อาทิ  ปัญหาการ

ขาดรากฐานความสนับสนุนของประชาชน  โดยมีนายทุนเข้ามาผูกขาดในการสนับสนุนทาง

การเงินของพรรคการเมือง  เพ่ือหวังผลประโยชน์อันมิควรได้จากพรรคการเมือง ท่ีตนสนับสนุน    

นอกจากน้ันยังมีปัญหาความไม่ต่อเน่ืองของพรรคการเมือง  ปัญหาโครงสร้างและความอ่อนแอใน

การจัดองค์กรของพรรคการเมือง  ปัญหาการขาดการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐของพรรค
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การเมือง  ปัญหาสมาชิกขาดระเบียบวินัย  ปัญหาการขาดสาขาพรรคการเมือง  ปัญหาการขาดการ

กระจายอ านาจของพรรคการเมือง  ฯลฯ  ดังน้ัน  ควรมีการแก้ไขตามแนวทางที่เสนอแนะ  เช่น  การ

แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติพรรคการเมือง  พ.ศ.2524  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือท่ีจะท า

ให้ระบบพรรคการเมืองไทยมีความเข้มแข็ง  และไม่ต้องพ่ึงพานายทุนของพรรคการเมืองคนใดคน

หน่ึงโดยเฉพาะ  ซึ่งจะท าให้พรรคการเมืองกลายเป็นเร่ืองผลประโยชน์ส่วนตัวไป  แทนท่ีจะเป็น

ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 

วิทยานิพนธ์ของสิริลักษณ์  ศักด์ิเกรียงไกร  (2521)  เร่ือง  “ต้นก าเนิดชนช้ันนายทุนใน

ประเทศไทย  (พ.ศ.2398-2453)”  ได้ช้ีว่า  โครงสร้างสังคมแบบเก่าของไทยซึ่งมีลักษณะรวมเอา

ทรัพยากรท้ังหมดของชาติมารวมอยู่ภายใต้อ านาจรัฐ  ท าให้การก่อรูปของมูลค่าส่วนเกินของชนช้ัน

นายทุนเกิดข้ึนจากการด าเนินเศรษฐกิจภายใต้การเป็นเจ้าภาษีนายอากรหรือผู้ด าเนินการค้าของชน

ช้ันปกครองเดิม  นายทุนมีลักษณะเป็นนายทุนข้าราชการ  นอกจากน้ีการบุกรุกทางเศรษฐกิจทุน

นิยมโพ้นทะเลในปลายศตวรรษที่  19  มีผลให้เกิดนายทุนนายหน้าข้ึน  นายทุนส่วนน้ีด าเนินกิจการ

ภายใต้ผลก าไรจากการปฏิบัติหน้าท่ีคอมปราโดร์  ดังน้ัน  ต้นก าเนิดของชนช้ันนายทุนจึงไม่เป็น

อิสระ  แต่กลับมีลักษณะประนีประนอมกับชนช้ันปกครองเดิม  ซึ่งจะมีผลท าให้ชนช้ันนายทุนไม่

สามารถเป็นผู้น าพาประเทศเข้าสู่สังคมแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมได้ 

วิทยานิพนธ์ของ  ตระกูล  มีชัย  (2526)  เร่ือง  “ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจเอกชนและ

ข้าราชการกับการเมืองไทย”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะศึกษาว่า  1)  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มธุรกิจเอกชนและข้าราชการ  

2)  บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจเอกชนเป็นอย่างไร  3)  ความสัมพันธ์และผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนระหว่างกลุ่มธุรกิจเอกชน  กับข้าราชการ  เม่ือกลุ่มธุรกิจได้เข้ามาสู่ระบบการเมือง  4)  

แนวโน้มทางการเมืองของไทยจะมีลักษณะผูกขาดอ านาจทางการเมืองโดยกลุ่มธุรกิจการค้าหรือไม่  

อย่างไร  โดยได้ล าดับเหตุการณ์ต้ังแต่ ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาจนถึงช่วงปลาย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  4  ซึ่งในช่วงน้ีมีเหตุการณ์ส าคัญๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

สังคมไทยหลายคร้ัง   

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มธุรกิจได้ก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองสองลักษณะ  คือ  การเข้า

มาโดยตรง  โดยการลงสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการสนับสนุนพรรค

การเมืองด้วยเงินทอง  การเข้ามาของกลุ่มธุรกิจมีทั้งการเข้ามาแบบปัจเจกบุคคล  และการเข้ามาเป็น

กลุ่ม  แต่การเข้ามาเป็นกลุ่มธุรกิจน้ันไม่เก่ียวกับสถาบันทางการค้า  เพราะกฎหมายสมาคมห้ามมิให้

สมาชิกยุ่งเก่ียวกับการเมือง  ผลการศึกษายังพบว่า  การสนับสนุนพรรคการเมืองของกลุ่มธุรกิจ

ไม่ได้ข้ึนอยู่กับอุดมการณ์หรือนโยบาย  แต่เป็นเร่ืองความสัมพันธ์ส่วนบุคคล  สิ่งท่ีน่าสนใจ  คือ  
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ข้าราชการให้การยอมรับบทบาทของนักธุรกิจในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ  แต่ไม่พอใจท่ีกลุ่มธุรกิจ

ใช้เวทีการเมืองเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์แก่กลุ่มตนเอง  โครงสร้างอ านาจทางการเมืองมีการ

เปล่ียนแปลง  สถาบันข้าราชการท่ีเคยมีอ านาจเร่ิมถูกท้าทายโดยกลุ่มธุรกิจมากข้ึน  อันเน่ืองจากผล

ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  กลุ่มธุรกิจเร่ิมมีอ านาจทางเศรษฐกิจ  การเงินการธนาคาร  และ

ภายหลัง  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  กลุ่มธุรกิจเร่ิมแสวงหาความคุ้มครองหรือแสงหาอ านาจทาง

การเมือง  เพ่ือปกป้องและขยายอิทธิพลธุรกิจของตน  พรรคการเมืองของไทยมิใช่พรรคของ

มหาชน  แต่เป็นพรรคท่ีรวมตัวกันแบบเฉพาะกิจเพ่ือส่งผู้สมัครลงแข่งขันเลือกต้ังเป็นผู้แทนราษฎร  

เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารประเทศ  นโยบายของพรรคแต่ละพรรคไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน  

การย้ายพรรคของนักการเมืองกระท าได้โดยง่าย  เพราะไม่มีอุดมการณ์แบบสุดกู่  แต่มีความเป็น

กลาง  คือยึดม่ันนโยบายการเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี  นอกจากน้ีการท่ีกลุ่มนักธุรกิจ

กลุ่มใดจะสนับสนุนพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหน่ึงมักจะอาศัยความชอบพอกันเป็นการส่วน

บุคคลมากกว่าที่จะเป็นการยึดถือหลักการ  การสนับสนุนทางการเมืองของกลุ่มนักธุรกิจจึงเป็นการ

ยึดถือบุคคลเป็นหลัก  ท้ังกลุ่มพรรคพวกหรือหัวหน้าพรรคเป็นส าคัญ 

ปัญหาเศรษฐกิจท่ีสะสมมานาน  เช่น  ปัญหาความยากจน  ปัญหาท่ีดินท ากิน  ปัญหา

ผลผลิตทางการเกษตร  ปัญหาคนว่างงาน  ปัญหาการขาดดุลการค้า  ปัญหาต่างๆ  เหล่าน้ีเป็นปัญหา

ท่ีเร้ือรังมานาน  ย่ิงถ้ารัฐบาลขาดเสถียรภาพ  ปัญหาต่างๆ  ก็ไม่อาจแก้ไขได้  โดยเฉพาะการเปล่ียน

รัฐบาลบ่อยๆ  เม่ือกลุ่มธุรกิจเข้ามาบริหารประเทศได้สร้างความไม่พอใจแก่กลุ่มข้าราชการ  

แนวทางที่รัฐบาลสามารถท าได้คือ  เชิญบุคคลภายนอกที่มีความสามารถเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา  ส่ิง

ท่ีผู้วิจัยได้เสนอคือ  ทางกลุ่มธุรกิจท่ีเข้ามามีบทบาททางการเมือง  จะต้องเป็นหน้าท่ีของข้าราชการ

ท่ีต้องเข้าไปควบคุมดูแลกลไกการบริหารประเทศ  มุ่งขจัดการกดข่ี  ขูดรีด  และขจัดการผูกขาดของ

กลุ่มนายทุนธุรกิจให้ได้ 

วิสุทธิ์  ธรรมวิริยะวงศ์  ท าสารนิพนธ์  (2534)  เร่ือง  “ชนช้ันน าทางธุรกิจกับการเมืองไทย  

ศึกษาเฉพาะกรณีการเข้ามามีบทบาททางการเมืองโดยตรง”  โดยการศึกษาได้ช้ีให้เห็นถึงบทบาท

ทางการเมืองของชนช้ันน าทางธุรกิจของไทย  ในช่วงเหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  และ

ต้องการทราบถึงปัจจัยเก้ือหนุนหรือบ่ันทอนบทบาททางการเมืองของชนช้ันน าทางธุรกิจของไทย  

ตลอดจนความสัมพันธ์ในกลุ่มชนช้ันธุรกิจ  โดยได้อธิบายว่า  “ชนช้ันน าทางธุรกิจ”  หมายถึง  นัก

ธุรกิจท่ีมีฐานะและต าแหน่งทางเศรษฐกิจสูง  มีอิทธิพลหรือบทบาทในกระบวนการตัดสินใจท่ีมีผล

ต่อสมาชิกในสังคม  นักธุรกิจช้ันน าน้ีแบ่งออกเป็น  2  ระดับ  ได้แก่  นักธุรกิจช้ันน าระดับชาติ  

และนักธุรกิจช้ันน าระดับท้องถิ่น  โดยได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจช้ันน าระดับท้องถิ่นท่ีมีบทบาท

ทางการเมืองระดับชาติ  ผลการศึกษาพบว่า  นักธุรกิจช้ันน าของไทยมีแนวโน้มเข้ามามีบทบาททาง
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การเมืองโดยตรงมากข้ึน  พรรคการเมืองต่าง  ๆ ท่ีมีบทบาทจัดต้ังรัฐบาลภายหลังเหตุการณ์  14  

ตุลาคม  พ.ศ.2516  ได้มีนักธุรกิจช้ันน าเข้ามาร่วมด าเนินการจัดต้ังพรรคการเมืองหรือเข้ามาร่วม

อ านวยการพรรคในสภาผู้แทนราษฎร  และได้เข้ามาสู่รัฐสภามากข้ึนกว่าคร้ังใดๆ ในอดีต 

วิสุทธิ์ได้สรุปผลการศึกษาว่า  การท่ีนักธุรกิจช้ันน าสามารถเข้ามามีบทบาทได้  เพราะมี

ความได้เปรียบในเร่ืองการแข่งขัน  เน่ืองจากมีฐานะทางการเงินท่ีดีกว่ากลุ่มอาชี พอ่ืน  และเป็น

ความจ าเป็นท่ีต้องการรักษาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมไว้  รวมท้ังเป็นการรวมตัวเพ่ือต้านกระแส

ความเคลื่อนไหวของฝ่ายท่ีต้องการล้มล้าง  หรือเปล่ียนแปลงระบบทุนนิยมผูกขาดในเมืองไทย  แต่

บทบาทของชนช้ันน าทางธุรกิจยังคงผูกพันกับชนช้ันน าทางทหารและข้าราชการช้ันสูง  โดยพบว่า  

บทบาทของชนช้ันน าทางธุรกิจมิได้เกิดเฉพาะในส่วนกลาง  แต่ก็พบว่าพ่อค้านักธุรกิจใน ส่วน

ภูมิภาคต่างๆ  เคล่ือนไหวมีบทบาทมากข้ึนเช่นกัน  นักธุรกิจท้องถิ่นเหล่าน้ีเรียกร้องให้มีการแก้ไข

อ านาจของสมาชิกสภาจังหวัดในการควบคุมฝ่ายบริหาร  ซึ่งสมาชิกสภาจังหวัดส่วนใหญ่ก็คือพ่อค้า

นักธุรกิจในท้องถิ่นน้ันน่ันเอง  นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ต้ังข้อสังเกตว่า  บทบาททางการเมืองของชน

ช้ันน าทางธุรกิจข้ึนอยู่กับเง่ือนไขส าคัญ  3  ประการ  ประการแรก  คือ  การถูกท้าทายจากพลังสังคม  

เช่น  กลุ่มกรรมกร  ผู้น าชาวนาชาวไร่  และกลุ่มนักศึกษา  ท่ีต้องการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ

แบบทุนนิยมผูกขาด  จึงท าให้เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมและมีบทบาททางการเมืองโดยตรง  เพ่ือ

พิทักษ์ผลประโยชน์ของตนและกลุ่ม  ประการท่ีสอง  คือ  การแตกแยกในหมู่ผู้น าทางทหาร  ไม่ว่า

จะเน่ืองจากผลประโยชน์หรือแนวคิดทางการเมืองท่ีท าให้พลังทหารอ่อนแอลง  ขณะเดียวกันกลุ่ม

ชนช้ันน าทางธุรกิจเร่ิมขยายบทบาททางการเมืองได้มากข้ึน  ประการสุดท้าย  ยิ่งกลุ่มนักธุรกิจมี

อ านาจย่ิงข้ึนเท่าใด  ความต้องการพ่ึงพาข้าราชการช้ันสูง  ซึ่งเคยเป็น  “เจ้านาย”  ก็จะลดลง  การเข้า

มามีบทบาทของกลุ่มธุรกิจก็จะมีมากข้ึน 

สารนิพนธ์ของ  นคร  เสรีรักษ์  (2529)  เร่ือง  “นักธุรกิจในการเมืองไทย:  กรณีศึกษา

มูลเหตุจูงใจให้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง”  ได้ช้ีให้เห็นว่า  เดิมผู้ท่ีมีอ านาจในการปกครอง

ประเทศ  คือ  กลุ่มข้าราชการ  ท้ังทหารและพลเรือน  ภายหลังท่ีมีระบอบการปกครองแบ บ

ประชาธิปไตย  ได้เปิดโอกาสให้นักธุรกิจเข้ามามีบทบาทมากข้ึน  และมีส่วนในการปกครอง

ร่วมกับข้าราชการพลเรือนและทหาร  ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีของประเทศ  

ส่งผลให้นักธุรกิจมีการพัฒนาและเติบโตข้ึน  และได้ก้าวเข้าสู่การเมืองมากข้ึนเป็นล าดับ  ขอบเขต

การศึกษาของเร่ืองน้ีได้แบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน  คือ  ความเป็นมาของนักธุรกิจและบทบาท

ทางการเมืองของนักธุรกิจไทย  ต้ังแต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  มาจนถึงก่อนการปฏิวัติของ

จอมพลสฤษฎิ์  ธนะรัชต์  และต้ังแต่การเมืองยุคสมัยจอมพลสฤษฎิ์  ธนะรัชต์  มาจนถึงปี  พ .ศ. 

2526  วิธีการศึกษาคร้ังน้ีใช้วิธีการศึกษาท้ังจากเอกสารและศึกษาเชิงส ารวจ  เพ่ือทราบมูลเหตุจูงใจ
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ของนักธุรกิจท่ีเข้ามาสู่ระบบการเมือง  โดยใช้แนวคิดเร่ืองกลุ่มผลประโยชน์มาเป็นกรอบในการ

วิจัย  ผลการวิจัยพบว่า  การเข้ามาสู่การเมืองการปกครองของนักธุรกิจเร่ิมก่อตัวเข้ามาต้ังแต่สมัย

สมบูรณาญาสิทธิราชย์  แม้พระมหากษัตริย์ทรงผูกขาดการค้า  แต่ก็ได้อาศัยพ่อค้า  ทั้งชาวจีนและ

อินเดียเป็นผู้ด าเนินการค้ากับต่างประเทศ  พ่อค้าจึงมีความใกล้ชิดกับระบบราชการและราชส านัก  

จนได้รับพระราชทานทรัพย์สินและแต่งต้ังให้เป็นขุนนาง  ได้รับเกียรติยศช่ือเสียง  นอกจากน้ี

พระมหากษัตริย์ยังได้ทรงแต่งต้ังให้พ่อค้าชาวจีนเป็นนายอากรจัดเก็บภาษีให้แก่รัฐ  จนกระทั่งมีการ

เปล่ียนแปลงการปกครอง  พ่อค้านักธุรกิจได้เข้ามามีบทบาทมากข้ึนภายใต้นโยบายเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมเสรี  โดยมีรัฐเป็นผู้ด าเนินการในโครงการพัฒนาประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่ความทันสมัยและเป็น

ประเทศช้ันน า  แต่เพราะความได้เปรียบของนักธุรกิจท่ีเช่ียวชาญและมีเครือข่ายการค้า  ท าให้รัฐ

ต้องพ่ึงพานักธุรกิจช้ันน า  และเปิดโอกาสให้นักธุรกิจได้เร่ิมเข้าไปมีส่วนจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ  และ

บริษัทต่างๆ  ท่ีจะช่วยรัฐบาลได้  เช่น  บริษัทข้าวไทย  บริษัทค้าพืชผลไทย  ตลอดจนธุรกิจธนาคาร  

ผู้วิจัยได้ศึกษาเชิงประวัติศาสตร์แต่เพียงบางส่วน  คือ  ต้ังแต่  พ.ศ.2475  มาจนถึง  พ.ศ.2500  และ

เร่ิมต้ังแต่การปฏิวัติของจอมพลสฤษฎิ์  ธนะรัชต์  มาจนถึง  พ.ศ.2516  และหลังจากเหตุการณ์  14  

ตุลาคม  2516  ผู้วิจัยได้เรียกช่วงน้ีเป็น  “การเมืองของธุรกิจไทยยุคใหม่”  โดยอธิบายว่า  นักธุรกิจ

ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในสภาผู้แทนราษฎรมากขึ้นก็เพราะการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะ

ภาคธุรกิจเอกชน  นักธุรกิจต้องการอ านาจทางการเมืองเพ่ือใช้ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของตน  

นักธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  โดยผ่านการเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ผู้วิจัยยังได้ยกตัวอย่างของกรณีการเข้าไปร่วมมือกับผู้มี อ านาจทางเศรษฐกิจบีบบังคับรัฐบาล  

เพ่ือท่ีจะได้มีบทบาทควบคุมการค้า  การเงิน  และการตลาด   

ส าหรับเหตุจูงใจให้นักธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองน้ัน  พบว่า  นักธุรกิจท่ีเข้ามามี

ส่วนร่วม  ไม่ยอมรับว่ามีเหตุจูงใจเพราะต้องการมีส่วนในการก าหนดนโยบายเพ่ือปกป้อง

ผลประโยชน์ของตนเอง  นักธุรกิจให้เหตุผลว่า  ท่ีได้รับเลือกต้ังเข้ามาก็เพราะต้องการเพ่ิมฐานะทาง

การเมืองและสังคมเท่าน้ัน  และยังคงประกอบธุรกิจการค้าเช่นเดิม  ซึ่งได้วิเคราะห์ว่า  เน่ืองจาก

ระบบการเมืองไม่มีความต่อเน่ือง  ท าให้สถาบันการเมืองไม่เข้มแข็ง  และไม่มีนักการเมืองอาชีพท่ี

แท้จริง  อาชีพนักการเมืองจึงเป็นเพียงอาชีพรองโดยมีอาชีพอ่ืนเป็นหลัก  เพราะหากการเมืองกลับ

ไปสู่ระบบปิด  นักการเมืองก็จะกลับไปประกอบอาชีพเดิมได้  ซึ่งผู้วิจัยได้เสนอว่า  รัฐบาลควรเป็น

ผู้ใช้อ านาจบริหารเพ่ือสร้างประโยชน์และความยุติธรรมแก่ปวงชนอย่างเท่าเทียมกัน  ประชาชน

ย่อมหวังจะได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์  การท่ีนักธุรกิจขยายบทบาทเข้าสู่ระบบการเมือง  

โดยเข้าร่วมในการถือครองอ านาจรัฐด้วยตนเอง  แสดงถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันระหว่าง

บุคคลในรัฐบาลและธุรกิจ  จึงยิ่งเป็นการท าลายคุณสมบัติของการเป็นตัวแทนของประชาชนโดย
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ส่วนรวม  เดิมประชาชนต่อสู้กับอ านาจเผด็จการเพียงอย่างเดียว  แต่ประชาชนก าลังเผชิญกับการ

เจริญเติบโตของอ านาจท่ีไม่จ ากัดของนักธุรกิจท่ีมีอ านาจท้ังการเงินและอ านาจทางการเมือง 

ประกาศศักด์ิ  ธานินพงศ์  (2538)  ได้ท าวิทยานิพนธ์  เร่ือง  “นักธุรกิจกับการเมือง:  

การศึกษาทัศนคติเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการเมือง”  โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีต้องการทราบว่า  การ

มีส่วนร่วมทางการเมืองของนักธุรกิจมีแนวทางอย่างไร  และทัศนคติเก่ียวกับการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของนักธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางด้านประชากรเป็นอย่างไร  การวิจัยเร่ืองน้ีเป็นการศึกษา

ค้นคว้าจากเอกสาร  และศึกษาเก่ียวกับธุรกิจไทยในช่วงต้ังแต่  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  จนถึงปีที่ท า

วิจัย  โดยได้ส่งแบบสอบถาม  และสัมภาษณ์นักธุรกิจระดับผู้บริหารจากธุรกิจขนาดใหญ่  กลุ่ม

ตัวอย่างเป็นผู้ท่ีด าเนินธุรกิจด้านการเงิน  การบริหาร  อุตสาหกรรมการเกษตร  ธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ  ธุรกิจสิ่งทอ  และธุรกิจอุปโภคบริโภค  ซึ่งผลการศึกษาพบว่า  บทบาทของนัก ธุรกิจใน

การมีส่วนร่วมทางการเมืองจะมีมากย่ิงข้ึน  ส่วนใหญ่ต้องการเข้ามาเพ่ือก าหนดนโยบายของรัฐด้าน

เศรษฐกิจ  เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตน  และยังสามารถต่อรองกับรัฐบาลได้  ส่วนใหญ่

ต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมในระยะยาว  เพราะรัฐบาลเปิดโอกาสและเอ้ืออ านวยให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามี

ส่วนร่วม  นักธุรกิจได้เห็นตัวอย่างท่ีมีนักธุรกิจจ านวนไม่น้อยได้เข้ามามีบทบาทในรัฐบาล  ซึ่งคง

ปฏิเสธไม่ได้ว่า  จะไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองและพรรคพวก  ซึ่งถือหน้าท่ีของรัฐและ

ประชาชนท่ีจะต้องช่วยกันดูแลความประพฤติของนักธุรกิจว่า  ในการเข้ามามีบทบาททางการเมือง

ของนักธุรกิจน้ัน  จะท าให้เกิดโทษแก่ส่วนรวมหรือไม่ 

สารนิพนธ์ของ  ปิยะพร  กลันทกพันธ์ุ  (2535)  เร่ือง  “ความสัมพันธ์ของนายทุนนักธุรกิจ

กับการพัฒนาประชาธิปไตย:  กรณีศึกษาจากประชาธิปไตยคร่ึงใบ – พฤษภาทมิฬ  2535”  มี

วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการอธิบายถึงบทบาททางการเมืองที่เพิ่มข้ึนของกลุ่มธุรกิจเอกชนว่า   ได้

ส่งเสริมหรือได้เกิดการพัฒนาระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยอย่างไร  โดยเฉพาะในช่วง

ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยคร่ึงใบ  ที่มีพลังภายนอกระบบราชการ  ตลอดจนแนวโน้มของ

การเมืองไทยว่า  กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีจะประสานกับกลุ่มพลังการเมืองอ่ืนๆ  ได้หรือไม่  โดยได้ใช้วิธี

การศึกษาเชิงคุณภาพ  ค้นคว้าและตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารรายงานต่าง  ๆ จนถึงเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬ  พ.ศ.2535  โดยต้ังสมมติฐานในช่วงต้ังแต่มีประชาธิปไตยคร่ึงใบมาน้ัน  1)  การ

พัฒนาทุนนิยมได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังภายนอกราชการ  2)  การเปล่ียนแปลงดังกล่าวมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงทางการเมือง  ก่อให้เกิดการประนีประนอมระหว่างชนช้ันน าคือข้าราชการ

กับชนช้ันนายทุนและนักธุรกิจ  เพ่ือการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป  เพ่ือ

ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของตน  3)  ต้ังแต่การมีประชาธิปไตยคร่ึงใบ  บทบาทนายทุนและนักธุรกิจ

ได้เปล่ียนจากผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ของฝ่ายข้าราชการมาเป็นผู้มีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านองค์การธุรกิจ  
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การเลือกต้ัง  และรัฐสภา  และ  4)  แนวโน้มภายหลังประชาธิปไตยคร่ึงใบ  การเมืองไทยมีแนวโน้ม

ของการเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน  อันเน่ืองจากการขยายตัวของพลังภายนอก  คือ  ภาคธุรกิจ

เอกชน  ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาสถาบันการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยอย่างต่อเน่ืองและสมบูรณ์ 

ผู้วิจัยได้สรุปว่า  การขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การเจริญเติบโตของภาคธุรกิจ  โดยเฉพาะ

ธุรกิจการเงินการธนาคาร  ธุรกิจอุตสาหกรรม  ภายใต้กระแสทุนนิยมโลกท าให้นักธุรกิจเร่ิมมีความ

ใกล้ชิดกับการเมืองมากย่ิงข้ึน  จนถึงข้ันต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเปิดเผย  เพราะ

สามารถร่วมในการตัดสินใจ  และก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจเพ่ือปกป้องพิทักษ์ผลประโยชน์

ของตน  การได้มาซึ่งอ านาจทางการเมืองสามารถสร้างเง่ือนไขต่อรองและประนีประนอมได้มาก

ข้ึน  การเข้ามามีบทบาทของนักธุรกิจได้ก่อให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างสถาบันทางการเมืองให้

มีความต่อเน่ืองและเป็นไปโดยสันติวิธี  การเข้ามาสู่รัฐสภาของนักธุรกิจเป็นการเข้ามาสู่การเมือง

โดยตรง  ก่อให้เกิดการเช่ืองโยงระหว่างพลังทางธุรกิจและอ านาจทางการเมืองได้ชัดเจนข้ึน  และ

เป็นการเปิดระบบการเมืองไปสู่การเมืองแบบกระฎุมพี  (Bourgeois-Polity)  ท่ีเน้นความเป็นเสรีทาง

เศรษฐกิจและการเมือง  ผู้วิจัยยังได้เสนอว่า  การจะพัฒนาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์  นักธุรกิจจะ

เป็นเพียงกลุ่มเดียวที่ได้ผลประโยชน์และพัฒนาเพียงล าพังไม่ได้  ชนช้ันนายทุนนักธุรกิจจะต้องมี

พันธมิตรประชาธิปไตย  โดยการประนีประนอมและเช่ือมโยงกับส่วนอ่ืนๆ  ของสังคม  เพ่ือสร้าง

สถาบันทางการเมืองท่ีเข้มแข็ง  และสามารถเป็นตัวแ ทนของกลุ่มผลประโยชน์ในส่วนอ่ืน  ๆ 

นอกจากน้ียังได้เสนอให้ชนช้ันนายทุนนักธุรกิจเข้ามีบทบาทผ่านระบบพรรคการเมือง  การเลือกต้ัง  

และรัฐสภา  และเช่ือว่าจะเป็นบรรทัดฐานและเกิดความชอบธรรม  เป็นการสร้างสังคมให้มีความ

เข้มแข็ง  และพัฒนาประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ 

ศรายุทธ  เจียรมาศ  (2538)  ได้ท าวิทยานิพนธ์เร่ือง  “การหมุนเวียนชนช้ันน าทางการเมือง

ของไทยในสภาพการณ์โลกไร้พรมแดน”  โดยช้ีให้เห็นว่า  สภาพการณ์โลกไร้พรมแดนท่ีมีบทบาท

ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคม  เศรษฐกิจ  และโลกหลังยุคสงครามเย็นได้ส่งผลต่อการ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางสังคม  และเศรษฐกิจของไทย  ได้ก่อให้เกิดชนช้ันใหม่ข้ึนมา  โดยมี

กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎีว่า  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  สังคม  ในสังคมหน่ึงๆ  

จะน ามาซึ่งการก่อตัวของชนช้ันน ากลุ่มใหม่  ท่ีพร้อมจะหมุนเวียนเข้าไปร่วมใช้อ านาจทางการเมือง

กับกลุ่มชนช้ันน าทางการเมืองเดิม  ผลการศึกษาช้ีว่า  ในยุคสังคมโลกไร้พรมแดนน้ี  ได้ส่งผลให้

คนไทยเกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม  จากยุคสังคมอุตสาหกรรมมาสู่ยุค

สังคมข่าวสาร  หรือเปล่ียนจากโครงสร้างการผลิตท่ีเน้นแรงงาน  ทุนเพ่ือความม่ังค่ัง  มาเป็น

โครงสร้างการผลิตท่ีเน้นการใช้เทคโนโลยี  ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  นอกจากน้ียังพบว่า  ได้มีการก่อ

ตัวข้ึนมาของกลุ่มธุรกิจท่ีใช้ความรู้  และข้อมูลข่าวสาร  เป็นทรัพยากรสร้างความม่ังค่ังทาง
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เศรษฐกิจ  และได้ช้ีให้เห็นว่า  ชนช้ันน าทางธุรกิจยุคข่าวสารก าลังเข้ามามีบทบาททางการเมือง  ใน

ฐานะชนช้ันน าเช่นเดียวกับนายทุนธุรกิจอุตสาหกรรม  เพราะเทคโนโลยีการส่ือสารยังอยู่ในกลุ่ม

เล็กๆ  แต่ก็เช่ือว่าจะก่อตัวข้ึนเป็นชนช้ันน าได้ต่อไปในอนาคต  เพราะสังคมไทยอยู่ภายใต้อิทธิพล

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเป็นส่วนหน่ึงของสังคมโลก 

อภิพันธ์  ช้ีเจริญ  (2539)  เสนอสารนิพนธ์  เร่ือง  “บทบาทรัฐกับการชักน ากลุ่มธุรกิจให้เข้า

มามีส่วนร่วมทางการเมือง”  โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา  คือ  1)  การพัฒนาของกลุ่มธุรกิจท่ี

เข้มแข็งในสังคมไทยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมตาม

กระแสทุนนิยมโลก  กลุ่มนักธุรกิจได้รับอิทธิพลอย่างไร  และรัฐมีบทบาทอย่างไรในการชักน ากลุ่ม

ธุรกิจให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ  2)  ความสัมพันธ์ระหว่าง

รูปแบบการปกครองกับบทบาทรัฐ  ในการชักน ากลุ่มธุรกิจให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีขอบเขตการศึกษาเปรียบเทียบรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม  ติณสู

ลานนท์  กับรัฐบาลสมัยพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  และรัฐบาลสมัยนายอานันท์  ปันยารชุน   

ผลการศึกษาท่ีออกมาสรุปได้ว่า  ภายใต้บริบทของระบบทุนนิยมโลก  รัฐและกลุ่มธุรกิจมี

การประสานและปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมือง  เพ่ือการด ารงไว้ซึ่งเสถียรภาพและเป้าหมาย

การพัฒนาทุนนิยม  และได้ด าเนินไปอย่างต่อเน่ืองในการชักน ากลุ่มธุรกิจเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ  การชักน ากลุ่มธุรกิจเข้ามาน้ันเพราะมีองค์ประกอบอ่ืนๆ  เข้ามาเก่ียวข้อง  

เช่น  บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  ฉบับ  พ.ศ.2521  และ  พ.ศ.2524  การก าหนดบุคคลใน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การก าหนดบุคคลในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  การเดินทางไปสร้าง

สัมพันธภาพถึงต่างประเทศ  เป็นต้น  นอกจากน้ีผลการศึกษายังช้ีให้เห็นถึงบทบาทของรัฐท่ีชัดเจน

คือ  1)  การเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจได้เข้ามาสู่การเมืองโดยตรง  โดยการเข้าร่วมพรรคการเมือง  

การจัดต้ังพรรคการเมือง  และการสมัครรับเลือกต้ังจนเข้าสู่ระบบรัฐสภา  2)  รัฐได้พยายามชักน า

ตัวแทนธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย  และแก้ไขปัญหาประเทศ  

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเจริญเติบโต  โดยการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศคู่ค้า  4)  

การน านักธุรกิจช้ันน ามาร่วมบริหารประเทศ  ท าให้ภาพของรัฐบาลเป็นหลักประกันในการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ  5)  การจัดต้ังคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามกลไกบรรษัทนิยม  ท าให้นักธุรกิจ

เห็นว่า  รัฐบาลมีความต้ังใจท่ีจะให้นักธุรกิจได้เข้าร่วมนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับรัฐบาล

มากข้ึน  6)  การลงทุนในเร่ืองโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนา  ตลอดจนการเปิดเขต

เศรษฐกิจในภูมิภาค  เป็นการชักชวนให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากข้ึน 
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รายงานการวิจัย  เร่ือง  “พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาไทย”  โดย  ปรีชา  อุปโยคิน  

และสุรีย์  กาญจนวงศ์  (2542)  ได้สรุปความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มพ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบ

รัฐสภาว่า  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างกันท้ังเชิงบวกและลบ  ซึ่งมีประเด็นส าคัญดังน้ี  1)  พ่อค้าและ

นักธุรกิจท่ีมีวิสัยทัศน์จะใช้รัฐสภาเพ่ือผลักดันนโยบายท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาธุรกิจต่างๆ  ผลประโยชน์

ท่ีพ่อค้าและนักธุรกิจพึงจะได้จะช่วยให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  2)  โครงสร้างทาง

เศรษฐกิจและการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นหัวใจส าคัญของการอยู่รอดของสังคม  ซึ่ง

โครงสร้างท้ังสองสามารถประสานกันได้ในระดับหน่ึงท่ีจะเกิดประโยชน์ต่อประเทศ  แต่

ขณะเดียวกันก็อาจเกิดผลเสียได้เช่นกัน  หากประโยชน์น้ันตกอยู่กับกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  3)  การ

แลกเปล่ียนผลประโยชน์และการร่วมมือระหว่างพ่อค้านักธุรกิจกับนักการเมืองยังคงเป็นระบบ

อุปถัมภ์  เช่นเดียวกับอดีตท่ีมีความสัมพันธ์กับราชวงศ์และขุนนาง  และมีขอบเขตโยงใยไปยังกลุ่ม

ต่างๆ  ท้ังระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  4)  ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน  ยังมีสภาพใช้

อ านาจต่อรองกับอิทธิพลทางเศรษฐกิจ  มีการใช้เงินซ้ือสิทธิ์ขายเสียง  ระบบรวมศูนย์อ านาจท าให้

ข้าราชการและนักการเมืองไม่แตกต่างจากขุนนางในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์  เพราะมีอ านาจ

ควบคุมงบประมาณแผ่นดินและอ านาจรัฐ  ดังน้ัน   ผู้ท่ีเข้ามาจัดการด้านงบประมาณย่อมได้รับ

อ านาจทางเศรษฐกิจและกลายเป็นผู้อุปถัมภ์รายใหญ่  5)  เครือข่ายอ านาจมีลักษณะยืดหยุ่นระหว่าง

กลุ่มผลประโยชน์  การเปล่ียนข้ัวและเปล่ียนพรรคการเมืองเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนได้เสมอ  ระหว่าง

พ่อค้าและนักธุรกิจกับกลุ่มการเมือง  ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับผลประโยชน์ 

ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์  ได้ช้ีว่า  พ่อค้าและนักธุรกิจกับระบบรัฐสภาใน

ระบบทุนนิยมเป็นปฏิสัมพันธ์ของระบบเศรษฐกิจกับระบบการเมือง  กลุ่มธุรกิจประกาศตัวและเข้า

ร่วมในระบบการเมืองมากข้ึนเพราะเห็นว่า  “อ านาจทางการเมือง”  สามารถปกป้องและอ านวย

ผลประโยชน์ทางธุรกิจ  และเป็นการเสริมสร้างพลัง  “อ านาจทางเศรษฐกิจ”  อย่างไม่มีขีดจ ากัด  

โดยความเป็นจริงพ่อค้าและนักธุรกิจก็คือ  “นายทุน”  ท่ีต้องการผลก าไรอยู่เสมอ  ตราบใดท่ีระบบ

รัฐสภายังแข็งแกร่ง  พ่อค้าและนักธุรกิจก็ไม่อาจได้อ านาจทางการเมืองตามท่ีต้องการ  แต่หากนัก

ธุรกิจทุ่มเทและหวังจะได้อ านาจย่ิงข้ึนโดยการทุ่มทุนจากต่างชาติ  หรือธุรกิจข้ามชาติเพ่ือใช้ระบบ

รัฐสภาเป็นรากฐานทางการเมืองและฐานทางเศรษฐกิจแล้ว  จุดเปราะบางของความสัมพันธ์ระหว่าง

พ่อค้าและนักธุรกิจจึงขยายขอบเขตไม่ใช่พ่อค้าและนักธุรกิจเท่าน้ัน  “ทุนต่างชาติ”  และ  “นักธุรกิจ

ต่างชาติ”  ท่ีมีจ านวนเงินทุนมหาศาลอาจท าอันตรายต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยท่ี

ค่อยๆ  พัฒนามานานกว่า  65  ปี  จุดอันตรายน้ีจะท าให้เกิดภัยพิบัติไม่เพียงแต่ระบบการเมืองการ

ปกครองของไทยเท่าน้ัน  แต่รวมไปถึงระบบสังคม  วัฒนธรรม  และความเป็นชาติไทยด้วย  

แนวโน้มของพ่อค้าและนักธุรกิจท่ีจะเข้าสู่ระบบรัฐสภาต่อไปในอนาคตจะยังต้องเกิดข้ึน  เพราะ
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ประเทศไทยยังคงอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมโลกท่ีอ านาจรัฐยังต้องการอ านาจทางเศรษฐกิจ

คอยค้ าจุนให้อยู่ในระดับที่สมดุลแต่ต้องมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์  มิใช่อ านาจทางเศรษฐกิจ

ครอบง าอ านาจทางการเมือง  หรืออ านาจทางการเมืองครอบง าอ านาจทางเศรษฐกิจอย่างใดอย่าง

หน่ึงเพียงด้านเดียว  แต่จะต้องมีการพัฒนาและมีจิตส านึกท่ียึดความม่ันคงและการอยู่รอดของ

ประเทศชาติเป็นส าคัญ 

ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ีได้กล่าวถึงกลุ่มธุรกิจการเมืองในด้านต่างๆ  อาทิ  พัฒนาการ

ของกลุ่ม  มูลเหตุจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจ  รูปแบบการมีส่วนร่วม

ทางการเมือง  เป็นต้น  ซึ่งแต่ละผลงานมีช่วงเวลาในการศึกษาท่ีแตกต่างกัน  ผู้วิจัยจะได้น าข้อมูล

เหล่าน้ีมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษากลุ่มธุรกิจการเมือง  รวมท้ังน ามาประมวล  และใช้ในการ

วิเคราะห์ถึงพัฒนาการและบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองตามกรอบแนวคิด  และ

ประเด็นการศึกษาท่ีได้ต้ังไว้ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
บทท่ี  3 
 

 

กรอบแนวคิด  และวิธีการศึกษา 
 

 

 การวิจัยในคร้ังน้ี  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการ  บทบาททาง

การเมือง  และผลกระทบทางการเมืองอันเกิดจากกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย  เป็นการศึกษา

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ี ยวข้อง  เพ่ือใช้เป็นข้อค้นพบ  และข้อมูล

สนับสนุนในการอภิปรายผลจากการวิจัยท่ีชัดเจน  ท้ังน้ี  มีกรอบแนวคิด  และวิธีการศึกษา   

ดังต่อไปน้ี 

 

 

3.1  กรอบในการศึกษา 

 

กรอบท่ีใช้ในการวิจัยน้ีแบ่งเป็น  กรอบทางด้านเวลา  และกรอบด้านประเด็นการศึกษาของ

กลุ่มธุรกิจการเมือง  โดยมีการแบ่งกรอบเวลาออกเป็น  3  ช่วง  ได้แก่  ช่วงก่อน  พ.ศ.2475  ช่วง

ต้ังแต่  พ.ศ.2475-2540  และช่วงต้ังแต่การก่อต้ังพรรคไทยรักไทยเป็นต้นมา  เพ่ือให้เกิดการศึกษา

เปรียบเทียบได้ชัดเจน  และมีกรอบประเด็นท่ีส าคัญ  3  ประเด็นเช่นกัน  ได้แก่  พัฒนาการของกลุ่ม

ธุรกิจการเมือง  บทบาททางการเมือง  และผลกระทบทางการเมืองจากการมีบทบาท  และการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 

 3.1.1  กรอบด้านเวลาในการศึกษา 

กรอบหรือขอบเขตด้านเวลาท่ีผู้วิจัยก าหนดข้ึนเพ่ือใช้ศึกษากลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศ

ไทย  ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยโดยแบ่งออกเป็น  3  

ช่วง  คือ  1)  ช่วงก่อน  พ.ศ.2475  2)  ช่วงต้ังแต่  พ.ศ.2475-2540  และ  3)  ช่วงต้ังแต่ก่อต้ังพรรค

ไทยรักไทยเป็นต้นมา   
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การแบ่งกรอบด้านเวลาในการศึกษาเป็น  3  ช่วงดังกล่าว  เพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นถึงปัจจัย

ต่างๆ  ท่ีส่งผลต่อพัฒนาการและบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทยได้

อย่างชัดเจน  ท้ังปัจจัยทางการเมือง  คือ  การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.2475  หรือผลของ

รัฐธรรมนูญปี  พ.ศ.2540  และปัจจัยทางเศรษฐกิจ  คือ  การท าสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง  หรือวิกฤต

เศรษฐกิจในปี  พ.ศ.2540  เป็นต้น  รวมท้ังการเกิดพรรคไทยรักไทย  เน่ืองจากการเกิดข้ึนของพรรค

ไทยรักไทย  แม้จะไม่ใช่พรรคของกลุ่มธุรกิจกลุ่มแรกที่มีบทบาททางการเมือง  แต่ก็เป็นพรรคของ

กลุ่มธุรกิจพรรคแรกท่ีมีบทบาทเบ้ืองหน้าในการบริหารประเทศในฐานะแกนน ารัฐบาล  และมีนัก

ธุรกิจ  ท่ีได้ช่ือว่า  เป็นมหาเศรษฐีอันดับหน่ึงของประเทศ  ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  ซึ่ง

นับว่า  เป็นการเปล่ียนแปลงบทบาทท่ีส าคัญของกลุ่มธุรกิจการเมือง  จากกลุ่มผลประโยชน์ท่ีอยู่

เบ้ืองหลังพรรคการเมือง  เข้ามามีบทบาทในเบ้ืองหน้าอย่างชัดเจน  ผู้วิจัยจึงเห็นว่า  การแบ่ง

การศึกษาออกเป็น  3  ช่วงดังกล่าวจะสามารถเปรียบเทียบให้เห็นถึงพัฒนาการและบทบาททางการ

เมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

 3.1.2  กรอบด้านประเด็นในการศึกษา 

การศึกษากลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีส าคัญในประเทศไทยน้ัน  เพ่ือให้การศึกษาเป็นไปอย่างมี

ระบบ  และก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีชัดเจน  และเป็นประโยชน์

สูงสุดในการศึกษา  ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นส าคัญในการศึกษาออกเป็นประเด็นใหญ่ๆ  ดังน้ี 

1) พัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย 

การศึกษาในประเด็นน้ีจะศึกษาถึง ปัจจัยต่างๆ  ท้ังปัจจัยทางสังคม  การเมือง  

เศรษฐกิจ  และวัฒนธรรม  ที่ส่งผลต่อการเกิด  และการเปล่ียนแปลงต่างๆ  ของกลุ่มธุรกิจการเมือง

ในประเทศไทย  ท้ังในแง่ของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินธุรกิจ  และประเภทธุรกิจของกลุ่ม

ธุรกิจการเมืองในช่วงเวลาต่างๆ  โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจการเมือง  แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์

การเมือง  ทุนนิยม  และทุนผูกขาด  แนวคิดเก่ียวกับระบบสังคมไทย  ท้ังในด้านของโครงสร้าง  

และค่านิยมของสังคมไทย   

นอกจากน้ันได้ศึกษาถึงกลไกการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์  หรือการรวมตัว  และ

การสลายตัวของกลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงเวลาต่างๆ  โดยใช้ทฤษฎีระบบอุปถัมภ์  แนวคิดเก่ียวกับ

ธุรกิจการเมือง  แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง  ทุนนิยม  และทุนผูกขาด  แนวคิดเก่ียวกับ

สังคมไทย  แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มการเมือง  เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา 
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2)   บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง   

ในประเด็นน้ีจะเป็นการศึกษาถึงกระบวนการเข้ามามีบทบาท   และมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  โดยได้ศึกษาถึงแรงจูงใจ  และรูปแบบของการเข้ามามีบทบาท  

และมีส่วนร่วมทางการเมือง  รวมท้ังศึกษาการเปล่ียนแปลงบทบาททางการเมืองท่ีส าคัญของกลุ่ม

ธุรกิจการเมืองในช่วงเวลาต่างๆ  

ด้านของแรงจูงใจ  ได้ศึกษาถึงสาเหตุ  หรือปัจจัยส าคัญท่ีสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจ

การเมืองเข้ามามีบทบาท  และมีส่วนร่วมทางการเมือง  ในด้านของรูปแบบ  ได้ศึกษาถึงลักษณะ  

และปัจจัยท่ีมีผลต่อลักษณะของการเข้ามามีบทบาท  และมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจ

การเมืองในลักษณะต่างๆ  ซึ่งผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงรูปแบบการเคล่ือนไหว  และการด าเนินกิจกรรมทาง

การเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองเป็นส าคัญ  โดยใช้ทฤษฎีระบบอุปถัมภ์  แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจ

การเมือง  แนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง  ทุนนิยม  และทุนผูกขาด  แนวคิดเก่ียวกับระบบ

สังคมไทย  แนวคิดเก่ียวกับระบบพรรคการเมือง  แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มการเมือง  แนวคิดเก่ียวกับ

ความชอบธรรมทางการเมือง  และแนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา  

3) ผลกระทบทางการเมืองจากกลุ่มธุรกิจการเมือง   

ในประเด็นน้ีผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาถึงผลกระทบทางการเมือง  ท้ังที่เป็นผลกระทบด้าน

บวก  ท่ีเป็นผลดี  หรือเป็นคุณประโยชน์  และท่ีเป็นผลกระทบด้านลบ  ท่ีเป็นผลเสีย  ท่ีเกิดจากการ

เข้ามามีบทบาท  และมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท

ความเคลื่อนไหวผ่านกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ  โดยจะเป็นการศึกษาท่ีมุ่งเน้นถึงผลกระทบท่ีมีต่อ

พรรคการเมือง  รัฐสภา  และต่อนโยบายสาธารณะ  และโครงการต่างๆ  ของรัฐ  ในแง่ของ

ผลประโยชน์สาธารณะ  (Public  Interests)  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict  of  Interest)  

ซึ่งจะศึกษาจากนโยบายสาธารณะ  กฎหมาย  โครงการของรัฐ  การบริหารราชการแผ่นดิน  และ

การบริหารงบประมาณ  โดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล  

แนวคิดเก่ียวกับบรรษัทภิบาล  แนวคิดเก่ียวกับความชอบธรรมทางการเมือง  และแนวคิดเก่ียวกับ

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  เป็นแนวทางในการศึกษา 

ผู้วิจัยได้แยกการศึกษาถึงปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมือง  และต่อ

การมีบทบาททางการเมืองและผลกระทบทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองออกเป็นด้านๆ  ดังน้ี   

1) ด้านสังคม  เป็นการศึกษาถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคม  โครงสร้างของ

สังคมไทย  ค่านิยมในสังคมไทย  รวมถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมอ่ืนๆ  ท่ีมีผลต่อการเกิด  การ

เปล่ียนแปลง  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์  การสลายตัว  ของกลุ่มธุรกิจการเมือง  รวมท้ังปัจจัย  

หรือแรงจูงใจ  และรูปแบบการเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย 
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2) ด้านการเมือง  เป็นการศึกษาถึงปัจจัยส าคัญทางด้านการเมือง  ศึกษาระบอบ

การเมืองการปกครอง  สภาพทางการเมืองในช่วงเวลาต่างๆ  กลุ่มผลประโยชน์หรือกลุ่มกดดันอ่ืนๆ  

ในระบบการเมืองไทย  การรวมกลุ่ม  หรือการจัดต้ังพรรคการเมือง  เหตุการณ์ทางการเมืองท่ีส าคัญ  

รวมท้ังปัจจัยทางการเมืองอ่ืน  ๆ ท่ีมีผลต่อการการเกิด  การเปล่ียนแปลง  การสร้างเครือข่าย

ความสัมพันธ์  การสลายตัวของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ตลอดจนรูปแบบการแสดงบทบาททาง

การเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงต่างๆ  โดยใช้แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง  ทุน

นิยม  ทุนผูกขาดแนวคิดเก่ียวกับระบบพรรคการเมือง  กลุ่มการเมือง  ความชอบธรรมทางการเมือง  

และนโยบายสาธารณะ  เป็นต้น   

3) ด้านเศรษฐกิจ  เป็นการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ  สภาพทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ  และอิทธิพลของระบบเศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ  อันส่งผล

กระทบต่อพัฒนาการ  การเปล่ียนแปลง  และการสลายตัวของกลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงเวลาต่างๆ  

4) ด้านจริยธรรม  เป็นการศึกษาปัจจัยทางจริยธรรม   ค่านิยม  ความเช่ือใน

สังคมไทย  ท่ีมีผลต่อการแสดงบทบาททางการเมืองกลุ่มธุรกิจการเมือง  รวมท้ังความเช่ือม่ันและ

ศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อกลุ่มธุรกิจการเมือง  โดยเน้นศึกษาถึงความส านึก  และความเข้าใจใน

บทบาทหน้าท่ี  และการเปล่ียนแปลงบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  การ

เปล่ียนแปลงจากการมีบทบาททางเศรษฐกิจ  เข้ามามีบทบาททางการเมือง  รวมถึงกระบวนการ  

และการเคล่ือนไหวในการตรวจสอบการใช้อ านาจทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ท้ังจาก

องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  และองค์กรภาคประชาชน  โดยใช้แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล  

(Good  Governance)  บรรษัทภิบาล  (Corporate  Governance)  และความขัดแย้งกันระหว่าง

ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict  of  Interests)  เป็นพ้ืนฐานในการศึกษา  

วิเคราะห์  และอภิปรายผล 
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ภาพท่ี  3.1   กรอบในการศึกษากลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

พัฒนาการ 

 

 
ผลกระทบทางการเมือง 

 

 
การสร้างเครือข่าย 

 
การก าเนิด 

 

 
การเปล่ียนแปลง 

 

 
บทบาททางการเมือง 

 

กลุ่มธุรกิจการเมือง 

ในประเทศไทย 

 
แรงจูงใจ 

 

 

รูปแบบ 

 

 

พรรคการเมือง   

รัฐสภา 

 

 
การสลายตัว 

 

นโยบายสาธารณะ และ

โครงการของรัฐ   
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3.2  วิธีการศึกษา 

 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  และเป็นการวิจัยเชิง

ประวัติศาสตร์ (Historical  Research)  เพ่ือให้ทราบถึงพัฒนาการ  และบทบาททางการเมืองของ

กลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย  และน าข้อค้นพบที่ได้มาน าเสนอในเชิงพรรณนา  (Descriptive  

Research)  ข้อมูลท่ีได้มาจากการวิจัยเอกสาร  (Documentary  Research)  และจากอินเตอร์เน็ตเป็น

หลัก  ซึ่งมีวิธีการศึกษาดังน้ี 

 

3.2.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัยในคร้ังน้ี  ได้ท าการรวบรวมข้อมูล  และการค้นคว้า

ข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary Study)  อันได้แก่  เอกสารทางวิชาการ  ต ารา  บทความ  

เอกสารรายงานการประชุม  จดหมายเหตุ  หนังสือพิมพ์  วารสาร  นิตยสาร  ผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง

จากแหล่งต่างๆ  และจากอินเตอร์เน็ต  เพ่ือน ามาวิเคราะห์  สังเคราะห์  เลือกสรร  จัดประเภท

หมวดหมู่ของข้อมูล  และน าเสนอต่อไป    

การรวบรวม  และค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร  (Documentary  Study)  และจากอินเตอร์เน็ต  

ได้มุ่งเน้นรวบรวมข้อมูลในประเด็นส าคัญๆ  ดังน้ี  คือ 

1) ติดตามความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ  ของกลุ่มธุรกิจการเมืองอย่างต่อเน่ือง  

ผ่านส่ือประเภทต่างๆ  โดยรวบรวมจากหนังสือพิมพ์  นิตยสาร  สิ่งพิมพ์ต่างๆ  และจากอินเตอร์เน็ต  

ท่ีน าเสนอข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวกับกลุ่มธุรกิจการเมืองและสมาชิกในช่วงเวลาต่างๆ  ให้ได้มากที่สุด 

2) รวบรวมเอกสารทางวิชาการ  ต ารา  บทความ  ผลงานวิจัย  เอกสารรายงานการ

ประชุม  และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจ  พรรคการเมือง  การเลือกต้ัง  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กลุ่มผลประโยชน์  กลุ่มอิทธิพล  กลุ่มนักการเมือง  กลุ่มตระกูลอิทธิพล  

รวมท้ังที่เก่ียวข้องกับบทบาทระบบทุนนิยมในประเทศไทย  ระบอบการเมืองการปกครองของไทย  

รัฐบาล  นโยบายสาธารณะ  โครงการต่างๆ  ของรัฐ  และระบบการเมืองไทย 

3) รวบรวมหลักเกณฑ์ต่างๆ  ท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

4) รวบรวมเอกสารต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับแนวคิดทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในการศึกษา

วิเคราะห์  ได้แก่  ทฤษฎีระบบอุปถัมภ์  แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์การเมือง  ทุนนิยม  ทุนผูกขาด  

แนวคิดเก่ียวกับสังคมไทย  แนวคิดเก่ียวกับระบบพรรคการเมือง  แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มการเมือง  

แนวคิดเก่ียวกับกลุ่มการเมือง  กลุ่มผลประโยชน์  นักการเมือง  แนวคิดเก่ียวกับความชอบธรรมทาง

การเมือง  แนวคิดเก่ียวกับนโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)  แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล  (Good  
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Governance)  แนวคิดเก่ียวกับบรรษัทภิบาล  (Corporate  Governance)  และแนวคิดเก่ียวกับความ

ขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict  of  Interests) 

   

3.2.2    การตรวจสอบข้อมูล 

หลังจากท่ีได้ข้อมูลครอบคลุมประเด็นในการศึกษาแล้ว  ผู้วิจัยจะตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลอีกคร้ัง  โดยค านึงถึงคุณภาพของข้อมูล  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง  และสมบูรณ์  

โดยผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูล  เพ่ือหาความน่าเช่ือถือได้ของข้อมูล  และตรวจสอบความ

ครบถ้วน  และคุณภาพของข้อมูล  รวมท้ังผลสรุปของการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้วิธีการตรวจสอบ

ข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างเวลา  และแหล่งข้อมูล  โดยหากเวลา  และ

แหล่งข้อมูลแตกต่างกัน  ข้อมูลท่ีได้จะเหมือนกันหรือไม่  เพ่ือยืนยันความเท่ียงตรงของข้อมูล 

 

3.2.3    การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา  โดยท าการรวบรวม

ข้อมูลดิบมาจัดแบ่งประเภทหมวดหมู่  (Categories)  จัดระบบของข้อมูล  แล้วน ามาแยกประเภท

ของข้อมูลตามประเด็นของกรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว้  และน ามาวิเคราะห์แบบอุปนัย  (Analytical  

Induction)  คือใช้การตีความหมาย  และการวิเคราะห์แบบการวิเคราะห์เน้ือหา  (Content  Analysis)  

จากน้ันน าข้อมูลมาสังเคราะห์เป็นค าตอบเชิงเหตุผลทางตรรกะ  เพ่ือสร้างข้อสรุปจากข้อมูลท่ีเป็น

รูปธรรม  หรือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนา  (Descriptive)  เพ่ือให้ได้

ข้อสรุป  และแนวคิดทางนามธรรมท่ีจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ทางการเมืองท่ีเกิดข้ึนได้   

ท้ังน้ี  โดยการยึดกรอบแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์   และ

สังเคราะห์ข้อมูลให้ลึกซึ้ง  สร้างข้อสรุปท่ีมีเหตุผล  และเรียบเรียงเพ่ือน ามาเขียนรายงานการวิจัยใน

รูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา  เพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการ  บทบาททางการเมือง  ตลอดจน

ผลกระทบทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองอย่างชัดเจน 

 

 

3.3  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

 

ธุรกิจการเมือง  (Political  Business)  หมายถึง  ระบบท่ีสนับสนุนความสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐบาล  และธุรกิจ  โดยใช้เงินทุนเพ่ือแลกกับผลประโยชน์บางอย่างท่ีจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจของ
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รัฐบาลบนพ้ืนฐานของพันธะสัญญา  หรือหมายถึงระบบการเมืองท่ีเข้าไปมีผลกระทบต่อการด าเนิน

ธุรกิจ  โดยผ่านทางกฎหมาย  และนโยบายสาธารณะ  เป็นต้น 

กลุ่มธุรกิจการเมือง  (Political  Business  Group)  หรือค าอ่ืน  เช่น  กลุ่มธนกิจการเมือง  

กลุ่มทุนการเมือง  กลุ่มนายทุน  กลุ่มทุนพวกพ้อง  เป็นต้น  หมายถึง  กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ

ประเภทต่างๆ  หรือชนช้ันนายทุนท่ีมีความสัมพันธ์กับกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมืองทางใดทาง

หน่ึง  ซึ่งอาจเป็นการสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลัง  หรือเป็นสมาชิกของกลุ่มการเมืองหรือพรรคการเมือง  

โดยอาจเป็นไปได้ท้ังอย่างเปิดเผย  หรือไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ 

ความเป็นมาและพัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมือง  หมายถึง  ลักษณะของการก าเนิด  การ

เปล่ียนแปลง  กระบวนการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์  และการยุติหรือการสลายตัวของกลุ่มธุรกิจ

การเมืองต่างๆ  ท้ังในส่วนของรูปแบบ  ประเภทของกลุ่ม  และบทบาท   

บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  หมายถึง  การด าเนินกิจกรรมใดๆ  ในทาง

การเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ท่ีมีผลกระทบต่อการเมืองไทย  ท้ังในลักษณะกลุ่มผลประโยชน์

และโดยส่วนตัวของสมาชิกกลุ่ม 

ผลกระทบทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  หมายถึง  ผลกระทบอันเน่ืองมาจากการ

ด าเนินบทบาททางการเมือง  และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ในส่วนท่ีมี

ผลต่อผลประโยชน์สาธารณะ  นโยบายสาธารณะ  กฎหมาย  โครงการของรัฐ  เป็นต้น 

นโยบายสาธารณะ  (Public  Policy)  หมายถึง  กิจกรรม  หรือการตัดสินใจ  หรือความ

ต้ังใจท่ีจะกระท าหรือไม่กระท าบางสิ่งบางอย่าง  ท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยรัฐบาล  ซึ่งอาจจะเป็นองค์กร

หรือตัวบุคคลท่ีมีอ านาจหน้าท่ีโดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบการเมือง  เพ่ื อจัดสรรทรัพยากร

หรือคุณค่าต่างๆ  ในประเทศ 

ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict  of  

Interests)  หรือค าอ่ืนๆ  เช่น  ผลประโยชน์ทับซ้อน  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและ

ประโยชน์ส่วนรวม  การขัดกันของผลประโยชน์ของผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะ  คอร์รัปช่ันเชิง

นโยบาย  ทุจริตเชิงนโยบาย  เป็นต้น  หมายถึง  สภาพการณ์ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในฐานะท่ีเป็น

เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ต าแหน่งหรืออ านาจหน้าท่ีในการแสวงหาประโยชน์แก่ตนเอง  กลุ่ม  หรือพวก

พ้อง  ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม  และส่งผลกระทบและความเสียหายต่อผลประโยชน์

สาธารณะ 

 
 



 
บทที่  4 

 
 

  ผลการศึกษา 
 
 
 ผลการศึกษากลุ่ มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย นี้  ประกอบด้วย เน้ือหาที่สําคัญ  3  ส่วน  
โดยส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงก่อน การเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ .ศ. 
2475  ส่วนที่สองจะเป็นช่วงหลั งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  พ .ศ.2475  ถึง 2540  และส่วน
สุดท้ายจะเป็นช่วงตั้งแต่เกิดการก่อต้ังพรรคไทยรักไทยเป็นต้นไป  โดยจะมีทั้งข้อมูลทั่วไปที่ได้จาก
การศึกษากลุ่มธุรกิจการเมือง  และการวิเคราะห์กลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทยในแต่ละประเด็น
การศึกษา    โดยแบ่งออกเป็น  3  ประเด็นหลัก  ได้แก่  1)  พัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมือง  2)  
บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  และ 3)  ผลกระทบทางการเมืองที่เกิดจากกลุ่มธุรกิจ
การเมือง  โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 
 

4.1  ก าเนิดกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย   (ก่อน  พ.ศ.2475)   
 

กลุ่มธุรกิจการเมื อง  เป็นกลุ่ม ผลประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งด้านธุรกิจและด้าน
การเมือง  โดยทั้งสองด้านมีส่วนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  ก ลุ่มธุรกิจการเมื องจึงเป็นทั้งกลุ่มที่พัฒนา
มาจากชนชั้นนายทุน  หรือชนชั้นนําทาง ธุรกิจที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย  และกลุ่มที่
พัฒนาจากชนชั้นปกครอง  หรือชนชั้นนําทางการเมือง  ซึ่งพบว่า   กลุ่มธุรกิจการเมืองกลุ่มแรกที่มี
บทบ าทในประเทศไทย คือ  กลุ่มทุนขุน นาง   และกลุ่มทุนจีน  อันมีปัจจัย สําคัญที่จะได้เสนอ
ดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1  การค้าระบบบรรณาการ  :  การเร่ิมต้นของกลุ่มทุนขุนนาง  และกลุ่มทุนจีน   
สําหรับบทบาททางเศรษฐกิจ ของกลุ่มทุน จีนน้ันพบว่า  ชาวจีนมีส่วนร่วมในกิจกรรม ทั้ง

ทางเศรษฐกิจ  และสังคมของประเทศต่างๆ  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มายาวนาน  ทั้งนี้เป็นเพราะ
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ความสัมพันธ์ทางการค้าท่ีมีมาอย่างยาวนานระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะในบริเวณ

คาบสมุทรมลายูและฟิลิปปินส์  (สิริลักษณ์  ศักด์ิเกรียงไกร, 2521: 40)  สําหรับประเทศไทยน้ัน  ใน

ประวัติศาสตร์ต้ังแต่สมัยสุโขทัย  เป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่ประเทศจีนกําลังแผ่อิทธิพลลงมา  

พระมหากษัตริย์จึงได้ทรงหาทางออกในการรักษาอาณาจักร  และอํานาจการปกครองไว้โดยการจัด

เคร่ืองบรรณาการ  (จ้ิมก้อง)  ส่งไปถวายจักรพรรดิจีน  โดยใช้คณะทูตเป็นตัวแทนพระมหากษัตริย์  

ซึ่งนอกจากจะเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีแล้ว  ยังเป็นการขออภิสิทธิ์ทางการค้าในประเทศจีนอีก

ด้วย  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 21)  การส่งคณะทูตดังกล่าวจึงได้ให้กําเนิดการค้าระบบ

บรรณาการระหว่างรัฐข้ึน 

อย่างไรก็ดี  แม้การค้าระบบบรรณาการน้ีจะเป็นการค้าระหว่างรัฐต่อรัฐ  ท่ีดูเหมือนว่าถูก

ผูกขาดทางการค้าโดยระบบพระคลังสินค้า  พระมหากษัตริย์ทรงใช้ระบบพระคลังสินค้าเป็นท่ี

รวบรวมผลผลิต  รวมท้ังทําหน้าท่ีในการควบคุมกิจกรรมทางการค้าท้ังการนําเข้าและส่งออก  แต่

ถึงแม้จะดูเหมือนว่า  พระคลังสินค้าเป็นแหล่งสะสมของทุนและปัจจัยการผลิตจํานวนมหาศาลก็

ตาม  แต่ในความเป็นจริงการค้าระบบบรรณาการน้ียังเป็นการเอ้ือประโยชน์ให้แก่ชนช้ันปกครอง

อีกกลุ่มหน่ึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเจ้านาย  และขุนนาง  ท้ังน้ีเน่ืองจากอิทธิพลของระบบศักดินา  

ระบบไพร่  และทาสท่ีมีอิทธิพลในสังคมไทยอย่างมากในช่วงน้ัน  ทําให้ปัจจัยการผลิต  รวมท้ัง

ผลผลิตต่างๆ  ของสังคมถูกถ่ายเทไปสู่ชนช้ันปกครอง  ต้ังแต่พระมหากษัตริย์  ไล่ลงมาจนถึงกลุ่ม

เจ้านาย  และขุนนาง  ประชาชนมีฐานะเป็นเพียงแรงงาน  หรือเคร่ืองมือในการผลิต  เม่ือเกิดการค้า

ในระบบบรรณาการข้ึน  กลุ่มชนช้ันปกครองต่างก็ต้องการกระจายผลผลิตส่วนเกิน  และเห็นว่า

ระบบบรรณาการเป็นแนวทางใหม่ในการแสวงหาประโยชน์เพ่ือเพ่ิมรายได้แก่ตนเองให้มากข้ึน  ซึ่ง

ในการค้าระบบบรรณาการน้ีให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูง  เพราะการได้รับอภิสิทธิ์ทางการค้าใน

ฐานะท่ีเป็นคณะทูตจากพระมหากษัตริย์น่ันเอง  กลุ่มชนช้ันปกครองจึงใช้อํานาจราชบรรณาการ

เพ่ือช่วยในกิจการการค้า  มีการจัดเรือสินค้าของตนเดินทางร่วมไปกับขบวนเรือราชบรรณาการ  ซ่ึง

พระมหากษัตริย์ทรงอนุญาตให้ขุนนางในราชสํานักมีสิทธิในการแต่งเรือสําเภาเพ่ือทําการค้าได้  

ดังน้ัน  นอกจากขบวนเรือราชบรรณาการจะมีเรือหลวงแล้ว  ยังประกอบด้วยเรือสําเภาท่ีเป็นเรือ

ส่วนตัวของกลุ่มเจ้านายและขุนนางร่วมไปทําการค้าน้ีด้วย  กลุ่มเจ้านายและขุนนางท่ีได้จัดเรือ

สําเภาในประวัติศาสตร์ไทยมีมากมาย  เช่น  พระยาโกษาธิบดี  พระยาโชฎึกร าชเศรษฐี  พระ

จุฬาราชมนตรี  พระยาพระคลัง  (กุน)  พระเจ้าลูกยาเธอกรมหม่ืนเจษฎาบดินทร์  เป็นต้น  (วราภรณ์  

ทินานนท์, 2522: 66-69)  โดยในกลางทศวรรษ  2370  การค้าระบบบรรณาการน้ีได้ขยายตัวอย่าง

มาก  มีเรือท่ีดําเนินการอยู่ทั้งหมด  82  ลํา  โดย  9  ลําเป็นของพระมหากษัตริย์  22  ลําเป็นของขุน

นาง  และอีก  48  ลําเป็นของพ่อค้าชาวจีน  (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  และคริส  เบเคอร์, 2542: 161)  ใน
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เร่ืองน้ีน้ันได้มีหลักฐานของ  John  Crawford  (1971: 133  อ้างถึงใน  วราภรณ์  ทินานนท์, 2522: 

70)  ชาวอังกฤษที่ได้เข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลท่ี  2  ได้บันทึกไว้ว่า  “เรือสําเภาท่ีเดินทาง

ไปยังประเทศจีนน้ี  ถ้ามิใช่เป็นเรือสําเภาหลวงของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม  ก็เป็นเรือสินค้า

ของเจ้านายในราชวงศ์  หรือขุนนางในราชสํานัก”     

สิ่งสําคัญอีกอย่างหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในการค้าระบบบรรณาการน้ีคือ  ความจําเป็นท่ีต้องอาศัย

พ่อค้าชาวจีน  เน่ืองจากชาวจีนมีอิสระจากระบบ ศักดินา  ระบบไพร่  และทาสในสังคมไทย  

สามารถเดินทางไปทําการค้าขายได้ท่ัวทุกแห่ง  ทั้งยังมีความชํานาญ  และประสบการณ์ทางการค้า

มากกว่าคนไทยท่ียังอยู่ในระบบต่างๆ  ดังกล่าว  (วราภรณ์  ทินานนท์, 2522: 5-7)  ซึ่งตรงกับความ

ต้องการของชนช้ันปกครอง  ชนช้ันปกครองมักอาศัยชาวจีนในการทําการค้าของตน  ทําให้ช่วงน้ัน

กลุ่มคนท่ีคุมเรือสินค้าไปยังประเทศจีน  จึงมักเป็นพ่อค้าชาวจีน  โดยมีฐานะเป็นนายหน้าให้แก่

กลุ่มเจ้านายและขุนนาง  กล่าวได้ว่า  พ่อค้าชาวจีนเป็นกลไกสําคัญในการประกอบธุรกิจการค้าของ

กลุ่มชนช้ันปกครอง  และนอกจากจะเป็นนายหน้าแล้ว  พ่อค้าชาวจีนเหล่าน้ีบางคนได้ถวายตัวเป็น

ข้ารับใช้  เป็นบ่าวของเจ้านายหรือขุนนางด้วย  และอาศัยสถานะทางการเมืองในการอุปถัมภ์  เพ่ือ

ช่วยในการประกอบการค้าของตนในเวลาต่อมา  ซึ่งบทบาทของท้ังสองกลุ่มน้ี ได้ดํารงอยู่ใน

สังคมไทยเป็นระยะเวลายาวนาน  และมีพัฒนาการเป็นลําดับ  โดยจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 

4.1.2  สนธิสัญญาเบาว์ร่ิง  :  การเข้าสู่ระบบทุนนิยมของไทย  บทบาทของทุนชาติตะวันตก  

และการขยายตัวของกลุ่มทุนจีน  

สนธิสัญญาเบาว์ร่ิงถือว่า  เป็นสัญญาทางพระราชไมตรีลงนามท่ีสมบูรณ์ฉบับแรกของไทย

ท่ีได้ทํากับต่างชาติ  มีข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า

วิคตอเรียแห่งอังกฤษทรงส่งเซอร์จอห์น  เบาว์ร่ิง  ซ่ึงดํารงตําแหน่งข้าหลวงใหญ่ของอังกฤษประจํา

ฮ่องกง  เป็นทูตเข้ามาทําสัญญาน้ีในปี  พ.ศ.2398  การทําสัญญาฉบับน้ีทําให้ประเทศต่างๆ  ในยุโรป

ได้เข้ามาทําสัญญาทางพระราชไมตรีในลักษณะเดียวกันน้ีอีกถึง  8  ประเทศในเวลาต่อมา  สําหรับ

สนธิสัญญาเบาว์ร่ิงน้ัน  มีข้อตกลงท่ีสําคัญบางประการดังน้ีคือ  (โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์, 2548) 

1)  คนอังกฤษทุกคนท่ีเข้ามาในประเทศไทยจะต้องได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือ

เก่ียวกับการค้าขาย  อนุญาตให้เช่าบ้านเรือน  ประกอบอาชีพในกรุงเทพฯ  และหัวเมืองใกล้เคียงได้  

รวมท้ังสามารถต้ังกงสุลดูแลผลประโยชน์ของตนได้เองด้วย 

2)  คนในบังคับของอังกฤษไม่ว่าชาติใด  ภาษาใด  หากว่าทําความผิดให้ข้ึนกับศาล

กงสุลอังกฤษเท่าน้ัน  มิใช่ข้ึนศาลไทย  ซึ่งข้อตกลงข้อน้ีทําให้เกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขตข้ึน 
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3)  ประเทศไทยสามารถเก็บภาษีขาเข้าได้ไม่เกินร้อยละ  3  สําหรับภาษีขาออกให้

เก็บตามพิกัดอัตราสินค้าแนบท้ายสนธิสัญญา 

4)  ให้มีการยกเลิกการผูกขาดโดยพระคลังสินค้า  เพ่ือให้ผู้ขายและผู้ซื้อสามารถทํา

การค้าขายกันได้โดยตรง 

5)  ผู้ซื้อหรือลูกค้าสามารถซื้อสินค้าออกนอกประเทศได้  นอกจากข้าว  ปลา  และ

เกลือ  ซึ่งรัฐบาลสงวนสิทธิ์ท่ีจะห้ามส่งออกนอกประเทศ 

6)  พ่อค้าสามารถนําสินค้ามาจําหน่ายแก่ลูกค้าได้ทุกชนิด  ยกเว้นอาวุธยุทธภัณฑ์ท่ี

จะต้องจําหน่ายให้แก่รัฐบาลเท่าน้ัน  และการขายฝ่ินจะต้องจ่ายภาษีฝ่ิน 

หลังการลงนามในสนธิสัญญาฉบับน้ี  ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าของไทยมีการเปล่ียนแปลง

ไปอย่างมาก  จากการผลิตเพ่ือเลี้ยงชีพ  เพ่ือการบริโภคหรือเศรษฐกิจแบบพ่ึงพาตนเองเปล่ียนไปสู่

การผลิตเพ่ือการค้า  และการแสวงหากําไร  ปริมาณการค้ากับต่างประเทศได้เพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว  มี

ความคล่องตัวมากข้ึน  ชาวยุโรปมีสิทธิในการค้าในประเทศเท่าเทียมกับชาวจีน  รวมท้ังมีการต้ัง

ห้างร้าน  และบริษัทต่างชาติจํานวนมาก  (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  และคริส  เบเคอร์, 2542: 168)  มีการ

นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพ่ือการส่งออก  เช่น  กิจการโรงสีข้าว  

โรงเล่ือย  และเหมืองแร่  เป็นต้น  (Chattip  Nartsupa  and  Suthy  Prasartset, 1981: 19-21  อ้างถึง

ใน  กําชัย  ลายสมิต, บรรณาธิการ, 2533: 10)  แต่อย่างไรก็ดี  การใช้เทคโนโลยีต่างๆ  เหล่าน้ีมิได้

ขยายไปสู่ภาคการผลิตในสังคมอย่างทั่วถึง  และไม่ได้ครอบคลุมกระบวนการผลิตทุกข้ันตอน   

พลังในการผลิตของสังคมโดยส่วนรวมจึงไม่ได้เพ่ิมข้ึน  ผลผลิตท่ีมากขึ้น  โดยเฉพาะผลผลิตทาง

การเกษตรท่ีสําคัญของประเทศ  คือ  ข้าว  ไม่ได้เป็นผลจากการนําเทคโนโลยีต่างๆ  เหล่าน้ีมาใช้  

แต่เป็นผลจากการเพ่ิมหรือขยายพ้ืนท่ีในการผลิตมากกว่าที่จะเป็นการเพ่ิมผลผลิตต่อพ้ืนท่ี  

นอกจากน้ันกิจการท่ีเก่ียวกับการส่งออกส่วนมากกลับตกอยู่ในการควบคุมของชาวตะวันตกและ

ชาวจีน  เทคโนโลยีเหล่าน้ันจึงมิได้แพร่กระจายลงสู่ระดับท้องถิ่น  แต่กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง

หลวง  ความสัมพันธ์และฐานะทางการค้าก็ไม่เท่าเทียมกัน  แม้การทําสนธิสัญญาน้ีดูเหมือนว่าเป็น

การขยายตลาดออกไปยังต่างประเทศ  ทําให้สินค้าภายในประเทศสามารถกระจายไปได้มากขึ้น  แต่

ผลกระทบท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ  สินค้าจากต่างประเทศถูกนําเข้ามามากมายเช่นกัน  โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งสินค้าอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ  เช่น  สิ่งทอ  และนํ้าตาล  มีราคาถูกกว่าในประเทศ  เน่ืองจาก

ใช้เทคนิคในการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  นอกจากเร่ืองของเทคโนโลยีแล้ว  ความสัมพันธ์ของผู้คน

ในสังคมก็เปล่ียนไป  ผู้คนเข้าร่วมสู่วงจรการผลิตเพ่ือตลาดมากข้ึน  ทําให้ชนช้ันธุรกิจ  หรือพ่อค้ามี

บทบาทในสังคมไทยเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นเดียวกัน  อย่างไรก็ตาม  ความเปล่ียนแปลงต่างๆ  เหล่าน้ีก็ยัง

จํากัดอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศ  ซึ่งมีทรัพยากร  และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ  ท่ีสามารถ
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เอ้ืออํานวยต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลง  และความต้องการท่ีเกิดข้ึนใหม่ได้  ยังมิได้ขยายไปสู่

ภาคชนบทของประเทศเท่าใดนัก  (กําชัย  ลายสมิต, บรรณาธิการ, 2533: 13)   

อย่างไรก็ดี  แม้การเพ่ิมข้ึนของการผลิตเพ่ือการค้าน้ีจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  และเป็นการ

เพ่ิมผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจอย่างมาก  แต่ผลประโยชน์ต่างๆ  กลับมีให้แก่เฉพาะผู้คนใน

วงจํากัด  อันได้แก่  กลุ่มชนช้ันปกครอง  และกลุ่มทุนต่างชาติ  ความต้องการของตลาดโลกท่ีมีต่อ

สินค้าเกษตรของไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าเศรษฐกิจ  คือ  ข้าว  ยิ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่ม

ชนช้ันปกครองท่ีเป็นเจ้าของท่ีดิน  และเจ้าของปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ  สามารถฉกฉวยโอกาสน้ีในการ

หาประโยชน์ด้วยการลงทุนในท่ีดินและการค้า  ซึ่งปรากฏว่า  ในช่วงเวลาน้ันมีเจ้านายและขุนนาง

จํานวนมากได้ลงทุนทําประโยชน์จากท่ีดิน  เช่น  การขุดคลอง  คูนา  และการจัดสรรท่ีดิน  เป็นต้น  

หรือไม่ก็ให้พ่อค้ากู้ยืมเงินไปทําการค้า  (Chattip  Nartsupa  and  Suthy  Prasartset, 1981: 23-24  

อ้างถึงใน  กําชัย  ลายสมิต, บรรณาธิการ, 2533: 15) 

การท่ีประเทศไทยได้ทําสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง  ส่งผลประเทศไทยมีการติดต่อทางการค้า

ระหว่างประเทศมากข้ึน  อัตราการเจริญเติบโตทางการค้าเพ่ิมข้ึน  กิจกรรมทางธุรกิจภายในประเทศ

ก็พัฒนาข้ึน  ท้ังการค้า  การเงิน  การเดินเรือ  และการประกันภัย  เป็นต้น  และยังทําให้ประเทศไทย

มีความสัมพันธ์ทั้งทางการเมือง  สังคม  และเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆ  ภายใต้ระบบสังคมโลกมาก

ข้ึนด้วยเช่นกัน  อย่างไรก็ดีผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีกลับไม่ได้กระจาย

ไปยังคนส่วนมากของสังคม  แต่ยังคงตกอยู่กับชนช้ันปกครองเป็นส่วนใหญ่อันได้แก่  กลุ่มเจ้านาย  

และขุนนาง  หรือนอกจากน้ันก็มีเพียงกลุ่มพ่อค้าต่างประเทศ  คือ  กลุ่มทุนชาวจีนและชาวตะวันตก  

ท่ีร่วมมือชนช้ันปกครองเพ่ือท่ีจะขูดรีดมูลค่า  และผลผลิตส่วนเกินจากสังคมให้มากย่ิงข้ึน  (กําชัย  

ลายสมิต, บรรณาธิการ, 2533: 14)  เทคโนโลยีที่นํามาใช้ก็ไม่ได้ช่วยเพ่ิมผลิตภาพ  (Productivity)  

ในการผลิต  หรือส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการผลิตเท่าใดนัก  แต่กลับใช้ในการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ

ความสะดวกในการจําหน่ายเท่าน้ัน  อาจกล่าวได้ว่า  ผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากการทํา

สนธิสัญญาเบาว์ร่ิงท่ีมีต่อสังคมไทยในเวลาต่อมาน่าจะเป็นการสร้าง  และสนับสนุนให้เกิดการ

เติบโตของระบบทุนนิยมและการสะสมทุนของชนช้ันนายทุนในประเทศไทยเท่าน้ัน 

   

4.1.3  เจ้าภาษีนายอากร  :  จากกลุ่มทุนจีนสู่กลุ่มทุนข้าราชการ  

การกําเนิดเจ้าภาษีนายอากรในสังคมไทยน้ันมีปัจจัยทั้งจากภายในและภายนอก  (พรรณี  

บัวเล็ก, 2545: 11)  ปัจจัยภายนอกก็คือ  ระบบเจ้าภาษีนายอากรน้ีถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่  18  เม่ือชาวยุโรปเข้ามาทําการค้า  พร้อมกับการ

ขยายตัวของระบบทุนนิยมที่เกิดข้ึนในภูมิภาคน้ี  เกิดจากการขยายตัวของการผลิตสินค้าที่สําคัญ  
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ได้แก่  การผลิตนํ้าตาล  ไร่พริกไทย  เหมืองดีบุก  และการผลิตข้าวส่งออก  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 

3)  ประกอบกับเกิดปัญหาของรัฐท่ีไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนน้ีได้  

ระบบเจ้าภาษีนายอากรจึงถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  อันเน่ืองมาจาก

ระบบเศรษฐกิจแบบใหม่น้ีน่ันเอง   

ส่วนปัจจัยภายในก็คือ  การท่ีรัฐเร่งใช้จ่ายเงินจํานวนมากเพ่ือสร้างและขยายดินแดนให้กับ

อาณาจักรแห่งใหม่  (กรุงรัตนโกสินทร์)  มีท้ังการสร้างวัดและทําสงครามป้องกันเมืองหลวงแห่ง

ใหม่  ทําให้การเงินของรัฐเร่ิมลดลง  รวมท้ังเม่ือผลประโยชน์ของรัฐเปลี่ยนจากการเกณฑ์แรงงาน

เป็นผลผลิตหรือเงินทองแทน  มีการใช้เงินตราภายในระบบเศรษฐกิจ  ทําให้เกิดความซับซ้อน  และ

เป็นเร่ืองยุ่งยากของรัฐ  หรือชนช้ันปกครองในการเก็บผลประโยชน์ด้วยตนเองอย่างสะดวก  หรือ

ควบคุมได้อย่างท่ัวถึง  ทําให้ชนช้ันปกครองเหล่าน้ีเห็นความจําเป็นท่ีจะต้องมีผู้ช่วยติดตามเก็บ

ผลประโยชน์  (สิริลักษณ์  ศักด์ิเกรียงไกร, 2521: 46)  รัฐจึงผลักภาระความยุ่งยากในการคิดคํานวณ

ภาษีเป็นตัวเงินให้แก่เอกชน  เพราะรัฐขาดกลไกท่ีมีประสิทธิภาพ  และข้าราชการท่ีซื่อสัตย์พอท่ีจะ

เก็บภาษีเป็นตัวเงินได้น่ันเอง  (ญาดา  ประภาพันธ์, 2524: 22)  จึงมีการนําระบบเจ้าภาษีนายอากรท่ี

ให้เอกชนเป็นผู้ประมูลรับสัมปทานเก็บเงินภาษีให้แก่รัฐมาใช้ 

ในความเป็นจริงแล้ว  การเก็บภาษีอากรโดยระบบเจ้าภาษีนายอากรในประเทศไทยเร่ิม

ปรากฏในสมัยอยุธยาตอนปลาย  แต่ยังไม่ได้เป็นระบบท่ีเข้มแข็งมากนัก  ภาษีส่วนใหญ่ก็มักเป็น

ผลผลิตท่ีได้จากไพร่ส่วย  จึงไม่มีความยุ่งยาก  แต่การเรียกเก็บภาษีอากรมามีมากข้ึนในช่วงต้นของ

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  โดยต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี  2  ได้เปล่ียนการเก็บภาษีจากผลผลิตมาเป็นเงิน

แทน  และปรากฏชัดเจนในสมัยรัชกาลท่ี  3  ภายหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงท่ีเป็นการส้ินสุด

การผูกขาดทางการค้าโดยรัฐ  รายได้ทางการค้าเร่ิมกระจายออกสู่เอกชนมากขึ้น  ทําให้รัฐต้องหัน

มาหารายได้ทางภาษีภายในประเทศ  โดยมีการให้เอกชนประมูลผูกขาดจัดเก็บภาษีส่งรัฐ  และถือ

เป็นรายได้หลักของประเทศ  ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ  ผู้ท่ีประมูลผูกขาดภาษีได้มักเป็นกลุ่มทุนชาว

จีนเป็นส่วนใหญ่  (สิริลักษณ์  ศักด์ิเกรียงไกร, 2521: 69-70)  ซึ่งส่วนหน่ึงเป็นเพราะคนไทยส่วน

ใหญ่ยังอยู่ในระบบศักดินา  และระบบไพร่ท่ีต้องทํางานให้กับมูลนายอยู่  ในขณะที่ชาวจีนมีอิสระ

อีกทั้งมีความชํานาญในการค้า  และการเก็บภาษีอากร  นอกจากน้ัน  การท่ีคนจีนมีอุปนิสัยนอบ

น้อม  เคยมีความสัมพันธ์กับกลุ่มเจ้านายและขุนนางจากการค้าในระบบบรรณาการ  จึงได้รับการ

สนับสนุนในการเป็นเจ้าภาษีนายอากรจากกลุ่มเจ้านาย  และขุนนางน่ันเอง  (ญาดา  ประภาพันธ์, 

2524: 103) 

ระบบเจ้าภาษีนายอากร  เป็นระบบท่ีรัฐสร้างข้ึน  โดยกําหนดชนิดของภาษีต่างๆ  แล้วเปิด

ให้เอกชนเข้ามาประมูลว่า  จะให้เงินแก่รัฐเท่าใด  เพ่ือแลกกับการเป็นผู้ผูกขาดการเก็บภาษี  ผู้ท่ี
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ประมูลได้จะเรียกว่า  “เจ้าภาษี”  และได้รับการแต่งต้ังบรรดาศักด์ิเป็นขุนหรือหม่ืน  มีศักดินา  400  

ไร่  (สิริลักษณ์  ศักด์ิเกรียงไกร, 2521: 69)  ได้รับอํานาจจากรัฐในการเรียกเก็บภาษีอากรจาก

ประชาชนอย่างอิสระในเขตของเจ้าภาษีท่ีประมูลได้  เช่น  ภาษีฝ่ิน  อากรสุรา  อากรบ่อนเบ้ีย    

นอกจากน้ันแล้ว  ลักษณะท่ีสําคัญอย่างหน่ึงของการผูกขาดภาษีโดยเจ้าภาษีนายอากร  คือ  จะเป็น

การรวมถึงการผูกขาดการผลิตการซ้ือขายสินค้าชนิดน้ันๆ  แก่กันด้วย  ซึ่งเจ้าภาษีนายอากรอาจเป็น

ผู้ดําเนินการเอง  หรือให้อํานาจในการดําเนินการแก่บุคคลอ่ืนก็ได้  และนอกจากอํานาจในการ

จัดเก็บภาษีแล้ว  เจ้าภาษีนายอากรยังได้รับอํานาจทางตุลาการจากรัฐในการชําระผู้กระทําผิด

เก่ียวกับภาษี  มีสิทธิแต่งต้ังทนายความว่าความในศาลได้  รวมท้ังเจ้าเมืองท่ีเจ้าภาษีนายอากรทําการ

เก็บภาษีอากรตามหัวเมืองน้ัน  จะต้องช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกแก่เจ้าภาษีด้วย  (สิริลักษณ์  

ศักด์ิเกรียงไกร, 2521: 48)  สิ่งต่างๆ  เหล่าน้ีทําให้เจ้าภาษีนายอากรมีอํานาจอย่างกว้างขวางใน

สังคมไทยในช่วงเวลาน้ัน  นอกจากน้ันยังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกแบบหน่ึงท่ีมีลักษณะคล้ายกัน  

คือ  “การเหมาเมือง”  โดยมีลักษณะที่นายทุนได้รับแต่งต้ังเป็นเจ้าเมือง  มีหน้าท่ีรับผิดชอบบริหาร

บ้านเมืองท่ัวไปและรับผูกขาดภาษีด้วย  ระบบน้ีเฟ่ืองฟูในภาคใต้ของไทยอย่างมาก  ซึ่งนายทุนท่ี

ได้รับการแต่งต้ังเป็นเจ้าเมืองส่วนใหญ่คือ  พ่อค้าชาวจีนท่ีต่อมาเป็นเจ้าภาษีนายอากร  มีความ

ชํานาญและคุ้นเคยท่ีทางในเมืองน้ันๆ  ดี  ทําให้รั ฐเห็นว่า  บุคคลเหล่าน้ีสามารถสนับสนุนการ

อพยพเข้ามาทํามาหากินของพ่อค้าและแรงงานจีนได้  อันเป็นการท่ีจะเพ่ิมพูนภาษีอากร  และเพ่ิม

ผลประโยชน์แก่รัฐ  พระมหากษัตริย์จึงทรงมอบอํานาจทางการเมือง  คือ  ตําแหน่งเจ้าเมืองพร้อม

ท้ังให้เหมาเมืองแก่เอกชนไป  ส่งผลให้เจ้าเมืองสามารถสะสมทุนไว้จํานวนมาก  และไม่เพียงแต่

การหาผลประโยชน์จากตําแหน่งเจ้าเมืองเท่าน้ัน  การค้า  การผลิต  และภาษีอากรท้ังหลายก็อยู่ใน

มือของเจ้าเมือง  โดยมีการแบ่งกําไรจากธุรกิจและภาษีที่เก็บได้ระหว่างเจ้าเมืองกับพระมหากษัตริย์ 

จากลักษณะของระบบเจ้าภาษีนายอากรท่ีได้กล่าวมาข้างต้น  จะเห็นได้ว่า  เจ้าภาษีนาย

อากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีนท่ีพัฒนาจากการเป็นพ่อค้า  หรือนายหน้าตัวแทนของกลุ่มชนช้ัน

ปกครอง  มาเป็นกลุ่มทุนจีนท่ีมีลักษณะเป็นก่ึงข้าราชการ  (Semi – Official)  แต่ถึงอย่างไรก็ตาม

เบ้ืองหลังการเป็นเจ้าภาษีนายอากรของกลุ่มทุนจีนน้ียังคงต้องมีการพ่ึงพิง  และอาศัยกลุ่มชนช้ัน

ปกครอง  อันได้แก่  กลุ่มเจ้านาย  และขุนนางอยู่  ตัวอย่างเช่น  สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสุริยวงศ์  

(ช่วง  บุนนาค)  ท่ีมีเจ้าภาษีนายอากรอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์หลายคน  เป็นต้น  (ญาดา  ประภาพันธ์, 

2524: 153-154)  ระบบเจ้าภาษีนายอากรจึงมิใช่ระบบท่ีเกิดข้ึนเพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคม

แต่อย่างใด  แต่เป็นระบบท่ีซ้อนทับ  และอาศัยโครงสร้างของระบบศักดินาเดิมเพ่ือแสวงหา  และ

เอ้ือประโยชน์แก่ชนช้ันปกครอง  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะระบบเจ้าภาษีนายอากรเป็นระบบท่ีเป็นความ

ร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชน  คือ  รัฐมุ่งหารายได้เพ่ิมเพ่ือชดเชยจากการทําสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง   
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ในขณะท่ีเอกชน  (เจ้าภาษีนายอากร)  ก็ต้องการความรํ่ารวยจากการเก็บภาษี  ซึ่งจําเป็นต้องอาศัย

เจ้านาย  หรือขุนนางให้การสนับสนุนในการได้รับเลือก  รวมท้ังให้ความคุ้มครองอยู่น่ันเอง   

เม่ือระบบเจ้าภาษีนายอากรมีลักษณะดังกล่าว  ความต้องการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่ม

เหล่าน้ีจึงมีมาก  และขาดการควบคุม  จนต่อมาระบบเจ้าภาษีนายอากรเป็นระบบท่ีมีปัญหา  เงินจาก

การเก็บภาษีอากรท่ีควรจะเป็นของรัฐ  กลับไปอยู่ในมือของเจ้านาย  ขุนนาง  และเจ้าภาษีนายอากร

จํานวนมาก  รวมท้ังเจ้าภาษีนายอากรมีการสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์กับชนช้ันปกครอง  จนถึง

การสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะเครือญาติ  เช่น  การมอบลูกสาวให้แต่งงานกับชนช้ันปกครอง  

หรือการให้ลูกชายเป็นมหาดเล็กของเจ้านาย  เป็นต้น  ความสัมพันธ์เหล่าน้ีทําให้เกิดความไว้วางใจ

และไม่มีการตรวจสอบบัญชีการส่งมอบเงินให้รัฐ  เช่น  กรณีของพระยาภักดีภัทรากร  (เจ้าสัวโงซัว  

หรือเกงซัว)  พระยาโชฎึกราชเศรษฐี  (เถียน)  และพระยาภักดีภัทรากร  (โอจิว)  เป็นต้น  (พรรณี  

บัวเล็ก, 2545: 459)  ทําให้ระบบเจ้าภาษีนายอากรเป็นเพียงระบบท่ีช่วยประสานประโยชน์ระหว่าง

กลุ่มทุนใหม่น้ีกับกลุ่มชนช้ันปกครองเท่าน้ัน  นอกจากน้ันพฤติกรรมในการเก็บภาษีของเจ้าภาษี

นายอากรมักใช้อํานาจไปในทางข่มขู่  บีบบังคับ  และใช้อํานาจเกินขอบเขต  เจ้าภาษีนายอากรส่วน

ใหญ่ท่ีเป็นชาวจีนมีความสัมพันธ์กับสมาคมลับ  หรือท่ีเรียกว่า  “อ้ังยี่”  ซึ่งใช้สมาคมน้ีเพ่ือคุ้มครอง

ผลประโยชน์  และกําจัดคู่แข่ง  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 16)  ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่รัฐ  และ

ประชาชนอย่างมาก 

ปัญหาต่างๆ  เหล่าน้ี  ได้ดําเนินมาเร่ือยจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  กลุ่มเจ้าภาษีนายอากรจึงเร่ิมถูกจํากัดลดบทบาทลงเม่ือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัวทรงดําเนินการปฏิรูปประเทศ  โดยสิ่งสําคัญอย่างหน่ึงของการปฏิรูปในคร้ังน้ีคือ  การ

ปฏิรูปการจัดเก็บภาษีอากร  ทรงจัดต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน์  พ.ศ.2416  เพ่ือทําหน้าท่ีควบคุมการ

ประมูลและการชําระเงินของเจ้าภาษีนายอากร  เจ้าภาษีนายอากรต้องชําระเงินโดยตรงกับหอ

รัษฎากรพิพัฒน์  โดยไม่ต้องผ่านกลุ่มเจ้านาย  และขุนนางแบบเดิม  รวมท้ังได้ออกพระราชบัญญัติ

เจ้าภาษีนายอากร  และเพ่ิมความเข้มงวดในการประมูลและการส่งเงินค่าภาษีท่ีประมูลไว้  ซึ่งมีการ

กําหนดโทษ  หากเจ้าภาษีนายอากรไม่สามารถส่งเงินตามกําหนดก็มีการยึดทรัพย์  มาตรการต่างๆ  

เหล่าน้ีทําให้กําไรจากการเก็บภาษีของกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรถูกแบ่งไป  ทําให้บทบาท  และความม่ัง

ค่ังของกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรลดลงเร่ือยๆ  และท้ายท่ีสุดแล้วระบบน้ีถูกยกเลิกไปใน  พ.ศ.2462  ใน

สมัยรัชกาลท่ี  6  (ญาดา  ประภาพันธ์, 2524: 296) 

กล่าวโดยสรุป  ระบบเจ้าภาษีนายอากร  เป็นระบบท่ีรัฐสร้างข้ึนเพ่ือหารายได้  โดยการเปิด

ให้เอกชนเข้ามาประมูลผูกขาดการทําภาษี  ส่งผลให้กลุ่มธุรกิจการเมือง  คือเจ้าภาษีนายอากรกําเนิด

ข้ึนมา  กลายเป็นผู้ควบคุมปริมาณสินค้า  และเป็นผู้กําหนดราคาสินค้าในตลาดด้วย  แม้ใน
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ระยะแรกระบบน้ีจะสามารถช่วยในการหารายได้ของรัฐบ้าง  แต่ต่อมากลับกลายเป็นเพียงสิ่งท่ีช่วย

สนับสนุนความม่ังค่ัง  และการสะสมทุนของกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรกับกลุ่มทุนขุนนางเดิมเท่าน้ัน  

การเกิดข้ึนของกลุ่มทุนกลุ่มน้ีไม่ได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ  การลงทุนภายในประเทศ  หรือ

สร้างความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมการค้าการลงทุนแต่อย่างใด  แต่เป็นเพียงการสร้างกลไกใหม่

ในการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรกับกลุ่มทุนขุนนาง  หรือระหว่างกลุ่มทุน

จีนกับกลุ่มชนช้ันปกครองภายใต้การใช้ระบบศักดินาและระ บบอุปถัมภ์แบบเดิมมาช่วยในการ

ดําเนินธุรกิจเท่าน้ัน 

สุดท้ายแล้วเม่ือระบบน้ีไม่สามารถแก้ปัญหาการหารายได้ตามความต้องการของรัฐได้  

ระบบน้ีจึงถูกยกเลิกไปในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทําให้บทบาทของกลุ่ม

ทุนเจ้าภาษีนายอากรหมดไปจากสังคมไทยตามไปด้วย   ส่งผลให้ระบบการค้าการลงทุน

ภายในประเทศมีการขยายตัวออกไปมากข้ึน  เพราะการค้าไม่ได้ถูกผูกขาดโดยกลุ่มเจ้าภาษีนาย

อากรอีกต่อไป  แต่อย่างไรก็ดี  แม้ระบบเจ้าภาษีนายอากรจะถูกยกเลิกไป  แต่กลุ่มทุนจีนท่ีเคยมี

บทบาทเป็นกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรได้นําทุนท่ีสะสมได้มาใช้ในการลงทุนในธุรกิจอ่ืน  และยังคง

อาศัยความสัมพันธ์กับกลุ่มชนช้ันปกครอง  โดยการสร้างแนวทางใหม่ในการสะสมทุนของตน  

พัฒนาจนกลายเป็นระบบนายทุนอิสระ  เปล่ียนแปลงบทบาทจากเจ้าภาษีนายอากรเป็นกลุ่มทุน

พาณิชย์  

 

4.1.4  กลุ่มทุนพาณิชย์  :  ธุรกิจค้าข้าว  ธนาคาร  การเดินเรือ  นายหน้า  และประกันภัย   

กลุ่มของนายทุนพาณิชย์ได้กําเนิดข้ึนมาต้ังแต่การทําสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงของไทย  และได้

ดํารงอยู่เร่ือยมา  ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มทุนท่ีมีความสามารถในการปรับตัว  และต่อสู้กับการ

เปล่ียนแปลงต่างๆ  ได้เป็นอย่างดี  กลุ่มทุนพาณิชย์น้ีมีการสะสมทุนอย่างอิสระ  และสิ่งท่ีสนับสนุน

ให้ทุนกลุ่มน้ีดํารงอยู่ได้  ย่อมไม่พ้นระบบการค้าเสรีท่ีเกิดข้ึนน่ันเอง 

จากการทําสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงของไทยในปี  พ.ศ.2398  นอกจากจะเป็นการเร่ิมต้นของ

ระบบการค้าเสรีข้ึนในประเทศไทยแล้วยังส่งผลให้เกิดช่องทางทางการค้า  มีการต้ังบริษัทต่างชาติ  

แม้ในระยะแรกจะยังไม่ได้มีการขยายตัวอย่างเต็มท่ี  เพราะรัฐบาลในขณะน้ันไ ม่ได้ให้การ

สนับสนุนมากนัก  การดําเนินธุรกิจถูกจํากัดเพียงบางประเภทเท่าน้ัน  เช่น  ธนาคาร  การขนส่ง  

และประกันภัย  หรือไม่ก็เป็นธุรกิจขายสินค้าฟุ่มเฟือยให้กับกลุ่มขุนนางและชนช้ันนําทางธุรกิจชาว

จีนเท่าน้ัน  บริษัทต่างชาติเหล่าน้ีจึงไม่สามารถจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจของประเทศไทยได้  (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  และคริส  เบเคอร์, 2542: 175)  ท้ังน้ีเป็นเพราะ

ปัจจัยการผลิตต่างๆ  หรือธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในมือ  และดําเนินการโดยกลุ่มทุนขุนนางภายใต้
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ระบบศักดินาของไทยอยู่น่ันเอง  อย่างไรก็ดี  ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว  มีการยกเลิกระบบศักดินา  ระบบไพร่  และทาส  ประกอบกับระบบทุนนิยมในประเทศ

ไทยได้ขยายตัวมากข้ึน  จึงทําให้กลุ่มนายทุนพาณิชย์มีบทบาท  และอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของไทย

มากข้ึนด้วย  และได้ดําเนินบทบาทต่อเน่ืองมาอย่างยาวนาน  

การดําเนินธุรกิจของนายทุนพาณิชย์ในยุคแรกน้ันมักดําเนินการโดยมีการร่วมทุนกับกลุ่ม

ทุนขุนนาง  โดยเฉพาะการร่วมทุนกับพระคลังสินค้า  เน่ืองจากทรัพยากรต่างๆ  ท้ังที่ดิน  แรงงาน  

เงินทุน  (โดยเฉพาะจากภาษีอากร)  ล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของกลุ่มทุนขุนนางใน

ระบบศักดินา  การดําเนินธุรกิจของเอกชนจึงจําเป็นต้องมีการกู้ยืม  หรือร่วมลงทุนกับกลุ่มทุนขุน

นางเหล่าน้ี  และการร่วมลงทุนดังกล่าว  กลุ่มทุนขุนนาง  หรือแม้แต่รัฐ  ภายใต้การควบคุมของพระ

คลังสินค้า  มักจะร่วมทุนกับกลุ่มทุนจีนเป็นส่วนใหญ่  เพราะรัฐ  และกลุ่มทุนขุนนางมีความมั่นใจ

ว่า  ชาวจีนเหล่าน้ีจะสามารถนําเงินทุนท่ีให้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าประชาชนไทยท่ัวไปท่ี

เพ่ิงจะพ้นจากระบบไพร่และทาสมาเพียงไม่นาน   

จากปัจจัยดังกล่าว  กลุ่มทุนพาณิชย์จึงได้ถือกําเนิดข้ึน  โดยพัฒนามาจากกลุ่มทุนเดิมอัน

ได้แก่  กลุ่มเจ้าภาษีนายอากร  กลุ่มทุนขุนนาง  และกลุ่มทุนจีน  รวมท้ังการเข้ามาของกลุ่มทุนชาติ

ตะวันตก  การดําเนินธุรกิจของกลุ่มทุนกลุ่มพาณิชย์น้ีเป็นไปตามการขยายตัวของการค้าการลงทุน

ตามระบบทุนนิยมเสรี  โดยกิจการท่ีปรากฏมากได้แก่   การค้าข้าว    ธนาคารพาณิชย์  การเดินเรือ  

ประกันภัย  และการเป็นนายหน้าหรือคอมปราโดร์  (Comprador)  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1)  ธุรกิจการค้าข้าว  

    ธุรกิจการค้าข้าวน้ัน  เกิดจากการขยายตัวของความต้องการข้าวของไทยจาก

ต่างชาติ  ในปี  พ.ศ.2401  ชาวตะวันตกได้นําเคร่ืองจักรไอนํ้าและเทคโนโลยีการสีข้าวมาช่วยใน

การผลิต  ทําให้สามารถผลิตข้าวได้คร้ังละมากๆ   ส่งผลให้ชาวตะวันตกได้เปรียบในการดําเนิน

กิจการโรงสีข้าวในระยะแรก  เน่ืองจากเป็นการลงทุนท่ีแพง  และพ่อค้าท้ังชาวไทยและจีนยังไม่มี

การเรียนรู้กลไกการทํางาน  และการซ่อมบํารุงเคร่ืองจักรเหล่าน้ี  อย่างไรก็ดี  เม่ือชาวจีนได้เข้า

