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อายุรัฐบาล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผู  ค นจํ านวนไม น  อ ยกํ าลั ง รอคอยมรณกรรมของรั ฐ บาลบรรหาร ศิ ล ปอาชา
ในจํานวนนี้รวมทั้งบุคคลบางกลุมบางเหลาในคณะรัฐบาลดวย
คําถามพื้นฐานมีอยูวา อายุรัฐบาลถูกกําหนดโดยปจจัยอะไรบาง เหตุใดรัฐบาล
บางชุดจึงมีอายุยืนยาว แตบางชุดกลับมีเวลาอันแสนสั้น
ประวัติศาสตรการเมืองไทยนับแตป 2475 เปนตนมาบงบอกวา รัฐบาลเผด็จการ
มีอายุยืนยาวกวารัฐบาลนักเลือกตั้ง เนื่องเพราะรัฐบาลนักเลือกตั้งมักจะถูกโคนลมโดยการ
รัฐประหาร แมในยุคที่มิใชเผด็จการเต็มรูป รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเปนทหารมีอายุยืนยาวกวา
รัฐบาลพลเรือน อยางนอยที่สุดนายกรัฐมนตรีทหารเปนที่ยอมรับของกองทัพมากกวานายก
รัฐมนตรีพลเรือน
อายุของรัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลนักเลือกตั้งจะยืนยาวเพียงใด สวนสํ าคัญ
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการยอมรับของผูนําเหลาทัพ เหตุที่รัฐบาลทหารเปนที่ยอมรับของผูนําเหลาทัพ
มากกวารัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลนักเลือกตั้งมิใชเปนเพราะการเปนทหารแสดงถึงการรวม
`เผาพันธุ' เดียวกันเทานั้น หากยังเปนเพราะรัฐบาลทหารไมแตะตองผลประโยชนของกองทัพ
มิหนําซํ้ายังเกื้อประโยชนแกผูนําเหลาทัพอีกดวย รัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลนักเลือกตั้ง หาก
ตองการมีอายุยืนยาว จักตองมีศิลปะในการจัดสรรผลประโยชนแกผูนําเหลาทัพอยางถึงขนาด
แตการยอมรับของผูนําเหลาทัพมิไดขึ้นอยูกับพฤติกรรมของรัฐบาลเทานั้น หาก
ยังขึ้นอยูกับความตองการอํานาจทางการเมืองของผูนําเหลาทัพดวย หากผูนําเหลาทัพมีความ
ทะเยอทะยานทางการเมือง โอกาสในการใชกําลังอาวุธโคนลมรัฐบาลยอมมีมาก ในประวัติศาสตร
การเมืองไทย รัฐบาลทหารจึงถูกโคนลมโดยทหารดวยกันเอง ทั้งที่ปรากฏอยางเปดเผยดังรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม และที่ไมเปดเผยดังรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และรัฐบาลพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
ในปจจุบัน การยอมรับของผูนํ าเหลาทัพแมจะมิใชปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดอายุ
รัฐ บาลดัง ปางก อน แตก็ ยั งไม สิ้น ความสํ าคั ญเสีย เลยที เ ดีย ว ทั้งไม มี ห ลักประกันวา การ
รัฐประหารจะไมเกิดขึ้นอีก
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ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ การแยงชิงอํ านาจในหมูชนชั้นปกครองนับเปน
ปจจัยสําคัญที่กําหนดอายุรัฐบาล ความขอนี้ยังคงเปนจริงในปจจุบันสมัย สังคมการเมืองไทย
ไดกาวเขามาสูยุครัฐบาลนักเลือกตั้ง โดยไมมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีเสียงขางมากใน
สภาผูแทนราษฎร อายุรัฐบาลจึงขึ้นอยูกับการผสมรัฐบาล และความสามารถในการผนึกรัฐบาล
ผสม หากการผนึกรัฐบาลผสมมิไดรวมตัวเปนเนื้อเดียวกัน ก็ตองนับวันรอคอยการแตกสลาย
เพียงแตชาหรือเร็วเทานั้น
รัฐบาลผสมมักจะมีอายุสั้นกวารัฐบาลพรรคเดียวที่มีเสียงขางมาก เนื่องจาก
การผสมรัฐบาลมีปญหาพื้นฐานตั้งแตตน ปญหาพื้นฐานที่สําคัญ ก็คือ การขาดอุดมการณทาง
การเมืองและวิสัยทัศนเกี่ยวกับทิศทางของบานเมืองรวมกัน การจัดสรรตําแหนงทางการเมืองที่
ไมลงตัว และการจัดสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ยังไมไดดุลยภาพ หากปญหาพื้นฐานเหลานี้
ไมสามารถแกใหตกไปได ความหวังที่จะไดเห็นรัฐบาลอายุยืนยาวคงเปนจริงไดยาก
