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คูมือการเลือกตั้งสํ าหรับประชาชน

ขอ  1 การนอนหลับทับสิทธิ์เปนสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนผู มีสิทธิ 
ในการลงคะแนนเสียง  อยาใหผูใดละเมิดสิทธิอันชอบธรรมดังกลาวนี้  จงฟงหูไวหูหากมีผูเรียกรอง
ใหทานไปใชสิทธิการเลือกตั้ง ยิ่งเสียงเรียกรองนี้มาจากเจาพนักงานฝายปกครองดวยแลว ก็จง
ตระหนักใหจงหนักวา เจาพนักงานฝายปกครองมีผลประโยชนจากการใชสิทธิการลงคะแนนเสียง
ของประชาชน เพราะจะไดปูนบํ าเหน็จเปนพิเศษ หากอัตราการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนสูงถึง 
100% หรืออัตราใกลเคียงกัน การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ตนทุน 
ทีสํ่ าคัญก็คือ  ตนทุนสารสนเทศ (information cost)  เกีย่วกบันักการเมืองและพรรคการเมือง   
รองลงมากคื็อ คาเสยีเวลาและคาเดินทางไปหนวยเลือกตั้ง จงนอนหลับทับสิทธ หากตนทุนการใช
สิทธิการเลือกตั้งสูงกวาหรือไมคุมกับประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิดังกลาว จงประเมิน
จากการใชสิทธิการลงคะแนนเสียงในอดีตวา ชีวิตความเปนอยูของทานดีข้ึนจากเดิมหรือไม  
และรัฐบาลหรือผูแทนราษฎรมีสวนชวยพัฒนาทองถิ่นของทานมากนอยเพียงใด ดวยการประเมิน
ตนทุนที่ตองเสียเปรียบเทียบกับประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิการเลือกตั้งเชนนี้เอง  
ทานจะสามารถตดัสนิใจดวยตนเองไดดีกวาผูอ่ืนวา ทานจะเดินทางไปหนวยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
หรือไม อนึง่ ทานตองใครครวญดวยวา หากทานนอนหลับทับสิทธิ์ จะเปดชองใหมีการทุจริตในการ
เลือกตั้งโดยมี'มือผี'ไปใชสิทธิ์แทนหรือไม

ขอ 2 จงหาขอมลูเกี่ยวกับนักการเมืองและพรรคการเมืองแตพอสมควร เพราะ
การหาขอมลูมากๆมีตนทุนที่ตองเสีย และอาจไมชวยใหการตัดสินใจมีคุณภาพดีข้ึน ยิ่งขอมูลเกี่ยว
กบันโยบายและอดุมการณของพรรคการเมืองดวยแลวมิจํ าตองเสียเวลาศึกษา เพราะหาประโยชน
อันใดมิได สวนสํ าคัญเปนเพราะพรรคการเมืองทั้งปวงหามีอุดมการณไม หากมีอุดมการณคง 
ไมผสมพนัธุชนิดไมแยกแยะชั่วดี จนถึงกับมีสัจพจนในสังคมการเมืองไทยวา “ไมมีมิตรแท และ 
ไมมีศัตรูถาวร” แมจะดาทอและปายสีสาดโคลนซึ่งกันและกันในฤดูการหาเสียง แตก็สามารถ 
กอดคอรวมจดัตั้ง รัฐบาลในภายหลังชนิดไมอายฟาอายดิน พรรคการเมืองทุกพรรคลวนประกาศ
นโยบายของตนเอง แตมิไดแตกตางกันในสาระสํ าคัญ ทั้งยังเปนการประกาศนโยบายอยาง 
คลุมเครือ โดยไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดํ าเนินนโยบายในทางปฏิบัติและกํ าหนดเวลาในการ
ดํ าเนินนโยบายเหลานั้น การณปรากฏอยูเนืองๆวา พรรคการเมืองจํ านวนไมนอยเมื่อมีอํ านาจ 
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การบริหารราชการแผนดิน กลับไมดํ าเนินนโยบายตามที่ใชหาเสียง ในสภาพการณดังเชนที่ 
เปนอยูนี้ การไมศึกษาหรือไมแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและอุดมการณของพรรคการเมือง 
นับเปนอวชิชาที่สมเหตุสมผล (rational ignorance) แตประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งควรจะหาขอมูล
เกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อสวนรวมและ
ความซื่อสัตยสุจริต

ขอ  3 จงเลือกตัวบุคคล อยาเลือกพรรค เพราะหากกํ าหนดเกณฑการเลือก 
พรรคจะไมสามารถตัดสินใจไดวา จะเลือกพรรคใดดี พรรคการเมืองทุกพรรคลวนมีปญหาที่เปน
โรคพรองอดุมการณ นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคมิไดมีแนวทางแตกตางกัน ทุกพรรคลวน
เดนิแนวทางซือ้ ส.ส. ไมวาจะเปนการซื้อดวยเงินหรือซื้อดวยตํ าแหนงทางการเมือง ทุกพรรคมีทั้ง
คนดแีละคนเลว และลวนมีนักเลือกตั้งที่มีประวัติฉอฉลอํ านาจ ฉอราษฎรบังหลวง หรือประพฤติ 
มิชอบ ในสภาวการณดังกลาวนี้ การเลือก ส.ส. มิควรยึดพรรคเปนเกณฑ หากแตควรเลือก 
ตัวบุคคลโดยพิจารณาจากคุณธรรมและประวัติการอุทิศตนเพื่อสวนรวมของผูสมัครรับเลือกตั้งแต
ละคน คุณธรรมขั้นพื้นฐานของนักเลือกตั้งก็คือ  ความรับผิดชอบในฐานะบุตร ในฐานะสามีหรือ
ภรรยา และในฐานะบิดาหรือมารดา  จึงจะรับผิดชอบตอสวนรวมได

ขอ  4 จงพิจารณาลงโทษพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย พรรคการเมือง 
หลายพรรคชูนโยบายบางนโยบายในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง คร้ันมีอํ านาจบริหารราชการ 
แผนดิน กลับไมดํ าเนินนโยบายที่ใชหาเสียง ประพฤติกรรมเชนนี้เขาขายหลอกลวงประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง แตไมมีกฎหมายลงโทษ บางพรรคแถลงนโยบายการกระจายอํ านาจการเมือง 
การปกครอง บางพรรคเนนการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดบางจังหวัด คร้ันมีอํ านาจกลับแกลงลืม
เลือนนโยบายที่ใชหาเสียงอยางหนาดานๆ บางพรรคชูนโยบายการปฏิรูปที่ดินเปนนโยบายหลัก  
ซึ่งเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาเปนการกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินแกเกษตรกรผูยากจน 
อันเปนหลักการพื้นฐานของกฎหมายดังกลาวนี้ แตกลับดํ าเนินการเพื่อใหเศรษฐีมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
และชวยฟอกอาชญากรรมที่เศรษฐีบางคนกอไวในอดีตจากการบุกรุกที่ดินของแผนดินอันเปน 
สาธารณสมบติั พรรคการเมืองที่มิไดดํ าเนินนโยบายตามที่หาเสียงไวจักตองถูกลงโทษ เมื่อลงโทษ
ทางกฎหมายมิได จงพิจารณาลงโทษทางการเมือง ฤดูการเลือกตั้งเปนชวงเวลาที่ประชาชน 
ผูมสิีทธเิลอืกตัง้มีโอกาสพิจารณาลงโทษบรรดาพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย มิฉะนั้นการหลอกลวง
ทางการเมอืงจะยังมีตอไป และสังคมทางการเมืองไทยมิอาจปรับตัวสูดุลยภาพที่ดีข้ึนได

ขอ  5 จงพิจารณาลงโทษนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ชูนโยบายภูมิภาค
นยิม สภาผูแทนราษฎรหรือรัฐบาลมิไดมีไวเพื่อเอื้อประโยชนภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคใดเปนการเฉพาะ 
หากแตตองพิจารณาผลประโยชนของแผนดินโดยรวม การชูนโยบายภูมิภาคนิยมรังแตจะสราง
ความแตกสามัคคีในสังคมไทย  และทํ าใหประเทศไทยกลายเปน 'บอสเนียแหงบูรพาทิศ' ในที่สุด
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ขอ  6 จงพจิารณาเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งหนาใหม เพื่อใหเวทีการเมืองระดับ
ชาตมิ ี 'เลอืดใหม' เขาไปชะลาง 'เลือดเกา' นักเลือกตั้ง 'เลือดเกา' มักจะมีประวัติฉอฉลอํ านาจ   
ไมทางหนึง่กท็างใด ยิ่งผูที่เคยดํ ารงตํ าแหนงการเมือง ดังเชนรัฐมนตรีดวยแลว หายากที่จะไมเคย    
ฉอฉลอํ านาจ ทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ไมเคยมีผูทรงอํ านาจคนใดที่ไมเพลี่ยงพลํ้ าตออํ านาจ  
จงหลีกเลี่ยง'เลือดเกา' แสวงหา'เลือดใหม' การเลือกตั้งมีสภาพเสมือนหนึ่งกลไกราคา หาก 
ผูบริโภคไมพอใจคุณภาพสินคาที่เคยซื้อมาแตเดิม ก็ตองทดลองเปลี่ยนสินคาที่ซื้อ ฤดูการเลือกตั้ง 
เปนชวงเวลาที่ประชาชนมีสิทธิที่จะสลัดจาก 'สินคาเดิม' แลวแสวงหา'สินคาใหม' จนกวาจะพบ 
สินคาที่ถูกใจ จงใหโอกาสแกนักเลือกตั้ง'เลือดใหม' เพราะนับวันการเขาสูตลาดนักการเมือง
ลํ าบากยากเข็ญมากขึ้น ประชาชนควรจะเลือกนักเลือกตั้ง 'เลือดเกา' ก็ตอเมื่อพิสูจนแลววา 
เปนผูทีอุ่ทศิตนเพือ่ผลประโยชนสวนรวมอยางแทจริง ขอพิสูจนเบื้องตนมีอยูวา นับต้ังแตกาวเขาสู
ตลาดนกัการเมอืง  นักเลือกตั้ง 'เลือดเกา' มีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน  หรือขยายอาณาจักรธุรกิจ
ออกไปอยางผดิหูผิดตาหรือไม หากคํ าตอบคือใช สันนิษฐานเบื้องตนไดวา มีการใชอํ านาจทางการ
เมืองในการขยายฐานธุรกิจ จงสลัดนักเลือกตั้ง 'เลือดเกา' ประเภทนี้ ประดุจหนึ่งการสลัดทิ้ง 
รองเทาคูเกา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเลือกตั้งที่ไมกลาเปดเผยทรัพยสินของตนเอง

ขอ  7  จงอยาขายเสียง แตใหรับเงินไว หากนักเลือกตั้งนํ ามาแจก และควรจะ
บอกนักเลือกตั้งทุกคนที่นํ าเงินมาแจกวา เงินที่แจกนั้นนอยกวาที่นักเลือกตั้งคนอื่นๆแจก  
การรับเงินโดยมิไดใหคํ ามั่นวาจะลงคะแนนเสียงให มิอาจถือเปนการขายเสียง ทางราชการและ 
นกัวชิาการทีไ่มมีคลื่นสมองมักจะรองแรกแหกกะเชอวา การขายเสียงเปนตนตอของการฉอราษฎร
บังหลวง  ปวยการที่จะโตเถียงกันวา ไขเกิดกอนไก หรือไกเกิดกอนไข  ถึงประชาชนจะไมขายเสียง 
ใชวาจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ และใชวาเมื่อประชาชนไมขายเสียงแลว 
พรรคการเมอืงจะเลิกซื้อ ส.ส. ก็หาไม  กิเลสตัณหาและความใฝอํ านาจของนักเลือกตั้งมิใชหรือ 
ทีเ่ปนตนตอของการ ฉอฉลอํ านาจ เมื่อชนช้ันปกครองหามมิใหประชาชนขายเสียง ชนชั้นปกครอง
กํ าลังหามมิใหประชาชนมีกิเลสตัณหา โดยสะกดความตองการเงินและทรัพยสินของผู อ่ืน  
แตชนชั้นปกครองกลับธํ ารงกิเลสตัณหาของตนไว โดยใฝหาและแยงชิงอํ านาจกันตอไป  
นบัเปนประพฤติกรรมที่เรียกไดวา ”มอืถอืสาก ปากถือศีล” โดยแท  การซื้อขายเสียงเปนพฤติกรรม
อันควรที่จะวิเคราะหใหลึกซึ้ง หากประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมืองที่สัญญาวา 
จะนํ าที่ดินมาแจกเมื่อมีอํ านาจ ในกรณีนี้ถือเปนการแลกคะแนนเสียงกับนโยบายปฏิรูปที่ดิน  
ซึง่เปนการนํ า ”ของ” (คะแนนเสียง) แลกกับ ”ของ”(ที่ดิน) จริยธรรมของระบบทุนนิยมมิไดถือวา 
การนํ าของแลกกับของแตกตางไปจากการนํ าคะแนนเสียงแลกกับเงิน เพราะตางก็เปนการ 
แลกเปลี่ยนบนพื้นฐานเดียวกัน ไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม การแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นได 
ก็ตอเมื่อสนองความพอใจของผูที่อยูในกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้น ประชาชนผูมีสิทธิการลง
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คะแนนเสียงควรจะมีเสรีภาพในการวินิจฉัยวา จะนํ าคะแนนเสียงแลกกับนโยบายหรือนํ าไปแลก
กบัเงนิ หากเชือ่วานักเลือกตั้งที่ซื้อเสียงจะตองฉอราษฎรบังหลวงในภายหลัง  ก็มีเหตุที่ตองเชื่อ 
บนบรรทดัฐานเดียวกันวา  นักเลือกตั้งที่ 'ขาย' นโยบายสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากการด ําเนนินโยบายในภายหลังเฉกเชนเดียวกัน จงรับเงินจากนักเลือกตั้ง แตอยาใหคํ ามั่นวา
จะลงคะแนนให ถงึทานไมรับ ก็ยังมีผูคนอีกมากหลายรับ และถึงทุกคนจะพรอมใจกันไมรับเงิน
จากนักเลือกตั้ง ก็ใชวานักเลือกตั้งจะไมฉอฉลอํ านาจ นักเลือกตั้งเปนนักแสวงหาอํ านาจ  
แตอํ านาจกอใหเกิดการฉอฉล นักเลือกตั้งจึงเปนนักแสวงหาความฉอฉลโดยพื้นฐาน

ขอ 8 จงปลดเปลื้องเสื้อคลุมประชาธิปไตย และเปลือยกายนักเลือกตั้งให 
ลอนจอนมองทะลุกะพี้เพื่อใหเข าถึงแกนของนักเลือกตั้ง จงเลือก ส.ส.ที่มีจิตวิญญาณ
ประชาธิปไตย บทพิสูจนเร่ืองนี้เพียงแตพิจารณาวา นักเลือกตั้งที่เสนอตัวใหประชาชนเลือก  
เคยเปนฐานรองรับความชอบธรรมของระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยหรือไม นักเลือกตั้งจํ านวน
มากโหรองตอนรับการรัฐประหารและสยบยอมเปนสมุนบริวารผูนํ าฝายทหารที่ทํ ารัฐประหาร  
เพื่อใหความชอบธรรมแกการรัฐประหาร คร้ันถึงฤดูการเลือกตั้ง ก็เพียงแตหยิบเสื้อคลุม
ประชาธิปไตยมาสวมใส จงสกัดมิใหนักเลือกตั้งประเภทนี้เขาสูรัฐสภา ยิ่งนักเลือกตั้งที่เคยมี
ประวัติในการรวมทํ ารัฐประหารดวยตนเอง มาแลวยิ่งตองลงโทษใหจงหนัก เพื่อใหบทเรียนวา 
ประชาธปิไตยเปนเรื่องของสํ านึกทางมโนธรรม มิใชเพียงแตการสวมเสื้อคลุม

ขอ 9 เมือ่พจิารณาโดยรอบคอบแลววา ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดมีคุณสมบัติ
อันสมควรแกการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จงไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง โดยทํ าใหบัตรเสีย  
ดวยการกาผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน อยาฉีกบัตรเลือกตั้งหรือขายบัตรประชาชนของตนใหผูอ่ืน 
เพราะเปนการกระทํ าที่ผิดกฎหมาย ในอีกกรณีหนึ่ง ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงอาจพิจารณากาบัตร 
ใหเสีย เมื่อประเมินแลววา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งลวนแลวแตฉอฉลอํ านาจ แสวงหา 
ผลประโยชนสํ าหรับตนและพวกพอง  และมิไดเห็นแกผลประโยชนของแผนดิน  การกาบัตรใหเสีย
เปนการสงสัญญาณใหนักเลือกตั้งปรับปรุงตนเอง หากสัดสวนของบัตรเสียสูงมาก ก็จะเปนการ 
สงสัญญาณที่ชัดเจนวา ประชาชนไมพึงพอใจผลงานของรัฐบาลที่ผานๆมา จนถึงขั้นมีมติวา              
นกัเลอืกตั้งเลวเหมือนกันหมด
                      จงใชดุลพนิจิของทานในการพิจารณาขอแนะนํ าขางตนโดยถองแท  อยาเชื่อขอแนะ
น ําโดยปราศจากการไตรตรอง
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∗

   คูมือการเลือกตั้งสํ าหรับประชาชน (2)

                       ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนกลุมคนที่นาสงสารในฤดูการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎร บางคนวาเหวเพราะขาดรัก และไมรูจะหันไปพึ่งใคร แตสวนใหญสับสน เพราะตอง
ฟงเสยีงโฆษณา ทัง้จากทางราชการและผูสมัครรับเลือกตั้ง คร้ันจะพักผอนดวยการฟงรายการวิทยุ
หรือชมรายการโทรทัศน  ก็มิอาจหลีกหนีเสียงโฆษณาทางการเมืองไปได

คูมือฉบับนี้จัดทํ าขึ้นเพื่อชวยเหลือผูคนที่วาเหวและสับสนในสังคมการเมืองที่อุดม
ดวยความฉอฉลดังที่เปนอยูนี้

กฎขอที่หนึ่ง จงมีความมั่นใจในตนเอง หากทานยังมีความมั่นใจไมเต็มรอย  
จงออกไปยนืกลางทุง สูดอากาศบริสุทธิ์ใหเต็มปอด และระดมความมั่นใจใหเต็มหัวใจ แลวเพง
สมาธิเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้ง สิทธิการเลือกตั้งเปน ‘ทรัพยสิน’ ของทาน   
ทานจะใช ‘ทรัพยสิน’ นี้หรือไม และจะใชอยางไร ลวนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทานแตเพียง 
ผูเดยีว จงประเมนิผลประโยชนที่ไดเทียบกับตนทุนที่ตองเสียจากการใชสิทธินี้ หากเห็นวาคุม จง
เดนิเขาคหูาเลอืกตัง้ หากเห็นวาไมคุม จงพักผอนอยูกับบานหรือเที่ยวเตรตามใจชอบ สบายกวา
กนัเยอะเลย จงส ําเหนียกวา  ไมมีชวงเวลาใดที่นายอํ าเภอผูหวังไดดิบไดดีจากการใชสิทธิเลือกตั้ง
ของประชาชนและนักเลือกตั้งผูหวังจรสูสภา  จะอยูในเงื้อมมือของทานเทากับชวงเวลานี้อีกแลว

กฎขอที่สอง จงอยาเลือกคนดี  ยิง่พรรคการเมืองที่โฆษณาตัวเองวาเปนพรรค 
ของคนดดีวยแลว ยิง่ตองหนีหาง ใครก็ตามที่ตะโกนกองเวทีปราศรัยหาเสียงวา “กูดีกวามึง” ตอง
เมนิหนาหน ี แตอยาลืมจดเบอรและชื่อ แลวบอกตอๆกันไปวา อยาไปเลือก เจาเงาะมิยอมเผย 
ใหเห็นสังขทองฉันใด คนดียอมไมโฆษณาตัวเองฉันนั้น สภาเปนโรงงานผลิตบริการความไมดี  
ไมมเีทพ มีแตมาร เพราะไมปรากฏวาอมารหรืออัมมารเปนสมาชิกสภา คนดีที่เดินเขาสภาแหงนี้ 
ลวนกลบัออกมาเปนคนไมดี  สวนที่ยังรักษาความดีอยูไดบางมักจะเปน ส.ส.สมัยแรก หรือมิฉะนั้น
ก็เทงทงึกอนครบวาระ การเลือกคนดีเขาสภาจึงเปนยทุธวธิใีนการลดทอนจํ านวนคนดีในสังคมไทย 
ซึ่งเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติอยางยิ่ง หากตองการใหคนดีเปนคนดีตอไป จงใหคนดีอยู 
นอกสภา

                                                          
∗ หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 พฤศจิกายน 2539
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กฎขอที่สาม จงอยาเลือกคนมีความรู สุภาษติโบราณกลาววา ความรูทวมหัว  
เอาตัวไมรอด เมื่อยังไมสามารถชวยตัวเองใหตลอดรอดฝงได จะอาสาชวยคนอื่นไดอยางไร  
ยิ่งพรรคการเมืองที่โฆษณาตนเองวามีคุณภาพคับแกวดวยแลว ยิ่งตองฟงหูไวหู จงระลึกถึง 
อมตพจนของเหลาจือ้ที่วา คนรูไมพูด คนพูดไมรู อมตพจนนีย้นืหยัดตอการพิสูจนมากกวาสองพัน
ปแลว ในสังคมการเมืองที่อุดมดวยความฉอฉล คนมีความรูเปนสัตวจํ าพวกที่เปนอันตราย 
ตอแผนดิน เพราะสามารถใชความรูไปในทางฉอฉลไดมากขึ้นและแนบเนียนขึ้น จงหนีหางคน 
มคีวามรูที่แสวงหาอํ านาจ

กฎขอที่สี่  จงอยาเลือกคนซื่อสัตย  อมตพจนของรังสรรค ธนะพรพันธุ กลาวไว 
นานแลววา  คนซื่อไมพูด คนพูดไมซื่อ  ทัง้นีม้ไิดมคีวามหมายวา คนใบเทานั้นที่เปนคนซื่อ หากแต 
มีความหมายวา คนที่ซื่อสัตยนั้นไมเคยโออวดความซื่อสัตยของตนเอง ใครก็ตามที่โฆษณา 
ความซื่อสัตยของตนเอง ใครคนนั้นคดในของอในกระดูกมาแตกํ าเนิด หากแมนมีผูสมัครรับ 
เลือกตั้งที่เปนคนซื่อสัตยจริง จงอยางสงเขาสภา เพราะสภาเปนสถาบันที่ทํ าลายความซื่อสัตย  
การสงคนซื่อสัตยเขาสภาจึงเปนการทํ ารายปตุภูมิมาตุคาม เพราะทํ าใหจํ านวนคนซื่อสัตย 
ในแผนดินลดลง ในเมื่อสภาเปนที่สิงสู ของบรรดานักเลือกตั้งที่ไรความสัตยซื่อจํ านวนมาก  
จํ าเปนตองสงคนโกงไปคานอํ านาจคนโกงดวยกันในสภา คนซื่อนั้นมิอาจจับไดไลทันเลหเหลี่ยม 
คนโกง มแีตคนโกงเทานั้นที่ทันคนโกงดวยกัน หนามยอกตองเอาหนามบงฉันใด คนโกงตองถูก
ขจดัดวยคนโกงฉันนั้น

ในการนี ้ จํ าเปนตองแยกแยะระหวาง ‘โกงได’ กับ ‘โกงเปน’ พรรคการเมืองบาง
พรรคหวัหนาพรรคเปนตัวโกงเสียเอง นี้เรียกวา ‘โกงได’ แตหวัหนาพรรคบางพรรคสวมหนากาก 
เปาบุนจิน้ แลวปลอยใหลูกพรรคสูบเลือดแผนดิน โดยตนเองหมั่นเทศนาเรื่องความซื่อสัตยตอไป      
นีเ้รียกวา ‘โกงเปน’  จงถามผูสมคัรรับเลือกตั้งในเขตของทานวาเปนคนโกงหรือไม ใครก็ตามที่ยอม
รับความคดโกงของตนควรอยูในขายไดรับเลือก และหากตองเลือกระหวางคนโกงสองประเภท  
ใหเลือก ‘คนโกงเปน’ เหนือ ‘คนโกงได’  สภาจะไดเต็มไปดวยสมาชิกที่ด่ืมไวนขวดละแสน

กฎขอที่หา จงอยาเลือกนักปฏิรูป นโยบายการปฏิรูปไมวาจะเปนการปฏิรูป 
การเมือง การปฏิรูปเศรษฐกิจ หรือการปฏิรูปสังคมกํ าลังเปนที่โหยหาของคนจํ านวนไมนอย  
พรรคการเมอืงและนักเลือกตั้งจึงพากันโฆษณานโยบายการปฏิรูป จงอยาเลือกพรรคการเมืองและ 
นกัเลอืกตัง้ทีโ่ฆษณานโยบายการปฏิรูปเปนสมัยที่สอง เพราะแสดงวา ส่ิงที่โฆษณาไวในสมัยแรก 
ยงัมไิดท ํา หรือทํ าแลว แตลมเหลว จงอยาเลือกพรรคการเมืองและนักเลือกตั้งที่โฆษณานโยบาย 
การปฏิรูปเปนสมัยแรก เพราะแสดงถึงความเชื่องชาไมทันการณ จงเลือกเฉพาะพรรคและ 
นกัเลอืกตัง้ทีม่นีโยบายวา หากไดรับเลือกตั้งเขาสภาแลวจะไมทํ าอะไรเลย โดยรอรับเงินเดือนและ
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เบี้ยประชุมแตเพียงอยางเดียว การอยูเฉยๆ นอกจากแสดงถึงความสมถะและความพึงพอใจ 
ในสิ่งที่เปนอยู อันสอดคลองกับพุทธวัจนะแลว ยังเปนการสรางคุณูปการแกแผนดินอยาง 
อเนกอนนัต เพราะเทาที่ผานมา  ส่ิงที่พรรคการเมืองและนักเลือกตั้งทํ าลวนมีสวนทํ าลายแผนดิน
ทั้งสิ้น

กฎขอที่หก จงอยาเลือกคนจน สภาไดชื่อวาเปนสถาบันที่ชํ าระลางความจน     
คนจนที่เดินผานเขาสภา เมื่อกลับออกมามักจะกลายเปนคนรวย มีแตคนซื่อบ้ือเทานั้น 
ทีไ่มสามารถฉกฉวยความรํ่ ารวยออกจากสภา แตคนจนเปนกลุมชนที่สังคมพึงอนุรักษ และสังคม
ไทยก็มีชื่อเสียงในการอนุรักษคนจนมาชานาน หากสงคนจนเขาสภากันหมด ก็จะไมมีคนจน 
เหลือไว ในแผ นดิน  ชื่อเสียงของสังคมไทยในดานการอนุ รักษคนจนยอมมลายหายไป   
เมื่อพิจารณาในแงนี้แลว จะพบวา คนจนชวยทํ าประโยชนใหประเทศชาติ เพราะปรากฏวา  
เกอืบไมมคีนจนลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งทํ าใหคนจนไมสูญพันธุไปจากสังคมไทย

กฎขอที่เจ็ด  จงอยาเลือกผูสมัครที่ไมรูจักให การใหทานเปนคุณธรรมอันสูงสง  
เพราะนอกจากแสดงถึงความไมติดยึดแลว ยังสะทอนถึงความเมตตากรุณาอีกดวย ใครก็ตาม 
ที่ศึกษาพระเวสสันดรชาดกยอมตระหนักในความขอนี้ ผูสมัครที่ไมรูจักใหนั้นจะหวังทํ าประโยชน
แกผูอ่ืนยอมยากทีจ่ะเปนไปได แตทานตองรูจักแยกแยะวา การใหทานนั้นมีหลายแบบ นักเลือกตั้ง 
บางคนควักกระเปาตนเองออกให แตบางคนควักกระเปาคนอื่นมาแจกประชาชน จงแยกแยะ
ลักษณะการใหทานใหแจมชดั  และตัดสินใจกันเองวาจะเลือกนักเลือกตั้งประเภทใด

กฎขอที่แปด จงอยาเลือกคนที่มีสัจจะวาจา สังคมการเมืองเปนวังวนที่กอใหเกิด
การตระบัดสัตย สัจพจนของสังคมนี้ก็คือ ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร คนทีม่สัีจจะวาจาเมื่อเขาสู 
วังวนทางการเมืองยอมกลายเปนคนตระบัดสัตยไดโดยงาย รายงานการวิจัยเรื่องหนึ่งซึ่งอาศัย 
ขอมลูจากการสัมภาษณพบวา นักเลือกตั้งมิไดรับรูสุภาษิตไทยที่วา เสยีชีพอยาเสียสัตย การสง 
คนที่ยึดมั่นในสัจจะวาจาเขาสภา ไมเพียงแตเปนการทํ าลายคนดีเหลานั้นเทานั้น หากยังทํ าให
สังคมไทยกลายเปนสังคมที่ไรสัจจะอีกดวย การเลือกคนตระบดสัตยเขาสภาจึงเปนการจํ ากัด
ความตระบัดสัตยมิใหกลายเปนมะเร็งคุกคามสังคมไทย ใครที่หาเสียงวาจะใหมีการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัด แตมีอํ านาจแลวเปลี่ยนนโยบายก็ดี ใครที่หาเสียงวาจะปฏิรูปการเมือง แตทํ า 
แชเชือนเมื่อมีอํ านาจก็ดี และใครที่ประกาศนโยบายแจกที่ดินใหคนจน แตแลวกลับนํ าไปแจกให
คนรวยและสมุนบริวารก็ดี คนเหลานี้บรรลุปรมตัถธรรมแหงความตระบัดสัตย สมควรที่จะสงเขา
สภาตอไป มิฉะนั้นสภาจะเปนสถาบันของคนตระบัดสัตย โดยคนตระบัดสัตย และเพื่อคนตระบัด
สัตยไดอยางไร หากปลอยคนเหลานี้อยูนอกสภา รังแตจะทํ าลายคุณธรรมในสังคมซึ่งมีอยูนอยนิด
อยูแลว และเปนอันตรายตอเยาวชนของชาติอยางยิ่ง



9

กฎขอที่เกา  จงอยาเลือกผูชาย แมผูชายมีสวนสรางโลก แตผูชายก็มีบทบาท 
ในการทํ าลายไมแตกตางจากมนุษยเพศอื่น การที่สภามีความวิปริตสวนสํ าคัญเปนเพราะการ 
ขาดความสมดลุทางเพศ  โครงสรางทางเพศของสมาชิกสภามิไดสอดคลองกับโครงสรางของสังคม
โดยสวนรวม จึงสมควรพิจารณาเลือกสมาชิกเพศหญิงมากขึ้น เพื่อทํ าใหสภามีภาวะสมดุล 
ทางเพศ อนึง่ ดวยเหตุที่มนุษยไรเพศมีจํ านวนเพิ่มข้ึนในสังคมไทย ดังนั้น สภาจึงควรที่จะมีสมาชิก
ทีไ่รเพศเพิ่มข้ึนดวย

กฎขอที่สิบ จงอยาเลือกคนเตี้ย ความเตีย้เปนบอเกิดของความทะเยอทะยาน  
ความขอนี้พิจารณาไดจากขอเท็จจริงที่วา คนเตี้ยมักตองเงยหนาในยามพูดคุยกับคนสูง ไมมีคน
เตีย้คนใดกมหนาพูดคุยกับคนสูง คนสูงหาไดเปนเชนนั้นไม คนสูงมีแตตองถอมตน ดวยเหตุที่ตอง 
กมหนาในยามพดูคยุกบัคนเตี้ยนั่นเอง ไมมีงานวิจัยชิ้นใดที่คนพบวา คนสูงเงยหนาคุยกับคนเตี้ย  
เวนแตในยามที่นั่งหรือนอน ความทะเยอทะยานของคนเตี้ยกอใหเกิดวิกฤติการณแกมนุษยชาติ 
นบัคร้ังไมถวน  ไมวาจะเปนกรณนีโปเลียนหรือฮิตเลอร ในประวัติศาสตรการเมืองไทย เมื่อทองฟา 
สีทองผองอํ าไพ และคนเตี้ยเปนใหญในแผนดิน เมืองไทยมักจะตองเผชิญกับวิกฤติการณ 
ทางเศรษฐกจิหรือวกิฤติการณทางทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยเรื่องหนึ่งพบวา ระดับความสูงของ 
ผูนํ ามสีหสมัพนัธกบัอัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประเทศที่มีผูนํ าสูง
สามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดมากกวาประเทศที่มีผูนํ าเตี้ย สหสมัพนัธดังกลาวนี้มีคาสูงยิ่ง 
ดวยระดับความเชื่อมั่น  99.99%  Coffee Statistics  เทากับ  5.4321  Cocaine-Heroine Test  
เทากับ 1.2345  และ  Watson-Sherlockholm Index  เทากับ 0.8555
 จงพิจารณาคูมือการเลือกตั้งที่นํ าเสนอขางตนนี้อยางถองแท อยาเชื่อโดยไม
ไตรตรอง

หมายเหตุ บทความตอนที่หนึ่งของบทความชื่อเดียวกันนี้ตีพิมพใน ผูจัดการรายวัน ฉบับ 
วนัศกุรที ่23 มิถุนายน 2538 ขณะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในปนั้น
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ภาคที่สอง

คูมือนักเลือกตั้ง
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∗

คูมือนักเลือกตั้ง (1)
ตอนเปดตลาดนักการเมือง

ความไรสมรรถภาพของพรรคประชาธิปตยในการอธิบายใหพรรคพลังธรรมฟงวา  
เหตุใดการปฏิรูปที่ดินจึงกลายเปนการใหความชอบธรรมแกเศรษฐีและสมุนบริวารของผูนํ าพรรค
ประชาธิปตยบางคนในการถือครองที่ดิน อันเปนเหตุใหพรรคพลังธรรมเลือกยืนอยูขางความ        
ชอบธรรม และถอนตัวออกจากการรวมรัฐบาล นํ ามาซึ่งการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2538

การยุบสภามีผลในการทํ าลายดุลยภาพทางการเมืองที่มีอยูเดิม และกอใหเกิด
การเคลื่อนไหวเพื่อปรับตัวสูดุลยภาพใหมหลังการเลือกตั้งวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ในการ 
ยบุสภาครัง้นี ้ นกัเลือกตั้งบางคนตัดสินใจออกไปจากตลาดนักการเมือง โดยที่ในขณะเดียวกันก็มี
นักเลือกตั้งหนาใหมกาวเขามาแทนที่ นักเลือกตั้งจํ านวนมากกํ าลังอยูในกระบวนการยายพรรค  
ซึ่งจะยังผลใหพรรคการเมืองบางพรรคเฟองฟู และบางพรรคซบเซา พรรคที่ซบเซาบางพรรค 
อาจพบจดุจบในทายที่สุด  โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมเฉกเชนเดียวกัน

“คูมือนักเลือกตั้ง” ฉบับที่ทานกํ าลังอานอยูนี้ เขียนขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรม
ของนกัการเมืองและพรรคการเมืองในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมา โดยที่มิไดมีเจตนารมณ
พืน้ฐานทีจ่ะใหคํ าแนะนํ าแกนักเลือกตั้ง ซึ่งจํ านวนไมนอยเปนอเวไนยสัตว หากแตตองการที่จะให
คํ าท ํานายเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมืองเปนสํ าคัญ

ขอ 1 นกัเลอืกตัง้หนาใหมที่ตัดสินใจเขาสูตลาดนักการเมืองจํ าเปนตองประเมิน
ฐานทางการเมืองของตน หากไมมีฐานทางการเมืองที่มั่นคงในเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัคร  
ยอมหาพรรคการเมืองสังกัดไดยาก ในการนี้จํ าเปนตองมีหัวคะแนนและเครือขายทางการเมือง 
ทีก่วางขวาง การไตเตาเปนนักการเมืองระดับชาติอาจจํ าเปนตองผานสนามการเมืองระดับทองถิ่น  
อยางนอยที่สุดเพื่อจัดตั้งระบบหัวคะแนนและเครือขายทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ นักเลือกตั้ง
หนาใหมจึงตองมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร หากปราศจากฐานทางการเมืองและฐาน 
ทางเศรษฐกิจ ถึงจะมีความมุงมั่นในการทํ างานเพื่อประเทศชาติและอุดมการณทางการเมือง 
อันแรงกลา จะไมสามารถผานเขาสูตลาดนักการเมืองได
                                                          
∗ หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 2 มิถุนายน 2538
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ขอ 2 ในการเลือกพรรคการเมืองเพื่อเขาสังกัด นักเลือกตั้งหนาใหมไมควรเสีย
เวลาศกึษานโยบายและอุดมการณของพรรคการเมืองแตละพรรค เพราะพรรคการเมืองเหลานี้ไมมี
นโยบายและอุดมการณที่แทจริง จึงไมมีความแตกตางในดานนี้ นักเลือกตั้งที่มีเปาหมายอยูที่
ตํ าแหนงรัฐมนตรี จะตองเลือกสังกัดพรรคการเมืองที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลสูง แตพรรคการเมือง
เชนวานี้มักจะมีผูแยงกันเขา เพราะนักเลือกตั้งลวนตองการเปนใหญในแผนดินดวยกันทั้งสิ้น  
ดังนั้น นักเลือกตั้งหนาใหมจะตองจัดลํ าดับพรรคการเมือง ดุจเดียวกับที่นักเรียนจัดลํ าดับ
มหาวทิยาลยัใน ฤดูการสอบคัดเลือก เมื่อเขาพรรคการเมืองลํ าดับสูงสุดมิได ก็ตองเลือกลํ าดับรอง
ลงไป โอกาสที่นักเลือกตั้งหนาใหมจะไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้ง 
ข้ึนอยูกับความแข็งแกรงของฐานทางการเมืองและฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
ภาวะการแขงขันในเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัครดวย หากเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัครเปนเขตที่
พรรคการเมืองที่เลือกมีผูสมัครที่เขมแข็งอยูแลว นักเลือกตั้งหนาใหมยอมยากที่จะแทรกตัวเขาไป
ได  ดังนัน้ จึงตองหันไปหาพรรคการเมืองที่ไรฐานในเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัคร

ขอ 3 เพื่อใหผานกระบวนการคัดสรรเพื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค
การเมอืงทีเ่ลือกสังกัด นักเลือกตั้งหนาใหมอาจตองใชเงินหลอล่ืน เงินบริจาคที่มีลักษณะประดุจ
หนึ่ง ‘สินบน’  นีไ้มควรใหแกพรรคในฐานะนิติบุคคล  แตควรใหแกผูนํ าพรรคในฐานะปจเจกบุคคล  
การบริจาคเงินใหแกพรรคในฐานะนิติบุคคลไมมีหลักประกันวาจะไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนพรรค  
เพราะจะไมมีผูใดถือเปนธุระในการผลักดันใหผานกระบวนการคัดสรร แตการบริจาคเงินใหแกผูนํ า
พรรคนั้น อยางนอยที่สุดผูนํ าพรรคที่รับเงินบริจาคตองมีสวนรับผิดชอบในการผลักดันนักเลือกตั้ง
หนาใหมที่ใหเงินบริจาคนั้น การบริจาคเงินในกรณีเชนวานี้มิจํ าตองใหแกหัวหนาหรือเลขาธิการ
พรรคเสมอไป  แตควรใหแกผูนํ า ‘มุง’ ทีท่รงอทิธพิลในการคัดเลือกตัวแทนพรรค  การเลือก ‘ผูนํ า
มุง’ เพื่อบริจาคเงินจํ าตองศึกษาการเมืองภายในพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวาง 
‘มุง’ อยางรอบคอบ

ขอ 4 นักเลือกตั้งหนาใหมที่มีเงินถุงเงินถัง และมีฐานเศรษฐกิจรองรับอยาง 
มั่นคงอาจมองขามทางเลือกตามขอ 3 โดยหันไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม ในกรณีเชนนี้  
นกัเลอืกตัง้หนาใหมสามารถคัดเลือกตนเองใหเปนตัวแทนพรรค โดยไมตองงอพรรคการเมืองอื่นใด  
หากตองการหวังผลในการยึดอํ านาจปกครอง พรรคการเมืองที่จัดตั้งใหมจักตองมีเงินทุนไมนอย
กวา 2,000 ลานบาท ยุทธวธิใีนการยดึกุมอํ านาจรัฐในระบบทุนนิยมดังเชนสังคมเศรษฐกิจไทย 
ก็เพียงแตปลอยใหกลไกราคาทํ างาน เพราะนักเลือกตั้งไทยลวนแลวแตเปนสัตวเศรษฐกิจที่ 
เคลื่อนยายตามแรงดึงดูดของ กลไกราคา และสามารถขายแมแตจิตวิญญาณและความ 
เปนมนษุย การแขงขันดานราคาเปนสูตรสํ าเร็จที่ตองทองใหข้ึนใจ
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 ขอ  5 นักเลือกตั้งหนาใหมที่ไมมีเงินถุงเงินถังตามขอ 4 และไมมีแมแต 
เงินบริจาคตามขอ 3 จํ าตองอดทนในการไตเตาบันไดทางการเมือง กลาวคือ ภายหลังจาก
พยายามสรางฐานการเมืองในเขตการเลือกตั้งที่หมายตาไวแลว ก็ตองแสวงหาผูอุปถัมภทางการ
เมืองที่มีฐานมั่นคงและอนาคตสดใส นักเลือกตั้งหนาใหมตองทํ างานรับใชผูอุปถัมภ นับต้ังแต 
การเปนผูติดตาม จนถึงยามหนาหอง พรอมทั้งแสดงความจงรักภักดีตอผูอุปถัมภ และรอคอย
จงัหวะใหผูอุปถัมภผลักดันใหเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้ง

ขอ 6 นักเลือกตั้งหนาเกามีความไดเปรียบนักเลือกตั้งหนาใหม เพราะ 
อยางนอยทีสุ่ดไดพิสูจนแลววามีฐานการเมืองในเขตการเลือกตั้งของตน นักเลือกตั้งหนาเกาจึงไม
มปีญหาในการหาพรรคสังกัด ตรงกันขาม นักเลือกตั้งหนาเกาอยูในฐานะที่จะเลือกพรรคการเมือง
ได หากพรรษาทางการเมอืงยิ่งมากเพียงใด ก็ยิ่งมีอํ านาจตอรองมากเพียงนั้น นักการเมืองหนาเกา
มีทางเลือกที่จะสังกัดพรรคเดิม หรือตัดสินใจยายพรรค การตัดสินใจเรื่องนี้เปนการตัดสิน 
ทางเศรษฐกิจ เพราะการสมัครรับเลือกตั้งเปนการลงทุนทางการเมือง หากการสังกัดพรรคเดิม 
มีหลักประกันวาจะไดรับตํ าแหนงทางการเมืองที่ดีข้ึน และ/หรือไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เพิ่มข้ึนเกินกวารายจายทางการเมืองที่ตองเสีย ก็อาจเลือกสังกัดพรรคเดิม หากอนาคตทางการ
เมอืงและเศรษฐกิจในพรรคเดิมไมสดใส ก็ตองตัดสินใจยายพรรค แตทั้งนี้ตองแนใจวา การยาย
พรรคชวยใหไดผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจดีกวาเดิม การประเมินเรื่องนี้ตองอาศัย 
Cost-Benefit Analysis นกัเลอืกตั้งที่เปนสัตวเศรษฐกิจที่มีเหตุผล (economic rationality) ตองละ
ทิง้พรรคทีไ่มมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล โดยเคลื่อนยายไปสูพรรคที่มีโอกาสรวมจัดตั้งรัฐบาล  การคงอยู
ในพรรคที่ตองเปนฝายคานจะไมไดผลประโยชนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผูนํ าฝายคาน 
หลายคนไดล้ิมรสความอดอยากปากแหงมาแลว

ขอ 7 ราคาของนักเลือกตั้งเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดการตัดสินใจยายพรรค  
ราคาเปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงค (demand) กับอุปทาน (Supply) ในตลาด 
นักการเมือง ในดานหนึ่งโอกาสในการไดรับเลือกตั้งและพรรษาทางการเมืองเปนปจจัยสํ าคัญ 
ที่กํ าหนด ‘ราคา’ ของนักเลือกตั้งแตละคน หากโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งยิ่งสูงมากเพียงใด 
‘ราคา’ ก็ยิ่งสูงมากเพียงนั้น ในอีกดานหนึ่ง ‘ราคา’ ดังกลาวนี้ข้ึนอยูกับอํ านาจซื้อของพรรค 
การเมืองดวย พรรคการเมืองกระจอกงอกงอยยอมไรอํ านาจซื้อ ตรงกันขามกับพรรคการเมือง 
ที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลสูงยอมอยูในฐานะที่จะเสนอซื้อในราคาสูง ยิ่งหัวหนาพรรคมีความ
กระสนัอยากเปนนายกรัฐมนตรีมากเพียงใด ราคาที่เสนอซื้อจะยิ่งสูงมากเพียงนั้น โดยทั่วไปแลว 
พรรคการเมืองที่มีโอกาสในการจัดตั้ง รัฐบาลสูงมักจะไมมีปญหาการขาดแคลนเงินทุน เพราะ 
นายทุนพากันประเคนเงินใหเพื่อหวังผลประโยชนในอนาคต เมื่อถึงฤดูเลือกตั้ง นักเลือกตั้งตอง 
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ช็อปป งตามพรรคการเมืองตางๆเพื่อสืบหาราคาสารสนเทศเกี่ยวกับราคาเปนสารสนเทศ 
ที่ไมสมบูรณ (imperfect information) จ ําเปนตองอาศัยการสืบคนอยางมีประสิทธิภาพ ราคา 
ข้ันตํ ่า 5 ลานบาทที่จายกันในฤดูการเลือกตั้งป 2535 กลายเปนราคา ‘หมาเมิน’ ในฤดูการเลือกตั้ง
ป 2538 ราคาที่จายกันในฤดูกาลนี้ (2538) อยูในชวง 10-20 ลานบาท สํ าหรับนักเลือกตั้ง 
ชัน้สดุยอด ราคาจะสูงกวาระดับดังกลาวนี้ แตนักเลือกตั้งชั้นเลวอาจไดราคาตํ่ ากวานี้ จงสืบคน
ราคาใหถองแท มิฉะนั้นอาจตองเสียใจในภายหลังวา ขายตัวไมสมราคา

ขอ 8 จงอยาฟงเสียงนกเสียงกาที่โจมตีการยายพรรค การยายพรรคโดยสาระ
สํ าคัญมีสภาพเสมือนหนึ่งการเปลี่ยนบริษัทที่ทํ างาน จึงมิใชเร่ืองผิดจริยธรรมทางการเมือง  
แรงงานยังยายถิ่นได เหตุไฉนนักการเมืองจึงยายพรรคมิได ในทํ านองเดียวกัน พรรคการเมือง 
กไ็มตองใสใจตอเสียงโจมตีการซื้อนักเลือกตั้ง บริษัทธุรกิจยังซื้อตัวพนักงานดวยการเสนอจายเงิน
เดือนสูงกวาบริษัทอื่นๆได เหตุไฉนพรรคการเมืองจึงซื้อตัวนักเลือกตั้งมิได การที่พรรคการเมือง 
ซื้อตัวนักเลือกตั้งก็ประดุจหนึ่งบริษัทธุรกิจซื้อตัวมืออาชีพ จงทํ าใหประชาชนชาชินกับการยาย
พรรคและการซือ้ตัวนักเลือกตั้ง การที่พรรคการเมืองทุกพรรคปรับตัวสูแนวทางนี้นับเปนพัฒนาการ
ที่ถูกตอง ในอนาคตนักเลือกตั้งควรจะประกาศซื้อตัวนักเลือกตั้งอยางเปดเผย เมื่อสารสนเทศ 
เกี่ยวกับราคาเปนสารสนเทศที่สมบูรณแลว ตลาดนักการเมืองจะทํ างานอยางมีประสิทธิภาพ 
มากขึ้น

ขอ 9 เมื่อตัดสินใจยายพรรค และเลือกพรรคที่จะสังกัดใหมแลว จงเจรจา 
ตอรองราคาอยางมีประสิทธิภาพ การเจรจาจักตองกํ าหนดพื้นฐานบนผลประโยชนระยะสั้น  
เพราะผลประโยชนระยะยาวเปนเรื่องไมแนนอน นักเลือกตั้งจํ านวนมากตองอกหักเนื่องจาก 
ผิดหวังกับคํ าสัญญาลมๆแลงๆ ราคาที่นักเลือกตั้งไดรับมีทั้งราคาในรูปตัวเงินและราคาที่มิใช 
ตัวเงิน ตัวอยางของ ‘ราคา’ ทีม่ใิชตัวเงนิ ไดแก ตํ าแหนงทางการเมือง แตนักเลือกตั้งที่ชาญสนาม
จักตองไมหลงคารมกับคํ าสัญญาเกี่ยวกับตํ าแหนงทางการเมือง ยุทธวิธีที่จะเสริมสรางอํ านาจ 
ตอรองของนกัเลือกตั้ง ก็คือ การหิ้ว ส.ส.บริวารใหยายพรรคตามไปดวย หากปราศจาก ส.ส.บริวาร
แลว อํ านาจตอรองยอมมีนอย อยางไรก็ตาม หากปรากฏในภายหลังวา นักเลือกตั้งมิไดรับ ‘ราคา’
ครบถวนตามสัญญา ควรจะปาวรองใหเปนที่ทราบทั่วไป พรรคการเมืองดังกลาวจะไดสูญเสีย
ความเชื่อถือในตลาดนักการเมือง

ขอ 10 ในทันทีที่การยายพรรคตกลงกันไดแลว นักเลือกตั้งจะตองใหสัมภาษณ 
เกี่ยวกับความเลวระยํ าของพรรคการเมืองเดิม และสรรเสริญพรรคการเมืองที่จะยายสังกัด  
เพือ่สรางความชอบธรรมในการยายพรรค
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คูมือนักเลือกตั้ง (2)
ตอนสูสนามเลือกตั้ง1

เมื่อถึงฤดูการเลือกตั้ง สนามเลือกตั้งกลับมามีชีวิตชีวา คราครํ่ าดวยผู คน  
และสะพดัดวยกระแสเงินตรา นักเลือกตั้งจํ าเปนตองศึกษายุทธวิธีในการแสวงหาชัยชนะในสนาม
เลอืกตัง้  จงศกึษาบทเรียนจากนักเลือกตั้งที่ประสบความสํ าเร็จทางการเมือง

ขอ 1 การจัดระบบหัวคะแนนเปนเรื่องจํ าเปนสํ าหรับนักเลือกตั้งที่เลือกเสนทาง
การเมืองอันยาวไกล หากปราศจากระบบหัวคะแนน นักเลือกตั้งยากที่จะตอสายสัมพันธไปถึง
ประชาชนที่เปนฐานรากได นักเลือกตั้งที่ประสบชัยชนะในการเลือกตั้งโดยปราศจากระบบ 
หวัคะแนน จ ําเปนตองเรงรีบจัดตั้งระบบหัวคะแนน มิฉะนั้นชีวิตทางการเมืองอาจมีอายุอันแสนสั้น 
หัวคะแนนมิไดมีประโยชนเฉพาะในฤดูการเลือกตั้ง แมนอกฤดูการเลือกตั้งหัวคะแนนสามารถ 
ทํ าหนาที่ถายทอดปญหาความทุกขยากของประชาชนไปสูนักเลือกตั้ง ดูแลทุกขสุขของประชาชน
แทนนักเลือกตั้ง และชวยขจัดปดเปาภาวะทุกขเข็ญของประชาชนแทนนักเลือกตั้งในระดับหนึ่ง  
ในประการสํ าคัญ หัวคะแนนชวยสอดแนมความเคลื่อนไหวของปรปกษทางการเมืองของ 
นักเลือกตั้ง ซึ่งชวยปองกันมิใหเพลี่ยงพลั้งปรปกษโดยงาย การขยายฐานของระบบหัวคะแนน 
ทัง้ในแนวราบและแนวดิ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง

ขอ 2 อยากระโดดลงสนามเลือกตั้งอยางสุมเสี่ยง โดยหวังเพียงทุมเงินซื้อเสียง  
เจาบุญทุ มจํ านวนมากที่พายแพการเลือกตั้งปรากฏใหเห็นทุกฤดูกาล การทุ มเงินซื้อเสียง 
โดยปราศจากสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชน มิไดใหหลักประกันวาจะประสบชัยชนะในการ
เลือกตั้ง แตถามีอุบัติเหตุไดรับชัยชนะ จํ าเปนตองลงทุนจัดตั้งระบบหัวคะแนนและสถาปนา 
สายสมัพนัธเชิงอุปถัมภกับราษฎร  เพื่อยืดอายุทางการเมือง

ขอ 3  การเลือกหุนสวนการเลือกตั้งมีความสํ าคัญตอความสํ าเร็จหรือความ 
ลมเหลวในการเลือกตั้ง ในระบบการเลือกตั้งที่เขตการเลือกตั้งแตละเขตมีผูแทนราษฎรไดมากกวา
หนึง่คน  นกัเลอืกตั้งจํ าตองมีหุนสวนการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งที่ชาญฉลาดจะตองไมปลอยใหพรรค
ก ําหนดผูสมัครรับเลือกตั้งตามใจชอบ  หากแตควรตอรองใหเลือกหุนสวนการเลือกตั้ง หากผูสมัคร
                                                          
1 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 มิถุนายน และฉบับวันศุกรที่  
 16 มิถุนายน 2538



16

รับเลือกตั้งที่พรรคคัดเลือกใหเปนหุนสวนศรศิลปไมกินกัน หรือมีแนวความคิดไมสอดคลอง 
ตองกัน นักเลือกตั้งที่มีอํ านาจตอรองจักตองขมขูผูบริหารพรรคเพื่อใหเปลี่ยนรายชื่อหุนสวน 
การเลือกตั้ง มิฉะนั้นจักตองกระทํ าการอันหนึ่งอันใดจนถึงขั้นยายพรรค หากเหตุการณเชนวานี้ 
เกิดขึ้นในพรรคที่หัวหนากระสันอยากไดตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี หัวหนาพรรคมักจะเขามา 
ไกลเกลี่ยเพื่อใหทั้งสองฝายประนีประนอมกัน ในกรณีที่การเตะหุนสวนการเลือกตั้งออกจากทีม 
ไมประสบความสํ าเร็จ นักเลือกตั้งที่มีอํ านาจตอรองอาจไดคาตัวเพิ่มข้ึนจากเงินชวยเหลือ 
จากพรรค การเลือกหุนสวนการเลือกตั้งจักตองพิจารณาจากฐานเสียงเปนสํ าคัญ หุนสวนการ 
เลือกตั้งไมควรมาจากเขตหรืออํ าเภอเดียวกัน แตควรมาจากตางเขตตางอํ าเภอ เพื่อขยาย 
ฐานเสียงทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เจาบุญทุมที่ตองการเปนนักเลือกตั้งจักตองเลือกหุนสวน 
ทีม่ฐีานเสยีงอนัมัน่คง และตองพึ่งหุนสวนในการหาคะแนนเสียง นายทุนระดับชาติจํ านวนไมนอย
ไตเตาขึ้นเวทีการเมืองระดับชาติดวยยุทธวิธีเชนวานี้
                    ขอ 4  ทีมผูสมัครรับเลือกตั้งหรือหุนสวนการเลือกตั้งจักตองทํ าขอตกลงการเปน 
หุนสวนใหชดัเจน  มิฉะนั้นอาจเกิดปญหาความขัดแยงจนพายแพการเลือกตั้งในภายหลัง ขอตกลง
ที่สํ าคัญก็คือ ขอตกลงจํ านวนเงินที่จะลงขัน หากการรณรงคหาเสียงกระทํ ากันเปนกระบวนการ
เดียวกัน หุนสวนการเลือกตั้งจักตองลงขัน โดยมีคนกลางบริหารการใชจาย กรณีสวนใหญ 
จะไมเปนเชนนี้ เพราะหุนสวนการเลือกตั้งมักจะไมไววางใจกันเอง บางทีมแมจะรวมสมัคร 
รับเลือกตั้งมาหลายสมัย แตก็หาไดไววางใจกันไม การไมไววางใจหุนสวนการเลือกตั้งเปน
ประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล นักเลือกตั้งในอดีตจํ านวนไมนอยตองนํ้ าตาตกใน เพียงเพราะ 
ไววางใจหุนสวนการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งหนาโงบางคนมอบหมายใหหุนสวนคุมการใชจายในการ
หาเสียง ผลปรากฏวา หุนสวนนํ าเงินไปโปรยปรายในอํ าเภอที่เปนฐานเสียง จนไมมีเงินเหลือ
สํ าหรับแจกจายในอํ าเภอที่เปนฐานเสียงของนักเลือกตั้งหนาโงคนนั้น กฎเหล็กสํ าหรับนักเลือกตั้ง 
ก็คือ จงอยาไวใจหุนสวนการเลือกตั้งของตน ดวยกฎเหล็กดังที่กลาวนี้ หุนสวนการเลือกตั้ง 
จึงมิใชหุนสวนชนิดรวมหัวจมทายเดียวกัน หากเปนแตพันธมิตรชั่วคราวที่พรอมจะหักหลังกัน 
ทกุขณะเมือ่ผลประโยชนขัดกัน รูปแบบ ที่ลงตัวก็คือ หุนสวนการเลือกตั้งแตละคนแสวงหาเงินทุน
ทางการเมอืงของตนเอง และตางคนตางใชจายเงินทุนของตนเอง โดยที่รายจายบางรายการดังเชน
คาพิมพโปสเตอรหาเสียง พรรคสวนกลางเปนผูรับภาระ หุนสวนการเลือกตั้งอาจรวมหาเสียง 
ดวยกันเปนครั้งคราว แตในกรณีสวนใหญแยกกันหาเสียง เพียงแตหาเสียงใหกันและกัน  
หากมีความซื่อสัตยตอหุนสวนดวยกัน แตความซื่อสัตยเปนคุณสมบัติที่หายากในหมูนักเลือกตั้ง 
พอๆกับการหาสีขาวในเฉากวย อนึ่ง การเปนหุนสวนการเลือกตั้งจะหวังความเสมอภาคมิได 
เพราะฐานการเมืองและเศรษฐกิจของหุนสวนแตละคนแตกตางกัน นายทุนที่ปราศจากฐานเสียง 
หากตองการเปนนักเลือกตั้ง ก็ตองแบกรับภาระรายจายทางการเมืองแทนหุนสวนที่มีฐานเสียง  



17

เพราะตองอาศัยบารมี ชื่อเสียงกิตติคุณและเครือขายทางการเมืองที่สะสมมาแตอดีตของหุนสวน
ของตน

ขอ 5  การจัดระบบการเงินทางการเมืองเปนหัวใจสํ าคัญของนักเลือกตั้ง  
นักเลือกตั้งที่ประสบความสํ าเร็จในชีวิตทางการเมืองจักตองมีระบบการเงินทางการเมืองที่มี 
ประสิทธภิาพ การเลอืกตั้งตองอาศัยเงินในการรณรงคหาเสียง เงินยังจํ าเปนในการหลอเลี้ยงระบบ
หัวคะแนนและสายสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีกับประชาชนในเขตการเลือกตั้ง คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา  
นักเลือกตั้งหาเงินมาจากแหลงใด นักเลือกตั้งบางคนนํ าเงินออมของตนที่สะสมมาแตอดีต 
มาใชจาย การตัดสินใจนํ าเงินออกมาใชจายทางการเมืองมิไดแตกตางไปจากการตัดสินใจ 
นํ าเงินออมไปลงทุน ดังนั้นจึงตองประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดเทียบกับตนทุนที่ตองเสีย  
ประโยชนที่ต องการไมจํ าเปนตองเปนประโยชนในรูปตัวเงินเสมอไป นักเลือกตั้งบางคน 
อาจตองการเพยีงตํ าแหนงรัฐมนตรีเพื่อเกียรติยศของวงศตระกูล โดยมิไดหวังกอบโกย นักเลือกตั้ง
สวนใหญอาศัยเงินชวยเหลือจากพรรคในการหาเสียง เงินชวยเหลือดังกลาวนี้ก็คือ ราคาคาตัว 
ของนักเลือกตั้งนั่นเอง การหาเงินลงขันจากญาติสนิทมิตรสหายเปนปรากฏการณทั่วไปในหมู 
นกัเลอืกตัง้ หากทรพัยากรทางการเงินที่ระดมไดยังไมพอเพียงแกการใชจาย ก็จํ าเปนตองแสวงหา 
'มลูนาย' เพือ่เปนผูอุปถัมภ  ในกรณีทั่วไป 'มูลนาย' มักเปนผูนํ า   ส.ส.หรือหัวหนา 'มุง' ในพรรค
การเมืองตางๆ ในกรณีเฉพาะ 'มูลนาย' อาจเปนเจาพอหรือนายทุนทองถิ่น ดวยเหตุดังนี้  
นกัเลือกตั้งที่ไมมีอิสรภาพทางการเงินจึงตองภักดีตอ 'มูลนาย' และตอบแทน  'มูลนาย'  ในวาระ
อันเหมาะสม  สํ าหรบัผูนํ า ส.ส. หรือหัวหนา 'มุง' อยูในฐานะที่จะระดมทรัพยากรทางการเงิน 
จากนายทุนทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยที่ตองตอบแทนนายทุนเหลานั้นเมื่อมีอํ านาจ 
ทางการเมอืง นกัเลอืกตั้งที่ทรงอํ านาจทางการเมืองอยูในฐานะที่จะผันทรัพยากรของแผนดินไปใช
ประโยชนทางการเมือง และยังสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบาย 
ไดอีกดวย แมวาจะผิดจริยธรรมและผิดกฎหมายก็ตาม แมวาการระดมทรัพยากรทางการเงิน 
จะเปนเรื่องสํ าคัญ แตการจัดระบบการใชจายเงินก็สํ าคัญไมยิ่งหยอนกวากัน การใชจายเงิน 
จักตองมีประสิทธิภาพและมีชองร่ัวไหลนอยที่สุด นักเลือกตั้งสวนใหญบริหารการเงินดวยตนเอง 
จะมเีพยีงสวนนอยที่มีมืออาชีพเปนผูบริหารระบบการเงินทางการเมือง

ขอ 6 กํ าลังคนเปนปจจัยสํ าคัญอีกประเภทหนึ่งของนักเลือกตั้ง นักเลือกตั้ง
ตองการก ําลงัคนอยางนอย 3 ประเภท คือ หัวคะแนน มืออาชีพ และจับกัง หัวคะแนนเปน 
ตัวเชือ่มระหวางนักเลือกตั้งกับประชาชนในเขตการเลือกตั้ง มืออาชีพเปนผูมีบทบาทสํ าคัญในการ
รณรงคทางการเมือง ทั้งในการรวมกํ าหนดยทุธศาสตรและยุทธวธิใีนการหาเสียง การจัดกิจกรรม
ทางการเมอืง การรวบรวมขอมูลทางการเมือง และการบริหารการหาเสียง การแสวงหาหัวคะแนน
และมืออาชีพเปนภารกิจที่ตองกระทํ าอยางตอเนื่อง ความเปนปกแผนของทีมนักเลือกตั้งมิไดข้ึน
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อยูกับจํ านวนและคุณภาพของหัวคะแนนและมืออาชีพเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับอุดมการณที่มี 
รวมกนัและความยํ าเกรงที่หัวคะแนนและมืออาชีพมีตอนักเลือกตั้งอีกดวย
                       ขอ 7 การทํ าขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรนับเปนยุทธวิธีสํ าคัญในสนาม 
เลือกตั้งที่มีสายตายาวไกลอาจดึงคูแขงหรือปรปกษทางการเมืองในอดีตที่เขมแข็งที่สุดมารวมทีม
เลือกตั้ง เพื่อประสิทธิผลของการเลือกตั้งและการประหยัดตนทุนการเลือกตั้ง การแปรปรปกษ 
มาเปนพนัธมติรเปนยุทธวิธีที่เคยใชไดผลมาแลวในสนามเลือกตั้งจังหวัดตรังในป 2531 โดยที่ผูที่
ตองเจ็บปวดก็คือ หุนสวนการเลือกตั้งที่ถูกเขี่ยออกจากทีมผูสมัครเดิมนั่นเอง แตนักเลือกตั้ง 
ที่ต องการอนาคตทางการเมืองอันยาวไกลจักตองมุ งมั่นตอเปาหมายการยึดกุมอํ านาจรัฐ  
จึงตองมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด การแปรปรปกษมาเปนพันธมิตรปรากฏอยางแพรหลายมากขึ้น 
ในชวงหลงั ดวยเหตุที่นักเลือกตั้งมิไดมีอุดมการณที่แตกตางกันในขั้นพื้นฐาน หากแตมีอุดมการณ 
รวมกนัในการแสวงหาอํ านาจ การที่ปรปกษทางการเมืองยายเขาไปอยูพรรคเดียวกัน เพื่อเปนหุน
สวนการเลือกตั้ง จึงเปนปรากฏการณที่เขาใจได เพราะนักเลือกตั้งจักตองลดความเขมขน 
ในการแขงขัน เพื่อลดรายจายทางการเมือง นายทุนตองการอํ านาจผูกขาดทางเศรษฐกิจฉันใด  
นักเลือกตั้งก็ตองการอํ านาจผูกขาดทางการเมืองฉันนั้น การสรางอํ านาจผูกขาดทางการเมือง 
มใิชการกระท ําทีผิ่ดกฎหมาย เพราะยังไมมีกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการเมือง กรณีที่ควร
แกการศึกษา ไดแก การแปรปรปกษทางการเมืองมาเปนหุ นสวนการเลือกตั้งในจังหวัด
นครศรีธรรมราชและพิจิตรในฤดูการเลือกตั้งป 2538

