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พันธมิตรทางการเมือง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สังคมการเมืองไทย ‘พัฒนา’ มาสูร ะดับที่ยึดหลัก ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’
เปน ‘กติกาการเลนเกม’ (Rule of the Game) พรรคการเมืองที่เคยเปนอริกัน หรือยืนอยูฟาก
ตรงกันขามกัน เมื่อถึงฤดูการผสมพันธุ สามารถผสมพันธุจัดตั้งกันไดอยางหนาตาเฉย โดย
ลืมเลือนความเปนปรปกษ และความเลวทั้งมวลของฝายตรงขามไดอยางงายดาย คติพจน ‘ไมมี
มิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ เอือ้ อํานวยการจัดตั้งรัฐบาลผสมในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมานี้
จนคติพจนดังกลาวนี้แปรสภาพเปน ‘กติกาการเลนเกม’ ของสังคมการเมืองไทย ภายใต ‘กติกา
การเลนเกม’ ดังกลาวนี้ ความแตกตางดานอุดมการณก็ดี ความแตกตางของบรรทัดฐานทาง
จริยธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นความซื่อสัตยสุจริตก็ดี มิใชอุปสรรคสําคัญในการผสม
รัฐบาล ตราบเทาที่การผสมรัฐบาลใหประโยชนแกพรรคการเมืองทุกพรรคที่รวมรัฐบาลในระดับ
นาพอใจ
ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรครั้ ง แรกภายใต รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พรรคประชาธิปต ยมีทีทาเพลี่ยงพลํ้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งมี ‘พลังดูด’
เหนือกวา ดวยเหตุดังนั้น ผูนําพรรคประชาธิปตยจึงพยายามผนึกพรรครวมรัฐบาลจัดตั้ง พันธมิตร
6 พรรค เพือ่ จัดตัง้ รัฐบาลผสมหลังการเลือกตั้ง หัวหนาพรรคประชาธิปตยแสดงจุดยืนเปนปรปกษ
หัวหนาพรรคไทยรักไทยอยางเดนชัด โดยที่ทั้งสองฝายตางเลนเกมการเมืองสาดโคลนซึ่งกันและ
กัน และประณามซึ่งกันและกัน
ความพยายามของหัวหนาพรรคประชาธิปตยในการจัดพันธมิตร 6 พรรค เพื่อ
จัดตัง้ รัฐบาลผสมหลังการเลือกตั้ง กอใหเกิดผลกระทบทางการเมืองที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก การจัดตัง้ พันธมิตรทางการเมืองที่ถาวรมีผลในการลมลางกติกาการ
เลนเกม ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ เพราะจะกอใหเกิดพันธมิตรทางการเมือง 2 กลุมใหญที่อยู
ตรงกันขามและตั้งปอมเปนอริตอกัน ฝายที่รวบรวมกําลังคนไดมากกวายอมมีโอกาสในการจัดตั้ง
รัฐบาล หากพันธมิตรถาวรเกิดขึ้นจริง สังคมการเมืองไทยจะประกอบดวย ‘พันธมิตรประชาธิปตย’
กับ ‘พันธมิตรไทยรักไทย’ ฝายที่เพียงพลํ้าจะไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได ฝายที่สามารถจัดตั้ง
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รัฐบาลไดจะตองจัดสรรสิ่งจูงใจในการผนึกพันธมิตรอยางแนบแนน หนทางในการผนึกพันธมิตร
ทางการเมืองของฝายรัฐบาล ก็คือ การจัดระบบ ‘เกาอี้ดนตรี’ ใหหวั หนาพรรครวมรัฐบาลเวียนกัน
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี และการจัดสรรกระทรวงที่อุดมดวยสวนเกินทางเศรษฐกิจใหพรรค
รวมรัฐบาลเวียนกันเขาไปเสพสุข ระบบพันธมิตรถาวรดังที่พรรณนาขางตนนี้จึงไมเปนผลดีตอ
สุขภาพของสังคมการเมืองไทย เพราะกอใหเกิดการผูกขาดในตลาดการเมือง โดยที่ฝายคาน
ไมสามารถตรวจสอบและถวงดุลฝายรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประการที่สอง ความมุง มาดที่จะจัดตั้งรัฐบาลดวยการผนึกพันธมิตรทางการเมือง
