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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 24 เมษายน 2535

รัฐบาลอายุหมื่นป

                                               รังสรรค  ธนะพรพันธุ

         ผมชอบชมภาพยนตรประวัติศาสตรจีน และอดขํ าขันในสํ านวนจีนที่ปรากฏ
ในบทภาพยนตมิได ทุกครั้งคราวที่มีการผลัดแผนดิน เสนาบดีทั้งปวงจะกราบบังคมทูลถวาย 
พระพรกษัตริยองคใหมวา ขอใหมีพระชนมายุหมื่นป ทั้งๆที่ยังไมเปนที่ประจักษชัดวา กษัตริย 
องคใหมจะอยูในทศพิธราชธรรมหรือไม

         เมื่อพลเอกสุจินดา คราประยูรรับตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2535 ผูคนในตระกูล `หนุนภักดี' แสดงความยินดีปราโมทยเปนอันมาก แตนาแปลกที่ประชาชน 
ไมมีโอกาสรับทราบความรูสึกของบุคคลในตระกูล `คราประยูร' เลย  ผิดกับเมื่อคราวที่นาย 
อานันท ปนยารชุนจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534 พี่ชายคนหนึ่งของนายอานันทถึงกับ 
ออกมาใหสัมภาษณหนังสือพิมพ วากลาวตักเตือนใหนายอานันทระลึกถึงราษฎรในชนบท เพราะ
ทราบแกใจดีวา นายอานันทเมื่อจบโรงเรียนในเมืองไทย ก็ไปศึกษาตอยังประเทศอังกฤษ  
เมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลวก็เขารับราชการโดยมิไดมีโอกาสสัมผัสชนบทไทยเลย ผมจํ าไดดีวา เมื่อ 
ผมอานพบขาวนี้  ก็รูสึกตื้นตันใจในมธุรสวาจาที่พี่มีตอนอง

         ใครคนหนึ่งกลาววา รัฐบาลสุจินดามีอายุยืนยาว 10 ป แตภายหลังจากการ
แตงตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2535 ผมตรวจดูรายชื่ออยางถี่ถวนแลว อดรูสึกมิไดวา 
รัฐบาลสุจินดาจะตองมีอายุหมื่นป สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยทํ านายวา 18 เดือน   
ผมไมทราบวา สถาบันดังกลาวใหคํ าทํ านายแบบโหราศาสตร หรือใหคํ าทํ านายแบบเศรษฐศาสตร
ถึงไดดูแคลนรัฐบาลสุจินดานัก ทั้งๆที่ศิษยเกาของ TDRI บางคนเขาไปนั่งเกาอี้รัฐมนตรี และ 
หลายคนก็เขาไปเปนที่ปรึกษาเศรษฐกิจ ผมอานรายชื่อคณะที่ปรึกษาฯแลว มั่นใจวาเศรษฐกิจไทย
จะฟนตัวจากภาวะถดถอยภายในสัปดาหหนา มิใชสองเดือนดังที่ใครบางคนภาวนา
         พลเอกสุจินดา คราประยูร ผลักดันตนเองขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีไดอยาง
มหัศจรรย เพียงชวงเวลาระหวางวันที่ 22 มีนาคมถึงวันที่ 7 เมษายน 2535 สถานการณทาง 
การเมืองก็พลิกผันไปมาหลายตลบ  และจบลงดวยการที่นายณรงค วงศวรรณ ติดอยูใน `กับดัก 
ยาเสพติด' แมว าพลเอกสุจินดาจะยึดตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดโดยการใชกํ าลังภายใน  
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จนนักวิเคราะหการเมืองบางทานกลาววาเปนการรัฐประหารครั้งที่สองของคณะ รสช. แตพลันที่ 
พลเอกสุจินดาออกจากกองทัพ กํ าลังภายในที่มีอยูก็ออนเปลี้ยลงไปเปนอันมาก อยางดีที่สุดที่ 
พลเอกสุจินดาทํ าได ก็คือ การตอรองขอตํ าแหนงรัฐมนตรีสํ าหรับคนนอก 9 ตํ าแหนง และโยกยาย
ตํ าแหนงรัฐมนตรีบางตํ าแหนง ดังเชนการกีดกันมิใหพรรคชาติไทยไดตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมดวย  ขออางที่วา  คนของพรรคชาติไทยติดขอหา `ร่ํ ารวยผิดปกติ' หลายคน  
แตพลเอกสุจินดาก็ไมสามารถผลักดันใหบรรดานักการเมืองที่ติดขอหา `ร่ํ ารวยผิดปกติ' หลุดไป
จากคณะรัฐบาลของตน ซึ่งสรางความผิดหวังอยางยิ่งแกพลเอกสุนทร คงสมพงษ ประธาน 
คณะ รสช.  ในขณะที่คณะ รสช. อางเรื่องการฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาลพลเอกชาติชาย  
ชุณหะวัณในการทํ ารัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 แตการณปรากฏวา มีรัฐมนตรีใน 
รัฐบาลชาติชาย 1 จํ านวน 14 คน และรัฐบาลชาติชาย 2 จํ านวน 17 คน รวมอยูในรัฐบาลสุจินดา 
เมื่อพิจารณารายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลทั้งชาติชาย 1 และชาติชาย 2 ปรากฏวามีถึง 21 คนที่รวม 
อยูในรัฐบาลสุจินดา  คิดเปนรอยละ 42.9 ของจํ านวนรัฐมนตรีในรัฐบาลใหม (ดูตารางที่ 1)

