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คูมือการเลือกตั้งสําหรับประชาชน
ขอ 1 การนอนหลั บ ทั บ สิ ท ธิ์ เ ป น สิ ท ธิ อั น ชอบธรรมของประชาชนผู  มี สิ ท ธิ
ในการลงคะแนนเสียง อยาใหผูใดละเมิดสิทธิอันชอบธรรมดังกลาวนี้ จงฟงหูไวหูหากมีผูเรียกรอง
ใหทานไปใชสิทธิการเลือกตั้ง ยิ่งเสียงเรียกรองนี้มาจากเจาพนักงานฝายปกครองดวยแลว ก็จง
ตระหนักใหจงหนักวา เจาพนักงานฝายปกครองมีผลประโยชนจากการใชสิทธิการลงคะแนนเสียง
ของประชาชน เพราะจะไดปูนบําเหน็จเปนพิเศษ หากอัตราการใชสิทธิเลือกตั้งของประชาชนสูงถึง
100% หรืออัตราใกลเคียงกัน การใชสิทธิในการลงคะแนนเสียงนั้นมีตนทุนที่ตองเสีย ตนทุน
ทีส่ าคั
ํ ญก็คือ ตนทุนสารสนเทศ (information cost) เกีย่ วกับนักการเมืองและพรรคการเมือง
รองลงมาก็คอื คาเสียเวลาและคาเดินทางไปหนวยเลือกตั้ง จงนอนหลับทับสิทธ หากตนทุนการใช
สิทธิการเลือกตั้งสูงกวาหรือไมคุมกับประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิดังกลาว จงประเมิน
จากการใชสิทธิการลงคะแนนเสียงในอดีตวา ชีวิตความเปนอยูของทานดีขึ้นจากเดิมหรือไม
และรัฐบาลหรือผูแทนราษฎรมีสวนชวยพัฒนาทองถิ่นของทานมากนอยเพียงใด ดวยการประเมิน
ตนทุนที่ตองเสียเปรียบเทียบกับประโยชนที่คาดวาจะไดจากการใชสิทธิการเลือกตั้งเชนนี้เอง
ทานจะสามารถตัดสินใจดวยตนเองไดดีกวาผูอื่นวา ทานจะเดินทางไปหนวยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
หรือไม อนึง่ ทานตองใครครวญดวยวา หากทานนอนหลับทับสิทธิ์ จะเปดชองใหมีการทุจริตในการ
เลือกตั้งโดยมี'มือผี'ไปใชสิทธิ์แทนหรือไม
ขอ 2 จงหาขอมูลเกี่ยวกับนักการเมืองและพรรคการเมืองแตพอสมควร เพราะ
การหาขอมูลมากๆมีตนทุนที่ตองเสีย และอาจไมชวยใหการตัดสินใจมีคุณภาพดีขึ้น ยิ่งขอมูลเกี่ยว
กับนโยบายและอุดมการณของพรรคการเมืองดวยแลวมิจําตองเสียเวลาศึกษา เพราะหาประโยชน
อันใดมิได สวนสําคัญเปนเพราะพรรคการเมืองทั้งปวงหามีอุดมการณไม หากมีอุดมการณคง
ไมผสมพันธุช นิดไมแยกแยะชั่วดี จนถึงกับมีสัจพจนในสังคมการเมืองไทยวา “ไมมีมิตรแท และ
ไมมีศัตรูถาวร” แมจะดาทอและปายสีสาดโคลนซึ่งกันและกันในฤดูการหาเสียง แตก็สามารถ
กอดคอรวมจัดตั้ง รัฐบาลในภายหลังชนิดไมอายฟาอายดิน พรรคการเมืองทุกพรรคลวนประกาศ
นโยบายของตนเอง แตมิไดแตกตางกันในสาระสํ าคัญ ทั้งยังเปนการประกาศนโยบายอยาง
คลุมเครือ โดยไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายในทางปฏิบัติและกําหนดเวลาในการ
ดําเนินนโยบายเหลานั้น การณปรากฏอยูเนืองๆวา พรรคการเมืองจํานวนไมนอยเมื่อมีอํานาจ
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การบริหารราชการแผนดิน กลับไมดํ าเนินนโยบายตามที่ใชหาเสียง ในสภาพการณดังเชนที่
เปนอยูนี้ การไมศึกษาหรือไมแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับนโยบายและอุดมการณของพรรคการเมือง
นับเปนอวิชชาที่สมเหตุสมผล (rational ignorance) แตประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งควรจะหาขอมูล
เกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นเกี่ยวกับการอุทิศตนเพื่อสวนรวมและ
ความซื่อสัตยสุจริต
ขอ 3 จงเลือกตัวบุคคล อยาเลือกพรรค เพราะหากกําหนดเกณฑการเลือก
พรรคจะไมสามารถตัดสินใจไดวา จะเลือกพรรคใดดี พรรคการเมืองทุกพรรคลวนมีปญหาที่เปน
โรคพรองอุดมการณ นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคมิไดมีแนวทางแตกตางกัน ทุกพรรคลวน
เดินแนวทางซือ้ ส.ส. ไมวาจะเปนการซื้อดวยเงินหรือซื้อดวยตําแหนงทางการเมือง ทุกพรรคมีทั้ง
คนดีและคนเลว และลวนมีนักเลือกตั้งที่มีประวัติฉอฉลอํานาจ ฉอราษฎรบังหลวง หรือประพฤติ
มิชอบ ในสภาวการณดังกลาวนี้ การเลือก ส.ส. มิควรยึดพรรคเปนเกณฑ หากแตควรเลือก
ตัวบุคคลโดยพิจารณาจากคุณธรรมและประวัติการอุทิศตนเพื่อสวนรวมของผูสมัครรับเลือกตั้งแต
ละคน คุณธรรมขั้นพื้นฐานของนักเลือกตั้งก็คือ ความรับผิดชอบในฐานะบุตร ในฐานะสามีหรือ
ภรรยา และในฐานะบิดาหรือมารดา จึงจะรับผิดชอบตอสวนรวมได
ขอ 4 จงพิ จ ารณาลงโทษพรรคการเมื อ งที่ ต ระบั ด สั ต ย พรรคการเมื อ ง
หลายพรรคชูนโยบายบางนโยบายในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้ง ครั้นมีอํานาจบริหารราชการ
แผนดิน กลับไมดําเนินนโยบายที่ใชหาเสียง ประพฤติกรรมเชนนี้เขาขายหลอกลวงประชาชนผูมี
สิทธิเลือกตั้ง แตไมมีกฎหมายลงโทษ บางพรรคแถลงนโยบายการกระจายอํ านาจการเมือง
การปกครอง บางพรรคเนนการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดบางจังหวัด ครั้นมีอํานาจกลับแกลงลืม
เลือนนโยบายที่ใชหาเสียงอยางหนาดานๆ บางพรรคชูนโยบายการปฏิรูปที่ดินเปนนโยบายหลัก
ซึ่งเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวาเปนการกระจายกรรมสิทธิ์การถือครองที่ดินแกเกษตรกรผูยากจน
อันเปนหลักการพื้นฐานของกฎหมายดังกลาวนี้ แตกลับดําเนินการเพื่อใหเศรษฐีมีกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และชวยฟอกอาชญากรรมที่เศรษฐีบางคนกอไวในอดีตจากการบุกรุกที่ดินของแผนดินอันเปน
สาธารณสมบัติ พรรคการเมืองที่มิไดดําเนินนโยบายตามที่หาเสียงไวจักตองถูกลงโทษ เมื่อลงโทษ
ทางกฎหมายมิได จงพิจารณาลงโทษทางการเมือง ฤดูการเลือกตั้งเปนชวงเวลาที่ประชาชน
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ มีโอกาสพิจารณาลงโทษบรรดาพรรคการเมืองที่ตระบัดสัตย มิฉะนั้นการหลอกลวง
ทางการเมืองจะยังมีตอไป และสังคมทางการเมืองไทยมิอาจปรับตัวสูดุลยภาพที่ดีขึ้นได
ขอ 5 จงพิจารณาลงโทษนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ชูนโยบายภูมิภาค
นิยม สภาผูแ ทนราษฎรหรือรัฐบาลมิไดมีไวเพื่อเอื้อประโยชนภูมิภาคหนึ่งภูมิภาคใดเปนการเฉพาะ
หากแตตองพิจารณาผลประโยชนของแผนดินโดยรวม การชูนโยบายภูมิภาคนิยมรังแตจะสราง
ความแตกสามัคคีในสังคมไทย และทําใหประเทศไทยกลายเปน 'บอสเนียแหงบูรพาทิศ' ในที่สุด
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ขอ 6 จงพิจารณาเลือกผูสมัครรับเลือกตั้งหนาใหม เพื่อใหเวทีการเมืองระดับ
ชาติมี 'เลือดใหม' เขาไปชะลาง 'เลือดเกา' นักเลือกตั้ง 'เลือดเกา' มักจะมีประวัติฉอฉลอํานาจ
ไมทางหนึง่ ก็ทางใด ยิ่งผูที่เคยดํารงตําแหนงการเมือง ดังเชนรัฐมนตรีดวยแลว หายากที่จะไมเคย
ฉอฉลอํานาจ ทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ไมเคยมีผูทรงอํานาจคนใดที่ไมเพลี่ยงพลํ้าตออํานาจ
จงหลีกเลี่ยง'เลือดเกา' แสวงหา'เลือดใหม' การเลือกตั้งมีสภาพเสมือนหนึ่งกลไกราคา หาก
ผูบ ริโภคไมพอใจคุณภาพสินคาที่เคยซื้อมาแตเดิม ก็ตองทดลองเปลี่ยนสินคาที่ซื้อ ฤดูการเลือกตั้ง
เปนชวงเวลาที่ประชาชนมีสิทธิที่จะสลัดจาก 'สินคาเดิม' แลวแสวงหา'สินคาใหม' จนกวาจะพบ
สินคาที่ถูกใจ จงใหโอกาสแกนักเลือกตั้ง'เลือดใหม' เพราะนับวันการเขาสูตลาดนักการเมือง
ลําบากยากเข็ญมากขึ้น ประชาชนควรจะเลือกนักเลือกตั้ง 'เลือดเกา' ก็ตอเมื่อพิสูจนแลววา
เปนผูท อี่ ทุ ศิ ตนเพือ่ ผลประโยชนสวนรวมอยางแทจริง ขอพิสูจนเบื้องตนมีอยูวา นับตั้งแตกาวเขาสู
ตลาดนักการเมือง นักเลือกตั้ง 'เลือดเกา' มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น หรือขยายอาณาจักรธุรกิจ
ออกไปอยางผิดหูผิดตาหรือไม หากคําตอบคือใช สันนิษฐานเบื้องตนไดวา มีการใชอํานาจทางการ
เมืองในการขยายฐานธุรกิจ จงสลัดนักเลือกตั้ง 'เลือดเกา' ประเภทนี้ ประดุจหนึ่งการสลัดทิ้ง
รองเทาคูเ กา โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเลือกตั้งที่ไมกลาเปดเผยทรัพยสินของตนเอง
ขอ 7 จงอยาขายเสียง แตใหรับเงินไว หากนักเลือกตั้งนํามาแจก และควรจะ
บอกนั ก เลื อ กตั้ ง ทุ ก คนที่ นํ าเงิ น มาแจกว า เงิ น ที่ แ จกนั้ น น อ ยกว า ที่ นั ก เลื อ กตั้ ง คนอื่ น ๆแจก
การรับเงินโดยมิไดใหคํามั่นวาจะลงคะแนนเสียงให มิอาจถือเปนการขายเสียง ทางราชการและ
นักวิชาการทีไ่ มมีคลื่นสมองมักจะรองแรกแหกกะเชอวา การขายเสียงเปนตนตอของการฉอราษฎร
บังหลวง ปวยการที่จะโตเถียงกันวา ไขเกิดกอนไก หรือไกเกิดกอนไข ถึงประชาชนจะไมขายเสียง
ใชวาจะไมมีการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบ และใชวาเมื่อประชาชนไมขายเสียงแลว
พรรคการเมืองจะเลิกซื้อ ส.ส. ก็หาไม กิเลสตัณหาและความใฝอํานาจของนักเลือกตั้งมิใชหรือ
ทีเ่ ปนตนตอของการ ฉอฉลอํานาจ เมื่อชนชั้นปกครองหามมิใหประชาชนขายเสียง ชนชั้นปกครอง
กํ าลั ง ห า มมิ ให ป ระชาชนมี กิเลสตั ณ หา โดยสะกดความตอ งการเงิ น และทรั พ ย สิน ของผู อื่น
แต ช นชั้ น ปกครองกลั บ ธํ ารงกิ เ ลสตั ณ หาของตนไว โ ดยใฝ ห าและแย ง ชิ ง อํ านาจกั น ต อ ไป
นับเปนประพฤติกรรมที่เรียกไดวา ”มือถือสาก ปากถือศีล” โดยแท การซื้อขายเสียงเปนพฤติกรรม
อันควรที่จะวิเคราะหใหลึกซึ้ง หากประชาชนลงคะแนนเสียงเลือกพรรคการเมืองที่สัญญาวา
จะนํ าที่ดินมาแจกเมื่อมีอํ านาจ ในกรณีนี้ถือเปนการแลกคะแนนเสียงกับนโยบายปฏิรูปที่ดิน
ซึง่ เปนการนํา ”ของ” (คะแนนเสียง) แลกกับ ”ของ”(ที่ดิน) จริยธรรมของระบบทุนนิยมมิไดถือวา
การนํ าของแลกกับของแตกตางไปจากการนํ าคะแนนเสียงแลกกับเงิน เพราะตางก็เปนการ
แลกเปลี่ยนบนพื้นฐานเดียวกัน ไมวากรณีจะเปนประการใดก็ตาม การแลกเปลี่ยนจะเกิดขึ้นได
ก็ตอเมื่อสนองความพอใจของผูที่อยูในกระบวนการแลกเปลี่ยนนั้น ประชาชนผูมีสิทธิการลง
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คะแนนเสียงควรจะมีเสรีภาพในการวินิจฉัยวา จะนําคะแนนเสียงแลกกับนโยบายหรือนําไปแลก
กับเงิน หากเชือ่ วานักเลือกตั้งที่ซื้อเสียงจะตองฉอราษฎรบังหลวงในภายหลัง ก็มีเหตุที่ตองเชื่อ
บนบรรทัดฐานเดียวกันวา นักเลือกตั้งที่ 'ขาย' นโยบายสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากการดําเนินนโยบายในภายหลังเฉกเชนเดียวกัน จงรับเงินจากนักเลือกตั้ง แตอยาใหคํามั่นวา
จะลงคะแนนให ถึงทานไมรับ ก็ยังมีผูคนอีกมากหลายรับ และถึงทุกคนจะพรอมใจกันไมรับเงิน
จากนั ก เลื อ กตั้ง ก็ ใช ว  า นั ก เลื อ กตั้ง จะไมฉอฉลอํ านาจ นัก เลื อ กตั้ง เป น นั ก แสวงหาอํ านาจ
แตอานาจก
ํ
อใหเกิดการฉอฉล นักเลือกตั้งจึงเปนนักแสวงหาความฉอฉลโดยพื้นฐาน
ขอ 8 จงปลดเปลื้องเสื้อคลุมประชาธิปไตย และเปลือยกายนักเลือกตั้งให
ล อ นจ อ นมองทะลุ ก ะพี้ เ พื่ อ ให เ ข า ถึ ง แก น ของนั ก เลื อ กตั้ ง จงเลื อ ก ส.ส.ที่ มี จิ ต วิ ญ ญาณ
ประชาธิปไตย บทพิสูจนเรื่องนี้เพียงแตพิจารณาวา นักเลือกตั้งที่เสนอตัวใหประชาชนเลือก
เคยเปนฐานรองรับความชอบธรรมของระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยหรือไม นักเลือกตั้งจํานวน
มากโหรองตอนรับการรัฐประหารและสยบยอมเปนสมุนบริวารผูนํ าฝายทหารที่ทํ ารัฐประหาร
เพื่ อ ให ค วามชอบธรรมแก ก ารรั ฐ ประหาร ครั้ น ถึ ง ฤดู ก ารเลื อ กตั้ ง ก็ เ พี ย งแต ห ยิ บ เสื้ อ คลุ ม
ประชาธิปไตยมาสวมใส จงสกัดมิใหนักเลือกตั้งประเภทนี้เขาสูรัฐสภา ยิ่งนักเลือกตั้งที่เคยมี
ประวัติในการรวมทํารัฐประหารดวยตนเอง มาแลวยิ่งตองลงโทษใหจงหนัก เพื่อใหบทเรียนวา
ประชาธิปไตยเปนเรื่องของสํานึกทางมโนธรรม มิใชเพียงแตการสวมเสื้อคลุม
ขอ 9 เมือ่ พิจารณาโดยรอบคอบแลววา ไมมีผูสมัครรับเลือกตั้งคนใดมีคุณสมบัติ
อันสมควรแกการเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จงไปใชสิทธิในการเลือกตั้ง โดยทําใหบัตรเสีย
ดวยการกาผูสมัครรับเลือกตั้งทุกคน อยาฉีกบัตรเลือกตั้งหรือขายบัตรประชาชนของตนใหผูอื่น
เพราะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ในอีกกรณีหนึ่ง ผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงอาจพิจารณากาบัตร
ใหเสีย เมื่อประเมินแลววา รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งลวนแลวแตฉอฉลอํานาจ แสวงหา
ผลประโยชนสาหรั
ํ บตนและพวกพอง และมิไดเห็นแกผลประโยชนของแผนดิน การกาบัตรใหเสีย
เปนการสงสัญญาณใหนักเลือกตั้งปรับปรุงตนเอง หากสัดสวนของบัตรเสียสูงมาก ก็จะเปนการ
สงสัญญาณที่ชัดเจนวา ประชาชนไมพึงพอใจผลงานของรัฐบาลที่ผานๆมา จนถึงขั้นมีมติวา
นักเลือกตั้งเลวเหมือนกันหมด
จงใชดลุ พินจิ ของทานในการพิจารณาขอแนะนําขางตนโดยถองแท อยาเชื่อขอแนะ
นําโดยปราศจากการไตรตรอง
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คูมือการเลือกตั้งสําหรับประชาชน (2)
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนกลุมคนที่นาสงสารในฤดูการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎร บางคนวาเหวเพราะขาดรัก และไมรูจะหันไปพึ่งใคร แตสวนใหญสับสน เพราะตอง
ฟงเสียงโฆษณา ทัง้ จากทางราชการและผูสมัครรับเลือกตั้ง ครั้นจะพักผอนดวยการฟงรายการวิทยุ
หรือชมรายการโทรทัศน ก็มิอาจหลีกหนีเสียงโฆษณาทางการเมืองไปได
คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อชวยเหลือผูคนที่วาเหวและสับสนในสังคมการเมืองที่อุดม
ดวยความฉอฉลดังที่เปนอยูนี้
กฎขอที่หนึ่ง จงมีความมั่นใจในตนเอง หากทานยังมีความมั่นใจไมเต็มรอย
จงออกไปยืนกลางทุง สูดอากาศบริสุทธิ์ใหเต็มปอด และระดมความมั่นใจใหเต็มหัวใจ แลวเพง
สมาธิเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับการใชสิทธิเลือกตั้ง สิทธิการเลือกตั้งเปน ‘ทรัพยสิน’ ของทาน
ทานจะใช ‘ทรัพยสิน’ นี้หรือไม และจะใชอยางไร ลวนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของทานแตเพียง
ผูเ ดียว จงประเมินผลประโยชนที่ไดเทียบกับตนทุนที่ตองเสียจากการใชสิทธินี้ หากเห็นวาคุม จง
เดินเขาคูหาเลือกตัง้ หากเห็นวาไมคุม จงพักผอนอยูกับบานหรือเที่ยวเตรตามใจชอบ สบายกวา
กันเยอะเลย จงสําเหนียกวา ไมมีชวงเวลาใดที่นายอําเภอผูหวังไดดิบไดดีจากการใชสิทธิเลือกตั้ง
ของประชาชนและนักเลือกตั้งผูหวังจรสูสภา จะอยูในเงื้อมมือของทานเทากับชวงเวลานี้อีกแลว
กฎขอที่สอง จงอยาเลือกคนดี ยิง่ พรรคการเมืองที่โฆษณาตัวเองวาเปนพรรค
ของคนดีดว ยแลว ยิง่ ตองหนีหาง ใครก็ตามที่ตะโกนกองเวทีปราศรัยหาเสียงวา “กูดีกวามึง” ตอง
เมินหนาหนี แตอยาลืมจดเบอรและชื่อ แลวบอกตอๆกันไปวา อยาไปเลือก เจาเงาะมิยอมเผย
ใหเห็นสังขทองฉันใด คนดียอมไมโฆษณาตัวเองฉันนั้น สภาเปนโรงงานผลิตบริการความไมดี
ไมมเี ทพ มีแตมาร เพราะไมปรากฏวาอมารหรืออัมมารเปนสมาชิกสภา คนดีที่เดินเขาสภาแหงนี้
ลวนกลับออกมาเปนคนไมดี สวนที่ยังรักษาความดีอยูไดบางมักจะเปน ส.ส.สมัยแรก หรือมิฉะนั้น
ก็เทงทึงกอนครบวาระ การเลือกคนดีเขาสภาจึงเปนยุทธวิธใี นการลดทอนจํานวนคนดีในสังคมไทย
ซึ่งเปนภัยตอความมั่นคงแหงชาติอยางยิ่ง หากตองการใหคนดีเปนคนดีตอไป จงใหคนดีอยู
นอกสภา

∗

หมายเหตุ
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กฎขอที่สาม จงอยาเลือกคนมีความรู สุภาษิตโบราณกลาววา ความรูทวมหัว
เอาตัวไมรอด เมื่อยังไมสามารถชวยตัวเองใหตลอดรอดฝงได จะอาสาชวยคนอื่นไดอยางไร
ยิ่งพรรคการเมืองที่โฆษณาตนเองวามีคุณภาพคับแกวดวยแลว ยิ่งตองฟงหูไวหู จงระลึกถึง
อมตพจนของเหลาจือ้ ที่วา คนรูไมพูด คนพูดไมรู อมตพจนนยี้ นื หยัดตอการพิสูจนมากกวาสองพัน
ปแลว ในสังคมการเมืองที่อุดมดวยความฉอฉล คนมีความรูเปนสัตวจํ าพวกที่เปนอันตราย
ตอแผนดิน เพราะสามารถใชความรูไปในทางฉอฉลไดมากขึ้นและแนบเนียนขึ้น จงหนีหางคน
มีความรูที่แสวงหาอํานาจ
กฎขอที่สี่ จงอยาเลือกคนซื่อสัตย อมตพจนของรังสรรค ธนะพรพันธุ กลาวไว
นานแลววา คนซื่อไมพูด คนพูดไมซื่อ ทัง้ นีม้ ไิ ดมคี วามหมายวา คนใบเทานั้นที่เปนคนซื่อ หากแต
มีความหมายวา คนที่ซื่อสัตยนั้นไมเคยโออวดความซื่อสัตยของตนเอง ใครก็ตามที่โฆษณา
ความซื่อสัตยของตนเอง ใครคนนั้นคดในของอในกระดูกมาแตกํ าเนิด หากแมนมีผูสมัครรับ
เลือกตั้งที่เปนคนซื่อสัตยจริง จงอยางสงเขาสภา เพราะสภาเปนสถาบันที่ทําลายความซื่อสัตย
การส งคนซื่อสัตยเขาสภาจึงเปนการทํ ารายปตุภูมิมาตุคาม เพราะทํ าใหจํ านวนคนซื่อสัตย
ในแผ น ดิ นลดลง ในเมื่ อสภาเป น ที่สิง สูของบรรดานัก เลือ กตั้ ง ที่ไร ความสัตยซื่อจํ านวนมาก
จําเปนตองสงคนโกงไปคานอํานาจคนโกงดวยกันในสภา คนซื่อนั้นมิอาจจับไดไลทันเลหเหลี่ยม
คนโกง มีแตคนโกงเทานั้นที่ทันคนโกงดวยกัน หนามยอกตองเอาหนามบงฉันใด คนโกงตองถูก
ขจัดดวยคนโกงฉันนั้น
ในการนี้ จําเปนตองแยกแยะระหวาง ‘โกงได’ กับ ‘โกงเปน’ พรรคการเมืองบาง
พรรคหัวหนาพรรคเปนตัวโกงเสียเอง นี้เรียกวา ‘โกงได’ แตหวั หนาพรรคบางพรรคสวมหนากาก
เปาบุน จิน้ แลวปลอยใหลูกพรรคสูบเลือดแผนดิน โดยตนเองหมั่นเทศนาเรื่องความซื่อสัตยตอไป
นีเ้ รียกวา ‘โกงเปน’ จงถามผูส มัครรับเลือกตั้งในเขตของทานวาเปนคนโกงหรือไม ใครก็ตามที่ยอม
รับความคดโกงของตนควรอยูในขายไดรับเลือก และหากตองเลือกระหวางคนโกงสองประเภท
ใหเลือก ‘คนโกงเปน’ เหนือ ‘คนโกงได’ สภาจะไดเต็มไปดวยสมาชิกที่ดื่มไวนขวดละแสน
กฎขอที่หา จงอยาเลือกนักปฏิรูป นโยบายการปฏิรูปไมวาจะเปนการปฏิรูป
การเมือง การปฏิรูปเศรษฐกิจ หรือการปฏิรูปสังคมกํ าลังเปนที่โหยหาของคนจํานวนไมนอย
พรรคการเมืองและนักเลือกตั้งจึงพากันโฆษณานโยบายการปฏิรูป จงอยาเลือกพรรคการเมืองและ
นักเลือกตัง้ ทีโ่ ฆษณานโยบายการปฏิรูปเปนสมัยที่สอง เพราะแสดงวา สิ่งที่โฆษณาไวในสมัยแรก
ยังมิไดทาํ หรือทําแลว แตลมเหลว จงอยาเลือกพรรคการเมืองและนักเลือกตั้งที่โฆษณานโยบาย
การปฏิรูปเปนสมัยแรก เพราะแสดงถึงความเชื่องชาไมทันการณ จงเลือกเฉพาะพรรคและ
นักเลือกตัง้ ทีม่ นี โยบายวา หากไดรับเลือกตั้งเขาสภาแลวจะไมทําอะไรเลย โดยรอรับเงินเดือนและ
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เบี้ยประชุมแตเพียงอยางเดียว การอยูเฉยๆ นอกจากแสดงถึงความสมถะและความพึงพอใจ
ในสิ่ง ที่ เ ปนอยู อันสอดคลองกับพุทธวัจนะแลว ยังเปนการสรางคุณูปการแกแผนดินอยาง
อเนกอนันต เพราะเทาที่ผานมา สิ่งที่พรรคการเมืองและนักเลือกตั้งทําลวนมีสวนทําลายแผนดิน
ทั้งสิ้น
กฎขอที่หก จงอยาเลือกคนจน สภาไดชื่อวาเปนสถาบันที่ชําระลางความจน
คนจนที่ เ ดิ น ผ า นเข า สภา เมื่ อ กลั บ ออกมามั ก จะกลายเป น คนรวย มี แ ต ค นซื่ อบื้ อ เท า นั้ น
ทีไ่ มสามารถฉกฉวยความรํ่ารวยออกจากสภา แตคนจนเปนกลุมชนที่สังคมพึงอนุรักษ และสังคม
ไทยก็มีชื่อเสียงในการอนุรักษคนจนมาชานาน หากสงคนจนเขาสภากันหมด ก็จะไมมีคนจน
เหลื อ ไว ใ นแผ น ดิ น ชื่ อ เสี ย งของสั ง คมไทยในด า นการอนุ รั ก ษ ค นจนย อ มมลายหายไป
เมื่อพิจารณาในแงนี้แลว จะพบวา คนจนชวยทํ าประโยชนใหประเทศชาติ เพราะปรากฏวา
เกือบไมมคี นจนลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งทําใหคนจนไมสูญพันธุไปจากสังคมไทย
กฎขอที่เจ็ด จงอยาเลือกผูสมัครที่ไมรูจักให การใหทานเปนคุณธรรมอันสูงสง
เพราะนอกจากแสดงถึงความไมติดยึดแลว ยังสะทอนถึงความเมตตากรุณาอีกดวย ใครก็ตาม
ที่ศึกษาพระเวสสันดรชาดกยอมตระหนักในความขอนี้ ผูสมัครที่ไมรูจักใหนั้นจะหวังทําประโยชน
แกผอู นื่ ยอมยากทีจ่ ะเปนไปได แตทานตองรูจักแยกแยะวา การใหทานนั้นมีหลายแบบ นักเลือกตั้ง
บางคนควักกระเปาตนเองออกให แตบางคนควักกระเปาคนอื่นมาแจกประชาชน จงแยกแยะ
ลักษณะการใหทานใหแจมชัด และตัดสินใจกันเองวาจะเลือกนักเลือกตั้งประเภทใด
กฎขอที่แปด จงอยาเลือกคนที่มีสัจจะวาจา สังคมการเมืองเปนวังวนที่กอใหเกิด
การตระบัดสัตย สัจพจนของสังคมนี้ก็คือ ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร คนทีม่ สี ัจจะวาจาเมื่อเขาสู
วังวนทางการเมืองยอมกลายเปนคนตระบัดสัตยไดโดยงาย รายงานการวิจัยเรื่องหนึ่งซึ่งอาศัย
ขอมูลจากการสัมภาษณพบวา นักเลือกตั้งมิไดรับรูสุภาษิตไทยที่วา เสียชีพอยาเสียสัตย การสง
คนที่ยึดมั่นในสัจจะวาจาเขาสภา ไมเพียงแตเปนการทําลายคนดีเหลานั้นเทานั้น หากยังทําให
สังคมไทยกลายเปนสังคมที่ไรสัจจะอีกดวย การเลือกคนตระบดสัตยเขาสภาจึงเปนการจํ ากัด
ความตระบัดสัตยมิใหกลายเปนมะเร็งคุกคามสังคมไทย ใครที่หาเสียงวาจะใหมีการเลือกตั้งผูวา
ราชการจังหวัด แตมีอํานาจแลวเปลี่ยนนโยบายก็ดี ใครที่หาเสียงวาจะปฏิรูปการเมือง แตทํา
แชเชือนเมื่อมีอํานาจก็ดี และใครที่ประกาศนโยบายแจกที่ดินใหคนจน แตแลวกลับนําไปแจกให
คนรวยและสมุนบริวารก็ดี คนเหลานี้บรรลุปรมัตถธรรมแหงความตระบัดสัตย สมควรที่จะสงเขา
สภาตอไป มิฉะนั้นสภาจะเปนสถาบันของคนตระบัดสัตย โดยคนตระบัดสัตย และเพื่อคนตระบัด
สัตยไดอยางไร หากปลอยคนเหลานี้อยูนอกสภา รังแตจะทําลายคุณธรรมในสังคมซึ่งมีอยูนอยนิด
อยูแลว และเปนอันตรายตอเยาวชนของชาติอยางยิ่ง
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กฎขอที่เกา จงอยาเลือกผูชาย แมผชู ายมีสวนสรางโลก แตผูชายก็มีบทบาท
ในการทํ าลายไมแตกตางจากมนุษยเพศอื่น การที่สภามีความวิปริตสวนสํ าคัญเปนเพราะการ
ขาดความสมดุลทางเพศ โครงสรางทางเพศของสมาชิกสภามิไดสอดคลองกับโครงสรางของสังคม
โดยสวนรวม จึงสมควรพิจารณาเลือกสมาชิกเพศหญิงมากขึ้น เพื่อทํ าใหสภามีภาวะสมดุล
ทางเพศ อนึง่ ดวยเหตุที่มนุษยไรเพศมีจํานวนเพิ่มขึ้นในสังคมไทย ดังนั้น สภาจึงควรที่จะมีสมาชิก
ทีไ่ รเพศเพิ่มขึ้นดวย
กฎขอที่สิบ จงอยาเลือกคนเตี้ย ความเตีย้ เปนบอเกิดของความทะเยอทะยาน
ความขอนี้พิจารณาไดจากขอเท็จจริงที่วา คนเตี้ยมักตองเงยหนาในยามพูดคุยกับคนสูง ไมมีคน
เตีย้ คนใดกมหนาพูดคุยกับคนสูง คนสูงหาไดเปนเชนนั้นไม คนสูงมีแตตองถอมตน ดวยเหตุที่ตอง
กมหนาในยามพูดคุยกับคนเตี้ยนั่นเอง ไมมีงานวิจัยชิ้นใดที่คนพบวา คนสูงเงยหนาคุยกับคนเตี้ย
เวนแตในยามที่นั่งหรือนอน ความทะเยอทะยานของคนเตี้ยกอใหเกิดวิกฤติการณแกมนุษยชาติ
นับครั้งไมถวน ไมวาจะเปนกรณีนโปเลียนหรือฮิตเลอร ในประวัติศาสตรการเมืองไทย เมื่อทองฟา
สีทองผองอํ าไพ และคนเตี้ยเปนใหญในแผนดิน เมืองไทยมักจะตองเผชิญกับวิกฤติการณ
ทางเศรษฐกิจหรือวิกฤติการณทางทรัพยากรธรรมชาติ งานวิจัยเรื่องหนึ่งพบวา ระดับความสูงของ
ผูนํามีสหสัมพันธกบั อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประเทศที่มีผูนําสูง
สามารถเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดมากกวาประเทศที่มีผูนําเตี้ย สหสัมพันธดังกลาวนี้มีคาสูงยิ่ง
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
วันศุกรที่ 23 มิถุนายน 2538 ขณะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในปนั้น
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ภาคที่สอง
คูมือนักเลือกตั้ง
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∗

คูมือนักเลือกตั้ง (1)
ตอนเปดตลาดนักการเมือง
ความไรสมรรถภาพของพรรคประชาธิปตยในการอธิบายใหพรรคพลังธรรมฟงวา
เหตุใดการปฏิรูปที่ดินจึงกลายเปนการใหความชอบธรรมแกเศรษฐีและสมุนบริวารของผูนําพรรค
ประชาธิปตยบางคนในการถือครองที่ดิน อันเปนเหตุใหพรรคพลังธรรมเลือกยืนอยูขางความ
ชอบธรรม และถอนตัวออกจากการรวมรัฐบาล นํามาซึ่งการยุบสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 19
พฤษภาคม 2538
การยุบสภามีผลในการทําลายดุลยภาพทางการเมืองที่มีอยูเดิม และกอใหเกิด
การเคลื่อนไหวเพื่อปรับตัวสูดุลยภาพใหมหลังการเลือกตั้งวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ในการ
ยุบสภาครัง้ นี้ นักเลือกตั้งบางคนตัดสินใจออกไปจากตลาดนักการเมือง โดยที่ในขณะเดียวกันก็มี
นักเลือกตั้งหนาใหมกาวเขามาแทนที่ นักเลือกตั้งจํานวนมากกําลังอยูในกระบวนการยายพรรค
ซึ่งจะยังผลใหพรรคการเมืองบางพรรคเฟองฟู และบางพรรคซบเซา พรรคที่ซบเซาบางพรรค
อาจพบจุดจบในทายที่สุด โดยที่ในขณะเดียวกันก็มีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมเฉกเชนเดียวกัน
“คูมือนักเลือกตั้ง” ฉบับที่ทานกําลังอานอยูนี้ เขียนขึ้นจากการสังเกตพฤติกรรม
ของนักการเมืองและพรรคการเมืองในชวงเวลาสองทศวรรษเศษที่ผานมา โดยที่มิไดมีเจตนารมณ
พืน้ ฐานทีจ่ ะใหคาแนะนํ
ํ
าแกนักเลือกตั้ง ซึ่งจํานวนไมนอยเปนอเวไนยสัตว หากแตตองการที่จะให
คําทํานายเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักการเมืองและพรรคการเมืองเปนสําคัญ
ขอ 1 นักเลือกตัง้ หนาใหมที่ตัดสินใจเขาสูตลาดนักการเมืองจําเปนตองประเมิน
ฐานทางการเมืองของตน หากไมมีฐานทางการเมืองที่มั่นคงในเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัคร
ยอมหาพรรคการเมืองสังกัดไดยาก ในการนี้จําเปนตองมีหัวคะแนนและเครือขายทางการเมือง
ทีก่ วางขวาง การไตเตาเปนนักการเมืองระดับชาติอาจจําเปนตองผานสนามการเมืองระดับทองถิ่น
อยางนอยที่สุดเพื่อจัดตั้งระบบหัวคะแนนและเครือขายทางการเมืองที่มีประสิทธิภาพ นักเลือกตั้ง
หนาใหมจึงตองมีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร หากปราศจากฐานทางการเมืองและฐาน
ทางเศรษฐกิจ ถึงจะมีความมุงมั่นในการทํ างานเพื่อประเทศชาติและอุดมการณทางการเมือง
อันแรงกลา จะไมสามารถผานเขาสูตลาดนักการเมืองได
∗

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 2 มิถุนายน 2538
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ขอ 2 ในการเลือกพรรคการเมืองเพื่อเขาสังกัด นักเลือกตั้งหนาใหมไมควรเสีย
เวลาศึกษานโยบายและอุดมการณของพรรคการเมืองแตละพรรค เพราะพรรคการเมืองเหลานี้ไมมี
นโยบายและอุดมการณที่แทจริง จึงไมมีความแตกตางในดานนี้ นักเลือกตั้งที่มีเปาหมายอยูที่
ตําแหนงรัฐมนตรี จะตองเลือกสังกัดพรรคการเมืองที่มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลสูง แตพรรคการเมือง
เชนวานี้มักจะมีผูแยงกันเขา เพราะนักเลือกตั้งลวนตองการเปนใหญในแผนดินดวยกันทั้งสิ้น
ดั ง นั้ น นั ก เลือกตั้งหนาใหมจะตองจัดลํ าดับพรรคการเมือง ดุจเดียวกับที่นักเรียนจัดลํ าดับ
มหาวิทยาลัยใน ฤดูการสอบคัดเลือก เมื่อเขาพรรคการเมืองลําดับสูงสุดมิได ก็ตองเลือกลําดับรอง
ลงไป โอกาสที่นักเลือกตั้งหนาใหมจะไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนของพรรคในการสมัครรับเลือกตั้ง
ขึ้นอยูกับความแข็งแกรงของฐานทางการเมืองและฐานะทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับ
ภาวะการแขงขันในเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัครดวย หากเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัครเปนเขตที่
พรรคการเมืองที่เลือกมีผูสมัครที่เขมแข็งอยูแลว นักเลือกตั้งหนาใหมยอมยากที่จะแทรกตัวเขาไป
ได ดังนัน้ จึงตองหันไปหาพรรคการเมืองที่ไรฐานในเขตการเลือกตั้งที่จะลงสมัคร
ขอ 3 เพื่อใหผานกระบวนการคัดสรรเพื่อเปนผูสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรค
การเมืองทีเ่ ลือกสังกัด นักเลือกตั้งหนาใหมอาจตองใชเงินหลอลื่น เงินบริจาคที่มีลักษณะประดุจ
หนึ่ง ‘สินบน’ นีไ้ มควรใหแกพรรคในฐานะนิติบุคคล แตควรใหแกผูนําพรรคในฐานะปจเจกบุคคล
การบริจาคเงินใหแกพรรคในฐานะนิติบุคคลไมมีหลักประกันวาจะไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนพรรค
เพราะจะไมมีผูใดถือเปนธุระในการผลักดันใหผานกระบวนการคัดสรร แตการบริจาคเงินใหแกผูนํา
พรรคนั้น อยางนอยที่สุดผูนําพรรคที่รับเงินบริจาคตองมีสวนรับผิดชอบในการผลักดันนักเลือกตั้ง
หนาใหมที่ใหเงินบริจาคนั้น การบริจาคเงินในกรณีเชนวานี้มิจําตองใหแกหัวหนาหรือเลขาธิการ
พรรคเสมอไป แตควรใหแกผูนํา ‘มุง’ ทีท่ รงอิทธิพลในการคัดเลือกตัวแทนพรรค การเลือก ‘ผูนํา
มุง’ เพื่อบริจาคเงินจําตองศึกษาการเมืองภายในพรรค โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวาง
‘มุง’ อยางรอบคอบ
ขอ 4 นักเลือกตั้งหนาใหมที่มีเงินถุงเงินถัง และมีฐานเศรษฐกิจรองรับอยาง
มั่น คงอาจมองข า มทางเลือกตามขอ 3 โดยหันไปจัดตั้งพรรคการเมืองใหม ในกรณีเชนนี้
นักเลือกตัง้ หนาใหมสามารถคัดเลือกตนเองใหเปนตัวแทนพรรค โดยไมตองงอพรรคการเมืองอื่นใด
หากตองการหวังผลในการยึดอํานาจปกครอง พรรคการเมืองที่จัดตั้งใหมจักตองมีเงินทุนไมนอย
กวา 2,000 ลานบาท ยุทธวิธใี นการยึดกุมอํานาจรัฐในระบบทุนนิยมดังเชนสังคมเศรษฐกิจไทย
ก็เพียงแตปลอยใหกลไกราคาทํ างาน เพราะนักเลือกตั้งไทยลวนแลวแตเปนสัตวเศรษฐกิจที่
เคลื่ อ นย า ยตามแรงดึ ง ดู ด ของ กลไกราคา และสามารถขายแมแตจิตวิ ญญาณและความ
เปนมนุษย การแขงขันดานราคาเปนสูตรสําเร็จที่ตองทองใหขึ้นใจ
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ขอ 5 นั ก เลื อ กตั้ ง หน า ใหม ที่ ไ ม มี เ งิ น ถุ ง เงิ น ถัง ตามขอ 4 และไม มีแมแต
เงินบริจาคตามขอ 3 จําตองอดทนในการไตเตาบันไดทางการเมือง กลาวคือ ภายหลังจาก
พยายามสรางฐานการเมืองในเขตการเลือกตั้งที่หมายตาไวแลว ก็ตองแสวงหาผูอุปถัมภทางการ
เมืองที่มีฐานมั่นคงและอนาคตสดใส นักเลือกตั้งหนาใหมตองทํางานรับใชผูอุปถัมภ นับตั้งแต
การเปนผูติดตาม จนถึงยามหนาหอง พรอมทั้งแสดงความจงรักภักดีตอผูอุปถัมภ และรอคอย
จังหวะใหผูอุปถัมภผลักดันใหเปนตัวแทนพรรคในการสมัครรับเลือกตั้ง
ข อ 6 นั ก เลื อ กตั้ ง หน า เก า มี ค วามได เ ปรี ย บนั ก เลื อ กตั้ ง หน า ใหม เพราะ
อยางนอยทีส่ ดุ ไดพิสูจนแลววามีฐานการเมืองในเขตการเลือกตั้งของตน นักเลือกตั้งหนาเกาจึงไม
มีปญ
 หาในการหาพรรคสังกัด ตรงกันขาม นักเลือกตั้งหนาเกาอยูในฐานะที่จะเลือกพรรคการเมือง
ได หากพรรษาทางการเมืองยิ่งมากเพียงใด ก็ยิ่งมีอํานาจตอรองมากเพียงนั้น นักการเมืองหนาเกา
มี ท างเลื อ กที่จ ะสัง กั ดพรรคเดิม หรือตัดสินใจยายพรรค การตัดสินใจเรื่องนี้เปนการตัดสิน
ทางเศรษฐกิจ เพราะการสมัครรับเลือกตั้งเปนการลงทุนทางการเมือง หากการสังกัดพรรคเดิม
มีหลักประกันวาจะไดรับตําแหนงทางการเมืองที่ดีขึ้น และ/หรือไดรับผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เพิ่มขึ้นเกินกวารายจายทางการเมืองที่ตองเสีย ก็อาจเลือกสังกัดพรรคเดิม หากอนาคตทางการ
เมืองและเศรษฐกิจในพรรคเดิมไมสดใส ก็ตองตัดสินใจยายพรรค แตทั้งนี้ตองแนใจวา การยาย
พรรคชวยใหไดผลประโยชนทางการเมืองและเศรษฐกิจดีกวาเดิม การประเมินเรื่องนี้ตองอาศัย
Cost-Benefit Analysis นักเลือกตั้งที่เปนสัตวเศรษฐกิจที่มีเหตุผล (economic rationality) ตองละ
ทิง้ พรรคทีไ่ มมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล โดยเคลื่อนยายไปสูพรรคที่มีโอกาสรวมจัดตั้งรัฐบาล การคงอยู
ในพรรคที่ตองเปนฝายคานจะไมไดผลประโยชนทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ ผูนํ าฝายคาน
หลายคนไดลิ้มรสความอดอยากปากแหงมาแลว
ขอ 7 ราคาของนักเลือกตั้งเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการตัดสินใจยายพรรค
ราคาเปนผลจากปฏิสัมพันธระหวางอุปสงค (demand) กับอุปทาน (Supply) ในตลาด
นักการเมือง ในดานหนึ่งโอกาสในการไดรับเลือกตั้งและพรรษาทางการเมืองเปนปจจัยสําคัญ
ที่กําหนด ‘ราคา’ ของนักเลือกตั้งแตละคน หากโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งยิ่งสูงมากเพียงใด
‘ราคา’ ก็ยิ่งสูงมากเพียงนั้น ในอีกดานหนึ่ง ‘ราคา’ ดังกลาวนี้ขึ้นอยูกับอํานาจซื้อของพรรค
การเมืองดวย พรรคการเมืองกระจอกงอกงอยยอมไรอํานาจซื้อ ตรงกันขามกับพรรคการเมือง
ที่มีโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลสูงยอมอยูในฐานะที่จะเสนอซื้อในราคาสูง ยิ่งหัวหนาพรรคมีความ
กระสันอยากเปนนายกรัฐมนตรีมากเพียงใด ราคาที่เสนอซื้อจะยิ่งสูงมากเพียงนั้น โดยทั่วไปแลว
พรรคการเมืองที่มีโอกาสในการจัดตั้ง รัฐบาลสูงมักจะไมมีปญหาการขาดแคลนเงินทุน เพราะ
นายทุนพากันประเคนเงินใหเพื่อหวังผลประโยชนในอนาคต เมื่อถึงฤดูเลือกตั้ง นักเลือกตั้งตอง
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ช็ อ ปป  ง ตามพรรคการเมื อ งต า งๆเพื่ อ สื บ หาราคาสารสนเทศเกี่ ย วกั บ ราคาเป น สารสนเทศ
ที่ไมสมบูรณ (imperfect information) จําเปนตองอาศัยการสืบคนอยางมีประสิทธิภาพ ราคา
ขัน้ ตํา่ 5 ลานบาทที่จายกันในฤดูการเลือกตั้งป 2535 กลายเปนราคา ‘หมาเมิน’ ในฤดูการเลือกตั้ง
ป 2538 ราคาที่จายกันในฤดูกาลนี้ (2538) อยูในชวง 10-20 ลานบาท สําหรับนักเลือกตั้ง
ชัน้ สุดยอด ราคาจะสูงกวาระดับดังกลาวนี้ แตนักเลือกตั้งชั้นเลวอาจไดราคาตํ่ากวานี้ จงสืบคน
ราคาใหถอ งแท มิฉะนั้นอาจตองเสียใจในภายหลังวา ขายตัวไมสมราคา
ขอ 8 จงอยาฟงเสียงนกเสียงกาที่โจมตีการยายพรรค การยายพรรคโดยสาระ
สํ าคัญมี ส ภาพเสมือนหนึ่งการเปลี่ยนบริษัทที่ทํ างาน จึงมิใชเรื่องผิดจริ ยธรรมทางการเมือง
แรงงานยังยายถิ่นได เหตุไฉนนักการเมืองจึงยายพรรคมิได ในทํานองเดียวกัน พรรคการเมือง
ก็ไมตอ งใสใจตอเสียงโจมตีการซื้อนักเลือกตั้ง บริษัทธุรกิจยังซื้อตัวพนักงานดวยการเสนอจายเงิน
เดือนสูงกวาบริษัทอื่นๆได เหตุไฉนพรรคการเมืองจึงซื้อตัวนักเลือกตั้งมิได การที่พรรคการเมือง
ซื้อตัวนักเลือกตั้งก็ประดุจหนึ่งบริษัทธุรกิจซื้อตัวมืออาชีพ จงทําใหประชาชนชาชินกับการยาย
พรรคและการซือ้ ตัวนักเลือกตั้ง การที่พรรคการเมืองทุกพรรคปรับตัวสูแนวทางนี้นับเปนพัฒนาการ
ที่ถูกตอง ในอนาคตนักเลือกตั้งควรจะประกาศซื้อตัวนักเลือกตั้งอยางเปดเผย เมื่อสารสนเทศ
เกี่ยวกับราคาเปนสารสนเทศที่สมบูรณแลว ตลาดนักการเมืองจะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
ขอ 9 เมื่อตัดสินใจยายพรรค และเลือกพรรคที่จะสังกัดใหมแลว จงเจรจา
ตอรองราคาอยางมีประสิทธิภาพ การเจรจาจักตองกํ าหนดพื้นฐานบนผลประโยชนระยะสั้น
เพราะผลประโยชนระยะยาวเปนเรื่องไมแนนอน นักเลือกตั้งจํ านวนมากตองอกหักเนื่องจาก
ผิดหวังกับคํ าสัญญาลมๆแลงๆ ราคาที่นักเลือกตั้งไดรับมีทั้งราคาในรูปตัวเงินและราคาที่มิใช
ตัวเงิน ตัวอยางของ ‘ราคา’ ทีม่ ใิ ชตวั เงิน ไดแก ตําแหนงทางการเมือง แตนักเลือกตั้งที่ชาญสนาม
จักตองไมหลงคารมกับคําสัญญาเกี่ยวกับตําแหนงทางการเมือง ยุทธวิธีที่จะเสริมสรางอํานาจ
ตอรองของนักเลือกตั้ง ก็คือ การหิ้ว ส.ส.บริวารใหยายพรรคตามไปดวย หากปราศจาก ส.ส.บริวาร
แลว อํานาจตอรองยอมมีนอย อยางไรก็ตาม หากปรากฏในภายหลังวา นักเลือกตั้งมิไดรับ ‘ราคา’
ครบถวนตามสัญญา ควรจะปาวรองใหเปนที่ทราบทั่วไป พรรคการเมืองดังกลาวจะไดสูญเสีย
ความเชื่อถือในตลาดนักการเมือง
ขอ 10 ในทันทีที่การยายพรรคตกลงกันไดแลว นักเลือกตั้งจะตองใหสัมภาษณ
เกี่ ย วกั บ ความเลวระยํ าของพรรคการเมืองเดิม และสรรเสริญพรรคการเมืองที่จะยายสังกัด
เพือ่ สรางความชอบธรรมในการยายพรรค
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คูมือนักเลือกตั้ง (2)
ตอนสูสนามเลือกตั้ง1
เมื่ อ ถึ ง ฤดูก ารเลือ กตั้ง สนามเลือ กตั้ง กลับ มามี ชีวิตชี ว า คราครํ่ าด ว ยผู คน
และสะพัดดวยกระแสเงินตรา นักเลือกตั้งจําเปนตองศึกษายุทธวิธีในการแสวงหาชัยชนะในสนาม
เลือกตัง้ จงศึกษาบทเรียนจากนักเลือกตั้งที่ประสบความสําเร็จทางการเมือง
ขอ 1 การจัดระบบหัวคะแนนเปนเรื่องจําเปนสําหรับนักเลือกตั้งที่เลือกเสนทาง
การเมืองอันยาวไกล หากปราศจากระบบหัวคะแนน นักเลือกตั้งยากที่จะตอสายสัมพันธไปถึง
ประชาชนที่เ ปน ฐานรากได นัก เลื อ กตั้ง ที่ประสบชัย ชนะในการเลือ กตั้งโดยปราศจากระบบ
หัวคะแนน จําเปนตองเรงรีบจัดตั้งระบบหัวคะแนน มิฉะนั้นชีวิตทางการเมืองอาจมีอายุอันแสนสั้น
หัวคะแนนมิไดมีประโยชนเฉพาะในฤดูการเลือกตั้ง แมนอกฤดูการเลือกตั้งหัวคะแนนสามารถ
ทําหนาที่ถายทอดปญหาความทุกขยากของประชาชนไปสูนักเลือกตั้ง ดูแลทุกขสุขของประชาชน
แทนนักเลือกตั้ง และชวยขจัดปดเปาภาวะทุกขเข็ญของประชาชนแทนนักเลือกตั้งในระดับหนึ่ง
ในประการสํ าคั ญ หั ว คะแนนช ว ยสอดแนมความเคลื่ อ นไหวของปรป ก ษ ท างการเมื อ งของ
นักเลือกตั้ง ซึ่งชวยปองกันมิใหเพลี่ยงพลั้งปรปกษโดยงาย การขยายฐานของระบบหัวคะแนน
ทัง้ ในแนวราบและแนวดิ่งจะชวยเพิ่มโอกาสในการไดรับชัยชนะในการเลือกตั้ง
ขอ 2 อยากระโดดลงสนามเลือกตั้งอยางสุมเสี่ยง โดยหวังเพียงทุมเงินซื้อเสียง
เจ า บุ ญ ทุ  ม จํ านวนมากที่ พ  า ยแพ ก ารเลื อ กตั้ ง ปรากฏให เ ห็ น ทุ ก ฤดู ก าล การทุ  ม เงิ น ซื้ อ เสี ย ง
โดยปราศจากสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชน มิไดใหหลักประกันวาจะประสบชัยชนะในการ
เลือกตั้ง แตถามีอุบัติเหตุไดรับชัยชนะ จํ าเปนตองลงทุนจัดตั้งระบบหัวคะแนนและสถาปนา
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับราษฎร เพื่อยืดอายุทางการเมือง
ขอ 3 การเลือกหุนสวนการเลือกตั้งมีความสําคัญตอความสําเร็จหรือความ
ลมเหลวในการเลือกตั้ง ในระบบการเลือกตั้งที่เขตการเลือกตั้งแตละเขตมีผูแทนราษฎรไดมากกวา
หนึง่ คน นักเลือกตั้งจําตองมีหุนสวนการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งที่ชาญฉลาดจะตองไมปลอยใหพรรค
กําหนดผูส มัครรับเลือกตั้งตามใจชอบ หากแตควรตอรองใหเลือกหุนสวนการเลือกตั้ง หากผูสมัคร
1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 มิถุนายน และฉบับวันศุกรที่
16 มิถุนายน 2538
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รับเลือกตั้งที่พรรคคัดเลือกใหเปนหุนสวนศรศิลปไมกินกัน หรือมีแนวความคิดไมสอดคลอง
ตองกัน นักเลือกตั้งที่มีอํ านาจตอรองจักตองขมขูผูบริหารพรรคเพื่อใหเปลี่ยนรายชื่อหุนสวน
การเลือกตั้ง มิฉะนั้นจักตองกระทําการอันหนึ่งอันใดจนถึงขั้นยายพรรค หากเหตุการณเชนวานี้
เกิ ดขึ้นในพรรคที่หั ว หน า กระสัน อยากไดตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี หัวหนาพรรคมักจะเขามา
ไกลเกลี่ยเพื่อใหทั้งสองฝายประนีประนอมกัน ในกรณีที่การเตะหุนสวนการเลือกตั้งออกจากทีม
ไม ป ระสบความสํ าเร็ จ นัก เลื อ กตั้ง ที่ มีอํ านาจตอรองอาจไดคา ตั ว เพิ่ม ขึ้ น จากเงิน ชว ยเหลื อ
จากพรรค การเลือกหุนสวนการเลือกตั้งจักตองพิจารณาจากฐานเสียงเปนสําคัญ หุนสวนการ
เลือกตั้งไมควรมาจากเขตหรืออํ าเภอเดียวกัน แตควรมาจากตางเขตตางอํ าเภอ เพื่อขยาย
ฐานเสียงทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง เจาบุญทุมที่ตองการเปนนักเลือกตั้งจักตองเลือกหุนสวน
ทีม่ ฐี านเสียงอันมัน่ คง และตองพึ่งหุนสวนในการหาคะแนนเสียง นายทุนระดับชาติจํานวนไมนอย
ไตเตาขึ้นเวทีการเมืองระดับชาติดวยยุทธวิธีเชนวานี้
ขอ 4 ทีมผูสมัครรับเลือกตั้งหรือหุนสวนการเลือกตั้งจักตองทําขอตกลงการเปน
หุน สวนใหชดั เจน มิฉะนั้นอาจเกิดปญหาความขัดแยงจนพายแพการเลือกตั้งในภายหลัง ขอตกลง
ที่สําคัญก็คือ ขอตกลงจํานวนเงินที่จะลงขัน หากการรณรงคหาเสียงกระทํากันเปนกระบวนการ
เดียวกัน หุนสวนการเลือกตั้งจักตองลงขัน โดยมีคนกลางบริหารการใชจาย กรณีสวนใหญ
จะไมเปนเชนนี้ เพราะหุนสวนการเลือกตั้งมักจะไมไววางใจกันเอง บางทีมแมจะรวมสมัคร
รับเลือกตั้งมาหลายสมัย แตก็หาไดไววางใจกันไม การไมไววางใจหุนสวนการเลือกตั้งเปน
ประพฤติกรรมที่สมเหตุสมผล นักเลือกตั้งในอดีตจํ านวนไมนอยตองนํ้าตาตกใน เพียงเพราะ
ไววางใจหุนสวนการเลือกตั้ง นักเลือกตั้งหนาโงบางคนมอบหมายใหหุนสวนคุมการใชจายในการ
หาเสียง ผลปรากฏวา หุนสวนนําเงินไปโปรยปรายในอําเภอที่เปนฐานเสียง จนไมมีเงินเหลือ
สําหรับแจกจายในอําเภอที่เปนฐานเสียงของนักเลือกตั้งหนาโงคนนั้น กฎเหล็กสําหรับนักเลือกตั้ง
ก็คือ จงอยาไวใจหุนสวนการเลือกตั้งของตน ดวยกฎเหล็กดังที่กลาวนี้ หุนสวนการเลือกตั้ง
จึงมิใชหุนสวนชนิดรวมหัวจมทายเดียวกัน หากเปนแตพันธมิตรชั่วคราวที่พรอมจะหักหลังกัน
ทุกขณะเมือ่ ผลประโยชนขัดกัน รูปแบบ ที่ลงตัวก็คือ หุนสวนการเลือกตั้งแตละคนแสวงหาเงินทุน
ทางการเมืองของตนเอง และตางคนตางใชจายเงินทุนของตนเอง โดยที่รายจายบางรายการดังเชน
คาพิมพโปสเตอรหาเสียง พรรคสวนกลางเปนผูรับภาระ หุนสวนการเลือกตั้งอาจรวมหาเสียง
ด ว ยกั น เป น ครั้ ง คราว แตในกรณี สว นใหญแ ยกกัน หาเสี ย ง เพี ยงแตห าเสี ย งใหกัน และกัน
หากมีความซื่อสัตยตอหุนสวนดวยกัน แตความซื่อสัตยเปนคุณสมบัติที่หายากในหมูนักเลือกตั้ง
พอๆกับการหาสีขาวในเฉากวย อนึ่ง การเปนหุนสวนการเลือกตั้งจะหวังความเสมอภาคมิได
เพราะฐานการเมืองและเศรษฐกิจของหุนสวนแตละคนแตกตางกัน นายทุนที่ปราศจากฐานเสียง
หากตองการเปนนักเลือกตั้ง ก็ตองแบกรับภาระรายจายทางการเมืองแทนหุนสวนที่มีฐานเสียง

