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อายุรัฐบาล

                                                    รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ผู คนจํ านวนไมนอยกํ าลังรอคอยมรณกรรมของรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา  
ในจํ านวนนี้รวมทั้งบุคคลบางกลุมบางเหลาในคณะรัฐบาลดวย

           คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา อายุรัฐบาลถูกกํ าหนดโดยปจจัยอะไรบาง เหตุใดรัฐบาล 
บางชุดจึงมีอายุยืนยาว แตบางชุดกลับมีเวลาอันแสนสั้น
           ประวัติศาสตรการเมืองไทยนับแตป 2475 เปนตนมาบงบอกวา รัฐบาลเผด็จการ 
มีอายุยืนยาวกวารัฐบาลนักเลือกตั้ง เนื่องเพราะรัฐบาลนักเลือกตั้งมักจะถูกโคนลมโดยการ 
รัฐประหาร แมในยุคที่มิใชเผด็จการเต็มรูป รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเปนทหารมีอายุยืนยาวกวา 
รัฐบาลพลเรือน อยางนอยที่สุดนายกรัฐมนตรีทหารเปนที่ยอมรับของกองทัพมากกวานายก 
รัฐมนตรีพลเรือน
           อายุของรัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลนักเลือกตั้งจะยืนยาวเพียงใด สวนสํ าคัญ
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการยอมรับของผูนํ าเหลาทัพ เหตุที่รัฐบาลทหารเปนที่ยอมรับของผูนํ าเหลาทัพ
มากกวารัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลนักเลือกตั้งมิใชเปนเพราะการเปนทหารแสดงถึงการรวม  
`เผาพันธุ' เดียวกันเทานั้น หากยังเปนเพราะรัฐบาลทหารไมแตะตองผลประโยชนของกองทัพ  
มิหนํ าซํ้ ายังเกื้อประโยชนแกผูนํ าเหลาทัพอีกดวย รัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลนักเลือกตั้ง หาก
ตองการมีอายุยืนยาว จักตองมีศิลปะในการจัดสรรผลประโยชนแกผูนํ าเหลาทัพอยางถึงขนาด
           แตการยอมรับของผูนํ าเหลาทัพมิไดข้ึนอยูกับพฤติกรรมของรัฐบาลเทานั้น หาก
ยังขึ้นอยูกับความตองการอํ านาจทางการเมืองของผูนํ าเหลาทัพดวย หากผูนํ าเหลาทัพมีความ 
ทะเยอทะยานทางการเมือง โอกาสในการใชกํ าลังอาวุธโคนลมรัฐบาลยอมมีมาก ในประวัติศาสตร
การเมืองไทย รัฐบาลทหารจึงถูกโคนลมโดยทหารดวยกันเอง ทั้งที่ปรากฏอยางเปดเผยดังรัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม และที่ไมเปดเผยดังรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และรัฐบาลพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
           ในปจจุบัน การยอมรับของผูนํ าเหลาทัพแมจะมิใชปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดอายุ 
รัฐบาลดังปางกอน แตก็ยังไมส้ินความสํ าคัญเสียเลยทีเดียว ทั้งไมมีหลักประกันวา การ 
รัฐประหารจะไมเกิดขึ้นอีก
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           ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ การแยงชิงอํ านาจในหมูชนชั้นปกครองนับเปน
ปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดอายุรัฐบาล ความขอนี้ยังคงเปนจริงในปจจุบันสมัย สังคมการเมืองไทย 
ไดกาวเขามาสูยุครัฐบาลนักเลือกตั้ง โดยไมมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีเสียงขางมากใน
สภาผูแทนราษฎร อายุรัฐบาลจึงขึ้นอยูกับการผสมรัฐบาล และความสามารถในการผนึกรัฐบาล
ผสม หากการผนึกรัฐบาลผสมมิไดรวมตัวเปนเนื้อเดียวกัน ก็ตองนับวันรอคอยการแตกสลาย  
เพียงแตชาหรือเร็วเทานั้น
           รัฐบาลผสมมักจะมีอายุส้ันกวารัฐบาลพรรคเดียวที่มีเสียงขางมาก เนื่องจาก
การผสมรัฐบาลมีปญหาพื้นฐานตั้งแตตน ปญหาพื้นฐานที่สํ าคัญ ก็คือ การขาดอุดมการณทาง 
การเมืองและวิสัยทัศนเกี่ยวกับทิศทางของบานเมืองรวมกัน การจัดสรรตํ าแหนงทางการเมืองที่ 
ไมลงตัว และการจัดสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ยังไมไดดุลยภาพ หากปญหาพื้นฐานเหลานี้
ไมสามารถแกใหตกไปได ความหวังที่จะไดเห็นรัฐบาลอายุยืนยาวคงเปนจริงไดยาก

           รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเผชิญปญหาพื้นฐานในการผสมรัฐบาลตั้งแตตน 
ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาผูนํ าพรรคพลังธรรม พรรคความหวังใหม พรรคนํ าไทย และพรรค 
กิจสังคมลวนเคยรวมรัฐบาลนายชวน หลีกภัยมาแลวทั้งสิ้น รัฐบาลบรรหารจึงแตกตางจากรัฐบาล
ชวนตรงที่พรรคชาติไทยเปนแกนนํ าแทนพรรคประชาธิปตย โดยมีพรรคมวลชนและพรรค 
ประชากรไทย ซึ่งมิไดรวมรัฐบาลชวนมาเขารวมดวย
           ความขัดแยงพื้นฐานเกิดขึ้นเมื่อมีการแยงชิงกระทรวงและอํ านาจหนาที่ระหวาง
พรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวางพรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย 
ในการแยงชิงภารกิจในการแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ เนื่องเพราะตองการชวงชิงคะแนน
นิยมทางการเมืองในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนฐานการเมืองสํ าคัญของพรรคทั้งสอง

           ความขัดแยงลํ าดับตอมาเกิดจากการแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีภายในพรรคตางๆ
พรรคที่มีความขัดแยงในประเด็นนี้นอย นอกเหนือจากพรรคมวลชน ไดแก พรรคกิจสังคม พรรค
พลังธรรม และพรรคประชากรไทย สวนพรรคที่มีความขัดแยงรุนแรง ไดแก พรรคนํ าไทย พรรค
ความหวังใหม และโดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคชาติไทย ขอที่นาอนาถก็คือ ความขัดแยงภายในพรรค
ชาติไทยนั้นเองกลายเปนปจจัยสํ าคัญที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลบรรหารตั้งแตตน
           ปญหาภายในพรรคชาติไทยสะทอนใหเห็นความดอยพัฒนาของพรรคการเมือง
ไทย แมพรรคชาติไทยมีอายุเกินกวาสองทศวรรษ แตหาไดวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรร 
ตํ าแหนงทางการเมืองที่ชัดเจนและโปรงใสไม การจัดสรรผลประโยชนในเรื่องเหลานี้ข้ึนอยูกับ 
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนสํ าคัญ ดวยเหตุดังนี้ เมื่อพรรคชาติไทยเขารวมรัฐบาลคราใด 
ความไมพอใจในการจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีภายในพรรคก็เกิดขึ้นครานั้น ในบรรดาพรรค 
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การเมืองที่มีอยู ในเวลานี้มีแตพรรคประชาธิปตยเทานั้นที่กํ าหนดกติกาในเรื่องนี้อยางชัดเจน  
แมการจัดสรรตํ าแหนงทางการเมืองจะสรางความไมพอใจแกสมาชิกบางคนอยูบาง แตการมี 
กติกาและการปฏิบัติตามกติกาชวยลดทอนความขัดแยงภายในพรรคลงไปเปนอันมาก
           ในสังคมประชาธิปไตย อายุรัฐบาลขึ้นอยู กับการยอมรับของประชาชนเปน 
สํ าคัญ แตในสังคมการเมืองไทยการยอมรับของประชาชนมิไดมีความหมายดุจดังที่เปนอยู 
ในสังคมตะวันตก เสียงของประชาชนแตละคนมิไดมีความสํ าคัญโดยเสมอภาค กลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจมีเสียงดังกวาประชาชนโดยทั่วไป ในกรณีของรัฐบาลบรรหาร กลุมทุนการเงินเปน
กลุมผลประโยชนที่ส่ันคลอนรัฐบาลบรรหารตั้งแตตน
           รัฐบาลบรรหารเปนรัฐบาลของกลุมทุนภูธรซึ่งเติบโตจากระบบทุนนิยมอุปถัมภ
หรือระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ โดยที่ผูนํ าหลายคนประกอบธุรกิจใตดิน รัฐบาลบรรหารปราศจาก 
ฐานใดๆในกลุมทุนการเงิน และยางกาวอยางผิดพลาดที่มิไดตอสายสัมพันธกับกลุมทุนการเงิน 
ต้ังแตตน การแตงตั้งบุคคลที่กลุมทุนการเงินไมยอมรับใหมาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการและ 
ชวยวาการกระทรวงการคลัง จึงกลายเปนปะทุแหงความไมพอใจ ผิดกับรัฐบาลชวนที่มีทั้งนาย 
ธารินทร นิมมานเหมินทและนายศุภชัย พานิชภักดิ์รวมรัฐบาลในฐานะตัวแทนกลุมทุนการเงิน  
แมรัฐบาลบรรหารจะแกเกมดวยการดึงตัวแทนกลุมทุนการเงินมาเปนที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