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเผชิญปญหาพื้นฐานในการผสมรัฐบาลตั้งแตตน
ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาผูนําพรรคพลังธรรม พรรคความหวังใหม พรรคนําไทย และพรรค
กิจสังคมลวนเคยรวมรัฐบาลนายชวน หลีกภัยมาแลวทั้งสิ้น รัฐบาลบรรหารจึงแตกตางจากรัฐบาล
ชวนตรงที่ พ รรคชาติ ไ ทยเป น แกนนํ าแทนพรรคประชาธิ ป  ต ย โดยมี พ รรคมวลชนและพรรค
ประชากรไทย ซึ่งมิไดรวมรัฐบาลชวนมาเขารวมดวย
ความขัดแยงพื้นฐานเกิดขึ้นเมื่อมีการแยงชิงกระทรวงและอํานาจหนาที่ระหวาง
พรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวางพรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย
ในการแยงชิงภารกิจในการแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ เนื่องเพราะตองการชวงชิงคะแนน
นิยมทางการเมืองในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนฐานการเมืองสําคัญของพรรคทั้งสอง
ความขัดแยงลําดับตอมาเกิดจากการแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีภายในพรรคตางๆ
พรรคที่มีความขัดแยงในประเด็นนี้นอย นอกเหนือจากพรรคมวลชน ไดแก พรรคกิจสังคม พรรค
พลังธรรม และพรรคประชากรไทย สวนพรรคที่มีความขัดแยงรุนแรง ไดแก พรรคนําไทย พรรค
ความหวังใหม และโดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคชาติไทย ขอที่นาอนาถก็คือ ความขัดแยงภายในพรรค
ชาติไทยนั้นเองกลายเปนปจจัยสําคัญที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลบรรหารตั้งแตตน
ปญหาภายในพรรคชาติไทยสะทอนใหเห็นความดอยพัฒนาของพรรคการเมือง
ไทย แมพรรคชาติไทยมีอายุเกินกวาสองทศวรรษ แตหาไดวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรร
ตํ าแหนงทางการเมืองที่ชัดเจนและโปรงใสไม การจัดสรรผลประโยชนในเรื่องเหลานี้ขึ้นอยูกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนสําคัญ ดวยเหตุดังนี้ เมื่อพรรคชาติไทยเขารวมรัฐบาลคราใด
ความไม พ อใจในการจัดสรรตํ าแหน ง รัฐ มนตรีภายในพรรคก็เ กิ ดขึ้น ครานั้น ในบรรดาพรรค
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การเมืองที่มีอยูในเวลานี้มีแตพรรคประชาธิปตยเทานั้นที่กํ าหนดกติกาในเรื่องนี้อยางชัดเจน
แมการจัดสรรตํ าแหนงทางการเมืองจะสรางความไมพอใจแกสมาชิกบางคนอยูบาง แตการมี
กติกาและการปฏิบัติตามกติกาชวยลดทอนความขัดแยงภายในพรรคลงไปเปนอันมาก
ในสั ง คมประชาธิ ปไตย อายุรัฐ บาลขึ้น อยูกั บ การยอมรับ ของประชาชนเปน
สํ าคัญ แตในสังคมการเมืองไทยการยอมรับของประชาชนมิไดมีความหมายดุจดังที่เปนอยู
ในสังคมตะวันตก เสียงของประชาชนแตละคนมิไดมีความสําคัญโดยเสมอภาค กลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจมีเสียงดังกวาประชาชนโดยทั่วไป ในกรณีของรัฐบาลบรรหาร กลุมทุนการเงินเปน
กลุมผลประโยชนที่สั่นคลอนรัฐบาลบรรหารตั้งแตตน
รัฐบาลบรรหารเปนรัฐบาลของกลุมทุนภูธรซึ่งเติบโตจากระบบทุนนิยมอุปถัมภ
หรือระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ โดยที่ผูนํ าหลายคนประกอบธุรกิจใตดิน รัฐบาลบรรหารปราศจาก
ฐานใดๆในกลุมทุนการเงิน และยางกาวอยางผิดพลาดที่มิไดตอสายสัมพันธกับกลุมทุนการเงิน
ตั้งแตตน การแตงตั้งบุคคลที่กลุมทุนการเงินไมยอมรับใหมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการและ
ชวยวาการกระทรวงการคลัง จึงกลายเปนปะทุแหงความไมพอใจ ผิดกับรัฐบาลชวนที่มีทั้งนาย
ธารินทร นิมมานเหมินทและนายศุภชัย พานิชภักดิ์รวมรัฐบาลในฐานะตัวแทนกลุมทุนการเงิน
แมรัฐบาลบรรหารจะแกเกมดวยการดึงตัวแทนกลุมทุนการเงินมาเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