17
เพราะตองอาศัยบารมี ชื่อเสียงกิตติคุณและเครือขายทางการเมืองที่สะสมมาแตอดีตของหุนสวน
ของตน
ขอ 5 การจัดระบบการเงินทางการเมืองเปนหัวใจสํ าคัญของนักเลือกตั้ง
นั ก เลื อกตั้ง ที่ ประสบความสํ าเร็จในชีวิตทางการเมืองจักตองมีระบบการเงินทางการเมืองที่มี
ประสิทธิภาพ การเลือกตั้งตองอาศัยเงินในการรณรงคหาเสียง เงินยังจําเปนในการหลอเลี้ยงระบบ
หัวคะแนนและสายสัมพันธเชิงอุปถัมภที่มีกับประชาชนในเขตการเลือกตั้ง คําถามพื้นฐานมีอยูวา
นั ก เลื อกตั้ง หาเงิ น มาจากแหล ง ใด นัก เลือ กตั้ง บางคนนํ าเงิน ออมของตนที่ สะสมมาแต อดีต
มาใชจาย การตัดสินใจนํ าเงินออกมาใชจายทางการเมืองมิไดแตกตางไปจากการตัดสินใจ
นํ าเงินออมไปลงทุน ดังนั้นจึงตองประเมินผลประโยชนที่คาดวาจะไดเทียบกับตนทุนที่ตองเสีย
ประโยชน ที่ ต  อ งการไม จํ าเป น ต อ งเป น ประโยชน ใ นรู ป ตั ว เงิ น เสมอไป นั ก เลื อ กตั้ ง บางคน
อาจตองการเพียงตําแหนงรัฐมนตรีเพื่อเกียรติยศของวงศตระกูล โดยมิไดหวังกอบโกย นักเลือกตั้ง
สวนใหญอาศัยเงินชวยเหลือจากพรรคในการหาเสียง เงินชวยเหลือดังกลาวนี้ก็คือ ราคาคาตัว
ของนักเลือกตั้งนั่นเอง การหาเงินลงขันจากญาติสนิทมิตรสหายเปนปรากฏการณทั่วไปในหมู
นักเลือกตัง้ หากทรัพยากรทางการเงินที่ระดมไดยังไมพอเพียงแกการใชจาย ก็จําเปนตองแสวงหา
'มูลนาย' เพือ่ เปนผูอุปถัมภ ในกรณีทั่วไป 'มูลนาย' มักเปนผูนํา ส.ส.หรือหัวหนา 'มุง' ในพรรค
การเมืองตางๆ ในกรณีเฉพาะ 'มูลนาย' อาจเปนเจาพอหรือนายทุนทองถิ่น ดวยเหตุดังนี้
นักเลือกตั้งที่ไมมีอิสรภาพทางการเงินจึงตองภักดีตอ 'มูลนาย' และตอบแทน 'มูลนาย' ในวาระ
อันเหมาะสม สําหรับผูนํา ส.ส. หรือหัวหนา 'มุง' อยูในฐานะที่จะระดมทรัพยากรทางการเงิน
จากนายทุนทั้งระดับทองถิ่นและระดับชาติ โดยที่ตองตอบแทนนายทุนเหลานั้นเมื่อมีอํ านาจ
ทางการเมือง นักเลือกตั้งที่ทรงอํานาจทางการเมืองอยูในฐานะที่จะผันทรัพยากรของแผนดินไปใช
ประโยชนทางการเมือง และยังสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดําเนินนโยบาย
ไดอีกดวย แมวาจะผิดจริยธรรมและผิดกฎหมายก็ตาม แมวาการระดมทรัพยากรทางการเงิน
จะเปนเรื่องสําคัญ แตการจัดระบบการใชจายเงินก็สําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน การใชจายเงิน
จักตองมีประสิทธิภาพและมีชองรั่วไหลนอยที่สุด นักเลือกตั้งสวนใหญบริหารการเงินดวยตนเอง
จะมีเพียงสวนนอยที่มีมืออาชีพเปนผูบริหารระบบการเงินทางการเมือง
ขอ 6 กํ าลังคนเปนปจจัยสํ าคัญอีกประเภทหนึ่งของนักเลือกตั้ง นักเลือกตั้ง
ตองการกําลังคนอยางนอย 3 ประเภท คือ หัวคะแนน มืออาชีพ และจับกัง หัวคะแนนเปน
ตัวเชือ่ มระหวางนักเลือกตั้งกับประชาชนในเขตการเลือกตั้ง มืออาชีพเปนผูมีบทบาทสําคัญในการ
รณรงคทางการเมือง ทั้งในการรวมกําหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธใี นการหาเสียง การจัดกิจกรรม
ทางการเมือง การรวบรวมขอมูลทางการเมือง และการบริหารการหาเสียง การแสวงหาหัวคะแนน
และมืออาชีพเปนภารกิจที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง ความเปนปกแผนของทีมนักเลือกตั้งมิไดขึ้น
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อยูกับจํ านวนและคุณภาพของหัวคะแนนและมืออาชีพเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับอุดมการณที่มี
รวมกันและความยําเกรงที่หัวคะแนนและมืออาชีพมีตอนักเลือกตั้งอีกดวย
ขอ 7 การทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรนับเปนยุทธวิธีสําคัญในสนาม
เลือกตั้งที่มีสายตายาวไกลอาจดึงคูแขงหรือปรปกษทางการเมืองในอดีตที่เขมแข็งที่สุดมารวมทีม
เลือกตั้ง เพื่อประสิทธิผลของการเลือกตั้งและการประหยัดตนทุนการเลือกตั้ง การแปรปรปกษ
มาเปนพันธมิตรเปนยุทธวิธีที่เคยใชไดผลมาแลวในสนามเลือกตั้งจังหวัดตรังในป 2531 โดยที่ผูที่
ตองเจ็บปวดก็คือ หุนสวนการเลือกตั้งที่ถูกเขี่ยออกจากทีมผูสมัครเดิมนั่นเอง แตนักเลือกตั้ง
ที่ ต  อ งการอนาคตทางการเมื อ งอั น ยาวไกลจั ก ต อ งมุ  ง มั่ น ต อ เป า หมายการยึ ด กุ ม อํ านาจรั ฐ
จึงตองมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด การแปรปรปกษมาเปนพันธมิตรปรากฏอยางแพรหลายมากขึ้น
ในชวงหลัง ดวยเหตุที่นักเลือกตั้งมิไดมีอุดมการณที่แตกตางกันในขั้นพื้นฐาน หากแตมีอุดมการณ
รวมกันในการแสวงหาอํานาจ การที่ปรปกษทางการเมืองยายเขาไปอยูพรรคเดียวกัน เพื่อเปนหุน
สวนการเลือกตั้ง จึงเปนปรากฏการณที่เขาใจได เพราะนักเลือกตั้งจักตองลดความเขมขน
ในการแขงขัน เพื่อลดรายจายทางการเมือง นายทุนตองการอํานาจผูกขาดทางเศรษฐกิจฉันใด
นักเลือกตั้งก็ตองการอํานาจผูกขาดทางการเมืองฉันนั้น การสรางอํานาจผูกขาดทางการเมือง
มิใชการกระทําทีผ่ ิดกฎหมาย เพราะยังไมมีกฎหมายปองกันการผูกขาดทางการเมือง กรณีที่ควร
แก ก ารศึ ก ษา ได แ ก การแปรปรป ก ษ ท างการเมื อ งมาเป น หุ  น ส ว นการเลื อ กตั้ ง ในจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราชและพิจิตรในฤดูการเลือกตั้งป 2538
ขอ 8 นักเลือกตั้งที่มีฐานะการเงินอันมั่งคั่งอาจลดความเขมขนในการแขงขัน
ในสนามเลือกตัง้ ได ดวยการจายเงินใหแกคูแขงที่เขมแข็งที่สุดเพื่อมิใหลงสนามเลือกตั้ง นี้เปนวิธี
การขจัดคูแขงอันละมุนละมอม ซึ่งโดยพื้นฐานอาจกลาวไดวาเปนการใชกลไกราคาในการขจัด
คูแขงทางการเมือง นักเลือกตั้งที่ออกจากสนามเลือกตั้งโดยรับเงินชดเชยแทนจักตองชั่งนํ้าหนัก
ระหวางเงินชดเชยที่ไดกับตนทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ตองสูญเสียไปจากการสละเกาอี้
ทางการเมืองนั้น ตนทุนทางเศรษฐกิจที่เห็นไดชัดก็คือ การสูญเสียผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
อันเกิดจากการสูญเสียอํานาจทางการเมือง สวนตนทุนทางการเมืองที่ชัดเจนก็คือ การสูญเสีย
โอกาสในการสืบสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง เงินชดเชยที่ไดรับจักตองมี
จํานวนคุมกับตนทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจทั้งปวง เพราะการ 'ขาย' เกาอี้ทางการเมือง
ในลักษณะเชนนี้มีความเสี่ยงที่อาจเปนการสูญเสียเกาอี้โดยถาวร สําหรับนักเลือกตั้งที่เปนฝาย
จายเงินชดเชยก็ตองประเมินแลววา ผลประโยชนที่ไดจากการมีอํานาจทางการเมืองคุมกับเงิน
ชดเชยที่จาย
ขอ 9 นั ก เลื อ กตั้ ง ที่ ติ ด อ า งหรื อ ไม มี ค วามสามารถในการพูด ในที่ส าธารณะ
จักตองหลีกเลีย่ งการปราศรัยตอสาธารณชน เพราะจะทําใหสูญเสียคะแนนนิยม โดยหันมาใชวิธี
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Direct Sales ยํ่ าเขาหาประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ไมวาจะเปนการเคาะประตูบานหรือบุกสู
กลางทุงนา แตนักเลือกตั้งที่ไมสันทัดในการพูดในที่สาธารณะเสียเปรียบไปแลวมากกวาครึ่ง
เพราะประชาชนตองการฟงการปราศรัยที่เราใจ การปราศรัยทางการเมืองในสายตาชาวบาน
มีฐานะเปนรายการบันเทิงประจําฤดูกาล หากนักเลือกตั้งไมสามารถใหความบันเทิงแกชาวบาน
เสียแลว ยอมยากที่จะไดรับคะแนนนิยมทางการเมือง ในอนาคต หากชนะการเลือกตั้งและกาว
เขาสูสภาอันทรงเกียรติ ก็ตองปราศรัยในสภาอยูดี มิฉะนั้นอาจถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติหนาที่
นักเลือกตั้งจึงตองเขารับการอบรมและฝกพูด แตการฝกพูดแมจะเปนเรื่องจํ าเปน หากยัง
ไมเพียงพอสําหรับนักเลือกตั้ง เพราะยังตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อใหการพูดนั้นนาเชื่อถือ
อีกดวย
ขอ 10 นักเลือกตั้งที่ชาญฉลาดตองไมมุงขายนโยบาย ยิ่งนักเลือกตั้งที่สังกัด
พรรคกระจอกงอกงอยที่ไมมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลดวยแลว การขายนโยบายมีสภาพไมตางจากการ
ขายฝน ประชาชนชาชินกับสัญญาลมๆแลงๆมากวา 60 ปแลว นักเลือกตั้งทุกคนมีสิทธิในการขาย
ฝ น ไม ต  า งกั น การขายฝ น ที่ จ ะมี ผ ลต อ คะแนนเสี ย งจั ก ต อ งเป น ฝ น ที่ เ ป น จริ ง นั ก เลื อ กตั้ ง
ทีช่ าญฉลาด จักตองรูจักเลือกขายนโยบาย ไมควรโฆษณานโยบายทุกนโยบายของพรรค เพราะ
ไมเพียงแตสรางความเบื่อหนายแกประชาชนเทานั้น บางนโยบายอาจมีผลในการลิดรอนคะแนน
เสียงอีกดวย ยุทธวิธีที่มีประสิทธิผลในการหาเสียงก็คือ นักเลือกตั้งจักตองแสวงหาเอกสาร
งบประมาณฉบับปกสีเหลือง เพื่อศึกษาดูวา มีโครงการอะไรบางที่กํ าลังลงสูเขตการเลือกตั้ง
ของตน แลวนําไปโฆษณาหาเสียง เมื่อโครงการเหลานี้ลงสูพื้นที่ในภายหลัง นักเลือกตั้งควรจะ
ตามไปสํ าทับเพื่อใหประชาชนในเขตเชื่อวาเปนผลงานของตน วิธีนี้เปนการขายฝนที่เปนจริง
ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองไดโดยงาย ในการเลือกตั้งเดือนกรกฎาคม 2538
นักเลือกตั้งฝายคานเสียเปรียบฝายรัฐบาล เนื่องเพราะเอกสารงบประมาณป 2539 ยังพิมพไม
เสร็จ แตฝายรัฐบาลกุมขอมูลไดวา มีโครงการอะไรบางที่ลงเขตเลือกตั้งของตน
ข อ 11 นั ก เลื อ กตั้ ง ที่ ช าญฉลาดต อ งสร า งสายสั ม พั น ธ กั บ เจ า พนั ก งานการ
ปกครอง สายสัมพันธดังกลาวนี้อาจเปนประโยชนในการผลักดันใหเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้ง
ในทางทีเ่ ปนประโยชนแกตนเอง หรือในการจัดทํา 'บัญชีผี' สอดแทรกในทะเบียนบานตางๆในเขต
การเลือกตั้ง อีกทั้งยังอาจเปนประโยชนในการสืบสานสายสัมพันธกับคณะกรรมการเลือกตั้ง
นักเลือกตั้งบางคนใชวิธีการ 'ซื้อ' กรรมการเลือกตั้ง ซึ่งเปนวิธีที่ผิดทั้งจริยธรรมและกฎหมาย
ขอ 12 นักเลือกตัง้ ตองสกปรก หากไมสกปรกยอมยากที่จะมีอายุทางการเมือง
อันยืนยาว ความสกปรกของนักเลือกตั้งปรากฏเปนขาวในฤดูการเลือกตั้งทุกฤดู และเมื่อติดตาม
ขาวเรื่องนี้ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา จะพบวาความสกปรกมีแนวโนมเพิ่มขึ้นและซับซอน
มากขึน้ ในบางกรณีความสกปรกซุกซอนอยูในความสะอาด ในกรณีสวนใหญ นักเลือกตั้งสกปรก
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เมื่อมีอํ านาจมักจะอาศัยอํ านาจในการชะลางความสกปรก ในสังคมที่วัฒนธรรมอํ านาจนิยม
ฝงรากลึกดังเชนสังคมไทย ผูคนในสังคมตางนับถือยกยองผูมีอํานาจ โดยมองขามความสกปรก
ของผูมีอํานาจนั้น
วิ ธี ก ารอั น สกปรกของนั ก เลื อ กตั้ ง ดั ง ที่ จ ะกล า วต อ ไปนี้ มิ ไ ด ต  อ งการให
เอาเยี่ยงอยาง หากแตตองการนําเสนอภาพของนักเลือกตั้ง แมจะมิใชพฤติกรรมของนักเลือกตั้ง
ทุกคน แตก็เปนสัดสวนสําคัญ
(1) การปายสีคูแขงและปรปกษทางการเมืองเปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย
กรณีคลาสสิกเกิดขึ้นในสนามเลือกตั้งจังหวัดตรังในป 2529 มีการปายสีวา คูแขงทางการเมือง
รับเงินจากนายทุนญี่ปุนมาใชหาเสียง เพื่อแสดงใหเห็นวา ปรปกษการเมืองของตนไมมีความ
รักชาติและนําตางชาติเขามาแทรกแซงการเมืองภายในประเทศ หากนักเลือกตั้งเลือกใชวิธีการ
ป า ยสี ก็ ต  อ งตั ด สิ น ใจว า จะป า ยสี อ ย า งไรจึ ง จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การป า ยสี นั้ น เป น การโกหก
เพือ่ สรางภาพลักษณดานลบแก คูแขงทางการเมือง แตการโกหกชนิดสุดโตงอาจทําใหการปายสี
ไรประสิทธิภาพ เชน การปายสีวารับเงินจากเหมาเจอะตุงมาใชหาเสียง แมฟงดูนากลัววาจีนแดง
กํ าลั ง แทรกแซงการเมื อ งไทย แต ใ ครๆก็ ท ราบดีว า เหมาเจอะตุง ถึง แกอสัญกรรมเสียแลว
ในอีกกรณีหนึง่ การปายสีวารับเงินจาก ขุนสามารณรงคทางการเมือง อาจกอใหเกิดอาการเชื่อ
ครึ่งไมเชื่อครึ่ง ในยุคโลกานุวัตร การปายสีวารับเงินจากตางชาตินับวันมีแตจะไรประสิทธิภาพ
เพราะแนวความคิดวาดวยรัฐประชาชาติกําลังหมดความสําคัญ
(2) การโจมตีเรื่องสวนตัวของคูแขงทางการเมือง ดังเชนการโจมตีคูแขงวา
มีลูกแตไมมีเมีย หรือโจมตีวามีเมียนอย ขอโจมตีเชนนี้ไมสูมีประสิทธิผลทางการเมือง ยิ่งการ
โจมตีวาคูแขงเปนเจาพอ ยิ่งเปนการแสดงถึงความไมเขาใจความสําคัญของระบบความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภในการเมืองไทย ขอโจมตีที่มีประสิทธิผลมักจะเปนการโจมตีความไมซื่อสัตยสุจริต
การฉอราษฎรบังหลวง และความประพฤติมิชอบของคูแขง ยิ่งคูแขงเคยดํารงตําแหนงทางการ
เมือ งที่ มีอํ านาจ การขุ ดคุ  ย ข อมูล เหลา นี้ยิ่ง ทํ าได ง า ย เพราะไม มีผูมีอํ านาจคนใดที่ ไม เคย
เพลีย่ งพลําต
้ ออํานาจ แตการโจมตีประเด็นนี้จะมีประสิทธิผลมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับระดับ
ศีลธรรมของประชาชนในเขตการเลือกตั้ง และความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่คูแขงมีกับประชาชนใน
เขตเลือกตั้งนั้น
(3) การยิ ง ทิ้ ง คู  แ ข ง หรื อ หั ว คะแนนของคู  แ ข ง การฆาตกรรมในกรณี เ ชน นี้
มักจะเกิดกอนวันเลือกตั้ง การยิงทิ้งคูแขงมีความถี่ไมมาก เนื่องเพราะนักเลือกตั้งลวนตองมีระบบ
ปกปองตนเอง แตการยิงทิ้งหัวคะแนนปรากฏทุกฤดูการเลือกตั้ง ทั้งนี้เพื่อตัดฐานการเมือง
ของคูแ ขง นักเลือกตั้งมักแยงชิงหัวคะแนนที่มีเครือขายทางการเมืองอันแนนหนา หัวคะแนนที่แปร
พักตรอาจถูกฆาตกรรมไดโดยงาย ในขณะที่การยิงทิ้งหัวคะแนนกอนวันเลือกตั้งมุงตัดฐาน
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การเมืองของคูแขง การยิงทิ้งหัวคะแนนหลังวันเลือกตั้งมักเกิดจากการแปรพักตรหรือการทรยศ
ของหัวคะแนน
(4) การปลอยขาวเพื่อใหประชาชนเขาใจผิดเกี่ยวกับคูแขง ดังเชนการปลอยขาว
กอนวันเลือกตัง้ วา คูแขงตายแลว ถึงจะลงคะแนนเสียงใหคูแขง ก็หาประโยชนอันใดมิได หรือ
การปลอยขาววา คูแขงกําหนดที่จะแจกเงินใหประชาชนในเขตการเลือกตั้ง ขอใหไปรับเงินตาม
วันเวลาที่ระบุไวแนนอน โดยที่คูแขงไมรูตัว
(5) การทํ าลายโปสเตอรและปายหาเสียงของคูแขง วิธีนี้เปนวิธีการโบราณ
ที่ยังมีประสิทธิผล เพราะเปนการตัดกระแสสารสนเทศเกี่ยวกับคูแขง การทําลายโปสเตอรและ
ปายหาเสียงมีผลกระทบตอนักเลือกตั้งหนาใหมมากกวานักเลือกตั้งหนาเกา เพราะประชาชน
ในเขตการเลือกตั้งอาจจะยังไมรูจักนักเลือกตั้งหนาใหมเลย
(6) การพนั น ขั น ต อ เกี่ ย วกั บ ผลการเลือ กตั้ง นั ก เลื อ กตั้ ง อาจจัดลูก ทีม หรื อ
หัวคะแนนตัง้ ตัวเปนเจามือในการพนันขันตอเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง โดยกําหนดอัตราการตอรอง
อันสูงลิว่ วา คูแ ขงจะเปนฝายชนะการเลือกตั้ง ดังเชนการตอรองวา นายดําจะชนะนายแดงในอัตรา
10 ตอ 1 บรรดาประชาชนที่เลนขางนายแดงเมื่อถึงวันเลือกตั้ง ก็ตองลงคะแนนเสียงใหนายแดง
เพือ่ หวังชนะการพนันขันตอ
(7) การ 'ซื้ อ' กรรมการเลือกตั้ง เพื่ออํ านวยความสะดวกในการทุจริตการ
เลือกตั้ง
(8) การทํา 'บัญชีผี' ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้ง โดยเพิ่มเติมรายชื่อเขาไปในครัวเรือนตางๆ
เกินเลยกวาความเปนจริง วิธีนี้ตองสมคบกับพนักงานฝายปกครอง
(9) การกวานซือ้ บัตรประชาชนในเขตการเลือกตั้ง หากเขตการเลือกตั้งบางสวน
เปนฐานเสียงของคูแขง การกวานซื้อบัตรประชาชนเปนการทําลายฐานเสียงของคูแขง เพราะทําให
ผูท ขี่ ายบัตรประชาชนไมสามารถใชสิทธิลงคะแนนเสียง มิหนําซํ้าผูซื้อบัตรประชาชนยังนําเอกสาร
ดังกลาวเปนเครื่องมือในการลงคะแนนเสียงโดยทุจริตได
(10) การกระทําทีก่ อผลลบตอคะแนนนิยมทางการเมืองโดยอางชื่อคูแขง ดังเชน
การทุบประตูบา นประชาชนในยามดึกสงัด (ตี 2-3) เพื่อหาเสียงใหคูแขง การนําอาหารที่เปนพิษ
มาแจกจายแกประชาชนโดยอางวาคูแขงเปนผูแจก เปนตน
(11) การ'ลอยแพ'หุ น สวนการเลือกตั้งรวมพรรคเดียวกันในสัปดาหกอนวัน
เลือกตั้ง เมื่อประเมินแลววามิอาจโคนคูแขงตางพรรคลงได นักเลือกตั้งตองหันมาโคนหุนสวน
การเลือกตั้งรวมพรรค มิฉะนั้นตนเองอาจสอบตก ขอตกลงการหาเสียงรวมกันระหวางหุนสวน
การเลือกตั้ง รวมพรรคถูกฉีกทิ้ง ถึงวาระตางคนตางเอาตัวรอด นักเลือกตั้งบางคนอาจหักหลัง
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หุนสวนรวมพรรคดวยการทําขอตกลงพันธมิตรเชิงยุทธศาสตรกับคูแขงตางพรรค แตกรณีหลังนี้
ไมสูปรากฏมากนัก
(12) การซื้ อ เสี ย งด ว ยการแจกสิ่ ง ของหรื อ เงิ น ตราเพื่ อ แลกกั บ คะแนนเสี ย ง
การซือ้ เสียงพัฒนาจากการนําสิ่งของแลกกับคะแนนเสียง (barter economy) มาเปนการนําเงิน
แลกกับคะแนนเสียง (money economy) จํานวนเงินที่ใชในการซื้อเสียงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
กาลเวลา เพราะตองปรับตามภาวะเงินเฟอและแรงกดดันจากการแขงขันในตลาดนักการเมือง
ในเขตการ เลือกตั้งที่เปนเขตการเมืองชายขอบ (marginal seat) การแยงชิงตําแหนง ส.ส.
ระหวางพรรคตางๆจะเปนไปอยางรุนแรง โดยที่มักจะมี 'หมาหลง' เขาไปแขงขันดวย การแยงกัน
ซื้อเสียงจะมีมากเปนพิเศษในเขตการเลือกตั้งเหลานี้ แมมีความเปนไปไดที่ประชาชนยอมรับเงิน
แตไมลงคะแนนเสียให แตระบบการซื้อเสียงก็ไดพัฒนาไปสูการควบคุมระดับจุลภาค เพื่อใหมี
หลักประกันเกี่ยวกับคะแนนเสียงที่ได (vote assurance) หัวคะแนนที่รับเงินจากนักเลือกตั้งจัก
ต อ งให ห ลั ก ประกั น ว า นั ก เลื อ กตั้ ง ผูจ า ยเงิน ซื้อเสี ย งจะไดรับ คะแนนเสีย งในหนว ยเลือ กตั้ง
ที่รับผิดชอบจํ านวนขั้นตํ่าเทาใด ดวยเหตุดังนี้เอง การฆาตกรรมหัวคะแนนมักจะเกิดขึ้นหลัง
วันเลือกตั้ง เมื่อปรากฏวา นักเลือกตั้งผูจายเงินซื้อเสียงมิไดรับคะแนนเสียงตามจํานวนขั้นตํ่า
ทีห่ วั คะแนนใหคามั
ํ ่นไว การซื้อเสียงจะยังคงอยูคูการเมืองไทยตอไป เพราะแมจะเปนการกระทํา
ทีผ่ ดิ กฎหมาย แตก็เปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข การลงโทษตามกฎหมายจึงเปนไปไดยาก
นักเลือกตั้งที่ประสบความสํ าเร็จในชีวิตทางการเมืองหายากนักที่ไมเคยใชวิธี
สกปรกไมวิธีหนึ่งก็วิธีใด นักเลือกตั้งจึงตองทองคาถาใหขึ้นใจวา อยากเปนนักเลือกตั้งตอง
สกปรก
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คูมือนักเลือกตั้ง (3)
ตอนสูสภาอันทรงเกียรติ
นักเลือกตั้งที่ประสบชัยชนะในสนามเลือกตั้ง หากเปนนักเลือกตั้งหนาใหมก็ตอง
เริ่ม ต น ชีวิ ต ใหม และเรียนรูวิถีการดํ าเนินชีวิตของนักเลือกตั้ง แตถาเปนนักเลือกตั้งหนาเกา
ก็เปนการทองไปตามถนนการเมืองสายเดิม ชัยชนะในการเลือกตั้งชวยเพิ่ม ‘ราคา’ ของนักเลือกตั้ง
ชีวิตการเมืองตอแตนี้ไปจะเวียนวนระหวางเขตการเลือกตั้งกับสภาผูแทนราษฎร จนกวาจะถึง
ฤดูการเลือกตั้งครั้งตอไป
ขอ 1 นักเลือกตั้งที่มีชัยในการเลือกตั้งจักตองรายงานตัวตอสภาผูแทนราษฎร
เปนเบื้องตน การรายงานตัวไมควรเปนไปอยางเงียบเชียบ หากแตควรประโคมขาวและภาพ
เพื่อใหลวงรูถึงราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน ราษฎรจะไดรูสึกภาคภูมิใจในตัวผูแทนราษฎร
การเดิ น ทางไปรายงานตั ว เป น เรื่ อ งที่ พึ ง พิ จารณาอยางรอบคอบ นัก เลือ กตั้ งควรจะปรึ ก ษา
โหราจารยเพื่อเลือกฤกษผานาทีในการรายงานตัว พรอมทั้งทําพิธีสะเดาะเคราะหปดเปารังควาน
ไวลวงหนา การเลือกยานพาหนะในการเดินทางเปนเรื่องสําคัญ นักเลือกตั้งไมควรทองทางเทา
หรือขึน้ รถเมล เพราะเปนเรื่องเสียศักดิ์ศรี ยิ่งขี่ควายไปรายงานตัว ยิ่งไมควรทํา เพราะเปนการ
ทารุณสัตว หากแตควรนั่งรถเบนซหรือรถโกหรูยี่หออื่นๆ ในชั้นตนอาจขอยืมหรือเชาจากผูอื่น
แตควรตั้งเปาหมายวา ภายในระยะเวลาหนึ่งป จักตองเปนเจาของรถหรูๆอยางนอยหนึ่งคัน
หากนักเลือกตั้งไมสามารถทํ าใหชีวิตความเปนอยูของตนเองดีขึ้นแลว จะไปอาสาชวยราษฎร
ไดอยางไร การแตงกายเปนเรื่องสํ าคัญยิ่ง อยาลืมใสเสื้อนอกและผูกเน็ กไทไปรายงานตัว
นักเลือกตั้งตองไมสวมเสื้อมอฮอมหรือชุดพื้นเมืองอื่นใดไปรายงานตัว เพราะถือกันวาเปนการ
ไมใหเกียรติสภา ขอสําคัญก็คือ นักเลือกตั้งจักตองเริ่มฝกเปนวัวลืมตีน หากไมสามารถสลัดชุด
มอฮอมหรือชุดพืน้ เมืองเสียแลว จะเปนวัวลืมตีนไดอยางไร การแตงกายจักตองพัฒนา ในชั้นตน
ชุดสากลที่สวมใสอาจตัดภายในประเทศ ในอนาคตจะตองสั่งตัดจากตางประเทศ มิจําเพาะแต
เสือ้ นอก หากยังรวมถึงเสื้อเชิรต เน็กไท ถุงเทา เสื้อชั้นใน และกางเกงใน การใช ‘ของนอก’
ไมวาจะเปนรองเทา เข็มขัด หรือไฟแช็ก อีกทั้งตองสูบบุหรี่และดื่มสุราตางประเทศ การปรับปรุง
วั ฒนธรรมการแต งกายและการบริโภคเปนเรื่องสํ าคัญยิ่งยวดสํ าหรับผูที่กํ าลังไตเตาสูชนชั้น
ปกครอง
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ขอ 2 นักเลือกตัง้ ทีต่ อ งการทองไปบนถนนการเมืองอีกยาวไกล จะตองวางแผน
พัฒนาบุคลิกภาพ และเขารับการอบรมในการฝกพูด การอภิปรายในสภาและในที่สาธารณะ
เปนงานหลักทีน่ กั เลือกตั้งมิอาจหลีกเลี่ยงได หากไมมีความสามารถในการพูดจักตองเรงรีบพัฒนา
ทักษะในดานนี้ สวนการพัฒนาบุคลิกภาพมิไดจํากัดเฉพาะลีลาการยางเทาและทวงทีในการพูดจา
หากยังครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทรงผมและเครื่องแตงกายอีกดวย นักเลือกตั้งที่มีความรู
ภาษาอังกฤษนอยจะตองยอมเสียเวลาศึกษาภาษาอังกฤษ ยิ่งไมมีปริญญาบัตรดวยแลว ยิ่งเปน
อุ ป สรรคต อ การก า วขึ้ น ไปเป น ชนชั้นปกครอง นัก เลือ กตั้ง จะต อ งซุ ม ศึ ก ษาเพื่อเอาปริญญา
หากจําเปน อาจตองจายเงินซื้อ กระนั้นก็ตาม ความใฝรูนับเปนคุณสมบัติสําคัญของนักเลือกตั้ง
หากนักเลือกตั้งคนใด ‘ปลอยไก’ ในสภาหรือในการอภิปรายในที่สาธารณะอยูเนืองๆ ยอมทําให
ภาพลักษณของตนตกตํ่าลง ความใฝรูที่สําคัญในยุคโลกานุวัตรก็คือ ความใฝรูเกี่ยวกับความกาว
หนาของเทคโนโลยี เพราะจะชวยเพิ่มวิสัยทัศนทางสังคมเศรษฐกิจการเมือง
ขอ 3 ทวงทีการพูดจานับเปนภาพลักษณสําคัญของนักเลือกตั้ง นักเลือกตั้ง
หนาใหมจักตองรูจักออนนอมถอมตนและพูดจาสุภาพ เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีตอสาธารณชน
ตอเมื่อพรรษาทางการเมืองแกกลา ความระมัดระวังตัวในทวงทีการพูดจาอาจลดลงได ยิ่งเมื่อ
มีอํานาจทางการเมืองดวยแลว อาจไมตองควบคุมตนเองในเรื่องการพูดจาอีกตอไป ในสังคม
การเมื อ งไทย ความสุ ภ าพในการพู ด จาผั น แปรผกผั น กั บ อํ านาจ ยิ่ ง มี อํ านาจมากเพี ย งใด
ความสุภาพยิ่งมีนอยเพียงนั้น นักเลือกตั้งที่กักขฬะจํานวนมากยังคงไดรับเลือกตั้งอยางตอเนื่อง
เนื่องเพราะผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงไมใสใจตอความกักขฬะนั้น ดวยเหตุที่วัฒนธรรมอํานาจนิยม
ครอบงําสังคมไทยอยางหนาแนน ผูมีอํานาจมักอาศัยอํานาจในการลบเลือนความกักขฬะนั้นเสีย
ดังนั้น เมื่อนักเลือกตั้งเริ่มมีอํานาจจักตองเริ่มฝกสําราก จงเรียนรูวิธีการสํารากจากนักเลือกตั้ง
หนาเกา อยาเริ่มสํารากเมื่อยังไมมีอํานาจ เพราะจะนํามาซึ่งความหายนะทางการเมือง ยิ่งมี
อํานาจมากเพียงใด ยิง่ ตองสํารากมากเพียงนั้น ดวยเหตุดังนี้เอง อาการการสํารากจึงกลายเปน
พฤติกรรมทีบ่ ง บอกอํานาจ การสํารากเปนการอภิปราย ถกเถียง หรือวิวาทะ โดยอางอิงอํานาจ
เปน ‘เหตุ ผล’ นักเลือกตั้งที่เริ่มมีอํ านาจจะตองเริ่มสลัดหลักตรรกวิทยาและประจักษพยาน
ขอเท็จจริง ขอเพียงมีอํานาจ ก็เริ่มใชวาทกรรมแบบสํารากไดแลว เพราะอํานาจยอมอยูเหนือ
เหตุผล แตนกั เลือกตั้งที่เริ่มสํารากอาจตองฝกปรือศิลปะมวยไทยหรือศิลปะการปองกันตนเองอื่นๆ
พรอมกันไปดวย เพราะคูสนทนาหรือคนฟงอาจใชกําลัง ทํารายรางกายเมื่อไมสามารถทนอาการ
สํารากนั้นได การเลือกจังหวะในการสํารากนับเปนศิลปะสําคัญที่ตองเรียนรู อยาสํารากอยาง
รุนแรงเมื่อยังไมมีโบดี้การด แตการสํารากจํ าเปนตองคํานึงถึงวัฒนธรรมของประชาชนในเขต
การเลือกตั้งของตนดวย ประชาชนในเขตเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานคร และ
ประชาชนที่มาจากชนชั้นกลางและชนชั้นสูงมักจะมีแนวความคิดและบรรทัดฐานเกี่ยวกับความ
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สุภาพ คนเหลานีท้ นความกักขฬะมิได ยิ่งความสัมพันธเชิงอุปถัมภหยอนยานดวยแลว การสําราก
อาจทําลายคะแนนนิยมทางการเมืองอยางสําคัญ เหตุที่นักการเมืองที่กักขฬะ ยังคงไดรับเลือกตั้ง
อยูนั้นมักเปนเพราะมาจากเขตการเลือกตั้งที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภยังธํารงความสําคัญ
ไวได นักเลือกตั้งเหลานี้ไดอาศัยความสัมพันธเชิงอุปถัมภในการชดเชยความกักขฬะของตน
ขอสรุปในเรื่องนี้ก็คือ นักเลือกตั้งจักตองรูจักจังหวะกาวในการสําราก
ขอ 4 นักเลือกตั้งที่มี ‘มูลนาย’ เมือ่ ยางเทาเขาสูสภาอันทรงเกียรติ ก็ถึงวาระ
ทีต่ องตอบแทน ‘มูลนาย’ ของตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนฐานทางการเมืองเพื่อให ‘มูลนาย’
กาวไปสูตําแหนงทางการเมือง นักเลือกตั้งที่มี ‘มูลนาย’ จําตองทํางานรับใช ‘มูลนาย’ ตามที่
‘มูลนาย’ บงการ หาก ‘มูลนาย’ มีอานาจทางการเมื
ํ
อง นักเลือกตั้งที่เปนบริวารยอมไดประโยชน
ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองดวย แตถาหาก ‘มูลนาย’ พลาดตําแหนงทางการเมืองครั้งแลว
ครัง้ เลา นักเลือกตั้งที่เปนบริวารอาจตองคิดถึงการเปลี่ยน ‘มุง’ โดยการแสวงหา ‘มูลนาย’ คนใหม
ซึง่ ยอมมีนัยถึงการเปลี่ยนสายสัมพันธอุปถัมภ การเลือก ‘มูลนาย’ จําตองพิจารณาอยางรอบดาน
หากเลือก ‘มูลนาย’ ผิด อาจตองคิดจนตัวตาย เพราะหนทางการกาวสูชนชั้นปกครองไมสดใส
ทายทีส่ ดุ นักเลือกตั้งอาจพิจารณาตั้งตัวเปน ‘มูลนาย’ เสียเอง เมื่อเริ่มสามารถยึดกุมอํานาจ
ทางการเมืองได นักเลือกตั้งจักตองเริ่มสะสม ส.ส.บริวารเพื่อเปนฐานทางการเมืองในอนาคต
จงศึกษาบทเรียนจากความสําเร็จและความลมเหลวของนักเลือกตั้งที่เคยเปน ‘มูลนาย’ มากอน
การกาวไปเปน ‘มูลนาย’ นับเปนหัวเลี้ยวหัวตอสําคัญของการกาวสูชนชั้นปกครอง
ขอ 5 นักเลือกตั้งที่เปนหัวหนา ‘มุง’ จักตองผลักดันใหพรรคการเมืองที่สังกัด
เขารวมจัดตั้งรัฐบาลอยางถึงที่สุด เพราะการเปนฝายคานไมเพียงแตอดอยากปากแหงเทานั้น
หากยังมีผลกระทบตอฐานะการะเปน ‘มูลนาย’ ของตนอีกดวย ‘มูลนาย’ ทีป่ ราศจากอํานาจ
ทางการเมือง ยอมไมสามารถแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการใชอํานาจ การหลอเลี้ยง ส.ส.
บริวารยอมบกพรอง หากภาวะการปราศจากอํานาจทางการเมืองนี้ครอบคลุมระยะเวลาอันยาว
นาน ส.ส.บริวารยอมอดอยากปากแหงดวย ในไมชา ส.ส.บริวารอาจตีจากไปอยูมุงอื่น นั่นยอม
หมายความวา ฐานและอํานาจทางการเมืองถูกกัดกรอนไปเรื่อยๆ การผลักดันใหพรรคการเมือง
ที่สังกัดเขารวมจัดตั้งรัฐบาลนับเปนยุทธศาสตรสําคัญ นักเลือกตั้งจักตองลืมเลือนการกลาวราย
ปายสีและการโจมตีในระหวางการหาเสียงเลือกตั้ง ยิ่ง ‘คูกัด’ ทีด่ า ทอกันในระหวางการหาเสียงนั้น
จักตองหันมา ‘จูบปาก’ กัน และกอดคอรวมจัดตั้งรัฐบาล ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ เปน
สัจพจนที่ตองยึดใหมั่น อีกทั้งไมตองคํานึงวา พรรคการเมืองใดเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล
และมีพรรคใดที่เขารวมรัฐบาล อุดมการณและประพฤติกรรมของพรรคเปนเรื่องไรสาระ ไมควร
นํามาใสใจในการผสมรัฐบาล นักเลือกตั้งจักตองทองคาถา “อํานาจเปนเรื่องหลัก อุดมการณเปน
เรื่องสุดทาย”
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ขอ 6 เมื่อพรรคการเมืองที่สังกัดตกลงเขารวมผสมพันธุรัฐบาลแลว ก็ถึงวาระ
ทีน่ กั เลือกตัง้ ตองแยงชิงตําแหนงทางการเมือง หัวหนามุงขนาดใหญยอมไดเปรียบหัวหนามุงขนาด
เล็กในการแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีชวยวาการ ในวาระเชนนี้ หัวหนามุงตองระดม
ส.ส.บริวารใหออกมาสงเสียงตอสาธารณชน เพื่อบอกกลาววา หัวหนามุงมีคุณสมบัติเหมาะสม
ตอตําแหนง ดังกลาวนั้นอยางไรบาง หากมีทีทาวาหัวหนามุงจะพลาดตําแหนง ก็ตองออกมา
เปดโปงความชั่วของผูที่มีหวังวาจะไดตําแหนง คราวนี้เปนการปายสีระหวางหัวหนามุงภายใน
พรรคเดียวกัน หัวหนามุงที่ยึดตําแหนงรัฐมนตรีไดยอมมีโอกาสขยายมุงใหใหญได สวนหัวหนามุง
ทีพ่ ลาดตําแหนงก็ตอ งรอวันเหี่ยวเฉา ดังนั้น นักเลือกตั้งจึงแยงชิงตําแหนงทางการเมืองประดุจหนึ่ง
สุนขั แยงกระดูก และไมอายฟาอายดินที่แสดงอาการแกงแยงเชนนั้น อาการ ‘สุนขั แยงกระดูก’
ปรากฏใหประชาชนเห็นทุกครั้งที่มีการผสมรัฐบาล จนกลายเปนรายการบันเทิงหลังการเลือกตั้ง
หากอาการ ‘สุนัขแยงกระดูก’ มลายหายไป ประชาชนยอมตองผิดหวังเพราะอดไดเห็นอาการ
แกงแยงเชนนัน้ แตนักเลือกตั้งไมเคยสรางความผิดหวังแกประชาชน เพราะยังคงแยงชิงตําแหนง
ทางการเมืองประดุจหนึ่งสุนัขแยงกระดูกสืบตอมา โดยที่ประพฤติกรรมเชนนี้จะยังคงมีตอไป
ในอนาคต การแยงชิงตําแหนงทางการเมืองเปนธรรมชาติของนักเลือกตั้ง เพราะเปาประสงคปฐม
ฐานของนักเลือกตั้งอยูที่การยึดกุมอํานาจรัฐ
ข อ 7 หั ว หน า มุ  ง ที่ พ ลาดตํ าแหน ง รัฐ มนตรีตอ งเรีย กร อ งตํ าแหนง การเมือง
ทีส่ าคั
ํ ญรองลงมา โควตาตําแหนงการเมืองที่ไดมา หากเปนตําแหนงอันมีเกียรติ ดังเชนตําแหนง
ประธานหรือรองประธานสภาผูแทนราษฎร อาจยึดครองไวเอง พนไปจากนี้ควรจะแจกจายแก
ส.ส.บริวาร ไมวาจะเปนตําแหนงที่ปรึกษา เลขานุการรัฐมนตรี ไปจนถึงตําแหนงประจําทําเนียบ
รัฐบาล ในสภาผูแทนราษฎรยังมีตําแหนงประธานและกรรมาธิการชุดตางๆ อีกทั้งยังมีตําแหนงที่
ปรึกษาและผูชํานัญการประจําคณะกรรมาธิการ ซึ่งเหมาะที่จะแจกจายแกนักเลือกตั้งบริวารที่
สอบตก นักเลือกตั้งจักตองประเมินฐานะของตนเองและเลือกเล็งตําแหนงการเมืองที่เหมาะสม
ตําแหนงเหลานี้ลวนแลวแตมีเงินประจําตําแหนง และ/หรือมีอํานาจในการผันทรัพยากรแผนดิน
ไปเปนประโยชนของนักเลือกตั้งทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจ
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ภาคที่สาม
คูมือรัฐบาล
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คูมือนายกรัฐมนตรี
บนเสนทางสูปรามิดแหงอํานาจ2
อยากเปนนายกรัฐมนตรี จะทําอยางไรดี ?
ผมศึกษาประวัตนิ ายกรัฐมนตรีจํานวนอักโข คนควาหาความรูจากศาสตรจํานวน
มากหลาย เรียนรูจากทั้งตําราซุนหวูและ The Prince ของแมคเคียเวลลิ และแลวผมก็ไดประจักษ
แจงในดวงจิตวา ไมมีศาสตรใดที่จะชวยชี้ทางสูเกาอี้นายกรัฐมนตรีไดดีไปกวาโสมมวิทยา
นายกรัฐมนตรีในบทความนี้เปนปุถุชนผูมีกิเลส ตัณหา และราคะ มีความเห็น
แกตวั และเห็นแกได ตองการอรรถประโยชนสูงสุด (Utility Maximization) ดังนัน้ จึงกระทําการ
ทุกวิถที างเพือ่ แสวงหาคะแนนนิยมสูงสุดทางการเมือง (Vote Gains Maximization) เพื่อยึดกุม
อํานาจการบริหารใหยาวนานที่สุดเทาที่จะนานได
ตอไปนี้เปน ’กฎวิทยาศาสตร’ วาดวยการเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งผมตั้งชื่อวา ‘กฎ
ธนะพรพันธุ’ เพือ่ เปนเกียรติแกตัวผมเอง
กฎขอทีห่ นึง่ อยากเปนนายกรัฐมนตรีตองมีตัณหาพิเศษ
ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ ประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหนง
ในลักษณะ ‘จับพลัดจับผลู’ มีอยูไ มมาก ในกรณีของไทยก็เชนเดียวกัน นายกรัฐมนตรีสวนใหญ
ขึ้นดํ ารงตํ าแหนงดวยความทะยานอยาก หากไมทะยานอยาก จะขึ้นสังเวียนการเมืองและ
เปนนักเลือกตั้งไปทําไมกัน ขอสังเกตนี้ใชไดกับขุนศึกที่ใชปากกระบอกปนยึดกุมอํานาจรัฐดวย
หากไมมีความทะยานอยาก จงอยูบานเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน แตเมื่ออยากเปนนายกรัฐมนตรี
จักตองรูจักบมเพาะตัณหา โดยที่ระดับตัณหาควรจะอยูเหนือปวงชนชาวไทยทั้งมวล ตํ ารา
แตบรรพกาลมิไดกลาวถึงการบมเพาะราคะ ถึงจะไมบมเพาะ ก็มีอยูในตัวมนุษยโดยธรรมชาติอยู
2

หมายเหตุ

ตี พิ ม พ ค รั้ ง แรกในคอลั ม น “จากท า พระจั น ทร ถึ ง สนามหลวง”ผู  จั ด การรายวั น ฉบั บ
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แลว ขอเพียงแตตองระมัดระวังมิใหราคะเกินกวาระดับอุตมภาพ (Optimal Level) มิฉะนั้นอาจมี
ผลกระทบตอตําแหนงทางการเมืองในภายหลัง วิธีการบมเพาะตัณหาพิเศษเพื่อกาวสูเกาอี้นายก
รัฐมนตรี ก็คอื จงวาดฝนกอนเขานอน และหลังจากตื่นนอนทุกวันวา จะเสพสุขอะไรและอยางไร
เมือ่ ขึน้ นัง่ เกาอีน้ ายกรัฐมนตรี อยาลืมบันทึกความฝนลงคอมพิวเตอร และเปดอานทุกวัน
กฎขอทีส่ อง อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองสรางเครือขายทางการเมือง
ระบบความสัมพันธในสังคมไทยเปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ (PatronClient Relationship) อยากเปนนายกรัฐมนตรีตองกาวขึ้นเวทีการเมือง แตจะกาวขึ้นเวทีการเมือง
ไดตองมีเครือขายทางการเมือง การสรางเครือขายทางการเมืองจึงเปนเงื่อนไขจําเปน ในขั้นแรก
ตองแสวงหาผูอ ปุ ถัมภ ซึ่งตองมีบารมีทั้งทางการเมืองและทางการเงิน หากการไตปร ามิดการเมือง
เริม่ ตนจากการเมืองทองถิ่น ก็ตองแสวงหาผูอุปถัมภในเวทีการเมืองทองถิ่น ตอเมื่อขึ้นเวทีการเมือง
ระดับชาติ จึงตองแสวงหาผูอุปถัมภในเวทีการเมืองระดับชาติ การแสวงหาผูอุปถัมภเปนขั้นตอน
สําคัญ หากเลือกผูอุปถัมภผิดอาจตองคิดจนตัวตาย การสรางเครือขายทางการเมืองกับประชาชน
ในเขตการเลือกตั้งมีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาการแสวงหาผูอุปถัมภ หากปราศจากเครือขาย
ทางการเมืองที่เปนระบบ ยอมไมมีหลักประกันวาจะชนะการเลือกตั้ง หากพายแพการเลือกตั้ง
ก็ตอ งเลิกฝนถึงเกาอี้นายกรัฐมนตรี หากชนะการเลือกตั้ง ก็ตองขยายเครือขายทางการเมืองตอไป
อยางไมหยุดยัง้ ในประการสําคัญตองถีบตัวขึ้นมาเปนผูนํา ส.ส. และสรางเครือขายผูนํา ส.ส. เพื่อ
ถีบตัวเปนผูน าพรรค
ํ
แมเมื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีไดแลว ก็ยังคงตองขยายเครือขายทางการเมือง
และกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภสืบตอไป มิฉะนั้นอํานาจที่ไดมาจะมีอายุอันสั้น
เครือขายทางการเมืองมิไดมีเฉพาะแตกับนักการเมืองและประชาชนที่มีสิทธิเลือก
ตัง้ การจัดตัง้ เครือขายขาราชการและเครือขายพอคานายทุนก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวากัน
กฎขอทีส่ าม อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองระวังภาพลักษณ
ภาพลัก ษณอ าจมี ค วามสํ าคัญไมม ากสํ าหรั บผู ดํ ารงตํ าแหน ง สมาชิก รั ฐสภา
ขอเท็จจริงปรากฏวา เจาพอ มาเฟย นายบอน และผูมีอิทธิพลในทองถิ่นจํานวนมากกาวเขาสู
รัฐสภาในฐานะสมาชิกที่ผานการการเลือกตั้งจากประชาชน มิหนําซํ้ายังชนะการเลือกตั้งซํ้าแลว
ซําเล
้ า โดยทีป่ ระชาชนรูจักโฉมหนาที่แทจริงของผูที่ตนเลือก แตภาพลักษณมีความสําคัญสําหรับ
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผูที่ตองการดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีในชวงเวลาอันยาวนานจําเปน
ตองมีภาพลักษณที่ดี ประชาชนคนไทยตองการนายกรัฐมนตรีที่มีภาพลักษณในดานความซื่อสัตย
สุจริต และมี ‘มาด’ ในการเปนผูน ํา ภาพลักษณจึงมีความสําคัญตอคะแนนนิยมทางการเมือง
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เมือ่ คิดจะเปนนายกรัฐมนตรี ตองฝกปรือวิทยายุทธในการทาสี นายกรัฐมนตรีที่มิไดเปนชางทาสี
มักจะตายนํ้าตื้น
กฎขอทีส่ ี่ อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองมีขุนคลัง
‘ขุนคลัง’ ในทีน่ มี้ ใิ ชรฐั มนตรีวาการกระทรวงการคลัง หากแตหมายถึงผูทําหนาที่
ระดมเงินใหนายกรัฐมนตรี การหาผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมิใชเรื่องยาก
เพราะเมื่ อ นายประมวล สภาวสุ และนายบรรหาร ศิลปอาชานํ ารองดํ ารงตํ าแหนงนี้แลว
นักเลือกตั้งเกือบครึ่งสภาก็สามารถดํารงตําแหนงนี้ได แตการแสวงหาขุนคลังของนายกรัฐมนตรี
เปนเรื่องยากยิ่ง เพราะตองเปนผูที่นายกรัฐมนตรีไววางใจ และมีความภักดีตอนายกรัฐมนตรี
ขุนคลังมิไดมีหนาที่ระดมเงินบริจาคทางการเมืองเปนดานหลัก หากแตมีหนาที่หลักในการดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบาย ในประวัติศาสตรการเมือง
นายกรัฐมนตรีบางคนทําหนาที่ขุนคลังเอง แตอาการการ ‘ลวงลูก’ เปนภาพอุจาดในสายตา
สาธารณชน จนเปนเหตุใหภาพลักษณเสื่อมเสีย บทเรียนจากประวัติศาสตรการเมืองไทยดังกลาว
นี้ ก็คอื นายกรัฐมนตรีไมควรทําหนาที่ขุนคลังเอง ตองมอบหมายใหบริวารคนสนิททําหนาที่แทน
แตการเลือกบริวารทําหนาที่ขุนคลังเปนขั้นตอนสําคัญ หากเลือกขุนคลังผิดอาจตองคิดจนตัวตาย
ความภักดีมีความสํ าคัญยิ่งกวาความสามารถในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ หากขาด
ความภักดี นายกรัฐมนตรีอาจตองเผชิญวิกฤติการณทางการเมือง ลองนึกภาพดูวา หากขุนคลัง
ออกมาเปดเผยตอสาธารณชนวา ตนทํ าหนาที่หาเงินใหนายกรัฐมนตรีทั้งโดยชอบและมิชอบ
ผลสะเทือนทางการเมืองจะมากมายเพียงใด ผูที่อยากเปนนายกรัฐมนตรีจึงตองตามีแววในการ
เลือกบริวารเปนขุนคลัง ตองทดลองเลือกใชบริวาร ทดสอบความภักดี และพัฒนาทักษะในการ
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ เสนทาง
ของขุนคลังนายกรัฐมนตรีมักจะผานการนั่งหนาหองหรือดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี เมื่อ
มูลนายดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ขุนคลังจะตามไปนั่งหนาหอง ทําหนาที่
‘ไอตัวดูด’ แทนมูลนาย เมือ่ พัฒนาทักษะในการดูดจนไดที่ ก็จะไดรับการเสริมสงใหดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจักตองชาญฉลาดในการจับวางขุนคลังของตนในตําแหนงที่สามารถดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจไดมาก มิฉะนั้นบารมีทางการเมืองอาจไมเปลงปลั่ง เนื่องจากบารมีทางการ
เงินอับเฉา กระทรวงคมนาคมเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญในการจับวางขุนคลัง รองลงมา ไดแก
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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กฎขอทีห่ า อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักแบงแยกและปกครอง
การ ‘แบงแยกและปกครอง’ เปนศิลปะชัน้ สูง ซึ่งมิอาจเรียนรูจากหนังสือ หากแต
ตองเรียนรูจากการปฏิบัติ ดังทฤษฎีที่มีชื่อวา Learning By Doing ของนายเค็นเน็ธ แอรโรว
(Kenneth J. Arrow) ปรมาจารยผูไดรับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร
จงหมั่นฝกปรือวิทยายุทธ ‘แบงแยกและปกครอง’ ทัง้ ภายในพรรค ภายรัฐบาล
และภายในประเทศ
ผูนําทางการเมืองที่ออนดอยวิทยายุทธ ‘แบงแยกและปกครอง’ มักมีอันเปนไป
กอนเวลาอันควร บางคนถึงกับสิ้นชีพทางกายภาพ ดังเชนจูเลียส ซีซาร จักรพรรดิโรมันระบือนาม
บางคนเพียงแตเสียชีวิตทางการเมือง ดังเชนนางมารกาเรต แธตเชอร นายกรัฐมนตรีผูไดชื่อวา
‘หญิงเหล็ก’ แหงสหราชอาณาจักร ทั้งสองคนตาง ‘สิน้ ชีพ’ ดวยฝมือของคนใกลชิด
อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักแยกแยะ ‘มิตร’ กับ ‘ศัตรู’ ภายในพรรค หาทาง
ปูนบําเหน็จแก ‘มิ ตร’ รวมทั้งบริวารผูภักดีทั้งหลาย โดยที่ขณะเดียวกันก็ตองรูจักพลิกแพลง
เลนงาน ‘ปรปกษ’ หากการจัดวางตําแหนงและยึดกุมอํานาจภายในพรรคไมลงตัว ก็ตองรูจักระดม
‘มิตร’ มาโคนลม ‘ปรปกษ’ หาก ‘มิตร’ คนใดเปลงรัศมีและบารมีตีเสมอ ก็ตองรูจักดึง ‘ปรปกษ’
มาชวยโคนลม ‘มิตร’ ผูบ งั อาจวัดรอยเทา หัวใจของศิลปะ ‘การแบงแยกและปกครอง’ อยูที่การรูจัก
จังหวะจะโคนในการใช ‘มิตร’ และใช ‘ศัตรู’ ความเปน ‘มิตร’ หรือ ‘ศัตรู’ นัน้ มีลกั ษณะพลวัตร
โดยตองรูจักวิเคราะหบริบทแหงอํานาจที่เปนจริง เมื่อบริบทแหงอํานาจแปรเปลี่ยนไป ‘มิตร’
อาจแปรเปน ‘ปรปกษ’ และ ‘ศัตรู’ อาจแปรเปน ‘มิตร’
เมื่ อ ยึ ด กุ ม เก า อี้ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ด แ ล ว ก็ ต  อ งระแวดระวั ง พรรคร ว มรั ฐ บาล
การ ‘แบงแยกและปกครอง’ ยังคงเปนวิทยายุทธที่ทรงความสําคัญ นายกรัฐมนตรีจักตองรูจัก
‘จับมือ’ กับพรรครวมรัฐบาลบางพรรค เพื่อสยบพรรคที่มีทีทากระดางกระเดื่อง แตการ ‘จับมือ’
ดังกลาวนีไ้ มควรมีลักษณะถาวร หากแตเปนการรวมมือเฉพาะกิจ พึงระลึกถึงอมตพจนที่วา ‘ไมมี
มิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ ในการเมืองไทย
เมือ่ รัฐบาลเผชิญกับการตอตานจากกลุมพลังทางการเมือง นายกรัฐมนตรีจะตอง
รูจักจัดตั้ง ‘ม็อบชนม็อบ’ การสรางความรูสึกในหมูประชาชนใหเปนปรปกษตอม็อบที่ตอตาน
รัฐบาลนับเปนศิลปะชั้นสูง หากนายกรัฐมนตรียึดกุมศิลปะนี้ไดอยางมั่นคง รัฐบาลจะมีอายุยืนยาว
นับหมื่นป ตราบเทาที่รัฐบาลสามารถปลุกระดมใหประชาชนเกลียดชังม็อบที่ตอตานรัฐบาลได
รัฐบาลก็ไมตองเกรงกลัวม็อบใดๆ การจัดตั้งม็อบเพื่อชนม็อบเปนยุทธวิธเี บื้องตน นายกรัฐมนตรี
ตองมีขันติธรรมในการเห็นอาการเลือดตกยางออก อันเปนผลจากการ ‘ชน’ กันทางกายภาพ
ถึงเลือดจะทวมแผนดินก็ตองไมแสดงอาการอนาทรรอนใจ ยุทธวิธีตอมา ก็คือ การปลุกระดม
ประชาชนใหเห็นจริงวา ขอเรียกรองของม็อบที่ตอตานรัฐบาลเปนขอเรียกรองที่ไมสมเหตุสมผล
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นายกรัฐมนตรีบางคนถึงกับปายสีม็อบที่ตอตานรัฐบาลวาเปนม็อบตางดาว และ/หรือไดรับเงินจาก
ตางดาว ยุทธวิธีเหลานี้ไดผลมากนอยแตกตางกัน
จงศึกษายุทธวิธี ‘แบงแยกและปกครอง’ ของนายกรัฐมนตรีในอดีต และนํามา
ประยุกตใชใหสมประโยชน
กฎขอทีห่ ก อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองแสวงหากลุมทุนเปนฐาน
นายกรัฐมนตรีที่มาจากเขตการเพาะปลูกขาวมิอาจอาศัยชาวนาเปนฐานฉันใด
นายกรั ฐ มนตรี ที่ ม าจากเขตการเพาะปลู ก ยางพารามิ อ าจอาศั ย ชาวสวนยางเป น ฐานฉั น นั้ น
ภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่กําลังรวงโรย (Sunset Industry) เกษตรกรสวนใหญมิอาจ
ใหการสนับสนุนทางการเงินแกนักการเมืองและพรรคการเมืองได ในเมื่อการใชจายทางการเมือง
ในทศวรรษ 2540 อยูในระดับหมื่นลานสําหรับพรรคการเมืองขนาดใหญ และระดับพันลานสําหรับ
พรรคการเมืองขนาดกลาง นายกรัฐมนตรีจึงตองมีกลุมทุนเปนฐาน ถึงนายกรัฐมนตรีจะเปน
นายทุนใหญเอง ก็ยังตองมีกลุมทุนเปนฐาน
การแสวงหากลุมทุนเพื่อเปนฐานธนกิจการเมืองควรกระทําเมื่อถีบตัวขึ้นมาเปน
ผูน าํ ส.ส. นอกจากสานสัมพันธแลว ยังตอง ‘รูใจ’ และ ‘วัดใจ’ กันอีกดวย กระบวนการสราง
ฐานธนกิจการเมืองควรกระทํ ากอนที่จะยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีได เพราะเมื่อดํ ารงตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรีแลว แมพอคานายทุนจะพากันวิ่งเขามาเกาะ แตกระบวนการคัดสรรมิอาจกระทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะมิอาจ ‘วัดใจ’ กันใหถึงที่สุด
ความสําคัญของกลุมทุนในฐานะฐานธนกิจการเมืองแตกตางไปตามพัฒนาการ
ของระบบทุนนิยม เรียงลําดับจากทุนพาณิชย ทุนอุตสาหกรรม และทุนการเงิน ในยุคเศรษฐกิจ
ฟองสบูเ ฟอ งฟู ทุนอสังหาริมทรัพยถีบตัวขึ้นมามีความสําคัญ ครั้นเมื่อสังคมไทยกาวสูเสนทางแหง
สังคมสารสนเทศ ทุนโทรคมนาคมกลายเปนกลุมทุนสําคัญ แตเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญกับ
วิกฤติการณการเงินนับตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2540 เปนตนมา กลุมทุนนอยใหญลวนไดรับ
ผลกระทบมากนอยแตกตางกัน นายกรัฐมนตรีจักตองตามีแววในการคัดสรรกลุมทุนมาเปนฐาน
ธนกิจการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา กลุมทุนมิไดมี ‘รักเดียว ใจเดียว’
หากแตมีประพฤติกรรม ‘เหยียบเรือสองแคม’ ดวยการเสริมสรางสายสัมพันธกับพรรคการเมือง
ทีม่ โี อกาสจัดตั้งรัฐบาลมากกวาหนึ่งพรรค
นายกรั ฐ มนตรี ไ ม เ พี ย งแต ต  อ งไม ดํ าเนิ น นโยบายที่ ขั ด ประโยชนของกลุ ม ทุน
ที่เปนฐานเทานั้น หากยังตองเลือกนโยบายเพื่อเกื้อประโยชนกลุมทุนเหลานี้ในวาระอันเหมาะสม
อีกดวย เพราะระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุม
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ผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชน หากไมสามารถเสริมสรางฐานธนกิจการเมือง ชีวิตทางการ
เมืองยากที่จะยืนยาวได
ในยุ ค สมั ย ที่ ก ลุ  ม ทุ น เติ บ ใหญ ต ามพลั ง เศรษฐกิ จ ทุ น นิ ย ม ความสั ม พั น ธ
เชิงอุปถัมภเริ่มเปลี่ยนรูปไปในทางที่กลุมทุนมีฐานะเคียงบาเคียงไหลกับผูทรงอํานาจทางการเมือง
มากขึ้น นายกรัฐมนตรีบางคน และผูนําพรรคการเมืองบางพรรค จึงจํายอมใหตัวแทนกลุมทุน
เขามารวมรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรี
กฎขอทีเ่ จ็ด อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองมีความรูคณิตรัฐศาสตร
คณิตรัฐศาสตรเปนองคความรูที่เกื้อกูลในการประเมินกํ าลัง ‘ฝายเขา’ กั บ
‘ฝายเรา’ การถีบตัวขึ้นมาเปนหัวหนาพรรคตองอาศัยความรูคณิตรัฐศาสตรเพื่อประเมินกําลัง
กลุมตางๆภายในพรรค การผสมรัฐบาลก็ตองอาศัยความรูคณิตรัฐศาสตร เพราะตองคิดสูตร
ในการผสมรัฐบาลวา จะดึงพรรคการเมืองใดบางมารวมรัฐบาล และจะตองแลกเปลี่ยนตําแหนง
รัฐมนตรีระหวางพรรครวมรัฐบาลกันอยางไร แมเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแลว คณิตรัฐศาสตรอาจชวย
ยืดอายุรัฐบาลได ในยามที่มีความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล หรือในยามที่มีม็อบตอตาน
รัฐบาล
กฎขอทีแ่ ปด อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองจัดตั้งองครักษพิทักษตน
กองกํ าลังองครักษมีหนาที่ทํ าสงครามวจีกรรมกับปรปกษทางการเมือง คอย
ตอบโตขอ วิพากษนายกรัฐมนตรี ไมจําเพาะจากผูนําผายคาน หากยังครอบคลุมถึงปญญาชนและ
ผูนําประชาชนอีกดวย บางครั้งตองเลนเกมรุกจาบจวงและดาทอปรปกษทางการเมืองเหลานั้น
ทัง้ นอกและในสภา
กฎขอทีเ่ กา อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองชนะการเลือกตั้ง
การมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจํานวนมากกวาพรรคการเมืองใดๆนับเปนเงื่อนไข
อันจําเปนในการนั่งเกาอี้นายกรัฐมนตรี ยิ่งพรรคการเมืองที่ตนเปนผูนํามี ส.ส. จํานวนเกินกวา
กึง่ หนึง่ ของสภาผูแ ทนฯดวยแลว โอกาสในการเขมือบเกาอี้นายกรัฐมนตรียอมมีมากกวา 0.5
ในการยึดสภาผูแทนราษฎร หากอาศัยการพัฒนาพรรคดวยการเติบโตภายใน
(Internal Growth) คงตองรอคอยถึงตอนบายของชาติหนา พรรคการเมืองสวนใหญที่ประสบ
ความสํ าเร็จในการเปนแกนนํ าจัดตั้งตั้งรัฐบาลมักเลือกเสนทางการเติบโตภายนอก (External
Growth) ดวยการซื้อมุงหรือกลุมการเมืองจากพรรคอื่น หรือหากเปนไปไดก็อาจเขมือบพรรคอื่น
ทัง้ พรรค โดยทัว่ ไป หัวหนาพรรคตองเปนผูนําในการซื้อนักการเมือง ทั้งนี้โดยจายคาตัวเปนเงินสด
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หรือจายเปนตําแหนงการเมืองตามแตจะตกลงกัน การซื้อนักการเมืองจํานวนไมเกิน 30 คนตอ
ฤดูการเลือกตั้งเปนปรากฏการณปกติ แตการซื้อนักการเมืองจํ านวนเกินกวา 100 คนเปน
ปรากฏการณพิเศษ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อขุนศึกที่ยึดอํานาจรัฐดวยปากกระบอกปนจําเปนตอง
เลนเกมการเมืองประชาธิปไตย หรือเมื่อขุนศึกหอบเงินราชการลับมาจัดตั้งพรรคการเมือง ทั้งนี้
มีกรณีศึกษาอยูนอยมากที่นายทุนทุมเงินซื้อนักการเมืองนับรอยคน โดยใชเงินนับรอยนับพันลาน
เพือ่ ไขวควาเกาอี้นายกรัฐมนตรี
หัวหนาพรรคบางพรรคอาจขวยอาย ไมมีความกลาหาญในการเปนผูนําในการซื้อ
นักการเมืองขามพรรคดวยตนเอง ในกรณีเชนนี้ เลขาธิการพรรคหรือขุนคลังสวนตัวของหัวหนา
พรรคจะตองทําหนาที่แทน โดยมิใหหัวหนาพรรคตองแปดเปอนกับกระบวนการซื้อสิทธิซื้อเสียง
หัวหนาพรรคจักตองประทับตราความดีใหแกนักการเมืองที่ตนซื้อมาพรอมทั้ง
ใหหลักประกันความมีอุดมการณ เมื่อสิ้นอายุขัยรัฐบาล หากนักการเมืองเหลานี้พเนจรไปอยู
พรรคอืน่ หัวหนาพรรคตองลงดาบประหารเพื่อมิใหคนเหลานี้มีชีวิตการเมืองตอไป พลันที่ออกจาก
พรรค คนเหลานี้ก็กลายเปนคนทราม ไรอุดมการณ โดยที่ ‘งูเหา’ กลายเปน ‘งูเขียว’
กฎขอที่สิบ อยากเปนนายกรัฐมนตรี ตองปฏิบัติหนาที่พลเมืองตาม
รัฐธรรมนูญใหครบถวน
นักการเมืองแตเกากอน ถึงจะมิไดปฏิบัติหนาที่พลเมืองใหครบถวนบริบูรณ
ก็ยังสามารถเตนฟุตเวิรคบนเวทีการเมืองได นับตั้งแตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มีผลบังคับใช ผูที่ตองการที่ยืนบนเวทีการเมืองจะตองปฏิบัติหนาที่พลเมืองใหครบถวน
มิฉะนั้น อาจถูกคัดออกจากแถวที่จะขึ้นเวทีการเมือง หนาที่พลเมืองที่สําคัญมีอยูอยางนอย 2
ประการ ประการแรกไดแก การใชสิทธิเลือกตั้ง ประการที่สอง ไดแก การเปดเผยบัญชีทรัพยสิน
ใหครบถวน เมื่อดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือขาราชการระดับสูง
ผูที่ไขวควาเกาอี้การเมืองหลายตอหลายคนตองตกเวทีการเมือง เนื่องจากเคยมี
ประวัติการนอนหลับทับสิทธิ์ บางคนทุมเงินนับพันลานเพื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรี แตแลว
กลับกลายเปน ‘เทวดาตกสวรรค’ เนือ่ งเพราะการอําพรางบัญชีทรัพยสิน การปฏิบัติหนาที่พลเมือง
ตามรั ฐธรรมนูญให ครบถ ว นจึง เป น เงื่อนไขอัน จํ าเปนสํ าหรับผูที่ตองการเกาอี้นายกรัฐมนตรี
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กฎขอที่สิบเปนกฎที่สําคัญยิ่งกวากฎอีก 9 ขอ
ดวยการตระเตรียมตัวดังกลาวขางตนนี้ บัดนี้ ทานพรอมที่จะเปนนายกรัฐมนตรี
แลว ยกเสียแตวา วาสนา บารมี และชะตากรรมไมเกื้อกูลใหทานดํารงตําแหนงนี้ได
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คูมือนายกรัฐมนตรี
บนยอดปรามิดแหงอํานาจ3
เมือ่ เปนนายกรัฐมนตรีแลว ตองมีวัตรปฏิบัติอยางไร ?
กฎขอที่หนึ่ง นายกรัฐมนตรีตองมีขันติธรรมตอการฉอราษฎรบังหลวง
และประพฤติมิชอบ
หากนายกรั ฐ มนตรี มี บ รรทั ด ฐานอั น เคร ง ครั ด ด า นศี ล ธรรมและจริ ย ธรรม
คณะรัฐมนตรีก็จะมีแตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียว เพราะเหลานักเลือกตั้งลวนมีบรรทัดฐาน
อันหยอนยานในเรื่องเหลานี้ และพรรคการเมืองเกือบทุกพรรคลวนมีประสบการณในการปลนชาติ
เกือบทั้งสิ้น การผสมรัฐบาลมิอาจเปนไปได ‘โชคดี’ ทีเ่ มืองไทยไมมีนายกรัฐมนตรีเชนนี้ การจัดตั้ง
รัฐบาลจึงปราศจากอุปสรรคดานศีลธรรมและจริยธรรม เพราะศีลธรรมและจริยธรรมไมเคยเปน
เงือ่ นไขในการผสมรัฐบาล
เมืองไทย ‘โชคดี’ ที่มีนายกรัฐมนตรีเพียง 2 ประเภท ประเภทแรก ไดแก
นายกรัฐมนตรีที่ชูธงวิ่งนํ าในการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบเสียเอง ประเภทที่สอง
ไดแก นายกรัฐมนตรีที่มีความอุตสาหะในการเปลงคําสอน ‘จงทําดี จงทําดี จงทําดี’ หรือระบายสี
ใหตนเองมีภาพลักษณแหงความสุจริตสัตยซื่อ แตปลอยใหสมุนบริวารและคนใกลชิดปลนชาติ
สูบเลือดแผนดิน และรับเงินผลตอบแทนจากการกําหนดและบริหารนโยบาย
นายกรัฐมนตรีตองเรียนรูในการวางตัวเปนกลางในยามที่เกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับ
การฉ อ ราษฎร บั ง หลวงและประพฤติ มิ ช อบในกระทรวงที่ อ ยู  ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของพรรค
รวมรัฐบาล หากนายกรัฐมนตรีไมวางตัวเปนกลาง และแสดงความกระตือรือรนที่จะสะสางกรณี
อือ้ ฉาวเหลานั้น รัฐบาลมิอาจมีอายุยืนยาวได เพื่อเห็นแกเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีตอ งวางเฉย และปลอยใหพรรคตนสังกัดสะสางปญหากันเอง ทั้งนี้ดวยการลอยตัว
เพือ่ ใหสาธารณชนเห็นวา เปนปญหาของพรรครวมรัฐบาล หาใชปญหาของรัฐบาลไม
หากกรณี อื้ อ ฉาวเกี่ ย วกั บ การฉ อ ราษฎร บั ง หลวงและประพฤติ มิ ช อบเกิ ด
ในกระทรวงที่พรรคของตนรับผิดชอบ นายกรัฐมนตรีจะวางเฉยมิได มิฉะนั้นปญหาจะลามมาถึง
3