มาร่วมธุรกิจค้าข้าวโดยเร่ิมจากเป็นนายหน้าหรือคอมปราโดร์  ค้าข้าวให้กับโรงสีของชาวตะวันตก  

และพัฒนาจนเข้ามาดําเนินกิจการโรงสีข้าวด้วยตนเองบ้างในช่วง  พ.ศ.2420  โรงสีของกลุ่มทุนจีน

ได้สั่งซื้อเคร่ืองจักรจากอังกฤษเข้ามาใช้  และประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการเจ้าของโรงสี  

จนในปี  พ.ศ.2455  โรงสีของชาวตะวันตกหลายแห่งถูกชาวจีนเข้าไปดําเนินการแทน  เน่ืองจากเกิด

วิกฤตการณ์ข้าว  ผู้ท่ีเข้ามาทําธุรกิจน้ีเป็นกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรเดิม  กับพ่อค้าชาวจีนอิสระ  ซึ่ง

พบว่า  ท้ัง  2  กลุ่มยังมีความเก่ียวพันในการเป็นเครือญาติโดยการแต่งงานกัน  เพ่ือเก้ือหนุนในการ

ทําธุรกิจด้วย  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 35-40)  แม้ช่วงแรกโรงสีของกลุ่มทุนจีนจะยังคงต้องพ่ึงพา
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เทคโนโลยีการผลิตของชาวตะวันตก  แต่ต่อมาได้พัฒนาเทคโนโลยีการสีข้าวด้วยตัวเอง  จน

สามารถสีข้าวเป็นข้าวสารท่ีเป็นท่ีต้องการของตลาดได้  ในขณะท่ีโรงสีของชาวตะวันตกยังทําการสี

เป็นข้าวกล้องอยู่  ทําให้กลุ่มทุนจีนประสบความสําเร็จในการค้ามากกว่าชาวตะวันตก  เน่ืองจาก

การค้าข้าวสารมีกําไรมากกว่าการค้าข้าวกล้อง  ท้ังน้ี  Skinner  (1957)  ได้วิเคราะห์สาเหตุท่ีกลุ่มทุน

จีนประสบความสําเร็จในธุรกิจการค้าข้าวว่า  เป็นเพราะความสามารถในการเรียนรู้  รวมท้ังการ

คิดค้นส่ิงใหม่ๆ  ของชาวจีน  และกลุ่มทุนจีนยังสามารถควบคุมกิจการการค้าข้าวได้ท้ังหมดต้ังแต่

การซื้อข้าวเปลือก  สีข้าว  และส่งออก  รวมท้ังกรรมกรในโรงสีข้าวส่วนใหญ่เป็นชาวจีน  ซึ่งนิยม

ทํางานในโรงสีของชาวจีนด้วยกัน  นอกจากน้ันชาวจีนมีความกระตือรือร้นในการหาหนทางท่ีจะ

เช่าโรงสีของกลุ่มขุนนางไทย  และได้กลายเป็นเจ้าของโรงสี  และผู้บริหารโดยตรง  (Akira  

Suehiro, 1985)  เจ้าของโรงสี  หรือผู้ทําธุรกิจการค้าข้าวชาวจีนท่ีเป็นกลุ่มตระกูลท่ีสําคัญ  คือ  หลี

เต็กออ  กอฮุยเจ๊ียะ  หว่ังหลี  กิมเซ่งหลี  (โสภโณดร)  บูลกุล  ล่ําซํา  เอ่ียมสุรีย์  โล้เต๊ียกชวน  (บูล

สุข)  เป็นต้น  โดยเฉพาะในช่วงปี  พ.ศ.2460-2470  กลุ่มทุนจีนท่ีประกอบธุรกิจการค้าข้าวประสบ

ความสําเร็จอย่างมาก  คือ  ตระกูลหว่ังหลี  โดยมีเครือข่ายการค้าผ่านความสัมพันธ์ของสายตระกูล

ต่างๆ  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 215)   

การดําเนินธุรกิจการค้าข้าวในประเทศไทยของกลุ่มทุนต่างชาติ  ท้ังชาวจีน  และ

ชาวตะวันตกน้ัน  ในระยะเร่ิมแรกมีความจําเป็นต้องอาศัยการกู้ยืมเงินจากพระคลังสินค้า  ปรากฏว่า  

ตลอดช่วงสมัยรัชกาลท่ี  5  ทรัพย์สินท่ีพระคลังสินค้ารับจํานองไว้มากท่ีสุดนอกเหนือจากท่ีดิน  

และตึกเรือนต่างๆ  ก็คือโรงสี  และจํานวนไม่น้อยหลุดจํานองไปตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพระ

คลังสินค้า  ซึ่งบางส่วนได้พระราชทานให้บรรดาเช้ือพระวงศ์  และบางส่วนได้นําไปให้เช่า

ดําเนินการต่อ  โดยเก็บค่าเช่าเป็นทุนส่วนพระคลังสินค้าต่อไป  (ชลลดา  วัฒนศิริ, 2531: 13) 

อย่างไรก็ตาม  ในเวลาต่อมาได้เกิดวิกฤตการณ์เก่ียวกับการปลูก  และการค้าข้าว  

ซึ่งมีท้ังปัจจัยจากภายในและภายนอก  ปัจจัยภายในเกิดจากคุณภาพของข้าวท่ีใช้ในการส่งออก  การ

ท่ีข้าวของเจ้าของโรงสีในกรุงเทพฯ  ต้องส่งออกไปขายในฮ่องกง  และสิงคโปร์  ราคาข้าวจะคิดเม่ือ

ข้าวเดินทางไปถึงตามคุณภาพความดีและเลวของข้าว  ทําให้บางคร้ังข้าวอาจขายไม่ได้  รวมท้ังการ

ท่ีเกิดโรงสีจํานวนมากท้ังในเขตเมืองหลวงและต่างจังหวัด  การค้าและการกําหนดราคาข้าว

กลายเป็นอํานาจของกลุ่มนายหน้าหรือพ่อค้าคนกลาง  ทําให้เกิดการกดราคาข้าว  เม่ือการค้าข้าว

ไม่ได้กําไรดีเหมือนเม่ือก่อน  กลุ่มเจ้าของโรงสีจึงไม่มีเงินพอท่ีจะเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรใหม่ให้

ทันสมัย  ยิ่งทําให้คุณภาพของข้าวเลวลงอีก  นอกจากปัจจัยภายในประเทศเหล่าน้ีแล้ววิกฤตการณ์

เก่ียวกับการค้าข้าวน้ียังเกิดจากปัจจัยภายนอก  โดยเฉพาะสภาพทางการค้าของโลก  เกิดการผลิต

ข้าวมากเกินไป  ผลผลิตข้าวในตลาดโลกนอกจากการผลิตของไทยแล้ว  ประเทศพม่ายังได้
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กลายเป็นคู่แข่งส่วนแบ่งตลาดท่ีสําคัญ  จนเกิดภาวะปริมาณข้าวมากเกินความต้องการของตลาด  

ส่งผลให้ราคาข้าวลดตํ่าลง  เม่ือตลาดข้าวของไทยลดลงในปี  พ.ศ.2473  ราคาข้าวของประเทศพม่า

กลับมีราคาตํ่ากว่าปกติ  และราคาการขนส่งจากพม่าไปยังฮ่องกงถูกกว่าไทย  ทําให้ราคาข้าวของ

ไทยไม่สามารถแข่งขันกับข้าวพม่าได้  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 117-122)  วิกฤตการณ์ในยุคน้ีทําให้

กลุ่มพ่อค้าข้าวประสบความล้มเหลวและล่มสลายจํานวนมาก  ไม่ว่าจะเป็นหลีเต็กออ  หลวงจิต

จํานงวานิช  ส่วนท่ียังสามารถอยู่รอดได้ก็เป็นรายใหญ่ๆ  ไม่ก่ีรายเท่าน้ัน  เช่น  ตระกูลหว่ังหลี  เป็น

ต้น  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 215)   และต่อมากลุ่มเหล่าน้ีได้ขยายธุรกิจของตนไปยังธุรกิจประเภท

อ่ืนๆ  ท่ีมีผลประโยชน์ระหว่างกัน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้  เช่น  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  การ

เดินเรือ  การประกันภัย  และนายหน้า   

2)  ธนาคารพาณิชย์ 

     สําหรับธุรกิจธนาคารพาณิชย์น้ันถือว่า  เป็นธุรกิจท่ีเกิดจากการต่อยอดของธุรกิจ

ค้าข้าว  เน่ืองจากการขยายตัวของการค้าข้าว  ทําให้เกิดความต้องการเงินในการลงทุน  และเครดิต

ทางการค้า  รวมท้ังการค้าระหว่างประเทศของไทยกับชาติตะวันตกท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการท่ีประเทศ

ไทยได้ทําสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง  ทําให้มีการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขึ้น  โดยในช่วงแรกน้ัน

เป็นการจัดต้ังโดยกลุ่มชาวอังกฤษที่เข้ามาลงทุนทําการค้าในประเทศ  อันได้แก่  ธนาคารฮ่องกงและ

เซ่ียงไฮ้  ซึ่งก่อต้ังในปี  พ.ศ.2431  (พรรณี  บัวเล็ก, 2530: 2)  และยังมีบริษัทตัวแทนธนาคารพาณิชย์

ของชาวตะวันตกหลายแห่ง  อาทิ  บริษัท  A.  Markwald  &  Do.  ตัวแทนธนาคารชาร์เตอร์  บริษัท  

Jucker  Sigg  &  Co.  ตัวแทนของธนาคารเมอร์แคนไทล์  เป็นต้น  บริษัทตัวแทนธนาคารเหล่าน้ี

ประกอบธุรกิจโดยการรับฝากเงิน  ให้กู้ยืมเงิน  และออกต๋ัวเงิน  ขณะเดียวกัน ได้ดําเนินกิจการ

การค้าของบริษัทตนควบคู่ไปด้วย  (สุนัย  จุลพงศธร, 2543: 111)  ในเวลาต่อมาได้เกิดการ

เคล่ือนไหวก่อต้ังธนาคารโดยการรวมทุนภายในประเทศ  ระหว่างกลุ่มเจ้าของโรงสีข้าว  พ่อค้าข้าว  

และผู้ทําการค้ากับต่างประเทศ  (ศุภลักษณ์  พรกุลวัฒน์, 2539: 68)  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน  

รวมท้ังมีการร่วมลงทุนกับชนช้ันปกครอง  หรือ แม้แต่ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากพระ

คลังสินค้าอีกด้วย  เช่น  ธนาคารสยามกัมมาจลทุน  จํากัด  (ธนาคารไทยพาณิชย์)  ซึ่งเกิดจากกลุ่ม

เจ้านาย  โดยการนําของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ  กรมหม่ืนมหิศราชหฤทัย  เสนาบดีกระทรวงพระ

คลัง  ทรงชักชวนกลุ่มเจ้านาย  ขุนนาง  เจ้าภาษีนายอากร  กลุ่มนายทุนพ่อค้าชาติตะวันตก  และ

พ่อค้าจีนร่วมทุนด้วย  (สิริลักษณ์  ศักด์ิเกรียงไกร, 2521: 97-98)  อย่างไรก็ดี  ธนาคารพาณิชย์ของ

ชาวตะวันตกก็ประสบปัญหาล้มละลายไปมาก  เน่ืองจากการไม่ใช้หลักเกณฑ์ของธนาคารอย่าง

เข้มงวดกับบริษัทของตน  ขณะท่ีธนาคารของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนกลับเติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว  จาก
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การให้บริการทางการเงินแก่พ่อค้า  และนักธุรกิจชาวจีนภายในประเทศท่ีมีเป็นจํานวนมากน่ันเอง  

(ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  และคริส  เบเคอร์, 2542: 209)   

สําหรับกิจการธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศไทยน้ันพบว่า  จวบจนสิ้นสุดสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีธนาคารต้ังข้ึน  4  แห่ง  ในจํานวนน้ี  3  แห่งมีรากฐาน

มาจากการรวมทุนของกลุ่มพ่อค้าชาวจีน  ธนาคารท่ีมีบทบาทในการค้าของชาวจีนมากท่ีสุดได้แก่  

ธนาคารจีนสยาม  แต่อย่างไรก็ดี  ธนาคารของพ่อค้าชาวจีนเหล่าน้ีดําเนินงานได้เพียงระยะเวลาสั้นๆ  

ในท่ีสุดต้องเลิกกิจการไป  เน่ืองจากปัญห าทางด้านทุนของบริษัท  ได้แก่  ธนาคารจีนสยาม  

ธนาคารมณฑลจํากัด  บางกอกซิต้ีแบงก์จํากัด  และธนาคารจีนสยามทุนจํากัด  สาเหตุท่ีธนาคาร

ในช่วงน้ีต้องประสบปัญหาจนต้องล้มละลายท่ีสําคัญมี  2  ประการ  คือ  การลดน้อยลงของการค้า

ระหว่างประเทศ  และการเส่ือมโทรมลงของระบบเจ้าภาษีนายอากร  อันเป็นแหล่งทุนท่ีสําคัญของ

ธนาคารชาวจีน  (พรรณี  บัวเล็ก, 2530: 2)  นอกจากน้ีสาเหตุท่ีสําคัญอีกอย่างหน่ึงคือ  มีการใช้เงิน

ของธนาคารในการหมุนเงินช่วยธุรกิจของกลุ่มพวกพ้อง  (ศุภลักษณ์  พรกุลวัฒน์, 2539: 71-72)  

เม่ือธุรกิจเกิดปัญหาจึงมีผลกระทบต่อธนาคารไปด้วย  ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะการดําเนินธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์ของชาวจีนมีบทบาทสําคัญในการเป็นตัวกลางรับซ้ือต๋ัวเงินจากเจ้าของโรงสี  ซึ่งก็คือพ่อค้า

ชาวจีนด้วยกัน  การดําเนินธุรกิจเป็นไปในลักษณะที่ใช้ความไว้วางใจซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะใช้

การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ัวไป  และไม่มีการทําสัญญา  หรือการคํ้าประกันทางการค้าเหมือนกับ

ธนาคารพาณิชย์ของชาวตะวันตก  ทําให้เม่ือเกิดปัญหาต่อธุรกิจโรงสี  ย่อมส่งผลกระทบต่อธนาคาร

พาณิชย์ด้วยเช่นกัน  อน่ึง  ธนาคารสยามกัมมาจลทุนท่ีประสบปัญหาเช่นเดียวกัน  แต่สามารถรอด

พ้นวิกฤตการณ์มาได้  เน่ืองจากมีการใช้เงินทุนของรัฐบาลผ่านพระคลังสินค้ามาช่วยหนุน  ธนาคาร

น้ีจึงไม่ถึงกับล้มละลายเหมือนธนาคารของกลุ่มทุนจีนข้างต้น 

สุดท้ายแล้วธนาคารพาณิชย์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงก่อน  พ.ศ.2475  ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่ม

ทุนท้ังจากชาติตะวันตก  หรือจากกลุ่มทุนจีนล้วนแล้วแต่ประสบปัญหาการล้มละลาย  ในขณะที่

ธนาคารสยามกัมมาจลทุน  (ธนาคารไทยพาณิชย์)  ยังสามารถดําเนินกิจการมาได้น้ัน  เป็นเพราะมี

การร่วมทุนระหว่างรัฐ  กลุ่มทุนขุนนาง  และกลุ่มทุนจีน  ปัจจัยดังกล่าวเป็นส่ิงสําคัญต้ังแต่การ

กําเนิดของธนาคารพาณิชย์ของไทย  รวมถึงลักษณะการดําเนินธุรกิจของธนาคารท่ีมีการใช้

วัฒนธรรมในการใช้อํานาจ  และอภิสิทธิ์ในการดําเนินการทางธุรกิจ  อาศัยอํานาจทางการเมืองใน

การคํ้าจุนธุรกิจของธนาคารอยู่น่ันเอง  (สุนัย  จุลพงศธร, 2543: 115) 

3)  ธุรกิจการเดินเรือ   

การแลกเปล่ียนสินค้าต่างประเทศโดยผ่านการขนส่งทางเรือน้ัน  พ่อค้าชาวจีนมี

บทบาทสําคัญมาอย่างยาวนาน  เน่ืองจากมีการแลกเปล่ียนทางการค้าผ่านทางระบบบรรณาการ  แต่
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เม่ือภายหลังมีเรือกลไฟจากชาติตะวันตกเข้ามาแข่งขัน  ในท่ีสุดเรือสําเภาของพ่อค้าชาวจีนก็ค่อยๆ  

เส่ือมสลายไปในท่ีสุด  และถูกแทนท่ีด้วยบริษัทเดินเรือของชาวตะวันตก  โดยมีชาติท่ีสําคัญคือ  

อังกฤษ  เยอรมนี  และนอร์เวย์  โดยมีเส้นทางการเดินเรือระหว่าง  กรุงเทพ – ฮ่องกง – ซัวเถา  

พ่อค้าชาวจีนจึงต้องอาศัยการเช่าเรือกลไฟจากชาติตะวันตกในการทําธุรกิจของตน  (พรรณี  บัวเล็ก, 

2545: 201)  ธุรกิจการเดินเรือจึงเป็นอีกธุรกิจหน่ึงท่ีช่วยสนับสนุนการค้าของพ่อค้าชาวจีน  

โดยเฉพาะธุรกิจการค้าข้าว  การขนส่งสินค้านําเข้าและส่งออก  การเดินทางระหว่างประเทศ  และ

การขนส่งผู้อพยพระหว่างประเทศจีนกับไทย  ความสําคัญดังกล่าวทําให้ต่อมาธุรกิจการเดินเรือน้ี

กลายเป็นกิจการร่วมของพ่อค้าข้าวชาวจีนไปด้วย  เช่น  หลีเต็กออ  พ่อค้าข้าวท่ีมีบริษัทเรือกลไฟ

ของตนเองโดยใช้ช่ือ  “โหงวฮก”  เป็นต้น  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 208)   

ธุรกิจการเดินเรือเกิดข้ึนเน่ืองจากการขยายตัวของระบบทุนนิยม  และการค้า

ระหว่างประเทศ  ท่ีทําให้เกิดช่องทางในการดําเนินการค้าท้ังการส่งออก  และนําเข้าสินค้า  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าทางการเกษตรของไทย  ซึ่งก็คือข้าว  กลุ่มพ่อค้าข้าวโดยเฉพาะชาวจีนได้

ขยายกิจการให้กว้างขวางข้ึนสู่ธุรกิจการขนส่งสินค้า  และการค้าระหว่างประเทศ  อย่างไรก็ดี  การ

ท่ีผู้ประกอบธุรกิจการค้าข้าวได้ร่วมกิจการการเดินเรือด้วยน้ัน  เม่ือธุรกิจการค้าข้าวประสบกับภาวะ

วิกฤตดังท่ีกล่าวมาตอนต้นได้ส่งผลให้ธุรกิจการเดินเรือต้องประสบปัญหาและล้มละลายตามไป

ด้วยเช่นกัน 

การขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศ  และธุรกิจการเดินเรือ  ทําให้ มีทุนชาติ

ตะวันตกเข้ามาร่วมแข่งขันทางการค้ากับกลุ่มทุนจีนมากข้ึนด้วย  แต่เน่ืองจากทุนชาติตะวันตก

เหล่าน้ีเข้ามาภายหลังนายทุนหรือพ่อค้าชาวจีน  จึงยังไม่เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆ  มากนัก  ทําให้มี

ความจําเป็นต้องอาศัยชาวจีนในการช่วยดําเนินธุรกิจต่างๆ  จึงได้เกิดธุรกิจอีกประเภทหน่ึงข้ึน  น่ัน

คือ  ธุรกิจนายหน้า  หรือคอมปราโดร์  (Comprador)   

4)  นายหน้า  และคอมปราโดร์  (Comprador)      

สําหรับนายหน้าน้ันทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนอิสระในการช่วยทําการค้าให้กับพ่อค้า

ชาวตะวันตก  ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินค่านายหน้า  (Commission)  ส่วนคอมปราโดร์

น้ันจะมีฐานะเป็นพนักงานของบริษัทได้รับเงินเดือน  และได้ค่านายหน้าเม่ือทําการค้าสําเร็จด้วย  

(พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 143)  นายหน้า  และคอมปราโดร์ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน  เพราะชาวจีนมีความ

เข้าใจในวัฒนธรรมของไทย  ท้ังวัฒนธรรมท้องถ่ิน  วัฒนธรรมการค้า  ระบบเงิน  และตลาด

ภายในประเทศมากกว่าชาวตะวันตก  ประกอบกับผู้ทําการค้าส่วนใหญ่ในประเทศเป็นชาวจีนด้วย  

ดังน้ัน  นายหน้าและคอมปราโดร์ท่ีเป็นชาวจีนจะทําให้ การติดต่อค้าขายระหว่างบริษัทชาติ

ตะวันตกกับพ่อค้าชาวจีนเป็นเร่ืองท่ีทําได้ง่ายกว่านายหน้า  และคอมปราโดร์ท่ีเป็นชาติอ่ืน   
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นายหน้า  และคอมปราโดร์  (Comprador)  เกิดข้ึนจากช่องว่างระหว่างธุรกิจของ

นายทุนชาติตะวันตก  กับระบบการตลาดภายในประเทศ  ซึ่งเป็นผลของการแผ่ขยายตัวทุนนิยมใน

ระบบเศรษฐกิจของไทย  (สิริลักษณ์  ศักด์ิเกรียงไกร, 2521: 124)  พ่อค้าชาวตะวันตกต้องการ

นายหน้าเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับพ่อค้าภายในประเทศได้  ธุรกิจประเภทต่างๆ  เช่น  ธุรกิจนําเข้า

และส่งออก  ธุรกิจการเดินเรือ  และธุรกิจธนาคารพาณิชย์  ได้ใช้บริการตัวแทนนายหน้าเพ่ือขยาย

กิจการให้กว้างข้ึน  และเพ่ือกระจายสินค้าท้ังจากภายในออกสู่ตลาดต่างประเทศ  และจากภายนอก

เข้าสู่ตลาดภายในประเทศด้วยเช่นกัน  หน้าท่ีของนายหน้า  และคอมปราโดร์  (Comprador)  ใน

สังคมไทยมีมากกว่าการเป็นตัวกลางในการค้า  โดยพบว่า  มีการทําหน้าท่ีเป็นเหรัญญิก  ดูแล

การตลาด  รวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานระหว่างผู้จัดการชาวตะวันตก

กับพ่อค้าชาวจีนด้วย  ผู้ท่ีทําอาชีพนายหน้าหรือคอมปราโดร์น้ีจึงเป็นผู้ท่ีมีความรู้  มีการศึกษา  มี

ความสามารถทางด้านภาษาท้ังภาษาอังกฤษ  และภาษาจีน  รวมท้ังเป็นผู้กว้างขวางในหมู่พ่อค้าด้วย  

จึงจะประสบความสําเร็จในการทําอาชีพน้ีได้  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 143) 

สําหรับคอมปราโดร์  (Comprador)  ท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยในช่วงน้ี  (สิริลักษณ์  ศักด์ิเกรียงไกร, 2521: 134-156)  ได้แก่  1)  คอมปราโดร์ซื้อ

สินค้าเพ่ือส่งออก  ทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการติดต่อแลกเปล่ียน  และค้าขายสินค้าระหว่างพ่อค้า

ในประเทศกับพ่อค้าชาติตะวันตก  ซึ่งมีการทําสัญญาว่า  จะส่งสินค้าเท่าไร  เวลาใด  โดยจะได้ค่า

นายหน้าตอบแทนเม่ือมีการรับสินค้า  และหากไม่สามารถหาสินค้าให้ได้  หรือหาให้ไม่ทันกําหนด

จนเกิดความเสียหายข้ึน  คอมปราโดร์จะต้องรับใช้ค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนด้วย  2)  คอมปราโดร์เรือหรือ

จุ้นจู๊  ทําหน้าท่ีตรวจสอบจํานวนสินค้า  และหลักฐานทางการค้าต่างๆ  และ  3)  คอมปราโดร์แบงค์  

ทําหน้าท่ีพิจารณาเครดิตลูกค้าของธนาคารในการขอกู้ยืมเงิน  เช่น  ลูกค้ามีความต้ังใจในกิจการมาก

น้อยเพียงใด  มีความซื่อสัตย์หรือไม่  ฐานะมีความน่าเช่ือถือหรือไม่  ตลาดของสินค้าเป็นอย่างไร  

เป็นต้น  และยังเป็นผู้คํ้าประกันลูกค้าให้กับธนาคารพาณิชย์ด้วย  หากลูกค้าท่ีคอมปราโดร์แบงก์

เป็นผู้รับประกันไม่สามารถใช้เงินคืนแก่ธนาคารได้  ตัวคอมปราโดร์แบงก์จะต้องเป็นผู้รับใช้

ค่าเสียหายที่เกิดข้ึน  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 145-146) 

อย่างไรก็ดี  เม่ือมีการติดต่อค้าขายกันมากข้ึน  ความแตกต่างทางวัฒนธรรมเร่ิม

น้อยลง  ชาวตะวันตกเร่ิมมีความรู้ความเข้าใจภาษามากข้ึน  ระบบการเงินมีความทันสมัยมากข้ึน ทํา

ให้ความจําเป็นในการใช้นายหน้า  หรือคอมปราโดร์น้ีก็ค่อยๆ  น้อยลง  รวมท้ังปัญหาในเร่ืองความ

ซื่อสัตย์ของนายหน้า  เพราะสินค้าท่ีพ่อค้าชาวตะวันตกได้รับมีคุณภาพเลว  โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว  

จนไม่สามารถขายได้   บริษัทตะวันตกหลายแห่งได้เลิกจ้างคอมปราโดร์  และทําให้อาชีพคอมปรา

โดร์  (Comprador)  เส่ือมสลายไปในท่ีสุด  กลุ่มนายหน้าได้ทําหน้าท่ีเป็นเหมือนกับพ่อค้าคนกลาง  
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แต่มีบทบาทได้ไม่นานก็หมดบทบาทไปภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2  อย่างไรก็ดี  สามารถกล่าว

ได้ว่า  นายหน้า  หรือคอมปราโดร์ถือเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีบทบาทต่อการขยายตัวของทุนนิยมใน

ประเทศไทย  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 153-154) 

5)  ธุรกิจการประกันภัย   

ธุรกิจการประกันภัยเกิดข้ึนในประเทศไทยคร้ังแรกโดยการก่อต้ังบริษัทประกันภัย

ของชาวจีน  คือ  บริษัทเชียงอัน  จากน้ันได้มีบริษัทอ่ืนๆ  ได้แก่  เลี่ยงฮะ  หว่ังหลี  ไท้เซ่ียง  อันฮ้วง  

ฮ่วยอัน  เกียทุง  กวางอันหลง  และเซ่งเซียงหลี  รวมท้ังหมด  9  บริษัท  ซึ่งก่อต้ังก่อนเกิด

สงครามโลกคร้ังท่ี  1  ท้ังสิ้น  ภายหลังสงคราม  ธุรกิจประกันภัยได้เติบโต  และเฟ่ืองฟูอย่างมาก  

ท้ังน้ีเพราะการเจริญเติบโตของธุรกิจการค้าข้าว  และการส่งออกข้าวมีมากข้ึน  ทําให้การคํ้าประกัน

สินค้าเติบโตข้ึนด้วยเช่นกัน  โดยกลุ่มทุนจีนยังคงมีบทบาทสําคัญในธุรกิจการประกันภัยน้ีด้วย  

เช่น  กลุ่มตระกูลหว่ังหลี  กลุ่มตระกูลบูลกุล  กลุ่มตระกูลล่ําซํา  เป็นต้น  แต่ในปี  พ.ศ.2472  

รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติการประกันภัย  และให้บริษัทประกันภัยต้องจดทะเบียนกับรัฐ  ซึ่งมี

กฎเกณฑ์ต่างๆ  มากมาย  ทําให้บริษัทประกันภัยลดลง  โดยบริษัทประกันภัยท่ีได้รับการอนุมัติจาก

รัฐให้ดําเนินธุรกิจได้ภายหลังประกาศพระราชบัญญัติฉบับน้ีแบ่งเป็น  บริษัทประกันชีวิต  5  แห่ง  

ประกันอัคคีภัย  56  แห่ง  ประกันภัยทางทะเล  29  แห่ง  ประกันรถยนต์  13  แห่ง  และประกัน

อุบัติเหตุ  5  แห่ง  ในจํานวนน้ีเป็นของชาวจีน  15  แห่ง  (พรรณี  บัวเล็ก, 2545: 197-201)  นอกจาก

การลดจํานวนลงของบริษัทประกันภัยจะมาจากกฎหมายดังกล่าวแ ล้ว  ยังมีปัจจัยอันเน่ืองจาก

นโยบายภาษีอากรและนโยบายควบคุมของรัฐอีกด้วย  อย่างไรก็ดี  บริษัทท่ียังสามารถดําเนินการอยู่

ได้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มทุนจีนท่ีมีธุรกิจประเภทอ่ืนด้วย  เช่น  ธุรกิจของตระกูลหว่ังหลี   เป็นต้น  

กลุ่มทุนพาณิชย์เกิด  และเติบโตข้ึนภายหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงในปี  พ.ศ.2398  

ผลของสัญญาน้ีได้ทําให้เกิดการเปิดเสรีทางการค้า  เกิดการลงทุนทําธุรกิจกับต่างชาติมากข้ึน  กลุ่ม

ทุนพาณิชย์มีพื้นฐานท้ังท่ีมาจากการเป็นเจ้าภาษีนายอากร  และกลุ่มทุนอิสระ  โดยกลุ่มท่ีมาจากเจ้า

ภาษีนายอากรน้ัน  เม่ือระบบเจ้าภาษีนายอากรสลายลง  ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ  เจ้าภาษีนายอากรได้เห็นแนวทางทางการค้าในระบบใหม่ท่ีเกิดข้ึน  มีการนําทุนท่ีเกิดจาก

การสะสมในการเป็นเจ้าภาษีนายอากรมาลงทุนการค้าในระบบทุนนิยมเสรี  ตัวอย่างกลุ่มทุนเหล่าน้ี

ท่ีสําคัญได้แก่  กลุ่มตระกูลพิศาลบุตร  พิศลยบุตร  และกิมเซ่งหลี  เป็นต้น  นอกจากน้ันกลุ่มทุน

กลุ่มอ่ืนๆ  คือ  กลุ่มท่ีมีการสะสมทุนอย่างอิสระจากการดําเนินการค้าขายเล็กๆ น้อยๆ  แล้วค่อยๆ  

สะสมจนกลายเป็นทุนใหญ่  กลุ่มทุนพาณิชย์ในช่วงปี  พ.ศ.2398 – 2475  น้ีได้มีบทบาทสําคัญใน

ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย  โดยดําเนินธุรกิจการค้าข้าว  และโรงสีเป็นพ้ืนฐาน  จากน้ันได้

ขยายกิจการไปยังธุรกิจอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  อันได้แก่  ธุรกิจธนาคารพาณิชย์  การเดินเรือ  ประกันภัย  
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รวมท้ังการเป็นนายหน้า  หรือคอมปราโดร์  (Comprador)  โดยมีกลุ่มตระกูลท่ีสําคัญท่ีประกอบ

ธุรกิจต่างๆ  เหล่าน้ี  5  ตระกูล  คือ  ตระกูลหว่ังหลี  ล่ําซํา  บูลกุล  บูลสุข  และเอ่ียมสุรีย์   

โดยสรุปแล้ว  กลุ่มธุรกิจการเมืองในยุคแรกมีจุดกําเนิดมาจากชนช้ันนายทุนท่ีประกอบด้วย  

2  กลุ่มหลัก  คือ  กลุ่มทุนขุนนาง  และกลุ่มทุนต่างชาติ  โดยกลุ่มทุนขุนนาง  ได้แก่  เจ้านายเช้ือพระ

วงศ์  และขุนนางในราชสํานัก  ถือว่าเป็นกลุ่มท่ีมีพลัง  และอิทธิพลทางเศรษฐกิจในประเทศในช่วง

น้ี  เน่ืองจากปัจจัยทางด้านการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ประกอบกับปัจจัยทางสังคมไทยท่ีมีระบบ

ท่ีสําคัญครอบงําอยู่คือ  ระบบศักดินา  ระบบไพร่  และทาส  ทําให้ปัจจัยการผลิต  และผลผลิตของ

สังคม  อยู่ในมือของกลุ่มทุนเหล่าน้ี  แม้ภายหลังจะมีการทําสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงท่ีทําให้ประเทศไทย

เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  มีการทําการค้ากับต่างประเทศมากข้ึน  อีกท้ังต่อมามีการยกเลิก

ระบบศักดินา  ไพร่  และทาสแล้วก็ตาม  แต่ระบบทางสังคมเดิมเหล่าน้ียังคงครอบงําสังคมไทยอยู่

เร่ือยมา  การค้า  และการลงทุนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงกระจุกตัวอยู่ภายใต้กลุ่มทุนขุนนาง  โดย

มีการร่วมลงทุนกับกลุ่มทุนต่างชาติ  โดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนท่ีเร่ิมจากการเป็นผู้ช่วยของกลุ่มทุนขุน

นางในการดําเนินการค้าระบบบรรณาการ  ซึ่งต่อมาได้พัฒนาบทบาทจนบางส่วนเป็นข้าราชการ

โดยการเป็นเจ้าภาษีนายอากร  ขณะท่ีบางส่วนเป็นพ่อค้าอิสระท่ีได้ดําเนินธุรกิจต่างๆ  

ภายในประเทศ  โดยเร่ิมจากธุรกิจการค้าข้าว  และขยายไปยังธุรกิจอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวข้อง  ได้แก่  ธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์  การเดินเรือ  ประกันภัย  และการเป็นนายหน้าหรือคอมปราโดร์  (Comprador)   

กลุ่มธุรกิจการเมืองในยุคแรกจึงเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มทุนขุนนาง  ท้ังเจ้านายเช้ือพระ

วงศ์และขุนนางในราชสํานัก  กับกลุ่มทุนจีนท่ีต้องการการคุ้มครอง  และอํานวยความสะดวกใน

การประกอบธุรกิจ  โดยได้อาศัยระบบศักดินาเพ่ือสร้างฐานอํานาจ  และอิทธิพลในการแสวงหา

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  เม่ือกลุ่มทุนจีนมีความต้องการในการระดมทุน  เพ่ือลงทุนในกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจมากข้ึน  การกู้ยืมเงินจากพระคลังข้างที่  หรือการร่วมดําเนินธุรกิจกับกลุ่มเจ้านาย  และขุน

นางจึงเป็นสิ่งจําเป็น  เหตุน้ีทําให้กลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีเกิดข้ึนไม่ได้มีอิสระจากอํานาจรัฐเหมือนการ

เกิดกลุ่มธุรกิจโดยทั่วไป  แต่กลับมีความสัมพันธ์และได้รับการสนับสนุนในการสะสมทุนภายใต้

การอิงอํานาจรัฐ  และชนช้ันปกครอง  อันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับ

การเมืองได้อย่างชัดเจน  แต่อย่างไรก็ดี  กลุ่มธุรกิจการเมืองในยุคน้ีไม่ได้มีอิทธิพลหรืออํานาจใน

การต่อรองทางการเมืองเท่าใดนัก  เพียงแต่ใช้อํานาจและอิทธิพลทางการเมืองท่ีมีอยู่ช่วยในการ

ประนีประนอมและสร้างความสัมพันธ์  หรือช่วยในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินแก่กลุ่ม

ชนช้ันปกครอง  หรือเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของกลุ่มตนและพวกพ้อง

เท่าน้ัน   
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4.2  กลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทยช่วง  พ.ศ.2475-2540  

 

ในสมัยรัชกาลท่ี  7  ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ซึ่งเป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจ

ตกตํ่าท่ัวโลก  ประกอบกับปัญหาจากการผูกขาดและการครอบครองธุรกิจการค้าในประเทศของ

ชาวจีน  ในขณะท่ีการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไม่สามารถแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้  

ทําให้ในปี  พ.ศ.2475  กลุ่มคณะราษฎร  ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการท้ังสายทหารบก  ทหารเรือ  

และพลเรือนร่วมกันเปลี่ยนแปลงการปกครอง  โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้ท่ีได้รับการศึกษาจาก

ต่างประเทศ  และได้รับการปลูกฝังแนวคิดเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตย  กลุ่มคณะราษฎรเช่ือว่า  

ระบอบประชาธิปไตยจะเป็นหนทางในการแก้ปัญหาบ้านเมือง  รวมท้ังปัญหาเศรษฐกิจในขณะน้ัน

ได้  (ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 100) 

    

4.2.1  การเปล่ียนแปลงการปกครอง  พ.ศ. 2475  :  คณะราษฎร  กลุ่มทุนขุนนางใหม่ 

สมาชิกในคณะราษฎรเป็นทหารและพลเรือนท่ีมาจากระบบข้าราชการ  ซึ่งมิได้มีรากฐาน

ทางเศรษฐกิจท่ีเป็นของตนเอง  ในขณะท่ีชนช้ันปกครองเดิม  อันได้แก่  กลุ่มเจ้านาย  และขุนนาง  

แม้จะสูญเสียอํานาจทางการปกครองไปแต่ยังเป็นผู้ควบคุมปัจจัยการผลิตของสังคม  โดยเฉพาะการ

เป็นเจ้าของท่ีดิน  ด้วยเหตุน้ีกลุ่มเจ้านาย  และขุนนางจึงยังคงรักษาอํานาจท่ีแท้จริงในสังคมเอาไว้ได้  

เม่ือประกอบเข้ากับอิทธิพลทางการเมือง  และวัฒนธรรมของสังคมไทยท่ียังคงเสริมอํานาจให้แก่

กลุ่มขุนนางเดิมอย่างมากด้วยแล้ว  ทําให้คณะราษฎรต้องดําเนินนโยบายทางการเมืองท่ีมีลักษณะ

ประนีประนอมกับกลุ่มผู้ปกครองเก่าอย่างมาก  ดังจะเห็นได้จากภายหลังการยึดอํานาจแล้ว  ได้มี

การเชิญพระยามโนปกรณ์นิติธาดา  ขุนนางผู้ใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว  ให้มา

เป็นประธานกรรมการคณะราษฎร  และเป็ นนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคณะราษฎรอีกด้วย  แต่

อย่างไรก็ตาม  การเปล่ียนแปลงการปกครองก็มีผลในด้านการลดอํานาจทางเศรษฐกิจ  และอํานาจ

ทางการเมืองของกลุ่มผู้ปกครองเก่าลงไป  จึงปรากฏว่า  ได้มีความพยายามในการช่วงชิงอํานาจทาง

การเมืองจากกลุ่มผู้ปกครองเก่าในหลายรูปแบบ  ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบทางการเมือง  หรือทางการ

ทหาร  เช่น  มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร  ในปี  พ.ศ.2476  หรือการเกิด

กบฏบวรเดชในปีเดียวกัน  แรงต้านเหล่าน้ีทําให้คณะราษฎรตระหนักถึงอํานาจของกลุ่มผู้ปกครอง

เดิมท่ียังดํารงอยู่  จึงได้เร่ิมดําเนินการสร้างฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มตนด้วย  ผ่านนโยบาย

เศรษฐกิจแบบชาตินิยม  สร้างทุนนิยมโดยรัฐ  (State  Capitalism)  โดยการให้รัฐบาลเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศ  แต่ยังคงมีการอนุญาตให้เอกชนประกอบ

ธุรกิจบางประเภทได้  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 77-78) 
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การกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของคณะราษฎรน้ัน  มิได้มุ่งแก้ปัญหา

เปล่ียนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะปัญหาการครอบครองท่ีดินของกลุ่มชนช้ัน

ปกครองเดิมแต่อย่างใด  แต่กลับมุ่งเน้นท่ีการกําจัดอํานาจทางเศรษฐกิจของพ่อค้าชาวจีน  เพราะ

คณะราษฎรเห็นว่า  ปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศสําคัญท่ีสุดเกิดจากการท่ีเศรษฐกิจไทยตกอยู่

ในมือของกลุ่มพ่อค้าชาวจีน  ดังน้ัน  นโยบายชาตินิยมจึงถูกนํามากล่าวอ้างในการกําจัดอํานาจทาง

เศรษฐกิจของชาวจีนเป็นสําคัญ  แต่มิได้มีการเสนอนโยบายการปฏิรูปท่ีดินท่ีจะเป็นการทําลาย

ระบบศักดินาลงแต่อย่างใด  คณะราษฎรได้ออกกฎหมายต่างๆ  เพ่ือควบคุมบทบาทของกลุ่มพ่อค้า

ชาวจีน  เช่น  การออกพระราชบัญญัติห้ามเรียกร้องดอกเบ้ียเกินอัตรา  และพระราชบัญญัติว่าด้วย

การยึดทรัพย์ของกสิกร  ในปี  พ.ศ.2475  เพ่ือป้องกันนายทุนเงินกู้ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน  การออก

พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิในการจับสัตว์นํ้าสยาม  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการจดทะเบียนและ

ออกใบอนุญาตสําหรับเรือจับสัตว์นํ้าสยามในปี  พ.ศ.2477  เพ่ือควบคุมการทําประมงของชาวจีน  

หรือพระราชบัญญัติอ่ืนๆ  เช่น  พระราชบัญญัติล้อเลื่อน  พ.ศ.2478  ท่ีกําหนดคุณสมบัติผู้ขับข่ีว่า  

ต้องรู้ภาษาไทย  พระราชบัญญัติควบคุมการค้ากําไรเกินควร  พ.ศ.2480  เป็นต้น  (ภูวดล  ทรง

ประเสริฐ, 2519: 31-47)  นอกจากการออกกฎหมายเพ่ือควบคุมพ่อค้าชาวจีนดังกล่าวแล้ว  ยังมีการ

กําหนดนโยบายส่งเสริมให้คนไทยมีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น  เช่น  การก่อต้ังหอการค้าไทย  

การต้ังสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ  การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจต่างๆ  เพ่ือทําการค้าแข่งขันกับกลุ่มพ่อค้าชาว

จีน  (ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 103)    

ในขณะท่ีคณะราษฎรมุ่งขจัดอํานาจทางเศรษฐกิจของพ่อค้าชาวจีนท่ีประกอบกิจการขนาด

เล็ก  และขนาดกลาง  แต่กลับปรากฏว่า  มีการดําเนินธุรกิจร่วมกันระหว่างกลุ่มพ่อค้าชาวจีนท่ี

ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่กับสมาชิกคณะราษฎร  และยังคงมีการอนุญาตให้นายทุนชาติตะวันตก

ดําเนินกิจการต่อไปได้  อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า  คณะราษฎรมิได้มีเจตจํานงแน่วแน่ท่ีจ ะ

เปล่ียนแปลงระบบการผลิต  และกําจัด อิทธิพลของวัฒนธรรมระบบศักดิน า  แต่กลับรักษา

อุดมการณ์แบบศักดินาท่ีมีลักษณะอนุรักษ์นิยมเอาไว้  และเม่ือคณะราษฎรมีนโยบายท่ีจะสร้าง

อํานาจทางเศรษฐกิจของตนข้ึนบ้าง  รัฐจึงกลายเป็นองค์กรแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ  ซึ่งมิได้

ดําเนินธุรกิจอย่างเป็นอิสระ  แต่มีการพ่ึงพาซึ่งกันและกันกับกลุ่มพ่อค้าชาวจีน  และใช้อํานาจทาง

การเมืองเข้าครอบงําเศรษฐกิจของประเทศดังท่ีเคยปฏิบัติกันมาแต่ด้ังเดิม  เพียงแต่เปลี่ยนจากกลุ่ม

ขุนนางเดิม  ไปสู่กลุ่มขุนนางใหม่  คือ  คณะราษฎรเท่าน้ัน  โดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนท่ีสําคัญยังคงเป็น

กลุ่มตระกูลท่ีมีบทบาททางเศรษฐกิจในอดีต  ได้แก่  กลุ่มตระกูลล่ําซํา  หว่ังหลี  และบูลสุข  (สังศิต  

พิริยะรังสรรค์, 2526: 79-83)  โดยได้พัฒนาทุนของตนภายใต้การปกครองของกลุ่มคณะราษฎร  

และคณะปกครองชุดต่อๆ  มาจนเป็นกลุ่มทุนท่ีมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยาวนาน   
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รูปแบบการสะสมทุนของคณะราษฎร  ถือเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ  และเป็นพ้ืนฐานของรูปแบบ

การสะสมทุนของกลุ่มธุรกิจการเมืองสมัยใหม่  แม้คณะราษฎรจะดําเนินนโยบายโดยอ้างว่า  เป็น

การสร้างทุนนิยมโดยรัฐ  แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเป็นเพียงการสร้างทุนนิยมขุนนางใหม่เท่าน้ัน  รูปแบบการ

สะสมทุนของคณะราษฎรสรุปได้เป็น  3  รูปแบบ  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 84-166)  ได้แก่  1.

รัฐวิสาหกิจ  2.วิสาหกิจหรือบริษัทส่วนตัวของคณะราษฎร  และ  3.ธุรกิจภายใต้การอุปถัมภ์ของ

สมาชิกคณะราษฎร  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1) รัฐวิสาหกิจ   

ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  คณะราษฎรได้เป็นผู้ควบคุมทรัพยากร

ท้ังหมดของรัฐแทนผู้ปกครองเก่า  มีการออกกฎหมายต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนความชอบธรรมในการ

จัดสรรทรัพยากรเหล่าน้ัน  และได้นําทุนของรัฐไปสร้างรัฐวิสาหกิจ  บริษัทกึ่งราชการ  รวมไปถึง

บริษัทเอกชนจํานวนหน่ึง  รัฐวิสาหกิจ  หรือบริษัทกึ่งราชการท่ีสําคัญ  อาทิ  ข้าวไทย  (2481)  ค้า

พืชผลไทย  (2482)  ธนาคารเอเชียเพ่ือการอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม  (2482)  ประมงไทย  

(2483)  เดินเรือไทย  (2483)  ไทยเดินเรือทะเล  (2483)  ธนาคารมณฑล  (2484)  เศรษฐกิจ

ประกันภัย  (2485)  พืชกสิกรรม  (2485)  บริษัทเหล่าน้ีรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่  และอยู่ภายใต้

การบริหารงานของข้าราชการท่ีมาจากคณะราษฎร  หรือเป็นบุคคลท่ีใกล้ชิดกับคณะราษฎรท้ังส้ิน 

จากรายช่ือบริษัทดังกล่าวจะเห็นได้ว่า  คณะราษฎรได้สร้างท้ัง รัฐวิสาหกิจทาง

การเงิน  อุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรม  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านใดล้วนมีส่วนช่วยเหลือและสามารถ

พ่ึงพาซึ่งกันและกันให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินงานทางธุรกิจเป็นอย่างดี  และย่ิงบุคคลท่ี

บริหารงานเป็นผู้มีอิทธิพลทางการเมืองด้วยแล้ว  จึงทําให้สามารถใช้กลไกของรัฐ  หรืออิทธิพลทาง

การเมืองในการช่วยให้การดําเนินการต่างๆ  ได้รับความสะดวกจากภาครัฐเป็นอย่างดี  บริษัทเหล่าน้ี

จึงประสบความสําเร็จทางการค้าแทบท้ังสิ้น  (ดูตารางท่ี  4.1)  การใช้อิทธิพลทางการเมืองเป็น

เคร่ืองมือในการประกอบธุรกิจของคณะราษฎรน้ันมีหลายรูปแบบ  ท้ังการใช้อภิสิทธิ์โดยตรง  การ

ใช้กฎหมาย  หรือกลไกของรัฐมาสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  

ซึ่งในประเด็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองของคณะราษฎรน้ี  สังศิต  พิริยะรังสรรค์  (2526: 93-127)  

ได้ยกตัวอย่าง  โดยได้วิเคราะห์ปัจจัยความสําเร็จ  และล้มเหลวของบริษัทข้าวไทย  ซึ่งเป็น

รัฐวิสาหกิจท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของคณะราษฎรไว้อย่างน่าสนใจ  บริษัทข้าวไทยเป็นบริษัทท่ีรัฐบาล

คณะราษฎรต้ังข้ึน  มีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรกเพียง  500,000  บาท  แต่สามารถมีบทบาทครอบงํา

ธุรกิจการค้าข้าวของประเทศได้อย่างเด็ดขาดในระยะเวลาเพียง  5  ปี  สังศิตเห็นว่า  ปัจจัยสําคัญคือ  

1)  รัฐใช้มาตรการทางการเมือง  โดยใช้มาตรการทางภาษีบีบให้โรงสีของพ่อค้าชาวจีนต้องพากัน

หยุดกิจการ  เป็นการช่วยลดคู่แข่งทางธุรกิจ  และโรงสีเหล่าน้ีต้องโอนกิจการมาให้บริษัทข้าวไทย
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เช่าไปดําเนินการแทน  นอกจากน้ันยังดึงพ่อค้าท่ีเช่ียวชาญ  หรือมีกิจการขนาดใหญ่มาบริหาร  และ

สร้างสายสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นในเวลาต่อมา  โดยปรากฏว่า  ภายหลังจากท่ีได้โรงสีของ

ตระกูลบูลกุลมาดําเนินการแทน  ได้ให้นายมา  บูลกุล  ซึ่งมีความชํานาญ  และกว้างขวางในธุรกิจค้า

ข้าว  ทําหน้าท่ีเป็นผู้จัดการบริษัทข้าวไทย  ซึ่งได้แต่งต้ังพ่ีน้อง  เช่น  นายมาศ  และนายชิต  บูลกุล  

เป็นผู้จัดการโรงสีต่างๆ  (ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 100)  และ  2)  กรรมการ

บริษัทข้าวไทย  เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลทางการเมือง  (ดูตารางท่ี  4.1)  กรรมการบางท่านดํารง

ตําแหน่งเป็นถึงนายกรัฐมนตรี  หรือเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญ  เช่น กระทรวงพาณิชย์  

กระทรวงการคลัง  จึงเป็นเร่ืองง่ายท่ีจะมีการปรับนโยบายการบริหารของบริษัทกับนโยบายของรัฐ

ให้สอดคล้องกัน  รวมไปถึงการได้รับอภิสิทธิ์จากระบบราชการ   หรือการใช้กลไกของรัฐเป็น

เคร่ืองมือ  ทําให้การดําเนินงานของบริษัทข้าวไทยค่อนข้างได้รับการอํานวยความสะดวกอย่างยิ่ง 

อย่างไรก็ดี  ต่อมาธุรกิจการค้าข้าวของบริษัทข้าวไทยได้ตกตํ่าลง  อันเกิดจากปัจจัย

ท้ังทางเศรษฐกิจ  และการเมือง  โดยปัจจัยทางเศรษฐกิจน้ัน  ผู้ประกอบธุรกิจค้าข้าวส่วนใหญ่มัก

ประกอบกิจการอ่ืนๆ  ท่ีสนับสนุนการค้าข้าวด้วย  เช่น  ธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจการเดินเรือ  ธุรกิจการ

ประกันภัย  เป็นต้น  ทําให้เป็นการค้าท่ีมีลักษณะ  “ครบวงจรแห่งการค้า”  คณะราษฎรได้เห็นถึง

องค์ประกอบท่ีสําคัญดังกล่าวจึงได้ก่อต้ังบริษัทต่างๆ  เพ่ือช่วยเหลือ  และสนับสนุนกิจการการค้า

ข้าวของบริษัทข้าวไทย  ได้แก่  บริษัทไทยเดินเรือทะเล  (พ.ศ.2483)  ธนาคารมณฑล  (พ.ศ.2484)  

และบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย  (พ.ศ.2485)  แต่เม่ือเกิดการรัฐประหารล้มอํานาจของ

คณะราษฎรโดยคณะรัฐประหารในปี  พ.ศ.2490  รัฐบาลใหม่ได้แต่งต้ังกรรมการชุดใหม่เข้าไป

บริหารบริษัทท่ีเป็นองค์ประกอบเหล่าน้ัน  กรรมการชุดใหม่มิได้ยึดวัตถุประสงค์เดิมท่ีต้อง

สนับสนุนการค้าของบริษัทข้าวไทยเป็นก ารเฉพาะอีกต่อไป  แต่ได้เปล่ียนเป็นการแสวงหา

ผลประโยชน์สูงสุดของการประกอบธุรกิจ  และกลา ยเป็นแหล่งตักตวงผลประโยชน์ของกลุ่ม

ผู้ปกครองใหม่มากกว่า  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 110-112)  ทําให้การทํางานของบริษัทต่างๆ  

เหล่าน้ีกับบริษัทข้าวไทยมิได้ประสานเป็นอันห น่ึงอันเดียวกันเหมือนในอดีต  จึงเกิดความ

ยากลําบากในการบริหารงานในบริษัทข้าวไทยอย่างมาก  เพราะไม่ได้รับความสะดวกเม่ือเทียบกับ

ท่ีเคยได้รับในอดีต  ประกอบกับช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี  2  รัฐบาลอังกฤษได้บังคับให้รัฐบาล

ไทยร้ือฟ้ืนบริษัทค้าข้าวของอังกฤษขึ้นมาอีกคร้ัง  หลังจากถูกห้ามดําเนินกิจการในระหว่างสงคราม  

ซึ่งบริษัทเหล่าน้ีล้วนมีความชํานาญในการค้าข้าว  ทําให้บริษัทข้าวไทยต้องเผชิญกับคู่แข่งขันท่ีมีท้ัง

ความชํานาญ  และทุนท่ีสูงกว่ามากอีกด้วย 
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ตารางท่ี 4.1  รายช่ือคณะกรรมการในวิสาหกิจต่างๆ  ของรัฐท่ีมาจากสมาชิกคณะราษฎร  และเป็น

รัฐมนตรีระหว่าง  พ.ศ.2475-2490 

 

บริษัท รายนามกรรมการ ผลการดําเนินงาน 

ข้าวไทย นายควง  อภัยวงศ์ 

นายทวี  บุญยเกตุ 

หลวงสํารีเริงฤทธ์ิ 

นายวณิช  ปานะนนท์ 

นายทวี  ตะเวทิกุล 

+ 

ประมงไทย นายทวี  บุญยเกตุ + 

เดินเรือไทย พล.ร.ต.หลวงสินธุสงครามชัย 

นายเล้ง  ศรีสมวงศ์ 

หลวงเสรีเริงฤทธ์ิ 

ม.ข. 

ไทยเดินเรือทะเล หลวงสินธุสงครามชัย 

หลวงเสรีเริงฤทธ์ิ 

หลวงพรหมโยธี 

นายดิเรก  ชัยนาม 

ม.ข. 

ค้าพืชผลไทย หลวงเสรีเริงฤทธ์ิ + 

ค้าพืชผลอีสาน หลวงเสรีเริงฤทธ์ิ - 

พืชกสิกรรม นายควง  อภัยวงศ์ 

นายขจร  ปานะนนท์ 

+ 

ธนาคารเอเชียเพ่ือการ

อุตสาหกรรมและพาณิชย 

กรรม 

นายเล้ง  ศรีสมวงศ์ 

นายวิจิตร  ลุลิตานนท์ 

นายทวี  ตะเวทิกุล 

+ 

ธนาคารมณฑล นายวณิช  ปานะนนท์ 

หลวงเสรีเริงฤทธ์ิ 

+ 

ไทยเศรษฐกิจประกันภัย นายวณิช  ปานะนนท์ 

หลวงเสรีเริงฤทธ์ิ 

+ 

 

แหล่งท่ีมา:  กรมทะเบียนการค้า, 2508  (อ้างถึงในสังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 90-92) 

หมายเหตุ:  +  หมายถึง  มีผลกําไรจากการดําเนินธุรกิจ,    -   หมายถึง  ขาดทุนจากการดําเนินธุรกิจ  

และม.ข.  หมายถึง  ไม่มีข้อมูล 
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ส่วนปัจจัยทางด้านการเมืองน้ัน  เน่ืองจากเกิดรัฐประหารในปี  พ.ศ.2490  คณะ

รัฐประหารมิได้ถือว่า  บริษัทข้าวไทยเป็นฐานอํานาจทางเศรษฐกิจของตนเหมือนท่ีคณะราษฎร

ยึดถือ  เพราะผู้นํากลุ่มรัฐประหารส่วนใหญ่มีกิจการส่งออกข้าวเป็นของตน เองอยู่แล้ว  (สังศิต  

พิริยะรังสรรค์, 2526: 122)  รัฐบาลใหม่จึงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทข้าวไทยเหมือนในอดีต

อีก  ประกอบกับหลังจากสงครามโลกคร้ังท่ี  2  อังกฤษได้บังคับให้รัฐบาลไทยทําสัญญาส่งมอบ

ข้าวจํานวน  1.5  ล้านตัน  ให้แก่รัฐบาลอังกฤษโดยเป็นการให้เปล่า  ทําให้รัฐบาลไทยประกาศห้าม

พ่อค้าเอกชนส่งออกข้าว  และมอบหมายให้องค์การข้าว  กระทรวงพาณิชย์  เป็นผู้ซ้ือข้าวจากพ่อค้า  

และเป็นผู้ส่งออกแต่เพียงผู้เดียว  แม้ภายหลังสัญญาฉบับดังกล่าวจะได้ยกเลิกไป  แต่รัฐบาลใหม่

มิได้ยกเลิกการผูกขาดการส่งออกข้าว  เพราะเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิมรายได้แก่รัฐได้เป็นอย่างดี  

นอกจากน้ันยังมีการใช้มาตรการควบคุมการส่งออกข้าวอย่างเข้มงวด  ท่ีเรียกว่า  “นโยบายโควตา

ข้าว”  ซึ่งการให้โควตาน้ันมิได้ถือความสามารถในการส่งออก  แต่กลับต้องใช้อิทธิพลทางการเมือง

เข้าไปเก่ียวข้องด้วย  ในขณะที่บริษัทข้าวไทยมิได้มีอิทธิพลทางการเมืองหนุนหลังเหมือนในอดีต  

ทําให้บริษัทข้าวไทยประสบภาวะตกตํ่าย่ิงข้ึนตามลําดับ  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 118-121)   

บริษัทข้าวไทยจึงเป็นตัวอย่างหน่ึงของกิจการท่ีได้รับการก่อต้ัง  และดําเนินการ

โดยใช้อิทธิพลทางการเมืองในการช่วยเหลือมาโดยตลอด  แนวทางการบริหารของบริษัทยึดโยงอยู่

กับการแอบอิงอํานาจรัฐในการดําเนินธุรกิจโดยไม่มีการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน  ทําให้เม่ือมี

คู่แข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น  และไม่มีอิทธิพลทางการเมืองช่วยเหลือเหมือนช่วงแรก  จึงไม่มีพลังใน

การแข่งขันมากพอท่ีจะต่อสู้ทางธุรกิจได้  และอีกสาเหตุหน่ึงท่ีสําคัญคือ  บริษัทข้าวไทยตกอยู่

ภายใต้การบริหารของข้าราชการ ท่ีมีอิทธิพลทางการเมือง  และเป็นแหล่งผลประโยชน์ของ

ข้าราชการเหล่าน้ันมากกว่าท่ีจะมุ่งดําเนินการให้ประสบความสําเร็จทางธุรกิจ  บริษัทข้าวไทยจึงไม่

ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงในการก่อต้ังรัฐวิสาหกิจ  ท่ีควรจะตอบสนองต่อ

ประชาชน  แต่กลับเป็นเพียงองค์กรท่ีสนับสนุนทุนขุนนางใหม่คือ  คณะราษฎรเท่าน้ัน 

2) วิสาหกิจ  หรือบริษัทของคณะราษฎร 

นอกจากคณะราษฎรจะได้ต้ังรัฐวิสาหกิจข้ึนแล้ว  ยังได้ก่อต้ังวิสาหกิจ  หรือบริษัท

ธุรกิจส่วนตัวของสมาชิกคณะราษฎรด้วย  เช่น  บริษัทไทยนิยมพาณิชย์  (2482)  บริษัทไทยนิยม

ประกันภัย  (2483)  ธนาคารนครหลวงไทย  (2484)  ไทยนิยมผ่านฟ้า  (2493)  ไทยนิยมบางรัก  

(2493)  เกษตรนิยมผ่านศึก  (2493)  เป็นต้น  บริษัทเหล่าน้ีคณะราษฎรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท้ังสิ้น  

และบริษัทท่ีถือว่าเป็นฐานอํานาจทางเศรษฐกิจท่ีสําคัญของคณะราษฎรคือ  บริษัทไทยนิยมพาณิชย์  

ซึ่งคณะราษฎรได้ต้ังข้ึนในปี  พ.ศ.2482  โดยมีคณะราษฎรเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ  70  และอีกร้อยละ  

30  เป็นเงินทุนจากสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ซึ่งอยู่ในความควบคุมของ
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กระทรวงการคลัง  ท่ีมีนายปรีดี  พนมยงค์  เป็นรัฐมนตรีว่าการในสมัยน้ัน  คณะกรรมการชุดแรก

ของบริษัทไทยนิยมพาณิชย์ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลท่ีเป็นผู้ก่อการในคณะราษฎรท้ังสิ้น  ได้แก่  

หลวงเชวงศักด์ิสงคราม  เป็นประธานกรรมการ  พ.ท.ประยูร  ภมรมนตรี  ดร.ต้ัว  ลพานุกรม  พ.ต.

ขุนนิรันดรชัย  นายเล้ง  ศรีสมวงศ์  นายวิลาศ  โอสถานนท์  นายชุณห์  ปิณฑานนท์  เรือเอกวัน  รุยา

พร  และพ.อ.หลวงเสรีเริงฤทธิ์  เป็นกรรมการ  ซ่ึง  5  ใน  9  เป็นรัฐมนตรีในขณะน้ัน  (สังศิต  

พิริยะรังสรรค์, 2526: 134-135)   

แบบแผนการดําเนินงานของบริษัทไทยนิยมพาณิชย์ยังคงมีลักษณะการอิงอํานาจ

รัฐ  โดยมีคณะราษฎรเป็นผู้ถือนโยบาย  และคอยให้ความคุ้มครอง  ขณะท่ีอํานาจการบริหารจัดการ

ได้ให้พ่อค้าชาวจีน  คือ  นายจุลินทร์  ล่ําซํา  เป็นผู้ดําเนินการ  ธุรกิจของบริษัทไทยนิยมพาณิชย์  คือ

การค้าขายสินค้าต่างๆ  เพ่ือสนองนโยบายชาตินิยมท่ีคณะราษฎรต้องการส่งเสริมให้มีการประกอบ

ธุรกิจค้าขายภายในประเทศโดยคนไทย  และต้องการฝึกฝนให้คนไทยเกิดความชํานาญทางการค้า  

นอกจากน้ันคณะราษฎรในฐานะรัฐบาลได้ดําเนินการก่อต้ังบริษัทพาณิชย์จังหวัดตามจังหวัดต่างๆ  

ท่ัวประเทศ  และให้บริษัทไทยนิยมพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทพาณิชย์จังหวัดเหล่าน้ันในสัดส่วน

ร้อยละ  51  โดยการกู้เงินจากสํานักงานทรัพย์สินฯ  ท่ีเหลือเปิดให้ประชาชนในท้องท่ีจังหวัดน้ันๆ  

เข้าจองหุ้น  ซึ่งผู้บริหารบริษัทพาณิชย์จังหวัดคือ  ข้าราชการของจังหวัดน้ันๆ  บริษัทพาณิชย์จังหวัด

เป็นแหล่งรับซื้อพืชผลทางการเกษตร  และสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือนทุกประเภท  และเป็น

ตัวแทนในการส่งสินค้าให้แก่ร้านค้ารายย่อยที่รัฐบาลสนับสนุนให้จั ดต้ังข้ึน  เพ่ือส่งเสริม

อุตสาหกรรมในครัวเรือนของแต่ละจังหวัด  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 134-135)   

การก่อต้ังบริษัทพาณิชย์จังหวัดตามนโยบายของคณะราษฎรในฐานะรัฐบาลน้ัน  มี

ส่วนในการสนับสนุนการค้าของบริษัทไทยนิยมพาณิชย์อย่างมาก  เพราะบริษัทไทยนิยมพาณิชย์

เป็นตัวแทนติดต่อสั่งสินค้าจากต่างประเทศเ ข้ามาให้บริษัทพาณิชย์จังหวัดต่างๆ  จําหน่าย  

ขณะเดียวกันบริษัทพาณิชย์จังหวัดต่างๆ  จะส่งพืชผลทางการเกษตร  และสินค้าพ้ืนเมืองให้แก่

บริษัทไทยนิยมพาณิชย์เป็นตัวแทนส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ  เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์

ดังกล่าวจะเห็นว่า  บริษัทไทยนิยมพาณิชย์ได้ทําหน้าท่ีเป็นตัวกลางในการค้าระหว่างประเทศ  เป็น

การเปล่ียนพ่อค้าคนกลางจากพ่อค้าชาวจีนมาเป็นคณะราษฎรในนามของบริษัทไทยนิยมพาณิชย์  

และหากเปรียบกับการค้าในระบบบรรณาการ  บริษัทไทยนิยมพาณิชย์ก็ทําหน้าท่ีเปรียบเสมือนกับ

พระคลังสินค้าในการกระจายสินค้าในประเทศออกสู่ตลาดต่างประเทศน่ันเอง   

บริษัทไทยนิยมพาณิชย์ดําเนินธุรกิจโดยได้รับการสนับสนุนจากกิจการอ่ืนๆ  ของ

คณะราษฎร  คือ  ธนาคารเอเชียฯ  และบริษัทไทยนิยมประกันภัย  เน่ืองจากทั้ง  3  แห่งมี

คณะกรรมการเป็นบุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มผลประโยชน์เดียวกัน  ซึ่งกรรมการของบริษัทไทยนิยม
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พาณิชย์นอกจากจะเป็นรัฐมนตรีดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  ยังเป็นกรรมการท่ีอยู่ในบริษัทไทยนิยม

ประกันภัย  8  คน  และในธนาคารเอเชียฯ  อีก  2  คน  (ดูตารางท่ี  4.2)  การท่ีมีกิจการอ่ืนอีก  2  

แห่งคอยให้ความช่วยเหลือ  และอํานวยความสะดวก  ทําให้บริษัทไทยนิยมพาณิชย์มีสถานะม่ันคง

มาก  เม่ือรวมกับการดําเนินงานท่ีอาศัยระบบราชการ  และการได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐบาล  บริษัท

ไทยนิยมพาณิชย์จึงประสบความสําเร็จทางการค้าได้ในเวลาอันรวดเร็ว  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 

2526: 145)  

 

ตารางท่ี 4.2  รายช่ือคณะกรรมการของบริษัทไทยนิยมพาณิชย์  ธนาคารเอเชียฯ  และบริษัทไทย     

นิยมประกันภัย  พ.ศ.2483 

 

รายนามกรรมการ อาชีพ ไทยนิยม

พาณิชย์ 

ธนาคาร 

เอเชียฯ 

ไทยนิยม

ประกันภัย 

พ.ต.หลวงเชวงศักด์ิสงคราม 

พ.อ.หลวงเสรีเริงฤทธิ์ 

นายวิลาศ  โอสถานนท์ 

พ.ท.ประยูร  ภมรมนตรี 

ดร.ต้ัว  ลพานุกรม 

พ.ต.ขุนนิรันดรชัย 

นายเล้ง  ศรีสมวงศ์ 

นายชุณห์  ปิณฑานนท์ 

เรือเอกวัน  รุยาพร  ร.น. 

ร.ม.ช.มหาดไทย 

ร.ม.ต. 

" 

" 

" 

รับราชการ 

" 

" 

" 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

มป. 

มป. 

มป. 

มป. 

มป. 

มป. 

มป. 

มป. 

มป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

ป. 

 

แหล่งท่ีมา:  กรมทะเบียนการค้า, 2508  (อ้างถึงในสังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 143-144) 

หมายเหตุ:  ป.  หมายถึง  เป็นกรรมการบริษัท,    มป.   หมายถึง  ไม่เป็นกรรมการบริษัท 

 

อย่างไรก็ดี  ได้เกิดภาวะตกตํ่าของบริษัทไทยนิยมพาณิชย์  โดยเร่ิมปรากฏให้เห็น

ภายหลังจากการเกิดรัฐประหารในปี  พ.ศ.2490  ปี  พ.ศ.2492  หลังจากท่ีนายปรีดี  พนมยงค์  

ประสบความล้มเหลวในการก่อกบฏ  พวกกบฏถูกปราบปราม  มีผู้เสียชีวิต  และถูกจับกุม  ซึ่งส่วน

หน่ึงของกลุ่มผู้ก่อการกบฏเป็นกรรมการในบริษัทไทยนิยมพาณิชย์  ในช่วงน้ี  เผ่า  ศรียานนท์  หน่ึง

ในผู้นําการรัฐประหารได้เข้าไปเป็นกรรมการ  เพ่ือควบคุมให้บริษัทดําเนินการโดยไม่เกิดอันตราย
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ต่อรัฐบาลใหม่  ธนาคารเอเชียฯ  ท่ีเคยเป็นแหล่งอุดหนุนทางการเงินของบริษัทไทยนิยมพาณิชย์ถูก

โอนไปเป็นองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  สถาบันการเงินและบริษัทอ่ืนๆ  ท่ีเคยเป็นของ

คณะราษฎรตกอยู่ในมือคณะรัฐประหารท้ังสิ้น  ทําให้บริษัทไทยนิยมพาณิชย์เร่ิมประสบปัญหาขาด

เงินทุนหมุนเวียน  ธุรกิจการค้าเร่ิมฝืดเคือง  ผู้บริหารได้พยายามแก้ไขโดยทางหน่ึงได้กู้ยืม  และเบิก

เงินเกินบัญชีจากธนาคารในอัตราท่ีสูงมาก  ส่งผลให้มีภาระดอกเบ้ียสูงตามไปด้วย  ซึ่งได้กลายเป็น

ปัญหาท่ีใหญ่ท่ีสุดอย่างหน่ึงของบริษัท  จนกระทั่งท้ายท่ีสุดต้องล้มเลิกกิจการไป 

3) ธุรกิจภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะราษฎร 

ในช่วงที่คณะราษฎรข้ึนมามีอํานาจทางการเมือง  สมาชิกของคณะราษฎรได้ลงทุน

ทางการค้าร่วมกับพ่อค้าชาวจีนเป็นจํานวนมาก  เช่น  บริษัทไทยประกันชีวิต  ท่ีมีนายวิจิตร  ลุลิตา

นนท์  ร่วมกับนายโล่วเต๊ียกชวน  บูลสุข  นายตันจิ นเก่ง  หว่ังหลี  และนายเชวง  เคียวศิริ  หรือ

บริษัทสากลการค้า  ที่มีหลวงเสรีเริงฤทธิ์  ร่วมกับนายเอ้ือน  กําปั่นทอง  นายประสิทธิ์  พุ่มชูศรี  

นายจุลินทร์  ล่ําซํา  และนายมา  บูลกุล  เป็นต้น  นอกจากน้ันกลุ่มพ่อค้าชาวจีนอิสระยังดําเนินธุรกิจ

การค้าแบบเดิม  คือ  การอาศัยกลุ่มผู้ปกครองในการอุปถัมภ์ธุรกิจ  โดยปรากฏว่า  มีการเชิญสมาชิก

คณะราษฎรเข้าเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการบริษัทของตนด้วย  เช่น  นายจุลินทร์  ลํ่าซํา  

ได้เชิญพ.อ.ช่วง  เชวงศักด์ิสงคราม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ให้มาเป็นประธาน

กรรมการบริษัทคลังสินค้าแม่นํ้า  นายชัยยศ  งานทวี  เชิญนายวิลาศ  โอสถานนท์  อดีตรัฐมนตรี

กระทรวงพาณิชย์  และนายดิเรก  ชัยนาม  อดีตรองนายกรัฐมนตรี  เป็นกรรมการของธนาคาร

เกษตร  เป็นต้น  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 147-148)  ข้าราชการ  หรือนักการเมืองท่ีได้รับเชิญ

เป็นประธาน  หรือกรรมการในบริษัทจะถือหุ้นอยู่ในบริษัทเพียงเล็กน้อย  รายได้ท่ีมาจากเงินปันผล

จึงไม่มากนัก  ส่วนใหญ่มักจะมาจากเงินโบนัสประจําปีมากกว่า  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 165) 

โดยสรุปแล้ว  แม้ว่ากลุ่มคณะราษฎรได้ยึดอํานาจ  และเปล่ียนแปลงระบอบการเมืองการ

ปกครองของประเทศใหม่  เพราะเช่ือว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบการปกครองท่ีทํา

ให้เกิดปัญหาต่างๆ  ท้ังทางการเมือง  และเศรษฐกิจท่ีทําให้ประเทศไทยล้าหลังกว่าประเทศอ่ืน  จึง

ได้นําเอาระบอบประชาธิปไตยเข้ามาแทนท่ี  ภายหลังจากการยึดอํานาจการปกครองเป็นผลสําเร็จ  

คณะราษฎรได้วางรากฐานทางเศรษฐกิจแบบชาตินิยม  สร้างทุนนิยมโดยรัฐ  (State Capitalism)  

โดยได้ก่อต้ังรัฐวิสาหกิจ  ธุรกิจส่วนตัวของสมาชิก  รวมถึงธุรกิจอ่ืนๆ  ท่ีสมาชิกของคณะราษฎรมี

ส่วนเก่ียวข้อง  แต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบ การแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มชนช้ัน

ปกครอง  หรือเปล่ียนแปลงด้านการกระจายรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่ชนช้ันกลางตามหลัก

ชาตินิยมได้แต่อย่างใด  การอ้างนโยบายชาตินิยมท่ีต้องการลดอิทธิพลของกลุ่มทุนต่างชาติ  

โดยเฉพาะกลุ่มทุนจีนน้ันกลับปรากฏว่า  กลุ่มทุนต่างชาติยังคงมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่างม่ันคง  
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และแข็งแกร่ง  ย่ิงไปกว่าน้ันคณะราษฎรกลับมีพฤติกรรมการดําเนินธุรกิจร่วมกับกลุ่มทุนชาวจีน

เสียเอง  มิได้ปกป้องผลประโยชน์ของชนช้ันแรงงาน  และชนช้ันเกษตรกรตามห ลักนโยบาย

ชาตินิยมท่ีแท้จริง  คณะราษฎรอาศัยอํานาจทางการเมืองร่วมมือกับกลุ่มชนช้ันนายทุนในการ

แสวงหาอํานาจ  และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  ผ่านการใช้อํานาจทางการเมืองท่ีมีอยู่ทั้งทางตรง  

และทางอ้อมในการให้อภิสิทธิ์ต่างๆ  ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจการท่ีเก่ียวข้อง  มีการประสาน

ประโยชน์กับกลุ่มชนช้ันนําทางธุรกิจ  เพ่ือให้อํานาจทางเศรษฐกิจของตนขยายตัวกว้างขวางข้ึน  มี

การก่อต้ังรัฐวิสาหกิจท่ีทําให้ได้รับผลตอบแทนท้ังในรูปของเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง  เงินปัน

ผล  หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ  อันเป็นการสร้างวัฒนธรรมการแสวงหาอํานาจทางเศรษฐกิจให้กับ

นักการเมืองไทยในยุคต่อๆ  มา  การเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรน้ันจึงมิได้ทํา

ให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อระบบสังคมที่มีระบบศักดินาครอบงําอยู่แต่อย่างใด  แต่กลับยิ่งทําให้

ระบบศักดินามีอิทธิพลกว้างขวางมากข้ึน  เพียงแต่เปลี่ยนจากกลุ่มเจ้านายเช้ือพระวงศ์  และขุนนาง

ราชสํานักในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  ไปเป็นคณะราษฎร  ซึ่งกลายเป็นกลุ่มทุนขุนนางใหม่

เท่าน้ัน 

ในเวลาต่อมาได้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มสมาชิกคณะราษฎร  จนไม่อาจประนีประนอมกัน

ได้  จนในท่ีสุดได้มีการก่อรัฐประหารข้ึนในปี  พ.ศ.2490  โดยมีจอมพล  ป.พิบูลสงคราม  เป็นผู้นํา

ในการรัฐประหาร  ทําให้อํานาจทางการเมืองของกลุ่มคณะราษฎรส้ินสุดลง  ในปี  พ.ศ.2492  จอม

พล  ป.พิบูลสงครามได้ข้ึนดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี  และได้กําหนดแนวทางในการพัฒนา

เศรษฐกิจของประเทศท่ีทําให้  “ธุรกิจการเมือง”  ในระบบทุนขุนนางมีการพัฒนารูปแบบให้

กว้างขวาง  และลึกซึ้งมากข้ึน  

  

4.2.2  รัฐประหาร  2490  และ 2500  :  กลุ่มซอยราชครู  และกลุ่มสี่เสาเทเวศร์ 

คณะทหารภายใต้การนําของจอมพล  ป.พิบูลสงคราม  พล.ท.ผิน  ชุณหะวัน  พ.อ.เผ่า  ศรี

ยานนท์  และพ.อ.สฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ได้เข้ายึดอํานาจการปกครองจากคณะราษฎรในวันท่ี  8  

พฤศจิกายน  พ.ศ.2490  โดยอ้างสาเหตุท่ีทํารัฐประหารว่า  เพ่ือ  “ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

และความวุ่นวายทางการเมือง”  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 173)  หลังจากคณะรัฐประหารยึด

อํานาจการปกครองเป็นผลสําเร็จ  ทําให้ประเทศไทยเข้าสู่ระบอบเผด็จการทหาร  แต่ในด้าน

เศรษฐกิจมิได้ปฏิเสธรูปแบบ  “ทุนนิยมโดยรัฐ”  แต่อย่างใด  กลับยิ่งใช้ระบบน้ีในการแสวงหา

ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากข้ึน  โดยให้สมาชิกคณะรัฐประหารเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการใน

รัฐวิสาหกิจ  ท่ีถือว่า  เป็นให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ร่วมก่อการ  โดยได้รับผลประโยชน์ในรูปแบบ

ของเบ้ียประชุม  และเงินโบนัสประจําปี  นอกจากน้ันแล้วยังมีการต้ังบริษัทส่วนตัว  การให้ความ
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คุ้มครองแก่ธุรกิจของพ่อค้าชาวจีน  และการหาประโยชน์จากบริษัทต่างๆ  ท่ีเคยอยู่ในการอุปถัมภ์

ของคณะราษฎรมาก่อนอีกด้วย   

อย่างไรก็ตาม  ในเวลาต่อมาได้เกิดความขัดแย้งของสมาชิกในคณะรัฐประหารในเร่ือง

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมากมายเหล่าน้ี  สมาชิกคณะรัฐประหารแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่  

กลุ่มท่ีมีผิน  ชุณหะวัน และเผ่า  ศรียานนท์  เป็นผู้นํา  หรือท่ีเรียกว่า  “กลุ่มซอยราชครู”  กับกลุ่ม

ของสฤษฎิ์  ธนะรัชต์  หรือท่ีเรียกว่า  “กลุ่มสี่เสาเทเวศร์”  ซึ่งท้ังสองกลุ่มเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีมี

อิทธิพลอย่างมากในช่วงที่คณะรัฐประหารกุมอํานาจทางการเมือง   

1) กลุ่มซอยราชครู 

กลุ่มซอยราชครูประกอบด้วยสมาชิกท่ีสําคัญ  เช่น  จอมพลผิณ  ชุณหะวัณ  

พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  พล.ต.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  พล.ต.ประมาณ  อดิเรกสาร  พล.ต.ศิริ  สิริโยธิน  

และพ.อ.ชุบ  สรวัฒน์พันธุดิษย์  เป็นต้น  กลุ่มซอยราชครูได้ต้ังบริษัทธุรกิจมากมาย  เช่น  บริษัท

ทหารสามัคคี  (2490)  ศรีอยุธยาประกันภัย  (2493)  ค้าไม้ทหารสามัคคี  (2494)  ประกันชีวิตศรี

อยุธยา  (2494)  สามัคคีก่อสร้าง  (2496)  ป่านไทย  (2495)  ค้าสัตว์ทหารสามัคคี  (2496)  ศรีอยุธยา

พาณิชย์  (2496)  ค้าสัตว์เอกซปอร์ต  (2497)  และส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ  (2497)  (ปรีชา  อุป

โยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 108-109)  และมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มหลายตระกูล  เช่น  กลุ่ม

ธารวณิชกุล  กลุ่มโสภณพาณิช  กลุ่มศรีเฟ่ืองฟุ้ง  กลุ่มเอ้ือชูเกียรติ  กลุ่มวัธนเวคิน  เป็นต้น  โดย

บริษัทส่วนใหญ่มีกําไรจากธุรกิจการค้าในช่วงก่อนปี  พ.ศ.2500  ท้ังสิ้น  บริษัทเหล่าน้ีอิงอาศัย

ระบบราชการ  และอิทธิพลทางการเมืองในการผูกขาด  หรือใช้อภิสิทธิ์อ่ืนๆ  เช่น  บริษัททหาร

สามัคคี  ซึ่งเป็นบริษัทผูกขาดการส่งออกข้าวรายใหญ่ท่ีสุด  บริษัทค้าสัตว์ทหารสามัคคีผูกขาด

การค้าสุกร  หรือบริษัทสามัคคีก่อสร้างท่ีเน้นรับงานก่อสร้างจากราชการ  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 

2526: 181)  โดยบริษัทที่สําคัญของกลุ่มซอยราชครู  คือ  บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ  เป็น

บริษัทท่ีได้ช่ือว่า  มีการใช้อิทธิพลทางการเมืองช่วยในการประกอบการค้าโดยตลอดต้ังแต่ก่อต้ัง   

สังศิต  พิริยะรังสรรค์  (2526: 176-179)  ได้ให้ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจว่า  การก่อต้ัง

บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติน้ันไม่ได้ใช้เงินทุนเร่ิมแรกเลย  โดยในขณะน้ันธนาคารโลกได้ให้

เงินช่วยเหลือแก่ประเทศไทยเป็นจํานวน  10  ล้านดอลลาร์สหรัฐ  หรือประมาณ  200  ล้านบาท  

ผ่านธนาคารแห่งอเมริกา  จอมพลผิน  ชุณหะวัณ  และพล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  ได้ใช้อิทธิพลในการ

กู้เงินจํานวนหน่ึงให้กับบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติ  โดยรัฐบาลเป็นผู้คํ้าประกัน  จอมพล  ป.  

กลับมิได้ขออนุมัติจากรัฐสภาแต่อย่างใด  แต่นําเงินจํานวน  200  ล้านบาทมาตีค่าเป็นหุ้น  มูลค่าหุ้น

ละ  400  บาท  แจกจ่ายแก่บุคคลต่างๆ  ตามท่ีผู้ก่อต้ังเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ  โดยไม่ต้อง

ชําระค่าหุ้นให้บริษัทแต่อย่างใด  เช่น  จอมพลผิน  ชุณหะวัณ  พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  และพล.ท.
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เพียรเลิศ  ปริภัณฑ์ยุทธกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ถือหุ้นคนละ  10,715  หุ้น  พล.ท.

บัญญัติ  เทพหัสดิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุตสาหกรรม  พล.ร.อ.หลวงยุทธศาสตร์โกศล  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสหกรณ์  พล.อ.สฤษด์ิ  ธนะรัชต์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  

พล.ต.ศิริ  สิริโยธิน  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเศรษฐการ  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สหกรณ์  และพล.ต.ประมาณ  อดิเรกสาร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  และ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ถือคนละ  6,250  หุ้น  เป็นต้น  และต่อมายังได้ขอกู้เงิน

สินเช่ือจากประเทศฝร่ังเศสอีกราว  400  ล้านบาท  เพ่ือสร้างโรงงานต่างๆ  อาทิ  โรงงานนํ้าตาล  

โรงงานทอกระสอบ  โรงงานหินอ่อน  และโรงงานกระดาษ  จนในปี  พ.ศ.2500  หลังจากกลุ่มซอย

ราชครูหมดอํานาจไป  โรงงานต่างๆ  ก็ประสบปัญหาขาดทุน  และเม่ือถึงกําหนดชําระเงินกู้งวด

แรกปรากฏว่า  ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ  ได้อยู่ในภาวะล้มละลายแล้ว  เม่ือบริษัทฯ  ไม่

สามารถชําระหน้ีได้  ภาระจึงตกเป็นของรัฐบาลในฐานะผู้คํ้าประกัน  ซึ่งสุดท้ายแล้วหน้ีสินจาก

เงินกู้จํานวนดังกล่าวได้ตกเป็นภาระของประชาชนท่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบแทน  และภายหลังเกิด

รัฐประหารอีกคร้ังในปี  พ.ศ.2501  ได้มีการเปิดเผยว่า  บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งชาติได้ใช้

สินเช่ือท่ีได้จากต่างประเทศในการลงทุนสร้างโรงงานและซื้อเคร่ืองจักรไม่ถึงกึ่งหน่ึงของสินเช่ือ

ท้ังหมด  แต่สินเช่ือส่วนใหญ่กลับอันตรธานหายไป  บริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจไทยจึงเป็นตัวอย่าง

หน่ึงท่ีกลุ่มซอยราชครูได้ใช้อํานาจและอิทธิพลทางการเมืองในการนํากองทุนสาธารณะ  (Public 

Fund)  มาใช้เพ่ือเป็นผลประโยชน์ของคณะตนเท่าน้ัน   

นอกจากบริษัทส่งเสริมเศรษฐกิจไทย  กลุ่มซอยราชครูยังได้ใช้วิธีการอ่ืนๆ  ใน

การแสวงหาประโยชน์จากการใช้อํานาจทางการเมือง  อาทิ  การใช้ทรัพยากรของรัฐเป็นเคร่ืองมือ

ในการขยายฐานอํานาจทางเศรษฐกิจ  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 188)  โดยการใช้เงินของรัฐเพ่ือ

สร้างบริษัทประกอบธุรกิจ  เช่น  บริษัทพิทักษ์สามัคคี  เป็นนายหน้าค้าอาวุธให้แก่กรมตํารวจ  ส่ง

หินให้กรมการทาง  รวมไปถึงขอโควตาข้าวจากรัฐบาลเพ่ือนําไปขายต่ออีกทอดหน่ึง  หรือการเข้า

ไปร่วมทุนกับกิจการอ่ืนๆ  เช่น  การเข้าไปร่วมทุนกับธนาคารกรุงเทพฯ  เป็นต้น  ท้ังน้ีล้วนเป็นการ

ใช้เงินจากรัฐ  น่ันคือ  ภาษีอากรของประชาชน  ซึ่งกิจการต่างๆ  เหล่าน้ีกลายเป็นแหล่งอุปถัมภ์

พรรคพวก  และสนับสนุนกิจการส่วนตัวของ สมาชิกกลุ่มซอยราชครูท้ังสิ้น  มีการแปร

ผลประโยชน์ของรัฐให้กลายเป็นผลประโยชน์ของกลุ่มตนด้วย  เช่น  รัฐบาลมีนโยบายสร้าง

อุตสาหกรรมกระสอบเป็นอุตสาหกรรมทดแทนการนําเข้า  กลุ่มซอยราชครูในนามของรัฐบาลจึง

ได้การสร้างบริษัทกระสอบไทย  โรงงานกระสอบป่านของกระทรวงอุตสาหกรรม  และบริษัทปอ

ไทย  รวมถึงการสร้างกิจการส่วนตัวของกลุ่ม  คือ  โรงงานกระสอบอิสาณ  และบริษัทส่งเสริมปอ

แห่งประเทศไทย  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 201)  เป็นต้น 
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กลุ่มซอยราชครูยังมีธุรกิจอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์อีกมากมาย  โดยร่วมกับกลุ่ม

พ่อค้าชาวจีนท่ีมักพ่ึงพิงและหาผู้อุปถัมภ์ท่ีมีอิทธิพล  ดังน้ันในช่วงท่ีกลุ่มซอยราชครูมีอํานาจ  ได้มี

พ่อค้าชาวจีนจํานวนมากเชิญสมาชิกของกลุ่มซอยราชครูไปเป็นผู้ให้ความคุ้มครองแก่บริษัทผ่าน

ตําแหน่งประธานกรรมการบริษัท  หรือกรรมการบริษัท  โดยมีฐานะเป็นเพียงผู้อุปถัมภ์เท่าน้ัน  

ขณะท่ีอํานาจการบริหารท่ีแท้จริงยังคงอยู่กับพ่อค้าชาวจีน  และสมาชิกท่ีได้รับเชิญไปดํารง

ตําแหน่งเหล่าน้ีจะได้รับค่าตอบแทนในรูปของเบ้ียประชุมกรรมการ  เงินปันผล  และเงินบําเหน็จ

กรรมการประจําปี  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 185-186)  ตัวอย่างของบริษัทประเภทน้ี  ได้แก่  

บริษัทประกันชีวิตบูรพา  ของนายวิกูลย์  เอ่ียมสุรีย์  ท่ีได้เ ชิญ  พล.ต.อ.หลวงชาติตระการโกศล  

อธิบดีกรมตํารวจ  เป็นประธานกรรมการบริษัท  หรือบริษัทของนายชิน  โสภณพาณิช  ได้แก่

บริษัทเอเชียทรัสต์  เชิญ  พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็น

ประธานกรรมการ  และบริษัทวิธสินประกันภัย  ท่ีได้เชิญ  พ.ต.อ.พันธ์ศักด์ิ  วิเศษภักดี  คนสนิท

ของพล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  เป็นกรรมการบริษัท  เป็นต้น   

ตัวอย่างหน่ึงของธุรกิจท่ีอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของกลุ่มซอยราชครูท่ีน่าสนใจคือ  

กลุ่มธุรกิจตระกูลโสภณพาณิช  ซึ่งถือว่ามีบทบาทสําคัญในการสร้างฐานอํานาจทางเศรษฐกิจให้กับ

กลุ่มซอยราชครู  โดยเร่ิมธุรกิจจากการเป็นนายหน้าให้แก่ธนาคารกรุงเทพในปี  พ.ศ.2487  และ

ดําเนินธุรกิจการค้าข้าว  แลกเปล่ียนเงินตรา  ทองคํา  และสินค้าหายากควบคู่ไปด้วย  ต่อมานายชิน  

โสภณพาณิช  ผู้นํากลุ่มตระกูลโสภณพาณิชได้ร่วมกับนักธุรกิจอ่ืนท่ีสําคัญ  อาทิ  ร่วมมือกับกลุ่ม

พ่อค้าข้าวต้ังบริษัทข้าวไทยทวีผล  จํากัด  ร่วมมือกับพ่อค้าทองเปิดบริษัทกรุงเทพสุวรรณพาณิชย์  

จํากัด  หรือร่วมกับกลุ่มตระกูลมหาคุณเปิดบริษัทเอเชียพาณิชย์ขายสินค้าต่างๆ  ทําให้นายชิน   

กลายเป็นพ่อค้าคนสําคัญในระดับแนวหน้าของไทย  ความสําเร็จของธุรกิจตระกูลโสภณพาณิชมี

มากข้ึนเม่ือมีการร่วมมือกับกลุ่มซอยราชครู ในการดําเนินธุรกิจ  โดยมีกิจการท่ีสําคัญได้แก่  

ธนาคารกรุงเทพจํากัด  บริษัทเอเชียทรัสต์จํากัด  บริษัทโรงนํ้าแข็งข้ัวโลกเหนือจํากัด  และบริษัท

กรุงเทพสุวรรณพาณิชย์จํากัด  เป็นต้น  (พรรณี  บัวเล็ก, 2530: 7)  (ดูตารางท่ี  4.3) 

กิจการของตระกูลโสภณพาณิชท่ีถือว่า  เป็นกรณีศึกษาท่ีน่าสนใจคือ  กรณีของ

ธนาคารกรุงเทพจํากัด  โดยได้ปรากฏว่า  เม่ือนายชินต้องการขยายกิจการเพ่ิมทุนเป็น  50  ล้านบาท  

ได้มีการเสนอให้กลุ่มซอยราชครูเข้ามาถือหุ้น  และกลุ่มซอยราชครู  โดย  พ.อ.ศิริ  สิริโยธิน  ได้นํา

เงินจากกระทรวงเศรษฐการเข้ามาถือหุ้นถึง  30  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ  60  ของหุ้นท้ังหมด  หรือ

ในกรณีของบริษัทเอเชียทรัสต์  ท่ีดําเนินธุรกิจโพยก๊วน  ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับธุรกรรมทางการ

เงินท่ีมีการโอนระหว่างประเทศ  ในระบบโพยก๊วนน้ันจะมีพ่อค้าการเงินนอกระบบหรือ  “ตัวแทน

หักบัญชี”  (Clearing Agent)  ทําหน้าท่ีเป็นคนกลางเสมือนเป็นนายธนาคารในการรับโอนหรือส่ง
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มอบเงินให้แก่บุคคลท่ีผู้ใช้บริการโพยก๊วนระบุ  ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใช้บริการโพยก๊วนเองหรือบุคคล

อ่ืนๆ  ท่ีผู้ใช้โพยก๊วนระบุไว้ก็ได้  ผู้ท่ีมีสิทธิจะได้รับเงินจากพ่อค้าการเงินนอกระบบหรือตัวแทน

หักบัญชี  (Clearing  Agent)  ได้น้ัน  ต้องเป็นบุคคลท่ีมี  “หลักฐานการรับเงิน”  หรือ  “โพย”  

เท่าน้ัน  ซึ่งหลักฐานการรับเงินหรือโพยอาจเป็นธนบัตร  หรือสิ่งอ่ืนๆ  ตามแต่จะตกลงกันระหว่าง

ผู้ใช้บริการโพยก๊วนและพ่อค้าการเงินนอกระบบหรือตัวแทนหักบัญชี  (Clearing  Agent)  ดังน้ัน

ในระบบโพยก๊วนจะมีบุคคลท่ีเก่ียวข้องด้วยกัน  3  ฝ่าย  คือ  ผู้ใช้บริการ  ตัวแทนหักบัญชี  

(Clearing  Agent)  และผู้รับเงิน  ท้ังน้ี  ธุรกิจโพยก๊วนได้รับความนิยมจากแรงงานชาวจีนอย่างมาก  

เน่ืองจากในสมัยน้ันระบบการเงินการธนาคารยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนเช่นทุกวันน้ี  (วรรณทนี  

รุ่งเรืองสภากุล, 2552)  และเม่ือมีการควบคุมกิจการประเภทน้ีจากรัฐบาล  ได้ปรากฏว่ามีการเชิญ

พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  เข้ามาเป็นประธานบริษัท  ทําให้บริษัทมีอิทธิพลจนเป็นตัวกลางให้กับร้าน

โพยก๊วนต่างๆ  มีบทบาทควบคุมร้านโพยก๊วนท้ังหมด  ทําให้บริษัทประสบความสําเร็จอย่างมาก 

ความสําเร็จในธุรกิจของตระกูลโสภณพาณิชส่วนใหญ่เป็นผลจากความสัมพันธ์

กับกลุ่มซอยราชครู  โดยการใช้ทุนของรัฐช่วยสร้างความม่ันคงให้กับกิจการของตน  และอาศัย

อิทธิพลทางการเมือง  เพ่ือเปิดโอกาสในการดําเนินธุรกิจท่ีอยู่ในความควบคุมของรัฐได้โดยสะดวก   

 

ตารางท่ี 4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจตระกูลโสภณพาณิชและกลุ่มซอยราชครู 

 

บริษัทของตระกูลโสภณพาณิช รายช่ือสมาชิกกลุ่มซอยราชครูท่ีเป็นกรรมการ 

ธนาคารกรุงเทพจํากัด 
 

 

 

 

บริษัทเอเชียทรัสต์จํากัด 

บริษัทโรงนํ้าแข็งโลกเหนือจํากัด 

บริษัทวิธสินประกันภัยจํากัด 

บริษัทภาพยนตร์กรุงเกษมจํากัด 

บริษัทกรุงเทพสุวรรณพาณิชย์จํากัด 

พ.อ.สิริ               สิริโยธิน                (2495) 

พ.อ.วรการ          บัญชา                    (2495) 

พ.ต.ต.พันศักด์ิ    วิเศษภักดี                (2495) 

พ.อ.ประมาณ       อดิเรกสาร              (2495) 

พล.อ.ต.เฉลิมเกียรติ    วัฒนางกูร        (2498) 

พล.ต.อ.เผ่า          ศรียานนท์              (2495) 

พ.ต.ต.พันศักด์ิ    วิเศษภักดี                (2495) 

พ.ต.ต.พันศักด์ิ    วิเศษภักดี                (2495) 

พ.ต.ต.พันศักด์ิ    วิเศษภักดี                (2495) 

พ.ต.ต.พันศักด์ิ    วิเศษภักดี                (2495) 

 

แหล่งท่ีมา:  พรรณี  บัวเล็ก, 2530: 7. 
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โดยสรุปแล้ว  ในช่วงที่กลุ่มซอยราชครูมีอิทธิพลและอํานาจทางการเมือง  มีการ

ก่อต้ังบริษัทธุรกิจมากมายท่ีได้ครอบคลุมกิจการด้านต่างๆ  ท้ังด้านการเงิน  การค้าข้าว  ค้าไม้  การ

ก่อสร้าง  ฯลฯ  ซ่ึงส่วนใหญ่ล้วนประสบความสําเร็จ  เพียงแต่ความสําเร็จน้ันไม่ได้เป็นผลมาจาก

ประสิทธิภาพในการดําเนินการ  แต่เป็นเพราะการใช้อิทธิพลทางการเมืองช่วยเหลือ  และสนับสนุน

กิจการมาโดยตลอด  ดังน้ัน  เม่ือกลุ่มซอยราชครูสูญเสียอํานาจทางการเมืองจากการเกิดรัฐประหาร

อีกคร้ังในปี  พ.ศ.2500  ท่ีนําโดยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ทําให้บริษัทต่างๆ  ท่ีอยู่ในความอุปถัมภ์

ของกลุ่มซอยราชครูไม่สามารถดําเนินงานด้วยตนเองต่อไปได้  และต้องล้มเลิกกิจการไปในท่ีสุด 

2) กลุ่มสี่เสาเทเวศร์ 

กลุ่มน้ีอยู่ภายใต้การดูแลของ  พล.อ.สฤษด์ิ  ธนะรัชต์  พล.ต.ประภาส  จารุเสถียร  

และพล.ต.ถนอม  กิตติขจร  มีบริษัทต่างๆ  มากมาย  เช่น  บริษัทสหสามัคคีค้าสัตว์  (2498)  ทหาร

อยุธยา  (2494)  สหสามัคคีเดินเรือ  (2499)  สหพาณิชย์สามัคคี  (2499)  เหมืองแร่เศรษฐกิจ  (2499)  

การค้าสามัคคี  (2500)  และธนาคารทหารไทย  (2500)  เป็นต้น  โดยมีกลุ่มตระกูลธุรกิจท่ีมีสาย

สัมพันธ์ได้แก่  ตระกูลชลวิจารณ์  และตระกูลกรรณสูต  (ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 

2542: 109-110)  บริษัทกลุ่ม  “สหสามัคคี”  เป็นกิจการส่วนตัวของ  พล.ต.ประภาส  จารุเสถียร

ท้ังสิ้น  ขณะท่ีกิจการส่วนตัวของ  พล.อ.สฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ได้แก่  ธนาคารเอเชีย  (2493)  บริษัท

วิจิตรก่อสร้าง  (2493)  รัชตศิลา  (2494)  บางกอกเดินเรือและการค้า  (2494)  ทิพยประกันภัย  

(2494)  บางกอกสากลการค้า  (2495)  ธนะการพิมพ์  (2496)  ไทยเซฟว่ิงทรัสต์  (2500)  และ

กรุงเทพไหมไทย  (2503)  เป็นต้น  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 238)   

การเกิดรัฐประหารอีกคร้ังในปี  พ.ศ.2500  โดยกลุ่มสี่เสาเทเวศร์ได้ทําให้ประเทศ

ไทยเข้าสู่ยุคมืดของประชาธิปไตย  เป็นยุคท่ีมีการปกครองโดยเผด็จการทหารแบบเบ็ดเสร็จ  อํานาจ

การเมืองเข้าครอบงําทุกระบบในสังคม  รวมท้ังระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งยังคงปรากฏว่า  มีการแสวงหา

ประโยชน์ของกลุ่มผู้มีอํานาจอย่างมาก  ท้ังจากรัฐวิสาหกิจ  และธุรกิจส่วนตัวท่ีดําเนินการลักษณะ

ผูกขาด  มีการกําจัดคู่แข่งท้ังทางการเมืองและทางธุรกิจ  ซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ

จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  เป็นจํานวนมาก  การศึกษาน้ีจึงจะเน้นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับจอมพลสฤษด์ิ  

ธนะรัชต์  เป็นหลัก  

ในยุคของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  มีการจัดต้ังสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  

(2502)  และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  หรือบีโอไอ  (2503)  รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติฉบับท่ี  1  ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนเป็นจํานวนมาก  มีการสร้างสิ่งอํานวย

ความสะดวกประเภท  Infrastructure  รองรับ  ทําให้อุตสาหกรรมก่อสร้างได้รับประโยชน์มาก  โดย

กลุ่มท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือ  กลุ่มอิตัลไทย  ของตระกูลกรรณสูต  โดยอาศัยสายสัมพันธ์ระหว่าง



 

130 
 

นายแพทย์ชัยยุทธ  กรรรณสูต  กับจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ผ่านจอมพลประภาส  จารุเสถียร  ท่ีมี

ความเก่ียวข้องเป็นญาติกับตระกูลกรรณสูตมานาน  ซึ่งนอกจากตระกูลกรรณสูตแล้ว  ยังมีกลุ่ม

ตระกูลโพธิรัตนังกูร  ท่ีประสบความสําเร็จจากธุรกิจสิ่งทอ  ได้อาศัยสายสัมพันธ์กับจอมพลสฤษด์ิ  

ธนะรัชต์  ในการรับช่วงโรงงานทอผ้าป่ันด้ายของทหาร  ท่ีวัดสร้อยทองมาดําเนินการ  และขยายตัว

ได้อย่างรวดเร็ว  หรือกลุ่มตระกูลพรประภา  เจ้าของบริษัทสยามกลการ  ซึ่งล้วนอาศัยอิทธิพลของ

จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ท้ังสิ้น  (ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 113) 

ช่วงท่ีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  มีอํานาจรัฐ  ได้ใช้กลไกของรัฐใหม่ท่ีตนเป็นผู้

ก่อต้ัง  และควบคุมอยู่  ท้ังในฐานะของประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน  และคณะกรรมการสํานักงบประมาณ  ในการสนับสนุนธุรกิจของตน  ผ่านการ

ร่วมมือกับกลุ่มนายทหาร  และกลุ่มพ่อค้า  ก่อต้ังบริษัทการค้าข้ึนใหม่รวม  8  แห่ง  ได้แก่  บริษัท

ชลประทานซีเมนต์  จํากัด  บริษัทแสงสุรัตน์  จํากัด  บริษัทบางกอกกระสอบ  จํากัด  บริษัทโรง

กลั่นนํ้ามันไทย  จํากัด  บริษัทกรุงเทพฯ  ไหมไทย  จํากัด  บริษัทไทยสเมลด้ิง  แอนด์รีไฟน่ิง  จํากัด  

บริษัทเคมีลิกไนท์  และบริษัทสตาร์ออฟไซแอม  โดย  6  บริษัทแรกได้รับการส่งเสริมการลงทุน

จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ซึ่งจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  เป็นผู้ควบคุมอยู่น่ันเอง   

นอกจากบริษัทเหล่าน้ีแล้ว  ยังมีบริษัทต่างชาติท่ีได้เข้ามาลงทุนจากนโยบายการ

พัฒนาเศรษฐกิจของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  โดยได้ให้บริษัท  และคนของตนเข้าร่วมดําเนินการ

กับบริษัทสําคัญๆ  อาทิ  การให้นายบรรเจิด  ชลวิจารณ์  และนายพงษ์สวัสด์ิ  สุริโยทัย  ถือหุ้นใน

บริษัทยางไฟน์สโตน  ในปี  พ.ศ.2504  และบริษัทบูรพาสากลเศรษฐกิจ  จํากัด  ถือหุ้นในบริษัท

ผูกขาดการถลุงแร่ดีบุกใหญ่  คือ  บริษัทไทยสเมลด้ิง  แอนด์รีไฟน่ิง  จํากัด  ในปี  พ.ศ.2505  หรือ

การให้นายสงวน  จันทรสาขา  นายทองดุล  ธนะรัชต์  และนายบรรเจิด  ชลวิจารณ์เป็น

กรรมการบริหารโรงแรมบางกอก  อินเตอร์คอนติเนลตัล  โฮเต็ล  ในปี  พ.ศ.2504  (อุกฤษฎ์  ปัท

มานันท์, 2527: 86-88)  เป็นต้น  จะเห็นได้ว่า  อํานาจการเมืองจากการปฏิวัติ  และแนวนโยบายด้าน

เศรษฐกิจในการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศน้ัน  ได้กลายเป็นเคร่ืองมือ  และโอกาสให้จอม

พลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  สะสมความม่ังคั่งให้แก่ตนเอง  โดยผ่านความร่วมมือกับกลุ่มทหาร  และกลุ่ม

พ่อค้านักธุรกิจท่ีสําคัญ  (ดูภาพท่ี  4.1)  
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ภาพท่ี  4.1  ความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจการเมืองและเศรษฐกิจของจอมพลสฤษด์ิ  (2501-2505) 

แหล่งท่ีมา: อุกฤษฎ์  ปัทมานันท์, 2527: 87. 

