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ฤาโลกนี้ยิ่งเอียงขวา

            รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ความพายแพของพรรคเดโมแครตตอพรรครีปบลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัย 
เมือ่ตนเดอืนพฤศจิกายน 2537 อาจเปนสัญญาณที่บงบอกวา กระแสเอียงขวายังคงเปนกระแส
หลกัในสงัคมการเมืองโลก ทั้งนี้ปรากฏวา พรรคเดโมแครตพายแพอยางหมดรูป หรือ ‘เสยีรูปมวย’
ตามศัพทในวงการมวยไทย แนวรบทุกแนวตองรนถอย ขุนพลพรรคเดโมแครตหลายคนตอง 
แตกทพั  บางคนตองถึงแกกรรมในสมรภูมิการเมือง

ในการเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํ านวน 435 คน พรรครีปบลิกันยึดกุม 
ทีน่ัง่ไดถงึ 230 คน ซึ่งเปนเสียงขางมากในสภา นับเปนเวลา 40 ปที่แลวที่พรรคพรรคเดโมแครต 
มีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร กอนการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคเดโมแครตมีที่นั่งในสภาลางถึง 
256 คน ฐานที่มั่นของพรรคเดโมแครตอยูในภาคใต ภายหลังสงครามกลางเมืองเปนตนมา  
ชาวอเมริกันในภาคใตแคนเคืองพรรครีปบลิกันเปนยิ่งนักที่ปลดปลอยทาสใหเปนเสรีชนและ 
ขัดขวางมใิหภาคใตเปนอิสระจากฝายเหนือ ความแคนเคืองนี้ฝงรากลึกมาเปนเวลาชานาน ในบาง
โอกาสที่คนภาคใตเลือกตัวแทนจากพรรครีปบลิกันเปนประธานาธิบดี แตก็ไมลืมที่จะเลือก 
ตัวแทนพรรคเดโมแครตเขาไปยึดครองสภาผูแทนราษฎรเพื่อคานอํ านาจประธานาธิบดีดวย พรรค 
รีปบลิกนัมเีสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎรครั้งสุดทายในป 2497 ยุคประธานาธิบดีไอเซนเฮาว 
ชยัชนะในการเลอืกตัง้ครั้งลาสุดนี้นับเปนชัยชนะที่ยิ่งใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํ านึงขอเท็จจริง
ที่วา ขุนพลพรรคเดโมแครตคนสํ าคัญ คือ นายโธมัส โฟลีย (Thomas Foley) ผูนํ าพรรค 
เดโมแครตในสภาผูแทนราษฎร (House Leader) ตองพายการเลือกตั้งในมลรัฐวอชิงตัน การพาย
แพการเลือกตั้งของผูนํ าสภาฯกอนหนานี้เกิดขึ้นในป 2405

ในการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้มีการเลือกตั้งวุฒิสมาชิก 35 ตํ าแหนงจาก 
จ ํานวนทงัสิ้น 100 ตํ าแหนง กอนการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคเดโมแครตมีเสียงขางมาก 56 ตอ 44  
ภายหลงัการเลือกตั้ง พรรครีปบลีกันกลับมีเสียงขางมาก 53 ตอ 47 โดยที่วุฒิสมาชิกสังกัดพรรค 
เดโมแครตยายไปอยูพรรครีปบลิกัน 1 คน วุฒิสมาชิกในสังกัดพรรคเดโมแครตหลายตอหลายคน
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กวาจะรอดกลับมาไดก็หืดขึ้นคอ ในจํ านวนนี้รวมวุฒิสมาชิกเอ็ดเวิรด เคนเนดี้ แหงมลรัฐ 
แมสซะชูเซตสดวย

นอกเหนือจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสมาชิกแลว ยังมี 
การเลือกตั้งผูวาการรัฐ 36 มลรัฐจากจํ านวนทั้งสิ้น 50 มลรัฐ ผลปรากฏวา พรรครีปบลิกัน 
สามารถแยงชิงตํ าแหนงผูวาการรัฐจากพรรคเดโมแครตไดถึง 11 มลรัฐ การพายแพที่สํ าคัญเปน
การพายแพของนายมาริโอ คูโอโม (Mario Cuomo) แหงมลรัฐนวิยอรค และนางแอนน ริชารดส 
(Ann Richards) แหงมลรัฐเท็กซัส