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้ง แรกในคอลัมน “จากทา พระจัน ทรถึงสนามหลวง” ผู  จัดการรายวั น ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ 18 และ 25 มกราคม 2544
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ตัวนายกรัฐมนตรีเอง นายกรัฐมนตรีตองกําหนดยุทธศาสตรการทําศึกนอกบาน ดวยการโจมตี
สื่อมวลชนและสาธารณชนวามุงรายตอพรรค และตองการปายสีพรรค พรอมทั้งขอดู ‘ใบเสร็จ’
หากผูถ ูกกลาวหาเปน ‘ขุนคลัง’ ของนายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจําเปนตองแผปกปกปองอยาง
เต็มที่
หากนายกรั ฐ มนตรี ไ ม มี ขั น ติ ธ รรมต อ ข อ เรี ย กร อ งของคนจน ย อ มถื อ เป น
ประพฤติกรรมธรรมชาติของสัตวเศรษฐกิจและสัตวการเมืองผูมีกิเลส ตัณหา และราคะ เพราะ
คนจนมิ อ าจเปน ฐานธนกิ จ การเมื องได มิ ห นํ าซํ้ ายั ง เปนโรคดื้อ ความรวยอีก ด วย ในฐานะ
สัตวเศรษฐกิจและสัตวการเมือง นายกรัฐมนตรีตองมีขันติธรรมและวางเฉยตอการฉอราษฎร
บังหลวงและประพฤติมิชอบ เพื่อความคงทนของเกาอี้นายกรัฐมนตรีเอง
การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบายเปนเรื่อง
จําเปนและมิอาจหลีกเลี่ยงได ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจะ ‘หนาบาง’ มิได สิ่งที่นายกรัฐมนตรี
ตองระวังก็คือ การระมัดระวังมิใหการฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบมีมากเกินกวาระดับ
ความอดทนของประชาชน (Tolerance Level of Corruption) มิฉะนั้นความไมพอใจของ
ประชาชนจะสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลได หนทางที่พรรครวมรัฐบาลจะ ‘แบงกันกิน แบงกัน
ใช’ ไดมากขึน้ ก็แตโดยการเพิ่มระดับความอดทนของประชาชนที่มีตอการฉอราษฎรบังหลวงและ
ประพฤติมชิ อบ หากไมสามารถเขยิบระดับความอดทนดังกลาวนี้ การขยายขอบเขตการ ‘แบงกัน
กิน แบงกันใช’ จะเปนไปไดดวยความยากลําบาก
อยางไรก็ตาม การแยงกันกินในหมูพรรครวมรัฐบาลอาจนํ ามาซึ่งจุดจบของ
รัฐบาลได ดังนั้น นายกรัฐมนตรีตองถือเปนหนาที่ในการจัดระเบียบการฉอราษฎรบังหลวงและ
การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบาย (Rent Seeking and
Corruption Order) ทัง้ นีจ้ ะตองมีการกําหนดปริมณฑลของพรรครวมรัฐบาลแตละพรรคใหชัดเจน
และตองกําหนด ‘กฎเหล็ก’ หามกินขามเขต หากไมมีการจัดระเบียบที่ลงตัว และไมมีการปฏิบัติ
ตามระเบียบอยางเครงครัด ความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาลสามารถสั่นคลอนรัฐบาลได
สํ าหรั บ สั ง คมการเมื อ งไทย การจั ด ระเบี ย บการฉ อ ราษฎร บัง หลวงและการ
แสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบายมีความสําคัญยิ่งกวาการบริหาร
ราชการแผนดินเสียอีก
กฎขอที่สอง นายกรัฐมนตรี ‘นอกใจ’ พรรครวมรัฐบาลได แตพรรครวม
รัฐบาลจะ ‘นอกใจ’ นายกรัฐมนตรีมิได
นายกรัฐมนตรีตองระมัดระวังการ ‘นอกใจ’ ของพรรครวมรัฐบาล หากพรรครวม
รัฐบาลแอบจับมือกับฝายคานในการควํ่ ากฎหมายสํ าคัญของรัฐบาลที่เสนอใหรัฐสภาพิจารณา
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หรือยายไปอยูขางเดียวกับฝายคานในวาระการประชุมเพื่อลงมติไมไววางใจรัฐบาล รัฐบาลอาจมี
อันเปนไป และถึงแกกรรมกอนเวลาอันควร ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจักตองมีสายสืบที่ทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ คอยติดตามผูนําพรรครวมรัฐบาล หากพบวา มีการ ‘นอกใจ’ ก็ตอ งตระเตรียมการ
ดึงฝายคานบางพรรคมารวมรัฐบาล อาการอดอยากปากแหงทําใหพรรคฝายคานยากที่จะปฏิเสธ
คําเชื้อเชิญได นายกรัฐมนตรีควร ‘ออยเหยื่อ’ ฝายคานในทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลแลวเสร็จ
เพื่อเตรียมรับมือกับการ ‘นอกใจ’ ของพรรครวมรัฐบาล นั่นก็คือ นายกรัฐมนตรี ‘นอกใจ’
พรรครวมรัฐบาลได แตพรรครวมรัฐบาล ‘นอกใจ’ นายกรัฐมนตรีมิได อันสอดคลองกับวัฒนธรรม
‘กดขี่ทางเพศ’ ของสังคมไทยที่สามีมีชูได แตภรรยามีชูมิได
กฎขอทีส่ าม นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีตองหมั่นทองคํ าขวัญ ‘นโยบายพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล’
แม ว  า พรรคของนายกรั ฐ มนตรี จ ะเป น แกนนํ าในการจั ด ตั้ ง รั ฐ บาลก็ต าม ดว ยการชูคํ าขวัญ
‘ลางสมอง’ ประชาชนเชนนี้ นายกรัฐมนตรีมิจําตองนํานโยบายที่ใชหาเสียงมาดําเนินการได ทั้งนี้
ดวยการอางเหตุผลวา พรรคแกนนํ าจํ าตองประนีประนอมกับพรรครวมรัฐบาลในการกําหนด
นโยบาย
ขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคการเมืองใหญและเกาแกบางพรรคเคยชูนโยบาย
การเลือกตัง้ ผูวาราชการจังหวัดในการหาเสียงเลือกตั้ง ครั้นเมื่อจัดตั้งรัฐบาลแลว กลับตระบัดสัตย
หนาตาเฉย โดยอางวา นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล การที่ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง
ไมเคยลงโทษพรรคการเมืองดังกลาว มีนัยสําคัญวา สาธารณชนใหทายการตระบัดสัตย
ด ว ยเหตุ ดั ง นี้ พรรคการเมื อ งสามารถเลื อ กสรรนโยบายอะไรก็ ไ ด ที่ ต  อ งใจ
ประชาชน เพื่อใชโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อไดรับเลือกตั้งแลว มิจําตองดําเนินนโยบายตาม
ที่หาเสียง โดยอางวา นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกอเกิดจากการผสมพรรค
การเมือง
กอนที่จะทองคาถา‘นโยบายของพรรคมิใชนโยบายของรัฐบาล’ นายกรัฐมนตรี
จั ก ต อ งฝ ก ตระบั ด สั ต ย เ ป น อาจิ ณ มิ ฉ ะนั้ น อาจปรากฏอาการขวยอายในยามท อ งคาถานั้ น
จงฝกตระบัดสัตยจนความละอายหมดไปจากใจ
กฎขอทีส่ ี่ นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล
นายกรัฐมนตรีจําเปนตองอํานวยความสะดวกใหรัฐมนตรีรวมพรรค โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ‘ขุนคลัง’ สวนตัว หากินทั้งบนโตะและใตโตะ ทั้งในที่ลับและที่แจง มิฉะนั้นพรรคอาจมี
ปญหาการเงิน เนื่องเพราะรายจายทางการเมืองของพรรคในแตละฤดูการเลือกตั้งสูงนับพัน
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นับหมืน่ ลานบาท แตถาหากรัฐมนตรีรวมพรรคหรือ ‘ขุนคลัง’ เพลีย่ งพลํ้าถูกจับไดไลทัน แมจะ
ระงับและซอนเรนอาการอันมูมมามในการกินเพียงใดก็ตาม นายกรัฐมนตรีตองประเมินสถาน
การณวา สมควรจะปกปองบริวารเหลานี้หรือไม และจะปกปองอยางไร
หากเหลือวิสัยที่จะปกปอง นายกรัฐมนตรีสามารถ ‘ลอยตัว’ ดวยการเปลงมธุรส
วาจาวา ‘นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล’ ซึ่งมีนัยสําคัญวา รัฐบาลหาไดรับรู
การดําเนินนโยบายของรัฐมนตรีไม อีกทั้งมิไดรับรองความประพฤติของรัฐมนตรีดวย
ในอดีตอันไมยาวไกล รัฐมนตรีนายหนึ่ง ‘หากิน’ กับอุทยานแหงชาติ โดยที่
นายกรัฐมนตรีรับรูมาโดยตลอด ครั้นเกิดกรณีอื้อฉาวจนมิอาจปกปองได นายกรัฐมนตรีก็เปลง
มธุรสวาจาวา ‘นโยบายของรัฐมนตรีมิใชนโยบายของรัฐบาล’ ถึงจะทําใหรัฐมนตรีนายนั้นออก
อาการ ‘หนาแตก’ แตกเ็ ปนการตัดอวัยวะทิ้ง เพื่อรักษาชีวิตไว
กฎขอทีห่ า เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักผันงบประมาณ
การผันงบประมาณเปนศิลปะการปกครองประเทศขั้นสูง นักการเมืองนอยคนนัก
ที่สามารถยึดกุมศิลปะดังกลาวนี้ได หลักการสําคัญอยูที่การผันงบประมาณลงสูฐานที่มั่นทาง
การเมืองของตน นายกรัฐมนตรีตองศึกษารายละเอียดของงบประมาณแผนดิน เพื่อจะไดผัน
งบประมาณไดอยางถูกตอง จะตองใหประชาชนในฐานที่มั่นของตนอยูเย็นเปนสุขเปนเบื้องตน
ซึง่ เปนการเสริมสรางความแข็งแกรงของฐานที่มั่น
แต น ายกรั ฐ มนตรี ต  อ งมี ส ายตายาว โดยไมตองใสแวน สายตายาว เพราะ
แวนสายตายาวชวยใหแลเห็นไกลเพียงไมกี่เมตร นายกรัฐมนตรีที่มีสายตายาวตองคิดขยายฐาน
ทีม่ นั่ ทางการเมือง ในการนี้ นายกรัฐมนตรีตองจัดทําผังการเมือง (Political Mapping) โดยระบาย
สีแผนที่ประเทศไทยใหชัดเจนวา แดนดินใดเปนฐานที่มั่นของตน และปริมณฑลใดตกอยูใต
อิทธิพลของพรรคการเมืองอื่น ทั้งนี้ตองพยายามแสวงหาเขตแดนที่ปลอดอิทธิพลพรรคการเมือง
ใดๆ เขตแดนดั ง กล า วนี้ เ องที่ น ายกรั ฐ มนตรี ส มควรคิ ด ผั น งบประมาณเพื่ อ ขยายฐานที่ มั่ น
ทางการเมือง สวนอาณาจักรอันเปนฐานที่มั่นของพรรคการเมืองอื่นควรเปนเขตแดนสุดทายที่
นายกรัฐมนตรีคดิ ทําสงครามแยงฐานที่มั่น เพราะตองสูญเสียกําลังคนและทรัพยากรมาก
การผันงบประมาณมิไดมีแตการผันโครงการกอสรางและโครงการจัดจางจัดซื้อ
เทานั้น หากควรใหความสํ าคัญแกโครงการพัฒนาและโครงการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจ (Infrastructure) โดยเฉพาะ โดยที่การผันเม็ดเงินมิควรจํากัดกรอบเฉพาะแต
งบประมาณแผนดินเทานั้น หากตองใหความสําคัญแกเงินนอกงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เงินกูตางประเทศและกองเงินทุนหมุนเวียนตางๆอีกดวย เพราะการใชเงินนอกงบประมาณอยูใน
อํานาจของฝายบริหาร มิตองขออนุมัติจากฝายนิติบัญญัติ
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งบประกันหรือพยุงราคาสินคาเกษตรเปนงบที่นายกรัฐมนตรีพึงสนใจเปนพิเศษ
หากฐานที่ มั่ น ของนายกรั ฐ มนตรีเ ปน เขตการเพาะปลู ก ยางพารา กาแฟ และปาลม นํ้ ามั น
นายกรัฐมนตรีตองระดมสรรพกําลังทางการเมืองทั้งมวลในการผันงบพยุงราคาสินคาเกษตรลงสู
ฐานที่มั่นของตน
นายกรัฐมนตรีบางคนในอดีตมีความชํ านัญพิเศษในการผันงบประมาณไปให
หัวคะแนน ซึง่ เปนกํานัน ผูใหญบาน และผูนําเกษตรกร อันเปนการตอบแทนหัวคะแนนโดยไมตอง
ควักกระเปาของตนเอง
กฎขอทีห่ ก เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จะตองรูจักผันขาราชการ
การผันขาราชการเปนศิลปะขั้นสูงที่มีความสําคัญไมนอยกวาการผันงบประมาณ
และตองอาศัยการฝกปรือฝมือ นายกรัฐมนตรีจักตองจัดวางขาราชการที่ไววางใจไดในตําแหนง
สําคัญ นับตั้งแตรองอธิบดีไปจนถึงปลัดกระทรวง รวมทั้งตําแหนงขุนพลที่คุมกําลังในกองทัพ
ในประการสําคัญ จักตองไมละเลยตําแหนงของฝายปกครอง ตั้งแตนายอําเภอจนถึงผูวาราชการ
จังหวัด เพราะตําแหนงเหลานี้มีผลตอการขยายฐานที่มั่นทางการเมือง และมีผลตอการทําสงคราม
แยงชิงคะแนนเสียงในฤดูการเลือกตั้ง
เมื่อยึดเกาอี้นายกรัฐมนตรีได บรรดาขุนนางสอพลอจะพากันกรูเขามาประจบ
นายกรัฐมนตรีจักตองตามีแวว และมีทักษะในการคัดสรรและแยกแยะระหวาง ‘บริวารแท’ กับ
‘บริวารเทียม’ เฉพาะบริวารที่แทเทานั้นที่จะใหประโยชนในระยะยาว สวนบริวารเทียมนั้นเมื่อ
เปลีย่ นรัฐบาลยอมตองแสวงหามูลนายใหม
บรรดาขุนนางที่มีหลักฐานแนชัดวาเปนบริวารของผูนําพรรคการเมืองอื่นจะตองมี
ปฏิบัติการเตะโดงไปสูเขตไรอํานาจ แตการเตะโดงจักตองดําเนินการอยางมีศิลปะและรสนิยม
มิฉะนัน้ จะมีเสียงครหาจากประชาชน และเสียงวิพากษจากสื่อมวลชน ซึ่งบั่นทอนภาพลักษณของ
รัฐบาลได
หากพรรคที่นายกรัฐมนตรีสังกัดมีความยากจน นายกรัฐมนตรีอาจพิจารณา
แกปญหาความยากจนของพรรคดวยการขายตํ าแหนงขาราชการระดับสูง สําหรับขาราชการ
ทีพ่ สิ จู นแลวพิสูจนเลาวามีความภักดีตอนายกรัฐมนตรี การ ‘ขาย’ ตําแหนงก็เพียงเพื่อปูนบําเหน็จ
แลกกับความภักดี โดยไมคิดเงิน สวนขาราชการที่มิไดมีความภักดีอันแนชัด จะตองมีการยื่นหมู
ยืน่ แมวระหวางเงินกับตําแหนง ในการนี้ จักตองมีการประเมินราคาตลาด เพื่อมิใหขายถูกเกินไป
นายกรัฐมนตรีที่เปนหวงภาพลักษณอาจไมกระโดดเขามาเปน ‘ผูจัดการ’ ตลาดขาราชการเอง
หากแตมอบหมายใหบริวารที่ไววางใจไดทําหนาที่ผูจัดการแทน หากนายกรัฐมนตรีไมสามารถ
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แกปญหาความยากจนของพรรคได นายกรัฐมนตรีจะกลาเสนอหนาแกปญหาความยากจนของ
ประชาชนไดอยางไร
อนึง่ การผันขาราชการตามหัวขอนี้ครอบคลุมถึงการผันผูอํานวยการหรือผูวาการ
รวมทัง้ กรรมการรัฐวิสาหกิจดวย ทั้งนี้จักตองไมลืมวา รัฐวิสาหกิจจํานวนไมนอยเปน ‘อูขาวอูนํ้า’
ของนักการเมืองและพรรคการเมือง นักการเมืองที่ตามีแววแหงความชั่วรายทั้งปวงจึงมักยึด
รัฐวิสาหกิจเปนฐาน และดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจนั้น ผูที่ดํ ารงตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรีสวนใหญเคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมากอน และคุนเคยกับวิธีการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากรัฐวิสาหกิจมากอนเชนกัน การกําหนดใหผูอํานวยการหรือผูวาการรัฐวิสาหกิจ
สง ‘สวย’ เปนวิธีการขั้นประถม การหาประโยชนจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อของรัฐวิสาหกิจ
เปนวิธกี ารขัน้ มัธยม การดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการจัดสรรสัมปทานเปนวิธีการ
ขั้นอุดม ดวยเหตุดังนั้น การผันผูอํานวยการหรือผูวาการ และกรรมการรัฐวิสาหกิจจึงมีความ
สําคัญไมยิ่งหยอนกวาการผันขาราชการ
กฎขอที่เจ็ด เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักใชวิชาจิตรกรรมใหเปน
ประโยชน
นายกรั ฐ มนตรีมี ค วามสามารถในการวาดรูป หรือไม ไมสํ าคัญเทา กับความ
สามารถในการทาสี ในประวัติศาสตรโลก มีนายกรัฐมนตรีนานาประเทศหลายตอหลายคนเปน
จิตรกรสมัครเลน บางคนนั่งสเก็ตชภาพผูรวมเขาประชุม โดยมิไดสนใจประเด็นการประชุม ทั้งๆที่
นายกรัฐมนตรีเปนประธานที่ประชุม ประพฤติกรรมเชนนี้รูไปถึงไหน ถูกวิพากษไปถึงนั่น ยิ่งผูถูก
แอบสเก็ตชภาพเปนสาวโสดดวยแลว เสียงนินทาวา นายกรัฐมนตรี she-go (อานวา ชีกอ) ยอม
ดังขรม
ความสามารถในการทาสีเปนคุณสมบัติสําคัญของนายกรัฐมนตรี การทาสีเพื่อให
ภาพลักษณของนายกรัฐมนตรีดีเกินกวาความเปนจริงนับเปนปฏิบัติการขั้นประถม ทักษะในการ
ทาสี เ ช น นี้ เ องที่ ช  ว ยเพิ่ ม ความคงทนของตํ าแหน ง นายกรั ฐ มนตรี นายกรั ฐ มนตรี บ างคน
มีภาพลักษณความซื่อสัตยสุจริต ทั้งๆที่สมุนบริวารเปนนักปลนชาติ แตการปลนชาติเกิดขึ้นได
อยางไรภายใตนายกรัฐมนตรีที่มีภาพลักษณความซื่อสัตยสุจริต หากมิใชเปนเพราะนายกรัฐมนตรี
รูเ ห็นเปนใจ ใหทาย และมีขันติธรรมระดับเกินมนุษย หรือมิฉะนั้นก็มีความสุขที่ไดเห็นมิตรสนิท
สมุน และบริวาร ฉอราษฎรบังหลวงและโกงชาติบานเมือง
การทาสีเพือ่ ใหภาพลักษณดูดีเปนปฏิบัติการควบคูกับการปายสี อันเปนการทาสี
เพื่อใหภาพลักษณดูเลวราย นายกรัฐมนตรีตองพัฒนาทักษะในการปายสี จนถึงระดับที่แมจะมี
การปายสีแลว ผูคนไมรูสึกถึงการปายสีนั้น การปายสีขั้นประถม ไดแก การปายสีวา บรรดาปญหา
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อันเลวรายของชาติบานเมืองทั้งมวลลวนเกิดในรัฐบาลชุดที่แลว การปายสีขั้นมัธยม ไดแก การ
ปายสีกลุม ผูชุมนุมตอตานคัดคานรัฐบาลวา รับเงินจากตางชาติมาปฏิบัติการ หรือผูตอตานรัฐบาล
มิไดเปนคนไทย รวมทั้งการปายสีสื่อมวลชนที่ตอตานรัฐบาลวาเปนสื่อที่มีสังกัด การปายสีขั้นอุดม
ไดแก การปายสีวา บรรดาผูวิพากษวิจารณรัฐบาลลวนมีขอมูลและความรูที่ไมถูกตอง เฉพาะ
นายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเทานั้นมีขอมูลและความรูที่ถูกตอง
กฎขอทีแ่ ปด เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองรูจักจัดตั้งสื่อมวลชน
ในเมื่ อ การทาสี มี ค วามสํ าคั ญ ต อ ความคงทนของตํ าแหน ง นายกรั ฐ มนตรี
การจั ด ตั้ ง สื่ อ มวลชนเป นยุ ท ธวิ ธี ที่ สํ าคั ญ ของปฏิ บั ติ ก ารการทาสี นายกรั ฐ มนตรี จั ก ต อ งใช
สื่อมวลชนที่เปนกลไกรัฐ ทั้งสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน ใหเปนประโยชนทางการเมืองอยาง
เต็มที่ โดยตองจัดวางกําลังคนที่ไววางใจไดยึดกุมกรมประชาสัมพันธและองคการสื่อสารมวลชน
แห ง ประเทศไทย นายกรั ฐ มนตรีจัก ต องไมรูสึกตะขิดตะขวงใจในการใชกลไกของรัฐเหลานี้
สรางภาพลักษณของตนเองและเผยแพรผลงานของรัฐบาล ในยามที่ฝายคานและฝายตอตาน
รัฐบาลโจมตีรัฐบาล จงใชกลไกของรัฐทั้งมวลตอบโตชนิดไมใหผุดไมใหเกิด หนทางในการ
ปองปรามฝายคานและฝายตอตานรัฐบาลมีอยูอยางนอย 2 หนทาง หนทางหนึ่งก็โดยไมเสนอขาว
ฝายคานและฝายตอตานรัฐบาล ยกเวนขาวที่ยังคงความเสื่อมเสียแกปรปกษทางการเมืองเหลานี้
อีกหนทางหนึง่ ก็คือ การขุดคุยขอมูลเพื่อปายสีฝายคานและฝายตอตานรัฐบาล
ในขณะทีก่ ารจัดการกับวิทยุและโทรทัศนมิใชเรื่องยาก เนื่องเพราะรัฐบาลมีกลไก
ของตนเอง หนังสือพิมพเปนสื่อมวลชนที่ยากแกการจัดการ เนื่องเพราะความหลากหลายและ
รัฐบาลไมมหี นังสือพิมพของตนเอง นายกรัฐมนตรีจักตองแยกแยะหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเรา’ กับ
‘พวกเขา’ จงใชหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเรา’ เลนงานหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเขา’ อายุทางการ
เมืองของนายกรัฐมนตรียาวนานพอที่จะแยกแยะไดวา นักหนังสือพิมพคนใดเปน ‘พวกเรา’ และ
คนใดเปน ‘พวกเขา’
จงปูนบํ าเหน็จหนังสือพิมพและนักหนังสือพิมพที่เปน ‘พวกเรา’ ความขอนี้
ครอบคลุมถึงสือ่ มวลชนประเภทอื่นดวย วิธีการปูนบําเหน็จที่ไดผลมีอยูอยางนอย 2 วิธี วิธีแรก
ไดแก การนัดเลี้ยงอาหารสื่อมวลชนที่เปน ‘พวกเรา’ ทุกสัปดาห พรอมทั้งใหขาวลับเฉพาะ เพื่อให
สือ่ มวลชนที่เปน ‘พวกเขา’ ตกขาว เมื่อการตกขาวปรากฏดวยความถี่สูง นายกรัฐมนตรีจะตอง
ไมลืมตอกยํ้าใหเห็นความดอยคุณภาพของสื่อมวลชนที่เปน ‘พวกเขา’ วิธที สี่ อง ไดแก การผัน
งบประชาสัมพันธของหนวยราชการไปใหสื่อมวลชนที่เปน ‘พวกเรา’ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหสื่อมวลชนที่เปน
‘พวกเขา’ อดอยากปากแหง

42
การจั ด ตั้ ง สื่ อ มวลชนต า งประเทศมี ค วามสํ าคั ญ ไม ยิ่ ง หย อ นกว า การจั ด ตั้ ง
สื่อมวลชนภายในประเทศ นายกรัฐมนตรีจักตองสรางสายสัมพันธอันดีกับผูสื่อขาวตางประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิง่ หัวหนาสํานักขาว และตองประเมินวา ใครเปนมิตร ใครเปนปรปกษ จงหมั่น
ใหสัมภาษณพิเศษในลักษณะ Exclusive Interview แกผสู อื่ ขาวและหัวหนาสํานักขาวที่เปนมิตร
และอาศัยผูสื่อขาวและหัวหนาสํานักขาวเหลานี้ในการผลักดันใหนายกรัฐมนตรีติดอันดับ 100
ยอดนายกรัฐมนตรีภูมิภาค หรือ 500 ยอดวิสัยทัศน บางครั้งอาจตองยอมซื้ออันดับเพื่อให
นายกรัฐมนตรีมภี าพลักษณสากล ในโลกทุนนิยม ไมมีอะไรที่เงินซื้อมิได ขึ้นอยูกับวาเงินถึงหรือไม
เทานั้น นายธนาคารบางคนติดอันดับนายธนาคารแหงป ทั้งๆที่ธนาคารที่ตนบริหารผุกรอน
ดวย NPLs รัฐมนตรีการคลังบางคนมีตรารัฐมนตรีแหงภูมิภาค ทั้งๆที่ประเทศของตนกําลัง
เผชิญวิกฤติการณการคลัง หากนายกรัฐมนตรีสามารถ ‘ซื้อ’ หนังสือพิมพและนักหนังสือพิมพไทย
ได เหตุไฉนจึง ‘ซือ้ ’ หนังสือพิมพและนักหนังสือพิมพตางชาติมิไดเลา
กฎขอทีเ่ กา เมือ่ เปนนายกรัฐมนตรี จักตองหาญกลาในการใชวิธีการเกส
ตาโป
เพือ่ ใหเกาอีน้ ายกรัฐมนตรีคงทนถาวร นายกรัฐมนตรีจักตองจัดตั้งหนวยเกสตาโป
โดยหามใชชื่อ ‘เกสตาโป’ เปนอันขาด เพราะไมเปนมงคล หากใหชื่อวา ‘หนวยปราบศัตรูพาย’
หนวยเกสตาโปมีหนาที่ติดตามหาขาวกรองเกี่ยวกับผูนํ าฝายคาน ผูนํ าองคกรประชาชนและ
ปญญาชนซึ่งตั้งตนเปนปรปกษของรัฐบาล ทั้งนี้ดวยการดักฟงโทรศัพท เปดจดหมายอาน และ
ตรวจสอบการเคลื่อนยายรายการในบัญชีธนาคาร นายกรัฐมนตรีจักตองใชขอมูลที่ไดมาในการ
‘แบล็กเมล’ ปรปกษทางการเมืองเหลานี้ แมแตผูนําพรรครวมรัฐบาลก็วางใจมิได เพราะอาจมีการ
ถอนยวงกลางคัน นายกรัฐมนตรีมิควรไววางใจภรรยาของตน ดุจเดียวกับที่ไมควรไววางใจปรปกษ
ทางการเมือง หากภรรยานายกรัฐมนตรีเปนชูกับผูนํ าฝายคานยอมทํ าใหเสียหนาอยางมาก
ในสังคมการเมืองไทย พรรคการเมืองบางพรรคตองขาดดุลทางเพศ (Sexual Deficit) เพราะเหตุที่
มิไดดแู ลหลังบานใหดี บางพรรคเกินดุลทางเพศ (Sexual Surplus) แตบางพรรคมีชื่อเสียงในการ
แยงเมียระหวางสมาชิกดวยกันเอง
กฎขอทีส่ ิบ เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จักตองหมั่นทอง ‘ยังไมไดรับรายงาน’
จนขึ้นใจ
‘ยังไมไดรับรายงาน’ กลายเปนอมตพจน เพราะไมมีนายกรัฐมนตรีคนใดที่ไมเคย
เอือ้ นเอยวจีดังกลาวนี้ การเอื้อนวจี ‘ยังไมไดรับรายงาน’ กอใหเกิดผลกระทบอยางนอย 2 ดาน
ดานหนึง่ เปนการกลาวโทษขาราชการโดยนัยในฐานที่ทํางาน (การรายงานนายกรัฐมนตรี) อยาง
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ไมมปี ระสิทธิภาพ ในอีกดานหนึ่งเปนการปกปดความไรสมรรถภาพของนายกรัฐมนตรีเอง สําหรับ
นายกรัฐมนตรีบางคน แมจะไดรับรายงานก็สั่งการไมได แกปญหาไมถูก
แมจะตองทองวจี ‘ยังไมไดรับรายงาน’ แตตองระมัดระวังมิใหมีการเอื้อนวจี
ชนิ ด ผิดบริ บท นายกรั ฐ มนตรีบ างคนเมื่อถู ก ถามว า ชอบอาหารประเภทใดมากเป น พิ เศษ
กลับตอบวา ‘ยังไมไดรับรายงาน’ คําตอบของนายกรัฐมนตรียังความครื้นเครงแกประชาราษฎร
จนคนยากจนลืมปญหาของตนเปนการชั่วคราว จะมีผูคนกี่มากนอยในสังคมไทยที่เขาใจวา การที่
คนจนยังคงยากจนและเปนโรคดื้อความรวยอยูนั้นเปนเพราะนายกรัฐมนตรี ‘ยังมิไดรับรายงาน’
กฎขอทีส่ บิ เอ็ด เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองฝกปรือวิทยายุทธเหินอากาศ
การ ‘ลอยตั ว’ เปนวิทยายุทธชั้นสูง นายกรัฐมนตรีที่ไมสามารถ ‘ลอยตัว’
จักตองแบกรับปญหาทั้งปวงของสังคมไทยไวบนบาสองขาง แรงกดดันของปญหาอาจทํ าให
นายกรัฐมนตรีเปนโรคประสาท หรือปวยเปนอัมพฤกษ นายกรัฐมนตรีตองบอกกลาวประชาราษฎร
วา ปญหาของเมืองไทย ทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเปนปญหาของปวงชนชาวไทย
หาใชปญหาของนายกรัฐมนตรีแตเพียงผูเดียวไม การ ‘ลอยตัว’ เปนการสงสัญญาณใหราษฎรรับรู
การ ‘ลอยตัว’ ยังสือ่ ขาวสารอีกดวยวา นายกรัฐมนตรีมิใชผูรับผิดชอบแกปญหา
ของชาติบา นเมืองแตเพียงผูเดียว หากแตเปนหนาที่ของกระทรวงทบวงกรมตางๆ โดยที่มีรัฐมนตรี
เจากระทรวงเปนผูดูแล ในเมื่อปญหาทุกปญหามีหนวยงานและรัฐมนตรีรับผิดชอบแลว มิสมควรที่
จะกดดันใหนายกรัฐมนตรีตองรับผิดชอบอีก เพราะโดยหลักการที่ถูกตอง นายกรัฐมนตรีมิพึงตอง
รับผิดชอบปญหาใดๆ
การ ‘ลอยตัว’ ขัน้ สูงสุด ไดแก การ ‘ลอยตัว’ เหนือปญหา เหนือความรับผิดชอบ
โดยทีร่ าษฎรยังคงเขาใจวา นายกรัฐมนตรีมุงมั่นและรับผิดชอบในการแกปญหาของบานเมือง
กฎขอทีส่ บิ สอง เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี จักตองมีศิลปะในการจัดวาระการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี
การจั ด วาระการประชุ ม และการควบคุ ม การประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เ ปน ศิ ลปะ
ที่มีความลํ้าลึก จะจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอยางไรจึงจะธํารงเสถียรภาพของรัฐบาล โดยที่
นายกรัฐมนตรีสามารถดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจใหตนและพรรคของตนไดดวย
ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีมีลักษณะเปน ‘โรงงาน’ ผลิตสวนเกินทางเศรษฐกิจ บรรดา
พรรครวมรัฐบาลลวนตองการผลักดันโครงการของตนใหผานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพราะ
ตางหวังดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีมีโอกาสเห็นวาระการประชุมกอนผูใด และ
อยูใ นฐานะที่จะจัดวางวาระการประชุมเพื่อใหไดผลตามที่ตองการ (Agenda Manipulation)
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นายกรัฐมนตรีที่เกงกาจยอมมีจมูกสูดดม ‘กลิ่น’ สวนเกินทางเศรษฐกิจ หนทาง
ที่ จ ะรั ก ษาเสถี ย รภาพของรั ฐ บาลก็ แ ต โ ดยการเจรจานอกรอบก อ นการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี
เพื่ อแลกโครงการของพรรคหนึ่งกับโครงการของอีกพรรคหนึ่ง หากโครงการใดสามารถผลิต
สวนเกินทางเศรษฐกิจไดมาก นายกรัฐมนตรีอาจทําหนาที่เปนทาวมาลีวราชเจรจาใหพรรคเจาของ
โครงการแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจแกพรรครวมรัฐบาลอยางถวนหนา
เพื่ อ ให โ ครงการที่ ผ ลิ ต ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีจักตองมีศิลปะในการบรรจุวาระจร โดยไมแจกเอกสารประกอบการ
ประชุมลวงหนา และเลือกบรรจุเปนวาระการประชุมทายๆ พรอมทั้งเรงรัดการประชุม โดยอางวา
นายกรัฐมนตรีมภี ารกิจดานอื่นที่ตองปฏิบัติ ซึ่งมีกําหนดเวลาอันแนนอน โครงการที่บรรจุวาระจร
ประกอบดวยโครงการที่ผลักดันโดยรัฐมนตรีรวมพรรคเดียวกับนายกรัฐมนตรี และโครงการของ
พรรคอืน่ ที่ยอมแบงปนสวนเกินทางเศรษฐกิจ
โครงการที่ น ายกรั ฐ มนตรี ไ ม ต  อ งการให ค วามเห็ น ชอบจะต อ งจั ด ไว ใ นวาระ
การประชุมตนๆ เพื่อใหมีเวลาในการถกอภิปรายอยางเต็มที่ นายกรัฐมนตรีตองสงสัญญาณ
ใหบริวารและพันธมิตรในพรรครวมรัฐบาลรุมถลม พรอมทั้งปลอยขาวใหสื่อมวลชนนําไปเผยแพร
กฎขอที่สิบสาม เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองหมั่นสัญจรทั้งภายในและ
ระหวางประเทศ
การสัญจรตางประเทศนอกจากเกื้อกูลการพัฒนาวิสัยทัศนแลว ยังเปนโอกาส
ในการทองเที่ยวตางแดน โดยมิตองใชเงินสวนบุคคล นายกรัฐมนตรีสามารถอางไดเสมอวา
การสัญจรตางประเทศเปนไปเพื่อแนะนําตัวตอผูนําประเทศเพื่อนบาน และกระชับสายสัมพันธกับ
ประเทศเพื่อนบาน
เมื่อนายกรัฐมนตรีตองไปราชการตางจังหวัด อยาลืมเยี่ยมเยียนราษฎรเพื่อ
เก็บเกี่ยวคะแนนนิยมทางการเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งราษฎรในฐานที่มั่นทางการเมืองของ
นายกรัฐมนตรี
เมือ่ ใกลสิ้นอายุขัยของรัฐบาล หรือภายหลังการยุบสภา นายกรัฐมนตรีควรออก
เยี่ยมเยียนราษฎรดวยความถี่สูงขึ้น เพราะเปนโอกาสในการหาเสียงโดยใชงบประมาณแผนดิน
มิจําตองใชเงินสวนตัวหรือเงินของพรรค อีกทั้งควรหอบลูกพรรคออกไปเยี่ยมเยียนราษฎรเปน
คณะใหญ เพื่อใหการหาเสียงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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กฎขอทีส่ บิ สี่ เมื่อเปนนายกรัฐมนตรี ตองฝกทิ้งทวน
การ ‘ทิง้ ทวน’ มิใชเพือ่ ยอมแพ หากแตเปนการปฏิบัติการกวาดเงินเขากระเปา
ของตนเอง โดยที่จะแบงปนใหพรรคหรือไมก็ได บรรดาโครงการที่มีปญหาในขั้นตอนการพิจารณา
จักตองผลักเขาขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อสิ้นอายุขัยของรัฐบาลหรือภายหลังจาก
ทีย่ บุ สภาแลว บรรดาพรรครวมรัฐบาลลวนมีปฏิบัติการ ‘ทิง้ ทวน’ เฉกเชนเดียวกัน โดยที่ถือเปน
‘มารยาท’ หรือ ‘กติกาการเลนเกม’ ทีพ่ รรครวมรัฐบาลจักตองไมปดแขงปดขากัน เพราะจะเปนการ
สาวไสใหกากิน ในการนี้ นายกรัฐมนตรีจักตองชําระลางยางอายออกจากรางกายและจิตใจ และ
ปฏิบตั กิ ารปดหู ปดตา ปดจมูก เพื่อจะไดไมตองรับรูเสียงกนโคตรเหงาของนายกรัฐมนตรี
การประพฤติปฏิบัติตามกฎทั้งสิบสี่ขอดังกลาวขางตนนี้ จะทําใหชนชาวไทย
จดจํานายกรัฐมนตรีตราบชั่วดินฟา
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คูมือการผสมรัฐบาล4
ถาทานจับพลัดจับผลูดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี ทานจะทําอยางไร?
หากทานกลาหาญชาญชัย จงเดินหนาจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียว โดยไมแยแส
ที่ จ ะดึ ง พรรคการเมื อ งอื่ น มาร ว มรั ฐ บาล ความกล า หาญชาญชั ย ของท า นจะถู ก จารึ ก ใน
ประวัตศิ าสตรการเมืองไทย เพราะไมมีนักเลือกตั้งคนใดบาบิ่นเชนนี้ แตการเดินหนาจัดตั้งรัฐบาล
เพียงพรรคเดียว มีนัยสําคัญวา ทานไมยึดติดในอํานาจและพรอมที่จะออกจากตําแหนงทุกเมื่อ
ยุ ท ธวิ ธี ต  อ จากนั้ น ก็ คื อ อย า พยายามเสนอกฎหมายใหม เ ข าสภา เพราะเสี่ ย งที่ จ ะถูกควํ่ า
ในสภา หรือมิฉะนั้นก็เสนอเฉพาะกฎหมายที่เปนประโยชนตอสังคมอยางประจักษแจง ชนิดที่
ฝายคานคานไมออก
หากทานใจปลาซิว ทานก็ตองเจริญรอยตามนายกรัฐมนตรีนักเลือกตั้งคนกอนๆ
ที่จัดตั้งรัฐบาลผสม ในกรณีเชนนี้ ไมเพียงแตประวัติศาสตรการเมืองจะไมจารึกชื่อของทานแลว
หากการบริหารราชการแผนดินของทานไรประสิทธิภาพและเต็มไปดวยการฉอราษฎรบังหลวง
ทานยังอาจถูกอนุชนรุนหลังถมนํ้ าลายรดในฉับพลันที่อานพบชื่อทานในหนังสือประวัติศาสตร
อีกดวย
เมือ่ ทานเลือกเดิน ‘หนทางแหงปลาซิว’ ทานก็ตองรูจักมรรควิธีในการผสมรัฐบาล
เนือ้ หาตอไปเปนคําแนะนําสําหรับทาน
กฎขอที่หนึ่ง จงเลือกใชเทคนิคการผสมรัฐบาลที่ดีที่สุดที่มีอยูในขณะนี้ เทคนิค
ทีด่ ที สี่ ดุ เปนเทคนิคที่มีสัมฤทธิผลสูงและเสียตนทุนตํ่า การผสมรัฐบาลมิไดมีเทคนิคที่แตกตางจาก
การผสมพั น ธุ  พื ช และสั ต ว นั ก วิ ท ยาศาสตร ป ระสบความสํ าเร็ จ ในการก อ ให เ กิ ด การปฏิ วั ติ
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology Revolution) โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานพันธุวิศวกรรมศาสตร
(Genetic Engineering) แตเทคนิคการตัดตอยีนของนักวิทยาศาสตรมิอาจสูเทคนิคการผสม
รัฐบาลไทยได การณจึงปรากฏวา ในรอบทศวรรษที่ผานมานี้นักวิทยาศาสตรระดับรางวัลโนเบล
หลายตอหลายคนเดินทางเขามาศึกษาเทคนิคการผสมรัฐบาลในประเทศไทย และกลับออกไปดวย
ความฉงนฉงายวา เหตุไฉนเหี้ยกับหาจึงผสมพันธุกันได
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เมื่อทานตองการผสมรัฐบาล จงอยาเสียเวลาไปดูงานตางประเทศ ไมวาจะเปน
สหรัฐอเมริกาหรือสหราชอาณาจักร เพราะเทคนิคที่ดีที่สุดอยูในประเทศไทยนี้เอง
กฎขอที่สอง ไมมมี ติ รแท และไมมีศัตรูถาวรทางการเมือง จงทองคาถานี้ใหขึ้นใจ
อยาตั้งเงื่อนไขลวงหนาในการผสมรัฐบาล เพราะจะทําใหทานกลายเปน ‘ปลาตายนํ้าตื้น’ ได
โดยงาย จงแสดงใหสาธารณชนเห็นวา ทานมีใจกวางพรอมที่จะรับพรรคการเมืองทุกพรรคมารวม
รัฐบาล แมแตพรรคที่เคยดาทอทานในสภา ในยามที่พบหัวหนาพรรคที่เคยเปนปรปกษ จงยิงฟน
ยิ้มใส แมจนหอมแกมจูบปากก็ตองฝนใจทํา เวนแตวาจะกลัวติดโรคทางเดินหายใจ อมตพจน
ทีต่ อ งเอือ้ นเอยควบคูไปดวยก็คือ จงมารวมมือกันทํางาน เพียงเทานี้ภาพลักษณของทานจะดีขึ้น
อักโข
จงอยาตั้งเงื่อนไขเกี่ยวกับอุดมการณและความซื่อสัตยสุจริต เพราะนอกจาก
จะจํ ากัดจํ านวนพรรคในการเขารวมรัฐบาลแลว ทายที่สุดอาจไมมีพรรคใดเขาขายเงื่อนไขนี้
รวมทั้งพรรคของทานดวย ยิ่งการตั้งเงื่อนไขวา รัฐมนตรีรวมรัฐบาลตองไมเคยมีประวัติการ
ฉอราษฎรบังหลวงและประพฤติมิชอบดวยแลว ทานก็ตองพนจากตําแหนงในทันทีที่ประกาศ
เงื่อนไขนี้
กฎขอที่สาม จงฝกปรือคณิตรัฐศาสตร เพราะเปนวิทยายุทธที่จําเปนตองใช
ตั้งแตกอนการจัดตั้งรัฐบาล การผสมรัฐบาลจะพิจารณาเฉพาะใหจํ านวน ส.ส.เกินครึ่งมิได
เพราะตองคํานึงถึงทางหนีทีไลเมื่อพรรครวมรัฐบาลบางพรรคถอนตัว แม ส.ส.ภายในพรรคของ
ทานเองก็วางใจมิได จะตองใชคณิตรัฐศาสตรในการประเมินกําลังของ ‘มุง’ ตางๆภายในพรรค
โดยเฉพาะ ‘มุง’ ทีเ่ ปนปรปกษของทานโดยนัย ทั้งนี้ตองพิจารณาดวยวา หาก ‘มุง’ บาง ‘มุง’
กอการ ‘กบฏ’ ภายในพรรค ทานยังมีเสียงขางมากในสภาฯอยูอีกหรือไม การใชคณิตรัฐศาสตร
ในการประเมินกําลัง ‘ฝายเขา’ กับ ‘ฝายเรา’ ตองกระทําอยูเสมอ มิฉะนั้นทานอาจเพลี่ยงพลํ้า
ทางการเมืองไดโดยงาย หากทานไมมีเวลาคํ านวณเอง ก็ตองมีคณะที่ปรึกษาที่ชํ่าชองคณิต
รัฐศาสตรคอยชวยเหลือ และตองมีการประเมินกํ าลังทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงปจจัยทาง
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ปรัชญาพื้นฐานของคณิตรัฐศาสตรก็คือ อยาไวใจทาง อยาวางใจ
คน จงเรียนรูจากชีวประวัติของจูเลียส ซีซาร
กฎขอที่สี่ เมื่อการเลือกพรรคที่จะรวมผสมรัฐบาลเสร็จสิ้นแลว ถึงคราวตอง
จัดสรรกระทรวงที่ดูแล จงยึดถือกฎการกระจายรายไดใหแมนมัน่ อยากินคนเดียวหรือกลุมเดียว
ตองแบงกันกิน หากไมมีการกระจายรายไดระหวางพรรครวมรัฐบาล กาวที่ใชผนึกรัฐบาลผสม
จะเสือ่ มคุณภาพในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้น จะตองแบงปนการบริหารกระทรวงที่มีผลประโยชนมาก
อยางทัว่ ถึง หากทานประเมินวา อายุรัฐบาลสามารถยืดไปไดยาวนาน จงปลอยใหกระทรวงที่มี
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจตกแตงพรรครวมรัฐบาล พรอมๆกับที่ทานลอยตัวอยูเหนือผลประโยชน
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เมื่อรัฐมนตรีในสังกัดพรรคการเมืองกอเรื่องอื้อฉาว จึงคอยๆปรับพรรคการเมืองนั้นออกไปจาก
รัฐบาล ยิง่ พรรครวมรัฐบาลมีประวัติการบริโภคอันมูมมามมากเพียงใด ยุทธวิธีนี้จะยิ่งมีสัมฤทธิผล
มากเพียงนัน้ จงยึดคติวา กินทีหลังกินคําโตกวา
นอกจากหลักการกระจายรายไดแลว การกระจายหนาที่รับผิดชอบเปนหลักการ
สําคัญอีกหลักหนึง่ ทีพ่ งึ ยึดถือ จงอยารับงานที่รูแนวา ไมมีทางทําไดสําเร็จ ดังเชนการแกปญหา
การจราจรในกรุงเทพฯ มีนักเลือกตั้งหลายคนที่เสียคนเพราะเรื่องนี้มาแลว ทั้งที่จมูกโตและ
จมูกบาน จงยกงานประเภทนี้ใหเปนความรับผิดชอบของพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ
กฎขอที่หา ในการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีภายในพรรคของทาน จงยึดหลักการ
‘ปูนบําเหน็จบริวาร ลงโทษปรปกษ’ จงใหตาแหน
ํ
งรัฐมนตรีกระทรวงสําคัญแกหัวหนา ‘มุง’ ที่เปน
บริวารของทาน เพราะเปนโอกาสอันดีในการกระชับสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ และใหตําแหนงที่
‘อดอยาก ปากแหง’ แกหัวหนา ‘มุง’ ทีเ่ ปนปรปกษ หรืออาจไมใหเลย หากจํานวนตําแหนงมี
ไมพอ แตตองชดเชยดวยการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจที่ดูดซับจากการบริหารราชการแผนดิน
มาให มิฉะนั้นอาจเรงใหคนเหลานี้เปนปรปกษเร็วขึ้น การแสดงนํ้าใจเชนนี้อาจชวยขยาย ‘มุง’
ของทานภายในพรรคในอนาคต แตเงินชดเชยที่จายตองมากพอที่จะระงับความไมพอใจภายใน
พรรคได มิฉะนั้นความขัดแยงภายในพรรคจะกลายเปนปจจัยสําคัญในการบั่นทอนเสถียรภาพ
รัฐบาลของทานตั้งแตตน วิธีการงายๆแตไดผลก็คือ การถามหัวหนา ‘มุง’ ทีไ่ มไดตําแหนงรัฐมนตรี
หรือไดตําแหนงที่ไมสําคัญวา ตองการเงินชดเชยจํานวนมากนอยเทาไร แลวจัดสรรเงินชดเชย
ที่ตองการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการอยูเงียบๆ วิธีการเชนนี้ตรงตามหลักทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแส
หลักที่มีชื่อวา Coase Theorem ถึงหัวหนา ‘มุง’ เหลานัน้ จะเรียกเงินชดเชยมากปานใด ก็มิใช
เรื่องเหนือบากวาแรงที่รัฐบาลยุคโลกานุวัตรทําไมได อีกวิธีหนึ่งมิใชวิธีดีเลิศที่สุด (First Best)
ดังวิธแี รก แตก็เปนวิธีดีเลิศลําดับสอง หรือที่ภาษาเศรษฐศาสตรเรียกวา Second Best นั่นก็คือ
การเลนเกาอี้ดนตรีโดยการตกลงกันที่จะเวียนกันดํารงตํ าแหนง แตการเวียนกันดํารงตําแหนง
รัฐมนตรี นอกจากสรางปญหาภาพลักษณ เพราะประชาชนนินทาไดวาเวียนกันกินแลว ยังมี
ปญหาการประเมินชวงเวลาการเวียนตําแหนงดวย หากตกลงที่จะอยูในตําแหนงคนละ 1 ป
แลวรัฐบาลสิน้ อายุในเวลาไมถึงป คนที่รอเวียนเขารับตําแหนงก็ตองรอเกอ หากลดทอนชวงเวลา
การดํารงตําแหนงลง เวลาอาจสั้นเกินกวาที่จะกินอิ่มโดยไมมูมมาม
กฎขอที่หก หนาของรัฐบาลมีความสําคัญตออายุของรัฐบาล จงอยาตั้งหนาตั้งตา
ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจและแบงปนผลประโยชนระหวางพรรครวมรัฐบาลจนลืมแตงหนา
และเสริมบุคลิกภาพของรัฐบาล หลายตอหลายรัฐบาลเมื่อประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีแลว
ประชาชนพากันรองยี้ บางครั้งรองแย แตบางครั้งดาวา เ –ี้ ย รัฐบาลเหลานี้ลวนอายุไมยืน จะอายุ
ยืนไดอยางไร ในเมื่อไมทันทํางานก็ตองเจอคําอวยพรที่ไมเปนสิริมงคลเสียแลว ดังนั้น จึงตอง
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แตงหนารัฐบาลตั้งแตตน จงดึงคนดี ซื่อสัตยสุจริต มีความรูความสามารถและประสบการณในการ
ทํ างานมารวมรัฐบาลอยางนอย 10% ของจํานวนรัฐมนตรี ทั้งนี้จักตองทําความเขาใจในหมู
พรรครวมรัฐบาลและนักเลือกตั้งภายในพรรค หากรัฐบาลมี ‘หนาตา’ ดี อายุยืนยาว พรรครวม
รัฐบาลยอมมีโอกาสเสพสุขนานยาวดวย ในการนี้ จักตองใหอํานาจสิทธิขาดแกนายกรัฐมนตรี
ในการเลือกคนนอกมารวมคณะรัฐมนตรี การแสวงหาคนนอกมิใชเรื่องยาก เพราะคนนอกที่กระสัน
อยากไดตาแหน
ํ
งรัฐมนตรีมีจํานวนมาก ยิ่งคนดีดวยแลว เพียงพนคาถา ‘จงมาชวยชาติบานเมือง’
คนดีกจ็ ะกรูกันเขามาเปน รัฐมนตรี
กฎขอที่เจ็ด จงดึงกลุมทุนมาเปนพันธมิตร โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน
รัฐบาลของทานจักตองตอสายถึงกลุมทุนทางการเงิน ดวยการแตงตั้งตัวแทนหรือผูที่กลุมทุน
การเงินยอมรับใหดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง หรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับ
ผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจ รัฐบาลที่ปราศจากกลุมทุนการเงินเปนฐาน มิหนําซํ้ายังมิไดตอสายถึง
กลุม ทุนการเงินดวย มักจะอายุไมยืน เพราะทันทีที่การจัดตั้งรัฐบาลแลวเสร็จ กลุมทุนการเงิน
อาจแผลงฤทธิ์ ด  ว ยการทํ าให ดั ช นี ต ลาดหลั ก ทรั พ ย ดิ่ ง ลงเหว พร อ มทั้ ง ชี้ ห น า ด า ทอท า นว า
ประชาชนไมยอมรับรัฐบาลชุดนี้ ทั้งๆที่ประชาชนสวนใหญมิไดเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย
แตกลุมทุนการเงินก็มีอิทธิฤทธิ์ที่จะเผยแพรขาวสารวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีวัดการ
ยอมรับของประชาชน และไปไกลถึงกับฝงหัวประชาชนวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีวัด
สุขภาพของระบบเศรษฐกิจ จงรีบจับมือกับกลุมทุนการเงินตั้งแตตน หากไมชอบหนา จงหาทาง
เขกกบาลในภายหลัง
กฎขอที่แปด จงสานสัมพันธกับผูนํ าฝายทหาร และกระชับสายสัมพันธให
แน นแฟน มิฉะนั้นอาจมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาลในภายหลัง การเลือกผูดํ ารงตํ าแหนง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมเปนเรื่องสําคัญ เพราะแสดงถึงทาทีของทานที่มีตอฝายทหาร
ผูที่ดํารงตําแหนงนี้ตองเปนที่ยอมรับของผูนําฝายทหารสวนใหญ หากตองการใหอายุรัฐบาลสั้น
จงทดลองเลือกพลเรือนหรือสตรีใหดํารงตําแหนงนี้
กฎขอที่เกา จงระดมตําแหนงขาราชการการเมืองทั้งมวลมาใชใหเปนประโยชน
เนื่องเพราะตํ าแหนงรัฐมนตรีมีไมพอเพียงที่จะจัดสรรและแบงปนอยางทั่วถึง บรรดาตําแหนง
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวย ตํ าแหนงประจํ า
สํานักนายกรัฐมนตรี รวมตลอดจนตําแหนงกรรมาธิการในสภาผูแทนราษฎร จะตองนํามาวางแผน
อยางเปนองครวม อยาประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรี โดยที่ยังมิไดจัดสรรตําแหนงทางการเมือง
เหล า นี้ เพราะอาจมี ก ารตี ร วนภายในพรรค ต อ เมื่ อ การจั ดสรรตํ าแหนง ทั้ ง หมดลุลว งแลว
จึงประกาศพรอมกันทีเดียว จะชวยลดการตีรวนลงไปไดมาก ในอนาคต เมื่อบริหารราชการแผนดิน
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แลว จงเสกสรรคตําแหนงการเมืองที่มีเงินประจําตําแหนงเพิ่มขึ้น เพื่อใชปดปากบรรดา ส.ส.อกหัก
ทัง้ หลาย
กฎขอที่สิบ จงแบงหนาที่ความรับผิดชอบระหวางพรรครวมรัฐบาลใหชัดเจน
พรรคใดรับผิดชอบหนาที่การแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ พรรคใดรับผิดชอบนโยบายแรงงาน
พรรคใดรับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ พรรคใดรับผิดชอบนโยบายการเงินและ
การคลัง พรรคใดรับผิดชอบดานการศึกษา จักตองยกหนาที่ความรับผิดชอบทั้งหมดใหแก
พรรคนัน้ ๆ รัฐบาลผสมในอดีตนิยมแตงตั้งรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยมาจากตางพรรคกัน อันเปน
เหตุใหการแบงหนาที่ความรับผิดชอบไมชัดเจน และมิอาจประเมินผลการดํ าเนินงานไดอยาง
กระจางชัดวา ความดอยประสิทธิภาพในการทํางานเกิดจากรัฐมนตรีวาการหรือรัฐมนตรีชวย
มิหนําซํ้ายังมีความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกับรัฐมนตรีชวยเกิดขึ้นเนืองๆอีกดวย การให
พรรคการเมืองแตละพรรครับผิดชอบงานของทั้งกระทรวงชวยใหการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ
ระหวางพรรครวมรัฐบาลเปนไปอยางชัดเจน หากมีความขัดแยงระหวางรัฐมนตรีวาการกับ
รัฐมนตรีชว ยวาการก็เปนปญหาภายในพรรคเดียวกัน และหากการบริหารงานลมเหลว พรรคที่มี
หนาทีร่ บั ผิดชอบก็ตองสูญเสียคะแนนนิยมทางการเมือง
แตการแบงหนาที่ความรับผิดชอบเชนนี้อาจทํ าใหพรรครวมรัฐบาลบางพรรค
หมดโอกาสในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ จงแตงตั้ง ‘ผูจัดการรัฐบาล’ ใหทาหน
ํ าที่เก็บคาตง
จากพรรคที่ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจไดมากไปเกลี่ยใหแกพรรคที่ดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ไดนอ ย หากจําเปนอาจตองวาจาง Credit Rating Agency ใหจดั อันดับกระทรวงตามสมรรถนะ
ในการสรางสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ทานผูอ านบางทานที่ไมเคยเสีย ‘พรหมจรรยทางศีลธรรม’ อาจรูสึกตกใจกับ ‘กฎ’
10 ขอทีก่ ลาวขางตนนี้ เพราะมิไดตระหนักวา การเมืองไทยไมเคยอยูในปริมณฑลของสาขาวิชา
จริยศาสตร
ณ บัดนี้ หากทานตองการเขาใจการเมืองไทย ทานตองศึกษา ‘โสมมวิทยา’ !
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อายุรัฐบาล
ผู  ค นจํ านวนไม น  อ ยกํ าลั ง รอคอยมรณกรรมของรั ฐ บาลบรรหาร ศิ ล ปอาชา
ในจํานวนนีร้ วมทั้งบุคคลบางกลุมบางเหลาในคณะรัฐบาลดวย
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา อายุรัฐบาลถูกกําหนดโดยปจจัยอะไรบาง เหตุใดรัฐบาล
บางชุดจึงมีอายุยืนยาว แตบางชุดกลับมีเวลาอันแสนสั้น
ประวัตศิ าสตรการเมืองไทยนับแตป 2475 เปนตนมาบงบอกวา รัฐบาลเผด็จการ
มีอายุยืนยาวกวารัฐบาลนักเลือกตั้ง เนื่องเพราะรัฐบาลนักเลือกตั้งมักจะถูกโคนลมโดยการ
รัฐประหาร แมในยุคที่มิใชเผด็จการเต็มรูป รัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีเปนทหารมีอายุยืนยาวกวา
รั ฐ บาลพลเรื อ น อย า งน อ ยที่ สุ ด นายกรั ฐ มนตรี ท หารเป น ที่ ย อมรั บ ของกองทั พ มากกว า
นายกรัฐมนตรีพลเรือน
อายุของรัฐบาลพลเรือนหรือรัฐบาลนักเลือกตั้งจะยืนยาวเพียงใด สวนสํ าคัญ
สวนหนึ่งขึ้นอยูกับการยอมรับของผูนําเหลาทัพ เหตุที่รัฐบาลทหารเปนที่ยอมรับของผูนําเหลาทัพ
มากกว า รั ฐ บาลพลเรื อ นหรื รัฐ บาลนัก เลือ กตั้ง มิ ใชเ ปน เพราะการเปน ทหารแสดงถึง การรว ม
‘เผาพันธุ’ เดียวกันเทานั้น หากยังเปนเพราะรัฐบาลทหารไมแตะตองผลประโยชนของกองทัพ
มิ ห นํ าซํ้ ายั ง เกื้ อ ประโยชน แ ก ผู  นํ าเหล า ทั พ อี ก ด ว ย รั ฐ บาลพลเรื อ กหรื อ รั ฐ บาลนั ก เลื อ กตั้ ง
หากตองการมีอายุยนื ยาว จักตองมีศิลปะในการจัดสรรผลประโยชนแกผูนําเหลาทัพอยางถึงขนาด
แต ก ารยอมรั บ ของผู  นํ าเหล า ทั พ มิ ไ ด ขึ้ น อยู  กั บ พฤติ ก รรมของรั ฐ บาลเท า นั้ น
หากยังขึน้ อยูก บั ความตองการอํานาจทางการเมืองของผูนําเหลาทัพดวย หากผูนําเหลาทัพมีความ
ทะเยอทะยานทางการเมือง โอกาสในการใชกําลังอาวุธโคนลมรัฐบาลยอมมีมาก ในประวัติศาสตร
การเมืองไทย รัฐบาลทหารจึงถูกโคนลมโดยทหารดวยกันเอง ทั้งที่ปรากฏอยางเปดเผยดัง
รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม และที่ไมเปดเผยดังรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร และรัฐบาล
พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน
ในปจจุบัน การยอมรับของผูนําเหลาทัพแมจะมิใชปจจัยสําคัญที่กํ าหนดอายุ
รัฐบาลดังปางกอน แตก็ยังไมสิ้นความสําคัญเสียเลยทีเดียว ทั้งไมมีหลักประกันวา การรัฐประหาร
จะไมเกิดขึ้นอีก

