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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานการณ์ ทางการเมืองของไทยในช่ วงหนึงเดือนทีผ่ านมาไม่ มีใครปฏิเสธได้ ว่า
ส่ งผลในทางลบอย่ างมากมายมหาศาลต่ อการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ ปั ญหาเศรษฐกิจ
การเมือง การบริหาร สังคม-วัฒนธรรม และสิงแวดล้ อม เป็ นปั ญหาทีเกียวข้ องและส่ งผลกระทบ
ซึงกันและกันตลอดเวลา เราพูดกันเสมอว่ าการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ จะโดยการเลือกใช้ แนวทาง
ใดก็ตาม “การเมืองจะต้ องนิง” แต่ ในช่ วงทีผ่ านมา นายกรั ฐมนตรี นายชวน หลีกภัย แต่ เพียงผู้
เดียว (เพราะมีอาํ นาจทีจะลงนามหรือไม่ ลงนามแต่ งตัง เพือทูลเกล้ าฯ) กลับทําให้ เกิดความตึง
เครี ยดทางการเมื องขึนมาโดยการลงนามแต่ งตังจอมพลถนอม กิตติขจร เป็ นนายทหารพิเศษ
ประจําหน่ วยทหารรั กษาพระองค์ โดยมีนัยของการยกย่ องเชิดชูอย่ างโจ่ งแจ้ งว่ าเป็ นผู้ทําความดี
ให้ กับประเทศชาติ โดยไม่ คาํ นึงถึงประวัติศาสตร์ ช่วง 14 ตุลาคม 2516 - 6 ตุลาคม 2519 อันเป็ น
จุดเปลียนทีสําคัญทีสุดต่ อพัฒนาการการเมืองมาสู่ระบอบประชาธิปไตยทีค่ อนข้ างสมบู รณ์ อย่ าง
น้ อยก็ในรู ปของรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบัน
เมือเกิดกระแสทักท้ วงและเรียกร้ องอย่างกว้ างขวางให้ นายชวน หลีกภัยกล่าวคําขอโทษ
ต่อประชาชน เขากลับปฏิเสธ โดยอ้ างเหตุผลต่าง ๆ นา ๆ ตามลีลาทางการเมืองเก่า ๆ ของเขา สังคมก็ไม่
อาจยอมรับ ได้ โดยเฉพาะกลุ่ม พลังประชาธิ ป ไตยที สื บ ทอดมาตังแต่เ หตุก ารณ์ 14 ตุลาฯ และกลุ่ม
ปั ญญาชนนักวิชาการทัวไป
ประเด็นหนึงทีน่าสนใจและสมควรนํามาวิเคราะห์กันต่อไปในรายละเอียด คือการทีนาย
ชวนอ้ างในสภาฯว่าเรืองนีผิดถูกอย่างไรประชาชนจะเป็ นผู้ตดั สินเองในการเลือกตังคราวหน้ า ข้ อนีเขาและ
พรรคประชาธิปัตย์บางคนออกมาพูดซําแล้ วซําอีกจนน่าเบือหน่ายว่า นีคือการแก้ ปัญหาแบบประชาธิปไตย
ทีแท้ จริงนัน ฟั งขึนหรือไม่ หรือมันเป็ นแต่เพียงคําพูดแบบสูตรสําเร็จเพือเอาตัวรอดเท่านัน
การออกมาประกาศเช่นนันฟั งดูเผิน ๆ ก็ดดู ีแต่ถ้าคิดดูลกึ ๆ แล้ วจะเกิดความวิตกกังวลต่อ
อนาคตของประเทศไทยเป็ นอย่างมากกล่าวคือ
หนึง นายชวน หลีกภัย รู้ดีว่าตนจะได้ รับการเลือกตังเข้ ามาเป็ น ส.ส.ของจังหวัดตรังอีก
อย่างแน่นอน
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สอง นายชวน หลีกภัย รู้ดีวา่ พรรคประชาธิปัตย์ขาดเขาไม่ได้ แม้ ว่าความนิยมต่อตัวเขา
ในหมูช่ นชันกลางทีมีการศึกษาในจังหวัดใหญ่ ๆ ซึงมีศกั ยภาพทางการตรวจสอบการเมืองสูงจะตกลงมาก
เพียงใดก็ตาม (ส่วนหนึงเกิดจากความเชืองช้ าจนไร้ ประสิทธิภาพในการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจและผลงานใน
อดีตของนายชวน)
สาม นายชวน หลีกภัย มันใจว่าเขาจะได้ เป็ นนายกฯ อีกต่อไปอย่างแน่นอน แม้ ว่าจะเป็ น
รัฐบาลผสมทีเละเทะเพียงใดก็ตาม
เรืองแรกนันไม่จําเป็ นต้ องพูดถึงให้ เสียเวลา ความสําคัญอยูท่ ีเรืองทีสองและสามต่างหาก
การทีพรรคประชาธิปัตย์ ขาดนายชวนไม่ ได้ นันเป็ นสิงทีคนไทยทีมีความคิดความ
อ่ านโดยเฉพาะ ส.ส. และสมาชิกพรรคตลอดจน ผู้ทีนิยมชมชอบพรรคนีตลอดกาล ควรจะต้ อง
คิดอย่ างจริงจัง อย่างน้ อยก็ในประเด็นต่อไปนี
หนึง พรรคการเมืองทีดีทีหวังจะเติบโตและมันคงต่อไปอย่างราบรืนในอนาคต บนระบอบ