วี่แววแหงความพายแพของพรรคเดโมแครตปรากฏมากอนการเลือกตั้งแลว  
ผลการหยั่งประชามติก็บงบอกแนวโนมเชนนี้ ผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรคเดโมแครตจํ านวน 
ไมนอยไมยอมใหประธานาธิบดีบิล คลินตันชวยหาเสียง เพราะเกรงวา จะทํ าใหยิ่งเสียคะแนน 
นิยมมากยิ่งขึ้น เมื่อผลการเลือกตั้งเปนไปตามความคาดหมาย หรืออาจจะกลาววา เลวราย 
ยิง่กวาทีค่าดหมายก็ไมผิดนัก ประธานาธิบดีคลนิตนัยอมรับอยางองอาจตอสาธารณชนวา ตนมี
สวนทํ าใหพรรคเดโมแครตพายแพดวย

ในการรณรงคหาเสียงเพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรครีปบลิกันไดจัดทํ าขอเสนอทาง
นโยบาย ซึ่งตั้งชื่อวา ‘สัญญากับอเมริกา’ (Contract With America) ซึง่ผูสมัครพรรครีปบลิกัน
จํ านวน 330 คนรวมลงนาม สาระสํ าคัญของแนวนโยบายนี้ก็คือ การโจมตีแนวนโยบาย 
Big Government ของประธานาธิบดีคลินตัน  เนือ่งจากรัฐบาลคลนิตนัขยายบทบาทของรัฐบาล
ในการจดับริการสังคม ทั้งนี้ดวยการเก็บภาษีเพิ่มข้ึน ภาระภาษีที่เพิ่มข้ึนนี้เองสรางความไมพอใจ
แกประชาชนชาวอเมริกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งชนชั้นกลางและผูมีฐานะเศรษฐกิจดี พรรครีปบลิกัน
จบัจดุนีไ้ด จงึเสนอแนวทางการลดบทบาทของภาครัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งการลดการจัดเก็บ
ภาษอีากร  แตพรรครีปบลิกันยังคงเสนอใหเพิ่มการใชจายดานการปองกันประเทศ

เมื่อพรรครีปบลิกันยึดกุมอํ านาจรัฐนับแตยุครัฐบาลประธานาธิบดีเรแกนเปน 
ตนมา บริการสังคมไดเสื่อมโทรมลงตามลํ าดับ ทั้งในดานการศึกษา การสาธารณสุข การเคหะ 
และการขนสงคมนาคม คนจนถูกรัฐบาลทอดทิ้งมากขึ้น คนวางงานที่ไรที่อยูอาศัยปรากฏ 
ทุกหัวระแหง ดวยเหตุนี้เอง เมื่อนายบิล คลินตันเสนอนโยบายการสรางเสริมบริการสังคม  
ประชาชนชาวอเมริกันจึงตอนรับแนวนโยบายนี้อยางดียิ่ง อันนํ ามาซึ่งจุดจบของรัฐบาล
ประธานาธิบดียอรจ บุช  แตแลวเพียงชั่วเวลาไมถึง 2 ปที่รัฐบาลคลนิตนับริหารราชการแผนดิน 
ประชาชนชาวอเมริกันก็พากันเบื่อหนายรัฐบาลนี้ เพราะอยากไดบริการสังคม แตไมตองการ 
แบกรับภาระภาษี
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ในชวงเวลาครึ่งทศวรรษที่ผ านมานี้ ทัศนคติและจุดยืนทางการเมืองของ 
ประชาชนชาวอเมริกันแปรเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ยิ่งกวาสตรีเปลี่ยนผาซับใน ทั้งนี้นาสังเกตวา  
เมือ่เกดิสงครามในตะวันออกลางในป 2533-2534 ประธานาธิบดีบุชกลายเปน ‘วีรบุรุษ’ สงคราม
อาวเปอรเซีย ชนิดที่ไมมีผูนํ าพรรคเดโมแครตคนใดกลาตอกร แตเพียงชั่วเวลาปเศษหลังจากนั้น 
ประธานาธิบดีบุชกลายเปน ‘เทวดาตกสวรรค’  แมวาการพายแพของพรรคเดโมแครตในเดือน
พฤศจิกายน 2537 จะมีผลกระทบตอการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันในป 2539 แตก็คง 
ไมสามารถสรุปอยางแนชัดวา พรรครีปบลิกันจะกํ าชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคร้ังตอไป  
ทัง้นีเ้นือ่งจากอารมณทางการเมืองของชาวอเมริกันแปรปรวนมากขึ้นนั่นเอง

