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รัฐบาลชวนกับรัฐบาลบรรหาร

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การถอนตัวของพรรคพลังธรรมออกจากรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อ 
วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2539 บงบอกถึงอวสานของรัฐบาลชุดนี้ ถึงรัฐบาลจะดื้อดึงยึดกุมอํ านาจ 
รัฐตอไป แตอวสานที่จะมาถึงในเร็ววันนี้เปนเรื่องคาดการณได แมผูคนในคณะรัฐบาลก็มิได 
คาดการณในแนวทางที่แตกตางกัน

นายบรรหาร  ศิลปอาชา อาศัยยุทธศาสตร ‘ปาลอมเมือง’ ข้ึนมายึดกุมตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรี โดยที่พรรคชาติไทยไมเคยมีฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯแมแตนอย มิหนํ าซํ้ า 
ยังไมคิดและไมมีแผนที่จะสรางฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯอีกดวย การขาดฐานทางการเมือง 
ในกรุงเทพฯนี้เองนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดอายุรัฐบาลบรรหาร กรุงเทพฯเปนชุมชนของ 
ชนชั้นกลาง  โดยที่ชนชั้นกลางสวนใหญของประเทศอาศัยอยูที่นี่

แตการขาดฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯยังไมสํ าคัญเทากับการขาดการยอมรับ
จากกลุมทุนนครบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน

นายบรรหาร ศิลปอาชาเปนนายกรัฐมนตรีที่มาจากลูกชาวบาน ไมตางจาก 
นายชวน หลีกภัย ทั้งสองคนเปน ส.ส. บานนอก และตางก็เปนลูกเจกเหมือนกัน ความแตกตาง
สํ าคัญสวนหนึ่งอยูที่พรรคการเมืองที่สังกัด ในขณะที่พรรคประชาธิปตยเติบใหญดวยการสราง 
ฐานในกรุงเทพฯแลวจึงขยายฐานไปสู ตางจังหวัดในภายหลัง พรรคประชาธิปตยจึงไดรับ 
การสนับสนุนจากกลุ มทุนนครบาลในเบื้องตน โดยที่กลุ มทุนภูธรเขามาสมทบในภายหลัง  
สวนพรรคชาติไทยเติบใหญจากสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคกลาง แมจะมีกลุมทุน 
นครบาลหนุนชวยอยูดวย แตฐานสํ าคัญยังคงเปนกลุมทุนภูธร ผูนํ าพรรคชาติไทยหลายคน 
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกิจการสัมปทานในสวนภูมิภาค และสวนใหญประกอบกิจกรรม
เศรษฐกิจใตดิน

คนชั้นกลางในกรุงเทพฯจํ านวนมากมิไดคาดคิดที่จะใหนายบรรหาร ศิลปอาชา
ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี แตเปนเพราะพรรคประชาธิปตยแพภัยตนเองในการดื้อดานผลักดัน
โครงการ สปก. 4-01 โดยขาดความรูสึกชั่วดี สนามเลือกตั้งในกรุงเทพฯจึงกลายเปนแดนประหาร
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นายชวน หลีกภัยดังที่ปรากฏ การที่คนกรุงเทพฯมิไดเลือกพรรคประชาธิปตยมิไดมีนัยวา คน 
เหลานั้นตองการนายบรรหารเปนนายกรัฐมนตรี แตเปนเพราะการใชทุนภูธรผนวกกับทุนนครบาล
ในการกวาดที่นั่งในสวนภูมิภาค ในขณะที่พรรคประชาธิปตยตองพายแพในกรุงเทพฯ ผลก็คือ  
นายชวน หลีกภัย ตองสงมอบตํ าแหนงใหแกนายบรรหาร ศิลปอาชา ถึงจะมีการแกเกี้ยววา  
ความพายแพเกิดจากการซื้อเสียง แตขอกลาวหานี้ยากที่จะฟงขึ้น ในเมื่อทุกพรรคลวนแลวแตซื้อ
สิทธิซื้อเสียงทั้งสิ้น

