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การถอนตัวของพรรคพลังธรรมออกจากรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อ
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2539 บงบอกถึงอวสานของรัฐบาลชุดนี้ ถึงรัฐบาลจะดื้อดึงยึดกุมอํานาจ
รัฐตอไป แตอวสานที่จะมาถึงในเร็ววันนี้เปนเรื่องคาดการณได แมผูคนในคณะรัฐบาลก็มิได
คาดการณในแนวทางที่แตกตางกัน
นายบรรหาร ศิลปอาชา อาศัยยุทธศาสตร ‘ปาลอมเมือง’ ขึ้นมายึดกุมตําแหนง
นายกรัฐมนตรี โดยที่พรรคชาติไทยไมเคยมีฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯแมแตนอย มิหนําซํ้า
ยังไมคิดและไมมีแผนที่จะสรางฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯอีกดวย การขาดฐานทางการเมือง
ในกรุงเทพฯนี้เองนับเปนเหตุปจจัยสําคัญที่กําหนดอายุรัฐบาลบรรหาร กรุงเทพฯเปนชุมชนของ
ชนชั้นกลาง โดยที่ชนชั้นกลางสวนใหญของประเทศอาศัยอยูที่นี่
แตการขาดฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯยังไมสําคัญเทากับการขาดการยอมรับ
จากกลุมทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน
นายบรรหาร ศิลปอาชาเปนนายกรัฐมนตรีที่มาจากลูกชาวบาน ไมตางจาก
นายชวน หลีกภัย ทั้งสองคนเปน ส.ส. บานนอก และตางก็เปนลูกเจกเหมือนกัน ความแตกตาง
สํ าคัญสวนหนึ่งอยูที่พรรคการเมืองที่สังกัด ในขณะที่พรรคประชาธิปตยเติบใหญดวยการสราง
ฐานในกรุ ง เทพฯแล ว จึ ง ขยายฐานไปสู  ต  า งจั ง หวั ด ในภายหลั ง พรรคประชาธิ ปตยจึงไดรับ
การสนั บ สนุ น จากกลุ  ม ทุ น นครบาลในเบื้ อ งต น โดยที่ ก ลุ  ม ทุ น ภู ธ รเข า มาสมทบในภายหลั ง
สวนพรรคชาติไทยเติบใหญจากสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคกลาง แมจะมีกลุมทุน
นครบาลหนุนชวยอยูดวย แตฐานสํ าคัญยังคงเปนกลุมทุนภูธร ผูนํ าพรรคชาติไทยหลายคน
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกิจการสัมปทานในสวนภูมิภาค และสวนใหญประกอบกิจกรรม
เศรษฐกิจใตดิน
คนชั้นกลางในกรุงเทพฯจํานวนมากมิไดคาดคิดที่จะใหนายบรรหาร ศิลปอาชา
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี แตเปนเพราะพรรคประชาธิปตยแพภัยตนเองในการดื้อดานผลักดัน
โครงการ สปก. 4-01 โดยขาดความรูสึกชั่วดี สนามเลือกตั้งในกรุงเทพฯจึงกลายเปนแดนประหาร
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นายชวน หลีกภัยดังที่ปรากฏ การที่คนกรุงเทพฯมิไดเลือกพรรคประชาธิปตยมิไดมีนัยวา คน
เหลานั้นตองการนายบรรหารเปนนายกรัฐมนตรี แตเปนเพราะการใชทุนภูธรผนวกกับทุนนครบาล
ในการกวาดที่นั่งในสวนภูมิภาค ในขณะที่พรรคประชาธิปตยตองพายแพในกรุงเทพฯ ผลก็คือ
นายชวน หลีกภัย ตองสงมอบตําแหนงใหแกนายบรรหาร ศิลปอาชา ถึงจะมีการแกเกี้ยววา
ความพายแพเกิดจากการซื้อเสียง แตขอกลาวหานี้ยากที่จะฟงขึ้น ในเมื่อทุกพรรคลวนแลวแตซื้อ
สิทธิซื้อเสียงทั้งสิ้น
แมการขาดฐานการเมืองในกรุงเทพฯ และการขาดการหนุนชวยจากกลุมทุนการ
เงินมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาล แตการที่รัฐบาลบรรหารมิไดตระหนักถึงความสําคัญของปจจัย
เหลานี้สอใหเห็นถึงความไรเดียงสาอยางยิ่ง ในขณะที่รัฐบาลชวนแสวงหาการยอมรับจากชนชั้น
กลาง และตอสายถึงกลุมทุนการเงิน ดวยการแตงตั้งนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ใหดํารงตําแหนง
รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และเลือกตั้งนายธารินทร นิมมานเหมินทเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ตลอดเวลาที่บริหารราชการแผนดิน รัฐบาลชวนไมเคยถูกกลุมทุนการเงินเขยา
เกาอี้ และไดรับการยอมรับจากชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ จวบจนมีการแจกที่ดินแกเศรษฐีภูเก็ต
ภายใตโครงการ สปก. 4-01
การแย ง ตํ าแหน ง รั ฐ มนตรี ป ระดุ จ หนึ่ ง สุ นั ข แย ง กระดู ก โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซํ้าเติมภาพลักษณอันตํ่าทรามของรัฐบาลบรรหารให
เลวรายลงไปอีก ลําพังแตการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งการจัดสรรผลประโยชน โดย
มิไดคํ านึงถึงคุณวุฒิ ความรู ประสบการณ และความชํานัญพิเศษนับวาเลวรายพออยูแลว
แมเมื่อมีการจัดสรรตํ าแหนงแลว ผูนํ าพรรคชาติไทยบางสวนยังคงฟดกันประดุจหนึ่งสุนัขบา
เพี ย งเพราะต อ งการตํ าแหน ง ที่ มี อํ านาจและช อ งทางในการแสวงหาส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ
มากกวา โดยที่ไมเปนอันทํางานในตําแหนงที่ไดรับมอบหมาย มิไยตองกลาวถึงการแสดงอหังการ
แหงอํานาจของกลุม 16 ในเบื้องตน
ความดอยพัฒนาภายในพรรคชาติไทยนั้นเองกลายเปนปจจัยสําคัญที่สั่นคลอน
รัฐบาลบรรหารตั้งแตตน ไมเพียงแตจะเกิดความโกลาหลในการบริหารราชการแผนดินเทานั้น
หากยังกัดกรอนความชอบธรรมทางการเมืองอีกดวย สภาพการณเชนนี้เองที่ทําใหคนชั้นกลาง
ในกรุงเทพฯ จํานวนไมนอยนับวันรอคอยมรณกรรมของรัฐบาลนี้
ภาพลักษณของนายกรัฐมนตรีมีสวนสําคัญในการกําหนดอายุรัฐบาลดวย แม
นายบรรหารมีภาพลักษณวาเปน family man และมีครอบครัวอันอบอุน ในขณะที่นายชวน
ถูกสังคมวิพากษในขอที่มีลูก แตไมมีภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมาย มิหนําซํ้ายังมีชีวิตครอบครัว
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ที่ ลู ก มิ ไ ด อ ยู  พ ร อ มหน า พ อ แม อีก ด ว ย แมน ายชวนตอ งสูญเสีย คะแนนนิ ยมและศรัท ธาจาก
ภาพลักษณเชนนี้ กระนั้นก็ตามในสายตาของสาธารณชนทั่วไป นายชวนมี ‘กลิ่นสะอาด’ กวา
นายบรรหารมากนัก นายชวนไมเคยทําตัวเปนตู ATM เพื่อกํากับลูกพรรคใหมีวินัย แมในยุคสมัย
ที่พรรคประชาธิปตยมีอํานาจในการบริหารราชการแผนดิน จะมีการผันงบประมาณแผนดินลง
ภาคใต และมีการใชเงินกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและกองทุนสงเคราะหเกษตรกรในการ
สรางคะแนนนิยมทางการเมือง แตประพฤติกรรมเหลานี้ก็ไมนาเกลียดเทากับที่นายบรรหารทํากับ
