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ภาพการเสพสังวาสทางการเมืองระหวางรัฐบาลนายชวน หลีกภัย กับพรรค 
ชาตพิฒันา ดังการแถลงขาวอยางเปนทางการระหวางวันที่ 12-13 ธันวาคม 2537 กอใหเกิด 
ความรูสึกในลักษณะที่เรียกไดวานานาจิตตัง ฝายหนึ่งเห็นดีเห็นงามกับการจัดตั้งรัฐบาลผสม 
คร้ังนี้ โดยอางเหตุผลในดานความมั่นคงทางการเมืองและเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตย  
ทั้งนี้โดยมีเหตุผลพื้นฐานที่ยังไมมีการพิสูจนดวยประจักษพยานขอเท็จจริงวา การลมสลายของ 
รัฐบาลนายชวน  หลีกภัย  จะเปนเหตุใหระบอบเผด็จการคืบคลานเขามาแทนที่

อีกฝายหนึ่งกลาวประณามการผสมรัฐบาลครั้งใหมนี้ด วยความรุนแรงและ 
เหตผุลทีแ่ตกตางกัน  การประณามที่รุนแรงพุงเปาไปสูพรรคชาติพัฒนาที่ยอม ‘เสียบ’ เขารวม 
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ทั้งๆที่หัวหนาพรรคดังกลาวเปนผูนํ าในการรวบรวมพรรคฝายคาน 
ใหกระทํ าสัตยาบันวาจะไมเขารวมรัฐบาล แตแลวกลับตระบัดสัตยเขารวมรัฐบาลเสียเอง โดยที่ 
มิไดมีการ ‘ลางไพ’ แตประการใด ผูนํ าพรรคชาติพัฒนาหลายตอลายคนกลาวเปนเสียงเดียว 
กันวา หัวหนาพรรคชาติพัฒนาไดรับการรองขอจาก ‘รัฐบุรุษอาวุโส’ ใหประคับประคองรัฐบาล 
ที่มาจากการเลือกตั้งเพื่อเห็นแกอนาคตของชาติบานเมือง ในนามผลประโยชนแหงชาติ พรรค 
ชาติพัฒนาเขา ‘เสียบ’ รัฐบาลชวน โดยมิไดเอื้อนเอยถึงผลประโยชนของพรรคชาติพัฒนาเอง 
แมแตนอย

แตการคัดคานการผสมรัฐบาลครั้งใหมในอีกแนวทางหนึ่งพุงเปาสูรัฐบาลชวน 
โดยตรง ขอคัดคานมีอยูวา รัฐบาลชวนสิ้นความชอบธรรมในการบริหารราชการแผนดินเสียแลว 
เนื่องเพราะรัฐบาลชวนไมปฏิบัติตามสัญญาประชาคมที่ใหไวในฤดูการเลือกตั้ง ไมเพียงแต 
ไมผลักดันนโยบายที่ใชในการหาเสียงเทานั้น หากยังไมนํ าพาที่จะดํ าเนินนโยบายที่แถลงตอ 
รัฐสภาอีกดวย ไมวาจะเปนเรื่องการกระจายอํ านาจและการแกไขรัฐธรรมนูญ ทายที่สุดเมื่อมี 
การนํ าที่ดินของรัฐไปแจกจายแกผูมีฐานะรํ่ ารวยภายใตโครงการการปฏิรูปที่ดิน ความชอบธรรม
ทางการเมืองของรัฐบาลชวนก็หมดสิ้นไป อีกทั้งยังกระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงเกียรติคุณ 
สวนบุคคลของนายกรัฐมนตรีในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตอีกดวย มิไยตองกลาววา ผูทรงอํ านาจ 
ทางการเมืองคนอื่นๆในรัฐบาลชวนใชอํ านาจในทางมิชอบอยางไร ดังความพยายามที่จะหา
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ประโยชนจากอุทยานแหงชาติและจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย เปนอาทิ ผูคัดคานใน 
แนวทางนีเ้สนอทางออกใหรัฐบาลชวนยุบสภา คืนอํ านาจใหประชาชน เพื่อเลือกตั้งใหม