ขอ 8 นักเลือกตั้งที่มีฐานะการเงินอันมั่งคั่งอาจลดความเขมขนในการแขงขัน 
ในสนามเลอืกตัง้ได ดวยการจายเงินใหแกคูแขงที่เขมแข็งที่สุดเพื่อมิใหลงสนามเลือกตั้ง นี้เปนวิธี
การขจัดคูแขงอันละมุนละมอม ซึ่งโดยพื้นฐานอาจกลาวไดวาเปนการใชกลไกราคาในการขจัด 
คูแขงทางการเมือง นักเลือกตั้งที่ออกจากสนามเลือกตั้งโดยรับเงินชดเชยแทนจักตองชั่งนํ้ าหนัก
ระหวางเงินชดเชยที่ไดกับตนทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ตองสูญเสียไปจากการสละเกาอี้ 
ทางการเมืองนั้น ตนทุนทางเศรษฐกิจที่เห็นไดชัดก็คือ การสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจ 
อันเกิดจากการสูญเสียอํ านาจทางการเมือง สวนตนทุนทางการเมืองที่ชัดเจนก็คือ การสูญเสีย
โอกาสในการสืบสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง เงินชดเชยที่ไดรับจักตองมี
จํ านวนคุมกับตนทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งปวง  เพราะการ 'ขาย' เกาอี้ทางการเมือง 
ในลักษณะเชนนี้มีความเสี่ยงที่อาจเปนการสูญเสียเกาอี้โดยถาวร สํ าหรับนักเลือกตั้งที่เปนฝาย
จายเงินชดเชยก็ตองประเมินแลววา ผลประโยชนที่ไดจากการมีอํ านาจทางการเมืองคุมกับเงิน 
ชดเชยที่จาย

ขอ 9 นักเลือกตั้งที่ติดอางหรือไมมีความสามารถในการพูดในที่สาธารณะ 
จกัตองหลกีเลีย่งการปราศรัยตอสาธารณชน เพราะจะทํ าใหสูญเสียคะแนนนิยม โดยหันมาใชวิธี 
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Direct Sales ยํ่ าเขาหาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเคาะประตูบานหรือบุกสู 
กลางทุงนา แตนักเลือกตั้งที่ไมสันทัดในการพูดในที่สาธารณะเสียเปรียบไปแลวมากกวาครึ่ง 
เพราะประชาชนตองการฟงการปราศรัยที่เราใจ การปราศรัยทางการเมืองในสายตาชาวบาน 
มีฐานะเปนรายการบันเทิงประจํ าฤดูกาล หากนักเลือกตั้งไมสามารถใหความบันเทิงแกชาวบาน
เสยีแลว ยอมยากที่จะไดรับคะแนนนิยมทางการเมือง ในอนาคต หากชนะการเลือกตั้งและกาว 
เขาสูสภาอันทรงเกียรติ ก็ตองปราศรัยในสภาอยูดี มิฉะนั้นอาจถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติหนาที่  
นักเลือกตั้งจึงตองเขารับการอบรมและฝกพูด แตการฝกพูดแมจะเปนเรื่องจํ าเปน หากยัง 
ไมเพียงพอสํ าหรับนักเลือกตั้ง เพราะยังตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใหการพูดนั้นนาเชื่อถือ 
อีกดวย

ขอ 10 นักเลือกตั้งที่ชาญฉลาดตองไมมุงขายนโยบาย ยิ่งนักเลือกตั้งที่สังกัด
พรรคกระจอกงอกงอยที่ไมมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลดวยแลว การขายนโยบายมีสภาพไมตางจากการ
ขายฝน  ประชาชนชาชินกับสัญญาลมๆแลงๆมากวา 60 ปแลว นักเลือกตั้งทุกคนมีสิทธิในการขาย
ฝนไมตางกัน การขายฝนที่จะมีผลตอคะแนนเสียงจักตองเปนฝนที่เปนจริง นักเลือกตั้ง 
ทีช่าญฉลาด จกัตองรูจักเลือกขายนโยบาย ไมควรโฆษณานโยบายทุกนโยบายของพรรค เพราะ 
ไมเพียงแตสรางความเบื่อหนายแกประชาชนเทานั้น บางนโยบายอาจมีผลในการลิดรอนคะแนน
เสียงอีกดวย ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการหาเสียงก็คือ นักเลือกตั้งจักตองแสวงหาเอกสาร 
งบประมาณฉบับปกสีเหลือง เพื่อศึกษาดูวา มีโครงการอะไรบางที่กํ าลังลงสูเขตการเลือกตั้ง 
ของตน แลวนํ าไปโฆษณาหาเสียง เมื่อโครงการเหลานี้ลงสูพื้นที่ในภายหลัง นักเลือกตั้งควรจะ 
ตามไปสํ าทับเพื่อใหประชาชนในเขตเชื่อวาเปนผลงานของตน วิธีนี้เปนการขายฝนที่เปนจริง  
ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองไดโดยงาย ในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2538  
นักเลือกตั้งฝายคานเสียเปรียบฝายรัฐบาล เนื่องเพราะเอกสารงบประมาณป 2539 ยังพิมพไม
เสร็จ แตฝายรัฐบาลกุมขอมูลไดวา มีโครงการอะไรบางที่ลงเขตเลือกตั้งของตน

ขอ 11 นักเลือกตั้งที่ชาญฉลาดตองสรางสายสัมพันธกับเจาพนักงานการ 
ปกครอง สายสัมพันธดังกลาวนี้อาจเปนประโยชนในการผลักดันใหเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง 
ในทางทีเ่ปนประโยชนแกตนเอง หรือในการจัดทํ า 'บัญชีผี' สอดแทรกในทะเบียนบานตางๆในเขต
การเลือกตั้ง อีกทั้งยังอาจเปนประโยชนในการสืบสานสายสัมพันธกับคณะกรรมการเลือกตั้ง  
นกัเลอืกตั้งบางคนใชวิธีการ 'ซื้อ' กรรมการเลอืกตั้ง  ซึ่งเปนวิธีที่ผิดทั้งจริยธรรมและกฎหมาย

ขอ 12  นกัเลอืกตัง้ตองสกปรก หากไมสกปรกยอมยากที่จะมีอายุทางการเมือง 
อันยนืยาว ความสกปรกของนักเลือกตั้งปรากฏเปนขาวในฤดูการเลือกตั้งทุกฤดู และเมื่อติดตาม
ขาวเรื่องนี้ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา จะพบวาความสกปรกมีแนวโนมเพิ่มข้ึนและซับซอน 
มากขึน้ ในบางกรณีความสกปรกซุกซอนอยูในความสะอาด ในกรณีสวนใหญ นักเลือกตั้งสกปรก 
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เมื่อมีอํ านาจมักจะอาศัยอํ านาจในการชะลางความสกปรก ในสังคมที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยม 
ฝงรากลึกดังเชนสังคมไทย ผูคนในสังคมตางนับถือยกยองผูมีอํ านาจ โดยมองขามความสกปรก
ของผูมีอํ านาจนั้น

วิธีการอันสกปรกของนักเลือกตั้งดังที่จะกล าวต อไปนี้  มิได ต องการให   
เอาเยี่ยงอยาง หากแตตองการนํ าเสนอภาพของนักเลือกตั้ง แมจะมิใชพฤติกรรมของนักเลือกตั้ง 
ทกุคน  แตก็เปนสัดสวนสํ าคัญ

(1) การปายสีคูแขงและปรปกษทางการเมืองเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย  
กรณคีลาสสกิเกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งจังหวัดตรังในป 2529  มีการปายสีวา คูแขงทางการเมือง 
รับเงินจากนายทุนญี่ปุนมาใชหาเสียง เพื่อแสดงใหเห็นวา ปรปกษการเมืองของตนไมมีความ 
รักชาติและนํ าตางชาติเขามาแทรกแซงการเมืองภายในประเทศ หากนักเลือกตั้งเลือกใชวิธีการ
ปายสีก็ตองตัดสินใจวาจะปายสีอยางไรจึงจะมีประสิทธิภาพ การปายสีนั้นเปนการโกหก 
เพือ่สรางภาพลกัษณดานลบแก คูแขงทางการเมือง แตการโกหกชนิดสุดโตงอาจทํ าใหการปายสี 
ไรประสิทธภิาพ เชน การปายสีวารับเงินจากเหมาเจอะตุงมาใชหาเสียง แมฟงดูนากลัววาจีนแดง
กํ าลังแทรกแซงการเมืองไทย แตใครๆก็ทราบดีวา เหมาเจอะตุงถึงแกอสัญกรรมเสียแลว  
ในอกีกรณหีนึง่  การปายสีวารับเงินจาก  ขุนสามารณรงคทางการเมือง  อาจกอใหเกิดอาการเชื่อ
คร่ึงไมเชื่อคร่ึง ในยุคโลกานุวัตร การปายสีวารับเงินจากตางชาตินับวันมีแตจะไรประสิทธิภาพ  
เพราะแนวความคิดวาดวยรัฐประชาชาติกํ าลังหมดความสํ าคัญ

(2) การโจมตีเร่ืองสวนตัวของคูแขงทางการเมือง ดังเชนการโจมตีคูแขงวา 
มีลูกแตไมมีเมีย หรือโจมตีวามีเมียนอย ขอโจมตีเชนนี้ไมสูมีประสิทธิผลทางการเมือง ยิ่งการ 
โจมตีวาคูแขงเปนเจาพอ ยิ่งเปนการแสดงถึงความไมเขาใจความสํ าคัญของระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภในการเมืองไทย ขอโจมตีที่มีประสิทธิผลมักจะเปนการโจมตีความไมซื่อสัตยสุจริต  
การฉอราษฎรบังหลวง และความประพฤติมิชอบของคูแขง ยิ่งคูแขงเคยดํ ารงตํ าแหนงทางการ
เมืองที่มีอํ านาจ การขุดคุ ยขอมูลเหลานี้ยิ่งทํ าไดงาย เพราะไมมีผู มีอํ านาจคนใดที่ไมเคย 
เพลีย่งพลํ ้าตออํ านาจ แตการโจมตีประเด็นนี้จะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับระดับ
ศีลธรรมของประชาชนในเขตการเลือกตั้ง และความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่คูแขงมีกับประชาชนใน
เขตเลือกตั้งนั้น

(3) การยิงทิ้งคู แขงหรือหัวคะแนนของคู แขง การฆาตกรรมในกรณีเชนนี้ 
มกัจะเกดิกอนวนัเลอืกตั้ง การยิงทิ้งคูแขงมีความถี่ไมมาก เนื่องเพราะนักเลือกตั้งลวนตองมีระบบ
ปกปองตนเอง แตการยิงทิ้งหัวคะแนนปรากฏทุกฤดูการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อตัดฐานการเมือง 
ของคูแขง  นกัเลอืกตั้งมักแยงชิงหัวคะแนนที่มีเครือขายทางการเมืองอันแนนหนา หัวคะแนนที่แปร
พักตรอาจถูกฆาตกรรมไดโดยงาย ในขณะที่การยิงทิ้งหัวคะแนนกอนวันเลือกตั้งมุงตัดฐาน 
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การเมืองของคูแขง การยิงทิ้งหัวคะแนนหลังวันเลือกตั้งมักเกิดจากการแปรพักตรหรือการทรยศ
ของหัวคะแนน

(4) การปลอยขาวเพื่อใหประชาชนเขาใจผิดเกี่ยวกับคูแขง ดังเชนการปลอยขาว
กอนวนัเลอืกตัง้วา คูแขงตายแลว ถึงจะลงคะแนนเสียงใหคูแขง ก็หาประโยชนอันใดมิได หรือ 
การปลอยขาววา คูแขงกํ าหนดที่จะแจกเงินใหประชาชนในเขตการเลือกตั้ง ขอใหไปรับเงินตาม 
วนัเวลาที่ระบุไวแนนอน  โดยที่คูแขงไมรูตัว

(5) การทํ าลายโปสเตอรและปายหาเสียงของคูแขง วิธีนี้เปนวิธีการโบราณ 
ที่ยังมีประสิทธิผล เพราะเปนการตัดกระแสสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง การทํ าลายโปสเตอรและ 
ปายหาเสียงมีผลกระทบตอนักเลือกตั้งหนาใหมมากกวานักเลือกตั้งหนาเกา เพราะประชาชน 
ในเขตการเลือกตั้งอาจจะยังไมรูจักนักเลือกตั้งหนาใหมเลย

(6) การพนันขันตอเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งอาจจัดลูกทีมหรือ 
หวัคะแนนตัง้ตวัเปนเจามือในการพนันขันตอเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง โดยกํ าหนดอัตราการตอรอง
อันสงูลิว่วา คูแขงจะเปนฝายชนะการเลือกตั้ง ดังเชนการตอรองวา นายดํ าจะชนะนายแดงในอัตรา 
10 ตอ 1 บรรดาประชาชนที่เลนขางนายแดงเมื่อถึงวันเลือกตั้ง ก็ตองลงคะแนนเสียงใหนายแดง
เพือ่หวงัชนะการพนันขันตอ

(7) การ 'ซื้อ' กรรมการเลือกตั้ง เพื่ออํ านวยความสะดวกในการทุจริตการ 
เลือกตั้ง

(8) การทํ า 'บัญชีผี' ผูมสิีทธเิลือกตั้ง โดยเพิ่มเติมรายชื่อเขาไปในครัวเรือนตางๆ
เกนิเลยกวาความเปนจริง  วิธีนี้ตองสมคบกับพนักงานฝายปกครอง

(9) การกวานซือ้บัตรประชาชนในเขตการเลือกตั้ง หากเขตการเลือกตั้งบางสวน
เปนฐานเสยีงของคูแขง การกวานซื้อบัตรประชาชนเปนการทํ าลายฐานเสียงของคูแขง เพราะทํ าให 
ผูทีข่ายบตัรประชาชนไมสามารถใชสิทธิลงคะแนนเสียง มิหนํ าซํ้ าผูซื้อบัตรประชาชนยังนํ าเอกสาร   
ดังกลาวเปนเครื่องมือในการลงคะแนนเสียงโดยทุจริตได

(10) การกระท ําทีก่อผลลบตอคะแนนนิยมทางการเมืองโดยอางชื่อคูแขง ดังเชน 
การทบุประตูบานประชาชนในยามดึกสงัด (ตี 2-3) เพื่อหาเสียงใหคูแขง การนํ าอาหารที่เปนพิษ     
มาแจกจายแกประชาชนโดยอางวาคูแขงเปนผูแจก  เปนตน

(11) การ'ลอยแพ'หุนสวนการเลือกตั้งรวมพรรคเดียวกันในสัปดาหกอนวัน 
เลือกตั้ง เมื่อประเมินแลววามิอาจโคนคูแขงตางพรรคลงได นักเลือกตั้งตองหันมาโคนหุนสวน 
การเลือกตั้งรวมพรรค มิฉะนั้นตนเองอาจสอบตก ขอตกลงการหาเสียงรวมกันระหวางหุนสวน 
การเลือกตั้ง รวมพรรคถูกฉีกทิ้ง ถึงวาระตางคนตางเอาตัวรอด นักเลือกตั้งบางคนอาจหักหลัง 
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หุนสวนรวมพรรคดวยการทํ าขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับคูแขงตางพรรค แตกรณีหลังนี้ 
ไมสูปรากฏมากนัก

(12) การซื้อเสียงดวยการแจกสิ่งของหรือเงินตราเพื่อแลกกับคะแนนเสียง  
การซือ้เสยีงพัฒนาจากการนํ าสิ่งของแลกกับคะแนนเสียง (barter economy) มาเปนการนํ าเงิน
แลกกับคะแนนเสียง (money economy) จํ านวนเงินที่ใชในการซื้อเสียงมีแนวโนมเพิ่มข้ึนตาม 
กาลเวลา เพราะตองปรับตามภาวะเงินเฟอและแรงกดดันจากการแขงขันในตลาดนักการเมือง  
ในเขตการ เลือกตั้งที่เปนเขตการเมืองชายขอบ (marginal seat) การแยงชิงตํ าแหนง ส.ส. 
ระหวางพรรคตางๆจะเปนไปอยางรุนแรง โดยที่มักจะมี 'หมาหลง' เขาไปแขงขันดวย การแยงกัน
ซื้อเสียงจะมีมากเปนพิเศษในเขตการเลือกตั้งเหลานี้ แมมีความเปนไปไดที่ประชาชนยอมรับเงิน
แตไมลงคะแนนเสียให แตระบบการซื้อเสียงก็ไดพัฒนาไปสูการควบคุมระดับจุลภาค เพื่อใหมี 
หลกัประกันเกี่ยวกับคะแนนเสียงที่ได (vote assurance) หวัคะแนนที่รับเงินจากนักเลือกตั้งจัก
ตองใหหลักประกันวา นักเลือกตั้งผู จายเงินซื้อเสียงจะไดรับคะแนนเสียงในหนวยเลือกตั้ง 
ที่รับผิดชอบจํ านวนขั้นตํ่ าเทาใด ดวยเหตุดังนี้เอง การฆาตกรรมหัวคะแนนมักจะเกิดขึ้นหลัง 
วันเลือกตั้ง เมื่อปรากฏวา นักเลือกตั้งผูจายเงินซื้อเสียงมิไดรับคะแนนเสียงตามจํ านวนขั้นตํ่ า 
ทีห่วัคะแนนใหคํ ามั่นไว การซื้อเสียงจะยังคงอยูคูการเมืองไทยตอไป เพราะแมจะเปนการกระทํ า 
ทีผิ่ดกฎหมาย แตก็เปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข การลงโทษตามกฎหมายจึงเปนไปไดยาก

นักเลือกตั้งที่ประสบความสํ าเร็จในชีวิตทางการเมืองหายากนักที่ไมเคยใชวิธี
สกปรกไมวิธีหนึ่งก็วิธีใด นักเลือกตั้งจึงตองทองคาถาใหข้ึนใจวา อยากเปนนักเลือกตั้งตอง 
สกปรก
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คูมือนักเลือกตั้ง (3)
ตอนสูสภาอันทรงเกียรติ

นักเลือกตั้งที่ประสบชัยชนะในสนามเลือกตั้ง หากเปนนักเลือกตั้งหนาใหมก็ตอง   
เร่ิมตนชีวิตใหมและเรียนรู วิถีการดํ าเนินชีวิตของนักเลือกตั้ง แตถาเปนนักเลือกตั้งหนาเกา 
กเ็ปนการทองไปตามถนนการเมืองสายเดิม ชัยชนะในการเลือกตั้งชวยเพิ่ม ‘ราคา’ ของนกัเลือกตั้ง 
ชีวิตการเมืองตอแตนี้ไปจะเวียนวนระหวางเขตการเลือกตั้งกับสภาผูแทนราษฎร จนกวาจะถึง 
ฤดูการเลือกตั้งครั้งตอไป

ขอ 1 นักเลือกตั้งที่มีชัยในการเลือกตั้งจักตองรายงานตัวตอสภาผูแทนราษฎร
เปนเบื้องตน การรายงานตัวไมควรเปนไปอยางเงียบเชียบ หากแตควรประโคมขาวและภาพ 
เพื่อใหลวงรูถึงราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ราษฎรจะไดรูสึกภาคภูมิใจในตัวผูแทนราษฎร 
การเดินทางไปรายงานตัวเปนเรื่องที่พึงพิจารณาอยางรอบคอบ นักเลือกตั้งควรจะปรึกษา
โหราจารยเพื่อเลือกฤกษผานาทีในการรายงานตัว พรอมทั้งทํ าพิธีสะเดาะเคราะหปดเปารังควาน
ไวลวงหนา การเลือกยานพาหนะในการเดินทางเปนเรื่องสํ าคัญ นักเลือกตั้งไมควรทองทางเทา 
หรือข้ึนรถเมล เพราะเปนเรื่องเสียศักดิ์ศรี ยิ่งขี่ควายไปรายงานตัว ยิ่งไมควรทํ า เพราะเปนการ
ทารุณสัตว หากแตควรนั่งรถเบนซหรือรถโกหรูยี่หออ่ืนๆ ในชั้นตนอาจขอยืมหรือเชาจากผูอ่ืน  
แตควรตั้งเปาหมายวา ภายในระยะเวลาหนึ่งป จักตองเปนเจาของรถหรูๆอยางนอยหนึ่งคัน  
หากนักเลือกตั้งไมสามารถทํ าใหชีวิตความเปนอยูของตนเองดีข้ึนแลว จะไปอาสาชวยราษฎร 
ไดอยางไร การแตงกายเปนเรื่องสํ าคัญยิ่ง อยาลืมใสเสื้อนอกและผูกเน็กไทไปรายงานตัว  
นักเลือกตั้งตองไมสวมเสื้อมอฮอมหรือชุดพื้นเมืองอื่นใดไปรายงานตัว เพราะถือกันวาเปนการ 
ไมใหเกียรติสภา ขอสํ าคัญก็คือ นักเลือกตั้งจักตองเริ่มฝกเปนวัวลืมตีน หากไมสามารถสลัดชุด
มอฮอมหรือชดุพืน้เมืองเสียแลว จะเปนวัวลืมตีนไดอยางไร การแตงกายจักตองพัฒนา ในชั้นตน
ชุดสากลที่สวมใสอาจตัดภายในประเทศ ในอนาคตจะตองสั่งตัดจากตางประเทศ มิจํ าเพาะแต 
เสือ้นอก หากยังรวมถึงเสื้อเชิรต  เนก็ไท  ถงุเทา  เสื้อชั้นใน  และกางเกงใน  การใช ‘ของนอก’   
ไมวาจะเปนรองเทา เข็มขัด หรือไฟแชก็ อีกทั้งตองสูบบุหร่ีและดื่มสุราตางประเทศ การปรับปรุง
วัฒนธรรมการแตงกายและการบริโภคเปนเรื่องสํ าคัญยิ่งยวดสํ าหรับผูที่กํ าลังไตเตาสู ชนชั้น 
ปกครอง
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ขอ 2 นกัเลอืกตัง้ทีต่องการทองไปบนถนนการเมืองอีกยาวไกล จะตองวางแผน
พัฒนาบุคลิกภาพ และเขารับการอบรมในการฝกพูด การอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะ 
เปนงานหลกัทีน่กัเลอืกตั้งมิอาจหลีกเลี่ยงได หากไมมีความสามารถในการพูดจักตองเรงรีบพัฒนา
ทกัษะในดานนี ้สวนการพัฒนาบุคลิกภาพมิไดจํ ากัดเฉพาะลีลาการยางเทาและทวงทีในการพูดจา  
หากยังครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทรงผมและเครื่องแตงกายอีกดวย นักเลือกตั้งที่มีความรู
ภาษาองักฤษนอยจะตองยอมเสียเวลาศึกษาภาษาอังกฤษ ยิ่งไมมีปริญญาบัตรดวยแลว ยิ่งเปน
อุปสรรคตอการกาวขึ้นไปเปนชนชั้นปกครอง นักเลือกตั้งจะตองซุ มศึกษาเพื่อเอาปริญญา  
หากจ ําเปน อาจตองจายเงินซื้อ กระนั้นก็ตาม ความใฝรูนับเปนคุณสมบัติสํ าคัญของนักเลือกตั้ง  
หากนักเลือกตั้งคนใด ‘ปลอยไก’ ในสภาหรอืในการอภิปรายในที่สาธารณะอยูเนืองๆ ยอมทํ าให
ภาพลกัษณของตนตกตํ่ าลง ความใฝรูที่สํ าคัญในยุคโลกานุวัตรก็คือ ความใฝรูเกี่ยวกับความกาว
หนาของเทคโนโลยี  เพราะจะชวยเพิ่มวิสัยทัศนทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง

ขอ 3 ทวงทีการพูดจานับเปนภาพลักษณสํ าคัญของนักเลือกตั้ง นักเลือกตั้ง    
หนาใหมจักตองรูจักออนนอมถอมตนและพูดจาสุภาพ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอสาธารณชน   
ตอเมื่อพรรษาทางการเมืองแกกลา ความระมัดระวังตัวในทวงทีการพูดจาอาจลดลงได ยิ่งเมื่อ 
มีอํ านาจทางการเมืองดวยแลว อาจไมตองควบคุมตนเองในเรื่องการพูดจาอีกตอไป ในสังคม 
การเมืองไทย ความสุภาพในการพูดจาผันแปรผกผันกับอํ านาจ ยิ่งมีอํ านาจมากเพียงใด  
ความสุภาพยิ่งมีนอยเพียงนั้น นักเลือกตั้งที่กักขฬะจํ านวนมากยังคงไดรับเลือกตั้งอยางตอเนื่อง 
เนื่องเพราะผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไมใสใจตอความกักขฬะนั้น ดวยเหตุที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยม
ครอบงํ าสังคมไทยอยางหนาแนน ผูมีอํ านาจมักอาศัยอํ านาจในการลบเลือนความกักขฬะนั้นเสีย  
ดังนั้น เมื่อนักเลือกตั้งเริ่มมีอํ านาจจักตองเริ่มฝกสํ าราก จงเรียนรูวิธีการสํ ารากจากนักเลือกตั้ง 
หนาเกา อยาเริ่มสํ ารากเมื่อยังไมมีอํ านาจ เพราะจะนํ ามาซึ่งความหายนะทางการเมือง ยิ่งมี
อํ านาจมากเพยีงใด ยิง่ตองสํ ารากมากเพียงนั้น ดวยเหตุดังนี้เอง อาการการสํ ารากจึงกลายเปน
พฤตกิรรมทีบ่งบอกอํ านาจ การสํ ารากเปนการอภิปราย ถกเถียง หรือวิวาทะ โดยอางอิงอํ านาจ 
เปน ‘เหตุผล’ นักเลือกตั้งที่เร่ิมมีอํ านาจจะตองเริ่มสลัดหลักตรรกวิทยาและประจักษพยาน 
ขอเท็จจริง ขอเพียงมีอํ านาจ ก็เร่ิมใชวาทกรรมแบบสํ ารากไดแลว เพราะอํ านาจยอมอยูเหนือ 
เหตผุล แตนกัเลือกตั้งที่เร่ิมสํ ารากอาจตองฝกปรือศิลปะมวยไทยหรือศิลปะการปองกันตนเองอื่นๆ
พรอมกนัไปดวย เพราะคูสนทนาหรือคนฟงอาจใชกํ าลัง ทํ ารายรางกายเมื่อไมสามารถทนอาการ
สํ ารากนั้นได การเลือกจังหวะในการสํ ารากนับเปนศิลปะสํ าคัญที่ตองเรียนรู อยาสํ ารากอยาง 
รุนแรงเมื่อยังไมมีโบดี้การด แตการสํ ารากจํ าเปนตองคํ านึงถึงวัฒนธรรมของประชาชนในเขต 
การเลือกตั้งของตนดวย ประชาชนในเขตเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานคร และ 
ประชาชนที่มาจากชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมักจะมีแนวความคิดและบรรทัดฐานเกี่ยวกับความ
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สุภาพ คนเหลานีท้นความกักขฬะมิได ยิ่งความสัมพันธเชิงอุปถัมภหยอนยานดวยแลว การสํ าราก
อาจท ําลายคะแนนนยิมทางการเมืองอยางสํ าคัญ เหตุที่นักการเมืองที่กักขฬะ ยังคงไดรับเลือกตั้ง
อยูนั้นมักเปนเพราะมาจากเขตการเลือกตั้งที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภยังธํ ารงความสํ าคัญ 
ไวได นักเลือกตั้งเหลานี้ไดอาศัยความสัมพันธเชิงอุปถัมภในการชดเชยความกักขฬะของตน  
ขอสรุปในเรื่องนี้ก็คือ  นักเลือกตั้งจักตองรูจักจังหวะกาวในการสํ าราก

ขอ 4 นกัเลือกตั้งที่มี ‘มลูนาย’ เมือ่ยางเทาเขาสูสภาอันทรงเกียรติ  ก็ถึงวาระ 
ทีต่องตอบแทน ‘มลูนาย’ ของตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนฐานทางการเมืองเพื่อให ‘มูลนาย’
กาวไปสูตํ าแหนงทางการเมือง  นักเลือกตั้งที่มี ‘มลูนาย’ จ ําตองทํ างานรับใช ‘มูลนาย’ ตามที่  
‘มลูนาย’ บงการ  หาก ‘มลูนาย’ มอํี านาจทางการเมือง  นักเลือกตั้งที่เปนบริวารยอมไดประโยชน
ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองดวย  แตถาหาก ‘มลูนาย’ พลาดต ําแหนงทางการเมืองครั้งแลว 
คร้ังเลา  นักเลือกตั้งที่เปนบริวารอาจตองคิดถึงการเปลี่ยน ‘มุง’  โดยการแสวงหา ‘มูลนาย’ คนใหม  
ซึง่ยอมมนีัยถึงการเปลี่ยนสายสัมพันธอุปถัมภ   การเลือก ‘มลูนาย’ จ ําตองพิจารณาอยางรอบดาน  
หากเลือก ‘มลูนาย’ ผิด  อาจตองคิดจนตัวตาย  เพราะหนทางการกาวสูชนชั้นปกครองไมสดใส  
ทายทีสุ่ด  นักเลือกตั้งอาจพิจารณาตั้งตัวเปน ‘มลูนาย’ เสยีเอง  เมื่อเร่ิมสามารถยึดกุมอํ านาจ 
ทางการเมืองได นักเลือกตั้งจักตองเริ่มสะสม ส.ส.บริวารเพื่อเปนฐานทางการเมืองในอนาคต   
จงศึกษาบทเรียนจากความสํ าเร็จและความลมเหลวของนักเลือกตั้งที่เคยเปน ‘มูลนาย’ มากอน  
การกาวไปเปน ‘มลูนาย’ นบัเปนหวัเลี้ยวหัวตอสํ าคัญของการกาวสูชนชั้นปกครอง

ขอ 5  นักเลือกตั้งที่เปนหัวหนา ‘มุง’ จักตองผลักดันใหพรรคการเมืองที่สังกัด 
เขารวมจัดตั้งรัฐบาลอยางถึงที่สุด เพราะการเปนฝายคานไมเพียงแตอดอยากปากแหงเทานั้น  
หากยงัมผีลกระทบตอฐานะการะเปน ‘มลูนาย’ ของตนอีกดวย  ‘มลูนาย’ ทีป่ราศจากอํ านาจ 
ทางการเมือง  ยอมไมสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการใชอํ านาจ การหลอเลี้ยง ส.ส.
บริวารยอมบกพรอง หากภาวะการปราศจากอํ านาจทางการเมืองนี้ครอบคลุมระยะเวลาอันยาว
นาน  ส.ส.บริวารยอมอดอยากปากแหงดวย ในไมชา ส.ส.บริวารอาจตีจากไปอยูมุงอื่น นั่นยอม
หมายความวา  ฐานและอํ านาจทางการเมืองถูกกัดกรอนไปเรื่อยๆ  การผลักดันใหพรรคการเมือง 
ที่สังกัดเขารวมจัดตั้งรัฐบาลนับเปนยุทธศาสตรสํ าคัญ นักเลือกตั้งจักตองลืมเลือนการกลาวราย
ปายสแีละการโจมตีในระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง  ยิ่ง ‘คูกัด’ ทีด่าทอกนัในระหวางการหาเสียงนั้น
จกัตองหันมา ‘จบูปาก’ กนั  และกอดคอรวมจัดตั้งรัฐบาล  ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ เปน 
สัจพจนที่ตองยึดใหมั่น อีกทั้งไมตองคํ านึงวา พรรคการเมืองใดเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล  
และมีพรรคใดที่เขารวมรัฐบาล อุดมการณและประพฤติกรรมของพรรคเปนเรื่องไรสาระ ไมควร 
น ํามาใสใจในการผสมรัฐบาล  นักเลือกตั้งจักตองทองคาถา “อํ านาจเปนเรื่องหลัก อุดมการณเปน
เร่ืองสุดทาย”
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ขอ 6 เมื่อพรรคการเมืองที่สังกัดตกลงเขารวมผสมพันธุรัฐบาลแลว ก็ถึงวาระ 
ทีน่กัเลอืกตัง้ตองแยงชิงตํ าแหนงทางการเมือง หัวหนามุงขนาดใหญยอมไดเปรียบหัวหนามุงขนาด
เล็กในการแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวาการ ในวาระเชนนี้ หัวหนามุงตองระดม  
ส.ส.บริวารใหออกมาสงเสียงตอสาธารณชน เพื่อบอกกลาววา หัวหนามุงมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ตอตํ าแหนง ดังกลาวนั้นอยางไรบาง หากมีทีทาวาหัวหนามุงจะพลาดตํ าแหนง ก็ตองออกมา 
เปดโปงความชั่วของผูที่มีหวังวาจะไดตํ าแหนง คราวนี้เปนการปายสีระหวางหัวหนามุงภายใน
พรรคเดยีวกนั  หวัหนามุงที่ยึดตํ าแหนงรัฐมนตรีไดยอมมีโอกาสขยายมุงใหใหญได สวนหัวหนามุง
ทีพ่ลาดต ําแหนงกต็องรอวันเหี่ยวเฉา ดังนั้น นักเลือกตั้งจึงแยงชิงตํ าแหนงทางการเมืองประดุจหนึ่ง
สุนขัแยงกระดูก และไมอายฟาอายดินที่แสดงอาการแกงแยงเชนนั้น  อาการ ‘สุนขัแยงกระดูก’
ปรากฏใหประชาชนเห็นทุกครั้งที่มีการผสมรัฐบาล จนกลายเปนรายการบันเทิงหลังการเลือกตั้ง  
หากอาการ ‘สุนัขแยงกระดูก’ มลายหายไป ประชาชนยอมตองผิดหวังเพราะอดไดเห็นอาการ
แกงแยงเชนนัน้  แตนักเลือกตั้งไมเคยสรางความผิดหวังแกประชาชน เพราะยังคงแยงชิงตํ าแหนง
ทางการเมืองประดุจหนึ่งสุนัขแยงกระดูกสืบตอมา โดยที่ประพฤติกรรมเชนนี้จะยังคงมีตอไป 
ในอนาคต  การแยงชิงตํ าแหนงทางการเมืองเปนธรรมชาติของนักเลือกตั้ง เพราะเปาประสงคปฐม
ฐานของนักเลือกตั้งอยูที่การยึดกุมอํ านาจรัฐ

ขอ 7 หัวหนามุ งที่พลาดตํ าแหนงรัฐมนตรีตองเรียกรองตํ าแหนงการเมือง 
ทีสํ่ าคัญรองลงมา โควตาต ําแหนงการเมืองที่ไดมา หากเปนตํ าแหนงอันมีเกียรติ ดังเชนตํ าแหนง
ประธานหรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร อาจยึดครองไวเอง พนไปจากนี้ควรจะแจกจายแก  
ส.ส.บริวาร  ไมวาจะเปนตํ าแหนงที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรี ไปจนถึงตํ าแหนงประจํ าทํ าเนียบ 
รัฐบาล ในสภาผูแทนราษฎรยังมีตํ าแหนงประธานและกรรมาธกิารชุดตางๆ อีกทั้งยังมีตํ าแหนงที่
ปรึกษาและผูชํ านัญการประจํ าคณะกรรมาธิการ ซึ่งเหมาะที่จะแจกจายแกนักเลือกตั้งบริวารที่
สอบตก นักเลือกตั้งจักตองประเมินฐานะของตนเองและเลือกเล็งตํ าแหนงการเมืองที่เหมาะสม  
ตํ าแหนงเหลานี้ลวนแลวแตมีเงินประจํ าตํ าแหนง และ/หรือมีอํ านาจในการผันทรัพยากรแผนดิน 
ไปเปนประโยชนของนักเลือกตั้งทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
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ภาคที่สาม

คูมือรัฐบาล
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คูมือนายกรัฐมนตรี
บนเสนทางสูปรามิดแหงอํ านาจ2

อยากเปนนายกรัฐมนตรี จะทํ าอยางไรดี ?

ผมศกึษาประวติันายกรัฐมนตรีจํ านวนอักโข คนควาหาความรูจากศาสตรจํ านวน
มากหลาย  เรียนรูจากทั้งตํ าราซุนหวูและ The Prince ของแมคเคียเวลลิ  และแลวผมก็ไดประจักษ
แจงในดวงจติวา ไมมีศาสตรใดที่จะชวยชี้ทางสูเกาอี้นายกรัฐมนตรีไดดีไปกวาโสมมวิทยา

นายกรฐัมนตรใีนบทความนี้เปนปุถุชนผูมีกิเลส  ตัณหา  และราคะ  มีความเห็น
แกตัวและเห็นแกได  ตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization)  ดังนัน้ จึงกระทํ าการ
ทกุวถิทีางเพือ่แสวงหาคะแนนนิยมสูงสุดทางการเมือง (Vote Gains Maximization) เพื่อยึดกุม
อํ านาจการบริหารใหยาวนานที่สุดเทาที่จะนานได

ตอไปนี้เปน ’กฎวิทยาศาสตร’ วาดวยการเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งผมตั้งชื่อวา ‘กฎ 
ธนะพรพันธุ’ เพือ่เปนเกียรติแกตัวผมเอง

กฎขอทีห่นึง่ อยากเปนนายกรัฐมนตรีตองมีตัณหาพิเศษ

ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่ดํ ารงตํ าแหนง 
ในลักษณะ ‘จบัพลัดจับผลู’ มอียูไมมาก  ในกรณีของไทยก็เชนเดียวกัน  นายกรัฐมนตรีสวนใหญ
ข้ึนดํ ารงตํ าแหนงดวยความทะยานอยาก หากไมทะยานอยาก จะขึ้นสังเวียนการเมืองและ 
เปนนักเลือกตั้งไปทํ าไมกัน ขอสังเกตนี้ใชไดกับขุนศึกที่ใชปากกระบอกปนยึดกุมอํ านาจรัฐดวย 
หากไมมีความทะยานอยาก จงอยูบานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน แตเมื่ออยากเปนนายกรัฐมนตรี   
จักตองรูจักบมเพาะตัณหา โดยที่ระดับตัณหาควรจะอยูเหนือปวงชนชาวไทยทั้งมวล ตํ ารา 
แตบรรพกาลมไิดกลาวถึงการบมเพาะราคะ ถึงจะไมบมเพาะ ก็มีอยูในตัวมนุษยโดยธรรมชาติอยู

                                                          
2หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผู จัดการรายวัน ฉบับ 
   วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2544
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แลว ขอเพียงแตตองระมัดระวังมิใหราคะเกินกวาระดับอุตมภาพ (Optimal Level) มฉิะนั้นอาจมี
ผลกระทบตอตํ าแหนงทางการเมืองในภายหลัง วิธีการบมเพาะตัณหาพิเศษเพื่อกาวสูเกาอี้นายก
รัฐมนตร ี กคื็อ จงวาดฝนกอนเขานอน และหลังจากตื่นนอนทุกวันวา จะเสพสุขอะไรและอยางไร
เมือ่ข้ึนนัง่เกาอีน้ายกรัฐมนตรี อยาลืมบันทึกความฝนลงคอมพิวเตอร และเปดอานทุกวัน

กฎขอทีส่อง  อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองสรางเครือขายทางการเมือง

ระบบความสัมพันธในสังคมไทยเปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (Patron-
Client Relationship) อยากเปนนายกรฐัมนตรีตองกาวขึ้นเวทีการเมือง แตจะกาวขึ้นเวทีการเมือง
ไดตองมีเครือขายทางการเมือง การสรางเครือขายทางการเมืองจึงเปนเงื่อนไขจํ าเปน ในขั้นแรก
ตองแสวงหาผูอุปถัมภ ซึ่งตองมีบารมีทั้งทางการเมืองและทางการเงิน หากการไตปรามิดการเมือง 
เร่ิมตนจากการเมอืงทองถิ่น ก็ตองแสวงหาผูอุปถัมภในเวทีการเมืองทองถิ่น ตอเมื่อข้ึนเวทีการเมือง
ระดบัชาต ิ จงึตองแสวงหาผูอุปถัมภในเวทีการเมืองระดับชาติ การแสวงหาผูอุปถัมภเปนขั้นตอน
สํ าคญั หากเลือกผูอุปถัมภผิดอาจตองคิดจนตัวตาย การสรางเครือขายทางการเมืองกับประชาชน
ในเขตการเลือกตั้งมีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนกวาการแสวงหาผูอุปถัมภ หากปราศจากเครือขาย
ทางการเมืองที่เปนระบบ ยอมไมมีหลักประกันวาจะชนะการเลือกตั้ง หากพายแพการเลือกตั้ง 
กต็องเลกิฝนถงึเกาอี้นายกรัฐมนตรี หากชนะการเลือกตั้ง ก็ตองขยายเครือขายทางการเมืองตอไป
อยางไมหยุดยัง้ ในประการสํ าคัญตองถีบตัวขึ้นมาเปนผูนํ า ส.ส. และสรางเครือขายผูนํ า ส.ส. เพื่อ
ถบีตัวเปนผูน ําพรรค แมเมื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีไดแลว ก็ยังคงตองขยายเครือขายทางการเมือง
และกระชบัสายสัมพันธเชิงอุปถัมภสืบตอไป มิฉะนั้นอํ านาจที่ไดมาจะมีอายุอันสั้น

เครือขายทางการเมืองมิไดมีเฉพาะแตกับนักการเมืองและประชาชนที่มีสิทธิเลือก
ต้ัง การจดัตัง้เครือขายขาราชการและเครือขายพอคานายทุนก็มีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนกวากัน

กฎขอทีส่าม อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองระวังภาพลักษณ

ภาพลักษณอาจมีความสํ าคัญไมมากสํ าหรับผูดํ ารงตํ าแหนงสมาชิกรัฐสภา  
ขอเท็จจริงปรากฏวา เจาพอ มาเฟย นายบอน และผูมีอิทธิพลในทองถิ่นจํ านวนมากกาวเขาสู 
รัฐสภาในฐานะสมาชิกที่ผานการการเลือกตั้งจากประชาชน มิหนํ าซํ้ ายังชนะการเลือกตั้งซํ้ าแลว 
ซํ ้าเลา โดยทีป่ระชาชนรูจักโฉมหนาที่แทจริงของผูที่ตนเลือก แตภาพลักษณมีความสํ าคัญสํ าหรับ
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี ผูที่ตองการดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีในชวงเวลาอันยาวนานจํ าเปน
ตองมภีาพลกัษณที่ดี ประชาชนคนไทยตองการนายกรัฐมนตรีที่มีภาพลักษณในดานความซื่อสัตย
สุจริต และมี ‘มาด’ ในการเปนผูนํ า ภาพลักษณจึงมีความสํ าคัญตอคะแนนนิยมทางการเมือง 
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 เมือ่คิดจะเปนนายกรัฐมนตรี ตองฝกปรือวิทยายทุธในการทาสี นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปนชางทาสี
มกัจะตายนํ้ าตื้น

 กฎขอทีส่ี่ อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองมีขุนคลัง

‘ขุนคลัง’ ในทีน่ีม้ใิชรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หากแตหมายถึงผูทํ าหนาที่
ระดมเงินใหนายกรัฐมนตรี การหาผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมิใชเร่ืองยาก 
เพราะเมื่อนายประมวล สภาวสุ และนายบรรหาร ศิลปอาชานํ ารองดํ ารงตํ าแหนงนี้แลว  
นักเลือกตั้งเกือบคร่ึงสภาก็สามารถดํ ารงตํ าแหนงนี้ได แตการแสวงหาขุนคลังของนายกรัฐมนตรี
เปนเรื่องยากยิ่ง เพราะตองเปนผูที่นายกรัฐมนตรีไววางใจ และมีความภักดีตอนายกรัฐมนตรี  
ขุนคลังมิไดมีหนาที่ระดมเงินบริจาคทางการเมืองเปนดานหลัก หากแตมีหนาที่หลักในการดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบาย ในประวัติศาสตรการเมือง 
นายกรัฐมนตรีบางคนทํ าหนาที่ขุนคลังเอง  แตอาการการ ‘ลวงลูก’ เปนภาพอุจาดในสายตา 
สาธารณชน  จนเปนเหตุใหภาพลักษณเสื่อมเสีย บทเรียนจากประวัติศาสตรการเมืองไทยดังกลาว
นี ้ กคื็อ นายกรฐัมนตรไีมควรทํ าหนาที่ขุนคลังเอง ตองมอบหมายใหบริวารคนสนิททํ าหนาที่แทน 
แตการเลือกบริวารทํ าหนาที่ขุนคลังเปนขั้นตอนสํ าคัญ หากเลือกขุนคลังผิดอาจตองคิดจนตัวตาย 
ความภักดีมีความสํ าคัญยิ่งกวาความสามารถในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ หากขาด 
ความภกัด ี นายกรฐัมนตรีอาจตองเผชิญวิกฤติการณทางการเมือง ลองนึกภาพดูวา หากขุนคลัง
ออกมาเปดเผยตอสาธารณชนวา ตนทํ าหนาที่หาเงินใหนายกรัฐมนตรีทั้งโดยชอบและมิชอบ  
ผลสะเทือนทางการเมืองจะมากมายเพียงใด ผูที่อยากเปนนายกรัฐมนตรีจึงตองตามีแววในการ
เลอืกบริวารเปนขุนคลัง ตองทดลองเลือกใชบริวาร ทดสอบความภักดี และพัฒนาทักษะในการ 
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เสนทาง 
ของขุนคลังนายกรัฐมนตรีมักจะผานการนั่งหนาหองหรือดํ ารงตํ าแหนงเลขานุการรัฐมนตรี เมื่อ 
มูลนายดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ขุนคลังจะตามไปนั่งหนาหอง ทํ าหนาที่  
‘ไอตัวดูด’ แทนมลูนาย เมือ่พัฒนาทักษะในการดูดจนไดที่ ก็จะไดรับการเสริมสงใหดํ ารงตํ าแหนง
รัฐมนตร ีนายกรฐัมนตรีจักตองชาญฉลาดในการจับวางขุนคลังของตนในตํ าแหนงที่สามารถดูดซับ
สวนเกนิทางเศรษฐกจิไดมาก มิฉะนั้นบารมีทางการเมืองอาจไมเปลงปลั่ง เนื่องจากบารมีทางการ
เงินอับเฉา กระทรวงคมนาคมเปนจุดยุทธศาสตรสํ าคัญในการจับวางขุนคลัง รองลงมา ไดแก 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กฎขอทีห่า อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองรูจักแบงแยกและปกครอง

การ ‘แบงแยกและปกครอง’ เปนศลิปะชัน้สูง ซึ่งมิอาจเรียนรูจากหนังสือ หากแต
ตองเรียนรูจากการปฏิบัติ ดังทฤษฎีที่มีชื่อวา Learning By Doing ของนายเค็นเน็ธ แอรโรว 
(Kenneth J. Arrow) ปรมาจารยผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร

จงหมั่นฝกปรือวิทยายุทธ ‘แบงแยกและปกครอง’ ทัง้ภายในพรรค ภายรัฐบาล 
และภายในประเทศ

ผูนํ าทางการเมืองที่ออนดอยวิทยายุทธ ‘แบงแยกและปกครอง’ มักมีอันเปนไป
กอนเวลาอนัควร บางคนถึงกับส้ินชีพทางกายภาพ ดังเชนจูเลียส ซีซาร จักรพรรดิโรมันระบือนาม 
บางคนเพียงแตเสียชีวิตทางการเมือง ดังเชนนางมารกาเรต แธตเชอร นายกรัฐมนตรีผูไดชื่อวา 
‘หญงิเหล็ก’ แหงสหราชอาณาจักร ทั้งสองคนตาง ‘ส้ินชีพ’ ดวยฝมือของคนใกลชิด

อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักแยกแยะ ‘มิตร’ กับ ‘ศัตรู’ ภายในพรรค  หาทาง 
ปูนบํ าเหน็จแก ‘มิตร’ รวมทั้งบริวารผูภักดีทั้งหลาย โดยที่ขณะเดียวกันก็ตองรูจักพลิกแพลง 
เลนงาน ‘ปรปกษ’ หากการจดัวางตํ าแหนงและยึดกุมอํ านาจภายในพรรคไมลงตัว ก็ตองรูจักระดม 
‘มิตร’ มาโคนลม ‘ปรปกษ’  หาก ‘มิตร’ คนใดเปลงรัศมีและบารมีตีเสมอ  ก็ตองรูจักดึง ‘ปรปกษ’
มาชวยโคนลม ‘มิตร’ ผูบังอาจวัดรอยเทา หัวใจของศิลปะ ‘การแบงแยกและปกครอง’ อยูที่การรูจัก
จงัหวะจะโคนในการใช ‘มิตร’ และใช ‘ศัตรู’  ความเปน ‘มิตร’ หรือ ‘ศัตรู’ นัน้มลัีกษณะพลวัตร  
โดยตองรูจักวิเคราะหบริบทแหงอํ านาจที่เปนจริง  เมื่อบริบทแหงอํ านาจแปรเปลี่ยนไป ‘มิตร’  
อาจแปรเปน ‘ปรปกษ’  และ ‘ศัตรู’ อาจแปรเปน ‘มิตร’

เมื่อยึดกุมเกาอี้นายกรัฐมนตรีไดแลว ก็ตองระแวดระวังพรรครวมรัฐบาล  
การ ‘แบงแยกและปกครอง’ ยังคงเปนวิทยายุทธที่ทรงความสํ าคัญ นายกรัฐมนตรีจักตองรูจัก  
‘จับมือ’ กบัพรรครวมรัฐบาลบางพรรค เพื่อสยบพรรคที่มีทีทากระดางกระเดื่อง แตการ ‘จับมือ’  
ดังกลาวนีไ้มควรมีลักษณะถาวร หากแตเปนการรวมมือเฉพาะกิจ พึงระลึกถึงอมตพจนที่วา ‘ไมมี
มิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ ในการเมืองไทย

เมือ่รัฐบาลเผชญิกับการตอตานจากกลุมพลังทางการเมือง นายกรัฐมนตรีจะตอง 
รูจักจัดตั้ง ‘ม็อบชนม็อบ’ การสรางความรูสึกในหมูประชาชนใหเปนปรปกษตอม็อบที่ตอตาน 
รัฐบาลนบัเปนศลิปะชั้นสูง หากนายกรัฐมนตรียึดกุมศิลปะนี้ไดอยางมั่นคง รัฐบาลจะมีอายุยืนยาว
นับหมื่นป ตราบเทาที่รัฐบาลสามารถปลุกระดมใหประชาชนเกลียดชังม็อบที่ตอตานรัฐบาลได  
รัฐบาลก็ไมตองเกรงกลัวมอ็บใดๆ การจัดตั้งม็อบเพื่อชนม็อบเปนยทุธวธิเีบื้องตน นายกรัฐมนตรี
ตองมีขันติธรรมในการเห็นอาการเลือดตกยางออก อันเปนผลจากการ ‘ชน’ กันทางกายภาพ   
ถึงเลือดจะทวมแผนดินก็ตองไมแสดงอาการอนาทรรอนใจ ยุทธวิธีตอมา ก็คือ การปลุกระดม
ประชาชนใหเห็นจริงวา ขอเรียกรองของม็อบที่ตอตานรัฐบาลเปนขอเรียกรองที่ไมสมเหตุสมผล 
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นายกรฐัมนตรบีางคนถึงกับปายสีม็อบที่ตอตานรัฐบาลวาเปนม็อบตางดาว และ/หรือไดรับเงินจาก
ตางดาว ยุทธวิธีเหลานี้ไดผลมากนอยแตกตางกัน

จงศึกษายุทธวิธี ‘แบงแยกและปกครอง’ ของนายกรัฐมนตรีในอดีต  และนํ ามา
ประยุกตใชใหสมประโยชน

กฎขอทีห่ก อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองแสวงหากลุมทุนเปนฐาน

นายกรัฐมนตรีที่มาจากเขตการเพาะปลูกขาวมิอาจอาศัยชาวนาเปนฐานฉันใด 
นายกรัฐมนตรีที่มาจากเขตการเพาะปลูกยางพารามิอาจอาศัยชาวสวนยางเปนฐานฉันนั้น  
ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่กํ าลังรวงโรย (Sunset Industry) เกษตรกรสวนใหญมิอาจ 
ใหการสนับสนุนทางการเงินแกนักการเมืองและพรรคการเมืองได ในเมื่อการใชจายทางการเมือง
ในทศวรรษ 2540 อยูในระดับหมื่นลานสํ าหรับพรรคการเมืองขนาดใหญ และระดับพันลานสํ าหรับ
พรรคการเมืองขนาดกลาง นายกรัฐมนตรีจึงตองมีกลุมทุนเปนฐาน ถึงนายกรัฐมนตรีจะเปน 
นายทนุใหญเอง ก็ยังตองมีกลุมทุนเปนฐาน

การแสวงหากลุมทุนเพื่อเปนฐานธนกิจการเมืองควรกระทํ าเมื่อถีบตัวขึ้นมาเปน 
ผูน ํา ส.ส.  นอกจากสานสัมพันธแลว ยังตอง ‘รูใจ’ และ ‘วัดใจ’ กนัอกีดวย  กระบวนการสราง 
ฐานธนกิจการเมืองควรกระทํ ากอนที่จะยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีได เพราะเมื่อดํ ารงตํ าแหนง 
นายกรฐัมนตรแีลว แมพอคานายทุนจะพากันวิ่งเขามาเกาะ แตกระบวนการคัดสรรมิอาจกระทํ า 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะมิอาจ ‘วดัใจ’ กนัใหถึงที่สุด

ความสํ าคัญของกลุมทุนในฐานะฐานธนกิจการเมืองแตกตางไปตามพัฒนาการ
ของระบบทนุนยิม เรียงลํ าดับจากทุนพาณิชย ทุนอุตสาหกรรม และทุนการเงิน ในยุคเศรษฐกิจ
ฟองสบูเฟองฟ ูทนุอสังหาริมทรัพยถีบตัวขึ้นมามีความสํ าคัญ คร้ันเมื่อสังคมไทยกาวสูเสนทางแหง
สังคมสารสนเทศ ทุนโทรคมนาคมกลายเปนกลุมทุนสํ าคัญ แตเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับ
วิกฤติการณการเงินนับต้ังแตเดือนกรกฎาคม 2540 เปนตนมา กลุมทุนนอยใหญลวนไดรับ 
ผลกระทบมากนอยแตกตางกัน นายกรัฐมนตรีจักตองตามีแววในการคัดสรรกลุมทุนมาเปนฐาน 
ธนกจิการเมอืง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงที่วา กลุมทุนมิไดมี ‘รักเดียว ใจเดียว’
หากแตมีประพฤติกรรม ‘เหยียบเรือสองแคม’ ดวยการเสริมสรางสายสัมพันธกับพรรคการเมือง 
ทีม่โีอกาสจัดตั้งรัฐบาลมากกวาหนึ่งพรรค

นายกรัฐมนตรีไมเพียงแตตองไมดํ าเนินนโยบายที่ขัดประโยชนของกลุ มทุน 
ที่เปนฐานเทานั้น หากยังตองเลือกนโยบายเพื่อเกื้อประโยชนกลุมทุนเหลานี้ในวาระอันเหมาะสม
อีกดวย เพราะระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุม 
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ผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชน หากไมสามารถเสริมสรางฐานธนกิจการเมือง ชีวิตทางการ
เมอืงยากที่จะยืนยาวได

ในยุคสมัยที่กลุ มทุนเติบใหญตามพลังเศรษฐกิจทุนนิยม ความสัมพันธ  
เชิงอุปถัมภเร่ิมเปลี่ยนรูปไปในทางที่กลุมทุนมีฐานะเคียงบาเคียงไหลกับผูทรงอํ านาจทางการเมือง
มากขึ้น นายกรัฐมนตรีบางคน และผูนํ าพรรคการเมืองบางพรรค จึงจํ ายอมใหตัวแทนกลุมทุน 
เขามารวมรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรี

กฎขอทีเ่จด็ อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองมีความรูคณิตรัฐศาสตร

คณิตรัฐศาสตรเปนองคความรู ที่เกื้อกูลในการประเมินกํ าลัง ‘ฝายเขา’ กับ 
‘ฝายเรา’ การถีบตัวขึ้นมาเปนหัวหนาพรรคตองอาศัยความรูคณิตรัฐศาสตรเพื่อประเมินกํ าลัง 
กลุมตางๆภายในพรรค การผสมรัฐบาลก็ตองอาศัยความรูคณิตรัฐศาสตร เพราะตองคิดสูตร 
ในการผสมรฐับาลวา จะดึงพรรคการเมืองใดบางมารวมรัฐบาล และจะตองแลกเปลี่ยนตํ าแหนง 
รัฐมนตรีระหวางพรรครวมรัฐบาลกันอยางไร แมเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแลว คณิตรัฐศาสตรอาจชวย 
ยืดอายุรัฐบาลได ในยามที่มีความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล หรือในยามที่มีม็อบตอตาน 
รัฐบาล

กฎขอทีแ่ปด อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองจัดต้ังองครักษพิทักษตน

กองกํ าลังองครักษมีหนาที่ทํ าสงครามวจีกรรมกับปรปกษทางการเมือง คอย 
ตอบโตขอวพิากษนายกรัฐมนตรี ไมจํ าเพาะจากผูนํ าผายคาน หากยังครอบคลุมถึงปญญาชนและ
ผูนํ าประชาชนอีกดวย บางครั้งตองเลนเกมรุกจาบจวงและดาทอปรปกษทางการเมืองเหลานั้น  
ทัง้นอกและในสภา

กฎขอทีเ่กา  อยากเปนนายกรัฐมนตรี  ตองชนะการเลือกตั้ง
การมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํ านวนมากกวาพรรคการเมืองใดๆนับเปนเงื่อนไข

อันจํ าเปนในการนั่งเกาอี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งพรรคการเมืองที่ตนเปนผูนํ ามี ส.ส. จํ านวนเกินกวา 
กึง่หนึง่ของสภาผูแทนฯดวยแลว โอกาสในการเขมือบเกาอี้นายกรัฐมนตรียอมมีมากกวา 0.5

ในการยึดสภาผูแทนราษฎร หากอาศัยการพัฒนาพรรคดวยการเติบโตภายใน 
(Internal Growth) คงตองรอคอยถึงตอนบายของชาติหนา พรรคการเมืองสวนใหญที่ประสบ 
ความสํ าเร็จในการเปนแกนนํ าจัดตั้งตั้งรัฐบาลมักเลือกเสนทางการเติบโตภายนอก (External 
Growth) ดวยการซื้อมุงหรือกลุมการเมืองจากพรรคอื่น หรือหากเปนไปไดก็อาจเขมือบพรรคอื่น 
ทัง้พรรค โดยทัว่ไป หัวหนาพรรคตองเปนผูนํ าในการซื้อนักการเมือง ทั้งนี้โดยจายคาตัวเปนเงินสด 
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หรือจายเปนตํ าแหนงการเมืองตามแตจะตกลงกัน การซื้อนักการเมืองจํ านวนไมเกิน 30 คนตอ 
ฤดูการเลือกตั้งเปนปรากฏการณปกติ แตการซื้อนักการเมืองจํ านวนเกินกวา 100 คนเปน 
ปรากฏการณพิเศษ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อขุนศึกที่ยึดอํ านาจรัฐดวยปากกระบอกปนจํ าเปนตอง 
เลนเกมการเมืองประชาธิปไตย หรือเมื่อขุนศึกหอบเงินราชการลับมาจัดตั้งพรรคการเมือง ทั้งนี้ 
มีกรณีศึกษาอยูนอยมากที่นายทุนทุมเงินซื้อนักการเมืองนับรอยคน โดยใชเงินนับรอยนับพันลาน 
เพือ่ไขวควาเกาอี้นายกรัฐมนตรี

หวัหนาพรรคบางพรรคอาจขวยอาย ไมมีความกลาหาญในการเปนผูนํ าในการซื้อ
นักการเมืองขามพรรคดวยตนเอง ในกรณีเชนนี้ เลขาธิการพรรคหรือขุนคลังสวนตัวของหัวหนา
พรรคจะตองท ําหนาที่แทน โดยมิใหหัวหนาพรรคตองแปดเปอนกับกระบวนการซื้อสิทธิซื้อเสียง

หัวหนาพรรคจักตองประทับตราความดีใหแกนักการเมืองที่ตนซื้อมาพรอมทั้ง 
ใหหลักประกันความมีอุดมการณ เมื่อส้ินอายุขัยรัฐบาล หากนักการเมืองเหลานี้พเนจรไปอยู 
พรรคอืน่ หวัหนาพรรคตองลงดาบประหารเพื่อมิใหคนเหลานี้มีชีวิตการเมืองตอไป พลันที่ออกจาก
พรรค คนเหลานี้ก็กลายเปนคนทราม ไรอุดมการณ โดยที่ ‘งูเหา’ กลายเปน ‘งูเขียว’

กฎขอที่สิบ อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองปฏิบัติหนาที่พลเมืองตาม 
รฐัธรรมนญูใหครบถวน

นักการเมืองแตเกากอน ถึงจะมิไดปฏิบัติหนาที่พลเมืองใหครบถวนบริบูรณ 
ก็ยังสามารถเตนฟุตเวิรคบนเวทีการเมืองได นับต้ังแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มีผลบังคับใช ผูที่ตองการที่ยืนบนเวทีการเมืองจะตองปฏิบัติหนาที่พลเมืองใหครบถวน  
มิฉะนั้น อาจถูกคัดออกจากแถวที่จะขึ้นเวทีการเมือง หนาที่พลเมืองที่สํ าคัญมีอยูอยางนอย 2 
ประการ ประการแรกไดแก การใชสิทธิเลือกตั้ง ประการที่สอง ไดแก การเปดเผยบัญชีทรัพยสิน 
ใหครบถวน เมื่อดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูง

ผูที่ไขวควาเกาอี้การเมืองหลายตอหลายคนตองตกเวทีการเมือง เนื่องจากเคยมี
ประวัติการนอนหลับทับสิทธิ์ บางคนทุมเงินนับพันลานเพื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรี แตแลว 
กลบักลายเปน ‘เทวดาตกสวรรค’  เนือ่งเพราะการอํ าพรางบัญชีทรัพยสิน การปฏิบัติหนาที่พลเมือง
ตามรัฐธรรมนูญใหครบถวนจึงเปนเงื่อนไขอันจํ าเปนสํ าหรับผูที่ตองการเกาอี้นายกรัฐมนตรี  
กลาวอกีนยัหนึ่งก็คือ กฎขอที่สิบเปนกฎที่สํ าคัญยิ่งกวากฎอีก 9 ขอ

ดวยการตระเตรียมตัวดังกลาวขางตนนี้ บัดนี้ ทานพรอมที่จะเปนนายกรัฐมนตรี
แลว ยกเสยีแตวา วาสนา บารมี และชะตากรรมไมเกื้อกูลใหทานดํ ารงตํ าแหนงนี้ได
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คูมือนายกรัฐมนตรี
บนยอดปรามิดแหงอํ านาจ3

เมือ่เปนนายกรัฐมนตรีแลว ตองมีวัตรปฏิบัติอยางไร ?