        ในการจัดตั้งรัฐบาลผสม พรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลนิยมแตงตั้งผู แทนที่มี 
อํ านาจเต็ม เขารวมการเจรจาตอรองจํ านวนโควตารัฐมนตรีและกระทรวงที่จะได กระนั้นก็ตาม 
หากผลการเจรจาของผูแทนพรรคไมเปนที่สบอารมณของบรรดาหัวหนา `มุง' ก็จะมีการผลักดัน 
ใหมีการเจรจาใหม ดังจะเห็นไดวา เมื่อพรรคสามัคคีธรรมมีทีทาตองเสียกระทรวงอุตสาหกรรม 
ใหแกพรรคชาติไทย ก็มีความเคลื่อนไหวภายในพรรคจนสามารถดึงกระทรวงอุตสาหกรรมกลับ 
คืนมาได

         ชวงเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลเปนชวงเวลาที่ผูนํ าพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งหัวหนา
และเลขาธิการพรรค  จะตองแสดงบารมีและพลานุภาพในการผลักดันให ส.ส. บริวารขึ้นรับ
ตํ าแหนงในพรรคชาติไทย คนสนิทของนายบรรหาร ศิลปอาชาไดรับตํ าแหนงมากกวากลุมอ่ืนใด  
ในพรรคสามัคคีธรรม  เมื่อนายณรงค วงศวรรณ สลัด `กับดักยาเสพติด' ไมหลุด และจํ าตอง 
ข้ึนดํ ารงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรี  นายณรงคก็ผลักดันให ส.ส. ภาคเหนือในกํ ากับไดตํ าแหนง 
รัฐมนตรีที่สํ าคัญ การแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีในพรรคชาติไทยและพรรคสามัคคีธรรมมีมาก 
เปนพิเศษ  เพราะมี ส.ส. จํ านวนมาก  และมีมุงใหญนอยหลายมุง  แตในพรรคที่มี ส.ส. นอย  
ดังเชนพรรคกิจสังคมและพรรคประชากรไทย  การตกลงเรื่องตัวบุคคลมีปญหาไมมากเทา