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2538
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ในประวัติศาสตรมนุษยชาติ การแยงชิงอํ านาจในหมูชนชั้นปกครองนับเปน
ปจจัยสําคัญที่กําหนดอายุรัฐบาล ความขอนี้ยังคงเปนจริงในปจจุบันสมัย สังคมการเมืองไทย
ไดกาวเขามาสูยุครัฐบาลนักเลือกตั้ง โดยไมมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีเสียงขางมาก
ในสภาผูแ ทนราษฎร อายุรัฐบาลจึงขึ้นอยูกับการผสมรัฐบาล และความสามารถในการผนึกรัฐบาล
ผสม หากการผนึกรัฐบาลผสมมิไดรวมตัวเปนเนื้อเดียวกัน ก็ตองนับวันรอคอยการแตกสลาย
เพียงแตชาหรือเร็วเทานั้น
รัฐบาลผสมมักจะมีอายุสั้นกวารัฐบาลพรรคเดียวที่มีเสียงขางมาก เนื่องจาก
การผสมรัฐบาลมีปญหาพื้นฐานตั้งแตตน ปญหาพื้นฐานที่สําคัญ ก็คือ การขาดอุดมการณทาง
การเมืองและวิสัยทัศนเกี่ยวกับทิศทางของบานเมืองรวมกัน การจัดสรรตําแหนงทางการเมือง
ทีไ่ มลงตัว และการจัดสรรผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่ยังไมไดดุลยภาพ หากปญหาพื้นฐานเหลานี้
ไมสามารถแกใหตกไปได ความหวังที่จะไดเห็นรัฐบาลอายุยืนยาวคงเปนจริงไดยาก
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเผชิญปญหาพื้นฐานในการผสมรัฐบาลตั้งแตตน
ขอที่นาสังเกตก็คือ บรรดาผูนําพรรคพลังธรรม พรรคความหวังใหม พรรคนําไทย และพรรค
กิจสังคม ลวนเคยรวมรัฐบาลนายชวน หลีกภัยมาแลวทั้งสิ้น รัฐบาลบรรหารจึงแตกตางจาก
รัฐบาลชวนตรงที่พรรคชาติไทยเปนแกนนําแทนพรรคประชาธิปตย โดยมีพรรคมวลชนและพรรค
ประชากรไทย ซึ่งมิไดรวมรัฐบาลชวนมาเขารวมดวย
ความขัดแยงพื้นฐานเกิดขึ้นเมื่อมีการแยงชิงกระทรวงและอํานาจหนาที่ระหวาง
พรรครวมรัฐบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งความขัดแยงระหวางพรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย
ในการแยงชิงภารกิจในการแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ เนื่องเพราะตองการชวงชิงคะแนน
นิยมทางการเมืองในกรุงเทพฯ ซึ่งเปนฐานการเมืองสําคัญของพรรคทั้งสอง
ความขัดแยงลําดับตอมาเกิดจากการแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีภายในพรรคตางๆ
พรรคทีม่ คี วามขัดแยงในประเด็นนี้ดวย นอกเหนือจากพรรคมวลชน ไดแก พรรคกิจสังคม พรรค
พลังธรรม และพรรคประชากรไทย สวนพรรคที่มีความขัดแยงรุนแรง ไดแก พรรคนําไทย พรรค
ความหวังใหม และโดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคชาติไทย ขอที่นาอนาถก็คือ ความขัดแยงภายในพรรค
ชาติไทยนัง้ เองกลายเปนปจจัยสําคัญที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลบรรหารตั้งแตตน
ปญหาภายในพรรคชาติไทยสะทอนใหเห็นความดอยพัฒนาของพรรคการเมือง
ไทย แมพรรคชาติไทยมีอายุเกินกวาสองทศวรรษ แตหาไดวางระเบียบเกี่ยวกับการจัดสรรตําแหนง
ทางการเมื อ งที่ชัดเจนและโปรงใสไม การจัดสรรผลประโยชนในเรื่องเหลานี้ขึ้นอยูกับระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนสํ าคัญ ดวยเหตุดังนี้ เมื่อพรรคชาติไทยเขารวมรัฐบาลคราใด
ความไมพ อใจในการจั ดสรรตํ าแหนง รัฐ มนตรีภายในพรรคก็เ กิ ดขึ้ น ครานั้น ในบรรดาพรรค
การเมืองที่มีอยูในเวลานี้มีแตพรรคประชาธิปตยเทานั้นที่กํ าหนดกติกาในเรื่องนี้อยางชัดเจน
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แมการจัดสรรตําแหนงทางการเมืองจะสรางความไมพอใจแกสมาชิกบางคนอยูบาง แตการมีกติกา
และการปฏิบัติตามกติกาชวยลดทอนความขัดแยงภายในพรรคลงไปเปนอันมาก
ในสังคมประชาธิปไตย อายุรัฐบาลขึ้นอยูกับการยอมรับของประชาชนเปนสําคัญ
แตใ นสัง คมการเมื องไทยการยอมรับของประชาชนมิไดมีความหมายดุจดังที่เปนอยูในสังคม
ตะวัน ตก เสีย งของประชาชนแตละคนมิไดมีความสํ าคัญโดยเสมอภาค กลุมผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจมีเสียงดังกวาประชาชนโดยทั่วไป ในกรณีของรัฐบาลบรรหาร กลุมทุนการเงินเปน
กลุม ผลประโยชนที่สั่นคลอนรัฐบาลบรรหารตั้งแตตน
รัฐบาลบรรหารเปนรัฐบาลของกลุมทุนภูธร ซึ่งเติบโตจากระบบทุนนิยมอุปถัมภ
หรือระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ โดยที่ผูนํ าหลายคนประกอบธุรกิจใตดิน รัฐบาลบรรหารปราศจาก
ฐานใดๆในกลุมทุนการเงิน และยางกาวอยางผิดพลาดที่มิไดตอสายสัมพันธกับกลุมทุนการเงิน
ตั้งแตตน การแตงตั้งบุคคลที่กลุมทุนการเงินไมยอมรับใหมาดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการและ
ชวยวาการกระทรวงการคลัง จึงกลายเปนปะทุแหงความไมพอใจ ผิดกับรัฐบาลชวนที่มีทั้ง
นายธารินทร นิมมานเหมินท และนายศุภชัย พานิชภักดิ์รวมรัฐบาลในฐานะตัวแทนกลุมทุน
การเงิ น แม รั ฐ บาลบรรหารจะแก เ กมด ว ยการดึ ง ตั ว แทนกลุ  ม ทุ น การเงิ น มาเป น ที่ ป รึ ก ษา
นายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังในภายหลัง แตก็สายเกินไปและ
ไมเปนการเพียงพออีกดวย เพราะขอเท็จจริงปรากฏวา ที่ปรึกษาเหลานี้เปนเพียงไมประดับ
และหาไดมบี ทบาทและอิทธิพลใดๆในกระบวนการกําหนดนโยบายไม
ทายที่สุด รัฐบาลบรรหารเอาใจกลุมทุนการเงินดวยการอัดฉีดเงินเขาสูตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 30,000 ลานบาท แตก็ถูกวิพากษวิจารณวาเปนการแทรกแซงตลาด
และแกปญหาไมถูกจุด มิหนํ าซํ้ ายังถูกโจมตีจากภาคประชาชนและภาคเศรษฐกิจอื่นๆอยาง
สาดเสียเทเสียอีกดวย
รัฐบาลบรรหารตองเผชิญวิกฤติการณแหงศรัทธานับแตเริ่มจัดตั้ง เนื่องเพราะ
ผู นํ ารั ฐ บาลหลายต อ หลายคนมีก ลิ่ นไมสะอาด มิหนํ าซํ้ ายังมิไดดึงผูทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง
กิตติคณ
ุ มารวมรัฐบาล หากแตจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งการจัดสรรผลประโยชนภายใน
พรรค ยิ่งเมื่อความขัดแยงระหวาง ‘มุง’ ตางๆในการแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยปรากฏสูสาธารณชน ภาพลักษณของรัฐบาลบรรหารยิ่งเสื่อมทรามลงตามลําดับ
การตระบั ด สั ต ย เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป การเมื อ งก็ ดี การเปลี่ ย นแปลงผู  บ ริ ห าร
รัฐวิสาหกิจตางๆ เพือ่ เกื้อกูลตอการถายโอนสวนเกินทางเศรษฐกิจก็ดี การใชอํานาจทางการเมือง
ในการรแทรกแซงการจัดจางจัดซื้อของหนวยราชการตางๆก็ดี การผันงบประมาณและทรัพยากร
แผนดินเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมืองก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตเปนขาวสารขอมูลที่สงผาน
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สือ่ มวลชนในรอบ 4 เดือนที่ผานมา (กันยายน-ธันวาคม 2538) โดยที่รัฐบาลบรรหารไมสามารถ
ชีแ้ จงหรือแกขอกลาวหาอยางกระจางชัด
ลําพังแตแรงกดดันจากกลุมทุนการเงินและภาพลักษณทางการเมืองอันตํ่าทราม
ไมสามารถโคนลมรัฐบาลได หากยังสามารถผนึกพรรครวมรัฐบาลเขาดวยกัน รัฐบาลผสมจะถึง
แก มรณกรรมก็ ตอเมื่อเกิ ด ความขัดแย ง ระหวา งพรรคร ว มรัฐบาล จนมิอาจผนึกตัวตอไปได
แรงกดดั น จากกลุ  ม ผลประโยชน ท างเศรษฐกิ จ และเสี ย งประนามจากประชาชนมิ ไ ด ก ระทํ า
ตอรัฐบาลโดยองครวม หากแตกระทําตอพรรครวมรัฐบาลแตละพรรค หากพรรครวมรัฐบาล
บางพรรคมิอาจทนตอแรงกดดันของกลุมทุนการเงินได และ/หรือมิอาจทนตอเสียงสาปแชง
ของประชาชนได พรรคเหลานี้จะกลายเปนปะทุแหงการลมสลายของรัฐบาลผสม ดวยการถอนตัว
จากรัฐบาล มิฉะนั้นอาจมีผลตอการดํ ารงอยูของพรรคหรือตอคะแนนนิยมทางการเมืองของ
พรรคในอนาคต
การล ม สลายของรั ฐ บาลนายชวน หลี ก ภั ย นั บ เป น นิ ทั ศ อุ ท าหรณ ข องความ
ดังกลาวขางตนนี้ แมจะมีเสียงกนประนามการแจก สปก.4-01 แกสมุนบริวารและผูที่ไมสมควร
ไดรบั มากมายเพียงใด รัฐบาลชวนสามารถดื้อดานอยูตอไปได หากสามารถผนึกพรรครวมรัฐบาล
เขาดวยกัน แตเปนเพราะพรรครวมรัฐบาลบางพรรคมิอาจทนตอเสียงกนประนามของประชาชน
และผูนําพรรคประชาธิปต ยมอิ าจดึงพรรคฝายคานเขามาแทนที่ได รัฐบาลชวนจึงมาถึงกาลอวสาน
ณ บัดนี้ พรรคพลังธรรมและพรรคนําไทยกลายเปนจุดเปราะบางของรัฐบาล
บรรหาร ภาพลักษณของรัฐบาลที่ตํ่าทรามลงตามลําดับและความขัดแยงในการบริหารกลายเปน
ประเด็นที่อาจทํ าใหพรรคพลังธรรมถอนตัวจากการรวมรัฐบาล ในขณะที่การไรบทบาทในการ
บริหารของพรรคนําไทย อาจทําใหพรรคดังกลาวตองพิจารณาตนเองดวย
ศิ ล ปะในการผนึ ก พรรคร ว มรั ฐ บาลเป น หั ว ใจในการยื ด อายุ รั ฐ บาลผสม
หากตองการบั่นทอนอายุรัฐบาลผสม ก็ตองสลายแรงผนึกดังกลาวนี้
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รัฐบาลของกลุมผลประโยชน5
การถอนตัวของพรรคพลังธรรมออกจากรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2539 สะทอนใหเห็นการจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวภายในรัฐบาลนี้
รัฐบาลนักเลือกตั้งจํ าเปนตองดํ าเนินนโยบายในทางที่เพิ่มพูนคะแนนนิยมทาง
การเมืองใหมากที่สุดเทาที่จะมากได (Vote Gains Maximization) แตดวยเหตุที่นายกรัฐมนตรี
มิไดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั้งประเทศ หากแตมาจากพรรคการเมืองที่กุม
คะแนนเสียงสูงสุดในสภาผูแทนราษฎร นักเลือกตั้งจึงมิจํ าตองพิจารณาดํ าเนินนโยบายเพื่อ
แกปญหาของสังคมเศรษฐกิจในองครวม หากแตใหความสนใจในการพัฒนาเขตการเลือกตั้ง
ของตนเปนสําคัญ เพราะเขตการเลือกตั้งเปนฐานการเมืองปฐมฐานของนักเลือกตั้ง
พรรคการเมืองที่ตองการจัดตั้งรัฐบาลเพียงแตรวบรวมนักเลือกตั้งที่มีฐานเสียงดี
โดยทีใ่ นหลายตอหลายกรณีมีการซื้อนักเลือกตั้งประเภทนี้ ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองในประเทศ
ไทยจึงขาดอุดมการณในขั้นรากฐาน หากแตเปนที่ชุมนุมของบุคคลที่ตองการยึดกุมอํ านาจรัฐ
แตละพรรคประกอบดวยกลุมการเมืองหลายกลุม ประดุจหนึ่งมีพรรคการเมืองขนาดเล็กซอนอยูใน
พรรคการเมืองใหญนั้นเอง
พรรคชาติไทยนับเปนอุทาหรณอันดีของความขางตนนี้ การจัดสรรตํ าแหนง
รัฐมนตรีที่ไมลงตัวภายในพรรคนี้ กลายเปนปจจัยสําคัญที่บั่นทอนเสถียรภาพของรัฐบาลบรรหาร
ตัง้ แตตน ความดอยพัฒนาของพรรคชาติไทยกําลังทําลายรัฐบาลของตนเอง ทั้งๆที่พรรคชาติไทย
ถือกํ าเนิดมากวาสองทศวรรษ แตหาไดมีการวางระเบียบการเมืองภายในพรรคใหชัดเจนไม
ผลที่ตามมาก็คือ แตละกลุมหรือแตละ ‘มุง’ ภายในพรรคนีพ้ ากันแยงชิงตําแหนงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ประดุจหนึ่งสุนัขแยงชิงกระดูก จนแมเมื่อมีการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีและ
ถึงเวลาบริหารราชการแผนดินแลว ก็ยังไมเปนอันทํางาน หากแตยังคงเหาหอนเพื่อแยงชิงตําแหนง
ทีเ่ กือ้ กูลตอการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ จนออกอาการอันนาสมเพช
ดวยเหตุที่นักเลือกตั้งตองเอาใจใสตอสวัสดิการของประชาชนในเขตการเลือกตั้ง
ของตนเปนปฐม การผันทรัพยากรของแผนดินเขาสูเขตการเลือกตั้งของผูทรงอํานาจทางการเมือง
จึ ง เปนปรากฏการณธรรมชาติ นักเลือกตั้งที่ยึดกุมอํ านาจรัฐไดลวนแลวแตใชยุทธวิธีเดียวกัน
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แตไมมีนักเลือกตั้งคนใดชํ่าชองเทากับนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อมีการจัดตั้งรัฐบาลบรรหาร
รัฐบาลนี้จึงถูกจับตามองเปนพิเศษ กระนั้นก็ตาม รัฐบาลบรรหารมิไดหวั่นไหวตอการตรวจสอบ
ของสาธารณชน ยังคงผันทรัพยากรของแผนดินเขาสูเขตการเลือกตั้งของตน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
งบประมาณแผนดิน และการจัดสรรสินเชื่อผานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
(ธกส.) และธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) โดยที่พรรครวมรัฐบาลอื่นๆก็ใชยุทธวิธีเดียวกันดวย
พรรคการเมืองของนักเลือกตั้งมิเพียงแตตองสรางและขยายฐานทางการเมือง
เทานั้น หากยังตองมีฐานทางเศรษฐกิจดวย ในสังคมที่ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภรอยรัด
อยางแนนหนาดังเชนสังคมไทย นักเลือกตั้งที่เปนชนชั้นปกครองไมเพียงแตตองมีสายสัมพันธเชิง
อุปถัมภกบั ประชาชนในเขตการเลือกตั้ง ทวายังตองมีความสัมพันธกับ ส.ส.บริวาร และหัวหนา
กลุมการเมืองตางๆ ทรัพยากรทางการเงินเปนปจจัยสําคัญที่หลอลื่นความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ดังกลาวนี้ ดวยเหตุดังนี้เอง นักเลือกตั้งที่เปนชนชั้นปกครองจึงตองมีความสัมพันธกับพอคา
นายทุน และพรรคการเมืองของนักเลือกตั้งทตองอาศัยกลุมผลประโยชนเปนฐานทางเศรษฐกิจ
โดยที่รัฐบาลนักเลือกตั้งตองดําเนินนโยบายเกื้อกูลประโยชนของกลุมทุนที่เปนฐานเศรษฐกิจของ
ตนดวย
ระบอบประชาธิปไตยมิใชระบอบการเมืองของประชาชน โดยประชาชน และ
เพือ่ ประชาชน หากแตเปนระบอบการเมืองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อ
กลุมผลประโยชน ดวยเหตุที่รัฐบาลผสมเกิดจากการผนึกตัวอยางหลวมๆของพรรคการเมือง
หลายพรรค โดยมิ ไ ด มี ฐ านอุ ด มการณ ร  ว มกั น พรรคการเมื อ งแต ล ะพรรคล ว นมี ก ลุ  ม ทุ น
หนุนหลัง การผนึกตัวของรัฐบาลผสมจะยืนยงอยูไดนานเพียงใด จึงขึ้นอยูกับการจัดสรรและ
แบงปนผลประโยชนระหวางพรรคการเมืองที่รวมรัฐบาลนั้นเอง หากการจัดสรรและแบงปน
ผลประโยชนเปนที่พอใจของทุกพรรค การผนึกตัวของรัฐบาลผสมก็จะยังคงดํ ารงอยูตอไปได
แตเมื่อไรก็ตามที่เกิดความขัดแยงในการจัดสรรและแบงปนผลประโยชนระหวางพรรคการเมือง
อยางรุนแรง รัฐบาลผสมนั้นยอมเดินไปสูจุดอวสาน
ผลประโยชนที่ตองจัดสรรและแบงปนระหวางพรรคการเมืองรวมรัฐบาลมิได
จํากัดเฉพาะผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนตัวเงิน หากยังคลุมถึงผลประโยชนทางสังคมและ
การเมื อ งด ว ย การไดค ะแนนนิยมทางการเมืองจากการบริหารราชการแผนดินนับเนื่องเปน
ผลประโยชนดวย หากพรรคการเมืองรวมรัฐบาลตองแยงชิงที่นั่งจากเขตการเลือกตั้งเดียวกัน
การปดแขงปดขาในการทํางานยอมตองเกิดขึ้น เพราะเกรงวาอีกฝายหนึ่งจะได ‘แตม’ ทางการ
เมือง ซึ่งมีผลตอการเลือกตั้งครั้งตอไป
ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางการเมืองระหวางพรรครวมรัฐบาล นับเปน
ปญหาพื้นฐานตั้งแตเมื่อเริ่มจัดตั้งรัฐบาลบรรหาร ความขัดแยงคูแรกเปนความขัดแยงระหวาง

57
พรรคพลังธรรมกับพรรคประชากรไทย โดยที่ทั้งสองพรรคตางมีฐานสํ าคัญในกรุงเทพฯ และ
ตางแยงชิง บทบาทในการดําเนินนโยบายการแกปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ แมจะตกลงกันได
ในเวลาตอมาวา พรรคพลังธรรมรับผิดชอบการแกปญหาการจราจรรอบใน สวนพรรคประชากร
ไทยรับผิดชอบรอบนอก แตความขัดแยงยังคงดํารงอยู มิไยตองกลาววา การแบงหนาที่ลักษณะนี้
สรางปญหาในการประสานงานเพียงใด
ความขัดแยงคูที่สองเปนความขัดแยงโดยนัย ระหวางพรรคชาติไทยกับพรรคนํา
ไทย ดวยเหตุที่นายบรรหารไมไววางใจใหนายอํานวย วีรวรรณดูแลการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ทั้งหมด เนื่องจากเกรงวา พรรคนํ าไทยจะสรางคะแนนนิยมทางการเมืองเหนือพรรคชาติไทย
ความไมชัดเจนในการกําหนดบทบาทหนาที่กลายมาเปนปญหาในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศอยางสําคัญ ในขณะที่นายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย
ไรความสามารถในการบุกเบิกนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ อันกลายเปนชองวางที่นาย
สุ รเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเขาไปสวมบทบาทแทน โดยที่นาย
สุรเกียรติ์ไมสามารถทํ าหนาที่รัฐมนตรีการคลังอยางเต็มเวลา มิไยตองกลาวถึงความยอมรับ
จากกลุมทุนและชุมชนวิชาการ ความขัดแยงระหวางทีมงานของนายอํานวยกับทีมงานของนาย
สุ ร เกี ย รติ์ ท วี ค วามรุ น แรงมากขึ้ น ในเวลาต อ มา แม น ายบรรหารจะยิ น ยอมให น ายอํ านวย
กุมบังเหียนนโยบายเศรษฐกิจมากขึ้นในภายหลัง แตก็เปนเพราะภาวะจํ ายอมอันเกิดจากการ
เสือ่ มทรุดทางเศรษฐกิจ และเปนการกลับลําที่ชาเกินไป
กระนั้นก็ตาม ความขัดแยงในดานผลประโยชนทางการเมืองไมรุนแรงเทาความ
ขัดแยงในดานผลประโยชนทางเศรษฐกิจ ซึ่งโดยพื้นฐานเปนความขัดแยงระหวางกลุมทุน ในเมื่อ
พรรครวมรัฐบาลลวนมีกลุมทุนหนุนหลัง หากกลุมทุนที่หนุนหลังพรรครวมรัฐบาลมีความขัดแยง
ดานผลประโยชนในขั้นรากฐาน การผสมรัฐบาลดวยการผนึกพรรคการเมืองที่มีความขัดแยง
ระหวางกลุม ทุนทีห่ นุนหลังในขั้นรากฐานเชนนี้ ยอมตองนับวันรอคอยอวสานของรัฐบาลนับตั้งแต
วันที่จัดตั้ง
พรรคพลังธรรมเปนปมเงื่อนสําคัญแหงความขัดแยงดานผลประโยชนในรัฐบาล
บรรหาร ความขัดแยงสํ าคัญเปนความขัดแยงในธุรกิจโทรคมนาคม ดังเปนที่ทราบกันดีวา
หัวหนาพรรคพลังธรรมมีฐานเศรษฐกิจสํ าคัญในธุรกิจโทรคมนาคม แตพรรคความหวังใหม
ซึ่ ง ยึ ด กุ ม การบริ ห ารนโยบายโทรคมนาคม ต อ งพึ่ ง กลุ  ม เจริ ญ โภคภั ณ ฑ เ ป น ฐานเศรษฐกิ จ
การรุกคืบของ Telecom Asia ซึง่ เปนธุรกิจในเครือเจริญโภคภัณฑ โดยอาศัยพรรคความหวังใหม
เปนหัวหอก จึงกระทบกระเทือนตอกลุมชินวัตรโดยตรง ในชวงที่รัฐบาลบรรหารบริหารราชการ
แผนดิน กลุม ชินวัตรตองเปนฝายตั้งรับมาโดยตลอด แมในวันที่พรรคพลังธรรมถอนตัวจากรัฐบาล
บรรหารนัน้ เอง องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยก็มีมติอนุญาตให Telecom Asia ประกอบธุรกิจ
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Handy Phone ในระบบ PHS (Personal Handyphone System) ซึง่ กระทบตอผลประโยชนของ
Advanced Info Service (AIS) อันมีกลุมชินวัตรเปนผูถือหุนใหญ
พรรคประชากรไทยและพรรคมวลชนเปนพันธมิตรในการสกัดกลุมทุนที่เปนฐาน
ของพรรคพลังธรรม หัวหนาพรรคทั้งสองเปนหัวหอกในการสกัดมิใหมีการขยายสัมปทานทางดวน
พิเศษแกกลุม ช.การชาง ในขณะที่ความพยายามของพรรคประชากรไทยในการผลักดันใหรัฐบาล
ชวยเหลือบริษทั ดอนเมือง โทลลเวย จํากัดอยางเต็มที่ ก็ตองเผชิญกับการทัดทานจากพรรคพลัง
ธรรมและพรรครวมรัฐบาลอื่นๆ
โครงการสรางรถไฟฟาใตดินระหวางหัวลําโพงถึงบางซื่อระยะทาง 10 กิโลเมตร
นับเปนตัวอยางอันนาศึกษา กลุม Euro-Asia ซึ่งนําโดย SAE International แหงฝรั่งเศส
ถูกคัดออกไป ดวยขออางที่วา ขอเสนอไมเปนไปตาม TOR ทั้งๆที่เสนอคากอสรางตํ่าสุด
เพียง 20,000 ลานบาท กลุม BCKT ซึง่ นําโดย ช.การชางไดรับเลือก ทั้งๆที่เสนอราคาสูงถึง
26,700 ลานบาท ในขณะที่ Thai-German Subway Group ซึง่ นําโดย Philipp Holzmann และ
พันธมิตรถูกคัดทิง้ ไป ทั้งๆที่สี่แสงการโยธาซึ่งมีความสัมพันธอันแนบแนนกับนายกรัฐมนตรีอยูใน
กลุม นีด้ ว ย แตมติของคณะรัฐมนตรีที่ให ช.การชาง ลดราคาลงเหลือ 20,000 ลานบาท เทากับ
ราคาที่เสนอโดย Euro-Asia ในอีกดานหนึง่ อาจเปนมติลม ช.การชาง แตถาหาก ช.การชาง
สามารถลดราคาลงไดถึง 6,700 ลานบาท จะอธิบายราคาที่ยื่นซองประมูลในครั้งแรกไดอยางไร
ความพยายามของ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง ในการสกัดมิให Thai Oil เขาตลาด
หลักทรัพย หากแมนวาเกิดจากความขัดแยงสวนบุคคลที่มีกับนายเกษม จาติกวานิชตั้งแตยุค
รัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ แตมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2539 ที่ให
การปโตรเลียมแหงประเทศไทยซื้อหุนในราคาพารและธํารงสัดสวนการถือหุน 49% ไวดังเดิม
นับเปนมติที่รักษาผลประโยชนของแผนดิน ปญหามีเพียงแตวา หากผูถือหุนเอกชนไมยอมขาย
หุน 0.83% ในราคาพารแก ปตท. เพื่อธํารงสัดสวนการถือหุน 49% Thai Oil ก็มอิ าจเขาตลาด
หลักทรัพยได มติคณะรัฐมนตรีดังกลาวนี้จึงเปนการหักหนาพรรคพลังธรรมที่เสนอให ปตท.
ซื้อหุนในราคา 60-70 บาท มิไยตองกลาววา พรรคพลังธรรมเคยตองถอนเรื่องจากที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคม 2539 มากอนแลว อยางไรก็ตาม ไมเปนที่แนชัดวา Thai Oil
มีความสัมพันธกับพรรคพลังธรรมอยางไร
การออกใบอนุ ญ าตการตั้ ง ธนาคารพาณิ ช ย แ ห ง ใหม เ ป น ชนวนความขัดแย ง
ด า นผลประโยชน ร ะหว า งพรรครว มรัฐ บาล ซึ่ง หลายพรรคตา งหนุ น กลุม ทุน การเงิ นของตน
แตอานาจในการออกใบอนุ
ํ
ญาตนี้เปนอํานาจที่ใชแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจได ขาวการดูดเงิน
จากกลุมทุนที่ผานการคัดเลือกมาจากอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลบรรหาร กอนที่รัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงยุติธรรมจะประโคมขาวนี้ดวยซํ้าไป มิไยตองกลาวถึงการออกใบอนุญาตจัดตั้งบริษัท
ประกันภัย ซึง่ จะกลายเปนชนวนใหมของความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล
การจัดสรรผลประโยชนที่ไมลงตัวภายในรัฐบาลบรรหารกําลังนํามาซึ้งจุดจบของ
รัฐบาลชุดนี้
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รัฐบาลชวนกับรัฐบาลบรรหาร
การถอนตัวของพรรคพลังธรรมออกจากรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เมื่อวันพุธ
ที่ 14 สิงหาคม 2539 บงบอกถึงอวสานของรัฐบาลชุดนี้ ถึงรัฐบาลจะดื้อดึงยึดกุมอํานาจรัฐตอไป
แตอวสานที่จะมาถึงในเร็ววันนี้เปนเรื่องคาดการณได แมผูคนในคณะรัฐบาลก็มิไดคาดการณ
ในเนวทางที่แตกตางกัน
นายบรรหาร ศิลปอาชา อาศัยยุทธศาสตร ‘ปาลอมเมือง’ ขึน้ มายึดกุมตําแหนง
นายกรัฐมนตรี โดยที่พรรคชาติไทยไมเคยมีฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯ แมแตนอย มิหนําซํ้า
ยังไมคิดและไมมีแผนที่จะสรางฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯอีกดวย การขาดฐานทางการเมือง
ในกรุงเทพฯนี้เองนับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่กําหนดอายุรัฐบาลบรรหาร กรุงเทพฯ เปนชุมชน
ของชนชัน้ กลาง โดยที่ชนชั้นกลางสวนใหญของประเทศอาศัยอยูที่นี่
แตการขาดฐานทางการเมืองในกรุงเทพฯ ยังไมสําคัญเทากับการขาดการยอมรับ
จากกลุม ทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน
นายบรรหาร ศิลปอาชาเปนนายกรัฐมนตรีที่มาจากลูกชาวบาน ไมตางจาก
นายชวน หลีกภัย ทัง้ สองคนเปน ส.ส.บานนอก และตางก็เปนลูกเจกเหมือนกัน ความแตกตาง
สํ าคัญสวนหนึ่งอยูที่พรรคการเมืองที่สังกัด ในขณะที่พรรคประชาธิปตยเติบใหญดวยการสราง
ฐานในกรุ ง เทพฯ แลวจึงขยายฐานไปสูตางจังหวัดในภายหลัง พรรคประชาธิปตยจึงไดรับ
การสนั บ สนุ น จากกลุ  ม ทุ น นครบาลในเบื้ อ งต น โดยที่ ก ลุ  ม ทุ น ภู ธ รเข า มาสมทบในภายหลั ง
สวนพรรคชาติไทยเติบใหญจากสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งภาคกลาง แมจะมีกลุมทุน
นครบาลหนุนชวยอยูดวย แตฐานสําคัญยังคงเปนกลุมทุนภูธร ผูนําพรรคชาติไทยหลายคนแสวง
หาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกิจการสัมปทานในสวนภูมิภาค และสวนใหญประกอบกิจกรรม
เศรษฐกิจใตดิน
คนชัน้ กลางในกรุงเทพฯ จํานวนมากมิไดคาดคิดที่จะใหนายบรรหาร ศิลปอาชา
ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 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
ผลก็คอื นายชวน หลีกภัย ตองสงมอบตําแหนงใหแกนายบรรหาร ศิลปอาชา ถึงจะมีการแกเกี้ยว
วา ความพายแพเกิดจากการซื้อเสียง แตขอกลาวหานี้ยากที่จะฟงขึ้น ในเมื่อทุกพรรคลวนแลว
แตซื้อสิทธิซื้อเสียงทั้งสิ้น
แมการขาดฐานการเมืองในกรุงเทพฯ และการขาดการหนุนชวยจากกลุมทุน
การเงินมีผลตอเสถียรภาพของรัฐบาล แตการที่รัฐบาลบรรหารมิไดตระหนักถึงความสํ าคัญ
ของปจจัยเหลานี้สอใหเห็นถึงความไรเดียงสาอยางยิ่ง ในขณะที่รัฐบาลชวนแสวงหาการยอมรับ
จากชนชัน้ กลาง และตอสายถึงกลุมทุนการเงิน ดวยการแตงตั้งนายศุภชัย พานิชภักดิ์ ใหดํารง
ตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจ และเลือกตั้งนายธารินทร นิมมานเหมินทเปนรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง ตลอดเวลาที่บริหารราชการแผนดิน รัฐบาลชวนไมเคยถูกกลุมทุนการเงิน
เขยาเกาอี้ และไดรับการยอมรับจากชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ จวบจนมีการแจกที่ดินแกเศรษฐี
ภูเก็ตภายใตโครงการ สปก.4-01
การแยงตําแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งสุนัขแยงกระดูก โดยเฉพาะอยางยิ่งตําแหนง
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย ซํ้าเติมภาพลักษณอันตํ่าทรามของรัฐบาลบรรหารใหเลวรายลง
ไปอีก ลําพังแตการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีประดุจหนึ่งการจัดสรรผลประโยชน โดยมิไดคํานึงถึง
คุณวุฒิ ความรู ประสบการณ และความชํานัญพิเศษนับวาเลวรายพออยูแลว แมเมื่อมีการ
จัดสรรตํ าแหนงแลว ผูนําพรรคชาติไทยบางสวนยังคงฟดกันประดุจหนึ่งสุนัขบา เพียงเพราะ
ตองการตํ าแหนงที่มีอํ านาจและชองทางในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจมากกวา โดยที่
ไมเปนอันทํางานในตํ าแหนงที่ไดรับมอบหมาย มิไยตองกลาวถึงการแสดงอหังการแหงอํานาจ
ของกลุม 16 ในเบื้องตน
ความดอยพัฒนาภายในพรรคชาติไทยนั้นเองกลายเปนปจจัยสําคัญที่สั่นคลอน
รัฐบาลบรรหารตั้งแตตน ไมเพียงแตจะเกิดความโกลาหลในการบริหารราชการแผนดินเทานั้น
หากยังกัดกรอนความชอบธรรมทางการเมืองอีกดวย สภาพการณเชนนี้เองที่ทําใหคนชั้นกลาง
ในกรุงเทพฯ จํานวนไมนอยนับวันรอคอยมรณกรรมของรัฐบาลนี้
ภาพลั ก ษณ ข องนายกรั ฐ มนตรี มี ส  ว นสํ าคั ญ ในการกํ าหนดอายุ รั ฐ บาลด ว ย
แมนายบรรหารมีภาพลักษณวาเปน family man และมีครอบครัวอันอบอุน ในขณะที่นายชวน
ถูกสังคมวิพากษในขอที่มีลูก แตไมมีภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมาย มิหนําซํ้ายังมีชีวิตครอบครัว
ที่ลูกมิไดอยูพรอมหนาพอแมอีกดวย แมนายชวนตองสูญเสียคะแนนนิยมและศรัทธาจากภาพ
ลักษณเชนนี้ กระนั้นก็ตามในสายตาของสาธารณชนทั่วไป นายชวนมี ‘กลิน่ สะอาด’ กวานาย
บรรหารมากนัก นายชวนไมเคยทําตัวเปนตู ATM เพือ่ กํากับลูกพรรคใหมีวินัย แมในยุคสมัยที่
พรรคประชาธิปตยมีอํ านาจในการบริหารราชการแผนดิน จะมีการผันงบประมาณแผนดินลง

62
ภาคใต และมีการใชเงินกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางและกองทุนสงเคราะหเกษตรกรในการ
สรางคะแนนนิยมทางการเมือง แตประพฤติกรรมเหลานี้ก็ไมนาเกลียดเทากับที่นายบรรหารทํากับ
สุพรรณบุรี ความไมสมบูรณของสารสนเทศเปนประโยชนแกนายชวนอยูบาง เพราะผูคนพากัน
ลืมเลือนวา ครั้งหนึ่งนายชวนเคยโจมตีคูแขงทางการเมืองของตนในจังหวัดตรังวา รับเงินจาก
ไตหวันมาซื้อเสียงในจังหวัดนั้น แตแลวนายชวนกลับดึงผูที่ตนกลาวหามารวมทีมเลือกตั้งในเวลา
ตอมาอยางหนาตาเฉย
อมตพจนของนายบรรหารที่วา การเปนฝายคานตองอดอยากปากแหงอยาง
เหลือแสนนัน้ ยังคงตรึงใจประชาชนจํานวนมากมาจนทุกวันนี้ นายชวนไมเคยเปลงอมตพจนเชนนี้
แตอมตพจนดังกลาวนี้ทําใหประชาชนจองจับผิดนายบรรหารมากขึ้นกวาปกติ เพราะหลายคน
ยังคงกริ่งเกรงวา นายบรรหารยึดกุมตําแหนงนายกรัฐมนตรีเพื่อมิใหอดอยากปากแหง ยิ่งนาย
บรรหารมิอาจชี้แจงไดอยางกระจางชัด กรณีที่มีการกลาวหาเกี่ยวกับการรับสินบนเรือดํานํ้าก็ดี
การรับเงินอุดหนุนจากนายราเกซ สักเสนาก็ดี การขายที่ดินใหแกธนาคารแหงประเทศไทยของ
นางสาวกัญจนา ศิลปอาชาก็ดี และการรับสินบนกรณีการตั้งธนาคารพาณิชยแหงใหมก็ดี ลวนมี
ผลในทางลบตอภาพลักษณของนายบรรหารทั้งสิ้น ถึงนายบรรหารจะมิไดทํ าผิดในกรณีที่ถูก
กลาวหาเหลานี้ แตสาธารณชนพรอมที่จะเชื่อวานายบรรหารทํ าผิดจริง อมตพจนของนาย
บรรหารได ‘ฆา’ นายบรรหารทางการเมืองตั้งแตตน
โครงสรา งและองค ประกอบของรัฐ บาลมีผลตอความยืนยาวของรัฐบาลดวย
หนาตาของรัฐมนตรีนับวามีความสําคัญยิ่ง เมื่อพิจารณาเฉพาะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ
รัฐบาลบรรหารมิไดดอยกวารัฐบาลชวนในกรณีของกระทรวงสวนใหญ (ดูตารางที่ 1) พลตรีสนั่น
ขจรประศาสนมิไดเหนือกวานายไชยวัฒน สินสุวงศ ในการบริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นายอุทัย
พิมพใจชนมิไดแตกตางจากนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ในปริมณฑลของกระทรวงพาณิชย ในขณะที่
นายนิพนธ พรอมพันธุ และนายประจวบ ไชยสาสน ก็มิไดตางจากนายมนตรี พงษพานิช และนาย
สุวทิ ย คุณกิตติ ในการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในทํานองเดียวกับที่ พ.อ.วินัย สมพงษ
มิไดแตกตางจากนายวันมูหะมัดนอร มะทาอยางมีนัยสําคัญ
ความแตกตางระหวางรัฐบาลชวนกับรัฐบาลบรรหารอยูที่การบริหารนโยบาย
การเงินและการคลัง และนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ แมนายอํานวย วีรวรรณ ในฐานะ
ปจเจกบุคคลจะมิไดแตกตางจากนายศุภชัย พานิชภักดืในดานความรูความสามารถและประสบ
การณการทํางาน แตเปนเพราะนายอํานวยมิไดรับความไวเนื้อเชื่อใจจากนายบรรหารในการกํากับ
นโยบายเศรษฐกิจอย า งเต็ ม ที่ นายอํ านวยจึง มีบ ทบาทเพีย งเบี้ ย หมากรุ กประกอบกระดาน
ในขณะที่นายศุภชัยไดรับความไวเนื้อเชื่อใจและการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีอยางเต็มที่
จึงสามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศไดอยางเปนกิจจะลักษณะ อีกทั้งยังสามารถ
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ชดเชยความออนดอยของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยดวย แนวนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศในยุครัฐบาลชวนจึงปรากฏเปนรูปธรรมขัดเจนยิ่ง
แมวารัฐมนตรีพาณิชยในรัฐบาลบรรหารมิไดแตกตางจากรัฐบาลชวน ในขอที่
มิ อาจออกสู  เ วทีร ะหว างประเทศได แตขอดอ ยดัง กลา วนี้มิไดถูกชดเชยโดยทีมงานของรอง
นายกรัฐมนตรี ดวยเหตุที่การมอบหมายงานไมชัดเจนและความไมไวเนื้อเชื่อใจกันยังคงดํารงอยู
มิหนําซํายั
้ งถูกแยงชิงบทบาทโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังคนแรกอีกดวย ตลอดระยะเวลา
ที่นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีการคลัง ความขัดแยงที่มีกับนายอํานวยสะสม
เพิ่มขึ้นตามลําดับ เนื่องเพราะการแยงชิงบทบาทหนาที่ในการบริหารนโยบายเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศนี้เอง
การบริ ห ารนโยบายการเงิ น และการคลั ง นั บ เป น ปริ ม ณฑลที่ รั ฐ บาลบรรหาร
ดอยกวารัฐบาลชวนอยางชัดเจน แมนายธารินทร นิมมานเหมินทจะขาดความรูความชํานัญพิเศษ
ดานการคลัง แตก็ไดรับการเสริมพลังจากนายไตรรงค สุวรรณคีรี และนายอํานวย ปะติเสอยางดี
ยิง่ ในขณะทีน่ ายสุรเกียรติ์ไมเคยมีความรูความชํานัญพิเศษทั้งดานการเงินและการคลัง มิหนําซํ้า
จุดบกพรองเหลานี้ก็มิไดรับการเสริมแตงจากรัฐมนตรีชวยวาการแมแตนอย
แมวานายชวน หลีกภัยจะมี ‘กลิน่ สะอาด’ กวานายบรรหาร ศิลปอาชา แตจะ
กลาวสรุปวา รัฐบาลชวน ‘กลิ่นสะอาด’ กวารัฐบาลบรรหารเห็นจะไมได การณปรากฏวา รัฐมนตรี
บางคนในรัฐบาลทั้งสองลวนแลวแตใชอํานาจทางการเมืองในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ไมแตกตางกัน ทุกวันนี้สาธารณชนยังคงสูดดม‘กลิ่นไมสะอาด’ของรัฐบาลบรรหารและเรงวัน
เรงคืนจุดจบของรัฐบาลนี้ จนหลงลืมไปวา ‘กลิ่นไมสะอาด’ ก็เคยโชยฉุนในยุครัฐบาลชวนมาแลว
ไมวา จะเปนกรณี สปก. 4-01 นโยบายการชําเราอุทยานแหงชาติ นโยบายขาวป 2535/2536
นโยบายการขายขาวแกรสั เซียและฟลิปปนส และนโยบายมันสําปะหลัง
ถึงรัฐบาลบรรหารจะจากไป แตประชาชนชาวไทยก็จะยังคงไดรัฐบาลใหมที่
‘กลิ่นไมสะอาด’ อยูดี หากไมมีการปฏิรูปการเมือง
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ตารางที่ 1
รัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจเปรียบเทียบกับรัฐบาลชวนกับรัฐบาลนายบรรหาร

กระทรวง

รัฐบาลชวน

รัฐบาลบรรหาร

1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี (เศรษฐกิจ)
3. กระทรวงการคลัง

ชวน หลีกภัย
ศุภชัย พานิชภักดิ์
ธารินทร นิมมานเหมินท

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

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

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

5. กระทรวงคมนาคม
6. กระทรวงพาณิชย
7. กระทรวงอุตสาหกรรม
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บทเรียนจากรัฐบาลบรรหาร6
การประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2539 นํามาซึ่งจุดจบของรัฐบาล
นายบรรหาร ศิลปอาชา ภายหลังจากที่บริหารราชการแผนดินมาได 14 เดือนเศษ โดยที่รัฐบาล
ดังกลาว จะยังคงรักษาการตอไปจนกวาจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหมภายหลังการเลือกตั้งในเดือน
พฤศจิกายน ศกเดียวกันนี้
ประชาชนคนไทยไดรับบทเรียนอะไรบางจากรัฐบาลบรรหาร ?
บทเรียนบทที่หนึ่ง ไดแก ความไรสมรรถภาพในการบริหารราชการแผนดินของ
นักเลือกตั้ง
นักเลือกตั้งที่ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีสวนใหญขาดความรูความเขาใจและความ
สามารถในการบริหารราชการแผนดินอันอยูในหนาที่ความรับผิดชอบ นอยคนนักที่รูสึกเจียมเนื้อ
เจียมตัวและตระหนักถึงขอจํากัดของตน สวนใหญมักทองคาถาที่วา ส.ส.ตองเปนรัฐมนตรีได และ
ถึงกับชูคําขวัญวา รัฐมนตรีตองมาจากการเลือกตั้ง
ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2521 มีผลบังคับใช
เปนตนมา มีนกั เลือกตั้งเพียงไมกี่คนที่สามารถทําหนาที่รัฐมนตรีไดดี สวนใหญเปนเพียงรัฐมนตรี
ฝกหัดที่แยงชิงตํ าแหนงเพียงหวังกอบโกยผลประโยชนทางเศรษฐกิจเปนที่ตั้ง ดวยเหตุดังนี้
สังคมการเมืองไทยจึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและทบวงมหาวิทยาลัยที่ไมมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับระบบการศึกษา มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรฯที่ไมมีความรู
ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี และขาดจิ ต สํ านึ ก ด า นการอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไมมีความรูดานอุตสาหกรรมและ
โครงสรางการปกปองอุตสาหกรรม มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยที่ไมสามารถเจรจาการคา
ระหวางประเทศ มิไยตองกลาวถึงกระทรวงที่ตองใชความชํานัญพิเศษดังเชนกระทรวงการคลังและ
กระทรวงการตางประเทศ
ความไรสมรรถภาพของรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมิใชเพิ่งปรากฏ หากแต
ปรากฏในทุกรัฐบาลนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 เปนตนมา ไมเวน
6

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 4 ตุลาคม 2539
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แมแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ความลมเหลวในการบริหาร
ราชการแผนดินของรัฐบาลบรรหารเพียงแตชวยตอกยํ้าวา การจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีแกผูนํา
'มุง' นับเปนจุดบกพรองรายแรงของกลไกการเมืองในปจจุบัน การปฏิรูปการเมืองเพื่อใหมีกลไก
ในการแกปญหาพื้นฐานของสังคมจําเปนตองแกไขจุดบกพรองดังกลาวนี้
บทเรี ย นบทที่ ส อง อํ านาจรัฐที่กลุมทุนภูธรยึดกุมไดนั้น แมโดยธรรมชาติ
จะไมยงั่ ยืนอยูแ ลว แตการที่มิไดสานสายสัมพันธกับกลุมทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุน
การเงิน มีผลในการบั่นทอนอายุรัฐบาลอยางสําคัญ
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชาเปนรัฐบาลของกลุมทุนภูธร ผูนํารัฐบาลคนสําคัญ
เติบ ใหญ จ ากการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสวนภูมิภาค หลายคนแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจจากกิจการสัมปทานและกิจกรรมเศรษฐกิจใตดิน พรรคชาติไทยอาศัยยุทธศาสตร
'ชนบทลอมเมือง' ดวยการรวบรวมนักเลือกตั้งจากสวนภูมิภาค จนมีกําลังมากพอที่จะยึดกุม
อํ านาจรัฐในเมืองหลวง แตการที่รัฐบาลบรรหารขาดฐานที่มั่นในกรุงเทพฯ มิหนํ าซํ้ ายังมิได
สานสายสัมพันธกับกลุมทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน ทําใหรัฐบาลมีปญหา
เสถียรภาพทางการเมืองตั้งแตตน
ในทันทีที่มีการจัดตั้งรัฐบาลบรรหาร เลขาธิการ ก.ล.ต. ยื่นหนังสือขอลาออก
จากตําแหนง ดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตกตํ่าอยางเกือบตอเนื่อง กลุมทุนการเงิน
พยายามประโคมขาววา การที่ดัชนีตลาดหลักทรัพยตกตํ่าลงนั้นเปนเพราะประชาชนไมยอมรับ
รัฐบาลบรรหาร พรอมทั้งพยายามฝงหัวประชาชนวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยเปนดัชนีวัดความมั่นคง
ทางเศรษฐกิ จ กลุ  ม ทุ น การเงิ น ไม ใ ห แ ม แ ต โ อกาสในการทํ างานแก รั ฐ บาลบรรหาร แต ถึ ง
จะใหโอกาส กาลเวลาก็ไดพิสูจนในเวลาตอมาวา เต็มไปดวยความผิดพลาดและลมเหลว ไมตอง
สงสัยเลยวา พรรคฝายคานมีสวนในการสั่นคลอนรัฐบาล โดยอาศัยกลุมทุนการเงินและสื่อมวลชน
เปนเครื่องมือ
อหังการในอํ านาจทํ าใหรัฐบาลบรรหารมองไมเห็นความจําเปนที่จะตองเอาใจ
กลุม ทุนนครบาล โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมทุนการเงิน
บทเรียนบทที่สาม การแสวงหาอํานาจและการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ดวยอาการอันมูมมาม มีผลในการบั่นทอนความนาเชื่อถือของรัฐบาล และลดทอนอายุของ
รัฐบาล
การแย ง ชิ ง ตํ าแหน ว งรั ฐ มนตรี ก ระทรวงสํ าคั ญ เกิ ด ขึ้ น ในรั ฐ บาลนั ก เลื อ กตั้ ง
ทุกรัฐบาล แตไมมีรัฐบาลใดที่การแยงชิงนี้สอถึงความมูมมามกระหายอํานาจมากเทากับรัฐบาล
บรรหาร ตลอดระยะเวลา 14 เดือนของรัฐบาลนี้ กระสือการเมืองตางแยงชิงกระทรวงมหาดไทย
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อยางเอาเปนเอาตาย มิใชเพราะมีความสามารถในการบริหาร หรือมีความมุงมั่นในการปฏิรูป
การบริหารการปกครอง หากแตตองการอํานาจในการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ มิไยตอง
กลาวถึงการใชอํานาจขมขูและรังแกขาราชการประจํา
การหาประโยชนจากการอนุมัติโครงการและการใหสัมปทานเปนไปอยางมูมมาม
หลายตอหลายกรณีมิไดมุงรักษาผลประโยชนของแผนดินเทาที่ควร อาการอันมูมมามเหลานี้
มีสวนทํ าลายคะแนนนิยมทางการเมือง และกัดกรอนความชอบธรรมในการบริหารประเทศ
เพราะประชาชนคนไทยคุนเคยกับภาพการนั่ง high table รับประทานมาเปนเวลาชานาน ภาพการ
แบงกันกินของ ‘คนเถื่อน’ จากภูธรจึงขัดหูขัดตา ‘คนกรุง’ อยางยิ่ง
บทเรียนบทที่สี่ สิง่ ทีเ่ ปนประโยชนตอเขตการเมืองสวนยอยอาจไมเปนประโยชน
ตอสังคมโดยสวนรวม
ระบบการขึ้ น สู  อํ านาจด ว ยวิ ถี ก ารเลื อ กตั้ ง ปลู ก ฝ ง ระบบคุ ณ ค า ที่ สํ าคั ญ คื อ
ความภั ก ดี ต  อ เขตการเลื อ กตั้ ง นั ก เลื อ กตั้ ง ที่ ยึ ด กุ ม อํ านาจรั ฐ ได มั ก จะใช อํ านาจไปในทาง
เกือ้ ประโยชนแกเขตการเลือกตั้งของตน เพื่อสะสมคะแนนนิยมทางการเมือง การผันงบประมาณ
และทรัพยากรอื่นๆของแผนดินไปสูเขตการเลือกตั้งเปนปรากฏการณธรรมชาติของสังคมการเมือง
ไทยในปจจุบัน แตไมมีรัฐบาลใดที่มีปฏิบัติการอยางเอาจริงเอาจังเทารัฐบาลบรรหาร
นอกเหนือจากการผันงบประมาณดานสาธารณูปโภคและโครงการพัฒนาลงสู
เขตการเลือกตัง้ แลว ยังมีการผันทรัพยากรจากกองทุนหมุนเวียน ดังเชนกองทุนรวมเพื่อชวยเหลือ
เกษตรกร และจากรัฐวิสาหกิจ ดังเชนธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรอีกดวย การหาประโยชนจากทรัพยากรของแผนดินรุดหนาไปถึงขั้นแทรกแซง
กระบวนการจัดจางจัดซื้อ เพื่อใหหัวคะแนนประมูลได ซึ่งเทากับเปนการผันทรัพยากรของแผนดิน
ไปตอบแทนหั ว คะแนน โดยไม ต  อ งควั ก กระเป า ของตนเอง ท า ยที่ สุ ด มี ก ารผั น ข า ราชการ
จากสุพรรณบุรีมายึดกุมตํ าแหนงการบริหารในสวนกลาง ซึ่งอาจกลายเปนแบบอยางที่ลงตัว
ในอนาคต ยุทธวิธีเหลานี้มิไดแตกตางจากการนําที่ดินของรัฐมาแจกจายแกประชาชน เพื่อสราง
คะแนนนิยมทางการเมือง ดังโครงการ สปก.4-01 ของรัฐบาลนายชวน หลีกภัย
บทเรี ย นบทที่ ห  า การแสวงหาเงิ น ทุ น เพื่ อ การรณรงค ท างการเมื อ ง
มีพัฒนาการตามพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจ การทํ าความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจจะชวยใหเขาใจการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้น
พรรคการเมืองในประเทศไทยแตดั้งเดิมมักจะมีนายทุนประจํ าพรรค นายทุน
เหลานีม้ กั จะเปนกรรมการบริหารพรรคดวย และหลายตอหลายคนลงสมัครรับเลือกตั้งดวยตนเอง
แตเมื่อระบบเศรษฐกิจเติบใหญแข็งกลาขึ้น รายจายในการรณรงคทางการเมืองสูงเกินกวา
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ทีน่ ายทุนประจําพรรคเพียง 2-3 คนจะรับภาระได พรรคการเมืองจําตองขยายฐานการสนับสนุน
ทางการเงิ น ด ว ยการสร า งสายสั ม พั น ธ กั บ กลุ  ม ทุ น ขนาดใหญ ต อ เมื่ อ ยึ ด กุ ม อํ านาจรั ฐ ได
จึงตอบแทนดวยการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจไปในทางที่เกื้อประโยชนกลุมทุนเหลานั้น
ผูนําทางการเมือง เมื่อยึดตําแหนงรัฐมนตรีได ก็ใชอํานาจในการดูดซับสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจ ทัง้ ที่ชอบและมิชอบดวยกฎหมาย เมื่อเศรษฐกิจฟองสบูเฟองฟู นักเลือกตั้งระดับนํา
จํ านวนมากหาประโยชนจากการซื้อขายที่ดิน โดยอาศัยอํ านาจรัฐหนุนชวย และเมื่อตลาด
หลักทรัพยเติบใหญ นักเลือกตั้งเหลานี้มิเพียงแตหาประโยชนจากการซื้อขายหลักทรัพยเทานั้น
หากยังอาศัยการสรางขาวเพื่อเกื้อกูลการเก็งกําไรอีกดวย การกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อกวาน
ซือ้ ทีด่ นิ และเพื่อหารายไดจากการครอบกิจการ (take-over) ดังกรณีกลุม 16 รวมกับนายราเกซ
สักเสนา และธนาคารกรุงเทพพาณิชยการนับเปนกาวใหมของการแสวงหาเงินทุนทางการเมือง
บทเรียนบทที่หก รัฐบาลผสมนั้นมีอายุแสนสั้น และเหตุปจจัยอันนํามาซึ่ง
อวสานของรัฐบาลผสมเกิดจากความขัดแยงภายในรัฐบาลนั้นเอง โดยที่มิใชความขัดแยงดาน
อุดมการณ หากแตเปนความขัดแยงผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
พรรคการเมือ งใหญ แตละพรรคมีก ลุม ทุน หนุน หลั ง หากกลุม ทุน ที่ ห นุ น หลั ง
พรรครวมรัฐบาลมีปริมณฑลแหงผลประโยชนทางเศรษฐกิจแตกตางกัน ความขัดแยงที่รุนแรง
ยอมไมเกิดขึ้น ในกรณีตรงกันขาม หากกลุมทุนที่หนุนหลังพรรครวมรัฐบาลมีผลประโยชน
ในปริมณฑลเดียวกันหรือคาบเกี่ยวกัน ความขัดแยงดานผลประโยชนอาจนํามาซึ่งจุดจบของ
รัฐบาลได
ตลอดอายุรัฐบาลบรรหาร ความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางกลุมชินวัตร
กับกลุม Telecom Asia และความขัดแยงเกี่ยวกับการใหประโยชนแกกลุมทุนอสังหาริมทรัพย
ดังเชน Hopewell ดอนเมืองโทลเวย และ ช.การชาง มีสวนสําคัญในการสรางความบาดหมาง
และสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาล
บทเรียนบทที่เจ็ด การแสวงหาสัจจะในหมูนักเลือกตั้งเปรียบประดุจการแสวง
หา สีขาวในนํ้าใบบัวบก
นักเลือกตั้งขึ้นมามีอํานาจไดก็แตโดยการซื้อเสียงและ/หรือการโกงการเลือกตั้ง
ครั้นมีอํ านาจ ก็ใชอํ านาจผันทรัพยากรของแผนดินเพื่อสรางคะแนนนิยมทางการเมือง เมื่อ
นักเลือกตั้งมีประพฤติกรรมเอาเปรียบคูแขงขันเชนนี้เสียแลว จะหวังใหนักเลือกตั้งมีคุณธรรม
กระไรได
โจรบางคนอาจมีคุณธรรมสูงสงกวานักเลือกตั้งบางหมูเหลา เพราะโจรบางคน
มีความกตัญูกตเวทีและมีสัจจะวาจาอันนาเชื่อถือ
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แตนักเลือกตั้งคนแลวคนเลาเปลือยตัวตนวาเปนคนไรสัจจะและอุดมดวยความ
ตระบัดสัตย นักเลือกตั้งบางคนใหสัญญาประชาชนวา จะผลักดันการปฏิรูปการปกครองโดย
ใหมีการเลือกตั้งผูวาราชการจังหวัดบางจังหวัด ครั้นมีอํ านาจ กลับตระบัดสัตยหนาตาเฉย
นักเลือกตั้งบางคนใหสัญญาวาจะปฏิรูปการเมือง ดวยการแกไขมาตรา 211 แหงรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2534 ครั้นมีอํานาจ กลับดําเนินการแกไขรัฐธรรมนูญดวยความไมเต็มใจ และดวยความ
ตองการรักษาสถานะเดิมเปนสําคัญ
บทสรุ ป เกี่ ย วกั บ ประพฤติ ก รรมของนั ก เลื อ กตั้ ง ในกรณี เ หล า นี้ ก็ คื อ จะเป น
นักเลือกตั้ง ตองหัดตระบัดสัตย
บทเรียนบทที่แปด รัฐบาลนักเลือกตั้งมิอาจมองขามบทบาทและอิทธิพลของสื่อ
มวลชนตอไปไดอีก สื่อมวลชนมีบทบาทสําคัญในการฉายภาพลักษณของรัฐบาล และหลอหลอม
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอรัฐบาล จึงมีอิทธิพลในการสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาล
สือ่ มวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือพิมพจํานวนไมนอยมีทัศนคติตอตานชนชั้น
ปกครอง (Anti-Establishment) จึงมุง เสนอขาวชนิดจองจับผิดรัฐบาล ประชาชนจํานวนไมนอย
ก็มีทัศนคติไมไววางใจรัฐบาล ในโลกสื่อมวลชนที่มีการแขงขันอยางเขมขน ทั้งหนังสือพิมพ
โทรทัศน และวิทยุ การแขงกันขุดคุยความชั่วรายของรัฐบาลเพื่อขายขาวจึงมีผลกระทบตอ
ความนาเชื่อถือของรัฐบาลอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ดวยเหตุที่รัฐบาลนักเลือกตั้งโดยธรรมชาติ
ตองชั่วราย ไมวากลุมนักเลือกตั้งใดขึ้นมามีอํ านาจ จึงตองถูกขุดคุยความชั่วรายทั้งในอดีต
และปจจุบัน ดวยเหตุดังนี้เอง สื่อมวลชนที่มีบทบาท ‘โคน’ รัฐบาลบรรหาร โดยพื้นฐานเปนกลุม
เดียวกับที่ ‘โคน’ รัฐบาลชวน การที่รัฐบาลบรรหารยึดกุมกลไกสื่อมวลชนของรัฐ และใชประโยชน
ในการสรางภาพลักษณใหตนเอง ซึ่งหลายตอหลายกรณีมีผลในการลิดรอนเสรีภาพในการเสนอ
ขาวสาร กลับทําใหการโตตอบจากสื่อมวลชนรุนแรงขึ้น
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รัฐบาลทักษิณ7
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2544 ตอมามีพระบรมราชโองการแตงตั้งคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 17 กุมภาพันธ ศกเดียวกัน
รัฐบาลทักษิณยังคงเปนรัฐบาลผสม ดวยเหตุที่เปนรูปแบบรัฐบาลที่ลงตัวในสังคม
การเมืองไทย ศาสตราจารย ดร.ชัยอนันต สมุทวณิชเคยกลาวถึงระบบรัฐบาลผสมวา The system
is here to stay. แมพรรคไทยรักไทยจะเปนพรรคการเมืองขนาดใหญ แตขนาดของพรรคเปนผล
จากการควบมุงการเมืองจากพรรคอื่น (Merger) และการครอบพรรคการเมืองขนาดเล็ก (Takeover) ความเปนเอกภาพของพรรคจึงมีไมมากเทาที่ควร ในประการสําคัญ ความขัดแยงในดาน
ผลประโยชน ร ะหว า งกลุ  ม หรื อ มุ  ง การเมื อ งต า งๆภายในพรรคเดี ย วกั น อาจเป น เหตุ ใ ห มี ก าร
ยายพรรคในอนาคต ดวยเหตุดังนี้ แมพรรคไทยรักไทยจะอยูในฐานะที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยว
ได แตการขาดเอกภาพภายในพรรคยอมมีผลสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล ตราบเทาที่
พรรคการเมืองขนาดใหญเลือกเสนทางการเติบโตภายนอก (External Growth) แทนที่จะเลือก
เสนทางการเติบโตภายใน (Internal Growth) การจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดี่ยวยอมตองเผชิญกับ
สภาวะความไมแนนอนอยางสูง หากกลาวอยางเฉพาะเจาะจง แมพรรคไทยรักไทยจะยึดที่นั่งใน
สภาผูแทนราษฎรเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนที่นั่งอันพึงมี พ.ต.ท.ทักษิณก็คงไมเสี่ยงในการจัดตั้ง
รัฐบาลพรรคเดีย่ ว จนกวากลุมของ พ.ต.ท.ทักษิณภายในพรรคไทยรักไทยมี ส.ส.เกินกวา 250 คน
ด ว ยเหตุ ที่ พ รรคไทยรั ก ไทยกวาดที่ นั่ ง ในสภาผู  แทนราษฎรเป น ประวัติการณ
พรรคไทยรั ก ไทยจึ ง มี อํ านาจต อรองสู ง ในการผสมรัฐ บาล พลัน ที่ พรรคไทยรั ก ไทยจับมือกั บ
พรรคความหวังใหมในการจัดตั้งรัฐบาล พันธมิตร 6 พรรค อันมีพรรคประชาธิปตยเปนแกนนํา
ก็สิ้นแรงยึดเหนี่ยว พรรคที่เคยแสดงความขึงขังในการผนึกพันธมิตร 6 พรรค ดังเชนเสรีธรรม
ก็ ‘คลาน’ ไปใหพรรคไทยรักไทยเขมือบ สวนพรรคชาติพัฒนามิเพียงแตมิไดคัดคานการดํารง
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีของพ.ต.ท.ทักษิณเทานั้น หากยังรอคอยที่จะเขาผสมรัฐบาลในวาระ
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หมายเหตุ

ตี พิ ม พ ค รั้ ง แรกในคอลั ม น “จากท า พระจั น ทร ถึ ง สนามหลวง”ผู  จั ด การรายวั น ฉบั บ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ 2544
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อันเหมาะสมในอนาคตอีกดวย ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ จะยังคงเปนอมตพจนในสังคม
การเมืองไทยตราบนานเทานาน
ดวยการประโคมปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’ พรรคไทยรักไทยไทยสรางความ
คาดหวังในหมูชนชาวไทยอยางสูง ประชาชนคาดหวังวา การปฏิรูปการเมืองใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 จะผลักดันใหสังคมการเมืองไทยหลุดพนจากกระบวนการยียานุวัตร
อันเปนกระแสการเมืองที่กําหนดโดยนักเลือกตั้งเผา ‘ยี้’ และผลักดันใหระบอบยียาธิปไตย (อันเปน
ระบอบการปกครองของยี้ โดยยี้ และเพื่อยี้) แปรเปลี่ยนเปนระบอบประชาธิปไตย (อันเปนระบอบ
การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน) แรงกดดันจากความคาดหวังของ
ประชาชนดังกลาวนี้ ทําให พ.ต.ท.ทักษิณจําตองสกัดมิใหนักเลือกตั้งเผา ‘ยี้’ เขารวมรัฐบาล แต
ความพยายามในการยับยั้งกระแสยียานุวัตรไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร ในเมื่อพรรคไทยรักไทย
ตกอยูใ ตอทิ ธิพลของกระแสยียานุวัตรดวย กระนั้นก็ตาม พ.ต.ท.ทักษิณประสบความสําเร็จในการ
สกัดพอพันธุแ มพันธุยี้ ทั้งในพรรคไทยรักไทย พรรคความหวังใหม และพรรคชาติไทย มิใหเขารวม
รัฐบาล แตมิอาจสกัดอนุพันธุยี้ได หาก พ.ต.ท.ทักษิณมีเจตจํานงอันบริสุทธิ์ในการนําสังคม
การเมืองไทยออกไปจากกระแสยียานุวัตร ภาระปฐมฐานจักตองอยูที่การปฏิรูปพรรคไทยรักไทย
เพือ่ ขจัดนักเลือกตั้งเผายี้ออกไปจากพรรค
การจัดตั้งรัฐบาลทักษิณยังคงมีการยื้อแยงตํ าแหนงที่ทรงอํ านาจและอุดมดวย
ผลประโยชน แมวาการยื้อแยงตําแหนงระหวางพรรครวมรัฐบาลจะมีปญหานอย (ดูตารางที่ 1)
เนื่องจากพรรคไทยรักไทยมีอํ านาจตอรองเหนือกวาพรรครวมรัฐบาลทุกพรรค แตการแยงชิง
ตํ าแหนงภายในพรรครวมรัฐบาลทุกพรรคเปนไปอยางเขมขน สังคมการเมืองไทยจะยังคงถูก
ครอบงําโดย Faction Politics ไปอีกนานเทานาน
พรรคชาติไทยมิอาจลมหลักการของ พ.ต.ท.ทักษิณที่กําหนดวา ผูดํารงตําแหนง
รัฐมนตรีจักตองมิใช ส.ส. ในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญ และแมจะไดรับจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีนอยกวาที่สมควร ก็จําฝนเขาผสมรัฐบาล
เพื่อมิใหสายธารแหงอํานาจถูกตัดขาด ทายที่สุด เมื่อมิอาจผลักดันใหนายเนวิน ชิดชอบดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรี พรรคชาติไทยเลือกที่จะสงตัวแทนกลุมเขารับตําแหนง อันประกอบดวยกลุมนาย
ทุนพรรค (นายเดช บุญ-หลง) กลุมสุพรรณบุรี (นายพงศกร เลาหวิเชียร) กลุมชลบุรี (นายสนธยา
คุณปลืม้ ) และกลุมบุรีรัมย (นายนที ขลิบทอง)
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การเมืองระหวางกลุมภายในพรรคความหวังใหม ทําใหพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
มิอาจสงนายสุขวิช รังสิตพลขึน้ สูย อดพีระมิดแหงอํานาจ ในเมื่อมิอาจทานแรงกดดันจากกลุม ส.ส.
อีสานภายใตการนําของนายสุชาติ ตันเจริญ ตําแหนงรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจึงตกแก
นายแพทยกระแสร ชนะวงศ อันเปนขอยุติที่มีลักษณะรอมชอม
พรรคไทยรักไทยถึงจะพยายาม ‘คิดใหม ทําใหม’ แตเนื่องจากคิดไมออก จึงมิอาจ
หลุดพนจากบวงกรรมแหง Faction Politics ไปได พลังของกลุมหรือมุงการเมืองภายในพรรคยังคง
เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดการจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีและตําแหนงการเมืองอื่นๆ กลุมที่ไรพลัง
ดังเชนกลุมนครปฐม (สะสมทรัพย) มิไดรับจัดสรรตําแหนงรัฐมนตรีเลย ในขณะที่กลุมอดิเรกสาร
และกลุมคุณกิตติไดเพียงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรี อันเปนตํ าแหนงลอยที่ไรอํานาจและผล
ประโยชน กลุม ที่สามารถรวบอํานาจอยางเปนกอบเปนกําได คือ กลุมชินวัตร (16 ตําแหนง) และ
กลุม นายทุนพรรค (3 ตําแหนง) อยางไรก็ตาม เนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณพึ่งกลุมวังนํ้าเย็นเปน
ฐานการเมืองคอนขางมาก การกีดกันมิใหกลุมวังนําเย็นมีที่นั่งในคณะรัฐมนตรีจึงเปนเรื่องยาก
ถึงกลุมวังนํ้ าเย็นจะมีภาพลักษณของการเมืองระบบเกาและสมาชิกหลายคนมีกลิ่นไมสะอาด
ก็ตาม ดวยเหตุดังนี้ แมนายเสนาะ เทียนทอง หัวหนากลุมวังนํ้าเย็นจะขอเวนวรรคการเมือง
แตกลุม วังนําเย็
้ นก็มีตัวแทนในคณะรัฐมนตรี ทั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (ดูตารางที่ 2 และ 3)
รั ฐ บาลทั ก ษิ ณ มิ ไ ด มี ลั ก ษณะเพี ย งรั ฐ บาลของตั ว แทนกลุ  ม การเมื อ งเท า นั้ น
หากยังมีลกั ษณะเปนรัฐบาลของกลุมทุนอีกดวย ในขณะที่หัวขบวน (พ.ต.ท.ทักษิณ) เปนนายทุน
โทรคมนาคม ผูร ว มขบวนมีทั้งนายทุนอุตสาหกรรม (นายพิทักษ อินทรวิทยนันท นายเดช บุญ-หลง
นายสุวทิ ย คุณกิตติ นายปองพล อดิเรกสาร นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายชูชีพ หาญสวัสดิ์
นายสุรยิ ะ จึงรุง เรืองกิจ ฯลฯ) นายทุนโทรคมนาคม (นายอดิศัย โพธารามิก) และนายทุนสื่อสาร
(นายประชา มาลีนนท)
ปรากฏการณที่กลุมทุนรุกเขาไปยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีมิใชปรากฏการณใหม
หากแตเริม่ ปรากฏอยางชัดเจนตั้งแตรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา ในเมื่อกลุมทุน
ตองการเขาไปมีอิทธิพลในกระบวนการกําหนดนโยบายเพื่อใหเกื้อกูลผลประโยชนของตน สังคม
ทุนนิยมที่เดินบนเสนทางประชาธิปไตยยากที่จะสกัดอิทธิพลของกลุมทุนในกระบวนการทางการ
เมืองได พัฒนาการของสังคมประชาธิปไตยตะวันตกบงบอกอยางชัดเจนวา ระบอบประชาธิปไตย
มิใชระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน หากแตเปนระบอบ
การปกครองของกลุมผลประโยชน โดยกลุมผลประโยชน และเพื่อกลุมผลประโยชน
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การที่กลุมทุนยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีเพิ่มขึ้นไดนั้น มิไดเกิดจากการแทรกตัว
ของกลุมทุนเขาสูปริมณฑลทางการเมืองเทานั้น หากยังเปนเพราะเหลานักเลือกตั้งแปรสภาพเปน
นักลงทุนการเมืองหรือนักธุรกิจการเมืองอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ รัฐบาลพรรคไทยรักไทยจึงแตกตาง
จากรัฐบาลพรรคประชาธิปตยไมมาก เพราะทั้งสองรัฐบาลตางดําเนินอยูบนเสนทางเดียวกัน
อันเปนเสนทางที่นําไปสูระบอบ ‘ทุนนิยมประชาธิปไตย’ ตัวแทนกลุมทุนที่อยูในรัฐบาลทั้งสอง
มี จํ านวนแตกต า งกั น ไม ม ากนั ก ในขณะที่ นั ก เลื อ กตั้ ง รุ  น ลายครามของพรรคประชาธิ ป  ต ย
จํ านวนมากเขาไปประกอบธุ รกิ จ หรือมีผลประโยชนเ กี่ย วขอ งกั บธุรกิจ นัก เลื อ กตั้ งในสังกัด
พรรคไทยรักไทยจํ านวนมากก็เสียความบริสุทธิ์ใหแกระบบทุนนิยมเฉกเชนเดียวกัน จะมีก็แต
รัฐมนตรีในสังกัดกลุมชินวัตรที่จํานวนไมนอยยังมิไดแปดเปอน มีมลทิน หรือมีราคีคาวจากผล
ประโยชนภายใตระบบธนกิจการเมือง เนื่องจากเปน ‘ละออน’ ทางการเมืองนั่นเอง (ดูตารางที่ 2)
แตความแตกตางระหวางหัวขบวนอาจเปนปจจัยสําคัญที่ขับดันรัฐบาลพรรคไทย
รั ก ไทยให เ ปลี่ ย นสั ง คมการเมื อ งไทยเป น สั ง คม‘ทุ น นิ ย มการเมื อ ง’รวดเร็ ว กว า รั ฐ บาลพรรค
ประชาธิปตย ในเมื่อหัวขบวนพรรคไทยรักไทยมีพลังขับเคลื่อนแหงทุนนิยมมากกวาหัวหนาพรรค
ประชาธิปตย ซึ่งจะเปนประโยชนแกสังคมไทยหรือไม และมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับ
การตรวจสอบของประชาชน
ระบบยียาธิปไตยอันเปนมรดกที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรรับตอจากรัฐบาล
นายชวน หลีกภัย จะยังคงมีชีวิตยืนยาวตอไป ในเมื่อ พ.ต.ท.ทักษิณมิอาจนําสยามรัฐนาวา
เบีย่ งเบนจากกระแสยียานุวัตรได ดวยเหตุที่ พ.ต.ท.ทักษิณสรางความหวังแกประชาชนอยางมาก
รายชื่อคณะรัฐมนตรีที่ประกาศจึงสรางความผิดหวังแกประชาชนบางหมูเหลา ในเมื่อนักเลือกตั้ง
เผายี้ยังคงสามารถยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรีได อยางไรก็ตาม หากเพงพิเคราะหคณะรัฐมนตรี
ในรายละเอียด รัฐมนตรีในสังกัดกลุมชินวัตรมีภาพลักษณคอนขางดี เพราะประกอบดวยอดีต
ขุนนางนักวิชาการ นักเคลื่อนไหวทางสังคม และนักการเมืองอาชีพ ซึ่งยังมิไดมีมลทินแหงชีวิต
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรเสนอขายปรัชญา ‘คิดใหม ทําใหม’ บัดนี้ ประชาสังคมไทย
ไดใหโอกาส พ.ต.ท.ทักษิณในการพิสูจนตนเอง อยางนอยที่สุด สังคมไทยตองการเห็น พ.ต.ท.
ทักษิณในฐานะนายกรัฐมนตรีแตกตางจาก พ.ต.ท.ทักษิณในฐานะนายทุนโทรคมนาคม พ.ต.ท.
ทักษิณตองพิสูจนตนเองใหไดวา มิใชนักเลือกตั้งเผายี้ที่ไขวควาอํานาจทางการเมืองเพื่อแสวงหา
ผลประโยชนสวนบุคคล และมิใชนายกรัฐมนตรีที่ไมโกงกิน แตปลอยใหสมุนบริวารและรัฐมนตรี
รวมรัฐบาลปลนชาติและสูบเลือดแผนดิน
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ตารางที่ 1
จํานวนรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ
จําแนกตามพรรคที่สังกัด
17 กุมภาพันธ 2544
พรรคการเมือง

หมายเหตุ

รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี

รัฐมนตรีชวย

รวม

ไทยรักไทย
ความหวังใหม
ชาติไทย
เสรีธรรม

3
1
1
-

14
3
2
-

10
1
1
1

27
5
4
1

รวม

5

19

13

37

ผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีควบตําแหนงรัฐมนตรีจํานวน 2 นาย ไดแก พลเอกชวลิต
ยงใจยุทธ (กลาโหม) และนายเดช บุญ-หลง (แรงงาน)
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ตารางที่ 2
รัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ สังกัดพรรคไทยรักไทย
จําแนกตามกลุมการเมือง
17 กุมภาพันธ 2544
กลุมหรือมุงการเมือง