กฎขอที่หนึ่ง นายกรัฐมนตรีตองมีขันติธรรมตอการฉอราษฎรบังหลวง 
และประพฤติมิชอบ

หากนายกรัฐมนตรีมีบรรทัดฐานอันเคร งครัดด านศีลธรรมและจริยธรรม   
คณะรัฐมนตรีก็จะมีแตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว เพราะเหลานักเลือกตั้งลวนมีบรรทัดฐาน 
อันหยอนยานในเรื่องเหลานี้ และพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคลวนมีประสบการณในการปลนชาติ
เกอืบทั้งสิ้น การผสมรัฐบาลมิอาจเปนไปได  ‘โชคดี’ ทีเ่มอืงไทยไมมีนายกรัฐมนตรีเชนนี้ การจัดตั้ง
รัฐบาลจึงปราศจากอุปสรรคดานศีลธรรมและจริยธรรม เพราะศีลธรรมและจริยธรรมไมเคยเปน
เงือ่นไขในการผสมรัฐบาล

เมืองไทย ‘โชคดี’ ที่มีนายกรัฐมนตรีเพียง 2 ประเภท ประเภทแรก ไดแก  
นายกรัฐมนตรีที่ชูธงวิ่งนํ าในการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบเสียเอง ประเภทที่สอง  
ไดแก นายกรัฐมนตรีที่มีความอุตสาหะในการเปลงคํ าสอน ‘จงท ําดี จงทํ าดี จงทํ าดี’ หรือระบายสี
ใหตนเองมีภาพลักษณแหงความสุจริตสัตยซื่อ แตปลอยใหสมุนบริวารและคนใกลชิดปลนชาติ  
สูบเลอืดแผนดิน และรับเงินผลตอบแทนจากการกํ าหนดและบริหารนโยบาย

นายกรัฐมนตรีตองเรียนรูในการวางตัวเปนกลางในยามที่เกิดกรณีอ้ือฉาวเกี่ยวกับ
การฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบในกระทรวงที่อยู ในความรับผิดชอบของพรรค 
รวมรัฐบาล หากนายกรัฐมนตรีไมวางตัวเปนกลาง และแสดงความกระตือรือรนที่จะสะสางกรณี 
อ้ือฉาวเหลานั้น รัฐบาลมิอาจมีอายุยืนยาวได เพื่อเห็นแกเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาล 
นายกรฐัมนตรตีองวางเฉย และปลอยใหพรรคตนสังกัดสะสางปญหากันเอง ทั้งนี้ดวยการลอยตัว 
เพือ่ใหสาธารณชนเห็นวา เปนปญหาของพรรครวมรัฐบาล หาใชปญหาของรัฐบาลไม

หากกรณี อ้ือฉาวเกี่ยวกับการฉ อราษฎร บังหลวงและประพฤติมิชอบเกิด 
ในกระทรวงที่พรรคของตนรับผิดชอบ นายกรัฐมนตรีจะวางเฉยมิได มิฉะนั้นปญหาจะลามมาถึง 

                                                          
3หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผู จัดการรายวัน ฉบับ 
 วันพฤหัสบดีที่ 18 และ 25 มกราคม 2544
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ตัวนายกรัฐมนตรีเอง นายกรัฐมนตรีตองกํ าหนดยุทธศาสตรการทํ าศึกนอกบาน ดวยการโจมตี 
ส่ือมวลชนและสาธารณชนวามุงรายตอพรรค และตองการปายสีพรรค พรอมทั้งขอดู ‘ใบเสร็จ’
หากผูถูกกลาวหาเปน ‘ขุนคลัง’ ของนายกรฐัมนตรี นายกรัฐมนตรีจํ าเปนตองแผปกปกปองอยาง
เต็มที่

หากนายกรัฐมนตรีไมมีขันติธรรมตอขอเรียกรองของคนจน ยอมถือเปน 
ประพฤติกรรมธรรมชาติของสัตวเศรษฐกิจและสัตวการเมืองผูมีกิเลส ตัณหา และราคะ เพราะ 
คนจนมิอาจเปนฐานธนกิจการเมืองได มิหนํ าซํ้ ายังเปนโรคดื้อความรวยอีกดวย ในฐานะ 
สัตวเศรษฐกิจและสัตวการเมือง นายกรัฐมนตรีตองมีขันติธรรมและวางเฉยตอการฉอราษฎร 
บังหลวงและประพฤติมิชอบ เพื่อความคงทนของเกาอี้นายกรัฐมนตรีเอง

การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบายเปนเรื่อง
จ ําเปนและมิอาจหลีกเลี่ยงได  ดังนั้น  นายกรัฐมนตรีจะ ‘หนาบาง’ มไิด  ส่ิงที่นายกรัฐมนตรี 
ตองระวังก็คือ การระมัดระวังมิใหการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบมีมากเกินกวาระดับ
ความอดทนของประชาชน (Tolerance Level of Corruption) มิฉะนั้นความไมพอใจของ 
ประชาชนจะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได หนทางที่พรรครวมรัฐบาลจะ ‘แบงกันกิน แบงกัน
ใช’ ไดมากขึน้ กแ็ตโดยการเพิ่มระดับความอดทนของประชาชนที่มีตอการฉอราษฎรบังหลวงและ
ประพฤตมิชิอบ หากไมสามารถเขยิบระดับความอดทนดังกลาวนี้ การขยายขอบเขตการ ‘แบงกัน
กนิ แบงกันใช’ จะเปนไปไดดวยความยากลํ าบาก

อยางไรก็ตาม การแยงกันกินในหมูพรรครวมรัฐบาลอาจนํ ามาซึ่งจุดจบของ 
รัฐบาลได ดังนั้น นายกรัฐมนตรีตองถือเปนหนาที่ในการจัดระเบียบการฉอราษฎรบังหลวงและ 
การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบาย (Rent Seeking and 
Corruption Order) ทัง้นีจ้ะตองมีการกํ าหนดปริมณฑลของพรรครวมรัฐบาลแตละพรรคใหชัดเจน 
และตองกํ าหนด ‘กฎเหล็ก’ หามกนิขามเขต หากไมมีการจัดระเบียบที่ลงตัว และไมมีการปฏิบัติ
ตามระเบยีบอยางเครงครัด ความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลสามารถสั่นคลอนรัฐบาลได

สํ าหรับสังคมการเมืองไทย การจัดระเบียบการฉอราษฎรบังหลวงและการ 
แสวงหาสวนเกนิทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบายมีความสํ าคัญยิ่งกวาการบริหาร
ราชการแผนดินเสียอีก

กฎขอที่สอง นายกรัฐมนตรี ‘นอกใจ’ พรรครวมรัฐบาลได แตพรรครวม 
รฐับาลจะ ‘นอกใจ’ นายกรัฐมนตรีมิได

นายกรัฐมนตรีตองระมัดระวังการ ‘นอกใจ’ ของพรรครวมรัฐบาล หากพรรครวม 
รัฐบาลแอบจับมือกับฝายคานในการควํ่ ากฎหมายสํ าคัญของรัฐบาลที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณา 
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หรือยายไปอยูขางเดียวกับฝายคานในวาระการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล รัฐบาลอาจมี
อันเปนไป และถงึแกกรรมกอนเวลาอันควร ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจักตองมีสายสืบที่ทํ างานอยางมี
ประสิทธภิาพ คอยติดตามผูนํ าพรรครวมรัฐบาล  หากพบวา มีการ ‘นอกใจ’ กต็องตระเตรียมการ
ดึงฝายคานบางพรรคมารวมรัฐบาล อาการอดอยากปากแหงทํ าใหพรรคฝายคานยากที่จะปฏิเสธ
คํ าเชื้อเชิญได  นายกรัฐมนตรีควร ‘ออยเหยื่อ’ ฝายคานในทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลแลวเสร็จ   
เพื่อเตรียมรับมือกับการ ‘นอกใจ’ ของพรรครวมรัฐบาล  นั่นก็คือ  นายกรัฐมนตรี ‘นอกใจ’  
พรรครวมรัฐบาลได  แตพรรครวมรัฐบาล ‘นอกใจ’ นายกรฐัมนตรีมิได  อันสอดคลองกับวัฒนธรรม 
‘กดขี่ทางเพศ’ ของสังคมไทยที่สามีมีชูได  แตภรรยามีชูมิได

กฎขอทีส่าม นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีตองหมั่นทองคํ าขวัญ ‘นโยบายพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล’  

แมวาพรรคของนายกรัฐมนตรีจะเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาลก็ตาม ดวยการชูคํ าขวัญ  
‘ลางสมอง’ ประชาชนเชนนี ้ นายกรัฐมนตรีมิจํ าตองนํ านโยบายที่ใชหาเสียงมาดํ าเนินการได ทั้งนี้
ดวยการอางเหตุผลวา พรรคแกนนํ าจํ าตองประนีประนอมกับพรรครวมรัฐบาลในการกํ าหนด
นโยบาย

ขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคการเมืองใหญและเกาแกบางพรรคเคยชูนโยบาย 
การเลอืกตัง้ผูวาราชการจังหวัดในการหาเสียงเลือกตั้ง คร้ันเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแลว กลับตระบัดสัตย 
หนาตาเฉย โดยอางวา นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล การที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมเคยลงโทษพรรคการเมืองดังกลาว  มีนัยสํ าคัญวา  สาธารณชนใหทายการตระบัดสัตย

ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองสามารถเลือกสรรนโยบายอะไรก็ไดที่ต องใจ 
ประชาชน เพื่อใชโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อไดรับเลือกตั้งแลว มิจํ าตองดํ าเนินนโยบายตาม 
ที่หาเสียง โดยอางวา นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกอเกิดจากการผสมพรรค 
การเมือง

กอนที่จะทองคาถา‘นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล’ นายกรัฐมนตรี 
จักตองฝกตระบัดสัตยเปนอาจิณ มิฉะนั้นอาจปรากฏอาการขวยอายในยามทองคาถานั้น  
จงฝกตระบัดสัตยจนความละอายหมดไปจากใจ

กฎขอทีส่ี ่นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีจํ าเปนตองอํ านวยความสะดวกใหรัฐมนตรีรวมพรรค โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง ‘ขุนคลัง’ สวนตวั  หากนิทั้งบนโตะและใตโตะ  ทั้งในที่ลับและที่แจง  มิฉะนั้นพรรคอาจมี
ปญหาการเงิน เนื่องเพราะรายจายทางการเมืองของพรรคในแตละฤดูการเลือกตั้งสูงนับพัน 
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นบัหมืน่ลานบาท  แตถาหากรัฐมนตรีรวมพรรคหรือ ‘ขุนคลัง’ เพลีย่งพลํ้ าถูกจับไดไลทัน  แมจะ
ระงับและซอนเรนอาการอันมูมมามในการกินเพียงใดก็ตาม นายกรัฐมนตรีตองประเมินสถาน
การณวา สมควรจะปกปองบริวารเหลานี้หรือไม และจะปกปองอยางไร

หากเหลอืวิสัยที่จะปกปอง นายกรัฐมนตรีสามารถ ‘ลอยตัว’ ดวยการเปลงมธุรส
วาจาวา ‘นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล’ ซึ่งมีนัยสํ าคัญวา รัฐบาลหาไดรับรู 
การด ําเนนินโยบายของรัฐมนตรีไม อีกทั้งมิไดรับรองความประพฤติของรัฐมนตรีดวย

ในอดีตอันไมยาวไกล รัฐมนตรีนายหนึ่ง ‘หากิน’ กับอุทยานแหงชาติ โดยที่ 
นายกรัฐมนตรีรับรูมาโดยตลอด คร้ันเกิดกรณีอ้ือฉาวจนมิอาจปกปองได นายกรัฐมนตรีก็เปลง
มธุรสวาจาวา ‘นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล’ ถึงจะทํ าใหรัฐมนตรีนายนั้นออก
อาการ ‘หนาแตก’ แตกเ็ปนการตัดอวัยวะทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตไว

กฎขอทีห่า เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักผันงบประมาณ
การผนังบประมาณเปนศิลปะการปกครองประเทศขั้นสูง นักการเมืองนอยคนนัก

ที่สามารถยึดกุมศิลปะดังกลาวนี้ได หลักการสํ าคัญอยูที่การผันงบประมาณลงสูฐานที่มั่นทาง 
การเมืองของตน นายกรัฐมนตรีตองศึกษารายละเอียดของงบประมาณแผนดิน เพื่อจะไดผัน 
งบประมาณไดอยางถูกตอง จะตองใหประชาชนในฐานที่มั่นของตนอยูเย็นเปนสุขเปนเบื้องตน  
ซึง่เปนการเสริมสรางความแข็งแกรงของฐานที่มั่น

แตนายกรัฐมนตรีตองมีสายตายาว โดยไมตองใสแวนสายตายาว เพราะ 
แวนสายตายาวชวยใหแลเห็นไกลเพียงไมกี่เมตร นายกรัฐมนตรีที่มีสายตายาวตองคิดขยายฐาน 
ทีม่ัน่ทางการเมอืง ในการนี้ นายกรัฐมนตรีตองจัดทํ าผังการเมือง (Political Mapping) โดยระบาย
สีแผนที่ประเทศไทยใหชัดเจนวา แดนดินใดเปนฐานที่มั่นของตน และปริมณฑลใดตกอยูใต 
อิทธิพลของพรรคการเมืองอื่น ทั้งนี้ตองพยายามแสวงหาเขตแดนที่ปลอดอิทธิพลพรรคการเมือง
ใดๆ เขตแดนดังกลาวนี้เองที่นายกรัฐมนตรีสมควรคิดผันงบประมาณเพื่อขยายฐานที่มั่น 
ทางการเมือง สวนอาณาจักรอันเปนฐานที่มั่นของพรรคการเมืองอื่นควรเปนเขตแดนสุดทายที่
นายกรฐัมนตรคิีดท ําสงครามแยงฐานที่มั่น เพราะตองสูญเสียกํ าลังคนและทรัพยากรมาก

การผันงบประมาณมิไดมีแตการผันโครงการกอสรางและโครงการจัดจางจัดซื้อ
เทานั้น หากควรใหความสํ าคัญแกโครงการพัฒนาและโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน 
ทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) โดยเฉพาะ โดยที่การผันเม็ดเงินมิควรจํ ากัดกรอบเฉพาะแต 
งบประมาณแผนดินเทานั้น หากตองใหความสํ าคัญแกเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เงินกูตางประเทศและกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆอีกดวย เพราะการใชเงินนอกงบประมาณอยูใน
อํ านาจของฝายบริหาร มิตองขออนุมัติจากฝายนิติบัญญัติ
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งบประกันหรือพยุงราคาสินคาเกษตรเปนงบที่นายกรัฐมนตรีพึงสนใจเปนพิเศษ 
หากฐานที่มั่นของนายกรัฐมนตรีเปนเขตการเพาะปลูกยางพารา กาแฟ และปาลมนํ้ ามัน  
นายกรัฐมนตรีตองระดมสรรพกํ าลังทางการเมืองทั้งมวลในการผันงบพยุงราคาสินคาเกษตรลงสู
ฐานที่มั่นของตน

นายกรัฐมนตรีบางคนในอดีตมีความชํ านัญพิเศษในการผันงบประมาณไปให 
หวัคะแนน ซึง่เปนกํ านัน ผูใหญบาน และผูนํ าเกษตรกร อันเปนการตอบแทนหัวคะแนนโดยไมตอง
ควกักระเปาของตนเอง

กฎขอทีห่ก เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จะตองรูจักผันขาราชการ
การผันขาราชการเปนศิลปะข้ันสูงที่มีความสํ าคัญไมนอยกวาการผันงบประมาณ 

และตองอาศัยการฝกปรือฝมือ นายกรัฐมนตรีจักตองจัดวางขาราชการที่ไววางใจไดในตํ าแหนง
สํ าคัญ นับต้ังแตรองอธิบดีไปจนถึงปลัดกระทรวง รวมทั้งตํ าแหนงขุนพลที่คุมกํ าลังในกองทัพ  
ในประการส ําคัญ จักตองไมละเลยตํ าแหนงของฝายปกครอง ต้ังแตนายอํ าเภอจนถึงผูวาราชการ
จงัหวดั เพราะต ําแหนงเหลานี้มีผลตอการขยายฐานที่มั่นทางการเมือง และมีผลตอการทํ าสงคราม
แยงชิงคะแนนเสียงในฤดูการเลือกตั้ง

เมื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีได บรรดาขุนนางสอพลอจะพากันกรูเขามาประจบ 
นายกรฐัมนตรีจักตองตามีแวว  และมีทักษะในการคัดสรรและแยกแยะระหวาง ‘บริวารแท’ กับ 
‘บริวารเทียม’ เฉพาะบริวารที่แทเทานั้นที่จะใหประโยชนในระยะยาว สวนบริวารเทียมนั้นเมื่อ
เปลีย่นรฐับาลยอมตองแสวงหามูลนายใหม

บรรดาขุนนางที่มีหลักฐานแนชัดวาเปนบริวารของผูนํ าพรรคการเมืองอื่นจะตองมี
ปฏิบัติการเตะโดงไปสูเขตไรอํ านาจ แตการเตะโดงจักตองดํ าเนินการอยางมีศิลปะและรสนิยม  
มฉิะนัน้จะมเีสยีงครหาจากประชาชน และเสียงวิพากษจากสื่อมวลชน ซึ่งบั่นทอนภาพลักษณของ 
รัฐบาลได

หากพรรคที่นายกรัฐมนตรีสังกัดมีความยากจน นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณา 
แกปญหาความยากจนของพรรคดวยการขายตํ าแหนงขาราชการระดับสูง สํ าหรับขาราชการ 
ทีพ่สูิจนแลวพิสูจนเลาวามีความภักดีตอนายกรัฐมนตรี  การ ‘ขาย’ ตํ าแหนงก็เพียงเพื่อปูนบํ าเหน็จ
แลกกบัความภกัดี โดยไมคิดเงิน สวนขาราชการที่มิไดมีความภักดีอันแนชัด จะตองมีการยื่นหมู
ยืน่แมวระหวางเงนิกับตํ าแหนง ในการนี้ จักตองมีการประเมินราคาตลาด เพื่อมิใหขายถูกเกินไป 
นายกรัฐมนตรีที่เปนหวงภาพลักษณอาจไมกระโดดเขามาเปน ‘ผูจัดการ’ ตลาดขาราชการเอง  
หากแตมอบหมายใหบริวารที่ไววางใจไดทํ าหนาที่ผูจัดการแทน หากนายกรัฐมนตรีไมสามารถ 
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แกปญหาความยากจนของพรรคได นายกรัฐมนตรีจะกลาเสนอหนาแกปญหาความยากจนของ
ประชาชนไดอยางไร

อนึง่ การผนัขาราชการตามหัวขอนี้ครอบคลุมถึงการผันผูอํ านวยการหรือผูวาการ 
รวมทัง้กรรมการรฐัวิสาหกิจดวย ทั้งนี้จักตองไมลืมวา รัฐวิสาหกิจจํ านวนไมนอยเปน ‘อูขาวอูนํ้ า’
ของนักการเมืองและพรรคการเมือง นักการเมืองที่ตามีแววแหงความชั่วรายทั้งปวงจึงมักยึด 
รัฐวิสาหกิจเปนฐาน และดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจนั้น ผูที่ดํ ารงตํ าแหนง 
นายกรัฐมนตรีสวนใหญเคยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีมากอน และคุนเคยกับวิธีการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจมากอนเชนกัน การกํ าหนดใหผูอํ านวยการหรือผูวาการรัฐวิสาหกิจ 
สง ‘สวย’ เปนวิธีการขั้นประถม การหาประโยชนจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจ 
เปนวธิกีารขัน้มธัยม การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดสรรสัมปทานเปนวิธีการ
ข้ันอุดม ดวยเหตุดังนั้น การผันผูอํ านวยการหรือผูวาการ และกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงมีความ
สํ าคญัไมยิ่งหยอนกวาการผันขาราชการ

กฎขอที่เจ็ด เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักใชวิชาจิตรกรรมใหเปน
ประโยชน

นายกรัฐมนตรีมีความสามารถในการวาดรูปหรือไม ไมสํ าคัญเทากับความ
สามารถในการทาสี ในประวัติศาสตรโลก มีนายกรัฐมนตรีนานาประเทศหลายตอหลายคนเปน
จติรกรสมคัรเลน บางคนนั่งสเก็ตชภาพผูรวมเขาประชุม โดยมิไดสนใจประเด็นการประชุม ทั้งๆที่
นายกรฐัมนตรเีปนประธานที่ประชุม ประพฤติกรรมเชนนี้รูไปถึงไหน ถูกวิพากษไปถึงนั่น ยิ่งผูถูก
แอบสเกต็ชภาพเปนสาวโสดดวยแลว เสียงนินทาวา  นายกรัฐมนตรี she-go (อานวา ชีกอ) ยอม
ดังขรม

ความสามารถในการทาสีเปนคุณสมบัติสํ าคัญของนายกรัฐมนตรี การทาสีเพื่อให
ภาพลักษณของนายกรัฐมนตรีดีเกินกวาความเปนจริงนับเปนปฏิบัติการขั้นประถม ทักษะในการ
ทาสีเช นนี้ เองที่ช วยเพิ่มความคงทนของตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีบางคน 
มีภาพลักษณความซื่อสัตยสุจริต ทั้งๆที่สมุนบริวารเปนนักปลนชาติ แตการปลนชาติเกิดขึ้นได
อยางไรภายใตนายกรัฐมนตรีที่มีภาพลักษณความซื่อสัตยสุจริต หากมิใชเปนเพราะนายกรัฐมนตรี
รูเหน็เปนใจ ใหทาย และมีขันติธรรมระดับเกินมนุษย หรือมิฉะนั้นก็มีความสุขที่ไดเห็นมิตรสนิท 
สมนุ และบริวาร ฉอราษฎรบังหลวงและโกงชาติบานเมือง

การทาสเีพือ่ใหภาพลักษณดูดีเปนปฏิบัติการควบคูกับการปายสี อันเปนการทาสี
เพื่อใหภาพลักษณดูเลวราย นายกรัฐมนตรีตองพัฒนาทักษะในการปายสี จนถึงระดับที่แมจะมี
การปายสแีลว ผูคนไมรูสึกถึงการปายสีนั้น การปายสีข้ันประถม ไดแก การปายสีวา บรรดาปญหา
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อันเลวรายของชาติบานเมืองทั้งมวลลวนเกิดในรัฐบาลชุดที่แลว การปายสีข้ันมัธยม ไดแก การ
ปายสกีลุมผูชุมนุมตอตานคัดคานรัฐบาลวา รับเงินจากตางชาติมาปฏิบัติการ หรือผูตอตานรัฐบาล
มไิดเปนคนไทย รวมทั้งการปายสีส่ือมวลชนที่ตอตานรัฐบาลวาเปนสื่อที่มีสังกัด การปายสีข้ันอุดม  
ไดแก การปายสีวา บรรดาผูวิพากษวิจารณรัฐบาลลวนมีขอมูลและความรูที่ไมถูกตอง เฉพาะ
นายกรฐัมนตรีและรัฐบาลเทานั้นมีขอมูลและความรูที่ถูกตอง

 กฎขอทีแ่ปด เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักจัดต้ังสื่อมวลชน
ในเมื่อการทาสีมีความสํ าคัญตอความคงทนของตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี  

การจัดตั้งสื่อมวลชนเปนยุทธวิธีที่สํ าคัญของปฏิบัติการการทาสี นายกรัฐมนตรีจักตองใช 
ส่ือมวลชนที่เปนกลไกรัฐ ทั้งสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน ใหเปนประโยชนทางการเมืองอยาง 
เต็มที่ โดยตองจัดวางกํ าลังคนที่ไววางใจไดยึดกุมกรมประชาสัมพันธและองคการสื่อสารมวลชน
แหงประเทศไทย นายกรัฐมนตรีจักตองไมรู สึกตะขิดตะขวงใจในการใชกลไกของรัฐเหลานี้ 
สรางภาพลักษณของตนเองและเผยแพรผลงานของรัฐบาล ในยามที่ฝายคานและฝายตอตาน 
รัฐบาลโจมตีรัฐบาล จงใชกลไกของรัฐทั้งมวลตอบโตชนิดไมใหผุดไมใหเกิด หนทางในการ 
ปองปรามฝายคานและฝายตอตานรัฐบาลมีอยูอยางนอย 2 หนทาง หนทางหนึ่งก็โดยไมเสนอขาว
ฝายคานและฝายตอตานรัฐบาล ยกเวนขาวที่ยังคงความเสื่อมเสียแกปรปกษทางการเมืองเหลานี้ 
อีกหนทางหนึง่ก็คือ การขุดคุยขอมูลเพื่อปายสีฝายคานและฝายตอตานรัฐบาล

ในขณะทีก่ารจดัการกับวิทยุและโทรทัศนมิใชเร่ืองยาก เนื่องเพราะรัฐบาลมีกลไก
ของตนเอง หนังสือพิมพเปนสื่อมวลชนที่ยากแกการจัดการ เนื่องเพราะความหลากหลายและ 
รัฐบาลไมมหีนงัสือพิมพของตนเอง นายกรัฐมนตรีจักตองแยกแยะหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเรา’ กับ 
‘พวกเขา’  จงใชหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเรา’ เลนงานหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเขา’  อายทุางการ
เมอืงของนายกรฐัมนตรียาวนานพอที่จะแยกแยะไดวา นักหนังสือพิมพคนใดเปน ‘พวกเรา’ และ 
คนใดเปน ‘พวกเขา’

จงปูนบํ าเหน็จหนังสือพิมพและนักหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเรา’  ความขอนี้ 
ครอบคลมุถงึสือ่มวลชนประเภทอื่นดวย วิธีการปูนบํ าเหน็จที่ไดผลมีอยูอยางนอย 2 วิธี วิธีแรก  
ไดแก การนัดเลี้ยงอาหารสื่อมวลชนที่เปน ‘พวกเรา’ ทกุสปัดาห พรอมทั้งใหขาวลับเฉพาะ เพื่อให
ส่ือมวลชนที่เปน ‘พวกเขา’ ตกขาว  เมื่อการตกขาวปรากฏดวยความถี่สูง นายกรัฐมนตรีจะตอง 
ไมลืมตอกยํ้ าใหเห็นความดอยคุณภาพของสื่อมวลชนที่เปน ‘พวกเขา’ วธิทีีส่อง ไดแก การผัน 
งบประชาสัมพันธของหนวยราชการไปใหส่ือมวลชนที่เปน ‘พวกเรา’ ทัง้นีเ้พือ่ใหส่ือมวลชนที่เปน 
‘พวกเขา’ อดอยากปากแหง
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การจัดตั้งสื่อมวลชนตางประเทศมีความสํ าคัญไมยิ่งหยอนกวาการจัดตั้ง 
ส่ือมวลชนภายในประเทศ นายกรัฐมนตรีจักตองสรางสายสัมพันธอันดีกับผูส่ือขาวตางประเทศ 
โดยเฉพาะอยางยิง่หัวหนาสํ านักขาว และตองประเมินวา ใครเปนมิตร ใครเปนปรปกษ จงหมั่น 
ใหสัมภาษณพิเศษในลักษณะ Exclusive Interview แกผูส่ือขาวและหัวหนาสํ านักขาวที่เปนมิตร 
และอาศัยผูส่ือขาวและหัวหนาสํ านักขาวเหลานี้ในการผลักดันใหนายกรัฐมนตรีติดอันดับ 100 
ยอดนายกรัฐมนตรีภูมิภาค หรือ 500 ยอดวิสัยทัศน บางครั้งอาจตองยอมซื้ออันดับเพื่อให 
นายกรฐัมนตรมีภีาพลกัษณสากล ในโลกทุนนิยม ไมมีอะไรที่เงินซื้อมิได ข้ึนอยูกับวาเงินถึงหรือไม
เทานั้น นายธนาคารบางคนติดอันดับนายธนาคารแหงป ทั้งๆที่ธนาคารที่ตนบริหารผุกรอน 
ดวย NPLs รัฐมนตรีการคลังบางคนมีตรารัฐมนตรีแหงภูมิภาค ทั้งๆที่ประเทศของตนกํ าลัง 
เผชญิวกิฤติการณการคลัง หากนายกรัฐมนตรีสามารถ ‘ซื้อ’ หนงัสอืพมิพและนักหนังสือพิมพไทย
ได เหตุไฉนจึง ‘ซือ้’ หนงัสอืพมิพและนักหนังสือพิมพตางชาติมิไดเลา

กฎขอทีเ่กา เมือ่เปนนายกรัฐมนตรี จักตองหาญกลาในการใชวิธีการเกส
ตาโป

เพือ่ใหเกาอีน้ายกรัฐมนตรีคงทนถาวร นายกรัฐมนตรีจักตองจัดตั้งหนวยเกสตาโป 
โดยหามใชชื่อ ‘เกสตาโป’ เปนอนัขาด  เพราะไมเปนมงคล  หากใหชื่อวา ‘หนวยปราบศัตรูพาย’
หนวยเกสตาโปมีหนาที่ติดตามหาขาวกรองเกี่ยวกับผูนํ าฝายคาน ผูนํ าองคกรประชาชนและ
ปญญาชนซึ่งตั้งตนเปนปรปกษของรัฐบาล ทั้งนี้ดวยการดักฟงโทรศัพท เปดจดหมายอาน และ
ตรวจสอบการเคลื่อนยายรายการในบัญชีธนาคาร นายกรัฐมนตรีจักตองใชขอมูลที่ไดมาในการ 
‘แบล็กเมล’ ปรปกษทางการเมืองเหลานี้ แมแตผูนํ าพรรครวมรัฐบาลก็วางใจมิได เพราะอาจมีการ
ถอนยวงกลางคนั นายกรัฐมนตรีมิควรไววางใจภรรยาของตน ดุจเดียวกับที่ไมควรไววางใจปรปกษ
ทางการเมือง หากภรรยานายกรัฐมนตรีเปนชูกับผูนํ าฝายคานยอมทํ าใหเสียหนาอยางมาก  
ในสงัคมการเมืองไทย พรรคการเมืองบางพรรคตองขาดดุลทางเพศ (Sexual Deficit) เพราะเหตุที่
มไิดดูแลหลังบานใหดี บางพรรคเกินดุลทางเพศ (Sexual Surplus) แตบางพรรคมีชื่อเสียงในการ
แยงเมยีระหวางสมาชิกดวยกันเอง

กฎขอทีส่ิบ เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จักตองหมั่นทอง ‘ยงัไมไดรับรายงาน’
จนขึ้นใจ

‘ยงัไมไดรับรายงาน’ กลายเปนอมตพจน เพราะไมมีนายกรัฐมนตรีคนใดที่ไมเคย
เอือ้นเอยวจีดังกลาวนี้  การเอื้อนวจี ‘ยงัไมไดรับรายงาน’ กอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดาน 
ดานหนึง่เปนการกลาวโทษขาราชการโดยนัยในฐานที่ทํ างาน (การรายงานนายกรัฐมนตรี) อยาง 
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ไมมปีระสิทธภิาพ ในอีกดานหนึ่งเปนการปกปดความไรสมรรถภาพของนายกรัฐมนตรีเอง สํ าหรับ
นายกรฐัมนตรีบางคน แมจะไดรับรายงานก็ส่ังการไมได แกปญหาไมถูก

แมจะตองทองวจี ‘ยังไมไดรับรายงาน’ แตตองระมัดระวังมิใหมีการเอื้อนวจี 
ชนิดผิดบริบท นายกรัฐมนตรีบางคนเมื่อถูกถามวา ชอบอาหารประเภทใดมากเปนพิเศษ  
กลับตอบวา ‘ยังไมไดรับรายงาน’ คํ าตอบของนายกรัฐมนตรียังความครื้นเครงแกประชาราษฎร  
จนคนยากจนลมืปญหาของตนเปนการชั่วคราว จะมีผูคนกี่มากนอยในสังคมไทยที่เขาใจวา การที่
คนจนยงัคงยากจนและเปนโรคดื้อความรวยอยูนั้นเปนเพราะนายกรัฐมนตรี ‘ยงัมไิดรับรายงาน’

 กฎขอทีส่บิเอ็ด เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองฝกปรือวิทยายุทธเหินอากาศ
การ ‘ลอยตัว’ เปนวิทยายุทธชั้นสูง นายกรัฐมนตรีที่ไมสามารถ ‘ลอยตัว’  

จักตองแบกรับปญหาทั้งปวงของสังคมไทยไวบนบาสองขาง แรงกดดันของปญหาอาจทํ าให 
นายกรฐัมนตรเีปนโรคประสาท หรือปวยเปนอัมพฤกษ นายกรัฐมนตรีตองบอกกลาวประชาราษฎร
วา ปญหาของเมอืงไทย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมเปนปญหาของปวงชนชาวไทย 
หาใชปญหาของนายกรัฐมนตรีแตเพียงผูเดียวไม  การ ‘ลอยตัว’ เปนการสงสัญญาณใหราษฎรรับรู

การ ‘ลอยตัว’ ยงัสือ่ขาวสารอีกดวยวา  นายกรัฐมนตรีมิใชผูรับผิดชอบแกปญหา
ของชาตบิานเมอืงแตเพียงผูเดียว หากแตเปนหนาที่ของกระทรวงทบวงกรมตางๆ โดยที่มีรัฐมนตรี 
เจากระทรวงเปนผูดูแล ในเมื่อปญหาทุกปญหามีหนวยงานและรัฐมนตรีรับผิดชอบแลว มิสมควรที่
จะกดดนัใหนายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบอีก เพราะโดยหลักการที่ถูกตอง นายกรัฐมนตรีมิพึงตอง
รับผิดชอบปญหาใดๆ

การ ‘ลอยตัว’ ข้ันสงูสุด ไดแก การ ‘ลอยตัว’ เหนอืปญหา เหนือความรับผิดชอบ 
โดยทีร่าษฎรยงัคงเขาใจวา นายกรัฐมนตรีมุงมั่นและรับผิดชอบในการแกปญหาของบานเมือง

กฎขอทีส่บิสอง เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จักตองมีศิลปะในการจัดวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี

การจัดวาระการประชุมและการควบคุมการประชุมคณะรัฐมนตรีเปนศิลปะ 
ที่มีความลํ้ าลึก จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางไรจึงจะธํ ารงเสถียรภาพของรัฐบาล โดยที่
นายกรฐัมนตรีสามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจใหตนและพรรคของตนไดดวย

ทีป่ระชุมคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเปน ‘โรงงาน’ ผลิตสวนเกินทางเศรษฐกิจ บรรดา
พรรครวมรัฐบาลลวนตองการผลักดันโครงการของตนใหผานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะ 
ตางหวังดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีมีโอกาสเห็นวาระการประชุมกอนผูใด และ 
อยูในฐานะที่จะจัดวางวาระการประชุมเพื่อใหไดผลตามที่ตองการ (Agenda Manipulation)
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นายกรฐัมนตรีที่เกงกาจยอมมีจมูกสูดดม ‘กลิ่น’ สวนเกนิทางเศรษฐกิจ  หนทาง 
ที่จะรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลก็แตโดยการเจรจานอกรอบกอนการประชุมคณะรัฐมนตรี  
เพื่อแลกโครงการของพรรคหนึ่งกับโครงการของอีกพรรคหนึ่ง หากโครงการใดสามารถผลิต 
สวนเกนิทางเศรษฐกจิไดมาก นายกรัฐมนตรีอาจทํ าหนาที่เปนทาวมาลีวราชเจรจาใหพรรคเจาของ
โครงการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจแกพรรครวมรัฐบาลอยางถวนหนา

เพื่อให  โครงการที่ผลิตส วนเกินทางเศรษฐกิจได  รับความเห็นชอบจาก  
คณะรฐัมนตรี นายกรัฐมนตรีจักตองมีศิลปะในการบรรจุวาระจร โดยไมแจกเอกสารประกอบการ
ประชมุลวงหนา และเลือกบรรจุเปนวาระการประชุมทายๆ พรอมทั้งเรงรัดการประชุม โดยอางวา 
นายกรฐัมนตรมีภีารกิจดานอื่นที่ตองปฏิบัติ ซึ่งมีกํ าหนดเวลาอันแนนอน โครงการที่บรรจุวาระจร
ประกอบดวยโครงการที่ผลักดันโดยรัฐมนตรีรวมพรรคเดียวกับนายกรัฐมนตรี และโครงการของ
พรรคอืน่ที่ยอมแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจ

โครงการที่นายกรัฐมนตรีไมตองการใหความเห็นชอบจะตองจัดไวในวาระ 
การประชุมตนๆ เพื่อใหมีเวลาในการถกอภิปรายอยางเต็มที่ นายกรัฐมนตรีตองสงสัญญาณ 
ใหบริวารและพันธมติรในพรรครวมรัฐบาลรุมถลม พรอมทั้งปลอยขาวใหส่ือมวลชนนํ าไปเผยแพร

กฎขอที่สิบสาม เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองหมั่นสัญจรทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ

การสัญจรตางประเทศนอกจากเกื้อกูลการพัฒนาวิสัยทัศนแลว ยังเปนโอกาส 
ในการทองเที่ยวตางแดน โดยมิตองใชเงินสวนบุคคล นายกรัฐมนตรีสามารถอางไดเสมอวา  
การสญัจรตางประเทศเปนไปเพื่อแนะนํ าตัวตอผูนํ าประเทศเพื่อนบาน และกระชับสายสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน

เมื่อนายกรัฐมนตรีตองไปราชการตางจังหวัด อยาลืมเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อ 
เก็บเกี่ยวคะแนนนิยมทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งราษฎรในฐานที่มั่นทางการเมืองของ 
นายกรัฐมนตรี

เมือ่ใกลส้ินอายุขัยของรัฐบาล หรือภายหลังการยุบสภา นายกรัฐมนตรีควรออก
เยี่ยมเยียนราษฎรดวยความถี่สูงขึ้น เพราะเปนโอกาสในการหาเสียงโดยใชงบประมาณแผนดิน  
มิจํ าตองใชเงินสวนตัวหรือเงินของพรรค อีกทั้งควรหอบลูกพรรคออกไปเยี่ยมเยียนราษฎรเปน 
คณะใหญ เพื่อใหการหาเสียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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 กฎขอทีส่บิสี่ เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองฝกทิ้งทวน
การ ‘ทิง้ทวน’ มใิชเพือ่ยอมแพ หากแตเปนการปฏิบัติการกวาดเงินเขากระเปา

ของตนเอง โดยที่จะแบงปนใหพรรคหรือไมก็ได บรรดาโครงการที่มีปญหาในขั้นตอนการพิจารณา 
จักตองผลักเขาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อส้ินอายุขัยของรัฐบาลหรือภายหลังจาก 
ทีย่บุสภาแลว บรรดาพรรครวมรัฐบาลลวนมีปฏิบัติการ ‘ทิง้ทวน’ เฉกเชนเดียวกัน โดยที่ถือเปน 
‘มารยาท’ หรือ ‘กตกิาการเลนเกม’ ทีพ่รรครวมรัฐบาลจักตองไมปดแขงปดขากัน เพราะจะเปนการ
สาวไสใหกากนิ ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจักตองชํ าระลางยางอายออกจากรางกายและจิตใจ และ
ปฏิบัติการปดหู ปดตา ปดจมูก เพื่อจะไดไมตองรับรูเสียงกนโคตรเหงาของนายกรัฐมนตรี

การประพฤติปฏิบัติตามกฎทั้งสิบส่ีขอดังกลาวขางตนนี้ จะทํ าใหชนชาวไทย 
จดจ ํานายกรัฐมนตรีตราบชั่วดินฟา
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∗

คูมือการผสมรัฐบาล4

ถาทานจบัพลดัจับผลูดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี  ทานจะทํ าอยางไร?
หากทานกลาหาญชาญชัย จงเดินหนาจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียว โดยไมแยแส

ที่จะดึงพรรคการเมืองอื่นมารวมรัฐบาล ความกลาหาญชาญชัยของทานจะถูกจารึกใน 
ประวติัศาสตรการเมืองไทย  เพราะไมมีนักเลือกตั้งคนใดบาบิ่นเชนนี้  แตการเดินหนาจัดตั้งรัฐบาล
เพียงพรรคเดียว มีนัยสํ าคัญวา ทานไมยึดติดในอํ านาจและพรอมที่จะออกจากตํ าแหนงทุกเมื่อ  
ยุทธวิธีตอจากนั้นก็คือ อยาพยายามเสนอกฎหมายใหมเขาสภา เพราะเสี่ยงที่จะถูกควํ่ า 
ในสภา หรือมิฉะนั้นก็เสนอเฉพาะกฎหมายที่เปนประโยชนตอสังคมอยางประจักษแจง ชนิดที่ 
ฝายคานคานไมออก

หากทานใจปลาซิว  ทานก็ตองเจริญรอยตามนายกรัฐมนตรีนักเลือกตั้งคนกอนๆ 
ที่จัดตั้งรัฐบาลผสม ในกรณีเชนนี้ ไมเพียงแตประวัติศาสตรการเมืองจะไมจารึกชื่อของทานแลว  
หากการบริหารราชการแผนดินของทานไรประสิทธิภาพและเต็มไปดวยการฉอราษฎรบังหลวง 
ทานยังอาจถูกอนุชนรุนหลังถมนํ้ าลายรดในฉับพลันที่อานพบชื่อทานในหนังสือประวัติศาสตร 
อีกดวย

เมือ่ทานเลือกเดิน  ‘หนทางแหงปลาซิว’ ทานกต็องรูจักมรรควิธีในการผสมรัฐบาล  
เนือ้หาตอไปเปนคํ าแนะนํ าสํ าหรับทาน

กฎขอที่หนึ่ง จงเลอืกใชเทคนิคการผสมรัฐบาลที่ดีที่สุดที่มีอยูในขณะนี้  เทคนิค
ทีดี่ทีสุ่ดเปนเทคนิคที่มีสัมฤทธิผลสูงและเสียตนทุนตํ่ า  การผสมรัฐบาลมิไดมีเทคนิคที่แตกตางจาก
การผสมพันธุ พืชและสัตว นักวิทยาศาสตรประสบความสํ าเร็จในการกอใหเกิดการปฏิวัติ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Revolution)  โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานพันธุวิศวกรรมศาสตร 
(Genetic Engineering) แตเทคนิคการตัดตอยีนของนักวิทยาศาสตรมิอาจสูเทคนิคการผสม 
รัฐบาลไทยได การณจึงปรากฏวา ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้นักวิทยาศาสตรระดับรางวัลโนเบล
หลายตอหลายคนเดินทางเขามาศึกษาเทคนิคการผสมรัฐบาลในประเทศไทย และกลับออกไปดวย
ความฉงนฉงายวา  เหตุไฉนเหี้ยกับหาจึงผสมพันธุกันได

                                                          
∗

4 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 27 กันยายน 2539
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เมื่อทานตองการผสมรัฐบาล จงอยาเสียเวลาไปดูงานตางประเทศ ไมวาจะเปน
สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร  เพราะเทคนิคที่ดีที่สุดอยูในประเทศไทยนี้เอง

กฎขอที่สอง ไมมมีติรแท และไมมีศัตรูถาวรทางการเมือง จงทองคาถานี้ใหข้ึนใจ  
อยาตั้งเงื่อนไขลวงหนาในการผสมรัฐบาล  เพราะจะทํ าใหทานกลายเปน ‘ปลาตายนํ้ าตื้น’ ได 
โดยงาย จงแสดงใหสาธารณชนเห็นวา ทานมีใจกวางพรอมที่จะรับพรรคการเมืองทุกพรรคมารวม
รัฐบาล แมแตพรรคที่เคยดาทอทานในสภา ในยามที่พบหัวหนาพรรคที่เคยเปนปรปกษ จงยิงฟน
ยิ้มใส แมจนหอมแกมจูบปากก็ตองฝนใจทํ า เวนแตวาจะกลัวติดโรคทางเดินหายใจ อมตพจน 
ทีต่องเอือ้นเอยควบคูไปดวยก็คือ จงมารวมมือกันทํ างาน เพียงเทานี้ภาพลักษณของทานจะดีข้ึน
อักโข

จงอยาตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับอุดมการณและความซื่อสัตยสุจริต เพราะนอกจาก 
จะจํ ากัดจํ านวนพรรคในการเขารวมรัฐบาลแลว ทายที่สุดอาจไมมีพรรคใดเขาขายเงื่อนไขนี้  
รวมทั้งพรรคของทานดวย ยิ่งการตั้งเงื่อนไขวา รัฐมนตรีรวมรัฐบาลตองไมเคยมีประวัติการ 
ฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบดวยแลว ทานก็ตองพนจากตํ าแหนงในทันทีที่ประกาศ 
เงื่อนไขนี้

กฎขอที่สาม จงฝกปรือคณิตรัฐศาสตร เพราะเปนวิทยายุทธที่จํ าเปนตองใช 
ต้ังแตกอนการจัดตั้งรัฐบาล การผสมรัฐบาลจะพิจารณาเฉพาะใหจํ านวน ส.ส.เกินครึ่งมิได  
เพราะตองค ํานงึถึงทางหนีทีไลเมื่อพรรครวมรัฐบาลบางพรรคถอนตัว  แม ส.ส.ภายในพรรคของ
ทานเองก็วางใจมิได  จะตองใชคณิตรัฐศาสตรในการประเมินกํ าลังของ ‘มุง’ ตางๆภายในพรรค  
โดยเฉพาะ ‘มุง’ ทีเ่ปนปรปกษของทานโดยนัย  ทั้งนี้ตองพิจารณาดวยวา  หาก ‘มุง’ บาง ‘มุง’  
กอการ ‘กบฏ’ ภายในพรรค  ทานยังมีเสียงขางมากในสภาฯอยูอีกหรือไม  การใชคณิตรัฐศาสตร 
ในการประเมินกํ าลัง ‘ฝายเขา’ กบั ‘ฝายเรา’ ตองกระท ําอยูเสมอ  มิฉะนั้นทานอาจเพลี่ยงพลํ้ า 
ทางการเมืองไดโดยงาย หากทานไมมีเวลาคํ านวณเอง ก็ตองมีคณะที่ปรึกษาที่ชํ่ าชองคณิต 
รัฐศาสตรคอยชวยเหลือ และตองมีการประเมินกํ าลังทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงปจจัยทาง 
การเมอืง เศรษฐกิจ และสังคม ปรัชญาพื้นฐานของคณิตรัฐศาสตรก็คือ อยาไวใจทาง อยาวางใจ
คน  จงเรียนรูจากชีวประวัติของจูเลยีส ซีซาร

กฎขอที่ส่ี  เมื่อการเลือกพรรคที่จะรวมผสมรัฐบาลเสร็จส้ินแลว ถึงคราวตอง 
จัดสรรกระทรวงที่ดูแล จงยึดถือกฎการกระจายรายไดใหแมนมัน่ อยากินคนเดียวหรือกลุมเดียว 
ตองแบงกันกิน หากไมมีการกระจายรายไดระหวางพรรครวมรัฐบาล กาวที่ใชผนึกรัฐบาลผสม 
จะเสือ่มคณุภาพในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น จะตองแบงปนการบริหารกระทรวงที่มีผลประโยชนมาก
อยางทัว่ถงึ หากทานประเมินวา อายุรัฐบาลสามารถยืดไปไดยาวนาน จงปลอยใหกระทรวงที่มี 
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจตกแตงพรรครวมรัฐบาล พรอมๆกับที่ทานลอยตัวอยูเหนือผลประโยชน  
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เมื่อรัฐมนตรีในสังกัดพรรคการเมืองกอเร่ืองอื้อฉาว จึงคอยๆปรับพรรคการเมืองนั้นออกไปจาก 
รัฐบาล ยิง่พรรครวมรัฐบาลมีประวัติการบริโภคอันมูมมามมากเพียงใด ยุทธวิธีนี้จะยิ่งมีสัมฤทธิผล
มากเพยีงนัน้  จงยึดคติวา   กินทีหลังกินคํ าโตกวา

นอกจากหลักการกระจายรายไดแลว การกระจายหนาที่รับผิดชอบเปนหลักการ
สํ าคญัอกีหลกัหนึง่ทีพ่งึยึดถือ จงอยารับงานที่รูแนวา ไมมีทางทํ าไดสํ าเร็จ ดังเชนการแกปญหา
การจราจรในกรุงเทพฯ มีนักเลือกตั้งหลายคนที่เสียคนเพราะเรื่องนี้มาแลว ทั้งที่จมูกโตและ 
จมกูบาน  จงยกงานประเภทนี้ใหเปนความรับผิดชอบของพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ

กฎขอที่หา  ในการจดัสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีภายในพรรคของทาน จงยึดหลักการ 
‘ปูนบ ําเหน็จบริวาร ลงโทษปรปกษ’ จงใหตํ าแหนงรัฐมนตรีกระทรวงสํ าคัญแกหัวหนา ‘มุง’ ที่เปน
บริวารของทาน เพราะเปนโอกาสอันดีในการกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ และใหตํ าแหนงที่       
‘อดอยาก ปากแหง’  แกหัวหนา ‘มุง’ ทีเ่ปนปรปกษ  หรืออาจไมใหเลย  หากจํ านวนตํ าแหนงมี 
ไมพอ  แตตองชดเชยดวยการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ดูดซับจากการบริหารราชการแผนดิน
มาให มิฉะนั้นอาจเรงใหคนเหลานี้เปนปรปกษเร็วขึ้น การแสดงนํ้ าใจเชนนี้อาจชวยขยาย ‘มุง’  
ของทานภายในพรรคในอนาคต แตเงินชดเชยที่จายตองมากพอที่จะระงับความไมพอใจภายใน
พรรคได มิฉะนั้นความขัดแยงภายในพรรคจะกลายเปนปจจัยสํ าคัญในการบั่นทอนเสถียรภาพ 
รัฐบาลของทานตั้งแตตน  วิธีการงายๆแตไดผลก็คือ  การถามหัวหนา ‘มุง’ ทีไ่มไดตํ าแหนงรัฐมนตรี  
หรือไดตํ าแหนงที่ไมสํ าคัญวา ตองการเงินชดเชยจํ านวนมากนอยเทาไร แลวจัดสรรเงินชดเชย 
ที่ตองการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอยูเงียบๆ วิธีการเชนนี้ตรงตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแส
หลกัที่มีชื่อวา Coase Theorem  ถงึหวัหนา ‘มุง’ เหลานัน้จะเรียกเงินชดเชยมากปานใด ก็มิใช 
เร่ืองเหนือบากวาแรงที่รัฐบาลยุคโลกานุวัตรทํ าไมได อีกวิธีหนึ่งมิใชวิธีดีเลิศที่สุด (First Best) 
ดังวธิแีรก แตก็เปนวิธีดีเลิศลํ าดับสอง หรือที่ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา Second Best  นั่นก็คือ  
การเลนเกาอี้ดนตรีโดยการตกลงกันที่จะเวียนกันดํ ารงตํ าแหนง แตการเวียนกันดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตรี นอกจากสรางปญหาภาพลักษณ เพราะประชาชนนินทาไดวาเวียนกันกินแลว ยังมี
ปญหาการประเมินชวงเวลาการเวียนตํ าแหนงดวย หากตกลงที่จะอยูในตํ าแหนงคนละ 1 ป  
แลวรัฐบาลสิน้อายุในเวลาไมถึงป คนที่รอเวียนเขารับตํ าแหนงก็ตองรอเกอ หากลดทอนชวงเวลา
การด ํารงต ําแหนงลง  เวลาอาจสั้นเกินกวาที่จะกินอิ่มโดยไมมูมมาม

กฎขอที่หก  หนาของรฐับาลมีความสํ าคัญตออายุของรัฐบาล จงอยาตั้งหนาตั้งตา
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและแบงปนผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาลจนลืมแตงหนา 
และเสริมบุคลิกภาพของรัฐบาล หลายตอหลายรัฐบาลเมื่อประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีแลว 
ประชาชนพากนัรองยี ้บางครั้งรองแย แตบางครั้งดาวา เ –้ี ย  รัฐบาลเหลานี้ลวนอายุไมยืน จะอายุ
ยืนไดอยางไร ในเมื่อไมทันทํ างานก็ตองเจอคํ าอวยพรที่ไมเปนสิริมงคลเสียแลว ดังนั้น จึงตอง 
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แตงหนารัฐบาลตั้งแตตน จงดึงคนดี ซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและประสบการณในการ
ทํ างานมารวมรัฐบาลอยางนอย 10% ของจํ านวนรัฐมนตรี ทั้งนี้จักตองทํ าความเขาใจในหมู 
พรรครวมรัฐบาลและนักเลือกตั้งภายในพรรค  หากรัฐบาลมี ‘หนาตา’ ดี อายุยืนยาว  พรรครวม 
รัฐบาลยอมมีโอกาสเสพสุขนานยาวดวย ในการนี้ จักตองใหอํ านาจสิทธิขาดแกนายกรัฐมนตรี 
ในการเลอืกคนนอกมารวมคณะรัฐมนตรี การแสวงหาคนนอกมิใชเร่ืองยาก เพราะคนนอกที่กระสัน
อยากไดตํ าแหนงรัฐมนตรีมีจํ านวนมาก  ยิ่งคนดีดวยแลว  เพียงพนคาถา ‘จงมาชวยชาติบานเมือง’  
คนดกีจ็ะกรูกันเขามาเปน  รัฐมนตรี
                       กฎขอที่เจ็ด จงดึงกลุมทุนมาเปนพันธมิตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน  
รัฐบาลของทานจักตองตอสายถึงกลุมทุนทางการเงิน ดวยการแตงตั้งตัวแทนหรือผูที่กลุมทุน 
การเงินยอมรับใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับ 
ผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลที่ปราศจากกลุมทุนการเงินเปนฐาน มิหนํ าซํ้ ายังมิไดตอสายถึง
กลุมทนุการเงนิดวย มักจะอายุไมยืน  เพราะทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลแลวเสร็จ  กลุมทุนการเงิน 
อาจแผลงฤทธิ์ดวยการทํ าใหดัชนีตลาดหลักทรัพยด่ิงลงเหว พรอมทั้งชี้หนาดาทอทานวา  
ประชาชนไมยอมรับรัฐบาลชุดนี้ ทั้งๆที่ประชาชนสวนใหญมิไดเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย  
แตกลุมทุนการเงินก็มีอิทธิฤทธิ์ที่จะเผยแพรขาวสารวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีวัดการ 
ยอมรับของประชาชน และไปไกลถึงกับฝงหัวประชาชนวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีวัด 
สุขภาพของระบบเศรษฐกิจ จงรีบจับมือกับกลุมทุนการเงินตั้งแตตน หากไมชอบหนา จงหาทาง
เขกกบาลในภายหลัง

กฎขอที่แปด  จงสานสัมพันธกับผูนํ าฝายทหาร และกระชับสายสัมพันธให 
แนนแฟน มิฉะนั้นอาจมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลในภายหลัง การเลือกผูดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนเรื่องสํ าคัญ เพราะแสดงถึงทาทีของทานที่มีตอฝายทหาร  
ผูที่ดํ ารงตํ าแหนงนี้ตองเปนที่ยอมรับของผูนํ าฝายทหารสวนใหญ หากตองการใหอายุรัฐบาลสั้น  
จงทดลองเลือกพลเรือนหรือสตรีใหดํ ารงตํ าแหนงนี้

กฎขอที่เกา จงระดมตํ าแหนงขาราชการการเมืองทั้งมวลมาใชใหเปนประโยชน  
เนื่องเพราะตํ าแหนงรัฐมนตรีมีไมพอเพียงที่จะจัดสรรและแบงปนอยางทั่วถึง บรรดาตํ าแหนง 
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวย ตํ าแหนงประจํ า 
สํ านกันายกรัฐมนตรี รวมตลอดจนตํ าแหนงกรรมาธกิารในสภาผูแทนราษฎร จะตองนํ ามาวางแผน
อยางเปนองครวม อยาประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรี โดยที่ยังมิไดจัดสรรตํ าแหนงทางการเมือง
เหลานี้ เพราะอาจมีการตีรวนภายในพรรค ตอเมื่อการจัดสรรตํ าแหนงทั้งหมดลุลวงแลว  
จงึประกาศพรอมกันทีเดียว จะชวยลดการตีรวนลงไปไดมาก ในอนาคต เมื่อบริหารราชการแผนดิน
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แลว จงเสกสรรคตํ าแหนงการเมืองที่มีเงินประจํ าตํ าแหนงเพิ่มข้ึน  เพื่อใชปดปากบรรดา ส.ส.อกหัก
ทัง้หลาย

กฎขอที่สิบ จงแบงหนาที่ความรับผิดชอบระหวางพรรครวมรัฐบาลใหชัดเจน 
พรรคใดรบัผิดชอบหนาที่การแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ  พรรคใดรับผิดชอบนโยบายแรงงาน 
พรรคใดรับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ พรรคใดรับผิดชอบนโยบายการเงินและ 
การคลัง พรรคใดรับผิดชอบดานการศึกษา จักตองยกหนาที่ความรับผิดชอบทั้งหมดใหแก 
พรรคนัน้ๆ รัฐบาลผสมในอดีตนิยมแตงตั้งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยมาจากตางพรรคกัน อันเปน
เหตุใหการแบงหนาที่ความรับผิดชอบไมชัดเจน และมิอาจประเมินผลการดํ าเนินงานไดอยาง
กระจางชัดวา ความดอยประสิทธิภาพในการทํ างานเกิดจากรัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวย  
มิหนํ าซํ้ ายังมีความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกับรัฐมนตรีชวยเกิดขึ้นเนืองๆอีกดวย การให
พรรคการเมืองแตละพรรครับผิดชอบงานของทั้งกระทรวงชวยใหการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนไปอยางชัดเจน หากมีความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกับ 
รัฐมนตรชีวยวาการก็เปนปญหาภายในพรรคเดียวกัน และหากการบริหารงานลมเหลว พรรคที่มี
หนาทีรั่บผิดชอบก็ตองสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง

แตการแบงหนาที่ความรับผิดชอบเชนนี้อาจทํ าใหพรรครวมรัฐบาลบางพรรค 
หมดโอกาสในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ  จงแตงตั้ง ‘ผูจัดการรัฐบาล’ ใหท ําหนาที่เก็บคาตง
จากพรรคที่ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจไดมากไปเกลี่ยใหแกพรรคที่ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ไดนอย หากจํ าเปนอาจตองวาจาง Credit Rating Agency ใหจดัอันดับกระทรวงตามสมรรถนะ 
ในการสรางสวนเกินทางเศรษฐกิจ

ทานผูอานบางทานที่ไมเคยเสีย ‘พรหมจรรยทางศีลธรรม’ อาจรูสึกตกใจกับ ‘กฎ’
10 ขอทีก่ลาวขางตนนี้ เพราะมิไดตระหนักวา การเมืองไทยไมเคยอยูในปริมณฑลของสาขาวิชา        
จริยศาสตร

ณ บัดนี ้ หากทานตองการเขาใจการเมืองไทย  ทานตองศึกษา ‘โสมมวิทยา’ !
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อายุรัฐบาล

ผู คนจํ านวนไมนอยกํ าลังรอคอยมรณกรรมของรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา  
ในจ ํานวนนีร้วมทั้งบุคคลบางกลุมบางเหลาในคณะรัฐบาลดวย

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา อายุรัฐบาลถูกกํ าหนดโดยปจจัยอะไรบาง เหตุใดรัฐบาล
บางชดุจงึมีอายุยืนยาว  แตบางชุดกลับมีเวลาอันแสนสั้น

ประวติัศาสตรการเมืองไทยนับแตป 2475  เปนตนมาบงบอกวา  รัฐบาลเผด็จการ
มีอายุยืนยาวกวารัฐบาลนักเลือกตั้ง เนื่องเพราะรัฐบาลนักเลือกตั้งมักจะถูกโคนลมโดยการ 
รัฐประหาร แมในยุคที่มิใชเผด็จการเต็มรูป รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเปนทหารมีอายุยืนยาวกวา 
รัฐบาลพลเรือน  อยางน อยที่ สุดนายกรัฐมนตรีทหารเป นที่ยอมรับของกองทัพมากกวา 
นายกรัฐมนตรีพลเรือน

อายุของรัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลนักเลือกตั้งจะยืนยาวเพียงใด สวนสํ าคัญ 
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการยอมรับของผูนํ าเหลาทัพ เหตุที่รัฐบาลทหารเปนที่ยอมรับของผูนํ าเหลาทัพ
มากกวารัฐบาลพลเรือนหรืรัฐบาลนักเลือกตั้งมิใชเปนเพราะการเปนทหารแสดงถึงการรวม  
‘เผาพันธุ’ เดียวกันเทานั้น หากยังเปนเพราะรัฐบาลทหารไมแตะตองผลประโยชนของกองทัพ  
มิหนํ าซํ้ ายังเกื้อประโยชนแกผู นํ าเหลาทัพอีกดวย รัฐบาลพลเรือกหรือรัฐบาลนักเลือกตั้ง  
หากตองการมอีายยุนืยาว จักตองมีศิลปะในการจัดสรรผลประโยชนแกผูนํ าเหลาทัพอยางถึงขนาด

แตการยอมรับของผู นํ าเหลาทัพมิไดข้ึนอยู กับพฤติกรรมของรัฐบาลเทานั้น  
หากยงัขึน้อยูกบัความตองการอํ านาจทางการเมืองของผูนํ าเหลาทัพดวย หากผูนํ าเหลาทัพมีความ
ทะเยอทะยานทางการเมือง โอกาสในการใชกํ าลังอาวุธโคนลมรัฐบาลยอมมีมาก ในประวัติศาสตร
การเมืองไทย รัฐบาลทหารจึงถูกโคนลมโดยทหารดวยกันเอง ทั้งที่ปรากฏอยางเปดเผยดัง 
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  และที่ไมเปดเผยดังรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร  และรัฐบาล
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน

ในปจจุบัน การยอมรับของผูนํ าเหลาทัพแมจะมิใชปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดอายุ 
รัฐบาลดงัปางกอน แตก็ยังไมส้ินความสํ าคัญเสียเลยทีเดียว ทั้งไมมีหลักประกันวา การรัฐประหาร
จะไมเกิดขึ้นอีก

                                                          
  หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2538
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ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ การแยงชิงอํ านาจในหมูชนชั้นปกครองนับเปน 
ปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดอายุรัฐบาล ความขอนี้ยังคงเปนจริงในปจจุบันสมัย สังคมการเมืองไทย 
ไดกาวเขามาสูยุครัฐบาลนักเลือกตั้ง โดยไมมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีเสียงขางมาก 
ในสภาผูแทนราษฎร อายุรัฐบาลจึงขึ้นอยูกับการผสมรัฐบาล และความสามารถในการผนึกรัฐบาล
ผสม หากการผนึกรัฐบาลผสมมิไดรวมตัวเปนเนื้อเดียวกัน ก็ตองนับวันรอคอยการแตกสลาย  
เพยีงแตชาหรือเร็วเทานั้น

รัฐบาลผสมมักจะมีอายุส้ันกวารัฐบาลพรรคเดียวที่มีเสียงขางมาก เนื่องจาก 
การผสมรฐับาลมปีญหาพื้นฐานตั้งแตตน ปญหาพื้นฐานที่สํ าคัญ ก็คือ การขาดอุดมการณทาง 
การเมืองและวิสัยทัศนเกี่ยวกับทิศทางของบานเมืองรวมกัน การจัดสรรตํ าแหนงทางการเมือง 
ทีไ่มลงตวั และการจัดสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ยังไมไดดุลยภาพ หากปญหาพื้นฐานเหลานี้
ไมสามารถแกใหตกไปได  ความหวังที่จะไดเห็นรัฐบาลอายุยืนยาวคงเปนจริงไดยาก

รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเผชิญปญหาพื้นฐานในการผสมรัฐบาลตั้งแตตน  
ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาผูนํ าพรรคพลังธรรม พรรคความหวังใหม พรรคนํ าไทย และพรรค 
กิจสังคม ลวนเคยรวมรัฐบาลนายชวน หลีกภัยมาแลวทั้งสิ้น รัฐบาลบรรหารจึงแตกตางจาก 
รัฐบาลชวนตรงที่พรรคชาติไทยเปนแกนนํ าแทนพรรคประชาธิปตย โดยมีพรรคมวลชนและพรรค
ประชากรไทย  ซึ่งมิไดรวมรัฐบาลชวนมาเขารวมดวย

ความขัดแยงพื้นฐานเกิดขึ้นเมื่อมีการแยงชิงกระทรวงและอํ านาจหนาที่ระหวาง
พรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวางพรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย 
ในการแยงชิงภารกิจในการแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ เนื่องเพราะตองการชวงชิงคะแนน
นยิมทางการเมอืงในกรุงเทพฯ  ซึ่งเปนฐานการเมืองสํ าคัญของพรรคทั้งสอง

ความขัดแยงลํ าดับตอมาเกิดจากการแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีภายในพรรคตางๆ  
พรรคทีม่คีวามขัดแยงในประเด็นนี้ดวย นอกเหนือจากพรรคมวลชน  ไดแก พรรคกิจสังคม พรรค
พลงัธรรม และพรรคประชากรไทย สวนพรรคที่มีความขัดแยงรุนแรง ไดแก พรรคนํ าไทย พรรค
ความหวงัใหม และโดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคชาติไทย ขอที่นาอนาถก็คือ ความขัดแยงภายในพรรค
ชาตไิทยนัง้เองกลายเปนปจจัยสํ าคัญที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลบรรหารตั้งแตตน

ปญหาภายในพรรคชาติไทยสะทอนใหเห็นความดอยพัฒนาของพรรคการเมือง
ไทย แมพรรคชาติไทยมีอายุเกินกวาสองทศวรรษ แตหาไดวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรตํ าแหนง
ทางการเมืองที่ชัดเจนและโปรงใสไม การจัดสรรผลประโยชนในเรื่องเหลานี้ข้ึนอยูกับระบบ 
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนสํ าคัญ ดวยเหตุดังนี้ เมื่อพรรคชาติไทยเขารวมรัฐบาลคราใด   
ความไมพอใจในการจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีภายในพรรคก็เกิดขึ้นครานั้น ในบรรดาพรรค 
การเมืองที่มีอยู ในเวลานี้มีแตพรรคประชาธิปตยเทานั้นที่กํ าหนดกติกาในเรื่องนี้อยางชัดเจน  



53

แมการจดัสรรต ําแหนงทางการเมืองจะสรางความไมพอใจแกสมาชิกบางคนอยูบาง แตการมีกติกา
และการปฏบัิติตามกติกาชวยลดทอนความขัดแยงภายในพรรคลงไปเปนอันมาก

ในสงัคมประชาธิปไตย อายุรัฐบาลขึ้นอยูกับการยอมรับของประชาชนเปนสํ าคัญ  
แตในสังคมการเมืองไทยการยอมรับของประชาชนมิไดมีความหมายดุจดังที่เปนอยูในสังคม 
ตะวันตก เสียงของประชาชนแตละคนมิไดมีความสํ าคัญโดยเสมอภาค กลุมผลประโยชน 
ทางเศรษฐกิจมีเสียงดังกวาประชาชนโดยทั่วไป ในกรณีของรัฐบาลบรรหาร กลุมทุนการเงินเปน
กลุมผลประโยชนที่ส่ันคลอนรัฐบาลบรรหารตั้งแตตน

รัฐบาลบรรหารเปนรัฐบาลของกลุมทุนภูธร ซึ่งเติบโตจากระบบทุนนิยมอุปถัมภ
หรือระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ โดยที่ผูนํ าหลายคนประกอบธุรกิจใตดิน รัฐบาลบรรหารปราศจาก 
ฐานใดๆในกลุมทุนการเงิน และยางกาวอยางผิดพลาดที่มิไดตอสายสัมพันธกับกลุมทุนการเงิน 
ต้ังแตตน การแตงตั้งบุคคลที่กลุมทุนการเงินไมยอมรับใหมาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการและ 
ชวยวาการกระทรวงการคลัง จึงกลายเปนปะทุแหงความไมพอใจ ผิดกับรัฐบาลชวนที่มีทั้ง 
นายธารินทร นิมมานเหมินท และนายศุภชัย พานิชภักดิ์รวมรัฐบาลในฐานะตัวแทนกลุมทุน 
การเงิน แมรัฐบาลบรรหารจะแกเกมดวยการดึงตัวแทนกลุ มทุนการเงินมาเปนที่ปรึกษา 
นายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในภายหลัง แตก็สายเกินไปและ 
ไมเปนการเพียงพออีกดวย เพราะขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ปรึกษาเหลานี้เปนเพียงไมประดับ  
และหาไดมบีทบาทและอิทธิพลใดๆในกระบวนการกํ าหนดนโยบายไม

ทายที่สุด รัฐบาลบรรหารเอาใจกลุมทุนการเงินดวยการอัดฉีดเงินเขาสูตลาด 
หลกัทรพัยแหงประเทศไทย 30,000 ลานบาท แตก็ถูกวิพากษวิจารณวาเปนการแทรกแซงตลาด
และแกปญหาไมถูกจุด มิหนํ าซํ้ ายังถูกโจมตีจากภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆอยาง 
สาดเสียเทเสียอีกดวย

รัฐบาลบรรหารตองเผชิญวิกฤติการณแหงศรัทธานับแตเร่ิมจัดตั้ง เนื่องเพราะ 
ผูนํ ารัฐบาลหลายตอหลายคนมีกลิ่นไมสะอาด มิหนํ าซํ้ ายังมิไดดึงผู ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง 
กติตคุิณมารวมรัฐบาล หากแตจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งการจัดสรรผลประโยชนภายใน
พรรค ยิ่งเมื่อความขัดแยงระหวาง ‘มุง’ ตางๆในการแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยปรากฏสูสาธารณชน  ภาพลักษณของรัฐบาลบรรหารยิ่งเสื่อมทรามลงตามลํ าดับ

การตระบัดสัตยเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองก็ดี การเปลี่ยนแปลงผู บริหาร 
รัฐวสิาหกจิตางๆ เพือ่เกื้อกูลตอการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจก็ดี การใชอํ านาจทางการเมือง
ในการรแทรกแซงการจัดจางจัดซื้อของหนวยราชการตางๆก็ดี การผันงบประมาณและทรัพยากร
แผนดินเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตเปนขาวสารขอมูลที่สงผาน 
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ส่ือมวลชนในรอบ 4 เดือนที่ผานมา (กันยายน-ธันวาคม 2538) โดยที่รัฐบาลบรรหารไมสามารถ 
ชีแ้จงหรือแกขอกลาวหาอยางกระจางชัด

