คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
ผูจ ดั การรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2544

รัฐบาลทักษิณ พรรคไทยรักไทย และกระบวนการยียานุวัตร
รังสรรค ธนะพรพันธุ
หนั ง สื อ พิ ม พ ห ลายฉบั บ คอลั ม นิ สต ห ลายคน และสํ านั ก สํ ารวจความเห็ น
ประชาชนหลายสํานัก เริ่มสงสัญญาณวา ระยะ ‘นําผึ
้ ง้ พระจันทร’ ระหวางรัฐบาลทักษิณกับ
ประชาชนกําลังสิ้นสุดลง
ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญชีข้ าดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2544 วา พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตรไมมีความผิดในฐานจงใจปกปดบัญชีแสดงทรัพยสิน แทนที่คะแนนนิยมในตัว
นายกรัฐมนตรีจะพุง สูงขึ้น กลับมีแนวโนมตกตํ่าลง สวนหนึ่งเปนเพราะความ ‘ไมสงางาม’ ของ
คํ าวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงขางมาก ประกอบกับความไมรัดกุมของกระบวน
วิธพี ิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเอง อีกสวนหนึ่งเปนเพราะ ‘อหังการแหงอํานาจ’ ของ พ.ต.ท.
ทักษิณ ซึง่ มักจะอางอิงคะแนนเสียง 11 ลานคนที่ไดรับจากการเลือกตั้ง ประดุจวา พ.ต.ท. ทักษิณ
สามารถกระทําการใดๆหรือไมกระทําการใดๆก็ไดในนามของคะแนนเสียง 11 ลานเสียง ในไมชา
พ.ต.ท. ทักษิณอาจรุกคืบไปเปลงมธุรสวาจาวา ‘ขาคือรัฐ’ และ ‘รัฐคือขา’ ทัง้ ๆทีย่ ุคสมัยแหง
พระเจาหลุยสที่ 14 ผานพนมานานนับศตวรรษแลว
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร และพรรคไทยรักไทยถีบตัวขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาล ดวยการ
นําเสนอเมนูนโยบาย (Policy Menu) ทีม่ พี ลังตลาดสูงยิ่ง เมนูดงั กลาวแมจะมีนวัตกรรมดาน
นโยบายอยูบาง แตไมทันอกทันใจประชาชนบางภาคสวน คนไทยคุนเคยกับการบริโภคอาหาร
ประเภท ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ จึงเริม่ รูส กึ อึดอัดใจเมื่อเวลาผานพนไป 6 เดือนเศษ รัฐบาลทักษิณยัง
ตระเตรียมการปรุงอาหารไมแลวเสร็จ แมนโยบายบางนโยบายจะเริ่มเดินเครื่องตามเมนูที่เสนอ
ขาย ไมวา จะเปนการพักหนี้เกษตรกร 30 บาทรักษาทุกโรค ธนาคารประชาชน และ TAMC
โดยที่การปฏิรูประบบราชการกําลังเติมนํ้ามันเพื่อติดเครื่อง แตการปฏิรูปการศึกษายังคลําเปา
ไมพบ เวลา 6 เดือนอาจรวดเร็วเกินกวาที่จะประเมินผลงานของรัฐบาล แตอาการมะงุมมะงาหรา
ของรัฐมนตรีหลายตอหลายนาย ประกอบกับความขัดแยงภายในรัฐบาลและภายในพรรคไทย
รักไทย ทําใหประชาสังคมไทยเริ่มตั้งคําถามซํ้าแลวซํ้าเลาวา เมื่อไรเศรษฐกิจไทยจึงจะฟนตัว
ฤาจะตองรอคอยความการุณยของพระสยามเทวาธิราช หากเศรษฐกิจไทยแขวนอยูกับพระสยาม
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เทวาธิราชแลวไซร แลวเราจะมีรัฐบาลไปทําไมกัน มิสมควรที่จะอัญเชิญพระสยามเทวาธิราชมา
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรอกหรือ
ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และกําลังเกิดขึ้นในยุโรป
ตะวันตก โดยที่สถานการณในญี่ปุนยังไมกระเตื้องขึ้น มีผลในการฉุดใหระบบเศรษฐกิจไทย
ถดถอยตามไปดวย เศรษฐกิจไทยในชวงป 2544-2545 จะไมแตกตางจากป 2541 มากนัก การ
ฟนตัวของระบบเศรษฐกิจไทยขึ้นอยูกับการฟนตัวของระบบทุนนิยมโลกเปนสําคัญ แตรัฐบาล
ทักษิณยังคงเลนเกมเกาภายใตกรอบความคิดเกา ดวยการเสนอคํ าพยากรณภาพเศรษฐกิจ
