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ดุลยภาพใหมของการเมืองไทย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
สังคมการเมืองไทยกําลังอยูในชวงแหงการปรับเปลี่ยนดุลยภาพ ยิ่งรัฐบาลนาย
ชวน หลีกภัยใกลสนิ้ อายุมากเพียงใด กระบวนการปรับเปลี่ยนดุลยภาพทางการเมืองก็ยิ่งเรงเครื่อง
มากเพียงนั้น
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของสังคมการเมืองไทยซึ่งกําลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เปน
ผลจากการบังคับใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยที่การปรับเปลี่ยนดุลยภาพ
ดังกลาวนีม้ อี ยูอ ยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง ไดแก การเปลี่ยนแปลงจํานวนพรรคการเมือง อีก
ดานหนึ่งไดแก การยายพรรคของนักการเมือง
การรวมหรือการควบพรรคการเมือง (Merger) ก็ดี หรือการ ‘ซื้อ’ พรรคหรือมุง
การเมือง (Take-over หรือ Acquisition) ก็ดี ปรากฏเปนขาวในฤดูการเลือกตั้งเกือบทุกฤดู แตไมมี
ฤดูกาลใดที่มีการเปลี่ยนแปลงมากเทาฤดูการเลือกตั้งสมัยแรกตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540
การเปลีย่ นแปลงจํานวนพรรคการเมืองมีแรงผลักดันอยางนอย 2 ดาน ดานหนึ่ง
เปนแรงผลักดันในการเพิ่มพูนจํานวนพรรค เนื่องจากการจัดตั้งพรรคการเมืองตามรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหมทาได
ํ งาย ดวยบุคคลตั้งแต 15 คนขึ้นไป กระนั้นก็ตาม การดํารงอยูของพรรคการเมือง
กลับยากลําบาก เนื่องจาก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. 2541
มีบทบัญญัตวิ า ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันจดทะเบียนจัดตั้งพรรค จะตองดําเนินการใหมีสมาชิก
อยางนอย 5,000 คน และมีสาขาอยางนอยภาคละ 1 สาขา (มาตรา 29) มิฉะนั้นจะตองถูกสั่งยุบ
พรรค (มาตรา 65) เงื่อนไขที่ปรากฏในกฎหมายพรรคการเมืองจึงทําลายหลักการของรัฐธรรมนูญ
ฉบับป 2540 ที่ตองการใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย ดวยเหตุดังนี้ แรงผลักดันใหมี
การจัดตั้งพรรคการเมืองใหมจึงออนระโหย
อีกดานหนึง่ เปนแรงกดดันใหลดจํานวนพรรค เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา
จักรไทย พ.ศ. 2540 มีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค (Size Bias) โดยมีฐานความเชื่อวา ‘พรรคใหญ
ดีกวาพรรคเล็ก’ ซึง่ มาจากฐานความเชื่อที่วา รัฐบาลภายใตระบบทวิพรรค (Two -Party System)
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ดีกวารัฐบาลในระบบพหุพรรค (Multi -Party System) โดยที่ไมมีประจักษพยานขอเท็จจริง
สนับสนุนฐานความเชื่อดังกลาวนี้ แมวาอายุรัฐบาลภายใตระบบทวิพรรคยืนยาวกวาระบบ
พหุพรรค 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 169
วรรค 2)
ขอที่สอง ไดแก บทบัญญัติที่กําหนดวา พรรคการเมืองที่ไดรับคะแนนเสียงนอย
กวา 5% ของคะแนนเสียงรวมทั้งประเทศจะไมมีผูไดรับเลือกจากระบบบัญชีรายชื่อพรรค (Party
List) (มาตรา 100) อันเปนการทํ าลายขอดีของระบบผูแทนตามสัดสวน (Proportional
Representation) ทีล่ ดทอนการมีผูแทนเกินสัดสวน (Over-Representation) ของพรรคการเมือง
ขนาดใหญ และมีผูแทนตํ่ากวาสัดสวน (Under-Representation) ของพรรคการเมืองขนาดเล็ก
ภายใตระบบการเลือกตั้งแบบพหุนิยม (Plural System)
