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

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

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (Power Elite) หรือชนชั้น 
ปกครองเปนการเปลี่ยนแปลงที่คาดการณได กลุมทุนภูธรและผูนํ าทองถิ่นในสวนภูมิภาคจะถีบตัว
ข้ึนมาเปนชนชั้นปกครองมากขึ้น ทั้งนี้เปนผลจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ 
แบงเขต เขตเดียวคนเดียว กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง 
ทางการเมืองเดือนตุลาคม 2516 รัฐธรรมนญูฉบบัป 2540 ชวยเสริมกระแสนี้ใหชัดเจนขึ้น กลุม
พลังอํ ามาตยาธิปไตยจะลดความสํ าคัญลงในโครงสรางชนชั้นนํ าทางอํ านาจ อันเปนผลจากบท
บัญญติัทีก่ ําหนดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา นับต้ังแตการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 2475 
จวบจนป 2530 วุฒิสภาเปนปราการทางการเมืองของกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย แตปราการ 
ดังกลาวนี้เร่ิมส่ันคลอนตั้งแตยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเปนตนมา เมื่อตัวแทนของ 
กลุมทุนทะลุทะลวงเขาไปยึดพื้นที่วุฒิสภาบางสวนได การเปลี่ยนแปลงกระบวนการคัดสรร 
วุฒิสมาชิกจากระบบการเแตงตั้งมาเปนระบบการเลือกตั้งบั่นทอนฐานอํ านาจทางการเมืองของ
กลุมพลงัอ ํามาตยาธิปไตยอยางสํ าคัญ ดังจะเห็นไดวา ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกเมื่อ
วนัที ่4 มีนาคม 2543 และการเลือกตั้ง ‘ซอม’ เมือ่วนัที ่29 เมษายน ศกเดียวกัน ผูที่มีภูมิหลังเปน
ขุนนางขาราชการและอดีตวุฒิสมาชิกมิไดรับเลือกตั้งมากเทาที่ควร

ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนจะเติบใหญข้ึนมาคานอํ านาจของ
กลุมทุน (Countervailing Power) แมวากลุมทุนสามารถยึดพื้นที่ในหมูชนชั้นปกครองไดมากขึ้น 
ทั้งนี้ดวยการกระโดดขึ้นสังเวียนการเมืองโดยตรงและดวยการสรางเครือขายความสัมพันธกับผูนํ า
นักการเมืองและพรรคการเมือง ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนอาศัยการ ‘จัดตั้ง’
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ประชาชน และสรางเครือขายทางการเมืองในระดับรากหญา ระบบการเลือกตั้งแบบแบงเขต เขต
เดยีวคนเดยีว และการใชระบบการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนระบบการแตงตั้งเกื้อกูลใหตัวแทน
ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนยึดพื้นที่ในรัฐสภาไดมากขึ้น

การ ‘ปะทะ’ ระหวางขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนฝายหนึ่งกับ
กลุมทุนอีกฝายหนึ่งจะมีมากขึ้น และทวีความ ‘รุนแรง’ มากขึ้น ในขณะที่กลุมทุนไทยสราง 
เครอืขายความสัมพันธเชิงยทุธศาสตร (Strategic Alliance) กบักลุมทุนสากล ขบวนการประชาชน
และองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยก็สรางเครือขายความสัมพันธกับขบวนการระหวาง
ประเทศ (International NGOs) เฉกเชนเดยีวกัน ขบวนการประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชน 
จะเปนหัวหอกในการทํ าสงครามแยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจกับกลุมทุน ความขัดแยงดังกลาวนี้ 
กอใหเกิดทวิลักษณะของยทุธศาสตรการพัฒนา ระหวาง ‘โลกานุวัตรพัฒนา’ กับ ‘ชมุชนทองถิ่น
พฒันา’ หรือ ระหวาง Washington Consensus  กับ Bangkok Consensus

โครงสรางตลาดการเมืองมิไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางสํ าคัญ ตลาดการเมืองยังคง
มกีารแขงขันที่ไมสมบูรณ (Imperfect Competition) ทัง้นีเ้นือ่งจากทํ านบกีดขวางการเขาสูตลาด
(Barriers to Entry) มไิดลดทอนลง ฐานะทางเศรษฐกิจยังคงเปนทํ านบกีดขวางที่สํ าคัญ ชนชั้นตํ่ า
และชนตํ่ าชั้นมิอาจกาวเขาสูตลาดการเมืองในฐานะผูแทนปวงชนได รัฐธรรมนูญฉบับป 2540  
ยงัคงบงัคบัใหผูสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตองสังกัดพรรค กระบวนการคัดสรร
ตัวแทนพรรคกลายเปนกลไกสกัดการเขาสูตลาดการเมือง นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังสราง
ทํ านบใหมในการกีดขวางการเขาสูตลาดการเมือง อันไดแก ทํ านบดานการศึกษา จนระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศไทยมีองคาพยพของระบอบ ‘บัณฑิตยาธปิไตย’

รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 มิไดมีเข็มมุงในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางตลาดการ
เมอืง เพื่อใหมีการแขงขันที่สมบูรณ (Perfect Competition) ดังนัน้ จึงมิไดออกแบบตลาดการเมือง 
(Political Market Design) เพื่อทํ าลายหรือลดทอนทํ านบการเขาและออกจากตลาด ทํ านบ 
ทีก่ดีขวางการเขาสูตลาดจึงยังคงดํ ารงอยู และอาจมีมากกวาเดิม

