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ภาพการเสพสังวาสทางการเมืองระหวางรัฐบาลนายชวน หลีกภัย กับพรรค
ชาติพฒ
ั นา ดังการแถลงขาวอยางเปนทางการระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2537 กอใหเกิด
ความรูสึกในลักษณะที่เรียกไดวานานาจิตตัง ฝายหนึ่งเห็นดีเห็นงามกับการจัดตั้งรัฐบาลผสม
ครั้งนี้ โดยอางเหตุผลในดานความมั่นคงทางการเมืองและเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย
ทั้งนี้โดยมีเหตุผลพื้นฐานที่ยังไมมีการพิสูจนดวยประจักษพยานขอเท็จจริงวา การลมสลายของ
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย จะเปนเหตุใหระบอบเผด็จการคืบคลานเขามาแทนที่
อี ก ฝ า ยหนึ่ ง กล า วประณามการผสมรั ฐ บาลครั้ ง ใหม นี้ ด  ว ยความรุ น แรงและ
เหตุผลทีแ่ ตกตางกัน การประณามที่รุนแรงพุงเปาไปสูพรรคชาติพัฒนาที่ยอม ‘เสียบ’ เขารวม
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ทั้งๆที่หัวหนาพรรคดังกลาวเปนผูนํ าในการรวบรวมพรรคฝายคาน
ใหกระทําสัตยาบันวาจะไมเขารวมรัฐบาล แตแลวกลับตระบัดสัตยเขารวมรัฐบาลเสียเอง โดยที่
มิไดมีการ ‘ลางไพ’ แตประการใด ผูนําพรรคชาติพัฒนาหลายตอลายคนกลาวเปนเสียงเดียว
กันวา หัวหนาพรรคชาติพัฒนาไดรับการรองขอจาก ‘รัฐบุรุษอาวุโส’ ใหประคับประคองรัฐบาล
ที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อเห็นแกอนาคตของชาติบานเมือง ในนามผลประโยชนแหงชาติ พรรค
ชาติพัฒนาเขา ‘เสียบ’ รัฐบาลชวน โดยมิไดเอื้อนเอยถึงผลประโยชนของพรรคชาติพัฒนาเอง
แมแตนอย
แตการคัดคานการผสมรัฐบาลครั้งใหมในอีกแนวทางหนึ่งพุงเปาสูรัฐบาลชวน
โดยตรง ขอคัดคานมีอยูวา รัฐบาลชวนสิ้นความชอบธรรมในการบริหารราชการแผนดินเสียแลว
เนื่องเพราะรัฐบาลชวนไมปฏิบัติตามสัญญาประชาคมที่ใหไวในฤดูการเลือกตั้ง ไมเพียงแต
ไมผลักดันนโยบายที่ใชในการหาเสียงเทานั้น หากยังไมนํ าพาที่จะดํ าเนินนโยบายที่แถลงตอ
รัฐสภาอีกดวย ไมวาจะเปนเรื่องการกระจายอํานาจและการแกไขรัฐธรรมนูญ ทายที่สุดเมื่อมี
การนําที่ดินของรัฐไปแจกจายแกผูมีฐานะรํ่ารวยภายใตโครงการการปฏิรูปที่ดิน ความชอบธรรม
ทางการเมื อ งของรั ฐ บาลชวนก็ ห มดสิ้ น ไป อี ก ทั้ ง ยั ง กระทบกระเทื อ นถึ ง ชื่ อ เสี ย งเกี ย รติ คุ ณ
สวนบุคคลของนายกรัฐมนตรีในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอีกดวย มิไยตองกลาววา ผูทรงอํานาจ
ทางการเมืองคนอื่นๆในรัฐบาลชวนใชอํ านาจในทางมิชอบอยางไร ดังความพยายามที่จะหา
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ประโยชนจากอุทยานแหงชาติและจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนอาทิ ผูคัดคานใน
แนวทางนีเ้ สนอทางออกใหรัฐบาลชวนยุบสภา คืนอํานาจใหประชาชน เพื่อเลือกตั้งใหม
การเมืองไทยกําลังแปรสภาพเปน ‘การเลนเกม’ ตามทฤษฎีเกม(Game Theory)
