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รัฐบาลผสมกับการผสมรัฐบาล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ไมมีชวงเวลาไหนอีกแลวที่ผมรูสึกเห็นใจพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เทาในยามนี้
ใครต อ ใครพากั น ประณามหั ว หน า พรรคความหวั ง ใหม ที่ ด อดไปพบผู  นํ าพรรคฝ า ยค า นเมื่ อ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2536 กอนการอภิปรายไมไววางใจรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยในสภาผูแทนราษฎร
ผูนํ าพรรคฝายคานพากันกลาวหาวา พลเอกชวลิตหักหลังที่มิไดลาออกจาก
ตําแหนงตามคํามั่นสัญญา พรอมทั้งลําดับเหตุการณวา พลเอกชวลิตนัดใหผูนําฝายคานไปพบปะ
สนทนา ณ บานอดีตประธานวุฒิสภา ในการพบปะตามวันเวลาดังกลาว พลเอกชวลิตปรารภ
ถึงความเบื่อหนายในการทํางานรวมกับรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เพราะการผลักดันนโยบายตางๆ
เปนไปดวยความเชื่องชา และตกลงที่จะประกาศลาออกในรัฐสภาภายหลังจากที่การอภิปราย
ไมไววางใจสุดสิ้นลงแลว ขอตกลงดังกลาวนี้มีนัยวา พรรคความหวังใหมจะยายฟากมาเขารวมกับ
ฝายคาน
แตแลวเมื่อการอภิปรายไมไววางใจในสภาผูแทนราษฎรยุติลง รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยก็หาไดลาออกจากตําแหนงไม มิหนําซํ้าการณยังปรากฏตอมาวา พลเอก
ชวลิตรายงานเรื่องการพบปะผูนําพรรคฝายคานใหนายกรัฐมนตรีทราบดวย และนี่เองที่เปนเหตุ
ใหผูนําพรรคฝายคานพากันตบเทาออกมาเปดโปงและสาวไสพฤติกรรมของพลเอกชวลิต บางคน
ใหสัมภาษณวาถูกพลเอกชวลิตหลอกมา 3-4 ครั้งแลว
เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเจอหมัดฮุกของผูนําพรรคฝายคานเชนนี้
ก็ออกมาปฏิเสธเปนพัลวันวา ตนมิไดเปนผูนัดพบผูนําพรรคฝายคาน หากแต ร.ต.ท.วรรณ
ซันซื่อ อดีตประธานวุฒิสภาเปนผูนัดหมาย อีกทั้งปฏิเสธดวยวา ตนมิไดตกลงกับพรรคฝายคานวา
จะลาออกจากตํ าแหนง หากมีขอตกลงเชนนี้จริง เหตุใดฝายคานจึงอภิปรายโจมตีรัฐมนตรี
มหาดไทยในสภาอยางรุนแรง พรอมทั้งอางอิงนายอํานวย วีรวรรณ เปนพยาน ซึ่งนายอํานวย
ใหการยืนขางหัวหนาพรรคความหวังใหม
ขอมูลขาวสารที่วา พลเอกชวลิตนัดพบผูนําฝายคานดังกลาวนี้กอใหเกิดความ
ไมพอใจอยางสูงในหมูผูนําพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่น ขจรประศาสน เลขาธิการพรรค ถึงกับ
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ออกมากดดันใหพลเอกชวลิตชี้แจงรายละเอียด ส.ส. พรรคประชาธิปตยบางคนเสนอใหพลเอก
ชวลิตออกจากตําแหนงรัฐมนตรีมหาดไทย ซึ่ง ส.ส. พรรคเอกภาพบางคนก็รวมผสมโรงดวย แตที่
นาประหลาดใจก็คือ เลขาธิการพรรคชาติพัฒนาออกมาเสนอแนะใหตั้งผูนําพรรคประชาธิปตย
ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมหาดไทยแทนพลเอกชวลิต
ทายที่สุด นายวีระ มุสิกพงศ เรียกรองให ร.ต.ท.วรรณ ซันซื่อ ออกมาใหถอย
แถลงตอสื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการพบปะระหวางพลเอกชวลิตกับผูนําฝายคานดังกลาวนี้
ในขณะที่พรรคประชาธิปตยกําลังดําเนินการผลักดันหัวหนาพรรคความหวังใหม
ออกไปจากกระทรวงมหาดไทยอยูนี้ ผมอดตั้งคําถามมิไดวา
เหตุใดผูนําพรรครวมรัฐบาลจึงมิอาจพบผูนําพรรคฝายคาน? การพบผูนําพรรค
ฝายคานเปนเรื่องผิดจริยธรรมหรือกระไร?