พรรคการเมืองก็ดุจเดียวกับวิสาหกิจเอกชนทั้งปวง ที่สามารถเลือกเติบโตไดอยาง
นอย 2 ยุทธวิธี ยุทธวิธแี รกเปนหนทางการเติบโตจากภายใน (Internal Growth) ดวยการกอราง
สรางพรรคและคอยๆขยายใหญในภายหลัง ยุทธวิธที สี่ องเปนการเติบโตจากภายนอก (External
Growth) ดวยการรวบรวมกลุมการเมืองกลุมตางๆเขามาอยูในพรรคเดียวกัน
การควบพรรคหรือมุงการเมือง เพื่อจัดตั้งพรรคการเมืองใหมเปนจารีตที่กอเกิดใน
ยุครัฐบาลเผด็จการ/คณาธิปไตย เมื่อถึงคราวตองเลนเกมเลือกตั้ง ผูนําฝายทหารมักจะเลือก
ดําเนินยุทธวิธดี งั กลาวนี้ ดังจะเห็นไดจากพรรคเสรีมนังคศิลา (จอมพล ป. พิบูลสงคราม) พรรค
ชาติสังคมและพรรคสหภูมิ (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต) พรรคสหประชาไทย (จอมพลถนอม
กิตติขจร) และพรรคสามัคคีธรรม (พลเอกสุจินดา คราประยูร)
ในยุ ค ประชาธิ ป ไตย มี ผู  นิ ย มจั ด ตั้ ง พรรคใหม ด  ว ยการควบหรื อ ครอบพรรค
การเมืองเกา รวมตลอดจนการควบมุงการเมืองตางๆเขาดวยกัน ดังจะเห็นไดจากกรณีพรรค
ชาติประชาธิปไตย (พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน) พรรคราษฎร (พลเอกอาทิตย กําลังเอก) และ
พรรคความหวังใหม (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ)
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พรรคการเมืองจํานวนไมนอยกอเกิดจากความขัดแยงภายในพรรคการเมืองเดิม
ดังเชนพรรคประชากรไทย (นายสมัคร สุนทรเวช) พรรคกาวหนา (นายอุทัย พิมพใจชน) และพรรค
มวลชน (ร.ต.อ. เฉลิม อยูบํารุง) ซึ่งแตกจากพรรคประชาธิปตย พรรคกิจประชาคม (นายบุญชู
โรจนเสถียร) และพรรคสหประชาธิปไตย (นายบุญเทง ทองสวัสดิ์) ซึ่งแตกจากพรรคกิจสังคม
พรรคชาติพัฒนา (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัน) ซึ่งแตกจากพรรคชาติไทย เปนตน
พรรคการเมืองขนาดเล็กที่มีอุดมการณทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยชัดเจน
ใชวาจะไมมีเสียเลยทีเดียว หากแตมีจํานวนนอย โดยที่พรรคเหลานี้เลือกยุทธวิธีการเติบโตจาก
ภายใน ดังเชนพรรคเศรษฐกร (นายเทพ โชตินุชิต) พรรคแนวรวมเกษตรกร (นายเทพ โชตินุชิต)
พรรคแนวรวมสังคมนิยม (นายแคลว นรปติ) พรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย (พ.อ. สมคิด
ศรีสงั คม) พรรคพลังใหม (นายแพทยกระแส ชนะวงศ) เปนตน
ดวยเหตุที่รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มีอคติเกี่ยวกับขนาดของพรรค โดยมีฐาน
ความเชื่อวา ‘พรรคใหญดีกวาพรรคเล็ก’ ดวยเหตุดังนั้น จึงผลักดันใหพรรคการเมืองเลือกยุทธวิธี
การเติบโตจากภายนอก พรรคการเมืองที่จะจัดตั้งใหม ดังเชนพรรคไทยรักไทยยึดกุมยุทธวิธีนี้อยาง
ชัดเจน พรรคการเมืองขนาดใหญอื่นๆก็ยึดกุมยุทธวิธีนี้อยางชัดเจนเชนเดียวกัน
ขอที่นาสังเกตก็คือ พรรคประชาธิปตย ซึ่งเคยเติบโตจากภายใน กลับหันมาใช
ยุทธวิธีการเติบโตจากภายนอก ดวยการ ‘ซื้อ’ นักการเมืองในชวงเวลาทศวรรษเศษที่ผานมานี้
โดยที่การ ‘ซื้อ’ มิจาต
ํ องจายราคาดวยเงินเสมอไป แตอาจจายราคาดวยตําแหนงการเมืองได
ดุลยภาพของการเมืองไทยในสวนที่เกี่ยวกับจํ านวนพรรคการเมืองยังไมลงตัว
แมจะปรากฏโฉมพรรคการเมืองใหมขนาดใหญ ดังเชนพรรคไทยรักไทย แตก็ยังมีสภาวะความ
ไมแนนอนเกี่ยวกับอนาคตของพรรคการเมืองขนาดเล็ก ดังเชนพรรคประชากรไทย พรรคกิจสังคม
