คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2544

รัฐบาลทักษิณ
รังสรรค ธนะพรพันธุ
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2544 ตอมามีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ ศกเดียวกัน
รัฐบาลทักษิณยังคงเปนรัฐบาลผสม ดวยเหตุที่เปนรูปแบบรัฐบาลที่ลงตัวในสังคม
การเมืองไทย ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิชเคยกลาวถึงระบบรัฐบาลผสมวา The system
is here to stay. แมพรรคไทยรักไทยจะเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ แตขนาดของพรรคเปนผล
จากการควบมุงการเมืองจากพรรคอื่น (Merger) และการครอบพรรคการเมืองขนาดเล็ก (Takeover) ความเปนเอกภาพของพรรคจึงมีไมมากเทาที่ควร ในประการสําคัญ ความขัดแยงในดาน
ผลประโยชนระหวางกลุมหรือมุงการเมืองตางๆภายในพรรคเดียวกันอาจเปนเหตุใหมีการยาย
พรรคในอนาคต ดวยเหตุดังนี้ แมพรรคไทยรักไทยจะอยูในฐานะที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวได
แตการขาดเอกภาพภายในพรรคยอมมีผลสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล ตราบเทาที่พรรคการ
เมืองขนาดใหญเลือกเสนทางการเติบโตภายนอก (External Growth) แทนที่จะเลือกเสนทาง
การเติบโตภายใน (Internal Growth) การจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวยอมตองเผชิญกับสภาวะความ
ไมแนนอนอยางสูง หากกลาวอยางเฉพาะเจาะจง แมพรรคไทยรักไทยจะยึดที่นั่งในสภาผูแทน
ราษฎรเกินกวากึง่ หนึง่ ของจํานวนที่นั่งอันพึงมี พ.ต.ท.ทักษิณก็คงไมเสี่ยงในการจัดตั้งรัฐบาลพรรค
เดีย่ ว จนกวากลุมของ พ.ต.ท.ทักษิณภายในพรรคไทยรักไทยมี ส.ส.เกินกวา 250 คน
ด ว ยเหตุ ที่ พ รรคไทยรั ก ไทยกวาดที่ นั่ง ในสภาผู แทนราษฎรเปน ประวัติการณ
พรรคไทยรักไทยจึงมีอํานาจตอรองสูงในการผสมรัฐบาล พลันที่พรรคไทยรักไทยจับมือกับพรรค
ความหวังใหมในการจัดตั้งรัฐบาล พันธมิตร 6 พรรค อันมีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนําก็สิ้นแรง
ยึดเหนีย่ ว พรรคที่เคยแสดงความขึงขังในการผนึกพันธมิตร 6 พรรค ดังเชนเสรีธรรมก็ ‘คลาน’ ไป
ใหพรรคไทยรักไทยเขมือบ สวนพรรคชาติพัฒนามิเพียงแตมิไดคัดคานการดํารงตําแหนงนายก
รัฐมนตรีของพ.ต.ท.ทักษิณเทานั้น หากยังรอคอยที่จะเขาผสมรัฐบาลในวาระอันเหมาะสมใน
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อนาคตอีกดวย ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ จะยังคงเปนอมตพจนในสังคมการเมืองไทยตราบ
นานเทานาน
ดวยการประโคมปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’ พรรคไทยรักไทยไทยสรางความ
คาดหวังในหมูชนชาวไทยอยางสูง ประชาชนคาดหวังวา การปฏิรูปการเมืองใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 จะผลักดันใหสังคมการเมืองไทยหลุดพนจากกระบวนการยียานุวัตร
อันเปนกระแสการเมืองที่กําหนดโดยนักเลือกตั้งเผา ‘ยี้’ และผลักดันใหระบอบยียาธิปไตย (อันเปน
ระบอบการปกครองของยี้ โดยยี้ และเพื่อยี้) แปรเปลี่ยนเปนระบอบประชาธิปไตย (อันเปนระบอบ
การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน) แรงกดดันจากความคาดหวังของ
ประชาชนดังกลาวนี้ ทําให พ.ต.ท.ทักษิณจําตองสกัดมิใหนักเลือกตั้งเผา ‘ยี้’ เขารวมรัฐบาล แต
ความพยายามในการยับยั้งกระแสยียานุวัตรไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ในเมื่อพรรคไทยรักไทย
ตกอยูใ ตอทิ ธิพลของกระแสยียานุวัตรดวย กระนั้นก็ตาม พ.ต.ท.ทักษิณประสบความสําเร็จในการ
สกัดพอพันธุแ มพันธุยี้ ทั้งในพรรคไทยรักไทย พรรคความหวังใหม และพรรคชาติไทย มิใหเขารวม
รัฐบาล แตมอิ าจสกัดอนุพันธุยี้ได หาก พ.ต.ท.ทักษิณมีเจตจํานงอันบริสุทธิ์ในการนําสังคมการ
เมืองไทยออกไปจากกระแสยียานุวัตร ภาระปฐมฐานจักตองอยูที่การปฏิรูปพรรคไทยรักไทยเพื่อ