บริษัท ปีก่อต้ัง ปีท่ีเป็นกรรมการถือหุ้น ส่งเสริมการลงทุน 

1.  ชลประทานซีเมนต์ 

2.  บริษัทแสนสุรัตน์ 

3.  กรุงเทพไหมไทย 

4.  บางกอกกระสอบ 

5.  โรงกลั่นนํ้ามันไทย 

6.  ไทยสเมลด้ิง  แอนต์รไฟน่ิง 

7.  เคมีลิกไนท์ 

8.  สตาร์ออฟไซแอม 

ร่วมกับบริษัทอเมริกัน 

1.  บริษัท  ยางไฟร์สโตน 

2. ไทยสเมลด้ิง แอนต์รีไฟน่ิง 

3.  บางกอกอินเตอร์คอนติเนลตัล โฮเต็ล 

 

คนในกลุ่ม 

1.  บริษัท  ใต้เซ็งการทอ 

2. บริษัท  นํ้าตาลตะวันออก 

3.  บริษัทฟาร์อิสต์โฮเต็ล 

4.  บริษัทโรงงานอุตสาหกรรมผ้าห่มไทย 

5.  กรรณสูต เยอเนอรัล แอสแซมบลี 

6.  ยูนิเวอร์แซลมายน่ิง 

2497 

2499 

2503 

2503 

2503 

2505 

2505 

2507 

 

2504 

2505 

2502 

 

 

2501 

2502 

2502 

2502 

2503 

2503 

2499 (บริษัทบางกอกสากลการค้า) 

2499 (วิจิตรา   ธนะรัชต์) 

2503 (วิจิตรา   ธนะรัชต์) 

2503  (บรรเจิด  ชลวิจารณ์) 

2505 (บางกอกเดินเรือและการค้า) 

2505 (บูรพาสากลเศรษฐกิจ) 

2505 (จอมพลสฤษด์ิ, บรรเจิด ชลวิจารณ์) 

2507 (วิจิตรา   ธนะรัชต์) 

 

2504  (บรรเจิด ชลวิจารณ์,พงษ์สวัสด์ิ สุริโยทัย) 

2505 (บูรพาสากลเศรษฐกิจ) 

2504  (พ.อ.เฉลิม จารุวัสร์,สงวน  จันทรสาขา) 

2505  (บรรเจิด  ชลวิจารณ์,ทองดุลย์ ธนะรัชต์) 

 

2502  (สหัท    มหาคุณ) 

2502  (สหัท    มหาคุณ, เกียรติ  วัธนเวคิน) 

2502  (สหัท    มหาคุณ, บรรเจิด  ชลวิจารณ์) 

2503  (บรรเจิด  ชลวิจารณ์,พงษ์สวัสด์ิ สุริโยทัย) 

2503  (พล.อ.ประภาส    จารุเสถียร) 

2503  (บรรเจิด  ชลวิจารณ์,พงษ์สวัสด์ิ สุริโยทัย) 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 

 

 

√ 
√ 
√ 
 

 

√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 

ทิพยประกันภัย  ไทยเซฟว่ิงทรัสต์  ธนาคารทหารไทย  ธนาคารแห่งเอเชีย  สหธนาคารกรุงเทพฯ 

อ านาจการปฏิวัติ  และนโยบายเศรษฐกิจใหม่ 

อธิบดีกรมต ารวจ 

กรมต ารวจ 

ผบ.ทบ. 

กองทัพบก 

ผบ.สส. 

กองทัพไทย 

นายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี 

รมว.กระทรวงพัฒนาการ 

ประธาน 

สภาพัฒนา

เศรษฐกิจแห่งชาติ 

ส านักนายกรัฐมนตรี  

16 หน่วยงาน 

ส านักงบประมาณ  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

พ่อค้า 

โชติ  คณะเกษม,บรรเจิด  ชลวิจารณ์,สหัท    มหาคุณ         

พงษ์สวัสด์ิ  สุริโยทัย,สงวน  จันทรสาขา,ทองดุลย์  ธนะรัชต์ 

ทหาร 

 พล.อ.เนตร    เขมะโยธิน  ,  พล.ท.วิรัช   เพชรโยธิน 

 พอ.สุรินทร์   ชลทรัพย์     ,  พล.ท.เจียม  ญาโนทัย 

จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ 
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ธุรกิจของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  น้ันใช้ทุนตํ่า  แต่กลับมีผลกําไรมาก  (ดูตาราง

ท่ี  4.4)  ซึ่งในเร่ืองน้ีน้ัน  สังศิต  พิริยะรังสรรค์  (2526)  ได้วิเคราะห์ถึงปัจจัยความสําเร็จของธุรกิจ

ของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ไว้ว่า  เป็นเพราะลักษณะ  และรูปแบบทางการค้าแบบพิเศษ  อันเป็น

แบบแผนการดําเนินงานของธุรกิจของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  โดยเฉพาะ  ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปน้ี  

คือ  

(1) ธุรกิจเหล่าน้ีไม่มีเงินลงทุนท่ีแท้จริง  กล่าวคือ  การลงทุนมิได้เกิดจากการ

เรียกเก็บเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นเลย  ดังตัวอย่างในกรณีของบริษัททิพยประกันภัย  ท่ีก่อต้ังข้ึนในปี  

พ.ศ.2494  มีทุนจดทะเบียน  2,000,000  บาท  แบ่งเป็น  2,000  หุ้น  มูลค่าหุ้นละ  1,000  บาท  ซึ่ง

ปรากฏรายช่ือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  ดังน้ีคือ 

พล.อ.สฤษด์ิ   ธนะรัชต์  980 หุ้น 

คุณหญิงวิจิตรา ธนะรัชต์    10 หุ้น 

นายสัญญา   ยมะสมิต  113   หุ้น 

พล.ต.ประภาส จารุเสถียร  113   หุ้น 

พล.ต.ขุนศิลปศรชัย    112   หุ้น 

นายมงคล   ศรียานนท์  112   หุ้น 

พ.ต.ต.สวง   วุฒินนท์   112   หุ้น 

นายกระวี   ฉัตรภูติ   112   หุ้น 

พล.อ.อ.นักรบ  บินษีร์   112   หุ้น 

นายบรรเจิด   ชลวิจารณ์  112 หุ้น 

นายโชติ   คุณะเกษม  112 หุ้น 

โดยได้ปรากฏข้อเท็จจริงในรายงานการสอบสวนทรัพย์สินของจอมพลสฤษด์ิ  

ธนะรัชต์  ท่ีระบุว่า  “บริษัททิพยประกันภัยต้ังข้ึนโดยผู้ถือหุ้นท้ังหลายมิได้นําเงินมาลงทุนแต่อย่าง

ใด  การดําเนินงานของบริษัทฯ  ได้เบิกใช้เงินจากบัญชีธนาคารเป็นทุนหมุนเวียน”  น่ันคือ บริษัทฯ  

ได้มีการเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารท่ีจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  มีอิทธิพลอยู่  เช่น  ธนาคารเอเชีย  

ธนาคารแหลมทอง  และสหธนาคารกรุงเทพ  เป็นต้น  ซึ่งนอกจากบริษัททิพยประกันภัยแล้ว  ยังมี

บริษัทบางกอกสากลการค้า  และบริษัทกรุงเทพฯ  ไหมไทย  ท่ีมีแบบแผนการดําเนินงานแบบ

เดียวกันน้ีด้วย   
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ตารางท่ี 4.4  กําไรสุทธิของบริษัทส่วนตัวของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ระหว่าง  พ.ศ. 2495-2507 

 

ปี 

(พ.ศ.) 

วิจิตรก่อสร้าง 

(บาท) 

ทิพยะ

ประกันภัย 

(บาท) 

บางกอกเดินเรือ

และการค้า 

(บาท) 

บางกอกสากล

การค้า (บาท) 

กรุงเทพฯ ไหม

ไทย (บาท) 

2495 50,383 34,581 -1,129 -841,813 - 

2496 291,432 492,598 144,744 658,370 - 

2497 1,219,713 757,279 495,519 317,971 - 

2498 415,522 1,302,310 3,976 1,732,895 - 

2499 ม.ข. 1,161,651 -167,105 650,486 - 

2500 62,775 1,259,429 -57,309 271,439 - 

2501 95,214 -1,999,332 172,421 816,737 233,702 * 

2502 264,244 -415,922 101,127 819,394 242,996 * 

2503 291,702 934,226 537,453 1,029,752 280,625 * 

2504 1,679,806 900,061 901,337 175,651 14,702                                                    

2505 - 721,094 497,902 510,699 1,580,260  

2506 - - 500,936 - -259,855 

2507 - -       - - -713,721 

 

แหล่งท่ีมา:  กรมทะเบียนการค้า, 2508  (อ้างถึงในสังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 241-242) 

หมายเหตุ:  *  หมายถึง  ผลกําไรจากการดําเนินงานในรูปของร้านค้าก่อนท่ีจะต้ังเป็นบริษัท และ

ม.ข.  หมายถึง  ไม่มีข้อมูล 

-  หมายถึง  ยังไม่ก่อต้ัง  หรือเลิกกิจการ 

 

(2) ธุรกิจเหล่าน้ีอิงอาศัยระบบราชการ  โดยกิจการส่วนใหญ่ของ จอม

พลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  เช่น  บริษัทบางกอกสากลการค้า  บริษัทวิจิตรก่อสร้าง  และบริษัททิพย

ประกันภัย  ล้วนแล้วแต่ดําเนินธุรกิจประเภทนายหน้ากับทางราชการและองค์กรของรัฐท้ังสิ้น อาทิ  

การดําเนินงานของบริษัทบางกอกสากลการค้า  ท่ีได้ค้าขายสินค้าให้กับทางราชการ  เช่น  ขาย

กระดาษล็อตเตอร่ีให้กับกองการพิมพ์สลากกินแบ่งจํานวน  9,250,149  บาท  การรับซ่อมเคร่ืองบิน

ให้กับกรมตํารวจโดยได้รับค่าของและค่าซ่อมจํานวน  1,367,306  บาท  เป็นต้น  หรือการเป็น
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ตัวแทนนายหน้าขายสินค้า  เช่น  งานสร้างสะพาน  จํานวน  500,000  บาท  ขายของให้การรถไฟฯ  

259,043  บาท  ขายเคร่ืองจักรให้โรงงานยาสูบ  จํานวน  4,579,193  บาท  เป็นต้น  ส่วนการ

ดําเนินงานของบริษัทวิจิตรก่อสร้างพบว่า  มีการรับทําการก่อสร้างให้แก่สถานท่ีราชการ  และ

องค์กรของรัฐโดยไม่ต้องมีการประมูลงานแต่อย่างใด  โดยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  จะให้นาย

มงคล  ศรียานนท์  ผู้จัดการบริษัทฯ  เป็นผู้ว่ิงเต้นติดต่อกับข้าราชการ   เพ่ือให้อนุมัติมอบงาน

ก่อสร้างให้กับบริษัทฯ  แต่บริษัทฯ  กลับไม่ได้ดําเนินงานก่อสร้างด้วยตัวเอง  แต่ได้ให้บริษัทอ่ืนรับ

เช่าช่วงไปดําเนินการแทน  ซึ่งการดําเนินการของบริษัทตลอดมาเป็นแบบน้ีท้ังสิ้น 

(3) ธุรกิจของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  มิได้คํานึงถึงประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงาน  ท้ังน้ีเน่ืองจากการใช้อภิสิทธิ์ในการประกอบธุรกิจมาโดยตลอด  ทําให้บริษัทฯ  

เหล่าน้ันไม่มีความจําเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพ  เพ่ือการแข่งขันกับบริษัทอ่ืนๆ  แต่อย่างใด  

ฉะน้ัน  จึงปรากฏว่า  การดําเนินงานของบริษัทต่างๆ  ของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ไม่เคยมีการ

ประชุมกรรมการของบริษัทเลยแม้แต่คร้ังเดียว  การตัดสินใจต่างๆ  ข้ึนอยู่กับจอมพลสฤษด์ิ  ธนะ

รัชต์  หรือท่านผู้หญิงวิจิตรา  ธนะรัชต์  เท่าน้ัน  ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรผลกําไร  หรือการจ่ายเงิน

โบนัส  เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุปแล้ว  ความสําเร็จในธุรกิจของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ได้มาจาก

การใช้อํานาจและอิทธิพลทางการเมืองเข้าช่ วยอย่างชัดเจน  ท้ังการประกอบ กิจการโดยไม่

จําเป็นต้องใช้เงินทุนท่ีแท้จริง  การใช้เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารมาหมุนเวียนได้โดยตลอด  รวม

ไปถึงการเข้าไปเอาประโยชน์จากระบบราชการ  ท้ังจากงานก่อสร้าง  ประกันภัย  การขายสินค้า  

ฯลฯ  ทําให้ธุรกิจต่างๆ  ของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ไม่ได้ใส่ใจต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ  หรือ

คํานึงถึงเสถียรภาพของบริษัทในระยะยาวแต่อย่างใด  แต่กลับมุ่งตักตวงผลประโยชน์จากการเก็ง

กําไรระยะสั้น  ด้วยสาเหตุเหล่าน้ีทําให้ภายหลังจากจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ถึงแก่อสัญกรรม  

ธุรกิจต่างๆ  ท่ีไม่มีอํานาจหรืออิทธิพลใดๆ  คอยช่วยเหลือ  และการขาดการพัฒนาประสิทธิภาพใน

การดําเนินการมาโดยตลอด  ล้วนต้องล่มสลายลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

นอกจากจะมีธุรกิจของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  แล้ว  กลุ่มสี่เสาเทเวศร์ยังมีธุรกิจ

ท่ีอยู่ภายใต้การคุ้มครองอีกเป็นจํานวนมาก  โดยบรรดานายทุนผู้ประกอบการท้ังด้านการเงิน  

อุตสาหกรรม  และพาณิชยกรรมล้วนมีการพ่ึงพิงกับกลุ่มสี่เสาเทเวศร์  ตัวอย่างเช่น  บริษัทสหขนส่ง

ทางนํ้า  ของนายทุนชาวจีนได้เชิญพลตรีประภาส  จารุเสถียร  เป็นประธานกรรมการฯ  หรือบริษัท

จํารุ  จํากัด  ของตระกูลกรรณสูตรได้เชิญนักการเมืองหรือข้าราชการท่ีทรงอิทธิพลในขณะน้ันมา

เป็นกรรมการ  อาทิ  การเชิญพล.ร.ต.หลวงธํารงนาวาสวัสด์ิ  พล.อ.เจ้าพระยารามราฆพ  พล.อ.

ประภาส  จารุเสถียร  เป็นต้น  นอกจากน้ันยังมีธุรกิจอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญเช่น  ธนาคารแหลมทอง  
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ธนาคารไทยทนุ  สหธนาคารกรุงเทพฯ  บริษัทคลังสินค้าแม่นํ้าประกันภัย  บริษัทนครหลวง

ประกันภัย  บริษัทถ่านและนํ้ามันไทย  บริษัทอู่ทองไทย  บริษัทไทยแลนด์สตีล  บริษัทสหขนส่ง

ทางนํ้า  บริษัทโลหะพานิช  และบริษัทธัญญะไทย  เป็นต้น  อย่างใดก็ดี  บริษัทท่ีมีกลุ่มสี่เสาเทเวศร์

เข้าร่วมก็มิได้ประสบความสําเร็จทุกแห่ง  โดยปรากฏว่า  มีหลายบริษัทท่ีประสบปัญหาขาดทุน

เช่นกัน  เช่น  บริษัทธัญญะไทย  บริษัทสหขนส่งทางนํ้า  บริษัทไทยแลนด์สตีล  บริษัทอู่ทองไทย  

และบริษัทถ่านและนํ้ามันไทย  เป็นต้น  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2526: 253-263)  ซึ่งข้อสังเกตท่ี

สําคัญคือ  นายทหารกลุ่มสี่เสาเทเวศร์นิยมที่จะลงทุนทําธุรกิจร่วมกับนายทุนเป็นจํานวนมาก  

เพราะเหตุว่า  กลุ่มนายทุนต่างต้องการ  “ความสะดวก”  หรือ  “ความคุ้มครอง”  จากนายทหาร

เหล่าน้ี  ซึ่งมีการให้หุ้นลมเป็นการแลกเปลี่ยน  แต่อํานาจการบริหารงานท่ีแท้จริงยังเป็นของนายทุน

อยู่  ดังน้ัน  ความสําเร็จทางธุรกิจจึงมิใช่มีเพียงเง่ือนไขของการได้รับอิทธิพลทางการเมืองคุ้มครอง

เท่าน้ัน  แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ  ท่ีอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัท  และมีส่วนกําหนดความสําเร็จ

หรือล้มเหลวของการประกอบธุรกิจได้เช่นเดียวกัน 

การรัฐประหารในปี  พ.ศ.2490  และ  2500  ได้ทําให้กลุ่มทหารสามารถกุมอํานาจทาง

การเมืองได้อย่างเด็ดขาด  และแม้จะมีการประกาศใช้นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม  แต่ในความเป็น

จริงกลับเป็นการดําเนินนโยบายท่ีมีลักษณะอนุรักษ์นิยม  โดยในด้านเศรษฐกิจน้ัน  คณะรัฐประหาร

ยังคงดําเนินระบบทุนนิยมโดยรัฐ  ท่ีผู้ประกอบการประกอบด้วย  รัฐ  ชนช้ันผู้ปกครอง  และชนช้ัน

นายทุน  รัฐวิสาหกิจท่ีก่อต้ังโดยคณะราษฎรยังคงมีการดําเนินการต่อไป  เพียงแต่เปล่ียนแปลง

ผู้บริหารมาเป็นสมาชิกของคณะรัฐประหารเท่าน้ัน  นอกจากน้ันแล้วสมาชิกคณะรัฐประหารยังได้ 

ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือธุรกิจภาคเอกชนอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าท่ีกลุ่มคณะราษฎรเคยปฏิบัติ

มา  ท้ังการเข้าไปควบคุมธุรกิจท่ีสําคัญของประเทศ  และแข่งขันกันสร้างธุรกิจส่วนตัวข้ึนท้ังในภาค

การเงิน  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  ซึ่งล้วนแล้วแต่อาศัยอิทธิพลทางการเมืองเข้าช่วยเหลือในการ

ทําธุรกิจท้ังสิ้น  ท้ังในรูปของการออกกฎหมาย  การให้ความคุ้มครอง  การให้อภิสิทธิ์ในการผูกขาด  

การใช้อิทธิพลส่วนตัว  ฯลฯ  ดังท่ีคณะราษฎรเคยปฏิบัติมา 

จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ผู้นําการรัฐประหาร  พ.ศ.2500  ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจนถึงแก่

อสัญกรรมในปี  พ.ศ.2506  และจอมพลถนอม  กิตติขจรได้สืบทอดอํานาจต่อ  โดยดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรี  ซึ่งได้ดําเนินนโยบายโดยยึดตามนโยบายจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ทุกประการ  

และได้เกิดกรณีการแย่งมรดกของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  มูลค่าหลายพันล้านบาท  ระหว่าง

ทายาทกับท่านผู้หญิงวิจิตรา  ธนะรัชต์  เกิดการฟ้องร้องกันจนนําไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับ

มรดกของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ว่ามาจากแหล่งใด  ซ่ึงมีความเห็นว่า  ความเป็นไปได้ในการท่ี

จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  มีทรัพย์สินจํานวนมหาศาลน้ีมีเพียงกรณีเดียวคือ  ทรัพย์สินเหล่าน้ีน้ันมี
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ทรัพย์สินของรัฐรวมอยู่ด้วย  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 45-46)  ซึ่งจอมพลถนอม  กิตติขจร  ได้มี

คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนทรัพย์สินของรัฐในกองมรดกของจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  

ข้ึน  ซึ่งผลการสอบสวนพบว่า  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ได้อาศัยอํานาจแบบเบ็ดเสร็จท้ังทาง

การเมืองและเศรษฐกิจทําการเบียดบังและยักยอกทรัพย์สินของรัฐเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวจริง  ด้วย

วิธีการต่างๆ  อาทิ  การปรับปรุงกลไกของรัฐเพ่ือแสวงหาประโยชน์  เช่น  การโอนสํานัก

งบประมาณ  มาสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ทําให้สามารถควบคุมสํานักงบประมาณได้โดยตรง  

หรือการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรงบประมาณ  ซึ่งเป็นกลไกท่ีทําให้จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  

นําเงินราชการลับของสํานักนายกรัฐมนตรีมาใช้ในทางมิชอบ  หรือการต้ังคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม  ที่ใช้หน่วยงานน้ีเพ่ื อเอ้ือประโยชน์แก่บริษัทท่ีเก่ียวข้องกับ

ตนเองและพวกพ้อง  เป็นต้น  รวมไปถึงการใช้หน่วยงานของรัฐ  และอํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบ

เพ่ือแสวงหาประโยชน์  ประกอบด้วย  สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล

ในโควตากองทัพบก  เงินราชการลับจากกรมการเงินทหารบก  กรมการเงินกลาโหม  จากบัญชีกอง

คณะปฏิวัติ  และงบพิเศษของผู้บัญชาการทหารสูงสุด  เงินราชการลับของสํานักทําเนียบ

นายกรัฐมนตรี  เป็นต้น  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 47-50)   

ต่อมาได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2511  มีการเลือกต้ังในปี    

พ.ศ.2512  ซึ่งพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอม  กิตติขจร  ได้รับเลือกต้ังเป็นอันดับหน่ึง  และ

จอมพลถนอม  กิตติขจร  ได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  แต่แล้วในปี  พ.ศ.2514  จอมพลถนอม  

กิตติขจร  ได้ทําการปฏิวัติรัฐบาลของตนเอง  และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ  ปี  พ.ศ.2511  

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2515  ซึ่งเป็นการให้อํานาจเผด็จ

การแก่นายกรัฐมนตรี  จนนําไปสู่เหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  ทําให้จอมพลถนอม  กิตติขจร  

จอมพลประภาส  จารุเสถียร  และพันเอกณรงค์  กิตติขจร  ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศ ในท่ีสุด  

(ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 111) 

 

4.2.3  หลัง  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516   และ  6   ตุลาคม  พ.ศ.2519  :  การเร่ิมต้นสู่การเมือง

ของกลุ่มธุรกิจ  และการปรากฏของ  “คอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย”   

จากการศึกษาท่ีผ่านมา  สถานภาพของกลุ่มธุรกิจ  หรือกลุ่มทุนในทางการเมืองน้ัน  มี

ลักษณะของการพ่ึงพิงอํานาจทางการเมืองจากกลุ่มการเมืองท่ีเป็นข้าราชการ  หรือนักการเมือง  

โดยเฉพาะในช่วงที่กลุ่มทหารกุมอํานาจทางการเมือง  โดยมีการแลกเปลี่ยนกับผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจ  กลุ่มนักการเมือง  หรือกลุ่มผู้ปกครองได้เข้าไปร่วมกับกลุ่มธุรกิจในการแส วงหา

ประโยชน์ท้ังจากการต้ังบริษัทส่วนตัว  หรือผ่านหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  แต่ภายหลังการเกิด
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เหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  เป็นต้นมา  กลุ่มธุรกิจได้ก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วย

ตนเองมากข้ึนผ่านพรรคการเมือง  และการเลือกต้ัง  ในขณะที่กลุ่มการเมืองเดิม  คือ  กลุ่มทหารแม้

อํานาจและบทบาททางเศรษฐกิจจะลดลง  แต่ยังคงมีอิทธิพล  และบทบาททางการเมืองอยู่สูงมาก  

อย่างไรก็ดี  ด้วยบรรยากาศทางการเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย  การเมืองมีลักษณะเปิดกว้างมากข้ึน

กว่าเดิม  มีการก่อต้ังพรรคการเมือง  เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งรวมท้ังกลุ่ม

ธุรกิจด้วย  อันเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญท่ีทําให้กลุ่มธุรกิจเข้ามามีบทบาทเป็นส่วนหน่ึงในระบบ

การเมืองภายในประเทศมากข้ึนกว่าอดีตท่ีผ่านมา   

ในช่วงน้ี  ประเทศไทยได้เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยอีกคร้ังหน่ึง  มีการจัดการเลือกต้ัง

ท่ัวไป  มีพรรคการเมืองเกิดข้ึนใหม่มากมาย  ซึ่งนโยบายแต่ละพรรคมีแนวโน้มในการชูความเป็น

ส่วนหน่ึงกับกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  ในสังคม  อาทิ  กรรมกร  ชาวนา  เกษตรกร  และผู้ยากไร้  เกิด

การผลัดเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีหลายคน  อาทิ  นายสัญญา  ธรรมศักด์ิ  (16  ตุลาคม  พ.ศ.2516 - 22  

พฤษภาคม  พ.ศ.2517,  30  พฤษภาคม  พ.ศ.2517 - 14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2518)  ม.ร.ว.เสนีย์  

ปราโมช  (21  กุมภาพันธ์ - 14  มีนาคม  พ.ศ.2518)  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  ปราโมช  (17  มีนาคม  พ.ศ.

2518 - 12  มกราคม  พ.ศ.2519)  และ  ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช  (21  เมษายน - 23  กันยายน  พ.ศ.

2519, 25  กันยายน - 5  ตุลาคม  พ.ศ.2519)  ทําให้บรรยากาศทางการเมืองเต็มไปด้วยบรรยากาศ

แห่งประชาธิปไตยท่ีเปิดให้กลุ่มผลประโยชน์อ่ืนๆ  มีโอกาสในการเข้ามาเป็นนักการเมือง  รวมไป

ถึงโอกาสของนักธุรกิจในการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือ

การมีส่วนร่วมก่อต้ังพรรคการเมืองมากย่ิงข้ึนด้วย  

ในช่วงปี  พ.ศ.2517 - 2518  พรรคการเมืองส่วนใหญ่ล้วนมีกลุ่มธุรกิจเป็นผู้ก่อต้ัง  หรือเป็น

กรรมการพรรค  เช่น  พรรคชาติไทยมีนักธุรกิจเป็นกรรมการพรรคร้อยละ  66.7  พรรคกิจสังคม

ร้อยละ  57.1  พรรคประชาธิปัตย์ร้อยละ  31.3  หรือในการเลือกต้ังในปี  พ.ศ.2518  มีนักธุรกิจ

ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ร้อยละ  34.6  ปี  พ.ศ.2519  ร้อยละ  29.9  (ลิขิต  ธีรเวคิน, 

2531  อ้างถึงในกําชัย  ลายสมิต, บรรณาธิการ, 2533: 35)  รวมไปถึงการได้เป็นรัฐมนตรีร่วมอยู่ใน

คณะรัฐมนตรี  แม้ในช่วงรัฐบาลของนายสัญญา  ธรรมศักด์ิ  (พ.ศ.2516 - 2517)  จะแทบไม่มีนัก

ธุรกิจร่วมรัฐบาล  แต่เม่ือมาถึงยุคของ  ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช  (พ.ศ.2518)  และ  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์  

ปราโมช  (พ.ศ.2519)  เร่ิมมีนักธุรกิจเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพ่ิมข้ึน  เช่น  นายพิชัย  รัตตกุล  นายสุรัตน์  

โอสถานุเคราะห์  นายบุญย่ิง  นันฑาภิวัฒน์  นายเล็ก  นานา  นายทวิช  กลิ่นประทุม  นายธเนศ  เอีย

สกุล  นายอนุวรรัตน์  วัฒนพงศ์ศิริ  และนายบรรหาร  ศิลปอาชา  เป็นต้น  (ปรีชา  อุปโยคิน  และ

สุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 114) 
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ในช่วงปี  พ.ศ.2519 – 2522  เม่ือเกิดเหตุการณ์  6  ตุลาคม  พ.ศ.2519  คณะปฏิรูปการ

ปกครองแผ่นดิน  นําโดย  พล.ร.อ.สงัด  ชลออยู่  หัวหน้าคณะได้ทําการยึดอํานาจทางการเมือง  และ

แต่งต้ังนายธานินทร์  กรัยวิเชียร  เป็นนายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีส่วนใหญ่มาจากข้าราชการเกือบ

ท้ังสิ้น  แต่ต่อมาในวันท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ.2520  พล.ร.อ.สงัด  ชลออยู่  ได้ทําการยึดอํานาจอีกคร้ัง  

ซึ่งได้ให้  พล.อ.เกรียงศักด์ิ  ชมะนันท์  เป็นนายกรัฐมนตรี  (12  พฤษภาคม  พ.ศ.2520 - 11 

พฤษภาคม  พ.ศ.2522)  โดยรัฐมนตรีส่วนใหญ่ยังเป็นนายทหารและข้าราชการ  จนกระท่ังมีการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี  พ.ศ.2521  เม่ือเข้าสู่ยุคของ  พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  เป็น

นายกรัฐมนตรี  และเป็นติดต่อกันถึง  5  สมัย  (12  มีนาคม  พ.ศ.2523 - 11  มีนาคม  พ.ศ.2524,  11  

มีนาคม – 19  ธันวาคม  พ.ศ.2524, 19  ธันวาคม  พ.ศ.2524 - 30  เมษายน  พ.ศ.2526,  30  เมษายน  

พ.ศ.2526 – 5  สิงหาคม  พ.ศ.2529  และ  5  สิงหาคม  พ.ศ.2529 - 4  สิงหาคม  พ.ศ.2531)  ในยุคน้ี

แม้รัฐมนตรีส่วนใหญ่ยังเป็นทหารและข้าราชการ  แต่ก็มีพ่อค้านักธุรกิจเข้ามาเป็นรัฐมนตรี ด้วย  

เช่น  ในสมัยแรก  มีนายบรม  ตันเสถียร  นายบรรหาร  ศิลปะอาชา  นายไพโรจน์  ไชยพร  นาย

อนุวรรตน์  วัฒนพงศ์ศิริ  และนายโกศล  ไกรฤกษ์  สมัยท่ีสอง  มีนายณรงค์  วงศ์วรรณ  นายทวี  

ไกรคุปต์  พันเอกพล  เริงประเสริฐวิทย์  นายเฉลิมพันธ์  ศรีวิกรณ์  สมัยท่ีสามมีเพ่ิมเติมคือ  นายบุญ

เอ้ือ  ประเสริฐสุวรรณ  นายมนตรี  พงษ์พานิช  สมัยท่ีสี่มีเพ่ิมเติม  ได้แก่  นายประโยชน์  เน่ืองจํานง  

สมัยท่ีห้ามีนายเสนาะ  เทียนทอง  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ์  นายสุรพันธ์  ชินวัตร  นาย

ประจวบ  ไชยสาส์น  นายชูชีพ  หาญสวัสด์ิ  นายสอาด  ปิยวรรณ  เป็นต้น  (ปรีชา  อุปโยคิน  และ

สุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 115)  ในช่วงน้ี  อัตราส่วนของนักธุรกิจท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเน่ือง  ตัวอย่างเช่น  ในปี  พ.ศ.2522  มีอัตราส่วนนักธุรกิจถึงร้อยละ  40  และเพ่ิมข้ึนเป็น

ร้อยละ  49.7  ในปี  พ.ศ.2526  เป็นต้น  (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  และสังศิต  พิริยะรังสรรค์, 

บรรณาธิการ, 2535: 70)   

ปรากฏการณ์ท่ีนักธุรกิจเข้าไปมีบทบาททางการเมืองผ่านระบบพรรคการเมือง  และผ่าน

การเลือกต้ังน้ัน  มีให้เห็นอย่างมากในเวลาต่อมา  และเม่ือนักธุรกิจเหล่าน้ีได้เข้ามาเป็นนักการเมือง  

ได้มีการสร้างทายาททางการเมือง  และแสดงตัวอย่างเปิดเผย  อาทิ  นายพงษ์  สารสิน  นายสุรัตน์  

โอสถานุเคราะห์  นายประจวบ  ไชยสาส์น  นายกร  ทัพพะรังสี  นายพรเทพ  เตชะไพบูลย์  รวมถึง

กลุ่มตระกูลนักธุรกิจท่ีสําคัญ  ได้แก่  ตระกูลเทียนทอง  ตระกูลหาญสวัสด์ิ  ตระกูลไกรฤกษ์  

ตระกูลลิมปพัทธ์  ตระกูลรัตตกุล  ตระกูลฉายแสง  ตระกูลสภาวสุ  เป็นต้น  กลุ่มตระกูลเหล่าน้ีได้

ส่งท้ังพ่อ  ลูก  พ่ีน้อง  พ่ีเขย  น้องเขย  หลาน  สะใภ้  ลงสมัครพร้อมๆ  กัน  (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  

และสังศิต  พิริยะรังสรรค์, บรรณาธิการ, 2535: 71)   
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ต่อมาในปี  พ.ศ.2531  เป็นช่วงท่ีมีนักธุรกิจท่ีมีกิจการขนาดใหญ่จํานวนมากเข้ามาเป็นแกน

นําในการจัดต้ังรัฐบาล  คือ  ในสมัยของ  พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรี  (4  

สิงหาคม  พ.ศ.2531 – 23  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2534)  ได้แก่  นายพงษ์  สารสิน  พล.ต.ประมาณ  อดิเรก

สาร  พ.อ.พล  เริงประเสริฐวิทย์  นายบรรหาร  ศิลปะอาชา  นายกร  ทัพพะรังสี  นายนิพนธ์  พร้อม

พันธุ์  นายไชยศิริ  เรืองกาญจนเศรษฐ  นายอนุวรรตน์  วัฒนพงศ์ศิริ  นายอุดมศักด์ิ  ท่ังทอง  นาย

มนตรี  พงษ์พาณิช  นายนิคม  แสนเจริญ  นายภิญญา  ช่วยปลอด  นายชูชีพ  หาญสวัสด์ิ  นายเสนาะ  

เทียนทอง  นายวัฒนา  อัศวเหม  นายประจวบ  ไชยสาส์น  และนายทวิช  กลิ่นประทุม  เป็นต้น  

(ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 115-116  และกําชัย  ลายสมิต, บรรณาธิการ, 2533: 

36)   

สภาพเศรษฐกิจในช่วงรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็ว  ปัจจัยท่ี

สําคัญอย่างหน่ึง  เพราะนอกจากการใช้ต้นทุนทางเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลพล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  

วางรากฐานเอาไว้อย่างม่ันคงแล้ว  ยังมีการผลักดันนโยบายในด้านการต่างประเทศ  และการพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะนโยบายท่ีเรียกว่า  “การทําสนามรบให้เป็นสนาม

การค้า”  มีการเปิดเสรีทางการเงิน  การค้า  และการลงทุน  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เอกชนเข้ามา

ลงทุนในโครงการสาธารณะขนาดใหญ่  ซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจดังกล่าว  ได้นําไปสู่การ

เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มนักการเมือง  ท้ังน้ี  การดําเนินนโยบายสาธารณะ

ระหว่างรัฐบาลในยุคของพล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  กับ  พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  ได้เกิดข้อ

เปรียบเทียบในประเด็นปัญหาการคอร์รัปช่ันในหมู่ประชาชน  เน่ืองจากพล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  

เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีไม่ได้มาจากการเลือกต้ัง  การบริหารงานหรือนโยบายต่างๆ  ท่ีออกมาจึงไม่มี

ลักษณะของการตอบสนองต่อความต้องการของนักการเมืองและนักธุรกิจ  แต่ สําหรับพล.อ.ชาติ

ชาย  ชุณหะวัณ  เป็นนายกรัฐมนตรีท่ีมาจากการเลือกต้ัง  และปรากฏว่า  การดําเนินนโยบายมี

ลักษณะเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มนักธุรกิจ  โดยได้เกิดกรณีทุจริตในโครงการของรัฐ  10  โครงการท่ี

เรียกว่า  “10  โครงการบุฟเฟต์คาบิเนต”  ซึ่งสมบัติ  ธํารงธัญวงศ์  (2548: 524-528)  สรุปไว้ดังน้ี 

1) โครงการขยายหมายเลขโทรศัพท์ท่ัวประเทศ  มูลค่าหน่ึงแสนห้าหม่ืนล้าน

บาท  โดยเปิดให้เอกชนร่วมลงทุน  มีผู้สนใจเสนอเง่ือนไข  5  ราย  แต่มีการอนุมัติให้บริษัทเครือ

เจริญโภคภัณฑ์  หรือซีพี  เป็นผู้ได้รับสัมปทานโครงการน้ีแต่เพียงผู้เดียว  โดยประเด็นท่ีเป็นปัญหา

คือ  รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบได้ดําเนินการทุกข้ันตอนจนเสร็จสิ้นแล้ว  จึงนําเข้าสู่การพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้รับทราบเท่าน้ัน  โดยไม่ได้มีการหารือกันแต่อย่างใด   
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2) โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  มูลค่าหกหมื่นล้านบาท  ได้อนุมัติให้บริษัท

ลาวาลิน  อินเตอร์เนช่ันแนล  (แคนาดา)  เป็นผู้รับสัมปทาน  ประเด็นท่ีมีการวิจารณ์คือ  เง่ือนไข

ต่างๆ  ท่ีตกลงกับบริษัทลาวาลินน้ันดูเหมือนว่า  จะทําให้ประเทศไทยเสียเปรียบแทบทุกด้าน 

3) โครงการดาวเทียมสื่อสาร  มูลค่าสี่พันล้านบาท  โครงการน้ีมีการช่วงชิง

สัมปทานระหว่างบริษัทวาเคไทย  กับบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์  แม้บริษัทวาเคไทยจะยื่นเง่ือนไข

พิเศษให้รัฐสามารถใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น  แต่ปรากฏว่า  บริษัท

ชินวัตรคอมพิวเตอร์กลับเป็นฝ่ายได้รับสัมปทานไปในท่ีสุด 

4) การแก้ไขสัญญาโทรทัศน์ช่อง  3  โดยยอมลดประโยชน์ตอบแทนท่ีรัฐพึง

ได้รับ  คณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบให้ในกรณีท่ีมีการเสนอเร่ืองการขอแก้ไขสัญญาร่วม

ดําเนินการระหว่าง  อสมท.  กับบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์  ในการดําเนินกิจการโทรทัศน์สี

ช่อง  3  ซึ่งมีประเด็นการกําหนดค่าตอบแทนแบบตายตัวแทนการกําหนดค่าตอบแทนเดิมจากร้อย

ละ  6.5  ของรายได้ท้ังหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย  ในระยะเวลายาวนานถึง  30  ปี  จากเดิมท่ีกําหนด

อายุสัญญาเพียง  20  ปี   

5) การแก้ไขสัญญากับบริษัท  ลิตเติลด๊ัก  โดยคณะกรรมการบริหาร  อสมท.  ได้

เชิญบริษัทลิตเติลด๊ัก  ซึ่งเจ้าของมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบเข้ามาซื้อเวลา

ในช่วงข่าวตลอดปี  โดยมีเง่ือนไขในสัญญาว่า  จะต้องนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในวงเงิน  

12,967,000  บาท  มาวางคํ้าภายในวันท่ี  31  มกราคม  พ.ศ.2532  แต่มีกระแสข่าวถึงภาวะขาดทุน

ของการดําเนินการตามสัญญา  และบริษัทน้ีไม่สามารถนําเงินมาวางคํ้าประกันได้ตามจํานวนท่ี

กําหนดไว้ในสัญญา  ในวันท่ี  25  มกราคม  พ.ศ.2532  (ยังไม่ถึงกําหนด)  ผู้อํานวยการ  อสมท.ได้

บอกเลิกสัญญาดังกล่าว  ทําให้  อสมท.  ไม่สามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทน้ีตามสัญญา  

ทําให้สูญเสียเงินไปถึง  206  ล้านบาท 

6) การอนุมัติสัมปทานบริษัทไอบีซี  ผู้ดําเนินกิจการเคเบิลทีวี  รัฐมนตรี

ผู้รับผิดชอบกํากับดูแล  อสมท.  ได้อนุมัติสัมปทานให้บริษัทอินเตอร์เนช่ันแนล  บรอดแคสต้ิง  

คอร์ปอเรช่ัน  หรือไอบีซี  ดําเนินกิจการเคเบิลทีวีได้โดยไม่ต้องมีการประมูล  โดยบริษัทไอบีซีจ่าย

ค่าตอบแทนให้กับ  อสมท.  เพียงปีละ  10  ล้านบาทเท่าน้ัน  โดยบริษัทไอบีซีดําเนินการโดยบริษัท

ชินวัตรคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบ  อสมท.  ในขณะน้ัน 

7) กรณีการเปิดป่าสงวนแควระบมสียัด  จากการท่ีบริษัทสวนกิตติ  ซึ่งมี

กรรมการผู้จัดการเป็นวุฒิสมาชิก  และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐมนตรีผู้หน่ึง  ได้ทําการบุกรุก

พ้ืนท่ีป่าสงวนแควระบมสียัด  อําเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และขับไล่ประชาชนท่ีทํากิน



 

141 
 

ในพื้นท่ีออกไป  และยังมีเร่ืองโยงใยไปถึงการมีบ้านพักของรัฐมนตรีผู้หน่ึงบนภูเขาซึ่งไม่สามารถ

ออกเอกสารสิทธิใดๆ  ได้ตามกฎหมาย 

8) การอนุมัติให้ธนาคารต่างประเทศเข้ามาเปิดสาขาในประเทศไทยได้  แม้ว่าจะ

มีกระแสต่อต้านจากธนาคารภายในประเทศอย่างรุนแรงก็ตา ม  โดยมีการระบุว่า  ทําให้เสีย

ผลประโยชน์ของชาติเป็นจํานวนเงินหลายพันล้านบาท 

9) การซื้อโรงไฟฟ้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยไม่ผ่านการประมูลในช่วง

กลางปี  พ.ศ.2532  โดยอาศัยรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยในขณะน้ันได้

เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี  ได้ติดต่อเป็นการส่วนตัวจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจีน  ซ่ึงเสนอขาย

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนในรูปของรัฐต่อรัฐโดยไม่ต้องผ่านการประมูลเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท  

ในขณะท่ีการไฟฟ้าฯ  ก็มีโครงการขยายและจัดสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมเติมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ  จังหวัด

ลําปาง  แต่เน่ืองจากขาดข้อมูล  และมีเสียงคัดค้าน  จึงได้ส่งเร่ืองไปให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทยพิจารณาอีก  จนเกิดเป็นความขัดแย้งกับการไฟฟ้าฯ  และมีการปลดคณะกรรมการ

บริหารการไฟฟ้าฯ  ออกไป  

10)   การซื้อเคร่ืองบินโบอ้ิง  777  จํานวน  12  ลํา  มูลค่า  3  แสนล้านบาท  ปลาย

เดือนมกราคม  พ.ศ.2534  บริษัทการบินไทยได้เตรียมแผนการและโครงการท่ีจะจัดซื้อเคร่ืองบินโบ

อ้ิง  777  รุ่นล่าสุดเพ่ิมข้ึนอีกจํานวน  12  ลํา  แต่ยังไม่เสร็จสิ้นข้ันตอน  ก็ถูกรัฐประหารเสียก่อน 

ประเด็นปัญหาการคอร์รัปช่ันในยุคของพล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  ได้ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อรัฐบาลอย่างมาก  และได้เป็นเหตุผลสําคัญท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  

(รสช.)  ใช้เป็นข้ออ้างในการยึดอํานาจ  โดยมีแกนนําท่ีสําคัญคือ  พล.อ.อ.เกษตร  โรจนนิล  พล.อ.

สุนทร  คงสมพงศ์  พล.อ.สุจินดา  คราประยูร  พล.อ.วิโรจน์  แสงสนิท  พล.อ.อิสระพงศ์  หนุนภักดี  

และพล.ร.อ.พิเชษฐ  การุณยวนิช  ซึ่งได้มีการอายัดทรัพย์สินนักธุรกิจในคราบนักการเมืองเป็น

จํานวนมากถึง  25  คน  (สัมฤทธิ์  มีวงศ์อุโฆษ  อ้างถึงใน  ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 

2542: 116)  โดยคณะ  รสช.  ได้ออกแถลงการณ์ฉบับที่  1  ช้ีแจงเหตุผลในการยึดอํานาจไว้  5  

ประการ  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 533-537)  ซึ่งสามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) พฤติการณ์ฉ้อราษฎร์บังหลวงของรัฐบาล  โดย  รสช.  เห็นว่า  ผู้ปกครองได้

ฉวยโอกาสอาศัยอํานาจหน้าท่ีทางการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพรรคพวก  ดังจะ

เห็นได้จากโครงการต่างๆ  ท่ีมีนักการเมืองในรัฐบาลเข้ามามีส่วนผลักดันให้เกิดข้ึน  โดยอ้าง

ประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับ  แต่แท้ท่ีจริงแล้วเป็นการอําพราง การแสวงหาประโยชน์เท่าน้ัน  

และแม้จะมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงอย่างกว้างขวาง  แต่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลกลับ
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ไม่สนใจแก้ไขปัญหา  ย่ิงไปกว่าน้ันยังมีการอ้างเหตุผลต่างๆ  เพียงเพ่ือเป็นการบังหน้า  และแก้ต่าง  

ด้วยการยืนยันว่า  ต้องมีหลักฐานหรือ  “ใบเสร็จ”  การทุจริตมายืนยันด้วย   

2) ข้าราชการการเมืองใช้อํานาจกดข่ีข่มเหงข้าราชการประจําที่ทํางานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต  เน่ืองจากข้าราชการการเมืองแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  ทําให้

ข้าราชการประจําที่มีความซื่อสัตย์ท่ีไม่ยอมเป็นเคร่ืองมือ  ถูกข่มเหงรังแก  ไม่มีความเจริญก้าวหน้า

ในหน้าท่ีการงาน  หลายท่านต้องลาออกจากราชการ  อันเป็นการทําลายขวัญกําลังใจ  และธรรม

เนียมประเพณีของข้าราชการอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน 

3) รัฐบาลมีลักษณะเผด็จการรัฐสภา  นายกรัฐมนตรีได้ร่วมมือกับพรรคการเมือง

ลวงตาประชาชนว่า  เป็นการปกครองแบบประชาธิปไตย  แล้วพลิกแพลงหาประโยชน์  โดยวางตัว

บุคคลในตําแหน่งสําคัญเป็นพวกพ้องของตนเอง  เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการกอบโกยผลประโยชน์

ท่ีไม่มีบุคคลใดมาต่อต้าน 

4) การทําลายสถาบันทหาร  เน่ืองจากเป็นสถาบันเดียวที่ไม่ยอมตกอยู่ใต้อิทธิพล

ทางการเมือง  รัฐบาลได้ใช้ความพยายามนานัปการเพ่ือบีบบังคับทําลายเอกภาพ  ความรักความ

สามัคคีในกองทัพอย่างต่อเน่ือง 

5) มีการบิดเบือนคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์  ในกรณีท่ี  พล.ต.มนูญ  รูป

ขจร  และพรรคพวกคบคิดวางแผนทําลายล้างราชวงศ์จักรี  และเปล่ีย นแปลงการปกครองของ

ประเทศเม่ือปี  พ.ศ.2525  และถูกจับกุมได้ในท่ีสุด  แต่ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มบุคคลท่ีมี

อิทธิพลทางการเมืองให้ได้รับการประกันตัว  และได้รับการอุ้มชูจากนายกรัฐมนตรี  และมีการ

พยายามเบ่ียงเบนความจริง  ท้ังท่ีมีความผิดฐานกบฏ  และคดีล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์  อัน

เป็นการแสดงออกถึงความไม่จงรักภักดี 

ภายหลังจากการปฏิวัติ  รสช.  ได้ยึดอํานาจการปกครองจากรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย  ชุณหะ

วัณ  และร่างรัฐธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร  พ.ศ.2534  ซึ่งได้ประกาศใช้เม่ือวันท่ี  1  

มีนาคม  พ.ศ.2534  แต่สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญกลับมีลักษณะแอบแฝงประเด็นการสืบทอด

อํานาจของ  รสช.  โดยรัฐธรรมนูญมิได้กําหนดให้นายกรัฐมนตรีต้องมาจากสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  และได้กําหนดให้มีการเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี  22  มีนาคม  พ.ศ.2535  ผลการเลือกต้ัง

ปรากฏว่า  5  พรรคการเมืองได้รวมตัวกัน  ได้แก่  พรรคสามัคคีธรรม  พรรคชาติไทย  พรรคกิจ

สังคม  พรรคประชากรไทย  และพรรคราษฎร  เพ่ือครองเสียงข้างมากในสภา  และได้สนับสนุนให้

พล.อ.สุจินดา  คราประยูร  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  และผู้บัญชาการทหารบกข้ึนดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรี  ประเด็นน้ีได้ก่อให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาอันจะได้กล่าวถึงต่อไป 
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ในช่วงที่  รสช.  ควบคุมอํานาจรัฐน้ัน  กลุ่มคณะทหารได้พยายามรวบรวมนักการเมืองจาก

พรรคการเมืองต่างๆ  ให้เข้ามาอยู่ในสังกัด  ภายใต้พรรคสามัคคีธรรม  มีความพยายามท่ีจะสถาปนา

ระบบทุนขุนนางข้ึนมาใหม่  และนอกจากการกดดันนักการเมืองแล้ว  นักธุรกิจต่างเข้ามาขอรับการ

อุปถัมภ์จากคณะรสช.  ด้วยเช่นเดียวกัน  ธุรกิจส่วนใหญ่ท่ีรับการอุปถัมภ์มักเก่ียวข้องกับการจัดสรร

ทรัพยากรของประเทศ  เช่น  สวนเกษตร  สวนป่า  สนามกอล์ฟ  และธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ท่ี

ต้องใช้พื้นท่ีจํานวนมาก  รวม ท้ังมีการเข้าควบคุมรัฐวิสาหกิจท่ีสําคัญหลายแห่ง  มีการใช้

งบประมาณพิเศษท่ีไม่เปิดเผย  และมีการหารายได้จากการให้สัมปทานโครงการลงทุนขนาดใหญ่

ของรัฐ  เช่น  ธุรกิจการส่ือสาร  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  นํ้าประสานไทย, 2546: 32-33)   

อย่างไรก็ตาม  การใช้อํานาจรัฐของคณะรสช.  ได้ประสบปัญหาการต่อต้านของประชาชน

อย่างมาก  เน่ืองจากการท่ีพล.อ.สุจินดา  คราประยูร  ได้เคยประกาศไว้ว่า  จะไม่สืบทอดอํานาจของ

รสช.  และไม่มีเจตนารมณ์ท่ีจะใช้อํานาจในการบริหารปกครองประเทศ  แต่แล้วกลับเข้าดํารง

ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  ประกอบกับเน้ือหาบางส่วนในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีมีลักษณะเพ่ือสืบทอด

อํานาจของ  รสช.  โดยสมบัติ  ธํารงธัญวงศ์  (2548: 595-597)  ได้กล่าวถึงรัฐธรรมนูญฉบับน้ีไว้ว่า  

มีบางมาตราท่ีแอบแฝงประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการสืบทอดอํานาจของรสช.  ไว้อย่างชัดเจน  และได้

ยกตัวอย่างมาตราท่ีเป็นประเด็นปัญหา  อาทิ  วุฒิสมาชิกต้องมาจากการแต่งต้ัง  และให้ประธานสภา

รสช.  เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ัง  การกําหนดให้วุฒิสมาชิกสามารถร่วมกับ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล  การกําหนดให้ประธานวุฒิสภา

เป็นประธานรัฐสภา  การระบุคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีเพียงว่า  ต้องไม่เป็นข้าราชการประจําเท่าน้ัน  

เป็นต้น  นอกจากน้ันยังมีเร่ืองคําวินิจฉัยของศาลฎีกาว่า  คําสั่งของคณะรสช.  ท่ีให้ต้ังคณะกรรมการ

ตรวจสอบทรัพย์สินของนักการเมืองน้ัน  เป็นโมฆะ  เพราะไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ  และได้ส่ัง

ยกเลิกคําสั่งริบทรัพย์สินเสีย  อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า  คณะรสช.  ได้ใช้ประเด็นการตรวจสอบ

ทรัพย์สินนักการเมืองเป็นข้ออ้างในการยึดอํานาจ   และต่อมาพล.อ.สุจินดา  คราประยูร  ยังได้

แต่งต้ังบุคคลท่ีถูกพิจารณาว่า  รํ่ารวยผิดปกติให้เข้าร่วมในคณะรัฐมนตรี  ขณะท่ีสมาชิกคณะ  รสช.  

เองก็มีพฤติกรรมการรํ่ารวยที่น่าสงสัย  ดังท่ีเกิดกรณีการฟ้องร้องแย่งชิงมรดกของ  พล.อ.สุนทร  คง

สมพงษ์  ซึ่งมีมูลค่ากว่า  4  พันล้านบาท  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 554-555)  ประเด็นต่างๆ  

ดังกล่าวได้ทําให้การต่อต้านของประชาชนลุกลามรุนแรงข้ึน  จนในท่ีสุดนําไปสู่การเกิดเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬ  และได้ทําให้อํานาจทางการเมืองของคณะ  รสช.  สิ้นสุดลง 
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4.2.4  พรรคการเมือง  :  ช่องทางการขยายตัวของบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจ และ

นายทุนท้องถิ่น 

จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า  ในช่วงที่พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  เป็นนายกรัฐมนตรี  นัก

ธุรกิจได้เข้ามามีบทบาททางการเมืองผ่านระบบพรรคการเมือง  และขยายตัวมากข้ึนในสมัยพล.อ.

ชาติชาย  ชุณหะวัณ  แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจได้ลดลง

ช่ัวคราว  จนกระทั่งในช่วงที่นายอานันท์  ปันยารชุน  ได้เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี

สมัยท่ีสอง   จึงเป็นช่วงเวลาท่ีการมีส่วนร่วมทางการเมืองเปิดกว้างอีกคร้ังหน่ึง  และถือเป็นช่วงท่ีมี

พ่อค้านักธุรกิจเข้ามาสู่ระบบการเมืองมากท่ีสุดยุคหน่ึงในการเมืองไทย  นักธุรกิจท่ีเข้ามามีบทบาท

ทางการเมืองท่ีสําคัญ  อาทิ  นายอมเรศ  ศิลาอ่อน  นายอาสา  เมฆสวรรค์  พล.ต.อ.เภา  สารสิน  นาย

นุกูล  ประจวบเหมาะ  นายวีระ  สุสังกรกาญจน์  ดร.เสนาะ  อุนากูล  ดร.อาชว์  เตาลานนท์  เป็นต้น   

(ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 116)  และหลังจากน้ันเป็นต้นมา  กลุ่มนักธุรกิจได้

เข้ามามีบทบาททางการเมืองใน  “เบ้ืองหน้า”  มากย่ิงข้ึนเร่ือยๆ  ท้ังการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  

เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือแม้กระท่ังเป็นแกนนํา  หรือผู้ก่อต้ังพรรคการเมือง  การ

ขยายบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจท่ีเพ่ิมมากข้ึนน้ัน  ส่วนหน่ึงเป็นเพราะระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยท่ีเปิดโอกาสให้กับทุกคนมีส่วนร่วมทางการเมือง  และเป็นการเปิดโอกาสให้กับ

กลุ่มธุรกิจด้วยเช่นกัน   

สิ่งท่ีน่าสนใจท่ีจะศึกษาต่อไปคือ  ระบบพรรคการเมืองของไทยได้เป็นช่องทางสําคัญท่ีทํา

ให้กลุ่มธุรกิจเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้อย่างลึกซึ้ง  และเปิดเผยมากข้ึน  ซึ่งในประเด็นน้ี  

ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์  (2542: 154-195)  ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรค

การเมืองกับกลุ่มนักธุรกิจผ่านพรรคการเมืองต่างๆ  และมีประเด็นท่ีน่าสนใจ  ซึ่งได้วิเคราะห์ผ่าน

การศึกษาตัวอย่างของพรรคการเมืองต่างๆ  โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี  

1) พรรคชาติไทย  ก่อต้ังโดยกลุ่มซอยราชครู  มีบริษัทธุรกิจท่ีให้การสนับสนุน

อยู่หลายบริษัท  ซึ่งล้วนเก่ียวข้องกับพล.ต.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  ท่ีเป็นเลขาธิการพรรคในขณะน้ัน  

เช่น  บริษัทศรีอยุธยาประกันภัย  บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา  บริษัททหารสามัคคี  บริษัทไทย

เดินเรือทะเล  บริษัทไทยประสิทธิ์ประกันภัย  ในขณะที่พล.ต.ประมาณ  อดิเรกสาร  ซ่ึงเป็นลูกเขย

ของจอมพลผิณ  ชุณหะวัณ  และมีฐานะเป็นหัวหน้าพรรคน้ัน  ได้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม  เช่น  

บริษัทไวสวรรค์  บริษัทเคร่ืองหนังไทย  บริษัทอุตสาหกรรมทอผ้าไทย  บริษัทนํ้าตาลชลบุรี  บริษัท

กระจกอาซาฮี  และบริษัทปราจีนป่าไม้  ภายหลังการก่อต้ังพรรคชาติไทย  มีกลุ่มธุรกิจสนใจให้การ

สนับสนุนพรรคจํานวนหน่ึง  ท่ีสําคัญได้แก่  นางนงนุช  ตันสัจจา  พ.ต.อ.กฤช  สังข์ทรัพย์  และนาง
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สมถวิล  สังข์ทรัพย์  (เจ้าของโรงเรียนสมถวิล)  นายอรุณ  แสงสว่างวัฒนะ  นายอนุสรณ์  ทรัพย์มนู  

(บริษัทนมตรามะลิ)  นายบุญทรง  ศรีเฟ่ืองฟุ้ง  และนายเดช  บุญ-หลง  เป็นต้น 

ต่อมาเม่ือพรรคชาติไทยเข้าสู่รุ่นท่ีสอง  ได้มีกลุ่มนายทุนท้องถ่ินจากจังหวัดต่างๆ  

เข้ามาในพรรคมากข้ึน  อาทิ  นายบรรหาร  ศิลปอาชา  นายสุรพันธ์  ชินวัตร  นายเสนาะ  เทียนทอง  

นายสําเภา  ประจวบเหมาะ  นายชูชีพ  หาญสวัสด์ิ  นายอุดร  ตันติสุนทร  นายอนุวรรตน์  วัฒนพงศ์

ศิริ  การเข้ามาของนายทุนท้องถิ่นทําให้พรรคชาติไทยเข้มแข็งข้ึน  เพราะสามารถขยายเครือข่ายของ

สาขาได้ครอบคลุมท้ังภาคเหนือ  และอีสาน  กลุ่มนักธุรกิจส่วนหน่ึงเข้าเป็นสมาชิก  และลงสมัคร

รับเลือกต้ังในฐานะนักการเมืองเต็มตัว  โดยส่วนใหญ่เป็นนายทุนท้องถ่ินจากต่างจังหวัด  อาทิ  นาย

ณรงค์  วงศ์วรรณ  เป็นผู้รํ่ารวยและมีอิทธิพลในจังหวัดแพร่  มีธุรกิจเหมืองแร่  ป่าไม้  โรงบ่มยาสูบ  

และมีความใกล้ชิดกับ  รสช.  นายบรรหาร  ศิลปะอาชา  มีอาชีพเดิมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง  มีธุรกิจ

เคมีภัณฑ์ผลิตคลอรีน  โซดาไฟ  และมีหุ้นอยู่ในบริษัทใหญ่ๆ  มากมาย  นายวัฒนา  อัศวเหม  มี

ธุรกิจหลายประเภท  เช่น  ซื้อขายท่ีดิน  ธุรกิจนํ้ามัน  ธุรกิจประมง  นายเสนาะ  เทียนท อง  เป็น

นายทุนจังหวัดปราจีนบุรี  มีธุรกิจในพ้ืนท่ี  ได้แก่  ป๊ัมนํ้ามัน  ป่าไม้  เป็นต้น   

ต่อมา  พรรคชาติไทยเปล่ียนผู้นําพรรคจากกลุ่มซอยราชครูมาเป็นกลุ่มนายทุน

ท้องถ่ิน  คือ  นายบรรหาร  ศิลปะอาชา  ทําให้พรรคชาติไทยได้รับการสนับสนุนจากนายทุน

ท้องถ่ินรายย่อยตระกูลต่างๆ  จํานวนมาก  เช่น  ตระกูลศิลปอาชา  (สุพรรณบุรี)  ผู้ก่อต้ังบริษัทสหะ

ศรีชัยก่อสร้าง  จํากัด  ตระกูลชิดชอบ  (บุรีรัมย์)  มีบริษัท  บีทีดี  คอนแทรคเตอร์  จํากัด  บริษัทศิลา

ชัย บุรีรัมย์  (1991)  จํากัด,  บริษัทศิลาชัยกรุ๊ป  (1997)  จํากัด,  บริษัทศิลาเพ่ิมทรัพย์ก่อสร้างจํากัด,  

ห้างหุ้นส่วนจํากัดชัย  ชิดชอบ  ตระกูลคุณปลื้ม  (ชลบุรี)  มีบริษัทบางแสนมหานคร  จํากัด,  ห้าง

หุ้นส่วนจํากัด  บางแสนมหานครคอนสตรัคช่ัน  ตระกูลโพธสุธน  (สุพรรณบุรี)  เก่ียวข้องกับบริษัท

ร่วมมิตรเหมืองแร่  จํากัด,  บริษัทประสงค์พร  จํากัด,  บริษัทเอส.เค.วาย.  คอนสตรัคช่ัน  จํากัด  

บริษัทสุราษฎร์เรืองกิจ  จํากัด,  บริษัทธนะสินพัฒนา (1991)  จํากัด  และบริษัทพงศ์ธนพร  จํากัด  

(ผาสุก  พงษ์ไพจิตร, 2549: 284)  นอกจากน้ันยังมีตระกูลสุขารมณ์  ปริศนานันทกุล  จุรีมาศ  เท่ียง

ธรรม  ตรีทอง  ศิริพาณิชย์  วีระยุทธวัฒนะ  ประเสริฐสุวรรณ  เป็นต้น 

2) พรรคความหวังใหม่  มีพล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  เป็นหัวหน้าพรรค  แต่เดิมน้ัน

มีลักษณะเสมือนเป็นพรรควิชาการหรือพรรคการเมือง  มากกว่าท่ีจะเป็นพรรคธุรกิจการเมือง  แต่

จุดเปล่ียนท่ีสําคัญของพรรคความหวังใหม่คือ  การได้เลขาธิการพรรคคนใหม่ที่เป็นผู้เก่งกล้าเชิง

ธุรกิจการเมือง  น่ันคือ  นายเสนาะ  เทียนทอง  ซึ่งได้นํานักการเมืองเข้าร่วมกับพรรคความหวังใหม่

จํานวนมาก  และทําให้พรรคความหวังใหม่ได้รับเลือกต้ังมากข้ึนจากอดีต  อย่างไรก็ดี  การเพ่ิมข้ึน

ของสมาชิกพรรคได้ทําให้เกิดปัญหาในการวางตัวตําแหน่งต่างๆ  เม่ือพรรคความหวังใหม่มีโอกาส
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ได้เป็นแกนนําจัดต้ังรัฐบาล  รวมไปถึงความจําเป็นในการท่ีจะต้องจัดหา  “ทุน”  ให้เพ่ิมมากข้ึนด้วย  

เพราะแหล่งเงินทุนภายในพรรคไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่าย  จึงจําเป็นต้องหาทุนจากแหล่งเงินทุน

ภายนอก  พรรคความหวังใหม่มีกลุ่มธุรกิจให้การสนับสนุนหลายกลุ่ม  โดยกลุ่มท่ีสําคัญ  อาทิ  นาย

วิชัย  กฤษดาธานนท์  กลุ่มธุรกิจบ้านจัดสรรกฤษดานคร  กลุ่มซี.พี.  ของนายธานินท์  เจียรวรานนท์  

กลุ่มโชควัฒนา  ตระกูลดารถานนท์  กลุ่มสิทธิอํานวย   นายภูษณ  ปรีย์มาโนช  ผู้บริหารยูคอม  

นางสาวราศี  บัวเลิศ  กลุ่มแชเล้นจ์กรุ๊ป  กลุ่มเจริญเลิศ  เอ็นเตอร์ไพรส์  นายอนันต์  กาญจนพาสน์  

นายเกริกชัย  ซอโสตถิกุล  กลุ่มเชิดชัย  นายพิทักษ์  รังสีธรรม  เป็นต้น   

การท่ีพรรคความหวังใหม่ประกอบด้วยสมาชิกพรรคจํานวนมาก  และมา จาก

หลายกลุ่มการเมือง  อีกท้ังมีเครือข่ายกับกลุ่มธุรกิจเป็นจํานวนมากด้วย  ทําให้การบริหารงานต่างๆ  

ได้รับแรงกดดันจากท้ังภายใน  และภายนอกพรรค  และท่ีสําคัญคือ  กลุ่มต่างๆ  เหล่าน้ีล้วนมุ่งหวัง

ผลประโยชน์มากเกินไป  สมาชิกพรรคท่ีเป็นนายทุนหรือนักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีก็เป็นไปในเชิง

ปริมาณ  มากกว่าคุณภาพ  ทําให้ผลการทํางานของพรรคความหวั งใหม่เม่ือมีโอกาสเป็นแกนนํา

รัฐบาลประสบปัญหาอย่างมากท้ังในด้านประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

3) พรรคประชาธิปัตย์  เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่พรรคหน่ึง  ผู้ก่อต้ังมาจากกลุ่ม

ขุนนางเก่า  จึงมีลักษณะของอนุรักษ์นิยม  โดยได้ก่อต้ังข้ึนมาเพ่ือต่อต้านรัฐบาลของคณะราษฎร  

แต่อย่างไรก็ดี  เม่ือกาลเวลาผ่านไปพรรคประชาธิปัตย์เร่ิมแสวงหาความอยู่รอด  โดยเปิดโอกาสให้

กลุ่มธุรกิจเข้ามามากข้ึน  (โดยเฉพาะในช่วงปี  พ.ศ.2531)  คือ  กลุ่มของนายพิชัย  รัตตกุล  นาย

เฉลิมพันธ์  ศรีวิกรณ์  นายนิพนธ์  พร้อมพันธ์ุ  นายพรเทพ  เตชะไพบูลย์  ต่อมาภายหลังเหตุการณ์

พฤษภาทมิฬ  พรรคประชาธิปัตย์ได้รับกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนท่ี  เช่น  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  

นายอรรคพล  สรสุชาติ  นายสาวิตถ์  โพธิวิหก  นายจักรพันธ์  ยมจินดา  เป็นต้น  แม้สมาชิกรุ่นใหม่

น้ีจะไม่มีธุรกิจใหญ่โต  แต่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจอยู่มาก  ซึ่งสามารถให้การ

สนับสนุนพรรคให้สามารถแข่งกับพรรคอ่ืนๆ  ได้   

แม้พรรคประชาธิปัตย์จะมีภาพของความเป็นพรรคการเมืองท่ีมีความซื่อสัตย์  และ

ต่อต้านการใช้เงิน  การซ้ือเสียง  อันเป็นจุดขายที่สําคัญของพรรค  แต่ก็ได้มีการใช้เงินและแสวงหา

แหล่งเงินทุน  โดยมีกลุ่มธุรกิจท่ีให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ท่ีสําคัญ  10  กลุ่ม  ได้แก่  1)  

กลุ่มเจริญโภคภัณฑ์  2)  กลุ่มยูคอม  3)  กลุ่มกระทิงแดง  4)  กลุ่มเกษตรรุ่งเรืองพืชผล  5)  กลุ่มภัทร

ประสิทธิ์  6)  กลุ่มสยามกว้างไพศาล  7)  กลุ่มตรีเพชร  8)  กลุ่มไทยเดินรถ  9)  กลุ่มอุตสาหกรรม

ท่อนํ้าไทย  และ  10)  กลุ่มธุรกิจของนางอัญชลี  วานิชเทพบุตร  (ประชาชาติธุรกิจ, 1 มิ.ย. 2538  

อ้างถึงใน  ปรีชา  อุปโยคิน  และสุรีย์  กาญจนวงศ์, 2542: 174)  และยังมีกลุ่มธุรกิจท้องถิ่นอีกหลาย

ตระกูล  อาทิ  ตระกูลสุขประพฤติ  (กรุงเทพมหานคร)  มีบริษัทรวมนครก่อสร้าง  (ประเทศไทย)  
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จํากัด  ตระกูลเตชะไพบูลย์  (กรุงเทพมหานคร)  มีบริษัทศรีนครการโยธา  จํากัด  (มหาชน)  ตระกูล

ภัทรประสิทธิ์  (พิจิตร)  มีบริษัทพิจิตรธุรกิจ  111  จํากัด  ตระกูลแก้วทอง  (พิจิตร)  มีบริษัทสระ

หลวงก่อสร้างจํากัด  ตระกูลโพธิพิพิธ  (นครปฐม  สิงห์บุรี  และกาญจนบุรี)  เก่ียวข้องกับบริษัท  ซี.

เอ.  คอนสทรัคช่ัน  จํากัด,  บริษัทอรลักษณ์สิงห์บุรี  (1994)  จํากัด  และบริษัทจิตติชัยการโยธา  

จํากัด  ตระกูลอิสระเสนารักษ์  (นครนายก)  มีห้างหุ้นส่วนจํากัด  อิสรายศ  คอนส์  ตระกูลสภาวสุ  

(พระนครศรีอยุธยา)  มีบริษัทประมวลก่อสร้าง  จํากัด  ตระกูลวัฒนาประสิทธิ์  (ราชบุรี)  มีห้าง

หุ้นส่วนจํากัดบ้านโป่งขนส่ง  ตระกูลปิตุเตชะ  (ระยอง)  มีบริษัทบ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต  จํากัด  

และห้างหุ้นส่วนจํากัด  ระยองวิศวโยธา  ตระกูลมหาสุวีระชัย  (ศรีสะเกษ)  มีบริษัทศรีสะเกษ  

มหาชัย  จํากัด  ตระกูลโกวิทศิริกุล  (หนองคาย)  มีห้างหุ้นส่วนจํากัดอิทธิศักด์ิขนส่งหนองคาย  

และห้างหุ้นส่วนจํากัด  โกวิทศิริกุลบริการ  ตระกูลจิรเมธาการ  (อุดรธานี)  มีห้างหุ้นส่วนจํากัด  จิร

พัฒนา  1979  อุดร  ตระกูลนามบุตร  (อุบลราชธานี)  มีห้างหุ้นส่วนจํากัด  ล.พานิชเข่ืองในก่อสร้าง   

4) พรรคกิจสังคม  ก่อต้ังข้ึนโดยการร่วมมือกันระหว่างนักการเมือง  และนัก

ธุรกิจ  โดยนักธุรกิจท่ีสําคัญคือ  นายบุญชู  โรจนเสถียร  นายพงษ์  สารสิน  ร.ต.อ.สุรัตน์  โอสถานุ

เคราะห์  พรรคกิจสังคมได้ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองเร่ือยมา  จนกระท่ังนายมนตรี  พงษ์พานิช  

นักธุรกิจจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาข้ึนมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรค  ได้ทําให้เกิดการแตกแยก

ในพรรคกิจสังคม  ส่งผลให้เกิดการแยกตัวออกไปของนักธุรกิจคนสําคัญ  เช่น  นายพงษ์  สารสิน  

ร.ต.อ.สุรัตน์  โอสถานุเคราะห์  นายสุบิน  ป่ินขยัน  และร.ต.ประภาส  ลิมปะพันธ์ุ   

พรรคกิจสังคมมักจะมีข่าวพัวพันในเร่ืองผลประโยชน์อยู่เสมอ  อาทิ  ในการร่วม

รัฐบาลของนายบรรหาร  ศิลปะอาชา  มีข่าวว่า  นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน  ซึ่งนายมนตรี  พงษ์พานิช  

ให้การสนับสนุน  มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับนักธุรกิจบางคนในกรณีถมท่ี  เพ่ือก่อสร้างสนามบิน

หนองงูเห่า  (สุวรรณภูมิ)  และการจัดต้ังสายการบินขนส่งทางอากาศ  หรือในช่วงการต้ังรัฐบาลของ

พรรคประชาธิปัตย์  เม่ือปลายปี  พ.ศ.2540  พรรคกิจสังคมถูกมองว่า  เป็นพรรคท่ีดําเนินธุรกิจ

การเมืองท่ีมีนักธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์แนบแน่นคือ  นายสมชาย  เบญจรงคกุล  กลุ่มยูคอม  

นอกจากน้ัน  นายรักเกียรติ  สุขธนะ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และนายธีระวัฒน์  ศิริ

วันสายัณฑ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังตกเป็นข่าวกรณีทุจริตการจัดซ้ือยาและ

เวชภัณฑ์ในกระทรวงสาธารณสุข  จนต้องลาออกจากตําแหน่ง  และถูกศาลฎีกาตัดสินจําคุก  15  ปี 

5) พรรคชาติพัฒนา  ก่อต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี  12  กรกฎาคม  พ.ศ.2535  โดยมีพล.อ.

ชาติชาย  ชุณหะวัณ  เป็นหัวหน้าพรรค   ซึ่งมีรากฐานทางธุรกิจด้านการเงิน  และได้ก่อต้ังธุรกิจ

อ่ืนๆ  ร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง  อาทิ  บริษัทเอราวัณแอร์  ร่วมกับนายดิลก  มหา ดํารงกุล  

แห่งกลุ่มสีทองพาณิชย์  นายวิจิตร  ชวนะนันท์  เจ้าของบริษัทรับเหมาวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง  นาย
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สุรชัย  อัศวกุล  เจ้าของโรงแรมจอมสุรางค์  นายกําธร  เหลืองอร่ามรัตน์  เจ้าของโรงสีในจังหวัด

สระบุรี  ซึ่งจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่เป็นนายทุนท้องถ่ิน  หรือการเปิดบริษัทไทร  แลทเทอรอล  โค-

ออเปอเรช่ัน  ร่วมกับนายพิทักษ์  อินทรวิทยนันท์  นายไพโรจน์  เป่ียมพงษ์สานต์  แห่งกลุ่มบ้าน

ฉาง  เป็นต้น  พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับนายทุนท้องถิ่นแทบทุกภาค  

ทําให้ได้รับความเช่ือม่ันในช้ันเชิงทางธุรกิจเป็นอย่างมาก  และในการเลือกต้ังในวันท่ี  13  กันยายน  

พ.ศ.2535  ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคชาติไทย  ย้ายมาเข้าพรรคชาติพัฒนาจํานวนมาก  

โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีพ้ืนฐานจากนักธุรกิจและอิทธิพลท้องถ่ิน  เช่น  นายวิทยา  คุณปลื้ม  นายสนธยา  

คุณปลื้ม  นายภิญโญ  นิโรจน์  นายจําลอง  ครุฑขุนทด  พล.อ.อาทิตย์  กําลังเอก  นายสมพงษ์  อมร

วิวัฒน์  นายเดช  บุญ-หลง  นายกร  ทัพพะรังสี  ว่าท่ีร้อยตรีไพโรจน์  สุวรรณฉวี  นายประจวบ  ไชย

สาส์น  เป็นต้น  รวมถึงมีกลุ่มธุรกิจตระกูลต่างๆ  ให้การสนับสนุน  ได้แก่  ตระกูลลิปตพัลลภ  

(นครราชสีมา)  ตระกูลชาญวีรกูล  (กรุงเทพมหานครฯ)  ท่ีมีบริษัทชิโน-ไทย  เอ็นจิเนียร่ิง  แอนด์  

คอนสตรัคช่ัน  จํากัด  ตระกูลด่านกูล  (นครราชสีมา)  มีห้างหุ้นส่วนจํากัด  อาร์คอนก่อสร้าง  ห้าง

หุ้นส่วนจํากัดไทยสวัสด์ิค้าไม้ก่อสร้าง  และห้างหุ้นส่วนจํากัดบํารุงไทยสีค้ิวก่อสร้าง  2522  ตระกูล

ชัยวิริยะ  (ชัยภูมิ)  มีห้างหุ้นส่วนจํากัด  ป.นันท์การธุรกิจ  และห้างหุ้นส่วนจํากัดชัยภูมิย่งเซ่งฮวด  

ตระกูลสงวนวงศ์ชัย  (ชัยภูมิ)  มีห้างหุ้นส่วนจํากัด  บําเหน็จสงวนวงศ์  ตระกูลนพอมรบดี  (ราชบุรี)  

มีห้างหุ้นส่วนจํากัด  ท่าราบก่อสร้าง  และบริษัท  เอ็ม.เค.อาร์มอเตอร์  จํากัด  (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร, 

บรรณาธิการ, 2549: 285)  ต่อมาได้มีบุคคลหน่ึงเข้ามาร่วมพรรค  คือ  นายกร  ทัพพะรังสี  โดยมี

ศักด์ิเป็นหลานของพล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  และมีธุรกิจร่วมกับนายพิทักษ์  อินทรวิทยนันท์  ใน

บริษัทไทรแลตเตอรัล  ซึ่งเป็นบริษัทรับช่วงเหมา  ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการบินในด้านบริการและ

การจัดซื้อร่วมกับ  พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  ด้วย  และในเวลาต่อมายังมีนายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  

บุตรชายเจ้าของบริษัทประยูรวิศว์การช่าง  บริษัทท่ีมีงานรับเหมาก่อสร้างถนนในหลายพ้ืนท่ี  เข้า

ร่วมเป็นสมาชิกพรรค  และได้มีบทบาทสําคัญในพรรคในเวลาต่อมา 

นักธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์กับพรรคชาติพัฒนาน้ัน  มีมากมายหลายคน  และท่ีมี

ความสัมพันธ์ค่อนข้างมาก  ได้แก่  นายพิทักษ์  อินทรวิทยนันท์  ซ่ึงต่อมาได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงต่างประเทศ  ในโควตาของพรรคชาติพัฒนา  สมัยรัฐบาลพล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  

หรือนายชวรัตน์  ชาญวีรกูล  เป็นนักธุรกิจท่ีมีตําแหน่งในบริษัทมากมาย  ท่ีสําคัญ  คือ  เป็น

ประธานกรรมการชิโน-ไทย  กรุ๊ป  กรรมการผู้จัดการบริษัทชิโนไทย  เอ็นจิเนียร่ิง  แอนด์คอน

สตรัคช่ัน  จํากัด  (มหาชน)  ซึ่งได้รับเชิญจากพล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณให้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลังในโควตาพรรคชาติพัฒนา  ในสมัยรัฐบาลนายชวน  หลีกภัย  เป็นต้น     
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6) พรรคพลังธรรม  ก่อต้ังในปี  พ.ศ.2531  มีพล.ต.จําลอง  ศรีเมือง  เป็นหัวหน้า

พรรค  ซึ่งมีภาพของผู้ท่ีสมถะ  ถือศีลเคร่งครัด  และมีความสัมพันธ์กับสํานักสงฆ์สันติอโศก  ถึงแม้

สมาชิกของพรรคพลังธรรมจะมีนักธุรกิจอยู่บ้าง  แต่ส่วนใหญ่เป็นศิษยานุศิษย์ของสํานักสงฆ์สันติ

อโศก  ในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  เป็นช่วงท่ีพรรคพลังธรรมรุ่งเรืองสุดขีด  มีสมาชิก

ได้รับเลือกในกรุงเทพมหานครถึง  32  คน  ภาคกลาง  6  คน  ภาคใต้  1  คน  และภาคเหนือ  2  คน  

รวม  41  คน  แต่ภายหลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  พรรคพลังธรรม  และพล.ต.จําลอง  ศรีเมือง  

ถูกโจมตีอย่างหนักว่า  “เป็นผู้พาคนไปตาย”  ทําให้พรรคพลังธรรมเส่ือมความนิยมลง   

ต่อมาได้เกิดชนวนความแตกแยกในพรรคพลังธรรม  เม่ือ  พล.ต.จําลอง  ศรีเมือง  

ได้ลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพรรค  และคณะกรรมการบริหารพรรคได้เลือกนายบุญชู  โรจน

เสถียร  เป็นหัวหน้าพรรคแทน  แต่กลับไม่มีบารมีพอจะคุมสมาชิกพรรคได้  จนพล.ต.จําลอง  ศรี

เมืองต้องกลับมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคอีกคร้ังหน่ึง  และเกิดเหตุการณ์สําคัญคือ  การนํานัก

ธุรกิจระดับอภิมหาเศรษฐีของประเทศ  คือ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เข้ามาดํารงตําแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  และนํานายวิชิต  สุรพงษ์ชัย  อดีตกรรมการผู้จัดการ

ธนาคารกรุงเทพจํากัด  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  โดยทั้งสองไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  ทําให้สมาชิกพรรคส่วนหน่ึงไม่พอใจ  และมี  “กลุ่ม 23”  ได้ลาออกไปอยู่กับพรรคนําไทย  

และประชาธิปัตย์ในเวลาต่อมา  หลังจากการยุบสภา  พรรคพลังธรรมได้เลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่  

และผู้ท่ีได้รับเลือกคือ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เจ้าของธุรกิจด้านการส่ือสารโทรคมนาคม  แม้ต่อมา

ได้ลาออกจากหัวหน้าพรรค  และจากการเป็นสมาชิกพรรค  แต่ก็ได้กลายเป็นนักธุรกิจผู้มีบทบาทที่

สําคัญในทางการเมืองของประเทศในเวลาต่อมา  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิง  “ธุรกิจการเมือง”  

ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 

 

4.2.5  หลังพฤษภาทมิฬ  : ปัญหาการคอร์รัปช่ัน  เสถียรภาพของรัฐบาล  และวิกฤต

เศรษฐกิจ  2540 

4.2.5.1  การคอร์รัปช่ัน  และเสถียรภาพของรัฐบาล 

ภายหลังจากเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  พล .อ.สุจินดา  คราประยูรได้ลาออกจาก

ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังนายอานันท์  ปัน

ยารชุน  เป็นนายกรัฐมนตรี  ซึ่งในรัฐบาลของนายอานันท์  ปันยารชุน  ได้ทําหน้าท่ีในการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ  และกําหนดให้มีการเลือกต้ังท่ัวไป  ผลปรากฏว่า  พรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกต้ัง

สูงสุด  ได้เป็นแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาลผสม  และนายชวน  หลีกภัย   ข้ึนดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรี  แต่หลังการบริหารประเทศได้เพียงปีเศษ  เกิดข้อขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาล  
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เกิดกรณีแกนนํากลุ่ม  16  โจมตีข้อบกพร่องในการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมของรัฐบาล  ในเร่ือง

การออกเอกสารสิทธิ์  หรือ  ส.ป.ก. 4-01  ท่ีมีการแจกท่ีดินของรัฐให้แก่ประชาชนบางคนอย่างมี

เง่ือนงํา  อาทิ  แจกให้กับคนท่ีมิใช่เกษตรกร  หรือท่ีดินบางส่วนท่ีแจกไปแล้วน้ันเหมาะสําหรับ

สร้างสถานพักตากอากาศมากกว่าการเกษตรกรรม  เป็นต้น  จนเป็นประเด็นท่ีฝ่ายค้านนํามาเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจ  และพรรคพลังธรรมซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาล  ได้มีมติงดออกเสียงสนับสนุน

รัฐบาลด้วยเหตุผลว่า  รัฐบาลตอบข้อกล่าวหาไม่ชัดเจน  อันเป็นการสะท้อนถึงปัญหาความไร้เถียร

ภาพของรัฐบาล  ซึ่งได้นําไปสู่การยุบสภาในท่ีสุด  

เม่ือมีการเลือกต้ังใหม่  ปรากฏว่า  พรรคชาติไทย  ท่ีแสดงความพร้อมในการ

สนับสนุนให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับตามแนวทางของคณะกรรมการพัฒนา

ประชาธิปไตย  ได้รับคะแนนเสียงมากท่ีสุดเป็นแกนนําในการจัดต้ังรัฐบาล  มีนายบรรหาร  ศิลปะ

อาชา  เป็นนายกรัฐมนตรี  แต่หลังการบริหารราชการมาได้เพียง  8  เดือนเศษ  ได้มีการย่ืนญัตติ

อภิปรายไม่วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  โดยเป้าหมายหลักในการถูกอภิปรายคือ  นายสุชาติ  ตัน

เจริญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ในกรณีการออกเอกสาร  น.ส.3 ก.  บนเกาะเสม็ด

ให้กับครอบครัวตันเจริญ  จํานวน  28  ฉบับ  เน้ือท่ี  481  ไร่  และการออกเอกสาร  น.ส.3 ก.  ใน

จังหวัดหนองคายอย่างไม่ถูกต้อง  โดยมีเจ้าหน้าท่ีกรมท่ีดินร่วมมือด้วย  และกรณีเข้าไปพัวพันกับ

การกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพฯ  พาณิชยการ  ซึ่งภายหลังจากการอภิปรายในประเด็นน้ี  ได้ทําให้

เกิดความแตกต่ืนของลูกค้าธนาคารกรุงเทพฯ  พาณิชยการ  โดยต่างแห่ไปถอนเงิน  จนทําให้

ธนาคารประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องอย่างหนักทันที  และต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย  จนถึงการปรับคณะรัฐมนตรี  ซึ่งกรณีธนาคารกรุงเทพฯ  พาณิชยการน้ี  นอกจาก

จะเป็นปัญหาทางการเมืองแล้ว  ยังเป็นสาเหตุสําคัญประการหน่ึงท่ีทําให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจของ

ประเทศในเวลาต่อมา  ประกอบกับการบริหารประเทศของนายบรรหาร  ศิลปะอาชา  ท่ีนอกจากจะ

เต็มไปด้วยกรณีทุจริตแล้ว  ยังขาดประสิทธิภาพในการแก้ไขการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้  วิกฤต

ต่างๆ  ทําให้นายบรรหาร  ศิลปะอาชา  ไม่สามารถต้านกระแสวิกฤตศรัทธาท่ีมีต่อรัฐบาล  จนใน

ท่ีสุดต้องประกาศยุบสภาให้มีการเลือกต้ังใหม่  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 685-699)    

ภายหลังการยุบสภาได้มีการเลือกต้ังใหม่  พรรคความหวังใหม่ได้เป็นแกนนําในการ

จัดต้ังรัฐบาล  พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  โดยเน้นนโยบายในการ

แก้ปัญหาเศรษฐกิจ  อย่างไรก็ดี  ได้เกิดเหตุการณ์สําคัญสองประการท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  ได้แก่  การท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยทําการปกป้องค่าเงิน

บาทจากการโจมตีของนักค้าเงินข้ามชาติ  และการประกาศเปลี่ยนแปลงระบบอัตราแลกเปลี่ยนจาก

ระบบตะกร้าเงินมาเป็นระบบลอยตัวแบบมีการจัดการ  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 709)  ทําให้
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ค่าเงินบาทอ่อนลงเร่ือยๆ  สิ่งท่ีตามมาคือ  หน้ีต่างประเทศของธนาคาร  และบริษัทของไทยพุ่งขึ้น

อย่างรวดเร็ว  จนทําให้บริษัทจํานวนมากเข้าสู่ภาวะล้มละลาย  นําไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในประเทศใน

ปี  พ.ศ.2540   

4.2.5.2  วิกฤตเศรษฐกิจ  พ.ศ.2540 

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจในปี  พ.ศ.2540  เป็นวิกฤตการณ์ท้ังทางด้านดุลการชําระเงิน  

สถาบันการเงิน  และหน้ีสิน  นับแต่มีการเปิดเสรีทางการเงินในปี  พ.ศ.2534  ในช่วงน้ันมีการจัดต้ัง

วิเทศธนกิจ  ซึ่งเป็นการเปิดให้มีเงินทุนระยะสั้นไหลเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของไทยจํานวนมาก  

โดยเฉพาะในรูปของการก่อหน้ีของภาคเอกชน  ส่งผลต่อเน่ืองให้มีการเก็งกําไรในธุรกิจท่ีดิน  และ

อสังหาริมทรัพย์อย่างกว้างขวาง  สภาพเศรษฐกิจขยายตัวสูงข้ึนโดยปราศจากพื้นฐานท่ีม่ันคง  

ประกอบกับความล้มเหลวในการกํากับและตรวจสอบระบบสถาบันการเงิน  ทําให้ความม่ันใจของ

นักลงทุนต่างชาติลดน้อยลง  และได้ลดความเสี่ยงด้วยการถอนเงินออกจากประเทศไทยออกไป  

อย่างไรก็ตาม  ปัจจัยที่เป็นตัวเร่งวิกฤตท่ีสําคัญคือ  การท่ีค่าเงินบาทถูกโจมตีจากกองทุนบริหาร

ความเส่ียง  หรือเฮดจ์ฟัน  (Hedge  Funds)  จากต่างประเทศ  เพ่ือสร้างแรงกดดันให้ค่าเงินบาทลดลง  

ประกอบกับความผิดพลาดของนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย  ท่ีพยายามปกป้องค่าเงินบาท

ท่ีทําให้ทุนสํารองระหว่างประเทศลดตํ่าลงอย่างมาก  จนทําให้ประเทศเข้าสู่ภาวะล้มละลายทาง

เศรษฐกิจ  (มติชน, 2547: 8) 

วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนน้ัน  มิได้เกิดข้ึนอย่างกะทันหัน  แต่มีสัญญาณท่ีบ่งบอกก่อน

หน้าแล้ว  ดังท่ีนายมิเชล  กัมเดซูส์  (อ้างถึงใน  ทองแถม  นาถจํานง, 2541: 57-58)  ได้กล่าวถึงตัว

บ่งช้ีถึงความไม่สมดุล  อาทิ  การเพ่ิมข้ึนของอัตราแลกเปลี่ยนท่ีแท้จริง  การขยายตัวของภาคการ

ส่งออกที่ลดลงอย่างมาก  การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง  การเพ่ิมข้ึนของเงินทุน

ระยะสั้นและหน้ีต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน  ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีล้วนเป็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย  เป็น

ความอ่อนแอในโครงสร้างเศรษฐกิจ  อันเกิดจากการลงทุนเกินตัวของภาคเอกชน  การดําเนินธุรกิจ

เป็นเพียงการเก็งกําไรท่ีไม่ก่อให้เกิดผลผลิต  (กรุงเทพธุรกิจ, 2549)   รวมไปถึงการท่ีภาคเอกชน

กู้ยืมเงินโดยไม่มีการประกันความเส่ียงจํานวนมาก  ตลาดอสังหาริมทรัพย์เฟ้อ  ระบบธนาคาร  และ

สถาบันการเงินท่ีอ่อนด้อย  และการปล่อยสินเช่ือประมาณสูงเกินไป  ท้ังที่ตลาดได้ส่งคําเตือนในรูป

ของราคาหุ้นตกตํ่า  และการเพ่ิมข้ึนของแรงกดดันต่ออัตราแลกเปลี่ยนแล้ว 

อย่างไรก็ดี  มีสิ่งท่ีน่าสนใจปรากฏอยู่ในบทวิเคราะห์ของ  Richard  Lacoya  และ  

Richard  Hornik  (อ้างถึงใน  ทองแถม  นาถจํานง, 2541: 59)  ท่ีได้วิจารณ์ถึงปัจจัยทางสังคมของ

ไทยท่ีถูกควบคุมโดยสามกลุ่มหลักๆ  คือ  กลุ่มนักการเมืองหรือข้าราชการ  กลุ่มธุรกิจ  และกลุ่ม

การเงิน  (ธนาคาร)  ว่า  สังคมแบบเอเชียคุ้นชินกับการปฏิบัติตามคําสั่งจากบนลงล่าง  สังคมขาด
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การประชาพิจารณ์  และการไต่สวนสาธารณะ  ผู้มีอํานาจในภาครัฐเหินห่างจากความคิดเห็น

สาธารณะ  และถูกแยกออกจากการถูกตรวจสอบสาธารณะ  สิ่งเหล่าน้ีได้ทําให้เกิดความหลงตัว  

ลัทธิพวกพ้อง  (Cronyism)  และการคอร์รัปช่ัน  การตัดสินใจใดๆ  ล้วนต้ังอ ยู่บนพ้ืนฐาน

ความสัมพันธ์ส่วนตัวท่ีอยู่เหนือระบบกฎหมายและระบบตลาด  อันสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอ

ในธรรมาภิบาลสถาบันต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  และสร้างความโปร่งใส  ไม่ว่าจะเป็น

ในภาครัฐหรือภาคเอกชน  (กรุงเทพธุรกิจ, 2549)  สิ่งท่ี  Richard  Lacoya  และ  Richard  Hornik  

วิจารณ์น้ันสอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมไทย  ท่ีเศรษฐกิจการเมืองของประเทศถูกครอบงํา

โดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพันธ์โยงใยอยู่กับธนาคารหลักๆ  ไม่ก่ีแห่ง  บริษัทขนาดใหญ่

ประมาณสามสิบแห่งครอบงําระบบเศรษฐกิจของประเทศ  โดยมีกลุ่มตระกูลไทยเช้ือสายจีนไม่ก่ี

กลุ่มเป็นเจ้าของ  ธุรกิจเหล่าน้ีเติบโตโดยใช้ธนาคารเป็นแหล่งดูดเงินจากภาคชนบท เข้ามา

หมุนเวียนเป็นเงินกู้  และอาศัยความใกล้ชิดกับรัฐบาล  ขณะท่ีรัฐบาลเองขาดประสิทธิภาพในการ

บริหารงาน  และระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลที่ดีในเร่ืองระบบธนาคาร  ทําให้ผู้บริหารส่วน

ใหญ่ในภาครัฐ  และบางส่วนของสถาบันการเงินเอกชนมุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้น

มากกว่าที่จะมองการณ์ไกลในการพัฒนาธนาคารและสถาบันการเงินให้เป็นสถานท่ีเอ้ือต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว  รวมท้ังการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจท่ีผิดพลาด  หวังแต่กู้เงินต่างชาติ

มาลงทุน  เพ่ือแสวงหากําไรระยะสั้น  โดยไม่คิดเร่ืองการส่งเสริมการออม  หรือการสร้างทุน

ภายในประเทศให้เข้มแข็ง  (วิทยากร  เชียงกูล, 2548: 39) 

นอกจากน้ันยังมีปัจจัยจากนโยบายท่ีผิดพลาดของภาครัฐ  ท้ังการดําเนินนโยบาย

อัตราแลกเปลี่ยน  และอัตราดอกเบ้ียท่ีผิดพลาด  (กรุงเทพธุรกิจ, 2549)  และนโยบายในการ

แก้ปัญหาของไทย  โดยในช่วงก่อนวิกฤต  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF)  ได้ยํ้าถึงปัญหา

โครงสร้างเศรษฐกิจในช่วงก่อนวิกฤตท่ีได้กล่าวมาข้างต้น   และมีการกดดันเพ่ือให้รัฐบาลมี

มาตรการเร่งด่วน  แต่ผู้รับผิดชอบของไทยกลับมิได้ตระหนักถึง  และเม่ือวิกฤตการณ์ลุกลามมาก

ข้ึน  รัฐบาลย่ิงดําเนินนโยบายท่ียิ่งส่งผลเลวร้ายมากข้ึน  อาทิ  รัฐบาล  โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

ได้ใช้นโยบายปกป้องค่าเงินบาท  ทําให้สูญเสียทุนสํารองระหว่างประเทศออกไปจนเกือบ

ล้มละลาย  มีการส่ังปิดสถาบันการเงินกว่า  50  แห่ง  ทําให้ธุรกิจท่ีมีสินเช่ือผูกพันกับสถาบัน

การเงินเหล่าน้ันต้องประสบปัญหาอย่างรุนแรง  มีการโอนหน้ีเอกชนให้เป็นหน้ีสาธารณะ  โดยการ

รับประกันเงินฝาก  และเจ้าหน้ีของสถาบันการเงินท่ีถูกปิดเต็มจํานวน  รวมท้ังให้กองทุนฟ้ืนฟู

สถาบันการเงินต้องสละหลักประกัน  เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้ีต่างประเทศ  อันเป็นการสร้างภาระหน้ี

ให้กับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยไม่สมควรอย่างยิ่ง  (มติชน, 2547: 8) 
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เม่ือวิกฤตการณ์ดังกล่าวขยายตัวจนเกินกว่าท่ีรัฐบาลไทยจะรับมือได้  รัฐบาลจึงได้

ขอความช่วยเหลือโดยการกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  (IMF)  แต่การใช้มาตรการ

ต่างๆ  ท่ี  IMF  กําหนดให้ดําเนินการ  กลับยิ่งทําให้เศรษฐกิจทรุดหนักลงไปอีก  สิ่งท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ี

ได้ทําให้สังคมไทยสูญสิ้นศรัทธาต่อนักการเมืองและระบบราชการไทยอย่างยิ่ง  เกิดกระแสกดดัน

จนกระทั่งพล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  ต้องประกาศลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  และพรรคร่วม

รัฐบาลได้หันไปสนับสนุนให้นายชวน  หลีกภัย  ข้ึนดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง 

ในด้านของผลกระทบต่อกลุ่มธุรกิจน้ัน  วิกฤตเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนได้ทําให้ค่าเงินบาท

ลดตํ่าลง  ธนาคารต่างๆ  ประสบปัญหาสภาพคล่อง  ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทุน

การเงินและกลุ่มธุรกิจบางส่วนกับกลุ่มการเมืองไม่เข้มแข็งเพียงพอท่ีจะส่งผลให้รัฐบาลเข้าอุ้มชูได้

เหมือนอดีต  ทําให้บริษัทหลายแห่งล้มละลาย  บางแห่งต้องขายสินทรัพย์ออกไป  แต่ก็มิใช่ว่าจะไม่

มีธุรกิจท่ีได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลเสียเลย  เพราะยังคงมีกลุ่มธุรกิจบางประเภทท่ีได้รับการ

ปกป้องจากรัฐบาล  เช่น  ธุรกิจโทรคมนาคม  อสังหาริมทรัพย์  และสื่อสารมวลชน  เป็นต้น  (ผาสุก  

พงษ์ไพจิตร  และคริส  เบเคอร์, 2546: 219-220)  ซึ่งธุรกิจท่ีได้รับการปกป้องเหล่าน้ี  เป็นกลุ่มธุรกิจ

ท่ีมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาล  และได้ ใช้สายสัมพันธ์ดังกล่าวในการได้รับข้อมูลในการท่ี

รัฐบาลในขณะน้ันจะดําเนินการในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ  ทําให้กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีสามารถวางแผน

รับมือได้ก่อนธุรกิจอ่ืนท่ีไม่มีข้อมูลดังกล่าว  โดยในเร่ืองน้ีน้ัน  ได้ปรากฏในคําพิพากษาศาลฎีกา  

ยกฟ้องกรณีท่ีนายโภคิน  พลกุล  อดีตรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ฟ้องเรียกค่าเสียจากจาก

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์  และหนังสือพิมพ์อีก  8  ฉบับ  กรณีท่ีนาย

สุเทพ  อภิปรายในญัตติไม่ไว้วางใจรัฐบาลพล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  เร่ืองการลดค่าเงินบาท  โดยต้ัง

ข้อสงสัยว่า  นายโภคิน  จะนํามติจากท่ีประชุมลับเร่ืองการลดค่าเงินบาทไปบอกแก่  พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร  ทําให้ธุรกิจของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรได้ประโยชน์  อีกทั้งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  เก่ียวกับการอภิปรายดังกล่าว  

พบว่า  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ซึ่งขณะน้ันดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วย  ได้ลุกข้ึนตอบนาย

สุเทพ  เทือกสุบรรณ  ซึ่งมีข้อความตอนหน่ึงท่ี  พ .ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ยอมรับว่า  รู้เร่ืองการ

ประชุมเร่ืองการลดค่าเงินบาทท่ีทําเนียบรัฐบาลด้วย  เพราะมีคนแจ้งไป  (ผู้จัดการออนไลน์, 2551ข) 

นอกจากจะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว  ธุรกิจเหล่าน้ียังไม่ได้รับผลกระทบ

จากวิกฤตในระดับที่รุนแรงมากเหมือนกับธุรกิจประเภทอ่ืนๆ  แต่ได้รับผลกระทบน้อยกว่า  ทําให้

สามารถกลับมาเข้มแข็งได้เร็วข้ึน  เม่ือเทียบกับกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ  เช่น  ธุรกิจของกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์  

สยามซีเมนต์  หรือชินวัตร  เป็นต้น  ซึ่งผลดังกล่าวได้ทําให้กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีกลับมามีอํานาจต่อรอง  
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ท้ังทางเศรษฐกิจ  และทางการเมืองมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  และได้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีมี

อิทธิพลครอบงําทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจผ่านพ้นไป 

 

4.2.6  รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  :  ยุคแห่งการปฏิรูปการเมือง  และการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของประชาชน 

ก่อนท่ีจะเข้าสู่ยุครัฐบาลชวน  2  น้ัน  ได้เกิดช่วงเวลาท่ีถือว่า  เป็นยุคปฏิรูปทางการเมือง

ของประเทศ  เม่ือมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ  พ.ศ.2540  สาระสําคัญของรัฐธรรมนูญฉบับน้ี

สะท้อนถึงเจตนารมณ์  และวัตถุประสงค์เพ่ือปฏิรูปการเมืองอย่างแท้จริง  อาทิ  ในเร่ืองอํานาจ

อธิปไตยท่ีได้กําหนดให้อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชน  (จากเดิมท่ีว่ามาจากปวงชน)  การบัญญัติ

ให้มีการเลือกต้ังสภาผู้แทนราษฎร  2  ประเภท  คือ  แบบบัญชีรายช่ือจํานวน  100  คน  และแบบ

แบ่งเขตเลือกต้ังจํานวน  400  คน  สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  ซึ่งจะมี

หน้าท่ีในการตรวจสอบฝ่ายบริหาร  การแต่งต้ัง  และถอดถอนบุคลากรขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

หรือการจํากัดคณะรัฐมนตรีจํานวนไม่เกิน  36  คน  (นายกรัฐมนตรี  1  คน  รัฐมนตรีร่วมคณะ  35  

คน)  หรือกรณีท่ีรัฐมนตรีมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ให้พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  นอกจากน้ันยังมีการจัดต้ังองค์กรอิสระที่ทําหน้าท่ีในการตรวจสอบข้ึนหลายประเภท  บาง

องค์กรมีฐานะเป็นศาล  คือ  ศาลรัฐธรรมนูญ  และศาลปกครอง  บางองค์กรมิใช่ศาลแต่มีอํานาจใน

การตัดสินใจท่ีมีผลบังคับใช้  ได้แก่  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  (กกต.)  คณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  (ค.ต.ง.)  หรือองค์กรท่ีมี

อํานาจในการให้คําแนะนําหรือคําปรึกษา  เช่น  สภาท่ีป รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นต้น 

ประเด็นสําคัญอีกอย่างหน่ึงของรัฐธรรมนูญฉบับน้ีคือ  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมทางการเมืองในหลายๆ  ประการ  อาทิ  การ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะในความ

ครอบครองของหน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  การ

ให้จัดกระบวนการประชาพิจารณ์ในโครงการสาธารณะ  การให้สิทธิในการร่วมลงมือกระทํา

บางอย่างร่วมกับองค์กรของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญต้ังข้ึน  เช่น  การเข้าช่ือ  50,000  ช่ือ  เพ่ือร้องขอต่อ

ประธานรัฐสภาเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณากฎหมายตามท่ีกําหนดไว้ในหมวด  3  (เก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ

ของชาวไทย)  และหมวด  5  (เก่ียวกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ)  หรือการเข้าช่ือเพ่ือร้องขอให้

วุฒิสภามีมติตามมาตรา  307  ให้ถอดถอนบุคคลตามมาตรา  303  หรือการระบุให้ประชาชนมี

หน้าท่ีไปใช้สิทธิเลือกต้ังตามมาตรา  68  ซึ่งมีบทลงโทษต่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกต้ังด้วย  เป็นต้น 



 

155 
 

อีกทั้งยังมีประเด็นท่ีเก่ียวกับพรรคการเมือง  โดยเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้

สนับสนุนความคิดในเร่ืองระบบทวิพรรค  (Bi-party system)  ว่าดีกว่าระบบพหุพรรค  (Multi-party 

system)  ประเด็นน้ีได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่พรรคการเมืองในประเทศไทย  ท้ังในระบบ

พรรคการเมือง  และตัวพรรคการเมือง  ซึ่งแม้รัฐธรรมนูญจะเปิดโอกาสในการจัดต้ังพรรคการเมือง