รัฐมนตรีวาการ

รัฐมนตรีชวยวาการ

กลุมนายทุนพรรค

อดิศัย โพธารามิก (พาณิชย)
สุริยะ จึงรุงเรืองกิจ (อุตสาหกรรม)

ประชา มาลีนนท (คมนาคม)

กลุมชินวัตร

ปุระชัย เปยมสมบูรณ (มหาดไทย)
เกษม วัฒนชัย (ศึกษาธิการ)
สมคิด จาตุศรีพิทักษ (คลัง)
พงศเทพ เทพกาญจนา (ยุติธรรม)
สุรเกียรติ เสถียรไทย (ตางประเทศ)
สุดารัตน เกยุราพันธุ (สาธารณสุข)
สุธรรม แสงประทุม (มหาวิทยาลัย)
จาตุรนต ฉายแสง (สํานักนายกฯ)
พล.อ. ธรรมรักษ อิศรางกูร (สํานักนายกฯ)

พล.อ. ยุทธศักดิ์ ศศิประภา (กลาโหม)
จําลอง ครุฑขุนทด (ศึกษาฯ)
สุชาติ เชาววิศิษฐ (คลัง)
ประพัฒน ปญญาชาติรักษ (เกษตร)
สุวรรณ วลัยเสถียร (พาณิชย)
ลดาวัลลิ์ วงศศรีวงศ (แรงงาน)
สุรพงษ สืบวงศลี (สาธารณสุข)

กลุมวังนํ้าเย็น

พิทักษ อินทรวิทยนันท (รองนายกฯ)
ชูชีพหาญสวัสดิ์ (เกษตร)
ปองพล อดิเรกสาร (รองนายกฯ)
สุวิทย คุณกิตติ (รองนายกฯ)
สมศักดิ์ เทพสุทิน (สํานักนายกฯ)

สรอรรถ กลิ่นประทุม (มหาดไทย)

กลุมกําแพงเพชร
กลุมอดิเรกสาร
กลุมคุณกิตติ
กลุมเทพสุทิน
กลุมเสรีธรรม
กลุมนครปฐม (สะสมทรัพย)

หมายเหตุ

-

รวบรวมจากรายงานขาวในหนาหนังสือพิมพฉบับตางๆ

วราเทพ รัตนากร (คลัง)

สมบัติ อุทัยสาง (มหาดไทย)
-
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ตารางที่ 3
จํานวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในรัฐบาลทักษิณ
สังกัดพรรคไทยรักไทย จําแนกตามกลุม
17 กุมภาพันธ 2544
กลุมหรือมุงการเมือง

รองนายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรี

รัฐมนตรีชวย

รวม

-

1
7
1
1
1
-

3
16
3
1
1
1
1
1
-

11

27

กลุมนายทุนพรรค
กลุมชินวัตร
กลุมวังนํ้าเย็น
กลุมกําแพงเพชร
กลุมอดิเรกสาร
กลุมคุณกิตติ
กลุมเทพสุทิน
กลุมเสรีธรรม
กลุมนครปฐม

1
1
1
-

2
9
1
1
-

รวม

3

13

ที่มา

จากตารางที่ 2

ภาคที่สี่
คูมือการเมืองไทย
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กฎการลงคะแนนเสียงกับกฎหมายสวนเกิน1
สังคมไทยเปนสังคมที่มีกฎหมายมากเกินกวาระดับอุตมภาพ (Optimal Level)
การตรากฎหมายมีผลในการใหอํานาจรัฐบาลและระบบราชการในการควบคุมและกํากับสังคม
การเมือง และเศรษฐกิจไทย การควบคุมและกํากับดังกลาวนี้ควรจะอยูในระดับอันเหมาะสม
ไมมากเกินไป และไมนอยเกินไป ระดับการควบคุมและกํ ากับอันเหมาะสมนี้เรียกวา ระดับ
อุตมภาพ (Optimal Regulation) อันไดแก ระดับการควบคุมและกํากับที่เกื้อกูลใหสังคมมี
สวัสดิภาพสูงสุด (Social Welfare Maximization) หากการควบคุมและกํากับสูงกวาระดับนี้ หรือ
ตํากว
่ าระดับนี้ การสูญเสียสวัสดิภาพสังคม (Welfare Loss) ยอมกอเกิดขึ้น
การตรากฎหมายยอมตองมีการบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement) ควบคู
ไปด ว ย หากกฎหมายที่ ต ราขึ้ น ไม มี ก ารบั ง คั บ ใช สั ง คมย อ มต อ งสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรในทาง
เปลา ประโยชนในการตรากฎหมายดังกลาว เพราะมิไดรับประโยชนจากกฎหมายที่ตรานั้น
ความหยอนยานในการบังคับใชกฎหมายอาจเกิดจากสาเหตุอยางนอย 3 ประการ ประการหนึ่ง
เกิดจากการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานตามกฎหมาย ประการหนึ่งเกิดจากความ
ยากลําบากในการบังคับใชกฎหมาย อันเปนผลจากธรรมชาติของกฎหมายนั้น อาชญากรรม
ทีป่ ราศจากเจาทุกข (Crime Without Victims) นับเปนอุทาหรณของความขอนี้ ประการสุดทาย
เกิดจากความไมเพียงพอของจํานวนเจาพนักงานในการบังคับกฎหมายอยางเสมอภาค
การตรากฎหมายจํานวนมากเกินกวาที่กําลังเจาพนักงานจะบังคับใชไดก็ดี หรือ
การตรากฎหมายเกินกวาความจํ าเปนก็ดี เหลานี้ลวนกอใหเกิดสภาวะการมีกฎหมายลนเกิน
ทุกวันนี้ ประชาชนไดเห็นผูขับขี่รถจักรยานยนตจํ านวนมากมิไดสวมหมวกกันน็อก ทั้งๆที่มี
กฎหมายหมวกกันน็อก สวนหนึง่ เปนเพราะการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน อีกสวน
หนึ่งเปนเพราะกํ าลังเจาหนาที่ไมเพียงพอที่จะบังคับใชกฎหมายอยางเสมอภาค กระนั้นก็ตาม
ผูคนในระบบราชการยังคิดตรากฎหมายหามสตรีสวมรองเทาสนสูงในการขับรถยนต ซึ่งเปน

1
หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดี
ที่ 21 กันยายน 2543
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กฎหมายทีเ่ กินความจําเปน เพราะผูขับขี่รถยนต ไมวาสตรีหรือบุรุษ ลวนมีความรักตัวกลัวตายและ
กลัวการสูญเสียเหมือนกันทั้งสิ้น
สภาวะที่สังคมมีกฎหมายลนเกินยอมเปดชองใหเจาพนักงานสามารถเลือกบังคับ
ใชกฎหมายในทางฉอฉลได และเลือกบังคับใชกฎหมายในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจได
ในสั ง คมดั ง กล า วนี้ ประชาชนจะมี ค วามเคยชิ น กั บ การละเว น การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายของ
เจาพนักงานโดยมิไดตรวจสอบวา การละเวนการบังคับใชกฎหมายดังกลาวนี้เกิดจากการละเวน
การปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน หรือเกิดจากจํานวนพนักงานไมเพียงพอแกการปฏิบัติหนาที่
ภาพการละเว น การบั ง คั บใช ก ฎหมายของเจา พนักงานใหสิ่งจูงใจแกประชาชนในการละเมิด
กฎหมายเพิ่มขึ้น ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเสื่อมทรามลง และเจาพนักงานบังคับใชกฎหมาย
ชนิดเลือกปฏิบัติได
คําถามพืน้ ฐานมีอยูวา เหตุใดสังคมไทยจึงมีกฎหมายลนเกิน?
คํ าตอบของคํ าถามนี้ ต  อ งอาศั ย การเพ ง พิ เ คราะห ก ระบวนการนิ ติ บั ญ ญั ติ
ในรัฐสภา โดยที่คําตอบอยูที่กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) ในรัฐสภา
เมื่อพิจารณาแตเพียงผิวเผินอาจหลงเขาใจวา รัฐสภาไทยยึดกฎคะแนนเสียง
ขางมาก (Simple Majority Rule) ในการลงมติในกระบวนการนิติบัญญัติ รวมทั้งอาจหลงเขาใจวา
กฎหมายที่ผานรัฐสภาเปนกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากประชาชน ในเมื่อสมาชิกรัฐสภา
เปนผูแ ทนของปวงชนชาวไทย แทที่จริง หาไดเปนเชนนั้นไม
ภายใตกฎการลงคะแนนเสียงที่ใชกันมาตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป
2475 เปนตนมา กฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาเกินกวา 25% ของจํานวน
สมาชิกทั้งสิ้นสามารถมีผลบังคับใชได โดยที่รางกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบ (25%+1)
ก็ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาไดแลว
ทําไมจึงเปนเชนนั้น ?
แม ว  า รั ฐ สภาไทยจะยึ ด ถื อ กฎคะแนนเสี ย งข า งมากในการลงมติ ใ นกระบวน
นิติบัญญัติ แตมติของรัฐสภาเพียงไดรับคะแนนเสียงขางมากของจํ านวนสมาชิกที่เขาประชุม
เทานั้น มิไดเขมงวดถือเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกเทาที่มีอยู ในอีกดานหนึ่ง รัฐธรรมนูญ
ฉบับตางๆยึดเกณฑวา สมาชิกรัฐสภาจะตองมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก
ทั้ง หมดที่มี อยู  จึ งจะถือเปนองคประชุม รางกฎหมายที่ไดคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของ
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องคประชุมถือวาไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา ดวยเหตุดังนี้ หากมีสมาชิกมาประชุมเพียง 50%
ของจํานวนสมาชิกทีม่ อี ยู รางกฎหมายที่ไดความเห็นชอบเพียง 25%+1 ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู
สามารถมีผลบังคับได
กฎการลงคะแนนเสียงที่ใชในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภา หากพิจารณา
แตเพียงกะพี้แลว ทําใหหลงเขาใจวาเปนกฎคะแนนเสียงขางมาก แตเนื้อแทเปนกฎคะแนนเสียง
ขางนอย (Minority Rule) เพราะรางกฎหมายที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาไมถึง 50%
ของจํานวนสมาชิกที่มีอยูอาจมีผลบังคับใชได การใชกฎคะแนนเสียงขางนอยโดยเนื้อแทเชนนี้เอง
ทําใหรัฐสภาไทยผลิตกฎหมายมากเกินกวาระดับอันเหมาะสม และมิอาจกลาวอางอยางเต็มปาก
เต็มคําไดวา กฎหมายเหลานี้ไดรับความยินยอมเห็นชอบจากประชาชน ในเมื่อมีกฎหมายจํานวน
มากที่ผานรัฐสภาโดยมิไดรับความเห็นชอบจากเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกที่มีอยู กฎการ
ลงคะแนนเสียงทีใ่ ชในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภาไทยจึงทําใหสังคมไทยมีกฎหมายลนเกิน
รัฐธรรมนูญฉบับตางๆมิไดกําหนดกฎการลงคะแนนเสียงใหแตกตางตามประเภท
ของกฎหมาย แมวารัฐธรรมนูญตัง้ แตฉบับป 2489 เปนตนมา จะจําแนกกฎหมายออกเปน 2 กลุม
อันประกอบดวยกฎหมายทั่วไปและกฎหมายเกี่ยวดวยการเงิน แตหาไดบังคับใชกฎการลงคะแนน
เสียงที่แตกตางกันไม จารีตรัฐธรรมนูญแตอดีตมุงสงวนอํานาจในการเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวย
การเงินไวกับฝายบริหาร และลิดรอนอํานาจฝายนิติบัญญัติในการเสนอรางกฎหมายประเภทนี้
จารีตเชนนี้ไมเปนผลดีตอสุขภาพของรัฐสภา เพราะการลิดรอนอํ านาจหนาที่ฝายนิติบัญญัติ
นอกจากจะสรางอุปสรรคในการเอื้ออํ านวยใหมีนวัตกรรมในดานนิติบัญญัติแลว ยังอาจทําให
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีประพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทําหนาที่นิติบัญญัติไดอีกดวย ดังนั้น
การสงวนอํ านาจในการนํ าเสนอรางกฎหมายเกี่ยวดวยการเงินไวกับฝายบริหารจึงเปนจารีต
ซึง่ มิควรธํารงไวตอไป
หากจะมี ก ารแก ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ ในอนาคต กฎการลงคะแนนเสีย งในรัฐสภา
เปนประเด็นสําคัญทีพ่ งึ พิจารณาอยางยิ่ง หลักการพื้นฐานที่พึงพิจารณามีอยางนอย 2 หลักการ
หลักการแรกวาดวยความยากงายในการผานกฎหมาย หลักการที่สองวาดวยความยินยอมเห็น
ชอบของประชาชน
กฎการลงคะแนนเสียงในกระบวนการนิติบัญญัติในรัฐสภาไทยเกื้อกูลใหการ
ผานกฎหมายเปนไปไดโดยงาย (กระนั้นก็ตาม ยังไมทันอกทันใจผูคนบางหมูเหลา) แตทําให
กฎหมายจํานวนมากมิอาจกลาวอางไดวาไดรับความยินยอมเห็นชอบจากประชาชน
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หากยึดหลักความยินยอมเห็นชอบจากประชาชนในการรางกฎหมาย ก็ตองยึด
กฎคะแนนเสียงขางมากแทนที่กฎคะแนนเสียงขางนอยที่ใชอยูในปจจุบัน กลาวคือ ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากเสียงขางมากของจํานวนสมาชิกที่มีอยู
กฎหมายเกี่ยวดวยการเงินสมควรตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชน เพราะ
เปนกฎหมายที่กระทบตอทุกขสุขและสวัสดิภาพของประชาชน ดังนั้น จึงตองยึดกฎคะแนนเสียง
ขางมากที่แทจริง (เกินกวา 50% ของจํานวนสมาชิกที่มีอยู) กฎหมายในกลุมนี้ประกอบดวย
กฎหมายภาษีอากร กฎหมายงบประมาณรายจาย กฎหมายเงินตรา กฎหมายหนี้สาธารณะ
กฎหมายการบริหารการคลัง กฎหมายการบริหารการเงิน กฎหมายรัฐวิสาหกิจ และกฎหมายการ
ตรวจเงินแผนดิน
รั ฐธรรมนูญมักจะกํ าหนดใหใชกฎคะแนนเสียงขางมากที่เขมงวด (Qualified
Majority Rule) อาทิเชน คะแนนเสียงสองในสาม หรือคะแนนเสียงสามในสี่ ในกรณีการทําสัญญา
หรื อ ข อ ตกลงระหว า งประเทศที่ มี ผ ลในการเปลี่ ย นแปลงเขตราชอาณาจั ก ร และในกรณี
การประกาศสงคราม
กฎคะแนนเสียงขางมากที่เขมงวด (คะแนนเสียงสองในสาม) สมควรนํามาบังคับ
ใชกับการตรากฎหมายเพื่ออนุวัตรตามเงื่อนไขการดําเนินนโยบาย (Policy Conditionalities)
ทีผ่ กู ติดมากับเงินใหกูขององคกรโลกบาล (กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารโลก ฯลฯ) และ
ประเทศมหาอํานาจ เพราะกฎหมายในกลุมนี้มักจะมีผลในการลิดรอนอธิปไตยของประเทศชาติ
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กฎการลงคะแนนเสียงกับการเลือกตั้ง0
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทยเมื่อวันที่ 4
มีนาคม 2543 และการเลือกตั้ง 'ซํ้า' เมือ่ วันที่ 29 เมษายน ศกเดียวกัน บงชี้ใหเห็นขอบกพรองของ
กฎการลงคะแนนเสียง (Voting Rule) อันสะทอนใหเห็นภูมิปญญาของสมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญ
ผูร า งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหใชระบบการเลือกตั้ง
(Electoral System) แตกตางกันระหวางการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา
ระบบการเลือกตั้งโดยทั่วไปอาจจําแนกเปน 3 ระบบ ไดแก ระบบพหุนิยม
(Plurality System) ระบบเสียงขางมาก (Majority System) และระบบการเลือกตั้งตามสัดสวน
คะแนนเสียง (Proportional System)
ในการเลือกตั้งภายใตระบบพหุนิยม ผูที่ไดคะแนนเสียงสูงสุดจะไดรับเลือกตั้ง
โดยไมสนใจวา คะแนนเสียงที่ไดรับมากกวา 50% ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งหรือไม ระบบการ
เลือกตัง้ ดังกลาวนี้เรียกกันอีกชื่อหนึ่งวา First-past-the-post System กลาวคือ ผูที่เขา 'เสนชัย'
เปนคนแรกเปนผูชนะ ระบบพหุนิยมใชในประเทศอังกฤษและประเทศที่เคยเปนอาณานิคมของ
อังกฤษ รวมตลอดจนประเทศที่ตกอยูใตอิทธิพลของอังกฤษ
ระบบเสียงขางมากกําหนดกติกาไววา ผูที่ไดรับเลือกตั้งนอกจากจะไดรับคะแนน
เสียงมากกวาผูสมัครคนอื่นแลว ยังตองไดคะแนนเสียงมากกวา 50% ของผูใชสิทธิเลือกตั้งอีกดวย
หากไมมีผูสมัครคนใดที่ไดรับคะแนนเสียงมากกวา 50% ก็ตอ งตัดทอนผูสมัครใหเหลือเฉพาะผูที่ได
รับคะแนนสูงสุด 2-3 อันดับแรก เพื่อใหมีการเลือกตั้งรอบสองหรือสาม จนกวาจะไดตัวผูชนะ
การเลือกตั้งที่ไดรับคะแนนเสียงมากกวา 50% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง ระบบดังกลาวนี้ใชในการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาฝรั่งเศสและออสเตรเลีย การเลือกตั้งประธานาธิบดีในประเทศสวนใหญ
นิยมใชระบบนี้ดวย

0

หมายเหตุ

ตี พิ ม พ ค รั้ ง แรกในคอลัมน "จากท า พระจั น ทร ถึ ง สนามหลวง" ผู  จั ด การรายวั น ฉบั บ
วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2543
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ระบบการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียง มีสามัญนามวา Party – List System
พรรคการเมืองแตละพรรคจะมีจํานวนสมาชิกรัฐสภาตามสัดสวนคะแนนเสียงที่ไดรับจากผูมีสิทธิ
เลือกตั้ง (Proportional Representation)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร เลือกใชระบบพหุนิยมผสมผสานกับระบบการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียง
(มาตรา 98) สวนการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใชระบบพหุนิยมระบบเดียว (มาตรา 121 –123)
รัฐธรรมนูญป 2540 พยายามยึดหลักการ ‘One person, one vote’ กลาวคือ
กํ าหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ทั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร (มาตรา 102) และสมาชิกวุฒิสภา (มาตรา 123) ความแตกตางสําคัญอยูที่การกําหนดเขต
การเลือกตั้ง ในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีการแบงเขตเลือกตั้งจนแตละเขต
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฏรไดเพียงคนเดียว แตในกรณีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญ
กําหนดใหจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง (มาตรา122) มิหนําซํ้ายังกําหนดจํานวนสมาชิกวุฒิสภา
ทัง้ หมด 200 คน (มาตรา 121) ดังนั้น บางจังหวัดจะมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวาหนึ่งคน
การกําหนดใหจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง โดยที่บางจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาได
มากกวาหนึง่ คน ทําใหการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภามิไดเปนไปตามหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’
หากใหความสําคัญแกหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ เปนดานหลัก ยอมมีทางเลือกอยางนอย 2
ทาง ทางหนึง่ ไดแก การกําหนดจํานวนสมาชิกวุฒิสภาใหเทากับจํานวนจังหวัด หรืออาจกําหนด
ใหแตละจังหวัดมีตัวแทนในวุฒิสภาได 2-3 คน โดยทุกจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาจํานวนเทากัน ทั้งนี้
โดยไมคํ านึงถึงขนาดทางกายภาพหรือจํ านวนประชากรของจังหวัด ดุจดังวุฒิสภาแหงสหรัฐ
อเมริกา ซึง่ ทุกมลรัฐมีตวั แทนในวุฒิสภาจํานวนเทากัน ไมวามลรัฐเล็กหรือใหญ อีกหนทางหนึ่ง
ไดแก การแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพื่อใหเปนไปตามหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ดุจเดียว
กับการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในการนี้ จําเปนตองละทิ้งการกําหนดใหจังหวัดเปนเขต
การเลือกตั้ง (มาตรา 122)
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 พยายามยึดหลักการ ‘One person, one vote’ แต
หลักการ ‘One person, one vote’ จักตองดําเนินการควบคูกับหลักการ ‘เขตเดียว คนเดียว’
ในประเด็นนี้ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยึดเกณฑ ‘One person, one vote’ ควบคูกับ
เกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’ แตการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแมจะกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือก
ผูส มัครไดเพียงคนเดียว (มาตรา 123) แตหาเปนไปตามเกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’ ไม เนื่องเพราะ
จังหวัดซึง่ ถูกกําหนดเปนเขตการเลือกตั้ง (มาตรา 122) บางจังหวัดมีสมาชิกวุฒิสภาไดมากกวา
หนึ่งคน
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ผูมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภามากกวาหนึ่งคน เมื่อถูกกําหนดให
เลือกผู  สมั ครไดเพียงคนเดียว ยอมมีตัวแทนในวุฒิสภาตํ่ ากวาสัดสวนอันสมควร (under–
representation) อาทิเชนกรุงเทพฯ ซึ่งมีสมาชิกวุฒิสภา 18 คน แตผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ
มีสิทธเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ดังนั้น ผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯแตละคนมีสิทธิที่จะมีตัว
แทนในวุฒิสภาเพียง 1 ใน 18 ของจํานวนผูแทนรวมภายใตระบบการเลือกตั้งแบบพหุนิยม
ประกอบกับการกําหนดจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง โดยที่บางเขตมีสมาชิกวุฒิสภาไดหลายคน
และการยึดหลักการ ‘One person, one vote’ ดังทีก่ ลาวขางตนนี้ กอใหเกิดผลกระทบสําคัญ
อยางนอย 2 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ผูชนะการเลือกตั้งยากที่จะไดรับคะแนนเสียงเกินกวา 50% ของ
จํานวนผูใ ชสทิ ธิเลือกตั้ง หากจํานวนผูสมัครมีมากเพียงใด โอกาสที่ผูชนะการเลือกตั้งไดรับคะแนน
เสียงตํ่ากวา 50% ยิง่ มีมากเพียงนัน้ ในการเลือกตั้งสมาชิกครั้งแรก ผูชนะการเลือกตั้งบางคน
ไดคะแนนเสียงเพียง 5% ของผูใ ชสิทธิเลือกตั้ง ภายใตระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้ สมาชิกวุฒิ
สภามิอาจกลาวอางอยางเต็มปากเต็มคําวาเปนผูแทนของชนชาวไทย
ประการที่สอง ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังที่เปนอยูเกื้อประโยชนแก
ผูส มัครทีม่ ฐี านเสียง และสงเสริมการจัดตั้งฐานเสียง เพราะสามารถคํานวณไดโดยงายวา จะตอง
มีฐานเสียงอยางนอยเทาไรจึงจะชนะการเลือกตั้ง
ยกตัวอยางเชน สมมติวา กรุงเทพฯมีผูมีสิทธิเลือกตั้ง 4 ลานคน และมีสมาชิก
วุฒสิ ภาได 18 คน หากผูสมัครรับเลือกตั้งสามารถจัดตั้งฐานเสียงไดอยางนอย 222,223 เสียง
ก็สามารถชนะการเลือกตั้งไดโดยไมยากลํ าบาก ยิ่งมีผูนอนหลับทับสิทธิ์มากเพียงใด จํานวน
คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่าเพื่อชนะการเลือกตั้งจะยิ่งนอยเพียงนั้น สมมติวามีผูใชสิทธิเลือกตั้งเพียง
70% คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่าเพียง 155,556 คน ก็สามารถชนะการเลือกตั้งได หากอัตราการ
นอนหลับทับสิทธิ์เทากับ 50% คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่าจะเหลือเพียง 111,112 คน ในทํานองเดียว
กัน หากการกระจายคะแนนเสียงเลือกตั้งมีลักษณะเบไปทางที่ผูสมัครบางคนไดรับคะแนนสูง
ผิดปกติ คะแนนเสียงจัดตั้งขั้นตํ่าเพื่อชนะการเลือกตั้งก็จะลดจํานวนลง ทั้งหมดนี้ตองการอธิบาย
วา เหตุใดผูที่ไดคะแนนเสียงเพียง 20,000 เสียงเศษสามารถชนะการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
สําหรับกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ได
ดวยเหตุที่ระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดังที่เปนอยูในปจจุบันสรางสิ่งจูงใจ
ในการจัดตัง้ ฐานเสียง มรรถวิธีในการจัดตั้งฐานเสียงที่งายที่สุด ก็คือ การอาศัยเครือขายทางการ
เมืองของพรรคการเมืองขนาดใหญ สิ่งจูงใจในการชักนําพรรคการเมืองใหเขามายุงเกี่ยวกับการ
เลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภาดังกลาวนี้ ขัดกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับที่ 2540 ในอีกดานหนึ่ง

84
ในเมือ่ ระบบการเลือกตั้งเชนนี้เกื้อกูลการจัดตั้งฐานเสียง ยอมเกื้อกูลการซื้อเสียงดวย เพราะการซื้อ
เสียงเพียง 100,000 – 150,000 เสียง ก็สามารถชนะการเลือกตั้งในกรุงเทพฯได
หากมี ก ารเปลี่ ยนแปลงกฎการลงคะแนนเสียง แทนที่จะยึดหลักการ ‘One
person, one vote’ ก็ใหผมู สี ทิ ธเลือกตั้งเลือกผูสมัครตามจํานวนที่เขตการเลือกตั้งนั้นพึงมี หาก
กรุงเทพฯ มีสมาชิกวุฒิสภา 18 คน ผูมีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพฯ ควรจะมีสิทธิเลือกผูสมัครได 18
คน ในกรณีนี้ การจัดตั้งฐานเสียงและการซื้อเสียงทําไดยาก ถึงอัตราการนอนหลับทับสิทธิจะสูงถึง
50% ก็ยงั ตองจัดตัง้ ฐานเสียงและ/หรือซื้อเสียงถึง 2 ลานคน (จากจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมมติ 4
ลานคน)
แม ว  า การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรและวุ ฒิ ส ภายึ ด หลั ก การ ‘One
person, one vote’ แตดวยเหตุที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแขวน ‘ผูชนะการเลือกตั้ง’ ที่มี
ประพฤติกรรมการซื้อเสียงและทุจริต โดยใหมีการเลือกตั้งใหมเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนที่มาทดแทน
‘ผูช นะการเลือกตั้ง’ ทีถ่ กู แขวน หลักการ ‘One person, one vote’ ทัง้ การเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภา ก็แปรเปลี่ยนเปนหลักการ ‘One person, many votes’ อาทิเชน
ผูม สี ทิ ธิเลือกตัง้ คนหนึ่งใชสิทธิเลือกนายเจิมศักดิ์ ปนทอง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 โดยที่นาย
เจิมศักดิ์ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง แตมี ‘ผูช นะการเลือกตั้ง’ บางคนไมไดรับ
การรับรอง จนตองมีการเลือกตั้งใหมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2543 สมมติวา ผูมีสิทธิเลือกตั้งคนเดิม
ใชสิทธิเลือกคุณหญิงชดชอย โสภณพนิช โดยที่ กกต. ใหการรับรองวาเปนผูชนะการเลือกตั้ง ตาม
ตัวอยางในกรณีนี้ ผูมีสิทธิเลือกตั้งดังกลาวใชสิทธิตามหลักการ ‘One person, two votes’ หาใช
‘One person, one vote’ ไม ดังนี้ จะเห็นไดวา ระบบการบริหารการเลือกตั้งมีสวนบิดเบือน
หลักการ ‘One person, one vote’
หากตองการยึดหลักการ ‘One person, one vote’ อยางมัน่ คง หนทางที่งาย
ทีส่ ดุ ในการแกปญหานี้ ก็คือ เมื่อมีการแขวนหรือไมรับรอง ‘ผูช นะการเลือกตั้ง’ คนใด ก็ใหเลื่อน
ผูไดรับคะแนนเสียงรองลงมาใหเปนผูชนะการเลือกตั้งแทน การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
การเลือกตัง้ เชนนี้ จะชวยลดตนทุนของสังคมจํานวนมาก ไมจําเพาะแตตนทุนการจัดการเลือกตั้ง
เทานั้น หากยังรวมถึงตนทุนการรณรงคทางการเมืองของผูสมัครรับเลือกตั้ง และตนทุนในการ
เลือกตั้งของผูมีสิทธิเลือกตั้งอีกดวย
ระบบการเลื อ กตั้ ง และกฎการลงคะแนนเสี ย ง ดั ง ที่ ป รากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีขอบกพรองที่จักตองเยียวยาแกไข
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การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก2
การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาครั้ ง แรกตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจักรไทย
พ.ศ.2540 เสร็จสิ้นลงเมื่อวันเสารที่ 4 มีนาคม 2543 ผลการเลือกตั้งครั้งนี้กอใหเกิด 4 ปติ และ 3
สลด
ปติที่หนึ่ง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ประชาชนตื่นตัวทางการเมืองและไปใชสิทธิเลือก
ตั้ ง มากกว า ปกติ ผลการประมาณการเบื้อ งต น พบว า อัตราการใชสิท ธิ์ถัวเฉลี่ยทั้งประเทศ
(Average Turn-out Rate) สูงกวา 70% จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ์สูงกวา 80% ไดแก กระบี่ สตูล
ตรัง ภูเก็ต และลําพูนตามลําดับ จังหวัดที่มีผูมาใชสิทธิ์นอยที่สุด ไดแก เพชรบูรณ หนองคาย
บุรีรัมย หนองบัวลํ าภู และกํ าแพงเพชร กระนั้นก็ตาม อัตราการใชสิทธิ์ก็ยังสูงกวา 60%
ในขณะทีก่ รุงเทพมหานครมีผูมาใชสิทธิ์ 71.75% (ไทยโพสต ฉบับวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2543)
ปติที่สอง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูที่ไดรับเลือกตั้งใหเปนสมาชิกวุฒิสภามีวุฒิการ
ศึกษาตัง้ แตระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในจํานวนวุฒิสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้ง 200 คน จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 123 คน (61.5%) และสูงกวาปริญญาตรี 77 คน (38.5%) (มติชนรายวัน ฉบับ
วันจันทรที่ 6 มีนาคม 2543)
ป ติที่ สาม ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูนํ าทองถิ่นและผูที่อุทิศชีวิตทํ างานเพื่อ
ประชาสังคมไทยจํานวนไมนอยมีชัยในการเลือกตั้ง ในขณะที่อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภาจํานวนมากกลับสอบตก
ปติที่สี่ ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งนี้ยังไมปรากฏ
รายงานขาวการฆาฟนเพื่อแยงชิงตําแหนงทางการเมือง
ในขณะที่การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกกอใหเกิด 4 ปติ แตก็นํามาซึ่ง
ความเศราสลดอยางนอย 3 ประการ
สลดที่ ห นึ่ ง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การโกงการเลือกตั้งยังคงปรากฏอยาง
แพรหลาย ทัง้ นีม้ ลู นิธิองคกรกลางรายงานวา 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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นครราชสีมา ลําปาง เชียงราย และแมฮองสอน (จังหวัดละ 1 ราย) (มติชน ฉบับวันอังคารที่ 7
มีนาคม 2543)
สลดที่สอง ไดแก ขอเท็จจริงที่วา การซื้อขายเสียงยังคงปรากฏอยางแพรหลาย
สื่อมวลชนแขนงตางๆทั้งไทยและเทศพากันรายงานขาวเกี่ยวกับเรื่องนี้ แตการดําเนินการลงโทษ
ผูล ะเมิดกฎหมายลําบากยากยิ่ง เนื่องจากเปนอาชญากรรมที่ปราศจากเจาทุกข (Crime Without
Victims)
สลดที่สาม ไดแก ขอเท็จจริงที่วา ผูที่ประกอบกิจกรรมนอกระบบหรือกิจกรรม
ทีผ่ ดิ กฎหมาย ยังคงสามารถเล็ดลอดเขาสูวุฒิสภา
แมวา การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกครั้งนี้จะกอใหเกิดปติ 4 ประการ แตประเด็นสําคัญ
อยูที่วา ปติเหลานี้มีความยั่งยืนสถาพรมากนอยเพียงใด ในการนี้ จําเปนตองเพงพิเคราะห
ขอบกพรอง ทั้งที่ปรากฏในกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง รวมตลอดจนการ
จัดระบบการบริหารการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ขอบกพรองประการแรก ไดแก การสรางแบบจําลองสมาชิกวุฒิสภาบนพื้นฐาน
แหงความฝน มากกวาการยึดพื้นฐานแหงความเปนจริง ดวยเหตุที่สมาชิกวุฒิสภาถูกกําหนดใหมี
หนาที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย รวมตลอดจนการแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการ
เมืองและตําแหนงผูบริหารราชการแผนดินระดับสูง ผูรางรัฐธรรมนูญจึงวาดภาพสมาชิกวุฒิสภา
ประดุจหนึ่ง ‘อรหันต’ ผูบรรลุปรมัตถธรรม กลาวคือ ตองเปนผูมีคุณสมบัติพรั่งพรอมทั้งดาน
คุณวุฒิ วัยวุฒิ และวุฒิภาวะ ตลอดจนไมมีกิเลสตัณหา ไมยึดติดในผลประโยชนสวนบุคคล และ
อยูใ นฐานะทีจ่ ะดําเนินการใดๆ เพื่อผลประโยชนของประเทศชาติโดยสวนรวม อีกทั้งตองมีความ
เปนกลางทางการเมือง โดยไมฝกใฝพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดหรือกลุมการเมืองกลุมหนึ่ง
กลุม ใด แบบจําลองสมาชิกวุฒิสภาในฝนดังกลาวนี้เปนพื้นฐานในการออกแบบการเมือง (political
design) ในดานตางๆ ขอบกพรองสําคัญของแบบจําลองนี้อยูที่การยึดขอสมมติที่ไมตรงตอพื้น
ฐานแหงความเปนจริงในสังคมการเมืองไทย และไมตรงตอธรรมชาติมนุษยที่มีกิเลส มีตัณหา และ
มีความเห็นแกได ในสังคมที่ถูกถักรอยดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางรัดรึงดังเชนสังคม
ไทย ยอมยากทีจ่ ะแสวงหาบุคคลที่มิไดอยูในเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในประการสําคัญ
ผูท จี่ ะผานเขาสูประตูวุฒิสภาไดตองไดรับเลือกตั้งจากประชาชนผูมีกิเลส ตัณหา และความเห็นแก
ได ระบบการเลือกตั้งมิอาจคัดสรร ‘อรหันต’ ได ความขอนี้มิไดมีนัยวา ระบบการแตงตั้งจะชวยให
ไดมาซึ่ง ‘อรหันต’
ขอบกพรองประการที่สอง ไดแก อิทธิพลการครอบงําของระบบบัณฑิตยาธิปไตย
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยึดฐานความเชื่อวา ผูที่มีการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาตรีขึ้นไปสามารถ
ทํ าหนาที่ผูแทนของชนชาวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ผูมีการศึกษานอยไมสามารถ
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ทําหนาที่นี้ได ดวยเหตุดังนี้ รัฐธรรมนูญจึงกําหนดคุณสมบัติผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรและวุฒิสภาวา ตองมีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางนอย โดยมีบทเฉพาะกาล
ยกเวนเฉพาะการเลือกตั้งครั้งแรก ขอกําหนดดังกลาวนี้ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบโรง
เรียนมากเกินไป โดยมิไดใหความสําคัญแกการเรียนรูนอกระบบโรงเรียนแมแตนอย การกําหนด
คุณสมบัติเชนนี้เองมีผลในการกีดกันผูนําและปราชญชาวบานผูไมมีการศึกษาอยางเปนทางการ
เปนสมาชิกรัฐสภา ทั้งๆที่ความรูและภูมิปญญาของบุคคลเหลานี้เกื้อกูลการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
อยางยิ่งยวด ในอีกดานหนึ่ง นักการเมืองหนาเกาที่มีวุฒิบัตรตํ่ากวาระดับปริญญาตรีสามารถ
แกปญหาโรคพรองปริญญาบัตรไดโดยไมยาก เพราะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทํา
หนาที่เปน McUniversity ในขณะที่McDonald ใหบริการ ‘แดกดวน ยัดเร็ว’ McUniversity
สามารถพิมพปริญญาบัตรสนองตอบความตองการของนักการเมืองดวยการจัดหลักสูตรเรงรัด
เพราะมหาวิทยาลัยแปรสภาพเปน ‘โรงพิมพปริญญาบัตร’ มาชานานแลว ขอเท็จจริงที่วุฒิสมาชิก
มีปริญญาบัตรจึงมิใชเรื่องนาปติ
ขอบกพรองประการที่สาม ไดแก การหามผูสมัครรับเลือกตั้งเปน สว.หาเสียง
แต อนุญาตใหแ นะนํ าตั วได ข อหา มดัง กลา วนี้มี ผลตอ สารสนเทศทางการเมือง (Political
Information) ในตลาดการเมือง ตามปกติตลาดการเมืองมีสารสนเทศที่ไมสมบูรณ (Imperfect
Information) และไรสมมาตร (Asymmetric Information) อยูแ ลว ขอหามดังกลาวนี้มีผลในการ
ทําใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) ตอไป ประชาชนตัดสิน
ใจในการเลือกตั้งจากขอมูลที่ไมสมบูรณ เพราะการแสวงหาขอมูลมีตนทุนที่ตองเสีย ซึ่งเรียกวา
“ตนทุนสารสนเทศ”(Information Cost) ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งจะแสวงหาสารสนเทศจนถึงระดับที่ตนทุน
สวนเพิ่ม (Marginal Information Cost) เทากับประโยชนสวนเพิ่มที่ไดรับจากสารสนเทศ
(Marginal Information Benefit) ไมมผี มู สี ทิ ธิเลือกตั้งคนใดยินดีจายอยางไมอั้นเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลขาวสารที่สมบูรณ การหามหาเสียงทําใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไมสามารถทราบไดวา ผูสมัคร
แตละคนมีนโยบายดานตางๆอยางไรบาง แมสมาชิกวุฒิสภามีหนาที่กลั่นกรองกฎหมาย แตการ
กลัน่ กรองกฎหมายก็ตองมีจุดยืนหรือ ‘นโยบาย’ ทัง้ ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม การหาม
หาเสียงเปนมาตรการที่เกื้อประโยชนแก ผูสมัครที่มีอาชีพดานสื่อมวลชนและผูที่ปรากฏเปนขาว
อยูเ สมอ ดังนัน้ จึงเปนมาตรการที่กอใหเกิดการแขงขันทางการเมืองที่ไมเปนธรรม
ขอบกพรองประการที่สี่ ไดแก การเลือกปฏิบัติระหวางผูสมัครรับเลือกตั้ง สว.
กับ สส. ในกรณีการสังกัดพรรคการเมือง ในขณะที่ผูสมัครรับเลือกตั้ง สส. ตองสังกัดพรรค แต สว.
หามสังกัดพรรค แทที่จริงแลว การไมบังคับใหสังกัดพรรคชวยขจัดทํ านบกีดขวางการเขาสู
ตลาดการเมือง(Barriers to Entry) อันเกือ้ กูลใหมีการแขงขันที่สมบูรณขึ้น แตเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ในการหาม สว. สังกัดพรรค ก็เพราะตองการใหวุฒิสภามีความเปนกลาง
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ทางการเมืองมากกวาที่จะมุงประเด็นความสมบูรณของการแขงขันในตลาดการเมือง หากเราเชื่อ
วา มนุษยเปน ‘สัตวการเมือง’ ยอมเปนการยากที่จะแสวงหา ‘สัตวการเมือง’ ทีม่ คี วามเปนกลาง
ทางการเมือง โดยในที่สุดก็ตองตั้งคําถามวา อะไรคือความเปนกลางทางการเมือง และใครได
ประโยชนจาก ‘ความเปนกลางทางการเมือง’ ดังกลาวนี้ ขอเท็จจริงปรากฏวา ในการเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒสิ ภาครั้งนี้ มีผูสมัครที่เคยเปน ส.ส. ในสังกัดพรรคการเมืองตางๆ และผูสมัครที่เปน
เครือญาติของนักการเมืองจํานวนมาก หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน (ฉบับวันพุธที่ 8 มีนาคม
2543) รายงานวา ในจํานวนวุฒิสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งครั้งนี้ 200 คน มีถึง 113 คน (58.5%) ที่มี
ความสัมพันธกับพรรคการเมืองตางๆ โดยที่ สว. ใน ‘สังกัด’ พรรคประชาธิปตยมีมากถึง 41 คน
รองลงมาไดแก วาที่พรรคไทยรักไทย (29 คน) พรรคความหวังใหม (17 คน) พรรคชาติไทย (12
คน) และพรรคชาติพัฒนา (10 คน)
ขอบกพรองประการที่หา ไดแก การบังคับใหใชสิทธิเลือกตั้ง การไมใชสิทธิเลือก
ตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรที่ทําใหไมอาจไปเลือกตั้งไดยอมเสียสิทธิเลือกตั้ง (มาตรา 68 แหง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540) สิทธิเลือกตั้งเปนสิทธิตามธรรมชาติ (Natural Right) ประชาชนจะใช
สิทธิเลือกตั้งก็ตอเมื่อประโยชนที่ไดจากการใชสิทธิ (Voting Benefits) คุมกับตนทุนที่ตองเสีย
(Voting Cost) การบังคับการใชสิทธิเลือกตั้ง นอกจากจะเปนการลิดรอนสิทธิตามธรรมชาติของ
ประชาชนแล ว ยั ง ก อ ให เ กิ ด ต น ทุ น ปฏิ บั ติ ก าร (Transaction Cost) หรื อ ค า เสี ย โอกาส
(Opportunity Cost) จํานวนมาก ในดานหนึ่งประชาชนที่ยายถิ่นเพื่อหางานทําตองเสียคาใชจาย
ในการเดินทางเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง ในอีกดานหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งตองเสียคาใชจาย
จํานวนมากในการจัดทํารายชื่อผูไมใชสิทธิเลือกตั้ง การพิจารณาหนังสือแสดงเหตุผลการไมใชสิทธิ
และการลงโทษผูไมใชสิทธิโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
การทีอ่ ตั ราการใชสิทธิเลือกตั้งครั้งนี้อยูในระดับสูง สวนหนึ่งเปนเพราะประชาชน
จํานวนไมนอ ยมีความคาดหวังเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมือง อีกสวนหนึ่งมิอาจปฏิเสธไดวา มิไดเกิด
จากมาตรการการบังคับการใชสิทธิเลือกตั้ง โดยที่ผูเดินทางกลับภูมิลําเนาเพื่อใชสิทธิเลือกตั้ง
จํานวนไมนอ ยมิไดรับทราบขอกฎหมายที่สมบูรณ บางคนเขาใจวา การไมใชสิทธิจะถูกลงโทษทาง
อาญาในอนาคต หากประชาชนรับทราบขอกฎหมายโดยสมบูรณ และรัฐสภาใหมตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไมสามารถกอใหเกิดการปฏิรูปทางการเมืองดังที่คาดหวัง
อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งยอมตกตํ่าลง และการซื้อขายเสียงจะมีมากขึ้นในอนาคต
ขอบกพรองประการที่หก ไดแก การกําหนดระบบการเลือกตั้งโดยใหผูมีสิทธิเลือก
ตัง้ สามารถใชสทิ ธิเพียง 1 คะแนนเสียง ทั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกวุฒิสภาเพียง 1 คน และจังหวัด
ทีม่ สี มาชิกไดมากกวา 1 คน ระบบการเลือกตั้งดังกลาวนี้เกื้อกูลการจัดตั้งฐานเสียงและสงเสริม
การซือ้ เสียงโดยออม โดยเฉพาะอยางยิ่งในจังหวัดที่มี สว. ไดมากกวา 1 คน ในประการสําคัญ
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ใหประโยชนแกผูที่มีเครือขายการเมืองของตนเอง หรืออาศัยเครือขายทางการเมืองของพรรค
การเมือง
ขอบกพรองประการที่เจ็ด ไดแก อคติในการสงเสริมการใชสิทธิเลือกตั้งของคน
ไทยในตางประเทศมากเกินไป ทั้งๆที่คนไทยเหลานี้จํานวนไมนอยตัดสินใจทิ้งถิ่นฐานไทย แทนที่
คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเอื้ออํ านวยใหคนไทยในชนบทที่อพยพไปทํ างานในที่ตางๆภายใน
ประเทศสามารถใชสิทธิเลือกตั้ง โดยไมตองเสียคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา ทั้งๆที่
คนไทยเหล า นี้โ ดยพื้ น ฐานมี ฐ านะยากจน คณะกรรมการการเลือกตั้งกลับคิดถึงการอํ านวย
ความสะดวกแกคนไทยในตางประเทศมากกวาคนไทยภายในประเทศ อคติในการดําเนินนโยบาย
ในแนวทางทีเ่ กือ้ ประโยชนคนรวย และลงโทษคนจน ไมนาเชื่อวาจะแพรระบาดมาสูคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง
แมวาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในประวัติศาสตรการเมืองไทยจะกอ
ใหเกิดปติ 4 ประการ แตปติเหลานั้นหาไดมีความยั่งยืนสถาพร และหาไดเสริมแตงสังคม
การเมืองไทยให ดีขึ้น ตรงกันขาม สลด 3 ประการที่เห็นไดจากการเลือกตั้งครั้งนี้กลับฝงรากลึก
และยั่งยืน
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การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่พึงปรารถนา3
รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหวุฒิสภามีอํานาจอยาง
กวางขวางมากกวารัฐธรรมนูญฉบับใดๆกอนหนานี้ อํานาจหนาที่ดงกลาวนี้กลาวโดยสรุปแลวมีอยู
อยางนอย 3 ประการ กลาวคือ
ประการแรก ไดแก อํานาจในการกลั่นกรองกฎหมาย ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2517 ฉบับป 2521 และฉบับป 2534
ประการที่สอง ไดแก อํานาจในการแตงตั้งบุคคลดํารงตําแหนงในองคกรที่ทํา
หนาทีต่ รวจสอบดานตางๆในสังคมการเมืองไทย ดังเชนคณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการ
ปอ งกั น และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง
ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินและผูวาการตรวจเงินแผนดิน
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ประการที่สาม ไดแก อํานาจในการถอดถอนผูดํารงตําแหนงระดับสูง นับตั้งแต
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธาน
ศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด อัยการสูงสุด ผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา
กรรมการตรวจเงินแผนดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการเลือกตั้งผูพิพากษาหรือตุลาการ
พนักงานอัยการ และผูดํารงตําแหนงระดับสูงอื่นๆ
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหวุฒิสภามี
อํานาจหนาที่อยางกวางขวางเชนนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงออกแบบการเมือง (political design)
โดยหวังที่จะได ‘อรหันต’ มาดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภา นอกจากการกําหนดคุณสมบัติดาน
คุณวุฒิ (อยางนอยระดับปริญญาตรี) วัยวุฒิ (อยางนอยอายุ 40 ปบริบูรณ) และวุฒิภาวะ
อยางคอนขางเขมงวดแลว ยังมีขอหามมิใหสังกัดพรรคการเมือง และหามหาเสียง ผูที่เคยดํารง
ตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภามิได เวนแตจะพนจาก
ตําแหนงมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป สวนสมาชิกวุฒิสภาไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภาสมัยที่สอง ติดตอกัน

3

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในนิตยสารผูจัดการรายเดือน ฉบับเดือนเมษายน 2543
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การออกแบบทางการเมืองในสวนที่เกี่ยวกับวุฒิสภาดังที่กลาวขางตนนี้ ขัดตอ
ธรรมชาติของมนุษยที่มีกิเลสตัณหาและความเห็นแกได และขัดตอความสัมพันธระหวางมนุษยใน
สังคม ในประการสํ าคัญ มิไดเกื้อกูลใหตลาดนักการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect
Competition) และมีความเปนธรรมในการแขงขัน ดังนั้น จึงสมควรพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง เพื่อใหสังคมการเมืองไทยสามารถขับเคลื่อนอยาง
มีประสิทธิภาพได ขอเสนอตอไปนี้มุงแกไขขอบกพรองอันเกิดจากกฎหมายรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายการเลือกตั้งปจจุบัน
ขอเสนอประการแรก การออกแบบการเมืองควรยึดถือขอสมมติวา มนุษยมี
กิเลส มีตัณหา และมีความเห็นแกได โดยตองการแสวงหาอรรถประโยชนสูงสุด (Utility
Maximization) ทัง้ นีต้ อ งไมตั้งความหวังวา จะได ‘อรหันต’ มาเปนสมาชิกรัฐสภา ในสังคม
ประชาธิปไตยที่ยึดถือการเลือกตั้งเปนกลไกในการคัดสรรบุคคลเขารัฐสภายอมเปนไปมิไดที่จะได
มาซึ่ง ‘อรหันต’ ในเมือ่ ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งเปนเพียงปุถุชนที่มีกิเลส ตัณหา และความเห็นแกได หากมี
‘อรหันต’ กาวลวงสูรัฐสภาก็เปนเหตุบังเอิญอยางยิ่ง ในสังคมเผด็จการ/คณาธิปไตย ก็ไมมี
หลักประกันเฉกเชนเดียวกันวา จะได ‘อรหันต’ เปนสมาชิกรัฐสภา ในเมื่อผูมีอํานาจเผด็จการก็
เปนปุถุชนไมแตกตางกัน
ขอเสนอประการที่สอง เปาหมายหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การเลือกตัง้ อยูท กี่ ารเกื้อกูลใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ โดยพยายามทําลายทํานบ
กีดขวางการเขาสูตลาดเพื่อการแขงขัน (Barriers to Entry) หากรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
การเลือกตั้งเสริมสรางอํานาจผูกขาดในตลาดการเมือง ยอมมีผลบั่นทอนประสิทธิภาพของตลาด
ขอเสนอประการที่สาม การไมบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา
ตองสังกัดพรรค ชวยใหอุปทานนักการเมืองในตลาดวุฒิสมาชิกมีมากขึ้น เพราะการสังกัดพรรค
เปนทํานบกีดขวางการเขาสูตลาด แตการบังคับวา ผูสมัคร สว. ตองไมสังกัดพรรคเปนการลดทอน
ความสมบูรณของสารสนเทศ การไมบังคับใหสังกัดพรรคแตกตางจากการบังคับวาตองไมสังกัด
พรรค บทบั ญ ญั ติ ใ นเรื่ อ งนี้ ค วรเป น ไปในทางที่ ผู  ส มั ค รมี เ สรี ภ าพในการเลื อ กว า จะสั ง กั ด
หรือไมสังกัดพรรคก็ได
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หามผูสมัคร สว. สังกัดพรรค เพราะตองการคนที่เปน
กลางในทางการเมืองมากลั่นกรองกฎหมาย รวมทั้งแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงสําคัญ
ในสังคมการเมืองไทย แตมิอาจมีบทบัญญัติหามผูที่เคยเปนสมาชิกหรือผูกพันกับพรรคการเมือง
ลงสมัครรับเลือกตัง้ เพราะละเมิดสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองขั้นพื้นฐาน ขอเท็จจริงปรากฏวา
ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกนี้ ผูที่เคยดํารงตําแหนง สส. และ สว. รวมทั้งลูกเมียและ
คนใกลชิดจํานวนมากลงสมัครรับเลือกตั้ง แมจะมีการเรียกรองและ ‘โฆษณา’ มิใหเลือกผูที่มี
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ความสัมพันธกับพรรคการเมืองหรือกลุมการเมืองเขาวุฒิสภา แตผลการเลือกตั้งปรากฏวา บุคคล
กลุม นี้ไดรับเลือกจํานวนมาก
ในอีกดานหนึ่ง พรรคการเมืองและกลุมการเมืองขนาดใหญลวนตองการยึดกุม
วุฒิสภา เพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลที่จะจัดตั้งในอนาคต แมจะไมมีการสงตัวแทนลงสมัครรับ
เลือกตัง้ โดยนิตนิ ยั แตพฤตินัยกลับตรงกันขาม หัวหนาพรรคบางพรรคถึงกับลงทุนหาเสียงใหสมุน
ของตนอยางเปดเผย ในดานผูสมัครรับเลือกตั้งก็ตองการประโยชนจากเครือขายทางการเมือง
ทีม่ อี ยูแลวของพรรคการเมืองขนาดใหญ
ดังนี้ จะเห็นไดวา ขอหามผูสมัคร สว. มิใหสังกัดพรรคเปนขอหามที่ไรประสิทธิผล
เพราะขัดกับธรรมชาติของพรรคการเมืองและกลุมการเมืองขนาดใหญที่ตองการยึดกุมวุฒิสภา
และขัดกับระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภที่รอยรัดสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความตองการ
ของผูสมัคร สว. ที่จะไดประโยชนจากเครือขายทางการเมืองของพรรคและกลุมการเมืองขนาด
ใหญ
หากรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งเปดกวางใหผูสมัคร สว. สังกัดพรรค
หรือไมกไ็ ด แลวปลอยใหผูมีสิทธิเลือกตั้งมีเสรีภาพในการตัดสินใจวา จะเลือกผูสมัครประเภทใด
สังคมการเมืองไทยก็จะไดประโยชนสูงสุด เพราะการเลือก สว. เปนไปตามเจตจํานงเสรีของผูมี
สิทธิเลือกตัง้ ภายใตระบบที่เปนอยูในปจจุบัน ผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีสารสนเทศที่สมบูรณเกี่ยวกับผู
สมัครในประเด็นการสังกัดพรรค
ขอเสนอประการที่สี่ ระบบบัณฑิตยาธิปไตยเปนระบบที่ไมพึงปรารถนา
กลาวคือ ไมควรนําระดับการศึกษามาเปนทํานบกีดขวางการเขาสูตลาดนักการเมือง สังคมไทย
ในชนบทอยูรอดมาไดดวยผูนําทองถิ่นและปราชญชาวบาน คนเหลานี้มีการศึกษาอยางเปนทาง
การนอย แตอุดมดวยบทเรียนจากการศึกษานอกระบบ สมควรสงเสริมใหมีบทบาทในรัฐสภา
ในอีกดานหนึง่ การไขวควาปริญญาบัตรในปจจุบันมิใชเรื่องยาก เพราะสถาบันอุดมศึกษาทั้งของ
รัฐและเอกชนพรอมที่จะ ‘ขาย’ อยูแ ลว ในเมื่อสถาบันเหลานั้นแปรสภาพเปน McUniversity เปน
เวลาชานานแลว
ขอเสนอประการที่หา ผูส มัครรับเลือกตั้งควรมีสิทธิในการหาเสียง การหาเสียง
เปนการใหสารสนเทศแกประชาชน ผูมีสิทธิเลือกตั้งควรรับทราบจุดยืนทางการเมืองของผูสมัคร
และรับรูแ นวนโยบายทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของผูสมัคร เพราะสมาชิกวุฒิสภามี
หนาทีใ่ นการกลัน่ กรองกฎหมาย โดยที่กระบวนการกลั่นกรองมิอาจหลีกเลี่ยงการใชดุลพินิจ อันมี
ทีม่ าจากอุดมการณทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมได
ขอหามมิใหผูสมัคร สว. หาเสียง ดังที่เปนอยูในระบบปจจุบัน กอใหเกิดการ
แขงขันที่ไมเปนธรรม นักการเมืองหนาเกายอมไดเปรียบนักการเมืองหนาใหม ผูที่ทํางานดาน
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สือ่ สารมวลชนและผูที่เปน ‘บุคคลสาธารณะ’ ยอมไดเปรียบบุคคลอื่น คนธรรมดาสามัญยอม
เสียเปรียบผูมีชื่อเสียงอยูกอนแลว การหามหาเสียงจึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขัน
ขอเท็จจริงจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกปรากฏวา ผูที่ไมมีชื่อเสียงและไมมีฐานเสียง
ไมสามารถหลุดเขาสูวุฒิสภา นอกจากนี้ การหามหาเสียงไมสามารถหยุดยัง้ การซื้อขายเสียงได
ขอเสนอประการที่หก กฎการลงคะแนนเสียง ‘หนึง่ คน หนึ่งคะแนนเสียง’ (One
person, one vote) จักตองบังคับใชควบคูกับการแบงเขตเลือกตั้งตามเกณฑ ‘เขตเดียว คนเดียว’
ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา รัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
กําหนดใหใชเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง (มาตรา 122) โดยที่มีสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งสิ้น 200 คน
(มาตรา 121) ดวยเหตุดังนี้ บางจังหวัดจึงมีวุฒิสมาชิกมากกวา 1 คน ความพิกลพิการเกิดขึ้น
เมื่อกฎหมายการเลือกตั้งกําหนดใหผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกผูสมัครไดเพียงคนเดียว ไมวาจังหวัดนั้น
จะมีสมาชิกวุฒิสภาจํ านวนมากนอยเพียงใด ระบบการเลือกตั้งเชนนี้สงเสริมใหมีการจัดตั้ง
ฐานเสียง และเกือ้ กูลการซื้อเสียง เพราะสามารถคํานวณไดโดยงายวา จะตองไดรับคะแนนเสียง
อยางนอยเทาไร จึงจะ ไดรับการเลือกตั้ง
กฎหมายรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายการเลื อ กตั้ ง ฉบั บ ป จ จุ บั น ออกแบบ
ทางการเมืองและออกแบบสถาบันการเมืองจากขอสมมติและความคาดหวังอันขัดตอธรรมชาติ
ของมนุษยและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการคัดสรร ‘อรหันต’ เปนสมาชิกวุฒิสภา การออก
แบบเชนนี้ นอกจากมิอาจบรรลุเปาหมาย (คือ การได ‘อรหันต’ เปนวุฒิสมาชิก) แลว ยังไมเปน
ผลดีตอกระบวนการปฏิรูปการเมืองอีกดวย
หากตอ งการปฏิ รูป การเมือง ก็ ตองออกแบบการเมืองและออกแบบสถาบัน
การเมือง เพื่อเกื้อกูลใหตลาดการเมืองมีการแขงขันที่สมบูรณ
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ตนทุนการเลือกตั้ง0
การเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย
คณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) มีรายจายในการจัดใหมีการเลือกตั้ง และรายจาย
ในการบริหารระบบการเลือกตั้ง รายจายเหลานี้มาจากงบประมาณแผนดิน ซึ่งภาระตกแก
ประชาชนผูเสียภาษีอากร
ผูสมัครรับเลือกตั้งมีรายจายในการสมัครรับเลือกตั้งและรายจายในการรณรงค
ทางการเมือง รายจายดังกลาวนี้ตกเปนภาระแกผูสมัครรับเลือกตั้งและผูบริจาคเงินอุดหนุน
ทางการเมือง แตผูสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อชนะการเลือกตั้งแลว อาจผลักภาระรายจายนี้ใหแก
ประชาชนผูเสียภาษีอากร ดวยการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกระบวนการกํ าหนดและ
บริหารนโยบายเศรษฐกิจ และกระบวนการจัดจางจัดซื้อในระบบราชการโดยอาศัยอํานาจทางการ
เมืองที่มีอยู
ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งมีรายจายในการใชสิทธิเลือกตั้ง รายการที่สําคัญ ไดแก ตนทุน
สารสนเทศ (Information Cost) คาเสียโอกาส (Opportunity Cost) อันเกิดจากการเสียเวลา
ในการใชสิทธิเลือกตั้งแทนที่จะใชเวลาในการทํางานหารายได และรายจายในการเดินทางเพื่อไป
เลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีบทบัญญัติที่มิไดใหความสําคัญ
แกตน ทุนการเลือกตั้ง อยางนอยที่สุดมิไดเปรียบเทียบตนทุนการเลือกตั้งที่ตองเสียไป กับประโยชน
ทีค่ าดวาจะได
การบั ง คั บ ให ป ระชาชนใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นั บ เป น มาตรการที่ ก  อ ให เ กิ ด ต น ทุ น
การเลือกตั้งที่สําคัญ รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีบทบัญญัติในหมวดหนาที่ของชนชาวไทย (หมวด
4) วา บุคคลมีหนาที่ไปใชสิทธิเลือกตั้ง การไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุอันสมควรยอมเสีย
สิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 68)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
และสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติที่สอดรับกับรัฐธรรมนูญ โดยกําหนดวา การใชสิทธิ

0

หมายเหตุ

คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 11
พฤษภาคม 2543
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เลือกตั้งเปนหนาที่ที่ตองปฏิบัติ (มาตรา 20) หากไมสามารถใชสิทธิในวันเลือกตั้งได ตองแจง
เหตุ ผ ลแก ค ณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจํ าเขตก อ นวั น เลื อ กตั้ ง ไม น  อ ยกว า 7 วั น หาก
คณะกรรมการเลือกตั้งเห็นวา เหตุผลอันเปนขออางนั้นฟงไมขึ้น ก็ตองแจงใหผูมีสิทธิเลือกตั้งนั้น
ทราบไมนอ ยกวา 3 วัน (มาตรา 21) การไมไปใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุหรือเหตุที่อางนั้น
เปนเหตุอันไมสมควร เปนเหตุใหตองเสียสิทธิเลือกตั้ง(มาตรา 68 วรรค 2 แหงรัฐธรรมนูญฉบับป
2540) และเสียสิทธิการไดรับความชวยเหลือจากรัฐ (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 คาโสหุยที่สําคัญมีอยู 2 ประเภท
คาโสหุยประเภทแรก ไดแก รายจายในการจัดใหมีการเลือกตั้ง และรายจาย
ในการอํานวยการใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรม กกต. เลือกอํานวยความสะดวก
ใหแกราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ดวยการจัดใหมีการเลือกตั้งกอนกําหนดการเลือกตั้ง เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก ผู  ที่ ไ ม ส ามารถใช สิ ท ธิ เ ลือ กตั้ง ในวัน เลือ กตั้งได อี ก ทั้ง อํ านวยความสะดวก
ใหชนชาวไทยที่อาศัยอยูในตางประเทศสามารถใชสิทธิเลือกตั้ง ดวยการจัดตั้งหนวยเลือกตั้ง
ในประเทศตางๆ มาตรการการบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้งจึงทําให กกต. มีคาโสหุยเพิ่มขึ้นจาก
ปกติ สวนคาโสหุยในการอํานวยการใหการเลือกตั้งเปนไปโดยบริสุทธิ์และยุติธรรมเปนคาโสหุย
ที่ กกต. ตองเสียอยูแลว ไมวาจะมีการบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้งหรือไมก็ตาม รายจาย
ประเภทหลั ง นี้ จ ะมี ม ากน อ ยเพี ย งใดขึ้ น อยู  กั บ ความเข ม งวดในการตรวจสอบการทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบของผูสมัครรับเลือกตั้ง
คาโสหุยประเภทที่สอง ไดแก คาโสหุยในการตรวจสอบการใชสิทธิเลือกตั้ง กกต.
มีหนาที่พิจารณาคํ ารองของผูมีสิทธิเลือกตั้งที่ไมสามารถใชสิทธิในวันเลือกตั้ง และวินิจฉัยวา
เหตุแหงการไมใชสิทธิดังกลาวเปนเหตุอันชอบดวยเหตุผลหรือไม ในประการสําคัญ กกต. มีหนาที่
จัดทํารายชือ่ ผูไมใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุ และผูที่แจงเหตุแหงการไมใชสิทธิ แตเหตุที่แจงมิใช
เหตุอันสมควร เพื่อดําเนินการลงโทษตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง คาโสหุยในการ
ดําเนินการเรื่องนี้สูงมาก
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ผูส มัครรับเลือกตั้งมีตนทุนการเลือกตั้งที่ตองเสียอยางนอย 2 ประเภท
ประเภทแรก ไดแก รายจายในการสมัครรับเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกวุฒิสภามีตนทุนในการสมัครรับเลือกตั้งมากกวาผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร เนื่องจากการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภายึดจังหวัดเปนเขตการเลือกตั้ง ในขณะที่เขตการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีขนาดเล็กกวามาก ความแตกตางของตนทุนในการสมัคร
รับเลือกตั้งอยูที่รายจายในการถายรูปผูสมัครเพื่อติดตามเขตการเลือกตั้ง และเพื่อให กกต. นําไป
ใชในการบริหารการเลือกตั้ง ผูที่ลงเลือกตั้งในจังหวัดขนาดใหญเสียตนทุนประเภทนี้มากกวา
จังหวัดขนาดเล็ก
ประเภทที่สอง ไดแก รายจายในการรณรงคทางการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง
เป น สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเสี ย รายจ า ยประเภทนี้ น  อ ยกว า การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร
เนื่องเพราะพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มีขอ หามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาหาเสียง (มาตรา
91) แมจะมีบทบัญญัติให กกต. อํานวยความสะดวกในการแนะนําตัวผูสมัคร กระนั้นก็ตาม
ก็มอิ าจลดทอนรายจายในการรณรงคทางการเมืองในสัดสวนสําคัญ
ผูม สี ทิ ธิเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสียในการใชสิทธิเลือกตั้ง ในขณะที่ กกต. อํานวย
ความสะดวกใหคนไทยในตางแดนสามารถใชสิทธิเลือกตั้งโดยไมตองเดินทางกลับเมืองไทย กกต.
มิไดอํ านวยความสะดวกในลักษณะเดียวกันแกประชาชนภายในประเทศที่ออกไปทํ างานนอก
ภูมลิ าเนา
ํ
หากคนเหลานี้ตองการใชสิทธิเลือกตั้ง ก็ตองเสียคาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนา
การบังคับใหราษฎรใชสิทธิเลือกตั้ง ประกอบกับนโยบายของ กกต. ที่มุงชวยเหลือคนไทย
ในต า งแดนมากกว า คนไทยภายในประเทศจึ ง เป น การลงโทษประชาชนในชนบทที่ ย ากจน
ซึง่ ออกไปทํางานนอกถิ่นฐาน
ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 คาดหวังวา มาตรการบังคับใหราษฎรใชสิทธิ
เลือกตั้งจะทํ าใหการนอนหลับสิทธิ์นอยลง แตขอเท็จจริงปรากฏวา อัตราการใชสิทธิเลือกตั้ง
สมาชิกวุฒิสภา ซึ่งอยูในระดับสูงกวา 70% ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ลดลงมา
เหลือระดับ 53.85% ในการเลือกตัง้ เมื่อวันที่ 29 เมษายน ศกเดียวกัน แสดงใหเห็นวา การตัดสินใจ
ในการใชสทิ ธิเลือกตั้งมิใชการตัดสินใจทางการเมืองเทานั้น หากยังเปนการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
ดวย เพราะผูใชสิทธิเลือกตั้งประเมินผลประโยชนที่ไดเทียบเคียงกับตนทุนที่ตองเสียไปในการใช
สิทธินนั้ หากตองการใหอัตราการใชสิทธิเลือกตั้งสูงขึ้น ก็ตองหาทางลดตนทุนในการใชสิทธิเลือก
ตัง้ เพือ่ ใหประโยชนสุทธิจากการใชสิทธิมีคามากกวาศูนย ชนชาวไทยจํานวนมากออกไปทํางาน
นอกถิ่ น ฐานหากอํ านวยความสะดวกให ค นเหล า นี้ ส ามารถใช สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง โดยไม ต  อ งเสี ย
คาเดินทางกลับภูมิลําเนา อัตราการนอนหลับทับสิทธิ์ก็จะลดลงได
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กกต.เลือกอํ านวยความสะดวกในการใชสิทธิเลือกตั้งแกคนไทยในตางประเทศ
แมวาคนกลุมนี้บางสวนออกไปทํ างานตางประเทศเพราะหนาที่การงานบังคับ แตสวนสําคัญ
ตัดสินใจยายถิ่นฐานแลว ความผูกพันที่มีตอเมืองไทยมิไดมีเทาชาวอีสานที่จําตองเขามาทํางาน
ในกรุงเทพฯ หรือภูมิภาคอื่นๆ การณจึงปรากฏวา อัตราการใชสิทธิเลือกตั้งของคนไทยในตาง
ประเทศตํ่ ากวาอัตราการใชสิทธิของคนไทยในประเทศไทยเปนอันมาก ทั้งๆที่ กกต. ไดใช
งบประมาณจํ านวนมากในการจัดการเลือกตั้งในตางประเทศ งบประมาณจํ านวนเดียวกันนี้
หากใชไปในการเกื้อกูลการใชสิทธิเลือกตั้งของคนไทยในประเทศไทย อัตราการใชสิทธิเลือกตั้ง
จะเขยิบสูงขึ้นอยางปราศจากขอกังขา ระบบการบริหารการเลือกตั้งของ กกต. เปนระบบที่มิได
คํานึงถึงตนทุนการเลือกตั้งโดยประจักษแจง กกต.เลือก ‘แขวน’ ผูส มัครรับเลือกตั้งที่ไดรับเลือกตั้ง
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการเลือกตั้ง แลวสั่งใหมีการเลือกตั้งใหม
การเลือกตัง้ ใหมกอใหเกิดตนทุนแกสังคมมหาศาล เพราะ กกต.ตองใชงบประมาณแผนดินในการ
จัดการเลือกตัง้ ใหม อันเปนภาระของประชาชนผูเสียภาษีอากร ชนชาวไทยตองเสียรายจายในการ
ใชสิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้น และผูสมัครรับเลือกตั้งตองเสียรายจายในการรณรงคทางการเมืองซํ้าแลว
ซําเล
้ า การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้ง โดยเลื่อนผูสมัครรับเลือกตั้งที่มีคะแนนรองลงมาแทน
ผูที่ถูก ‘แขวน’ จะชวยลดทอนตนทุนของสังคมเปนอันมาก
การเลือกตั้งมีตนทุนที่ตองเสีย ทั้ง กกต.ผูจัดการเลือกตั้ง ผูสมัครรับเลือกตั้ง
และผูมีสิทธิเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้งควรจะออกแบบระบบการเลือกตั้ง
โดยกอใหเกิดตนทุนแกสังคมนอยที่สุด และเอื้ออํานวยใหสังคมไดประโยชนสูงสุด รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2541 มิไดคานึ
ํ งถึงตนทุนการเลือกตั้งเทาที่ควร
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คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศเขตเลือกตั้งจํานวน 400 เขต เมื่อ
วันที่ 8 กันยายน 2541 ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ซึง่ กําหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียง 400 คน โดยที่เขตการเลือกตั้งแตละเขตมี
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรเพียงคนเดียว
ในอดีตที่ เ ปน มา การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งไมสูเปนประเด็นทางการเมือง
มากนัก โดยทีอ่ านาจในการกํ
ํ
าหนดเขตการเลือกตั้งเปนอํานาจของกระทรวงมหาดไทย ประชาชน
รวมทั้งนักการเมืองไมเคยตั้งขอกังขาวา การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งมีความเปนธรรมหรือไม
มิไยจะตองกลาวถึงความไมโปรงใสของกระบวนการดังกลาวนี้ พรรคการเมืองโดยทั่วไปมิไดสนใจ
เรือ่ งนี้ หากแตยอมรับอํานาจของกระทรวงมหาดไทยอยางเชื่องๆ เพียงแตตองปรับตัวสนองตอบ
ตอการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งเทานั้น หากการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งเปนไปในทาง
ทําลายคะแนนเสียงของผูสมัครรับเลือกตั้งเดิม พรรคการเมืองก็เพียงแตเปลี่ยนตัวผูสมัครเพื่อให
เหมาะสมกับเขตการเลือกตั้งใหม
แต ก ารที่ อํ านาจในการกํ าหนดเขตการเลื อ กตั้ ง เป น ของกระทรวงมหาดไทย
ยอมหมายความวา อํานาจนั้นเปนของฝายบริหาร รัฐบาลโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สามารถใชอํานาจในการกํ าหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อเกื้อกูลผลประโยชนทางการเมืองของพรรค
รัฐบาลได นับตั้งแตป 2531 เปนตนมา เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตการเลือกตั้งคราใดมักจะปรากฏ
ขาวในหนาหนังสือพิมพวา รัฐบาลแอบเขาไปแทรกแซงการกําหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อเกื้อกูล
ตอฐานทางการเมืองของตน แตดวยเหตุที่พรรคการเมืองและประชาชนโดยทั่วไปมิไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการกําหนดเขตการเลือกตังและผลกระทบที่มีตอผลการเลือกตั้ง การแทรกแซง
การกําหนดเขตการเลือกตั้งโดยฝายรัฐบาลจึงมิไดปรากฏเปนขาวใหญ
วงวิชาการรัฐศาสตรเรียกการกําหนดเขตการเลือกตั้งใหมนี้วา Redistricting สวนการ
กําหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อใหพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีโอกาสชนะการเลือกตั้งมากขึ้น
เรียกวา Gerrymandering หนังสือบางเลมเรียกวา Jerrymandering ซึ่งเปนการเรียกที่ผิด
เนือ่ งเพราะขาดความรูทางประวัติศาสตร