         ตลอดระยะเวลา 10 วันที่ใชไปในการจัดตั้งรัฐบาลสุจินดา รายชื่อคณะรัฐมนตรี    
แปรผันเกือบทุกวัน กระบวนการจัดตั้งรัฐบาลสะทอนใหเห็นบทบาทและความสํ าคัญของระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภในทางการเมืองไดอยางดียิ่ง ไมเพียงแตโควตารัฐมนตรีจะจัดสรรระหวาง
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พรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลตามกํ าลังอํ านาจ  โดยที่กํ าลังอํ านาจวัดจากจํ านวน ส.ส. เทานั้น  
หากทวาโควตารัฐมนตรียังตองแบงปนภายในพรรคการเมืองเดียวกันตามกํ าลังอํ านาจอีกดวย  
การตอรองขอตํ าแหนงรัฐมนตรีมีทั้งระดับภายในพรรคและระหวางพรรค  บรรดา `มุงเล็ก' ที่มี  
ส.ส. บริวารจํ านวนมากยอมมีอํ านาจตอรองมาก  ผูที่เปน `ถุงเงิน' ของพรรคอาจมีเสียงดัง  แตถา 
ไมสามารถกุม ส.ส. บริวารจํ านวนมากพอ  เสียงที่ดังนั้นก็ไรความหมาย  ภายใตระบบความ 
สัมพันธเชิงอุปถัมภ ผูที่เปนขุนคลังของพรรคจึงไมนิยมบริจาคเงินเขาสวนกลาง หากแตนิยม
อุปถัมภ ส.ส. บริวารเปนรายบุคคล  การเรียกรองและตอรองระหวางหัวหนา `มุงเล็ก' ดังกลาวนี้ 
มักจะจบลงดวยความสมหวังของบางคน  และความผิดหวังของบางคน `มุงเล็ก' กลุมที่ผิดหวัง 
ยอมกลายมาเปนตัวแปรที่อาจบั่นทอนเสถียรภาพของทั้งพรรคและรัฐบาล ดังนั้น ผูนํ าพรรคจึง 
ตอง `อัดฉีด' ส.ส. ที่อกหักในวาระทางการเมืองที่สํ าคัญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในวาระที่รัฐบาล 
เสนอกฎหมายสํ าคัญเขาสภา หรือในวาระที่มีการอภิปรายไมไววางใจ โดยที่เงินที่ใชอัดฉีดเหลานี้
มาจากสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ไดมาจากการดํ าเนินนโยบาย

         ความชอบธรรมของพลเอกสุจินดา คราประยูร ในการดํ ารงตํ าแหนงนายก 
รัฐมนตรี กํ าลังเปนและจะเปนปญหาที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลนี้ไปจนตลอดอายุขัย  
บัดนี้เปนที่ประจักษชัดชนิดปราศจากขอกังขาวา  ขออางของคณะ รสช. ในการทํ ารัฐประหารเมื่อ 
วันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ที่วากระทํ าเพื่อประโยชนสุขของแผนดินนั้นเปนมุสาวาทะแหงทศวรรษ 
ประชาชนไดเห็นกระบวนการรางรัฐธรรมนูญเพื่อสืบทอดอํ านาจของคณะ รสช. จนรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2534 เลวรายยิ่งกวาฉบับป 2521 โดยที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ก็รางขึ้นเพื่อสืบทอด
อํ านาจของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทนนั้นเอง จริงอยูนายกรัฐมนตรีมิจํ าตองมาจากการ 
เลือกตั้งเสมอไป หากประชาชนมีประชามติเชนนั้น แตรัฐธรรมนูญที่รางขึ้นเพื่อบังคับใชใน 
ประเทศไทยไมเคยขอความเห็นชอบจากประชาชน รวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ดวย ผูนํ า 
ฝายทหารมักจะอางความชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ แตความชอบธรรมนี้จะมีไดอยางไรในเมื่อ 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้รางขึ้นโดยสมุนบริวารเพื่อสืบทอดอํ านาจของตนเอง โดยปราศจากความ 
เห็นชอบของประชาชน