ได้ง่ายย่ิงข้ึนตามมาตรา  47  แต่การเข้าสู่สภาของพรรคการเมืองกลับมีความยากลําบากกว่าเดิม  

โดยเฉพาะพรรคการเมืองขนาดเล็ก  ท้ังน้ีเพราะในบทบัญญัติมาตรา  100  ได้กําหนดไว้ว่า  พรรค

การเมืองท่ีจะได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้น้ัน  คะแนนเสียงเลือกต้ังในระบบบัญชีรายช่ือ  (ปาร์ต้ี

ลิสต์)  จะต้องมีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของจํานวนคะแนนเสียงรวมท่ัวประเทศ  ประเด็น

น้ีได้ทําให้พรรคการเมืองต่างๆ  ท่ีเคยมุ่งเน้นในเร่ืองขนาดพรรคการเมือง  ต้องหันไปเน้นการ

แสวงหาทุนในการสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง  โดยเฉพาะในการนําเสนอ  และประชาสัมพันธ์

พรรคแก่สาธารณะ  ส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆ  จําเป็นต้องแสวงหาทุนจํานวนมากมาสนับสนุน

ฐานเสียงทางการเมืองของตน  เกิดการระดมทุนในแต่ละพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น  จนกลายเป็น

การช่วงชิงอํานาจ  และครอบงําพรรคการเมืองของกลุ่มทุน  สุดท้ายแล้วทําให้การเมืองไทยมิใช่

การเมืองเพียงอย่างเดียว  แต่ได้กลายเป็น  “ธุรกิจการเมือง”  อย่างสมบูรณ์ไปโดยปริยาย 

โดยสรุปแล้ว  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  ถือได้ว่า  เป็นรัฐธรรมนูญท่ีมี

ความเป็นประชาธิปไตยสูง  เป็นการปฏิรูปทางการเมืองคร้ังย่ิงใหญ่  ท่ีสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองโดยตรงของประชาชน  มีองค์กรตรวจสอบท่ีมีอํานาจสูง  และมีความเป็นอิสระมาก

ข้ึน  เน้นการกระจายอํานาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่ในอีกด้านหน่ึง  ได้ส่งผลต่อการ

ปรับโครงสร้างทางการเมือง  และพรรคการเมือง  ก่อให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงทางการเมืองอย่าง

เข้มข้น  และการแข่งขันดังกล่าวได้ทําให้ความจําเป็นในการใช้  “ทุน”  มากข้ึนตามไปด้วย  ซึ่ง

กลายเป็นช่องทางให้กลุ่มทุนได้เข้ามามีบทบาท  และครอบงําพรรคการเมือง  สิ่งต่างๆ  เหล่าน้ีจึง

เป็นปัจจัยสนับสนุนท้ังการมีส่วนร่วม  และการมีบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง 

การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.2475  ทําให้กลุ่มทหาร  อันได้แก่  คณะราษฎร  เข้า

มามีอิทธิพล  และบทบาททางการเมือง  รวมท้ังยังได้สร้างฐานอํานาจ  และแสวงหาผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ  ในฐานะกลุ่มธุรกิจการเมืองกลุ่มใหม่  โดยอาศัยกลไกของรัฐเป็นช่องทางในการ

แสวงหาความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ  เกิดการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง  มีการพ่ึงพา

ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มทหารผู้มีอํานาจกับกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าชาว

จีนท่ียังคงสถานะเป็นกลุ่มสําคัญ  และได้ร่วมมือกับสมาชิกในคณะราษฎรสะสมทุนผ่านทาง

รัฐวิสาหกิจ  บริษัทหรือวิสาหกิจส่วนตัว  รวมถึงธุรกิจอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะราษฎร  

แม้ต่อมาจะเกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มคณะราษฎร  จนทําให้เกิดรัฐประหารในปี  
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พ.ศ.2490  และ  2500  โดยกลุ่มซอยราชครู  และกลุ่มสี่เสาเทเวศร์  ตามลําดับ  แต่รูปแบบการ

แสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีปรากฏในสมัยคณะราษฎร  (ท่ีเรียกว่า  “ทุนนิยมโดยรัฐ”)  น้ันก็

มิได้หมดไป  แต่กลับยิ่งมีการใช้อย่างกว้างขวาง  สมาชิกคณะรัฐประหารต่างเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการในรัฐวิสาหกิจ  และได้รับประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ  มีการใช้กองทุน  และงบประมาณ

สาธารณะเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่ม  นอกจากน้ันการร่วม มือกับกลุ่มตระกูลธุรกิจต่างๆ  ยังได้

ขยายตัวมากข้ึน  ทั้งยังเข้าสู่ลักษณะแบบก่ึงผูกขาด  โดยการอาศัยการอุปถัมภ์จากผู้มีอํานาจรัฐ  ผ่าน

ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ  ซ่ึงความสําเร็จทางธุรกิจของกลุ่มนายทหารและนักธุรกิจท่ีอยู่ใต้การ

อุปถัมภ์น้ี  มีการใช้อํานาจรัฐ  และอิทธิพลทางการเมืองเป็นปัจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ  จนกระทั่ง

ภายหลังการเกิดเหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  และ  6  ตุลาคม  พ.ศ.2519  กลุ่มทหารจึงได้ลด

บทบาทท้ังทางการเมือง  และเศรษฐกิจลง  และการท่ีบรรยากาศของการมีส่วนร่วมทางการเมืองใน

สังคมขยายตัวมากข้ึน  ได้กลายเป็นปัจจัย  หรือช่องทางท่ีสําคัญในการเข้าสู่ระบบการเมืองของกลุ่ม

ธุรกิจให้เข้ามามีบทบาททั้งทางตรงและทางอ้อม  ทั้งน้ีเพราะกลุ่มธุรกิจมีประสบการณ์  และ

มองเห็นช่องทางจากการใช้อํานาจรัฐในการแสวงหาประโยชน์ทางธุรกิจมาโดยตลอด  กลุ่มธุรกิจ

ได้เข้ามามีบทบาท  “เบ้ืองหน้า”  มากย่ิงข้ึน  ผ่านระบบพรรคการเมือง  ท้ังการให้การสนับสนุน

พรรคการเมือง  การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  รวมถึงเป็นแกนนําในการก่อต้ังพรรคการเมือง  ซึ่ง

ได้ปรากฏว่า  มีนักธุรกิจได้รับการเลือกต้ังเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสมาชิกวุฒิสภา  

หรือแม้กระท่ังการเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลทุกสมัย  และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ 

กลุ่มธุรกิจท่ีเข้ามาสู่ระบบการเมืองในช่วงน้ี  มีท้ังกลุ่มตระกูลธุรกิจท่ีมีบทบาทสําคัญทาง

เศรษฐกิจของประเทศมาต้ังแต่อดีต  และกลุ่มตระกูลธุรกิจนายทุนท้องถิ่น  โดยผ่านพรรคการเมือง

ต่างๆ  ท่ีมีมากข้ึนตามบรรยากาศแห่งความเป็นประชาธิปไตย  มีการเลือกต้ัง  การหาเสียง  (และซื้อ

เสียง)  พรรคการเมืองต่างๆ  มีความจําเป็นใน การใช้เงิน  หรือทุนในการดําเนินกิจกรรมทาง

การเมือง  ทําให้กลุ่มธุรกิจกลายเป็นกลุ่มท่ีพรรคการเมืองต่างๆ  ต้องการให้เข้ามาสนับสนุน  และ

เม่ือนักการเมืองได้รับการเลือกต้ังจากการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกลุ่มธุรกิจแล้ว  ก็

จําเป็นต้อง  “ตอบแทน”  โดยเป็นลักษณะของการใช้กลไกอํานาจรัฐให้การช่วยเหลือธุรกิจของกลุ่ม

ตระกูลท่ีสนับสนุนพรรคการเมืองท่ีครองอํานาจรัฐท้ังทางตรง  และทางอ้อม  เกิดการทับซ้อน

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ผ่านทางนโยบาย  และโครงการต่างๆ  การ

ใช้งบประมาณ  การประมูลงาน  รวมไปถึงสัญญา  หรือสัมปทานของรัฐ  ท่ีได้เกิดข้ึนอย่างมาก 

ในช่วงเวลาน้ี  แม้กลุ่มธุรกิจท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นจะสามารถดําเนินบทบาทท้ัง

ทางการเมืองและเศรษฐกิจไปได้โดยราบร่ืน  แต่แล้วก็ได้เกิดปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดผลกระทบ

อย่างใหญ่หลวงแก่กลุ่มธุรกิจการเมืองน่ันคือ  การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี  พ.ศ. 2540  วิกฤตการณ์
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ในคร้ังน้ีได้ทําให้เกิดการชะลอ  และหดตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจไทย  ภาคการผลิตมีต้นทุน

สูงข้ึนจากการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  และจากต้นทุนทางการเงินในด้านอัตราดอกเบ้ียจาก

การลอยตัวค่าเงินบาท  รวมท้ังเกิดการหดตัวของอุปสงค์ภายในประเทศท่ีส่งผลต่อยอดขายของ

ธุรกิจ  จนทําให้ธุรกิจหลายประเภทประสบปัญหาล้มละลายไปจํานวนมาก  แต่อย่างไรก็ดี  

ผลกระทบดังกล่าวมีลักษณะอสมมาตร  คือ  แม้จะส่งผลลบต่อทุกธุรกิจ  แต่ไม่ได้หมายความว่าจะ

ส่งผลกระทบด้วยสัดส่วนเดียวกัน  (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร, 2549: 380-381)  อีกทั้งกลุ่มธุรกิจเหล่าน้ียัง

ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในช่วงวิกฤต  ท้ังจากการให้ข้อมูลลับ  และนโยบายปกป้อง

เศรษฐกิจ  ทําให้กลุ่มธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบน้อยกว่า  หรือมีความสามารถในการปรับตัว  และ

ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล  สามารถฟ้ืนตัวได้เร็วกว่ากลุ่มอ่ืน  ได้กลายมาเป็นกลุ่มท่ีมีอํานาจ

ต่อรองท้ังทางเศรษฐกิจ  และการเมืองเหนือกว่ากลุ่มธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบมากกว่า   

กลุ่มทุนขนาดใหญ่บางกลุ่มท่ีสามารถอยู่รอด  และกลับมาเข้มแข็งมากข้ึน  โดยเฉพาะกลุ่ม

ทุนสื่อสารโทรคมนาคม  ท่ีได้รับผลกระทบน้อยกว่ากลุ่มทุนอ่ืนๆ   และเม่ือประกอบกับการ

ประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี  พ.ศ.2540  ท่ีมีลักษณะเปิดกว้าง  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการ

เมืองของภาคประชาชน  (และเอกชน)  ตลอดจนประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพรรคการเมืองท่ีได้ทําให้

พรรคการเมืองมีความจําเป็นต้องใช้ทุนเพ่ือเป็นหนทางในการเข้าสู่อํานาจรัฐมากข้ึน  ปัจจัยต่างๆ  

เหล่าน้ีได้กลายเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มทุนสื่อสารโทรคมนาคมน้ีก้าวข้ึนมามีบทบาท  และมี

อิทธิพลในทางการเมืองสูงสุด  จนได้มีการก่อต้ังพรรคการเมืองด้วยกลุ่มของตนเอง  โดยไม่ต้อง

พ่ึงพาพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเดิม  และได้กลายเป็นพรรคการเมืองขนาดใหญ่อย่างรวดเร็ว  

จากการรวบรวมท้ังกลุ่มธุรกิจ  และกลุ่มการเมืองช้ันนําของประเทศ  เป็นพรรคการเมืองท่ีมีบทบาท

ทางการเมืองสําคัญของการเมืองไทยหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  น่ันคือ  พรรคไทย

รักไทย  น่ันเอง 

 

 

4.3  กลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทยต้ังแต่การก าเนิดพรรคไทยรักไทย 

 

รัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  ได้สร้างกฎกติกาทางการเมือง  และโครงสร้างทางการเมืองของ

ประเทศไทยใหม่  ขณะเดียวกันแนวคิดเก่ียวกับพรรคการเมืองได้เปล่ียนไป  ภายใต้ความเช่ือว่า  

ระบบทวิพรรคดีกว่าพหุพรรค  หรือแนวคิดเก่ียวกับสิทธิหน้าท่ีท่ี ระบุให้ประชาชนไปใช้สิทธิ

เลือกต้ังโดยมีบทลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืน  เป็นต้น  แนวคิดท่ีสําคัญเหล่าน้ีได้ทําให้เกิดปรากฏการณ์ท่ี

ประชาชนให้การตอบรับ  และสนับสนุน  ต้ังแต่กระบวนการร่าง  และผลักดันรัฐธรรมนูญน้ีอย่าง
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แข็งขัน  ได้รับการตอบรับจากทุกภาคส่วนของสังคม  ซึ่งเป็นสัญญาณท่ีบ่งช้ีว่า  ประชาชนส่วน

ใหญ่มีความปรารถนาให้เกิดการเปล่ียนแปลง  ต้องการมีส่วนร่วม  และมีความสนใจทางการเมือง

มากข้ึน  ปัจจัยเหล่าน้ีทําให้นักการเมือง  หรือพรรคการเมืองท่ีต้องการชัยชนะในการเลือกต้ังจําเป็น

ท่ีจะต้องพัฒนาขีดความสามารถในการทําความเข้าใจกับประชาชน  รวมท้ังการนําเสนอนโยบาย

ของตนให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ในวงกว้าง  อันจะเป็นการเพ่ิมโอกาสท่ีจะได้รับการเลือกต้ัง

มากกว่า  ผลท่ีตามมาคือ  พรรคการเมืองท้ังหลายจําเป็นท่ีจะต้องแสวงหาทุน  และช่องทางในการ

โฆษณาประชาสัมพันธ์พรรค  และนโยบายของพรรค  ผ่านส่ือสารมวลชนต่างๆ  เพ่ือชัยชนะในการ

เลือกต้ัง 

นอกจากพรรคการเมืองท่ีต้องปรับตัวแล้ว  ในส่วนของกลุ่มการเมืองต่างๆ  ได้มีการ

เปล่ียนแปลงเช่นเดียวกัน  ผลของวิกฤตเศรษฐกิจได้ส่งผลทําให้เกิดพลังทางการเมืองใหม่ท่ีสําคัญ

สองกลุ่ม  กลุ่มแรกคือ  กลุ่มนักธุรกิจ  โดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจท่ีได้รับความเสียหายจากวิกฤต  และ

รู้สึกว่า  รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์  (ในขณะน้ัน)  ทอดท้ิงพวกเขา  กลุ่มท่ีสองคือ  กลุ่มเกษตรกรท่ีมี

ความต่ืนตัวทางการเมืองมากข้ึน  และรู้สึกว่า  พวกเขาถูกกีดกันออกจากการมีส่วนร่วมท้ังทาง

การเมืองและเศรษฐกิจ  ท้ังสองกลุ่มน้ีได้เป็นพลังทางการเมืองใหม่  ที่มีความมุ่งหวังทางการเมือง

สูง  มีความพยายามในการแสวงหาแรงจูงใจ   หรือแรงยึดเหน่ียวจากวีรบุรุษหรือวีรสตรี ทาง

การเมือง  (ผาสุก  พงษ์ไพจิตร  และคริส  เบเคอร์, 2546: 530)  และท้ังสองกลุ่มมีผลต่อการก่อตัว

ของพรรคการเมืองใหม่  ท่ีจําเป็นต้องสร้าง  หรือมีแนวทาง  หรือนโยบายท่ีต่างจากพรรคการเมือง

อ่ืนๆ  ท่ีมีอยู่ในขณะน้ัน 

 

4.3.1  พรรคไทยรักไทย  :  พรรค  (ธุรกิจ)  การเมืองใหม่  และ  “ตลาด”  นักการเมืองใหม่ 

ในขณะท่ีความเอือมระอาของประชาชนท่ีมีต่อพรรคการเมืองหรือนักการเมืองเก่าๆ  เพ่ิม

สูงข้ึน  ในวันท่ี  14  กรกฎาคม  พ.ศ.2541  พรรคไทยรักไทย  โดยการนําของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  

อดีตหัวหน้าพรรคพลังธรรม  ผู้นําธุรกิจด้านส่ือสารโทรคมนาคม  และคณะผู้ร่วมก่อต้ัง  อัน

ประกอบด้วย  นายคณิต  ณ  นคร  นายปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์  นายพันธ์เลิศ  ใบหยก  นางสิริกร  

มณีรินทร์  นายกันต์ธีร์  ศุภมงคล  นางสาวปภัสรา  ตรังคนีนาถ  นายสุวรรณ  วลัยเสถียร  นายการุณ  

จันทรางศุ  นายกิตติ  ลิ่มสกุล  นายณรงค์  ปัทมเสวี  นางสาวภูวนิดา  คุณผลิน  นายวิริยะ  นามศิริ

พงศ์พันธุ์  นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  นายประชา  คุณะเกษม  นายประจวบ  อ้ึงภากรณ์  พล.อ.ธรรม

รักษ์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  นายประสิทธิ์  มะหะหมัด  นายพันศักด์ิ  วิญญรัตน์  นายวีระชัย  วีระ

เมธีกุล  นายสุธรรม  แสงประทุม  และนายสําราญ  ภูอนันตานนท์  เป็นต้น  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  

และประจักษ์  นํ้าประสานไทย, 2546: 135-136)  ได้ประกาศตัวเป็นพรรคทางเลือกใหม่  นําเสนอ
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นโยบายท่ีมีความแปลกใหม่หลายประการ  โดยเฉพาะการนําแนวคิดในด้านการบริหารงานธุรกิจ

เข้ามาปรับใช้กับการบริหารบ้านเมือง  โดยมีสโลแกนของพรรคคือ  “คิดใหม่  ทําใหม่  เพ่ือไทยทุก

คน”  พรรคไทยรักไทยได้เสนอแนวทางการบริหารประเทศท่ีสําคัญ  อาทิ  เสนอให้ใช้หลักการ

บริหารนําการแก้ปัญหา  เสนอให้สร้างคนให้มีความสามารถที่จะคิด  และมีอิสระในการทํางานสูง  

ทํางานเป็นทีม  มีความกล้าตัดสินใจเด็ดขาด  เสนอให้คิดแบบนอกกรอบของระบบราชการ  ลด

ข้ันตอนท่ีไม่จําเป็นเพ่ือความฉับไวและมีประสิทธิภาพ  (กองบรรณาธการมติชน, 2549: 44-45 )   

ซึ่งแนวคิดท้ังหมดท่ีนําเสนอออกมาล้วนได้รับเสียงตอบรับ อย่างดีจากกลุ่มต่างๆ  ท้ังกลุ่ม

นักวิชาการ  นักธุรกิจ  และประชาชนท่ัวไปอย่างมาก  

นอกจากนโยบาย  และแนวคิดท่ีได้นําเสนอออกมาจะมีความแปลกใหม่  และได้รับการ

ยอมรับอย่างมากแล้ว  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ยังได้จัดวางโครงสร้างพรรคเหมือนรูปแบบบริษัท  มี

คณะกรรมการบริหารพรรค  และคณะผู้ก่อต้ังพรรค  รวมท้ังสมาชิกคณะทํางานต่างๆ  ประกอบด้วย

บุคคลจากหลากหลายอาชีพ  มีทั้งนักธุรกิจ  นายทหาร  นักกฎหมาย  นักการเมือง  นั กวิชาการ  

ข้าราชการ  และอ่ืนๆ  ท่ีล้วนมีช่ือเสียง  และเป็นท่ียอมรับในแวดวงต่างๆ  ของสังคม  โดยใน

ระยะแรกมีการรวบรวมสมาชิกท่ีส่วนใหญ่เป็นอดีตสมาชิกพรรคพลังธรรม  ภายหลังการเปิดตัว

พรรคไทยรักไทยอย่างเป็นทางการ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้อาศัยช่องทางสื่อต่างๆ  ท่ีตนเองและ

พวกพ้องมีอยู่ในการประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่นโยบายของพรรคแก่ประชาชนท่ัวไปอย่าง

กว้างขวาง  มีการส่งสมาชิกพรรคเดินสายพบปะสื่อมวลชน  และประชาชน  มีการเปิดรับสมาชิก  

และรับฟังปัญหาต่างๆ  มีการจัดเวทีพบปะประชาชนในทุกภาคของประเทศ 

มิใช่แต่เพียงการประชาสัมพันธ์ในประเทศเท่าน้ัน  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ยังได้นํา

นโยบายของพรรค  และได้ประชาสัมพันธ์พรรคไทยรักไทยสู่สากลด้วยการไปเยือนประเทศ

อังกฤษ  และสหรัฐอเมริกา  เพ่ือพบปะนักการเมือง  และนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง  เพ่ือสร้างความ

เช่ือม่ันทางเศรษฐกิจไทยในสายตาโลก  หวังดึงเงินลงทุนจากต่างชาติมาช่วยฟ้ืนเศรษฐกิจของไทย  

ชักชวนนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนระยะยาวในไทย  (กองบรรณาธิการมติชน, 2549: 51)  สิ่ง

ต่างๆ  เหล่าน้ีได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการยกระดับภาพลักษณ์ของพรรคไทยรักไทย  

และเป็นการประชาสัมพันธ์ทั้งตัวพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  หัวหน้าพรรค  และพรรคไทยรักไทยสู่

ความเป็นสากล  และเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการนําพาประเทศไทยเข้าสู่เวทีโลก 

ยุทธศาสตร์ในการประชาสัมพันธ์  และหาเสียงของพรรคไทยรักไทย  ทําให้พรรคไทยรัก

ไทยเติบโตข้ึนเร่ือยๆ  แต่แม้นโยบายของพรรคจะได้รับการตอบรับจากประชาชนและสังคมอย่าง

กว้างขวาง  แต่การก้าวข้ึนไปสู่การเป็นผู้นําในการจัดต้ังรัฐบาลยังเป็นประเด็นท่ีต้องขบคิด  เพราะ

การได้รับความนิยมจากประชาชนเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ  ความจําเป็นท่ีจะต้องได้รับการ
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สนับสนุนจากนักการเมือง  และการขยายฐานเสียงทางการเมือง  ยังเป็นปัจจัยสําคัญในการเมือง

ระบบรัฐสภา  ดังน้ัน  เม่ือพรรคไทยรักไทยมีเป้าหมายต้องการเป็นผู้นําในการจัดต้ังรัฐบาล  พ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  จึงได้เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ใหม่  โดยการส่งคนเข้าทาบทามนักการเมืองจาก

พรรคอ่ืนให้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย  ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ส่งผลสะเทือนต่อการเมืองไทย

อย่างรุนแรง  เกิดการย้ายพรรคของนักการเมืองไปเข้าพรรคไทยรักไทยจํานวนมาก  ซึ่งแม้จะเป็น

ยุทธศาสตร์ท่ีจําเป็นต้องใช้ทุนมหาศาล  แต่มิได้เป็นอุปสรรคสําหรับพรรคไทยรักไทยแต่อย่างใด  

เพราะมีผู้สนับสนุนด้านทุนให้แก่พรรคอย่างมากมาย  โดยเฉพาะนักธุรกิจต่างๆ  และตัวพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  หัวหน้าพรรค  ได้ช่ือว่า  เป็นบุคคลที่รํ่ารวยที่สุดของประเทศ 

การย้ายเข้ามาสู่พรรคไทยรักไทยของนักการเมืองกลุ่มต่างๆ  ซึ่งบรรดานักการเมือง  และ

นักวิชาการเรียกว่า  เป็นการ  “ซื้อ”  หรือ  “ดูด”  น้ัน  ได้ทําให้ตลาดนักการเมืองกลายเป็นตลาดของ

ผู้ซื้อรายเดียว  คือ  พรรคไทยรักไทย  เน่ืองจากมี  “อํานาจซ้ือ”  อย่างมาก  พรรคการเมืองอ่ืนๆ  ล้วน

ขาดอํานาจซ้ือ  และความนิยมก็ลดตํ่าลงเร่ือยๆ  ด้วย  พรรคไทยรักไทยจึงกลายเป็นพรรคการเมืองท่ี

มีอํานาจต่อรองสูง  เม่ือผนวกกับปัจจัยต่างๆ  ท่ีได้กล่าวมา  ท้ังแนวคิดนโยบายใหม่ๆ  ภาพลักษณ์

พรรคการเมืองรูปแบบใหม่ท่ีเป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจ  และเป็นท่ียอมรับของประชาชนจํานวนมาก  ทําให้

พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคท่ีนักการเมืองต่างๆ  ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิก  ส่งผลให้พรรค

ไทยรักไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว  และมีอํานาจต่อรองทางการเมืองมากท่ีสุดในช่วงน้ี   

การท่ีพรรคไทยรักไทยสามารถสร้างตัวเองให้กลายเป็นพรรคขนาดใหญ่ได้ ในเวลา

อันรวดเร็ว  ก็ด้วยการยึดยุทธศาสตร์การเติบโตภายนอก  (External Growth)  และยุทธวิธี  M&A  

(Merger and Acquisition)  โดยเร่ิมต้นจากการรวบรวมสมาชิกเก่าของพรรคพลังธรรม  ซึ่งแม้มิใช่

พลังการเมืองท่ีบริสุทธิ์แต่ก็มีอุดมการณ์ในระดับหน่ึง  และต่อมา  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้กวาด

กลุ่มการเมืองกลุ่มต่างๆ  เข้ามาร่วมพรรค  (รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์, 2548: 31)  ซึ่งวิธีการน้ีแม้จะทํา

ให้พรรคไทยรักไทยเติบโต  และมีสมาชิกพรรคเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว  แต่ก็เกิดการแบ่งเป็นกลุ่ม

ต่างๆ  หลายกลุ่มภายในพรรค  และการรวมตัวกันของทุกกลุ่มก็มิได้คํานึงถึงว่า  จะมีอุดมการณ์ทาง

การเมืองสอดคล้องกันแต่อย่างใด  แต่เป็นเพราะมีความพร้อมในการสนับสนุนกลุ่มการเมืองต่างๆ  

ท่ีเข้าเป็นสมาชิกมากกว่า  ซึ่งในประเด็นเหล่าน้ีจะได้กล่าวถึงต่อไป 

4.3.1.1 กลุ่มต่างๆ  ในพรรคไทยรักไทย  :  อุดมการณ์หรือผลประโยชน์? 

การกําเนิดพรรคไทยรักไทยท่ีได้มีการรวบรวมสมาชิกท้ังนักการเมือง  นักธุรกิจ  

นักวิชาการ  และกลุ่มต่างๆ  อีกหลายกลุ่มท่ีมีความหลากหลายในด้านต่างๆ  ในส่วนน้ีจะได้กล่าวถึง

กลุ่มต่างๆ  ภายในพรรคไทยรักไทย  โดยเฉพาะกลุ่มทุน  และกลุ่มการเมืองท่ีมีบทบาทหลักภายใน

พรรค  และมีความสําคัญอย่างยิ่งในเชิงธุรกิจการเมืองภายในพรรคไทยรักไทย 
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โครงสร้างในพรรคไทยรักไทยจะปรากฏเครือข่ายของกลุ่มทุนท่ีประกอบด้วยกลุ่ม

หลัก  7  กลุ่ม  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  นํ้าประสานไทย, 2546: 91-130)  ประกอบด้วย 

1) กลุ่มชินวัตร  นําโดย  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  หัวหน้าพรรค  มี

บริษัทในเครือนับร้อยแห่ง  ที่สําคัญได้แก่  บริษัทแอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส  จํากัด  (มหาชน)  

บริษัท  ชิน  คอปอร์เรช่ัน  จํากัด  (มหาชน)  บริษัทชินแซทเทลไลท์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัท

ชินวัตร  อินเตอร์เนช่ันแนล  จํากัด  (มหาชน)  เป็นต้น 

2) กลุ่มโพธารามิก  ของนายอดิศัย  โพธารามิก  นายทุนใหญ่จากบริษัท  

ไทยเทเลโฟน  แอนด์  เทเลคอมมูนิเคช่ัน  จํากัด  (TT&T)  บริษัท  จัสมิน  อินเตอร์เนชันแนลจํากัด  

(มหาชน)  และบริษัทในเครืออีกหลายแห่ง 

3) กลุ่มมาลีนนท์  ของนายประชา  มาลีนนท์  เจ้าของสถานีโทรทัศน์

ช่อง  3  ในนามบริษัท  บีอีซี  เวิลด์  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทในเครือท่ีเก่ียวกับธุรกิจสื่ออีก

จํานวนมาก 

4) กลุ่มเจียรวนนท์  ของนายธนินท์  เจียรวนนท์  เจ้าของธุรกิจอาหาร  

และอาหารสัตว์ในเครือเจริญโภคภัณฑ์  ในนามบริษัท  เจริญโภคภัณฑ์อาหาร  จํากัด  (มหาชน)  

และกลุ่มธุรกิจสื่อสาร  คือ  บริษัท  เทเลคอม  เอเชีย  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัท  ทีเอ  ออเรนจ์  

จํากัด  พร้อมบริษัทในเครือกว่าร้อยแห่ง 

5) กลุ่มสิริวัฒนภักดี  ของนายเจริญ  สิริวัฒนภักดี  เจ้าของธุ รกิจสุรา  

ในนามบริษัท  ไทยเจริญคอมเมอร์เชียล  จํากัด  หรือ  “ทีซีซี”  บริษัทแอลแอสพีวี  จํากัด  บริษัท

แสงโสม  จํากัด  และบริษัท  เบียร์ไทย  (1991)  จํากัด  พร้อมท้ังบริษัทในเครืออีกกว่าร้อยแห่ง 

6) กลุ่มมหากิจสิริ  ของนายประยุทธ  มหากิจสิริ  เจ้าของธุรกิจไทย

ฟิล์ม  อินดัสตรี  จํากัด  (มหาชน)  บริษัท  ไทยคอปเปอร์  อินดัสตรี  จํากัด  บริษัทไทยน๊อกซ์  สตีล 

จํากัด  บริษัท  ควอลิต้ี  คอฟฟี่  โปรดักส์  จํากัด  (เนสกาแฟ)  และบริษัทในเครือจํานวนมาก 

7) กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ  และจุฬางกูร  ของนายพัฒนา  (พ่ีชาย)  และนาย

สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  เจ้าของธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนต์รายใหญ่ท่ีสุดของไทย  ในนามกลุ่มบริษัท  

ซัมมิท  ออโตพาร์ต  และบริษัทในเครืออีกนับร้อยแห่ง 

นอกจากกลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีแล้ว  ในพรรคไทยรักไทยยังประกอบด้วยนักธุรกิจท่ีมี

ช่ือเสียง  และมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับตระกูลนักธุรกิจอีกเป็นจํานวนมาก  อาทิ  นายพันธ์เลิศ  

ใบหยก  เจ้าของตึกใบหยก  นางสิริกร  มณีรินทร์  ทายาทตระกูลลีนุตพงษ์  เจ้าของยนตรกิจกรุ๊ป  

น.ส.ภูวนิดา  คุณผลิน  ผู้บริหารบริษัท  ไทยพัฒนาประกันภัย  จํากัด  นายสําราญ  ภูอนันตานนท์  
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ผู้บริหารระดับสูงในเครือสหกรุ๊ป  นายวีระชัย  วีระเมธีกุล  ผู้บริหารระดับสูงของเอ็มไทย  กรุ๊ป  

และเป็นบุตรเขยของนายธนินท์  เจียรวนนท์  (กองบรรณาธิการมติชน, 2549: 48)  เป็นต้น   

นอกจากในพรรคไทยรักไทยจะประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจต่างๆ  แล้ว  การท่ีพรรค

ไทยรักไทยได้ดําเนินกลยุทธ์เพ่ือชัยชนะในการเลือกต้ังโดยการ  “ซื้อ”  และ  “ดูด”  นักการเมือง

จํานวนมากเข้าสู่พรรค  ได้ทําให้พรรคไทยรักไทยประกอบด้วยกลุ่มการเมืองจํานวนมาก ด้วย

เช่นกัน  ในท่ีน้ีจะได้สรุปกลุ่มการเมืองท่ีมีความสําคัญในพรรคไทยรักไทย  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  

และประจักษ์  นํ้าประสานไทย, 2546: 139-141)  อันได้แก่ 

1) กลุ่มวังนํ้าเย็น  ของนายเสนาะ  เทียนทอง  กลุ่มน้ีมีนักการเมืองภาค

กลาง  และภาคอีสานอยู่ในสังกัดประมาณ  60-70  คน  ส่วนใหญ่ออกมาจากพรรคความหวังใหม่   

กลุ่มวังนํ้าเย็นเป็นตัวแปรสําคัญในการเพ่ิมปริมาณผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับพรรค

ไทยรักไทย  แต่แม้จะทําให้พรรคไทยรักไทยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากข้ึน  แต่ด้วยภาพของ

นายเสนาะ  เทียนทองท่ีเป็นนักการเมืองรุ่นเก่า  ทําให้คนท่ัวไปรู้สึกว่า  การเข้าร่วมของกลุ่มวังนํ้า

เย็นค่อนข้างขัดกับภาพลักษณ์ของพรรคไทยรักไทยท่ีเน้นนักการเมืองรุ่นใหม่  (กองบรรณาธิการ

มติชน, 2549: 53-54 )  แต่พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตรก็มิได้สนใจ  ท้ังน้ีก็เพ่ือเป้าหมายท่ีสําคัญทาง

การเมืองน่ันเอง 

2) กลุ่มวังบัวบาน  ของนางเยาวภา  วงศ์สวัสด์ิ  น้องสาวของพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  กลุ่มน้ีมีนักการเมืองในสังกัดใกล้เคียงกับกลุ่มวังนํ้าเย็น  ส่วนใหญ่เป็นนักการเมือง

ในภาคเหนือ  โดยมีแกนนําคนสําคัญท่ีเป็นนายทุนคือ  นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ     

3) กลุ่มกรุงเทพ  ของนางสุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  นักการเมืองส่วนใหญ่

อยู่ในกรุงเทพฯ  มีแกนนําคนสําคัญ  เช่น  น.ต.ศิธา  ทิวารี  ดร.ณหทัย  ทิวไผ่งาม  นางสาวภูวนิดา  

คุณผลิน  เป็นต้น 

4) กลุ่มความหวังใหม่  ของพล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  แกนนําคนสําคัญ

เป็นกลุ่มพรรคความหวังใหม่เดิม  คือ  นายวันมูหะหมัดนอร์  มะทา  นายวีระ  มุกสิกพงศ์  นายเด่น  

โต๊ะมีนา  และนายสุชาติ  ตันเจริญ  เป็นต้น 

5) กลุ่มเสรีธรรม  หรือวังพญานาค  ของนายพินิจ  จารุสมบัติ  แกนนํา

คนสําคัญคือ  นายประจวบ  ไชยสาส์น  และนายสมบัติ  อุทัยสาง 

6) กลุ่มนครปฐม  ของนายไชยยศ  สะสมทรัพย์     

7) กลุ่มกําแพงเพชร  ของนายเรืองวิทย์  ลิกค์  แกนนําคนสําคัญคือ  

นายวราเทพ  รัตนากร 

8) กลุ่มฉะเชิงเทรา  ของนายจาตุรนต์  ฉายแสง 
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9) กลุ่มสุโขทัย  ของนายสมศักด์ิ  เทพสุทิน   

10) กลุ่มสระบุรี  ของนายปองพล  อดิเรกสาร   

11) กลุ่มขอนแก่น  ของนายสุวิทย์  คุณกิตติ 

กลุ่มการเมืองต่างๆ  ท่ีปรากฏในพรรคไทยรักไทย  หลายกลุ่มเคยมีความขัดแย้ง

กันมาก่อน  ไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น  อุดมการณ์  หรือแนวทางทางการเมืองท่ีแตกต่างกั น  เช่น  

กลุ่มวังนํ้าเย็นของนายเสนาะ  กับกลุ่มฉะเชิงเทราของนายจาตุรนต์  เคยมีความขัดแย้งกันสมัยเม่ือ

อยู่พรรคความหวังใหม่  หรือกลุ่มขอนแก่นของนายสุวิทย์  คุณกิตติ  กับกลุ่มสุโ ขทัยของนาย

สมศักด์ิ  เทพสุทิน  เคยมีปัญหากันเม่ือคร้ังอยู่พรรคกิจสังคม  แต่กลุ่มต่างๆ  กลับสามารถมาอยู่

รวมกันได้  ซึ่งต้องถือว่า  พลังในการ  “ดูด”  ของพรรคไทยรักไทย  เป็นพลังท่ีมีอิทธิพลสูงมาก

ทีเดียว  และการรวมตัวของกลุ่มต่างๆ  เหล่าน้ีท่ีมีความแตกต่างกันในหลายๆ  ด้านได้ทําให้เกิด

คําถามต่อสังคมว่า  กลุ่มต่างๆ  ในพรรคไทยรักไทยมารวมตัวกันได้น้ัน  เพราะต้องการร่วมมือกัน

เพ่ือประโยชน์ของประเทศ  หรือมารวมตัวกันเพราะปัจจัยด้านผลประโยชน์ส่วนตัวกันแน่ 

นอกเหนือจากกลยุทธ์ในการเสริมสร้างการเติบโต  และความแข็งแกร่งด้วยการ

รวบรวมนักการเมือง  และกลุ่มธุรกิจเข้าสู่พรรคไทยรักไทยแล้ว  ปัจจัยสําคัญอีกอย่างหน่ึงท่ีทําให้

พรรคไทยรักไทยได้รับการยอมรับ  และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในวงกว้างคือ  ข้อเสนอ

นโยบายของพรรค  ท่ีได้นําแนวคิดทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้  หรือท่ีเรียกว่า  “นโยบายประชานิยม”  

ซึ่งนําเสนอด้วยกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ที่ใช้หลักการตลาด  อันเป็นส่ิงท่ีน่าศึกษา ในการ

วิเคราะห์ถึงความสําเร็จของพรรคไทยรักไทย  ในฐานะพรรคธุรกิจการเมืองท่ีสามารถก้าวข้ึนเป็น

ผู้นําในการจัดต้ังรัฐบาล  และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ  ของประเทศไทยอย่างมากใน

เวลาต่อมา 

4.3.1.2 นโยบายประชานิยม  และกลยุทธ์การตลาดนําการเมือง  :  แนวคิดธุรกิจสู่

นโยบายสาธารณะ  และกลยุทธ์การหาเสียงในรูปแบบการตลาด   

พรรคไทยรักไทยได้เสนอวิสัยทัศน์  และแนวนโยบายท่ีจัดเป็นวาระแห่งชาติ  11  

ประการ  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  นํ้าประสานไทย, 2546: 143-150)  ซึ่งสะท้อนถึงการ

ใช้แนวคิดทางธุรกิจในการกําหนดเป็นนโยบายสาธารณะ  อันมีแนวทางที่แตกต่างไปจากนโยบายท่ี

พรรคการเมืองอ่ืนๆ  นําเสนอไว้  และนโยบายเหล่น้ีได้เป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้พรรคไทยรักไทย

ได้รับคะแนนเสียงเลือกต้ังสูงมากเป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยในเวลาต่อมา  ซึ่งในส่วนน้ีจะ

ได้กล่าวถึงแนวคิดนโยบายท่ีพรรคไทยรักไทยได้นําเสนอในรูปแบบของวาระแห่งชาติ  ซ่ึงสามารถ

สรุปได้ดังน้ี  
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วาระที่  1  :  พัฒนาตลาดเงิน  ตลาดทุน  และตลาดตราสารหน้ี  โดยการ 

1) ลดภาษี  เพ่ือจูงใจให้บริษัทเอกชนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  

โดยใน  5  ปีแรก  จะลดภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลือร้อยละ  25  จากเดิมร้อยละ  30 

2) เพ่ิมความหลากหลายในตลาดทุน  โดยการกระตุ้น  และเพ่ิมสิทธิ

ประโยชน์  เพ่ือนํารัฐวิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ทดแทนการขายราคาถูกให้กับ

ต่างชาติ 

3) สนับสนุนกิจการขนาดเล็ก  โดยเฉพาะกิจการในระบบเศรษฐกิจใหม่  

(New  Economy)  ท่ีใช้ความรู้และไอทีเป็นพ้ืนฐาน  ให้มีโอกาสระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 

4) สนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ไทยพัฒนาองค์กร  เพ่ือแข่งขันได้ใน

ตลาดการเงินโลก  และเป็นท่ีพ่ึงของธุรกิจในประเทศ 

5) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตลาดตราสาร  เพ่ือรองรับการขยายตัวของ

ตราสารหน้ี  จัดให้มีระบบประเมินความน่าเช่ือถือท่ีมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาตลาดพันธบัตร

รัฐบาล  เพ่ือให้เกิดอัตราดอกเบ้ียอ้างอิง 

วาระที่  2  :  ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจควบคู่กับปรับโครงสร้างหน้ี   

1) ต้ังสถาบันบริหารสินทรัพย์แห่งชาติ  เพ่ือจัดการซื้อหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิด

รายได้  หรือ  NPL  ออกจากธนาคารพาณิชย์อย่างเด็ดขาด  ในระดับราคาท่ีเหมาะสม  เพ่ือให้

ธนาคารพาณิชย์กลับสู่ภาวะปกติ  สามารถปล่อยกู้  เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิตท่ีเข้มแข็งของ

ประเทศได้อย่างต่อเน่ือง 

2) แบ่งธุรกิจท่ีเป็น  NPL  ตามประเภท  และศักยภาพของการสร้าง

รายได้ให้ประเทศชาติในอนาคต  อาทิ  กลุ่มอุตสาหกรรมหมดศักยภาพ  (Dog)  กลุ่มท่ีเป็นพ้ืนฐาน

การสร้างงาน  สร้างรายได้ปัจจุบัน  (Cash  Cow)  กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพเติบโตสูง  (Star)  

และกลุ่มอุตสาหกรรมในเศรษฐกิจใหม่  (New  Economy)  เพ่ือจัดวางนโยบายการปรับโครงสร้าง

หน้ี  และการปรับโครงสร้างธุรกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละกลุ่ม 

3) บริหาร  จัดการ  เพ่ือฟ้ืนฟูหน้ีแต่ละกลุ่ม  ด้วยนักบริหารมืออาชีพให้

สอดคล้องกับแนวทางปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ  และศักยภาพของแต่ละธุรกิจ  แต่ละกลุ่ม

อุตสาหกรรม  พร้อมท้ังป้องกันไม่ให้คนท่ีทําผิดได้ประโยชน์  ไม่ให้คนทําดีได้รับโทษ  (ตามหลัก

Moral Hazard)   
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วาระที่  3  :  สร้างรายได้  แก้ปัญหาคนตกงาน  โดย 

1) ปรับทิศทางของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอ

ไอ  ให้เน้นการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็ก 

2) ปรับปรุงกฎหมาย  เพ่ือเพ่ิมโอกาส  และเก้ือกูลการเกิด  และอยู่รอด

ของผู้ประกอบการใหม่ 

3) ปรับปรุงกฎหมายล้มละลาย  เพ่ือให้โอกาสผู้ประกอบการท่ีล้ม  

สามารถฟ้ืนฟูกิจการ  โดยเร่ิมต้นธุรกิจใหม่ได้อีกคร้ัง 

4) เก็บภาษีธุรกิจขนาดเล็กในช่วงเร่ิมแรกในอัตราตํ่าพิเศษ  เพ่ือให้

โอกาสผู้ประกอบการรายใหม่เติบโต 

5) ต้ังกองทุนร่วมทุนแห่งชาติ  และต้ังธนาคาร  SMEs Bank  เพ่ือ

สนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการใหม่ 

6) ต้ังธนาคารเพ่ือธุรกิจรายย่อย  หรือ  People  Bank  เพ่ือสนับสนุนทุน

ก้อนแรกในการเร่ิมธุรกิจ  โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คํ้าประกัน 

7) พัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่คนตกงาน  และยกระดับความสามารถของ

ผู้ประกอบการไทย 

8) ต้ังกระทรวงพัฒนาผู้ประกอบการ  เพ่ือขยายบทบาทของรัฐบาลใน

การส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการอย่างจริงจัง 

วาระที่  4  :  ฟ้ืนฟูชีวิตเกษตรกรไทย  โดย 

1) พักการชําระหน้ีให้กับเกษตรกรรายย่อยเป็นเวลา  3  ปี  เพ่ือใช้เวลา

ดังกล่าวฟ้ืนฟูและปรับโครงสร้างการผลิต 

2) เร่งรัดการแก้ปัญหาท่ีดินทํากินของประชาชน  โดยนําเทคโนโลยี

ภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ในการสํารวจพ้ืนท่ี 

3) จัดมาตรการสนับสนุนการแปรรูป  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตของ

เกษตรกร  ณ  แหล่งผลิตในชุมชน  ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  เป็นท่ียอมรับของตลาดโลก 

4) ขยายโอกาสเพ่ิมรายได้ครัวเรือน  สร้างความเข้มแข็งชุมชนโดย

ส่งเสริมให้เกิด  “วิสาหกิจชุมชน”  โดยจัดให้มีกองทุนให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและหมู่บ้าน  เพ่ือ

สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง 

5) จัดโครงการ  “หน่ึงตําบล  หน่ึงสินค้า”  พร้อมท้ังพัฒนาทักษะในการ

ผลิต  เพ่ือให้ชุมชนสามารถสร้างรายได้และพ่ึงตนเอง  เป็นชุมชนท่ีเข้มแข็งอย่างแท้จริง 
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6) ปรับทิศทางการผลิตในภาคเกษตรใหม่  ให้สอดรับสถานการณ์โลก  

โดยมุ่งส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์  (Organic  Farming)  การผลิตแปรรูปอาหารคุณภาพสูง  

ปลอดภัยจากการตัดแต่งพันธุกรรม  (GMO) 

7) ให้  BOI  แก่เอกชนท่ีลงทุนวิจัยและพัฒนา  เพ่ือผลิตเมล็ดพันธ์ุใหม่

โดยใช้วิธีการธรรมชาติ 

8) จัดโครงการฟ้ืนฟูคุณภาพดิน  ลดการใช้สารเคมี  โดยนําปุ๋ยอินทรีย์

และกลวิธีทางชีวภาพมาใช้อย่างจริงจัง 

9) ดึงชุมชนร่วมฟื้นฟูและปรับปรุงพ้ืนท่ี  25  ลุ่มนํ้าหลัก  พร้อมท้ัง

พัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก  เพ่ือเก็บไว้ในชุมชน 

10) ฟ้ืนฟูทรัพยากรและระบบนิเวศน์ทางทะเลไทย 

11) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือการเกษตร  E- Agriculture  

พร้อมท้ังติดต้ังคอมพิวเตอร์  และอินเตอร์เน็ต  เช่ือมเครือข่ายในทุกตําบล 

12) ปฏิรูปการทํางานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสู่

การเกษตรเพ่ือการพาณิชย์ 

วาระที่  5  :  การศึกษาสร้างคนสร้างชาติ  โดย 

1) วางแผนในการ  “สร้างคน”  ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม

และเศรษฐกิจ 

2) ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างจริงจัง  เพ่ือ  “สร้างคน”  ให้มี

ความพร้อมท้ังทักษะ  ปัญญา  ความคิดสร้างสรรค์  และจริยธรรมในสังคมไทย  มีความสมดุล  มี

คุณภาพ  และเป็นสุข 

3) สร้างปัจจัยเพ่ือความเป็น เลิศในสถานศึกษาทุกระดับ  คือ  

สภาพแวดล้อมปลอดภัย  ปลอดยา เสพติด  อุปกรณ์ทันสมัย  การบริหารจัดการเข้มแข็งมี

ประสิทธิภาพ  และครูดีมีคุณภาพ   

4) รวมพลังครอบครัว  ชุมชน  องค์กรศาสนา  และองค์กรอ่ืนๆ  ให้ร่วม

สนับสนุนการศึกษา  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5) นักเรียนท่ีจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (ม.6)  ทุกคนจะต้องมี

ความสามารถพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ  และใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือแสวงหาความรู้เพ่ือ

พัฒนาตนเอง 

6) ผลักดัน  “พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมแห่งชาติ”  

ให้เกิด  “การศึกษาอาชีพ  ภาคประชาชน”  ท่ีเป็นระบบต่อเน่ืองตลอดชีวิต  เพ่ือให้เด็ก  และเยาวชน
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ทํางานเป็นทีมและมีอาชีพ  เพ่ือทักษะแก่ผู้อยู่ในวัยแรงงาน  และให้โอกาสผู้เกษียณงานแล้วหา

ความรู้และทักษะใหม่ 

7) ส่งเสริมให้อุดมการณ์ศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนพัฒนาศักยภาพ

อย่างเต็มท่ี  เพ่ือสร้างผลงานวิจัยสร้างบัณฑิตคุณภาพและเป็นแกนนําในการพัฒนาประเทศ 

8) ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการศึกษา  ปรับปรุงระเบียบราชการ  และเพ่ิม

แรงจูงใจให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอย่างเต็มท่ี 

วาระที่  6  :  ต่อสู้  ขจัดภัยยาเสพติด  โดย 

1) ร่วมมือกับหน่วยทหารเสนารักษ์  เพ่ือจัดค่ายบําบัดผู้ป่วยท่ีติดยาเสพ

ติดให้มีอย่างกว้างขวาง 

2) ร่วมมือกับบีโอไอ  ส่งเสริมการนําเข้าเคร่ืองมือ  และลดหย่อนภาษี

ให้กับโรงพยาบาลเอกชนท่ีต้ังศูนย์ฟ้ืนฟูเด็กที่ติดยาเสพติด 

3) ส่งเสริมการลงทุนในโครงการพ้ืนท่ี  สร้างกิจกรรมสําหรับเด็ก  อาทิ  

พิพิธภัณฑ์  ศูนย์กีฬา  และศูนย์เยาวชน  เพ่ือให้เด็กมีกิจกรรมพัฒนาสุขภาพกาย  ใจ  และห่างไกลยา

เสพติด 

4) ให้มีการร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ือร่วมมือปราบปรามยาเสพ

ติดบริเวณชายแดนอย่างต่อเน่ือง 

5) ให้มีการกําหนดบทลงโทษอย่างรุนแรง  รวมท้ังดําเนินการจัดต้ังศาล

พิเศษ  เพ่ือเร่งรัดการพิจารณาคดียาเสพติด 

วาระที่  7  :  ประกาศสงครามกับคอร์รัปช่ัน  โดย 

1) ดําเนินการอย่างเฉียบขาดกับผู้บริหารภาครัฐทุกระดับที่คอร์รัปช่ัน

พร้อมปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้สามารถดําเนินการเอาผิดได้

อย่างรวดเร็ว  เพ่ือให้เห็นผลทันตา 

2) เพ่ิมความเข้มแข็งของคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ  โดยจัดสรรงบประมาณ  และให้อิสระอย่างแท้จริง 

3) ปฏิรูปพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดงบประมาณ  เพ่ือปิดก้ันโอกาส

ในการคอร์รัปช่ัน 

4) จัดต้ัง  ป.ป.ช.  ภาคประชาชน  เพ่ิมการให้ความสําคัญของการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

5) จัดทําเว็บไซต์  เพ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้งข้อมูลทุจริตคอร์รัปช่ัน

ท่ีเกิดข้ึนท้ังในวงราชการและเอกชน 
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วาระที่  8  :  พลิกโฉมบริการสาธารณสุข  โดย 

1) จัดให้มีการประกันสุขภาพสําหรับคนไทย  ให้ทุกคนมีส่วนร่วม

รับผิดชอบสุขภาพของตนเอง  และครอบครัวตามศักยภาพของทุกครัวเรือน 

2) จัดให้ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนใช้บริการสถานพยาบาลท้ัง

ของรัฐและเอกชนได้ตามท่ีตนเองพอใจ  โดยระบบประกันสุขภาพที่ต้ังข้ึนจะจั ดสรรเงิน

งบประมาณจากกองทุนให้กับสถานพยาบาลแหล่าน้ันอย่างเพียงพอ  ตามสัดส่วนของประชาชนท่ี

ลงทะเบียน  ซึ่งหมายถึงการคืนอํานาจในการจัดการบริการสุขภาพกลับสู่ประชาชน 

3) ให้ประชาชนมีโอกาสในการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ท่ีมี

คุณภาพ  และใกล้บ้าน 

4) ให้ความสําคัญต่อการส่งเสริมสุขภาพสําหรับเด็ก  เยาวชน  และ

ผู้สูงอายุ 

5) จัดระบบป้องกันโรค  โดยการให้ความรู้ด้านสุขภาพและการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคอย่างท่ัวถึง 

6) เสริมมาตรการทางการแพทย์  ทางสังคม  และทางศีลธรรม  เพ่ือลด

จํานวนผู้ป่วยเอดส์ 

7) จัดแผนอุบัติเหตุอุบัติภัยแห่งชาติ  เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน  และ

เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน  ในการป้องกัน  และจัดการเม่ือเกิดเหตุ 

8) ระดมเคร่ืองมือทางสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบ  เพ่ือให้ความรู้และ

ทักษะแก่ประชาชน  ด้านสุขภาพ  และด้านโรคภัยไข้เจ็บ 

วาระที่  9  :  สร้างครอบครัวเข้มแข็ง  เพ่ิมบทบาทสตรีทางการเมือง  โดย 

1) พัฒนาบทบาทสตรีในการเป็นเสาหลักครอบครัว 

2) ส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

3) ส่งเสริมบทบาทสตรีในด้านการเมือง  การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ  และพัฒนา

ชุมชน 

วาระที่  10  :  แปรรูปรัฐวิสาหกิจเพ่ือประโยชน์สูงสุดชองชาติ  โดย 

1) ไม่เร่งขายรัฐวิสาหกิจ  โดยไร้ทิศทาง  และปราศจากการคํา นึงถึง

ผลประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาว 

2) เร่งปรับปรุงการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจให้เป็นมืออาชีพ  มีระบบ

ตรวจสอบท่ีมีอิสระ  โปร่งใส 
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3) นํารัฐวิสาหกิจท่ีพัฒนาเป็นองค์กรมืออาชีพแล้ว  เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ท้ังในและต่างประเทศ 

4) เอาการเมืองออกจากรัฐวิสาหกิจ  สร้างกลไกป้องกันไม่ให้การเมือง

แสวงหาประโยชน์จากรัฐวิสาหกิจ 

วาระที่  11  :  วางยุทธศาสตร์ภูมิภาคใหม่  โดย 

1) กระจายความสําคัญของเมืองออกสู่เมืองหลักในภูมิภาคต่างๆ  ท่ัว

ประเทศ 

2) กําหนดเป้าหมายให้เมืองหลักภูมิภาคเป็นศูนย์กลางเฉพาะเร่ือง  อาทิ  

ศูนย์กลางการท่องเท่ียว  การอุตสาหกรรม  อิเล็กทรอนิกส์  หัตถกรรม  สมุนไพร  การเกษตร 

3) สร้างระบบเครือข่ายระหว่างเมืองหลักกับเมืองใกล้เคียงในภูมิภาค

เพ่ือให้สามารถเก้ือกูล  และพัฒนายกระดับความสามารถทั้งในเชิงการผลิต   การบริหาร  การ

ท่องเท่ียว  และความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน 

วาระแห่งชาติท่ีพรรคไทยรักไทยได้เสนอออกมาท้ัง  11  วาระน้ัน  ถือว่าเป็น

แนวนโยบายท่ีโดดเด่น  และเป็นการเสนอนโยบายท่ีมีแนวทางเป็นรูปธรรม  ในขณะที่พรรคอ่ืนๆ  

ยังขาดความพร้อมในเชิงนโยบาย  และสิ่งสําคัญคือ  รูปแบบการนําเสนอนโยบายของพรรคไทยรัก

ไทยยังถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้  และเข้าใจได้ง่าย  โดยการใช้ประโยคสั้นๆ  แต่เข้าใจได้  อาทิ  

พักหน้ีเกษตรกร  3  ปี  สุขภาพดีถ้วนหน้าด้วยโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรค  โครงการหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP)  กองทุนหมู่บ้านละ  1  ล้านบาท  เป็นต้น  และนอกจากจะใช้คําสั้นๆ  

ง่ายๆ  ในการเสนอนโยบายเข้าถึงประชาชนแล้ว  ยังใช้กลยุทธ์แบบการตลาดในการนําเสนอ  และ

ผลักดันภาพลักษณ์ของพรรค  ซึ่งมีลักษณะดังน้ี 

1) การสร้างภาพลักษณ์ของพรรคไทยรักไทย  ให้เป็นพรรคการเมืองท่ีมี

ความทันสมัย  มีการใช้สโลแกนของพรรคว่า  “คิดใหม่  ทําใหม่  เพ่ือไทยทุกคน”  ชูภาพหัวหน้า

พรรค  คือ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เป็นนักธุรกิจสื่อสาร  Hi-Tech  ท่ีประสบความสําเร็จสูงสุด  มี

การศึกษาในระดับปริญญาเอก  มีวิสัยทัศน์เป็นสากล  และสามารถเดินอยู่บนเวทีการเมืองท้ังใน

ระดับภูมภาค  และระดับโลกได้อย่างไม่ขัดเขิน  สิ่งเหล่าน้ีได้สร้างผลบวกให้กับพรรคอย่าง

มหาศาล  เม่ือเทียบกับคู่แข่งรายอ่ืนๆ 

2) ใช้การโฆษณาประชาสัมพันธ์พรรค  แนวคิดนโยบาย  ผลงานต่างๆ  

ท่ีกําลังริเร่ิม  ผ่านกลไกการสื่อสารท้ังของรัฐและเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ  โทรทัศน์  สิ่งพิมพ์ต่างๆ   

3) ผลิตแนวคิด  และนําเสนอนโยบายใหม่ๆ  ออกมาเป็นระยะๆ  ท้ังน้ี  

ได้มีการทําโพลสํารวจปัญหา  และความต้องการของประชาชนอย่างเป็นระบบ  และนําข้อมูลมา
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วิเคราะห์  ต้ังคําถาม  หาวิธีการแก้ไข  และสุดท้ายแปรรูปออกมาเป็นนโยบายใหม่ๆ  อยู่ตลอด  จน

อยู่ในความทรงจําของประชาชน  และเป็นนโยบายท่ีตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่าง

แท้จริง 

4) ติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ  มีการประเมินผลงานท้ัง

บุคคล  และนโยบาย  มีการกําหนดแผนท้ังระยะสั้น  และระยะยาว 

5) มีการจัดระเบียบองค์กรอยู่ทุกระยะ  ท้ังบุคคลและโครงสร้าง  

สามารถปรับ  ย้าย  บุคลากร  ทันทีท่ีเห็นว่า  มีความเหมาะสม  โดยไม่ติดขัดเร่ืองอาวุโส  หรือธรรม

เนียมเดิมๆ  ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในอัตราเร่งสูง 

6) เตรียมพร้อมในเชิงรุกตลอดเวลา  มีการประเมินคู่แข่งขัน  หาข้อมูล

ในพื้นท่ีต่างๆ  ท่ีมีความแตกต่างกัน  เพ่ือช่วงชิงความนิยม  วางตัวผู้รับผิดชอบลดหลั่นกันเป็นระดับ  

เพ่ือให้เกิดความกระชับ  ไร้ช่องโหว่ในแต่ละขั้นตอนของการทํางาน 

7) การบริหารปัจจัยเร่ืองทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้การขับเคลื่อน

นโยบายและแผนต่างๆ  รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆ  ดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ว 

ด้วยนโยบายต่างๆ  ท่ีพรรคไทยรักไทยได้นําเสนอ  ผ่ านกลยุทธ์การหาเสียง  และ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการตลาด  ทําให้ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเม่ือวันท่ี  6  

มกราคม  พ.ศ.2540  ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญของประวัติศาสตร์การเมืองไทย  

เพราะเป็นคร้ังแรกที่พรรคไทยรักไทย  พรรคการเมืองเพียงพรรคเดียวไ ด้รับเลือกต้ัง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยคะแนนเสียงถึง  248  เสียง  จากจํานวนท้ังหมด  500  เสียง  ส่งผลให้

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นักธุรกิจผู้รํ่ารวยเข้าสู่จุดสูงสุดของนักการเมือง  ก้าวข้ึนสู่ตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรีคนท่ี  23  ของประเทศไทย   

 

4.3.2  รัฐบาลทักษิณ  1 

ภายหลังจากผลการเลือกต้ังได้ประกาศออกมาน้ัน  แม้สมาชิกพรรคไทยรักไทยจะได้รับ

การเลือกต้ังเข้ามามากท่ีสุด  และอยู่ในฐานะท่ีจะจัดต้ังรัฐบาลพรรคเดียวได้  แต่เน่ืองจากขนาด

ความใหญ่ของพรรค  อันเป็นผลมาจากการควบรวมกลุ่มการเมืองท่ีมาจากกลุ่มต่างๆ  และบางกลุ่ม

เคยมีความขัดแย้งกันมาก่อน  ทําให้ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อความเป็นเอกภาพภายในพรรคไทยรัก

ไทย  ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เลือกท่ีจะแก้ปัญหาน้ีโดยการเชิญพรรคการเมืองต่างๆ  เพ่ือร่วมกัน

จัดต้ังรัฐบาลผสม  เหตุผลเป็นเพราะต้องการให้นักการเมืองจากภายนอกพรรคเข้ามาช่วยลดแรง

กดดันของกลุ่มต่างๆ  ภายในพรรค  โดยร่วมกับพรรคชาติไทย  ซึ่งมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  41  

คน  พรรคความหวังใหม่  มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  36  คน  และพรรคเสรีธรรมมี
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สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  14  คน  (ดูตารางท่ี  4.5)  ทําให้การจัดต้ังรัฐบาลมีจํานวนเสียง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสนับสนุน  รวมสูงถึง  339  เสียง  เกินก่ึงหน่ึงของสมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรท้ังสภา  89  เสียง   

แม้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จะประกาศตลอดมาในช่วงก่อนการเลือกต้ังว่า  จะต้ังรัฐมนตรี

โดยเลือกคนดีมีคุณภาพให้เป็นท่ีถูกใจประชาชนมากท่ีสุด  โดยไม่คํานึงถึงโควตา  และจะไม่นํา

บุคคลท่ีประชาชนไม่ยอมรับมาเป็นรัฐมนตรี  แต่เม่ือถึงเวลาจัดต้ังรัฐบาลจริงๆ  แล้ว  พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร  ก็ไม่อาจทําได้ดังท่ีประกาศไว้  เม่ือกลุ่มการเมืองต่างๆ  เร่ิมกดดันในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือให้

ได้ตําแหน่งท่ีกลุ่มต้องการ  แต่พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ใช้วิธีการกระจายตําแหน่งให้กับกลุ่ม

เหล่าน้ี 

โดยกลุ่มการเมืองสําคัญ  อาทิ  กลุ่มวังนํ้าเย็นของนายเสนาะ  เทียนทอง  มีสมาชิกในกลุ่ม

ได้ตําแหน่งดังน้ีคือ  นายพิทักษ์  อินทรวิทยนันท์  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  นายชูชีพ  หาญสวัสด์ิ  

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม  เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย  นายถาวร  ตรีรัตนณรงค์  เป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  นาย

ศักดา  คงเพชร  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายภูมินทร์  ลีธีระประเสริฐ  

เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นายธานี  ยี่สาร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  นายวิทยา  เทียนทอง  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  นายชูวิทย์  พิทักษ์พัลลภ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์  นายภูมิ  สาระผล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

ส่วนกลุ่มวังบัวบานของนางเยาวภา  วงศ์สวัสด์ิ  ได้รับตําแหน่งดังน้ี  กลุ่มทุนอย่างนาย

สุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  แห่งเครือซัมมิต  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายสมศักด์ิ  เทพ

สุทิน  เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวราเทพ  รั ตนากร  เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  นางลดาวัลลิ์  วงศ์ศรีวงศ์  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นาง

เยาวภา  วงศ์สวัสด์ิ  เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายชูชัย  มุ่งเจริญพร  เป็น

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  นายจาตุ รนต์  เพ็งนรพัฒน์  เป็นเลขานุการ

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายทนุศักด์ิ  เล็กอุทัย  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงแรงงาน  พ.ต.ท.ไวพจน์  อาภรณ์รัตน์  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง  นายวรวัจน์  เอ้ืออภิญยากุล  เป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  เป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายทศพร  เสรีรักษ์  เป็น

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายสุชน  ชามพูนท  เป็นท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี  นาย

มาโนช  เชาวรัตน์  เป็นท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 4.5  ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เม่ือวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ.2544 

 

พรรค จํานวน ส.ส.ระบบบัญชี

รายช่ือ 

จํานวน ส.ส.ระบบแบ่ง

เขตเลือกต้ัง 

จํานวน ส.ส.  รวม 

ไทยรักไทย  48 200 248 

ประชาธิปัตย์ 31 97 128 

ชาติไทย 6 35 41 

ความหวังใหม่ 8 28 36 

ชาติพัฒนา 7 22 29 

เสรีธรรม - 14 14 

กิจสังคม - 1 1 

ราษฎร - 2 2 

ถิ่นไทย - 1 1 

รวม 100 400 500 

 

แหล่งท่ีมา:  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง, 2544  (อ้างถึงใน  รัตพงศ์  สอนสุภาพ  และ

ประจักษ์  นํ้าประสานไทย, 2546: 151) 

 

ในขณะท่ีกลุ่มของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ยึดตําแหน่งรัฐมนตรีเอาไว้ได้เกือบท้ังหมด  โดย

ประกอบด้วยกลุ่มทุนสําคัญอย่างนายประชา  มาลีนนท์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  

นักวิชาการอย่างนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  เป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ร.ต.อ.ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย  นางสุดารัตน์  เกยุราพันธ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  พล.อ.

ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  นายอดิศัย  โพธารามิก  เป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม  และนายสุรพงศ์  สืบวงศ์ลี  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นต้น 

นอกจากกลุ่มใหญ่ท้ังสามแล้วก็มี  นายสุวิทย์  คุณกิตติ  ท่ีมาจากพรรคกิจสังคมได้ตําแหน่ง

รองนายกรัฐมนตรี  กลุ่มท่ีมาจากพรรคความหวังใหม่อย่างนายจาตุรนต์  ฉายแสง  เป็นรัฐมนตรี

ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวราเทพ  รัตนากร  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  

หรือจากพรรคชาติไทยอย่าง  นายปองพล  อดิเรกสาร  ได้ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  นายสมบัติ  
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อุทัยสาง  จากพรรคเสรีธรรม  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข้อสังเกตคือ  ถึงแม้การ

จัดต้ังรัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จะไม่สามารถหลุดพ้นไปจากวังวนการต่อรองของกลุ่ม

การเมืองไปได้  แต่ประชาชนยังคงพอใจในภาพรวม  และพร้อมท่ีจะให้โอกาสคณะรัฐบาลชุดใหม่

ได้แสดงฝีมือกอบกู้บ้านเมืองต่อไป  (ณรงค์ชัย  ปัญญานนทชัย,  2546: 30-33)  ท้ังน้ี  เพราะรัฐบาล

ได้รับกระแสความช่ืนชมจากสังคมอย่างสูง  โดยเฉพาะความช่ืนชม  และความเช่ือม่ันในตัวพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  ทําให้อํานาจท้ังหลายท้ังปวงอยู่ในมือของ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  แต่เพียงผู้เดียว  

ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ใช้กระแสดังกล่าวในการประกาศสร้างกติกาในการปรับ

คณะรัฐมนตรี  โดยจะขอดูผลงานว่า  ดีหรือไม่  และหากใครไม่มีผลงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลง 

อย่างไรก็ดี  ก่อนท่ีรัฐบาลใหม่จะดําเนินนโยบายต่างๆ  น้ัน  องค์กรอิสระอย่าง

คณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  ได้รับเร่ืองท่ีมีผู้กล่าวหาว่า  

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินเก่ียวกับหุ้นท่ีฝากให้คนขับรถบ้าง  คนรับ

ใช้บ้าง  เป็นผู้ถือ  ท่ีเรียกกันว่า  “คดีซุกหุ้น”  ท่ีเกิดข้ึนในสมัยท่ีพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เคยดํารง

ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  ซึ่ง  ป.ป.ช.  ได้พิจารณาเร่ืองดังกล่าว  

และมีมติ  8  ต่อ  1  ว่า  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  มีความผิดตามข้อกล่าวหา  และได้ส่งเร่ืองให้ศาล

รัฐธรรมนูญพิจารณาต่อ  ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า  มีความผิดจริงตามฟ้อง  จะทําให้พ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง  5  ปีเช่นเดียวกับคดีของพล.ต.สน่ัน  ขจรประศาสน์  

(กองบรรณาธิการมติชน, 2549: 90-92)  แม้ท้ายท่ีสุดแล้ว  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จะได้รับการ

ตัดสินให้พ้นผิดไปด้วยข้ออ้างว่า  เป็นการ  “บกพร่องโดยสุจริต”  แต่ก็ได้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์

ของตัวพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และพรรคไทยรักไทยบ้างแล้ว 

4.3.2.1  คดีซุกหุ้น 1  :  เร่ิมต้นอย่างไม่โปร่งใส  ด้วย  “บกพร่องโดยสุจริต” 

คดีน้ีเป็นคดีท่ีคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ป.ป.ช.)  

ได้ยื่นคําร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยช้ีขาด  ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  295  กรณีพ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร  จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน  และหน้ีสิน  และเอกสารอันประกอบด้วยข้อความ

อันเป็นเท็จ  หรือปกปิดข้อเท็จจริงท่ีควรแจ้งให้ทราบ   ในช่วงที่พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ดํารง

ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลพล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  เป็นนายกรัฐมนตรี  ยื่นบัญชีแสดง

รายการทรัพย์สิน  และหน้ีสิน  ตามรัฐธรรมนูญรวม  3  คร้ัง  คือ  คร้ังท่ี  1  กรณีเข้ารับตําแหน่ง  

คร้ังท่ี  2  กรณีพ้นจากตําแหน่ง  และคร้ังท่ี  3  กรณีพ้นจากตําแหน่งมาแล้วเป็นเวลาหน่ึงปี  (อมร  

รักษาสัตย์, 2547: 211)  คดีน้ีเป็นคดีท่ีเป็นท่ีติดตามของท้ังประชาชนชาวไทย  และชาติอ่ืนๆ  ท่ัว

โลก  เพราะเป็นคดีแรกของโลกท่ีนายกรัฐมนตรีถูกดําเนินคดี   เพ่ือถอดถอนออกจากตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรีในขณะท่ีดํารงตําแหน่ง  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 848)  และในระหว่างท่ีคณะ
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ป.ป.ช.  ตรวจสอบความถูกต้อง  สื่อมวลชนได้เสนอข่าวเก่ียวกับการโอนหุ้นของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชิน

วัตร  ท่ีให้บุคคลใกล้ชิดจํานวนมากทั้งแม่บ้าน  คนรับใช้  คนขับรถ  ยามรักษาความปลอดภัย  และ

อ่ืนๆ  อย่างต่อเน่ือง  ความสนใจน้ีได้เป็นกระแสให้กับกลุ่มคนในสังคมบางส่วนสงสัยในความ

สุจริตของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  (แม้จะเป็นส่วนน้อยในขณะน้ัน)  ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่คอยให้

กําลังใจพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และพยายามใช้กระแสสังคมกดดันศาลรัฐธรรมนูญอย่างหนัก 

จากผลการตรวจสอบและข้อเท็จจริง  ได้ปรากฏใน  2  กรณีคือ  กรณีทรัพย์สินท่ี

อยู่ในช่ือของพ.ต.ท.ทักษิณ  และของคุณหญิงพจมาน  ชินวัตร  ภริยา  และกรณีทรัพย์สินท่ีอยู่ในช่ือ

ของบุคคลอ่ืนในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสินท่ียื่นต่อ  ป.ป.ช.  โดยกรณีแรกน้ัน  ป.ป.ช.  

เห็นว่า  ทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าเพียงเล็กน้อย  การไม่แสดงรายการดังกล่าวจึงไม่ทําให้พ .ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  ได้หรือเสียประโยชน์แต่อย่างใด  จึงไม่ถือว่า  จงใจปกปิด  แต่ในกรณีหลังน้ัน  

ป.ป.ช.  เห็นว่า  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ไม่แสดงรายการทรัพย์สินของตน  และ/หรือของคู่สมรสท่ี

อยู่ในช่ือของบุคคลอ่ืน  3  กรณี  ดังน้ี 

1) เข้ารับตําแหน่ง  (7  พฤศจิกายน พ.ศ.2540)    2,371,726,371  บาท 

2) พ้นจากตําแหน่ง  (4  ธันวาคม  พ.ศ.2540)  1,523,157,657  บาท 

3) พ้นจากตําแหน่งครบ  1  ปี  (4  ธันวาคม  พ.ศ.2541)  646,984,383  

บาท 

ทรัพย์สินเหล่าน้ีประกอบด้วยหลักทรัพย์ท่ีอยู่ในบริษัทต่างๆ  (ดูตารางท่ี  4.6)  

โดยอยู่ในช่ือของบุคคลใกล้ชิด  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และภริยา  ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีมีหน้าท่ีเป็น

เพียงคนเลี้ยงลูก  คนรับใช้  แม่บ้าน  คนขับรถ  และยามในบ้านของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เท่าน้ัน 

ภายหลังจาก  ป.ป.ช.  ได้ส่งเร่ืองให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้ว  ได้มีการ

สืบพยาน  และได้ให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในฐานะผู้ถูกร้องช้ีแจงประเด็นต่างๆ  ซึ่งช่วงท้ายของ

การพิจารณา  ศาลรัฐธรรมนูญได้ให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  แถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา  โดย  

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้อ้างถึงการไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินดังกล่าวว่า  เป็นเพราะตนและภริยามี

ทรัพย์สินมาก  ยากแก่การกรอกแบบฟอร์ม  และเกิดจากความไม่รู้  และไม่เข้าใจในแบบฟอร์ม  

และคําอธิบายการกรอกตามหลักเกณฑ์ของ  ป.ป.ช.  และได้ยืนยันว่า  เป็นเพราะความบกพร่อง  

มิใช่ความจงใจ  รวมถึงในคําให้การของคุณหญิงพจมาน  ชินวัตร  ท่ีได้ให้การว่า  การแสดงรายการ

ทรัพย์สินของตนน้ันได้ให้เลขานุการส่วนตัวเป็นผู้จัดทํา  โดยตนไม่ทราบว่า  เลขานุการไม่ได้แจ้ง

หุ้นเหล่าน้ันไว้ในบัญชี  และ สุดท้ายพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้พูดประโยคหน่ึงท่ีได้มีการ

วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลายในเวลาต่อมาโดย  พ.ต.ท.ทักษิณ  ได้กล่าวว่า  เร่ืองดังกล่าวเป็น  

“ความบกพร่องโดยสุจริต”  (ธีร-พฤฒิ, 2544: 77-87)  และสุดท้ายแล้วศาลรัฐธรรมนูญได้มีมติโดย
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เสียงข้างมาก  8  ต่อ  7  ว่า  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ไม่มีความผิดตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  295  ทํา

ให้  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ต่อไป   

 

ตารางท่ี 4.6  ทรัพย์สินท่ีใช้ช่ือบุคคลอ่ืนถือแทน  (รายบริษัท) 

 

บริษัท 7 พ.ย.  40  

(บาท) 

4  ธ.ค.  40 

(บาท) 

4  ธ.ค.  41 

(บาท) 

บริษัทชินคอร์ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 1,499,202,891 651,329,127 - 

บริษัท  แอดวานซ์  อินโฟร์  เซอร์วิส จํากัด  

(มหาชน) 

695,500,000 695,500,000 21,000 

บริษัทชินแซทเทลไลท์  จํากัด  (มหาชน) 572,850 420,000 723,600 

บริษัท  ยูไนเต็ดบรอดคาสต้ิงคอร์ปอเรช่ัน  

จํากัด 

13,010,400 12,468,300 - 

บริษัท  อุดมวรรณ  จํากัด 640,000 640,000 640,000 

บริษัท  เพจเจอร์เซลล์  จํากัด 29,999,980 29,999,980 7,799,980 

บริษัท  เอ็น ซี ซี แมนเนทเม้นท์  แอนด์  พี

เวลลอปเมนท์  จํากัด 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 

บริษัท  อินโฟร์เซล เทเลคอม  จํากัด  

(มหาชน) 

17,100,000 17,100,000 11,100,000 

บริษัท  บางกอกเทเลคอม  จํากัด  (มหาชน) 9,999,950 9,999,950 9,999,850 

บริษัท  ดาต้าโพรเซสซิ่งโซน  ดีเวลลอปเปอร์  

จํากัด 

700,000 700,000 700,000 

บริษัท  อัลไพน์  กอล์ฟ  แอนด์ สปอร์ตคลับ  

จํากัด 

- - 499,444,733 

บริษัท  เอสซี  แอสเสท  จํากัด 99,999,700 99,999,700 99,999,700 

บริษัท  เทเลอินโฟ  มีเดีย  จํากัด 600 600 420 

รวม 2,371,762,371 1,523,157,657 646,984,383 
 

แหล่งท่ีมา:  ปรีชา  เฉลิมวณิชย์, 2544: 3 
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4.3.2.2  การปฏิรูประบบราชการ   

   รัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ให้ความสําคัญกับการปฏิรูประบบราชการ

เป็นอันดับแรก  โดยได้ผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงหลายประการ  เพ่ือให้ระบบราชการเป็น

กําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ  ของรัฐบาลให้ประสบความสําเร็จ  โดยมีลําดับข้ันตอน  

และแนวทางในการปฏิรูปท่ีมีลักษณะของการนําหลักการบริหารงานในภาคเอกชน  หรือภาคธุรกิจ

มาประยุกต์ใช้อย่างน่าสนใจ  ซึ่งมาตรการท่ีสําคัญ  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 842-857)  ได้แก่ 

1) การปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  โดยการประกา ศใช้

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.2545  เม่ือวันท่ี  3  ตุลาคม  พ.ศ.

2545  โดยมีหลักการสําคัญ  7  ประการคือ  

(1)  กําหนดแนวทางการบริหารราชการเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ

ส่วนราชการ  และหน่วยงานของรัฐใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

(2) กําหนดอํานาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี  

รัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  รองปลัดกระทรวง  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ  และอธิบดี  เพ่ือให้ชัดเจน  และมี

การกําหนดเป้าหมาย  และผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(3) กําหนดการจัดส่วนราชการของกระทรวง  และส่วนราชการท่ี

อยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  

ทบวง  กรม  และกําหนดการจัดต้ังส่วนราชการของกระทรวงท่ีมีภารกิจโดยเฉพาะ  ซึ่งไม่มีฐานะ

เป็นกรม  แต่มีผู้บังคับบัญชาเป็นระดับอธิบดีได้  โดยถือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

(4) กําหนดให้ส่วนราชการในกระทรวงมีการวางแผนและประสาน

กิจกรรมการใช้งบประมาณและทรัพยากรร่วมกัน  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่า  และบรรลุเป้าหมาย

ของกระทรวง 

(5) กําหนดให้คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดให้มีการมอบอํานาจการทํา

นิติกรรม  และการฟ้องร้อง  และดําเนินคดีแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  เพ่ือลดข้ันตอน  และเป็น

การกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึน 

(6) กําหนดการบริหารราชการในต่างประเทศ  เพ่ือให้การปฏิบัติ

ราชการในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพและรวดเร็ว 

(7) กําหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เพ่ือรับผิดชอบ

ในการปรับปรุงส่วนราชการและการบริหารราชการ 
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2) การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง  ทบวง  กรม  โดยการประกาศใช้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.2545  เม่ือวันท่ี  4  ตุลาคม  พ.ศ.2545  ซึ่ง

ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนกระทรวงต่างๆ  จํานวนท้ังสิ้น  20  กระทรวง  โดยแบ่งเป็นกระทรวงท่ีมี

การปรับเปลี่ยนภารกิจแต่ใช้ช่ือเดิมจํานวน  12  กระทรวง  เป็นกระทรวงท่ีเปลี่ยนช่ือใหม่ให้

สอดคล้องกับภารกิจจํานวน  2  กระทรวง  และเป็นกระทรวงท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่จํานวน  6  กระทรวง  

(รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  นํ้าประสานไทย, 2546: 166-174)  โดยมีรายละเอียดดังน้ี   

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี  รับผิดชอบการบริหารท่ัวไป  เสนอแนะ

นโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และความม่ันคง  และราชการ

เก่ียวกับการงบประมาณ  ระบบราชการ  การบริหารงานบุคคล  กฎหมาย  และการพัฒนากฎหมาย  

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การปฏิบัติภาร กิจพิเศษ  และราชการอ่ืนตามท่ี

กฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ได้แก่  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กรม

ประชาสัมพันธ์  สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  และส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชา

ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  ได้แก่  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

สํานักข่าวกรองแห่งชาติ  สํานักงบประมาณ  สภาความม่ันคงแห่งชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ 

(2) กระทรวงกลาโหม  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการป้องกันและ

รักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ  การรักษา

ผลประโยชน์แห่งชาติ  สนับสนุนการพัฒนาประเทศ  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้  

(3) กระทรวงการคลัง  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการเงินการคลัง

แผ่นดิน  การประเมินราคาทรัพย์สิน  การบริหารพัสดุภาครัฐ  กิจการเก่ียวกับท่ีราชพัสดุ  ทรัพย์สิน

ของแผ่นดิน  ภาษีอากร  การรัษฎากร  กิจการหารายได้ท่ีรัฐมีอํานาจดําเนินการได้แต่ผู้เดียวตาม

กฎหมาย  การบริหารหน้ีสาธารณะ  การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ  และหลักทรัพย์ของรัฐ  และ

ราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ไ ด้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  

สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมธนารักษ์  กรมบัญชีกลาง  กรมศุลกากร  กรมสรรพสามิต  

กรมสรรพากร  สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ  

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(4) กระทรวงการต่างประเทศ  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการ

ต่างประเทศ  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการได้แก่  สํานักงาน

รัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมการกงสุล  กรมพิธีการทูต  กรมวิเทศสหการ  กรม
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เศรษฐกิจระหว่างประเทศ  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กรมสารนิเทศ  กรมองค์การระหว่าง

ประเทศ  กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  กรมอาเซียน  กรมเอเชียตะวันออก  กรมเอเชียใต้  ตะวันออก

กลาง  และแอฟริกา  และส่วนราชการในต่างประเทศ  ได้แก่  สถานทูต  60  แห่ง  สถานกงสุลใหญ่  

22  แห่ง  คณะทูตถาวรประจําองค์การสหประชาชาติ  2  แห่ง 

(5) กระทรวงมหาดไทย  มีอํานาจหน้าท่ีในการบําบัดทุกข์  บํารุงสุข  

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  การอํานวยความเป็นธรรมของสังคม  การส่งเสริมและ

พัฒนาการเมืองการปกครอง  การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  การปกครองส่วนท้องถิ่น

และพัฒนาชุมชน  การทะเบียนราษฎร์  ความม่ันคงภายใน  กิจการสาธารณภัย  และการพัฒนาเมือง  

และราชการอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงาน

ปลัดกระทรวง  กรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน  กรมท่ีดิน  กรมป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย  กรมโยธาธิการและผังเมือง  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(6) กระทรวงยุติธรรม  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการ

กระบวนการยุติธรรมเสริมสร้าง  และอํานวยความยุติธรรมในสังคม  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมคุม

ประพฤติ  กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กรมบังคับคดี  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

กรมราชทัณฑ์  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สํานักงานกิจการยุติธรรม  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์  และ

ส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี  ได้แก่  สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 

(7) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  มีอํานาจ

หน้าท่ีเก่ียวกับการพัฒนาสังคม  การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม  การส่งเสริม  

และพัฒนาคุณภาพและความม่ันคงในชีวิต  สถาบันครอบครัวและชุมชน  และราชการอ่ืนตามท่ี

กฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  สํานักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ  และผู้สูงอายุ 

(8) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับ

เกษตรกรรม  กรมป่าไม้  การจัดหาแหล่งนํ้าและพัฒนาระบบการชลประทาน  ส่งเสริมและพัฒนา

เกษตรกร  ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์  และกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกรรม  และราชการ

อ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงาน

ปลัดกระทรวง  กรมชลประทาน  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมประมง  กรมปศุสัตว์  กรมป่าไม้  
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กรมพัฒนาท่ีดิน  สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม  สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

(9) กระทรวงคมนาคม  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการขนส่ง  การ

วางแผนจราจร  และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม  และราชการอ่ืน ตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมการ

ขนส่งทางนํ้าและพาณิชยนาวี  กรมการขนส่งทางบก  กรมการขนส่งทางอากาศ  กรมทางหลวง  

กรมทางหลวงชนบท  สํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

(10) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีอํานาจหน้าท่ี

เก่ียวกับการสงวนอนุรักษ์  และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การจัดการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ได้แก่  สํานักงาน

รัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมควบคุมมลพิษ  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง  กรม

ทรัพยากรธรณี  กรมทรัพยากรนํ้า  กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  กรมส่งเสริมคุณภาพพลังแวดล้อม  

กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

(11) กระทรวงพาณิชย์  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการค้าธุรกิจบริการ  

ทรัพย์สินทางปัญญา  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการได้แก่   

สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมการค้าต่างประเทศ  กรมการค้าภายใน  กรมการ

ประกันภัย  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  

กรมส่งเสริมการส่งออก 

(12) กระทรวงแรงงาน  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการบริหารคุ้มครอง

แรงงาน  พัฒนาฝีมือแรงงาน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํา  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  

ประกอบด้วยส่วนราชการได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมการจัดหางาน  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน  สํานักงานประกันสังคม 

(13) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับ

การวางแผน  ส่งเสริม  และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมาย

กําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรม

วิทยาศาสตร์บริการ  สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 

(14) กระทรวงศึกษาธิการ  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมและ

กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ  และทุกประเภท  กําหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา  

สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิล ปวัฒนธรรม  และ
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ราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ส่วนการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา 

(15) กระทรวงสาธารณสุข  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการสร้างเสริม

สุขภาพอนามัย  การป้องกัน  ควบคุม  และรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน  

และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนรา ชการได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  

สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมการแพทย์  กรมควบคุมโรค  กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กรมสุขภาพจิต  

กรมอนามัย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

(16) กระทรวงอุตสาหกรรม  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรม  การส่งเสริมการลงทุน  การพัฒนาผู้ประกอบการ  และราชการอ่ืนตามท่ี

กฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการ  ได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  

กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  

สํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย  สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  และส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี  คือ  

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(17) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับ การ

สนับสนุน  และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  การกีฬา  การศึกษาด้านกีฬา  นันทนาการ  และ

ราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด   ประกอบด้วยส่วนราชการ  ได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  

สํานักงานปลัดกระทรวง  สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  สํานักงานพัฒนาการท่องเท่ียว 

(18) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มีอํานาจหน้าท่ี

เก่ียวกับการวางแผน  ส่งเสริม  พัฒนา  และดําเนินกิจการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ

สื่อสาร  การอุตุนิยมวิทยา  และการสถิติ  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วน

ราชการได้แก่  สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมไปรษณีย์โทรเลข  กรม

อุตุนิยมวิทยา  สํานักงานสถิติแห่งชาติ 

(19) กระทรวงพลังงาน  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการจัดหา  พัฒนา  

และบริหารจัดการพลังงาน  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการได้แก่  

สํานักงานรัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ  กรมธุรกิจพลังงาน  กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(20) กระทรวงวัฒนธรรม  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับศิลปะ  ศาสนา  

และวัฒนธรรม  และราชการอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด  ประกอบด้วยส่วนราชการได้แก่  สํานักงาน
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รัฐมนตรี  สํานักงานปลัดกระทรวง  กรมการศาสนา  กรมศิลปากร  สํานักงานคณะกรรมการ

วัฒนธรรมแห่งชาติ  สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

นอกจากกระทรวงต่างๆ  ท้ัง  20  กระทรวงแล้วยังมีส่วนราชการไม่

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงใดๆ  ได้แก่  สํานักราชเลขาธิการ  สํานักพระราชวัง  

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ราชบัณฑิตยสถาน  สํานักงาน

ตํารวจแห่งชาติ  สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  สํานักงานอัยการสูงสุด 

3) การจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (ก.พ.ร.)  รัฐบาลจัดต้ัง 

ก.พ.ร.  ข้ึนเพ่ือรับผิดชอบการปฏิรูประบบราชการโดยตรง  มีฐานะเทียบเท่ากรม  โดย  ก.พ.ร.  ได้

กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการท่ีสนับสนุนและเช่ือมโยงกัน  7  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

(1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน   เน่ืองจากระบบ

ราชการท่ีผ่านมามุ่งเน้นท่ีปัจจัยนําเข้าและรายละเอียด  โดยให้ความสําคัญต่อระเบียบปฏิบัติมากกว่า

ยุทธศาสตร์และการบรรลุผล  มิได้มุ่งตอบสนองความต้องการ  และความพึงพอใจให้แก่ประชาชน  

ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอย่างจริงจัง  ทําให้มีความจําเป็นต้อง

ปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานใหม่  โดยให้ยึดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  

และสามารถตรวจสอบผลงานได้ 

(2) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  เน่ืองจาก

โครงสร้างเดิมไม่สามารถตอบสนอง  และรองรับกับความสลับซับซ้อน  และพลวัตรของการ

บริหารกิจการบ้านเมืองได้อย่างมีประสิทธิผล  สมควรมีการปรับปรุงโครงสร้างให้มีสมรรถนะ  

และความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง  โดยดําเนินการจัดระเบียบความสัมพันธ์ของการบริหารราชการใน

ทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีความเป็นเอกภาพ  รวมท้ังสามารถบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยง

การทํางานในมิติและภาคส่วนต่างๆ  เข้าด้วยกัน 

(3) การร้ือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ  กระบวนการ

จัดสรรทรัพยากรท่ีผ่านมายังขาดทิศทาง  และหลักเกณฑ์ที่แน่นอน  การบริหารการเงิน   และ

การงบประมาณมุ่งเน้นการควบคุมในรายละเอียดอย่างเคร่งครัด  เพ่ือป้องกันการร่ัวไหล  และความ

สิ้นเปลืองสูญเสีย  ทําให้เกิดความจําเป็นในการร้ือปรับระบบการเงินและการงบประมาณ  เพ่ือให้

สอดรับกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลมากข้ึน  โดยให้มีการถ่ายโอนอํานาจ

การตัดสินใจ  และความคล่องตัวให้แก่หน่วยงานปฏิบัติควบคู่ไปกับการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบ
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ในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  รวมถึงการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนาการทํางานให้ดี

ข้ึนโดยอาศัยรูปแบบ  และวิธีการบริหารการเงินและการงบประมาณเสียใหม่ 

(4) การสร้างระบบบริหารงานบุคคล  และค่าตอบแทนใหม่  ระบบ

เดิมยังคงอิงอยู่กับหลักการวิเคราะห์ค่าของงานและแบบแผนมาตรฐานกลาง  ขาดวิธีการท่ีเหมาะสม

ในการผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีมีขีดความสามารถ  ทัศนคติ  และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์  สมควรมีการ

ทบทวนและออกแบบใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากล  มีความหลากหลายในรูปแบบ

การจ้างงาน  ยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน   และสามารถรองรับกับการแข่งขันใน

ตลาดแรงงานภายในประเทศได้  รวมท้ังการเพ่ิมผลิตภาพ   และพัฒนาขีดความสามารถของ

ข้าราชการท่ีมีอยู่  ปรับปรุงระบบการประเมินผลบุคคลให้สามารถปลดบุคคลท่ีไม่มีสมรรถภาพ

ออกจากราชการ  และเปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีความสามารถสูงจากภายนอกสามารถเข้าสู่ระบบ

ราชการในระดับต่างๆ  ได้โดยง่าย 

(5) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  และค่านิยม  เพ่ือให้

เอ้ือต่อการพัฒนาระบบราชการ  ซึ่งไม่สามารถทําได้โดยวิธีการใช้อํานาจส่ังการ  ถ่ายทอดความรู้ใน

ลักษณะให้การศึกษา  ฝึกอบรม  หรือการรณรงค์แต่เพียงอย่างเดียว  จําเป็นต้องบริหารให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในลักษณะของการสร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  โดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้  และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ด้วยตนเอง  ด้วยความเต็มใจ   

(6) การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย  โดยการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  และการสื่อสาร  เข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน   และการ

ให้บริการแก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง  มีความถูกต้องรวดเร็ว  เสริมสร้างความทันสมัยให้การ

บริหารงานภาครัฐ  และบริการประชาชนเป็นรูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ท่ีสมบูรณ์  ภายใต้

แนวคิดของการยึดพลเมืองเป็นหลักท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด 

(7) การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  โดยการยอมรับ  และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

เสนอแนะความคิดเห็น  ร่วมกันปฏิบัติงาน  และการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

4)   การประกาศใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good  Governance) 

รัฐบาลได้เตรียมการในส่วนของการพัฒนาวิธีปฏิบัติราชการท่ีสําคัญ  

ได้แก่  การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  ประกาศใช้

เม่ือวันท่ี  10  ตุลาคม  พ.ศ.2546  เพ่ือก่อให้เกิดการปรับวัฒนธรรมองค์กร  และวิธีปฏิบัติราชการ  

และท่ีสําคัญคือ  การส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  เพ่ือผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการเป็น
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ประโยชน์ต่อประชาชน  และการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวม  โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ดังน้ี  คือ 

(1)  การบริหารราชการ  มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน   และก่อให้เกิด

ผลกระทบในด้านดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน 

(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  โดยยึดการบริหารแบบบูรณา

การ  มุ่งเน้นผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยการ

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า  ท่ีสามารถแสดงผลและวัดผลงานได้อย่างชัดเจน 

(3) มีประสิทธิภาพ  และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ต้องมี

การเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีใช้ในการดําเนินงาน  ท้ังภายในหน่วยงานของตนเอง  และ

ระหว่างหน่วยงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในกรณีท่ีเป็นการดําเนินภารกิจในลักษณะเดียวกัน  เพ่ือดู

ผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนว่า  มีความคุ้มค่ากับการนําเงินทุนท่ีเกิดจากภาษีของประชาชนไปดําเนินการ  หาก

ไม่คุ้มค่าก็ไม่ควรดําเนินการต่อไป 

(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น  ลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการลงจากที่เป็นอยู่เดิม  มอบอํานาจการตัดสินใจให้กับผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับ

ประชาชน  จัดบริการให้ประชาชนสามารถรับบริการให้แล้วเสร็จในท่ีเดียวกัน  เพ่ือให้ประชาชน

ได้รับบริการท่ีสะดวก  และรวดเร็วย่ิงข้ึน 

(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์  โดย

ทบทวน  และปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนการทํางานใหม่อยู่เสมอ  ส่วนราชการควรจัดลําดับ

ความสําคัญ  และความจําเป็นของงาน  หรือโครงการท่ีจะทําให้สอดคล้องกับแผนการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  และงบประมาณของประเทศ  ซึ่งอาจมีผลต้องพิจารณายุบเลิกส่วนราชการท่ีไม่

จําเป็น  และปรับปรุงกฎ  ระเบียบ  หรือกฎหมายต่างๆ  ให้มีความเหมาะสม 

(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก   และได้รับการ

ตอบสนองความต้องการ  ส่วนราชการต้องปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นถึงความต้องการ   และความพึง

พอใจของประชาชนผู้รับบริการเป็นหลัก  มีการสํารวจความต้องการ  และความพึงพอใจของ

ประชาชนอย่างสมํ่าเสมอ  เพ่ือจะได้จัดส่ิงอํานวยความสะดวก  และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีให้

ประชาชนทราบ  และเข้าใจง่ายเวลามาติดต่อ 

(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ  ส่วนราชการ

จะต้องสร้างระบบการควบคุมตนเอง  โดยมีการตรวจสอบ  ติดตาม  วัดผลการปฏิบัติงานอย่าง

สมํ่าเสมอ  ซึ่งจะทําให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5)  ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ  (Chief  Executive  Officer : 

CEO) 

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้นําแนวความคิดหน่ึงในการบริหารภาคธุรกิจ

เข้ามาใช้ในระบบการบริหารราชการจังหวัด  คือระบบ  CEO  เป็นการบริหารงานในลักษณะบริษัท

ท่ีเป็นเครือข่าย  บริหารงานท่ีต้องตัดสินใจข้ามบริษัทต่างๆ  ในเครือข่ายในระดับสําคัญๆ  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ในระดับภูมิภาค  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถบริหารงานข้ามก ระทรวง  ทบวง  

และกรมต่างๆ  ในส่วนภูมิภาคได้  โดยการโอนอํานาจของหน่วยงานเหล่าน้ีไปอยู่ที่ผู้ว่าราชการ

จังหวัด  จะทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถวินิจฉัย  และสั่งการได้ โดยตรงเช่นเดียวกับ

บริษัทเอกชน  อันจะก่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ  และมีบทบาทในการเช่ือมต่อ

นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นท่ีท่ัวจังหวัดได้  ตลอดจนการสร้าง

ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  ท่ีนําเอาพ้ืนท่ี  และประชาชนในจังหวัดเป็นตัวต้ังในการใช้

ระบบราชการเป็นเคร่ืองมือ  ซึ่งจะก่อให้เกิดการเช่ือมโยงระบบราชการกับประชาชนให้มีความ

สอดคล้องกัน  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการ 

โดยสรุปแล้ว  แนวทางการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาลทักษิณ 1  น้ี  เป็นการ

นําเอาแนวคิดในการบริหารงานภาคเอกชน  หรือภาคธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของรัฐ  ซ่ึง

ท้ังหมดเป็นก้าวสําคัญในการปรับปรุงระบบราชการ  ท้ังในส่วนของโครงสร้าง  ระเบียบปฏิบัติงาน  

การประเมินผล  ท้ังน้ีเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลในการบริหารงานราชการ  และเพ่ือ

ตอบสนองต่อความต้องการ  และความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ  อันได้แก่  ประชาชน  ได้ดีข้ึน  และ

เพ่ือให้การผลักดันนโยบายประชานิยมของรัฐบาลประสบผลสําเร็จน่ันเอง   

  อย่างไรก็ดี  แม้ในช่วงต้นของการปฏิรูประบบราชการน้ัน  รัฐบาลทักษิณ  1  จะ

ประกาศแนวทางปฏิรูประบบราชการท่ีมีนโยบายท่ีชัดเจนในเร่ืองต่างๆ  เช่น  ทําให้ระบบราชการมี

ประสิทธิภาพ  มีโครงสร้างองค์กรท่ีเล็กและคล่องตัว  (ไทยโพสต์, 2545: 4)  ลดบทบาทภารกิจของ

ภาครัฐท่ีไม่จําเป็นให้เอกชนเป็นผู้ดําเนินงาน  ปรับปรุงวิธีดําเนินงาน  กระบวนการจัดทําและ

จัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม  ตลอดจนการพัฒนาข้าราชการให้มีประสิทธิภาพ  และลดจํานวน

ข้าราชการให้น้อยลง  โดยเฉพาะการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการให้เ หมาะสมกับ

สถานการณ์  มีการกําหนดภารกิจของภาครัฐให้มีความชัดเจนและเหมาะสม  รวมท้ังการลดความ

ซ้ําซ้อนในการปฏิบัติราชการ  แต่เม่ือการปฏิรูปเข้าสู่ข้ันตอนของการปฏิบัติ  กลับเป็นเพียงการปรับ

โครงสร้างกระทรวง  ทบวง  กรม  ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนกลาง  แต่มิได้มีการปรับโครงสร้าง

พ้ืนฐานของจังหวัด  หรือมิได้มีการกระจายเจ้าหน้าท่ีลงในส่วนภูมิภาคแต่อย่างใด  จํานวนเจ้าหน้าท่ี

มีการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางเป็นส่วนใหญ่  (สงขลา  วิชัยขัทคะ, 2547)   
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  ในขณะท่ีการปรับโครงสร้างกระทรวง  ทบวง  กรม  แทนท่ีจะลดจํานวนลง  แต่

กลับเป็นการเพ่ิมกระทรวงข้ึนเป็น  20  กระทรวง  อีกท้ังการจัดต้ังกระทรวงใหม่ๆ  บางกระทรวง

ไม่มีความเหมาะสมท่ีจะต้องต้ังให้เป็นหน่วยงานในระดับกระทรวง  ดังท่ี  ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์  

(ไทยโพสต์, 2545: 4)  ได้กล่าวว่า  หน่วยงานท่ีไม่ใหญ่โต  ภารกิจไม่มากมายท่ีจะต้องจ้างคน

จํานวนมากให้เป็นถึงระดับกระทรวง  เช่น  กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  กระทรวงพลังงาน  

หรือกระทรวงวัฒนธรรม  อีกทั้งภารกิจของกระทรวงเหล่าน้ียังมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือมี

หน่วยปฏิบัติอยู่แล้ว  เกิดการซํ้าซ้อนกันของภารกิจระหว่างองค์กรกํากับดูแลและองค์กรภายใต้การ

กํากับดูแล  และบางคร้ังองค์กรกํากับดูแลเข้ามากํากับดูแลมากเกินไปจนทําให้องค์กรภายใต้การ

กํากับดูแลบริหารไม่คล่องตัว  จนกลายเป็นการก่อให้เกิดความไม่มีประสิทธิภาพในการบริการ

สาธารณะ  (สงขลา  วิชัยขัทคะ, 2547)  เช่น  อํานาจหน้าท่ีระหว่างการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  

(ททท.)  และการกีฬาแห่งประเทศไทย  (กกท.)  กับกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  เป็นต้น  

ลักษณะของการซํ้าซ้อนกันของภารกิจได้กลายเป็นการเพ่ิมภาระงบประมาณ และต้องเพ่ิมบุคลากร

โดยใช่เหตุ  ซึ่งสวนทางกับการปฏิรูประบบราชการท่ีควรจะเป็น  ซึ่งธีรภัทร์  ได้ต้ังข้อสังเกตว่า  

การต้ังกระทรวงใหม่เหล่าน้ี  ต้ังข้ึนเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมือง  ให้มีตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

เพ่ิมข้ึนหรือไม่ 

4.3.2.3  การปรับคณะรัฐมนตรี  :  กระจายตําแหน่ง   แบ่งผลประโยชน์   

การปรับคณะรัฐมนตรีน้ัน  ย่อมส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพของรัฐบาล  

ท้ังน้ีเพราะในการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ละคร้ังน้ัน  กลุ่มการเมืองต่างๆ  จะพยายามกดดันให้คนใน

กลุ่มตนได้รับตําแหน่ง  และนอกจากเร่ืองเสถียรภาพแล้ว  ยังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ

บริหาร  และความต่อเน่ืองในการแก้ปัญหาต่างๆ  อีกด้วย  ซึ่งจะเห็นได้จากการเมืองไทยในอดีตน้ัน

ย่ิงมีการปรับคณะรัฐมนตรีมากคร้ังเท่าไร  มักส่งผลให้อายุรัฐบาลน้ันๆ  สั้นลงเร็วย่ิงข้ึน  แต่ในช่วง

การบริหารงานของรัฐบาลทักษิณ 1  แม้จะมีการปรับคณะรัฐมนตรีถึง  9  คร้ัง  แต่กลับมิได้ทําให้

ความม่ันคงของรัฐบาลสั่นคลอนแต่ประการใด  อย่างไรก็ดี  เม่ือพิจารณาแล้วการปรับรัฐมนตรีใน

สมัยรัฐบาลทักษิณ  1  น้ี  มิใช่เพียงการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารประเทศเท่าน้ัน  แต่มี

เร่ืองของการปรับเพ่ือเป็นการกระจายตําแหน่งให้แก่  “กลุ่ม”  หรือ  “มุ้ง”  ต่างๆ  ภายในรัฐบาลด้วย 

การปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังแรก  เม่ือวันท่ี  14  มิถุนายน  พ.ศ.2544  โดยพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  รับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอีกตําแหน่งหน่ึง  แทนนายแพทย์

เกษม  วัฒนชัย  ท่ีขอลาออก  และแต่ งต้ังนางสิริกร  มณีรินทร์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  จากน้ันการปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังท่ีสองเกิดข้ึนเม่ือวันท่ี  9  ตุลาคม  พ.ศ.