สุพรรณบุรี ความไมสมบูรณของสารสนเทศเปนประโยชนแกนายชวนอยูบาง เพราะผูคนพากัน
ลืมเลือนวา ครั้งหนึ่งนายชวนเคยโจมตีคูแขงทางการเมืองของตนในจังหวัดตรังวา รับเงินจาก
ไตหวันมาซื้อเสียงในจังหวัดนั้น แตแลวนายชวนกลับดึงผูที่กลาวหาตนมารวมทีมเลือกตั้งในเวลา
ตอมาอยางหนาตาเฉย
อมตพจนของนายบรรหารที่วา การเปนฝายคานตองอดอยากปากแหงอยาง
เหลือแสนนั้น ยังคงตรึงใจประชาชนจํานวนมากมาจนทุกวันนี้ นายชวนไมเคยเปลงอมตพจน
เชนนี้ แตอมตพจนดังกลาวนี้ทํ าใหประชาชนจองจับผิดนายบรรหารมากขึ้นกวาปกติ เพราะ
หลายคนยังคงกริ่งเกรงวา นายบรรหารยึดกุมตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเพียงเพื่อมิใหอดอยาก
ปากแหง ยิ่งนายบรรหารมิอาจชี้แจงไดอยางกระจางชัด กรณีที่มีการกลาวหาเกี่ยวกับการรับ
สินบนเรือดํานํ้าก็ดี การรับเงินอุดหนุนจากนายราเกซ สักเสนาก็ดี การขายที่ดินใหแกธนาคารแหง
ประเทศไทยของนางสาวกัญจนา ศิลปอาชาก็ดี และการรับสินบนกรณีการตั้งธนาคารพาณิชย
แหงใหมก็ดี ลวนมีผลในทางลบตอภาพลักษณของนายบรรหารทั้งสิ้น ถึงนายบรรหารจะมิได
ทํ าผิ ด ในกรณี ที่ ถู ก กล า วหาเหลา นี้ แตส าธารณชนพรอมที่จ ะเชื่อวา นายบรรหารทํ าผิดจริ ง
อมตพจนของนายบรรหารได ‘ฆา’ นายบรรหารทางการเมืองตั้งแตตน
โครงสร า งและองคประกอบของรัฐ บาลมีผลตอ ความยืนยาวของรัฐบาลดวย
หนาตาของรัฐมนตรีนับวามีความสําคัญยิ่ง เมื่อพิจารณาเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
รัฐบาลบรรหารมิไดดอยกวารัฐบาลชวนในกรณีของกระทรวงสวนใหญ (ดูตารางที่ 1) พลตรีสนั่น
ขจรประศาสนมิไดเหนือกวานายไชยวัฒน สินสุวงศ ในการบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นาย
อุทัย พิมพใจชนมิไดแตกตางจากนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ในปริมณฑลของกระทรวงพาณิชย ใน
ขณะที่นายนิพนธ พรอมพันธุ และนายประจวบ ไชยสาสน ก็มิไดตางจากนายมนตรี พงษพานิช
และนายสุวิทย คุณกิตติ ในการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในทํานองเดียวกับที่ พ.อ.
วินัย สมพงษมิไดแตกตางจากนายวันมูหะมัดนอร มะทาอยางมีนัยสําคัญ
ความแตกตางระหวางรัฐบาลชวนกับรัฐบาลบรรหารอยูที่การบริหารนโยบาย
การเงินและการคลัง และนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ แมนายอํานวย วีรวรรณ ในฐานะ
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ปจเจกบุคคลจะมิไดแตกตางจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์ในดานความรูความสามารถและประสบ
การณการทํ างาน แตเปนเพราะนายอํ านวยมิไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากนายบรรหารในการ
กํากับนโยบายเศรษฐกิจอยางเต็มที่ นายอํานวยจึงมีบทบาทเพียงเบี้ยหมากรุกประกอบกระดาน
ในขณะที่นายศุภชัยไดรับความไวเนื้อเชื่อใจ และการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีอยางเต็มที่
จึงสามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศไดอยางเปนกิจจะลักษณะ อีกทั้งยังสามารถ
ชดเชยความออนดอยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดวย แนวนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในยุครัฐบาลชวนจึงปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่ง
แมวารัฐมนตรีพาณิชยในรัฐบาลบรรหารมิไดแตกตางจากรัฐบาลชวน ในขอที่
มิอาจออกสูเวทีระหวางประเทศได แตขอดอยดังกลาวนี้มิไดถูกชดเชยโดยทีมงานของรองนายก
รัฐมนตรี ดวยเหตุที่การมอบหมายงานไมชัดเจนและความไมไวเนื้อเชื่อใจกันยังคงดํ ารงอยู
มิหนําซํ้ายังถูกแยงชิงบทบาทโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนแรกอีกดวย ตลอดระยะเวลา
ที่นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลัง ความขัดแยงที่มีกับนายอํานายสะสม
เพิ่มขึ้นตามลําดับ เนื่องเพราะการแยงชิงบทบาทหนาที่ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศนี้เอง
การบริ ห ารนโยบายการเงิ น และการคลั ง นั บ เป น ปริ ม ณฑลที่ รั ฐ บาลบรรหาร
ดอยกวารัฐบาลชวนอยางชัดเจน แมนายธารินทร นิมมานเหมินทจะขาดความรูความชํานัญ
พิเศษดานการคลัง แตก็ไดรับการเสริมพลังจากนายไตรรงค สุวรรณคีรี และนายอํานวย ปะติเส
อยางดียิ่ง ในขณะที่นายสุรเกียรติ์ไมเคยมีความรูความชํานัญพิเศษทั้งดานการเงินและการคลัง
มิหนําซํ้าจุดบกพรองเหลานี้ก็มิไดรับการเสริมแตงจากรัฐมนตรีชวยวาการแมแตนอย
แมวานายชวน หลีกภัยจะมี ‘กลิ่นสะอาด’ กวานายบรรหาร ศิลปอาชา แตจะ
กลาวสรุปวา รัฐบาลชวน ‘กลิ่นสะอาด’กวารัฐบาลบรรหารเห็นจะไมได การณปรากฏวา
รั ฐ มนตรี บ างคนในรั ฐ บาลทั้ ง สองล ว นแล ว แต ใ ช อํ านาจทางการเมื อ งในการดู ด ซั บ ส ว นเกิ น
ทางเศรษฐกิจไมแตกตางกัน ทุกวันนี้สาธารณชนยังคงสูดดม ‘กลิ่นที่ไมสะอาด’ ของรัฐบาล
บรรหารและเรงวันเรงคืนจุดจบของรัฐบาลนี้ จนหลงลืมไปวา ‘กลิ่นที่ไมสะอาด’ ก็เคยโชยฉุน
ในยุครัฐบาลชวนมาแลว ไมวาจะเปนกรณี สปก. 4-01 นโยบายการชําเราอุทยานแหงชาติ
นโยบายข า วป 2535/2536 นโยบายการขายข า วแกรั ส เซี ย และฟ ลิ ป ป น ส และนโยบาย
มันสําปะหลัง
ถึงรัฐบาลบรรหารจะจากไป แตประชาชนชาวไทยก็จะยังคงไดรัฐบาลใหมที่
‘กลิ่นไมสะอาด’อยูดี หากไมมีการปฏิรูปการเมือง

5
ตารางที่ 1
รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับรัฐบาลชวนกับรัฐบาลบรรหาร
กระทรวง

รัฐบาลชวน

1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี (เศรษฐกิจ)

ชวน หลีกภัย
ศุภชัย พานิชภักดิ์

3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ธารินทร นิมมานเหมินท
นิพนธ พรอมพันธุ
ประจวบ ไชยสาสน
วินัย สมพงษ
อุทัย พิมพใจชน
สนั่น ขจรประศาสน
ไตรรงค สุวรรณคีรี

5. กระทรวงคมนาคม
6. กระทรวงพาณิชย
7. กระทรวงอุตสาหกรรม

รัฐบาลบรรหาร
บรรหาร ศิลปอาชา
อํานวย วีรวรรณ
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
บดี จุณณานนท
มนตรี พงษพานิช
สุวิทย คุณกิตติ
วันมูหะมัดนอร มะทา
ชูชีพ หาญสวัสดิ์
ไชยวัฒน สินสุวงศ

