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Financial Day ฉบับวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2539

รัฐบาลของกลุมผลประโยชน
รังสรรค ธนะพรพันธุ
การถอนตัวของพรรคพลังธรรมออกจากรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2539 สะทอนใหเห็นการจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวภายในรัฐบาลนี้
รั ฐ บาลนั ก เลื อ กตั้ ง จํ าเป น ต อ งดํ าเนิ น นโยบายในทางที่ เ พิ่ ม พู น คะแนนนิ ย ม
ทางการเมืองใหมากที่สุดเทาที่จะมากได (Vote Gains Maximization) แตดวยเหตุที่นายกรัฐมนตรี
มิไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ หากแตมาจากพรรคการเมืองที่กุม
คะแนนเสีย งสูง สุดในสภาผูแทนราษฎร นัก เลือ กตั้ ง จึง มิจํ าตอ งพิจ ารณาดํ าเนิ น โยบายเพื่อ
แกปญหาของสังคมเศรษฐกิจในองครวม หากแตใหความสนใจในการพัฒนาเขตการเลือกตั้งของ
ตนเปนสําคัญ เพราะเขตการเลือกตั้งเปนฐานการเมืองปฐมฐานของนักเลือกตั้ง
พรรคการเมืองที่ตองการจัดตั้งรัฐบาลเพียงแตรวบรวมนักเลือกตั้งที่มีฐานเสียงดี
โดยที่ในหลายตอหลายกรณีมีการซื้อนักเลือกตั้งประเภทนี้ ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองในประเทศ
ไทยจึงขาดอุดมการณในขั้นรากฐาน หากแตเปนที่ชุมนุมของบุคคลที่ตองการยึดกุมอํานาจรัฐ
แตละพรรคประกอบดวยกลุมการเมืองหลายกลุม ประดุจหนึ่งมีพรรคการเมืองขนาดเล็กซอนอยู
ในพรรคการเมืองใหญนั้นเอง
พรรคชาติไทยนับเปนอุทาหรณอันดีของความขางตนนี้ การจัดสรรตํ าแหนง
รัฐมนตรีที่ไมลงตัวภายในพรรคนี้ กลายเปนปจจัยสําคัญที่บั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลบรรหาร
ตั้งแตตน ความดอยพัฒนาของพรรคชาติไทยกําลังทําลายรัฐบาลของตนเอง ทั้งๆที่พรรคชาติไทย
ถือกําเนิดมากวาสองทศวรรษ แตหาไดมีการวางระเบียบการเมืองภายในพรรคใหชัดเจนไม ผลที่
ตามมาก็คือ แตละกลุมหรือแตละ ‘มุง’ ภายในพรรคนี้พากันแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ประดุจหนึ่งสุนัขแยงชิงกระดูก จนแมเมื่อมีการจัดสรรตําแหนงรัฐมนนตรีและ
ถึงเวลาบริหารราชการแผนดินแลว ก็ยังไมเปนอันทํางาน หากแตยังคงเหาหอนเพื่อแยงชิงตําแหนง
ที่เกื้อกูลตอการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ จนออกอาการอันนาสมเพช
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ด ว ยเหตุ ที่ นั ก เลื อ กตั้ ง ต อ งเอาใจใส ต  อสวั ส ดิ ก ารของประชาชนในเขตการ
เลือกตั้งของตนเปนปฐม การผันทรัพยากรของแผนดินเขาสูเขตการเลือกตั้งของผูทรงอํ านาจ
ทางการเมืองจึงเปนปรากฏการณธรรมชาติ นักเลือกตั้งที่ยึดกุมอํานาจรัฐไดลวนแลวแตใชยุทธวิธี
เดียวกัน แตไมมีนักเลือกตั้งคนใดชํ่าชองเทากับนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาล
บรรหาร รัฐบาลนี้จึงถูกจับตามองเปนพิเศษ กระนั้นก็ตาม รัฐบาลบรรหารมิไดหวั่นไหวตอการ
ตรวจสอบของสาธารณชน ยังคงผันทรัพยากรของแผนดินเขาสูเขตการเลือกตั้งของตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งงบประมาณแผนดิน และการจัดสรรสินเชื่อผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธกส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) โดยที่พรรครวมรัฐบาลอื่นๆ ก็ใชยุทธวิธี