สังคมมนุษยนานาเผาพันธุลวนมีบรรทัดฐานเกี่ยวกับความซื่อสัตยระดับหนึ่ง
ยิ่งสังคมนักเลงดวยแลว การหักหลังเปนเรื่องที่มิอาจยอมรับได ศาสนาทั้งปวงลวนสอนสั่งใหสามี
ภรรยาซื่อสัตยตอกัน และใหมนุษยยึดถือสุจริตธรรมเปนที่ตั้ง
คําถามพื้นฐานมีอยูวา ผูนําพรรครวมรัฐบาลควรจะซื่อสัตยตอกันเยี่ยงสามีหรือ
ภริยา ปฏิบัติตอกันและกันหรือไม?
การผสมรัฐบาลไมเหมือนกับการแตงงาน เพราะการแตงงานมีเปาหมายที่จะอยู
รวมกันจนแกเฒา สามีและภรรยาจึงตองมีวัตรปฏิบัติตอกันเพื่อใหชีวิตสมรสยืนยาว แตการที่
คูสมรสจะอยูกันยืด จําเปนตองมีเปาหมายแหงชีวิตที่ไมขัดแยงกัน
การผสมรัฐบาลเปนการเสพสังวาสทางการเมืองเพียงชัว่ คราว เพราะพรรครวม
รัฐบาลทราบตั้งแตตนวา ชีวิตรัฐบาลผสมนั้นสั้น นอกจากนี้ ผูนําพรรครวมรัฐบาลก็มีเปาหมาย
แห ง ชี วิ ต ที่ ขั ด แย ง กั น เพราะต า งก็ ต  อ งการดํ ารงตํ าแหน ง นายกรั ฐ มนตรี เ หมื อ นกั น ไม มี
นั ก การเมื อ งคนใดไม ต  อ งการเป น รั ฐ มนตรี ฉั น ใด ย อ มไม มี หั ว หน า พรรคการเมื อ งพรรคใด
ที่ไมตองการเปนนายกรัฐมนตรีฉันนั้น เมื่อเปนเชนนี้ ความหวาดระแวงซึ่งกันและกันจึงมีมา
ตั้งแตตน
หากสังคมมีบรรทัดฐานเกี่ยวกับความซื่อสัตย บรรทัดฐานดังกลาวนี้ก็เปนตาชั่ง
ที่ลําเอียง ตลอดเวลาที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย บริหารราชการแผนดิน ผูนําพรรคประชาธิปตย
ก็ไดพบปะผูนําพรรคฝายคานบางพรรคดวย เพราะเหตุที่พรรคประชาธิปตยไมไววางใจพรรครวม
รัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคพลังธรรม พรรคความหวังใหม และพรรคกิจสังคม จึงตองหา
ทางหนีทีไลเพื่อจะไดไมเพลี่ยงพลํ้าทางการเมืองในบั้นปลาย พรรคประชาธิปตยมิอาจปฏิเสธไดวา
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ไมเคย `นอกใจ' พรรครวมรัฐบาล อยางนอยก็ไดเตรียมการที่จะนําพรรคเสรีธรรมและพรรค
ชาติไทยเขารวมรัฐบาล พลันที่รัฐบาลมีปญหากับพรรคกิจสังคม พรรคเสรีธรรมก็ถูกดึงเขามา
แทนที่ ทั้งนี้เปนที่คาดหมายตอไปอีกวา หากพรรคความหวังใหมกลายเปนหนามยอกอกรัฐบาล
พรรคชาติไทยก็จะเขามาแทนที่เฉกเชนเดียวกัน
ในขณะที่พรรคประชาธิปตย `นอกใจ' พรรครวมรัฐบาลอื่นๆพรรคประชาธิปตย
กลับรูสึกไมพอใจที่พรรคกิจสังคมทําทาจะ `นอกใจ' รัฐบาล ดุจเดียวกับที่กําลังไมพอใจที่พรรค
ความหวังใหมทําทาจะหักหลัง คําถามพื้นฐานมีอยูวา สิทธิในการ `นอกใจ' เปนเอกสิทธิ์ของ
พรรคการเมืองที่เปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาลกระนั้นหรือ? เหตุไฉนพรรครวมรัฐบาลอื่นๆจึง
ไมมีความเสมอภาคในการมีสิทธิที่จะ `นอกใจ' รัฐบาลบาง?