และที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในภายหลัง แตก็สายเกินไปและไมเปนการเพียงพอ
อีกดวย เพราะขอเท็จจริงปรากฏวาที่ปรึกษาเหลานี้เปนเพียงไมประดับ และหาไดมีบทบาทและ
อิทธิพลใด ๆ ในกระบวนการกําหนดนโยบายไม
ทายที่สุด รัฐบาลบรรหารเอาใจกลุมทุนการเงินดวยการอัดฉีดเงินเขาสูตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 30,000 ลานบาท แตก็ถูกวิพากษวิจารณวาเปนการแทรกแซงตลาด
และแกปญหาไมถูกจุด มิหนํ าซํ้ ายังถูกโจมตีจากภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจอื่นๆอยาง
สาดเสียเทเสียอีกดวย
รัฐบาลบรรหารตองเผชิญวิกฤติการณแหงศรัทธานับแตเริ่มจัดตั้ง เนื่องเพราะ
ผู นํ ารั ฐ บาลหลายต อ หลายคนมีก ลิ่ น ไมสะอาด มิหนํ าซํ้ ายังมิไดดึงผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง
กิตติคุณมารวมรัฐบาล หากแตจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งการจัดสรรผลประโยชน
ภายในพรรค ยิ่งเมื่อความขัดแยงระหวาง `มุง' ตางๆในการแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยปรากฏสูสาธารณชน ภาพลักษณของรัฐบาลบรรหารยิ่งเสื่อมทรามลงตาม
ลําดับ
การตระบั ด สั ต ย เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป การเมื อ งก็ ดี การเปลี่ ย นแปลงผู  บ ริ ห าร
รัฐวิสาหกิจตางๆเพื่อเกื้อกูลตอการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจก็ดี การใชอํานาจทางการเมือง
ในการแทรกแซงการจัดจางจัดซื้อของหนวยราชการตางๆก็ดี การผันงบประมาณและทรัพยากร
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แผนดินเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตเปนขาวสารขอมูลที่สงผาน
สื่อมวลชนในรอบ 4 เดือนที่ผานมาก โดยที่รัฐบาลบรรหารไมสามารถชี้แจงหรือแกขอกลาวหา
อยางกระจางชัด
ลําพังแตแรงกดดันจากกลุมทุนการเงินและภาพลักษณทางการเมืองอันตํ่าทราม
ไมสามารถโคนลมรัฐบาลได หากยังสามารถผนึกพรรครวมรัฐบาลเขาดวยกัน รัฐบาลผสมจะถึง
แกมรณกรรมก็ตอเมื่อเกิดความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล จนมิอาจผนึกตัวตอไปได แรง
กดดันจากกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและเสียงประนามจากประชาชน มิไดกระทําตอรัฐบาล
โดยองครวม หากแตกระทําตอพรรครวมรัฐบาลแตละพรรค หากพรรครวมรัฐบาลบางพรรคมิอาจ
ทนตอแรงกดดันของกลุมทุนการเงินได และ/หรือมิอาจทนตอเสียงสาปแชงของประชาชนได
พรรคเหล า นี้จ ะกลายเป น ปะทุ แห ง การลม สลายของรั ฐบาลผสมดว ยการถอนตัว จากรัฐ บาล
มิฉะนั้นอาจมีผลตอการดํารงอยูของพรรคหรือตอคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคในอนาคต
การล ม สลายของรั ฐ บาลนายชวน หลี ก ภั ย นั บ เป น นิ ทั ศ อุ ท าหรณ ข องความ
ดังกลาวขางตนนี้ แมจะมีเสียงกนประนามการแจก สปก. 4-01 แกสมุนบริวารและผูที่ไมสมควร
ไดรับมากมายเพียงใด รัฐบาลชวนสามารถดื้อดานอยูตอไปได หากสามารถผนึกพรรครวมรัฐบาล
เขาดวยกัน แตเปนเพราะพรรครวมรัฐบาลบางพรรคมิอาจทนตอเสียงกนประนามของประชาชน
และผูนําพรรคประชาธิปตยมิอาจดึงพรรคฝายคานเขามาแทนที่ได รัฐบาลชวนจึงมาถึงกาลอวสาน
ณ บัดนี้ พรรคพลังธรรมและพรรคนํ าไทยกลายเปนจุดเปราะบางของรัฐบาล
บรรหาร ภาพลักษณของรัฐบาลที่ตํ่าทรามลงตามลําดับและความขัดแยงในการบริหารกลายเปน
ประเด็นที่อาจทําใหพรรคพลังธรรมถอนตัวจากการรวมรัฐบาล ในขณะที่การไรบทบาทในการ
บริหารของพรรคนําไทย อาจทําใหพรรคดังกลาวตองพิจารณาตนเองดวย
ศิ ล ปะในการผนึ ก พรรคร ว มรั ฐ บาลเป น หั ว ใจในการยื ด อายุ รั ฐ บาลผสม
หากตองการบั่นทอนอายุรัฐบาลผสม ก็ตองสลายแรงผนึกดังกลาวนี้