ทีส่ ดใสเกินกวาความเปนจริง โดยที่มิไดเรียนรูบทเรียนจากรัฐบาลในอดีตวา การเลนเกมเชนนี้มีผล
ในการทําลายความนาเชื่อถือในระยะยาวของรัฐบาลเอง
ความลมเหลวในการกอบกูเศรษฐกิจไทยจะเปนปจจัยสํ าคัญที่บั่นทอนคะแนน
นิยมที่ประชาชนมีตอรัฐบาลทักษิณและพรรคไทยรักไทย แมวาความลมเหลวบางสวนมิใชความ
ผิดของรัฐบาลก็ตาม แตการที่รัฐบาลใหคําพยากรณเศรษฐกิจที่สดใสเกินจริง โดยที่สภาวการณ
ทีเ่ ปนจริงเลวรายกวาคําพยากรณมาก มีผลเทากับวา รัฐบาลไดรับเหมาเอาความลมเหลวทั้งหมด
มาเปนของตน
ในชวงเวลา 6 เดือนที่ผานมา ผลงานของรัฐมนตรีในสังกัดพรรครวมรัฐบาล ทั้ง
พรรคความหวังใหมและพรรคชาติไทย ไมอยูในระดับนาพอใจ รัฐมนตรีในสังกัดพรรคไทยรักไทย
สวนที่มีผลงานอันพอยอมรับไดลวนสังกัดกลุมการเมืองพื้นฐานของ พ.ต.ท. ทักษิณเอง สวนที่
สังกัดกลุม วังนําเย็
้ นและกลุมนายทุนพรรคยังไมมีผลงานเปนชิ้นเปนอันที่จะอวดอางได (ดูตารางที่
1) ในชวงเวลา 6 เดือนตอไป หากรัฐบาลทักษิณยังมิอาจผลิตผลงานตามความคาดหวังของ
ประชาชน คะแนนนิยมที่ประชาชนมีตอ พ.ต.ท. ทักษิณและพรรคไทยรักไทยจะยิ่งเสื่อมทรุดลงไป
อีก มิไยตองกลาววา ประชานิยมที่เสื่อมทรามลงเปนผลอันเกิดจากการกระทําของรัฐบาลเอง
ในเมือ่ นายกรัฐมนตรีมีทักษะในการสรางความคาดหวังแกประชาชนเกินกวาศักยภาพที่ทําไดจริง
ความไร เ อกภาพและความไร ส มานฉั น ทอัน เป นอั ป ลั ก ษณะของรัฐบาลผสม
ซึง่ ซอนเรนอยูในรัฐบาลทักษิณ เริ่มปรากฏใหเห็นเมื่ออายุรัฐบาลครบ 6 เดือน ความขัดแยงภายใน
รัฐบาลมิใชความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล หากแตเปนความขัดแยงระหวางกลุมตางๆ
ภายในพรรคไทยรักไทยนั้นเอง เสียงเรียกรองใหมีการประเมินผลงานรัฐมนตรีดังกระหึ่ม มิใชเพื่อ
อะไรอืน่ หากแตเพื่อเลนเกาอี้ดนตรีเวียนกันนั่งเกาอี้รัฐมนตรี เสียงโอดครวญจาก ส.ส. ระบบแบง
เขตที่ตองทํางาน ‘หนัก’ เพือ่ ให ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อเสพสุขบนเกาอี้รัฐมนตรี ก็มิใชเสียงอะไร
อื่น หากแตเปนเสียงเรียกรองขอแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ดูดซับจากกระบวนการกําหนด
และบริหารนโยบาย
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พรรคไทยรั ก ไทยเติ บ ใหญ เ ป น อภิ ม หาพรรค ด ว ยการเติ บ โตจากภายนอก
(External Growth) ทั้งโดยการควบและครอบพรรคและมุงการเมืองตางๆ (Merger and
Acquisition) อันเปนการสนองตอบตอสิ่งจูงใจที่แฝงเรนอยูในรัฐธรรมนูญแหงราชาอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 พรรคยักษใหญที่ประกอบดวยมุงการเมืองอันหลากหลายเชนนี้ จะคาดหวังใหมี
เอกภาพ สมานฉันท และอุดมการณยอมมิได
พรรคไทยรักไทยมีขนาดใหญพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยว แต พ.ต.ท. ทักษิณ
ชาญฉลาดพอที่จะไมทํ าเชนนั้น เพราะตระหนักดีวา ฐานการเมืองที่แทจริงของตนยึดพื้นที่
ไมถึงครึ่งหนึ่งในสภาผูแทนราษฎร โดยที่ตนเองมิอาจสั่งการและควบคุมบางภาคสวนของพรรค
ไทยรักไทยได การขาดสมานฉันทและเอกภาพภายในพรรคไทยรักไทยมีผลกระทบตอรัฐบาล
ทักษิณโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได
ทัง้ ๆทีฐ่ านการเมืองที่แทจริงของ พ.ต.ท. ทักษิณ อยูที่กลุมการเมืองที่มีภูมิหลัง
มาจากพรรคพลังธรรมในอดีต แตนาประหลาดนักที่ พ.ต.ท. ทักษิณมิไดถนอมรักและรักษาพลัง
ของกลุมตนไว พ.ต.ท.ทักษิณยอมปลอยใหนายแพทยเกษม วัฒนชัยหลุดลอยไปโดยเกือบ