2544  โดยแต่งต้ังนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  และเป็นรอง



 

186 
 

นายกรัฐมนตรีอีกตําแหน่งหน่ึง  และให้นายสุวิทย์  คุณกิตติ  พ้นตําแหน่งจากรองนายกรัฐมนตรี  

ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแทนพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร 

การปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังท่ีสามเม่ือวันท่ี  5  มีนาคม  พ.ศ.2545  ให้นายจาตุรนต์  

ฉายแสง  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม  นายจําลอง  ครุฑขุนทด  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และนายสุ

ธรรม  แสงประทุม  รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย  พ้นจากความเป็นรัฐมนตรี  และแต่งต้ัง

นายกร  ทัพพะรังสี  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  เป็นรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี  นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และ

รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย  ให้นายจาตุรนต์  ฉายแสง  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม  นายนิกร  จํานง  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  นายเนวิน  ชิดชอบ  เป็น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  แทนนายนที  ขลิบทอง  ท่ีไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    

สําหรับการปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังท่ี  4  เม่ือวันท่ี  3  ตุลาคม  พ.ศ.2545  การปรับ

ในคร้ังน้ีเป็นการปรับในหลายตําแหน่ง  ซึ่งนอกจากจะเป็นเพราะการปฏิรูประบบราชการแล้ว  ยัง

สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามรักษาสมดุลของอํานาจ  และทําให้อํานาจต่างๆ  ข้ึนตรงต่อตัว

นายกรัฐมนตรีมากข้ึน  ซึ่งรัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  นํ้าประสานไทย  (2546: 175-177)  

ได้วิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจ  ดังน้ี 

1) ทําให้ความสมดุลทางอํานาจของกลุ่มการเมืองภายในพรรคไทยรัก

ไทยลงตัวย่ิงข้ึน  โดย 

(1) ต้ังนางอุไรวรรณ  เทียนทอง  เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวง

วัฒนธรรม  และต้ังนายประมวล  รุจนเสรี  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือรักษา

สัมพันธภาพกับกลุ่มวังนํ้าเย็น  ขณะเดียวกัน ได้ให้นายชูชีพ  หาญสวัสด์ิ  ออกจาก ตําแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพ่ือลดความเข้มแข็งของกลุ่มวังนํ้าเย็นลงด้วยเช่นกัน 

(2) เพ่ิมบทบาทเพ่ือให้ง่ายต่อการรวมพรรค  โดยปรับให้นายสุวัจน์  

ลิปตพัลลภ  เลขาธิการพรรคชาติพัฒนา  จากตําแหน่งรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัย  มาเป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ขณะเดียวกันได้ให้นายกร  ทัพพะรังสี  หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา  

เป็นรองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีส่วนทําให้การควบรวมพรรคชาติพัฒนากับพรรคไทยรักไทยมีความ

เป็นไปได้มากข้ึน 

(3) แต่งต้ังนายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  จากกลุ่มความหวังใหม่  ให้

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เพ่ือให้ไปดูแลงานสายปกครอง  ซึ่งมีผลโดยตรงในการ
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เลือกต้ังสมัยหน้า  โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้  และได้ลดบทบาทของพล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ  

อดีตหัวหน้าพรรคความหวังใหม่  เหลือเพียงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี 

2) จัดวางบุคลากรท่ีสั่งได้ให้ไปมีบทบาทสําคัญๆ  เช่น 

(1) ปรับให้นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน  จากตําแหน่งรัฐมนตรี ประจํา

สํานักนายกรัฐมนตรี  ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(2) ให้นายพินิจ  จารุสมบัติ  ดํารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เข้าไปแทนในโควตาของนายสมบัติ  อุทัยสาง  รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งเป็นการเข้ามาแทนนายพินิจ 

(3) ให้นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  คุมกระทรวงคมนาคม 

(4) ให้  น.พ.พรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช  คนสนิทของคุณหญิงพจมาน  

ชินวัตร  ข้ึนเป็นรองนายกรัฐมนตรี  คุมงานกระทรวงเศรษฐกิจแทนนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  

3) ลดบทบาทของบุคลากรท่ีสั่งสมบารมีมากข้ึนลง  อาทิ 

(1) ปรับนายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  ออกจากตําแหน่งรอง

นายกรัฐมนตรี  ให้คงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไว้ตําแหน่งเดียว 

(2) ปรับเปล่ียนตําแหน่งของร.ต.อ.ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์  จาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ไปอยู่กระทรวงยุติธรรม 

(3) ย้าย  น.พ.สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี  ออกจากความกระทบกระทั่งกับ

ฐานการเมืองสําคัญในกรุงเทพฯ  ไปอยู่ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4) พยายามรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนในพรรคต่อไปโดย 

(1) รักษาตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของนายอดิศัย  

โพธารามิก  เอาไว้ 

(2) เพ่ิมบทบาทให้กับกลุ่มธุรกิจท่ีใกล้ชิดกับนายสุริยะ  จึงรุ่งเรือง

กิจ  นายประยุทธ  มหากิจศิริ  ในการกํากับดูแลกระทรวงเศรษฐกิจ 

(3) รักษาสัมพันธภาพกับนายประชา  มาลีนนท์  ด้วยการให้

ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  แทนการออกมาจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม 

(4) ต้ังนายวัฒนา  เมืองสุข  จากกลุ่มเจียรวนนท์  เป็นรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงพาณิชย์  แทนนายพิทักษ์  อินทรวิทยนันท์  ท่ีไปเป็นรองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็น

กลุ่มเดียวกัน 
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ต่อมาในการปรับคณะรัฐมนตรีคร้ังท่ี  5  เม่ือวันท่ี  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546  อันมี

สาเหตุมาจากการเกิดความขัดแย้งในกระทรวงยุติธรรม  ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  

คือ  ร.ต.อ.ปุระชัย  เป่ียมสมบูรณ์  กับนายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ  ปลัดกระทรวงยุติธรรม  ซึ่งมีศักด์ิเป็น

น้องเขยของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และกับนายมานิตย์  สุธาพร  รองปลัดกระทรวงยุติธรรม   

เก่ียวกับการเสนองบประมาณกว่า  2,000  ล้านบาทอย่างเร่งรีบ  ซึ่งร.ต.อ.ปุระชัย  ไม่ยอมลงนาม  

เพ่ือขอเวลาตรวจสอบ  ความขัดแย้งดังกล่าวได้ลุกลามด้วยการตอบโต้กันไปมา  จนกระท่ังพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีต้องปรับคณะรัฐมนตรีโดยให้ร .ต.อ.ปุระชัย  ออกจาก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และให้ไปดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  พร้อมกับปรับย้าย

ให้นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกลับไปเป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมดังเดิม  และให้  น.พ.พรหมินทร์  เลิศสุริย์เดช  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงานแทน  (รัตพงษ์  สอนสุภาพ  และประจักษ์  นํ้าประสานไทย, 2546: 178)  ซึ่งการแก้ปัญหา

ดังกล่าวได้แสดงถึงการถืออํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  ท้ังที่  

ร.ต.อ.ปุระชัย  ถือว่า  เป็นข้าราชการการเมืองท่ีได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก  แต่กลับถูก

ย้ายออกจากตําแหน่ง  ขณะท่ีนายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ  กลับยังม่ันคงอยู่ในตําแหน่งเดิมได้  ท้ังที่เป็น

เพียงข้าราชการประจํา  ซึ่งแตกต่างจากอดีตท่ีข้าราชการประจํามักจะเป็นผู้ถูกย้ายมากกว่า  ท้ังน้ี   

เป็นเพราะฐานะความเป็นน้องเขยนายกรัฐมนตรีของนายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ  น่ันเอง 

ต่อมาได้เกิดกระแสความขัดแย้งระหว่างพรรคไทยรักไทย  กับพรรคชาติพัฒนา  

ในการเลือกต้ังซ่อมเขต  3  จังหวัดนนทบุรี  ในเดือนตุลาคม  พ.ศ.2546  ส่งผลให้มีการปรับ

คณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังท่ี  6  ในวันท่ี  8  พฤศจิกายน  พ.ศ.2546  โดยเฉพาะในส่วนโควตา

พรรคชาติพัฒนา  ซึ่งถูกปรับออกจากตําแหน่งท้ังหมด  ประกอบด้วย  นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข  นายปองพล  อดิเรกสาร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และนายกร  ทัพพะรังสี  

รองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งต่อมานายกร  ทัพพะรังสี  ได้ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา  และสมัครเข้าร่วม

เป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย 

การปรับรัฐมนตรีคร้ังท่ี  7  เม่ือวันท่ี  10  มีนาคม  พ.ศ.2546  เป็นช่วงท่ีเกิด

วิกฤตการณ์ปัญหาความม่ันคงใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยยังเป็นการปรับเวียนหลาย

ตําแหน่งเหมือนทุกคร้ังท่ีผ่านมา  ท่ีสําคัญคือ  การให้  พล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร  เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม  แทนพล .อ.ธรรมรักษ์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  ท่ีเหลือแค่ตําแหน่งรอง

นายกรัฐมนตรี  และได้ให้นายกร  ทัพพะรังสี  ท่ีย้ายมาเข้าพรรคไทยรักไทยได้รับตําแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ต่อมาในวันท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ.2546  ได้มี
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การปรับคณะรัฐมนตรีเป็นคร้ังท่ี  8  ซึ่งสาเหตุมาจากการดึงพรรคชาติพัฒนากลับเข้ามาร่วมรัฐบาล

อีกคร้ังหน่ึง  โดยให้นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  

จนกระทั่งในวันท่ี  6  ตุลาคม  พ.ศ.2547  ได้มีการปรับคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึงเป็นคร้ังท่ี  9  จาก

การลาออกของพล.อ.ธรรมรักษ์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  ร.อ.สุชาติ  เชาว์วิศิษฐ์  รองนายกรัฐมนตรี  

และพล.อ.เชษฐา  ฐานะจาโร  รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม  โดยได้พล.อ.สัมพันธ์  

บุญญานันต์  รับหน้าท่ีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแทน  ซึ่งเป็นการปรับคณะรัฐมนตรี

ชุดสุดท้าย  ก่อนท่ีรัฐบาลจะสิ้นสุดวาระครบ  4  ปี  ในวันท่ี  6  มกราคม  พ.ศ.2548 

จะเห็นได้ว่า  การปรับคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ 1 น้ี  มักเป็นการปรับแบบ

สลับตําแหน่งมากกว่าการปรับตัวบุคคล  และเป็นการปรับโดยไม่ได้มีเหตุจูงใจเพ่ือปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการทํางานเท่าใดนัก  จึงเกิดประเด็นคําถามว่า  การปรับคณะรัฐมนตรีของพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  เป็นการปรับเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหาร  หรือเป็นการแบ่งสรรตําแหน่ง  และ

ผลประโยชน์ทางการเมืองกันแน่  นอกจากน้ันอํานาจในการปรับคณะรัฐมนตรีทุกคร้ังเป็นอํานาจ

ของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  แต่เพียงผู้เดียว  ทําให้พ.ต.ท.ทักษิณ  สามารถคุมอํานาจได้อย่าง

เบ็ดเสร็จเด็ดขาด  ไม่มีใครกล้าโต้แย้ง  หรือแสดงความไม่พอใจ  เพราะทุกคนยอมสยบต่อพ.ต.ท.

ทักษิณหมด  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 892-893) 

4.3.2.4 การดําเนินนโยบายประชานิยม  :  ผลกระทบด้านบวก  และลบ   

นอกจากการปรับคณะรัฐมนตรีในลักษณะ  “เจ้าของบริษัท”  แล้ว  การดําเนิน

นโยบายต่างๆ  ของรัฐบาลทักษิณ  ได้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน  นโยบายประชานิยมจากการวาง

วาระแห่งชาติท่ีพรรคไทยรักไทยใช้ในการรณรงค์หาเสียงเลือกต้ัง  ได้ถูกผลักดันข้ึนเป็นรูปธรรม

อย่างรวดเร็ว  กลไกต่างๆ  โดยเฉพาะระบบราชการ  ได้ถูกกระตุ้นให้ตอบสนองเร็วข้ึนภายหลังการ

ปฏิรูป  และยังปรากฏว่า  มีการส่งคนท่ีเป็น  “พรรคพวก”  ของรัฐบาลเข้าควบคุมส่วนต่างๆ  ท้ัง

หน่วยงานราชการ  ธนาคารสําคัญของรัฐ  รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลัก  แม้จะสร้างข้อกังขา

ให้กับประชาชนอยู่บ้าง  แต่การบริหารลักษณะ  “เจ้าของบริษัท”  น้ี  ยังคงได้รับเสียงตอบรับเป็น

อย่างดีจากประชาชนผู้เบ่ือหน่ายต่อการเมือง  และระบบราชการแบบเก่า   

จากวาระแห่งชาติ  ท้ัง  11  วาระที่ได้กล่าวไว้แล้วน้ัน  พ.ต.ท.ทักษิณได้ผลักดันให้

เป็นนโยบายต่างๆ  ท่ีเรียกกันว่า  “นโยบายประชานิยม”  ไม่ว่าจะเป็น  การพักหน้ีเกษตรกรรายย่อย

เป็นเวลา  3  ปี  กองทุนหมู่บ้านๆ  ละ  1  ล้านบาท  โครงการธนาคารประชาชน  โครงการหน่ึง

ตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP)  โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  30  บาทรักษาทุกโรค  

โครงการเอ้ืออาทรต่างๆ  ท้ังบ้านเอ้ืออาทร  คอมพิวเตอร์เอ้ืออาทร  การจดทะเบียนคนจน  โครงการ

จัดต้ังธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือเอสเอ็มแอล  (SML)  ฯลฯ  นโยบายเหล่าน้ี
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ถูกผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ซึ่งเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลทักษิณประกาศว่า  เป็นเคร่ืองมือสําคัญ

ในการกําจัดความยากจนโดยเฉพาะในชนบท  โดยเร่ิมต้นจากการจัดสรรด้านการเงิน  ด้านท่ีอยู่

อาศัย  และการฟ้ืนฟูทรัพยากร  และความเช่ียวชาญของวิสาหกิจขนาดเล็กที่มีศักยภาพ  นโยบาย

เหล่าน้ีได้ทําให้รัฐบาลได้รับความนิยมจากประชาชนโดยท่ัวไป  อย่างไรก็ตาม  ในขณะท่ีประชาชน

ส่วนใหญ่ช่ืนชมกับนโยบายประชานิยมต่างๆ  เหล่าน้ีท่ีบางส่วนเช่ือกันว่า  จะก่อให้เกิดประโยชน์

แก่ประชาชน  และทําให้เกิดการพัฒนา  แต่เม่ือนโยบายต่างๆ  เข้าสู่ข้ันตอนของการปฏิบัติแล้ว  

นักวิชาการ  และนักวิเคราะห์หลายคนมองว่า  นโยบายเหล่าน้ีอาจก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศได้ใน

ระยะยาว  ในท่ีน้ีจะได้ทําการวิเคราะห์ถึงผลกระทบของนโยบายประชานิยมท้ังด้านบวกและด้าน

ลบ  โดยได้เลือกวิเคราะห์นโยบายประชานิยมท่ีสําคัญ  ดังต่อไปน้ี 

1) การพักชําระหน้ีเกษตรกรรายย่อย  3  ปี 

นโยบายพักชําระหน้ีเกษตรกร  เป็นนโยบายท่ีมุ่งแก้ปัญหาหน้ีสิน  ให้แก่

เกษตรกร  โดยดําเนินการผ่านระบบธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.)  เร่ิม

ดําเนินการต้ังแต่วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ.2544  และสิ้นสุดในวันท่ี  31  มีนาคม  พ.ศ.2547  โดย

กําหนดการดําเนินการเป็น  2  แนวทางคือ 

(1) การขอพักชําระหน้ี  ซึ่งเกษตรกรไม่ต้องชําระหน้ีท้ังเงินต้นและ

ดอกเบ้ียเป็นระยะเวลา  3  ปี  โดยรัฐบาลเป็นผู้รับภาระค่าดอกเบ้ียแทนเกษตรกร 

(2) การขอลดภาระหน้ีโดยเกษตรกรจะต้องชําระเงินต้นแ ละ

ดอกเบ้ียตามปกติ  แต่ได้รับชดเชยดอกเบ้ียจากรัฐบาลในอัตราท่ีลดลงร้อยละ  3  ต่อปี  จากอัตรา

ดอกเบ้ียท่ีจ่ายอยู่เดิมเป็นเวลา  3  ปี 

นโยบายน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยที่ประสบปัญหา

หน้ีสิน  อันเกิดจากเหตุสุดวิสัย  และจําเป็นให้ได้รับการลดภาระหน้ีสิน  เพ่ือให้เกษตรกรรายย่อย

ได้มีโอกาสพักฟ้ืน  และฟื้นฟูตนเองในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้  โดยการให้โอกาสแก่

เกษตรกรท้ังหมดท่ีเป็นลูกค้าของ  ธ.ก.ส.  วงเงินกู้ไม่เกิน  100,000  บาท  ซึ่งมีจํานวน  2,112,132  

ราย  หรือเกษตรกรท่ีอยู่ในข่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือ  และประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือโดย

แสดงเจตจํานงท่ีจะเข้าร่วมโครงการกับ  ธ.ก.ส.  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าสู่กระบวนการ

ปรับปรุงการผลิตเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาอาชีพตามท่ีรัฐบาล  ธ.ก.ส.  และหน่วยงานต่างๆ  ร่วมกับ

เกษตรกรเป็นผู้กําหนด   

ภายหลังการดําเนินงานพบว่า  มีเกษตรกรพักชําระ  และลดภาระหน้ีกับ

ธ.ก.ส.  ท้ังหมด  2,309,966  ราย  คิดเป็นมูลค่าหน้ี  94,329  ล้านบาท  หลังเร่ิมพักชําระหน้ี  ธ.ก.ส.  

ได้จัดการเข้าไปฟื้นฟู  และพัฒนาอาชีพ  จนเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน  และขอออกจากโครงการ
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ก่อนครบกําหนด  3  ปี  เป็นจํานวนมาก  เม่ือสิ้นสุดโครงการหลายหน่วยง านประเมินพบว่า  

เกษตรกรมีขีดความสามารถที่จะชําระหน้ีคืน  ธ .ก.ส.  สูงมาก  โดยสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ประเมินการชําระหน้ีคืนของเกษตรกรสูงถึง ร้อยละ  90 

สํานักงานสถิติแห่งชาติประเมินไว้สูงร้อยละ  87.6  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประเมินไว้ร้อย

ละ  86.3  นอกจากน้ัน  ก่อนเข้าโครงการมีการประเมินว่า  เกษตรกร  430,000  คน  มีหน้ี  19,242  

ล้านบาท  พอเข้าโครงการแล้ว  ธ.ก.ส.  จัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตให้เป็นหลักสูตร

เข้มข้น  เพ่ือให้เกษตรกรลด  ละ  เลิก  อบายมุข  และลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน  คู่ไปกับการหารายได้

เสริม  และดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  รวมท้ังการให้ความรู้ในอาชีพจริง  และอาชีพเสริม  

ความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ  พอสิ้นสุดโครงการเกษตรกรเหล่าน้ีมีเงินออม กับ

ธ.ก.ส.  มากกว่า  14,000  ล้านบาท  มากกว่าก่อนเข้าโครงการถึง  8,300  ล้านบาท  อันแสดงให้เห็น

ถึงความมีประสิทธิภาพของหลักสูตรการอบรมของ  ธ.ก.ส.  (นิติภูมิ  นวรัตน์, 2547) 

อย่างไรก็ดี  ได้ปรากฏข้อถกเถียงถึงผลกระทบของนโยบายน้ี  โดย

สํานักงานสถิติแห่งชาติได้ทําการสํารวจว่า  ในช่วงของการดําเนินนโยบาย  เม่ือชาวบ้านไม่ต้อง

ผ่อนชําระคืนหน้ี  ธ.ก.ส.  ชาวบ้านนําเงินไปใช้ทําประโยชน์อะไร  พบว่า  ร้อยละ  99.7  นําไปเป็น

ค่าใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือน  และนําไปใช้หน้ีแหล่งเงินกู้อ่ืนร้อยละ  71.3  ใช้ซื้อสิ่งอํานวย

ความสะดวกคิดเป็นร้อยละ  31.1  และใช้เพ่ือลงทุนในการประกอบอาชีพอ่ืนคิดเป็นร้อยละ  8.6  

อันเป็นการสะท้อนถึงปัญหาของการนํานโยบายน้ีไปใช้ว่า  นโยบายพักชําระหน้ีได้ทําให้เกษตรกร

ผู้เป็นลูกหน้ีมีความเช่ือว่า  รัฐบาลจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือในปัญหาหน้ีสินอีกในอนาคต  ลูกหน้ีจึงนํา

เงินกู้ไปใช้อย่างสุ่มเส่ียง  และนําไปใช้ในการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย  และไม่ได้นําไปส่งเสริมการ

ผลิตหรือลงทุนในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดผลผลิต  หรือพัฒนาผลิตภาพของการทําการเกษตร  อีกทั้ง

มาตรการฟ้ืนฟูอาชีพ  และการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของรัฐบาล  ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดอย่าง

จริงจัง  ท้ังท่ีจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะช่วยให้เกษตรกรพ้นจากปัญหาหน้ีสินอย่างแท้จริง  การ

ดําเนินนโยบายน้ีจึงเป็นเพียงการดําเนินนโยบายอย่างฉาบฉวย  เพียงเพ่ือการได้รับความนิยมและได้

ความรู้สึกท่ีดีแก่คนในระยะสั้นเท่าน้ัน  เพราะเม่ือพักชําระหน้ีครบ  3  ปี  ตัวเลขของสํานักงานสถิติ

กลับพบว่า  หน้ีสินครัวเรือนปี  พ.ศ.2547  เพ่ิมข้ึนจากปี  พ.ศ.2543  ถึงร้อยละ  52.9  โดยหน้ีสิน

ครัวเรือนปี  พ.ศ.2543  อยู่ที่  68,405  บาท  รายได้ครัวเรือนอยู่ที่  9,848  บาทต่อเดือน  ในขณะท่ี

หน้ีสินครัวเรือนปี  พ.ศ.2547  เป็นเงิน  104,571  บาท  ขณะท่ีรายได้อยู่ท่ี  12,297  บาทต่อครัวเรือน

ต่อเดือน  (ภาคิน สมมิตร, 2549: 28)  น่ันคือ  สัดส่วนหน้ีต่อรายได้ก่อนดําเนินนโยบาย  (ปี  พ.ศ.

2543)  อยู่ที่  6.9  ในขณะท่ีหลังการดําเนินนโยบาย  (ปี  พ.ศ.2547)  สัดส่วนหน้ีกลับเพ่ิมเป็น  8.5  

ของรายได้  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศักด์ิ,  2549: 28) 
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นอกจากน้ียังมีผู้กังวลว่า  นโยบายพักหน้ีแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด  เพราะ

ลูกหน้ีท่ีกู้เงินจาก  ธ.ก.ส.  ได้น้ัน  ไม่ใช่คนท่ียากจนท่ีสุด  แต่คนท่ียากจนท่ีสุดไม่สามารถเข้าถึง

เงินกู้ของ  ธ.ก.ส.  ได้  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศักด์ิ,  2549: 28)  รวมไปถึงประเด็นภาระหน้ีท่ีประเทศ

ต้องแบกรับ  ในขณะที่รัฐบาลใช้นโยบายน้ีเพ่ือสร้างความได้เปรียบและผลประโยชน์ทางการเมือง  

และปัญหาสําคัญคือ  การชะลอหน้ีไป  3  ปีไม่ได้เป็นการช่วยให้เกษตรกรเติบโต  เกษตรกรท่ีรับ

การพักชําระหน้ีจะไม่มีสิทธิในการกู้เงินมาลงทุน  ต้องรอให้พ้นระยะเวลาพักหน้ีก่อนจึงจะสามารถ

หาเงินทุนไปเสริมการผลิตในพ้ืนท่ีของตนได้  ทําให้เป็นการเสียเวลาในการลงทุนไป  3  ปี  แทนท่ี

จะจัดการให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้  นโยบายน้ีจึงเป็นเพียงการช่วยให้เกษตรกรมีเวลาถูกตาม

หน้ีน้อยลงไป  และทําให้สบายใจได้บ้างเท่าน้ัน  ท้ังที่สิ่งสําคัญท่ีภาคเกษตรต้องการคือ  การสร้าง

ประสิทธิภาพทางการผลิต  ซ่ึงแม้นโยบายน้ีจะทําให้เกิดข้ึนได้บ้าง  แต่ก็ยังน้อยเกินไป   

แม้นโยบายพักชําระหน้ีเกษตรกรจะประสบความสําเร็จในด้านตัวเลข  

แต่ดูเหมือนจะเป็นความสําเร็จเพียงระยะเวลาสั้นๆ  คือ  ระหว่าง  3  ปีท่ีมีการพักชําระหน้ีเท่าน้ัน  

แต่ภายหลังจากการพักชําระหน้ีแล้ว  ปัญหาหน้ีสิน  ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทยยังคง

หวนกลับมาเหมือนเดิม  หากจะกล่าวถึงการประสบความสําเร็จของนโยบายน้ีคงเป็นเพียงการทํา

ให้คะแนนความนิยมของพรรคไทยรักไทยในหมู่เกษตรกร  และชนช้ัน  “รากหญ้า”  เพ่ิมข้ึนอย่าง

รวดเร็ว  และในกลุ่มเหล่าน้ีหวังว่า  หากการเลือกต้ังคร้ังต่อไป  พรรคไทยรักไทยได้กลับมาเป็น

รัฐบาลอีก  การพักชําระหน้ีอาจเป็นไปได้อีกคร้ัง  ซึ่งน่าจะเป็นไปตามความต้องการท่ีแท้จริงของ

พรรคไทยรักไทยในการดําเนินนโยบายดังกล่าว 

2) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   

รัฐบาลได้จัดต้ังกองทุนหมู่และชุมชนเมืองข้ึนโดยจัดสรรเงินอุดหนุนผ่าน

ธนาคารออมสินให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งละ  1  ล้านบาท  เพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน

ให้แก่ประชาชนสามารถนําไปลงทุนสร้างอาชีพเสริม  สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน  และ

วิสาหกิจขนาดเล็กในครัวเรือน  ลดต้นทุนในการลงทุน  อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสํานึกของความเป็น

ชุมชน  การเรียนรู้ของประชาชน  การจัดการหมู่บ้านและชุมชน  ด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของ

ตนเอง  สําหรับการบริหารจัดการกองทุนน้ันได้ดําเนินการกําหนดระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่า

ด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ.2544  และระเบียบคณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ  พ.ศ.2544  โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  (สทบ.)  ซึ่งมี

สถานะเป็นส่วนราชการ  และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  (กทบ.)  ซึ่งมีสถานะเป็น

องค์การมหาชน  เป็นผู้ดําเนินการหลักในเร่ืองน้ี  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 858-859) 
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แม้โครงการน้ีจะมีความต้ังใจท่ีดีในการให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้  แต่ก็เกิด

ปัญหามาก  เน่ืองจากความไม่พร้อมด้านบริหารจัดการ  ความรู้ความสามารถ  และคุณธรรมของ

กรรมการหมู่บ้านบางแห่ง  ท้ังน้ีเพราะรัฐบาลให้เงินก่อน  แทนท่ีจะให้หมู่บ้านเตรียมความพร้อม

ก่อน  และแม้จะให้ทุนแก่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน  แต่เงินหน่ึงล้านบาทถือว่าน้อยมาก  บางหมู่บ้านมี

หน้ีสินเป็นสิบล้าน  (ภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ, 2547: 49)  และถึงแม้รัฐบาลจะใส่เงิน

ลงไปให้เพียงพอกับวงเงินหน้ีท่ีประชาชนชาวบ้านมีอยู่  แต่ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า  ประชาชน

จะสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ได้  เพราะถึงจะมีเงิน  แต่ถ้าประชาชนยังขาดความรู้ความสามารถที่

จะพัฒนาตนเองได้  การพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของโครงการก็ไม่อาจสําเร็จได้  

นอกจากน้ัน  การแจกเงินให้ทุกหมู่บ้านๆ  ละ  1  ล้านบาท  เช่นน้ีอาจทํา

ให้ประชาชนเข้าใจผิดว่า  เป็นเงินของรัฐบาล  ท้ังๆ  ท่ีความจริงแล้ว  เป็นเงินกู้จากธนาคารออมสิน  

อีกทั้งปรากฏว่า  กรรมการกองทุนหมู่บ้านมีแนวโน้มพิจารณาปล่อยกู้ให้กับพวกพ้อง  โดยขาดการ

พิจารณาอย่างรอบคอบ  ในขณะท่ีผู้ท่ีกู้เงินได้นําเงินไปใช้อย่างขาดความระมัดระวัง  และใช้ไม่ตรง

กับวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 30-31)  ซึ่งในเร่ืองการนํา

เงินกองทุนไปใช้น้ัน  เม่ือประมาณต้นปี  พ.ศ.2547  ม.ร.ว.ปรีดิยาธร  เทวกุล  ผู้ว่าการธนาคารแห่ง

ประเทศไทยในขณะน้ันได้ให้ข้อมูลว่า  ภายหลังมีกองทุนหมู่บ้าน  พบว่า  ร้านค้าในอําเภอต่างๆ  

ขายสินค้าได้ดีข้ึน  ท้ังเคร่ืองใช้ไฟฟ้า  รถมอเตอร์ไซค์  และโทรศัพท์มือถือท่ีขายดีมาก  ผลพวงจาก

กองทุนหมู่บ้านสร้างกําไรให้กับบริษัทมือถือบางแห่งเป็นจํานวนเงินหลายพันล้านบาท  จากการ

ขายเคร่ืองเปล่า  และผ่านบัตรเติมเงินอีกปีละหลายพันล้านบาท  ทําให้ผลประกอบการของบริษัท

มือถือบางแห่งมีกําไรเพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ  500  ใน  2  ปี  จากกําไรปีละ  4,000  ล้านบาท  เป็น  2  

หม่ืนกว่าล้านบาท  และในเดือนกันยายนปี  พ.ศ.2548  สถาบันทีดีอาร์ไอได้นําเสนอผลสํารวจ

เก่ียวกับกองทุนหมู่บ้าน  พบว่า  กลุ่มตัวอย่างร้อยละ  26  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านประเมินว่า  

ผู้กู้นําเงินไปใช้ไม่ตรงกับคําขอกู้  ซึ่งข้อมูลที่บ่งช้ีได้ชัดเจนท่ีสุดคือ  การข้ึนทะเบียนคนจนในรอบ

ปี  พ.ศ.2547  ประชาชนจํานวนมากระบุว่า  ปัญหาหนักที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือมากท่ีสุดคือ  

หน้ีกองทุนหมู่บ้าน  และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ  50  นําเงินจากการจําหน่ายสินทรัพย์  หรือกู้เงินจาก

แหล่งเงินอ่ืนๆ  มาชําระหน้ีให้ทันตามกําหนด  (อรุณี  เอ่ียมสิริโชค, บรรณาธิการ, 2549: 27)  

ขณะท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบางคนทําตัวเป็นนายหน้าให้  “เช่าเงิน”  เพ่ือให้ประชาชนนํา

เงินมาคืนหน้ีกองทุนหมู่บ้าน  แล้วกองทุนหมู่บ้านจะปล่อยเงินกู้กลับไปให้ผู้กู้อีกคร้ัง  เพ่ือนําเงิน

ไปคืนคณะกรรมการท่ีให้เช่าเงิน  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 33-34) 

การนําเงินกองทุนหมู่บ้านไปใช้  และการชําระหน้ีกองทุนหมู่บ้านน้ัน  มี

การศึกษาท่ีน่าสนใจถึงผลกระทบต่อรายได้ของนโยบายกองทุนหมู่บ้านของ  บวรพรรณ  อัชกุล  
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และวรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์  (2550: 17-18)  พบว่า  ผู้กู้กว่าร้อยละ  15  ยอมรับว่า  ต้องกู้เงินจาก

แหล่งอ่ืนมาเพ่ือชําระหน้ีกองทุนหมู่บ้าน  ซึ่งสัดส่วนของผู้กู้ท่ีต้องกู้เงินมาเพ่ือชําระหน้ีสูงถึงร้อยละ  

18  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และร้อยละ  16  ในภาคเหนือ  ส่วนภาคเหนือและภาคใต้มีสัดส่วน

เท่ากันท่ีร้อยละ  12  ในกรณีท่ีผู้กู้นําเงินไปใช้กิจการท่ีต้องอาศัยเงินทุนหมุนเวียนอย่างต่อเน่ือง  การ

กู้เงินจากแหล่งอ่ืนมาทดแทนเงินทุนจากกองทุนหมู่บ้านซึ่งมีกําหนดชําระในระยะเวลา  1  ปี  อาจ

เป็นส่ิงท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้  แต่สําหรับผู้กู้ท่ีไม่ได้ต้องการเงินทุนหมุนเวียน  การกู้เงินจากแหล่งอ่ืนเพ่ือ

ชําระหน้ีกองทุนหมู่บ้าน  เป็นการช้ีให้เห็นว่า  ผู้กู้ไม่ได้นําเงินทุนไปลงทุนในกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

รายได้มากพอแก่การชําระหน้ี  และจากการศึกษายังพบว่า  การกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้านไม่มีผล

ทําให้ความยากจนของครัวเรือนนอกเขตเทศบาลลดลง  การท่ีภาครัฐโดยเงินลงไปในระบบ

เศรษฐกิจจํานวนกว่า  7  หม่ืนล้านบาทในเวลาไม่ถึงปีน้ัน  ย่อมช่วยกระตุ้นการบริโภคแล ะ

เศรษฐกิจมหภาคของประเทศ  ดังน้ัน  การหมุนเวียนของเงินอาจทําให้ผู้ไม่ได้กู้ได้รับประโยชน์ด้วย

เช่นกัน  และได้ช้ีให้เห็นว่า  การกู้หรือไม่กู้ไม่ได้มีผลต่อรายได้หรือค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน

ชนบท  

แม้รัฐบาลจะประชาสัมพันธ์ว่า  กองทุนหมู่บ้านช่วยสร้างงานสร้างรายได้

ให้คนไทย  มีการส่งเงินมาคืนกองทุนถึงร้อยละ  93.9  มีหน้ีเสียเพียงร้อยละ  4  แต่รัฐบาลไม่ได้

สํารวจลึกลงไปว่า  ชาวบ้านเอาเงินจากท่ีใดมาคืนกองทุน  และหากลงศึกษาพ้ืนท่ีจะได้ข้อมูลเชิงลึก

ท่ีน่าสนใจ  เช่น  เงินท่ีรัฐบาลจัดสรรมาให้ถูกผันเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับครอบครัว  ท้ัง

โทรศัพท์มือถือ  รถมอเตอร์ไซค์  โทรทัศน์  และตู้เย็น  แต่สิ่งท่ีเหลือกลับเป็นหน้ีสิน  (เกรียงศักด์ิ  

เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 26)  ซึ่งสินค้า  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกเหล่าน้ันก็คือ  สินค้าอุตสาหกรรม

ของกลุ่มทุนรัฐบาล  หรือกลุ่มทุนท่ัวไปน่ันเอง  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 33)  การค้นพบดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นว่า  ครัวเรือนกู้ยืมเงินจากกองทุนหมู่บ้าน  แต่ไม่ได้นําเงินไปใช้ในกิจการท่ีก่อให้เกิด

รายได้มากพอ  การท่ีมีเงินจํานวนมหาศาลถูกโยนเข้ามาในระบบเศรษฐกิจอาจทําให้ครัวเรือนท่ีกู้ยืม

ในระยะแรกมีรายได้  และการบริโภคเพ่ิมข้ึนบ้าง  แต่ครัวเรือนอาจต้องกู้ยืมจากแหล่งอ่ืนมาเพ่ือ

ชําระภาระหน้ี  และต้องลดการบริโภคบางส่วนลงเม่ือถึงกําหนดชําระคืนเงินกู้  (บวรพรรณ  อัชกุล  

และวรวรรณ  ชาญด้วยวิทย์, 2550: 23) 

กองทุนหมู่บ้านจึงกลายเป็นโครงการขยายวงจรหน้ี  เพ่ิมแหล่งเงินกู้

สําหรับหมุนหน้ีของชาวบ้าน  เป็นการส่งเสริมการเป็นหน้ี  ทําให้คนท่ีไม่เคยคิดจะเป็นหน้ีมากู้เงิน  

รัฐบาลส่งเงินให้หมู่บ้านโดยขาดความพร้อม  โดยไม่มีการประเมินว่า  ผู้กู้ได้นําเงินไปใช้ตาม

วัตถุประสงค์หรือไม่  และนําเงินจากท่ีใดมาคืน  แม้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงแหล่ง

เงินทุนได้ง่าย  แต่ชาวบ้านส่วนหน่ึงกู้เงินเพ่ือไปใช้หน้ีนอกระบบ  อีกส่วนหน่ึงถูกกระตุ้นจาก
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สังคมบริโภคนิยม  วัตถุนิยม  ซึ่งได้ใช้เงินทุนดังกล่าวเพ่ือซื้อวัตถุ  มากกว่านําไปใช้เพ่ือการลงทุน

ตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงิน  กองทุนหมู่บ้านจึงส่งผลทําให้ระบบการออมของชุมชนท่ีมีอยู่เดิม

เกิดความอ่อนแอ  เพราะประชาชนหันไปเป็นสมาชิกของกองทุนหมู่บ้านท่ีสามารถกู้เงินได้โดยไม่

ต้องออมเงิน  น่ันคือสาเหตุท่ีทําให้นโยบายกองทุนหมู่บ้านไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีรัฐบาลวาง

ไว้  ซึ่งเกิดข้ึนท้ังจากการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และคนในหมู่บ้านท่ีขาด

ประสบการณ์ในการบริหารกองทุน  สมาชิกขาดการวางแผน  จิตสํานึก  และวินัยในการใช้เงิน  

และผลสุดท้ายแล้ว  กลับกลายเป็นการก่อหน้ีใหม่ของประชาชนผู้กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านเสียเอง  

(เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 33-34)  โดยสรุปคือ  โครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองยัง

ไม่สามารถนําพาคนจนให้หลุดพ้นจากความยากจนได้  โดยมีสาเหตุจากปัญหาในการนําเงินไปใช้

ในกิจกรรมท่ีไม่สร้างรายได้ท่ีย่ังยืน 

3) หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 

รัฐบาลได้กําหนดให้โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีต่อเน่ือง  และสนับสนุน

โครงการกองทุนหมู่บ้าน  และชุมชนเมือง  ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม  

โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกในชุมชนได้รู้จักคิด   และนําภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้พัฒนา

ผลิตภัณฑ์สร้างเสริมรายได้ให้กับครอบครัวแ ละชุมชน  การดําเนินการดังกล่าว มีการจัดต้ัง

คณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ์  (กอ.นตผ.)  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยคณะกรรมการอํานวยการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  พ.ศ.2544  เพ่ือทําหน้าท่ีบูรณาการการ

ทํางานของทุกฝ่าย  โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน  ท้ังน้ี  การดําเนินการมิได้จํากัดเพียงแค่การสร้างผลิตภัณฑ์เท่าน้ัน  แต่ยังให้ความสําคัญถึง

การรวมตัวของชุมชนในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขปัญหาชุมชนของตนให้ลุล่วงได้  เพ่ือให้

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านมีคุณภาพ  และมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน  พร้อมกับพัฒนา

ช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบล  หน่ึงผลิตภัณฑ์  และผลิตภัณฑ์วิสาหกิจอ่ืนๆ  ให้

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในท้องถิ่น  ภูมิภาค  ประเทศ  และตลาดโลก  ซึ่งรัฐบาลได้

เร่งรัดการจัดให้มีแหล่งกระจายสินค้าข้ึนในภูมิภาคท่ัวประเทศ  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 859) 

อย่างไรก็ดี  สินค้าท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายน้ี  ส่วนใหญ่มักเป็นการนํา

วัตถุดิบในเมืองไปแปรรูปในชนบท  แล้วส่งกลับมาขายในเมืองอีกที  คนจึงกลายเป็นแค่แรงงาน

ราคาถูก  และผลิตภัณฑ์จากบางแหล่งเป็นการทําเลียนแบบกันเองจนขายไม่ออก  ซึ่งรัฐบาลต้องเอา

เงินไปแบกรับเอาไว้อีก  นอกจากน้ันแม้วัตถุดิบในท้องถิ่นจะมีอยู่มาก  แต่กลับไม่ได้รับการจัดการ

อย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  (ภิญโญ  ไตรสุริยธรรมา, บรรณาธิการ, 2547: 51)  นอกจากน้ันการ

ดําเนินนโยบายน้ี  รัฐบาลผลักดันให้ชุมชนผลิตสินค้า  โดยไม่ได้สร้างความสามารถในการ
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ประกอบการให้กับประชาชน  และไม่ได้พิจารณาความต้องการของตลาด  ทําให้ชุมชนต่างๆ  ผลิต

สินค้าเหมือนๆ  กัน  ส่งผลให้ต้องขาดทุนเพราะขายสินค้าไม่ได้  ดังตัวอย่างในกรณีผู้ผลิตสุราแช่

พ้ืนเมืองท่ีได้รับอนุญาตท่ัวประเทศ  1,112  ราย  แต่ประสบความล้มเหลวจนเหลือเพียงร้อยละ  5  

จากเดิมเท่าน้ัน  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 104)   

การประเมินผลนโยบายน้ีของรัฐบาล  ได้มีการนําเสนอข้อมูลที่ดูจะ

ประสบความสําเร็จ  แต่เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วปรากฏว่า  รัฐบาลได้นํานโยบายน้ีไปรวม

กับนโยบายพัฒนาโครงการพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม  (SMEs)  ซึ่งในหลักการควรแยกกัน  เพราะ

นโยบายหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์เป็นการกระตุ้นอุตสาหกรรมพื้นบ้าน  หรืออุตสาหกรรมเกิดใหม่  

แต่นโยบาย  SMEs  น้ัน  ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการมานานแล้ว  และในทางปฏิบัติน้ัน  

SMEs  ต่างๆ  ได้รับประโยชน์ในด้านการอุดหนุนการตลาดจากรัฐท่ีทําให้กับโครงการหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์  เช่น  การจัดนิทรรศการต่างๆ  ท่ีรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกือบท้ังหมด  แต่รัฐบาล

ไม่ได้สนใจปัญหาน้ี  เพราะสามารถนับเอายอดขายจาก  SMEs  เข้าไปรวมในยอดขายหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์  รัฐจึงอ้างได้ว่า  สินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์น้ัน  มียอดขายเพ่ิมข้ึนอย่างก้าว

กระโดดเป็นหลายหมื่นล้านบาท  แต่เป็นเพียงการเลือกเสนอข้อมูลเฉพาะสินค้าเด่นๆ  ท่ีขายได้ดีซ่ึง

มีเพียงร้อยละ  10 - 20  ของสินค้าท้ังหมด  ขณะท่ีสินค้าของตําบลส่วนใหญ่อีกร้อยละ  80 - 90  ท่ี

ลงทุนไปแล้ว  และไม่ประสบผลสําเร็จกลับไม่ได้รับการกล่าวถึง  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 34)   

4) โครงการ  30  บาทรักษาทุกโรค 

รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   เพ่ือให้

ประชาชนทุกระดับสามารถเข้ารับบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน   โดยเสีย

ค่าใช้จ่ายเพียง  30  บาทต่อคร้ัง  และรักษาได้ทุกโรค  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 860) 

นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  เป็นเร่ืองท่ีนักวิชาการถกเถียงกัน

มานานต้ังแต่ปี  พ.ศ.2536  ว่า  มีความสําคัญและเหมาะสมกับประเทศไทยมากน้อยแค่ไหน  ท้ังยัง

ได้มีการต่อยอดความคิดผ่านงานวิจัยอีกจํานวนหลายชิ้น  เม่ือรัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้ดําเนินการ

ผลักดันนโยบาย  30  บาทรักษาทุกโรคออกมา  ผู้บริหารโรงพยาบาลหลายแห่งท่ีเข้าร่วมโครงการ

ได้ให้สัมภาษณ์ตรงกันว่า  โครงการน้ีถูกเร่งรัดให้ดําเนินการภายในระยะเวลาอันสั้น  รวมท้ังมีการ

เปล่ียนแปลงแนวทางการดําเนินงานเป็นระยะๆ  จนทําให้หลายจังหวัดประสบปัญหา  ท้ังด้านการ

จัดการและการปฏิบัติ  นอกจากน้ันยังมีบางโรงพยาบาลท่ีจําเป็นต้องเข้าร่วมโครงการ   เพราะ

แรงผลักดันจากนักการเมืองในพ้ืนท่ี  โครงการน้ียังมีองค์ประกอบท่ีไม่ชัดเจนในหลายๆ  ด้าน  เช่น  

การกระจายอํานาจ  การปฏิรูประบบสุขภาพ  เป็นต้น  รวมท้ังกระแสความนิยม  และความคาดหวัง

ของสังคมท่ีมีสูงมาก  ส่งผลให้ต้องดําเนินการในภาวะท่ีเร่งรีบ  กลายเป็นว่า  การดําเนินการต้อง
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พยายามให้สําเร็จอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลา  ในขณะท่ีระบบรองรับต่างๆ  ยังไม่มีความพร้อม

เพียงพอ  (อรุณี  เอ่ียมสิริโชค, บรรณาธิการ, 2549: 85-86)   

มีการสํารวจความคิดเห็นของแพทย์เก่ียวกับโครงการ 30  บาทรักษาทุก

โรค  พบว่า  มีแพทย์ถึงร้อยละ  75.2  ท่ีไม่เห็นด้วยกับโครงการน้ี  และร้อยละ  66  เห็นว่า  โครงการ

น้ีประสบปัญหา  โดยเฉพาะเร่ืองปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน  และระบบบริหารจัดการ  อีกทั้งในส่วนของ

คุณภาพในการรักษาน้ัน  ร้อยละ  59.6  ได้รับนโยบายจากผู้บริหาร  ให้ลดค่าใช้จ่ายยาและเวชภัณฑ์  

และร้อยละ  52.9  ปฏิบัติตามนโยบายท่ีได้รับน้ี  และร้อยละ  39  ตอบว่า  มีการเปล่ียนแปลงวิธีการ

รักษา  ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อผลการรักษา  โดยเม่ือสํารวจถึงผลลัพธ์การรักษาภายใต้โครงการ  พบว่า  มี

ถึงร้อยละ  67.3  ท่ีตอบว่าลดลง  (คณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาภาพรวมและผลกระทบทางด้าน

จริยธรรมเก่ียวกับโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรค, ม.ป.ป.: 2-3) 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  และถูกวิพากษ์วิจารณ์ส่วนหน่ึงคือ  การท่ีกระทรวง

สาธารณสุขได้ปฏิรูปการเงินการคลังของระบบบริการสาธารณสุข  โดยจัดสรรงบประมาณตาม

จํานวนประชากร  ส่งผลให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองใหญ่  เร่ิมประสบปัญหา  เน่ืองจาก

โรงพยาบาลเหล่าน้ีมีค่าจ้างบุคลากรท่ีสูง  และไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากคนไข้ได้เหมือนเดิม  ทํา

ให้ประสบปัญหาทางการเงิน  ในขณะท่ีโรงพยาบาลขนาดเล็กลงไป  หรือโ รงพยาบาลชุมชนได้

งบประมาณเพ่ิมข้ึนจากโรงการน้ี  แม้จะทําให้ทํางานได้คล่องตัวข้ึนกว่าเดิม  แต่ไม่สามารถ

แก้ปัญหาขาดแคลนบุคลากรได้  และการท่ีมีโครงการน้ีย่ิงทําให้มีผู้มาใช้บริการเพ่ิมมากข้ึน  จึงย่ิง

เป็นการเพ่ิมแรงกดดันปัญหาน้ีให้มากตามไปด้วย  (วิโรจน์ ณ  ระนอง  และอัญชนา  ณ  ระนอง, 

2545: 54-55)  การจัดสรรงบด้วยวิธีน้ีทําให้หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งมี

ประชากรมาก  แต่มีทรัพยากรน้อย  ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนเป็นเท่าตัว  ในขณะท่ีบาง

จังหวัดท่ีมีประชาการไม่มาก  แต่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่มาก  กลับได้รับงบประมาณไม่เพียงพอ

สําหรับจ่ายเงินเดือนเจ้าหน้าท่ี  (วิโรจน์ ณ  ระนอง  และอัญชนา  ณ  ระนอง, 2545: 106)  และไม่

พอซ้ือยา  และเวชภัณฑ์  ส่งผลให้โรงพยาบาลหลายแห่งพยายามลดค่าใช้จ่าย  ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนโดยตรงในด้านคุณภาพการรักษา  (อัญชนา  ณ  ระนอง, 2548: 34)   

อย่างไรก็ดี  เม่ือสํานักงานสถิติแห่งชาติ สํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนพบว่า  ทั่วประเทศร้อยละ  97.2  มีความพึงพอใจกับโครงการน้ี  (ภาคิน  สมมิตร, 2549: 

32)  แต่ก็มีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ไม่ไว้วางใจคุณภาพการรักษาพยาบาลของโครงการ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้สูง  และปานกลาง  ซึ่งจะไม่ค่อยได้ไปใช้บริการของโครงการ  

และประชาชนอีกบางส่วนท่ีไม่ไปใช้บริการ  เน่ืองจากเวลาท่ีต้องใช้ในการรอรับบริการนานเกินไป  
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(อัญชนา  ณ  ระนอง, 2548: 4)  และมีบางส่วนรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมกันในการให้บริการสําหรับ

ผู้ป่วยในโครงการกับผู้ป่วยท่ีไม่ได้ใช้สิทธิ์ตามโครงการ  (อัญชนา  ณ  ระนอง, 2548: 41)   

แม้นโยบาย  30  บาทรักษาทุกโรค  จะได้รับความนิยมจากประชาชนใน

ระดับกลาง  และล่าง  แต่ก็มีปัญหาข้อจํากัดในด้านงบประมาณ  คุณภาพ  และโอกาสในการได้รับ

บริการท่ีไม่สมํ่าเสมอ  และปัญหาอ่ืนๆ  เช่น  ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองบางแห่ง  คน

ระดับกลางท่ีมีเส้นสายได้ประโยชน์มากกว่าคนระดับล่าง  แพทย์ต้องทํางานหนักและบริหาร

งบประมาณท่ีมีจํากัดอย่างยากลําบาก  จนเกิดปัญหาการลาออกของแพทย์ถึง  1,635  คน  ในช่วงปี  

พ.ศ.2544-2546  นอกจากน้ันนโยบายน้ียังมีปัญหาในเร่ืองของผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย  โดย

ปรากฏว่า  หลังจากท่ีมีนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลเข้าไปลงทุนในโรงพยาบาลเอกชน  รัฐบาลได้เร่ิมใช้

นโยบายให้ข้าราชการสามารถใช้สิทธิในโรงพยาบาลเอกชนได้  ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบคือ  

โรงพยาบาลเอกชนเหล่าน้ีได้ดึงรายรับจากท่ีทางโรงพยาบาลขนาดเล็ก  และขนาดกลางของรัฐเคย

ได้รับไป  ทําให้โรงพยาบาลของรัฐเร่ิมมีปัญหาด้านงบประมาณ  และส่งผลทําให้ไม่สามารถ

ดําเนินการในโครงการ  30  บาทรักษาทุกโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 32) 

5) โครงการธนาคารประชาชน 

รัฐบาลจัดต้ังธนาคารประชาชนข้ึน  เพ่ือสร้างทางเลือกให้แก่ประชาชน

ท่ัวไปท่ีประกอบอาชีพอิสระรายย่อย  หรือผู้ท่ีต้องการประกอบอาชีพเสริม  แต่ขาดแคลนเงินทุน  

ให้มีแหล่งเงินกู้  เพ่ือนําไปลงทุนประกอบอาชีพ  โดยไม่ต้องกู้เงินนอกระบบ  ซึ่งมีอัตราดอกเบ้ีย

แพง  รัฐบาลโดยธนาคารออมสินจึงได้ดําเนินโครงการธนาคารประชาชน  เพ่ือให้บริการสินเช่ือ

ดอกเบ้ียตํ่าแก่ประชาชนในเขตชุมชนเมืองท่ัวประเทศ  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 860) 

การดําเนินนโยบายได้ให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเช่ือรายย่อยให้กับ

ประชาชน  โดยไม่จําเป็นต้องมีหลักทรัพย์คํ้าประกัน  แต่ให้มีบุคคลคํ้าประกัน  และเป็นเงินกู้ที่มี

อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่าความเส่ียงท่ีแท้จริง  การปล่อยเงินกู้ไม่ได้พิจารณาว่า  ผู้กู้จะนําเงินไปใช้

อย่างไร  เพียงแต่พิจารณาว่า  มีคนคํ้าประกันหรือไม่  ธนาคารไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า  ผู้กู้จะนํา

เงินไปทําอะไร  หรือนําเงินไปใช้อย่างไร  ส่งผลทําให้ประชาชน ผู้กู้ใช้เงินกู้อย่างไม่ระมัดระวัง  

กล่าวคือ  ใช้เงินไปลงทุนในสิ่งท่ีมีอัตราความเสี่ยงสูง  ไม่เหมาะสมกับอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ที่กู้มา  ทํา

ให้มีความเสี่ยงท่ีจะเกิดหน้ีเสียค่อนข้างสูง  ซึ่งปรากฏว่า  ยอดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ในโครงการ

ธนาคารประชาชนของธนาคารออมสินปรับตัวสูงเกือบเท่าตัว  ซึ่งมีหลายสาเหตุ  อาทิ  ชาวบ้านยัง

เข้าใจกันอยู่ว่า  เงินท่ีปล่อยกู้เป็นเงินของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ท่ีให้แก่ประชาชนฟรี  ทําให้ท่ีผ่าน

มาธนาคารต้องส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปช้ีแจงกับชาวบ้าน  หรือมีผู้กู้บางกลุ่มท่ีรวมกันมา  เพ่ือขอกู้แล้ว
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หนี  ซ่ึงเป็นเพราะธนาคารกําหนดเง่ือนไขใช้วิธีการคํ้าประกันเงินกู้แบบไขว้ได้  และพวกท่ีต้ังใจจะ

หนีหน้ีก็มีจํานวนมากเช่นกัน  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 31)  

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2549: 34)  กล่าวถึงผู้เข้าร่วมโครงการน้ีว่า  

แม้จะมีรายได้เพ่ิมข้ึนจริง  แต่เพ่ิมเพียงร้อยละ  0.6  ในขณะท่ีอัตราการเพ่ิมของรายจ่ายเพ่ิมข้ึนถึง

ร้อยละ  1.7  ซึ่งเป็นอัตราท่ีสูงกว่ารายได้  โดยรายจ่ายท่ีเพ่ิมส่วนใหญ่ใช้ไปเพ่ือการชําระหน้ีนอก

ระบบ  ส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ  7  โครงการน้ียังทําให้อัตราเงินออมของ

ประชาชนในโครงการลดลงในทุกภูมิภาค  ภาคเหนือลดลงร้อยละ  15.6  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลดลงร้อยละ  7.4  และภาพรวมท้ังประเทศลดลงร้อยละ  2.2   

นอกจากน้ัน  ยอดหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้  (NPL)  ในโครงการธนาคาร

ประชาชนน้ี  ปรับตัวสูงเกือบเท่าตัว  ซึ่งในเดือนมกราคม  พ.ศ.2548  มียอดหน้ีร้อยละ  6.03  คิด

เป็นยอดหน้ี  415.1  ล้านบาท  แต่พอถึงเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2548  ยอดหน้ีเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ  10.4  

คิดเป็นยอดหน้ี  736.8  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน  281.7  ล้านบาท  และพบว่า  มีจํานวนลูกหน้ีท่ีเป็นปัญหา

เพ่ิมจํานวนข้ึนจาก  31,654  ราย  เป็น  50,834  ราย  เม่ือเทียบกับเดือนก่อนหน้า  ซึ่งเป็นอัตราการ

เพ่ิมท่ีสูงมากถึงร้อยละ  2  และยอดหน้ีเสียเพ่ิมจาก  566.3  ล้านบาท  ในเดือนกรกฎาคม  เป็น  

736.8  ล้านบาท  หรือเพ่ิมข้ึนประมาณ  170  ล้านบาท  ภายในเวลาเพียงเดือนเดียว  (เกรียงศักด์ิ  

เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 35)   

6) โครงการเอ้ืออาทรต่างๆ   

รัฐบาลได้ดําเนินนโยบายในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้านต่างๆ  

ในช่ือ  “เอ้ืออาทร”  มากมายหลายโครงการ  อาทิ  โครงการบ้านเอ้ืออาทร  มีเป้าหมายสร้างท่ีอยู่

อาศัยท้ังในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในเมืองหลักและเมืองรองในภูมิภาคให้แก่ผู้มีรายได้

น้อย  โดยรัฐบาลได้จัดโครงการบ้านเอ้ืออาทรอีกหลายลักษณะ  ได้แก่  โครงการพัฒนาความมั่นคง

ท่ีอยู่อาศัยคนจนในชุมชนแออัด  “บ้านม่ันคง”  สําหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย  โครงการบ้านออม

สินเพ่ือประชาชน  “บ้านออมสิน”  เป็นโครงการสินเช่ือเพ่ือปลูกสร้างบ้านบนท่ีดินของตนเอง  และ

สินเช่ือเพ่ือซ้ือบ้านโครงการจัดสรรพร้อมขายท่ีร่วมโครงการ  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 860)  

นอกจากน้ันยังมีโครงการเอ้ืออาทรอ่ืนๆ  มากถึง  12  โครงการ  อาทิ  คอมพิวเตอร์เอ้ืออาทร  แอร์

เอ้ืออาทร  โทรทัศน์เอ้ืออาทร  หรือแท็กซี่เอ้ืออาทร  เป็นต้น  ซึ่งมีบางโครงการท่ีมีปัญหาล้มเลิก  

ชะลอตัว  หรือมีปัญหาด้านคุณภาพ  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 42)   

นอกจากนโยบายต่างๆ  ข้างต้นแล้ว  รัฐบาลยังมีนโยบายแบบประชานิยมอีกหลาย

นโยบาย  หลายโครงการ  รวมไปถึงนโยบายด้านอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญ  อาทิ  นโยบายปราบปรามผู้มี

อิทธิพล  นโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติด  ซึ่งเป็นนโยบายท่ีก่อให้เกิดเหตุการณ์  “ฆ่าตัด
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ตอน”  การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย  หรือหวยบนดิน  การเจรจาเปิดเขตการค้าเสรี  (FTA)  

เป็นต้น  นโยบายประชานิยมส่วนใหญ่ได้รับความชื่นชมจากประชาชนระดับล่างอย่างกว้างขวาง  

และช่วยในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจ  ท่ีทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเติบโตจาก  1.7  

ล้านบาท  ในปี  พ.ศ.2543  เป็น  6.6  ล้านบาท  ในปี  พ.ศ.2547  ดัชนีราคาตลาดหุ้นเพ่ิมไม่ตํ่ากว่า  

350  จุด  (ณัฐเชษฐ์  พูลเจริญ  อ้างถึงใน  สถาบันวิถีทรรศน์, 2548: 102)  แต่อย่างไรก็ดี  นโยบาย

บางส่วนก็ประสบความล้มเหลว  หรือมีการชะลอโครงการ หลายโครงการ  อาทิ  โครงการ

สนับสนุนความเข้มแข็งของผู้ประกอบการค้าปลีกประเภทโชห่วย   นําโดยบริษัทรวมค้าปลีก

เข้มแข็ง  (งบประมาณสนับสนุนจากรัฐ  395  ล้านบาท)  ด้วยสาเหตุท่ีธนาคารของรัฐ  2  แห่งคือ   

กรุงไทย  และนครหลวงไทยไม่ยอมปล่อยกู้  เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิกของบริษัท

รวมค้าปลีกเข้มแข็ง  หรือโครงการส่งเสริมการผลิตสุรากลั่น  ซึ่งมีผู้ผลิตเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีราย  คาด

ว่าไม่น่าจะถึงร้อยละ  10  ของท่ีเคยมีในระยะแรก  หรือในโครงการกรุงเทพเมืองแฟช่ัน  ที่แม้ช่วง

เร่ิมจะทําได้ยิ่งใหญ่  แต่ระยะหลังมีความล้า  และขาดผู้ดําเนินงานท่ีรู้เร่ืองแฟช่ันอย่างแท้จริง  หรือ

โครงการ  elite  card  ท่ีรัฐบาลขายบัตรราคา  1  ล้านบาท  สําหรับนักท่องเท่ียว  จากท่ีต้ังเป้าว่าจะ

ขายได้  1  ล้านใบ  แต่ในท่ีสุดก็ขายไม่ได้ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้  เป็นต้น  (ณัฐเชษฐ์  พูลเจริญ  อ้างถึง

ใน  สถาบันวิถีทรรศน์, 2548: 106) 

ประเด็นท่ีสําคัญประเด็นหน่ึงคือ  การท่ี นโยบายต่างๆ  ของรัฐบาลได้รับการ

วิพากษ์วิจารณ์ว่า  เป็นการนําภาษีอากรไปซื้อความนิยมจากประชาชน  โดยไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  และจะเป็นภาระแก่ประชาชนในระยะยาว  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 861)  เน่ืองจาก

นโยบายต่างๆ  น้ีใช้งบประมาณกลาง  และใช้เงินทุนนอกงบประมาณ  เช่น  จากธนาคารของรัฐ  

อาทิ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  หรือธนาคารกรุงไทย  เป็นต้น  เพ่ือนํามาลงทุนในการ

ดําเนินนโยบายต่างๆ  ภาพรวมนโยบายประชานิยมเหล่าน้ีไม่ได้ส่งเสริมให้มีการบริ โภคแบบ

พอเพียง  แต่เป็นการสนับสนุนบริโภคนิยม  เปิดโอกาสให้ประชาชนหาเงินอย่างง่ายๆ  ซึ่งขัดกับ

แนวความคิดการพ่ึงตนเอง  และการใช้ทุนอย่างมีประโยชน์สูงสุด  โครงการต่างๆ  ท่ีออกมาน้ันมัก

เน้นประโยชน์ท่ีจะได้รับ  โดยไม่ได้มีการช้ีแจงผลกระทบท่ีประชาชนจะต้องประสบ  หรือไม่ได้

เน้นภาระท่ีจะตามมาในอนาคต  (แม้ว่าผู้รับภาระอาจจะเป็นผู้ท่ีอยู่ในยุคถัดไป)  (ณัฐเชษฐ์  พูลเจริญ  

อ้างถึงใน  สถาบันวิถีทรรศน์, 2548: 106)  และเม่ือนโยบายเข้าสู่ข้ันตอนของการดําเนินการแล้ว

ปรากฏว่า  หลายนโยบายน้ันขาดการวางแผนท่ีดี  บางนโยบายไม่มีประสิทธิภาพ  งบประมาณ

ร่ัวไหลได้ง่าย  หลายนโยบายเป็นนโยบายท่ีเน้นให้ประชาชนกู้เงิน  และจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมข้ึน  

ส่งเสริมการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมากข้ึน  กลายเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลายประเภท  ท้ังธุรกิจท่ี
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ได้สัมปทานโครงการต่างๆ  ของรัฐ  และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภท  มากกว่าจะเป็น

ประโยชน์ในการพัฒนาภาคประชาชน  และชุมชนให้เข้มแข็ง  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 20)   

โดยสรุปแล้ว  นโยบายประชานิยมต่างๆ  เหล่าน้ี  แม้จะมีผลในด้านการกระตุ้น

เศรษฐกิจในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  ซึ่งได้สร้างความนิยมในหมู่ประชาชนระดับล่าง  และระดับกลาง

อย่างมาก  ซึ่งส่งผลดีต่อความนิยมของรัฐบาล  และพรรคไทยรักไทย  แต่อย่างไรก็ดี  เม่ือเวลาผ่าน

ไประยะหน่ึง  นโยบายเหล่าน้ีเร่ิมปรากฏปัญหาในด้านของประสิทธิภาพ  และปัญหาในเร่ืองของ

ผลกระทบในระยะยาว  แต่ประเด็นดังกล่าวยังเป็นท่ีสนใจในกลุ่มคนส่วนน้อย  เฉพาะในกลุ่ม

นักวิเคราะห์นโยบาย  และนักวิชาการเท่าน้ัน  นอกจากน้ันผลของนโยบายบางด้านยังมีลักษณะของ

การเอ้ือประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง  รวมท้ังต่อธุรกิจ  และกลุ่มทุนท่ีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

รัฐบาล  และพรรคไทยรักไทย  ซึ่งนักวิชาการ  และนักวิเคราะห์ทางการเมืองเห็นว่า  นโยบายเหล่าน้ี

มีลักษณะของ  “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  ในรูปแบบท่ีเรียกกันว่า  “การคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย”  ซึ่ง

เป็นประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 

4.3.2.5  การคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย  และการทุจริตในโครงการต่างๆ  ของรัฐ :  

ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีพัฒนารูปแบบให้ซับซ้อนย่ิงข้ึน 

พฤติกรรม  หรือลักษณะของการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการเมืองจาก

การศึกษาท่ีผ่านมา  ล้วนมีลักษณะของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์

ส่วนรวม  หรือท่ีเรียกกันว่า  “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  ปรากฏมาโดยตลอด  แต่การแสวงหา

ประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงรัฐบาลทักษิณ  1  น้ี  ได้เปล่ียนแปลง  และพัฒนารูปแบบ 

เป็นการคอร์รัปช่ันท่ีเปลี่ยนจากการรับเงินค่าหัวคิว  หรือการจ่ายใต้โต๊ะให้กับกลุ่มตัวแทนทาง

การเมือง  กลายเป็น  “การคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย”  โดยการกําหนดนโยบาย  การจัดสรร

งบประมาณ  ตลอดจนการออกกฎหมายบางฉบับที่มีลักษณะของการถูกผลักดันออกมา  เพ่ือ

ควบคุมผลประโยชน์จากงบประมาณของรัฐในการเอ้ือประโยชน์  หรือก่อให้เกิดความได้เปรียบ

ให้กับธุรกิจของกลุ่มธุรกิจพวกพ้องรัฐบาลมากกว่าจะให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

แม้การคอร์รัปช่ันเชิงนโยบายจะปรากฏต้ังแต่สมัยของ  พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  

แต่ในสมัยของรัฐบาลทักษิณ  1  ได้มีการพัฒนารูปแบบให้มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น  และให้

เสมือนมีความชอบธรรมมากข้ึน  โดยอาศัยอํานาจทางการเมืองท้ังการกําหนดนโยบาย  การออก

กฎหมายต่างๆ  เพ่ือให้สามารถเข้าควบคุม  และจัดสรรงบประมาณของรัฐได้อย่างเต็มท่ี  ซึ่งเป็น

ข้ออ้างสําคัญของกลุ่มธุรกิจการเมืองในรัฐบาลน้ีท่ีอ้างถึงการทําถูกต้องตามกฎหมาย  ตามกติกา  ท้ัง

ท่ีกฎหมาย  หรือกติกาเหล่าน้ัน  พวกตนน่ันเองท่ีเป็นผู้กําหนด  ซึ่งการคอร์รัปช่ันเชิงนโยบายท่ี

ปรากฏในรัฐบาลทักษิณ  1  ท่ีสําคัญๆ  มีดังต่อไปน้ี   
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1) การออกพระราชกําหนดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม 

ช่วงต้นปี  พ.ศ.2546  รัฐบาลได้ออกพระราชกําหนดการจัดเก็บภาษี

สรรพสามิต  ในกิจการบริการหลายอย่างรวมท้ังบริการโทรคมนาคม  โดยอ้างความจําเป็นเร่งด่วน

ด้านเศรษฐกิจ  ท้ังน้ี  ในทางวิชาการ  ผลของการมีภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคมคือ  การ

เปล่ียนความหมายของค่าสัมปทานให้กลายเป็นภาษีสรรพสามิต  ท่ีจะต้องจัดเก็บจากผู้ประกอบการ

ทุกราย  ไม่ว่าจะได้รับประโยชน์จากระบบสัมปทานหรือไม่  กลายเป็นการสร้างกําแพงกีดกัน

ผู้ประกอบการรายใหม่ในการเข้าแข่งขันในตลาด  เม่ือจะมีการเปิดเสรีกิจการโทรคมนาคมใน

อนาคต  มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลจึงเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มโทรคมนาคมผู้ได้สัมปทานรายเดิม  

ในขณะท่ีผู้ประกอบการรายใหม่จะมีต้นทุนสูงกว่าผู้ประกอบการรายเดิม  (สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์, 

2547  อ้างถึงใน  วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 73) 

นโยบายการนําภาษีสรรพสามิตมาใช้กับธุรกิจโทรคมนาคม  ได้กลายเป็น

การเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัทธุรกิจท่ีลงทุนอยู่แล้ว  รวมไปถึงผู้ประกอบธุรกิจมือถือรายเดิม  (เช่น  

AIS  ของกลุ่มชินคอร์ป)  ซึ่งสามารถหักจากค่าสัมปทานท่ีต้องจ่ายอยู่แล้วเป็นค่าภาษี  และกีดกัน

ธุรกิจรายใหม่  รวมท้ังทําให้บริษัท  กสท.  โทรคมนาคม  และบริษัททีโอที  จํากัด  ซึ่งเป็นบริษัท

คู่แข่งท่ีรัฐบาลถือหุ้นใหญ่  เป็นฝ่ายเสียประโยชน์  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 5)  และนโยบายน้ียัง

เป็นการผลักภาระภาษีให้แก่ประชาชน  ท่ีจะต้องเป็นผู้เสียภาษีในส่วนน้ีเอง  (บุญธรรม  อาจหาญ, 

2549: 114) 

นอกจากการออกพระราชกําหนดดังกล่าวแล้ว  ยังมีเหตุการณ์ท่ีน่าจะมีผล

ต่อผลตอบแทนของหุ้นในสาขาสื่อสารอีก สองเหตุการณ์  คือ  หน่ึง  การได้รายช่ือ ของว่าท่ี

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม  (กทช.)  14  คน  ในเดือนธันวาคม  พ.ศ.2546  ซึ่งทําให้เกิดการ

คาดการณ์ว่า  อาจมีการเปล่ียนกฎเกณฑ์ในการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมในลักษณะที่เอ้ือ

ประโยชน์ต่อผู้รับสัมปทานโทรคมนาคม  สอง  การท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  มีความพยายามในการแก้ไขกฎเกณฑ์ในการคิดค่าเช่ือมต่อโ ครงข่ายโทรคมนาคม  ซึ่ง

นักวิเคราะห์บางราย  เช่น  บริษัท  SCB  Security  ได้วิเคราะห์ไว้เม่ือเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2546  ว่า  

จะทําให้บริษัท  AIS  ได้ประโยชน์ถึงประมาณ  2,186  ล้านบาท  ในขณะท่ีบริษัท  ทศท.  คอร์

ปอเรช่ัน  และบริษัทเทเลคอมเอเชีย  จะมีรายจ่ายเพ่ิมข้ึนประมาณรายละ  2,000  ล้านบาทต่อปี  

(สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์, 2547  อ้างถึงใน  ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, 2549: 173-174) 

2) การส่งเสริมการลงทุนแก่บริษัทชิน  แซทเทิลไลท์   

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2546  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (BOI)  

ได้มีมติส่งเสริมการลงทุนโครงการดาวเทียม  “ไอพีสตาร์”  ของบริษัทชิน  แซทเทิลไลท์  ซึ่ง
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ให้บริการท้ังในและต่างประเทศ  โดยให้การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  เฉพาะรายได้ท่ีได้รับจาก

ต่างประเทศ  เป็นระยะเวลาถึง  8  ปี  หรือเทียบเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดให้กับนักลงทุนท่ีลงทุน

ในเขต  3  ซึ่งเป็นท้องท่ีห่างไกล  รายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจแจ้งว่า  มูลค่าเม็ด

เงินท่ีบริษัทชิน  แซทเทิลไลท์  ได้รับการยกเว้นภาษีน้ีสูงถึง  22,165  ล้านบาท  แต่กฎหมายส่งเสริม

การลงทุนได้กําหนดมูลค่าภาษีเงินได้ท่ีจะได้รับการยกเว้นไว้ไม่เกินเงินลงทุนของโครงการ  ซึ่งอยู่

ท่ี  16,495  ล้านบาท  ดังน้ัน  บริษัทชิน  แซทเทิลไลท์  จึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้  16,495  ล้าน

บาท  (สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์, 2547  อ้างถึงใน  ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, 2549: 173) 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนน้ี  เม่ือมองจากทางวิชาการแล้ว  การส่งเสริมการลงทุน

ดังกล่าวน่าจะมีความไม่เหมาะสม  เน่ืองจากไม่ได้จูงใจให้เกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน  และเป็นการใช้เงิน

ภาษีของคนไทยอุดหนุนผู้ใช้ชาวต่างประเทศ  และทําให้เกิดความเหล่ือมล้ําในการแข่งขันในตลาด

โทรคมนาคมของไทย  ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดการผูกขาดเพ่ิมมากข้ึน  (สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์, 2547  

อ้างถึงใน  ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, 2549: 173-174) 

นอกจากน้ี  รัฐบาลทักษิณยังประสบความสําเร็จในการเจรจากับรัฐบาล

จีน  เพ่ือให้ไอพีสตาร์ใช้วงโคจร  และคลื่นความถี่ท่ีทับซ้อนอยู่กับวงโคจรของดาวเทียมจีนได้ใน

เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2546  หลังจากประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาท่ีค้างคามาหลายปี  และเหตุการณ์

ดังกล่าวท้ังสองเหตุการณ์ล้วนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทชิน  แซทเทิลไลท์  มีผลทําให้ราคาหุ้นของ

บริษัทดังกล่าวสูงข้ึน  (สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์, 2547  อ้างถึงใน  ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, 2549: 175) 

3) การลดค่าสัมปทานของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี 

ในช่วงปี  พ.ศ.2546  มีเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับสถานีโทรทัศน์ไอทีวี  ซึ่ง

เป็นธุรกิจในเครือชินคอร์ป  ท่ีตระกูลชินวัตรเคยถือหุ้นใหญ่  (บุญธรรม  อาจหาญ, 2549: 114)  

หลายประการ  ประการท่ีหน่ึง  มีข่าวว่า  รัฐบาลอาจอนุญาตให้บริษัท  UBC  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ

เคเบิลทีวีมีโฆษณาได้  ซึ่งจะมีผลทําให้เกิดการละเมิดสัญญาสัมปทานของไอทีวี  อันจะนําไปสู่การ

ท่ีรัฐจะต้องชดใช้ความเสียหายให้แก่ไอทีวี  20  ล้านบาท  ประการท่ีสอง  มีข่าวในหนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ  ในช่วงปลายปี  พ.ศ. 2546  ว่า  คณะอนุญาโตตุลาการได้ช้ีขาดให้ไอทีวีชนะคดีพิพาทท่ีมีอยู่

กับสํานักนายกรัฐมนตรี  แม้ว่าข่าวดังกล่าวจะได้รับการปฏิเสธในช่วงน้ัน  แต่ราคาหุ้นของไอทีวีได้

ปรับเพ่ิมข้ึนอย่างมาก  และต่อมาภายเม่ือปลายเดือนมกราคม  พ.ศ.2547  ปรากฏว่า  คณะ

อนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากได้มีคําชี้ขาดในลักษณะที่เป็นคุณต่อไอทีวีอย่างมากออกมาจริง  ด้วย

การลดค่าสัมปทานให้กับไอทีวี  (สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์, 2547  อ้างถึงใน  ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, 

2549: 175)  โดยเป็นการลดการจ่ายค่าสัมปทานข้ันตํ่าให้รัฐลงเหลือปีละ  230  ล้านบาท  จากท่ีเคย

จ่ายราวปีละ  950 - 1,000  ล้านบาท  อีกทั้งสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผู้เป็นเจ้าของ  และ
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ผู้ให้สัมปทานโทรทัศน์ไอทีวีคืนเงินค่าผลประโยชน์ท่ีได้ชําระเม่ือวันท่ี  3  กรกฎาคม  พ.ศ.2546  

เป็นจํานวน  570  ล้านบาท  การท่ีลดค่าสัมปทานของไอทีวีลงอย่างมาก  ทําให้รัฐเสียรายได้ท่ีควร

ได้ตามสัญญาเดิมไป  17,430  ล้านบาท  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 77)   

นอกจากการแก้ไขขอลดค่าสัมปทานของสถานีโทรทัศน์ไอทีวีแล้ว  ยังมี

การลดสัดส่วนรายการข่าวสาร  สารคดี  และสารประโยชน์จากร้อยละ  100  เหลือเพียงร้อยละ  50  

และเล่ือนเวลาออกอากาศรายการประเภทบันเทิง  จากภาคดึกมาเป็น ภาคหัวคํ่า  ซึ่งมีผู้ชมมาก  

(Prime Time)  เพ่ือจะได้มีรายได้จากการโฆษณาเพ่ิมข้ึนข้ันตํ่า  40,000  ล้านบาท  อันเป็นการเอ้ือ

ประโยชน์ให้กับไอทีวี  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 77) 

4) การเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทเอไอเอส 

นอกจากโครงการดาวเทียมไอพีสตาร์แล้ว  รัฐบาลยังได้ลดค่าใช้จ่ายให้

บริษัท  แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิน  หรือเอไอเอส  ในส่วนการจ่ายเงินชดเชยของโทรศัพท์เคลื่อนท่ี

ระบบพรีเพด  (วันทูคอล)  จากร้อยละ  25  เหลือร้อยละ  20  ทําให้รัฐสูญเสียรายได้กว่า  1,600  ล้าน

บาท  และยังได้รับประโยชน์จากการยกเลิกภาษีนําเข้าโทรศัพท์มือถือจากเดิมท่ีต้องเสียร้อยละ  10  

ซึ่งทําให้เอไอเอสมีกําไรในปี  พ.ศ.2546  เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ  307  จาก  2,384  ล้านบาท  ในปี  พ.ศ. 

2543  เป็น  9,723  ล้านบาท  ในปี  พ.ศ.2546  เท่ากับกําไรเพ่ิมข้ึนถึง  7,339  ล้านบาท  นอกจากน้ัน

ยังมีการแก้ไขระเบียบราชการให้ข้าราชการระดับ  8-11  เบิกค่าโทรศัพท์ได้มากข้ึน  จากเดิม  1  พัน

บาท  เป็น  4  พันบาท  ตามข้ันบันได  คาดว่า  จะทําให้บริษัทท่ีให้บริการได้กําไรเพ่ิมประมาณ  672  

ล้านบาทต่อปี  เม่ือคิดจากประมาณการจํานวนข้าราชการระดับ  8-11  จํานวน  40,000  คน  

(วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 76) 

5) การเอ้ือประโยชน์สถาบันการเงิน 

รัฐบาลได้มีนโยบายในการผลักดันสินเช่ือของประชาชน  จากนอกระบบ

ให้เข้ามาอยู่ในระบบพร้อมๆ  กับการประกาศนโยบายแก้ไขปัญหาหน้ีสินภาคประชาชน  โดยให้มี

ประชาชนเข้ามาลงทะเบียน  เพ่ือให้ประชาชนเหล่าน้ันหันมาให้เงินกู้ในระบบแทนท่ีจะกู้จากนอก

ระบบ  ซึ่งคาดว่า  จะทําให้เงินกู้ไหลกลับเข้าสู่สินเช่ือในระบบท้ังหลายคิดเป็น  692,991  ล้านบาท  

และในช่วงปลายปี  พ.ศ.2546  กลุ่มชินคอร์ปได้ก่อต้ังบริษัทเงินทุนแคปปิตอลโอเค  ซ่ึงมีส่วนได้

ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวอยู่มาก  และจากการมีฐานลูกค้าของเอไอเอสเดิม  และมีผู้สนับสนุน

ทางการเงินคือ  ธนาคารดีบีเอสสิงคโปร์  ทําให้บริษัทแคปปิตอลโอเคเติบโตอย่างรวดเร็ว  (วิทยากร  

เชียงกูล, 2549: 79) 
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6) ธุรกิจใหม่ๆ  ในเครือชิน  คอร์ปอเรช่ัน 

ในช่วงปลายปี  พ.ศ.2546  มีข่าวธุรกิจใหม่ของบริษัทชิน  คอร์ปอเรช่ัน  

เช่น  ข่าวการลงทุนในสายการบินราคาถูก  (low - cost  airline)  โดยการร่วมทุนกับบริษัท  Air  

Asia  ของมาเลเซีย  ในเวลาที่ไล่เล่ียกัน  กระทรวงคมนาคมได้ประกาศยกเลิกการควบคุมค่าโดยสาร

ข้ันตํ่าท่ีอัตรา  38  บาทต่อกิโลเมตร  (สมเกียรติ  ต้ังกิจวานิชย์, 2547  อ้างถึงใน  ธีรภัทร์  เสรี

รังสรรค์, 2549: 175)  และมีการใช้อํานาจหน้าท่ีเอ้ือประโยชน์โดยการให้เส้นทางการบินท่ีทํากําไร

ให้แก่สายการบิน  Air  Asia  เช่น  เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่  หรือกรุงเทพฯ - ภูเก็ต  เป็นต้น  

(บุญธรรม  อาจหาญ, 2549: 114)  ซึ่งเป็นเส้นทางทับซ้อนกับเส้นทางสําคัญท่ีทํารายได้ให้กับสาย

การบินไทย  นอกจากน้ันยังมีนโยบายให้การบินไทยเพ่ิมราคาค่าโดยสารข้ึนอีกเท่ียวละ  400  บาท  

ทําให้นโยบายดังกล่าวนอกจากทําให้รายได้ของการบินไทยลดลงแล้ว  ยังกลายเป็นการส่งเสริม

รายได้ของ  Air  Asia  โดยอัตโนมัติ  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 78)  หรือการออกระเบียบให้

ข้าราชการเบิกค่าเดินทางในการใช้บริการบริษัท  Air  Asia  ได้  ซึ่งเท่ากับเป็นการแก้ระเบียบให้

สายการบินต่างชาติมาใช้งบประมาณของไทย  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 104)   

หรือการสนับสนุนให้ธนาคาร เพ่ือการส่งออกและนําเข้า   (EXIM  

BANK)  ของรัฐให้เงินกู้ดอกเบ้ียตํ่ากับรัฐบาลพม่า  โดยรัฐบาลไทยผู้คํ้าประกัน  เพ่ือนําไปลงทุนใน

กิจการโทรคมนาคม  และมีแผนจะซื้ออุปกรณ์จากบริษัทชิน  แซทเทิลไลท์  (วิทยากร  เชียงกูล, 

2549: (5))  โดยมีวงเงินกู้  4,000  ล้านบาท  ซึ่งการท่ีรัฐบาลไทยต้องเป็นผู้คํ้าประกันถือเป็นการโอน

ภาระความเส่ียงจากบริษัทชิน  แซทเทิลไลท์  ในฐานะคู่สัญญาโดยตรงมาให้กระทรวงการคลัง  

(เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 105)  โดยเงินกู้ท่ีให้กับพม่าจะนําไปลงทุนพัฒนาการสื่อสาร  

และโทรคมนาคมใน  3  โครงการคือ  โครงการพัฒนาการส่ือสารผ่านดาวเทียมระบบบรอดแบรนด์  

โครงการถ่ายทอดสัญญาณผ่านเคเบิลใยแก้วระยะทาง  1,500  กิโลเมตร  และโครงการพัฒนา

เทคโนโลยีข่าวสารและการส่ือสาร  ตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน

บ้าน  (ECS)  เป็นมูลค่า  1,216  ล้านบาท  โดยเงินจํานวนดังกล่าวได้ย้อนกลับมาเป็นค่าจ้างให้แก่

บริษัท  ชินแซทเทิลไลท์  ซึ่งมีการวางสเปคให้เป็นผู้ชนะการประมูลรออยู่แล้ว  (วิทยากร  เชียงกูล, 

2549: 75) 

นอกจากน้ันยังมีการใช้อํานาจเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทของผู้มี

ความสัมพันธ์กับผู้มีอํานาจในรัฐบาล  เช่น  กรณีบริษัทฮาวคัม  ของ  นายพานทองแท้  ชินวัตร  ลูก

ชายของ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้สัมปทานโฆษณาจากรถไฟฟ้าใต้ดินมหานครเป็นเวลา  10  ปี  

ท้ังที่เป็นบริษัทเพ่ิงเปิดใหม่  ยังไม่มีประสบการณ์มากนัก  กลับได้สัมปทาน  และยังได้สิทธิ
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ประโยชน์ทางภาษีในการนําเข้าอุปกรณ์สวนสนุกจากกรมสรรพากร  ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนๆ  เช่น  

บริษัท  แม็ทช่ิง  สตูดิโอ  กลับต้องเสียภาษี  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 106)   

7) การปกป้องอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยการยกเว้นไม่เปิดเสรีใน

ความตกลงทางการค้าเสรีแบบทวิภาคี 

รายงานการศึกษาของธนาคารโลกเม่ือปี  พ.ศ.2547  พบว่า  อัตราการ

ปกป้องอุตสาหกรรมในภาคบริการของประเทศไทยสูงกว่าการปกป้องอุตสาหกรรมการผลิตมาก  

โดยเฉพาะการปกป้องอุตสาหกรรมโทรคมนาคม  ก่อให้เกิดการสร้างต้นทุนท่ีสูงมากต่อระบบ

เศรษฐกิจ  และประชาชนต้องใช้บริการโทรคมนาคมในราคาสูง  ในขณะที่ผู้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมดังกล่าวได้ประโยชน์จากการไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากต่างประเทศ  (วิทยากร  

เชียงกูล, 2549: 98) 

ท่ีผ่านมารัฐบาลไทยต้องการเปิดเสรีทางการค้าในเร่ืองอ่ืนๆ  แต่กลับเลือก

การขัดขวาง  และชะลอการเปิดเสรีบริการโทรคมนาคมไว้  ดังจะเห็นได้จากการทําความตกลง

การค้าระหว่างไทย - ญ่ีปุ่น  (JTEP)  และความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย  (TAFTA)  ไทย

ไม่ได้ตกลงท่ีจะเปิดเสรีบริการด้านโทรคมนาคม  ในการเจรจาเร่ืองการค้าเสรีกับสหรัฐฯ  ก็

หลีกเลี่ยงท่ีจะเจรจาเร่ืองน้ี  อันเป็นการสะท้อนถึงการมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของธุรกิจ

โทรคมนาคมภายในประเทศท่ีบุคคลในรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  และมีสัดส่วนในตลาดสูงสุด  โดย

ท่ีประชาชน  ในฐานะผู้บริโภค  เป็นฝ่ายเสียประโยชน์ท่ีต้องซื้อบริการในราคาสูงต่อไป  (วิทยากร  

เชียงกูล, 2549: 98) 

8) การหาประโยชน์จากการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นบริษัทเอกชน 

รัฐบาลของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  มีการดําเนินนโยบายเร่งรัดการแปรรูป

รัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชนอย่างรวดเร็ว  ซึ่งมีความซับซ้อน  ท้ังแง่ดี  และแง่เสีย  เพียงแต่นโยบาย

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจในรัฐบาลน้ี  มักเน้นการผลักดันให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจท่ีมีผลกําไรดี  

เช่น  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต  เพ่ือเข้าตลาดหลักทรัพย์  และขาย

ให้กับเอกชน  ท่ีส่วนใหญ่เป็นตระกูลนักการเมืองในรัฐบาล  เป็นการหาผลประโยชน์ทับซ้อนท่ี

ประชาชนท่ัวไปไม่ค่อยรับทราบ  เพราะมีความซับซ้อน  และมีการอําพราง  หรือปกปิดข้อมูลท่ี

แท้จริงต่อประชาชน  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 103) 

การอําพราง  บิดเบือนข้อมูลท่ีสําคัญคือ  การท่ีรัฐบาลอ้างว่า  ไม่ใช่การ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชน  เพราะกระทรวงการคลังยังถือหุ้นใหญ่อยู่  เพียงแต่ต้องการเอา

รัฐวิสาหกิจบางแห่งเข้าตลาดหลักทรัพย์  เพ่ือขายหุ้นบางส่วนให้เอกชน  โดยอ้างเหตุผล  ความ

จําเป็น  และผลประโยชน์ต่างๆ  นานา  เช่น  เพ่ือให้ตลาดหลักทรัพย์มีขนาดใหญ่  ดึงดูดให้ทุน
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ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศเพ่ิมข้ึน  ทําให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต  เป็นประโยชน์กับคนไทย

เพ่ิมข้ึน  เพ่ือจะลดรายจ่ายของรัฐบาลในการต้องไปกู้หรือคํ้าประกันให้รัฐวิสาหกิจน้ันๆ  กู้เงินมา

ลงทุนขยายงาน  เพ่ือดําเนินตามนโยบายการเปิดเสรีทางการลงทุน  และการค้าตามกระแสโลกาภิ

วัตน์  รัฐวิสาหกิจจะได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ  เพ่ือแข่งขันกับองค์กรอ่ืนๆ  ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  หรือเพ่ือให้ต่างประเทศยอมรับนโยบายเปิดเสรีการลงทุนและการค้าของไทย  

และตัดสินใจมาลงทุนและค้าขายกับประเทศไทย  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 103)  เป็นต้น 

อย่างไรก็ดี  ข้ออ้างต่างๆ  มีข้อโต้แย้งในหลายแง่มุม  เช่น  เหตุผลท่ีว่า  

เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจเกิดประสิทธิภาพ  หรือเพ่ือปรับปรุงการบริหารจัดการ  แล้วเหตุใดจึงไม่แปรรูป

รัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุน  และบริหารไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ  อาทิ  การขนส่งมวลชน  (ขสมก.)  หรือ

การรถไฟฯ  (รฟท.)  ทําไมจึงเลือกแปรรูปเฉพาะรัฐวิสาหกิจท่ีได้กําไร  ซ่ึงน่าจะมีประสิทธิภาพ

มากกว่าอยู่แล้ว  และถ้าเช่นน้ันทําไมรัฐบาลถึงวางแผนจะแปรรูปบริษัทเอกชนท่ีมีหน้ีสินจํานวน

มาก  เช่น  รถใต้ดิน  รถไฟลอยฟ้า  กลับมาเป็นของรัฐ  ถ้าอ้างว่า   การแข่งขันของเอกชนมี

ประสิทธิภาพกว่าการเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐ  ทําไมรัฐบาลไม่ปล่อยให้รถใต้ดิน  รถลอยฟ้า  เป็น

การแข่งขันของธุรกิจเอกชนตามกลไกตลาดเสรี  รวมท้ังข้ออ้างของรัฐบาลท่ีว่า  จะขายหุ้นให้กับ

ประชาชนท่ัวไป  และนักลงทุนต่างประเทศ  แต่ความจริงกลับปรากฏว่า  ประชาชนท่ีต้องการซ้ือ

หุ้นรัฐวิสาหกิจท่ีมีกําไรสูง  เช่น  การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  แม้จะไปเข้าคิวก่อนเวลาเปิดทํา

การหลายชั่วโมง  แต่พอเร่ิมเปิดจองแค่  1  นาที  ปรากฏว่า  หุ้นท่ีเตรียมจัดสรรให้ประชาชนท่ัวไป

ถูกจองหมดแล้ว  โดยภายหลังปรากฏว่า  คนไทยที่ได้สิทธิซื้อหุ้นจองมากท่ีสุด  20  อันดับแรกล้วน

เป็นตระกูลนักการเมืองท่ีมีอํานาจในรัฐบาล  ส่วนอีกส่วนหน่ึงถูกซื้อโดยต่างประเทศ  ซึ่งบริษัทที่

ถือหุ้นใหญ่สุด  3  ใน  5  ราย  เป็นบริษัทตัวแทนซ้ือหุ้นให้คนอ่ืน  (nominee)  ซึ่งทําได้โดยไม่ต้อง

เปิดเผยชื่อผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริง  แต่สันนิษฐานว่า  คงเป็นตัวแทนให้กับนักธุรกิจการเมืองไทยน่ันเอง  

เพราะนักธุรกิจการเมืองไทยเป็นกลุ่มท่ีรู้ข้อมูลข่าวสารดี  มีอํานาจ  และมีความสนิทใกล้ชิดกับ

บริษัทท่ีปรึกษา  และตัวแทนจําหน่ายหุ้นมากพอท่ีจะจัดการเร่ืองน้ี ได้ดีกว่าประชาชนท่ัวไป  

(วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 105-106)   

9) การเปิดเขตการค้าเสรีและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

ในการทําข้อตกลงเปิดเขตการค้าเสรีของรัฐบาลทักษิณ  ได้มีกลุ่มศึกษา

ข้อตกลงเขตเสรีการค้าภาคประชาชน  หรือเอฟทีเอวอช  ซึ่งประกอบด้วยนักวิชาการ  นักกิจกรรม

จากสถาบันการศึกษา  องค์กรอิสระ  องค์กรพัฒนาเอกชน  และเครือข่ายองค์กรประชาชน  ได้

พยายามศึกษาเช่ือมโยงให้เห็นผลประโยชน์ทับซ้อนจากนโยบายเปิดเอฟทีเอข องรัฐบาลไทยกับ

รัฐบาลต่างประเทศท่ีเกิดข้ึนกับกลุ่มทุนรัฐบาล  4  ตระกูลใหญ่  คือ  ชินวัตร  จึงรุ่งเรืองกิจ  มหา
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กิจศิริ  และเจียรวนนท์  ซึ่งจะได้นําเสนอดังต่อไปน้ี  (เอฟทีเอวอช  อ้างถึงใน  วิทยากร  เชียงกูล, 

2549: 126-130) 

กลุ่มตระกูลชินวัตรได้ประโยชน์จากการทําเอฟทีเอระหว่างไทยกับ

ออสเตรเลีย  ในธุรกิจโทรคมนาคม  โดยไทยได้ลดภาษีเน้ือ  ผลิตภัณฑ์นม  และภาษีแร่  ให้กับ

ออสเตรเลีย  ขณะท่ีออสเตรเลียเปิดรับการลงทุนโทรคมนาคม  ลดภาษีช้ินส่วนยานยนตร์  

เช่นเดียวกับเอฟทีเอระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์  ไทยยอมลดภาษีเน้ือ  และผลิตภัณฑ์นม  ให้กับ

นิวซีแลนด์  โดยนิวซีแลนด์เปิดรับการลงทุนโทรคมนาคม  ลดภาษีช้ินส่วนยานยนตร์  การทําเอฟที

เอกับ  2  ประเทศน้ี  กลุ่มชินวัตรจึงได้รับประโยชน์ในธุรกิจโทรคมนาคม  ขณะท่ีเกษตรกรผู้เลี้ยง

โคเน้ือ  โคนมของไทยเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ 

กลุ่มตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจ  ได้ประโยชน์จากการขยายตลาดช้ินส่วนยาน

ยนตร์  โดยธุรกิจของกลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ  เป็นธุรกิจเก่ียวกับการผลิตอะไหล่รถยนต์  และมอเตอร์ไซค์  

รวมท้ังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  เม่ือรวมกับธุรกิจตระกูลจุฬางกูร  ซึ่งเป็นเครือญาติกัน  และมี

บริษัทในเครือนับร้อย  โดยมีธุรกิจหลักคือ  กลุ่มไทยซัมมิต  ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ขายให้กับค่ายรถ

โตโยต้า  ดังน้ัน  เม่ือไทยทําเอฟทีเอกับออสเตรเลีย  และนิวซีแลนด์  ซึ่งได้ลดภาษีช้ินส่วนยาน

ยนตร์  ทําให้กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจได้รับประโยชน์ 

กลุ่มตระกูลมหากิจสิริได้ประโยชน์จากการลดภาษีนําเข้าสินแร่จากการ

ทําเอฟทีเอกับประเทศออสเตรเลีย  ธุรกิจของกลุ่มมหากิจสิริท่ีนําเข้าสินแร่  เช่น  ทองคํา  และ

ทองแดง  รวมถึงการเป็นเจ้าของธุรกิจบริษัท  บมจ.ไทยน็อคส์  สตีล  จํากัด  ผลิตเหล็กแผ่นไร้สนิม

รีดเย็น  และบริษัท  บมจ. ไทยคอปเปอร์  อินดัสตรี  จํากัด  ผลิ ตทองแดงบริสุทธิ์  จึงได้รับ

ประโยชน์จากการลดภาษีแร่น้ี 

กลุ่มเจียรวนนท์  หรือซีพี  ได้ประโยชน์จากการขยายตลาดในจีน  และ

ประเทศอ่ืนๆ   กลุ่มซีพีเป็นผู้สนับสนุนพรรคไทยรักไทยกลุ่มสําคัญ  ดังจะเห็นได้จากกรณีของนาย

วัฒนา  เมืองสุข  และนายวีระชัย  วีระเมธีกุล  หลานเขย  และบุตรเขย  ของนายธนินท์  เจียรวนนท์  

ประธานกลุ่มเจริญโภคภัณฑ์  หรือซีพี  ได้รับตําแหน่งสําคัญทุกคร้ังในการปรับคณะรัฐมนตรี  โดย

กลุ่มซีพีเป็นกลุ่มธุรกิจเกษตร  และอุตสาหกรรมเกษตรท่ีใหญ่ท่ีสุดของเอเชียอาคเนย์  และยังเป็น

เจ้าของกิจการแฟรนไชส์ร้านเซเว่น  อีเลฟเว่น  ตลอดจนธุรกิจส่ือสารอ่ืนๆ  กลุ่มซีพีได้ประโยชน์

ในแง่การส่งสินค้าออกไปขายได้เพ่ิมข้ึนท้ังในจีน  และประเทศอ่ืนๆ  เน่ืองจากซีพีลงทุนร่วมกับ

บริษัทช้ันนําต่างประเทศจํานวนมาก  ท้ังในสหรัฐ  จีน  ญ่ีปุ่น  อินเดีย  สหราชอาณาจักร  เยอรมนี  

และเนเธอร์แลนด์  เป็นต้น  การทําเอฟทีเอระหว่างไทยกับจีน  ทําให้ซีพีที่มีความเช่ียวชาญการทํา

ธุรกิจในจีน  สามารถเข้าถึงข้อมูลและตลาดได้ดีกว่าคนอ่ืนๆ  หรือในการเจรจาทําเอฟทีเอระหว่าง
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ไทยกับสหรัฐ  ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา  และไทยจะลดภาษีนําเข้าข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ยอมรับระบบ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   เปิดเสรีลงทุนการบริการ  ซีพี จึงมีโอกาสได้รับประโยชน์

เช่นเดียวกัน  ขณะท่ีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด  ถั่วเหลือง  ท่ีต้องใช้เมล็ดพันธ์ุจากต่างประเทศ  จะ

เป็นผู้ได้รับผลกระทบ 

ข้อมูลต่างๆ  เหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่า  ผลตอบแทนในปี  พ.ศ.2546  ของ  “หุ้น

ทักษิณ”  หรือในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทของครอบครัวพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อยู่ในระดับสูง

กว่าอัตราผลตอบแทนโดยเฉล่ียของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญ  ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

คําอธิบายที่ว่า  สังคมไทยได้รับประโยชน์จากนโยบายและมาตรการของรัฐบาลอย่างเสมอภาค     

โดยเม่ือศึกษาเจาะลึกลงไปจะพบว่า  ผลตอบแทนดังกล่าวช่วยสร้างความม่ังค่ังแก่ผู้ถือ  “หุ้น

ทักษิณ”  เพ่ิมข้ึนประมาณ  205.276  ล้านบาท  ในเวลาเพียง  1  ปี  และเม่ือพิจารณาข้อเท็จจริงท่ีว่า  

บริษัทในกลุ่ม  “หุ้นทักษิณ”  ส่วนใหญ่เป็นบริษัทท่ีอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ  และมาตรการ

ต่างๆ  ของรัฐบาลในปี  พ.ศ.2546  ล้วนมีผลในด้านบวกต่อการประกอบการของบริษัทเหล่าน้ัน  

ไม่ว่าจะเป็นการออกกฎระเบียบ  การให้สิทธิพิเศษต่างๆ  เช่น  การอนุญาตประกอบการ  และการ

ส่งเสริมการลงทุน  (ธีรภัทร์  เสรีรังสรรค์, 2549: 176)  สิ่งต่างๆ  เหล่าน้ี  เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิด

ความสงสัยในเร่ืองการทับซ้อนของผลประโยชน์ในรัฐบาลชุดน้ี   

นอกจากการคอร์รัปช่ันเชิงนโยบายท่ีได้ยกตัวอย่างข้างต้นแล้ว  ยังปรากฏว่า  มี

การทุจริตในโครงการอ่ืนๆ  ของรัฐอีกมากมายหลายโครงการ  อาทิ  โครงการประมูลคอมพิวเตอร์  

มูลค่า  900  ล้านบาท  ในกระทรวงสาธารณสุข  โครงการจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุข้าวของกรมส่งเสริม

การเกษตร  การประมูลกล้ายางพารา  90  ล้านต้น  งบประมาณ  1,440  ล้านบาท  ของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  การซื้อขายข้าว  และการสร้างไซโลเก็บข้าว  ท่ีมีลักษณะเอ้ือพวกพ้อง  การ

ทุจริตในการแทรกแซงราคาลําไย  เป็นต้น  ซึ่งนอกจากจะมีการปล่อยให้มีการทุจริตแล้ว  รัฐบาลยัง

ปกปิดการบริหารงานท่ีไม่ถูกต้องในโครงการต่างๆ  ท้ังการปิดบังข้อมูล  และให้การเท็จ  หรือมีการ

ใช้กฎหมาย  หรือระเบียบปฏิบัติท่ีลําเอียง  (สังศิต  พิริยะรังสรรค์, 2549: 66-67)  ซึ่งในท่ีน้ีจะ

นําเสนอตัวอย่างโครงการท่ีสําคัญ  ดังต่อไปน้ี 

1) โครงการส่งเสริมการปลูกยางพารา 

โครงการส่งเสริมการปลูกยางพาราของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้

ดําเนินโครงการโดยการอนุมัติให้ใช้เงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร  วงเงินงบประมาณ  1,440  ล้าน

บาท  เพ่ือดําเนินการผลิตพันธ์ุยางจํานวน  90  ล้านต้นให้โครงการ  รวมท้ังคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ

ให้กระทรวงการคลัง  ผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  จัดสรรเงินกู้ดอกเบ้ียตํ่าให้แก่

เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการวงเงิน  5,360  ล้านบาท  เพ่ือเป็นสินเช่ือในการทําสวนยาง  (อลงกรณ์  
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พลบุตร  และคณะ, 2550: 140)  ซึ่งเกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2549: 108-109)  ได้ศึกษาพบว่า  มี

การทุจริตในการประมูลกล้ายาง  90  ล้านต้น  โดยมีรายละเอียดท่ีน่าสนใจดังต่อไปน้ี  

(1) การมอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรท่ีไม่มีความเช่ียวชาญ

เร่ืองยางรับผิดชอบ  ทั้งท่ีควรเป็นสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง  (ส.ก.ย.)  หรือ

องค์การสวนยาง  (อ.ส.ย.)  ท่ีเช่ียวชาญและรับผิดชอบงานด้านยางโดยตรง  เหตุผลท่ีน่าจะเป็นคือ  

ข้าราชการกรมวิชาการเกษตรน้ัน  คนในรัฐบาลสามารถสั่งได้  ถ้าเป็น ส.ก.ย.  จะมีคนนอกเข้าร่วม

เป็นกรรมการ  ซ่ึงรัฐบาลอาจส่ังการไม่ได้ 

(2) การล็อคสเป็คในการประมูล   มีการกีดกันรายย่อย  เช่น  

ต้องการพันธ์ุยางชําถุงจํานวน  90  ล้านต้น  โดยบริษัทเดียวรับเหมา  และต้องวางหลักทรัพย์ค้ํา

ประกันสัญญา  72  ล้านบาท  อีกทั้งไม่ได้ระบุว่า  ต้องมีประสบการณ์ด้านยางพารา  และไม่ได้

กําหนดว่า  ต้องมีการแปลงกิ่งพันธุ์ยาง  แปลงกล้ายางของตนเองด้วย  ผลปรากฏว่า  เครือซีพีเป็นผู้

ชนะการประมูล  จากน้ันได้ให้รายย่อยรับช่วงผลิตยางชําถุงส่งในราคา  11 - 12  บาท  ขณะท่ีซีพีทํา

สัญญากับกรมวิชาการเกษตร  15.70  บาท  เท่ากับได้ส่วนต่างท้ังสิ้นประมาณ  400  ล้านบาท 

(3) การต้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  แม้

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบว่า  เครือซีพีไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกําหนด  แต่

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไม่ได้มีการตรวจสอบแต่อย่างใด 

(4) การเอ้ือประโยชน์ต่อเครือซีพี  โดยกรมวิชาการเกษตรทําผิด

หลักวิชาการ  ท่ีได้แนะนําว่า  ควรปลูกยางในต้นฤดูฝน  (ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน)  แต่กลับ

ให้ซีพีส่งมอบหลังเวลาดังกล่าว  4  งวด  คือ  ช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคม  สิ้นเดือนมิถุนายน  สิ้นเดือน

กรกฎาคม  และสิ้นเดือนสิงหาคม  และยังเปิดช่องให้เครือซีพีส่งมอบยางให้แก่เกษตรกรในเดือน

กันยายน  เพ่ือช่วยเหลือให้ซีพีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหากเก็บไว้ข้ามปี 

(5) การผลักภาระให้เกษตรกร  สัญญาจ้างกําหนดการส่งมอบกล้า

ยางพาราท่ีมีลักษณะ  1  ฉัตร  ซึ่งไม่มีรากแข็งแรงพอท่ีจะรอด  และจะได้ผลผลิตอีก  7  ปีข้างหน้า  

และหากเม่ือถึงเวลากรีดยางแล้วมีนํ้ายางน้อยหรือไม่มีนํ้ายางเลย  เกษตรกรจะประสบปัญหา  เพราะ

เสียพ้ืนท่ีปลูกยางท่ีไม่ให้ผลผลิตเลย  โดยท่ีผ่านมา  ผลเสียหายของกล้ายางท่ีเกษตรกรนําไปปลูก

ตายกว่าคร่ึง  บางรายตายยกแปลง  ซึ่งกรมวิชาการเกษตร  และนักการเมืองในรัฐบาลอ้างว่า  เป็น

เพราะภัยแล้ง  เกษตรกรดูแลไม่ดี  ขณะท่ีเครือซีพีโทษระบบชลประทาน 

อน่ึง  ภายหลังการรัฐประหารในเดือนกันยายน  พ.ศ.2549  ได้มีการ

ตรวจสอบการทุจริตในรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และโครงการน้ีคณะกรรมการตรวจสอบการ

กระทําท่ีทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ  (คตส.)  ย่ืนฟ้องผู้เก่ียวข้องรวม  44  คน  ต่อศาลฎีกาแผนก
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คดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ

หรือทุจริต  ตามประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  157  เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าท่ีซื้อ  จัดการ  หรือ

รักษาทรัพย์สินใดๆ  ใช้อํานาจในตําแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐ  มาตรา  151  ทุจริต  

หลอกลวงผู้อ่ืนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ  เพ่ือให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สิน  อันเป็นความผิดฐาน

ฉ้อโกง  ประกอบมาตรา  83, 84, 86  และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการ

เสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2542  มาตรา  4, 10 - 14  และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด

ของพนักงานในองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2542  มาตรา  11  แต่อย่างไรก็ดี  ในวันท่ี  21  

กันยายน  พ.ศ.2552  ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้พิพากษายกฟ้อง

จําเลยทั้ง  44  คน  โดยให้เหตุผลว่า  การดําเนินโครงการดังกล่าว  มีความเป็นมาจากการท่ีรัฐบาลใน

ยุคพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ต้องการท่ีจะพัฒนาการปลูกพืชผลการเกษตร  โดยการเสนอโครงการน้ัน

มิได้เป็นการดําเนินการโดยลําพังของนายเนวิน  ชิดชอบ  จําเลยที่  4  หรืออธิบดีกรมวิชาการเกษตร  

จําเลยที่  19  แต่ยังมีหน่วยงานอ่ืนร่วมดําเนินการด้วย  ส่วนการประกวดราคากลุ่มเอกชน  ก็ไม่ได้ทํา

การฝ่าฝืน  เก่ียวกับระเบียบการประกวดราคา  โดยมิชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด 

2) โครงการรับจํานําข้าว 

โครงการน้ีเป็นโครงการของรัฐบาลประจําปี  พ.ศ.2547/2548  และ  พ.ศ. 