เมื่ อรั ฐ บาลชวนบริ หารราชการแผ น ดิน ครบสองป ดูเ หมือ นวา รั ฐบาลชวนจะมีเสถียรภาพ
ที่จะครอบครองอํานาจจนครบ 4 ป แตแลวเหตุการณกลับพลิกผันอยางรวดเร็ว เมื่อพลเอก
ชวลิต ยงใจยุทธ นําขบวนคัดคานการแกไขมาตรา 198-199 แหงรางรัฐธรรมนูญ เพื่อธํารง
ฐานะของกํานันผูใหญบาน เสถียรภาพของรัฐบาลชวนถูกสั่นคลอนอยางเห็นไดชัด รัฐบาลชวน
ยิ่ ง ตกตํ่ าลงไปอี ก เมื่ อ ปรากฏว า มี ค วามไม ช อบมาพากลเกี่ ย วกั บ โครงการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
สภาพการณดังที่ปรากฏในขณะนั้นทําใหเปนที่คาดหมายโดยทั่วไปวา รัฐบาลชวนจักตองลาออก
หรือมิฉะนัน้ ก็ตอ งยุบสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่พรรความหวังใหมถอนตัวจากรัฐบาล
แตรฐั บาลชวนเลือกที่จะเปนรัฐบาลเสียงขางนอยเพื่อซื้อเวลา การณปรากฏตอมาวา การซื้อเวลา
นั้นคุมคา
หั ว หน า พรรคความหวั ง ใหม สั่ น คลอนรั ฐ บาลชวนอย า งมี จั ง หวะก า ว โดยที่
สามารถขยายเครือขายคะแนนนิยมทางการเมืองอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากกํานัน
ผูใหญบาน ยิ่งเมื่อรัฐบาลชวนมีปญหาความไมชอบธรรมทางการเมืองจากโครงการปฏิรูปที่ดิน
ดวยแลว พรรคความหวังใหมยิ่งมีความหวังอันสดใสในการจัดตั้งรัฐบาลใหม ไมวารัฐบาลชวน
เลือกที่จะลาออกหรือยุบสภาก็ตาม ในระหวางนั้นมีรายงานขาวที่นาเชื่อถือวา ผูนําพรรคความ
หวังใหมไดพบปะผูนําพรรคฝายคานเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม โดยที่การพบปะในลักษณะนี้
ไดเคยปรากฏเปนขาวมากอนแลว
แตแลวพรรคความหวังใหมก็เผชิญกับภาวะความหวังดับ เมื่อหัวหนาพรรค
รวมมือกับอดีตนายทหารที่เปนผูนํา รสช. ในการโคนลมการแกไขมาตรา 198-199 แหงราง
รัฐธรรมนูญ เพียงขอเท็จจริงปรากฏออกมาอยางชัดเจนเชนนี้ ผูนําพรรคประชาธิปตยซึ่งกําลัง
เลนเกม ‘ซือ้ เวลา’ ไมรงั้ รอทีจ่ ะหาประโยชนจากขอเท็จจริงดังกลาวนี้ ภาพ ‘รสช. คืนชีพ’ จึง
ถูกระบายสีอยางฉูดฉาด ซึ่งเปนภาพที่ยังขายในสังคมการเมืองไทยได ประกอบกับภาพลักษณ
ทางการเมืองของหัวหนาพรรความหวังใหมไมสูดีนัก อยางนอยในสายตากลุมพลังประชาธิปไตย
เพราะการรณรงคในประเด็นเกี่ยวกับมาตรา 198-199 ไมเพียงแตจะเปนการทําเรื่องเล็กใหกลาย
เปนเรื่องใหญเทานั้น หากยังแสดงใหเห็นจุดยืนของพรรคความหวังใหมเกี่ยวกับการกระจาย
อํานาจอีกดวย ดวยเหตุที่หัวหนาพรรคความหวังใหมมีภาพลักษณเชนนี้เอง เมื่อมีการระบายสี
‘ภาพ รสช. คืนชีพ’ พรรคความหวังใหมก็ตองเพลี่ยงพลํ้าทางการเมืองอยางสําคัญ
การประโคมสารสนเทศเกี่ย วกับ การฟน ชีพของระบอบเผด็ จ การ ชว ยสรา ง
ความชอบธรรมในการผสมรัฐบาลใหม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการประคับประคองรัฐบาลชวน
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ภาพการฉอฉลอํานาจของคณะ รสช. และเหตุการณพฤษภาคม 2535 ยังคงอยูในความทรงจํา
