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รัฐบาลของกลุมผลประโยชน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การถอนตัวของพรรคพลังธรรมออกจากรัฐบาลนายบรรหาร  ศิลปอาชา เมื่อวันที่ 
14 สิงหาคม 2539  สะทอนใหเห็นการจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวภายในรัฐบาลนี้

รัฐบาลนักเลือกตั้งจํ าเปนตองดํ าเนินนโยบายในทางที่เพิ่มพูนคะแนนนิยม
ทางการเมืองใหมากที่สุดเทาที่จะมากได (Vote Gains Maximization) แตดวยเหตุที่นายกรัฐมนตรี
มิไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ หากแตมาจากพรรคการเมืองที่กุม
คะแนนเสียงสูงสุดในสภาผู แทนราษฎร นักเลือกตั้งจึงมิจํ าตองพิจารณาดํ าเนินโยบายเพื่อ 
แกปญหาของสังคมเศรษฐกิจในองครวม หากแตใหความสนใจในการพัฒนาเขตการเลือกตั้งของ
ตนเปนสํ าคัญ เพราะเขตการเลือกตั้งเปนฐานการเมืองปฐมฐานของนักเลือกตั้ง

พรรคการเมืองที่ตองการจัดตั้งรัฐบาลเพียงแตรวบรวมนักเลือกตั้งที่มีฐานเสียงดี 
โดยที่ในหลายตอหลายกรณีมีการซื้อนักเลือกตั้งประเภทนี้ ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองในประเทศ
ไทยจึงขาดอุดมการณในขั้นรากฐาน หากแตเปนที่ชุมนุมของบุคคลที่ตองการยึดกุมอํ านาจรัฐ  
แตละพรรคประกอบดวยกลุมการเมืองหลายกลุม ประดุจหนึ่งมีพรรคการเมืองขนาดเล็กซอนอยู 
ในพรรคการเมืองใหญนั้นเอง

พรรคชาติไทยนับเปนอุทาหรณอันดีของความขางตนนี้ การจัดสรรตํ าแหนง
รัฐมนตรีที่ไมลงตัวภายในพรรคนี้ กลายเปนปจจัยสํ าคัญที่บ่ันทอนเสถียรภาพของรัฐบาลบรรหาร
ต้ังแตตน ความดอยพัฒนาของพรรคชาติไทยกํ าลังทํ าลายรัฐบาลของตนเอง ทั้งๆที่พรรคชาติไทย
ถือกํ าเนิดมากวาสองทศวรรษ แตหาไดมีการวางระเบียบการเมืองภายในพรรคใหชัดเจนไม ผลที่
ตามมาก็คือ แตละกลุมหรือแตละ ‘มุง’ ภายในพรรคนี้พากันแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ประดุจหนึ่งสุนัขแยงชิงกระดูก จนแมเมื่อมีการจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนนตรีและ
ถึงเวลาบริหารราชการแผนดินแลว ก็ยังไมเปนอันทํ างาน หากแตยังคงเหาหอนเพื่อแยงชิงตํ าแหนง
ที่เกื้อกูลตอการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ จนออกอาการอันนาสมเพช
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ดวยเหตุที่นักเลือกตั้งตองเอาใจใสตอสวัสดิการของประชาชนในเขตการ  
เลือกตั้งของตนเปนปฐม การผันทรัพยากรของแผนดินเขาสูเขตการเลือกตั้งของผูทรงอํ านาจ 
ทางการเมืองจึงเปนปรากฏการณธรรมชาติ นักเลือกตั้งที่ยึดกุมอํ านาจรัฐไดลวนแลวแตใชยุทธวิธี
เดียวกัน แตไมมีนักเลือกตั้งคนใดชํ่ าชองเทากับนายบรรหาร 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 
หัวหนากลุ มการเมืองตางๆ ทรัพยากรทางการเงินเปนปจจัยสํ าคัญที่หลอล่ืนความสัมพันธ 
เชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ ดวยเหตุดังนี้เอง นักเลือกตั้งที่เปนชนชั้นปกครองจึงตองมีความสัมพันธ 
กับพอคานายทุน และพรรคการเมืองของนักเลือกตั้งตองอาศัยกลุ มผลประโยชนเปนฐาน 
ทางเศรษฐกิจ โดยที่รัฐบาลนักเลือกตั้งตองดํ าเนินนโยบายเกื้อกูลประโยชนของกลุมทุนที่เปนฐาน
เศรษฐกิจของตนดวย