2548/2549  โดยมีการเพ่ิมราคารับจํานําข้าวห้อมมะลิถึงตันละ  1  หม่ืนบาท  ซึ่งได้เกิดการทุจริตใน

รูปแบบต่างๆ  เช่น  มีการขายเอกสารใบแสดงสิทธิ์  (ใบประทวน)  ให้กับกลุ่มพ่อค้า  เพ่ือนําข้าวเข้า

โครงการรับจํานําของรัฐ  มีการซ้ือขายใบประทวนในอัตรา  500  บาทต่อเกวียน  เม่ือพ่อค้าข้าวได้

ใบสิทธิดังกล่าว  ก็จะนําข้าวไปจํานํากับโรงสีท่ีเข้าร่วมโครงการ  เพ่ือรับเงินส่วนต่างของราคาข้าวท่ี

เคยซื้อเอาไว้  หรือมีการจ่ายเงินให้เกษตรกรไปแจ้งเพ่ิมผลผลิตต่อไร่เกินจริง  ทําให้ปริมาณข้าวเข้า

โครงการเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังมีการปลอมปนข้าวหอมปทุมธานีลงไปในข้าวหอมมะลิ  และนํามาเข้า

โครงการ  และยังมีการทุจริตภายในองค์การคลังสินค้า  ด้วยการล็อคสเปคบริษัทผู้ตรวจสอบและ

รับผิดชอบคุณภาพ  ชนิด  และนํ้าหนักข้าวในโครงการ  นอกจากปัญหาการทุจริตแล้ว  การกําหนด

ราคารับจํานําสูงกว่าราคาตลาดมาก  ทําให้ข้าวทั้งหมดตกอยู่ในมือรัฐบาล  โดยไม่มีนายทุนประมูล  

และยังประสบปัญหาส่งออกไปไม่ได้  เพราะราคาสูงเกินไป  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 

109-110)  ซึ่งส่งผลต่อการใช้งบประมาณของรัฐ   

   นอกจากมีการคอร์รัปช่ันผ่านทางนโยบาย  และโครงการต่างๆ  ของรัฐแล้ว   ยัง

ปรากฏถึงการใช้อิทธิพลทางการเมืองในการเอ้ือประโยชน์ให้กับครอบครัวพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  

อาทิ  กรณีของคุณหญิงพจมาน  ชินวัตร  ท่ีสามารถซื้อท่ีดินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนา

ระบบสถาบันการเงิน  และเป็นท่ีดินของรัฐในราคา  772  ล้านบาท  ท้ังที่ราคาน้ีตํ่ากว่าราคาประเมิน
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ท่ีอยู่ท่ีประมาณ  20,000  ล้านบาท  และมีการใช้งบประมาณหลวงตัดถนนผ่านโครงการบ้านจัดสรร

ของบริษัทเอสซีแอสเซท  ธุรกิจของครอบครัวชินวัตร  (บุญธรรม อาจหาญ, 2549: 115)  ซึ่งใน

ประเด็นการซ้ือท่ีดินน้ัน  ในท่ีสุดแล้วศาลฎีกาได้ตัดสินว่า  มีการกระทําความผิดจริง  และสั่งให้ยึด

ทรัพย์เป็นของแผ่นดิน  อันเป็นหลักฐานสําคัญอย่างหน่ึง  ท่ีแสดงให้เห็นถึงการเอ้ือประโยชน์ต่อ

ครอบครัว  และพวกพ้องของรัฐบาล 

4.3.2.6 ผลเสียจากนโยบายอ่ืนๆ   

นอกเหนือจากการหาประโยชน์จากการออกกฎหมาย  กฎระเบียบ   ท่ีเอ้ือ

ประโยชน์ต่อพวกพ้องแล้ว  รัฐบาลยังมีนโยบายอ่ืนๆ  อีกหลายนโยบาย  ซึ่งแม้จะเป็นท่ีถูกใจ  และ

เป็นท่ีนิยมของประชาชน  เพราะนโยบายเหล่าน้ี มีประโยชน์ในด้านต่างๆ  อยู่มาก  แต่ใน

ขณะเดียวกันก็ได้ส่งผลกระทบในด้านลบด้วยเช่นกัน  ในท่ีน้ีจะได้นําเสนอบางนโยบาย  ท่ีมี

ลักษณะของการใช้อํานาจอย่างเด็ดขาดของรัฐบาล  ในการดําเนินนโยบายจนมีผลกระทบในด้าน

ลบ  ดังต่อไปน้ี  คือ 

1) นโยบายการประกาศสงครามกับยาเสพติด 

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติด  โดยถือหลักว่า  ผู้เสพ

ต้องได้รับการรักษา  ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด  รัฐบาลได้ดําเนินการหลายด้าน  ไม่ว่า

จะเป็นการใช้มาตรการทางกฎหมาย  การสร้างกระบวนการพิเศษ  การให้รางวัล  และคุ้มครองแก่

ผู้ให้ความร่วมมือ  การนําผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัด  และฟ้ืนฟู  พร้อมกับฝึกอบรมอาชีพ  

เพ่ือให้ผู้เสพสามารถกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ  รวมท้ังการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน

บ้าน  และองค์กรระหว่างประเทศ  เพ่ือควบคุมและกําจัดแหล่งผลิต  และเครือข่ายการจําหน่ายยา

เสพติด  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 861) 

อย่างไรก็ดี  แม้ว่าในทางนโยบาย  รัฐบาลจะใช้การป้องกันนําหน้าการ

ปราบปราม  แต่ในทางปฏิบัติน้ันปรากฏว่า  มีการดําเนินการปราบปรามอย่างรุนแรง  ในลักษณะ  

“ตาต่อตา  ฟันต่อฟัน”  (ณัฐเชษฐ์  พูลเจริญ  อ้างถึงใน  สถาบันวิถีทรรศน์, 2548: 106)  โดยในช่วง

เวลาเพียง  3  เดือนแรกท่ีรัฐบาลเร่งรัดการปราบปรามยาเสพติดจากวันท่ี  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2546 -

30  เมษายน  พ.ศ.2546  มีผู้ค้ายาเสพติด  หรือผู้เก่ียวข้องถูกสังหารจนเสียชีวิตมากกว่า  2,500  คน  

โดยรัฐบาลได้อธิบายว่า  เป็นการ  “ฆ่าตัดตอน”  ของผู้ค้ายาเสพติดด้วยกันเอง  แต่พฤติกรรมท่ี

ปรากฏเป็นการยากที่ประชาชนจะเช่ือถือคําอธิบายของรัฐบาล  ประเด็นน้ีเป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

มากว่า  ใครเป็นผู้กระทํากันแน่  เพราะถ้าเป็นการกระทําโดยรัฐบาล  จะเป็นการละเมิดกฎหมาย  

และละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 862)  นอกจากน้ันในการ

ดําเนินการปราบปรามก็ขาดการตรวจสอบหลักฐานอย่างรอบคอบ  มีการขออํานาจรัฐในการออก
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หมายจับกว่า  5,000  เร่ือง  ซึ่งภายหลังปรากฏว่า  ในจํานวนน้ันเป็นผู้บริสุทธิ์เกินคร่ึง  ซึ่งก่อให้เกิด

การละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนผู้บริสุทธิ์จํานวนหน่ึง  อาทิ  กรณีการเข้าตรวจค้นยาเสพติด

ในบ้านหลังหน่ึงยามวิกาล  พร้อมกับนํากําลังยิงถล่มบ้าน  ซึ่งภายหลังพบว่า  เป็นการยิงผิดบ้าน  ซึ่ง

การกระทําดังกล่าวผิดรัฐธรรมนูญ  มาตรา  35  ระบุว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในเคหสถานของ

ตน”  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 39)   

อย่างไรก็ตาม  ผลจากมาตรการดังกล่าวได้ทําให้ปัญหายาเสพติดของ

ประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัด  และเป็นท่ีพอใจของประชาชนอย่างมาก   

2) นโยบายการแก้ปัญหา  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

รัฐบาลได้สั่งยกเลิกศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

(ศอ.บต.)  และกองกําลังพลเรือน  ตํารวจ  ทหารท่ี  43  (พตท. 43)  โดยให้เหตุผลว่า  ศอ.บต.  และ  

พตท. 43  เป็นองค์กรพิเศษท่ีต้ังข้ึนเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ  เม่ือสถานการณ์เข้าสู่สภาวะ

ปกติ  องค์กรพิเศษเหล่าน้ีก็หมดความจําเป็น  โดยให้โอนกิจภารกิจเก่ียวกับความสงบให้ตํารวจเป็น

ผู้ดูแลเช่นเดียวกับพื้นท่ีท่ัวไป  การเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว  ทําให้หน่วยงานเก่ียวกับ

ความม่ันคงและข่าวกรองในพ้ืนท่ี  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ถูกถอนกําลังออกทั้งหมด  เป็นการ

เปิดโอกาสให้กลุ่มอุดมการณ์แบ่งแยกดินแดนฉวยโอกาสฟ้ืนฟูกําลัง  และขยายแนวร่วมได้อย่าง

รวดเร็ว  และสามารถเปิดแนวรุกสร้างความไม่สงบข้ึนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ซึ่งเป็นปัญหา

วิกฤตท่ีส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการ  และความม่ันคงภายในของประเทศโดยไม่มีทีท่าว่าจะ

ยุติลงได้โดยง่าย  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 863-964)   

เหตุการณ์ดังกล่าวรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  มีการเผาโรงเรียนต่างๆ  ในพ้ืนท่ี  

จนกระทั่งวันท่ี  4  มกราคม  พ.ศ.2547  ได้เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนจากค่ายกองพันพัฒนาท่ี  4  อําเภอ

เจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส  มีการสังหารทหารเวรยามท่ีทําหน้าท่ีเฝ้าคลังแสง  4  นาย  และ

ภายหลังจากเหตุการณ์ปล้นปืน  ได้เกิดขบวนการลอบยิง   และลอบทําร้ายทั้งเจ้าหน้าท่ี  และ

ประชาชนโดยใช้อาวุธนานาชนิด  ทําให้ประชาชนขวัญเสียและหวาดผวา  อย่างไรก็ดี  เม่ือเกิด

เหตุการณ์ปล้นปืน  เจ้าหน้าท่ีได้จับบรรดาครูสอนศาสนา  หรือคนท่ีเช่ือว่า  มีส่วนเก่ียวข้อง  โดยไม่

มีพยานหลักฐานท่ีชัดเจน  และหลายกรณีมีการอุ้มฆ่าประชาชน  ซึ่งทางเจ้าหน้าท่ีปักใจเช่ือว่า  เป็น

คนร้าย  แต่หาหลักฐานมัดตัวไม่ได้จึงต้องฆ่าท้ิง  สิ่งเหล่าน้ีได้สร้างความเคียดแค้นชิงชังข้ึนในหมู่

ชาวไทยมุสลิมในพื้นท่ีอย่างกว้างขวาง  และเป็นการตอกย้ําลักษณะการถูกกดข่ีของชาวไทยมุสลิม

ให้เด่นชัดข้ึน  จนกลายเป็นเหตุให้ขบวนการก่อความไม่สงบขยายตัวย่ิงข้ึน  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 

2548: 864-865)   
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เหตุการณ์ย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน  เม่ือมีเหตุการณ์ท่ีสําคัญเกิดข้ึน  2  

เหตุการณ์  คือ  การระดมยิงอาวุธเข้าไปในมัสยิดกรือแซะ  เม่ือวันท่ี  28  เมษายน  พ.ศ.2547  ซึ่งผู้

ก่อความไม่สงบได้หลบหนีจากการก่อเหตุเข้าไปในมัสยิด   เพ่ือใช้เป็นป้อมปราการต่อสู้กับ

เจ้าหน้าท่ี  จนกระท่ังเจ้าหน้าท่ีตัดสินใจใช้อาวุธ  เป็นเหตุให้เจ้าหน้าท่ีเสียชีวิต  3  คน บาดเจ็บ

สาหัส  8  คน  ส่วนผู้ก่อความไม่สงบเสียชีวิต  32  คน  ซึ่งเหตุการณ์น้ีเป็นความรุนแรงท่ีทําให้

รัฐบาลถูกวิจารณ์อย่างมาก  และมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบข้อเท็จจริงว่า  เป็นการกระทํา

เกินกว่าเหตุหรือไม่  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 866-868)  รวมไปถึงกรณีการสลายการชุมนุมท่ี

สถานีตํารวจภูธรอําเภอตากใบ  เม่ือวันท่ี  25  ตุลาคม  พ.ศ.2547  โดยมีประชาชนประมาณ  2,000  

คน  ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นในจังหวัดนราธิวาส  ได้นัดรวมตัวกัน  เพ่ือกดดันให้ตํารวจปล่อยตัว

ผู้ต้องหา  6  คน  โดยท้ัง  6  คนเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  (ชรบ.)  บ้านโคกกูแว  อําเภอ

ตากใบ  จังหวัดนราธิวาส  ถูกจับกุมในข้อหาแจ้งความเท็จ  โดยท้ัง  6  คนได้เข้าแจ้งความกับ

เจ้าหน้าท่ีว่า  มีคนร้ายบุกเข้าปล้นปืนท่ีทางอําเภอแจกจ่ายให้  แต่ผลการสืบสวนของกองทัพภาคท่ี  

4  พบว่า  ท้ัง  6  คนไม่ได้ถูกปล้นปืน  แต่ได้นําอาวุธปืนไปมอบให้กับขบวนการโจรแบ่งแบก

ดินแดน  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 870)  โดยเหตุการณ์ชุมนุมได้ทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ  มี

การขว้างปาก้อนหินใส่เจ้าหน้าท่ี  จนเม่ือเจ้าหน้าท่ีเห็นว่า  การชุมนุมได้รุกรามขยายตัวมากข้ึน  จึง

พยายามหาแนวทางยุติการชุมนุมโดยเร็ว  มีการใช้แก๊สนํ้าตาสลายการชุมนุม  และเกิดการปะทะกัน

ระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าท่ี  ซึ่งผู้ชุมนุมบางส่วนมีอาวุธปืน  ทําให้เหตุการณ์รุนแรงข้ึน  ภายหลัง

การสลายการชุมนุม  พบว่า  มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตจากการปะทะ  6  คน  ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตภายหลังอีก  

1  คน  และต่อมามีเหตุการณ์ท่ีผิดปกติคือ  มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากถึง  38  คน  ซึ่งเสียชีวิตใน

ระหว่างการถูกนําตัวข้ึนรถบรรทุกของทหาร  จากอําเภอตากใบไปยังค่ายอิงคยุทธบริหาร  จังหวัด

ปัตตานี  เน่ืองจากขาดอากาศหายใจ  เพราะความแออัดในการขนย้าย  และวิธีการขนย้าย ท่ีจับผู้

ชุมนุมถอดเสื้อแล้วจับมัดมือไพล่หลังให้นอนควํ่าหน้ากับพื้นรถทับกันหลายช้ัน  จนทําให้มี

ผู้เสียชีวิตดังกล่าว  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 874)   

 จากเหตุการณ์ต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนได้แสดงให้เห็นว่า  การแก้ปัญหา  3  จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ของรัฐบาล  ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง  ทั้งน้ีประเด็นสําคัญคือ  กลไกของรัฐไม่

สามารถทําให้ประชาชนไว้วางใจได้  รวมถึงรัฐเองไม่สามารถแยกแยะกลุ่มก่อความไม่สงบออก

จากประชาชนได้  ทําให้มาตรการต่างๆ  เป็นการกระทําในลักษณะเหว่ียงแห   และเป็นการใช้

มาตรการรุนแรง  จนส่งผลกระทบต่อประชาชนท่ัวไป  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 876)  

นอกจากความผิดพลาดของรัฐบาลในการแก้ปัญหาสําคัญข้างต้นแล้ว  รัฐบาลยัง

ประสบปัญหาในช่วงท้ายวาระของรัฐบาลอีกหลายปัญหา  อาทิ  ไข้หวัดนก  วิกฤตการณ์นํ้ามันแพง  
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รวมไปถึงการเกิดธรณีพิบัติภัยคลื่นสึนามิ  ตลอดจนบุคลิกลักษณะของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ท่ีถือ

ว่า  เป็นจุดเปราะบาง  หรือจุดอ่อนอย่างหน่ึง  คือการเป็นผู้มีความม่ันใจในตนเองอย่างเป่ียมล้น  

เม่ือมีผู้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับนโยบายของรัฐบาล  หรือตัวนายกรัฐมนตรี  จะได้รับการตอบ

โต้จากพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ด้วยถ้อยคําท่ีร้อนแรง  อย่างไรก็ดี  แม้จะประสบปัญหาต่างๆ  จนมี

ข่าวลือถึงการยุบสภา  แต่ในท่ีสุด  รัฐบาลก็สามารถอยู่จนครบวาระ  และนับเป็นรัฐบาลท่ีมาจาก

การเลือกต้ังชุดแรกที่ดํารงตําแหน่งจนครบวาระ  และด้วยนโยบายประชานิยมท่ีได้สร้างความนิยม

จากประชาชนชนช้ันกลางและล่างอย่างมาก  ทําให้พรรคไทยรักไทยได้รับชัยชนะในการเลือกต้ัง

คร้ังต่อมา  ในวันท่ี  6  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2548  และพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรีเป็นสมัยท่ี  2  ติดต่อกัน  และที่สําคัญคือ  พรรคไทยรักไทยได้สร้างประวัติศาสตร์  

สามารถจัดต้ังเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้สําเร็จอีกด้วย 

 

4.3.3 รัฐบาลทักษิณ  2 

ในช่วงปลายของรัฐบาลทักษิณ  1  แม้จะประสบปัญหาสถานการณ์ความรุนแรงใน  3  

จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัญหาภัยธรณีพิบัติคล่ืนยักษ์สึนามิ  ปัญหาราคานํ้ามันท่ีสูงข้ึน  ปัญหาความ

ไม่โปร่งใสของคณะรัฐบาล  หรือปัญหาจากบุคลิกเผด็จการของนายกรัฐมนตรี  แต่กระแส ความ

นิยมในตัวพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  กลับไม่ได้ผลกระทบในทางลบเท่าใดนัก  ส่วนหน่ึงมาจาก

นโยบายประชานิยมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  และการขาดตัวเลือกท่ีดี  หรือ

เหมาะสมกว่าในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะน้ัน  ทําให้ผลการเลือกต้ังในวันท่ี  6  

กุมภาพันธ์  พ.ศ.2548  ปรากฏว่า  ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกต้ังเข้ามามากท่ีสุด  คือ  

377  เสียง  จากท้ังหมด  500  เสียง  แต่เป็นชัยชนะท่ีเต็มไปด้วยข่าวการซ้ือตัวผู้สมัครรับเลือกต้ัง  

การทุจริตในการซ้ือสิทธิ์ขายเสียง  การใช้กลโกงท่ีแยบยล  รวมไปถึงการใช้อํานาจทางการเมืองท่ีมี

อยู่ในทุกวิถีทาง  อย่างไรก็ดี  ในท่ีสุดพรรคไทยรักไทยได้เป็นผู้จัดต้ังรัฐบาล  และเป็นรัฐบาลพรรค

เดียวที่มีเสียงข้างมากเด็ดขาด  และคะแนนเสียงของพรรคฝ่ายค้านก็ไม่สามารถเปิดอภิปราย

นายกรัฐมนตรีได้  อันเป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐ ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  

(จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 287) 

ผลการเลือกต้ังในคร้ังน้ี  เป็นการแสดง  และตอกย้ําให้เห็นถึงความนิยมของพรรคไทยรัก

ไทย  และพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในกลุ่มประชาชน  แม้ในช่วงปลายรัฐบาลทักษิณ 1  จะปรากฏ

ปัญหาต่างๆ  มากมายดังท่ีได้กล่าวมา  แต่พรรคไทยรักไทยยังคงได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้น  

ท่ีถือเป็นความภูมิใจของบรรดาแกนนําพรรคไทยรักไทย  โดยเฉพาะพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อย่าง

ย่ิง  เพราะมีการพูดถึง  และหยิบยกมาเป็นประเด็นในทางการเมืองบ่อยคร้ัง  (นฤพน  เพชรดี, 2549: 



 

216 
 

19)  แต่อย่างไรก็ดี  ในพ้ืนท่ีภาคใต้น้ัน  พรรคไทยรักไทยได้รับเลือกต้ังเพียง  1  เขต  ท่ีจังหวัดพังงา

เท่าน้ัน  เน่ืองจากความไม่พอใจของประชาชนในเร่ืองเก่ียวกับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

พ้ืนท่ี  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยประชาชนส่วนใหญ่เลือกพรรคประชาธิปัตย์  และมี

พรรคชาติไทยได้รับเลือกเข้ามา  1  คน  ในจังหวัดนราธิวาส  (ดูตารางท่ี  4.7)  (โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์, 

ม.ป.ป.: 191)  

การท่ีพรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกต้ังเข้ามาเป็นจํานวนมากน้ีส่งผลให้รัฐบาลทักษิณ  2  

มีเสถียรภาพสูงยิ่ง  ท้ังน้ีเน่ืองจากพรรคฝ่ายค้านท่ีเหลือมีเสียงรวมกันเพียง  123  เสียง  ซึ่งไม่

สามารถขอเปิดอภิปรายนายกรัฐมนตรีได้  (ต้องใช้  200  เสียง)  และยังไม่สามารถที่จะขอเปิด

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลในเร่ืองท่ีเก่ียวกับการทุจริตได้  (ต้องใช้  125  เสียง)  

เพียงแต่สามารถเปิดอภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับประสิทธิภาพการทํางานได้

เท่าน้ัน  (โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์, ม.ป.ป.: 191) 

 

ตารางท่ี 4.7  ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เม่ือวันท่ี  6  กุมภาพันธ์  2548 

 

พรรค จํานวน ส.ส.ระบบแบ่ง

เขต (คน) 

จํานวน ส.ส.ระบบบัญชี

รายช่ือ (คน) 

จํานวน ส.ส.  รวม 

ไทยรักไทย  310 67 377 

ประชาธิปัตย์ 70 26 96 

ชาติไทย 18 7 25 

มหาชน 2 0 2 

รวม 400 100 500 

 

แหล่งท่ีมา:  โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์, ม.ป.ป.: 191 

  

4.3.3.1  คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ  2  :  การกระจายอิทธิพลของกลุ่มต่างๆ 

ในพรรคไทยรักไทย 

นอกจากคะแนนเสียงการเลือกต้ังคร้ังน้ีจะส่งผลต่อเสถียรภาพในรัฐบาลทักษิณ 2  

แล้ว  ยังส่งผลให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีสามารถใช้ความเด็ดขาด  และมีอิสระใน

การจัดวางรัฐมนตรีได้อย่างเต็มท่ี  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ  หรือ  “ทักษิณ  2/1”  

ประกอบด้วย  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี  นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์  เป็นรอง
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นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   พล.ต.อ.ชิดชัย  วรรณสถิต  เป็นรอง

นายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายจาตุรนต์  ฉายแสง  นายสุรเกียรต์ิ  

เสถียรไทย  นายพินิจ  จารุสมบัติ  และนายวิษณุ  เครืองาม  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  นายสุรนันทน์  

เวชชาชีวะ  เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์, ม.ป.ป.: 192) 

รัฐมนตรีว่าการประกอบด้วย  พล.อ.ธรรมรักษ์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  เป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  นายกันตธีร์  ศุภมงคล  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

ต่างประเทศ  นายสมศักด์ิ  เทพสุทิน  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  นาย

ประชา  มาลีนนท์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  นาง

สุดารัตน์  เกยุราพันธุ์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายสุวิทย์  คุณกิตติ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  นายทนง  พิทยะ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายสุวัจน์  

ลิปตพัลลภ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  นายวิเศษ  จูภิบาล  เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน  นายสรอรรถ  กลิ่นประทุม  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นายกร  

ทัพพะรังสี  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นางอุไรวรรณ  เทียนทอง  

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  นายอดิศัย  โพธารามิก  เป็นรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์สุชัย  เจริญรัตนกุล  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  และ

นายวัฒนา  เมืองสุข  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  (โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์, ม.ป.ป.: 192-

193) 

รัฐมนตรีช่วยว่าการประกอบด้วย  นายวราเทพ  รัตนากร  และนายไชยยศ  สะสม

ทรัพย์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  นายปรีชา  เลาหพงศ์ชนะ  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่า

การกระทรวงการต่างประเทศ  นายเนวิน  ชิดชอบ  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์  นายอดิศร  เพียงเกษ  และนายภูมิธรรม  เวชยชัย  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม  นายสุริยา  ลาภวิสุทธิสิน  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายเสริมศักด์ิ  พงษ์

พานิช  และนายสมชาย  สุนทรวัฒน์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายรุ่ง  แก้วแดง  

เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายอนุทิน  ชาญวีรกูล  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  (โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์, ม.ป.ป.: 192-193) 

จากรายช่ือคณะรัฐมนตรีดังกล่าว  มีผู้วิจารณ์ว่า  รัฐบาลทักษิณ  2  ยังไม่สามารถ

สลัดเร่ืองของกลุ่มการเมืองออกไปได้  เน่ืองจากหัวหน้าหรือตัวแทนของกลุ่มการเมืองภายในพรรค

ไทยรักไทยส่วนใหญ่ได้รับตําแหน่งรัฐมนตรีเกือบทุกกลุ่ม  อย่างไรก็ดี  สมาชิกหรือกลุ่มการเมือง
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ต่างๆ  ในพรรคไทยรักไทยก็ไม่ได้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันตลอด  เพราะมีข่าวความขัดแย้งระหว่าง

กลุ่มต่างๆ  ปรากฏอยู่เสมอ  โดยเฉพาะจากความพยายามลดอํานาจของกลุ่ มวังนํ้าเย็น  ของนาย

เสนาะ  เทียนทอง  (จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 288) 

 4.3.3.2  นโยบายรัฐบาลทักษิณ  2  :  สานต่อนโยบายประชานิยม 

  ในวันท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ.2548  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้แถลงนโยบายต่อ

รัฐสภา  โดยรัฐบาลจะดําเนินนโยบาย  9  ประการ  (สมบัติ  ธํารงธัญวงศ์, 2548: 902-907)  ได้แก่   

1) นโยบายขจัดความยากจน  ประกอบด้วย 

(1) ในระดับบุคคล  เน้นการขยายโอกาส  สร้างรายได้  ลดรายจ่าย  

เพ่ิมช่องทางการลงทุน  โดยเร่งรัดการกระจายกรรมสิทธิ์ท่ีดิน  ขยายโอกาสการเข้าสู่ทุนผ่านระบบ

การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน  รวมท้ังส่งเสริมระบบสหกรณ์  และกระบวนการเรียนรู้ในการเกษตร

ตามแนวทฤษฎีใหม่  ดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงรุก  จัดต้ังหน่วยบริการเคลื่อนท่ี

แก้ปัญหาความยากจนท่ีเรียกว่า  “คาราวานแก้จน” 

(2) ในระดับชุมชน  จะดําเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชน

เข้มแข็ง  และให้คนยากจนสามารถเช่ือมโยงประโยชน์จากปัจจัยแวดล้อมระดับมหภาค  ไปถึงคน

จนในชุมชน  สร้างระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าเกษตร  และระบบการตลาดสินค้าหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์  พัฒนาระบบการเงินท่ีสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากจากกองทุนหมู่บ้าน  จัดสรร

งบประมาณตามขนาดประชากรให้ครบทุกหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือให้ชุมชนสามารถใช้ในการ

บริหารแก้ไขปัญหาของตนเอง 

(3) ในระดับประเทศจะส่งเสริมให้เกษตรกรมีท่ีดินทํากินอย่าง

ท่ัวถึง  และพอเพียง  เพ่ือให้สามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในระยะยาว  และจัดต้ังนิติบุคคล

เฉพาะกิจ  ทําหน้าท่ีบริหารจัดการด้านการผลิต  การแปรรูป  การตลาด  และแหล่งทุน  เพ่ือลดความ

เส่ียงให้แก่เกษตรกร 

2) นโยบายพัฒนาคน  และสังคมให้มีคุณภาพ  ประกอบด้วย 

(1)  การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม  ครอบครัวท่ีอบอุ่น  และ

สถานศึกษาให้เพียงพอ  สร้างความเข้าใจให้แก่พ่อแม่ถึงวิธีการดูแลบุตรท่ีถูกต้องตามระดับการ

พัฒนาของสมอง  ด้วยหน่วยบริการเคลื่อนท่ีเข้าถึงตัว  ซึ่งเรียกว่า  “คาราวานเสริมสร้างเด็ก” 

(2) เยาวชนไทยทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างน้อย  12  

ปี  ส่วนระดับอุดมศึกษารัฐบาลจะจัดต้ังกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต  เพ่ือ

สนับสนุนให้เยาวชนสามารถศึกษาได้ตามความต้องการทุกคน 
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(3) รัฐบาลจะเพ่ิมคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  30  

บาท  และปฏิรูประบบบริหารจัดการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ  และครบวงจร 

(4) รัฐบาลจะสนับสนุนให้ประชาชนมีความม่ันคงในการเป็น

เจ้าของท่ีอยู่อาศัย  และพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่  และดําเนินการปราบปรามผู้มี

อิทธิพล  และยาเสพติดให้หมดไปจากสังคมไทย  โดยยังคงยึดหลักการ  “ผู้เสพ  คือผู้ป่วยท่ีต้อง

ได้รับการรักษา  ส่วนผู้ค้า  คือผู้ท่ีต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม” 

(5) รัฐบาลจะสร้างหลักประกันความเสมอภาคและศักด์ิศรีของ

ความเป็นมนุษย์ให้เด็กและสตรี  จะขจัดขบวนการค้ามนุษย์  ยกเว้นภาษีเงินได้สําหรับผู้มีอายุเกิน  

65  ปี  และส่งเสริมการใช้ประสบการณ์ของผู้สูงอายุในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

3) นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้   

(1)  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจท้ังระบบโดยมุ่งไปสู่การเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตบนพ้ืนฐานความรู้ความเป็นไทย  ในด้านการเกษตรจะสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า

เกษตร  ส่วนด้านอุตสาหกรรมของประเทศจะเปล่ียนผู้ประกอบการท่ียังเป็นผู้รับจ้างผลิต   และ

ได้รับส่วนแบ่งจากผลประโยชน์ในธุรกิจเพียงส่วนน้อย  ให้เป็นผู้ประกอบการท่ีมีความรู้

ความสามารถใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

(2) รัฐบาลจะเน้นการเพ่ิมมูลค่ามากกว่าการเพ่ิมปริมาณ  โดย

จัดระบบรับรองมาตรฐานโรงแรมและสถานบริการ  ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวท่ีเสื่อมโทรม  หรือ

ประสบภัยพิบัติ 

(3) รัฐบาลจะขยายภาคบริการเพ่ือสร้างรายได้ใหม่ 

(4) รัฐบาลจะสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม  โดยผ่านกลไกการสนับสนุนจากรัฐบาล 

(5) รัฐบาลจะดําเนินนโยบายประหยัดพลังงาน  โดยลดการนําเข้า

พลังงาน  และจะพัฒนาพลังงานทางเลือกท่ีประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึน 

4) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

(1) รัฐบาลจะส่งเสริมและเร่งฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของดิน  และนํ้า  สู่

ธรรมชาติภายใต้การมีส่วนร่วมของเอกชน  และชุมชนท้องถิ่น 

(2) เร่งรัดการควบคุมมลพิษ  เร่งรัดการสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียท่ี

เกิดข้ึนจากสังคมเมือง  และการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 



 

220 
 

(3) ส่งเสริมให้ภาคเอกชนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงาน  และใช้หลักผู้ก่อมลพิษ  เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลดการก่อ

มลภาวะ 

5) นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   

(1) รัฐบาลจะดําเนินนโยบายการต่างประเทศเชิงรุก  โดยส่งเสริม

ความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ  กับนานาประเทศ  ขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) รัฐบาลจะยึดม่ั นต่อพันธกรณีของไทย  ตามกฎบัตร

สหประชาชาติ  กฎหมายระหว่างประเทศ  กรอบความร่วมมือต่างๆ  ท่ีไทยเป็นภาคีสมาชิก  และข้อ

ผูกพันระหว่างประเทศของไทย  ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย  และการพัฒนาให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์การดําเนินการและการประชุมระหว่างประเทศ 

6) นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี   

(1) รัฐบาลจะพัฒนากฎหมายท้ังระบบให้ทันสมัย  และทันต่อการ

เปล่ียนแปลงของโลก  โดยเฉพาะการพัฒนากฎหมายเศรษฐกิจ  ให้สอดรับกับการปรับโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ 

(2) รัฐบาลจะพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเน่ืองต่อไป  ด้วยการ

ปรับโครงสร้างราชการ  และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผน  และการตัดสินใจ  ให้มี

ประสิทธิภาพ  รวมท้ังการปรับปรุงระบบบริการประชาชนให้เป็นเชิงรุกมากข้ึน 

(3) ดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในวงราชการ  

โดยการวางระบบการตรวจสอบ  ลงโทษผู้ทุจริตอย่างเด็ดขาด  เปิดเผยข้อมู ลข่าวสาร  ปรับปรุง

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง  ตลอดจนการจ่ายเงินแผ่นดิน  ให้เกิดความโปร่งใส  และมีประสิทธิภาพ 

7) นโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตย  และกระบวนการประชาสังคม   

(1) รัฐบาลจะรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในรูปแบบที่

เหมาะสม  และหลากหลายเก่ียวกับเร่ืองสําคัญตามรัฐธรรมนูญมาตรา  59 

(2) ส่งเสริม  และสนับสนุนการทํางานขององค์กรอิสระ ตาม

รัฐธรรมนูญ  และกระบวนการประชาสังคม  ในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจทางการเมือง  

การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐทุกระดับ 

8) นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐ   

(1)  รัฐบาลจะพัฒนาระบบการป้องกันประเทศให้ได้มาตรฐาน  

โดยนําภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐบาล  สนับสนุนภารกิจในการรักษาสันติภาพในภูมิภาค
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ต่างๆ  ภายใต้กรอบของสหประชาชาติในการแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  และแรงงานต่างด้าว

ผิดกฎหมาย 

(2) รัฐบาลจะมุ่งสกัดกั้น  และป้องกันการเข้ามาใหม่  และการ

ปราบปรามการลักลอบเข้าเมืองอย่างเฉียบขาด  โดยเฉพาะขบวนการท่ีมีผู้มีอิทธิพลสนับสนุน 

(3) รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้   โดยระดม

ทรัพยากร  และปรับปรุงการบริหารจัดการตามหลักการเข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา  โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน  การสร้างความสมานฉันท์ท้ังในระดับชาติ  และในระดับพ้ืนท่ี 

(4) รัฐบาลจะปฏิรูปงานด้านการข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  ท้ัง

ระบบข้อมูลเชิงลึก  รวมถึงการสร้างความพร้อมในการเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์ท่ีเป็นภัยพิบัติ

ขนาดใหญ่  ท้ังที่เกิดจากภัยธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์ 

9) นโยบายตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  โดยรัฐบาลจะดําเนินการ

ตามแนวนโยบายพ้ืนฐาน  ผสมผสานนโยบายของรัฐบาลให้สอดคล้องกับสาระในแต่ละมาตราใน

หมวด  5  ว่าด้วยแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ  ตามรัฐธรรมนูญ 

จากนโยบายต่างๆ  ในรัฐบาลทักษิณ  2  น้ี  จะเห็นได้ชัดเจนว่า  เป็นการสานต่อ

นโยบายประชานิยมในสมัยรัฐบาลทักษิณ  1  เพราะพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และพรรคไทยรักไทยรู้

ดีว่า  นโยบายประชานิยม  เป็นจุดขายที่สําคัญท่ีสุดของพรรคไทยรักไทย  อีกทั้งเพ่ือให้เป็นไป

ตามท่ีประกาศไว้ระหว่างหาเสียงเลือกต้ัง  ภายใต้สโลแกนท่ีว่า  “4  ปีซ่อม  4  ปีสร้าง”  ท่ีได้ให้ไว้

แก่ประชาชนก่อนการเลือกต้ัง  และประชาชนจํานวนไม่น้อยต่างวาดหวังว่า  จะมีการสร้างอนาคต

ประเทศไทยให้ดีข้ึน 

อย่างไรก็ดี  หลังจากการดําเนินนโยบายประชานิยม  และการบริหารงานของ

รัฐบาลทักษิณ  2  ได้ดําเนินไปได้เพียงประมาณ  4  เดือน  ได้เกิดประเด็นท่ีแสดงให้เห็นถึงการหา

ประโยชน์ของพวกพ้องของรัฐบาลอีกคร้ัง  ผ่านโครงการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจจับวัตถุระเบิด  (CTX 

9000)  ในสนามบินสุวรรณภูมิ  ซึ่งฝ่ายค้าน  นําโดยพรรคประชาธิปัตย์ได้ย่ืนญัตติขอเปิดอภิปราย

ในประเด็นดังกล่าว  อันเป็นการตอกย้ําถึงการคอร์รัปช่ันอีกคร้ังหน่ึง   

4.3.3.3  CTX  9000  :  การคอร์รัปช่ันผ่านคอมมิชช่ัน 

แม้ฝ่ายค้านจะไม่สามารถเปิดอภิปรายนายกรัฐมนตรีได้  โดยทําได้เพียงการเปิด

อภิปรายรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล  ซึ่งหลังการบริหารงานของรัฐบาลทักษิณ  2  ผ่านมาได้ประมาณ  4  

เดือน  พรรคฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

คมนาคม  ในประเด็นการทุจริตการจัดซ้ือเคร่ืองตรวจวัตถุระเบิด  (CTX  9000)  ท่ีจะติดต้ังใน
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สนามบินสุวรรณภูมิ  ซึ่งเป็นการทําสัญญาระหว่างบริษัท  ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพมหานครแห่ง

ใหม่  จํากัด  (บทม.)  กับบริษัทอินวิช่ันฯ  ประเทศสหรัฐอเมริกา   

สัญญาซื้อขายดังกล่าวเป็นการสั่งซื้อเคร่ือง  CTX  9000  จํานวน  26  เคร่ือง  มูลค่า  

2,608  ล้านบาท  แต่ถ้านับมูลค่าสายพาน  และส่วนประกอบอ่ืนๆ  เข้าไปด้วย  คิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น  

4,500  ล้านบาท  เร่ืองราวของ  CTX  9000  ได้ถูกเปิดโปงข้ึน  เม่ือคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์  

และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ  (ก.ล.ต.สหรัฐฯ)  ตรวจสอบบัญชีของบริษัทอินวิช่ันฯ  ผู้ผลิตเคร่ือง  

CTX  9000  ผลการตรวจสอบพบว่า  บริษัทอินวิช่ันฯ  ได้กระทําความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ

ทุจริตในต่างประเทศ  (Foreign Corrupt Practices Acts : FCPA)  อันเป็นกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  

ในการป้องกัน  หรือการไม่ต้องการให้บริษัทของสหรัฐฯ  เสนอให้  หรือสัญญาว่าจะให้  เพ่ือชักนํา

ให้ผู้ใช้อํานาจหน้าท่ีในตําแหน่ง  หรืออิทธิพลของตนโดยมิชอบ  ในการกระทํา  หรืองดเว้นการ

กระทําอย่างใดอย่างหน่ึง  ซึ่งขัดต่ออํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  หรือให้ตนหรือผู้อ่ืนได้รับประโยชน์

ท่ีเป็นการไม่สมควร  (อลงกรณ์  พลบุตร  และคณะ, 2550:18-19) 

โดยบริษัทอินวิช่ันฯ  ได้ยอมรับต่อทางการสหรัฐว่า  ผู้บริหารระดับสูงรับรู้  และ

เป็นผู้อนุมัติให้มีการเสนอท่ีจะให้สินบน  โดยใช้ส่วนต่างของราคาต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐบาลไทย  และ

พรรคการเมืองไทย  โดยการเสนอให้น้ันมีจุดประสงค์ต่างๆ  ดังน้ี  (อลงกรณ์  พลบุตร  และคณะ, 

2550: 19-20) 

1) โน้มน้าวให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐบาลกระทํา  หรือตัดสินใจภายในอํานาจ

ของตน 

2) ชักนําให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทํา  หรืองดเว้นการกระทําใดๆ  ท่ีขัดต่อ

หน้าท่ีตามกฎหมาย 

3) ให้ได้รับผลประโยชน์โดยไม่ชอบ 

4) ชักนําให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้อํานาจของตนต่อรัฐบาลไทย  เพ่ือโน้ม

น้าวให้ดําเนินการ  และให้มีการตัดสินของรัฐบาลไทย  เพ่ือช่วยให้บริษัทอินวิช่ันฯ  ได้มา   และ

คงไว้ซ่ึงธุรกิจในประเทศไทย 

สัญญาการซ้ือขายท่ีบริษัทอินวิช่ัน ฯ  ได้ทําไว้กับบริษัทท่าอากาศยานสากล

กรุงเทพมหานครแห่งใหม่  จํากัด  (บทม.)  น้ัน  พบว่า  มีความผิดปกติ  เพราะเป็นการซ้ือของแบบ

เดียว  ผ่านตัวกลาง  2  ทอด  มีกําไร  3  ทอด  มีค่าบริหารจัดการ  3  ทอด  และมีภาษีซ้ําซ้อน  3  

ทอด  (อลงกรณ์  พลบุตร  และคณะ, 2550: 20-21) 



 

223 
 

ทอดท่ี  1  เป็นการขายเคร่ือง  CTX  9000  จํานวน  26  เคร่ือง  รวมบริการ  และ

อุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีมีทั้งหมด  ตามสัญญาท่ีปรากฏระหว่างกลุ่มกิจการการค้าไอทีโอ  กับบริษัทท่า

อากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่  จํากัด  (บทม.)  รวมท้ังสิ้นมูลค่า  2,608  ล้านบาท 

ทอดท่ี  2  กลุ่มกิจการการค้าไอทีโอ  ซื้อเคร่ือง  CTX  9000  มาจากบริษัทแพทริ

ออตฯ  ในราคาทั้งสิ้น  2,003  ล้านบาท 

ทอดท่ี  3  บริษัทแพทริออตฯ  ซื้อเคร่ือง  CTX  9000  จากบริษัทอินวิช่ันฯ  ใน

ราคา  1,432  ล้านบาท 

จะเห็นว่า  จากต้นทางในทอดท่ี  3  มูลค่า  1,432  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนเป็น  2,608  

ล้านบาท  ในทอดท่ี  1  ต่างกันประมาณ  1,200  ล้านบาท  ซึ่งเป็นส่วนต่างท่ีสูงมาก  แม้จะมีการอ้าง

เหตุผลจากการต้องซื้ออุปกรณ์เพ่ิม  แต่ยังมีส่วนต่างไม่ตํ่ากว่า  600  ล้านบาท  ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  

กระบวนการจัดซ้ือดังกล่าวบกพร่อง  ไม่โปร่งใส  โดยเกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2549: 107-108)  

ยังได้เสนอข้อสังเกตท่ีทําให้เช่ือได้ว่า  มีการทุจริตเกิดข้ึนหลายประการ  คือ 

1) มีการเพ่ิมงานโดยมีนโยบายขยายให้สนามบินรองรับผู้โดยสารจาก  

30  ล้านคน  เป็น  45  ล้านคน  เพ่ือเป็นเหตุผลในการเพ่ิมงบประมาณ  และเพ่ิมงานปรับปรุงระบบ

สายพาน  และระบบตรวจวัตถุระเบิด  โดยมอบหมายให้บริษัทเอ็มเจทีเอ  ทําการศึกษา  แต่กลับไม่

นําผลการศึกษามาใช้  แต่ได้มอบหมายการออกแบบระบบตรวจวัตถุระเบิดให้บริษัทไอทีโอ

ดําเนินการ 

2) พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ออกคําสั่งให้บริษัทท่าอากาศยานสากล

กรุงเทพแห่งใหม่  จํากัด  ดําเนินการว่าจ้างทําสัญญากับบริษัทไอทีโอ  และที่ปรึกษาอ่ืนๆ  โดยไม่

ผ่านคําสั่ง  กฎระเบียบใดๆ  โดยอ้างว่า  เพ่ือให้สามารถก่อสร้างท่าอากาศยานเสร็จทันปี  พ.ศ.2548  

ทําให้บริษัทไอทีโอรับงานโดยไม่ต้องประมูล  และสามารถล็อกสเปคอุปกรณ์ได้ง่าย  โดยทําสัญญา

กับบริษัทไอทีโอ  ในวงเงินงบประมาณ  4,400  ล้านบาท 

3) บริษัทท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่  จํากัด  (บทม.)  ได้มีการ

ให้บริษัทควอโตรเทค  ซึ่งเพ่ิงจดทะเบียนได้แค่  2  เดือน  เข้ามารับงานท่ีปรึกษา  และเร่ิมงานท้ังๆ  

ท่ียังไม่มีสัญญาจ้าง  บริษัทน้ีได้แนะนําให้เลือกใช้เคร่ือง  CTX  9000  โดยท่ีทาง  บทม.  ไม่ได้ส่ัง

ให้ทําการศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติ  แต่กลับยอมรับอย่างไม่มีเง่ือนไข 

4) ในสัญญาท่ีทํากับไอทีโอ  ปรากฏว่า  มีช่ือบริษัทแพทริออต  บิส

สิเนส  คอนซัลแตนท์  เป็นตัวแทนของบริษัทอินวิช่ัน  ผู้ผลิต  CTX  9000  เป็นผู้รับเหมาช่วงของ

ไอทีโอ  เท่ากับจงใจซื้อเคร่ือง  CTX  9000  เพียงระบบเดียวผ่านคนกลาง  3  ทอด  มีการบวกกําไร  
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ค่าบริการจัดส่ง  และภาษีในทุกข้ันตอน  คิดเป็นส่วนต่างท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ  600  ล้านบาท  ซึ่งเช่ือ

ว่า  เป็นวงเงินท่ีเก่ียวข้องกับการติดสินบน 

5) การจ่ายเงินล่วงหน้าประมาณ  1.2  พันล้านบาท  รวม  36  งวด  

จนถึงปลายปี  พ.ศ.2547  ท้ังที่รู้อยู่แล้วว่า  ก.ล.ต.  และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ  แจ้งผ่านบริษัท

แพทริออต  ต้ังแต่เดือนสิงหาคม  พ.ศ.2547  ว่า  ไม่สามารถส่งมอบเคร่ือง  CTX  9000  ได้  เพราะ

ต้องการซ้ือขายโดยตรงไม่ผ่านนายหน้า  สร้างความเสียหายเป็นเงินไม่น้อยกว่า  400  ล้านบาท  

รวมท้ังการจ่ายเงินงวดท่ี  35  และ  36  ต้องเป็นการจ่ายเงินในข้ันตอนท่ีมีการจัดส่งเคร่ือง CTX  

9000  เข้ามาในประเทศ  แต่กลับไม่เป็นไปตามข้ันตอน 

6) การต้ังงบประมาณในการซ่อมบํารุง  191  ล้านบาท  ใน  2  ปีแรก  

ซึ่งโดยปกติในการจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองจักรทุกอย่างตามการค้าปกติ  ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  

แต่กลับมีการต้ังวงเงินไว้สูงมาก  เม่ือเทียบกับสนามบินท่ีใช้เคร่ือง  CTX  9000  ซึ่งพบว่า  ต้ังวงเงิน

งบประมาณซ่อมบํารุงเพียงเคร่ืองละ  1.2  ล้านบาทต่อเคร่ืองต่อปี  ดังน้ัน  การท่ีไทยซื้อ  26  เคร่ือง  

งบประมาณซ่อมบํารุงอย่างมากไม่น่าจะเกิน  30  ล้านบาท 

หลังการอภิปรายของฝ่ายค้าน  รัฐบาลได้เร่งรีบทําสัญญา  “ซื้อตรง”  ฉบับใหม่  

กับบริษัทจีอีอินวิช่ันฯ  (บริษัทอินวิช่ันฯ  ควบรวมกิจการกับบริษัทจีอีฯ)  เพราะหากเป็นสัญญา

ฉบับเดิม  จะไม่สามารถนําเคร่ือง  CTX  9000  เข้ามาในประเทศไทยได้  เพราะเป็นข้อกําหนดท่ี

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้ตกลงกับบริษัทจีอีอินวิช่ันฯ   (อลงกรณ์  พลบุตร  และคณะ, 

2550: 22)  นอกจากน้ันแล้ว  ก่อนท่ีจะมีการเปิดอภิปรายในเร่ืองน้ี  ปรากฏว่า  ฝ่ายรัฐบาลได้มีมติให้

สมาชิกพรรคลงคะแนนเสียงให้ไว้วางใจ  ถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านจากประชาชนผ่านส่ือมวลชนอย่าง

กว้างขวาง  ถึงความไม่โปร่งใสในการตอบกระทู้ของฝ่ายรัฐบาลก็ตาม  (จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 

288) 

แม้สภาผู้แทนราษฎรจะมีมติไว้วางใจนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  แต่สุดท้ายพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรี  ในเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2548  ท้ังที่เพ่ิงบริหาร

ประเทศได้เพียง  4  เดือน  โดยส่วนใหญ่ยังคงเป็นการปรับสลับตัวบุคคลเท่าน้ัน  มีการนําบุคคลท่ี

ไม่ได้อยู่ในคณะรัฐมนตรีเข้ามาเพียงไม่กี่คน  ส่วนนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน

กรณีน้ี  ถูกย้ายจากกระทรวงคมนาคม  ไปดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี  และรั ฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม  และให้นายพงษ์ศักด์ิ  รักตพงศ์ไพศาล  มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมแทน  (จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 289) 

การท่ีนายสุริยะ  จึงรุ่งเรืองกิจ  ถูกฝ่ายค้านเปิดอภิปรายเร่ืองดังกล่าว  และไม่

สามารถแถลงช้ีแจงให้ชัดเจนได้  รวมถึงการท่ีพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ไม่ได้ปรับนายสุริยะออกจาก
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คณะรัฐมนตรี  เพียงแต่ปรับสลับตําแหน่งน้ัน  ได้สร้างความกังขาให้แก่ประชาชนส่วนหน่ึง  ใน

เร่ืองความจริงใจในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ท่ีเคยประกาศจะ  

“จัดการ”  ผู้มีพฤติกรรมส่อในทางทุจริตทันทีโดยไม่ต้องมี  “ใบเสร็จ”  หรือคําตัดสินจากองค์กร

อิสระใดๆ  รวมถึงพฤติกรรมความไม่โปร่งใสของคนรอบข้างนายกรัฐมนตรี  โดยมีกระแสข่าวท่ี

เก่ียวเน่ืองกับการหาผลประโยชน์ของธุรกิจในครอบครัวของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จํานวน

มหาศาล  ซึ่งปรากฏข้ึนโดยตลอด  (นฤพน  เพชรดี, 2549: 21)       

   4.3.3.4  การแทรกแซงองค์กรอิสระ  และสื่อสารมวลชน  :  อํานาจธุรกิจผสาน

อํานาจการเมือง 

ปรากฏการณ์ต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตในสมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  

ต้ังแต่สมัยแรกจนถึงสมัยท่ีสองน้ีได้ก่อตัวอย่างต่อเน่ือง  และขยายวงกว้างข้ึน  แต่ทุกเร่ืองไม่เคยเข้า

สู่กระบวนการตรวจสอบเลย  แม้แต่กระบวนการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ท่ีถูกกําหนด

อํานาจหน้าท่ีให้ดูแล  ก็ไม่สามารถสร้างความม่ันใจให้แก่ประชาชนได้  และมิใช่เพียงองค์กรอิสระ

เท่าน้ัน  แม้แต่ส่ือสารมวลชนก็ยังลดการนําเสนอข่าวท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าวให้เบาบางลง  

ท้ังน้ี  มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางธุรกิจ  อันหมายถึงผลกระทบต่อการโฆษณา  โดยเฉพาะจากธุรกิจ

ของครอบครัวชินวัตร  รวมถึงงบประมาณการประชาสัมพันธ์ของกระทรวง  ทบวง  กรมต่างๆ  ท่ีมี

อยู่จํานวนไม่น้อย  และอยู่ในอํานาจส่ังการของรัฐมนตรี  เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการปิดก้ันข้อมูล

ข่าวสาร  และแทรกแซงสื่อสารมวลชนในมิติใหม่  ที่มีเง่ือนไขของธุรกิจ  และความอยู่รอดของสื่อ

ท่ีไม่อาจปฏิเสธได้  (นฤพน  เพชรดี, 2549: 21) 

การแทรกแซงองค์กรอิสระของรัฐบาลทักษิณ  2  น้ี  ปรากฏในหลายกรณี  และใน

หลายองค์กร  แม้แต่ในวุฒิสภา  ซึ่งส่งผลต่อการแทรกแซงในองค์กรอิสระอ่ืนๆ  ด้วย  เกรียงศักด์ิ  

เจริญวงศ์ศักด์ิ  (2549: 11-12)  ได้กล่าวว่า  เน่ืองจากวุฒิสภามีอํานาจหน้าท่ีสําคัญ  อาทิ  การ

พิจารณาร่างกฎหมาย  การให้ความเห็นชอบเร่ืองท่ีเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดิน  การพิจารณาเลือก  

แต่งต้ัง  ถอดถอน  ให้คําแนะนํา  หรือให้ความเห็นชอบแก่บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ

ท้ังหมด  ดังน้ัน  การยึดวุฒิสภาได้จึงเท่ากับสามารถควบคุมองค์กรอิสระได้ท้ังหมด  ด้วยเหตุน้ี  จึง

มีข่าว  และเหตุการณ์หลายอย่างท่ีสะท้อนให้เห็นว่า  มีการแทรกแซงวุฒิสภา  อาทิ  การแทรกแซง

การเลือกประธานวุฒิสภา  การจ่ายเงินเดือนให้กับสมาชิกวุฒิสภาท่ีสวามิภักด์ิ  ส่งผลให้วุฒิสภาไม่มี

ความเป็นอิสระในการตัดสินใจ  และการแทรกแซงดังกล่าวได้ส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถ

ทํางานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดการแบ่งแยกออกเป็นฝักฝ่าย  และยังส่งผลต่อ

ความเข้มแข็งขององค์กรอิสระอ่ืนๆ  ด้วย 
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กรณีศึกษาในประเด็นการแทรกแซงองค์กรอิสระของรัฐบาลทักษิณ  2  มีกลาย

กรณี  อาทิ  กรณีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (กกต.)  โดยปรากฏในช่วงท้ายของรัฐบาลทักษิณ  

2  ท่ีมีการประกาศยุบสภา  และคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ประกาศให้มีเลือกต้ังใหม่ทันที   

(ภายใน  30  วัน)  หลังจากประกาศยุบสภาของรัฐบาล  โดยมีความผิดปกติคือ  ในขณะท่ีประกาศมี

คณะกรรมการท้ังหมดเหลือเพียง  4  คน  ท้ังท่ีโดยปกติการประกาศเลือกต้ังใหม่จะต้องมีการ

ประชุมของคณะกรรมการ  4  ใน  5  คน  ตามกําหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

มาตรา  8  หรือในกรณีการถอดถอนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

(สตง.)  คือ  คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา  ซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของคุณหญิงฯ  ท่ีได้กล่าวถึงการ

ถูกกีดกันในการตรวจสอบเร่ืองต่างๆ  ท่ีอาจมีการใช้เงินแผ่นดินอย่างไม่เหมาะสม  ซึ่งต่อมาได้เกิด

การย่ืนถอดถอน  และประธานวุฒิสภารีบทําเร่ืองเสนอขอโปรดเกล้าแต่งต้ัง  นายวิสุทธิ์  มนตรีวัต  

ข้ึนเป็นผู้ว่าการฯ  แทน  ซึ่งได้รับการวิจารณ์ว่า  รัฐบาลอยู่เบ้ืองหลัง  เป็นต้น  (เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศ์

ศักด์ิ, 2549: 113-114)  นอกจากน้ัน  ยังมีความพยายามติดสินบนการตัดสินของศาลท่ีปรากฏใน

ระหว่างการตัดสินคดีทุจริตจัดซ้ือท่ีดินย่านรัชดาภิเษก  โดยเม่ือวันท่ี  10  มิถุนายน  พ.ศ.2551  

ทนายความของพ.ต.ท.ทักษิณ  และคุณหญิงพจมาน  ชินวัตร  ภริยา  ได้นําเงินเป็นธนบัตรใส่ในถุง

กระดาษเป็นเงินจํานวน  2  ล้านบาท  โดยบอกว่า  เป็นขนมท่ีนํามาฝากให้กับเจ้าหน้าท่ีของศาล  ซึ่ง

ต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้มีการตัดสินลงโทษทนายความ

ของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในกรณีดังกล่าวในสถานหนัก  โดยลงโทษจําคุกคนละ  6  เดือน  (จรัญ  

พงษ์จีน, 2551ก: 8)     

นอกเหนือจากการแทรกแซงองค์กรอิสระต่างๆ  แล้ว  รัฐบาลทักษิณ   2  ยังมี

พฤติกรรมแทรกแซงการนําเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อสารมวลชน  ท้ังโดยทางตรง  และทางอ้อม  

สิ่งท่ีสะท้อนถึงการถูกแทรกแซงของสื่อมวลชนคือ  ลําดับความมีเสรีภาพของสื่อมวลชนไทยลดลง  

โดยในปี  พ.ศ.2548  ไทยอยู่อันดับท่ี  107  จาก  167  ประเทศ  ขณะท่ีเดิมอยู่อันดับท่ี  54  ซึ่งในท่ีน้ี

จะยกตัวอย่างเหตุการณ์สําคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงการแทรกแซงสื่อสารมวลชน  ดังน้ี  (เกรียงศักด์ิ  

เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 115)    

1) การสั่งปิดวิทยุชุมชน  รัฐบาลได้มีการส่ังปิดวิทยุชุมชน  เช่น  การสั่ง

ปิดคลื่น  FM.92.25  เม่ือวันท่ี  20  กันยายน  พ.ศ.2548  โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  โดยให้

เหตุผลว่า  การออกอากาศของสถานีดังกล่าว  ได้แทรกแซง  และรบกวนคลื่นวิทยุ  และโทรทัศน์ท่ี

ได้รับอนุญาต  รวมถึงกรณีท่ีกรมประชาสัมพันธ์ออกกฎให้วิทยุชุมชนกว่า  3,000  แห่ง  ยุติการ

ออกอากาศ  (16  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549)  ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้จัดสรรคลื่นท่ีมีอยู่ให้แก่วิทยุ
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ชุมชนท่ีมีเน้ือหาสร้างสรรค์  โดยอ้างว่า  เป็นแนวทางแก้ปัญหาระหว่างที่ คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ  (กสช.)  ยังไม่เกิดข้ึน 

2) การแทรกแซงการทํางานของฝ่ายข่าว  สถานทีโทรทัศน์ไอทีวี  โดย

การเข้าไปถือหุ้นในไอทีวีของกลุ่มชินคอร์ป  ท่ีส่งผลให้นโยบายของไอทีวีเปลี่ยนแปลงไป  จน

นําไปสู่กรณีเกิดกบฏไอทีวี  (8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2544)  แม้ต่อมาในปี  พ.ศ.2548  ศาลฎีกามีคําสั่งให้

ไอทีวีแพ้คดีกรณีไล่ออก  21  พนักงาน  พร้อมสั่งให้รับเข้าทํางานใหม่  และชดใช้ค่าเสียหายเป็น

ค่าจ้าง  นับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทํางาน  แต่นโยบายในการนําเสนอข่าวยังคงนโยบายท่ี

ไม่เสนอข่าวท่ีกระทบรัฐบาลอยู่ 

3) กรณีการพยายามเข้าไปถือหุ้นในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์  และ

เครือมติชน  โดยผู้บริหารเครือจีเอ็มเอ็มแกรมม่ี  ซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  

ซึ่งเช่ือกันว่า  น่าจะเป็นตัวแทนนักการเมืองท่ีต้องการซ้ือส่ือ  เพ่ือจะได้แทรกแซงการทํางาน  และ

เป็นการแอบแฝงเข้ามาโดยการใช้นอมินีถือหุ้นแทน  เพ่ือใช้สื่อท่ีมีอยู่ในมือสร้างภาพลักษณ์เชิง

บวก  และสามารถควบคุมเน้ือหาได้ด้วยตนเอง 

นอกจากตัวอย่าง  3  กรณีข้างต้นแล้ว  ยังมีอีกกรณีหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ  กรณีของ

รายการเมืองไทยรายสัปดาห์  ท่ีมีนายสนธิ  ลิ้มทองกุล  เจ้าของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ  เป็นหน่ึงในผู้

ดําเนินรายการ  ซึ่งถูกปลดออกจากผังรายการของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง  9  อ.ส.ม.ท.  (สถานี

โมเดิร์นไนน์)  ต้ังแต่วันท่ี  16  กันยายน  พ.ศ.2548  ด้วยเหตุผลว่า  การดําเนินรายการได้พาดพิงถึง

บุคคลภายนอก  จนกลายเป็นคดีความในช้ันศาลหลายคร้ัง  แต่ขณะเดียวกันรายการท่ีมีลักษณะ

คล้ายกัน  อาทิ  รายการของนายสมัคร  สุนทรเวช  และนายดุสิต  ศิริวรรณ  ท่ีมีการวิพากษ์วิจารณ์

บุคคลต่างๆ  แต่มักไม่ได้วิพากษ์รัฐบาล  สามารถคงอยู่ได้  ทําให้เห็นได้ชัดว่า  หากรายการใดไม่

วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลจะสามารถอยู่รอดได้  ไม่ถูกปลด  และไม่ถูกคุกคามจากผู้มีอํานาจรัฐ  (เกรียง

ศักด์ิ  เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 114)  

การแทรกแซงสื่อของรัฐบาล  ได้ใช้วิธีการต่างๆ  ท้ังทางการเมืองผ่านกฎหมาย  

กฎระเบียบต่างๆ  รวมท้ังทางธุรกิจผ่านระบบงบประมาณท้ังจากของรัฐ  และธุรกิจอ่ืนๆ  ท่ี มี

ความสัมพันธ์กับรัฐบาล  โดยในประเด็นน้ีน้ัน  สมเกียรติ  ต้ังกิจวาณิชย์  (อ้างถึงใน  เกรียงศักด์ิ  

เจริญวงศ์ศักด์ิ, 2549: 13-14)  ได้เสนอวิธีการต่างๆ  ท่ีรัฐบาลใช้ไว้อย่างน่าสนใจดังน้ี 

1) ใช้สื่อของรัฐโฆษณา  และประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลฝ่ายเดียว  

และกีดกันคนท่ีมีความคิดเห็นขัดแย้ง 

2) แทรกแซงสื่อท่ีได้รับสัมปทานจากรัฐ  ด้วยการกดดันเพ่ือต่อรองการ

ต่อใบอนุญาต  หรือยกเลิกรายการ 
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3) ใช้กฎหมายการพิมพ์จํากัดเสรีภาพ 

4) ใช้กฎหมายอ่ืนๆ  เช่น  ใช้กฎหมายฟอกเงินจัดการส่ือท่ีไม่เห็นด้วย

กับตน 

5) ใช้อํานาจรัฐขัดขวางการขยายตัวของกลุ่มธุรกิจ  และสื่อท่ีมีความคิด

ตรงข้ามรัฐบาล  เช่น  วิทยุชุมชน  และสื่อขนาดเล็ก 

6) แทรกแซงบุคลากรผู้ปฏิบัติงานส่ือ  เช่น  กรณีกบฏไอทีวี   

7) การเข้าไปเป็นเจ้าของสื่อเสียเอง  เช่น  เข้าไปถือหุ้นใหญ่ในไอทีวีเกิน

ร้อยละ  50  ซึ่งสามารถนําเสนอข่าวในมุมมองท่ีตนเองต้องการ  

8) ให้ความช่วยเหลือธุรกิจท่ีเจ้าของสื่อมีส่วนเก่ียวข้องอยู่ด้วย  และกีด

กันธุรกิจอ่ืนท่ีเป็นปรปักษ์ทางการเมืองกับรัฐบาล  เพ่ือกดดันให้ร่วมเป็นพันธมิตรกับรัฐบาล 

9) ใช้พันธมิตรการเมือง  และธุรกิจของตนฟ้องร้องสื่อแทนนักการเมือง  

เช่น  กรณีฟ้องร้องแกนนําคณะกรรมการรณรงค์ปฏิรูปสื่อ  ซึ่งถือเป็นการคุกคามเสรีภาพจากรัฐ 

10) แทรกแซงสื่อผ่านเม็ดเงินในการลงโฆษณา  ทําให้หนังสือพิมพ์ไม่

กล้าเขียนโจมตีรัฐบาล 

เหตุการณ์ต่างๆ  ดังกล่าว  เป็นการช้ีให้เห็นถึงความพยายามในการปิดก้ันการ

ตรวจสอบท้ังจากองค์กรท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง  อันได้แก่องค์กรอิสระต่า งๆ  ตามท่ีอํานาจใน

รัฐธรรมนูญบัญญัติ  รวมท้ังสื่อสารมวลชน  ท่ีทําหน้าท่ีในการตรวจสอ บ  และเป็นกลไกถ่วงดุล

ของสังคม  องค์กรเหล่าน้ีถูกคุกคามด้วยอิทธิพลท้ังทางการเมือง  และธุรกิจ  อย่างไรก็ดี  ผลจาก

ความพยายามดังกล่าว  กลับส่งผลในทางตรงข้าม  เพราะมีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ไม่เช่ือถือส่ือ

ท่ีเป็นพวกเดียวกับรัฐบาล  และได้พยายามท่ีจะสืบค้นหาความจริงด้วยตัวเอง  ซึ่งต่อมามีการรวมตัว

ร่วมกับสื่อมวลชนท่ีเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาล  ปรากฏการณ์ดังท่ีกล่าวมาน้ีได้เกิดข้ึนร่วมกับกรณีการ

ปลดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์  ก่อตัวเป็นการชุมนุมการต่อต้านรัฐบาล  จนกระทั่งพ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร  ต้องประกาศยุบสภาในวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549  ในท่ีสุด   

ด้วยปัจจัยต่างๆ  ท่ีได้นําเสนอมาในช่วงรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ท้ังสองสมัย  ท้ังการ

ดําเนินนโยบายประชานิยมท่ีเร่ิมปรากฏผลกระทบด้านลบ  การดําเนินนโยบายท่ีผิดพลาด  การ

แสวงหาประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้องรัฐบาล  การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นต้น  ปัจจัยเหล่าน้ีได้

ส่งผลกระทบต่อรัฐบาลอย่างยิ่ง  และเม่ือมีการพยายามปกปิดข้อผิดพลาดต่างๆ  ดังกล่าวของรัฐบาล  

ท้ังด้วยอํานาจรัฐในการควบคุมการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร  ด้วยอํานาจรัฐและอํานาจเงินใน

การแทรกแซงองค์กรอิสระที่มีหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุล  แทรกแซงองค์กรสื่อสารมวลชนท่ีมี

หน้าท่ีในการนําเสนอข้อเท็จจริง  ทําให้มีกระแสความไม่พอใจรัฐบาลมากข้ึน  เสมือนกับว่า  ย่ิงปิด
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ก้ันยิ่งต้องการค้นหา  จนกระทั่งเกิดการชุมนุมต่อต้านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ซึ่งเป็นการแสดงถึง

ความไม่พอใจรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม  จนมีผลกระทบไปถึงเสถียรภาพของรัฐบาล  น่ันคือ  การ

ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  ซึ่งได้กดดันจนกระท่ังพ.ต.ท.ทักษิณ  ชิน

วัตร  ต้องประกาศยุบสภาในวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549  ภายหลังการบริหารประเทศ  2  สมัย  

รวมระยะเวลาประมาณ  5  ปี  หรือภายหลังรัฐบาลทักษิณ  2  บริหารงานมาได้เพียงปีเศษเท่าน้ัน 

 

4.3.4 พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  และการขายหุ้นชินคอร์ป  :  การต่อต้าน  

“ระบอบ”  ทักษิณจากสังคม  และการสร้างเง่ือนไขทําลายตัวเอง 

จากปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในรัฐบาล  ได้ก่อให้เกิดกระแสการต่อต้านรัฐบาล  

และพัฒนาจนปรากฏเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน  เม่ือเกิดการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตย  อีกทั้งเม่ือเกิดกรณีการขายหุ้นชินคอร์ปให้กับกองทุนเทมาเส็คของสิงคโปร์ของ

ครอบครัวชินวัตร  ซึ่งเป็นการขายหุ้นในธุรกิจท่ีมีลักษณะเป็น  “กิจการของชาติ”  และเก่ียวข้องกับ

ความม่ันคง  ท้ังสองปัจจัยถือเป็นปัจจัยสําคัญท่ีทําให้การต่อต้านต่อรัฐบาล ขยายวงกว้างอย่าง

รวดเร็ว  และรุนแรง  และสุดท้ายได้ทําให้รัฐบาลภายใต้การบริหารและควบคุมโดยพ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร  สิ้นสุดลง  ซึ่งจะได้นําเสนอดังต่อไปน้ี 

1) พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  :  ปลุกกระแสต่อต้านทักษิณ 

จากความพยายามในการปิดก้ันข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลทักษิณ  แม้จะทําให้

สื่อสารมวลชนส่วนใหญ่ต้องนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่รัฐบาล  แต่ยังมีสื่อสารมวลชน

บางส่วนท่ีไม่ได้ทําตามความต้องการของรัฐบาล  ยิ่งไปกว่าน้ันกลับได้นําเสนอข้อมูลอีกด้านหน่ึงท่ี

ถูกปิดก้ัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อในเครือผู้จัดการ  นําโดยนายสนธิ  ลิ้มทองกุล  ผู้ก่อต้ังหนังสือพิมพ์

ผู้จัดการ  ซึ่งเคยสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในช่วงที่พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ข้ึนดํารง

ตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยแรก  แต่ไม่กี่ปีให้หลังความสัมพันธ์ได้จืดจาง  และขาดสะบั้น

ลง  หลังจากรายการเมืองไทยรายสัปดาห์  ซึ่งนายสนธิเป็นผู้ดําเนินรายการร่วม  ถูกปลดออกจากผัง

รายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง  9  อ.ส.ม.ท.  เพราะไปวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาล  

โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอย่างไม่เกรงใจ  (โอฬาร  สุขเกษม, 2549: 177)   

หลังจากรายการถูกปิดไปแล้ว  รายการเมืองไทยรายสัปดาห์ได้ปรับเปลี่ยนเป็นการ

จัดรายการ  “เมืองไทยรายสัปดาห์สัญจร”  ทุกวันศุกร์  โดยใช้สวนลุมพินีเป็นสถานท่ีจัดรายการใน

ช่วงแรกๆ  และได้ขยายไปจัดยังสถานท่ีอ่ืนๆ  โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี  ASTV  ซึ่งเป็น

โทรทัศน์ระบบดาวเทียม  และผ่านอินเทอร์เน็ต  ออกอากาศผ่านเครือข่ายผู้จัดการในประเทศ  และ

ท่ัวโลก  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับฟังรายการสดจํานวนมาก  และเพ่ิมข้ึนในแต่ละคร้ัง  จนถูก
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เรียกว่า  เป็น  “ปรากฏการณ์สนธิ”  ซึ่งการนําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ได้มุ่งเน้นการเปิดโปง

พฤติกรรมท่ีไม่ชอบมาพากลของรัฐบาล  และนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเน่ือง  มีการเปิดเผยข้อมูล

ใหม่ๆ  และมีข้อมูลต่างๆ  หลั่งไหลจากท่ัวสารทิศ ร่วมโจมตีจุดอ่อนของรัฐบาล  ทําให้สังคม  

รวมท้ังสื่อสารมวลชนได้เบาะแส  และพยายามขุดคุ้ยให้ความจริงปรากฏ  ข้อมูลต่างๆ  ท่ีนําเสนอ

น้ัน  ส่งผลกระทบรุนแรงต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล  ในขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี  และรัฐบาล

ได้ตอบโต้ข้อกล่าวหาต่างๆ  (โอฬาร  สุขเกษม, 2549: 178)  ซึ่งท้ังสองฝ่ายมีท้ังผู้ที่เห็นด้วย  และไม่

เห็นด้วย  และต่างก็มีกลุ่มท่ีสนับสนุน  และคัดค้าน  ส่งผลให้ผู้คนในสังคมเร่ิมแบ่งแยกเป็นฝักฝ่าย

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน   

นอกจากการนําเสนอข้อมูลพฤติกรรมในการบริหารงานของรัฐบาลแล้ว  ประเด็น

แรกๆ  ท่ีสนธินําข้ึนมาท้าทาย  และใช้ในการต่อสู้กับพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  คือ  เร่ืองการหม่ินพระ

บรมเดชานุภาพ  ผ่านแคมเปญว่า  “เราจะสู้เพ่ือในหลวง”  ซึ่งจุดกระแสโดยให้ผู้สนับสนุนร่วมใส่

เส้ือเหลืองเป็นสัญลักษณ์  (ธนาพล  อ๋ิวสกุล, บรรณาธิการ, 2550: 292)   

ภายหลังดําเนินรายการได้ระยะหน่ึงได้มีองค์กรต่างๆ  ทยอยเข้าร่วมเคลื่อนไหว

มากข้ึน  อาทิ  คณะกรรมการรณรงค์เพ่ือประชาธิปไตย  องค์กรสลัมเพ่ือประชาธิปไตย  เครือข่าย

ศิลปินเพ่ือประชาธิปไตย  แนวร่วมครูกู้ชาติ  4  ภาค  คณะกรรมการญาติพฤษภา  35  คณะกรรมการ

สมานฉันท์แรงงานไทย  เครือข่ายประชาชนปฏิรูปการเมือง  สถาบันต้นกล้า  มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือ

สังคม  สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย  กองทัพธรรมมูลนิธิ  เป็นต้น  (โอฬาร  สุขเกษม, 

2549: 179-180)  นอกจากน้ันแล้วยังมีประชาชนจํานวนมากจากหลากหลายอาชีพ  ท้ังสื่อมวลชน  

ภาคแรงงาน  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรครู  ชนช้ันกลาง  องค์กรภาคประชาชน  เกษตรกร  ศิลปิน  ฯลฯ  

เข้าร่วมด้วย  แต่ถึงแม้การชุมนุมดังกล่าวจะสามารถสั่นสะเทือนความม่ันคงของรัฐบาล  แต่ความ

ผิดพลาดคร้ังใหญ่ของกลุ่มผู้ชุมนุมได้เกิดข้ึนในการยกพล  “บุกทําเนียบ”  ในวันศุกร์ท่ี  13  

มกราคม  พ.ศ. 2549  ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของการชุมนุมอย่างมาก  จนทําให้ต้อง  

“หาทางลง”  โดยการนัดชุมนุมอีกคร้ังในวันท่ี  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549  ซึ่งเดิมคิดจะเป็นการ

ชุมนุมคร้ังสุดท้าย  เพ่ือเป็นการสั่งลา  แต่กลับเกิดเหตุการณ์ท่ีเป็นการเติมเช้ือไฟให้กับการชุมนุมอีก

คร้ัง  เม่ือครอบครัวของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ขายหุ้นในเครือชินคอร์ปให้แก่กองทุนเทมาเส็ค

ของสิงคโปร์  ในวันท่ี  23  มกราคม  พ.ศ.2549  โดยไม่ต้องเสียภาษี  ซึ่งเป็นเสมือนฟางเส้นสุดท้าย  

เพราะก่อนหน้าน้ันการชุมนุมได้โจมตีพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในข้อหาทําลายสถาบันกษัตริย์  (มี

พฤติกรรมไม่เคารพ)  ทําลายศาสนา  (จากกรณีแต่งต้ังสังฆราชองค์ท่ี  2)  และสุดท้ายคือการทําลาย

ชาติ  จากการขายหุ้นในคร้ังน้ี  (ธนาพล  อ๋ิวสกุล, บรรณาธิการ, 2550: 293)   
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จากกรณีการขายหุ้นชินคอร์ปให้กับเทมาเส็ค  ทําให้ภายหลังจากการชุมนุมใหญ่

ของวันท่ี  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549  คือในวันท่ี  11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549  กลุ่มผู้ชุมนุมได้ขยาย

ตัวอย่างรวดเร็ว  และผู้ร่วมชุมนุมได้แสดงจุดยืนให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ลาออกจากตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรี  และได้จัดต้ังเป็นกลุ่มร่วมกันโดยใช้ช่ือว่า  “พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย”  

โดยมีแกนนําจํานวน  5  คน  ประกอบด้วย  นายสนธิ  ลิ้มทองกุล  พล.ต.จําลอง  ศรีเมือง  นาย

สมศักด์ิ  โกศัยสุข  นายสมเกียรติ  พงษ์ไพบูลย์  และนายพิภพ  ธงไชย  (เจิมศักด์ิ  ป่ินทอง, 2552: 

154-156)  ซึ่งได้จัดการชุมนุมท่ีลานพระบรมรูปทรงม้า  โดยมีแกนนําของภาคประชาชนจากองค์กร

ต่างๆ  ผลัดกันข้ึนปราศรัยโจมตีพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  (กองบรรณาธิการมติชน, 2549: 207)  

นอกจากน้ันยังมีการเคลื่อนไหวจากกลุ่มอ่ืนๆ  อาทิ  การลงช่ือเรียกร้องให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ลาออก  

ของกลุ่มนักวิชาการ  และอาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง  การต้ังโต๊ะล่ารายช่ือเพ่ือถอด

ถอน  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ของเครือข่ายนักศึกษารักประชาชน  ท่ีนําโดยองค์การนักศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  หรือการแถลงการณ์ต่างๆ  อาทิ  จากกลุ่มนักเรียนเพ่ือประชาธิปไตย  

ชมรมแพทย์ชนบท  กลุ่มคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็นต้น  (กองบรรณาธิการ

มติชน, 2549: 211-215) 

ในขณะเดียวกัน  ด้านประชาชนท่ีให้การสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้

แสดงพลังด้วยการเคลื่อนขบวนรถยนต์  และรถ ทางการเกษตรมาจัดการชุมนุมอีกกลุ่มหน่ึง  

(โอฬาร  สุขเกษม, 2549: 68,  จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 289)  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานเสียงของพรรค

ไทยรักไทย  ซึ่งได้พัฒนารวมตัวกันเข้าร่วมจัดการชุมนุมอีกกลุ่มหน่ึงโดยใช้ช่ือว่า  แนวร่วม

ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ  (นปก.)  (ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็นแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จ

การแห่งชาติ  (นปช.))  ประกอบด้วยแกนนําท่ีเป็นสมาชิกพรรคไทยรักไทย  คือ  นายวีระ  มุสิกพงศ์  

นายจตุพร  พรหมพันธุ์  นายณัฐวุฒิ  ใสเก้ือ  นายจักรภพ  เพ็ญแข  นายแพทย์เหวง  โตจิราการ  โดย

ได้เคล่ือนไหวเลียบแบบการเคลื่อนไหวของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  (เจิมศักด์ิ  

ป่ินทอง, 2552: 157-158)  การชุมนุมของท้ังสองกลุ่มดังกล่าว  ได้พยายามรวบรวมกลุ่มคนท่ี

สนับสนุน  ทําให้เกิดความขัดแย้งทางความคิดทางการเมืองในสังคมอย่างรวดเร็ว  และแบ่งแยก

ชัดเจน  คือ  กลุ่มท่ีสนับสนุน  กับกลุ่มท่ีต่อต้าน  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  โดยฝ่ายแรกมีแนวร่วม

ประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการเป็นกลุ่มนํา  ใช้สัญลักษณ์เส้ือสีแดง  ฝ่ายหลังมีพันธมิตรประชาชน

เพ่ือประชาธิปไตยเป็นกลุ่มนํา  ใช้สัญลักษณ์เส้ือสีเหลือง   

การเคล่ือนไหวของกลุ่มต่างๆ  ได้เป็นแรงกดดันจนกระท่ังพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  

ได้แถลงการณ์ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรในคืนวันท่ี  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2549  และประกาศให้

มีการเลือกต้ังใหม่  ในวันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ.2549  ซึ่งมีประเด็นท่ีน่าสนใจในแถลงการณ์ดังกล่าว    
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คือ  ในตอนหน่ึงของแถลงการณ์  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้กล่าวถึงเหตุท่ีต้องยุบสภาว่า  เพ่ือคืน

อํานาจให้ประชาชนตัดสินใจ  และอ้างว่า  จําเป็นต้องยุบสภาเน่ืองจากมีกลุ่มบุคคลท่ีเสียประโยชน์  

กลุ่มบุคคลท่ีไม่พอใจรัฐบาล  และกลุ่มการเมืองบางกลุ่ม  พยายามท่ีจะล้มล้างรัฐบาล  (นฤพน  

เพชรดี, 2549: 162)  แต่อย่างไรก็ดี  การชุมนุมท้ังของพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  และ

แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการยังคงดําเนินไปอย่างต่อเน่ือง 

การยุบสภาของรัฐบาลทักษิณ  2  มิใช่ว่า  จะเกิดจากการชุมนุมแต่เพียงอย่างเดียว  

เพราะมีปัจจัยสําคัญอีกอย่างหน่ึง  ท่ียิ่งเป็นการเพ่ิมการสนับสนุนให้กับการชุมนุมต่อต้านอย่างมิอาจ

ปฏิเสธได้  คือ  การขายหุ้นในเครือชินคอร์ปของครอบครัวชินวัตร  ให้กับกองทุนเทมาเส็คของ

รัฐบาลสิงคโปร์  ซึ่งจะได้นําเสนอรายละเอียดไว้ในท่ีน้ีด้วย 

2)  การขายหุ้นชินคอร์ปของครอบครัวชินวัตรให้แก่กองทุนเทมาเส็ค   

การขายหุ้นของครอบครัวชินวัตรในคร้ังน้ี  ได้มีรายงานอย่างเป็นทางการในวันท่ี  

23  มกราคม  พ.ศ.2549  เก่ียวกับการซ้ือขายหุ้นของกลุ่มธุรกิจชินคอร์ป  และชิน  คอร์ปอเรช่ัน  

จํากัด  ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมมูลค่า  73,271  ล้านบาท  โดยท่ีไม่มีการเสียภาษี  

และเป็นการขายให้กับบริษัทเทมาเส็ค  โฮลด้ิง  ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  การขายหุ้นใน

คร้ังน้ีถูกโจมตีจากหลายฝ่าย  ท้ังจากนักวิชาการ  นักกฎหมาย  รวมถึงกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตยว่า  เป็นการใช้ความได้เปรียบทางธุรกิจในลักษณะท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน  และมี

การอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย  เป็นเหตุให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากภาษีจํานวนมหาศาล  รวมท้ัง

ยังเป็นการขายธุรกิจสัมปทานผูกขาดทางการส่ือสารของไทยให้แก่กลุ่มทุนต่างชาติ  ซึ่งอาจส่งผล

กระทบต่อความม่ันคงของชาติได้อีกด้วย  (สุดใจ  ชาญชาตรีรัตน์  และคนอ่ืนๆ, 2549  และภิญโญ  

ไตรสุริยธรรมา, 2549  อ้างถึงใน  จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 290-291) 

หากจะทําความเข้าใจในเร่ืองน้ี  จําเป็นต้องย้อนกลับไป ในช่วงก่อนท่ีพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  จะได้รับเลือกต้ังเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยแรก  โดยในเดือนกันยายน  และ

ธันวาคม  พ.ศ.2543  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้โอนหุ้นในบริษัทชินคอร์ปท่ีถือในส่วนของตนให้

ลูกชายท่ีบรรลุนิติภาวะ  คือ  นายพานทองแท้  ชินวัตร  เพ่ือเล่ียงการกระทําผิดกฎหมายเก่ียวกับการ

ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีกําหนดว่า  ผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี  ต้องโอนหุ้นให้นิติบุคคล  หรือ  

Blind  Trust  เป็นผู้ดูแล  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 65) 

แต่ในเดือนมกราคม  พ.ศ.2549  มีการขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปท่ีถือหุ้นโดยตระกูล

ชินวัตร  และดามาพงษ์  จํานวน  1,487.7  ล้านหุ้น  คิดเป็นมูลค่า  73,271  ล้านบาท  โดยหุ้นจํานวน

น้ีมาจากนางสาวพิณทองทา  ชินวัตร  บุตรสาวของพ.ต.ท.ทักษิณ  604.6  ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ  

20.15  จากนายพานทองแท้  ชินวัตร  บุตรชาย  458.55  ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ  15.29  นางสาวย่ิง
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ลักษณ์  ชินวัตร  น้องสาว  20  ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.67  นายบรรณพจน์  ดามาพงศ์  404.43  

ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ  13.48  และนางบุษบา  ดามาพงศ์  159.60 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  0.05  

(โอฬาร  สุขเกษม, 2549: 98)  โดยขายให้แก่ผู้ซื้อ  2  บริษัท  ได้แก่  บริษัท  ซีดาร์  โฮลด้ิงส์  จํากัด  

1,158  ล้านหุ้น  คิดเป็นร้อยละ  38.6  และบริษัท  แอสแพน  โฮลด้ิงส์  จํากัด  329.2  ล้านหุ้น  คิด

เป็นร้อยละ  11  โดยก่อนหน้าน้ันมีการโยกย้ายถ่ายเทการขายหุ้นกันหลายขั้นตอน  ทําให้

นักวิชาการ  ส่ือสารมวลชน  และนักการเมืองฝ่ายค้าน  ต้ังข้อสงสัยว่า  จะมีการซุกหุ้น  และการ

โยกย้ายถ่ายเทหุ้น  เพ่ือเล่ียงการเสียภาษีรายได้ของนิติบุคคลและบุคคล  ท่ีได้รับการโอนหุ้นมาราคา

ตํ่ากว่าราคาทุน  และทํากําไรอย่างมากตอนขายออกไป  ประเด็นสําคัญท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์คือ  เม่ือ

คร้ังท่ีพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  แจ้งโอนต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า  ได้โอนหุ้นบริษัทชินคอร์ ปให้

บุตรชายในปี  พ.ศ.2543  น้ัน  แท้จริงเป็นเพียงร้อยละ  11.2  ของหุ้นท้ังหมดในบริษัทชินคอร์ป  แต่

เม่ือบุตรชายขายหุ้นบริษัทชินคอร์ปพร้อมกับหุ้นส่วนของเครือญาติอีก  2  คนในคร้ังน้ี  กลับมีหุ้น

เกินมาจากที่เคยแจ้งไว้ว่า  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้โอนให้ลูกชายไปหมดแล้ว  จึงมีการสอบสวน  

และพบว่า  มีหุ้นชินคอร์ปอีกร้อยละ  11.25  ท่ีถือโดยบริษัทแอมเพิลริช  ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียน

ในเกาะบริติช  เวอร์จิน  ไอซ์แลนด์  แหล่งฟอกเงินและเล่ียงภาษี  โดยผู้ถือหุ้นแอมเพิลริชท้ังหมด

ในตอนน้ันคือ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 65) 

ต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2549  สมาชิกวุฒิสภา  28  คน  ได้ยื่นเร่ืองต่อศาล

รัฐธรรมนูญให้พิจารณาถอดถอนพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  เพราะกระทํา

การขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา  209  กล่าวคือ  ในเดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2544  และมกราคม  พ.ศ.

2548  เม่ือพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้เข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีท้ัง  2  คร้ังน้ัน  ได้ยื่นรายงาน

บัญชีทรัพย์สินของตน  โดยไม่แจ้งว่า  ตนยังมีหุ้นชินคอร์ปอยู่ในบริษัทแอมเพิลริช  การย่ืนรายงาน

บัญชีทรัพย์สินดังกล่าว  นอกจากจะเป็นการจงใจย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหน้ีสินเป็นเท็จ  หรือปกปิด

ข้อเท็จจริงแล้ว  ยังทําให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ขาดคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรี  เพราะฝ่าฝืน

รัฐธรรมนูญมาตรา  209  ท่ีระบุว่า  ผู้ที่เป็นรัฐมนตรีต้องโอนหุ้นท่ีมีเกินกว่าร้อยละ  5  ให้นิติบุคคล  

หรือ  Blind  Trust  เป็นผู้ดูแล  โดยที่ตนเองจะต้องไม่ใช้อํานาจหน้าท่ีไปบริหารหรือจัดการใดๆ  

(แก้วสรร  อติโพธิ, 2549  อ้างถึงใน  วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 66) 

แต่ปรากฏว่า  ศาลรัฐธรรมนูญปฏิเสธไม่พิจารณาเร่ืองน้ี  ในขณะท่ีกลุ่มพันธมิตร

ประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยได้จัดชุมนุมอภิปราย  และประท้วงต่อพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ท้ังใน

กรณีการขายหุ้นชินคอร์ปในคร้ังน้ี  และกรณีอ่ืนท่ีเก่ียวโยงกับการหาผลประโยชน์ทับซ้อนของ

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อย่างต่อเน่ือง  กลุ่มพันธมิตรฯ  วิเคราะห์ว่า  มีการซุกหุ้น  และโยกย้าย

ถ่ายเทหุ้น  เพ่ือขายให้ทุนต่างชาติโดยหลีกเลี่ยงภาษี  ซึ่งถือเป็นการขาดจริยธรรม  และเป็นเหตุผล
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หลักข้อหน่ึงท่ีกลุ่มพันธมิตรฯ  ใช้เป็นข้อเรียกร้องว่า  พ .ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ไม่สมควรเป็น

นายกรัฐมนตรีอีกต่อไป  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 66)  

ทางด้านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้อธิบายว่า  ได้โอนหุ้นให้ลูกชายหมดแล้ว  และ

การขายหุ้นชินคอร์ปให้กลุ่มเทมาเส็คเป็นเร่ืองของลูกชาย  ด้วยคําแนะนําของท่ีปรึกษา   และ

ผู้บริหารมืออาชีพ  โดยไม่เก่ียวข้องกับตนเอง  แต่บางคร้ังพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  กลับกล่าวขัดแย้ง

กันเอง  โดยในคําช้ีแจงการขายหุ้นชินคอร์ป  กลับสามารถอธิบายเร่ืองการขายหุ้น  โดยสามารถให้

รายละเอียดได้เหมือนกับว่า  เขาเป็นคนตัดสินใจขาย  ไม่ใช่ลูก  (ซึ่งในความเป็นจริงเป็นผู้ถือหุ้นใน

นาม  เพราะมีการทําสัญญาขายหุ้นให้ลูกโดยให้ลูกเซ็นสัญญากู้เงินต่อจากพ่อในราคาหุ้นท่ีตํ่ามาก

คือ  เพียงหุ้นละ  1  บาท)  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 66) 

การขายหุ้นในคร้ังน้ียังมีกลวิธีในการหลีกเล่ียงภาษีท่ีซับซ้อน  โดยใช้ช่องโหว่ทาง

กฎหมาย  มีการตกแต่งให้การซ้ือขายหุ้นชินคอร์ปร้อยละ  49.5  ของทุนจดทะเบียนคร้ังน้ี  โดยเป็น

การขายให้กับบริษัทซีดาร์  โฮลด้ิง  จํากัด  ร้อยละ  38.5  และบริษัทแอสเพนโฮลด้ิง  จํากัด  ร้อยละ  

11  ซึ่งในส่วนของบริษัทซีดาร์  โฮลด้ิง  ได้ขอใช้สิทธิทางกฎหมายว่า  เป็นบริษัทของไทย  เพราะ

ถือหุ้นโดยบริษัทกุหลาบแก้ว  จํากัด  ร้อยละ  41.1  และธนาคารไทยพาณิชย์  ร้อยละ  9.9  รวมเป็น

ร้อยละ  51  และถือหุ้นโดยบริษัทไซเพรส  จํากัด  ของกลุ่มเทมาเส็ค  อีกเพียงร้อยละ  49  ดังน้ัน  

ทางตัวแทนบริษัทชินคอร์ปจึงอ้างว่า  ชินคอร์ปยังคงเป็นบริษัทท่ีถือหุ้นใหญ่โดยบริษัทไทยอยู่  ท้ัง

ท่ีในความเป็นจริงแล้ว  บริษัทกุหลาบแก้วเป็นบริษัทตัวแทนของกลุ่มเทมาเส็คมากกว่า  เพราะเป็น

บริษัทท่ีเพ่ิงจดทะเบียนไม่นาน  ท่ีมีหุ้นจดทะเบียน  160  ล้านบาท  แต่สามารถกู้เงินจากเทมาเส็คได้

ถึง  24,000  ล้านบาท  มีผู้ถือหุ้นคนไทย  2  คน  รวมกันร้อยละ  50.96  เป็นหุ้นบุริมสิทธิ์ออกเสียง

เพียงร้อยละ  5.1  และมีสิทธิได้รับผลตอบแทนเพียงร้อยละ  3  ของกําไรท้ังหมด  แต่ต่างชาติผู้ถือ

หุ้นเป็นหุ้นสามัญร้อยละ  49  มีสิทธิมากกว่า  ทําให้จริงๆ  แล้วทางผู้ถือหุ้นจากต่างประเทศเป็นผู้

ควบคุมการบริหาร  (วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 67-68)  นอกจากน้ัน  ในส่วนของบริษัทผู้ซื้อรายท่ี  2  

คือ  บริษัทแอสเพน  โฮลด้ิงส์  จํากัด  ยังเป็นบริษัทท่ีทุนเทมาเส็คถือหุ้นเต็มร้อยละ  100  (โอฬาร  

สุขเกษม, 2549: 98)   

การท่ีบริษัทเทมาเส็คไม่เข้าไปซื้อหุ้นชินคอร์ปโดยตรงน้ัน  มีการต้ังข้อสังเกตกัน

ว่า  เพ่ือไม่ให้ขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมท่ีได้มีการแก้ไขใหม่  และลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวันท่ี  20  มกราคม  พ.ศ.2549  หรือก่อนหน้าท่ีจะมีการตกลงซื้อ

ขายกันเพียง  2  วันเท่าน้ัน  และส่วนท่ีแก้ไขใหม่คือ  การอนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นเพ่ิมข้ึนจากเดิม

ร้อยละ  25  เป็นไม่เกินร้อยละ  49  ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขกฎหมายก็จะเป็นการยากในการขายกิจการ

น้ีให้กับต่างประเทศ  (โอฬาร  สุขเกษม, 2549: 99-100)  นอกจากกรณีข้อวิจารณ์ท่ีว่า  ตระกูลชิน
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วัตรซุกหุ้น  และโยกย้ายถ่ายเทหุ้น  เพ่ือการเล่ียงภาษีหลายข้ันตอนแล้ว  เร่ืองสําคัญอีกเร่ืองหน่ึงคือ  

การขายหุ้นชินคอร์ ป  ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในอีกหลายบริษัท   ท่ีมีธุรกิจครอบคลุมท้ัง

โทรศัพท์เคลื่อนท่ี  ดาวเทียม  สายการบิน  สถานีโทรทัศน์  ให้กับต่างชาติหรือบริษัทตัวแทน  เป็นผู้

ถือหุ้นใหญ่มากกว่าร้อยละ  50  น้ัน  ได้รับการวิจารณ์จากนักวิชาการ  สื่อมวลชน  องค์กรพัฒนา

เอกชน  และนักวิชาชีพองค์กรต่างๆ  ว่า  จะกลายเป็นการเอาธุรกิจท่ีเป็นสัมปทาน  และเก่ียวข้องกับ

ความม่ันคงของชาติไปขายให้กับบริษัทต่างชาติ  ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสิงคโปร์  ซึ่งได้มีผู้

วิจารณ์และย่ืนฟ้องศาลว่า  การทําเช่นน้ีผิดพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจคนต่างด้าว  พ.ศ.2542  

(วิทยากร  เชียงกูล, 2549: 67)   

การขายหุ้นในคร้ังน้ีทําให้การต่อต้านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ขยายวงกว้าง  และ

รุนแรงมากข้ึน  กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยได้ยกประเด็นน้ีในการโจมตีพ .ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  ว่า  “ขายชาติ”  กลุ่มนักวิชาการ  ฝ่ายค้าน  และสมาชิกวุฒิสภาส่วนใหญ่  ออกมา

โจมตีอย่างหนัก  ในขณะที่พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และกลุ่มผู้สนับสนุน  ได้พยายามออกมาแก้ข้อ

กล่าวหากรณีดังกล่าว  ด้วยเหตุผลว่า  ต้องการวางมือจากการประกอบธุรกิจ  เพ่ือหลีกเล่ียงประเด็น

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน  ส่วนในประเด็นการไม่ต้องเสียภาษีได้อ้างว่า  ได้กระทําการตาม

กระบวนการ  และตามกฎหมาย   

นอกจากกรณีต่างๆ  ดังกล่าวท่ีทําให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ถูกโจมตีและต่อต้าน

แล้ว  ยังมีประเด็นส่วนตัวอีกหลายประเด็นท่ีถูกโจมตีจากกลุ่มพันธมิตรฯ  อาทิ  การกระทํา  และ

คําพูดท่ีมีลักษณะหม่ินสถาบันเบ้ืองสูง  การยุยงให้เกิดความแตกแยกในสังคม  ความขัดแย้งระหว่าง

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  กับประธานองคมนตรี  เป็นต้น  แม้ตัวของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และกลุ่ม

ท่ีสนับสนุนจะมีการอ้างเหตุผลต่างๆ  แต่การยกข้ออ้างเหล่าน้ันไม่ได้ทําให้การต่อต้านลดลงแต่

อย่างใด  จนในท่ีสุด  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ประกาศยุบสภา  และให้มีการเลือกต้ังใหม่  รวมท้ัง

ได้ประกาศลดบทบาทด้วยการขอไม่รับเป็นนายกรัฐมนตรีหากพรรคไทยรักไทยได้รับเลือกต้ังเป็น

ผู้นํารัฐบาล  แต่จะยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และเป็นหัวหน้าพรรคไทยรักไทยต่อไป 

 

4.3.5 การคว่ าบาตรการเลือกต้ัง  และการจ้างพรรคเล็กลงสมัคร   

ภายหลังการประกาศยุบสภา  กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยได้แสดงความไม่

เห็นด้วยกับการตัดสินใจยุบสภาของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เพราะเห็นว่า  เป็นการแก้ปัญหา

ส่วนตัวในทางการเมืองของตัวพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เองเท่าน้ัน  เพ่ือลดกระแสการต่อต้านไม่ใช่

การแก้ปัญหาของชาติ  เป็นการโยนบาปให้รัฐสภา  ทั้งท่ีปัญหาเกิดจากนายกรัฐมนตรีหมด

ความชอบธรรมในการบริหารประเทศ  และการเลือกต้ังใหม่เป็นเพียงการหวังผลเพ่ือฟอกตัวเอง  
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ซึ่งนายชวน  หลีกภัย  ประธานท่ีปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์  มองว่า  การยุบสภาไม่ใช่การแก้ปัญหา  

แต่เป็นการหนีปัญหา  และแถลงการณ์ท่ีออกโดยสํานักนายกรัฐมนตรี  เป็นเพียงการแก้ตัว  และ

ปรักปรําฝ่ายอ่ืน  ท้ังท่ีปัญหาท่ีเกิดข้ึนเป็นปัญหาของนายกรัฐมนตรี  เก่ียวกับเร่ืองการทุจริต  การมี

ผลประโยชน์ทับซ้อน  และการแทรกแซงองค์กรอิสระ  (นฤพน  เพชรดี, 2549: 163-166) 

แต่เพียงช่วงเร่ิมต้นของการเลือกต้ังคร้ังใหม่ก็เกิดปัญหาข้ึน  เม่ือการกําหนดวันเลือกต้ังของ

คณะกรรมการการเลือกต้ัง  (กกต.)  ท่ีได้กําหนดให้มีข้ึนภายหลังการยุบสภาเพียง  36  วันเท่าน้ัน  

ในขณะท่ีความเป็นจริงตามหลักกฎหมายมีเจตนาไม่ให้รีบร้อนเกินไป  คือได้กําหนดไว้หากสภา

ผู้แทนราษฎรอยู่ครบวาระ  4  ปี  ให้จัดการเลือกต้ังภายใน  45  วัน  แต่หากเป็นกรณียุบสภา

ผู้แทนราษฎร  กฎหมายวางหลักให้มีการเลือกต้ังภายใน  60  วัน  ซ่ึงเหตุท่ี  กกต.  ได้ให้เวลาเพียง  

36  วันน้ัน  ไม่มีคําช้ีแจงในคําแถลงยุบสภาของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เพียงแต่บอกว่า  ได้มีการ

หารือกับคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (กกต.)  แล้วเท่าน้ัน  ซึ่งในประเด็นน้ี  พล.อ.สายหยุด  เกิดผล  

รองประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย  (PNET)  ช้ีว่า  การยุบสภาและการจัดวันเลือกต้ัง

ดังกล่าว  เป็นการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมือง  ท่ีฝ่ายรัฐบาลเช่ือม่ันถึงอํานาจรัฐ  และเงินใน

มือ  รวมท้ังการมีอิทธิพลเหนือคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (กกต.)  และความได้เปรียบในการกํากับ  

ส.ส.  ท่ีไม่สามารถย้ายพรรคได้  จากเง่ือนไขต้องสังกัดพรรค  90  วัน  ตามรัฐธรรมนูญ  (นฤพน  

เพชรดี, 2549: 165)  ในขณะท่ีทางด้านคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ให้เหตุผลว่า  เป็นเพราะ

ต้องการให้มีรัฐบาลใหม่เข้ามาจัดงานฉลองครองราชย์ครบ  60  ปี  ได้ทันในเดือนมิถุนายน  (นฤพน  

เพชรดี, 2549: 174)   

แม้จะประกาศให้มีการเลือกต้ังใหม่  แต่พรรคฝ่ายค้าน  ประกอบด้วย  พรรคประชาธิปัตย์  

พรรคชาติไทย  และพรรคมหาชน  ได้ประกาศควํ่าบาตรการเลือกต้ังในคร้ังน้ี  โดยยืนยันไม่ส่ง

ผู้สมัครรับเลือกต้ัง  โดยให้เหตุผลถึงความไม่โปร่งใสในการกําหนดวันเลือกต้ังท่ีคณะกรรมการการ

เลือกต้ังกําหนดการเลือกต้ังใหม่ภายในระยะเวลาเพียง  36  วัน  และเหตุผลของการยุบสภาไม่

เป็นไปตามหลักการระบอบรัฐสภา  เพราะฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้มีความขัดแย้งกับฝ่ายบริหาร  แต่

เป็นความขัดแย้งระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชน  ฉะน้ันฝ่ายบริหารจึงไม่ควรใช้อํานาจในการยุบ

สภา  (จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 293-294)  เม่ือการเลือกต้ังใหม่ในคร้ังน้ีไม่สามารถดึง  3  พรรค

การเมืองให้ลงเลือกต้ังได้  พรรคไทยรักไทย  โดยพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จึงได้อาศัยการปราศรัยหา

เสียงในวันท่ี  3  มีนาคม  พ.ศ.2549  ซึ่งมีกลุ่มผู้สนับสนุนเข้าฟังการปราศรัยเป็นจํานวนมาก  โดย

ได้พยายามให้ประชาชนร่วมกันสนับสนุนการเลือกต้ังในคร้ังน้ี  โดยอ้างเหตุผลว่า  เพ่ือเป็นการ

สนับสนุนประชาธิปไตย  และสันติ  รวมท้ังการดําเนินการให้เป็นไปตามกติก า  และประกาศจะ

เดินหน้าปฏิรูปการเมือง  (โอฬาร  สุขเกษม, 2549: 180)   



 

237 
 

แต่ในขณะเดียวกันมีข่าวลือว่า  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จะประกาศ  “เว้นวรรค”  ทาง

การเมืองหลังการประกาศผลการเลือกต้ัง  ในวันท่ี  14  มีนาคม  พ.ศ.2549  กลุ่มพันธมิตรประชาชน

เพ่ือประชาธิปไตยได้จัดขบวนชุมนุมไปยังบริเวณรอบทําเนียบรัฐบาล   ทําการชุมนุมปิดล้อม

ทําเนียบรัฐบาล  และในขณะเดียวกันก็มีกองทัพขบวนรถบรรทุกทางการเกษตร  (รถอีแต๋น)  ของ

กลุ่มผู้สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จํานวนมาก  ได้เคล่ือนขบวนเข้ามาสู่กรุงเทพมหานคร  แต่

รัฐบาลได้ขอให้ชะลอการเข้ากรุง  เพ่ือหลีกเลี่ยงการปะทะกัน  แต่สุดท้ายสามารถมาปักหลักชุมนุม

ท่ีสวนจตุจักร  (โอฬาร  สุขเกษม, 2549: 190-193)  อย่างไรก็ดี  ทุกฝ่ายได้พยายามไม่ให้เกิดความ

รุนแรง  เพ่ือให้การเลือกต้ังท่ัวไปในวันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ.2549  มีข้ึนได้  และพ.ต.ท.ทักษิณ  ชิน

วัตร  ได้ประกาศว่า  หากได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่ถึงคร่ึงจะไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  

(นฤพน  เพชรดี, 2549: 177)   

ในช่วงเวลาดังกล่าว  กลุ่มนักวิชาการ  585  คนจาก  41  สถาบัน  ได้ออกมาเคล่ือนไหว

ในช่วงสุดท้ายก่อนการเลือกต้ัง  ด้วยการเปิดประเด็น  “Vote  For  No  Vote”  เรียกร้องให้

ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  แต่สามารถใช้สิทธิในช่องงดออกเสียงได้  หากไม่ต้องการให้คะแนน

กับผู้สมัครคนใด  (นฤพน  เพชรดี, 2549: 178)   

การเลือกต้ังในวันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ.2549  เป็นการเลือกต้ังภายใต้สภาวะวิกฤตทาง

การเมืองของประเทศ  และได้เกิดปรากฏการณ์ท่ี  “ประหลาด”  ท่ีสุดในการเลือกต้ังของไทยหลาย

ประการ  คือ  ประการแรก  อดีตพรรคฝ่ายค้านปฏิเสธท่ีจะลงสมัครรับเลือกต้ังแข่งกับพรรค

การเมืองอ่ืน  ประการท่ีสอง  เกิดกรณีพรรคการเมืองใหม่ๆ  ลงสมัครรับเลือกต้ังจํานวนมากผิดปกติ  

ประการท่ีสาม  คณะกรรมการการเลือกต้ังประกาศตัดรายช่ือผู้รับเลือกต้ังมากท่ีสุด  เพราะขาด

คุณสมบัติ  ประการท่ีส่ี  ผู้สมัครรับเลือกต้ังไม่รู้จักสถานท่ีต้ังของพรรค  หรือจําช่ือหัวหน้าพรรค  

หรือเลขาธิการพรรคไม่ได้  ประการท่ีห้า  ผู้สมัครรับเลือกต้ัง  เม่ือรู้ว่าทําผิดกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง  ได้ไปขอให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านช่วยเหลือด้านคดีความ  ประการ

ท่ีหก  พรรคไทยรักไทยลงสนามเลือกต้ังโดยปราศจากคู่แข่งมากกว่า  270  เขตเลือกต้ัง  ประการท่ี

เจ็ด  ผู้สมัครบัญชีรายช่ือของพรรคไทยรักไทยถูกถอดจากบัญชีรายช่ือ  เพราะขาดคุณสมบัติ  

เน่ืองจากลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค  และลาอุปสมบทหลังสมัครไปแล้ว  ทําให้  ส.ส.บัญชี

รายช่ือของพรรคจาก  100  คนเหลือ  99  คน  ประการท่ีแปด  หลังจากยุบสภาจนถึงวันเลือกต้ังมี

ระยะเวลาเพียง  36  วัน  (โอฬาร  สุขเกษม, 2549: 200-201)   

ประเด็นหน่ึงท่ีกลายเป็นปัญหาในเวลาต่อมา  คือ  การท่ีมีพรรคการเมืองใหม่ๆ  จํานวน

มากลงสมัครรับเลือกต้ัง  จนกระท่ังนายสุเทพ  เทือกสุบรรณ  เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์  ได้

กล่าวหาว่า  พรรคไทยรักไทย  มีการว่าจ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กให้ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง  เพ่ือ
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หนีการถูกตัดสิทธิ์  เน่ืองจากตามพระราชบัญญัติเลือกต้ังมาตรา  74  ท่ีระบุว่า  เขตท่ีมีผู้สมัครเพียง

คนเดียวจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ  20  ของผู้มีสิทธิเลือกต้ัง  ซึ่งท่ัวประเทศมีถึง  

247  เขต  จาก  400  เขต  ท่ีมีผู้สมัครของพรรคไทยรักไทยเพียงคนเดียว  รวมท้ังมีการแก้ไขเพ่ิมเติม

รายช่ือผู้สมัครเข้าไปในฐานข้อมูลพรรคการเมืองของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เพ่ือให้ผู้สมัครรับ

เลือกต้ังท่ีว่าจ้าง  มีคุณสมบัติ  และมีอายุการเป็นสมาชิกพรรคครบถ้วนตามกฎหมายกําหนด  โดย

นายสุเทพระบุว่า  มีเจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  เป็นผู้เข้าไปทําการแก้ไข  (นฤพน  

เพชรดี, 2549: 180)   

ในระหว่างท่ีมีการเลือกต้ัง  ยังเกิดเหตุการณ์สะท้อนเร่ืองราวความวุ่นวายทางการเมือง  

และความผิดปกติในการจัดการเลือกต้ัง  อาทิ  กรณีของรศ.ดร.ไชยยันต์  ไชยพร  หัวหน้าภาควิชา

การปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ท่ีฉีกบัตรเลื อกต้ังในหน่วยลงคะแนน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  โดยระบุว่า  เป็นการต่อต้านความไม่ถูกต้องชอบธรรมของ

ระบอบทักษิณ  หรือการเกิดข้อสงสัยจากกรณีการจัดคูหาเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ท่ี

ก่อให้เกิดข้อสงสัยถึงความเป็นกลางในหลายประเด็น  ไม่ว่าจะเป็นการจัดคูหาเลือกต้ังหันหลัง

ให้กับคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ซึ่งทําให้ผู้อ่ืนสามารถเห็นถึงพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงได้  

ซึ่งถือว่า  เป็นการปฏิบัติท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา  104  ท่ีระบุให้การเลือกต้ังเป็นการเลือกต้ัง

โดยตรง  และเป็นความลับ  (นฤพน  เพชรดี, 2549: 185-186)  หรือการจัดให้มีการติดรูปผู้สมัครไว้

ในบริเวณคูหาเลือกต้ัง  อันเป็นการเอ้ือประโยชน์แก่พรรคการเมืองบางพรรค  การเรียงลําดับ

หมายเลขบัตรเลือกต้ังโดยการให้ช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนไว้ตอนท้ายของบัตรเลือกต้ัง  ทําให้

บุคคลภายนอกมองเห็นได้ง่ายถึงการลงคะแนนเสียง  และการกําหนดสีบัตรเลือกต้ังใกล้เคียงกัน

ระหว่างบัตรลงคะแนนเสียงแบบแบ่งเขต  และแบบบัญชีรายช่ือ  (บุญร่วม  เทียมจันทร์  

และศรัญญา  วิชชาธรรม, 2550: 10-15)  

เหตุการณ์ท้ังหมดได้กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งจนเกิดการฟ้องร้องคดีต่อศาลมากกว่า  

400  คดี  ท้ังศาลฎีกา  ศาลปกครอง  และศาลรัฐธรรมนูญ  โดยมีกลุ่มบุคคล  อาทิ  ดร.บรรเจิด  สิง

คะเนติ  อาจารย์จากคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  พล.อ.สายหยุด  เกิดผล  ประธาน

มูลนิธิองค์กรกลางเพ่ือประชาธิปไตย  ได้ยื่นคําร้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา  เพ่ือให้ส่งคํา

ร้องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า  การเลือกต้ังในคร้ังน้ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย  โดยอ้าง

เหตุผลใน  4  ประเด็น  คือ  การกําหนดวันเลือกต้ังในพระราชกฤษฎีกายุบสภาไม่เหมาะสมและไม่

เท่ียงธรรม  การจัดคูหาเลือกต้ังเป็นการละเมิดหลักการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังท่ีต้องจัดให้เป็นไป

โดยตรงและลับ  มีการจ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เพ่ือหลีกเล่ียง

กรณีมีผู้สมัครรายเดียวที่จะต้องได้คะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  20  ของผู้มาลงคะแนนเสียง  และ
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การลงมติของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  โดยไม่มีการประชุมปรึกษาหารืออย่างครบองค์ประชุม  

(บุญร่วม  เทียมจันทร์  และศรัญญา  วิชชาธรรม, 2550: 18) 

ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยเม่ือวันท่ี  8  พฤษภาคม  พ.ศ.2549  ในประเด็นแรกว่า  

แม้พระราชกฤษฎีกายุบสภาจะตราข้ึนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  และคณะกรรมการการ

เลือกต้ังดําเนินการจัดการเลือกต้ังไปตามรัฐธรรมนูญ  แต่ผลการเลือกต้ังท่ีไม่เท่ียงธรรม  ไม่ได้

ผู้แทนปวงชนอย่างแท้จริงตามระบอบประชาธิปไตย   อันนําไปสู่การเลือกต้ังท่ีไม่ชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  ส่วนในประเด็นท่ี  2  การจัดคูหาเลือกต้ังตามท่ี

กระทําเป็นการกระทําท่ีส่งผลให้การเลือกต้ังไม่เป็นการลงคะแนนเสียงแบบลับ  จากท้ัง  2  ประเด็น  

ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติว่า  การเลือกต้ังดังกล่าว  เป็นการเลือกต้ังท่ีทําให้เกิดผลการเลือกต้ังท่ีไม่

เท่ียงธรรม  ไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง  จึงเป็นการเลือกต้ังท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  มีผล

ให้เพิกถอนการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และสั่งให้องค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการเลือกต้ังจัดให้

มีการเลือกต้ังใหม่ภายใน  60  นับแต่วันประกาศ  ส่วนประเด็นท่ีเหลือ  ศาลไม่พิจารณาเน่ืองจาก

ไม่ได้เป็นปัญหาเก่ียวกับการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  (จักษ์  พันธ์ชูเพชร, 2549: 296-297)  

นอกจากน้ัน  ผลการเลือกต้ังท้ัง  400  เขต  ยังปรากฏว่า  ในเขตท่ีมีผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย

สมัครเพียงพรรคเดียว  จํานวน  247  เขต  มี  38  เขต  ท่ีได้รับคะแนนไม่ถึงร้อยละ  20  ใน  15  

จังหวัด  โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้  และในอีกหลายเขตท่ีคะแนนโนโหวตสูงกว่าคะแนนของ

ผู้สมัครจากพรรคไทยรักไทย  รวมท้ังยังมีบัตรเสียจํานวนมากอีกด้วย 

เม่ือผลการเลือกต้ังได้สะท้อนความเช่ือม่ันศรัทธาที่มีต่อพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และการ

สนับสนุนท่ีถดถอยลง  ทําให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้แถลงประกาศในวันท่ี  4  เมษายน  พ.ศ.