เดียวกันดวย
พรรคการเมืองของนักเลือกตั้งมิเพียงแตตองสรางและขยายฐานทางการเมือง
เทานั้น หากยังตองมีฐานทางเศรษฐกิจดวย ในสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภรอยรัด
อยางแนนหนาดังเชนสังคมไทย นักเลือกตั้งที่เปนชนชั้นปกครองไมเพียงแตตองมีสายสัมพันธ
เชิงอุปถัมภกับประชาชนในเขตการเลือกตั้ง ทวายังตองมีความสัมพันธกับ ส.ส.บริวาร และ
หั ว หน า กลุ ม การเมื อ งตา งๆ ทรั พ ยากรทางการเงิน เปนปจจัยสํ าคัญที่หลอลื่นความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ ดวยเหตุดังนี้เอง นักเลือกตั้งที่เปนชนชั้นปกครองจึงตองมีความสัมพันธ
กั บ พ อ ค า นายทุ น และพรรคการเมื อ งของนั ก เลื อ กตั้ ง ต อ งอาศั ย กลุ  ม ผลประโยชน เ ป น ฐาน
ทางเศรษฐกิจ โดยที่รัฐบาลนักเลือกตั้งตองดําเนินนโยบายเกื้อกูลประโยชนของกลุมทุนที่เปนฐาน
เศรษฐกิจของตนดวย
ระบอบประชาธิปไตยมิใชระบอบการเมืองของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน หากแตเปนระบอบการเมืองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และ
เพื่อกลุมผลประโยชน ดวยเหตุที่รัฐบาลผสมเกิดจากจากผนึกตัวอยางหลวมๆของพรรคการเมือง
หลายพรรค โดยมิไดมีฐานอุดมการณรวมกัน พรรคการเมืองแตละพรรคลวนมีกลุมทุนหนุนหลัง
การผนึกตัวของรัฐบาลผสมจะยืนยงอยูไดนานเพียงใด จึงขึ้นอยูกับการจัดสรรและแบงปนผล
ประโยชนระหวางพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลนั้นเอง หากการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนเปน
ที่พอใจของทุกพรรค การผนึกตัวของรัฐบาลผสมก็จะยังคงดํ ารงอยูตอไปได แตเมื่อไรก็ตาม
ที่เกิดความขัดแยงในการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนระหวางพรรคการเมืองอยางรุนแรง
รัฐบาลผสมนั้นยอมเดินไปสูจุดอวสาน
ผลประโยชนที่ตองจัดสรรและแบงปนระหวางพรรคการเมืองรวมรัฐบาลมิได
จํากัดเฉพาะผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเงิน หากยังคลุมถึงผลประโยชนทางสังคมและ

3
การเมือ งด ว ย การได ค ะแนนนิ ยมทางการเมืองจากการบริหารราชการแผนดินนับเนื่องเปน
ผลประโยชนดวย หากพรรคการเมืองรวมรัฐบาลตองแยงชิงที่นั่งจากเขตการเลือกตั้งเดียวกัน
การปดแขงปดขาในการทํางานยอมตองเกิดขึ้น เพราะเกรงวาอีกฝายหนึ่งจะได ‘แตม’ ทางการ
เมือง ซึ่งมีผลตอการเลือกตั้งครั้งตอไป
ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางการเมืองระหวางพรรครวมรัฐบาล นับเปน
ปญหาพื้นฐานตั้งแตเมื่อเริ่มจัดตั้งรัฐบาลบรรหาร ความขัดแยงคูแรกเปนความขัดแยงระหวาง
พรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย โดยที่ทั้งสองพรรคตางมีฐานสํ าคัญในกรุงเทพฯ และ
ตางแยงชิงบทบาทในการดําเนินนโยบายการแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ แมจะตกลงกันได
ในเวลาตอมาวา พรรคพลังธรรมรับผิดชอบการแกปญหาการจราจรรอบใน สวนพรรคประชากร