การที่พรรคเดโมแครตตองสูญเสียเสียงขางมากทั้งในสภาผู แทนราษฎรและ 
วุฒิสภาครังนี้ ยอมทํ าใหการดํ าเนินนโยบายตามสัญญาประชาคมของรัฐบาลคลินตันเปนไป 
ดวยความยากลํ าบากมากขึ้น แมในยามที่พรรคเดโมแครตยึดกุมเสียงขางมาก รัฐบาลคลินตัน 
ก็ยังมีปญหาไมนอยในการผลักดันใหกฎหมายสํ าคัญๆผานรัฐสภา การผลักดันรัฐสภาให 
สัตยาบันในการจัดตั้งเขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) นับเปนอุทาหรณอันดียิ่ง เมื่อตอง 
สูญเสยีเสยีงขางมากดวยแลว กฎหมายสํ าคัญดังเชนการจัดระบบบริการสุขภาพ (Health Care 
System) ยอมยากที่จะผานรัฐสภาได

ผู เชี่ยวชาญการเมืองอเมริกันจํ านวนไมนอยเชื่อวา การเปลี่ยนแปลงทาง 
การเมืองที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะทํ าใหรัฐบาลคลินตันจํ าตองปรับนโยบายเพื่อประนีประนอมกับ 
พรรครีปบลิกันมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งแนวนโยบายเสรีนิยมจะถูกปรับใหเอียงขวา นั่นก็คือ  
รัฐบาลคลินตันจะเปน Centrist New Democrat อยางไรก็ตาม แมประธานาธิบดีคลินตันจะ 
แสดงเจตนารมณที่จะทํ างานเพื่อชาติรวมกับพรรครีปบลิกัน แตก็กลาวยํ้ าอยางหนักแนนวา  
จะไมมีการออมชอมในเรื่องหลักการ

รัฐบาลคลินตันไมเพียงแตจะตองเผชิญอุสรรคในการบริหารราชการแผนดินมาก
ข้ึนเทานั้น ตัวประธานาธิบดีคลินตันเองก็ตองเผชิญปญหาสวนตัวมากขึ้นดวย การที่วุฒิสมาชิก 
อัลฟองเซ ดามาโต (Alfonse D’Amato) แหงมลรัฐนิวยอรจะเขาดํ ารงตํ าแหนงประธานคณะ 
กรรมาธิการการธนาคารแหงวุฒิสภา (Senate Banking Committee) ทํ าใหเชื่อกันวา การ 
สอบสวนคดีไวทวอเตอร (Whitewater) จะรวบรัดและเขมขนมากขึ้น

ความยากลํ าบากในการผลักดันนโยบายภายในประเทศอาจทํ าใหรัฐบาล 
คลินตันหันมาเนนนโยบายตางประเทศ ซึ่งสามารถใชอํ านาจประธานาธิบดีไดมากกวาและ 
ไมตองถูกตรวจสอบจากรัฐสภามากเทานโยบายภายในประเทศ แตผู เชี่ยวชาญการเมือง 
อเมริกันจํ านวนไมนอยยังเชื่อวา รัฐบาลคลินตันไมสามารถละทิ้งนโยบายภายในประเทศได  
ยิ่งแพการเลือกตั้ง ยิ่งตองผลักดันนโยบายภายในประเทศมากขึ้น จุดจบทางการเมืองของ
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ประธานาธิบดีบุช อันเปนผลจากการทอดทิ้งการดํ าเนินนโยบายภายในประเทศนับเปนอุทาหรณ
อันดี
 แตถึง รัฐบาลคลินตันยังคงมีเข็มมุ งในดานนโยบายภายในประเทศต อไป  
การเปลี่ยนแปลงที่กํ าลังจะเกิดขึ้นก็คือ การจัดระบบสวัสดิการสังคมในดานตางๆจะไมบรรลุ 
เปาหมายตามที่กํ าหนดไว และการผลักดันกฎหมายเพื่อเชื่อมโยงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนและ
ส่ิงแวดลอมเขากับความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางประเทศจะไมประสบความสํ าเร็จ ในเมื่อ
พรรครีปบลิกันยึดกุมเสียงขางมากทั้งในสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ทั้งนี้มีแนวโนมที่เปนไปได
วา แรงกดดันทางการเมืองภายในประเทศจะทํ าใหรัฐบาลคลินตันดํ าเนินนโยบายกีดกันการคา
มากยิ่งขึ้น