ประชาธิปไตยทีประชาชนฉลาดขึน มีสว่ นร่วมในกิจการบ้ านเมืองมากขึน ตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับ ปั จ จุบัน ประกอบกับ สังคมก็มีปั ญ หาที สลับ ซับ ซ้ อนมากขึนเป็ นลําดับ ทังจากปั จ จัย ภายในและ
ภายนอก เช่น กระบวนการโลกาภิวตั น์บนเศรษฐกิจแบบแข่งขันทีนับวันจะมีปัญหามากขึนเรื อยๆ ภายใต้
เงือนไขเหล่านี พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึงจะมี “จุดขาย” อยู่แต่เฉพาะตัวหัวหน้ าพรรคเพียงคน
เดียวได้ อย่างไร กล่าวโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ นายชวนมีบทบาททางการเมืองมาร่วมสามสิบปี กว่า
และคงจะอยู่ในการเมืองต่อไปอีก สิบ-ยี สิบ ปี หากไม่มี ป าฏิห าริ ย์ เ กิดขึน ในช่วงห้ า -หกปี หลังที ผ่านมา
โดยเฉพาะในปั จจุบนั ข้ อเท็จจริงได้ ปรากฏค่อนข้ างชัดเจนแล้ วว่า นายชวนตามไม่ทนั พัฒนาการการเมืองที
เกิ ดขึนในสังคมไทย เขายังคงตัดสิน ใจแบบเก่า บนหลัก การและเหตุผลเก่าๆ เช่น ยึด กฎระเบีย บตาม
ตัวหนังสือ อ้ างว่าเคารพไม่แทรกแซงการทํางานของข้ าราชการประจําเป็ นต้ น ฟั งผิวเผินแล้ วก็ดดู ี แต่ถ้าคิด
ให้ ลกึ อีกสักหน่อยก็จะเกิดคําถามขึนมาในใจว่า หน่วยราชการหรื อระบบราชการทีคอร์ รัปชัน เต็มไปด้ วย
การเล่นพรรคเล่นพวก ล้ าหลัง ไร้ ประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส ไม่คํานึงถึง “ความถูกต้ องเป็ นธรรม” คืออุปสรรค
ใหญ่หลวงประการหนึงของพัฒนาการระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ (จะเห็นได้
จากการแก้ ปัญหาโดยผลักดันให้ เอกชนเข้ ามาทําหน้ าทีแทนในรัฐวิสาหกิจหลาย ๆ ด้ าน) ถ้ าเป็ นอย่างนัน
จริง กฎ ระเบียบและการบริหารงานของหน่วยราชการหลาย ๆ หน่วย จึงไม่น่าจะถูกต้ อง และถ้ าเห็นว่าไม่
ถูกต้ องทําไมจะต้ องไปยอมทําตาม นายชวนเป็ นผู้แทนราษฎร เป็ นนายกรัฐมนตรี เป็ นนักการเมือง หน้ าที
ของเขาทีได้ รับมอบอํานาจมาจากประชาชน คือเข้ ามาบังคับบัญชา สังการ ควบคุมข้ าราชการประจําให้
ทํางานให้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบ และต้ องให้ เกิดความ
เป็ นธรรมในสังคม กล่าวให้ ตรงไปตรงมาที สุดคือ ประชาชนเขาต้ องการให้ ตวั แทนของพวกเขาเข้ ามา
“แทรกแซง” ระบบราชการทีไม่ดีทงหลาย
ั
บนฐานของหลักการดังกล่าวข้ างบน ไม่ใช่เข้ ามาแล้ ว “ซูเอีย” กับ
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ระบบราชการ เขาเสนออะไรมาก็เซ็นอนุมตั ิ หรือผ่านเรืองไปหมด ถ้ าทําอย่ างนีแล้ ว อยากถามว่ า แล้ ว
คุณเข้ ามาเป็ นนักการเมืองและนายกรัฐมนตรีในระบอบประชาธิปไตยแบบประชาชนคือเจ้ าของ
อํานาจทีแท้ จริงทําไมกันออกไปอยู่บ้านเฉย ๆ อาจจะยังดีกว่า เพราะไม่ทําให้ ใครเสียหาย
การทีนายชวนผู้เป็ นพลเรื อนเข้ ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี กลาโหม มีนัยทีสาธารณชน
รวมทังตัวเขาเองรู้ ดีอยู่ เช่น ประการทีหนึง แสดงว่าทหารไม่ยอมรับ ทหารด้ วยกัน เอง ไม่ใ ช่เ ป็ นเพราะ
กองทัพขาดเอกภาพหรือขาดความสามัคคี แต่เป็ นเพราะเกิดความขัดแย้ งระหว่างทหารทีดี เป็ นทหารอาชีพ
กับทหารทีใช้ เครืองแบบ ตําแหน่ง อิทธิพลและบารมี แสวงหาผลประโยชน์ให้ กับตนเอง และพวกพ้ อง โดย
ไม่คํานึงถึงความถูกต้ องหรือแม้ กระทังกฎหมาย อันเป็ นกลุ่มทีสืบทอดพฤติกรรมกันมาตังแต่ก่อนปี พ.ศ.
