
คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 ตุลาคม 2539

บทเรียนจากรัฐบาลบรรหาร

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

การประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539 นํ ามาซึ่งจุดจบของรัฐบาล 
นายบรรหาร ศิลปอาชา ภายหลังจากที่บริหารราชการแผนดินมาได 14 เดือนเศษ โดยที่รัฐบาล 
ดังกลาวจะยังคงรักษาการตอไปจนกวาจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมภายหลังการเลือกตั้งในเดือน
พฤศจิกายน ศกเดียวกันนี้

ประชาชนคนไทยไดรับบทเรียนอะไรบางจากรัฐบาลบรรหาร ?

บทเรียนบทที่หนึ่ง ไดแก ความไรสมรรถภาพในการบริหารราชการแผนดินของ 
นักเลือกตั้ง

นักเลือกตั้งที่ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีสวนใหญขาดความรูความเขาใจและความ
สามารถในการบริหารราชการแผนดินอันอยูในหนาที่ความรับผิดชอบ นอยคนนักที่รูสึกเจียมเนื้อ
เจียมตัวและตระหนักถึงขอจํ ากัดของตน สวนใหญมักทองคาถาที่วา ส.ส. ตองเปนรัฐมนตรีได และ
ถึงกับชูคํ าขวัญวา  รัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง

ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใช
เปนตนมา มีนักเลือกตั้งเพียงไมกี่คนที่สามารถทํ าหนาที่รัฐมนตรีไดดี สวนใหญเปนเพียงรัฐมนตรี
ฝกหัดที่แยงชิงตํ าแหนงเพียงหวังกอบโกยผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ต้ัง ดวยเหตุดังนี้ สังคม
การเมืองไทยจึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยที่ไมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯที่ไมมีความรู ดาน 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และขาดจิตสํ านึกดานการอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ  
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไมมีความรูดานอุตสาหกรรมและโครงสรางการปกปอง 
อุตสาหกรรม มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยที่ไมสามารถเจรจาการคาระหวางประเทศ มิไย
ตองกลาวถึงกระทรวงที่ตองใชความชํ านัญพิเศษดังเชนกระทรงการคลังและกระทรวงการ 
ตางประเทศ
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ความไรสมรรถภาพของรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมิใชเพิ่งปรากฏ หากแต
ปรากฏในทุกรัฐบาลนับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา ไมเวน
แมแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ความลมเหลวในการ 
บริหารราชการแผนดินของรัฐบาลบรรหารเพียงแตชวยตอกยํ้ าวา การจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีแก 
ผูนํ า ‘มุง’ นับเปนจุดบกพรองรายแรงของกลไกการเมืองในปจจุบัน การปฏิรูปการเมืองเพื่อใหมี 
กลไกในการแกปญหาพื้นฐานของสังคมจํ าเปนตองแกไขจุดบกพรองดังกลาวนี้

บทเรียนบทที่สอง อํ านาจรัฐที่กลุมทุนภูธรยึดกุมไดนั้น แมโดยธรรมชาติจะ 
ไมยั่งยืนอยูแลว แตการที่มิไดสานสายสัมพันธกับกลุมทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุน 
การเงิน มีผลในการบั่นทอนอายุรัฐบาลอยางสํ าคัญ

รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเปนรัฐบาลของกลุมทุนภูธร ผูนํ ารัฐบาลคน 
สํ าคัญเติบใหญจากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค หลายคนแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากกิจการสัมปทานและกิจกรรมเศรษฐกิจใตดิน พรรคชาติไทยอาศัยยุทธศาสตร 
‘ชนบทลอมเมือง’ ดวยการรวบรวมนักเลือกตั้งจากสวนภูมิภาค จนมีกํ าลังมากพอที่จะยึดกุม
อํ านาจรัฐในเมืองหลวง แตการที่รัฐบาลบรรหารขาดฐานที่มั่นในกรุงเทพฯ มิหนํ าซํ้ ายังมิไดสาน
สายสัมพันธกับกลุมทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน ทํ าใหรัฐบาลมีปญหา 
เสถียรภาพทางการเมืองตั้งแตตน

ในทันทีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลบรรหาร เลขาธิการ ก.ล.ต. ยื่นหนังสือขอลาออกจาก
ตํ าแหนง ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตกตํ่ าอยางเกือบตอเนื่อง กลุมทุนการเงิน 
พยายามประโคมขาววา การที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยตกตํ่ าลงนั้นเปนเพราะประชาชนไมยอมรับ 
รัฐบาลบรรหาร พรอมทั้งพยายามฝงหัวประชาชนวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีวัดความ 
มั่นคงทางเศรษฐกิจ กลุมทุนการเงินไมใหแมแตโอกาสในการทํ างานแกรัฐบาลบรรหาร แตถึง 
จะใหโอกาส กาลเวลาก็ไดพิสูจนในเวลาตอมาวาเต็มไปดวยความผิดพลาดและลมเหลว  
ไมตองสงสัยเลยวา พรรคฝายคานมีสวนในการสั่นคลอนรัฐบาล โดยอาศัยกลุมทุนการเงินและ 
ส่ือมวลชนเปนเครื่องมือ

อหังการในอํ านาจทํ าใหรัฐบาลบรรหารมองไมเห็นความจํ าเปนที่จะตองเอาใจ
กลุมทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน

บทเรียนบทที่สาม การแสวงหาอํ านาจและการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
ดวยอาการอันมูมมาม มีผลในการบั่นทอนความนาเชื่อถือของรัฐบาล และลดทอนอายุของ 
รัฐบาล
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การแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงสํ าคัญเกิดขึ้นในรัฐบาลนักเลือกตั้ง
ทุกรัฐบาล แตไมมีรัฐบาลใดที่การแยงชิงนี้สอถึงความมูมมามกระหายอํ านาจมากเทารัฐบาล
บรรหาร ตลอดระยะเวลา 14 เดือนของรัฐบาลนี้ กระสือการเมืองตางแยงชิงกระทรวงมหาดไทย
อยางเอาเปนเอาตาย มิใชเพราะมีความสามารถในการบริหาร หรือมีความมุงมั่นในการปฏิรูป 
การบริหารการปกครอง หากแตตองการอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ มิไยตอง
กลาวถึงการใชอํ านาจขมขูและรังแกขาราชการประจํ า

การหาประโยชนจากการอนุมัติโครงการและการใหสัมปทานเปนไปอยาง 
มูมมาม หลายตอหลายกรณีมิไดมุงรักษาผลประโยชนของแผนดินเทาที่ควร อาการอันมูมมาม
เหลานี้มีสวนทํ าลายคะแนนนิยมทางการเมือง และการกัดกรอนความชอบธรรมในการบริหาร
ประเทศ เพราะประชาชนคนไทยคุนเคยกับภาพการนั่ง high table รับประทานมาเปนเวลา 
ชานาน ภาพการแบงกันกินของ ‘คนเถื่อน’ จากภูธรจึงขัดหูขัดตา ‘คนกรุง’ อยางยิ่ง

บทเรียนบทที่ส่ี ส่ิงที่เปนประโยชนตอเขตการเมืองสวนยอยอาจไมเปนประโยชน
ตอสังคมโดยสวนรวม

ระบบการขึ้นสูอํ านาจดวยวิถีการเลือกตั้งปลูกฝงระบบคุณคาที่สํ าคัญคือ ความ
ภักดีตอเขตการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งที่ยึดกุมอํ านาจรัฐไดมักจะใชอํ านาจไปในทางเกื้อประโยชนแก
เขตการเลือกตั้งของตน เพื่อสะสมคะแนนนิยมทางการเมือง การผันงบประมาณและทรัพยากร 
อ่ืนๆ ของแผนดินไปสูเขตการเลือกตั้งเปนปรากฏการณธรรมชาติของสังคมการเมืองไทยใน
ปจจุบัน แตไมมีรัฐบาลใดที่มีปฏิบัติการอยางเอาจริงเอาจังเทารัฐบาลบรรหาร