ดังที่ผูนําพรรคประชาธิปตยดําเนินการอยูในปจจุบัน มีผลในการทําลายจารีตในการจัดตั้งรัฐบาล
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 การจัดตั้งรัฐบาลยึดถือหลักการวา
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรมากที่สุดจะเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล หลักการ
ดังกลาวนี้กลายมาเปนจารีตทางการเมืองในเวลาตอมา ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญฉบับตางๆมิไดกําหนด
หลักการปฏิบัติในเรื่องนี้ ในอดีตที่เปนมา นายชวน หลีกภัยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องนี้อยางมั่นคง
ดังจะเห็นไดวา ในการเลือกตั้งป 2538 พรรคประชาธิปตยเพลี่ยงพลํ้าพรรคชาติไทย นายชวนแสดง
ความเปนสุภาพบุรุษ โดยใหพรรคชาติไทยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล แมวาจะมีลูกพรรค
จํานวนมากผลักดันใหพรรคประชาธิปตยผนึกกับพรรคพันธมิตรเพื่อแยงชิงการจัดตั้งรัฐบาล แต
นายชวนมิไดโอนออนตามแรงผลักดันดังกลาวนี้ โดยแสดงความมั่นคงในการยึดถือและปฏิบัติ
ตามจารีตของสังคมการเมืองไทย แตคราวนี้ นายชวนกลับเปนผูนําในการแหกจารีตดังกลาวนี้เอง
โดยแสดงความเห็นอยางชัดเจนวา แมพรรคประชาธิปตยจะกลายเปนพรรคอันดับสอง แตยังคง
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได หาก พันธมิตร 6 พรรค ผนึกตัวอยางเหนียวแนน หัวหนาพรรค
ประชาธิปตยไปไกลถึงกับ ‘ออยเหยื่อ’ วา หาก พันธมิตร 6 พรรคสามารถผนึกตัวไดสําเร็จ และ
พรรคชาติพัฒนาไดที่นั่ง ส.ส. มากกวาพรรคพันธมิตรใดๆ พรรคประชาธิปตยจะสนับสนุนให
หัวหนาพรรคชาติพัฒนาดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี จนลูกพรรคชาติพัฒนาเรียกรองใหทํ า
สัญญาพันธมิตรใหชัดเจน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดกําหนดหลักการใหพรรคที่มี
ส.ส. มากทีส่ ดุ เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล เพียงแตมีบทบัญญัติวา สภาผูแทนราษฎรจักตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายใน 30
วันนับตัง้ แตวนั ทีม่ ีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก (มาตรา 202) หากพนกําหนด 30 วันแลว
ยังไมไดตัวนายกรัฐมนตรี (ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาที่มีอยูของสภาผูแทนราษฎร) ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อ
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ทรงมีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี (มาตรา
203)
แมวา ขอเสนอของนายชวน หลีกภัยในการผนึก พันธมิตร 6 พรรค เพื่อจัดตั้ง
รัฐบาลมิไดผิดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ แตมีผลในการทํ าลายครรลองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หาก พันธมิตร 6 พรรค ผนึกตัวเปนพรรคการเมืองเดียวกันกอนการเลือกตั้ง แลว
ชนะการเลือกตั้งโดยเปนพรรคที่มีจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด เสียงครหาเกี่ยวกับ
การจัดตั้งรัฐบาลยอมไมมี แตถาพรรคประชาธิปตยกลายเปนพรรคอันดับสอง แลวยังดันทุรัง
ในการจัดตั้งรัฐบาลโดยอางอิงสัญญา พันธมิตร 6 พรรค ไมเพียงแตพรรคประชาธิปตยเทานั้น
ทีเ่ สือ่ มเสียศักดิศ์ รี ชื่อเสียงเกียรติคุณของนายชวน หลีกภัย ซึ่งสั่งสมมาเปนเวลายาวนานจะมลาย
หายไปในชั่วพริบตา