4

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2542
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Gerrymandering มาจากชื่อนายเอ็ลบริดจ เยอรรี (Elbridge Gerry ค.ศ. 17441814) ผูซ ึ่งไดรับเลือกตั้งเปนผูวาการมลรัฐแมสสะซูเซ็ตสในป ค.ศ. 1810 และตอมาในป ค.ศ.
1811 ในระหวางทีด่ ารงตํ
ํ าแหนงผูวาการมลรัฐแมสสะซูเซ็ตสสมัยที่สองนี้เอง นายเยอรรีก็สราง
‘วีรกรรม’ ดวยการประกาศรัฐบัญญัติเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ ค.ศ. 1812 เพื่อกําหนดเขตการ
เลื อ กตั้ ง ในมลรั ฐ ดั ง กล า วขึ้ น ใหม นายเยอร รี จ งใจกํ าหนดเขตการเลื อ กตั้ ง เพื่ อ ให พ รรค
Democratic-Republican Party (ซึง่ ก็คือ Democratic Party ในปจจุบัน) ที่ตนสังกัดมีชัยในการ
เลือกตั้ง ความจงใจดังกลาวนี้เปนไปโดยปราศจากการอํ าพรางและมิไดใชวิธีการอันแยบยล
ผลก็คอื เขตการเลือกตั้งบางเขตมีรูปลักษณพิลึกกึกกือ ประดุจสัตวเลื้อยคลานพันธุเดียวกับกิ้งกา
ที่ชาวอเมริกันเรียกวา Salamander บางคนเรียกการกําหนดเขตการเลือกตั้งเพื่อหวังผลในการ
เลือกตั้งนี้วา Gerrymander อันเปนคําผสมระหวาง Gerry กับ mander โดยที่ Gerry เปนชื่อ
ผูวาการรัฐแมสสะซูเซ็ตส สวน mander มาจากทอนทายของ Salamander
การเอาเปรี ย บอย า งหน า ด า นๆของนายเยอร รี ส ร า งความไม พ อใจแก พ รรค
Federalist Party ซึง่ เปนคูแขงขันเปนอันมาก รัฐบัญญัติที่นายเยอรรีผลักดันใหมีผลบังคับใชในป
ค.ศ. 1812 นั้น เรียกกันในเวลาตอมาวา Gerrymander Bill และดวยการกระทําอันขาดความ
เที่ยงธรรมนี้เอง นายเยอรรีตองพายแพการเลือกตั้งผูวาการมลรัฐแมสสะซูเซ็ตสในคราวตอมา
อีกทั้ง Gerrymander Bill ก็ถกู ยกเลิกไปเมือ่ วันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 1813 อยางไรก็ตาม นาย
เยอรรีไดรับเลือกใหลงสมัครรับเลือกตั้งในตํ าแหนงรองประธานาธิบดีคูกับนายเจมส เมดิสัน
(James Madison) ซึง่ ลงชิงชัยตําแหนงประธานาธิบดี ทั้งคูมีชัยในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายน
ค.ศ. 1812
เหตุใดจึงตองมี Redistricting ?
ความจํ าเป น ในการกํ าหนดเขตการเลื อ กตั้ ง ใหม เ กิ ด จากการเปลี่ ย นแปลง
โครงสรางประชากร สวนหนึ่งเปนเพราะอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตการเลือกตั้งแตละเขต
ไมเทากัน อีกสวนหนึ่งเปนเพราะมีการอพยพของประชากรขามเขตการเลือกตั้ง
ในระบบการเลือกตั้งที่เรียกวา Simple Plurality Electoral System หรือที่รูจักกัน
ในนาม First-Past-the-Post System เมื่อมีการกําหนดใหเขตการเลือกตั้งแตละเขตมีผูแทนได
เพี ย งคนเดี ย ว เขตการเลื อ กตั้ ง ต า งๆควรจะมี ข นาดใกล เ คี ย งกั น โดยที่ ข นาดของเขตการ
เลือกตัง้ วัดจากจํานวนประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้ง หากจํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งตางๆแตกตางกันมาก
ระบบการเลือกตั้งนั้นยอมเปนระบบที่ไมเปนธรรม เพราะผูแทนแตละคนมิไดเปนผูแทนของ
ประชากรผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนใกลเคียงกัน การณจึงอาจเปนไปไดวา พรรคการเมืองที่ไดรับ
คะแนนเสียงรวมทั่วประเทศ (popular vote) มากที่สุด อาจมิไดมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
มากที่สุด
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ระบบ Simple Plurality Electoral System เปนระบบที่กําหนดใหผูสมัคร
รั บ เลื อ กตั้ ง ที่ ไ ด ค ะแนนเสี ย งสู ง สุ ด ในเขตการเลื อ กตั้ ง ใดเป น ผู  แ ทนของเขตการเลื อ กตั้ ง นั้ น
ดวยเหตุดังนี้เอง จึงมีชอื่ เรียกอีกชื่อหนึ่งวา First-Past-the-Post System กลาวคือ ใครก็ตาม
ทีเ่ ปนคนแรก (First) ทีเ่ ขาถึงเสนชัย (past the post) เปนผูไดรับเลือกตั้ง แต First Past the Post
อาจไดคะแนนเสียงไมถึง 50%ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง บางครั้งไดคะแนนเสียงเพียง 30% ก็สามารถ
ชนะการเลือกตั้งได ขอเท็จจริงดังกลาวนี้นับเปนขอบกพรองสําคัญของ First-Past-the-Post
System เพราะผูท เี่ สียงขางมาก (มากกวา 50%) ของผูมีสิทธิเลือกตั้งเห็นวาไมสมควรเปนผูแทน
ของตนกลับมีโอกาสถูกกําหนดใหเปนผูแทนตามกติการของระบบนี้
ด ว ยเหตุ ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากรในเขตการเลื อ กตั้ ง ต า งๆ
ประกอบกับความจําเปนในการกําหนดเขตการเลือกตั้งใหมีขนาดใกลเคียงกัน ดังนั้น จึงจําเปน
ตองมี Redistricting เปนครั้งเปนคราว มิฉะนั้นเขตการเลือกตั้งที่กําหนดไวเดิมอาจมีความ
โนมเอียงในการลงโทษหรือในการเกื้อกูลคะแนนเสียงทางการเมืองของพรรคใดพรรคหนึ่ง
ด ว ยเหตุ ที่ ก ารกํ าหนดเขตการเลื อ กตั้ ง ใหม ส ามารถให คุ ณ ให โ ทษแก พ รรค
การเมืองได การใหอํานาจนี้แกฝายบริหารยอมมีผลเสมือนหนึ่งการใหอํานาจพรรครัฐบาลในการ
กํ าหนดเขตการเลือกตั้งใหม ซึ่งยากที่จะเปนธรรมได บางประเทศดังเชนสหราชอาณาจักร
ใหอํานาจนี้แก ‘องคกรกลาง’ ทีเ่ รียกวา Boundary Commissioners กระนั้นก็ตาม เมื่อ Boundary
Commissioners เสนอการกําหนดเขตการเลือกตั้งใหมแลว การประกาศใชยังคงเปนอํานาจของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในป 2513 นายเจมสส คาลลาแฮน (James Callaghan)
รัฐมนตรีมหาดไทยในรัฐบาลนายฮาโรลด วิลสัน (Harold Wilson) ถูกกลาวหาวา ‘เตะถวง’
การประกาศใชเขตการเลือกตั้งใหม ในสหรัฐอเมริกา ประชาชนสามารถใชกลไกของฝายตุลาการ
ที่เรียกวา Judicial Review ในการตรวจสอบวา การแบงเขตการเลือกตั้งเปนไปดวยความ
เปนธรรมหรือไม
รั ฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กํ าหนดใหคณะกรรมการ
การเลือกตั้งเปน ‘องคกรกลาง’ ที่มีอํานาจกําหนดเขตการเลือกตั้ง ทั้งมีอํานาจในการประกาศ
เขตการเลือกตั้งไดเอง โดยไมตองผานกระทรวงมหาดไทย แต ‘องคกรกลาง’ จะมีความเปนกลาง
หรือไมเปนปญหาขอเท็จจริงที่ตองมีการตรวจสอบอยูเสมอ เพราะกรรมการการเลือกตั้งแตละคน
ย อ มมี อุ ด มการณ แ ละอคติ ท างการเมือ งสว นบุคคล ซึ่งอาจปรากฏในระบบการกํ าหนดเขต
การเลือกตั้งที่ใหคุณใหโทษแกพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใด การตรวจสอบจากประชาชน
จึงยังคงเปนเรื่องจําเปน จะละวางการตรวจสอบเพียงเพราะชื่อ ‘องคกรกลาง’ หาไดไม กระนั้น
ก็ตาม ระบบ ‘องคกรกลาง’ ยอมมีขอ ดีมากกวาการใหอํานาจนี้แกกระทรวงมหาดไทย
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คณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงวา การกํ าหนดเขตการเลือกตั้งยึดหลักการ
สํ าคัญวา เขตการเลือกตั้งเดียวกันจักตองมีพื้นที่ติดตอกันและมีเสนทางคมนาคมระหวางกัน
อีกทัง้ ยังกําหนดขอหามวา หมูบานที่อยูในตําบลเดียวกันจะตองไมถูกแยกไปสังกัดเขตการเลือกตั้ง
ตางเขตกัน การกําหนดเขตการเลือกตั้งครั้งนี้ไดรับฟงความเห็นจากนักการเมืองและประชาชน
รวมทัง้ จัดใหมีประชาพิจารณโดยกรรมการเลือกตั้งระดับจังหวัด
ปฏิกิริยาของเหลานักเลือกตั้งที่มีตอระบบการแบงเขตเลือกตั้งใหมนี้แตกตางกัน
อยางมาก นักเลือกตั้งในสังกัดพรรคความหวังใหมจํ านวนหนึ่งไมพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
นายมานะ มหาสุวีรชัย (มติชน ฉบับวันที่ 8 กันยายน 2541) แตนักเลือกตั้งในสังกัดพรรค
ประชาธิปตยพอใจ (ผูจ ัดการรายวัน ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2541) นายฉลาด ขามชวง ส.ส.จังหวัด
รอยเอ็ดกลาววา พรรคประชาธิปตยมิไดเสียเปรียบพรรคอื่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในขณะที่
พรรคความหวังใหมประสบปญหาเขตการเลือกตั้งทับซอนกันเปนจํานวนมาก นายถาวร เสนเนียม
ส.ส.จังหวัดสงขลา กลาววา เขตการเลือกตั้งบางเขตในภาคใตมีพื้นที่ติดตอกันเปนแนวยาว
อันยากแกการหาเสียง บางเขตแยกชุมชนชาวไทยมุสลิมออกจากกัน พรอมทั้งรวมชุมชนชาวไทย
มุสลิมและชุมชนชาวไทยพุทธไวในเขตการเลือกตั้งเดียวกัน ทําใหพรรคความหวังใหมในภาคใต
เสียเปรียบ เพราะ ผูสมัคร ส.ส.พรรคความหวังใหมสวนใหญเปนชาวไทยมุสลิม (ผูจ ัดการรายวัน
ฉบับวันที่ 9 กันยายน 2541)
แม ว  า จนถึ ง บั ด นี้ จ ะยั ง ไม มี ข  อ กล า วหาที่ ชั ด เจนว า คณะกรรมการเลื อ กตั้ ง
มีประพฤติกรรมที่เรียกวา Gerrymandering แตประชาชนก็ควรติดตามตรวจสอบคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เพื่อปองกันมิใหเกิด Gerrymandering นอกเหนือจากวุฒิสภาที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่ในการถวงดุลคณะกรรมการ
เลือกตั้ง
ขอทีค่ ณะกรรมการการเลือกตั้งพึงกระทําเฉพาะหนานี้ ก็คือ การเสนอรายงานตอ
ประชาชนเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหอรรถาธิบายเกี่ยวกับระบบการแบงเขตเลือกตั้งที่ประกาศ
เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2541 รวมทั้งเผยแพรรายงานวิจัยอันเปนพื้นฐานของการจัดระบบการแบง
เขตการเลือกตั้งครั้งนี้
การแบงเขตการเลือกตั้งจะเปนไปดวยความโปรงใส มิใชเพียงดวยการประกาศ
หลักการในการแบงเขตเทานั้น หากยังตองประกาศหลักการสําคัญอีกดวยวา Redistricting
ครัง้ ตอไป จะมีเมื่อไร กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ กําหนดเวลาในการแบงเขตเลือกตั้งใหมควรยึดหลัก
การสําคัญอะไรบาง
ไมควรใหคณะกรรมการเลือกตั้งใชอํ านาจไดตามอําเภอใจในการกํ าหนดเวลา
ของ Redistricting
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ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร5
สังคมการเมืองไทย ‘พัฒนา’ มาสูระดับ ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ เมื่อถึง
ฤดูการผสมพันธุท างการเมือง เหลานักเลือกตั้งพากันขับขานทํานองเสนาะดังกลาวนี้
‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ กลายเปนบรรทัดฐานแหงประพฤติกรรมของ
เหลานักเลือกตั้ง นัยสําคัญของบรรทัดฐานดังกลาวนี้ก็คือ อุดมการณทางการเมืองและความ
ซือ่ สัตยสุจริตมิใชเสนแบงมิตรกับศัตรูทางการเมือง มิใชเสนแบงระหวาง ‘เขา’ กับ ‘เรา’ กลาวอีก
นัยหนึง่ ก็คอื อุดมการณทางการเมืองมิใชเรื่องสําคัญ และความซื่อสัตยสุจริตหามีความสําคัญไม
ในเวทีการเมืองในประเทศที่ระบอบประชาธิปไตยหยั่งรากลึก เสนแบงระหวาง
‘เขา’ กับ ‘เรา’ ทีส่ าคั
ํ ญ ก็คือ อุดมการณทางการเมือง พวก ‘เรา’ ก็คอื กลุมการเมืองที่ยึด
อุดมการณทางการเมืองเดียวกันหรือใกลเคียงกัน สวนพวก ‘เขา’ ประกอบดวยผูที่มีอุดมการณ
ทางการเมืองตางออกไป ในประเทศที่มีวัฒนธรรมการเมืองที่เครงครัดเรื่องอุดมการณ การผสม
พันธุพวก ‘เขา’ กับพวก ‘เรา’ เปนไปไมได หรืออยางมากที่สุดเปนไปไดยาก เมื่ออุดมการณทางการ
เมืองแตกตางกัน ชุดของนโยบาย (Policy Platform) ที่ใชในการบริหารราชการแผนดินยอม
แตกตางกันดวย ในประเทศที่มีความเครงครัดดานอุดมการณนอย การผสมพันธุพวก‘เขา’ กับ
‘เรา’ อาจเปนไปได แตตองปรับนโยบายเขาหากัน
ในประเทศที่เครงครัดเรื่องความซื่อสัตยสุจริต พรรคการเมืองที่ถือตนวาสุจริต
ยอมไมเกลือกกลั้วกับพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงทางทุจริต ความขอนี้เปนจริงในระดับปจเจกชน
ดวย
ในสั ง คมการเมื อ งไทย อุ ด มการณ ท างการเมื อ งมิ ใ ช เ ส น แบ ง ระหวา งพรรค
การเมือง เนื่องเพราะพรรคการเมืองหามีอุดมการณไม ไมมีพรรค‘เขา ’ หรือพรรค ‘เรา’ ไมมีพรรค
ฝาย ‘ขวา’ หรือพรรคฝาย ‘ซาย’ ทุกพรรคมิไดยึดอุดมการณหนึ่งอุดมการณใดที่แนนอน หากแต
มีความยืดหยุนดานอุดมการณอยางยิ่ง ความยืดหยุนดังกลาวนี้ก็เพื่อเอื้ออํานวยการผสมพันธุ
ในการจัดตั้งรัฐบาล พรรคการเมืองไทยมิไดมีเปาหมายสํ าคัญในการขาย ‘สินคาอุดมการณ’
หากแตมเี ปาหมายในการยึดกุมอํานาจการบริหารราชการแผนดิน

5

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวัน
พฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2543
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ความตองการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจเปนพลังผลักดันในการยึดกุมอํานาจ
หากตองตกเปนฝายคานซึ่งไรอํานาจ ยอมตองอดอยากปากแหง อันเปนสัจธรรมที่ผูนําพรรคการ
เมื อ งจํ านวนมากพานพบ ด ว ยเหตุ ที่ รั ฐ บาลผสมเป น รู ป แบบที่ ล งตั ว ในสั ง คมการเมื อ งไทย
เนื่องเพราะไมมีพรรคการเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดที่มีเสียงขางมากในรัฐสภา พรรคการเมือง
ทั้งหลายจึงเรียนรูที่จะตองมีความยืดหยุนดานนโยบายและมีการปรับอุดมการณและปรับนโยบาย
เขาหากัน เพื่อใหการจัดตั้งรัฐบาลผสมสําเร็จลุลวง
ความตองการยึดกุมอํ านาจเพื่อแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการบริหาร
ราชการแผนดิน นอกจากจะทํ าใหไมมีการเกี่ยงงอนเรื่องอุดมการณและนโยบายพื้นฐานแลว
ยังทํ าใหไมมีการเกี่ยงงอนเรื่องคุณธรรมอีกดวย พรรคการเมืองพากันผสมพันธุเพราะเห็นแก
ผลประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ โดยไมคํานึงวา นักการเมืองและพรรคการเมืองที่เขารวมผสมพันธุ
นั้นเคยมีประวัติการโกงบานกินเมืองและปลนชาติหรือไม เสนแบงระหวางความดีกับความชั่ว
ซึ่งเคยเปนเสนสีดําอันเดนชัดแปรเปลี่ยนเปนเสนสีเทา โดยที่แถบสีเทาขยายตัวรุกลํ้าแถบสีขาว
ตอไปเรื่อยๆ
‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ กลายเปนสัจธรรมของสังคมการเมืองไทย เพราะเหตุ
ที่มีการหมุนเวียนเขาและออกจากการผสมรัฐบาลเปนระยะๆนั่นเอง ผูที่เคยอยูฝายตรงกันขาม
อาจกลับกลายเปน ‘มิตรแท’ เพียงชั่วคราว เมือ่ มีการผสมพันธุรวมรัฐบาลเดียวกัน สวนผูที่เคย
รวมรัฐบาลเดียวกันอาจกลับกลายเปน ‘ศัตรูถาวร’ ชัว่ คราว เนื่องจากฝายหนึ่งตองระเห็จออกจาก
รัฐบาล
แมวา ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ สะทอนใหเห็นอนิจลักษณะของสังคมการเมือง
แตขอใหญใจความของ ‘กติกาการเมือง’ ดังกลาวนี้อยูที่ความไมสําคัญของอุดมการณการเมือง
และความไมสํ าคัญของจริยธรรม ดวยเหตุที่ผูนํ านักการเมืองจํ านวนมากและพรรคการเมือง
เกือบทุกพรรคเกลือกกลั้วกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
จากการบริหารราชการแผนดิน จริยธรรมจึงมิใชบรรทัดฐานในการผสมพันธุทางการเมือง และไมมี
ตําแหนงแหงหนบนโตะเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลผสม
ในประวัติศาสตรอันไมยาวไกล พรรคชาติไทยเคยเปนหัวหอกในการอภิปราย
ไมไววางใจรัฐบาลนายชวน หลีกภัย (2535-2538) ดวยการโจมตีโครงการ สปก. 4-01 อันแสน
อัปยศ จนเปนเหตุใหนายชวน หลีกภัยตองชิงยุบสภากอนที่จะมีการลงมติใหเปนบาดแผลแหงชีวิต
ครั้นเมื่อถึงคราวรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา (2538-2539) พรรคประชาธิปตยเปนหัวหอก
ในการเลนงานกลุม 16 อันมีนายเนวิน ชิดชอบรวมเปนผูนํ า รวมทั้งการขุดคุยการทุจริต
และประพฤติมชิ อบของผูนําพรรคชาติไทย แตแลวเมื่อนายชวน หลีกภัยกลับมาเปนนายกรัฐมนตรี
ครั้งที่สอง พรรคประชาธิปตยไมละอายที่จะสมคบกับพรรคชาติไทยในการจัดตั้งรัฐบาล ทั้งๆที่เคย
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ถูกตนกลาวหาวามีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดุจเดียวกับที่พรรคชาติไทยไมละอายที่จะเขารวม
รัฐบาลพรรคประชาธิปตย ซึ่งตนเคยกลาวหาวามีการทุจริตและประพฤติมิชอบเชนเดียวกัน
แมวานายชวน หลีกภัยจะไมชอบใจที่พลเอกชวลิต ยงใจยุทธวิพากษวิจารณ
รัฐบาลของตนอยูบอยครั้ง จนถึงกับจะดําเนินการแบง ‘เทพ’ แบง ‘มาร’ ใหชดั เจน แตเมื่อถึง
คราวอับจนทางการเมือง พรรคประชาธิปตยอาจตองซมซานไปขอใหพรรความหวังใหมมารวม
รัฐบาลหลังการเลือกตั้ง มิฉะนั้นอาจไมสามารถยึดกุมอํานาจอันหอมหวานได ในประการสําคัญ
เมือ่ ไรอํานาจ กระเปาก็ตองแฟบ
ภาพ ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุงรวมรัฐบาลเดียวกันกับนายชวน หลีกภัย มิใชภาพ
นานเกินรอ ในเมือ่ นายชวน หลีกภัย และนายสุเทพ เทือกสุบรรณเคยรวมรัฐบาลเดียวกับนายเนวิน
ชิดชอบมาแลวดวยสัมพันธภาพอันดี
ในสังคมการเมืองไทย ไมเพียงแตจะไมมีมิตรแทหรือศัตรูถาวรเทานั้น หากยังไมมี
จริ ย ธรรมที่ แ ท ห รื อ ศี ล ธรรมถาวรอี ก ด ว ย จริ ย ธรรมหรื อ ศี ล ธรรมจะถู ก กล า วถึ ง ก็ แ ต ใ นยาม
สิน้ อํานาจเทานั้น
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พันธมิตรทางการเมือง6
สังคมการเมืองไทย ‘พัฒนา’ มาสูร ะดับที่ยึดหลัก ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’
เปน ‘กติกาการเลนเกม’ (Rule of the Game) พรรคการเมืองที่เคยเปนอริกัน หรือยืนอยูฟากตรง
กันขามกัน เมือ่ ถึงฤดูการผสมพันธุ สามารถผสมพันธุจัดตั้งกันไดอยางหนาตาเฉย โดยลืมเลือน
ความเปนปรปกษ และความเลวทั้งมวลของฝายตรงขามไดอยางงายดาย คติพจน ‘ไมมีมิตรแท
ไมมีศัตรูถาวร’ เอื้ออํานวยการจัดตั้งรัฐบาลผสมในชวงเวลาสามทศวรรษเศษที่ผานมานี้ จนคติ
พจนดังกลาวนี้แปรสภาพเปน ‘กติกาการเลนเกม’ ของสังคมการเมืองไทย ภายใต ‘กติกาการ
เลนเกม’ ดังกลาวนี้ ความแตกตางดานอุดมการณก็ดี ความแตกตางของบรรทัดฐานทางจริยธรรม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นความซื่อสัตยสุจริตก็ดี มิใชอุปสรรคสํ าคัญในการผสมรัฐบาล
ตราบเทาทีก่ ารผสมรัฐบาลใหประโยชนแกพรรคการเมืองทุกพรรคที่รวมรัฐบาลในระดับนาพอใจ
ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรครั้ ง แรกภายใต รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พรรคประชาธิปต ยมีทีทาเพลี่ยงพลํ้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งมี ‘พลังดูด’
เหนือกวา ดวยเหตุดังนั้น ผูนําพรรคประชาธิปตยจึงพยายามผนึกพรรครวมรัฐบาลจัดตั้ง พันธมิตร
6 พรรค เพือ่ จัดตัง้ รัฐบาลผสมหลังการเลือกตั้ง หัวหนาพรรคประชาธิปตยแสดงจุดยืนเปนปรปกษ
หัวหนาพรรคไทยรักไทยอยางเดนชัด โดยที่ทั้งสองฝายตางเลนเกมการเมืองสาดโคลนซึ่งกัน
และกัน และประณามซึ่งกันและกัน
ความพยายามของหัวหนาพรรคประชาธิปตยในการจัดพันธมิตร 6 พรรค เพื่อ
จัดตัง้ รัฐบาลผสมหลังการเลือกตั้ง กอใหเกิดผลกระทบทางการเมืองที่สําคัญอยางนอย 2 ประการ
ประการแรก การจัดตั้งพันธมิตรทางการเมืองที่ถาวรมีผลในการลมลางกติกา
การเลนเกม ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ เพราะจะกอใหเกิดพันธมิตรทางการเมือง 2 กลุมใหญ
ที่ อ ยู  ต รงกัน ข า มและตั้ ง ปอ มเป น อริ ตอกัน ฝา ยที่รวบรวมกํ าลัง คนได ม ากกวายอมมีโอกาส
ในการจัดตั้งรัฐบาล หากพันธมิตรถาวรเกิดขึ้นจริง สังคมการเมืองไทยจะประกอบดวย ‘พันธมิตร
ประชาธิปตย’ กับ ‘พันธมิตรไทยรักไทย’ ฝายที่เพียงพลํ้าจะไมสามารถจัดตั้งรัฐบาลได ฝายที่
6

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่
26 ตุลาคม 2543
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สามารถจัดตั้งรัฐบาลไดจะตองจัดสรรสิ่งจูงใจในการผนึกพันธมิตรอยางแนบแนน หนทางในการ
ผนึกพันธมิตรทางการเมืองของฝายรัฐบาล ก็คือ การจัดระบบ ‘เกาอี้ดนตรี’ ใหหวั หนาพรรครวม
รั ฐ บาลเวี ย นกั น ดํ ารงตํ าแหน ง นายกรั ฐ มนตรี และการจั ด สรรกระทรวงที่ อุ ด มด ว ยส ว นเกิ น
ทางเศรษฐกิจใหพรรครวมรัฐบาลเวียนกันเขาไปเสพสุข ระบบพันธมิตรถาวรดังที่พรรณนาขางตนนี้
จึงไมเปนผลดีตอสุขภาพของสังคมการเมืองไทย เพราะกอใหเกิดการผูกขาดในตลาดการเมือง
โดยทีฝ่ า ยคานไมสามารถตรวจสอบและถวงดุลฝายรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประการที่สอง ความมุง มาดที่จะจัดตั้งรัฐบาลดวยการผนึกพันธมิตรทางการเมือง
ดังที่ผูนําพรรคประชาธิปตยดําเนินการอยูในปจจุบัน มีผลในการทําลายจารีตในการจัดตั้งรัฐบาล
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 การจัดตั้งรัฐบาลยึดถือหลักการวา
พรรคการเมืองที่มีสมาชิกในสภาผูแทนราษฎรมากที่สุดจะเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล หลักการ
ดังกลาวนี้กลายมาเปนจารีตทางการเมืองในเวลาตอมา ทั้งๆที่รัฐธรรมนูญฉบับตางๆมิไดกําหนด
หลักการปฏิบัติในเรื่องนี้ ในอดีตที่เปนมา นายชวน หลีกภัยยึดหลักปฏิบัติในเรื่องนี้อยางมั่นคง
ดังจะเห็นไดวา ในการเลือกตั้งป 2538 พรรคประชาธิปตยเพลี่ยงพลํ้าพรรคชาติไทย นายชวนแสดง
ความเปนสุภาพบุรุษ โดยใหพรรคชาติไทยเปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล แมวาจะมีลูกพรรค
จํ านวนมากผลั ก ดัน ใหพรรคประชาธิปตยผนึกกับพรรคพันธมิตรเพื่อแยงชิงการจัดตั้งรัฐบาล
แตนายชวนมิไดโอนออนตามแรงผลักดันดังกลาวนี้ โดยแสดงความมั่นคงในการยึดถือและปฏิบัติ
ตามจารีตของสังคมการเมืองไทย แตคราวนี้ นายชวนกลับเปนผูนําในการแหกจารีตดังกลาวนี้เอง
โดยแสดงความเห็นอยางชัดเจนวา แมพรรคประชาธิปตยจะกลายเปนพรรคอันดับสอง แตยังคง
สามารถจัดตั้งรัฐบาลได หาก พันธมิตร 6 พรรค ผนึกตัวอยางเหนียวแนน หัวหนาพรรค
ประชาธิปตยไปไกลถึงกับ ‘ออยเหยื่อ’ วา หาก พันธมิตร 6 พรรคสามารถผนึกตัวไดสําเร็จ และ
พรรคชาติพัฒนาไดที่นั่ง ส.ส. มากกวาพรรคพันธมิตรใดๆ พรรคประชาธิปตยจะสนับสนุนให
หัวหนาพรรคชาติพัฒนาดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี จนลูกพรรคชาติพัฒนาเรียกรองใหทํ า
สัญญาพันธมิตรใหชัดเจน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มิไดกําหนดหลักการใหพรรคที่มี
ส.ส. มากทีส่ ดุ เปนแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล เพียงแตมีบทบัญญัติวา สภาผูแทนราษฎรจักตอง
พิจารณาใหความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรไดรับแตงตั้งเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายใน 30
วันนับตัง้ แตวนั ทีม่ ีการเรียกประชุมรัฐสภาเปนครั้งแรก (มาตรา 202) หากพนกําหนด 30 วันแลว
ยังไมไดตัวนายกรัฐมนตรี (ซึ่งตองไดรับความเห็นชอบเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เทาทีม่ อี ยูข องสภาผูแทนราษฎร) ใหประธานสภาผูแทนราษฎรนําความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรง
มีพระบรมราชโองการแตงตั้งบุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดเปนนายกรัฐมนตรี (มาตรา 203)
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แมวา ขอเสนอของนายชวน หลีกภัยในการผนึก พันธมิตร 6 พรรค เพื่อจัดตั้ง
รัฐบาลมิไดผิดบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ แตมีผลในการทํ าลายครรลองการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย หาก พันธมิตร 6 พรรค ผนึกตัวเปนพรรคการเมืองเดียวกันกอนการเลือกตั้ง
แลวชนะการเลือกตั้งโดยเปนพรรคที่มีจํ านวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมากที่สุด เสียงครหา
เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลยอมไมมี แตถาพรรคประชาธิปตยกลายเปนพรรคอันดับสอง แลวยัง
ดันทุรงั ในการจัดตั้งรัฐบาลโดยอางอิงสัญญา พันธมิตร 6 พรรค ไมเพียงแตพรรคประชาธิปตย
เทานัน้ ทีเ่ สือ่ มเสียศักดิ์ศรี ชื่อเสียงเกียรติคุณของนายชวน หลีกภัย ซึ่งสั่งสมมาเปนเวลายาวนาน
จะมลายหายไปในชั่วพริบตา
เหตุใดนายชวน หลีกภัยกับ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรจึงกลายมาเปนปรปกษ ถึงขั้น
ทีต่ อ งเปลี่ยนแปลงกติกาของสังคมการเมืองไทย จากกรอบ ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ มาเปน
การแบงขั้วเพื่อแยกแยะพันธมิตรกับปรปกษถาวรอยางชัดเจน
เมือ่ นายชวน หลีกภัยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีครั้งแรกระหวางป 2535- 2538
นั้น พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรไดรวมรัฐบาลในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
ในเดือนตุลาคม 2537 ในนามพรรคพลังธรรม ในครั้งกระนั้น ไมมีวีแวววา บุคคลทั้งสองมีอาการ
ศรศิลปไมกินกัน
แตความรูสึกเปนปรปกษกอ ตัวอยางฉบับพลันในทันทีที่ พ.ต.ท. ทักษิณประกาศ
อยางเปนทางการในการแยงชิงเกาอี้นายกรัฐมนตรี โดยมิไดประกาศเพียงวาจา หากแตไดปฏิบัติ
การ ‘ดู ด’ นักการเมืองที่มีศักยภาพในการชนะการเลือกตั้งเขาพรรค รวมทั้งนักการเมืองจาก
พรรคประชาธิปตยดวย ซึ่งกอใหเกิดความตื่นตระหนกในหมูผูนํ าพรรคประชาธิปตยอยางยิ่ง
สงครามระหวางพรรคประชาธิปตยกับพรรคไทยรักไทยจึงปะทุขึ้น นายชวนเพิ่งดํ ารงตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรีไดเพียงสองครั้งสองครา และยังมีศักยภาพที่จะยึดครองเกาอี้นี้ตอไป อยางนอย
ในสายตาของตนเอง ถึงเกาอี้นายกรัฐมนตรีมิใชสมบัติของนายชวน แตอาการหวงแหนเปนธรรม
ชาติของปุถชุ น ในเมือ่ นายชวนนั่งเกาอี้ตัวนี้มานานหลายป จึงรูสึกถึงความเปนปรปกษเมื่อ พ.ต.ท.
ทักษิณประกาศชิงเกาอี้ ‘ของตน’
แมวาพรรครวมรัฐบาลจะรวมประชุม พันธมิตร 6 พรรค กับพรรคประชาธิปตย
แตดูเหมือนวา จะไมมีพรรคการเมืองใดที่พรอมที่จะรวมหัวจมทายกับพรรคประชาธิปตยในการ
แยกขั้วการเมืองใหชัดเจน อยางนอยที่สุด ผูนําพรรคชาติพัฒนาและพรรคชาติไทยแสดงออกซึ่ง
ทาทีดังกลาวนี้
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การเลือกตั้งเปน ‘การลงทุน’ ทางการเมืองทีต่ อ งใชเงินทุนจํานวนมหาศาล สําหรับ
พรรคการเมืองขนาดกลางขึ้นไป ตองใชเงินทุนระดับพันลานเปนอยางนอย โดยที่พรรคขนาดใหญ
บางพรรคอาจใชเงินทุนระดับหมื่นลาน การจับกลุมพันธมิตรทางการเมืองโดยแยกขั้ว เพื่อใหเห็น
‘มิตรแท ศัตรูถาวร’ อยางชัดเจน กอใหเกิด ภาวะการเสี่ยงทางการเมือง (Political Risks) โดย
ไมจํ าเปน หากการจับกลุมผิดพลาด เงินลงทุนในการเลือกตั้งระดับพันลานหรือหมื่นลานนั้น
จะหายวับไปกับตา การยึดคติพจน ‘ไมมีมิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ ในการจัดระเบียบทางการเมือง
ชวยลดภาวะความเสี่ยงในการลงทุน ภายใตระเบียบดังกลาวนี้ พรรคการเมืองมีเสรีภาพในการ
ยายขัว้ เพือ่ หาผลตอบแทนจากการลงทุนคืนมา ดวยเหตุดังนี้ การสลายกติกาการเลนเกม ‘ไมมี
มิตรแท ไมมีศัตรูถาวร’ ในสังคมการเมืองไทยจึงเปนเรื่องยากยิ่ง เพราะกติกาการเลนเกมดังกลาวนี้
สอดรับกับธรรมชาติของการลงทุนทางการเมือง ซึ่งนับวันตองใชเงินทุนเพิ่มขึ้น
ถึงพรรครวมรัฐบาลจะรวมประชุม พันธมิตร 6 พรรค กับพรรคประชาธิปตย แต
ถาพรรคประชาธิปต ยกลายเปนพรรคอันดับสองหลังการเลือกตั้ง การโบยบินจากแกนประชาธิปตย
ของ ‘พันธมิตร’ เหลานีเ้ ปนเรือ่ งคาดหมายได ถึงเวลานั้น ผูนําพรรคประชาธิปตยอาจตองนอนเลีย
แผลอันเกิดจากความพยายามในการแยกแยะ ‘มิตรแท’ กับ ‘ศัตรูถาวร’

109

พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค7
เสีย งขั บขานให ประชาชนเลือกพรรคดังกระหึ่มเกือบทุกครั้งคราที่ใกลฤดูการ
เลือกตั้ง “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” ถูกชูใหเปนคําขวัญทางการเมือง พรรคการเมือง
ขนาดใหญกรอกหูประชาชนทุกวี่ทุกวันดวยสําเนียงเสนาะดังกลาวนี้
เจตจํานงของคําขวัญ “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” อยูท ี่การบอกกลาว
ใหประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งเลือกพรรค อยาเลือกปจเจกบุคคล ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 มีผลบังคับใช กระทรวงมหาดไทยโหมโฆษณาวา การเลือกพรรค
มีผลประดุจหนึง่ การฟงดนตรีทั้งวง มิใชการฟงเครื่องดนตรีทีละชิ้น ซึ่งอาจไดฟงเพลงที่ไมสมบูรณ
และไมครบเครื่อง แตในชวงเวลาที่มีการโฆษณาใหประชาชนเลือกพรรคนั้นเอง ชนชั้นปกครอง
ก็ดํ าเนินการทํ าลายลางพรรคการเมืองที่ยึดกุมอุดมการณสังคมนิยม ดังเชนพรรคสังคมนิยม
แหงประเทศไทยและพรรคแนวรวมสังคมนิยม แมแตพรรคการเมืองที่ยึดกุมอุดมการณเสรีนิยม
ดังเชนพรรคพลังใหม ก็ถูกกวาดใหตกเวทีการเมืองไปดวย หากการเลือกพรรคมีผลประดุจหนึ่ง
การฟงดนตรีทั้งวง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมมีเสรีภาพในการเลือกวงดนตรีและเพลงที่จะฟง
ประเภทของวงและเพลงที่จะฟงถูกกํากับโดยชนชั้นปกครอง
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” เปน
หลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยใชหรือไม
ภายใตระบอบประชาธิปไตย ประชาชนตองมีสิทธิเสรีภาพในการเลือก ไมวา
จะเปนการเลือกพรรคหรือการเลือกตัวบุคคล ดังนั้น “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จึงมิใช
หลักพืน้ ฐานของระบอบประชาธิปไตย เปนเพียงการชี้นําทางการเมือง
แตอะไรเลาคือประโยชนที่คาดวาจะไดจากขอชี้นํา “พรรคเลือกคน ประชา
ชนเลือกพรรค” ?
ขอชี้นํา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” มีพนื้ ฐานมาจากความเชื่อมั่นใน
ระบบทวิพรรค (Biparty System) โดยหวังวา เมื่อประชาชนเลือกพรรค จนมีพรรคการเมือง
7

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่
28 ธันวาคม 2543
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พรรคหนึ่งพรรคใดมีเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร และพรรคดังกลาวสามารถจัดตั้งรัฐบาลได
จะไดนํานโยบายที่ใชหาเสียงในฤดูการเลือกตั้งไปดําเนินการ หากประชาชนไมพอใจผลงานของ
รัฐบาล ยอมหันไปเลือกพรรคอื่นในการเลือกตั้งครั้งตอไปได ในแงนี้ ขอชี้นํา “พรรคเลือกคน
ประชาชนเลือกพรรค” จึงมีผลเสมือนหนึ่งการชี้นําใหประชาชนเลือกพรรคโดยพิจารณานโยบาย
ของพรรคเปนดานหลัก
คําถามพื้นฐานขอตอไป ก็คือ ขอชี้นํา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือก
พรรค” ชวยเพิม่ พูนประโยชนสุขของทวยราษฎรหรือไม
เมือ่ พิจารณาขอเท็จจริงในสังคมการเมืองไทย เราจะพบวา สภาพการณในสังคม
ไทยมิไดใหหลักประกันวา ขอชี้นํา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จะชวยเสริมสรางสุขภาพ
ของสังคมการเมืองไทย และเพิ่มพูนประโยชนสุขของประชาชน ทั้งนี้ดวยเหตุผลอยางนอย 5
ประการ กลาวคือ
ประการแรก พรรคการเมืองไทยมิไดเสนอชุดนโยบาย (Policy Platform) ที่ให
ทางเลือกที่แตกตางกันแกประชาชน ภายหลังจากที่มีการทําลายพรรคที่ยึดอุดมการณสังคมนิยม
ตัง้ แตป 2519 เปนตนมา ประชาชนก็สิ้นทางเลือกพรรคการเมือง รัฐธรรมนูญทีบ่ ังคับใชในเวลา
ตอมา ไมวาจะเปนฉบับป 2521 และฉบับป 2534 ลวนสรางทํานบกีดขวางการจัดตั้งพรรค
การเมื อง แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ตองการสงเสริมการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม แต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541 กลับมีบทบัญญัติที่ทําให
การดํารงอยูของพรรคการเมืองใหมเปนไปไดดวยความยากลําบาก ในประการสําคัญ รัฐธรรมนูญ
ทุกฉบับมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง (Size Bias) โดยมุงสงเสริมพรรคการเมือง
ขนาดใหญยงิ่ กวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก ดวยเหตุดังนี้ พรรคการเมืองที่มีอุดมการณชัดเจนยาก
ทีจ่ ะกอเกิดได และแมจะกอเกิดแลวก็ยากจะดํารงอยูได ในประเทศที่ยึดระบบทวิพรรค มักจะมี
พรรคการเมืองที่ยึดอุดมการณตางขั้วกันเพื่อใหประชาชนเลือก ในยุโรปตะวันตก ประชาชน
มีโอกาสเลือกระหวางพรรคที่ยึดอุดมการณอนุรักษนิยมกับพรรคที่ยึดแนวทางสังคมประชาธิปไตย
(Social Democracy) ในทํ านองเดียวกับที่ชาวอเมริกันมีโอกาสเลือกระหวางพรรครีปบลิกัน
กับพรรคเดโมแครต โดยที่ในเวลาตอมามีพรรค ‘สีเขียว’ (Green Party) และพรรคปฏิรูป (Reform
Party) เปนทางเลือกใหม แตประชาชนคนไทยหาไดมีทางเลือกเชนนี้ไม
ประการที่ ส อง ดว ยเหตุที่พรรคการเมื อ งไทยมิไดมี อุดมการณ ทางการเมือง
สังคม และเศรษฐกิจที่แตกตางกัน สาระของนโยบายที่เสนอ ‘ขาย’ แกประชาชนจึงมิไดแตกตางกัน
การเขียนนโยบายเพื่อเสนอ ‘ขาย’ แกประชาชนมีลักษณะเหวี่ยงแห ไมสรางพันธะผูกพันวา
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จะดําเนินนโยบายที่ใชหาเสียงเมื่อไร และอยางไร ในสภาพการณเชนนี้ การเลือกพรรคมิไดมี
หลักประกันวา จะมีการดํ าเนินนโยบายตามที่หาเสียง เนื่องจากพรรคการเมืองหลีกเลี่ยงการ
ทําตาม ‘สัญญาประชาคม’
ประการที่สาม รัฐธรรมนูญมิไดสรางกลไกรับผิด (Accountability Mechanism)
เพื่อใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งรัฐบาลตองดํ าเนินนโยบายตามที่หาเสียง ขอเท็จจริงปรากฏวา
พรรคการเมืองเมือ่ มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาล มักจะไมดําเนินนโยบายตามแนวทางที่ใชหาเสียง ขออาง
มาตรฐานโดยทั่วไป ก็คือ นโยบายของพรรคการเมืองมิใชนโยบายของรัฐบาล ในเมื่อไมมีพรรค
การเมืองพรรคหนึ่งพรรคใดมีเสียงขางมากในสภาจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลเดี่ยว การจัดตั้งรัฐบาล
ผสมทําใหตองมีการผสมนโยบายของพรรคตางๆที่รวมจัดตั้งรัฐบาลนั้น 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) ของพรรคการเมืองทําใหประโยชนที่คาดวาจะไดจากการเลือกพรรค
มลายไปสิ้น
ประการที่สี่ พรรคการเมืองไทย หากไมมีประพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวง
มักจะมีความประพฤติมิชอบและการฉอฉลอํ านาจ หาพรรคการเมืองที่ไมมีกลิ่นเหม็นไดยาก
พรรคการเมืองที่มิไดเปนพรรคขี้ฉอจะมีก็แตพรรคการเมืองที่ไมเคยมีอํานาจในการบริหารราชการ
แผนดินเทานั้น ขอชี้นํา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จึงเปนขอชี้นําใหเลือกพรรคเวียนขึ้น
ไปปลนและทําลายชาติ
ประการที่หา กระบวนการคัดคนของพรรคการเมืองมิใชกระบวนการที่พึงวางใจ
ไมวาจะเปนการคัดคนเพื่อสมัครรับเลือกตั้งเปนผูแทนราษฎรและการคัดคนเพื่อดํ ารงตํ าแหนง
ทางการเมืองตั้งแตระดับรัฐมนตรีลงมา เพราะกระบวนการดังกลาวนี้หาความโปรงใสมิได และ
มิไดเปดกวางเพื่อใหมีการแขงขันโดยสมบูรณ ขอเท็จจริงปรากฏวา พรรคการเมืองตั้งแตขนาด
กลางขึ้ น ไปล ว นใช เ งิ น และตํ าแหน ง ในการซื้ อ ตั ว นั ก การเมื อ งที่ มี โ อกาสชนะการเลื อ กตั้ ง
โดยไมคํานึงถึงบรรทัดฐานทางจริยธรรม โดยเฉพาะในประเด็นความซื่อสัตยสุจริต การคัดคน
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เพือ่ ดํารงตําแหนงทางการเมืองหาไดพิจารณาความรูความสามารถเปนดานหลัก หากแตขึ้นอยูกับ
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนสํ าคัญ พรรคการเมืองบางพรรคตองยกตํ าแหนงรัฐมนตรี
บางตําแหนงใหแกตัวแทนของกลุมทุนผูใหการสนับสนุนทางดานธนกิจการเมือง กระบวนการ
คัดคนของพรรคการเมืองจึงมิใชกระบวนการที่เอื้ออํานวยประโยชนสุขแกทวยราษฎร
ดวยเหตุผลดังที่พรรณนาขางตนนี้ “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” จึงเปน
มายาคติ ซึ่งเมื่อพิจารณาแตเพียงผิวเผิน อาจหลงเขาใจวาเปนหลักการพื้นฐานของระบอบ
ประชาธิปไตย หากแตเนื้อแทหาไดเปนเชนนั้นไม ขอชี้นําดังกลาวนี้หากนํามาใชในบริบทของสังคม
การเมืองไทย จะมีผลในการธํารงสถานภาพของพรรคการเมืองที่เคยอยูในอํานาจ ซึ่งลวนแลวแต
เปนพรรคขี้ฉอ หรืออยางนอยที่สุดมีกลิ่นไมสะอาด
แทนที่จะเลือกพรรคเปนกลุมกอน ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งสมควรพิจารณา
เลือกนักการเมืองเปนรายบุคคล นักเลือกตั้งแมโดยทั่วไปจะมีกลิ่นไมสะอาด แตก็มีนักการเมือง
จํ านวนไม น  อ ยที่ ยึ ด มั่ น ในอุ ด มการณ ป ระชาธิ ป ไตย กอปรด ว ยความซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต และมี
กลิ่นสะอาด จงพิจารณาเลือกนักการเมืองประเภทนี้ เพื่อใหคนเหลานี้มีที่ยืนในพื้นที่สาธารณะ
และมีอานาจต
ํ
อรองภายในพรรคมากขึ้น ทั้งนี้พึงเขาใจดวยวา ภายใตการจัดระเบียบการเมืองใน
ปจจุบัน นักการเมืองที่มีกลิ่นสะอาดอาจจําตองดํารงอยูในพรรคการเมืองที่มีกลิ่นเหม็น ในเมื่อ
ระเบียบสังคมการเมืองไทยในปจจุบันสรางทํ านบกีดขวางการจัดตั้งพรรคการเมืองใหม และ
ไมยอมรับนักการเมืองที่ไมมีพรรคสังกัด
จงระลึกอยูเสมอวา “พรรคเลือกคน ประชาชนเลือกพรรค” เปนมายาคติที่ทําให
การเมืองไทยวนเวียนอยูในวัฏจักรแหงความชั่วราย จงทําลายมายาคติดังกลาวเสีย
ในการเลือกตั้งแบบแบงเขต จงเลือกคน อยาเลือกพรรค เพราะพรรคการเมืองไทย
เปนสิ่งชํารุดทางจริยธรรม และเปนแหลงเสื่อมโทรมทางศีลธรรม นอกจากนี้ หากไมมีผูสมัครที่เปน
คนดีในเขตการเลือกตั้งของทาน ทานยังมีทางเลือกดวยการไมเลือกอีกดวย
ในการเลือกตั้งแบบ Party List จงเลือกพรรคที่เสนอยุทธศาสตการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง หากทานทนความโสมมของพรรคการเมืองมิได ทานยังมีทาง
เลือกดวยการไมเลือกเชนกัน
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จดหมายเปดผนึก
ถึงประธานคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย8
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปตย
เมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีมติดว ยคะแนนเอกฉันทเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2543 ชี้ขาด
วา พลตรีสนัน่ ขจรประศาสนจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน และเอกสารประกอบดวย
ขอความอันเปนเท็จ ผมรับฟงคําวินิจฉัยดังกลาวดวยใจอุเบกขา ดุจเดียวกับสาธารณชนผูมีใจ
เปนธรรมโดยทั่วไป
พลตรีสนัน่ ออกแถลงการณถึงประชาชนในวันเดียวกันนั้น ยอมรับคําวินิจฉัยกลาง
ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แตยงั ยืนยันวา มิไดกระทําการทุจริตในหนาที่ และมิไดกระทํา
ใหประเทศชาติเสียหาย พรอมทั้งยืนยันที่จะชําระหนี้คืนแกบริษัท เอเอเอส ออโต เซอรวิส จํากัด
แมวาศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวา พลตรีสนั่นมิไดกูเงินจากบริษัทดังกลาวก็ตาม พรอมกันนั้น
พลตรี ส นั่ น ก็ มี ห นั ง สื อ ถึ ง หั ว หน า พรรคประชาธิ ป  ต ย ข อลาออกจากตํ าแหน ง เลขาธิ ก ารพรรค
ประชาธิปตยในวันเดียวกันนั้นเอง
ผมติ ด ตามพั ฒ นาการของเหตุ ก ารณ ใ นเรื่ อ งนี้ และรู  สึ ก ปลงสั ง เวชใน
ประพฤติกรรมของผูนําและสมาชิกพรรคประชาธิปตยบางหมูเหลา คนเหลานั้นถึงจะมิไดแสดง
อาการ ‘ถีบสง’ พลตรีสนั่นนั้น แตก็แสดงพฤติกรรมไมแตกตางจากการ ‘ถีบสง’ พลันที่คณะ
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงดาบฟนพลตรีสนั่นฐานจงใจยื่นบัญชีรายการทรัพยสินและหนี้สิน
อันเปนเท็จ พลตรีสนั่นก็กลายเปนบุรุษไรคาทางการเมืองของพรรคประชาธิปตย หรือที่ภาษาการ
บัญชีกลาววา พลตรีสนั่นเปน Liability (หนี้สิน) มิใช Asset (สินทรัพย) ของพรรคประชาธิปตย
ไมเพียงแตไมมีผูนําพรรคประชาธิปตยคนใดเสนอใหยับยั้งใบลาของพลตรีสนั่น
เทานั้น คนเหลานั้นยังดาหนาออกมาบอกกลาววา โทษทัณฑที่พลตรีสนั่นไดรับ อันเปนผลจาก
คํ าวิ นิ จ ฉั ย ของศาลรั ฐธรรมนู ญ นั้ น เปน เรื่อ งเฉพาะตัวของพลตรี สนั่น เอง หาได ข อ งเกี่ ย วกั บ
พรรคประชาธิปตยแตประการใดไม การแสดงอาการ ‘ตัดหางปลอยวัด’ ของบรรดาผูนําพรรค

8

หมายเหตุ

ตีพิมพ ครั้ ง แรกในคอลัมน “จากทา พระจันทรถึงสนามหลวง” ผู  จัดการรายวัน ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2543
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ประชาธิปตยเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการขาดกตัญูกตเวทิคุณ อันเปนธรรมขั้นประเสริฐของ
มนุษย
ถึงพลตรีสนัน่ จะไมสามารถดํารงตําแหนงทางการเมืองเปนเวลา 5 ป ตามความ
ในมาตรา 295 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แตการดํารงตําแหนงภายใน
พรรคการเมืองหาไดขัดกับบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญไม การที่ไมมีผูนําพรรคประชาธิปตยคนใด
เสนอใหยับยั้งใบลาของพลตรีสนั่น นอกจากแสดงใหเห็นวา คนเหลานั้นมองพลตรีสนั่นเปน
Liability ของพรรคประชาธิปต ยแลว ยังสะทอนใหเห็นอีกดวยวา ปรปกษของพลตรีสนั่นภายใน
พรรคประชาธิ ป  ต ย ที่ ต  อ งการขจั ด พลตรี ส นั่ น ออกจากตํ าแหน ง ที่ ยึ ด กุ ม กลไกของพรรคมี อ ยู 
หาน อ ยไม หากโทษทั ณ ฑ ที่ พ ลตรี ส นั่ น ได รั บ เป น เรื่ อ งเฉพาะตั ว และมิ ไ ด เ กี่ ย วข อ งกั บ พรรค
ประชาธิปต ย เหตุไฉนจึงไมเก็บพลตรีสนั่นไวในตําแหนงแหงหนเดิม คือ เลขาธิการพรรค
การเรงรีบ ‘ตัดหางปลอยวัด’ พลตรีสนั่น และขับเคลื่อนพรรคประชาธิปตย
ออกหางจากพลตรีสนั่น เนื่องเพราะพลตรีสนั่นกลายเปนบุรุษไรคาทางการเมือง จะสรางความรูสึก
เชนไรตอพลตรีสนั่น เปนเรื่องที่ผมยากจะหยั่งรูได แตอาการเขยิบออกหางจากพลตรีสนั่นดังกลาว
นีแ้ สดงใหเห็นถึงการขาดกตัญูกตเวทิคุณในหมูผูนําพรรคประชาธิปตยโดยกระจางชัด
แมวาพลตรีสนั่นมิไดมีผลงานโดดเดนมากพอที่จะจารึกในประวัติศาสตรชาติไทย
ได แตคุณูปการที่พลตรีสนั่นมีตอพรรคประชาธิปตยเหลือแกการคณานับ ในชวงเวลา 13 ปที่พลตรี
สนั่น ดํ ารงตํ าแหน ง เลขาธิ การพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นสามารถนํ าพรรคประชาธิปตย
เขาเสนชัยทางการเมืองถึงสองครั้งสองครา หากปราศจากพลตรีสนั่น นายชวน หลีกภัยก็คงไดแต
มองเกาอี้นายกรัฐมนตรีโดยไมมีโอกาสนั่ง แตใครเลาจะเขาใจไดดีเทาพลตรีสนั่นเองวา การเข็น
นายชวนขึน้ สูเ กาอี้นายกรัฐมนตรีนั้นเหนื่อยยากสาหัสสากรรจมากมายเพียงใด
ในฐานะพอบานของพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นตองระดมและสะสมทรัพยากร
ทั้งทางการเงินและกํ าลังคน พลตรีสนั่นตองสรางและขยายเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
อยางกวางขวาง หากปราศจากเครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้ พรรคประชาธิปตยยอมมี
ทรัพยากรทางการเงินไมเพียงพอแกการใชจายทางการเมือง และไมเพียงพอในการขยายฐาน
ทางการเมือง พลตรีสนั่นตองทําตัวเปนแมเหล็กในการดูดดึงนักการเมืองจากพรรคอื่นเขามาสังกัด
พรรคประชาธิปตย หากปราศจากการดูดดึงเชนนี้ พรรคประชาธิปตยยอมมิอาจผงาดขึ้นมาเปน
แกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลไดถึงสองครั้งสองครา กรณีคลาสสิกไดแก การดูดกลุมงูเหาออกจาก
พรรคประชากรไทยในป 2540 ประวัติศาสตรการเมืองตองจารึกไววา หากตองการเรียนรูวิธีดูด
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ส.ส. ตองเรียนรูจากพลตรีสนั่น ขจรประศาสน ไมควรเรียนรูจาก พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ผูไรศิลปะ
และรสนิยมในการดูด
ในฐานะพอบานของพรรคประชาธิปตย พลตรีสนั่นมีหนาที่หลักในการนําพรรค
ประชาธิปตยยึดกุมอํ านาจรัฐ แตการยึดพื้นที่ทางการเมืองดังกลาวนี้ ทํ าใหพลตรีสนั่นตอง
แปดเปอนและมีมลทิน ประชาชนบางหมูเหลามองพลตรีสนั่นวาเปนมาเฟย แวดลอมดวย
สมุนบริวารทีพ่ รอมจะใชอํานาจในทางฉอฉล แตในอีกดานหนึ่ง พลตรีสนั่นก็มีเสนหในการดูดดึง
นักวิชาการ ‘หัวกาวหนา’ มาเปนที่ปรึกษา อันเปนเสนหที่หัวหนาพรรคประชาธิปตยไมมีและ
ไมมวี นั จะมีได พลตรีสนั่นยอมแปดเปอนชนิดที่ไมคํานึงภาพลักษณของตนเอง เพียงเพื่อใหพรรค
ประชาธิปตยยึดกุมอํ านาจรัฐได และเพียงเพื่อใหหัวหนาพรรคประชาธิปตยสามารถระบายสี
เพือ่ ใหตนมีภาพลักษณที่ดีตอไปได
ด ว ยเหตุ ดั ง ที่ ผ มพรรณนาข า งต น นี้ ผมจึ ง มี ค วามเห็ น ว า อาการที่ พ รรค
ประชาธิปตย เขยิ บตัวออกหางจากพลตรีสนั่นเปนอาการอันแสดงการขาดกตัญูกตเวทิคุณ
ผูคนในพรรคประชาธิปตยที่มีตําแหนงการเมืองสําคัญในปจจุบันควรจะรูคุณพลตรีสนั่น ยิ่งผูที่
สมบูรณพูนสุขจากการดํารงตําแหนงทางการเมืองยิ่งตองสํานึกในบุญคุณของพลตรีสนั่นเปนทวี
ตรีคูณ
ในการแสดงกตัญูกตเวทิคุณตอพลตรีสนั่น พรรคประชาธิปตยสมควรสราง
‘อนุสาวรีย’ แกพลตรีสนั่นในฐานที่มีคุณูปการตอพรรค ‘อนุสาวรีย’ ดังกลาวนี้มิจําเปนตองเปน
รูปปน แตอาจเปนอะไรก็ไดที่ประดิษฐานอยูหนาที่ทําการพรรค เพื่อปลุกสํานึกแหงประวัติศาสตร
(Sense of History) ในหมูสมาชิกพรรค ไมมียุคสมัยใดของพรรคประชาธิปตยที่รุงเรืองมากเทา
ยุคทีพ่ ลตรีสนัน่ ขจรประศาสนดํารงตําแหนงเลขาธิการพรรค เงินที่นํามาสราง ‘อนุสาวรีย’ นี้ควรจะ
ระดมมาจากสมาชิกพรรคประชาธิปต ยดวยกันเอง หาควรนําภาษีอากรจากประชาชนมาใชจายไม
เพราะการสราง ‘อนุสาวรีย’ ดังกลาวนี้เปนเรื่องภายในพรรคประชาธิปตย
ผมมี ค วามรู  สึ ก ว า สมาชิ ก พรรคประชาธิ ป  ต ย จํ านวนมากขาดสํ านึ ก แห ง
ประวั ติ ศ าสตร ความขอนี้ พิ สูจนได ไมย าก ลองนํ าข อทดสอบตอไปนี้ไ ปถามสมาชิกพรรค
ประชาธิปต ย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรี ผมเชื่อวามีผูตอบไดอยางถูกตองไมถึง
ครึ่ง
(ก) ใครเปนสมาชิกผูกอตั้งพรรคประชาธิปตย
(ข) จงระบุบรรดาศักดิ์ของนายควง อภัยวงศ
(ค) ทีด่ นิ และเงินที่ใชสรางที่ทําการพรรคประชาธิปตยมาจากแหงหนใด
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พรรคประชาธิ ป  ต ย พ ลาดโอกาสในการปลุ ก สํ านึ ก แห ง ประวั ติ ศ าสตร ใ นหมู 
มวลสมาชิกหลายครั้งหลายครา เมื่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณประสบความสําเร็จใน ‘การปฏิรูป
ที่ดิน’ ภายใตโครงการ สปก. 4-01 พรรคประชาธิปตยพลาดโอกาสในการสราง ‘อนุสาวรีย’ ใหนาย
สุเทพในฐานะผูสรางผลงานใหแกพรรค บัดนี้ พรรคประชาธิปตยมิควรพลาดโอกาสในการสราง
‘อนุสาวรีย’ ใหแกพลตรีสนัน่ เพราะพลตรีสนั่นยิ่งใหญกวานายสุเทพหลายเทานัก
ผมเชื่ อ แถลงการณของพลตรี สนั่น โดยบริสุทธิ์ใจวา พลตรีสนั่น ‘…ขาดตก
บกพรองในการแสดงบัญชีทรัพยสินและหนี้สิน…’ โดยทีม่ ไิ ดทุจริตตอหนาที่ และมิไดทําใหประเทศ
ชาติเสียหาย บทเรียนสําคัญจากกรณีพลตรีสนั่น ก็คือ จงอยาดูเบาวิชาการบัญชี ผมอยากเห็น
ความยั่ ง ยื น สถาพรของพรรคประชาธิปตย แมจะไมอ ยากให มีอ ายุยืน เทา ไดโนเสาร ก็ ต าม
ผมกริง่ เกรงวา หากสมาชิกพรรคประชาธิปตยปราศจากความรูเรื่องการบัญชีอาจประสบ ‘อุบัติเหตุ
ทางการเมือง’ ดุจเดียวกับพลตรีสนั่นได ดังนั้น ผมจึงขอเสนอดวยความหวังดีวา ผูบริหารพรรค
ประชาธิปตยสมควรพิจารณาจัดการฝกอบรมวิชาการบัญชีแกมวลสมาชิก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูท จี่ ะดํารงตําแหนงทางการเมือง
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Party List9
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร 2 รูปแบบ รูปแบบแรก ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว
จํานวนสมาชิก 400 คน รูปแบบที่สอง ไดแก การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อพรรค หรือที่รูจักกัน
ในภาษาอังกฤษวา Party List จํานวนสมาชิก 100 คน รวมจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งสิ้น
500 คน (มาตรา 98)
เจตนารมณของสภารางรัฐธรรมนูญในการออกแบบระบบการเลือกตั้ง (Electoral
System) ดังเชนที่กลาวขางตนนี้ ก็เพราะตองการแยกแยะบทบาทหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรสองประเภทนี้ใหแตกตางกัน ในขณะที่ ส.ส. ที่มาจากระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต
ทําหนาที่เปนผูแทนราษฎรดูแลทุกขสุขของราษฎร และผลักดันการแกไขปญหาความเดือดรอน
ของราษฎรในเขตการเลือกตั้งของตน สวน ส.ส. ที่มาจากระบบบัญชีรายชื่อพรรคทํ าหนาที่
เปนผูแทนของชนชาวไทยทั้งประเทศ ทั้งนี้เปนที่เขาใจกันโดยนัยวา หากพรรคการเมืองพรรคใด
เปนแกนนําหรือรวมจัดตั้งรัฐบาล รัฐมนตรีที่จะรวมรัฐบาลจักตองมาจาก ส.ส. ในระบบบัญชี
รายชื่อพรรคของพรรคการเมืองนั้น
ในการเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรครั้ ง แรกภายใต รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในเดือนมกราคม 2544 พรรคการเมืองพากันเสริมภาพลักษณ
ของพรรค ดวยการดูดดึงผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาชีพ และผูนําในสาขาตางๆมารวมในบัญชีรายชื่อ
พรรค กระนั้นก็ตาม นักการเมืองหนาเกาที่เปน ‘ขุนพล’ ของพรรคยังคงยึดกุมอันดับตนๆของบัญชี
รายชือ่ พรรค ซึง่ นอกจากมีโอกาสไดรับเลือกเปน ส.ส. มากกวาผูอื่นแลว ยังสอเคาวาจะไดยึดกุม
เกาอีร้ ฐั มนตรีหากพรรคมีโอกาสเขารวมการจัดตั้งรัฐบาลอีกดวย ดังนั้น ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ
สวนที่มิไดเปน ‘ขุนพล’ ดัง้ เดิมของพรรคจึงมีฐานะเปนเพียง ‘พระอันดับ’ ประดับพรรคเทานั้น จะมี
บทบาททางการเมืองทั้งภายในและภายนอกพรรคมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับการออกแบบ
เชิงสถาบัน (Institutional Design) และกติกาการเลนเกมของพรรค ความขอนี้เปนจริงอยางยิ่ง
9