ขจัดนักเลือกตั้งเผายี้ออกไปจากพรรค
การจัดตั้งรัฐบาลทักษิณยังคงมีการยื้อแยงตําแหนงที่ทรงอํานาจและอุดมดวยผล
ประโยชน แมวาการยื้อแยงตําแหนงระหวางพรรครวมรัฐบาลจะมีปญหานอย (ดูตารางที่ 1) เนื่อง
จากพรรคไทยรักไทยมีอํานาจตอรองเหนือกวาพรรครวมรัฐบาลทุกพรรค แตการแยงชิงตําแหนง
ภายในพรรครวมรัฐบาลทุกพรรคเปนไปอยางเขมขน สังคมการเมืองไทยจะยังคงถูกครอบงําโดย
Faction Politics ไปอีกนานเทานาน
พรรคชาติไทยมิอาจลมหลักการของ พ.ต.ท.ทักษิณที่กําหนดวา ผูดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีจักตองมิใช ส.ส. ในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ และแมจะไดรับจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีนอยกวาที่สมควร ก็จําฝนเขาผสมรัฐบาล เพื่อ
มิใหสายธารแหงอํานาจถูกตัดขาด ทายที่สุด เมื่อมิอาจผลักดันใหนายเนวิน ชิดชอบดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี พรรคชาติไทยเลือกที่จะสงตัวแทนกลุมเขารับตําแหนง อันประกอบดวยกลุมนายทุนพรรค
(นายเดช บุญ-หลง) กลุมสุพรรณบุรี (นายพงศกร เลาหวิเชียร) กลุมชลบุรี (นายสนธยา คุณปลื้ม)
และกลุมบุรีรัมย (นายนที ขลิบทอง)
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การเมืองระหวางกลุมภายในพรรคความหวังใหม ทําใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
มิอาจสงนายสุขวิช รังสิตพลขึ้นสูยอดพีระมิดแหงอํานาจ ในเมื่อมิอาจทานแรงกดดันจากกลุม ส.ส.
อีสานภายใตการนําของนายสุชาติ ตันเจริญ ตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจึงตกแก
นายแพทยกระแสร ชนะวงศ อันเปนขอยุติที่มีลักษณะรอมชอม
พรรคไทยรักไทยถึงจะพยายาม ‘คิดใหม ทําใหม’ แตเนื่องจากคิดไมออก จึงมิอาจ
หลุดพนจากบวงกรรมแหง Faction Politics ไปได พลังของกลุมหรือมุงการเมืองภายในพรรคยังคง
เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีและตําแหนงการเมืองอื่นๆ กลุมที่ไรพลัง
ดังเชนกลุมนครปฐม (สะสมทรัพย) มิไดรับจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีเลย ในขณะที่กลุมอดิเรกสาร
และกลุม คุ ณกิ ตติ ได เ พี ย งตํ าแหน ง รองนายกรั ฐ มนตรี อั น เปน ตํ าแหนง ลอยที่ ไรอํ านาจและ
ผลประโยชน กลุมที่สามารถรวบอํานาจอยางเปนกอบเปนกําได คือ กลุมชินวัตร (16 ตําแหนง)
และกลุมนายทุนพรรค (3 ตําแหนง) อยางไรก็ตาม เนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณพึ่งกลุมวังนํ้าเย็นเปน
ฐานการเมืองคอนขางมาก การกีดกันมิใหกลุมวังนําเย็นมีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีจึงเปนเรื่องยาก ถึง
กลุมวังนํ้าเย็นจะมีภาพลักษณของการเมืองระบบเกาและสมาชิกหลายคนมีกลิ่นไมสะอาดก็ตาม
ดวยเหตุดังนี้ แมนายเสนาะ เทียนทอง หัวหนากลุมวังนํ้าเย็นจะขอเวนวรรคการเมือง แตกลุม
วังนํ้าเย็นก็มีตัวแทนในคณะรัฐมนตรี ทั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (ดูตารางที่ 2 และ 3)
รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ มิ ไ ด มี ลั ก ษณะเพี ย งรั ฐ บาลของตั ว แทนกลุ  ม การเมื อ งเท า นั้ น
หากยังมีลกั ษณะเปนรัฐบาลของกลุมทุนอีกดวย ในขณะที่หัวขบวน (พ.ต.ท.ทักษิณ) เปนนายทุน
โทรคมนาคม ผูร ว มขบวนมีทั้งนายทุนอุตสาหกรรม (นายพิทักษ อินทรวิทยนันท นายเดช บุญ-หลง
นายสุวทิ ย คุณกิตติ นายปองพล อดิเรกสาร นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ นาย
สุรยิ ะ จึงรุง เรืองกิจ ฯลฯ) นายทุนโทรคมนาคม (นายอดิศัย โพธารามิก) และนายทุนสื่อสาร (นาย
ประชา มาลีนนท)
ปรากฏการณที่กลุมทุนรุกเขาไปยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีมิใชปรากฏการณใหม
หากแตเริ่มปรากฏอยางชัดเจนตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา ในเมื่อกลุมทุน
ตองการเขาไปมีอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเพื่อใหเกื้อกูลผลประโยชนของตน สังคม
ทุนนิยมที่เดินบนเสนทางประชาธิปไตยยากที่จะสกัดอิทธิพลของกลุมทุนในกระบวนการทางการ
เมืองได พัฒนาการของสังคมประชาธิปไตยตะวันตกบงบอกอยางชัดเจนวา ระบอบประชาธิปไตย
มิใชระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน หากแตเปนระบอบการ
ปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชน
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การทีก่ ลุม ทุนยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นไดนั้น มิไดเกิดจากการแทรกตัวของ
กลุมทุนเขาสูปริมณฑลทางการเมืองเทานั้น หากยังเปนเพราะเหลานักเลือกตั้งแปรสภาพเปน
นักลงทุนการเมืองหรือนักธุรกิจการเมืองอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจึงแตกตาง
จากรัฐบาลพรรคประชาธิปตยไมมาก เพราะทั้งสองรัฐบาลตางดํ าเนินอยูบนเสนทางเดียวกัน
อันเปนเสนทางที่นําไปสูระบอบ ‘ทุนนิยมประชาธิปไตย’ ตัวแทนกลุมทุนที่อยูในรัฐบาลทั้งสองมี
จํานวนแตกตางกันไมมากนัก ในขณะที่นักเลือกตั้งรุนลายครามของพรรคประชาธิปตยจํานวนมาก
เขาไปประกอบธุรกิจหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธุรกิจ นักเลือกตั้งในสังกัดพรรคไทยรักไทย
จํานวนมากก็เสียความบริสุทธิ์ใหแกระบบทุนนิยมเฉกเชนเดียวกัน จะมีก็แตรัฐมนตรีในสังกัดกลุม
ชินวัตรที่จํานวนไมนอยยังมิไดแปดเปอน มีมลทิน หรือมีราคีคาวจากผลประโยชนภายใตระบบ
ธนกิจการเมือง เนื่องจากเปน ‘ละออน’ ทางการเมืองนั่นเอง (ดูตารางที่ 2)
แตความแตกตางระหวางหัวขบวนอาจเปนปจจัยสํ าคัญที่ขับดันรัฐบาลพรรค
ไทยรักไทยใหเปลี่ยนสังคมการเมืองไทยเปนสังคม‘ทุนนิยมการเมือง’ รวดเร็วกวารัฐบาลพรรค
ประชาธิปตย ในเมื่อหัวขบวนพรรคไทยรักไทยมีพลังขับเคลื่อนแหงทุนนิยมมากกวาหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย ซึ่งจะเปนประโยชนแกสังคมไทยหรือไม และมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการ
ตรวจสอบของประชาชน
ระบบยียาธิปไตยอันเปนมรดกที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรรับตอจากรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย จะยังคงมีชีวิตยืนยาวตอไป ในเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณมิอาจนําสยามรัฐนาวา
เบีย่ งเบนจากกระแสยียานุวัตรได ดวยเหตุที่ พ.ต.ท.ทักษิณสรางความหวังแกประชาชนอยางมาก
รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ประกาศจึงสรางความผิดหวังแกประชาชนบางหมูเหลา ในเมื่อนักเลือกตั้ง
เผายีย้ งั คงสามารถยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีได อยางไรก็ตาม หากเพงพิเคราะหคณะรัฐมนตรีใน
รายละเอียด รัฐมนตรีในสังกัดกลุมชินวัตรมีภาพลักษณคอนขางดี เพราะประกอบดวยอดีตขุนนาง
นักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางสังคม และนักการเมืองอาชีพ ซึ่งยังมิไดมีมลทินแหงชีวิต
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเสนอขายปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’ บัดนี้ ประชาสังคมไทย
ไดใหโอกาส พ.ต.ท.ทักษิณในการพิสูจนตนเอง อยางนอยที่สุด สังคมไทยตองการเห็น พ.ต.ท.
ทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีแตกตางจาก พ.ต.ท.ทักษิณในฐานะนายทุนโทรคมนาคม พ.ต.ท.
ทักษิณตองพิสูจนตนเองใหไดวา มิใชนักเลือกตั้งเผายี้ที่ไขวควาอํานาจทางการเมืองเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคล และมิใชนายกรัฐมนตรีที่ไมโกงกิน แตปลอยใหสมุนบริวารและรัฐมนตรี
รวมรัฐบาลปลนชาติและสูบเลือดแผนดิน
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ตารางที่ 1
จํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ
จําแนกตามพรรคที่สังกัด
17 กุมภาพันธ 2544
พรรคการเมือง