ภายหลังการเลือกตั้งเพียงสัปดาหเศษ นายนิวต กิงริช (Newt Gingrich)  
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแหงมลรัฐยอรเจีย ผูนํ าพรรครีปบลิกันเริ่มกลาวโจมตีรัฐบาลคลินตัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ‘ฝายซาย’ ในท ําเนยีบขาว หากยึดถือมาตรฐานของยุโรปตะวันตก รัฐบาล 
คลินตันมิอาจถือเปน ‘ฝายซาย’ ไดเลย อยางเกงก็เปนเพียงฝายเสรีนิยมเทานั้น แตโดยเหตุที่ 
สังคมการเมืองอเมริกันนั้นเอียงขวาโดยธรรมชาติอยูแลว เมื่อฝายเสรีนิยมขึ้นมายึดกุมอํ านาจ  
จงึถูกตีตราวาเปน ‘ฝายซาย’ ไดโดยงาย  ความขอนี้ครอบคลุมถึงรัฐบาลเคนเนดีในทศวรรษ 2500 
ดวย

กระแสเอียงขวาเริ่มปรากฏอยางรุนแรงเมื่อรัฐบาลเรแกนยึดกุมอํ านาจการ 
ปกครองในสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลแธตเชอรยึดกุมอํ านาจการบริหารในอังกฤษ ดวยการ 
ผลักดันของเรแกน-แธตเชอร ระบบทุนนิยมแบบอนุรักษ (Conservative Capitatlism) เติบใหญ
แข็งกลา กลไกราคาครอบงํ าการจัดสรรทรัพยากรในมนุษยโลก บทบาททางเศรษฐกิจของภาค 
รัฐบาลถูกลดทอนลง กระแสการลดการกํ ากับและควบคุม (Deregulation) และการถายโอน 
การผลิตไปสูภาคเอกชน (Privatization) ปกแผไปทั่วโลก  กระแสโลกเอียงขวายิ่งรุนแรงมากขึ้น 
เมื่อกํ าแพงเบอรลินถูกทํ าลายและอาณาจักรโซเวียตลมสลายนับแตป 2532 เปนตนมา  
จนดูเสมือนหนึ่งวาอุดมการณทุนนิยมจะอยูคูโลก สภาวการณเชนนี้นี่เองที่ฟรานซิส ฟูกูยามา 
(Francis Fukuyama)  ถือเปน ‘ปลายทางของประวัติศาสตร’ (The End of History)

กระแสเอียงขวามีผลกระทบตอรัฐบาลสังคมประชาธิปไตย (Social Democrat) 
โดยตรง พรรคสังคมประชาธิปไตยในสแกนดิเนเวียตองพายแพการเลือกตั้งประเทศแลวประเทศ
เลา ในอังกฤษ พรรคกรรมกรไมประสบความสํ าเร็จในการโคนลมรัฐบาลพรรคอนุรักษนิยม  
ในขณะที่พรรคฝายขวาในฝรั่งเศสประสบความสํ าเร็จในการแยงชิงอํ านาจจากพรรคสังคมนิยม 
โดยที่รัฐบาลอติาลมีลัีกษณะเอียงขวามากขึ้น



5

เมื่อนายบิล คลินตันประสบความสํ าเร็จในการแยงชิงตํ าแหนงประธานาธิบดี
อเมริกัน กระแสโลกเอียงขวาดูเหมือนจะออนตัวลง แตการพายแพของพรรคเดโมแครตในการ 
เลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 2537 บงชี้อยางชัดเจนวา กระแสเอียงขวายังคงเปนกระแสหลัก 
ในสังคมการเมืองโลก นั่นยอมหมายความวา คนจนจะยังคงถูกทอดทิ้งตอไป การลิดรอนสิทธิ
มนษุยชนจะไมบรรเทาเบาบางลง และการทํ าลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจะมีมากขึ้น 
เพยีงเพือ่การเติบโตของระบบทุนนิยมโลกเทานั้น