พรรคเอกภาพ และพรรคเสรีธรรม รวมทั้งมุงการเมืองขนาดใหญ ดังเชนกลุมวังนํ้าเย็น โดยที่ยัง
ไมชดั แจงวา กลุมวังนํ้าเย็นจะควบเขากับพรรคไทยรักไทยหรือไม และพรรคกิจสังคมจะถูกกลืนเขา
พรรคประชาธิปตยหรือไม
การควบหรือครอบพรรคมีความเกี่ยวพันกับการยายพรรค รัฐธรรมนูญฉบับป
2540 ไมสง เสริมการยายพรรค ดังจะเห็นไดจากการกําหนดเงื่อนเวลาวา ผูสมัครรับเลือกตั้งเปน
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรสังกัดพรรคใดจักตองเปนสมาชิกพรรคการเมืองดังกลาวไมนอยกวา 90
วัน [มาตรา 107 (4)] ดังนัน้ นักการเมืองที่ตองการยายพรรคจะตองลาออกจากสมาชิกภาพพรรค
เดิมกอนการเลือกตั้งอยางนอย 90 วัน โดยที่สมาชิกภาพ ส.ส. สิ้นสุดลงพรอมๆกับการลาออกจาก
พรรคดวย [มาตรา 118 (4)] ขณะเดียวกัน รัฐธรรมนูญฉบับนีก้ ก็ าหนดเงื
ํ
่อนเวลาการเลือกตั้งวา
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จะตองเลือกตั้งภายใน 45 วัน ในกรณีอายุสภาสิ้นสุด (มาตรา 115) และภายใน 60 วันในกรณีที่มี
การยุบสภา (มาตรา 116)
เงื่อนเวลาดังที่กลาวขางตนนี้ไมเกื้อกูลการยายพรรคของนักการเมือง อยางไร
ก็ตาม บทเฉพาะกาลแหงรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 กําหนดมิใหนําเงื่อนเวลาตามมาตรา 107 (4)
มาบังคับใชกับการเลือกตั้งสมัยแรก (มาตรา 325) ดังนั้น การยายพรรคขนานใหญจะเกิดขึ้น
กอนการเลือกตั้งสมัยแรก อันนําไปสูการปรับดุลยภาพทางการเมืองครั้งสําคัญ เพราะหลังจากนี้
แมการยายพรรคยังคงทํ าได แตมีความยุงยากเกี่ยวกับเงื่อนเวลา ซึ่งจะทํ าใหการยายพรรค
มีนอยลง
เงื่อนเวลาเกี่ยวกับการยายพรรคมีผลตอการควบหรือครอบพรรคหรือมุงการเมือง
ดวย เพราะการควบหรือครอบยังผลใหตองมีการยายพรรค ในเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มี
บทบัญญัตทิ มี่ ผี ลโดยตรงในการเรงการยายพรรคกอนการเลือกตั้งสมัยแรก จึงมีผลโดยออมตอการ
เรงการควบหรือครอบพรรคหรือมุงการเมืองดวย
ในขณะที่การตัดสินใจในการควบหรือครอบพรรคหรือมุงการเมืองมีกระบวนการ
ยุง ยากและเสียตนทุนการตัดสินใจ (Decision-making Cost) สูง เนื่องเพราะมีลักษณะเปนปฏิบัติ
การรวมกัน (Collective Action) ของสมาชิกพรรคหรือมุง แตการยายพรรคของนักการเมือง
ในฐานะปจเจกชนไมยุงยากและเสียตนทุนการตัดสินใจตํ่า ดังนั้น จึงเปนเรื่องคาดไดวา การยาย
พรรคขนานใหญของนักการเมืองจะเกิดขึ้นกอนการเลือกตั้งสมัยแรก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2540 มิไดมีขอหามเกี่ยวกับการซื้อขาย
นักการเมือง และถึงจะมีขอหามเชนนี้ ก็หามีประสิทธิผลไม ดวยเหตุผลเดียวกับที่อธิบายขางตน
การซื้อขายนักการเมืองจะมีมากกอนการเลือกตั้งสมัยแรก ซึ่งจะเปนการปรับดุลยภาพครั้งใหญ
พรรคการเมืองที่เลือกเสนทางการเติบใหญภายนอกจักตองกวานซื้อนักการเมืองที่มีโอกาสชนะ
การเลือกตัง้ สูง ซึ่งจะทําใหตลาดนักการเมืองเปนตลาดของผูขาย (Sellers’ Market) ภายหลัง
การเลือกตั้งสมัยแรก ตลาดนักการเมืองจะแปรเปลี่ยนเปนตลาดของผูซื้อ (Buyers’ Market)
ผูที่ตองการยายพรรคตองลาออกจากพรรคเดิมกอนที่สภาจะสิ้นอายุ หรือกอนที่จะมีการยุบสภา
90 วัน ซึง่ สรางสภาวะความไมแนนอนแกผูตองการยายพรรค เพราะทันทีที่ลาออกจากพรรคเดิม
อํานาจตอรองยอมลดลง
ดวยเหตุผลดังที่ใหอรรถาธิบายขางตนนี้ ณ บัดนี้ สังคมการเมืองไทยกําลังอยูใน
ชวงแหงการปรับดุลยภาพครั้งสําคัญ