นอกเหนือจากการผันงบประมาณดานสาธารณูปโภคและโครงการพัฒนาลงสู
เขตการเลือกตั้งแลว ยังมีการผันทรัพยากรจากกองทุนหมุนเวียน ดังเชนกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร และจากรัฐวิสาหกิจ ดังเชนธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณการเกษตรอีกดวย การหาประโยชนจากทรัพยากรของแผนดินรุดหนาไปถึงขั้นแทรกแซง
กระบวนการจัดจางจัดซื้อ เพื่อใหหัวคะแนนประมูลได ซึ่งเทากับเปนการผันทรัพยากรของแผนดิน
ไปตอบแทนหัวคะแนน โดยไมตองควักกระเปาของตนเอง ทายที่สุดมีการผันขาราชการจาก
สุพรรณบุรีมายึดกุมตํ าแหนงการบริหารในสวนกลาง ซึ่งอาจกลายเปนแบบอยางที่ลงตัวในอนาคต 
ยุทธวิธีเหลานี้มิไดแตกตางจากการนํ าที่ดินของรัฐมาแจกจายแกประชาชน เพื่อสรางคะแนนนิยม
ทางการเมือง  ดังโครงการ สปก. 4-01 ของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
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บทเรียนบทที่หา การแสวงหาเงินทุนเพื่อการรณรงคทางการเมืองมีพัฒนาการ
ตามพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ การทํ าความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  
จะชวยใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น

พรรคการเมืองในประเทศไทยแตด้ังเดิมมักจะมีนายทุนประจํ าพรรค นายทุน 
เหลานี้มักจะเปนกรรมการบริหารพรรคดวย และหลายตอหลายคนลงสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเอง 
แตเมื่อระบบเศรษฐกิจเติบใหญแข็งกลาขึ้น รายจายในการรณรงคทางการเมืองสูงเกินกวาที่ 
นายทุนประจํ าพรรคเพียง 2-3 คนจะรับภาระได พรรคการเมืองจํ าตองขยายฐานการสนับสนุน 
ทางการเงินดวยการสรางสายสัมพันธกับกลุมทุนขนาดใหญ ตอเมื่อยึดกุมอํ านาจรัฐได จึง 
ตอบแทนดวยการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจไปในทางที่เกื้อประโยชนกลุมทุนเหลานั้น

ผูนํ าทางการเมือง เมื่อยึดตํ าแหนงรัฐมนตรีได ก็ใชอํ านาจในการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจ ทั้งที่ชอบและมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูเฟองฟู นักเลือกตั้งระดับ 
นํ าจํ านวนมากหาประโยชนจากการซื้อขายที่ดินโดยอาศัยอํ านาจรัฐหนุนชวย และเมื่อตลาด 
หลักทรัพยเติบใหญ นักเลือกตั้งเหลานี้หาประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย 
มิจํ าเพาะแตจากการกระบวนการอนุมัติหลักทรัพยจดทะเบียนและหลักทรัพยอนุญาตเทานั้น  
หากยังอาศัยการสรางขาวเพื่อเกื้อกูลการเก็งกํ าไรอีกดวย การกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อกวาน
ซื้อที่ดินและเพื่อหารายไดจากครอบกิจการ (take-over) ดังกรณีกลุม 16 รวมกับนายราเกซ   
สักเสนา  และธนาคารกรุงเทพพาณิชยการนับเปนกาวใหมของการแสวงหาเงินทุนทางการเมือง

บทเรียนบทที่หก รัฐบาลผสมนั้นมีอายุแสนสั้นและเหตุปจจัยอันนํ ามาซึ่ง 
อวสานของรัฐบาลผสมเกิดจากความขัดแยงภายในรัฐบาลนั้นเอง โดยที่มิใชความขัดแยงดาน 
อุดมการณ หากแตเปนความขัดแยงดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

พรรคการเมืองใหญแตละพรรคมีกลุมทุนหนุนหลัง หากกลุมทุนที่หนุนหลังพรรค
รวมรัฐบาลมีปริมณฑลแหงผลประโยชนทางเศรษฐกิจแตกตางกัน ความขัดแยงที่รุนแรงยอมไม 
เกิดขึ้น ในกรณีตรงกันขาม หากกลุมทุนที่หนุนหลังพรรครวมรัฐบาลมีผลประโยชนในปริมณฑล 
เดียวกันหรือคาบเกี่ยวกัน  ความขัดแยงดานผลประโยชนอาจนํ ามาซึ่งจุดจบของรัฐบาลได