ปราศจากเยือ่ ใย อันมีผลกระทบตอกระบวนการปฏิรูปการศึกษา พ.ต.ท. ทักษิณเลือกยืนอยูขาง
กลุมวังนํ้ าเย็นเมื่อเกิดวิวาทะวาดวยนโยบายการจัดระเบียบสังคม นายกรัฐมนตรีไมเพียงแต
ทําลายนํ้าใจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนแกนแกนของกลุมการเมืองของตนเทานั้น
หากยังมีรายงานขาววา อาจตอง ‘’ลอยแพ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเปน
แกนแกนสําคัญอีกคนหนึ่งดวย ประชาสังคมไทยเริ่มตั้งขอกังขาเกี่ยวกับสภาวะความเปนผูนําของ
พ.ต.ท. ทักษิณ
ในเมื่อสังคมการเมืองไทยภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม
2516 ถูกครอบงําโดยกลุมพลังยียาธิปไตย และพรรคไทยรักไทยเลือกเติบโตดวยการควบและ
ครอบพรรคและมุงการเมืองตางๆ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่พรรคไทยรักไทยถูกดูดดึงเขาสู
กระบวนการยียานุวัตรดวย แมกลุมยียาธิปไตยจะถูกกีดกันมิใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรีเพื่อรักษา
ภาพลักษณของรัฐบาลทักษิณ และตองเลนเกม ‘ซุม ซอนยาวนาน’ ในเบื้องตน แตแลวกลุม
ยียาธิปไตยกลับประสบความสํ าเร็จในการรุกคืบไปยึดพื้นที่แหงอํ านาจทีละเล็กทีละนอย และ
สามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง ภาพลักษณที่รัฐบาลทักษิณพยายามสรางกําลัง
เลือนหาย ลักษณะ ‘ยียาธิปไตย’ ของรัฐบาลทักษิณเริ่มปรากฏใหเห็นมากขึ้น ในไมชา ผูคน
ในสังคมไทยจะไดรับรูมากขึ้นเรื่อยๆวา รัฐบาลทักษิณมิไดแตกตางจากรัฐบาลอื่นในระบอบ
ยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของกลุมยี้ โดยกลุมยี้ และเพื่อกลุมยี้
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หาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรตองการ ‘คิดใหม ทําใหม’ ดังโฆษณา พ.ต.ท. ทักษิณ
จําเปนตองขจัดลักษณะ ‘ยียาธิปไตย’ ออกไปจากพรรคไทยรักไทย ฉกฉวยจังหวะที่ยังมีคะแนน
นิยมจากประชาชนในระดับสูงปฏิรูปพรรคการเมืองของตนเอง กอนที่จะทําหนาที่ปฏิรูปภาคสวน
อื่นๆของสังคมไทย เพียงปฏิบัติการเทานี้ พ.ต.ท. ทักษิณก็จะไดคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นอีกอักโข
สังคมการเมืองไทยจะมิอาจเบี่ยงเบนจากระบอบยียาธิปไตยไปได และชื่อของ พ.ต.ท. ทักษิณจะ
เลือนหายไปจากประวัติศาสตรการเมืองไทย ไมตางจากนายกรัฐมนตรีทานอื่น หาก พ.ต.ท.
ทักษิณเลือกทีจ่ ะตกอยูในวังวนแหงอํานาจของกลุมพลังยียาธิปไตย

หมายเหตุ
1. บทวิเคราะหพรรคไทยรักไทย ดู รังสรรค ธนะพรพันธุ “ไทยรักไทยในฐานะ
อภิมหาพรรค” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2544
2. บทวิเคราะหโครงสรางรัฐบาลทักษิณ ดู รังสรรค ธนะพรพันธ “รัฐบาลทักษิณ”
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธุ 2544
3. บทวิเคราะหระบอบยียาธิปไตย ดู รังสรรค ธนะพรพันธ “จากอํามาตยาธิปไตย
ถึงยียาธิปไตย” ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธุ 2544
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ตารางที่ 1
รัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณสังกัดพรรคไทยรักไทย
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)
สุรเกียรติ์ 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)
ชูชีพ หาญสวัสดิ์ (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)
-