แมการขาดฐานการเมืองในกรุงเทพฯ และการขาดการหนุนชวยจากกลุมทุนการ
เงินมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาล แตการที่รัฐบาลบรรหารมิไดตระหนักถึงความสํ าคัญของปจจัย
เหลานี้สอใหเห็นถึงความไรเดียงสาอยางยิ่ง ในขณะที่รัฐบาลชวนแสวงหาการยอมรับจากชนชั้น
กลาง และตอสายถึงกลุมทุนการเงิน ดวยการแตงตั้งนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ใหดํ ารงตํ าแหนง 
รองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และเลือกตั้งนายธารินทร นิมมานเหมินทเปนรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ตลอดเวลาที่บริหารราชการแผนดิน รัฐบาลชวนไมเคยถูกกลุมทุนการเงินเขยา
เกาอี้ และไดรับการยอมรับจากชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ จวบจนมีการแจกที่ดินแกเศรษฐีภูเก็ต 
ภายใตโครงการ สปก. 4-01

การแยงตํ าแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งสุนัขแยงกระดูก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซํ้ าเติมภาพลักษณอันตํ่ าทรามของรัฐบาลบรรหารให
เลวรายลงไปอีก ลํ าพังแตการจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งการจัดสรรผลประโยชน โดย 
มิไดคํ านึงถึงคุณวุฒิ ความรู ประสบการณ และความชํ านัญพิเศษนับวาเลวรายพออยูแลว  
แมเมื่อมีการจัดสรรตํ าแหนงแลว ผูนํ าพรรคชาติไทยบางสวนยังคงฟดกันประดุจหนึ่งสุนัขบา  
เพียงเพราะตองการตํ าแหนงที่มีอํ านาจและชองทางในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
มากกวา โดยที่ไมเปนอันทํ างานในตํ าแหนงที่ไดรับมอบหมาย มิไยตองกลาวถึงการแสดงอหังการ
แหงอํ านาจของกลุม 16 ในเบื้องตน

ความดอยพัฒนาภายในพรรคชาติไทยนั้นเองกลายเปนปจจัยสํ าคัญที่ส่ันคลอน
รัฐบาลบรรหารตั้งแตตน ไมเพียงแตจะเกิดความโกลาหลในการบริหารราชการแผนดินเทานั้น  
หากยังกัดกรอนความชอบธรรมทางการเมืองอีกดวย สภาพการณเชนนี้เองที่ทํ าใหคนชั้นกลาง 
ในกรุงเทพฯ จํ านวนไมนอยนับวันรอคอยมรณกรรมของรัฐบาลนี้

ภาพลักษณของนายกรัฐมนตรีมีสวนสํ าคัญในการกํ าหนดอายุรัฐบาลดวย แม
นายบรรหารมีภาพลักษณวาเปน family man และมีครอบครัวอันอบอุน ในขณะที่นายชวน 
ถูกสังคมวิพากษในขอที่มีลูก แตไมมีภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมาย มิหนํ าซํ้ ายังมีชีวิตครอบครัว 
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ที่ลูกมิไดอยู พรอมหนาพอแมอีกดวย แมนายชวนตองสูญเสียคะแนนนิยมและศรัทธาจาก 
ภาพลักษณเชนนี้ กระนั้นก็ตามในสายตาของสาธารณชนทั่วไป นายชวนมี ‘กลิ่นสะอาด’ กวา 
นายบรรหารมากนัก นายชวนไมเคยทํ าตัวเปนตู ATM เพื่อกํ ากับลูกพรรคใหมีวินัย แมในยุคสมัย 
ที่พรรคประชาธิปตยมีอํ านาจในการบริหารราชการแผนดิน จะมีการผันงบประมาณแผนดินลง 
ภาคใต และมีการใชเงินกองทุนสงเคราะหการทํ าสวนยางและกองทุนสงเคราะหเกษตรกรในการ
สรางคะแนนนิยมทางการเมือง แตประพฤติกรรมเหลานี้ก็ไมนาเกลียดเทากับที่นายบรรหารทํ ากับ
สุพรรณบุรี ความไมสมบูรณของสารสนเทศเปนประโยชนแกนายชวนอยูบาง เพราะผูคนพากัน 
ลืมเลือนวา คร้ังหนึ่งนายชวนเคยโจมตีคูแขงทางการเมืองของตนในจังหวัดตรังวา รับเงินจาก
ไตหวันมาซื้อเสียงในจังหวัดนั้น แตแลวนายชวนกลับดึงผูที่กลาวหาตนมารวมทีมเลือกตั้งในเวลา
ตอมาอยางหนาตาเฉย