การเมืองไทยกํ าลังแปรสภาพเปน ‘การเลนเกม’ ตามทฤษฎีเกม(Game Theory) 
เมื่อรัฐบาลชวนบริหารราชการแผนดินครบสองป ดูเหมือนวา รัฐบาลชวนจะมีเสถียรภาพ 
ที่จะครอบครองอํ านาจจนครบ 4 ป แตแลวเหตุการณกลับพลิกผันอยางรวดเร็ว เมื่อพลเอก 
ชวลิต ยงใจยุทธ นํ าขบวนคัดคานการแกไขมาตรา 198-199 แหงรางรัฐธรรมนูญ เพื่อธํ ารง 
ฐานะของกํ านันผูใหญบาน เสถียรภาพของรัฐบาลชวนถูกสั่นคลอนอยางเห็นไดชัด รัฐบาลชวน 
ยิ่งตกตํ่ าลงไปอีก เมื่อปรากฏวา มีความไมชอบมาพากลเกี่ยวกับโครงการปฏิรูปที่ดิน  
สภาพการณดังที่ปรากฏในขณะนั้นทํ าใหเปนที่คาดหมายโดยทั่วไปวา รัฐบาลชวนจักตองลาออก
หรือมฉิะนัน้กต็องยบุสภา โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังจากที่พรรความหวังใหมถอนตัวจากรัฐบาล 
แตรัฐบาลชวนเลอืกที่จะเปนรัฐบาลเสียงขางนอยเพื่อซื้อเวลา การณปรากฏตอมาวา การซื้อเวลา
นั้นคุมคา

หัวหนาพรรคความหวังใหมส่ันคลอนรัฐบาลชวนอยางมีจังหวะกาว โดยที่
สามารถขยายเครือขายคะแนนนิยมทางการเมืองอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากกํ านัน 
ผูใหญบาน ยิ่งเมื่อรัฐบาลชวนมีปญหาความไมชอบธรรมทางการเมืองจากโครงการปฏิรูปที่ดิน
ดวยแลว พรรคความหวังใหมยิ่งมีความหวังอันสดใสในการจัดตั้งรัฐบาลใหม ไมวารัฐบาลชวน
เลือกที่จะลาออกหรือยุบสภาก็ตาม ในระหวางนั้นมีรายงานขาวที่นาเชื่อถือวา ผูนํ าพรรคความ 
หวังใหมไดพบปะผูนํ าพรรคฝายคานเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม โดยที่การพบปะในลักษณะนี้ 
ไดเคยปรากฏเปนขาวมากอนแลว

แตแลวพรรคความหวังใหมก็เผชิญกับภาวะความหวังดับ เมื่อหัวหนาพรรค 
รวมมือกับอดีตนายทหารที่เปนผูนํ า รสช. ในการโคนลมการแกไขมาตรา 198-199 แหงราง 
รัฐธรรมนูญ เพียงขอเท็จจริงปรากฏออกมาอยางชัดเจนเชนนี้ ผูนํ าพรรคประชาธิปตยซึ่งกํ าลัง 
เลนเกม ‘ซือ้เวลา’ ไมร้ังรอทีจ่ะหาประโยชนจากขอเท็จจริงดังกลาวนี้ ภาพ ‘รสช. คืนชีพ’ จึง 
ถูกระบายสีอยางฉูดฉาด ซึ่งเปนภาพที่ยังขายในสังคมการเมืองไทยได ประกอบกับภาพลักษณ
ทางการเมืองของหัวหนาพรรความหวังใหมไมสูดีนัก อยางนอยในสายตากลุมพลังประชาธิปไตย 
เพราะการรณรงคในประเด็นเกี่ยวกับมาตรา 198-199 ไมเพียงแตจะเปนการทํ าเรื่องเล็กใหกลาย
เปนเรื่องใหญเทานั้น หากยังแสดงใหเห็นจุดยืนของพรรคความหวังใหมเกี่ยวกับการกระจาย
อํ านาจอีกดวย ดวยเหตุที่หัวหนาพรรคความหวังใหมมีภาพลักษณเชนนี้เอง เมื่อมีการระบายสี 
‘ภาพ รสช. คืนชีพ’ พรรคความหวงัใหมก็ตองเพลี่ยงพลํ้ าทางการเมืองอยางสํ าคัญ