ของประชาชน กรณีการฉอฉลหัวจักรรถไฟ ซึ่งเปนขาวในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2537
มีสวนอยางสํ าคัญในการกระตุนความทรงจํ าของประชาชน ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
ยืดอายุรฐั นาวาของรัฐบาลชวน ความผันแปรของเหตุการณตางๆเหลานี้ปูทางใหพรรคชาติพัฒนา
‘ตระบัดสัตยเพื่อชาติ’ ไดโดยสะดวก
การเมืองไทยไดแปรสภาพเปน ‘การเลนเกม’ โดยทีม่ ผี ูเลนสําคัญเพียง 4-5 กลุม
(พรรค) แตละกลุมอาจเปลี่ยนแปลงชื่อไปตามกาลเวลา โดยที่องคประกอบของกลุมอาจแปร
เปลี่ยนไปดวย แตผูเลนเกมคนสําคัญยังคงเปนคนหนาเดิม เพียงแตมีการโยกยาย ‘มุง’ จาก
พรรคหนึ่งไปสูอีกพรรคหนึ่งเทานั้น
ผูเลนเกมการเมืองนี้ประกอบดวยพรรคการเมืองฝายรัฐบาล กับพรรคการเมือง
ที่ รอคอยเปนรัฐบาล โดยที่จะไมมีพรรคการเมืองใดทํ าหนาที่เปนพรรคฝายคานอยางเต็มที่
การผสมรัฐบาลจะยังคงมีตอไป โดยที่การผสมรัฐบาลมิไดเกิดขึ้นจากฐานรากทางอุดมการณ
หากแตเกิดจากผลประโยชนรวมกัน
โครงสร า งการเมื อ งไทยดั ง ที่ เ ป น อยู  ใ นป จ จุ บั น จะดํ ารงสื บ ต อ ไปอี ก ช า นาน
อํ านาจรัฐจะตกแกชนชั้นปกครองที่ผานกระบวนการเลือกตั้ง โดยที่ทหารจะมีบทบาททางการ
เมืองลดนอยลง ภายใตโครงสรางการเมืองดังที่เปนอยูในปจจุบัน อํ านาจฝายบริหารไมถูก
ตรวจสอบเท า ที่ ค วร เนื่ อ งจากขาดการถ ว งดุ ล ที่ เ หมาะสมระหว า งอํ านาจบริ ห าร อํ านาจ
นิติบัญญัติ และอํ านาจตุลาการ กระบวนการกําหนดนโยบายตางๆ ปราศจากความโปรงใส
ซึ่งเปดชองให 'นักเลือกตั้ง’' ที่ยึดกุมอํานาจรัฐแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจไดโดยงาย พฤติ
กรรมการหาผลประโยชนจ ากการดํ าเนิ น นโยบายและการใช งบประมาณแผน ดิ น ในการ
สรางคะแนนนิยมทางการเมืองจะยังคงปรากฏตอไปในอนาคต โดยที่ยากจะหยุดยั้งได แมการ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจะเปนไปดวยอาการมูมมามเพียงใดก็ตาม
ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช กลาวถึงระบบการเมืองการปกครอง
ในปจจุบันนี้อยางถูกตองวา The System is Here to Stay (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันจันทรที่ 28
พฤศจิกายน 2537) บัดนี้ สังคมการเมืองไทยไดปรับตัวสูดุลยภาพใหม จากสังคมการเมือง
ภายใต ระบอบคณาธิปไตยของกลุม อํ ามาตยาธิปไตย มาสูระบอบคณาธิปไตยของกลุมนัก
เลือกตั้ง โดยที่การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบายยังคงมีตอไป เพียงแต
แปรเปลี่ยนจากการกระจุกอยูในกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย มาเปนการกระจุกในกลุมนักเลือกตั้ง
ในสายตาของกลุมพลังประชาธิปไตย ดุลยภาพใหมของสังคมการเมืองไทยใน
ปจจุบนั มิใชดลุ ยภาพที่พึงปรารถนา ปญหาพื้นฐานมีอยูวา การปรับเปลี่ยนดุลภาพทางการเมือง
อีกครั้งหนึ่งจะกอใหเกิดไดอยางไร