หากเรายึดถือบรรทัดฐานความซื่อสัตยอยางเครงครัด พรรคประชาธิปตยก็ควร
ถูกประณามที่ปฏิบัติการ `นอกใจ' พรรครวมรัฐบาล ดุจเดียวกับที่มีการประณามพรรคกิจสังคม
และพรรคความหวังใหมมากอนแลว
หากสังคมไมประณามพรรคประชาธิปตยที่ปฏิบัติการ `นอกใจ' พรรครวมรัฐบาล
สังคมก็ไมควรประณามพรรคกิจสังคมและพรรคความหวังใหมดวย จึงจะสอดคลองกับบรรทัดฐาน
ความซื่อสัตยเดียวกัน พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ มิไดมีฝมือและความสามารถยิ่งหยอนไปกวานาย
ชวน หลีกภัย ผูนําพรรคความหวังใหมก็ควรมีสิทธิพบปะผูนําพรรคฝายคานเพื่อแสวงหาหนทาง
ในการผสมพันธุรัฐบาล ดุจเดียวกับที่ผูนําพรรคประชาธิปตยกําลังใชคณิตรัฐศาสตรในการกําหนด
พันธุผสมใหม
รัฐ บาลผสมจะยั ง คงอยูคู สัง คมการเมือ งไทยตอไปอีกนานแสนนาน ราษฎร
คนไทยจะยังไดเห็นปฏิบัติการ `นอกใจ' ของพรรครวมรัฐบาลตอไป แตการ `นอกใจ' มิใช
พฤติกรรมเดียวของรัฐบาลผสมเทานั้น การปดแขงปดขาเปนพฤติกรรมอันโดดเดนอีกประการหนึ่ง
ดวย ดวยเหตุที่การผสมรัฐบาลเกิดขึ้นดวยความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน และมิไดมีอุดมการณ
ในการบริหารราชการแผนดินรวมกัน ความหวาดระแวงวาพรรครวมรัฐบาลจะไดคะแนนนิยม
ทางการเมืองเหนือกวากัน ทําใหมีการเตะถวงโครงการของกันและกัน อันเปนเหตุใหการแกไข
ปญหาของชาติบานเมืองเปนไปดวยความเชื่องชาและไมทันการณ มิหนําซํ้ายังทําใหปญหาทบทวี
และซับซอนจนยากแกการแกไขมากขึ้น
พรรคการเมืองตางๆขาดฐานรากทางภูมิปญญา ทํ าใหไมมีการศึกษาปญหา
จัดลําดับความสําคัญของปญหา และตระเตรียมวิธีการแกปญหา แมพรรคการเมืองที่เกาแก
ดังเชนพรรคประชาธิปตยก็หาไดมีฐานรากทางภูมิปญญาไม การผสมรัฐบาลจึงเกิดขึ้นเพียงเพื่อ
ยึดกุมอํานาจรัฐชั่วขณะ โดยที่ไมมีคําตอบสําหรับสังคมโดยสวนรวมวา จะยึดกุมอํานาจรัฐไป
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เพื่ออะไร นอกเหนือไปจากชื่อเสียงวงศตระกูลและชองทางในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
สําหรับตนเองและสมัครพรรคพวก
ดวยเหตุที่พรรคการเมืองรวมรัฐบาลมิไดมองเห็นปญหาของชาติรวมกัน มิได
ยึ ด มั่ น ในยุ ท ธศาสตร การพัฒ นาเดีย วกัน และมิไดเ ลื อ กยุท ธวิธีในการแกปญหาชุดเดียวกัน
พฤติกรรมของรัฐบาลผสมที่เกิดจากขอเท็จจริงดังกลาวนี้ก็คือ การแบงพรมแดนแหงอํานาจและ
อาณาจักรผลประโยชนของกันและกัน พรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลแตละพรรคจะมีอาณาจักรของ
ตนเองในระบบราชการและในสังคมการเมือง โดยที่มีอํ านาจตามกฎหมายในการบริหารและ