การประโคมสารสนเทศเกี่ยวกับการฟ นชีพของระบอบเผด็จการ ชวยสราง 
ความชอบธรรมในการผสมรัฐบาลใหม และโดยเฉพาะอยางยิ่งการประคับประคองรัฐบาลชวน 
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ภาพการฉอฉลอํ านาจของคณะ รสช. และเหตุการณพฤษภาคม 2535 ยังคงอยูในความทรงจํ า 
ของประชาชน กรณีการฉอฉลหัวจักรรถไฟ  ซึ่งเปนขาวในชวงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2537  
มีสวนอยางสํ าคัญในการกระตุนความทรงจํ าของประชาชน ซึ่งเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ 
ยดือายรัุฐนาวาของรัฐบาลชวน ความผันแปรของเหตุการณตางๆเหลานี้ปูทางใหพรรคชาติพัฒนา 
‘ตระบัดสัตยเพื่อชาติ’ ไดโดยสะดวก

การเมืองไทยไดแปรสภาพเปน ‘การเลนเกม’ โดยทีม่ผูีเลนสํ าคัญเพียง 4-5 กลุม 
(พรรค) แตละกลุมอาจเปลี่ยนแปลงชื่อไปตามกาลเวลา โดยที่องคประกอบของกลุมอาจแปร
เปลี่ยนไปดวย แตผูเลนเกมคนสํ าคัญยังคงเปนคนหนาเดิม เพียงแตมีการโยกยาย ‘มุง’ จาก 
พรรคหนึ่งไปสูอีกพรรคหนึ่งเทานั้น

ผูเลนเกมการเมืองนี้ประกอบดวยพรรคการเมืองฝายรัฐบาล กับพรรคการเมือง 
ที่รอคอยเปนรัฐบาล โดยที่จะไมมีพรรคการเมืองใดทํ าหนาที่เปนพรรคฝายคานอยางเต็มที่  
การผสมรัฐบาลจะยังคงมีตอไป โดยที่การผสมรัฐบาลมิไดเกิดขึ้นจากฐานรากทางอุดมการณ  
หากแตเกิดจากผลประโยชนรวมกัน

โครงสรางการเมืองไทยดังที่เปนอยู ในปจจุบันจะดํ ารงสืบตอไปอีกชานาน  
อํ านาจรัฐจะตกแกชนชั้นปกครองที่ผานกระบวนการเลือกตั้ง โดยที่ทหารจะมีบทบาททางการ 
เมืองลดนอยลง ภายใตโครงสรางการเมืองดังที่เปนอยูในปจจุบัน อํ านาจฝายบริหารไมถูก 
ตรวจสอบเทาที่ควร เนื่องจากขาดการถวงดุลที่เหมาะสมระหวางอํ านาจบริหาร อํ านาจ 
นิติบัญญัติ และอํ านาจตุลาการ กระบวนการกํ าหนดนโยบายตางๆ ปราศจากความโปรงใส  
ซึ่งเปดชองให 'นักเลือกตั้ง’' ที่ยึดกุมอํ านาจรัฐแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจไดโดยงาย พฤติ
กรรมการหาผลประโยชน จากการดํ าเนินนโยบายและการใช งบประมาณแผนดินในการ
สรางคะแนนนิยมทางการเมืองจะยังคงปรากฏตอไปในอนาคต โดยที่ยากจะหยุดยั้งได แมการ
แสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลจะเปนไปดวยอาการมูมมามเพียงใดก็ตาม

ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิช กลาวถึงระบบการเมืองการปกครอง 
ในปจจุบันนี้อยางถูกตองวา The System is Here to Stay (ผูจัดการรายวัน ฉบับวันจันทรที่ 28 
พฤศจิกายน 2537) บัดนี้ สังคมการเมืองไทยไดปรับตัวสูดุลยภาพใหม จากสังคมการเมือง 
ภายใตระบอบคณาธิปไตยของกลุ มอํ ามาตยาธิปไตย มาสู ระบอบคณาธิปไตยของกลุมนัก 
เลือกตั้ง โดยที่การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบายยังคงมีตอไป เพียงแต
แปรเปลี่ยนจากการกระจุกอยูในกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตย  มาเปนการกระจุกในกลุมนักเลือกตั้ง

ในสายตาของกลุมพลังประชาธิปไตย ดุลยภาพใหมของสังคมการเมืองไทยใน
ปจจบัุนมใิชดุลยภาพที่พึงปรารถนา ปญหาพื้นฐานมีอยูวา การปรับเปลี่ยนดุลภาพทางการเมือง
อีกครั้งหนึ่งจะกอใหเกิดไดอยางไร
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