2549  ว่า  จะขอเว้นวรรคทางการเมือง  โดยไม่รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนต่อไป  แต่จะขอทํา

หน้าท่ีรักษาการนายกรัฐมนตรีช่ัวคราว  จนกว่าจะมีการสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่   รวมท้ังจะ

ยังคงทําหน้าท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรคไทยรักไทย  เพ่ือผลักดัน

นโยบายต่างๆ  ต่อไป  (นฤพน  เพชรดี, 2549: 191)  ซึ่งทางนายสนธิ  ลิ้มทองกุล  แกนนํากลุ่ม

พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  ยังคงเห็นว่า  การกระทําดังกล่าวน้ัน  ไม่ได้ก่อให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงแต่อย่างใด  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ยังสามารถสั่งการต่างๆ  และมีอิทธิพลต่อรัฐบาล

ใหม่อยู่เช่นเดิม  ซึ่งอาจทําให้แนวทางต่างๆ  ยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิม   

นอกจากน้ัน   การตัดสินใจดังกล่าวถูกมองว่า  มีนัยทางการเมือง  โดยเป็นเพียงเพ่ือการลด

กระแสการต่อต้านจากประชาชน  และไม่มีหลักประกันว่า  ได้ถอนตัวออกจากการแสวงหาอํานาจ

ทางการเมือง  (นฤพน  เพชรดี, 2549: 198)  ทําให้กลุ่มพันธมิตรฯ  ยังคงปักหลักชุมนุมต่อไป  และมี

การประชุมร่วมกันในหมู่แกนนําให้มีการชุมนุมใหญ่  เพ่ือกดดันให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ลาออก
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จากการเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ  แต่ยังไม่ถึงกําหนดชุมนุมได้เกิดการรัฐประหารของคณะ

ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเสียก่อน 

 

4.3.6 รัฐประหาร  19  กันยายน  2549   และการอายัดทรัพย์  พ.ต.ท.ทักษิณ 

ในระหว่างการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยได้เกิดเหตุการณ์การ

ก่อกวนการชุมนุม  มีการใช้อํานาจรัฐในการใช้กําลังกับผู้ชุมนุม  รวมถึงมีการจัดชุมนุมในลักษณะ  

“ม๊อบชนม๊อบ”  ของกลุ่มผู้สนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เป็นระยะๆ  อย่างไรก็ดี  การชุมนุม

ของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตยยังคงดําเนินต่อไปได้  และได้มีการประชุมระหว่าง

แกนนํา  และกําหนดให้มีการชุมนุมใหญ่ในวันท่ี  20  กันยายน  พ.ศ.2549  โดยให้เหตุผลว่า  เป็น

การชุมนุมดักหน้าพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ก่อนท่ีพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  จะกลับจากการปฏิบัติ

ภารกิจในต่างประเทศ  2  วัน  ในขณะเดียวกัน  มีข่าวการเตรียมส่งกําลังเข้าก่อกวนการชุมนุม  หรือ

เข้าปะทะจากฝ่ายสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เพ่ือให้เกิดความรุนแรง  และรัฐบาลจะประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือใช้กําลังปราบปราม  จนกระทั่งในท่ีสุด  ในวันท่ี  19  กันยายน  พ.ศ.2549  

รัฐบาลได้ถูกยึดอํานาจการปกครองโดยคณะข้าราชการทหารและตํารวจ  ภายใต้ช่ือว่า  “คณะปฏิรูป

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (คปค.)”  ซึ่งมีพล.อ.

สนธิ  บุญยรัตกลิน  ผู้บัญชาการกองทัพบก  (ในขณะน้ัน)  เป็นหัวหน้าคณะ  ร่วมกับผู้นําเหล่าทัพ

ทุกเหล่าทัพ  และผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  โดยอ้างเหตุผลการเข้ายึดอํานาจการปกครองว่า  ใน

การบริหารประเทศของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  มีการทุจริตคอร์รัปช่ัน  แทรกแซงองค์กรอิสระ  เอ้ือ

ประโยชน์แก่พวกพ้อง  ทําให้เกิดความแตกสามัคคีของคนในชาติ  อาจเสียเลือดเน้ือ  และทําให้

บ้านเมืองวุ่นวาย  จึงได้ยึดอํานาจการบริหารประเทศจากรัฐบาลรักษาการ  (วีรชาติ  ชุ่มสนิท, 2549: 

207)   

การรัฐประหารดังกล่าวนับเป็นการก่อรัฐประหารเป็นคร้ังแรกในรอบ  15  ปี  นับเป็นจุด

เปล่ียนสําคัญ  คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข  (คปค.)  ได้ยกเลิกการเลือกต้ังในเดือนตุลาคม  ยกเลิกรัฐธรรมนูญ   พ.ศ.2540  มีการ

ประกาศใช้กฎอัยการศึก  จับกุมสมาชิกคณะรัฐมนตรีหลายคนในช่วงแรกของการยึดอํานาจ  และ

ให้คํามั่นว่า  จะฟื้นฟูรัฐบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยภายในหน่ึงปี   

ผลจากการรัฐประหารในคร้ังน้ีไม่มีการเสียเลือดเน้ือ  ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ  ในขณะ

ท่ีปฏิกิริยาจากต่างประเทศก็มีหลายแง่มุม  ท้ังการวิพากษ์วิจารณ์จากออสเตรเลีย  การแสดงความ

เป็นกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน  หรือการแสดงความผิดหวังของสหรัฐอเมริกา  ท่ีถือว่า  

ไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโต  โดยเห็นว่า  การก่อรัฐประหารน้ันไม่มีเหตุผลเพียงพอท่ีจะยอมรับได้  
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(Bangkok Post, 2006a: 3)  และในเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2549  หรือสองเดือนภายหลังการ

รัฐประหาร  คณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาติ  (คมช.)  ได้ออกสมุดปกขาว  ช้ีแจงสาเหตุของการก่อ

รัฐประหาร  โดยมีสาระสําคัญได้แก่  เพราะเกิดการทุจริตในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน  การใช้

อํานาจในทางประพฤติมิชอบ  การละเมิดจริยธรรมคุณธรรมของผู้นําประเทศ  การแทรกแซงระบบ

การตรวจสอบทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ  ข้อผิดพลาดเชิงนโยบายท่ีนําไปสู่การละเมิดสิทธิ

เสรีภาพ  และบ่อนทําลายความสามัคคีของคนในชาติ  (The Nation, 2006b: 7)   

ในขณะเดียวกัน  มีหลายฝ่ายได้ช้ีให้เห็นถึงสาเหตุของการรัฐประหารในประเด็นอ่ืนๆ  ท่ี

น่าสนใจ  อาทิ  เกิดจากความขัดแย้งทางอํานาจจากการแทรกแซงการโยกย้ายนายทหารประจําปี  

หรือเป็นเพราะความขัดแย้งระหว่างพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  กับพล.อ.เปรม  ติณสูลานนท์  ประธาน

องคมนตรี  เป็นต้น  ในด้านของปฏิกิริยาของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และกลุ่มบุคคลท่ีสนับสนุน

น้ัน  ในช่วงการก่อรัฐประหาร  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  กําลังปฏิบัติหน้าท่ีในต่างประเทศ  โดยมี

กําหนดการจะข้ึนแถลงต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  ซ่ึงในขณะการก่อรัฐประหารได้มีการ

ต่อต้านช่ัวระยะเวลาหน่ึง  โดยในเวลา  22.15  น.  ของวันท่ี  19  กันยายน  พ.ศ.2549  พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร  ได้ออกแถลงการณ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตกรุงเทพมหานคร  ผ่านดาวเทียมจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี  แต่ออกอากาศได้เพียงช่ัวครู่เดียว  

กําลังทหารได้บุกเข้ายึดสถานี  พร้อมให้หยุดออกแพร่ภาพโดยทันที  (The Nation, 2006a)   

ต่อมาในวันท่ี  20  กันยายน  พ.ศ.2549  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ยกเลิกการข้ึนแถลงต่อ

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ  และข้ึนเคร่ืองบินเท่ียวพิเศษเดินทางไปยังกรุงลอนดอน  ประเทศ

อังกฤษ  และในวันท่ี  23  กันยายน  พ.ศ.2549  มีข่าวว่า  แกนนําคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ได้รับการติดต่อจากพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  

โดยระบุว่า  พร้อมจะยุติการเคลื่อนไหวทางการเมืองในทุกกรณี  และได้แจ้งให้รัฐมนตรี   และ

สมาชิกพรรคไทยรักไทยทุกคนให้รับทราบ  และปฏิบัติตามคําสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองฯ  

ทุกประการ  และจะพักผ่อนกับครอบครัวในต่างประเทศ  (ไทยโพสต์, 2549: 5)  

ในส่วนของประชาชนท่ัวไปน้ัน  มีประชาชนจํานวนหน่ึงออกมาให้กําลังใจทหารตามจุด

ต่างๆ  โดยแสดงความช่ืนชม  ด้วยการมอบดอกไม้  นํ้า  อาหาร  หรือการถ่ายรูปร่วมกับทหารด้วย  

สวนดุสิตโพลได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนท่ัวประเทศจํานวน  2,019  คน  ในวันท่ี  20  

กันยายน  พ.ศ.2549  พบว่า  ประชาชนร้อยละ  83.98  เห็นด้วยกับรัฐประหารคร้ังน้ี  เน่ืองจากเห็น

ว่า  จะทําให้การเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน  ส่วนประชาชนท่ีไม่เห็นด้วย  มีความเห็นว่า  ทํา

ให้ภาพลักษณ์ของประเทศตกตํ่าลง  นอกจากน้ันยังมีองค์กรต่างๆ  ท่ีแสดงความเห็นด้วยต่อการ

รัฐประหาร  อาทิ  กลุ่มนักธุรกิจบางกลุ่ม  ท่ีเช่ือว่า  แม้จะกระทบต่อเศรษฐกิจบ้าง  แต่คงเป็นแค่
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ช่ัวคราว  และจะสยบความวุ่นวายของประเทศได้  หรือชมรมแพทย์ชนบท  ที่เห็นว่า   ประเทศมี

ปัญหาจากผู้นําท่ีไม่ชอบธรรม  และบริหารประเทศด้วยเผด็จการประชาธิปไตย  จึงควรหยุดระบอบ

น้ี  ซึ่งการรัฐประหารในคร้ังน้ีเกิดความเสียหายแก่ประเทศน้อยที่สุด  และไม่เสียเลือดเน้ือ   

(Bangkok Post, 2006a: 1)   

ขณะเดียวกัน  ได้มีบางกลุ่มออกมาคัดค้านต่อต้านการรัฐประหารในคร้ังน้ี  อาทิ  ร.ต.ฉลาด  

วรฉัตร  และนายทวี  ไกรคุปต์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้ทําการประท้วงการรัฐประหารท่ี

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย  บริเวณถนนราชดําเนิน  (ประชาไท, 2549ก)  หรือศูนย์ข่าวสารกิจกรรม

นักศึกษาได้ประณามการรัฐประหารในคร้ังน้ีว่า  เป็นการ  “ฉีก”  รัฐธรรมนูญฉบับที่ประชาชนได้มี

ส่วนร่วมกันในการร่างมากที่สุด  มีการปิดหูปิดตาประชาชนด้วยการควบคุมสื่ออย่างเบ็ดเสร็จ  รวม

ไปถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน  และได้เรียกร้องประชาชนร่วมกันใส่ชุดดําหรือ

ปลอกแขนดํา  (ประชาไท, 2549ข)  อีกทั้งมีกลุ่มนักศึกษาจากหลายสถาบันออกมาเคล่ือนไหว

คัดค้านการรัฐประหาร   อาทิ  นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทย าลัยมหิดล  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เครือข่ายนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เป็น

ต้น  และมีการชุมนุมของประชาชนบางกลุ่มด้วยเช่นกัน 

ต่อมาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขได้จัดต้ังรัฐบาลช่ัวคราว  โดยมีพล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  และ

คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  (คปค.)  ได้

แปรสภาพเป็น  “คณะมนตรีความม่ันคงแห่งชาติ  (คมช.)”  (มติชน, 2550ก: 3)  นอกจากน้ัน  คณะ

ปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ได้จัดต้ังองค์กร

พิเศษข้ึนองค์กรหน่ึง  คือ  คณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รัฐ  

(คตส.)  ทําหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน  ในเร่ืองท่ีทําให้รัฐเสียหายเฉพาะรัฐบาล 

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เท่าน้ัน  ซึ่งต้ังข้ึนตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ฉบับที่  30  ลงวันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ.2549  

และในวันท่ี  11  มิถุนายน  พ.ศ.2550  คตส.  ได้มีคําแถลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ  โดย

ระบุว่า  จากการตรวจสอบและไต่สวนในคดีต่างๆ  ได้ลุล่วงถึงข้ันมีพยานหลักฐานอันควรเช่ือได้ว่า  

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  กับพวก  ได้ทุจริตประพฤติมิชอบ  และรํ่ารวยผิดปกติ  ได้ทรัพย์สินโดยมิ

สมควรจากการใช้อํานาจหน้าท่ีเอ้ื อประโยชน์ต่อกิจการของบริษัท ชิน  คอร์ปอเรช่ัน  จํากัด  

(มหาชน)  เป็นเหตุให้ได้ประโยชน์  และก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐโดยรวม   
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โดยในคําแถลงได้ระบุพฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงการทุจริตประพฤติมิชอบของพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  ท่ี  คตส.  มีพยานหลักฐานจนถึงขั้นกล่าวหามี  5  คดี  (คมชัดลึก, 2550: 14)  

ประกอบด้วย 

1) การทุจริตโครงการจัดซ้ือท่ีดินมูลค่าตามสัญญา  772  ล้านบาท  จากกองทุน

ฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน  ธนาคารแห่งประเทศไทย 

2) การจัดซื้อกล้ายางมูลค่าตามสัญญา  1,440  ล้านบาท  ของกรมวิชาการเกษตร  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

3) การทุจริตโครงการจัดซ้ือจัดจ้างปรับเปลี่ยนสายพานลําเลียงกระเป๋าสัมภาระ

ผู้โดยสาร  และเคร่ืองตรวจสอบวัตถุระเบิด  CTX  9000  ทําให้รัฐเสียหายประมาณ  1,500  ล้าน

บาท 

4) โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย  3  ตัว  และ  2  ตัว  ของสํานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาล  รัฐเสียหายประมาณ  37,790  ล้านบาท 

5) การให้เงินกู้โดยทุจริตของผู้บริหารธนาคารกรุง ไทย  รัฐเสียหายประมาณ  

5,185  ล้านบาท 

ในส่วนของพฤติการณ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงความรํ่ารวยผิดปกติของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  

น้ัน  คตส.  ได้ระบุว่า  มีพยานหลักฐานเช่ือได้ว่า  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และภริยา  ยังคงถือไว้ซึ่ง

หุ้นธุรกิจสัมปทานของบริษัทชิน  คอร์ปอเรช่ัน  จํากัด  (มหาชน)  ต้ังแต่การเข้าดํารงตําแหน่ง

นายกรัฐมนตรีเป็นต้นมา  แต่ได้ให้บุตร  ญาติ  หรือบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ถือหุ้นไว้แทน  และยังได้ใช้

อํานาจหน้าท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกิจการชินคอร์ปหลายประการ   มีท้ังที่พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  

เก่ียวข้องสั่งการโดยตรง  หรือละเว้นไม่กํากับสั่งการดูแล  โดยมีความพยายามหลีกเลี่ยงข้ันตอน

ตรวจสอบตามกฎหมายทุกคร้ัง  ยังผลเป็นประโยชน์อันมิควรได้ตกเป็นมูลค่าแฝงฝังอยู่ในหุ้นของ

ตน  จนมีมูลค่าสูงข้ึนอย่างผิดปกติตลอดเวลา  (คมชัดลึก, 2550: 14)  ดังน้ี 

1) แก้ไขสัญญาข้อตกลงลดส่วนแบ่งรายได้ค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีแบบใช้

บัตรจ่ายเงินล่วงหน้า  (Prepaid)  เพ่ือประโยชน์แก่บริษัท  แอดวานส์  อินโฟเซอร์วิส  จํากัด  (AIS)  

ทําให้รัฐเสียผลประโยชน์  ตลอดอายุสัมปทานเป็นเงินประมาณ  71,667  ล้านบาท 

2) แก้ไขสัญญาข้อตกลงปรับเกณฑ์การตัดส่วนแบ่งรายได้ให้บริษัท  ทีโอที  

จํากัด  (มหาชน)  เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่บริษัท  แอดวานส์  อินโฟเซอร์วิส  จํากัด  (AIS)  ทําให้รัฐ

เสียหายประมาณ  700  ล้านบาท 
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3) ตราพระราชกําหนดภาษีสรรพสามิตในกิจการโทรคมนาคม  และ มีมติ

คณะรัฐมนตรีแปลงค่าสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิต  เพ่ือประโยชน์แก่บริษัท  แอดวานส์  อินโฟ

เซอร์วิส  จํากัด  (AIS)  ทําให้วิสาหกิจของรัฐเสียหายประมาณ  30,667  ล้านบาท 

4) ให้บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  เช่าและลงทุนระบบคลื่นความถี่ดาวเทียม

ของบริษัท  ชิน  แซทเทลไลท์  จํากัด  (มหาชน)  โดยไม่จําเป็น  เป็นเหตุให้บริษัท  ทีโอที  จํากัด  

(มหาชน)  และรัฐเสียหาย  เป็นจํานวนเงินประมาณ  700  ล้านบาท 

5) สั่งการให้ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  (EXIM  Bank)  

ให้รัฐบาลสหภาพพม่ากู้เงิน  เพ่ือซ้ือสินค้าและบริการของบริษัทชิน  แซทเทิลไลท์  จํากัด  (มหาชน)  

ในจํานวนเงินกู้ประมาณ  1,000  ล้านบาท 

6) อาศัยการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  นําผลประโยชน์ของชาติแลกเปล่ียน

กับการบุกเบิกตลาดธุรกิจดาวเทียมให้แก่สายธุรกิจดาวเทียมในเครือบริษัท  ชิน  คอร์ปอเรช่ัน  

จํากัด  (มหาชน)  เพ่ิมมูลค่าธุรกิจดาวเทียมของบริษัทชิน  แซทเทิลไลท์  เป็นอันมาก 

จากมติของ  คตส.  ดังกล่าว  คตส.  ได้ส่งเร่ืองให้อัยการสูงสุด  เพ่ือย่ืนคําร้องต่อศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ขอศาลสั่งยึดทรัพย์สินจากการซื้อขายหุ้นชินคอร์ป  

จํานวนกว่า  7.6  หม่ืนล้านบาท  ให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป 

 

4.3.7 การตัดสินคดียุบพรรค  และการสืบทอดพรรคธุรกิจการเมือง   

คดียุบพรรคการเมืองเน่ืองมาจากการเลือกต้ังในวันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ.2549  ท่ีนายสุเทพ  

เทือกสุบรรณ  เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์  ร้องเรียนคณะกรรมการการเลือกต้ัง  (กกต.)  ว่า  

พรรคไทยรักไทยได้จ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กลงสมัครรับเลือกต้ัง  เพ่ือหลีกเล่ียงกรณีคะแนน

เสียงน้อยกว่าร้อยละ  20  นอกจากน้ียังมีการปลอมแปลงเอกสารฐานข้อมูลสมาชิกพรรค  ในขณะท่ี

พรรคไทยรักไทยได้ร้องเรียนกลับว่า  ถูกพรรคประชาธิปัตย์จ้างพรรคเล็กใส่ร้ายพรรคของตน  โดย

คณะกรรมการการเลือกต้ังเห็นว่า  มี  5  พรรคท่ีกระทําความผิดตามมาตรา  66  ของพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2541  และได้ส่งสํานวนต่ออัยการสูงสุด  เพ่ือให้

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคการเมืองท่ีเก่ียวข้องท้ัง  5  พรรค  ได้แก่  พรรคไทยรักไทย  พรรค

พัฒนาชาติไทย  พรรคแผ่นดินไทย  พรรคประชาธิปัตย์  และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า   

จนกระทั่งในวันท่ี  30  เมษายน  พ.ศ.2550  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคําวินิจฉัยกรณีอัยการ

สูงสุดมีคําร้องให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์  และพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าก่อน  โดยมีมติให้ยกเลิก

คําร้องท่ีให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์  และมีคําสั่งให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า  รวมท้ังเพิกถอน
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สิทธิการเลือกต้ังต่อกรรมการบริหารพรรค  เป็นจํานวน  9  คน  มีกําหนด  5  ปี  ซึ่งสามารถสรุป

ประเด็นสําคัญๆ  ได้ดังน้ี  (ศาลรัฐธรรมนูญ, 2550ก) 

1) การท่ีหัวหน้าพรรค  และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์จัดให้มีการ

ปราศรัยเก่ียวกับการบริหารงานของ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เน่ืองจากมีพฤติกรรมท่ีส่อแสดงให้

เข้าใจได้ว่า  พ.ต.ท.ทักษิณ  และบุคคลร่วมรัฐบาลบางคนมีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเอ้ือประโยชน์

แก่พวกพ้อง  ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณ  เป็นนายกรัฐมนตรี  การนําเร่ืองดังกล่าวมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นวิสัย

ของประชาชนท่ัวไปย่อมกระทําได้  เน่ืองจากพ.ต.ท.ทักษิณ  เป็นนายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นบุคคล

สาธารณะ  ส่วนการกล่าวปราศรัยหรือชักชวนให้ลงคะแนนในช่อง  “ไม่ประสงค์จะลงคะแนน”  

เป็นสิทธิ์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  มาตรา  326  (4)  และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และวุฒิสภา  พ.ศ.2541  มาตรา  56  จึงไม่

เป็นการใส่ร้ายด้วยความเท็จ  หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  

หัวหน้าพรรค  และสมาชิกพรรคไทยรักไทยผู้สมัครรับเลือกต้ัง  และชักจูงให้ประชาชนท่ีมีสิทธิ

เลือกต้ังไม่ลงคะแนนเสียงเลือกต้ังให้ผู้สมัครรับเลือกต้ัง   หรือพรรคการเมืองใดท่ีลงสมัครรับ

เลือกต้ังในทุกเขตเลือกต้ัง 

2) ท่ีผู้ถูกร้องกล่าวหาว่า  พรรคประชาธิปัตย์รู้เห็นเป็นใจให้นายทักษนัย  กี่สุ้น  

นํานางเสาวนิภา  จันโพธิ์  นางรัชนู  ต่างสี  และนายสุวิทย์  อบอุ่น  ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรค

ประชาธิปไตยก้าวหน้า  และสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง  แล้วจัด

แถลงข่าวว่า  พรรคไทยรักไทยเป็นผู้ว่าจ้างบุคคลท้ังสามน้ัน  ฟังได้ว่า  นายทักษนัย  พาผู้สมัครท้ัง

สามไปสมัครสมาชิกพรรค  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  โดยรู้ว่า  ผู้สมัครท้ังสามเป็นสมาชิก

พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าไม่ครบ  90  วันจริง  แต่นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  และพรรค

ประชาธิปัตย์ไม่มีส่วนรู้เห็น  หรือสนับสนุนการกระทําของนายทักษนัย  และฟังไม่ได้ว่า  นายสุ

เทพ  เทือกสุบรรณ  จัดแถลงข่าวใส่ร้ายพรรคไทยรักไทยว่า  เป็นผู้ว่าจ้างผู้สมัครท้ังสาม 

3) ท่ีผู้ถูกร้องกล่าวหาว่า  พรรคประชาธิปัตย์  โดยนายไทกร  พลสุวรรณ  ว่าจ้าง

นายวรรธวริทธิ์  ตันติภิรมย์  หัวหน้าพรรคชีวิตท่ีดีกว่าใส่ร้ายนายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ  

กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยน้ัน  กรณีน้ีฟังไม่ได้ว่า  นายไทกร  ว่าจ้างให้นายวรรธวริทธิ์ใส่

ร้ายนายสุวัจน์  แต่เป็นเร่ืองท่ีนายไทกร  แสวงหาพยานหลักฐานจากนายวรรธวริทธิ์  เน่ืองจากนาย

ไทกรเช่ือว่า  พรรคไทยรักไทยว่าจ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกต้ัง 

4) ท่ีผู้ถูกร้องกล่าวหาว่า  พรรคประชาธิปัตย์ขัดขวางการสมัครรับเลือกต้ังสภา

ผู้แทนราษฎรของนางสาวปัทมา  ชายเกตุ  กับพวก  ท่ีจังหวัดสงขลา  ฟังได้ว่า  มีการขัดขวางจริง  
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แต่กรรมการบริหารพรรค  และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีส่วนร่วมใน

การขัดขวางดังกล่าว 

5) ท่ีผู้ถูกร้องกล่าวหาว่า  พรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าออกหนังสือรับรองการเป็น

สมาชิกอันเป็นเท็จให้แก่  นางสาวนิภา  จันโพธิ์  นางรัชนู  ต่างสี  และนายสุวิทย์  อบอุ่น  ซึ่งเป็น

สมาชิกพรรคติดต่อกันไม่ครบ  90  วัน  นําไปเป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกต้ังเป็นสมาชิก

ผู้แทนราษฎรน้ัน  ฟังได้ว่า  นางสาวอิสรา  หรือพรนภารินทร์  ยวงประสิทธิ์  หัวหน้าพรรค

ประชาธิปไตยก้าวหน้าออกหนังสือรับรองอันเป็นเท็จโดยรู้อยู่ว่า  บุคคลท้ังสามเป็นสมาชิกพรรคยัง

ไม่ครบ  90  วันจริง 

คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า  พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้กระทําตามท่ีถูกกล่าวหา  จึง

ให้ยกคําร้องในส่วนท่ีขอให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์  ส่วนพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้ากระทําการ

ตามท่ีถูกกล่าวหา  ซึ่งเป็นการกระทําอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นการกระทําท่ีขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2541  มาตรา  66  (2) (3)  โดย

เป็นการกระทําท่ีขาดจิตสํานึกท่ีดีต่อประชาชน  ไม่คํานึงถึงความเสียหายและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ

ประเทศชาติ  จึงให้ยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า  และเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของคณะกรรมการ

บริหารพรรคจํานวน  9  คน  ตามประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง  ฉบับลงวันท่ี  24  มีนาคม  

พ.ศ.2549  มีกําหนด  5  ปี  นับแต่วันมีคําสั่งยุบพรรคตามประกาศ  คปค.  ฉบับที่  27  ข้อ  3 

ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญได้อ่านคําวินิจฉัยกรณีอัยการสูงสุดมี

คําร้องให้ยุบพรรคไทยรักไทย  พรรคพัฒนาชาติไทย  และพรรคแผ่นดินไทย  โดยมีคําสั่งให้ยุบ

พรรคท้ังสามพรรค  รวมท้ังเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ังต่อกรรมการบริหารพรรค  เป็นจํานวน  111  

คน  19  คน  และ  3  คน  ตามลําดับ  มีกําหนด  5  ปี  ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ดังน้ี  (ศาล

รัฐธรรมนูญ, 2550ข) 

1) ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า  พรรคไทยรักไทย  ว่าจ้างพรรคพัฒนาชาติไทย  และพรรค

แผ่นดินไทย  และพรรคพัฒนาชาติไทย  และพรรคแผ่นดินไทย  รับจ้างพรรคไทยรักไทยจัดหา

ผู้สมัครรับเลือกต้ัง  เพ่ือช่วยเหลือพรรคไทยรักไทย  พรรคพัฒนาชาติไทยร่วมกับเจ้าหน้าท่ี

สํานักงาน  กกต.  แก้ไขข้อมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย  เพ่ือให้ครบ  90  วัน  โดยมีพรรคไทยรัก

ไทยเป็นผู้สนับสนุน  และพรรคพัฒนาชาติไทยกับพรรคแผ่นดินไทย  ออกหนังสือรับรองสมาชิก

ของพรรคตน  อันเป็นเท็จ  เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการสมัครรับเลือกต้ัง 

2) พลเอกธรรมรักษ์  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา  และนายพงษ์ศักด์ิ  รักตพงษ์ไพศาล  

เป็นกรรมการบริหารพรรคคนสําคัญของพรรคไทยรักไทย  และได้รับความไว้วางใจอย่างยิ่งจาก
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คณะกรรมการบริหารพรรค  และหัวหน้าพรรค  ได้ดําเนินการเพ่ือให้พรรคไทยรักไทยสามารถ

กลับคืนสู่อํานาจได้โดยเร็ว  เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพรรคไทยรักไทย  พรรคไทยรักไทยไม่เคยมี

การประชุมคณะกรรมการบริหารพรรค  เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในข้อกล่าวหา  ท้ังก่อนและหลังวัน

เลือกต้ัง  ท้ังท่ีข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเร่ืองสําคัญท่ีกระทบต่อภาพลักษณ์ของพรรคไทยรักไทย  ถือ

ได้ว่าการกระทําของพลเอกธรรมรักษ์  และนายพงษ์ศักด์ิ  เป็นการกระทํา  และมีผลผูกพันพรรค

ไทยรักไทย  นายบุญทวีศักด์ิ  อมรสินธ์ุ  หัวหน้าพรรคพัฒนาชาติไทย  ได้เก่ียวข้องกับการแก้ไข

เปล่ียนแปลงข้อมูลสมาชิกพรรคพัฒนาชาติไทย  และการรับเงินจากพลเอกธรรมรักษ์  ถือได้ว่า  

การกระทําของนายทวีศักด์ิ  เป็นการกระทําและมีผลผูกพันพรรคพัฒนาชาติไทย  ในส่วนของนาย

บุญาบารมีภณ  ชิณราช  หัวหน้าพรรคแผ่นดินไทย  รู้เห็นยินยอมให้นางฐัติมา  ภาวะลี  รับเงินจาก

พลเอกธรรมรักษ์  ท้ังยังออกหนังสือรับรองการเป็นสมาชิกพรรคอันเป็นเท็จ  ถือได้ว่า  การกระทํา

ของนายบุญาบารมีภณ  เป็นการกระทํา  และมีผลผูกพันพรรคแผ่นดินไทย  

3) การกระทําของพรรคไทยรักไทย  เข้าหลักเกณฑ์ที่ถือได้ว่า  เป็นการได้มาซึ่ง

อํานาจในการปกครองประเทศ  โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  

เป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ  หรือขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน  การกระทําของพรรคพัฒนาชาติไทย  และพรรคแผ่นดินไทย  เข้า

หลักเกณฑ์ที่ถือได้ว่า  เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ  ท้ังยังเป็นภัยต่อความม่ันคงของรัฐ  หรือขัดต่อกฎหมายหรือความ

สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

4) การกระทําของพรรคไทยรักไทย  เป็นการกระทําเพ่ือให้ได้มาซึ่งอํานาจใน

การปกครองประเทศ  โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  เป็นภัยต่อ

ความม่ันคงของรัฐหรือขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน  ไม่ผดุงไว้ซ่ึงหลักการสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ไม่เคารพยําเกรง

ต่อกฎหมายบ้านเมือง  และไม่อาจดํารงความเป็นพรรคการเมืองท่ีจะสร้ างสรรค์และจรรโลง

ความชอบธรรมทางการเมืองแก่ระบอบการปกครองของประเทศโดยรวมได้อีกต่อไป  จึงมีเหตุอัน

สมควรยุบพรรคไทยรักไทย  ส่วนพรรคพัฒนาชาติไทยและพรรคแผ่นดินไทย  เป็นพรรคการเมือง

ท่ีจัดต้ังข้ึนมาเพ่ือประโยชน์ของผู้ก่อต้ังหรือคณะกรรมการบริหารพรรค  มิได้มีสภาพควา มเป็น

พรรคการเมืองอยู่เลย  จึงมีเหตุอันสมควรยุบพรรคท้ังสองด้วย 

5) การท่ีกรรมการบริหารพรรคการเมือง   ซึ่งดํารงตําแหน่งในขณะเกิดเหตุ

ลาออกจากตําแหน่งก่อนวันมีคําวินิจฉัยของตุลาการรัฐธรรมนูญ  ก็ไม่ลบล้างผลของการกระทําท่ี

พรรคการเมืองได้กระทําในขณะท่ีกรรมการบริหารพรรคผู้น้ั นดํารงตําแหน่งอยู่  มิฉะน้ันจะ
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ก่อให้เกิดผลที่ไม่ควรจะเป็น  และการบังคับเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ย่อมตก

เป็นไร้ผล  คณะตุลาการรัฐธรรมนูญจึงเพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของกรรมการบริหารพรรคการเมือง

ดังกล่าวได้ 

คณะตุลาการจึงมีคําสั่งให้ยุบพรรคไทยรักไทย  พรรคพัฒนาชาติไทย  และพรรค

แผ่นดินไทย  กับให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ังของกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย  111  คน  พรรค

พัฒนาชาติไทย  19  คน  และพรรคแผ่นดินไทย  3  คน  มีกําหนด  5  ปี  นับแต่วันท่ีมีคําสั่งให้ยุบ

พรรคการเมือง 

ภายหลังการตัดสินให้ยุบพรรคไทยรักไทย  และเพิกถอนสิทธิ ทางการเมืองของคณะ

กรรมการบริหารพรรค  กลุ่มแกนนําพรรคไทยรักไทยมีมติส่งสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิม  สมัคร

เข้าเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชน  โดยพรรคพลังประชาชน  เป็นพรรคการเมืองท่ีก่อต้ังต้ังแต่ปี  

พ.ศ.2541  ซึ่งได้ส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกต้ังในวันท่ี  2  เมษายน  พ.ศ.2549  ด้วย  (ไทยรัฐ, 2549) 

แกนนํากลุ่มไทยรักไทยท่ีไม่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองได้เข้าเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค

พลังประชาชน  และได้เชิญนายสมัคร  สุนทรเวช  มาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่  ซึ่งพ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร  เป็นผู้ชักชวน  และเชิญให้รับตําแหน่งด้วยตนเอง  (ไทยรัฐ, 2550)  นอกจากน้ัน  การต้ัง

คณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  ได้มีบุคคลท่ีเก่ียวข้อง  มีความสัมพันธ์  หรือได้รับการ

สนับสนุนจากกลุ่มแกนนําพรรคไทยรักไทยเดิมเข้าเป็นกรรมการบริหารพรรคจํานวนมาก  อาทิ  

นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  นายไชยา  สะสมทรัพย์  นายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ  นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์  

เป็นรองหัวหน้าพรรค  นายแพทย์สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี  เป็นเลขาธิการพรรค  นายนภดล  ปัทมะ  เป็น

รองเลขาธิการพรรค  หรือนายวีระพล  อดิเรกสาร  นางสาวปิยะรัตน์  เทียนแก้ว  นายพิเชษฐ์  ตัน

เจริญ  เป็นกรรมการบริหารพรรค  เป็นต้น  (มติชน, 2550ข: 5) 

ต่อมามีการจัดให้มีการเลือกต้ังในวันท่ี  23  ธันวาคม  พ.ศ.2550  พรรคพลังประชาชนได้ชู

แนวนโยบายประชานิยม  ประกาศสานต่อนโยบายของพรรคไทยรักไทย  โดยประกาศนโยบาย  

“เพ่ิมรายได้  ลดรายจ่าย  ขยายโอกาสให้แก่ประชาชน”  แนวนโยบายท่ีสําคัญอาทิ  การประกาศไม่

มีการข้ึนภาษี  ขยายเวลาพักชําระหน้ีเกษตรกร  พัฒนากองทุนหมู่บ้าน  จัดสรรเงินทุนประจํา

หมู่บ้าน  หรือ  SML  สานต่อโครงการ  OTOP  ระยะที่สอง  ธนาคารประชาชน  เพ่ิมทุนจดทะเบียน  

SMEs  เร่งออกโฉนดเอกสารสิทธิพิชิตความจน  โคล้านตัวแสนฟาร์ม  ประกันราคาพืชผลของ

เกษตรกร  โครงการแรงงานบินก่อนผ่อนทีหลัง  มีสินเช่ือโดยไม่ต้องคํ้าประกัน  เดินหน้าผู้ว่าฯ  ซีอี

โอ  เป็นต้น  นอกจากน้ันยังประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ  เช่น  โครงการเมกะโปรเจ็คต์  1.5  

ล้านล้านบาท  หรือการต่อยอดนโยบายส่งเสริมสุขภาพอย่าง  30  บาทรักษาทุกโรค  เป็นต้น   
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พรรคพลังประชาชน  จึงเป็นตัวแทน  หรือเป็นพรรคไทยรักไทยใหม่  ท่ีนอกจากจะสานต่อ

นโยบายประชานิยม  และรวบรวมสมาชิกจากพรรคไทยรักไทยแล้ว  ยังประกาศสนับสนุนแนวคิด

ต่างๆ  ของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ทําให้ได้รับการสนับสนุนจากประชาชน  และกลุ่มธุรกิจท่ีเคยให้

การสนับสนุนพรรคไทยรักไทยด้วย  ด้วยแรงสนับสนุนต่างๆ  ดังกล่าว  ทําให้พรรคพลังประชาชน

ชนะการเลือกต้ังในคร้ังต่อมา  และได้เลือกให้นายสมัคร  สุนทรเวช  หัวหน้าพรรค   ข้ึนดํารง

ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  ในวันท่ี  29  มกราคม  พ.ศ.2551  โดยมีกลุ่มสมาชิกท่ีเคยมีบทบาทใน

พรรคไทยรักไทยเดิมร่วมใน คณะรัฐมนตรีจํานวนมาก  คณะรัฐมนตรีในรัฐบาลพรรคพลัง

ประชาชน  ประกอบด้วย  นายมิ่งขวัญ  แสงสุวรรณ  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์  นายสมชาย  วงศ์ สวัสด์ิ  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  นายแพทย์สุรพงษ์  สืบวงศ์ลี  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลัง  นายสหัส  บัณฑิตกุล  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  พลตรีสน่ัน  ขจรประศาสน์  เป็น

รองนายกรัฐมนตรี  นายสุวิทย์  คุณกิตติ  เป็นรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม  นายชูศักด์ิ  ศิรินิล  เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายจักรภพ  เพ็ญแข  

เป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายประดิษฐ์  ภัทรประสิทธิ์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงการคลัง  ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์  สุวรรณฉวี  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  

นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์  เป็นรัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายสันติ  พร้อมพัฒน์  เป็น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นายทรงศักด์ิ  ทองศรี  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คมนาคม  นายอนุรักษ์  จุรีมาศ  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  นายสมศักด์ิ  ปริศนา

นันทกุล  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายกมล  จิรพันธุ์วนิช  เป็นรัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายธีระชัย  แสนแก้ว  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์  นางพูนภิรมย์  ลิปตพัลลภ  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นายวีระศักด์ิ  

โควสุรัตน์  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  นายมั่น  พัธโนทัย  เป็นรัฐมนตรีว่า

การะทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  นายวุฒิพงศ์  ฉายแสง  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  ร้อยตํารวจเอกเฉลิม  อยู่บํารุง  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายสุพล  

ฟองงาม  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายสิทธิชัย  โควสุรัตน์  เป็นรัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายไชยา  สะสมทรัพย์  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล  เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  นางอุไรวรรณ  เทียนทอง  

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นางอนงค์วรรณ  เทพสุ ทิน  เป็นรัฐมนตรีว่าการกระรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (กรุงเทพธุรกิจ, 2551ก)  จะเห็นได้ว่า  รัฐมนตรีส่วนใหญ่เป็น
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อดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย  หรือบางคนมีความสัมพันธ์กับอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยท่ีถูกตัด

สิทธิ์ทางการเมือง 

การท่ีพรรคพลังประชาชนได้จัดต้ังรัฐบาล  โดยเป็นท่ีทราบกันดีว่า  เป็นพรรคตัวแทนของ

พรรคไทยรักไทยเดิม  และยังประกาศสนับสนุนแนวคิดหรือนโยบายต่างๆ  ของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชิน

วัตร  ทําให้กลุ่มท่ีต่อต้านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  คือ  กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  

ยังคงจัดการชุมนุมเรียกร้องในการขับไล่รัฐบาลต่อไป  อีกทั้งในช่วงน้ียังเกิดประเด็นปัญหาข้อ

พิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา  ในกรณีปราสาทเขาพระวิหาร  ซ่ึงมีการเช่ือมโยงไปถึงผลประโยชน์

ของอดีตนายกรัฐมนตรีพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ซึ่งประเด็นน้ี  กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือ

ประชาธิปไตยได้นํามาใช้ในการโจมตีรัฐบาลนายสมัครด้วย  

อย่างไรก็ดี  รัฐบาลชุดน้ีได้ส้ินสุดลงในวันท่ี  9  กันยายน  พ.ศ.2551  เน่ืองจากกรณีท่ีนาย

สมัคร  สุนทรเวช  นายกรัฐมนตรี  ได้จัดรายการโทรทัศน์  รายการ  “ชิมไป  บ่นไป”  และ  “ยก

โขยง  6  โมงเช้า”  ซึ่งเป็นการกระทําท่ีขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา  267  และ  182  วรรค  1 (7)  ทําให้

นายสมัครต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  และเป็นผลให้คณะรัฐมนตรีท้ังคณะต้องพ้นจาก

ตําแหน่งด้วยมาตรา  180  วรรค  1 (1)  (ไทยรัฐ, 2551)  ต่อมาได้มีการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร

ในการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ในวันท่ี  17  กันยายน  พ.ศ.2551  แทนตําแหน่งท่ีว่างลง  ซึ่ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเสนอช่ือนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายสมพงษ์  อมรวิวัฒน์  และ

นายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ  เป็นนายกรัฐมนตรี 

ผลการลงมติปรากฏว่า  นายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ  ได้รับความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี

ด้วยคะแนนเสียง  298  คะแนน  ส่วนนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ได้คะแนน  163  คะแนน  จึงถือว่า

นายสมชายได้คะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา  ได้รับ

ความเห็นชอบตามมติข้ึนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี  (กรุงเทพธุรกิจ, 2551ข)  ทําให้พรรคพลัง

ประชาชนยังคงเป็นแกนนํารัฐบาล  โดยมีพรรคร่วมอันประกอบด้วย  พรรคชาติไทย  พรรคเพ่ือ

แผ่นดิน  พรรคมัชฌิมาธิปไตย  พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  และพรรคประชาราช  (จรัญ  พงษ์จีน, 

2551ข: 8) 

แต่พรรคพลังประชาชน  หรือพรรคไทยรักไทยเดิม  ต้องประสบกับการตัดสินยุบพรรคอีก

คร้ังหน่ึง  ร่วมกับพรรคชาติไทย  และพรรคมัชฌิมาธิปไตย  โดยกรณีของพรรคพลังประชาชนน้ัน  

ในวันท่ี  2  ธันวาคม  พ.ศ.2551  ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคําวินิจฉัยคดียุบพรรค  อันเน่ืองจากกรณี

ทุจริตการเลือกต้ังเม่ือปี  พ.ศ.2550  ของนายยงยุทธ  ติยะไพรัช  สมาชิกพรรคพลังประชาชน  โดย

วันท่ี  25  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2551  คณะกรรมการการเลือกต้ังได้รับเร่ืองร้องเรียนว่า  นายยงยุทธ  

เรียกกํานัน  10  คนในเขตอําเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  ให้เดินทางมาพบท่ีกรุงเทพฯ  ซึ่งนายยง
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ยุทธ  ได้ขอให้กํานันช่วยเหลือตนและน้องสาว  จากน้ันคนสนิทนายยงยุทธได้มอบเงินให้กํานันคน

ละ  20,000  บาท  ซึ่งมีพยานบุคคลท่ียืนยันชัดเจน  คณะกรรมการการเลือกต้ังจึงส่งเร่ืองให้ศาลฎีกา

แผนกคดีเลือกต้ังพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าว  ซึ่งศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามคณะกรรมการการ

เลือกต้ัง  และได้ส่งเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคต่อไป  (สํานักข่าวไทย, 2551) 

โดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์  9  ต่อ  0  เสียง  ให้ยุบพรรคพลังประชาชน  และตัด

สิทธิทางการเมืองหัวหน้าพรรค  และกรรมการบริหารพรรค  5  ปี  ทําให้นายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ  

ต้องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยปริยาย  รวมท้ังได้ตัดสินยุบพรรค  และตัดสิทธิทางการเมือง

กรรมการบริหารพรรคมัชฌิมาธิปไตย  และพรรคชาติไทยด้วยเช่นกัน  (ผู้จัดการออนไลน์, 2551ก) 

ประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจในช่วงของรัฐบาลพรรคพลังประชาชน  คือประเด็นความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มการเมืองกับกลุ่มธุรกิจ  แม้ว่าท้ังรัฐบาลนายสมัคร  สุนทรเวช  และรัฐบาลนายสมชาย  

วงศ์สวัสด์ิ  จะถือว่า  เป็นรัฐบาลท่ีประกอบด้วยกลุ่มพรรคไทยรักไทยเดิม  แต่ในด้านความสัมพันธ์

ระหว่างกลุ่มการเมืองและกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มทุนท่ีเคยให้ความสนับสนุนน้ัน  กลับมีการถอยห่าง

ออกจากรัฐบาลพรรคพลังประชาชน  โดยรัตพงษ์  สอนสุภาพ  (2551)  ได้ให้ความคิดเห็นใน

ประเด็นน้ีว่า  เป็นเพราะรัฐบาลนายสมัคร  และรัฐบาลนายสมชาย  มีความแตกต่างจากการนําของ

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ท้ังในแง่บุคลิกภาพการเป็นผู้นํา  ความเป็นเอกภาพของสมาชิกพรรค  และ

อํานาจเบ็ดเสร็จในการใช้อํานาจรัฐ  อีกทั้งในช่วงรัฐบาลนายสมัคร  และรัฐบาลนายสมชาย  กลไก

ระบบราชการต่างให้ความร่วมมือด้วยดี  ความร่วมมือเหล่าน้ียังรวมท้ังการได้รับจากผู้นําเหล่าทัพ  

ตํารวจ  และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  การท่ีรัฐบาลในช่วงดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากส่วน

ราชการอย่างดี  ทําให้เกิดระยะห่าง  หรือช่องว่างระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มทุนหลักมากย่ิงข้ึน   

โดยเฉพาะกลุ่มทุนท่ีไม่ได้เล่นการเมืองหน้าฉากโดยตรง  ต่างก็ย่ิงถอยห่างออกจากรัฐบาลพรรค

พลังประชาชน  กลุ่มทุนจํานวนไม่น้อยท่ีเคยสนับสนุนรัฐบาลทักษิณก่อนหน้าน้ันหายไป  ในขณะ

ท่ีกลุ่มทุนท่ีเหลืออยู่ยังคงเป็นกลุ่มตระกูลท่ีมีความใกล้ชิดจริงๆ  ได้แก่  ตระกูลชินวัตร  ตระกูลชาญ

วีรกูล  ตระกูลมหากิจศิริ  ตระกูลกิจเลิศไพโรจน์  และตระกูลพร้อมพัฒน์  เป็นต้น  แต่กลุ่มท่ีมีนัย

ทางการเมืองมากท่ีสุด  มีเพียงกลุ่มทุนตระกูลชินวัตร  เท่าน้ัน  

ภายหลังการยุบพรรคพลังประชาชน  ปรากฏว่า   เกิดการย้ายกลุ่มสมาชิกพรรคพลัง

ประชาชนไปรวมกับพรรคเพ่ือไทย  ท่ีถือเป็นทายาทรุ่น  3  ของพรรคไทยรักไทย  และแม้พรรค

ร่วมรัฐบาลเดิมจะมีการพูดคุยถึงการจับมือกันต่อไป  แต่ในท่ีสุดกลุ่มพรรคร่วมรัฐบาลเดิมได้หันไป

สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์  ทั้งน้ีมีปัจจัยต่างๆ  ท่ีสําคัญ  คือ  ปัจจัยแรก  สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎร  กลุ่มเพ่ือนเนวิน  นําโดยนายเนวิน  ชิดชอบ  ที่มีอย่างน้อย  30  คน  ประกาศสนับสนุน

พรรคประชาธิปัตย์  เหตุเพราะความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างนายเนวิน  ชิดชอบ  กับกลุ่มของ
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นางเยาวภา  วงศ์สวัสด์ิ  นายยงยุทธ  ติยะไพรัช  และนางสุดารัตน์  เกยุราพันธ์  ปัจจัยต่อมาคือ  กลุ่ม

ธุรกิจ  และกลุ่มต่างๆ  ในสังคมเรียกร้องให้มีการ  “เปล่ียนข้ัว”  ทางการเมือง  เพราะเช่ือว่า  หาก

พรรคเพ่ือไทยขึ้นมาเป็นแกนนําจัดต้ังรัฐบาล  ปัญหาก็จะไม่จบ  ปัจจัยสุดท้ายคือ  อํานาจจากฝ่าย

ทหาร  และ  “ผู้ใหญ่”  ท่ีมีอํานาจและอิทธิพลอย่างมากต้ังแต่ภายหลังการรัฐประหารเม่ือ  19  

กันยายน  พ.ศ. 2549  โดยมีคํายืนยันของแกนนํากลุ่มเพ่ือนเนวิน  และแกนนําพรรคประชาธิปัตย์  ที่

เดินสายคุยกับพรรคร่วมต่างๆ  ว่า  “ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนสําคัญต้องการให้เปลี่ยนข้ัว”  (มติชนสุด

สัปดาห์, 2551ข: 10)  

นอกจากน้ัน  ในขณะที่พรรคการเมืองอ่ืนๆ  ต่างล้มหายไปจากกรณีการยุบพรรค  การดํารง

อยู่ของพรรคประชาธิปัตย์  ได้สร้างแรงดึงดูดใจ  ไม่เพียงแต่แหล่งทุนใหม่เท่าน้ัน  แต่ยังก่อให้เกิด

ความร่วมมือทางการเมืองของกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม  ทําให้กลุ่มทุนใหญ่ของประเทศ  และกลุ่ม

ทุนช้ันนําของภาคธุรกิจ  อาทิ  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  สภาหอการค้า  และสมาคม

ธนาคารไทย  ต่างประสานขานรับอย่างชัดเจนในการจัดต้ังรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์  ส่งผลให้

พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย  ได้เป็นแกนนําจัดต้ังรัฐบาล  และนายอภิสิทธิ์  

เวชชาชีวะ  หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ได้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี  27  ของไทย   

  

4.3.8 รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์  :  การย้ายข้างของกลุ่มธุรกิจ  และกลุ่มการเมือง   

การข้ึนสู่อํานาจของพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  กล่าวได้ว่า  เกิดจาก

การสนับสนุนของกลุ่มการเมืองท่ีสําคัญกลุ่มหน่ึง  คือ  กลุ่มของนายเนวิน  ชิดชอบ  อดี ตสมาชิก

พรรคไทยรักไทย  และเป็นบุคคลสําคัญท่ีมีความใกล้ชิดพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อย่างมาก  โดยกลุ่ม

ดังกล่าวได้รวมตัวกันหลังการยุบพรรคพลังประชาชน  และได้ต้ังเป็นพรรคการเมืองคือ  พรรค

ภูมิใจไทย  ซึ่งถือเป็นพรรคการเมืองกลุ่มใหม่ท่ีรวบรวมกลุ่มทุนท่ีสําคัญจํานวนมาก  และนอกจาก

จะมีปัจจัยทางการเมืองสนับสนุนแล้ว  รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยังมีปัจจัยสําคัญอีกประการหน่ึงท่ี

น่าสนใจคือ  การได้รับแรงสนับสนุนจากนักธุรกิจรายใหญ่มากมาย  โดยมีรูปธรรมท่ีชัดเจนท่ีสุดคือ  

การออกมาเคล่ือนไหวสนับสนุนของกลุ่มธุรกิจภาคเอกชน  เช่น  หอการค้า  สมาคมธนาคารไทย  

พร้อมๆ  กับการปรากฏช่ือของกลุ่มธุรกิจจํานวนมาก  ท่ีได้บริจาคเงินให้พรรคประชาธิปัตย์ 

โดยกลุ่มธุรกิจท่ีบริจาคเงินสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มีหลายราย  อาทิ  กลุ่มเดอะมอลล์

กรุ๊ป  และสยามพารากอน  บริจาค  2  ล้านบาท  กลุ่มเอเชียน  พร๊อพเพอร์ต้ีฯ  และกลุ่มแอลพีเอ็น  

รายละ  1  ล้านบาท  กลุ่มทุนยักษ์อย่างเครือซีพี  ธนาคารกรุงเทพ  กลุ่มสหพัฒน์  กลุ่มตระกูลล่ําซํา  

ฯลฯ  ต่างก็ร่วมบริจาคจํานวนมาก  (ศัลยา  ประชาชาติ, 2551: 13)  โดยสํานักงานคณะกรรมการการ

เลือกต้ังได้เปิดเผยยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองต่างๆ  ในรอบปี  พ.ศ.2550  พ.ศ.2551  และ พ.ศ.
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2552  ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้รับบริจาคสูงสุดเป็นอันดับหน่ึงท้ังสามปี  โดยยอดปี  พ.ศ.2550  มี

จํานวน  224,795,969  บาท  ปี  พ.ศ.2551  จํานวน  185,103,276  บาท  (มติชนสุดสัปดาห์, 2551ก: 

26)  และยอดปี  พ.ศ.2552  จํานวนท้ังสิ้น  68,641,010  บาท  (มติชนสุดสัปดาห์, 2553ข: 29)   

จากการพิจารณาโครงสร้างกลุ่มทุนพรรคประชาธิปัตย์  ตามรายนามผู้บริจาค  จะพบว่า  มี

กลุ่มธุรกิจเป็นองค์ประกอบจํานวนมาก  โดยมีภาคธุรกิจ  อาทิ  บริษัทแสงโสม  จํากัด  บริษัททีซีซี

แลนด์  จํากัด  ของกลุ่มสิริวัฒนภักดี  บริษัทเจริญโภคภัณฑ์  โฮลด้ิง  จํากัด  ของกลุ่มเจียรวนนท์  

ธนาคารกรุงเทพ  ของกลุ่มโสภณพาณิช  ภาคทุนรับเหมา  อาทิ  ช.การช่าง  อิตาเลียน-ไทย  ของ

ตระกูลกรรณสูต  ภาคทุนประกันภัย  อาทิ  กลุ่มตระกูลล่ําซํา  และภาคทุนห้างสรรพสิน ค้าและ

อสังหาริมทรัพย์  อาทิ  บริษัท  เตียง  จิราธิวัฒน์  จํากัด  กลุ่มเดอะมอลล์ในนามบริษัท  เดอะมอลล์

กรุ๊ป  บริษัท  สยามพารากอน  ดีเวลลอปเมนท์  จํากัด  บริษัท  สยามพารากอน  รีเทล  จํากัด  กลุ่ม

ศรีวิกรณ์  และกลุ่มดุสิตธานี  เป็นต้น  (ศัลยา  ประชาชาติ, 2553: 12)  โดยจะเห็นได้ว่า  หลายกลุ่ม

เคยให้การสนับสนุนรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  และพรรคพลังประชาชนมาก่อน 

นอกจากการได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจแล้ว  รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ยังได้รับ

การสนับสนุนจากกลุ่มการเมืองหลายกลุ่ม  ท้ังกลุ่มท่ีเคยให้การสนับสนุนเดิม  และกลุ่มท่ีเคย

สนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืน  ซึ่งกลุ่มการเมืองท่ีถือว่า  เป็นผู้สนับสนุนท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดคือ  

กลุ่มเพ่ือนเนวิน  หรือพรรคภูมิใจไทย  โดยนอกจากจะเป็นพรรคการเมืองท่ีรวบรวมอดีตสมาชิก

พรรคไทยรักไทย  และพรรคพลังประชาชน  ของกลุ่มนายเนวิน  ชิดชอบแล้ว  ยังมีกลุ่มธุรกิจราย

ใหญ่ให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยน้ีหลายกลุ่มอีกด้วย  ทําให้พรรคภูมิใจไทย  กลายเป็นพรรค

การเมืองใหม่มาแรง  มีนายชวรัตน์  ชาญวีรกูล  แห่งกลุ่มชิโน-ไทยเอนจิเนียร่ิง  เป็นหัวหน้าพรรค  

และมี  “กลุ่มเพ่ือนเนวิน”  อันประกอบด้วยบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับนายเนวิน  ชิดชอบ  เป็น

สมาชิกพรรค  อีกท้ังโครงสร้างฐานทุนของพรรคภูมิใจไทยยังมีขุมข่ายธุรกิจมหาศาล  ซึ่งส่วนใหญ่

เคยให้การสนับสนุนพรรคไทยรักไทย   และพลังประชาชนมาก่อน ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว    

ประกอบด้วยธุรกิจรับเหมาอย่างน้อย  6  กลุ่ม  คือ  กลุ่มชิโน-ไทย  ของนายชวรัตน์  และนายอนุทิน  

ชาญวีรกูล  กลุ่มห้างหุ้นส่วนจํากัดท่าราบก่อสร้าง  ของนายมานิต  นพอมรบดี  กลุ่มบริษัท  เอพี

คอนส์  จํากัด  ของนายอนุชา  และนางพรทิวา  นาคาสัย  เลขาธิการพรรค  กลุ่มสุโขทัยเอนจิเนียร่ิง  

ของนายสมศักด์ิ  เทพสุทิน  กลุ่มบริษัทเชียงใหม่คอนสตรัคช่ัน  ของนายคะแนน  สุภา  พ่อตาของ

นายเนวิน  ชิดชอบ  และห้างหุ้นส่วนจํากัดโชคชัยรวม  1990  ของเครือญาตินายบุญจง  วงศ์ไตร

รัตน์  อีกท้ังสมาชิกในพรรค  หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสังกัดย่ิงน่าสนใจ  จากการตรวจสอบ

พบว่า  มีสมาชิก  5  คนท่ีมีเงินกว่า  100  ล้านบาท  มี  2  คนท่ีมีเงินตํ่ากว่า  100  ล้านบาทลงมาถึง  
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50  ล้านบาท  ท่ีมีตํ่ากว่า  50  ล้านบาทลงมาถึง  10  ล้านบาทมี  14  คน  และอีก  11  คนมีตํ่ากว่า  10  

ล้านบาท  (ศัลยา  ประชาชาติ, 2552ข: 12)   

และไม่ใช่เพียงพรรคภูมิใจไทยท่ีให้การสนับสนุนรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เท่าน้ัน  พรรค

การเมืองอ่ืนๆ  ได้เข้าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลมากมาย  ได้แก่  พรรคชาติไทยพัฒนา  (พรรคชาติไทย

เดิม)  พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา  (พรรคชาติพัฒนาเดิม)  และพรรคเพ่ือแผ่นดิน  การได้รับการ

สนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจ  กลุ่มการเมือง  หรือพรรคการเมืองหลายกลุ่ม  แม้จะทําให้พรรค

ประชาธิปัตย์สามารถจัดต้ังเป็นรัฐบาลได้  แต่ก็ได้ก่อให้เกิดลักษณะของการใช้พลังการสนับสนุน

ของแต่ละกลุ่ม  หรือแต่ละพรรคการเมือง  กับการต่อรองต่างๆ  ท้ังใน เร่ืองตําแหน่งใน

คณะรัฐมนตรี  การจัดสรรงบประมาณ  รวมท้ังการดําเนินนโยบาย  และโครงการต่างๆ  ของรัฐบาล 

4.3.8.1 นโยบายของรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์  :  นิยมประชานิยม 

แม้ในช่วงรัฐบาลทักษิณ  เร่ือยมาจนถึงรัฐบาลนายสมัคร  และนายสมชาย  พรรค

ประชาธิปัตย์ท่ีช่วงน้ันเป็นฝ่ายค้าน  จะวิจารณ์นโยบายประชานิยมมาโดยตลอด  แต่เม่ือได้มาเป็น

รัฐบาล  พรรคประชาธิปัตย์กลับนํานโยบายมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ  อันประกอบโดยโครงการ

ต่างๆ  ท่ีมีลักษณะเดียวกับนโยบายประชานิยม  ท่ีได้ทุ่มงบประมาณลงไปจํานวนมาก  ได้แก่   

1) โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน   และบุคลากรภาครัฐ 

18,970.4  ล้านบาท   

2) โครงการ  6  มาตรการ  6  เดือน  เพ่ือลดค่าครองชีพ  วงเงิน  11,409.2  

ล้านบาท   

3) โครงการจัดทํา  และพัฒนาแหล่งนํ้า  เพ่ือการเกษตร  2,000  ล้านบาท  

4) โครงการก่อสร้างภายในหมู่บ้าน  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชน  1,500  ล้านบาท   

5) โครงการด้านพาณิชย์  1,000  ล้านบาท   

6) โครงการสนับสนุนการท่องเท่ียว  1,000  ล้านบาท   

7) โครงการแหล่งนํ้าขนาดเล็ก  เพ่ือการจัดการนํ้า  760  ล้านบาท 

8) โครงการอุดหนุนอุตสาหกรรมอาหาร  และ  SMEs  500  ล้านบาท 

9) โครงการฟ้ืนฟูความเช่ือม่ันประเทศไทย  325  ล้านบาท 

10) โครงการสนับสนุนการศึกษาฟรี  15  ปี  19,000  ล้านบาท 

11) โครงการกองทุนเศรษฐกิจพอเพียง  15,200  ล้านบาท   

12) โครงการเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  9,000  ล้านบาท 

13) โครงการเพ่ิมศักยภาพผู้ว่างงาน  6,900  ล้านบาท 



 

255 
 

14) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน  3,000  ล้านบาท 

15) โครงการก่อสร้างอาคารท่ีพักอาศัย  สําหรับข้าราชการตํารวจช้ัน

ประทวน  1,808  ล้านบาท 

16) โครงการปรับปรุงสถานีอนามัย  1,095.8  ล้านบาท 

17) เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน  2,391  ล้านบาท   

18) รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง  19,139.5  ล้านบาท  เป็นต้น 

นอกจากน้ียังมีมาตรการลดภาษี  โดยภาครัฐจะรับภาระภาษีแทนประชาชนราว  4  

หม่ืนล้านบาท  ประกอบด้วยลดภาษีภาคอสังหาริมทรัพย์  3.65  หม่ืนล้านบาท  ภาคธุรกิจ  และ  

SMEs  1,400  ล้านบาท  วิสาหกิจชุมชน  200  ล้านบาท  และภาคการท่องเท่ียว  1,800  ล้านบาท  

และนโยบายแจกข้าวสารผู้ประกันตน  9.3  ล้านคน  คนละ  5  กิโลกรัม  พร้อมลดเงินสมทบให้

ลูกจ้าง  และนายจ้างฝ่ายละ  2.5  เปอร์เซ็นต์  ด้วยลักษณะต่างๆ  ของนโยบายรัฐบาลประชาธิปัตย์  

ท่ีออกมามีลักษณะคล้ายคลึงกับนโยบายรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  โดยเฉพาะมาตรการลดค่า

ครองชีพ  6  มาตรการ  6  เดือน  อันได้แก่  มาตรการใช้นํ้าฟรี  สําหรับผู้ใช้นํ้าไม่เกิน  30  ลูกบาศก์

เมตรต่อเดือน  มาตรการใช้ไฟฟรี  สําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน  90  หน่วยต่อเดือน  รวมท้ังรถเมล์ฟรี

ในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑล  และรถไฟฟรี  เป็นต้น  (มติชนสุดสัปดาห์, 2552ก: 9)    

จากนโยบายต่างๆ  ดังกล่าว  ทําให้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า   รัฐบาลพรรค

ประชาธิปัตย์ลอกเลียนนโยบายประชานิยมในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยมาใช้  ในขณะที่พรรค

ประชาธิปัตย์ได้ช้ีแจงว่า  นโยบายต่างๆ  น้ัน  มิใช่เป็นนโยบายประชานิยม  แต่เป็นลักษณะของการ

เป็นรัฐสวัสดิการ  ท้ังที่ในความเป็นจริงแล้ว  การดําเนินนโยบายเหล่าน้ีมิได้แตกต่างกับการดําเนิน

นโยบายประชานิยมในสมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยแต่อย่างใด 

4.3.8.2 กรณีทุจริตในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์   

การทุจริตในรัฐบาลชุดน้ี  มิได้มีเพียงกรณีโครงการ  หรือนโยบายท่ีเกิดจากการ

ผลักดันของพรรคประชาธิปัตย์เพียงพรรคเดียว  แต่ยังเก่ียวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลอ่ืนๆ  ด้วย  

ท้ังน้ี  ด้วยเหตุผลดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่า  ด้วยลักษณะของการเป็นรัฐบาลผสม  ทําให้พรรคร่วมมี

อํานาจในการต่อรองในเร่ืองต่างๆ  อย่างมาก  ซึ่งในท่ีน้ีจะได้ยกตัวอย่างกรณีท่ีน่าสนใจ  ดังต่อไปน้ี 

1) กรณีเงินบริจาค  258  ล้านบาทของพรรคประชาธิปัตย์ 

กรณีน้ีได้รับการเปิดเผยโดยนายณัฐวุฒิ  ใสยเก้ือ  แกนนําคนเสื้อแดง  จาก

การท่ีบริษัททีพีไอโพลีน  จํากัด  (มหาชน)  ถูกสอบสวนโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ  เน่ืองจากถูก

กล่าวหาว่า  ยักยอกเงินจากบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  ในการจ้างบริษัทเมซ

ไซอะ  บิซิเนส  แอนด์  ครีเอช่ัน  จํากัด  ทําโฆษณาประชาสัมพันธ์  ในช่วงปี  พ.ศ.2547 - 2548  ซึ่ง



 

256 
 

บริษัทเมซไซอะฯ  น้ีมีบุคคลจากพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปเก่ียวข้องอยู่ด้วย  และเงินจํานวน  258  

ล้านบาท  ได้ถูกโอนเข้าพรรคประชาธิปัตย์ผ่านบริษัทเมซไซอะฯ  ที่มีนายประจวบ  สังขาว    เป็น

ผู้บริหาร  และมีช่ือของ  นางสาวสุพัชรี  ธรรมเพชร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง  และ

นายไทกร  พลสุวรรณ  สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นกรรมการ  (มติชนสุดสัปดาห์, 2552ข: 29)   

พรรคฝ่ายค้าน  คือ  พรรคเพ่ือไทยได้นําเอกสารมาเปิดเผยด้วยว่า  ก่อน

หน้าท่ีบริษัทเมซไซอะฯ  จะรับงานจากบริษัททีพีไอโพลีน  บริษัทเมซไซอะฯ  มีเงินหมุนเวียนปี

หน่ึงประมาณ  5 - 6  ล้านบาท  แต่เม่ือรับงานจากบริษัททีพีไอโพลีน  แล้ว  มียอดเงินหมุนเวียนสูง

ถึง  100  กว่าล้านบาทต่อปี  และจากเอกสารดังกล่าว  ยังมีหลักฐานการโอนเงินออกจากบริษัทเมซ

ไซอะฯ  ไปยังบุคคลต่างๆ  รวมแล้ว  75  คร้ัง  ในช่วงระยะเวลา  55  วัน  ซ่ึงการโอนเงินแต่ละคร้ัง  

ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับ  1.8 - 1.9  ล้านบาท  ซึ่งน่าจะเป็นการโอนเพ่ือหลีกเล่ียงจากการถูก

ตรวจสอบของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ป.ป.ง.)  ท่ีระบุตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่า  ถ้ามีธุรกรรมทางการเงิน  2  ล้านบาทข้ึนไป  ธนาคาร

จะต้องทํารายงานต่อสํานักงาน  ป.ป.ง.  ซึ่งจากเอกสารระบุว่า  มีบุคคลช่ือ  “ประจวบ”  เป็นผู้นําเงิน

ฝากผ่านบัญชีถึง  68  คร้ังจาก  75  คร้ัง  ซึ่ง  “ประจวบ”  น้ีน่าจะเป็นนายประจวบ  สังขาว  

กรรมการบริษัทเมซไซอะฯ  ขณะท่ีผู้รับเงินปลายทางพบว่า  สามารถแยกเป็นกลุ่มท่ีใกล้ชิดกับนาย

ประจวบ  สังขาว  กับกลุ่มใกล้ชิดพรรคประชาธิปัตย์  อาทิ  นางมาลี  ปัญญาลักษณ์  น้องสาวของ

นายนิพนธ์  บุญญามณี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบบสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์  ที่พบว่า  มี

เงินโอนเข้าจํานวน  10  ล้านบาท  เช่นเดียวกับ  นางสาวอาคากรณ์  เอกอุรุ  น้องสาวของนายประพร  

เอกอุรุ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา  พรรคประชาธิปัตย์  ที่มีเงินโอนเข้าจํานวน  3.6  

ล้านบาท  และนายสมศักด์ิ  เอกอุรุ  ท่ีมีเงินโอนเข้าอีก  1.8  ล้านบาท 

ประเด็นดังกล่าว  นายนิพนธ์  บุญญามณี  ได้พยายามอธิบายว่า  เป็นการ

จับแพะชนแกะ  เพราะตัวเขาเองถือหุ้นอยู่ในบริษัทอาคเนย์  คอนกรีต  จํากัด  ซ่ึงเป็นตัวแทน

จําหน่ายปูนให้กับทีพีไอ  ในจังหวัดสงขลา  ซึ่งได้มีการจ้างบริษัทเมซไซอะฯ  ทําประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการตลาดให้  โดยในกรณีของน้องสาวน้ัน  เพราะเป็นตัวแทนจําหน่ายปูนทีพีไอ  ในจังหวัด

เพชรบุรีท่ีเข้ามารับงานประชาสัมพันธ์ในส่วนพ้ืนท่ีภาคกลางอีกต่อหน่ึง   

ในขณะท่ีนายไทกร  พลสุวรรณ  อดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์  และเป็นหน่ึงในผู้ก่อต้ังบริษัทเมซ

ไซอะฯ  ก่อนท่ีจะถอนหุ้นออกมาได้ให้ความเห็นว่า  หลักของเร่ืองน้ีมีอยู่สองส่วน  ส่วนแรกคือ

ระหว่างทีพีไอกับเมซไซอะฯ  ส่วนท่ี  2  ระหว่างเมซไซอะฯ  กับคนของพรรคประชาธิปัตย์  โดย

ส่วนแรกน้ันจะต้องดูว่า  มีการจ้างทําโฆษณาประชาสัมพันธ์กันจริงหรือไม่  ทําอะไรบ้าง  เบิกเงิน

กันอย่างไร  ต้องแสดงเอกสาร  ผลงาน  ให้ดูว่า  มีการจ้างกันจริง  มีผลงาน  มีการส่งงานกันจริง  
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เร่ืองก็จะจบในส่วนแรก  ส่วนท่ี  2  ระหว่างเมซไซอะฯ  กับพรรคประชาธิปัตย์  มีคําถามว่า  เงิน

ค่าจ้างจากบริษัททีพีไอเม่ือเข้าบริษัทเมซไซอะฯ  แล้ว  ทําไมเมซไซอะฯ  ไม่เก็บเงินไว้ในการ

บริหารธุรกิจของตนเอง  ทําไมต้องส่งเงินให้บุคคลท่ี  3  และไม่ใช่ส่งรายเดียว  มีการโอนหลายคร้ัง  

และการโอนเงินแต่ละคร้ังกลับมีการโอนในจํานวน  1.8 - 1.9  ล้านบาท  ท่ีเหมือนกับเป็นการจงใจ

จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากสํานักงานป้องกั นและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ปปง.)  (ศัลยา  ประชาชาติ, 2552ก: 13)   

กรณีดังกล่าว  คณะกรรมการการเลือกต้ัง  (กกต.)  ได้มีมติเสียงข้างมาก

ให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์  กรณีรับเงินบริจาคจากบริษัททีพีไอโพลีน  จํากัด  (มหาชน)  ผ่านทาง

บริษัทเมซไซอะฯ  จํานวน  258  ล้านบาท  โดยทําสัญญาสื่อว่าจ้างทําสื่อโฆษณา  เป็นนิติกรรมอํา

พราง  เพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงานการรับบริจาคเงินตามท่ีกฎหมายกําหนด  ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิด

ตามมาตรา  66  (2)  (3)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ.2541  

และมาตรา  94  (3)  (4)  (5)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง  พ.ศ. 

2550  โดย  กกต.  ได้แจ้งต่ออัยการสูงสุดเพ่ือย่ืนฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรค

ประชาธิปัตย์ต่อไป  (คมชัดลึก, 2553) 

2) กรณีการทุจริตในโครงการรถเมล์เอ็นจีวี 

โครงการเช่ารถเมล์เอ็นจีวี  เป็นหน่ึงในโครงการท่ีอยู่ในแผนฟ้ืนฟูกิจการ

ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ  (ขสมก.)  ท่ีกําหนดการเช่ารถเมล์ใช้ก๊าซธรรมชาติอัด  หรือ

รถเมล์เอ็นจีวีจํานวน  4,000  คัน  มูลค่ากว่า  60,000  ล้านบาท  ซึ่งถูกผลักดันโดยกลุ่มของนายเนวิน  

ชิดชอบ  มาหลายรัฐบาล  ซึ่งมีการปรับลดหลายคร้ัง  ท้ังลดปริมาณ  หรือลดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  แต่

ไม่ได้รับการอนุมัติ  เน่ืองจากตลอดมามีหลายฝ่ายเห็นว่า  จากสเป็คของรถท่ีต้ังไว้  ไม่ต่างจาก

รถเมล์เอ็นจีวีท่ีผู้ประกอบการเอกชนนํามาว่ิงอยู่แล้ว  ต่างกันแค่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในท่ีทาง  

ขสมก.  ต้องการจะติดต้ังเข้าไปด้วยเท่าน้ัน  จึงเกิดข้อกังขาว่า  ราคาท่ีต้ังไว้น้ันแพงเกินจริง  และ

คุณสมบัติหลายอย่างเป็นการล็อกสเป็คไว้ให้พวกพ้อง  เพราะมีกระแสข่าวว่า  ผู้ประกอบการราย

ใหญ่หลายรายต้ังแท่นผลิตรอไว้แล้ว  (มติชนสุดสัปดาห์, 2552ค: 12)  รวมท้ังมีการคิดค่าซ่อมบํารุง

แพงเกินไป  รวมท้ังการกําหนดระยะเวลาเช่าท่ีนานเกินไปด้วย 

3) กรณีการทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็ง  กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการไทยเข้มแข็ง  เป็นโครงการท่ีให้ความสําคัญกับการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการด้านการแพทย์  และสาธารณสุขให้ครอบคลุม  มีคุณภาพ  และ

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติวงเงินลงทุนตามโครงการเป็นเงิน

ท้ังสิ้น  86,684.61  ล้านบาท  โดยมีโครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจําตําบล  เป็น



 

258 
 

โครงการท่ีอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าวด้วย  ซึ่งเป็นนโยบายท่ีต้องดําเนินการให้เกิดเป็น

รูปธรรมท่ีชัดเจน  เพ่ือเป็นการยกระดับศักยภาพสถานีอนามัยให้มีศักยภาพการทํางานเพ่ิมข้ึน  โดย

การปรับเปลี่ยนบทบาทของบุคลากรให้สามารถทํางานเชิงรุกที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน   

ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ิมคุณภาพการรักษาพยาบาล  ระบบส่งต่อ  ยาและ

เวชภัณฑ์  ให้สามารถเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย  โดยมีขอบเขตการดําเนินงานบริการ

สาธารณสุขแบบผสมผสาน  ท้ังด้านการส่งเสริมสุขภาพ  การควบคุมและป้องกันโรค  การ

รักษาพยาบาล  และการฟ้ืนฟูสภาพ  รวมท้ังการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  ท้ังในระดับบุคคล  

ชุมชน  และสังคม  ในพื้นท่ีรับผิดชอบ  (โครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555, 2552) 

อย่างไรก็ดี  ได้มีการเรียกร้องให้ตรวจสอบโครงการ  เน่ืองจากพบว่า  เกิด

กรณีการส่อทุจริต  ซ่ึงสุดท้ายแล้ว ผลสอบของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงการทุจริต

โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555  ได้สรุปว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ส่อเจตนาไม่สุจริตในการอนุมัติ

โครงการจริง  ซึ่งจากแรงกดดันดังกล่าวทําให้นายวิทยา  แก้วภราดัย  รัฐมนตรีว่าการก ระทรวง

สาธารณสุขย่ืนใบลาออก  (จรัญ  พงษ์จีน, 2553: 8)  ท้ังน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบได้แถลงผลการ

สอบสวนโดยภาพรวมว่า  การจัดต้ังงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็งของกระทรวงสาธารณสุข  มี

พฤติกรรม  และพยานหลักฐานท่ีน่าเช่ือถือได้ว่า  “ส่อไปในทางท่ีจะทําให้เกิดการทุจริตจริง ”  

พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  (มติชนสุดสัปดาห์, 2553ก: 9)  ได้แก่ 

(1) งบประมาณสิ่งก่อสร้างมุ่งเน้นการสร้างความเจริญในตัวจังหวัด  

มากกว่าที่จะกระจายสู่อําเภอรอบนอก 

(2) งบประมาณสิ่งก่อสร้างมีความกระจุกตัวในบางจังหวัด  ใน

ลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอา  เช่น  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งมีโรงพยาบาลระดับจังหวัดอยู่แล้วถึง  3  

โรง  และยังมีโรงพยาบาลศูนย์อยู่อีก  1  โรง  ในขณะท่ีบางจังหวัดขาดแคลน 

(3) งบประมาณครุภัณฑ์การแพทย์  มีการจัดซ้ือส่ิงไม่จําเป็น  และมี

ราคาแพงมาก  ครุภัณฑ์บางชนิด  บางหน่วยงานมิได้ต้องการหรือขอมา  แต่กลับมีการจัดสรรให้  

โดยส่อเจตนาแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

(4) งบประมาณส่วนใหญ่  มุ่งเน้นท่ีส่ิงก่อสร้าง   และครุภัณฑ์

การแพทย์  และมีลักษณะใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า 

นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบยังมีการเสนอให้เอาผิดกับผู้เก่ียวข้อง

จํานวนท้ังสิ้น  12  ราย  แบ่งเป็นข้าราชการการเมือง  4  ราย  และข้าราชการประจํา  8  ราย  ซึ่ง

ข้าราชการการเมืองได้แก่ 
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(1) นายวิทยา  แก้วภราดัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

ฐานความผิดบกพร่องต่อหน้าท่ี  และไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบท่ีเกิดข้ึนได้  ในฐานะเจ้า

กระทรวง 

(2) นายมานิต  นพอมรบดี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข  ฐานความผิดมีพฤติกรรมท่ีส่อในการทุจริต  คือ  ไม่ดูแลโครงการไทยเข้มแข็ง  แต่ล้วง

ลูกดึงงบประมาณเข้าจังหวัดราชบุรี  และนัดทานข้าวกับบริษัทเจ้าของรถยนต์ผู้ผลิตรถพยาบาล  

รวมถึงเคร่ืองพ่นฆ่ายุงลาย 

(3) นางศิริวรรณ  ปราศจากศัตรู  อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข  ฐานความผิดมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริต  โดยนัดทานข้าวร่วมกับนาย

มานิต  และผู้ประกอบการผลิตรถพยาบาล   

(4) น.พ.กฤษดา  มนูญวงศ์  อดีตท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข  ฐานความผิดเป็นผู้ล๊อบบ้ีให้มีการจัดซื้อเคร่ืองทําลายเช้ือ  ด้วยแสงอัตราไวโอเลตแบบ

ระบบปิด  (ยูวีแฟน) 

นอกจากการต่อรองของกลุ่ม  และพรรคการเมืองต่างๆ  ในรัฐบาลประชาธิปัตย์  รัฐบาลยัง

ต้องเผชิญกับการตรวจสอบในกรณีทุจริตต่างๆ  และการเข้าสู่กระบวนการตัดสินคดียุบพรรคใน

กรณีเงินบริจาค  แต่ปัญหาท่ีรัฐบาลกําลังประสบอยู่ในขณะที่  ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่อย่างยิ่งน่ันคือ  

ปัญหาทางการเมืองจากการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ  หรือ

กลุ่มคนเส้ือแดงในปี  พ.ศ.2553  อันก่อให้เกิดผลกระทบท้ังทางการเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคมของ

ประเทศ 
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สรุป   อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 
 

การศึกษากลุ่มธุรกิจการเมืองในคร้ังนี้  เป็นการมุ่งศึกษากลุ่มธุรกิจการเมื องในประเทศไทย
ตั้งแต่ก่อน  พ .ศ.2475  ซึ่งได้แบ่งออกเป็น  3  ช่วง  ได้แก่  1)  ช่วงก่อน  พ .ศ.2475  2)  ช่วงตั้งแต่  
พ.ศ.2475 - 2540  และ  3)  ช่วงตั้งแต่ก่อต้ังพรรคไทยรักไทยเป็นต้นมา  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในประเด็นหลักของการศึกษาตามที่วางไว้  กล่าวคือ  พัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศ
ไทย  บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  และผลกระทบทางการเมืองจากกลุ่มธุรกิจ
การเมือง  ผู้วิจั ยจึงได้สรุปผลการศึกษาตามประเด็นหลักต่างๆ  ข้างต้น อันจะน าไปสู่การสร้าง
ข้อสรุปที่เป็นแนวคิดทางนามธรรม  เพื่ออธิบายภาพรวมของปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น
จากกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย  ดังต่อไปนี้ 

 
 

5.1  พัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย 
 

กลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย ก าเนิดขึ้นจาก พื้นฐานของ กลุ่มชนชั้นน าทางการเมือง   
และกลุ่มชนชั้นน าทางเศรษฐกิจ  เป็น สองกลุ่มหลักที่มีบทบาทควบคู่   และมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน  กลุ่มชนชั้นน าทางการเมืองในช่วงแรก ประกอบด้วย   กลุ่มเจ้านายเชื้อพระวงศ์   และขุน
นางในราชส านั ก  หรือกลุ่มทุนขุนนาง  และกลุ่มชนชั้นน าทางเศรษฐกิจในช่วงแรกนี้ คือ  กลุ่ม
พ่อค้า ชาวจีน   หรือกลุ่มทุน จีน   โดยกลุ่ม ทุนขุนนาง เกิดขึ้น จากอิทธิ พลของ ระบบการเมืองการ
ปกครองไทย ในช่วงนี้  คือ   การปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  และ อิทธิพล จากระบบ
สังคมไทย  อัน ประกอบด้ว ย  ระบบศักดินา  ระบบไพร่  และทาส   ระบบเหล่านี้เป็นปัจจัยในการ
สร้าง   และส่งเสริม อ านาจทั้ง อ านาจทาง การเมือง  และ อ านาจทาง เศรษฐกิจ ให้แก่กลุ่มทุนขุนนาง   
โดยด้านเศรษฐกิจนั้น  ปัจจัยการผลิต  และผลผลิตส่วนใหญ่ของประเทศตกเป็นของกลุ่มทุนขุนนาง  
ประชาชนเป็นเพียงแรงงาน ในการผลิต  ในส่วนของกลุ่มทุนจีนน้ันพบว่า  ชาวจีนได้มีส่วนร่วมใน
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กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยผ่านการค้าระบบบรรณาการ  ซ่ึงเป็นการค้าระหว่างรัฐต่อรัฐ  ท า

หน้าท่ีในการช่วยเหลือทางการค้า  โดยการเป็นนายหน้าให้กับกลุ่มทุนขุนนาง  และท าธุรกิจของตน

ในฐานะกลุ่มทุนพาณิชย์ด้วย 

การค้าในระบบบรรณาการเป็นปัจจัยท่ีก่อให้เกิดความร่วมมือ  และสร้างความสัมพันธ์ของ

กลุ่มธุรกิจการเมืองระหว่างกลุ่มทุนขุนนาง  กับกลุ่มทุนจีน  โดยการค้าระบบบรรณาการน้ันมิใช่

เป็นเพียงการค้าของพระมหากษัตริย์ท่ีอาศัยระบบพระคลังสินค้าท าหน้าท่ีผูกขาดควบคุมการค้าใน

ฐานะตัวแทนของรัฐเท่าน้ัน  ในความเป็นจริงแล้ว  กลุ่มทุนขุนนางต่างได้รับประโยชน์จากการค้า

ระบบบรรณาการน้ีด้วย  เน่ืองจากผลผลิต  หรือสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในความครอบครองของกลุ่มทุน

ขุนนาง  และการค้าระบบบรรณาการเป็นช่องทางท่ีกลุ่มทุนขุนนางมองเห็นว่า  เป็นโอกาสในการ

แสวงหาประโยชน์  เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเองให้มากข้ึน  อีกทั้งการด าเนินการค้าน้ียังเป็นการให้

อภิสิทธิ์  หรือสิทธิพิเศษแก่กลุ่มทุนขุนนาง  ในการน าสินค้าเข้าท าการค้าร่วมกับขบวนเรือราช

บรรณาการ  ย่ิงท าให้ได้รับการอ านวยความสะดวกทางการค้ามากข้ึน   

จากการค้าในระบบบรรณาการน้ี  กลุ่มทุนขุนนางมีความจ าเป็นท่ีจะต้องอาศัยกลุ่มทุนจีน  

ในการท าหน้าท่ีนายหน้าช่วยท าการค้าให้  เน่ืองจากชาวจีนมีอิสระจากระบบศักดินา  ระบบไพร่  

และทาสของสังคมไทย  สามารถเดินทางไปติดต่อท าการค้าขายได้ง่ายกว่า  ท้ังยังมีความช านาญ  

และมีประสบการณ์ทางการค้ามากกว่าคนไทย  ซึ่งตรงกับความต้ องการของกลุ่มทุนขุนนาง  

ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างสองกลุ่มดังกล่าว  โดยกลุ่มทุนจีนท างานให้กับกลุ่มทุนขุนนาง  ท้ัง

ในลักษณะของการรับจ้างเป็นนายหน้าท าการค้า  หรือบางส่วนได้ถวายตัวเป็นข้ารับใช้ของกลุ่มทุน

ขุนนาง  ในขณะเดียวกัน  กลุ่มทุนจีนเหล่าน้ีได้อาศัยอ านาจ  และอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มทุน

ขุนนางในการอุปถัมภ์ช่วยเหลือการประกอบการค้าของตนภายในประเทศด้วยเช่นเดียวกัน  ซึ่ง

บทบาท  และความสัมพันธ์ของท้ังสองกลุ่มน้ีได้ด ารงอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน  และมี

พัฒนาการข้ึนเป็นล าดับ 

พัฒนาการของกลุ่มธุรกิจการเมืองได้เพ่ิมมากข้ึน  เม่ือเกิดการขยายตัวของกลุ่มทุนต่างชาติ  

ท้ังจากกลุ่มทุนจีนเดิม  และกลุ่มทุนตะวันตก  อันเน่ืองจากการเข้าสู่ระบบทุนนิยมของประเทศไทย  

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีการท าสนธิสัญญาเบาว์ร่ิงในปี  พ.ศ.2398  ซึ่ง

สนธิสัญญาฉบับน้ีส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าของไทยเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพ่ือยังชีพ  ไปสู่การ

ผลิตเพ่ือการค้า  ปริมาณการค้าระหว่างประเทศของไทยเพ่ิมข้ึนหลายเท่าตัว  กลุ่มทุนตะวันตกได้รับ

สิทธิทางการค้าในประเทศทัดเทียมกับกลุ่มทุนจีน  มีการจัดต้ังห้างร้าน  และบริษัทต่างชาติจ านวน

มาก  การก้าวเข้าสู่ระบบทุนนิยมดังกล่าว  ท าให้กลุ่มทุนขุนนางมีช่องทางการลงทุนหาประโยชน์
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เพ่ิมข้ึนอย่างมาก  เพราะมีความพร้อมด้านปัจจัยการผลิต  ท้ังทุน  และแรงงานอยู่แล้วน่ันเอง  เกิด

การขยายการลงทุนร่วมกับกลุ่มทุนต่างชาติเพ่ิมข้ึน  ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทุนตะวันตกหรือกลุ่มทุนจีน 

แม้กลุ่มทุนชาติตะวันตกจะขยายบทบาททางเศรษฐกิจในประเทศมากข้ึน  แต่กลุ่มทุนจีน

ยังคงสามารถเพ่ิมบทบาทของตนได้  โดยการเข้ามาเป็นทุนข้าราชการ  ผ่านการเป็นเจ้าภาษีนาย

อากร  จากนโยบายการเก็บภาษีของรัฐ  กลุ่มเจ้าภาษีนายอากรจึงเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองกลุ่มใหม่ท่ี

พัฒนามาจากกลุ่มทุนจีน  และยังคงมีความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนขุนนาง  เพราะกลุ่มทุนจีนได้อาศัย

อิทธิพลจากกลุ่มทุนขุนนางในการช่วยเหลือ  และสนับสนุนให้ตนเป็นเจ้าภาษีนายอากร  การ

ช่วยเหลือลักษณะดังกล่าวท าให้ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ท้ังสองกลุ่มแน่นแฟ้นข้ึน  ตลอดจนมีการ

พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ทางเครือญาติ  เช่น  การแต่งงานของลูกหลานท้ังสองฝ่าย  หรือการให้

ลูกหลานชาวจีนเข้าเป็นมหาดเล็กของเจ้านายและขุนนาง  เป็นต้น  อย่างไรก็ดี  ระบบเจ้าภาษีนาย

อากรเป็นการให้อ านาจแก่เจ้าภาษีนายอากรอย่างมาก  จนมีการใช้อ านาจในการข่มขู่  บีบบังคับเกิน

ขอบเขต  และไม่มีการควบคุมที่ดีพอ  รวมท้ังรายได้จากการจัดเก็บภาษีไม่ได้เข้าสู่รัฐท้ังหมด  แต่

กลับตกอยู่ในมือของกลุ่มทุนขุนนางท่ีให้การอุปถัมภ์เจ้าภาษีนายอากรน่ันเอง  ระบบเจ้าภาษีนาย

อากรดังกล่าวได้สร้างปัญหาความเดือดร้อน  ท้ังต่อประชาชน  และรัฐ  จนต้องมีการปฏิรูปการเก็บ

ภาษีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ทรงจัดต้ังหอรัษฎากรพิพัฒน์  ท าหน้าท่ี

ควบคุมการจัดเก็บภาษี  ท าให้ก าไรจากการจัดเก็บภาษีของกลุ่มเจ้าภาษีนายอากรลดลงเร่ือยๆ  และ

ท้ายท่ีสุดระบบน้ีถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลท่ี  6  แต่ระบบเจ้าภาษีนายอากรได้เป็นปัจจัยท่ีช่วย

สนับสนุนความม่ังค่ัง  และการสะสมทุนของกลุ่มทุนขุนนาง  และกลุ่มทุนจีน  ซ่ึงต่อมาได้น าทุน

ดังกล่าวไปลงทุนในธุรกิจ  และกลายเป็นกลุ่มทุนพาณิชย์ 

ผลกระทบอีกด้านหน่ึงจากการท าสนธิสัญญาเบาว์ร่ิง  ได้ส่งผลให้เกิดกลุ่มทุนพาณิชย์ขึ้น  

ประกอบด้วยกลุ่มทุนต่างชาติ  ท้ังชาวจีน  และชาวตะวันตก  กลุ่มทุนพาณิชย์ได้ประกอบธุรกิจ

ต่างๆ  ซึ่งมักเป็นการด าเนินการโดยมีการร่วมลงทุนกับกลุ่มทุนขุนนาง  กลุ่มทุนพาณิชย์เกิดข้ึนจาก

การขยายตัวของการค้าการลงทุนตามระบบทุนนิยมเสรี  โดย กิจการท่ีปรากฏมากได้แก่  ธุรกิจ

การค้าข้าว  ธนาคารพาณิชย์  การเดินเรือ  ประกันภัย  และการเป็นนายหน้า   หรือคอมปราโดร์  

(Comprador)   

ต่อมากลุ่มทุนขุนนาง  ได้ถูกจ ากัด  และลดบทบาทลงไป  เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครองในปี  พ.ศ.2475  โดยคณะราษฎร  ท่ีประกอบด้วยกลุ่มข้าราชการทหาร  และพลเรือน  ท า

ให้อ านาจ  และอิทธิพลทางการเมืองท่ีเคยเป็นของพระมหากษัตริย์  และกลุ่มทุนขุนนางเดิม  ถูกถ่าย

โอนเป็นของคณะราษฎร  และด้วยโครงสร้างอ านาจทางการเมือง  และเศรษฐกิจในประเทศไทยท่ีมี

ความเช่ือมโยงกัน  ท าให้อ านาจทางเศรษฐกิจถูกถ่ายโอนเข้ามาอยู่ในมือของคณะราษฎรด้วย  
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คณะราษฎรจึงเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองกลุ่มใหม่ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญ  หลังการเปลี่ยนแปลงการ

ปกครอง  ภายใต้การเป็นกลุ่มทุนขุนนางใหม่น่ันเอง 

ในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง  แม้บทบาทและอ านาจทางการเมืองของกลุ่ม

ทุนขุนนางเดิมจะลดลงไปมาก  แต่อ านาจทางเศรษฐกิจยังคงมีอยู่  จากการสะสมทุนและความม่ังคั่ง

มายาวนาน  ท าให้คณะราษฎรมีการด าเนินนโยบายทางการเมืองในลักษณะประนีประนอมกับกลุ่ม

ทุนขุนนางเก่า  ดังจะเห็นได้จากการเชิญพระยามโนปกรณ์นิติธาดา  ขุนนางผู้ใกล้ชิด

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ให้เป็นประธานกรรมการคณะราษฎร  และเป็น

นายกรัฐมนตรีในรัฐบาลคณะราษฎร  ขณะท่ีในส่วนของกลุ่มทุนจีนน้ัน  ยังคงมีอิทธิพลทาง

เศรษฐกิจอยู่อย่างเข้มแข็ง  เพียงแต่ มีการย้ายไปอยู่ในความอุปถัมภ์ของกลุ่มขุนนางใหม่คือ   

คณะราษฎร  เท่าน้ัน  อย่างไรก็ดี  การเปล่ียนแปลงการปกครองได้ท าให้อ านาจทางเศรษฐกิจใน

กลุ่มทุนขุนนางเดิมลดลงไปอย่างมาก  ท าให้เกิดกระแสการต่อต้านคณะราษฎรข้ึน  แรงต้านเหล่าน้ี

ท าให้คณะราษฎรตระหนักถึงอ านาจ  และอิทธิพลของกลุ่มขุนนางเดิมท่ียังคงมีอยู่มาก  และ

คณะราษฎรยังต้องการเข้ามามีอ านาจ  และอิทธิพลทางเศรษฐกิจด้วย  จึงได้เร่ิมด าเนินการสร้างฐาน

อ านาจทางเศรษฐกิจของตนข้ึนผ่านนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม  และการสร้างทุนนิยมโดยรัฐ  (State 

Capitalism)  โดยให้รัฐบาลเป็นผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีส าคัญของประเทศ   

แม้คณะราษฎรจะประกาศนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม  ท่ีอ้างว่า  เพ่ือก าจัดอ านาจทาง

เศรษฐกิจของกลุ่มทุนต่างชาติ  แต่ข้ออ้างดังกล่าวกลับเป็นเพียงการกดดันกลุ่มทุนจีนท่ีอยู่ในความ

อุปถัมภ์ของกลุ่มทุนขุนนางเดิมให้ย้ายมาอยู่กับคณะราษฎรเสียมากกว่า  เพราะปรากฏว่า  กลุ่มทุน

จีนกลับมีการขยายบทบาทมากข้ึน  เพียงแต่เป็นการย้ายมาด าเนินธุรกิจ  หรือมาร่วมลงทุนกับ

สมาชิกคณะราษฎรแทนกลุ่มทุนขุนนางเดิม  การใช้นโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม  และทุนนิยมโดยรัฐ

ของคณะราษฎร  เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีท าให้รัฐกลายเป็นองค์กรแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ  

ผ่านทางรัฐวิสาหกิจ  บริษัทธุรกิจส่วนตัวของสมาชิกคณะราษฎร  และธุรกิจอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การ

อุปถัมภ์ของคณะราษฎร  ซึ่งมิได้ด าเนินธุรกิจโดยกลุ่มคณะราษฎรเท่าน้ัน  แต่มีการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง

กันและกันกับกลุ่มทุนจีน  โดยการใช้อ านาจทางการเมืองครอบง าเศรษฐกิจของประเทศดังท่ีเคย

ปฏิบัติกันมาแต่ด้ังเดิม  เพียงแต่เปลี่ยนจากกลุ่ม ทุนขุนนางเดิม  ไปสู่กลุ่มทุนขุนนางใหม่  คือ  

คณะราษฎรเท่าน้ัน  โดยมีกลุ่มทุนจีนท่ีพัฒนาบทบาทข้ึนอย่างมาก  และกลายเป็นกลุ่มตระกูลธุรกิจ

ส าคัญ  ได้แก่  กลุ่มตระกูลล่ าซ า  หว่ังหลี  และบูลสุข  ซึ่งต่างก็สะสมทุนภายใต้การอุปถัมภ์ของ

กลุ่มคณะราษฎร   

ต่อมาได้เกิดความขัดแย้งในกลุ่มสมาชิกคณะราษฎร  จนมีการก่อรัฐประหารข้ึนในปี  พ.ศ.

