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นโยบายของพรรคการเมือง
กับนโยบายของรัฐบาล

                                                      รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           เมื่อรัฐบาลญี่ปุนไมสามารถตรากฎหมายการปฏิรูปการเมืองใหแลวเสร็จภายใน 
ป 2536 ตามคํ ามั่นสัญญา นายมอริฮิโต โฮโซกาวา (Morihito Hosokawa) นายกรัฐมนตรีญ่ีปุน 
ถึงกับตองปราศรัยกับประชาชนเพื่อขอโทษที่มิอาจปฏิบัติตามคํ ามั่นสัญญาได กระนั้นรัฐบาล 
ญ่ีปุนก็พยายามผลักดันกฎหมายดังกลาวจนผานสภาในเวลาตอมา แมจะตองประนีประนอมกับ
พรรคฝายคานก็ตาม
           ผมรูสึกชื่นชมทาทีของนายโฮโซกาวาเกี่ยวกับเร่ืองนี้ การขออภัยโทษจาก
ประชาชน เมื่อไมสามารถปฏิบัติตามคํ ามั่นสัญญาที่ใหไวแกประชาชน นับเปนวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยที่นักการเมืองทั้งหลายพึงเอาเยี่ยงอยาง
           ผมเคยอานรายงานขาวนายกรัฐมนตรีประเทศหนึ่งที่ล่ันสัจวาจาวา โสเภณีเด็ก
จักตองหมดสิ้นไปจากแผนดินภายใน 3 เดือน คร้ันเวลาลวงเลยไปกวาป โสเภณีเด็กก็ยังคงมีอยู  
แตนายกรัฐมนตรีประเทศนั้นก็ไมเคยกลาวขอโทษประชาชนที่มิอาจปฏิบัติตามคํ ามั่นสัญญาได  
อีกทั้งมิไดใหอรรถาธิบายแกประชาชนวา ภายหลังจากการลั่นสัจวาจานั้น รัฐบาลไดดํ าเนินการ
ปองกันและปราบปรามโสเภณีเด็กเปนการพิเศษอยางไรบาง และเหตุไรจึงไมประสบความสํ าเร็จ 
ส่ิงที่ปรากฏสูสาธารณชนก็คือ นายกรัฐมนตรีประเทศนั้นจะมีอาการสั่นราวกับเจาเขาทรง ทุกครั้ง 
ที่มีรายงานขาวในตางประเทศวา  โสเภณีเด็กยังคงมีอยูในประเทศนั้น

           ในระบอบประชาธิปไตย นักการเมืองและพรรคการเมืองพึงตองปฏิบัติตามคํ ามั่น   
สัญญาที่ใหไวกับประชาชน ในตลาดการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ความสัมพันธระหวาง 
นักการเมืองกับราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งเป นความสัมพันธ ที่มีผลตางตอบแทน กลาวคือ  
นักการเมืองเสนอนโยบายเพื่อแลกกับคะแนนเสียงจากประชาชน เมื่อประชาชนหยอนบัตร 
เลือกตั้ง  ยอมมีนัยสํ าคัญวา  ประชาชนไดจาย `เงิน' เพื่อชํ าระคาสินคาเปนการลวงหนาแลว  
ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของนักการเมืองที่จะตองสงมอบ `สินคา' แกประชาชนเปนการตอบแทน   
หากนักการเมืองไมดํ าเนินนโยบายหรือปฏิบัติตามคํ ามั่นสัญญาในฤดูการเลือกตั้ง ประชาชนยอม 
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มีความชอบธรรมที่จะทวงถาม หากนักการเมืองไมสามารถสงมอบ `สินคา' เพื่อตอบแทน 
ประชาชน ก็ควรที่จะมีมารยาทพอที่จะออกมาขอโทษประชาชน และใหอรรถาธิบายวา เหตุใดจึง 
ไมสามารถดํ าเนินนโยบายตามคํ ามั่นสัญญาได
           นักการเมืองไทยมีแนวโนมที่จะใหคํ ามั่นสัญญาแกประชาชน โดยปราศจาก 
ความรับผิดชอบ การ `เบี้ยว' สัญญาเกิดขึ้นอยูเนืองๆประชาชนเองไมสามารถ `ลงโทษ'  
นักการเมืองที่ไรความรับผิดชอบเหลานี้ไดถนัดนัก เนื่องจากการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
มักจะขาดตอน อยางไรก็ตาม นับต้ังแตป 2516 เปนตนมา นักการเมืองที่ไมปฏิบัติตามคํ ามั่น
สัญญาเริ่มไดรับบทเรียนจากการเลือกตั้ง และประชาชนเริ่มเรียนรูที่จะเรียกรองและกดดันให 
นักการเมืองปฏิบัติตามคํ ามั่นสัญญาที่ใหไว