หมายเหตุ

รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี

รัฐมนตรีชวย

รวม

ไทยรักไทย
ความหวังใหม
ชาติไทย
เสรีธรรม

3
1
1
-

14
3
2
-

10
1
1
1

27
5
4
1

รวม

5

19

13

37

ผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีควบตําแหนงรัฐมนตรีจํานวน 2 นาย ไดแก พลเอกชวลิต
ยงใจยุทธ (กลาโหม) และนายเดช บุญ-หลง (แรงงาน)
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ตารางที่ 2
รัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ สังกัดพรรคไทยรักไทย
จําแนกตามกลุมการเมือง
17 กุมภาพันธ 2544
กลุมหรือมุงการเมือง

รัฐมนตรีวาการ

รัฐมนตรีชวยวาการ

กลุมนายทุนพรรค

อดิศัย โพธารามิก (พาณิชย)
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ (อุตสาหกรรม)

ประชา มาลีนนท (คมนาคม)

กลุมชินวัตร

ปุระชัย เปยมสมบูรณ (มหาดไทย)
เกษม วัฒนชัย (ศึกษาธิการ)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ (คลัง)
พงศเทพ เทพกาญจนา (ยุติธรรม)
สุรเกียรติ เสถียรไทย (ตางประเทศ)
สุดารัตน เกยุราพันธุ (สาธารณสุข)
สุธรรม แสงประทุม (มหาวิทยาลัย)
จาตุรนต ฉายแสง (สํานักนายกฯ)
พล.อ. ธรรมรักษ อิศรางกูร (สํานักนายกฯ)

พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา (กลาโหม)
จําลอง ครุฑขุนทด (ศึกษาฯ)
สุชาติ เชาววิศิษฐ (คลัง)
ประพัฒน ปญญาชาติรักษ (เกษตร)
สุวรรณ วลัยเสถียร (พาณิชย)
ลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ (แรงงาน)
สุรพงษ สืบวงศลี (สาธารณสุข)

กลุมวังนํ้าเย็น

พิทักษ อินทรวิทยนันท (รองนายกฯ)
ชูชีพหาญสวัสดิ์ (เกษตร)
ปองพล อดิเรกสาร (รองนายกฯ)
สุวิทย คุณกิตติ (รองนายกฯ)
สมศักดิ์ เทพสุทิน (สํานักนายกฯ)

สรอรรถ กลิ่นประทุม (มหาดไทย)

กลุมกําแพงเพชร
กลุมอดิเรกสาร
กลุมคุณกิตติ
กลุมเทพสุทิน
กลุมเสรีธรรม
กลุมนครปฐม (สะสมทรัพย)

หมายเหตุ

-

รวบรวมจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพฉบับตางๆ

วราเทพ รัตนากร (คลัง)

สมบัติ อุทัยสาง (มหาดไทย)
-
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ตารางที่ 3
จํานวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ
สังกัดพรรคไทยรักไทย จําแนกตามกลุม
17 กุมภาพันธ 2544
กลุมหรือมุงการเมือง

รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี

รัฐมนตรีชวย

รวม

-

1
7
1
1
1
-

3
16
3
1
1
1
1
1
-

11

27

กลุมนายทุนพรรค
กลุมชินวัตร
กลุมวังนํ้าเย็น
กลุมกําแพงเพชร
กลุมอดิเรกสาร
กลุมคุณกิตติ
กลุมเทพสุทิน
กลุมเสรีธรรม
กลุมนครปฐม

1
1
1
-

2
9
1
1
-

รวม

3

13

ที่มา

จากตารางที่ 2