2500 อนึงกระแสความขัดแย้ งทีว่านีมีมานานแล้ ว หากแต่ฝ่ายทหารอาชีพไม่มีโอกาสดํารงตําแหน่งสําคัญ
ในกองทัพ จึงไม่อาจทําความสะอาดโครงสร้ างอํานาจในกองทัพได้ การทีเอานายกรัฐมนตรี เข้ าไปดํารง
ตําแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมก็เพือต้ องการให้ “การเมือง” เข้ าไปช่วยทําให้ กองทัพสะอาด โดยที “การเมือง”
ในทีนีจะต้ องมี “ความชอบธรรม” จากประชาชนเป็ นฐาน เพราะฉะนันการทีนายชวนออกมาพูดว่าไม่
แทรกแซงทหาร (และระบบราชการ) จึงเป็ นเพียง “สํานวนโวหารทางการเมือง” ทีไม่ได้ บอกความเป็ นจริ ง
เท่านันเอง
ประการทีสอง ในระบอบประชาธิป ไตยคุณ ภาพใหม่ทีสังคมไทยปั จจุบันและอนาคต
ต้ องการคือ ระบบราชการรวมทังทหารด้ วย จะต้ องมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ประชาชนตรวจสอบได้ และ
คํานึงถึงความถูกต้ องเป็ นธรรม กล่าวอีกอย่างหนึงคือ ทําให้ กลไกของรัฐเป็ นกลไกของรัฐแห่งประชาสังคม
ทีแท้ จริง ไม่ ใช่ ปล่ อยให้ กลไกของรัฐเป็ นรัฐเสียเองอย่างทีเคยเป็ นมา แต่น่าเสียใจทีว่านายชวนไม่ได้ ใช้
โอกาสนีเพือดําเนินภารกิจดังกล่าว หรือหากทําอยู่ก็ถือได้ วา่ การตัดสินใจลงนามเพียงเพือ “ผ่าน” เรืองจอม
พลถนอม เป็ นจุดด่างของการทํ ากลไกรัฐให้ เข้ าทีเข้ าทาง หรื อไม่อีก ทีก็เ ป็ นเพี ย งการ “หลีก ภัย” ตาม
ลักษณะนิสยั ของเขาเอง แม้ วา่ ภัยทีว่านันอาจไม่มีจริงเลยก็ได้
ประเด็นสําคัญสุดท้ ายสําหรับวันนีทีควรมองคือ ข้ อเท็จจริงทีสามารถสรุปได้ ว่า “นายชวน
คือประชาธิปัตย์ ประชาธิปัตย์คือนายชวน” เรืองนีสาธารณชนรู้มานานแล้ ว แต่ไม่ได้ ตงสติ
ั คิด คนบางกลุม่
กลับยอมรับอย่างลิงโลดด้ วยซําไปว่าเป็ นสิงดี เพราะนายชวนเป็ น “คนซือมือสะอาด” ความจริ งแล้ ว การที
เราฝากอนาคตของประชาชนไว้ ที “ภาพลักษณ์ ”ของคนเพียงคนเดียวนัน เป็ นความเสียงอย่างมหาศาล
โดยเฉพาะอย่างยิงเมือ “ภาพลักษณ์เป็ นเพียงภาพลักษณ์” ทีไม่แจ่มชัดเสียด้ วยซําไป
โดยเฉพาะคนในพรรคประชาธิปัตย์ สมาชิก และแฟน ๆ ของพรรคนีจะต้ องรู้ดีว่า พรรค
การเมืองทีมีความมันคงในหลักประชาธิ ปไตยและต้ องการความยังยืนจะต้ องพัฒนาพรรคผ่านทางการ
พัฒนาบุคคลากรโดยการสร้ างและกระจายอํ านาจให้ กับ คนรุ่ น ใหม่อ ย่า งเป็ นกระบวนการต่อเนื อง
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ภาพลักษณ์สว่ นตัวก็ดี ประสบการณ์ทียาวนานทางการเมืองก็ดี ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติ (assets) ทีดี ของพรรค