การกําหนดนโยบายตามที่เห็นสมควร หากพรรคการเมืองรวมรัฐบาลตางเปน `เสือหิว' การแบง
อาณาจักรผลประโยชนกันเชนนี้ก็เกื้อกูลตอการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจของแตละพรรค
หากนายกรัฐมนตรีและพรรครวมรัฐบาลทุกพรรคตางยึดคติวา `ทีเอ็งขาไมวา ทีขาเอ็งอยาโวย'
การผสมรั ฐ บาลก็ เ ป น ไปด ว ยความสมานฉัน ท และพรรคการเมื อ งรว มรั ฐ บาลทุกพรรคตา ง
เปรมปรีดิ์กับสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ดูดซับได แตการบริหารราชการแผนดินในลักษณะนี้ ในไมชา
ยอมกอใหเกิดปฏิกิริยาทั้งในระบบราชการและในประชาสังคม รัฐบาลผสมที่มุงแตแสวงหา
สวนเกินทางเศรษฐกิจมีประพฤติกรรมประดุจหนึ่งการไตบนเสนลวด ซึ่งไมยากที่จะบาดเจ็บสาหัส
จากการรวงหลนสูพื้นดิน
หากพรรครวมรัฐบาลบางพรรคเปน `เสือหิว' แตพรรคอื่นๆยึดถือสุจริตธรรมเปน
ที่มั่น การผสมรัฐบาลในลักษณะนี้ยอมเปนการเติมเชื้อเพลิงแหงความหวาดระแวงใหโหมกระพือ
ขึ้น การบริหารราชการแผนดินจะเห็นไปอยางไมมีประสิทธิภาพ เพราะทุกยางกาวของ `เสือหิว'
จะถูกจับตามองดวยความหวาดระแวง
ดวยเหตุที่รัฐบาลผสมมิไดตกลงในประเด็นปญหาที่ตองแกไขและยุทธวิธีในการ
แกปญหา รัฐมนตรีแตละคนจึงมีชองทางในการใชอํานาจในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ไดโดยงาย การแบงปนผลประโยชนมิไดจํากัดเฉพาะการแบงปนระหวางพรรครวมรัฐบาลเทานั้น
หากแตยังครอบคลุมถึงการแบงปนระหวางรัฐมนตรีภายในพรรคการเมืองเดียวกันดวย หรืออีก
นัยหนึ่งก็คือ การแบงปนผลประโยชนระหวาง `มุง' ตางๆภายในพรรคการเมืองเดียวกันนั่นเอง
ดังนั้น ปรากฎการณที่รัฐมนตรีรวมรัฐบาลสามารถดําเนินนโยบายที่มิของใชรัฐบาลจึงเกิดขึ้นใน
รัฐบาลนายชวน หลีกภัยนี้เอง
การที่รัฐบาลผสมมิไดกํ าหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีในการแกปญหารวมกัน
ตั้ ง แต ตน หากนายกรัฐมนตรีและแกนนํ าของรัฐบาลเขาไปกาวกายการบริหารนโยบายของ
กระทรวงตางๆเมื่อไมเห็นดวยกับยุทธศาสตรและยุทธวิธีในการแกปญหาของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงนั้นๆ ยอมเปนเหตุใหเกิดความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลไดโดยงาย และในหลาย
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ตอหลายกรณีกอใหเกิดการทํางานซํ้าซอนและกาวกายกัน อันเปนการซํ้าเติมปญหาของระบบ
ราชการที่มีมากอยูแลว
ประสบการณในสังคมการเมืองไทยบงบอกวา การผสมรัฐบาลนั้นตองมีการ
`นอกใจ' และการบริหารรัฐบาลผสมใหมีประสิทธิภาพเปนเรื่องยากยิ่ง
แลวเราจะแกปญหาเหลานี้อยางไร ?