ไทยรับผิดชอบรอบนอก แตความขัดแยงยังคงดํารงอยู มิไยตองกลาววา การแบงหนาที่ลักษณะนี้
สรางปญหาในการประสานงานเพียงใด
ความขั ด แย ง คู  ที่ ส องเป น ความขั ด แย ง โดยนั ย ระหว า งพรรคชาติ ไ ทยกั บ
พรรคนําไทย ดวยเหตุที่นายบรรหารไมไววางใจใหนายอํานวย วีรวรรณดูแลการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจทั้งหมด เนื่องจากเกรงวา พรรคนําไทยจะสรางคะแนนนิยมทางการเมืองเหนือพรรค
ชาติไทย ความไมชัดเจนในการกําหนดบทบาทหนาที่กลายมาเปนปญหาในการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศอยางสําคัญ ในขณะที่นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยไรความสามารถในการบุกเบิกนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ อันกลายเปนชองวาง
ที่นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเขาไปสวมบทบาทแทน โดยที่นาย
สุรเกียรติ์ไมสามารถทํ าหนาที่รัฐมนตรีการคลังอยางเต็มเวลา มิไยตองกลาวถึงความยอมรับ
จากกลุมทุนและชุมชนวิชาการ ความขัดแยงระหวางทีมงานของนายอํานวยกับทีมงานของนาย
สุ ร เกี ย รติ์ ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ในเวลาต อ มา แม น ายบรรหารจะยิ น ยอมให น ายอํ านวย
กุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้นในภายหลัง แตก็เปนเพราะภาวะจํายอมอันเกิดจากการ
เสื่อมทรุดทางเศรษฐกิจและเปนการกลับลําที่ชาเกินไป
กระนั้ น ก็ ต าม ความขั ด แย ง ในดา นผลประโยชนท างการเมืองไม รุน แรงเทา
ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยพื้นฐานเปนความขัดแยงระหวางกลุมทุน
ในเมื่อพรรครวมรัฐบาลลวนมีกลุมทุนหนุนหลัง หากกลุมทุนที่หนุนหลังพรรครวมรัฐบาลมีความ
ขัดแยงดานผลประโยชนในขั้นรากฐาน การผสมรัฐบาลดวยการผนึกพรรคการเมืองที่มีความ
ขัดแยงระหวางกลุมทุนที่หนุนหลังในขั้นรากฐานเชนนี้ ยอมตองนับวันรอคอยอวสานของรัฐบาล
นับตั้งแตวันที่จัดตั้ง
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พรรคพลั ง ธรรมเป น ปมเงื่ อ นสํ าคั ญ แห ง ความขั ด แย ง ด า นผลประโยชน ใ น
รัฐบาลบรรหาร ความขัดแยงสําคัญเปนความขัดแยงในธุรกิจโทรคมนาคม ดังเปนที่ทราบกันดีวา
หัวหนาพรรคพลังธรรมมีฐานเศรษฐกิจสําคัญในธุรกิจโทรคมนาคม แตพรรคความหวังใหม ซึ่ง
ยึดกุมการบริหารนโยบายโทรคมนาคม ตองพึ่งกลุมเจริญโภคภัณฑเปนฐานเศรษฐกิจ การรุกคืบ
ของ Telecom Asia ซึ่งเปนธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ โดยอาศัยพรรคความหวังใหมเปน
หัวหอก จึงกระทบกระเทือนตอกลุมชินวัตรโดยตรง ในชวงที่รัฐบาลบรรหารบริหารราชการแผนดิน
กลุมชินวัตรตองเปนฝายตั้งรับมาโดยตลอด แมในวันที่พรรคพลังธรรมถอนตัวจากรัฐบาลบรรหาร
นั้นเอง องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยก็มีมติอนุญาตให Telecom Asia ประกอบธุรกิจ Handy
Phone ในระบบ PHS (Personal Handyphone System) ซึ่งกระทบตอผลประโยชนของ
Advanced Info Service (AIS) อันมีกลุมชินวัตรเปนผูถือหุนใหญ
พรรคประชากรไทยและพรรคมวลชนเป นพัน ธมิ ตรในการสกัดกลุมทุนที่เปน
ฐานของพรรคพลังธรรม หัวหนาพรรคทั้งสองเปนหัวหอกในการสกัดมิใหมีการขยายสัมปทาน