เสมอไป มันอาจจะกลายเป็ นหนีสิน (liabilities) ไปเลยก็ได้ เป็ นทีน่ากังกลใจอย่างยิงว่าพรรคการเมืองทีคน
ไทยส่วนใหญ่ให้ การสนับสนุน (ดูจากผลการเลือกตังทีผ่าน ๆ มา) ไม่แสดงพัฒนาการของพรรคในด้ านนีให้
เห็น ถ้ าเราเปรียบพรรคการเมืองกับบริษัททีทํามาค้ าขาย การพึงพา “สินค้ า” เพียงตัวเดียว และสินค้ านันยัง
ถูกผูกติดกับ “ภาพลักษณ์” ทีเปราะบางและลวงตาด้ วยนันมันเป็ นเรืองทีเสียงขนาดไหน พรรคการเมืองอืน
ๆ ไม่วา่ จะเป็ นความหวังใหม่ ชาติไทย ชาติพฒ
ั นา และไทยรักไทย ก็ดจู ะตกอยู่ในภาวะเดียวกัน
ภาวะการณ์เช่น นี สามารถสรุ ปได้ ว่า แม้ ว่าคนไทยจะตืนตัวทางการเมืองมากขึน มีการ
พยายามวางรากฐานของระบอบประชาธิ ป ไตยที มีความเป็ นประชาธิ ป ไตยมากขึน โดยมีรูป ธรรมคือ
รัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั แต่ปัญหากลับตกอยู่ทีระบบพรรคการเมืองไทย นักการเมืองไทย ก้ าวตามไม่ทัน
กับพัฒนาการดังกล่าว
ปั ญ หาสํ าคัญ ขณะนี คื อ ปั ญหาการขาดการสร้ างผู้ นํ า ทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยใหม่ อย่ างเป็ นขบวนการทีต่ อเนือง ดังนันอนาคตของสังคมไทย จึงยังดูมืดมนเพราะ
สังคมไม่มีตวั เลือก สังคมจะต้ องถูกบีบบังคับโดยปริ ยาย ให้ ยึดติดอยู่กับตัวผู้นําทางการเมืองเพียงอย่าง
เดียวและคนเดียว ข้ อเท็จจริงนีเป็ นอันตรายใหญ่หลวงต่อสังคมไทย
ทีหนัก หนาสาหัสขึนไปอีก คือเราต้ องถูก ผูก ติดกับผู้นําทีใจไม่เ ปิ ดกว้ างพอ เต็มไปด้ วย
อัตตาไม่อาจยอมรับว่าบางครังคนเราก็ต้องตัดสินใจผิดได้ แทนทีจะยอมรับ แต่กลับพูดประโยคว่า “ผมขอ
รั บ ผิด ชอบเรื องนี แต่ เพีย งผู้ เ ดี ย ว” ประโยคนี แท้ จริ งแล้ ว เป็ นประโยคอมตะของเผด็ จการ
สังคมไทยยังพอจะจํากันได้ อยู่หรือเปล่ า
ทีเขียนมาทังหมดนีไม่ใช่เพือกวนนําให้ ขนุ่ หรื อมีเหตุผลไม่ชอบกันเป็ นส่วนตัวต่อหัวหน้ า
พรรคและพรรคประชาธิปัตย์โดยรวม แต่เพือให้ เกิดการแก้ ไขข้ อบกพร่องของระบบการเมืองไทย เพือจะได้
เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจทีจะหนักหนาสาหัสมากขึน และยาวนานกว่าทีคิดไว้ ได้ อย่างยืนหยัด สู้กับภัยใน
ทุก กระบวนท่า แทนการ “หลีก ภัย ” อยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็ นความเชื องช้ าและไร้ ประสิท ธิ ภาพ ที
ประชาชนคนไทยทังมวลโดยเฉพาะคนในชันล่าง ต้ องรับผลกรรมแห่งการตัดสินใจนัน
-------------------------------
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