และที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในภายหลัง แตก็สายเกินไปและไมเปนการเพียงพอ
อีกดวย เพราะขอเท็จจริงปรากฏวาที่ปรึกษาเหลานี้เปนเพียงไมประดับ และหาไดมีบทบาทและ
อิทธิพลใด ๆ ในกระบวนการกํ าหนดนโยบายไม
           ทายที่สุด รัฐบาลบรรหารเอาใจกลุมทุนการเงินดวยการอัดฉีดเงินเขาสูตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 30,000 ลานบาท แตก็ถูกวิพากษวิจารณวาเปนการแทรกแซงตลาด
และแกปญหาไมถูกจุด มิหนํ าซํ้ ายังถูกโจมตีจากภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆอยาง 
สาดเสียเทเสียอีกดวย
           รัฐบาลบรรหารตองเผชิญวิกฤติการณแหงศรัทธานับแตเร่ิมจัดตั้ง เนื่องเพราะ
ผูนํ ารัฐบาลหลายตอหลายคนมีกลิ่นไมสะอาด มิหนํ าซํ้ ายังมิไดดึงผู ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง 
กิตติคุณมารวมรัฐบาล หากแตจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งการจัดสรรผลประโยชน 
ภายในพรรค  ยิ่งเมื่อความขัดแยงระหวาง `มุง' ตางๆในการแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยปรากฏสูสาธารณชน ภาพลักษณของรัฐบาลบรรหารยิ่งเสื่อมทรามลงตาม
ลํ าดับ
           การตระบัดสัตยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองก็ดี การเปลี่ยนแปลงผู บริหาร 
รัฐวิสาหกิจตางๆเพื่อเกื้อกูลตอการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจก็ดี การใชอํ านาจทางการเมือง 
ในการแทรกแซงการจัดจางจัดซื้อของหนวยราชการตางๆก็ดี การผันงบประมาณและทรัพยากร
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แผนดินเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตเปนขาวสารขอมูลที่สงผาน 
ส่ือมวลชนในรอบ 4 เดือนที่ผานมาก โดยที่รัฐบาลบรรหารไมสามารถชี้แจงหรือแกขอกลาวหา 
อยางกระจางชัด
           ลํ าพังแตแรงกดดันจากกลุมทุนการเงินและภาพลักษณทางการเมืองอันตํ่ าทราม 
ไมสามารถโคนลมรัฐบาลได หากยังสามารถผนึกพรรครวมรัฐบาลเขาดวยกัน รัฐบาลผสมจะถึง 
แกมรณกรรมก็ตอเมื่อเกิดความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล จนมิอาจผนึกตัวตอไปได แรง 
กดดันจากกลุมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและเสียงประนามจากประชาชน มิไดกระทํ าตอรัฐบาล
โดยองครวม หากแตกระทํ าตอพรรครวมรัฐบาลแตละพรรค หากพรรครวมรัฐบาลบางพรรคมิอาจ
ทนตอแรงกดดันของกลุมทุนการเงินได และ/หรือมิอาจทนตอเสียงสาปแชงของประชาชนได  
พรรคเหลานี้จะกลายเปนปะทุแหงการลมสลายของรัฐบาลผสมดวยการถอนตัวจากรัฐบาล  
มิฉะนั้นอาจมีผลตอการดํ ารงอยูของพรรคหรือตอคะแนนนิยมทางการเมืองของพรรคในอนาคต
           การลมสลายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัยนับเปนนิทัศอุทาหรณของความ
ดังกลาวขางตนนี้ แมจะมีเสียงกนประนามการแจก สปก. 4-01 แกสมุนบริวารและผูที่ไมสมควร 
ไดรับมากมายเพียงใด รัฐบาลชวนสามารถดื้อดานอยูตอไปได หากสามารถผนึกพรรครวมรัฐบาล
เขาดวยกัน แตเปนเพราะพรรครวมรัฐบาลบางพรรคมิอาจทนตอเสียงกนประนามของประชาชน 
และผูนํ าพรรคประชาธิปตยมิอาจดึงพรรคฝายคานเขามาแทนที่ได รัฐบาลชวนจึงมาถึงกาลอวสาน

           ณ บัดนี้ พรรคพลังธรรมและพรรคนํ าไทยกลายเปนจุดเปราะบางของรัฐบาล
บรรหาร ภาพลักษณของรัฐบาลที่ต่ํ าทรามลงตามลํ าดับและความขัดแยงในการบริหารกลายเปน
ประเด็นที่อาจทํ าใหพรรคพลังธรรมถอนตัวจากการรวมรัฐบาล ในขณะที่การไรบทบาทในการ
บริหารของพรรคนํ าไทย อาจทํ าใหพรรคดังกลาวตองพิจารณาตนเองดวย
           ศิลปะในการผนึกพรรคร วมรัฐบาลเป นหัวใจในการยืดอายุ รัฐบาลผสม   
หากตองการบั่นทอนอายุรัฐบาลผสม ก็ตองสลายแรงผนึกดังกลาวนี้
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