ระบอบประชาธิปไตยมิใชระบอบการเมืองของประชาชน โดยประชาชน และ
เพื่อประชาชน หากแตเปนระบอบการเมืองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และ 
เพื่อกลุมผลประโยชน ดวยเหตุที่รัฐบาลผสมเกิดจากจากผนึกตัวอยางหลวมๆของพรรคการเมือง
หลายพรรค โดยมิไดมีฐานอุดมการณรวมกัน พรรคการเมืองแตละพรรคลวนมีกลุมทุนหนุนหลัง 
การผนึกตัวของรัฐบาลผสมจะยืนยงอยูไดนานเพียงใด จึงขึ้นอยูกับการจัดสรรและแบงปนผล
ประโยชนระหวางพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลนั้นเอง หากการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนเปน 
ที่พอใจของทุกพรรค การผนึกตัวของรัฐบาลผสมก็จะยังคงดํ ารงอยูตอไปได แตเมื่อไรก็ตาม 
ที่เกิดความขัดแยงในการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนระหวางพรรคการเมืองอยางรุนแรง  
รัฐบาลผสมนั้นยอมเดินไปสูจุดอวสาน

ผลประโยชนที่ตองจัดสรรและแบงปนระหวางพรรคการเมืองรวมรัฐบาลมิได
จํ ากัดเฉพาะผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเงิน หากยังคลุมถึงผลประโยชนทางสังคมและ 
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การเมืองดวย การไดคะแนนนิยมทางการเมืองจากการบริหารราชการแผนดินนับเนื่องเปน 
ผลประโยชนดวย หากพรรคการเมืองรวมรัฐบาลตองแยงชิงที่นั่งจากเขตการเลือกตั้งเดียวกัน  
การปดแขงปดขาในการทํ างานยอมตองเกิดขึ้น เพราะเกรงวาอีกฝายหนึ่งจะได ‘แตม’ ทางการ
เมือง ซึ่งมีผลตอการเลือกตั้งครั้งตอไป

ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางการเมืองระหวางพรรครวมรัฐบาล นับเปน
ปญหาพื้นฐานตั้งแตเมื่อเร่ิมจัดตั้งรัฐบาลบรรหาร ความขัดแยงคูแรกเปนความขัดแยงระหวาง
พรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย โดยที่ทั้งสองพรรคตางมีฐานสํ าคัญในกรุงเทพฯ และ 
ตางแยงชิงบทบาทในการดํ าเนินนโยบายการแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ แมจะตกลงกันได 
ในเวลาตอมาวา พรรคพลังธรรมรับผิดชอบการแกปญหาการจราจรรอบใน สวนพรรคประชากร
ไทยรับผิดชอบรอบนอก แตความขัดแยงยังคงดํ ารงอยู มิไยตองกลาววา การแบงหนาที่ลักษณะนี้
สรางปญหาในการประสานงานเพียงใด

ความขัดแยงคู ที่สองเปนความขัดแยงโดยนัย ระหวางพรรคชาติไทยกับ
พรรคนํ าไทย ดวยเหตุที่นายบรรหารไมไววางใจใหนายอํ านวย วีรวรรณดูแลการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจทั้งหมด เนื่องจากเกรงวา พรรคนํ าไทยจะสรางคะแนนนิยมทางการเมืองเหนือพรรค 
ชาติไทย ความไมชัดเจนในการกํ าหนดบทบาทหนาที่กลายมาเปนปญหาในการบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศอยางสํ าคัญ ในขณะที่นายชูชีพ หาญสวัสด์ิ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
พาณิชยไรความสามารถในการบุกเบิกนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ อันกลายเปนชองวาง 
ที่นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเขาไปสวมบทบาทแทน โดยที่นาย 
สุรเกียรติ์ไมสามารถทํ าหนาที่รัฐมนตรีการคลังอยางเต็มเวลา มิไยตองกลาวถึงความยอมรับ 
จากกลุมทุนและชุมชนวิชาการ ความขัดแยงระหวางทีมงานของนายอํ านวยกับทีมงานของนาย 
สุรเกียรติ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นในเวลาตอมา แมนายบรรหารจะยินยอมใหนายอํ านวย 
กุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้นในภายหลัง แตก็เปนเพราะภาวะจํ ายอมอันเกิดจากการ 
เสื่อมทรุดทางเศรษฐกิจและเปนการกลับลํ าที่ชาเกินไป