หมายเหตุ

ตีพิมพ ครั้ ง แรกในคอลัมน “จากทา พระจันทรถึงสนามหลวง” ผู  จัดการรายวัน ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2544
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สําหรับพรรคประชาธิปตย พรรคชาติพัฒนา พรรคชาติไทย พรรคความหวังใหม พรรคเสรีธรรม
และพรรคราษฎร สวนพรรคชาติไทยนั้นเลือกยุทธวิธีการสง ‘ขุนพล’ ลงสนามเลือกตั้งระบบแบงเขต
เพราะยึดหลัก ‘สิบเบี้ยใกลมือ’ เนือ่ งจากเกรงวาจะสูญเสียพื้นที่ทางการเมืองหากสงนักการเมือง
หนาใหมลงแขงขัน แตครั้นเมื่อพรรคชาติไทยตกลงเขารวมรัฐบาลกับพรรคไทยรักไทย บรรดา
‘ขุนพล’ ทีร่ กั ษาฐานทีม่ นั่ ไดตา งถูกกีดกันมิใหดํารงตําแหนงรัฐมนตรี เนื่องเพราะ พ.ต.ท. ทักษิณ
ชินวัตรตองการปฏิบัติตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฉบับใหมที่ไมตองการใหรัฐมนตรีมาจาก
การเลือกตั้งระบบแบงเขต
แม ว  าพรรคชาติ ไ ทยจะมีจํ านวนสมาชิก สภาผู แทนราษฎรจากระบบแบงเขต
มากกวาพรรคความหวังใหมและพรรคชาติพัฒนา อันเปนผลจากยุทธวิธี ‘สิบเบี้ยใกลมือ’ ของ
พรรคชาติไทย แตพรรคชาติไทยกลับมี ส.ส. จากระบบบัญชีรายชื่อนอยกวาทั้งพรรคความหวังใหม
และพรรคชาติพฒ
ั นา (ดูตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวา ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งอาจตัดสินใจในการ
เลือกตั้งโดยแยกแยะระหวางระบบแบงเขตกับระบบบัญชีรายชื่อตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
หากตีความเขาขาง สสร. การณอาจเปนไปไดวา ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้งเลือกผูแทนในระบบ
บัญชีรายชือ่ โดยพิจารณานโยบายของพรรคเปนดานหลัก ในขณะที่การเลือก ส.ส. ระบบแบงเขต
อาจพิจารณาจากประโยชนที่เขตการเลือกตั้งจะไดรับเลือกจาก ส.ส.
การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อเปนการเลือกตั้งตามสัดสวนคะแนนเสียงที่ไดรับ
(Proportional Representation) แตก็มิไดประโยชนจากระบบตัวแทนตามสัดสวนอยางเต็มที่
ในการเลือกตั้งระบบพหุนิยม (Plurality System) ผูสมัครที่ไดรับคะแนนเสียงสูงกวาผูสมัคร
คนอืน่ ๆจะไดรับเลือกเปนผูแทนราษฎร ระบบนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งวา First – past – the – post
System การเลื อ กตั้ ง ระบบพหุ นิย มมีจุด บกพรอ งที่เ กื้อประโยชนพรรคการเมือ งขนาดใหญ
แตลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ขอใหพจิ ารณาตัวอยางดังตอไปนี้ สมมติวา มีพรรคการเมืองอยูเพียง 2 พรรค คือ
พรรค A กับพรรค B ผลการเลือกตั้งปรากฏวา ผูสมัครรับเลือกตั้งสังกัดพรรค A ชนะพรรค B ในทุก
เขตการเลือกตั้ง ดังนั้น พรรค A สามารถยึดสภาผูแทนราษฎรได ทั้งๆที่มีประชาชนจํานวนไมนอย
ทีเ่ ลือกพรรค B แตพรรค B ไมมตี วั แทนในสภาผูแทนราษฎรเลย ดวยเหตุดังนี้ ระบบพหุนิยม
จึงเกื้อกูลใหพรรคขนาดใหญมีตัวแทนเกินกวาที่จะได (Overrepresentation) ขณะเดียวกันกลับ
ทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กมีตัวแทนนอยกวาที่สมควรจะได (Underrepresentation)
การเลือกตั้งระบบตัวแทนตามสัดสวน (PR) ตองการแกไขขอบกพรองของระบบ
พหุนยิ มดังกลาวขางตนนี้ ทั้งนี้เพื่อให ‘ชนกลุมนอย’ ทางการเมืองมีตัวแทนในสภาผูแทนราษฎร
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ระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ลอกแบบ
มาจากระบบของประเทศเยอรมนี ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจะมีคะแนนเลือกตั้ง 2 คะแนน
คะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้งผูแทนระบบแบงเขต อีกคะแนนหนึ่งใชในการเลือกตั้งระบบบัญชี
รายชือ่ พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียงนอยกวา 5% ของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ
จะไมมีผูแทนระบบบัญชีรายชื่อ (มาตรา 100)
การกําหนดคะแนนเสียงขั้นตํ่าที่ระดับ 5% ดังกลาวนี้ ทําใหการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ทําลายขอดีของระบบตัวแทนตามสัดสวน แทนที่ระบบ
บัญชีรายชื่อจะชวยลดการมีผูแทนเกินกวาที่สมควรของพรรคการเมืองขนาดใหญ และลดการมี
ผูแทนตํ่ ากวาที่สมควรของพรรคการเมืองขนาดเล็ก กลับเสริมสรางอคติวาดวยขนาดของพรรค
(Size Bias) โดยลงโทษพรรคขนาดเล็ก และสงเสริมพรรคขนาดใหญ
ขอเท็จจริงจากการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 ปรากฏวา พรรคการเมืองที่ไดรับ
คะแนนเสียงจากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อตั้งแต 5% ขึ้นไป ของจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้ง
มีเพียง 5 พรรค โดยไดคะแนนเสียงรวมกันคิดเปนรอยละ 85.69 ประชาชนผูใชสิทธิเลือกตั้ง
อีกรอยละ 14.31 (รวม 4,095,687 คน) ไมมีตัวแทนในระบบบัญชีรายชื่อพรรคในสภาผูแทน
ราษฎร นับเปนสัดสวนที่สูงมาก ดวยเหตุดังนี้ การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามมาตรา 100
จึงทําลายขอดีของระบบผูแทนตามสัดสวน โดยที่จํานวน ส.ส. อีกประมาณ 14 คน ถูกเฉลี่ยใหแก
พรรคไทยรักไทยและพรรคประชาธิปตย
หากกํ าหนดคะแนนเสียงขั้นตํ่าที่ระดับ 1% พรรคการเมืองที่มี ส.ส.
ในระบบบัญชีรายชื่อพรรคจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเปน 9 พรรค (ดูตารางที่ 2) ซึ่งไดรับคะแนนเสียง
รวมทัง้ สิน้ 93.06% ของผูใชสิทธิเลือกตั้ง โดยมีเพียง 6.94% เทานั้นที่ไมมีผูแทนในสภาภายใต
ระบบนี้ การลดระดับคะแนนเสียงขั้นตํ่าจาก 5% เหลือ 1% จะชวยลดความไดเปรียบของพรรค
ขนาดใหญลงได จากการประมาณการตามตารางที่ 3 พรรคการเมืองที่มีจํานวน ส.ส. ระบบบัญชี
รายชื่อลดลง ไดแก พรรคไทยรักไทย (4 คน) พรรคประชาธิปตย (2 คน) และพรรคความหวังใหม
(1 คน) สวนพรรคที่ได ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพิ่มขึ้น ไดแก พรรคเสรีธรรม (3 คน) พรรค
ถิน่ ไทย (2 คน) พรรคราษฎรและพรรคประชากรไทย (พรรคละ 1 คน) โดยที่พรรคชาติพัฒนา
และพรรคชาติไทยมีจํานวน ส.ส. ระบบนี้เทาเดิม (ดูตารางที่ 3) ดวยเหตุดังนี้ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 จึงเพิ่มพูนอคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง โดยที่การเลือกตั้ง
ระบบบัญชีรายชื่อเปนปจจัยสําคัญในการนี้
ในหมูพ รรคการเมืองขนาดใหญ พรรคการเมืองที่มีขนาดใหญมากเพียงใด ยิ่งมี
ความไดเปรียบในระบบบัญชีรายชื่อมากเพียงนั้น ผลการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรค
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ไทยรักไทยไดรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 248 คน คิดเปนรอยละ 49.60 ของจํานวน ส.ส. ทั้งสองระบบ
ในขณะที่พรรคประชาธิปต ยมีสัดสวน ส.ส. เพียง 25.60% (128 คน) หากลดคะแนนเสียงขั้นตํ่า
เหลือ 1% ตามขอเสนอขางตนนี้ พรรคไทยรักไทยจะมี ส.ส. รวม 244 คน เทียบกับพรรค
ประชาธิปต ย 126 คน หรือ 48.80% เทียบกับ 25.20% ของจํานวน ส.ส. (ดูตารางที่ 5)
ระบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ตามการออกแบบของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ป 2540 ยั ง มี
ขอบกพรองในการทําลายกลไกความรับผิด (Accountability Mechanism) ในขณะที่ ส.ส.ระบบ
แบงเขตมีความรับผิดตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน จึงตองดูแลทุกขสุขและทําหนาที่
เปนตัวแทนของราษฎร มิฉะนั้นอาจตองพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป แต ส.ส. ระบบบัญชี
รายชือ่ ไมตองรับผิดตอประชาชน หากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไมพอใจ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
ก็มอิ าจอาศัยการเลือกตั้งเปนกลไกในการลงโทษ ส.ส. ในระบบนี้ได เพราะการเขาสูบัญชีรายชื่อ
และการเลือกตั้งอันดับในบัญชีรายชื่อเปนอํ านาจของคณะกรรมการพรรค ดวยเหตุดังนี้ ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อจึงมีความรับผิดตอหัวหนากลุมหรือหัวหนามุง จะไดเขาสูบัญชีรายชื่อพรรค
หรือไม จะไดติดอันดับในบัญชีรายชื่อสูงตํ่าเพียงใด ขึ้นอยูกับบารมี พลัง และอํานาจตอรอง
ทางการเมืองของหัวหนากลุมหรือหัวหนามุงที่สังกัด
กลาวโดยสรุป ก็คือ การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามการออกแบบ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ในดานหนึ่งเพิ่มพูนอคติวาดวยขนาดของพรรค
ดวยการใหประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรคขนาดเล็ก โดยที่พรรคที่มีขนาด
ยิ่งใหญเพียงใดยิ่งมีความไดเปรียบมากเพียงนั้น ในอีกดานหนึ่งทําให ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
พรรครับผิดตอหัวหนากลุมหรือมุงการเมืองที่สังกัด โดยมิตองรับผิดตอประชาชน

121
ตารางที่ 1
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง

1. ไทยรักไทย

จํานวน ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อ
48

จํานวน ส.ส.
ระบบแบงเขตเลือกตั้ง
200

จํานวน ส.ส.
รวม
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

100

400

500

พรรค

รวม
ที่มา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ตารางที่ 2
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรค
พรรค

คะแนนเสียงเลือกตั้ง

%

ไทยรักไทย
ประชาธิปตย
ความหวังใหม
ชาติพัฒนา
ชาติไทย

11,634,495
7,610,789
2,008,498
1,755,476
1,523,807

40.64
26.58
7.02
6.13
5.32

รวม 5 พรรคใหญ

24,533,515

85.69

807,902
604,029
339,462
356,831

2.82
2.11
1.19
1.25

รวม 9 พรรคใหญ

26,641,739

93.06

10. พรรคอื่นๆ 28 พรรค

1,987,463

6.94

28,629,202

100.00

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

เสรีธรรม
ถิ่นไทย
ประชากรไทย
ราษฎร

รวมทั้งสิ้น
ที่มา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง
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ตารางที่ 3
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรค
พรรค

จํานวน ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรค
ตาม รธน. 2540

ตามขอเสนอใหม

1. ไทยรักไทย
2. ประชาธิปตย
3. ความหวังใหม
4. ชาติพัฒนา
5. ชาติไทย
6. เสรีธรรม
7. ถิ่นไทย
8. ราษฎร
9. ประชากรไทย

48
31
8
7
6
-

44
29
7
7
6
3
2
1
1

รวมทั้งสิ้น

100

100

หมายเหตุ

ขอเสนอใหมกําหนดวา พรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอยกวา 1% ของจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งทั่ว
ประเทศจะไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคในสภาผูแทนราษฎร (คะแนนเสียงขั้นตํ่าตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 กําหนดที่ระดับ 5%)
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ตารางที่ 4
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544
ตาม รธน. 2540 และตามขอเสนอใหม
พรรค

จํานวน ส.ส. ตามขอเสนอใหม
ระบบบัญชีรายชื่อ

ระบบแบงเขต

รวม

จํานวน 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

1

-

1

-

100

400

500

500

10. ประชากรไทย
รวม
หมายเหตุ

คะแนนเสียงขั้นตํ่าที่จะทําใหได ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อพรรคกําหนดไวที่ระดับ 1% ของจํานวนผูใชสิทธิ
เลือกตั้ง แทนที่จะเปน 5% ตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
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ตารางที่ 5
สัดสวนจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
พรรคไทยรักไทย เทียบกับพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544
(% ของจํานวน ส.ส.)
ระบบการเลือกตั้ง
1. ระบบแบงเขต
2. ระบบบัญชีรายชื่อ
3. รวม

ที่มา
หมายเหตุ

ผลการเลือกตั้งตามประกาศ
ทรท
ปชป
50.00
24.25
48.00
31.00
49.60

25.60

ผลการเลือกตั้งตามขอสมมติ
ทรท
ปชป
50.00
24.25
44.00
29.00
48.80

25.20

1. สัดสวนจํานวน ส.ส. ตามประกาศอยางเปนทางการ คํานวณจากตารางที่ 1
2. สัดสวนจํานวน ส.ส. ตามขอสมมติ คํานวณจากตารางที่ 4
1. ขอสมมติเกี่ยวกับการปดเศษจํานวน ส.ส. ตามระบบบัญชีรายชื่อ ยึดเกณฑ 1% พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนน
เสียงตํ่ากวา 1% ของจํานวนผูใชสิทธิเลือกตั้งจะไมมี ส.ส. จากระบบบัญชีรายชื่อ
2. ทรท = พรรคไทยรักไทย
ปชป = พรรคประชาธิปตย
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พรรคประชาธิปตย
กับการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อ10
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันอาทิตยที่ 4 มีนาคม 2544 รายงานขาวปญหา
ความคุกรุนภายในพรรคประชาธิปต ย ถึงกับพาดหัวขาวหนาหนึ่งวา “ปชป.แตก อดีต สส.ออก
สุเทพคุมพรรคเบ็ดเสร็จ” เนือ้ หาของรายงานขาวนี้จับประเด็นเรื่องความไมพอใจของสมาชิกพรรค
เกี่ยวกับการจัดอับดับบัญชีรายชื่อ เมื่อความนิยมของประชาชนที่มีตอพรรคประชาธิปตยตกตํ่า
บรรดาผูที่ถูกจัดอยูในอันดับทายๆพากันสอบตกเปนแถว ในจํานวนนี้รวมนายปรีชา สุวรรณทัต
นายวิชัย ตันศิริ นายพรเทพ เตชะไพบูลย และนายอํานวย ปะติเส แมแตนายสาวิตต โพธิวิหค
ก็เกือบตกรถไฟขบวนบัญชีรายชื่อพรรค
แมวาผูนําพรรคประชาธิปตยจะปฏิเสธความแตกแยกภายในพรรค และบรรดา
นักเลือกตั้งที่ตกรถไฟขบวนบัญชีรายชื่อพรรคตางใหสัมภาษณวามิไดนอยใจที่ถูกจัดอยูอันดับตํ่า
ในบัญชีรายชื่อของพรรค ถึงจะอมพระมาพูด สาธารณชนก็ยากที่จะเชื่อนํ้าคําได จะใหเชื่อได
อยางไรวา คนที่ตองการเปนนักเลือกตั้งมี ‘ความสุข’ ทีส่ อบตก เวนเสียแตวา คนเหลานั้นลวนแลว
แตเปน Masochist
ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 พรรค
ประชาธิปต ยไดรับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อคิดเปนรอยละ 26.58 ของจํานวน
ผูใชสิทธิเลือกตั้ง (ดูตารางที่ 1) หากการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อยึดหลักการเลือกผูแทนตาม
สัดสวน (Proportion Representation) พรรคประชาธิปตยจะมี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อ 26-27
คน เทียบกับพรรคไทยรักไทย 40-41 คน แตเปนเพราะรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มิไดยดึ หลักการเลือกผูแทนตามสัดสวนราษฎรผูใชสิทธิเลือกตั้ง หากแตมีอคติวาดวยขนาด
ของพรรค (Size Bias) โดยมีฐานความเชื่อวา พรรคการเมืองขนาดใหญ ‘ดี’ กวาพรรคการเมือง
ขนาดเล็ก ดังนั้น จึงมีบทบัญญัติลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยมิใหพรรคการเมืองที่ไดรับ

10

หมายเหตุ

ตี พิมพครั้ง แรกในคอลัมน “จากทา พระจันทรถึงสนามหลวง” ผู  จัดการรายวัน ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2544
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คะแนนเสียงตํากว
่ ารอยละ 5 ของผูใชสิทธิเลือกตั้งมี ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อ อันเปนเหตุใหพรรค
การเมืองขนาดใหญมี ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อเกินกวาสัดสวนคะแนนเสียง ดังจะเห็นไดวา
พรรคไทยรักไทย ซึ่งควรมี ส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อเพียง 40-41 คน กลับไดรับจัดสรรเกาอี้ถึง 48
คน และพรรคประชาธิปตยไดที่ทั่ง 31 คน แทนที่จะเปน 26-27 คน (ดูตารางที่ 2)
เมื่ อ พิ เ คราะห ส มาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรในระบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของพรรค
ประชาธิปต ยจานวน
ํ
31 คน ปรากฏวาเปนนักการเมืองหนาใหมอันผูนําพรรคประชาธิปตยถือเปน
‘ดาราประดับพรรค’ ถึง 10 คน (32.3%) เกาอี้นอกเหนือจากนี้ถูกยึดครองโดยนักเลือกตั้งรุน
ลายครามจากภาคใต 9 คน (29.0%) และกรุงเทพมหานคร 6 คน (19.3%) ดังรายละเอียดปรากฏ
ในตารางที่ 3
ในการเขาสูสนามเลือกตั้งเดือนมกราคม 2544 พรรคประชาธิปตยรูตัววาเปนรอง
พรรคไทยรักไทย จึงพยายามสรางภาพลักษณของพรรค เพื่อกอบกูคะแนนนิยมทางการเมือง ทั้งนี้
ดวยการใชยุทธวิธสี ําคัญอยางนอย 2 ยุทธวิธี ยุทธวิธีแรก ดวยการหลีกเลี่ยงการชูนายธารินทร
นิมมานเหมินทเปนผูน าที
ํ มเศรษฐกิจ จนทายที่สุดถึงกับชูนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะขึ้นเปนผูนําควบคู
กับนายชวน หลีกภัย กระนั้นก็ตาม สาธารณชนยังคงจดจําอาการ ‘เกาเหลา’ ในทีมเศรษฐกิจของ
พรรคประชาธิปตยไดดี อีกทั้งภาพที่ยังแลดูขาวสะอาดของนายอภิสิทธิ์ก็มิอาจกลบความโสโครก
และกลิ่นเหม็นที่สรางขึ้นโดยผูนําพรรคบางภาคสวนภายในพรรคประชาธิปตยได ยุทธวิธีที่สอง
ดวยการนํ าคนนอกเขาสูบัญชีรายชื่อพรรค คนนอกเหลานี้ประกอบดวยอดีตขุนนางขาราชการ
ผูน าภาคธุ
ํ
รกิจ และอาจารยมหาวิทยาลัย นับเปนการนํา ‘เลือดใหม’ ผสมกับ ‘เลือดเกา’ พรรค
ประชาธิปตยพยายามใชคนนอกเหลานี้เปนจุดขาย
การนํ าคนนอกเขาสูบัญชีรายชื่อพรรคยังผลใหสมาชิกเกาของพรรคตกอันดับ
เปนทิวแถว นายปรีชา สุวรรณทัต ผูซ งึ่ แสดงความภักดีตอพรรคอยางเสมอตนเสมอปลาย ดวยการ
ทําหนาที่ ‘องครักษพิทักษพรรค’ ตองอกหัก นายอํานวย ปะติเส ซึ่งทําหนาที่ ‘หนังหนาไฟ’ รับศึก
สมัชชาคนจนแทนนายกรัฐมนตรี มิไดรับผลตอบแทนทางการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้ ฯลฯ
แกนนําพรรคประชาธิปต ยบางคนตั้งขอกังขาวา เหตุใด นายพรเสก กาญจนจารี
(26) และนายพรวุฒิ สารสิน (30) จึงติดอันดับเหนือกวานายปรีชา สุวรรณทัต และนายวิชัย ตันศิริ
และเหตุใด นายอรรถพล สรสุชาติ (22) จึงติดอันดับสูงกวานายสาวิตต โพธิวิหค (29) (มติชน
ฉบับวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2544)
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ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อนับเปนหนาตาของพรรค รัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มีเจตนารมณที่จะใหพรรคการเมืองคัดสรร ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อขึ้นดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
ดังนั้น การจัดทํ าบัญชีรายชื่อจึงเปนเรื่องสํ าคัญรองจากการนํ าเสนอนโยบาย ในขณะที่การ
นําเสนอนโยบายมีผลเสมือนหนึ่งการนําเสนอขาย ‘บริการความสุข’ ในตลาดการเมือง การนํา
เสนอบัญชีรายชื่อมีผลเสมือนหนึ่งการนําเสนอตัวบุคคลผูผลิต ‘บริการความสุข’ นัน้ แกประชาชน
คณะบุคคลผูมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําบัญชีรายชื่อของพรรคยอมตองประเมิน
‘มูลคาทางการเมือง’ ของสมาชิกพรรคแตละคน ทั้งนี้โดยมีเปาประสงคหลักที่จะใหไดมาซึ่งคะแนน
เสียงสูงสุดจากการเลือกตั้ง (Vote Gains Maximization) พรอมกันนั้น ก็มีการจัดอันดับบัญชี
รายชือ่ ตามลําดับของมูลคาทางการเมืองดวย แตการจัดอันดับอาจผิดพลาดได หากมีการประเมิน
‘มูลคาทางการเมือง’ ผิดพลาด ความผิดพลาดในการประเมิน ‘มูลคาทางการเมือง’ อาจเปนผล
จากความไมสมบูรณของสารสนเทศ อยางไรก็ตาม การที่สมาชิกพรรคบางคนไดอันดับตํ่ า
ยอมสะทอนขอเท็จจริงที่วา ผูนําพรรคมองสมาชิกพรรคดังกลาวเปน ‘สินทรัพยทางการเมือง’ ที่ให
ผลตอบแทนตํ่า ในขณะที่ผูที่ติดอันดับตนๆเปนผูที่สามารถใหผลตอบแทนทางการเมืองแกพรรค
ไดมากกวา
แตการจัดอันดับบัญชีรายชื่อมิไดเกิดจากการประเมิน ‘มูลคาทางการเมือง’ ของ
ผูสมัครรับเลือกตั้งอยางเปนวิทยาศาสตรเพียงโสดเดียว หากยังเปนผลจากกระบวนการตอรอง
ทางการเมืองภายในพรรคอีกดวย ทั้งนี้เปนที่ทราบกันดีวา พรรคการเมืองทุกพรรคประกอบดวย
กลุมการเมืองมากกวาหนึ่งกลุม หรือมุงการเมืองมากกวาหนึ่งมุง กลุมหรือมุงการเมืองเหลานี้
ลวนตองการผลักดันใหสมาชิกติดบัญชีรายชื่ออันดับสูงๆดวยกันทั้งสิ้น ดังนั้น การตอรองภายใน
พรรคจึงเปนกระบวนการสําคัญในการจัดอันดับบัญชีรายชื่อ โดยที่การตอรองดังกลาวนี้มีความ
สําคัญยิ่งกวาการประเมิน ‘มูลคาทางการเมือง’ เสียอีก ผูที่ไมติดอันดับหรือติดอันดับตํ่าในบัญชี
รายชือ่ อาจเปนเพราะมิไดสังกัดกลุมหรือมุงการเมือง หรือมุงการเมืองที่สังกัดไรพลังตอรอง หรือ
ผูน ํามุงประเมิน ‘มูลคาทางการเมือง’ ออกมาตํ่า
การเลือกตัง้ ระบบบัญชีรายชื่อทําลายกลไกความรับผิดของ ส.ส.ที่มีตอประชาชน
(Accountability Mechanism) ในขณะที่ ส.ส. ในระบบแบงเขตตองรับผิดตอประชาชนในเขต
การเลือกตัง้ มิฉะนั้นอาจพายแพในการเลือกตั้งครั้งตอไป การเลือกตั้งจึงเปนกลไกที่ผูกสัมพันธให
ส.ส. ตองมีหนาที่ตอประชาชนในเขตการเลือกตั้งของตน แต ส.ส. ในระบบบัญชีรายชื่อหาตองรับ
ผิดตอประชาชนไม หากแตตองรับผิดตอผูนําพรรค หรือตอผูนํากลุมหรือมุงภายในพรรค การที่
นักเลือกตั้งจะติดบัญชีรายชื่อหรือไม และจะติดอันดับสูงตํ่าเพียงใด ขึ้นอยูกับการชี้ขาดของผูนํา
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พรรค หรือการตอรองของผูนํามุง ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งหามีอิทธิพลในการกําหนดความรับผิด
ของ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อไม
การเลือกตัง้ ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อเพียงยกแรกกําลังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ดุลยภาพในพรรคการเมืองตางๆ ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปตยบงบอกถึงการ
เปลีย่ นแปลงดังกลาวนี้ การเปลี่ยนแปลงสําคัญจะเกิดขึ้นในพรรคที่ไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ
ดวย โดยเฉพาะอยางยิ่งพรรคราษฎร โดยที่พรรคเสรีธรรมยอมใหพรรคไทยรักไทยครอบพรรค
ไปเรียบรอยกอนหนานี้แลว แมแตพรรคชาติไทย ซึ่งเกือบไมมี ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อ รวมทั้ง
พรรคชาติพฒ
ั นาและพรรคความหวังใหม ซึ่งไดสวนแบงที่นั่งนอย ก็จะตองขยับตัวในการเปลี่ยน
แปลงดุลยภาพในอนาคต
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ตารางที่ 1
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ
พรรคการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรค
พรรค
1. ไทยรักไทย
2. ประชาธิปตย
3. ความหวังใหม
4. ชาติพัฒนา
5. ชาติไทย
รวม 5 พรรคใหญ
6. เสรีธรรม
7. ถิ่นไทย
8. ประชากรไทย
9. ราษฎร
รวม 9 พรรคใหญ
10. พรรคอื่นๆ 28 พรรค
รวมทั้งสิ้น
ที่มา

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

คะแนนเสียงเลือกตั้ง

%

11,634,495
7,610,789
2,008,498
1,755,476
1,523,807

40.64
26.58
7.02
6.13
5.32

24,533,515

85.69

807,902
604,029
339,462
356,831

2.82
2.11
1.19
1.25

26,641,739

93.06

1,987,463

6.94

28,629,202

100.00
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ตารางที่ 2
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 และ 29 มกราคม 2544
จําแนกตามพรรคและระบบการเลือกตั้ง
พรรค
1. ไทยรักไทย
2. ประชาธิปตย
3. ชาติไทย
4. ความหวังใหม
5. ชาติพัฒนา
6. เสรีธรรม
7. กิจสังคม
8. ราษฎร
9. ถิ่นไทย
รวม
ที่มา

จํานวน ส.ส.
ระบบบัญชีรายชื่อ
48
31
6
8
7
100

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

จํานวน ส.ส.
ระบบแบงเขตเลือกตั้ง
200
97
35
28
22
14
1
2
1
400

จํานวน ส.ส.
รวม
248
128
41
36
29
14
1
2
1
500
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ตารางที่ 2
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
สังกัดพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544
จําแนกตามภูมิภาค
ภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร
ภาคกลาง
ภาคใต
ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จํานวน

%

6
2
9
2
2

19.3
6.5
29.0
6.5
6.5

รวม

21

67.7

ดาราประดับพรรค

10

32.3

รวมทั้งสิ้น

31

100.00

ที่มา
ภาคผนวก
หมายเหตุ ดาราประดับพรรค หมายถึง ผูสมัครบัญชีรายชื่อซึ่งพรรคประชาธิปตยเชื้อเชิญมาประดับพรรค
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ภาคผนวก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
สังกัดพรรคประชาธิปตย
การเลือกตั้งวันที่ 6 มกราคม 2544
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายนาม
ชวน หลีกภัย
บัญญัติ บรรทัดฐาน
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เทอดพงษ ไชยนันทน
อาทิตย อุไรรัตน
ธารินทร นิมมานเหมินท
สุเทพ เทือกสุบรรณ
สุทัศน เงินหมื่น
ไตรรงค สุวรรณคีรี
อนันต อนันตกูล
เอกกมล คีรีวัฒน
มารุต บุนนาค
วิจิตร ศรีสอาน
มหิดล จันทรางกูร
พล ต.ท.วรรณรัตน คชรัตน
จุรินทร ลักษณวิศิษฎ
นิพนธ พรอมพันธุ
กอรปศักดิ์ สภาวสุ
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
สุรินทร พิศสุวรรณ
ไพฑูรย แกวทอง
อรรคพล สรสุชาติ

ภูมิภาค/ประเภท
ใต
ใต
กทม.
เหนือ
กลาง
กทม.
ใต
อีสาน
ใต
กทม.
S
กทม.
S
S
S
ใต
อีสาน
กลาง
S
ใต
เหนือ
กทม.
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อันดับ
23
24
25
26
27
28
29
30
31
หมายเหตุ

รายนาม
สัมพันธ ทองสมัคร
สาทิตย วงศหนองเตย
อัญชลี เทพบุตร
พรเสก กาญจนจารี
โพธิพงษ ลํ่าซํา
สาวิตต โพธิวิหค
เอนก เหลาธรรมทัศน
พรวุฒิ สารสิน
สรรเสริญ สมะลาภา
S

= ดาราประดับพรรค

ภูมิภาค/ประเภท
ใต
ใต
ใต
S
S
กทม.
S
S
S

ภาคที่หา
โครงสรางตลาดการเมืองไทย
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จากอํามาตยาธิปไตยถึงยียาธิปไตย1
เมื่อคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 นั้น ผูนําคณะราษฎร
บางภาคสวนวาดฝนวา สังคมการเมืองไทยจะเปลี่ยนโฉมเปนสังคมประชาธิปไตย แตแลวระบอบ
การเมืองการปกครองไทยกลับกลายเปนระบอบอํามาตยาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของ
อํามาตย โดยอํามาตย และเพื่ออํามาตย ขุนนางชั้นผูใหญ ทั้งผูนําฝายทหารและฝายพลเรือน
พากั น ดู ด ซั บ ส ว นเกิ น ทางเศรษฐกิ จ จากกระบวนการกํ าหนดและบริ ห ารนโยบาย ส ว นเกิ น
ทางเศรษฐกิจเหลานี้แบงสันปนสวนภายในระบบราชการ และมิไดรั่วไหลออกนอกระบบราชการ
เวนแตไดรับความเห็นชอบจากผูนําเหลาอํามาตย
ตราบเทาที่การจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจในระบบราชการเปนที่พอใจของผูนํา
ฝายทหารกลุม ตางๆ และขบวนการสิทธิและเสรีภาพออนปวกเปยก ระบอบอํามาตยาธิปไตยจะยัง
มีความคงทนและธํ ารงในสังคมการเมืองไทยตอไปได แตเปนเพราะมีความขัดแยงในหมูผูนํา
ฝายทหาร เนื่องเพราะการจัดสรรสวนเกินทางเศรษฐกิจไมลงตัว ประกอบกับขบวนการสิทธิและ
เสรีภาพมีความเขมแข็งขึ้น กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจึงถูกทอนกําลังดวยความยัดแยงภายใน
และระบอบอํ ามาตยาธิ ปไตยถู ก สั่ นคลอนจากขบวนการสิทธิและเสรีภาพ จนกอใหเกิดการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516
ผูน าขบวนการสิ
ํ
ทธิและเสรีภาพวาดฝนวา ‘เมือ่ ทองฟาสีทองผองอําไพ ประชาชน
จะเป น ใหญ ใ นแผ น ดิ น’ แต แ ล ว ระบอบการเมื อ งการปกครองแปรเปลี่ ย นจากระบอบ
อํามาตยาธิปไตยมาสูระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครองของยี้ โดยยี้ และมิใชเพื่อ
ใครอื่น หากแตเพือ่ ยี้ ความหวังที่ ‘ประชาชน (จะ) เปนใหญในแผนดิน’ คอยๆจางหายไป ประดุจ
ไฟมอดเชื้อ ในเมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา ยีก้ าลั
ํ งถีบตัวขึ้นมาเปนใหญในแผนดิน
แต ก ารที่ ร ะบอบยี ย าธิ ป ไตยจะลงหลั ก ในสั ง คมการเมื อ งไทยมิ ใ ช เ รื่ อ งง า ย
เพราะตองเผชิญกับแรงเสียดทานจากกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย การตอสูระหวางกระบวนการ
1

หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่
1 กุมภาพันธ 2544
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อํ ามาตยานุ วั ต รกั บ กระบวนการยี ย านุ วั ต รจึ ง เกิ ด ขึ้ น หลั ง การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ ง
เดือนตุลาคม 2516 การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 มุงทําลายขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และ
เขนฆาผูนํากลุมพลังประชาธิปไตยเปนดานหลัก โดยที่มิไดกระทบตอกลุมพลังยียาธิปไตยแมแต
นอย แตขบวนการสิทธิและเสรีภาพและกลุมพลังประชาธิปไตยเติบใหญเกินกวาที่จะทําลายลางได
โดยงาย กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเริ่มตระหนักวา ‘ยุคทอง’ ของตนผานพนไปแลว และจําตอง
ประนีประนอมกับกลุมพลังอื่นในสังคมการเมืองไทย การรัฐประหารเดือนตุลาคม 2520 กรุยทาง
ในการสรางความออมชอมทางการเมือง ตลอดชวงเวลาระหวางป 2520 – 2530 แมกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยยังคงมีสวนแบงอํ านาจรัฐ แตหุนสวนอํานาจรัฐลดนอยถอยลงตามกาลเวลา
อั น เป น ผลจากการรุ ก คื บ ของกลุ  ม พลั ง ยี ย าธิ ป ไตย ตลอดช ว งเวลาดั ง กล า วนี้ กลุ  ม
พลังประชาธิปไตยซุมซอนสะสมกํ าลัง ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จนกลายเปนกลุมพลัง
สําคัญในสังคมไทย
เมื่ อ สิ้ น ยุ ค รั ฐ บาลพลเอกเปรม ติ ณ สู ล านนท อํ านาจรั ฐ ก็ ต กแก ก ลุ  ม
พลั ง ยี ย าธิ ป ไตยในสั ด ส ว นสํ าคั ญ ระบอบการเมื อ งการปกครองแปรเปลี่ ย นจากระบอบ
อํามาตยาธิปไตยมาเปนระบอบยียาธิปไตย แตเปนเพราะกระแสยียานุวัตรมุงดูดกลืนสวนเกินทาง
เศรษฐกิจอยางมูมมาม โดยไมยอมแบงปนใหกลุมพลังอื่นในสังคมไทย การรัฐประหารเดือน
กุมภาพันธ 2534 จึงเกิดขึ้น เพื่อยื้อแยงสวนเกินทางเศรษฐกิจคืนสูกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ความลุมหลงในอํานาจทําใหกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยรางรัฐบธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย
พ.ศ. 2534 เพื่อสืบทอดและธํารงอํานาจรัฐ โดยที่กลุมพลังยียาธิปไตยยอมสยบเปนสมุนบริวาร
เพือ่ รอคอยเศษอาหารที่กลุมอํามาตยาธิปไตยโยนใหกิน ไมตางจากสุนัขรอคอยกระดูก
แตความพยายามในการรวบและสืบทอดอํานาจของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ตองเผชิญกับการตอตานจากกลุมพลังประชาธิปไตย จนทายที่สุดกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย
ตองลาถอย กลุมพลังประชาธิปไตยรุกคืบและผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมือง ซึ่งเริ่มมีพลวัตร
ตัง้ แตป 2535 เปนตนมา จนมีการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ภายหลั ง การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาและสภาผู  แ ทนราษฎรครั้ ง แรกภายใต
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 กลุมพลังยียาธิปไตยยังคงสามารถยึดกุมพื้นที่
ในรัฐสภาในสัดสวนสําคัญ หากกลุมพลังประชาธิปไตยไมสามารถผลักดันใหการปฏิรูปการเมือง
รุดหนาตอไป ระบอบยียาธิ ปไตยก็จะหยั่งรากลึกในสังคมการเมืองไทย โดยที่กระบวนการ
ยียานุวตั รจะขยายตัวอยางไมหยุดยั้ง
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กลุมพลังยียาธิปไตยประกอบดวยนักเลือกตั้งเปนหลัก ทั้งนี้มิไดหมายความวา
นักการเมืองอาชีพสังกัดเผายี้ไปเสียทุกคน เพียงแตมีเปนสวนนอยที่สังกัดกลุมพลังประชาธิปไตย
และมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ นักการเมืองที่มีอุดมการณจํานวนมาก
ถูกเขนฆาโดยกลุมซอยราชครูในทศวรรษ 2490 และถูกขจัดออกจากเวทีการเมืองโดยจอมพล
สฤษดิ์ ธนะรัชตในชวงตนทศวรรษ 2500 การทําลายลางพรรคการเมืองแนวทางสังคมนิยมและ
เสรีนิยมในระหวางป 2516-2519 ทําใหนักการเมืองที่มีอุดมการณไมมีที่ยืนบนเวทีการเมือง
อีกตอไป คงเหลือไวแตนักการเมืองเผายี้
แทที่จริงแลว ยีม้ ไิ ดมแี ตนกั การเมืองเทานั้น ในหมูขุนนางอํามาตย ซึ่งรวมขุนศึก
ดวย ก็อุดมดวยยี้ ซึ่งใชอํานาจและตําแหนงหนาที่การงานในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ
ปลนชาติบานเมือง และฉอฉลอํานาจ อํามาตยเผายีส้ วมเครื่องแบบ และอาศัยอํานาจเผด็จการ
ในการปดปาก ปดหู และปดตาประชาชน ประกอบการลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชน ทําใหอาการ
กินอยางมูมมามไมสูปรากฏสูสาธารณชน แตทั้งนี้มิไดมีนัยวา คนเหลานี้ไมมีสามานยลักษณะ
ในการบริโภค
นั ก การเมื อ งเผ า ยี้ อ าศั ย ธนานุ ภ าพในการถี บ ตั ว ขึ้ น สู  เ วที ก ารเมื อ งระดั บ ชาติ
สวนใหญของคนเหลานี้เปนนายทุนภูธร ผูมีอิทธิพลในทองถิ่น และกํานันผูใหญบาน มีฐาน
ผลประโยชนในระบบสัมปทาน การประกอบกิจกรรมอันเนื่องดวยอบายมุข การลักลอบประกอบ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ ดังเชนการตัดไมทํ าลายปาและการลักลอบขุดแร
การประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังเชนการลักลอบนําสินคาเขา การประกอบธุรกิจนํ้ามันเถื่อน
และการคายาเสพติด แตเปนเพราะนักเลือกตั้งเผายี้สรางเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภและ
อาศัยพลังเงินตราในการซื้อเสียง จึงสามารถตบเทาสูรัฐสภาไดโดยไมยาก การขยายตัวของ
ขบวนการยียานุวัตรทําใหนักเลือกตั้งเผายี้สามารถยึดพื้นที่ในสภาผูแทนราษฎรไดมากขึ้นเรื่อยๆ
พรอมๆกับการคืบคลานเขาไปยึดอํานาจรัฐ
ในยุ ค สมั ย ที่ ก ลุ  ม พลั ง อํ ามาตยาธิ ไ ตยเรื อ งอํ านาจ นั ก การเมือ งเผายี้ พ ากั น
หมอบอยูใตฝาเทาของผูนํากลุมพลังอํามาตยาธิปไตย ดังกรณีการตบเทาเขาสูพรรคเสรีมนังคศิลา
ของจอมพล ป. พิบูลสงครามในชวงปลายทศวรรษ 2490 การสวามิภักดิ์ตอจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชตในพรรคสหภูมิและพรรคชาติสังคมตนทศวรรษ 2500 การสยบเปนสมุนบริวารของกลุม
ถนอม –ประภาสในพรรคสหประชาไทยตนทศวรรษ 2510 และการยอมตนเปนขารับใชคณะ รสช.
ในพรรคสามัคคีธรรมในชวงป 2534-2535
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นักการเมืองเผายี้ไมเคยมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ
ทัง้ ในคราวเปลี่ยนแปลงการเมืองเดือนตุลาคม 2516 และการตอตานรัฐบาล รสช.เดือนพฤษภาคม
2535 มิ ห นํ าซํ้ ายั ง ขั ด ขวางและสร า งอุ ป สรรคในการปฏิ รู ป การเมื อ ง แต เ ป น เพราะกลุ  ม
พลังประชาธิปไตยเข็งแกรงเกินกวาที่กลุมยียาธิปไตยจะตานทานได กลุมยียาธิปไตยจึงจํายอม
ตองใหความเห็นชอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ในยุคสมัยที่กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตยเขมแข็ง นักการเมืองเผายี้ยอมตนเปน
สมุ น รั บใช และรอคอยเศษอาหารจากผูนํ ากลุมพลังอํ ามาตยาธิไตย แตในยามที่กลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยเพลีย่ งพลํ้าตอกลุมพลังประชาธิปไตย ทั้งในเหตุการณเดือนตุลาคม 2516 และ
พฤษภาทมิฬ 2535 นักการเมืองเผายีไ้ มรงั้ รอที่จะสวมเสื้อคลุมประชาธิปไตย และคืบคลานเขาไป
ยึดกุ ม อํ านาจรัฐ กลุมพลังยียาธิ ปไตยเติ บ ใหญขึ้น มาพรอมๆกั บการขยายตัวของขบวนการ
สิทธิและเสรีภาพ ทั้งๆที่มิไดมีบทบาทในขบวนการนั้น กลุมพลังประชาธิปไตยเมื่อโคนลมกลุมพลัง
อํามาตยาธิไตยได กลับมิไดคืบคลานเขาไปยึดอํานาจรัฐ หากแตปลอยใหกลุมพลังยียาธิปไตยเขา
ไปแสวงหาผลประโยชนจากการยึดกุมอํานาจรัฐ ทั้งๆที่กลุมพลังยียาธิปไตยไมเคยมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนขบวนการสิทธิและเสรีภาพ และมิเพียงแตไมเคยมีบทบาทในการโคนลมกลุมพลัง
อํามาตยาธิปไตยเทานั้น หากยังเปนสมุนรับใชผูนํากลุมพลังอํามาตยาธิปไตยอีกดวย
กลุมพลังยียาธิปไตยเติบใหญขึ้นมากหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือน
ตุลาคม 2516 นักเลือกตั้งเผายีจ้ ากสวนภูมิภาคตบเทาเขามายึดสภาผูแทนราษฎร ไมแตกตางจาก
คนเถื่อนบุกเขายึดกรุงโรมในยุคอันธกาลแหงยุโรป แตในไมชา นักเลือกตั้งเผายีเ้ ริ่มแปลงโฉมและ
สรางภาพลักษณ อยางนอยดวยการแตงกายและเครื่องประดับอันโดดเดน
ขบวนการยี ย านุ วั ต รเติ บ ใหญ ใ นช ว งที่ ก ลุ  ม พลั ง อํ ามาตยาธิปไตยออนกํ าลัง
นั ก เลื อ กตั้ ง เผ า ยี้ ไ ม รี ร อในการยึ ด กุ ม กลไกของรั ฐ ในการจั ด สรรทรัพ ยากรแผน ดิ น มีการผัน
งบประมาณแผนดินและงบพยุงราคาพืชผลลงสูฐานที่มั่นทางการเมือง มีการแสวงหาผลประโยชน
สวนบุคคลจากกระบวนการจัดจางจัดซื้อในระบบราชการ รวมตลอดจนการจัดสรรสัมปทาน
นักเลือกตั้งเผายี้รุกคืบเขาไปยึดพื้นที่ในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ การแผขยายขบวนการ
ยียานุวัตรทําใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจบางภาคสวนแปรสภาพเปนยี้ หากปลอยให
กลุมพลังยียาธิปไตยเรืองอํ านาจตอไป ในไมชาขบวนการยียานุวัตรจะปกแผครอบคลุมระบบ
ราชการทั้งระบบและภาครัฐวิสาหกิจทั้งภาค โดยที่ระบบราชการและภาครัฐวิสาหกิจเปนเพียง
กลไกในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลของกลุมพลังยียาธิปไตยเทานั้น ถึงตอนนั้นระบอบ
การเมืองการปกครองของไทยจะแปรเปลี่ยนเปนระบอบยียาธิปไตย อันเปนระบอบการปกครอง
ของยี้ โดยยี้ และเพื่อยี้
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ภายหลังการเลือกตั้งครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 ตลาดการเมื อ งมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไม ม าก อั น เป น เหตุ ใ ห โ ครงสร า งรั ฐ สภาไมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ นักเลือกตั้งเผายี้ยังคงยึดกุมพื้นที่ในรัฐสภาในสัดสวนสําคัญ การเลือกตั้ง
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภายั ง ผลให ก ลุ  ม พลั ง อํ ามาตยาธิ ป ไตยสู ญ เสี ย พื้ น ที่ อ ย า งสํ าคั ญ แม ว  า กลุ  ม
พลังประชาธิปไตยจะยึดพื้นที่ในวุฒิสภาบางภาคสวนได แตการณกลับกลายเปนวา กลุมพลัง
ยียาธิปไตยเขาไปแทนที่กลุมอํามาตยาธิปไตยในพื้นที่สวนใหญ ในสภาผูแทนราษฎร กลุมพลัง
ยียาธิปไตยยังคงรักษาพื้นที่ของตนได ทั้งนี้ไมเปนที่แนชัดวา กลุมพลังประชาธิปไตยสามารถ
แทรกตัวสูสภาผูแทนราษฎรไดมากนอยเพียงใดในระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต สวนในระบบ
การเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อพรรค พรรคการเมืองบางพรรคคัดสรรผูที่ไมมีภาพลักษณแหงความ
เปนยีข้ ึ้นบัญชีรายชื่อพรรค แตบางพรรคกลับเลือกนักเลือกตั้งเผายีข้ นึ้ บัญชีรายชื่อพรรค กลาวโดย
สรุปก็คือ กลุมพลังยียาธิปไตยยังคงยึดครองพื้นที่รัฐสภาไดยางเหนียวแนน
พรรคการเมืองในปจจุบัน แมจะเปนสิ่งเสื่อมโทรมทางการเมือง แตเปนฐานที่มั่น
ของกลุมพลังยียาธิปไตย การบังคับให ส.ส. ตองสังกัดพรรคมีผลเทากับการบังคับให ส.ส. เขาสู
กระบวนการยี ย านุ วั ต ร ด ว ยเหตุ ดั ง นี้ จึ ง เป น การยากที่ จ ะป อ งกั น มิ ใ หนั ก การเมือ งมีเ ชื้อยี้
บทบัญญัตลิ กั ษณะนี้มีผลในการสงเสริมการขยายตัวของบวนการยียานุวัตร ในปจจุบัน พรรคการ
เมืองลวนอุดมดวยยี้ บางพรรคมีพอพันธุแมพันธุยี้จํานวนมากหลาย การแสวงหานักการเมือง
ที่ ไ ม มีเ ชื้อยี้ เ ปน เรื่ อ งยากยิ่ง กว า การงมเข็ม ในมหาสมุท ร ความแตกตางมีแตเพียงระหวางยี้
ที่พูดภาษาอังกฤษไดกับยี้ที่พูดภาษาอังกฤษมิได และระหวางยี้ที่กินมูมมามกับยี้ที่กินอยางผูดี
การเติบใหญของขบวนการยียานุวัตรทําใหกลุมพลังยียาธิปไตยสามารถยึดพื้นที่ในคณะรัฐมนตรี
ในสัดสวนสําคัญ ใครก็ตามที่คิดจัดตั้งรัฐบาลโดยปราศจากยี้คงสรางวิมานในอากาศอยางเริดหรู
อยาไดหลงผิดคิดวา ‘ผูดี’ ไมติดเชื้อยี้ ความแตกตางมีแตเพียงระหวาง Buffet Cabinet กับ HighTable Cabinet เทานั้น
หากขบวนการสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพต อ งการรุ ก คื บ ในการปฏิ รู ป การเมื อ งต อ ไป
เป า หมายสํ าคั ญ ส ว นหนึ่ ง ของการปฏิ รู ป การเมื อ งอยู  ที่ ก ารหยุ ด ยั้ ง การเติ บ โตของขบวนการ
ยียานุวตั ร และการทอนกําลังของกลุมพลังยียาธิปไตย
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ทุนภูธร ทุนนครบาล
กับการเมืองไทย2
ผมเลือกใชคาว
ํ า “ภูธร” และ “นครบาล” ในความหมายเฉพาะ ดุจเดียวกับการ
บริหารการตํารวจที่มีการแบงแยกตํารวจภูธรกับตํารวจนครบาล หาไดใชตามนัยแหงศัพทไม ภูธร
ตามศัพทแปลวา ภูเขา หรือพระราชา ในขณะที่นครบาลแปลวา ผูมีหนาที่บริบาลนคร แตผมใช
คําวา “ทุนภูธร” ใหหมายถึง ทุนตางจังหวัด และใชคําวา “ทุนนครบาล” ในความหมายทุน
กรุงเทพฯ
ในประวัติศาสตรเศรษฐกิจไทย ทุนนครบาลเติบโตกอนทุนภูธร และกาวลํ้ า
ทุนภูธรมากกวาหนึง่ กาว การเปดประตูการคาระหวางประเทศภายหลังการทําสนธิสัญญาบาวริ่ง
ในป 2398 มีสว นผลักดันใหทุนภูธรขยายตัว เพราะการขยายตัวของการคาระหวางประเทศมีสวน
ชักนํ าใหการคาภายในประเทศขยายตัวตามไปดวย หนอทุนนิยมในสวนภูมิภาคจึงมีลักษณะ
เปนทุนพาณิชย (Commercial Capital) โดยพื้นฐาน และใชเวลาอันยาวนานในการพัฒนาสู
ทุนอุตสาหกรรม (Industrial Capital) แมจนเวลานีท้ ุนภูธรที่เปนทุนอุตสาหกรรมก็ยังมีไมมากนัก
นายทุนภูธรจํานวนไมนอยมีภูมิหลังเปนเจาภาษีนายอากรมากอน การเติบโตของ
ทุนภูธรจึงตองพึง่ พาระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครอง เมื่อภาคเศรษฐกิจขาวถีบตัว
ขึน้ มาเปนภาคเศรษฐกิจนํา (leading sector) ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ภาคเศรษฐกิจขาวก็กลายเปนแหลงบมเพาะทุนภูธรที่สําคัญ นายทุนภูธรจํานวนมากเติบโตจาก
ธุรกิจโรงสีและธุรกิจการคาขาว และหลายตอหลายตระกูลถีบตัวขึ้นเปนนายทุนระดับชาติในเวลา
ตอมา
หนอทุนนิยมที่เติบโตในสังคมที่รอยรัดดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ยอม
ยากที่จะพัฒนาไปสูระบบทุนนิยมเสรีได เพราะติดขัดดวยระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภนั้นเอง
อันเปนเหตุใหระบบทุนนิยมที่เติบโตขึ้นมามีลักษณะพันทาง และแปรสภาพเปนระบบทุนนิยม
อุปถัมภหรือระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ ดวยเหตุดังนี้ จึงมิใชเรื่องนาประหลาดใจที่ทุนภูธรตองพึ่งพา
ระบบความสั ม พัน ธ เ ชิ ง อุปถั ม ภ กั บ ชนชั้น ปกครรองในการเติบโตเปน สํ าคัญ หากปราศจาก
ความสัมพันธดงั กลาวนี้ ยอมมิอาจไดมาซึ่งอํานาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ในการประกอบการ ภายใต
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หมายเหตุ

ตีพิมพครั้งแรกในหนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2542
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ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ทุนภูธรจํ านวนมากเติบใหญจากการเปนทุนสัมปทาน ไมวา
จะเปนการประกอบธุรกิจโรงฝน หรือการผลิตและจําหนายสุรา โดยที่ในเวลาตอมาก็มีธุรกิจการ
จั ด จํ าหน า ยบุ ห รี่ แ ละสลากกิ น แบ ง รั ฐ บาลด ว ย แต ทุ น สั ม ปทานที่ สํ าคั ญ เกี่ ย วพั น กั บ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งปาไมและแร
เมือ่ กาวเขาสูยุคของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับตั้งแตป 2504 เปนตนมา
แมทนุ ภูธรจะยังคงเติบใหญจากกิจการสัมปทาน แตก็มีชองทางใหมในการประกอบธุรกิจ นั่นก็คือ
การกาวเขาสูกระบวนการจัดซื้อจัดจางกับหนวยราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการรับเหมากอสราง
และการขายสินคาและบริการใหแกหนวยราชการ แตธุรกิจใหมเหลานี้มิอาจหลุดรอดจากระบบ
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภไปได
นายทุนภูธรจํานวนไมนอยเติบใหญจากการประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ไมวา
จะเปนการคาของเถื่อน การคายาเสพติด การลักลอบผลิตสุรา การลักลอบตัดปา การลักลอบ
ขุดแร และการประกอบธุรกิจหวยใตดิน ผูที่ประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเหลานี้ยิ่งมีความจําเปน
ในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครอง มิฉะนั้นอาจตองเผชิญกับการปราบปราม
ที่รุนแรง
แมวานายทุนภูธรตองสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับพนักงานฝายปกครอง
ในสวนภูมภิ าคเปนปฐม แตในที่สุดแลวก็หนีไมพนที่จะตองเขาสูเครือขายความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
กับชนชั้นปกครองในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประกอบกิจการที่ตองพึ่งอํานาจชนชั้น
ปกครองในการใหอํานาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ ดังเชนสัมปทานปาไมและสัมปทานแร นายทุนภูธร
ที่เขาถึงชนชั้นปกครองในกรุงเทพฯ เหลานี้สามารถเติบโตเปนนายทุนระดับชาติในเวลาตอมา
โดยไมยากลําบากนัก
ทุ น ภู ธ รที่มี ศั ก ยภาพทางเศรษฐกิ จ สู ง มั ก จะพั ฒ นาไปเป น ทุ นอุ ต สาหกรรม
โดยอาศัยประโยชนจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนของรัฐบาล ทั้งภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาเพือ่ ทดแทนการนําเขา (Import Substitution Industrialization) และยุทธศาสตรการพัฒนา
เพื่อการสงออก (Export-Oriented Industrialization) แตทุนภูธรที่มีลักษณะเปนทุนสัมปทาน
หรื อ ทุ น อุ ป ถั ม ภ ยั ง คงเกาะเกี่ ย วหาผลประโยชน จ ากระบบความสัม พัน ธเ ชิง อุ ปถั ม ภต อไป
การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคั
ํ ญในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ก็คือ ความพยายามของนายทุนภูธรในการ
เปลีย่ นแปลงบทบาทจากผูรับการอุปถัมภมาเปนผูอุปถัมภ
การที่กลุมทุนสัมปทานภูธรกาวเขาไปมีบทบาทในการเมืองทองถิ่น นับเปน
ปรากฏการณธรรมชาติ เพราะการยึดกุมอํานาจการเมืองทองถิ่นเกื้อกูลตอการแสวงหาสวนเกิน
ทางเศรษฐกิจเพือ่ ธํารงฐานะทุนสัมปทานหรือทุนอุปถัมภตอไปได กระนั้นก็ตาม ลําพังแตอํานาจ
การเมืองทองถิ่นไมเพียงพอที่จะขยายฐานเศรษฐกิจ กลุมทุนภูธรตองกาวขึ้นเวทีการเมืองระดับ
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ชาติ เมือ่ โอกาสเอือ้ อํานวยภายหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 นายทุนภูธร
จํ านวนมากกระโดดลงสูสนามเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มิเพียงเพื่อขยายเครือขาย
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครองในกรุงเทพฯเทานั้น หากยังมุนปรับเปลี่ยนบทบาทจาก
ผูรับการอุปถัมภมาเปนผูอุปถัมภอีกดวย
นับตัง้ แตการเลือกตั้งเดือนมกราคม 2518 เปนตนมา กลุมทุนภูธรสามารถยึดกุม
พืน้ ทีใ่ นเวทีการเมืองระดับชาติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดระยะเวลากวาสองทศวรรษที่ผานมา กลุมทุน
ภูธรที่ยึดกุมอํ านาจรัฐไดใชอํ านาจการเมืองในการแสวงหาประโยชนจากการจัดสรรสัมปทาน
การจัดสรรโควตาการนําเขาและการสงออก การถายโอนการผลิตสูภาคเอกชน (privatization)
การจั ด จ า งจั ด ซื้ อ ของหน ว ยราชการ การบุ ก รุ ก ที่ ส าธารณประโยชน แ ละป า สงวนแห ง ชาติ
การกําหนดนโยบายที่ใหประโยชนแกตนเองและพวกพอง รวมตลอดจนการผันงบประมาณแผน
ดินและทรัพยากรของแผนดินในการสรางคะแนนนิยมทางการเมืองและสายสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ของตนเอง
การเติบ ใหญ ข องกลุ ม ทุน ภู ธ รในเวทีก ารเมือ งระดับ ชาติ ขึ้น ถึง จุดสุดยอดเมื่อ
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เขาบริหารราชการแผนดินในเดือนกรกฎาคม 2538 รัฐบาลบรรหาร
นั บ เป น รั ฐ บาลของกลุ  ม ทุ น ภู ธ รชุ ด แรก รั ฐ บาลก อ นหน า นี้ หากมิ ใ ช รั ฐ บาลของกลุ  ม พลั ง
อํามาตยาธิปไตยก็เปนรัฐบาลที่กลุมทุนนครบาลมีอิทธิพลสูงยิ่ง ดังเชนรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย
ปราโมช รัฐบาล ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช รัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ และรัฐบาลนาย
อานันท ปนยารชุน แมแตรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ก็ยังตองถือเปนรัฐบาลของกลุมทุนนครบาล
แมนายชวน หลีกภัยจะเปน ส.ส. ตางจังหวัด แตพรรคประชาธิปต ยพึ่งพิงนายทุนนครบาลเปนฐาน
สําคัญ ความขอนี้มิไดมีนัยวา กลุมทุนภูธรมิไดมีสวนคํ้าจุนรัฐบาลชวน
พรรคชาติไทยเมื่อแรกจัดตั้งมีลักษณะเปนพรรคขาราชการ โดยอาศัยกลุมทุนนคร
บาลเปนฐาน ตลอดชวงเวลาอันยาวนานที่กลุมซอยราชครูสิ้นอํานาจทางการเมือง (2500-2517)
ผูนํากลุมซอยราชครูไดปรับเปลี่ยนไปเปนผูนํากลุมทุนนครบาล แตพรรคชาติไทยก็มีเสนหในการ
ดูดดึงกลุม ทุนภูธรดวย เมื่อกลุมซอยราชครูสิ้นอํานาจในพรรคชาติไทยในป 2535 พรรคชาติไทย
ก็แปรสภาพเปนพรรคการเมืองของกลุมทุนภูธร ลักษณะดังกลาวนี้ยิ่งเดนชัดขึ้นเมื่อกลุมเทิดไท
ผนวกเขากับพรรคชาติไทย บรรดาผูนําของพรรคชาติไทยลวนแลวแตมีภูมิหลังมาจากกลุมทุนภูธร
ทัง้ สิน้ รัฐบาลบรรหารจึงนับเปนรัฐบาลชุดแรกของกลุมทุนภูธร แตความขอนี้มิไดนัยวา รัฐบาล
ชุดนี้ไมมีกลุมทุนนครบาลเปนพันธมิตรเสียเลย
การคื บ คลานเข า ยึ ดกุม อํ านาจรั ฐ ของกลุ ม ทุน ภูธรกอให เ กิ ด ความขั ดแยงกับ
กลุมทุนนครบาลอยางมิอาจหลีกเลี่ยงได ความขัดแยงดังกลาวนี้สวนหนึ่งเกิดจากความตองการ
ยือ้ แยงอํานาจในการกําหนดและบริหารนโยบายเศรษฐกิจ กลุมทุนนครบาลเริ่มรูสึกถึงการสูญเสีย
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อํานาจ บทบาทและอิทธิพล เพราะนับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในป 2516 เปนตนมา
กลุม ทุนนครบาลมีอํานาจและอิทธิพลเพิ่มขึ้นตามลําดับ บัดนี้อํานาจและอิทธิพลของกลุมทุนนคร
บาลกําลังถูกลิดรอนโดยกลุมทุนภูธร ความขัดแยงในการแยงชิงอํานาจจึงมิอาจหลีกเลี่ยงได
แตความขัดแยงอีกสวนหนึ่งเปนผลจากความแตกตางในดานวัฒนธรรม ทุนนคร
บาลนับเปนทุนครบเครื่อง เพราะมีทั้งทุนพาณิชย ทุนอุตสาหกรรม ทุนบริการ และทุนการเงิน
ในขณะที่ ทุ น ภู ธ รประกอบด ว ยทุ น พาณิ ช ย เ ป น ด า นหลั ก และทุ นอุ ต สาหกรรมเปน ดา นรอง
โดยปราศจากฐานในทุนการเงินเลย ในขณะที่ระบบความสัมพันธในการผลิตของทุนนครบาล
กําลังพัฒนาไปสูร ะบบความสัมพันธภายใตระบบทุนนิยม ซึ่งมีกฎเกณฑและกติกาการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชนที่ชัดเจน แตทุนภูธรยังคงยึดกุมระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภอยางเหนียวแนน
มิหนําซํายั
้ งเปนระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภยุคบุพกาลเสียดวย ณ บัดนี้หากกลุมทุนนครบาล
ตองการอํานาจผูกขาดและอภิสิทธิ์ในการประกอบการ จักตองเปนฝายเขาไปสวามิภักดิ์ตอกลุม
ทุนภูธรทีย่ ดึ กุมอํานาจรัฐ ซึ่งอาจเปนเรื่องเสียศักดิ์ศรีสําหรับกลุมทุนบางกลุม
ในขณะที่รัฐบาลอานันทเปน Grand-Dinner Cabinet และรัฐบาลชวนเปน
Buffet Cabinet รัฐบาลบรรหารถูกกลาวหาวาเปน Fast-Food Cabinet ความแตกตางระหวาง
รัฐบาล เหลานี้มิไดอยูที่วา ใคร ‘กิน’ หรือใคร ‘ไมกิน’ หากแตอยูที่วา ‘กิน’ อยางไร นั่ง ‘โตะ’
กินอยางผูดีโดยมีบริกรคอยประเคนอาหารใหกิน หรือเขาคิวและยืน ‘กิน’ อยางเปนระเบียบ หรือ
แยงกัน ‘กิน’ อยางมูมมาม แมอาหารเลอะปากก็ไมสนใจเช็ด
สังคมนครบาลได ‘พัฒนา’ มาถึงจุดทีม่ กี ารกําหนดมาตรฐานในการ ‘กิน’ แต
รัฐบาลบรรหารยังคง ‘กิน’ อยางมูมมาม ไมตองตามมาตรฐานนครบาล มิหนําซํ้ายังไมใสใจวา
จะมีผคู นเห็นความมูมมามนั้นหรือไม
การรุกคืบของกลุมทุนภูธรในการยึดกุมอํ านาจรัฐใหภาพไมแตกตางจากภาพ
‘คนเถื่อน’ บุกเขายึดกรุงโรม 1
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ดุลยภาพใหมของการเมืองไทย
สังคมการเมืองกําลังอยูในชวงแหงการปรับเปลี่ยนดุลยภาพ ยิ่งรัฐบาลนายชวน
หลีกภัย ใกลสนิ้ อายุมากเพียงใด กระบวนการปรับเปลี่ยนดุลยภาพทางการเมืองก็ยิ่งเรงเครื่อง
มากเพียงนั้น
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของสังคมการเมืองไทย ซึ่งกํ าลังเกิดขึ้นในขณะนี้
เปนผลจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยที่การปรับเปลี่ยน
ดุลยภาพดังกลาวนีม้ อี ยูอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก การเปลี่ยนแปลงจํานวนพรรคการเมือง
อีกดานหนึ่ง ไดแก การยายพรรคของนักการเมือง
การรวมหรือการควบพรรคการเมือง (Merger) ก็ดี หรือการ ‘ซื้อ’ พรรคหรือมุง
การเมือง (Take-over และ Acquisition) ก็ดี ปรากฏเปนขาวในฤดูการเลือกตั้งเกือบทุกฤดู
แตไมมี ฤดูกาลใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากเทาฤดูการเลือกตั้งสมัยแรกตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
การเปลีย่ นแปลงจํานวนพรรคการเมืองมีแรงผลักดันอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง
เปนแรงผลักดันในการเพิ่มพูนจํ านวนพรรค เนื่องจากการจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมทาได
ํ งาย ดวยบุคคลตั้งแต 15 คนขึ้นไป กระนั้นก็ตาม การดํารงอยูของพรรคการเมือง
กลับยากลําบาก เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
มีบทบัญญัตวิ า ภายใน 180 วันนับแตวันจดทะเบียนจัดตั้งพรรค จะตองดําเนินการใหมีสมาชิก
อยางนอย 5,000 คน และมีสาขาอยางนอยภาคละ 1 สาขา (มาตรา 29) มิฉะนั้นจะตองถูก
สั่งยุบพรรค (มาตรา 65) เงื่อนไขที่ปรากฏในกฎหมายพรรคการเมืองจึงทําลายหลักการของ
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ที่ตองการใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย ดวยเหตุดังนี้
แรงผลักดันใหมีการจัดตั้งพรรคการเมืองใหมจึงออนระโหย
อี ก ด า นหนึ่ ง เป น แรงกดดั น ให ล ดจํ านวนพรรค เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค (Size Bias) โดยมีฐานความเชื่อวา
‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’ ซึง่ มาจากฐานความเชื่อวา 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
อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 อยางนอย 2 ขอ
กลาวคือ
ขอแรก ไดแก การลิดรอนหนาที่ในดานนิติบัญญัติของพรรคการเมืองขนาดเล็ก
โดยทีพ่ รรคการเมืองที่มี ส.ส. นอยกวา 20 คน ไมสามารถเสนอกฎหมายในรัฐสภาได (มาตรา 109
วรรค 2)
ขอสอง ไดแก บทบัญญัติที่กําหนดวา พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนสียงนอย
กวา 5% ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศจะไมมีผูไดรับเลือกจากระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party
List) (มาตรา 100) อันเปนการทํ าลายขอดีของระบบผูแทนตามสัดสวน (Proportional
Representation) ทีล่ ดทอนการมีผูแทนเกินสัดสวน (Over-Representation) ของพรรคการเมือง
ขนาดใหญ และการมีผูแทนตํ่ากวาสัดสวน (Under-Representation) ของพรรคการเมืองขนาด
เล็กภายใตระบบการเลือกตั้งแบบพหุนิยม (Plural System)
พรรคการเมืองก็ดุจเดียวกับวิสาหกิจเอกชนทั้งปวงที่สามารถเลือกเติบโตไดอยาง
นอย 2 ยุทธวิธี ยุทธวิธีแรกเปนหนทางการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการกอราง
สรางพรรค และคอยๆขยายใหญในภายหลัง ยุทธวิธีที่สองเปนการเติบโตจากภายนอก (External
Growth) ดวยการรวบรวมกลุมการเมืองกลุมตางๆเขามาอยูในพรรคเดียวกัน
การควบพรรคหรือมุงการเมืองเพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหมเปนจารีตที่กอเกิด
ในยุครัฐบาลเผด็จการ/คณาธิปไตย เมื่อถึงคราวตองเลนเกมเลือกตั้ง ผูนําฝายทหารมักจะเลือก
ดําเนินยุทธวิธดี งั กลาวนี้ ดังจะเห็นไดจากพรรคเสรีมนังคศิลา (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) พรรค
ชาติสังคมและพรรคสหภูมิ (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต) พรรคสหประชาไทย (จอมพลถนอม
กิตติขจร) และพรรคสามัคคีธรรม (พลเอกสุจินดา คราประยูร)
ในยุคประชาธิ ปไตยและกึ่ ง ประชาธิ ปไตย มีผู นิย มจัดตั้งพรรคใหม ดวยการ
ควบหรือครอบพรรคการเมืองเกา รวมตลอดจนการควบมุงการเมืองตางๆเขาดวยกัน ดังจะเห็นได
จากกรณีพรรคชาติประชาธิปไตย (พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน) พรรคราษฎร (พลเอกอาทิตย
กําลังเอก) และพรรคความหวังใหม (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
พรรคการเมืองจํานวนไมนอยกอเกิดจากความขัดแยงภายในพรรคการเมืองเดิม
ดังเชนพรรคประชากรไทย (นายสมัคร สุนทรเวช) พรรคกาวหนา (นายอุทัย พิมพใจชน) และพรรค
มวลชน (ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํารุง) ซึ่งแตกจากพรรคประชาธิปตย พรรคกิจประชาคม (นายบุญชู
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โรจนเสถียร) และพรรคสหประชาธิปไตย (นายบุญเทง ทองสวัสดิ์) ซึ่งแตกจากพรรคกิจสังคม
พรรคชาติพัฒนา (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน) ซึ่งแตกจากพรรคชาติไทย เปนตน
พรรคการเมื องขนาดเล็กที่มีอุดมการณทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยชัดเจนใชวา
จะไมมเี สียเลยทีเดียว หากแตมีจํานวนนอย โดยที่พรรคเหลานี้เลือกยุทธวิธกี ารเติบโตจากภายใน
ดังเชนพรรคเศรษฐกร (นายเทพ โชตินุชิต) พรรคแนวรวมเกษตรกร (นายเทพ โชตินุชิต) พรรค
แนวรวมสังคมนิยม (นายแคลว นรปติ) พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย (พ.อ.สมคิด ศรีสังคม)
พรรคพลังใหม (นายแพทยกระแส ชนะวงศ) เปนตน
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค โดยมีฐาน
ความเชื่อวา ‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’ ดวยเหตุดงั นั้น จึงผลักดันใหพรรคการเมืองเลือกยุทธวิธี
การเติบโตจากภายนอก พรรคการเมืองที่จะจัดตั้งใหม ดังเชนพรรคไทยรักไทย ยึดกุมยุทธวิธีนี้
อยางชัดเจน พรรคการเมืองขนาดใหญก็ยึดกุมยุทธวิธนี ี้เชนเดียวกัน
ขอที่นาสังเกตก็คือ พรรคประชาธิปตย ซึ่งเคยเติบโตจากภายใน กลับหันมาใช
ยุทธวิธีการเติบโตจากภายนอก ดวยการ ‘ซื้อ’ นักการเมืองในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้
โดยที่การ ‘ซื้อ’ มิจาต
ํ องจายราคาดวยเงิน แตอาจจายราคาดวยตําแหนงการเมืองได
ดุลยภาพของการเมืองไทยในสวนที่เกี่ยวกับจํ านวนพรรคการเมืองยังไมลงตัว
แมจะปรากฏโฉมพรรคการเมืองใหมขนาดใหญ ดังเชนพรรคไทยรักไทย แตก็ยังมีสภาวะความไม
แนนอนเกี่ยวกับอนาคตของพรรคการเมืองขนาดเล็ก ดังเชนพรรคประชากรไทย พรรคกิจสังคม
พรรคเอกภาพ และพรรคเสรีธรรม รวมทั้งมุงการเมืองขนาดใหญ ดังเชนกลุมวังนํ้าเย็น โดยที่ยัง
ไมชัดแจงวา กลุมวังนํ้าเย็นจะควบเขากับพรรคไทยรักไทยหรือไม และพรรคกิจสังคมจะถูกกลืน
เขาพรรคประชาธิปตยหรือไม
การควบหรือครอบพรรคมีความเกี่ยวพันกับการยายพรรค รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 ไมสงเสริมการยายพรรค ดังจะเห็นไดจากการกําหนดเงื่อนเวลาวา ผูสมัครรับเลือกตั้ง
เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคใดจักตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองดังกลาวไมนอยกวา
90 วัน [มาตรา 107(4)] ดังนัน้ นักการเมืองที่ตองการยายพรรคจะตองลาออกจากสมาชิกภาพ
พรรคเดิมกอนการเลือกตั้งอยางนอย 90 วัน โดยที่สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงพรอมๆกับการ
ลาออกจากพรรคดวย [มาตรา 118(4)] ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนีก้ ็กําหนดเงื่อนเวลา
การเลือกตัง้ วา จะตองเลือกตั้งภายใน 45 วัน ในกรณีอายุสภาสิ้นสุดลง (มาตรา 115) และ
ภายใน 60 วันในกรณีที่มีการยุบสภา (มาตรา 116)
เงื่อนเวลาดังที่กลาวขางตนนี้ไมเกื้อกูลการยายพรรคของนักการเมือง อยางไร
ก็ตาม บทเฉพาะกาลแหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดมิใหนําเงื่อนเวลาตามมาตรา 107(4)
มาบังคับใชกับการเลือกตั้งสมัยแรก (มาตรา 325) ดังนั้น การยายพรรคขนานใหญจะเกิดขึ้น