         แตความชอบธรรมดูเหมือนจะไมเปนปญหาเทากับการ `เสียสัตยเพื่อชาติบาน
เมือง' ซึ่งขัดตอวัฒนธรรมทางความคิดในสังคมไทย  ผูนํ าฝายทหารในคณะ รสช. ไดเคยแสดง
ความไมพึงพอใจพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณในฐานที่ไมรักษาสัจจะวาจา เมื่อคร้ังที่เกิดกรณี 
ขัดแยงกับ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง ประชาชนคนเดินถนนมิอาจทราบความในในเรื่องนี้ได แตเขาใจ
กันทั่วไปวา พลเอกชาติชายรับปากที่จะจัดการให ร.ต.อ.เฉลิมออกไปจากคณะรัฐมนตรี แตหาได
ปฏิบัติตามสัจจะวาจานั้นไม การที่มีกระแสขาวเสมือนหนึ่งวาพลเอกชาติชายตระบัดสัตยคร้ังนั้น 
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ทํ าใหพลเอกชาติชายสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมืองไปเปนอันมาก แตพลเอกสุจินดาตอง 
สูญเสียฐานมวลชนมากยิ่งกวาพลเอกชาติชายเสียอีก เพราะพฤติกรรมการตระบัดสัตยของพลเอก
ชาติชายเปนเรื่อง `เขาเลาวา'  แตในกรณีของพลเอกสุจินดา ประชาชนไดรับทราบจากปากของ 
พลเอกสุจินดาโดยตรงวาไมตองการตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี และแลวพลเอกสุจินดาก็จํ าตอง  
`เสียสัตยเพื่อชาติ'  การนํ านักการเมืองที่ตองคดี `ความรํ่ ารวยผิดปกติ' เขารวมรัฐบาลก็ดี  และ 
การนํ ารัฐมนตรีจากรัฐบาลชาติชายจํ านวนมากมาเขารวมรัฐบาลก็ดี ตลอดจนการโยกยาย
ตํ าแหนงในกองทัพเพื่อปูนบํ าเหน็จเฉพาะกลุมก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตบ่ันทอนคะแนนนิยมทาง 
การเมืองของพลเอกสุจินดาและผูนํ าฝายทหารทั้งสิ้น

         ผมอยากจะเปนขุนนางจีนที่เปลงมธุรสวาจาวา ขอใหรัฐบาลมีอายุหมื่นป เพราะ 
รัฐบาลสุจินดานาจะดีกวารัฐบาลอิด้ี อามิน แตคํ าภาวนาและคํ าสรรเสริญยกยอปอปนคง 
ไมสามารถชวยใหสถานการณดีข้ึน เวนแตวารัฐบาลจะแกไขความไมชอบธรรมใหเปนความ 
ชอบธรรม
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                               ตารางที่ 1
                รายชื่อรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
              ซึ่งเคยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ

รัฐบาลชาติชาย 1 รัฐบาลชาติชาย 2

1. นายมีชัย  ฤชุพันธุ 1. นายกร  ทัพพะรังสี
2. นายกร  ทัพพะรังสี 2. นายบรรหาร  ศิลปอาชา
3. นายบรรหาร  ศิลปอาชา 3. นายเสนาะ  เทียนทอง
4. นายเสนาะ  เทียนทอง 4. นายทวิช  กล่ินประทุม
5. นายทวิช  กล่ินประทุม 5. นายอุดมศักดิ์  ทั่งทอง
6. นายอุดมศักดิ์  ทั่งทอง 6. นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์
7. นายชูชีพ  หาญสวัสดิ์ 7. นายวัฒนา  อัศวเหม
8. นายวัฒนา  อัศวเหม 8. นายอนุวรรตน วัฒนพงศศิริ
9. นายสันติ  ชัยวิรัตนะ 9. นายสุชน  ชามพูนท

10. นายอนุวรรตน  วัฒนพงศศิริ 10. นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ
11. นายสุชน  ชามพูนท 11. นายสวัสดิ์  คํ าประกอบ
12. นายมนตรี  พงษพานิช 12. นายสมพงษ  อมรวิวัฒน
13. นายใหม  ศิรินวกุล 13. นายสมัคร  สุนทรเวช
14. นายสุวัจน  ลิปตพัลลภ 14. นายวโรทัย  ภิญญสาสน

15. นายพินิจ  จันทรสุรินทร
16. นายณรงค  วงศวรรณ
17. นายปยะณัฐ  วัชราภรณ