ลํ าพังแตแรงกดดันจากกลุมทุนการเงินและภาพลักษณทางการเมืองอันตํ่ าทราม
ไมสามารถโคนลมรัฐบาลได หากยังสามารถผนึกพรรครวมรัฐบาลเขาดวยกัน รัฐบาลผสมจะถึง 
แกมรณกรรมก็ตอเมื่อเกิดความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล จนมิอาจผนึกตัวตอไปได   
แรงกดดันจากกลุ มผลประโยชนทางเศรษฐกิจและเสียงประนามจากประชาชนมิไดกระทํ า 
ตอรัฐบาลโดยองครวม หากแตกระทํ าตอพรรครวมรัฐบาลแตละพรรค หากพรรครวมรัฐบาล 
บางพรรคมิอาจทนตอแรงกดดันของกลุมทุนการเงินได และ/หรือมิอาจทนตอเสียงสาปแชง 
ของประชาชนได พรรคเหลานี้จะกลายเปนปะทุแหงการลมสลายของรัฐบาลผสม ดวยการถอนตัว
จากรัฐบาล มิฉะนั้นอาจมีผลตอการดํ ารงอยูของพรรคหรือตอคะแนนนิยมทางการเมืองของ 
พรรคในอนาคต

การลมสลายของรัฐบาลนายชวน หลีกภัยนับเปนนิทัศอุทาหรณของความ 
ดังกลาวขางตนนี้ แมจะมีเสียงกนประนามการแจก  สปก.4-01  แกสมุนบริวารและผูที่ไมสมควร 
ไดรับมากมายเพียงใด รัฐบาลชวนสามารถดื้อดานอยูตอไปได  หากสามารถผนึกพรรครวมรัฐบาล
เขาดวยกัน แตเปนเพราะพรรครวมรัฐบาลบางพรรคมิอาจทนตอเสียงกนประนามของประชาชน  
และผูนํ าพรรคประชาธปิตยมอิาจดึงพรรคฝายคานเขามาแทนที่ได รัฐบาลชวนจึงมาถึงกาลอวสาน

ณ บัดนี้ พรรคพลังธรรมและพรรคนํ าไทยกลายเปนจุดเปราะบางของรัฐบาล
บรรหาร ภาพลักษณของรัฐบาลที่ต่ํ าทรามลงตามลํ าดับและความขัดแยงในการบริหารกลายเปน
ประเด็นที่อาจทํ าใหพรรคพลังธรรมถอนตัวจากการรวมรัฐบาล ในขณะที่การไรบทบาทในการ
บริหารของพรรคนํ าไทย  อาจทํ าใหพรรคดังกลาวตองพิจารณาตนเองดวย

ศิลปะในการผนึกพรรคร วมรัฐบาลเป นหัวใจในการยืดอายุ รัฐบาลผสม   
หากตองการบั่นทอนอายุรัฐบาลผสม  ก็ตองสลายแรงผนึกดังกลาวนี้
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รัฐบาลของกลุมผลประโยชน5

การถอนตัวของพรรคพลังธรรมออกจากรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา  เมื่อวันที่ 
14  สิงหาคม 2539  สะทอนใหเห็นการจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวภายในรัฐบาลนี้

รัฐบาลนักเลือกตั้งจํ าเปนตองดํ าเนินนโยบายในทางที่เพิ่มพูนคะแนนนิยมทาง 
การเมอืงใหมากที่สุดเทาที่จะมากได (Vote Gains Maximization) แตดวยเหตุที่นายกรัฐมนตรี 
มิไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ หากแตมาจากพรรคการเมืองที่กุม
คะแนนเสียงสูงสุดในสภาผูแทนราษฎร นักเลือกตั้งจึงมิจํ าตองพิจารณาดํ าเนินนโยบายเพื่อ 
แกปญหาของสังคมเศรษฐกิจในองครวม หากแตใหความสนใจในการพัฒนาเขตการเลือกตั้ง 
ของตนเปนสํ าคัญ  เพราะเขตการเลือกตั้งเปนฐานการเมืองปฐมฐานของนักเลือกตั้ง

พรรคการเมืองที่ตองการจัดตั้งรัฐบาลเพียงแตรวบรวมนักเลือกตั้งที่มีฐานเสียงดี  
โดยทีใ่นหลายตอหลายกรณีมีการซื้อนักเลือกตั้งประเภทนี้ ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองในประเทศ
ไทยจึงขาดอุดมการณในขั้นรากฐาน หากแตเปนที่ชุมนุมของบุคคลที่ตองการยึดกุมอํ านาจรัฐ  
แตละพรรคประกอบดวยกลุมการเมืองหลายกลุม ประดุจหนึ่งมีพรรคการเมืองขนาดเล็กซอนอยูใน
พรรคการเมืองใหญนั้นเอง

พรรคชาติไทยนับเปนอุทาหรณอันดีของความขางตนนี้ การจัดสรรตํ าแหนง 
รัฐมนตรีที่ไมลงตัวภายในพรรคนี้ กลายเปนปจจัยสํ าคัญที่บ่ันทอนเสถียรภาพของรัฐบาลบรรหาร
ต้ังแตตน ความดอยพัฒนาของพรรคชาติไทยกํ าลังทํ าลายรัฐบาลของตนเอง ทั้งๆที่พรรคชาติไทย
ถือกํ าเนิดมากวาสองทศวรรษ แตหาไดมีการวางระเบียบการเมืองภายในพรรคใหชัดเจนไม  
ผลที่ตามมาก็คือ  แตละกลุมหรือแตละ ‘มุง’ ภายในพรรคนีพ้ากันแยงชิงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ประดุจหนึ่งสุนัขแยงชิงกระดูก จนแมเมื่อมีการจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีและ 
ถงึเวลาบรหิารราชการแผนดินแลว ก็ยังไมเปนอันทํ างาน หากแตยังคงเหาหอนเพื่อแยงชิงตํ าแหนง
ทีเ่กือ้กลูตอการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ  จนออกอาการอันนาสมเพช

ดวยเหตุที่นักเลือกตั้งตองเอาใจใสตอสวัสดิการของประชาชนในเขตการเลือกตั้ง  
ของตนเปนปฐม  การผันทรัพยากรของแผนดินเขาสูเขตการเลือกตั้งของผูทรงอํ านาจทางการเมือง
จึงเปนปรากฏการณธรรมชาติ นักเลือกตั้งที่ยึดกุมอํ านาจรัฐไดลวนแลวแตใชยุทธวิธีเดียวกัน  

                                                          
5หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพ Financial Day ฉบับวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2539
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แตไมมีนักเลือกตั้งคนใดชํ่ าชองเทากับนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลบรรหาร  
รัฐบาลนี้จึงถูกจับตามองเปนพิเศษ กระนั้นก็ตาม รัฐบาลบรรหารมิไดหวั่นไหวตอการตรวจสอบ
ของสาธารณชน ยังคงผันทรัพยากรของแผนดินเขาสูเขตการเลือกตั้งของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
งบประมาณแผนดิน และการจัดสรรสินเชื่อผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธกส.)  และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)  โดยที่พรรครวมรัฐบาลอื่นๆก็ใชยุทธวิธีเดียวกันดวย

พรรคการเมืองของนักเลือกตั้งมิเพียงแตตองสรางและขยายฐานทางการเมือง 
เทานั้น หากยังตองมีฐานทางเศรษฐกิจดวย ในสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภรอยรัด 
อยางแนนหนาดังเชนสังคมไทย นักเลือกตั้งที่เปนชนชั้นปกครองไมเพียงแตตองมีสายสัมพันธเชิง
อุปถมัภกบัประชาชนในเขตการเลือกตั้ง  ทวายังตองมีความสัมพันธกับ ส.ส.บริวาร  และหัวหนา
กลุมการเมืองตางๆ ทรัพยากรทางการเงินเปนปจจัยสํ าคัญที่หลอล่ืนความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
ดังกลาวนี้ ดวยเหตุดังนี้เอง นักเลือกตั้งที่เปนชนชั้นปกครองจึงตองมีความสัมพันธกับพอคา 
นายทุน และพรรคการเมืองของนักเลือกตั้งทตองอาศัยกลุมผลประโยชนเปนฐานทางเศรษฐกิจ  
โดยที่รัฐบาลนักเลือกตั้งตองดํ าเนินนโยบายเกื้อกูลประโยชนของกลุมทุนที่เปนฐานเศรษฐกิจของ
ตนดวย

ระบอบประชาธิปไตยมิใชระบอบการเมืองของประชาชน โดยประชาชน และ 
เพือ่ประชาชน  หากแตเปนระบอบการเมืองของกลุมผลประโยชน  โดยกลุมผลประโยชน  และเพื่อ
กลุมผลประโยชน ดวยเหตุที่รัฐบาลผสมเกิดจากการผนึกตัวอยางหลวมๆของพรรคการเมือง 
หลายพรรค โดยมิไดมีฐานอุดมการณรวมกัน พรรคการเมืองแตละพรรคลวนมีกลุ มทุน 
หนุนหลัง การผนึกตัวของรัฐบาลผสมจะยืนยงอยูไดนานเพียงใด จึงขึ้นอยูกับการจัดสรรและ 
แบงปนผลประโยชนระหวางพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลนั้นเอง หากการจัดสรรและแบงปน 
ผลประโยชนเปนที่พอใจของทุกพรรค การผนึกตัวของรัฐบาลผสมก็จะยังคงดํ ารงอยูตอไปได  
แตเมื่อไรก็ตามที่เกิดความขัดแยงในการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนระหวางพรรคการเมือง
อยางรุนแรง  รัฐบาลผสมนั้นยอมเดินไปสูจุดอวสาน

ผลประโยชนที่ตองจัดสรรและแบงปนระหวางพรรคการเมืองรวมรัฐบาลมิได 
จํ ากัดเฉพาะผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเงิน หากยังคลุมถึงผลประโยชนทางสังคมและ 
การเมืองดวย การไดคะแนนนิยมทางการเมืองจากการบริหารราชการแผนดินนับเนื่องเปน 
ผลประโยชนดวย หากพรรคการเมืองรวมรัฐบาลตองแยงชิงที่นั่งจากเขตการเลือกตั้งเดียวกัน   
การปดแขงปดขาในการทํ างานยอมตองเกิดขึ้น  เพราะเกรงวาอีกฝายหนึ่งจะได ‘แตม’ ทางการ
เมอืง  ซึ่งมีผลตอการเลือกตั้งครั้งตอไป

ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางการเมืองระหวางพรรครวมรัฐบาล นับเปน
ปญหาพื้นฐานตั้งแตเมื่อเร่ิมจัดตั้งรัฐบาลบรรหาร ความขัดแยงคูแรกเปนความขัดแยงระหวาง
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พรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย โดยที่ทั้งสองพรรคตางมีฐานสํ าคัญในกรุงเทพฯ และ 
ตางแยงชิง  บทบาทในการด ําเนนินโยบายการแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ  แมจะตกลงกันได
ในเวลาตอมาวา พรรคพลังธรรมรับผิดชอบการแกปญหาการจราจรรอบใน สวนพรรคประชากร
ไทยรบัผิดชอบรอบนอก แตความขัดแยงยังคงดํ ารงอยู มิไยตองกลาววา การแบงหนาที่ลักษณะนี้
สรางปญหาในการประสานงานเพียงใด

ความขัดแยงคูที่สองเปนความขัดแยงโดยนัย ระหวางพรรคชาติไทยกับพรรคนํ า
ไทย ดวยเหตุที่นายบรรหารไมไววางใจใหนายอํ านวย วีรวรรณดูแลการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ทั้งหมด เนื่องจากเกรงวา พรรคนํ าไทยจะสรางคะแนนนิยมทางการเมืองเหนือพรรคชาติไทย  
ความไมชัดเจนในการกํ าหนดบทบาทหนาที่กลายมาเปนปญหาในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอยางสํ าคัญ ในขณะที่นายชูชีพ หาญสวัสด์ิ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 
ไรความสามารถในการบุกเบิกนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ อันกลายเปนชองวางที่นาย 
สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเขาไปสวมบทบาทแทน โดยที่นาย 
สุรเกียรติ์ไมสามารถทํ าหนาที่รัฐมนตรีการคลังอยางเต็มเวลา มิไยตองกลาวถึงความยอมรับ 
จากกลุมทุนและชุมชนวิชาการ ความขัดแยงระหวางทีมงานของนายอํ านวยกับทีมงานของนาย 
สุรเกียรติ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นในเวลาตอมา แมนายบรรหารจะยินยอมใหนายอํ านวย 
กุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้นในภายหลัง แตก็เปนเพราะภาวะจํ ายอมอันเกิดจากการ 
เสือ่มทรุดทางเศรษฐกิจ  และเปนการกลับลํ าที่ชาเกินไป

กระนั้นก็ตาม ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางการเมืองไมรุนแรงเทาความ     
ขัดแยงในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  ซึ่งโดยพื้นฐานเปนความขัดแยงระหวางกลุมทุน  ในเมื่อ
พรรครวมรัฐบาลลวนมีกลุมทุนหนุนหลัง หากกลุมทุนที่หนุนหลังพรรครวมรัฐบาลมีความขัดแยง
ดานผลประโยชนในขั้นรากฐาน การผสมรัฐบาลดวยการผนึกพรรคการเมืองที่มีความขัดแยง
ระหวางกลุมทนุทีห่นนุหลังในขั้นรากฐานเชนนี้  ยอมตองนับวันรอคอยอวสานของรัฐบาลนับต้ังแต
วนัที่จัดตั้ง

พรรคพลังธรรมเปนปมเงื่อนสํ าคัญแหงความขัดแยงดานผลประโยชนในรัฐบาล
บรรหาร ความขัดแยงสํ าคัญเปนความขัดแยงในธุรกิจโทรคมนาคม ดังเปนที่ทราบกันดีวา  
หัวหนาพรรคพลังธรรมมีฐานเศรษฐกิจสํ าคัญในธุรกิจโทรคมนาคม แตพรรคความหวังใหม  
ซึ่งยึดกุมการบริหารนโยบายโทรคมนาคม ตองพึ่งกลุ มเจริญโภคภัณฑเปนฐานเศรษฐกิจ  
การรุกคืบของ Telecom Asia ซึง่เปนธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ โดยอาศัยพรรคความหวังใหม
เปนหัวหอก จึงกระทบกระเทือนตอกลุมชินวัตรโดยตรง ในชวงที่รัฐบาลบรรหารบริหารราชการ 
แผนดิน  กลุมชนิวตัรตองเปนฝายตั้งรับมาโดยตลอด แมในวันที่พรรคพลังธรรมถอนตัวจากรัฐบาล
บรรหารนัน้เอง องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยก็มีมติอนุญาตให Telecom Asia  ประกอบธุรกิจ 
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Handy Phone ในระบบ PHS (Personal Handyphone System) ซึง่กระทบตอผลประโยชนของ 
Advanced Info Service (AIS)  อันมกีลุมชินวัตรเปนผูถือหุนใหญ

พรรคประชากรไทยและพรรคมวลชนเปนพันธมิตรในการสกัดกลุมทุนที่เปนฐาน
ของพรรคพลงัธรรม  หัวหนาพรรคทั้งสองเปนหัวหอกในการสกัดมิใหมีการขยายสัมปทานทางดวน
พเิศษแกกลุม ช.การชาง  ในขณะที่ความพยายามของพรรคประชากรไทยในการผลักดันใหรัฐบาล
ชวยเหลอืบริษทัดอนเมือง โทลลเวย จํ ากัดอยางเต็มที่ ก็ตองเผชิญกับการทัดทานจากพรรคพลัง
ธรรมและพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ

โครงการสรางรถไฟฟาใตดินระหวางหัวลํ าโพงถึงบางซื่อระยะทาง 10 กิโลเมตร  
นับเปนตัวอยางอันนาศึกษา กลุม Euro-Asia ซึ่งนํ าโดย SAE International แหงฝร่ังเศส  
ถูกคัดออกไป ดวยขออางที่วา ขอเสนอไมเปนไปตาม TOR ทั้งๆที่เสนอคากอสรางตํ่ าสุด 
เพยีง 20,000 ลานบาท กลุม BCKT ซึง่น ําโดย ช.การชางไดรับเลือก ทั้งๆที่เสนอราคาสูงถึง 
26,700 ลานบาท  ในขณะที่ Thai-German Subway Group  ซึง่น ําโดย Philipp Holzmann  และ
พนัธมติรถกูคดัทิง้ไป  ทั้งๆที่ส่ีแสงการโยธาซึ่งมีความสัมพันธอันแนบแนนกับนายกรัฐมนตรีอยูใน
กลุมนีด้วย  แตมติของคณะรัฐมนตรีที่ให ช.การชาง  ลดราคาลงเหลือ 20,000 ลานบาท  เทากับ
ราคาที่เสนอโดย Euro-Asia  ในอกีดานหนึง่อาจเปนมติลม ช.การชาง  แตถาหาก ช.การชาง
สามารถลดราคาลงไดถึง 6,700 ลานบาท  จะอธิบายราคาที่ยื่นซองประมูลในครั้งแรกไดอยางไร
        ความพยายามของ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง ในการสกัดมิให Thai Oil เขาตลาด 
หลักทรัพย หากแมนวาเกิดจากความขัดแยงสวนบุคคลที่มีกับนายเกษม จาติกวานิชต้ังแตยุค 
รัฐบาล พลเอกชาติชาย ชณุหะวณั แตมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2539 ที่ให
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยซื้อหุนในราคาพารและธํ ารงสัดสวนการถือหุน 49% ไวดังเดิม  
นับเปนมติที่รักษาผลประโยชนของแผนดิน ปญหามีเพียงแตวา หากผูถือหุนเอกชนไมยอมขาย 
หุน 0.83% ในราคาพารแก ปตท. เพื่อธํ ารงสัดสวนการถือหุน 49%  Thai Oil กม็อิาจเขาตลาด
หลักทรัพยได มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้จึงเปนการหักหนาพรรคพลังธรรมที่เสนอให ปตท.  
ซื้อหุนในราคา 60-70 บาท  มิไยตองกลาววา พรรคพลังธรรมเคยตองถอนเรื่องจากที่ประชุม 
คณะรฐัมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2539 มากอนแลว  อยางไรก็ตาม  ไมเปนที่แนชัดวา  Thai Oil 
มคีวามสัมพันธกับพรรคพลังธรรมอยางไร

การออกใบอนุญาตการตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหมเปนชนวนความขัดแยง 
ดานผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาล ซึ่งหลายพรรคตางหนุนกลุ มทุนการเงินของตน  
แตอํ านาจในการออกใบอนุญาตนี้เปนอํ านาจที่ใชแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจได ขาวการดูดเงิน
จากกลุมทุนที่ผานการคัดเลือกมาจากอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลบรรหาร กอนที่รัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงยุติธรรมจะประโคมขาวนี้ดวยซํ้ าไป มิไยตองกลาวถึงการออกใบอนุญาตจัดตั้งบริษัท 
ประกนัภยั  ซึง่จะกลายเปนชนวนใหมของความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล

การจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวภายในรัฐบาลบรรหารกํ าลังนํ ามาซึ้งจุดจบของ   
รัฐบาลชุดนี้
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รัฐบาลชวนกับรัฐบาลบรรหาร

การถอนตวัของพรรคพลังธรรมออกจากรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อวันพุธ
ที ่14 สิงหาคม 2539  บงบอกถึงอวสานของรัฐบาลชุดนี้  ถึงรัฐบาลจะดื้อดึงยึดกุมอํ านาจรัฐตอไป  
แตอวสานที่จะมาถึงในเร็ววันนี้เปนเรื่องคาดการณได แมผูคนในคณะรัฐบาลก็มิไดคาดการณ 
ในเนวทางที่แตกตางกัน

นายบรรหาร ศิลปอาชา อาศัยยุทธศาสตร ‘ปาลอมเมือง’ ข้ึนมายึดกุมตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรี โดยที่พรรคชาติไทยไมเคยมีฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯ แมแตนอย มิหนํ าซํ้ า 
ยังไมคิดและไมมีแผนที่จะสรางฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯอีกดวย การขาดฐานทางการเมือง 
ในกรุงเทพฯนี้เองนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดอายุรัฐบาลบรรหาร กรุงเทพฯ เปนชุมชน 
ของชนชัน้กลาง  โดยที่ชนชั้นกลางสวนใหญของประเทศอาศัยอยูที่นี่

แตการขาดฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯ ยังไมสํ าคัญเทากับการขาดการยอมรับ
จากกลุมทนุนครบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน

นายบรรหาร ศิลปอาชาเปนนายกรัฐมนตรีที่มาจากลูกชาวบาน ไมตางจาก 
นายชวน หลกีภยั ทัง้สองคนเปน ส.ส.บานนอก และตางก็เปนลูกเจกเหมือนกัน ความแตกตาง
สํ าคัญสวนหนึ่งอยูที่พรรคการเมืองที่สังกัด ในขณะที่พรรคประชาธิปตยเติบใหญดวยการสราง 
ฐานในกรุงเทพฯ แลวจึงขยายฐานไปสูตางจังหวัดในภายหลัง พรรคประชาธิปตยจึงไดรับ 
การสนับสนุนจากกลุ มทุนนครบาลในเบื้องตน โดยที่กลุ มทุนภูธรเขามาสมทบในภายหลัง  
สวนพรรคชาติไทยเติบใหญจากสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคกลาง แมจะมีกลุมทุน 
นครบาลหนนุชวยอยูดวย แตฐานสํ าคัญยังคงเปนกลุมทุนภูธร ผูนํ าพรรคชาติไทยหลายคนแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกิจการสัมปทานในสวนภูมิภาค และสวนใหญประกอบกิจกรรม
เศรษฐกิจใตดิน

คนชัน้กลางในกรงุเทพฯ จํ านวนมากมิไดคาดคิดที่จะใหนายบรรหาร ศิลปอาชา
ดํ ารงต ําแหนงนายกรัฐมนตรี  แตเปนเพราะพรรคประชาธิปตยแพภัยตนเองในการดื้อดานผลักดัน
โครงการ สปก.4-01  โดยขาดความรูสึกชั่วดี  สนามเลือกตั้งในกรุงเทพฯ จึงกลายเปนแดนประหาร
นายชวน หลีกภัย ดังที่ปรากฏ การที่คนกรุงเทพฯมิไดเลือกพรรคประชาธิปตยมิไดมีนัยวา  
คนเหลานั้นตองการนายบรรหารเปนนายกรัฐมนตรี แตเปนเพราะการใชทุนภูธรผนวกกับทุน 

                                                          
  หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2539
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นครบาลในการกวาดที่นั่งในสวนภูมิภาค ในขณะที่พรรคประชาธิปตยตองพายแพในกรุงเทพฯ   
ผลกคื็อ นายชวน หลีกภัย ตองสงมอบตํ าแหนงใหแกนายบรรหาร ศิลปอาชา ถึงจะมีการแกเกี้ยว
วา ความพายแพเกิดจากการซื้อเสียง แตขอกลาวหานี้ยากที่จะฟงขึ้น ในเมื่อทุกพรรคลวนแลว 
แตซื้อสิทธิซื้อเสียงทั้งสิ้น

แมการขาดฐานการเมืองในกรุงเทพฯ และการขาดการหนุนชวยจากกลุมทุน 
การเงินมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาล แตการที่รัฐบาลบรรหารมิไดตระหนักถึงความสํ าคัญ 
ของปจจัยเหลานี้สอใหเห็นถึงความไรเดียงสาอยางยิ่ง ในขณะที่รัฐบาลชวนแสวงหาการยอมรับ
จากชนชัน้กลาง และตอสายถึงกลุมทุนการเงิน ดวยการแตงตั้งนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ใหดํ ารง
ตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และเลือกตั้งนายธารินทร นิมมานเหมนิทเปนรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงการคลัง ตลอดเวลาที่บริหารราชการแผนดิน รัฐบาลชวนไมเคยถูกกลุมทุนการเงิน
เขยาเกาอี้ และไดรับการยอมรับจากชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ จวบจนมีการแจกที่ดินแกเศรษฐี 
ภูเก็ตภายใตโครงการ สปก.4-01

การแยงต ําแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งสุนัขแยงกระดูก โดยเฉพาะอยางยิ่งตํ าแหนง
รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย ซํ้ าเติมภาพลักษณอันตํ่ าทรามของรัฐบาลบรรหารใหเลวรายลง
ไปอีก ลํ าพังแตการจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งการจัดสรรผลประโยชน โดยมิไดคํ านึงถึง
คุณวุฒิ ความรู ประสบการณ และความชํ านัญพิเศษนับวาเลวรายพออยูแลว แมเมื่อมีการ 
จัดสรรตํ าแหนงแลว ผูนํ าพรรคชาติไทยบางสวนยังคงฟดกันประดุจหนึ่งสุนัขบา เพียงเพราะ
ตองการตํ าแหนงที่มีอํ านาจและชองทางในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจมากกวา โดยที่ 
ไมเปนอันทํ างานในตํ าแหนงที่ไดรับมอบหมาย มิไยตองกลาวถึงการแสดงอหังการแหงอํ านาจ 
ของกลุม 16 ในเบื้องตน

ความดอยพัฒนาภายในพรรคชาติไทยนั้นเองกลายเปนปจจัยสํ าคัญที่ส่ันคลอน     
รัฐบาลบรรหารตั้งแตตน ไมเพียงแตจะเกิดความโกลาหลในการบริหารราชการแผนดินเทานั้น  
หากยังกัดกรอนความชอบธรรมทางการเมืองอีกดวย สภาพการณเชนนี้เองที่ทํ าใหคนชั้นกลาง 
ในกรงุเทพฯ จํ านวนไมนอยนับวันรอคอยมรณกรรมของรัฐบาลนี้

ภาพลักษณของนายกรัฐมนตรีมีสวนสํ าคัญในการกํ าหนดอายุรัฐบาลดวย  
แมนายบรรหารมีภาพลักษณวาเปน family man  และมคีรอบครัวอันอบอุน ในขณะที่นายชวน 
ถูกสังคมวิพากษในขอที่มีลูก แตไมมีภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมาย มิหนํ าซํ้ ายังมีชีวิตครอบครัว 
ที่ลูกมิไดอยูพรอมหนาพอแมอีกดวย แมนายชวนตองสูญเสียคะแนนนิยมและศรัทธาจากภาพ
ลักษณเชนนี้ กระนั้นก็ตามในสายตาของสาธารณชนทั่วไป นายชวนมี ‘กลิน่สะอาด’ กวานาย
บรรหารมากนัก นายชวนไมเคยทํ าตัวเปนตู ATM เพือ่ก ํากับลูกพรรคใหมีวินัย แมในยุคสมัยที่
พรรคประชาธิปตยมีอํ านาจในการบริหารราชการแผนดิน จะมีการผันงบประมาณแผนดินลง 
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ภาคใต และมีการใชเงินกองทุนสงเคราะหการทํ าสวนยางและกองทุนสงเคราะหเกษตรกรในการ
สรางคะแนนนยิมทางการเมือง แตประพฤติกรรมเหลานี้ก็ไมนาเกลียดเทากับที่นายบรรหารทํ ากับ
สุพรรณบุรี ความไมสมบูรณของสารสนเทศเปนประโยชนแกนายชวนอยูบาง เพราะผูคนพากัน 
ลืมเลือนวา คร้ังหนึ่งนายชวนเคยโจมตีคูแขงทางการเมืองของตนในจังหวัดตรังวา รับเงินจาก
ไตหวันมาซื้อเสียงในจังหวัดนั้น แตแลวนายชวนกลับดึงผูที่ตนกลาวหามารวมทีมเลือกตั้งในเวลา
ตอมาอยางหนาตาเฉย
                       อมตพจนของนายบรรหารที่วา การเปนฝายคานตองอดอยากปากแหงอยาง 
เหลอืแสนนัน้ ยงัคงตรึงใจประชาชนจํ านวนมากมาจนทุกวันนี้ นายชวนไมเคยเปลงอมตพจนเชนนี้ 
แตอมตพจนดังกลาวนี้ทํ าใหประชาชนจองจับผิดนายบรรหารมากขึ้นกวาปกติ เพราะหลายคน 
ยังคงกริ่งเกรงวา นายบรรหารยึดกุมตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีเพื่อมิใหอดอยากปากแหง ยิ่งนาย
บรรหารมิอาจชี้แจงไดอยางกระจางชัด กรณีที่มีการกลาวหาเกี่ยวกับการรับสินบนเรือดํ านํ้ าก็ดี 
การรับเงินอุดหนุนจากนายราเกซ สักเสนาก็ดี การขายที่ดินใหแกธนาคารแหงประเทศไทยของ 
นางสาวกญัจนา ศิลปอาชากดี็ และการรับสินบนกรณีการตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหมก็ดี ลวนมี
ผลในทางลบตอภาพลักษณของนายบรรหารทั้งสิ้น ถึงนายบรรหารจะมิไดทํ าผิดในกรณีที่ถูก 
กลาวหาเหลานี้ แตสาธารณชนพรอมที่จะเชื่อวานายบรรหารทํ าผิดจริง อมตพจนของนาย 
บรรหารได ‘ฆา’ นายบรรหารทางการเมืองตั้งแตตน

โครงสรางและองคประกอบของรัฐบาลมีผลตอความยืนยาวของรัฐบาลดวย   
หนาตาของรัฐมนตรีนับวามีความสํ าคัญยิ่ง เมื่อพิจารณาเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ 
รัฐบาลบรรหารมิไดดอยกวารัฐบาลชวนในกรณีของกระทรวงสวนใหญ (ดูตารางที่ 1) พลตรีสนั่น  
ขจรประศาสนมิไดเหนือกวานายไชยวฒัน สินสุวงศ ในการบริหารกระทรวงอตุสาหกรรม นายอุทัย 
พิมพใจชนมิไดแตกตางจากนายชูชีพ หาญสวัสด์ิในปริมณฑลของกระทรวงพาณิชย ในขณะที่ 
นายนพินธ พรอมพนัธุ และนายประจวบ ไชยสาสน ก็มิไดตางจากนายมนตรี พงษพานิช และนาย
สุวทิย คุณกิตติ ในการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ในทํ านองเดียวกับที่ พ.อ.วินัย สมพงษ
มไิดแตกตางจากนายวันมหูะมัดนอร มะทาอยางมีนัยสํ าคัญ

ความแตกตางระหวางรัฐบาลชวนกับรัฐบาลบรรหารอยูที่การบริหารนโยบาย 
การเงนิและการคลัง และนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ แมนายอํ านวย วีรวรรณ ในฐานะ
ปจเจกบุคคลจะมิไดแตกตางจากนายศุภชัย พานิชภักดืในดานความรูความสามารถและประสบ
การณการท ํางาน แตเปนเพราะนายอํ านวยมิไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากนายบรรหารในการกํ ากับ
นโยบายเศรษฐกิจอยางเต็มที่ นายอํ านวยจึงมีบทบาทเพียงเบี้ยหมากรุกประกอบกระดาน  
ในขณะที่นายศุภชัยไดรับความไวเนื้อเชื่อใจและการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีอยางเต็มที่  
จงึสามารถผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศไดอยางเปนกิจจะลักษณะ อีกทั้งยังสามารถ
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ชดเชยความออนดอยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดวย แนวนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในยุครัฐบาลชวนจึงปรากฏเปนรูปธรรมขัดเจนยิ่ง

แมวารัฐมนตรีพาณิชยในรัฐบาลบรรหารมิไดแตกตางจากรัฐบาลชวน ในขอที่ 
มิอาจออกสู เวทีระหวางประเทศได แตขอดอยดังกลาวนี้มิไดถูกชดเชยโดยทีมงานของรอง 
นายกรัฐมนตรี ดวยเหตุที่การมอบหมายงานไมชัดเจนและความไมไวเนื้อเชื่อใจกันยังคงดํ ารงอยู  
มหิน ําซํ ้ายงัถกูแยงชิงบทบาทโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนแรกอีกดวย ตลอดระยะเวลา
ที่นายสรุเกียรติ์ เสถียรไทยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีการคลัง ความขัดแยงที่มีกับนายอํ านวยสะสม
เพิ่มข้ึนตามลํ าดับ เนื่องเพราะการแยงชิงบทบาทหนาที่ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศนี้เอง

การบริหารนโยบายการเงินและการคลังนับเปนปริมณฑลที่รัฐบาลบรรหาร 
ดอยกวารัฐบาลชวนอยางชัดเจน แมนายธารินทร นิมมานเหมนิทจะขาดความรูความชํ านัญพิเศษ
ดานการคลงั  แตก็ไดรับการเสริมพลังจากนายไตรรงค สุวรรณคีรี และนายอํ านวย ปะติเสอยางดี
ยิง่ ในขณะทีน่ายสรุเกียรติ์ไมเคยมีความรูความชํ านัญพิเศษทั้งดานการเงินและการคลัง มิหนํ าซํ้ า 
จดุบกพรองเหลานี้ก็มิไดรับการเสริมแตงจากรัฐมนตรีชวยวาการแมแตนอย

แมวานายชวน หลีกภัยจะมี ‘กลิน่สะอาด’ กวานายบรรหาร ศิลปอาชา แตจะ
กลาวสรุปวา รัฐบาลชวน ‘กลิ่นสะอาด’ กวารัฐบาลบรรหารเห็นจะไมได การณปรากฏวา รัฐมนตรี
บางคนในรัฐบาลทั้งสองลวนแลวแตใชอํ านาจทางการเมืองในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ 
ไมแตกตางกัน ทุกวันนี้สาธารณชนยังคงสูดดม‘กลิ่นไมสะอาด’ของรัฐบาลบรรหารและเรงวัน 
เรงคืนจุดจบของรัฐบาลนี้  จนหลงลืมไปวา ‘กลิ่นไมสะอาด’ กเ็คยโชยฉุนในยุครัฐบาลชวนมาแลว  
ไมวาจะเปนกรณี สปก. 4-01 นโยบายการชํ าเราอุทยานแหงชาติ นโยบายขาวป 2535/2536 
นโยบายการขายขาวแกรัสเซยีและฟลิปปนส  และนโยบายมันสํ าปะหลัง

ถึงรัฐบาลบรรหารจะจากไป แตประชาชนชาวไทยก็จะยังคงไดรัฐบาลใหมที่  
‘กลิ่นไมสะอาด’ อยูดี  หากไมมีการปฏิรูปการเมือง
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ตารางที่ 1
รัฐมนตรกีระทรวงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับรัฐบาลชวนกับรัฐบาลนายบรรหาร

กระทรวง รัฐบาลชวน รัฐบาลบรรหาร
1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี (เศรษฐกิจ)
3. กระทรวงการคลัง

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

5. กระทรวงคมนาคม
6. กระทรวงพาณิชย
7. กระทรวงอุตสาหกรรม

ชวน   หลีกภัย
ศุภชัย  พานิชภักดิ์
ธารินทร  นิมมานเหมินท

นิพนธ  พรอมพันธุ
ประจวบ  ไชยสาสน
วินัย  สมพงษ
อุทัย  พิมพใจชน
สนั่น  ขจรประศาสน
ไตรรงค  สุวรรณคีรี

บรรหาร  ศิลปอาชา
อํ านวย  วีรวรรณ
สุรเกียรติ์  เสถียรไทย
บดี  จุณณานนท
มนตรี  พงษพานิช
สุวิทย  คุณกิตติ
วันมูหะมัดนอร  มะทา
ชูชีพ  หาญสวัสดิ์
ไชยวัฒน  สินสุวงศ
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บทเรียนจากรัฐบาลบรรหาร6

การประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539 นํ ามาซึ่งจุดจบของรัฐบาล 
นายบรรหาร ศิลปอาชา ภายหลังจากที่บริหารราชการแผนดินมาได 14 เดือนเศษ โดยที่รัฐบาล 
ดังกลาว จะยังคงรักษาการตอไปจนกวาจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมภายหลังการเลือกตั้งในเดือน
พฤศจกิายน  ศกเดียวกันนี้

ประชาชนคนไทยไดรับบทเรียนอะไรบางจากรัฐบาลบรรหาร ?

บทเรียนบทที่หนึ่ง ไดแก ความไรสมรรถภาพในการบริหารราชการแผนดินของ
นักเลือกตั้ง

นักเลือกตั้งที่ดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีสวนใหญขาดความรูความเขาใจและความ
สามารถในการบริหารราชการแผนดินอันอยูในหนาที่ความรับผิดชอบ นอยคนนักที่รูสึกเจียมเนื้อ
เจยีมตวัและตระหนักถึงขอจํ ากัดของตน สวนใหญมักทองคาถาที่วา ส.ส.ตองเปนรัฐมนตรีได  และ
ถงึกบัชคํู าขวัญวา  รัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง
                        ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มีผลบังคับใช 
เปนตนมา มนีกัเลอืกตั้งเพียงไมกี่คนที่สามารถทํ าหนาที่รัฐมนตรีไดดี สวนใหญเปนเพียงรัฐมนตรี
ฝกหัดที่แยงชิงตํ าแหนงเพียงหวังกอบโกยผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ต้ัง ดวยเหตุดังนี้  
สังคมการเมืองไทยจึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยที่ไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯที่ไมมีความรู 
ด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  และขาดจิตสํ  านึกด านการอนุ รักษ  ส่ิงแวดล อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไมมีความรูดานอุตสาหกรรมและ
โครงสรางการปกปองอุตสาหกรรม มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยที่ไมสามารถเจรจาการคา
ระหวางประเทศ มิไยตองกลาวถึงกระทรวงที่ตองใชความชํ านัญพิเศษดังเชนกระทรวงการคลังและ
กระทรวงการตางประเทศ

ความไรสมรรถภาพของรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมิใชเพิ่งปรากฏ หากแต
ปรากฏในทกุรัฐบาลนับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516  เปนตนมา ไมเวน
                                                          
6 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 4 ตุลาคม 2539
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แมแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวณั และรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ความลมเหลวในการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลบรรหารเพียงแตชวยตอกยํ้ าวา การจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีแกผูนํ า  
'มุง' นับเปนจุดบกพรองรายแรงของกลไกการเมืองในปจจุบัน การปฏิรูปการเมืองเพื่อใหมีกลไก 
ในการแกปญหาพื้นฐานของสังคมจํ าเปนตองแกไขจุดบกพรองดังกลาวนี้

บทเรียนบทที่สอง อํ านาจรัฐที่กลุ มทุนภูธรยึดกุมไดนั้น แมโดยธรรมชาติ 
จะไมยัง่ยนือยูแลว แตการที่มิไดสานสายสัมพันธกับกลุมทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุน
การเงนิ  มีผลในการบั่นทอนอายุรัฐบาลอยางสํ าคัญ

รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเปนรัฐบาลของกลุมทุนภูธร ผูนํ ารัฐบาลคนสํ าคัญ
เติบใหญจากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค หลายคนแสวงหาสวนเกิน 
ทางเศรษฐกิจจากกิจการสัมปทานและกิจกรรมเศรษฐกิจใตดิน พรรคชาติไทยอาศัยยุทธศาสตร  
'ชนบทลอมเมือง' ดวยการรวบรวมนักเลือกตั้งจากสวนภูมิภาค จนมีกํ าลังมากพอที่จะยึดกุม
อํ านาจรัฐในเมืองหลวง แตการที่รัฐบาลบรรหารขาดฐานที่มั่นในกรุงเทพฯ มิหนํ าซํ้ ายังมิได 
สานสายสัมพันธกับกลุมทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน ทํ าใหรัฐบาลมีปญหา
เสถยีรภาพทางการเมืองตั้งแตตน

ในทันทีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลบรรหาร เลขาธิการ ก.ล.ต. ยื่นหนังสือขอลาออก 
จากตํ าแหนง ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตกตํ่ าอยางเกือบตอเนื่อง กลุมทุนการเงิน
พยายามประโคมขาววา การที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยตกตํ่ าลงนั้นเปนเพราะประชาชนไมยอมรับ 
รัฐบาลบรรหาร พรอมทั้งพยายามฝงหัวประชาชนวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีวัดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ กลุ มทุนการเงินไมใหแมแตโอกาสในการทํ างานแกรัฐบาลบรรหาร แตถึง 
จะใหโอกาส กาลเวลาก็ไดพิสูจนในเวลาตอมาวา เต็มไปดวยความผิดพลาดและลมเหลว ไมตอง
สงสยัเลยวา พรรคฝายคานมีสวนในการสั่นคลอนรัฐบาล โดยอาศัยกลุมทุนการเงินและสื่อมวลชน
เปนเครื่องมือ

อหังการในอํ านาจทํ าใหรัฐบาลบรรหารมองไมเห็นความจํ าเปนที่จะตองเอาใจ
กลุมทนุนครบาล  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน

บทเรียนบทที่สาม การแสวงหาอํ านาจและการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ดวยอาการอันมูมมาม มีผลในการบั่นทอนความนาเชื่อถือของรัฐบาล และลดทอนอายุของ 
รัฐบาล

การแยงชิงตํ าแหนวงรัฐมนตรีกระทรวงสํ าคัญเกิดขึ้นในรัฐบาลนักเลือกตั้ง 
ทุกรัฐบาล แตไมมีรัฐบาลใดที่การแยงชิงนี้สอถึงความมูมมามกระหายอํ านาจมากเทากับรัฐบาล
บรรหาร ตลอดระยะเวลา 14 เดือนของรัฐบาลนี้ กระสือการเมืองตางแยงชิงกระทรวงมหาดไทย
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อยางเอาเปนเอาตาย มิใชเพราะมีความสามารถในการบริหาร หรือมีความมุงมั่นในการปฏิรูป 
การบริหารการปกครอง หากแตตองการอํ านาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ มิไยตอง
กลาวถึงการใชอํ านาจขมขูและรังแกขาราชการประจํ า

การหาประโยชนจากการอนุมัติโครงการและการใหสัมปทานเปนไปอยางมูมมาม  
หลายตอหลายกรณีมิไดมุงรักษาผลประโยชนของแผนดินเทาที่ควร อาการอันมูมมามเหลานี้ 
มีสวนทํ าลายคะแนนนิยมทางการเมือง และกัดกรอนความชอบธรรมในการบริหารประเทศ  
เพราะประชาชนคนไทยคุนเคยกับภาพการนั่ง high table รับประทานมาเปนเวลาชานาน ภาพการ
แบงกันกินของ ‘คนเถื่อน’ จากภูธรจึงขัดหูขัดตา ‘คนกรุง’ อยางยิ่ง

บทเรียนบทที่สี่ ส่ิงทีเ่ปนประโยชนตอเขตการเมืองสวนยอยอาจไมเปนประโยชน
ตอสังคมโดยสวนรวม

ระบบการขึ้นสู  อํ านาจดวยวิถีการเลือกตั้งปลูกฝงระบบคุณคาที่สํ าคัญคือ  
ความภักดีตอเขตการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งที่ยึดกุมอํ านาจรัฐไดมักจะใชอํ านาจไปในทาง 
เกือ้ประโยชนแกเขตการเลือกตั้งของตน เพื่อสะสมคะแนนนิยมทางการเมือง การผันงบประมาณ
และทรัพยากรอื่นๆของแผนดินไปสูเขตการเลือกตั้งเปนปรากฏการณธรรมชาติของสังคมการเมือง
ไทยในปจจุบัน  แตไมมีรัฐบาลใดที่มีปฏิบัติการอยางเอาจริงเอาจังเทารัฐบาลบรรหาร

นอกเหนือจากการผันงบประมาณดานสาธารณูปโภคและโครงการพัฒนาลงสู 
เขตการเลอืกตัง้แลว ยงัมีการผันทรัพยากรจากกองทุนหมุนเวียน ดังเชนกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร และจากรัฐวิสาหกิจ ดังเชนธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารเพื่อการเกษตรและ 
สหกรณการเกษตรอีกดวย การหาประโยชนจากทรัพยากรของแผนดินรุดหนาไปถึงขั้นแทรกแซง
กระบวนการจดัจางจัดซื้อ  เพื่อใหหัวคะแนนประมูลได  ซึ่งเทากับเปนการผันทรัพยากรของแผนดิน
ไปตอบแทนหัวคะแนน โดยไมตองควักกระเปาของตนเอง ทายที่สุดมีการผันขาราชการ 
จากสุพรรณบุรีมายึดกุมตํ าแหนงการบริหารในสวนกลาง ซึ่งอาจกลายเปนแบบอยางที่ลงตัว 
ในอนาคต ยุทธวิธีเหลานี้มิไดแตกตางจากการนํ าที่ดินของรัฐมาแจกจายแกประชาชน เพื่อสราง
คะแนนนยิมทางการเมือง  ดังโครงการ สปก.4-01 ของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย

บทเรียนบทที่ห า การแสวงหาเงินทุนเพื่อการรณรงค ทางการเมือง  
มีพัฒนาการตามพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ การทํ าความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกจิจะชวยใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น

พรรคการเมืองในประเทศไทยแตด้ังเดิมมักจะมีนายทุนประจํ าพรรค นายทุน 
เหลานีม้กัจะเปนกรรมการบริหารพรรคดวย และหลายตอหลายคนลงสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเอง  
แตเมื่อระบบเศรษฐกิจเติบใหญแข็งกลาขึ้น รายจายในการรณรงคทางการเมืองสูงเกินกวา 
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ทีน่ายทนุประจ ําพรรคเพียง 2-3 คนจะรับภาระได พรรคการเมืองจํ าตองขยายฐานการสนับสนุน
ทางการเงินดวยการสรางสายสัมพันธกับกลุ มทุนขนาดใหญ ตอเมื่อยึดกุมอํ านาจรัฐได  
จงึตอบแทนดวยการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจไปในทางที่เกื้อประโยชนกลุมทุนเหลานั้น

ผูนํ าทางการเมือง เมื่อยึดตํ าแหนงรัฐมนตรีได ก็ใชอํ านาจในการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกจิ ทัง้ที่ชอบและมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูเฟองฟู นักเลือกตั้งระดับนํ า
จํ านวนมากหาประโยชนจากการซื้อขายที่ดิน โดยอาศัยอํ านาจรัฐหนุนชวย และเมื่อตลาด 
หลักทรัพยเติบใหญ นักเลือกตั้งเหลานี้มิเพียงแตหาประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพยเทานั้น  
หากยังอาศัยการสรางขาวเพื่อเกื้อกูลการเก็งกํ าไรอีกดวย การกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อกวาน
ซือ้ทีดิ่นและเพื่อหารายไดจากการครอบกิจการ (take-over) ดังกรณีกลุม 16 รวมกับนายราเกซ  
สักเสนา  และธนาคารกรงุเทพพาณิชยการนับเปนกาวใหมของการแสวงหาเงินทุนทางการเมือง

บทเรียนบทที่หก รัฐบาลผสมนั้นมีอายุแสนสั้น และเหตุปจจัยอันนํ ามาซึ่ง
อวสานของรัฐบาลผสมเกิดจากความขัดแยงภายในรัฐบาลนั้นเอง โดยที่มิใชความขัดแยงดาน 
อุดมการณ  หากแตเปนความขัดแยงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ

พรรคการเมืองใหญแตละพรรคมีกลุ มทุนหนุนหลัง หากกลุมทุนที่หนุนหลัง 
พรรครวมรัฐบาลมีปริมณฑลแหงผลประโยชนทางเศรษฐกิจแตกตางกัน ความขัดแยงที่รุนแรง 
ยอมไมเกิดขึ้น ในกรณีตรงกันขาม หากกลุมทุนที่หนุนหลังพรรครวมรัฐบาลมีผลประโยชน 
ในปริมณฑลเดียวกันหรือคาบเกี่ยวกัน ความขัดแยงดานผลประโยชนอาจนํ ามาซึ่งจุดจบของ 
รัฐบาลได

ตลอดอายุรัฐบาลบรรหาร ความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางกลุมชินวัตร 
กับกลุม Telecom Asia และความขัดแยงเกี่ยวกับการใหประโยชนแกกลุมทุนอสังหาริมทรัพย  
ดังเชน Hopewell  ดอนเมืองโทลเวย  และ ช.การชาง  มีสวนสํ าคัญในการสรางความบาดหมาง
และสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาล

บทเรียนบทที่เจ็ด การแสวงหาสัจจะในหมูนักเลือกตั้งเปรียบประดุจการแสวง
หา  สีขาวในนํ้ าใบบัวบก

นักเลือกตั้งขึ้นมามีอํ านาจไดก็แตโดยการซื้อเสียงและ/หรือการโกงการเลือกตั้ง  
คร้ันมีอํ านาจ ก็ใชอํ านาจผันทรัพยากรของแผนดินเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมือง เมื่อ 
นักเลือกตั้งมีประพฤติกรรมเอาเปรียบคูแขงขันเชนนี้เสียแลว จะหวังใหนักเลือกตั้งมีคุณธรรม
กระไรได

โจรบางคนอาจมีคุณธรรมสูงสงกวานักเลือกตั้งบางหมูเหลา เพราะโจรบางคน 
มคีวามกตัญูกตเวทีและมีสัจจะวาจาอันนาเชื่อถือ
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แตนักเลือกตั้งคนแลวคนเลาเปลือยตัวตนวาเปนคนไรสัจจะและอุดมดวยความ
ตระบัดสัตย นักเลือกตั้งบางคนใหสัญญาประชาชนวา จะผลักดันการปฏิรูปการปกครองโดย 
ใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดบางจังหวัด คร้ันมีอํ านาจ กลับตระบัดสัตยหนาตาเฉย  
นักเลือกตั้งบางคนใหสัญญาวาจะปฏิรูปการเมือง ดวยการแกไขมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญ 
ฉบับป 2534 คร้ันมีอํ านาจ กลับดํ าเนินการแกไขรัฐธรรมนญูดวยความไมเต็มใจ และดวยความ
ตองการรักษาสถานะเดิมเปนสํ าคัญ

บทสรุปเกี่ยวกับประพฤติกรรมของนักเลือกตั้งในกรณีเหลานี้ก็คือ จะเปน 
นกัเลือกตั้ง  ตองหัดตระบัดสัตย

บทเรียนบทที่แปด รัฐบาลนกัเลือกตั้งมิอาจมองขามบทบาทและอิทธิพลของสื่อ
มวลชนตอไปไดอีก  ส่ือมวลชนมีบทบาทสํ าคัญในการฉายภาพลักษณของรัฐบาล  และหลอหลอม
ทศันคตขิองประชาชนที่มีตอรัฐบาล  จึงมีอิทธิพลในการสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาล

ส่ือมวลชน  โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพจํ านวนไมนอยมีทัศนคติตอตานชนชั้น
ปกครอง (Anti-Establishment)  จงึมุงเสนอขาวชนิดจองจับผิดรัฐบาล  ประชาชนจํ านวนไมนอย 
ก็มีทัศนคติไมไววางใจรัฐบาล ในโลกสื่อมวลชนที่มีการแขงขันอยางเขมขน ทั้งหนังสือพิมพ  
โทรทัศน และวิทยุ การแขงกันขุดคุยความชั่วรายของรัฐบาลเพื่อขายขาวจึงมีผลกระทบตอ 
ความนาเชื่อถือของรัฐบาลอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ดวยเหตุที่รัฐบาลนักเลือกตั้งโดยธรรมชาติ 
ตองชั่วราย ไมวากลุมนักเลือกตั้งใดขึ้นมามีอํ านาจ จึงตองถูกขุดคุยความชั่วรายทั้งในอดีต 
และปจจุบัน  ดวยเหตุดังนี้เอง  ส่ือมวลชนที่มีบทบาท ‘โคน’ รัฐบาลบรรหาร  โดยพื้นฐานเปนกลุม
เดียวกับที่ ‘โคน’ รัฐบาลชวน  การที่รัฐบาลบรรหารยึดกุมกลไกสื่อมวลชนของรัฐ  และใชประโยชน
ในการสรางภาพลักษณใหตนเอง ซึ่งหลายตอหลายกรณีมีผลในการลิดรอนเสรีภาพในการเสนอ
ขาวสาร  กลับทํ าใหการโตตอบจากสื่อมวลชนรุนแรงขึ้น
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รัฐบาลทักษิณ7

พ.ต.ท. ทกัษณิ ชินวัตรไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํ ารงตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2544 ตอมามีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่17 กุมภาพันธ ศกเดียวกัน

รัฐบาลทกัษณิยังคงเปนรัฐบาลผสม ดวยเหตุที่เปนรูปแบบรัฐบาลที่ลงตัวในสังคม
การเมอืงไทย ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิชเคยกลาวถึงระบบรัฐบาลผสมวา The system 
is here to stay. แมพรรคไทยรักไทยจะเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ แตขนาดของพรรคเปนผล
จากการควบมุงการเมืองจากพรรคอื่น (Merger)  และการครอบพรรคการเมืองขนาดเล็ก (Take-
over) ความเปนเอกภาพของพรรคจึงมีไมมากเทาที่ควร ในประการสํ าคัญ ความขัดแยงในดาน 
ผลประโยชนระหวางกลุ มหรือมุ งการเมืองตางๆภายในพรรคเดียวกันอาจเปนเหตุใหมีการ 
ยายพรรคในอนาคต ดวยเหตุดังนี้ แมพรรคไทยรักไทยจะอยูในฐานะที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยว
ได แตการขาดเอกภาพภายในพรรคยอมมีผลส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล ตราบเทาที่ 
พรรคการเมืองขนาดใหญเลือกเสนทางการเติบโตภายนอก (External Growth) แทนที่จะเลือก 
เสนทางการเติบโตภายใน (Internal Growth) การจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวยอมตองเผชิญกับ
สภาวะความไมแนนอนอยางสูง หากกลาวอยางเฉพาะเจาะจง แมพรรคไทยรักไทยจะยึดที่นั่งใน
สภาผูแทนราษฎรเกินกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนที่นั่งอันพึงมี พ.ต.ท.ทักษิณก็คงไมเสี่ยงในการจัดตั้ง
รัฐบาลพรรคเดีย่ว จนกวากลุมของ พ.ต.ท.ทักษิณภายในพรรคไทยรักไทยมี ส.ส.เกินกวา 250 คน

ดวยเหตุที่พรรคไทยรักไทยกวาดที่นั่งในสภาผู แทนราษฎรเปนประวัติการณ  
พรรคไทยรักไทยจึงมีอํ านาจตอรองสูงในการผสมรัฐบาล พลันที่พรรคไทยรักไทยจับมือกับ 
พรรคความหวังใหมในการจัดตั้งรัฐบาล พันธมิตร 6 พรรค อันมีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนํ า 
ก็ส้ินแรงยึดเหนี่ยว พรรคที่เคยแสดงความขึงขังในการผนึกพันธมิตร 6 พรรค ดังเชนเสรีธรรม 
ก็ ‘คลาน’ ไปใหพรรคไทยรักไทยเขมือบ สวนพรรคชาติพัฒนามิเพียงแตมิไดคัดคานการดํ ารง
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีของพ.ต.ท.ทักษิณเทานั้น หากยังรอคอยที่จะเขาผสมรัฐบาลในวาระ 

                                                          
7 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผู จัดการรายวัน ฉบับ 
 วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2544
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อันเหมาะสมในอนาคตอีกดวย  ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ จะยังคงเปนอมตพจนในสังคม 
การเมอืงไทยตราบนานเทานาน

ดวยการประโคมปรัชญา ‘คิดใหม ทํ าใหม’ พรรคไทยรักไทยไทยสรางความ 
คาดหวังในหมูชนชาวไทยอยางสูง ประชาชนคาดหวังวา การปฏิรูปการเมืองใตรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัไทย พ.ศ. 2540 จะผลักดันใหสังคมการเมืองไทยหลุดพนจากกระบวนการยียานุวัตร 
อันเปนกระแสการเมืองที่กํ าหนดโดยนักเลือกตั้งเผา ‘ยี้’ และผลักดันใหระบอบยียาธิปไตย (อันเปน
ระบอบการปกครองของยี้ โดยยี้ และเพื่อยี้) แปรเปลี่ยนเปนระบอบประชาธิปไตย (อันเปนระบอบ
การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน) แรงกดดันจากความคาดหวังของ
ประชาชนดงักลาวนี้ ทํ าให พ.ต.ท.ทักษิณจํ าตองสกัดมิใหนักเลือกตั้งเผา ‘ยี้’ เขารวมรัฐบาล แต
ความพยายามในการยับยั้งกระแสยียานุวัตรไมประสบผลสํ าเร็จเทาที่ควร ในเมื่อพรรคไทยรักไทย
ตกอยูใตอิทธพิลของกระแสยียานุวัตรดวย กระนั้นก็ตาม พ.ต.ท.ทักษิณประสบความสํ าเร็จในการ
สกดัพอพนัธุแมพันธุยี้ ทั้งในพรรคไทยรักไทย พรรคความหวังใหม และพรรคชาติไทย มิใหเขารวม
รัฐบาล แตมิอาจสกัดอนุพันธุยี้ได หาก พ.ต.ท.ทักษิณมีเจตจํ านงอันบริสุทธิ์ในการนํ าสังคม 
การเมืองไทยออกไปจากกระแสยียานุวัตร ภาระปฐมฐานจักตองอยูที่การปฏิรูปพรรคไทยรักไทย
เพือ่ขจัดนักเลือกตั้งเผายี้ออกไปจากพรรค

การจัดตั้งรัฐบาลทักษิณยังคงมีการยื้อแยงตํ าแหนงที่ทรงอํ านาจและอุดมดวย 
ผลประโยชน แมวาการยื้อแยงตํ าแหนงระหวางพรรครวมรัฐบาลจะมีปญหานอย (ดูตารางที่ 1) 
เนื่องจากพรรคไทยรักไทยมีอํ านาจตอรองเหนือกวาพรรครวมรัฐบาลทุกพรรค แตการแยงชิง
ตํ าแหนงภายในพรรครวมรัฐบาลทุกพรรคเปนไปอยางเขมขน สังคมการเมืองไทยจะยังคงถูก 
ครอบงํ าโดย Faction Politics ไปอีกนานเทานาน

พรรคชาตไิทยมอิาจลมหลักการของ พ.ต.ท.ทักษิณที่กํ าหนดวา ผูดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตรีจักตองมิใช ส.ส. ในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนูญ และแมจะไดรับจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีนอยกวาที่สมควร ก็จํ าฝนเขาผสมรัฐบาล  
เพื่อมิใหสายธารแหงอํ านาจถูกตัดขาด ทายที่สุด เมื่อมิอาจผลักดันใหนายเนวิน ชิดชอบดํ ารง
ตํ าแหนงรัฐมนตรี พรรคชาติไทยเลือกที่จะสงตัวแทนกลุมเขารับตํ าแหนง อันประกอบดวยกลุมนาย
ทนุพรรค (นายเดช บุญ-หลง) กลุมสุพรรณบุรี (นายพงศกร เลาหวิเชียร) กลุมชลบุรี (นายสนธยา 
คุณปลืม้) และกลุมบุรีรัมย (นายนที ขลิบทอง)
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การเมืองระหวางกลุมภายในพรรคความหวังใหม ทํ าใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
มอิาจสงนายสุขวชิ รังสติพลขึน้สูยอดพีระมิดแหงอํ านาจ ในเมื่อมิอาจทานแรงกดดันจากกลุม ส.ส. 
อีสานภายใตการนํ าของนายสุชาติ ตันเจริญ ตํ าแหนงรัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีจึงตกแก
นายแพทยกระแสร ชนะวงศ อันเปนขอยุติที่มีลักษณะรอมชอม

พรรคไทยรักไทยถึงจะพยายาม ‘คิดใหม ทํ าใหม’ แตเนื่องจากคิดไมออก จึงมิอาจ
หลดุพนจากบวงกรรมแหง Faction Politics ไปได พลังของกลุมหรือมุงการเมืองภายในพรรคยังคง
เปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดการจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีและตํ าแหนงการเมืองอื่นๆ กลุมที่ไรพลัง  
ดังเชนกลุมนครปฐม (สะสมทรัพย) มิไดรับจัดสรรตํ าแหนงรัฐมนตรีเลย ในขณะที่กลุมอดิเรกสาร
และกลุมคุณกิตติไดเพียงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรี อันเปนตํ าแหนงลอยที่ไรอํ านาจและผล
ประโยชน กลุมที่สามารถรวบอํ านาจอยางเปนกอบเปนกํ าได คือ กลุมชินวัตร (16 ตํ าแหนง) และ
กลุมนายทนุพรรค (3 ตํ าแหนง) อยางไรก็ตาม เนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณพึ่งกลุมวังนํ้ าเย็นเปน 
ฐานการเมืองคอนขางมาก การกีดกันมิใหกลุมวังนํ าเย็นมีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีจึงเปนเรื่องยาก  
ถึงกลุมวังนํ้ าเย็นจะมีภาพลักษณของการเมืองระบบเกาและสมาชิกหลายคนมีกลิ่นไมสะอาด 
ก็ตาม ดวยเหตุดังนี้ แมนายเสนาะ เทียนทอง หัวหนากลุมวังนํ้ าเย็นจะขอเวนวรรคการเมือง  
แตกลุมวงันํ ้าเยน็ก็มีตัวแทนในคณะรัฐมนตรี ทั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (ดูตารางที่ 2 และ 3)

รัฐบาลทักษิณมิไดมีลักษณะเพียงรัฐบาลของตัวแทนกลุ มการเมืองเทานั้น  
หากยงัมลัีกษณะเปนรัฐบาลของกลุมทุนอีกดวย ในขณะที่หัวขบวน (พ.ต.ท.ทักษิณ) เปนนายทุน
โทรคมนาคม ผูรวมขบวนมีทั้งนายทุนอุตสาหกรรม (นายพิทักษ อินทรวิทยนันท นายเดช บุญ-หลง 
นายสวุทิย คุณกิตติ นายปองพล อดิเรกสาร นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายชูชีพ หาญสวัสด์ิ  
นายสริุยะ จงึรุงเรอืงกิจ ฯลฯ) นายทุนโทรคมนาคม (นายอดิศัย โพธารามิก) และนายทุนสื่อสาร 
(นายประชา มาลีนนท)

ปรากฏการณที่กลุมทุนรุกเขาไปยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีมิใชปรากฏการณใหม 
หากแตเร่ิมปรากฏอยางชัดเจนตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา ในเมื่อกลุมทุน
ตองการเขาไปมีอิทธิพลในกระบวนการกํ าหนดนโยบายเพื่อใหเกื้อกูลผลประโยชนของตน สังคม
ทุนนิยมที่เดินบนเสนทางประชาธิปไตยยากที่จะสกัดอิทธิพลของกลุมทุนในกระบวนการทางการ
เมอืงได พฒันาการของสังคมประชาธิปไตยตะวันตกบงบอกอยางชัดเจนวา ระบอบประชาธิปไตย
มิใชระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน หากแตเปนระบอบ 
การปกครองของกลุมผลประโยชน  โดยกลุมผลประโยชน  และเพื่อกลุมผลประโยชน
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การที่กลุมทุนยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีเพิ่มข้ึนไดนั้น มิไดเกิดจากการแทรกตัว 
ของกลุมทุนเขาสูปริมณฑลทางการเมืองเทานั้น หากยังเปนเพราะเหลานักเลือกตั้งแปรสภาพเปน 
นกัลงทนุการเมอืงหรือนักธุรกิจการเมืองอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจึงแตกตาง
จากรัฐบาลพรรคประชาธิปตยไมมาก เพราะทั้งสองรัฐบาลตางดํ าเนินอยูบนเสนทางเดียวกัน  
อันเปนเสนทางที่นํ าไปสูระบอบ ‘ทุนนิยมประชาธิปไตย’ ตัวแทนกลุมทุนที่อยูในรัฐบาลทั้งสอง 
มีจํ านวนแตกตางกันไมมากนัก ในขณะที่นักเลือกตั้งรุ นลายครามของพรรคประชาธิปตย 
จํ านวนมากเขาไปประกอบธุรกิจหรือมีผลประโยชนเกี่ยวของกับธุรกิจ นักเลือกตั้งในสังกัด 
พรรคไทยรักไทยจํ านวนมากก็เสียความบริสุทธิ์ใหแกระบบทุนนิยมเฉกเชนเดียวกัน จะมีก็แต 
รัฐมนตรีในสังกัดกลุมชินวัตรที่จํ านวนไมนอยยังมิไดแปดเปอน มีมลทิน หรือมีราคีคาวจากผล
ประโยชนภายใตระบบธนกิจการเมือง เนื่องจากเปน ‘ละออน’ ทางการเมอืงนั่นเอง (ดูตารางที่ 2)

แตความแตกตางระหวางหัวขบวนอาจเปนปจจัยสํ าคัญที่ขับดันรัฐบาลพรรคไทย
รักไทยใหเปลี่ยนสังคมการเมืองไทยเปนสังคม‘ทุนนิยมการเมือง’รวดเร็วกวารัฐบาลพรรค 
ประชาธิปตย ในเมื่อหัวขบวนพรรคไทยรักไทยมีพลังขับเคลื่อนแหงทุนนิยมมากกวาหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย ซึ่งจะเปนประโยชนแกสังคมไทยหรือไม และมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับ 
การตรวจสอบของประชาชน

ระบบยียาธปิไตยอนัเปนมรดกที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรรับตอจากรัฐบาล 
นายชวน หลกีภยั จะยงัคงมีชีวิตยืนยาวตอไป  ในเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณมิอาจนํ าสยามรัฐนาวา 
เบีย่งเบนจากกระแสยยีานุวัตรได  ดวยเหตุที่ พ.ต.ท.ทักษิณสรางความหวังแกประชาชนอยางมาก 
รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ประกาศจึงสรางความผิดหวังแกประชาชนบางหมูเหลา ในเมื่อนักเลือกตั้ง
เผายี้ยังคงสามารถยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีได อยางไรก็ตาม หากเพงพิเคราะหคณะรัฐมนตรี 
ในรายละเอียด รัฐมนตรีในสังกัดกลุมชินวัตรมีภาพลักษณคอนขางดี เพราะประกอบดวยอดีต 
ขุนนางนกัวชิาการ  นกัเคลื่อนไหวทางสังคม  และนักการเมืองอาชีพ  ซึ่งยังมิไดมีมลทินแหงชีวิต

พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเสนอขายปรัชญา ‘คิดใหม ทํ าใหม’ บัดนี้ ประชาสังคมไทย
ไดใหโอกาส พ.ต.ท.ทักษิณในการพิสูจนตนเอง อยางนอยที่สุด สังคมไทยตองการเห็น พ.ต.ท.
ทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีแตกตางจาก พ.ต.ท.ทักษิณในฐานะนายทุนโทรคมนาคม พ.ต.ท.
ทักษิณตองพิสูจนตนเองใหไดวา มิใชนักเลือกตั้งเผายี้ที่ไขวควาอํ านาจทางการเมืองเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคล และมิใชนายกรัฐมนตรีที่ไมโกงกิน แตปลอยใหสมุนบริวารและรัฐมนตรี
รวมรัฐบาลปลนชาติและสูบเลือดแผนดิน
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ตารางที่ 1
จ ํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ

จ ําแนกตามพรรคที่สังกัด
17 กุมภาพันธ 2544

พรรคการเมือง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีชวย รวม

ไทยรักไทย 3 14 10 27
ความหวังใหม 1   3   1   5
ชาติไทย 1   2   1   4
เสรีธรรม -   -   1   1

รวม 5 19 13 37

หมายเหตุ ผูดํ ารงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรีควบตํ าแหนงรัฐมนตรีจํ านวน 2 นาย ไดแก พลเอกชวลิต
  ยงใจยุทธ (กลาโหม) และนายเดช บุญ-หลง (แรงงาน)
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ตารางที่ 2
รัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ สังกัดพรรคไทยรักไทย

จ ําแนกตามกลุมการเมือง
17 กมุภาพันธ 2544

กลุมหรือมุงการเมือง รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการ

กลุมนายทุนพรรค อดิศัย โพธารามิก (พาณิชย)
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ (อุตสาหกรรม)

ประชา มาลีนนท (คมนาคม)

กลุมชินวัตร ปุระชัย เปยมสมบูรณ (มหาดไทย) พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา (กลาโหม)
เกษม วัฒนชัย (ศึกษาธิการ) จํ าลอง ครุฑขุนทด (ศึกษาฯ)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ (คลัง) สุชาติ เชาววิศิษฐ (คลัง)
พงศเทพ เทพกาญจนา (ยุติธรรม) ประพัฒน ปญญาชาติรักษ (เกษตร)
สุรเกียรติ เสถียรไทย (ตางประเทศ) สุวรรณ วลัยเสถียร (พาณิชย)
สุดารัตน เกยุราพันธุ (สาธารณสุข) ลดาวัลล์ิ วงศศรีวงศ (แรงงาน)
สุธรรม แสงประทุม (มหาวิทยาลัย) สุรพงษ สืบวงศลี (สาธารณสุข)
จาตุรนต ฉายแสง (สํ านักนายกฯ)
พล.อ. ธรรมรักษ อิศรางกูร (สํ านักนายกฯ)

กลุมวังนํ้ าเย็น พิทักษ อินทรวิทยนันท (รองนายกฯ) สรอรรถ กล่ินประทุม (มหาดไทย)
ชูชีพหาญสวัสดิ์ (เกษตร)

กลุมกํ าแพงเพชร - วราเทพ รัตนากร (คลัง)
กลุมอดิเรกสาร ปองพล อดิเรกสาร (รองนายกฯ)
กลุมคุณกิตติ สุวิทย คุณกิตติ (รองนายกฯ)
กลุมเทพสุทิน สมศักดิ์ เทพสุทิน (สํ านักนายกฯ)
กลุมเสรีธรรม สมบัติ อุทัยสาง (มหาดไทย)
กลุมนครปฐม (สะสมทรัพย) - -

หมายเหตุ รวบรวมจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพฉบับตางๆ
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ตารางที่ 3
จ ํานวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ

สังกดัพรรคไทยรักไทย จํ าแนกตามกลุม
17 กมุภาพันธ 2544

กลุมหรือมุงการเมือง รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี รัฐมนตรีชวย รวม

กลุมนายทุนพรรค - 2 1 3
กลุมชินวัตร 9 7         16
กลุมวังนํ้ าเย็น 1 1 1 3
กลุมกํ าแพงเพชร - - 1 1
กลุมอดิเรกสาร 1 - - 1
กลุมคุณกิตติ 1 - - 1
กลุมเทพสุทิน - 1 - 1
กลุมเสรีธรรม - - 1 1
กลุมนครปฐม - - - -

      รวม 3          13            11         27

ที่มา จากตารางที่ 2



ภาคที่ส่ี

คูมือการเมืองไทย
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    กฎการลงคะแนนเสียงกับกฎหมายสวนเกิน1

สังคมไทยเปนสังคมที่มีกฎหมายมากเกินกวาระดับอุตมภาพ (Optimal Level) 
การตรากฎหมายมีผลในการใหอํ านาจรัฐบาลและระบบราชการในการควบคุมและกํ ากับสังคม 
การเมือง และเศรษฐกิจไทย การควบคุมและกํ ากับดังกลาวนี้ควรจะอยูในระดับอันเหมาะสม  
ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไป ระดับการควบคุมและกํ ากับอันเหมาะสมนี้เรียกวา ระดับ 
อุตมภาพ (Optimal Regulation) อันไดแก ระดับการควบคุมและกํ ากับที่เกื้อกูลใหสังคมมี 
สวัสดิภาพสูงสุด (Social Welfare Maximization) หากการควบคุมและกํ ากับสูงกวาระดับนี้ หรือ
ต่ํ ากวาระดับนี้ การสูญเสียสวัสดิภาพสังคม (Welfare Loss) ยอมกอเกิดขึ้น

การตรากฎหมายยอมตองมีการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ควบคู 
ไปดวย หากกฎหมายที่ตราขึ้นไมมีการบังคับใช สังคมยอมตองสูญเสียทรัพยากรในทาง 
เปลาประโยชนในการตรากฎหมายดังกลาว เพราะมิไดรับประโยชนจากกฎหมายที่ตรานั้น  
ความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมายอาจเกิดจากสาเหตุอยางนอย 3 ประการ ประการหนึ่ง
เกิดจากการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามกฎหมาย ประการหนึ่งเกิดจากความ 
ยากลํ าบากในการบังคับใชกฎหมาย อันเปนผลจากธรรมชาติของกฎหมายนั้น อาชญากรรม 
ทีป่ราศจากเจาทุกข (Crime Without Victims) นบัเปนอุทาหรณของความขอนี้ ประการสุดทาย
เกดิจากความไมเพยีงพอของจํ านวนเจาพนักงานในการบังคับกฎหมายอยางเสมอภาค

การตรากฎหมายจํ านวนมากเกินกวาที่กํ าลังเจาพนักงานจะบังคับใชไดก็ดี หรือ
การตรากฎหมายเกินกวาความจํ าเปนก็ดี เหลานี้ลวนกอใหเกิดสภาวะการมีกฎหมายลนเกิน  
ทุกวันนี้ ประชาชนไดเห็นผูขับข่ีรถจักรยานยนตจํ านวนมากมิไดสวมหมวกกันน็อก ทั้งๆที่มี
กฎหมายหมวกกันนอ็ก สวนหนึง่เปนเพราะการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน อีกสวน
หนึ่งเปนเพราะกํ าลังเจาหนาที่ไมเพียงพอที่จะบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค กระนั้นก็ตาม  
ผูคนในระบบราชการยังคิดตรากฎหมายหามสตรีสวมรองเทาสนสูงในการขับรถยนต ซึ่งเปน

                                                          
1
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดี 

 ที่ 21 กันยายน 2543
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กฎหมายทีเ่กนิความจํ าเปน เพราะผูขับข่ีรถยนต ไมวาสตรีหรือบุรุษ ลวนมีความรักตัวกลัวตายและ
กลวัการสูญเสียเหมือนกันทั้งสิ้น

สภาวะที่สังคมมีกฎหมายลนเกินยอมเปดชองใหเจาพนักงานสามารถเลือกบังคับ
ใชกฎหมายในทางฉอฉลได และเลือกบังคับใชกฎหมายในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจได  
ในสังคมดังกลาวนี้ ประชาชนจะมีความเคยชินกับการละเว นการบังคับใชกฎหมายของ 
เจาพนักงานโดยมิไดตรวจสอบวา การละเวนการบังคับใชกฎหมายดังกลาวนี้เกิดจากการละเวน
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน หรือเกิดจากจํ านวนพนักงานไมเพียงพอแกการปฏิบัติหนาที่ 
ภาพการละเวนการบังคับใชกฎหมายของเจาพนักงานใหส่ิงจูงใจแกประชาชนในการละเมิด
กฎหมายเพิ่มข้ึน ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเสื่อมทรามลง และเจาพนักงานบังคับใชกฎหมาย
ชนิดเลือกปฏิบัติได

คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา เหตุใดสังคมไทยจึงมีกฎหมายลนเกิน?