2490  มีจอมพล  ป.พิบูลสงคราม  เป็นผู้น าในการรัฐประหาร  ท าให้อ านาจทางการเมือง และ
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เศรษฐกิจของกลุ่มคณะราษฎรส้ินสุดลง  คณะรัฐประหารกลายเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองใหม่  ในปี  

พ.ศ.2492  จอมพล  ป.พิบูลสงคราม  ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  และยังคงยึดแนวนโยบาย

เศรษฐกิจแบบชาตินิยมของคณะราษฎร  มีการรักษารัฐวิสาหกิจไว้  และแต่ละแห่งจะมีบุคคลของ

รัฐเข้าไปควบคุม  ซึ่งก็คือสมาชิกคณะรัฐประหาร  อีกทั้งสมาชิกคณะรัฐประหารได้ใช้อิทธิพลทาง

การเมืองให้ความคุ้มครองธุรกิจเอกชนอย่างกว้างขวาง  รวมไปถึงการเข้าควบคุมธุรกิจท่ีส าคัญของ

ประเทศ  เพ่ือใช้เป็นฐานสนับสนุนทางการเมืองเช่นเดียวกับคณะราษฎร  อย่างไรก็ดี  ต่อมาได้เกิด

ความขัดแย้งของสมาชิกภายในคณะรัฐประหารในเร่ืองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีมากมายเหล่าน้ี  

ท าให้มีคณะรัฐประหารเกิดการแบ่งแยกออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่มซอยราชครู  น าโดยจอมพล

ผิน  ชุณหะวัน และ  พ.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์  กับกลุ่มสี่เสาเทเวศร์  น าโดยจอมพลสฤษฎิ์  ธนะรัชต์  

ซึ่งท้ังสองกลุ่มกลายเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีมีอิทธิพลอย่างมากในช่วงที่คณะรัฐประหารกุมอ านาจ

ทางการเมือง  มีการก่อต้ังบริษัทธุรกิจ  โดยมีสมาชิกของกลุ่มเป็นผู้ถือหุ้นอย่างเปิดเผย  และมีสาย

สัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจหลายตระกูล  โดยกลุ่มซอยราชครูมีความสัมพันธ์กับกลุ่มตระกูลธารวณิชกุล  

กลุ่มตระกูลโสภณพาณิช  กลุ่มตระกูลศรีเฟ่ืองฟุ้ง  กลุ่มตระกูลเอ้ือชูเกียรติ  และกลุ่มตระกูลวัธน

เวคิน  ส่วนนักธุรกิจท่ีมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มสี่เสาเทเวศร์ท่ีส าคัญได้แก่  ตระกูลชลวิจารณ์  และ

ตระกูลกรรณสูต 

อ านาจทางการเมืองในช่วงแรกน้ันเป็นของกลุ่มซอยราชครู  ท าให้ธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง  หรือท่ี

อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของกลุ่มซอยราชครูประสบความส าเร็จทางธุรกิจอย่างมาก  ท้ังด้านการเงิน  

การค้าข้าว  ค้าไม้  การก่อสร้าง  ฯลฯ  แต่ความส าเร็จน้ันไม่ได้เป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการ

ด าเนินการ  แต่เป็นเพราะการใช้อิทธิพลทางการเมืองในการสนับสนุนช่วยเหลือมาโดยตลอด  และ

เม่ือเกิดการรัฐประหารอีกคร้ัง  โดยกลุ่มสี่เสาเทเวศร์  น าโดยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ท าให้ธุรกิจ

ต่างๆ  ของกลุ่มซอยราชครูท่ีเคยประสบความส าเร็จ  เพราะอาศัยอิทธิพลทางการเมืองเข้าช่วย  เม่ือ

ต้องเผชิญกับการก าจัดคู่แข่งทางธุรกิจจากกลุ่มสี่เสาเทเวศร์  และขาดการสนับสนุนจากอ านาจและ

อิทธิพลทางการเมือง  ท าให้ธุรกิจเหล่าน้ีไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้  จนต้องล้มเลิกกิจการไป

ในท่ีสุด  ในขณะท่ีอ านาจทางการเมืองท่ีเป็นของกลุ่มสี่เสาเทเวศร์ได้เข้าครอบง าระบบเศรษฐกิจ

เช่นเดียวกับกลุ่มซอยราชครู  เกิดการแสวงหาผลประโยชน์  ท้ังจากรัฐวิสาหกิจ  และธุรกิจส่วนตัวท่ี

มักด าเนินการในลักษณะผูกขาด  มีการก าจัดคู่แข่งท้ังทางการเมืองและทางธุรกิจ  ธุรกิจส่วนใหญ่

เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ซึ่งประสบความส าเร็จโดยการอาศัยอิทธิพลทาง

การเมือง  โดยการให้ข้าราชการช่วยเหลือในจัดต้ังกิจการเอกชน  เพ่ือให้เข้ามาด าเนินธุรกิจร่วมกับ

รัฐวิสาหกิจท่ีพวกพ้องเป็นกรรมการอยู่  ธุรกิจเหล่าน้ีได้ด าเนินการเพียงเพ่ือมุ่งตักตวงผลประโยชน์

จากการเก็งก าไรระยะสั้น  ซึ่งเม่ือภายหลังจากจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  ถึงแก่อสัญกรรม  ท าให้
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ธุรกิจเหล่าน้ีไม่มีอ านาจหรืออิทธิพลใดๆ  ช่วยเหลืออีก  จนประสบชะตากรรมเดียวกันกับท่ีเคยเกิด

ข้ึนกับธุรกิจท่ีเคยอาศัยเพียงอ านาจทางการเมืองเข้าช่วยในอดีต  คือล่มสลายไป  แม้ต่อมาจะมีการ

สืบทอดอ านาจไปสู่จอมพลถนอม  กิตติขจร  แต่การด าเนินนโยบายต่างๆ  ยังคงยึดตามแนวทางของ

รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิทุกประการ  จนถึง  พ.ศ.2514  จอมพลถนอมได้ท าการปฏิวัติรัฐบาลตนเอง  

ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี  พ.ศ.2511  และประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ.2515  ซึ่งให้อ านาจเผด็จการแก่นายกรัฐมนตรี  จนน าไปสู่เหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516 

เหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  ท าให้กลุ่มทหารเส่ือมอ านาจลงไปในท่ีสุด  ซ่ึงส่งผลให้

ธุรกิจต่างๆ  ท่ีเคยได้รับการสนับสนุนของกลุ่มทหารน้ีสลายลงไปด้วย  เพราะตลอดระยะเวลาท่ี

ผ่านมา  ความส าเร็จของธุรกิจเหล่าน้ีไม่ได้เกิดจากความมีประสิทธิภาพ  แต่เป็นเพราะการใช้อ านาจ

ทางการเมืองเข้าช่วยเหลือ  เม่ืออ านาจทางการเมืองส้ินสุดลง  ท าให้ธุรกิจเหล่าน้ันส้ินสุดลงตามไป

ด้วย  หลังเหตุการณ์  14 ตุลาคม  พ.ศ.2516 ประเทศไทยเข้าสู่บรรยากาศของความเป็น

ประชาธิปไตย  ประชาชนโดยท่ัวไปมีความต่ืนตัวทางการเมืองมากข้ึน  มีการก่อต้ังพรรคการเมือง

มากมาย  ด้วยเหตุน้ีท าให้เกิดจุดเปล่ียนท่ีน่าสนใจส าหรับกลุ่มธุรกิจการเมือง  น่ันคือ  กลุ่มนักธุรกิจ

ได้เข้ามามีบทบาททางการเมือง  ท้ังการมีบทบาทโดยตรง  หรือมีบทบาทเบ้ืองหน้า  โดยสมัครเข้า

เป็นสมาชิกพรรคการเมืองต่างๆ  เป็นผู้ร่วมก่อต้ังพรรคการเมือง  เป็นกรรมการพรรคการเมือง  

กลายเป็นนักการเมือง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปี  พ.ศ.2517 - 2518  และการมีบทบาททางอ้อม  หรือ

บทบาทเบ้ืองหลัง  โดยการให้การสนับสนุนพรรคการเมืองต่างๆ  ซึ่งมีท้ังกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่  

และกลุ่มธุรกิจท้องถิ่น  ลักษณะดังกล่าวปรากฏในพรรคการเมืองต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนในช่วงน้ีแทบจะ

ทุกพรรคการเมือง   

กลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงน้ี  จึงมีกลุ่มธุรกิจท่ีแปรมาเป็นนักการเมือง  โดยการสังกัดพรรค

การเมือง  กลุ่มธุรกิจหลายตระกูลได้กลายมาเป็นกลุ่มตระกูลนักการเมืองอย่างเต็มตัวมากมาย  และ

ยังสนับสนุนให้ลูกหลานเข้ามาเป็นนักการเมือง  เป็นการสร้างทายาททางการเมืองหลายตระกูล  

อาทิ  ศิลปะอาชา  หาญสวัสด์ิ  เทียนทอง  ชินวัตร  วงศ์วรรณ  ชิดชอบ  คุณปลื้ม  ปริศนานันทกุล  

เท่ียงธรรม  ศิริพาณิชย์  โชควัฒนา  เตชะไพบูลย์  รัตตกุล  ศรีวิกรณ์  อิสระเสนารักษ์  โรจนเสถียร  

สารสิน  พงษ์พานิช  มหาด ารงกุล  ลิปตพัลลภ  ชาญวีรกูล  นพอมรบดี  เป็นต้น   

อย่างไรก็ดี  จากปัญหาการคอร์รัปช่ันในยุคของพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ  ได้กลายเป็น

เหตุผลส าคัญท่ีคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  (รสช.)  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มทหาร  ใช้เป็น

ข้ออ้างในการยึดอ านาจ  และคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติได้พยายามรวบรวม  และกดดัน

นักการเมืองต่างๆ  ให้สวามิภักด์ิ  และให้การสนับสนุนทางการเมือง  รวมท้ังกดดันกลุ่มธุรกิจให้เข้า

มาขอรับการอุปถัมภ์จากคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกัน  กลุ่มธุรกิจส่วน
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ใหญ่ท่ีเข้ามาขอรับการอุปถัมภ์มักเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ  เช่น  

สวนเกษตร  สวนป่า  สวนกอล์ฟ  และธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้พื้นท่ีจ านวนมาก  รวมท้ังคณะรักษา

ความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเองยังเข้าควบคุมรัฐวิสาหกิจท่ีส าคัญ  มีการใช้งบประมาณพิเศษท่ีไม่

เปิดเผย  และแสวงหารายได้จากการให้สัมปทานโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ  เช่น  ธุรกิจ

สื่อสารโทรคมนาคม  เป็นต้น  แต่คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ไม่สามารถกุมอ านาจทาง

การเมืองได้ยาวนานนัก  เม่ือเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬในปี  พ.ศ.2535  ส่งผลให้กองทัพลดบทบาท

ทางการเมือง  กลุ่มนักการเมือง  และกลุ่มธุรกิจจึงได้กลับมามีบทบาททางการเมืองอีกคร้ัง   

หลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  ระบบเศรษฐกิจ  และการเมืองของไทยถูกกลุ่มธุรกิจการเมือง

เข้าควบคุม  โดยประกอบด้วยสามกลุ่มหลักๆ  คือ  กลุ่มนักการเมืองหรือข้าราชการ  กลุ่มธุรกิจ  

และกลุ่มการเงิน  (ธนาคาร)  ซึ่งท้ังสามกลุ่มมีความสัมพันธ์ต่อกัน  กล่าวคือ  เศรษฐกิจการเมืองของ

ประเทศถูกครอบง าโดยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ท่ีมีความสัมพันธ์อยู่กับธนาคารหลักๆ  ไม่ก่ีแห่ง  โดย

มีกลุ่มตระกูลไทยเช้ือสายจีนไม่ก่ีกลุ่มเป็นเจ้าของ  ธุรกิจเหล่าน้ีเติบโตโดยใช้ธนาคารเป็นแหล่งดูด

เงินจากภาคชนบทเข้ามาหมุนเวียนเป็นเงินกู้  และการอาศัยความใกล้ชิดกับ กลุ่มการเมือง  หรือ

ข้าราชการ  ขณะท่ีรัฐบาลเองขาดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ขาดระบบตรวจสอบและถ่วงดุล

ท่ีดีในเร่ืองระบบธนาคาร  ท าให้ผู้บริหารส่วนใหญ่ในภาครัฐ  และบางส่วนของสถาบันการเงิน

เอกชนมุ่งแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวระยะสั้นมากกว่าท่ีจะมองการณ์ไกลในการมุ่งพัฒนาธนาคาร  

และสถาบันการเงินให้เป็นสถานท่ีท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว   

การแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีมาก  และขาดการควบคุมตรวจสอบ

ดังกล่าวเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีก่อให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี  พ.ศ.2540  วิกฤตการณ์ในคร้ังน้ีได้ท าให้

เกิดการชะลอ  และหดตัวอย่างรุนแรงของเศรษฐกิจไทย  กลุ่มธุรกิจต่างๆ  ได้รับผลกระทบ  ธุรกิจ

จ านวนมากประสบปัญหาล้มละลาย  และต้องออกจากการมีบทบาททางการเมือง  ท้ังเบ้ืองหน้าและ

เบ้ืองหลัง  แต่ผลกระทบดังกล่าวมีลักษณะอสมมาตร  กล่าวคือ  แม้จะส่งผลลบต่อทุกธุรกิจ  แต่

ไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลด้วยสัดส่วนเดียวกัน  กลุ่มธุรกิจบางกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบน้อยกว่า  

และมีความสามารถในการปรับตัว  หรือฟ้ืนตัวเร็วกว่ากลุ่มอ่ืน  หรือได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล

ให้พ้นจากวิกฤตดังกล่าว  โดยเฉพาะกลุ่มทุนขนาดใหญ่บางกลุ่ม  ท าให้กลุ่มทุนเหล่าน้ีกลายเป็น

กลุ่มท่ีมีอ านาจต่อรอง  ท้ังทางเศรษฐกิจ  และการเมือง  เหนือกว่ากลุ่มธุรกิจอ่ืนท่ีได้รับผลกระทบ

มากกว่า  กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ีได้แก่  ธุรกิจโทรคมนาคม  อสังหาริมทรัพย์  และสื่อสารมวลชน  

โดยเฉพาะธุรกิจของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์  สยามซีเมนต์  หรือชินวัตร  เป็นต้น  ซึ่งต่อมาได้

กลายเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองกลุ่มส าคัญท่ีมีบทบาททางการเมืองในประเทศ 
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ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจในปี  พ.ศ.2540  ส่งผลให้กลุ่มทุนต่างๆ  ประสบปัญหาล้มละลาย  

และลดบทบาททางการเมืองของตนลงไป  แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มทุนกลุ่มส าคัญบางกลุ่มได้รับ

ผลกระทบน้อยกว่ามาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มทุนสื่อสารโทรคมนาคม  ซึ่งได้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจ

กลุ่มน าในการรวบรวมกลุ่มทุนและกลุ่มการเมืองอ่ืนๆ  จัดต้ังเป็นพรรคการเมือง  ซึ่งนอกจากปัจจัย

ด้านเศรษฐกิจแล้ว  ยังมีปัจจัยทางการเมือง  ได้แก่  การมีรัฐธรรมนูญปี  พ.ศ.2540  ท่ีมีลักษณะเปิด

กว้าง  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน  (และเอกชน)  ตลอดจน

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพรรคการเมือง  ท่ีท าให้พรรคการเมืองมีความจ าเป็นต้องใช้ทุน  เพ่ือเป็น

หนทางในการเข้าสู่อ านาจรัฐมากข้ึน  อีกทั้งประชาชนเสื่อมศรัทธาจากกลุ่มการเมืองเก่าๆ  จากการ

บริหารประเทศในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ  ปัจจัยต่างๆ  เหล่าน้ีกลายเป็นส่วนสนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจ  

โดยเฉพาะกลุ่มทุนสื่อสารโทรคมนาคม  ได้ก้าวข้ึนมามีบทบาท  และอิทธิพลทางการเมือง  รวมท้ัง

ได้รับความสนใจจากประชาชน  เป็นทางเลือกใหม่ท่ีมีภาพลักษณ์ของการประสบความส าเร็จจาก

การหลุดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจได้  กลุ่มทุนสื่อสารโทรคมนาคมน้ีจึงกลายเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ี

มีบทบาทน าในการก่อต้ังพรรคการเมืองท่ีรวบรวมท้ังกลุ่มการเมือง  และกลุ่มธุรกิจช้ันน าของไทย  

น่ันคือ  การเกิดข้ึนของพรรคไทยรักไทย  น่ันเอง 

กลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีมีบทบาทส าคัญในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจได้รวมกลุ่มกันอยู่ภายใน

พรรคไทยรักไทย  ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มตระกูลธุรกิจช้ันน าจ านวนมาก  ท่ีได้ส่งเครือญาติเข้ามาเป็น

สมาชิกพรรคไทยรักไทย  หรือให้การสนับสนุนพรรคไทยรักไทย  ภายใต้การน าของพ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร  โดยมีกลุ่มท่ีส าคัญประกอบด้วย  กลุ่มชินวัตร  ของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  กลุ่มโพธารามิก  

ของนายอดิศัย  โพธารามิก  กลุ่มมาลีนนท์  ของนายประชา  มาลีนนท์  กลุ่มเจียรวนนท์  ของนาย

ธนินท์  เจียรวนนท์  กลุ่มสิริวัฒนภักดี  ของนายเจริญ  สิริวัฒนภักดี  กลุ่มมหากิจสิริ  ของนายประ

ยุทธ  มหากิจสิริ  กลุ่มจึงรุ่งเรืองกิจ  และจุฬางกูร  ของนายพัฒนา  (พ่ีชาย)  และนายสุริยะ  จึง

รุ่งเรืองกิจ  เจ้าของธุรกิจผลิตช้ินส่วนรถยนต์รายใหญ่ท่ีสุดของไทย  รวมไปถึงการได้รับการ

สนับสนุนจากนักธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง  และมีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับตระกูลธุรกิจอีกเป็นจ านวน

มาก  อาทิ  นายพันธ์เลิศ  ใบหยก  นางสิริกร  มณีรินทร์  ทายาทตระกูลลีนุตพงษ์  เจ้าของยนตรกิจ

กรุ๊ป  นางสาวภูวนิดา  คุณผลิน  ผู้บริหารบริษัท  ไทยพัฒนาประกันภัย  จ ากัด  นายส าราญ  ภูอนัน

ตานนท์  ผู้บริหารระดับสูงในเครือสหกรุ๊ป  หรือนายวีระชัย  วีระเมธีกุล  ซึ่งเป็นท้ังผู้บริหาร

ระดับสูงของเอ็มไทย  กรุ๊ป  และเป็นบุตรเขยของนายธนินท์  เจียรวนนท์  เจ้าของธุรกิจเครือเจริญ

โภคภัณฑ์  (ซีพี)  เป็นต้น 

นอกจากน้ัน  พรรคไทยรักไทยยังเป็นพรรคท่ีรวบรวมกลุ่มการเมือง  และนักการเมืองท่ีมี

บทบาทส าคัญหลายกลุ่ม  โดยการมี  “ทุน”  เป็นปัจจัยส าคัญในการ  “ดูด”  หรือรวบรวมกลุ่ม
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การเมืองต่างๆ  ให้ย้ายเข้ามาสังกัดพรรคไทยรักไทย  และภายหลังจากท่ีพรรคไทยรักไทยได้เป็น

แกนน าในการจัดต้ังรัฐบาล  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ผู้น าธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม  และหัวหน้า

พรรคไทยรักไทย  ได้ข้ึนด ารงต าแหน่งสูงสุดทางการเมือง  คือ  เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี  23  ของ

ไทย  ซึ่งสามารถจัดต้ังรัฐบาล  2  สมัยติดต่อกัน 

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยท้ัง  2  สมัยได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างมาก  โดยเฉพาะ

จากนโยบายประชานิยมต่างๆ  แต่นโยบายหลายนโยบายมีลักษณะสนับสนุนการบริโภคนิยม  และ

การน าเงินงบประมาณไปใช้เพ่ือสร้างความนิยมแก่ประชาชน  แต่อาจเกิดความเสียหาย ทาง

เศรษฐกิจได้ในระยะยาว  นโยบายในด้านอ่ืนๆ  มีลักษณะการใช้อ านาจเด็ดขาด  มีการแทรกแซง

องค์กรตรวจสอบต่างๆ  ท้ังองค์กรอิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ  องค์กรส่ือสารมวลชน  องค์กรภาค

ประชาชน  และสิ่งส าคัญคือ  มีนโยบาย  โครงการ  หรือมีการแก้ไขกฎหมายจ านวนมาก  ท่ีมี

ลักษณะเอ้ือประโยชน์แก่ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับนายกรัฐมนตรี  และบุคคลในรัฐบาล  เป็นประเด็น

ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีถูกโจมตีจากหลายๆ  ฝ่าย  ท้ังฝ่ายค้าน  นักวิชาการ  และองค์กรภาค

ประชาชน  แต่พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และรัฐบาลอ้างว่า  เป็นการกระท าที่ถูกต้องตามกฎหมาย 

จากประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว  ท าให้เกิดการต่อต้านรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  

โดยเฉพาะการเกิดพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย  ซึ่งมีประชาชน  และกลุ่มต่างๆ  เข้าร่วม

กดดันและต่อต้านพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และรัฐบาลพรรคไทยรักไทยจ านวนมาก  การเคลื่อนไหว

กดดันของกลุ่มต่างๆ  ท าให้พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ต้องประกาศยุบสภาในท่ีสุด  แต่การประกาศยุบ

สภาดังกล่าวก็มิได้ท าให้กระแสการต่อต้านน้อยลง  เพราะฝ่ายต่อต้านเห็นว่า  การประกาศยุบสภา

เป็นเพียงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเพ่ือแก้ปัญหากระแสต่อต้านทางการเมืองต่อตัวพ.ต.ท.ทักษิณ  ชิน

วัตร  มากกว่าเพ่ือแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองของประเทศ  ท าให้การเลือกต้ังภายหลังการยุบสภา

ดังกล่าว  พรรคฝ่ายค้านได้ประกาศคว่ าบาตรการเลือกต้ัง  แต่ได้ปรากฏว่า  มีการจ้างพรรคการเมือง

ใหม่ๆ  หรือพรรคการเมืองขนาดเล็กให้ลงสมัครรับเลือกต้ัง  ขณะเดียวกันฝ่ายท่ีสนับสนุนพ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  ได้ออกมาเคล่ือนไหวในลักษณะ  “ม๊อบชนม๊อบ”  ซึ่งส่อเค้าจะเกิดความรุนแรง  

ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้เกิดการก่อรัฐประหารของกลุ่มทหาร  คือ  คณะปฏิรูปการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  ในวันท่ี  19  กันยายน  พ.ศ.2549  และ

ประเด็นการจ้างพรรคเล็กลงสมัครรับเลือกต้ังกลายเป็นเหตุให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน

ให้ยุบพรรคไทยรักไทย 

ภายหลังเกิดรัฐประหารในปี  พ.ศ.2549  และพรรคไทยรักไทยถูกตัดสินให้ยุบพรรค  กลุ่ม

ธุรกิจการเมืองในพรรคไทยรักไทยยังคงรวมตัวกันภายใต้พรรคใหม่  คือ  พรรคพลังประชาชน  

และต่อเน่ืองจนถึงพรรคเพ่ือไทย  โดยยังคงรวบรวมสมาชิกพรรคไทยรักไทยเดิม  และประกาศให้
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การสนับสนุนพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ท่ียังได้รับความชื่นชอบ  และนิยมจากประชาชนจ านวนมาก  

โดยเฉพาะประชาชนคนช้ันกลาง  และล่างท่ีรู้สึกว่า  ตนได้รับความช่วยเหลือจากนโยบายของพรรค

ไทยรักไทย  และพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อย่างไรก็ดี  มีกลุ่มธุรกิจบางส่วนท่ีเคยให้การสนับสนุน

พรรคไทยรักไทย  ถอนตัวจากการสนับสนุน  จะมียกเว้นก็เฉพาะกลุ่มท่ีใกล้ชิดกับพ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร  เท่าน้ัน  ท้ังน้ีสาเหตุหน่ึงเพราะตัวผู้น ารัฐบาลภายหลังการรัฐประหาร  ท่ีแม้จะมีพ้ืนฐานมา

จากพรรคไทยรักไทย  ท้ังรัฐบาลนายสมัคร  สุนทรเวช  หรือรัฐบาลนายสมชาย  วงศ์สวัสด์ิ  แต่ตัว

นายกรัฐมนตรีมีความแตกต่างจากพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ในแง่ของความเป็นผู้น า  ความเป็น

เอกภาพ  และอ านาจเบ็ดเสร็จในรัฐบาล  อีกทั้งในช่วงรัฐบาลท้ังสองต้องพ่ึงพิงอ านาจจากระบบ

ราชการ  โดยเฉพาะทหาร  ต ารวจ  ท าให้ต้องมุ่งไปท่ีการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มราชการ  ส่งผล

ให้ความสัมพันธ์กับกลุ่มทุนเกิดระยะห่างมากข้ึน  และเม่ือรัฐบาลท่ีมาจากพรรคพลังประชาชน  

และพรรคเพ่ือไทยไม่สามารถรักษาอ านาจไว้ได้ต่อเน่ือง  และถูกตัดสินยุบพรรคจนต้องสลายตัวไป

หลายคร้ัง  ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ยังคงด ารงอยู่ได้  และยังได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่าย

ให้เป็นรัฐบาล  เพ่ือเปล่ียนข้ัวอ านาจ  เป็นการสร้างแรงดึงดูดใจของกลุ่มธุรกิจ  ท้ังกลุ่มท่ีเคยให้การ

สนับสนุนเดิม  และกลุ่มอ่ืนๆ  ให้ย้ายมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์  โดยปรากฏว่า  มีหลายกลุ่มท่ี

เคยให้การสนับสนุนพรรคไทยรักไทย  พรรคพลังประชาชน  และพรรคเพ่ือไทย  ท่ีเป็นคู่แข่งกันมา

ก่อน  รวมท้ังกลุ่มทุนใหญ่ของประเทศและระดับน าของภาคธุรกิจ  อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สภาหอการค้า  และสมาคมธนาคารไทย  ต่างประสานขานรับอย่างชัดเจนในการ

สนับสนุนจัดต้ังรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์  ส่งผลให้นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ได้รับการเลือกข้ึน

เป็นนายกรัฐมนตรีคนท่ี  27  ของประเทศไทย 

 

 

5.2  บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย 

 

กลุ่มทุนขุนนางท่ีประกอบด้วยกลุ่มเจ้านายเช้ือพระวงศ์  และขุนนางในราชส านัก  เป็นกลุ่ม

ท่ีมีบทบาททางการเมืองในช่วงก่อน  พ.ศ.2475  จากปัจจัยทางด้านการเมือง  ท่ีระบอบการปกครอง

ของไทยเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์   อ านาจทางการเมืองการปกครอง เป็นของ

พระมหากษัตริย์  และถูกถ่ายโอนลงมายังเจ้านายเช้ือพระวงศ์  และขุนนางในราชส านักท่ีได้รับการ

แต่งต้ังจากพระมหากษัตริย์  ท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยในการบริหารราชการแผ่นดิน  กลุ่มเจ้านาย  และ

ขุนนางเหล่าน้ีจึงมีอ านาจและอิทธิพลทางการเมืองอย่างมาก  ประกอบกับสังคมไทยในช่วงดังกล่าว

มีระบบศักดินา  ระบบไพร่  และระบบทาส  ซึ่งเป็นส่วนเสริมให้อ านาจท้ังการเมืองและเศรษฐกิจ
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ตกอยู่ในมือของเจ้านายและขุนนางเหล่าน้ี  ในขณะท่ีกลุ่มธุรกิจการเมืองอีกกลุ่มหน่ึงคือ  กลุ่มทุน

จีนน้ันยังไม่สามารถเข้ามามีบทบาท  หรือมีอิทธิพลทางการเมืองแต่อย่างใด  เพียงแต่มีบทบาทและ

อิทธิพลทางเศรษฐกิจ  โดยการอิงอาศัยอิทธิพลและอ านาจทางการเมืองของกลุ่มทุนขุนนางเท่าน้ัน 

อย่างไรก็ดี  กลุ่มทุนจีนเร่ิมมีบทบาททางการเมืองในเวลาต่อมา  โดยเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงใน

ทุนขุนนางจากการเข้ามาเป็นข้าราชการ  ในฐานะเจ้าภาษีนายอากร  จากการท่ีรัฐน าระบบภาษีอากร

มาใช้ในการหารายได้  ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับกลุ่มทุนจีน  เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีมีความเข้าใจ

และความช านาญในการจัดเก็บภาษีอากรมากกว่าคนไทยในสมัยน้ันท่ียังคงอยู่ภายใต้ระบบไพร่และ

ทาส  แต่กลุ่มเจ้าภาษีนายอากรยังคงไม่ได้มีบทบาทในการก าหนดนโยบายใดๆ  เพียงแต่มีบทบาท

โดยการใช้ต าแหน่งเจ้าภาษีนายอากรท่ีได้รับมอบอ านาจในการเรียกเก็บภาษีจากกิจการบางประเภท  

เป็นช่องทางในการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกับกลุ่มทุนขุนนางท่ีให้การอุปถัมภ์  แต่เม่ือ

ระบบน้ีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  มากมาย  จากการแสวงหาประโยชน์เกินขอบเขต  จนได้ถูกยกเลิกไป

ในท่ีสุด  

บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในยุคแรกนี้  จึงเป็นเพียงการใช้อ านาจและ

อิทธิพลทางการเมืองเพ่ือการประนีประนอมและสร้างความสัมพันธ์  เพ่ือการแสวงหาผลประโยชน์

เศรษฐกิจ  และเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของกลุ่มตน  แต่ยังมิได้มีอ านาจในการ

ตัดสินใจในการก าหนดนโยบายแต่อย่างใด  เพราะระบอบการปกครองในยุคน้ียังเป็นแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์  ท่ีอ านาจการตัดสินใจสูงสุดเป็นของพระมหากษัตริย์ 

การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.2475  ได้ท าให้อ านาจ  และอิทธิพลทางการเมืองท่ี

เคยเป็นของพระมหากษัตริย์  และท่ีถูกถ่ายโอนลงมายังกลุ่มเจ้านายเช้ือพระวงศ์และขุนนางในราช

ส านัก  เปลี่ยนไปเป็นของคณะเปลี่ยนแปลงการปกครอง  คือ  คณะราษฎร  กลุ่มคณะราษฎรได้

กลายเป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองกลุ่มใหม่ท่ีเกิดข้ึนโดยมีสถานะเป็นผู้น าทางการเมือง  ภายใต้ระบอบ

การปกครองใหม่  คือ  ระบอบประชาธิปไตย  คณะราษฎรมีบทบาททางการเมืองอย่างมากใน

ช่วงเวลาดังกล่าว  มีอ านาจในการก าหนด  ตัดสินใจ  และการด าเนินนโยบายด้านต่างๆ  ส่วนกลุ่ม

ทุนขุนนางเดิม  คือ  เจ้านายเช้ือพระวงศ์และขุนนางราชส านัก  แม้จะสูญเสียอ านาจและอิทธิพล

ทางการเมืองไป  แต่ในระยะแรกยังคงสามารถรักษาอ านาจและอิทธิพลทางเศรษฐกิจไว้ได้  เพราะ

ยังคงเป็นผู้ครอบครองปัจจัยการผลิตท่ีส าคัญ  โดยเฉพาะการเป็นเจ้าของท่ีดิน  คณะราษฎรจึงได้

พยายามแย่งชิงอ านาจทางเศรษฐกิจจากกลุ่มทุนขุนนางเดิมเหล่าน้ี  โดยใช้บทบาททางการเมืองใน

การก าหนดนโยบายทางเศรษฐกิจท่ีเรียกว่า  นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยม  และการสร้างทุนนิยม

โดยรัฐ  (State  Capitalism)  นโยบายดังกล่าวได้กลายเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการใช้อ านาจและ

อิทธิพลทางการเมืองเข้าครอบง าเศรษฐกิจของประเทศของคณะราษฎร  จนกระทั่งเกิดการ
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รัฐประหารในปี  พ.ศ.2490  และ  พ.ศ.2500  คณะรัฐประหารในแต่ล่ะช่วงได้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจ

การเมืองใหม่  และเป็นผู้น าทางการเมืองแทนคณะราษฎร  โดยยังคงยึดแนวทางการด าเนินนโยบาย

เศรษฐกิจชาตินิยม  และการสร้างทุนนิยมโดยรัฐเหมือนคณะราษฎร   

บทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงน้ีถือว่า  กลุ่มธุรกิจการเมือง  คือ  กลุ่ม

ทหาร  อันได้แก่  คณะราษฎร  และคณะรัฐประหารท้ังใน  พ.ศ.2490  และ  พ.ศ.2500  สามารถ

แสดงบทบาททางการเมืองได้อย่างเต็มท่ี  เพราะถือเป็นผู้มีอ านาจทางการเมืองสูงสุด  กลุ่มต่างๆ  

ดังกล่าวจึงอยู่ในสถานะผู้ปกครองท่ีมีอ านาจในการก าหนด  และด าเนินนโยบายต่างๆ  ได้ ด้วย

ตนเอง  โดยมีปัจจัยส่งเสริมจากสภาพทางการเมืองภายในประเทศ  ในขณะเดียวกันกลุ่มทุนจีน  ใน

ฐานะกลุ่มทุนพาณิชย์ต่างๆ  สามารถปรับตัวให้อยู่รอดมาได้โดยการรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่ม

อ านาจทางการเมืองกลุ่มใหม่  ท้ังกับกลุ่มคณะราษฎร  และคณะรัฐประหาร  โดยมีปัจจัยจากระบบ

อุปถัมภ์ท่ียังคงอยู่อย่างเข้มแข็งในสังคมไทย  กลุ่มทุนจีนเหล่าน้ีได้ให้การสนับสนุนทางการเงิน  

หรือการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มผู้ปกครอง  ในลักษณะของการให้ผลตอบแทน  ในรูป

ของเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินปันผล  หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ  เพ่ือแลกกับความช่วยเหลือ

จากกลุ่มผู้ปกครองในการใช้กลไกของรัฐสนับสนุนธุรกิจของตน  ให้มีอภิสิทธิ์ด้านต่างๆ   ในการ

ประกอบธุรกิจ  แต่อย่างไรก็ดี  กลุ่มทุนจีนเหล่าน้ียังไม่มีอ านาจในการตัดสินใจทางด้านนโยบาย  

หรือการออกกฎหมายด้วยตนเองได้โดยตรง  เพียงแต่อาศัยอ านาจจากกลุ่มผู้ปกครองในการเอ้ือ

ประโยชน์ให้แก่ธุรกิจของกลุ่มตน  โดยเม่ือบทบาททางการเมืองของกลุ่มผู้ปกครองแต่ละกลุ่ม

สิ้นสุดลง  กลุ่มทุนจีนเหล่าน้ีก็จะเปลี่ยนไปเข้ารับการอุปถัมภ์ในลักษณะเดิมกับกลุ่มผู้ปกครองใหม่  

ลักษณะดังกล่าวเกิดข้ึนต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็นช่วงของคณะราษฎร  และคณะรัฐประหาร  ท้ังในปี  

พ.ศ.2490  และ  พ.ศ.2500  จนกระทั่งการอุปถัมภ์ในลักษณะดังกล่าวได้สิ้นสุดลง  เม่ือเกิด

เหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  กลุ่มทหารต้องลด  และจ ากัดบทบาททางการเมืองของตนลง  ท า

ให้การช่วยเหลือทางธุรกิจของกลุ่มทุนจีนจากกลุ่มทหารผู้ปกครองสิ้นสุดลงไปด้วย 

ภายหลังการเกิดเหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย  

การรณรงค์การมีส่วนร่วมทางการเมืองในสังคมขยายตัวมากข้ึน  มีการเลือกต้ัง  มีการก่อต้ังพรรค

การเมือง  ซึ่งปัจจัยต่างๆ  เหล่าน้ีได้สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจ  หรือกลุ่มทุนต่างๆ  เร่ิมเข้าสู่ระบบ

การเมือง  เข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยตนเองมากข้ึน  มีบทบาทท้ังทางตรง  และทางอ้อมผ่าน

พรรคการเมืองท่ีเกิดข้ึนมากมายในช่วงน้ี  ท้ังน้ีเพราะกลุ่มธุรกิจมีประสบการณ์จากความส าเร็จใน

การประกอบธุรกิจโดยอาศัยการเข้ารับการอุปถัมภ์จากผู้น าทางการเมือง  ดังน้ัน  การแสวงหา

ประโยชน์ทางธุรกิจท่ีจะประสบความส าเร็จมากที่สุด ท่ีกลุ่มธุรกิจมองเห็นคือ  จ าเป็นต้องอาศัย

ช่องทางจากการใช้อ านาจทางการเมือง  หรืออ านาจรัฐ  ดังน้ัน  เม่ือเกิดบรรยากาศแห่งความเป็น
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ประชาธิปไตย  ท่ีเปิดโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านระบบพรรคการเมือง  จึงได้

ก่อให้เกิดช่องทางท่ีกลุ่มธุรกิจมองเห็นว่า  จะสามารถเข้ามาใช้อ านาจทางการเมืองด้วยตนเองได้

มากย่ิงข้ึน  โดยไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพากลุ่มอ่ืนมากเหมือนแต่ก่อน  ท าให้กลุ่มธุรกิจเข้ามามีบทบาททั้ง

การเป็นผู้ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองในด้านเงินทุน  หรือการมีบทบาทอยู่เบ้ืองหลัง  และการ

สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  หรือการมีบทบาทในเบ้ืองหน้า  ซึ่งปรากฏว่า  มีนักธุรกิจท่ี

สมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  และได้กลายเป็นนักการเมือง  ลงสมัครเข้ารับเลือกต้ัง  จน

สามารถเพ่ิมบทบาทเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา  หรือแม้กระท่ังการได้เป็น

รัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีชุดต่างๆ  มากข้ึน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในช่วงก่อน  พ.ศ.2535  ใน

สมัยรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  ซึ่งเป็นรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ัง  และมีกลุ่มธุรกิจเข้าเป็น

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  รวมท้ังให้การสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลังจ านวนมาก   

 แม้ต่อมาจะเกิดการยึดอ านาจจากกลุ่มทหารในนามคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  

(รสช.)  ในปี  พ.ศ.2534  มีการกดดันท้ังนักการเมืองและนักธุรกิจให้อยู่ภายใต้อ านาจ  และพยายาม

ท่ีจะให้กลุ่มทหารท่ีก่อการรักษาอ านาจการเมืองไว้  แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆ  เพราะ

ประชาชนต่อต้าน  จนเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ  ในปี  พ.ศ.2535  ท าให้กลุ่มทหารต้องลดบทบาท

ทางการเมืองลงไปอีกคร้ังหน่ึง  กลุ่มธุรกิจและนักการเมืองยิ่งกลับมามีบทบาทอีกคร้ัง  เหตุการณ์

ต่างๆ  ในช่วงน้ี  ท าให้กลุ่มธุรกิจเข้ามามีบทบาททางการเมือง  ท้ังเบ้ืองหน้าในฐานะนักการเมือง  

ท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  และเบ้ืองหลังในฐานะผู้สนับสนุนพรรคการเมือง  ได้โดย

ราบร่ืน  มีการสร้างทายาททางการเมือง  โดยให้ลูกหลานเข้ามาเป็นนักการเมืองด้วย  จนหลาย

ตระกูลธุรกิจได้เปลี่ยนมาเป็นตระกูลนักการเมือง   

แต่แล้วก็ได้เกิดปัจจัยส าคัญท่ีท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกคร้ัง  เม่ือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน

ปี  พ.ศ.2540  ธุรกิจหลายประเภทประสบปัญหาขาดทุน  หรือล้มละลาย  กลุ่มธุรกิจบางส่วนล่ม

สลาย  และต้องลดบทบาทของตนลงไป  แต่ผลกระทบดังกล่าวมีลักษณะอสมมาตร  คือ  แม้จะ

ส่งผลลบต่อทุกอุตสาหกรรม  แต่ไม่ได้หมายความว่า  จะส่งผลต่อทุกอุตสาหกรรมด้วยสัดส่วน

เดียวกัน  บางธุรกิจได้รับผลกระทบน้อยกว่า  หรือสามารถปรับตัวได้ดีกว่า  หรือบางกลุ่มธุรกิจท่ีมี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลได้รับการช่วยเหลือมากกว่าธุรกิจอ่ืนๆ  ท าให้กลุ่มธุรกิจเหล่าน้ี  สามารถ

ฟ้ืนตัวได้เร็วกว่า  และกลายเป็นกลุ่มท่ีมีอ านาจต่อรอง  และมีบทบาทท้ังทางเศรษฐกิจ  และ

การเมืองเหนือกลุ่มธุรกิจอ่ืนๆ  โดยเฉพาะกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในกลุ่มทุนสื่อสารโทรคมนาคม  

ขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าวมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี  พ.ศ.2540  ท่ีมี

ลักษณะเปิดกว้าง  และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคประชาชน  (และเอกชน)  

ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากข้ึน  และรัฐธรรมนูญฉบับน้ียังมี
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ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพรรคการเมืองท่ีส าคัญ  อันเป็นเจตนารมณ์ท่ีสนับสนุนระบบทวิพรรค  (Bi-

party  system)  และการก าหนดให้นักการเมืองต้องสังกัดพรรคการเมือง  การก าหนดระบบการ

เลือกต้ังท้ังแบบแบ่งเขต  และบัญชีรายช่ือ  ท าให้พรรคการเมืองต่างๆ  ท่ีเคยมุ่งเน้นเพียงขยายขนาด

ของพรรค  ต้องหันมาเน้นในเร่ืองการน าเสนอ  และประชาสัมพันธ์พรรค สู่สาธารณะไปยัง

ประชาชนท่ัวประเทศ  เกิดความจ าเป็นท่ีต้องใช้ทุนเพ่ือหาเสียงสนับสนุน  และรักษาฐานเสียงทาง

การเมือง  เพ่ือให้บรรลุชัยชนะทางการเมือง  เกิดการระดมทุนในแต่ละพรรคการเมืองอย่างเข้มข้น  

เพราะต่างก็พยายามให้กลุ่มทุนเข้ามาสนับสนุนพรรคของตน  ปัจจัยต่างๆ  เหล่าน้ีจึงเป็นการ

สนับสนุนให้กลุ่มทุนมีความส าคัญทางการเมืองมากข้ึน  อีกทั้งเป็นโอกาสในการเข้าช่วงชิงอ านาจ  

หรือเข้ามามีบทบาททางการเมืองของกลุ่มทุนท่ีเหลือรอดจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

จากผลของวิกฤตเศรษฐกิจ  และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี  พ.ศ.2540  ท าให้กลุ่มทุนย่ิง

มีความส าคัญต่อพรรคการเมืองต่างๆ  และเพ่ิมบทบาทมากข้ึน  ประกอบกับพรรคการเมืองหรือ

นักการเมืองต่างๆ  ท่ีเคยมีบทบาท  ไม่ได้รับความศรัทธา  และไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน

ในเร่ืองความรู้ความสามารถในทางบริหาร  หรือความมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดิน  

อีกทั้งมีการเกิดการคอร์รัปช่ันของนักการเมือง  จนท าให้ประชาชนรู้สึกเสื่อมศรัทธาต่อนักการเมือง  

และต้องการผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถ  หรือประสบความส าเร็จ  ไม่ว่าจะเป็นในชีวิต  หรือหน้าท่ี

การงาน  ให้เข้ามาบริหารประเทศ  และในช่วงน้ีเอง  ได้เกิดการรวมกลุ่มกันของกลุ่มธุรกิจช้ันน าท่ี

ประสบความส าเร็จในการท าธุรกิจ  ก้าวข้ึนมามีบทบาทในเบ้ืองหน้าอย่างเต็มตัว  และเข้ามามี

อิทธิพลทางการเมืองด้วยตนเอง  โดยเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีรวมตัวกันก่อต้ังพรรคการเมือง  ซึ่งถือว่า  เป็น

พรรคท่ีเกิดข้ึนจากการผลักดันของกลุ่มธุรกิจอย่างแท้จริง  น่ันคือ  พรรคไทยรักไทย  น่ันเอง   

 พรรคไทยรักไทย  ได้เป็นแหล่งรวบรวมกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีส าคัญ  และได้รับการ

สนับสนุนจากประชาชนโดยท่ัวไป  ท่ีเส่ือมศรัทธาต่อนักการเมืองเก่าๆ  ท าให้พรรคไทยรักไทย

สามารถเติบโต  และประสบความส าเร็จทางการเมืองอย่างรวดเร็ว  จนได้เป็นแกนน าในการจัดต้ัง

รัฐบาลในปี  พ.ศ.2544  และเป็นรัฐบาลพรรคเดียวได้ส าเร็จเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์การ

เมืองไทยในปี  พ.ศ.2548  โดยใช้การน าเสนอแนวนโยบายสาธารณะท่ีโดดเด่น  มีแนวทางเป็น

รูปธรรม  และสิ่งส าคัญคือรูปแบบการน าเสนอนโยบายของพรรคไทยรักไทยสามารถถ่ายทอดให้

ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจได้ง่าย  จากการใช้ค าสั้นๆ  ง่ายๆ  ในการเสนอนโยบายเข้าถึงประชาชน 

โดยใช้กลยุทธ์แบบการตลาด  ส่งผลให้หัวหน้าพรรค  คือ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นักธุรกิจผู้น า

ด้านส่ือสารโทรคมนาคม  ข้ึนด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ในท่ีสุด  อย่างไรก็ดี  บทบาทและ

อ านาจหลักๆ  มิได้มีลักษณะเป็นของกลุ่ม  แต่มีลักษณะรวมศูนย์อ านาจอยู่ที่ตัวของหัวหน้าพรรค  

และนายกรัฐมนตรี  คือ  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เท่าน้ัน  ดังจะเห็นได้จากอ านาจในการปรับ
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คณะรัฐมนตรีถึง  9  คร้ัง  ในรัฐบาลสมัยแรก  ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอ านาจการตัดสินใจของ  พ.ต.ท.

ทักษิณ  ชินวัตร  และการปรับคณะรัฐมนตรีหลายคร้ังดังกล่าว  มิได้ท าให้เสถียรภาพของรัฐบาล

พรรคไทยรักไทยสั่นคลอนแต่อย่างใด  อย่างไรก็ดี  รัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้สิ้นสุดลง  โดย

เร่ิมต้นจากการชุมนุมประท้วงของกลุ่มพันธมิตรประชานเพ่ือประชาธิปไตย ในประเด็น

ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดข้ึนจ านวนมาก  จนกระทั่งเกิดการรัฐประหารในวันท่ี  19  กันยายน  

พ.ศ.2549  และแม้สุดท้ายแล้วพรรคไทยรักไทยจะถูกตัดสินให้ยุบพรรคไป  แต่ถือได้ว่า  พรรคไทย

รักไทย  เป็นพรรคธุรกิจการเมืองท่ีมีบทบาททางการเมืองสูงสุดเท่าท่ีเคยมีมาในประเทศไทย  และ

กลุ่มธุรกิจการเมืองในพรรคไทยรักไทยยังคงมีการสืบทอดต่อไปยังพรรคพลังประชาชน  และพรรค

เพ่ือไทยต่อไป  แต่เม่ือไม่สามารถรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลได้ยาวนานนัก  กลุ่มธุรกิจบางส่วนท่ี

เคยสนับสนุนจึงได้หันไปสนับสนุนพรรคการเมืองอ่ืนๆ  และในท่ีสุดรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ก็

ได้ข้ึนมามีอ านาจในเวลาต่อมา  เม่ือเกิดการสนับสนุนการเปล่ียนข้ัวอ านาจ  ท้ังจากกลุ่มนักการเมือง  

กลุ่มธุรกิจ  รวมท้ังกลุ่มทหารท่ีกลับมามีบทบาทอีกคร้ังหลังการรัฐประหาร  พ.ศ.2549 

การข้ึนสู่อ านาจของพรรคประชาธิปัตย์กล่าวได้ว่า  เกิดจากการสนับสนุนของกลุ่มการเมือง

ท่ีส าคัญกลุ่มหน่ึง  คือ  กลุ่มของนายเนวิน  ชิดชอบ  อดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทย  ท่ีได้รวมตัวกัน

หลังการยุบพรรคพลังประชาชน  และได้จัดต้ังพรรคการเมืองใหม่คือ  พรรคภูมิใจไทย  ซึ่งเป็น

พรรคการเมืองท่ีรวบรวมกลุ่มทุนท่ีส าคัญจ านวนมากไว้เช่นกัน  นอกจากน้ันรัฐบาลพรรค

ประชาธิปัตย์ยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจอีกจ านวนมาก  และที่น่าสนใจคือ  กลุ่มธุรกิจ

บางส่วนน้ัน  เคยให้การสนับสนุนรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  และพรรคพลังประชาชนมาก่อน  ซึ่ง

เป็นการช้ีให้เห็นว่า  กลุ่มธุรกิจท่ีสนับสนุนอยู่เบ้ืองหลังน้ันได้เปล่ียนไปให้การสนับสนุนกลุ่ม

การเมืองท่ีข้ึนมามีอ านาจทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม  หรือพรรคใดก็ตาม  จะมีเพียงกลุ่มธุรกิจท่ี

ใกล้ชิด  หรือเป็นเครือญาติกับพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  หรือมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับสมาชิก

พรรคเพ่ือไทย  หรือพรรคไทยรักไทยเดิมเท่าน้ัน  ท่ียังคงให้การสนับสนุนพรรคเพ่ือไทยอยู่  ซึ่งใน

ส่วนบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงน้ีน้ัน  มีบทบาทในลักษณะต่างๆ  โดยบางกลุ่มยังคง

พยายามรักษาบทบาทเบ้ืองหน้าในฐานะการเป็นนักการเ มืองอยู่  เพียงแต่ย้ายไปสังกัดพรรค

การเมืองอ่ืนๆ  ในขณะที่บางส่วนได้อยู่ในฐานะผู้สนับสนุนพรรคการเมืองอยู่เบ้ืองหลัง 
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5.3  ผลกระทบทางการเมืองจากกลุ่มธุรกิจการเมืองในประเทศไทย 

 

การมีบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงแรกของกลุ่มทุนขุนนาง  ซึ่งมี

อ านาจและอิทธิพลทางการเมืองจากการท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยของพระมหากษัตริย์ในการบริหาร

ราชการแผ่นดิน  ท าให้การใช้อ านาจและอิทธิพลทางการเมืองของชนช้ันปกครองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ี

ชอบธรรม  และปราศจากแรงต่อต้าน  ประชาชนโดยท่ัวไปไม่ว่าจะเป็นไพร่หรือทาส  ล้วนต้องอยู่

ภายใต้การสังกัดของกลุ่มผู้ปกครอง  รวมไปถึงกลุ่มธุรกิจการเมืองอีกกลุ่มหน่ึงคือกลุ่มทุนจีน  ซ่ึง

ต้องอิงอาศัยอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มทุนขุนนางอยู่ด้วย  อย่างไรก็ดี  อ านาจการตัดสินใจ  การ

ออกกฎระเบียบ  หรือนโยบาย  เป็นอ านาจเต็มของพระมหากษัตริย์  ตามระบอบการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์  การมีบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมือง  โดยเฉพาะกลุ่มทุนขุน

นางในช่วงน้ี  จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อระบบการเมืองไทยเท่าใดนัก  ซึ่งหากจะกล่าวถึงผลกระทบ

ทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองในช่วงน้ี  คงเป็นได้เพียงการอิงอาศัยนโยบาย  หรือระเบียบ

การบริหารราชการแผ่นดินต่างๆ  ท่ีถูกก าหนดโดยพระมหากษัตริย์  น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือ  หรือ

วิธีการในการช่วยแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มของตนด้วยเท่าน้ัน   

ส่วนกลุ่มทุนจีนน้ันไม่สามารถสร้างผลกระทบทางการเมืองแต่อย่างใด  เพียงแต่มีบทบาท

และอิทธิพลทางเศรษฐกิจ  โดยการอิงอาศัยอิทธิพลและอ านาจทางการเมืองของกลุ่มทุนขุนนางช่วย

สนับสนุน  แม้ต่อมาจะมีการน าระบบภาษีอากรมาใช้ในการหารายได้  เกิดระบบเจ้าภาษีนายอากร  

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มทุนจีนกลายเป็นกลุ่มทุนข้าราชการท่ีได้รับอ านาจจากรัฐในการเรียบ

เก็บภาษีอากรจากประชาชนอย่างอิสระ  แต่ก็ไม่ได้ท าให้กลุ่มทุนจีนเพ่ิมบทบาททางการเมืองมาก

นัก  เป็นเพียงช่องทางใหม่ในการแสวงหาประโยชน์ร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนจีนท่ีเป็นเจ้าภาษีนาย

อากร  กับกลุ่มทุนขุนนางท่ีให้การอุปถัมภ์  ในการหารายได้  หรือการท าการค้าในลักษณะผูกขาด

สินค้าบางประเภทเท่าน้ัน  และเม่ือระบบน้ีก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ  มากมาย  จึงได้ถูกยกเลิกไป   

การเปล่ียนแปลงการปกครองในปี  พ.ศ.2475  ท าให้อ านาจ  และอิทธิพลทางการเมืองถูก

ถ่ายโอนไปเป็นของคณะราษฎร  คณะราษฎรจึงมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย  ซึ่งได้ประกาศใช้

แนวนโยบายเศรษฐกิจชาตินิยม  และการมุ่งสร้างทุนนิยมโดยรัฐ (State Capitalism) ซึ่ง

แนวนโยบายเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของคณะราษฎร 

ซึ่งได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองในลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อนจากนโยบายเศรษฐกิจ

ดังกล่าว  คณะราษฎรได้ส่งสมาชิกเข้าไปเป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  จัดต้ังบริษัทธุรกิจ  ตลอดจน

เข้าร่วมทุนกับธุรกิจเอกชนอ่ืนๆ  ซึ่งปรากฏว่า  มีการใช้อ านาจและอิทธิพลทางการเมืองในเข้าช่วย

ให้การด าเนินการในกิจการต่างๆ  เหล่าน้ีได้รับความสะดวกจากภาครัฐ  โดยการใช้อ านาจทาง
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การเมืองท่ีมีอยู่ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม  เพ่ือให้ได้อภิสิทธิ์ต่างๆ  ท่ีสามารถช่วยเหลือ  และ

สนับสนุนกิจการต่างๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มของตน  ท้ังองค์กรรัฐวิสาหกิจ  ซึ่งคณะราษฎรได้ก่อต้ัง

ข้ึนจ านวนมาก  บริษัทธุรกิจส่วนตัวของสมาชิกคณะราษฎร  และบริษัทธุรกิจอ่ืนท่ีอยู่ภายใต้การ

อุปถัมภ์ของคณะราษฎร  รูปแบบเหล่าน้ีได้กลายเป็นต้นแบบในการแสวงหาประโยชน์ของกลุ่ม

ธุรกิจการเมือง  กลุ่มอ่ืนๆ  ในเวลาต่อมาด้วย 

วิธีการแสวงหาประโยชน์ท่ีคณะราษฎรได้ในทางเศรษฐกิจ  เป็นการผลักดันสมาชิกเข้าไป

เป็นกรรมการในรัฐวิสาหกิจ  หรือกิจการเอกชนท่ีอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของคณะราษฎร  สมาชิก

คณะราษฎรจะได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนในรูปของเงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  เงินปันผล  

หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ  ซึ่งเกิดจากความส าเร็จของผลประกอบการในทางธุรกิจของกิจการต่างๆ  

ดังน้ัน  คณะราษฎรจึงได้พยายามท าให้ผลประกอบการของกิจการเหล่าน้ันมีก าไรสูงสุด  เพียงแต่

ความพยายามน้ันไม่ได้อาศัยความสามารถในเชิงการบริหารจัดการ  แต่อาศัยอิทธิพลทางการเมือง

เข้าช่วยเหลือ  ผลกระทบท่ีตามมาคือ  มีการออกกฎหมายต่างๆ  เพ่ือสนับสนุนความชอบธรรมใน

การจัดสรรทรัพยากรของประเทศ  เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในกิจการท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของกลุ่มตน  

เร่ิมต้ังแต่การน าทุนของรัฐไปสร้างรัฐวิสาหกิจ  บริษัทกึ่งราชการ  รวมถึงบริษัทเอกชนอีกจ านวน

หน่ึง  โดยรัฐบาลเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่  และอยู่ภายใต้การบริหารงานของข้าราชการท่ีมาจาก

คณะราษฎร  จากน้ันมีการประกาศนโยบาย  หรือโครงการต่างๆ  ของรัฐท่ีเปิดโอกาสให้ธุรกิจ

เหล่าน้ันเข้ามาแสวงหาประโยชน์  ซึ่งนอกจากการใช้มาตรการทางการเมืองต่างๆ  เพ่ือเป็น

เคร่ืองมือในการช่วยประกอบธุรกิจของกลุ่มตนแล้ว  ยังใช้เพ่ือกีดกันขัดขวางคู่แข่งขันทางธุรกิจราย

อ่ืนๆ  ท่ีไม่ใช่กลุ่มตน  อันก่อให้เกิดการผูกขาดทางธุรกิจ  การใช้มาตรการของรัฐเหล่าน้ีเป็นการใช้

ท่ีเห็นเป็นรูปธรรม  และชัดเจน  มิได้มีการปิดปังแต่อย่างใด  เพราะคณะราษฎร   และคณะ

รัฐประหารถือว่า  ตนเป็นผู้กุมอ านาจทางการเมืองอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดน่ันเอง   

ผลกระทบในลักษณะดังกล่าวได้ด าเนินต่อเน่ือง  และยิ่งขยายตัวมากข้ึนในคณะรัฐประหาร

ชุดต่อๆ  มา  ท้ังการรัฐประหารในปี  พ.ศ.2490  และ  พ.ศ.2500  รัฐวิสาหกิจท่ีก่อต้ังโดย

คณะราษฎรยังคงมีการด าเนินการต่อไป  เพียงแต่เปล่ียนแปลงผู้บริหารมาเป็นสมาชิกของคณะ

รัฐประหารเท่าน้ัน  การให้การคุ้มครองและช่วยเหลือธุรกิจภาคเอกชน  การสร้างธุรกิจส่วนตัว

เกิดข้ึนท้ังในภาคการเงิน  พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  และเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าท่ีกลุ่ม

คณะราษฎรเคยปฏิบัติมา  เช่น  ในสมัยจอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์  มีการจัดต้ังสภาพัฒนาเศรษฐกิจ

แห่งชาติ  และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  หรือบีโอไอ  ตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจใน

การส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศ  ท าให้กลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีสายสัมพันธ์กับจอมพลสฤษด์ิ  

ธนะรัชต์  ได้รับประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการสร้า งสิ่งอ านวยความสะดวกประเภท  
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Infrastructure  เป็นต้น  ซึ่งแบบแผนการแสวงหาประโยชน์ต้ังแต่สมัยคณะราษฎร  จนถึงคณะ

รัฐประหาร  พ.ศ. 2490  และ  พ.ศ.2500  สามารถสรุปได้  4  รูปแบบหลักคือ 

1) การใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์  ท้ังการคอร์รัปช่ัน  การให้อภิสิทธิ์ใน

การผูกขาด  และให้การคุ้มครองธุรกิจภาคเอกชนอย่างกว้างขวาง 

2) ใช้กลไกของรัฐเป็นเคร่ืองมือหาประโยชน์จากการท าธุรกิจ  ด้วยการ

ปรับเปลี่ยนแก้ไขระเบียบราชการ  การออกกฎหมายคุ้มครอง  จัดต้ังโยกย้ายหน่วยงาน  เพ่ืออ านวย

ประโยชน์ให้แก่ตนเอง  และใช้ช่องว่างของกฎระเบียบต่างๆ  ไปแสวงหาผลประโยชน์ 

3) การด าเนินธุรกิจท่ีปราศจากเงินลงทุนท่ีแท้จริง   

4) แสวงหาประโยชน์โดยใช้ต าแหน่งหน้าท่ีทางราชการ  อันมีลักษณะท าการค้า

โดยอิงกับระบบราชการ  อาศัยกลไกของรัฐในการผลักดันธุรกิจการค้าของตนให้ได้รับคัดเลือกจาก

ระบบสัมปทานของรัฐ 

หลังเหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  และ  6  ตุลาคม  พ.ศ.2519  ได้ท าให้บรรยากาศ

ทางการเมืองของประเทศไทยมีความเป็นประชาธิปไตยมากข้ึน  กลุ่มธุรกิจเข้าสู่ระบบการเมืองมาก

ข้ึน  ผ่านพรรคการเมือง  การมีบทบาททางการเมืองท่ีเพ่ิมมากข้ึนของกลุ่มธุรกิจได้ส่งผลให้พรรค

การเมืองหรือนักการเมือง  ท้ังที่เคยเป็นนักธุรกิจหรือท่ีได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจ  เม่ือเข้า

ไปมีอ านาจทางการเมืองแล้วก็จ าเป็นต้อง  “ตอบแทน”  กลุ่มธุรกิจท่ีสนับสนุนตน  โดยการใช้

อ านาจและอิทธิพลทางการเมืองในการเอ้ือประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจ  ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงมีลักษณะ

ของการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มธุรกิจผ่านการใช้อ านาจและอิทธิพลทางการเมือง

เหมือนยุคท่ีผ่านมา  เพียงแต่มิได้ด าเนินการด้วยตนเองเหมือนกลุ่มคณะราษฎร  หรือคณะ

รัฐประหาร  แต่ได้อาศัยความสัมพันธ์กับกลุ่มนักการเมืองหรือพรรคการเมือง  ท่ีนักการเมืองเหล่าน้ี

เม่ือได้เป็นรัฐบาล  จะมีอ านาจในการออกกฎระเบียบ  หรืออนุมัติโครงการ  นโยบายสาธารณะ

ต่างๆ  ซึ่งหลายโครงการ   หรือหลายนโยบายมีลักษณะเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจท่ีมี

ความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาล  ดังจะเห็นได้จากกรณีการทุจริตในโครงการของรัฐ  10  โครงการ  ท่ี

เรียกว่า  “10  โครงการบุฟเฟ่ต์คาบิเนต”  ในสมัยรัฐบาลพล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  ซึ่งมีท่าทีอย่าง

ชัดเจนในการด าเนินนโยบายเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่มนักธุรกิจ  การแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจ

ในช่วงน้ีได้ยึดโยงอยู่กับกลุ่มนักการเมือง  หรือกลุ่มธุรกิจท่ีได้กลายมาเป็นนักการเมือง  โดยเป็น

การแสวงหาประโยชน์กับนโยบายของรัฐ  และแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ   

ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มการเมืองกับกลุ่มธุรกิจ  และผลกระทบในด้านการมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนจากการใช้อ านาจทางการเมืองได้ด าเนินมาอย่างต่อเน่ือง  รัฐบาลภายหลังจาก

เหตุการณ์พฤษภาทมิฬหลายรัฐบาลมักถูกโจมตี  และถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นการทุจริต  



 

 

278 

 

หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อนจนต้องยุบสภาไปหลายรัฐบาล  อาทิ  รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ใน

ประเด็นการออกเอกสารสิทธิ  ส.ป.ก.4 - 01  สมัยรัฐบาลพรรคชาติไทยในประเด็นการออกเอกสาร  

น.ส.3 ก.  และกรณีเข้าไปพัวพันกับการกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพพาณิชยการของบุคคลในรัฐบาล  

เป็นต้น  นอกจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในรัฐบาลชุดต่างๆ  แล้ว  ปัญหาอีกประการหน่ึงท่ี

เกิดข้ึนคือ  ปัญหาในเร่ืองความสามารถ  หรือประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาล   

โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ  พ.ศ.2540  และประชาชนส่วนใหญ่ท่ีได้รับผลกระทบ

จากวิกฤตเศรษฐกิจดังกล่าวยังมองว่า  มีการแสวงหาประโยชน์ของนักการเมืองกับกลุ่มธุรกิจ  และ

กลุ่มการเงินท่ีเกินขอบเขต  และขาดการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพจากรัฐบาล  อีกทั้งธุรกิจท่ีมี

ความใกล้ชิดหรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาล  กลับได้รับการปกป้องช่วยเหลือจากรัฐบาล  ด้วย

เหตุต่างๆ  เหล่าน้ี  ท าให้ประชาชนเห็นว่า  นักการเมืองหรือพรรคการเมืองในช่วงเวลาน้ัน  ไม่มี

ความสามารถในการบริหารประเทศ  ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ได้      

ในช่วงเวลาท่ีพรรคการเมือง  และนักการเมืองต่างๆ  สร้างค วามเส่ือมศรัทธาให้แก่

ประชาชน  พรรคไทยรักไทย  ท่ีเกิดข้ึนโดยการรวมตัวกันของกลุ่มธุรกิจช้ันน าของประเทศ  ได้เข้า

มาเป็นตัวเลือกใหม่แก่ประชาชน  ภายใต้การน าของพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  ผู้น ากลุ่มทุนสื่อสาร

โทรคมนาคม  ท่ีมีภาพของการเป็นผู้น าท่ีมีความรู้ความสามารถ  และประสบความส าเร็จด้านธุรกิจ  

ได้น าเสนอนโยบายต่างๆ  ท่ี ทันสมัย  และตรงกับความต้องการของหลายๆ  ฝ่ายในสังคม  

โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มชนช้ันกลาง  และล่าง  ท าให้ได้รับสนับสนุนอย่างมาก  พรรคไทยรักไทย  

ได้มีการน าเสนอนโยบายท่ีเรียกว่า  นโยบายประชานิยม  ที่ใช้แนวคิดทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้  และ

มีแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม  แตกต่างจากนโยบายท่ีพรรคการเมืองในอดีตเคยน าเสนอไว้  และการ

น าเสนอก็ใช้ยุทธศาสตร์การตลาดในการประชาสัมพันธ์  รูปแบบการน าเสนอนโยบายของพรรค

ไทยรักไทยถ่ายทอดให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจได้ง่าย  นอกจากน้ันยังได้ประชาสัมพันธ์  และ

ผลักดันภาพลักษณ์ของพรรคผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกการสื่อสารท้ังของรัฐและ

เอกชน 

นอกจากนโยบาย  หรือกลยุทธ์การหาเสียงท่ีน าแนวคิดธุรกิจมาใช้  พรรคไทยรักไทยได้

สร้างปรากฏการณ์  และผลกระทบทางการเมืองท่ีส าคัญ  คือ  การดึงนักการเมืองจากพรรคอ่ืนๆ  

จ านวนมากให้ย้ายมาสังกัดพรรคไทยรักไทย  ซึ่งเป็นการใช้  “เงินทุน”  ในการจูงใจให้กลุ่ม

การเมืองกลุ่มต่างๆ  เข้ามาร่วมพรรค  ท าให้พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคการเมืองท่ีมีอ านาจ

ต่อรองสูง  เน่ืองจากปัจจัยต่างๆ  ท้ังแนวคิดนโยบายใหม่ๆ  ท่ีทันสมัย  ภาพลักษณ์ของความเป็น

พรรคการเมืองรูปแบบใหม่ที่เป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจ  และเป็นท่ียอมรับของประชาชนจ านวนมาก  ท าให้

พรรคไทยรักไทยกลายเป็นพรรคท่ีนักการเมืองต่างๆ  ต้องการเข้ามาเป็นสมาชิกพรรค  ส่งผลให้
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พรรคไทยรักไทยเติบโตอย่างรวดเร็ว  และท าให้พรรคไทยรักไทยได้รับเลือกต้ังคะแนนเสียงถึง  

248  เสียง  จากจ านวนท้ังหมด  500  เสียง  และพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นักธุรกิจผู้ร่ ารวย  ก้าวข้ึนสู่

ต าแหน่งนายกรัฐมนตรีคนท่ี  23  ของประเทศไทย  

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้พยายามผลักดันนโยบายประชานิยมท่ีใช้ในการหาเสียง  โดย

เร่ิมจากการปฏิรูประบบราชการ  ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง  ทบวง  กรม  เพ่ือให้ระบบราชการ

สามารถตอบสนองแนวนโยบายได้  แนวทางในการปฏิรูปมีลักษณะของการน าหลักการบริหารงาน

ในภาคเอกชน  หรือภาคธุรกิจมาประยุกต์ใช้  ซึ่งเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

ระบบราชการไทยอย่างมาก  นอกจากน้ันนโยบายประชานิยมต่างๆ  อาทิ  การพักหน้ีเกษตรกรราย

ย่อยเป็นเวลา  3  ปี  กองทุนหมู่บ้านๆ  ละ  1  ล้านบาท  โครงการธนาคารประชาชน  โครงการหน่ึง

ต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  (OTOP)  โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  30  บาทรักษาทุกโรค  

โครงการเอ้ืออาทรต่างๆ  ท้ังบ้านเอ้ืออาทร  คอมพิวเตอร์เอ้ืออาทร  การจดทะเบียนคนจน  โครงการ

จัดต้ังธนาคารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือเอสเอ็มแอล  (SML)  ฯลฯ  รวมท้ังนโยบาย

อ่ืนๆ  อาทิ  นโยบายปราบปรามผู้มีอิทธิพล  และนโยบายประกาศสงครามกับยาเสพติด  ท่ีมุ่งเน้น

การแก้ปัญหาสังคม  นโยบายเหล่าน้ีล้วนได้รับความชื่นชมจากประชาชนจ านวนมาก  และสามารถ

สร้างผลให้เกิดได้อย่างรวดเร็ว  ประชาชนรู้สึกได้รับผลจาก นโยบายอย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่ง

ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านบวก  คือ  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกระดับ  ประชาชนได้รับ

ผลลัพธ์โดยตรงแก่ตนเอง  โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร  และผู้ใช้แรงงาน  ท่ีได้รับประโยชน์จาก

นโยบายประชานิยม  จากการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน  ด้านท่ีอยู่อาศัย  ด้านชีวิตความเป็นอยู่  

ท าให้รัฐบาลได้รับความนิยมจากประชาชน  “รากหญ้า”  โดยท่ัวไป  ท่ีบางส่วนเช่ือว่า  นโยบาย

เหล่าน้ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน  และจะท าให้เกิดการพัฒนา  แต่เม่ือนโยบายต่างๆ  เข้าสู่

ข้ันตอนของการปฏิบัติแล้ว  นักวิชาการ  และนักวิเคราะห์หลายคนมองว่า  นโยบายเหล่าน้ีอาจ

ก่อให้เกิดผลเสียแก่ประเทศได้ในระยะยาว 

นโยบายประชานิยมต่างๆ  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบท้ังด้านบวกและลบ  โดยผลกระทบด้าน

บวกน้ัน  นโยบายประชานิยมมีส่วนในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ  ท าให้ครัวเรือนมี

รายได้เพ่ิมข้ึน  การบริโภคในครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม  ภาค

ธุรกิจ  จากการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี  รวมท้ังส่งผลต่อการกระจายรายได้  และการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของประเทศ  อย่างไรก็ดี  นโยบายประชานิยมบางนโยบาย  แม้จะมีผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ  แต่ได้ส่งผลกระทบด้านลบด้วยเช่นกัน  และยังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า  

เป็นการน าภาษีอากรไปซื้อความนิยมจากประชาชน  โดยไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และจะ

เป็นภาระแก่ประชาชนในระยะยาว  เน่ืองจากนโยบายต่างๆ  เหล่าน้ี  ใช้งบประมาณกลาง  และใช้
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เงินทุนนอกงบประมาณ  เช่น  จากธนาคารของรัฐ  อาทิ  ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์  

ธนาคารกรุงไทย  เป็นต้น  เพ่ือน ามาลงทุนในการด าเนินนโยบาย  นอกจากน้ัน  ภาพรวมของ

นโยบายประชานิยมเหล่าน้ีไม่ได้ส่งเสริมให้มีการบริโภคแบบพอเพียง  กลับเป็นการสนับสนุน

บริโภคนิยม  โครงการต่างๆ  ท่ีออกมาน้ันไม่ได้มีการช้ีแจงผลกระทบท่ีประชาชนจะต้องประสบ  

มักเน้นประโยชน์ท่ีจะได้รับ  ไม่ได้เน้นให้เห็นถึงภาระและต้นทุนท่ีจะตามมาในอนาคต  (แม้ว่าผู้

รับภาระอาจจะเป็นผู้ท่ีอยู่ในยุคถัดไป)  และเม่ือนโยบายเข้าสู่ข้ันตอนของการด าเนินการ  ปรากฏว่า

หลายนโยบายขาดการวางแผนท่ีดี  บางนโยบายไม่มีประสิทธิภาพ  งบประมาณร่ัวไหลได้ง่าย  

หลายนโยบายเป็นนโยบายท่ีเน้นให้ประชาชนกู้เงิน  และจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมข้ึน  หน้ีภาคประชาชน

ถูกส่งต่อให้รัฐเข้าอุ้มโดยใช้ภาษีจากประชาชน  มีการส่งเสริมวัฒนธรรมบริโภคนิยม  มีการซื้อ

สินค้าอุปโภคบริโภคมากข้ึน  ท าให้กลายเป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีได้สัมปทาน

โครงการต่างๆ  ของรัฐ  และกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคบางประเภท  มากกว่าจะเป็นประโยชน์

ในการพัฒนาภาคประชาชน  และชุมชนให้เข้มแข็ง   

ผลกระทบส าคัญคือ  นโยบายด้านเศรษฐกิจ  และโครงการต่างๆ  บางนโยบายมีลักษณะ

ของการเอ้ือประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง  ธุรกิจ  และกลุ่มทุนท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับพรรคไทยรักไทย  

และรัฐบาล  มีลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน  และการคอร์รัปช่ันเชิงนโยบาย  โดยเฉพาะอย่าง

ย่ิงท่ีเก่ียวข้องกับกิจการของครอบครัวพ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อาทิ  การออกพระราชก าหนดจัดเก็บ

ภาษีสรรพสามิตกิจการโทรคมนาคม  การมีมติส่งเสริมการลงทุนไอพีสตาร์ของบริษัทชิน  แซทเทิล

ไลท์  การลดค่าสัมปทานของสถานีโทรทัศน์ไอทีวี  รวมท้ังการเอ้ือประโยชน์แก่ธุรกิจใหม่ของเครือ

ชินคอร์ป  อาทิ  ธุรกิจการเงิน  หรือธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ า  หรือการหาประโยชน์จากการแปร

รูปรัฐวิสาหกิจ  และการเปิดเขตการค้าเสรี   เป็นต้น 

นอกจากประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนจากนโยบายต่างๆ  แล้ว  ยังปรากฏว่า  รัฐบาลพรรค

ไทยรักไทยท่ีมีพร้อมท้ังอ านาจทางการเมือง  และอ านาจทางเศรษฐกิจ   ได้ใช้อ านาจต่างๆ  เข้า

ครอบง า  และแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบทางการเมือง  ท้ังในสภาผู้แทนราษฎร  องค์กร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ  และสื่อสารมวลชน  ในส่วนของการแทรกแซงองค์กรสื่อสารมวลชนน้ัน  

พบว่า  สื่อสารมวลชนจ านวนมากไม่ได้น าเสนอข้อมูลการทุจริต  หรือส่อไปในทางทุจริตของ

รัฐบาล  สื่อสารมวลชนท่ีมีความคิดเห็นตรงข้ามกับรัฐบาลจะถูกทั้งอ านาจรัฐกดดัน   โดยการใช้

กฎหมาย  และการกดดันโดยใช้อ านาจทางธุรกิจ  โดยจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  หรือ

องค์กรธุรกิจท่ีมีความเก่ียวข้องกับรัฐบาล  รวมท้ัง ไม่ได้รับโอกาสในการได้งบประมาณการ

ประชาสัมพันธ์ของกระทรวง  ทบวง  กรมต่างๆ  ท่ีอยู่ในความควบคุมของรัฐบาล  หากสื่อมวลชน

น้ันๆ  น าเสนอข้อมูลเก่ียวกับประเด็นการทุจริตของรัฐบาล  
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ในส่วนของรัฐสภาน้ัน  ในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยสอง  รัฐบาลเป็นรัฐบาลพรรค

เดียวที่ควบคุมเสียงในสภามาก  จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านไม่สามารถขอเปิด

อภิปรายนายกรัฐมนตรีได้  อีกท้ังมีการครอบง าวุฒิสภา  ซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีส าคัญในการพิจารณาร่าง

กฎหมาย  การให้ความเห็นชอบเร่ืองท่ีเป็นผลประโยชน์ของแผ่นดิน  การพิจารณาเลือก  แต่งต้ัง  

ถอดถอน  ให้ค าแนะน า  หรือให้ความเห็นชอบแก่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระทั้งหมด  

ดังน้ัน  การท่ีรัฐบาลสามารถครอบง าวุฒิสภาได้จึงเท่ากับสามารถควบคุมองค์กรอิสระได้ท้ังหมด  

โดยปรากฏว่า  มีท้ังการแทรกแซงการเลือกประธานวุฒิสภา  การจ่ายเงินเดือนให้กับสมาชิกวุฒิสภา

ท่ีสวามิภักด์ิ  การแทรกแซงดังกล่าวส่งผลให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สามารถท างานตามบทบาทหน้าท่ีได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  และยังส่งผลต่อความเข้มแข็งขององค์กรอิสระอ่ืนๆ  ด้วย  ดังท่ีปรากฏในช่วง

ท้ายของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย  เน่ืองจากปัญหาวิกฤตทางการเมือง  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ได้

ตัดสินใจยุบสภา  มีการจัดให้มีการเลือกต้ัง  แต่เม่ือหลายพรรคการเมืองคว่ าบาตรการเลือกต้ัง  เพ่ือ

แสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจยุบสภา  เพราะเห็นว่าเป็นการลดกระแสการต่อต้าน  และ

แก้ปัญหาส่วนตัวในทางการเมืองเท่าน้ัน  ซึ่งการเลือกต้ังภายหลังการยุบสภาดังกล่าว  ได้ปรากฏว่า  

มีพรรคการเมืองใหม่ๆ  ลงสมัครรับเลือกต้ังจ านวนมากผิดปกติ  ซ่ึงมีการกล่าวกันหาว่า  พรรคไทย

รักไทยมีการว่าจ้างพรรคการเมืองขนาดเล็กให้ส่งผู้สมัครรับเลือกต้ัง  รวมท้ังเกิดข้อสงสัยจากกรณี

การจัดคูหาเลือกต้ังของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ท่ีก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยถึงความเป็น

กลางในหลายประเด็น  อาทิ  ประกาศให้มีเลือกต้ังใหม่ทันที  (ภายใน  30  วัน)  หลังจากประกาศยุบ

สภาของรัฐบาล  ท้ังที่โดยปกติการประกาศเลือกต้ังใหม่จะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการ  4  

ใน  5  คน  แต่ในขณะท่ีประกาศมีคณะกรรมการท้ังหมดเหลือเพียง  4  คน  เป็นต้น  ซึ่งต่อมาศาล

รัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่า  ผลการเลือกต้ังท่ีได้ในคร้ังน้ันไม่เท่ียงธรรม  ไม่ท าให้ได้ผู้แทนปวงชน

อย่างแท้จริงตามระบอบประชาธิปไตย  อันน าไปสู่ การเลือกต้ังท่ีไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ  ตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ  และจากกรณีน้ีเอง  ในวันท่ี  30  เมษายน  พ.ศ. 2550  คณะตุลาการ

รัฐธรรมนูญค าสั่งให้ยุบพรรคไทยรักไทย  รวมท้ังเพิกถอนสิทธิการเลือกต้ังต่อกรรมการบริหาร

พรรค  เป็นจ านวน  111  คน  มีก าหนด  5  ปี  แต่สมาชิกจ านวนหน่ึงได้สืบทอดต่อไปยังพรรคพลัง

ประชาชน  และพรรคเพ่ือไทยในเวลาต่อมา 

แม้ต่อมาจะมีการเปลี่ยนข้ัวทางการเมือง  โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้เป็นแกนน าในการ

จัดต้ังรัฐบาล  แต่การด าเนินนโยบายในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์  ยังคงน าแนวนโยบายประชานิยม

มาใช้  เน่ืองจากเห็นว่า  เป็นนโยบายท่ีสามารถสร้างคะแนนความนิยมให้แก่พรรคได้  ในขณะที่อีก

ด้านหน่ึง  การได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มการเมืองท่ีเคยให้การสนับสนุนพรรคไทยรักไทยเดิม  
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ท าให้เกิดการต่อรอง  และการแสวงประโยชน์ในโครงการต่างๆ  ของรัฐ  ท่ีเป็นไปในลักษณะดังที่

เคยเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา 

 

 

5.4   บทสรุป  แนวโน้มในอนาคต  และข้อเสนอแนะ 

 

กลุ่มธุรกิจการเมืองเกิดข้ึนในประเทศไทย  ด้วยเหตุผลทางโครงสร้าง  และความสัมพันธ์

ทางอ านาจระหว่างอ านาจการเมือง  และอ านาจเศรษฐกิจ  ท่ีมีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  จาก

ปัจจัยทางสังคมของไทยท่ีมีระบบรวมศูนย์อ านาจของท้ังสองอ านาจให้เป็นของชนช้ันปกครอง  อัน

ได้แก่  ระบบศักดินา  ระบบไพร่และทาส  และระบบอุปถัมภ์  กลุ่มธุรกิจการเมืองจึงเป็นกลุ่มท่ี

ประกอบด้วยชนช้ันน าทางการเมือง  และชนช้ันน าทางเศรษฐกิจ  ท้ังสองกลุ่มมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่ง

กันและกัน  โดยกลุ่มผู้ปกครองหรือชนช้ันน าทางการเมืองต้องการแสวงหาความม่ังค่ัง  ซึ่งต้อง

อาศัยกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจมาช่วยท าการค้าให้กับตน  ขณะท่ีกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจต้องการอ านาจทาง

การเมือง  เพ่ือช่วยคุ้มครองหรืออภิสิทธิ์ในการท าการค้าของตนด้วย  จึงจ าเป็นต้องอาศัยอ านาจทาง

การเมืองจากกลุ่มผู้ปกครอง  บทบาทของท้ังสองกลุ่มในช่วงแรกน้ัน  กลุ่มชนช้ันน าทางการเมือง

เป็นผู้แสดงบทบาททางการเมืองเบ้ืองหน้าในฐานะผู้ปกครองท้ังกลุ่มทุนขุนนาง  อันได้แก่  เจ้านาย

เช้ือพระวงศ์และขุนนางในราชส านักในช่วงการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  และกลุ่มทุน

ขุนนางใหม่  คือ  คณะราษฎร  และคณะรัฐประหาร  ในช่วงหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง  

ส่วนชนช้ันน าทางเศรษฐกิจยังมิได้มีบทบาททางการเมืองแต่อย่างใด  เพียงอาศัย การให้

ผลประโยชน์ต่างตอบแทนแก่ชนช้ันน าทางการเมือง  เพ่ือให้ช่วยธุรกิจการค้าของตนเท่าน้ัน 

ภายหลังเหตุการณ์  14  ตุลาคม  พ.ศ.2516  และ  6  ตุลาคม  พ.ศ.2519  ประเทศเข้าสู่

บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย  ซึ่งเป็นปัจจัยหรือช่องทางท่ีส าคัญท่ีเปิ ดโอกาสให้กลุ่ม

ธุรกิจ  สามารถเข้ามามีบทบาททางการเมืองด้วยตนเองในเบ้ืองหน้ามากย่ิงข้ึน  ผ่านระบบพรรค

การเมือง  มีท้ังการเข้าเป็นสมาชิกพรรคการเมือง  การเป็นคณะผู้ก่อต้ังพรรคการเมืองร่วมกับ

นักการเมือง  เปล่ียนสถานะจากนักธุรกิจกลายเป็นนักการเมือง  หลายตระกูลธุรกิจได้กลายเป็น

ตระกูลนักการเมือง  โดยให้ลูกหลานสืบทอดเป็นทายาททางการเมือง  กลุ่มธุรกิจท่ีกลายมาเป็น

นักการเมืองในช่วงน้ีมีโอกาสข้ึนด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีหลายรัฐบาล  ซึ่งสามารถใช้อ านาจทาง

การเมืองได้ด้วยตนเอง  เกิดการผลักดันนโยบายสาธารณะต่างๆ  โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจ  

ซึ่งด้านหน่ึงได้ส่งผลให้เกิดนโยบายการค้าระหว่างประเทศ  และ นโยบายพัฒนาการค้าและ

อุตสาหกรรมในประเทศ  ท าให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างรวดเร็ว  แต่อีกด้านหน่ึงท าให้เกิด
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การแสวงหาประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจการเมืองด้วยเช่นกัน  ท้ังน้ีเพราะรัฐบาลมีกลุ่มธุรกิจเข้าร่วมใน

ฐานะรัฐมนตรี  หรือได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจ  ท าให้การด าเนินนโยบายบางนโยบายมี

ลักษณะตอบสนอง  หรือให้ประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจ  เกิดการหาประโยชน์ส่วนตนในนโยบายต่างๆ  

ของรัฐในกลุ่มนักการเมืองและกลุ่มธุรกิจ   

วิกฤตเศรษฐกิจในปี  พ.ศ.2540  ได้ท าให้กลุ่มธุรกิจท่ีเคยให้การสนับสนุนพรรคการเมือง  

และได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว  ต้องถอนตัวออกจากบทบาททางการเมือง  ในขณะเดียวกัน

กลุ่มธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบน้อยกว่า  หรือสามารถปรับตัวได้ดีกว่า  ได้กลายเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมี

ความเข้มแข็งมาก  เพราะคู่แข่งในด้านธุรกิจลดน้อยลง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มธุรกิจด้านสื่อสาร

โทรคมนาคม  นอกจากน้ันปัจจัยอีกประการหน่ึงคือรัฐธรรมนูญ  พ.ศ.2540  ท่ีท าให้พรรคการเมือง

มีความจ าเป็นต้องอาศัยทุนในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองมากย่ิงข้ึน  และจ าเป็นต้องพ่ึงพา

อาศัยกลุ่มธุรกิจ  ท าให้กลุ่มธุรกิจท่ีรอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจกลายเป็นกลุ่มท่ีมีความส าคัญต่อทุก

พรรคการเมือง  ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับน้ีได้เปิดโอกาสการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

ของกลุ่มต่างๆ  รวมท้ังเป็นโอกาสของกลุ่มธุรกิจด้วยเช่นกัน  เกิดการรวมตัวจัดต้ังพรรคการเมือง

ของกลุ่มธุรกิจท่ีน าโดยกลุ่มทุนสื่อสารโทรคมนาคม  น่ันคือ  การเกิดข้ึนของพรรคไทยรักไทย  ซึ่ง

เป็นพรรคท่ีรวบรวมท้ังกลุ่มธุรกิจและกลุ่มการเมือง  เพียงแต่กลุ่มท่ีมีบทบาทน าหรือมีอ า นาจ

แท้จริงเป็นของกลุ่มธุรกิจ  แตกต่างจากยุคก่อนหน้าน้ีท่ีกลุ่มการเมืองจะมีบทบาทน า  รัฐบาลพรรค

ไทยรักไทยได้น าเสนอแนวคิดนโยบายท่ีทันสมัย  น าแนวคิดทางธุรกิจมาประยุกต์ใช้ส่งผลให้เกิด

การปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากข้ึน  อันเป็นกลไกส าคัญในการ

ผลักดันนโยบายสาธารณะให้ประสบผลส าเร็จ  รวมท้ังแนวนโยบายต่างๆ  มุ่งตอบสนองต่อความ

ต้องการของประชาชนจ านวนมาก  ส่งผลให้รัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้รับความนิยมอย่างมาก  

แม้นโยบายต่างๆ  จะก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  แต่ในขณะเดียวกัน  ปรากฏ

ว่า  นโยบายหลายนโยบายมีการเอ้ือประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจของพวกพ้อง  มีการออกกฎหมาย  

ระเบียบต่างๆ  เพ่ือให้ธุรกิจของกลุ่มได้รับผลประโยชน์  และเป็นไปในลักษณะผูกขาด  โดยมีการ

อ้างถึงการท าถูกต้องตามกฎหมาย  หรือระเบียบต่างๆ  แต่กฎหมาย  หรือระเบียบเหล่าน้ัน  กลุ่มตน

เป็นผู้ผลักดันข้ึนมาเพ่ือให้ได้รับผลประโยชน์  ลักษณะเหล่าน้ีได้ สะท้อนให้เห็นถึงการเอ้ือ

ประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจอย่างชัดเจน  เป็นความขัดแย้งระหว่างบทบาททางธุรกิจกับบทบาททางการ

เมือง  และเกิดการทับซ้อนกันระหว่างผลประโยชน์ของตนกับผลประโยชน์ของส่วนรวม  (Conflict 

of Interest) 

นอกจากประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนแล้ว  กลุ่มธุรกิจการเมืองยังได้เข้าแทรกแซงการ

ตรวจสอบทางการเมือง  ท้ังในสภาผู้แทนราษฎร  โดยการใช้ท้ังอ านาจทุน  และอ านาจทางการเมือง
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ในการครอบง าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ครอบง าสมาชิกพรรคของตนในการลงคะแนนเสียงต่างๆ  

เกิดเป็นกรณีท่ีเรียกว่า  “เผด็จการรัฐสภา”  และยังรวมไปถึงการครอบง าองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญหลายองค์กร  และสื่อสารมวลชนอีกด้วย 

การมีบทบาทของกลุ่มธุรกิจการเมือง  ได้ก่อให้เกิดผลกระทบทางการเมืองท้ังในด้านบวก  

และลบดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว  แต่แม้จะมีผลกระทบด้านลบปรากฏโดยตลอด  แต่ผู้วิจัยเช่ือว่า  กลุ่ม

ธุรกิจการเมืองยังคงจะสามารถมีบทบาททางการเมืองได้ต่อไป  ตามสิทธิเสรีภาพ  และการมีส่วน

ร่วมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาของไทย  ซึ่งหากกลุ่มธุรกิจการเมืองเข้ามามี

บทบาททางการเมืองโดยส านึกในสถานะของตนว่า  เข้ามาเพื่อจะน าความรู้ความสามารถท่ีมี  หรือ

เข้ามาน าเสนอแนวคิด  นโยบายท่ีเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาประเทศ  ย่อมเป็นส่ิงที่จะก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ  แต่หากกลุ่มธุรกิจการเมืองใช้บทบาท  หรืออ านาจหน้าท่ีทางการเมืองท่ี

ได้รับ  เพ่ือสร้างหรือแสวงหาความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจให้กับตนและพวกพ้ อง  โดยมิได้ค านึงถึง

ผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก  ย่อมจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมหาศาล

เช่นเดียวกัน 

แนวโน้มในอนาคต  กลุ่มธุรกิจการเมืองจะยังคงมีบทบาททางการเมืองอยู่ได้  ตามสิทธิ

เสรีภาพทางการเมืองท่ีมีอยู่ในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  และปัจจัยทางด้านทุน  ยัง

เป็นปัจจัยส าคัญท่ีพรรคการเมืองทุกพรรคจ าเป็นต้องใช้  ท้ังในการรณรงค์  การโฆษณาหาเสียง  

การด าเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ  กลุ่มธุรกิจการเมืองจึงยังจะมีบทบาทส าคัญ  จากความพร้อม

ท้ังปัจจัยด้านทุนหรือเงิน  อย่างไรก็ดี  ในขณะน้ีการเมืองภาคประชาชนมีความต่ืนตัวข้ึนมาก  การมี

ส่วนร่วมทางการเมือง  และกระบวนการตรวจสอบทางการเมืองโดยภาคประชาชนจะเกิดและ

พัฒนาอย่างรวดเร็ว  และจะเป็นปัจจัยส าคัญในการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจากการเข้า

มามีบทบาททางการเมืองของกลุ่มธุรกิจการเมืองท่ีได้ผลท่ีสุด     

ดังน้ัน  การป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบท้ังในด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  และการ

แทรกแซงกระบวนการตรวจสอบต่างๆ  ดังกล่าวจ าเป็นท่ีทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ  ซึ่งในท่ีน้ี

จะได้เสนอแนะแนวทางดังต่อไปน้ี 

1)  มาตรการด้านการตรวจสอบ  การบังคับใช้กฎหมาย  และบทบาทภาครัฐ 

(1) ภาครัฐ  หรือรัฐบาลจ าเป็นต้องตระหนักถึงขอบเขตการใช้อ านาจของตน  การใช้

อ านาจจะต้องอยู่ในกรอบของความชอบธรรม  กฎหมาย  หลักนิติรัฐ  และนิติธรรม  ไม่ใช้อ านาจ

ของตนคุกคามสิทธิของประชาชน  ขณะเดียวกันการก าหนดนโยบายสาธารณะจะต้องเป็นไปเพ่ือ

ผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง  ไม่มีวาระซ่อนเร้น   
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(2) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะต่างๆ  ให้มากข้ึน  ผ่าน

การกระจายอ านาจให้ประชาชนในท้องถ่ินได้ปกครองตนเอง  สร้างกฎหมาย  หรือระเบียบการท า

ประชามติ  และประชาพิจารณ์ให้เกิดข้ึน  และมีผลอย่างแท้จริง  ซึ่งจะต้องมีการเปิดโอกาส  เปิด

พ้ืนท่ีให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสเคล่ือนไหวในการน าเสนอ  และแลกเปล่ียนความคิดเห็นทางการ

เมืองแก่รัฐบาล 

(3) สนับสนุน  และก าหนดให้มีบุคคล  หรือคณะบุคคลจากหลายๆ  ฝ่ายในสังคม   

เป็นกรรมการคอยสอดส่องดูแล  โดยเฉพาะในหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  หรือ

เก่ียวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะ  ท่ีส าคัญคือต้องมีการตรวจสอบมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกัน 

(4) ปรับปรุงกฎหมาย  วิธีพิจารณาทางการปกครองให้เคร่งครัด  มีการบังคับใช้  เพ่ือ

ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างจริงจัง  มีมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอย่าง

ชัดเจน  เช่น  ห้ามรับของขวัญ  หรือการเลี้ยงดูจากคนอ่ืน  ห้ามการรับสินบน  และการใช้ทรัพย์สิน

สาธารณะเพ่ือประโยชน์ส่วนตน  รวมท้ังการออกกฎหมายห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าไปเก่ียวข้องกับ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ  เป็นต้น  และต้องมีบทลงโทษท่ีชัดเจน  และบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

(5) แก้ไขรัฐธรรมนูญ  ปฏิรูปการเมือง  ให้ประชาชนมีสิทธิและอ านาจในการจัดต้ัง

องค์กรท่ีเป็นฝ่ายประชาชน  หรือเป็นกลาง  เป็นอิสระ  มีขีดความสามารถในการตรวจสอบและ

ถอดถอนนักการเมืองและเจ้าหน้าท่ีรัฐทีประพฤติมิชอบได้เพ่ิมข้ึน 

(6) ตราพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรอิสระเพ่ิมข้ึน  และปฏิรูปกระบวนการสรรหา  

หรือการได้มาซ่ึงคณะกรรมการองค์กร  ซึ่งควรให้ได้คนท่ีเป็นกลาง  เป็นอิสระจากพรรคการเมือง

อย่างแท้จริง  และให้องค์กรอิสระเหล่าน้ันมีอ านาจ  และบทบาทสูงในการป้องกัน  และปราบปราม

การแสวงหาประโยชน์มิชอบ  ท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

(7) การขับเคลื่อนการตรวจสอบไม่ควรเป็นเพียงให้เป็นไปตามกฎหมายเท่าน้ัน  แต่

ควรขับเคลื่อนในเร่ืองของจริยธรรมทางการเมืองให้เกิดเป็นรูปธรรม  องค์กรอิสระควรท างานใน

เชิงรุก  เชิงป้องกัน  ซึ่งจะท าให้สามารถท าหน้าท่ีในแก้ปัญหาการทุจริตทางการเมืองได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และตรงต่อเจตนารมณ์ในการก่อต้ังองค์กรอิสระต่างๆ   

(8) รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนองค์กรอิสระ  องค์กรพัฒนาเอกชน  และ

องค์กรประชาชน  ให้ท างานคู่ขนานร่วมกัน  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้งานขององค์กรอิสระ

ประสบความส าเร็จเพ่ิมข้ึน  ขณะเดียวกันจะช่วยให้ภาคประชาชนเข้มแข้ง  และพัฒนาการมีส่วน

ร่วมให้ก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน 
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(9) ปฏิรูปและบังคับใช้กฎหมาย  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  และครอบครัว  

ต้องโอนหุ้นให้ทรัสต์  (Trust)  และห้ามผู้มีต าแหน่งทางการเมืองเข้าไปเก่ียวข้องท่ีจะเอ้ือประโยชน์

ให้แก่บริษัทท่ีตนถือหุ้นอยู่ด้วย 

(10)   การใช้หลักให้ผู้เก่ียวข้องงดเว้น  (Recusal)  การเข้าร่วมพิจารณา  เพ่ือป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อน  เช่น  ถ้าคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐพิจารณาจะว่าจ้างบริษัทเอกชน

เข้ามาประมูลรับงาน  และมีกรรมการบางคนมี  หรือเคยมีความสัมพันธ์กับบางบริษัท  กรรมการผู้

น้ันต้องงดเว้นไม่เข้าร่วมการพิจารณาคร้ังน้ัน  เป็นต้น 

(11)   การลดความซับซ้อนของระบบราชการ  และการเมือง  เพ่ือช่วยในการลด

ข้ันตอน  และลดการแทรกแซงจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  

(12)   ส่งเสริมให้ภาคเอกชน  ภาคธุรกิจ  ภาคประชาชน  และภาคประชาสังคม  มีความ

เข้มแข็ง  และเป็นพลังส าคัญในการผลักดัน  ตรวจสอบ  และแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนใน

สังคมไทย  
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(1) ประชาชน  นักวิชาการ  สื่อสารมวลชน  ต้องร่วมกันศึกษาท าความเข้าใจ  และ

เผยแพร่ความรู้ระบบเศรษฐกิจ  ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อน  เพ่ือให้รู้เท่าทันนักธุรกิจการเมือง  

และร่วมกันท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สื่อสารมวลชนจะต้องท าหน้าท่ีด้วยความเป็นกลาง  และปฏิบัติตามกรอบ
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ตัวกลางในการประสานความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างประชาชนกับ

ฝ่ายการเมือง     
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