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

อคติเกี่ยวกับขนาดของพรรคการเมืองฝงตัวอยู ในระบบรัฐธรรมนูญไทยเปน 
เวลายาวนาน อคติดังกลาวนี้มีผลในการกีดขวางการพัฒนาพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ  
ประวัติศาสตรการเมืองสากลบงชี้อยางชัดเจนวา พรรคการเมืองที่มีอุดมการณลวนเติบใหญมา
จากพรรคการเมืองขนาดเล็กมากอนทั้งสิ้น พรรคการเมืองขนาดใหญหาไดมีหลักประกันเรื่อง 
อุดมการณทางการเมืองแตประการใดไม

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

ฐานความเชื่อที่วา พรรคการเมืองขนาดใหญดีกวาพรรคขนาดเล็ก ไมเพียงแต 
ชักนํ าใหพรรคการเมืองมุงแตเติบโตโดยไมคํ านึงถึงอุดมการณเทานั้น หากยังไมเกื้อกูลใหรัฐบาล 
มีเสถียรภาพทางการเมืองอีกดวย ในเมื่อมีความขัดแยงดานผลประโยชนระหวาง ‘มุง’ ตางๆ 
ภายในพรรคการเมืองเดียวกัน มิไยตองกลาวถึงความขัดแยงระหวางพรรครวมรัฐบาล ใน 
สภาพการณดังกลาวนี้ การมีพรรคการเมืองขนาดใหญเพียงไมกี่พรรค โดยที่แตละพรรคมีหลาย 
‘มุง’ เมื่อพิจารณาในแงเสถียรภาพทางการเมือง มิไดแตกตางจากการปลอยใหมีระบบพหุพรรค 
โดยที่พรรคขนาดเล็กสามารถเติบโตได โดยไมถูกรัฐธรรมนญูลงโทษ ความแตกตางมีอยูวา การ 
สงเสริมระบบพหุพรรคและปลอยใหพรรคเติบโตตามธรรมชาติเปดโอกาสใหมีพรรคการเมืองที่มี
อุดมการณได

กอนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2540 จะมีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพครั้งใหญในตลาดการเมืองไทย เนื่องจากมีการยาย
พรรคและยาย ‘มุง’ ขนานใหญ ขณะเดียวกัน พรรคการเมืองขนาดใหญจะเขาครอบกิจการพรรค
ขนาดเล็ก (Take-over) และพรรคขนาดเล็กจะควบกิจการเขาดวยกัน (Merger) ภายหลังการเลือก
ต้ังดงักลาวนี ้การยายพรรคจะทํ าไดยากขึ้น เพราะติดขัดประเด็นเงื่อนเวลา ภาวะความเสี่ยง และ
สภาวะความไมแนนอนของผูที่ตัดสินใจยายพรรค
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จํ านวนพรรคที่มีชีวิตทางการเมืองจะไมแปรเปลี่ยนจากปจจุบันมากนัก แม 
รัฐธรรมนูญฉบับป 2540 จะมีบทบัญญัติที่เกื้อกูลใหการจัดตั้งพรรคการเมืองเปนไปไดโดยงาย  
แตกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมืองกลับทํ าใหพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหมยาก 
ทีจ่ะมชีีวิตยืนยาวได เวนแตจะมี ‘เจาบุญทุม’ หรือ ‘ทกัษิณ 2’

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

โครงสรางรัฐสภามีการเปลี่ยนแปลงในดานรูปแบบ แตไมมีการเปลี่ยนแปลงดาน 
เนื้อหาอยางสํ าคัญ สภาผูแทนราษฎรจะประกอบดวยผูนํ าทองถิ่นและตัวแทนกลุมทุนภูธรใน 
สัดสวนเพิ่มข้ึน โดยที่ระบบ Party List จะเปนชองทางใหกลุมทุนนาคร กลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย 
และขนุนางนักวิชาการ (Technocrats) เลด็ลอดเขาไปเปนสมาชิก วุฒิสภามิไดเปนฐานที่มั่นของ
กลุมพลังอํ ามาตยาธิไตยอกีตอไป กลุมทุนภูธร ผูนํ าทองถิ่น อดีตนักการเมืองที่มิอาจตบเทาเขา
สภาผูแทนราษฎร รวมทั้งขบวนการประชาชนสามารถยึดพื้นที่ในวุฒิสภาไดมากขึ้น

โฉมหนาของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีมิไดแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอยางสํ าคัญ ใน
เมือ่ไมมกีารเปลี่ยนแปลงโฉมหนาพรรคการเมืองและโฉมหนาผูนํ าทางการเมือง ความหวังที่จะให
ระบบ Party List จดัสรรบคุคลทีท่รงความรูความสามารถมาดํ ารงตํ าแหนงทางการเมืองคอนขาง
รางเลือน บุคคลกลุมนี้ที่จะเล็ดลอดเขาสูคณะรัฐมนตรีไดไมนาจะเกิน 10-20% ของจํ านวน 
รัฐมนตรีทั้งสิ้น ทั้งนี้เนื่องเพราะผูดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีมีหนาที่หาเงินใหพรรค ผูที่ไมสามารถ 
หาเงินใหพรรค หรือไมสามารถ ‘เลี้ยงดู’ ส.ส. บริวาร ยากที่จะไตบันไดแหงอํ านาจไปสูเกาอี้ 
รัฐมนตรีได

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