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ผูจัดการรายสัปดาห  ฉบับวันที่ 12-18 พฤษภาคม  2540

ความ ‘พายแพ’ ของพรรคกรรมกร

รังสรรค ธนะพรพันธุ

 ชัยชนะชนิดถลมทลายในการเลือกตั้งทั่วไปในสหราชอาณาจักรเมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม  2540 ทํ าใหพรรคกรรมกรมีอํ านาจในการบริหารราชการแผนดินอีกครั้งหนึ่ง ภายหลัง
จากสิ้นอํ านาจยาวนานถึง 18 ป

   นับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง  สหราชอาณาจักรมีรัฐบาลมาแลว 13 
ชุด เปนรัฐบาลพรรคอนุรักษนิยม 8 ชุด และพรรคกรรมกร 6 ชุด  โดยที่พรรคอนุรักษนิยมครอง
อํ านาจ 35 ป และพรรคกรรมกร 17 ป (ดูตารางที่ 1)

  ชัยชนะของพรรคกรรมกรภายใตการนํ าของนายโทนี แบลร (Tony Blair) คร้ังนี้ 
มิอาจกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคํ าวา เปนเพราะพรรคกรรมกรนํ าเสนอนโยบายถูกอกถูกใจ 
ประชาชนที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงมากกวาพรรคอนุรักษนิยม ทั้งนี้เนื่องจากความแตกตาง 
ดานนโยบายของพรรคการเมืองทั้งสองมีไมมากนัก ชัยชนะของพรรคกรรมกรครั้งนี้มิไดเกิดจาก 
‘คะแนนเสียงดานบวก’ (positive vote) ที่ไดรับจากประชาชน  หากแตเปนเพราะประชาชนให 
‘คะแนนเสียงดานลบ’ (negative vote) แกพรรคอนุรักษนิยมเปนดานหลัก

พรรคอนุรักษนิยมครองอํ านาจยาวนานเกินไป นับต้ังแตรัฐบาลนางมารกาเร็ต 
แธตเชอรในป 2522 มาจนถึงรัฐบาลนายจอหน เมเจอรในป 2540 คนอังกฤษรูสึกเบื่อหนาย 
รัฐบาล ยิ่งนานวันความฉอฉลของผูนํ าพรรคอนุรักษนิยมยิ่งถูกเปดโปงเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ไมจํ าเพาะ 
แตกรณีการมีเมียนอยหรือเร่ืองชูสาว หากยังรวมถึงการฉอราษฎรบังหลวงดวย ถึงนายจอหน  
เมเจอรจะประกาศนโยบาย Back to the Basic ตอกยํ้ าเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม แตเร่ือง 
ชูสาวและการกินสินบาทคาดสินบนของ ส.ส. และรัฐมนตรีภายในพรรคยังปรากฏตอมา

ความขัดแยงภายในพรรคอนุรักษนิยมมีสวนทํ าลายคะแนนนิยมอยางสํ าคัญดวย  
ความขัดแยงสํ าคัญเกี่ยวพันกับการผนึกสหราชอาณาจักรเขากับสหภาพยุโรป เพื่อพัฒนาไปสู 
‘สหรัฐยุโรป’ (The United States of Europe) และการเขาเปนสมาชิกสหภาพการเงินยุโรป 
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(European Monetary Union)  โดยที่ยอมรับเงินตราสกุลเดียว (Single European Currency) 
ดวย  ส.ส.และผูนํ าพรรคสวนหนึ่งตอตานการผนึกตัวเขากับยุโรป ทั้งทางการเมืองและการเงิน   
โดยอางเหตุผลในเรื่องการสูญเสียอธิปไตยทางการเมืองและความเปนอิสระในการดํ าเนินนโยบาย
การเงิน  กลุมนี้มีชื่อเรียกวา Eurosceptics หรือ Europhobes สวนอีกกลุมหนึ่งเห็นประโยชนของ
การผนึกตัวกับยุโรป  จึงมีชื่อเรียกวา Europhiles

การตอสูระหวางกลุม Europhobes กับ Europhiles มีผลในการทํ าลายความ
สมานฉันทภายในพรรคอนุรักษนิยม แมในการเลือกตั้งครั้งลาสุดนี้ ผูสมัครรับเลือกตั้งที่มิได 
เปนรัฐมนตรีตางคนตางกํ าหนดนโยบายของตนเองเกี่ยวกับสหภาพยุโรป ทั้งนี้เปนคาดกันวา  
ความขัดแยงในประเด็นนี้ไมเพียงแตจะทํ าใหมีการแยงชิงอํ านาจภายในพรรคอยางรุนแรง  
หลังจากที่นายเมเจอรลงจากตํ าแหนงหัวหนาพรรคแลวเทานั้น หากยังอาจทํ าใหพรรคแตกได  
ดุจเดียวกับที่พรรคกรรมกรเคยแตกมาแลวในป 2524

ความไมเฉียบขาดของนายเมเจอรมีสวนทํ าลายรัฐบาลของตนเองดวย ในชวง  
2-3 ปหลังนี้ นายเมเจอรมักจะพูดกลับไปกลับมา การพูดจาไมอยูกับรองกับรอยสะทอนใหเห็น 
การขาดความเปนผูนํ า นักวิเคราะหการเมืองบางคนชี้ใหเห็นวา นายเมเจอรไมเฉียบขาดพอที่จะ
กํ าจัดเสี้ยนหนามของตนภายในพรรค ตางกับนางแธตเชอรที่ไมยอมปลอยใหมีเสี้ยนหนามกวนใจ  
ดวยเหตุดังนี้ นายเมเจอรจึงมีปญหาทั้งในการนํ าพรรคและในการนํ ารัฐบาล

แมวาแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยมที่รัฐบาลพรรคอนุรักษนิยมยึดถือมาตั้งแตป 
2522 จะชวยเสริมสรางความมั่นคงแกระบบเศรษฐกิจสหราชอาณาจักร แตความไมพอใจ 
แนวนโยบายดังกลาวนี้กํ าลังสะสมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ นโยบายการถายโอนการผลิตไปสูภาคเอกชน 
(Privatization) แมจะชวยลดภาระทางการคลังของรัฐบาล แตก็เพิ่มความรํ่ ารวยแกนายทุน 
จํ านวนนอย ในประการสํ าคัญ การถายโอนบริการสาธารณูปโภคไปใหเอกชนเปนผูผลิตสราง
ความไมพอใจแกประชาชนจํ านวนมาก เพราะตองเสียคาบริการแพงขึ้น แตคุณภาพบริการเลวลง  
โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของนํ้ าประปาและแกส

การตัดทอนงบประมาณดานสังคม (social expenditure) มีสวนทํ าลายคะแนน
นิยมที่มีตอพรรคอนุรักษนิยมดวย เพราะกระทบตอบริการสาธารณสุขและบริการการศึกษา  
คุณภาพของบริการสุขภาพแหงชาติ (National Health Service) นับวันมีแตจะเลวลง  
มหาวิทยาลัยถูกกดดันใหผลิตบริการการศึกษาเพื่อขาย การวิจัยและการพัฒนา (Research and 
Development)ไมรุดหนาเทาที่ควร เนื่องจากรัฐบาลตัดทอนงบประมาณ อาจารยมหาวิทยาลัย
จํ านวนไมนอยอพยพไปทํ างานตางประเทศ
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ความผิดพลาดในการบริหารทํ าใหพรรคอนุรักษนิยมสูญเสียคะแนนนิยมไป 
เปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีการแกปญหาโรควัวบา (Mad Cow Disease) และการ 
ลมสลายของตลาดอสังหาริมทรัพย รวมตลอดจนการละเมิดสัญญาประชาคมที่วา จะไมมีการ 
เก็บภาษีเพิ่มข้ึน

นับต้ังแตป 2522 เปนตนมา เมื่อสหราชอาณาจักรเดินแนวทางเสรีนิยมทาง
เศรษฐกิจ  การกระจายรายไดของครัวเรือนเลวรายลง  ความจํ าเปนในการรัดเข็มขัดทางการคลัง
เพื่อเปาหมายเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีสวนซํ้ าเติมปญหานี้ ในเมื่องบประมาณที่ถูกตัดทอนเปน
งบประมาณดานสังคม รัฐบาลพรรคอนุรักษนิยมจึงถูกวิพากษวิจารณวาเปนรัฐบาลที่มิไดเห็นแก
ความเปนมนุษย หรือ Conservatism Without Human Face

แมวาชัยชนะของพรรคกรรมกรเกิดจากการที่ประชาชนให ‘คะแนนเสียงดานลบ’ 
แกพรรคอนุรักษนิยม  แตพรรคกรรมกรก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อแสวงหา ‘คะแนนเสียงดานบวก’  
ดวย เมื่อนายโทนี แบลร ยึดเกาอี้หัวหนาพรรคไดในป 2537 พรรคกรรมกรก็ชูคํ าขวัญ  
New Labour นายแบลรพยายามปรับนโยบายของพรรคไปสูแนวทางเสรีนิยม  อีกทั้งมีการแกไข 
กฎขอบังคับของพรรคเพื่อมิใหรัฐบาลพรรคกรรมกรตองดํ าเนินนโยบายยึดอุตสาหกรรมสํ าคัญ 
มาเปนของรัฐ (Nationalization) อีกดวย  การเปลี่ยนแปลงเลานี้ทํ าใหพรรคกรรมกรมิใชพรรค 
ของผูใชแรงงานอีกตอไป  หากแตเปลี่ยนโฉมไปเปนพรรคของชนชั้นกลาง  ดวยเหตุดังนี้  ความ 
ขัดแยงเกี่ยวกับจุดยืนและปรัชญาพื้นฐานของพรรคอาจเปนปญหาสํ าคัญของรัฐบาลนายโทนี 
แบลรในอนาคต

ชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2540 เปนชัยชนะของลัทธิเสรีนิยม
ทางเศรษฐกิจ  และเปนชัยชนะของ Median Voter Theorem หากแตเปนความพายแพของ 
ฝายซาย และความ ‘พายแพ’ ของพรรคกรรมกร  ซึ่งบัดนี้ไมมีจิตวิญญาณดั้งเดิมหลงเหลืออยู
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     ตารางที่ 1
รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอังกฤษหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

     2488-2540

ป รัฐบาล นายกรัฐมนตรี

2488-2494
2494-2498
2498-2502

2502-2507

2507-2509
2509-2513
2513-2517
2517 (ก.พ.)
2517 (ต.ค.)
2517-2522

2522-2526
2526-2530
2530-2535

2535-2540

Labour
Conservative
Conservative

Conservative

Labour
Labour

Conservative
Labour
Labour
Labour

Conservative
Conservative
Conservative

Conservative

Clement Attlee
Winston Churchill
Anthony  Eden (2498-2500)
Harold Macmillan (2500-2502)
Harold Macmillan (2506-2507)
Alec Douglas-Home (2506-2507)
Harold Wilson
Harold Wilson
Edward Heath
Harold Wilson
Harold Wilson
Harold Wilson (2517-2519)
James Callagghan (2519-2522)
Margaret Thatcher
Margaret Thatcher
Margaret Thatcher (2530-2533)
John Major (2533-2535)
John Major