เหตุใดนายชวน หลีกภัยกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรจึงกลายมาเปนปรปกษ ถึงขั้น
ทีต่ อ งเปลี่ยนแปลงกติกาของสังคมการเมืองไทย จากกรอบ ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ มาเปน
การแบงขั้วเพื่อแยกแยะพันธมิตรกับปรปกษถาวรอยางชัดเจน
เมื่อนายชวน หลีกภัยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีครั้งแรกระหวางป 2535 –
2538 นั้น พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรไดรวมรัฐบาลในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง
ประเทศในเดือนตุลาคม 2537 ในนามพรรคพลังธรรม ในครั้งกระนั้น ไมมีวีแวววา บุคคลทั้งสองมี
อาการศรศิลปไมกินกัน
แตความรูสึกเปนปรปกษกอ ตัวอยางฉบับพลันในทันทีที่ พ.ต.ท. ทักษิณประกาศ
อยางเปนทางการในการแยงชิงเกาอี้นายกรัฐมนตรี โดยมิไดประกาศเพียงวาจา หากแตไดปฏิบัติ
การ ‘ดูด’ นักการเมืองที่มศี กั ยภาพในการชนะการเลือกตั้งเขาพรรค รวมทั้งนักการเมืองจากพรรค
ประชาธิปตยดวย ซึ่งกอใหเกิดความตื่นตระหนกในหมูผูนําพรรคประชาธิปตยอยางยิ่ง สงคราม
ระหว า งพรรคประชาธิปตยกับพรรคไทยรักไทยจึงปะทุขึ้น นายชวนเพิ่งดํ ารงตํ าแหนงนายก
รัฐมนตรีไดเพียงสองครั้งสองครา และยังมีศกั ยภาพทีจ่ ะยึดครองเกาอี้นี้ตอไป อยางนอยในสายตา
ของตนเอง ถึงเกาอี้นายกรัฐมนตรีมิใชสมบัติของนายชวน แตอาการหวงแหนเปนธรรมชาติของ
ปุถชุ น ในเมือ่ นายชวนนั่งเกาอี้ตัวนี้มานานหลายป จึงรูสึกถึงความเปนปรปกษเมื่อ พ.ต.ท. ทักษิณ
ประกาศชิงเกาอี้ ‘ของตน’
แมวาพรรครวมรัฐบาลจะรวมประชุม พันธมิตร 6 พรรค กับพรรคประชาธิปตย
แตดูเหมือนวา จะไมมีพรรคการเมืองใดที่พรอมที่จะรวมหัวจมทายกับพรรคประชาธิปตยในการ
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แยกขั้วการเมืองใหชัดเจน อยางนอยที่สุด ผูนําพรรคชาติพัฒนาและพรรคชาติไทยแสดงออกซึ่ง
ทาทีดังกลาวนี้
การเลือกตั้งเปน ‘การลงทุน’ ทางการเมืองทีต่ อ งใชเงินทุนจํานวนมหาศาล สําหรับ
พรรคการเมืองขนาดกลางขึ้นไป ตองใชเงินทุนระดับพันลานเปนอยางนอย โดยที่พรรคขนาดใหญ
บางพรรคอาจใชเงินทุนระดับหมื่นลาน การจับกลุมพันธมิตรทางการเมืองโดยแยกขั้ว เพื่อใหเห็น
‘มิตรแท ศัตรูถาวร’ อยางชัดเจน กอใหเกิด ภาวะการเสี่ยงทางการเมือง (Political Risks) โดย
ไมจํ าเปน หากการจับกลุมผิดพลาด เงินลงทุนในการเลือกตั้งระดับพันลานหรือหมื่นลานนั้น
จะหายวับไปกับตา การยึดคติพจน ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ ในการจัดระเบียบทางการเมือง
ชวยลดภาวะความเสี่ยงในการลงทุน ภายใตระเบียบดังกลาวนี้ พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการ
ยายขัว้ เพือ่ หาผลตอบแทนจากการลงทุนคืนมา ดวยเหตุดังนี้ การสลายกติกาการเลนเกม ‘ไมมี
มิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ ในสังคมการเมืองไทยจึงเปนเรื่องยากยิ่ง เพราะกติกาการเลนเกมดังกลาวนี้
สอดรับกับธรรมชาติของการลงทุนทางการเมือง ซึ่งนับวันตองใชเงินทุนเพิ่มขึ้น
ถึงพรรครวมรัฐบาลจะรวมประชุม พันธมิตร 6 พรรค กับพรรคประชาธิปตย แต
ถาพรรคประชาธิปต ยกลายเปนพรรคอันดับสองหลังการเลือกตั้ง การโบยบินจากแกนประชาธิปตย
ของ ‘พันธมิตร’ เหลานีเ้ ปนเรื่องคาดหมายได ถึงเวลานั้น ผูนําพรรคประชาธิปตยอาจตองนอน
เลียแผลอันเกิดจากความพยายามในการแยกแยะ ‘มิตรแท’ กับ ‘ศัตรูถาวร’