คํ าตอบของคํ าถามนี้ต องอาศัยการเพงพิเคราะหกระบวนการนิติบัญญัติ 
ในรัฐสภา โดยที่คํ าตอบอยูที่กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) ในรัฐสภา

เมื่อพิจารณาแตเพียงผิวเผินอาจหลงเขาใจวา รัฐสภาไทยยึดกฎคะแนนเสียง 
ขางมาก (Simple Majority Rule) ในการลงมตใินกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งอาจหลงเขาใจวา 
กฎหมายที่ผานรัฐสภาเปนกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากประชาชน ในเมื่อสมาชิกรัฐสภา 
เปนผูแทนของปวงชนชาวไทย แทที่จริง หาไดเปนเชนนั้นไม

ภายใตกฎการลงคะแนนเสียงที่ใชกันมาตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 
2475 เปนตนมา กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาเกินกวา 25% ของจํ านวน
สมาชิกทั้งสิ้นสามารถมีผลบังคับใชได โดยที่รางกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบ (25%+1)  
กป็ระกาศใชในราชกิจจานเุบกษาไดแลว

ท ําไมจึงเปนเชนนั้น ?

แมวารัฐสภาไทยจะยึดถือกฎคะแนนเสียงขางมากในการลงมติในกระบวน 
นิติบัญญัติ แตมติของรัฐสภาเพียงไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํ านวนสมาชิกที่เขาประชุม 
เทานั้น มิไดเขมงวดถือเสียงขางมากของจํ านวนสมาชิกเทาที่มีอยู ในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญ 
ฉบับตางๆยึดเกณฑวา สมาชิกรัฐสภาจะตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนสมาชิก 
ทั้งหมดที่มีอยู  จึงจะถือเปนองคประชุม รางกฎหมายที่ไดคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของ 
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องคประชมุถอืวาไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ดวยเหตุดังนี้ หากมีสมาชิกมาประชุมเพียง 50% 
ของจ ํานวนสมาชกิทีม่อียู รางกฎหมายที่ไดความเห็นชอบเพียง 25%+1 ของจํ านวนสมาชิกที่มีอยู
สามารถมีผลบังคับได

กฎการลงคะแนนเสียงที่ใชในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภา หากพิจารณา 
แตเพียงกะพี้แลว ทํ าใหหลงเขาใจวาเปนกฎคะแนนเสียงขางมาก แตเนื้อแทเปนกฎคะแนนเสียง
ขางนอย (Minority Rule) เพราะรางกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาไมถึง 50% 
ของจํ านวนสมาชิกที่มีอยูอาจมีผลบังคับใชได การใชกฎคะแนนเสียงขางนอยโดยเนื้อแทเชนนี้เอง 
ทํ าใหรัฐสภาไทยผลิตกฎหมายมากเกินกวาระดับอันเหมาะสม และมิอาจกลาวอางอยางเต็มปาก
เตม็คํ าไดวา กฎหมายเหลานี้ไดรับความยินยอมเห็นชอบจากประชาชน ในเมื่อมีกฎหมายจํ านวน
มากที่ผานรัฐสภาโดยมิไดรับความเห็นชอบจากเสียงขางมากของจํ านวนสมาชิกที่มีอยู กฎการ 
ลงคะแนนเสยีงทีใ่ชในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภาไทยจึงทํ าใหสังคมไทยมีกฎหมายลนเกิน

รัฐธรรมนูญฉบับตางๆมิไดกํ าหนดกฎการลงคะแนนเสียงใหแตกตางตามประเภท
ของกฎหมาย แมวารัฐธรรมนญูตัง้แตฉบับป 2489 เปนตนมา  จะจํ าแนกกฎหมายออกเปน 2 กลุม 
อันประกอบดวยกฎหมายทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน แตหาไดบังคับใชกฎการลงคะแนน
เสียงที่แตกตางกันไม จารีตรัฐธรรมนูญแตอดีตมุงสงวนอํ านาจในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวย
การเงินไวกับฝายบริหาร และลิดรอนอํ านาจฝายนิติบัญญัติในการเสนอรางกฎหมายประเภทนี้ 
จารีตเชนนี้ไมเปนผลดีตอสุขภาพของรัฐสภา เพราะการลิดรอนอํ านาจหนาที่ฝายนิติบัญญัติ  
นอกจากจะสรางอุปสรรคในการเอื้ออํ านวยใหมีนวัตกรรมในดานนิติบัญญัติแลว ยังอาจทํ าให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีประพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทํ าหนาที่นิติบัญญัติไดอีกดวย ดังนั้น 
การสงวนอํ านาจในการนํ าเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินไวกับฝายบริหารจึงเปนจารีต 
ซึง่มิควรธํ ารงไวตอไป

หากจะมีการแกไขรัฐธรรมนูญในอนาคต กฎการลงคะแนนเสียงในรัฐสภา 
เปนประเดน็ส ําคญัทีพ่งึพิจารณาอยางยิ่ง หลักการพื้นฐานที่พึงพิจารณามีอยางนอย 2 หลักการ 
หลักการแรกวาดวยความยากงายในการผานกฎหมาย หลักการที่สองวาดวยความยินยอมเห็น
ชอบของประชาชน

กฎการลงคะแนนเสียงในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภาไทยเกื้อกูลใหการ 
ผานกฎหมายเปนไปไดโดยงาย (กระนั้นก็ตาม ยังไมทันอกทันใจผูคนบางหมูเหลา) แตทํ าให
กฎหมายจ ํานวนมากมิอาจกลาวอางไดวาไดรับความยินยอมเห็นชอบจากประชาชน
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 หากยึดหลักความยินยอมเห็นชอบจากประชาชนในการรางกฎหมาย ก็ตองยึด 
กฎคะแนนเสียงขางมากแทนที่กฎคะแนนเสียงขางนอยที่ใชอยูในปจจุบัน กลาวคือ ตองไดรับ 
ความเหน็ชอบจากเสียงขางมากของจํ านวนสมาชิกที่มีอยู

 กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินสมควรตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน เพราะ
เปนกฎหมายที่กระทบตอทุกขสุขและสวสัดิภาพของประชาชน ดังนั้น จึงตองยึดกฎคะแนนเสียง
ขางมากที่แทจริง (เกินกวา 50% ของจํ านวนสมาชิกที่มีอยู) กฎหมายในกลุมนี้ประกอบดวย
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายงบประมาณรายจาย กฎหมายเงินตรา กฎหมายหนี้สาธารณะ 
กฎหมายการบรหิารการคลัง กฎหมายการบริหารการเงิน กฎหมายรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายการ
ตรวจเงินแผนดิน
 รัฐธรรมนูญมักจะกํ าหนดใหใชกฎคะแนนเสียงขางมากที่เขมงวด (Qualified 
Majority Rule) อาทเิชน คะแนนเสียงสองในสาม หรือคะแนนเสียงสามในสี่ ในกรณีการทํ าสัญญา
หรือขอตกลงระหว างประเทศที่มีผลในการเปลี่ยนแปลงเขตราชอาณาจักร และในกรณี 
การประกาศสงคราม
   กฎคะแนนเสยีงขางมากที่เขมงวด (คะแนนเสียงสองในสาม) สมควรนํ ามาบังคับ
ใชกับการตรากฎหมายเพื่ออนุวัตรตามเงื่อนไขการดํ าเนินนโยบาย (Policy Conditionalities)  
ทีผู่กตดิมากบัเงนิใหกูขององคกรโลกบาล (กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก ฯลฯ) และ
ประเทศมหาอ ํานาจ เพราะกฎหมายในกลุมนี้มักจะมีผลในการลิดรอนอธิปไตยของประเทศชาติ
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กฎการลงคะแนนเสียงกับการเลือกตั้ง0

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทยเมื่อวันที่ 4 
มนีาคม 2543 และการเลือกตั้ง 'ซํ้ า' เมือ่วนัที ่29 เมษายน ศกเดียวกัน บงชี้ใหเห็นขอบกพรองของ
กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) อันสะทอนใหเห็นภูมิปญญาของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ผูรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหใชระบบการเลือกตั้ง 
(Electoral System) แตกตางกนัระหวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา

ระบบการเลือกตั้งโดยทั่วไปอาจจํ าแนกเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบพหุนิยม 
(Plurality System) ระบบเสียงขางมาก (Majority System) และระบบการเลือกตั้งตามสัดสวน
คะแนนเสียง (Proportional System)

ในการเลือกตั้งภายใตระบบพหุนิยม ผูที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดจะไดรับเลือกตั้ง 
โดยไมสนใจวา คะแนนเสียงที่ไดรับมากกวา 50% ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม ระบบการ 
เลอืกตัง้ดงักลาวนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา First-past-the-post System กลาวคือ ผูที่เขา 'เสนชัย' 
เปนคนแรกเปนผูชนะ ระบบพหุนิยมใชในประเทศอังกฤษและประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ รวมตลอดจนประเทศที่ตกอยูใตอิทธิพลของอังกฤษ

ระบบเสียงขางมากกํ าหนดกติกาไววา ผูที่ไดรับเลือกตั้งนอกจากจะไดรับคะแนน
เสยีงมากกวาผูสมัครคนอื่นแลว ยังตองไดคะแนนเสียงมากกวา 50% ของผูใชสิทธิเลือกตั้งอีกดวย 
หากไมมีผูสมัครคนใดที่ไดรับคะแนนเสียงมากกวา 50% กต็องตัดทอนผูสมัครใหเหลือเฉพาะผูที่ได
รับคะแนนสูงสุด 2-3 อันดับแรก เพื่อใหมีการเลือกตั้งรอบสองหรือสาม จนกวาจะไดตัวผูชนะ 
การเลือกตั้งที่ไดรับคะแนนเสียงมากกวา 50% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง ระบบดังกลาวนี้ใชในการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสและออสเตรเลีย การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศสวนใหญ
นยิมใชระบบนี้ดวย

                                                          
0 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผู จัดการรายวัน ฉบับ 
 วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2543
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ระบบการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียง มีสามัญนามวา Party – List System 
พรรคการเมืองแตละพรรคจะมีจํ านวนสมาชิกรัฐสภาตามสัดสวนคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง (Proportional Representation)

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหการเลือกตั้งสมาชิก 
สภาผูแทนราษฎร เลือกใชระบบพหุนิยมผสมผสานกับระบบการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียง 
(มาตรา 98)  สวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใชระบบพหุนิยมระบบเดียว (มาตรา 121 –123)

รัฐธรรมนญูป 2540 พยายามยึดหลักการ ‘One person, one vote’ กลาวคือ 
กํ าหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (มาตรา 102) และสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 123) ความแตกตางสํ าคัญอยูที่การกํ าหนดเขต
การเลือกตั้ง ในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  มีการแบงเขตเลือกตั้งจนแตละเขต 
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฏรไดเพียงคนเดียว แตในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญ
กํ าหนดใหจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง (มาตรา122) มิหนํ าซํ้ ายังกํ าหนดจํ านวนสมาชิกวุฒิสภา 
ทัง้หมด 200 คน (มาตรา 121) ดังนั้น  บางจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวาหนึ่งคน

การกํ าหนดใหจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง โดยที่บางจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาได
มากกวาหนึง่คน ทํ าใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามิไดเปนไปตามหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’
หากใหความสํ าคัญแกหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ เปนดานหลัก ยอมมีทางเลือกอยางนอย 2 
ทาง ทางหนึง่ ไดแก  การกํ าหนดจํ านวนสมาชิกวุฒิสภาใหเทากับจํ านวนจังหวัด หรืออาจกํ าหนด
ใหแตละจงัหวดัมตัีวแทนในวุฒิสภาได 2-3 คน โดยทุกจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาจํ านวนเทากัน ทั้งนี้
โดยไมคํ านึงถึงขนาดทางกายภาพหรือจํ านวนประชากรของจังหวัด ดุจดังวุฒิสภาแหงสหรัฐ
อเมริกา  ซึง่ทกุมลรฐัมตัีวแทนในวุฒิสภาจํ านวนเทากัน ไมวามลรัฐเล็กหรือใหญ  อีกหนทางหนึ่ง 
ไดแก การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหเปนไปตามหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ดุจเดียว
กบัการเลอืกตัง้สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการนี้ จํ าเปนตองละทิ้งการกํ าหนดใหจังหวัดเปนเขต
การเลือกตั้ง (มาตรา 122)

รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 พยายามยึดหลักการ ‘One person, one vote’  แต
หลักการ ‘One person, one vote’ จกัตองดํ าเนินการควบคูกับหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ 
ในประเด็นนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยึดเกณฑ ‘One person, one vote’ ควบคูกับ
เกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’ แตการเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแมจะกํ าหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือก 
ผูสมคัรไดเพียงคนเดียว (มาตรา 123) แตหาเปนไปตามเกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ไม เนื่องเพราะ
จงัหวดัซึง่ถูกกํ าหนดเปนเขตการเลือกตั้ง (มาตรา 122) บางจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวา
หนึ่งคน
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ผูมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภามากกวาหนึ่งคน เมื่อถูกกํ าหนดให
เลือกผู สมัครไดเพียงคนเดียว ยอมมีตัวแทนในวุฒิสภาตํ่ ากวาสัดสวนอันสมควร (under– 
representation) อาทเิชนกรงุเทพฯ ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภา 18 คน แตผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ 
มีสิทธเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ดังนั้น ผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯแตละคนมีสิทธิที่จะมีตัว
แทนในวุฒิสภาเพียง 1 ใน 18 ของจํ านวนผูแทนรวมภายใตระบบการเลือกตั้งแบบพหุนิยม 
ประกอบกับการกํ าหนดจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง โดยที่บางเขตมีสมาชิกวุฒิสภาไดหลายคน 
และการยึดหลักการ ‘One person, one vote’ ดังทีก่ลาวขางตนนี้ กอใหเกิดผลกระทบสํ าคัญ
อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ

ประการแรก ผูชนะการเลือกตั้งยากที่จะไดรับคะแนนเสียงเกินกวา 50% ของ
จ ํานวนผูใชสิทธเิลือกตั้ง หากจํ านวนผูสมัครมีมากเพียงใด โอกาสที่ผูชนะการเลือกตั้งไดรับคะแนน
เสียงตํ่ ากวา 50% ยิง่มมีากเพยีงนัน้ ในการเลือกตั้งสมาชิกครั้งแรก ผูชนะการเลือกตั้งบางคน 
ไดคะแนนเสียงเพียง 5% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง  ภายใตระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้ สมาชิกวุฒิ
สภามอิาจกลาวอางอยางเต็มปากเต็มคํ าวาเปนผูแทนของชนชาวไทย

ประการที่สอง ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังที่เปนอยูเกื้อประโยชนแก 
ผูสมคัรทีม่ฐีานเสยีง และสงเสริมการจัดตั้งฐานเสียง  เพราะสามารถคํ านวณไดโดยงายวา จะตอง
มฐีานเสยีงอยางนอยเทาไรจึงจะชนะการเลือกตั้ง

ยกตวัอยางเชน สมมติวา กรุงเทพฯมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 4 ลานคน และมีสมาชิก 
วฒุสิภาได 18 คน หากผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถจัดตั้งฐานเสียงไดอยางนอย 222,223 เสียง  
ก็สามารถชนะการเลือกตั้งไดโดยไมยากลํ าบาก ยิ่งมีผูนอนหลับทับสิทธิ์มากเพียงใด จํ านวน
คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่ าเพื่อชนะการเลือกตั้งจะยิ่งนอยเพียงนั้น สมมติวามีผูใชสิทธิเลือกตั้งเพียง 
70% คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่ าเพียง 155,556 คน กส็ามารถชนะการเลือกตั้งได หากอัตราการ 
นอนหลบัทับสิทธิ์เทากับ 50% คะแนนเสยีงจัดตั้งขั้นตํ่ าจะเหลือเพียง 111,112 คน ในทํ านองเดียว
กัน หากการกระจายคะแนนเสียงเลือกตั้งมีลักษณะเบไปทางที่ผูสมัครบางคนไดรับคะแนนสูง 
ผิดปกต ิ คะแนนเสยีงจัดตั้งขั้นตํ่ าเพื่อชนะการเลือกตั้งก็จะลดจํ านวนลง ทั้งหมดนี้ตองการอธิบาย
วา เหตุใดผูที่ไดคะแนนเสียงเพียง 20,000 เสียงเศษสามารถชนะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
สํ าหรบักรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ได

ดวยเหตุที่ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังที่เปนอยูในปจจุบันสรางสิ่งจูงใจ 
ในการจดัตัง้ฐานเสยีง มรรถวิธีในการจัดตั้งฐานเสียงที่งายที่สุด ก็คือ การอาศัยเครือขายทางการ
เมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญ ส่ิงจูงใจในการชักนํ าพรรคการเมืองใหเขามายุงเกี่ยวกับการ
เลอืกตัง้สมาชิกวุฒิสภาดังกลาวนี้ ขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนญูฉบบัที่ 2540 ในอีกดานหนึ่ง 
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ในเมือ่ระบบการเลือกตั้งเชนนี้เกื้อกูลการจัดตั้งฐานเสียง ยอมเกื้อกูลการซื้อเสียงดวย เพราะการซื้อ
เสยีงเพียง 100,000 – 150,000 เสยีง กส็ามารถชนะการเลือกตั้งในกรุงเทพฯได

หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎการลงคะแนนเสียง แทนที่จะยึดหลักการ ‘One
person, one vote’ กใ็หผูมสิีทธเลือกตั้งเลือกผูสมัครตามจํ านวนที่เขตการเลือกตั้งนั้นพึงมี หาก
กรุงเทพฯ มสีมาชกิวุฒิสภา 18 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ควรจะมีสิทธิเลือกผูสมัครได 18 
คน ในกรณนีี ้การจดัตั้งฐานเสียงและการซื้อเสียงทํ าไดยาก ถึงอัตราการนอนหลับทับสิทธิจะสูงถึง 
50% กย็งัตองจดัตัง้ฐานเสียงและ/หรือซื้อเสียงถึง 2 ลานคน (จากจํ านวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมมติ 4 
ลานคน)

แมวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภายึดหลักการ ‘One
person, one vote’ แตดวยเหตุที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแขวน ‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ ที่มี
ประพฤติกรรมการซื้อเสียงและทุจริต โดยใหมีการเลือกตั้งใหมเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนที่มาทดแทน  
‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ ทีถ่กูแขวน หลักการ ‘One person, one vote’ ทัง้การเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ก็แปรเปลี่ยนเปนหลักการ ‘One person, many votes’ อาทิเชน  
ผูมสิีทธเิลอืกตัง้คนหนึ่งใชสิทธิเลือกนายเจิมศักดิ์ ปนทอง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 โดยที่นาย 
เจมิศักดิ์ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตมี ‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ บางคนไมไดรับ
การรบัรอง จนตองมีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2543 สมมติวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนเดิม
ใชสิทธิเลือกคุณหญิงชดชอย โสภณพนชิ โดยที่ กกต. ใหการรับรองวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง ตาม
ตัวอยางในกรณีนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวใชสิทธิตามหลักการ ‘One person, two votes’ หาใช 
‘One person, one vote’ ไม ดังนี ้ จะเห็นไดวา ระบบการบริหารการเลือกตั้งมีสวนบิดเบือน 
หลักการ ‘One person, one vote’

หากตองการยึดหลักการ ‘One person, one vote’ อยางมัน่คง หนทางที่งาย 
ทีสุ่ดในการแกปญหานี้ ก็คือ เมื่อมีการแขวนหรือไมรับรอง ‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ คนใด ก็ใหเลื่อน 
ผูไดรับคะแนนเสียงรองลงมาใหเปนผูชนะการเลือกตั้งแทน การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร 
การเลอืกตัง้เชนนี ้ จะชวยลดตนทุนของสังคมจํ านวนมาก ไมจํ าเพาะแตตนทุนการจัดการเลือกตั้ง
เทานั้น หากยังรวมถึงตนทุนการรณรงคทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง และตนทุนในการ
เลอืกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งอีกดวย

ระบบการเลือกตั้งและกฎการลงคะแนนเสียง ดังที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีขอบกพรองที่จักตองเยียวยาแกไข
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การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก2

การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 เสร็จส้ินลงเมื่อวันเสารที่ 4 มีนาคม 2543 ผลการเลือกตั้งครั้งนี้กอใหเกิด 4 ปติ และ 3  
สลด

ปติที่หนึ่ง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองและไปใชสิทธิเลือก
ต้ังมากกวาปกติ ผลการประมาณการเบื้องตนพบวา อัตราการใชสิทธิ์ถัวเฉลี่ยทั้งประเทศ 
(Average Turn-out Rate)  สูงกวา  70%  จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ์สูงกวา 80%  ไดแก  กระบี่  สตูล  
ตรัง ภูเกต็ และลํ าพูนตามลํ าดับ จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ์นอยที่สุด ไดแก เพชรบูรณ หนองคาย 
บุรีรัมย หนองบัวลํ าภู และกํ าแพงเพชร กระนั้นก็ตาม อัตราการใชสิทธิ์ก็ยังสูงกวา 60%   
ในขณะทีก่รุงเทพมหานครมีผูมาใชสิทธิ์ 71.75%  (ไทยโพสต  ฉบับวนัองัคารที่ 7 มีนาคม 2543)

ปติที่สอง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภามีวุฒิการ
ศึกษาตัง้แตระดับปริญญาตรีข้ึนไป ในจํ านวนวุฒิสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้ง 200 คน จบการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี 123 คน (61.5%) และสูงกวาปริญญาตรี 77 คน (38.5%) (มติชนรายวัน ฉบับ
วนัจนัทรที่ 6 มีนาคม 2543)

ปติที่สาม ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูนํ าทองถิ่นและผูที่อุทิศชีวิตทํ างานเพื่อ 
ประชาสังคมไทยจํ านวนไมนอยมีชัยในการเลือกตั้ง ในขณะที่อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชกิวุฒิสภาจํ านวนมากกลับสอบตก

ปติที่สี่ ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ยังไมปรากฏ 
รายงานขาวการฆาฟนเพื่อแยงชิงตํ าแหนงทางการเมือง

ในขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกกอใหเกิด 4 ปติ แตก็นํ ามาซึ่ง 
ความเศราสลดอยางนอย 3 ประการ

สลดที่หนึ่ง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การโกงการเลือกตั้งยังคงปรากฏอยาง 
แพรหลาย  ทัง้นีม้ลูนิธิองคกรกลางรายงานวา  ผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาอยางนอย 15 
รายใน 11 จังหวัด มีประพฤติกรรมดังกลาวนี้โดยมีหลักฐานพยานชัดเจน ประกอบดวย
กรุงเทพมหานคร (4 ราย)  นนทบุรี  (2 ราย)  ชัยภูมิ  (2 ราย)  สมุทรปราการ  ระยอง  อางทอง  

                                                          
2  หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2543
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นครราชสมีา  ลํ าปาง  เชียงราย  และแมฮองสอน  (จังหวัดละ 1 ราย)  (มติชน  ฉบับวนัอังคารที่ 7 
มนีาคม 2543)

สลดที่สอง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การซื้อขายเสียงยังคงปรากฏอยางแพรหลาย  
ส่ือมวลชนแขนงตางๆทั้งไทยและเทศพากันรายงานขาวเกี่ยวกับเร่ืองนี้ แตการดํ าเนินการลงโทษ 
ผูละเมดิกฎหมายลํ าบากยากยิ่ง เนื่องจากเปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข (Crime Without 
Victims)  

สลดที่สาม ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูที่ประกอบกิจกรรมนอกระบบหรือกิจกรรม 
ทีผิ่ดกฎหมาย  ยังคงสามารถเล็ดลอดเขาสูวุฒิสภา

แมวาการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งนี้จะกอใหเกิดปติ 4 ประการ แตประเด็นสํ าคัญ 
อยูที่วา ปติเหลานี้มีความยั่งยืนสถาพรมากนอยเพียงใด ในการนี้ จํ าเปนตองเพงพิเคราะห 
ขอบกพรอง ทั้งที่ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง รวมตลอดจนการ 
จดัระบบการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  (กกต.)

ขอบกพรองประการแรก ไดแก การสรางแบบจํ าลองสมาชิกวุฒิสภาบนพื้นฐาน
แหงความฝน  มากกวาการยึดพื้นฐานแหงความเปนจริง  ดวยเหตุที่สมาชิกวุฒิสภาถูกกํ าหนดใหมี
หนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย รวมตลอดจนการแตงตั้งและถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการ
เมืองและตํ าแหนงผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง ผูรางรัฐธรรมนูญจึงวาดภาพสมาชิกวุฒิสภา
ประดุจหนึ่ง ‘อรหันต’ ผูบรรลุปรมัตถธรรม กลาวคือ ตองเปนผูมีคุณสมบัติพร่ังพรอมทั้งดาน 
คุณวฒุ ิวยัวฒุิ และวุฒิภาวะ  ตลอดจนไมมีกิเลสตัณหา ไมยึดติดในผลประโยชนสวนบุคคล และ
อยูในฐานะทีจ่ะด ําเนินการใดๆ เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม อีกทั้งตองมีความ
เปนกลางทางการเมือง โดยไมฝกใฝพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดหรือกลุมการเมืองกลุมหนึ่ง
กลุมใด แบบจ ําลองสมาชิกวุฒิสภาในฝนดังกลาวนี้เปนพื้นฐานในการออกแบบการเมือง (political 
design) ในดานตางๆ ขอบกพรองสํ าคัญของแบบจํ าลองนี้อยูที่การยึดขอสมมติที่ไมตรงตอพื้น
ฐานแหงความเปนจริงในสังคมการเมืองไทย และไมตรงตอธรรมชาติมนุษยที่มีกิเลส มีตัณหา และ
มีความเห็นแกได ในสังคมที่ถูกถักรอยดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางรัดรึงดังเชนสังคม
ไทย ยอมยากทีจ่ะแสวงหาบุคคลที่มิไดอยูในเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในประการสํ าคัญ 
ผูทีจ่ะผานเขาสูประตูวุฒิสภาไดตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนผูมีกิเลส ตัณหา และความเห็นแก
ได ระบบการเลือกตั้งมิอาจคัดสรร ‘อรหันต’ ได ความขอนี้มิไดมีนัยวา ระบบการแตงตั้งจะชวยให
ไดมาซึ่ง ‘อรหันต’

ขอบกพรองประการที่สอง ไดแก อิทธิพลการครอบงํ าของระบบบัณฑิตยาธิปไตย   
รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 ยึดฐานความเชื่อวา ผูที่มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีข้ึนไปสามารถ
ทํ าหนาที่ผูแทนของชนชาวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผูมีการศึกษานอยไมสามารถ 
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ทํ าหนาที่นี้ได ดวยเหตุดังนี้ รัฐธรรมนูญจึงกํ าหนดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาวา ตองมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย โดยมีบทเฉพาะกาล
ยกเวนเฉพาะการเลือกตั้งครั้งแรก ขอกํ าหนดดังกลาวนี้ใหความสํ าคัญกับการศึกษาในระบบโรง
เรียนมากเกินไป โดยมิไดใหความสํ าคัญแกการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนแมแตนอย การกํ าหนด
คุณสมบัติเชนนี้เองมีผลในการกีดกันผูนํ าและปราชญชาวบานผูไมมีการศึกษาอยางเปนทางการ
เปนสมาชิกรัฐสภา ทั้งๆที่ความรูและภูมิปญญาของบุคคลเหลานี้เกื้อกูลการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
อยางยิ่งยวด ในอีกดานหนึ่ง นักการเมืองหนาเกาที่มีวุฒิบัตรตํ่ ากวาระดับปริญญาตรีสามารถ 
แกปญหาโรคพรองปริญญาบัตรไดโดยไมยาก เพราะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทํ า
หนาที่เปน McUniversity ในขณะที่McDonald ใหบริการ ‘แดกดวน ยัดเร็ว’  McUniversity
สามารถพิมพปริญญาบัตรสนองตอบความตองการของนักการเมืองดวยการจัดหลักสูตรเรงรัด  
เพราะมหาวิทยาลัยแปรสภาพเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’  มาชานานแลว  ขอเท็จจริงที่วุฒิสมาชิก
มปีริญญาบัตรจึงมิใชเร่ืองนาปติ

ขอบกพรองประการที่สาม  ไดแก  การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว.หาเสียง  
แตอนุญาตใหแนะนํ าตัวได ขอหามดังกลาวนี้มีผลตอสารสนเทศทางการเมือง (Political 
Information) ในตลาดการเมือง ตามปกติตลาดการเมืองมีสารสนเทศที่ไมสมบูรณ (Imperfect 
Information)  และไรสมมาตร  (Asymmetric Information)  อยูแลว  ขอหามดังกลาวนี้มีผลในการ
ท ําใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ  (Imperfect Competition) ตอไป  ประชาชนตัดสิน
ใจในการเลือกตั้งจากขอมูลที่ไมสมบูรณ เพราะการแสวงหาขอมูลมีตนทุนที่ตองเสีย ซึ่งเรียกวา 
“ตนทุนสารสนเทศ”(Information Cost) ผูมสิีทธเิลอืกตั้งจะแสวงหาสารสนเทศจนถึงระดับที่ตนทุน
สวนเพิ่ม (Marginal Information Cost) เทากับประโยชนสวนเพิ่มที่ไดรับจากสารสนเทศ 
(Marginal Information Benefit)  ไมมผูีมสิีทธิเลือกตั้งคนใดยินดีจายอยางไมอ้ันเพื่อใหไดมาซึ่ง 
ขอมูลขาวสารที่สมบูรณ การหามหาเสียงทํ าใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสามารถทราบไดวา ผูสมัคร 
แตละคนมีนโยบายดานตางๆอยางไรบาง แมสมาชิกวุฒิสภามีหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย แตการ 
กลัน่กรองกฎหมายก็ตองมีจุดยืนหรือ ‘นโยบาย’ ทัง้ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การหาม 
หาเสียงเปนมาตรการที่เกื้อประโยชนแก ผูสมัครที่มีอาชีพดานสื่อมวลชนและผูที่ปรากฏเปนขาว 
อยูเสมอ  ดังนัน้  จึงเปนมาตรการที่กอใหเกิดการแขงขันทางการเมืองที่ไมเปนธรรม

ขอบกพรองประการที่ส่ี  ไดแก การเลือกปฏิบัติระหวางผูสมัครรับเลือกตั้ง สว.  
กับ สส. ในกรณีการสังกัดพรรคการเมือง ในขณะที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง สส. ตองสังกัดพรรค แต สว. 
หามสังกัดพรรค แทที่จริงแลว การไมบังคับใหสังกัดพรรคชวยขจัดทํ านบกีดขวางการเขาสู 
ตลาดการเมือง(Barriers to Entry) อันเกือ้กูลใหมีการแขงขันที่สมบูรณข้ึน แตเจตนารมณของ 
รัฐธรรมนญูฉบับป 2540  ในการหาม สว. สังกดัพรรค ก็เพราะตองการใหวุฒิสภามีความเปนกลาง
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ทางการเมืองมากกวาที่จะมุงประเด็นความสมบูรณของการแขงขันในตลาดการเมือง หากเราเชื่อ
วา  มนุษยเปน ‘สัตวการเมือง’  ยอมเปนการยากที่จะแสวงหา ‘สัตวการเมือง’  ทีม่คีวามเปนกลาง
ทางการเมือง โดยในที่สุดก็ตองตั้งคํ าถามวา อะไรคือความเปนกลางทางการเมือง และใครได
ประโยชนจาก    ‘ความเปนกลางทางการเมือง’  ดังกลาวนี ้  ขอเท็จจริงปรากฏวา  ในการเลือกตั้ง
สมาชกิวฒุสิภาครั้งนี้  มีผูสมัครที่เคยเปน ส.ส. ในสังกัดพรรคการเมืองตางๆ  และผูสมัครที่เปน
เครือญาติของนักการเมืองจํ านวนมาก หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน (ฉบับวันพุธที่ 8 มีนาคม 
2543)  รายงานวา  ในจํ านวนวุฒิสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งครั้งนี้ 200 คน มีถึง 113 คน (58.5%) ที่มี
ความสัมพันธกับพรรคการเมืองตางๆ  โดยที่ สว. ใน ‘สังกัด’ พรรคประชาธปิตยมีมากถึง 41 คน   
รองลงมาไดแก วาที่พรรคไทยรักไทย (29 คน)  พรรคความหวังใหม  (17 คน)  พรรคชาติไทย  (12 
คน)  และพรรคชาติพัฒนา  (10 คน)

ขอบกพรองประการที่หา ไดแก การบังคับใหใชสิทธิเลือกตั้ง การไมใชสิทธิเลือก
ต้ังโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทํ าใหไมอาจไปเลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 68 แหง 
รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540)  สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิตามธรรมชาติ  (Natural Right) ประชาชนจะใช
สิทธิเลือกตั้งก็ตอเมื่อประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิ (Voting Benefits) คุมกับตนทุนที่ตองเสีย
(Voting Cost) การบงัคบัการใชสิทธิเลือกตั้ง นอกจากจะเปนการลิดรอนสิทธิตามธรรมชาติของ
ประชาชนแลว ยังกอใหเกิดตนทุนปฏิบัติการ (Transaction Cost) หรือคาเสียโอกาส 
(Opportunity Cost)  จ ํานวนมาก  ในดานหนึ่งประชาชนที่ยายถิ่นเพื่อหางานทํ าตองเสียคาใชจาย
ในการเดินทางเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง ในอีกดานหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งตองเสียคาใชจาย
จ ํานวนมากในการจัดทํ ารายชื่อผูไมใชสิทธิเลือกตั้ง การพิจารณาหนังสือแสดงเหตุผลการไมใชสิทธิ  
และการลงโทษผูไมใชสิทธิโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
 การทีอั่ตราการใชสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้อยูในระดับสูง  สวนหนึ่งเปนเพราะประชาชน
จ ํานวนไมนอยมคีวามคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง อีกสวนหนึ่งมิอาจปฏิเสธไดวา มิไดเกิด
จากมาตรการการบังคับการใชสิทธิเลือกตั้ง โดยที่ผูเดินทางกลับภูมิลํ าเนาเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง
จ ํานวนไมนอยมิไดรับทราบขอกฎหมายที่สมบูรณ บางคนเขาใจวา การไมใชสิทธิจะถูกลงโทษทาง
อาญาในอนาคต หากประชาชนรับทราบขอกฎหมายโดยสมบูรณ และรัฐสภาใหมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไมสามารถกอใหเกิดการปฏิรูปทางการเมืองดังที่คาดหวัง  
อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งยอมตกตํ่ าลง และการซื้อขายเสียงจะมีมากขึ้นในอนาคต

ขอบกพรองประการที่หก ไดแก การกํ าหนดระบบการเลือกตั้งโดยใหผูมีสิทธิเลือก
ต้ังสามารถใชสิทธเิพยีง 1 คะแนนเสียง ทั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภาเพียง 1 คน และจังหวัด 
ทีม่สีมาชกิไดมากกวา 1 คน ระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้เกื้อกูลการจัดตั้งฐานเสียงและสงเสริม
การซือ้เสยีงโดยออม โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดที่มี สว. ไดมากกวา 1 คน ในประการสํ าคัญ  
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ใหประโยชนแกผูที่มีเครือขายการเมืองของตนเอง หรืออาศัยเครือขายทางการเมืองของพรรค 
การเมือง

ขอบกพรองประการที่เจ็ด ไดแก อคติในการสงเสริมการใชสิทธิเลือกตั้งของคน
ไทยในตางประเทศมากเกินไป ทั้งๆที่คนไทยเหลานี้จํ านวนไมนอยตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานไทย แทนที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอื้ออํ านวยใหคนไทยในชนบทที่อพยพไปทํ างานในที่ตางๆภายใน
ประเทศสามารถใชสิทธิเลือกตั้ง โดยไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลํ าเนา ทั้งๆที่ 
คนไทยเหลานี้โดยพื้นฐานมีฐานะยากจน คณะกรรมการการเลือกตั้งกลับคิดถึงการอํ านวย 
ความสะดวกแกคนไทยในตางประเทศมากกวาคนไทยภายในประเทศ อคติในการดํ าเนินนโยบาย
ในแนวทางทีเ่กือ้ประโยชนคนรวย และลงโทษคนจน ไมนาเชื่อวาจะแพรระบาดมาสูคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
      แมวาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทยจะกอ 
ใหเกิดปติ 4 ประการ แตปติเหลานั้นหาไดมีความยั่งยืนสถาพร และหาไดเสริมแตงสังคม 
การเมอืงไทยให ดีข้ึน ตรงกันขาม สลด 3 ประการที่เห็นไดจากการเลือกตั้งครั้งนี้กลับฝงรากลึก
และยั่งยืน
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      การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่พึงปรารถนา3

รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหวุฒิสภามีอํ านาจอยาง 
กวางขวางมากกวารัฐธรรมนญูฉบบัใดๆกอนหนานี้ อํ านาจหนาที่ดงกลาวนี้กลาวโดยสรุปแลวมีอยู
อยางนอย 3 ประการ  กลาวคือ

ประการแรก   ไดแก อํ านาจในการกลั่นกรองกฎหมาย ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2517  ฉบับป 2521  และฉบับป 2534

ประการที่สอง ไดแก อํ านาจในการแตงตั้งบุคคลดํ ารงตํ าแหนงในองคกรที่ทํ า 
หนาทีต่รวจสอบดานตางๆในสังคมการเมืองไทย ดังเชนคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง  
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน  
และคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ

ประการที่สาม  ไดแก  อํ านาจในการถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับสูง นับต้ังแต 
นายกรฐัมนตร ี รัฐมนตรี  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา  ประธานศาลฎีกา  ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา  
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการเลือกตั้งผูพิพากษาหรือตุลาการ 
พนกังานอยัการ และผูดํ ารงตํ าแหนงระดับสูงอื่นๆ

ดวยเหตุที่รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหวุฒิสภามี
อํ านาจหนาที่อยางกวางขวางเชนนี้  รัฐธรรมนญูฉบบันี้จึงออกแบบการเมือง (political design)   
โดยหวังที่จะได ‘อรหันต’ มาดํ ารงตํ าแหนงสมาชิกวุฒิสภา นอกจากการกํ าหนดคุณสมบัติดาน 
คุณวุฒิ (อยางนอยระดับปริญญาตรี) วัยวุฒิ (อยางนอยอายุ 40 ปบริบูรณ) และวุฒิภาวะ 
อยางคอนขางเขมงวดแลว ยังมีขอหามมิใหสังกัดพรรคการเมือง และหามหาเสียง ผูที่เคยดํ ารง
ตํ าแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภามิได เวนแตจะพนจาก
ตํ าแหนงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป สวนสมาชิกวุฒิสภาไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาสมัยที่สอง ติดตอกัน

                                                          
3 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารผูจัดการรายเดือน  ฉบับเดือนเมษายน 2543
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การออกแบบทางการเมืองในสวนที่เกี่ยวกับวุฒิสภาดังที่กลาวขางตนนี้ ขัดตอ
ธรรมชาตขิองมนษุยที่มีกิเลสตัณหาและความเห็นแกได และขัดตอความสัมพันธระหวางมนุษยใน
สังคม ในประการสํ าคัญ มิไดเกื้อกูลใหตลาดนักการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect 
Competition) และมีความเปนธรรมในการแขงขัน ดังนั้น จึงสมควรพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายรฐัธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง เพื่อใหสังคมการเมืองไทยสามารถขับเคลื่อนอยาง
มีประสิทธิภาพได ขอเสนอตอไปนี้มุ งแกไขขอบกพรองอันเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายการเลือกตั้งปจจุบัน

ขอเสนอประการแรก  การออกแบบการเมืองควรยึดถือขอสมมติวา  มนุษยมี
กิเลส มีตัณหา และมีความเห็นแกได โดยตองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility 
Maximization)  ทัง้นีต้องไมต้ังความหวังวา จะได  ‘อรหันต’ มาเปนสมาชิกรัฐสภา ในสังคม
ประชาธิปไตยที่ยึดถือการเลือกตั้งเปนกลไกในการคัดสรรบุคคลเขารัฐสภายอมเปนไปมิไดที่จะได
มาซึ่ง ‘อรหันต’ ในเมือ่ผูมสิีทธเิลอืกตั้งเปนเพียงปุถุชนที่มีกิเลส ตัณหา และความเห็นแกได  หากมี  
‘อรหันต’ กาวลวงสูรัฐสภาก็เปนเหตุบังเอิญอยางยิ่ง ในสังคมเผด็จการ/คณาธิปไตย ก็ไมมี 
หลกัประกันเฉกเชนเดียวกันวา  จะได  ‘อรหันต’  เปนสมาชิกรัฐสภา  ในเมื่อผูมีอํ านาจเผด็จการก็
เปนปุถุชนไมแตกตางกัน

ขอเสนอประการที่สอง  เปาหมายหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การเลอืกตัง้อยูทีก่ารเกื้อกูลใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ  โดยพยายามทํ าลายทํ านบ
กีดขวางการเขาสูตลาดเพื่อการแขงขัน (Barriers to Entry) หากรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
การเลอืกตั้งเสริมสรางอํ านาจผูกขาดในตลาดการเมือง  ยอมมผีลบ่ันทอนประสิทธิภาพของตลาด

ขอเสนอประการที่สาม  การไมบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
ตองสังกัดพรรค ชวยใหอุปทานนักการเมืองในตลาดวุฒิสมาชิกมีมากขึ้น เพราะการสังกัดพรรค
เปนท ํานบกีดขวางการเขาสูตลาด แตการบังคับวา  ผูสมัคร สว. ตองไมสังกัดพรรคเปนการลดทอน
ความสมบูรณของสารสนเทศ การไมบังคับใหสังกัดพรรคแตกตางจากการบังคับวาตองไมสังกัด
พรรค บทบัญญัติในเรื่องนี้ควรเปนไปในทางที่ ผู สมัครมีเสรีภาพในการเลือกวาจะสังกัด 
หรือไมสังกัดพรรคก็ได

รัฐธรรมนญูฉบับป  2540 หามผูสมัคร สว. สังกัดพรรค เพราะตองการคนที่เปน
กลางในทางการเมืองมากลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งแตงตั้งและถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงสํ าคัญ 
ในสังคมการเมืองไทย แตมิอาจมีบทบัญญัติหามผูที่เคยเปนสมาชิกหรือผูกพันกับพรรคการเมือง
ลงสมคัรรับเลอืกตัง้ เพราะละเมิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐาน ขอเท็จจริงปรากฏวา 
ในการเลอืกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกนี้  ผูที่เคยดํ ารงตํ าแหนง สส.  และ  สว.  รวมทั้งลูกเมียและ
คนใกลชิดจํ านวนมากลงสมัครรับเลือกตั้ง  แมจะมีการเรียกรองและ ‘โฆษณา’  มใิหเลือกผูที่มี



92

ความสมัพนัธกับพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองเขาวุฒิสภา แตผลการเลือกตั้งปรากฏวา บุคคล
กลุมนี้ไดรับเลือกจํ านวนมาก

ในอีกดานหนึ่ง พรรคการเมืองและกลุมการเมืองขนาดใหญลวนตองการยึดกุม
วุฒิสภา เพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะจัดตั้งในอนาคต แมจะไมมีการสงตัวแทนลงสมัครรับ 
เลอืกตัง้โดยนติินยั แตพฤตินัยกลับตรงกันขาม หัวหนาพรรคบางพรรคถึงกับลงทุนหาเสียงใหสมุน
ของตนอยางเปดเผย ในดานผูสมัครรับเลือกตั้งก็ตองการประโยชนจากเครือขายทางการเมือง 
ทีม่อียูแลวของพรรคการเมืองขนาดใหญ

ดังนี ้จะเห็นไดวา ขอหามผูสมัคร สว. มใิหสังกัดพรรคเปนขอหามที่ไรประสิทธิผล  
เพราะขัดกับธรรมชาติของพรรคการเมืองและกลุมการเมืองขนาดใหญที่ตองการยึดกุมวุฒิสภา 
และขัดกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่รอยรัดสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตองการ
ของผูสมัคร สว. ที่จะไดประโยชนจากเครือขายทางการเมืองของพรรคและกลุมการเมืองขนาด
ใหญ

หากรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งเปดกวางใหผูสมัคร สว. สังกัดพรรค
หรือไมกไ็ด แลวปลอยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีเสรีภาพในการตัดสินใจวา จะเลือกผูสมัครประเภทใด 
สังคมการเมืองไทยก็จะไดประโยชนสูงสุด เพราะการเลือก สว. เปนไปตามเจตจํ านงเสรีของผูมี
สิทธเิลอืกตัง้ ภายใตระบบที่เปนอยูในปจจุบัน ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับผู
สมคัรในประเด็นการสังกัดพรรค

ขอเสนอประการที่สี่  ระบบบัณฑิตยาธิปไตยเปนระบบที่ไมพึงปรารถนา  
กลาวคือ ไมควรนํ าระดับการศึกษามาเปนทํ านบกีดขวางการเขาสูตลาดนักการเมือง สังคมไทย 
ในชนบทอยูรอดมาไดดวยผูนํ าทองถิ่นและปราชญชาวบาน คนเหลานี้มีการศึกษาอยางเปนทาง
การนอย แตอุดมดวยบทเรียนจากการศึกษานอกระบบ สมควรสงเสริมใหมีบทบาทในรัฐสภา  
ในอกีดานหนึง่ การไขวควาปริญญาบัตรในปจจุบันมิใชเร่ืองยาก เพราะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชนพรอมที่จะ ‘ขาย’ อยูแลว ในเมื่อสถาบันเหลานั้นแปรสภาพเปน  McUniversity  เปน
เวลาชานานแลว

ขอเสนอประการที่หา  ผูสมคัรรับเลือกตั้งควรมีสิทธิในการหาเสียง การหาเสียง
เปนการใหสารสนเทศแกประชาชน ผูมีสิทธิเลือกตั้งควรรับทราบจุดยืนทางการเมืองของผูสมัคร  
และรับรูแนวนโยบายทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของผูสมัคร เพราะสมาชิกวุฒิสภามี
หนาทีใ่นการกลัน่กรองกฎหมาย โดยที่กระบวนการกลั่นกรองมิอาจหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจ อันมี 
ทีม่าจากอดุมการณทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคมได

ขอหามมิใหผูสมัคร สว. หาเสยีง  ดังที่เปนอยูในระบบปจจุบัน กอใหเกิดการ 
แขงขันที่ไมเปนธรรม นักการเมืองหนาเกายอมไดเปรียบนักการเมืองหนาใหม ผูที่ทํ างานดาน 
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ส่ือสารมวลชนและผูที่เปน ‘บุคคลสาธารณะ’ ยอมไดเปรียบบุคคลอื่น  คนธรรมดาสามัญยอม 
เสียเปรียบผูมีชื่อเสียงอยูกอนแลว การหามหาเสียงจึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขัน  
ขอเท็จจริงจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกปรากฏวา ผูที่ไมมีชื่อเสียงและไมมีฐานเสียง 
ไมสามารถหลุดเขาสูวุฒิสภา  นอกจากนี้  การหามหาเสียงไมสามารถหยุดยัง้การซื้อขายเสียงได

ขอเสนอประการที่หก กฎการลงคะแนนเสียง ‘หนึง่คน หนึ่งคะแนนเสียง’  (One 
person, one vote) จกัตองบังคับใชควบคูกับการแบงเขตเลือกตั้งตามเกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’
 ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  
ก ําหนดใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง (มาตรา 122)  โดยที่มีสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสิ้น 200 คน 
(มาตรา 121)  ดวยเหตุดังนี้  บางจังหวัดจึงมีวุฒิสมาชิกมากกวา  1  คน  ความพิกลพิการเกิดขึ้น
เมื่อกฎหมายการเลือกตั้งกํ าหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ไมวาจังหวัดนั้น
จะมีสมาชิกวุฒิสภาจํ านวนมากนอยเพียงใด ระบบการเลือกตั้งเชนนี้สงเสริมใหมีการจัดตั้ง 
ฐานเสยีง และเกือ้กูลการซื้อเสียง เพราะสามารถคํ านวณไดโดยงายวา จะตองไดรับคะแนนเสียง
อยางนอยเทาไร  จึงจะ ไดรับการเลือกตั้ง

กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ งฉบับป จจุ บันออกแบบ  
ทางการเมืองและออกแบบสถาบันการเมืองจากขอสมมติและความคาดหวังอันขัดตอธรรมชาติ
ของมนษุยและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการคัดสรร ‘อรหันต’ เปนสมาชิกวุฒิสภา การออก
แบบเชนนี้ นอกจากมิอาจบรรลุเปาหมาย (คือ การได ‘อรหันต’ เปนวฒุิสมาชิก) แลว ยังไมเปน 
ผลดีตอกระบวนการปฏิรูปการเมืองอีกดวย

หากตองการปฏิรูปการเมือง ก็ตองออกแบบการเมืองและออกแบบสถาบัน 
การเมอืง  เพื่อเกื้อกูลใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ
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ตนทุนการเลือกตั้ง0

 การเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มรีายจายในการจัดใหมีการเลือกตั้ง และรายจาย

ในการบริหารระบบการเลือกตั้ง รายจายเหลานี้มาจากงบประมาณแผนดิน ซึ่งภาระตกแก 
ประชาชนผูเสียภาษีอากร

ผูสมัครรับเลือกตั้งมีรายจายในการสมัครรับเลือกตั้งและรายจายในการรณรงค
ทางการเมือง รายจายดังกลาวนี้ตกเปนภาระแกผูสมัครรับเลือกตั้งและผูบริจาคเงินอุดหนุน 
ทางการเมือง แตผูสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อชนะการเลือกตั้งแลว อาจผลักภาระรายจายนี้ใหแก 
ประชาชนผูเสียภาษีอากร ดวยการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจ และกระบวนการจัดจางจัดซื้อในระบบราชการโดยอาศัยอํ านาจทางการ
เมืองที่มีอยู

ผูมสิีทธเิลอืกตั้งมีรายจายในการใชสิทธิเลือกตั้ง รายการที่สํ าคัญ ไดแก ตนทุน
สารสนเทศ (Information Cost) คาเสียโอกาส (Opportunity Cost) อันเกดิจากการเสียเวลา 
ในการใชสิทธิเลือกตั้งแทนที่จะใชเวลาในการทํ างานหารายได และรายจายในการเดินทางเพื่อไป
เลือกตั้ง

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติที่มิไดใหความสํ าคัญ
แกตนทนุการเลอืกตั้ง อยางนอยที่สุดมิไดเปรียบเทียบตนทุนการเลือกตั้งที่ตองเสียไป กับประโยชน
ทีค่าดวาจะได

การบังคับใหประชาชนใชสิทธิเลือกตั้งนับเปนมาตรการที่ก อใหเกิดตนทุน 
การเลือกตั้งที่สํ าคัญ รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 มีบทบัญญัติในหมวดหนาที่ของชนชาวไทย (หมวด 
4) วา บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง การไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรยอมเสีย 
สิทธติามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 68)

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มบีทบัญญัติที่สอดรับกับรัฐธรรมนญู โดยกํ าหนดวา การใชสิทธิ

                                                          
0  หมายเหตุ คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11  
 พฤษภาคม 2543
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เลือกตั้งเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ (มาตรา 20) หากไมสามารถใชสิทธิในวันเลือกตั้งได ตองแจง 
เหตุผลแกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจํ าเขตกอนวันเลือกตั้งไมนอยกวา 7 วัน หาก 
คณะกรรมการเลือกตั้งเห็นวา เหตผุลอันเปนขออางนั้นฟงไมข้ึน ก็ตองแจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น
ทราบไมนอยกวา 3 วัน (มาตรา 21) การไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุหรือเหตุที่อางนั้น 
เปนเหตอัุนไมสมควร เปนเหตุใหตองเสียสิทธิเลือกตั้ง(มาตรา 68 วรรค 2 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป 
2540) และเสยีสิทธิการไดรับความชวยเหลือจากรัฐ (มาตรา 23)

สิทธิการเลือกตั้งเปนสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right) ของมนุษยในฐานะ 
ที่เปนสมาชิกของสังคม มนุษยจะใชสิทธิการเลือกตั้งก็ตอเมื่อประโยชนอันเกิดจากการใชสิทธิ์ 
(Voting Benefit) คุมตนทุนอันเกิดจากการใชสิทธิ (Voting Cost) หากการใชสิทธิเลือกตั้ง 
ใหประโยชนไมคุมกับตนทุนที่เสียไป การนอนหลับทับสิทธิ์ยอมเกิดขึ้น การบังคับใหชนชาวไทย 
ไปใชสิทธิเลือกตั้ง นอกจากเปนการลิดรอนสิทธิตามธรรมชาติแลว ยังฝนธรรมชาติของมนุษยใน
ฐานะสัตวเศรษฐกิจอีกดวย

มาตรการการบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้งกอใหเกิดคาโสหุยหรือตนทุนปฏิบัติ
การ (Transactions Cost) แกคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งตกเปนภาระแกประชาชนผูเสียภาษี
อากร คาโสหุยที่สํ าคัญมีอยู 2 ประเภท

คาโสหุยประเภทแรก ไดแก รายจายในการจัดใหมีการเลือกตั้ง และรายจาย 
ในการอ ํานวยการใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรม กกต. เลือกอํ านวยความสะดวก
ใหแกราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดวยการจัดใหมีการเลือกตั้งกอนกํ าหนดการเลือกตั้ง เพื่ออํ านวย
ความสะดวกแกผู ที่ไมสามารถใชสิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได อีกทั้งอํ านวยความสะดวก 
ใหชนชาวไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศสามารถใชสิทธิเลือกตั้ง ดวยการจัดตั้งหนวยเลือกตั้ง 
ในประเทศตางๆ มาตรการการบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้งจึงทํ าให กกต. มีคาโสหุยเพิ่มข้ึนจาก
ปกติ สวนคาโสหุยในการอํ านวยการใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมเปนคาโสหุย 
ที่ กกต. ตองเสียอยูแลว ไมวาจะมีการบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้งหรือไมก็ตาม รายจาย
ประเภทหลังนี้จะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยู กับความเขมงวดในการตรวจสอบการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของผูสมัครรับเลือกตั้ง

คาโสหุยประเภทที่สอง ไดแก คาโสหุยในการตรวจสอบการใชสิทธิเลือกตั้ง กกต.
มีหนาที่พิจารณาคํ ารองของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมสามารถใชสิทธิในวันเลือกตั้ง และวินิจฉัยวา  
เหตแุหงการไมใชสิทธิดังกลาวเปนเหตุอันชอบดวยเหตุผลหรือไม ในประการสํ าคัญ กกต. มีหนาที่
จดัท ํารายชือ่ผูไมใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุ และผูที่แจงเหตุแหงการไมใชสิทธิ แตเหตุที่แจงมิใช
เหตุอันสมควร เพื่อดํ าเนินการลงโทษตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง คาโสหุยในการ
ดํ าเนินการเรื่องนี้สูงมาก
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ผูสมคัรรับเลือกตั้งมีตนทุนการเลือกตั้งที่ตองเสียอยางนอย 2 ประเภท
ประเภทแรก ไดแก รายจายในการสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน

สมาชิกวุฒิสภามีตนทุนในการสมัครรับเลือกตั้งมากกวาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภายึดจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง ในขณะที่เขตการ 
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีขนาดเล็กกวามาก ความแตกตางของตนทุนในการสมัคร 
รับเลอืกตั้งอยูที่รายจายในการถายรูปผูสมัครเพื่อติดตามเขตการเลือกตั้ง และเพื่อให กกต. นํ าไป
ใชในการบริหารการเลือกตั้ง ผูที่ลงเลือกตั้งในจังหวัดขนาดใหญเสียตนทุนประเภทนี้มากกวา
จงัหวัดขนาดเล็ก

ประเภทที่สอง ไดแก รายจายในการรณรงคทางการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนสมาชิกวุฒิสภาเสียรายจายประเภทนี้น อยกวาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎร  
เนื่องเพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มขีอหามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง (มาตรา 
91) แมจะมีบทบัญญัติให กกต. อํ านวยความสะดวกในการแนะนํ าตัวผูสมัคร กระนั้นก็ตาม  
กม็อิาจลดทอนรายจายในการรณรงคทางการเมืองในสัดสวนสํ าคัญ

ผูมสิีทธเิลอืกตั้งมีตนทุนที่ตองเสียในการใชสิทธิเลือกตั้ง ในขณะที่ กกต. อํ านวย
ความสะดวกใหคนไทยในตางแดนสามารถใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมตองเดินทางกลับเมืองไทย กกต.
มิไดอํ านวยความสะดวกในลักษณะเดียวกันแกประชาชนภายในประเทศที่ออกไปทํ างานนอก 
ภูมลํิ าเนา หากคนเหลานี้ตองการใชสิทธิเลือกตั้ง ก็ตองเสียคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลํ าเนา 
การบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้ง ประกอบกับนโยบายของ กกต. ที่มุงชวยเหลือคนไทย 
ในตางแดนมากกวาคนไทยภายในประเทศจึงเปนการลงโทษประชาชนในชนบทที่ยากจน  
ซึง่ออกไปทํ างานนอกถิ่นฐาน

ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 คาดหวังวา มาตรการบังคับใหราษฎรใชสิทธิ 
เลือกตั้งจะทํ าใหการนอนหลับสิทธิ์นอยลง แตขอเท็จจริงปรากฏวา อัตราการใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชกิวุฒิสภา ซึ่งอยูในระดับสูงกวา 70% ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ลดลงมา
เหลือระดับ 53.85% ในการเลอืกตัง้เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศกเดียวกัน แสดงใหเห็นวา การตัดสินใจ
ในการใชสิทธเิลอืกตั้งมิใชการตัดสินใจทางการเมืองเทานั้น หากยังเปนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ดวย เพราะผูใชสิทธิเลือกตั้งประเมินผลประโยชนที่ไดเทียบเคียงกับตนทุนที่ตองเสียไปในการใช
สิทธนิัน้ หากตองการใหอัตราการใชสิทธิเลือกตั้งสูงขึ้น ก็ตองหาทางลดตนทุนในการใชสิทธิเลือก
ต้ัง เพือ่ใหประโยชนสุทธิจากการใชสิทธิมีคามากกวาศูนย ชนชาวไทยจํ านวนมากออกไปทํ างาน
นอกถิ่นฐานหากอํ านวยความสะดวกใหคนเหลานี้สามารถใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมตองเสีย 
คาเดนิทางกลับภูมิลํ าเนา อัตราการนอนหลับทับสิทธิ์ก็จะลดลงได
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กกต.เลือกอํ านวยความสะดวกในการใชสิทธิเลือกตั้งแกคนไทยในตางประเทศ 
แมวาคนกลุมนี้บางสวนออกไปทํ างานตางประเทศเพราะหนาที่การงานบังคับ แตสวนสํ าคัญ 
ตัดสินใจยายถิ่นฐานแลว ความผูกพันที่มีตอเมืองไทยมิไดมีเทาชาวอีสานที่จํ าตองเขามาทํ างาน 
ในกรุงเทพฯ หรือภูมิภาคอื่นๆ การณจึงปรากฏวา อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งของคนไทยในตาง
ประเทศตํ่ ากวาอัตราการใชสิทธิของคนไทยในประเทศไทยเปนอันมาก ทั้งๆที่ กกต. ไดใช 
งบประมาณจํ านวนมากในการจัดการเลือกตั้งในตางประเทศ งบประมาณจํ านวนเดียวกันนี้  
หากใชไปในการเกื้อกูลการใชสิทธิเลือกตั้งของคนไทยในประเทศไทย  อัตราการใชสิทธิเลือกตั้ง 
จะเขยิบสูงขึ้นอยางปราศจากขอกังขา ระบบการบริหารการเลือกตั้งของ กกต. เปนระบบที่มิได
คํ านงึถงึตนทุนการเลือกตั้งโดยประจักษแจง กกต.เลือก ‘แขวน’ ผูสมัครรับเลือกตั้งที่ไดรับเลือกตั้ง 
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการเลือกตั้ง แลวสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม 
การเลอืกตัง้ใหมกอใหเกิดตนทุนแกสังคมมหาศาล เพราะ กกต.ตองใชงบประมาณแผนดินในการ
จดัการเลอืกตัง้ใหม อันเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร ชนชาวไทยตองเสียรายจายในการ
ใชสิทธิเลือกตั้งเพิ่มข้ึน และผูสมัครรับเลือกตั้งตองเสียรายจายในการรณรงคทางการเมืองซํ้ าแลว
ซํ ้าเลา การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง โดยเลื่อนผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนรองลงมาแทน 
ผูที่ถูก ‘แขวน’ จะชวยลดทอนตนทุนของสังคมเปนอันมาก

การเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย ทั้ง กกต.ผูจัดการเลือกตั้ง  ผูสมัครรับเลือกตั้ง  
และผูมีสิทธิเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งควรจะออกแบบระบบการเลือกตั้ง  
โดยกอใหเกิดตนทุนแกสังคมนอยที่สุด และเอื้ออํ านวยใหสังคมไดประโยชนสูงสุด รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มไิดคํ านึงถึงตนทุนการเลือกตั้งเทาที่ควร
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Redistricting กับ Gerrymandering4

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ประกาศเขตเลือกตั้งจํ านวน 400 เขต  เมื่อ 
วนัที ่ 8 กนัยายน 2541 ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ซึง่ก ําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 400 คน โดยที่เขตการเลือกตั้งแตละเขตมี
สมาชกิสภาผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว

ในอดีตที่เปนมา การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งไมสูเปนประเด็นทางการเมือง 
มากนกั  โดยทีอํ่ านาจในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเปนอํ านาจของกระทรวงมหาดไทย ประชาชน 
รวมทั้งนักการเมืองไมเคยตั้งขอกังขาวา การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งมีความเปนธรรมหรือไม  
มไิยจะตองกลาวถึงความไมโปรงใสของกระบวนการดังกลาวนี้ พรรคการเมืองโดยทั่วไปมิไดสนใจ
เร่ืองนี ้ หากแตยอมรับอํ านาจของกระทรวงมหาดไทยอยางเชื่องๆ เพียงแตตองปรับตัวสนองตอบ
ตอการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งเทานั้น หากการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งเปนไปในทาง
ทํ าลายคะแนนเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเดิม พรรคการเมืองก็เพียงแตเปลี่ยนตัวผูสมัครเพื่อให
เหมาะสมกับเขตการเลือกตั้งใหม

แตการที่อํ านาจในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเปนของกระทรวงมหาดไทย  
ยอมหมายความวา  อํ านาจนั้นเปนของฝายบริหาร รัฐบาลโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สามารถใชอํ านาจในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อเกื้อกูลผลประโยชนทางการเมืองของพรรค 
รัฐบาลได นับต้ังแตป 2531 เปนตนมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งคราใดมักจะปรากฏ
ขาวในหนาหนังสือพิมพวา รัฐบาลแอบเขาไปแทรกแซงการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อเกื้อกูล 
ตอฐานทางการเมืองของตน แตดวยเหตุที่พรรคการเมืองและประชาชนโดยทั่วไปมิไดตระหนักถึง
ความสํ าคัญของการกํ าหนดเขตการเลือกตังและผลกระทบที่มีตอผลการเลือกตั้ง การแทรกแซง
การก ําหนดเขตการเลือกตั้งโดยฝายรัฐบาลจึงมิไดปรากฏเปนขาวใหญ

วงวชิาการรัฐศาสตรเรียกการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหมนี้วา Redistricting   สวนการ
กํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อใหพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากขึ้น 
เรียกวา Gerrymandering หนังสือบางเลมเรียกวา Jerrymandering ซึ่งเปนการเรียกที่ผิด   
เนือ่งเพราะขาดความรูทางประวัติศาสตร

                                                          
4หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2542
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Gerrymandering มาจากชื่อนายเอ็ลบริดจ เยอรรี (Elbridge Gerry ค.ศ. 1744-
1814)  ผูซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนผูวาการมลรัฐแมสสะซูเซ็ตสในป ค.ศ. 1810  และตอมาในป ค.ศ. 
1811  ในระหวางทีดํ่ ารงตํ าแหนงผูวาการมลรัฐแมสสะซูเซ็ตสสมัยที่สองนี้เอง นายเยอรรีก็สราง 
‘วีรกรรม’ ดวยการประกาศรัฐบัญญัติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1812 เพื่อกํ าหนดเขตการ 
เลือกตั้งในมลรัฐดังกลาวขึ้นใหม นายเยอร  รีจงใจกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อใหพรรค 
Democratic-Republican Party (ซึง่ก็คือ Democratic Party ในปจจุบัน) ที่ตนสังกัดมีชัยในการ
เลือกตั้ง ความจงใจดังกลาวนี้เปนไปโดยปราศจากการอํ าพรางและมิไดใชวิธีการอันแยบยล  
ผลกคื็อ เขตการเลือกตั้งบางเขตมีรูปลักษณพิลึกกึกกอื ประดจุสัตวเลื้อยคลานพันธุเดียวกับกิ้งกา
ที่ชาวอเมริกันเรียกวา Salamander บางคนเรียกการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อหวังผลในการ
เลือกตั้งนี้วา Gerrymander  อันเปนคํ าผสมระหวาง Gerry กับ mander  โดยที่ Gerry เปนชื่อ 
ผูวาการรัฐแมสสะซูเซ็ตส  สวน mander มาจากทอนทายของ Salamander

การเอาเปรียบอยางหนาดานๆของนายเยอรรีสรางความไมพอใจแกพรรค 
Federalist Party  ซึง่เปนคูแขงขันเปนอันมาก  รัฐบัญญัติที่นายเยอรรีผลักดันใหมีผลบังคับใชในป 
ค.ศ. 1812 นั้น  เรียกกันในเวลาตอมาวา Gerrymander Bill  และดวยการกระทํ าอันขาดความ
เที่ยงธรรมนี้เอง นายเยอรรีตองพายแพการเลือกตั้งผูวาการมลรัฐแมสสะซูเซ็ตสในคราวตอมา   
อีกทั้ง Gerrymander Bill กถ็กูยกเลกิไปเมือ่วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1813  อยางไรก็ตาม  นาย
เยอรรีไดรับเลือกใหลงสมัครรับเลือกตั้งในตํ าแหนงรองประธานาธิบดีคูกับนายเจมส เมดิสัน 
(James Madison)  ซึง่ลงชงิชยัต ําแหนงประธานาธิบดี  ทั้งคูมีชัยในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน 
ค.ศ. 1812

เหตุใดจึงตองมี Redistricting ?