อมตพจนของนายบรรหารที่วา การเปนฝายคานตองอดอยากปากแหงอยาง 
เหลือแสนนั้น ยังคงตรึงใจประชาชนจํ านวนมากมาจนทุกวันนี้ นายชวนไมเคยเปลงอมตพจน 
เชนนี้ แตอมตพจนดังกลาวนี้ทํ าใหประชาชนจองจับผิดนายบรรหารมากขึ้นกวาปกติ เพราะ 
หลายคนยังคงกริ่งเกรงวา นายบรรหารยึดกุมตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเพียงเพื่อมิใหอดอยาก 
ปากแหง ยิ่งนายบรรหารมิอาจชี้แจงไดอยางกระจางชัด กรณีที่มีการกลาวหาเกี่ยวกับการรับ 
สินบนเรือดํ านํ้ าก็ดี การรับเงินอุดหนุนจากนายราเกซ สักเสนาก็ดี การขายที่ดินใหแกธนาคารแหง
ประเทศไทยของนางสาวกัญจนา ศิลปอาชาก็ดี และการรับสินบนกรณีการตั้งธนาคารพาณิชย 
แหงใหมก็ดี ลวนมีผลในทางลบตอภาพลักษณของนายบรรหารทั้งสิ้น ถึงนายบรรหารจะมิได 
ทํ าผิดในกรณีที่ถูกกลาวหาเหลานี้ แตสาธารณชนพรอมที่จะเชื่อวานายบรรหารทํ าผิดจริง  
อมตพจนของนายบรรหารได ‘ฆา’ นายบรรหารทางการเมืองตั้งแตตน

โครงสรางและองคประกอบของรัฐบาลมีผลตอความยืนยาวของรัฐบาลดวย  
หนาตาของรัฐมนตรีนับวามีความสํ าคัญยิ่ง เมื่อพิจารณาเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ 
รัฐบาลบรรหารมิไดดอยกวารัฐบาลชวนในกรณีของกระทรวงสวนใหญ (ดูตารางที่ 1) พลตรีสนั่น  
ขจรประศาสนมิไดเหนือกวานายไชยวัฒน สินสุวงศ ในการบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นาย 
อุทัย พิมพใจชนมิไดแตกตางจากนายชูชีพ หาญสวัสด์ิในปริมณฑลของกระทรวงพาณิชย ใน 
ขณะที่นายนิพนธ พรอมพันธุ และนายประจวบ ไชยสาสน ก็มิไดตางจากนายมนตรี พงษพานิช 
และนายสุวิทย คุณกิตติ ในการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในทํ านองเดียวกับที่ พ.อ. 
วินัย  สมพงษมิไดแตกตางจากนายวันมูหะมัดนอร  มะทาอยางมีนัยสํ าคัญ

ความแตกตางระหวางรัฐบาลชวนกับรัฐบาลบรรหารอยูที่การบริหารนโยบาย 
การเงินและการคลัง และนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ แมนายอํ านวย วีรวรรณ ในฐานะ
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ปจเจกบุคคลจะมิไดแตกตางจากนายศุภชัย พานิชภักดิ์ในดานความรูความสามารถและประสบ
การณการทํ างาน แตเปนเพราะนายอํ านวยมิไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากนายบรรหารในการ 
กํ ากับนโยบายเศรษฐกิจอยางเต็มที่ นายอํ านวยจึงมีบทบาทเพียงเบี้ยหมากรุกประกอบกระดาน  
ในขณะที่นายศุภชัยไดรับความไวเนื้อเชื่อใจ และการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีอยางเต็มที่  
จึงสามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศไดอยางเปนกิจจะลักษณะ อีกทั้งยังสามารถ
ชดเชยความออนดอยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดวย แนวนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในยุครัฐบาลชวนจึงปรากฏเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่ง