ตลอดอายุรัฐบาลบรรหาร ความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางกลุมชินวัตรกับ
กลุม Telecom Asia และความขัดแยงเกี่ยวกับการใหประโยชนแกกลุมทุนอสังหาริมทรัพย  
ดังเชน Hopewell ดอนเมืองโทลเวย และ ช. การชางมีสวนสํ าคัญในการสรางความบาดหมาง 
และสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาล
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บทเรียนบทที่เจ็ด การแสวงหาสัจจะในหมูนักเลือกตั้งเปรียบประดุจการแสวงหา 
สีขาวในนํ้ าใบบัวบก

นักเลือกตั้งขึ้นมามีอํ านาจไดก็แตโดยการซื้อเสียงและ/หรือการโกงการเลือกตั้ง 
คร้ันมีอํ านาจก็ใชอํ านาจผันทรัพยากรของแผนดินเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมือง เมื่อ 
นักเลือกตั้งมีประพฤติกรรมเอาเปรียบคูแขงขันเชนนี้เสียแลว จะหวังใหนักเลือกตั้งมีคุณธรรม 
กระไรได

โจรบางคนอาจมีคุณธรรมสูงสงกวานักเลือกตั้งบางหมูเหลา เพราะโจรบางคน
มีความกตัญูกตเวทีและมีสัจจะวาจาอันนาเชื่อถือ

แตนักเลือกตั้งคนแลวคนเลาเปลือยตัวตนวาเปนคนไรสัจจะและอุดมดวยความ
ตระบัดสัตย นักเลือกตั้งบางคนใหสัญญาประชาชนวาจะผลักดันการปฏิรูปการปกครองโดยใหมี
การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดบางจังหวัด คร้ันมีอํ านาจ กลับตระบัดสัตยหนาตาเฉย นักเลือกตั้ง
บางคนใหสัญญาวาจะปฏิรูปการเมืองดวยการแกไขมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญฉบับมี 2534  
คร้ันมีอํ านาจ กลับดํ าเนินการแกไขรัฐธรรมนูญดวยความไมเต็มใจ และดวยความตองการรักษา
สถานะเดิมเปนสํ าคัญ

บทสรุปเกี่ยวกับประพฤติกรรมของนักเลือกตั้งในกรณีเหลานี้ก็คือ จะเปน
นักเลือกตั้ง  ตองหัดตระบัดสัตย

บทเรียนบทที่แปด รัฐบาลนักเลือกตั้งมิอาจมองขามบทบาทและอิทธิพลของ 
ส่ือมวลชนตอไปไดอีก ส่ือมวลชนมีบทบาทสํ าคัญในการฉายภาพลักษณของรัฐบาล และ 
หลอหลอมทัศนคติของประชาชนที่มีตอรัฐบาล จึงมีอิทธิพลในการสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาล

ส่ือมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพจํ านวนไมนอยมีทัศนคติตอตาน
ชนชั้นปกครอง (Anti-Establishment) จึงมุงเสนอขาวชนิดจองจับผิดรัฐบาล ประชาชนจํ านวน 
ไมนอยก็มีทัศนคติไมไววางใจรัฐบาล ในโลกสื่อมวลชนที่มีการแขงขันอยางเขมขน ทั้งหนังสือ 
พิมพ โทรทัศน และวิทยุ การแขงกันขุดคุยความชั่วรายของรัฐบาลเพื่อขายขาวจึงมีผลกระทบตอ
ความนาเชื่อถือของรัฐบาลอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ดวยเหตุที่รัฐบาลนักเลือกตั้งโดยธรรมชาติ 
ตองชั่วราย ไมวากลุมนักเลือกตั้งใดขึ้นมามีอํ านาจ จึงตองถูกขุดคุยความชั่วรายทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ดวยเหตุดังนี้เอง ส่ือมวลชนที่มีบทบาท ‘โคน’ รัฐบาลบรรหาร โดยพื้นฐานเปนกลุม 
เดียวกับที่ ‘โคน’  รัฐบาลชวน การที่รัฐบาลบรรหารยึดกุมกลไกสื่อมวลชนของรัฐ และใชประโยชน
ในการสรางภาพลักษณใหตนเอง ซึ่งหลายตอหลายกรณีมีผลในการลิดรอนเสรีภาพในการเสนอ
ขาวสารกลับทํ าใหการโตตอบจากสื่อมวลชนรุนแรงขึ้น
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