ความจํ าเปนในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหมเกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
โครงสรางประชากร สวนหนึ่งเปนเพราะอัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรในเขตการเลือกตั้งแตละเขต
ไมเทากนั  อีกสวนหนึ่งเปนเพราะมีการอพยพของประชากรขามเขตการเลือกตั้ง

ในระบบการเลือกตั้งที่เรียกวา Simple Plurality Electoral System หรือที่รูจักกัน
ในนาม First-Past-the-Post System เมื่อมีการกํ าหนดใหเขตการเลือกตั้งแตละเขตมีผูแทนได
เพียงคนเดียว เขตการเลือกตั้งตางๆควรจะมีขนาดใกลเคียงกัน โดยที่ขนาดของเขตการ 
เลอืกตัง้วดัจากจ ํานวนประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้ง หากจํ านวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตางๆแตกตางกันมาก 
ระบบการเลือกตั้งนั้นยอมเปนระบบที่ไมเปนธรรม เพราะผูแทนแตละคนมิไดเปนผูแทนของ 
ประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้งจํ านวนใกลเคียงกัน การณจึงอาจเปนไปไดวา พรรคการเมืองที่ไดรับ
คะแนนเสียงรวมทั่วประเทศ (popular vote) มากที่สุด อาจมิไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
มากที่สุด
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ระบบ Simple Plurality Electoral System เปนระบบที่กํ าหนดใหผูสมัคร 
รับเลือกตั้งที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดในเขตการเลือกตั้งใดเปนผู แทนของเขตการเลือกตั้งนั้น  
ดวยเหตุดังนี้เอง  จงึมชีือ่เรียกอีกชื่อหนึ่งวา First-Past-the-Post System  กลาวคือ  ใครก็ตาม 
ทีเ่ปนคนแรก (First) ทีเ่ขาถึงเสนชัย (past the post) เปนผูไดรับเลือกตั้ง  แต First Past the Post  
อาจไดคะแนนเสียงไมถึง 50%ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง  บางครั้งไดคะแนนเสียงเพียง 30%  ก็สามารถ
ชนะการเลือกตั้งได ขอเท็จจริงดังกลาวนี้นับเปนขอบกพรองสํ าคัญของ First-Past-the-Post 
System เพราะผูทีเ่สยีงขางมาก  (มากกวา 50%) ของผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวาไมสมควรเปนผูแทน
ของตนกลบัมีโอกาสถูกกํ าหนดใหเปนผูแทนตามกติการของระบบนี้

ด วยเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร างประชากรในเขตการเลือกตั้งตางๆ
ประกอบกับความจํ าเปนในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหมีขนาดใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงจํ าเปน
ตองมี Redistricting เปนครั้งเปนคราว มิฉะนั้นเขตการเลือกตั้งที่กํ าหนดไวเดิมอาจมีความ 
โนมเอยีงในการลงโทษหรือในการเกื้อกูลคะแนนเสียงทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่ง

ดวยเหตุที่การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหมสามารถใหคุณใหโทษแกพรรค 
การเมืองได การใหอํ านาจนี้แกฝายบริหารยอมมีผลเสมือนหนึ่งการใหอํ านาจพรรครัฐบาลในการ
กํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหม ซึ่งยากที่จะเปนธรรมได บางประเทศดังเชนสหราชอาณาจักร 
ใหอํ านาจนี้แก ‘องคกรกลาง’ ทีเ่รียกวา Boundary Commissioners กระนั้นก็ตาม เมื่อ Boundary 
Commissioners เสนอการก ําหนดเขตการเลือกตั้งใหมแลว การประกาศใชยังคงเปนอํ านาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ในป 2513 นายเจมสส คาลลาแฮน (James Callaghan)  
รัฐมนตรีมหาดไทยในรัฐบาลนายฮาโรลด วิลสัน (Harold Wilson) ถูกกลาวหาวา ‘เตะถวง’  
การประกาศใชเขตการเลือกตั้งใหม ในสหรัฐอเมริกา ประชาชนสามารถใชกลไกของฝายตุลาการ 
ที่เรียกวา Judicial Review ในการตรวจสอบวา การแบงเขตการเลือกตั้งเปนไปดวยความ 
เปนธรรมหรือไม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งเปน ‘องคกรกลาง’ ที่มีอํ านาจกํ าหนดเขตการเลือกตั้ง ทั้งมีอํ านาจในการประกาศ 
เขตการเลือกตั้งไดเอง  โดยไมตองผานกระทรวงมหาดไทย  แต ‘องคกรกลาง’ จะมคีวามเปนกลาง
หรือไมเปนปญหาขอเท็จจริงที่ตองมีการตรวจสอบอยูเสมอ เพราะกรรมการการเลือกตั้งแตละคน
ยอมมีอุดมการณและอคติทางการเมืองสวนบุคคล ซึ่งอาจปรากฏในระบบการกํ าหนดเขต 
การเลือกตั้งที่ใหคุณใหโทษแกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด การตรวจสอบจากประชาชน 
จงึยงัคงเปนเรื่องจํ าเปน จะละวางการตรวจสอบเพียงเพราะชื่อ ‘องคกรกลาง’ หาไดไม กระนั้น 
กต็าม ระบบ ‘องคกรกลาง’ ยอมมขีอดีมากกวาการใหอํ านาจนี้แกกระทรวงมหาดไทย
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คณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงวา การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งยึดหลักการ
สํ าคัญวา เขตการเลือกตั้งเดียวกันจักตองมีพื้นที่ติดตอกันและมีเสนทางคมนาคมระหวางกัน  
อีกทัง้ยงัก ําหนดขอหามวา หมูบานที่อยูในตํ าบลเดียวกันจะตองไมถูกแยกไปสังกัดเขตการเลือกตั้ง
ตางเขตกัน การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งครั้งนี้ไดรับฟงความเห็นจากนักการเมืองและประชาชน 
รวมทัง้จดัใหมีประชาพิจารณโดยกรรมการเลือกตั้งระดับจังหวัด

ปฏิกิริยาของเหลานักเลือกตั้งที่มีตอระบบการแบงเขตเลือกตั้งใหมนี้แตกตางกัน
อยางมาก นักเลือกตั้งในสังกัดพรรคความหวังใหมจํ านวนหนึ่งไมพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
นายมานะ มหาสุวีรชัย (มติชน ฉบับวนัที ่ 8 กันยายน 2541) แตนักเลือกตั้งในสังกัดพรรค 
ประชาธิปตยพอใจ (ผูจัดการรายวัน  ฉบับวนัที ่9 กนัยายน 2541) นายฉลาด ขามชวง ส.ส.จังหวัด
รอยเอ็ดกลาววา  พรรคประชาธปิตยมิไดเสียเปรียบพรรคอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่
พรรคความหวงัใหมประสบปญหาเขตการเลือกตั้งทับซอนกันเปนจํ านวนมาก นายถาวร เสนเนียม 
ส.ส.จังหวัดสงขลา กลาววา เขตการเลือกตั้งบางเขตในภาคใตมีพื้นที่ติดตอกันเปนแนวยาว  
อันยากแกการหาเสยีง บางเขตแยกชุมชนชาวไทยมุสลิมออกจากกัน  พรอมทั้งรวมชุมชนชาวไทย
มุสลิมและชุมชนชาวไทยพุทธไวในเขตการเลือกตั้งเดียวกัน ทํ าใหพรรคความหวังใหมในภาคใต
เสยีเปรยีบ เพราะ ผูสมัคร  ส.ส.พรรคความหวังใหมสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม (ผูจัดการรายวัน  
ฉบับวนัที่ 9 กันยายน 2541)

แมวาจนถึงบัดนี้จะยังไมมีขอกลาวหาที่ชัดเจนวา คณะกรรมการเลือกตั้ง 
มปีระพฤติกรรมที่เรียกวา Gerrymandering แตประชาชนก็ควรติดตามตรวจสอบคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อปองกันมิใหเกิด Gerrymandering นอกเหนือจากวุฒิสภาที่รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหเปนองคกรที่มีอํ านาจหนาที่ในการถวงดุลคณะกรรมการ
เลือกตั้ง

 ขอทีค่ณะกรรมการการเลือกตั้งพึงกระทํ าเฉพาะหนานี้ ก็คือ การเสนอรายงานตอ 
ประชาชนเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับระบบการแบงเขตเลือกตั้งที่ประกาศ
เมือ่วนัที ่ 8 กนัยายน 2541 รวมทั้งเผยแพรรายงานวิจัยอันเปนพื้นฐานของการจัดระบบการแบง
เขตการเลือกตั้งครั้งนี้

             การแบงเขตการเลือกตั้งจะเปนไปดวยความโปรงใส มิใชเพียงดวยการประกาศ
หลักการในการแบงเขตเทานั้น หากยังตองประกาศหลักการสํ าคัญอีกดวยวา Redistricting 
คร้ังตอไป จะมเีมื่อไร กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กํ าหนดเวลาในการแบงเขตเลือกตั้งใหมควรยึดหลัก
การสํ าคัญอะไรบาง

ไมควรใหคณะกรรมการเลือกตั้งใชอํ านาจไดตามอํ าเภอใจในการกํ าหนดเวลา
ของ Redistricting
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  ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร5

สังคมการเมืองไทย ‘พฒันา’ มาสูระดับ ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ เมื่อถึง 
ฤดกูารผสมพนัธุทางการเมือง เหลานักเลือกตั้งพากันขับขานทํ านองเสนาะดังกลาวนี้

‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ กลายเปนบรรทัดฐานแหงประพฤติกรรมของ 
เหลานักเลือกตั้ง นัยสํ าคัญของบรรทัดฐานดังกลาวนี้ก็คือ อุดมการณทางการเมืองและความ 
ซือ่สัตยสุจริตมิใชเสนแบงมิตรกับศัตรูทางการเมือง มิใชเสนแบงระหวาง ‘เขา’ กับ ‘เรา’  กลาวอีก
นยัหนึง่กคื็อ อุดมการณทางการเมืองมิใชเร่ืองสํ าคัญ และความซื่อสัตยสุจริตหามีความสํ าคัญไม

ในเวทีการเมืองในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยหยั่งรากลึก เสนแบงระหวาง 
‘เขา’ กับ ‘เรา’ ทีสํ่ าคญั ก็คือ อุดมการณทางการเมือง พวก ‘เรา’ กคื็อ กลุมการเมืองที่ยึด 
อุดมการณทางการเมืองเดียวกันหรือใกลเคียงกัน  สวนพวก ‘เขา’ ประกอบดวยผูที่มีอุดมการณ
ทางการเมืองตางออกไป ในประเทศที่มีวัฒนธรรมการเมืองที่เครงครัดเรื่องอุดมการณ การผสม
พนัธุพวก ‘เขา’ กบัพวก ‘เรา’ เปนไปไมได หรืออยางมากที่สุดเปนไปไดยาก เมื่ออุดมการณทางการ
เมืองแตกตางกัน ชุดของนโยบาย (Policy Platform) ที่ใชในการบริหารราชการแผนดินยอม 
แตกตางกันดวย ในประเทศที่มีความเครงครัดดานอุดมการณนอย การผสมพันธุพวก‘เขา’ กับ 
‘เรา’ อาจเปนไปได แตตองปรับนโยบายเขาหากัน
 ในประเทศที่เครงครัดเรื่องความซื่อสัตยสุจริต พรรคการเมืองที่ถือตนวาสุจริต
ยอมไมเกลือกกลั้วกับพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงทางทุจริต ความขอนี้เปนจริงในระดับปจเจกชน
ดวย

ในสังคมการเมืองไทย อุดมการณทางการเมืองมิใชเสนแบงระหวางพรรค 
การเมอืง เนื่องเพราะพรรคการเมืองหามีอุดมการณไม  ไมมีพรรค‘เขา ’ หรือพรรค ‘เรา’ ไมมีพรรค
ฝาย ‘ขวา’ หรือพรรคฝาย ‘ซาย’ ทกุพรรคมไิดยึดอุดมการณหนึ่งอุดมการณใดที่แนนอน หากแต 
มีความยืดหยุนดานอุดมการณอยางยิ่ง ความยืดหยุนดังกลาวนี้ก็เพื่อเอื้ออํ านวยการผสมพันธุ 
ในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองไทยมิไดมีเปาหมายสํ าคัญในการขาย ‘สินคาอุดมการณ’  
หากแตมเีปาหมายในการยึดกุมอํ านาจการบริหารราชการแผนดิน

                                                          
5หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวัน 
 พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2543
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ความตองการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเปนพลังผลักดันในการยึดกุมอํ านาจ 
หากตองตกเปนฝายคานซึ่งไรอํ านาจ ยอมตองอดอยากปากแหง อันเปนสัจธรรมที่ผูนํ าพรรคการ
เมืองจํ านวนมากพานพบ ดวยเหตุที่รัฐบาลผสมเปนรูปแบบที่ลงตัวในสังคมการเมืองไทย  
เนื่องเพราะไมมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดที่มีเสียงขางมากในรัฐสภา พรรคการเมือง 
ทั้งหลายจึงเรียนรูที่จะตองมีความยืดหยุนดานนโยบายและมีการปรับอุดมการณและปรับนโยบาย
เขาหากัน เพื่อใหการจัดตั้งรัฐบาลผสมสํ าเร็จลุลวง

ความตองการยึดกุมอํ านาจเพื่อแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการบริหาร 
ราชการแผนดิน นอกจากจะทํ าใหไมมีการเกี่ยงงอนเรื่องอุดมการณและนโยบายพื้นฐานแลว  
ยังทํ าใหไมมีการเกี่ยงงอนเรื่องคุณธรรมอีกดวย พรรคการเมืองพากันผสมพันธุเพราะเห็นแก 
ผลประโยชนทีค่าดวาจะไดรับ โดยไมคํ านึงวา นักการเมืองและพรรคการเมืองที่เขารวมผสมพันธุ
นั้นเคยมีประวัติการโกงบานกินเมืองและปลนชาติหรือไม เสนแบงระหวางความดีกับความชั่ว  
ซึ่งเคยเปนเสนสีดํ าอันเดนชัดแปรเปลี่ยนเปนเสนสีเทา โดยที่แถบสีเทาขยายตัวรุกลํ้ าแถบสีขาว 
ตอไปเร่ือยๆ

‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ กลายเปนสัจธรรมของสังคมการเมืองไทย เพราะเหตุ
ที่มีการหมุนเวียนเขาและออกจากการผสมรัฐบาลเปนระยะๆนั่นเอง ผูที่เคยอยูฝายตรงกันขาม 
อาจกลับกลายเปน ‘มติรแท’ เพยีงชั่วคราว  เมือ่มกีารผสมพันธุรวมรัฐบาลเดียวกัน  สวนผูที่เคย
รวมรัฐบาลเดียวกันอาจกลับกลายเปน ‘ศัตรูถาวร’ ชัว่คราว  เนื่องจากฝายหนึ่งตองระเห็จออกจาก
รัฐบาล

แมวา ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ สะทอนใหเห็นอนิจลักษณะของสังคมการเมือง  
แตขอใหญใจความของ ‘กติกาการเมือง’ ดังกลาวนี้อยูที่ความไมสํ าคัญของอุดมการณการเมือง 
และความไมสํ าคัญของจริยธรรม ดวยเหตุที่ผู นํ านักการเมืองจํ านวนมากและพรรคการเมือง 
เกือบทุกพรรคเกลือกกลั้วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากการบริหารราชการแผนดิน จริยธรรมจงึมิใชบรรทัดฐานในการผสมพันธุทางการเมือง และไมมี
ตํ าแหนงแหงหนบนโตะเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลผสม

ในประวัติศาสตรอันไมยาวไกล พรรคชาติไทยเคยเปนหัวหอกในการอภิปราย 
ไมไววางใจรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2535-2538) ดวยการโจมตีโครงการ สปก. 4-01 อันแสน
อัปยศ จนเปนเหตุใหนายชวน หลีกภัยตองชิงยุบสภากอนที่จะมีการลงมติใหเปนบาดแผลแหงชีวิต 
คร้ันเมื่อถึงคราวรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (2538-2539) พรรคประชาธิปตยเปนหัวหอก 
ในการเลนงานกลุม 16 อันมีนายเนวิน ชิดชอบรวมเปนผูนํ า รวมทั้งการขุดคุยการทุจริต 
และประพฤตมิชิอบของผูนํ าพรรคชาติไทย แตแลวเมื่อนายชวน หลีกภัยกลับมาเปนนายกรัฐมนตรี
คร้ังที่สอง พรรคประชาธปิตยไมละอายที่จะสมคบกับพรรคชาติไทยในการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งๆที่เคย
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ถกูตนกลาวหาวามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดุจเดียวกับที่พรรคชาติไทยไมละอายที่จะเขารวม
รัฐบาลพรรคประชาธิปตย ซึ่งตนเคยกลาวหาวามีการทุจริตและประพฤติมิชอบเชนเดียวกัน

แมวานายชวน หลีกภัยจะไมชอบใจที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธวิพากษวิจารณ 
รัฐบาลของตนอยูบอยครั้ง จนถึงกับจะดํ าเนินการแบง ‘เทพ’ แบง ‘มาร’ ใหชดัเจน แตเมื่อถึง 
คราวอับจนทางการเมือง พรรคประชาธิปตยอาจตองซมซานไปขอใหพรรความหวังใหมมารวม 
รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง มิฉะนั้นอาจไมสามารถยึดกุมอํ านาจอันหอมหวานได ในประการสํ าคัญ 
เมือ่ไรอํ านาจ กระเปาก็ตองแฟบ

ภาพ ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํ ารุงรวมรัฐบาลเดียวกันกับนายชวน หลีกภัย มิใชภาพ 
นานเกนิรอ ในเมือ่นายชวน หลีกภัย และนายสุเทพ เทือกสุบรรณเคยรวมรัฐบาลเดียวกับนายเนวิน 
ชดิชอบมาแลวดวยสมัพันธภาพอันดี

ในสงัคมการเมืองไทย ไมเพียงแตจะไมมีมิตรแทหรือศัตรูถาวรเทานั้น หากยังไมมี 
จริยธรรมที่แทหรือศีลธรรมถาวรอีกดวย จริยธรรมหรือศีลธรรมจะถูกกลาวถึงก็แตในยาม 
ส้ินอ ํานาจเทานั้น
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พันธมิตรทางการเมือง6

สังคมการเมืองไทย ‘พฒันา’ มาสูระดับที่ยึดหลัก ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’
เปน ‘กตกิาการเลนเกม’ (Rule of the Game) พรรคการเมืองที่เคยเปนอริกัน หรือยืนอยูฟากตรง
กนัขามกนั เมือ่ถงึฤดูการผสมพันธุ สามารถผสมพันธุจัดตั้งกันไดอยางหนาตาเฉย โดยลืมเลือน
ความเปนปรปกษ และความเลวทั้งมวลของฝายตรงขามไดอยางงายดาย คติพจน ‘ไมมีมิตรแท  
ไมมีศัตรูถาวร’ เอื้ออํ านวยการจัดตั้งรัฐบาลผสมในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมานี้ จนคติ
พจนดังกลาวนี้แปรสภาพเปน ‘กตกิาการเลนเกม’ ของสังคมการเมืองไทย  ภายใต ‘กติกาการ 
เลนเกม’ ดังกลาวนี ้ความแตกตางดานอุดมการณก็ดี ความแตกตางของบรรทัดฐานทางจริยธรรม 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นความซื่อสัตยสุจริตก็ดี มิใชอุปสรรคสํ าคัญในการผสมรัฐบาล  
ตราบเทาทีก่ารผสมรัฐบาลใหประโยชนแกพรรคการเมืองทุกพรรคที่รวมรัฐบาลในระดับนาพอใจ

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรครั้งแรกภายใต  รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พรรคประชาธปิตยมีทีทาเพลี่ยงพลํ้ าพรรคไทยรักไทย ซึ่งมี ‘พลังดูด’
เหนอืกวา ดวยเหตุดังนั้น ผูนํ าพรรคประชาธปิตยจึงพยายามผนึกพรรครวมรัฐบาลจัดตั้ง พันธมิตร 
6 พรรค  เพือ่จดัตัง้รัฐบาลผสมหลังการเลือกตั้ง หัวหนาพรรคประชาธิปตยแสดงจุดยืนเปนปรปกษ
หัวหนาพรรคไทยรักไทยอยางเดนชัด โดยที่ทั้งสองฝายตางเลนเกมการเมืองสาดโคลนซึ่งกัน 
และกัน และประณามซึ่งกันและกัน

ความพยายามของหัวหนาพรรคประชาธิปตยในการจัดพนัธมิตร 6 พรรค เพื่อ 
จดัตัง้รัฐบาลผสมหลังการเลือกตั้ง กอใหเกิดผลกระทบทางการเมืองที่สํ าคัญอยางนอย 2 ประการ

ประการแรก การจัดตั้งพันธมิตรทางการเมืองที่ถาวรมีผลในการลมลางกติกา 
การเลนเกม ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ เพราะจะกอใหเกิดพันธมติรทางการเมือง 2 กลุมใหญ 
ที่อยู ตรงกันขามและตั้งปอมเปนอริตอกัน ฝายที่รวบรวมกํ าลังคนไดมากกวายอมมีโอกาส 
ในการจัดตั้งรัฐบาล หากพันธมติรถาวรเกิดขึ้นจริง สังคมการเมืองไทยจะประกอบดวย ‘พันธมิตร
ประชาธิปตย’ กับ ‘พันธมิตรไทยรักไทย’ ฝายที่เพียงพลํ้ าจะไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได ฝายที่
                                                          
6หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 
  26 ตุลาคม 2543
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สามารถจัดตั้งรัฐบาลไดจะตองจัดสรรสิ่งจูงใจในการผนึกพันธมิตรอยางแนบแนน หนทางในการ
ผนึกพันธมติรทางการเมืองของฝายรัฐบาล ก็คือ การจัดระบบ ‘เกาอี้ดนตรี’ ใหหวัหนาพรรครวม 
รัฐบาลเวียนกันดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี และการจัดสรรกระทรวงที่อุดมดวยสวนเกิน 
ทางเศรษฐกจิใหพรรครวมรัฐบาลเวียนกันเขาไปเสพสุข ระบบพันธมิตรถาวรดังที่พรรณนาขางตนนี้
จึงไมเปนผลดีตอสุขภาพของสังคมการเมืองไทย เพราะกอใหเกิดการผูกขาดในตลาดการเมือง  
โดยทีฝ่ายคานไมสามารถตรวจสอบและถวงดุลฝายรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประการที่สอง ความมุงมาดที่จะจัดตั้งรัฐบาลดวยการผนึกพันธมติรทางการเมือง  
ดังที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยดํ าเนินการอยูในปจจุบัน มีผลในการทํ าลายจารีตในการจัดตั้งรัฐบาล  
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 การจัดตั้งรัฐบาลยึดถือหลักการวา 
พรรคการเมอืงที่มีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรมากที่สุดจะเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล หลักการ
ดังกลาวนี้กลายมาเปนจารีตทางการเมืองในเวลาตอมา ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญฉบับตางๆมิไดกํ าหนด
หลักการปฏิบัติในเรื่องนี้ ในอดีตที่เปนมา นายชวน หลีกภัยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องนี้อยางมั่นคง  
ดังจะเห็นไดวา ในการเลือกตั้งป 2538 พรรคประชาธปิตยเพลี่ยงพลํ้ าพรรคชาติไทย นายชวนแสดง
ความเปนสุภาพบุรุษ โดยใหพรรคชาติไทยเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล แมวาจะมีลูกพรรค
จํ านวนมากผลักดันใหพรรคประชาธิปตยผนึกกับพรรคพันธมิตรเพื่อแยงชิงการจัดตั้งรัฐบาล  
แตนายชวนมิไดโอนออนตามแรงผลักดันดังกลาวนี้ โดยแสดงความมั่นคงในการยึดถือและปฏิบัติ
ตามจารตีของสงัคมการเมืองไทย แตคราวนี้ นายชวนกลับเปนผูนํ าในการแหกจารีตดังกลาวนี้เอง 
โดยแสดงความเห็นอยางชัดเจนวา แมพรรคประชาธิปตยจะกลายเปนพรรคอันดับสอง แตยังคง
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได หาก พันธมิตร 6 พรรค ผนึกตัวอยางเหนียวแนน หัวหนาพรรค 
ประชาธิปตยไปไกลถึงกับ ‘ออยเหยื่อ’ วา  หาก พันธมิตร 6 พรรคสามารถผนึกตัวไดสํ าเร็จ และ
พรรคชาติพัฒนาไดที่นั่ง ส.ส. มากกวาพรรคพันธมิตรใดๆ พรรคประชาธิปตยจะสนับสนุนให 
หัวหนาพรรคชาติพัฒนาดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี จนลูกพรรคชาติพัฒนาเรียกรองใหทํ า
สัญญาพนัธมิตรใหชัดเจน

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดกํ าหนดหลักการใหพรรคที่มี 
ส.ส. มากทีสุ่ดเปนแกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาล เพียงแตมีบทบัญญัติวา สภาผูแทนราษฎรจักตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายใน 30 
วนันบัต้ังแตวนัทีม่ีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก (มาตรา 202) หากพนกํ าหนด 30 วันแลว 
ยังไมไดตัวนายกรัฐมนตรี (ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่อียูของสภาผูแทนราษฎร) ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนํ าความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรง
มพีระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี (มาตรา 203)
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แมวาขอเสนอของนายชวน หลีกภัยในการผนึก พันธมิตร 6 พรรค  เพื่อจัดตั้ง 
รัฐบาลมิไดผิดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ แตมีผลในการทํ าลายครรลองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หาก พนัธมิตร 6 พรรค ผนกึตวัเปนพรรคการเมืองเดียวกันกอนการเลือกตั้ง  
แลวชนะการเลือกตั้งโดยเปนพรรคที่มีจํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด เสียงครหา 
เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลยอมไมมี แตถาพรรคประชาธิปตยกลายเปนพรรคอันดับสอง แลวยัง 
ดันทรัุงในการจัดตั้งรัฐบาลโดยอางอิงสัญญา พันธมิตร 6 พรรค  ไมเพียงแตพรรคประชาธิปตย 
เทานัน้ทีเ่สือ่มเสยีศกัดิ์ศรี ชื่อเสียงเกียรติคุณของนายชวน หลีกภัย ซึ่งสั่งสมมาเปนเวลายาวนาน
จะมลายหายไปในชั่วพริบตา

เหตใุดนายชวน หลีกภัยกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรจึงกลายมาเปนปรปกษ ถึงขั้น
ทีต่องเปลี่ยนแปลงกติกาของสังคมการเมืองไทย   จากกรอบ ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ มาเปน
การแบงขั้วเพื่อแยกแยะพันธมิตรกับปรปกษถาวรอยางชัดเจน

เมือ่นายชวน หลีกภัยดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีคร้ังแรกระหวางป 2535- 2538 
นั้น พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรไดรวมรัฐบาลในตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 
ในเดอืนตลุาคม 2537 ในนามพรรคพลังธรรม ในครั้งกระนั้น ไมมีวีแวววา บุคคลทั้งสองมีอาการ 
ศรศิลปไมกินกัน

แตความรูสึกเปนปรปกษกอตัวอยางฉบับพลันในทันทีที่ พ.ต.ท. ทักษิณประกาศ
อยางเปนทางการในการแยงชิงเกาอี้นายกรัฐมนตรี โดยมิไดประกาศเพียงวาจา หากแตไดปฏิบัติ
การ ‘ดูด’ นักการเมืองที่มีศักยภาพในการชนะการเลือกตั้งเขาพรรค รวมทั้งนักการเมืองจาก 
พรรคประชาธิปตยดวย ซึ่งกอใหเกิดความตื่นตระหนกในหมูผูนํ าพรรคประชาธิปตยอยางยิ่ง 
สงครามระหวางพรรคประชาธิปตยกับพรรคไทยรักไทยจึงปะทุข้ึน นายชวนเพิ่งดํ ารงตํ าแหนง 
นายกรัฐมนตรีไดเพียงสองครั้งสองครา และยังมีศักยภาพที่จะยึดครองเกาอี้นี้ตอไป อยางนอย 
ในสายตาของตนเอง ถึงเกาอี้นายกรัฐมนตรีมิใชสมบัติของนายชวน แตอาการหวงแหนเปนธรรม
ชาตขิองปถุชุน ในเมือ่นายชวนนั่งเกาอี้ตัวนี้มานานหลายป จึงรูสึกถึงความเปนปรปกษเมื่อ พ.ต.ท. 
ทกัษณิประกาศชิงเกาอี้ ‘ของตน’

แมวาพรรครวมรัฐบาลจะรวมประชุม พันธมติร 6 พรรค กบัพรรคประชาธิปตย  
แตดูเหมือนวา จะไมมีพรรคการเมืองใดที่พรอมที่จะรวมหัวจมทายกับพรรคประชาธิปตยในการ
แยกขั้วการเมืองใหชัดเจน อยางนอยที่สุด ผูนํ าพรรคชาติพัฒนาและพรรคชาติไทยแสดงออกซึ่ง 
ทาทีดังกลาวนี้
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การเลือกตั้งเปน ‘การลงทุน’ ทางการเมอืงทีต่องใชเงินทุนจํ านวนมหาศาล สํ าหรับ
พรรคการเมอืงขนาดกลางขึ้นไป ตองใชเงินทุนระดับพันลานเปนอยางนอย โดยที่พรรคขนาดใหญ
บางพรรคอาจใชเงินทุนระดับหมื่นลาน การจับกลุมพันธมติรทางการเมืองโดยแยกขั้ว เพื่อใหเห็น 
‘มิตรแท ศัตรูถาวร’ อยางชัดเจน กอใหเกิด ภาวะการเสี่ยงทางการเมือง (Political Risks) โดย 
ไมจํ าเปน หากการจับกลุมผิดพลาด เงินลงทุนในการเลือกตั้งระดับพันลานหรือหมื่นลานนั้น 
จะหายวับไปกับตา การยึดคติพจน ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ ในการจัดระเบียบทางการเมือง
ชวยลดภาวะความเสี่ยงในการลงทุน ภายใตระเบียบดังกลาวนี้ พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการ
ยายขัว้ เพือ่หาผลตอบแทนจากการลงทุนคืนมา ดวยเหตุดังนี้ การสลายกติกาการเลนเกม ‘ไมมี
มิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ ในสงัคมการเมอืงไทยจึงเปนเรื่องยากยิ่ง เพราะกติกาการเลนเกมดังกลาวนี้
สอดรบักบัธรรมชาติของการลงทุนทางการเมือง ซึ่งนับวันตองใชเงินทุนเพิ่มข้ึน

ถงึพรรครวมรัฐบาลจะรวมประชุม พันธมติร 6 พรรค กบัพรรคประชาธิปตย  แต
ถาพรรคประชาธปิตยกลายเปนพรรคอันดับสองหลังการเลือกตั้ง การโบยบินจากแกนประชาธิปตย
ของ ‘พนัธมิตร’ เหลานีเ้ปนเรือ่งคาดหมายได ถึงเวลานั้น ผูนํ าพรรคประชาธิปตยอาจตองนอนเลีย
แผลอนัเกดิจากความพยายามในการแยกแยะ ‘มิตรแท’ กับ ‘ศัตรูถาวร’
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พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค7

เสียงขับขานใหประชาชนเลือกพรรคดังกระหึ่มเกือบทุกครั้งคราที่ใกลฤดูการ 
เลือกตั้ง “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” ถกูชใูหเปนคํ าขวัญทางการเมือง พรรคการเมือง
ขนาดใหญกรอกหปูระชาชนทุกวี่ทุกวันดวยสํ าเนียงเสนาะดังกลาวนี้

เจตจํ านงของคํ าขวัญ “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” อยูที่การบอกกลาว
ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกพรรค อยาเลือกปจเจกบุคคล ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2517 มีผลบังคับใช กระทรวงมหาดไทยโหมโฆษณาวา การเลือกพรรค 
มผีลประดจุหนึง่การฟงดนตรีทั้งวง มิใชการฟงเครื่องดนตรีทีละชิ้น ซึ่งอาจไดฟงเพลงที่ไมสมบูรณ
และไมครบเครื่อง แตในชวงเวลาที่มีการโฆษณาใหประชาชนเลือกพรรคนั้นเอง ชนชั้นปกครอง 
ก็ดํ าเนินการทํ าลายลางพรรคการเมืองที่ยึดกุมอุดมการณสังคมนิยม ดังเชนพรรคสังคมนิยม 
แหงประเทศไทยและพรรคแนวรวมสังคมนิยม แมแตพรรคการเมืองที่ยึดกุมอุดมการณเสรีนิยม  
ดังเชนพรรคพลังใหม ก็ถูกกวาดใหตกเวทีการเมืองไปดวย หากการเลือกพรรคมีผลประดุจหนึ่ง 
การฟงดนตรีทั้งวง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีเสรีภาพในการเลือกวงดนตรีและเพลงที่จะฟง 
ประเภทของวงและเพลงที่จะฟงถูกกํ ากับโดยชนชั้นปกครอง

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” เปน 
หลกัการส ําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใชหรือไม

ภายใตระบอบประชาธิปไตย ประชาชนตองมีสิทธิเสรีภาพในการเลือก ไมวา 
จะเปนการเลือกพรรคหรือการเลือกตัวบุคคล ดังนั้น “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จึงมิใช
หลกัพืน้ฐานของระบอบประชาธิปไตย เปนเพียงการชี้นํ าทางการเมือง

แตอะไรเลาคือประโยชนที่คาดวาจะไดจากขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน ประชา
ชนเลือกพรรค” ?

ขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” มพีืน้ฐานมาจากความเชื่อมั่นใน
ระบบทวิพรรค (Biparty System) โดยหวังวา เมื่อประชาชนเลือกพรรค จนมีพรรคการเมือง 
                                                          
7 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่  
 28 ธันวาคม 2543
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พรรคหนึ่งพรรคใดมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร และพรรคดังกลาวสามารถจัดตั้งรัฐบาลได 
จะไดนํ านโยบายที่ใชหาเสียงในฤดูการเลือกตั้งไปดํ าเนินการ หากประชาชนไมพอใจผลงานของ 
รัฐบาล ยอมหันไปเลือกพรรคอื่นในการเลือกตั้งครั้งตอไปได ในแงนี้ ขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน 
ประชาชนเลือกพรรค” จึงมีผลเสมือนหนึ่งการชี้นํ าใหประชาชนเลือกพรรคโดยพิจารณานโยบาย
ของพรรคเปนดานหลัก

คํ าถามพื้นฐานขอตอไป ก็คือ ขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือก
พรรค” ชวยเพิม่พนูประโยชนสุขของทวยราษฎรหรือไม

เมือ่พจิารณาขอเท็จจริงในสังคมการเมืองไทย เราจะพบวา สภาพการณในสังคม
ไทยมิไดใหหลักประกันวา ขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จะชวยเสริมสรางสุขภาพ
ของสังคมการเมืองไทย และเพิ่มพูนประโยชนสุขของประชาชน ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 5 
ประการ กลาวคือ

ประการแรก พรรคการเมืองไทยมิไดเสนอชุดนโยบาย (Policy Platform) ที่ให 
ทางเลือกที่แตกตางกันแกประชาชน ภายหลังจากที่มีการทํ าลายพรรคที่ยึดอุดมการณสังคมนิยม
ต้ังแตป 2519 เปนตนมา ประชาชนก็ส้ินทางเลือกพรรคการเมือง รัฐธรรมนญูทีบั่งคับใชในเวลา 
ตอมา ไมวาจะเปนฉบับป 2521 และฉบับป 2534 ลวนสรางทํ านบกีดขวางการจัดตั้งพรรค 
การเมือง แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการสงเสริมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม แต 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กลบัมีบทบัญญัติที่ทํ าให
การด ํารงอยูของพรรคการเมืองใหมเปนไปไดดวยความยากลํ าบาก ในประการสํ าคัญ รัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง (Size Bias) โดยมุงสงเสริมพรรคการเมือง 
ขนาดใหญยิง่กวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองที่มีอุดมการณชัดเจนยาก 
ทีจ่ะกอเกดิได และแมจะกอเกิดแลวก็ยากจะดํ ารงอยูได ในประเทศที่ยึดระบบทวิพรรค มักจะมี
พรรคการเมืองที่ยึดอุดมการณตางขั้วกันเพื่อใหประชาชนเลือก ในยุโรปตะวันตก ประชาชน 
มีโอกาสเลือกระหวางพรรคที่ยึดอุดมการณอนุรักษนิยมกับพรรคที่ยึดแนวทางสังคมประชาธิปไตย 
(Social Democracy) ในทํ านองเดียวกับที่ชาวอเมริกันมีโอกาสเลือกระหวางพรรครีปบลิกัน 
กับพรรคเดโมแครต โดยที่ในเวลาตอมามีพรรค ‘สีเขียว’ (Green Party) และพรรคปฏิรูป (Reform 
Party) เปนทางเลอืกใหม แตประชาชนคนไทยหาไดมีทางเลือกเชนนี้ไม

ประการที่สอง ดวยเหตุที่พรรคการเมืองไทยมิไดมีอุดมการณทางการเมือง  
สังคม และเศรษฐกิจที่แตกตางกัน สาระของนโยบายที่เสนอ ‘ขาย’ แกประชาชนจึงมิไดแตกตางกัน 
การเขียนนโยบายเพื่อเสนอ ‘ขาย’ แกประชาชนมีลักษณะเหวี่ยงแห ไมสรางพันธะผูกพันวา  
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จะดํ าเนินนโยบายที่ใชหาเสียงเมื่อไร และอยางไร ในสภาพการณเชนนี้ การเลือกพรรคมิไดมี 
หลักประกันวา จะมีการดํ าเนินนโยบายตามที่หาเสียง เนื่องจากพรรคการเมืองหลีกเลี่ยงการ 
ท ําตาม ‘สัญญาประชาคม’

ประการที่สาม รัฐธรรมนญูมิไดสรางกลไกรับผิด (Accountability Mechanism) 
เพื่อใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลตองดํ าเนินนโยบายตามที่หาเสียง ขอเท็จจริงปรากฏวา  
พรรคการเมอืงเมือ่มโีอกาสจัดตั้งรัฐบาล มักจะไมดํ าเนินนโยบายตามแนวทางที่ใชหาเสียง ขออาง
มาตรฐานโดยทั่วไป ก็คือ นโยบายของพรรคการเมืองมิใชนโยบายของรัฐบาล ในเมื่อไมมีพรรค 
การเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีเสียงขางมากในสภาจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลเดี่ยว การจัดตั้งรัฐบาล
ผสมทํ าใหตองมีการผสมนโยบายของพรรคตางๆที่รวมจัดตั้งรัฐบาลนั้น รูปแบบรัฐบาลผสมถูกใช
เปนขออางในการละเมิด ‘สัญญาประชาคม’ ของพรรคการเมืองที่เปนแกนจัดตั้งรัฐบาล และ
เกื้อกูลใหพรรคการเมืองเสนอ ‘ขาย’ นโยบายอยางไมตองรับผิด ขอเท็จจริงปรากฏอีกดวยวา  
แมพรรคการเมืองที่เสนอ ‘ขาย’ นโยบายชุดเดียวกันมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลรวมกัน และเปนฝาย 
ขางมากในรัฐบาลผสมนั้น นโยบายที่ใชหาเสียงรวมกันนั้นก็ยังอาจมิไดเปนนโยบายของรัฐบาล  
ดังกรณีรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (พ.ศ. 2535-2538) ซึ่งหาเสียงโดยชูนโยบายการเลือกตั้ง 
ผูวาราชการจังหวัดในเมืองใหญและมีความพรอม การขาดเทคโนโลยีในการรักษาพันธสัญญา 
(Commitment Technology) ของพรรคการเมืองทํ าใหประโยชนที่คาดวาจะไดจากการเลือกพรรค
มลายไปสิ้น

ประการที่ส่ี พรรคการเมืองไทย หากไมมีประพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวง  
มักจะมีความประพฤติมิชอบและการฉอฉลอํ านาจ หาพรรคการเมืองที่ไมมีกลิ่นเหม็นไดยาก  
พรรคการเมืองที่มิไดเปนพรรคขี้ฉอจะมีก็แตพรรคการเมืองที่ไมเคยมีอํ านาจในการบริหารราชการ
แผนดินเทานั้น ขอชี้นํ า “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จงึเปนขอชี้นํ าใหเลือกพรรคเวียนขึ้น
ไปปลนและทํ าลายชาติ

ประการที่หา กระบวนการคัดคนของพรรคการเมืองมิใชกระบวนการที่พึงวางใจ 
ไมวาจะเปนการคัดคนเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรและการคัดคนเพื่อดํ ารงตํ าแหนง 
ทางการเมืองตั้งแตระดับรัฐมนตรีลงมา เพราะกระบวนการดังกลาวนี้หาความโปรงใสมิได และ 
มิไดเปดกวางเพื่อใหมีการแขงขันโดยสมบูรณ ขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคการเมืองตั้งแตขนาด
กลางขึ้นไปลวนใชเงินและตํ าแหนงในการซื้อตัวนักการเมืองที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้ง  
โดยไมคํ านึงถึงบรรทัดฐานทางจริยธรรม โดยเฉพาะในประเด็นความซื่อสัตยสุจริต การคัดคน 



112

เพือ่ดํ ารงต ําแหนงทางการเมืองหาไดพิจารณาความรูความสามารถเปนดานหลัก หากแตข้ึนอยูกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนสํ าคัญ พรรคการเมืองบางพรรคตองยกตํ าแหนงรัฐมนตรี 
บางตํ าแหนงใหแกตัวแทนของกลุมทุนผูใหการสนับสนุนทางดานธนกิจการเมือง กระบวนการ 
คัดคนของพรรคการเมืองจึงมิใชกระบวนการที่เอื้ออํ านวยประโยชนสุขแกทวยราษฎร

ดวยเหตุผลดังที่พรรณนาขางตนนี้ “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จงึเปน
มายาคติ ซึ่งเมื่อพิจารณาแตเพียงผิวเผิน อาจหลงเขาใจวาเปนหลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธปิไตย หากแตเนื้อแทหาไดเปนเชนนั้นไม ขอชี้นํ าดังกลาวนี้หากนํ ามาใชในบริบทของสังคม
การเมอืงไทย จะมีผลในการธํ ารงสถานภาพของพรรคการเมืองที่เคยอยูในอํ านาจ ซึ่งลวนแลวแต
เปนพรรคขี้ฉอ หรืออยางนอยที่สุดมีกลิ่นไมสะอาด

แทนที่จะเลือกพรรคเปนกลุมกอน ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมควรพิจารณา
เลือกนักการเมืองเปนรายบุคคล นักเลือกตั้งแมโดยทั่วไปจะมีกลิ่นไมสะอาด แตก็มีนักการเมือง
จํ านวนไมนอยที่ยึดมั่นในอุดมการณประชาธิปไตย กอปรดวยความซื่อสัตยสุจริต และมี 
กลิ่นสะอาด จงพิจารณาเลือกนักการเมืองประเภทนี้ เพื่อใหคนเหลานี้มีที่ยืนในพื้นที่สาธารณะ 
และมอํี านาจตอรองภายในพรรคมากขึ้น ทั้งนี้พึงเขาใจดวยวา ภายใตการจัดระเบียบการเมืองใน
ปจจุบัน นักการเมืองที่มีกลิ่นสะอาดอาจจํ าตองดํ ารงอยูในพรรคการเมืองที่มีกลิ่นเหม็น ในเมื่อ
ระเบียบสังคมการเมืองไทยในปจจุบันสรางทํ านบกีดขวางการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม และ 
ไมยอมรับนักการเมืองที่ไมมีพรรคสังกัด

จงระลึกอยูเสมอวา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” เปนมายาคติที่ทํ าให
การเมอืงไทยวนเวยีนอยูในวัฏจักรแหงความชั่วราย จงทํ าลายมายาคติดังกลาวเสีย

ในการเลอืกตั้งแบบแบงเขต จงเลือกคน อยาเลือกพรรค เพราะพรรคการเมืองไทย
เปนสิ่งชํ ารุดทางจรยิธรรม และเปนแหลงเสื่อมโทรมทางศีลธรรม นอกจากนี้ หากไมมีผูสมัครที่เปน
คนดใีนเขตการเลือกตั้งของทาน ทานยังมีทางเลือกดวยการไมเลือกอีกดวย

ในการเลือกตั้งแบบ Party List จงเลือกพรรคที่เสนอยุทธศาสตการพัฒนา 
ตามปรชัญาเศรษฐกจิแบบพอเพียง หากทานทนความโสมมของพรรคการเมืองมิได ทานยังมีทาง
เลอืกดวยการไมเลือกเชนกัน
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จดหมายเปดผนึก
ถึงประธานคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย8

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย
 เมื่อศาลรัฐธรรมนญูมมีติดวยคะแนนเอกฉันทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 ชี้ขาด
วา พลตรสีนัน่ ขจรประศาสนจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จ ผมรับฟงคํ าวินิจฉัยดังกลาวดวยใจอุเบกขา ดุจเดียวกับสาธารณชนผูมีใจ 
เปนธรรมโดยทั่วไป

พลตรสีนัน่ออกแถลงการณถึงประชาชนในวันเดียวกันนั้น ยอมรับคํ าวินิจฉัยกลาง
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนญู แตยงัยนืยันวา มิไดกระทํ าการทุจริตในหนาที่ และมิไดกระทํ า
ใหประเทศชาติเสียหาย พรอมทั้งยืนยันที่จะชํ าระหนี้คืนแกบริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวิส จํ ากัด 
แมวาศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวา พลตรีสนั่นมิไดกูเงินจากบริษัทดังกลาวก็ตาม พรอมกันนั้น  
พลตรีสนั่นก็มีหนังสือถึงหัวหนาพรรคประชาธิปตยขอลาออกจากตํ าแหนงเลขาธิการพรรค 
ประชาธิปตยในวันเดียวกันนั้นเอง

ผมติดตามพัฒนาการของเหตุการณ ในเรื่องนี้  และรู  สึกปลงสังเวชใน  
ประพฤติกรรมของผูนํ าและสมาชิกพรรคประชาธิปตยบางหมูเหลา คนเหลานั้นถึงจะมิไดแสดง
อาการ ‘ถีบสง’ พลตรีสนั่นนั้น แตก็แสดงพฤติกรรมไมแตกตางจากการ ‘ถีบสง’ พลันที่คณะ 
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงดาบฟนพลตรีสนั่นฐานจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน 
อันเปนเทจ็ พลตรีสนั่นก็กลายเปนบุรุษไรคาทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย หรือที่ภาษาการ
บัญชกีลาววา พลตรีสนั่นเปน Liability (หนี้สิน) มิใช Asset (สินทรัพย) ของพรรคประชาธิปตย

ไมเพียงแตไมมีผูนํ าพรรคประชาธิปตยคนใดเสนอใหยับยั้งใบลาของพลตรีสนั่น
เทานั้น คนเหลานั้นยังดาหนาออกมาบอกกลาววา โทษทัณฑที่พลตรีสนั่นไดรับ อันเปนผลจาก 
คํ าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นเปนเรื่องเฉพาะตัวของพลตรีสนั่นเอง หาไดของเกี่ยวกับ 
พรรคประชาธิปตยแตประการใดไม การแสดงอาการ ‘ตัดหางปลอยวัด’ ของบรรดาผูนํ าพรรค

                                                          
8หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผู จัดการรายวัน ฉบับ 
 วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2543
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ประชาธิปตยเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการขาดกตัญูกตเวทิคุณ อันเปนธรรมขั้นประเสริฐของ
มนุษย

ถงึพลตรสีนัน่จะไมสามารถดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป ตามความ
ในมาตรา 295 แหงรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตการดํ ารงตํ าแหนงภายใน
พรรคการเมืองหาไดขัดกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไม การที่ไมมีผูนํ าพรรคประชาธิปตยคนใด
เสนอใหยับยั้งใบลาของพลตรีสนั่น นอกจากแสดงใหเห็นวา คนเหลานั้นมองพลตรีสนั่นเปน 
Liability ของพรรคประชาธปิตยแลว ยังสะทอนใหเห็นอีกดวยวา ปรปกษของพลตรีสนั่นภายใน
พรรคประชาธิปตยที่ต องการขจัดพลตรีสนั่นออกจากตํ าแหนงที่ยึดกุมกลไกของพรรคมีอยู  
หานอยไม หากโทษทัณฑที่พลตรีสนั่นไดรับเปนเรื่องเฉพาะตัวและมิไดเกี่ยวของกับพรรค 
ประชาธปิตย เหตุไฉนจึงไมเก็บพลตรีสนั่นไวในตํ าแหนงแหงหนเดิม คือ เลขาธิการพรรค

การเรงรีบ ‘ตัดหางปลอยวัด’ พลตรีสนั่น และขับเคลื่อนพรรคประชาธิปตย 
ออกหางจากพลตรสีนั่น เนื่องเพราะพลตรีสนั่นกลายเปนบุรุษไรคาทางการเมือง จะสรางความรูสึก
เชนไรตอพลตรสีนั่น เปนเรื่องที่ผมยากจะหยั่งรูได แตอาการเขยิบออกหางจากพลตรีสนั่นดังกลาว
นีแ้สดงใหเหน็ถึงการขาดกตัญูกตเวทิคุณในหมูผูนํ าพรรคประชาธิปตยโดยกระจางชัด

แมวาพลตรีสนั่นมิไดมีผลงานโดดเดนมากพอที่จะจารึกในประวัติศาสตรชาติไทย
ได แตคุณูปการที่พลตรีสนั่นมีตอพรรคประชาธปิตยเหลือแกการคณานับ ในชวงเวลา 13 ปที่พลตรี
สนั่นดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นสามารถนํ าพรรคประชาธิปตย 
เขาเสนชยัทางการเมืองถึงสองครั้งสองครา หากปราศจากพลตรีสนั่น นายชวน หลีกภัยก็คงไดแต
มองเกาอี้นายกรัฐมนตรีโดยไมมีโอกาสนั่ง แตใครเลาจะเขาใจไดดีเทาพลตรีสนั่นเองวา การเข็น
นายชวนขึน้สูเกาอี้นายกรัฐมนตรีนั้นเหนื่อยยากสาหัสสากรรจมากมายเพียงใด

ในฐานะพอบานของพรรคประชาธปิตย พลตรีสนั่นตองระดมและสะสมทรัพยากร
ทั้งทางการเงินและกํ าลังคน พลตรีสนั่นตองสรางและขยายเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
อยางกวางขวาง หากปราศจากเครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้ พรรคประชาธิปตยยอมมี
ทรัพยากรทางการเงินไมเพียงพอแกการใชจายทางการเมือง และไมเพียงพอในการขยายฐาน 
ทางการเมอืง พลตรสีนั่นตองทํ าตัวเปนแมเหล็กในการดูดดึงนักการเมืองจากพรรคอื่นเขามาสังกัด
พรรคประชาธิปตย หากปราศจากการดูดดึงเชนนี้ พรรคประชาธิปตยยอมมิอาจผงาดขึ้นมาเปน
แกนนํ าในการจัดตั้งรัฐบาลไดถึงสองครั้งสองครา กรณีคลาสสิกไดแก การดูดกลุมงูเหาออกจาก
พรรคประชากรไทยในป 2540 ประวัติศาสตรการเมืองตองจารึกไววา หากตองการเรียนรูวิธีดูด  
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ส.ส. ตองเรยีนรูจากพลตรีสนั่น ขจรประศาสน ไมควรเรียนรูจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผูไรศิลปะ
และรสนิยมในการดูด

ในฐานะพอบานของพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นมีหนาที่หลักในการนํ าพรรค 
ประชาธิปตยยึดกุมอํ านาจรัฐ แตการยึดพื้นที่ทางการเมืองดังกลาวนี้ ทํ าใหพลตรีสนั่นตอง 
แปดเปอนและมีมลทิน ประชาชนบางหมูเหลามองพลตรีสนั่นวาเปนมาเฟย แวดลอมดวย 
สมนุบริวารทีพ่รอมจะใชอํ านาจในทางฉอฉล แตในอีกดานหนึ่ง พลตรีสนั่นก็มีเสนหในการดูดดึง
นักวิชาการ ‘หัวกาวหนา’ มาเปนที่ปรึกษา อันเปนเสนหที่หัวหนาพรรคประชาธิปตยไมมีและ 
ไมมวีนัจะมไีด พลตรีสนั่นยอมแปดเปอนชนิดที่ไมคํ านึงภาพลักษณของตนเอง เพียงเพื่อใหพรรค
ประชาธิปตยยึดกุมอํ านาจรัฐได และเพียงเพื่อใหหัวหนาพรรคประชาธิปตยสามารถระบายสี 
เพือ่ใหตนมีภาพลักษณที่ดีตอไปได

ด วยเหตุดังที่ผมพรรณนาขางตนนี้ ผมจึงมีความเห็นวา อาการที่พรรค 
ประชาธิปตยเขยิบตัวออกหางจากพลตรีสนั่นเปนอาการอันแสดงการขาดกตัญูกตเวทิคุณ  
ผูคนในพรรคประชาธิปตยที่มีตํ าแหนงการเมืองสํ าคัญในปจจุบันควรจะรูคุณพลตรีสนั่น ยิ่งผูที่
สมบูรณพูนสุขจากการดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองยิ่งตองสํ านึกในบุญคุณของพลตรีสนั่นเปนทวี
ตรีคูณ

ในการแสดงกตัญูกตเวทิคุณตอพลตรีสนั่น พรรคประชาธิปตยสมควรสราง 
‘อนุสาวรีย’ แกพลตรีสนั่นในฐานที่มีคุณูปการตอพรรค ‘อนุสาวรีย’ ดังกลาวนี้มิจํ าเปนตองเปน 
รูปปน แตอาจเปนอะไรก็ไดที่ประดิษฐานอยูหนาที่ทํ าการพรรค เพื่อปลุกสํ านึกแหงประวัติศาสตร 
(Sense of History) ในหมูสมาชิกพรรค ไมมียุคสมัยใดของพรรคประชาธิปตยที่รุงเรืองมากเทา 
ยคุทีพ่ลตรสีนัน่ ขจรประศาสนดํ ารงตํ าแหนงเลขาธิการพรรค เงินที่นํ ามาสราง ‘อนุสาวรีย’ นี้ควรจะ
ระดมมาจากสมาชิกพรรคประชาธปิตยดวยกันเอง หาควรนํ าภาษีอากรจากประชาชนมาใชจายไม 
เพราะการสราง ‘อนสุาวรีย’ ดังกลาวนี้เปนเรื่องภายในพรรคประชาธิปตย

ผมมีความรู  สึกว า สมาชิกพรรคประชาธิปตยจํ านวนมากขาดสํ านึกแหง 
ประวัติศาสตร ความขอนี้พิสูจนไดไมยาก ลองนํ าขอทดสอบตอไปนี้ไปถามสมาชิกพรรค 
ประชาธปิตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี ผมเชื่อวามีผูตอบไดอยางถูกตองไมถึง
คร่ึง

(ก) ใครเปนสมาชิกผูกอต้ังพรรคประชาธิปตย
(ข) จงระบุบรรดาศักดิ์ของนายควง อภัยวงศ
(ค) ทีดิ่นและเงินที่ใชสรางที่ทํ าการพรรคประชาธิปตยมาจากแหงหนใด
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 พรรคประชาธิปตยพลาดโอกาสในการปลุกสํ านึกแหงประวัติศาสตรในหมู  
มวลสมาชิกหลายครั้งหลายครา เมื่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณประสบความสํ าเร็จใน ‘การปฏิรูป 
ที่ดิน’ ภายใตโครงการ สปก. 4-01 พรรคประชาธิปตยพลาดโอกาสในการสราง ‘อนุสาวรีย’ ใหนาย
สุเทพในฐานะผูสรางผลงานใหแกพรรค บัดนี้ พรรคประชาธิปตยมิควรพลาดโอกาสในการสราง 
‘อนุสาวรีย’ ใหแกพลตรสีนัน่ เพราะพลตรีสนั่นยิ่งใหญกวานายสุเทพหลายเทานัก

 ผมเชื่อแถลงการณของพลตรีสนั่นโดยบริสุทธิ์ใจวา พลตรีสนั่น ‘…ขาดตก 
บกพรองในการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน…’ โดยทีม่ไิดทุจริตตอหนาที่ และมิไดทํ าใหประเทศ
ชาตเิสยีหาย บทเรียนสํ าคัญจากกรณีพลตรีสนั่น ก็คือ จงอยาดูเบาวิชาการบัญชี ผมอยากเห็น
ความยั่งยืนสถาพรของพรรคประชาธิปตย แมจะไมอยากใหมีอายุยืนเทาไดโนเสารก็ตาม  
ผมกร่ิงเกรงวา หากสมาชิกพรรคประชาธิปตยปราศจากความรูเร่ืองการบัญชีอาจประสบ ‘อุบัติเหตุ
ทางการเมือง’ ดุจเดยีวกบัพลตรีสนั่นได ดังนั้น ผมจึงขอเสนอดวยความหวังดีวา ผูบริหารพรรค
ประชาธิปตยสมควรพิจารณาจัดการฝกอบรมวิชาการบัญชีแกมวลสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผูทีจ่ะด ํารงตํ าแหนงทางการเมือง
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Party List9

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร 2 รูปแบบ รูปแบบแรก ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว 
จ ํานวนสมาชิก 400 คน รูปแบบที่สอง ไดแก การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรค หรือที่รูจักกัน 
ในภาษาอังกฤษวา Party List จ ํานวนสมาชกิ 100 คน รวมจํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น 
500 คน (มาตรา 98)

เจตนารมณของสภารางรัฐธรรมนญูในการออกแบบระบบการเลือกตั้ง (Electoral 
System) ดังเชนที่กลาวขางตนนี้ ก็เพราะตองการแยกแยะบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสองประเภทนี้ใหแตกตางกัน ในขณะที่ ส.ส. ที่มาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต 
ทํ าหนาที่เปนผูแทนราษฎรดูแลทุกขสุขของราษฎร และผลักดันการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน สวน ส.ส. ที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อพรรคทํ าหนาที่ 
เปนผูแทนของชนชาวไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันโดยนัยวา หากพรรคการเมืองพรรคใด
เปนแกนนํ าหรือรวมจัดตั้งรัฐบาล รัฐมนตรีที่จะรวมรัฐบาลจักตองมาจาก ส.ส. ในระบบบัญชี 
รายชื่อพรรคของพรรคการเมืองนั้น

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู แทนราษฎรครั้งแรกภายใต  รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ในเดือนมกราคม 2544 พรรคการเมืองพากันเสริมภาพลักษณ 
ของพรรค ดวยการดูดดึงผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาชีพ และผูนํ าในสาขาตางๆมารวมในบัญชีรายชื่อ
พรรค กระนั้นก็ตาม นักการเมืองหนาเกาที่เปน ‘ขุนพล’ ของพรรคยังคงยึดกุมอันดับตนๆของบัญชี
รายชือ่พรรค ซึง่นอกจากมีโอกาสไดรับเลือกเปน ส.ส. มากกวาผูอ่ืนแลว ยังสอเคาวาจะไดยึดกุม
เกาอีรั้ฐมนตรหีากพรรคมีโอกาสเขารวมการจัดตั้งรัฐบาลอีกดวย ดังนั้น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ
สวนที่มิไดเปน ‘ขุนพล’ ด้ังเดมิของพรรคจึงมีฐานะเปนเพียง ‘พระอันดับ’ ประดบัพรรคเทานั้น จะมี
บทบาททางการเมืองทั้งภายในและภายนอกพรรคมากนอยเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับการออกแบบ
เชงิสถาบัน (Institutional Design) และกตกิาการเลนเกมของพรรค ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่ง
                                                          
9 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผู จัดการรายวัน ฉบับ 
 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2544
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สํ าหรับพรรคประชาธปิตย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม พรรคเสรีธรรม 
และพรรคราษฎร สวนพรรคชาติไทยนั้นเลือกยุทธวธิีการสง ‘ขุนพล’ ลงสนามเลือกตั้งระบบแบงเขต 
เพราะยึดหลัก ‘สิบเบี้ยใกลมือ’ เนือ่งจากเกรงวาจะสูญเสียพื้นที่ทางการเมืองหากสงนักการเมือง
หนาใหมลงแขงขัน แตคร้ันเมื่อพรรคชาติไทยตกลงเขารวมรัฐบาลกับพรรคไทยรักไทย บรรดา  
‘ขุนพล’ ทีรั่กษาฐานทีม่ัน่ไดตางถูกกีดกันมิใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี เนื่องเพราะ พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตรตองการปฏิบัติตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ไมตองการใหรัฐมนตรีมาจาก
การเลือกตั้งระบบแบงเขต

แมวาพรรคชาติไทยจะมีจํ านวนสมาชิกสภาผู แทนราษฎรจากระบบแบงเขต 
มากกวาพรรคความหวังใหมและพรรคชาติพัฒนา อันเปนผลจากยุทธวิธี ‘สิบเบี้ยใกลมือ’ ของ
พรรคชาตไิทย แตพรรคชาติไทยกลับมี ส.ส. จากระบบบัญชีรายชื่อนอยกวาทั้งพรรคความหวังใหม
และพรรคชาตพิฒันา (ดูตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวา ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งอาจตัดสินใจในการ
เลือกตั้งโดยแยกแยะระหวางระบบแบงเขตกับระบบบัญชีรายชื่อตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 
หากตีความเขาขาง สสร. การณอาจเปนไปไดวา ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งเลือกผูแทนในระบบ
บัญชรีายชือ่โดยพิจารณานโยบายของพรรคเปนดานหลัก ในขณะที่การเลือก ส.ส. ระบบแบงเขต
อาจพจิารณาจากประโยชนที่เขตการเลือกตั้งจะไดรับเลือกจาก ส.ส.

การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อเปนการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียงที่ไดรับ 
(Proportional Representation) แตก็มิไดประโยชนจากระบบตัวแทนตามสัดสวนอยางเต็มที่  
ในการเลือกตั้งระบบพหุนิยม (Plurality System) ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงสูงกวาผูสมัคร 
คนอืน่ๆจะไดรับเลือกเปนผูแทนราษฎร ระบบนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา First – past – the – post 
System การเลือกตั้งระบบพหุนิยมมีจุดบกพรองที่เกื้อประโยชนพรรคการเมืองขนาดใหญ  
แตลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก

ขอใหพจิารณาตัวอยางดังตอไปนี้ สมมติวา มีพรรคการเมืองอยูเพียง 2 พรรค คือ 
พรรค A กับพรรค B ผลการเลือกตั้งปรากฏวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรค A ชนะพรรค B ในทุก
เขตการเลือกตั้ง ดังนั้น พรรค A สามารถยดึสภาผูแทนราษฎรได ทั้งๆที่มีประชาชนจํ านวนไมนอย 
ทีเ่ลือกพรรค B แตพรรค B ไมมตัีวแทนในสภาผูแทนราษฎรเลย ดวยเหตุดังนี้ ระบบพหุนิยม 
จงึเกื้อกูลใหพรรคขนาดใหญมีตัวแทนเกินกวาที่จะได (Overrepresentation) ขณะเดียวกันกลับ
ท ําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กมีตัวแทนนอยกวาที่สมควรจะได (Underrepresentation)

การเลือกตั้งระบบตัวแทนตามสัดสวน (PR) ตองการแกไขขอบกพรองของระบบ
พหนุยิมดงักลาวขางตนนี้ ทั้งนี้เพื่อให ‘ชนกลุมนอย’ ทางการเมอืงมีตัวแทนในสภาผูแทนราษฎร
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ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ลอกแบบ
มาจากระบบของประเทศเยอรมนี ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมีคะแนนเลือกตั้ง 2 คะแนน 
คะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้งผูแทนระบบแบงเขต อีกคะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้งระบบบัญชี 
รายชือ่ พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียงนอยกวา 5% ของจํ านวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ 
จะไมมีผูแทนระบบบัญชีรายชื่อ (มาตรา 100)

การกํ าหนดคะแนนเสียงขั้นตํ่ าที่ระดับ 5% ดังกลาวนี้ ทํ าใหการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 ทํ าลายขอดีของระบบตัวแทนตามสัดสวน แทนที่ระบบ
บัญชีรายชื่อจะชวยลดการมีผูแทนเกินกวาที่สมควรของพรรคการเมืองขนาดใหญ และลดการมี 
ผูแทนตํ่ ากวาที่สมควรของพรรคการเมืองขนาดเล็ก กลับเสริมสรางอคติวาดวยขนาดของพรรค 
(Size Bias) โดยลงโทษพรรคขนาดเล็ก และสงเสริมพรรคขนาดใหญ
 ขอเทจ็จริงจากการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 ปรากฏวา พรรคการเมืองที่ไดรับ
คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อต้ังแต 5% ข้ึนไป ของจํ านวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง 
มีเพียง 5 พรรค โดยไดคะแนนเสียงรวมกันคิดเปนรอยละ 85.69 ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง  
อีกรอยละ 14.31 (รวม 4,095,687 คน) ไมมีตัวแทนในระบบบัญชีรายชื่อพรรคในสภาผูแทน
ราษฎร นบัเปนสัดสวนที่สูงมาก ดวยเหตุดังนี้ การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามมาตรา 100 
จงึท ําลายขอดีของระบบผูแทนตามสัดสวน โดยที่จํ านวน ส.ส. อีกประมาณ 14 คน ถูกเฉลี่ยใหแก
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย

หากกํ าหนดคะแนนเสียงขั้นตํ่ าที่ระดับ 1% พรรคการเมืองที่มี ส.ส.  
ในระบบบญัชรีายชื่อพรรคจะมีจํ านวนเพิ่มข้ึนเปน 9 พรรค (ดูตารางที่ 2) ซึ่งไดรับคะแนนเสียง 
รวมทัง้สิน้ 93.06% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง โดยมีเพียง 6.94% เทานั้นที่ไมมีผูแทนในสภาภายใต
ระบบนี ้ การลดระดับคะแนนเสียงขั้นตํ่ าจาก 5% เหลือ 1% จะชวยลดความไดเปรียบของพรรค
ขนาดใหญลงได จากการประมาณการตามตารางที่ 3 พรรคการเมืองที่มีจํ านวน ส.ส. ระบบบัญชี
รายชื่อลดลง ไดแก พรรคไทยรักไทย (4 คน) พรรคประชาธิปตย (2 คน) และพรรคความหวังใหม 
(1 คน) สวนพรรคที่ได ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพิ่มข้ึน ไดแก พรรคเสรีธรรม (3 คน) พรรค 
ถิน่ไทย (2 คน) พรรคราษฎรและพรรคประชากรไทย (พรรคละ 1 คน) โดยที่พรรคชาติพัฒนา 
และพรรคชาตไิทยมีจํ านวน ส.ส. ระบบนี้เทาเดิม (ดูตารางที่ 3) ดวยเหตุดังนี้ รัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 จึงเพิ่มพูนอคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง โดยที่การเลือกตั้ง
ระบบบัญชีรายชื่อเปนปจจัยสํ าคัญในการนี้

ในหมูพรรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองที่มีขนาดใหญมากเพียงใด ยิ่งมี
ความไดเปรียบในระบบบัญชีรายชื่อมากเพียงนั้น ผลการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรค 



120

ไทยรกัไทยไดรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 248 คน คิดเปนรอยละ 49.60 ของจํ านวน ส.ส. ทั้งสองระบบ 
ในขณะที่พรรคประชาธปิตยมีสัดสวน ส.ส. เพียง 25.60% (128 คน) หากลดคะแนนเสียงขั้นตํ่ า
เหลอื 1% ตามขอเสนอขางตนนี้ พรรคไทยรักไทยจะมี ส.ส. รวม 244 คน เทียบกับพรรค 
ประชาธปิตย 126 คน หรือ 48.80% เทียบกับ 25.20% ของจํ านวน ส.ส. (ดูตารางที่ 5)

ระบบบัญชีรายชื่อตามการออกแบบของรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังมี 
ขอบกพรองในการทํ าลายกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) ในขณะที่ ส.ส.ระบบ
แบงเขตมีความรับผิดตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน จึงตองดูแลทุกขสุขและทํ าหนาที่ 
เปนตวัแทนของราษฎร มิฉะนั้นอาจตองพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป แต ส.ส. ระบบบัญชี 
รายชือ่ไมตองรับผิดตอประชาชน หากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมพอใจ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ 
กม็อิาจอาศยัการเลือกตั้งเปนกลไกในการลงโทษ ส.ส. ในระบบนี้ได เพราะการเขาสูบัญชีรายชื่อ
และการเลือกตั้งอันดับในบัญชีรายชื่อเปนอํ านาจของคณะกรรมการพรรค ดวยเหตุดังนี้ ส.ส. 
ระบบบัญชีรายชื่อจึงมีความรับผิดตอหัวหนากลุมหรือหัวหนามุง จะไดเขาสูบัญชีรายชื่อพรรค 
หรือไม จะไดติดอันดับในบัญชีรายชื่อสูงตํ่ าเพียงใด ข้ึนอยูกับบารมี พลัง และอํ านาจตอรอง 
ทางการเมอืงของหัวหนากลุมหรือหัวหนามุงที่สังกัด

กลาวโดยสรุป ก็คือ การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามการออกแบบ 
ของรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในดานหนึ่งเพิ่มพูนอคติวาดวยขนาดของพรรค 
ดวยการใหประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคขนาดเล็ก โดยที่พรรคที่มีขนาด
ยิ่งใหญเพียงใดยิ่งมีความไดเปรียบมากเพียงนั้น ในอีกดานหนึ่งทํ าให ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
พรรครบัผิดตอหัวหนากลุมหรือมุงการเมืองที่สังกัด โดยมิตองรับผิดตอประชาชน
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ตารางที่ 1
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  และ 29 มกราคม 2544
จ ําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง

พรรค จํ านวน ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อ

จํ านวน ส.ส.
ระบบแบงเขตเลือกตั้ง

จํ านวน ส.ส.
รวม

1.  ไทยรักไทย 48 200 248
2.  ประชาธิปตย 31 97 128
3.  ชาติไทย 6 35 41
4.  ความหวังใหม 8 28 36
5.  ชาติพัฒนา 7 22 29
6.  เสรีธรรม - 14 14
7.  กิจสังคม - 1 1
8.  ราษฎร - 2 2
9.  ถิ่นไทย - 1 1

        รวม 100 400 500

ที่มา คณะกรรมการการเลือกต้ัง
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ตารางที่ 2
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรค

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จ ําแนกตามพรรค

พรรค คะแนนเสียงเลือกตั้ง %

1.  ไทยรักไทย 11,634,495 40.64
2.  ประชาธิปตย 7,610,789 26.58
3.  ความหวังใหม 2,008,498 7.02
4.  ชาติพัฒนา 1,755,476 6.13
5.  ชาติไทย 1,523,807 5.32
     รวม 5 พรรคใหญ 24,533,515 85.69
6.  เสรีธรรม 807,902 2.82
7.  ถิ่นไทย 604,029 2.11
8.  ประชากรไทย 339,462 1.19
9.  ราษฎร 356,831 1.25
     รวม 9 พรรคใหญ 26,641,739 93.06

 10.  พรรคอื่นๆ 28 พรรค 1,987,463 6.94
         รวมทั้งส้ิน 28,629,202 100.00

ที่มา คณะกรรมการการเลือกต้ัง
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ตารางที่ 3
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ระบบบัญชีรายชื่อพรรค

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จ ําแนกตามพรรค

จํ านวน ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคพรรค
ตาม รธน. 2540 ตามขอเสนอใหม

1.  ไทยรักไทย 48 44
2.  ประชาธิปตย 31 29
3.  ความหวังใหม 8 7
4.  ชาติพัฒนา 7 7
5.  ชาติไทย 6 6
6.  เสรีธรรม - 3
7.  ถิ่นไทย - 2
8. ราษฎร - 1
9.  ประชากรไทย 1

         รวมทั้งส้ิน 100 100

หมายเหตุ ขอเสนอใหมกํ าหนดวา พรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอยกวา 1% ของจํ านวนผูใชสิทธิเลือกต้ังทั่ว
ประเทศจะไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือพรรคในสภาผูแทนราษฎร (คะแนนเสียงขั้นตํ่ าตามรัฐธรรมนูญ 
ฉบับป 2540 กํ าหนดที่ระดับ 5%)
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ตารางที่ 4
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6  และ 29 มกราคม 2544
ตาม รธน. 2540 และตามขอเสนอใหม

จํ านวน ส.ส. ตามขอเสนอใหม
พรรค

ระบบบัญชีรายชื่อ ระบบแบงเขต รวม

จํ านวน ส.ส. ตาม
รธน. 2540

1.  ไทยรักไทย 44 200 244 248
2.  ประชาธิปตย 29 97 126 128
3.  ชาติไทย 6 35 41 41
4.  ความหวังใหม 7 28 35 36
5.  ชาติพัฒนา 7 22 29 29
6.  เสรีธรรม 3 14 17 14
7.  กิจสังคม - 1 1 1
8.  ราษฎร 1 2 3 2
9.  ถิ่นไทย 2 1 3 1

10.  ประชากรไทย 1 - 1 -
     รวม 100 400 500 500

หมายเหตุ คะแนนเสียงขั้นตํ่ าที่จะทํ าใหได ส.ส. ระบบบัญชีรายช่ือพรรคกํ าหนดไวที่ระดับ 1% ของจํ านวนผูใชสิทธิ 
    เลือกต้ัง  แทนที่จะเปน 5% ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
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ตารางที่ 5
สัดสวนจํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

พรรคไทยรักไทย เทียบกับพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544

(% ของจ ํานวน ส.ส.)

ผลการเลือกตั้งตามประกาศ ผลการเลือกตั้งตามขอสมมติระบบการเลือกตั้ง
ทรท ปชป ทรท ปชป

  1.  ระบบแบงเขต 50.00 24.25 50.00 24.25
  2.  ระบบบัญชีรายชื่อ 48.00 31.00 44.00 29.00

  3.  รวม 49.60 25.60 48.80 25.20

ที่มา 1. สัดสวนจํ านวน ส.ส. ตามประกาศอยางเปนทางการ คํ านวณจากตารางที่ 1
2. สัดสวนจํ านวน ส.ส. ตามขอสมมติ คํ านวณจากตารางที่ 4

หมายเหตุ 1. ขอสมมติเกี่ยวกับการปดเศษจํ านวน ส.ส. ตามระบบบัญชีรายช่ือ ยึดเกณฑ 1%  พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนน  
    เสียงตํ่ ากวา 1% ของจํ านวนผูใชสิทธิเลือกต้ังจะไมมี ส.ส. จากระบบบัญชีรายช่ือ
2. ทรท = พรรคไทยรักไทย
    ปชป = พรรคประชาธิปตย
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พรรคประชาธิปตย
กับการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ10

หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2544 รายงานขาวปญหา 
ความคุกรุนภายในพรรคประชาธปิตย ถึงกับพาดหัวขาวหนาหนึ่งวา “ปชป.แตก อดีต สส.ออก  
สุเทพคุมพรรคเบ็ดเสร็จ” เนือ้หาของรายงานขาวนี้จับประเด็นเรื่องความไมพอใจของสมาชิกพรรค
เกี่ยวกับการจัดอับดับบัญชีรายชื่อ เมื่อความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคประชาธิปตยตกตํ่ า 
บรรดาผูที่ถูกจัดอยูในอันดับทายๆพากันสอบตกเปนแถว ในจํ านวนนี้รวมนายปรีชา สุวรรณทัต 
นายวิชัย ตันศริิ นายพรเทพ เตชะไพบูลย และนายอํ านวย ปะติเส แมแตนายสาวิตต โพธิวิหค  
กเ็กอืบตกรถไฟขบวนบัญชีรายชื่อพรรค

แมวาผูนํ าพรรคประชาธิปตยจะปฏิเสธความแตกแยกภายในพรรค และบรรดา
นักเลือกตั้งที่ตกรถไฟขบวนบัญชีรายชื่อพรรคตางใหสัมภาษณวามิไดนอยใจที่ถูกจัดอยูอันดับต่ํ า
ในบัญชีรายชื่อของพรรค ถึงจะอมพระมาพูด สาธารณชนก็ยากที่จะเชื่อนํ้ าคํ าได จะใหเชื่อได 
อยางไรวา คนที่ตองการเปนนักเลือกตั้งมี ‘ความสุข’ ทีส่อบตก เวนเสียแตวา คนเหลานั้นลวนแลว
แตเปน Masochist

ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 พรรค 
ประชาธปิตยไดรับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ 26.58 ของจํ านวน
ผูใชสิทธิเลือกตั้ง (ดูตารางที่ 1) หากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อยึดหลกัการเลือกผูแทนตาม 
สัดสวน (Proportion Representation) พรรคประชาธิปตยจะมี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ 26-27 
คน เทยีบกับพรรคไทยรักไทย 40-41 คน แตเปนเพราะรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 มไิดยดึหลักการเลือกผูแทนตามสัดสวนราษฎรผูใชสิทธิเลือกตั้ง หากแตมีอคติวาดวยขนาด
ของพรรค (Size Bias) โดยมฐีานความเชื่อวา พรรคการเมืองขนาดใหญ ‘ดี’ กวาพรรคการเมือง
ขนาดเลก็ ดังนั้น จึงมีบทบัญญัติลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยมิใหพรรคการเมืองที่ไดรับ

                                                          
10หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผู จัดการรายวัน ฉบับ 
 วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2544
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คะแนนเสยีงตํ ่ากวารอยละ 5 ของผูใชสิทธิเลือกตั้งมี ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ อันเปนเหตุใหพรรค
การเมืองขนาดใหญมี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อเกินกวาสัดสวนคะแนนเสียง ดังจะเห็นไดวา 
พรรคไทยรกัไทย ซึ่งควรมี ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อเพียง 40-41 คน กลับไดรับจัดสรรเกาอี้ถึง 48 
คน และพรรคประชาธปิตยไดที่ทั่ง 31 คน แทนที่จะเปน 26-27 คน (ดูตารางที่ 2)

เมื่อพิ เคราะห สมาชิกสภาผู แทนราษฎรในระบบบัญชีรายชื่อของพรรค  
ประชาธปิตยจ ํานวน 31 คน ปรากฏวาเปนนักการเมืองหนาใหมอันผูนํ าพรรคประชาธิปตยถือเปน 
‘ดาราประดับพรรค’ ถงึ 10 คน (32.3%) เกาอี้นอกเหนือจากนี้ถูกยึดครองโดยนักเลือกตั้งรุน 
ลายครามจากภาคใต 9 คน (29.0%) และกรุงเทพมหานคร 6 คน (19.3%) ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 3

ในการเขาสูสนามเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรคประชาธิปตยรูตัววาเปนรอง
พรรคไทยรกัไทย จงึพยายามสรางภาพลักษณของพรรค เพื่อกอบกูคะแนนนิยมทางการเมือง ทั้งนี้
ดวยการใชยุทธวธิสํี าคัญอยางนอย 2 ยุทธวิธี ยุทธวิธีแรก ดวยการหลกีเลี่ยงการชูนายธารินทร 
นมิมานเหมนิทเปนผูน ําทมีเศรษฐกิจ จนทายที่สุดถึงกับชูนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะขึ้นเปนผูนํ าควบคู
กบันายชวน หลกีภัย กระนั้นก็ตาม สาธารณชนยังคงจดจํ าอาการ ‘เกาเหลา’ ในทมีเศรษฐกิจของ
พรรคประชาธิปตยไดดี อีกทั้งภาพที่ยังแลดูขาวสะอาดของนายอภิสิทธิ์ก็มิอาจกลบความโสโครก
และกลิ่นเหม็นที่สรางขึ้นโดยผูนํ าพรรคบางภาคสวนภายในพรรคประชาธิปตยได ยุทธวิธีที่สอง
ดวยการนํ าคนนอกเขาสูบัญชีรายชื่อพรรค คนนอกเหลานี้ประกอบดวยอดีตขุนนางขาราชการ  
ผูน ําภาคธุรกิจ และอาจารยมหาวิทยาลัย นับเปนการนํ า ‘เลือดใหม’ ผสมกับ ‘เลอืดเกา’ พรรค
ประชาธปิตยพยายามใชคนนอกเหลานี้เปนจุดขาย

การนํ าคนนอกเขาสูบัญชีรายชื่อพรรคยังผลใหสมาชิกเกาของพรรคตกอันดับ 
เปนทิวแถว นายปรีชา สุวรรณทตั ผูซึง่แสดงความภักดีตอพรรคอยางเสมอตนเสมอปลาย ดวยการ
ท ําหนาที่ ‘องครกัษพิทักษพรรค’ ตองอกหกั นายอํ านวย ปะติเส ซึ่งทํ าหนาที่ ‘หนงัหนาไฟ’ รับศึก
สมชัชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี มิไดรับผลตอบแทนทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ ฯลฯ

แกนนํ าพรรคประชาธปิตยบางคนตั้งขอกังขาวา เหตุใด นายพรเสก กาญจนจารี 
(26) และนายพรวุฒิ สารสิน (30) จึงติดอันดับเหนือกวานายปรีชา สุวรรณทตั และนายวิชัย ตันศิริ 
และเหตใุด นายอรรถพล สรสุชาติ (22) จึงติดอันดับสูงกวานายสาวิตต โพธิวิหค (29) (มติชน 
ฉบับวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2544)
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ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อนับเปนหนาตาของพรรค รัฐธรรมนูญฉบับป 2540  
มีเจตนารมณที่จะใหพรรคการเมืองคัดสรร ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อข้ึนดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี  
ดังนั้น การจัดทํ าบัญชีรายชื่อจึงเปนเรื่องสํ าคัญรองจากการนํ าเสนอนโยบาย ในขณะที่การ 
นํ าเสนอนโยบายมีผลเสมือนหนึ่งการนํ าเสนอขาย ‘บริการความสุข’ ในตลาดการเมือง การนํ า
เสนอบญัชีรายชื่อมีผลเสมือนหนึ่งการนํ าเสนอตัวบุคคลผูผลิต ‘บริการความสุข’ นัน้แกประชาชน

คณะบุคคลผูมีอํ านาจหนาที่ในการจัดทํ าบัญชีรายชื่อของพรรคยอมตองประเมิน 
‘มลูคาทางการเมือง’ ของสมาชกิพรรคแตละคน ทั้งนี้โดยมีเปาประสงคหลักที่จะใหไดมาซึ่งคะแนน
เสยีงสูงสุดจากการเลือกตั้ง (Vote Gains Maximization) พรอมกันนั้น ก็มีการจัดอันดับบัญชี 
รายชือ่ตามล ําดับของมูลคาทางการเมืองดวย แตการจัดอันดับอาจผิดพลาดได หากมีการประเมิน 
‘มลูคาทางการเมือง’ ผิดพลาด ความผิดพลาดในการประเมิน ‘มลูคาทางการเมือง’ อาจเปนผล
จากความไมสมบูรณของสารสนเทศ อยางไรก็ตาม การที่สมาชิกพรรคบางคนไดอันดับต่ํ า  
ยอมสะทอนขอเท็จจริงที่วา ผูนํ าพรรคมองสมาชิกพรรคดังกลาวเปน ‘สินทรพัยทางการเมือง’ ที่ให
ผลตอบแทนตํ่ า ในขณะที่ผูที่ติดอันดับตนๆเปนผูที่สามารถใหผลตอบแทนทางการเมืองแกพรรค 
ไดมากกวา

แตการจัดอันดับบัญชีรายชื่อมิไดเกิดจากการประเมิน ‘มลูคาทางการเมือง’ ของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งอยางเปนวิทยาศาสตรเพียงโสดเดียว หากยังเปนผลจากกระบวนการตอรอง 
ทางการเมืองภายในพรรคอีกดวย ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา พรรคการเมืองทุกพรรคประกอบดวย
กลุมการเมืองมากกวาหนึ่งกลุม หรือมุงการเมืองมากกวาหนึ่งมุง กลุมหรือมุงการเมืองเหลานี้ 
ลวนตองการผลักดันใหสมาชิกติดบัญชีรายชื่ออันดับสูงๆดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้น การตอรองภายใน
พรรคจึงเปนกระบวนการสํ าคัญในการจัดอันดับบัญชีรายชื่อ โดยที่การตอรองดังกลาวนี้มีความ
สํ าคญัยิ่งกวาการประเมิน ‘มลูคาทางการเมือง’ เสยีอกี ผูที่ไมติดอันดับหรือติดอันดับต่ํ าในบัญชี
รายชือ่ อาจเปนเพราะมิไดสังกัดกลุมหรือมุงการเมือง หรือมุงการเมืองที่สังกัดไรพลังตอรอง หรือ 
ผูนํ ามุงประเมิน ‘มลูคาทางการเมือง’ ออกมาตํ่ า

การเลอืกตัง้ระบบบัญชีรายชื่อทํ าลายกลไกความรับผิดของ ส.ส.ที่มีตอประชาชน 
(Accountability Mechanism) ในขณะที่ ส.ส. ในระบบแบงเขตตองรับผิดตอประชาชนในเขต 
การเลอืกตัง้ มฉิะนั้นอาจพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป การเลือกตั้งจึงเปนกลไกที่ผูกสัมพันธให 
ส.ส. ตองมหีนาที่ตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน แต ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อหาตองรับ
ผิดตอประชาชนไม หากแตตองรับผิดตอผูนํ าพรรค หรือตอผูนํ ากลุมหรือมุงภายในพรรค การที่ 
นกัเลอืกตั้งจะติดบัญชีรายชื่อหรือไม และจะติดอันดับสูงตํ่ าเพียงใด ข้ึนอยูกับการชี้ขาดของผูนํ า
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พรรค หรือการตอรองของผูนํ ามุง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหามีอิทธิพลในการกํ าหนดความรับผิด
ของ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อไม

การเลอืกตัง้ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อเพียงยกแรกกํ าลังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดุลยภาพในพรรคการเมืองตางๆ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปตยบงบอกถึงการ 
เปลีย่นแปลงดังกลาวนี้ การเปลี่ยนแปลงสํ าคัญจะเกิดขึ้นในพรรคที่ไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคราษฎร โดยที่พรรคเสรีธรรมยอมใหพรรคไทยรักไทยครอบพรรค 
ไปเรียบรอยกอนหนานี้แลว แมแตพรรคชาติไทย ซึ่งเกือบไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ  รวมทั้ง
พรรคชาตพิฒันาและพรรคความหวังใหม ซึ่งไดสวนแบงที่นั่งนอย ก็จะตองขยับตัวในการเปลี่ยน
แปลงดุลยภาพในอนาคต
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ตารางที่ 1
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ

พรรคการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จ ําแนกตามพรรค

พรรค คะแนนเสียงเลือกตั้ง %

1. ไทยรักไทย 11,634,495 40.64
2. ประชาธิปตย 7,610,789 26.58
3. ความหวังใหม 2,008,498 7.02
4. ชาติพัฒนา 1,755,476 6.13
5. ชาติไทย 1,523,807 5.32

    รวม 5 พรรคใหญ 24,533,515 85.69

6.  เสรีธรรม 807,902 2.82
7. ถิ่นไทย 604,029 2.11
8. ประชากรไทย 339,462 1.19
9. ราษฎร 356,831 1.25

    รวม 9 พรรคใหญ 26,641,739 93.06

   10. พรรคอื่นๆ 28 พรรค 1,987,463 6.94

         รวมทั้งส้ิน 28,629,202 100.00

        ที่มา คณะกรรมการการเลือกต้ัง
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ตารางที่ 2
จ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544
จ ําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง

พรรค
จํ านวน ส.ส.

ระบบบัญชีรายชื่อ
จํ านวน ส.ส.

ระบบแบงเขตเลือกตั้ง
จํ านวน ส.ส.

รวม
1. ไทยรักไทย 48 200 248
2. ประชาธิปตย 31 97 128
3. ชาติไทย 6 35 41
4. ความหวังใหม 8 28 36
5. ชาติพัฒนา 7 22 29
6. เสรีธรรม - 14 14
7. กิจสังคม - 1 1
8. ราษฎร - 2 2
9. ถิ่นไทย - 1 1

       รวม 100 400 500

ที่มา คณะกรรมการการเลือกต้ัง
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ตารางที่ 2
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

สังกัดพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544

จ ําแนกตามภูมิภาค

ภูมิภาค จํ านวน %

กรุงเทพมหานคร 6 19.3
ภาคกลาง 2 6.5
ภาคใต 9 29.0
ภาคเหนือ 2 6.5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 6.5

รวม 21 67.7

ดาราประดับพรรค 10 32.3

รวมทั้งส้ิน 31 100.00

ที่มา    ภาคผนวก
หมายเหตุ   ดาราประดับพรรค หมายถึง ผูสมัครบัญชีรายช่ือซ่ึงพรรคประชาธิปตยเช้ือเชิญมาประดับพรรค
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ภาคผนวก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

สังกัดพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544

อันดับ รายนาม ภูมิภาค/ประเภท

1 ชวน  หลีกภัย ใต
2 บัญญัติ  บรรทัดฐาน ใต
3 อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ กทม.
4 เทอดพงษ  ไชยนันทน เหนือ
5 อาทิตย  อุไรรัตน กลาง
6 ธารินทร  นิมมานเหมินท กทม.
7 สุเทพ  เทือกสุบรรณ ใต
8 สุทัศน  เงินหมื่น อีสาน
9 ไตรรงค  สุวรรณคีรี ใต

10 อนันต  อนันตกูล กทม.
11 เอกกมล  คีรีวัฒน S
12 มารุต  บุนนาค กทม.
13 วิจิตร  ศรีสอาน S
14 มหิดล  จันทรางกูร S
15 พล ต.ท.วรรณรัตน  คชรัตน S
16 จุรินทร  ลักษณวิศิษฎ ใต
17 นิพนธ  พรอมพันธุ อีสาน
18 กอรปศักดิ์  สภาวสุ กลาง
19 คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช S
20 สุรินทร  พิศสุวรรณ ใต
21 ไพฑูรย  แกวทอง เหนือ
22 อรรคพล  สรสุชาติ กทม.



134

อันดับ รายนาม ภูมิภาค/ประเภท

23 สัมพันธ  ทองสมัคร ใต
24 สาทิตย  วงศหนองเตย ใต
25 อัญชลี  เทพบุตร ใต
26 พรเสก  กาญจนจารี S
27 โพธิพงษ  ล่ํ าซํ า S
28 สาวิตต  โพธิวิหค กทม.
29 เอนก  เหลาธรรมทัศน S
30 พรวุฒิ  สารสิน S
31 สรรเสริญ  สมะลาภา S

              หมายเหตุ S      =    ดาราประดับพรรค



ภาคที่หา
โครงสรางตลาดการเมืองไทย
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  จากอํ ามาตยาธิปไตยถึงยียาธิปไตย1

เมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 นั้น ผูนํ าคณะราษฎร 
บางภาคสวนวาดฝนวา สังคมการเมืองไทยจะเปลี่ยนโฉมเปนสังคมประชาธิปไตย แตแลวระบอบ
การเมอืงการปกครองไทยกลับกลายเปนระบอบอํ ามาตยาธปิไตย อันเปนระบอบการปกครองของ
อํ ามาตย โดยอํ ามาตย และเพื่ออํ ามาตย ขุนนางชั้นผูใหญ ทั้งผูนํ าฝายทหารและฝายพลเรือน 
พากันดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบาย สวนเกิน 
ทางเศรษฐกิจเหลานี้แบงสันปนสวนภายในระบบราชการ และมิไดร่ัวไหลออกนอกระบบราชการ 
เวนแตไดรับความเห็นชอบจากผูนํ าเหลาอํ ามาตย

ตราบเทาที่การจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจในระบบราชการเปนที่พอใจของผูนํ า
ฝายทหารกลุมตางๆ และขบวนการสิทธิและเสรีภาพออนปวกเปยก ระบอบอํ ามาตยาธิปไตยจะยัง
มีความคงทนและธํ ารงในสังคมการเมืองไทยตอไปได แตเปนเพราะมีความขัดแยงในหมูผูนํ า 
ฝายทหาร เนื่องเพราะการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจไมลงตัว ประกอบกับขบวนการสิทธิและ
เสรีภาพมีความเขมแข็งขึ้น กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยจึงถูกทอนกํ าลังดวยความยัดแยงภายใน 
และระบอบอํ ามาตยาธิปไตยถูกสั่นคลอนจากขบวนการสิทธิและเสรีภาพ จนกอใหเกิดการ 
เปลีย่นแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516

ผูน ําขบวนการสิทธิและเสรีภาพวาดฝนวา ‘เมือ่ทองฟาสีทองผองอํ าไพ ประชาชน
จะเป นใหญในแผ นดิน’  แต แล วระบอบการเมืองการปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบ  
อํ ามาตยาธิปไตยมาสูระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของยี้ โดยยี ้ และมิใชเพื่อ 
ใครอ่ืน หากแตเพือ่ยี้  ความหวังที่ ‘ประชาชน (จะ) เปนใหญในแผนดิน’ คอยๆจางหายไป  ประดุจ
ไฟมอดเชื้อ ในเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ยีก้ ําลงัถีบตัวขึ้นมาเปนใหญในแผนดิน

แตการที่ระบอบยียาธิปไตยจะลงหลักในสังคมการเมืองไทยมิใชเร่ืองงาย  
เพราะตองเผชิญกับแรงเสียดทานจากกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย การตอสูระหวางกระบวนการ 
                                                          
1หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่  
 1 กุมภาพันธ 2544
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อํ  ามาตยานุวัตรกับกระบวนการยียานุวัตรจึงเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  
เดอืนตลุาคม 2516 การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 มุงทํ าลายขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และ
เขนฆาผูนํ ากลุมพลังประชาธิปไตยเปนดานหลัก โดยที่มิไดกระทบตอกลุมพลังยียาธิปไตยแมแต
นอย แตขบวนการสิทธิและเสรีภาพและกลุมพลังประชาธิปไตยเติบใหญเกินกวาที่จะทํ าลายลางได
โดยงาย กลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยเริ่มตระหนักวา ‘ยคุทอง’ ของตนผานพนไปแลว และจํ าตอง
ประนปีระนอมกบักลุมพลังอื่นในสังคมการเมืองไทย การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2520 กรุยทาง
ในการสรางความออมชอมทางการเมือง ตลอดชวงเวลาระหวางป 2520 – 2530 แมกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตยยังคงมีสวนแบงอํ านาจรัฐ แตหุนสวนอํ านาจรัฐลดนอยถอยลงตามกาลเวลา  
อันเป นผลจากการรุกคืบของกลุ มพลังยียาธิปไตย  ตลอดช วงเวลาดังกล าวนี้  กลุ ม  
พลังประชาธิปไตยซุมซอนสะสมกํ าลัง ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จนกลายเปนกลุมพลัง
สํ าคัญในสังคมไทย

เมื่อ ส้ินยุครัฐบาลพลเอกเปรม  ติณสูลานนท   อํ  านาจรัฐก็ตกแก กลุ ม  
พลังยียาธิปไตยในสัดสวนสํ าคัญ ระบอบการเมืองการปกครองแปรเปลี่ยนจากระบอบ 
อํ ามาตยาธปิไตยมาเปนระบอบยียาธปิไตย แตเปนเพราะกระแสยียานุวัตรมุงดูดกลืนสวนเกินทาง
เศรษฐกิจอยางมูมมาม โดยไมยอมแบงปนใหกลุมพลังอื่นในสังคมไทย การรัฐประหารเดือน
กุมภาพันธ 2534 จึงเกิดขึ้น เพื่อยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจคืนสูกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
ความลุมหลงในอํ านาจทํ าใหกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยรางรัฐบธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย 
พ.ศ. 2534 เพื่อสืบทอดและธํ ารงอํ านาจรัฐ โดยที่กลุมพลังยียาธปิไตยยอมสยบเปนสมุนบริวาร 
เพือ่รอคอยเศษอาหารที่กลุมอํ ามาตยาธปิไตยโยนใหกิน ไมตางจากสุนัขรอคอยกระดูก

แตความพยายามในการรวบและสืบทอดอํ านาจของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย
ตองเผชิญกับการตอตานจากกลุมพลังประชาธิปไตย จนทายที่สุดกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
ตองลาถอย กลุมพลังประชาธิปไตยรุกคืบและผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมือง ซึ่งเริ่มมีพลวัตร 
ต้ังแตป 2535 เปนตนมา จนมีการบังคับใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
 ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาและสภาผู แทนราษฎรครั้งแรกภายใต 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กลุมพลังยียาธิปไตยยังคงสามารถยึดกุมพื้นที่ 
ในรัฐสภาในสัดสวนสํ าคัญ หากกลุมพลังประชาธิปไตยไมสามารถผลักดันใหการปฏิรูปการเมือง
รุดหนาตอไป ระบอบยียาธิปไตยก็จะหยั่งรากลึกในสังคมการเมืองไทย โดยที่กระบวนการ 
ยยีานวุตัรจะขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง
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 กลุมพลังยียาธิปไตยประกอบดวยนักเลือกตั้งเปนหลัก ทั้งนี้มิไดหมายความวา  
นักการเมืองอาชีพสังกัดเผายี้ไปเสียทุกคน เพียงแตมีเปนสวนนอยที่สังกัดกลุมพลังประชาธิปไตย 
และมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ นักการเมืองที่มีอุดมการณจํ านวนมาก
ถูกเขนฆาโดยกลุมซอยราชครูในทศวรรษ 2490 และถูกขจัดออกจากเวทีการเมืองโดยจอมพล 
สฤษดิ์ ธนะรชัตในชวงตนทศวรรษ 2500 การทํ าลายลางพรรคการเมืองแนวทางสังคมนิยมและ 
เสรีนิยมในระหวางป 2516-2519 ทํ าใหนักการเมืองที่มีอุดมการณไมมีที่ยืนบนเวทีการเมือง 
อีกตอไป คงเหลือไวแตนักการเมืองเผายี้

 แทที่จริงแลว ยีม้ไิดมแีตนกัการเมืองเทานั้น ในหมูขุนนางอํ ามาตย ซึ่งรวมขุนศึก
ดวย ก็อุดมดวยยี้ ซึ่งใชอํ านาจและตํ าแหนงหนาที่การงานในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ  
ปลนชาตบิานเมือง และฉอฉลอํ านาจ อํ ามาตยเผายีส้วมเครื่องแบบ และอาศัยอํ านาจเผด็จการ 
ในการปดปาก ปดหู และปดตาประชาชน ประกอบการลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน ทํ าใหอาการ
กินอยางมูมมามไมสูปรากฏสูสาธารณชน แตทั้งนี้มิไดมีนัยวา คนเหลานี้ไมมีสามานยลักษณะ 
ในการบริโภค

นักการเมืองเผายี้อาศัยธนานุภาพในการถีบตัวขึ้นสู เวทีการเมืองระดับชาติ  
สวนใหญของคนเหลานี้เปนนายทุนภูธร ผูมีอิทธิพลในทองถิ่น และกํ านันผูใหญบาน มีฐาน 
ผลประโยชนในระบบสัมปทาน การประกอบกิจกรรมอันเนื่องดวยอบายมุข การลักลอบประกอบ 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ ดังเชนการตัดไมทํ าลายปาและการลักลอบขุดแร  
การประกอบกจิกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังเชนการลักลอบนํ าสินคาเขา การประกอบธุรกิจนํ้ ามันเถื่อน 
และการคายาเสพติด แตเปนเพราะนักเลือกตั้งเผายี้สรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภและ
อาศัยพลังเงินตราในการซื้อเสียง จึงสามารถตบเทาสูรัฐสภาไดโดยไมยาก การขยายตัวของ 
ขบวนการยียานุวัตรทํ าใหนักเลือกตั้งเผายี้สามารถยึดพื้นที่ในสภาผูแทนราษฎรไดมากขึ้นเรื่อยๆ 
พรอมๆกับการคืบคลานเขาไปยึดอํ านาจรัฐ

 ในยุคสมัยที่กลุ มพลังอํ ามาตยาธิไตยเรืองอํ านาจ นักการเมืองเผายี้พากัน 
หมอบอยูใตฝาเทาของผูนํ ากลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตย ดังกรณีการตบเทาเขาสูพรรคเสรีมนังคศิลา
ของจอมพล ป. พิบูลสงครามในชวงปลายทศวรรษ 2490 การสวามิภักดิ์ตอจอมพลสฤษดิ์  
ธนะรัชตในพรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมตนทศวรรษ 2500 การสยบเปนสมุนบริวารของกลุม
ถนอม –ประภาสในพรรคสหประชาไทยตนทศวรรษ 2510 และการยอมตนเปนขารับใชคณะ รสช.
ในพรรคสามัคคีธรรมในชวงป 2534-2535
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 นักการเมืองเผายี้ไมเคยมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ  
ทัง้ในคราวเปลี่ยนแปลงการเมืองเดือนตุลาคม 2516 และการตอตานรัฐบาล รสช.เดือนพฤษภาคม 
2535 มิหนํ าซํ้ ายังขัดขวางและสรางอุปสรรคในการปฏิรูปการเมือง แตเปนเพราะกลุ ม 
พลังประชาธิปไตยเข็งแกรงเกินกวาที่กลุมยียาธิปไตยจะตานทานได กลุมยียาธิปไตยจึงจํ ายอม
ตองใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

 ในยุคสมัยที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเขมแข็ง นักการเมืองเผายี้ยอมตนเปน 
สมุนรับใช และรอคอยเศษอาหารจากผูนํ ากลุมพลังอํ ามาตยาธิไตย แตในยามที่กลุ มพลัง 
อํ ามาตยาธปิไตยเพลีย่งพลํ้ าตอกลุมพลังประชาธิปไตย ทั้งในเหตุการณเดือนตุลาคม 2516 และ
พฤษภาทมิฬ 2535 นักการเมืองเผายีไ้มร้ังรอที่จะสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตย และคืบคลานเขาไป
ยึดกุมอํ านาจรัฐ กลุมพลังยียาธิปไตยเติบใหญข้ึนมาพรอมๆกับการขยายตัวของขบวนการ 
สิทธแิละเสรภีาพ ทั้งๆที่มิไดมีบทบาทในขบวนการนั้น กลุมพลังประชาธิปไตยเมื่อโคนลมกลุมพลัง
อํ ามาตยาธิไตยได กลบัมิไดคืบคลานเขาไปยึดอํ านาจรัฐ หากแตปลอยใหกลุมพลังยียาธิปไตยเขา
ไปแสวงหาผลประโยชนจากการยึดกุมอํ านาจรัฐ ทั้งๆที่กลุมพลังยียาธิปไตยไมเคยมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และมิเพียงแตไมเคยมีบทบาทในการโคนลมกลุมพลัง 
อํ ามาตยาธปิไตยเทานั้น หากยังเปนสมุนรับใชผูนํ ากลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยอีกดวย

 กลุมพลังยียาธิปไตยเติบใหญข้ึนมากหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือน
ตุลาคม 2516 นักเลือกตั้งเผายีจ้ากสวนภมูิภาคตบเทาเขามายึดสภาผูแทนราษฎร ไมแตกตางจาก
คนเถื่อนบุกเขายึดกรุงโรมในยุคอนัธกาลแหงยุโรป แตในไมชา นักเลือกตั้งเผายีเ้ร่ิมแปลงโฉมและ
สรางภาพลักษณ อยางนอยดวยการแตงกายและเครื่องประดับอันโดดเดน

 ขบวนการยียานุวัตรเติบใหญในชวงที่กลุ มพลังอํ ามาตยาธิปไตยออนกํ าลัง  
นักเลือกตั้งเผายี้ไมรีรอในการยึดกุมกลไกของรัฐในการจัดสรรทรัพยากรแผนดิน มีการผัน 
งบประมาณแผนดนิและงบพยุงราคาพืชผลลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง มีการแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคลจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อในระบบราชการ รวมตลอดจนการจัดสรรสัมปทาน  
นักเลือกตั้งเผายี้รุกคืบเขาไปยึดพื้นที่ในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ การแผขยายขบวนการ 
ยียานุวัตรทํ าใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจบางภาคสวนแปรสภาพเปนยี้ หากปลอยให
กลุมพลังยียาธิปไตยเรืองอํ านาจตอไป ในไมชาขบวนการยียานุวัตรจะปกแผครอบคลุมระบบ 
ราชการทั้งระบบและภาครัฐวิสาหกิจทั้งภาค โดยที่ระบบราชการและภาครัฐวิสาหกิจเปนเพียง 
กลไกในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของกลุมพลังยียาธิปไตยเทานั้น ถึงตอนนั้นระบอบ
การเมืองการปกครองของไทยจะแปรเปลี่ยนเปนระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครอง
ของยี ้โดยยี้ และเพื่อยี้
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 ภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ตลาดการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไมมาก อันเปนเหตุใหโครงสรางรัฐสภาไมมีการ 
เปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญ นักเลือกตั้งเผายี้ยังคงยึดกุมพื้นที่ในรัฐสภาในสัดสวนสํ าคัญ การเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภายังผลใหกลุ มพลังอํ ามาตยาธิปไตยสูญเสียพื้นที่อยางสํ าคัญ แมว ากลุ ม 
พลังประชาธิปไตยจะยึดพื้นที่ในวุฒิสภาบางภาคสวนได แตการณกลับกลายเปนวา กลุมพลัง 
ยียาธิปไตยเขาไปแทนที่กลุมอํ ามาตยาธิปไตยในพื้นที่สวนใหญ ในสภาผูแทนราษฎร กลุมพลัง 
ยียาธิปไตยยังคงรักษาพื้นที่ของตนได ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา กลุมพลังประชาธิปไตยสามารถ 
แทรกตัวสูสภาผูแทนราษฎรไดมากนอยเพียงใดในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต สวนในระบบ
การเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อพรรค พรรคการเมืองบางพรรคคัดสรรผูที่ไมมีภาพลักษณแหงความ
เปนยีข้ึ้นบัญชีรายชื่อพรรค แตบางพรรคกลับเลือกนักเลือกตั้งเผายีข้ึ้นบญัชีรายชื่อพรรค กลาวโดย
สรุปก็คือ กลุมพลังยียาธปิไตยยงัคงยึดครองพื้นที่รัฐสภาไดยางเหนียวแนน

 พรรคการเมอืงในปจจุบัน แมจะเปนสิ่งเสื่อมโทรมทางการเมือง แตเปนฐานที่มั่น
ของกลุมพลังยียาธปิไตย การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคมีผลเทากับการบังคับให ส.ส. เขาสู
กระบวนการยียานุวัตร ดวยเหตุดังนี้ จึงเปนการยากที่จะปองกันมิใหนักการเมืองมีเชื้อยี้  
บทบญัญติัลักษณะนี้มีผลในการสงเสริมการขยายตัวของบวนการยียานุวัตร ในปจจุบัน พรรคการ
เมืองลวนอุดมดวยยี้ บางพรรคมีพอพันธุแมพันธุยี้จํ านวนมากหลาย การแสวงหานักการเมือง 
ที่ไมมีเชื้อยี้เปนเรื่องยากยิ่งกวาการงมเข็มในมหาสมุทร ความแตกตางมีแตเพียงระหวางยี้ 
ที่พูดภาษาอังกฤษไดกับยี้ที่พูดภาษาอังกฤษมิได และระหวางยี้ที่กินมูมมามกับยี้ที่กินอยางผูดี 
การเติบใหญของขบวนการยียานุวัตรทํ าใหกลุมพลังยียาธิปไตยสามารถยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรี
ในสัดสวนสํ าคัญ ใครก็ตามที่คิดจัดตั้งรัฐบาลโดยปราศจากยี้คงสรางวิมานในอากาศอยางเริดหรู 
อยาไดหลงผิดคิดวา ‘ผูดี’ ไมติดเชื้อยี ้ความแตกตางมีแตเพียงระหวาง Buffet Cabinet กับ High-
Table Cabinet เทานั้น

 หากขบวนการสิทธิและเสรีภาพตองการรุกคืบในการปฏิรูปการเมืองตอไป  
เปาหมายสํ าคัญสวนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองอยู ที่การหยุดยั้งการเติบโตของขบวนการ 
ยยีานวุตัร และการทอนกํ าลังของกลุมพลังยียาธิปไตย



141

 ทุนภูธร  ทุนนครบาล
กับการเมืองไทย2

ผมเลอืกใชคํ าวา “ภูธร”   และ “นครบาล”  ในความหมายเฉพาะ  ดุจเดียวกับการ
บริหารการต ํารวจที่มีการแบงแยกตํ ารวจภูธรกับตํ ารวจนครบาล  หาไดใชตามนัยแหงศัพทไม  ภูธร 
ตามศพัทแปลวา ภูเขา หรือพระราชา  ในขณะที่นครบาลแปลวา ผูมีหนาที่บริบาลนคร  แตผมใช    
คํ าวา “ทุนภูธร” ใหหมายถึง ทุนตางจังหวัด และใชคํ าวา “ทุนนครบาล” ในความหมายทุน
กรุงเทพฯ

ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ทุนนครบาลเติบโตกอนทุนภูธร และกาวลํ้ า 
ทนุภธูรมากกวาหนึง่กาว  การเปดประตูการคาระหวางประเทศภายหลังการทํ าสนธิสัญญาบาวริ่ง
ในป 2398  มสีวนผลักดันใหทุนภูธรขยายตัว เพราะการขยายตัวของการคาระหวางประเทศมีสวน
ชักนํ าใหการคาภายในประเทศขยายตัวตามไปดวย หนอทุนนิยมในสวนภูมิภาคจึงมีลักษณะ 
เปนทุนพาณิชย (Commercial Capital) โดยพื้นฐาน  และใชเวลาอันยาวนานในการพัฒนาสู 
ทุนอตุสาหกรรม (Industrial  Capital)  แมจนเวลานีทุ้นภูธรที่เปนทุนอุตสาหกรรมก็ยังมีไมมากนัก

นายทนุภธูรจ ํานวนไมนอยมีภูมิหลังเปนเจาภาษีนายอากรมากอน การเติบโตของ
ทนุภธูรจงึตองพึง่พาระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครอง เมื่อภาคเศรษฐกิจขาวถีบตัว
ข้ึนมาเปนภาคเศรษฐกิจนํ า (leading sector) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
ภาคเศรษฐกิจขาวก็กลายเปนแหลงบมเพาะทุนภูธรที่สํ าคัญ นายทุนภูธรจํ านวนมากเติบโตจาก
ธรุกจิโรงสแีละธรุกิจการคาขาว  และหลายตอหลายตระกูลถีบตัวขึ้นเปนนายทุนระดับชาติในเวลา
ตอมา

หนอทุนนิยมที่เติบโตในสังคมที่รอยรัดดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ยอม
ยากที่จะพัฒนาไปสูระบบทุนนิยมเสรีได เพราะติดขัดดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภนั้นเอง  
อันเปนเหตุใหระบบทุนนิยมที่เติบโตขึ้นมามีลักษณะพันทาง และแปรสภาพเปนระบบทุนนิยม
อุปถัมภหรือระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเร่ืองนาประหลาดใจที่ทุนภูธรตองพึ่งพา
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครรองในการเติบโตเปนสํ าคัญ หากปราศจาก 
ความสมัพนัธดังกลาวนี้ ยอมมิอาจไดมาซึ่งอํ านาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ในการประกอบการ ภายใต

                                                          
2 หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน  ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2542
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ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ทุนภูธรจํ านวนมากเติบใหญจากการเปนทุนสัมปทาน ไมวา 
จะเปนการประกอบธุรกิจโรงฝน หรือการผลิตและจํ าหนายสุรา โดยที่ในเวลาตอมาก็มีธุรกิจการ 
จัดจํ  าหน ายบุห ร่ีและสลากกินแบ ง รัฐบาลด วย  แต ทุนสัมปทานที่ สํ  าคัญเกี่ยวพันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไมและแร

เมือ่กาวเขาสูยุคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับต้ังแตป 2504  เปนตนมา  
แมทนุภธูรจะยงัคงเติบใหญจากกิจการสัมปทาน แตก็มีชองทางใหมในการประกอบธุรกิจ นั่นก็คือ  
การกาวเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางกับหนวยราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับเหมากอสราง
และการขายสินคาและบริการใหแกหนวยราชการ แตธุรกิจใหมเหลานี้มิอาจหลุดรอดจากระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภไปได

นายทุนภูธรจํ านวนไมนอยเติบใหญจากการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไมวา 
จะเปนการคาของเถื่อน การคายาเสพติด การลักลอบผลิตสุรา การลักลอบตัดปา การลักลอบ 
ขุดแร และการประกอบธุรกิจหวยใตดิน ผูที่ประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหลานี้ยิ่งมีความจํ าเปน
ในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครอง มิฉะนั้นอาจตองเผชิญกับการปราบปราม 
ที่รุนแรง

แมวานายทุนภูธรตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับพนักงานฝายปกครอง 
ในสวนภมูภิาคเปนปฐม แตในที่สุดแลวก็หนีไมพนที่จะตองเขาสูเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับชนชั้นปกครองในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกอบกิจการที่ตองพึ่งอํ านาจชนชั้น 
ปกครองในการใหอํ านาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ ดังเชนสัมปทานปาไมและสัมปทานแร นายทุนภูธร 
ที่เขาถึงชนชั้นปกครองในกรุงเทพฯ เหลานี้สามารถเติบโตเปนนายทุนระดับชาติในเวลาตอมา 
โดยไมยากลํ าบากนัก

ทุนภูธรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูงมักจะพัฒนาไปเปนทุนอุตสาหกรรม  
โดยอาศัยประโยชนจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล ทั้งภายใตยุทธศาสตรการ
พฒันาเพือ่ทดแทนการนํ าเขา (Import Substitution Industrialization) และยทุธศาสตรการพัฒนา
เพื่อการสงออก (Export-Oriented Industrialization) แตทุนภูธรที่มีลักษณะเปนทุนสัมปทาน 
หรือทุนอุปถัมภ ยังคงเกาะเกี่ยวหาผลประโยชนจากระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภตอไป  
การเปลีย่นแปลงทีสํ่ าคัญในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ก็คือ ความพยายามของนายทุนภูธรในการ
เปลีย่นแปลงบทบาทจากผูรับการอุปถัมภมาเปนผูอุปถัมภ

การที่กลุ มทุนสัมปทานภูธรกาวเขาไปมีบทบาทในการเมืองทองถิ่น นับเปน
ปรากฏการณธรรมชาติ เพราะการยึดกุมอํ านาจการเมืองทองถิ่นเกื้อกูลตอการแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกจิเพือ่ธ ํารงฐานะทุนสัมปทานหรือทุนอุปถัมภตอไปได กระนั้นก็ตาม ลํ าพังแตอํ านาจ
การเมืองทองถิ่นไมเพียงพอที่จะขยายฐานเศรษฐกิจ กลุมทุนภูธรตองกาวขึ้นเวทีการเมืองระดับ
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ชาต ิเมือ่โอกาสเอือ้อํ านวยภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516  นายทุนภูธร
จํ านวนมากกระโดดลงสูสนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มิเพียงเพื่อขยายเครือขาย 
ความสมัพนัธเชงิอปุถมัภกับชนชั้นปกครองในกรุงเทพฯเทานั้น หากยังมุนปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ผูรับการอุปถัมภมาเปนผูอุปถัมภอีกดวย

นบัต้ังแตการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2518 เปนตนมา กลุมทุนภูธรสามารถยึดกุม
พืน้ทีใ่นเวทกีารเมอืงระดับชาติเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมา กลุมทุน
ภูธรที่ยึดกุมอํ านาจรัฐไดใชอํ านาจการเมืองในการแสวงหาประโยชนจากการจัดสรรสัมปทาน  
การจัดสรรโควตาการนํ าเขาและการสงออก การถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน (privatization) 
การจัดจางจัดซื้อของหนวยราชการ การบุกรุกที่สาธารณประโยชนและปาสงวนแหงชาติ  
การกํ าหนดนโยบายที่ใหประโยชนแกตนเองและพวกพอง รวมตลอดจนการผันงบประมาณแผน
ดินและทรัพยากรของแผนดินในการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองและสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ของตนเอง

การเติบใหญของกลุ มทุนภูธรในเวทีการเมืองระดับชาติข้ึนถึงจุดสุดยอดเมื่อ 
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เขาบริหารราชการแผนดินในเดือนกรกฎาคม 2538 รัฐบาลบรรหาร
นับเปนรัฐบาลของกลุ มทุนภูธรชุดแรก รัฐบาลกอนหนานี้ หากมิใชรัฐบาลของกลุ มพลัง 
อํ ามาตยาธิปไตยก็เปนรัฐบาลที่กลุมทุนนครบาลมีอิทธิพลสูงยิ่ง ดังเชนรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย 
ปราโมช รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชณุหะวัณ และรัฐบาลนาย
อานันท ปนยารชนุ  แมแตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย  ก็ยังตองถือเปนรัฐบาลของกลุมทุนนครบาล  
แมนายชวน หลีกภัยจะเปน ส.ส. ตางจังหวัด แตพรรคประชาธปิตยพึ่งพิงนายทุนนครบาลเปนฐาน
สํ าคญั ความขอนี้มิไดมีนัยวา กลุมทุนภูธรมิไดมีสวนคํ้ าจุนรัฐบาลชวน

พรรคชาตไิทยเมื่อแรกจัดตั้งมีลักษณะเปนพรรคขาราชการ โดยอาศัยกลุมทุนนคร
บาลเปนฐาน ตลอดชวงเวลาอันยาวนานที่กลุมซอยราชครูส้ินอํ านาจทางการเมือง (2500-2517)   
ผูนํ ากลุมซอยราชครูไดปรับเปลี่ยนไปเปนผูนํ ากลุมทุนนครบาล แตพรรคชาติไทยก็มีเสนหในการ
ดูดดงึกลุมทุนภูธรดวย เมื่อกลุมซอยราชครูส้ินอํ านาจในพรรคชาติไทยในป 2535 พรรคชาติไทย 
ก็แปรสภาพเปนพรรคการเมืองของกลุมทุนภูธร ลักษณะดังกลาวนี้ยิ่งเดนชัดขึ้นเมื่อกลุมเทิดไท
ผนวกเขากบัพรรคชาติไทย บรรดาผูนํ าของพรรคชาติไทยลวนแลวแตมีภูมิหลังมาจากกลุมทุนภูธร
ทัง้สิน้ รัฐบาลบรรหารจึงนับเปนรัฐบาลชุดแรกของกลุมทุนภูธร แตความขอนี้มิไดนัยวา รัฐบาล 
ชดุนี้ไมมีกลุมทุนนครบาลเปนพนัธมิตรเสียเลย

การคืบคลานเขายึดกุมอํ านาจรัฐของกลุ มทุนภูธรกอใหเกิดความขัดแยงกับ 
กลุมทุนนครบาลอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ความขัดแยงดังกลาวนี้สวนหนึ่งเกิดจากความตองการ
ยือ้แยงอ ํานาจในการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ กลุมทุนนครบาลเริ่มรูสึกถึงการสูญเสีย
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อํ านาจ บทบาทและอิทธิพล เพราะนับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2516 เปนตนมา 
กลุมทนุนครบาลมีอํ านาจและอิทธิพลเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ บัดนี้อํ านาจและอิทธิพลของกลุมทุนนคร
บาลก ําลงัถกูลดิรอนโดยกลุมทุนภูธร  ความขัดแยงในการแยงชิงอํ านาจจึงมิอาจหลีกเลี่ยงได

แตความขัดแยงอีกสวนหนึ่งเปนผลจากความแตกตางในดานวัฒนธรรม ทุนนคร
บาลนับเปนทุนครบเครื่อง เพราะมีทั้งทุนพาณิชย ทุนอตุสาหกรรม ทุนบริการ และทุนการเงิน  
ในขณะที่ทุนภูธรประกอบดวยทุนพาณิชยเปนดานหลัก และทุนอุตสาหกรรมเปนดานรอง  
โดยปราศจากฐานในทุนการเงินเลย ในขณะที่ระบบความสัมพันธในการผลิตของทุนนครบาล
ก ําลงัพฒันาไปสูระบบความสัมพันธภายใตระบบทุนนิยม ซึ่งมีกฎเกณฑและกติกาการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนที่ชัดเจน แตทุนภูธรยังคงยึดกุมระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางเหนียวแนน  
มหิน ําซํ ้ายงัเปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภยุคบุพกาลเสียดวย ณ บัดนี้หากกลุมทุนนครบาล
ตองการอํ านาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ในการประกอบการ จักตองเปนฝายเขาไปสวามิภักดิ์ตอกลุม
ทนุภธูรทีย่ดึกมุอํ านาจรัฐ ซึ่งอาจเปนเรื่องเสียศักดิ์ศรีสํ าหรับกลุมทุนบางกลุม

ในขณะที่รัฐบาลอานันทเปน Grand-Dinner Cabinet และรัฐบาลชวนเปน 
Buffet Cabinet  รัฐบาลบรรหารถูกกลาวหาวาเปน Fast-Food Cabinet  ความแตกตางระหวาง
รัฐบาล เหลานี้มิไดอยูที่วา   ใคร ‘กิน’  หรือใคร ‘ไมกิน’  หากแตอยูที่วา ‘กิน’ อยางไร  นั่ง ‘โตะ’  
กนิอยางผูดีโดยมบีริกรคอยประเคนอาหารใหกิน  หรือเขาคิวและยืน ‘กิน’ อยางเปนระเบียบ  หรือ
แยงกัน ‘กิน’ อยางมมูมาม  แมอาหารเลอะปากก็ไมสนใจเช็ด

สังคมนครบาลได ‘พฒันา’ มาถงึจดุทีม่กีารกํ าหนดมาตรฐานในการ ‘กิน’  แต 
รัฐบาลบรรหารยังคง ‘กนิ’ อยางมมูมาม  ไมตองตามมาตรฐานนครบาล  มิหนํ าซํ้ ายังไมใสใจวา 
จะมผูีคนเห็นความมูมมามนั้นหรือไม

การรุกคืบของกลุมทุนภูธรในการยึดกุมอํ านาจรัฐใหภาพไมแตกตางจากภาพ       
‘คนเถื่อน’ บุกเขายึดกรุงโรม 1
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ดุลยภาพใหมของการเมืองไทย

 สังคมการเมืองกํ าลังอยูในชวงแหงการปรับเปลี่ยนดุลยภาพ ยิ่งรัฐบาลนายชวน  
หลกีภยั ใกลส้ินอายุมากเพียงใด  กระบวนการปรับเปลี่ยนดุลยภาพทางการเมืองก็ยิ่งเรงเครื่อง
มากเพียงนั้น

การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของสังคมการเมืองไทย ซึ่งกํ าลังเกิดขึ้นในขณะนี้   
เปนผลจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยที่การปรับเปลี่ยน 
ดุลยภาพดงักลาวนีม้อียูอยางนอย 2 ดาน  ดานหนึ่ง ไดแก การเปลี่ยนแปลงจํ านวนพรรคการเมือง 
อีกดานหนึ่ง  ไดแก  การยายพรรคของนักการเมือง

การรวมหรือการควบพรรคการเมือง  (Merger)  ก็ดี  หรือการ ‘ซื้อ’ พรรคหรือมุง
การเมือง  (Take-over และ Acquisition) ก็ดี  ปรากฏเปนขาวในฤดูการเลือกตั้งเกือบทุกฤดู  
แตไมมี ฤดูกาลใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากเทาฤดูการเลือกตั้งสมัยแรกตามรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

การเปลีย่นแปลงจ ํานวนพรรคการเมืองมีแรงผลักดันอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง 
เปนแรงผลักดันในการเพิ่มพูนจํ านวนพรรค เนื่องจากการจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ    
ฉบับใหมท ําไดงาย  ดวยบุคคลตั้งแต 15 คนขึ้นไป  กระนั้นก็ตาม  การดํ ารงอยูของพรรคการเมือง
กลบัยากลํ าบาก  เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541   
มบีทบญัญติัวา ภายใน 180 วันนับแตวันจดทะเบียนจัดตั้งพรรค จะตองดํ าเนินการใหมีสมาชิก
อยางนอย 5,000 คน และมีสาขาอยางนอยภาคละ 1 สาขา (มาตรา 29) มิฉะนั้นจะตองถูก 
ส่ังยุบพรรค (มาตรา 65) เงื่อนไขที่ปรากฏในกฎหมายพรรคการเมืองจึงทํ าลายหลักการของ 
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่ตองการใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย ดวยเหตุดังนี้  
แรงผลกัดันใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมจึงออนระโหย

อีกดานหนึ่งเปนแรงกดดันใหลดจํ านวนพรรค เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค (Size Bias) โดยมฐีานความเชื่อวา  
‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’ ซึง่มาจากฐานความเชื่อวา รัฐบาลภายใตระบบทวิพรรค (Two-Party 
System) ดีกวารัฐบาลในระบบพหุพรรค (Multi-Party System) โดยที่ไมมีประจักษพยาน 
ขอเท็จจริงสนับสนุนฐานความเชื่อดังกลาวนี้ แมวาอายุรัฐบาลภายใตระบบทวิพรรคยืนยาวกวา
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ระบบพหุพรรค แตผลปฏิบัติการ (Performance) ของรัฐบาลภายใตระบบพหุพรรคหลายตอหลาย
ประเทศอยูในระดับนาพอใจ อยางนอยในชวงเวลากวาครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ ไมวาจะเปน 
นอรเวย เนเธอรแลนด เยอรมนี  และออสเตรีย

อคตเิกี่ยวกับขนาดของพรรคปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อยางนอย 2 ขอ  
กลาวคือ

ขอแรก ไดแก การลิดรอนหนาที่ในดานนิติบัญญัติของพรรคการเมืองขนาดเล็ก  
โดยทีพ่รรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 20 คน ไมสามารถเสนอกฎหมายในรัฐสภาได (มาตรา 109 
วรรค 2)

ขอสอง  ไดแก  บทบัญญัติที่กํ าหนดวา พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนสียงนอย
กวา 5%  ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศจะไมมีผูไดรับเลือกจากระบบบัญชีรายชื่อพรรค  (Party 
List) (มาตรา 100) อันเปนการทํ าลายขอดีของระบบผูแทนตามสัดสวน (Proportional 
Representation) ทีล่ดทอนการมีผูแทนเกินสัดสวน (Over-Representation) ของพรรคการเมือง
ขนาดใหญ และการมีผูแทนตํ่ ากวาสัดสวน  (Under-Representation) ของพรรคการเมืองขนาด
เลก็ภายใตระบบการเลือกตั้งแบบพหุนิยม  (Plural System)
          พรรคการเมืองก็ดุจเดียวกับวิสาหกิจเอกชนทั้งปวงที่สามารถเลือกเติบโตไดอยาง
นอย 2 ยทุธวธิี ยุทธวิธีแรกเปนหนทางการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการกอราง
สรางพรรค  และคอยๆขยายใหญในภายหลัง  ยุทธวิธีที่สองเปนการเติบโตจากภายนอก (External 
Growth)   ดวยการรวบรวมกลุมการเมืองกลุมตางๆเขามาอยูในพรรคเดียวกัน
          การควบพรรคหรือมุงการเมืองเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหมเปนจารีตที่กอเกิด 
ในยุครัฐบาลเผด็จการ/คณาธิปไตย เมื่อถึงคราวตองเลนเกมเลือกตั้ง ผูนํ าฝายทหารมักจะเลือก
ดํ าเนินยุทธวธิดัีงกลาวนี้ ดังจะเห็นไดจากพรรคเสรีมนงัคศลิา (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) พรรค
ชาติสังคมและพรรคสหภูมิ (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต) พรรคสหประชาไทย (จอมพลถนอม  
กติตขิจร)  และพรรคสามัคคีธรรม  (พลเอกสุจินดา  คราประยูร)

ในยุคประชาธิปไตยและกึ่งประชาธิปไตย มีผูนิยมจัดตั้งพรรคใหมดวยการ 
ควบหรอืครอบพรรคการเมืองเกา รวมตลอดจนการควบมุงการเมืองตางๆเขาดวยกัน ดังจะเห็นได
จากกรณีพรรคชาติประชาธิปไตย  (พลเอกเกรียงศักดิ์  ชมะนนัทน)  พรรคราษฎร  (พลเอกอาทิตย  
ก ําลงัเอก)  และพรรคความหวังใหม  (พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ)

พรรคการเมืองจํ านวนไมนอยกอเกิดจากความขัดแยงภายในพรรคการเมืองเดิม   
ดังเชนพรรคประชากรไทย (นายสมัคร สุนทรเวช) พรรคกาวหนา (นายอุทัย พิมพใจชน) และพรรค
มวลชน (ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง) ซึ่งแตกจากพรรคประชาธิปตย พรรคกิจประชาคม (นายบุญชู  
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โรจนเสถียร) และพรรคสหประชาธิปไตย (นายบุญเทง ทองสวัสด์ิ) ซึ่งแตกจากพรรคกิจสังคม  
พรรคชาติพัฒนา  (พลเอกชาติชาย  ชณุหะวนั)  ซึ่งแตกจากพรรคชาติไทย  เปนตน

พรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีอุดมการณทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยชัดเจนใชวา 
จะไมมเีสยีเลยทีเดียว หากแตมีจํ านวนนอย โดยที่พรรคเหลานี้เลือกยุทธวธิกีารเติบโตจากภายใน 
ดังเชนพรรคเศรษฐกร (นายเทพ โชตินุชิต) พรรคแนวรวมเกษตรกร (นายเทพ โชตินุชิต) พรรค 
แนวรวมสังคมนิยม (นายแคลว นรปต)ิ พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย (พ.อ.สมคิด ศรีสังคม)  
พรรคพลงัใหม  (นายแพทยกระแส  ชนะวงศ)  เปนตน

ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค โดยมีฐาน
ความเชื่อวา  ‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’  ดวยเหตดัุงนั้น  จึงผลักดันใหพรรคการเมืองเลือกยุทธวิธี
การเติบโตจากภายนอก พรรคการเมืองที่จะจัดตั้งใหม ดังเชนพรรคไทยรักไทย ยึดกุมยุทธวิธีนี้
อยางชัดเจน  พรรคการเมืองขนาดใหญก็ยึดกุมยทุธวธินีี้เชนเดียวกัน

ขอที่นาสังเกตก็คือ พรรคประชาธปิตย  ซึ่งเคยเติบโตจากภายใน  กลับหันมาใช
ยุทธวิธีการเติบโตจากภายนอก ดวยการ ‘ซื้อ’ นักการเมืองในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้  
โดยที่การ  ‘ซื้อ’  มจิ ําตองจายราคาดวยเงิน  แตอาจจายราคาดวยตํ าแหนงการเมืองได

ดุลยภาพของการเมืองไทยในสวนที่เกี่ยวกับจํ านวนพรรคการเมืองยังไมลงตัว  
แมจะปรากฏโฉมพรรคการเมืองใหมขนาดใหญ ดังเชนพรรคไทยรักไทย แตก็ยังมีสภาวะความไม
แนนอนเกี่ยวกับอนาคตของพรรคการเมืองขนาดเล็ก ดังเชนพรรคประชากรไทย พรรคกิจสังคม  
พรรคเอกภาพ  และพรรคเสรีธรรม รวมทั้งมุงการเมืองขนาดใหญ ดังเชนกลุมวังนํ้ าเย็น  โดยที่ยัง 
ไมชัดแจงวา กลุมวังนํ้ าเย็นจะควบเขากับพรรคไทยรักไทยหรือไม และพรรคกิจสังคมจะถูกกลืน 
เขาพรรคประชาธิปตยหรือไม

การควบหรือครอบพรรคมีความเกี่ยวพันกับการยายพรรค รัฐธรรมนูญฉบับป 
2540 ไมสงเสริมการยายพรรค ดังจะเห็นไดจากการกํ าหนดเงื่อนเวลาวา ผูสมัครรับเลือกตั้ง 
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคใดจักตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองดังกลาวไมนอยกวา 
90 วนั [มาตรา 107(4)] ดังนัน้ นกัการเมืองที่ตองการยายพรรคจะตองลาออกจากสมาชิกภาพ
พรรคเดมิกอนการเลือกตั้งอยางนอย 90 วัน โดยที่สมาชิกภาพ ส.ส. ส้ินสุดลงพรอมๆกับการ 
ลาออกจากพรรคดวย [มาตรา 118(4)] ขณะเดียวกัน  รัฐธรรมนญูฉบบันีก้็กํ าหนดเงื่อนเวลา 
การเลอืกตัง้วา จะตองเลือกตั้งภายใน  45 วัน ในกรณีอายุสภาส้ินสุดลง  (มาตรา 115)  และ 
ภายใน 60 วันในกรณีที่มีการยุบสภา  (มาตรา 116)

เงื่อนเวลาดังที่กลาวขางตนนี้ไมเกื้อกูลการยายพรรคของนักการเมือง อยางไร 
กต็าม บทเฉพาะกาลแหงรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 กํ าหนดมิใหนํ าเงื่อนเวลาตามมาตรา 107(4)  
มาบงัคบัใชกับการเลือกตั้งสมัยแรก  (มาตรา 325)  ดังนั้น การยายพรรคขนานใหญจะเกิดขึ้น 
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กอนการเลอืกตั้งสมัยแรก  อันนํ าไปสูการปรับดุลยภาพทางการเมืองครั้งสํ าคัญ  เพราะหลังจากนี้  
แมการยายพรรค ยังคงทํ าได แตมีความยุงยากเกี่ยวกับเงื่อนเวลา ซึ่งจะทํ าใหการยายพรรค 
มนีอยลง

เงื่อนเวลาเกี่ยวกับการยายพรรคมีผลตอการควบหรือครอบพรรคหรือมุงการเมือง
ดวย เพราะการควบหรือครอบยังผลใหตองมีการยายพรรค ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2540   
มีบทบัญญัติที่มีผลโดยตรงในการเรงการยายพรรคกอนการเลือกตั้งสมัยแรก จึงมีผลโดยออมตอ
การเรงการควบหรือครอบพรรคหรือมุงการเมืองดวย

ในขณะที่การตัดสินใจควบหรือครอบพรรคหรือมุงการเมืองมีกระบวนการยุงยาก
และเสียตนทุนการตัดสินใจ (Decision-making Cost) สูง เนือ่งเพราะมีลักษณะเปนปฏิบัติการ 
รวมกัน (Collective Action) ของสมาชกิพรรคหรือมุง แตการยายพรรคของนักการเมืองในฐานะ
ปจเจกชนไมยุงยากและเสียตนทุนการตัดสินใจตํ่ า ดังนั้น จึงเปนเรื่องคาดไดวา การยายพรรค  
ขนานใหญของนักการเมืองจะเกิดขึ้นกอนการเลือกตั้งสมัยแรก

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2540 มิไดมีขอหามเกี่ยวกับการซื้อขาย 
นกัการเมอืง และถงึจะมีขอหามเชนนี้ ก็หามีประสิทธิผลไม ดวยเหตุผลเดียวกับที่อธิบายขางตน 
การซื้อขายนักการเมืองจะมีมากกอนการเลือกตั้งสมัยแรก ซึ่งจะเปนการปรับดุลยภาพครั้งใหญ  
พรรคการเมืองที่เลือกเสนทางการเติบใหญภายนอกจักตองกวานซื้อนักการเมืองที่มีโอกาส 
ชนะการเลอืกตั้งสูง ซึ่งจะทํ าใหตลาดนักการเมืองเปนตลาดของผูขาย (Sellers’ Market) ภายหลัง
การเลือกตั้งสมัยแรก ตลาดนักการเมืองจะแปรเปลี่ยนเปนตลาดของผูซื้อ (Buyers’ Market) 
ผูที่ตองการยายพรรคตองลาออกจากพรรคเดิมกอนที่สภาจะสิ้นอายุ หรือกอนที่จะมีการยุบสภา 
90 วนั ซึง่สรางสภาวะความไมแนนอนแกผูตองการยายพรรค เพราะทันทีที่ลาออกจากพรรคเดิม  
อํ านาจตอรองยอมลดลง

ดวยเหตผุลดังที่ใหอรรถาธิบายขางตนนี้   ณ บัดนี้  สังคมการเมืองไทยกํ าลังอยู
ในชวงแหงการปรับดุลยภาพครั้งสํ าคัญ
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ไทยรักไทยในฐานะอภิมหาพรรค3

พรรคไทยรักไทยถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาพรรคในสังคมการเมืองไทยภายหลังการ
เลอืกตัง้ครัง้แรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรากฏการณดังกลาวนี้เปน
ประเด็นนาศึกษาอยางยิ่ง

วงวิชาการเศรษฐศาสตรศึกษาพรรคการเมืองดุจเดียวกับการศึกษาหนวยผลิต  
ในขณะที่หนวยผลิตทํ าหนาที่ผลิตสินคาและบริการสนองความตองการของตลาด พรรคการเมือง
ทํ าหนาที่ผลิตบริการทางการเมืองสนองความตองการของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผลผลิตของ
พรรคการเมอืง ก็คือ นโยบาย ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม พรรคการเมืองเสนอขาย
นโยบายในตลาดการเมืองเพื่อแลกกับคะแนนเสียงจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้จักตอง
สํ าเหนียกวา พรรคการเมืองทั้งปวงยอมตองการอํ านาจในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น 
นโยบายที่เสนอขายในตลาดการเมืองจักตองนํ ามาซึ่งคะแนนนิยมทางการเมืองมากที่สุดเทาที่ 
จะมากได (Vote Gains Maximization)  การน ําเสนอชุดของนโยบาย (Policy Platform) ทีต่องใจ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจึงเปนยุทธวิธีที่สํ าคัญ ความขอนี้ปรากฏอยางชัดเจนในงานวิชาการ 
ชิ้นสํ าคัญของแอนโธนี ดาวส (Anthony Downs)  เร่ือง An Economic Theory of Democracy
(1957)

หนวยผลติมมีรรควิถีแหงการเติบโตอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางแรก ไดแก  
การเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งดานการผลิต  
การบรหิาร และการตลาด และคอยๆขยายธุรกิจจากฐานดั้งเดิม แนวทางที่สอง ไดแก การเติบโต
จากภายนอก (External Growth) ทัง้นีโ้ดยการขยายกิจการดวยวิธีการที่วงการธุรกิจเรียกวา M&A
อันไดแก การเจรจาควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น (Mergers) และการซื้อกิจการของบริษัทอื่น 
(Acquisition) หรือการครอบกิจการ (Take - over) ของบริษัทอื่นทั้งบริษัท  หรือบางแผนก

พรรคไทยรักไทยเลือกเติบโตทั้งจากภายในและจากภายนอกควบคูกัน เมื่อ  
พ.ต.อ.ทกัษณิ ชนิวตัรจัดตั้งพรรคไทยรักไทยในป 2541 นั้น  ฐานกํ าลังทางการเมืองของ พ.ต.อ. 

                                                          
3
หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผู จัดการรายวัน ฉบับ 

  วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2544
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ทักษิณเปนฐานดั้งเดิมในพรรคพลังธรรม ซึ่งสวนใหญเปนคนรุนหนุมสาวผูมีบทบาทขับเคลื่อน
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพยุคตุลาคม 2516 คนเหลานี้เขารวมกับพลตรีจํ าลอง ศรีเมืองในการ 
ขับเคลื่อนพรรคพลังธรรม ซึ่งไดรับคะแนนประชานิยมเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ แตพลตรีจํ าลอง 
เพลีย่งพลํ้ าตอเสียงขับขาน ‘พาประชาชนไปตาย’ ของพรรคประชาธิปตยในเหตุการณพฤษภาคม 
2535 อันนํ ามาซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของพลตรีจํ าลองในเวลาตอมา พ.ต.อ.ทักษิณสืบทอด
ตํ าแหนงหัวหนาพรรคพลังธรรมตอจากพลตรีจํ าลอง แตศรัทธาของชนชาวไทยที่มีตอพรรค 
พลังธรรมเสื่อมทรุดอยางรวดเร็ว ยิ่งมีความขัดแยงในการแยงชิงการนํ าภายในพรรคพลังธรรม 
ดวยแลว  พ.ต.อ.ทักษิณจํ าเปนตอง ‘คิดใหม ทํ าใหม’  ดวยการสละเรือ ‘พลงัธรรม’ โดยสรางเรือ 
‘ไทยรักไทย’ ข้ึนใหม

ผูคนที่ตาม พ.ต.อ. ทักษิณออกจากพรรคพลังธรรมมาอยูพรรคไทยรักไทย  
แมจะมิใชพลังทางการเมืองอันบริสุทธิ์ แตก็ตองยอมรับวามีอุดมการณในระดับหนึ่ง คนเหลานี้ 
ยงัมไิดแปดเปอนจากกระบวนการยียานุวัตรมากนัก ในชวงเวลาสองปเศษที่ผานมา ฐานการเมือง
พื้นฐานของพรรคไทยรักไทยขยายตัวไปมาก หากพรรคไทยรักไทยจะตองมีอันเปนไปในอนาคต 
ฐานการเมอืงพืน้ฐานดงักลาวนี้ยังเปนฐานที่แทจริงของพรรคไทยรักไทย แมจะมิใชทั้งหมดก็ตาม

แตพรรคไทยรักไทยมิไดเติบโตดวยการขยายฐานการเมืองพื้นฐานของตนเทานั้น 
หากยังเลือกมรรควิถีในการเติบโตภายนอกอีกดวย พรรคไทยรักไทยเขาไปครอบมุงการเมือง 
ในพรรคตางๆ ดังเชนมุง ‘เทยีนทอง’ จากพรรคความหวังใหม  และมุง ‘คุณกิตติ’ จากพรรค 
กิจสังคม รวมทั้งการครอบพรรคเสรีธรรม นักเลือกตั้งจํ านวนมากผละจากพรรคตนสังกัดเดิม  
และพากนัตบเทาเขาสูพรรคไทยรักไทย บางคนดวยปญหาความขัดแยงภายในพรรคตนสังกัดเดิม 
แตสวนใหญดวยแรงดูดดึงแหงธนานภุาพของพรรคไทยรักไทย เสียงเลาขานวา พรรคไทยรักไทย
ทุมเงินซื้อนักเลือกตั้งดังกระหึ่ม และดังกระหึ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อผูนํ าพรรคประชาธิปตยพากัน 
ปาวรองฟองประชาชน เสียงปาวรองดังกลาวนี้นาจะมีมูลแหงความเปนจริง เพราะบรรดาผูคน 
ทีย่ายพรรคไปอยูพรรคไทยรักไทยลวนหนาตาอิ่มเอิบ

นักการเมืองที่ตบเทาเขาพรรคไทยรักไทยที่เปนคนดีและนักการเมืองที่ดีก็มี 
อยูบาง แตจํ านวนมีนอยนัก สวนใหญลวนเปนยี้ และจํ านวนไมนอยเปนพอพันธุแมพันธุยี้  
จนสาธารณชนอดตั้งขอกังขาเกี่ยวกับปรัชญา ‘คิดใหม ทํ าใหม’ ของพรรคไทยรักไทยมิได  
การเลือกเติบโตด วยการซื้อนักเลือกตั้ งและซื้อมุ  งการเมืองจากพรรคต างๆ  ยังผลให   
พรรคไทยรักไทยถูกดูดดึงสูกระบวนการยียานุวัตร ชนิดที่ยากจะสลัดหลุดออกมาได ในไมชา  
พรรคไทยรักไทยจะอยูในสภาพที่ไมแตกตางจากพรรคการเมืองทั้งหลายที่เคยยึดกุมศูนยอํ านาจ
ของสงัคมการเมืองไทย นั่นก็คือ การเปนกลไกขับเคลื่อนระบอบยียาธิปไตย
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ในประวัติศาสตรการเมืองไทย อภิมหาพรรคมิใชปรากฏการณใหม นักศึกษา
ประวติัศาสตรการเมืองไทยอดตั้งคํ าถามมิไดวา พรรคไทยรักไทยแตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีต
หรือไม  หากมีความแตกตาง  อะไรคือความแตกตางดังกลาวนั้น

อภิมหาพรรคมักจะถือกํ าเนิดในชวงขอตอระหวางระบอบเผด็จการ/คณาธิไตยกับ
ระบอบการเมืองที่เลนเกมการเลือกตั้ง ดังเชนพรรคเสรีมนงัคศิลาของจอมพล ป. พิบูลสงครามและ
พลต ํารวจเอกเผา ศรียานนท พรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในชวง
ปลายทศวรรษ 2490 ตอเนื่องกับตนทศวรรษ 2500 พรรคสหประชาไทยของกลุมถนอม – ประภาส
ในชวงตนทศวรรษ 2510 และพรรคสามัคคีธรรมของคณะรัฐประหาร รสช. ในชวงป 2534 – 2535

การกอต้ังอภิมหาพรรคเหลานี้เกิดจากความตองการธํ ารงอํ านาจทางการเมือง 
ที่ยึดกุมไวอยูเดิม ประดุจวา อํ านาจเปนสิ่งยั่งยืนสถาพร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเมือง 
โดยมกีารเลอืกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องเพราะมีแรงตอตานระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย 
ผูนํ าเหลาขุนศึกจํ าตองเลนเกมการเมืองดวยการจัดตั้งอภิมหาพรรค นักเลือกตั้งพากันตบเทา 
เขาสังกัดอภิมหาพรรคซึ่งจัดตั้งโดยผูนํ าฝายทหาร โดยหวังเสพสุขจากตํ าแหนงทางการเมือง 
และการยึดกุมอํ านาจรัฐ พลานภุาพแหงอํ านาจ ศักดานุภาพ และธนานภุาพ นับเปนปจจัยสํ าคัญ
ทีดู่ดดึงเหลานักเลือกตั้ง

อภิมหาพรรคเหลานี้ส้ินชีพดวยสาเหตุที่แตกตางกัน พรรคเสรีมนังคศิลาจบชีวิต
ลงดวยเหตทุีก่ลุมซอยราชครูและจอมพล ป. พิบูลสงครามสิ้นอํ านาจ พรรคชาติสังคมและพรรค 
สหภูมิปดฉากดวยเหตุที่จอมพลสฤษดิ์มองไมเห็นความจํ าเปนที่จะตองมีพรรคการเมืองอีกตอไป 
ในทํ านองเดียวกับการสิ้นชีพของพรรคสหประชาไทย เมื่อกลุมถนอม-ประภาสทํ ารัฐประหาร 
ลมรัฐบาลของตนเอง ดวยเหตุที่มิอาจควบคุมเหลานักเลือกตั้งในสังกัดพรรคสหประชาไทยของ 
ตนเองได สวนพรรคสามัคคีธรรมก็พบจุดจบดุจเดียวกับพรรคเสรีมนงัคศิลา เมื่อคณะ รสช. ผูกอต้ัง
พรรคสิ้นอํ านาจทางการเมือง

ในขณะที่พรรคเสรีมนงัคศิลา พรรคชาติสังคม พรรคสหภูมิ พรรคสหประชาไทย 
และพรรคสามัคคีธรรม กอเกิดจากขุนศึกเผด็จการที่ตองการธํ ารงอํ านาจทางการเมืองสืบตอไป 
พรรคปวงชนชาวไทยและพรรคความหวังใหมถือกํ าเนิดภายใตระบบการเมืองที่มีความ 
เปนประชาธปิไตยมากกวา พลเอกอาทิตย กํ าลังเอกตองการผลักดันพรรคปวงชนชาวไทยใหเปน
อภิมหาพรรค แตเมื่อส้ินธนานภุาพ พรรคปวงชนชาวไทยก็เสื่อมถอยและถึงกาลดับสูญ ในขณะที่
พลเอกอาทิตยมิอาจยึดครองเกาอี้นายกรัฐมนตรีได พลเอกชวลิต ยงใจยุทธประสบความสํ าเร็จ 
ในการปนปายสู ยอดพีระมิดแหงอํ านาจ ดวยการสรางภาพนายกรัฐมนตรีของคนอีสาน  
พรรคความหวังใหมเติบใหญเปนอภิมหาพรรค แตเมื่อส้ินธนานภุาพ ประกอบกับความผิดพลาด
ในการบรหิารราชการแผนดิน จนกอเกิดวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ความเสื่อมถอย
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ก็มาเยือน ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราช 
อาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 พรรคความหวังใหมก็แปรสภาพเปนพรรคขนาดกลาง

พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีตในขอที่เลือกเสนทาง 
การเติบโตด วยการครอบมุ งการเมืองจากพรรคต างๆ  รวมทั้งการซื้อเหล านักเลือกตั้ง   
แตพรรคไทยรักไทยก็แตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีตในขอที่มีฐานการเมืองพื้นฐานของตนเอง 
โดยที่ฐานการเมืองดังกลาวนี้มีขนาดใหญพอสมควร หากเหลานักเลือกตั้งพเนจรซึ่งเปน ‘มือปน 
รับจาง’ ทางการเมืองพากันตีจากพรรคไทยรักไทยในอนาคต พรรคไทยรักไทยก็จะลดขนาดจาก 
อภิมหาพรรคมาเปนพรรคขนาดกลางเทานั้น

ธนานภุาพของ พ.ต.อ. ทักษิณ ชินวัตร นับเปน ‘กาวการเมือง’ ทีย่ดึโยงกลุม 
การเมืองตางๆอันผนึกพรรคไทยรักไทยใหเปนอภิมหาพรรค หาก พ.ต.อ.ทักษิณสิ้นธนานุภาพ  
หรือวบิากกรรมในอดีตนํ ามาซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของ พ.ต.อ. ทักษิณ พรรคไทยรักไทยยอม 
มอิาจธํ ารงฐานะอภิมหาพรรคตอไปได

พรรคไทยรักไทยมีลักษณะเปนพรรค ‘วรีเอกชน’ เพราะเปนพรรคที่มีขุนคลังหรือ
นายทนุพรรคเพยีงคนเดียว หากอุปมาอุปไมยกับวิสาหกิจเอกชน พรรคไทยรักไทยก็เปนวิสาหกิจ 
ทีม่เีจาของแตเพียงผูเดียว (Single Proprietorship) มใิชแมแตหางหุนสวนนิติบุคคลหรือบริษัท
จํ ากัด สายปานของพรรคยอมข้ึนอยูกับสายปานของขุนคลังหรือนายทุนพรรค ตราบใดก็ตามที่ 
ขุนคลังหรือนายทุนพรรคยังมีฐานะเศรษฐกิจดีและมั่นคง พรรคก็จะดํ ารงอยูและเติบโตตอไปได 
แตเมือ่ไรกต็ามที่ขุนคลังหรือนายทุนพรรคมีฐานะตกตํ่ าลง พรรคก็จะตกตํ่ าตามนายทุนดวย

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย พรรคการเมืองครองชีพอยูไดดวยการดูดซับ 
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกํ าหนดและบริหารนโยบาย ทั้งโดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย  
ทัง้บนโตะและใตโตะ ทั้งในที่ลับและที่แจง แต พ.ต.อ.ทักษิณใหสัญญาประชาชนวา รัฐบาลที่ 
พรรคไทยรักไทยเปนแกนนํ าจะละทิ้งการ ‘หากิน’ กับการเมือง และหยุดยั้งการปลนชาติปลน 
แผนดิน ดังที่ปรากฏในรัฐบาลทุกยุคสมัยในอดีตเสมอมา หาก พ.ต.อ.ทักษิณรักษาสัญญา 
ประชาคม ชวีติของพรรคไทยรักไทยยอมข้ึนอยูกับกระเปาและชีวิตทางการเมืองของพ.ต.อ.ทักษิณ
แตเพยีงผูเดยีว เมื่อไรก็ตามที่กระเปาของ พ.ต.อ.ทักษิณแฟบ (ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได ไมวา พ.ต.อ.
ทกัษณิจะร่ํ ารวยปานใด) หรือ พ.ต.อ. ทักษิณสิ้นชีวิตทางการเมือง อวสานของพรรคไทยรักไทย 
ก็เปนเรื่องที่คาดการณได ในแงนี้ พรรคไทยรักไทยมิไดแตกตางจากพรรคเสรีมนังคศิลา พรรค 
ปวงชนชาวไทย พรรคสามัคคีธรรม หรือแมแตพรรความหวังใหม
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ในประวัติศาสตรการเมืองประชาธิปไตย พรรค ‘วีรชนเอกชน’ หรือพรรคที่มี 
เจาของแตเพียงผูเดียวยากที่จะมีอายุยืนยาว อายุหรือความคงทนของพรรคขึ้นอยูกับความเปน
สาธารณะของพรรค กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากไมสามารถแปรเปลี่ยนจากพรรคที่มีเจาของแตเพียง 
ผูเดยีวมาเปนพรรคมวลชน พรรคไทยรักไทยยอมยากที่จะมีอายุยืนได
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   อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง4

ชนชั้นปกครองไทยมิไดมีทัศนคติที่เปนกลางเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง  
คนเหลานี้ยึดสังคมที่มีระบบทวิพรรค (Bi-Party System) เปนสังคมการเมืองแหงโลกพระศรีอาริย 
โดยมีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปนแบบอยาง ทั้งนี้โดยมิไดมีการศึกษาอยางลึกซึ้งและ
ถองแทวา ระบบทวิพรรคมผีลปฏิบัติการ (Performance) ดีเลวแตกตางจากระบบพหุพรรค (Multi-
party System) อยางไร

ชนชัน้ปกครองตองการจํ ากัดจํ านวนพรรคการเมือง เพราะเชื่อวา สังคมการเมือง 
ที่มีพรรคการเมืองจํ านวนนอยพรรคมีประสิทธิภาพและผลปฏิบัติการดีกวาการมีมากพรรค อีกทั้ง
เชือ่วา พรรคการเมืองขนาดใหญ ‘ดี’ กวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก

ความเชือ่ขางตนนี้เกิดจากขอเท็จจริงที่วา สังคมการเมืองไทยถูกครอบงํ าโดยกลุม
พลงัอ ํามาตยาธปิไตยมาเปนเวลาชานาน ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยอันยาวนาน (2490-2511) 
สังคมการเมืองไทยถูกปกครองโดย ‘พรรคขาราชการ’ อันเปนพรรคที่มีขนาดใหญที่สุดใน 
ประวัติศาสตรการเมืองไทย แตเมื่อถึงคราวจํ าเปนตองเลนเกมเลือกตั้ง บรรดาผูนํ าขาราชการ 
ทั้งฝายทหารและฝายพลเรือนรวมกันตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ ดวยการใชธนานุภาพและ 
พลานุภาพทางการเมืองดูดดึงเหลานักเลือกตั้งชั้นหนึ่งเขามาเปนสมาชิกพรรค เพื่อยึดอํ านาจรัฐ
อยางชอบธรรมโดยนิตินัย ดังกรณีพรรคเสรีมนังคศิลาในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม  
พรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พรรคสหประชาไทยในยุค
ถนอม-ประภาส และพรรคสามัคคีธรรมในยุครัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร

เมื่อพิจารณาจากแงมุมของชนชั้นปกครองในยุคอํ ามาตยาธิไตย การมีพรรค 
การเมอืงขนาดเล็กจํ านวนมากเกินไปกอใหเกิดตนทุนการเจรจา (Negotiation Cost) ในการจัดตั้ง
รัฐบาล การลดทอนจํ านวนพรรคโดยคงไวแตพรรคการเมืองขนาดใหญ จะชวยลดทอนตนทุน 
การเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลได

ความตองการพรรคการเมืองขนาดใหญเปนความตองการที่ เกิดจากฐาน 
ผลประโยชนของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย เมื่อเหลาขุนศึกจํ าตองเลนเกมการเลือกตั้ง ขุนศึก 
                                                          
4หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผู จัดการรายวัน ฉบับ 
 วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2544
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เหลานี้ตองการลดทอนความยุงยากและตนทุนในการจัดตั้งรัฐบาล ดุจเดียวกับยุคเผด็จการ/
คณาธิปไตย บรรดานักรัฐศาสตรและนักฎหมายที่รับใชขุนศึกพากันใหความชอบธรรมแกขุนศึก
ดวยการชูสังคมการเมืองที่มีระบบทวิพรรคเปแบบจํ าลอง

แม ว าชนชั้นปกครองไทยจะมีอคติ เกี่ยวกับขนาดของพรรคโดยต องการ  
พรรคการเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก และตองการระบบทวิพรรคมากกวา
ระบบพหุพรรค แตอคติเหลานี้มิไดปรากฏใหเห็นโดยชัดเจนในรัฐธรรมนูญ จวบจนกระทั่ง 
รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใช

รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 มิไดอํ าพรางอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง 
อีกตอไป ทัง้นีม้ีขอนาสังเกตวา นักรัฐศาสตรและนักกฎหมายที่มีสวนรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลาย
ตอหลายคนเคยทํ างานรับใชรัฐบาลถนอม-ประภาสมากอน ความตองการระบบทวิพรรคและ
ความตองการพรรคการเมืองขนาดใหญปรากฏอยางเดนชัด บทบัญญัติที่แสดงอคติเกี่ยวกับขนาด
ของพรรคการเมืองปรากฏในสองสวน สวนแรกไดแก การกํ าหนดจํ านวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขั้นตํ่ าของแตละพรรคการเมือง สวนที่สองไดแก การกํ าหนดขนาดของ
พรรคการเมืองที่มีสิทธิเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 กํ าหนดวา พรรคการเมืองจักตอง
สงผูสมัครรับเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจ ํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่พึงมี 
(มาตรา 95) บทบัญญัติในเรื่องนี้เกื้อประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรค 
การเมืองขนาดเล็ก เพราะทํ าใหตนทุนทางการเมืองสูงเกินจํ าเปน เนื่องจากตองสงผูสมัคร 
รับเลอืกตั้งในเขตการเลือกตั้งที่ไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง

รัฐธรรมนญูฉบบัป 2521 ยังลิดรอนบทบาทหนาที่ในดานนิติบัญญัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎร มาตรา 125 หาม ส.ส.เสนอรางกฎหมายในฐานะปจเจกบุคคล โดยกํ าหนดวา 
การเสนอรางพระราชบัญญัติจะกระทํ าไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองตนสังกัด 
และมสีมาชกิสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันไมนอยกวา 20 คนลงนามรับรอง บทบัญญัติ 
ดังกลาวนี้มีนัยสํ าคัญอยางนอย 2 ประการ
 นัยประการแรก ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ไมตองการใหมีการเสนอราง
กฎหมายในรัฐสภามากเกินไป ทั้งนี้ตองไมลืมขอเท็จจริงที่วา รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 รางขึ้น 
เพื่อสืบทอดอํ านาจของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหาร ดังนั้น  
จงึรางจากทัศนฐานที่วา กลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยเทานัน้ทีม่ีหนาที่เสนอรางกฎหมาย  การที่ ส.ส. 
พากันเสนอรางกฎหมายเพื่อสรางผลงานเปนเรื่องวุนวายในทัศนะของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
ดังนัน้ จงึตองลดทอนความวุนวายดวยการกํ าหนดขอหามมิให ส.ส. ในฐานะปจเจกบุคคลเสนอ
รางกฎหมายได ในประการสํ าคัญ การลิดรอนบทบาทหนาที่ของ ส.ส. ในดานนิติบัญญัติ นอกจาก
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เปนการปดกั้นการกอเกิดของนวัตกรรมดานนิติบัญญัติแลว ยังสรางสิ่งจูงใจให ส.ส. มี 
ประพฤตกิรรมเบ่ียงเบนจากการทํ าหนาที่นิติบัญญัติอีกดวย

นยัประการที่สอง การก ําหนดใหพรรคการเมืองทีมี ส.ส. ต้ังแต 20 คนขึ้นไป 
เทานัน้ทีม่สิีทธใินการเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา มีผลในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก และ
เปนเหตุใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไมสามารถมีผลงานดานนิติบัญญัติ ตามปกติพรรคการเมือง
ขนาดเล็กมีโอกาสเขารวมผสมพันธุในการจัดตั้งรัฐบาลนอยอยูแลว เมื่อไมสามารถมีผลงาน 
ดานนิติบัญญัติเสียแลว ยอมเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งตอไป เพราะไมมีผลงานที่จะนํ าไป
โฆษณาหาเสียงได อคติของรัฐธรรมนญูในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กดังกลาวนี้ นอกจาก
ทํ าใหพรรคการเมืองขนาดเล็กรอคอยมรณกรรมทางการเมืองแลว ยังปดกั้นการกอเกิดของพรรค 
ทีม่อุีดมการณอันมั่นคงอีกดวย

รั ฐ ธ ร ร มนูญฉบับป   2534 ร  างขึ้น เพื่ อ สืบทอดอํ  านาจของกลุ มพลัง  
อํ ามาตยาธปิไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนํ าฝายทหาร ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 นับต้ังแต
ป 2531 เปนตนมา เมื่อส้ินรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ผูนํ าฝายทหารเริ่มรูสึกถึงการสูญเสีย
อํ านาจและผลประโยชน อันนํ ามาสูการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 อคติเกี่ยวกับขนาด 
ของพรรคการเมืองยังคงปรากฏในรัฐธรรมนญูฉบับป 2534 ดุจเดียวกับรัฐธรรมนญูฉบับป 2521 
เพียงแตมีการลดทอนจํ านวนผูสมัคร ส.ส.ข้ันตํ่ า ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 กํ าหนดไว 
ไมต่ํ ากวา 50% แตรัฐธรรมนญูฉบบัป 2534 กํ าหนดวา ตองไมนอยกวา 120 คน (มาตรา 106) 
เมือ่เทยีบกบัจ ํานวน ส.ส. 360 คนตามมาตรา 99 แลว ยอมมีนัยวา พรรคการเมืองตองสงผูสมัคร
รับเลอืกตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสาม หรือ 33 ½ % ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนญูฉบับป 2534  
ในป 2538 จ ํานวน ส.ส. มิไดถูกตรึงไวตายตัว  หากแตผันแปรตามจํ านวนราษฎร (มาตรา 106) 
โดยพรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวาหนึ่งในสี่ หรือ 25% ดังนี้ จะเห็นไดวา การลงโทษ
พรรคการเมืองขนาดเล็กตามรัฐธรรมนญูฉบับป 2534 และรัฐธรรมนญูฉบับป 2534 แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 มีนอยกวารัฐธรรมนญูฉบับป 2521 (ดูตารางที่ 1)

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมมีบทบัญญัติที่กํ าหนดจํ านวนขั้นตํ่ าของผูสมัคร 
รับเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองตองสง (ดูตารางที่ 1) แตอคติเกี่ยวกับ
ขนาดของพรรคยังคงดํ ารงอยู เพราะยังคงมีบทบัญญัติที่ลิดรอนหนาที่ดานนิติบัญญัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 (ดูตารางที่ 2)

สมาชิกสภารางรัฐธรรมนญูผูรางรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 หลายคนฝนที่จะไดเห็น
ระบบทวิพรรคในสังคมการเมืองไทย มิพักตองกลาววา บางคนเคยทํ างานรับใชรัฐบาลถนอม-
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ประภาสและคณะ รสช. มากอนแลว อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งกอเกิดในยุค 
เผดจ็การ/คณาธิปไตย สืบทอดมาสูสภารางรัฐธรรมนญู ความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญ 
ดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก และระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคฝงรากลึกในสมองของ 
นักรัฐศาสตรและนักกฎหมายจํ านวนมาก ไมวายุคสมัยใด โดยมิไดต้ังคํ าถามเพื่อหาคํ าตอบวา 
พรรคการเมอืงขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็กจริงหรือไม และระบบทวิพรรคดีกวาระบบ
พหุพรรคจริงละหรือ อีกทั้งมิไดสนใจดวยวา การเติบใหญของพรรคการเมืองขนาดกลางและเล็ก
ควรยึดมรรควิถีใด มรรควิถีที่ระบบพหุพรรคจะปรับเปลี่ยนไปสูระบบทวิพรรคมิใชเร่ืองสํ าคัญ 
ในทศันะของผูคนจํ านวนมากในกลุมนี้ ขอเพียงแตใหมีระบบทวิพรรคเทานั้น

อคตวิาดวยขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งฝงรากลึกในสภารางรัฐธรรมนูญ ทํ าให 
ผูนํ า สสร.คิดคนกลไกใหมในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยที่ระบบการเลือกตั้งเปนกลไก
สํ าคัญในการนี้

รัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2540 ออกแบบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภา 
ผูแทนราษฎรออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว สวนที่
สอง ไดแก ระบบบัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 98)

การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามรัฐธรรมนญูฉบับป 2540 มีอคติในการ 
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก อคติดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจน ในบทบัญญัติอยางนอย 2 
สวน กลาวคือ

บทบญัญัติสวนที่หนึ่ง ไดแก การกํ าหนดใหเขตประเทศเปนเขตการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 99) ซึ่งทํ าใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบพรรคการเมือง 
ขนาดใหญ และทํ าใหพรรคที่กอต้ังใหมเสียเปรียบพรรคเกาแก เนื่องจากกลไกพรรคไมเขมแข็ง 
และฐานการเมืองแคบกวา

บทบัญญัติสวนที่สอง ไดแก การกํ าหนดใหพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอย
กวา 5% ของจ ํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ไมมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชี
รายชื่อพรรค (มาตรา 100)

ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม และ 29 มกราคม 2544 ขนาดสัมพัทธของ
พรรคการเมืองขนาดเล็กถูกลดทอนโดยมาตรา 100 เนื่องจากไดคะแนนเสียงตํ่ ากวา 5% ของ
จ ํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค
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บัดนี้ สังคมการเมืองไทยมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2 พรรค อันไดแก  
พรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธปิตย คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวา
พรรคการเมืองขนาดเล็กจริงหรือไม และดีกวาอยางไร
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ตารางที่ 1
จ ํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขั้นตํ่ า

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521 - 2540

รัฐธรรมนูญ มาตรา บทบัญญัติ

1. รธน. 2521 ม. 95 พรรคการเมืองตองสงผู สมัครไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

2. รธน. 2534 ม. 106 พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 120 คน (สภา 
ผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํ านวน 360 คน ตาม
มาตรา 99)

3. รธน. 2534 แกไขเพิ่มเติม
   ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2538

ม. 112 พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 25% ของ
จํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

4. รธน. 2540 - ไม  มีบทบัญญัติที่กํ  าหนดจํ  านวนขั้นตํ่  าของผู สมัคร  
รับเลือกตั้งเป นสมาชิกสภาผู แทนราษฎรของพรรค  
การเมืองแตละพรรค
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ตารางที่ 2
การเสนอรางกฎหมายทั่วไปโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521 – 2540

รัฐธรรมนูญ มาตรา บทบัญญัติ

1. รธน. 2521 ม. 125 1. ตองเปนมติของพรรคการเมืองตนสังกัด
2. ตองมี ส.ส. สังกัดพรรคเดียวกันลงนามรับรองไม

นอยกวา 20 คน

2. รธน. 2534 ม. 143 เหมือน รธน. 2521

3. รธน. 2540 ม. 169 เหมือน รธน. 2521
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อัปรียสภา5

อัปรียสภา คือ สภาของอปัรียชน  โดยอปัรียชน  และเพื่ออัปรียชน

ณ บัดนี้ ประชาสังคมไทยกํ าลังจับตามองวุฒิสภาวา จะเปลี่ยนโฉมเปน 
อัปรียสภาอยางเต็มรูปหรือไม และเมื่อไร

อัปลักษณะของวุฒิสมาชิกชุดปจจุบันทํ าใหกรรมการสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.) 
ตองหนาแตกชนิดมิอาจเย็บได รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 ใหอํ านาจวุฒิสภา 
อยางลนเหลือ มิเพียงแตมีอํ านาจในการกลั่นกรองกฎหมายที่ผานจากสภาผูแทนราษฎรเทานั้น 
หากทวายังมีอํ านาจในการพิจารณาแตงตั้งและถอดถอนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองและผูบริหาร
ราชการแผนดินระดับสูงอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ สสร. จึงวาดฝนวา จะไดวุฒิสมาชิกที่อุดมดวย 
คุณสมบัติ ทั้งคุณวุฒิและวุฒิภาวะดานตางๆ ไมวาจะเปนวิทยวุฒิและธรรมวุฒิ การณปรากฏ 
ในเวลาตอมาวา ฝนของ สสร. เปนฝนสลาย

ขอเท็จจริงปรากฏวา มาเฟย ผูทรงอิทธิพลในทองถิ่น ผูที่มีประวัติในการประกอบ
กจิกรรมนอกระบบ สามารถเล็ดลอดเขาสูวุฒิสภาได แมรัฐธรรมนญูฉบับป 2540 จะมีบทบัญญัติ
หามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคการเมืองใดๆ อันเปนบทบัญญัติที่ฝน
ธรรมชาติของมนุษย แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูที่ไดรับเลือกเปน สว. จ ํานวนมากมีความสัมพันธ
กับพรรคการเมืองตางๆอยางแนนแฟน บางคนเคยมีประวัติเปนสมาชิกพรรคการเมืองบางพรรค 
มากอน บางคนเคยเปน สส. บางคนเปนสามี ภริยา หรือญาติสนิทของ สส. การใชเครือขายของ
พรรคการเมืองใหเปนประโยชนในการเลือกตั้งจึงเปนปรากฏการณสามัญ

ประเด็นสํ าคัญ ก็คือ มีการซื้อเสียงและฉอฉลในการเลือกตั้งอยางแพรหลาย  
การเลือกตั้ง สว.จงึเปนไปอยางไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม จนตองมีการเลือกตั้งใหมในหลายจังหวัด 
บางจังหวัดมีการเลือกตั้งใหมหลายครั้งหลายครา และสามารถสรางประวัติการณในการเลือกตั้ง
ใหมถงึ 3 คร้ัง กระนั้นก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาจํ านวนมากตบเทาเขาสูสภาดวยความไมสงางาม  
                                                          
5หมายเหตุ ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผู จัดการรายวัน ฉบับ 
 วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2544
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จนในภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีขอวินิจฉัยใหถอดถอนออกจากตํ าแหนง  
เนือ่งจากพบหลักฐานชัดแจงวาไดรับเลือกตั้งดวยวิธีการที่ไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม

หากอัปรียชนสามารถเปนสมาชิกวุฒิสภาได วุฒิสภาก็มีโอกาสแปรโฉมเปน 
อัปรียสภาได หากปราศจากการตรวจสอบและกดดันจากประชาสังคมไทย และหากปราศจาก
ความพยายามในการชํ าระลางสภาจากสมาชิกภาคสวนที่มิใชอัปรียชน

คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดอัปลักษณะของวุฒิสภาซึ่งประกอบดวยสมาชิก 
ที่มาจากการเลือกตั้งจึงปรากฏอยางเดนชัดยิ่งกวายุคสมัยที่สมาชิกมาจากการแตงตั้ง ความขอนี้ 
มไิดมนียัหรอกหรือวา การเลือกตั้งเปนกลไกอันเลวรายยิ่งกวาการแตงตั้ง

ขอเท็จจริงปรากฏวา สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมบริสุทธิ์ 
และไมยติุธรรมก็ดี และที่ปราศจากธรรมวุฒิ จนกอเกิดคดีเสพหากามรสจากผูเยาวก็ดี ลวนแลวแต
เคยเปนขาราชการผูนํ า ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร และอยูในกลุมบุคคลที่มีโอกาสไดรับแตงตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภาในยุคสมัยที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย หรือระบอบเผด็จการ
คร่ึงใบ ในแงนี้ การเลือกตั้งมิไดแตกตางจากการแตงตั้ง เพราะโอกาสการคัดสรรอัปรียชนเขา 
วุฒิสภายังคงมีอยู แตการเลือกตั้งเปนกลไกที่ทรงประสิทธิภาพมากกวาการแตงตั้งในการขับไล 
อัปรียชนออกจากวุฒิสภา  ความแตกตางดังกลาวนี้ เป นความแตกตางระหวางระบอบ
ประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ภายใตระบอบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบประพฤติกรรมของสมาชิกรัฐสภาไดโดยงาย หากสมาชิกวุฒิสภาคนใดเปลือยตัวตน
อยางลอนจอนวาเปนอัปรียชน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงโทษสมาชิกดังกลาวในการ
เลอืกตัง้ครั้งตอไป นอกเหนือจากกลไกการถอดถอนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ

คณะกรรมการเลือกตั้งมีมติถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาจํ านวน 10 คนออกจาก
ตํ าแหนงเมือ่วนัที ่13 มีนาคม 2544 ในจํ านวนนี้รวมผูดํ ารงตํ าแหนงประธานวุฒิสภาดวย แมผูที่ถูก
ถอดออกจากตํ าแหนงจะดิ้นรนยื่นอุทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นอํ านาจของ กกต.  
แตอยางนอยที่สุด บุคคลเหลานี้เปนผูที่ กกต. วนิจิฉัยวาไดรับเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมบริสุทธิ์และ
ไมยุติธรรม
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คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดผูที่ กกต. วนิจิฉัยวาชนะการเลือกตั้งดวยวิธีการ 
อันไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม จึงไดรับการคัดสรรจากมวลสมาชิกวุฒิสภาใหดํ ารงตํ าแหนง
ประธาน?

รายงานขาวในชวงที่มีการเลือกตั้งประธานวุฒิสภาอบอวลดวยกลิ่นอาจม  
แมจะไมมีประจักษพยานวามีการซื้อเสียง แตก็มีรายงานขาววาดวยการแลกคะแนนกับตํ าแหนง 
รวมทั้งการขอพลานุภาพจากพรรคการเมืองขนาดใหญเพื่อใหไดมาซึ่งฐานเสียงสํ าคัญ ภายหลัง
การเลือกตั้งประธานวุฒิสภาถึงกับจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะ อันมิเคยเปนจารีตของรัฐสภาไทย 
มากอน

หากผูที่เล็ดลอดเขาวุฒิสภาดวยวิธีการอันไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรมสามารถ 
ถีบตัวขึ้นมาเปนประธานวุฒิสภาได ยอมไมนาประหลาดใจที่วุฒิสมาชิกชุดเดียวกันนี้จะใหการ 
ปกปองคุมกันสมาชิกดวยกันเอง มิใหข่ือแปของบานเมืองเขามาดํ าเนินการกับผูที่ถูกกลาวหาวา
กระทํ าผิดกฎหมายดวยการเสพกามรสจากผูเยาว ในเมื่อธรรมวุฒิและความรูสึกผิดชอบชั่วดีมิได 
มีอยู ในตัวสมาชิกสวนใหญ ความสัมพันธสวนบุคคลภายใตระบบอุปถัมภ และภายใต 
ผลประโยชนตางตอบแทน รวมทั้งความสัมพันธเชิงอํ านาจตางหากที่กํ าหนดประพฤติกรรมในการ
ลงคะแนนเสียงของสมาชิกวุฒิสภา หาใชความรู สึกผิดชอบชั่วดีและความเห็นแกประโยชน 
ของสังคมโดยสวนรวมไม ภายใตกรอบประพฤติกรรมเชนนี้ จะหวังใหวุฒิสภากํ ากับสภาผูแทน
ราษฎรและกํ ากับสังคมการเมืองไทยไดอยางไร และจะวางใจใหวุฒิสภามีอํ านาจอันลนเหลือได
อยางไร

อัปลักษณะของวุฒิสภามิไดเกิดจากสุญญากาศ หากเปนผลจากอปัลักษณะของ
สังคมไทย หากอปัรียชนสามารถผานกลไกการเลือกตั้งเขาสูวุฒิสภาได ความผิดมิอาจกลาวโทษ
ใครอืน่ หากแตเปนความผิดของคนไทยผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกัน ประชาสังคมไทยจักตองผนึกกํ าลัง
ในการแกปญหานี้

สสร.หวังที่จะเห็นวุฒิสภาเปนสถาบันสํ าคัญที่กํ ากับกระบวนการปฏิรูปการเมือง 
เพยีงเริม่ตนยกแรก การณปรากฏอยางเดนชัดแลววา ไมเพียงแตวุฒิสภามิอาจทํ าหนาที่ตามความ
คาดหวังไดเทานั้น หากทวาความโสโครกภายในวุฒิสภา ทํ าใหการชะลางความโสโครกของ 
วฒุสิภากลายเปนงานสํ าคัญของการปฏิรูปเสียเอง บทเรียนจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในวุฒิสภา 
ก็คือ การออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) บนพืน้ฐานที่ไมตรงตอสภาพที่เปนจริง 
ยอมทํ าใหกระบวนการปฏิรูปการเมืองมิอาจลุลวงได ดวยเหตุที่ สสร.ใหอํ านาจแกวุฒิสภา 
มากเกินไป จึงวาดฝนวาจะได ‘อรหันต’ มาเปนสมาชิก แตขอเท็จจริงปรากฏวา ไมมีอรหันตใน 
วฒุสิภา มแีตสามัญชนผูมีกิเลส ตัณหา และราคะ โดยที่บางภาคสวนเปนอัปรียชน
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ณ บัดนี้ วุฒิสภากํ าลังแปรสภาพเปนอปัรียสภา มิใชหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา 
ที่จะตองชะลางความโสโครกของสถาบันของตนแตเพียงฝายเดียว หากแตเปนหนาที่ของ 
ประชาสงัคมไทยทีต่องรวมทํ าความสะอาด อยางนอยที่สุดดวยการใหกํ าลังใจแกสมาชิกที่มิไดเปน
อัปรียชน เพือ่เปลี่ยนโฉมของวุฒิสภาใหเปนสภาของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
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แนวโนมการเมืองไทย
วาดวยโครงสรางตลาดการเมือง6

การบังคับใชรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทํ าใหสังคมการเมือง
ไทยตองปรับตัวสูดุลยภาพใหม กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้กินเวลายาวนาน กวาที่จะเห็นภาพ 
ชดัเจนคงเปนชวงเวลาหลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งที่สอง

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกอผลกระทบตอ
สังคมการเมืองไทย ทั้งดานโครงสราง (Structure) ประพฤติกรรม (Conduct) และผลปฏิบัติการ 
(Performance)

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (Power Elite) หรือชนชั้น 
ปกครองเปนการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณได กลุมทุนภูธรและผูนํ าทองถิ่นในสวนภูมิภาคจะถีบตัว
ข้ึนมาเปนชนชั้นปกครองมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ 
แบงเขต เขตเดียวคนเดียว กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ชวยเสริมกระแสนี้ใหชัดเจนขึ้น  
กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยจะลดความสํ าคัญลงในโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ อันเปนผลจาก
บทบัญญัติที่กํ าหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา นับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 
2475 จวบจนป 2530 วุฒิสภาเปนปราการทางการเมืองของกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตย แตปราการ
ดังกลาวนี้เร่ิมส่ันคลอนตั้งแตยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา เมื่อตัวแทนของ 
กลุมทุนทะลุทะลวงเขาไปยึดพื้นที่วุฒิสภาบางสวนได การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดสรร 
วุฒิสมาชิกจากระบบการเแตงตั้งมาเปนระบบการเลือกตั้งบั่นทอนฐานอํ านาจทางการเมือง 
ของกลุมพลังอํ ามาตยาธปิไตยอยางสํ าคัญ ดังจะเห็นไดวา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก
เมือ่วนัที่ 4 มีนาคม 2543 และการเลือกตั้ง ‘ซอม’ เมือ่วนัที ่29 เมษายน ศกเดียวกัน ผูที่มีภูมิหลัง
เปนขนุนางขาราชการและอดีตวุฒิสมาชิกมิไดรับเลือกตั้งมากเทาที่ควร

                                                          
6 หมายเหตุ ตีพิมพคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”  ผูจัดการรายวัน   ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 14  
 กันยายน 2543
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ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนจะเติบใหญข้ึนมาคานอํ านาจของ
กลุมทุน (Countervailing Power) แมวากลุมทุนสามารถยึดพื้นที่ในหมูชนชั้นปกครองไดมากขึ้น 
ทั้งนี้ดวยการกระโดดขึ้นสังเวียนการเมืองโดยตรงและดวยการสรางเครือขายความสัมพันธกับผูนํ า
นักการเมืองและพรรคการเมือง ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนอาศัยการ ‘จัดตั้ง’
ประชาชน และสรางเครือขายทางการเมืองในระดับรากหญา ระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต  
เขตเดียวคนเดียว และการใชระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนระบบการแตงตั้งเกื้อกูล 
ใหตัวแทนขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนยึดพื้นที่ในรัฐสภาไดมากขึ้น

การ ‘ปะทะ’ ระหวางขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนฝายหนึ่ง 
กับกลุมทุนอีกฝายหนึ่งจะมีมากขึ้น และทวีความ ‘รุนแรง’ มากขึน้ ในขณะที่กลุมทุนไทยสราง 
เครือขายความสัมพันธเชิงยทุธศาสตร (Strategic Alliance) กบักลุมทุนสากล ขบวนการประชาชน
และองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยก็สรางเครือขายความสัมพันธกับขบวนการระหวาง
ประเทศ(International NGOs) เฉกเชนเดียวกัน ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน 
จะเปนหัวหอกในการทํ าสงครามแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจกับกลุมทุน ความขัดแยงดังกลาวนี้
กอใหเกิดทวิลักษณะของยทุธศาสตรการพัฒนา ระหวาง ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ กับ ‘ชมุชนทองถิ่น
พฒันา’ หรือ ระหวาง Washington Consensus  กับ Bangkok Consensus

โครงสรางตลาดการเมืองมิไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางสํ าคัญ ตลาดการเมือง 
ยงัคงมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) ทัง้นีเ้นือ่งจากทํ านบกีดขวางการเขาสู
ตลาด (Barriers to Entry) มไิดลดทอนลง ฐานะทางเศรษฐกิจยังคงเปนทํ านบกีดขวางที่สํ าคัญ  
ชนชั้นตํ่ าและชนตํ่ าชั้นมิอาจกาวเขาสูตลาดการเมืองในฐานะผูแทนปวงชนได รัฐธรรมนูญฉบับป 
2540 ยงัคงบงัคบัใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค กระบวนการ
คัดสรรตัวแทนพรรคกลายเปนกลไกสกัดการเขาสูตลาดการเมือง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ 
ยังสรางทํ านบใหมในการกีดขวางการเขาสู ตลาดการเมือง อันไดแก ทํ านบดานการศึกษา  
จนระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมีองคาพยพของระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดมีเข็มมุงในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาด 
การเมือง เพื่อใหมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) ดังนั้น จึงมิไดออกแบบตลาด 
การเมือง (Political Market Design) เพือ่ท ําลายหรือลดทอนทํ านบการเขาและออกจากตลาด 
ท ํานบทีก่ดีขวางการเขาสูตลาดจึงยังคงดํ ารงอยู และอาจมีมากกวาเดิม

รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 ยังคงมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค (Size Bias) โดยมี
ความเชือ่วา พรรคขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคมาจากฐานความ
เชือ่ที่วา ระบบทวิพรรค (Two-Party System) ดีกวาระบบพหุพรรค (Multiparty System) ดวยเหตุ
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ดังนัน้ จงึออกแบบตลาดการเมืองเพื่อใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2-3 พรรค การศึกษา
วจิยัเชิงประจักษ (Empirical Studies) มไิดสนบัสนนุฐานความเชื่อดังกลาวนี้ แมวาอายุรัฐบาล
ภายใตระบบทวิพรรคจะยืนยาวกวาระบบพหุพรรค แตผลการปฏิบัติการ (Performance) ของ 
รัฐบาลภายใตระบบพหุพรรคหลายตอหลายประเทศอยูในระดับนาพอใจ อยางนอยในชวงเวลา
กวาครึง่ศตวรรษที่ผานมานี้ ไมวาจะเปนนอรเวย เนเธอรแลนด เยอรมนี และออสเตรีย ตรงกันขาม 
ประเทศทีม่รีะบบทวิพรรค ดังเชนสหรัฐอเมริกากลับมีกระบวนการกอรางสรางพรรคที่สามเพื่อเปน
ทางเลอืกใหมแกประชาชน ซึ่งมีแนวโนมนอนหลับทับสิทธิ์มากขึ้น

อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองฝงตัวอยูในระบบรัฐธรรมนูญไทยเปนเวลา
ยาวนาน  อคติดังกล าวนี้มีผลในการกีดขวางการพัฒนาพรรคการเมืองที่มี อุดมการณ   
ประวัติศาสตรการเมืองสากลบงชี้อยางชัดเจนวา พรรคการเมืองที่มีอุดมการณลวนเติบใหญ 
มาจากพรรคการเมืองขนาดเล็กมากอนทั้งสิ้น พรรคการเมืองขนาดใหญหาไดมีหลักประกันเรื่อง
อุดมการณทางการเมืองแตประการใดไม

ในกรณขีองประเทศไทย อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองที่ฝงตัวอยูในระบบ 
รัฐธรรมนูญ ทํ าใหพรรคการเมืองไทยแทนที่จะเลือกเสนทางการเติบโตจากภายใน (Internal 
Growth) ดวยการกอรางสรางพรรคและขยายใหญในภายหลัง กลับเลือกเสนทางการเติบโต 
จากภายนอก (External Growth) ดวยการ ‘ซื้อ’ นกัการเมืองที่มศัีกยภาพที่จะชนะการเลือกตั้ง  
โดยช ําระราคาเปนเงินหรือตํ าแหนงทางการเมือง หรือทั้งสองอยาง ในบางกรณี ถึงกับเหมาซื้อทั้ง 
‘มุง’ การเติบใหญของพรรคการเมืองไทยจึงมิไดเกิดจากฐานอุดมการณ หากแตเกิดจากฐาน 
ผลประโยชน

ฐานความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก ไมเพียงแต 
ชักนํ าใหพรรคการเมืองมุงแตเติบโตโดยไมคํ านึงถึงอุดมการณเทานั้น หากยังไมเกื้อกูลใหรัฐบาล 
มีเสถียรภาพทางการเมืองอีกดวย  ในเมื่อมีความขัดแยงดานผลประโยชนระหวาง ‘มุง’ ตางๆ 
ภายในพรรคการเมืองเดียวกัน มิไยตองกลาวถึงความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล ในสภาพ
การณดังกลาวนี้ การมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียงไมกี่พรรค โดยที่แตละพรรคมีหลาย ‘มุง’  
เมื่อพิจารณาในแงเสถียรภาพทางการเมือง มิไดแตกตางจากการปลอยใหมีระบบพหุพรรค  
โดยที่พรรคขนาดเล็กสามารถเติบโตได โดยไมถูกรัฐธรรมนูญลงโทษ ความแตกตางมีอยูวา  
การสงเสริมระบบพหุพรรคและปลอยใหพรรคเติบโตตามธรรมชาติเปดโอกาสใหมีพรรคการเมือง 
ทีม่ีอุดมการณได

กอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 จะมีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพครั้งใหญในตลาดการเมืองไทย เนื่องจากมีการ 
ยายพรรคและยาย ‘มุง’ ขนานใหญ ขณะเดียวกัน พรรคการเมืองขนาดใหญจะเขาครอบกิจการ
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พรรคขนาดเล็ก (Take-over) และพรรคขนาดเล็กจะควบกิจการเขาดวยกัน (Merger) ภายหลัง
การเลือกตั้งดังกลาวนี้ การยายพรรคจะทํ าไดยากขึ้น เพราะติดขัดประเด็นเงื่อนเวลา ภาวะ 
ความเสีย่ง และสภาวะความไมแนนอนของผูที่ตัดสินใจยายพรรค

จํ  านวนพรรคที่มีชีวิตทางการเมืองจะไม แปรเปลี่ยนจากปจจุบันมากนัก  
แมรัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 จะมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย 
แตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกลับทํ าใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหมยากที่
จะมชีวีิตยืนยาวได เวนแตจะมี ‘เจาบุญทุม’ หรือ ‘ทกัษิณ 2’

การทีพ่รรคการเมืองขนาดเล็กกอเกิดไดยาก เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540  
มีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง โดยที่อคติดังกลาวนี้ถูกเสริมสงใหเลวรายโดยกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ทํ าใหโฉมหนาพรรคการเมืองไมมีการเปลี่ยนแปลง 
ที่สํ าคัญ ความขอนี้มีนัยวา พรรคการเมืองที่มีอยูเดิมเหลานี้จะเวียนกัน ‘ผสมพันธุ’ เพื่อจัดตั้ง 
รัฐบาลตอไป และผูนํ าการเมืองยังคงเปน ‘คนหนาเดิม’

โครงสรางรัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงในดานรูปแบบ แตไมมีการเปลี่ยนแปลง 
ดานเนื้อหาอยางสํ าคัญ สภาผูแทนราษฎรจะประกอบดวยผูนํ าทองถิ่นและตัวแทนกลุมทุนภูธรใน
สัดสวนเพิ่มข้ึน โดยที่ระบบ Party List จะเปนชองทางใหกลุมทุนนาคร กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
และขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) เล็ดลอดเขาไปเปนสมาชิก วุฒิสภามิไดเปนฐานที่มั่น 
ของกลุมพลังอํ ามาตยาธิไตยอกีตอไป กลุมทุนภูธร ผูนํ าทองถิ่น อดีตนักการเมืองที่มิอาจตบเทา
เขาสภาผูแทนราษฎร รวมทั้งขบวนการประชาชนสามารถยึดพื้นที่ในวุฒิสภาไดมากขึ้น

โฉมหนาของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมิไดแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอยางสํ าคัญ  
ในเมือ่ไมมกีารเปลี่ยนแปลงโฉมหนาพรรคการเมืองและโฉมหนาผูนํ าทางการเมือง ความหวังที่จะ
ใหระบบ Party List จัดสรรบุคคลที่ทรงความรูความสามารถมาดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง 
คอนขางรางเลือน บุคคลกลุ มนี้ที่จะเล็ดลอดเขาสู คณะรัฐมนตรีไดไมนาจะเกิน 10-20%  
ของจํ านวนรัฐมนตรีทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องเพราะผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีมีหนาที่หาเงินใหพรรค ผูที่ 
ไมสามารถหาเงินใหพรรค หรือไมสามารถ ‘เลี้ยงดู’ ส.ส. บริวาร ยากที่จะไตบันไดแหงอํ านาจไปสู
เกาอี้รัฐมนตรีได

การจ ํากดัจ ํานวนรัฐมนตรีมิใหเกิน 36 คน (รวมทั้งนายกรัฐมนตรี) ในดานหนึ่ง 
จะยังผลใหการแขงขันแยงชิงตํ าแหนงเขมขนขึ้น ในอีกดานหนึ่งทํ าใหราคาเกาอี้รัฐมนตรีแพงขึ้น 
ซึง่มนียัส ําคญัวา ผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีจะตองมีภาระในการเลี้ยงดู ส.ส. บริวารจํ านวนมากขึ้น 
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และมภีาระในการหาเงินเขาพรรคมากขึ้น การหาม ส.ส. ดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอิาจท ําลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภได ถึงอยางไรฐานอํ านาจทางการเมืองของรัฐมนตรียัง
อยูทีจ่ ํานวน ส.ส. บริวาร หากปราศจากความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ สภาผูแทนราษฎรจะ
เปนสถาบันที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล มิใชสถาบันที่ชวยคํ้ าจุนรัฐบาล ดังกรณีรัฐบาล
ถนอม-ประภาสภายใตรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511
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