แมวารัฐมนตรีพาณิชยในรัฐบาลบรรหารมิไดแตกตางจากรัฐบาลชวน ในขอที่
มิอาจออกสูเวทีระหวางประเทศได แตขอดอยดังกลาวนี้มิไดถูกชดเชยโดยทีมงานของรองนายก 
รัฐมนตรี ดวยเหตุที่การมอบหมายงานไมชัดเจนและความไมไวเนื้อเชื่อใจกันยังคงดํ ารงอยู  
มิหนํ าซํ้ ายังถูกแยงชิงบทบาทโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนแรกอีกดวย ตลอดระยะเวลา
ที่นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง ความขัดแยงที่มีกับนายอํ านายสะสม
เพิ่มข้ึนตามลํ าดับ เนื่องเพราะการแยงชิงบทบาทหนาที่ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศนี้เอง

การบริหารนโยบายการเงินและการคลังนับเปนปริมณฑลที่รัฐบาลบรรหาร
ดอยกวารัฐบาลชวนอยางชัดเจน แมนายธารินทร นิมมานเหมินทจะขาดความรูความชํ านัญ 
พิเศษดานการคลัง แตก็ไดรับการเสริมพลังจากนายไตรรงค สุวรรณคีรี และนายอํ านวย ปะติเส
อยางดียิ่ง ในขณะที่นายสุรเกียรติ์ไมเคยมีความรูความชํ านัญพิเศษทั้งดานการเงินและการคลัง  
มิหนํ าซํ้ าจุดบกพรองเหลานี้ก็มิไดรับการเสริมแตงจากรัฐมนตรีชวยวาการแมแตนอย

แมวานายชวน หลีกภัยจะมี ‘กลิ่นสะอาด’ กวานายบรรหาร ศิลปอาชา แตจะ
กลาวสรุปวา รัฐบาลชวน ‘กลิ่นสะอาด’กวารัฐบาลบรรหารเห็นจะไมได การณปรากฏวา  
รัฐมนตรีบางคนในรัฐบาลทั้งสองลวนแลวแตใชอํ านาจทางการเมืองในการดูดซับสวนเกิน 
ทางเศรษฐกิจไมแตกตางกัน ทุกวันนี้สาธารณชนยังคงสูดดม ‘กลิ่นที่ไมสะอาด’ ของรัฐบาล 
บรรหารและเรงวันเรงคืนจุดจบของรัฐบาลนี้ จนหลงลืมไปวา ‘กลิ่นที่ไมสะอาด’ ก็เคยโชยฉุน 
ในยุครัฐบาลชวนมาแลว ไมวาจะเปนกรณี สปก. 4-01 นโยบายการชํ าเราอุทยานแหงชาติ  
นโยบายขาวป 2535/2536 นโยบายการขายขาวแกรัสเซียและฟลิปปนส และนโยบาย 
มันสํ าปะหลัง

ถึงรัฐบาลบรรหารจะจากไป แตประชาชนชาวไทยก็จะยังคงไดรัฐบาลใหมที่  
‘กลิ่นไมสะอาด’อยูดี หากไมมีการปฏิรูปการเมือง
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ตารางที่ 1
รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับรัฐบาลชวนกับรัฐบาลบรรหาร

กระทรวง รัฐบาลชวน รัฐบาลบรรหาร

1. นายกรัฐมนตรี ชวน  หลีกภัย บรรหาร  ศิลปอาชา
2. รองนายกรัฐมนตรี (เศรษฐกิจ) ศุภชัย  พานิชภักดิ์ อํ านวย  วีรวรรณ

สุรเกียรติ์  เสถียรไทย
3. กระทรวงการคลัง ธารินทร  นิมมานเหมินท บดี  จุณณานนท
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ นิพนธ  พรอมพันธุ มนตรี  พงษพานิช

ประจวบ  ไชยสาสน สุวิทย  คุณกิตติ
5. กระทรวงคมนาคม วินัย  สมพงษ วันมูหะมัดนอร  มะทา
6. กระทรวงพาณิชย อุทัย  พิมพใจชน ชูชีพ  หาญสวัสด์ิ
7. กระทรวงอุตสาหกรรม สนั่น  ขจรประศาสน ไชยวัฒน  สินสุวงศ

ไตรรงค  สุวรรณคีรี
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