148
กอนการเลือกตั้งสมัยแรก อันนําไปสูการปรับดุลยภาพทางการเมืองครั้งสําคัญ เพราะหลังจากนี้
แมการยายพรรค ยังคงทําได แตมีความยุงยากเกี่ยวกับเงื่อนเวลา ซึ่งจะทําใหการยายพรรค
มีนอยลง
เงื่อนเวลาเกี่ยวกับการยายพรรคมีผลตอการควบหรือครอบพรรคหรือมุงการเมือง
ดวย เพราะการควบหรือครอบยังผลใหตองมีการยายพรรค ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มีบทบัญญัติที่มีผลโดยตรงในการเรงการยายพรรคกอนการเลือกตั้งสมัยแรก จึงมีผลโดยออมตอ
การเรงการควบหรือครอบพรรคหรือมุงการเมืองดวย
ในขณะที่การตัดสินใจควบหรือครอบพรรคหรือมุงการเมืองมีกระบวนการยุงยาก
และเสียตนทุนการตัดสินใจ (Decision-making Cost) สูง เนือ่ งเพราะมีลักษณะเปนปฏิบัติการ
รวมกัน (Collective Action) ของสมาชิกพรรคหรือมุง แตการยายพรรคของนักการเมืองในฐานะ
ปจเจกชนไมยุงยากและเสียตนทุนการตัดสินใจตํ่า ดังนั้น จึงเปนเรื่องคาดไดวา การยายพรรค
ขนานใหญของนักการเมืองจะเกิดขึ้นกอนการเลือกตั้งสมัยแรก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2540 มิไดมีขอหามเกี่ยวกับการซื้อขาย
นักการเมือง และถึงจะมีขอหามเชนนี้ ก็หามีประสิทธิผลไม ดวยเหตุผลเดียวกับที่อธิบายขางตน
การซื้อขายนักการเมืองจะมีมากกอนการเลือกตั้งสมัยแรก ซึ่งจะเปนการปรับดุลยภาพครั้งใหญ
พรรคการเมื อ งที่ เ ลื อ กเส น ทางการเติ บ ใหญ ภ ายนอกจั ก ตอ งกว า นซื้ อนัก การเมือ งที่มี โ อกาส
ชนะการเลือกตั้งสูง ซึ่งจะทําใหตลาดนักการเมืองเปนตลาดของผูขาย (Sellers’ Market) ภายหลัง
การเลือกตั้งสมัยแรก ตลาดนักการเมืองจะแปรเปลี่ยนเปนตลาดของผูซื้อ (Buyers’ Market)
ผูที่ตองการยายพรรคตองลาออกจากพรรคเดิมกอนที่สภาจะสิ้นอายุ หรือกอนที่จะมีการยุบสภา
90 วัน ซึง่ สรางสภาวะความไมแนนอนแกผูตองการยายพรรค เพราะทันทีที่ลาออกจากพรรคเดิม
อํานาจตอรองยอมลดลง
ดวยเหตุผลดังที่ใหอรรถาธิบายขางตนนี้ ณ บัดนี้ สังคมการเมืองไทยกําลังอยู
ในชวงแหงการปรับดุลยภาพครั้งสําคัญ
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ไทยรักไทยในฐานะอภิมหาพรรค3
พรรคไทยรักไทยถีบตัวขึ้นมาเปนอภิมหาพรรคในสังคมการเมืองไทยภายหลังการ
เลือกตัง้ ครัง้ แรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ปรากฏการณดังกลาวนี้เปน
ประเด็นนาศึกษาอยางยิ่ง
วงวิชาการเศรษฐศาสตรศึกษาพรรคการเมืองดุจเดียวกับการศึกษาหนวยผลิต
ในขณะที่หนวยผลิตทําหนาที่ผลิตสินคาและบริการสนองความตองการของตลาด พรรคการเมือง
ทําหนาที่ผลิตบริการทางการเมืองสนองความตองการของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผลผลิตของ
พรรคการเมือง ก็คือ นโยบาย ทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม พรรคการเมืองเสนอขาย
นโยบายในตลาดการเมืองเพื่อแลกกับคะแนนเสียงจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้จักตอง
สํ าเหนียกวา พรรคการเมืองทั้งปวงยอมตองการอํ านาจในการบริหารราชการแผนดิน ดังนั้น
นโยบายที่เสนอขายในตลาดการเมืองจักตองนํ ามาซึ่งคะแนนนิยมทางการเมืองมากที่สุดเทาที่
จะมากได (Vote Gains Maximization) การนําเสนอชุดของนโยบาย (Policy Platform) ทีต่ องใจ
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจึงเปนยุทธวิธีที่สําคัญ ความขอนี้ปรากฏอยางชัดเจนในงานวิชาการ
ชิ้นสําคัญของแอนโธนี ดาวส (Anthony Downs) เรื่อง An Economic Theory of Democracy
(1957)
หนวยผลิตมีมรรควิถีแหงการเติบโตอยางนอย 2 แนวทาง แนวทางแรก ไดแก
การเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการปรับปรุงประสิทธิภาพทั้งดานการผลิต
การบริหาร และการตลาด และคอยๆขยายธุรกิจจากฐานดั้งเดิม แนวทางที่สอง ไดแก การเติบโต
จากภายนอก (External Growth) ทัง้ นีโ้ ดยการขยายกิจการดวยวิธีการที่วงการธุรกิจเรียกวา M&A
อันไดแก การเจรจาควบรวมกิจการกับบริษัทอื่น (Mergers) และการซื้อกิจการของบริษัทอื่น
(Acquisition) หรือการครอบกิจการ (Take - over) ของบริษัทอื่นทั้งบริษัท หรือบางแผนก
พรรคไทยรักไทยเลือกเติบโตทั้งจากภายในและจากภายนอกควบคูกัน เมื่อ
พ.ต.อ.ทักษิณ ชินวัตรจัดตั้งพรรคไทยรักไทยในป 2541 นั้น ฐานกําลังทางการเมืองของ พ.ต.อ.
3

หมายเหตุ

ตี พิ ม พ ค รั้ ง แรกในคอลั ม น “จากท า พระจั น ทร ถึ ง สนามหลวง”ผู  จั ด การรายวั น ฉบั บ
วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ 2544

150
ทักษิณเปนฐานดั้งเดิมในพรรคพลังธรรม ซึ่งสวนใหญเปนคนรุนหนุมสาวผูมีบทบาทขับเคลื่อน
ขบวนการสิทธิและเสรีภาพยุคตุลาคม 2516 คนเหลานี้เขารวมกับพลตรีจําลอง ศรีเมืองในการ
ขั บเคลื่อ นพรรคพลังธรรม ซึ่งได รับ คะแนนประชานิ ย มเพิ่ม ขึ้ น ตามลํ าดับ แตพลตรีจํ าลอง
เพลีย่ งพลํ้าตอเสียงขับขาน ‘พาประชาชนไปตาย’ ของพรรคประชาธิปตยในเหตุการณพฤษภาคม
2535 อันนํามาซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของพลตรีจําลองในเวลาตอมา พ.ต.อ.ทักษิณสืบทอด
ตํ าแหนงหัวหนาพรรคพลังธรรมตอจากพลตรีจํ าลอง แตศรัทธาของชนชาวไทยที่มีตอพรรค
พลังธรรมเสื่อมทรุดอยางรวดเร็ว ยิ่งมีความขัดแยงในการแยงชิงการนําภายในพรรคพลังธรรม
ดวยแลว พ.ต.อ.ทักษิณจําเปนตอง ‘คิดใหม ทําใหม’ ดวยการสละเรือ ‘พลังธรรม’ โดยสรางเรือ
‘ไทยรักไทย’ ขึ้นใหม
ผูคนที่ตาม พ.ต.อ. ทักษิณออกจากพรรคพลังธรรมมาอยูพรรคไทยรักไทย
แมจะมิใชพลังทางการเมืองอันบริสุทธิ์ แตก็ตองยอมรับวามีอุดมการณในระดับหนึ่ง คนเหลานี้
ยังมิไดแปดเปอ นจากกระบวนการยียานุวัตรมากนัก ในชวงเวลาสองปเศษที่ผานมา ฐานการเมือง
พื้นฐานของพรรคไทยรักไทยขยายตัวไปมาก หากพรรคไทยรักไทยจะตองมีอันเปนไปในอนาคต
ฐานการเมืองพืน้ ฐานดังกลาวนี้ยังเปนฐานที่แทจริงของพรรคไทยรักไทย แมจะมิใชทั้งหมดก็ตาม
แตพรรคไทยรักไทยมิไดเติบโตดวยการขยายฐานการเมืองพื้นฐานของตนเทานั้น
หากยังเลือกมรรควิถีในการเติบโตภายนอกอีกดวย พรรคไทยรักไทยเขาไปครอบมุงการเมือง
ในพรรคตางๆ ดังเชนมุง ‘เทียนทอง’ จากพรรคความหวังใหม และมุง ‘คุณกิตติ’ จากพรรค
กิจสังคม รวมทั้งการครอบพรรคเสรีธรรม นักเลือกตั้งจํานวนมากผละจากพรรคตนสังกัดเดิม
และพากันตบเทาเขาสูพรรคไทยรักไทย บางคนดวยปญหาความขัดแยงภายในพรรคตนสังกัดเดิม
แตสวนใหญดวยแรงดูดดึงแหงธนานุภาพของพรรคไทยรักไทย เสียงเลาขานวา พรรคไทยรักไทย
ทุมเงินซื้อนักเลือกตั้งดังกระหึ่ม และดังกระหึ่มมากยิ่งขึ้น เมื่อผูนํ าพรรคประชาธิปตยพากัน
ปาวรองฟองประชาชน เสียงปาวรองดังกลาวนี้นาจะมีมูลแหงความเปนจริง เพราะบรรดาผูคน
ทีย่ า ยพรรคไปอยูพรรคไทยรักไทยลวนหนาตาอิ่มเอิบ
นั ก การเมื อ งที่ ต บเท า เข า พรรคไทยรั ก ไทยที่ เ ป น คนดี แ ละนั ก การเมื อ งที่ ดีก็มี
อยูบาง แตจํ านวนมีนอยนัก สวนใหญลวนเปนยี้ และจํ านวนไมนอยเปนพอพันธุแมพันธุยี้
จนสาธารณชนอดตั้งขอกังขาเกี่ยวกับปรัชญา ‘คิดใหม ทํ าใหม’ ของพรรคไทยรักไทยมิได
การเลื อ กเติ บ โตด ว ยการซื้ อ นั ก เลื อ กตั้ ง และซื้ อ มุ  ง การเมื อ งจากพรรคต า งๆ ยั ง ผลให
พรรคไทยรักไทยถูกดูดดึงสูกระบวนการยียานุวัตร ชนิดที่ยากจะสลัดหลุดออกมาได ในไมชา
พรรคไทยรักไทยจะอยูในสภาพที่ไมแตกตางจากพรรคการเมืองทั้งหลายที่เคยยึดกุมศูนยอํานาจ
ของสังคมการเมืองไทย นั่นก็คือ การเปนกลไกขับเคลื่อนระบอบยียาธิปไตย
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ในประวัติศาสตรการเมืองไทย อภิมหาพรรคมิใชปรากฏการณใหม นักศึกษา
ประวัตศิ าสตรการเมืองไทยอดตั้งคําถามมิไดวา พรรคไทยรักไทยแตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีต
หรือไม หากมีความแตกตาง อะไรคือความแตกตางดังกลาวนั้น
อภิมหาพรรคมักจะถือกําเนิดในชวงขอตอระหวางระบอบเผด็จการ/คณาธิไตยกับ
ระบอบการเมืองที่เลนเกมการเลือกตั้ง ดังเชนพรรคเสรีมนังคศิลาของจอมพล ป. พิบูลสงครามและ
พลตํารวจเอกเผา ศรียานนท พรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชตในชวง
ปลายทศวรรษ 2490 ตอเนื่องกับตนทศวรรษ 2500 พรรคสหประชาไทยของกลุมถนอม – ประภาส
ในชวงตนทศวรรษ 2510 และพรรคสามัคคีธรรมของคณะรัฐประหาร รสช. ในชวงป 2534 – 2535
การกอตั้งอภิมหาพรรคเหลานี้เกิดจากความตองการธํารงอํ านาจทางการเมือง
ที่ยึดกุมไวอยูเดิม ประดุจวา อํานาจเปนสิ่งยั่งยืนสถาพร เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกติกาการเมือง
โดยมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เนื่องเพราะมีแรงตอตานระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย
ผูนํ าเหลาขุนศึกจําตองเลนเกมการเมืองดวยการจัดตั้งอภิมหาพรรค นักเลือกตั้งพากันตบเทา
เขาสังกัดอภิมหาพรรคซึ่งจัดตั้งโดยผูนํ าฝายทหาร โดยหวังเสพสุขจากตํ าแหนงทางการเมือง
และการยึดกุมอํานาจรัฐ พลานุภาพแหงอํานาจ ศักดานุภาพ และธนานุภาพ นับเปนปจจัยสําคัญ
ทีด่ ดู ดึงเหลานักเลือกตั้ง
อภิมหาพรรคเหลานี้สิ้นชีพดวยสาเหตุที่แตกตางกัน พรรคเสรีมนังคศิลาจบชีวิต
ลงดวยเหตุทกี่ ลุมซอยราชครูและจอมพล ป. พิบูลสงครามสิ้นอํานาจ พรรคชาติสังคมและพรรค
สหภูมิปดฉากดวยเหตุที่จอมพลสฤษดิ์มองไมเห็นความจําเปนที่จะตองมีพรรคการเมืองอีกตอไป
ในทํ านองเดียวกับการสิ้นชีพของพรรคสหประชาไทย เมื่อกลุมถนอม-ประภาสทํ ารัฐประหาร
ลมรัฐบาลของตนเอง ดวยเหตุที่มิอาจควบคุมเหลานักเลือกตั้งในสังกัดพรรคสหประชาไทยของ
ตนเองได สวนพรรคสามัคคีธรรมก็พบจุดจบดุจเดียวกับพรรคเสรีมนังคศิลา เมื่อคณะ รสช. ผูกอตั้ง
พรรคสิ้นอํานาจทางการเมือง
ในขณะที่พรรคเสรีมนังคศิลา พรรคชาติสังคม พรรคสหภูมิ พรรคสหประชาไทย
และพรรคสามัคคีธรรม กอเกิดจากขุนศึกเผด็จการที่ตองการธํารงอํานาจทางการเมืองสืบตอไป
พรรคปวงชนชาวไทยและพรรคความหวั ง ใหม ถื อ กํ าเนิ ด ภายใต ร ะบบการเมื อ งที่ มี ค วาม
เปนประชาธิปไตยมากกวา พลเอกอาทิตย กําลังเอกตองการผลักดันพรรคปวงชนชาวไทยใหเปน
อภิมหาพรรค แตเมื่อสิ้นธนานุภาพ พรรคปวงชนชาวไทยก็เสื่อมถอยและถึงกาลดับสูญ ในขณะที่
พลเอกอาทิตยมิอาจยึดครองเกาอี้นายกรัฐมนตรีได พลเอกชวลิต ยงใจยุทธประสบความสําเร็จ
ในการป น ป า ยสู  ย อดพี ร ะมิ ด แห ง อํ านาจ ด ว ยการสร า งภาพนายกรั ฐ มนตรี ข องคนอี ส าน
พรรคความหวังใหมเติบใหญเปนอภิมหาพรรค แตเมื่อสิ้นธนานุภาพ ประกอบกับความผิดพลาด
ในการบริหารราชการแผนดิน จนกอเกิดวิกฤติการณการเงินเดือนกรกฎาคม 2540 ความเสื่อมถอย
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ก็มาเยือน ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พรรคความหวังใหมก็แปรสภาพเปนพรรคขนาดกลาง
พรรคไทยรั ก ไทยมิ ไดแตกตา งจากอภิม หาพรรคในอดีต ในข อที่เ ลือ กเส นทาง
การเติ บ โตด ว ยการครอบมุ  ง การเมื อ งจากพรรคต า งๆ รวมทั้ ง การซื้ อ เหล า นั ก เลื อ กตั้ ง
แตพรรคไทยรักไทยก็แตกตางจากอภิมหาพรรคในอดีตในขอที่มีฐานการเมืองพื้นฐานของตนเอง
โดยที่ฐานการเมืองดังกลาวนี้มีขนาดใหญพอสมควร หากเหลานักเลือกตั้งพเนจรซึ่งเปน ‘มือปน
รับจาง’ ทางการเมืองพากันตีจากพรรคไทยรักไทยในอนาคต พรรคไทยรักไทยก็จะลดขนาดจาก
อภิมหาพรรคมาเปนพรรคขนาดกลางเทานั้น
ธนานุภาพของ พ.ต.อ. ทักษิณ ชินวัตร นับเปน ‘กาวการเมือง’ ทีย่ ดึ โยงกลุม
การเมืองตางๆอันผนึกพรรคไทยรักไทยใหเปนอภิมหาพรรค หาก พ.ต.อ.ทักษิณสิ้นธนานุภาพ
หรือวิบากกรรมในอดีตนํามาซึ่งจุดจบแหงชีวิตการเมืองของ พ.ต.อ. ทักษิณ พรรคไทยรักไทยยอม
มิอาจธํารงฐานะอภิมหาพรรคตอไปได
พรรคไทยรักไทยมีลักษณะเปนพรรค ‘วีรเอกชน’ เพราะเปนพรรคที่มีขุนคลังหรือ
นายทุนพรรคเพียงคนเดียว หากอุปมาอุปไมยกับวิสาหกิจเอกชน พรรคไทยรักไทยก็เปนวิสาหกิจ
ทีม่ เี จาของแตเพียงผูเดียว (Single Proprietorship) มิใชแมแตหางหุนสวนนิติบุคคลหรือบริษัท
จํากัด สายปานของพรรคยอมขึ้นอยูกับสายปานของขุนคลังหรือนายทุนพรรค ตราบใดก็ตามที่
ขุนคลังหรือนายทุนพรรคยังมีฐานะเศรษฐกิจดีและมั่นคง พรรคก็จะดํารงอยูและเติบโตตอไปได
แตเมือ่ ไรก็ตามที่ขุนคลังหรือนายทุนพรรคมีฐานะตกตํ่าลง พรรคก็จะตกตํ่าตามนายทุนดวย
ในประวัติศาสตรการเมืองไทย พรรคการเมืองครองชีพอยูไดดวยการดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากการกําหนดและบริหารนโยบาย ทั้งโดยชอบและมิชอบดวยกฎหมาย
ทัง้ บนโตะและใตโตะ ทั้งในที่ลับและที่แจง แต พ.ต.อ.ทักษิณใหสัญญาประชาชนวา รัฐบาลที่
พรรคไทยรักไทยเปนแกนนําจะละทิ้งการ ‘หากิน’ กับการเมือง และหยุดยั้งการปลนชาติปลน
แผนดิน ดังที่ปรากฏในรัฐบาลทุกยุคสมัยในอดีตเสมอมา หาก พ.ต.อ.ทักษิณรักษาสัญญา
ประชาคม ชีวติ ของพรรคไทยรักไทยยอมขึ้นอยูกับกระเปาและชีวิตทางการเมืองของพ.ต.อ.ทักษิณ
แตเพียงผูเ ดียว เมื่อไรก็ตามที่กระเปาของ พ.ต.อ.ทักษิณแฟบ (ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได ไมวา พ.ต.อ.
ทักษิณจะรํารวยปานใด)
่
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
ผูเ ดียวมาเปนพรรคมวลชน พรรคไทยรักไทยยอมยากที่จะมีอายุยืนได
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อคติวาดวยขนาดของพรรคการเมือง4
ชนชั้นปกครองไทยมิไดมีทัศนคติที่เปนกลางเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง
คนเหลานี้ยึดสังคมที่มีระบบทวิพรรค (Bi-Party System) เปนสังคมการเมืองแหงโลกพระศรีอาริย
โดยมีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเปนแบบอยาง ทั้งนี้โดยมิไดมีการศึกษาอยางลึกซึ้งและ
ถองแทวา ระบบทวิพรรคมีผลปฏิบัติการ (Performance) ดีเลวแตกตางจากระบบพหุพรรค (Multiparty System) อยางไร
ชนชัน้ ปกครองตองการจํากัดจํานวนพรรคการเมือง เพราะเชื่อวา สังคมการเมือง
ที่มีพรรคการเมืองจํานวนนอยพรรคมีประสิทธิภาพและผลปฏิบัติการดีกวาการมีมากพรรค อีกทั้ง
เชือ่ วา พรรคการเมืองขนาดใหญ ‘ดี’ กวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ความเชือ่ ขางตนนี้เกิดจากขอเท็จจริงที่วา สังคมการเมืองไทยถูกครอบงําโดยกลุม
พลังอํามาตยาธิปไตยมาเปนเวลาชานาน ในยุคเผด็จการ/คณาธิปไตยอันยาวนาน (2490-2511)
สั ง คมการเมื อ งไทยถู ก ปกครองโดย ‘พรรคข า ราชการ’ อัน เป นพรรคที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ประวัติศาสตรการเมืองไทย แตเมื่อถึงคราวจําเปนตองเลนเกมเลือกตั้ง บรรดาผูนําขาราชการ
ทั้งฝายทหารและฝายพลเรือนรวมกันตั้งพรรคการเมืองขนาดใหญ ดวยการใชธนานุภาพและ
พลานุภาพทางการเมืองดูดดึงเหลานักเลือกตั้งชั้นหนึ่งเขามาเปนสมาชิกพรรค เพื่อยึดอํานาจรัฐ
อยางชอบธรรมโดยนิตินัย ดังกรณีพรรคเสรีมนังคศิลาในยุครัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม
พรรคชาติสังคมและพรรคสหภูมิในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต พรรคสหประชาไทยในยุค
ถนอม-ประภาส และพรรคสามัคคีธรรมในยุครัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
เมื่อพิจารณาจากแงมุมของชนชั้นปกครองในยุคอํ ามาตยาธิไตย การมีพรรค
การเมืองขนาดเล็กจํานวนมากเกินไปกอใหเกิดตนทุนการเจรจา (Negotiation Cost) ในการจัดตั้ง
รัฐบาล การลดทอนจํานวนพรรคโดยคงไวแตพรรคการเมืองขนาดใหญ จะชวยลดทอนตนทุน
การเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลได
ความต อ งการพรรคการเมื อ งขนาดใหญ เ ป น ความต อ งการที่ เ กิ ด จากฐาน
ผลประโยชนของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย เมื่อเหลาขุนศึกจําตองเลนเกมการเลือกตั้ง ขุนศึก
4

หมายเหตุ

ตีพิมพ ครั้ ง แรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผู  จัดการรายวัน ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ 2544
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เหลานี้ตองการลดทอนความยุงยากและตนทุนในการจัดตั้งรัฐบาล ดุจเดียวกับยุคเผด็จการ/
คณาธิปไตย บรรดานักรัฐศาสตรและนักฎหมายที่รับใชขุนศึกพากันใหความชอบธรรมแกขุนศึก
ดวยการชูสังคมการเมืองที่มีระบบทวิพรรคเปแบบจําลอง
แม ว  า ชนชั้ น ปกครองไทยจะมี อ คติ เ กี่ ย วกั บ ขนาดของพรรคโดยต อ งการ
พรรคการเมืองขนาดใหญมากกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก และตองการระบบทวิพรรคมากกวา
ระบบพหุ พรรค แต อคติเหลานี้มิไดปรากฏใหเห็นโดยชัดเจนในรัฐธรรมนูญ จวบจนกระทั่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2521 มีผลบังคับใช
รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 มิไดอําพรางอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง
อีกตอไป ทัง้ นีม้ ีขอนาสังเกตวา นักรัฐศาสตรและนักกฎหมายที่มีสวนรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้หลาย
ตอหลายคนเคยทํ างานรับใชรัฐบาลถนอม-ประภาสมากอน ความตองการระบบทวิพรรคและ
ความตองการพรรคการเมืองขนาดใหญปรากฏอยางเดนชัด บทบัญญัติที่แสดงอคติเกี่ยวกับขนาด
ของพรรคการเมืองปรากฏในสองสวน สวนแรกไดแก การกําหนดจํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรขั้นตํ่าของแตละพรรคการเมือง สวนที่สองไดแก การกําหนดขนาดของ
พรรคการเมืองที่มีสิทธิเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2521 กําหนดวา พรรคการเมืองจักตอง
สงผูส มัครรับเลือกตั้งไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (50%) ของจํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหมดที่พึงมี
(มาตรา 95) บทบัญญัติในเรื่องนี้เกื้อประโยชนแกพรรคการเมืองขนาดใหญ และลงโทษพรรค
การเมืองขนาดเล็ก เพราะทํ าใหตนทุนทางการเมืองสูงเกินจํ าเปน เนื่องจากตองสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งในเขตการเลือกตั้งที่ไมมีโอกาสชนะการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ยังลิดรอนบทบาทหนาที่ในดานนิติบัญญัติของสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎร มาตรา 125 หาม ส.ส.เสนอรางกฎหมายในฐานะปจเจกบุคคล โดยกําหนดวา
การเสนอรางพระราชบัญญัติจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพรรคการเมืองตนสังกัด
และมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคเดียวกันไมนอยกวา 20 คนลงนามรับรอง บทบัญญัติ
ดังกลาวนี้มีนัยสําคัญอยางนอย 2 ประการ
นัยประการแรก ผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 ไมตองการใหมีการเสนอราง
กฎหมายในรัฐสภามากเกินไป ทั้งนี้ตองไมลืมขอเท็จจริงที่วา รัฐธรรมนูญฉบับป 2521 รางขึ้น
เพื่อสืบทอดอํ านาจของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร ดังนั้น
จึงรางจากทัศนฐานที่วา กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยเทานัน้ ทีม่ ีหนาที่เสนอรางกฎหมาย การที่ ส.ส.
พากันเสนอรางกฎหมายเพื่อสรางผลงานเปนเรื่องวุนวายในทัศนะของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
ดังนัน้ จึงตองลดทอนความวุนวายดวยการกําหนดขอหามมิให ส.ส. ในฐานะปจเจกบุคคลเสนอ
รางกฎหมายได ในประการสําคัญ การลิดรอนบทบาทหนาที่ของ ส.ส. ในดานนิติบัญญัติ นอกจาก
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เป น การป ด กั้ น การก อ เกิ ด ของนวั ต กรรมด า นนิ ติ บั ญ ญั ติแลว ยั ง สร า งสิ่ ง จูงใจให ส.ส. มี
ประพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากการทําหนาที่นิติบัญญัติอีกดวย
นัยประการที่สอง การกําหนดใหพรรคการเมืองทีมี ส.ส. ตั้งแต 20 คนขึ้นไป
เทานัน้ ทีม่ สี ทิ ธิในการเสนอรางกฎหมายในรัฐสภา มีผลในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก และ
เปนเหตุใหพรรคการเมืองขนาดเล็กไมสามารถมีผลงานดานนิติบัญญัติ ตามปกติพรรคการเมือง
ขนาดเล็กมีโอกาสเขารวมผสมพันธุในการจัดตั้งรัฐบาลนอยอยูแลว เมื่อไมสามารถมีผลงาน
ดานนิติบัญญัติเสียแลว ยอมเสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งตอไป เพราะไมมีผลงานที่จะนําไป
โฆษณาหาเสียงได อคติของรัฐธรรมนูญในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็กดังกลาวนี้ นอกจาก
ทําใหพรรคการเมืองขนาดเล็กรอคอยมรณกรรมทางการเมืองแลว ยังปดกั้นการกอเกิดของพรรค
ทีม่ อี ดุ มการณอันมั่นคงอีกดวย
รั ฐ ธ ร ร มนู ญ ฉบั บ ป 2534 ร า งขึ้ น เพื่ อ สื บ ทอดอํ านาจของกลุ  ม พลั ง
อํามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูนําฝายทหาร ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 นับตั้งแต
ป 2531 เปนตนมา เมื่อสิ้นรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท ผูนําฝายทหารเริ่มรูสึกถึงการสูญเสีย
อํานาจและผลประโยชน อันนํามาสูการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 อคติเกี่ยวกับขนาด
ของพรรคการเมืองยังคงปรากฏในรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 ดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521
เพียงแตมีการลดทอนจํานวนผูสมัคร ส.ส.ขั้นตํ่า ซึ่งตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 กําหนดไว
ไมตํ่ากวา 50% แตรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 กําหนดวา ตองไมนอยกวา 120 คน (มาตรา 106)
เมือ่ เทียบกับจํานวน ส.ส. 360 คนตามมาตรา 99 แลว ยอมมีนัยวา พรรคการเมืองตองสงผูสมัคร
รับเลือกตั้งไมนอยกวาหนึ่งในสาม หรือ 33 ½ % ในการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับป 2534
ในป 2538 จํานวน ส.ส. มิไดถูกตรึงไวตายตัว หากแตผันแปรตามจํานวนราษฎร (มาตรา 106)
โดยพรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวาหนึ่งในสี่ หรือ 25% ดังนี้ จะเห็นไดวา การลงโทษ
พรรคการเมืองขนาดเล็กตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 และรัฐธรรมนูญฉบับป 2534 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2538 มีนอยกวารัฐธรรมนูญฉบับป 2521 (ดูตารางที่ 1)
รั ฐธรรมนูญฉบับป 2540 ไมมีบทบัญญัติที่กําหนดจํานวนขั้นตํ่ าของผูสมัคร
รับเลือกตัง้ เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พรรคการเมืองตองสง (ดูตารางที่ 1) แตอคติเกี่ยวกับ
ขนาดของพรรคยังคงดํารงอยู เพราะยังคงมีบทบัญญัติที่ลิดรอนหนาที่ดานนิติบัญญัติของสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรดุจเดียวกับรัฐธรรมนูญฉบับป 2521 (ดูตารางที่ 2)
สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญผูรางรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 หลายคนฝนที่จะไดเห็น
ระบบทวิพรรคในสังคมการเมืองไทย มิพักตองกลาววา บางคนเคยทํางานรับใชรัฐบาลถนอม-
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ประภาสและคณะ รสช. มากอนแลว อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งกอเกิดในยุค
เผด็จการ/คณาธิปไตย สืบทอดมาสูสภารางรัฐธรรมนูญ ความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญ
ดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็ก และระบบทวิพรรคดีกวาระบบพหุพรรคฝงรากลึกในสมองของ
นักรัฐศาสตรและนักกฎหมายจํานวนมาก ไมวายุคสมัยใด โดยมิไดตั้งคําถามเพื่อหาคําตอบวา
พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคการเมืองขนาดเล็กจริงหรือไม และระบบทวิพรรคดีกวาระบบ
พหุพรรคจริงละหรือ อีกทั้งมิไดสนใจดวยวา การเติบใหญของพรรคการเมืองขนาดกลางและเล็ก
ควรยึดมรรควิถีใด มรรควิถีที่ระบบพหุพรรคจะปรับเปลี่ยนไปสูระบบทวิพรรคมิใชเรื่องสํ าคัญ
ในทัศนะของผูค นจํานวนมากในกลุมนี้ ขอเพียงแตใหมีระบบทวิพรรคเทานั้น
อคติวา ดวยขนาดของพรรคการเมือง ซึ่งฝงรากลึกในสภารางรัฐธรรมนูญ ทําให
ผูนํา สสร.คิดคนกลไกใหมในการลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก โดยที่ระบบการเลือกตั้งเปนกลไก
สําคัญในการนี้
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ.2540 ออกแบบระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ ทนราษฎรออกเปน 2 สวน สวนที่หนึ่ง ไดแก การเลือกตั้งแบบแบงเขต เขตเดียวคนเดียว สวนที่
สอง ไดแก ระบบบัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 98)
การเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรคตามรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติในการ
ลงโทษพรรคการเมืองขนาดเล็ก อคติดังกลาวนี้ปรากฏอยางชัดเจน ในบทบัญญัติอยางนอย 2
สวน กลาวคือ
บทบัญญัติสวนที่หนึ่ง ไดแก การกําหนดใหเขตประเทศเปนเขตการเลือกตั้งระบบ
บัญชีรายชื่อพรรค (มาตรา 99) ซึ่งทํ าใหพรรคการเมืองขนาดเล็กเสียเปรียบพรรคการเมือง
ขนาดใหญ และทําใหพรรคที่กอตั้งใหมเสียเปรียบพรรคเกาแก เนื่องจากกลไกพรรคไมเขมแข็ง
และฐานการเมืองแคบกวา
บทบัญญัติสวนที่สอง ไดแก การกําหนดใหพรรคการเมืองที่ไดคะแนนเสียงนอย
กวา 5% ของจํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศ ไมมีผูแทนในสภาผูแทนราษฎรตามระบบบัญชี
รายชื่อพรรค (มาตรา 100)
ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกภายใตรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม และ 29 มกราคม 2544 ขนาดสัมพัทธของ
พรรคการเมืองขนาดเล็กถูกลดทอนโดยมาตรา 100 เนื่องจากไดคะแนนเสียงตํ่ากวา 5% ของ
จํานวนคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศในการเลือกตั้งระบบบัญชีรายชื่อพรรค
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บัดนี้ สังคมการเมืองไทยมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2 พรรค อันไดแก
พรรคไทยรักไทย และพรรคประชาธิปต ย คําถามพื้นฐานมีอยูวา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวา
พรรคการเมืองขนาดเล็กจริงหรือไม และดีกวาอยางไร
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ตารางที่ 1
จํานวนผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรขั้นตํ่า
ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2521 - 2540
รัฐธรรมนูญ

มาตรา

บทบัญญัติ

1. รธน. 2521

ม. 95

พรรคการเมื อ งต อ งส ง ผู  ส มั ค รไม น  อ ยกว า กึ่ ง หนึ่ ง ของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

2. รธน. 2534

ม. 106

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 120 คน (สภา
ผูแทนราษฎรประกอบดวยสมาชิกจํานวน 360 คน ตาม
มาตรา 99)

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

ม. 112

พรรคการเมืองตองสงผูสมัครไมนอยกวา 25% ของ
จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่พึงมี

-

ไม มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ กํ าหนดจํ านวนขั้ น ตํ่ าของผู  ส มั ค ร
รั บ เลื อ กตั้ ง เป น สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎรของพรรค
การเมืองแตละพรรค

4. รธน. 2540
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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 สภาของอัปรียชน โดยอัปรียชน และเพื่ออัปรียชน
ณ บั ดนี้ ประชาสั ง คมไทยกํ าลัง จับ ตามองวุฒิส ภาวา จะเปลี่ยนโฉมเปน
อัปรียสภาอยางเต็มรูปหรือไม และเมื่อไร
อัปลักษณะของวุฒิสมาชิกชุดปจจุบันทําใหกรรมการสภารางรัฐธรรมนูญ (สสร.)
ตองหนาแตกชนิดมิอาจเย็บได รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร พ.ศ. 2540 ใหอํานาจวุฒิสภา
อยางลนเหลือ มิเพียงแตมีอํานาจในการกลั่นกรองกฎหมายที่ผานจากสภาผูแทนราษฎรเทานั้น
หากทวายังมีอํานาจในการพิจารณาแตงตั้งและถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและผูบริหาร
ราชการแผนดินระดับสูงอีกดวย ดวยเหตุดังนี้ สสร. จึงวาดฝนวา จะไดวุฒิสมาชิกที่อุดมดวย
คุณสมบัติ ทั้งคุณวุฒิและวุฒิภาวะดานตางๆ ไมวาจะเปนวิทยวุฒิและธรรมวุฒิ การณปรากฏ
ในเวลาตอมาวา ฝนของ สสร. เปนฝนสลาย
ขอเท็จจริงปรากฏวา มาเฟย ผูท รงอิทธิพลในทองถิ่น ผูที่มีประวัติในการประกอบ
กิจกรรมนอกระบบ สามารถเล็ดลอดเขาสูวุฒิสภาได แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีบทบัญญัติ
หามมิใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภาสังกัดพรรคการเมืองใดๆ อันเปนบทบัญญัติที่ฝน
ธรรมชาติของมนุษย แตขอเท็จจริงปรากฏวา ผูที่ไดรับเลือกเปน สว. จํานวนมากมีความสัมพันธ
กับพรรคการเมืองตางๆอยางแนนแฟน บางคนเคยมีประวัติเปนสมาชิกพรรคการเมืองบางพรรค
มากอน บางคนเคยเปน สส. บางคนเปนสามี ภริยา หรือญาติสนิทของ สส. การใชเครือขายของ
พรรคการเมืองใหเปนประโยชนในการเลือกตั้งจึงเปนปรากฏการณสามัญ
ประเด็นสํ าคัญ ก็คือ มีการซื้อเสียงและฉอฉลในการเลือกตั้งอยางแพรหลาย
การเลือกตั้ง สว.จึงเปนไปอยางไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม จนตองมีการเลือกตั้งใหมในหลายจังหวัด
บางจังหวัดมีการเลือกตั้งใหมหลายครั้งหลายครา และสามารถสรางประวัติการณในการเลือกตั้ง
ใหมถงึ 3 ครัง้ กระนั้นก็ตาม สมาชิกวุฒิสภาจํานวนมากตบเทาเขาสูสภาดวยความไมสงางาม
5

หมายเหตุ

ตีพิมพ ครั้ ง แรกในคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผู  จัดการรายวัน ฉบับ
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2544
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จนในภายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีขอวินิจฉัยใหถอดถอนออกจากตําแหนง
เนือ่ งจากพบหลักฐานชัดแจงวาไดรับเลือกตั้งดวยวิธีการที่ไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรม
หากอัปรียชนสามารถเปนสมาชิกวุฒิสภาได วุฒิสภาก็มีโอกาสแปรโฉมเปน
อัปรียสภาได หากปราศจากการตรวจสอบและกดดันจากประชาสังคมไทย และหากปราศจาก
ความพยายามในการชําระลางสภาจากสมาชิกภาคสวนที่มิใชอัปรียชน
คํ าถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดอัปลักษณะของวุฒิสภาซึ่งประกอบดวยสมาชิก
ที่มาจากการเลือกตั้งจึงปรากฏอยางเดนชัดยิ่งกวายุคสมัยที่สมาชิกมาจากการแตงตั้ง ความขอนี้
มิไดมนี ยั หรอกหรือวา การเลือกตั้งเปนกลไกอันเลวรายยิ่งกวาการแตงตั้ง
ขอเท็จจริงปรากฏวา สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรับเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมบริสุทธิ์
และไมยตุ ธิ รรมก็ดี และที่ปราศจากธรรมวุฒิ จนกอเกิดคดีเสพหากามรสจากผูเยาวก็ดี ลวนแลวแต
เคยเปนขาราชการผูนํา ทั้งฝายพลเรือนและฝายทหาร และอยูในกลุมบุคคลที่มีโอกาสไดรับแตงตั้ง
เปนสมาชิกวุฒิสภาในยุคสมัยที่มีการปกครองระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย หรือระบอบเผด็จการ
ครึ่งใบ ในแงนี้ การเลือกตั้งมิไดแตกตางจากการแตงตั้ง เพราะโอกาสการคัดสรรอัปรียชนเขา
วุฒิสภายังคงมีอยู แตการเลือกตั้งเปนกลไกที่ทรงประสิทธิภาพมากกวาการแตงตั้งในการขับไล
อั ป รี ย ชนออกจากวุ ฒิ ส ภา ความแตกต า งดั ง กล า วนี้ เ ป น ความแตกต า งระหว า งระบอบ
ประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตย ภายใตระบอบประชาธิปไตย ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบประพฤติกรรมของสมาชิกรัฐสภาไดโดยงาย หากสมาชิกวุฒิสภาคนใดเปลือยตัวตน
อยางลอนจอนวาเปนอัปรียชน ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งสามารถลงโทษสมาชิกดังกลาวในการ
เลือกตัง้ ครั้งตอไป นอกเหนือจากกลไกการถอดถอนตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการเลือกตั้งมีมติถอดถอนสมาชิกวุฒิสภาจํานวน 10 คนออกจาก
ตําแหนงเมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2544 ในจํานวนนี้รวมผูดํารงตําแหนงประธานวุฒิสภาดวย แมผูที่ถูก
ถอดออกจากตํ าแหน ง จะดิ้ น รนยื่น อุ ทธรณตอศาลรัฐธรรมนูญในประเด็น อํ านาจของ กกต.
แตอยางนอยที่สุด บุคคลเหลานี้เปนผูที่ กกต. วินจิ ฉัยวาไดรับเลือกตั้งดวยวิธีการอันไมบริสุทธิ์และ
ไมยุติธรรม
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คําถามพื้นฐานมีอยูวา เหตุใดผูที่ กกต. วินจิ ฉัยวาชนะการเลือกตั้งดวยวิธีการ
อั น ไมบริ สุท ธิ์ และไมยุ ติธรรม จึงไดรับ การคัด สรรจากมวลสมาชิก วุฒิ สภาใหดํ ารงตํ าแหน ง
ประธาน?
รายงานข า วในช ว งที่ มี ก ารเลื อ กตั้ ง ประธานวุ ฒิ ส ภาอบอวลด ว ยกลิ่ น อาจม
แมจะไมมีประจักษพยานวามีการซื้อเสียง แตก็มีรายงานขาววาดวยการแลกคะแนนกับตําแหนง
รวมทั้งการขอพลานุภาพจากพรรคการเมืองขนาดใหญเพื่อใหไดมาซึ่งฐานเสียงสําคัญ ภายหลัง
การเลือกตั้งประธานวุฒิสภาถึงกับจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะ อันมิเคยเปนจารีตของรัฐสภาไทย
มากอน
หากผูที่เล็ดลอดเขาวุฒิสภาดวยวิธีการอันไมบริสุทธิ์และไมยุติธรรมสามารถ
ถีบตัวขึ้นมาเปนประธานวุฒิสภาได ยอมไมนาประหลาดใจที่วุฒิสมาชิกชุดเดียวกันนี้จะใหการ
ปกปองคุมกันสมาชิกดวยกันเอง มิใหขื่อแปของบานเมืองเขามาดําเนินการกับผูที่ถูกกลาวหาวา
กระทําผิดกฎหมายดวยการเสพกามรสจากผูเยาว ในเมื่อธรรมวุฒิและความรูสึกผิดชอบชั่วดีมิได
มี อ ยู  ใ นตั ว สมาชิ ก ส ว นใหญ ความสั ม พั น ธ ส  ว นบุ ค คลภายใต ร ะบบอุ ป ถั ม ภ และภายใต
ผลประโยชนตา งตอบแทน รวมทั้งความสัมพันธเชิงอํานาจตางหากที่กําหนดประพฤติกรรมในการ
ลงคะแนนเสียงของสมาชิกวุฒิสภา หาใชความรูสึกผิดชอบชั่วดีและความเห็นแกประโยชน
ของสังคมโดยสวนรวมไม ภายใตกรอบประพฤติกรรมเชนนี้ จะหวังใหวุฒิสภากํากับสภาผูแทน
ราษฎรและกํากับสังคมการเมืองไทยไดอยางไร และจะวางใจใหวุฒิสภามีอํานาจอันลนเหลือได
อยางไร
อัปลักษณะของวุฒิสภามิไดเกิดจากสุญญากาศ หากเปนผลจากอัปลักษณะของ
สังคมไทย หากอัปรียชนสามารถผานกลไกการเลือกตั้งเขาสูวุฒิสภาได ความผิดมิอาจกลาวโทษ
ใครอืน่ หากแตเปนความผิดของคนไทยผูมีสิทธิ์เลือกตั้งรวมกัน ประชาสังคมไทยจักตองผนึกกําลัง
ในการแกปญหานี้
สสร.หวังที่จะเห็นวุฒิสภาเปนสถาบันสําคัญที่กํากับกระบวนการปฏิรูปการเมือง
เพียงเริม่ ตนยกแรก การณปรากฏอยางเดนชัดแลววา ไมเพียงแตวุฒิสภามิอาจทําหนาที่ตามความ
คาดหวังไดเทานั้น หากทวาความโสโครกภายในวุฒิสภา ทําใหการชะลางความโสโครกของ
วุฒสิ ภากลายเปนงานสําคัญของการปฏิรูปเสียเอง บทเรียนจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นในวุฒิสภา
ก็คือ การออกแบบรัฐธรรมนูญ (Constitutional Design) บนพืน้ ฐานที่ไมตรงตอสภาพที่เปนจริง
ยอมทํ าใหกระบวนการปฏิรูปการเมืองมิอาจลุลวงได ดวยเหตุที่ สสร.ใหอํ านาจแกวุฒิสภา
มากเกินไป จึงวาดฝนวาจะได ‘อรหันต’ มาเปนสมาชิก แตขอเท็จจริงปรากฏวา ไมมีอรหันตใน
วุฒสิ ภา มีแตสามัญชนผูมีกิเลส ตัณหา และราคะ โดยที่บางภาคสวนเปนอัปรียชน
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ณ บัดนี้ วุฒิสภากําลังแปรสภาพเปนอัปรียสภา มิใชหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา
ที่ จ ะต อ งชะล า งความโสโครกของสถาบั น ของตนแตเ พีย งฝา ยเดีย ว หากแตเ ป น หนา ที่ของ
ประชาสังคมไทยทีต่ องรวมทําความสะอาด อยางนอยที่สุดดวยการใหกําลังใจแกสมาชิกที่มิไดเปน
อัปรียชน เพือ่ เปลี่ยนโฉมของวุฒิสภาใหเปนสภาของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชน
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แนวโนมการเมืองไทย
วาดวยโครงสรางตลาดการเมือง6
การบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทําใหสังคมการเมือง
ไทยตองปรับตัวสูดุลยภาพใหม กระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้กินเวลายาวนาน กวาที่จะเห็นภาพ
ชัดเจนคงเปนชวงเวลาหลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาครั้งที่สอง
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญกอผลกระทบตอ
สังคมการเมืองไทย ทั้งดานโครงสราง (Structure) ประพฤติกรรม (Conduct) และผลปฏิบัติการ
(Performance)
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (Power Elite) หรือชนชั้น
ปกครองเปนการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณได กลุมทุนภูธรและผูนําทองถิ่นในสวนภูมิภาคจะถีบตัว
ขึ้นมาเปนชนชั้นปกครองมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ
แบงเขต เขตเดียวคนเดียว กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ชวยเสริมกระแสนี้ใหชัดเจนขึ้น
กลุมพลังอํามาตยาธิปไตยจะลดความสําคัญลงในโครงสรางชนชั้นนําทางอํานาจ อันเปนผลจาก
บทบัญญัติที่กํ าหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา นับตั้งแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป
2475 จวบจนป 2530 วุฒิสภาเปนปราการทางการเมืองของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตย แตปราการ
ดังกลาวนี้เริ่มสั่นคลอนตั้งแตยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา เมื่อตัวแทนของ
กลุมทุนทะลุทะลวงเขาไปยึดพื้นที่วุฒิสภาบางสวนได การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดสรร
วุ ฒิส มาชิ ก จากระบบการเแตง ตั้ ง มาเป น ระบบการเลือ กตั้ง บั่น ทอนฐานอํ านาจทางการเมือง
ของกลุมพลังอํามาตยาธิปไตยอยางสําคัญ ดังจะเห็นไดวา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรก
เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2543 และการเลือกตั้ง ‘ซอม’ เมือ่ วันที่ 29 เมษายน ศกเดียวกัน ผูที่มีภูมิหลัง
เปนขุนนางขาราชการและอดีตวุฒิสมาชิกมิไดรับเลือกตั้งมากเทาที่ควร

6

หมายเหตุ

ตีพิมพคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ผูจัดการรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 14
กันยายน 2543
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ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนจะเติบใหญขึ้นมาคานอํานาจของ
กลุมทุน (Countervailing Power) แมวา กลุม ทุนสามารถยึดพื้นที่ในหมูชนชั้นปกครองไดมากขึ้น
ทั้งนี้ดวยการกระโดดขึ้นสังเวียนการเมืองโดยตรงและดวยการสรางเครือขายความสัมพันธกับผูนํา
นักการเมืองและพรรคการเมือง ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนอาศัยการ ‘จัดตั้ง’
ประชาชน และสรางเครือขายทางการเมืองในระดับรากหญา ระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต
เขตเดียวคนเดียว และการใชระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนระบบการแตงตั้งเกื้อกูล
ใหตวั แทนขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนยึดพื้นที่ในรัฐสภาไดมากขึ้น
การ ‘ปะทะ’ ระหวางขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนฝายหนึ่ง
กับกลุมทุนอีกฝายหนึ่งจะมีมากขึ้น และทวีความ ‘รุนแรง’ มากขึน้ ในขณะที่กลุมทุนไทยสราง
เครือขายความสัมพันธเชิงยุทธศาสตร (Strategic Alliance) กับกลุม ทุนสากล ขบวนการประชาชน
และองค กรพั ฒ นาเอกชนในประเทศไทยก็สร า งเครือข ายความสัมพันธกับขบวนการระหวาง
ประเทศ(International NGOs) เฉกเชนเดียวกัน ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน
จะเปนหัวหอกในการทําสงครามแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจกับกลุมทุน ความขัดแยงดังกลาวนี้
กอใหเกิดทวิลักษณะของยุทธศาสตรการพัฒนา ระหวาง ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ กับ ‘ชุมชนทองถิ่น
พัฒนา’ หรือ ระหวาง Washington Consensus กับ Bangkok Consensus
โครงสรางตลาดการเมืองมิไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางสํ าคัญ ตลาดการเมือง
ยังคงมีการแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากทํานบกีดขวางการเขาสู
ตลาด (Barriers to Entry) มิไดลดทอนลง ฐานะทางเศรษฐกิจยังคงเปนทํานบกีดขวางที่สําคัญ
ชนชั้นตํ่าและชนตํ่าชั้นมิอาจกาวเขาสูตลาดการเมืองในฐานะผูแทนปวงชนได รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 ยังคงบังคับใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค กระบวนการ
คัดสรรตัวแทนพรรคกลายเปนกลไกสกัดการเขาสูตลาดการเมือง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้
ยังสรางทํ านบใหมในการกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง อันไดแก ทํ านบดานการศึกษา
จนระบอบประชาธิปไตยในประเทศไทยมีองคาพยพของระบอบ ‘บัณฑิตยาธิปไตย’
รั ฐ ธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดมีเข็มมุงในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาด
การเมือง เพื่อใหมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) ดังนั้น จึงมิไดออกแบบตลาด
การเมือง (Political Market Design) เพือ่ ทําลายหรือลดทอนทํานบการเขาและออกจากตลาด
ทํานบทีก่ ดี ขวางการเขาสูตลาดจึงยังคงดํารงอยู และอาจมีมากกวาเดิม
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 ยังคงมีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค (Size Bias) โดยมี
ความเชือ่ วา พรรคขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคมาจากฐานความ
เชือ่ ที่วา ระบบทวิพรรค (Two-Party System) ดีกวาระบบพหุพรรค (Multiparty System) ดวยเหตุ
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ดังนัน้ จึงออกแบบตลาดการเมืองเพื่อใหมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียง 2-3 พรรค การศึกษา
วิจยั เชิงประจักษ (Empirical Studies) มิไดสนับสนุนฐานความเชื่อดังกลาวนี้ แมวาอายุรัฐบาล
ภายใตระบบทวิพรรคจะยืนยาวกวาระบบพหุพรรค แตผลการปฏิบัติการ (Performance) ของ
รัฐบาลภายใตระบบพหุพรรคหลายตอหลายประเทศอยูในระดับนาพอใจ อยางนอยในชวงเวลา
กวาครึง่ ศตวรรษที่ผานมานี้ ไมวาจะเปนนอรเวย เนเธอรแลนด เยอรมนี และออสเตรีย ตรงกันขาม
ประเทศทีม่ รี ะบบทวิพรรค ดังเชนสหรัฐอเมริกากลับมีกระบวนการกอรางสรางพรรคที่สามเพื่อเปน
ทางเลือกใหมแกประชาชน ซึ่งมีแนวโนมนอนหลับทับสิทธิ์มากขึ้น
อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองฝงตัวอยูในระบบรัฐธรรมนูญไทยเปนเวลา
ยาวนาน อคติ ดั ง กล า วนี้ มี ผ ลในการกี ด ขวางการพั ฒ นาพรรคการเมื อ งที่ มี อุ ด มการณ
ประวัติศาสตรการเมืองสากลบงชี้อยางชัดเจนวา พรรคการเมืองที่มีอุดมการณลวนเติบใหญ
มาจากพรรคการเมืองขนาดเล็กมากอนทั้งสิ้น พรรคการเมืองขนาดใหญหาไดมีหลักประกันเรื่อง
อุดมการณทางการเมืองแตประการใดไม
ในกรณีของประเทศไทย อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองที่ฝงตัวอยูในระบบ
รัฐธรรมนูญ ทํ าใหพรรคการเมืองไทยแทนที่จะเลือกเสนทางการเติบโตจากภายใน (Internal
Growth) ดวยการกอรางสรางพรรคและขยายใหญในภายหลัง กลับเลือกเสนทางการเติบโต
จากภายนอก (External Growth) ดวยการ ‘ซื้อ’ นักการเมืองที่มศี กั ยภาพที่จะชนะการเลือกตั้ง
โดยชําระราคาเปนเงินหรือตําแหนงทางการเมือง หรือทั้งสองอยาง ในบางกรณี ถึงกับเหมาซื้อทั้ง
‘มุง’ การเติบใหญของพรรคการเมืองไทยจึงมิไดเกิดจากฐานอุดมการณ หากแตเกิดจากฐาน
ผลประโยชน
ฐานความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก ไมเพียงแต
ชักนําใหพรรคการเมืองมุงแตเติบโตโดยไมคํานึงถึงอุดมการณเทานั้น หากยังไมเกื้อกูลใหรัฐบาล
มีเสถียรภาพทางการเมืองอีกดวย ในเมื่อมีความขัดแยงดานผลประโยชนระหวาง ‘มุง’ ตางๆ
ภายในพรรคการเมืองเดียวกัน มิไยตองกลาวถึงความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล ในสภาพ
การณดังกลาวนี้ การมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียงไมกี่พรรค โดยที่แตละพรรคมีหลาย ‘มุง’
เมื่อพิจารณาในแงเสถียรภาพทางการเมือง มิไดแตกตางจากการปลอยใหมีระบบพหุพรรค
โดยที่พรรคขนาดเล็กสามารถเติบโตได โดยไมถูกรัฐธรรมนูญลงโทษ ความแตกตางมีอยูวา
การสงเสริมระบบพหุพรรคและปลอยใหพรรคเติบโตตามธรรมชาติเปดโอกาสใหมีพรรคการเมือง
ทีม่ ีอุดมการณได
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
ความเสีย่ ง และสภาวะความไมแนนอนของผูที่ตัดสินใจยายพรรค
จํ านวนพรรคที่ มี ชี วิ ต ทางการเมื อ งจะไม แ ปรเปลี่ ย นจากป จ จุ บั น มากนั ก
แมรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย
แตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกลับทําใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหมยากที่
จะมีชวี ิตยืนยาวได เวนแตจะมี ‘เจาบุญทุม’ หรือ ‘ทักษิณ 2’
การทีพ่ รรคการเมืองขนาดเล็กกอเกิดไดยาก เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับป 2540
มีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมือง โดยที่อคติดังกลาวนี้ถูกเสริมสงใหเลวรายโดยกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง ทําใหโฉมหนาพรรคการเมืองไมมีการเปลี่ยนแปลง
ที่สําคัญ ความขอนี้มีนัยวา พรรคการเมืองที่มีอยูเดิมเหลานี้จะเวียนกัน ‘ผสมพันธุ’ เพื่อจัดตั้ง
รัฐบาลตอไป และผูนําการเมืองยังคงเปน ‘คนหนาเดิม’
โครงสรางรัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงในดานรูปแบบ แตไมมีการเปลี่ยนแปลง
ดานเนื้อหาอยางสําคัญ สภาผูแทนราษฎรจะประกอบดวยผูนําทองถิ่นและตัวแทนกลุมทุนภูธรใน
สัดสวนเพิ่มขึ้น โดยที่ระบบ Party List จะเปนชองทางใหกลุมทุนนาคร กลุมพลังอํามาตยาธิปไตย
และขุนนางนักวิชาการ (Technocrats) เล็ดลอดเขาไปเปนสมาชิก วุฒิสภามิไดเปนฐานที่มั่น
ของกลุมพลังอํามาตยาธิไตยอีกตอไป กลุมทุนภูธร ผูนําทองถิ่น อดีตนักการเมืองที่มิอาจตบเทา
เขาสภาผูแ ทนราษฎร รวมทั้งขบวนการประชาชนสามารถยึดพื้นที่ในวุฒิสภาไดมากขึ้น
โฉมหนาของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมิไดแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอยางสํ าคัญ
ในเมือ่ ไมมกี ารเปลี่ยนแปลงโฉมหนาพรรคการเมืองและโฉมหนาผูนําทางการเมือง ความหวังที่จะ
ใหระบบ Party List จัดสรรบุคคลที่ทรงความรูความสามารถมาดํารงตําแหนงทางการเมือง
ค อ นข า งรางเลื อ น บุ ค คลกลุ  ม นี้ ที่ จ ะเล็ ด ลอดเข า สู  คณะรัฐ มนตรีได ไมน  า จะเกิ น 10-20%
ของจํานวนรัฐมนตรีทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องเพราะผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีมีหนาที่หาเงินใหพรรค ผูที่
ไมสามารถหาเงินใหพรรค หรือไมสามารถ ‘เลี้ยงดู’ ส.ส. บริวาร ยากที่จะไตบันไดแหงอํานาจไปสู
เกาอี้รัฐมนตรีได
การจํากัดจํานวนรัฐมนตรีมิใหเกิน 36 คน (รวมทั้งนายกรัฐมนตรี) ในดานหนึ่ง
จะยังผลใหการแขงขันแยงชิงตําแหนงเขมขนขึ้น ในอีกดานหนึ่งทําใหราคาเกาอี้รัฐมนตรีแพงขึ้น
ซึง่ มีนยั สําคัญวา ผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีจะตองมีภาระในการเลี้ยงดู ส.ส. บริวารจํานวนมากขึ้น
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และมีภาระในการหาเงินเขาพรรคมากขึ้น การหาม ส.ส. ดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มิอาจทําลายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภได ถึงอยางไรฐานอํานาจทางการเมืองของรัฐมนตรียัง
อยูท จี่ านวน
ํ
ส.ส. บริวาร หากปราศจากความสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาวนี้ สภาผูแทนราษฎรจะ
เปนสถาบันที่สั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาล มิใชสถาบันที่ชวยคํ้าจุนรัฐบาล ดังกรณีรัฐบาล
ถนอม-ประภาสภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511