ทางดวนพิเศษแกกลุม ช.การชาง ในขณะที่ความพยายามของพรรคประชากรไทยในการผลักดัน
ใหรัฐบาลชวยเหลือ บริษัทดอนเมือง โทลลเวย จํากัดอยางเต็มที่ ก็ตองเผชิญกับการทัดทานจาก
พรรคพลังธรรมและพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ
โครงการสรางรถไฟฟาใตดินระหวางหัวลําโพงถึงบางซื่อระยะทาง 10 กิโลเมตร
นับเปนตัวอยางอันนาศึกษา กลุม Euro-Asia ซึ่งนําโดย SAE International แหงฝรั่งเศส ถูก
คัดออกไป ดวยขออางที่วา ขอเสนอไมเปนไปตาม TOR ทั้งๆที่เสนอคากอสรางตํ่าสุดเพียง
20,000 ลานบาท กลุม BCKT ซึ่งนําโดย ช.การชางไดรับเลือก ทั้งๆ ที่เสนอราคาสูงถึง 26,700
ลานบาท ในขณะที่ Thai-German Subway Group ซึ่งนําโดย Philipp Holzmann และ
พันธมิตรถูกคัดทิ้งไป ทั้งๆ ที่สี่แสงการโยธาซึ่งมีความสัมพันธอันแนบแนนกับนายกรัฐมนตรีอยูใน
กลุมนี้ดวย แตมติของคณะรัฐมนตรีที่ให ช.การชาง ลดราคาลงเหลือ 20,000 ลานบาท เทากับ
ราคาที่เสนอโดย Euro-Asia ในอีกดานหนึ่งอาจเปนมติลม ช.การชาง แตถาหาก ช.การชาง
สามารถลดราคาลงไดถึง 6,700 ลานบาท จะอธิบายราคาที่ยื่นซองประมูลในครั้งแรกไดอยางไร
ความพยายามของ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ในการสกัดมิให Thai Oil เขาตลาด
หลักทรัพย หากแมนวาเกิดจากความขัดแยงสวนบุคคลที่มีกับนายเกษม จาติกวานิชตั้งแตยุค
รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แตมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2539 ที่ให
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยซื้อหุนในราคาพารและธํารงสัดสวนการถือหุน 49% ไวดังเดิม
นับเปนมติที่รักษาผลประโยชนของแผนดิน ปญหามีเพียงแตวา หากผูถือหุนเอกชนไมยอมขายหุน
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0.83% ในราคาพารแกปตท. เพื่อธํารงสัดสวนการถือหุน 49% Thai Oil ก็มิอาจเขาตลาด
หลักทรัพยได มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้จึงเปนการหักหนาพรรคพลังธรรมที่เสนอให ปตท. ซื้อหุน
ในราคา 60-70 บาท มิไยตองกลาววา พรรคพลังธรรมเคยตองถอนเรื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในเดือนกรกฎาคมมากอนแลว อยางไรก็ตาม ไมเปนที่แนชัดวา Thai Oil มีความสัมพันธกับพรรค
พลังธรรมอยางไร
การออกใบอนุ ญ าตการตั้ ง ธนาคารพาณิชยแหง ใหม เ ปนชนวนความขัดแยง
ด า นผลประโยชน ร ะหว า งพรรคร ว มรัฐ บาล ซึ่ง หลายพรรคตา งหนุ น กลุ ม ทุ น การเงินของตน
แตอํานาจในการออกใบอนุญาตนี้เปนอํานาจที่ใชแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจได ขาวการดูดเงิน
จากกลุมทุนที่ผานการคัดเลือกมาจากอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลบรรหาร กอนที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมจะประโคมขาวนี้ดวยซํ้าไป มิไยตองกลาวถึงการออกใบอนุญาตจัดตั้งบริษัท
ประกันภัย ซึ่งจะกลายเปนชนวนใหมของความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล
การจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวภายในรัฐบาลบรรหารกําลังนํามาซึ่งจุดจบของ
รัฐบาลชุดนี้