           วิวาทะวาดวยการเลือกตั้งผู วาราชการจังหวัด ซึ่งกลายเปนความขัดแยงใน
คณะรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางพรรคพลังธรรมกับพรรคประชาธิปตย กอใหเกิดปุจฉาวา
ดวยการปกครองระบอบประชาธิปไตย ในขณะที่ผูนํ าพรรคพลังธรรมเรียกรองใหรัฐบาลผลักดัน
กฎหมายการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด เพื่อใหเปนไปตามคํ ามั่นสัญญาที่ใหไวกับประชาชน  
นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีโตแยงวา การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนนโยบายของ 
พรรคการเมือง หาใชนโยบายของรัฐบาลไม กลาวโดยเฉพาะเจาะจงก็คือ การเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดเปนนโยบายของพรรคประชาธิปตย หาใชนโยบายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ไม
           ขอเท็จจริงปรากฏวา ทั้งพรรคประชาธิปตย พรรคความหวังใหม และพรรค 
พลังธรรม ตางกํ าหนดนโยบายการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดไวอยางชัดเจน ยากที่จะปฏิเสธ 
อยางหนาดานๆได ในขณะที่ผูนํ าพรรคเอกภาพก็กลาวตอสาธารณชนหลายกรรมหลายวาระ
สนับสนุนการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด มีแตพรรคกิจสังคมที่มิไดมีจุดยืนในเรื่องนี้อยางชัดเจน 
ขอที่นาประหลาดใจยิ่งนักก็คือ เมื่อบรรดาพรรคการเมืองที่มีนโยบายการเลือกตั้งผูวาราชการ
จังหวัดเหลานี้มารวมกันจัดตั้งรัฐบาลชวน 1 การณกลับปรากฏวา นโยบายรัฐบาลนายชวน  
หลีกภัย แตกตางจากนโยบายพรรคประชาธิปตย  การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดไมปรากฎอยาง
เดนชัดในนโยบายรัฐบาลชวน 1

           ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายน 2535 พรรคประชาธิปตย
กํ าหนด นโยบายดานการเมืองการปกครองอยางชัดเจนวา
           …เรงรัดการดํ าเนินการกระจายอํ านาจการปกครองไปสูการปกครองทองถิ่น 
อยางจริงจัง ดวยการปรับปรุงแกไขกฎหมายวาดวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นทุกระดับ ทั้ง 
องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล สภาตํ าบล และองคกรปกครองทองถิ่นในรูปแบบ
อ่ืน เพื่อใหสอดคลองกับหลักการปกครองทองถิ่นในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง ในระยะ 5  
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ปแรก จะใหประชาชนเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดโดยตรงในจังหวัดอันเปนเมืองหลักที่มีความ
พรอมและเหมาะสมในทุกภาคของประเทศ (เชน เชียงใหม นครราชสีมา ขอนแกน ภูเก็ต และ
ชลบุรี)…"

           การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดจึงเปนนโยบายที่ชัดเจนของพรรคประชาธิปตย 
แตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย กลับแถลงนโยบายตอรัฐสภาเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2535 ในประเด็น
เดียวกันนี้วา
           "…กระจายอํ านาจการปกครองสู ทองถิ่น โดยจัดใหมีการเลือกตั้งผู บริหาร 
ราชการ สวนทองถิ่นทุกระดับ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และ 
สภาตํ าบล รวมทั้งเพิ่มบทบาทและอํ านาจการตัดสินใจขององคกรทองถิ่น โดยใหอิสระทาง 
การกํ าหนดนโยบายการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง การกํ าหนดนโยบายดานผังเมือง การจัดการ
ทรัพยากรทองถิ่น และการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพื่อใหสอดคลองกับหลักการปกครองทองถิ่น 
ในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง…."

          ดังนี้ จะเห็นไดวา รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมิไดมีนโยบายการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัดอยางชัดเจน คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุไฉนนโยบายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
จึงแตกตางจากนโยบายของพรรคประชาธิปตย
           นโยบายของรัฐบาลผสมยอมมาจากการประนีประนอมและการผสมนโยบาย
ของพรรครวมรัฐบาล แตถึงกระนั้นก็ตาม ก็ยังเปนเรื่องยากที่จะเขาใจไดวา เหตุใดนโยบายการ
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดจึงถูกละทิ้งไป ทั้งๆที่พรรครวมรัฐบาลสวนใหญสนับสนุน ผูนํ าพรรค
ความหวังใหมอธิบายวา พรรคความหวังใหมมิไดมีนโยบายดังกลาวนี้ หากแตเปนนโยบายของ
พรรคการเมืองเกาที่พรรคความหวังใหมไปซื้อหัวมา กระนั้นก็ตาม ผูคนอดตั้งขอสงสัยมิไดวา  
เมื่อพรรคความหวังใหมจดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยในป 2533 นั้น เหตุใดจึงไมขอแก 
แนวนโยบายใหถูกตอง บัดนี้พรรคความหวังใหมยากที่จะปฏิเสธไดวา ตนมิไดสนับสนุนการ 
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด ในเมื่อแนวนโยบายดังกลาวนี้ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา
           การที่ รัฐบาลนายชวน หลีกภัยมีนโยบายแตกตางจากพรรคประชาธิปตย 
ในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด จะใหเขาใจเปนอื่นไปมิได นอกเสียจากวา 
พรรคประชาธิปตยเปนผูนํ าในการปรับเปลี่ยนนโยบายเอง ลํ าพังแตพรรคความหวังใหมยอมไมมี
นํ้ าหนักมากพอที่จะคัดงางนโยบายนี้ หากพรรคประชาธิปตยยืนกรานนโยบายเดิม พัฒนาการ 
ของเหตุการณเกี่ยวกับเร่ืองนี้ชวนใหเขาใจวา กอนการเลือกตั้งพรรคประชาธิปตยชูนโยบาย 
การเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด แตคร้ันเมื่อไดรับเลือกตั้งแลว พรรคประชาธิปตยกลับละทิ้ง
นโยบายดังกลาวนี้ หากการณเปนเชนนี้จริง ขอกลาวหาที่วา พรรคประชาธิปตยตระบัดสัตย  
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จึงเปนขอกลาวหาอันควรแกการรับฟง เวนเสียแตจะอธิบายไดวา เหตุใดนโยบายของรัฐบาลนาย
ชวน หลีกภัย จึงแตกตางจากนโยบายพรรคประชาธิปตย ทั้งๆที่กอนการเลือกตั้งพรรครวมรัฐบาล
เกือบทั้งหมดสนับสนุนการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด
           ในเมื่อรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ละทิ้งนโยบายการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด 
โดยที่ผูนํ าพรรครวมรัฐบาลตางรูเห็นและใหความเห็นชอบตั้งแตตน การที่ผูนํ าพรรคพลังธรรม 
บางคนออกมากดดันใหรัฐบาลตรากฎหมายเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด จึงเปนเรื่องที่ไมชอบ 
ดวยหลักการแหงรัฐบาลผสม หากการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดเปนนโยบายพื้นฐานที่สํ าคัญ 
ของพรรคพลังธรรม ก็ควรที่จะหยิบยกเรื่องนี้เปนประเด็นสํ าคัญในการตอรองเพื่อผสมรัฐบาล 
ต้ังแตตน และถอนตัวจากการรวมรัฐบาลเมื่อนโยบายนี้ไมเปนที่ยอมรับ ในเมื่อพรรคพลังธรรม 
เขารวมรัฐบาลและปลอยใหรัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภาในลักษณะที่มิไดเนนนโยบายการ 
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดเชนนี้ การที่พรรคพลังธรรมหวนกลับมาเลนเรื่องนี้ จะใหเขาใจเปน 
อยางอื่นมิไดนอกเสียจากวา  พรรคพลังธรรมกํ าลังเลนนอกเกม
           กระนั้นก็ตาม คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา การที่พรรคประชาธิปตยละทิ้งนโยบาย 
ที่ใชในการหาเสียงเลือกตั้งเชนนี้เปนประพฤติกรรมที่ชอบดวยหลักการประชาธิปไตยหรือไม?