กระนั้นก็ตาม ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางการเมืองไมรุนแรงเทา 
ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยพื้นฐานเปนความขัดแยงระหวางกลุมทุน  
ในเมื่อพรรครวมรัฐบาลลวนมีกลุมทุนหนุนหลัง หากกลุมทุนที่หนุนหลังพรรครวมรัฐบาลมีความ 
ขัดแยงดานผลประโยชนในขั้นรากฐาน การผสมรัฐบาลดวยการผนึกพรรคการเมืองที่มีความ 
ขัดแยงระหวางกลุมทุนที่หนุนหลังในขั้นรากฐานเชนนี้ ยอมตองนับวันรอคอยอวสานของรัฐบาล 
นับต้ังแตวันที่จัดตั้ง
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พรรคพลังธรรมเปนปมเงื่อนสํ าคัญแหงความขัดแยงดานผลประโยชนใน
รัฐบาลบรรหาร ความขัดแยงสํ าคัญเปนความขัดแยงในธุรกิจโทรคมนาคม ดังเปนที่ทราบกันดีวา 
หัวหนาพรรคพลังธรรมมีฐานเศรษฐกิจสํ าคัญในธุรกิจโทรคมนาคม 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

พรรคประชากรไทยและพรรคมวลชนเปนพันธมิตรในการสกัดกลุมทุนที่เปน 
ฐานของพรรคพลังธรรม หัวหนาพรรคทั้งสองเปนหัวหอกในการสกัดมิใหมีการขยายสัมปทาน 
ทางดวนพิเศษแกกลุม ช.การชาง ในขณะที่ความพยายามของพรรคประชากรไทยในการผลักดัน
ใหรัฐบาลชวยเหลือ บริษัทดอนเมือง โทลลเวย จํ ากัดอยางเต็มที่ ก็ตองเผชิญกับการทัดทานจาก
พรรคพลังธรรมและพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ

โครงการสรางรถไฟฟาใตดินระหวางหัวลํ าโพงถึงบางซื่อระยะทาง 10 กิโลเมตร 
นับเปนตัวอยางอันนาศึกษา กลุม Euro-Asia  ซึ่งนํ าโดย SAE International แหงฝร่ังเศส ถูก 
คัดออกไป ดวยขออางที่วา ขอเสนอไมเปนไปตาม TOR ทั้งๆที่เสนอคากอสรางตํ่ าสุดเพียง  
20,000 ลานบาท กลุม BCKT ซึ่งนํ าโดย ช.การชางไดรับเลือก ทั้งๆ ที่เสนอราคาสูงถึง 26,700  
ลานบาท ในขณะที่ Thai-German Subway Group ซึ่งนํ าโดย Philipp Holzmann และ 
พันธมิตรถูกคัดทิ้งไป ทั้งๆ ที่ส่ีแสงการโยธาซึ่งมีความสัมพันธอันแนบแนนกับนายกรัฐมนตรีอยูใน
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  อยูบํ ารุง ในการสกัดมิให Thai Oil เขาตลาด 
หลักทรัพย หากแมนวาเกิดจากความขัดแยงสวนบุคคลที่มีกับนายเกษม  จาติกวานิชต้ังแตยุค 
รัฐบาลพลเอกชาติชาย  ชุณหะวัณ แตมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2539 ที่ให 
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยซื้อหุนในราคาพารและธํ ารงสัดสวนการถือหุน 49% ไวดังเดิม  
นับเปนมติที่รักษาผลประโยชนของแผนดิน ปญหามีเพียงแตวา หากผูถือหุนเอกชนไมยอมขายหุน 
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0.83% ในราคาพารแกปตท. เพื่อธํ ารงสัดสวนการถือหุน 49% Thai Oil ก็มิอาจเขาตลาด 
หลักทรัพยได มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้จึงเปนการหักหนาพรรคพลังธรรมที่เสนอให ปตท. ซื้อหุน
ในราคา 60-70 บาท มิไยตองกลาววา พรรคพลังธรรมเคยตองถอนเรื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ในเดือนกรกฎาคมมากอนแลว อยางไรก็ตาม ไมเปนที่แนชัดวา Thai Oil มีความสัมพันธกับพรรค
พลังธรรมอยางไร

การออกใบอนุญาตการตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหมเปนชนวนความขัดแยง 
ดานผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาล ซึ่งหลายพรรคตางหนุนกลุ มทุนการเงินของตน  
แตอํ านาจในการออกใบอนุญาตนี้เปนอํ านาจที่ใชแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจได ขาวการดูดเงิน
จากกลุมทุนที่ผานการคัดเลือกมาจากอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลบรรหาร กอนที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมจะประโคมขาวนี้ดวยซํ้ าไป มิไยตองกลาวถึงการออกใบอนุญาตจัดตั้งบริษัท 
ประกันภัย ซึ่งจะกลายเปนชนวนใหมของความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล

การจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวภายในรัฐบาลบรรหารกํ าลังนํ ามาซึ่งจุดจบของ
รัฐบาลชุดนี้