           ประชาชนบางคนอาจตัดสินใจเลือกพรรคประชาธิปตยเพียงเพราะนโยบายการ 
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดของพรรคนั้น เมื่อพรรคประชาธิปตยมา `เบี้ยว' เสียเชนนี้ ยอมมี 
นัยสํ าคัญวา พรรคประชาธิปตยละเมิดสัญญาที่ใหแกประชาสังคม พรรคประชาธิปตยกํ าลัง 
เอาเปรียบประชาชนผูบริโภคบริการทางการเมือง เมื่อประชาชนชํ าระคา `สินคา' ดวยการหยอน
บัตรเลือกตั้งเลือกพรรคประชาธิปตย  ประชาชนหวังที่จะไดรับ `สินคาเกรด A' (อันไดแก การ 
เลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด) แตคร้ันเมื่อพรรคประชาธิปตยไดรับเลือกตั้งแลว พรรคประชาธิปตย
กลับสงมอบ `สินคาเกรด B' แกประชาชน (อันไดแก การกระจายอํ านาจชนิดคอยเปนคอยไป)  
นั่นยอมหมายความวา  พรรคประชาธิปตยสงมอบ `สินคา' ไมตรงตามคํ าสั่งซื้อ  ซึ่งเปนการเอา
เปรียบประชาชนอยางยิ่ง การที่ประชาชนกลุมตางๆออกมาโจมตีพรรคประชาธิปตยและรัฐบาล
นายชวน หลีกภัยในเรื่องนี้ จึงเปนเรื่องที่ชอบดวยหลักการประชาธิปไตย และการที่ประชาชน 
ออกมาเรียกรองใหรัฐบาลปฏิบัติตามสัญญานับเปนนิมิตหมาย อันแสดงถึงการเติบโตของหนอ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย
           แมวาในกรณีทั่วไป นโยบายของรัฐบาลผสมมักจะแตกตางจากนโยบายของ
พรรคการเมืองที่เปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล เนื่องจากตองมีการประนีประนอมเพื่อจัดตั้ง 
รัฐบาล กระนั้นก็ตามผูนํ าพรรครวมรัฐบาลควรจะสรางจารีตในการแถลงใหประชาชนทราบวา  
เหตุใดการดํ าเนินนโยบายบางนโยบายที่ใหคํ ามั่นสัญญาไวจึงมิอาจเปนไปได
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           ในกรณีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัด นายกรัฐมนตรีจะตองอธิบายใหไดวา  
เหตุใดนโยบายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัยจึงแตกตางจากนโยบายพรรคประชาธิปตย ทั้งๆที่ 
พรรครวมรัฐบาลเกือบทั้งหมดเห็นชอบกับนโยบายดังกลาวนี้ และใครในรัฐบาลที่เปนผูนํ าในการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายนี้
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